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Την ευκαιρία να πιάσει την ΑΕΚ στη 2η
θέση έχει η ΑΕΛ σήμερα. Η ομάδα του
Πάμπου Χριστοδούλου φιλοξενεί τον
συμπολίτη Άρη στον αγώνα που
ολοκληρώνει την 21η αγωνιστική και
είναι στα πόδια της να εκμεταλλευτεί τις
χθεσινές απώλειες των
«κιτρινοπράσινων»
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ΞΕΦΕΥΓΕΙ 
Ο ΑΠΟΕΛ έκανε το καθήκον του περνώντας και από το Δασάκι, φτάνοντας στην έκτη διαδοχική νίκη του.

Οι «γαλαζοκίτρινοι», αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αντέδρασαν και ανέτρεψαν τα δεδομένα από το πρώτο ημίχρονο.
Παράλληλα, εκμεταλλεύτηκαν το δώρο από την ΑΕΖ, καθώς απέσπασε βαθμό από την ΑΕΚ και η διαφορά από τη 2η θέση αυξήθηκε στο +5.

Όλα αυτά, πριν από το ντέρμπι του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή.
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Δεν ήταν κακή παρένθεση η γκέλα της
περασμένης εβδομάδας. Η ΑΕΚ έπεσε και
χθες θύμα έκπληξης από την ΑΕΖ Ζακακίου
στην άδεια «Αρένα». Αποδίδοντας μέτριο
ποδόσφαιρο, μερίδα φιλάθλων
αποδοκίμασαν τους ποδοσφαιριστές, δείγμα
του προβληματισμού που υπάρχει στην
ομάδα. Οι Λαρνακείς έχασαν πέναλτι στο 94',
αλλά θα μπορούσαν να δεχτούν γκολ στην
τελευταία φάση του αγώνα
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TΖΟΚΕΡ

14, 23, 31, 41, 45 και 7
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Η 2η κερδίζει από €65.357,73. Η 3η κερδί-

ζει από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η

και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

3112056
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 

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

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

€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7236η κλήρωση:  6, 8, 18, 21, 29
7237η κλήρωση:  1, 11, 12, 21, 32

SUPER 3

29797η: 622 29798η: 150 29799η: 322
29800ή: 454 29801η: 330 29802η: 790
29803η: 825 29804η: 799 29805η: 734
29806η: 451

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

αΠοτΕλΕΣματα 9ηΣ ιΠΠοΔρομιακηΣ ΣΥΝαΝτηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ(7), 2ος  ΦΛΑΗ ΙΛΑ-

ΡΙΩΝ(1), 3ος ΓΑΤΑ(8), 4ος ΑΛΑΡΙΚΑ(5),

Γκανιάν (7) €1.90, Πλασέ (7) €1.30,

Πλασέ (1) €2.60, Φόρκαστ (7X1) €5.70,

Δίδυμο (1X7) €3.80, Τρίο (7X1X8)

€57.60, Τέτρακαστ (7X1X8X5) €105.50,

Omni (1X7) €2.30, Omni (7X8) €4.70,

Omni (1X8) €6.60.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος MATZEΣTIK ΓΚΕΡΛ(GR)(1), 2ος ΣΗ-

NEYΣ(9), 3ος ΛΑ ΠΕΡΕΓΚΡΙΝΑ(8), 4ος

ΦΥΛΑΣ(4), Γκανιάν (1) €2.70, Πλασέ (1)

€2.30, Πλασέ (9) €9.70, Φόρκαστ (1X9)

€59.50, Δίδυμο (1X9) €43.20, Τρίο

(1X9X8) €1,110.20C/O, Τέτρακαστ

(1X9X8X4) €1,214.90, Σύνθετο (7X1)

€8.90, Omni (1X9) €12.80, Omni (1X8)

€4.80, Omni (8X9) €15.90, DF  7X1 -

1X9 €652.30.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος MΑΚΕΔΟΝΙΟΣ(8), 2ος ΦΕΙΔΙΠ-

ΠΟΣ(9), 3ος ΣΜΑΗΛΥ(2), 4ος ΛΕΙΤΥ ΛΕ-

ΩΝΗ(4), Γκανιάν (8) €2.70, Πλασέ (8)

€1.20, Πλασέ (9) €2.10, Φόρκαστ (8Χ9)

€16.30, Δίδυμο (8Χ9) €9.40, Τρίο

(8Χ9Χ2) €84.10, Τέτρακαστ (8Χ9Χ2Χ4)

€980.20C/O, Σύνθετο (1X8) €8.90, Omni

(8Χ9) €3.60, Omni (2Χ8) €4.10, Omni

(2Χ9) €4.90, DF  1X9 - 8Χ9 €750.00C/O .

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος NTAΣΚΥ ΗΒΝΙΓΚ(7), 2ος ΜΗΛΙΩ-

ΤΗΣ ΜΑΣΙΑ(6), 3ος ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ

ΜΟΥ(10), 4ος ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ(9), Γκανιάν

(7) €21.60, Πλασέ (7) €3.50, Πλασέ (6)

€10.80, Φόρκαστ (7Χ6) €2,424.24C/Ο,

Δίδυμο (6Χ7) €246.40, Τρίο (7Χ6Χ10)

€1,368.25C/O, Τέτρακαστ (7Χ6Χ10Χ9)

€4,707.95C/O, Σύνθετο (8Χ7) €136.10, 

Omni (6Χ7) €40.30, Omni (7Χ10)

€59.10, DF  8Χ9 - 7Χ6 €1,203.60C/O.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  KAMAKI(3), 2ος ΦΕΡΕΛΠΙΣ(4), 3ος

ΕΛ ΚΑΚΟΥΙΝΟ(6), 4ος ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ(7),

Γκανιάν (3) €1.90, Πλασέ (3) €1.30, Πλα-

σέ (4) €6.00, Φόρκαστ (3Χ4) €19.40, Δί-

δυμο (3Χ4) €8.90, Τρίο (3Χ4Χ6) €49.30,

Τέτρακαστ (3Χ4Χ6Χ7) €179.30, Σύνθετο

(7Χ3) €135.00, Omni (3Χ4) €5.70, Omni

(3Χ6) €2.70, Omni (4Χ6) €6.30, 

DF  7Χ6 - 3Χ4 €1,619.04C/O.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος MAΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ(2), 2ος ΑΡΤΣΙΜ-

ΠΟΛΤΟ(1), 3ος ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ(4), 4ος

ΜΥΡΡΗΝΗ(8), Γκανιάν (2) €3.60, Πλασέ

(2) €2.00, Πλασέ (1) €2.70, Φόρκαστ

(2Χ1) €14.20, Δίδυμο (1Χ2) €7.60, Τρίο

(2Χ1Χ4) €137.30, Τέτρακαστ (2Χ1Χ4Χ8)

€582.40, Σύνθετο (3Χ2) €6.90, Omni

(1Χ2) €3.20, Omni (2Χ4) €12.30, Omni

(1Χ4) €19.60, DF  3Χ4 - 2Χ1 €1,269.20.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ(5), 2ος ΒΥΖΑΝΤΙ-

ΝΟΣ(11), 3ος ΦΙΛΙΠΠΟΣ(7), 4ος ΑΝ-

ΔΡΟΜΕΔΑ(4), Γκανιάν (5) €11.30, Πλα-

σέ (5) €4.70, Πλασέ (11) €4.00, Φόρ-

καστ (5Χ11) €56.50, Δίδυμο (5Χ11)

€42.50, Τρίο (5Χ11Χ7) €983.45C/Ο, Τέ-

τρακαστ (5Χ11Χ7Χ4) €1,559.35C/O,

Σύνθετο (2Χ5) €37.80, Omni (5Χ11)

€33.00, Omni (5Χ7) €22.00, Omni

(7Χ11) €10.40, DF  2Χ1 - 5Χ11

€750.00C/O.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος XABAH ΗΣΤΕΡ(1), 2ος ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ-

ΣΤΑΣΙΑ(3), 3ος ΓΚΑΝΤΙ(6), 4ος ΜΙΣ ΝΑ-

ΝΑ(4), Γκανιάν (1) €2.70, Πλασέ (1) €1.80,

Πλασέ (3) €3.00, Φόρκαστ (1Χ3) €10.20,

Δίδυμο (1Χ3) €7.80, Τρίο (1Χ3Χ6)

€50.30, Τέτρακαστ (1Χ3Χ6Χ4) €453.50,

Σύνθετο (5Χ1) €51.10, Omni (1Χ3) €6.00,

Omni (1Χ6) €4.10, Omni (3Χ6) €8.30, DF

5Χ11 - 1Χ3 €1,020.72C/O.

