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ΑΕΚ

ΝΙΚΗ ΗΡΕΜΙΑΣ
Η ΑΕΚ κυνήγησε περισσότερο την ουσία κόντρα στην Ανόρθωση και παρά την όχι και
τόσο καλή εμφάνιση, επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα και βλέπει με
μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια.

Σελ. 38 

ΑΕΛ

ΔΕΝ ΤΑ ΒΑΦΟΥΝ ΜΑΥΡΑ
Στεναχώρησε, πλήγωσε, ενδεχομένως και να προβλημάτισε η ήττα στο λεμεσιανό
ντέρμπι, όμως, στην ΑΕΛ βλέπουν τη συνέχεια. Οι κίτρινοι ήταν πίσω σε απόδοση σε σχέση
με τα προηγούμενα παιγνίδια, και μοιραία το πλήρωσαν, χάνοντας ένα σημαντικό παιγνίδι.

Σελ. 37

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

ΠΕΙΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Η νίκη επί της ΑΕΛ ήταν η 4η στη σειρά επιτυχία του Απόλλωνα. Στο ζενίθ το ηθικό και
η αυτοπεποίθηση στους γαλάζιους, οι οποίοι δείχνουν αποφασισμένοι να
επιστρέψουν στη διεκδίκηση των στόχων τους.

Σελ. 37

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ
ΖΟΡΙΑ
Την λύτρωσε ο Ντάρμπισαϊαρ σ’
ένα ακόμα παιχνίδι, κερδίζοντας
δύσκολα την Καρμιώτισσα με 1-
0 με γκολ στο 85ο λεπτό.
Προβλημάτισαν οι πράσινοι με
την απόδοσή τους.

Σελ. 36

ΔΙΚΟ ΤΟΥ

ΤΟ ΡΕΤΙΡΕ
ΔΙΚΟ ΤΟΥ

ΤΟ ΡΕΤΙΡΕ
ΔΙΚΟ ΤΟΥ

ΤΟ ΡΕΤΙΡΕ

Ο ΑΠΟΕΛ, έχοντας σε μεγάλη μέρα τον Πιέρο Σωτηρίου που πέτυχε χατ-τρικ, επιβλήθηκε του Άρη

με 5-0 και ανέβηκε μόνος πλέον στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 43 βαθμούς.  Σελ. 35
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΣΙΜΟΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ(2), 2ος  ΑΛΕΞ

ΣΤΑΡ(1), 3ος ΔΕΥΚΙΟΣ(3), 4ος ΚΑΖΑΚ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ(11), Γκανιάν (2) €2.40μ

Πλασέ (2) €1.60, Πλασέ (1) €1.20, Φόρ-

καστ (2Χ1) €2.60, Δίδυμο (1Χ2) €1.60,

Τρίο (2Χ1Χ3) €28.50, Τέτρακαστ

(2Χ1Χ3Χ11) €2,138.40, Omni (1Χ2)

€1.40, Omni (2Χ3) €5.60, Omni (1Χ3)

€4.20.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ(8), 2ος ΣΑΠΡΙΝΑ(3),

3ος ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ(4), 4ος ΑΡΤΣΙΜ-

ΠΟΛΤΟ(1), Γκανιάν (8) €14.40, Πλασέ

(8) €5.30, Πλασέ (3) €1.80, Φόρκαστ

(8Χ3) €95.60, Δίδυμο (3Χ8) €15.90,

Τρίο (8Χ3Χ4) €251.40, Τέτρακαστ

(8Χ3Χ4Χ1) €664.30, Σύνθετο (2Χ6)

€2.00, Σύνθετο (2Χ8) €66.50, Omni

(3Χ8) €6.50, Omni (4Χ8) €5.70, Omni

(3Χ4) €2.20, DF  2Χ1 - 8Χ3 €1,065.10,

Διαγραφές  ΤΟΦΙΝΙΑ(6).

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος IZY ENT NTEΡΤΥ(2), 2ος ΧΑΠΠΥ

ΛΟΥΚ(4), 3ος ΓΚΑΝΤΙ(3), 4ος ΙΣΘΜΙΟ-

ΝΙΚΗΣ(6), Γκανιάν (2) €1.40, Πλασέ (2)

€1.20, Πλασέ (4) €1.90, Φόρκαστ (2Χ4)

€6.40, Δίδυμο (2Χ4) €4.80, Τρίο

(2Χ4Χ3) €13.20, Τέτρακαστ (2Χ4Χ3Χ6)

€51.30, Σύνθετο (8Χ2) €53.30, Omni

(2Χ4) €3.40, Omni (2Χ3) €1.70, Omni

(3Χ4) €2.80, DF  8Χ3 - 2Χ4

€750.00C/O. 

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος MEΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(6), 2ος ΜΗΛΙΩ-

ΤΗΣ ΣΟΛΩΜΟΝ(5), 3ος ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ(4),

4ος ΚΡΙΜΑΙΑ(3), Γκανιάν (6) €2.20, Πλα-

σέ (6) €1.70, Πλασέ (5) €8.90, Φόρκαστ

(6Χ5) €35.90, Δίδυμο (5Χ6) €28.30,

Τρίο (6Χ5Χ4) €435.00, Τέτρακαστ

(6Χ5Χ4Χ3) €1,212.90, Σύνθετο (2Χ6)

€3.50, Omni (5Χ6) €6.60, Omni (4Χ6)

€3.20, Omni (4Χ5) €16.40, DF  2Χ4 -

6Χ5 €654.70.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ΜΙΣΤΕΡ ΕΥΘΥΜΙΟΣ(5), 2ος ΦΑΣΤ

ΕΝΤ ΛΑΟΥΤ(1), 3ος ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ(2),

4ος ΚΡΥΣΤΑΛ ΧΟΟΥΠ(8), Γκανιάν (5)

€6.40, Πλασέ (5) €3.00, Πλασέ (1)

€1.80, Φόρκαστ (5Χ1) €45.10, Δίδυμο

(1Χ5) €20.80, Τρίο (5Χ1Χ2) €53.60, Τέ-

τρακαστ (5Χ1Χ2Χ8) €2,159.30C/O, Σύν-

θετο (6Χ5) €24.10, Omni (1Χ5) €7.00,

Omni (2Χ5) €7.50, Omni (1Χ2) €1.80,

DF  6Χ5 - 5Χ1 €750.00C/O. 

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ(4), 2ος ΠΡΑΗΒΕ-

ΗΤ ΝΤΑΝΣΕΡ(7), 3ος ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ-

ΣΙΣ(6), 4ος ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΟΗ(8), Γκα-

νιάν (4) €4.60, Πλασέ (4) €1.70, Πλασέ

(7) €6.10, Φόρκαστ (4Χ7) €52.20, Δίδυ-

μο (4Χ7) €44.10, Τρίο (4Χ7Χ6) €303.20,

Τέτρακαστ (4Χ7Χ6Χ8) €3,868.50, Σύν-

θετο (5Χ4) €42.00, Omni (4Χ7) €15.70,

Omni (4Χ6) €2.90, Omni (6Χ7) €14.60,

DF  5Χ1 - 4Χ7 €1,027.92C/O.  

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος KOYHN KAΡMA(10), 2ος ΜΙΚΡΗ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ(4), 3ος ΔΗ ΜΠΑΤΛΕΡ(2),

4ος ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ(8), Γκανιάν (10)

€7.10, Πλασέ (10) €3.20, Πλασέ (4)

€1.10, Φόρκαστ (10Χ4) €21.50, Δίδυμο

(4Χ10) €4.90, Τρίο (10Χ4Χ2) €63.00,

Τέτρακαστ (10Χ4Χ2Χ8) €465.40, Σύνθε-

το (4Χ10) €49.10, Omni (4Χ10) €2.30,

Omni (2Χ10) €4.30, Omni (2Χ4) €2.20,

DF  4Χ7 - 10Χ4 €1,586.64C/Ο.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  IΠΠΟΜΑΧΟΣ(9), 2ος ΚΙΓΚ ΡΑΜ-

ΣΗΣ(2), 3ος ΒΑΣΚΩΦ(7), 4ος ΚΑΜΑ-

ΚΙ(11), Γκανιάν (9) €9.90, Πλασέ (9)

€5.50, Πλασέ (2) €7.30, Φόρκαστ (9Χ2)

€121.80, Δίδυμο (2Χ9) €96.20, Τρίο

(9Χ2Χ7) €499.70, Τέτρακαστ

(9Χ2Χ7Χ11) €2,804.80, Σύνθετο (10Χ9)

€163.70, Omni (2Χ9) €21.10, Omni

(7Χ9) €8.40, Omni (2Χ7) €13.30, DF

10Χ4 - 9Χ2 €2,221.68C/O. 

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  NTOYΣΙΠΑΛ(3), 2ος ΛΙΜΙΤ ΑΠ(7),

3ος ΜΑΒΕΡΙΚ(8), 4ος ΣΥΜΕΩΝ(10),

Γκανιάν (3) €6.00, Πλασέ (3) €2.60,

Πλασέ (7) €7.10, Φόρκαστ (3Χ7)

€38.20, Δίδυμο (3Χ7) €19.90, Τρίο

(3Χ7Χ8) €225.10, Τέτρακαστ

(3Χ7Χ8Χ10) €1,075.80, Σύνθετο (9Χ3)

€69.70, Omni (3Χ7) €6.00, Omni (3Χ8)

€10.00, Omni (7Χ8) €13.10, DF  9Χ2 -

3Χ7 €3,577.44C/O, ΠΙΚ 6

6X5X4X10X9X3 MEΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ €8,880.18C/O, ΠΙΚ 6 ΕΓΓΥΗΜΕ-

ΝΟ ΠΟΣΟ €13,880.18, ΠΙΚ 4

4X10X9X3 €5,000.00C/O, ΤΖΑΚΠΟΤ 9

2X8X2X6X5X4X10X9X3 MEΤΑΦΕΡΟ-

ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €54,762.42C/O, ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ 9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €74,762.42.

