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Μετά την ήττα από τον Απόλλωνα, η ΑΕΛ δεν
μπόρεσε να αντιδράσει. Μέτρια, χωρίς να
απειλήσει ιδιαίτερα, έμεινε στο 0-0 με την
Ανόρθωση και από τη κορυφή βρέθηκε στο -5,
μέσα σε δύο μόλις αγωνιστικές. Στάθηκε καλά
η «Κυρία» και πήρε μία ισοπαλία,  που θα τη
βοηθήσει πολύ για τη συνέχεια.

ΣΕΛΙΔΑ 37

ΠΑΛΙ
ΜΕΤΡΙΑ,
ΠΑΛΙ
ΑΠΩΛΕΙΑ

ΑΠΟΕΛ
Είχε την ουσία και την
αποτελεσματικότητα για να
κερδίσει και να μείνει πρώτος.
Θέλει συνέχεια στο σερί πριν
από τα ντέρμπι. Μένουν τα
τυπικά για Μπαράλ, αναμονή για
Γιαμπαρέ.

ΣΕΛΙΔΑ 38

ΑΕΚ
Έκανε σωστά τη δουλειά της και
επιβραβεύτηκε με νίκη απέναντι
στη Νέα Σαλαμίνα. Είχε απόλυτη

ισορροπία, με καλή επιθετική
δουλειά και σωστή ανασταλτική

λειτουργία.

ΣΕΛΙΔΑ 38

ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΞΠΡΕΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΞΠΡΕΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΞΠΡΕΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΞΠΡΕΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΞΠΡΕΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΕΞΠΡΕΣ

Η ομάδα της Λεμεσού πέρασε και από το
ΓΣΠ κερδίζοντας την Ομόνοια με 2-1. Ήρωας
και σκόρερ ο Σαρδινέρο, 3η συνεχόμενη
νίκη σε ντέρμπι και 5η συνολικά. ΣΕΛΙΔΑ 35
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34 | SPORTS |
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 sporttime

TV

CYTAVISIONSPORTS 1

19:00 Α.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΡΗΣ

21:45 TORINO - MILAN

CYTAVISIONSPORTS 7

21:15 ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ

NOVASPORTS 2

19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟ

22:00 ΜΠΡΑΓΚΑ - ΤΟΝΤΕΛΑ 

PRIMETEL

21:45 MALAGA - REAL SOCIEDAD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος NΟΤΙΑΣ(7), 2ος  ΛΕΜΟΝΕΣ(2), 3ος
ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ(1), 4ος ΓΚΑΖΕΛΑ(3),
Γκανιάν (7) €5.50, Πλασέ (7) €3.10,
Πλασέ (2) €2.30, Φόρκαστ (7Χ2)
€21.50, Δίδυμο (2Χ7) €10.30, Τρίο
(7Χ2Χ1) €74.10, Τέτρακαστ (7Χ2Χ1Χ3)
€55.40, Omni (2Χ7) €3.90, Omni (1Χ7)
€2.90, Omni (1Χ2) €2.80. 

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ(1), 2ος ΓΑΤΑ(8),
3ος ΑΡΑΡΙΚΑ(5), 4ος ΑΝΤΩΝΗΣ(6), Γκα-
νιάν (1) €4.50, Πλασέ (1) €1.90, Πλασέ
(8) €1.40, Φόρκαστ (1Χ8) €16.10, Δίδυ-
μο (1Χ8) €5.30, Τρίο (1Χ8Χ5) €21.00,
Τέτρακαστ (1Χ8Χ5Χ6) €80.20, Σύνθετο
(7Χ1) €21.20, Omni (1Χ8) €3.10, Omni
(1Χ5) €2.10, Omni (5Χ8) €2.10, DF  7Χ2

- 1Χ8 €605.60, Διαγραφές  ΡΟΓΙΑΛ
ΠΡΙΝΣ(3).

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΘΕΟΓΟΝΙΑ(3), 2ος ΥΛΑΙΟΣ(4), 3ος
ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ(7), 4ος ΤΡΑΜΠΑΣ(5), Γκα-
νιάν (3) €3.40, Πλασέ (3) €1.90, Πλασέ
(4) €1.50, Φόρκαστ (3Χ4) €10.90, Δίδυ-
μο (3Χ4) €5.20, Τρίο (3Χ4Χ7) €16.30,
Τέτρακαστ (3Χ4Χ7Χ5) €91.60, Σύνθετο
(1Χ3) €16.80, Omni (3Χ4) €1.80, Omni
(3Χ7) €1.50, Omni (4Χ7) €2.90, DF  1Χ8
- 3Χ4 €93.80.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος KAΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ(9), 2ος ΜΑ-
ΡΩ ΣΑΝΤΗ(1), 3ος ΖΑΡΑΞ(4), 4ος ΕΛΑ
ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ(3), Γκανιάν (9) €34.90,
Πλασέ (9) €6.60, Πλασέ (1) €1.20, Φόρ-

καστ (9Χ1) €57.40, Δίδυμο (1Χ9)
€17.50, Τρίο (9Χ1Χ4) €181.80, Τέτρα-
καστ (9Χ1Χ4Χ3) €2,296.45C/Ο, Σύνθετο
(3Χ9) €209.10, Omni (1Χ9) €6.30, Omni
(4Χ9) €4.90, Omni (1Χ4) €1.30, DF  3Χ4
- 9Χ1 €750.00C/O. 

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ΘΑΟΥΡΑ(6), 2ος ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ(1),
3ος ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ(7), 4ος ΛΙΜΙΤ
ΑΠ(2), Γκανιάν (6) €5.70, Πλασέ (6)
€2.30, Πλασέ (1) €16.20, Φόρκαστ
(6Χ1) €220.70, Δίδυμο (1Χ6)
€225.50, Τρίο (6Χ1Χ7) €986.05C/O,
Τέτρακαστ (6Χ1Χ7Χ2) €9,085.10,
Σύνθετο (9Χ6) €403.20, Omni (1Χ6)
€14.90, Omni (6Χ7) €14.90, Omni
(1Χ7) €179.30, DF  9Χ1 - 6Χ1
€976.08C/O.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΠΙΚΛΗΣ(1), 2ος ΡΙΦΙΦΙ(3), 3ος ΒΕΡ-
ΣΟΥΣ(9), 4ος ΜΑΙΚ(4), Γκανιάν (1)
€1.60, Πλασέ (1) €1.10, Πλασέ (3)
€4.20, Φόρκαστ (1Χ3) €9.90, Δίδυμο
(1Χ3) €5.20, Τρίο (1Χ3Χ9) €21.80, Τέ-
τρακαστ (1Χ3Χ9Χ4) €65.70, Σύνθετο
(6Χ1) €10.40, Omni (1Χ3) €3.00, Omni
(1Χ9) €2.80, Omni (3Χ9) €5.10, DF  6Χ1
- 1Χ3 €1.432,56C/O.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ΡΕΤ ΣΑΝ(6), 2ος ΠΟΥΑΡ ΜΙΛΙΟ-
ΝΕΡ(3), 3ος ΜΙΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΑ(10), 4ος
ΜΥΣΤΙΚΑΛ ΣΤΟΡΜ(11), Γκανιάν (6)
€30.30, Πλασέ (6) €9.40, Πλασέ (3)
€2.30, Φόρκαστ (6Χ3) €961.40, Δίδυμο
(3Χ6) €360.30, Τρίο (6Χ3Χ10)
€1,851.85C/Ο, Τέτρακαστ (6Χ3Χ10Χ11)

€2,290.60C/O, Σύνθετο (1Χ6) €89.40,
Omni (Χ) €-, Omni (6Χ10) €51.00, Omni
(3Χ10) €61.20, DF  1Χ3 - 6Χ3
€2.805,60C/O.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ΑΡΕΣΤΟΣ(1), 2ος ΕΡΙΟΛΗ(5), 3ος
ΖΗΝΩΝ ΚΙΤΙΕΥΣ(3), 4ος ΒΙΤΤΗΣ
ΣΜΑΗΛ(11), Γκανιάν (1) €5.30, Πλασέ
(1) €2.30, Πλασέ (5) €2.30, Φόρκαστ
(1Χ5) €23.00, Δίδυμο (1Χ5) €12.30,
Τρίο (1Χ5Χ3) €129.30, Τέτρακαστ
(1Χ5Χ3Χ11) €280.80, Σύνθετο (6Χ1)
€664.40, Omni (1Χ5) €6.50, Omni (1Χ3)
€8.30, Omni (3Χ5) €9.30, DF  6Χ3 - 1Χ5
€3.023,04C/Ο. 

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  IΠΠΟΔΑΜΟΣ(11), 2ος ΑΝΤΗΣ

ΣΤΑΡ(7), 3ος ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΓΚΛΟΡΥ(8),
4ος ΑΝΤΙΦΥΜΟΣ(9), Γκανιάν (11)
€2.30, Πλασέ (11) €2.00, Πλασέ (7)
€5.00, Φόρκαστ (11Χ7) €21.80, Δίδυ-
μο (7Χ11) €12.20, Τρίο (11Χ7Χ8)
€93.00, Τέτρακαστ (11Χ7Χ8Χ9)
€1,162.00, Σύνθετο (1Χ11) €11.60,
Omni (7Χ11) €7.60, Omni (8Χ11)
€3.10, Omni (7Χ8) €5.50, DF  1Χ5 -
11Χ7 €4.131,84C/O,  
ΠΙΚ 6-9X6X1X6X1X11 MEΤΑΦΕΡΟ-
ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €19.167,36C/O, ΠΙΚ
6-      ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
€24.167,36, ΠΙΚ 4-1X6X1X11
€1.250,00, ΤΖΑΚΠΟΤ 9-
7X1X3X9X6X1X6X1X11  MEΤΑΦΕ-
ΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €69.910,11C/O,
ΤΖΑΚΠΟΤ 9-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
€89.910,11.

