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τεσσαρα
καΙ κορΥΦη 

Η ΑΕΛ κέρδισε την Καρμιώτισσα (4-1),
έφτασε στους 40 βαθμούς και «πάτησε»
κορυφή. Δύο γκολ ο Αρουαμπαρένα και
από ένα οι Σόουζα και Ουέλινγκτον που
έσπασε το ρόδι. Πλέον οι «κίτρινοι»
επικεντρώνουν την προσοχή τους στο
ντέρμπι του Σαββάτου με τον Απόλλωνα.
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«Κίτρινος» ο «Πίτι»
Επίσημα ποδοσφαιριστής της
ΑΕΛ είναι από χθες ο Ισπανός
φορ, Φρανσίσκο Μεδίνα (Πίτι),
για τον επόμενο ενάμιση χρόνο,
όπως ανακοίνωσε η διοίκηση. 
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Νiκη με σοyπερ
αΝατροπh Λyτρωση στο 93’

Η Ομόνοια βρισκόταν πίσω στο σκορ 2-0, με αντίπαλο τον Εθνικό Άχνας μέχρι το
71’, όμως, μέσα σε τέσσερα λεπτά κατάφερε να φέρει τα κάτω-πάνω με χατ-τρικ
του Ντάρμπισαϊαρ. Οι «πράσινοι» έφτασαν στους 34 βαθμούς, ισοβαθμούν με τον

Απόλλωνα στην τέταρτη θέση και βρίσκονται στο -6 από την κορυφή.
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Ο Ερμής με γκολ του Αρτάμπε στο τρίτο λεπτό των
καθυστερήσεων λύγισε την αντίσταση της Δόξας, έφτασε

στους 26 βαθμούς και πέρασε εκ νέου στην 6η θέση.
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TV

ΝΟVASPORTS 1

19:30: Πλατανιάς-Παναθηναϊκός

ΝΟVASPORTS 2

15.00: Πανιώνιος-ΠΑΣ Γιάννινα 

21.00:  Μπάμπεργκ-Μπαρσελόνα

ΝΟVASPORTS 3

19:30: Γαλατά-Εφές

22.00: Μπασκόνια-Ουνίξ

ΝΟVASPORTS 4

21.05: Μακάμπι-Νταρουσάφακα

ΛΟΤΤΟ

6, 10, 11, 18, 23, 47 και 27
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η

κερδίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η

€1,50.

EXTRA 5

7186η κλήρωση:  3, 8, 12, 25, 31
7187η κλήρωση:  4, 13, 14, 26, 29

SUPER 3

29547η: 315 29548η: 422 29549η: 373
29550ή: 600 29551η: 967 29552η: 058
29553η: 089 29554η: 372 29555η: 601
29556η: 313

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

Ο κύκλος της προετοιμασίας της Εθνικής
Ανδρών ενόψει των μαζεμένων υποχρε-
ώσεων του 2017 συνεχίζεται το Σάββατο,
14 Ιανουαρίου 2017, στην πρώτη συγ-
κέντρωση για το νέο έτος. Στην κλήση
του ομοσπονδιακού τεχνικού Βαγγέλη
Κουτουλέα συγκαταλέγονται 36 πετο-
σφαιριστές. Οι προπονήσεις θα συνεχι-
στούν ανά θέσεις αλλά από τις προπο-
νήσεις της 14ης Ιανουαρίου 2017 θα
απουσιάσουν οι διεθνείς πετοσφαιριστές
του ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας λόγω του
μεταξύ τους αγώνα τη Δευτέρα, 16 Ια-
νουαρίου,  στις 20:00 στο «Λευκόθεο».
Συνολικά στην κλήση συμπεριλαμβά-
νονται οι: Kνέζεβιτς Βλ., Κοντός Γ., Σαβ-
βίδης Αυγ., Σπύρου Ανδρ., Χρυσοστόμου

Π., Στρουγκάρεβιτς Μ. (Ανόρθωσις), Πε-
τρακκίδης Αχ., Πετρακκίδης Σωτ., Απο-
στόλου Δ., Αλεξίου Αγγ., Παφίτης Κ.,
Αδάμου Κ., Παπαχριστοδούλου Μ. (Ομό-
νοια), Προδρόμου Χρ. Σιαπάνης Σωτ.,
Χρυσοστόμου Ανδρ., Ζηκάκης Γ. Σαβ-
βίδης Ανδρ., Βαρνάβα Αντ. (Καπάτσος

Νέα Σαλαμίνα), Οικονομίδης Ανθ., Ευ-
σταθίου Κ., Χρυσοστόμου Γ., Αντωνίου
Αντ. (Παφιακός), Ελευθερίου Ν., Χρι-
στοδούλου Χρ., Πέτρου Κ. (Αναγέννηση
Δ.), Γεωργίου Γαβρ., Κολάς Ν., Παντελή
Π. (ΑΠΟΕΛ), Χριστοφή Αντ, Χαριδήμου
Στ. Αντωνιάδης Χρ. (Pokka Α.Ε. Καραβά),

Αγαθοκλέους Μίνως (Wessex), Αναστα-
σιάδης James (Hawaii), Αναστασιάδης
Αλέξανδρος (Long Beach) και Παπαδό-
πουλος Χρ. (Φοίνικας Σύρου). Σημει-
ώνεται ότι οι αδελφοί Αναστασιάδη, ο
Χρ. Παπαδόπουλος και ο Αγαθόκλεους
θα ενσωματωθούν στις προπονήσεις της
Προεθνικής μετά τη λήξη των υποχρε-
ώσεών τους σε ΗΠΑ, Ελλάδα και Αγγλία
αντίστοιχα.

Ο κύκλος των αγώνων της Εθνικής
θα αρχίσει το διάστημα 11-15 Μαΐου
με την τελική φάση των Αγώνων Μικρών
Κρατών Ευρώπης στην Ισλανδία. Η με-
γάλη πρόκληση για την Εθνική είναι η
προκριματική φάση του Παγκοσμίου
Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στην Τσεχία
μεταξύ 23-28 Μαΐου,  με αντιπάλους
τις: Τσεχία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισπανία
και Βόρειο Ιρλανδία. 

Λέσχη
Ιπποδρομιών

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ

Η ιπποδρομιακή συνάντηση της Πα-
ρασκευής, 6 Ιανουαρίου, που αρχίζει
στις 3.00 μ.μ., περιλαμβάνει 9 ιππο-
δρομίες. Λόγω του γεγονότος ότι θα
διεξαχθούν 9 ιπποδρομίες, τα στοιχή-
ματα Jackpot 9, Pick 6 και Pick 4 θα
λειτουργήσουν ως ακολούθως: 1η ιπ-
ποδρομία: Jackpot 9, 4η ιπποδρομία:
Pick 6, 6η ιπποδρομία: Pick 4.

Κατά την ιπποδρομιακή συνάντηση
μεταφέρονται τα ακόλουθα ποσά στα
πιο κάτω παιχνίδια: Pick 6, η Λέσχη
εγγυάται ελάχιστο διανεμητέο ποσό
€7.540,64 και Jackpot 9, η Λέσχη εγ-
γυάται ελάχιστο διανεμητέο ποσό
€60.470,32

Κατά την εορταστική περίοδο των
Χριστουγέννων η Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας σε συνεργασία με την εται-
ρεία GBI διοργανώνει κλήρωση στα ει-
σιτήρια στοιχημάτων των αγγλικών και
ιρλανδικών ιπποδρομιών. Στην κλήρωση
θα συμμετέχουν τα εισιτήρια στοιχημά-
των συνολικής αξίας €5 και άνω, κερ-
δίζοντα και μη, που θα εκδίδονται στον
Ιππόδρομο καθώς και στους Αντιπρο-
σώπους Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων
της Λέσχης από τις 15 Δεκεμβρίου
2016, μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2017,
συμπεριλαμβανομένων. Η κλήρωση θα
διεξαχθεί στον Ιππόδρομο την Κυριακή
15 Ιανουαρίου 2017.  
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου, Φρίξος

Κυριάκου,

Ανδρέας Παρασκευά

Συντάκτες | Στέλιος

Παπαμωυσέως,  Άκης Κυριάκου,

Βασίλης Τσιρόπουλος,  Γιάννης

Παπαϊωάννου, Σοφοκλής

Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος

Κλαρκ, Κατερίνα Φραντζή,

Κώστας Αθανασίου, Κωστής

Σταυρινίδης, Γρηγόρης

Γεωργίου, Στέλιος Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Προετοιμασία Εθνικής για μαζεμένες υποχρεώσεις

ΦΟΥΤΣΑΛ

Επαναρχίζει το πρωτάθλημα φούτσαλ
σήμερα και αύριο με ενδιαφέρουσες
αναμερήσεις. Το μεγάλο ντέρμπι με-
ταξύ του ΑΠΟΕΛ με την Ανόρθωση
θα διεξαχθεί την Παρασκευή (κεκλει-
σμένων των θυρών). Γηπεδούχος με
αντίπαλο την ΑΕΚ Σωτήρας θα αγω-
νιστεί σήμερα η ΑΕΛ και είναι μεγάλο
φαβορί για τη νίκη. Η Ομόνοια/Αραράτ
που παρακολουθεί από κοντά την κο-
ρυφή, θα αντιμετωπίσει απόψε εκτός
έδρας την 5η στη βαθμολογία ΑΕΚ
Λάρνακας. Την κούρσα των σκόρερ
οδηγεί ο Φάμπιο Ντα Ρόχα Αγκουϊάρ
(ΑΕΛ) με 24 τέρματα και ακολουθούν
με 15 τέρματα ο συμπαίκτης του Άγ-
γελος Περικλέους και ο Αλεκσάνταρ
Τόμιν (ΑΕΚ Σωτήρας).