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΘΑΟΥΡΑ(3), 2ος ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ(2), 3ος

ΛΙΜΙΤ ΑΠ(4), 4ος ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ(10),

Γκανιάν (3) €3.60, Πλασέ (3) €2.30, Πλα-

σέ (2) €3.80, Φόρκαστ (3Χ2) €25.20, Δί-

δυμο (2Χ3) €17.10, Τρίο (3Χ2Χ4)

€348.50, Τέτρακαστ (3Χ2Χ4Χ10)

€2,960.75C/O, Σύνθετο (1Χ3) €6.60,

Omni (2Χ3) €6.60, Omni (3Χ4) €11.90,

Omni (2Χ4) €57.20, DF  1Χ3 - 3Χ2

€159.10. ΠΙΚ 6    7X3X2X5X1X3  MEΤΑ-

ΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €4,026.70C/O ΠΙΚ

6  ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €9,026.70 ΠΙΚ 4

2X5X1X3  €625.00 ΤΖΑΚΠΟΤ 9

7X1X8X7X3X2X5X1X3   MEΤΑΦΕΡΟ-

ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €96,987.48C/O ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ 9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

€116,987.48

ΤΕΝΙΣ

Αυτός ο αθλητής απλά δεν υπάρχει....
Στα 35 του χρόνια και μετά από απουσία
έξι μηνών, ο βασιλιάς του τένις Ρότζερ
Φέντερερ υπέταξε σε 5 συγκλονιστικά
σετ τον Ράφαελ Ναδάλ και πανηγύρισε
πανάξια τον 18ο Grand Slam τίτλο της
λαμπρότερης καριέρας των courts! 

Παίζοντας μαγικό και φουλ επιθετικό
τένις στις κρίσιμες στιγμές της αναμέ-
τρησης, ο Ρότζερ Φέντερερ ξόρκισε τον
κακό του δαίμονα Ράφαελ Ναδάλ, ολο-
κληρώνοντας μαεστρικά δύο φανταστικές
εβδομάδες στη Μελβούρνη!

Ο χαρισματικός Ελβετός κέρδισε για
πρώτη φορά τον Ναδάλ σε Grand Slam
τουρνουά μετά από 10 χρόνια και πα-
νηγύρισε τον 18ο Grand Slam τίτλο της
καριέρας του και 5ο στη Μελβούρνη,
μετά από αυτούς το 2004, 2006, 2007
και 2010.

Μετά από συγκλονιστική μάχη και
αφού ανέτρεψε το προβάδισμα με break
του Ράφα στο καθοριστικό σετ, ο Φέντερερ
επικράτησε 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 μετά
από 3 ώρες και 37 λεπτά συναρπαστικού
τένις στη «Rod Laver Arena».

Ο Ελβετός έχει πλέον ρεκόρ 18-10
σε Grand Slam τελικούς, ενώ ο Ναδάλ
14-7.

Όπως αναμενόταν άλλωστε, ο Φέν-
τερερ έπαιξε φουλ επιθετικό τένις τελει-
ώνοντας το ματς με 73 winners, εκ των
οποίων 20 με άσο. Το σερβίς του Ελβετού
ήταν εξαιρετικό, κερδίζοντας το 76% των
πόντων στο 1ο σερβίς, ενώ έσωσε πολλές

ευκαιρίες για break του Ναδάλ με άσο. 
Ο Ναδάλ είχε 4/17 break και υπέπεσε

σε 28 αβίαστα λάθη, 29 λιγότερα απ' τον
Φέντερερ. Πλέον, ο Φέντερερ υπολείπεται
12-23 στο head to head με τον αιώνιο
αντίζηλό του...

Η αναμέτρηση ήταν μια πραγματική
ρώσικη ρουλέτα και πολλές φορές το
μομέντουμ του αγώνα άλλαξε χέρια,
προσφέροντας στους θεατές έναν συγ-
κλονιστικό τελικό.

Ο Φέντερερ κατάφερε να ανεβάσει
το επίπεδο του παιχνιδιού του και να
παίξει σταθερά επιθετικά και αποτελε-
σματικά, στα κρίσιμα σημεία και ειδικά
στο 5ο σετ, επιστρέφοντας μάλιστα από
break κάτω. Τα δάκρυα στα μάτια του,
δευτερόλεπτα αργότερα, απόρροια της
πίεσης όχι μόνο του αγώνα αλλά και
των τόσο χρόνων προσμονής για έναν
ακόμη άθλο σε Grand Slam!  

«Θα αποδεχόμουν
και την ισοπαλία» 
Στις καθιερωμένες δηλώσεις μετά το
τέλος του αγώνα ο θριαμβευτής του
Αυστραλιανού Όπεν δήλωσε τα ακό-
λουθα: «Θα ήθελα να συγχαρώ των
Ράφα γι' αυτή την εκπληκτική επι-
στροφή. Δεν νομίζω ότι ποτέ σκεφτή-
καμε πως θα μπορούσε κανείς να σκε-
φτεί ότι θα ήμουν εδώ στον τελικό
μαζί σας πριν από πέντε μήνες. Το
τένις είναι ένα σκληρό άθλημα, δεν
υπάρχουν ισοπαλίες, αλλά εάν υπήρχε
τότε με ευχαρίστηση θα την αποδεχό-
μουν και να την μοιραστώ με τον Ράφα.
Συνέχισε Ράφα. Το τένις σε χρειάζεται.
Ελπίζω να μην ξεχνώ κάτι αλλά θα
ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι για
όλα και θα ήθελα να σας δω και πάλι
του χρόνου. Εάν όχι, τότε θέλω να σας
πω ότι ήταν μια θαυμάσια πορεία και
δεν μπορώ να είμαι περισσότερο χα-
ρούμενος από τη σημερινή νίκη που
πήρα εδώ. Σας ευχαριστώ όλους παι-
διά», ανέφερε.

Ο βασιλιάς στον θρόνο του
Ο Ρότζερ Φέντερερ
θριάμβευσε στον
τελικό απέναντι στον
Ράφαελ Ναδάλ 

ΠαγκύΠριο Πρωτάθλημα CYTA 16/17 - Πρωτάθλημα CYTA - α' ΦαΣη 16/17

# ΟΜΑΔΕΣ Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ

1. ΑΠΟΕΛ 21 16-4-1 55-11 49

2. ΑΕΚ 21 14-5-2 39-13 47

3. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 21 14-4-3 46-16 46

4. ΑΕΛ 20 13-5-2 31-12 44

5. ΟΜΟΝΟΙΑ 21 12-5-4 43-28 41

6. ΕΡΜΗΣ 21 8-4-9 26-35 28

7. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 21 8-3-10 33-32 27

8. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 21 7-5-9 19-27 26

9. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 21 6-8-7 26-24 26

10. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 21 6-5-10 24-42 23

11. ΑΡΗΣ 20 3-6-11 18-40 15

12. ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 21 2-5-14 8-29 11

13. ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 21 1-7-13 20-50 10

14. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 21 0-6-15 18-44 6

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

(22η αγωνιστική)

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 

ΑΕΖ-ΑΕΛ 17:00

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΔΟΞΑ 17:00

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΕΡΜΗΣ 19:00

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 16:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 17:00

ΑΡΗΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ 18:00

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 19:00

23η αγωνιστική

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου  

ΕΡΜΗΣ-ΑΡΗΣ 17:00

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΕΖ 17:00

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΠΟΕΛ 19:00

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου

ΑΕΛ-ΑΕΚ 16:00

ΕΘΝΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ 17:00

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18:00

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου  

ΔΟΞΑ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 19:00 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 3-0

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ 0-1

ΕΡΜΗΣ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-4

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΑΠΟΕΛ 2-3

ΔΟΞΑ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-2

ΑΕΚ-ΑΕΖ 1-1

Σήμερα

ΑΕΛ-ΑΡΗΣ 19:00

ΣΚΟΡΕΡΣ

17 ΓΚΟΛ: ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΙΑΡ

14 ΓΚΟΛ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ

12 ΓΚΟΛ: ΠΑΠΟΥΛΛΗΣ

11 ΓΚΟΛ: : ΚΑΤΣΑΡΑΒΑ

10 ΓΚΟΛ: ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ
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ΕΘΝΙΚΟΣ 2
(13’ Χατζηβασίλης, 94’ Πιντσέλι)

ΑΠΟΕΛ 3
(23’ Ντε Καμάργκο, 38’ Αστίθ, 78’ Γιαννιώτας)

Ούτε το εμπόδιο του Εθνικού αποδείχ-
θηκε υψηλό για τον ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα
του Κρίστιανσεν πέρασε με σχετική
άνεση από το «Δασάκι», παρόλο που
βρέθηκε πίσω στο σκορ και πάει με
αέρα πέντε βαθμών διαφοράς στο ντέρμπι
της ερχόμενης εβδομάδας κόντρα στην
ΑΕΚ, η οποία γκέλαρε στο παιγνίδι με
την ΑΕΖ.  

Παρόλο που η προσφυγική ομάδα
αιφνιδίασε τους «γαλαζοκίτρινους» στο
13ο λεπτό με δράστη τον Χατζηβασίλη,
οι ποδοσφαιριστές δεν έχασαν την ηρεμία
τους. Αντίθετα έδειξαν αντίδραση και
παίζοντας ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας
έκαναν την ανατροπή, πριν από την ανά-
παυλα του ημιχρόνου. Στην επανάληψη
ο ΑΠΟΕΛ έκανε σωστή διαχείριση, πέ-
τυχε και τρίτο γκολ, ενώ ο Μπερτόλιο
αστόχησε από τα 11 βήματα με το σκορ
στο 3-1. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστε-

ρήσεων ο Πιντσέλι μείωσε σε 3-2 με αυ-
στηρό πέναλτι που έδωσε ο Νικολαΐδης.

