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ΑΠΟΕΛ:

ΔΥΣΚΟΛΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΣΤΟ «ΔΑΣΑΚΙ»

ΟΙ «ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΙ»

ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ

ΙΣΧΥΡΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ.

ΑΡΚΕΤΕΣ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ

ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΕΝ, ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ

ΔΩΣΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ

ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΣΕΡΙ

ΣΕΛΙΔΑ 30

ΑΕΚ:

ΚΑΙ ΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΕΙΣΤΙΚΗ 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

ΟΙ ΛΑΡΝΑΚΕΙΣ ΕΙΝΑΙ

ΤΟ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΦΑΒΟΡΙ

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΑΕΖ.

Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ

ΙΔΙΑΚΕΘ, ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΙ ΜΕ

ΚΑΛΗ ΜΠΑΛΑ

ΣΕΛΙΔΑ 31

ΑΠΤΟΗΤΟΣ
ΠΑΡ' ΟΛΟ ΠΟΥ ΥΣΤΕΡΗΣΕ ΣΤΟ 2Ο ΜΕΡΟΣ,

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΜΕ 1-0 ΚΑΙ ΠΕΤΥΧΕ ΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΝΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ 33

ΑΝΕΤΗ
ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΗ, Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΕΡΔΙΣΕ

ΣΤΟ ΓΣΠ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ 3-0 ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΚΑΙ 

ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΣΕΛΙΔΑ 32

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΕΤΙΝΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ

ΣΤΟ ΑΝΤΙΟ ΤΟΥ «ΙΣΜΑ», Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΕΤΥΧΕ 

ΕΜΦΑΝΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΜΕ 4-1 ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

ΣΕΛΙΔΑ 27
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Ποιος είναι ο Κάττος, ο Φακέττι, ο
Μπονέττι, ο Φαλκονέττι και τόσοι άλλοι
ποδοσφαιριστές; Είναι παίκτες που κα-
θιερώθηκαν στο ποδόσφαιρό μας, σε
κάποιες άλλες όμορφες και νοσταλγικές
εποχές, με… τα παρατσούκλια ή τα χαϊ-
δευτικά τους. Ενίοτε με ονόματα ξένων
παικτών της εποχής, που αγωνίζονταν
οι δικοί μας ή με υποκοριστικά των
ονομάτων τους, ακόμη και με κάποιο
χαϊδευτικό που τους «κόλλησαν» συμ-
παίκτες και οπαδοί της ομάδας τους,
γιατί ξεχώριζαν στα γήπεδα. Δεν είναι
λίγοι λοιπόν οι παίκτες αυτοί, αλλά σε
κάποιες άλλες εποχές, όπου επικρατούσε
το συναίσθημα και η αγάπη προς την
ομάδα και τη φανέλα που φορούσαν οι
παίκτες. Πολλοί ήταν γνωστοί με το
μικρό τους όνομα και αυτό δείχνει το
«δέσιμο» που είχαν οι παίκτες με τους
φιλάθλους των ομάδων τους. Με την
πάροδο των χρόνων αυτό το φαινόμενο
είχε σχεδόν εξαλειφθεί, αφού μπήκε ο
επαγγελματισμός και το ποδόσφαιρο
γέμισε από ξένους και κοινοτικούς παί-
κτες. Εμείς σήμερα θα θυμηθούμε παί-
κτες που καθιερώθηκαν με το παρα-
τσούκλι τους, ταξιδεύοντας σε άλλες
εποχές, πολύ όμορφες και νοσταλγικές
για τους πιο παλιούς φιλάθλους αλλά
και ευκαιρία για τους νεότερους να
μάθουν. 

Αν κοίταζε κάποιος το φύλλο αγώνος
κάποιου παιχνιδιού θα διαπίστωνε
πως κάποιοι παίκτες είναι… άγνωστοι,
μιας και ο κόσμος τούς γνώριζε με το
υποκοριστικό τους ή το παρατσούκλι
και κάποιο άλλο όνομα. 

Στη δεκαετία του ’60

Σίγουρα στα παλιά χρόνια το φαινόμενο
ήταν πολύ έντονο και οι περισσότεροι
παίκτες ήταν γνωστοί με τα μικρά τους
ονόματα. Σε ένα ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο οι παίκτες ήταν πολύ συνδεδε-
μένοι με τα σωματεία και τον κόσμο
τους. Δεν θα πάμε, λοιπόν, στα πολύ
παλιά χρόνια. Θα ξεκινήσουμε από τη
δεκαετία του ‘60. 

Στην Ανόρθωση συναντάμε τους:
Αλέξανδρο Χαμπίδη-Πάπυρο
Χριστόφορο Χριστοφή-Ττοφή
Μιχάλη Ιωάννου-Σιαηλή 
Αντώνη Τσούκκα-Καρά
Κυριάκο Στυλιανού- Λαμπή
Κωστάκη Ανδρέου-Κοκκινή
Ανδρέα Χ’’ Κωνσταντή-Αντρίκκο

Στον ΑΠΟΕΛ τους: Σταύρο Ναθαναήλ-
Ασσίωτη, Παντελή Κωνσταντινίδη-Παν-
τέλα, Νίκος Κατζηλιέρη-Νικάκη, Νίκο
Αγαθοκλέου-Νίκαρο, Ανδρέα Χριστο-
δούλου-Πάκκο
Στην Ομόνοια τους: Κώστα Χρίστου-
Κάττο, Ανδρέα Κωνσταντίνου-Έσσο 
Στον Απόλλωνα τους: Χρίστο Πολυ-
κάρπου-Φασουλή, Ανδρέα Γεωργίου
(Κύρο)-Καντηλανάφτη, Μιχάλη Κων-
σταντίνου-Γαβαλούδι 
Στην ΑΕΛ τους: Κώστα Παπαδόπου-
λο-Κίνα, Κώστα Πάμπου-Μαυρόκωλο. 

Στη Σαλαμίνα τον Ανδρέα Σοφοκλέ-
ους-Γέρο

Στη δεκαετία του ’70 

Στον Ολυμπιακό τους: Ανδρέα Νικο-
λάου-Λυμπουρή, Βασίλη Φραγκίσκου-
Κάτζη, Χρύσανθο Λαγό-Φακέττι
Στην ΑΕΛ τους: Χριστάκη Δημητρίου-
Πόντζιο, Μιχάλη Χριστοδούλου-Κόκκινο,
Χαράλαμπο Παπαδόπουλο-Παμπουλλή
Στην ΕΠΑ συναντούμε τους: Ανδρέα
Παναγιώτου-Καλόγηρο, Γιαννάκη Αλε-
ξάνδρου-Πεσβάντη, Χάρη Κωνσταντί-
νου-Μπονώττι, Ανδρέα Χριστοδούλου-
Κκόλα
Ανόρθωση: Γιαννάκης Χρίστου-Μάντης,
Μιχάλης Αθηνοδώρου-Τάρταρος, Χρί-

στος Νικολάου-Κοβής, Αρτέμης Θεο-
χάρους-Ψύλλος
Ομόνοια: Αντώνης Κωνσταντίνου-Τσια-
κλής, Δημήτρης Δημητρίου-Μήτσιος,
Χριστάκης Ομήρου-Μαυρής 
ΑΠΟΕΛ: Ηρόδοτος Ηροδότου-Κουπά-
νος, Χρίστος Σοφοκλέους-Λίλλος, Σταύ-
ρος Παρασκευάς-Σταύρακκας
Ένωση: Γιώργος Ευσταθίου-Φόρσος,
Μιχάλης Τσούκκας-Σιαηλής, Δημήτρης
Οικονόμου-Κούδας
Αλκή: Παναγιώτης Νικολάου-Παναής,
Αναστάσιος Αναστασίου-Στάσος, Χρι-
στάκης Κοντού-Γιόκκας
Διγενής: Ηλίας Φυλα-
κτού-Εξαδάκτυλος
Ευαγόρας: Ανδρέας Να-
θαναήλ-Αττίκης
Άρης: Μιχάλης Θεοφί-
λου-Μάυρος
ΠΟΛ: Ανδρέας Λοΐζου-
Καλαμαράς, Ανδρέας
Άσπρου-Μελής 
Νέα Σαλαμίνα: Μιχαλά-
κης Μιχαηλίδης-Καλα-
μαράς 

Στη δεκαετία του ’80

Με την πάροδο των χρό-
νων το φαινόμενο μειώνε-
ται, όπως μειώνεται και η
παρουσία Κύπριων παι-
κτών στις ομάδες μας. Στη
δεκαετία αυτή, λοιπόν, συ-
ναντάμε: 
Ομόνοια: Ανδρέας Ανδρέου-Κάντηλος,
Ανδρέας Ανδρέου-Σάκης, Τάκης Φι-
λίππου-Φαλκονέττι, Στέλιος Χαριλάου-
Μαυροφτής 

ΑΠΟΕΛ:  Ηλίας Κατσιολούδης-Γκούρας 
Νέα Σαλαμίνα: Σοφοκλής και Λούκας
Σοφοκλέους-Κότροφος, Μιχάλης Κώ-
στα-Σιέλλης
Απόλλων: Αντώνης Ηλία-Αντρελλής,
Χρυσόστομος Χριστοφή-Τζιούρας, Νι-
κόδημος Παπαβασιλείου-Νίκκι
Ανόρθωση: Χριστάκης Χρίστου-Κίττος,
Κώστας Χριστοφόρου-Ρίζος, Βάσος Μι-
χαήλ-Τσαγγάρης, Κώστας Σταύρου-
Χρούμπες
Ολυμπιακός: Παναγιώτης Παναγιώ-
του-Φιλιώτης 

Τα τελευταία χρόνια, που μειώθηκε
η παρουσία των Κύπριων ποδοσφαι-
ριστών, συναντάμε ένα άλλο αξιοση-
μείωτο φαινόμενο. Τα ονόματα σιδη-
ρόδρομος που έχουν αρκετοί ξένοι
ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κυκλοφο-
ρούν με τρία, τέσσερα, πέντε ή και πε-
ρισσότερα ονόματα (ιδιαίτερα οι Πορ-
τογάλοι και Βραζιλιάνοι) όμως είναι
γνωστοί με κάποιο χαϊδευτικό ή πα-
ρατσούκλι που δεν έχει καμία σχέση
με τα τόσα επίθετά τους. 

Να δούμε, λοιπόν, κάποιες χαρα-
κτηριστικές περιπτώσεις: 
ΑΠΟΕΛ: Ντα Γκρουζ Τζούνιορ Κάρλος
Ρομπέρτο-Καρλάο, Μπαρπόσα Μο-
ράις Νούνο Μίγκελ-Μοράις Μοραϊς,
Πάρντο Γκόας Ούρκο Ραφαέλ-Πάρντο,
Ιγκόρ Άλμπερτ Ρινκ δε Ντίβερ Κα-
μάργο-Ντε Καμάργκο
ΑΕΚ : Χουάν Μανουέλ Ορτίθ Παλα-
θόν-Ορτίθ, Χόρχε Λαρένα Αβεγανέδα
Ρόινγκ-Λαρένα, Αλμπέρτο Σανσιμένα
Τσαμόρο-Τέτε
Απόλλων: Ντε Σόουζα Νασιμέντο Πά-
ολο Βινίσιους-Βινίσιους, Εστέβες Ντο
Βάλε Μπρούνο Μιγκέλ-Βάλε, Νούνο
Μιγκέλ Βαλεντίν Σεμπαστιέν Ροζέρ
Ρόμπερζ-Ρομπέρζ, Ζοάο Πέδρο Γκέρα
Κούνια-Πέδρο 
Ομόνοια: Σίλβα Κλέιτον Αλεξάντρε
Ενρίκε-Κλέιτον, Μπρούνο Αντράντε

ντε Τολέδο Νασιμέντο-Νασιμέντο,
Κάρλος Εμάνουελ Σοάρες Ταβάρες-
Καρλίτος 
Ανόρθωση:  Γκαπριέλ Ροντρίγκες ντε
Μάουρα-Γκαπριέλ, Χέσους Μαρία
Τσους Ερέρο Γκόμες-Ερέρο, Κάρλος
Μιγκέλ Ταβάρες Ολιβέιρα-Καλό, Γκό-
μες Πάσος Βίκτορ Ούγκο-Πελέ, Ισμαέλ
Ρούτι Ταβάρες ντα Σίλβα Γκονζάλ-
βες-Ίσμα, Ρίος Ρέινα Χοσέ Αντόνιο-
Ρέινα
Σαλαμίνα: Ντο Σάντος Γκονζάλβες
Ζοάο Πέδρο-Τσίνα, Λουτσιάνο Λίμα
ντα Σίλβα-Μπεμπέ, Ντο Σάντος Κο-
στανάρο Λίμα Εντουάρντο-Ντουντού 
ΑΕΛ: Ράφαελ Ενρίκε Ρόμο Πέρες-
Ρόμο, Νούριο Ντομίγκες Ματίας
Φορτούνα-Φορτούνα, Μπονομέσκα
Τονέ Να Μπάγκνα-Μέσκα, Έλβις
Μανουέλ Μοντέιρο Μασάδο-Μπαμ-
πάνκο 
Δόξα: Κάρλος Ουίλσον Κατσικότε ντα
Ρότσα-Ρούντι, Ζοάο Λεονάρτο ντα Πά-
ουλ Ρεγκινάτο-Λεονάρντο, Ουίλσον
Κένιντι Κορέα Σίλβα-Κένιντι 
Καρμιώτισσα: Ρούμπεν Ντάριο Αρό-
τσα Ερνάντες-Αρότσα
Δερύνεια: Αντόνιο Βέλσεμ ντε Σόουζα
Μοντέιρο-Βέσλεμ, Ρούμπεν Λουίς
Μαουρίτσιο Μπριγκίτο-Μπριγκίτο,
Ζόζε Εμίλιο Ρόμπαλό Φουρτάδο-
Φουρτάδο 

Ονόματα… σιδηρόδρομοι! 

Ρετρό Παίκτες που έγιναν γνωστοί στο ποδόσφαιρό μας με τα… παρατσούκλια τους

Κάττος… Φακέττι… Μπονέττι… Φαλκονέττι, κ.ά. 

Flashback

Στους όρθιους τρίτος από αριστερά ο

Παντέλας του ΑΠΟΕΛ και καθήμενοι ο

Νικάκης (πρώτος) και ο Νίκαρος (τρίτος). 

Ο Φακέττι (αριστερά) σε

αγώνα του Ολυμπιακού

με την ΑΕΛ. 

Ο τερματοφύλακας

Χάρης

Κωνσταντίνου-

Μπονέττι σε αγώνα

Άρης-ΕΠΑ.

Δυο παίκτες της Ομόνοιας

είχαν το ίδιο όνομα -

Ανδρέας Ανδρέου. Ο

Κάντηλος (δεύτερος από

αριστερά) κι ο Σάκης (δεξιά). 
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ΕΡΜΗΣ AΝΟΡΘΩΣΗ 1-4

61’ Μπενγκά

17’ Βίκτορ, 27’, 82’ Γκονσάλβες, 63’ Σίβου

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μ
ε εμφαντικό τρόπο, η

Ανόρθωση κέρδισε
χθες τον Ερμή με 4-1
στο «Α. Παπαδόπου-
λος» και μπήκε με πε-

ρισσότερες αξιώσεις στη διεκδίκηση
της 6ης θέσης, αφού έφτασε στους 26β.,
δυο λιγότερους από τον Ερμή (28). Πρό-
σωπο του αγώνα ήταν ο Ίσμα Γκονσάλ-
βες, ο οποίος στο τελευταίο του παιχνίδι
με την «Κυρία» (πάει στη Χαρτς) πέτυχε
δυο γκολ και γνώρισε την αποθέωση.
Τα άλλα τέρματα σημείωσαν οι Βίκτορ
και Σίβου, ενώ ο Ερμής είχε μειώσει
προσωρινά σε 1-2 με τον Μπενγκά.

Στο α’ ημίχρονο, η Ανόρθωση, έχοντας
μεγάλη αποτελεσματικότητα κι ευστοχία,
κατάφερε να σημειώσει δυο γκολ. Στην
επανάληψη ήταν και πάλι ανώτερη κι
αντέδρασε αστραπιαία όταν μείωσε ο
Ερμής ανταποδίδοντας το γκολ, μη επι-
τρέποντας στον αντίπαλο να ελπίζει σε
κάτι…

Ο τυπικά γηπεδούχος Ερμής είχε
τις απουσίες των Μαρτίνιουκ και Ντε
Βρίισε, ενώ από την Ανόρθωση έλειπαν
οι τιμωρημένοι Καλντερόν και Καλό. Ο
Ρόνι Λέβι έβαλε δεξί μπακ τον Σίβου,
διατήρησε τον Αγκιλάρ στα στόπερ δίπλα
από τον Ερέρο, ενώ έριξε με τη μια στην
ενδεκάδα τον νεοαποκτηθέντα Μίτροβιτς,
ο οποίος πήρε θέση στη μεσαία γραμμή
δίπλα από τους Οικονομίδη και Βίκτορ.
Στα άκρα κινούνταν οι Γκάμπριελ και
Κολούνκγα, ενώ στην κορυφή ήταν ο
Ίσμα Γκονσάλβες, ο οποίος έπαιξε για
τελευταία φορά πριν αναχωρήσει για
τη Σκοτία, όπου θα ενταχθεί στη Χαρτς.

Ο Ερμής μαζεύτηκε πίσω κι έκλεισε
τους χώρους από το ξεκίνημα για να
μην αφήσει την Ανόρθωση να κάνει το
παιχνίδι της. Η ομάδα της Αμμοχώστου
επεδίωξε να πάρει τα ηνία του αγώνα,
δυσκολευόταν όμως να κυκλοφορήσει
σωστά και γρήγορα την μπάλα, είτε
λόγω λανθασμένων μεταβιβάσεων είτε
λόγω της καλής ανασταλτικής λειτουργίας
των «φτεροπόδαρων».

Ο Βίκτορ, πάλι με κεφαλιά, το 0-1

Ο Ερμής μετά τα πρώτα λεπτά άρχισε
να κρατά μπάλα, αλλά η Ανόρθωση,
αφού έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία,
έφτασε στο γκολ από στημένη μπαλιά.
Ο Κολούνγκα, με καλά κτυπημένο κόρ-
νερ, έδωσε την ευκαιρία στο Βίκτορ να
σκοράρει με κεφαλιά, όπως έκανε και
με την Ομόνοια, ανοίγοντας το σκορ (0-
1) στο 17’.

Το τέρμα έβαλε την «Κυρία» σε θέση
οδηγού κι ήταν ό,τι καλύτερο, αφού δεν
είχε καλή παρουσία ώς τότε. Χρειαζόταν
να βελτιωθεί, κυρίως στην κυκλοφορία
και να αποφεύγει τα εύκολα λάθη που
έκανε στην άμυνα κι έδιναν την ευκαιρία
στον Ερμή να απειλεί.

Η ομάδα της Αραδίππου επιτέθηκε
και, εκμεταλλευόμενη και τα λάθη της
Ανόρθωσης, πίεσε κερδίζοντας αρκετά
στημένα.

Ο Γκονσάλβες το 0-2 

Εκεί όμως που πήγε να πάρει τα πάνω
του ο Ερμής, η Ανόρθωση «ξανακτύ-
πησε». Αρκούσε μια καλή βαθιά μπαλιά
του Μίτροβιτς για να δημιουργηθεί το
δεύτερο γκολ που σημείωσε ο Γκον-
σάλβες στο 27’.

Όσο περνούσε ο χρόνος και με το 2-
0 υπέρ της η Ανόρθωση βελτιωνόταν

και αυτό οφειλόταν έως έναν βαθμό και
στον Μίτροβιτς, ο οποίος μετά το μέτριο
ξεκίνημα ανέβασε την απόδοσή του και,
αγωνιζόμενος ως δεξιός μέσος, νοικο-
κύρεψε το παιχνίδι.

Η επανάληψη

Ο Ερμής αναγκαστικά έριξε πολλές δυ-
νάμεις στην επίθεση μήπως και σκοράρει
και ξαναμπεί στο παιχνίδι. Με κάποιες
αλλαγές ο Γιώργος Κοσμά προσπάθησε
να τονώσει την επιθετική γραμμή της
ομάδας του. Ανέλαβε έτσι να κάνει παι-
χνίδι, ενώ η Ανόρθωση προσπαθούσε
να μη δεχθεί γκολ και να φτάσει σε ένα
τρίτο σε αντεπίθεση.

Ο Λέβι έδωσε την ευκαιρία στον Ρά-
γιος να επανέλθει σε δράση έπειτα από
ενάμιση περίπου μήνα.

Δυο απανωτά γκολ και 1-3

Ο Ερμής μπήκε προς στιγμήν ξανά στο
παιχνίδι, όταν μείωσε στο 61’ με κοντινό
πλασέ του Μπενγκά, αλλά η Ανόρθωση
είχε την άμεση απάντηση και με ένα
έξοχο σε εκτέλεση γκολ του Σίβου, με
ανάποδο ψαλίδι, πήρε ξανά προβάδισμα
δυο τερμάτων (1-3) στο 63’.

Αυτήν τη φορά η Ανόρθωση έπρεπε
να διαχειριστεί καλύτερα το σαφές προ-
βάδισμα που είχε και να μην την πάθει,
όπως στον α’ γύρο, όταν προηγήθηκε
2-0 στο α’ ημίχρονο και στις καθυστε-
ρήσεις δέχθηκε την ισοφάριση.