Το πρόγραμμα
ΑΠΟΨΕ

20:15 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΑΜΕΚ 

20:30 ΑΕΚ -ΟΜΟΝΟΙΑ/AΡAΡΑΤ

20:50 ΑΕΛ-ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ

ΑΥΡΙΟ

20:00 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ

20:00 ΑΠΟΕΛ -ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ

Ημιτελικοί κυπέλλου
Πραγματοποιήκε χθες η κλήρωση της
ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου. Τα
ζευγάρια που προέκυψαν από την κλή-
ρωση: Ανόρθωση - ΑΕΛ και
Ομόνοια/Αραράτ - ΑΕΚ Λάρνακας. Οι
πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 16 Ια-
νουαρίου και οι επαναληπτικοί στις 27
Μαρτίου. Η ημερομηνία διεξαγωγής
του τελικού θα καθοριστεί σε μεταγενέ-
σταρο στάδιο, αλλά προγραμματίζεται
εντός Μαΐου.

FIBA EUROPE CUP

Π
αρά την πολύ καλή εμφά-

νιση που πραγματοποίησε
κόντρα στην πρωταθλήτρια
Αυστρίας, την Ρεντγουέλ
Γκάνερς, ο ΑΠΟΕΛ γνώ-

ρισε την ήττα με τελικό σκορ 79-74, σε
παιχνίδι που έγινε στο πλαίσιο της 3ης
αγωνιστικής της Β’ φάσης του FIBA Eu-
rope Cup. Η αναμέτρηση ήταν στο με-
γαλύτερο διάστημα ισορροπημένη ανά-
μεσα στις δύο ομάδες, που πάλεψαν
μέχρι τέλους για τη νίκη. 

Ισορροπημένο ήταν το πρώτο δεκά-
λεπτο, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν
αρκετά συγκεντρωμένες στο παρκέ. Το
σκορ παρέμεινε σε μικρά επίπεδα δια-
φοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου,
το οποίο έφθασε σε 8-7 στο 3’, 14-13
στο 6‘ και 16-16 στο επόμενο λεπτό.
Έπειτα ο ΑΠΟΕΛ με τρίποντο του Μπάσεϊ
προηγήθηκε με 19-16, οι Γκάνερς ισο-
φάρισαν και ο ίδιος παίκτης με νέο δί-
ποντο έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον
ΑΠΟΕΛ με 21-19 με το τέλος της Α’ πε-
ριόδου.

Με ένα σερί πέντε πόντων ξεκίνησαν
τη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι, κατα-
φέρνοντας να πάρουν προβάδισμα με
24-21 μέχρι το 12’. Στη συνέχεια η κυ-
πριακή ομάδα ανέβασε στροφές, κατα-
φέρνοντας να φέρει στα μέτρα της το παι-
χνίδι, με τη διαφορά στο 14:30 να είναι
στον ένα πόντο (31-30). Τρία λεπτά αργό-
τερα οι «γαλαζοκίτρινοι» πήραν προβά-
δισμα με 36-35, ενώ με τη λήξη του ημι-

χρόνου το σκορ ήταν στο ισόπαλο 42-42.
Αρκετά καλό ξεκίνημα έκανε ο ΑΠΟΕΛ

στο τρίτο δεκάλεπτο, καταφέρνοντας να
σημειώσει επτά σερί πόντους (τέσσερεις ο
Μόμπλεϊ, δύο ο Μπάσεϊ, ένα ο Ράιτ), φέρ-
νοντας το σκορ στο 49-42 στο 22:20. Στη
συνέχεια οι γηπεδούχοι πίεσαν, ισοφαρί-
ζοντας στο 36:30 με το σκορ να είναι στο

51-51, ενώ ένα λεπτό πριν από το φινάλε
είχαν ξανά αποκτήσει προβάδισμα με 59-
54. Ωστόσο η κυπριακή ομάδα σημείωσε
τέσσερεις ακόμα πόντους και μείωσε τη
διαφορά στον ένα πόντο (59-58).

Οι Γκάνερς ξεκίνησαν την τέταρτη
περίοδο με τέσσερεις πόντους, φέρνοντας
το σκορ στο 63-58, για να απαντήσει ο

ΑΠΟΕΛ με τους Μπάσεϊ και Ράιτ, μει-
ώνοντας σε 63-62. Μέχρι τα μισά της
περιόδου το σκορ έφθασε στο 70-68
και συνεχίσαμε να βλέπουμε ένα μοι-
ρασμένο παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να
παραμένουν πολύ κοντά. Ενάμιση λεπτό
πριν από το φινάλε η διαφορά που
χώριζε τις δύο ομάδες ήταν στους δύο
πόντους (76-74 για τους γηπεδούχους).
Ο ΑΠΟΕΛ δεν μπόρεσε να σκοράρει
στις επόμενες επιθέσεις που πραγματο-
ποίησε, η Γκάνερς πήγε στις βολές και
έφερε το σκορ στο 79-74, όπου ήταν και
το τελικό σκορ.
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-21, 42-42, 59-58, 79-74
Ρέντγουελ Γκάνερς: Κουακουμενσάχ
7, Τζάκσον 12 (1), Καφερλέ 3, Μακ Νίλι
24 (3), Τρέιλορ 6, Βόλφ, Μπλάζεβιτς 4,
Κούμπερμπατς 23 (1), Πόλιακ.
ΑΠΟΕΛ: Μπράουν 13 (1), Κοιλαράς 5
(1), Κούνας, Μπάσεϊ 15 (1), Μπερνα-
τόφσκι 14, Μόμπλεϊ 10, Ράιτ 17 (1).

Αυλαία στη Λεμεσό
Στη Λεμεσό ο Απόλλωνας υποδέχεται
(17:00) την Ένωση Νέων Παραλιμνίου,
στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία
της 10ης αγωνιστικής, θέλοντας να πετύχει
την 3η του νίκη στο Πρωτάθλημα. Η
ομάδα της Λεμεσού είναι στην 6η θέση
της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με την
ΕΘΑ, με 11 βαθμούς. Από την άλλη οι
«βυσσινί» θα ταξιδέψουν στη Λεμεσό με
ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη νίκη επί
του ΑΠΟΕΛ την προηγούμενη αγωνιστική.
Η ΕΝΠ βρίσκεται στην 4η θέση της βαθ-
μολογίας με 13 βαθμούς, όσους έχει και
ο ΑΠΟΕΛ που είναι στην 3η θέση.

Εντός η ΑΕΛ, εκτός η Ομόνοια

Ήττα στις λεπτομέρειες
Ο ΑΠΟΕΛ έχασε από την Ρεντγουέλ Γκάνερς με 79-74
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ΑΕΛ 4
33’, 47’ Αρουαμπαρένα, 36’ Σόουζα, 78’ Ουέλιγκτον

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1
83’ Γουίλερ

Νίκος Νικολάου

Μ
ε άνετο τρόπο η ΑΕΛ

επέστρεψε στις νίκες και
με το 4-1 επί της Καρ-
μιώτισσας στο Τσίρειο
έπιασε κορυφή. Με δυο

γκολ του Αρουαμπαρένα κι από ένα των
Σόουζα και Ουέλιγκτον η λεμεσιανή
ομάδα πανηγύρισε τη 12η  της νίκη στο
πρωτάθλημα, που την φέρνει στους 40
βαθμούς, ισόβαθμη με τον ΑΠΟΕΛ, από
τον οποίο υπερτερεί. Η ομάδα του Πάμπου
Χριστοδούλου επιβεβαίωσε στο γήπεδο
την ανωτερότητά της και αφότου σημείωσε
δυο γκολ σε τρία λεπτά στο α’ μέρος,
έκανε τα πράγματα εύκολα. Πάει έτσι με
τις καλύτερες προϋποθέσεις στο ντέρμπι
του Σαββάτου με τον Απόλλωνα.

Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν αναμε-
νόμενο. Η ΑΕΛ κρατούσε περισσότερο
μπάλα και έψαχνε τρόπο να διασπάσει
την αμυντική διάταξη των φιλοξενου-
μένων. Ξεκίνησε, όμως, χαλαρά και επέ-
τρεψε στην Καρμιώτισσα να γίνεται  απει-
λητική στις αντεπιθέσεις της. Μάλιστα
στο 9’ το δοκάρι έσωσε την ΑΕΛ ύστερα
από σουτ του Πόλιανετς.