TΖΟΚΕΡ

11, 22, 26, 35, 36 και 18
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ. Η 2η κερδίζει από €216.314,44. Η 3η

κερδίζει από €2.500, η 4η και η 5η από €50,

η 6η και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

2294587
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 

ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 

η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από

€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7194η κλήρωση:  15, 16, 20, 21, 23

7195η κλήρωση:  4, 6, 16, 24, 30

SUPER 3

29587η: 906 29588η: 396 29589η: 837

29590η: 337 29591η: 039 29592η: 757

29593η: 241 29594η: 028 29595η: 463

29596η: 881

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

Σε τρία γήπεδα (δύο στη Λεμεσό και
ένα στη Λευκωσία) αναμένεται να γίνουν
οι αγώνες που θα προσφέρουν συγκι-
νήσεις στην 8η αγωνιστική, πρώτη του
2017 και πρώτη του Β’ γύρου, οι οποίοι
θα διεξαχθούν σήμερα στις 20:00. 
«ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ»: ΚΑΠΑΤΣΟΣ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολύ ενδιαφέρων αγώνας που το
φαινομενικό φαβορί η Ομόνοια ενδέχεται
να βρει πολλούς μπελάδες απέναντι
στην πολύ καλή Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα.
Το παιχνίδι ενδιαφέρει άμεσα την τετράδα,
αφού η Ομόνοια βρίσκεται στην τρίτη
θέση με 13 βαθμούς και η Καπάτσος
Νέα Σαλαμίνα στην τέταρτη με 10.
«ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ»: ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ -

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

Ντέρμπι με τα όλα του και με χρώμα
από την παλιά του αίγλη θα διεξαχθεί
στο Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο με-
ταξύ Ανόρθωσις - Αναγέννησης Δε-
ρύνειας. Τις δύο ομάδες με τη λήξη
του Α’ Γύρου χωρίζουν τέσσερεις βαθμοί
(Αναγέννηση Δ. 14 - Ανόρθωσις 10).
«ΛΕΥΚΟΘΕΟ»: ΑΠΟΕΛ - Pokka ΑΕ

ΚΑΡΑΒΑ

Εάν οι δυο ομάδες θέλουν να διατηρηθούν
στο κόλπο της τετράδας, πρέπει να κερδί-
σουν τον μεταξύ τους αγώνα που θα διε-
ξαχθεί σήμερα το βράδυ στο «Λευκόθεο».
«Γαλαζοκίτρινοι» και «κιτρινόμαυροι»
σχεδόν συμβαδίζουν στη βαθμολογία (09
βαθμούς η PokkaΑΕ Καραβά, 08 βαθμοί
το ΑΠΟΕΛ). Ως εκ τούτου το τρίποντο
υπέρ της μιας ή της άλλης αφαιρεί ελπίδες
από τον αντίπαλό της. 
«ΑΦΡΟΔΙΤΗ»: Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

- GREEN AIR ΠΑΦΙΑΚΟΣ

Αδιαμφισβήτητο φαβορί του αγώνα
σαφώς είναι ο πρωτοπόρος Grren Air
Παφιακός απέναντι στην μόνιμα φι-
λοξενούμενη στο φετινό πρωτάθλημα
Ε.Ν. Παραλιμνίου. Η μη αδειοδότηση
της αίθουσας αθλοπαιδειών του Γυ-
μνασίου Παραλιμνίου φέρνει τους
«βυσσινί» να υποδέχονται τους «μπλε»
στην Πάφο για δεύτερη φορά στη σεζόν
2016-17.

Μάχες για
την τετράδα 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Το ταξίδι στο Ισραήλ στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία από πλευράς προετοιμασίας. Η
Εθνική Ανδρών στις δύο φιλικές αναμε-
τρήσεις με το αντίστοιχο συγκρότημα της
χώρας είχε απολογισμό μια νίκη και μια
ισοπαλία έχοντας παράλληλα θετική πα-
ρουσία και στους δύο αγώνες. 

Κληθείς να αναλύσει το διήμερο ταξίδι
στο Ισραήλ και τις φιλικές αναμετρήσεις
με την Εθνική ομάδα της χώρας ο εκ των
προπονητών της Εθνικής μας Απόστολος
Μιχαήλ ανέφερε στην επίσημη ιστοσελίδα
της Κ.Ο.Χ. 

«Είχαμε το καλύτερο θετικό αποτέλε-
σμα απ‘ όλες τις απόψεις τόσο σε αγωνι-
στικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πει-
θαρχίας και συγκεκριμένα στην προ-
σπάθεια των παικτών. Εκτιμώ πως από
τους περισσότερους χειροσφαιριστές μας
πήραμε αυτό που θέλαμε και έδειξαν
πλήρη ετοιμότητα. Έδωσαν το κάτι πα-
ραπάνω και στα δύο φιλικά με το Ισραήλ.
Προσπαθήσαμε να κάνουμε την καλύτερη

δυνατή κατανομή των ρόλων στους παί-
κτες για να καταλάβει ο κάθ’ ένας τι
πρέπει και το κυριότερο τι ζητάμε να
κάνει στο παρκέ. Θεωρώ πως οι επιτυχίες
θα μας δώσουν δυναμική και καλή ψυ-
χολογία για τα προκριματικά. Πιστεύω

ότι η προετοιμασία και το πλάνο που ξε-
κίνησε από την περσινή χρονιά φέρνει
αποτέλεσμα αφού η Εθνική μας έχει
γίνει πιο ανταγωνιστική». 

Παράλληλα, ο κ. Μιχαήλ στάθηκε
στη γενική παρουσία των φιλικών ενώ

μίλησε ξεκάθαρα και για τον μεγάλο μας
στόχο που δεν είναι άλλος από την Πρό-
κριση στην επόμενη φάση του Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος 2020. 

«Σε σύγκριση με τα περσινά φιλικά
παιχνίδια, φάνηκε πως είμαστε σε κα-
λύτερη αγωνιστική και ψυχολογική κα-
τάσταση. Ήταν πολύ καλή η προσπάθειά
μας απέναντι στο Ισραήλ και σαν τεχνική
ηγεσία μας άφησε ικανοποιημένους. Λά-
θη έχουν γίνει, ο στόχος και ο σκοπός τέ-
τοιων αγώνων είναι να μπορείς να γίνεσαι
καλύτερος. Η ομάδα είναι πιο έμπειρη
και πιο ικανή και ο στόχος μας είναι να
κάνουμε το κάτι παραπάνω και αυτό συ-
νεπάγει με πρόκριση. Σίγουρα δεν είναι
εύκολο. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα
για την Εθνική των Νήσων Φαρόε και
ενδεχομένως αυτό να είναι παγίδα. Από
την άλλη την Ελλάδα την γνωρίζουμε,
την κερδίσαμε πέρσι και αυτό μας δίνει
δυναμική και αυτοπεποίθηση. Είναι νέα
ομάδα με νέο προπονητή, την σεβόμαστε
όμως θα κάνουμε το καλύτερο για την
Εθνική μας ομάδα», κατέληξε ο εκ των
προπονητών της Εθνικής μας ομάδας. 

Θετικός απολογισμός στο Ισραήλ 
Πανέτοιμη για πρόκριση η Εθνική Ανδρών Χειροσφαίρισης! 

Επέστρεψαν
στις νίκες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

Την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην ΕΘΑ
πέτυχε ο ΑΠΟΕΛ, που επικράτησε με
71-62 σε αναμέτρηση που πραγματο-
ποιήθηκε στο «Τάσσος Παπαδόπουλος-
Ελευθερία» στο πλαίσιο της 10ης αγω-
νιστικής του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Ανδρών Α’ Κατηγορίας. 

Οι «γαλαζοκίτρινοι» πραγματοποίησαν
ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, ενώ πιο
ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στο τρίτο
και τέταρτο δεκάλεπτο. Χωρίς τον Λερόν
Μπαρνς αγωνίστηκε η ΕΘΑ, ενώ εκτός
για τον ΑΠΟΕΛ έμεινε ο Γρηγόρης Παν-
τούρης. Κορυφαίοι του αγώνα ήταν οι
Ακίμ Ράιτ με 21 πόντους (8 ριμπάουντ)
και Μέρφι Μπερνατόφσκι με 18 πόντους
(8 ριμπάουντ, 4 ασσίστ).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-22, 23-41, 38-
57, 62-71
ΕΘΑ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Τζάξεν
5, Έσο 21 (1), Ορτίζ 12 (1), Πηλαβάς,
Χρίστου, Λοϊζίδης 5, Γουόλκερ 16 (1),
Παπάμιχαηλ 3 (1).
ΑΠΟΕΛ (Δημήτρης Κουστένης): Κούνας
3 (1), Μπράουν 10 (2), Μπερνατόφσκι
18, Μόμπλεϊ 3 (1), Ράιτ 21, Μπάσεϊ 13
(1), Κοιλαράς 3 (1), Κασκίρης.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

Ο
Κεραυνός ήταν ο νικητής

στο μεγάλο ντέρμπι της
10ης αγωνιστικής, επικρα-
τώντας μέσα στη Λάρνακα
της Πετρολίνα ΑΕΚ με 79-

63, μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. 
Η ομάδα του Στροβόλου είχε για το

μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα προ-
βάδισμα στο σκορ, καταφέρνοντας να
φύγει με το ροζ φύλλο αγώνος από το
«Κίτιον Αθλητικό Κέντρο». Με τη νίκη
αυτή ο Κεραυνός παραμένει στην 1η
θέση, φτάνοντας τους 19 βαθμούς, με
την ΑΕΚ να είναι δύο βαθμούς πιο κάτω
στη 2η θέση. Κορυφαίος της αναμέτρησης
ήταν ο Νίκος Στυλιανού με 16 πόντους
(2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Ισορροπημένα ήταν τα πρώτα στάδια
του αγώνα, με το σκορ να είναι στο ισόπαλο
5-5 στο 3’. Έπειτα η ΑΕΚ δημιούργησε
διαφορά τεσσάρων πόντων μετά από τρί-
ποντο του Πέτροβιτς και δίποντο του
Μπρέζετς με το σκορ να είναι στο 10-6,
για να έρθει ξανά ο Μπάρκερ με τρίποντο
και να μειώσει σε 10-9. Το τέλος της
πρώτης περιόδου βρήκε τους φιλοξενού-
μενους να προηγούνται με 17-16.

Με παρόμοιο τρόπο συνεχίστηκε ο
αγώνας στη δεύτερη περίοδο, με τις δύο
ομάδες να παραμένουν κοντά στο σκορ.
Με τη λήξη της περιόδου ο Κεραυνός
ήταν μπροστά με 37-31.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά στο τρίτο δε-
κάλεπτο, και μετά από ένα λεπτό μείωσε
στους τρεις τη διαφορά (39-36) για να

απαντήσει ο Κεραυνός με τρίποντο του
Μιχαήλ και δίποντο του Αμπουκάρ, κά-
νοντας το 44-36. Το τέλος του δεκαλέπτου
βρήκε τον Κεραυνό να είναι μπροστά με
59-54.

Μετά από δύο λεπτά στην τέταρτη
περίοδο η ΑΕΚ μείωσε τη διαφορά στους
τρεις, με το σκορ να είναι στο 61-58.
Έπειτα ο Κεραυνός σημείωσε οκτώ σερί
πόντους, φέρνοντας τη διαφορά στους
δεκατέσσερεις (72-58) με το τελικό σκορ

να φθάνει στο 79-63.
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-17, 31-37, 54-59, 63-79
Πετρολίνα ΑΕΚ (Λίνος Γαβριήλ): Πίγ-
κραμ 5 (1), Μπιγκς 6 (2), Μπρέζετς 21,
Πέτροβιτς 9 (3), Τομάς 4, Παλάλας 3 (1),
Σιζόπουλος 3 (1), Τρισόκκας, Παντελή 9
(1), Ντάσιτς 3.
Κεραυνός (Χριστόφορος Λειβαδιώτης):

Νεοφύτου 5 (1), Ρος 7, Μπάρκερ 12,
Αμπουκάρ 16 (1), Παρκς 10, Μιχαήλ 5
(1), Στυλιανού 16 (2), Ο’Μπράιεν 8 (2).