1-4 και αποθέωση για Γκονσάλβες 

Τώρα όμως τα πράγματα ήταν διαφο-
ρετικά, καθώς η «Κυρία» συνέχισε να
έχει πολλή ουσία στο παιχνίδι της και
στο 82’ έφτασε σε τέταρτο γκολ με τον
Γκονσάλβες ο οποίος, αφού έκανε το 1-
4, αποθεώθηκε από όλο το γήπεδο και
έγινε αλλαγή, έχοντας συμβάλει τα μέ-
γιστα στη νίκη της Ανόρθωσης. Ήταν,
βλέπετε, το τελευταίο του παιχνίδι, αφού
η μετεγγραφή του θεωρείται «τελειωμέ-

νη» και θα ανακοινωθεί σήμερα. Φεύ-
γοντας, έκανε δώρο στους οπαδούς της
Ανόρθωσης τα δυο γκολ… 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κώστας Ψευδιώτης.
ΒΟΗΘΟΙ: Μιχάλης Σωτηρίου, Μάριος
Καλογήρου.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπενγκά, Χριστοφή, Ντε
Πίνα/Βίκτορ, Καμπρέρα
ΕΡΜΗΣ: Στυλιανού, Χριστόφ, Χριστοφή,

Μπενγκά, Ντε Πίνα, Φροξυλιάς (75’
Λίλλης), Μπάουμαν, Ντε Μέλο, Αρτάμπε
(60’ Μασίνουα), Ντα Σίλβα (46’ Γκράντιν),
Παγιές.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κόπριβετς, Ερέρο, Αγ-
κιλάρ (79’ Κυριάκου), Σίβου, Γκιγιέρμε,
Βίκτορ, Οικονομίδης, Γκάμπριελ,  Μί-
τροβιτς, Κολούνγκα (61’ Ράγιος), Γκον-
σάλβες (85’ Καμπρέρα)

Με μεγάλη εμφάνιση και δυο γκολ του Ίσμα που φεύγει για Σκοτία, η Ανόρθωση κέρδισε τον Ερμή

Κυρία-ρχη, με σόου Γκονσάλβες

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

13’ Κλέψιμο του Ντα Σίλβα, ο οποίος

έκανε σουτ άστοχο.

16’ Ο Οικονομίδης έκανε το 1-2 με τον

Γκάμπριελ, μπήκε στην περιοχή κι έκανε

το σουτ, απέκρουσε με τα πόδια ο Στυ-

λιανού.

17’ 0-1  Από κόρνερ του Κολούνγκα ο

Βίκτορ, με στριφτή κεφαλιά, έστειλε την

μπάλα στη γωνιά.

20’ Ο Φροξυλιάς «έκλεψε» από τον Γκι-

γιέρμε, αλλά το σουτ του πήγε πάνω

στον Κόπριβετς.

27’ 0-2 Από μπαλιά του Μίτροβιτς, ο

Κολούνγκα έστρωσε στον Γκονσάλβες,

ο οποίος με συρτό σουτ χρίστηκε σκό-

ρερ.

41’ Ο Κόπριβετς βγήκε κι έδιωξε προ

του Ντε Μέλο σε αντεπίθεση του Ερμή.

44’ Κεφαλιά του Ντα Σίλβα έξω, ενώ ο

Κόπριβετς έκανε έξοδο.

45’+2’ Μπαλιά του Γκονσάλβες στον

Γκάμπριελ, ο οποίος μπήκε περιοχή κι

έκανε το σουτ μόλις άουτ.

61’ 1-2 Από κόρνερ ο Μασίνουα έπιασε

την κεφαλιά και ο Μπενγκά με κοντινή

προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

63’ 1-3 Σε εκτέλεση φάουλ του Ράγιος

απόκρουσε λανθασμένα ο Ντε Πίνα και

η μπάλα κατέληξε στον Σίβου που κον-

τρόλαρε με το στήθος και, με ανάποδο

ψαλίδι, την έστειλε στα δίχτυα.

70’ Ο Ντε Πίνα έσπρωξε τον Γκονσάλ-

βες στην περιοχή, αλλά ο Ψευδιώτης

αρνήθηκε το πέναλτι στην Ανόρθωση.

71’ Πλασέ του Ντε Μέλο έξω.

74’ Από φάουλ του Ράγιος, ο Ερέρο

στο 2ο δοκάρι πλάσαρε ψηλά.

82’ 1-4 Ο Γκονσάλβες δέχθηκε κάθετη

μπαλιά από τον Μίτροβιτς, απέφυγε τον

Στυλιανού και πλάσαρε εύστοχα.

89’ Μακρινό σουτ του Ντε Μέλο απέ-

κρουσε ο Κόπριβετς.

90’+1’ Σουτ του Καμπρέρα δίπλα από

τα δοκάρια.
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Απόψεις

Ε
ίναι αλήθεια ότι έχουν

έρθει στην Κύπρο ή και
έχουν μετακινηθεί παί-
κτες στον μήνα που μας
αφήνει σε λίγες μέρες,

οι οποίοι έχουν ήδη προλάβει να
δείξουν δείγματα της αξίας τους ή
και αναμένουν στη σειρά, για να ει-
σέλθουν στην ενδεκάδα και να κάνουν
τη διαφορά.

Και όπως όλα δείχνουν, πιθανόν
η δεύτερη περίοδος μετεγγραφών
της φετινής περιόδου θα αποτελέσει
εξαίρεση στον κανόνα που ήθελε
μεμονωμένους παίκτες να είναι καλή
και ουσιαστική αγορά και να μπαί-
νουν αμέσως στα βαθιά νερά.

Και, βεβαίως, το ερώτημα που
πλανάται είναι κατά πόσον θα είναι
στο τέλος της ημέρας βαρόμετρο για
τις ομάδες τους, όταν αυτές εισέλθουν
στα μπαράζ, όπου είναι και το κυρίως
πιάτο ή αν κάποιοι απλά θα περάσουν
απαρατήρητοι.

Θεωρώ ότι από τα πρώτα δείγματα
γραφής που έχουμε προλάβει να
δει, έστω και αν είναι μικρό το δείγμα,
υπάρχουν παίκτες που έστω και αν
ηλικιακά θεωρούνται μεγάλοι, και
όρεξη έχουν να προσφέρουν και
κλάση μπόλικη κουβαλούν και στο
τέλος της ημέρας, κάποιοι από αυτούς
και ηγετικές φυσιογνωμίες πιθανό-
τατα θα αναδειχτούν.

Άρα, θα αναμένουμε να δούμε
όταν η μπάλα γίνει πιο βαριά και
όταν η πίεση φτάσει στο ζενίθ
ποιοι και πόσο θα βοηθήσουν ου-
σιαστικά.

Μην ξεχνά κανείς ότι μπορεί
λίγοι να ήταν οι παίκτες που αφήσαν
τη σφραγίδα τους όντας μετεγγρα-
φές Ιανουαρίου, αλλά ακόμη είναι
στη μνήμη των οπαδών των ομά-
δων, στις οποίες αγωνίστηκαν και
όχι μόνο…

Και να μην ξεχνάμε, επίσης, ότι
υπάρχουν και παίκτες με μακρά
απουσία λόγω τιμωρίας ή και τραυ-
ματισμού, οι οποίοι επανέρχονται
σε αυτό το χρονικό σημείο και ου-
σιαστικά και αυτοί αποτελούν νέες
προσθήκες για τις ομάδες τους…

Απόδειξη, όμως, για την πραγ-
ματική αξία όλων αποτελεί αποκλει-

στικά και μόνο ο αγωνιστικός χώρος
και το βάθος χρόνου.

Κατά τα άλλα, εισερχόμαστε σε
μια νέα περίοδο μεγάλων και ση-
μαντικών ντέρμπι που θα κρίνουν
κατ' αρχάς την τελική κατάταξη στο
πέσιμο της αυλαίας στην κανονική
περίοδο και από εκεί και πέρα, πι-
θανόν και τη δυναμική, με την οποία
θα εισέλθουν στα μπαράζ οι μνη-
στήρες του τίτλου, αλλά και τα εισι-
τήρια που οδηγούν στην Ευρώπη,
ενώ μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό θα
μυρίσει περισσότερο κύπελλο από
την προημιτελική φάση και μετά.

Είναι μια περίοδος, κατά την οποία
αρχίζει συνήθως να ξεκαθαρίζει κατά
που οδεύουν οι ομάδες και δεν ανα-
φέρομαι μόνο σε αυτές που ουσια-
στικά έχουν εξασφαλίσει θέση στην
πρώτη πεντάδα και θα κυνηγήσουν
το καλύτερο υπό τις περιστάσεις στη
συνέχεια, αλλά και σε όλες τις λοιπές
που έχουν ακόμη τους δικούς τους
στόχους.

Και βέβαια, σε μεγαλύτερο βαθ-
μό αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες
κατηγορίες της ΚΟΠ όπου δεν
υπάρχει εκεί η διαδικασία των μπα-
ράζ, άρα στις εναπομείνασες αγω-
νιστικές θα κριθούν και άνοδοι και
υποβαθμίσεις.

Και ειδικά στη Β' κατηγορία, αν
θεωρήσουμε ότι ειδικά η Αλκή Ορό-
κλινης αλλά και η Πάφος είναι πολύ
κοντά στην άνοδο, ενώ για το τρίτο
εισιτήριο αναμένεται να γίνει μεγάλη
μάχη μεταξύ Ολυμπιακού, Ε.Ν.Π,
Αγίας Νάπας αλλά και πιθανόν του
Οθέλλου.

Οι δυο πρώτες ομάδες ήταν για
δεκαετίες μόνιμοι κάτοικοι των σα-
λονιών και θέλουν διακαώς την επι-
στροφή εκεί όπου η ιστορία τους
κατατάσσει, ενώ και οι άλλοι δυο
πήραν γεύση από την Α' κατηγορία
και λογικό είναι να θέλουν να επα-
νέλθουν.

Πέραν του γοήτρου, σημαντικό
ρόλο παίζει το οικονομικό κομμάτι,
αφού πολλές φορές αναφέρθηκε σε
αυτήν εδώ τη στήλη το χάσμα που
επικρατεί ανάμεσα στην πρώτη και
στις λοιπές κατηγορίες…

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, Στέλιος

Δημοσθένους και Ανδρέας Παρασκευά.

Θα είναι βαρόμετρο
οι προσθήκες;

Στίγμα Στέλιος Παπαμωυσέως

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Ολοκληρώνει σήμερα η ΑΕΛ την προ-
ετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα
με τον Άρη στο Τσίρειο. Ο Πάμπος Χρι-
στοδούλου δεν αναμένεται να προχω-
ρήσει σε διαφοροποιήσεις στο αρχικό
του σχήμα, αφού λογικά θα διατηρήσει
την 11άδα που κέρδισε τη Σαλαμίνα
την περασμένη εβδομάδα, με μοναδική
εξαίρεση τον Αρουαμπαρένα, που λόγω
καρτών θα δει τον αγώνα από την εξέδρα.
Τη θέση του στο αρχικό σχήμα θα πάρει
ο Σάσι, που δείχνει να έχει προσαρμοστεί
στις απαιτήσεις της νέας του ομάδας και
τον υπολογίζει πολύ ο προπονητής του. 

Πέραν του Βάσκου επιθετικού και
φυσικά του Σόουζα, όλοι οι υπόλοιποι
ποδοσφαιριστές είναι κανονικά στη διά-
θεση του προπονητή τους για την αυ-
ριανή αναμέτρηση. Ο κ. Χριστοδούλου
ξέρει ότι ο αγώνας θα είναι διαφορετικός
σε σχέση με τον αγώνα του κυπέλλου
και το έχει τονίσει στους παίκτες του,
όμως ταυτόχρονα τους είπε ότι αν η
ΑΕΛ αγωνιστεί όπως στη Λάρνακα, τότε

είναι στο χέρι της να πάρει το τρίποντο
και να κερδίσει για 4η φορά φέτος τον
Άρη. Η ψυχολογία της ομάδας έχει επα-
νέλθει σε υψηλά επίπεδα, ενώ επέστρεψε
και η αυτοπεποίθηση στους ποδοσφαι-
ριστές μετά τις δύο σερί νίκες τους σε
πρωτάθλημα και κύπελλο. Για την ΑΕΛ
ο αυριανός αγώνας είναι μια ακόμα ευ-
καιρία να δείξει ότι έχει επανέλθει και
πως είναι έτοιμη για να διεκδικήσει
τους στόχους της. Η νίκη στο αυριανό
παιγνίδι είναι μονόδρομος για τους «κί-
τρινους». 

Ζητούμενο η καλή άμυνα

Για τον προπονητή της λεμεσιανής ομά-
δας είναι πολύ βασικό να βρει η ΑΕΛ
την καλή της αμυντική λειτουργία. Αν
οι «κίτρινοι» ξαναγίνουν τόσο «σφικτοί»
πίσω, θα έρθουν τα αποτελέσματα, αφού
μπροστά έχει την ικανότητα να σκοράρει.
Ειδικά τώρα που προστέθηκαν στην
ομάδα οι Πίτι και Σάσι, που της δίνουν
ακόμα περισσότερες λύσεις, αλλά και η
επιστροφή του Μέσκα, ο οποίος στα
δύο τελευταία παιγνίδια που αγωνίσθηκε
στο πρωτάθλημα «είδε» δίκτυα. 

Ο Μπονγκτάν Μιτρέα κάνει μεγάλη
προσπάθεια στις προπονήσεις για να
φθάσει το συντομότερο δυνατό στο επι-
θυμητό επίπεδο ετοιμότητας, έτσι ώστε
σύντομα να μπορέσει να ξεκινήσει σε
παιγνίδι της ΑΕΛ. Λογικά θα είναι στην
αποστολή αύριο, και ο κ. Χριστοδούλου
θέλει να του δώσει λεπτά συμμετοχής
έτσι ώστε να τον υπολογίζει κανονικά
στα ντέρμπι που ακολουθούν. Το θετικό
για τον κ. Χριστοδούλου είναι πως οι
Τζούνιορ και Λαφράνς τού επιτρέπουν
να μην πιέσει τον Ρουμάνο αμυντικό
για να μπει στην ομάδα. 

Έκκληση στον κόσμο

Κάλεσμα στους φίλους της ομάδας ενόψει
του αγώνα με τον Άρη έστειλε μέσω fa-
cebook και χθες η ΑΕΛ. «Όλοι στο Τσίρειο
το βράδυ της Δευτέρας! Να είστε όλοι
δίπλα στην ομάδα! Οι ποδοσφαιριστές
μας σας θέλουν στο πλευρό τους! ΜΗ
ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!!» αναφέρει το σχετικό
ποστάρισμα της λεμεσιανής ομάδας. Η
ΑΕΛ έχει ανάγκη τον κόσμο της και γι'
αυτό, άλλωστε, όρισε την τιμή στο εισιτήριο
του αυριανού αγώνα μόλις στα 10 ευρώ. 

papamoiseosst@simerini.com

Η ατζέντα της εβδομάδας

Στις 29 Ιανουαρίου του 2000

ο Mike Tyson, μπροστά σε

21.000 θεατές, ρίχνει κάτω 5

φορές σε λίγο περισσότερο

από 4 λεπτά τον Βρετανό

πρωταθλητή βαρέων βαρών

Julius Francis στο Manchester

Arena.

Ασυναγώνιστος
ο Mike Tyson 

ΑΕΛ Το νέο απόκτημα θα πάρει τη θέση
του Αρουαμπαρένα στον αυριανό αγώνα με Άρη

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1
Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται η 21η

αγωνιστική του πρωταθλήματος CYTA.

Εθνικός Άχνας-ΑΠΟΕΛ, Δόξα-Καρμιώτισσα

και ΑΕΚ-ΑΕΖ. Στην Ελλάδα, ΠΑΟ-

Λεβαδειακός, Παναιτωλικός-ΠΑΟ και

Βέροια-Ολυμπιακός Π. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/1
Στην Ισπανία, Μπετίς-Μπαρσελόνα,

Εσπανιόλ-Σεβίλη, Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χιχόν

και Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ. Στην Ιταλία,

Σασσουόλο-Γιουβέντους και Νάπολι-

Παλέρμο. Στο FA CUP Αγγλίας ξεχωρίζει το

Μάντσεστερ Γ.-Γουίγκαν.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/1
Με το τοπικό ντέρμπι της Λεμεσού,

ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Άρη,

ολοκληρώνεται η 21η αγωνιστική του

πρωταθλήματος CYTA. Στην Ισπανία, Λας

Πάλμας-Βαλένθια και στην Πορτογαλία Ρίο

Άβε-Μπράγκα και Σετουμπάλ-Μπενφίκα. 

Πλάνο με Σάσι στην κορυφή
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Η τελευταία χρονιά που πανηγύρισε τίτλο
πρωταθλήματος η Ανόρθωση ήταν η πε-
ρίοδος 2007-08. Μετά ακολούθησε ο
μεγάλος θρίαμβος, όταν ο σύλλογος έγινε
ο πρώτος που εκπροσώπησε την Κύπρο
στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Τότε
ήταν κάτι το ανεπανάληπτο, με την Ανόρ-
θωση Αμμοχώστου να γράφει την πιο
χρυσή σελίδα στην ιστορία της και στον
χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ακο-
λούθως έγιναν τα γνωστά δυσάρεστα γε-
γονότα που άνοιξαν «πληγή». Στην Ανόρ-
θωση υπήρξε διχόνοια και τα προβλήματα
που δημιουργήθηκαν ήταν πάρα πολλά.
Από τότε, με την αποχώρηση του Ανδρέα
Παντελή και του Τιμούρ Κετσπάγια, η
Ανόρθωση δεν μπόρεσε να βρει ποτέ
τον δρόμο της. Πέρασε στα πέτρινα χρόνια.
Χωρίς τίτλους και διακρίσεις, εδώ και 8
χρόνια. Μπήκαμε στον ένατο. Πέρασαν
αρκετοί Πρόεδροι, προπονητές και παί-
κτες. Η Ανόρθωση όμως ποτέ δεν βρήκε
τον δρόμο της. Η πίκρα των Ανορθωσια-
τών είναι τεράστια. Υπάρχουν οι πιστοί

φίλοι της, που πάντα την ακολουθούν.
Υπάρχουν όμως και αυτοί που την εγ-
κατέλειψαν. Η Ανόρθωση έχασε την αίγλη,
την περηφάνια της. 

Να, όμως, πώς τα φέρνει η μοίρα! Ή
μεγάλη επιστροφή είναι πλέον γεγονός
και αναφερόμαστε φυσικά στον Ανδρέα
Παντελή. Ανάλαβε πλέον τα ηνία της Εται-
ρείας. Ήρθε νέος αέρας στον ιστορικό
σύλλογο της Αμμοχώστου. Προσδοκούν

ότι το εφιαλτικό παρελθόν θα εξαφανιστεί
και η Ανόρθωση θα γυρίσει σελίδα. Όπως
δήλωσε ο Ανδρέας Παντελή, δεν μπορούν
να γίνουν θαύματα από τη μια μέρα στην
άλλη. Σίγουρα θα χρειαστεί υπομονή,
επιμονή, συλλογικές και σωστές αποφάσεις
σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή, ό,τι δεν έγινε
τα προηγούμενα χρόνια. Το ένα λάθος
διαδεχόταν το άλλο. Ο χρόνος θα δείξει
αν θα αλλάξει και η μοίρα της Ανόρθωσης.
Να επανέλθει, να γίνει ξανά η «Μεγάλη
Κυρία». Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτός
είναι και αυτόν στοχεύουν στην Ανόρθωση. 

Πρώτο βήμα είναι η Ανόρθωση να
βρει την ταυτότητά της. Όταν γίνει αυτό,
τότε θα υπάρχουν οι προοπτικές για ένα
καλύτερο μέλλον. Σίγουρα η επιστροφή
Ανδρέα Παντελή φέρνει δυναμική. Διότι
στην Ανόρθωση αφήνουν το παρελθόν
και γυρίζουν σελίδα. Υπάρχει ομοψυχία
και ομόνοια έπειτα από αρκετά χρόνια.
Ευελπιστούν σε τομές, σκληρή δουλειά
και επιτυχίες. Μόνο και μόνο η μεγάλη
επιστροφή φέρνει αισιοδοξία και δυναμική. 

Μια νέα εποχή ξεκίνησε και επίσημα
αυτή την εβδομάδα για την κορωνίδα
του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη
Φόρμουλα 1, καθώς η Liberty Media
ολοκλήρωσε την απόκτηση των με-
τοχών και ανέλαβε τα ηνία. Η απο-
χώρηση του μέχρι πρότινος αφεντι-
κού της Φόρμουλα 1 Μπέρνι Έκλε-
στοουν έγινε δεκτή μάλλον με ανα-
κούφιση από τους φίλους του αθλή-
ματος, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια
βάσει αριθμών έχουν λιγοστέψει κα-
θώς το σπορ δεν απολαμβάνει τις
«δάφνες» του παρελθόντος.

