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έπιςτροφΗ ςτις… απωλέιές

έδραιωνέται 
ςτΗν κορύφΗ! 

ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΠΟΥ 

ΤΟΥ ΑΠΕΜΕΙΝΕ, Ο ΑΠΟΕΛ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΕΖ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΔΡΑΙΩΘΕΙ 

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΑΕΚ

ΣΕΛΙΔΑ 32

μονοπλέύρο 
‘χ’αμογέλο 

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΦΤΑΣΕ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΝΙΚΗ ΣΤΟ 

«ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ», ΑΛΛΑ Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΕΙ 

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗ. ΜΕ ΔΥΟ ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ 

ΓΚΟΛ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΤΙΔΑ 

ΣΕΛΙΔΑ 27

Η έκπλΗξΗ τΗς 20Ης αγωνιςτικΗς ςΗμέιωθΗκέ 
ςτο «τςιρέιο». Η αέκ δέν μπορέςέ να νικΗςέι 
τον μαχΗτικο αρΗ, μέ αποτέλέςμα να χαςέι

πολύτιμο έδαφος ςτΗ μαχΗ τού τιτλού
ΣΕΛΙΔΑ 30
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Η
διπλή αναμέτρηση (την πε-

ρασμένη και την ερχόμενη
Τετάρτη) Ανόρθωσης -
ΑΣΙΛ για το κύπελλο Κόκα
Κόλα είναι μόλις η 1η επί-

σημη ανάμεσα στις δύο ομάδες έπειτα από
40 χρόνια (στο πρωτάθλημα), ενώ πέρασαν
42 χρόνια από την τελευταία αναμέτρηση
Κυπέλλου. Οι παλιοί θα θυμηθούν νο-
σταλγικές στιγμές από το ΓΣΕ και το «Γρη-
γόρης Αυξεντίου», στην Αμμόχωστο και
στη Λύση. Δυστυχώς τα τελευταία επίσημα
παιχνίδια έγιναν μετά την εισβολή και σε
γήπεδα της ελεύθερης Κύπρου. 

Ανόρθωση και ΑΣΙΛ διατηρούσαν
πάντα στενές, φιλικές σχέσεις σε όλα τα
επίπεδα. Αρκετοί ποδοσφαιριστές φόρεσαν
τη φανέλα και των δύο σωματείων. Πρώτη
χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του Κώστα
Αττά που στη δεκαετία του ‘60 πανηγύρισε
πολλούς τίτλους με την Ανόρθωση και
αμέσως επόμενη του Στέφανου Λυσάνδρου
τη δεκαετία του ‘70. Μάλιστα η μετεγγραφή
του Στέφανου από τον ΑΣΙΛ στην Ανόρθωση
συνδυάστηκε με την παράλληλη σταδιακή
μετακίνηση πολλών παικτών από την
«Κυρία» (που έκανε ανανέωση δυναμι-
κού) προς την ομάδα της Λύσης. Αναφέ-
ρουμε τους Δώρο, Ττοφή, Β. Λάρκου,
Αχιλλέα, Σώτο, Κ. Κοκκινή, Φλώρη και Γ.
Παναγίδη.   

Κύπελλο ‘74-’75

Μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974 και
τον ξεριζωμό, Ανόρθωση και ΑΣΙΛ προ-
σπαθούσαν, όπως όλα τα προσφυγικά
σωματεία, να επιβιώσουν και να σταθούν
στα πόδια τους. Αντιμετώπιζαν φυσικά
τεράστια προβλήματα. Η Ανόρθωση χρη-
σιμοποιούσε διάφορες έδρες, ξεκινώντας
από το Δημοτικό Στάδιο Αραδίππου, τη
στιγμή που ο ΑΣΙΛ (είχε ανακηρυχτεί
πρωταθλητής  Β’ Κατηγορίας τη χρονιά
‘73-’74) βρήκε στέγη στο ΓΣΟ Λεμεσού.
Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι δύο ομάδες
ξεκίνησαν μαζί προετοιμασία στη Λεμεσό,
υπό τις οδηγίες του Πανίκου Ιακώβου.

Η κλήρωση του κυπέλλου τούς έφερε
αντίπαλους σε μονό αγώνα και η Ανόρ-
θωση επικράτησε στην Αραδίππου με 7-
1. Από δύο γκολ πέτυχαν οι Παναγίδης,
Τάρταρος, Φοίβος και ένα ο Αντωνάκης.
Η Ανόρθωση κατάφερε εκείνη τη χρονιά
να κατακτήσει το τρόπαιο. Στον 2ο γύρο
απέκλεισε με 8-7 στα πέναλτι (2-2 ο
αγώνας) την Αλκή, στον ημιτελικό νίκησε
με 1-0 τον Απόλλωνα και στον τελικό (6
Ιουλίου 1975 στο ΓΣΠ) με 3-2 την ΕΝΠ
στην παράταση. Φάνος, Κοβής, Νικόλας,
Αρτέμης, Στέφανος, Τάρταρος, Θεοχαρίδης,
Μάντης, Σολέας, Αντωνάκης, Φώτος, Φοί-
βος, Αχιλλέας, Παμπόρης, Παττίχης και
Σαββίδης ήταν οι παίκτες της Ανόρθωσης,
ενώ ο ΑΣΙΛ βασίστηκε στους Κ. Κουή,
Κόκκινο, Παρπούνα, Φλώρη, Τούγκο,
Χριστόφορο, Ντάκκα, Παντελάκη, Ψαριά,
Α. Αλεξάνδρου και Παναγίδη. 

Πρωτάθλημα ‘76-’77

Σε επίπεδο πρωταθλήματος οι δύο ομάδες
συναντήθηκαν για τελευταία φορά πριν
ακριβώς από 40 αγωνιστικές περιόδους.
Ο ΑΣΙΛ υποβιβάστηκε εκείνη τη χρονιά.
Στο 1ο γύρο στο Δασάκι της Άχνας η ομάδα
της Αμμοχώστου επικράτησε με 2-1, με
γκολ των Φώτου και Σολέα, ενώ στον 2ο
γύρο είχαμε ισοπαλία 1-1. Ήταν μάλιστα
και η πρώτη ισοπαλία με σκορ, αφού οι
τρεις προηγούμενες ήταν «λευκές».   

Συνολική προϊστορία

Στο πλαίσιο του πρωταθλήματος, η Ανόρ-
θωση και ο ΑΣΙΛ αγωνίστηκαν 16 φορές.
Ο ΑΣΙΛ ήταν η 1η ομάδα εκτός των μεγάλων
πόλεων που ανέβηκε στην 1η κατηγορία
και κάποια στιγμή απέκτησε το προσωνύμιο
«φονέας των γιγάντων», αφού κατέγραψε

επιτυχίες απέναντι στις μεγάλες ομάδες του
ποδοσφαίρου μας. Δέκα αγώνες ανάμεσα
σε Ανόρθωση και ΑΣΙΛ έγιναν πριν από
το ‘74 και άλλοι έξι μετά την εισβολή. Στην
πρώτη χρονιά που βρέθηκαν αντιμέτωποι,
την περίοδο ‘67-’68, πέτυχαν από μία νίκη.
Συνολικά η Ανόρθωση πέτυχε 10 νίκες, ο
ΑΣΙΛ δύο, ενώ τέσσερεις αγώνες έληξαν
ισόπαλοι. Τα γκολ 33-10 για την Ανόρθωση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ
της Ανόρθωσης - δεν κατέστη δυνατό να
εξευρεθούν και οι σκόρερ του ΑΣΙΛ. 

1967-68

Ανόρθωση-ΑΣΙΛ ....................................... 4-0 
(Αντωνάκης 2, Πιερής, Ζάγκυλος)

ΑΣΙΛ-Ανόρθωση......................................3-1 
(Ζάγκυλος)
1968-1969

Ανόρθωση-ΑΣΙΛ......................................1-0 
(Κ. Κοκκινής)

ΑΣΙΛ-Ανόρθωση..................................... 0-0

Στην πρώτη μεταξύ τους ισοπαλία ο
ΑΣΙΛ αγωνίστηκε με τους Ξυστούρη, Περ-
σιάνη, (Ιακώβου), Κόκο, Παπαπέτρου,
Άντρο, Τέκκη, Μιτή, Χριστόφορο, Πανίκο,
Φωκαΐδη (Καλλή) και η Ανόρθωση με
τους Φάνο, Μέρτακκα, Κκαρά, Ττοφή,
Φλώρη, Κώστα, Μάντη (Κοκκινή), Αντω-
νάκη, Γιάννο, Χαραλάμπους και Παναγίδη. 

1969-70

Ανόρθωση-ΑΣΙΛ......................................3-1 
(Αντωνάκης, Κοκκινής, Γιάννος)

ΑΣΙΛ-Ανόρθωση..................................... 0-0
1970-71

Ανόρθωση-ΑΣΙΛ..................................... 0-0
ΑΣΙΛ-Ανόρθωση 0-3 
(Παναγίδης 3)
1972-73

Ανόρθωση-ΑΣΙΛ..................................... 1-0 
(Σολέας)

ΑΣΙΛ-Ανόρθωση......................................1-0

1974-75

Ανόρθωση-ΑΣΙΛ.........................................4-0   
(Φοίβος, Κοβής, Μάντης, Στέφανος)

ΑΣΙΛ-Ανόρθωση ........................................1-7 
(Φοίβος 2, Σολέας, Τάρταρος, Μάντης,
Σαββίδης, Θεοχαρίδης)
1975-76

Ανόρθωση-ΑΣΙΛ ........................................3-2 
(Σολέας, Θεοχαρίδης, Φοίβος

ΑΣΙΛ-Ανόρθωση ....................................... 0-3 
(Τάρταρος 2, Θεοχαρίδης)
1976-77

Ανόρθωση-ΑΣΙΛ ........................................2-1 
(Φώτος, Σολέας)

ΑΣΙΛ-Ανόρθωση........................................1-1
(Φοίβος)
Οι αγώνες μετά την εισβολή έγιναν αντίστοιχα
σε: Αραδίππου, ΓΣΟ (‘74-’75), ΓΣΖ, «Τσίρειο»
(‘75-’76) και «Δασάκι», «Τσίρειο» (‘76-’77) 

Το παιχνίδι κυπέλλου Ολυμπιακός
- Εθνικός Άσσιας ζωντάνεψε επίσης
μνήμες από το παρελθόν και μας
ταξίδευσε νοσταλγικά στην κατεχό-
μενη Άσσια και το γήπεδο του Εθνι-
κού. Οι δυο ομάδες είχαν συναντηθεί
το 1974 στον θεσμό του κυπέλλου
και ο Εθνικός (που έπαιξε στη Β’ κα-
τηγορία) παραλίγο να κάνει την έκ-
πληξη αφού κέρδισε 2-1 στην Άσσια
τον δυνατό Ολυμπιακό. Όμως απο-
κλείστηκε αφού έχασε στον επανα-
ληπτικό 3-1.

Όπως αναφέρει ο Τύπος της επο-
χής, στην Άσσια, ούτε ο πιο αισιόδοξος
φίλαθλος του Εθνικού περίμενε τέτοια
εμφάνιση και νίκη απέναντι στον
Ολυμπιακό, που φαίνεται πως υπο-
τίμησε τον αντίπαλό του. Οι «μαυρο-
πράσινοι» είχαν μάλιστα προηγηθεί
στο σκορ με τον Πανίκο Ευθυμιάδη
στο 20’. Στο 40’ ο Ττάκος ισοφάρισε
για τον Εθνικό και πήρε τη νίκη με
τέρμα του Χ’’Γιάννη στο 55’, ύστερα
από ωραία προσπάθεια του Λόντου.
Καλή η διαιτησία του κ. Ξανθούλλη.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Κκίμης, Τάκης, Ζαννέτος,
Κύρρης, Χατζηχρίστου, Άντρος, Λοΐζος,
Λόντος, Ούσιαρος, Ττάκος,
Χατζηγιάννης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ν. Ηλία, Κ. Μιχαήλ,
Σκουφάρης, Μ. Καλοθέου, Φ.
Καλοθέου, Αριστείδου, Παπέττας,
Γιάννος (70’ Ηλιάδης), Ευθυμιάδης,
Μιτσίδης, Λυμπουρής (80’ Π.
Κωνσταντίνου).

Το παιχνίδι έγινε στην Άσσια στις
24 Μαρτίου του 1974 και μια εβδο-
μάδα μετά στο ΓΣΠ, όπου ο Ολυμ-
πιακός πήρε την πρόκριση στο 89’.
Ήταν καλύτερος αλλά ο Εθνικός κρά-
τησε καλά στην άμυνα. Το παιχνίδι
ήταν επεισοδιακό και η ομάδα της
Άσσιας είχε παράπονα από τη διαι-
τησία του Π. Αναστασίου. Στο 43’ ο
διαιτητής κατελόγισε πέναλτι (χέρι
του Καρά) όμως προηγουμένως ο
επόπτης Χρυσοστόμου έδωσε οφ-
σάιντ. 

Ο διαιτητής ήταν αμετάπειστος
και ο Π. Ευθυμιάδης έκανε το 1-0.
Στο 80’ ο Λυμπουρής πέτυχε το δεύ-
τερο τέρμα του Ολυμπιακού. Ο Εθνι-
κός μείωσε στο 85’ με τον Λόντο,
όμως στο 89’ ο Π. Ευθυμιάδης έδωσε
τη νίκη-πρόκριση με 3-1 στον Ολυμ-
πιακό. Στη φάση αυτή ο επόπτης
Φιλίππου υπέδειξε στον διαιτητή
ότι ο Ζαννέτου του Εθνικού τον εξύ-
βρισε. Ο διαιτητής του έδειξε κίτρινη
κάρτα, ο Ζαννέτου τον γρονθοκόπησε
και τραυματίστηκε ο Π. Αναστασίου.
Μετά από διακοπή 3 λεπτών ο διαι-
τητής απέβαλε τον Ζαννέτου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ηλίας, Μιχαήλ, Φ.
Καλοθέου, Σκουφάρης, Φακέττι,
Αριστείδου, Παπέττας, Μ. Καλοθέου,
Ευθυμιάδης, Μιτσίδης, Λυμπουρής.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Κκίμης, Τάκης, Άντρος,
Λοϊζίδης (Μάμας), Λόντος, Ούσιαρος,
Ττάκος, Χατζηγιάννης, Ζαννέτος,
Καράς, Χατζηχρίστος.

Θύμησες κι από Εθνικό Άσσιας

Ρετρό Μνήμες από τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων πριν και αμέσως μετά το 1974

Ανόρθωση - ΑΣΙΛ, τέσσερεις δεκαετίες μετά

Flashback

Ανόρθωση -

ΑΣΙΛ το 1972

στο Γ.Σ.Ε.

Αμμοχώστου.

Μεταξύ άλλων,

διακρίνονται οι

Φοίβος, Σολέας,

Ασσιώτης και

Αχιλλέας.

Φάση από το παιχνίδι ΑΣΙΛ - Ανόρθωση στο «ΓρηγόρηςΑυξεντίου» στη Λύση. Ο Φάνος αποκρούει μπροστάστον Πανίκο, ενώ διακρίνονται και οι Μέρτακκας,Φοίβος, Λ. Ιωάννου, Γ. Φωκαΐδης και Καβής.

Ο τερματοφύλακας

του Εθνικού Κκίμης

διώχνει την μπάλα σε

παιχνίδι στην Άσσια

με την ΑΕΜ για το

πρωτάθλημα Β’

κατηγορίας.

Ο Κώστας Πιερή με την

μπάλα και απέναντί του ο

Χριστόφορος του ΑΣΙΛ,

σε παιχνίδι που έγινε το

1969 στη Λύση.
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Χορταστικό από κάθε άποψη ματς έγινε
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», όπως
καταδεικνύει το τελικό 2-2. Το παιγνίδι
ήταν πραγματικό ντέρμπι. Με καλό ρυθ-
μό, δυνατές μονομαχίες, αρκετές φάσεις
και γκολ. 

Για την Ομόνοια η ισοπαλία μπορεί
να παρομοιαστεί με ήττα. Και αυτό διότι
είχε προβάδισμα δύο τερμάτων 35 λεπτά
πριν από το τέλος του αγώνα, αλλά δεν
κατάφερε να το διατηρήσει. Η Ανόρθωση
σ’ ένα οκτάλεπτο (70-78) κατάφερε να
σώσει την παρτίδα και να αποτρέψει
την ήττα. Και φυσικά οι ποδοσφαιριστές
της εισέπραξαν ζεστό χειροκρότημα από
τον κόσμο που αναγνώρισε την προ-
σπάθειά τους. 

Με την ισοπαλία η Ομόνοια έχασε
νέο έδαφος στη βαθμολογία καθώς έχει
38 βαθμούς. Η Ανόρθωση παρέμεινε
στην 9η θέση έχοντας 23 βαθμούς. 

Γκολ με το... καλημέρα 

Με γκολ από τα αποδυτήρια άρχισε το
παιγνίδι η Ομόνοια. Πριν καν συμπλη-
ρωθούν 90 δευτερόλεπτα αγώνα, οι
«πράσινοι» αιφνιδίασαν και πήραν προ-
βάδισμα στο σκορ με δράστη τον Ρενάτο
Μαργκάσα. Ήταν μια αντεπίθεση που
άρχισε από τον Δημήτρη Χριστοφή, ο
οποίος διέσχισε αρκετά μέτρα του γη-
πέδου και, την κατάλληλη στιγμή, έδωσε
την κάθετη πάσα στον Μαργκάσα. Ο
αρχηγός της Ομόνοιας, με ωραία πλασέ,
νίκησε τον Κόπριβετς και έδωσε γρήγορο
προβάδισμα στην ομάδα του. Αναμφί-
βολα ήταν κάτι που αναπροσάρμοσε τα
πλάνα των προπονητών, ενώ παράλληλα
βοήθησε στο να γίνει ωραίο παιγνίδι
στη συνέχεια. Η Ανόρθωση προσπάθησε
να δείξει αντίδραση και ανέλαβε την
πρωτοβουλία των κινήσεων και η Ομό-
νοια προσπάθησε να χτυπήσει με την
ταχύτητα του Χριστοφή.  Μέχρι τα μισά
του ημιχρόνου ο ρυθμός ήταν αρκετά
καλός. Η Ανόρθωση έχασε μια κλασική
ευκαιρία που προήλθε από στατική

φάση, ενώ η Ομόνοια στη δεύτερη απει-
λητική της επίσκεψη στα αντίπαλα καρέ
λίγο έλειψε να κάνει το 2-0, αλλά ο
Ντάρμπισαϊαρ δεν βρήκε την μπάλα.
Στη συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε,
με αποτέλεσμα να μη δημιουργούνται
φάσεις, πέραν από ένα σουτ του Γκον-
σάλβες που δυσκόλεψε τον Παναγή. 

Ματσάρα και ανατροπή

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με την
Ανόρθωση να δείχνει πρόθεση να επι-
τεθεί και την Ομόνοια να διαχειριστεί
το προβάδισμά της. Οι της «Κυρίας»,
κυρίως από τα άκρα, επεδίωξαν να

γίνουν επικίνδυνοι, αλλά παρουσίασαν
πρόβλημα στην τελική προσπάθεια. Η
Ομόνοια προσπάθησε να γίνει απειλη-
τική με γρήγορες αντεπιθέσεις και, αφού
είχε δοκάρι στο 54’, 11 λεπτά αργότερα
σκόραρε με τον Δημήτρη Χριστοφή. Οι
«πράσινοι» πήραν τεράστιο προβάδισμα
αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Και αυτό
διότι η Ανόρθωση σε ένα οκτάλεπτο
πέτυχε δύο πανομοιότυπα γκολ και
έφερε το ματς στα ίσα εν μέσω αποθέω-
σης από τους φιλάθλους της. Από ισά-
ριθμες εκτελέσεις φάουλ του Κολούνγκα,
με τους Ζοάο Βίκτορ και Καλδερόν να
σκοράρουν με κεφαλιά. Η Ομόνοια έδει-

χνε να τα έχει χαμένα στο τελευταίο
20λεπτο και δεν μπόρεσε να αντιδράσει.
Αντίθετα, η ομάδα του Λέβι έχασε ευ-
καιρία στο 84’ για να κάνει την ολική
ανατροπή, αλλά ο Παναγή είπε «όχι»
στο σουτ του Σάντος. Μέχρι το φινάλε η
Ανόρθωση συνέχισε να επιζητεί το τρίτο
γκολ, το οποίο δεν πέτυχε ποτέ. Από
την άλλη η Ομόνοια έχασε απίστευτη
ευκαιρία στο τρίτο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων όταν ο Χριστοφή έκανε την κε-
φαλιά, αλλά ο Κόπριβετς πραγματοποί-
ησε την επέμβαση του αγώνα. Έτσι, το
2-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. 