Οι επιθέσεις της ΑΕΛ είχαν τελικό
αποδέκτη τον Αρουαμπαρένα, ο οποίος

δεν έβρισκε δίχτυα στις πρώτες ευκαιρίες
που του παρουσιάστηκαν.

Η Καρμιώτισσα δεν κλείστηκε πίσω
και προσπάθησε να κάνει το παιχνίδι
της, γεμίζοντας τη μεσαία γραμμή με
τους παίκτες της να κερδίζουν μονομαχίες
βγαίνοντας πρώτοι στη μπάλα. Επιπλέον,
η αμυντική γραμμή με επικεφαλής τον
Ταλαρίδη στεκόταν καλά και απέκρουε
κάθε κίνδυνο.

Ανέβηκε και δύο απανωτά γκολ
Η ΑΕΛ βελτιώθηκε στη συνέχεια, έλεγξε
το κέντρο, απέφυγε τα λάθη και άρχισε
να εκδηλώνει πιο πολλές οργανωμένες
επιθέσεις. Και όταν παρουσιάστηκε η
τρίτη ευκαιρία για τον Αρουαμπαρένα,
ο Ισπανός δεν λάθεψε και στο 33’ άνοιξε
το σκορ. Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί,
η γηπεδούχος πέτυχε και δεύτερο γκολ.
Μετά από τρία λεπτά (36’) ο Σόουζα με

κοντινό πλασέ από στημένη φάση (κόρ-
νερ) πέτυχε το 2-0, βάζοντας στέρεες βά-
σεις για τη νίκη.

Το σαφές προβάδισμα έδιωξε την
πίεση από τους γαλαζοκίτρινους που
έπαιξαν άνετα στη συνέχεια.

Τρίτο γκολ
Με το ξεκίνημα της επανάληψης η ΑΕΛ
έφτασε και σε τρίτο τέρμα. Σαν σε προ-
πόνηση οι Αρουαμπαρένα και Φορ-
τούνα άλλαξαν την μπάλα και ο πρώτος
πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ
στον αγώνα.

Η καλή αμυντική γραμμή που πα-
ρουσίασε η Καρμιώτισσα στο ξεκίνημα
του αγώνα δεν κράτησε για πολύ… Έγινε
σμπαράλια στη συνέχεια και η γηπε-
δούχος με μεγάλη ευκολία έφτιαχνε φά-
σεις. Πλέον το υπόλοιπο του δεύτερου
45λέπτου ήταν διαδικαστικό, αφού όλα
είχαν κριθεί. Ο Πάμπος Χριστοδούλου
απέσυρε τον Αρουαμπαρένα και έδωσε
την ευκαιρία και στον Ουέλιγκτον να
αγωνιστεί. Στη συνέχεια ξεκούρασε και
ορισμένους άλλους βασικούς.

Πρώτο γκολ ο Ουέλιγκτον
Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε πολύ και η
Καρμιώτισσα είχε μια ανούσια κατοχή
μπάλας. Όμως η ΑΕΛ είχε την ουσία
και στο 78’ ο Ουέλιγκτον έσπασε την
γκίνια, πετυχαίνοντας το πρώτο του τέρμα
με την ΑΕΛ και γράφοντας το 4-0.

Το μόνο που κατάφερε η Καρμιώ-
τισσα ήταν να πετύχει στο 83’ το γκολ
της τιμής με τον Γουίλερ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1  ΑΕΛ 17 12 4 1 28-9 40

2  ΑΠΟΕΛ 17 12 4 1 38-10 40

3  Α.Ε.Κ 17 12 3 2 34-11 39

4  ΑΠΟΛΛΩΝ 17 10 4 3 38-15 34

5  ΟΜΟΝΟΙΑ 17 10 4 3 36-24 34

6  ΕΡΜΗΣ 17 7 4 6 22-25 25

7  ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 17 6 5 6 16-19 23

8  ΑΝΟΡΘΩΣΗ 17 5 6 6 20-20 21

9  ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 17 5 4 8 20-36 19

10  ΕΘΝΙΚΟΣ 17 5 3 9 25-29 18

11  ΑΡΗΣ 17 2 5 10 14-32 11

12  ΔΟΞΑ 17 2 4 11 8-25 10

13  ΑΕΖ 17 1 6 10 17-37 9

14  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 17 0 4 13 14-38 4

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 07.01.2017

17:00 ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΛ 

17:00 ΔΟΞΑ- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

19:00 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ- ΑΕΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 08.01.2017

16:00 ΕΘΝΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ 

17:00 AΠΟΕΛ - ΑΡΗΣ 

18:00 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ- ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 09.01.2017

19:00 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ- ΑΕΖ

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14.01.2017

17:00 ΔΟΞΑ- ΑΠΟΕΛ 

19:00 ΑΕΚ- NEA ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 15.01.2017

16:00 ΟΜΟΝΟΙΑ- ΑΠΟΛΛΩΝ 

16:00 ΑΕΛ- ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 

17:00 ΕΡΜΗΣ- ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 

18:00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ- ΕΘΝΙΚΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 16.01.2017

19:00 ΑΕΖ- ΑΡΗΣ

ΣΚΟΡΕΡΣ

ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ 15

ΠΑΠΟΥΛΗΣ 11

ΚΑΤΣΑΡΑΒΑ 10

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 9

ΠΑΓΚΑΛΟΣ 8

ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ 8

ΣΕΡΙΝΤΑΝ 7

ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ 7

ΑΡΟΥΑΜΠΑΡΕΝΑ 7

ΡΟΥΝΤΙ 6

ΕΦΡΑΙΜ 6

ΑΛΒΕΣ 6

ΜΑΑΤΣΙ 6

ΖΕΛΑΓΙΑ 6

Με «τεσσάρα» πάτησε κορυφή
Δεν έχασε την ευκαιρία η ΑΕΛ, κερδίζοντας άνετα την Καρμιώτισσα

ΤΟ ΦΙΛΜ 

5’ Σέντρα του Όρντος και αδύναμη
κεφαλιά του Πόλιανετς στα χέρια
του Ρομό.

6’ Παράλληλη μπαλιά του Σαβανέ
αλλά η μπάλα κόλλησε στα πόδια
του Αρουαμπαρένα χάνοντας ευκαι-
ρία.

9’ Ατομική προσπάθεια και μακρινό
σουτ του Πόλιανετς αποκρούστηκε
από το οριζόντιο δοκάρι.

11’ Κεφαλιά του Αρουαμπαρένα
άουτ σε σέντρα του Σοάρες.

16’ Ο Σταύρου βγήκε μόνος και
σκόραρε, αλλά δόθηκε οφσάιντ σε
μια οριακή φάση.

23’ Σουτ του Γεωργιάδη δίπλα από
το δοκάρι.

31’ Φάουλ του Σόουζα και κεφα-
λιά του Τζούνιορ στα χέρια του Καϊ-
ρίνου.

33’ 1-0 Σέντρα του Σοάρες και ο
Αρουαμπαρένα από κοντά με προ-
βολή άνοιξε το σκορ.

36’ 2-0 Κόρνερ εκτέλεσε ο Γεωρ-
γιάδης και ο Σόουζα από κοντά
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
38’ Από απόκρουση του Ταραλίδη,
παραλίγο να σκοράρει κάτω από το
κέντρο.

43’ Κεφαλιά του Φορτούνα από
σέντρα του Αρουαμπαρένα έξω.

47’ 3-0 Ο Αρουαμπαρένα έδωσε
στο Φορτούνα, ο οποίος σέρβιρε
έτοιμο γκολ στον πρώτο που δεν εί-
χε πρόβλημα για το 3-0.

78’ 4-0 Σουτ του Μπουένο στο κά-
θετο δοκάρι και στην επιστροφή της
μπάλας ο Ουέλιγκτον την έσπρωξε
στα δίχτυα.

83’ 4-1 Με σουτ εντός περιοχής ο
Γουίλερ μείωσε το σκορ.

85’ Ο Καϊρίνος σταμάτησε σουτ
του Μπουένο.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Μασιάς 

ΒΟΗΘΟΙ: Ν. Εγγλέζου, Χ. Σπανός

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αρότσα

ΑΕΛ: Ρομό, Τζούνιορ, Σιέλης, Αϊρόσα (52’ Κυριά-

κου), Φορτούνα, Σοάρες (73’ Μ. Νικολάου), Σόουζα,

Μπουένο, Γεωργιάδης, Σαβανέ, Αρουαμπαρένα (62’

Ουέλιγκτον)

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Καϊρίνος, Ταραλίδης, Βαττής (46’

Σάλιακας), Γουίλερ, Χριστοφή, Αρότσα, Αντάμοβιτς,

Σταύρου (80’ Ε. Κυριάκου), Λοκόμπε, Πόλιανετς,

Όρντος (77’ Πάντος)
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ΕΡΜΗΣ 1
Αρτάμπε 93’

ΔΟΞΑ 0

Βασίλης Τσιρόπουλος

Στην 6η θέση της βαθμολογίας με 25
βαθμούς συνεχίζει τον φετινό μαραθώνιο
ο Ερμής. Αυτό χάρη στον Αρτάμπε που
ντύθηκε Άι Βασίλης και στις καθυστε-
ρήσεις του αγώνα με πλασέ νίκησε τον
Νέγκρι, γράφοντας το 1-0 και χαρίζοντας
τους τρεις βαθμούς στον Ερμή με αντί-
παλο τη Δόξα. Μια αναμέτρηση που
μέχρι και την επίτευξη του τέρματος
ήταν ισορροπημένη, με τις δυο ομάδες
να δημιουργούν και να χάνουν ευκαιρίες. 

