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ΚΟΜΒΙΚΑ ΝΤΕΡΜΠΙ

ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΙΓΚΟΡ - ΠΙΕΡΟΣ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ, Ο ΑΠΟΕΛ ΠΗΡΕ

ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΤΗ ΝΙΚΗ (2-0) ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. 

ΣΕΛΙΔΑ 33

ΕΙΧΕ ΟΥΣΙΑ Η ΑΕΚ

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η ΑΕΚ,

ΕΠΙΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, Σ' ΕΝΑ ΜΑΤΣ ΠΟΥ ΔΕΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ ΔΑΦΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

ΣΕΛΙΔΑ 32

Η δεύτερΗ μερα τΗς 19Ης αγωνιςτικΗς περιλαμβανει τεςςερα παιγνιδια, εκ των οποιων τα δύο

ειναι ντερμπι. το μεγαλο ενδιαφερον παρούςιαζεται ςε γςπ και «τςιρειο». ςτΗν πρωτεύούςα

θα μονομαχΗςούν ομονοια και απολλωνας πού ιςοβαθμούν ςτΗν 4Η θεςΗ τΗς βαθμολογιας

και Η ομαδα πού θα κερδιςει θα μεινει γερα ςτο κολπο τού τιτλού. ςτΗ λεμεςο Η αελ παιζει

με τΗν παντα ύπολογιςιμΗ ανορθωςΗ και θελει να επανελθει ςτις επιτύχιες.

αμφιρροπες αναμετρΗςεις θα γινούν ςε «αντωνΗς παπαδοπούλος» και «ταςος μαρκού»

μεταξύ ερμΗ - καρμιωτιςςας και αναγεννΗςΗς - εθνικού.

ΣΕΛΙΔΕΣ 30, 31, 32 
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Ό
μορφες στιγμές από το πα-

ρελθόν θα θυμηθούμε και
σήμερα από τη στήλη, πα-
ρουσιάζοντας τη 19η αγω-
νιστική -αντίστοιχη με τη ση-

μερινή- πριν από 44 περίπου χρόνια. Ήταν
το πρωτάθλημα της περιόδου 1972-73
όπου ο ΑΠΟΕΛ είχε εντυπωσιακή πορεία
προς τον τίτλο τον οποίο κατέκτησε, με
προπονητή τον Πάνο Μάρκοβιτς.  

Ο ΑΠΟΕΛ αυτή την αγωνιστική συνέ-
τριψε στο ΓΣΠ τον Ευαγόρα με 4-0 και εκ-
μεταλλεύθηκε το στραβοπάτημα του Ολυμ-
πιακού, μένοντας μόνος στην κορυφή με
διαφορά δύο βαθμών. Ο αγώνας ήταν ένας
μονόλογος για τον ΑΠΟΕΛ, αφού ο αντί-
παλός του είχε αμυντικές αδυναμίες και
κέρδισε δίκαια. Μόλις στο 4’ ο Α. Στυλιανού
άνοιξε το σκορ. Στην επανάληψη οι Α. Μια-
μηλιώτης (59’), Α. Στυλιανου (76’) και
Στεφανής (86’) έκαναν το 4-0.  

ΑΠΟΕΛ: Ηρόδοτος, Λευτέρης, Κο-
λοκάσης, Ν. Παντζιαράς, Αθάνατος, Στε-
φανής, Λεωνίδας, Σταύρακκας, Α. Μια-
μηλιώτης, Α. Στυλιανού, Τ. Αντωνίου. 

Ευαγόρας: Ζυμαράς, Πενταράς, Ατ-
τίκης, Μερκής, Κ. Πιερίδης, Κουρούσιης,
Λάζαρος, Στέφος, Ζαμπυρίνης, Π. Γεωρ-
γίου, Τ. Χαραλάμπους. 

Ο Άρης στο ΓΣΟ έκοψε βαθμούς από
τον Ολυμπιακό, υποχρεώνοντάς τον σε
ισοπαλία 1-1. Οι «μαυροπράσινοι» προ-
ηγήθηκαν με τον Π. Ευθυμιάδη (65’) και ο
Άρης ισοφάρισε με πέναλτι του Μιχ. Μαύ-
ρου (82’). Ο Πεζοπορικός στο ΓΣΖ νίκησε
2-0 την Ανόρθωση και της αφαίρεσε κάθε
ελπίδα διεκδίκησης του τίτλου. Και τα δύο
τέρματα του ΠΟΛ πέτυχε ο Γιώργος Κουν-
νίδης (26’, 45’).  Σπουδαίο παιχνίδι έγινε
στο «Γρηγόρης Αυξεντίου» στη Λύση, όπου
ο ΑΣΙΛ επιβλήθηκε της Ένωσης Νέων Πα-
ραλιμνίου με 2-1. Ο ΑΣΙΛ προηγήθηκε
μόλις στο 3’ με τον Γ. Φωκαΐδη και η Ένωση
ισοφάρισε στο 50’ με τον Γ. Βλίττη. Στο 58’ ο
Λάκης Ιωάννου έδωσε τη νίκη στον ΑΣΙΛ. 

Σημαντική νίκη για την Αλκή που
κέρδισε στη Λάρνακα τον Απόλλωνα με
2-0, με δύο τέρματα του Θανάση Αλε-
ξάνδρου (32’, 73’). Ο Διγενής Μόρφου
έκανε την έκπληξη κερδίζοντας στο ΓΣΕ
τη Νέα Σαλαμίνα με 2-1. Οι «ερυθρό-
λευκοι» προηγήθηκαν στο 52’ με τον
Πασχάλη Φώκκη, αλλά ο Διγενής μέσα
σε τρία λεπτά έκανε την ανατροπή. Στο
72’ ο Συμεωνίδης ισοφάρισε και στο 75’
ο Μιχ. Σκαπούλλης έδωσε τη νίκη στην
ομάδα του. Τέλος, στο ΓΣΟ, ΑΕΛ και
ΕΠΑ, παρά τις πολλές ευκαιρίες που δη-
μιούργησαν, έμειναν στο 0-0. 

Στη βαθμολογία ο ΑΠΟΕΛ είχε 30
βαθμούς και ακολουθούσαν ο Ολυμπια-
κός με 28, η Ανόρθωση με 26 και η
Ένωση με 24. Στον πυθμένα ήταν ο Απόλ-
λωνας και η Νέα Σαλαμίνα με 12β. Στον
πίνακα των σκόρερ προηγείτο ο Λάκης
Θεοδώρου (ΕΠΑ) με 13 γκολ και ακο-
λουθούσε ο Μάρκος Μάρκου (Ολυμ-
πιακός) με 11 τέρματα. 

Η Ομόνοια στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα η Ομόνοια, που αγωνιζόταν
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’ Εθνικής,
αντιμετώπιζε στο «Καραϊσκάκης» τον Εθνικό
Πειραιώς, με τον οποίο εξήλθε ισόπαλη 1-
1. Η Ομόνοια προηγήθηκε με βολίδα του
Ροτσίδη στο 10’ και ο Εθνικός ισοφάρισε
με κεφαλιά του Κρητικόπουλου στο 63’. 

Ομόνοια: Χρ. Αδάμου, Π. Ιακώβου,
Κοντογιώργης, Καρταμπής, Λ. Χρυσο-
στόμου, Ν. Χαραλάμπους, Α. Σάββα, Τσε-
λεπής, Καϊάφας, (82’ Φραντζίλα), Ροτσίδης,
Κανάρης.

Η 19η την περίοδο 1982-83

Στην αντίστοιχη με τη σημερινή αγωνι-
στική της περιόδου 1982-83 η Ομόνοια
ήταν μαζί με την Ανόρθωση στην κορυφή

της βαθμολογίας. Μπορεί να είχε μέτρια
εμφάνιση η Ομόνοια, αλλά κέρδισε 2-0 στο
«Μακάρειο» την Ομόνοια Αραδίππου, με
δύο τέρματα του Γιώργου Σαββίδη (12’, 35’). 

Ομόνοια: Πραξιτέλους, Πατίκης, Άν-
τωνας, Κλ. Ερωτοκρίτου, Κοντογιώργης,
Τσίκκος, Μαυρής, Γκρέκορι, (62’ Φίλιππος),
Καϊάφας, (46’ Άριστος), Γ. Σαββίδης, Κανάρης. 

Αραδίππου: Δ. Χριστοφίδης, Β. Χρι-
στοφίδης, Κ. Κουννάς, Μισός, Μάμας, Βα-
σιλειάδης, Α. Γιώρκας, (46’ Στ. Γιώρκας),
Πέτρου, Στεφανάκης (81’ Χ’’Ματθαίου), Ν.
Προκόπη, Τ. Ηροδότου. 

Στο Δασάκι της Άχνας η Ανόρθωση
κέρδισε δύσκολα την ΑΕΛ με 2-1. Στο
36’ ο Τσούκκας άνοιξε το σκορ και στο
58’ ο Κ. Φώτη έκανε το 2-0, για να μειώσει
στο 78’ ο Κολιαντρής. 

Ανόρθωση: Παμπορής, Κοβής, Πα-
παγεωργίου, Κωνσταντίνου, Στέφανος, Σ.
Γεωργίου (86’ Σ. Αντώρκας), Τσούκκας,
Ανδρέου, Ιορντάνοφ, Φοίβος, (86’ Κίττος),
Κ. Φώτη. 

ΑΕΛ: Κωνσταντίνου, Ιωάννου, Ανα-
στασίου, Μιχαηλίδης, Σωκράτους, Ττάντζιη,
Παύλου, Γούελς, Μαυρουδής, (Βούρας
58’), Ορφανίδης (80’ Αριστοτέλους). 

Στους άλλους αγώνες, ο Άρης νίκησε
3-0 στο «Τσίρειο» τον Πεζοπορικό, με
δύο τέρματα του Ντένεφ (33’, 74’) και
ένα του Α. Κισσονέργη (84’). Στην Πάφο,
ο ΑΠΟΠ κέρδισε 1-0 την Αλκή με τέρ-
ματα του Κενδέα (67’). Ο ΑΠΟΕΛ κέρ-
δισε στη Λάρνακα τη Νέα Σαλαμίνα με
4-1. Από δύο τέρματα πέτυχαν οι Κ.
Βασιλείου και Έσσερ και για τους «ερυ-
θρόλευκους» ένα ο Κουλλαπής. Με τέρ-
ματα του Μιχ. Κίττου η Ένωση κέρδισε
εκτός έδρας την ΕΠΑ με 1-0, ενώ στο
«Μακάρειο» Ολυμπιακός και Απόλλω-
νας έμειναν στην ισοπαλία 0-0.

Μετά τη 19η αγωνιστική, Ομόνοια και
Ανόρθωση βρίσκονταν μαζί στην κορυφή
με 26 βαθμούς και ακολουθούσαν οι ΠΟΛ
με 26, ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ με 23 και Ένωση
με 21. 

Πρώτος στον πίνακα των σκόρερ ήταν
ο Πανίκος Χατζηλοΐζου του Άρη με 12
τέρματα και ακολουθούσε ο συμπαίκτης
του Α. Κισσονέργης με 10 τέρματα.

Στη 19η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος 1992-93 (που έγινε στις 13/14
Μαρτίου του 1993) οι δύο πρωτο-
πόροι Ομόνοια και Απόλλωνας σκόν-
ταψαν πάνω σε ΕΠΑ και ΑΠΟΕΛ,
φέρνοντας ισοπαλίες. 

Στο ντέρμπι ΑΠΟΕΛ - Απόλλωνα
παίχτηκε δυνατό παιχνίδι και είχαμε

ισοπαλία 1-1 με δύο εύ-
στοχα πέναλτι. Στο 50’ προ-
ηγήθηκε ο ΑΠΟΕΛ με τον
Τόζα Σάμπουριτς και ισο-
φάρισε ο Απόλλωνας με
τον Τσέποβιτς. 

ΑΠΟΕΛ: Πετρίδης,
Κώστα, Κλεάνθους, Ν. Χα-
ραλάμπους, Λ. Κουής,
Σάμπουριτς, Χρ. Ππούνας
(87’ Μαγνήτης), Γκόκιτς,
Γ. Ιωάννου (82’ Σατσιάς),
Φασουλιώτης, Χ’’Λούκας. 

Απόλλων: Μ. Χριστο-
φή, (66’ Γ. Νικολάου), Αν-
τελλής, Πίττας, Δ. Ιωάννου,
Π. Χριστοφή, Γιαγκουδά-
κης, Γ. Ιωσιφίδης (68’ Τσο-
λάκης), Σπόλιαριτς, Τσέ-
ποβιτς, Α. Σοφοκλέους, Μ.
Χαραλάμπους. 

Η Ομόνοια δεν μπό-
ρεσε να νικήσει την ΕΠΑ
στη Λάρνακα μένοντας
στο 0-0. Η Νέα Σαλαμίνα
κέρδισε στο γήπεδό της
τον ΑΠΟΠ με 2-0, με

δύο γκολ του Βάλτσιακ (30’, 46’). Ο
Ολυμπιακός και η Ανόρθωση έφε-
ραν ισοπαλία 1-1 με σκόρερ τους
Δ. Ασσιώτη (13’) και Κ. Πλακίτη
(28’ πέν.)  

Ο ΠΟΛ πέτυχε μεγάλη νίκη
επί της Ένωσης εκτός έδρας με 3-
2. Ο Μπίαλον έβαλε μπροστά τον
ΠΟΛ με δύο τέρματα (61’, 71’). Η
Ένωση ισοφάρισε με δύο γκολ του
Νίκολιτς (73’, 80’), αλλά ο ΠΟΛ
πήρε τη νίκη με τέρμα του Φλώρου
Νικολάου (90’). 

Η ΑΕΛ στο «Τσίρειο» κέρδισε με
3-1 τον Εθνικό Άχνας. Για τους νικητές
σκόραραν οι Μπαϊτσέτα (3’) Χρ. Κίττος
(11΄) και Μ. Χριστοδούλου (69’), ενώ
για τον Εθνικό μείωσε ο Μούσιτς
(82’). 

Τέλος, στην Πάφο, Ευαγόρας και
Άρης έμειναν στην ισοπαλία 2-2. Ο
Άρης πήρες δύο φορές προβάδισμα
στο σκορ με τους Γ. Βασιλείου (2’)
και Π. Χατζηλοΐζου 86’) και ισάριθμες
φορές ισοφάρισε ο Ευαγόρας με
τους Κωμοδρόμο (32’) και Δημο-
σθένους (90’). 

Στη βαθμολογία η Ομόνοια προ-
ηγείτο σταθερά με 44 βαθμούς και
ακολουθούσαν οι Απόλλωνας με 41,
Νέα Σαλαμίνα με 35 και ΑΠΟΕΛ με
34. Στους σκόρερ προηγείτο ο Σλάτζιαν
Τσέποβιτς του Απόλλωνα με 18 τέρ-
ματα και ακολουθούσε ο Νεντίμ Τού-
τιτς της Ομόνοιας με 17. 

Σκόνταψαν οι πρωτοπόροι το 1993

Ρετρό Τι έγινε στη 19η αγωνιστική πριν από 44 χρόνια…

Η πορεία του ΑΠΟΕΛ προς τον τίτλο το 1973

Flashback

Π. Πίττας και Λ. Χ’’Λούκας

διεκδικούν την μπάλα στο ντέρμπι

ΑΠΟΕΛ - Απόλλωνα το 1993. 

Ο Γιώργος Σαββίδης σκοράρει

κατά της Ομόνοιας

Αραδίππου, παρά την

προσπάθεια των Στ. Γιώρκα

και Β. Χριστοφίδη.

Από τη νίκη του

ΑΠΟΕΛ επί του

Ευαγόρα στο ΓΣΠ. Ο

τερματοφύλακας

Ζυμαράς αποκρούει

μπροστά από τον

Σταύρακκα. 

Φάση από το παιχνίδι ΕΠΑ - Ένωση το

1982 στο ΓΣΖ - διακρίνονται οι Μ.

Καφετζίης, Α. Ιουλιανός, Καλημέρας και

Κκέζος. 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Με πολύ σημαντικές απουσίες θα πα-
ρουσιαστεί η Ανόρθωση στον σημερινό
αγώνα με την ΑΕΛ στο Τσίρειο στάδιο.
Μια αναμέτρηση με πολύ μεγάλο βαθμό
δυσκολίας και με φαβορί την ομάδα
της Λεμεσού. Οι ποδοσφαιριστές της
«Κυρίας» καλούνται να παρουσιάσουν
πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο,  ώστε
να φύγουν με βαθμολογικό κέρδος από
το Τσίρειο, κάτι που επείγει πολύ καθώς
βρίσκεται στην 9η θέση με 21 βαθμούς.

Σε αυτήν τη δύσκολη αναμέτρηση,
τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Ισ-
ραηλινό προπονητή. Συγκεκριμένα, ο
Ρόνι Λέβι δεν θα έχει στη διάθεσή  του
τον τιμωρημένο Ίσμαελ Γκονσάλβες,
τον Ρούμπεν Ράγιος, ο οποίος δεν μπό-
ρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυ-
ματισμού του, τον Φύτο Κυριάκου,  που
ένιωσε ενοχλήσεις, και τον Πελέ, ο
οποίος λόγω του προβλήματος που πα-
ρουσίασε στην καρδιά, θα απουσιάσει
για αρκετό χρονικό διάστημα.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με το γε-
γονός ότι οι επιλογές που έχει ενώπιόν
του ο Ρόνι Λέβι είναι περιορισμένες,
κάνουν πολύ δύσκολο το έργο της Ανόρ-
θωσης, αλλά και του προπονητή ακόμα
και για τον καταρτισμό της ενδεκάδας. 

Οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης
χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε σήμερα
τον κόσμο. Να πάρουν βοήθεια και ψυ-
χολογία από αυτούς με στόχο το βαθ-
μολογικό κέρδος.

Παντελή και Βιολάρης

Ξεκίνησαν οι διοικητικές διεργασίες με
στόχο την εξεύρεση διοίκησης για την
εταιρεία της Ανόρθωσης. Την Παρα-
σκευή τα μέλη της συνέλευσης του σω-
ματείου άναψαν το πράσινο φως στη δι-
οίκηση να ξεκινήσουν συζητήσεις με
τον μοναδικό υποψήφιο Ανδρέα Παν-
τελή.

Χθες το πρωί, 3μελής επιτροπή, απο-
τελούμενη από τους Τάσο Αναστασιάδη,
Κώστα Γιωρκάτζη και Λοΐζο Λοΐζου,

είχε συνάντηση με τον Ανδρέα Παντελή.
Αυτή έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Ο
πρώην πρόεδρος της Ανόρθωσης ζήτησε
αναλυτικά τα οικονομικά δεδομένα της
εταιρείας αλλά και την συμφωνία που
υπάρχει μεταξύ του Χρίστου Πουλλαΐδη
και του σωματείου.

Μεταξύ των δύο πλευρών το κλίμα
ήταν θετικό και έγινε μία συζήτηση,
στην οποία ανταλλάχθηκαν προβλημα-
τισμοί αλλά και σκέψεις για τη συνέχεια.
Η επιτροπή κατέθεσε δικλίδες ασφαλείας,

ενώ ζήτησε όπως ο Ανδρέας Παντελή
παρουσιάσει ολοκληρωμένη οικονομική
πρόταση για το πώς θα εξέλθει η ομάδα
από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. 

Την ίδια στιγμή, όπως όλα δείχνουν,
θα υπάρχει και δεύτερος υποψήφιος
για την προεδρία της εταιρείας. Ο Θέμης
Βιολάρης την Τρίτη στη Γενική Συνέ-
λευση θα παρουσιάσει δικό του συν-
δυασμό, καθώς, όπως ο ίδιος υποστήριξε,
δεν έχει ολοκληρώσει το έργο του στην
εταιρεία της Ανόρθωσης. 