Η ομάδα του Κάρβερ είχε προβάδισμα δύο τερμάτων, αλλά η «Κυρία» ανέτρεψε το αποτέλεσμα 

Χορταστική ισοπαλία, 
χαμένη η Ομόνοια! 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

2΄ 0-1 Αντεπίθεση της Ομό-

νοιας με Χριστοφή. Την κατάλ-

ληλη στιγμή έδωσε την μπάλα

στον Μαργκάσα ο οποίος, με

όμορφο πλασέ, έστειλε την

μπάλα στα δίχτυα. 

12΄ Μεγάλη φάση για την

Ανόρθωση. Έπειτα από εκτέλεση

κόρνερ ο Ζοάο Βίκτορ έκανε το

κοντινό σουτ, αλλά η μπάλα

σταμάτησε στο σώμα του Όρ-

σουλιτς. 

23΄ Από γύρισμα του Χριστοφή

στην περιοχή, ο Ντάρμπισαϊαρ

δεν μπόρεσε να πλασάρει από

κοντά. Στη συνέχεια από αμυν-

τικό η μπάλα έφυγε κόρνερ.

44΄ Δυνατό σουτ του Γκονσάλ-

βες, ο Παναγή απέκρουσε ενστι-

κτωδώς. 

47΄ Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για

την Ανόρθωση με κοντινό πλασέ

του Καλδερόν. Η μπάλα έφυγε

έξω. 

54΄ Σέντρα του Χριστοφή από τα

δεξιά και κεφαλιά του Όρσουλιτς,

η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο

δοκάρι και έφυγε έξω.

57΄ Επικίνδυνο γύρισμα του

Γκονσάλβες στην περιοχή, ο Πα-

ναγή μάζεψε την μπάλα. 

65΄ 0-2Ο Ντάρμπισαϊαρ εντός

περιοχής σήκωσε την μπάλα για

τον Χριστοφή, ο οποίος με καρ-

φωτή κεφαλιά διπλασίασε τα

γκολ της Ομόνοιας. 

70 1-2 Έπειτα από εκτέλεση

φάουλ του Κολούνγκα, ο Ζοάο

Βίκτορ με καρφωτή κεφαλιά μεί-

ωσε στο σκορ.

78΄ 2-2 Με τον ίδιο ακριβώς

τρόπο σκόραρε εκ νέου η Ανόρ-

θωση. Ο Κολούνγκα εκτέλεσε

φάουλ και ο Καλδερόν, με καρ-

φωτή κεφαλιά, έφερε το ματς

στα ίσα. 

84΄ Σουτ του Σάντος, ο Παναγή

έδιωξε σε κόρνερ. 

93΄ Καρφωτή κεφαλιά του Χρι-

στοφή, μεγάλη επέμβαση από

τον Κόπριβετς. 

ΕΝδΙΑΦΕΡΟΥΝ

l Στα τέσσερα γκολ έφτασε στο

πρωτάθλημα ο Ρενάτο Μαργ-

κάσα με το χθεσινό

l Μεγάλη ήταν η προσέλευση

των φιλάθλων στο «Αντώνης

Παπαδόπουλος», αρκετά όμορφη

και η ατμόσφαιρα που δημιούρ-

γησαν 

l Με δεκάλεπτη καθυστέρηση

άρχισε το δεύτερο ημίχρονο

λόγω επεισοδίων που δημιουρ-

γήθηκαν από τους οπαδούς των

δύο ομάδων

l Στο 55ο λεπτό ο Χρίστος Νι-

κολαΐδης διέκοψε προσωρινά

τον αγώνα λόγω ρίψης φωτοβο-

λίδων στον αγωνιστικό χώρο

από την εξέδρα της Ανόρθωσης 

Κίτρινες: Οικονομίδης, Καλδερόν (4η),

Αγκιλάρ/Μαργκάσα, Όρσουλιτς, 

Κατελάρης (6η)

Ανόρθωση: Κόπριβετς, Καλντερόν, Σάντος,

Αγκιλάρ, Ερέρο, Βίκτορ, Οικονομίδης (61’

Κολούνγκα), Σεχού, Γκάμπριελ, Καρλίτος,

Γκονζάλβες.

Ομόνοια: Παναγή, Παναγιώτου, Καρλίτος,

Βύντρα, Όρσουλιτς, Κατελάρης, Μαργκάσα,

Φλορέσκου (83’ Κλέιτον), Χριστοφή, Σιέρινταν

(89’ Κύπρου), Ντάρμπισαϊρ. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΟΜΟΝΟΙΑ 2-2

(70΄ Ζοάο Βίκτορ, 78΄ Καλδερόν / 2΄ Μαργκάσα,

65΄ Χριστοφή)

Ευχαριστημένος από την εικόνα των
παικτών του, όχι όμως κι από το αποτέ-
λεσμα, παρουσιάστηκε ο Τζον Κάρβερ
στη συνέντευξη Τύπου: 

“Πρώτα να συγχαρώ την Ανόρθωση
για την επιστροφή της στο παιχνίδι.
Έδειξε χαρακτήρα, όπως δείξαμε κι εμείς
πολλές φορές μέχρι στιγμής. Παίξαμε
έξι παιχνίδια σε 18 μέρες, είναι κάτι εν-
τυπωσιακό. Οι παίκτες τα έδωσαν όλα,
είναι μια ισοπαλία σαν ήττα. Κάναμε
αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, οι τρεις
αλλαγές ήταν λόγω τραυματισμού. Δεί-
ξαμε ότι είμαστε ομάδα και αυτό είναι
πολύ σημαντικό. Είμαι ευχαριστημένος
από την παρουσία της ομάδας στα έξι
τελευταία παιχνίδια. Εύχομαι στην Ανόρ-
θωση να μπει στην εξάδα, θα υπάρχουν
πιο ανταγωνιστικά παιχνίδια. Μόνο η
Ομόνοια είχε τέτοιο πρόγραμμα και θα
ήθελα μια εξήγηση. Κάτι άλλαξε στο

δεύτερο μέρος αλλά δεν θα πω τι, επειδή
θέλω να είμαι στον πάγκο”.

“Η αλλαγή να φέρει ενίσχυση”

Ο Ρόνι Λέβι από την πλευρά του τόνισε
πως: “Πρώτα να ευχαριστήσω τον κόσμο
που ήταν εξαιρετικός, ειδικά στις δύ-
σκολες στιγμές. Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε
καλά για εμάς και, έτσι όπως κύλησε,
βοήθησε τον αντίπαλο που ήταν επι-
κίνδυνος. Δεν βρήκαμε τη λύση παρά
την κατοχή της μπάλας και τις ευκαιρίες
που είχαμε. Στο τέλος της ημέρας οφείλω
να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου
για την επιστροφή. Από την ομάδα έλει-
ψαν χαρακτηριστικά όπως η μαχητικό-
τητα και τα είδα σήμερα. Εξακολουθούμε
να έχουμε λίγους ποδοσφαιριστές και
ευελπιστώ ότι η αλλαγή στα διοικητικά
θα φέρει ενίσχυση. Ήθελα να κάνω αλ-
λαγές αλλά δεν μπορούσα”.

Το... τρίτο ημίχρονο 
του ντέρμπι
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Έ
χουν περάσει οκτώ έτη

και δυο μήνες από τον
μαύρο Νοέμβριο για
την Ανόρθωση, που
αποτελεί ακόμη θέμα

συζήτησης για τον ρόλο τον καθορι-
στικό που διαδραμάτισαν οι εξελίξεις
της τότε εποχής στην πορεία της
Ανόρθωσης μέχρι σήμερα.

Τι έγινε, γιατί έγινε, ποιοι φταίνε
και ποιοι είχαν δίκαιο στο τέλος της
ημέρας, η ιστορία της ομάδας θα το
κρίνει και μόνο αυτή.

Άλλωστε, πλέον δεν έχει κανέναν
ουσιαστικό λόγο να συνεχίσει να
σκαλίζει κανείς το παρελθόν.

Η ουσία για την ένδοξη ομάδα
της Αμμοχώστου είναι πώς προχωρεί
στο άμεσο μέλλον και πώς βγαίνει
από το αγωνιστικό και οικονομικό
αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει
την τελευταία οκταετία.

Οκτώ χρόνια χωρίς τίτλο πρωτα-
θλήματος και κυπέλλου, κάποιες
χρονιές και χωρίς παρουσία στις ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις, φαντάζουν
αιώνας στα μάτια των οπαδών της
Ανόρθωσης, που αλλιώς είχαν συ-
νηθίσει κυρίως από το 1994-95,
όταν μετά από 32 ολόκληρα χρόνια
επανήλθε η ομάδα τους στην κορυφή
του ποδοσφαιρικού μας στερεώμα-
τος.

Ακολούθησαν συνεχείς κατακτή-
σεις τίτλων, αλλά και μέχρι το 2008,
συνεχής πρωταγωνιστικός ρόλος και
βέβαια τεράστιες επιτυχίες στην Ευ-
ρώπη, με το έπος της Τραπεζούντας
και την είσοδο στους ομίλους του
Τσάμπιονς Λιγκ.

Πολλοί παραδέχονταν ότι εκείνη
η εποχή ανήκε σχεδόν εξ ολοκλήρου
στην ομάδα της Αμμοχώστου και
κυρίως μετά τον άθλο του 2008, ανέ-
μεναν ότι θα πατούσε γκάζι και θα
ξέφευγε από τα στενό κυπριακό πο-
δοσφαιρικό πλαίσιο.

Η συνέχεια, γνωστή σε όλους.
Πλέον, αφήνοντας στην άκρη τον

εμφύλιο που ακολούθησε, τις έντονες
αμφισβητήσεις, τα τραγικά λάθη και
την πενιχρή αγωνιστική παρουσία,
στην Ανόρθωση αναμένουν επάνοδο
στις επιτυχίες και σε πορεία γενικά
που προστάζει η ένδοξη ιστορία του
συλλόγου της Αμμοχώστου.

Η επάνοδος Ανδρέα Παντελή
στην προεδρία της εταιρείας έγινε

δεχτή με ικανοποίηση από την πλει-
οψηφία του κόσμου, αλλά εξακο-
λουθεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η
όλη κατάσταση που θα αντιμετωπίσει
στο άμεσο μέλλον.

Το στοίχημα για τη διοίκηση Παν-
τελή και τον ίδιο προσωπικά δεν
είναι να οδηγήσει την ομάδα στην
έκτη θέση στη φετινή περίοδο, αλλά
από τη νέα χρονιά να την οδηγήσει
και πάλι σε πρωταγωνιστικό ρόλο
και κατακτήσεις τίτλων στο καθαρά
αγωνιστικό κομμάτι, και βέβαια να
την επαναφέρει οικονομικά σε καλή
κατάσταση. 

Ο ίδιος ανέλαβε ξανά σε δύσκολες
εποχές την Ανόρθωση και τα κατά-
φερε, αλλά ξέρει πολύ καλά ότι αλ-
λάζουν τα δεδομένα και τον περιμένει
μαζί με τους συνεργάτες του μπόλικη
και κυρίως διαρκής και σκληρή δου-
λειά.

Σε αυτή την προσπάθεια, οι προ-
ύχοντες οπαδοί της Μεγάλης Κυρίας,
αλλά και ο απλός κόσμος θα έχουν
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο
και θα πρέπει να είναι προετοιμα-
σμένοι γι’ αυτό.

Είναι η εποχή η ένδοξη αυτή
ομάδα, που πρόσφερε πολλές χαρές
στον κόσμο της και τον έκανε να
φουσκώνει από περηφάνια στο ΓΣΕ
παλαιότερα και πολύ πιο πρόσφατα
στην Τραπεζούντα, στο ΓΣΠ, στο «Αν-
τώνης Παπαδόπουλος», στο «Κα-
ραϊσκάκη», στο «Μεάτσα» στη Βρέμη,
να επανέλθει σε λιμάνια ήρεμα μετά
τη φουρτούνα διαρκείας που πέρασε,
κάτι που δεν αρμόζει στην ιστορία
και στο μεγαλείο της.

Όλες οι μεγάλες ομάδες στην Κύ-
προ και βεβαίως στο εξωτερικό βίω-
σαν ή και βιώνουν κατά καιρούς
κρίσεις αγωνιστικές ή και οικονομι-
κές. Όμως, σαν μεγάλες που είναι,
επανέρχονται και μάλιστα δριμύτε-
ρες.

Αυτό αναμένει και ο κόσμος της
Ανόρθωσης, αυτό θα επιδιώξει η
νέα διοίκηση των «κυανολεύκων»,
αυτό επιτάσσει η 106χρονη ιστορία
της.

Στο κάτω-κάτω της γραφής, έχου-
με απόλυτη ανάγκη σαν ποδοσφαι-
ρικός χώρος  από μια δυνατή Ανόρ-
θωση, για πολλούς και ευνόητους
λόγους…

Καλή Κυριακή να έχετε όλοι.

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.

Η νέα εποχή
Παντελή…

Στίγμα Στέλιος Παπαμωυσέως

Ένα από τα πιο σημαντικά παιγνίδια της
στο φετινό πρωτάθλημα δίνει σήμερα η
Καρμιώτισσα. Η ομάδα του Λιάσου Λουκά
υποδέχεται στο ΓΣΖ την ουραγό Αναγέν-
νηση και το τρίποντο είναι μονόδρομος,
αφού αν το πετύχει «κλειδώνει» την απο-
φυγή του απευθείας υποβιβασμού και
θα επιστρέψει στις επιτυχίες μετά τις 3 Δε-
κεμβρίου και έξι αγώνες χωρίς τρίποντο. 

Η περίοδος είναι μεγάλη, με μόλις δύο
βαθμούς στους 18 που διεκδίκησε και
τώρα, που δεν έχει τις μεγάλες ομάδες ως
αντιπάλους, θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί
έτσι ώστε να μαζέψει όσο περισσότερους
βαθμούς μπορεί, ενόψει και της δεύτερης
φάσης του πρωταθλήματος. 

Ο Λιάσος Λουκά ζήτησε από τους παί-
κτες του να μην κοιτάξουν αφ’ υψηλού
την ουραγό ομάδα, γιατί έχει δείξει βελτίωση
και είναι επικίνδυνη να κάνει τη ζημιά.

Για την ομάδα των Πολεμιδιών θα είναι
καταστροφή αν δεν καταφέρει να κερδίσει
τη σημερινή αναμέτρηση. 

Βοσκανιάν και Βαττής είναι κανονικά
στη διάθεση του προπονητή τους, όπως
και ο Αρότσα που έχασε τον προηγούμενο
αγώνα λόγω καρτών. Ο κ. Λουκά δεν έχει
ιδιαίτερα προβλήματα και θα παρατάξει
ό,τι καλύτερο διαθέτει για να επιστρέψει η
ομάδα του στις νίκες. 

Έχει σοβαρά κίνητρα 

Το γεγονός ότι η Αναγέννηση είναι η
μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που
δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ακόμα
λέει πολλά, ως προς τη δυναμικότητά
της. Ωστόσο, οι τελευταίες εμφανίσεις
της ομάδας, με τον Σάββα Πουρσαϊτίδη
στον πάγκο, δείχνουν ότι πρόκειται για
μια ομάδα που το παλεύει σε όλα τα

παιχνίδια και δείχνει ότι θέλει να πέσει
με ψηλά το κεφάλι. Το σημερινό παιχνίδι
αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Ανα-
γέννηση, αφού κόντρα στην Καρμιώτισσα
θα προσπαθήσει να σπάσει το ρόδι, πα-
νηγυρίζοντας το πρώτο της τρίποντο
στον φετινό μαραθώνιο. Κάλιο αργά
παρά ποτέ, με τους «πράσινους» να δη-
λώνουν αποφασισμένοι να τα δώσουν
όλα ώστε να πετύχουν στον στόχο τους.
Με ενδεχόμενη επιτυχία, η Αναγέννηση
θα μειώσει στον έναν βαθμό από την
ΑΕΖ (φιλοξενείται από τον ΑΠΟΕΛ) και
στους τρεις από τη Δόξα (αντιμετωπίζει
αύριο στο «Δασάκι» τον Εθνικό), άρα
θα μπορέσει να μπει εκ νέου στο παιχνίδι
της παραμονής. Γι’ αυτό και σήμερα
υπάρχουν αρκετά κίνητρα και μάλιστα
μεγάλα για την ομάδα του Σάββα Πουρ-
σαϊτίδη.

papamoiseosst@simerini.com

Η ατζέντα της εβδομάδας

Στις 22 Ιανουαρίου το 2000,

η αθλήτρια του Πανελληνίου

Πόπη Ουζούνη γίνεται η

πρώτη Ελληνίδα σφαιροβόλος

που σπάει το φράγμα των 19

μέτρων με 19.03, βελτιώνοντας τη

δική της επίδοση (18.12μ) από τις

26/1/1997.

Σπάει το φράγμα 

των 19 μέτρων

Η Καρμιώτισσα για να «κλειδώσει» την αποφυγή του απευθείας 

υποβιβασμού και η Δερύνεια για να μπει στο κόλπο της παραμονής

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 
Με τέσσερεις αγώνες συνεχίζεται η 20ή

αγωνιστική του πρωταθλήματος CYTA. Νέα

Σαλαμίνα-ΑΕΛ, Απόλλων-Ερμής, ΑΠΟΕΛ-

ΑΕΖ Ζακακίου και

Καρμιώτισσα-Αναγέννηση Δ. Στην Ελλάδα,

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης και Κέρκυρα-ΠΑΟ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1
Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα αγωνίζεται

εκτός με την Εϊμπάρ και η Σεβίλη επίσης

εκτός με την Οσασούνα. Ενδιαφέρον

παιχνίδι ανάμεσα σε Αθλέτικ Μπιλμπάο-

Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Αγγλία,

Άρσεναλ-Μπέρνλι, Τσέλσι-Χαλ και

Σαουθάμπτιον-Λέστερ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1 
Με τον αγώνα Εθνικός Άχνας-Δόξα

ολοκληρώνεται η 20ή αγωνιστική του

πρωταθλήματος CYTA. Στην Ελλάδα, ΠΑΣ

Γιάννινα-ΠΑΟΚ και στην Ισπανία,

Σοσιεδάδ-Θέλτα. 

Μονόδρομος 
και για τους δύο
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Απόψεις

Α
λκή, Πάφος και Ολυμπια-

κός προχώρησαν νικη-
φόρα στο πλαίσιο της 17ης
αγωνιστικής του Πρωτα-
θλήματος Β’ Κατηγορίας

- μεγάλη νίκη του Οθέλλου στο ντέρμπι
επί της Αγίας Νάπας. Η αυλαία άνοιξε
προχθές με το νικηφόρο 2-1 της Ένωσης
Νέων Παραλιμνίου επί του ΑΣΙΛ.

*Η Αλκή πέρασε νικηφόρα από τη
Χλώρακα και με το 2-0 επί του τοπικού
Ακρίτα έφτασε στους 44 βαθμούς.

Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Στέλιος
Πάρπας και στο 43’ με πέναλτι ο Ανδρέας
Παπαθανασίου πέτυχε το 2-0.

*Στο «Παφιακό» η Πάφος νίκησε με
4-0 το ΘΟΪ Λακατάμειας και έφτασε
στους 40 βαθμούς.

Στο 42’ ο Πατουλέα άνοιξε το σκορ
και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρό-
νου ο ίδιος ποδοσφαιριστής πέτυχε το
2-0. Στο 52’ ο Μουτίνιο ανέβασε τον
δείκτη του σκορ στο 3-0 και στο 59’ ο
Εμάνουελ πέτυχε το 4-0.

*Στην Αθηένου ο Οθέλλος πέτυχε
μεγάλη νίκη (4-0) επί της Αγίας Νάπας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με
κεφαλιά του Ατόρνο στο 7ο λεπτό και
στο 12’ ο ίδιος ποδοσφαιριστής ανέβασε
τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Το 3-0 πέ-

τυχε ο Γκρικαλασβίλι στο 33’.
Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρό-

νου ο Ατόρνο με πέναλτι ανέβασε τον
δείκτη του σκορ στο 4-0, που διατηρή-
θηκε μέχρι το τέλος.