Μετά τα πρώτα πέντε αναγνωριστικά
λεπτά της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι
ανέλαβαν πρωτοβουλία. Είχαν την κυ-
ριαρχία και στις τρεις γραμμές, καλή κυ-
κλοφορία, ενώ από την άλλη η Δόξα
έδωσε χώρο στον Ερμή και με αντεπιθέσεις
προσπαθούσε να δημιουργήσει κίνδυνο.

Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι
σημειώθηκε στο 10’, όταν ο Μασίνουα
βρέθηκε εντός περιοχής, και από δια-

γώνια θέση προσπάθησε ανεπιτυχώς
να νικήσει τον τερματοφύλακα της Δόξας,
με το σουτ του να καταλήγει σε κόρνερ.

Στη συνέχεια, η ομάδα της Δόξας
κέρδισε μέτρα στο γήπεδο, αλλάζοντας
την εικόνα του αγώνα χωρίς ωστόσο να
μπορεί να γίνει απειλητική. 

Η ομάδα του Νίκου Παναγιώτου δη-
μιούργησε ακόμα μια ευκαιρία, όταν ο
Ντε Μέλο από πολύ πλάγια έκανε την
ατομική ενέργεια με τον αμυντικό της
Δόξας Δημητρίου να διώχνει την μπάλα,
αυτή να βρίσκει ξανά στον Ντε Μέλο, να
χτυπά στο δοκάρι και να καταλήγει έξω. 

Το τέλος του α’ ημιχρόνου βρήκε τις
δυο ομάδες στο 0-0 σε ένα ισορροπημένο
παιχνίδι χωρίς τις μεγάλες ευκαιρίες.

Με την έναρξη του β’ ημιχρόνου, η
Δόξα έχασε κλασική ευκαιρία, όταν από
λάθος του Χριστόφ η μπάλα κατέληξε
στον Γουίλσον, το σουτ του οποίου απο-
μάκρυνε με τα πόδια ο Νουρεντινόφσκι.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Ερμής
απώλεσε ευκαιρία, όταν ο Μπάουμαν
από το ύψος της περιοχής έπιασε το δυ-
νατό σουτ, αλλά ο Νέγκρι απομάκρυνε
δύσκολα σε κόρνερ. Σαφώς ο ρυθμός
του αγώνα ήταν καλύτερος σε σύγκριση
με το α’ ημίχρονο. Οι δύο ομάδες στο

κυνήγι του βαθμολογικού κέρδους «έτρε-
ξαν» περισσότερο στο γήπεδο, δημιουρ-
γώντας ένθεν και ένθεν ευκαιρίες, χωρίς
ωστόσο ούτε ο Ερμής, αλλά ούτε και η
Δόξα να μπορούν να στείλουν την μπάλα
στα δίκτυα. Οι γηπεδούχοι συνεχώς πίε-
ζαν, όμως, οι όποιες επιθετικές ενέργειές
τους δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. Όλα
αυτά μέχρι το τρίτο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων. Η χρυσή αλλαγή του Νίκου
Παναγιώτου, ο Αρτάμπε, με πλασέ από
το ύψος της μικρής περιοχής ύστερα
από γέμισμα του Μαϊσουράτζε, έστειλε
την μπάλα στα δίκτυα της εστίας του
Νέγκρι γράφοντας το τελικό 1-0.

Ντύθηκε Άι Βασίλης ο Αρτάμπε
Με τέρμα στις καθυστερήσεις ο Ερμής νίκησε 1-0 τη Δόξα

Διαιτητής: Ν. Νεοφύτου 

Κίτρινες: Μπάουμαν (4η), Ντε Βρίσε / Φοφανά, Μπεμ-

πέτο (4η)

ΕΡΜΗΣ: Νουρεντινόσκι, Ντε Μέλο (89’ Λίλλης), Ντε Βρί-

σε, Μπενγκά, Μαϊσουράτζε, Μασίνουα, Χριστοφή, Χρι-

στόφ, Μαρτίνιουκ, Μπάουμαν (84’ Αρτάμπε), Αλεξίου

(44’ Ντα Σίλβα).

ΔΟΞΑ: Νέγκρι, Δημητρίου, Ρούντι, Ρεδόνδο, Κάστρο (74’

Εντμάρ), Γουίλσον, Αρετάς (50’ Ρίβας), Λεονάρντο, Φο-

φανά (84’ Μάρκες), Πόλο, Μπεμπέτο.

ΟΜΟΝΟΙΑ 3
71’, 73’, 75’ Ντάρμπισαϊαρ

ΕΘΝΙΚΟΣ 2
7’ Ζελάγια, 67’ Κατσαράβα

Έ
να βράδυ, που για 70 λεπτά

έδειχνε εφιαλτικό για την Ομό-
νοια,  εξελίχθηκε σε ονειρε-
μένο. Οι «πράσινοι» έτρεχαν
από το 8’ τον Εθνικό στο σκορ,

23 λεπτά πριν από το τέλος έμεναν πίσω
στο σκορ με 2-0, αλλά πριν μπούμε στα
τελευταία 15’ ήταν μπροστά. Ένα τετρά-
λεπτο διαβολικό, με τον Ντάρμπισαϊαρ
να δείχνει πως είναι ο απόλυτος killer
και να σκοράρει 3 φορές, η ομάδα της
Λευκωσίας έφερε τα πάνω κάτω και πα-
νηγύρισε μία αγχώδη, αλλά πολύ ση-
μαντική -με βάση και την εξέλιξη του
αγώνα- νίκη. Ήταν μάλιστα η 2η συνε-
χόμενη ολική ανατροπή. Ο Εθνικός τα
έκανε όλα τέλεια για 70 λεπτά. Σκόραρε
δις, είχε ευκαιρίες, αμυνόταν καλύτερα
όσο περνούσε ο χρόνος. Όμως κατέρ-
ρευσε μέσα σε ελάχιστο διάστημα και
έχασε τεράστια ευκαιρία για τεράστιο
διπλό. Ο Ντάρμπισαϊαρ είναι αναμφι-
σβήτητα το πρόσωπο του αγώνα, αλλά
και το πρόσωπο της χρονιάς μέχρι τώρα
για την Ομόνοια, που επιθετικά βγάζει
φωτιές και πίσω μπάζει χωρίς σταματημό.  

Τα είχε όλα

Το γκολ του Ζελάγια στο 7’ άλλαξε αρκετά
ό,τι και αν είχαν στο μυαλό τους οι προ-
πονητές. Και το πρώτο 20λεπτο ήταν εν-
δεικτικό της φετινής εικόνας των δύο
ομάδων. Η Ομόνοια έφτιαξε με ευκολία
δύο φάσεις για να ισοφαρίσει, ο Εθνικός
με την αιχμηρή του επίθεση κτυπούσε
από αριστερά και εξέθεσε τέσσερεις
φορές την άκρως προβληματική άμυνα
των «πρασίνων», δύο φορές με τον σκό-
ρερ και άλλη μία με τον Κατσαράβα. Το
μία σου μία μου συνεχίστηκε, αλλά η ει-
κόνα ήταν ξεκάθαρη. Το 0-2 φαινόταν
πιο πιθανό από το 1-1, αφού κάθε επί-

σκεψη του Εθνικού στα καρέ της Ομό-
νοιας ήταν κίνδυνος-θάνατος. Ο ρυθμός
έπεσε μετά το 30’, αν και η Ομόνοια είχε
την ευκαιρία με το δοκάρι του Μαργκάσα.
Το ημίχρονο η έκταση του σκορ μπορεί
να μην ήταν αντιπροσωπευτική, αλλά
σίγουρα  το προβάδισμα Εθνικού ήταν
δίκαιο. 