Επομένως μέχρι την Τρίτη, όταν και
θα πραγματοποιηθεί η νέα Γενική Συ-
νέλευση της εταιρείας, η οποία θα ανάψει
το πράσινο φως για τον σχηματισμό δι-
οίκησης της εταιρείας, αναμένονται εξε-
λίξεις. Τόσο από την πλευρά του Ανδρέα
Παντελή, ο οποίος έχει τονίσει ότι αν
υπάρχει και δεύτερος υποψήφιος θα
αποσυρθεί για να μη διχάσει τον κόσμο
της ομάδας,  όσο και από πλευράς Θέμη
Βιολάρη, κατά πόσον θα παρουσιάσει
δικό του συνδυασμό. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Σε πολύ δύσκολη έξοδο στοχεύει στο βαθμολογικό κέρδος

Με τρανταχτές απουσίες στο Τσίρειο

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Μ
έχρι την τελευταία

στιγμή θα περιμένει
κάποιους παίκτες του
ο Πάμπος Χριστοδού-
λου ενόψει του σημε-

ρινού παιχνιδιού με την Ανόρθωση. Οι
τραυματίες (Σιέλης, Σοάρες, Ρομό, Σα-
βανέ) ανέβασαν ρυθμούς στη χθεσινή
τελευταία προπόνηση, όμως σήμερα θα
αποφασίσει ο Κύπριος τεχνικός αν θα
τους συμπεριλάβει στην αποστολή και
στην 11άδα. Κυρίως η αγωνία είναι για
τους Σιέλη και Σοάρες, αφού οι Ρομό
και Σαβανέ νιώθουν καλύτερα. Όσον
αφορά τους άλλους δύο, όλα τα ενδεχό-
μενα είναι ανοικτά. 

Παρά τα αγωνιστικά προβλήματα, οι
«κίτρινοι» της Λεμεσού υποδέχονται σή-
μερα την Ανόρθωση και έχουν σαν μο-
ναδικό στόχο το τρίποντο. Στο ρόστερ
της λεμεσιανής ομάδας υπάρχει το βάθος
για να αναπληρωθούν οι όποιες απουσίες
και ο κ. Χριστοδούλου είναι σίγουρος
ότι η 11άδα που θα επιλέξει θα είναι
δυνατή για να μπορέσει να πάρει τη
νίκη. Για την ΑΕΛ το σημερινό παιχνίδι
είναι πολύ σημαντικό, αφού η επιστροφή
στα τρίποντα μετά την ήττα της προηγού-
μενης αγωνιστικής είναι μονόδρομος. 

Ο προπονητής της ΑΕΛ έχει τονίσει
στους παίκτες του ότι πρέπει να δουν
τον σημερινό αγώνα ως ντέρμπι, και να
μη θεωρήσουν ότι η φετινή Ανόρθωση,
που έχει και αγωνιστικά προβλήματα,
θα αποτελέσει εύκολη λεία. Τους επέ-
στησε την προσοχή για να παρουσια-

στούν πανέτοιμοι, σοβαροί και με σωστή
νοοτροπία. Άλλωστε και τα προβλήματα
που έχει η λεμεσιανή ομάδα δεν επι-
τρέπουν κανέναν εφησυχασμό. 

Και τιμωρημένοι

Εκτός από τους ποδοσφαιριστές που

έχουν ταλαιπωρηθεί με τραυματι-
σμούς, υπάρχουν ακόμα δύο σίγου-
ρες απουσίες. Ο Αϊρόσα και ο Μέσκα
είναι τιμωρημένοι και θα δουν την
αναμέτρηση από την εξέδρα. Ο πρώ-
τος αποβλήθηκε στον αγώνα της πε-
ρασμένης εβδομάδας, ενώ ο δεύτερος

εκτίει την 6η και τελευταία αγωνιστική
της τιμωρίας που του επέβαλε ο
αθλητικός δικαστής. Τον Αϊρόσα θα
αντικαταστήσει στο αρχικό σχήμα ο
Κυριάκου, ο οποίος επιστρέφει στη
βασική 11άδα μετά τις 19 Σεπτεμ-
βρίου και τον αγώνα με την Καρ-

μιώτισσα στο ΓΣΖ. Το θετικό είναι
πως στα παιγνίδια με Καρμιώτισσα
και Άρη πήρε χρόνο συμμετοχής. 

Πιθανή ενδεκάδα

Η εκτίμηση της 11άδας σήμερα είναι
δύσκολο να γίνει, λόγω ακριβώς των
παικτών που αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα. Ο Ρομό θα είναι κάτω από
τα δοκάρια. Δεξιά θα αγωνιστεί ο
Κυριάκου και αριστερά ο Φορτούνα,
που ξεκουράστηκε στον αγώνα του
κυπέλλου. Στο κέντρο της άμυνας
σίγουρος είναι ο Τζούνιορ. Απ' εκεί
και πέρα θα εξαρτηθεί από τον Σιέλη.
Αν απουσιάσει, τότε θα πάρει τη
θέση του ο Λαφράνς. Στη μεσαία
γραμμή θα είναι οι Λούκας Σόουζα
και Μπουένο. Αν είναι καλά ο Σοά-
ρες, θα πάρει φανέλα βασικού, αλ-
λιώς θα παίξει ο αρχηγός Μάριος
Νικολάου. Στα φτερά θα αγωνιστούν
οι Πίτι και Γεωργιάδης, αφού όλα
δείχνουν πως ο Ισπανός άσος θα
πάρει για πρώτη φορά φανέλα βα-
σικού. Στην κορυφή της επίθεσης
θα είναι ο Αρουαμπαρένα. 

Στην ΑΕΛ περιμένουν ότι ο κό-
σμος σήμερα θα δώσει μαζικά το
«παρών» του στην Ανατολική και
θα ενισχύσει τις προσπάθειες των
παικτών του Πάμπου Χριστοδούλου
να επιστρέψει στις νίκες. Εισιτήρια
θα υπάρχουν και στα ταμεία του
γηπέδου. Είναι δεδομένο ότι ο κό-
σμος της ΑΕΛ θα βρεθεί σήμερα
στην Ανατολική και να ενισχύσει
τις προσπάθειες των παικτών για
μια ακόμα νίκη. 

ΑΕΛ Να δουν ως ντέρμπι το ματς με την Ανόρθωση κάλεσε τους παίκτες ο Χριστοδούλου

Συστάσεις Πάμπου για μη υποτίμηση
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Ο
καθένας είναι λογικό

να επαινέσει το σπίτι
του, αλλιώς θα πέσει
να τον πλακώσει, όπως
έλεγαν και οι παλαι-

ότεροι, αλλά και εδώ υπάρχουν όρια
τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει
κανείς.

Δεν μπορείς να προσπαθήσεις
να αλλοιώσεις την εικόνα και να
ωραιοποιήσεις καταστάσεις για να
ικανοποιήσεις εαυτόν ή κάποιους
εκ των ημετέρων.

Αφορμή πήρα από την πρόσφατη
αναφορά του Άλαν Σόντι, στη διάρκεια
του ενδιάμεσου σεμιναρίου διαιτη-
σίας.

Ουσιαστικά, ο Πρόεδρος της επι-
τροπής έβγαλε προς τα έξω μιαν ει-
κόνα πέραν της ικανοποιητικής για
την παρουσία της διαιτησίας στο σύ-
νολό της σε αυτές τις 18 αγωνιστικές
που έχουμε διανύσει.

Δεν είμαι από αυτούς που μηδε-
νίζουν τα πάντα ή και βάζουν όλους
τους διαιτητές στο ίδιο καλάθι, αλλά
θεωρώ ότι είναι πολύ μακριά από
την πραγματικότητα οι τοποθετήσεις
και τα μηνύματα του αρχιδιαιτητή
και αν αυτήν την άποψη ασπάζονται
και στα ψηλά δώματα της ΚΟΠ, τότε
και διπλό το κακό είναι και εκμηδε-
νίζονται οι πιθανότητες να βελτιωθεί
ο χώρος της διαιτησίας στο σύνολό
του…

Διότι όταν πηγαίνουν στο σεμι-
νάριο ο διαιτητής, ο βοηθός και ο
παρατηρητής και ακούν τον προ-
ϊστάμενό τους να λέει την καλή του
την κουβέντα και να θεωρεί ότι μια
χαρά οδεύει η όλη κατάσταση, πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν έχουν
λόγο ή και πίεση για να προσπαθή-
σουν να βελτιωθούν και μάλιστα
άμεσα.

Δυστυχώς για τον Σόντι, την ΚΟΠ
και τους διαιτητές γενικά, η όλη κα-
τάσταση ούτε ρόδινη είναι ούτε καν
ικανοποιητική.

Εξακολουθούμε να έχουμε σο-
βαρό θέμα με τη διαιτησία γενικά,
δεν θα έλεγα όπως το μαύρο δίμηνο
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του '15,
αλλά υφίσταται σοβαρό θέμα - μπορεί
να μην τους πιάνει όλους το κολάνι,
αλλά εμπλέκονται αρκετοί από το

τρίπτυχο διαιτητές, βοηθοί και πα-
ρατηρητές.

Και, από τη στιγμή που οι διαφο-
ρές στη βαθμολογία είναι μικρές και
σχεδόν όλες οι ομάδες είναι άμεσα
ενδιαφερόμενες, καλό είναι οι ίδιοι
οι διαιτητές να αλλάξουν την εικόνα
τους και να βελτιωθούν και να μην
εφησυχάζουν από τις τοποθετήσεις
των προϊσταμένων τους.

Έχουμε θέμα και πρέπει να βρεθεί
λύση - ο Σόντι, μήνας μπαίνει μήνας
βγαίνει, βρέξει-χιονίσει, θα βάλει
στην τσέπη τα πολλά χιλιάρικα σε
απολαβές μηνιαίως που έχει, δεν
έχει τίποτα να χάσει, αντίθετα, διατηρεί
και φιλίες που είναι σημαντικές για
το άμεσο μέλλον.

Ουδείς θεωρεί ή και απαιτεί σε
κάθε αγώνα η διαιτησία να είναι
άψογη και να περνά απαρατήρητη
αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, το
κακό έχει παραγίνει και έρχεται σαν
κερασάκι στην τούρτα η επιβράβευση
από τους παρατηρητές και από τον
ίδιο τον Σόντι.

Και βγαίνει το μήνυμα... ας πάνε
να κουρευτούν όλοι, σωματεία, δη-
μοσιογράφοι και κόσμος, εμείς κά-
νουμε μια χαρά τη δουλειά μας, εσείς
έχετε το πρόβλημα…

Και εδώ ακριβώς έγκειται η ουσία
του συνολικού προβλήματος στον
χώρο της διαιτησίας, η ατιμωρησία
και η συνέχιση της πορείας που έχει
χαραχτεί, χωρίς να υπολογίζουν συ-
νέπειες και διαμαρτυρίες.

Γι’ αυτό και δεν περιμένω αλλαγή
πλεύσης ή και παρουσίας απ’ εδώ
και πέρα, έστω και αν καθολική είναι
η απαίτηση για βελτίωση στη γενι-
κότερη εικόνα που βγάζει η διαιτησία.
Υπάρχουν και στη φετινή περίοδο
κάποιοι νεαροί που θέλουν να κάνουν
τη διαφορά, αλλά θεωρώ ότι και
αυτοί αργά αλλά σταθερά πιθανόν
θα αντιληφθούν τι συμβαίνει στον
χώρο και θα τους πάρει και αυτούς
το ρεύμα…

Και, στο τέλος της ημέρας, θα εξα-
κολουθούμε να διερωτόμαστε τι
φταίει και ο κόσμος αραιώνει στις
εξέδρες και γιατί ρίχνει μαύρη πέτρα
πίσω του.

Έλα ντε…
Καλή Κυριακή σε όλους.

Διευθυντής Σύνταξης: Θεόδωρος Καυκαρίδης, Υπεύθυνοι σύνταξης: Πολύβιος

Αλεξάνδρου, Φρίξος Κυριάκου, Συντάκτες: Στέλιος Παπαμωυσέως,  Άκης Κυριάκου,

Βασίλης Τσιρόπουλος,  Γιάννης Παπαϊωάννου, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος Κλαρκ,

Κατερίνα Φραντζή, Κώστας Αθανασίου, Κωστής Σταυρινίδης, Γρηγόρης Γεωργίου και

Στέλιος Δημοσθένους, Ανδρέας Παρασκευά.

Έτσι δεν
βελτιωνόμαστε…

Στίγμα Στέλιος Παπαμωυσέως

Σ
την… σκιά των σημερινών

ντέρμπι που περιλαμβάνει
η 19η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος, το παιγνίδι Ερ-
μής - Καρμιώτισσα παρου-

σιάζει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέ-
ρον. Ο μεν Ερμής, στη μετά Νίκου
Παναγιώτου εποχή, έχοντας τον Γιώργο
Κοσμά στον πάγκο, θέλει την επιστροφή
του στις επιτυχίες, προκειμένου αφενός
να καλύψει το χαμένο έδαφος από την
ήττα της περασμένης εβδομάδας και,
αφετέρου, για να εισέλθει εκ νέου στην
πρώτη εξάδα. Οι «φτεροπόδαροι»
έχουν απολογισμό μόλις μια νίκη στα
τελευταία πέντε παιγνίδια και θέλουν
σήμερα να κάνουν νέα αρχή. Τέτοια
παιχνίδια με αντίπαλες νεοφώτιστες
ομάδες, και μάλιστα στην έδρα του, ο
Ερμής πρέπει να τα καθαρίζει από τη
στιγμή που έχει στόχο την είσοδό του

στην πρώτη εξάδα. Ανεξάρτητα από
το αν η Καρμιώτισσα είναι από τις ευ-
χάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήμα-
τος, οι ποδοσφαιριστές του Κοσμά
είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι
χρειάζεται για να επανέλθουν στον
δρόμο των επιτυχιών. 

Από την άλλη, και η Καρμιώτισσα
παρουσιάζει αγωνιστική κάμψη. Παρα-
μένει για έξι παιγνίδια χωρίς νίκη και
από τρεις συνεχόμενες ήττες. Οι 19 βαθ-
μοί που μάζεψε την κρατούν μακριά
από περιπέτειες, ωστόσο το σύνολο του
Λιάσου Λουκά θέλει να βάλει τέλος στα
άσχημα αποτελέσματα. Γνωρίζουν όλοι
στην ομάδα πως το έργο τους δεν θα
είναι εύκολο κόντρα στον Ερμή, αλλά
όπως κέρδισαν στον πρώτο γύρο με 3-
0, το ίδιο θα προσπαθήσουν να επανα-
λάβουν και σήμερα.

Στο σημερινό ματς οι δύο ομάδες

θα παρουσιαστούν με κάποιες απώλειες
παικτών λόγω των αποδεσμεύσεων
που προέκυψαν στα ρόστερ τους, ωστόσο
θα είναι ενισχυμένες με τα νέα τους
αποκτήματα. Για τον Ερμή έχει δικαίωμα
συμμετοχής ο Έλιοτ Γκράντιν, ενώ για
την Καρμιώτισσα οι Πάσεκ και Μπάρμ-
παρος. Άγνωστο παραμένει αν κάποιος
απ' αυτούς θα πάρει με το καλημέρα
φανέλα βασικού, αφού ελάχιστες προ-
πονήσεις έκαναν με τις νέες τους ομάδες.
Απ' εκεί και πέρα και στις δύο ενδεκάδες
αναμένονται αλλαγές συγκριτικά με τα
τελευταία τους παιχνίδια. Ειδικά ο Λιά-
σος Λουκά προσανατολίζεται να προβεί
σε φρεσκάρισμα καθώς την Τετάρτη
οι ποδοσφαιριστές του σπατάλησαν αρ-
κετές δυνάμεις στον αγώνα κυπέλλου
με την ΑΕΚ, όπου εξασφάλισε αποτέ-
λεσμα που της επιτρέπει να ονειρεύεται
την πρόκριση.

papamoiseosst@simerini.com

Η ατζέντα της εβδομάδας

Στις 15 Ιανουαρίου του 1950, η Φιορεντίνα έρχεται ισόπαλη 0-0 με τη Γι-

ουβέντους, με τον κεντρικό αμυντικό της Γιουβέντους Carlo Parola να επι-

χειρεί ένα «bicycle kick» (ψαλίδι) για να διώξει την μπάλα από την περιοχή

της ομάδας του. Αυτή η ενέργεια θα γίνει το επίσημο λογότυπο της συλλο-

γής αυτοκολλήτων της Panini «Calciatori» και θα εμφανιστεί στο εξώ-

φυλλο του άλμπουμ τη σεζόν 1965-66. Το «ψαλίδι του Parola» θα

κυκλοφορήσει σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια αντίτυπα σε διάφο-

ρες γλώσσες.

Το πρώΤο «bicycle kick»

Κοινός στόχος η νίκη και η επιστροφή στις επιτυχίες

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1

Με τέσσερεις αγώνες συνεχίζει η 19η

αγωνιστική του πρωταθλήματος CYTA.

ΑΕΛ-Ανόρθωση, Ομόνοια-Απόλλων,

Ερμής-Καρμιώτισσα και Αναγέννηση-

Εθνικός Άχνας. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1

Στην Ελλάδα, ο ΠΑΟ φιλοξενεί την

ΑΕΚ σε ένα σπουδαίο ντέρμπι. Δύ-

σκολη έξοδος για τον ΠΑΟΚ που φιλο-

ξενείται από τη Λάρισα. Στην Ισπανία

ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής ανά-

μεσα στη Σεβίλη και τη Ρεάλ Μαδρί-

της. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1 

Στην Αγγλία ξεχωρίζει το Μάντσεστερ

Γ.-Λίβερπουλ, ενώ η Σίτι αντιμετωπίζει

εκτός την Έβερτον. Σπουδαίο παιχνίδι

στην Ιταλία ανάμεσα στη Φιορεντίνα

και τη Γιουβέντους. Από το υπόλοιπο

πρόγραμμα ξεχωρίζει το Ουντινέζε-

Ρόμα και το Λάτσιο-Αταλάντα. 

Για νέο ξεκίνημα Ερμής
και Καρμιώτισσα 
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ΝΙΚοΣ ΝΙΚοΛΑοΥ

Η
μια ομάδα κατέρχεται στο

παιχνίδι (18:00) έχοντας
κατά νουν το «όσο ζω ελ-
πίζω» κι η άλλη με σαφώς
μεγαλύτερους στόχους

από την παραμονή, που φτάνουν μέχρι
το κυνήγι μιας θέσης στην εξάδα. Ούτως
ή άλλως ο αγώνας Αναγέννηση-Εθνικός
έχει το δικό του ενδιαφέρον, με τις δυο
ομάδες να κυνηγούν  τη νίκη για τους
δικούς τους σκοπούς.

Κύριο στοιχείο του αγώνα είναι το
γεγονός ότι η ουραγός Αναγέννηση ψά-
χνει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα
(μετρά πέντε ισοπαλίες), ενώ η ομάδα
της Άχνας την πρώτη εκτός έδρας νίκη.

Οι γηπεδούχοι θέλουν γκολ για να
πετύχουν τον σκοπό τους κι απ' εκει
και πέρα θα φροντίσουν να εξουδετε-
ρώσουν το μεγάλο ατού των φιλοξενού-
μενων Ζελάγια, μιας και ο Κατσιαράβα

δεν παίζει. Ο Σάββας Πουρσαϊτίδης
κατά πάσα πιθανότητα θα αναθέσει την
φρούρηση του Ζελάγια στον Νταλό. Απ'
εκει και πέρα αναμένει το γκολ από
τους επιθετικούς του και κυρίως από
τον Φουρτάδο, ο οποίος τελευταία έχει
σιγήσει.

Πολλές αλλαγές υπάρχουν στο ρόστερ
της Αναγέννησης, αφού αποχώρησαν
οι Μπαρπούδης, Βιέιρα, Γιουσπασιάν,
Μάρισιτς και Χατζηγιαννακού. Νέο πρό-
σωπο -μέχρι τώρα- είναι ο Γκονσάλες,
ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος
στη Δόξα.

Ο Εθνικός

Χωρίς τον πρώτο του σκόρερ Νίκα Κα-
τσιαράβα θα πάει στο «Τάσος Μάρκου»
ο Εθνικός. Ο Γεωργιανός φορ συμπλή-
ρωσε τέσσερεις κίτρινες κάρτες και ο
Βάλντας Ιβανάουσκας ψάχνει τον αντι-
καταστάτη του. Λύσεις υπάρχουν και
ως φαβορί προβάλλουν οι Γκιόργκι
Ιλουρίντζε και Μπογκτάν Γκαβρίλα. Ως

τρίτη επιλογή υπάρχει και η περίπτωση
του Χατζηβασίλη.