*Ο Ολυμπιακός με γκολ του Κάστρο
νίκησε με 1-0 την Ομόνοια Αραδίππου.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

της 17ης αγωνιστικής:

ΕΝΩΣΗ -ΑΣΙΛ 2-1

ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ 4-0

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 4-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1-0

ΠΑΦΟΣ F.C.-ΘΟΪ 4-0

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΠΑΕΕΚ 1-2

ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡ.-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 3-0

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛ.-ΑΛΚΗ ΟΡ. 0-2

«Διπλό» για Ξυλοτύμπου 

Εκτός έδρας αποστολή για την Ξυλο-
τύμπου με αντίπαλο την Πέγεια και νέα
νίκη με 2-1 για την πρωτοπόρο του
Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Ξυλο-
τύμπου. Το γειτονικό ντέρμπι στα Λύμπια
μεταξύ της τοπικής Ολυμπιάδας με τον
Χαλκάνορα έληξε ισόπαλο 2-2. Η ΕΝΥ
Διγενής Ύψωνα επικράτησε με 2-0 του
Εθνικού Λατσιών και συνέχισε τη νικη-
φόρο πορεία της.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα

της 17ης αγωνιστικής:

ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 0-1

ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ.-ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ 3-0

ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. 2-0

ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λ.ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. 2-1

ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λ.-ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Δ. 2-2

ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2-0

ΠΕΓΕΙΑ 2014-ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 1-2

ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΓΕΝΗΣ-ΜΕΑΠ 14:30

Επίλεκτη κατηγορία 

Ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος
Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ Ονήσιλλος
Σωτήρας νίκησε 2-1 την Κολώνη - Γε-
ροσκήπου.

Η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου κέρδισε με
2-1 εκτός έδρας την Ασπίς Πύλας, γη-
πεδούχος ο Άτλας με αντίπαλο την
Ελπίδα Αστρομερίτη την Κυριακή.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

ΛΕΝΑΣ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ 4-4

ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ-ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 1-2

ΑΜΑΘΟΥΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ 2-2

ΚΟΥΡΡΗΣ-ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013 1-1

ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ Σ.-ΚΟΛΩΝΗ 2-1

ΔΟΞΑ Π.-ΦΡΕΝΑΡΟΣ 2-1

ΣΗΜΕΡΑ 

ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡ. 14:30

Στο μέτωπο της μετεγγραφικής ενί-
σχυσης βρίσκονται στραμμένα τα βλέμ-
ματα όλων στον ΑΠΟΕΛ, με τον προ-
γραμματισμό να επιβαρύνεται με την
«αιφνίδια» αποχώρηση του Καρλάο,
του ποιοτικότερου παίκτη της ομάδας,
ο οποίος, παρά τις επιτυχίες του, τόσο
σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επί-
πεδο, με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα,
αναζήτησε την αγωνιστική του ανα-
βάθμιση σ’ ένα από τα κορυφαία πρω-
ταθλήματα της Ευρώπης. Έτσι, η δε-
δομένη ανάγκη για ενίσχυση του κέν-
τρου της κυανοκίτρινης άμυνας, κατέστη
διπλή, αν και, εν τη εξελίξει του προ-
γραμματισμού, και με βάση τα δεδομένα
και τις δυνατότητες που θα υπάρχουν,
ίσως να μην υπάρξει δεύτερη προ-
σθήκη στην καρδιά της άμυνας. Όλοι,
ωστόσο, διαισθάνονται, ότι κεντρικός
αμυντικός της κλάσης του Βραζιλιάνου
δεν πρόκειται να βρεθεί, ιδία στην «πα-
ραπληρωματική» μετεγγραφική πε-
ρίοδο του Ιανουαρίου, αφού είναι σχε-
δόν απίθανο να προκύψει ο ευτυχής
συνδυασμός διαθεσιμότητας της αγο-
ράς, αγωνιστικής ποιότητας, δυνατό-
τητας του μετεγγραφικού μπάτζετ και
αναπτυξιακού πλάνου. Χωρίς αυτό να

σημαίνει ότι δεν μπορεί ή δεν πρόκειται
να γίνει μια ποιοτική και ουσιαστική
προσθήκη. Οι διπλές «απώλειες»,
ωστόσο, με τις περιπτώσεις των Γιαμ-
περέ και Τζαβέλα, καταδεικνύουν πόσο
δυσχερές είναι το εγχείρημα της ανα-
πλήρωσης βασικών ποδοσφαιριστών
του κορμού, πόσω μάλλον όταν αυτός
βρίσκεται στο ζενίθ της απόδοσης και
της προσφοράς του. Και εδώ ανοίγει
ένα μάλλον δυσάρεστο για τους πρω-
ταθλητές, τα τελευταία χρόνια, κεφάλαιο,
αυτό, δηλαδή, της αναπλήρωσης ηγε-
τικών ποδοσφαιριστών της ομάδας,
ανεξαρτήτως του ότι το εν λόγω στοιχείο
σχετικοποιείται εκάστοτε αναλόγως
του προπονητή και της αγωνιστικής
φιλοσοφίας, που έχει να κάνει, κυρίως,
με τον αγωνιστικό σχεδιασμό, το σκάου-
τινγκ και το μπάτζετ. Ο κατάλογος ουκ
ευάριθμος είναι: Μαντούκα, Τρισκόφ-
σκι, Μαρσίνιο, Μποαβεντούρα, Ντε-
βινσέντι κ.ά. Αποτυχία, ωστόσο, η οποία,
από την άλλη πλευρά, δεικνύει σε
πόσο υψηλά στάνταρτ απόδοσης κυ-
μάνθηκαν και κυμαίνονται οι πρωτα-
θλητές τα τελευταία χρόνια. Αλλά και
πόσο δικαιώθηκαν κάποιες βασικές
φιλοδοξίες και επιλογές τους.

Βλέποντας τις εικόνες των διεθνών
πρακτορείων που κάλυπταν την άφιξη
του Κάρλος Τέβεζ στην Κίνα, του πιο
ακριβοπληρωμένου παίκτη στον κό-
σμο, με τους χιλιάδες οπαδούς εντός
και εκτός του αεροδρομίου της Σανγ-
κάης να παραληρούν, δημιουργήθηκαν
πολλά ερωτήματα: μέχρι πού  μπορεί
να φτάσει αυτή η υστερία με τις μετεγ-
γραφές στο κινεζικό πρωτάθλημα,
πόσοι άλλοι ποδοσφαιριστές θα «μα-
γευτούν» από το κινέζικό χρήμα και
αν τελικά η Κίνα θα γίνει η νέα «ποδο-
σφαιρομάνα» του πλανήτη. Ποιος όμως
μπορεί να κατηγορήσει τον 32χρονο
Τέβες, ο οποίος εκεί που άρχισε να
νιώθει ότι φτάνει γι’ αυτόν το πλήρωμα
του χρόνου και με την εξαιρετική πα-
ρουσία του στην ομάδα της καρδιάς
του την Μπόκα Τζούνιορς θα μπορούσε
να διεκδικήσει άλλο ένα καλό συμβό-
λαιο, άκουσε τις κινέζικες «σειρήνες»,
οι οποίες έκαναν εκκωφαντικό κρό-
το… Η Σανγκάη Σενχουά τού  πρόσφερε
710 χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα, για
δύο χρόνια συμβόλαιο και ο χαρισμα-
τικός στράικερ δεν μπορούσε να αρ-
νηθεί. Είχε πρώτα όμως αρνηθεί το
συμβόλαιο που του προσέφερε η ιστο-
ρική Γουέστ Χαμ, που αγωνίζεται (για
την ώρα) στο πιο ανταγωνιστικό και
προσοδοφόρο πρωτάθλημα του κό-
σμου, η οποία θα έσπαζε το ρεκόρ της
καθώς του πρόσφερε μόλις…170 χι-
λιάδες ευρώ την εβδομάδα! Κι όμως

ο Τέβες, που αναμένεται να λάβει 80
εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα
δύο χρόνια, προκειμένου να φορέσει
τη φανέλα της κινεζικής ομάδας, δεν
φαίνεται να είναι το ταβάνι που θέλουν
να φτάσουν οι Κινέζοι καθώς συνεχί-
ζουν την επέλασή τους. Ο μάνατζερ
του Κριστιάνο Ρονάλντο, Ζόρζε Μέντες,
αποκάλυψε ότι δέχθηκε αστρονομική
πρόταση για τον κορυφαίο παίκτη στον
κόσμο το 2016: «Από την Κίνα υπάρχει
πρόταση 300 εκατομμύρια ευρώ στη
Ρεάλ και περισσότερα από 100 εκατ.
ευρώ ετησίως στον παίκτη», είπε χα-
ρακτηριστικά. Τα εκατομμύρια του Τέ-
βες θα δείχνουν τότε λίγα… Εκεί ο
Τέβεζ θα έχει προπονητή του τον Γκου-
στάβο Πογιέ, ο οποίος έφυγε σαν απο-
τυχημένος από την ΑΕΚ. Πριν από
τον Τέβες, στην Σανγκάη SIPG έφτασε
ο Όσκαρ με 70.500.000 ευρώ. Ο Βρα-
ζιλιάνος έχει ένα μισθό 24 εκατομμυ-
ρίων ετησίως, ο Χουλκ είχε πάρει το
ίδιο μονοπάτι με 20 εκατ. ευρώ, ο Λα-
βέτσι με 15 εκατ. ευρώ και η λίστα
είναι ακόμα μακρά… Οι αριθμοί είναι
εντυπωσιακοί. Περισσότερα από 761
εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν σε
παίκτες τα τελευταία δύο χρόνια. Το
πρωτάθλημα της Κίνας στις δύο τε-
λευταίες αγορές ήταν το δεύτερο στον
κόσμο σε δαπάνες, μετά την Premier
League, όμως εποφθαλμιά την πρώτη
θέση. Ας μην κάνουμε τους Κινέζους,
το ποδόσφαιρο αλλάζει…

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1
Επαναληπτικοί αγώνες του κυπέλλου

COCA COLA. ΑΣΙΛ Λύσης, ΑΕΛ-Άρης και

Νέα Σαλαμίνα-ΑΠΟΕΛ. Κύπελλο Ισπανίας

με τους αγώνες Εϊμπάρ-Ατλέτικο Μαδρίτης

και Θέλτα-Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Λιγκ Καπ

Αγγλίας, Λίβερπουλ-Σαουθάμπτον. 

ΠΕΜΠΤΗ 26/1
Στο Λιγκ Καπ Αγγλίας, Χαλ-Μάντσεστερ Γ.

και στο κύπελλο Ισπανίας, Μπαρτσελόνα-

Ρεάλ Σοσιεδάδ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1
Με τρεις αγώνες αρχίζει η 21η αγωνιστική

του πρωταθλήματος CYTA. Ομόνοια-Νέα

Σαλαμίνα, Αναγέννηση Δ.-Απόλλωνας και

Ερμής-Ανόρθωση. Στην Ελλάδα, ξεχωρίζει

το παιχνίδι Ξάνθη-ΑΕΚ.

Αγωνιστική των
πρωτοπόρων  

Οι επιλογές της ημέρας 

Sports

Δυσκολίες αναπλήρωσης

Άποψη Μιχάλης Παπαδόπουλος 

papadopoulosm@simerini.com

Ας μην κάνουμε τους Κινέζους…

O Eυγενής Παναγιώτης Γρηγορίου

p.gregoriou@simerini.com

CYTAVISIONSPORTS 2
16:00 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΕΛ

CYTAVISIONSPORTS 1
17:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

CYTAVISIONSPORTS 3
16:15 ARSENAL - BURNLEY

PRIMETEL
21:45 EIBAR - BARCELONA

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Με νίκες συνέχισαν οι πρωτοπόροι του πρωταθλήματος
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Πισωγύρισμα για την ΑΕΚ
Έμεινε στο 1-1 με τον Άρη, αφήνοντας δύο υπερπολύτιμους βαθμούς στο «Τσίρειο»

ΑΡΗΣ ΑΕΚ 1-1

11’ Μάρτινς / 45’+1’ Τρισκόφσκι

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Βήμα σημειωτόν για την ΑΕΚ, που έμεινε
στο 1-1 με τον Άρη στο «Τσίρειο», αφή-
νοντας δύο πολύτιμους βαθμούς στη
Λεμεσό. Η ομάδα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ
είχε την κατοχή, όμως δυσκολεύτηκε
αφάνταστα να βρει τους διαδρόμους
προς την εστία του Γιαννακόπουλου. Ο
Άρης, που προηγήθηκε, θα μπορούσε
να διευρύνει το υπέρ του προβάδισμα,
εάν οι επιθετικοί του είχαν πιο καθαρό
μυαλό στην τελική προσπάθεια. Η ΑΕΚ
έφερε το σκορ στα ίσα στην εκπνοή του
ημιχρόνου, όμως στην επανάληψη δεν
κατάφερε να πετύχει το γκολ που θα
της χάριζε τους τρεις βαθμούς. Οι «κι-
τρινοπράσινοι» έφτασαν στους 46 βαθ-
μούς, έπιασαν τον ΑΠΟΕΛ στην πρώτη
θέση, με τους «γαλαζοκίτρινους» να
έχουν παιχνίδι λιγότερο. Ο Άρης έφτασε
στους 15 βαθμούς, όμως το πιο σημαν-
τικό είναι ότι στα τελευταία παιχνίδια
δείχνει σημάδια ανάκαμψης.     

Στο πρώτο 45λεπτο η ΑΕΚ είχε την
κατοχή, όμως δυσκολεύτηκε αφάνταστα
να βρει τους διαδρόμους προς την εστία
του Γιαννακόπουλου, με τον Άρη να
παίρνει το προβάδισμα και να χάνει
άλλες δύο καλές ευκαιρίες (όλες από
λάθη στην άμυνα της ΑΕΚ) για να διευ-
ρύνει το υπέρ του σκορ. Παρ’ όλ’ αυτά,
οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τον τρόπο
στην εκπνοή του πρώτου 45λέπτου να
φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, εκμεταλ-
λευόμενοι με τη σειρά τους λάθος του
αντιπάλου στη μεσαία γραμμή.  

Η ΑΕΚ, όπως ήταν φυσιολογικό,
προσπάθησε από την αρχή του αγώνα
να αναλάβει τον έλεγχο, να κρατήσει
μπάλα και να τη μεταφέρει προς την
εστία του Γιαννακόπουλου. Από την
άλλη, ο Άρης έδωσε έμφαση στα μετό-
πισθεν και προσπάθησε με αντεπιθέσεις
να δημιουργήσει προβλήματα στους
αντιπάλους. 

Στο 11’ ο Ροζέριο Μάρτινς εκμεταλ-
λεύθηκε το τραγικό λάθος στην άμυνα
της ΑΕΚ, βρέθηκε «φάτσα» με τον Μινιό

και, με εύστοχο πλασέ, έδωσε το προ-
βάδισμα στην ομάδα του. Από το σημείο
αυτό, οι «κιτρινοπράσινοι», παρά το γε-
γονός ότι κρατούσαν μπάλα, δυσκο-
λεύονταν να αναπτυχθούν σωστά ώστε
να φτάσουν με αξιώσεις στην αντίπαλη
περιοχή, αφού δεν έβρισκαν τους δια-
δρόμους, με τον Άρη να κρατά με ευκολία
το υπέρ του αποτέλεσμα.

Μάλιστα, στο 27’ ο Άρης λίγο έλειψε
να κάνει δύο τα τέρματα υπέρ του. Ο
Σκούρτης εκμεταλλεύθηκε νέο λάθος
στην άμυνα της ΑΕΚ, έκανε το δυνατό
σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα
να φεύγει δίπλα από το κάθετο δοκάρι
του Μίνιο.

Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει την κατοχή
της μπάλας, όμως ήταν ο Άρης που
έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία (43’) με τον
Σκούρτη και πάλι, έπειτα από νέο λάθος
στην άμυνα της ΑΕΚ. Ο Ελλαδίτης φορ
έκανε από πλάγια το πλασέ και η μπάλα
πέρασε παράλληλα από την εστία, χωρίς
να βρεθεί κάποιος να τη σπρώξει στα
δίκτυα. 

Στην εκπνοή του α’ ημιχρόνου, η
ΑΕΚ κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα

ίσα με τον Τρισκόφσκι. Προηγήθηκε το
λάθος στη μεσαία γραμμή από πλευράς
Άρη, ο Μαλόκου σούταρε εκτός περιο-
χής, η μπάλα κόντραρε στον Τρισκόφσκι
και κατέληξε στα δίχτυα του ανήμπορου
να αντιδράσει Γιαννακόπουλου. Η επα-
νάληψη της φάσης έδειξε ότι το γκολ
δεν έπρεπε να μετρήσει, αφού η μπάλα
κτύπησε στο χέρι του Σκοπιανού πριν
καταλήξει στα δίκτυα.  

Χωρίς ρυθμό

Στην επανάληψη το παιχνίδι δεν ήταν
καλό, με τις δύο ομάδες να μη βρίσκουν
ρυθμό. Στο πρώτο 15λεπτο το παιχνίδι
ήταν νευρικό, με τις δυνατές μονομαχίες
και τα πολλά φάουλ να αποτελούν τη
μερίδα του λέοντος. Η ΑΕΚ συνέχισε να
έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά να
δυσκολεύεται αφάνταστα να φτάσει με
αξιώσεις στην περιοχή του Άρη. Από
την άλλη, οι γηπεδούχοι έκλειναν σωστά
τους διαδρόμους προς την εστία του
Γιαννακόπουλου, αλλά δυσκολεύονταν
και αυτοί αρκετά να βγουν μπροστά και
να δημιουργήσουν ευκαιρία. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι στο 83’ είχαμε την

πρώτη καλή ευκαιρία στην επανάληψη
και ήταν για την ΑΕΚ, με τον Εγγλέζου
να κάνει το πλασέ και τον Γιαννακόπουλο
να πέφτει και να διώχνει. 

Στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ εξάσκησε
μεγάλη πίεση ώστε να πετύχει το γκολ
που θα της χάριζε τη νίκη και στο 92’
έχασε κλασική ευκαιρία με τον Χαρα-
λάμπους, ο οποίος «φάτσα» με το τέρμα
έστειλε την μπάλα δίπλα από το κάθετο
δοκάρι.

ΑΡΗΣ: Γιαννακόπουλος, Σιόστεντ, Ράντου,

Άλβαρεθ, Ευσταθίου, Παχίπης, Αουρέλιο,

Μάρτινς, Αντωνίου (86’ Βέλνα), Παύλου (66’

Φράγκος), Σκούρτης (66’ Γκονσάλες).

ΑΕΚ: Μινιό, Ορτίθ, Τρουγιόλς (61’

Χαραλάμπους), Μόισοφ, Καταλά (46’ Ακοράν),

Γαρίδο, Λαμπάν (41’ Μπόλιεβιτς), Λαρένα,

Εγγλέζου, Μαλόκου, Τρισκόφσκι.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ευσταθίου, Παχίπης, Αουρέλιο,

Ράντου / Εγγλέζου, Λαρένα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αβραάμ Τσούκκας.

ΒΟΗΘΟΙ: Χαράλαμπος Γεωργίου, Κυριάκος

Κυριάκου, Χρυσοβαλάντης Θεουλή (4ος).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Μιχάλης Ιωάννου.

Εκτός αποστολής ο Άλβες

Ερωτηματικά προκάλεσε η απόφαση
του Ιμανόλ Ιδιάκεθ να αφήσει εκτός
αποστολής τον Αντρέ Άλβες, που δεν
αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Ο εκ-
πρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ Κυριάκος
Δημητρίου, απαντώντας σε σχετική ερώ-
τηση, αρκέστηκε να πει ότι πρόκειται
για απόφαση του τεχνικού επιτελείου
της ομάδας, χωρίς να θέλει να επεκταθεί
περισσότερο.    

Πάντως, κάποιοι κάνουν λόγο για
πειθαρχικό παράπτωμα, κάποιοι άλλοι
αναφέρουν πως δεν βρίσκεται στα πλάνα
της τεχνικής ηγεσίας, ενώ υπάρχουν
και αυτοί που λένε πως η ΑΕΚ έχει
πρόταση για παραχώρησή του.  

Όπως και να έχουν τα πράγματα, το
σίγουρο είναι ότι επόμενες μέρες είναι
καθοριστικές για το μέλλον του Βραζι-
λιάνου φορ της ΑΕΚ. 

*Και οι τρεις αλλαγές που πραγμα-
τοποίησε ο τεχνικός της ΑΕΚ ήταν αναγ-
καστικές.

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

11’ ΓΚΟΛ 1-0: Ο Μάρτινς εκμε-

ταλλεύθηκε το τραγικό λάθος

στην άμυνα της ΑΕΚ και από

κοντά, με πλασέ, νίκησε τον

Μίνιο. 