Η Ομόνοια προσπάθησε να πιέσει
και να μεταφέρει το σκηνικό στα καρέ
του Εθνικού από την αρχή της επανά-
ληψης. Άρχισε μεν με ευκαιρία, αλλά
δεν έδειχνε να έχει την απαραίτητη ορμή
και φαντασία για να πατήσει στην  πε-
ριοχή. Έκανε και εύκολα λάθη στην κρί-
σιμη προσπάθεια και άρχισε λογικά και
η μουρμούρα. Στα 59’ο Κάρβερ έκανε
την 1η αλλαγή, βάζοντας τον Ρουσιά αντί
του Καρλίτος και μεταφέροντας τον Μαργ-
κάσα σε θέση αριστερού μπακ. Την ίδια
ώρα ο Ιβανάουσκας φρέσκαρε τα άκρα
με Κυπριανού αντί Κιπιάνι. Η Ομόνοια
δεν είχε τέμπο, δεν είχε κάθετες μεταβι-
βάσεις, έψαχνε τις φάσεις με σέντρες και
αυτό βόλευε τον Εθνικό, που αμυνόταν
σωστά και χωρίς προβλήματα. Και στο
67’ βρήκε ως μοναδικό αντίπαλο τον
Παναγή σε αντεπίθεση χωρίς αμυντικούς
(!!!) για να κάνει το 0-2. Η Ομόνοια
σχεδόν νοκ άουτ ξαφνικά ξύπνησε και
έγιναν ασύλληπτα πράγματα. Μέσα σε
4 λεπτά ο Ντάρμπισαϊαρ πέτυχε τρία
γκολ και έφερε τα πάντα τούμπα και πέ-
ρασε μπροστά με 3-2. Το παιχνίδι είχε
ακόμη σασπένς, αφού ο Εθνικός συνήλθε
και προσπάθησε να απειλήσει, αλλά χω-
ρίς να τα καταφέρει. Ο προπονητής του
άφησε αιχμές στο τέλος κάνοντας λόγο
για ύποπτα πράγματα στα τρία γκολ της
Ομόνοιας, χωρίς να διευκρινίσει.

ΤΟ ΦΙΛΜ

8’ Ο Πιντσέλι βρίσκει τον Ζελάγια

στη καρδιά της άμυνας της Ομόνοι-

ας και ο επιθετικός του Εθνικού με

κεφαλιά κάνει το 0-1.

11’ Ο Παναγή μόλις που προλαβαί-

νει τον Πιντσέλι και αποσοβεί το γκολ.

13’ Ο Μπογκαντίνοφ αποκρούει

εντυπωσιακά το κοντινό βολέ του

Χριστοφή.

18’ Καρφωτή κεφαλιά του Ζελά-

για, μεγάλη επέμβαση του Παναγή.

19’ Κεφαλιά του Χριστοφή, απο-

κρούει ο Μπογκαντίνοφ. 

21’ Από το σημείο του πέναλτι ο

Κατσαράβα σουτάρει ψηλά. 

26’ Άστοχο σουτ από καλή θέση

του Ντάρμπισαϊαρ.

28’ Νέα ευκαιρία για Εθνικό με γυ-

ριστό σουτ του Ζελάγια.

37’ Δοκάρι για την Ομόνοια μετά

από σουτ του Μαργκάσα.

50’ Ο Χριστοφή σε εξαιρετική θέση

πλασάρει ψηλά.

67’ Δύο παίκτες του Εθνικού φεύ-

γουν μόνοι, ο Παναγή σταματά το

πλασέ του Χατζηβασίλη, αλλά στις

κόντρες που ακολουθούν, η μπάλα

από το πόδι του Κατσαράβα πάει

στα δίχτυα για το 0-2. 

70’ Από κόρνερ ο Ντάρμπισαϊαρ

κάνει το 2-1.

73’ Μπαλιά του Κωνσταντινίδη, κε-

φαλιά του Ντάρμπισαϊαρ και 2-2.

75’ Πλήρης ανατροπή και 3-2 με

χατ τρικ του Άγγλου φορ, που σκό-

ραρε με κοντινή προβολή.

81’ Κεφαλιά του Κατσαράβα, απο-

κρούει ο Παναγή.

84’ Κεφαλιά του Ζελάγια, έξω. 

Δεν ξανάγινε τέτοιο... Ματ
Σε 4 λεπτά ο Ντάρμπισαϊαρ σκόραρε χατ τρικ
και η Ομόνοια γύρισε τούμπα το ματς με τον
Εθνικό, κερδίζοντας τελικά με 3-2

ΟΜΟΝΟΙΑ (Τζ. Κάρβερ): Παναγή, Κωνσταντινίδης,

Καρλίτος (60’ Ρουσιάς), Όρσουλιτς, Βύντρα, Φλορέσκου,

Μαργκάσα, Κατελάρης, Κλέιτον  (90’ Φυλακτού), Ντάρμ-

πισαϊαρ, Χριστοφή (85’ Κύπρου).

ΕΘΝΙΚΟΣ (Β. Ιβανάουσκας): Μπογκαντίνοφ, Τσικάρ-

σκι (79’ Παπαγεωργίου), Φιλίποφ, Κρατσούνοφ, Ντόβνια,

Πιντσέλι, Αραμπάλ, Κιπιάνι (61’ Κυπριανού), Χατζηβασί-

λης, Ζελάγια, Κατσαράβα.
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Καλύτερο ξεκίνημα στις αγωνιστικές
της υποχρεώσεις για το 2017 δεν θα
μπορούσε να έχει η Ανόρθωση. Αποδί-
δοντας κατά διαστήματα καλό ποδόσφαι-
ρο, νίκησε δίκαια την ΑΕΖ με 2-0 ση-
μειώνοντας την 3η εκτός έδρας νίκη της
και 5η συνολικά στο πρωτάθλημα. Βαθ-
μολογικά έφτασε στους 21 βαθμούς και
στην 8η θέση. Μάλιστα σημείωσε δεύ-
τερη συνεχή νίκη, ενώ για δεύτερο αγώνα
κράτησε το μηδέν στην άμυνα.

Η ομάδα του Ρόνι Λέβι στο Παφιακό
είχε πλάνο, είχε διάθεση, δημιούργησε
ευκαιρίες και θα μπορούσε να σημειώσει
και άλλα τέρματα. Η πολύ καλή ημέρα
της τριπλέτας Πελέ - Γκονσάλβες και
Καρλίτος ήταν αυτή που ξεχώρισε και
ουσιαστικά που έδωσε τους τρεις βαθ-
μούς.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη
μετά από τέσσερεις αγώνες. Συγκεκρι-
μένα, είχε να κατακτήσει τους τρεις βαθ-
μούς μακριά από το Αντ. Παπαδόπουλος
από τις 31/10/2016, όταν είχε νικήσει
την Αναγέννηση με 2-1. «Ξεκινήσαμε
με το δεξί το 2017. Κερδίσαμε 2-0 την
ΑΕΖ, δεν δεχθήκαμε τέρμα για δεύτερο
συνεχόμενο παιχνίδι. Μπορούσαμε να
πετύχουμε περισσότερα. Δεν έχουμε
περιθώρια απώλειας βαθμών. Έχουμε
τον αγώνα με την ΑΕΚ και πρέπει να εί-
μαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι και να

έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Ο
κόσμος σε κάθε παιχνίδι δίνει πραγματικά
ρεσιτάλ. Δίνει βροντερό παρών και το
νιώθουν και οι ποδοσφαιριστές. Βοηθούν

την ομάδα και τους θέλουμε και με την
ΑΕΚ», ανέφερε χθες στο Ράδιο Πρώτο ο
εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης,
Σάββας Πηλακούτας.

Έρχεται δύσκολη τετράδα
Ο αγώνας στο Παφιακό ανήκει πλέον
στο παρελθόν. Όλοι επικεντρώνονται στον
πολύ δύσκολο αγώνα του Σαββάτου με

την ΑΕΚ στο «Αντ. Παπαδόπουλος». Ανα-
μέτρηση στην οποία η «Κυρία» καλείται
να αποκομίσει βαθμολογικό κέρδος, συ-
νεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την είσοδό
της στην πρώτη εξάδα. Αναμέτρηση που,
αν έρθουν οι τρεις βαθμοί, θα της δώσουν
ψυχολογία σε μια σειρά δύσκολων αγώ-
νων, καθώς μετά την ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει
την ΑΕΛ εκτός έδρας, την Ομόνοια εντός
έδρας και τον Ερμή τυπικά εκτός έδρας. 

Θέμα Κολούνγκα
Πολλοί ήταν εκείνοι που απόρησαν με
την απόφαση του Ρόνι Λέβι να προχω-
ρήσει σε αλλαγή της αλλαγής του. Ο Κο-
λούνγκα αγωνίστηκε για λίγα λεπτά και
οδηγήθηκε ξανά στον πάγκο. Όταν ρω-
τήθηκε ο Ισραηλινός προπονητής ποιος
ήταν ο λόγος, διπλωματικά απάντησε
«επαγγελματικός ο λόγος». Κόντρα μεταξύ
των δύο δεν υπάρχει. Από την άλλη ο
Ρόνι Λέβι είναι γνωστός σε θέματα αγω-
νιστικής πειθαρχίας. Στα όσα λεπτά αγω-
νίστηκε ο Κολούνγκα είδε ότι δεν του
πρόσφερε αυτά που ήθελε και τον έκανε
αλλαγή. Δεν τίθεται στο περιθώριο ο
επιθετικός της Ανόρθωσης, απλώς ήθελε
να του στείλει το μήνυμα να προσπαθεί
περισσότερο, ότι έπραξε και παλαιότερα
με τους Σάντος και Καρλίτος. 

