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Μεγάλη ευκαιρία και πρόκληση
Χωρίς πίεση, με ανεβασμένη ψυχολογία και ξεκούραστη, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για τον αγώνα της χρονιάς

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Για τρίτη κατά σειρά χρονιά η ΑΕΚ διεκ-
δικεί το πρωτάθλημα και αυτό από μόνο
του αποτελεί άθλο για την ομάδα της
Λάρνακας. Μπορεί για κάποιος να ακού-
γεται και να φαίνεται λίγο, αλλά είναι με-
γάλο επίτευγμα. Και τίποτα δεν έχει
ακόμα κριθεί. Οι «κιτρινοπράσινοι»
έχουν μπροστά τους ένα μεγάλο ντέρμπι
με τον Απόλλωνα και μια τεράστια ευ-
καιρία να πετύχουν ό,τι δεν πέρναγε
από το μυαλό τους πριν από δύο εβδο-
μάδες. Οι εννέα βαθμοί από την κορυφή
έγιναν τέσσερεις και η τύχη φαίνεται ότι
επιστρέφει αυτά που πήρε από την ομάδα
της Λάρνακας το τελευταίο διάστημα.
Δεύτερη κατά σειρά νίκη στα πλέι οφ,
απώλειες από ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα
και όλα πλέον είναι πιθανά. Όλα εξαρ-
τώνται από τους ίδιους. Και όταν λέμε
από τους ίδιους, εννοούμε όλους όσοι
θέλουν να ονομάζονται ΑΕΚ. Δηλαδή,
διοίκηση, τεχνικό τιμ, παίκτες και κυρίως
τον κόσμο. Αν κάποιο από τα πιο πάνω
τμήματα των «κιτρινοπράσινων» δεν
δουλέψει σωστά, όχι μόνο στο επόμενο
ντέρμπι, αλλά γενικά, τότε σίγουρα τ’
αποτελέσματα δεν θα είναι τα αναμενό-
μενα. Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι
είναι σημαντικοί και χρήσιμοι. Ο κόσμος
έπρεπε να ήταν από την αρχή πιο στα-
θερός και πιο μαζικός σε πολλούς από
τους αγώνες και κυρίως φυσικά στα
εντός έδρας παιχνίδια. Αν αφήσουμε
εκτός κριτικής τη διοίκηση, η οποία μπο-
ρεί και να είναι αλάνθαστη και να παρα-
μένει σταθερή και στις υποσχέσεις της
και στην τακτική της, τεχνικό τιμ και παί-
κτες είναι τα δύο τμήματα που έπρεπε
να σταθεροποιηθούν και άρχισαν να το

κάνουν. Και μιλάμε βέβαια για σταθε-
ροποίηση στα αποτελέσματα. Αυτά είναι
που κάνουν τη διαφορά και όχι οι εντυ-

πώσεις. Η ουσία είναι που μετράει σε
αυτήν τη χρονική στιγμή και τίποτα άλλο.
Να παίρνεις αποτελέσματα στις κακές

σου και με τον τρόπο που πήρε τους
τρεις βαθμούς η ΑΕΚ από την Ομόνοια,
αυτό αφήνει εντυπώσεις ανάκαμψης, πί-

στης και αποφασιστικότητας. Εκεί που
σχεδόν όλοι είχαν ξεγραμμένη την ΑΕΚ
από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος,
οι παίκτες του Ιμανόλ Ιδιάκεθ έρχονται
να τους διαψεύσουν και κτυπάνε τα ρέστα
τους στα τελευταία παιχνίδια, αρχής γε-
νομένης από το παιχνίδι της χρονιάς
στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» την Κυριακή, με
τον Απόλλωνα. Αν η ΑΕΚ πετύχει τρίτη
κατά σειρά νίκη, θα αφήσει τον Απόλλωνα
τρεις βαθμούς πίσω της και αν ευνοηθεί
από αρνητικό αποτέλεσμα του ΑΠΟΕΛ
στο Τσίρειο με την ΑΕΛ, θα πάει να
παίξει τελικό πρωταθλήματος με τους
«γαλαζοκίτρινους» μέσα στο ΓΣΠ.

Χωρίς Λαμπάν και Τρισκόφσκι
Τελευταία αγωνιστική που ο Ιμανόλ

Ιδιάκεθ δεν θα μπορεί να υπολογίζει
στον Ιβάν Τρισκόφσκι. Ο Σκοπιανός
διεθνής θα επιστρέψει στο ντέρμπι της
8ης αγωνιστικής με τον ΑΠΟΕΛ στο
ΓΣΠ, εκεί όπου ευελπιστούν άπαντες
στην ομάδα ότι θα παίξουν τελικό πρω-
ταθλήματος. Εκτός από το κυριακάτικο
ντέρμπι με τον Απόλλωνα, θα είναι και
ο τιμωρημένος Λαμπάν, που συμπλή-
ρωσε δύο κίτρινες κάρτες. Επιστρέφει
από τιμωρία ο Χέφελ, ενώ διαθέσιμος
θα είναι και ο Γκαρίδο. Ο Βάσκος τεχνικός
αναμένεται να προχωρήσει σε κάποιες
αλλαγές στο αρχικό του σχήμα, εκτός
από τις αναγκαστικές, λόγω του ότι θ’
αντιμετωπίσει μια πολύ διαφορετική
ομάδα από την Ομόνοια. Σε καμία πε-
ρίπτωση η ομάδα της Λάρνακας δεν
πρέπει να επηρεαστεί από τις σημαντικές
απουσίες του αντιπάλου, αλλά ούτε από
το γεγονός ότι ο Απόλλωνας αύριο δίνει
τον πρώτο του αγώνα με την Ανόρθωση
για τα ημιτελικά του κυπέλλου και τον
παράγοντα κούραση, από τον οποίο θα
είναι επιφορτισμένος.