Αιτία δεν είναι άλλη από την αντα-
γωνιστικότητα η οποία τα τελευταία
χρόνια έφτασε στο ναδίρ, ενώ και οι
αυστηρότεροι κανονισμοί περιόρισαν
σε μεγάλο βαθμό το θέαμα και έβαλαν
φραγμούς στην απόλαυση ενός κατά
τ' άλλα εντυπωσιακού αθλήματος. Φυ-
σικά για την κατάσταση δεν ευθύνεται
μόνο ο Έκλεστοουν καθώς στις μέρες
του, δηλαδή από το 1978, το σπορ γι-
γαντώθηκε και έζησε τις καλύτερές
του εποχές. Ο Βρετανός ήταν αυτός
που θεμελίωσε αυτό που γνωρίζουμε
σήμερα και πλέον αναλαμβάνει τη
θέση του Επίτιμου Πρόεδρου της FIA.
Η Liberty Media έχρισε μια τριανδρία
η οποία θα οδηγήσει τη Φόρμουλα 1
στην επόμενη μέρα. Νέο αφεντικό
είναι ο Τσέις Κάρεϊ, με τον Ρος Μπρον

να αναλαμβάνει καθήκοντα στο αγω-
νιστικό κομμάτι για τους κανονισμούς
και τον Σον Μπράτσις να παίρνει
υπεύθυνο ρόλο στο εμπορικό σκέλος,
ώστε να βρίσκεται σε συνεχή επικοι-
νωνία με τους χορηγούς. Σύμφωνα
με τις πρώτες επίσημες δηλώσεις τους,
οι τρεις θέλουν να ενισχύσουν τη βα-
ρύτητα του ονόματος της F1, να ανα-
πτύξουν νέες ψηφιακές εφαρμογές
για τη βελτίωση της εμπειρίας των
οπαδών και την προσέλκυση ευρύ-
τερου και νεότερης ηλικίας κοινού,
να θέσουν βάσεις πιο δημοκρατικής
και διαφανούς αντιμετώπισης των
ομάδων, χορηγών, πιστών και όλων
των εμπλεκομένων και να βελτιώσουν
το θέαμα. Η αρχή ήδη έγινε με τα νέα
αυτοκίνητα τα οποία είναι σαφώς πιο
όμορφα από αυτά που συνηθίσαμε
τα τελευταία χρόνια. 

Είναι κρίμα ένα τέτοιο εντυπω-
σιακό και λαμπερό σπορ να μην
απολαμβάνει την αίγλη που δικαιού-
ται. Αν και τα τελευταία χρόνια σαφώς
το ενδιαφέρον ατόνησε, εντούτοις
δεν έλειψαν οι εκπληκτικοί αγώνες,
τα θεαματικά προσπεράσματα και
οι ανατροπές οι οποίες είναι το αλα-
τοπίπερο στα γκραν πρι. Αναμένουμε
με ενδιαφέρον τις αλλαγές που θα
φέρουν ξανά τη Φόρμουλα 1 στη
θέση που της αξίζει. 

ΤΡΙΤΗ 31/1
Για την 23η αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ

ξεχωρίζει το ντέρμπι Λίβερπουλ-Τσέλσι. Τα

άλλα παιχνίδια: Άρσεναλ-Γουότφορντ,

Μπόρνμουθ-Κρύσταλ Πάλας, Μπέρνλι-

Λέστερ, Μίντλεσμπρο-Γουέστ Μπρομ,

Σάντερλαντ-Τότεναμ και Σουόνσι-

Σουθάμπτον.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/2
Κύπελλο Coca Cola με τους πρώτους

αγώνες στα παιχνίδια Απόλλωνας-ΑΕΖ και

Δόξα-Αναγέννηση Δ. Στην Πρέμιερ Λιγκ

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σ., Μάντσεστερ Γ.-

Χαλ και Στόουκ-Έβερτον. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/2
Αυλαία στην 22η αγωνιστική του

πρωταθλήματος CYTA με τρεις αγώνες:

ΑΕΖ-ΑΕΛ, Απόλλωνας-Δόξα και Νέα

Σαλαμίνα-Ερμής. Στην Πρέμιερ Λιγκ

ξεχωρίζει το Τσέλσι-Άρσεναλ και στη

Γερμανία το Ντόρτμουντ-Λειψία. 

Σκόνταψε η Πάφος με ΠΑΕΕΚ,
κέρδισε ο Ολυμπιακός

Η μεγάλη επιστροφή
Σταράτα Γιάννης Παπαϊωάννου

papaioannou@dias.com

Νέα εποχή στη Φόρμουλα 1
O Eυγενής Παναγιώτης Γρηγορίου

p.gregoriou@simerini.com

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Άνετη νίκη για την πρωτοπόρο Αλκή Ορόκλινης
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CYTAVISIONSPORTS 1
16:00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΠΟΕΛ

CYTAVISIONSPORTS 7
18:00 ΑΕΚ - ΑΕ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

NOVASPORTS 2
22:00 ΠΑΡΙ Σ.Ζ.-ΜΟΝΑΚΟ

Οι επιλογές της ημέρας 

Με έξι αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε
χθες η 18η αγωνιστική του Πρωταθλή-
ματος Β' Κατηγορίας. Η πρωτοπόρος
Αλκή νίκησε στη Λάρνακα με 5-0 την
ΕΝΑΔ Πόλεως Χρυσοχούς και έφτασε
στους 47 βαθμούς. Η Πάφος έφερε ισο-
παλία εκτός έδρας με την ΠΑΕΕΚ με 2-
2 μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα.
Το σκορ άνοιξε στο 27' ο Δημοσθένους,
όμως η ΠΑΕΕΚ έφτασε στο 1-1 με τον
Σταμπόζλιεφ στο 56' και στο 68' ο ίδιος
ποδοσφαιριστής την έβαλε μπροστά στο
σκορ (2-1). Στο 77ο λεπτό ο Πατουλέα
ισοφάρισε 2-2 για την Πάφο. Ήταν το
16ο φετινό γκολ του Πατουλέα που
οδηγεί την κούρσα των σκόρερ.

*Η Αγία Νάπα νίκησε με 3-0 τον
Ακρίτα Χλώρακας και έπιασε την Ένωση
στους 32 βαθμούς. Τα τέρματα πέτυχαν
οι Μαρκόφσκι (20'), Κωνσταντίνου (87'
πεν.) και Θεοδώρου (90'). Με εκτός
έδρας νίκες με το ίδιο σκορ, (2-1) προ-
χώρησαν Ολυμπιακός και Οθέλλος. Η
αυλαία άνοιξε την Παρασκευή με το νι-
κηφόρο 2-1 του ΘΟΪ Λακατάμειας επί
της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
ΘΟΙ-ΕΝΩΣΗ 2-1

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ-ΑΚΡΙΤΑΣ 3-0

ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ-ΕΝ.Α.Δ. 5-0

ΑΣΣΙΑ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 3-1

ΠΑΕΕΚ-ΠΑΦΟΣ F.C. 2-2

ΑΣΙΛ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.-ΟΘΕΛΛΟΣ 1-2

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Με τις αναμετρήσεις της 18ης αγωνι-
στικής συνεχίστηκε σήμερα η δράση
του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας. Η
πρωτοπόρος Ξυλοτύμπου στο γειτονικό
ντέρμπι νίκησε με 1-0 τον ΠΟ Ορμήδειας
και συνεχίζει αήττητη για δεκατρείς
αγωνιστικές. Επέστρεψε στις νίκες ο
Χαλκάνορας, εκτός έδρας επιτυχία για
τον Διγενή Ορόκλινης.

Αναβλήθηκε λόγω καιρικών συν-
θηκών το ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς - Πέγεια και
ορίστηκε για την ερχόμενη Τετάρτη.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ-ΟΡΜΗΔΕΙΑ 1-0

ΑΕΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ 1-3

ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ-ΑΧΥΡΩΝΑΣ 1-0

ΗΡΑΚΛΗΣ-Ε.Ν.Υ. ΥΨΩΝΑ 1-2

ΕΘΝΙΚΟΣ Λ.-ΔΙΓΕΝΗΣ 4-0

ΜΕΑΠ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ. 0-1

Σήμερα

ΕΛΠΙΔΑ-ΛΕΙΒΑΔ./ΣΑΛΑΜΙΝΑ (15:00)

ΕΠΙΛΕΚΤΗ

Στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής Επί-
λεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ ο πρωτοπόρος
Ονήσιλος έφερε ισοπαλία 1-1 με το
Φρέναρος στο γειτονικό ντέρμπι.

Συνοπτικά:
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ-ΔΟΞΑ ΠΑΛ. 1-2

ΦΡΕΝΑΡΟΣ-ΟΝΗΣΙΛΟΣ 1-1

ΚΟΛΩΝΗ/ΓΕΡΟΣΚ.-ΑΤΛΑΣ 2-0

ΚΟΡΝΟΣ-ΑΜΑΘΟΥΣ 0-2

ΦΟΙΝΙΚΑΣ-ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 2-3

ΑΠΕΑ-ΛΕΝΑΣ 0-0

Σήμερα

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡ.-ΚΟΥΡΡΗΣ (15:00)

Το πράγμα, γίνεται ολοένα και πιο
ενδιαφέρον! Αν και η στήλη ασχο-
λήθηκε ήδη δύο φορές με τις δυ-
σκολίες των Avant Guardians της
παγκόσμιας προπονητικής στον αφι-
λόξενο πλανήτη της Πρέμιερ Λιγκ,
οι αγωνιστικές εξελίξεις του τελευταίου
διαστήματος προκαλούν, διεγερτικά,
τη συνέχιση της εντρύφησης στο φαι-
νόμενο. Αν ερωτάτο κάποιος να απα-
ριθμήσει την προπονητική ελίτ στο
σύγχρονο παγκόσμιο ποδόσφαιρο,
στην πρώτη πεντάδα απαρεγκλίτως
θα μεσουρανούσαν τα ονόματα του
Ζοζέ Μουρίνιο, του Γιούργκεν Κλοπ
και του Πεπ Γουαρδιόλα. Ουδεμία
αντίρρηση επί τούτου.

Η αμηχανία, ωστόσο, που θα ένιω-
θε κοιτάζοντας τα μέχρι στιγμής αγω-
νιστικά και βαθμολογικά πεπραγμένα
τους, θα ήταν απείρως δυσανάλογη
με την ευκολία διά της οποίας θα τους
κατέτασσε στους κορυφαίους.    Τι κι
αν οι δύο πρώτοι κρατούν στα χέρια
τους, τους πιο ιστορικούς και πετυ-
χημένους συλλόγους του Μεγάλου
Νησιού, και ο τρίτος το πιο ισχυρό,
αγωνιστικά, οικονομικά και οργανω-
τικά, κλαμπ των τελευταίων χρόνων; 

Μια γρήγορη ματιά στον βαθμο-

λογικό πίνακα, ξενίζει: Η Λίβερπουλ
βρίσκεται 10 βαθμούς μακριά από
την κορυφή και έξω από τον τελικό
του Λιγκ Καπ, η Μάντσεστερ Σίτι
12, έχοντας, και αυτή, από καιρό
αποχαιρετήσει την τρίτη τη τάξει
διοργάνωση της χώρας, και η Γιου-
νάιτεντ 14, προσπαθώντας ακόμη
να βρει τα «πατήματα» και τις ισορ-
ροπίες της. Το πιο εντυπωσιακό,
ωστόσο, είναι ότι ο μεν Κλοπ άρχισε
να βαδίζει στην πεπατημένη των
υπεκφυγών - τη μια φταίει η διαιτησία,
υποστήριξε, για τα άσχημα αποτελέ-
σματα της ομάδας (μία μόλις νίκη
στα τελευταία επτά παιχνίδια), την
άλλη ο… άνεμος (ναι, το ’πε κι αυτό),
και, την παράλλη, οι… καμινάδες των
αντίπαλων ομάδων! Ο δε Πεπ, φαί-
νεται ότι εισέρχεται σε μια βαθιά
«κρίση ταυτότητας», «εξομολογού-
μενος», δημοσία, ότι ίσως να μην
είναι και τόσο καλός, τελικά!

Ο μόνος που δείχνει να κρατάει
ακόμα την ψυχραιμία του, είναι ο…
νυχτοπερπατημένος στα σκοτεινά
δρομάκια της Πρέμιερ, Special One.
Που ξέρει, ήδη, πως βρίσκεται σ'
έναν ιδανικό παράδεισο με όλες τις
οδυνηρές «εκπλήξεις» της κόλασης.

Welcome to... hell 

Άποψη Μιχάλης Παπαδόπουλος 

papadopoulosm@simerini.com
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ΚωςΤης ςΤάυΡινιΔης 

Το σημαντικότερο παιγνίδι της δίνει
σήμερα η Καρμιώτισσα, η οποία αν-
τιμετωπίζει στο Μακάρειο τη Δόξα.
Η ομάδα του Λιάσου Λουκά έχει
προβάδισμα 9 βαθμών από την αν-
τίπαλό της και αν δεν χάσει σήμερα
θα κάνει ένα αποφασιστικό βήμα
προς τον στόχο της, που δεν είναι
άλλος από την παραμονή της στην
κατηγορία. 

Ειδικά αν φύγει με το διπλό από
τη Λευκωσία, οι 12 βαθμοί που θα
ανοίξει από την ομάδα της Κατωκο-
πιάς θα της δώσει τεράστιο προβά-
δισμα απέναντι στη μάχη της παρα-

μονής. Όμως και η ισοπαλία δεν θα
είναι άσχημο αποτέλεσμα, αφού θα
διατηρήσει την απόσταση και δεν
θα επιτρέψει στον σημερινό της αν-
τίπαλο να την πλησιάσει περισσότερο. 

Ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας
την προετοίμασε όσο καλύτερα μπο-
ρούσε για να παρουσιαστεί πανέτοιμη
στον σημερινό αγώνα. Η Καρμιώτισσα
δεν έχει κερδίσει ακόμα στον β' γύρο
(το τελευταίο της τρίποντο ήταν στις
3/12) και γνωρίζει πολύ καλά ότι αν
χάσει θα μπει σε μπελάδες. Το θετικό
για τον Λουκά είναι ότι δεν αντιμε-
τωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και
έχει το σύνολο των ποδοσφαιριστών
στη διάθεσή του για να παρατάξει
μια ανταγωνιστική 11άδα. 

Γιάννης ΠάΠάϊωάννου 

Μεγάλη πρόκληση είναι για τον Εθνικό
Άχνας το σημερινό παιχνίδι (16:00) με
τον ΑΠΟΕΛ στο Δασάκι. Η ομάδα του
Ιβανάουσκας θα φιλοξενήσει τους πρω-
τοπόρους και στοχεύει να δώσει συνέχεια
στις επιτυχίες! Αν δεν έρθει το απόλυτο
βαθμολογικό κέρδος και πάρει έστω
τον ένα βαθμό, θα είναι πάρα πολύ ση-
μαντικό. Ο Εθνικός αναγνωρίζει τις δυ-
σκολίες που θα αντιμετωπίσει απέναντι
στον ΑΠΟΕΛ, όμως υπάρχει πίστη και
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της ομάδας
ότι είναι ικανή να κάνει τη ζημιά. Προ-
έρχεται από τρεις συνεχόμενες επιτυχίες
(Ερμή, Αναγέννηση, Δόξα) και θέλει να
δώσει συνέχεια. Με μια επιτυχία ο Εθνι-
κός θα μπορεί πλέον να πιστεύει ότι
μπορεί να διεκδικήσει την έκτη θέση.
Σίγουρα για τον Εθνικό θα είναι γερό
τεστ το σημερινό και θα έχει να κερδίσει
πάρα πολλά. Θέλει να κοντράρει τις δυ-
νάμεις του απέναντι στον ισχυρό ΑΠΟΕΛ
και να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα για τη
συνέχεια του μαραθωνίου. Το σίγουρο
είναι ότι ο Εθνικός θα δώσει τη μάχη
του και θα παλέψει τον αγώνα από το

πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. 

Το πιθανό πλάνο 

Στο αγωνιστικό μέρος δεν υπολογίζεται
ο τραυματίας Ντόβπνια, ενώ αμφίβολη
είναι η συμμετοχή του  Αράμπαλ. Ο τε-

χνικός του Εθνικού κ. Ιβανάουσκας,
εκτός απροόπτου, θα παρατάξει την ακό-
λουθη ενδεκάδα: Μπογκατίνοφ, Στόιτσεφ,
Πιντσέλι, Ενέσκου ή Αραμπάλ, Κιπιάνι,
Χατζηβασίλης, Σικάρσκι, Φιλίποφ, Κυ-
πριανού, Κρατσούνοφ, Ζελάγια.

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Στο Μακάρειο
για βήμα παραμονής

Μεγάλη η πρόκληση!
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ Σίγουρα για τον Εθνικό θα είναι γερό τεστ
το σημερινό με τον ΑΠΟΕΛ και θα έχει να κερδίσει πάρα πολλά

Μια από τις δυσκολότερες αποστολές
που έχει ο ΑΠΟΕΛ θεωρείται το σημε-
ρινό ματς στο «Δασάκι» με αντίπαλο
τον Εθνικό. Οι «γαλαζοκίτρινοι» ναι μεν
βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική
κατάσταση, αλλά γνωρίζουν πως για να
πάρουν το ζητούμενο που θα τους δια-
τηρήσει μόνους στην κορυφή της βαθ-
μολογίας, πρέπει να δώσουν συνέχεια
στις θετικές εμφανίσεις. Ο Εθνικός απέ-
δειξε πως είναι ένας υπολογίσιμος αν-
τίπαλος, που χρήζει τον απαιτούμενο
σεβασμό αλλά και την απαιτούμενη
προσπάθεια για να τον καταβάλεις. Άλ-
λωστε, κανείς δεν ξεχνά με πόσο δύσκολο
τρόπο επιτεύχθηκε η νίκη (2-0) σε βάρος
της προσφυγικής ομάδας στον πρώτο
γύρο του πρωταθλήματος, με δύο γκολ
του Σωτηρίου.

Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύ-
σκολα για τους επίδοξους πρωταθλητές,
αν υπολογίσουμε πως υπάρχουν ση-
μαντικές απουσίες παικτών. Είναι εν-
δεικτικό πως ο Τόμας Κρίστιανσεν δεν
υπολογίζει στους Βάντερ, Μπαράλ, Μι-
λάνοφ και Ορλάντι, καθώς και τα δύο
τελευταία αποκτήματα Γιαμπερέ-Εμπε-
σίλιο. Από την άλλη ο Σωτηρίου είναι
στην αποστολή, αλλά θεωρείται άγνωστο
αν θα τον επιλέξει στο αρχικό σχήμα ο
Δανός τεχνικός, καθώς τις προηγούμενες
μέρες είχε αισθανθεί μικροενοχλήσεις.
Παράλληλα, επανέρχεται στην αποστολή
και ο Φακούντο Μπερτόλιο μετά τον
τραυματισμό του. 

Οι διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχή-
μα πρέπει να θεωρούνται σίγουρες, κα-
θώς οι Βάτερμαν, Λάγο, Αλωνεύτης και
Ντε Καμάργκο θα επανέλθουν στις πρώ-
τες επιλογές του προπονητή τους. Στο
αρχικό σχήμα θα διατηρηθούν όπως
όλα δείχνουν οι Αρτυματάς, Μοράις,
Βινίσιους, Ιωάννου, Μερκής και Εφραίμ.
Μια θέση θα εξαρτηθεί από το σύστημα
που θα προτιμήσει ο Κρίστιανσεν. Αν
επιλέξει σχήμα με δύο επιθετικούς, τότε
ο Σωτηρίου θα μείνει στην ενδεκάδα.

Διαφορετικά θα πάρει φανέλα βασικού
ο Φακούντο Μπερτόλιο.

«Ραντεβού στο Δασάκι» 

Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, αντιλαμβανό-
μενη τις δυσκολίες της αναμέτρησης,
θεωρεί απαραίτητη την παρουσία του
κόσμου της ομάδας στο «Δασάκι». Για
τον λόγο αυτό, μέσω του λογαριασμού
που διαθέτει στο twitter έκανε κάλεσμα
στον κόσμο να βρεθεί στο πλευρό των
παικτών, αγνοώντας τις καιρικές συν-
θήκες που επικρατούν.

«Όποιος θέλει πρωτάθλημα να έρ-
χεται γήπεδο. Και στα εντός και στα
εκτός. Και στον ήλιο και στο κρύο. Πρω-
τάθλημα με τηλεχειριστήριο δεν έχει»,
αναφέρεται στο κάλεσμα της διοίκησης,
το οποίο καταλήγει. «Ραντεβού στην
κερκίδα».

Ολοκληρώνει με Κάνιας 

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώνεται
ο μετεγγραφικός σχεδιασμός του ΑΠΟΕΛ.
Μετά τις τρεις προσθήκες των Μπαράλ,
Γιαμπερέ και Εμπεσίλιο, οι πρωταθλητές

είναι έτοιμοι να εντάξουν στο δυναμικό
τους και τον Ρότζερ Κάνιας. Ο Κολομ-
βιανός αναμενόταν χθες στην Κύπρο για
την ολοκλήρωση της μετακίνησής του
από την Αστάνα με τη μορφή δανεισμού.
Ο 26χρονος μέσος, αν δεν παρουσιάσει
κάποιο πρόβλημα στη διαδικασία των
ιατρικών εξετάσεων, θα πιάσει άμεσα
δουλειά με τη νέα του ομάδα και πα-
ράλληλα θα οριστικοποιήσει την απο-
χώρηση του Ορλάντι. Είναι γνωστό πως
για να εγγραφεί κι άλλος ποδοσφαιριστής,
πρέπει να προκύψει και μια διαγραφή

από το ρόστερ, με τον Ισπανό να είναι
αυτός που θα αποχωρήσει. Αξίζει να
σημειωθεί πως στη συμφωνία με τη δι-
οίκηση της Αστάνα, ο ΑΠΟΕΛ έχει το
δικαίωμα αγοράς του ποδοσφαιριστή
το ερχόμενο καλοκαίρι, με την προϋπό-
θεση να ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις
του. Πάντως υπάρχουν όλα τα εφόδια
για να είναι μια πετυχημένη προσθήκη,
καθώς όλοι παρακολουθήσαμε τον συγ-
κεκριμένο ποδοσφαιριστή στις αναμε-
τρήσεις με την Αστάνα, τόσο στην περυ-
σινή χρονιά όσο και στη φετινή.