Ντε Καμάργκο, Αστίθ και Γιαννιώτας
οι σκόρερ των πρωτοπόρων της βαθμο-
λογίας, που έχουν την ευκαιρία την ερ-
χόμενη αγωνιστική να κερδίσουν την
ΑΕΚ και να εδραιωθούν για τα καλά
στην κορυφή.  

Γεμάτο ημίχρονο
Τρία γκολ και αρκετές φάσεις για περισ-
σότερα γκολ σημάδεψαν το πρώτο ημί-
χρονο στο Δασάκι. Το παιγνίδι ήταν αρκετά
καλό και αν εξαιρέσουμε το πρώτο πεν-
τάλεπτο που ήταν αναγνωριστικό, η συ-
νέχεια ήταν διαφορετική. Ο Εθνικός πα-
τούσε καλύτερα στα αρχικά στάδια του
αγώνα, σε αντίθεση με τον ΑΠΟΕΛ που
δεν προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του
αγώνα. Οι γηπεδούχοι αφού προειδο-
ποίησαν με τον Ενέσκου στο 6ο λεπτό, ο
Χατζηβασίλης έδωσε προβάδισμα στο
13ο λεπτό, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερο
ενδιαφέρον στο παιγνίδι. Ο ΑΠΟΕΛ θέ-
λησε να αντιδράσει άμεσα και προσπάθησε
να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινή-

σεων. Όσο ο χρόνος κυλούσε, οι παίκτες
του Κρίστιανσεν τόσο μεγαλύτερη πίεση
ασκούσαν στον αντίπαλο. Στο 23’ ο Ντε
Καμάργκο έπειτα από μπαλιά του Αλω-
νεύτη έκανε το 1-1, δίνοντας το σύνθημα
για την ανατροπή. Από εκείνο το σημείο
οι «γαλαζοκίτρινοι» κυριάρχησαν στον
αγωνιστικό χώρο και παίζοντας είτε από
τα άκρα είτε από τον άξονα, δημιούργησαν
αρκετές κλασικές ευκαιρίες με Ντε Κα-
μάργκο και Εφραίμ. Παρόλα αυτά, οι
πρωταθλητές βρήκαν τον τρόπο να πάνε
στα αποδυτήρια με το προβάδισμα, καθώς
στο 38ο λεπτό ο Αστίθ με σουτ εντός πε-
ριοχής, έφερε τα κάτω-πάνω.

Κακό θέαμα αλλά με γκολ
Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του
αγώνα δεν ήταν καλή. Ο ρυθμός έπεσε
αισθητά. Ο ΑΠΟΕΛ έκανε διαχείριση
του προβαδίσματός του και ο Εθνικός
προσπάθησε να ανατρέψει ανεπιτυχώς
τα δεδομένα. Καμία από τις δύο ομάδες
δεν μπόρεσε να φτιάξει επικίνδυνες
φάσεις στην επανάληψη. Και ουσια-
στικά όλα τελείωσαν στο 78ο λεπτό,

όταν οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 3-1
με τον Γιαννιώτα. Η φάση ξεκίνησε με
λάθος στην άμυνα του Εθνικού. Ο
Αλωνεύτης επωφελήθηκε και την κα-
τάλληλη στιγμή έδωσε έτοιμο γκολ
στον Ελλαδίτη. Ο ΑΠΟΕΛ είχε την ευ-
καιρία να κάνει το 4-1 στο 81’ αλλά ο
Μπερτόλιο αστόχησε στο πέναλτι που
κέρδισε. Σε αντίθεση με τον Πιντσέλι
που ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα
στην τελευταία φάση του αγώνα, μει-
ώνοντας σε 2-3. 

Διαιτητής: Χρ. Νικολαΐδης
Κίτρινες: Ζελάγια, Χατζηβασίλης, Κυ-
πριανού, Ενέσκου, Κρατσούνοφ (6η)/Γιαν-
νιώτας
Eθνικός Άχνας: Μπογκατίνοφ, Ενέσκου,
Κυπριανού, Κρατσιούνοφ, Φιλίποβ, Στόι-
τσεφ, Πιντσέλι, Κιπιάνι, Χατζηβασίλης,
Ζελάγια, Ιλουρίτσε (61' Παπαγεωργίου).
ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Αστιθ, Μερκής, Αρ-
τυματάς, Ιωάννου, Μοράις, Βινίσιους,
Γιαννιώτας (90+ Παπαφώτης), Αλωνεύτης
(84' Λάγο), Εφραίμ (69' Μπερτόλιο), Ντε
Καμάργκο.

Ικανοποιημένος παρουσιάστηκε στη συ-
νέντευξη Τύπου ο Τόμας Κρίστιανσεν, ο
οποίος συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές
του. Ο Δανός τεχνικός αναφέρθηκε και
στην ενίσχυση της ομάδας, λέγοντας ότι
θα γίνει ακόμα πιο δυνατή και έστρεψε
την προσοχή του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά: «Είμαι πολύ χαρούμενος
για τη νίκη. Ξέραμε ότι θα ήταν ένα δύ-
σκολο παιχνίδι, αν αναλογιστούμε και
την κατάσταση του γηπέδου. Ήταν δύσκολο
για την εφαρμογή του ποδοσφαίρου λόγω
της κατάστασης του αγωνιστικού χώρου.
Δεν μπορούσαν να κοντρολάρουν εύκολα
την μπάλα οι παίκτες. Στόχος μας ήταν να
κατακτήσουμε τους τρεις βαθμούς. Είμαι
ικανοποιημένος από την αντίδραση των
παικτών μου. Θέλω να τους πω συγχα-
ρητήρια. Ήταν επίσης πάρα πολύ ση-

μαντικό που είδαμε τον κόσμο στο γήπεδο
σήμερα. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε το
επόμενο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ».

Για τις προσθήκες
των Γιαμπερέ και Μπαράλ:
«Η ομάδα γίνεται πιο ισχυρή με τις με-
τεγγραφές. Είμαι χαρούμενος με το ρόστερ
που έχω. Όλοι δουλεύουν και δίνουν το
μάξιμουμ και αυτό είναι το καλύτερο
για έναν προπονητή. Μπορούν να βοη-
θήσουν την ομάδα. Θα έχουμε άλλωστε
πολλά παιχνίδια μέσα στον Φεβρουάριο». 

«Κέρδισε δίκαια ο ΑΠΟΕΛ»
Στα ατομικά λάθη των παικτών αναφέρ-
θηκε ο Γιώτης Εγκωμίτης, ο οποίος αν-
τικατέστηκε τον Ιβανάουσκας στην συ-
νέντευξη Τύπου, λόγω της αποβολής

του Λιθουανού τεχνικού.
Αναλυτικά: «Είχαμε να αντιμετωπί-

σουμε την πρωτοπόρο ομάδα και ίσως
την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος.
Θέλαμε να συνεχίσουμε τα καλά παι-
χνίδια και να δυσκολέψουμε τον αντίπαλο.
Ξεκινήσαμε αρκετά καλά στο παιχνίδι.
Προηγηθήκαμε και βάλαμε δύσκολα
στο ΑΠΟΕΛ, όμως η συνέχεια δεν ήταν
καλή. Κάναμε κάποια ατομικά λάθη και
δώσαμε ευκαιρία στον αντίπαλο να προ-
ηγηθεί. Ζητήσαμε να πιέσουμε στο δεύ-
τερο ημίχρονο για να ισοφαρίσαμε, όμως
πάλι από δικό μας λάθος δώσαμε ευ-
καιρία στο ΑΠΟΕΛ να πετύχει και τρίτο
γκολ. Στο τέλος δίκαια κέρδισε το παιχνίδι.
Δώσαμε συγχαρητήρια στους παίκτες
μας. Είμαστε στους στόχους μας και θα
προσπαθήσουμε να τους πετύχουμε».

Κρίστιανσεν: «Τώρα κοιτάμε την ΑΕΚ»

Καθάρισε και πάει φορτσάτα στο ντέρμπι 
Η ομάδα του Κρίστιανσεν πέρασε με άνεση από το «Δασάκι»
και ετοιμάζεται για το ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ 

6’ Ο Ζελάγια έστρωσε την μπάλα

στον Ενέσκου, ο οποίος έκανε

δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα

έφυγε ελάχιστα έξω. 

13’ 1-0 Μετά από λάθος του

Αστίθ ο Χατζηβασίλης από κοντά

δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει

και να ανοίξει το σκορ. 

23’ 1-1 Ύστερα από γύρισμα του

Αλωνεύτη από αριστερά, ο Ντε

Καμάργκο με κοντινό πλασέ

έφερε το ματς στα ίσα.

24’ Μεγάλη ευκαιρία για τον

ΑΠΟΕΛ. Μετά από κάθετη πάσα

του Βινίσιους, ο Εφραίμ έφυγε

στην πλάτη της άμυνας, ντρίμ-

πλαρε τον τερματοφύλακα, αλλά

δεν μπόρεσε να πλασάρει, λόγω

της πίεσης που άσκησε ο Φιλί-

ποφ. Ο Εφραίμ ζήτησε έντονα

πέναλτι στη συγκεκριμένη φάση. 