TΖΟΚΕΡ

8, 22, 27, 29, 38 και 4
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-
ΠΟΤ. Η 2η κερδίζει από €21.153,43. Η 3η
κερδίζει από €2.500, η 4η και η 5η από €50,
η 6η και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

9736430
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 
η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από
€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7208η κλήρωση:  1, 6, 19, 23, 28
7209η κλήρωση:  6, 7, 14, 17, 22

SUPER 3

29657η: 967 29658η: 780 29659η: 578
29660η: 080 29661η: 045 29662η: 504
29663η: 217 29664η: 619 29665η: 031
29666η: 175

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου,

Γιάννης Παπαϊωάννου

Συντάκτες | Στέλιος

Παπαμωυσέως,  Άκης

Κυριάκου, Βασίλης

Τσιρόπουλος,  Ανδρέας

Παρασκευά, Σοφοκλής

Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος

Κλαρκ, Κατερίνα Φραντζή,

Κώστας Αθανασίου,

Κωστής Σταυρινίδης,

Γρηγόρης Γεωργίου, Στέλιος

Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Με το ντέρμπι «αιωνίων» ολοκληρώνεται
η ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας
μπάσκετ των Ανδρών. Ολυμπιακός και
Παναθηναϊκός... ανταμώνουν και πάλι,
στη δεύτερη από τις τρεις μεταξύ τους
αναμετρήσεις που είναι προγραμματι-
σμένες για τον Ιανουάριο, καθώς είχε
προηγηθεί η «μάχη» της Euroleague
και απομένει στις 30/1 αυτή του πρω-
ταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ανοίξουν και
πάλι τις πύλες του ΣΕΦ, έχοντας πάρει
τον... αέρα των «πράσινων», καθώς από
τους περσινούς τελικούς της Α1 Ανδρών
μετρούν έξι διαδοχικές νίκες. Αυτήν τη
φορά, όμως, το «τριφύλλι» θα έχει την
παράδοση του θεσμού με το μέρος του,
καθώς ο Παναθηναϊκός είναι ο πολυνίκης

του θεσμού, ενώ «διψάει» να υπερασπι-
στεί τον τίτλο του.

«Έκλεισε» θέση ο Άρης
Ο Άρης είναι η πρώτη ομάδα που εξα-
σφάλισε την πρόκριση στον τελικό. Οι
παίκτες του Δημήτρη Πρίφτη επικρά-
τησαν χάρη σε αριστερό λέι απ του Κά-
μινγκς στα 2’’, 77-76 της ΑΕΚ στο Αλε-
ξάνδρειο, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό
του θεσμού. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης
επιστρέφει στον τελικό μετά από 3 χρόνια,
καθώς η τελευταία φορά ήταν το 2014,
όταν ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό
στο Ηράκλειο της Κρήτης.

ΣΗΜΕΡΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟ 19.00

Οι προβολείς στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟ στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου

ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν η νικήτρια του
τρίτου και τελευταίου χρονικά αγώνα για
την 11η αγωνιστική του Πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κατηγορίας, επικρα-
τώντας του Απόλλωνα μέσα στο "Κίτιον
Αθλητικό Κέντρο" με 88-57, σε αναμέ-
τρηση που έγινε χθες το βράδυ. Οι γη-
πεδούχοι κυριάρχησαν στο παιχνίδι από
τα πρώτα λεπτά, και διατήρησαν τον
έλεγχο μέχρι το τέλος. Κορυφαίοι της
αναμέτρησης ήταν οι Βλάντιμιρ Ντάσιτς
με 23 πόντους (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ,
4 ασίστ) και Τόρεϊ Τόμας με 20 πόντους
(2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-16, 46-29, 65-47,
88-57
Πετρολίνα ΑΕΚ (Λίνος Γαβριήλ): Τόμας
20 (2), Παλάλας, Πίγκραμ 13 (1), Μπιγκς,
Μπρέζετς 7, Ντάσιτς 23 (2), Σιζόπουλος
8 (2), Πέτροβιτς 6 (1), Κουμής, Τρισόκκας
10, Στυλιανού, Παντελή 1.
Απόλλωνας (Λούκας Αντωνίου): Μπέκ-
φορντ 8 (2), Χριστοφίδης, Μορίς 15 (4),
Γεωργίου, Πιττάκας 16 (2), Σωφρονίου
2, Κορωνίδης 1, Πάπε 1, Καμένος, Γρίβας
4, Παναγίδης, Ρέινς 10.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΑΕΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ 88-57

ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΕΘΑ 92-67

ΑΠΟΕΛ-ΕΝΩΣΗ 78-73

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΚΕΡΑΥΝΟΣ 21

2. ΑΕΚ 19

3. ΑΠΟΕΛ 17

4. ΕΝΩΣΗ 15

5. ΑΠΟΛΛΩΝ 14

6. ΕΘΑ 13

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20/1

ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΑΕΚ 19:00

ΕΘΑ-ΕΝΩΣΗ 19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21/1

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΠΟΕΛ 19:00

Εύκολη νίκη για ΑΕΚ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(19η αγωνιστική )

ΔΟΞΑ-ΑΠΟΕΛ 0-2

ΑΕΚ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2-0 

ΑΕΛ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-0

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 1-2 

ΕΡΜΗΣ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 2-0 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 2-3

Σήμερα 

Α.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ-ΑΡΗΣ 19:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. ΑΠΟΕΛ 45-10 46

2. ΑΕΚ 37-11 45

3. ΑΕΛ 28-11 41

4. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 42-16 40

5. ΟΜΟΝΟΙΑ 38-26 37

6. ΕΡΜΗΣ 25-28 28

7. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18-21 26

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 31-32 24

9. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 20-21 22

10. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 20-39 19

11. ΑΡΗΣ 14-37 11

12. ΔΟΞΑ 8-27 11

13. Α.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ 17-39 9

14. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. 16-41 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

Σάββατο, 21/1 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΟΜΟΝΟΙΑ 17:00

ΑΡΗΣ-ΑΕΚ 18:00

Κυριακή, 22/1

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΕΛ 16:00

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΕΡΜΗΣ 16:00

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΖ 17:00

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 18:00

Δευτέρα, 23/1

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΔΟΞΑ 19:00

Τετάρτη, 18/1

(ΚΥΠΕΛΛΟ)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15:00 (0-2)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ 17:00 (0-0)

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΕΚ 18:00 (1-2)

ΑΠΟΕΛ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 19:00

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

1. ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ 16

2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 13

3. ΠΑΠΟΥΛΗΣ 12

4. ΚΑΤΣΑΡΑΒΑ 11

5. ΤΣΙΣΚΟΦΣΚΙ 9
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ΟΜΟΝΟΙΑ 1
62’ Καρλίτος

ΑΠΟΛΛΩΝ 2
13’, 83’ Σαρδινέρο

Μετά την ΑΕΚ και την ΑΕΛ, το τρένο
του Απόλλωνα δεν σταμάτησε ούτε στο
ΓΣΠ. Με άλλο σενάριο από τα προηγού-
μενα, η ομάδα της Λεμεσού υπέταξε και
την Ομόνοια, παίρνοντας μία τεράστια
νίκη. Ήρωας του απογεύματος και σκόρερ
των δύο τερμάτων ο Σαρδινέρο. Νίκη
που επιτεύχθηκε κόντρα στη ροή του
αγώνα, αφού ήρθε στο 84’, στην 1η επί-
θεσή του στο δεύτερο μέρος και αφού
προηγουμένως οι «πράσινοι» είχαν την
ευκαιρία να φέρουν το παιχνίδι τούμπα,
έχοντας ισοφαρίσει στο 62’ και υπερέ-
χοντας μέχρι το 80’. Φυσικά αυτό ήταν
το 2ο ημίχρονο. Το πρώτο ήταν άλλη
ιστορία. Ο Απόλλωνας ήταν καλύτερος
σχεδόν και στα 45’ λεπτά, σκόραρε νωρίς,
είχε ευκαιρίες για 2ο γκολ και γενικά
κυριάρχησε. Με αυτήν τη νίκη ο Απόλ-
λωνας έφτασε στον ένα βαθμό από την
3η θέση και κυρίως έχει αυτοπεποίθηση
για Όσκαρ. Αν και έξι βαθμούς πίσω
από την κορυφή, πάει καθαρά για πρω-
τάθλημα. Η Ομόνοια πρέπει να τα έχει
με τον εαυτό της. Δέχτηκε δύο γκολ,
βγάζοντας κάκιστη άμυνα, αλλά και πάλι
θα μπορούσε με την επίθεση να κρύψει
αυτήν της την αδυναμία. Είχε την υπε-
ροχή, το μομέντουμ, τις ευκαιρίες (αυτή
του Φλορέσκου ήταν ασύλληπτη), σχεδόν
για μισή ώρα, αλλά δεν τις αξιοποίησε.
Η ήττα την αφήνει σε δύσκολη θέση σε
σχέση με τον στόχο της 4άδας. 