Στο αγωνιστικό μέρος, η προετοιμασία
της Ανόρθωσης για τον αγώνα με την
ΑΕΚ αρχίζει σήμερα. Θα δοκιμάσουν να
προπονηθούν οι Ράγιος και Ρέινα,  ωστόσο
οι πιθανότητες να προλάβουν την αναμέ-
τρηση του Σαββάτου είναι περιορισμένες. 

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Ό
ταν μια κατάσταση δεν αλ-

λάζει, δεν διορθώνεται και
μάλιστα χειροτερεύει, τότε
υπάρχει πρόβλημα. Στην
ΑΕΚ αν δεν παραδεχθούν

ότι στο τελευταίο περίπου δίμηνο δεν
ήταν ΑΕΚ και ότι έχουν πρόβλημα, τότε
η κατάσταση θα χειροτερέψει. Ακολουθεί
ακόμη ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο
«Αντώνης Παπαδόπουλος» με την Ανόρ-
θωση και εκεί θα πρέπει να αρχίσει να
γίνεται μια αλλαγή. Μια αντίδραση και
ένα στοπ σε αυτόν τον κατήφορο. Ακόμη
και στις δύο νίκες με Εθνικό και Καρ-
μιώτισσα, οι «κιτρινοπράσινοι», αν εξαι-
ρέσεις κάποιους παίκτες, οι υπόλοιποι
ήταν πολύ μακριά από τον καλό τους
εαυτό. Δεν είναι η κούραση, ούτε η ηλικία
κάποιων. Είναι πολλά άλλα μαζί που άλ-
λαξαν τον χαρακτήρα της ομάδας, η οποία
μέχρι προχθές ήταν για 16 αγωνιστικές
στην κορυφή της βαθμολογίας. Κάποιοι
στέκονται στις απουσίες. Ναι, επηρέασε
η μακροχρόνια απουσία του Τομάς. Ναι
και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα επη-
ρέασε η απουσία του Μουρίγιο και φυ-
σικά του Τέτε. Δεν υπάρχει όμως καμιά
δικαιολογία για κανέναν, ούτε από τους
παίκτες, ούτε από τους προπονητές, αλλά
ούτε και από τον κόσμο και πιο συγκε-
κριμένα για τον έναν που έριξε την κροτίδα
και έχει ήδη συλληφθεί. Τέρμα οι δι-
καιολογίες, αυτό είναι το σύνθημα που
πρέπει να επικρατήσει τώρα στην ομάδα
της Λάρνακας και να προσπαθήσουν
άμεσα να διορθώσουν τα λάθη τους. Όλοι
θα πρέπει να κάνουν την αυτοκριτική
τους και δεν είναι αρκετό το να αναλαμ-
βάνει ο προπονητής την ευθύνη για την
εμφάνιση και για την ήττα. Μπορεί να
είχε και ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ μερίδιο ευθύνης,
αλλά δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος. Η
ομάδα χρειάζεται φρεσκάρισμα, ενίσχυση,
αλλά πιο πολύ χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ.

Ένα άμεσο ηλεκτροσόκ, επειδή και ενί-
σχυση να γίνει, όποιοι παίκτες και να
αποκτηθούν, θα θέλουν τον χρόνο τους
για να εγκλιματιστούν. Ένα γερό ταρα-
κούνημα για να ξυπνήσουν κάποιοι. Και
είμαστε αυστηροί, επειδή αυτοί οι παίκτες
είναι που κρατούσαν την ομάδα μέχρι
προχθές στην κορυφή και δεν είναι δυ-
νατόν να ξέχασαν την μπάλα που ξέρουν,

αλλά ούτε και να είναι τόσο πολύ κουρα-
σμένοι. Ο αγώνας με την Ανόρθωση,
ίσως να είναι και μια ευκαιρία να δώσουν
απαντήσεις οι παίκτες του Ιδιάκεθ και ο
ίδιος και να αποδείξουν αν είναι ομάδα
που μπορεί να διεκδικήσει το φετινό
πρωτάθλημα. Ο πληγωμένος τους εγωι-
σμός, ίσως τους βοηθήσει να επιστρέψουν
στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις, δίχως

όμως να υποτιμήσουν τη βαθμολογική
θέση της Ανόρθωσης. 

Με τους ίδιους απόντες
Στον αγώνα με τον Απόλλωνα απουσία-
ζαν οι Τομάς, Μουρίγιο και Τέτε. Από το
ντέρμπι του Σαββάτου με την Ανόρθωση
θα απουσιάζει σίγουρα ο Τομάς και οι
Μουρίγιο και Τέτε θα κάνουν αγώνα

δρόμου για να προλάβουν με τις πιθα-
νότητες όμως να μην είναι με το μέρος
τους. Σήμερα και αύριο στην ουσία θα
κριθεί αν είναι ετοιμοπόλεμοι. Σε δια-
φορετική περίπτωση ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ
θα αναγκαστεί να βρει τις λύσεις και
τους τρόπους να βελτιώσει την εικόνα
της ομάδας του χωρίς να υπολογίζει
στους τρεις συμπατριώτες του.

Με τον ίδιο στόχο και το Σάββατο 
Με το μυαλό στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ βρίσκονται όλοι στην Ανόρθωση 

Τέρμα οι δικαιολογίες και ηλεκτροσόκ
Οι μεγάλες ομάδες ξέρουν τον τρόπο να αντιδρούν και οι «κιτρινοπράσινοι» αυτό πρέπει να κάνουν 
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ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου�

Καλύτερο σενάριο δεν υπήρχε για τον
ΑΠΟΕΛ, που έκανε ποδαρικό με το δεξί
το 2017. Μια νίκη σε βάρος της Ανα-
γέννησης Δερύνειας δεν λέει και πολλά
πέραν της κατάκτησης των βαθμών, αλλά
από τη στιγμή που συνδυάστηκε με
απώλειες της μέχρι προχθές πρωτοπόρου
της βαθμολογίας ΑΕΚ, αποκτά μεγαλύ-
τερη αξία. Μια νίκη που έσπασε και την
αρνητική παράδοση που ήθελε τους
«γαλαζοκίτρινους» να μην κερδίζουν το
πρώτο παιγνίδι του έτους τις τελευταίες
έξι ποδοσφαιρικές περιόδους.

Ο Τόμας Κρίστιανσεν είδε την ομάδα
του να επανέρχεται ομαλά από τη  δια-
κοπή του πρωταθλήματος και ειδικά
στο πρώτο ημίχρονο παρουσιάστηκε
ανανεωμένη, ευδιάθετη και έτοιμη από
κάθε άποψη. Με επιθετικό παιγνίδι οι
ποδοσφαιριστές δημιούργησαν πολλές
φάσεις, σημείωσαν δύο γκολ και ουσια-
στικά καθάρισαν το τρίποντο από το ημί-
χρονο. Αυτό που δεν άρεσε σαφέστατα
είναι η χαλάρωση στην επανάληψη,
αφού με την επίτευξη του τρίτου γκολ οι
ποδοσφαιριστές εφησύχασαν. Συμβαίνει
όμως στο ποδόσφαιρο. Το ζητούμενο
ενόψει της απαιτητικής συνέχειας είναι
να μην επαναληφθεί ανάλογη χαλάρωση
και αυτό θα συζητήσει και με τους πο-
δοσφαιριστές η τεχνική ηγεσία. 

Ήδη, στον «Αρχάγγελο» γύρισαν σε-
λίδα και εστίασαν την προσοχή τους στο
κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι με τον
Άρη. Άλλο ένα ματς που είναι στα μέτρα
των «γαλαζοκιτρίνων» και θα επιδιώξουν
να δώσουν συνέχεια στις νίκες, προκει-
μένου να εκμεταλλευτούν πιθανές απώ-
λειες των άλλων διεκδικητών του τίτλου.
Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής
περιλαμβάνει τα ντέρμπι ΑΕΛ-Απόλλω-
νας και Ανόρθωση-ΑΕΚ και όπως γίνεται
αντιληπτό με συνδυασμό αποτελεσμάτων,

ο ΑΠΟΕΛ φαντάζει πιθανό να ανοίξει
τις αποστάσεις από τις υπόλοιπες θέσεις. 