Διπλό και μόνος στην κορυφή
Ο Κεραυνός πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ με 79-63
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ΑΠΟΕΛ 5
24’, 28’, 54’ Σωτηρίου, 37’, 89’ Εφραίμ 

Άρης 0

Ανδρέας�Παρασκευά

Έ
να εκπληκτικό ΑΠΟΕΛ κυ-

ρίως στο πρώτο ημίχρονο
ανάγκασε τον Άρη να υπο-
κλιθεί στην ανωτερότητά του,
επικρατώντας με το επιβλητικό

5-0 και κατακτώντας παράλληλα την κο-
ρυφή του βαθμολογικού πίνακα.  Οι γα-
λαζοκίτρινοι είχαν σε μεγάλη μέρα τους
Πιέρο Σωτηρίου που πέτυχε χατ-τρικ
και τον Γιώργο Εφραίμ που σκόραρε δις
και έδωσε και μία ασίστ. Ρεκόρ καριέρας
για Πιέρο Σωτηρίου στο πρωτάθλημα
που έφτασε τα 12 γκολ σε 18 αγωνιστικές.
Δύο πέναλτι αρνήθηκε λανθασμένα στους
γαλαζοκίτρινους ο Νικόλας Αθανασίου
στο 4’ και στο 8’, σωστή η απόφασή του
να καταλογίσει πέναλτι στο 53’.  

Δυναμικό ξεκίνημα… 
Με σκοπό να καθαρίσει από νωρίς την
υπόθεση νίκη μπήκε στον αγωνιστικό
χώρο ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος από το 1ο
λεπτό έδειξε τις διαθέσεις του στον Άρη. 

Τον έκλεισε στα καρέ του, τον ανάγ-
κασε σε παθητικό ρόλο και με επιθετικό
πλουραλισμό δημιούργησε και έχασε

πολλές ευκαιρίες για γκολ. Παράλληλα
διεκδίκησε δύο πέναλτι, τα οποία αρνή-
θηκε να τα καταλογίσει ο Νικόλας Αθα-
νασίου με την επαναληπτική προβολή
να αφήνει εκτεθειμένο τον διαιτητή. 

Εφραίμ και δύο πέναλτι
Μόλις στο 1ο λεπτό ο Εφραίμ έστειλε τα
μηνύματά του με το σουτ του να καταλήγει
πάνω από την εστία του Γκοτ, ενώ στο
4ο και στο 8ο Μάρτινς και Μαραγκου-
δάκης ανέτρεψαν Μπερτόλιο και Πιέρο
αντίστοιχα με τον διαιτητή του αγώνα να
μην καταλογίζει τις παραβάσεις. 

Δεν πτοήθηκε…
Παρόλο που οι γαλαζοκίτρινοι διαμαρ-
τυρήθηκαν για τον μη καταλογισμό των
πέναλτι συνέχισαν να πιέζουν τον Άρη
και στο 13ο λεπτό άγγιξαν το γκολ με
τον Μπερτόλιο ο οποίος από κοντά δεν
μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίκτυα.
Αν και ο Άρης είχε τη δική του καλή ευ-
καιρία στο 18’ με τον Αντωνίου, ο ΑΠΟΕΛ
απάντησε στις ευκαιρίες με τον Πιέρο
στο 21’ για να έρθει στο 24’ ο Κύπριος
επιθετικός να λύσει τον γόρδιο δεσμό. 

Μετά από σέντρα του Εφραίμ με καρ-
φωτή κεφαλιά νίκησε τον Γκοτ και έβαλε
την ομάδα του μπροστά στο σκορ ενώ
τέσσερα λεπτά μετά σε παρόμοιο σκηνικό
αλλά από ασίστ του Μπερτόλιο διπλα-
σίασε τα τέρματα της ομάδας του αλλά
και τα δικά του.

Ψηλές πτήσεις…
Ο ΑΠΟΕΛ παρά το υπέρ του 2-0 συνέ-
χισε τις ψηλές πτήσεις στον αγώνα, στο
37’ ο Εφραίμ με αριστοτεχνική εκτέλεση
φάουλ ανέβασε το δίκτυ του σκορ στο 3-
0 ενώ μέχρι το ημίχρονο έχασε άλλες 2
κλασσικές ευκαιρίες με Βινίσιους και
Μπερτόλιο. 

Έπεσε ο ρυθμός…
Το 3-0 του πρώτου μέρος σαφώς και
επηρέασε τον ρυθμό του αγώνα στο 2ο
ημίχρονο. Οι γαλαζοκίτρινοι είχαν μεν
τον έλεγχο του αγώνα ωστόσο δεν έδει-
χναν διάθεση να γίνουν περαιτέρω απει-
λητικοί. Ήρθε, όμως, η φάση του 53’ με
τον Ράντου να ανατρέπει τον Μπερτόλιο
στην περιοχή με αποτέλεσμα να κατα-
λογιστεί πέναλτι. Ανέλαβε την εκτέλεση
ο Πιέρος Σωτηρίου, ο οποίος ευστόχησε
ανεβάζοντας το σκορ στο 4-0 και κάνοντας
παράλληλα προσωπικό χατ-τρικ. 

Εφραίμ και τέλος…
Μέχρι το τέλος του αγώνα δεν υπήρξαν
αξιόλογες ευκαιρίες για γκολ, ωστόσο
ο ΑΠΟΕΛ στην μοναδική ίσως καλή
ευκαιρία που δημιούργησε στο 2ο μέ-
ρος έδειξε την εκτελεστική του δεινότητα.
Συγκεκριμένα ο Γιώργος Εφραίμ ο
οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του
Βάντερ και με έξυπνο πλασέ ολοκλή-
ρωσε τον θρίαμβο του ΑΠΟΕΛ με το
εκπληκτικό 5-0. 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 18 ΑΓΩΝΕΣ

1. ΑΠΟΕΛ 18 13 4 1 43-10 43

2. Α.Ε.Κ 18 13 3 2 35-11 42

3. ΑΕΛ 18 12 4 2 28-11 40

4. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 18 11 4 3 40-15 37

5. ΟΜΟΝΟΙΑ 18 11 4 3 37-24 34

6. ΕΡΜΗΣ 18 7 4 7 23-28 25

7. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 17 6 5 6 16-19 23

8. ΕΘΝΙΚΟΣ 18 6 3 9 28-30 21

9. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 18 5 6 7 20-21 21

10. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 18 5 4 9 20-37 19

11. ΑΡΗΣ 18 2 5 11 14-37 11

12. ΔΟΞΑ 18 2 5 11 8-25 11

13. ΑΕ. ΖΑΚΑΚΙΟΥ 17 1 6 10 17-37 9

14. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 18 0 5 13 14-38 5

ΣΚΟΡΕΡ

ΜΑΤ ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ 16

ΦΩΤΟΣ   ΠΑΠΟΥΛΗΣ 12

ΠΙΕΡΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ 12

ΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΡΑΒΑ 11

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΠΑΓΚΑΛΟΣ 8

ΑΛΕΞ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ 8

ΙΒΑΝ ΤΡΙΣΚΟΦΚΣΙ 8

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΕΦΡΑΙΜ 8

ΜΙΚΕΛ ΑΡΟΥΑΜΠΑΡΕΝΑ 7

ΕΜΙΛΙΟ ΖΕΛΑΓΙΑ 7

ΚΙΛΙΑΝ ΣΙΕΡΙΝΤΑΝ 7

ΝΑΣΣΙΡ ΜΑΑΤΣΙ 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - ΑΕΛ 2-0

ΔΟΞΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0-0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - Α.Ε.Κ 0-1

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΕΡΜΗΣ 3-1

ΑΠΟΕΛ - ΑΡΗΣ 5-0

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ 0-1

ΣΗΜΕΡΑ

19:00 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΕΖ 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19η) 

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

17:00 ΔΟΞΑ - ΑΠΟΕΛ 

19:00 Α.Ε.Κ. - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

16:00 ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ 

16:00 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 

17:00 ΕΡΜΗΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 

18:00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

19:00 ΑΕ. ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΡΗΣ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός στο
πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας, αφού
επιβλήθηκε άνετα της Αγίας Νάπας με
3-0.  Όσον αφορά την Επίλεκτη Κατηγορία
ΣΤΟΚ ο Άτλας Αγλαντζιάς - Φοίνικας
έμειναν στο 1-1. Σε μια άλλη εξέλιξη
λόγω των κακών καιρικών συνθηκών
αναβλήθηκε ο αγώνας του Πρωταθλή-
ματος Γ’ Κατηγορίας μεταξύ της Ελπίδας
Ξυλοφάγου με την ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα.
Σύμφωνα με την Προκήρυξη του Πρω-
ταθλήματος, ο αγώνας θα διεξαχθεί σή-
μερα στο ίδιο γήπεδο και την ίδια ώρα
που ήταν ορισμένος.

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

1’ Σουτ του Εφραίμ πάνω από τα
δοκάρια.

4’ Πέναλτι ζητά ο ΑΠΟΕΛ καθώς ο
Μάρτινς κλώτσησε τον Μπερτόλιο
στην κοιλιά και τον ανέτρεψε με τον
διαιτητή του αγώνα Νικόλα Αθανα-
σίου λανθασμένα να μην καταλογί-
ζει την παράβαση. 

8’ Νέο λάθος από τον διαιτητή, ο
οποίος δεν υπέδειξε πάλι πέναλτι
για το ΑΠΟΕΛ σε μαρκάρισμα του
Μαραγκουδάκη στον Σωτηρίου. 

13’ Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟ-
ΕΛ με τον Μπερτόλιο ο οποίος από
κοντά δεν μπόρεσε να νικήσει τον
Γκοτ. 

18’ Καλή στιγμή για τον Άρη με τον
Αντωνίου ο οποίος δεν μπόρεσε να
πλασάρει σωστά από το ύψος της
μικρής περιοχής.

21’ Γυριστή κεφαλιά του Σωτηρίου,
απέκρουσε δύσκολα ο Γκοτ.

24’ ΓΚΟΛ. 1-0: Σέντρα από τον
Εφραίμ από δεξιά και με καρφωτή
κεφαλιά ο Σωτηρίου νίκησε τον
Γκοτ.

28’ ΓΚΟΛ. 2-0: Ασίστ από τον
Μπερτόλιο προς τον Πιέρο Σωτηρί-
ου, καρφωτή κεφαλιά διπλασίασε
τα τέρματα τα δικά του αλλά και της
ομάδας του. 

37’ ΓΚΟΛ. 3-0: Ο Εφραίμ με αρι-
στοτεχνική εκτέλεση φάουλ έστειλε
την μπάλα στα δίκτυα του Γκοτ. 