27’ Ο Σκούρτης εκμεταλλεύθηκε

νέο λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ και

έκανε το δυνατό σουτ έξω από την

περιοχή, με την μπάλα να φεύγει

δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

38’ Ο Καταλά έκανε το σουτ

εντός της περιοχής, αλλά η

μπάλα κόντραρε σε αμυντικό του

Άρη.

43’ Νέο λάθος στην άμυνα της

ΑΕΚ - ο Μάρτινς εκμεταλλεύθηκε

το λανθασμένο γύρισμα του

Ορτίθ και έδωσε στον Σκούρτη ο

οποίος από πλάγια έκανε το

πλασέ, η μπάλα όμως πέρασε πα-

ράλληλα από την εστία χωρίς να

βρεθεί κανείς να τη σπρώξει στα

δίκτυα. 

45’+1’ ΓΚΟΛ 1-1: Ο Μαλόκου

σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα

κόντραρε στον Τρισκόφσκι και

κατέληξε στα δίχτυα. Λανθασμένα

μέτρησε το γκολ, αφού η μπάλα

βρήκε το χέρι του Σκοπιανού φορ

πριν καταλήξει στα δίκτυα. 

56’ Σε σουτ του Τρισκόφσκι,

έβαλε την κόντρα ο Μενέντες και

στη συνέχεια έδιωξε την μπάλα.

75’ Κεφαλιά του Τρισκόφσκι,

μπλόκαρε εύκολα ο Γιαννακόπου-

λος.

81’ Σωστά ακυρώθηκε γκολ της

ΑΕΚ, αφού ο Ορτίθ την ώρα που

έγινε αποδέκτης της μπάλας ήταν

σε θέση οφ-σάιντ. 

83’ Ωραίος συνδυασμός των Χα-

ραλάμπους-Τρισκόφσκι με τελικό

αποδέκτη τον Εγγλέζου που

έκανε το πλασέ, όμως ο Γιαννα-

κόπουλος έπεσε και έδιωξε την

μπάλα. 

92’ Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

με τον Χαραλάμπους φάτσα με

το τέρμα να στέλνει την μπάλα

έξω.



∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 
ΣΤΙΣ 22:00
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ΑΠΟΕΛ Να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και να φτάσει 

στην 5η σερί νίκη είναι το ζητούμενο κόντρα στην ΑΕΖ 

ΑΕΛ Την επιστροφή της στις νίκες θα επιζητήσει η ομάδ    

Νέα αρχή στο «  

ΑΕΖ Στο ΓΣΠ για το θαύμα! 

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 

Με τη χειρότερη ψυχολογία πάει η ΑΕΖ
στη Λευκωσία για να αντιμετωπίσει τον
ΑΠΟΕΛ. Λίγο η ήττα από τον Άρη την
προηγούμενη αγωνιστική σε ένα κα-
θοριστικό παιγνίδι, στο οποίο μάλιστα
προηγήθηκε με 2-0, λίγο η παραίτηση
του Αλέξη Γαρπόζη, ο οποίος θα είναι
για τελευταία φορά σήμερα στον πάγκο
αφού μετά αποχωρεί, και λίγο η φυγή
του Σάσι, του τελευταίου παίκτη που
είχε μείνει από τους πολύ καλούς της
ομάδας, έχουν δημιουργήσει ένα όχι
και τόσο καλό κλίμα στη νεοφώτιστη
ομάδα, που βλέπει όσο περνάνε οι αγω-

νιστικές τις ελπίδες της για παραμονή
να είναι καθαρά μαθηματικές. 

Με το ρόστερ φανερά αποδυναμω-
μένο (έφυγαν οι Πάγκαλος, Σάσι, Οζίας,
Αουρέλιο, Βιγιαφάνες και ήρθαν οι περ-
σινοί Σέργιος και Αιμίλιος Παναγιώτου,
ο Χρήστου και ο Ποσίνκοβιτς) και με
τον άνθρωπο που ανέλαβε ουσιαστικά
να την οδηγήσει μετά την παραίτηση
Μαρτίδη να φεύγει κι αυτός, μόνο με
ένα θαύμα μπορεί αυτή η ομάδα να πα-
ραμείνει στην κατηγορία. 

Σήμερα, κόντρα στον ΑΠΟΕΛ, θα
προσπαθήσει να παλέψει όσο της το
επιτρέπουν οι δυνάμεις της, όμως κανείς
δεν υπολογίζει στον αγώνα της Λευκω-
σίας για βαθμολογικό κέρδος. 

ΦΡΙΞΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Κόντρα στην αποδυναμωμένη ΑΕΖ, το
λιγότερο που περιμένουν σήμερα οι
φίλοι του ΑΠΟΕΛ είναι γκολ και θέαμα.
Με τη διαφορά δυναμικότητας να είναι
χαώδης, οι «γαλαζοκίτρινοι» θα επι-
διώξουν την 5η συναπτή νίκη τους και
15η συνολικά στο πρωτάθλημα, προ-
κειμένου να διατηρηθούν στην κορυφή
της βαθμολογίας για ακόμη μια αγωνι-
στική. Από μόνο του αυτό αποτελεί ένα
καλό κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές
του ΑΠΟΕΛ, ώστε να πάρουν το παιγνίδι
στα σοβαρά και κυρίως να μην υποτι-
μήσουν τον αντίπαλο. Ακόμα πιο ισχυρό
κίνητρο αποτελεί η ευκαιρία που δίνεται
για εδραίωση στην κορυφή, καθώς μετά
τις απώλειες που είχε η ΑΕΚ, με νίκη
ήμερα θα αυξηθεί η διαφορά στους
τρεις βαθμούς. Άξιο αναφοράς είναι ότι
η ομάδα του Τόμας Κρίστιανσεν δεν
πέτυχε φέτος πέντε συνεχόμενες νίκες
και, αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά
απέναντι στην ΑΕΖ, θα δημιουργήσει
την καλύτερή της επίδοση σε συνεχό-
μενες νίκες.

Αγωνιστικά ο ΑΠΟΕΛ θα κατέλθει με
σημαντικές απουσίες αφού, πέραν του
Μπερτόλιο που απέχει εδώ και αρκετό

διάστημα, προέκυψαν μεσοβδόμαδα προ-
βλήματα με τους Μιλάνοφ και Βάντερ.
Αμφότεροι τραυματίστηκαν στον αγώνα
κυπέλλου με τη Νέα Σαλαμίνα και η
τεχνική ηγεσία σχεδίασε το πλάνο της για
το σημερινό ματς με δύο επιπλέον απώλειες. 

Ως εκ τούτου, θεωρούνται δεδομένες
ορισμένες διαφοροποιήσεις στην ενδε-
κάδα, καθώς αμφότεροι είχαν πάρει φα-
νέλα βασικού στο τελευταίο παιγνίδι. Το
μεγαλύτερο ερωτηματικό που προκύπτει
στις επιλογές που θα πάρει ο Τόμας Κρί-
στιανσεν αφορά στον ποδοσφαιριστή που
θα καλύψει το κενό του Μιλάνοφ στο δεξί
άκρο. Ο Βούλγαρος θα απουσιάσει φέτος
μόλις για δεύτερη φορά. Η προηγούμενη
ήταν στο παιγνίδι με την Αναγέννηση
Δερύνειας στον πρώτο γύρο, όπου κάλυψε
το κενό του ο Σέρτζιο, ο οποίος αποτελεί
παρελθόν. Η διαθέσιμη επιλογή σήμερα
είναι ο Κύπρος Χριστοφόρου που έχει
πολλές πιθανότητες να κάνει ντεμπούτο
με τη γαλαζοκίτρινη φανέλα. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση, θα προτιμηθεί ένας
εκ των Αρτυματά και Μοράις.

Κάτω από τα δοκάρια θα επιστρέψει ο
Βάτερμαν και θα έχει μπροστά τους ως
κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Μερκή-
Ιωάννου. Αριστερά θα αγωνιστεί ο Λάγο.
Στη μεσαία γραμμή οι Μοράις και Βινίσιους
θα έχουν την ευθύνη της οργάνωσης,

αλλά και της αναχαίτισης των αντιπάλων,
με τους Εφραίμ και Αλωνεύτη και να κι-
νούνται στις πτέρυγες. Επιθετικό δίδυμο
θα διατηρηθούν οι Πιέρος Σωτηρίου και
Ίγκορ Ντε Καμάργκο.

Αποστολή με Μπαράλ

Στην αποστολή του ΑΠΟΕΛ συμμετέχει
για πρώτη φορά το χειμερινό απόκτημα
της ομάδας. Ο Νταβίντ Μπαράλ θεωρείται
έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης
γι’ αυτό και επιλέχθηκε στην αποστολή.
Εκτός απρόοπτου θα πάρει και χρόνο
συμμετοχής, αφού πρόθεση της τεχνικής
ηγεσίας είναι να βοηθήσει τον Ισπανό,
όσο το δυνατόν καλύτερα, να προσαρμοστεί
άμεσα στην ομάδα. 

Στασιμότητα στα μετεγγραφικά 

Στο μέτωπο του προγραμματισμού προ-
κύπτει στασιμότητα στην υπόθεση από-
κτησης κεντρικού αμυντικού, αφού μετά
την αρνητική τροπή στην περίπτωση του
Τζαβέλλα οι διοικούντες κινούνται προς
άλλους στόχους που εντοπίστηκαν. Από
τη στιγμή που η μετεγγραφική περίοδος
μπαίνει στην τελική ευθεία, αυτόματα οι
αρμόδιοι της επιτροπής προγραμματισμού
θα εντείνουν και τις διεργασίες ώστε να
κλείσουν την τρύπα που άφησε η φυγή
του Καρλάο.

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 

Να βάλει τέλος στο σερί χωρίς νίκες θέλει η
ΑΕΛ στη Λάρνακα κόντρα στη Σαλαμίνα.
Για τη λεμεσιανή ομάδα το τρίποντο είναι ο
μόνος στόχος για να μπορέσει να διατηρηθεί
στην 3η θέση και σε κοντινή απόσταση από
τις πρώτες δύο θέσεις. Ταυτόχρονα, τρίποντο
σήμερα σε βάρος μιας καλής ομάδας όπως
η Σαλαμίνα θα δώσει αυτοπεποίθηση για
τη συνέχεια και θα επιτρέψει σε όλους να
αφήσουν πίσω τους μια περίεργη, από κάθε
άποψη, εβδομάδα. 

Ο Πάμπος Χριστοδούλου υπολογίζει
πολύ τη Σαλαμίνα, γι’ αυτό και προετοίμασε
τους ποδοσφαιριστές του κατάλληλα. Τους
είπε τι πρέπει να προσέξουν και τι να εκμε-
ταλλευτούν. Τους είπε ότι ο αντίπαλός τους
δεν θα έχει καμιά απολύτως σχέση με την
ομάδα που κέρδισαν πανεύκολα στον πρώτο
γύρο με 3-0 και ότι για να επιστρέψουν στις
νίκες θα πρέπει να αποδώσουν καλά. Το
ζητούμενο για την ΑΕΛ είναι να ‘ναι επιθετικά
καλή, γιατί η αλήθεια είναι πως τα τελευταία
δύο παιγνίδια δεν ήταν και γι’ αυτό έμεινε
στο μηδέν. Επίσης, κλειδί για τη νίκη σήμερα
θα είναι να κρατήσει ανέπαφη την εστία της. 

Τα αγωνιστικά δεδομένα 

Η προετοιμασία της ΑΕΛ ολοκληρώθηκε
χθες. Δεν υπολογίζεται μόνο ο τραυματίας
Λούκας, ο οποίος αύριο θα υποβληθεί σε
επέμβαση στη Γερμανία για να αποκατασταθεί
η ζημιά που έχει υποστεί με τη ρήξη πρόσθιου
χιαστού συνδέσμου του αριστερού γονάτου.
Εννοείται ότι εκτός είναι ο Μιτρέα, ο οποίος
θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του
την ερχόμενη αγωνιστική. Στον αντίποδα
επιστρέφουν από τις τιμωρίες τους οι Αϊρόσα
και Μέσκα. Ο Μέσκα αγωνίσθηκε για τε-
λευταία φορά στις 10 Δεκεμβρίου, όταν
σκόραρε μάλιστα κόντρα στην Αναγέννηση.
Επίσης, στη διάθεση του κ. Χριστοδούλου
θα βρίσκεται για πρώτη φορά ο Σάσι. 

Με αυτά τα δεδομένα, η 11άδα της ΑΕΛ

σήμερα θα αποτελείται από τον Ρομό στο
τέρμα. Δεξιά θα είναι ο Αϊρόσα και αριστερά
ο Φορτούνα. Στο κέντρο της άμυνας οι
Τζούνιορ και Λαφράνς. Στη μεσαία γραμμή
αναμένεται να αγωνιστούν οι Σοάρες, Νι-
κολάου και Σαβανέ, στα φτερά οι Γεωργιάδης
και ένας εκ των Μέσκα ή Μπλάνκο και
στην κορυφή της επίθεσης ο Αρουαμπα-
ρένα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο κ.
Χριστοδούλου επιλέξει τον Πίτι για το

       
      

        
      

 

   

      
      

     

     
     

       
       

      
      
     

  

       

    
     
      

     
    

      
     

     
       

  

  

     
     
       

     
      

      
      

   
    

        
       

    
       

      
          

     
     

     
      

      
     

      
      
       

        
     

 
      

       
       

       
      

       
    

    
     

    
        

   

      
     

     
     

        
      

   
     

    
     

       

       
       

       
     

      
       

     
       

        
      

      
      
      

      
       

      
       

       
      

     
      
      

       
     

     
      

   

Γκολ, θέαμα και κορυφή 
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ΕΡΜΗΣ
Με όπλο την ψυχολογία

        δα του Π. Χριστοδούλου

   «Αμμόχωστος» 

Μπορεί το εμπόδιο στο σημερινό παι-
χνίδι να είναι ψηλό, ωστόσο στον Ερμή
ο στόχος δεν αλλάζει. Οι «φτεροπόδαροι»
ταξιδεύουν στο Τσίρειο και απέναντι
στον Απόλλωνα θέλουν το βαθμολογικό
κέρδος, ώστε να κάνουν ακόμα ένα
βήμα προς επίτευξη του φετινού στόχου,
που δεν είναι άλλος από το πλασάρισμα
της ομάδας στην εξάδα με το τέλος της
κανονικής διάρκειας του πρωταθλή-
ματος. Κόντρα στην πιο φορμαρισμένη
ομάδα του πρωταθλήματος, που μετρά
πέντε σερί νίκες, με τον Σωφρόνη Αυ-
γουστή στον πάγκο του, ο Ερμής έχει
να αποδείξει πολλά. Κατ’ αρχάς, σήμερα

καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να
κοιτάξει στα μάτια ομάδες που πάνε…
τρένο. Δεύτερος, δεν είναι μόνο ο Απόλ-
λωνας με καλή ψυχολογία, είναι και ο
Ερμής που προέρχεται από νίκη, στο
ντεμπούτο του Γιώργου Κοσμά στον
πάγκο του. Μια νίκη που θα έλεγε
κανείς ότι ήρθε στην πιο κατάλληλη
στιγμή, ενόψει βεβαίως του σημερινού
πολύ δύσκολου αγώνα.

Ο κ. Κοσμάς στον σημερινό αγώνα,
στο Τσίρειο, δεν θα έχει στη διάθεσή
του τον τιμωρημένο Μπεγκά, που συμ-
πλήρωσε κάρτες και τη θέση του ανα-
μένεται να πάρει ο Ντε Πίνα. 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Να αξιοποιήσει το «Αμμόχωστος»
Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν πολύ
καλά ότι ένα από τα όπλα που πρέπει
να αξιοποιήσουν στην προσπάθειά
τους για κατάκτηση της έκτης θέσης
είναι η έδρα τους. Αρχής γενομένης
από σήμερα, στο πολύ σημαντικό παι-
χνίδι με την ΑΕΛ, στη Νέα Σαλαμίνα
στοχεύουν μόνο στους τρεις βαθμούς,
μέσα στο «Αμμόχωστος». Η ομάδα
του Στάικου Βεργέτη προέρχεται από
ήττα, αποτέλεσμα που την έριξε στην
έβδομη θέση. Μεσοβδόμαδα, παρά
την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ στο κύπελλο,
είχε καλή παρουσία μέσα στο ΓΣΠ,

και πάνω σε αυτή θέλουν άπαντες να
«χτίσουν», ενόψει του σημερινού αγώνα.
Ενδεχόμενη νίκη επί της ΑΕΛ θα ενι-
σχύσει την προσπάθεια για επίτευξη
του φετινού στόχου, και παράλληλα
θα ανεβάσει την ψυχολογία των πο-
δοσφαιριστών. Ο Στάικος Βεργέτης,
ενόψει του σημερινού αγώνα, αντιμε-
τωπίζει κάποια προβλήματα αφού δεν
μπορεί να υπολογίζει στους Πεδρίτο,
Τσουρτσουρίτς και Άντονιτς. Αντίθετα,
στη διάθεσή του βρίσκεται το νέο με-
τεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο
Βραζιλιάνος Ντουντού.

  

        
     

       
      

       
    

      
     
       

      
  

   
      

    
        

      
       

     
        
     

       
       

       
       

        

   

    
     

      
     

        
    

       
      
    

      
      

     
    

     
       

       

      
       

      
     

     
      

       
     
        

     

αρχικό σχήμα. Αν ναι, θα αγωνιστεί είτε ως
δεκάρι είτε στο φτερό. Στα υπόψη βρίσκεται
και ο Σάσι για το φτερό, ο οποίος αγωνιστικά
είναι πιο έτοιμος από τους Μέσκα και
Μπλάνκο. 

Ερωτηματικό ο κόσμος 

Είναι άγνωστος ο αριθμός των φίλων της
ΑΕΛ που θα βρεθούν σήμερα στο «Αμμό-
χωστος» για να στηρίξουν την προσπάθεια

των «κιτρίνων» να επανέλθουν στις νίκες.
Ένας σημαντικός αριθμός οπαδών της λε-
μεσιανής ομάδας θα κάνε το ταξίδι στη Λάρ-
νακα για να στηρίξει την ΑΕΛ. Η διοίκηση
και χθες με ανακοίνωσή της κάλεσε τον
κόσμο να βρεθεί σήμερα στο γήπεδο. Τα
ταμεία θα ανοίξουν στις 14:30. 

Και επίσημα Μιτρέα

Εν τω μεταξύ, χθες, η ΑΕΛ ανακοίνωσε την

απόκτηση του Ρουμάνου κεντρικού αμυν-
τικού Μποκτάν Μιτρέα που θα αντικατα-
στήσει τον Σιέλη, ο οποίος σήμερα αναχωρεί
για την Κορέα. «Η ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ανακοινώνει την από-
κτηση του Μποκτάν Μιτρέα για 1,5 χρόνο.
Ολόκληρη η οικογένεια της ΑΕΛ καλω-
σορίζει τον ποδοσφαιριστή στη Λεμεσό και
του εύχεται επιτυχίες και τίτλους με τη γα-
λαζοκίτρινη φανέλα». 

ΑΠΟΛΛΩΝ Ακόμα μια νίκη που θα δώσει 

περαιτέρω ώθηση κυνηγά η ομάδα του Σ. Αυγουστή

Με φόρα για το «6Χ3»

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ 

Αποφασισμένος για να συνεχίσει την ανοδική
του πορεία, ο Απόλλωνας υποδέχεται σήμερα
τον Ερμή, σε ένα παιγνίδι όπου οι «κυανό-
λευκοι» της Λεμεσού έχουν σαν μοναδικό
στόχο το 6ο συνεχόμενο τρίποντο, 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 κάθε άλλο παρά εύκολο
θα είναι, κόντρα σε μια ομάδα που τους δημι-
ουργεί προβλήματα, όμως είναι αποφασισμένοι
να συνεχίσουν να δίνουν  τον καλύτερό τους
εαυτό και να πανηγυρίσουν με τον κόσμο
τους μια νίκη που θα τους βάλει με το δεξί στο
πιο βατό πρόγραμμα που ακολουθεί. 

Ο Σωφρόνης Αυγουστή ζήτησε από τους
παίκτες του να παρουσιαστούν και σήμερα
σοβαροί, με σωστή νοοτροπία και να προ-
σπαθήσουν να κάνουν πράξη όλα όσα δού-
λεψαν στις προπονήσεις της εβδομάδας. Για
τον Κύπριο τεχνικό το σημαντικότερο είναι οι
παίκτες του να προσπαθήσουν να κάνουν το
παιγνίδι τους, έχοντας στο μυαλό τους μόνο τη

νίκη. Θέλει να έχουν και πάλι την κατοχή της
μπάλας και να προσπαθήσουν να σκοράρουν
νωρίς. 