Η δεύτερη καλύτερη συγκομιδή
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρό-

νια την αντίστοιχη περίοδο και αγωνι-
στική, οι πρωταθλητές πραγματοποιούν
πολύ καλή πορεία με το πέρας 17 αγω-
νιστικών. Είναι ενδεικτικό πως από την
ποδοσφαιρική περίοδο 2009-10, μόλις
μια χρονιά την αντίστοιχη αγωνιστική

ήταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Και έχασε το πρωτάθλημα! Τις υπόλοιπες
χρονιές, όπως μπορείτε να δείτε στον
πίνακα που ακολουθεί, ο ΑΠΟΕΛ κυ-
νηγούσε αρκετές ομάδες στη βαθμολογία
και ευτύχησε να κάνει μεγάλες ανατροπές
και να στεφθεί πρωταθλητής. Πέρσι, για
παράδειγμα, η ΑΕΚ είχε προβάδισμα
επτά βαθμών. Το 2013-14 η ομάδα ήταν
έξι βαθμούς πίσω από την κορυφή, ήταν
στην 4η θέση και κατάφερε να πάρει με

δραματικό τρόπο το πρωτάθλημα. Γενι-
κότερα τα τελευταία χρόνια ο ΑΠΟΕΛ
παρουσίαζε αγωνιστική κάμψη τους μή-
νες Δεκέμβρη-Γενάρη, που είχε ως απο-
τέλεσμα να υποχωρεί θέσεις στη βαθ-
μολογία. Αυτό φέτος δεν ισχύει σε καμία
περίπτωση. Ήδη βρίσκεται στην κορυφή
και με το αγωνιστικό πρόγραμμα που
έχει είναι στα πόδια των παικτών για να
συνεχίσουν τη νικηφόρο τους πορεία.
Οι 40 βαθμοί που έχει σήμερα είναι η

δεύτερη καλύτερη συγκομιδή της τε-
λευταίας επταετίας

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΙ 

2010-11 1η 41

2011-12 4η 36 

2012-13 2η 41

2013-14 4η 34 

2014-15 2η 33

2015-16 4η 35

2016-17 1η 40

Η κορυφή, η χαλάρωση και η συνέχεια 
Άρχισε ιδανικά το 2017 για τους πρωταθλητές, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στον Άρη

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Ταύρος μέσα στην «Αρένα» ήταν ο
Απόλλωνας. Οι «κυανόλευκοι» του Σω-
φρόνη Αυγουστή, πραγματοποιώντας
την καλύτερή τους φετινή εμφάνιση,
σκόρπισαν την ΑΕΚ, υποχρεώνοντάς
την στην πρώτη της ήττα μέσα στο σπίτι
της, και έστειλαν το μήνυμα ότι είναι
«πολύ σκληρός για να πεθάνει», σε ό,τι
αφορά τη διεκδίκηση του τίτλου. Ένας
Απόλλωνας βγαλμένος μέσα από τα κα-
λύτερα όνειρα των οπαδών του, μπήκε
με τον ιδανικότερο τρόπο στο 2017.
Παίζοντας διαστημικό ποδόσφαιρο στα
πρώτα 25 λεπτά, κάνοντας εκπληκτική
διαχείριση στην επανάληψη, άλωσε τη
νεόκτιστη «Αρένα» της ΑΕΚ, παίρνοντας
εμφαντικό τρίποντο. Άπαντες αναγνώ-
ριζαν ότι αυτή η ομάδα δεν πλησίασε
καν το ταβάνι των δυνατοτήτων της στη
φετινή χρονιά. Η παρουσία στη Λάρνακα,
όμως, ήταν ενδεικτική όσων μπορεί να
παρουσιάσει η ομάδα στο γρασίδι. 

Ο προχθεσινός Απόλλωνας ήταν
απλώς απολαυστικός. Σούπερ επιθετικός
έβαλε τρία γκολ στο 24’, εντυπωσιακή
κατοχή της μπάλας (πάνω από 62%
στο πρώτο μέρος), απίστευτα σωστός
αμυντικά στο να καλύπτουν οι ποδο-
σφαιριστές τους χώρους και γενικά μια
ομάδα που λειτουργούσε σαν  μια κα-
λοκουρδισμένη μηχανή. Όλα αυτά, έργο
του Σωφρόνη Αυγουστή. Ο Κύπριος
τεχνικός μαζί με τους συνεργάτες του

δούλεψαν πολύ με τους ποδοσφαιριστές
για να παρουσιάσουν αυτό το αξιοζή-
λευτο αποτέλεσμα. Του πιστώνεται 100%
η επιτυχία, αφού έχει πλέον τρεις νίκες
σε ισάριθμους αγώνες στον πάγκο της
ομάδας. Φυσικά, πέραν του προπονητή,
τεράστιο μερίδιο έχουν και οι ποδο-
σφαιριστές. Κανείς δεν υστέρησε. Ο
Παπουλής, ανοίγοντας το σκορ, έφθασε

τα 11 γκολ στο πρωτάθλημα και βρί-
σκεται τέσσερα μακριά από το απόλυτο
ρεκόρ του, ο Ντα Σίλβα είναι πλέον στα
8 στην καλύτερη ίσος σεζόν της καριέρας
του, ενώ ο Μάγκλιτσα σκόραρε για δεύ-
τερο σερί παιχνίδι και έφθασε τα τέσσερα.
Ο Ζοάο Πέδρο πραγματοποίησε την
καλύτερη του φετινή εμφάνιση και ήταν
ο κορυφαίος «κυανόλευκος», όπως και

ο Χάμπος Κυριάκου, που ειδικά στην
επανάληψη ήταν τρομερός. Εξαιρετικοί
οι Μπεντόγια, Σακκέτι, Ρομπέρζ και Βι-
νίσιους, με τον Γάλλο στόπερ επίσης να
διεκδικεί τον τίτλο του καλύτερου, πολύ
καλός ο Γκόμες. Αν δεν υπήρχε η κίτρινη
του Κροάτη, που του στερεί την παρουσία
στο λεμεσιανό ντέρμπι, όλα θα ήταν τέ-
λεια στην «Αρένα». 

Από ντέρμπι σε ντέρμπι
Η νίκη κόντρα στην ΑΕΚ αποτελεί ήδη

ανάμνηση για τους «κυανόλευκους»,  αφού
μεθαύριο καλούνται να κερδίσουν ακόμα
ένα ντέρμπι, για να μειώσουν ακόμα πε-
ρισσότερο τις αποστάσεις που τους χωρί-
ζουν από την κορυφή. Όπως είναι λογικό,
η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση έχουν
βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό μετά τα
τελευταία θετικά αποτελέσματα, και άπαντες
θέλουν να δοθεί συνεχεία και στο λεμεσιανό
ντέρμπι.  Η προετοιμασία ξεκίνησε χθες
με τους Γκίε, Βασιλείου, Ντουντού και
Ψύχα να ακολουθούν τα ειδικά προγράμ-
ματα, τα οποία τους έχουν χορηγηθεί από
τον υπεύθυνο αποκατάστασης Αντρέα Νι-
κολάου. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές
προπονήθηκαν κανονικά υπό τις οδηγίες
του Σωφρόνη Αυγουστή. 

Ανακοίνωσε Σεμέδο
Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε χθες την

έναρξη της συνεργασίας με τον Σεμέδο,
ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές
εξετάσεις. Η ανακοίνωση: Η Εταιρεία
Απόλλων Ποδόσφαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ
ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας
με τον ανασταλτικό μέσο από το Πράσινο
Ακρωτήρι Sergio Manuel Monteiro Se-
medo (23-02-1988). Η χρονική διάρκεια
της μεταξύ μας συνεργασίας θα είναι
για 6 +12 μήνες. Ο ποδοσφαιριστής θα
αγωνίζεται με τον αριθμό 66 στην πλάτη.
Η περήφανη οικογένεια του Απόλλωνα
Λεμεσού εύχεται στον ποδοσφαιριστή
κάθε επιτυχία αγωνιζόμενος με την κυα-
νόλευκη φανέλα.

«Πολύ σκληρός για να πεθάνει» ο Απόλλωνας
Η εμφάνιση στην «Αρένα» έστειλε πολλά μηνύματα για τη δυνατότητα της ομάδας στην υπόθεση τίτλος
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Το γύρισε και κράτησε τη διαφορά στο +9

Μάρκο Σίλβα 
ο εκλεκτός

ΧΑΛ

Το πρώτο φαβορί για να αναλάβει τη
Χαλ είναι πλέον ο πρώην τεχνικός του
Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα, σύμφωνα
με τις στοιχηματικές εταιρείες στη Βρε-
τανία. Επιβεβαιώνουν και τα αγγλικά ει-
δησεογραφικά πρακτορεία. 

Το όνομα του Πορτογάλου τεχνικού
σύμφωνα με το BBC ήταν ανάμεσα σε
αυτά για τους υποψήφιους αντικατα-
στάτες του Μάικ Φίλαν, που απολύθηκε
από τη Χαλ.

Αρχικά το πρώτο φαβορί ήταν ο Γκάρι
Ρόουετ, που έχασε τη δουλειά του πριν
από κάποιο διάστημα από την Μπέρ-
μιγχαμ, ωστόσο τις τελευταίες ώρες πρώτο
φαβορί, και μάλιστα για τα καλά, είναι
πλέον ο Μάρκο Σίλβα.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμ-
πιακού «παίζεται» από τις στοιχηματικές
εταιρείες ως το ακλόνητο φαβορί για
να αποτελέσει τον επόμενο τεχνικό της
Χαλ με αποδόσεις 1/4 και 1/5 με τον
Ρόουετ πλέον δεύτερο με αποδόσεις
7/2 και 6/1.