Τρίποντο και ό,τι ήθελε προκύψει 
ΑΠΟΕΛ  Νίκη και μόνο νίκη το ζητούμενο για τους «γαλαζοκίτρινους» κόντρα στον Εθνικό στο «Δασάκι»
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ΚωςΤης ςΤάυΡινιΔης

Να αποφύγει ακόμα μια συντριβή
είναι ο στόχος της ΑΕΖ σήμερα στη
Λάρνακα κόντρα στην ΑΕΚ. Η ομάδα
του Ζακακίου έχει ουσιαστικά ρίξει
λευκή πετσέτα, αφού έχουν αποχω-
ρήσει από το ρόστερ της έξι από τους
καλύτερους παίκτες της (Σάσι, Πάγ-
καλος, Οζίας, Αουρέλιο, Βιγιαφάνες,
Ντος Σάντος) ενώ έχει παραιτηθεί
και ο Γαρπόζης από την τεχνική της
ηγεσία. 

Μπορεί η ΑΕΖ να βρίσκεται μόλις
δύο βαθμούς μακριά από τη Δόξα
και τη σωτηρία, όμως η εικόνα που
βγάζει τις τελευταίες εβδομάδες είναι
μιας ομάδας που δεν πιστεύει στην

παραμονή, όπως έκανε στον πρώτο
γύρο. Θα κάνει την προσπάθειά της,
όμως όλοι στην ομάδα έχουν κατα-
νοήσει ότι τα πράγματα έχουν δυ-
σκολέψει πολύ. 

Είναι δεδομένο ότι ο Δημήτρης
Δημητρίου με τους παίκτες που του
έχουν απομείνει, και με αρκετούς
νεαρούς, θα προσπαθήσει στις υπο-
λειπόμενες έξι αγωνιστικές να πα-
ρουσιάσει μια ΑΕΖ που δεν θα δια-
σύρεται στον αγωνιστικό χώρο και
με τις δυνάμεις της να προσπαθεί
για το καλύτερο δυνατό. Σήμερα κόν-
τρα στην ΑΕΚ τα πράγματα είναι
εξαιρετικά δύσκολα και βασική της
προσπάθεια είναι να μην πάθει ό,τι
έπαθε την περασμένη εβδομάδα από
τον ΑΠΟΕΛ. 

Γιάννης ΠάΠάϊωάννου 

Για τη Δόξα δεν υπάρχει άλλη επιλογή
στον σημερινό αγώνα (17:00) με την
Καρμιώτισσα στο Μακάρειο Στάδιο. Η
προσφυγική ομάδα θέλει μόνο τη νίκη.
Διότι αν δεν τα καταφέρει, θα κάνει
ακόμη ένα τεράστιο πισωγύρισμα και
θα γίνει ακόμη πιο δύσκολη η προσπά-
θειά της, για να αποφύγει τον υποβιβασμό. 

Οι «πράσινοι» καλούνται να δείξουν
χαρακτήρα και αποφασιστικότητα. Νέες
απώλειες θα δημιουργήσουν πολλά
προβλήματα. Άλλωστε για τη Δόξα σε
αυτή την κρίσιμη καμπή του μαραθωνίου
είναι απαγορευτικό να χάνει βαθμούς
απέναντι σε ομάδες που έχουν τους
ίδιους στόχους. Στη Δόξα προσδοκούν
στο ντεμπούτο του Σάββα Πουρσαϊτίδη
στον πάγκο ότι οι ποδοσφαιριστές θα
παρουσιαστούν διαφορετικοί και πει-
σμωμένοι για να τα δώσουν όλα για όλα
για τη νίκη. Κυρίως ο Ελλαδίτης τεχνικός
δούλεψε τις τελευταίες μέρες στην ψυ-
χολογία και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα
δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους.
Κάθε αγώνας πλέον για τη Δόξα θα είναι
σαν τελικός και θέλουν να κερδίσουν
τον πρώτο. Προσδοκούν λοιπόν ότι η

προσφυγική ομάδα θα ανεβάσει στροφές
στην πιο καθοριστική καμπή του μαρα-
θωνίου. Πλέον όμως θα πρέπει να το
αποδείξουν εντός αγωνιστικού χώρου. 

Με δυο απουσίες 

Στο αγωνιστικό μέρος ο Σάββας Πουρ-

σαϊτίδης δεν θα έχει στη διάθεσή του
τους τραυματίες Αλβέρτ Σεράν και Έρολντ
Γκουλόν . Eκτός συγκλονιστικού απρό-
οπτου ο νέος τεχνικός της Δόξας θα πα-
ρατάξει τους: Νέγκρι, Λεονάρντο, Ρεδόνδο,
Κάστρο, Εντμάρ, Πουτζιουρή, Ρούντι, Γκό-
μες, Φοφανά, Μπραούλιο, Κορομίνας.

ΑΕΖ Θα παλέψει για
το γόητρό της στην «Αρένα»

Μονόδρομος η νίκη! 
ΔΟΞΑ Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για την προσφυγική
ομάδα στο ντεμπούτο του Σάββα Πουρσαϊτίδη 

νιΚος νιΚοΛάου

Σε έναν αγώνα που φαντάζει εύκολος,
αλλά έχει τις ιδιαιτερότητές του, η ΑΕΚ
καλείται σήμερα να επανέλθει στις νίκες,
να γιατρέψει τις πληγές που άφησε η
τελευταία απώλεια βαθμών με τον Άρη
και να παραμείνει σε τροχιά διεκδίκησης
του τίτλου. Στις 18:00 στο κεκλεισμένων
των θυρών «ΑΕΚ Αρένα» οι κιτρινο-
πράσινοι κυνηγούν επάνοδο στις νίκες
και ταυτόχρονα θέλουν μια καλή εμφά-
νιση που θα αφήνει υποσχέσεις για τη
συνέχεια.

Για πρώτη φορά στην έδρα της η
ΑΕΚ θα αγωνιστεί χωρίς τον κόσμο της
(εκτός από συνταξιούχους και παιδιά
με τις μητέρες τους) και οι παίκτες του
Ιντιακέθ θα πρέπει να ξεπεράσουν κι
αυτό το εμπόδιο, πέραν της ΑΕΖ, η οποία
σίγουρα δεν είναι η ομάδα του Α' γύρου,
αλλά θέλει προσοχή. Άλλωστε η ΑΕΚ
έχασε απρόσμενα βαθμούς από ομάδες
που βρίσκονται στην κάτω ζώνη (Ανα-
γέννηση, Δόξα, Άρης) που μάχονται για
αποφυγή του υποβιβασμού.

Το κλίμα στην ομάδα δεν είναι και
το καλύτερο, μετά τις τελευταίες απώλειες
βαθμών. Η διοίκηση την εβδομάδα που
πέρασε βρέθηκε πιο κοντά στους παίκτες
δείχνοντας ότι πιστεύει σε αυτούς, σε
μια προσπάθεια να τονώσει την ψυχο-
λογία. Η νίκη είναι εκ των ουκ άνευ στο
απογευματινό παιχνίδι. Όχι μόνο για
βαθμολογικούς σκοπούς ώστε να πα-
ραμείνει η ομάδα εντός στόχων, αλλά
και γιατί ακολουθούν συνεχόμενα ντέρμ-
πι με ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ και Ομόνοια.

Χωρίς πέντε

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες
με πρωινή προπόνηση κι εκτός απο-
στολής έμειναν πέντε ποδοσφαιριστές.
Πρόκειται για τους Τομάς, Λαμπάν,
Τρουγιόλς, Γιωργαλλίδη και Άλβες. Ο

Τομάς είναι εκτός ομάδας εδώ και καιρό,
ενώ οι υπόλοιποι τρεις είναι τα νέα προ-
βλήματα που προστέθηκαν στην ιατρική
λίστα. Το ότι ο Άλβες έμεινε και πάλι
εκτός αποστολής, είναι επιβεβαίωση
πως είναι θέμα χρόνου να αποχωρήσει
από την ομάδα.

Εξάλλου, ο Καταλά που προέρχεται
από τραυματισμό μπορεί να ακολούθησε
το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων
τις προηγούμενες μέρες, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι θα είναι βασικός. Πολύ πι-

θανόν ο Ισπανός τεχνικός να τον προ-
φυλάξει ενόψει και των ντέρμπι που θα
ακολουθήσουν. Με δεδομένες τις πιο
πάνω απουσίες, αναμένεται να υπάρχουν
αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Μουρίγιο,
Μπόλιεβιτς και Τέτε διεκδικούν με αξιώ-
σεις θέση στο αρχικό σχήμα.

Πιθανή ενδεκάδα

Κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο
Μινιό. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα
αγωνιστεί ο Ορτίθ και αριστερά ο Γκαρίδο.

Ο ένας κεντρικός αμυντικός είναι ο Μόι-
σοφ, ο οποίος θα έχει για παρτενέρ του
κατά πάσα πιθανότητα τον Μουρίγιο
εφόσον ο Ιντιακέθ δεν ρισκάρει με τον
Καταλά.

Στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν
οι Μπόλιεβιτς, Λαρένα και Ακοράν, ενώ
στην επίθεση οι Τέτε (αναμένεται να
επανέλθει), Μαλόκου θα κινούνται στα
«φτερά» και ο Τρισκόφσκι θα αγωνιστεί
και πάλι στην κορυφή.

Στην αποστολή θα είναι και ο Χέφελ,

ο οποίος ενδέχεται να πάρει χρόνο συμ-
μετοχής για να αρχίσει να εγκλιματίζεται
στην ομάδα. 

Ποιοι δικαιούνται είσοδο

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι θα γίνει
κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας
της ομάδας από τη Δικαστική Επιτροπή.
Δικαίωμα εισόδου στο στάδιο έχουν
συνταξιούχοι πέραν των 65 ετών και
παιδιά μέχρι 12 ετών, εφόσον συνο-
δεύονται από τη μητέρα τους.

Να βάλει βάλσαμο στις πληγές της…
ΑΕΚ Σε αγώνα κεκλεισμένων των θυρών κυνηγά επάνοδο στις νίκες υποδεχόμενη την ΑΕΖ
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OMONOIA Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3-0

30’ Σέρινταν, 43’ αυτ. Φούσκο, 71’ Ντάρμπισαϊαρ

Ο
ι νίκες άνευ άγχους και

χωρίς να δεχτεί γκολ είναι
λίγες για την Ομόνοια.
Μία εξ αυτών ήταν η χθε-
σινή επί της Νέας Σαλα-

μίνας με 3-0. Χωρίς να θέλξει, αλλά
έχοντας την ουσία εκεί και όπου έπρεπε,
το «τριφύλλι» επανήλθε στις νίκες έπειτα
από τέσσερεις αγώνες (2 στο πρωτά-
θλημα και 2 στο κύπελλο). Οι «πράσινοι»
βρήκαν δίχτυα σε ένα σημείο που δεν
είχαν ρυθμό, σκόραραν στο κομβικό
σημείο -λίγο πριν λήξει το ημίχρονο-
και καθάρισαν είκοσι λεπτά πριν από
το τέλος. Υπάρχουν και άλλα θετικά. Ο
Ντάρμπισαϊαρ πέτυχε άλλο ένα γκολ, ο
Σέρινταν είδε δίχτυα έπειτα από καιρό,
πήραν χρόνο οι δύο νεοφερμένοι, Μπρέ-
εβελντ και Αζίζ, με τον δεύτερο να αγγίζει
μάλιστα το γκολ με την είσοδό του στον
αγώνα και να βγάζει 1-2 εξαιρετικές
ενέργειες. Αφήνουμε στο τέλος τον Δη-
μήτρη Χριστοφή που έκανε άλλη μία
πολύ καλή εμφάνιση. Είχε εξαιρετικές
ενέργειες και ετοίμασε και τα τρία γκολ.
Η νίκη την κρατά σε απόσταση βολής
από τις πιο πάνω θέσεις.

Έχουμε δει καλύτερες εμφανίσεις

από τη Νέα Σαλαμίνα. Προσπάθησε αρ-
κετά, αλλά χωρίς σταθερότητα και ουσία.
Στα σημεία που επιχείρησε να αντιδράσει
δεχόταν γκολ, οπότε γίνεται αντιληπτό
ότι με όλα αυτά δεν είχε και πολλή τύχη
στο ματς. Μπορούσε για ένα γκολ, έστω
και της τιμής. Είχε ένα δύσκολο πρό-
γραμμα σε πρωτάθλημα και κύπελλο,
πρέπει λοιπόν τώρα να επανέλθει για
να διεκδικήσει την 6η θέση.  

Λίγος ο κόσμος χθες στο ΓΣΠ, με το
κρύο να είναι άλλος ένας αρκετά σοβαρός
ανασταλτικός παράγοντας ώστε να μην
πάνε οι φίλοι των δύο ομάδων και
κυρίως της Ομόνοιας στο γήπεδο.  

Το 90λεπτο

Η Ομόνοια μπήκε ζωντανά και, στα
πρώτα δέκα λεπτά, είχε δύο καλές προ-
σπάθειες για γκολ. Σταδιακά, η Σαλαμίνα
άρχισε να φέρνει ισορροπία και έκανε
κάποιες απόπειρες για να βγει μπροστά,
χωρίς αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό
όμως ήταν ότι απέτρεψε την κυκλοφορία
της Ομόνοιας, οπότε ο ρυθμός έπεσε
και αυτό βόλεψε τους φιλοξενουμένους,
που μετά το 20’ πατούσαν καλύτερα και
μάλιστα έκαναν την πρώτη μεγάλη φάση
με το δοκάρι του Μάατσι στο 26’. Την
ώρα που άρχισε η δυσφορία στην εξέδρα,
η Ομόνοια σκόραρε, με τον Χριστοφή

να σερβίρει και τον Σέρινταν να εκτελεί
(έβαλε γκολ μετά από 40 μέρες), οπότε
ο αγώνας απέκτησε άλλο χαρακτήρα.
Το γκολ ανέβασε την Ομόνοια που ανέ-
λαβε την πρωτοβουλία και έστειλε επι-
πλέον απειλητικά μηνύματα. Η Νέα Σα-
λαμίνα από την άλλη, αν και βρέθηκε
σε δύσκολη θέση, υπενθύμισε πριν από
την ανάπαυλα ότι επιθετικά μπορεί ανά
πάσα στιγμή απειλήσει και το έκανε στο
41’ με τον Μακρίεφ. Αντί του 1-1, ήρθε
το 2-0 (αυτογκόλ Φούσκο σε προσπάθεια
του Χριστοφή) έπειτα από δύο λεπτά
και η Ομόνοια πήγε με μεγάλο προβά-
δισμα στο ημίχρονο. Η Ομόνοια πλη-
σίασε το 3ο γκολ πριν καλά-καλά ζε-
σταθούν οι δύο ομάδες στο 2ο μέρος
(ευκαιρία Φλορέσκου). Ένα σουτ του

Μάατσι η απάντηση της Νέας Σαλαμίνας
και μετά τέμπο χαμηλό. Η Ομόνοια έδω-
σε μέτρα και θέλησε να κάνει διαχείριση
του προβαδίσματος, η Νέα Σαλαμίνα
ήθελε αλλά δεν μπορούσε να κερδίσει
μέτρα και να πιέσει. Αρκέστηκε σε 1-2
μακρινά και ακίνδυνα σουτ. Αποτέλεσμα,
να βλέπουμε ένα στατικό παιχνίδι χωρίς
συγκινήσεις για ένα τέταρτο. Ο Βεργέτης
προσπάθησε να ταράξει τα νερά περ-
νώντας τους Μπεμπέ, Σκοπελίτη. Αλλά
και πάλι, εκεί που η Σαλαμίνα ήθελε να
κάνει κάτι, το έκανε η Ομόνοια με τον
Ντάρμπισαϊαρ να σκοράρει με κοντινή
κεφαλιά και να σφραγίζει οριστικά τη
μοίρα του αγώνα. Προς τιμήν της, η Σα-
λαμίνα το πάλεψε για το γκολ και το
άγγιξε με τον Μπεμπέ (δοκάρι).  

Με κορυφαίο τον Χριστοφή,

που ετοίμασε και τα τρία

τέρματα, η Ομόνοια επανήλθε 

στις νίκες καταβάλλοντας στο

ΓΣΠ τη Νέα Σαλαμίνα με 3-0

Με κορυφαίο τον Χριστοφή,

που ετοίμασε και τα τρία

τέρματα, η Ομόνοια επανήλθε 

στις νίκες καταβάλλοντας στο

ΓΣΠ τη Νέα Σαλαμίνα με 3-0

Με κορυφαίο τον Χριστοφή,

που ετοίμασε και τα τρία

τέρματα, η Ομόνοια επανήλθε 

στις νίκες καταβάλλοντας στο

ΓΣΠ τη Νέα Σαλαμίνα με 3-0

Με κορυφαίο τον Χριστοφή,

που ετοίμασε και τα τρία

τέρματα, η Ομόνοια επανήλθε 

στις νίκες καταβάλλοντας στο

ΓΣΠ τη Νέα Σαλαμίνα με 3-0

ΤΟ ΦΙΛΜ

7’ Κεφαλιά του Χριστοφή, έδιωξε σε

κόρνερ ο Βεσελόφσκι. 

8’ Με την εκτέλεση, ο Ντάρμπισαϊαρ

έπιασε την κεφαλιά πάνω από τα δο-

κάρια.

26’ Φάουλ του Αμπελάιρας από πλά-

για και γυριστή κεφαλιά του Μάατσι, η

μπάλα στο κάθετο δοκάρι του Παναγή

που στη συνέχεια μάζεψε την μπάλα. 

30’ Ο Χριστοφή έφυγε από δεξιά,

έβγαλε μπαλιά στο απέναντι δοκάρι

και ο Σέρινταν, με κεφαλιά, έκανε το 1-

0. 

34’ Ο Ντάρμπισαϊαρ μπήκε στην πε-

ριοχή και επιχείρησε το πλασέ, η

μπάλα όμως κτύπησε σε αμυντικό και

έφυγε λίγο έξω. 

37’ Πάλι ο Άγγλος (ήταν σε θέση οφ-

σάιντ) έπιασε το σουτ, ο Βεσελόφσκι

απομάκρυνε, ο Χριστοφή μπήκε στη

φάση, αλλά το σουτ του ανακόπηκε

από τους αμυντικούς.

41’ Ο Παναγή αποσοβεί την ισοφάριση

στο πλασέ του Μακρίεφ.

43’ Ο Χριστοφή στέλνει παράλληλη

μπαλιά και ο Φούσκο με προβολή

σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα. 

48’ Ωραίος συνδυασμός και κοντινό

πλασέ του Φλορέσκου, η μπάλα κτυπά

στον Κούσουλο και πάει κόρνερ (ο δι-

αιτητής έδωσε λανθασμένα άουτ).

50’ Σε καλή θέση ο Μάατσι πιάνει το

σουτ, η μπάλα προσκρούει σε αμυντικό

και πάει κόρνερ. 

71’ Σέντρα του Χριστοφή, πρώτη κε-

φαλιά από τον Σέρινταν, δεύτερη από

τον Ντάρμπισαϊαρ και 3-0 για την

Ομόνοια. 

74’ Ο Κλέιτον πιάνει το σουτ, απο-

κρούει σταθερά ο Βεσελόφσκι.

76’ Κοντινή κεφαλιά του Μπεμπέ στο

οριζόντιο δοκάρι. 

79’ Σουτ του Ελευθερίου, διώχνει σε

κόρνερ ο Παναγή.

83’ Ο Αζίζ πιάνει καλοζυγισμένο

πλασέ, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Οι δύο ομάδες είχαν απουσίες. Οι τραυ-
ματίες Κωνσταντινίδης, Σοϊλέδης, ο τι-
μωρημένος Κατελάρης και ο Τουρέ για
την Ομόνοια, οι Τσίνα, Τσούρσουριτς
και Κωνσταντίνου για τη Σαλαμίνα. 

Ο Κάρβερ διατήρησε το 4-2-3-1,
αφήνοντας κατά μέρος τον ρόμβο. Έτσι
μπήκαν στην 11άδα και ο Σέρινταν και
ο Χριστοφή σαν ακραίοι. Επανήλθε ο
Κλέιτον σε ρόλο ανασταλτικού, με τους
Φλορέσκου, Μαργκάσα πίσω του. Ο
Παναγή προτιμήθηκε από τον Κρέσιτς
κάτω από τα δοκάρια, δεν είχε εκπλήξεις
η διάταξη της άμυνας. Ο Κάρβερ μετά
το 3-0 έδωσε χρόνο στους νεαποκτη-

θέντες. Αρχικά στον Μπρέεβελτ (αντί
του Μαργκάσα) και μετά στον Αζίζ (αντί
του Κλέιτον). Έκλεισε τις αλλαγές του με
τον Κύπρου στη θέση του Χριστοφή

Ο Βεργέτης έδωσε φανέλα βασικού
στο κέντρο στον Ντουντού. Ο Φούσκο
αγωνίστηκε ξανά στο αριστερό άκρο
της άμυνας. Ο Μακρίεφ ήταν στη κο-
ρυφή, Μάατσι και Κολοκούδιας σαν
ακραίοι. Στο 63’ με Μπεμπέ αντί Νεάγ-
κου έκανε πιο επιθετική τη μεσαία του
γραμμή και αμέσως μετά πέρασε και
τον Σκοπελίτη αντί του Ντουντού, που
κουράστηκε. Στο 77’ ο Ελευθερίου αν-
τικατέστησε τον Μάατσι. 

ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Ομόνοια: Παναγή, Φιλιώτης, Όρσουλιτς,
Βύντρα, Καρλίτος, Φλορέσκου, Μαργ-
κάσα (76’ Μπρέεβελντ), Κλέιτον (83’
Αζίζ), Χριστοφή (86’ Κύπρου), Σέρινταν,
Ντάρμπισαϊαρ.

Νέα Σαλαμίνα: Βεσελόφσκι, Τσαμπού-
ρης, Κούσουλος, Άντονιτς, Φούσκο,
Ντουντού (69’ Σκοπελίτης), Νεάγκου
(66’ Μπεμπέ), Αβελάιρας, Κολοκούδιας,
Μάατσι (77’ Ελευθερίου), Μακρίεφ.

Νίκη με ουσία και 
χωρίς κανένα άγχος
Νίκη με ουσία και 
χωρίς κανένα άγχος
Νίκη με ουσία και 
χωρίς κανένα άγχος
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑϊΩΑΝΝΟυ 

Ο Απόλλωνας πέτυχε την 7η σερί του
νίκη στο πρωτάθλημα και συνέχισε την
αντεπίθεση διαρκείας με τον Σωφρόνη
Αυγουστή στον πάγκο του. Επικράτησε
της ουραγού Αναγέννησης στο «Τάσος
Μάρκου» με 0-1. Ο Απόλλωνας άνοιξε
το σκορ στο 17' με κοντινό πλασέ του
Μάγκλιτσα, ο οποίος έφτασε στα έξι στο
πρωτάθλημα.

Οι «κυανόλευκοι» της Λεμεσού ανέ-
βηκαν πλέον στη 2η θέση της βαθμο-
λογίας με 46 βαθμούς, με έναν αγώνα
περισσότερο φυσικά από την ΑΕΚ (που
συγκατοικούν) και την ΑΕΛ. Η ομάδα
του Σωφρόνη Αυγουστή πέτυχε αυτό
που ήθελε με εμφάνιση ουσίας, κυρίως
στο α' μέρος, αφού στην επανάληψη
έριξε τον ρυθμό της και ήταν σχεδόν
ακίνδυνη. Μπορούμε να πούμε ότι η
εμφάνιση του β' μέρους ήταν η χειρότερη
με τον Σωφρόνη Αυγουστή στον πάγκο
της. Μπορεί αυτήν τη φορά να μην εν-
τυπωσίασε, όμως η ομάδα της Λεμεσού
είχε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο
μέχρι και το τελευταίο λεπτό και έφτασε
δίκαια στη νίκη. 

Από την άλλη η ουραγός Αναγέννηση
προσπάθησε φιλότιμα. Με αμυντική

λειτουργία και αντεπιθέσεις έκανε 1-2
ευκαιρίες στον αγώνα στο ντεμπούτο
του Ζουβάνη Ζουβάνη. Μάλιστα στην
εκπνοή έχασε δυο μεγάλες ευκαιρίες
με τον Ρίβας και θα μπορούσε να φτάσει
στην ισοφάριση. 

Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης
ότι αποχώρησε τραυματίας με μυϊκό
πρόβλημα ο Γκόμες στο 72' για τον
Απόλλωνα. 

To πλάνο του Σωφρόνη Αυγουστή

Ο Σωφρόνης Αυγουστή παρέταξε κάτω
από τα δοκάρια τον Βάλε και κεντρικό
αμυντικό δίδυμο τους Ρομπέρζ και Βι-
νίσιους. Στο αριστερό άκρο της άμυνας
τον Γκόμες και από δεξιά τον Πέδρο.
Αμυντικά χαφ οι Σακέτι και Κυριάκου.
Στα άκρα της επίθεσης από αριστερα ο
Παπουλής και από δεξιά ο Σαρδινέρο.
Επιτελικός ο Ντα Σίλβα και στην κορυφή
της επίθεσης ο Μάγκλιτσα. 

Το πλάνο του Ζουβάνη

Ο νέος τεχνικός της Αναγέννησης Ζου-
βάνης Ζουβάνη παρέταξε κάτω από τα
δοκάρια τον Μάστρου. Κεντρικό αμυντικό
δίδυμο τους Αναστασίου και Ντιαλό. Στο
αριστερό άκρο της άμυνας τον Ευθυμίου
και από αριστερά τον Φωτίου. Αμυντικά
χαφ τους Βλασόπουλο και Χριστοδούλου.
Στα άκρα της επίθεσης από αριστερά
τον Σωτηρίου και από δεξιά τον Βέσλεμ.
Προωθημένο τον Μπρτζίτο και στην κο-
ρυφή της επίθεσης τον Ρίβας.

Με τον Μάγκλιτσα, σκόρερ 

Ο Απόλλωνας, όπως αναμενόταν, μπήκε
δυνατά και αποφασιστικά στον αγώνα
και μέσα σε ένα λεπτό είχε δυο πολύ
καλές ευκαιρίες έπειτα από σουτ των
Μάγκλιτσα και Παπουλή (2' και 3') όμως
ο Μάστρου απόκρουσε. Η Αναγέννηση
λίγα λεπτά αργότερα στο 9' έχασε σπου-
δαία ευκαιρία, όταν ο Βέλσεμ έκανε το
σουτ και ο Βάλε τη σωτήρια απόκρουση. 

Ο Απόλλωνας βρήκε τον δρόμο προς
τα δίκτυα στο 17' όταν ο Ντα Σίλβα επι-
χείρησε το σουτ, ο Μάστρου απόκρουσε
ασταθώς και ο Μάγκλιτσα από κοντά
έκανε το 0-1. Στη συνέχεια έπεσε κάπως
ο ρυθμός του αγώνα με τον Απόλλωνα
να ελέγχει το ματς. Στο 33' ο Σαρδινέρο
έκανε το σουτ, άουτ. Στο 36' ο Απόλλωνα
έχασε τη σπουδαία ευκαιρία. Έπειτα
από μπαλιά του Πέδρο, ο Μάγκλιτσα
μόνος προ κενής εστίας έκανε το σουτ
άουτ. 

Έριξε τον ρυθμό 

Στην επανάληψη ο ρυθμός του αγώνα
έπεσε, με τον Απόλλωνα να ελέγχει τον
αγώνα, όμως δεν πίεσε την εστία της
Αναγέννησης στα πρώτα 20 λεπτά. Άλ-
λωστε δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ο
Σωφρόνης Αυγουστή έδινε εντολές
στους ποδοσφαιριστές του να βγουν
μπροστά και να πιέσουν. Υπήρχε μεγάλη
διαφορά από το α' μέρος. Ο Απόλλωνας
ήταν σχεδόν ακίνδυνός και απλά οι πο-
δοσφαιριστές του κρατούσαν την μπάλα

και έλεγχαν τον αγώνα. Μάλιστα η Δε-
ρύνεια έχασε την ευκαιρία στο 75' μετά
την άστοχη έξοδο του Βάλε σε φάουλ
του Μπριτζίτο - ο Ντιαλό που ακολου-
θούσε δεν το εκμεταλλεύτηκε και η μπά-
λα πέρασε έξω. Στο 85', έπειτα από
λάθος του Σεμέδο, ο Ρίβας πρόλαβε
στην έξοδο τον Βάλε αλλά, την τελευταία
στιγμή, τον προλαβε ο Ρομπέρζ και απο-
μάκρυνε. Δυο λεπτά αργότερα ο Ρίβας
και πάλι έκανε το σουτ, όμως ο Βάλε
απόκρουσε.

Ο Απόλλωνας συνέχισε να είναι
ακίνδυνος μέχρι το τέλος του αγώνα.
Απλά διατήρησε το 0-1 του α' μέρους,
αν και η Δερύνεια είχε τις προϋποθέσεις
για να φτάσει στην ισοφάριση. Μέτρησε
στο τέλος η νίκη και οι τρεις βαθμοί, κι
αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή την κα-
θοριστική καμπή του πρωταθλήματος. 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Μάστρου, Φωτίου,
Αναστασίου, Ντιαλό, Ευθυμίου, Βλασό-
πουλος, Χριστοδούλου (81' Νατσιόπου-
λος), Γουέσλεμ, Μπριτζίτο, Σωτηρίου,
Ρίβας. 
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ : Βάλε, Πέδρο, Ρομπέρζ,
Βινίσιους, Γκόμες (73' Βασιλείου), Κυ-
ριάκου (59' Σεμέδο), Σακέτι, Σαρδινέρο,
Ντα Σίλβα, Παπουλής (84' Πίεχ), Μαγ-
κλίτσα.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ : Ρομπέρζ (6η) 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νικόλας Νεοκλέους 
ΒΟΗΘΟΙ: Μιχάλης Μαρίνου, Κυριάκος
Κυριάκου

ΤΟ ΦΙΛΜ

2' Διαγώνιο σουτ του Μάγκλιστα,

έδιωξε εντυπωσιακά ο Μάστρου

3' Σουτ από τον Παπουλή, απέ-

κρουσε ο Μάστρου

9' Ο Βέσλεμ ξέφυγε από τον Γκό-

μες και έκανε το σουτ... αναγκάζον-

τας τον Βάλε να κάνει σωτήρια

απόκρουση

17' 0-1 Ο Ντα Σίλβα έκανε το

σουτ, το οποίο απόκρουσε αστα-

θώς ο Μάστρου, κι ο Μαγκλίτσα με

κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα

στα δίκτυα 

33' Ο Σαρδινέρο μέσα στην πε-

ριοχή έκανε το σουτ, άουτ 

36' Ο Μαγκλίτσα, έπειτα από μπα-

λιά του Πέδρο, προ κενής εστίας,

έστειλε την μπάλα ψηλά έξω

75' Άστοχη έξοδος του Βάλε σε

φάουλ του Μπριτζίτο, όμως ο

Ντιαλό δεν το εκμεταλλεύτηκε και

η μπάλα πέρασε έξω

85' Από λάθος του Σεμέδο, ο Ρίβας

πρόλαβε στην έξοδο τον Βάλε

αλλά, την υστάτη, έδιωξε ο Ρομ-

πέρζ 

88’ Ο Ρίβας μέσα στην περιοχή

έκανε το σουτ αλλά απόκρουσε ο

Βάλε

www.sigmalive.com/sports
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝ 0-1

17' Μάγκλιτσα 

Συνέχεια στην αντεπίθεση…
με «σβηστές τις μηχανές»
Εβδόμη σερί νίκη με μέτρια εμφάνιση για τον Απόλλωνα, που επικράτησε της Αναγέννησης (0-1) με σκόρερ τον Μάγκλιτσα 
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ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Με τους Στέλιο Παπαµωυσέως 
και Γρηγόρη Γεωργίου

ΧΟΡΗΓΟΣ

Η πρωτοπόρος 
ποδοσφαιρική 

εκποµπή της Κυπριακής 
τηλεόρασης

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΤΙΣ 23:00
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Ναδάλ εναντίον Φέντερερ 
Ο μεγάλος τελικός του Αυστραλιανού Όπεν

Μετά από οκτώ χρόνια ο Ρότζερ Φέν-
τερερ θα τεθεί αντιμέτωπος στον τελικό
του Αυστραλιανού Όπεν (σήμερα στις
10.30) με τον Ράφαελ Ναδάλ. 

Όσοι έχουν μεγαλώσει παρακο-
λουθώντας αγώνες τένις την προηγού-
μενη δεκαετία είναι δεδομένο ότι έχουν
απολαύσει πολλές και τεράστιες μο-
νομαχίες ανάμεσα σε δύο από τους
καλύτερους αθλητές όλων των εποχών.
Ρότζερ Φέντερερ και Ράφαελ Ναδάλ
μας έχουν καθηλώσει πολλές ώρες
παίζοντας τένις κορυφαίου επιπέδου
και το ίδιο αναμένεται να κάνουν σε
έναν ακόμα αγώνα τους, αφού για μία
ακόμα φορά θα τεθούν αντιμέτωποι
σε έναν τελικό Grand Slam. Τι κι αν τα
χρόνια έχουν περάσει με τον Ελβετό
την ημέρα του τελικού να είναι 35
ετών και ο Ισπανός σχεδόν 31. Αμφό-
τεροι δείχνουν να έχουν ξεπεράσει τα
πολλά προβλήματα τραυματισμών που
τους ταλαιπώρησαν τα τελευταία χρόνια
και θέλουν να γράψουν ιστορία.

Άλλωστε, μιλάμε για έναν τελικό
όπου θα κοντραριστούν 31 τίτλοι Grand
Slam. Αν το πάρει ο Φέντερερ θα ξε-
μακρύνει και άλλο από τους Ναδάλ
και Σάμπρας φτάνοντας τους 18 τίτλους,

ενώ εάν το πάρει ο Ισπανός θα φτάσει
τους 15 και θα είναι μόνος δεύτερος
στη σχετική λίστα και δύο Grand Slam
μακριά από τον Ελβετό αντίπαλό του.

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ Ο ΝΑΔΑΛ

Συνολικά οι δύο τενίστες έχουν
αναμετρηθεί 34 φορές, με τον Ναδάλ
να έχει επικρατήσει 23 φορές και τον
Φέντερερ 11. Στην Αυστραλία ο Ισπα-
νός έχει το απόλυτο (3-0) με τους δυο
τους να έχουν βρεθεί δύο φορές σε
ημιτελικό και μία σε τελικό.

Σε τελικούς έχουν παίξει οκτώ
φορές με το επιμέρους σκορ να είναι
6-2 υπέρ του Ναδάλ με τις μοναδικές
νίκες του Φέντερερ να είναι στο Γουίμ-
πλεντον. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των
αναμετρήσεών τους είναι πως μόλις
μία φορά τελικός ανάμεσά τους έχει
ολοκληρωθεί στα τρία σετ (2007, Ρολάν
Γκαρός).

Σε Grand Slam γενικότερα έχουν
τεθεί αντιμέτωποι 11 φορές, με τον
Ναδάλ να κυριαρχεί με 9-2. Συγκε-
κριμένα, έχει το απόλυτο στο Αυστρα-
λιανό Όπεν (3-0) και στο Ρολάν Γκαρός
(5-0), ενώ ο Φέντερερ επικρατεί στο
Γουίμπλεντον (2-1).

Η Σερένα Γουίλιαμς πρωταθλήτρια

στο Australian Open
Εφτασε στο 23ο Grand Slam, ξεπερνώντας τη θρυλική Γερμανίδα Στέφι Γκραφ

Η
Σερένα Γουίλιαμς επιβε-

βαίωσε τα προγνωστικά
στην «οικογενειακή» μά-
χη στον τελικό του Au-
stralian Open και κατέ-

κτησε το τρόπαιο, καθώς νίκησε την
36χρονη αδερφή της (Νο 17 στον κόσμο),
Βένους, με 6-4 και 6-4, μετά από περίπου
μιας ώρας αγώνα.

Έτσι η 35χρονη Αμερικανίδα, Νο 2
στην παγκόσμια κατάταξη, κατέκτησε
τον 7ο τίτλο της στη Μελβούρνη και
συνολικά 23ο Grand Slam στη (σπου-
δαία) καριέρα της, ξεπερνώντας τη θρυ-
λική Γερμανίδα Στέφι Γκραφ. Το τρόπαιο
αυτό θα της δώσει την ευκαιρία να επι-
στρέψει στο Νο. 1 της παγκόσμιας κα-
τάταξης, «εκθρονίζοντας» την Αντζελίκ

Κέρμπερ.
Η Αμερικανίδα σούπερ σταρ, για

πολλούς η κορυφαία όλων των εποχών
στο γυναικείο τένις, είναι πλέον η κο-
ρυφαία σε ολόκληρη την ιστορία του
επαγγελματικού τένις και υπολείπεται
μόλις ενός Grand Slam τίτλου της Αυ-
στραλέζας Mάργκαρετ Κορτ, που κατέ-
κτησε 24 τρόπαια, αλλά μόνο 11 από
αυτά ήταν στα χρόνια που έγινε επαγ-
γελματικό το άθλημα, το 1968.

Η Σερένα Γουίλιαμς έχει πλέον από
επτά τίτλους στο Australian Open και
στο Γουίμπλεντον, έξι τίτλους στο US
Open και 3 τίτλους στο Ρολάν Γκαρός.
Επίσης βελτίωσε το ρεκόρ της σε Grand
Slam τελικούς στο 23-6, ενώ έφτασε
τους 72 τίτλους καριέρας (72-20).

Η μεγάλη νικήτρια είχε πανηγυρίσει
στην Αυστραλία επίσης το 2003, το
2005, το 2007, το 2009, το 2010 και
το 2015. Η Βένους έμεινε στα επτά
Grand Slam χάνοντας για δεύτερη
φορά σε τελικό στην Αυστραλία, μετά
το 2013. Η Σερένα κέρδισε τη Βένους
για 17η φορά σε 28 αναμετρήσεις (17-
11), ενώ σε τελικούς Grand Slam έχει
ρεκόρ 7-2 νίκες απέναντι στη μεγαλύ-
τερη αδερφή της.

Η Αμερικανίδα έγινε πλέον η μεγα-
λύτερη σε ηλικία παίκτρια που κατακτά
Grand Slam τίτλο, βελτιώνοντας το δικό
της ρεκόρ, από το Γουίμπλεντον του
2016. Αξίζει να σημειωθεί πως τον
πρώτο Grand Slam τίτλο της τον είχε
κερδίσει το 1999 στο US Open.

Εντυπωσιακή 
νίκη της ΑΕΚ 
επί της ΕΘΑ 

Μεγάλης έκτασης νίκη πέτυχε η
Πετρολίνα ΑΕΚ απέναντι στην ΕΘΑ
με 110-58, σε αναμέτρηση που
έγινε στο «Κίτιον Αθλητικό Κέντρο»
το βράδυ του Σαββάτου (28/1), στο
πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών
Α’ Κατηγορίας. Η ομάδα της Λάρ-
νακας ήταν ανώτερη καθ’ όλη τη
διάρκεια της αναμέτρησης και πέ-
τυχε μία εύκολη νίκη κόντρα στην
ΕΘΑ. Κορυφαίοι του αγώνα ήταν
οι Λέοναρντ Πίγρκαμ με 22 πόντους
(5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ),
Βλάντιμιρ Ντάσιτς με 18 πόντους
(1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ)
και Τόμισλαβ Πέτροβιτς με 17 πόν-
τους (5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3
ασίστ). Εξαιρετική εμφάνιση πραγ-
ματοποίησε επίσης κι ο Ιάκωβος
Παντελή με 12 πόντους (2 τρίποντα,
2 ριμπάουντ, 5 ασίστ).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 37-17, 74-30,
97-45, 110-58
Πετρολίνα ΑΕΚ: Πίγκραμ 22 (5),
Μπρέζετς 5, Ντάσιτς 18 (1), Πέτροβιτς
17 (5), Παντελή 12 (2), Παλάλας 7
(1), Μπιγκς 2, Σιζόπουλος 9 (3), Κου-
μής 6, Τρισόκκας 7, Στυλιανού 3 (1),
Πασιαλής 2.
ΕΘΑ: Γουόλκερ 5, Ορτίζ 12 (1), Τζάξεν
21 (1), Παναγιώτου 4, Μπαρνς 8,
Λοϊζίδης 2, Παπάμιχαηλ, Σέπος,
Πουλλίτας, Κωνσταντίνου 6 (2).