Ο Λιθουανός τεχνικός αναμένεται
να διατηρήσει το σχήμα σε 4-4-2 με τον
Ζελάγια να είναι ο ένας φορ κορυφής.

Εκτός πλάνων είναι και ο τραυματίας
Γκριγκαλάβα. Υπολογίζεται ο Πιντσέλι,
ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι κυ-
πέλλου με την Ομόνοια, και θα εκτίσει
την ποινή του στον επαναληπτικό κυ-
πέλλου.

Ο Εθνικός με 21 βαθμούς μπήκε
στο κυνήγι της εξάδας και θα κυνηγήσει
τις πιθανότητές του. Για να παραμείνει
όμως σε αυτόν τον στόχο, θα πρέπει να
πάρει σήμερα τους τρεις βαθμούς, κάτι
που αν καταφέρει, θα είναι η πρώτη
νίκη εκτός έδρας.

* Εκτός από το αγωνιστικό, ο Εθνικός
προσπαθεί να άρει το εμπάργκο μετεγ-
γραφών. Ο Παλαβαντισβίλι συνεχίζει
να προπονείται και θα εγγραφεί όταν
αρθεί το εμπάργκο.

Στον ρυθμό του μεγαλύτερού της ντέρμπι
ζει η Μεγάλη Βρετανία, με τη Γιουνάιτεντ
και τη Λίβερπουλ να διασταυρώνουν
τα ξίφη τους σήμερα στο Ολντ Τράφορντ
για δεύτερη φορά, σε μιαν αναμέτρηση
που ίσως αποβεί καθοριστική για την
παραπέρα πορεία τους. Ίσως να είναι
μια από τις λίγες φορές τα τελευταία
χρόνια, που η, λόγω ντέρμπι, «ισοσθένεια»
των δύο ομάδων να αντικατοπτρίζεται
και στην αγωνιστική τους συμπεριφορά
στο γήπεδο, γεγονός που δεν επιτρέπει
προγνώσεις ή προβλέψεις.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» έρχονται από
ένα νικηφόρο σερί 9 νικών και παρα-
μένουν αήττητοι για 15 συνεχείς αγώνες
(τα μεγαλύτερα σερί στη μετά Σερ Άλεξ
Φέργκιουσον), ενώ ο Μουρίνιο φαίνεται
ότι έχει βρει τη χημεία της ομάδας, έπειτα
από ένα ασταθές ξεκίνημα. 

Και ξέρει πως, ενδεχόμενη νίκη στο
ντέρμπι, ξαναβάζει τη Γιουνάιτεντ στη
μάχη του τίτλου, με κανέναν από τους
πρωτοπόρους να μην πείθει πλήρως
ότι υπερέχει έναντι των άλλων (πλην
ίσως της Τσέλσι, η οποία, ωστόσο, στα
ντέρμπι παρουσιάζει μια ιδιαίτερη «ευ-

πάθεια»).
Από την άλλην, η ομάδα του Κλοπ,

αν και παραμένει χωρίς νίκη μέσα στο
2017, εν τούτοις δείχνει η περισσότερο
ικανή να ακολουθήσει την Τσέλσι στην…
τρελή κούρσα της προς τον τίτλο.

Ο Γερμανός ποντάρει πολλά στην
επιστροφή του Κουτίνιο, ο οποίος αποτελεί
το καλύτερο γρανάζι στην επιθετική της
λειτουργία, που είναι η κορυφαία στην
Πρέμιερ Λιγκ σε αποτελεσματικότητα.

Στατιστικώς, οι Mancunians υπε-
ρέχουν σαφώς των Scousers, με τη Γι-
ουνάιτεντ να έχει κερδίσει 67 παιχνίδια,
έναντι 56 της Λίβερπουλ στο πρωτά-
θλημα, ενώ το συνολικό σκορ στις μεταξύ
τους αναμετρήσεις είναι στο 87-75 υπέρ
των «διαβόλων». 

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η υπεροχή
της MU στην Πρέμιερ Λιγκ, όπου, σε
49 αγώνες, έχει κερδίσει τους 27 και
έχει χάσει μόλις 13.   

Ωστόσο, ο Κλοπ υπερέχει του «Μου»
στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, με 3
νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα.  Αλλά,
λίγο φαίνεται πως θα παίξει ρόλο η στα-
τιστική στον σημερινό αγώνα.

Κι εκεί που η χρονιά έμοιαζε περίπου
καταδικασμένη για τη Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ καθώς, πραγματοποιώντας
μέχρι τον Οκτώβριο το χειρότερό της
ξεκίνημα στην Πρέμιερ Λιγκ, φαινόταν
να ξεμένει από στόχους, εντούτοις η
κατάσταση άλλαξε άρδην και οι «Κόκ-
κινοι» έγιναν οι γνωστοί «Διάβολοι»
και, με ένα σερί εννιά νικών, επέστρεψαν
δυναμικά στη διεκδίκηση ακόμη και
του πρωταθλήματος. Αυτός που φαίνεται
να ευθύνεται για την αναστροφή του
κλίματος είναι ο ίδιος που φέρεται να
έβαλε την ομάδα στην προτέρα κατά-
σταση και δεν είναι άλλος από τον προ-
πονητή της, τον Ζόζε Μουρίνιο. 

Ο Μουρίνιο δεν αποτελεί εξαίρεση
στον άγραφο κανόνα του ποδοσφαίρου,
που λέει ότι για τις αποτυχίες ευθύνεται
ο προπονητής ενώ το ίδιο συμβαίνει
και για τις επιτυχίες. Η αλλαγή αυτή,
την οποία ο ίδιος ενέπνευσε, άλλαξε
σαρωτικά τα δεδομένα στο Όλντ Τρά-
φορντ, με τους ποδοσφαιριστές να οδη-
γούν την ομάδα από επιτυχία σε επιτυχία.
Όμως όλα αυτά ξεκίνησαν από το Κά-
ρινγκτον, το προπονητικό κέντρο της
ομάδας. 

Οι συνεργάτες του και οι ποδοσφαι-
ριστές του λένε ότι ο Πορτογάλος, σε
αντίθεση με το σκληρό πρόσωπο που
δείχνει προς τα έξω, στην καθημερινότητα

είναι πλακατζής και κάνει συνεχώς
αστεία με τους παίκτες του, σε αντίθεση
με τον Λούις Βαν Χάαλ, ο οποίος ήταν
πολύ αυστηρός. Αυτό βοήθησε στο να
αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με αυτούς,
ενώ πλέον τον εμπιστεύονται περισσό-
τερο. Παράλληλα, το στυλ προπόνησης
που εφαρμόζει με πιο ενδιαφέρουσες
μεθόδους φαίνεται να εμπνέει τους παί-
κτες του, με πρώτο και καλύτερο τον
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ο οποίος με τη
σειρά του άδραξε την ευκαιρία που του
προσέφερε άτυπα ο προπονητής του
και αποτελεί ηγετική φιγούρα, τόσο
εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Όλα τα πιο πάνω όπως και το μα-
χητικό πνεύμα των παικτών της Γιου-
νάιτεντ θα δοκιμαστούν στο έπακρο σή-
μερα, καθώς η ομάδα υποδέχεται τη
μισητή της αντίπαλο Λίβερπουλ σε μια
αναμέτρηση «ορόσημο» για τη συνέχεια.
Δεν είναι τυχαίο που ο Μουρίνιο ζήτησε
από το κοινό να είναι πιο ένθερμο και
ενθουσιώδες ώστε να βοηθήσει την
ομάδα του να επικρατήσει. Η Λίβερπουλ,
η οποία και αυτή φέτος πραγματοποιεί
εκπληκτική πορεία, θέλει όσο τίποτε
άλλο να κερδίσει τη Γιουνάιτεντ στο
σπίτι της και να τη βγάλει ξανά εκτός
στόχων. Αναμένεται μια σπουδαία ανα-
μέτρηση, της οποίας τα χαρακτηριστικά
παραπέμπουν σε πολεμική σύγκρουση. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1

Με τον αγώνα ΑΕΖ-Άρης ολοκληρώνε-

ται η 19η αγωνιστική του πρωταθλή-

ματος CYTA. Στην Ιταλία

Τορίνο-Μίλαν, στην Ισπανία Μάλαγα-

Σοσιεδάδ και στην Πορτογαλία

Μπράγκα-Τοντέλα. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1 

Επαναληπτικοί αγώνες του κυπέλλου

coca-cola για τη φάση των «16». Εθνι-

κός Άχνας-Ομόνοια, Καρμιώτισσα-ΑΕΚ,

Εθνικός Άσσιας-Ολυμπιακός. Πρώτο

παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Νέα

Σαλαμίνα. Στην Ελλάδα, εκτός έδρας

αποστολές για Ολυμπιακό και ΑΕΚ με

Αστέρ. Τρ. και Παναιτωλικό αντίστοιχα. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1

Με τα παιχνίδια Ανόρθωση-Ομόνοια

και Άρης-ΑΕΚ ανοίγει η αυλαία της

20ής αγωνιστικής του πρωταθλήματος

CYTA. Στην Αγγλία ξεχωρίζει το Μάν-

τσεστερ Σ.-Τότεναμ και στην Ελλάδα

το Ολυμπιακός Π.- Ξάνθη. Επαναρχίζει

το γερμανικό πρωτάθλημα με τους

αγώνες της 17ης αγωνιστικής. 

Κωδικός «νίκη»
στο «Τ. Μάρκου»

Οι επιλογές της ημέρας 

Sports

Στον ρυθμό του
μεγάλου ντέρμπι 

Άποψη Μιχάλης Παπαδόπουλος 

papadopoulosm@simerini.com

Ο πόλεμος 
της Γιουνάιτεντ

O Eυγενής Παναγιώτης Γρηγορίου

p.gregoriou@simerini.com

CYTAVISIONSPORTS 3
15:30 EVERTON - MANCHESTER CITY

18:00 MANCHESTER UTD - LIVERPOOL

CYTAVISIONSPORTS 1
16:00 ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

PRIMETEL
16:00 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ

ΔΕΡΥΝΕΙΑ - ΑΧΝΑ Η γηπεδούχος ψάχνει την πρώτη επιτυχία στο

πρωτάθλημα και ο Εθνικός την πρώτη εκτός έδρας
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Ισχυρή στην
έδρα της

Προέρχεται από τέσσερεις συνεχόμενες

νίκες, είναι το καλύτερο της σερί. 

Στον αντίποδα το μεγαλύτερο της σερί

χωρίς νίκη είναι τρεις αγώνες (12η-14η

αγωνιστική).

Είναι αήττητη εδώ και πέντε αγωνιστικές,

ισοφαρίζοντας την προηγούμενή της

επίδοση (1η-5η αγωνιστική).

Με 37 γκολ διαθέτει την 4η καλύτερη

επίθεση στο πρωτάθλημα. 

Είναι η πιο εύστοχη ομάδα εντός έδρας με

24 γκολ. 

Σκόραρε 17 γκολ στο πρώτο μέρος και 20

στην επανάληψη.

Το πιο γερό της 15λεπτο σε ευστοχία είναι

το τελευταίο (31’-45’) στο πρώτο μέρος και

το χειρότερο το πρώτο (1’-15’).

Φοβερό ποσοστό! Ο Ντάρμπισαϊαρ

σκόραρε το 43.2% των τερμάτων της

ομάδας.

Μόλις εφτά ποδοσφαιριστές έχουν

σκοράρει μέχρι στιγμής.

Σε τρεις περιπτώσεις που βρέθηκε πίσω στο

σκορ, πέτυχε την ολική ανατροπή. 

Η άμυνά της είναι μακράν η χειρότερη της

πεντάδας και μόλις η 7η καλύτερη στο

πρωτάθλημα.

Δέχτηκε τα περισσότερα γκολ στο

τελευταίο τέταρτο των αγώνων και τα

λιγότερα στο 1ο (1΄-15΄).

Η εστία της παραβιάστηκε 11 φορές στο 1ο

ημίχρονο και 13 στην επανάληψη.

Μόνο σε τρεις αγώνες κατάφερε να

κρατήσει απαραβίαστη την εστία της. 

Ο Τζον Κάρβερ έδωσε χρόνο συμμετοχής

σε 24 ποδοσφαιριστές.

Μαργκάσα, Ντάρμπισαϊαρ και Κλέιτον

έχουν τις περισσότερες συμμετοχές (17).

Ο Μαργκάσα έχει τις περισσότερες

συμμετοχές στην 11άδα (17).

Οκτώ ποδοσφαιριστές ξεπέρασαν μέχρι

τώρα τα 1000 λεπτά συμμετοχής. 

Χρησιμοποίησε 9 Κύπριους παίκτες, που

κατέγραψαν συνολικά 70 συμμετοχές

Οι παίκτες της δέχτηκαν 29 κίτρινες κάρτες

και αποβλήθηκαν δύο φορές. 

Πέρσι τέτοια εποχή (18 αγωνιστικές) ήταν

5η με 33 βαθμούς (4 παραπάνω έχει

φέτος)

Πολύ δυνατός
στα εκτός

Και ο Απόλλωνας προέρχεται από

τέσσερεις συνεχόμενες νίκες (ισοφάριση

του καλύτερου σερί). 

Το αρνητικό του σερί χωρίς νίκη είναι

επίσης τρεις αγώνες (από τη 12η μέχρι τη

14η αγωνιστική).

Είναι αήττητος εδώ και 11 αγωνιστικές,

που είναι το μεγαλύτερο σερί σε όλο το

πρωτάθλημα.

Με 40 τέρματα διαθέτει τη 2η καλύτερη

επίθεση απ΄ όλες τις ομάδες.

Είναι η πιο εύστοχη ομάδα εκτός έδρας με

25 γκολ. 

Ισορροπία! Σκόραρε από 20 τέρματα σε

κάθε ημίχρονο.

Μπαίνει φουριόζος με 10 γκολ στα πρώτα

15’ (καλύτερο διάστημα). Σε τρία 15λεπτα

«πέφτει», έχοντας από 5 γκολ. 

Ο Παπουλλής σκόραρε σχεδόν όσα γκολ (1

λιγότερο) σημείωσαν τα 3 σέντερ φορ μαζί.

Μόνο σε έναν αγώνα που βρέθηκε πίσω

στο σκορ, πέτυχε την ολική ανατροπή. 

Διαθέτει την 3η καλύτερη άμυνα εκτός

έδρας και την 4η συνολικά στο

πρωτάθλημα. 

Δεν δέχτηκε (!!!) γκολ στα πρώτα 15’,

δέχτηκε τα παραπάνω στα τελευταία

15λεπτα των δύο ημιχρόνων.

Η εστία του παραβιάστηκε διπλάσιες φορές

(10) στο 2ο ημίχρονο από ότι στο πρώτο.

Σε 8 αγώνες κατάφερε να κρατήσει

απαραβίαστη την εστία του. 

Εμάνουελ και Αυγουστή χρησιμοποίησαν

μέχρι τώρα 26 ποδοσφαιριστές. 

Ντα Σίλβα και Παπουλής κατέγραψαν τις

περισσότερες συμμετοχές (18).

Ντα Σίλβα και Παπουλλής είναι πρώτι και

σε συμμετοχές στην 11άδα (18)

Εφτά ποδοσφαιριστές ξεπέρασαν μέχρι

τώρα τα 1000 λεπτά συμμετοχής. 

Χρησιμοποίησε 6 Κύπριους παίκτες, που

κατέγραψαν συνολικά 36 συμμετοχές.

Οι παίκτες του δέχτηκαν 41 κίτρινες κάρτες

και καμία κόκκινη. 

Πέρσι τέτοια εποχή (18 αγωνιστικές) ήταν

4ος με 36 βαθμούς (1 λιγότερο από φέτος)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΚΟΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1’-15’ 2 2

16’-31’ 6 5

31’-45’+ 9 4

46’-60’ 5 4

61’-75’ 7 3

76’-90’+ 8 6

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΚΟΛ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1’-15’ 10 0

16’-31’ 5 1

31’-45’+ 5 4

46’-60’ 7 3

61’-75’ 5 3

76’-90’+ 8 4

ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΣΤΟ ΓΣΠ

ΝΙΚΕΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑ

3

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

3

Πράσινη υπεροχή,

μπλε ανάκαμψη
Η προϊστορία είναι με το μέρος της Ομόνοιας τα προηγούμενα

δέκα χρόνια, με τους «πράσινους» να καταγράφουν σε 14

αναμετρήσεις, οκτώ νίκες. Ο Απόλλωνας χρειάστηκε εννέα

παιχνίδια μέσα στη δεκαετία για να πάρει διπλό (13-14 κανονική

περίοδος), αλλά από τότε έχει το πάνω χέρι (τρεις νίκες σε έξι

αγώνες). Η πρώτη του νίκη με 4-2 ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση,

ενώ το 3-0 της Ομόνοιας πριν δέκα χρόνια ήταν και η πιο μεγάλη

σε έκταση επιτυχία των «πρασίνων». Σε δύο χρονιές, πέρσι και το

2007-08, η Ομόνοια δεν κέρδισε στο ΓΣΠ. Η μοναδική λευκή

ισοπαλία καταγράφηκε πέρσι, οι άλλες δύο ήταν με 1-1. Η

Ομόνοια πέτυχε 21 γκολ και ο Απόλλωνας 14.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ

5 ΑΓΩΝΕΣ

Ν-Η-Ι-Ν-Η

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

6-1-2/25-8/ 19Β

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ

5 ΑΓΩΝΕΣ

Ν-Η-Ι-Ν-Η

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

7-1-1/24-13/ 22Β

ΒΑΘΜΟΙ

37
ΝΙΚΕΣ

11
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

4
ΗΤΤΕΣ

3
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ

37
ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ

24
ΑΡΧΙΣΚΟΡΕΡ

ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ 16

ΒΑΘΜΟΙ

37
ΝΙΚΕΣ

11
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

4
ΗΤΤΕΣ

3
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ

40
ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ

15
ΑΡΧΙΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΠΟΥΛΛΗΣ 12

ΟΜΟΝΟΙΑ
ΘΕΣΗ

5η

ΑΠΟΛΛΩΝ
ΘΕΣΗ

3η

Κοινή πορεία, με ομοιότητες και διαφορές
Το ντέρμπι Ομόνοιας-Απόλλωνα μέσα από τα στατιστικά των δύο ομάδων

ΑΓΩΝΕΣ

14

2006-07 3-0

2007-08 1-1

2008-09 1-0

2009-10 2-1 1-1

2010-11 3-1

2011-12 2-0

2012-13 2-1

2013-14 2-4 2-1

2014-15 1-2 1-0

2015-16 0-0 1-2

ΝΙΚΕΣ

ΟΜΟΝΟΙΑΣ

8
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ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Με πίστη και αποφασιστικότητα ο Απόλ-
λωνας ταξιδεύει στη Λευκωσία για να
αντιμετωπίσει την Ομόνοια. Οι «κυα-
νόλευκοι» έχουν σαν μοναδικό στόχο
σήμερα στο ΓΣΠ το 5ο συνεχόμενο τρί-
ποντο, που θα τους δώσει την ευκαιρία
να συνεχίσουν την ανάβασή τους και
την επιστροφή τους στη διεκδίκηση του
πρωταθλήματος.

Στον Απόλλωνα γνωρίζουν πάρα
πολύ καλά ότι το έργο τους θα είναι
πάρα πολύ δύσκολο, όμως είναι απο-
φασισμένοι να συνεχίσουν το καλό σερί
που έχουν απέναντι στην ομάδα της
Λευκωσίας τόσο στο ΓΣΠ όσο και συ-
νολικά. Οι «κυανόλευκοι» μετρούν 3
νίκες, στα τελευταία 6 παιγνίδια τους
στην πρωτεύουσα, ενώ πέρσι έμειναν
αήττητοι και στους δύο αγώνες. 