Το 90λεπτο
Πολύ καλό τέμπο στα πρώτα λεπτά με
μοιρασμένη τη πρωτοβουλία, με μία
διαφορά. Η Ομόνοια δεν πατούσε πε-
ριοχή, ο Απόλλωνας έκανε δύο φάσεις
και στη 2η άγγιξε το γκολ με τον Παπουλή
(δοκάρι). Στην 3η, η ομάδα της Λεμεσού
με τρεις ενέργειες εξέθεσε (για άλλη μια
φορά) την άμυνα της Ομόνοιας και ο
Σαρδινέρο άνοιξε το σκορ, αλλάζοντας
άρδην τα δεδομένα του παιχνιδιού. Που
με τη πάροδο κάθε λεπτού ερχόταν εκεί
που το ήθελε και το έφερνε με την από-
δοσή του ο Απόλλωνας.  Πλήρης έλεγχος
της κατάστασης, λίγα προβλήματα στην
περιοχή του και γρήγορες κατεβασιές
που τον έφεραν σε 3-4 περιπτώσεις να
φλερτάρει με το 2-0. Η Ομόνοια, από
την άλλη, δεν μπορούσε να βάλει την
μπάλα κάτω και να πιέσει. Είχε τις φάσεις
της μεν, αλλά ήταν αποτέλεσμα μίας
έξαρσης και μίας στατικής φάσης. Το
ημίχρονο έκλεισε με την καλύτερη ομάδα
να έχει προβάδισμα. Στα 45’ λεπτά οι τα-
κτικές προσεγγίσεις των δύο προπονητών

δικαίωναν απόλυτα τον Αυγουστή και
έβαζαν δύσκολα στον Κάρβερ. Ο Κύπριος
τεχνικός δεν είχε κανένα λόγο να κάνει
αλλαγές στην επανάληψη, ο Άγγλος λο-
γικά προτίμησε με κάποιες εσωτερικές
κινήσεις να διορθώσει την εικόνα της
ομάδας του. Η Ομόνοια κράτησε περισ-
σότερο την μπάλα στα πρώτα στάδια,
αλλά αυτό ήταν και αποτέλεσμα του χώ-
ρου που έδωσε κατ’ επιλογήν ο Απόλ-
λωνας, που άρχισε να πιέζει πιο πίσω.
Στα 10 λεπτά, ο τεχνικός της Ομόνοιας
αντιλήφθηκε πως έπρεπε να ανακατέψει
τα πράγματα και έβαλε τον Κατελάρη.
Συνέπεσε η κίνηση χρονικά με ένα δί-
λεπτο, όπου η Ομόνοια απείλησε μία
φορά (Σέρινταν από θέση οφσάιντ) και
ισοφάρισε στη 2η με τον Καρλίτος. Το
γκολ, ήταν λογικό να φέρει την Ομόνοια
σε θέση ισχύος και να πιέζει τρομερά
για 2ο γκολ (ο Φλορέσκου έχασε το άχα-
στο).  Την ίδια ώρα ο Αυγουστή είχε
αποσύρει τον Παπουλή, πέρασε τον Σέρ-
τζιο δεξί μπακ και τον Πέδρο μπροστά
στα άκρα. Προσπάθησε με αυτόν τον
τρόπο να ανεβάσει (σε χώρο) την ομάδα
του που είχε οπισθοχωρήσει πέραν  του
κανονικού. Σύντομα άρχισε να επανέρ-
χεται η ισορροπία, αν και η Ομόνοια
συνέχισε να πατά πιο καλά στο γρήγορο
τέμπο. Οι δύο προπονητές άλλαξαν τον
επιθετικό κορυφής τους, οι γηπεδούχοι
πάντως έπαιρναν σταδιακά ξανά το πάνω
χέρι. Χωρίς σπουδαία ευκαιρία, αλλά
σίγουρα έδειχναν απειλητικοί. Άλλο η
ροή, άλλο η κατάληξη. Ο Απόλλωνας
μία φορά μπήκε στην αντίπαλη περιοχή
και σκόραρε με τον Σαρδινέρο, παγώ-
νοντας τους φίλους της Ομόνοιας και
στέλνοντας στα ουράνια τους δικούς του.
Γκολ που ουσιαστικά σκότωσε το παιχνίδι. 

Ομόνοια: Παναγή, Κωνσταντινίδης (89’
Ρουσιάς), Σοϊλέδης, Βύντρα, Καρλίτος,
Φλορέσκου, Μαργκάσα, Φυλακτού (59’
Κατελάρης), Κλέιτον,  Σέρινταν, Ντάρμ-
πισαϊαρ (74’ Χριστοφή).  
Απόλλωνας: Βάλε,  Γκόμεζ, Ρομπέρζ, Βι-
νίσιους, Πέδρο, Σακέτι, Κυριάκου, Ντα
Σίλβα (89’ Ρέινολντς), Σαρδινέρο, Μαγ-
κλίτσα (80’ Πίεχ), Παπουλής (64’ Σέρτζιο).

Αρχικά πλάνα και  αλλαγές
Αλλαγές, που είχαν στοιχείο έκπληξης
στην Ομόνοια, σε σχέση με μερικές μέρες
πριν και τον αγώνα Κυπέλλου. Αρχικά η
επιστροφή Παναγή αντί Κρέσιτς, ήταν
πιθανή. Μετά η απόφαση να μείνει στον
πάγκο ο Κατελάρη και να ξεκινήσει ο
Φυλακτού και ο Καρλίτος, αντί του Όρ-
σουλιτς στα στόπερ, μάλλον εξέπληξε. Ο
Άγγλος τεχνικός έμεινε σταθερός στον
ρόμβο της μεσαίας γραμμής, με τον Φλο-
ρέσκου να ξεκινά σαν κόφτης, και τον

Φυλακτού να περνά δεξιά. Ο Κατελάρης
μπήκε στο 58’ αντί του Φυλακτού. Στο
71’ο Χριστοφή πέρασε αντί του Ντάρμ-
πισαϊαρ. Αμέσως μετά το 2-1, έριξε τον
Ρουσιά αντί του Κωνσταντινίδη και έπαιξε
με τρεις στην άμυνα.  Με δύο αλλαγές
(εξ ανάγκης η μία) στο αρχικό σχήμα
παρέταξε τον Απόλλωνα ο Σωφρόνης
Αυγουστή. Συγκεκριμένα, επανέφερε τον
Μάγκλιτσα αντί του Πίεχ και  έβαλε τον
Σαρδινέρο στο άκρο της επιθετικής γραμ-
μής στη θέση του τραυματία Μπεντόγια.
Τακτικά δεν άλλαξε κάτι, δίνοντας ελεύ-
θερο ρόλο στον Ντα Σίλβα στη μεσαία
γραμμή, πολλά ανασταλτικά καθήκοντα
στον Σακέτι, με τον Χάμπο Κυριάκου να
αναλαμβάνει να στηρίζει στην αναχαίτιση
τον Αργεντινό και στην οργάνωση τον
Βραζιλιάνο. Στο 63’ ο Σέρτζιο μπήκε στη
θέση του Παπουλή (προωθήθηκε ο Πέ-
δρο). Στο 79’ έβαλε τον Πίεχ αντί του
Μάγκλιτσα και στο 89’ φρέσκαρε το
κέντρο του με Ρέινολτς αντί Ντα Σίλβα. 

ΤΟ ΦΙΛΜ
1’ Ο Μάγκλιτσα από τη γωνία της πε-

ριοχής έπιασε το συρτό σουτ, η μπάλα

πέρασε έξω. 

10’ Ο Μάγκλιτσα εντός περιοχής δίνει

στον Παπουλή, που σημαδεύει την  κά-

θετη δοκό του Παναγή. 

13’ Ταχύτατη ενέργεια του Απόλλωνα,

ο Σαρδινέρο νίκησε στην προσωπική

μονομαχία τον Καρλίτος και πλάσαρε

την μπάλα στα δίχτα για το 0-1. 

22’ Σουτ του Μαργκάσα πάνω από την

εστία του Βάλε. 

26’ Σουτ του Ντα Σίλβα από καλή θέση

πάνω από την εστία του Παναγή. 

30’ Ο Μάγκλιτσα σε επίκαιρη θέση

σουτάρει χλιαρά πάνω στον Παναγή. 

35’ Ο Παναγή προλαβαίνει την υστάτη

και σταματά τον Μάγκλιτσα. 

37’ Φάουλ του Κλέιτον, κοντινή κεφα-

λιά του  Φλορέσκου, λίγο έξω. 

53’ Κόρνερ, κεφαλιά του Σέρινταν πά-

νω στον Βάλε.

60’ Κεφαλιά από εξαιρετική θέση του

Σέρινταν, έξω η μπάλα. Ο Ιρλανδός ήταν

σε θέση οφσάιντ (δεν υποδείχτηκε).

62’ Κόρνερ του Κλέιτον, κεφαλιά του

Καρλίτος και 1-1. 

66’ Τεράστια ευκαιρία για την Ομόνοια,

με τον Φλορέσκου να μην μπορεί να

πλασάρει προ κενής εστίας. 

77’ Κεφαλιά του Χριστοφή από πλάγια,

αποκρούει ο Βάλε.

79’ Κεφαλιά του Σέρινταν, μαζεύει ο

Βάλε.

83’ Ταχύτατη εναλλαγή της μπάλας

από Σαρδινέρο, Ντα Σίλβα, με τον

Ισπανό να περνά τον Βύντρα και να

πλασάρει τον Χριστοφή. 