Ο Κεραυνός νικητής

στο ντέρμπι 

Δύσκολη νίκη σημείωσε ο Κεραυνός
το βράδυ του Σαββάτου (28/1) απέναντι
στον ΑΠΟΕΛ με 70-64, σε αναμέτρηση
που έγινε στο πλαίσιο της 13ης αγωνι-
στικής του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Αν-
δρών Α’ Κατηγορίας. Οι δύο ομάδες
είχαν τα δικά τους καλά διαστήματα
στο παιχνίδι, με τον Κεραυνό να υπε-
ρέχει στο πρώτο ημίχρονο και τον ΑΠΟ-
ΕΛ να είναι σαφώς ανεβασμένος στο
δεύτερο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προ-
ηγηθεί μέχρι και με 23 πόντους διαφορά
στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους γηπε-
δούχους να ισοφαρίζουν στην τέταρτη
περίοδο. Ωστόσο, ο Κεραυνός ήταν πιο
συγκεντρωμένος στα τελευταία στάδια
του αγώνα και έφυγε με τη νίκη από το
«Λευκόθεο». Κορυφαίοι του αγώνα
ήταν οι Μπάρκερ με 16 πόντους (1 τρί-
ποντο, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ), Στυλιανού
με 12 πόντους (3 ριμπάουντ, 1 ασίστ)
και Ρος με 12 πόντους (5 ριμπάουντ, 3
ασίστ). Από τον ΑΠΟΕΛ ξεχώρισε ο
Ράιτ με 27 πόντους (5 τρίποντα, 8 ριμ-
πάουντ, 2 ασίστ).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-25, 33-50, 55-59,
64-70
ΑΠΟEΛ: Μπερνατόφσκι 7, Μόμπλεϊ 6,
Ράιτ 27 (5), Μπάσεϊ 16 (1), Μπράουν 6 (1),
Παντούρης, Κασκίρης 2.
Κεραυνός: Μιχαήλ 5 (1), Ρος 12, Μπάρκερ
16 (1), Αμπουκάρ 11 (1), Παρκς 8, Στυλιανού
12, Μάρκου, Ο’Μπράιεν 5.
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Αυτοκίνητο Ενημέρωση

Η Porsche παρουσιάζει μια ολοκαί-
νουργια αρχιτεκτονική για το αγωνι-
στικό του World Endurance Cham-
pionship (WEC) για το 2017. Οι προ-
διαγραφές της νέας 911 RSR επιβε-
βαιώνουν ότι το αγωνιστικό της εται-
ρείας για το Le Mans και το πρωτά-
θλημα θα διαθέτει κινητήρα στο κέν-
τρο. Αντίθετα με τη συμβατική Porsche
911 του δρόμου, που διαθέτει τον
κινητήρα πίσω, στο αγωνιστικό o 4.0
λίτρων flatsix 6κύλινδρος κινητήρας
είναι τοποθετημένος εμπρός από τον
πίσω άξονα, προκειμένου να καταστεί
δυνατή και η τοποθέτηση μεγαλύτε-
ρου διαχύτη. Η χρήση του τελευταίου
βοηθά το αυτοκίνητο να παράγει ση-
μαντικά μεγαλύτερη κάθετη αερο-
δυναμική πίεση (downforce) απ’ ό,τι
το προηγούμενο αγωνιστικό αυτοκί-
νητο. Η κεντρική διάταξη κινητήρα
και κιβωτίου βελτιώνει συνολικά την
κατανομή βάρους της νέας 911 RSR.
Είναι και αυτό μέρος της πλήρους
αναθεώρησης του αγωνιστικού αυ-
τοκινήτου της εταιρείας που περι-
λαμβάνει ολοκαίνουργια δομή και
φιλοσοφία ανάρτησης και αεροδυ-
ναμικής σε σχέση με την υφιστάμενη

RSR.  Η νέα Porsche 911 RSR χρη-
σιμοποιεί σειριακό κιβώτιο έξι σχέ-
σεων με paddle shifters στο τιμόνι
και αγωνιστικό συμπλέκτη από αν-
θρακονήματα. Το βασικό βάρος του
αυτοκινήτου, όπως ορίζουν οι κανο-
νισμοί, είναι τα 1.234 κιλά και είναι
σύμφωνο με την κλάση LM-GTE του
Le Mans και του WEC. Ένα ακόμα
νέο στοιχείο για το αγωνιστικό της
Porsche είναι το αυτόματο σύστημα
φρεναρίσματος εκτάκτου ανάγκης,
που χρησιμοποιεί ραντάρ όπως και
τα αυτοκίνητα δρόμου, προκειμένου
να αποφεύγει τις σοβαρές συγκρού-
σεις κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
Επίσης υπάρχει τιμόνι με ενσωμα-
τωμένες πολλαπλές λειτουργίες, εμ-
πρός και πίσω φανάρια LED, κλιμα-
τισμός - σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς αγώνων GT. H νέα Porsche
RSR θα κάνει την πρώτη αγωνιστική
της εμφάνιση σε αγώνα στις ΗΠΑ,
για το πρωτάθλημα International
Motor Sports Association 2017 στην
Daytona. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο
θα ακολουθήσει το πρόγραμμα του
WEC 2017, ενώ θα πάρει μέρος και
στις 24 Ώρες του Le Mans.

Η HyundaiMotorsportείναι πανέτοιμη
για την τέταρτη χρονιά συμμετοχής
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι
(WRC), κάνοντας αρχή με το Ράλι
Μόντε Κάρλο. Ο πρώτος από τους 13
αγώνες της σεζόν 2017 σηματοδοτεί
την εμφάνιση του ανταγωνιστικού
νέου Hyundai i20 WRC COUPE, το
οποίο έχει κατασκευαστεί για να αν-
ταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων
κανονισμών που ισχύουν στη νέα
χρονιά. Σε ειδική παρουσίαση, στη
Μόντζα, τον περασμένο μήνα, το νέο
αγωνιστικό της Hyundaiδιήνυσε πάνω
από 6.000 χιλιόμετρα σε δοκιμές. Τα
αυτοκίνητα στη σεζόν 2017 εμφανί-
ζονται πιο ανταγωνιστικά από προ-
ηγούμενες χρονιές. Οι αλλαγές αφο-
ρούν βελτίωση αεροδυναμικής και
μηχανικής σταθερότητας, αύξηση ιπ-
ποδύναμης μέχρι 380, μείωση του
ύψους του αυτοκινήτου και επαναφορά
του ενεργού κέντρου του διαφορικού.
Η Hyundai Motorsport θα συμμετά-
σχει με τρία πληρώματα σε όλους

τους αγώνες, κάτω από την ονομασία
Hyundai Shell Mobis World Rally
Team. Οι Hayden Paddon /John Ken-
nard, ThierryNeuville/NicolasGilsoul
και Dani Sordo/Marc Marti θα οδη-
γήσουν τα αυτοκίνητα με αριθμό 4, 5
και 6 αντίστοιχα. Τα δύο πιο ψηλά στη
βαθμολογία πληρώματα κάθε ομάδας
θα σημειώνουν βαθμούς για το πρω-
τάθλημα κατασκευαστών, σε κάθε
αγώνα. Μετά την πιο επιτυχημένη,
μέχρι σήμερα, χρονιά συμμετοχής το
2016, που έφερε και δύο πρώτες
νίκες, η Hyundai Motorsport ελπίζει
να αναδείξει τη δυνατότητα διεκδίκησης
του τίτλου για το 2017. Το Μόντε
Κάρλο θα αποτελέσει το πρώτο τεστ
για το νέο i20 WRC COUPE, ειδικά
με τη νέα, διαφοροποιημένη διαδρομή
σε σύγκριση με το 2016. Οι προπα-
ρασκευαστικές δοκιμές άρχισαν τον
περασμένο Νοέμβριο και η ομάδα
έκανε τις περισσότερες στις Γαλλικές
Άλπεις, με τα τρία πληρώματα να παίρ-
νουν αρκετό χρόνο στο τιμόνι. 

Porsche 911 RSR για το Le Mans 

Νέο Hyundai i20 WRC Coupe

Η Nissan έχει καταξιωθεί ως μία από τις
πιο σημαντικές αυτοκινητοβιομηχανίες
παγκοσμίως. Αρχικά κέρδισε την εμπι-
στοσύνη των καταναλωτών κυρίως για
την αξιοπιστία της. Τα τελευταία χρόνια,
όμως, πέρα από την αξιοπιστία, ξεχωρίζει
και για το design των νέων της μοντέλων.
Συνδυάζει τη λειτουργική αισθητική με
πρωτοποριακή τεχνολογία και ιδιαίτερα
υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Και όλα αυτά
προσφέροντας πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
Η αποκάλυψη στην Κύπρο τού all new
Nissan Micra, επιβεβαιώνει για μια
ακόμη φορά τη συνεχή εξέλιξη της Nissan.
Το αυτοκίνητο κατασκευάζεται στη γραμ-
μή παραγωγής της Nissan στην Ευρώπη
και  η Κύπρος είναι μέσα στις τρεις
πρώτες χώρες στον κόσμο όπου έχει πα-
ρουσιαστεί το νέο μοντέλο. Αυτό το προ-
νόμιο το έχει κερδίσει η Κύπρος, διότι η
New Nissan Cyprus Ltd, εταιρεία μέλος
του Ομίλου Πηλακούτα, βρίσκεται στα-
θερά στην κορυφή των πωλήσεων ιδιω-
τικών saloon αυτοκινήτων στην Κύπρο.
Αυτή η πρωτιά καταγράφεται και από τα
επίσημα στοιχεία πωλήσεων για το 2016.
Επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό πως
η New Nissan Cypurs Ltd κατέκτησε το
μεγάλου κύρους παγκόσμιο βραβείο,
Nissan Global Award, που είναι η ση-

μαντικότερη διάκριση που απονέμει η
Nissan στο δίκτυο αντιπροσώπων της,
σε όλον τον κόσμο. Το βραβείο έρχεται
σαν αναγνώριση για το μέγεθος πωλή-
σεων και το μερίδιο αγοράς, που είναι το
κορυφαίο στην Ευρώπη. Τα χαρακτηρι-
στικά του αυτοκινήτου, που προκαλούν
ιδιαίτερη εντύπωση για το πώς εξελίσσεται
η Nissan και τι μπορεί να προσφέρει
προαιρετικά σε ένα όχημα αυτής της κα-
τηγορίας, είναι: Αυτόνομο παρκάρισμα,
περιμετρικές κάμερες, απότομο φρενά-
ρισμα σε κατάσταση ανάγκης, προειδο-

ποίηση για απότομη αλλαγή λωρίδας,
περιμετρικό ηχοσύστημα BOSE. Οι τιμές
για το all new Nissan Micra εκκινούν
από τα €12.500. Με τη δύναμη της αντι-
προσωπίας της Nissan στην Κύπρο όλα
τα αυτοκίνητα έχουν εγγύηση για επτά
χρόνια ή 150.000 Km. Οι ιδιοκτήτες των
αυτοκινήτων της Nissan δεν χρειάζεται
να ασχολούνται με τίποτα άλλο πέρα από
την απόλαυση της οδήγησής τους. Επι-
πλέον τα επτά χρόνια εγγύησης επιβε-
βαιώνουν την εμπιστοσύνη που έχει η
Nissan στα προϊόντα της.

Η
BMW ολοκλήρωσε μιαν

άκρως επιτυχημένη χρο-
νιά, που της απέφερε πά-
νω από 50 εθνικά και διε-
θνή βραβεία και διακρί-

σεις. Όπως πάντα, οχήματα της γερμα-
νικής μάρκας ενθουσίασαν τους κριτές
και διέπρεψαν σε διάφορες κατηγορίες,
ανεβαίνοντας συχνά στο βάθρο του νικητή.
Τα βραβεία αντανακλούν μία εντυπω-
σιακή προϊοντική ποιότητα αλλά και
εξαιρετική σχεδίαση, τεχνική καινοτομία,
ευφυή συνδεσιμότητα και βιωσιμότητα. 

Μεταξύ άλλων, η νέα BMW Σειρά 7
αναδείχτηκε το πιο πολυτελές αυτοκίνητο
στον κόσμο -”World Luxury Car”- στον
θεσμό “World Car Awards”. Ανεξάρτητοι
ειδικοί επιβεβαίωσαν επίσης την καινο-
τόμο δύναμη της BMW σε διάφορες πε-
ριπτώσεις. Το “CarIT”, ένα περιοδικό
πληροφορικής για decision-makers στον
τομέα συνδεδεμένης μετακίνησης σε συ-
νεργασία με το Center of Automotive
Management (CAM), ανέδειξαν το τη-
λεχειριζόμενο σύστημα παρκαρίσματος
της BMW Σειράς 7 ως την πιο προηγμένη
τεχνολογία στην κατηγορία “Connected
Car”. Εξάλλου, το premium sedan κέρδισε
δύο διακρίσεις καινοτομίας στον θεσμό
“Automotive Innovations Award”, που
απονεμήθηκαν από το CAM και την
εταιρεία  ελεγκτικών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών PricewaterhouseCoopers
(PwC). Εδώ, η BMW Σειρά 7 ονομάστηκε
το “Πιο Καινοτόμο Μοντέλο του 2016”,
ενώ οι κινητήρες BMW σε όλη τη γκάμα
αναδείχτηκαν οι πιο καινοτόμοι συμβα-
τικοί κινητήρες. Μετά από μία νίκη γενικής
κατάταξης και δύο νίκες κατηγορίας το
BMW i8 κέρδισε το βραβείο του διεθνούς
κινητήρα της χρονιάς - “International
Engine of the Year Award” για δεύτερη
φορά και μία νίκη κατηγορίας για κινη-
τήρες κυβισμού 1.400 - 1.800 κυβ. εκ.
Το “Times of India” ονόμασε το υβριδικό
σπορ αυτοκίνητο “Τεχνολογία της Χρο-
νιάς”, ενώ στη Γερμανία, το BMW i8 ψη-

φίστηκε και πάλι all-wheel drive αυτο-
κίνητο της χρονιάς στην κατηγορία “All-
Wheel Drive Hybrid Cars” από ανα-
γνώστες του “Auto Bild Allrad”. Η ψη-
φοφορία των αναγνωστών του περιοδικού
αυτοκινήτου  “Auto Bild Sportscars” ανέ-
δειξε τη νέα BMW M2 Coupé ως το
«Sports Car» αυτοκίνητο της χρονιάς.
Εκτός από την BMW M2 Coupé, οι BMW
M3, BMW M235i Coupé, BMW M235i
Cabrio και BMW 340i Sedan βρέθηκαν
στην πρώτη θέση σε τέσσερεις ακόμα
κατηγορίες. Αυτό σημαίνει ότι από όλους
τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, η
BMW κέρδισε τους περισσότερους τίτλους
στον φετινό θεσμό “Sport Auto Award”.
Και δεν είναι μόνον αυτό: η νέα BMW
M2 Coupé ψηφίστηκε “Car of the Year”
στην Ιαπωνία έχοντας αποσπάσει πα-
ράλληλα τρεις διαπρεπείς διακρίσεις
σχεδίασης - “iF Design Award”, “Good
Design Award” και “Autonis”. Η BMW
πέτυχε μία εντυπωσιακή, τριπλή επιτυχία
στην ψηφοφορία αναγνωστών του “auto

motor und sport”. Τα μοντέλα BMW
Σειρά 7 (“Luxury Performance Segment”),
BMW Σειρά 5 (“Upper Mid-Range”) και
BMW X1 (“Compact SUVs”) ψηφίστηκαν
“BEST CARS 2016”. H BMW Σειρά 5
επικράτησε στην πρώτη θέση για έκτη
συνεχή φορά από τους αναγνώστες των
“Auto Bild” και “Computer Bild” ως το
καλύτερα συνδεδεμένο αυτοκίνητο της
χρονιάς - “Connected Car 2016” ενώ οι
αναγνώστες του “Handelsblatt” ψήφισαν
τη BMW X5 “Company Car of the Year”
στην κατηγορία “Off-Road Cars”. Επίσης,
η BMW Σειρά 2 Gran Tourer επικράτησε
στην πρώτη θέση, στην κατηγορία “Com-
pact Vans”, ενώ η BMW X1 κατατάχθηκε
πρώτη στην κατηγορία “Small SUVs”
από το περιοδικό «Auto Bild». Από την
άλλη, το BMW i3 ήρθε πρώτο στην κα-
τάταξη ηλεκτρικών οχημάτων για δεύτερη
συνεχή φορά στον διαγωνισμό “Golden
Steering Wheel”, που διοργανώνουν
από κοινού τα “Auto Bild” και “Bild am
Sonntag”. 

Νέο Micra: Το νέο μεγάλο αστέρι της Nissan

Δεκάδες βραβεία για
την BMW κατά το 2016
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

Η 9η ιπποδρομιακή συνάντηση του 2017
Ιπποδρομίες

Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΑΡ δεν

υπήρξε το μεγάλο κρακ

αλλά ήταν ένα δυνατό

άλογο επάξια στα κορυ-

φαία 50 της τελευταίας

30ετίας. Γρήγορος με με-

γάλο διασκελισμό, όποτε

έπαιρνε την πρωτοπορία

δύσκολα έχανε. Κέρδισε

στο ντεμπούτο του ως διε-

τής στη μοναδική εμφά-

νισή του. Ήταν

ιπποπαραγωγής και ιδιο-

κτησίας των Μάριου

Σάββα και Κυριάκου Λόν-

του. Γιος του εξαίρετου

γενάρχη Κάρολαϊνς Τερν

και της Πούλιας. Αναδείχ-

θηκε πολυνίκης ίππος το

1986 με 7 νίκες σε σύ-

νολο 12 συμμετοχών. Δια-

γωνίσθηκε συνολικά 24

φορές και νίκησε στις 12.

Πήρε και 3 πλασέ. Ανά-

μεσα στις επιτυχίες του και

2 κούρσες κυπέλλων. Το

κύπελλο Ιουνίου και μια

κούρσα του All Stars

Show. Προπονητής του ο

Παναής Χατζηχριστοδού-

λου. Τον οδήγησε 8 φορές

στη νίκη ο Γιώργος Ιωάν-

νου και από μια φορά οι

Κόκος Νικολάου, Πανίκος

Τσιακούρας, Δημήτρης

Σιακαλλής και Ρόμπερτ

Στρητ. Παρά το γεγονός

ότι αρέσκετο σε διαδρομή

επικεφαλής ήταν πολύ

αποδοτικός στις μεσαίες

και μεγάλες αποστάσεις.

Κέρδισε από τα 1200

μέχρι τα 2100 μέτρα.

1η Ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μ.μ. 1.500 μέτρα
1 ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ (6) Α. Ν. Ιωάννου 61.5

2 ΧΑΜΠΗΣ (5) Α.Α. Αθανασίου [+] 60.0

3 ΧΑΡΙΣ ΤΣΙΟΗΣ (8) Μ. Κ. Πέππος 58.0

4 ΓΚΟΛΤΕΝ ΜΠΟΗ (GR) (1) Π. Αθανασίου [+] 56.5

5 ΑΛΑΡΙΚΑ (3) Δημητσάνης [+] 53.5

6 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (2) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.0

7 ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 53.0

8 ΓΑΤΑ (4) Π. Καράμανος (μ) 49.0

2η Ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μ.μ. 1.500 μέτρα
1 ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΓΚΕΡΛ(GR) (11) Στ. Σταύρου [+] 65.0

2 ΑΤΡΟΜΗΤΗ ΑΠΟΕΛΑΡΑ (5) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 59.0

3 ΕΣΤΕΛ (6) Μ. Κωνσταντίνου [+] 59.0

4 ΦΥΛΑΣ (10) Π. Λ. Ανδρέου [+] 58.5

5 ΚΑΣΤΟΜ ΜΕΗΤ (2) Γ. Ευτυχίου [#] 57.0

6 ΣΑΗΠΡΟΥΣ ΤΖΕΜ (3) Π. Καράμανος (μ) [+] 55.0

7 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΛΑ (9) Κ. Καποδίστριας [+] 54.5

8 ΛΑ ΠΕΡΕΓΚΡΙΝΑ (8) Δημητσάνης [+] 52.5

9 ΣΗΝΕΥΣ (1) Δ. Κεφάλας 52.5

10 ΣΤΕΛΙΑΚΥΡΙΑΚΗ (4) Α.Α. Αθανασίου 52.5

11 ΜΙΣΤΕΡ ΚΙΚΗΣ (7) Στ. Κλεόπα [+] 49.0

Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 0.5 κιλό.

3η Ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μ.μ. 1.500 μέτρα
1 ΜΑΡΠΛ ΑΡΤΣ (5) Π. Λ. Ανδρέου [+] 61.0

2 ΣΜΑΗΛΥ (12) Δ. Κεφάλας 60.5

3 ΡΟΥ ΚΑΜΠΟΝ (2) Δημητσάνης [+] 57.5

4 ΛΕΙΤΥ ΛΕΩΝΗ (7) Π. Καράμανος (μ) 56.5

5 ΤΟΥΛΜΑΣΤΕΡ (4) Κ. Καποδίστριας 56.5

6 ΙΝΓΚΟΤ (1) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 55.0

7 ΜΑΡΙΝΕΡ (3) Μ. Κωνσταντίνου [+] 55.0

8 ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ (8) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.0

9 ΦΕΙΔΙΠΠΟΣ (9) Γ. Σταυρινίδης 53.0

10 ΤΑΣΟΥΛΛΟΣ (6) Χ. Χατζηπαναγιώτου 51.5

11 ΜΑΝΑΣΣΗΣ (11) Π. Αθανασίου [+] 51.0

12 ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ (10) Στ. Κλεόπα [+] 49.0

4η Ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μ.μ. 1.200 μέτρα
1 ΔΗ ΜΠΑΤΛΕΡ (5) Δ. Κεφάλας [+] 59.0

2 ΚΙΓΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (4) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 57.5

3 ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ (6) Χρ. Χριστοφόρου [+] 57.5

4 ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ (8) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.5

5 ΑΝΙΕΖΑ (1) Μ. Κ. Πέππος [#] 57.0

6 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΙΑ (12) Γ. Ευτυχίου [+] 57.0

7 ΝΤΑΣΚΥ ΗΒΝΙΓΚ (10) Γ. Σταυρινίδης [+] 57.0

8 ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ (3) Κ. Καποδίστριας [+][%] 56.0

9 ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ (2) Α. Ν. Ιωάννου [&] 55.0

10 ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ (7) Π. Αθανασίου [+] 54.0

11 ΣΕΡ ΚΡΟΚΟΣ (9) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 53.5

12 ΒΑΡΟΥΜ ΣΠΙΡΙΤ (11) Π. Καράμανος (μ) [+] 52.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.0 κιλά.

5η Ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μ.μ. 1.200 μέτρα
1 ΕΡΩΦΙΛΗ (7) Π. Λάος [+] 59.0

2 ΝΟΣΤΟΣ (5) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 59.0

3 ΚΑΜΑΚΙ (10) Χ. Λ. Ανδρέου 57.5

4 ΦΕΡΕΛΠΙΣ (2) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.5

5 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ (9) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.0

6 ΕΛ ΚΑΚΟΥΙΝΟ (4) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.5

7 ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ (3) Δ. Κεφάλας [+] 54.5

8 ΝΤΑΡΥ (6) Μ. Κωνσταντίνου 53.5

9 ΖΙΒΑΝΙΑ (12) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 52.0

10 ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ (8) Δημητσάνης [+] 50.5

11 ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ (11) Π. Καράμανος (μ) [+] 50.5

12 ΜΙΣΤΕΡ ΧΑΡΗΣ (1) Κ. Καποδίστριας [+] 50.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.5 κιλό.