Για την Ανόρθωση δεν υπάρχει άλλη επιλογή
Όλοι στην «Κυρία» βλέπουν τον αυριανό πρώτο ημιτελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα ως τελικό

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Μετά την κλήρωση για την ημιτελική
φάση του κυπέλλου, η οποία έφερε
την Ανόρθωση αντιμέτωπη με τον
Απόλλωνα, πολλοί ήταν εκείνοι που
διερωτώντο, αν θα παρουσιαστεί αν-
ταγωνιστική απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.
Επίσης, πολλοί υποστήριζαν ότι κάτι
τέτοιο δεν θα συμβεί. Κατά τη διάρκεια
των ημερών μέχρι τον αγώνα με τους
«γαλαζοκίτρινους» στο ΓΣΠ, τονίζαμε
ότι ο Ρόνι Λέβι δεν διαλέγει αγώνες.
Δεν είναι από τους προπονητές που
θα εστιάσει την προσοχή του στον  επό-
μενο αγώνα, όσο σημαντικός κι αν
είναι, που είναι. Η Ανόρθωση λοιπόν,
χωρίς βαθμολογικό κίνητρο, είδε στα
μάτια τον ΑΠΟΕΛ και κρατούσε τη
νίκη μέχρι τα τελευταία στάδια της
αναμέτρησης, αποδίδοντας κατά δια-
στήματα αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Ο
αγώνας της Κυριακής λειτούργησε για
τους ποδοσφαιριστές της «Κυρίας» ως
ένα ισχυρό κίνητρο, στέλνοντας ταυ-
τόχρονα μηνύματα για τον πρώτο ημι-
τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα την
Τετάρτη στο Τσίρειο Στάδιο.

Η ομάδα του Ρόνι Λέβι τον συγ-
κεκριμένο αγώνα δεν τον βλέπει ως
ημιτελικό. Γι’ αυτήν είναι τελικός.
Πρέπει την Τετάρτη να πάρει το απο-
τέλεσμα εκείνο, σε μια δύσκολη έδρα
απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο,
έτσι ώστε στον επαναληπτικό στο
«Αντ. Παπαδόπουλος» να πάρει την
πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του
κυπέλλου, διεκδικώντας την κατά-
κτησή του. Όμως η αρχή πρέπει να

γίνει την Τετάρτη. Αυτόν τον αγώνα
έχουν όλοι στο μυαλό τους, γι’ αυτόν
προετοιμάζονται.

Το θετικό για τον Ισραηλινό προπο-
νητή είναι ότι δεν έχει προκύψει το οποι-
οδήποτε αγωνιστικό πρόβλημα από τον
αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Αν και οι ποδο-
σφαιριστές της Ανόρθωσης δέχθηκαν
κάποια χτυπήματα, όλοι βρίσκονται στη
διάθεση του Ρόνι Λέβι. Στην πολύ ση-
μαντική αναμέτρηση της Τετάρτης πάει
ενισχυμένη στο Τσίρειο Στάδιο, καθώς
επιστρέφει από την τιμωρία του ο Ζοάο
Βίκτορ. Αντίθετα, εκτός πλάνου είναι ο
τιμωρημένος Σάντος και οι τραυματίες
Αγκιλάρ και Κολούνγκα. 

Τέλος τα 1.300
Στην αστυνομική σύσκεψη που πραγ-

ματοποιήθηκε για τον αγώνα της Τετάρτης
με τον Απόλλωνα είχε αποφασιστεί ότι
οι φίλοι της Ανόρθωσης θα είχαν στη
διάθεσή τους 1.300 εισιτήρια. Τα εισιτήρια
αυτά φάνηκε τελικά ότι ήταν λίγα, καθώς
έχουν εξαφανιστεί όλα. Δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να λάβει περισσότερα η διοί-
κηση της ομάδας και έτσι οι 1.300 Ανορ-
θωσιάτες θα είναι αυτοί που θα στηρίξουν
από την πρώτη μέχρι την τελευταία
στιγμή του αγώνα την προσπάθεια των
ποδοσφαιριστών.

Χωρίς τέσσερεις
Η αναμέτρηση του πρωταθλήματος

με την Ομόνοια σαφώς περνά σε δεύτερη
μοίρα. Από την Πέμπτη το πρωί θα τη
σκέφτεται ο προπονητής της Ανόρθωσης,
ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του
τους Σιβού, Καμπρέρα, Καρλίτος και
Γκάμπριελ που συμπλήρωσαν δυο κί-
τρινες κάρτες. 



    





    



    

   



    




    

















    






   















   
  








  

   












 

 


    

   


    
  








 





  




    

 





 




     


     




    


     










      



 
     








   



     


    





     








     
    








   
 



   
 
  
  




 

  
















 
     


    









    

   



      



      
      


 
 



 
     






    

    







     








  
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 


	33•cmyk_33-33_inn
	34•bw_34-34_inn
	35•bw_35-35_inn
	36•bw_36-36_inn
	37•bw_37-37_inn
	38•bw_38-38_inn
	39•bw_39-39_inn