Διά πυρός και σιδήρου με Σαρδινέρο
Εξαιρετικός στο 1ο και κόντρα στη ροή του 2ου ημιχρόνου, ο Απόλλωνας κέρδισε

2-1 την Ομόνοια, με τον Ισπανό να σημειώνει και τα δύο γκολ μέσα στο ΓΣΠ 
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2 
31' Χριστοδούλου, 60' Φουρτάδο (πεν.) 

ΕΘΝΙΚΟΣ 3 
7' Ζελάγια, 23' Χατζηβασίλης, 27 Κιπιάνι 

ΓιΑννηΣ ΠΑΠΑϊωΑννου 

Ο Εθνικός έκανε τα εύκολα δύσκολα,
όμως κατάφερε να φτάσει στη 2η σερί
νίκη του (φτάνοντας τους 24 βαθμούς
και στην 8η θέση), επικρατώντας της ου-
ραγού Αναγέννησης με 2-3 στο «Τάσος
Μάρκου». Προηγήθηκε με 0-3 με μεγάλο
πρωταγωνιστή τον Ζελάγια. Σκόραρε στο
7' (έφτασε τα 8 στο πρωτάθλημα), έδωσε
ασίστ στον Χατζηβασίλη, που σκόραρε
στο 23' και ο Κιπιάνι στο 27' τριπλασίασε
τα τέρματα. Η Αναγέννηση κατάφερε να
μειώσει με δυο τέρματα του Χριστοδούλου
στο 31' και με εύστοχο πέναλτι του Φουρ-
τάδο στο 60'. Απείλησε τον Εθνικό με
ισοφάριση στο τέλος. Ακυρώθηκε σωστά
γκολ της Αναγέννησης με τον Ευθυμίου
στο 88' αφού υποδείχθηκε σε θέση οφ-
σάιντ, ενώ ο Μπογκαντίνοφ στο 90'+2'
απέκρουσε σουτ του Ρίβας. 

Εκπληκτικό ξεκίνημα
για τον Εθνικό 
Ο Εθνικός στην πρώτη του ευκαιρία στο
7' κατάφερε να ανοίξει το σκόρ με σουτ

του Ζελάγια μέσα στην περιοχή. Στο 23',
με πρωταγωνιστή ξανά τον Ζελάγια, ο
Εθνικός έφτασε στο 0-2. Έκανε την ασίστ
στον Χατζηβασίλη και με σουτ έστειλε
την μπάλα στα δίκτυα. Στο 27' έγινε το 0-
3 μετά από ψηλοκρεμαστό σουτ του Κι-
πιάνι. Η Αναγέννηση μείωσε στο 31' με
κεφαλιά του Χριστοδούλου. 

Νέα αντίδραση
από την Αναγέννηση
Στο 52' ο Φουρτάδο έκανε την κεφαλιά
άουτ. Στο 58' οι γηπεδούχοι κέρδισαν
πέναλτι μετά από ανατροπή του Φουρ-
τάδο από τον Κρατσούνοφ. Το εκτέλεσε
ο Φουρτάδο στο 60' και μείωσε σε 2-3.
Στο τέλος έγινε δραματικό το παιχνίδι.
Ακυρώθηκε γκολ του Ευθυμίου στο 88',
ενώ ο Μπογκαντίνοφ απέκρουσε το σουτ
του Ρίβας στο 90'+2'. 

Αναγέννηση: Μάστρου, Φωτίου, Ευ-
θυμίου, Ντιαλό, Θεράποντος (75’ Ρίβας),
Χριστοδούλου (65’ Κολάνης), Νατσιό-
πουλος, Μπριτζίτο, Βέσλεμ, Κάλεζιτς (52’
Σωτηρίου), Φουρτάδο.
Εθνικός: Μπογκατίνοφ, Στόιτσεφ, Πιν-
τσέλι, Αράμπαλ (81’ Ενέσκου), Κιπιάνι
(58’ Γκαβρίλα), Χατζηβασίλης, Σικάρσκι
(65’ Μουλαζίμης), Φιλίποφ, Κυπριανού,
Κρατσούνοφ, Ζελάγια.
Κίτρινες: Κολάνης, Φωτίου.

ΕΡΜΗΣ 2 
37' Ταραλίδης (αυτ.), 77' Φροξυλιάς 

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 0 

ΓιΑννηΣ ΠΑΠΑϊωΑννου 

Γουρλίδικο ήταν το ντεμπούτο του Γιώρ-
γου Κοσμά στον πάγκο του Ερμή. Η
ομάδα της Αραδίππου επανήλθε στις
επιτυχίες επικρατώντας με 2-0 της Καρ-
μιώτισσας στο «Αντώνης Παπαδόπου-
λος». Ο Ερμής είχε την ουσία,  αφού σε
ένα μέτριο α' μέρος κατάφερε να προ-
ηγηθεί στο σκορ στο 37' με αυτογκόλ
του Ταραλίδη, μετά από προβολή του
Μαρτίνου Χριστοφή. Στην επανάληψη,
με επιμονή και υπομονή κατάφερε να
καθαρίσει τον αγώνα με το γκολ του
Φροξυλιά στο 77'. Η νίκη του Ερμή κρί-
νεται δίκαιη, αφού ήταν η ομάδα που
είχε την ουσία. Από την άλλη η Καρμιώ-
τισσα, που δέχθηκε γκολ σε καθοριστικά
σημεία του αγώνα, αν και είχε ευκαιρίες,
δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα
δίκτυα για να μπει ξανά στο παιχνίδι. 

Ο Ερμής, με τη νίκη που πέτυχε,
έφτασε τους 28 βαθμούς και ανέβηκε
στην 6η θέση της βαθμολογίας. Ουσια-
στικά εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο
τρόπο την ήττα της Νέας Σαλαμίνας από
την ΑΕΚ.

Από την άλλη η Καρμιώτισσα δέχθηκε
την τέταρτή της σερί ήττα, ενώ έμεινε
χωρίς νίκη για έκτο συνεχόμενο παιχνίδι.
Παρέμεινε στη 10η θέση με 19 βαθμούς. 

Λίγες φάσεις 
Η πρώτη φάση στην αναμέτρηση έγινε
για την Καρμιώτισσα στο 4', όταν ο
Μπάρμπαρο έκανε το δυνατό σουτ άουτ.
Στο 10' απάντησε ο Ερμής με κεφαλιά
του Χριστόφ μέσα στην περιοχή, που
ήταν άστοχη. Στο 19' ο Αντάμοβιτς έκανε
το δυνατό σουτ άουτ. Στο 29' η Καρμιώ-
τισσα ζήτησε πέναλτι ύστερα από πτώση
του Μπάρμπαρο στην περιοχή, μετά
από φάουλ του Χριστοφή. Υπήρξε πα-
ράβαση και έπρεπε να δοθεί πέναλτι

για τους φιλοξενούμενους.

Προβάδισμα με αυτογκόλ 
Εκεί που η αναμέτρηση ήταν σε μέτρια
επίπεδα και όλα έδειχναν ότι οι δυο
ομάδες θα έμεναν στο μηδέν στο α' μέρος,
τελικά ο Ερμής κατάφερε να ανοίξει το
σκορ. Συγκεκριμένα, στο 37', μετά από
προβολή του Μαρτίνου Χριστοφή, η
μπάλα βρήκε στον Ταραλίδη και κατέληξε
στα δίχτυα. Η Καρμιώτισσα στην εκπνοή
του ημιχρόνου είχε ένα σουτ με τον

Όρντο, το οποίο πέρασε άουτ. 
Με την έναρξη της επανάληψης ο

Ερμής έχασε την πολύ καλή ευκαιρία
στο 52', όταν ο Φροξυλιάς έκανε το
δυνατό σουτ, δίπλα από το κάθετο δοκάρι.
Στο 62' ο Μπάρμπαρο έκανε το άστοχο
σουτ. 

Το καθάρισε
Στο 77' ο Ερμής καθάρισε τον αγώνα, όταν
στην αντεπίθεση ο Ντα Σίλβα έδωσε στον
Μαρτίνιουκ και αυτός βρήκε τον Φροξυλιά,

ο οποίος με πλασέ πέτυχε το 2-0. 

Ερμής: Νουρεντινόφσκι, Χριστόφ, Ντε
Βρίσε, Μπενγκά, Χριστοφή, Μαϊσουράτζε,
Μαρτίνιουκ, Μπάουμαν (63’ Αρτάμπε),
Ντε Μέλο (31’ Φροξυλιάς), Παγιές (85
Γκραντίν), Ντα Σίλβα.
Καρμιώτισσα: Ντραγκόγιεβιτς, Σάλιακας,
Γουίλερ, Λοκόμπε, Ταραλίδης, Μπάρμπαρο,
Αντάμοβιτς, Βαττής (64’ Πάντος), Μανογιάν,
Πόλιανετς, Όρντος (67’ Σταύρου).
Κίτρινες: Μπένγκα.

Μονόδρομος 
και για τους δυο 

ΑΕΖ-ΑΡΗΣ 

Κωστής Σταυρινίδης 

Μονόδρομος είναι η νίκη (19:00 στο
Παφιακό) σήμερα, τόσο για την ΑΕΖ
όσο και για τον Άρη. Οι γηπεδούχοι
με τρίποντο (το πρώτο τους από την
πρεμιέρα) θα βρεθούν μετά από καιρό
εκτός των θέσεων που οδηγούν απευ-
θείας στον υποβιβασμό. Οι φιλοξε-
νούμενοι με τους τρεις βαθμούς θα
αφήσουν πίσω τους το σερί των απο-
τυχημένων αποτελεσμάτων και θα
μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερη
συνέχεια. Ιδιαίτερο είναι το σημερινό
παιγνίδι για τον τεχνικό του Άρη, Νι-
κόλα Μαρτίδη, αφού ήταν προπο-
νητής της ΑΕΖ μέχρι πριν από λίγους
μήνες, και αυτός που την οδήγησε
στην ιστορική άνοδό της στη μεγάλη
κατηγορία. 