6η Ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μ.μ. 1.200 μέτρα
1 ΑΡΤΣΙΜΠΟΛΤΟ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 60.5

2 ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 57.0

3 ΣΑΠΡΙΝΑ (4) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.0

4 ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ (5) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 57.0

5 ΓΚΡΑΝΜΑ (9) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.0

6 ΜΑΡΒΑ (12) Π. Καράμανος (μ) [+] 56.0

7 ΙΜΙΓΚΡΕΗΣΙΟΝΟΦΙΣΕΡ (8) Π. Λ. Ανδρέου [+][%] 55.5

8 ΜΥΡΡΗΝΗ (10) Π. Αθανασίου [+] 55.5

9 ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ (6) Μ. Κωνσταντίνου 55.0

10 ΤΖΙΕΗΚΟΠ (2) Γ. Ευτυχίου [+] 55.0

11 ΙΜΑ (11) Ι. Μεσιήτης [+] 49.0

12 ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (1) Στ. Κλεόπα 49.0

Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 3.5 κιλά.

7η Ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μ.μ. 1.200 μέτρα
1 ΚΙΓΚ ΡΑΜΣΗΣ (6) Ολ. Γεωργίου [+] 59.0

2 ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ (9) Α. Π. Μιτσίδης [+] 58.5

3 ΣΙΕΗΤΤΑΝΗΣ (7) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.5

4 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (5) Δ. Κεφάλας [+] 57.0

5 ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 57.0

6 ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ (10) Α.Α. Αθανασίου [+] 56.5

7 ΦΙΛΙΠΠΟΣ (3) Χρ. Παύλου [+] 56.5

8 ΑΛΕΞ ΣΤΑΡ (8) Δημητσάνης [+] 55.5

9 ΒΑΣΚΩΦ (11) Π. Αθανασίου [+] 55.0

10 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΥΤΟΠΟΣ (1) Α. Ν. Ιωάννου [+] 54.5

11 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (12) Μ. Κ. Πέππος [+] 53.0

12 ΡΙΧΤΕΡ (2) Μ. Α. Αριστοδήμου [#] 53.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.0 κιλά.

8η Ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μ.μ. 1.500 μέτρα
1 ΧΑΒΑΗ ΗΣΤΕΡ (11) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

2 ΕΥΑ ΜΕΝΤΕΣ (3) Α. Π. Μιτσίδης [+] 57.0

3 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (9) Π. Αθανασίου [+] 57.0

4 ΜΙΣ ΝΑΝΑ (6) Α.Α. Αθανασίου [+] 56.5

5 ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 56.5

6 ΓΚΑΝΤΙ (1) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.0

7 ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ (8) Α. Ν. Ιωάννου [+] 56.0

8 ΘΕΑΝΩ (10) Δ. Κεφάλας 55.5

9 ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΗΣ (7) Δημητσάνης [+] 54.5

10 ΛΕΞΕΚΟ ΜΠΟΗ (5) Ολ. Γεωργίου [+] 54.5

11 ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΜΑΝ (12) Μ. Κωνσταντίνου [+] 53.5

12 ΛΕΒΕΝΤΗΣ (2) Π. Λάος 50.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.5 κιλό.

9η Ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μ.μ. 1.600 μέτρα
1 ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ (3) Χρ. Χριστοφόρου 61.5

2 ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ (8) Π. Λ. Ανδρέου [+] 58.5

3 ΘΑΟΥΡΑ (1) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.5

4 ΛΙΜΙΤ ΑΠ (2) Δημητσάνης [+] 57.0

5 ΤΖΙΑΝΓΚΟ (11) Μ. Κωνσταντίνου 57.0

6 ΜΑΒΕΡΙΚ (4) Γ. Σταυρινίδης 56.0

7 ΜΙΝΝΕΑΠΟΛΙΣ (6) Κ. Καποδίστριας [+] 55.0

8 ΡΙΓΚΟΣ (5) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 52.5

9 ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ (10) Α.Α. Αθανασίου [+] 52.0

10 ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ (9) Δ. Κεφάλας [#] 50.5

11 ΑΡΓΗΣ (7) Π. Καράμανος (μ) [+] 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 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΑΡ

Μεγάλες αντιδράσεις έχουν προ-

κληθεί από την κυκλοφορία του

νέου προγράμματος, αφού σε αυτό

αδικούνται κατάφωρα τα άλογα με-

γάλης ηλικίας και, κυρίως, διότι η

Επιτροπεία της ΛΙΛ αποφάσισε και

πάλι μονομερώς να μειώσει ορι-

στικά και επίσημα τις ιπποδρομίες

από 10 σε 9. Αυτό αποτελεί τερά-

στιο πλήγμα για τους ιδιοκτήτες,

τους προπονητές, τους αναβάτες

και γενικότερα για κάθε εμπλεκό-

μενο. Αυτόματα η ΛΙΛ και με μια

μονοκοντυλιά μείωσε τα έσοδα των

εμπλεκομένων κατά 600.000 σε

ετήσια βάση. 

Οι αντιδράσεις και για τους γηραι-

ούς ίππους, έντονες, διότι αν η

ΛΙΛ αποφάσισε και πάλι μονομε-

ρώς τον παροπλισμό τους, όφειλε

να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της

και να δώσει χρόνο στους ιδιοκτή-

τες να αποφασίσουν τι θα πρά-

ξουν με τα άλογα μεγάλης ηλικίας

και όχι να τους αιφνιδιάσει επιφέ-

ροντάς τους τεράστιες ζημιές.

Ένας σοβαρός οργανισμός προτού

προβεί σε αλλαγές οφείλει να συ-

ζητά τα θέματα με τα συμβαλλό-

μενα μέρη και να δίνει χρονικά

περιθώρια στους εμπλεκόμενους

να ευθυγραμιστούν με την πολι-

τική τους, χωρίς να υποστούν ζη-

μιές. Δυστυχώς η ΛΙΛ αγνοεί

προκλητικά τους συνεργάτες της

και αδιαφορεί για τα αιτήματα της

ιδιοκτησίας, βυθίζοντάς την ολο-

ένα και περισσότερο.

1Η ΚΟΥΡΣΑ Φόρμα

Ο ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ είναι σε θηριώδη

φόρμα και θα κερδίσει και πάλι. Ο

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ είναι πολύ δυνατό άλογο

και αποτελεί τον σημαντικότερο αντί-

παλό του. Αμειβόμενη θέση διεκδικούν

η γρήγορη ΓΑΤΑ και ο δυναμικός

ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ Νέα νίκη

Η ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΓΚΕΡΛ είναι ακόμη πιο

έτοιμη και, παρά τα κιλά της, διεκδικεί

νέα νίκη. Η ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΛΑ έχει δυ-

νατότητες και θα πρωταγωνιστήσει.

Αμειβόμενη θέση διεκδικούν ο βελτιω-

μένος στη νέα προπόνησή του ΣΗ-

ΝΕΥΣ και ο πρόσφατος νικητής

ΦΥΛΑΣ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ Άνοδο

Ο ΤΟΥΛΜΑΣΤΕΡ είναι σε άνοδο και

διεκδικεί με πολλές πιθανότητες τη

νίκη. Ο ΙΝΓΚΟΤ αν πάει για κούρσα θα

πρωταγωνιστήσει, ενώ πολύ υπολογί-

σιμοι είναι η δυναμική ΣΜΑΗΛΥ και ο

ανανεωμένος ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ. Να μην

αγνοηθεί η ευνοϊκά ισοζυγισμένη

ΛΕΙΤΥ ΛΕΟΝΗ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ Κερδίζει

Ο ΔΗ ΜΠΑΤΛΕΡ είναι σε άνοδο και

διεκδικεί με πρώτη τύχη τη νίκη. Βασι-

κότεροι αντίπαλοί του ο πανέτοιμος

τώρα ΣΙΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ και ο βελ-

τιωμένος ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ. Η ΑΝΙΕΖΑ ξε-

κουράστηκε για λίγο και είναι το

αουτσάιντερ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ Πρωτοπορία

Ο ΚΑΜΑΚΙ με εύκολη διαδρομή στην

πρωτοπορία θα είναι ο νικητής. Μονα-

δικός αντίπαλος του ο δυναμικός στον

όμιλο ΦΕΡΕΛΠΙΣ. Αμειβόμενη θέση

διεκδικεί ο ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ. Για

το τέτρακαστ να υπολογισθούν οι ικα-

νοί ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ και ΒΙΤΤΗΣ

ΛΑΗΤ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ Ανενόχλητος

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑ αναμένεται να

οδηγήσει ανενόχλητος και θα είναι ο

νικητής. Η ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ στα

1.200 θα πρωταγωνιστήσει, ενώ αμει-

βόμενη θέση διεκδικεί ο ΙΜΙΓΚΡΕΗ-

ΣΙΟΝΟΦΙΣΕΡ και η βελτιωμένη

ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ. Να μην αγνοηθεί η

ΠΡΙΝΣΕΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ Χωρίς ατυχίες

Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ αυτήν τη φορά χωρίς

ατυχίες θα είναι η νικήτρια. Σημαντικό-

τεροι αντίπαλοί της ο σταθερός ΒΑ-

ΣΚΩΦ και ο πρόσφατος νικητής

ΡΙΧΤΕΡ. Αμειβόμενη θέση διεκδικούν ο

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ που θα έρθει με φίνις

και ο βελτιωμένος ΚΙΓΚ ΡΑΜΣΗΣ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ Ανώτερος

Ο ΧΑΒΑΗ ΗΣΤΕΡ είναι σχετικά ανώτε-

ρος και θα φτάσει στη 2η νίκη του. Η

ΜΙΣ ΝΑΝΑ σε πολύ καλή φόρμα και ο

μαχητικός ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ θα είναι πρω-

ταγωνιστές. Αουτσάιντερ προβάλλει η

ανανεωμένη ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Διά-

κριση διεκδικεί και ο ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΗΣ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ Ενδιαφέρον

Η ΜΙΝΝΕΑΠΟΛΙΣ με πιο ζωηρό ενδια-

φέρον αυτήν τη φορά μπορεί να κάνει

τη μικρή έκπληξη. Θέση στους πρώ-

τους διεκδικούν ο φορμαρισμένος ΘΑ-

ΟΥΡΑ και ο ικανός στο μίλι ΤΖΙΑΝΓΚΟ.

Η ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ σε εξαιρετική φόρμα θα

είναι και πάλι υπολογίσιμη. Για το παι-

χνίδι η ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ.

Ξανά ο ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ

Αδικία σε βάρος των γηραιών ίππων
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Θεόδωρός ΚαυΚαρίδης

Σ
το Κάιρο, στην πόλη αυτή

καθεαυτή κατοικούν περί-
που 8 εκατομμύρια ψυχές.
Αν πάρουμε ολόκληρη τη
μητροπολιτική περιοχή της

πρωτεύουσας της Αιγύπτου, οι υπολο-
γισμοί κάνουν λόγο για περίπου 18
εκατομμύρια κατοίκους. Ποτέ δεν έχει
ξεκαθαρίσει πόσοι ασχολούνται με το
ποδόσφαιρο, πόσοι παρακολουθούν,
πόσοι είναι οπαδοί. Αλλά, ακόμη και με
τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς,
η αριθμητική μάζα των οπαδών της Άλ
Άχλι και της Ζάμαλεκ είναι τεράστια,
αριθμεί μερικά εκατομμύρια. Πρόκειται
για τις δύο σπουδαιότερες ομάδες της
χώρας (σπανίως ο τίτλος του πρωταθλητή
πάει σε άλλη ομάδα), αλλά και οι πιο
επιτυχημένες με βάση στοιχεία στην
Αφρική. Σκεφτείτε, λοιπόν, τι πόλεμος
γίνεται για ένα από τις 100 χιλιάδες ει-
σιτήρια δύο φορές τον χρόνο για τον
αγώνα πρωταθλήματος και σχεδόν κάθε
χρόνο για το κύπελλο. Το ντέρμπι Αλ
Άχλι-Ζάμελεκ συγκαταλέγεται ανάμεσα
στα σπουδαιότερα στον κόσμο. To Four
Four Two το κατέταξε 10ο, to World
Soccer 8ο, η Telegraph στην 6η θέση.
Σε αφιέρωμά της η Guardian το απο-
κάλεσε το πιο βίαιο στην υφήλιο, μπροστά
και από το Μπόκα-Ρίβερ Πλέιτ. 

Μέχρι το 2011, έκαστη αναμέτρηση
Αλ Άχλι-Ζάμαλεκ ήταν τεράστιο γεγονός.
Το Κάιρο είναι η πόλη των πυραμίδων,
των Φαραώ, της ιστορίας και της φτώχιας.
Αλλά για δύο εφταήμερα, είναι η πόλη
του ντέρμπι. Πέρα από τη σημασία του
ματς, από καθαρά αγωνιστική άποψη, αυτό
έβαζε όλο το Κάιρο στο πόδι. Από τη Δευ-
τέρα μέχρι το Σάββατο είναι το κύριο θέμα
συζήτησης ανάμεσα στον κόσμο και φυσικά
στα ΜΜΕ. Την ημέρα του ντέρμπι; Άδειοι
δρόμοι κοντά στο γήπεδο και απαγορευ-
μένη κυκλοφορία οχημάτων, δρακόντεια
μέτρα ασφαλείας, διαχωρισμός των οπα-
δών, παρελάσεις από τους οργανωμένους,
φοβερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο και αμέ-
τρητος κόσμος σε καφενεία για να δει τη
μεγάλη αναμέτρηση από την τηλεόραση.
Και σχεδόν πάντα επεισόδια, συνήθως
σοβαρά και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ
σοβαρά. Στα 1966, σε σύγκρουση οπαδών
τραυματίστηκαν κοντά στα 200 άτομα και
πέθαναν τουλάχιστον πέντε. Το 1970, οι
συγκρούσεις ήταν τέτοιες που η Ομο-
σπονδία αποφάσισε να διακόψει το πρω-
τάθλημα. Πριν από 10 χρόνια, οι οπαδοί
συγκρούστηκαν  σε αγώνα μπάσκετ κι
ένας εξ αυτών παραλίγο να καεί ζωντανός.
Με δύο λόγια, για να μην πάμε σε πλήρη
καταγραφή των αμέτρητων βιαιοτήτων,
μιλάμε για πραγματική μάχη. 

Η αντιπαλότητα κρατά έναν αιώνα. Η
Αλ Άχλι ιδρύθηκε το 1907. Το όνομά της
σημαίνει «Εθνική» και ιδρύθηκε ως σύλ-
λογος που ήθελε να αντιταχθεί στον ολο-
κληρωτικό έλεγχο της χώρας από τους
Άγγλους και τους Γάλλους. Την στήριξαν,
κυρίως, φοιτητές, ο μουσουλμανικός πλη-
θυσμός και η φτωχολογιά. Οι παίκτες της
ήταν μόνο ντόπιοι. Τέσσερα χρόνια αργό-
τερα, ιδρύθηκε η Ζάμαλεκ, με Βέλγο Πρό-
εδρο. Στηρίχτηκε από τη μεσαία και αστική
τάξη, αλλά και τη διανόηση. Επέτρεπε και
τη συμμετοχή ξένων παικτών (Ευρωπαίων
εργαζομένων στη χώρα) και είχε, επίσης,
την υποστήριξη του Βασιλιά της Αιγύπτου.
Έτσι, στο Κάιρο δημιουργήθηκε μία πο-
δοσφαιρική αντιπαλότητα βασισμένη σε
κοινωνικοπολιτικές, ας μας επιτραπεί ο
όρος, διαφορές. Για δεκαετίες ολόκληρες
η αντιπαλότητα διατηρούσε αυτά τα χα-
ρακτηριστικά και μεγάλωνε. Μετά το 1970,
πέρασε περισσότερο σε ποδοσφαιρικό
επίπεδο. Σε διάφορα ρεπορτάζ διαβάσαμε
πολλές απόψεις για την αντιπαλότητα αυτή
και από τις δύο πλευρές. Η εκεχειρία στα
συναισθήματα μίσους και η ανοχή έρχονται
μόνο, όταν παίζει η Εθνική ομάδα. Αν
κερδίσει η Αίγυπτος, για μερικές ώρες
είναι όλα καλά. Αν χάσει φυσικά, ο ένας

ρίχνει ευθύνες στον άλλο για την ήττα. 
Τα γεμάτα στάδια, τα ντέρμπι με την

καυτή ατμόσφαιρα αποτελούν δυστυχώς
παρελθόν. Επανερχόμαστε στα 2011,
γιατί εκείνη η χρονιά ήταν σημαδιακή.
Οι ultras των δύο ομάδων, οι κόκκινοι
της Άλ Άχλι και οι λευκοί της Ζάμαλεκ,
ενώθηκαν και πρωτοστάτησαν στους
δρόμους κατά τη διάρκεια της επανά-
στασης. Μπήκαν όμως και στο μάτι του
καθεστώτος. Ένα χρόνο μετά 72 (του-
λάχιστον) άνθρωποι, σχεδόν όλοι οπαδοί
της Αλ Άχλι, βρήκαν τραγικό θάνατο
σε επεισόδια στο Πορτ Σάιντ. Οπαδοί
της γηπεδούχου Αλ Μάσρι, μπήκαν
στο γήπεδο και ακολούθως επιτέθηκαν
στους οπαδούς της Αλ Άχλι. Η αστυνομία
και οι δυνάμεις ασφαλείας  δεν αντέ-
δρασαν σωστά. Υπήρχαν μάλιστα κα-
τηγορίες ότι η αδράνεια ήταν επιτηδευ-
μένη. Το πρωτάθλημα ανεστάλη και με
την επανέναρξη των αγώνων, η Κυ-
βέρνηση εφάρμοσε τη διεξαγωγή αγώ-
νων κεκλεισμένων των θυρών. Σταδιακά
ήρε το μέτρο αυτό, αλλά και πάλι η βία
έκανε την εμφάνισή της. Το 2015, 19
οπαδοί της Ζάμαλεκ σκοτώθηκαν μετά
από συμπλοκή με την αστυνομία σε
αγώνα με την  ENPPI. Η Κυβέρνηση
αποφάσισε όπως ο αγώνας για το σού-
περ Καπ, τον Δεκέμβριο ανάμεσα στη
Ζάμαλεκ και την Αλ Άχλι διεξαχθεί στο
Αμπουντάμπι. Η απαγόρευση φιλάθλων
επανήλθε ως μέτρο και το τελευταίο
ντέρμπι του Καΐρου έγινε στις 29 Δε-
κεμβρίου κεκλεισμένων των θυρών
στην Αλεξάνδρεια. 

Το μέγεθος και τα σκορ

Αν και συνυπάρχουν πάνω από 100
χρόνια, ουσιαστικά η αντιπαλότητα των
δύο ομάδων άρχισε στα 1948, με τη
δημιουργία του πρωταθλήματος Αιγύ-
πτου. Προηγουμένως οι δυο ομάδες
έδιναν αγώνες σε τοπικές ανεπίσημες
διοργανώσεις. Έτσι επισήμως έχουν
αναμετρηθεί 157 φορές και η Αλ Άχλι
έχει μεγάλο προβάδισμα με 65 νίκες,
έναντι 36 της Ζάμαλεκ, η οποία έχει να
λέει πως έχει την πιο μεγάλη νίκη σε
ντέρμπι (2 φορές με 6-0). 

Από πλευράς τίτλων και πάλι η Αλ
Άχλι έχει μεγάλη υπεροχή. Κέρδισε 38
πρωταθλήματα έναντι 12 της Ζάμαλεκ.
Στα κύπελλα η αναλογία είναι 35-25 για
την Αλ Άχλι, η οποία κατέκτησε 8 φορές
το Αφρικανικό Τσάμπιονς Λιγκ, τέσσερεις
το κύπελλο Κυπελλούχων και έξι το Σού-
περ Καπ της Ηπείρου. Οι επιδόσεις της
Ζάμαλεκ είναι 5, 1 και 3 τρόπαια αντί-
στοιχα. Λίγοι παίκτες αγωνίστηκαν και
στις δύο ομάδες. Στεκόμαστε στα αδέλφια
Χασάν (που αγωνίστηκαν στον ΠΑΟΚ)
και τον Μαγκντί Τολμπά που αγωνίστηκε
σε ΠΑΟΚ και Ανόρθωση. 
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Αλ Άχλι vs Zάμαλεκ και όποιος αντέξει
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Όλες οι έρευνες κατατάσσουν το ντέρμπι του Καΐρου ανάμεσα στα πιο σπουδαία και άγρια στον κόσμο.

Όμως λόγω της κατάστασης οι δύο ομάδες τα λένε πλέον κεκλεισμένων των θυρών και σε ουδέτερα στάδια

ΑΓΩΝΕΣ

157
ΑΛ ΑΧΛΙ

65

ΖΑΜΑΛΕΚ

36
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

56

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ
(ΑΙΓΥΠΤΟ/ΑΦΡΙΚΗ)

ΖΑΜΑΛΕΚ

50
ΑΛ ΑΧΛΙ

102
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«Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων»
ΟΣΦΠ Δεν εφησυχάζει ο Αλμπέρτο Ντε Λα Μπέγια 

Τ
ο σύνθημα για τη σημερινή

αναμέτρηση με τη Βέροια
έδωσε ο Αλμπέρτο Ντε Λα
Μπέγια, ο οποίος τόνισε πως
δεν υπάρχει εφησυχασμός

στις τάξεις των παικτών λόγω της μεγάλης
διαφοράς από τις υπόλοιπες ομάδες.  