44’ Γύρισμα του Πιέρου, από κοντά
έκανε το τακουνάκι ο Βινίσιους αλ-
λά απέκρουσε ο Γκοτ.

44’ Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον
ΑΠΟΕΛ με τον Μπερτόλιο να πλα-
σάρει αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα
έξω.

53’ Ο Ράντου ανατρέπει τον Μπερ-
τόλιο και ο διαιτητής υποδεικνύει το
πέναλτι.

54’ ΓΚΟΛ. 4-0. Χατ - τρικ από τον
Σωτηρίου ο οποίος μετέτρεψε σε
γκολ το πέναλτι που κέρδισε η ομά-
δα του. 

89’ ΓΚΟΛ 5-0. Ο Βάντερ έδωσε
έτοιμο γκολ στον Εφραίμ ο οποίος
έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.

ΑΠΟΕΛ (Τ.Κρίστιανσεν): Βάτερ-
μαν, Μερκής, Αστίθ (46’ Αρτυματάς),
Μιλάνοφ, Ιωάννου, Μοράις, Βινίσι-
ους, Μπερτόλιο (67’ Ορλάντι), Αλω-
νεύτης, Εφραίμ, Σωτηρίου

ΑΡΗΣ (Ν.Μαρτίδης): Γκοτ, Αουρέ-
λιο, Ευσταθίου, Σκούρτης, Μάρτινς,
Μαραγκουδάκης, Θεοφίλου, Αντω-
νίου (46’ Ράντου), Βέλνα, Πάυλου
(69’ Φράγκος), Κυριάκου (46’ Παχί-
πης)

Κορυφή διά περιπάτου!
Συνέτριψαν με 5-0 την Ελαφρά Ταξιαρχία με τον Πιέρο Σωτηρίου
να κάνει χατ-τρικ και τον Εφραίμ να σκοράρει δις
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ΕΘΝΙΚΟΣ 3
49’ Φιλίπποφ, 70’ Ζελάγια, 75’ Κρατσιούνοφ

ΕΡΜΗΣ 1
87’ Σίργκι

Αποτελεσματικός στην επανάληψη ο
Εθνικός «τιμώρησε» την άμυνα του Ερμή,
και πήρε σημαντική νίκη με 3-1 στο
Δασάκι σε ένα παιχνίδι όπου όλα τα
γκολ σημειώθηκαν στην επανάληψη. Η
νικήτρια έφτασε έτσι τους 21 β., ενώ ο
Ερμής έμεινε στους 25β. Ο Ερμής άρχισε
καλύτερα και έλεγξε τη μεσαία γραμμή.
Κυκλοφόρησε την μπάλα, αλλά το μόνο
αξιοσημείωτο που είχε ήταν ένα σουτ
στο 9’ του Χριστόφ που έσωσε ο Μπογ-
κατίνοφ. Ο Εθνικός έκλεινε χώρους κι
έβγαινε σε αντεπιθέσεις, χάνοντας κλασ-
σικές ευκαιρίες. Όπως στο 13’ με τον
Κατσαράβα που πέρασε και τον τερμα-
τοφύλακα και πλάσαρε έξω, ενώ στο 10’
ο ίδιος ανάγκασε σε νέα απόκρουση τον
αντίπαλο κίπερ. Μετά τα αρχικά στάδια,
ο Εθνικός ισορρόπησε κάπως κι ήταν
πιο επικίνδυνος χάνοντας κλασσική ευ-

καιρία στο 20’ με τον Ζελάγια στον οποίο
είπε και πάλι «όχι» ο Νουρεντινόσκι.

Επανήλθε ο Ερμής μετά το 20λεπτο
όπου σταμάτησε τους επικίνδυνους επι-
θετικούς των γηπεδούχων και ανέλαβε
ξανά τα ηνία. Απείλησε με μακρινά σουτ
των Φροξυλιά (22’) και Αρτάμπε (32’) κι
έχασε μεγάλες ευκαιρίες στο 36’ όταν το
πλασέ του Ντομινίκ με εξουδετερωμένο
τον τερματοφύλακα σταμάτησε πριν από
τη γραμμή ο Στόιτσεφ, ενώ στο 37’ κοντινό
πλασέ του Σίργκι πήγε ψηλά.

Βροχή�γκολ�στην�επανάληψη
Με γκολ άρχισε το β’ 45λεπτο ο Εθνικός.
Σκόρερ ο Φιλίπποφ που έβγαλε σέντρα,
ο Ζελάγια μπήκε στην πορεία της μπάλας,
αλλά δεν φάνηκε να την αγγίζει, αλλά
αυτό ήταν αρκετό για να αιφνιδιάσει τον
τερματοφύλακα και έτσι έγινε το 1-0
(49’). Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να  ελέγ-
ξουν το παιχνίδι στη συνέχεια και «κτύ-
πησαν» ξανά στο 70’ με σουτ του Ζελάγια
εκτός περιοχής, (2-0).

Ο Ερμής που ενίσχυσε την επιθετική
του γραμμή με την είσοδο των Κότο και

Μασίνουα είχε δοκάρι σε κεφαλιά του
Μπενγκά στο 73’ και μερικές άλλες
καλές ευκαιρίες, αλλά ο Εθνικός έφτασε
στο 3-0 στο 75’ με τον Κρατσιούνοφ
ύστερα από μελέ στην περιοχή.

Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευστοχία
στην επανάληψη, αντίθετα με τον Ερμή
που δεν σκόραρε στις δικές του ευκαιρίες.
Το παιχνίδι είχε ήδη κριθεί και στη συνέ-
χεια κι οι δυο ομάδες έφτιαξαν ευκαιρίες.
Ο Ερμής το μόνο που κατάφερε ήταν να
μειώσει σε 3-1 στο 87’ με κεφαλιά του
Σίργκι. Στο 90’ ο Εθνικός έχασε μεγάλη
ευκαιρία με τον Ιλουρίτζε για τέταρτο γκολ.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Μασιάς (Α. Μι-
χαηλίδης - Π. Γεωργίου)
ΕΘΝΙΚΟΣ: Μπογκαντίνοφ, Κυπριανού,
Φιλίπποφ, Στόϊτσεφ, Κρατσιούνοφ, Πιν-
τσέλι, Ντόβμπνια, Χατζηβασίλης (82’
Γκαβρίλα), Κιπιάνι (68’ Ιλουρίτζε), Κα-
τσαράβα, Ζελάγια (78’ Ενέσκου). 
ΕΡΜΗΣ: Νουρεντινόσκι, Χριστόφ, Ντε
Βρίσε, Μπενγκά, Σίρκι, Μαϊσουράτζε
(62’ Μασίνουα), Αρτάμπε, Μαρτίνιουκ,
Ντε Μέλο, Φροξυλιάς (62’ Κότο), Ντομινίκ
(72’ Αλεξίου). 

Ουσιαστικός αλλά και «τιμωρός»…

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 0

ΟΜΟΝΟΙΑ 1
85’ Ντάρμπισαϊαρ

Νίκος Νικολάου

Σ
το παρά πέντε απέφυγε την

πεπονόφλουδα η Ομόνοια,
η οποία με γκολ του Ντάρμ-
πισαϊαρ στο 85’, μετά από
λάθος του τερματοφύλακα

Ντραγκόγεβιτς, κέρδισε 1-0 την Καρ-
μιώτισσα στο ΓΣΖ και με τους τρεις
βαθμούς ισοβαθμεί πλέον με τον Απόλ-
λωνα, τον οποίο θα υποδεχθεί την Κυ-
ριακή, στους 37 βαθμούς. Καλοί οι
«πράσινοι» στο α’ μέρος, όχι όμως στο
β’ μέρος, αλλά αυτό που κρατάνε είναι
η νίκη. Η Καρμιώτισσα πάλεψε, αλλά

λύγισε στο τέλος κι έμεινε στους 19β.
Ο Κάρβερ πραγματοποίησε τρεις αλ-

λαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με
τον προηγούμενο αγώνα. Έβαλε τον Κρέ-
σιτς κάτω από τα δοκάρια και έδωσε
φανέλα βασικών στους Φιλιώτη και Κύ-
πρου. Στον πάγκο έμειναν οι Παναγή,
Κωνσταντινίδης και Φλορέσκου.

Κυριάρχησε στο ξεκίνημα του παι-
χνιδιού η Ομόνοια χάνοντας δύο κλασ-
σικές ευκαιρίες. Μετά το 10λεπτο η γη-
πεδούχος βελτιώθηκε κι άρχισε να επι-
σκέπτεται απειλητικά την εστία των «πρά-
σινων». Βέβαια, η Ομόνοια συνέχισε να
έχει την πρωτοβουλία στις κινήσεις, αλλά
δεν έβρισκε ανοικτούς διαδρόμους, όπως
στο ξεκίνημα. Έφτασε όμως κοντά στο
γκολ η λευκωσιάτικη ομάδα στο 30’ από
στημένη φάση, αλλά ο Κλέιτον στάθηκε
άτυχος, όταν το φάουλ του σταμάτησε
στο δοκάρι. Ο Βραζιλιάνος ήταν ο κύριος

εκφραστής των επιθέσεων της Ομόνοιας
κι έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να
δώσει στην ομάδα του προβάδισμα πριν
κλείσει το ημίχρονο. Στο τελευταίο 15λε-
πτο του α’ 45λέπτου οι «πράσινοι» ανέ-
βασαν ρυθμό, αλλά δεν αξιοποίησαν κά-
ποια από τις ευκαιρίες που είχαν.

Η�επανάληψη
Χωρίς τον Χριστοφή που ένιωθε ενο-
χλήσεις κι αντικαταστάθηκε από τον Σέ-
ρινταν άρχισε το β’ μέρος. Ο Ιρλανδός
μπήκε ορεξάτα κι ήταν πηγή κινδύνων,
αλλά μεγάλη ευκαιρία δεν δημιουργή-
θηκε από την Ομόνοια. Αντίθετα, ήταν η
Καρμιώτισσα που απείλησε σε ένα δί-
λεπτο σε δύο περιπτώσεις.

Νωρίς ο Κάρβερ βλέποντας ότι αδυ-
νατούσε η ομάδα να φτάσει στο γκολ,
άλλαξε το σχήμα σε 4-4-2 βάζοντας το
Σέρινταν δίπλα στον Ντάρμπισαϊαρ. Ούτε

κι έτσι όμως έγινε ιδιαίτερα επικίνδυνη
η Ομόνοια, η οποία είχε μια φλύαρη
υπεροχή και δυσκολευόταν απέναντι
στην καλά οργανωμένη άμυνα της γη-
πεδούχου.

Ο χρόνος κυλούσε σε βάρος της Ομό-
νοιας κι ο Κάρβερ έριξε και το τελευταίο
επιθετικό του όπλο, τον Ρουσιά. Εξακο-
λουθούσε, όμως, να έχει πρόβλημα στο
δημιουργικό κομμάτι.