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 τρία ντέρμπι
που έδωσαν. Στο «κυανόλευκο» στρατόπεδο
υπάρχει τεράστια αυτοπεποίθηση γιατί οι
νίκες συνοδεύονται και με καλές εμφανίσεις,
ενώ υπάρχει και συγκρατημένη αισιοδοξία
ότι θα φέρουν σε πέρας την αποστολή τους. 

Με τα ίδια προβλήματα

Ο τεχνικός του Απόλλωνα δεν μπορεί να
υπολογίζει ούτε και σήμερα στους τραυματίες
Γκίε, Μακρίδη και Μπεντόγια. Απουσίες ση-
μαντικές, όμως ο Απόλλωνας έχει αποδείξει
πως είναι ομάδα με βάθος και έχει την ικανότητα
να αναπληρώνει την κάθε απουσία. Όλοι οι
υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι κανονικά
στη διάθεση του προπονητή τους. 

Οι «κυανόλευκοι» θα παραταχθούν και
στον σημερινό αγώνα με σχηματισμό 4-2-3-
1. Τερματοφύλακας θα είναι ο Βάλε. Δεξιά ο

Ζοάο Πέδρο. 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. Στο ένα φτερό είναι σίγουρος ο πρώτος
σκόρερ της ομάδας Φώτης Παπουλής, ενώ
στο άλλο θα αγωνιστεί ο ήρωας της περασμένης
εβδομάδας στο ΓΣΠ με τα δύο γκολ που ση-
μείωσε Σαρδινέρο. Για την κορυφή της επίθεσης
το προβάδισμα έχει ο Μάγκλιτσα, χωρίς όμως
να αποτελεί έκπληξη αν ο Σωφρόνης επιλέξει
τον Πίεχ. Όμως ο Κροάτης επιθετικός είναι
αυτός που αναμένεται ότι θα ξεκινήσει. 

Με πολύ κόσμο στο πλευρό του θα αγω-
νιστεί σήμερα ο Απόλλωνας. Οι σερί νίκες
στα ντέρμπι, ο αντίπαλος που είναι η τελευταία
ομάδα που τον κέρδισε, αλλά κι ο ενθουσιασμός
που υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες με τον
Σωφρόνη στον πάγκο αναμένεται να οδηγή-
σουν αρκετά μεγάλο αριθμό φίλων του Απόλ-
λωνα στη Δυτική. Οι εκτιμήσεις των ανθρώπων
της ομάδας είναι πως θα ‘ναι η πολυπληθέστερη
φετινή παρουσία των φίλων του Απόλλωνα
στο «Τσίρειο». Οι οργανωμένοι έχουν κάνει
τις δικές τους ετοιμασίες για να παρουσιάσουν
σήμερα πολλές εκπλήξεις. 
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Αποφασισμένη να τρέξει τις διαδι-
κασίες για την ενίσχυσή της (έστω κι
αν έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος) πα-
ρουσιάζεται η ΑΕΚ. Αφού τελείωσε
γρήγορα το θέμα του προπονητή με
την πρόσληψη του Μανόλο Χιμένεθ,
η «Ένωση» φέρεται διατεθειμένη να
κάνει ό,τι μπορεί -και γρήγορα- για
να στηρίξει την προσπάθειά του να
ανακάμψει η ομάδα. 

Σε αυτό το πλαίσιο φέρεται να
υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στους
«κιτρινόμαυρους», όσον αφορά στο
σημαντικότερο αγωνιστικό κενό της
ομάδας: Αυτό του σέντερ φορ. 

Οι επικεφαλής της ομάδας βρί-
σκονταν μέχρι αργά το βράδυ της
Παρασκευής στα γραφεία της ΠΑΕ
και δούλευαν πάνω σε αυτό το θέμα.

Επί τάπητος λοιπόν φέρονται να
έχουν τεθεί δυο περιπτώσεις επιθε-
τικών που πληρούν τα κριτήρια της
ομάδα και θεωρούνται αντίστοιχου
και καλύτερου επιπέδου από τον
Περέιρα Ντίας. Μάλιστα επιδιώκεται
οι εξελίξεις να τρέξουν τόσο σύντομα
που δεν αποκλείεται ο σέντερ φορ
που θα επιλεχθεί να κλείσει ακόμα
και πριν από το κυριακάτικο παιχνίδι
με τον Αστέρα Τρίπολης. 

Όσο για τα υπόλοιπες μετεγγραφικές
προτεραιότητες, θα δρομολογηθούν
από τη Δευτέρα (κατόπιν συνεννοήσεως
και με τον Χιμένεθ), αν και ήδη θεωρείται
δεδομένο ότι θα αναζητηθεί επιπλέον
περιφερειακός επιθετικός που να μπο-
ρεί να αγωνιστεί και στα δεξιά, αλλά
και αριστερό μπακ.

ΑΕΚ «Δυνατά» ονόματα για φορ

Στο μετεγγραφικό προσκήνιο του Πα-
ναθηναϊκού επανέρχεται ο Μίκαελ Ίσακ.
Στη διερευνητική επαφή που είχε γίνει
προ καιρού με τη Ράντερς, οι Δανοί
είχαν προβάλει απαιτήσεις που κρίθηκαν
υπερβολικές, μιας και ξεπερνούσαν τις
800.000 ευρώ. Με τον καιρό ωστόσο
να έχει περάσει και υπό τον κίνδυνο ο
παίκτης να χαθεί χωρίς κέρδος για την
ομάδα (αφού το συμβόλαιό του λήγει το
καλοκαίρι) μοιάζει ευκολότερο να βρεθεί
σημείο επαφής. Σημειώνεται ότι εκτός
του Ίσακ, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει ζεστά
άλλη μια περίπτωση επιθετικού, με τις
εξελίξεις να τοποθετούνται μέσα στην
προσεχή εβδομάδα, όταν και θα ανα-
κοινωθεί τουλάχιστον μια μετεγγραφή.

Σαμπντόρια και 

Μπεσίκτας για Ιμπάρμπο

Την ώρα που ο Βίκτορ Ιμπάρμπο και ο
ατζέντης του προσπαθούν να συμβιβα-
στούν με τον Νίκο Λυμπερόπουλο, ώστε
να διακόψουν τη συνεργασίας τους, τα
μετεγγραφικά σενάρια εμφανίζονται το
ένα μετά το άλλο.

Η ηλεκτρονική έκδοση του Sky Sports
Italia μετέδωσε την πληροφορία πως ο
Κολομβιανός επιθετικός αποτελεί την

εναλλακτική επιλογή της Σαμπντόρια.
Ο πρώτος στόχος είναι ο Ρόμπιν Κεσόν
της Παλέρμο, όμως πρόκειται για περί-
πλοκη υπόθεση, σε αντίθεση με τον
26χρονο στράικερ, ο οποίος αναμένεται
να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Επιπλέον, η τουρκική έκδοση του
Transfermarkt υποστήριξε πως ο Ιμ-
πάρμπο ενδέχεται να ενταχθεί στην

Μπεσίκτας. Η πρότερη σύνδεση του
ποδοσφαιριστή με την Τουρκία αφο-
ρούσε την Αντάλιασπορ, ωστόσο εσχάτως
ενεπλάκη η ομάδα από την Κωνσταντι-
νούπολη.

Φυσικά, για να επιβεβαιωθούν τα
δημοσιεύματα, θα χρειαστεί να αποδε-
σμεύσει τον Ιμπάρμπο ο Παναθηναϊκός,
κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Δεδομένη θα πρέπει 
να θεωρείται η επιστροφή του το ερχόμενο καλοκαίρι

Νέα βελτιωμένη πρόταση φέρεται να
έκανε ο ΠΑΟΚ στη Ρεν για την από-
κτηση του Πέδρο Ενρίκε. Οι Θεσσα-
λονικείς ανέβασαν την προσφορά
τους (από τις 800 χιλιάδες στις 900
χιλιάδες ευρώ), ενώ οι Γάλλοι αξιώνουν
ένα ποσό κοντά στο 1 εκατ. ευρώ για
να δώσουν τον Βραζιλιάνο εξτρέμ. 

Στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο
επικρατεί αισιοδοξία πως το θέμα
του 26χρονου άσου θα λήξει θετικά
μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Μέσα ο Κρέσπο

Λήξη συναγερμού για τον τραυμα-
τισμό του Χοσέ Κρέσπο, αλλά νέο

πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ
ενόψει του ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα. 

Ο τερματοφύλακας του «Δικεφά-
λου» υπέστη κάκωση πρώτου βαθ-
μού της αριστερής ακρωμιοκλειδικής
στον ώμο και ακολούθησε θεραπεία,
την ώρα που ο Κρέσπο έδειξε να
μην έχει κανένα πρόβλημα μετά τις
ενοχλήσεις που ένιωσε στο ματς με
τον Λεβαδειακό. 

Στην προπόνηση, ενόψει του ματς
με τους Γιαννιώτες, το σύνολο του
Βλάνταν Ίβιτς δούλεψε την τακτική
που θα ακολουθήσει στις δύσκολες
συνθήκες που θα δημιουργήσουν ο
αντίπαλος και ο αγωνιστικός χώρος.

ΠΑΟΚ «Ανεβαίνει» για Ενρίκε

Εκ των έσω είναι πιθανό να δοθεί η
λύση στο θέμα του κεντρικού αμυντικού
στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με δημοσί-
ευμα, οι Πειραιώτες ενδέχεται να «σπά-
σουν» τον δανεισμό του Κωνσταντίνου
Λαΐφη στη Σταντάρ Λιέγης, ώστε να τον
επανεντάξουν στο ρόστερ τους και να
πορευτούν με εκείνον την επόμενη αγω-
νιστική περίοδο. 

Ο διεθνής στόπερ έχει αφήσει τις
καλύτερες εντυπώσεις στον βελγικό
σύλλογο, όμως οι ανάγκες των πρωτα-
θλητών Ελλάδας ενδέχεται να τελειώσουν
πρόωρα την πορεία του στους «κόκκι-
νους». 

Μάλιστα, στον Ολυμπιακό φαίνεται
πως έχουν έτοιμη την αντιπρότασή τους

στους Βέλγους, στους οποίους θα προ-
σφέρουν τον Πάπε Αμπού Σισέ που
έκλεισαν για το καλοκαίρι από την Αζαξιό
για να πάρει περισσότερα παιχνίδια σε
υψηλό επίπεδο με την ομάδα της Λιέ-
γης.

Σενάριο δανεισμού του Ανσαριφάρντ

Πιθανότητα να μη φορέσει τα ερυθρό-
λευκα μέχρι το καλοκαίρι φέρεται να
υπάρχει για τον Καρίμ Ανσαριφάρντ. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η αντιμε-
τώπιση του Ιρανού από τον Πάουλο
Μπέντο (ο οποίος θα μπορούσε να τον
έχει διαθέσιμο στα ματς με Πλατανιά,
Αστέρα και Ξάνθη αλλά τον άφησε σε
όλες τις περιπτώσεις εκτός αποστολής)

δημιουργεί ερωτηματικά για τις προ-
ϋποθέσεις συνύπαρξης των δυο τους
στην ομάδα. 

Επειδή, λοιπόν, σύμφωνα με το ίδιο
δημοσίευμα, ο προπονητής θεωρεί τον
Ιρανό τρίτη λύση για την επίθεση πίσω
από τους Ιντέγε-Καρντόσο και αυτό θα
φρενάρει τον αγωνιστικό ρυθμό του
παίκτη, δεν αποκλείεται πλέον το ενδε-
χόμενο να παραχωρηθεί δανεικός. 

Δεδομένου, δε, ότι για να συμβεί
αυτό θα πρέπει να μην έχει παίξει εν τω
μεταξύ ούτε ένα παιχνίδι με τη φανέλα
του Ολυμπιακού, η διαχείριση του θέ-
ματος Ανσαριφάρντ από τον Μπέντο
εξυπηρετεί, σύμφωνα με την εφημερίδα,
τα σχέδια της διοίκησης.

Επιστρέφει ο Λαΐφης

ΠΑΟ Προσπάθεια απόκτησης του διεθνούς 
Σουηδού επιθετικού. Μέσα στην εβδομάδα οι εξελίξεις

Επανέρχεται για  Ίσακ 
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Με το «διπλό» του ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό
εις βάρος του Απόλλωνα με 88-71 ολο-
κληρώθηκε η 12η αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος καλαθόσφαιρας ΟΠΑΠ Αν-
δρών Α’ Κατηγορίας. Η ομάδα του Τζίμη
Κουστένη πήρε από την αρχή του αγώνα
το προβάδισμα στο σκορ και δεν επέτρεψε
σε κανένα σημείο στον Απόλλωνα να
φανεί απειλητικός. «Κλειδί» του αγώνα το
τρίτο δεκάλεπτο με τους «γαλαζοκίτρινους»
να κάνουν επί μέρους σκορ 25-13 και να
ξεφεύγουν στο +18 (74-56). 

Διαδικαστικού χαρακτήρα το τελευταίο
δεκάλεπτο, με τον ΑΠΟΕΛ να κερδίζει
στο τέλος με 88-71.

Με τη νίκη του αυτή, ο ΑΠΟΕΛ μείωσε
τη διαφορά από την ΑΕΚ που βρίσκεται
στη 2η θέση στον έναν βαθμό. 

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-30, 43-49, 56-74, 71-88
Κερδισμένη της αγωνιστικής η ομάδα

του Κεραυνού, που στο ντέρμπι-κορυφής
επικράτησε της ΑΕΚ με 91-71 και ξέφυγε
στο +3 στην κορυφή.

Σημαντική νίκη και για την Ένωση,
που επικράτησε στο «Τάσσος Παπαδό-
πουλος-Ελευθερία» της ΕΘΑ με 75-65,
φτάνοντας στους 17 βαθμούς, αφήνοντας
την ομάδα της Έγκωμης στους 14β. και
στην 5η θέση.

Τα αποτελέσματα: 

Απόλλωνας - ΑΠΟΕΛ 71-88 
Κεραυνός - Πετρολίνα ΑΕΚ 91-71
ΕΘΑ - Ε.Ν. Παραλιμνίου 65-75

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.Κεραυνός ..................................................2 3

2.Πετρολίνα ΑΕΚ ......................................2 0

3.ΑΠΟΕΛ........................................................1 9

4.Ε. Ν. Παραλιμνίου ................................1 7

5.Ε.Θ.Α. Έγκωμης ......................................1 4

6.Απόλλων ....................................................1 5

Στην Α1, στο πλαίσιο της 14ης αγωνι-
στικής, σημειώθηκαν χθες τα ακόλουθα
αποτελέσματα: 
Κύμη-Λαύριο ......................................81-86
ΑΕΚ-Απόλλων Π.................................88-69
Τρίκαλα-Άρης ....................................78-62
Ρέθυμνο-Κολοσσός Ρ. ......................77-83        
ΠΑΟΚ-Δόξα Λευκάδας ..................84-67         
Προμηθέας Π.-Παναθηναϊκός ..69-72  
ΣΗΜΕΡΑ  
17.00   Ολυμπιακός-Κόροιβος        

Γαλαζοκίτρινος «σίφουνας»

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

   

Η πρωτοπόρος 
ποδοσφαιρική 

εκποµπή της Κυπριακής 
τηλεόρασης

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΤΙΣ 23:00
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Με νίκες προχώρησαν οι πρωτο-
πόροι του πρωταθλήματος Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο και
Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ που κέρδισαν εκτός
έδρας τους Κ.Ν. Αγίων Τριμιθιάς
και Προοδευτικό Πάφου στο πλαί-
σιο της 9ης Αγωνιστικής του πρω-
ταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α’
Κατηγορίας. 

Η περσινή πρωταθλήτρια δεν
δυσκολεύτηκε απέναντι στον Κ.Ν.
Αγίων Τριμιθιάς, κέρδισε με 28-
15 και συνέχισε την αήττητη πορεία
προς τον τίτλο. Από την άλλη η
περσινή κυπελλούχος δεν δυσκο-
λεύτηκε απέναντι στον Προοδευ-

τικό, κατακτώντας το ροζ φύλλο
αγώνος με 29-38. 

Σε παιχνίδι που άνοιξε την αυ-
λαία της αγωνιστικής Παρνασσός
Στροβόλου και Ε.Ν. Αγίου Αθα-
νασίου εξήλθαν ισόπαλοι 19-19,
στον πιο συναρπαστικό αγώνα της
αγωνιστικής. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: 
Κ.Ν. Αγίων Τριμιθιάς - Ευρω-
παϊκό Παν/μιο 15-28
Προοδευτικός Πάφου - Α.Σ.Σ.
ΣΠΕΣ 29-38
Παρνασσός - Ε.Ν. Αγίου Αθα-
νασίου 19-19

Δυνατό μπάσιμο για τον Sabbianco
Απόλλων για την πρωτιά της κα-
νονικής διάρκειας του πρωταθλή-
ματος ΟΠΑΠ Γυναικών Α’ Κατη-
γορίας. Οι «γαλάζιες», σε εξ ανα-
βολής αγώνα για την 9η αγωνι-
στική, κέρδισαν την BetOnAlfa
ΑΕΛ με 3-0 σετ στο γήπεδό τους
και πέρασαν στη δεύτερη θέση με
29 βαθμούς έναντι 30 της αντιπά-
λου τους.

Ο Sabbianco Απόλλων ήταν
κυρίαρχος του αγώνα και κέρδισε
σχετικά εύκολα. Στο πρώτο και
τρίτο σετ η ομάδα του Γ. Γιαπάνη
ήταν πιο καλή στα τελικά στάδια
και πήρε τα σετ με 25- 21 και 25-
22, ενώ στο δεύτερο σετ ήταν κα-

ταιγιστική κερδίζοντας με 25-15.
Η BetOnAlfa ΑΕΛ δεν τα κα-

τάφερε, όμως παραμένει στην κο-
ρυφή και πλέον στρέφει την προ-
σοχή της στον αγώνα της Τετάρτης
με τη Νεσατέλ στην Ελβετία.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
Νίκες για Ευρωπαϊκό και Α.Σ.Σ. ΣΠΕΣ

ΒΟΛΕΪ «Γαλάζιο» μπάσιμο 

ΜΠΑΣΚΕΤ Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε εκτός τον Απόλλωνα με 88-71
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Αυτοκίνητο Ενημέρωση

Μπορεί να συμπληρώθηκε το μεγάλο
κενό που υπήρχε στη Formula1,
όμως το συμβόλαιο του Βαλτέρι Μπό-
τας είναι μονοετές, γεγονός που αφή-
νει ανοιχτές όλες τις επιλογές ενόψει
του 2018. Βέβαια, ακόμη είναι νωρίς
για να μιλάμε για την επόμενη χρονιά,
όμως οι υποψήφιοι είναι πολλοί.
Πρώτα, ο Φινλανδός θα κληθεί να
κρατήσει τη θέση του, τη στιγμή που
υπάρχουν οι Φερνάντο Αλόνσο, Σεμ-
πάστιαν Φέτελ, Πασκάλ Βερλάιν και
Εστεμπάν Οκόν. «Έχουμε μερικές
επιλογές. Πιαστήκαμε στον ύπνο με
την απόφαση του Νίκο (Ρόσμπεργκ)
να αποσυρθεί και έχουμε μερικούς
ανερχόμενους οδηγούς, τους Πασκάλ
(Βερλάιν) και Εστεμπάν (Οκόν). Όμως,
χρειάζονται λίγο περισσότερο χρόνο,
οπότε για μας το κλειδί ήταν να κρα-
τήσουμε ανοιχτές τις επιλογές και ο
Βαλτέρι (Μπότας) το γνωρίζει πολύ
καλά αυτό. Πρέπει απλά να ξεκινήσει
να αποδίδει και να είναι γρήγορος
και μετά το μέλλον μπορεί να γίνει
δικό του. Έχει όλα τα στοιχεία και
δεν τον έχουμε δει σε μονοθέσιο

ικανό για πρωταθλήματα. Είναι ένα
διαφορετικό βήμα και κάποιοι οδηγοί
έχουν εξελιχθεί στη σωστή κατεύ-
θυνση και άλλοι όχι», δήλωσε ο Τότο
Βολφ στο Sky Sports. Απ’ εκεί και
πέρα, να σημειώσουμε ότι μιλάμε
για μία θέση, με δεδομένο πως ο Λι-
ούις Χάμιλτον έχει συμβόλαιο και
για το 2018.