Τα νούμερα  όμως δεν απασχολούν
τον Σωφρόνη Αυγουστή, που ζήτησε
από τους παίκτες του να παρουσιαστούν
και σήμερα σοβαροί, με σωστή νοο-
τροπία και να προσπαθήσουν να κάνουν
πράξη όλα όσα δούλεψαν στις προπο-
νήσεις της εβδομάδας. Για τον Κύπριο
τεχνικό το σημαντικότερο είναι οι παί-
κτες του να προσπαθήσουν να κάνουν
το παιχνίδι τους έχοντας στο μυαλό

τους μόνο τη νίκη.
Δούλεψε με τους παίκτες του πάνω

στο πλάνο που θεωρεί ότι θα βοηθήσει
την ομάδα σήμερα να πάρει το ζητούμενο
και τους τόνισε ότι, για να καταφέρουν
τον στόχο τους, θα πρέπει να έχουν την
ίδια αγωνιστικότητα και το ίδιο πάθος
με τα προηγούμενα δύο ντέρμπι. Στο
«κυανόλευκο»  στρατόπεδο υπάρχει τε-
ράστια αυτοπεποίθηση, γιατί οι νίκες
συνοδεύονται και με καλές εμφανίσεις,
ενώ υπάρχει και συγκρατημένη αισιο-
δοξία ότι θα φέρουν σε πέρας την απο-
στολή τους. 

Ο τεχνικός του Απόλλωνα δεν μπορεί
να υπολογίζει σήμερα στους τραυματίες
Γκίε, Μακρίδη και Μπεντόγια. Απουσίες
σημαντικές, όμως ο Απόλλωνας έχει
αποδείξει πως είναι ομάδα με βάθος
και έχει την ικανότητα να αναπληρώνει
την κάθε απουσία. 

Το πλάνο του Αυγουστή

Οι «κυανόλευκοι» θα παραταχθούν και
σήμερα με 4-2-3-1. Τερματοφύλακας
θα είναι ο Βάλε. Δεξιά ο Ζοάο Πέδρο,
αν και παίζει δυνατά το ενδεχόμενο να
πάρει φανέλα βασικού ο Μάριο Σέρτζιο
και να μετακινηθεί ο Πορτογάλος στο
φτερό. Αριστερά θα είναι ο Γκόμες και
στο κέντρο της άμυνας οι Ρομπέρζ και
Βινίσιους. Αμυντικοί μέσοι θα είναι και

σήμερα οι Σακκέτι και Χάμπος Κυριάκου,
που βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.
Μπροστά τους ο Ντα Σίλβα. Με λίγα
λόγια, η τριάδα της μεσαίας γραμμής
θα αποτελείται από τους παίκτες που
την Πέμπτη ανανέωσαν στην ομάδα.
Στο ένα φτερό σίγουρος ο πρώτος σκόρερ
της ομάδας Φώτης Παπουλής, ο οποίος
όταν σκοράρει στο ΓΣΠ κόντρα στην
Ομόνοια, ο Απόλλωνας κερδίζει. Στο
άλλο θα αγωνιστεί ο Σαρδινέρο, εκτός
και αν προτιμηθεί ο Ζοάο Πέδρο. Για
την κορυφή της επίθεσης έχουν μοιρα-
σμένες πιθανότητες οι Πίεχ και Μάγ-
κλιτσα. Είναι δύσκολο να γίνει εκτίμηση
ποιος θα αγωνιστεί. Ίσως ο Πολωνός
άσος λόγω της εμφάνισης του την πε-
ρασμένη εβδομάδα να έχει ένα μικρό
προβάδισμα.

Μαζική παρουσία στο ΓΣΠ

Οι φίλοι του Απόλλωνα θα δώσουν μα-
ζικά το «παρών» τους σήμερα στο ΓΣΠ.
Το Apollon Official Store θα είναι και
σήμερα ανοιχτό από τις 10:00 μέχρι
και τις 13:00. Οι «κυανόλευκοι» έχουν
2200 εισιτήρια για σήμερα και είναι
πολύ πιθανόν ο αριθμός των οπαδών
του που θα βρεθεί στο ΓΣΠ να πλησιάσει
αυτό το νούμερο, αφού υπάρχει μεγάλος
ενθουσιασμός από τις εμφανίσεις και
τις νίκες της ομάδας. 

Με ξεκάθαρο προσανατολισμό στο ΓΣΠ 
ΑΠΟΛΛΩΝ Νίκη και μόνο νίκη σκέφτονται οι «γαλάζιοι» στο σημερινό (16:00) ντέρμπι με την Ομόνοια

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Μεγάλη προσμονή, που μεταφράζεται
σε αποφασιστικότητα για νίκη, επικρατεί
στις τάξεις της Ομόνοιας για το σημερινό
ντέρμπι με τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ.
Είναι τέτοια η βαθμολογική και όχι μόνο
σημασία του παιχνιδιού, που ηχεί σαν
«συναγερμός» για τους «πράσινους»,
στην προσπάθεια που κάνουν για να
κρατηθούν στα ψηλά και μετά από χρόνια
να αποκτήσουν πρωταγωνιστικό ρόλο,
ακόμη και στη μάχη του τίτλου. Μια
νίκη σήμερα επί του Απόλλωνα, που
τρέχει στον ίδιο δρόμο μαζί με την Ομό-
νοια, θα αποφέρει πολλαπλά και ση-
μαντικά οφέλη στην ομάδα του Τζον
Κάρβερ. Είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμι,
που πρέπει να διαβεί με επιτυχία και
δηλώνει ετοιμοπόλεμη για τη σημερινή
μεγάλη μάχη.   

Τακτική και αυτοπεποίθηση

Όπως και η Ομόνοια, έτσι και ο Απόλ-
λωνας «τρέχει» ένα νικηφόρο σερί τεσ-
σάρων αγώνων, με τη διαφορά, βεβαίως,
ότι η λεμεσιανή ομάδα προέρχεται από
δύο σπουδαίες νίκες επί ΑΕΚ και ΑΕΛ.
Παρουσιάζει μια εντυπωσιακή βελτίωση
με νέα τεχνική ηγεσία και είναι κάτι
που λαμβάνουν υπόψη πάρα πολύ σο-
βαρά ο Κάρβερ και οι παίκτες του. Γνω-
ρίζουν τις δυνατότητες του αντιπάλου
τους και έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα,
για να του «ανάψουν κόκκινο» και να
τον προσπεράσουν στη βαθμολογία. Η
τεχνική ηγεσία της Ομόνοιας έχει δώσει
πολύ μεγάλη βαρύτητα στην τακτική
που θα ακολουθήσει η ομάδα στο ση-
μερινό ντέρμπι και πώς θα διαχειριστεί
τα όποια δεδομένα παρουσιαστούν κατά
τη διάρκειά του, λαμβάνοντας υπόψη
και τον τομέα κούραση από τα συνεχό-

μενα παιχνίδια. Θα είναι σημαντικό για
την Ομόνοια αν καταφέρει να αναπτύξει
μια καλή ανασταλτική λειτουργία, πε-
ριορίζοντας τον χώρο δράσης του Ντα
Σίλβα και του Παπουλή, διότι σε μια
τέτοια περίπτωση θα αποκτήσει πλεο-
νέκτημα στην υπόθεση νίκη. Μεγάλο
όπλο αποτελεί για το «τριφύλλι» και ο
παράγοντας έδρα, αφού αναμένεται να
έχει τη μαζική στήριξη του κόσμου του.

Αποστολή με Χριστοφή και Αζίζ

Η προετοιμασία της Ομόνοιας ολο-

κληρώθηκε χωρίς απρόοπτα και κα-
τέρχεται πάνοπλη (πλην βεβαίως του
Τουρέ που είναι στο Κόπα Άφρικα)
στο σημερινό ντέρμπι με τον Απόλλωνα.
Στην αποστολή επανέρχεται ο Δημήτρης
Χριστοφή, δίνοντας ένα ισχυρό επιθετικό
όπλο στον Κάρβερ, ενώ σ' αυτήν έχει
συμπεριληφθεί και το πρόσφατο από-
κτημα των «πράσινων», ο νεαρός Αφρι-
κανός μέσος Στεφάν Αζίζ. Το ερώτημα
που υπάρχει, είναι αν η τεχνική ηγεσία
της Ομόνοιας παραμείνει στον σχημα-
τισμό 4-4-2 ή τον αλλάξει σε 4-3-3.

Ιδιαίτερες αλλαγές στα πρόσωπα δεν
αναμένονται. Λογικά ο Κρέσιτς θα πα-
ραμείνει κάτω από τα δοκάρια και στην
άμυνα οι Κωνσταντινίδης, Βύντρα, Όρ-
σουλιτς και Σοϊλέδης. Στον άξονα οι
Μαργκάσα και Κλέιτον είναι σίγουροι
και αν επιλεχθεί το 4-3-3, τότε ένας εκ
των Κατελάρη ή Φλορέσκου θα μείνει
εκτός για να αγωνιστούν οι Σέρινταν
και Χριστοφή. Σε σχηματισμό 4-4-2,
Κατελάρης και Φλορέσκου θα είναι
βασικοί και μάλλον θα μείνει εκτός ο
Σέρινταν.

Τέλος Ιβανόφ και Γιόργκενσεν

Η Ομόνοια ανακοίνωσε χθες την κοινή
συναινέσει λύση συνεργασίας της με
τους  Γιώργο Ιβανόφ και Εμίλ Γιόργ-
κενσεν, οι οποίοι ήταν εκτός πλάνων
της τεχνικής ηγεσίας. Παράλληλα, ο
Νταμπίζας συνεχίζει το ψάξιμο για κεν-
τρικό αμυντικό και εντείνει τις προσπά-
θειές του για ελευθέρωση μιας θέσης
στο ρόστερ, ώστε να εγγραφεί την άλλη
εβδομάδα ο Ολλανδός μέσος Μπρέβελντ,
ο οποίος εδώ και μέρες ακολουθεί ειδικό
πρόγραμμα εκγύμνασης. 

Στοχεύει σε νίκη εκτόξευσης
ΟΜΟΝΟΙΑ Το τρίποντο που θα αποφέρει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη θέλει η ομάδα του Κάρβερ
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Κυρίαρχη η ΑΕΚ, έδωσε συνέχεια στις νίκες της κι ακολουθεί κατά πόδας τον ΑΠΟΕΛ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σοβαρή και ουσιαστική η ΑΕΚ, έδωσε
συνέχεια στις νίκες της κερδίζοντας με
2-0 τη Ν. Σαλαμίνα στο «ΑΕΚ Αρένα»
και συνεχίζει να ακολουθεί κατά πόδας
τον ΑΠΟΕΛ, με 45 βαθμούς, από τη 2η
θέση. Παρά τις κάποιες δυσκολίες που
συνάντησαν στο α’ 45λεπτο, οι «κιτρι-
νοπράσινοι» σκόραραν πριν από το ημί-
χρονο με τον Τρουγιόλς και στην επα-
νάληψη, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν
με 10 παίκτες, έφτασαν και σε δεύτερο
γκολ με τον Τρισκόφσκι. 

Εκτός αποστολής της ΑΕΚ ήταν οι
Τομάς, Τέτε, Μουρίγιο και Μιχαήλ. Στη
Ν. Σαλαμίνα η μόνη απουσία ήταν αυτή
του τραυματία Πεδρίτο.

Με παιχνίδι πρωτοβουλίας, η ΑΕΚ
επεδίωξε να επιβάλει τον ρυθμό της
απέναντι στους φιλοξενουμένους, οι
οποίοι αμύνονταν ομαδικά, πρέσαραν
και έκλειναν τους χώρους. Όταν είχαν
δε την ευκαιρία έβγαιναν μπροστά, αλλά
αυτό γινόταν σπάνια.

Οργανωτής ο Λαμπάν

Με τον Λαμπάν να αναλαμβάνει τον
ρόλο του οργανωτή, πολλές μπαλιές
αλλά κι αργό τέμπο, η ΑΕΚ δεν μπορούσε
στο ξεκίνημα να πατήσει απειλητικά
την αντίπαλη περιοχή και να φτιάξει
ευκαιρίες. Από την άλλη οι παίκτες της
Σαλαμίνας αμύνονταν αποτελεσματικά,
κερδίζοντας τις μονομαχίες.

Έτσι, η φλύαρη υπεροχή των γηπε-
δούχων περιορίστηκε σε συντριπτική
μεν κατοχή μπάλας, αλλά χωρίς να είναι
δε επικίνδυνοι. Εκδήλωναν τις πλείστες
επιθέσεις από τα δεξιά με τον Ορτίθ,
αλλά οι σέντρες του τελευταίου δεν είχαν
ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Η Σαλαμίνα, μπορεί να ήταν αρκετά

καλή μεσοαμυντικά, αλλά επιθετικά
ήταν ανύπαρκτη. Δεν μπορούσε να κρα-
τήσει μπάλα, πόσω μάλλον να βγει ορ-
γανωμένα μπροστά ή σε αντεπίθεση
και έτσι δεχόταν συνεχώς πίεση.

Ο Τρουγιόλς τη λύση

Κι όταν δέχεσαι συνεχώς πίεση κάποια
στιγμή θα κάνεις το λάθος. Αυτό έγινε
στο 40ό λεπτό για τη Σαλαμίνα, όταν
δεν απομάκρυναν οι αμυντικοί σωστά
την μπάλα και βρέθηκε σε θέση βολής
ο Τρουγιόλς, ο οποίος από κοντά έδωσε
τη λύση στην ΑΕΚ. Η Σαλαμίνα στα λίγα
λεπτά πριν από το ημίχρονο προσπάθησε
να αντιδράσει κι είχε την πρώτη χαμένη
ευκαιρία με τον Αμπελάιρας.

Το β’ ημίχρονο

Αναγκαστικά έπρεπε να βγει πιο μπροστά
στην επανάληψη η Σαλαμίνα. Το παιχνίδι
έγινε πιο ισορροπημένο, αλλά και πάλι

οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πρόβλημα στο
οργανωτικό κομμάτι. Γι’ αυτόν τον λόγο
ο Βεργέτης απέσυρε έναν επιθετικό
(Μάατσι) κι έβαλε τον οργανωτή Μπεμπέ.
Η ΑΕΚ παρ' όλ' αυτά ήταν η ομάδα που
είχε έστω και ελαφρά την πρωτοβουλία
στις κινήσεις.

Αποβολή και …2-0

Τα πράγματα δυσκόλεψαν περισσότερο
για την ομάδα της Αμμοχώστου όταν
έμεινε με 10 παίκτες στο 67’ λόγω απο-
βολής του Άντονιτς, ο οποίος μέσα σε
δυο λεπτά δέχθηκε δυο κίτρινες κάρτες
από τον διαιτητή Γιώργο Νικολάου.

Το έργο της ΑΕΚ έγινε πιο εύκολο στη
συνέχεια καθώς δεν είχε πρόβλημα να
διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα
και, βρίσκοντας πιο πολλούς ανοικτούς
χώρους, έφτασε νωρίς σε ένα δεύτερο
γκολ, με το οποίο σφράγισε τη νίκη της.
Σκόρερ ο Τρισκόφσκι στο 73’, ο οποίος

συνέχισε την επαφή του με τα δίχτυα.
Το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά και

στο υπόλοιπο διάστημα η νικήτρια έκανε
παιχνίδι συντήρησης και ο Ιδιάκεθ
βρήκε την ευκαιρία να κάνει τις αλλαγές
του στα τελευταία λεπτά. 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιώργος Νικολάου
ΒΟΗΘΟΙ: Μιχάλης Σωτηρίου, Στέλιος
Νικήτα
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σκοπελίτης, Μπεμπέ
ΚΟΚΚΙΝΗ: Άντονιτς (67’, 2η κίτρινη)
ΑΕΚ: Μίνιο, Τρουγιόλς, Γκαρίδο, Μοϊ-
σόφ, Καταλά, Λαρένα (86’ Μαλόκου),
Ακοράν (79’ Εγγλέζου), Ορτίθ (90’ Χα-
ραλαμπίδης), Μπόλιεβιτς, Λαμπάν, Τρι-
σκόφσκι
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βεσελόφσκι, Τσαμ-
πούρης, Τσίνα, Γκράσι, Άντονιτς, Σκο-
πελίτης, Τζούρτζουριτς (44’ Νεάγκου),
Αμπελάιρας, Μάτσι (56’ Μπεμπέ), Κων-
σταντίνου (70’Κούσουλος), Μακρίεφ

ΑΕΚ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2-0

40΄ Τρουγιόλς, 73΄ Τρισκόφσκι

Είχε ουσία και συνεχίζει την καταδίωξη…

27’ Επικίνδυνο σουτ του Ακοράν,

έκοψε με το σώμα προ του τερμα-

τοφύλακα ο Σκοπελίτης.

30’ Ατομική ενέργεια και σουτ του

Λαμπάν, απέκρουσε ο Βεσελόφσκι.

40’ 1-0. Από σουτ του Λαμπάν, η

μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον

Τρουγιόλς, ο οποίος από κοντά την

έσπρωξε στα δίχτυα. 

45’ Φάουλ του Τσαμπούρη και κε-

φαλιά του Αμπελάιρας μόλις έξω.

54’ Κοντινή κεφαλιά του Μοϊσόφ,

στα χέρια του Βεσελόφσκι.

58’ Μακρινό σουτ του Μπόλιεβιτς,

ψηλά έξω.

67’ Ο Άντονιτς υπέπεσε σε φάουλ,

λίγα λεπτά αφότου δέχθηκε κάρτα

κι αποβλήθηκε με 2η κίτρινη.

73’ 2-0 Κάθετη μπαλιά του Λαρένα

στον Τρισκόφσκι, ο οποίος απέναντι

από τον Βεσελόφσκι πλάσαρε με

επιτυχία.

Κλειστή η Νότια

Η νότια κερκίδα του «ΑΕΚ Αρένα»
παρέμεινε κλειστή έπειτα από απόφαση
της διοίκησης της ΑΕΚ. Υπενθυμίζουμε
ότι, στο παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα
στις 3 Ιανουαρίου, κροτίδα από την εν
λόγω κερκίδα τραυμάτισε, ευτυχώς
όχι σοβαρά, τον Μπρούνο Βάλε. 

Ο Έκτορ Χέφελ

Στο γήπεδο βρισκόταν και ο νεαρός
Έκτορ Χέφελ, ο οποίος έχει συμφωνήσει
με την ΑΕΚ κι αναμένεται να αποτελέσει
το δεύτερο απόκτημα μετά τον Μαλό-
κου, ο οποίος έκανε ντεμπούτο ως αλ-
λαγή στα τελευταία λεπτά.

Ο Νταμπίζας 

Στις κερκίδες του «ΑΕΚ Αρένα» βρέ-
θηκε ψες και ο Τεχνικός Διευθυντής
της Ομόνοιας Νίκος Νταμπίζας. Μαζί
του και ο Γιώργος Σίμος, βοηθός
προπονητή.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

• Στα 13 γκολ έφτασε ο Σωτηρίου
με το χθεσινό, στα πέντε ο Ίγκορ Ντε
Καμάργκο. 
• Κοντά στους δυόμισι χιλιάδες οι
φίλοι του ΑΠΟΕΛ στο «Μακάρειο».
• Τέταρτη συνεχόμενη συμμετοχή
στην ενδεκάδα για τον Νικόλα Ιωάν-
νου, ο οποίος προτιμήθηκε στο κέν-
τρο της άμυνας, ως παρτενέρ του
Μερκή.
• Άρεσε στο ντεμπούτο του με τη
φανέλα της Δόξας ο 31χρονος Ισπα-
νός Εμίλιο Σάντσες.

Δόξα: Νέγκρι, Σάντσεζ, Ρούντι, Ρε-
δόντο (75’ Μπραούλιο), Γκόμες (81’
Κάστρο), Εντμάρ, Κορομινάς, Λεο-
νάρντο, Σεράν (85’ Φοφανά), Που-
τζιουρής, Γκουλόν.
ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Ιωάννου, Μερ-
κής, Μιλάνοφ, Λάγο, Βινίσιους, Μο-
ράις, Εφραίμ (80’ Γιαννιώτας), Αλω-
νεύτης (58’ Βάντερ), Σωτηρίου, Ντε
Καμάργκο (70’ Ορλάντι)

Άλλη μια μέρα στη… δουλειά για τους
επιθετικούς του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι οδή-
γησαν την ομάδα τους σε ακόμα μια
νίκη. Ίγκορ Ντε Καμάργκο και Πιέρος
Σωτηρίου, με ένα δικό τους γκολ σε
κάθε ημίχρονο, χάρισαν τη νίκη (2-0)
στους πρωταθλητές επί της Δόξας, οι
οποίοι συνεχίζουν ακάθεκτοι την πορεία
τους προς τον τίτλο. 