Αναλυτικά: 

Για το παιχνίδι με τη Βέροια, η οποία
δίνει μάχη για την παραμονή στην κα-
τηγορία: «Πάντα είναι δύσκολο όταν
παίζεις εκτός έδρας. Επομένως αν δεν
πας με όλες τις δυνάμεις σου, τη συγ-
κέντρωσή σου και με άψογη συμπερι-
φορά στον αγωνιστικό χώρο, τα πράγματα
μπορεί να δυσκολέψουν πολύ. Για τον
λόγο αυτό θα πρέπει να είμαστε απόλυτα
συγκεντρωμένοι και δυνατοί, ώστε να
πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε». 

Για το αν η αλλαγή προπονητή μπορεί
να λειτουργήσει ευεργετικά για τους
παίκτες της Βέροιας: «Πάντα όταν υπάρ-
χει μία αλλαγή προπονητή, όλοι οι παί-
κτες προσπαθούν να δώσουν ό,τι καλύ-
τερο έχουν και προσπαθούν να απο-
δείξουν σε εκείνον την αξία τους, και να
κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Επο-
μένως όλοι οι παίκτες που θα βγουν
στον αγωνιστικό χώρο με τον καινούργιο
προπονητή θα τα δώσουν όλα. Γι’ αυτό
εμείς θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος
των περιστάσεων, να είμαστε απόλυτα
συγκεντρωμένοι και να κάνουμε ό,τι

καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε το
αποτέλεσμα που θέλουμε». 

Για το αν υπάρχει κίνδυνος εφησυ-
χασμού των παικτών του Ολυμπιακού
από τη μεγάλη βαθμολογική διαφορά

που έχει σε σχέση με τις άλλες ομάδες:
«Όχι, σε καμία περίπτωση. Όλοι οι πο-
δοσφαιριστές, ο καθένας από μόνος του,
θέλουν να δείξουν την προσωπική τους
αξία, βρισκόμαστε στη μέση του πρω-

ταθλήματος. Έχουμε τελειώσει τον πρώτο
γύρο με μία μεγάλη διαφορά, όμως αν
δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας στον
δεύτερο γύρο, μπορεί αυτή η διαφορά
μπορεί να χαθεί. Επομένως είμαστε όλοι

συγκεντρωμένοι και θα προσπαθήσουμε
να κρατήσουμε αυτή τη διαφορά». 

Για το τι δείχνει αυτή η μεγάλη βαθ-
μολογική διαφορά που έχει αποκτήσει
ο Ολυμπιακός: «Δείχνουμε ότι ο Ολυμ-
πιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Θέλουμε
να δείξουμε ότι θα κατακτήσουμε το
πρωτάθλημα. Όποιον παίκτη και αν επι-
λέξει ο προπονητής, είναι εκείνος που
θα πρέπει να δείξει το καλύτερο στον
αγωνιστικό χώρο για να κερδίσουμε
τους βαθμούς». 

Κοντά σε Παρέδες  

Τις τελευταίες ώρες είχε κυκλοφορήσει η
πληροφορία πως ο Ολυμπιακός βρίσκεται
σε αναζήτηση δεξιού μπακ και φαίνεται
πως υπάρχει βάση.  Ο έγκυρος, τις περισ-
σότερες φορές, Ιταλός ρεπόρτερ Τζιανλούκα
Ντι Μάρτζιο δημοσίευσε στην ιστοσελίδα
του πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι κοντά
σε συμφωνία με τη Γουότφορντ για την
απόκτηση του Χουάν Κάρλος Παρέδες. 

Ο 29χρονος άσος από τον Ισημερινό
δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2019,
αλλά φέτος έχει μόλις μία συμμετοχή.
Αγωνίζεται από το 2014 στην Αγγλία
έχοντας 40 εμφανίσεις στην πρώτη του
σεζόν στην Championship και 20 πέρυσι
στην Premier League. Νωρίτερα αγω-
νιζόταν στην πατρίδα του, με την οποία
είναι 68 φορές διεθνής, έχοντας παίξει
σε όλα τα παιχνίδια της βασικός στο
Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. 

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ Πρόταση για 14 ομάδες και πλέι οφ για όλους 

Στο περιθώριο του διοικητικού συμ-
βουλίου της διοργανώτριας Αρχής
κατατέθηκε στις ομάδες-μέλη του
συνεταιρισμού το προσχέδιο της
Super League για αναδιάρθρωση
της κατηγορίας από την αγωνιστική
περίοδο 2018-2019.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί στις
10 Φεβρουαρίου, στη νέα συνεδρίαση
της Λίγκας. Ουσία της πρότασης είναι
η πρόβλεψη για μείωση των συλλόγων
κατά δύο, δηλαδή από 16 σε 14,
καθώς και η διεξαγωγή πλέι οφ και
πλέι άουτ για όλες τις ομάδες.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη

αλλαγή, εφόσον υλοποιηθεί, αφού
στα πλέι οφ (1-4) θα συμμετάσχει
και ο πρώτος της κανονικής περιό-
δου, με τον πρωταθλητή να αναδει-
κνύεται μέσω της συγκεκριμένης
διαδικασίας και αφού οι ομάδες θα
μεταφέρουν στους αγώνες κατάταξης
τη βαθμολογία της κανονικής πε-
ριόδου, μαζί και τη διαφορά από
τους υπόλοιπους συμμετέχοντες συλ-
λόγους.

Ακόμη θα διεξάγονται πλέι οφ
και για τις θέσεις 5-8 (μεταφέρονται
επίσης οι βαθμοί της κανονικής πε-
ριόδου) προκειμένου να προκύψει

η ομάδα που θα κερδίσει το πέμπτο
ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Όσο για υποβιβασμό, η πρόβλεψη
αναφέρει ότι στο τέλος της περιόδου
2017-18 θα υποβιβαστούν αυτόματα
οι τρεις τελευταίοι σύλλογοι και ο
13ος θα παίξει σε μπαράζ (2 αγώνες)
με τον δεύτερο στον βαθμολογικό πί-
νακα της Football League και ο νικητής
θα συμμετάσχει στο επόμενο πρωτά-
θλημα της Λίγκας.

Σημειώνεται ότι για να ισχύσουν
αυτές οι αλλαγές, η πρόταση θα πρέπει
να ψηφιστεί από τα 3/4 του Δ.Σ. της
Super League.

ΠΑΟ Με τέσσερεις απουσίες 
Έχοντας προπονηθεί πιο δυνατά αυτή
την εβδομάδα, ο Ροντρίγκο Μολέντο
ενσωματώθηκε με τους συμπαίκτες
του στις τελευταίες προπονήσεις. Ωστό-
σο, ο Βραζιλιάνος προέρχεται από
απραξία και θα τύχει προσεκτικής δια-
χείρισης, προκειμένου να μην υποστεί
υποτροπή στον δικέφαλο. Οι Χουλτ,
Κουρμπέλης και Λέτο ταλαιπωρούνται
από τραυματισμούς και εξυπακούεται
πως θα απουσιάζουν από το σημερινό
παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον
Λεβαδειακό.

Στη Ρέντινγκ ο Πόπα

Στην Championship της Αγγλίας θα
συνεχίσει την καριέρα του ο Άντι Πόπα,
όπως γράφουν τα ρουμανικά μέσα
ενημέρωσης. Ο 28χρονος εξτρέμ συμ-
φώνησε με τη Ρέντινγκ έναντι 825.000
ευρώ ετησίως, μαζί με την Εφορία και
η συμφωνία προβλέπει διπλασιασμό
των αποδοχών σε περίπτωση προβι-
βασμού στην Premier League.

Όσο για τη Στεάουα, θα εισπράξει
600.000 ευρώ από την αγγλική ομάδα

και θα αποδεσμεύσει άμεσα τον Ρου-
μάνο ποδοσφαιριστή. Μέχρι πριν από
λίγες μέρες, ο ιδιοκτήτης Τζίτζι Μπεκάλι
επέμεινε ότι δεν πρόκειται να παρα-
χωρήσει τον Πόπα με λιγότερο από 1
εκατομμύριο ευρώ, αλλά φαίνεται πως
άλλαξε γνώμη...

Στον αστερισμό της ισοπαλίας…
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ Χωρίς νικητή και τα τρία χθεσινά παιχνίδια

Οι αποβολές μονοπώλησαν το ενδιαφέρον και, σε
ένα κάκιστο παιχνίδι, Ξάνθη και ΑΕΚ συμβιβάστηκαν
στον βαθμό της ισοπαλίας, στο ντέρμπι της 18ης
αγωνιστικής της Super League. Το τελικό 0-0 άφησε
και τις δύο ομάδες ικανοποιημένες. Αμφότερες
έμειναν με 10 παίκτες λόγω των αποβολών του
Γκάλο στο 6’ και του Τριάδη στο 58’. Στη δεύτερη
θέση η Ξάνθη, μαζί με τον Πανιώνιο, ενώ προσωρινά
η ΑΕΚ έπιασε τον ΠΑΟΚ στην 5η θέση.

*Ακόμα έναν βαθμό πρόσθεσε στη συγκομιδή
του ο Πανιώνιος και παρέμεινε αήττητος στην Τρί-
πολη, συνεχίζοντας την εκπληκτική του πορεία. Οι
«κυανέρυθροι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με τον
τοπικό Αστέρα! Οι Αρκάδες προηγήθηκαν με
πέναλτι του Μάσα στο 43’, ενώ ο Ταπόκο ισοφάρισε
στο 47’.

* Ηρακλής και η ΑΕΛ αναδείχτηκαν στο Καυ-
τανζόγλειο ισόπαλοι με 1-1. Σκόρερ και τις δύο
φορές ο ακραίος αμυντικός των Θεσσαλών Ρέντζας,
ο οποίος έδωσε στο 10’ προβάδισμα στην ομάδα
του και στο 43’, με αυτογκόλ, ισοφάρισε για τους
Θεσσαλονικείς.
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Ποδόσφαιρο Διεθνή 

Η Γουλβς άλωσε το «Άνφιλντ» και έβαλε επιπλέον ζόρια στον Κλοπ

Μία από τις χειρότερες εμφανίσεις
της σεζόν έκανε η Ατλέτικο στην
επίσκεψή της στο «Μεντιθορόθα».
Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει
πάρει καν τον βαθμό (0-0), καθώς η
Αλαβές ήταν πολύ καλύτερη και
σπατάλησε κλασικές ευκαιρίες για
να πάρει το τρίποντο. Με εξαίρεση
τη στιγμή που ο Γκαϊτάν απείλησε
(77') άλλη τόσο καλή στιγμή για να
βρουν δίχτυα δεν είχαν οι Μαδρι-
λένοι. Αντιθέτως, ο Μογιά χρειάστηκε
να επέμβει σε δύο-τρεις σοβαρές
περιπτώσεις και ειδικά στο πλασέ
του Ιμπάι Γκόμεθ (8'). Στο 30' πάντως
τον έσωσε αρχικά το οριζόντιο δοκάρι
μετά την κεφαλιά του Λαγκουάρδια
και στην εξέλιξη το ότι μπερδεύτηκαν
δύο παίκτες των γηπεδούχων και
δεν το έβαλαν μόνοι τους εξ επαφής.

Έτσι η Ατλέτικο έμεινε χωρίς νίκη
εντός ή εκτός στην ίδια σεζόν κόντρα
σε νεοφώτιστη ομάδα για πρώτη
φορά από το 2007-08 και με τον
βαθμό βρέθηκε μόλις στο +1 εντός
τετράδας. 

Η Βιγιαρεάλ υπέταξε με 2-0 την
ουραγό Γρανάδα στο «Μαδριγάλ»
και επιστρέφει στη μάχη για το ευ-
ρωπαϊκό πλασάρισμα, ενώ έβαλε τέ-
λος σ'  ένα κακό σερί έξι αγώνων
δίχως νίκη σε πρωτάθλημα και κύ-
πελλο. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι
καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και
οι κόποι τους «καρποφόρησαν», αρ-
χικά στο 42' με τον Μπρούνο και
στη συνέχεια στο 73' με τον Άλβαρο
Γκονθάλεθ, αφήνοντας τους Ανδα-
λουσιανούς στην τελευταία θέση του
βαθμολογικού πίνακα.

Ατλέτικο: Κάκιστη και ισόπαλη

Η Μπάγερν Μονάχου πέρασε νικηφόρα
από την έδρα της Βέρντερ Βρέμης με 2-
1 και πέτυχε την έβδομη σερί νίκη της
στην Μπουντεσλίγκα. Οι πρωτοπόροι
«καθάρισαν» ουσιαστικά το ματς από το
πρώτο μέρος, όπου σκόραραν με τους
Ρόμπεν και Αλάμπα, με τους «πράσινους»
να μειώνουν στο β' με τον Κρούζε, αλλά
να μην μπορούν να απειλήσουν περαι-
τέρω, γνωρίζοντας δεύτερη σερί ήττα
και μένοντας κοντά στην επικίνδυνη
ζώνη. Οι Βαυαροί παραμένουν τρεις
πόντους μπροστά από τη Λειψία, η οποία
τερμάτισε το τελευταίο αήττητο των με-
γάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων,
αυτό της Χόφενχαϊμ, κερδίζοντάς τη με
2-1 εντός έδρας. Οι φιλοξενούμενοι προ-
ηγήθηκαν νωρίς με τον Αμίρι, αλλά ο
Βέρνερ ισοφάρισε πριν από τη λήξη του
α' για τους γηπεδούχους, οι οποίοι πήραν
τη νίκη με τον Σάμπιτσερ στο 77', ενώ οι
φιλοξενούμενοι έπαιζαν με δέκα λόγω
της αποβολής του Βάγκνερ από το 60'.

Την καλύτερη εμφάνιση της ημέρας
πάντως την έκανε η Κολωνία, που πέρασε
με το εντυπωσιακό 6-1 από την έδρα
της ουραγού Ντάρμσταντ και πλησίασε
τις ευρωπαϊκές θέσεις, επιστρέφοντας
στις νίκες έπειτα από τέσσερεις σερί
ισοπαλίες. Στη μάχη της ουράς, η Άουγκ-
σμπουργκ πήρε σημαντικό τρίποντο
μέσα στην έδρα της Βόλφσμπουργκ. Οι
γηπεδούχοι προηγήθηκαν πολύ νωρίς

με τον Γκόμεζ, αλλά οι φιλοξενούμενοι
το ανέτρεψαν με τους Άλτιντοπ και Κορ.

Τέλος, η Ίνγκολσταντ πήρε νίκη χρυ-
σάφι με 3-1 επί του Αμβούργου που
έπεσε στην προτελευταία θέση με δεύτερη
σερί ήττα. Για τους φιλοξενούμενους
έπαιξε 90' ο Κυριάκος Παπαδόπουλος,
ο οποίος στάθηκε άτυχος στη φάση του
δεύτερου γκολ, καθώς το σουτ του Σούτνερ
βρήκε στο κεφάλι του και ξεγέλασε τον
τερματοφύλακα της HSV. Τα αποτελέσματα
της Μπουντεσλίγκα (18η Αγωνιστική):

Παρασκευή
Σάλκε - Άιντραχτ Φρ. 0-1

(33' Μάιερ)

Σάββατο
Ντάρμσταντ - Κολωνία 1-6

(66' πέν. Σαμ - 32' αυτ. Σουλού, 37', 72'

Οσάκο, 42' Μοντέστ, 85' Γιόγιτς, 89'

Ρούντνεβς)

Ίνγκολσταντ - Αμβούργο 3-1

(14' Γκρος, 23' Σούτνερ, 47' πεν. Κόεν -

63' Σακάι)

Λειψία - Χόφενχαϊμ 2-1

(38' Βέρνερ, 77' Σάμπιτσερ - 18' Αμίρι)

Βέρντερ Βρ. - Μπάγερν Μ. 1-2

(53' Κρούζε - 30' Ρόμπεν, 45' Αλάμπα)

Βόλφσμπουργκ - Άουγκσμπουργκ 1-2 

(4' Γκόμεζ - 25' Άλτιντοπ, 70' Κορ)

Ποιος να τη σταματήσει; 
Η Μπάγερν πέρασε και από τη Βρέμη, κάνοντας το «7χ3»

Χαστούκι στο χαστούκι για τη Λίβερπουλ,
που μέσα σε μία εβδομάδα δέχτηκε
τρεις απανωτές ήττες μέσα στο «Άνφιλντ».
Πρώτα ήταν η Σουόνσι για το πρωτά-
θλημα, μετά η Σαουθάμπτον που την
απέκλεισε από το Λιγκ Καπ, χθες πήγε
στο Λίβερπουλ η Γουλβς και πέταξε
τους «κόκκινους» εκτός κυπέλλου Αγ-
γλίας. Η ομάδα του Πολ, για τον 4ο γύρο
του Κυπέλλου, επικράτησε με 2-1 και
έφερε τις πρώτες αποδοκιμασίες στην
εποχή Κλοπ. 

Η κακή μέρα από το πρωί φαίνεται;
Ναι!!! Η κεφαλιά του Στίρμαν στο 53ο
δευτερόλεπτο και στο 41' το 2-0, έπειτα
από εξαιρετική αντεπίθεση και τελείωμα
τον Βάιρμαν. Οι «Λύκοι» έκαναν πάρτι.
Η Λίβερπουλ αδυνατούσε σε όλο το
πρώτο μέρος να αντιδράσει. Στην επα-
νάληψη πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο
οι Κουτίνιο, Στάριτζ και Τσαν, αλλά πάλι
τίποτα αξιόλογο. Στο 86' ο Οριζί μείωσε
τελικά και λίγο μετά παραλίγο να απο-
τρέψει το μοιραίο, αλλά σπατάλησε μία
τεράστια ευκαιρία και οι «Λύκοι» έγρα-
ψαν το 2-0 σε αποθέωση από τους οπα-
δούς τους.

Άνετα Τσέλσι, Σίτι

Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι είχαν εύκολο
έργο, η Τότεναμ απέκλεισε στις καθυ-
στερήσεις την Γουίκομπ! Η ομάδα του
Αντόνιο Κόντε «καθάρισε» εύκολα με
4-0 εντός έδρας την Μπρέντφορντ και
πέρασε στους «16», ενώ αυτή του Πεπ
Γκουαρδιόλα πέρασε εξίσου εύκολα με
3-0 από την έδρα της Κρύσταλ Πάλας.

Στο «Γουάιτ Χαρτ Λέιν», όμως, η Τό-
τεναμ παραλίγο να πληρώσει ακριβά
το... rotation του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο,
κερδίζοντας τη Γουίκομπ με 4-3 στο
έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων! Οι
φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς
με 2-0, οι «σπερς» απάντησαν ισοφαρί-
ζοντας με τους Σον και Γιάνσεν, όμως η

Γουίκομπ πήρε πάλι προβάδισμα στο
σκορ στο 84ο λεπτό! Οι Λονδρέζοι όμως
ισοφάρισαν στο 89' με τον Άλι που είχε
μπει σαν αλλαγή, πριν ο Σον βάλει στο
τέλος τις καρδιές των γηπεδούχων στις
θέσεις τους. Από τα άλλα αποτελέσματα,
ξεχώρισε η συντριβή της Νιουκάσλ του
Ράφα Μπενίτεθ με 3-0 στην έδρα της
Όξφορντ Γιουνάιτεντ, αλλά και ο απο-
κλεισμός της έτερης εκ των πρωτοπόρων
της Τσάμπιονσιπ, της Μπράιτον, με ήττα
3-1 στην έδρα της Λίνκολν.

Τα αποτελέσματα: 
Ντέρμπι - Λέστερ 2-2

(21' Μπεντ, 40' Μπράισον - 8' αυτ. Μπεντ,

87' Μόργκαν)

Λίβερπουλ - Γουλβς 1-2

(86' Οριζί - 1' Στέρμαν, 41' Βάιμαν)

Μπλάκμπερν - Μπλάκπουλ 2-0

(9' Γκάλαχερ, 22' Μπένετ)

Μπέρνλι - Μπρίστολ Σίτι 2-0

(45΄Βόουκς, 68' Ντεφούρ)

Τσέλσι - Μπρέντφορντ 4-0

(14' Γουίλιαν, 21' Ροντρίγκες, 70'

Ιβάνοβιτς, 81' πεν. Μπατσουαγί)

Κρ. Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 0-3

(43' Στέρλινγκ, 71' Σανέ, 90' Τουρέ)

Λίνκολν - Μπράιτον 3-1

(57' πεν. Πάουερ, 62' αυτ. Τομόρι, 85'

Ρόμπινσον - 24' Τάουελ)

Μίντλεσμπρο - Άκρινγκτον 1-0

(69' Ντάουνινγκ)

Όξφορντ - Νιουκάσλ 3-0

(46' Χέμινγκς, 79' Νέλσον, 87' Μαρτίνεζ)

Ροτσντέιλ - Χάντερσφιλντ 0-4

(42' Κουέινερ, 66' πεν. Μπράουν, 72', 84'

Χέφελε)

Τότεναμ - Γουίκομ 4-3

(60', 90+7' Σον, 64' πεν. Γιάνσεν, 89' Άλι -

23', 36' πεν. Χέις, 84' Τόμπσον)

Σαουθάμπτον - Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή

Μίλγουολ - Γουότφορντ (14:00)

Φούλαμ - Χαλ (14:30)

Σάτον - Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Γ. - Γουίγκαν (18:00)

Πάει και το κύπελλο για τη Λίβερπουλ

Simerini_40-40_inn  29/01/17  21:01  Page 40


	Simerini_25-25_inn
	Simerini_26-27_inn
	Simerini_28-29_inn
	Simerini_30-31_inn
	Simerini_32-33_inn
	Simerini_34-35_inn
	Simerini_36-37_inn
	Simerini_38-39_inn
	Simerini_40-40_inn