Το δίδυμο Δημητρίου, Γαρπόζη
για την ΑΕΖ θα έχουν για πρώτη
φορά στη  διάθεσή τους τα νέα απο-
κτήματα της ομάδας, Σέργιο Πανα-
γιώτου, Ανδρέα Χρίστου και Βίλιμ
Ποσίνκοβιτς, από τους οποίους πε-
ριμένουν ότι θα αναπληρώσουν τα
κενά των ποδοσφαιριστών που απο-
χώρησαν. Από την πλευρά του ο τε-
χνικός του Άρη Νικόλας Μαρτίδης
θα έχει για πρώτη φορά στη διάθεσή
του τον Σουηδό αμυντικό Ράσμους
Σιοστέντ, που αναμένεται να ενισχύσει
τα μετόπισθεν της ομάδας. 

Τα αγωνιστικά δεδομένα 
Εκτός πλάνων για τους γηπεδούχους
είναι ο αρχηγός Μαμίδης, που συμ-
πλήρωσέ 6 κίτρινες κάρτες. Για τον
ίδιο λόγο είναι εκτός από πλευράς
Άρη ο Ευσταθίου. 

Η ομάδα της ΑΕΖ έχει αποδυνα-
μωθεί από τις αποχωρήσεις των Βι-
γιαφάνε, Αουρέλιο, Οζίας και Πάγ-
καλου, που κάνουν την προσπάθεια
της για παραμονή εξαιρετικά δύκολη.
Θα προσπαθήσει όσο έχει ελπίδες
να παλεύει για το καλύτερο, με την
ελπίδα ότι θα μπορέσει να μαζέψει
κάποιους βαθμούς που θα της δώ-
σουν την ευκαιρία να διεκδικήσει
την παραμονή της. 

Αντίθετα ο Άρης ενισχύθηκε με
τους Αουρέλιο, Παύλου και Σιοστέντ,
ενώ θα αποκτηθεί μέσα στην εβδο-
μάδα και επιθετικός. Αυτό που χρει-
άζεται η λεμεσιανή ομάδα είναι μια
νίκη για να αποκτήσει ξανά την αυ-
τοπεποίθησή της και την πίστη στις
δυνατότητές της, αφού να μην ξεχνάμε
ότι ο Άρης έχει πετύχει μόλις δύο
νίκες στο πρωτάθλημα.

Ο Εθνικός έκανε τα εύκολα, δύσκολα 
Επικράτησε με 2-3, αν και προηγήθηκε πριν από το ημιώρο με 0-3, με πρωταγωνιστή τον Ζελάγια 

Νίκη ανόδου στην 6η θέση για τον Ερμή 
Οι «φτεροπόδαροι» επικράτησαν με 2-0 της Καρμιώτισσας
και εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο την ήττα της Νέας Σαλαμίνας 
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ΑΕΛ 0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0 

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Μέτριο το χθεσινό παιχνίδι στο Τσίρειο,
με λιγοστές φάσεις μπροστά από τις δύο
εστίες, με αποτέλεσμα να συμβιβαστούν
στη λευκή ισοπαλία (όπως έγινε στο με-
ταξύ τους παιχνίδι τον πρώτο γύρο) και
να μοιραστούν τους βαθμούς. Οι δύο
ομάδες υστέρησαν στην τελική προσπά-
θεια και ήταν ο κυριότερος λόγος που
δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Το τελικό
αποτέλεσμα  δεν αφήνει ικανοποιημένη
καμιάν από τις δύο ομάδες, αφού η ΑΕΛ
απώλεσε δύο πολύτιμους βαθμούς στην
έδρα της και είδε την ψαλίδα από την κο-
ρυφή να ανοίγει στους πέντε βαθμούς
και από την δεύτερη θέση στους τέσσερεις.
Την ίδια ώρα είδε τον Απόλλωνα να μει-
ώνει τη μεταξύ τους διαφορά στον ένα
βαθμό. Από την άλλη, η Ανόρθωση πα-
ρουσιάστηκε αρκετά ανεβασμένη σε σχέ-
ση με τα προηγούμενα παιχνίδια, κράτησε
μπάλα, όμως υστέρησε στην τελική προ-
σπάθεια, παραμένοντας στα χαμηλά στρώ-
ματα. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ο Ρόνι
Λέβι δεν είχε τις απαιτούμενες επιλογές
στον πάγκο,  ώστε να πάρει βοήθειες. 

Μέτριο θέαμα
Στο πρώτο 45λεπτο οι δύο ομάδες
ταλαιπώρησαν την μπάλα, σε
ένα παιχνίδι που δεν είχε
καλό ρυθμό και έλειψαν οι
αξιόλογες φάσεις μπροστά στις
δύο εστίες, εάν εξαιρέσει κανείς το δεκά-
λεπτο από το 10' μέχρι το 20',  όταν το παι-
χνίδι πήρε καλό ρυθμό. Γενικότερα, οι
δύο ομάδες υπέπεσαν σε αρκετά λάθη, με
την Ανόρθωση να ελέγχει τον χώρο του
κέντρου και να είναι πιο απαιτητική από
την ΑΕΛ. Ωστόσο, υστέρησε αρκετά στην
τελική προσπάθεια. Από την άλλη, οι γη-
πεδούχοι παρουσιάστηκαν αρκετά πίσω
από τον καλό τους εαυτό, δεν μπορούσαν
να βγουν μπροστά με αξιώσεις ώστε να
δημιουργήσουν κινδύνους, και γενικότερα
δεν βρήκαν καθόλου ρυθμό στο α' μέρος. 

Ουσιαστικά, η καλύτερη φάση στο
πρώτο ημίχρονο για λογαριασμό της
ΑΕΛ ήταν στο 5' με την κεφαλιά του Λα-
φράνς από ευνοϊκή θέση, με την μπάλα
να περνά έξω. Καλή προϋπόθεση στη
φάση του 38' με τον Φορτούνα, ο οποίος
από πλεονεκτική θέση προτίμησε να
κάνει την κεφαλιά παρά το σουτ. Η Ανόρ-
θωση, εάν ήταν εύστοχη, θα μπορούσε
να πάει στα αποδυτήρια με το προβάδι-
σμα. Μόλις στο 5' ο Καμπρέρα ανάγκασε
τον Ρομό σε δύσκολη απόκρουση, όπως
και στο 34', όταν ο Καλό έπιασε το σουτ
αναγκάζοντας τον τερματοφύλακα της
ΑΕΛ σε δύσκολη απόκρουση. 

Λιγοστές φάσεις
Σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, στην
επανάληψη ο ρυθμός του αγώνα ήταν
πολύ καλύτερος, με την μπάλα να ανεβο-
κατεβαίνει στις δύο περιοχές, ωστόσο οι
φάσεις ήταν λιγοστές, μετρημένες στα δά-
κτυλα της μιας παλάμης. Η Ανόρθωση

εξακολούθησε να έχει την κατοχή της
μπάλας, ενώ η ΑΕΛ δυσκολευόταν αφάν-
ταστα να βρει τους διαδρόμους προς την
εστία του Κόπριβετς. Ουσιαστικά, η πρώτη
μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο 45λεπτο
καταγράφηκε στο 80' και ήταν για την
Ανόρθωση, με τον Σιβού να πιάνει την
κεφαλιά από ευνοϊκή θέση και την μπάλα
να περνά λίγο πάνω από το οριζόντιο δο-
κάρι. Η ΑΕΛ απάντησε πέντε λεπτά αρ-
γότερα, με τον Πίτι να πιάνει το δυνατό
σουτ έξω από την περιοχή και τον Κόπρι-
βετς να διώχνει δύσκολα. Στη συνέχεια
και μέχρι το τέλος του αγώνα, οι γηπεδούχοι
κράτησαν μπάλα, πίεσαν την αντίπαλη
άμυνα, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσουν
την ξεκάθαρη ευκαιρία για να παραβιά-
σουν την εστία του Κόπριβετς.

ΑΕΛ: Ρομό, Κυριάκου, Φορτούνα, Τζούνιορ,
Λαφράνς, Σοάρες, Σόουζα (39' Νικολάου),
Μπουένο (65' Μπλάνκο), Γεωργιάδης,
Σαβανέ (75' Πίτι), Αρουαμπαρένα. 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κόπριβετς, Γκιγιέρμε, Καλ-
δερόν, Ερέρο, Αγκιλάρ, Οικονομίδης
(90' Νικολάου), Σίβου, Ζοάο Βίκτορ,
Γκάμπριελ, Καρλίτος (94' Αριστοτέλους),
Καμπρέρα (75' Κολούνγκα).
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπουένο, Φορτούνα, Αρουαμ-
παρένα / Καρλίτος, Αγκιλάρ, Καλδερόν,
Σίβου
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βασίλης Δημητρίου.
ΒΟΗΘΟΙ: Νικόλας Καλησπέρας, Πέτρος
Πέτρου, Νεόφυτος Νεοφύτου (4ος)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Παναγιώτης Γερασίμου.

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
5' Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Καμ-

πρέρα, απέκρουσε δύσκολα ο Ρομό. 

14' Κεφαλιά του Λαφράνς, η μπάλα έξω. 