Το παιγνίδι κυμάνθηκε στη μετριό-
τητα, με τον ΑΠΟΕΛ να κερδίζει λόγω
της ποιότητας που διαθέτει σε όλες τις
γραμμές και ειδικά στο μεσοεπιθετικό
κομμάτι. 

Πλέον οι «γαλαζοκίτρινοι» επικεν-
τρώνουν την προσοχή τους στο ματς
κυπέλλου με τη Νέα Σαλαμίνα την Τε-
τάρτη, ενώ η Δόξα θα φιλοξενηθεί από
τον Εθνικό Άχνας την Κυριακή για το
πρωτάθλημα. 

Ο Ντε Καμάργκο έκανε τη διαφορά

Μέτριο από κάθε άποψη ήταν το πρώτο
ημίχρονο στο «Μακάρειο». Ο ΑΠΟΕΛ
προσπάθησε να επιβληθεί από νωρίς,
έχοντας περισσότερη ώρα την μπάλα
στην κατοχή του, αλλά χωρίς να κάνει
το γνωστό του παιγνίδι. Οι παίκτες του
Κρίστιανσεν δεν βρήκαν ρυθμό, με απο-
τέλεσμα να μην μπορούν να αναπτυχ-
θούν ορθόδοξα. Φυσιολογικό επακό-
λουθο ήταν να αδυνατούν στη δημι-
ουργία φάσεων στην αντίπαλη εστία. Σ'
αυτό έπαιξε ρόλο και η καλή τακτική
της Δόξας, η οποία είχε γεμάτη μεσαία
γραμμή και δεν άφησε πολλούς κενούς
χώρους προς την περιοχή του Νέγκρι. 

Η πρώτη τελική προσπάθεια του
αγώνα έγινε στο 13’ με κεφαλιά του
Σωτηρίου, που δεν ανησύχησε όμως
τον Νέγκρι. Η δεύτερη τελική προσπά-
θεια των «γαλαζοκιτρίνων» άργησε,
αλλά έφερε και το γκολ που τους έδωσε
προβάδισμα. Στο 32ο λεπτό ο Εφραίμ
έκανε γλυκιά σέντρα στην περιοχή και

ο Ντε Καμάργκο, με πανέμορφο σουτ
στην κίνηση, έστειλε την μπάλα σε ση-
μείο που ο πορτιέρο της Δόξας δεν
μπορούσε να κάνει το παραμικρό. Πάν-
τως ούτε με την επίτευξη τέρματος
διορθώθηκε η εικόνα του αγώνα. Η
Δόξα από τη μεριά της προσπάθησε
να κάνει αισθητή την παρουσία της
μετά το γκολ που δέχτηκε και έφτιαξε
2-3 προϋποθέσεις για να απειλήσει
την εστία του Βάτερμαν, χωρίς όμως
να μπορέσει να σκοράρει. 

Το κλείδωσε ο Πιέρος

Πανομοιότυπη ήταν η εικόνα του αγώνα
και στο δεύτερο ημίχρονο. Το τέμπο
της αναμέτρησης ήταν αρκετά αργό,
με πολύ παιγνίδι στον χώρο της μεσαίας
γραμμής. Ο ΑΠΟΕΛ είχε την κατοχή
της μπάλας αλλά δεν είχε επιθετικότητα
στο μεγαλύτερο διάστημα της επανά-
ληψης. Από την άλλη η Δόξα, που
ήθελε το γκολ, δεν βρήκε τις λύσεις
για να δημιουργήσει ρήγματα στην
άμυνα του ΑΠΟΕΛ, η οποία ήταν αρκετά

σταθερή και δεν επέτρεψε στους αντι-
πάλους να κάνουν φάσεις. 

Πάντως, καμία από τις δύο ομάδες
δεν έφτιαξε τη μεγάλη φάση. Αν εξαιρέ-
σουμε ένα σουτ του Αλωνεύτη και μια
κεφαλιά του Γκουλόν, δεν υπήρχαν ευ-
καιρίες. Εν τέλει τα πάντα κρίθηκαν στο
79ο λεπτό όταν ο Σωτηρίου, με καρφωτή
κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Μιλάνοφ,
έκανε το 2-0 και κλείδωσε το τρίποντο
για τους πρωταθλητές. 

Με υπογραφή Ντε Καμάργκο και σφραγίδα Πιέρου
Οι «γαλαζοκίτρινοι» επιβλήθηκαν της Δόξας με δύο γκολ των επιθετικών τους 

ΔΟΞΑ ΑΠΟΕΛ 0-2

32’ Ντε Καμάργκο, 79’ Σωτηρίου

Για τη νίκη επί της Δόξας, αλλά και για
τα μετεγγραφικά ζητήματα μίλησε ο Τό-
μας ΚΡίστιανσεν στην συνέντευξη Τύπου.
Ο Δανός τεχνικός παρουσιάστηκε ικα-
νοποιημένος από το ρόστερ που διαθέτει
και τόνισε πως δεν υπάρχει βιασύνη
για τις μετεγγραφές. 

Αναλυτικά: 
«Συγχαρητήρια στους παίκτες γι'

αυτή τη νίκη απέναντι στην πολύ καλή
Δόξα, η προϊστορία μας δίδαξε ότι πάντα
μας δυσκολεύει. Μπορεί να μην ήταν
ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια,
αλλά παίξαμε όσο σοβαρά χρειαζόταν

για να πάρουμε τη νίκη. Καλή συνέχεια
στη Δόξα, ευχαριστούμε τους οπαδούς
μας για τη μαζική παρουσία και τη βοή-
θεια που μας έδωσαν».

Για τα μεταγραφικά και ειδικά για
τους Μπαράλ και Γιαμπερέ είπε: «Άκου-
σα για τις δύο  περιπτώσεις θα δούμε.
Τον Γιαμπερέ τον είδα όταν ήμουν στην
ΑΕΚ και παίξαμε αντίπαλοι στην Ευ-
ρώπη. Είμαστε ικανοποιημένοι από την
ομάδα, παίρνουμε τους βαθμούς. Δί-
νουμε ΚΑΙ ευκαιρίες σε παίκτες για να
αποκτήσουν ρυθμό. Όταν έρθουν και
οι άλλοι παίκτες θα είναι πολύ καλά

όμως δεν βιαζόμαστε»

«Πιστεύω στην ομάδα» 

Από την πλευρά του ο Κάρλος Κορμ-
περάν είπε πως:  «Όταν δεν κερδίζουμε
ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι, προ-
σπαθήσαμε να επιβάλουμε το ρυθμό
μας, αλλάζαμε το σύστημα όμως δεχ-
θήκαμε δύο γκολ. Για μένα θα κέρδιζε
το παιχνίδι όποιος είχε την κατοχή και
σήμερα ήταν ο ΑΠΟΕΛ. Πιστεύω πολύ
στην ομάδα μου και θα δούμε πως θα
μαζέψουμε βαθμούς για να φύγουμε
από τη δύσκολη θέση».

Κρίστιανσεν για Δόξα και μετεγγραφές

13’ Σέντρα του Μιλάνοφ απ' τα

δεξιά και κεφαλιά του Σωτηρίου,

μπλόκαρε εύκολα ο Νέγκρι.

20’ Ωραία ατομική ενέργεια του

Ρούντι, αλλά το σουτ του ήταν

άστοχο.

32’ 0-1 Ο Ντε Καμάργκο με πανέ-

μορφο σουτ έπειτα από μπαλιά του

Εφραίμ άνοιξε το σκορ για τον

ΑΠΟΕΛ.

38’ Σέντρα του Ρούντι και κεφαλιά

του Σεράν Πόλο, η μπάλα μόλις έξω. 

45’ Ντε Καμάργκο και Σωτηρίου

συνεργάστηκαν ωραία, αλλά το

πλασέ του τελευταίου ήταν άστοχο.

55’ Μακρινό σουτ του Βινίσιους, η

μπάλα ψηλά πάνω από το οριζόντιο

δοκάρι. 

57’ Ο Αλωνεύτης από πλεονεκτική

θέση έκανε σουτ με το δεξί του

πόδι και έστειλε την μπάλα πάνω

από το οριζόντιο δοκάρι.

59’ Καλή στιγμή για τη Δόξα από

κεφαλιά του Γκουλόν. 

79’ 0-2 Σέντρα του Μιλάνοφ και

καρφωτή κεφαλιά του Σωτηρίου, η

μπάλα στα δίχτυα. 

Στην Κύπρο για να ολοκληρώσει και
τυπικά τη μετακίνησή του στον ΑΠΟΕΛ
αναμένεται σήμερα ο Νταβίδ Μπαράλ.
Ο Ισπανός επιθετικός που έχει συμφω-
νήσει σε όλα με τους «γαλαζοκίτρινους»
έμεινε ελεύθερος από τη Γρανάδα, ωστό-
σο ζήτησε μια μικρή παράταση ώστε
να διευθετήσει κάποιες τελευταίες λε-
πτομέρειες και, ακολούθως, να ταξιδέψει
στο νησί μας.  Οι δύο πλευρές τα έχουν

βρει σε όλα για συμβόλαιο μέχρι το
τέλος Μαΐου, με την προοπτική ανανέ-
ωσης για έναν ακόμη χρόνο και, αν πε-
ράσει με επιτυχία τις ιατρικές και εργο-
μετρικές εξετάσεις, θα ανακοινωθεί κι
επίσημα.  Ως εκ τούτου, η προσοχή της
επιτροπής προγραμματισμού μεταφέ-
ρεται στην απόκτηση αμυντικού, καθώς
μετά την αποχώρηση του Καρλάο δη-
μιουργήθηκε σημαντικό κενό.

Έρχεται σήμερα ο Μπαράλ
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Με τέσσερεις αναμετρήσεις της 16ης
αγωνιστικής συνεχίστηκε χθες η δράση
του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας,
όπου ξεχώρισε η μεγάλη νίκη της Αγίας
Νάπας επί της πρωτοπόρου της βαθ-
μολογίας Αλκής. Οι "πορτοκαλί" επι-
κράτησαν 2-1, σκοράροντας μια φορά
σε κάθε ημίχρονο, βάζοντας τέλος στο
σερί των "κυανέρυθρων".  

Το σκορ άνοιξε ο Παναγίδης στο
26ο λεπτό και στο 67' ο ίδιος ποδο-
σφαιριστής ανέβασε τον δείκτη του σκορ
στο 2-0. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν
στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Πα-
παθανασίου. Στην Αθηένου ο Ολυμ-

πιακός πέτυχε σπουδαία νίκη επί του
Οθέλλου με 3-1 και διατηρήθηκε στην
τρίτη θέση μαζί με την ΕΝΠ και την
Αγία Νάπα.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 2-0
στο πρώτο ημίχρονο από τέρματα που
πέτυχαν οι Παχίπης (36') και Κάστρο
(40' πεν.). Στο 56' ο Κάστρο πέτυχε το 3-
0 και στο 67' ο Βασιλείου μείωσε σε 3-
1 για τον Οθέλλο. Μεγάλη εκτός έδρας
νίκη (5-1) της Ένωσης Νέων Παραλι-
μνίου στην Αραδίππου επί της τοπικής
Ομόνοιας, ισόπαλος 0-0 έληξε ο αγώνας
ΠΑΕΕΚ - ΕΝΑΔ.

Η αυλαία άνοιξε την Παρασκευή με

το νικηφόρο 2-0 του ΘΟΪ Λακατάμειας
επί της Ένωσης Νέων Παρεκκλησιάς
και σήμερα θα έχουμε το φινάλε με άλ-
λους δύο αγώνες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΘΟΙ-Ε.Ν Παρεκκλησιάς 2-0

Αγία Νάπα-Αλκή 2-1

ΠΑΕΕΚ-ΕΝΑΔ 0-0

Ομόνοια Αρ.-Ένωση 1-5

Οθέλλος-Ολυμπιακός 1-3

Σήμερα

Εθνικός Άσσιας-Ακρίτας 14:30

ΑΣΙΛ-Πάφος 14:30
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ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Με τους Στέλιο Παπαµωυσέως 
και Γρηγόρη Γεωργίου

ΧΟΡΗΓΟΣ

Η πρωτοπόρος 
ποδοσφαιρική 

εκποµπή της Κυπριακής 
τηλεόρασης

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΤΙΣ 23:00
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ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Για την επίλεκτη κατηγορία η ΑΠΕΑ
Ακρωτηρίου κέρδισε χθες 2-0 την
Αμαθούντα Αγίου Τύχωνα, που στις
τελευταίες πέντε αγωνιστικές παρα-
μένει αήττητη. Η ΑΠΕΑ μετά τη νίκη
της πλησίασε την κορυφή στους δύο
βαθμούς.

Ο Άτλας Αγλαντζιάς κέρδισε εκτός
έδρας 2-0 τον Κόρνο, σημαντικό ήταν
το ενδιαφέρον για την πάνω ζώνη
στην αναμέτρηση του Φοίνικα με
τον Κούρρη Ερήμης, που έληξε με
1-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Ο πρωτοπόρος Ονήσιλος Σωτή-
ρας στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής
του Πρωταθλήματος Επίλεκτης Κα-
τηγορίας ΣΤΟΚ θα αντιμετωπίσει
σήμερα εκτός έδρας την Ελπίδα
Αστρομερίτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σπάρτακος-Φρέναρος 0-3

Κολωνή-Δόξα Παλαιωμετόχου 0-1

Κόρνος-Άτλας 0-2

Φοίνικας-Κουρρής 1-0

ΑΠΕΑ-Αμαθούς 2-0

Σήμερα 

Ελπίδα Αστρομερίτη-Ονήσιλος 14:30

Βάζει πίεση η ΑΠΕΑ 

Άνετα η Ξυλοτύμπου

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Με τις αναμετρήσεις της 16ης αγω-
νιστικής συνεχίστηκε χθες η δράση
του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας.

Η πρωτοπόρος Ξυλοτύμπου κέρ-
δισε εκτός έδρας την ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς
με 3-0, γηπεδούχος ήταν ο Χαλκά-
νορας αλλά έμεινε στο 1-1 με αντίπαλο
τον Π.Ο. Ορμήδειας. Η αγωνιστική
ολοκληρώνεται σήμερα με το παιγνίδι
Ελπίδα-Διγενής Μόρφου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΠΕΠ-Ξυλοτύμπου 0-3

ΑΕΝ-Πέγεια 3-2

Χαλκάνορας-Π.Ο. Ορμήδειας 1-1

Ηρακλής-Ολυμπιάς 0-1

ΜΕΑΠ-Διγενής Ύψωνα 0-1

Λειβαδιακός-Διγενής Ορόκλινης 2-2

Σήμερα

Ελπίδα-Διγενής Μόρφου 14:30

Η Αγία Νάπα σταμάτησε το αήττητο της Αλκής! 
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μεγάλη νίκη για τους «πορτοκαλί» 
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Με νίκη ξεκίνησε τη Β' φάση του Πρω-
ταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κατη-
γορίας ο ΑΠΟΕΛ, που επικράτησε στο
πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της ΕΝΠ
μέσα στο Λευκόθεο με 78-73. Το παιχνίδι
ήταν κατά μεγάλα διαστήματα ισορρο-
πημένο, με τις δύο ομάδες να παλεύουν
μέχρι τέλους για τη νίκη. Οι "γαλαζοκί-
τρινοι" είχαν πιο καθαρό μυαλό στην
τέταρτη περίοδο, καταφέρνοντας να πά-
ρουν το ροζ φύλλο αγώνος. 

Πιο καλά ξεκίνησε το παιχνίδι ο
ΑΠΟΕΛ, ο οποίος μετά από τρία λεπτά
ήταν μπροστά στο σκορ με 6-2, ενώ
δύο λεπτά πιο μετά το σκορ ήταν στο
10-4. Έπειτα η Ένωση με ένα σερί οκτώ
πόντων (έξι ο Γουάσινγκτον, δύο ο
Μπλέικς) πήρε προβάδισμα με 12-10,
μέχρι το 8'. Οι φιλοξενούμενοι διατή-
ρησαν και αύξησαν το προβάδισμά τους
στη συνέχεια, και με το τέλος της περιόδου
ήταν μπροστά με 16-12.

Δυναμικά ξεκίνησε και στη δεύτερη
περίοδο ο ΑΠΟΕΛ, καταφέρνοντας μετά
από δυόμισι λεπτά να πάρει ξανά προ-
βάδισμα, όταν το σκορ έφθασε το 19-

18, ενώ μισό λεπτό αργότερα η Ένωση
ήταν ξανά μπροστά με 21-20. Οι φιλο-
ξενούμενοι σημείωσαν αργότερα άλλους
τέσσερεις πόντους με τους Ρέι και
Μπλέικς, κάνοντας το 25-20. Τέσσερα
λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου
ημιχρόνου οι "βυσσινί" ήταν μπροστά
με 29-27, για να έρθουν οι γηπεδούχοι
με ένα σερί έξι πόντων (τρεις ο Ράιτ, δύο
ο Μόμπλεϊ, ένα ο Μπάσεϊ) και να προ-
ηγηθούν με 33-29 στο 18'. Με το τέλος
της δεύτερης περιόδου το σκορ ήταν
στο ισόπαλο 36-36.

Η Ένωση μπήκε δυνατά στο δεύτερο
ημίχρονο και με ένα σερί εννέα πόντων
(τέσσερις ο Ρέι, τρίποντο ο Ουάσινγκτον,
δύο ο Μπλέικς) έφερε το σκορ στο 45-
36. Με την πάροδο του χρόνου οι γη-
πεδούχοι ισορρόπησαν το παιχνίδι και
μείωσαν στους τρεις β. τη διαφορά στο
5', με το σκορ να είναι στο 46-43, ενώ
δύο λεπτά αργότερα ισοφάρισαν σε 48-
48. Από εκείνη τη  στιγμή και μέχρι το
φινάλε της περιόδου το παιχνίδι ήταν
ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να
πηγαίνουν από πόντο σε πόντο, με το

σκορ να φθάνει στο 56-56.
Αρκετά καλό ξεκίνημα έκανε ο ΑΠΟ-

ΕΛ στην τέταρτη περίοδο, καταφέρνοντας
μέχρι το 4' να σημειώσει δέκα πόντους
και να δεχθεί τέσσερεις, με το σκορ να
φθάνει στο 66-60 υπέρ του. Η Ένωση
πίεσε και κατάφερε να μειώσει αργότερα,
με το σκορ να είναι στο 71-68 τρία
λεπτά πριν από το φινάλε του αγώνα.
Στη συνέχεια οι δύο ομάδες πέτυχαν
από ένα τρίποντο (Ράιτ για ΑΠΟΕΛ,
Ουάσιγκτον για ΕΝΠ) με το σκορ να
πάει στο 74-71, δύο λεπτά πριν από το
τέλος. Παρά τις προσπάθειες που κατέ-
βαλε η ΕΝΠ στα τελευταία στάδια του
αγώνα, ο ΑΠΟΕΛ ήταν ο μεγάλος νι-
κητής με τελικό σκορ 78-73.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 36-36, 56-56,
78-73
ΑΠΟΕΛ: Κοιλαράς , Μπερνατόφσκι 21
(1), Μόμπλεϊ 8, Μπράουν 12 (1), Μπάσεϊ
22 (5), Κούνας 4, Κασκίρης, Ράιτ 11 (1).
ΕΝΠ: Τομάς 4, Στρατής, Ρέι 12, Γουά-
σινγκτον 24 (4), Χάινς 14, Θωμά 8, Πα-
παδόπουλος, Πυρίλλης, Μπλέικς 11. 

Πανηγύρισε στο φινάλε ο ΑΠΟΕΛ

Φοβερός ο Τζον Γουόλ. Θέλησε να
ψηφίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
για το All Star Game, αλλά δεν τόλ-
μησε να ξεστομίσει το όνομά του για
να μην τα κάνει θάλασσα.