Σε ό,τι αφορά τον Ρόσμπεργκ,
μπορεί να δήλωσε κατηγορηματικά
και ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται να
οδηγήσει ξανά στη F1, όμως μένει
‘εντός’ με άλλη ιδιότητα. Η δόξα που
φέρνει ο παγκόσμιος τίτλος δεν τον
αφήνει ασυγκίνητο. Έτσι, όπως ανα-
κοίνωσε επίσημα η Mercedes, ο Ρό-
σμπεργκ θα παίξει τον ρόλο του Πρε-
σβευτή της εταιρείας και της αγωνι-
στικής της ομάδας για όλο το 2017.
Με αυτόν τον ρόλο, ο Νίκο θα συμ-
μετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις κοι-
νωνικού και αθλητικού χαρακτήρα,
ημερίδες οδήγησης και ταυτόχρονα
θα παρέχει χρήσιμες συμβουλές σε
αγωνιστικό επίπεδο, με το αζημίωτο
φυσικά.

H κορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία
SsangYong κάνει δυναμική παρουσία
στην κυπριακή αγορά μέσω της εται-
ρείας A.Tricomitis Motors Ltd και
με ένα επαναστατικό SUV, το Tivoli
16 αλόγων που έρχεται να ταράξει
τα νερά στα SUV με στοιχεία επιτυχίας
στα χαρακτηριστικά του. Κινητήρες
βενζίνης και πετρελαίου στο 1.6 λίτρο,
αυτόματο κιβώτιο, τετρακίνηση και
σύγχρονος σχεδιασμός είναι τα χα-
ρακτηριστικά που του δίνουν τη δυ-
ναμική για να ξεχωρίσει από τον αν-
ταγωνισμό. Η εργονομία και η ποι-
ότητα των υλικών του κυριαρχούν
στον εσωτερικό του χώρο και διαθέτει
όλα εκείνα που χρειάζεται ο σύγχρονος
οδηγός στον τομέα της άνεσης και
της ασφάλειας. Ο βενζινοκινητήρας

των 1.597 κ.εκ. αποδίδει 128 ίππους
και 160 Nm ροπής. Ο νέος πετρε-
λαιοκίνητος κινητήρας προδιαγραφών
euro 6 αποδίδει 115 ίππους, με τη
ροπή να φθάνει τα 300 Nm. Η μικτή
κατανάλωση είναι μόλις 4.3 λίτρα
ανά 100 χιλιόμετρα, ενώ οι εκπομπές
Co2 δεν ξεπερνούν τα 109 g/km. Η
γκάμα του μοντέλου θα εμπλουτιστεί
και με τις εκδόσεις 4WD που χρησι-
μοποιούν το σύστημα smart 4WD,
το οποίο ελέγχει την κατανομή της
ροπής μεταξύ του μπροστινού και
του πισινού άξονα ανάλογα με τις
οδικές και οδηγικές συνθήκες. Το
νέο Tivoli διατίθεται από τις εκθέσεις
A.Tricomitis Motors Ltd σε όλες τις
πόλεις και σε εκλεκτούς μεταπωλητές
στην Πάφο και στο Παραλίμνι. 

Mercedes F1 Πολλά σενάρια για το 2018

Το επαναστατικό Tivoli από τη SsangYong 

Η Honda Motor Co. Ltd ανακοίνωσε
ότι η εταιρεία πέτυχε το σημαντικό ορό-
σημο παγκόσμιας παραγωγής 100 εκα-
τομμυρίων οχημάτων. Πιο συγκεκριμένα,
το ιαπωνικό εργοστάσιο άρχισε να κατα-
σκευάζει αυτοκίνητα το 1963 με το T360
mini-truck και το σπορ μοντέλο S500.
Έναν χρόνο αργότερα, η Honda επιστρά-
τευσε όλες τις τεχνολογίες παραγωγής
και την τεχνογνωσία της εταιρείας για την
ανέγερση του πρώτου εργοστασίου Honda,
αφιερωμένου αποκλειστικά στην παρα-
γωγή αυτοκινήτων στη Sayama (Saitama
Prefecture). Το νέο εργοστάσιο ξεκίνησε
την παραγωγή ενός ακόμη μοντέλου, του
θρυλικού S600 roadster. Από τότε, η
Honda έχει αυξήσει τον ετήσιο όγκο πα-
ραγωγής της, επεκτείνοντας την οικογένεια
των διαθέσιμων μοντέλων της και εξά-
γοντας τα προϊόντα της σε ακόμη μεγα-
λύτερο αριθμό χωρών. Η τρέχουσα σειρά
μοντέλων είναι επικεντρωμένη σε παγ-
κόσμια μοντέλα όπως το μικρό Jazz hat-
chback, το οικογενειακό Civic hatchback
και το οικογενειακό Accord sedan. Αυτά
πλαισιώνονται από τα HR-V και CR-V
SUV, και τα δύο παγκόσμια best-sellers
στις αντίστοιχες κατηγορίες τους. Το 2016,
η Honda έφτασε να έχει 34 εγκαταστάσεις
παραγωγής αυτοκινήτων σε πέντε ηπεί-

ρους. Ο Takahiro Hachigo, Πρόεδρος &
CEO της Honda Motor, ανέφερε: «Χάρη
στην υποστήριξη των πελατών από όλο
τον κόσμο, η Honda κατάφερε να κατα-
σκευάσει 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
Το πάθος του ιδρυτή της εταιρείας -ο
οποίος ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώ-
πους στην καθημερινότητά τους και να

προσφέρει τη χαρά της οδήγησης- έχουν
κληρονομήσει τώρα οι συνεργάτες της
Honda κάτι που αποτελεί και το εφαλτήριο
στην παραγωγή αυτοκινήτων Honda.
Στην προσπάθειά της να προσελκύσει τα
επόμενα 100 εκατομμύρια πελάτες, η
Honda θα συνεχίσει να προσφέρει όλο
και πιο ελκυστικά προϊόντα».

Π
ρόσφατα, το Διοικητικό

Συμβούλιο της Porsche
έδωσε το πράσινο φως
για να οδηγηθεί το Mis-
sion E στην παραγωγή.

Πρόκειται για ένα πλήρως ηλεκτρικό
πολυτελές σπορ σεντάν, το οποίο θα
έχει σαν στόχο να προσφέρει υψηλά
επίπεδα οδηγικής απόλαυσης, σε συν-
δυασμό με την πρακτικότητα στην κα-
θημερινή χρήση. Ήδη η γερμανική εται-
ρεία έθεσε τον στόχο για το καινοτόμο
Mission E, του οποίου η έκδοση παρα-
γωγής δεν αναμένεται νωρίτερα από το
2019. Αυτός δεν είναι άλλος από τη
διάθεση 20.000 αυτοκινήτων ετησίως.
Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής της Porsche
Oliver Blume, βασιζόμενος στη μεγάλη
ζήτηση που ήδη υπάρχει για το μοντέλο.
Επίσης, δήλωσε ότι θα υπάρξουν αρκετά
νέα ηλεκτροκίνητα μοντέλα από την
Porsche, μέσα στην ερχόμενη δεκαετία.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής εξέλιξης
Michael Steiner δήλωσε πως ήδη ερ-
γάζεται ώστε να υπάρξει μια ηλεκτρο-
κίνητη έκδοση της 718 Boxster. Παρ’
όλ’ αυτά, ο Blume ήταν αρκετά ξεκάθαρος
για το γεγονός ότι οι ιθύνοντες της εται-
ρείας δεν έχουν αποφασίσει τίποτα για
την «ηλεκτροποίηση» του δημοφιλέ-
στατου roadster τους. Το τετράθυρο και
αποκλειστικά 4θέσιο Mission E θα εν-
σωματώνει τεχνολογία ανάκτησης ενέρ-
γειας, εξελιγμένη στην αγωνιστική 919
Hybrid που κέρδισε στις 24 ώρες του
Le Mans. Επίσης, η εμπειρία στην κα-
τασκευή σασί χαμηλού βάρους και υψη-
λής ακαμψίας χρησιμοποιήθηκε και
στην 918 Spyder. Το μοντέλο είναι εφο-
διασμένο με δύο ηλεκτροκινητήρες,
έναν σε κάθε άξονα. Η συνδυασμένη
ισχύς υπολογίζεται να αγγίζει τους 600
ίππους, ώστε η Porsche Mission E να
αναπτύσσει ταχύτητα από τα μηδέν στα

εκατό χιλιόμετρα σε λιγότερα από 3,5
δευτερόλεπτα. Ο στόχος για την αυτο-
νομία είναι να ξεπερνά τα 500 km. Το
Mission E concept είναι χτισμένο επίσης
σε μια εντελώς νέα πλατφόρμα, με αλου-
μινένιο πάτωμα και τμήματα από ατσάλι
υψηλής αντοχής και συνθετικά υλικά
ενισχυμένα με ανθρακονήματα. Η χρήση
μιας εντελώς νέας πλατφόρμας δείχνει
ότι αποκλείονται τα υβριδικά συστήματα
κίνησης με κινητήρα εσωτερικής καύσης.
Ζυγίζει δύο τόνους και έχει υγρόψυκτη
μπαταρία τοποθετημένη στο πάτωμα,
κάτι που -σύμφωνα με την Porsche-
δίνει στο αυτοκίνητο κέντρο βάρους χα-
μηλό όσο αυτό της 918. Παράλληλα, το
Mission E διαθέτει έναν επαναστατικό
φορτιστή 800 volt, ο οποίος μπορεί να
φορτίσει τις μπαταρίες ιόντων λιθίου
στο 80%, ενέργεια αρκετή για αυτονομία
400 km, σε 15 λεπτά. Θα υπάρχει επίσης
η δυνατότητα ασύρματης φόρτισης.

Honda: Παραγωγή 100 εκατομμυρίων οχημάτων 

Porsche: Νέος
ορίζοντας με Mission E 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

Η 7η ιπποδρομιακή συνάντηση του 2017
Ιπποδρομίες

Κέρδισε 12 νίκες, ανάμεσά τους και τα

τρία κύπελλα της ηλικίας της. Ο λόγος

για την Άλεβς Γκερλ, που πανάξια συγ-

καταλέγεται ανάμεσα στα θρυλικά

άλογα. Κέρδισε από το ντεμπούτο της

4 Δεκεμβρίου 1977 και σαν τριετής το

1978 κέρδισε 7 νίκες, ανάμεσά τους

τα κύπελλα 25ης Μαρτίου, Αμαζώνων

και Αφροδίτης. Διαγωνίσθηκε συνο-

λικά 22 φορές και πέραν από τις 12

νίκες πήρε και 8 πλασέ, τερματίζοντας

δυο φορές δεύτερη σε κούρσες κυπέλ-

λων. Έτρεξε σε αποστάσεις από 1200

μέχρι 2250 μέτρα, κερδίζοντας σε

όλες. Προπονητής της στις 10 πρώτες

νίκες ο νεαρός τότε Μίμης Ρωσσίδης

και στις 2 τελευταίες ο Ροδής Κυριά-

κου. Κέρδισε 5 φορές με τον Αλκι-

βιάδη, 4 με τον Κόκο Νικολάου και

από μια φορά με τους Χάτσινσον, Αν-

δρέα Χαραλάμπους και Ηράκλη Νεο-

φύτου. Αρεσκόταν σε επικεφαλής

διαδρομή, αλλά έτρεχε πολύ καλά και

με ημιαναμονή. Ιδιοκτήτης της ο

Αστούρ Κοστανιάν και ιπποπαραγωγός

ο Κυριάκος Μαραθεύτης. Ήταν κόρη

του Σέβενθ Μπρέηβ και της Άλεβ.

1η ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μ.μ. 1000 μέτρα
1 ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΑΗΑΡ (6) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 62.0

2 ΣΜΑΗΛΥ (3) Γ. Σταυρινίδης 61.0

3 ΡΟΥ ΚΑΜΠΟΝ (8) Δημητσάνης [+] 54.5

4 ΣΑΝΤΑ ΛΩΡΑ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 54.5

5 ΜΑΤΑΝΤΟΡ (1) Χ. Λ. Ανδρέου 53.0

6 ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (4) Στ. Κλεόπα [+] 52.5

7 ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ (5) Ι. Μεσιήτης [+][§] 49.0

8 ΦΑΡΡΙΕΡ (2) Β. Α. Αδάμου [+] 49.0

2η ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μ.μ. 1000 μέτρα
1 ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ (7) Χρ. Χριστοφόρου [+] 59.0

2 ΛΑΟΝΑ (2) Α. Π. Μιτσίδης [+] 58.0

3 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ (3) Δ. Κεφάλας [+]

58.0

4 ΠΟΥΡΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΤΖΟΗ (1) Κ. Καποδίστριας [+] 58.0

5 ΡΕΝΑΚΙ (5) Α.Α. Αθανασίου [+] 53.0

6 ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 51.5

7 ΛΟΥΧΡΗ (8) Χ. Χατζηπαναγιώτου [&] 50.5

8 ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ (6) Π. Λάος [+] 50.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.5 κιλό.

3η ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μ.μ. 1000 μέτρα
1 ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ (2) Δ. Κεφάλας 59.0

2 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑ (5) Α. Ν. Ιωάννου [+] 59.0

3 ΓΚΑΛΑΚΤΙΚ ΣΤΟΡΜ (9) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.0

4 ΤΕΛΑΜΩΝ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 58.0

5 ΜΕΜΦΙΔΑ (6) Δημητσάνης [+] 57.0

6 ΝΤΙΛΙΑ (4) Α.Α. Αθανασίου [+] 55.5

7 ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ (1) Π. Λ. Ανδρέου [+] 55.0

8 ΑΝΝ ΡΟΖΜΑΡΙ (3) Ολ. Γεωργίου [#] 54.5

9 ΕΡΘ (8) Β. Α. Αδάμου [+] 53.5

10 ΑΝΑΜΠΕΛΑ (10) Γ. Σταυρινίδης [+] 51.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.5 κιλά.

4η ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μ.μ. 1200 μέτρα
1 ΤΖΙΑΓΚΛ ΚΟΛ (GB) * (10) Στ. Σταύρου [+] 66.5

2 ΣΥΡΟΛ ΠΑΣΛΗ (11) Στ. Κλεόπα [+] 60.5

3 ΦΥΛΑΣ (3) Π. Λ. Ανδρέου [+] 58.0

4 ΑΠΕΣΙΩΤΗΣ (5) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.0

5 ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ (9) Δημητσάνης [+] 54.5

6 ΝΤΑΡΤΑΝΙΑΝ (12) Χρ. Χριστοφόρου [+] 54.5

7 ΟΘΕΙΟΣΜΑΣΟΠΟΓΙΑ (6) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.0

8 ΦΡΗΤΟΜ (8) Δ. Κεφάλας [+] 53.5

9 ΓΚΟΛΤ ΡΑΦΑΕΛΛΑ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 53.0

10 ΝΙΝΙΑ (2) Α. Ν. Ιωάννου [+][@] 53.0

11 ΣΟΛΑΡ ΠΕΡΛ (4) Ι. Μεσιήτης [+] 49.0

5η ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μ.μ. 1000 μέτρα
1 ΑΛΕΞ ΣΤΑΡ (10) Δημητσάνης [+] 61.0

2 ΔΕΥΚΙΟΣ (1) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

3 ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ (4) Α.Α. Αθανασίου [#] 58.0

4 ΝΕΦΕΛΗΣ ΕΞΠΡΕΣ (5) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+][@] 57.5

5 ΣΟΡΙΝ (3) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.5

6 ΑΝΟΥΝΝΑΚΙ (11) Δ. Κεφάλας [#] 56.5

7 ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΟΣ (6) Π. Λ. Ανδρέου [&] 56.5

8 ΤΙΤΑΝΑΣ (8) Μ. Κ. Πέππος 54.0

9 ΝΙΤΣΟΥΑ (2) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 53.5

10 ΚΡΙΣΜΑΣ ΣΠΙΡΙΤ (12) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 51.5

11 ΑΡΧΙΠΠΗ (9) Β. Α. Αδάμου [+] 51.0

12 ΚΑΖΑΚ ΡΟΟΥΖ (7) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

6η ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μ.μ. 1200 μέτρα
1 ΕΥΝΙΚΗ (10) Δημητσάνης [#] 57.5

2 ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (9) Δ. Κεφάλας [+] 56.5

3 ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 53.5

4 ΕΥΡΩΤΑΣ (2) Π. Αθανασίου 53.5

5 ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ (5) Χρ. Χριστοφόρου [+] 53.5

6 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ (4) Χ. Λ. Ανδρέου 53.5

7 ΜΕΛΙΟΣ (11) Π. Λάος [+] 53.5

8 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΥΛΟΣ (7) Γ. Σταυρινίδης 53.5

9 ΝΙΚΑΡΧΟΣ (12) Ι. Μεσιήτης [+] 53.5

10 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙΛΗΣ (1) Α. Ν. Ιωάννου [+] 53.5

11 ΝΤΟΥΣΙΠΑΛ (6) Κ. Καποδίστριας [+] 53.5

12 ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ (8) Α.Α. Αθανασίου [+] 53.5

7η ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μ.μ. 1200 μέτρα
1 ΙΖΥ ΕΝΤ ΝΤΕΡΤΥ (9) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.0

2 ΜΑΤΘΙΑΣ (8) Δημητσάνης [+] 58.0

3 ΣΙΑΧΟΥΡΙΝΙΟ (11) Χρ. Παύλου [+] 58.0

4 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ (10) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

5 ΓΚΟΥΡΑΣ (4) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.0

6 ΖΟΓΚΛΕΡ (7) Δ. Κεφάλας [+] 55.0

7 ΝΟΤΙΑΣ (3) Α.Α. Αθανασίου [#] 55.0

8 ΚΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (6) Π. Αθανασίου [+] 53.0

9 ΚΟΡΥΦΑΙΑ (5) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.0

8η ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μ.μ. 1000 μέτρα
1 ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕΗΛ (IRE) (5) Κ. Καποδίστριας [+] 63.0

2 ΣΟΛΑΡ ΦΛΑΙΗΜ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 59.5

3 ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ (11) Δημητσάνης [+] 59.0

4 ΓΚΟΛΤΕΝ ΜΠΟΗ (GR) (10) Π. Αθανασίου [+] 56.5

5 ΡΗΓΙΝΟΣ ΠΑΟΥΕΡ (2) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.0

6 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ (12) Μ. Κ. Πέππος [+] 54.5

7 ΒΟΓΚ (4) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 53.5

8 ΑΝΤΩΝΗΣ (6) Α.Α. Αθανασίου 52.5

9 ΖΕΥΣ (7) Π. Λάος [+] 52.0

10 ΡΑΠΙΤ (8) Ι. Μεσιήτης [+] 51.5

11 ΟΠΣΕΡΒΕΡ (1) Π. Καράμανος (μ) [+] 50.5

12 ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕΡΟΣ (9) Β. Α. Αδάμου [+] 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 AΛΕβΣ ΓΚΕΡΛ

Δεν διαφωνούμε με τις ενστάσεις

του ΣΙΔΙΚ και των υπολοίπων Σω-

μάτων που ενίστανται στο αίτημα

της ΛΙΛ προς την επιτροπή Εσωτε-

ρικών της Βουλής, με την οποία

ζητά να εξαιρεθεί από την προτει-

νόμενη νομοθεσία που ενοποιεί,

καταργεί και τροποποιεί την υφι-

στάμενη νομοθεσία περί Λεσχών,

Σωματείων και Λεσχών. Προτρέ-

πουμε όμως το ΣΙΔΙΚ να αναλώσει

τις προσπάθειές του και στα πολλα-

πλά προβλήματα της καθημερινότη-

τας των μελών του και με τα όσα

θέματα αφορούν άμεσα και κατα-

λυτικά τα μέλη του. Ο ΣΙΔΙΚ οφεί-

λει να λύσει με το έτσι και το θέλω

το πρόβλημα με τον στίβο που είναι

επικίνδυνος και καθημερινά χάνον-

ται άλογα λόγω χωλότητας, με τη

ΛΙΛ να μην έχει προβεί σε αντικατά-

σταση ή και προσθήκη άμμου για 5

χρόνια!!! Να ασχοληθεί με τις κατά

καιρούς απειλές της ΛΙΛ για περαι-

τέρω μειώσεις στα έπαθλα. Να δια-

σφαλίσει την συνέχιση και αύξηση

του επιδόματος γέννας για την επό-

μενη τριετία, διότι, αν δεν το πρά-

ξει, θα παρατηρηθεί μεγάλη μείωση

στις γεννήσεις με καταστροφικές

συνέπειες για το μέλλον της βιομη-

χανίας. Να απαιτήσει δικαίωμα

πρώτης συμμετοχής τουλάχιστον

για τα 2ετή και 3ετή. Να απαιτήσει

ενεργότερη συμμετοχή στα όσα τον

αφορούν και άλλα πολλά. Συμφω-

νούμε με τις ενστάσεις του ΣΙΔΙΚ

για το υπό αναφορά θέμα, αλλά ας

μην αναλωθεί σε αυτό και μόνο το

πρόβλημα.