28’ Νέα κλασική ευκαιρία για

τον ΑΠΟΕΛ. Ο Γιαννιώτας έδωσε

την μπάλα στον Ντε Καμάργκο, ο

Βραζιλιάνος έκανε το πλασέ από

πλεονεκτική θέση, αλλά η μπάλα

κόντραρε σε αμυντικό. 

38’ 1-2 Ύστερα από μελέ στην

περιοχή του Εθνικού, ο Αστίθ

με σουτ έφερε τα κάτω πάνω

για τον ΑΠΟΕΛ. 

40’ Ο Ζελάγια βρέθηκε σε θέση

βολής, αλλά το σουτ του ήταν

άστοχο.

49’ Σουτ του Εφραίμ εκτός πε-

ριοχής, η μπάλα έφυγε λίγο πά-

νω από το οριζόντιο δοκάρι. 

60' Σουτ του Μερκή... η μπάλα

κοντράρει και πάει.

78'  1-3 Λάθος στην άμυνα του

Εθνικού. Ο Αλωνεύτης έδωσε

ασίστ στον Γιαννιώτα και ο Ελ-

λαδίτης από κοντά έδωσε καθα-

ρό προβάδισμα στην ομάδα του. 

81’ Ο Μπερτόλιο κέρδισε πέναλ-

τι όταν ανατράπηκε από τον

Κρατσούνοφ, αλλά στην εκτέλε-

ση νικήθηκε από τον Μπογκατί-

νοφ. 

94’ 3-2 Ο Πιντσέλι από τα 11

βήματα μείωσε στο σκορ. 

Το φιλμ Του αγΩνα
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ΔΟΞΑ 1
82΄ πεν. Μπραούλιο

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 2
57΄ Αντάμοβιτς, 86΄ Πάσεκ

Νίκη-χρυσάφι πέτυχε η Καρμιώτισσα
στο Μακάρειο, όπου κατέβαλε με 2-1
τη Δόξα, έφτασε στους 23 βαθμούς και
ξέφυγε με 12β. από τη Δόξα, η οποία
παρέμεινε σε πολύ δύσκολη θέση με
11 βαθμούς στη 12η θέση. Όλο το
«ζουμί» ήταν στην επανάληψη, όπου
σημειώθηκαν και τα τρία γκολ με την
Καρμιώτισσα να παίρνει τη νίκη χάρις
σε γκολ του Πάσεκ στο 86'.

Στο α' 45λεπτο η Δόξα παρά την
πρωτοβουλία που είχε, φανέρωσε άλλη
μια φορά τη δυσκολία να σκοράρει. Η
Καρμιώτισσα αμύνθηκε σωστά και έβγα-
λε επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Στην επα-
νάληψη είχαμε όλες τις συγκινήσεις με
τα τρία γκολ να σημειώνονται σε αυτό το
διάστημα.

Η γηπεδούχος Δόξα από την αρχή
ανέλαβε να κάνει παιχνίδι. Ήταν η ομάδα

που «καιγόταν» περισσότερο για τη νίκη
και επιτέθηκε δημιουργώντας προϋπο-
θέσεις για το γκολ με πρωταγωνιστή τον
Κορομινάς. Η Καρμιώτισσα από την
άλλη είχε πρωτίστως έγνοια να μη δεχθεί
γκολ γι' αυτό και «μαζεύτηκε» πίσω κλεί-
νοντας χώρους. Κι όποτε είχε την ευκαιρία
έβγαινε σε αντεπίθεση.

Το παιχνίδι, παρά τον καλό ρυθμό
του, δεν είχε πολλές ευκαιρίες καθώς οι
προσπάθειες των ομάδων ήταν ημιτελείς,
αλλά μετά το ημίωρο όταν «άνοιξε»
είχαμε εκατέρωθεν καλές φάσεις.

Η καλύτερη ευκαιρία της Δόξας ήταν
στο 38', όταν ο Βοσκανιάν σταμάτησε
σωτήρια πάνω στη γραμμή σουτ του
Μπραούλιο. Η Καρμιώτισσα απείλησε
σοβαρά με σουτ του Μπάρμπαρο στο
25' και του Όρντος στο 41', τα οποία
σταμάτησε ο Νέγκρι. 

Η επανάληψη
Στο β' μέρος η Καρμώτισσα έδειξε την
ανωτερότητά της και την ευχέρειά της
στο σκοράρισμα. Προηγήθηκε στο 57'

με σουτ του Αντάμοβιτς μέσα στην πε-
ριοχή.

Η Δόξα προσπάθησε να αντιδράσει,
αλλά ήταν φλύαρη και δεν μπορούσε να
φτιάξει φάσεις. Παρόλα αυτά, κατάφερε
να ισοφαρίσει στο 82' με πέναλτι σε μια
φάση αμφισβητούμενη. Το κέρδισε ο
Μπραούλιο από τον Σταύρου και ο παθών
το αξιοποίησε ισοφαρίζοντας 1-1. Όμως,
δεν κράτησε ούτε το «Χ» η Δόξα καθώς
στο 86' ο Πάσεκ, που είχε μπει αλλαγή
με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 1-2.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Μασιάς
ΒΟΗΘΟΙ: Στ. Νικήτα, Γ. Σάββα
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λεονάρντο /Γουϊλερ 4η
ΔΟΞΑ: Νέγκρι, Πουτζιουρής, Παουλίνιο,
Λεονάρντο Ρεδόντο, Ρούντι, Γκόμεζ (72'
Ουϊλσον), Κάστρο Φοφάνα, Μπραούλιο,
Κορομινάς.  
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Ντραγκόγεβιτς, Βοσκα-
νιάν, Γουϊλερ, Μπάρμπαρο (65' Πάσεκ),
Αντάμοβιτς, Αρότσα, Σταύρου (90' Βαττής),
Λοκόμπε, Πόλιανετς (88' Ταραλίδης),
Σάλιακας, Όρντος.   

Νίκη-χρυσάφι η μια, οδυνηρή ήττα η άλλη 
Η Καρμιώτισσα πανηγύρισε νίκη… έξι βαθμών στο Μακάρειο επί της Δόξας

ΑΕΚ 1
87’ Ακοράν

ΑΕΖ 1
20’ Σεμέδο

Νίκος Νικολάου

Έκπληξη μεγατόνων είχαμε στη Λάρ-
νακα καθώς η ΑΕΚ «πλήρωσε» με
απώλεια άλλων δυο βαθμών απέναντι
σε ομάδα της ουράς. Χθες ήταν η ΑΕΖ,
η οποία με ήρωα της βραδιάς τον τερ-
ματοφύλακα Λένο Σωφρονίου, ο οποίος
γιόρτασε το γενέθλιά του με τον καλύ-
τερο τρόπο καθότι απέκρουσε πέναλτι
στο φινάλε και χάρισε στην ομάδα του
ένα πολύτιμο βαθμό (1-1) στο κεκλει-
σμένων των θυρών «ΑΕΚ Αρένα». Ο
Κύπριος κίπερ είπε «όχι» στον Τρι-
σκόφσκι που εκτέλεσε την εσχάτη των
ποινών και αποδείχθηκε ο μοιραίος
ης ομάδας του.

Η ΑΕΖ προηγήθηκε με τον Σεμέδο
(20’) και ισοφάρισε ο Ακοράν (87’). Με
αυτό το αποτέλεσμα που προκάλεσε την
αντίδραση κι αποδοκιμασίες του κόσμου

της ΑΕΚ, που εκδήλωσε τις διαμαρτυρίες
του έξω από το γήπεδο, η ομάδα της
Λάρνακας έμεινε 5 βαθμούς πίσω από
τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ.

Το παιχνίδι
Το σκηνικό του αγώνα ήταν αναμενόμενο
λόγω και της διαφοράς δυναμικότητας
που υπήρχε. Η ΑΕΚ μπήκε από το ξεκί-
νημα μπροστά επιδιώκοντας ένα γρήγορο
γκολ για να κάνει πιο εύκολα τα πράγματα.
Απέναντι στην ΑΕΖ, η οποία φυσιολογικά
κλείστηκε πίσω, οι γηπεδούχοι πλαγιο-
κόπησαν κι έφτιαξαν  ευκαιρίες, αλλά ο
Ακοράν ήταν άστοχος.

Σεμέδο και ψυχρολουσία (0-1)
Και δεν έφτανε αυτό, η ΑΕΚ δέχθηκε
ψυχρολουσία καθώς σε μια αντεπίθεση
στο 20’, ο Σεμέδο από μακριά και υπό
πίεση έπιασε σουτ που κατέληξε στα δί-
χτυα με τον Μίνιο να φέρει τεράστια ευ-
θύνη. Η αποδυναμωμένη ΑΕΖ έβαλε
από την αρχή δύσκολα στην ΑΕΚ, η
οποία καλείτο να δείξει αντίδραση και
χαρακτήρα. Το γκολ που δέχθηκε όμως
την επηρέασε πολύ και δεν είχε καθαρό

μυαλό η γηπεδούχος. Η οποία, παρά τη
συντριπτική κατοχή που είχε, δεν έβγαζε
ξεκάθαρες ευκαιρίες, όπως στο ξεκίνημα
με αποτέλεσμα να πάει στα αποδυτήρια
πίσω στο σκορ.