Ο γκαρντ των Ουάσιγκτον Γουί-
ζαρντς κλήθηκε να επιλέξει την πεν-
τάδα της Ανατολής για το All Star
Game. Και επέλεξε τον εαυτό του,

καθώς επίσης τους τους Λεμπρόν
Τζέιμς, Κάιρι Ίρβινγκ ή Αϊζέια Τόμας
και Κέβιν Λοβ, αλλά στο πέμπτο όνο-
μα… κόλλησε. 

«Θα πω αυτόν τον πώς τον λένε
από το Μιλγουόκι. Δεν ξέρω πώς να
πω το όνομά του και δεν θέλω να το
κάνω λάθος», τόνισε ο Γουόλ προ-
καλώντας τα γέλια.

NBA Ψηφίζω αυτόν τον…
πώς τον λένε από τους Μπακς!!! 

Ξεκίνησε από την ψηφιακή πλατφόρμα
www.tickethour.com.cy η προπώληση
των εισιτηρίων των αγώνων του Λιγκ
Καπ «Νίκος Σαμαράς» 2016-17.  

Τα εισιτήρια των τριών αγώνων
(ημιτελικών, τελικού) θα είναι διαθέσιμα
μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής
πλατφόρμας και αποκλειστικά για όσους
έχουν κυπριακή υπηκοότητα, η οποία
θα πρέπει να αποδεικνύεται με ταυτό-
τητα/διαβατήριο κατά την είσοδο στο
γήπεδο. Η κάθε ομάδα  θα έχει τη δυ-
νατότητα να προμηθευτεί 30 διαπιστεύ-
σεις (θα υπάρξει αυστηρός έλεγχος και
ταυτοποίηση των στοιχείων).

Θα υπάρξει ειδική λίστα, για  γυναίκες
και παιδιά (έως 12 ετών με δηλωμένο
τον κηδεμόνα τους) από Ελλάδα, που
επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο.
Η λίστα θα διατηρείται στην ΕΣΑΠ και
θα υπάρξει έγκριση από επιτροπή και
πιστοποίηση των στοιχείων.

Eπίσης ια όσους εκπροσώπους των

φορέων του αθλήματος (ΕΟΠΕ ΠΑΣΑΠ
ΟΔΒΕ ΣΕΠΕ), παλαίμαχοι αθλητές κλπ,
που ενδιαφέρονται να παρακολουθή-
σουν τους αγώνες και επιθυμούν εισι-

τήριο, το αίτημα πρέπει να φτάσει στην
ΕΣΑΠ, όπου θα υπάρξει ειδική λίστα
που θα εγκριθεί από την ΕΣΑΠ μετά
από ταυτοποίηση των στοιχείων.

ΒΟΛΕΪ Άρχισε η προπώληση του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς»

Η τρίτη και τελευταία χρονικά ανα-
μέτρηση για την 11η αγωνιστική θα
διεξαχθεί σήμερα στο «Κίτιον Αθλη-
τικό Κέντρο», όπου η Πετρολίνα ΑΕΚ
θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα. Η
ομάδα της Λάρνακας είναι στη 2η
θέση της βαθμολογίας και θέλει το
νικηφόρο αποτέλεσμα για να παρα-
μείνει στο κυνήγι της 1ης θέσης.
Από την άλλη οι «γαλάζιοι» της Λε-
μεσού είναι στην 5η θέση με 13
βαθμούς, οι οποίοι θα ψάξουν την
έκπληξη για να μπορέσουν να ανέ-
βουν πιο ψηλά στον βαθμολογικό
πίνακα. 

Πέφτει η αυλαία
με ντέρμπι

Ο Κεραυνός, πραγματοποιώντας πολύ
καλή εμφάνιση, επικράτησε εύκολα της
ΕΘΑ, μέσα στο «Κώστας Παπαέλληνας»,
με 92-67. Αξίζει να σημειωθεί πως οι
δύο τεχνικοί έδωσαν χρόνο συμμετοχής
σε αρκετούς καλαθοσφαιριστές που δεν
είχαν αγωνιστεί αρκετά μέχρι στιγμής
στο φετινό πρωτάθλημα. Κορυφαίος της
αναμέτρησης ήταν ο Τζέικ Ο'Μπράιεν
που σημείωσε 28 πόντους (2 τρίποντα,
11 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Με ένα σερί οκτώ πόντων (έξι ο Αμ-
πουκάρ, δύο ο Μπάρκερ) ξεκίνησε το
παιχνίδι ο Κεραυνός και στο 2' ήταν
μπροστά με 8-0. Οι γηπεδούχοι ήταν
κυρίαρχοι μέσα στο παρκέ, με το σκορ
να φθάνει στο 19-6 στα μισά της πρώτης
περιόδου, ενώ μέχρι την ολοκλήρωσή
της οι «ερυθροκίτρινοι» ήταν μπροστά
με 32-13. Παρόμοια ήταν η εικόνα της
αναμέτρησης και στο δεύτερο δεκάλεπτο,
με την ΕΘΑ να είναι ελαφρώς βελτιωμένη
σε σχέση με τα πρώτα στάδια του αγώνα.
Μέχρι το 15' το συγκρότημα του Χρι-
στόφορου Λειβαδιώτη ήταν μπροστά
με είκοσι πόντους διαφορά (44-24) ενώ,

με την ολοκλήρωση του πρώτου ημι-
χρόνου, αυτή αυξήθηκε κατά έξι πόντους,
με το σκορ να είναι στο 58-32.

Πιο βελτιωμένη παρουσιάστηκε η
ΕΘΑ με την έναρξη του δεύτερου ημι-
χρόνου. Η ομάδα της Έγκωμης ήταν

πιο συγκεντρωμένη, καταφέρνοντας μέ-
χρι το 25' να σημειώσει εννέα πόντους
και να δεχθεί τέσσερεις, με τον Κεραυνό
να διατηρεί το προβάδισμά του με 62-
41. Ωστόσο, στη συνέχεια οι γηπεδούχοι
ανέβασαν στροφές και μέχρι το 27:30

έφεραν το σκορ στο 71-43. Το τέλος του
δεκαλέπτου βρήκε τον Κεραυνό να προ-
ηγείται με 77-46.

Στην τέταρτη περίοδο η ΕΘΑ πα-
ρουσιάστηκε ξανά αρκετά συγκεντρω-
μένη, καταφέρνοντας να μειώσει τη δια-
φορά στο σκορ. Ο Κεραυνός, λόγω του
σημαντικού προβαδίσματος που είχε,
φύλαξε δυνάμεις στα τελευταία στάδια
της αναμέτρησης. Στο 35' η ομάδα του
Στροβόλου ήταν μπροστά με 84-52,
ενώ μέχρι την ολοκλήρωση της αναμέ-
τρησης το σκορ οδηγήθηκε στο 92-67.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 58-32, 77-46,
92-67
Κεραυνός: Μιχαήλ 7 (1), Ρος 11 (2),
Ο'Μπράιεν 28 (2), Μπάρκερ 11 (1),
Αμπουκάρ 12, Νεοφύτου, Στυλιανού 9
(1), Μάρκου 8 (2), Σταυρινίδης 4, Θεο-
χαρίδης 2.
ΕΘΑ: Λοϊζίδης 7 (1), Τζάξεν 11 (1), Ορτίζ
13 (1), Πηλαβάς 3 (1), Μπαρνς 7 (1),
Χρίστου 5 (1), Γουόλκερ 4, Καραμπα-
τάκης, Κωνσταντίνου, Παπάμιχαηλ 12
(4), Παναγιώτου 5.

Έπεφταν... κεραυνοί στον Στρόβολο 
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Αυτοκίνητο Ενημέρωση

Ακόμα ένα σημαντικό βραβείο πρόσθεσε
στη μακρά λίστα του το Volkswagen Ti-
guan. Αυτήν τη φορά αφορά την ασφά-
λεια. Πέραν των πέντε αστεριών στην
ασφάλεια, ο οργανισμός Euro NCAP
(European New Car Assessment Pro-
gramme) απένειμε στο Tiguan τον τίτλο
του «Best in Class». Πιο συγκεκριμένα,
ο οργανισμός δημοσίευσε τη λίστα με
τα κορυφαία μοντέλα για το 2016. To
Tiguan ψηφίστηκε ως «Best in Class»
στην κατηγορία των «μικρών off-roader»,
κατατάσσοντάς το στην κορυφή όσον
αφορά την ασφάλεια στην κατηγορία
του. Τον περασμένο Ιούνιο, το νέο Tiguan
πέρασε ήδη τις ιδιαίτερα απαιτητικές
δοκιμές πρόσκρουσης του οργανισμού
Euro NCAP και κατέκτησε την υψηλό-
τερη βαθμολογία των 5 αστέρων. Ελή-
φθησαν υπόψη τα αποτελέσματα για τις
4 υποκατηγορίες: σύστημα προληπτικής
προστασίας επιβατών για ενήλικες και
παιδιά, προστασία πεζών, και συστήματα
υποβοήθησης του οδηγού. Θα πρέπει
να αναφέρουμε ότι το 2016, οι προδια-

γραφές των δοκιμών του NCAP έγιναν
ακόμα πιο αυστηρές. Για πρώτη φορά
κατασκευάστηκαν και αποτελούν μέρος
των δοκιμών, νέων διαστάσεων κούκλες
(«dummies») για την προσομοίωση των
ανήλικων επιβατών. Το νέο Tiguan πέ-
τυχε καταπληκτικά αποτελέσματα στον
τομέα της προστασίας ενηλίκων και παι-
διών. Χάρη στο στάνταρ σύστημα ISOFIX
και τα άγκιστρα παιδικών καθισμάτων
τύπου Top Tether, σε συνδυασμό με
τους προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας
για τη 2η σειρά των καθισμάτων, τόσο
τα παιδιά όσο και οι ενήλικες είναι εξαι-
ρετικά προστατευμένοι σε οποιαδήποτε
περίπτωση εμπρόσθιας ή πλευρικής
σύγκρουσης. Στον τομέα της προστασίας
των πεζών, τα δομικά στοιχεία του Tiguan
αξιολογήθηκαν επίσης θετικά. Μεταξύ
αυτών περιλαμβάνεται η συμπεριφορά
του «ενεργού καπό», το οποίο είναι σχε-
διασμένο ώστε να βοηθά στον περιορισμό
των εγκεφαλικών τραυματισμών σε πε-
ριπτώσεις σύγκρουσης. Επιπρόσθετα,
το Tiguan εντυπωσίασε με τα συστήματα

παρακολούθησης πεζών, καθώς και
παρακολούθησης της εμπρόσθιας κυ-
κλοφορίας («Front Assist» με City Emer-
gency Braking), τα οποία ελαχιστοποιούν
τις σοβαρές επιπτώσεις ενός ατυχήματος,
ενώ στην καλύτερη περίπτωση αποτρέ-
πουν ακόμα και την ίδια τη σύγκρουση.
Επιπρόσθετα, τα συστήματα ασφαλείας
όπως το ESC (Electronic Stability Con-
trol), η λειτουργία υπενθύμισης των ζω-
νών ασφαλείας για τα πίσω καθίσματα,
καθώς και το ενεργό σύστημα διατήρη-
σης της λωρίδας κυκλοφορίας («Lane
Assist»), βρίσκονται στον  βασικό εξο-
πλισμό του νέου Tiguan.

Ο οργανισμός Euro NCAP δημοσιο-
ποιεί κάθε χρόνο μία λίστα με τα μοντέλα
που έλαβαν την κορυφαία βαθμολογία.
Για το 2016 στις ιδιαίτερα απαιτητικές
και αυστηρές διαδικασίες των δοκιμών
πρόσκρουσης του Euro NCAP υπεβλή-
θησαν συνολικά 22 μοντέλα διαφόρων
κατασκευαστών. Τον προηγούμενο χρό-
νο, ο τίτλος του «Best in Class» είχε απο-
νεμηθεί στο Volkswagen Touran.

Η Nissan εργάζεται προνοητικά στην
ευφυή κινητικότητα και στα ηλεκτροκί-
νητα οχήματα, προκειμένου να κάνει
πραγματικότητα το όραμά της για μηδε-
νικές εκπομπές ρύπων και αποτροπή
θανατηφόρων οχημάτων. Σε μια επίδειξη
τεχνολογικής υπεροχής ανακοίνωσε ότι
το νέο Serena, οι πωλήσεις του οποίου
έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη του
ερχόμενου Αυγούστου στην Ιαπωνία,
θα είναι εξοπλισμένο με την τεχνολογία
αυτόνομης οδήγησης, προσφέροντας σε
οδηγό και επιβάτες άνεση και ξεγνοιασιά,
σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Το
ProPILOT είναι μια επαναστατική τε-
χνολογία αυτόνομης οδήγησης, που έχει
σχεδιαστεί για χρήση στην εθνική οδό
και  κυκλοφορία σε μια λωρίδα. Η Nissan
είναι η πρώτη ιαπωνική αυτοκινητοβιο-
μηχανία που λανσάρει έναν συνδυασμό
αυτόματης λειτουργίας των συστημάτων
διεύθυνσης, επιτάχυνσης και πέδησης,
απαλλάσσοντας τον οδηγό από τον φόρτο
της οδήγησης σε συνθήκες βεβαρημένης
κυκλοφορίας σε αυτοκινητοδρόμους. Το
σύστημα ProPILOT θα ενσωματωθεί

και σε άλλα οχήματα της φίρμας, συμ-
περιλαμβανομένου και του Qashqai
στην Ευρώπη το 2017. Η αυτόνομη τε-
χνολογία οδήγησης με αυτόματες αλλαγές
σε λωρίδες κυκλοφορίας στις εθνικές
οδούς, έχει προγραμματιστεί να διατεθεί
εμπορικά το 2018, ενώ η αυτόνομη τε-
χνολογία οδήγησης στο αστικό οδικό

δίκτυο και σε διασταυρώσεις, προγραμ-
ματίζεται να διατεθεί το 2020. Το σύστημα
ProPILOT αντιλαμβάνεται τις οδικές και
κυκλοφοριακές συνθήκες, χρησιμοποι-
ώντας μια προηγμένη τεχνολογία επε-
ξεργασίας εικόνας. Με αυτόν τον τρόπο
είναι σε θέση να εκτελεί ακριβείς χειρι-
σμούς στο σύστημα διεύθυνσης, προ-

σφέροντας μια φυσιολογική οδική συμ-
περιφορά. Η  τεχνολογία ProPILOT είναι
εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη, χάρη
σε ένα διακόπτη στο τιμόνι που επιτρέπει
στον οδηγό να ενεργοποιήσει, αλλά  και
να απενεργοποιήσει, εύκολα  το σύστημα.
Το ProPILOT διαθέτει ένα πανεύκολο
μενού χειρισμών, οι λειτουργίες του

οποίου μπορούν να παραμετροποιηθούν
με βάση τις απαιτήσεις του οδηγού, εμ-
φανίζοντας σε σχετική οθόνη την κατά-
σταση λειτουργίας του.  Η επιτάχυνση,
τα φρένα και το σύστημα διεύθυνσης
ελέγχονται με βάση τις πληροφορίες
που λαμβάνονται μέσω μιας κάμερας
που είναι εξοπλισμένη με προηγμένο
λογισμικό επεξεργασίας. Από τη στιγμή
που το ProPILOT ενεργοποιηθεί, ελέγχει
αυτόματα την απόσταση μεταξύ του οχή-
ματος και του οχήματος που προηγείται,
με βάση την προκαθορισμένη ταχύτητα
από τον οδηγό (μεταξύ 30 km / h και
100 km / h περίπου). Το σύστημα δια-
τηρεί επίσης το αυτοκίνητο στη μεσαία
λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό,
«διαβάζοντας« τη διαγράμμιση και ελέγ-
χοντας το τιμόνι, ακόμα και στις στροφές.
Στην περίπτωση που το προπορευόμενο
όχημα φρενάρει, το σύστημα ProPILOT
εφαρμόζει αυτόματα τα φρένα έως ότου
το αυτοκίνητο ακινητοποιηθεί (εφόσον
αυτό απαιτείται). Το όχημα παραμένει
στη θέση του, ακόμα και αν ο οδηγός
δεν έχει πατήσει το πεντάλ του φρένου. 

Volkswagen Tiguan: Σημαντική διάκριση ασφάλειας

Επίδειξη τεχνολογίας από τη Nissan

Αναβιώνει ο θρύλος της Abarth στους
αγωνιστικούς στίβους που ζει στην καρ-
διά κάθε λάτρη του αυτοκινήτου. Ο
σκορπιός επέστρεψε στις ειδικές δια-
δρομές και κάνει το ντεμπούτο του στο
Ράλι του Μόντε Κάρλο με το Abarth
124 Rally, το οποίο θα συμπεριληφθεί
στην κατηγορία R-Gt και θα έχει τη δυ-
νατότητα να αγωνιστεί σε όλους τους
διεθνείς αγώνες και στους περισσότερους
εθνικούς. Το Abarth 124 Rally έκανε
την πρώτη παγκόσμια  παρουσίασή του
στο περίπτερο της Abarth, στο πρόσφατο
σαλόνι αυτοκινήτου του Παρισιού. 

Η αγωνιστική έκδοση του Abarth
124 κινείται από τον υπερτροφοδοτού-
μενο κινητήρα βενζίνης 1750 κ. εκ. (ου-
σιαστικά ο αλουμινένιος 1750 της 4C),
ο οποίος αποδίδει 300 ίππους και 450
Nm ροπής και, όπως είναι λογικό, είναι
πλήρως βελτιωμένος σε ό,τι αφορά τη
μετάδοση και την ανάρτηση. Θυμίζουμε
ότι το συμβατικό Abarth 124 spider εξο-

πλίζεται με τον MultiAir 1.4 που αποδίδει
170 ίππους και 250 Nm ροπής. Το μον-
τέλο θα αγωνιστεί στην κατηγορία R-
GT, στην οποία συμμετέχουν τρία Fiat
124 Abarth, που θα οδηγήσουν οι Fran-
cois Delecour, Fabio Andolfi και Gabriele
Noberasco.  Το νέο 124 Spider R-GT

έκανε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκι-
μών στα ορεινά της Γένοβας, σε κλειστούς
δρόμους που μοιάζουν αρκετά με τις
Ε.Δ. του Rally Monte Carlo. Επικεφαλής
δεν ήταν άλλος από τον βετεράνο οδηγό
του WRC Francois Delecour, όπου το
2015 κέρδισε το FIA R-GT Cup με Por-

sche 997 GT3 RS. Με αυτό το αυτοκίνητο
η ιταλική εταιρεία ξεκινά ένα πρόγραμμα
που στοχεύει στους απλούς καταναλωτές,
ετοιμάζοντας μια σειρά από δραστηριό-
τητες για να προωθήσει τους οδηγούς
και τις ομάδες που θα επιλέξουν το 124
Rally σε αγώνες. Στα επόμενα δύο χρόνια

αναμένεται να παραδοθούν περίπου
100 αυτοκίνητα σε ιδιωτικές ομάδες σε
μια τιμή που αγγίζει τις 140.000 ευρώ.

Ένας ολοκαίνουργιος κόσμος δημι-
ουργήθηκε γύρω από τη σύγχρονη Abar-
th, βασισμένος στις αξίες, στον πρωτότυπο
σχεδιασμό, στη χρήση υλικών κορυφαίας
τεχνολογίας, με ιδιαίτερη σημασία στη
λεπτομέρεια και αυθεντικό πάθος για
αγώνες αυτοκινήτων. Αυτό όμως που
έχει σημασία είναι ότι η ψυχή του Abarth
παραμένει η ίδια και, σύμφωνα με την
παράδοση, το μέλλον διαγράφεται ευοίωνο.
Το ένδοξο παρελθόν συνεχίζεται, η μαγεία
του πάθους τού χθες στο σήμερα: αυτή
ήταν η ιδέα πίσω από το σχέδιο της Fiat
να επαναφέρει στην αγορά το εμπορικό
σήμα της Abarth. Η πιστή αναπαράσταση
ενός ολόκληρου κόσμου συναισθημάτων,
νικών, στυλ, συμβόλων που έκαναν το
σήμα του σκορπιού έναν πραγματικό
μύθο, ένα μύθο που συνεχίζει μέχρι σή-
μερα να συναρπάζει τους αυτοκινητιστές. 