1Η ΚΟΥΡΣΑ Συνέπεια

Ο ΦΑΡΡΙΕΡ έτρεξε εξαιρετικά στη νέα

προπόνησή του και αν δείξει συνέπεια,

θα μονομαχήσει για τη νίκη με τη ΣΑΝΤΑ

ΛΩΡΑ που είναι επίσης σε πολύ καλή

φόρμα. Θέση στους πρώτους διεκδικεί η

δυναμική στον όμιλο ΡΟΥ ΚΑΜΠΟΝ και

η ισχυρή στο φίνις της ΣΜΑΗΛΥ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ Ανώτερος

Ο ΠΟΥΡΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΤΖΟΗ είναι καλά

προπονημένος και παρά τη 15μηνη

αποχή του έχει τον πρώτο λόγο. Θέση

στους πρώτους διεκδικούν η φιλότιμη

ΡΕΝΑΚΙ και η γρήγορη ΛΑΟΝΑ. Η από-

σταση ευνοεί την ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΤΖΩΡ-

ΤΖΙΑΝΑ που είναι το αουτσάιντερ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ Κλάση

Η ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ είναι ανώτερη και παρά

την αποχή της έχει τα φόντα να επιβά-

λει την κλάση της. Θέση στους πρώ-

τους διεκδικούν η ξεκούραστη

ΜΕΜΦΙΔΑ και η επανεμφανιζόμενη

ΝΤΙΛΙΑ. Η ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑ κάνει

ντεμπούτο με ικανοποιητική προετοι-

μασία και μπορεί να αιφνιδιάσει.

4Η ΚΟΥΡΣΑ Υπερέχει

Ο ΦΥΛΑΣ υπερέχει στον όμιλο και

παρά τη μικρή απόσταση εύκολα ή δύ-

σκολα θα φτάσει στην επιτυχία. Πρω-

ταγωνιστική εμφάνιση θα κάνει ο

πανέτοιμος τώρα ΣΥΡΟΛ ΠΑΣΛΗ και η

ικανή στον ομιλο ΤΖΙΑΓΚΟΛ ΚΟΛ. Αου-

τσάιντερ προβάλλει η γρήγορη ΓΚΟΛΤ

ΡΑΦΑΕΛΛΑ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ Ξεχωρίζει

Ο ΑΛΕΞ ΣΤΑΡ ξεχωρίζει στον αδύνατο

όμιλο και με επικεφαλής διαδρομή θα

φτάσει πρώτος στο τέρμα. Θέση στους

πρώτους διεκδικούν ο ανώτερος αλλά

με τα προβλήματά του ΣΟΡΙΝ και ο

γρήγορος ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΟΣ. Αμειβόμενη

θέση διεκδικεί και ο ικανός στον όμιλο

ΤΙΤΑΝΑΣ. Για το παιχνίδι ο ΔΕΥΚΙΟΣ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ Κάθε διαδρομή

Η ΕΥΝΙΚΗ διαθέτει την κλάση ώστε με

κάθε μορφή διαδρομής να φτάσει

στην κατάκτηση του κυπέλλου «Αντώ-

νης Πετρής». Διέγραψε άλλο άλογό

του ο Μενέλαος Σιακόλας για να τρέ-

ξει ο ισχυρός ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ και είναι

ο αντίπαλός της. Αμειβόμενη θέση

διεκδικούν οι ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ και

ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ Προσιτός

Ο ΙΖΥ ΕΝΤ ΝΤΕΡΤΥ είναι σε συνεχή

άνοδο και στον προσιτό όμιλο έχει τον

πρώτο λόγο. Θέση στους πρώτους

διεκδικούν ο μαχητικός ΜΑΤΘΙΑΣ και ο

φιλότιμος ΣΙΑΧΟΥΡΙΝΙΟ. Αουτσάιντερ

προβάλλει ο εξελίξιμος ΝΟΤΙΑΣ. Να

μην αγνοηθεί ο ΓΚΟΥΡΑΣ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ Αμφίρροπη

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ βρήκε τη φόρμα του και

με συνετή τακτική μπορεί να επανέλθει

στις επιτυχίες στην αμφίρροπη αναμέ-

τρηση των υπερήλικων της Α’ κλάσης.

Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα κάνουν

η δυναμική ΣΟΛΑΡ ΓΚΛΟΡΥ και ο

ισχυρός επανεμφανιζόμενος σπρίντερ

ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ. Να μην αγνοηθεί ο

ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΕΗΛ.

Φαβορί η ΕΥΝΙΚΗ στο κύπελλο «Αντώνη Πετρή»

Ο ΣΙΔΙΚ να δει τα 
καθημερινά προβλήματα...
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Ενημέρωση

Τ
εχνικός Διευθυντής ή αν

προτιμάτε Διευθυντής Πο-
δοσφαίρου. Ο άνθρωπος
που θα επιλέξει το μοντέλο
της ομάδας, θα μελετήσει

ποδοσφαιριστές, θ’ αποφασίσει για τον
προπονητή, θα δει την ανάπτυξη και
λειτουργία των τμημάτων υποδομής.
Πάνω κάτω σε κάθε σύλλογο που επι-
λέγει το μοντέλο αυτό, οι αρμοδιότητες
είναι οι ίδιες. Στην Κύπρο, το εισήγαγε
βασικά η ΑΕΚ με τον Ζόρντι Κρόιφ και
από τότε η έννοια και ο ρόλος του τεχνι-
κού Διευθυντή είναι θέμα συζήτησης.
Έχουν κάνει πρόσληψη αρκετές ομάδες.
Η πρακτική λέει ένα πράγμα. Ότι μόνο
εύκολο δεν είναι να βρεις τον κατάλληλο,
ειδικά σε υψηλό επίπεδο. Το εγκυρότατο
περιοδικό Four Four Two, έψαξε το
θέμα διεξοδικά και πρόσφατα στη δια-
δικτυακή έκδοσή του έκανε αφιέρωμα
στους πιο επιτυχημένους τα τελευταία
χρόνια Τεχνικούς Διευθυντές σε μεγά-
λους συλλόγους στην Ευρώπη. Η περί-
πτωση, μάλιστα, ενός εξ αυτών δεικνύει
πως μετά από χρόνια επιτυχίας, μπορεί
να κάνει εξάφνου και λάθος επιλογές
και να πέσει έξω. 

ΜΟΝΤΣΙ

Η Σεβίλλη στα 2000 είχε τεράστια οικο-
νομικά προβλήματα, είχε βιώσει τον υπο-
βιβασμό και γενικά ήταν σε πολύ δυσχερή
θέση. Προσέλαβε τότε για Τεχνικό Διευ-
θυντή τον Μόντσι (όλοι τον γνωρίζουν με
το υποκοριστικό του, το πλήρες όνομά
του είναι Ραμόν Ροντρίγκεζ Βερτέγο), ο
οποίος άλλαξε άρδην την τύχη της. Μέσα
σε 16 χρόνια έκανε απίστευτα άλματα.
Οι κατακτήσεις 5 τροπαίων Γιουρόπα
Λιγκ είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι οι
ακαδημίες που εκσυγχρονίστηκαν. Οι
παικταράδες έβγαιναν ο ένας μετά τον
άλλο. Ρέγιες, Σέρτζιο Ράμος, Νάβας, που
πωλήθηκαν και απέφεραν μεγάλα ποσά
στα ταμεία του συλλόγου. Την ίδια ώρα
στήθηκε και ένα καταπληκτικό σύστημα
σκάουτινγκ. Παίκτες με ταλέντο, που στοί-
χησαν λίγα, σταδιοδρόμησαν και δόθηκαν
σε άλλους συλλόγους με το αζημίωτο
φυσικά. Ντάνι Άλβες, Ράκιτιτς, Γκαμεϊρό,
Μπάκα, Κρικόβιακ είναι μερικά χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα. Και παρόλο
αυτό το έλα-φύγε, η Σεβίλλη βρίσκει
λύσεις αναπλήρωσης και είναι κάθε χρόνο
εξαιρετική, με μία φιλοσοφία παιχνιδιού
που πραγματικά την απολαμβάνεις. 

ΜΙΚΑΕΛ ΤΣΟΡΚ

Η Ντόρτμουντ έφτασε μία ανάσα από
την οικονομική κατάρρευση πριν από
12 χρόνια. Μία απαραίτητη προϋπόθεση
ήταν να κάνει ομάδα με χαμηλό προ-
ϋπολογισμό. Το έργο ανέλαβε ο επί έτη
ποδοσφαιριστής της, Μίκαελ Τσορκ.
Είπε πως θα ποντάρει σε ταλαντούχους
νεαρούς και το έκανε. Προώθησε Γκέτσε
και Ρόις. Ανακάλυψε τον Χούμελς, τον
Κούντογκαν, τον Λεβαντόφσκι. Όταν
χρειάστηκε να αναπληρώσει αποχω-
ρήσεις, κτύπησε κέντρο με Ομπαμε-
γιάνγκ και Μιχταριάν. Και όταν όλοι
αυτοί (εκτός του Ρόις) αποχώρησαν, η
Ντόρτμουντ γέμισε τα ταμεία της. Την
ίδια ώρα, προωθούνται σε παίκτες 1ης
γραμμής ο Βάιγκλ, ο Πούλισιτς, ο Ντεμ-
πέλε κ.ά. Καθοριστική στιγμή η πρόσ-
ληψη του Γιούργκεν Κλοπ, του κατάλ-
ληλου ανθρώπου για να φέρει στο ανώ-
τατο επίπεδο το πρότζεκτ. Και την ίδια
ώρα η ετοιμασία του Τούχελ, για να τον
αντικαταστήσει επάξια. Αποτέλεσμα
όλου αυτού, μία ομάδα που χαίρεσαι
να την βλέπεις και που απέκτησε πολλές
συμπάθειες σε όλο τον κόσμο. 

ΤΖΟΥΖΕΠΕ ΜΑΡΟΤΑ

Οι Ιταλοί θεωρούν must στο ποδόσφαιρό
τους τον θεσμό του Τεχνικού Διευθυντή.
Ο Τζιουσέπε Μαρότα είχε ένα καλό πέ-
ρασμα από μικρότερες ομάδες της Ιτα-
λίας, μέχρι που τον προσέλαβε το 2010
η Γιουβέντους, που ακόμη δεν είχε
σταθεί γερά στα πόδια της μετά το σκάν-
δαλο Καλτσιόπολις. Με τον Μαρότα να

κρατά τα γκέμια, η «Σινιόρα Βέκια»
πήρε 5 σερί πρωταθλήματα και πάει
για το 6ο. Η 1η κίνηση ματ ήταν ότι
προσέλαβε τον άπειρο Αντόνιο Κόντε
το 2011 και αμέσως μετά τον Μασιμι-
λιάνο Αλέγκρι. Ο Μαρότα έπεσε διάνα,
όταν έπεισε τον άγουρο πιτσιρίκο Πογκμ-
πά να μετακομίσει στη Γιουβέντους. Ξό-
δεψε ελάχιστα χρήματα, τον μεταπούλησε
στη Γιουνάιτεντ για εννιαψήφιο ποσό.
Χωρίς να ξοδέψει πολλά, πήρε παίκτες,
όπως ο Βιντάλ και ο Μπαρζάλι. Έδωσε
επιλογή στον ατίθασο Κάρλος Τέβες και
ο Αργεντινός έκανε θραύση, έδωσε
στέγη σε παίκτες που άλλοι τους θεώ-
ρησαν ξοφλημένους με πρώτο τον Πίρλο
(ακολούθησαν Κεντίρα και Εβρά) και
που τελικά τον έβγαλαν ασπροπρόσωπο.  

ΤΣΙΚΙ ΜΠΕΓΙΡΙΣΤΑΙΝ

Ο Τσίκι Μπεγιριστάιν θεωρείται ο εμ-
πνευστής της μεγάλης Μπαρτσελόνα,
που από το 2005 και μετά είναι συνεχώς
στο ανώτατο επίπεδο. Το 2008 είχε
βάλει το χεράκι του, για να προσληφθεί
ο Γκουαρντιόλα. Ως ο άνθρωπος δίπλα
στον Πεπ, βοήθησε να δημιουργηθεί η
δυναστεία της Μπάρτσα. Στον τρόπο
δουλειάς, στο μοντέλο παιχνιδιού, στην
επιλογή των μετεγγραφών. Η Σίτι ξόδευε
πολλά εκατομμύρια για να γίνει σούπερ
δύναμη. Αν και έκανε επιτυχίες στην
Αγγλία, δεν έφτασε στο επιθυμητό επί-
πεδο. Πέρσι το καλοκαίρι προσέλαβε
τον Μπεγιριστάιν, ο οποίος ξεκίνησε
επεκτείνοντας το δίχκυο του σκάουτινγκ
εντός και εκτός Αγγλίας. Την ίδια ώρα,
όμως, φαίνεται πως δυσκολεύεται να
προσαρμόσει τη φιλοσοφία του στην
Πρέμιερ Λιγκ. Πάτησε πεπονόφλουδες
πέρσι σε κάποιες μετεγγραφικές κινήσεις,
όπως με τον Μανγκαλά και τον Μπονί.
Έπεισε τον Γκουαρντιόλα να πάει στη
Σίτι (ο Καταλανός τεχνικός παραδέχτηκε
πως σοβαρός λόγος για να αποφασίσει
ήταν η παρουσία του Μπεγιριστάιν). Το
νέο μοντέλο δεν δουλεύει όσο θα ανέ-
μεναν οι περισσότεροι, μάλλον επειδή
το ρόστερ της Σίτι δεν μπορεί να αντα-
ποκριθεί στη φιλοσοφία Γκουαρντιόλα.
Παρά τις αρχικές δυσκολίες, ο Μπεγι-
ριστάιν θεωρείται έξπερτ στη δουλειά
του και όλοι αναμένουν να δουν πραγ-
ματική αλλαγή από του χρόνου.    

ΡΑΛΦ ΡΑΝΓΚΝΙΚ

Στα 2012 αποφάσισε να αφήσει την

προπονητική και να γίνει Τεχνικός Δι-
ευθυντής. Ανέλαβε τη Σάλτσμπουργκ
και τη Λειψία. Στην 1η άφησε κατά
μέρος τις πολυδάπανες μετεγγραφές
και άρχισε να κοιτάζει για παίκτες μεταξύ
17 και 23 ετών. Βρήκε αρκετούς με κο-
ρυφαία περίπτωση τον Μανέ. Το έργο
του έπιασε τόπο στην άσημη γερμανική
ομάδα που από το πουθενά, ανέβηκε
φέτος στην Μπουντεσλίγκα και αντα-
γωνίζεται την Μπάγερν, με στρωτό, επι-
θετικό ποδόσφαιρο. Με πολλά τρεξίματα,
που θυμίζει Ντόρτμουντ επί Κλοπ. Ήταν
άκρως σημαντική φυσικά η επιλογή
του προπονητή της Λειψίας, του Ραλφ
Χασένχουτλ, που ταίριαξε απόλυτα στη
φιλοσοφία του Ράνγκνικ. 

ΛΕΣ ΡΙΝΤ

Όταν ανέλαβε το πόστο στη Σαουθάμ-
πτον το 2010, χρειάστηκε μία διετία να
κατασταλάξει στο πλάνο. Έδωσε βάση
στους προπονητές, θέλοντας να στήσει
μία σταθερή φιλοσοφία. «Θα φτιάξω
μία λίστα με τεχνικούς που μπορούν
να επιβάλουν συγκεκριμένα πράγματα»,
είχε πει πριν από μερικά χρόνια και
ανέμενε τη σωστή στιγμή για να κάνει
την αλλαγή. Βρήκε τον κατάλληλο στο
πρόσωπο του Ποκετίνο, αν και δέχτηκε
σκληρή κριτική. Με τον Αργεντινό η
Σαουθάμπτον μεταμορφώθηκε άμεσα
και κρατιέται σε υψηλό επίπεδο με τους
Κούμαν και Πουέλ που ακολούθησαν.
Ο Ριντ έκανε εκπληκτικές επιλογές παι-
κτών. Μανέ, Γουανιάμα, Τάντιτς, Πελέ,
Φόντε, Φαν Ντάικ, ενώ ανέδειξε και
τον Άνταμ Λαλάνα.

ΜΑΡΣΕΛ ΜΠΡΑΝΤΣ

Ξεκίνησε με επιτυχία στην άσημη Τσβό-
λε, έστησε την Αλκμάαρ με νεαρούς και
ήλθε ο τίτλος- έκπληξη το 2009. Το
2012 προσελήφθη από την Αϊντχόφεν.
Δοκίμασε στα αρχικά στάδια να την
επαναφέρει στην κορυφή, ποντάροντας
σε μετεγγραφές κορυφαίων παικτών
από την Ολλανδία. Δεν τα κατάφερε και
άλλαξε μετά από δύο χρόνια πολιτική.
Προσέλαβε νέο διευθυντή στις ακαδημίες
και στις ομάδες νέων και επέλεξε να
προχωρεί σε μετεγγραφές νεαρών παι-
κτών. Το 2015 η Αϊντχόφεν ξαναπήρε
το πρωτάθλημα, ενώ στην πορεία ανέ-
δειξε τους Ντεμπάι και Βαϊνάλντουμ
που μοσχοπωλήθηκαν. 

ΠΗΓΗ: Four Four Two

Όταν λέμε Τεχνικός
Διευθυντής...
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Ενημέρωση

Στους δύο τρίτος δεν χωράει

Θεόδωρός ΚαυΚαρίδης

Π
ριν από 91 χρόνια, συ-

ναντήθηκαν για 1η φορά
στη Λίμα, η Αλιάνζα και
η Ουνιβερσιτάριο. Ήταν
στα 1928, όταν η Αλιάνζα

ήταν κυρίαρχη δύναμη στο ποδόσφαιρο
της χώρας και η Ουνιβερσιτάριο άρχιζε
να ισχυροποιείται. Η ομάδα των «Φοι-
τητών» (βλ. Ουνιβερσιτάριο) προηγή-
θηκε στο σκορ, ο αγώνας αγρίεψε και
τελικά διακόπηκε, αφού πέντε παίκτες
της Αλιάνζα αποβλήθηκαν. Οι οπαδοί
της προσπάθησαν να εισέλθουν στην
κερκίδα των σαφώς λιγότερων φίλων
της Ουνιβερσιτάριο. Οι οπαδοί των φοι-
τητών έριξαν αμέτρητα τενεκεδάκια
στους παίκτες της Αλιάνζα. Η σύγκρουση
απετράπη από την αστυνομία. Κάπως
έτσι ξεκίνησε το Σούπερ Κλάσικο του
Περού. 

Κυρίαρχες

Στη Λίμα υπάρχει και 3η ομάδα, πολύ
ισχυρή μάλιστα, η Σπόρτινγκ Κρίσταλ.
Παρ’ όλα αυτά, πάντα είναι και σε 3η
μοίρα. Η περίπτωση στην πρωτεύουσα
του Περού θυμίζει λίγο Κωνσταντινού-
πολη. Εκεί όπου η Μπεσίκτας δεν έχει
τίποτα να ζηλέψει σε κόσμο και τίτλους
από τη Γαλατάσαραϊ και τη Φενερμπα-
χτσέ, αλλά όλοι μιλάνε και ζουν τη
σούπερ αντιπαλότητα των δύο τελευ-
ταίων. Στο Περού υπάρχει φυσικά εξή-
γηση με την ιστορία να πηγαίνει 100
και πλέον χρόνια πίσω. Στα 1901 ιδρύ-
θηκε η Αλιάνζα Λίμα, από εργάτες στα
ιπποφορβεία και τον Ιππικό όμιλο του
δύο φορές εκλεγέντος Προέδρου της
χώρας Αουγκούστο Λεγκούια. Σύντομα
δημιούργησε ισχυρή ποδοσφαιρική
ομάδα, έχοντας πίσω της επιχειρηματίες
ιταλικής καταγωγής. Δημιούργησε οπα-
δική βάση στην αστική και μεσαία τάξη,
αλλά βρήκε ανταπόκριση και σε φτω-
χογειτονιές. Μέχρι το 1924, η Αλιάνζα
ήταν ουσιαστικά ο αδιαμφισβήτητος κυ-
ρίαρχος στο ποδόσφαιρο της Λίμα.
Εκείνη τη χρονιά, ομάδα φοιτητών και
καθηγητών στο πανεπιστήμιο, ίδρυσαν
την Federacion Universitaria (Πανεπι-
στημιακή Ομοσπονδία) και διοργάνωσαν
τουρνουά ποδοσφαίρου. Κυριότερη
ομάδα ήταν η Ουνιβερσιτάριο Ντεπόρτες.
Η ομάδα αυτή ξεκίνησε από την αρχή
να κερδίζει έδαφος σε αριθμό οπαδών.
Την στήριξαν αρχικά ο φοιτητόκοσμος,
οι διανοούμενοι, αλλά και σημαντική
μερίδα από τα λαϊκά στρώματα. Στα
1928 πήρε άδεια να συμμετάσχει στο
πρωτάθλημα του Περού. Κατάφερε προς

έκπληξη όλων να τερματίσει 2η, κον-
τράροντας στα ίσα την Αλιάνζα. Η οπα-
δική της βάση μεγάλωνε όλο και πε-
ρισσότερο. Δεν υπάρχει πλέον (έτσι κι
αλλιώς ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα διακριτός)
διαχωρισμός των οπαδών ανάλογα με
τις κοινωνικές τάξεις. Ο διαχωρισμός,
όσο υπάρχει, είναι γεωγραφικός. Και
πάντα υπάρχει ένα ζήτημα, πέρα από
τα ντέρμπι και τους τίτλους.  