0-1�ο�Ντάρμπισαϊαρ
Κι εκεί που το παιχνίδι πήγαινε για το 0-
0, ένα σουτ του Σέρινταν και ένα λάθος
του Ντραγκόγεβιτς έφεραν το γκολ για
την Ομόνοια στο 85’, το οποίο πέτυχε ο
Ντάρμπισαϊαρ. Πλέον η νίκη χαμογελούσε
στο «τριφύλλι» που απλά έπρεπε να δια-
χειριστεί το σκορ και να παίξει με τον
χρόνο, πράγμα που κατάφερε, έστω κι αν
καρδιοχτύπησε στην τελευταία φάση.

Στο παρά 5’ έσωσε την παρτίδα
Η Ομόνοια πήρε δύσκολη νίκη επί της Καρμιώτισσας σκοράροντας στο 85’ 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

2’ Ο Ντάρμπισαϊαρ μόνος προσπά-

θησε να «κρεμάσει» τον τερματοφύ-

λακα, αλλά αστόχησε.

4’ Από πολύ καλή θέση ο Κλέιτον

σούταρε έξω.

14’ Φάουλ του Ταραλίδη έξω.

28’ Ο Χριστοφή «σέρβιρε» τον

Κλέιτον, το πλασέ του οποίου ήταν

απελπιστικά άστοχο.

30’ Τεχνητό κτύπημα φάουλ του

Κλέιτον στο οριζόντιο δοκάρι. 

38’ Ο Μαργκάσα έστρωσε στον

Κλέιτον, έκανε ο τελευταίος σουτ,

αλλά απέκρουσε ο Ντραγκόγεβιτς.

50’ Μακρινό σουτ του Αντάμοβιτς

έξω.

52’ Ο Πόλιαντες έφυγε στην πλάτη

της άμυνας της Ομόνοιας, αλλά την

τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ο

Όρσουλιτς και έδιωξε κόρνερ.

62’ Κεφαλιά του Σέρινταν έδιωξε

κόρνερ ο τερματοφύλακας.

67’ Ο Ντραγκόγεβιτς σταμάτησε

επικίνδυνη σέντρα του Φιλιώτη.

78’ Σουτ εκτός περιοχής του

Μαργκάσα στην αγκαλιά του

Ντραγκόγεβιτς.

85’ 0-1 Ο Σέρινταν δοκίμασε σουτ

εκτός περιοχής, ο Ντραγκόγεβιτς

δεν συγκράτησε την μπάλα κι ο

Ντάρμπισαϊαρ από κοντά την

έσπρωξε στα δίχτυα. 

90+2’ Κεφαλιά του Όρντος και ο

Βύντρα απέκρουσε με το σώμα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νεόφυτος Νεοφύτου

(Μ. Μαρίνου - Α.Π. Ανδρέου)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αρότσα (6η), Γουίλερ

(4η) / Φιλιώτης, Ρουσιάς, Κατελά-

ρης

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Ντραγκόγεβιτς,

Σάλιακας, Γουϊλερ, Λοκόμπε, Ταρα-

λίδης, Αρότσα, Αντάμοβιτς, Α. Χρι-

στοφή (46’ Όρντος), Σταύρου (89’

Πάντος), Μανογιάν (75’ Βαττής),

Μπόλιανετς

ΟΜΟΝΟΙΑ: Κρέσιτς, Φιλιώτης,

Καρλίτος (80’ Ρουσιάς), Βύντρα,

Όρσουλιτς, Κατελάρης, Μαργκάσα,

Κλέιτον, Χριστοφή (46’ Σέρινταν),

Κύπρου (57’Φλορέσκου), Νταρμπι-

σάιαρ
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ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Κωστής�Σταυρινίδης

Δεύτερη κολλητή νίκη σε ντέρμπι με
πειστική εμφάνιση, 4η στη σειρά επιτυχία,
αναπτέρωση ηθικού και αυτοπεποίθηση
στο φουλ. Για τον Απόλλωνα η νίκη στο
λεμεσιανό ντέρμπι ήταν ακόμα μια ευ-
καιρία να τονίσει την επιστροφή του στη
διεκδίκηση των στόχων του. Ο Σωφρόνης
Αυγουστή έχει μεταλλάξει τους κυανό-
λευκους, τους έχει δώσει σταθερότητα
και πλέον στο γήπεδο φαίνεται ξεκάθαρα
η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις.
Πλέον όλοι αντιλαμβάνονται ότι η λεμε-
σιανή ομάδα έχει και δυνατότητες και
ποιότητα και κανείς δεν δικαιούται να
την έχει ξεγραμμένη από την κούρσα
διεκδίκησης του τίτλου. Άλλωστε, άμα
σε τέσσερεις μέρες κέρδισε τους διαδοχικά
πρωτοπόρους, είναι μια δυνατή απόδειξη
για τη συνέχεια. Ο τεχνικός του Απόλλωνα
κατάφερε να αλλάξει πράγματα στην
ομάδα, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα
από την ημέρα που ανέλαβε. Πρώτα απ’
όλα, άλλαξε την ψυχολογία. Και αυτό φαί-
νεται στο γήπεδο με το πάθος που πλέον
βγάζουν οι κυανόλευκοι. 

Ταιριάζει το 4-2-3-1
Μετά το σύστημα. Το 4-2-3-1 με δίδυμο
Σακέτι, Χάμπου στον άξονα δείχνει να
ταιριάζει γάντι στον Απόλλωνα. Ο ένας
συμπληρώνει τον άλλο, κλείνουν τρύπες
σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου
και απελευθερώνουν τον Ντα Σίλβα που
μαρκάρει λιγότερο από πριν. Στην ανά-
πτυξη της ομάδας έχουν μπει και οι

πλάγιοι ποδοσφαιριστές (μπακ και εξτρέμ)
με ταυτόχρονη αλληλοκάλυψη από άλ-
λους ποδοσφαιριστές. Το είπε άλλωστε
και ο Γκόμες, ότι νοιώθει τώρα μεγαλύ-
τερη ελευθερία κινήσεων αλλά και σι-
γουριά στον τρόπο παιγνιδιού του, γιατί
ξέρει ότι κάποιος συμπαίκτης του θα
καλύψει τα ανεβάσματά του. 

Επίσης, ο Σωφρόνης έχει αλλάξει τη
διάθεση των παικτών. Ανεξαρτήτως αγώνα
και σημασίας δείχνουν να το απολαμβά-

νουν. Μπαίνουν στο γήπεδο, κάνουν το
παιγνίδι τους (στα δύο ντέρμπι με ΑΕΚ
και ΑΕΛ, ο Απόλλωνας στο πρώτο 30λε-
πτο είχε κατοχή που έφθανε το 70%),
σκοράρουν και ξέρουν πώς να διαχειρι-
στούν το αποτέλεσμα. Θυμίζω απλώς ότι
με Ερμή (2-1), με Ανόρθωση (1-0) και
με Σαλαμίνα (1-0) ο Απόλλωνας ήταν
μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο. Το ίδιο
και με ΑΠΟΕΛ μόνο που το 1-0 ήρθε
αργότερα (65’). Κάτι άλλο που φανερώνει

και τη διάθεση των παικτών είναι ότι
όλοι (και οι βασικοί και οι αναπληρωμα-
τικοί) έχουν πολύ καλή απόδοση. Είναι
δύσκολο να βρεις παίκτη που να υστέρησε
κόντρα στην ΑΕΛ προχθές.

Κορυφαίοι Σακέτι, Πίεχ
Αν πάντως μιλήσουμε για τον προχθεσινό
αγώνα, οι κορυφαίοι ήταν δύο πρώην
κίτρινοι. Ο Σακέτι που έκανε τα πάντα
στον αγωνιστικό χώρο και ο Πίεχ που

σκόραρε ένα εκπληκτικό γκολ, κέρδισε
το πέναλτι και ήταν μέσα σε 2-3 ακόμα
μεγάλες φάσεις για την ομάδα του. Ξανά
μεγάλο παιγνίδι έκαναν οι Ρομπέρζ και
Κυριάκου, ο Γκόμες επιβεβαίωσε ότι
ανεβαίνει όπως και ο Πέδρο, ενώ ο Πα-
πουλής έφθασε τα 12 γκολ στο πρωτά-
θλημα και θέλει ακόμα τρία για να κάνει
προσωπική επίδοση. Ντεμπούτο πραγ-
ματοποιήσαν τα δύο μετεγγραφικά απο-
κτήματα, Σεμέδο και Σέρτζιο, και έδειξαν
ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα.  

Ο κόσμος του Απόλλωνα επέστρεψε
στο γήπεδο, συμπαραστάθηκε στην ομά-
δα και στο τέλος πανηγύρισε τη σημαν-
τικότατη νίκη. Ο Απόλλωνας του Σω-
φρόνη πείθει τον κόσμο ότι μπορεί να
διεκδικήσει τον στόχο που τέθηκε στην
αρχή της χρονιάς. 

Έρχεται νέο ντέρμπι
Πλέον η προσοχή στρέφεται στο νέο
ντέρμπι που ακολουθεί με την Ομόνοια
στο ΓΣΠ. Άλλο ένα κρίσιμο παιγνίδι, άλλο
ένα πολύ δύσκολο τεστ για τους κυανό-
λευκους. Ο στόχος, όμως, είναι για πρώτη
φορά φέτος να πετύχει πέντε σερί νίκες
που θα τον εκτοξεύσουν για τη συνέχεια.
Επιστρέφει ο Μάγκλιτσα που εξέτισε την
τιμωρία του, ενώ τις επόμενες ημέρες θα
φανεί αν οι Μπεντόγια, Πέδρο και Γκόμες
που αποχώρησαν τραυματίες θα είναι
στη διάθεση του προπονητή τους. Δεν
φαίνεται πάντως να έχουν κάτι το ανη-
συχητικό. Ελπίδες υπάρχουν και για τον
Βασιλείου, έτσι ώστε μετά από σχεδόν
δύο μήνες (από τις 20/11) να είναι ξανά
στην αποστολή. Θα απουσιάσουν μόνο
οι Γκίε και Μακρίδης. 