19' Σουτ του Καλδερόν από καλή θέση

στην περιοχή, η μπάλα κόντραρε στο

σώμα του Λαφράνς.

20' Καλό σουτ του Μπουένο, έδιωξε

δύσκολα σε κόρνερ ο Κόπριβετς. 

34' Σουτ του Καλό, πέφτει σωτήρια ο

Ρομό και αποκρούει με υπερένταση την

μπάλα.

38' Κεφαλιά του Φορτούνα από πλεονε-

κτική θέση, μάζεψε εύκολα ο Κόπριβετς. 

80' Μετά από εκτέλεση φάουλ ο Σίβου

έπιασε την κεφαλιά, ωστόσο έστειλε

την μπάλα μόλις έξω. 

81' Μελέ στην περιοχή της Ανόρθω-

σης, δεν μπορεί να σκοράρει η ΑΕΛ.

85' Δυνατό σουτ του Πίτι, έδιωξε δύ-

σκολα ο Κόπριβετς.

Σήμερα για Σόουζα
Ο Θεόδωρος Αντωνίου, μιλώντας στη
Cytavision, αναφέρθηκε και στον τραυ-
ματισμό του Λούκας Σόουζα, λέγοντας:
«Μια πρώτη διάγνωση που έγινε από
τον γιατρό της ομάδας είναι πως έχει
κάκωση συνδέσμου. Θα περάσει αύριο
(σ.σ. σήμερα) από εξετάσεις και θα δούμε.
Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό».

Χριστοδούλου:
«Το χειρότερο ημίχρονο»
Την άποψη ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν
το χειρότερο επί των ημερών του στην
ομάδα, εξέφρασε στη συνέντευξη Τύπου
ο Πάμπος Χριστοδούλου: «Πετάξαμε στα
σκουπίδια 45 λεπτά. Υπήρχε μια τετράδα
παιχνιδιών, την οποία έπρεπε να διαχει-
ριστούμε σωστά. Εμείς δεν είμαστε σε
θέση να κάνουμε ροτέισιον και να έχουμε
την ίδια δυναμική. Η ομάδα χτίστηκε με
λιγότερο μπάτζετ σε σχέση με τις ομάδες
που είναι κοντά μας. Τα παιδιά προσπά-
θησαν και έδωσαν αρκετές δυνάμεις. Στο
πρώτο ημίχρονο η Ανόρθωση μπορούσε
να προηγηθεί. Μπορεί να κάναμε το χει-
ρότερο 45λεπτο όσο είμαι εγώ στην ΑΕΛ.

Είχαμε και τον τραυματισμό του Λούκας,
εύχομαι να μην είναι κάτι σοβαρό. Στο
δεύτερο ημίχρονο πατούσαμε καλύτερα
και βρήκαμε ευκαιρίες στα τελευταία
15λεπτα, λόγω ατυχίας δεν καταφέραμε
να σκοράρουμε. Η ΑΕΛ θα δίνει τα πάντα
κάθε εβδομάδα σε πρωτάθλημα και κύ-
πελλο για το καλύτερο δυνατό. Στο πο-
δόσφαιρο υπάρχουν όλα τα αποτελέσματα
και πρέπει να κάνουμε υπομονή, θέλουμε
να χτίσουμε ομάδα με παρόν και μέλλον.
Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση, ο κ. Λέβι
κάνει πολύ καλή δουλειά».

Λέβι: «Επικίνδυνη η κατάσταση»
Ο Ρόνι Λέβι στάθηκε κυρίως στις πε-
ριορισμένες επιλογές που έχει στον πάγ-

κο, εκφράζοντας την ευχή να βρεθεί μια
λύση στα διοικητικά, πριν ολοκληρωθεί
η μετεγγραφική περίοδος. 

«Ήρθαμε σε ένα δύσκολο παιχνίδι
απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Νο-
μίζω ότι ξεκινήσαμε καλά, είχαμε κατοχή
και πιστεύω ότι μπορούσαμε να κά-
νουμε περισσότερες φάσεις για γκολ.
Το δεύτερο μέρος ήταν διαφορετικό, η
ΑΕΛ μάς πίεσε. Ξέρετε πως η κατάστασή
μας είναι πολύ δύσκολη. Αυτήν  τη
στιγμή έχουμε μόνο 12 ποδοσφαιριστές
στις προπονήσεις, χωρίς πολλές επι-
λογές στον πάγκο. Η κατάστασή μας
είναι πολύ επικίνδυνη και ελπίζω να
φτιάξει πριν τελειώσει η μετεγγραφική
περίοδος».

Το τρίτο ημίχρονο…

«Χ»αμένοι
και οι δύο
«Χ»αμένοι
και οι δύο
«Χ»αμένοι
και οι δύο
«Χ»αμένοι
και οι δύο
«Χ»αμένοι
και οι δύο
«Χ»αμένοι
και οι δύο

Αντιμετώπισαν
πρόβλημα στη

δημιουργία φάσεων
και υστέρησαν στην
τελική προσπάθεια,

με αποτέλεσμα να μη
μείνει καμιά

ικανοποιημένη  
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ΑΠΟΕΛ

Γιάννης�Παπαϊωάννου

Ο
ΑΠΟΕΛ πέτυχε αυτό που

ήθελε απέναντι στη Δόξα.
Έφτασε στην 4η σερί  νίκη
του και διατηρήθηκε στο
πιο ψηλό σκαλοπάτι του

βαθμολογικού πίνακα. Ο ΑΠΟΕΛ, και
αυτό είναι σημαντικό, στα τελευταία
τέσσερα παιχνίδια, που ήταν στα μέτρα
του, δεν άφησε χαμένο βαθμό. Άλλωστε
σε αυτούς τους αγώνες η κάθε απώλεια
είναι και μεγάλο πισωγύρισμα. Αυτήν
τη φορά η ομάδα του Τόμας Κρίστιανσεν
μπορεί να μην πραγματοποίησε και
την καλύτερή της εμφάνιση, όμως αυτό
που μέτρησε ήταν η ουσία και η απο-
τελεσματικότητα στις λίγες φάσεις που
δημιούργησε στην εστία τής προσφυ-
γικής ομάδας. Ο Πιέρος Σωτηρίου,
μετά το χατ-τρικ που έκανε στον αγώνα
με τον Άρη, πέτυχε προχθές ακόμη
ένα τέρμα και έφτασε τα 13 στο πρω-
τάθλημα. Από την άλλη ο Ντε Καμάργκο,
που άνοιξε το σκορ στο Μακάρειο,
έφτασε τα πέντε. Οι δυο επιθετικοί του
ΑΠΟΕΛ βρήκαν τον δρόμο προς τα
δίκτυα και οδήγησαν τον ΑΠΟΕΛ σε
μια ακόμη σημαντική νίκη. Αξίζει να
αναφερθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο
πέτυχαν και τα δυο γκολ έδειξε την
ποιότητα που διαθέτουν, αν και ο ΑΠΟ-
ΕΛ στοχεύει στην ισχυροποίηση της
γραμμής κρούσης. Ο ΑΠΟΕΛ στο παι-
χνίδι με τη Δόξα έκανε απλό παιχνίδι,
που ήταν όλο ουσία, και μπορούμε να
το συγκρίνουμε με αυτό που πραγμα-
τοποίησε με τον Ερμή πριν από τέσσε-
ρεις αγωνιστικές. Τότε έκανε σπουδαίο
παιχνίδι, έχασε αμέτρητες ευκαιρίες
και φυσικά δυο πολύτιμους βαθμούς.
Άλλωστε, σε αυτήν την κρίσιμη καμπή
του πρωταθλήματος, αυτό που μετρά

είναι η αποτελεσματικότητα και οι νίκες,
τίποτα άλλο. 

Και τώρα Σαλαμίνα 
Η προσοχή στον ΑΠΟΕΛ είναι πλέον

επικεντρωμένη στον αγώνα της ερχό-
μενης Τετάρτης με τη Νέα Σαλαμίνα,
στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16»
του Κυπέλλου Coca-Cola. O ΑΠΟΕΛ,
που έχει στόχο το νταμπλ, θέλει να πάρει
το αποτέλεσμα που θα του δώσει προ-
βάδισμα πρόκρισης στην προημιτελική
φάση. Το ιδανικό φυσικά είναι η νίκη
με μηδέν παθητικό. Οι «γαλαζοκίτρινοι»
θέλουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες

και στον θεσμό του Κυπέλλου, που θα
ανεβάσει ακόμη περισσότερο το ηθικό
ενόψει του εντός έδρας αγώνα πρωτα-
θλήματος της Κυριακής με την ΑΕΖ. 

Με Μερκή και Ιωάννου
Στο αγωνιστικό μέρος, οι Μπερτόλιο

και Αστίθ έκαναν φυσιοθεραπεία και
γυμναστήριο στη χθεσινή προπόνηση
και όλα συνηγορούν ότι δεν υπολογί-
ζονται στον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα.
Έτσι ο Τόμας Κρίστιανσεν το πιο πιθανό
θα διατηρήσει το αμυντικό δίδυμο Μερ-
κή και Ιωάννου. Το θετικό είναι ότι ο
ΑΠΟΕΛ, παρά το μεγάλο κενό του Καρ-

λάο στα δυο παιχνίδια μέχρι τώρα (με
Άρη και Δόξα), διατήρησε το μηδέν
παθητικό. 