Η επανάληψη
Ο Χαραλαμπίδης άρχισε στην επανά-
ληψη στη θέση του Μαλόκου σε μια
προσπάθεια να αλλάξει κάτι στην επίθεση
της ΑΕΚ. Η οποία συνέχισε στο ίδιο μο-
τίβο, να επιτίθεται συνεχώς, αλλά να μην
μπορεί να φτιάξει μεγάλες φάσεις. Την
ίδια ώρα η ΑΕΖ αμυνόταν πολύ αποτε-
λεσματικά και οι παίκτες της κέρδιζαν
πολλές μονομαχίες.

Η ΑΕΚ δεν είχε το αντίδοτο και συνέ-
χισε να αναπτύσσεται αργά και με προ-
βλέψιμο τρόπο, με αποτέλεσμα να κάνει
το έργο της αντιπάλου πιο εύκολο. Στα
τελευταία λεπτά ο Μοϊσόφ πέρασε μπρο-
στά παίζοντας δίπλα από τον Τρισκόφσκι
στην περιοχή, ώστε να αξιοποιήσει κά-
ποια σέντρα με το ύψος του. 

Ο Ακοράν ισοφάρισε
Η πίεση της ΑΕΚ αυξήθηκε και τελικά

στο 87’ έφτασε στην ισοφάριση με σουτ
εκτός περιοχής του Ακοράν.

Χαμένο πέναλτι
Υπήρχε χρόνος για την ανατροπή
την οποία κυνήγησε μετά μανίας η
ΑΕΚ, η οποία κέρδισε πέναλτι στις
καθυστερήσεις, αλλά ο Τρισκόφσκι
κλότσησε την ευκαιρία, καθώς δεν
μπόρεσε να νικήσει το Σωφρονίου,
ο οποίος αποδείχθηκε σε πρόσωπο
του αγώνα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ορθοδόξου Ανδρέας
ΒΟΗΘΟΙ: Γεωργίου Παύλος, Ξενοφώντος
Χαράλαμπος
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Χρίστου, Σωφρονίου, Φελι-
σιέν
ΑΕΚ: Μίνιο, Ορτίθ, Χαραλάμπους, Μοϊ-
σόφ, Μουρίγιο, Μπόλιεβιτς (84’ Εγγλέ-
ζου), Λαρένα, Ακοράν, Τέτε, Τρισκόφσκι,
Μαλόκου (46’ Χαραλαμπίδης)
ΑΕΖ: Σωφρονίου, Χρίστου, Στυλιανού,
Παρασκευά, Σεμέδο, Μαμμίδης, Κα-
τσής, Φελισιέν, Αιμ. Παναγιώτου (64’
Ντίμα), Ποσίνκοβιτς (85’ Σκόπλιακ),
Ανδρέου

8’ Ο Λαρένα έβγαλε για τον Ακο-

ράν, αλλά το πλασέ του έφυγε

έξω.

12’ Αντεπίθεση της ΑΕΖ και σουτ

του Ανδρέου δίπλα από το δοκά-

ρι.

13’ Κάτω από τα δοκάρια ο Ακο-

ράν πλάσαρε πάνω από την

εστία.

18’ Σέντρα από τον Χαραλάμ-

πους και κεφαλιά του Ακοράν

στα χέρια του Σωφρονίου.

19’ Μακρινό σουτ του Λαρένα

απέκρουσε ο τερματοφύλακας.

20’ 0-1 Ο Σεμέδο υπό πίεση

αμυντικού και από μακρινή από-

σταση έπιασε σουτ με την μπάλα

να περνά κάτω από το σώμα του

Μίνιο που φέρνει μεγάλη ευθύνη.

33’ Σουτ του Ποσίνκοβιτς πάνω

από τα δοκάρια.

42’ Από σέντρα του Τέτε, ο έπιασε

κεφαλιά που απέκρουσε ο Σω-

φρονίου.

55’ Ο Χαραλαμπίδης έχασε το

κοντρόλ και την ευκαιρία από

πολύ κοντά να ισοφαρίσει.

56’ Δυνατό σουτ του Λαρένα μόλις

άουτ.

69’ Φάουλ του Χαραλαμπίδη και

κεφαλιά του Μοϊσόφ έξω.

79’ Ο Σωφρονίου με τα πόδια

απέκρουσε κοντινό σουτ του Τρι-

σκόφσκι.

85’ Σκαφτό σουτ του Εγγλέζου

απέκρουσε ο Σωφρονίου.

87’ 1-1 Ο Ακοράν εκτός περιοχής

με δυνατό σουτ νίκησε τον κίπερ

της ΑΕΖ.

89’ Ο Σωφρονίου απέκρουσε εν-

τυπωσιακά φάουλ του Εγγλέζου.

90’ Από φάουλ του Χαραλαμπίδη,

η κεφαλιά του Τρισκόφσκι πάνω

από την εστία.

90+4’ Ο Χρίστου ανέτρεψε τον

Τέτε και η ΑΕΚ κέρδισε πέναλτι. Ο

Τρισκόφσκι όμως δεν μπόρεσε να

νικήσει τον εντυπωσιακό Σωφρο-

νίου, ο οποίος απέκρουσε κόρνερ.

90+5’ Ο Ανδρέου έχασε ευκαιρία

να δώσει στο τέλος τη νίκη στην

ΑΕΖ.

Στο «ΑΕΚ Αρένα» βρέθηκε και ο
προπονητής της Ομόνοιας Τζον
Κάρβερ που «κατασκόπευσε» την
ΑΕΚ, την οποία θα αντιμετωπίσει
σύντομα στο πρωτάθλημα.

Στην «Αρένα»
ο Κάρβερ

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Νέο Χ-αρακίρι στην «Αρένα»
Θύμα έκπληξης έπεσε πάλι η ΑΕΚ απέναντι στην ΑΕΖ με χαμένο πέναλτι στο φινάλε
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Η Ανόρθωση έπαιξε για πρώτη φορά
φέτος πολύ καλό ποδόσφαιρο και κατά-
φερε να πάρει μια σημαντική νίκη, την
έκτη της στο πρωτάθλημα. Μια νίκη που
ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Μια νίκη
έξι βαθμών, αφού ήρθε σε βάρος του
Ερμή, ομάδας που έχει στόχο την έκτη
θέση και βρίσκεται εκεί το μεγαλύτερο
διάστημα στο πρωτάθλημα. Εκτός από
τους τρεις βαθμούς, η ομάδα της Αμμο-
χώστου έπεισε για πρώτη φορά ότι
μπορεί τουλάχιστον να μπει στην εξάδα,
αλλά και να είναι πιο απαιτητική στον
θεσμό του κυπέλλου, εκεί όπου μπορεί
να διεκδικήσει τον τίτλο και εισιτήριο
για την Ευρώπη. 

Η ομάδα του Ρόνι Λέβι έβγαλε χα-
ρακτήρα και άφησε πίσω της όλα εκείνα
τα αρνητικά στοιχεία του πρόσφατου
αλλά και του μακρινού παρελθόντος.
Τα πρώτα σημάδια βελτίωσης φάνηκαν
στο τελευταίο 20λεπτο του προηγού-
μενου ντέρμπι με την Ομόνοια. Όταν
οι «κυανόλευκοι» κατάφεραν να ισο-
φαρίσουν σε 2-2. Η αυτοπεποίθηση
των παικτών είναι τώρα μεγαλύτερη
και όλα άρχισαν να λειτουργούν όπως
πρέπει. Η τεχνική ηγεσία κατάφερε να
παίρνει τα μέγιστα από κάθε παίκτη
στο υπάρχον ρόστερ. Η πρώτη συμμε-
τοχή του Νίκολα Μίτροβιτς ήταν εν-
θαρρυντική και πολύ βοηθητική, όπως
και η επιστροφή του Ράγιος μετά από

αρκετό καιρό. Ποιότητα υπάρχει στην
ομάδα, αυτό που έλειπε ήταν η αυτο-
πεποίθηση, η πίστη και η σταθερότητα.
Τώρα υπάρχει μπροστά της ένα βατό,
όπως το χαρακτηρίζουμε, πρόγραμμα,
στο οποίο καλείται να σταθεροποιηθεί
σε αυτά τα επίπεδα και να καλύψει το
χαμένο έδαφος, ειδικά αυτό του πρώτου
γύρου. Στην επόμενη αγωνιστική φι-
λοξενεί στο «Παπαδόπουλος» την ου-
ραγό Αναγέννηση. Ακολούθως παίζει
στο Μακάρειο με τη Δόξα και μετά με
τον Εθνικό εντός έδρας. Στην 25η αγω-

νιστική πάει δίπλα στο ΓΣΖ για να αντι-
μετωπίσει την Καρμιώτισσα και στην
τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης
θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα στο πιο
δύσκολό της παιχνίδι. Οι δύο βαθμοί
από την έκτη θέση δεν είναι πολλοί,
αλλά οι μνηστήρες της έκτης θέσης δεν
είναι μόνο δύο, αλλά πάνω από την
Ανόρθωση είναι και η Σαλαμίνα και ο
Εθνικός. Αυτό κάνει δύσκολο το έργο
της Ανόρθωσης, γι' αυτό και επιβάλλεται
να σταθεροποιηθεί και να δώσει συνέ-
χεια στις νίκες.