Abarth124 Spider R-GT: Η θρυλική αγωνιστική επιστροφή
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ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η 5η ιπποδρομιακή συνάντηση του 2017
Ιπποδρομίες

Σημερινός φιλοξενούμενος ίππος της
στήλης ο επονομαζόμενος «λεωφο-
ρείο». Οι παλιοί φίλιπποι κατάλαβαν
ότι αναφερόμαστε στο ΔΙΑΜΑΝΤΙ, που
υπήρξε ο... «ήρωας» της δεκαετίας του
‘80. Λεωφορείο,  λοιπόν, διότι
συχνά-πυκνά δυστροπούσε και στα-
ματούσε για κλάσματα δευτερολέ-
πτων στη διαδρομή, χάνοντας μήκη,
και στη συνέχεια επανεκκινούσε.
Έκανε στάσεις όπως και τα λεωφο-
ρεία. Σε κάποιες περιπτώσεις οι δυ-
στροπίες του είχαν διάρκεια και γι’
αυτό δεν πλάσαρε 11 φορές. Συνο-

λικά διαγωνίσθηκε 41 φορές και
πήρε 13 νίκες και 18 πλασέ. Ανάμεσα
στις επιτυχίες του τα Κύπελλα 25ης
Μαρτίου, Αμαθούντος και Ιουνίου. Η
καριέρα του ξεκίνησε ομαλά χωρίς
το πρόβλημα δυστροπιών και γι’
αυτό στις πρώτες 7 συμμετοχές του
κέρδισε 6 νίκες και ηττήθηκε μόνο
μια φορά τερματίζοντας 2ος. Ξεκί-
νησε την καριέρα του στην προπό-
νηση Μάκη Νεοφύτου. Κατέγραψε
εκεί 6 νίκες. Ακολούθως πήρε 5
νίκες στον  συνεταιρισμό Μήτσιου
και Ερτύλ και τις 2 τελευταίες στην

προπόνηση των Χατζηγιάννη και Γε-
ωργίου. Ήταν αυτάδελφος του επί-
σης θηριώδους αλλά και δύστροπου
Σπάρτακου. Δηλαδή γιος του Κάρο-
λαινς Τερν και της Άντρης. Ιδιοκτή-
της και ιπποπαραγωγός του ο
Πέτρος Κυριάκου. Το γαλήνιο και
ήρεμο Διαμάντι κέρδιζε με οποιοδή-
ποτε τρόπο ήθελε και κυρίως με επι-
κεφαλής διαδρομή. Το «λεωφορείο»
κέρδιζε με τα πίσω, διότι χάριζε μήκη
στους αντίπαλους του. Κέρδισε σε
όλες τις αποστάσεις, δείγμα της τε-
ράστιας κλάσης του.

1η Ιπποδρομία Ωρα: 03:00 μμ 1600 μέτρα
1 ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ ( 5) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

2 ΛΕΜΟΝΕΣ ( 7) Α. Π. Μιτσίδης [+] 58.5

3 ΓΚΑΖΕΛΑ ( 6) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 58.0

4 ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΗΣ ( 3) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.5

5 ΟΛΕΣΙΑ ( 1) Δημητσάνης [+] 56.5

6 ΚΟΥΗΝ ΜΑΙΡΥΛΙΝ ( 2) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.5

7 ΝΟΤΙΑΣ ( 4) Κ. Καποδίστριας 55.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 6.0 κιλά.

2η Ιπποδρομία Ωρα: 03:30 μμ 1200 μέτρα
1 ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ( 9) Μ. Κ. Πέππος 60.5

2 ΣΙΗΡΑΜΠΟΥΡ(IRE) ( 7) Μ. Κωνσταντίνου 60.0

3 ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ ( 8) Μ. Δημητρίου (μ) [&] 55.0

4 ΑΜΑΤΕΟΥΣ ΣΤΑΡ (IRE) ( 5) Δ. Κεφάλας 54.0

5 ΑΛΑΡΙΚΑ ( 4) Δημητσάνης [+] 53.0

6 ΑΝΤΩΝΗΣ (10) Κ. Καποδίστριας [+] 53.0

7 ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ ( 6) Μ. Σ. Κυριακίδης [+] 52.5

8 ΓΑΤΑ ( 3) Χ. Λ. Ανδρέου 49.0

3η Ιπποδρομία Ωρα: 04:00 μμ 1500 μέτρα
1 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ ( 2) Ν. Κ. Τσιακκούρας 70.0

2 ΒΥΖΟΥΛΑ ( 8) Δ. Κεφάλας 56.5

3 ΘΕΟΓΟΝΙΑ ( 4) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.0

4 ΥΛΑΙΟΣ ( 5) Π. Λ. Ανδρέου [+] 55.5

5 ΤΡΑΜΠΑΣ ( 1) Κ. Καποδίστριας [+] 53.0

6 ΑΝΤΙΒΑΗΡΟΥΣ ( 7) Γ. Μεσιήτης [+] 51.0

7 ΚΟΥΓΚ ΦΟ ( 3) Δημητσάνης [+] 51.0

8 ΚΛΑΥΔΙΟΣ ( 6) Π. Καράμανος (μ) [+] 49.0

9 ΜΑΡΙΤΑΣΣ ( 9) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

4η Ιπποδρομία Ωρα: 04:30 μμ 1000 μέτρα
1 ΜΑΡΩ ΣΑΝΤΗ ( 7) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

2 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ( 5) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.5

3 ΕΛΑ ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ ( 1) Ολ. Γεωργίου [+] 58.0

4 ΖΑΡΑΞ ( 6) Μ. Κ. Πέππος 58.0

5 ΓΝΗΣΙΠΠΟΣ ( 3) Δημητσάνης [+] 57.0

6 ΜΟΡΕΝΑ (10) Δ. Κεφάλας [+] 57.0

7 ΣΑΛΑΧ ( 4) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.0

8 ΜΠΡΟΥΣΚΟ ( 8) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.5

9 ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ ( 9) Π. Λ. Ανδρέου [+] 53.5

10 ΠΑΝΩΛΙΟΣΙΟΤΙΣΣΑ ( 2) Β. Α. Αδάμου [+] 53.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.5 κιλά.

5η Ιπποδρομία Ωρα: 05:00 μμ 1500 μέτρα
1 ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ ( 4) Χρ. Χριστοφόρου 61.0

2 ΛΙΜΙΤ ΑΠ ( 5) Δημητσάνης [+] 57.5

3 ΜΑΒΕΡΙΚ ( 1) Μ. Σ. Κυριακίδης 57.0

4 ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ ( 9) Π. Αθανασίου [+] 57.0

5 ΜΙΝΝΕΑΠΟΛΙΣ ( 3) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

6 ΘΑΟΥΡΑ ( 2) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.0

7 ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ ( 7) Α.Α. Αθανασίου [+] 52.0

8 ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ ( 6) Δ. Κεφάλας [#] 51.5

9 ΑΡΓΗΣ ( 8) Χ. Λ. Ανδρέου [+][%] 50.0

10 ΦΙΛΙΤΣΑ (10) Β. Α. Αδάμου [+] 49.0

6η Ιπποδρομία Ωρα: 05:30 μμ 1500 μέτρα
1 ΠΙΚΛΗΣ ( 4) Χρ. Χριστοφόρου 62.0

2 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΙΡΥΛΙΝ ( 5) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.0

3 ΡΙΦΙΦΙ ( 8) Μ. Κ. Πέππος 57.5

4 ΜΑΙΚ ( 6) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.5

5 ΝΙΚΟΛΑΤΖΙΗΣ ΒΡΑΚΑΣ ( 2) Δ. Κεφάλας [+] 56.5

6 ΛΟΥΖΙΝΙΑΝΟΣ ( 3) Κ. Καποδίστριας [+] 55.5

7 ΡΩΜΙΑ ( 1) Α. Ν. Ιωάννου [+] 55.5

8 ΚΚΑΙΛΗΣ (11) Β. Α. Αδάμου [+] 54.5

9 ΒΕΡΣΟΥΣ ( 7) Α.Α. Αθανασίου 51.5

10 ΠΛΕΝΤΟΥ ( 9) Στ. Κλεόπα [+] 49.5

11 ΓΟΥΙΣΓΙΟΥΓΟΥΕΑΡΧΗΑΡ(10) Π. Καράμανος (μ) [+] 49.0

7η Ιπποδρομία Ωρα: 06:00 μμ 1200 μέτρα
1 ΣΕΡ ΘΕΟ ( 4) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 61.0

2 ΛΕΒΑΝΤΕΣ (12) Δημητσάνης [+] 56.5

3 ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ ( 6) Χρ. Χριστοφόρου [&] 55.0

4 ΑΟΥΑΡ ΧΟΟΥΠ ( 5) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.5

5 ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ( 7) Κ. Καποδίστριας [+] 53.5

6 ΡΕΤ ΣΑΝ ( 2) Α.Α. Αθανασίου 53.5

7 ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ (11) Α. Ν. Ιωάννου 53.5

8 ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ ( 9) Μ. Κ. Πέππος [+] 53.5

9 ΧΑΒΑΗ ΝΤΟΥΚΑ (10) Δ. Κεφάλας [+] 53.5

10 ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ ( 3) Π. Αθανασίου [+] 51.5

11 ΜΥΣΤΙΚΑΛ ΣΤΟΡΜ ( 8) Μ. Κωνσταντίνου [+] 51.5

8η Ιπποδρομία Ωρα: 06:30 μμ 1500 μέτρα
1 ΑΡΕΣΤΟΣ ( 7) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 70.0

2 ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ (10) Ν. Κ. Τσιακκούρας 69.0

3 ΖΗΝΩΝ ΚΙΤΙΕΥΣ ( 5) Ολ. Γεωργίου [+] 64.0

4 ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ ( 6) Γ. Μεσιήτης [+] 63.0

5 ΕΡΙΟΛΗ ( 1) Κ. Καποδίστριας [#] 62.5

6 ΠΑΛΛΗΝΗ ( 9) Μ. Κ. Πέππος [&] 56.5

7 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΛΛΗΣ ( 3) Π. Λ. Ανδρέου 53.5

8 ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ (12) Γ. Σταυρινίδης [+] 52.5

9 ΛΥΣΙΚΡΑΤΗΣ (11) Α. Ν. Ιωάννου [+] 51.0

10 ΖΕΥΣ ( 8) Β. Α. Αδάμου [+] 50.5

11 ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ ( 4) Μ. Σ. Κυριακίδης [+] 50.0

12 ΤΡΩΙΛΟΣ ( 2) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 49.0

9η Ιπποδρομία Ωρα: 07:00 μμ 1500 μέτρα
1 ΚΑΠΤΑΙΝ ΤΣΑΚΡΟΣ ( 2) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 59.5

2 ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΥ(GR) (11) Μ. Κ. Πέππος 56.5

3 ΤΡΕΗΤΕΡ (10) Δ. Κεφάλας [+] 55.0

4 ΦΟΡΣΟΣ( 7) Π. Λ. Ανδρέου [+] 55.0

5 ΖΗΝΕΑΣ (12)Χ. Χατζηπαναγιώτου 54.0

6 ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ( 3) Α. Ν. Ιωάννου [+] 53.5

7 ΑΝΤΗΣ ΣΤΑΡ ( 5) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.0

8 ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΓΚΛΟΡΥ ( 9) Κ. Καποδίστριας [+] 52.5

9 ΑΝΤΙΦΥΜΟΣ ( 8) Μ. Κωνσταντίνου [+] 52.0

10 ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ (IRE) ( 4) Π. Καράμανος (μ) [+] 51.5

11 ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ ( 1) Δημητσάνης [+] 51.0

12 ΕΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ ( 6) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 49.0

Το πρόγραμμα των σημερινών ιπποδρομιών

Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές. Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το Επίσημο Πρόγραμμα
της Λέσχης. Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιπποδρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα. * Καθυστερεί
στην Αφετηρία ** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετηρία [+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες [#]

Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνάθια. [@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφαλής.

ΑΛΟΓΟ ΘΡΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙ

*** Πριν από 4-5 μήνες η ΛΙΛ
βγήκε πανηγυρικά και ανακοί-
νωσε ότι θα εξαγάγει το στοί-
χημα των κυπριακών
ιπποδρομιών στη Γερμανία, την
Ελβετία, την Αυστρία και την
Ελλάδα. Πέρασαν λοιπόν οι
μήνες και τίποτε δεν έγινε
εκτός από το ότι η ΛΙΛ επικαλέ-
στηκε τεχνικά προβλήματα. Οι
δικές μας πληροφορίες λένε ότι
οι 4 πιο πάνω χώρες επί του
παρόντος ΔΕΝ θέλουν καμιά
συνεργασία με την Κύπρο, θεω-
ρώντας το προϊόν μας χαμηλού

επιπέδου και αναξιόπιστο.
*** Η ΛΙΛ αν και ξεκινά και επί-
σημα η περίοδος των επιβά-
σεων της σεζόν 2017-2018,
δεν ανακοίνωσε τίποτε σχετικά
με το επίδομα γέννας των 800
ευρώ, που παραχωρεί εδώ και
3 χρόνια. Πάντως, αν δεν το
δώσει και δεν προβεί σε σχε-
τική ανακοίνωση, θα υπάρξουν
φοβερές αντιδράσεις, τις
οποίες δύσκολα θα αντέξει η
ΛΙΛ, όσο και αν αδιαφορεί για
τα προβλήματα που ταλανίζουν
την ιππική βιομηχανία.

1Η ΚΟΥΡΣΑ Στέγιερ

Ο ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ έτρεξε εξαιρετικά
στο κύπελλο της ΙΑΚ και στο μίλι έχει
τον πρώτο λόγο. Βασικότεροι αντίπα-
λοί του ο ανεβασμένος ΝΟΤΟΣ και η
άτυχη στην τελευταία κούρσα της
ΓΚΑΖΕΛΑ. Να μην αγνοηθεί η ΛΕΜΟ-
ΝΕΣ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ Επικεφαλής

Η ΓΑΤΑ είναι σε ετοιμότητα και με επι-
κεφαλής διαδρομή έχει τον πρώτο
λόγο. Θέση στους πρώτους διεκδικούν
οι ικανοί στην απόσταση ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ
και ΑΝΤΩΝΗΣ. Αουτσάιντερ προβάλλει
η δυναμική στον όμιλο ΑΛΑΡΙΚΑ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ Ανώτερος

Ο ΥΛΑΙΟΣ είναι ανώτερος στον όμιλο
και χωρίς απρόοπτα θα πάρει 2η σερί
νίκη. Η ΘΕΟΓΟΝΙΑ σε εξαιρετική
φόρμα αποτελεί την αντίπαλό του.
Αμειβόμενη θέση διεκδικεί και η μαχη-
τική ΒΥΖΟΥΛΑ. Αουτσάιντερ προβάλλει
η δυναμική ΜΑΡΙΤΑΣΣ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ Πρώτη τύχη

Η ΜΑΡΩ ΣΑΝΤΗ είναι σε καλή κατά-

σταση και στα 1000 μέτρα διεκδικεί τη
νίκη με αξιώσεις από τον βελτιωμένο
ΖΑΡΑΞ και τον πανέτοιμο ΜΗΛΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟ. Αουτσάιντερ προβάλλει ο πο-
λύπειρος στον όμιλο ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ
ΣΠΙΡΙΤ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ Ευνοϊκή

Ο ΜΑΒΕΡΙΚ στα 1500 μέτρα είναι πιο
αποδοτικός και έχει τα φόντα να επι-
βληθεί. Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα
κάνουν ο μαχητικός ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΜΟΥ
και ο βελτιωμένος ΛΙΜΙΤ ΑΠ. Υπολογί-
σιμος είναι ο ικανός στον όμιλο ΤΣΑΚ-
ΚΙΤΖΗΣ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ Ανώτερος

Ο ΠΙΚΛΗΣ είναι ανώτερος στον όμιλο
και διεκδικεί με πρώτη τύχη τη νίκη.
Μοναδική αντίπαλός του η βελτιωμένη
ΡΙΦΙΦΙ. Ο ΝΙΚΟΛΑΤΖΙΗΣ ΒΡΑΚΑΣ με
καλή εκκίνηση θα είναι πρωταγωνι-
στής. Ο ΜΑΪΚ τρέχει καλά και είναι
υπολογίσιμος.

7Η ΚΟΥΡΣΑ Βασιλιάς

Ο ΛΕΒΑΝΤΕΣ διατηρεί τη φόρμα του
και με νίκη στο κύπελλο Αντώνη Πετρή

θα στεφθεί βασιλιάς των καθαροαί-
μων. Σημαντικότεροι αντίπαλοί του ο
φοβερός ΣΕΡ ΘΕΟ και ο δυναμικός
ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟΝΕΡ. Θέση στο παιχνίδι
διεκδικούν οι ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ και
ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ Ευνοϊκά βάρη

Ο ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ τρέχει με χαμηλά
βάρη και μπορεί να είναι ο νικητής σε
μια εξαιρετικά αμφίρροπη κούρσα.
Θέση στους πρώτους διεκδικούν η
φορμαρισμένη ΕΡΙΟΛΗ και ο δυναμι-
κός ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ. Ο ΑΡΕΣΤΟΣ σε εξαι-
ρετική φόρμα θα προσπαθήσει για το
καλύτερο. Να μην αγνοηθεί ο ΚΡΙΣ
ΜΑΗ ΣΑΝ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ Πρωτοπορία

Ο ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ με διαδρομή στην
πρωτοπορία μπορεί να κερδίσει
την ΚΑΪΡΗΝΙΑ ΓΚΛΟΡΥ, που ευνο-
είται στην απόσταση. Ο ΚΑΠΤΑΙΝ
ΤΣΑΚΡΟΣ κι ο ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΗ
έχουν δυνατότητες στον όμιλο
και στοχεύουν σε αμειβόμενη
θέση. Διάκριση διεκδικεί και ο
ΤΡΕΗΤΕΡ.

Ο ΛΕΒΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Ενημέρωση

Σ
την πολιτεία του Σάο Πάολο

υπάρχουν τέσσερεις τερά-
στιες ομάδες της Βραζιλίας.
Η Σάντος που απέκτησε θρυ-
λικό στάτους σαν η ομάδα

του Πελέ, η ομώνυμη Σάο Πάολο, η
Κορίνθιανς και η Παλμέιρας. Συνεπώς,
υπάρχει ένας συνδυασμός από έξι με-
γάλα πολιτειακά ντέρμπι, αλλά ένα είναι
αυτό που ξεχωρίζει. Θα το βρείτε σε πε-
ρίοπτη θέση, σε όλα τα μεγάλα αφιερώ-
ματα διεθνών μέσων, που ασχολήθηκαν
με τις κορυφαίες τοπικές και μη αντι-
παλότητες στο ποδόσφαιρο. Το Paulista
Derby ανάμεσα στην Κορίνθιανς και
την Παλμέιρας είναι ασύγκριτο στην
πολιτεία του Σάο Πάολο και ανταγωνί-
ζεται στα ίσα σε σημασία το μεγάλο
ντέρμπι του Ρίο, ανάμεσα σε Φλαμέγκο
και Φλουμινένσε. 