Το μεγάλο come back των «γαλάζιων»!
Δεύτερη σερί νίκη σε ντέρμπι με πειστική εμφάνιση η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Σ
τεναχώρησε, πλήγωσε, ενδε-

χομένως και να προβλημάτισε
η ήττα στο λεμεσιανό ντέρμπι,
όμως, στην ΑΕΛ δεν τα βάφουν
μαύρα. Οι κίτρινοι ήταν πίσω

σε απόδοση σε σχέση με τα προηγούμενα
παιγνίδια, και μοιραία το πλήρωσαν, χά-
νοντας ένα σημαντικό παιγνίδι. Καιρός
για δάκρυα δεν υπάρχει, αφού την Τετάρτη
υπάρχει ο πρώτος αγώνας με τον Άρη
για τους «16» του κυπέλλου και την Κυ-
ριακή νέο ντέρμπι στο Τσίρειο κόντρα
στην Ανόρθωση. Τίποτα δεν λειτούργησε
σωστά στην ΑΕΛ προχθές. Οι «κίτρινοι»
έκαναν ένα κακό πρώτο ημίχρονο, βρέ-
θηκαν πίσω στο σκορ και όταν προσπά-
θησαν να αντιδράσουν στην επανάληψη,
πιέζοντας τον αντίπαλό τους δεν είχαν τον
τρόπο να φτιάξουν ευκαιρίες. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι σε ολόκληρο το παιγνίδι η
ΑΕΛ είχε μια ευκαιρία με τον Μπλάνκο
στο πρώτο μέρος και ένα άστοχο σουτ του
Πίτι στην επανάληψη. Το μεγάλο όπλο
της φέτος, τα στημένα, δεν λειτούργησε,
γιατί ο αντίπαλος ήταν διαβασμένος ενώ
παίκτες-κλειδιά στη δημιουργία, όπως οι
Μπουένο και Λούκας από τον άξονα και
Φορτούνα και Αϊρόσα από τα άκρα δεν
βρέθηκαν στην καλή τους ημέρα.

Και αμυντικό πρόβλημα
Επίσης, ούτε αμυντικά τα πήγε καλά και
αυτό συμβαίνει για 3ο διαδοχικό αγώνα.
Δέχθηκε δύο γκολ από τον Εθνικό, με
την Καρμιώτισσα είχε θέματα και προχθές
και πάλι δεν έβγαζε τη σιγουριά των
προηγούμενων αγώνων. 

Πίτι-Μπλάνκο
Το μόνο θετικό που βγήκε από τον προχ-
θεσινό αγώνα ήταν ο Πίτι. Ο Ισπανός

στο διάστημα που αγωνίσθηκε ήταν
πολύ καλός, έδειξε μέρος της ποιότητάς
του και σίγουρα θα βοηθήσει πολύ την
ομάδα του στη συνέχεια του πρωταθλή-
ματος αλλά και του κυπέλλου. Είχε αυ-
τοπεποίθηση, διάθεση και εξαιρετική
τεχνική. Σύντομα θα πάρει φανέλα βα-
σικού και θα ενισχύσει τους κίτρινους
στο φτερό ή στον άξονα. 

Αντίθετα, η έκπληξη του κ. Χριστο-
δούλου στην 11άδα, ο Μπλάνκο δεν τα
πήγε πολύ καλά και έδειξε ότι θα χρειαστεί
λίγο χρόνο, για να μπει στην ομάδα.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο
πιστεύει ο προπονητής του και με τον
καιρό θα είναι σε θέση να προσφέρει
και αυτός στην επίθεση της ΑΕΛ.

Ζητείται αντίδραση
Η ήττα προχθές μπορεί να έριξε την
ΑΕΛ από την πρώτη θέση, όμως, ο
δρόμος είναι μακρύς και οι κίτρινοι
έχουν δείξει ότι μπορούν να διεκδικήσουν
τον τίτλο μέχρι τέλους. Άλλωστε, ήταν
μόλις η δεύτερη φετινή τους ήττα στο
πρωτάθλημα μετά από 17 αγώνες και

αυτό λέει πολλά. 
Η επαναφορά στα θετικά αποτελέ-

σματα πρέπει να έρθει άμεσα. Μεθαύριο
η ΑΕΛ αντιμετωπίζει τον Άρη (τυπικά
εκτός έδρας) για τον πρώτο αγώνα της
φάσης των «16» και θέλει να κερδίσει
έτσι ώστε να μετατρέψει τον επαναληπτικό
σε παιγνίδι τυπικής σημασίας. Την Κυ-
ριακή υποδέχεται την Ανόρθωση και
ως στόχο θα έχει τη νίκη, για να ξεκινήσει
ένα νέο σερί. Μετά την πρώτη της ήττα
στο πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, η αντί-
δραση της ΑΕΛ ήταν εξαιρετική. Πέτυχε

πέντε σερί νίκες, που την έφεραν από το
-7 στην κρυφή. Την ίδια ή και καλύτερη
αντίδραση περιμένουν οι φίλοι της ομά-
δας και τώρα. 

Απουσίες
Για τον αγώνα του κυπέλλου δεν υπο-
λογίζεται μόνο ο Μέσκα, ενώ στον αγώνα
του πρωταθλήματος θα εκτίσει την τε-
λευταία αγωνιστική της τιμωρίας του.
Κόντρα στην Ανόρθωση θα απουσιάσει
και ο Αϊρόσα που αποβλήθηκε προχθές
με δεύτερη κίτρινη κάρτα. 

Δεν υπάρχει καιρός για δάκρυα…
Ζητείται άμεση αντίδραση μετά τη 2η ήττα στο πρωτάθλημα
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ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Ή
ταν η γνωστή ΑΕΚ. Είχε

σκοπό στο παιχνίδι της,
είχε ουσία και έβγαλε χα-
ρακτήρα μετά την ήττα από
τον Απόλλωνα. Μπορεί να

μην έπιασε και την καλύτερη της από-
δοση, αλλά αυτό δεν μετράει σε τέτοιου
είδους αγώνες. Έχασε στην έδρα της ένα
ντέρμπι και πήγε ν’ αντιμετωπίσει, όχι
και με την καλύτερη ψυχολογία, μια ομά-
δα που σταδιακά ανέβαινε. Η ομάδα του
Ιμανόλ Ιδιάκεθ απέδειξε ότι δεν βρίσκεται
εκεί που βρίσκεται τυχαία. Το αντίθετο,
οι «κιτρινοπράσινοι» ήξεραν τι θα αντι-
μετώπιζαν. Το γεγονός ότι προηγήθηκαν
από το πρώτο πεντάλεπτο και είχαν να
διαχειριστούν το προβάδισμα για ένα
σχεδόν ενενηντέλεπτο, αυτό έκανε τη
νίκη τους να έχει ακόμη μεγαλύτερη
αξία. Ήταν ένα σπουδαίο «διπλό» σε μια
πολύ δύσκολη έδρα. Η Ανόρθωση έβαλε
πίεση κατά διαστήματα, αλλά οι «κιτρι-
νοπράσινοι» είχαν σωστές τοποθετήσεις
και κράτησαν το υπερπολύτιμο 1-0 μέχρι
το τέλος. Ο τραυματισμός του Τέτε στα
αρχικά στάδια του αγώνα και η αντικα-
τάστασή του με τον Χαραλαμπίδη δεν
αποσυντόνισε τα πλάνα του Ιδιάκεθ. Στό-
χος ήταν η νίκη με οποιοδήποτε τρόπο
και στο τέλος οι Λαρνακείς τα κατάφεραν
να φτάσουν στη 13η νίκη τους στο πρω-
τάθλημα, επαναφέροντας και το καλό
κλίμα στην ομάδα. 

Υπονοούμενα από Τρίσκο
«Μετά την ήττα από τον Απόλλωνα

ήμασταν η χειρότερη ομάδα, σήμερα γί-
ναμε καλύτερη ομάδα. Η ομάδα έδειξε
χαρακτήρα και νοοτροπία και καταφέ-
ραμε να αντιδράσουμε. Ναι, έχουμε εκεί-
να τα στοιχεία, τον χαρακτήρα και τους

παίκτες για να διεκδικήσουμε τον τίτλο».
Σαφέστατα και ο Ιβάν Τρισκόφσκι άφησε
υπονοούμενα για την αντίδραση και τη
νοοτροπία του κόσμου μετά την ήττα
από τον Απόλλωνα, αλλά από την άλλη
τόνισε ότι η ομάδα της Λάρνακας έχει τα
στοιχεία που απαιτούνται για να κατα-
κτήσει τον τίτλο.

Πρώτα Καρμιώτισσα
και μετά Σαλαμίνα
Επόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα για
την ΑΕΚ είναι με τη Σαλαμίνα στην «ΑΕΚ
ΑΡΕΝΑ», το ερχόμενο Σάββατο στις επτά.
Προηγείται, όμως, το παιχνίδι για τη δεύ-
τερη φάση του Κυπέλλου με την Καρ-
μιώτισσα και πάλι στην έδρα της ΑΕΚ. Ο

Ορτίθ επιστρέφει μετά την απουσία λόγω
καρτών, ενώ δεν θα προλάβει τον αγώνα
της Τετάρτης ο Τέτε που θα κάνει αγώνα
δρόμου για να προλάβει τον αγώνα πρω-
ταθλήματος με τη Σαλαμίνα.

Μαλόκου για την επίθεση
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε από αργά προχθές
βράδυ την καταρχήν συμφωνία με την
Ταραγόνα για την απόκτηση του 20χρο-
νου Αλβανοκροάτη επιθετικού Έλβιρ
Μαλόκου ως δανεικού μέχρι το τέλος
της σεζόν. Ο ποδοσφαιριστής θα μεταβεί
στην Κύπρο τις επόμενες μέρες και
αφού περάσει με επιτυχία τις ιατρικές
εξετάσεις στη συνέχεια θα ενεργοποι-
ηθούν τα σχετικά συμβόλαια. Ο Μαλό-

κου γεννήθηκε στην Ριέκα της Κροατίας
και ξεκίνησε την καριέρα του από τα
τμήματα υποδομής της ομώνυμης ομά-
δας. Ακολούθως αγωνίστηκε στη Χάιν-
τουκ Σπλιτ, με την οποία πραγματοποί-
ησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο
τη σεζόν 2013/14 και σε τρεις συνολικά
σεζόν πραγματοποίησε 48 εμφανίσεις
και σκόραρε 4 γκολ. Από το καλοκαίρι
της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου
(2016/17) μετακόμισε στη δεύτερη κα-
τηγορία της Ισπανίας για λογαριασμό
της Ταραγόνα και πραγματοποίησε 3
εμφανίσεις. Είναι διεθνής με όλες τις
μικρές Εθνικές ομάδες της Κροατίας,
ωστόσο αποφάσισε να αγωνιστεί με την
Εθνική ομάδα της Αλβανίας.

Έβγαλε χαρακτήρα, πήρε ουσία
Οι «κιτρινοπράσινοι» πέτυχαν το ζητούμενο,
αντιδρώντας όπως έπρεπε για να επαναφέρουν την ηρεμία στην ομάδα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Η ικανοποίηση των δυο συνεχών θετικών
αποτελεσμάτων τελείωσε το Σάββατο το
βράδυ για την Ανόρθωση, η οποία δέχ-
θηκε την ήττα από την ΑΕΚ με 1-0. Η
αντίπαλος της «Κυρίας» δεν ήταν πολύ
καλύτερη, ωστόσο έφυγε με τους πολύ-
τιμους τρεις βαθμούς. 