Αντίο Ίσμα και ενίσχυση
με Άνταλ
Συγκινητικός στο τελευταίο του παιχνίδι
με την Ανόρθωση ήταν ο Ισμαΐλ Γκον-
σάλβες. Ήταν αρχηγός, σκόραρε δύο
τέρματα και αποθεώθηκε όταν αντικα-
ταστάθηκε στο τέλος του αγώνα. Ο Ρου-
μάνος επιθετικός Λίβιου Άνταλ τον αν-
τικατέστησε ήδη στο ρόστερ και από το
επόμενο παιχνίδι με την Αναγέννηση
θα είναι στη διάθεση του Ρόνι Λέβι, αν
προχωρήσουν κανονικά τα διαδικαστικά
και η εγγραφή του.

ΑΡΗΣ

Κωστής�Σταυρινίδης

Το βαθμολογικό κέρδος είναι το ζη-
τούμενο για τον Άρη στο σημερινό
λεμεσιανό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΛ.
Η ομάδα του Νικόλα Μαρτίδη βρί-
σκεται σε ανοδική πορεία και θέλει
να το δείξει και κόντρα στη συμπολίτιδα
ομάδα, από την οποία ψάχνει τη ρεβάνς
και για τον αποκλεισμό του από το
κύπελλο. Φυσικά ο κύριος λόγος που
ο Άρης θέλει το κέρδος σήμερα είναι
για να συνεχίσει την προσπάθειά του
για να παραμείνει στην κατηγορία. Ο
μοναδικός απών σήμερα είναι ο Πα-
χίπης, που έχει συμπληρώσει απα-
γορευτικό αριθμό καρτών. Όλοι οι
υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη
διάθεση του κ. Μαρτίδη, ο οποίος θα
παρατάξει ό,τι καλύτερο διαθέτει για
να μπορέσει η ομάδα να του να φθάσει
στον στόχο της. Όσον αφορά το αρχικό
σχήμα, πιθανότατα θα είναι ο Γιαννα-
κόπουλος στο τέρμα. Δεξιά ο Ράσμους
και αριστερά ο Ράντου. Στο κέντρο
της άμυνας θα είναι οι Ευσταθίου και
Αλβάρες. Στη μεσαία γραμμή σίγουροι
είναι οι Αουρέλιο και Μάρτινς, ενώ
την 3η θέση διεκδικούν οι Παναγή
και Γιούσεφ. Στα φτερά μάλλον θα
είναι οι Μαραγκουδάκης και Παύλου,
και στην κορυφή της επίθεσης ένας
εκ των Σκούρτη ή Γκονζάλες. Δεν θα
είναι έκπληξη πάντως, αν ο τεχνικός
του Άρη επιλέξει για το αρχικό σχήμα
τον Κολομβιανό επιθετικό Όσκαρ. 

Ψάχνει για κέρδος
στο λεμεσιανό
ντέρμπι

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Με μοναδικό στόχο να δώσει συνέχεια
στις νίκες της, η ΑΕΛ υποδέχεται σήμερα
τον Άρη στο λεμεσιανό ντέρμπι. Οι «κί-
τρινοι» του Πάμπου Χριστοδούλου, με
αέρα από τις τρεις προηγούμενες νίκες
τους σε βάρος του συμπολίτη τη φετινή
χρονιά, θέλουν ακόμα ένα τρίποντο που
θα τους δώσει την ευκαιρία να παρα-
μείνουν σε τροχιά κορυφής, και να δουν
με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια.
Η ψυχολογία της ομάδας έχει φτιάξει
μετά τις νίκες σε πρωτάθλημα και κύ-
πελλο, ενώ και η αυτοπεποίθηση των
ποδοσφαιριστών είναι σε υψηλά επίπεδα. 

Ο τεχνικός των «κιτρίνων» της Λε-
μεσού προετοίμασε την ομάδα του για
ένα εντελώς διαφορετικό παιγνίδι από
το πρόσφατο του κυπέλλου. Ζήτησε από
τους παίκτες του να μπουν από την αρχή
δυνατά, να προσπαθήσουν να σημει-
ώσουν ένα τέρμα νωρίς, που θα τους
επιτρέψει να φέρουν τον αγώνα στα
μέτρα τους και να μην επιτρέψει στον
Άρη να ελπίζει σε κέρδος. Τους είπε τι
πρέπει να προσέξουν και τι να εκμεταλ-
λευτούν. Το ζητούμενο για την ΑΕΛ είναι
να είναι επιθετικά καλή, να εκμεταλλευτεί
τις ευκαιρίες και να κρατήσει ανέπαφη
την εστία της. 

Μοναδικός απών από τον σημερινό
αγώνα θα είναι ο τιμωρημένος με κάρτες
Αρουαμπαρένα. Τη θέση του στην κο-
ρυφή της επίθεσης θα πάρει ο Σάσι.
Φυσικά δεν υπολογίζεται ούτε ο Σόουσα,
ο οποίος δεν θα αγωνιστεί ξανά τη φετινή
σαιζόν. Για πρώτη φορά στη διάθεση
του κ. Χριστοδούλου είναι ο Ρουμάνος
κεντρικός αμυντικός Μιτρέα. Ο τεχνικός
της λεμεσιανής ομάδας είχε την ευκαιρία
να ξεκουράσει κάποιους ποδοσφαιριστές
στον αγώνα του κυπέλλου, έτσι ώστε να
τους έχει σήμερα φρέσκους. 

Πιθανή ενδεκάδα
Με αυτά τα δεδομένα η 11άδα της ΑΕΛ
σήμερα θα αποτελείται από τον Ρομό
στο τέρμα. Δεξιά θα είναι ο Αϊρόσα και
αριστερά ο Φορτούνα. Στο κέντρο της
άμυνας οι Τζούνιορ και Λαφράνς. Στη
μεσαία γραμμή αναμένεται να αγωνι-
στούν οι Σοάρες, Νικολάου και Πίτι, στα
φτερά οι Γεωργιάδης και Μέσκα και

στην κορυφή της επίθεσης ο Σάσι. Θα
έχει ενδιαφέρον να δούμε αν ο κ. Χρι-
στοδούλου επιλέξει τον Πίτι για το αρχικό
σχήμα. Είναι πιθανόν ανάλογα με την
εξέλιξη του αγώνα να πάρει χρόνο συμ-
μετοχής και ο Μιτρέα, αφού ο κ. Χρι-
στοδούλου θέλει να τον έχει στη διάθεσή
του στα ντέρμπι που θα ακολουθήσουν
μετά το παιγνίδι της ερχόμενης αγωνι-

στικής με την ΑΕΖ. 

Περιμένουν κόσμο
Παρά το εργάσιμο της ημέρας, στην ΑΕΛ
περιμένουν ότι οι φίλοι της θα δώσουν
μαζικά το παρών τους στο Τσίρειο και
θα ενισχύσουν την προσπάθεια των πο-
δοσφαιριστών τους, για να πάρουν ακόμα
μια νίκη που θα τους διατηρήσει στα

υψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Είναι
γι' αυτό που η διοίκηση της λεμεσιανής
ομάδας όρισε την τιμή του εισιτηρίου
στα 10 ευρώ γενική είσοδος. Θα υπάρχει
προπώληση στην μπουτίκ της ομάδας
μέχρι το μεσημέρι (09:00-13:00), ενώ
εισιτήρια θα υπάρχουν και στα ταμεία
του Τσιρείου τα οποία θα ανοίξουν στις
17:30. 

Βελτιωμένη, ενισχυμένη και πειστική
Ήταν μεγάλη «κυρία», έβγαλε χαρακτήρα και απέδειξε ότι μπορεί
τουλάχιστον να πάρει την 6η θέση

Τρίποντο για να μείνει σε τροχιά κορυφής
Οι «γαλαζοκίτρινοι» θέλουν σήμερα την 4η νίκη επί του Άρη στη φετινή περίοδο
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ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Το νικηφόρο σερί συνεχίστηκε και ο Απόλ-
λωνας πέρασε και από το Παραλίμνι. Χωρίς
να πιάσει την απόδοση των προηγούμενων
αγώνων, με πολύ άγχος, σε έναν κακό
αγωνιστικό χώρο και σε περίεργες καιρικές
συνθήκες, κατάφερε να κάμψει την αντί-
σταση της μαχητικής Αναγέννησης και
συνεχίζει την αναρρίχησή του. Το σημαντικό
για τη λεμεσιανή ομάδα είναι οι τρεις
βαθμοί και η 7η στη σειρά νίκη του. Επίσης
είναι σημαντικό ότι κατάφερε να κερδίσει
ένα παιγνίδι στο οποίο δεν ήταν καλός στο
β ημίχρονο. Γιατί στο πρώτο είχε τις ευκαι-
ρίες για να καθαρίσει το τρίποντο και να
μην αγχωθεί στο τέλος. Όμως δεν τις αξιο-
ποίησε και στην επανάληψη αναγκάστηκε
σε ένα ψυχοφθόρο παιγνίδι που τον έβγαλε
όμως νικητή και αυτό είναι που έχει αξία
στο τέλος της ημέρας. 