Στα 1917

Τέλη του 19ου και αρχές του περα-
σμένου αιώνα, όπως στις πλείστες χώρες
της Νοτίου Αμερικής, έτσι και στη Βρα-
ζιλία, κυρίως οι Βρετανοί και Ευρωπαίοι
εργαζόμενοι (ήταν πάρα πολλοί), άρχισαν
να... καλλιεργούν το ποδόσφαιρο. Που
άμεσα βρήκε αποδοχή σε όλα τα επί-
πεδα του πληθυσμού. Οι Ευρωπαίοι,
αλλά και η ντόπια ελίτ, δημιούργησαν
ομάδες, άρχισαν μάλιστα και τη διεξα-
γωγή πρωταθλήματος. Με ομάδες όπως
η Μακένζι και η Σκοτς Γουόντερερς
για τους Βρετανούς, η Γκερμάνια (από
Γερμανούς) και η Λουζιτάνο για τους
Πορτογάλους που έμειναν από τα χρόνια
της αποικιοκρατίας. Η ισπανική κοι-
νότητα ήθελε τη δική της ομάδα. Και το
1910 εργάτες του σιδηρόδρομου ίδρυ-
σαν την Κορίνθιανς. Αποφάσισαν το
όνομα από τη συνώνυμη αγγλική ομάδα
που έκανε περιοδεία στη Βραζιλία εκεί-
νη την εποχή. Η Κορίνθιανς έτυχε με-
γάλης αποδοχής και ήταν τέτοια που,
μόλις έπειτα από τρία χρόνια, η Επιτροπή
που διοργάνωνε το τοπικό πρωτάθλημα
την αποδέχτηκε σαν το 6ο μέλος. Την
ίδια ώρα και η πολυπληθής ιταλική
κοινότητα ήθελε τη δική της ομάδα.
Στα τέλη του 1913 άρχισαν οι διεργασίες
και στα 1917 ιδρύθηκε η Παλέστρα
Ιτάλια (μετέπειτα, στη διάρκεια του Δευ-
τέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με εντολές
της κυβέρνησης, άλλαξε όνομα και
έγινε Παλμέιρας, για να μη θυμίζει τί-
ποτα από Ιταλία). Στα 1917, ακριβώς
πριν από 100 χρόνια, έγινε το πρώτο
παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες και
η Παλέστρα θριάμβευσε με 3-0. Από
εκείνη την ημέρα άρχισε η ισπανο-ιτα-
λική κόντρα. Αυτή είναι η ρίζα της αντι-
παλότητας και κάθε παιχνίδι έχει μεγάλη
σημασία από άποψη πρεστίζ. Σταδιακά

και ειδικά μετά το 1930, η πόλη του
Σάο Πάολο έζησε μία τεράστια πληθυ-
σμιακή έκρηξη, με αμέτρητους Βραζι-
λιάνους εργάτες να μετακομίζουν. Συ-
νεπώς, άλλαξε σταδιακά και η σύνθεση
των οπαδών των ομάδων, που πλέον
εκπροσωπούσαν την εργατική τάξη και
γενικά τη φτωχολογιά. Αυτό ελάχιστα
άλλαξε μέχρι σήμερα. Οι μετρήσεις θέ-
λουν το 40% των οπαδών στο Σάο
Πάολο να υποστηρίζουν την Κορίνθιανς
και το 25% την Παλμέιρας. Η Σάντος
είναι μακράν 3η με 13%. Στο «πακέτο»
μπήκε φυσικά και η μάχη των τίτλων
με τις δύο ομάδες, ειδικά μέχρι την
άνοδο και κυριαρχία της Σάντος στη
δεκαετία του ‘60, να κυριαρχούν στο
πρωτάθλημα της πολιτείας του Ρίο. 

Από πλευράς τίτλων άλλο τίποτα.
Σαράντα πέντε η Κορίνθιανς, σαράντα
τρεις η Παλμέιρας. Η Κορίνθιανς έχει
την υπεροχή με 27 έναντι 22 πρωτα-
θλημάτων στο πρωτάθλημα του Ρίο, η
Παλμέιρας υπερέχει με 9 έναντι 6 στο
πρωτάθλημα Βραζιλίας. Αμφότερες κέρ-
δισαν από ένα κύπελλο Λιμπερταδόρες
(το αντίστοιχο Τσάμπιονς Λιγκ στη Νότιο
Αμερική). Η Κορίνθιανς έχει όμως κα-
τακτήσει δύο φορές το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Συλλόγων.  

Θέμα τιμής

Ουσιαστικά η «τιμή» είναι πάντα το
ζητούμενο, το σημείο αναφοράς στο
ντέρμπι. Μέχρι και σήμερα, ακόμη και
όταν από βαθμολογικής άποψης δεν
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Στα πιο

παλιά χρόνια, πριν ο κάθε καλός Βρα-
ζιλιάνος πάρει άμεσα τον δρόμο για
την Ευρώπη, τα ντέρμπι ήταν φυσικά
ακόμη σπουδαιότερα, αφού οι ομάδες
είχαν και τα σταθερά τους είδωλα. Μία
όμως είναι η περίπτωση που άφησε

εποχή. Ο Ρομπέρτο Ριβελίνο ήταν για
πολλά χρόνια το νο2 στη χώρα μετά
τον Πελέ. Ιταλικής καταγωγής, πήγε
μικρός για δοκιμαστικά στη Παλμέιρας,
κόπηκε και στη συνέχεια (στα 17 του
το 1963) κατέληξε στην Κορίνθιανς, κι
απέκτησε μυθικό στάτους. Μία ήττα
σε ένα άκρως σημαντικό ματς της Κο-
ρίνθιανς από την Παλμέιρας το 1974
ανάγκασε τον Ριβελίνο να αποχωρήσει.
Οι οπαδοί τον θεώρησαν υπαίτιο, τον
έβγαλαν μέχρι και πουλημένο. Σκέ-
φτηκε να σταματήσει την μπάλα, τελικά
επέλεξε να πάει στη Φλουμινένσε. Στα
11 αυτά χρόνια οι φίλοι της Παλμέιρας
θεωρούσαν τον Ριβελίνο «προδότη»
και ας μην έφταιγε για το ότι δεν φόρεσε
ποτέ τη φανέλα της ομάδας. Πριν μερικά
χρόνια, πάλι ένας παίκτης έκανε τη
διαδρομή Παλμέιρας - Κορίνθιανς,
αφού η 1η ουσιαστικά τον έδιωξε. Ο
Νέτο διάλεξε να μείνει στο Σάο Πάολο
και να πάει στη μισητή αντίπαλο. Έτυχε
ψυχρής υποδοχής όχι μόνο από τους
οπαδούς αλλά και από τους νέους συμ-
παίκτες του! Οι μεν ανέκαθεν δεν γου-
στάρουν τους δε. Την επόμενη χρονιά,
ο Νέτο που λέτε έκανε φοβερά πράγ-
ματα, σκόραρε κατά βούληση και έγινε
ήρωας για τους οπαδούς της Κόρινθιανς
και κόκκινο πανί γι’ αυτούς της Παλ-
μέιρας. Ακόμη και όταν σταμάτησε να
αγωνίζεται, κυκλοφορούσε με σωμα-
τοφύλακες. Στα 1994 έμεινε στην ιστορία
η 15λεπτη διακοπή, αφού οι παίκτες
πλακώθηκαν στον χώρο του κέντρου.
«Ο,τι και να κάνεις στη χρονιά, τα δύο
ντέρμπι κρίνουν την καριέρα σου. Αν
παίξεις καλά, θα είσαι ήρωας. Αν όχι,
τελείωσες. Όποιος αντέξει σε ντέρμπι
Παουλίστα μπορεί να αντέξει σε όλα
τα παιχνίδια στο κόσμο», δήλωσε πριν
από μερικά χρόνια ο τερματοφύλακας
της Παλμέιρας Μάρκος. 

Καρναβαλίστικος καβγάς

Σε επίπεδο οπαδών, η πόλη μπαίνει
κυριολεκτικά σε συναγερμό την ημέρα
του ματς. Στις περισσότερες περιπτώσεις
η αστυνόμευση ξεπερνά τους 2000 έν-
στολους, αφήστε τους πολλούς μυστι-
κούς αστυνομικούς. Τα επεισόδια είναι
σύνηθες φαινόμενο. Όμως, δεν χρει-
άζεται ματς για να εμπλακούν σε καβγά
τα «Πιστά Γεράκια» της Κορίνθιανς και
τα «Πράσινα Φαντάσματα» της Παλ-
μέιρας, οι πιο φανατικοί των δύο ομά-
δων. Το 2003, πλακώθηκαν άγρια την
ώρα της μεγάλης καρναβαλίστικης πα-
ρέλασης (παρελαύνουν κατά παράδοση
και οι δύο σύνδεσμοι). Απολογισμός
δύο νεκροί, έξι σοβαρά τραυματίες και
δεκάδες άλλοι που χρειάστηκε να με-
ταφερθούν στο νοσοκομείο.    

ΑΓΩΝΕΣ

289

ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ

96 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

86

ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ

107

Η «αιώνια» αναμέτρηση του Σάο Πάολο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Για 100 και πλέον χρόνια, το ντέρμπι Κορίνθιανς - Παλμέιρας κυριαρχεί στη μεγαλούπολη της Βραζιλίας
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Ποδόσφαιρο Διεθνή 

Δ
εν σταμάτησε ούτε κόντρα στη

Γουέστ Μπρομ το τρένο της
Τότεναμ. Με τον Χάρι Κέιν να
την παίρνει απ’ το χέρι και να
σημειώνει τρία γκολ, οι «spurs»

έφτασαν πανεύκολα στο 4-0 στο Λονδίνο
και πέτυχαν την έκτη σερί νίκη τους στην
Premier League, για να παραμείνουν στη
2η θέση.

Με μία άνετη νίκη, με 4-0 επί της Σουόν-
σι στο «Λίμπερτι», επέστρεψε στις επιτυχίες
η Άρσεναλ στην Premier League. Ο Ζιρού
άνοιξε το σκορ και στη συνέχεια δύο αυ-
τογκόλ των γηπεδούχων κι ένα τέρμα του
Αλέξις Σάντσες «κλείδωσαν» τη νίκη για
την ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ που, προ-
σωρινά τουλάχιστον, έπιασε τη Λίβερπουλ
στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Νικηφόρο ήταν το ντεμπούτο του Μάρκο
Σίλβα και στο πρωτάθλημα, καθώς η Χαλ
επικράτησε με 3-1 της Μπόρνμουθ (αν
και αρχικά βρέθηκε πίσω στο σκορ) και
«ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση της
βαθμολογίας, αφήνοντας πίσω της τη Σουόν-
σι, αλλά και τη Σάντερλαντ, που γνώρισε
οδυνηρή εντός έδρας ήττα από τη Στόουκ
με 3-1. Σημαντική νίκη πέτυχε η Γουέστ
Χαμ επί της Κρύσταλ Πάλας (3-0), ενώ η
Γουότφορντ, με τον Χοσέ Χολέμπας στην
ενδεκάδα της (αντικαταστάθηκε στο 89'
από τον Παντιλίμον), έμεινε στο 0-0 με τη
Μίντλεσμπρο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της
21ης αγωνιστικής:

Τότεναμ-Γουέστ Μπρομ 4-0
(12', 77', 82' Κέιν, 26' αυτ. Μακ Όλεϊ)

Μπέρνλι-Σαουθάμπτον 1-0
(78' Μπάρτον) 

Χαλ-Μπόρνμουθ 3-1
(32', 50' Ερνάντες, 62'αυτ. Μινγκς - 3'πεν. Στάνισλας)

Σάντερλαντ-Στόουκ Σίτι 1-3
(40' Ντεφόου - 15', 22' Αρναούτοβιτς, 34'Κράουτς)

Σουόνσι-Άρσεναλ 0-4
(37' Ζιρού, 54'αυτ. Κορκ, 67'αυτ. Νότον, 73' Σάντσες)

Γουότφορντ-Μίντλεσμπρο 0-0

Γουέστ Χαμ-Κρύσταλ Πάλας 3-0
(68' Φεγκουλί, 79' Κάρολ, 86' Λανσίνι)

Λέστερ-Τσέλσι           (ψες)

ΣΗΜΕΡΑ
Έβερτον-Μ. Σίτι 
Μάντσεστερ Γ.-Λίβερπουλ  

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ Με αναβολές 
η ενδέκατη αγωνιστική

Ρήξη Κόντε - Κόστα, «σπρώχνει»
τον δεύτερο στην Κίνα

«Τεσσάρα» για την ασταμάτητη
Τότεναμ,  τη μιμήθηκε η Άρσεναλ 

Πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες
εμφανίσεις της το τελευταίο δίμηνο, η
Μπαρσελόνα συνέτριψε 5-0 τη Λας Πάλμας,
στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του
ισπανικού πρωταθλήματος, κι ανέβηκε
στη δεύτερη θέση της κατάταξης, εν αναμονή
του σημερινού ντέρμπι της Σεβίλης με τη
Ρεάλ. 

Ο Λουίς Ενρίκε ξεκούρασε τους Νεϊμάρ
και Ινιέστα, αλλά είδε τον Λουίς Σουάρες
να ανοίγει σχετικά νωρίς το σκορ, ενώ στο
β' μέρος οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν τρία
γκολ σε διάστημα επτά λεπτών (52' - 58'),
δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη
τους.
Ισοπαλία η Μπιλμπάο

Σε καθόλου καλό... φεγγάρι δεν βρίσκεται
η Αθλέτικ Μπιλμπάο, αντίπαλος του ΑΠΟ-
ΕΛ, καθώς, μετά το στραβοπάτημα στην
έδρα της κόντρα στην Αλαβές, έμεινε για
δεύτερο ματς χωρίς γκολ, αυτήν τη φορά
κόντρα στη Λεγκανές, ενώ στάθηκε και
πολύ τυχερή κρατώντας τελικά το 0-0. Οι
γηπεδούχοι ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του
αγώνα πολύ καλύτεροι των Βάσκων. 

Συνοπτικά τα ώς τώρα αποτελέσματα
και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 18ης
αγωνιστικής της Primera Division:
Λεγκανές- Μπιλμπάο 0-0

Μπαρσελόνα-Λας Πάλμας 5-0
(14', 57' Σουάρες, 52' Μέσι, 58' Αρντά, 80' Βιδάλ)

Ατλέτικο Μαδρ.-Μπέτις (ψες)

Λα Κορούνια-Βιγιαρεάλ (ψες)

ΣΗΜΕΡΑ

Βαλένθια-Εσπανιόλ

Θέλτα-Αλαβές

Σπόρτινγκ Χιχόν-Εϊμπάρ

Γρανάδα-Οσασούνα

Σεβίλη-Ρεάλ Μαδρίτης

ΑΥΡΙΟ
Μάλαγα-Σοσιεδάδ

ΙΤΑΛΙΑ

Κροτόνε-Μπολόνια 0-1

Ίντερ-Κιέβο (ψες)

ΣΗΜΕΡΑ
Κάλιαρι-Τζένοα

Λάτσιο-Αταλάντα

Νάπολι-Πεσκάρα

Σαμπντόρια-Έμπολι

Σασουόλο-Παλέρμο

Ουντινέζε-Ρόμα

Φιορεντίνα-Γιουβέντους

ΑΥΡΙΟ
Τορίνο-Μίλαν

ΓΑΛΛΙΑ

Με άψογο δεξί πλασέ, ο Γιούλιαν Ντράξλερ
σκόραρε στο ντεμπούτο του στο γαλλικό
πρωτάθλημα και η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε
1-0 στην έδρα της Ρεν.
Τα αποτελέσματα:
Λιλ - Σεντ Ετιέν 1-1 (71' Ντε Πρεβίλ / 17'
Αμουμά)
Ρεν - Παρί Σεν Ζερμέν 0-1 (39' Ντράξλερ)

ΣΗΜΕΡΑ
Νις-Μετς

Καέν-Λιόν

Μαρσέιγ-Μονακό

Συνεχίζεται μετ’ εμποδίων, λόγω
των καιρικών συνθηκών, η 11η
αγωνιστική της Super League, η
οποία είχε αναβληθεί τον Νοέμ-
βριο με απόφαση της προσωρι-
νής διοικούσας επιτροπής της
ΕΠΟ. Το σημερινό πρόγραμμα
περιλαμβάνει το μεγάλο αθηναϊκό
ντέρμπι του Παναθηναϊκού με
την ΑΕΚ, το οποίο θα γίνει στο
«Απόστολος Νικολαΐδης».

Η ΑΕΚ ψάχνει μια νίκη σε
μεγάλο ντέρμπι, ενώ ο Παναθη-
ναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί
την έδρα του και να προχωρήσει
με νίκη.

Η δεύτερη της βαθμολογίας
Ξάνθη θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ
Γιάννινα.

Αμφίρροπη αναμέτρηση ανα-
μένεται να γίνει μεταξύ Ατρομή-
του-Πανιώνιου, δυο ομάδων που
διαγράφουν καλή πορεία στο
πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της
11ης αγωνιστικής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/1 

17:15 Αστέρας Τρίπολης-Πα-
ναιτωλικός
17:15 Ξάνθη-ΠΑΣ Γιάννινα
19:30 Παναθηναϊκός-ΑΕΚ

19:30 Ατρόμητος-Πανιώνιος
Δυο αναβολές 

Μετά τον αγώνα της ΑΕΛ με
τον ΠΑΟΚ που επρόκειτο να
γίνει σήμερα, αναβλήθηκε κι
εκείνος ανάμεσα στον Ηρακλή
και την Κέρκυρα, που επρόκειτο
να διεξαχθεί χθες, με ώρα έναρξης
στις 15:00, για την (εξ αναβολής)
11η ημέρα του πρωταθλήματος.
Την απόφαση έλαβε ο διαιτητής
της αναμέτρησης Δημήτρης Κα-
ραντώνης, καθώς στον έλεγχο
που διενήργησε στον αγωνιστικό
χώρο του «Καυταντζογλείου»
διαπίστωσε πως είναι ακατάλ-
ληλος για την τέλεση του παιχνι-
διού, εξαιτίας της χιονόπτωσης
των προηγούμενων ημερών.
Πάντως, ούτε και σήμερα θα γίνει
ο αγώνας, σύμφωνα με ανακοί-
νωση της διοργανώτριας Αρχής.

Νίκη για Βέροια

Τη δεύτερη νίκη στο εφετινό πρω-
τάθλημα πανηγύρισε η Βέροια,
που ήταν ταυτόχρονα και η πρώτη
εντός έδρας, καθώς με τέρματα
των Μίλιεβιτς (35') και Καπετάνου
(46') επιβλήθηκε 2-0 του Λεβα-
δειακού, στο πλαίσιο της (εξ ανα-
βολής) 11ης αγωνιστικής.

Ρήξη ανάμεσα σε Αντόνιο Κόντε
και Ντιέγκο Κόστα. Η διαμάχη
ανάμεσα στον Ιταλό προπονητή
της Τσέλσι και τον Βραζιλιάνο με
ισπανικό διαβατήριο επιθετικό, με
14 γκολ στην Premier League, αυ-
τήν τη σεζόν, δημιουργήθηκε στην
προχθεσινή προπόνηση, σύμφωνα
με την Daily Mail, αλλά όπως υπο-
στηρίζουν άλλες πηγές, ξεκίνησε
πριν από τέσσερεις ημέρες. 

Συνέπεια είναι πάντως ότι δεν
αναμενόταν να αγωνιστεί ο Κόστα
στον ψεσινό αγώνα με τη Λέστερ.
Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα
αναφέρουν ότι οι μάνατζέρ του βρί-
σκονται στην Κίνα για να αξιολο-
γήσουν για εξαιρετική πρόταση.

Αυτό που πυροδότησε τη ρή-
ξη, σύμφωνα με τους Βρετανούς,
είναι η επαναλαμβανόμενη δια-
μαρτυρία του Ντιέγκο Κόστα για
μία πληγή που συνδέεται με επα-
ναλαμβανόμενα προβλήματα οπι-
σθίων μηριαίων μυών, ερμηνεία
που δεν συμμερίζεται η ομάδα
φυσιοθεραπευτών της ομάδας.
Ο Κόντε υποστήριξε τους για-
τρούς και ξεκίνησε η ρήξη. Γίνεται
αντιληπτό ότι σε περίπτωση απο-
χώρησης του Κόστα για την Κίνα,
ο Κόντε θα χρειαστεί να κινηθεί
στην αγορά , αφού ο Μπατσουαγί
δεν τον πείθει, λόγος άλλωστε
που ζήτησε τον Φερνάντο Γιο-
ρέντε.

Ξέσπασε με «πεντάρα» η Μπαρσελόνα
ΔΙΕΘΝΗ Ισοπαλία για την αντίπαλο του ΑΠΟΕΛ, Μπιλμπάο

Ντέρμπι στη «Λεωφόρο» 
με Παναθηναϊκό - ΑΕΚ

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ Νίκη για Μάρκο Σίλβα στο ντεμπούτο του με τη Χαλ 
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