Η πιο δημοφιλής;

Οι δύο ομάδες δεν είναι απλά οι πιο επι-
τυχημένες στο Περού από άποψη τίτλων.
Η Ουνιβερσιτάριο έχει το πάνω χέρι με
μικρή διαφορά. Κατέκτησε 26 πρωτα-
θλήματα, έναντι 22 της Αλιάνζα. Οι «φοι-
τητές» κάλυψαν διαφορά και πέρασαν
μπροστά στο διάστημα 1978-1997, όταν
για 19 σεζόν η Αλιάνζα δεν κατάφερε να
κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αμφότερες

έχουν σημαντική ιστορία στα διεθνή
πρωταθλήματα της Νοτίου Αμερικής,
αλλά κανένα τίτλο. Η Ουνιβερσιτάριο
έφτασε στον τελικό του Κόπα Λιμπερτα-
δόρες το 1972, όμως ηττήθηκε. Η κόντρα
των δύο ομάδων επεκτείνεται στον τομέα
της υποστήριξης. Οι έρευνες για το ποια
από τις δύο είναι η πιο δημοφιλής ομάδα
της πόλης και της χώρας είναι συνεχείς.
Συνήθως η Αλιάνζα βγαίνει πρώτη, με

μικρή διαφορά, ενώ σε άλλες προκύπτει
ελάχιστη υπεροχή της Ουνιβερσιτάριο.
Δύο έρευνες προκάλεσαν τρομερές αν-
τιδράσεις. Μία που έφερε την Αλιάνζα
πρώτη με 10% διαφορά και μία άλλη
που έδινε προβάδισμα 6% στην Ουνι-
βερσιτάριο. Πάντως οι εκτιμήσεις και το
γενικό συμπέρασμα είναι πως υπάρχει
μικρή υπεροχή της Αλιάνζα και στη Λίμα,
αλλά και στη χώρα. Υπολογίζεται ότι στην
πρωτεύουσα οι δύο ομάδες έχουν υπο-
στήριξη κοντά στο 75% και πάνω από το
60% σε όλη τη χώρα. Η Σπόρτινγκ Κρίσταλ
καταλαμβάνει την τρίτη θέση με μόλις
13%. Η Σπόρτινγκ, αν και ιδρύθηκε το
1926, ουσιαστικά άρχισε να κάνει αισθητή
την παρουσία της μετά το 1950. Αυτή η
«καθυστέρηση» ευθύνεται φυσικά και
για τη μικρή απήχησή της. 

Η αντιπαλότητα ανάμεσα στους οπα-
δούς είναι πάντως τεράστια και σχεδόν
κάθε χρόνο καταγράφονται επεισόδια.
Το πιο σοβαρό πρόσφατο περιστατικό
ήταν το 2011, όταν οπαδοί της Ουνιβερ-
σιτάριο εισέβαλαν σε επίσημο θεωρείο
φιλάθλων και προχώρησαν σε λυντσά-
ρισμα 23χρονου οπαδού της Αλιάνζα. Ο
άτυχος νέος υπέκυψε τελικά στα τραύματα
του. Η νίκη είναι ζήτημα τιμής. «Κάναμε
19 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα,
αλλά δεν θα αντάλλασα ούτε έναν τίτλο
για εκείνη την εποχή, με τις τρεις συνε-
χόμενες νίκες επί της Ουνιβερσιτάριο
και ειδικά το 6-3 (το 1995)», έλεγε οπαδός
της Αλιάνζα σε ειδικό αφιέρωμα εφημε-
ρίδας του Περού πριν από μερικά χρόνια,
όταν στο απέναντι στρατόπεδο, υπήρχε
η ανάλογη ατάκα: «Μία νίκη επί της
Αλιάνζα αξίζει παραπάνω από όλα τα
πρωταθλήματα». 

Στα 1987, όλη η ομάδα της Αλιάνζα
σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα.
Άπαντες υπολόγιζαν πως οι σχέσεις των
δύο συλλόγων θα άλλαζαν προς το κα-
λύτερο σε όλα τα επίπεδα. Ένα χρόνο
μετά σε αγώνα για το κύπελλο Λιμπερ-
ταδόρες, οι οπαδοί συγκρούστηκαν, ενώ
ο αγώνας διακόπηκε. Έπεσε πολλή κλω-
τσιά με 3 αποβολές, αποχωρήσεις παικτών
λόγω τραυματισμού και μετά διακοπή. 

Φυσικά, όπως σε όλη τη νότιο Αμερική,
οι δύο ομάδες έχουν τον φανατικό τους
πυρήνα, την «Barra Brava» (συμμορία).
Στην Αλιάνζα κυριαρχούν οι Commandos
με έμβλημα το V και απέναντι στην Ου-
νιβερσιτάριο, οι Barra Oriente and Trin-
chera Norte με έμβλημα το U. 

Στις πλείστες περιπτώσεις τα ντέρμπι
γίνονται σε γεμάτα γήπεδα. Εδώ πρέπει
να σημειώσουμε ότι η έδρα της Ουνι-
βερσιτάριο έχει διπλάσια χωρητικότητα
από αυτή της Αλιάνζα (80 με 40 χιλιάδες
αντίστοιχα)

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Στη Λίμα υπάρχουν τρεις ομάδες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 

Όμως η αναμέτρηση της Αλιάνζα και της Ουνιβερσιτάριο είναι ξεχωριστή. Το σούπερ ντέρμπι του Περού 

έχει περίοπτη θέση ανάμεσα στις κορυφαίες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις ανά το παγκόσμιο 
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Στα 1987, όλη η ομάδα της

Αλιάνζα σκοτώθηκε σε

αεροπορικό δυστύχημα.

Άπαντες υπολόγιζαν πως οι

σχέσεις των δύο συλλόγων

θα άλλαζαν προς το

καλύτερο σε όλα τα επίπεδα.

Ένα χρόνο μετά σε αγώνα

για το κύπελλο

Λιμπερταδόρες, οι οπαδοί

συγκρούστηκαν, τρεις

παίκτες αποβλήθηκαν, ενώ 

ο αγώνας διακόπηκε

Σε αγωνιστικό επίπεδο και σε όλες τις
διοργανώσεις, οι δύο ομάδες έχουν
συγκρουστεί 276 φορές (πρωτάθλημα,
κύπελλο, Λιμπερταδόρες και Σουντα-
μερικάνα), ενώ μετρούν και 74 φιλικές
συναντήσεις (με τις οποίες σε επίπεδο
επιτυχιών, δημιουργείται σημαντικό
προβάδισμα της Αλιάνζα). Σε επίσημο
επίπεδο υπάρχει μία απίστευτη ισο-

παλία. Οι δύο νίκες της Ουνιβερσιτάριο
στο τελευταίο πρωτάθλημα, σημαίνει
πως οι δύο αντίπαλοι χωρίζονται από
μία μόνο νίκη. Εκατό έχει η Αλιάνζα
και 99 η Ουνιβερσιτάριο. Ισοπαλία
είχαμε 77 φορές. Η μεγαλύτερη νίκη
σε ντέρμπι είναι το 9-1 της Αλιάνζα το
1949, ενώ η μεγάλη αντίπαλος κατέ-
γραψε το 6-1 το 1952. 

ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ
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Ποδόσφαιρο Διεθνή 

Έπρεπε το ιστορικό γκολ του Γουέιν
Ρούνεϊ να είναι γκολάρα, να είναι και
σημαντικότατο! Ο διεθνής Άγγλος επι-
θετικός είναι πλέον πρώτος σκόρερ στην
ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κα-
θώς πέτυχε το 250ό τέρμα του!

Προσπέρασε τον Σερ Μπόμπι Τσάρλ-
τον (249) και το έκανε εντυπωσιακά,
σκοράροντας με τρομερή εκτέλεση φά-
ουλ, με την οποία οι «κόκκινοι διάβολοι»
ισοφάρισαν 1-1 τη Στόουκ στο φινάλε,
στο «Britannia», εκεί όπου μετρούσαν
3 σερί ήττες!

Με το τέρμα αυτό μάλιστα η ομάδα
του Ζοζέ Μουρίνιο έμεινε αήττητη στην
Premier League για 13η σερί αγωνιστική
(!), ενώ οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί
με αυτογκόλ του Χουάν Μανουέλ Μάτα
(στη θέση του πέρασε ο Ρούνεϊ).

Γκέλα ολκής για Λίβερπουλ 

Η Λίβερπουλ δεν έδειξε... σεβασμό στη
Σουόνσι του Κλέμεντ, η άμυνά της σε
ακόμα ένα ματς ήταν «τρύπια» και η
κορυφή απομακρύνθηκε. Οι «Κύκνοι»
σόκαραν τους «Κόκκινους», τους ανάγ-
κασαν στην πρώτη εντός έδρας ήττα
τους στη σεζόν (3-2) και πήραν βαθμο-
λογική ανάσα. Δυο γκολ ο Γιορέντε,
απάντησε ο Φιρμίνο, αλλά ο Σίγκουρν-
τσον έδωσε ένα απίθανο τρίποντο.

Στα άλλα ματς, λίγο πριν από το

φινάλε ο Κόουλμαν «χτύπησε» και η
Έβερτον έφυγε με το «διπλό» από το
«σπίτι» της Κρύσταλ Πάλας, η οποία
παρέμεινε στη ζώνη του υποβιβασμού. 

Τεράστια βαθμολογική ανάσα πήρε
η Γουέστ Χαμ με το εκτός έδρας «τρί-
ποντο» επί της Μίντλεσμπρο που «και-
γόταν» για τη νίκη. Δύο γκολ πέτυχε ο
Κάρολ για τα «σφυριά». 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Λίβερπουλ-Σουόνσι ....................................2-3

(55’, 69’ Φιρμίνο - 48’, 53’ Γιορέντε, 74’

Σίγκουρντσον) 

Μπόρνμουθ-Γουότφορντ ..........................2-2

(48’ Κινγκ, 82’ Αφόμπε - 24’ Καμπασελε,

64’ Ντίνεϊ)

Κρύσταλ Πάλας-Έβερτον ..........................0-1

(87’ Κόουλμαν)   

Μίντλεσμπρο-Γουέστ Χαμ ........................1-3

(27’ Στουάνι - 9’, 43’ Κάρολ, 90’+5’ Καγιέρι)

Στόουκ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. ......................1-1

(19’ αυτ. Μάτα - 90’+4 Ρούνεϊ) 

Γουέστ Μπρομ-Σάντερλαντ ......................2-0

(30’ Φλέτσερ, 36’ Μπραντ)      

Σήμερα 

Σαουθάμπτον-Λέστερ ............................14:00

Άρσεναλ-Μπέρνλι ..................................18:30 

Τσέλσι-Χαλ..................................................22/1

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ Επανήλθε ο Πανιώνιος! 

Έγραψε ιστορία ο Ρούνεϊ, σοκ για Λίβερπουλ

Την περασμένη Κυριακή ο Σέρχιο Ράμος
έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα
της Ρεάλ Μαδρίτης κι έδωσε την ευκαιρία
στη Σεβίλη να ισοφαρίσει το παιχνίδι
και λίγο αργότερα να το κερδίσει στις
καθυστερήσεις. Ο αρχηγός των «με-
ρένγκες», έξι ημέρες μετά, «πήρε το
αίμα του πίσω», χαρίζοντας το «τρίποντο»
στη Ρεάλ επί της Μάλαγα με 2-1 και
ταυτόχρονα... αέρα 4 βαθμών από τη
Σεβίλη και 5 από την Μπαρσελόνα.

Ήταν περίεργη η κατάσταση στους
γηπεδούχους, οι οποίοι έπειτα από σερί
40 ματς δίχως ήττα γνώρισαν δύο δια-
δοχικές και είχαν μπερδεμένη ψυχολογία.
Ο Ρονάλντο, που έκανε μία από τις χει-
ρότερες εμφανίσεις του, νικήθηκε στο
πρώτο τετ-α-τετ από τον εκπληκτικό Κα-
μενί (12’). Ο Μπενζεμά έκανε τα εύκολα
δύσκολα (15’) και, αντί να πλασάρει,
έπιασε... αέρα με τακουνάκι. Η Μάλαγα
ήταν που κυριάρχησε σε εκείνο το
σημείο και το χαμηλό πλασέ του Τσόρι
Κάστρο (16’) ταρακούνησε το αριστερό
δοκάρι, με τον ίδιο να σουτάρει ξανά
στο 18’ και να σώζει ο Κέιλορ Νάβας.

Κόντρα στη ροή του ματς όμως εμ-
φανίστηκε ο Σέρχιο Ράμος (35’) και με
κεφαλιά, από κόρνερ του Κρόος, έκανε
το 1-0. Στο 43’ χτύπησε εκ νέου. Και
πάλι στημένο του Γερμανού, με τον

Ισπανό σέντερ μπακ να σκοράρει με
προβολή, αλλά δεν θα έπρεπε να με-
τρήσει, καθώς δεν καλυπτόταν. Παραλίγο
να γίνει και το 3-0, καθώς ο Βιγιανουέβα
(45’), προσπαθώντας να διώξει, έστειλε
την μπάλα στο δοκάρι. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Λας Πάλμας-Λα Κορούνια ..........................1-1 
(13’ Γκαρσία - 69’ Αντόνε) 
Εσπανιόλ-Γρανάδα ......................................3-1 

(11’ Ρέγες, 32’ Πιατί, 48’ Ναβάρο - 23’
Περέιρα) 
Ρεάλ Μαδρίτης-Μάλαγα ............................2-1 
(35΄, 40΄ Ράμος/63΄ Χουάνπι) 

Σήμερα
Οσασούνα-Σεβίλη....................................13:00 
Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης ............17:15 
Μπέτις-Σπόρτινγκ Χιχόν ........................19:30 
Εϊμπάρ-Μπαρσελόνα ..............................21:45 

Δευτέρα
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Θέλτα ............................21:45 

Με τον Ολυμπιακό όπως κάθε χρόνο
πρωταθλητή από τους πρώτους μήνες
του πρωταθλήματος, το ενδιαφέρον
εστιάζεται στα υπόλοιπα μέτωπα της
βαθμολογίας. 

Ο Πανιώνιος, μετά την κακή πα-
ρένθεση των Ιωαννίνων, επικράτησε
χθες στη Νέα Σμύρνη 2-0 του Πα-
ναιτωλικού και παραμένει στα πολύ
ψηλά της βαθμολογίας με 31 βαθμούς.
Τα γκολ σημείωσαν ο Ρισβάνης στο
25’ και Καθάριος 54’.

Να σημειωθεί ότι στον πάγκο του
Παναιτωλικού κάθισε ο Γιάννης Ντα-
λακούρας με τον Μάκη Χάβο που
έχει συμφωνήσει να είναι ο αντικα-
ταστάτης του Γιάννη Μαντζουράκη
να παρακολουθεί το παιχνίδι από τις
εξέδρες.

Οι καλές καιρικές συνθήκες που
επικράτησαν έπειτα από αρκετό καιρό
επέτρεψαν στις δύο ομάδες να παίξουν
πολύ καλά και να δημιουργήσουν
ευκαιρίες στις αντίπαλες εστίες. Στο
4’ ο Μάκος με κεφαλιά έστειλε την
μπάλα λίγο άουτ για τον Παναιτωλικό,
ενώ στο 18’ σουτ του Μασούντ βρήκε
στο κεφάλι του Μύγα και κατέληξε
κόρνερ.

Στο 25’ ο Πανιώνιος έφθασε στο
γκολ, εκμεταλλευόμενος την ελαφρά

υπεροχή του στον αγώνα, με πλασα-
ριστό σουτ του Ρισβάνη από σέντρα
του Μπεν. Ο ίδιος παίκτης είχε συ-
νεισφορά και στο 2ο τέρμα της ομάδας
του στο 54’, όταν σε σουτ του Καθάριου
άφησε έξυπνα την μπάλα να περάσει
κάτω από τα πόδια του και να κατα-
λήξει στην εστία του Κυριακίδη κά-
νοντας το 2-0.

Στο 66’ και στο 71’ ο Πανιώνιος
θα μπορούσε να σημειώσει ένα ακόμη
τέρμα με τον Σιώπη, σε αντίθεση με
τους παίκτες των φιλοξενουμένων
που σε όλο το 2ο ημίχρονο ουσιαστικά
δεν απείλησαν τον αντίπαλό τους, με
εξαίρεση μια καλή προσπάθεια και
σουτ του Μαρκόφσκι μέσα από την
περιοχή που απέκρουσε ο Γιαννιώ-
της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ηρακλής-Βέροια ......................................1-1

Πανιώνιος-Παναιτωλικός ......................2-0

Σήμερα 
ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης......................15:00

Λάρισα-Πλατανιάς ..............................17:15

Λεβαδειακός-Ατρόμητος....................17:15

Κέρκυρα-Παναθηναϊκός ....................19:30

Δευτέρα
ΠΑΣ-ΠΑΟΚ ............................................19:30

ΙΣΠΑΝΙΑ Καθάρισε ο Σέρχιο Ράμος για τη Ρεάλ

ΑΓΓΛΙΑ Πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Γιουνάιτεντ ο Άγγλος επιθετικός

Δεν συνδύασε με ένα θετικό αποτέλεσμα
την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα
του Αμβούργου ο Κυριάκος Παπαδό-
πουλος. 

Ο Έλληνας αμυντικός πραγματο-
ποίησε πολύ καλή εμφάνιση κατά γε-
νική ομολογία στο παιχνίδι με αντίπαλο
τη Βόλφσμπουργκ, όμως στο 83’ ο Μά-
ριο Γκόμες βρήκε το δρόμο προς τα
δίχτυα κι έδωσε στους «λύκους» τη
νίκη με σκορ 1-0. 

Για τη 17η αγωνιστική της Μπουν-
τεσλίγκα, την πρώτη μετά τη χειμερινή
διακοπή στη Γερμανία, τα φαβορί επι-

κράτησαν εύκολα ή δύσκολα, δείχνοντας
να μην έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα.
Πράγμα που ίσχυσε και για την εκ-
πληκτική φέτος Χόφενχαϊμ που πέρασε
2-0 από την έδρα της Άουγκσμπουργκ
και συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο, αφού
παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα!
Από τα υπόλοιπα αποτελέσματα ξεχώ-
ρισε η δύσκολη επικράτηση (2-1) της
Ντόρτμουντ μέσα στη Βρέμη επί της
Βέρντερ. Η αυλαία της αγωνιστικής
είχε ανοίξει την Παρασκευή με τη δύ-
σκολη νίκη της Μπάγερν επί της Φράιμ-
πουργκ με 2-1.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Φράιμπουργκ-Μπάγερν..............................1-2 
(5’ Χάμπερερ - 35’, 90’+2’ Λεβαντόφσκι) 
Άουγκσμπουργκ-Χόφενχαϊμ ......................0-2 
(47’ Βάγκνερ, 64’ Κράμαριτς) 
Σάλκε-Ίνγκολσταντ ......................................1-0 
(90’+2 Μπουργκστάλερ) 
Ντάρμσταντ-Γκλάντμπαχ............................0-0 
Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο ........................1-0 
(83’ Γκόμες) 
Βέρντερ Βρέμης-Ντόρτμουντ ..................1-2 
(59’ Μπαρτελς- 5’ Σίρλε, 71’ Πίστσεκ) 

Σήμερα
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Χέρτα ................16:30 
Μάιντς-Κολωνία ......................................18:30 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Πήραν το ζητούμενο τα φαβορί 
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