Ο τεχνικός του Απόλλωνα Σωφρόνης
Αυγουστή τα είπε πολύ σωστά μετά το
τέλος του αγώνα στο Παραλίμνι, δεί-
χνοντας πως είναι προσγειωμένος, ξέρει
να πατά τα πόδια του στη γη και είναι
αποφασισμένος να πετύχει με την ομάδα
του τον στόχο της, που δεν είναι άλλος
να πλησιάσει την κορυφή και να διεκδι-
κήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Είπε
χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ σημαντικό
μια μέρα να μην είσαι στα καλά σου
αλλά να παίρνεις το αποτέλεσμα. Θα
δούμε τι δεν πήγε καλά και θα το διορ-
θώσουμε για να είμαστε έτοιμοι στα επό-
μενα παιχνίδια. Το πιο σημαντικό ήταν
ότι ο κόσμος ήταν δίπλα μας μέσα στο
κρύο μέχρι το τέλος και πρέπει να συνε-
χίσει να είναι δίπλα μας». 

Ο Άντον Μάγκλιτσα ήταν ο πρωτα-
γωνιστής του Απόλλωνα. Ο Κροάτης
επιθετικός, με το τέρμα που σημείωσε
στο Παραλίμνι, έφθασε τα έξι στο πρω-
τάθλημα και χάρισε στην ομάδα του

ακόμα μια νίκη. Ο Μάγκλιτσα από την
ημέρα που ανέλαβε την ομάδα ο Σω-
φρόνης Αυγουστή έχει αγωνιστεί σε έξι
αγώνες και έχει σκοράρει στους τέσσερεις.
Έβαλε γκολ με ΑΕΖ, ΑΕΚ, Ερμή και Ανα-
γέννηση, ενώ δεν σκόραρε με τον Άρη
(είχε περάσει στο παιγνίδι στο 65) και
με Ομόνοια. Δεν αγωνίσθηκε μόνο στον
αγώνα με την ΑΕΛ αφού ήταν τιμωρη-
μένος με κίτρινες κάρτες.

Και τώρα κύπελλο
Μπροστά του ο Απόλλωνας έχει τον
αγώνα με την ΑΕΖ την Τετάρτη στο Τσί-
ρειο, όπου στόχος του είναι η καθαρή
νίκη για να εξασφαλίσει την πρόκρισή
του από τον πρώτο αγώνα. Αμέσως μετά
ακολουθεί ο αγώνας με την Δόξα στο
Τσίρειο, στον οποίο δεν θα αγωνιστεί ο
Ρομπέρζ που συμπλήρωσε 6 κίτρινες
κάρτες. Ο Γκόμεες αποχώρησε με μυϊκό

τραυματισμό προχθές και όλοι περιμέ-
νουν τα αποτελέσματα των εξετάσεών
του σήμερα για να διαπιστωθεί η σοβα-
ρότητα του τραυματισμού του.

Αν ο Απόλλωνας κερδίσει τη Δόξα
το Σάββατο, θα φθάσει τις οκτώ σερί
νίκες στο πρωτάθλημα. Η τελευταία
φορά που οι κυανόλευκοι είχαν σημει-
ώσει οκτώ νίκες στη σειρά ήταν την πε-
ρίοδο 2003-04 με προπονητή τον Ίλιε

Ντουμιτρέσκου και με τον Σωφρόνη
Αυγουστή τότε βασικό τερματοφύλακα.
Το σερί της λεμεσιανής ομάδας ξεκίνησε
την 6η αγωνιστική με τον Ονήσιλο και
σταμάτησε την 14η αγωνιστική, όταν
έχασε από την Αναγέννηση στη Λεμεσό.
Τότε ο Απόλλωνας κέρδισε κατά σειρά
Ονήσιλο 3-1, Διγενή 1-0, ΕΝΠ 3-0,
Ομόνοια 3-1, Πάφος 2-0, ΑΕΚ 1-0, ΑΕΛ
2-0 και Δόξα 5-0.

Κρατούν την ουσία και διορθώνουν τα λάθη 

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ�ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Η Ομόνοια έκανε το καθήκον της. Δεί-
χνοντας χαρακτήρα και στοιχεία ομάδας
που ξέρει να αντιδρά στα δύσκολα, επέ-
στρεψε στις επιτυχίες σε βάρος της Σαλαμίνας
και τώρα εναπόκειται στην ίδια να «πατήσει»
πάνω σ' αυτή τη νίκη και να πραγματοποι-
ήσει την αντεπίθεσή της στην τελική ευθεία
του β γύρου του πρωταθλήματος, με απώ-
τερο στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα
στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Ήταν
η δωδέκατη φετινή για τους «πράσινους»,
η οποία συνοδεύτηκε και με καλή εμφάνιση
και κυρίως με το «μηδέν» παθητικό στην
άμυνα, κάτι που επισήμανε και ο Τζον
Κάρβερ μετά το τέλος του αγώνα. Η Ομόνοια
δείχνει να έχει δυνατό σφυγμό και δυνα-
τότητες, τις οποίες θα πρέπει να εκμεταλ-
λευτεί και να μη δίνει δικαιώματα. Το
προχθεσινό παιχνίδι με τη Σαλαμίνα θα
πρέπει να αποτελέσει έναν καλό οδηγό
για τους «πράσινους». 

Η «μαγική» τριάδα
Η Ομόνοια είχε συνολικά καλή παρουσία
στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.
Είχε τον έλεγχο και έφτιαχνε ευκαιρίες,
χάρη κυρίως στην επιθετική της τριάδα,
που απετελείτο από τους Χριστοφή-Σέ-
ρινταν και Ντάρμπισιάϊρ. Θα πρέπει να
γίνει ιδιαίτερη αναφορά στους τρείς
αυτούς ποδοσφαιριστές, καθώς η συ-
νεργασία τους έφτασε σε πολύ υψηλά
επίπεδα αποτελεσματικότητας, στέλλοντας
ξεκάθαρα το μήνυμα ότι, με τριάδα στην
επίθεση η Ομόνοια είναι πολύ καλύτερη
και επικίνδυνη. Ο Χριστοφή συνεχίζοντας

με κεκτημένη ταχύτητα από το προηγού-
μενο παιχνίδι με την Ανόρθωση, έκανε
άλλο ένα εξαιρετικό παιχνίδι παίζοντας
στη φυσική του θέση, στο δεξί άκρο της
επίθεσης. Με την ταχύτητα του ξεκλείδωσε
αρκετές φορές την άμυνα της Σαλαμίνας
και αφού σέρβιρε το πρώτο γκολ στον
Σέρινταν, δημιούργησε και το δεύτερο
γκολ που προήλθε από αυτογκόλ. Ο διε-
θνής επιθετικός είχε συμμετοχή και στο
τρίτο γκολ, όταν η σέντρα του βρήκε τον
Σέρινταν, ο οποίος με κεφαλιά-ασίστ,

έδωσε την ευκαιρία στον Σέρινταν να
επιστρέψει στα γκολ, φτάνοντας τα 17
συνολικά τέρματα. Όσο για τον Σέρινταν
έφτασε τα 8 γκολ στο πρωτάθλημα και
το γεγονός ότι η πολύ καλή του απόδοση
συνοδεύτηκε από γκολ και ασίστ, βάζει
δύσκολα στον Νταμπίζα, καθώς η Γιαγ-
κελόνια επιμένει για απόκτησή του.

Μπρέβελντ, Αζίζ και… Άρνασον
Στα θετικά της προχθεσινής νίκης της
Ομόνοιας καταγράφεται και το ντεμπούτο

που έκαναν οι νεοφερμένοι Μπρέβελντ
και Αζίζ. Αμφότεροι έδειξαν καλά στοιχεία,
αν και δεν μπορεί να γίνει αξιόπιστη
κριτική, λόγω των συνθήκων του αγώνα.
Ο μεν Μπρέβελντ έδειξε στοιχεία έμ-
πειρου και ποιοτικού ποδοσφαιριστή
που ξέρει να ανακόψει αντίπαλες επιθέ-
σεις, να κρατήσει μπάλα και να κάνει
παιχνίδι, ο δε νεαρός Αζίζ δείχνει να
έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά που συ-
νοδεύονται από ταχύτητα. Αν σ' αυτούς
προσθέσουμε και τον Ισλανδό κεντρικό

αμυντικό Άρνασον, ο οποίος προβάρει
τα «πράσινα», τότε υπάρχει η προοπτική
η Ομόνοια να παρουσιαστεί ακόμη κα-
λύτερη στη συνέχεια και να διεκδικήσει
με αξιώσεις τους στόχους της. 

Τέλος ο Παντελειάδης 
Παρελθόν αποτελεί από χθες από την
Ομόνοια ο Θανάσης Παντελειάδης. Όπως
ανακοίνωσε η διοίκηση των «πρασίνων»
ο Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής θα δοθεί
δανεικός στον Ατρόμητο Αθηνών. 