Ο Μπαράλ ο πρώτος 
Όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας,

τα δεδομένα για τον επιθετικό έχουν ξε-
καθαρίσει. Ο Μπαράλ είναι ο εκλεκτός.
Είναι ο παίκτης που θέλει ο Τόμας Κρί-
στιανσεν και πλέον μένουν τα τυπικά
για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής.
Αναμενόταν τα μεσάνυκτα στην Κύπρο,
να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και
να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας
μέχρι το τέλος της σεζόν. 

Σε αναμονή για Γιαμπερέ 
Ξεκάθαρα είναι τα δεδομένα για τη

θέση του κεντρικού αμυντικού. Ο ποδο-
σφαιριστής που θέλει ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ
είναι ο Γιαμπερέ. Οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι πήρε την απόφαση και δεν θα συ-
νεχίσει την καριέρα του στην Ανζί. Τώρα
απομένει να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί
την πρόταση του ΑΠΟΕΛ και αυτό θα γίνει
εντός της εβδομάδας. Το σίγουρο είναι ότι
εάν κάτι πάει στραβά, τότε υπάρχει έτοιμη
εναλλακτική λύση. Όσο για τον μέσο, δεν
έγινε ακόμη πρόταση και σύντομα θα
παρθεί η απόφαση σε ποιον παίκτη θα κα-
ταθέσουν πρόταση οι «γαλαζοκίτρινοι». 

Ουσία, αποτελεσματικότητα και διατήρηση κορυφής 
Η προσοχή στον αγώνα Κυπέλλου με τη Νέα Σαλαμίνα, με την ενίσχυση Μπαράλ 
να θεωρείται η πρώτη προσθήκη για τους «γαλαζοκίτρινους». Σε αναμονή για Γιαμπερέ 

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Η ΑΕΚ κέρδισε τη Σαλαμίνα, αλλά την
ίδια ώρα κέρδισε και πάλι αυτούς τους
οπαδούς της που είναι δύσπιστοι. Αυτούς
τους οπαδούς της που έχουν πάρα πολλές
απαιτήσεις και χάνουν εύκολα την πίστη
τους. Με τη νίκη απέναντι στη Σαλαμίνα
και κυρίως με τον τρόπο που ήρθε, οι
παίκτες του Ιμανόλ Ιδιάκεθ κατάφεραν
να πείσουν αυτούς, αλλά και εαυτούς.
Επειδή κάποιοι παίκτες τον τελευταίο
καιρό έχασαν την αυτοπεποίθησή τους
και το πάθος, που ήταν ένα από τα
στοιχεία που έκαναν την ομάδα της Λάρ-
νακας να ξεχωρίζει και να διακρίνεται
τα τελευταία χρόνια. Μετρημένη εμφά-
νιση. Παίκτες που έτρεχαν από την αρχή
μέχρι το τέλος χωρίς να χάνουν την αυ-
τοσυγκέντρωσή τους. Αρκετοί αυτομα-
τισμοί και ωφέλιμη κατοχή της μπάλας.
Αρκετές τελικές προσπάθειες και νωρίς
δεύτερο γκολ και απομάκρυνση άγχους.
Συντήρηση δυνάμεων, αφού μεθαύριο
έχουν τον επαναληπτικό κυπέλλου με
την Καρμιώτισσα στο ΓΣΖ. Πέρασαν πε-
ρίπου δύο μήνες για να δούμε την ΑΕΚ
να συνδυάζει νίκη και καλό ποδόσφαιρο
και αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να
κτίσουν πάνω σε αυτόν τον άνετο τρόπο
παιχνιδιού. Έπαιζαν με μια ομάδα που
είναι στην έκτη θέση και είχε και αυτή
τα δικά της κίνητρα, κι όμως οι στιγμές
που η ΑΕΚ κινδύνεψε ήταν πολύ λίγες.
Αυτό οφείλεται περισσότερο στον τρόπο

παιχνιδιού των «κιτρινοπράσινων». Άρι-
στη ανασταλτική λειτουργία και σημάδια
ανάκαμψης από κάποιους παίκτες «κλει-
διά». Η νίκη αυτή, ήταν το καλύτερο
φάρμακο για να πειστούν άπαντες ότι

αυτοί οι παίκτες δεν ξέχασαν την μπάλα
που ήξεραν, αλλά αιτιολογημένα είχαν
κάποια αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία
τους έριξαν από την κορυφή της βαθμο-
λογίας. Κρίση αποτελεσμάτων, όπως

πολύ σωστά επεσήμανε ο Ιβάν Τρισκόφ-
σκι μετά το τέλος του αγώνα με τη Σαλα-
μίνα. Κρίση υπήρχε και στις εμφανίσεις,
όμως κάποιοι έμπειροι παίκτες στην
ομάδα, όπως ο διεθνής Σκοπιανός και

αρκετοί άλλοι, έχουν τις δυνατότητες και
τις ικανότητες να ανατρέπουν δεδομένα
και να επαναφέρουν την ομάδα τους
στον σωστό δρόμο. Η εμπειρία τους μπο-
ρεί να παρασύρει και τους υπόλοιπους
παίκτες να ξεπεράσουν την κακή πα-
ρένθεση. Η αμέσως επόμενη μέρα φέρνει
ακόμη μεγαλύτερη εμπειρία και καθαρό
μυαλό ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Με αλλαγές και πάλι στο κύπελλο
Στον αγώνα με τη Σαλαμίνα ο Ιμανόλ

Ιδιάκεθ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές
στην ενδεκάδα του. Είδαμε και πάλι τον
Τρουγιόλς στο αρχικό σχήμα και με πολύ
καλή απόδοση. Είδαμε και πάλι στην επί-
θεση τον Τρισκόφσκι, ο οποίος όχι μόνο
σκόραρε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι,
αλλά έτρεχε ασταμάτητα σε όλο το γήπεδο.
Είδαμε βελτιωμένη αμυντική λειτουργία
και πολλά τρεξίματα απ’ όλη την ομάδα.
Έτσι, οι αλλαγές στο κύπελλο την Τετάρτη
με την Καρμιώτισσα πρέπει να θεωρούνται
δεδομένες. Ο Άλβες αναμένεται να αρχίσει
βασικός, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε κα-
θόλου με τη Σαλαμίνα. Αγωνίστηκε για
ένα δεκάλεπτο στην επίθεση και το νέο
απόκτημα Έλβρι Μαλόκου. Με την Καρ-
μιώτισσα, ίσως και αυτός να βρεθεί στο
αρχικό σχήμα. Το ρόστερ υπάρχει και
έχει και ποιότητα, η οποία,  αν αξιοποιηθεί
και διαχειριστεί σωστά, τότε ναι, η ομάδα
της Λάρνακας μπορεί να αντέξει μέχρι το
τέλος στη διεκδίκηση και του πρωταθλή-
ματος και του κυπέλλου, και αυτό επιβε-
βαιώθηκε και στο τελευταίο παιχνίδι με
τη Σαλαμίνα.

Βελτιωμένη και πειστική
Οι «κιτρινοπράσινοι» πέτυχαν ακόμη μια σημαντική νίκη και τώρα στρέφονται στον επαναληπτικό με την Καρμιώτισσα
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Δεν ανέδειξε νικητή το μεγάλο ντέρμπι
Γιουνάιτεντ-Λίβερπουλ. Οι δύο ομά-
δες έφεραν ισοπαλία 1-1 σε ένα σπου-
δαίο ματς από κάθε άποψη. Αμφότερες
ήθελαν να κερδίσουν, το έδειξαν σε
όλον τον αγώνα. Η Λίβερπουλ έφτασε
πιο κοντά αφού προηγηθήκε στο 26’
με πέναλτι του Μίλνερ (για ακατα-
νόητο λόγο ο Πογμπά έπαιξε την
μπάλα με τα χέρια σε μία μακρινή
ακίνδυνη μπαλιά) και κράτησε το 1-
0 μέχρι το 84’, όταν ο Ιμπραΐμοβιτς
ισοφάρισε. Σε όλο το διάστημα που
μεσολάβησε η Γιουνάιτεντ είχε πε-
ρισσότερη κατοχή και βρήκε ευκαι-
ρίες για να ισοφαρίσει. Η Λίβερπουλ
πρέσαρε συνεχώς και αποτελεσμα-
τικά, κέρδιζε μπάλες και έβγαζε πολύ
επικίνδυνες φάσεις. Με βάση τη γε-
νική εικόνα το αποτέλεσμα κρίνεται
δίκαιο. Συνεχίστηκε το τρελό ρεκόρ
του Μίλνερ, αφού όσες φορές σκό-
ραρε (46 φορές), η ομάδα του δεν
έχασε. Αυτή ήταν η πρώτη φορά από
τη σεζόν 1987-88 που οι ομάδες
είχαν ισοπαλίες στα δυο ραντεβού
της σεζόν για την Premier League.
Στο -7 από την κορυφή οι «Κόκκινοι»,
στο -4 από την τετράδα η Γιουνάιτεντ. 