Μάλιστα και το SkySports επιβεβαί-
ωσε μετά από λίγο την είδηση, τονίζοντας
πως ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται
να αποτελέσει τον επόμενο προπονητή
στις «Τίγρεις». Ο Σίλβα βρίσκεται σε
προχωρημένες επαφές με τη Χαλ σύμ-
φωνα με τους Άγγλους και είναι πολύ
πιθανό να φτάσει σε οριστική συμφωνία
μέσα στις επόμενες ώρες. 

ΖΕΝΙΤ

Σειρήνες από τη Ρωσία ηχούν για τον
Αντρέα Σάμαρη. Σύμφωνα με δημοσί-
ευμα της πορτογαλικής “A Bola”, η Ζενίτ
κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους
20.000.000 ευρώ στην Μπενφίκα για
την απόκτηση του Ελλαδίτη μέσου, η
οποία αναμένεται να γίνει αποδεκτή.

Είναι άλλωστε τα διπλάσια χρήματα
από αυτά που είχαν δαπανήσει οι “αετοί”
για να τον πάρουν από τον Ολυμπιακό
το 2014 (10.000.000 ευρώ).

Ο Σάμαρης ήταν στα... ραντάρ της
Ζενίτ απ’ το περασμένο καλοκαίρι, αλλά

οι απαιτήσεις της Μπενφίκα κρίθηκαν
υπερβολικές, με αποτέλεσμα να υπάρξει
“ναυάγιο” στις διαπραγματεύσεις. Παρ’
όλα αυτά, οι Ρώσοι επέστρεψαν δριμύ-
τεροι, μετά την πώληση του Άξελ Βίτσελ
σε ομάδα της Κίνας και πλέον η πρόταση
είναι κοντά στα στάνταρ της Μπενφίκα. 

Να σημειωθεί ότι ο Σάμαρης βρί-
σκεται 2,5 χρόνια στην Μπενφίκα και
έχει αγωνιστεί σε 91 παιχνίδια, πετυ-
χαίνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 5
ασίστ. Τη φετινή σεζόν, ο Ρούι Βιτόρια
δεν τον υπολογίζει, με συνέπεια να
έχει τεθεί στο περιθώριο, μετρώντας
μόλις 13 συμμετοχές, τις περισσότερες
ολιγόλεπτες.  

ΚΙΝΑ

Οι Κινέζοι τρελάθηκαν τελείως. Δεν
υπάρχει άλλη εξήγηση. Ναι, θέλουν να
ανεβάσουν το επίπεδο του ποδοσφαίρου
της χώρας, ωστόσο τα χρήματα που δα-
πανούν για να δελεάσουν τους ποδο-
σφαιριστές είναι εξωπραγματικά υπερ-
βολικά. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν
αξίζει να αμείβεται με τόσα εκατομμύρια,
παρόλα αυτά οι Ασιάτες τα έχουν και τα
ξοδεύουν όπως θέλουν. 

Ο νέος παίκτης που έβαλαν στο μάτι
είναι ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, με
την Shanghai SIPG να παρουσιάζεται να
τινάξει την μπάνκα στον αέρα για χάρη
του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα η κι-
νεζική ομάδα κατέθεσε πρόταση ύψους
150.000.000 ευρώ στην Μπορούσια Ντόρ-
τμουντ για τον Γκαμπονέζο επιθετικό.

Παράλληλα, οι διοικούντες τη Shan-
ghai SIPG προσφέρουν 41.000.000 ευρώ
ετησίως στον 27χρονο στράικερ, μετα-
τρέποντάς τον, σε περίπτωση που ολο-
κληρωθεί το deal, στον πιο ακριβοπλη-
ρωμένο ποδοσφαιριστή παγκοσμίως!
Μιλάμε για ποσά που δύσκολα δεν θα
δελεάσουν τον ποδοσφαιριστή αλλά και
τη διοίκηση της Ντόρτμουντ. Τι κι αν
είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, τι κι
αν έχει ήδη δεκάδες εκατομμύρια; Ο
Γκαμπονέζος δεν θα αποτελέσει την εξαί-
ρεση στον κανόνα και να αρνηθεί τα εκα-
τομμύρια για χάρη της Ντόρντμουν ή και
της συμμετοχής του στο Τσάμπιονς Λιγκ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι προπονητής
της κινεζικής ομάδας είναι ο Πορτογάλος,
Αντρέ Βίλας Μπόας, ενώ υπενθυμίζουμε
πως τις προηγούμενες ημέρες απέκτησε
τον Οσκάρ απ’ την Τσέλσι έναντι
60.000.000 ευρώ!

20 εκατομμύρια για Σάμαρη! 

Εκατομμύρια που ζαλίζουν για Ομπαμεγιάνγκ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Μ
ε χρυσό σκόρερ τον...

ξεχασμένο Μάρκο στο
τρίτο λεπτό των καθυ-
στερήσεων, ο Ολυμ-
πιακός έκαμψε την αν-

τίσταση του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος
είχε προηγηθεί. Από τον πάγκο ήρθε ο
Γερμανός για να χαρίσει ένα ακόμη πο-
λύτιμο τρίποντο στους Πειραιώτες, που
διατηρούνται στο +9.

Ο Ολυμπιακός γύρισε τέταρτο παι-
χνίδι μέσα στη χρονιά και πήρε ακόμη
μια νίκη με λυτρωτή τον Μάριν στο 93’,
διατηρώντας ανέπαφη τη διαφορά του
από την Ξάνθη, πριν επισκεφτεί τα Πη-
γάδια! Ο Φορτούνης ισοφάρισε στο 54΄
το γκολ με πέναλτι που είχε σημειώσει
ο Μάσα στο 27ο λεπτό και ο Μάριν  ση-
μείωσε το «χρυσό» γκολ στις καθυστε-
ρήσεις.

Κόλλησε στο «Χ» η ΑΕΚ
Η χρονιά άλλαξε, όχι όμως και η ει-

κόνα της ΑΕΚ! Μπλοκαρισμένη από τον
Παναιτωλικό και με τον Κυριακίδη να
πιάνει τα πάντα, η «Ένωση» δεν βοηθή-
θηκε από τον Μοράις και υπέπεσε σε
νέα γκέλα στο ΟΑΚΑ (0-0). Ο Πορτογάλος
καθυστερούσε να κάνει τις αλλαγές που
«φώναζε» ότι χρειαζόταν η ομάδα, ο Κυ-
ριακίδης κατέβαζε ρολά μπροστά από
την εστία του και ο απογοητευμένος κό-
σμος των «κιτρινόμαυρων» ξεσπούσε
σε αποδοκιμασίες για την πέμπτη ισο-
παλία (!) σε οκτώ ματς στο ΟΑΚΑ.

* Παρότι έπαιξε με δέκα παίκτες για
περισσότερη από μισή ώρα, η ΑΕΛ
έκανε κατάθεση ψυχής και κατάφερε

να... τουμπάρει (2-1) τη Βέροια, η οποία
παρέμεινε χωρίς νίκη για δέκατο σερί
παιχνίδι!

* Κέρκυρα και Ατρόμητος σκόραραν
από μία φορά στο πρώτο δεκάλεπτο,
αλλά στη συνέχεια κόλλησαν στη με-
τριότητα και στον κάκιστο αγωνιστικό
χώρο, μένοντας στο 1-1. Αποβλήθηκε ο
Τουράμ στο 81’.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της εξ αναβο-

λής 1ης αγωνιστικής:

Ηρακλής-Ξάνθη 0-1

(58΄ Γιουνές)

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 0-1

(84΄ Πέλκας)

Κέρκυρα-Ατρόμητος 1-1

(5΄ Κόντος - 9΄ Λε Ταλέκ)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός 0-0

ΑΕΛ-Βέροια 2-1

(54΄ Γκαγέχο, 82΄ πεν. Ναζλίδης - 45+8΄ Τόνι

Κάλβο)

Ολυμπιακός-Αστέρας Τριπ. 2-1

(54΄ Φορτούνης, 90΄+ Μάριν - 27΄ πεν. Μάσα) 

Πανιώνιος-ΠΑΣ Γιάννινα, 5/1 (15:00)

Πλατανιάς-Παναθηναϊκός 5/1 (19:30)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 13 30-6 34

2. Ξάνθη 13 17-11 25

3. Παναθηναϊκός 12 17-8 22

4. ΑΕΚ 13 19-10 21

5. Πανιώνιος 12 16-10 21

6. ΠΑΟΚ 13 19-10 20

7. Γιάννενα 12 15-12 18

8. Ατρόμητος 13 13-18 18

9. Παναιτωλικός 13 17-14 16

10. Πλατανιάς 12 9-13 14

11. Κέρκυρα 13 9-16 13

12. Λάρισα 13 12-18 13

13. Λεβαδειακός 13 12-24 12

14. Αστέρας Τρ. 13 11-18 12

15. Βέροια 13 6-22 8

16. ΑΕΠ Ηρακλής 13 9-20 7

Ο Ολυμπιακός στις καθυστερήσεις νίκησε 2-1 τον Αστέρα
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