Η Ανόρθωση πάλεψε για ένα ημί-
χρονο, στο οποίο βρήκε δυο - τρεις
ευκαιρίες για να πετύχει τέρμα. Όμως
και πάλι παρουσίασε προβλήματα στην
ολοκλήρωση των φάσεων. Στο α΄ ημί-
χρονο φανέρωσε περισσότερο τα νεύρα
της παρά τις όποιες ποδοσφαιρικές
αξίες διαθέτει αυτή η ομάδα. Η «Κυρία»
απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο
παρουσίασε μέτριο αγωνιστικό πρό-
σωπο με τις φανερές αδυναμίες που
παρουσιάζει σχεδόν σε κάθε αγώνα.
Τις έλλειπε αυτό που λέμε στο ποδό-
σφαιρο η ουσία.

Η κατάσταση παραμένει πολύ δύ-
σκολη, όπως ανέφερε και ο Ρόνι Λέβι
στις δηλώσεις του. Για να διορθωθεί
χρειάζονται πολλά με κυριότερο την ενί-
σχυση. Κάτι που θα πράξει η νέα διοί-
κηση, αλλά κανείς δεν γνωρίζει πότε θα
προκύψει. Αντί να ενισχύεται διοικητικά
η Ανόρθωση αποδυναμώνεται. Ο επι-
κεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος
Τάσος Ανδρέου αποτελεί παρελθόν με
τον ίδιο να αναφέρει σε σελίδα κοινωνικής
δικτύωσης: «Εδώ και αρκετά χρόνια έχω

ασχοληθεί με τα διοικητικά της αγαπη-
μένης μου ομάδας. Έχω εισπράξει πολλές
χαρές και έχω έρθει σε αντιπαράθεση
με πολλούς φίλους στην Ανόρθωσή μας.
Θα αναφέρω της πιο σημαντικές. 1. Την
καταγγελία του προέδρου της Ανόρθω-
σης στην Αστυνομία για κατάχρηση χρη-
μάτων, 2. Την ίδρυση της Εταιρείας. Και
στις δύο περιπτώσεις φωναξα, είχα έρθει
σε αντιπαράθεση με αρκετούς φίλους
αλλά στο τέλος έγινε αυτό που ήθελε η
γενική συνέλευση της Ανόρθωσης, που
είναι το Ανώτατο όργανο. Όχι μόνο δεν

κράτησα κακία, αλλά έχω βοηθήσει την
όποια διοίκηση έχει μπει στο σωματείο.
Δεν έχω αρνηθεί σε κανένα πρόεδρο τη
βοήθεια, είτε να μπω σε συμβούλιο είτε
οικονομικά η ακόμα και να βγω μπροστά
και να προστατέψω τα συμφέροντα του
Σωματείου. Δεν θέλω να σας κουρασω
άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μαρινο
και σίγουρα τον Λέβι για τη βοήθεια και
τη στενή συνεργασία που είχα μαζί τους.
Φεύγω από τα διοικητικά αλλά θα πα-
ραμένω πιστός στις ιδέες και ιδανικά
του Σωματείου μας».

Διπλές υποχρεώσεις
Ο αγώνας με την ΑΕΚ ήδη έχει ξεχαστεί.
Αυτό γιατί αυτή την εβδομάδα η Ανόρ-
θωση έχει διπλές υποχρεώσεις. Την Τε-
τάρτη στις 16:00 θα αντιμετωπίσει στο
Αντ. Παπαδόπουλος τον ΑΣΙΛ για τον
θεσμό του κυπέλλου. Θεσμός που είναι
ο μοναδικός στον οποίο μπορεί να δια-
κριθεί η «Κυρία». Έπεται η πολύ σημαν-
τική αναμέτρηση για τον θεσμό του πρω-
ταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΛ. Παιχνίδι
που πάση θυσία παρά τον μεγάλο βαθμό
δυσκολίας πρέπει να κερδιθεί. 

Φανέρωσε και πάλι αρκετές αδυναμίες
Παραμένει η πολύ δύσκολη βαθμολογική και αγωνιστική κατάσταση για την Ανόρθωση 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Η πρόκληση της 6άδας μεγάλη. Από τη
στιγμή που μαθηματικά η Νέα Σαλαμίνα
έχει πολλές πιθανότητες να την κατακτήσει
κόντρα στην ΑΕΖ η νίκη μοιάζει αδια-
πραγμάτευτη. Οι ερυθρόλευκοι είναι σε
καλή κατάσταση, αυτό φαίνεται από τα
αποτελέσματα των τελευταίων αγωνι-
στικών όμως αυτό από μόνο του δεν
είναι αρκετό για να τους χαρίσει το τρί-
ποντο. Θα πρέπει να αποδείξουν τη δυ-
ναμική αυτή και εντός αγωνιστικού χώ-
ρου, να έχουν υπομονή και πειθαρχία
ώστε να φτάσουν στο ζητούμενο. 

Ο Στάικος Βεργέτης προσπάθησε τις
τελευταίες μέρες να κρατήσει τις ισορ-
ροπίες στην ομάδα του, κρατώντας προσ-
γειωμένους τους παίκτες του, αφού σε
περίπτωση που υποτιμήσουν την ΑΕΖ
ενδεχομένως και να το πληρώσουν. 

Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρ-
χουν στη Νέα Σαλαμίνα με τον Έλληνα
τεχνικό να έχει αυξημένες επιλογές για
το αρχικό σχήμα. 

Οι Άλεξ Κωνσταντίνου και Γιάννης
Κούσουλος που έχασαν κάποιες προ-
πονήσεις λόγω ενοχλήσεων και ίωσης
αντίστοιχα βρίσκονται στη διάθεσή του
με τον 2ο να έχει αυξημένες πιθανότητες
να πάρει φανέλα βασικού στον αγώνα. 

Ιδιαίτερες αλλαγές δεν αναμένεται
να γίνουν στην 11άδα σε σχέση με το νι-
κηφόρο παιχνίδι κόντρα στον Άρη, με
τον Πεδρίτο να είναι ο μοναδικός απών
από τον αγώνα, αφού αντιμετωπίζει πρό-
βλημα τραυματισμού. 

ΑΕΖ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Το βαθμολογικό κέρδος είναι ο στόχος
της ΑΕΖ σήμερα στη Λάρνακα κόντρα
στη Σαλαμίνα. Σαφέστατα το έργο της
νεοφώτιστης ομάδας είναι πάρα πολύ
δύσκολο απέναντι σε έναν αντίπαλο που
έχει δείξει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή
κατάσταση, όμως, στη θέση που βρίσκεται
και με τα παιγνίδια για το τέλος να λιγο-
στεύουν είναι υποχρεωμένη η ομάδα
των Δημητρίου και Γαρπόζη να ψάχνει
βαθμό ή βαθμούς σε όλους τους αγώνες
της. Η απόσταση από τη Δόξα είναι μόλις
στους δύο βαθμούς και όσο η διαφορά
παραμένει σε τέτοια επίπεδα, υπάρχει η
ελπίδα πως μπορεί να καλυφθεί και να
μπει στη β’ φάση η ομάδα του Ζακακίου. 

Η ΑΕΖ θα παρουσιαστεί ενισχυμένη
στον σημερινό αγώνα αφού έχουν δι-
καίωμα να αγωνιστούν οι Στρέλκοφς
και Ποσίνκοβιτς όπως και ο Παναγιώτου
που επέστρεψε στην ομάδα της Λεμεσού.
Είναι τρεις ποδοσφαιριστές που θα προ-
σπαθήσουν να αναπληρώσουν τους πο-
δοσφαιριστές που έφυγαν. Όπως είναι
γνωστό οι τελευταίες αποχωρήσεις από
το ρόστερ ήταν αυτές του Κρασσά αλλά
και του Νικόλας Βιγιαφάνιε, ο οποίος
θα αγωνίζεται πλέον στην Εστουδιάντες
ντε Μέριδα, ομάδα της Βενεζουέλας. 

Χωρίς
υποτίμηση...

Θέλει
κέρδος
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΓΓΛΙΑΣ

Πολύ ψαρωμένα για να εξασφαλίσουν
από χθες την πρόκριση στο Κύπελλο
αποδείχθηκαν τα «μωρά» του Κλοπ.
Έχοντας την 11άδα με τον μικρότερο
μέσο όρο ηλικίας, η Λίβερπουλ κόλλησε
στο 0-0 με την Πλίμουθ κι έτσι θα
παίξει επαναληπτικό.*Ιδανικό «θύμα»
για να ξεσπάσει μετά την ήττα από την
Τότεναμ βρήκε η Τσέλσι. Σοβαρή και
ορεξάτη, η ομάδα του Κόντε έκανε το
καθήκον της και με πρωταγωνιστή τον
Πέδρο, καθάρισε 4-1 την Πίτερμπρο.

*Φουριόζα (και) στο Κύπελλο συ-
νέχισε η Τότεναμ! Η κεκτημένη ταχύ-
τητα από τη νίκη επί της Τσέλσι στο
πρωτάθλημα ήταν αρκετή για τα «σπι-
ρούνια», ώστε να καθαρίσουν με 2-0
την Άστον Βίλα και να προκριθούν.

Τα χθεσινά αποτελέσματα:

Κάρντιφ-Φούλαμ 1-2

Λίβερπουλ-Πλίμουθ 0-0

Τσέλσι-Πίτερμπρο 4-1

Μίντλεσμπορο-Σέφιλτν 3-0

Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-0

ΣΗΜΕΡΑ

Κέμπριτζ-Λιντς

Πάει σε β’ ματς η Λίβερπουλ

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ξεζουμισμένη από τον θρίαμβο επί της
Μπαρτσελόνα στο Κύπελλο παρουσιά-
στηκε η Μπιλμπάο, αντίπαλος του ΑΠΟ-
ΕΛ. Άνευρη και ελλιπής, (απουσίαζαν
οι Γκαρθία και Ιτουράσπε), η ομάδα
του Βαλβέρδε τα βρήκε σκούρα στο βά-
σκικο ντέρμπι με την Αλαβές και κόλλησε
στο 0-0. Παίζοντας τη γνώριμα αποτε-
λεσματική τους άμυνα, οι φιλοξενούμενοι
δεν κινδύνευσαν ιδιαίτερα στο βασκικό
ντέρμπι. Μάλιστα, θα μπορούσε να πει
κανείς ότι εκείνοι πλησίασαν περισσό-
τερο στη νίκη, έχοντας δοκάρι στο 37’
με τον Καμαράσα και μεγάλη ευκαιρία
με τον Ντέιβερσον στο 68’. 