Ο εφιάλτης του Πεπ
Εφιαλτικό ταξίδι στο Λίβερπουλ για τη

Σίτι, και η πρόσφατη παράδοση (δυο νίκες)
στο Γκούντισον Παρκ πήγε περίπατο... Η
Έβερτον ήταν καταιγιστική, διέλυσε με 4-0
τους Πολίτες και ο Γκουαρδιόλα υπέστη
τη βαρύτερή του ήττα σε αγώνα πρωτα-
θλήματος. Η Έβερτον ήταν προσηλωμένη
στα ανασταλτικά της καθήκοντα, ενώ όταν
της δόθηκε η ευκαιρία εκμεταλλεύθηκε το
λάθος της αντιπάλου. Ο Κλισί έκανε την...
γκάφα, ο Μιραλάς μοίρασε υπέροχα και
Λουκάκου στο 34ο λεπτό πέτυχε το 1-0.
Εφιαλτικό ξεκίνημα στην επανάληψη για
τη Σίτι, αφού οι γηπεδούχοι στην πρώτη
τους φάση σκόραραν. Από πάσα του Μπάρ-
κλεϊ, ο Μιραλάς με υπέροχο διαγώνιο σουτ
πέτυχε το 2-0. Ο Πεπ προσπάθησε να
απαντήσει με την είσοδο του Ιεανάτσο στο
ματς, αλλά η Σίτι ήταν αδύναμη να απειλήσει
την αντίπαλη εστία. Τα "Ζαχαρωτά" ήταν
άψογα στημένα και στο 79' έφτασαν σε ένα
τρίτο γκολ. Εντυπωσιακή επέλαση του Ντέι-
βις, η μπάλα έφτασε στον Μπάρκλεϊ, ο
οποίος του μοίρασε ξανά και ο 18χρονος
με άψογο πλασέ πέτυχε το πρώτο του τέρμα
στην Premier League! Oι εκπλήξεις δεν
σταμάτησαν εκεί, αφού δίχτυα βρήκε και ο
Λούκμαν στις καθυστερήσεις.

Η Ρόμα πέρασε από το Ούντινε (0-
1), ενώ η Νάπολι έριξε 3άρα (3-1)
στην Πεσκάρα και η Λάτσιο έκανε
μεγάλη νίκη (2-1) επί της Αταλάντα.
Έτσι η κατάσταση στις θέσεις πίσω
από την κορυφή δεν άλλαξε στην
Ιταλία. Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπα-
λέτι μπήκε καλά στο ματς, είχε δύο
φάσεις στο πρώτο 5λεπτο με τους
Τζέκο-Ελ Σαράουι και τελικά άνοιξε
το σκορ στο 12' με το σουτ του Ναϊνγ-
κολάν (0-1). 

Στο Νάπολι-Πεσκάρα, το ημίχρονο
έληξε 0-0, αλλά στο 47' ο Τονέλι με
κεφαλιά έκανε το 1-0  για να ακο-
λουθήσει αμέσως μετά, στο 50', το 2-
0 με τον Χάμσικ. Στο 85' ήρθε το 3-0
με την προβολή του Μέρτενς.  Το
μόνο που κατάφερε η Πεσκάρα ήταν
να μειώσει σε 3-1 στο 94' με το πέναλτι
του Καπράρι. 

Η Λάτσιο αντέδρασε όταν η Ατα-
λάντα πήρε το προβάδισμα στο Olim-
pico και κέρδισε με 2-1. Στο 21' ο
Πετάνια  έκανε το 0-1, που παρέμεινε
μέχρι τις καθυστερήσεις του πρώτου
μέρους, όταν ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς
ισοφάρισε (1-1). Το γκολ της νίκης
ήρθε στο 68' με πέναλτι του Ιμόμπιλε.
Αν και βρέθηκε να χάνει νωρίς από
την Παλέρμο στην έδρα της, η Σα-
σουόλο αντέδρασε άψογα και επιβλή-
θηκε 4-1. Έμπολι και Σαμπντόρια
έμειναν στο 0-0. 

ΙΤΑΛΙΑΤα είχε όλα εκτός από νικητή
Ισόπαλες 1-1 Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ σε ένα σπουδαίο ντέρμπι

ΕΛΛΑΔΑ

Σε ένα ντέρμπι που θα ξεχαστεί πολύ
γρήγορα, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έμειναν
στο 0-0 στο γήπεδο «Απόστολος Νικο-
λαΐδης», στο πλαίσιο της -εξ αναβολής-
11ης αγωνιστικής της Super League. Οι
«πράσινοι» ολοκληρώνουν τον πρώτο
γύρο του πρωταθλήματος στην 4η θέση,
μένοντας πίσω από Πανιώνιο και Ξάνθη,
ενώ η Ένωση ισοβαθμεί στην 5η θέση
με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο Ζοζέ Μοράις επιφύλαξε μία έκ-
πληξη στην ενδεκάδα του «Δικεφάλου»,
με τη χρησιμοποίηση του Αϊντάρεβιτς
αντί του Γιόχανσον. Από την άλλη πλευρά,
χωρίς να έχει πολλές επιλογές λόγω των
απουσιών, ο Μαρίνος Ουζουνίδης έδωσε
θέση βασικού στον νεαρό Ευαγγέλου,
που έκανε το ντεμπούτο του σε αγώνα
πρωταθλήματος. Την απειρία του 19χρο-
νου σέντερ-μπακ λίγο έλειψε να πλη-
ρώσουν οι «πράσινοι» μόλις στο 3ο
λεπτό, καθώς από δικό του λάθος ο Μάν-
ταλος έγινε κάτοχος της μπάλας, αλλά το
σουτ που επιχείρησε από πλάγια θέση
κατέληξε στην εξωτερική πλευρά της
εστίας.

Τα πολλά λάθη και η απουσία αξιό-
λογων φάσεων χαρακτήρισαν το πρώτο
ημίωρο του ντέρμπι. Μετά το 30’ τα
πράγματα βελτιώθηκαν κάπως, με την
ΑΕΚ να απειλεί στο 32’ σε φάουλ του
Γκάλο, όπου η μπάλα κόντραρε και πήρε
κατεύθυνση προς το τέρμα, όμως ο Οδυσ-
σέας Βλαχοδήμος δεν αιφνιδιάστηκε και
έδιωξε. Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά
στο γκολ στο 37’, με τον Βιγιαφάνιες να
βγάζει τον Λέτο τετ-α-τετ, αλλά ο Μπάρκας
κράτησε το «μηδέν». Τρία λεπτά αργότερα
ήταν σειρά της Ένωσης να απειλήσει με
κοντινή προβολή του Λαμπρόπουλου,
όμως η μπάλα κόντραρε στον Ευαγγέλου
κα κατέληξε κόρνερ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με
ακόμη μία καλή φάση για την ΑΕΚ, με
το σουτ του Πατίτο Ροντρίγκες να φεύγει
λίγο άουτ στο 54’. Δύο λεπτά αργότερα ο
Παναθηναϊκός «άγγιξε» το γκολ, με τον
Παναγιώτη Βλαχοδήμο να κάνει το γύ-
ρισμα, τον Ντίντακ να γλιστράει και να
αφήνει μόνο του τον Βιγιαφάνιες, το
πλασέ του οποίου όμως απέκρουσε ο
Μπάρκας. Ο τερματοφύλακας της Ένω-

σης είχε άλλη μία καίρια επέμβαση στο
64’, όταν βγήκε γρήγορα στα όρια της
περιοχής του και πρόλαβε με τα πόδια
τον επελαύνοντα Λέτο. Γενικότερα, στο
τελευταίο ημίωρο οι «πράσινοι» ήταν
ανώτεροι, αλλά δεν είχαν βοήθειες από
τον Μπεργκ κι έτσι δεν μπόρεσαν να
πετύχουν το «χρυσό» γκολ, απέναντι σε
μία ΑΕΚ που όσο περνούσε η ώρα οπι-
σθοχωρούσε, δείχνοντας ότι μάλλον την
άφηνε ικανοποιημένη η ισοπαλία.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μαρίνος Ουζουνί-

δης): Οδ. Βλαχοδήμος, Μαρινάκης, Τε-
λάντερ, Ευαγγέλου, Χουλτ, Κουρμπέλης,
Λουντ, Π. Βλαχοδήμος (73’ Μπουμάλ),
Βιγιαφάνιες, Μπεργκ, Λέτο.
ΑΕΚ (Ζοζέ Μοράις): Μπάρκας, Γκάλο,
Ντίντακ, Κολοβέτσιος, Λαμπρόπουλος,
Αϊντάρεβιτς (75’ Γιόχανσον), Χριστοδου-
λόπουλος (68’ Βάργκας), Σιμόες, Μάν-
ταλος, Ροντρίγκες, Πέκχαρτ (68’ Αλμέι-
δα).

Τα αποτελέσματα: 

Βέροια-Λεβαδειακός 2-0 

Πλατανιάς-Ολυμπιακός 2-2

Ξάνθη-ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Αστέρας Τρίπολης-Παναιτωλικός 4-1 

Ατρόμητος-Πανιώνιος 1-2 

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 0-0

Ηρακλής-Κέρκυρα Αναβλήθηκε           

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Αναβλήθηκε

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Ολυμπιακός 34-8 38

2. Πανιώνιος 21-12 28 

3. Ξάνθη 19-13 28

4. Παναθηναϊκός 18-9 26

5. ΑΕΚ 21-13 22

6. ΠΑΣ Γιάννινα 17-15 22

7. Πλατανιάς 15-17 21

8. Ατρόμητος 16-20 21

9. ΠΑΟΚ 19-11 20

10. Αστέρας Τρίπολης 18-22 18

11. Παναιτωλικός 18-20 16

12. Κέρκυρα 9-17 13

13. ΑΕΛ 14-21 13

14. Λεβαδειακός 12-28 12

15. Βέροια 8-22 11

16. Ηρακλής 9-20 7

* Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς

Αυτό το ντέρμπι θα ξεχαστεί γρήγορα
ΠΑΟ και ΑΕΚ έμειναν στο 0-0 και δεν εκμεταλλεύτηκαν τις απώλειες του Ολυμπιακού 
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