Βέβαια η Μπιλμπάο πίεσε και έχασε

κάποιες ευκαιρίες στο τέλος. Δεν μπό-
ρεσε όμως να βρει τον δρόμο προς τα
δίχτυα και να χαλάσει το αήττητο επτά
αγώνων που τρέχει πλέον η Αλαβές
σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Ο Ιάγο Άσπας έβαλε ένα, έφτασε τα
11 γκολ στη La Liga και με δύο ακόμα...
κεράσματα, οδήγησε τη Θέλτα σε νίκη
3-1 επί της Μάλαγα.
Τα χθεσινά αποτελέσματα:

Μπιλμπάο-Αλαβές 0-0 

Μπέτις-Λεγκανές 2-0

(51’ Κάστρο, 85’ Πιτσίνι) 

Θέλτα-Μάλαγα 3-1

(7’ Άσπας, 60’ Βας, 73’ Γκόμες/86’ Βας αυ-

τογκόλ)

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 1-1 

Δευτέρα, 9/1 

Οσασούνα-Βαλένθια (21:45)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΑΛΛΙΑΣ

Η Λοριάν πέταξε εκτός συνέχειας του
Κυπέλλου Γαλλίας την πρωτοπόρο Νις
με 2-1. Με δύο γκολ του Καμπελά η
Μαρσέιγ πήρε το εισιτήριο για τους
«32» στην παράταση απέναντι στην
Τουλούζ. 

Πρόκριση και για την Μπορντό
που με γκολ του Μάλκομ στο 87ο
λεπτό γλίτωσε τις περιπέτειες απέναντι
στην Κλερμόν. Εύκολα η Λανς καθάρισε
το παιχνίδι με τη Μετς με τον Μπου-
ριγκό στο 63’ και τον Κρίστιαν Λόπες
στο 90’. Η Καέν είχε εύκολο έργο απέ-
ναντι στη Σεντ Ζενεβιέβ με δύο γκολ
του Ροντελέν και ένα του Σαντινί επι-

κράτησε 3-0 εκτός έδρας.
Εξάλλου, η Οσέρ πήρε μια συγ-

κλονιστική πρόκριση, αφού οδήγησε
το ματς σε παράταση με τον Αγιέ σε 2-
2 στο 87ο λεπτό και στο έξτρα ημίωρο
πήρε τη νίκη με 4-2. 

Σε άλλες αναμετρήσεις, η Σεντ Ετιέν
επικράτησε εκτός έδρας της Κρουά με
4-1 με σκόρερς του Αμουμά 24’, Βε-
ρετού 55’ και Σόντερλουντ στο 79’, ενώ
στο 94’ ο Χαμιντού Κεϊτά διαμόρφωσε
το τελικό σκορ. Η Ανζέ με δυσκολία,
αφού έμεινε πίσω στο σκορ, ξεπέρασε
το εμπόδιο της Γκρανβίλ με 2-1 εκτός
έδρας με τα γκολ των Μπαμπά και
Νουακέμε, ενώ η Ρεν δεν αντιμετώπισε
το παραμικρό πρόβλημα με την Ζαν
ντ’ Άρκ, την οποία συνέτριψε με 6-0. 

Αποκλεισμός για Νις, 
στην παράταση η Μαρσέιγ 

ΙΤΑΛΙΑ

Η Ρόμα έφυγε με πολύ μεγάλη νίκη από
το «Λουίτζι Φεράρις» απέναντι στην Τζέ-
νοα, έστω κι αν το μοναδικό γκολ του
αγώνα σημειώθηκε από παίκτη των γη-
πεδούχων. Ο Κώστας Μανωλάς δεν ξε-
κίνησε αλλά χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή,
περνώντας αντί του Μπρούνο Πέρες στο
85’ για να ενισχύσει την αμυντική προ-
σπάθεια των «τζαλορόσι». 

Το συγκρότημα του Λουτσιάνο Σπαλέτι
πλησίασε στον ένα βαθμό την πρωτοπόρο
Γιουβέντους, αλλά με δύο παιχνίδια πε-
ρισσότερα. Νίκη και για την άλλη ομάδα
της Ρώμης, με τον Τσίρο Ιμόμπιλε να λυ-
τρώνει στις καθυστερήσεις τη Λάτσιο στο
«Ολίμπικο» απέναντι στην Κροτόνε, ενώ
η εντυπωσιακή Αταλάντα συνέτριψε 4-1
μέσα στο «Μαρκαντόνιο Μπεντεγκόντι»
την Κιέβο και ανέβηκε στην 6η θέση.
Νίκη πέτυχε και η Μίλαν που βρίσκεται
στην 5η θέση. 
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 19ης αγωνι-

στικής:

Έμπολι-Παλέρμο 1-0

(78’ πεν. Μακαρόνε)

Νάπολι-Σαμπντόρια 2-1

(78’ Γκαμπιαντίνι, 90’+ Τονέλι - 30’ αυτ. Χισάι)

Ουντινέζε-Ίντερ 1-2

(17’ Γιάνκτο - 45’+1, 87’ Πέρισιτς)

Κιέβο-Αταλάντα 1-4

(62’ Πελισιέρ - 4’, 23’ Γκόμες, 42’ Κόντι, 69’

Φρέουλερ)

Τζένοα-Ρόμα 0-1

(36’ αυτ. Ίτσο)

Λάτσιο-Κροτόνε 1-0

(90’ Ιμόμπιλε)

Πεσκάρα-Φιορεντίνα-Αναβλήθηκε

Σασουόλο-Τορίνο 0-0

Μίλαν-Κάλιαρι 1-0

(88’ Μπάκα)

Γιουβέντους-Μπολόνια Ψες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Γιουβέντους 17 36-14 42

2. Ρόμα 19 40-18 41

3. Νάπολι 19 42-22 38

4. Λάτσιο 19 33-21 37

5. Μίλαν 18 28-20 36

6. Αταλάντα 19 31-22 35

7. Ίντερ 19 30-22 33

8. Τορίνο 19 36-27 29

9. Φιορεντίνα 18 28-24 27

10. Ουντινέζε 19 25-26 25

11. Κιέβο 19 20-24 25

12. Κάλιαρι 19 27-43 23

13. Τζένοα 19 21-23 23

14. Σαμπντόρια 19 22-26 23

15. Μπολόνια 17 17-22 20

16. Σασουόλο 19 24-33 18

17. Έμπολι 19 11-26 17

18. Παλέρμο 19 16-36 10

19. Πεσκάρα 18 14-33 9

20. Κροτόνε 18 14-33 9

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Μ
ε γκολ από τους επανα-

κάμψαντες εντυπωσιακά
στην ενδεκάδα του
Ολυμπιακού Ιντέγε (38’)
και Μιλιβόγεβιτς (89’)

οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν την ξέφρενη
πορεία τους στο πρωτάθλημα, περνώντας
νικηφόρα από τα Πηγάδια με 2-0 απέναντι
στη δεύτερη της βαθμολογίας Ξάνθη. Οι
ομάδες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα
παίκτες, λόγω της αποβολής με απευθείας
κόκκινη κάρτα στο 60ό λεπτό των Λισγάρα
και Σεμπά. Παράλληλα, η πειραϊκή ομάδα
διέκοψε το σερί των 11 παιχνιδιών που
παρέμεναν αήττητοι οι Ακρίτες.

*Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έπιασε
τα... άπιαστα και ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε
να φύγει νικητής (0-1) από την παγωμένη
Τούμπα. Ο τερματοφύλακας του ηπει-
ρωτικού συγκροτήματος ήταν συγκλονι-
στικός και σε πάρα πολλές περιπτώσεις
έσωσε την ομάδα του από βέβαιη παρα-
βίαση. Το γκολ που χάρισε τη νίκη στους
φιλοξενούμενους σημείωσε ο Τζημόπου-
λος στο 16ο λεπτό. Η ομάδα του Ίβιτς είχε
και δοκάρι με τον Κλάους τρία λεπτά πριν
από την ολοκλήρωση του 90λεπτου.

*Ο αριθμός δύο φαίνεται πως είναι
τυχερός για τον Πανιώνιο. Οι Νεοσμυρ-
νιώτες «ξύπνησαν» στο δεύτερο ημίχρονο,
κέρδισαν με 2-0 τον Παναιτωλικό στο
Αγρίνιο, για την εξ αναβολής 2η αγωνι-
στική της Super League και έπιασαν την
Ξάνθη στη 2η θέση! Σκόρερ για τους
«κυανέρυθρους» οι Μασούντ (59’) και
Μασούρας (74’).

* Πήρε... φόρα ο Πλατανιάς, που μετά
τους Ατρόμητο, Παναθηναϊκό επιβλήθηκε
στα Περιβόλια και της Λάρισας, με 3-2,
έφτασε τις τρεις συνεχείς νίκες στο πρωτά-
θλημα και εκτοξεύθηκε στους 20 βαθμούς,
που τον φέρουν ισόβαθμο του ΠΑΟΚ στην
όγδοη θέση. Αντίθετα οι Θεσσαλοί παρα-
μένουν στα «χαμηλά» της κατάταξης, καθώς
με 13 βαθμούς βρίσκονται στη 13η θέση.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της εξ αναβολής

2ης αγωνιστικής της Super League:

Ατρόμητος-Λεβαδειακός 2-0

(25’, 90’+ Τόνσο)

Βέροια-Ηρακλής Αναβλήθηκε

Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ 3-2

(49’ Στανισάβλιεβιτς, 66’ Ιγκόρ Σίλβα, 81’ Τσου-

καλάς - 36’, 68’ Πέκχαρτ)  

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα 0-1

(16’ Τζημόπουλος)

Παναιτωλικός-Πανιώνιος 0-2

(59’ Μασούντ, 74’ Μασούρας)

Πλατανιάς-ΑΕΛ 3-2

(45’ Μουνάφο, 54’ Πριντέτα, 77’ Μανούσος -

59’ πεν., 90’+1 Ναζλίδης)

Ξάνθη-Ολυμπιακός 0-2

(38’ Ιντέγε, 89’ Μιλιβόγεβιτς)

Σήμερα: Παναθηναϊκός-Κέρκυρα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 14 32-6 37

2. Ξάνθη 14 17-13 25

3. Πανιώνιος 14 19-11 25 

4. Παναθηναϊκός 13 17-9 22

5. ΠΑΣ Γιάννινα 14 17-13 22

6. ΑΕΚ 14 21-13 21

7. Ατρόμητος 14 15-18 21

8. ΠΑΟΚ 14 19-11 20

9. Πλατανιάς 14 13-15 20

10. Παναιτωλικός 14 17-16 16

11. Αστέρας Τρ. 14 14-21 15

12. Κέρκυρα 13 9-16 13

13. ΑΕΛ 14 14-21 13

14. Λεβαδειακός 14 12-26 12

15. Βέροια 13 6-22 8

16. Ηρακλής 13 9-20 7

* Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς

Νίκες για τις ομάδες της Ρώμης
Ρόμα και Λάτσιο προχώρησαν νικηφόρα

«Κόλλησε» η Μπιλμπάο
στο 0-0 με την Αλαβές

Παγοθραυστικό ο Ολυμπιακός
πέρασε νικηφόρα κι από Ξάνθη
Ξέφυγαν 12 βαθμούς στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»
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