Απέκτησε ξανά προοπτική

Στον αγώνα κυπέλλου επικεντρώθηκε η προσοχή στο «Κολόσσι»
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Η επέλαση προς τον τίτλο συνεχίστηκε
Ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Βέροια, ενώ απώλειες είχαν όλοι εκτός του ΠΑΟΚ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Η επέλαση του πρωτοπόρου Ολυμ-
πιακού συνεχίστηκε και στη Βέροια,
καθώς πέρασε νικηφόρα με 2-1 επί
της «βασίλισσας του Βορρά», στο ματς
που έκλεισε την «αυλαία» της 18ης
αγωνιστικής της Super League κι έτσι
αύξησε κι άλλο τη διαφορά από τους
διώκτες του, που όλοι εκτός του ΠΑΟΚ
έφεραν ισοπαλίες. Οι Φορτούνης στο
11’ και Μιλιβόγεβιτς στο 35’ τα γκολ
των «ερυθρολεύκων», ο Σαρπόνγκ στο
24’ ισοφάρισε προσωρινά για τους γη-
πεδούχους. Οι «ερυθρόλευκοι» απέ-
χουν πλέον 13 βαθμούς από τον Πα-
νιώνιο και την Ξάνθη, 14 από τον Πα-
ναθηναϊκό, 16 από τον ΠΑΟΚ και 19
από την ΑΕΚ και τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο ΠΑΟΚ 1-0
Ούτε το αριθμητικό μειονέκτημα

για μία ώρα αγώνα δεν στάθηκε ικανό
να διακόψει την ξέφρενη πορεία του
ΠΑΟΚ, που επικράτησε 1-0 του Πα-
ναιτωλικού στο Αγρίνιο. Ο Μυστακίδης
στο 62’ σημείωσε το μοναδικό γκολ
για τον ΠΑΟΚ που αγωνίστηκε με
δέκα παίκτες από το 32’ λόγω αποβολής
του Αθανασιάδη με απευθείας κόκκινη
κάρτα.

Κάκιστος Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός, μετά από άθλια

εμφάνιση, παραχώρησε ισοπαλία 0-0
στον Λεβαδειακό στο «Απόστολος Νι-
κολαϊδης». Η απώλεια αυτή σημαίνει
ότι οι «πράσινοι» έχασαν την ευκαιρία
να ξεπεράσουν την Ξάνθη και τον Πα-
νιώνιο και παραμένουν στην 4η θέση
της βαθμολογίας. Ομάδα χωρίς αρχή

και τέλος, επί 90 λεπτά χωρίς ούτε μία
οργανωμένη επίθεση η οποία να κα-
ταλήξει σε τελική προσπάθεια. Όσο
για τους φιλοξενούμενους, κατέκτησαν
πανάξια έναν πολύτιμο βαθμό στην
προσπάθειά τους να απομακρυνθούν
από την επικίνδυνη ζώνη.

Τα άλλα ματς
Ατρόμητος και ΠΑΣ Γιάννινα ανα-

δείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι. 
Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ λίγο

πριν από το ημίχρονο, ο Πλατανιάς νί-
κησε 2-1 την Κέρκυρα στην Κρήτη
και «έπιασε» τον ΠΑΣ Γιάννινα στην
7η θέση.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ
στις αναμετρήσεις για την 17η αγωνι-

στική της Super League:
Ηρακλής-ΑΕΛ  1-1 (43’αυτ. Ρέντζας

- 10’ Ρέντζας)
Αστέρας Τρ.-Πανιώνιος  1-1 (43’πεν.

Μάσα - 47’ Ταπόκο)

Ξάνθη-ΑΕΚ 0-0
Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός  0-0
Ατρόμητος-ΠΑΣ Γιάννινα  1-1 (60’

Λε Ταλέκ - 90+5’ Κόντε)
Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ   0-1 (62’

Μυστακίδης)
Πλατανιάς-Κέρκυρα 2-1 (48’ Βάν-

τερσον, 84’πεν. Μανούσος - 39’ Του-
ράμ)

Βέροια-Ολυμπιακός  1-2 (24’ Σαρ-
πόνγκ - 11’ Φορτούνης, 35’ Μιλιβόγε-
βιτς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 18 38-9 45

2. Πανιώνιος 18 24-14 32

3. Ξάνθη 18 22-16 32

4. Παναθηναϊκός 18 21-11 31

5. ΠΑΟΚ 17 24-11 29

6. ΑΕΚ 18 25-16 26

7. ΠΑΣ Γιάννινα 18 19-17 26

8. Πλατανιάς 18 18-20 25

9. Ατρόμητος 18 19-26 23

10. Αστέρας Τρ. 18 19-23 20

11. Παναιτωλικός 18 21-25 19

12. Κέρκυρα 17 15-21 17

13. ΑΕΛ 17 16-23 16

14. Λεβαδειακός 18 13-32 14

15. Βέροια 18 11-28 13

16. Ηρακλής 17 14-25 9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

1. Ρεάλ Μαδρ. 18 48-17 43

2. Μπαρτσελόνα 20 52-18 42

3. Σεβίλη 20 43-28 42

4. Ατλέτικο Μαδρ. 20 34-16 36

5. Σοσιεδάδ 19 31-25 35

6. Βιγιαρεάλ 20 28-14 34

7. Μπιλμπάο 20 26-22 32

8. Θέλτα 20 31-33 30

9. Εσπανιόλ 20 28-27 29

10. Εϊμπάρ 20 28-29 29

11. Λας Πάλμας 19 28-30 25

12. Αλαβές 20 17-20 24

13. Μπέτις 20 21-31 23

14. Μάλαγα 20 28-34 22

15. Βαλένθια 18 28-33 19

16. Λα Κορούνια 20 25-32 19

17. Λεγανές 20 15-33 18

18. Χιχόν 20 20-39 13

19. Οσασούνα 20 21-43 10

20. Γρανάδα 20 16-44 10

ΙΤΑΛΙΑ

1. Γιουβέντους 21 44-16 51

2. Ρόμα 22 44-21 47

3. Νάπολι 21 47-24 44

4. Ίντερ 22 37-23 42

5. Λάτσιο 22 35-25 40

6. Αταλάντα 22 34-25 39

7. Μίλαν 21 32-26 37

8. Φιορεντίνα 21 36-28 34

9. Τορίνο 22 39-32 31

10. Ουντινέζε 22 27-29 28

11. Κιέβο 22 22-30 28

12. Μπολόνια 21 21-26 27

13. Σαμπντόρια 22 25-29 27

14. Κάλιαρι 22 32-46 27

15. Τζένοα 22 27-32 25

16. Σασουόλο 22 31-37 24

17. Εμπολι 22 13-30 21

18. Κροτόνε 21 20-37 13

19. Παλέρμο 21 17-41 10

20. Πεσκάρα 21 16-42 9

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1. Μπάγερν 18 42-11 45

2. Λειψία 18 36-16 42

3. Αϊντραχτ 18 23-15 32

4. Χόφενχαϊμ 18 31-19 31

5. Ντόρτμουντ 18 37-20 31

6. Χέρτα 18 26-21 30

7. Κολωνία 18 27-16 29

8. Φράιμπουργκ 18 24-30 26

9. Λεβερκούζεν 18 28-28 24

10. Σάλκε 18 21-20 21

11. Μάιντς 18 26-30 21

12. Άουγκσμπουργκ 18 15-20 21

13. Γκλάντμπαχ 18 18-27 20

14. Βόλφσμπουργκ 18 17-26 19

15. Βέρντερ Βρέμης 18 22-38 16

16. Ίνγκολσταντ 18 17-29 15

17. Αμβούργο 18 15-35 13

18. Ντάρμσταντ 18 12-36 9

ΓΑΛΛΙΑ

1. Νις 22 38-15 49

2. Μονακό 21 64-21 48

3. Παρί Σ.Ζ. 21 41-15 45

4. Λιόν 21 40-25 37

5. Σεντ Ετιέν 22 24-18 33

6. Μαρσέιγ 22 29-27 33

7. Μπορντό 22 24-27 32

8. Γκενγκάν 22 28-26 31

9. Ρεν 22 22-26 30

10. Τουλούζ 22 22-26 26

11. Λιλ 22 21-27 26

12. Ναντ 22 15-29 26

13. Ντιζόν 22 30-32 24

14. Νανσί 21 16-25 24

15. Μονπελιέ 22 30-39 23

16. Ανζέ 22 19-28 23

17. Μπαστιά 22 19-26 22

18. Καέν 21 24-36 22

19. Μετς 21 21-38 21

20. Λοριάν 22 25-46 18

Στοπ για την
Μπαρτσελόνα

ΙΣΠΑΝΙΑ

Το σερί της Μπαρτσελόνα διεκόπη
απότομα στη Σεβίλη, καθώς η ομάδα
του Λουϊς Ενρίκε έμεινε στο 1-1. Ή
μάλλον, κατόρθωσε να αποδράσει με
έναν βαθμό, αφού ο Λουϊς Σουάρες
ήταν αυτός που ισοφάρισε στο 90’.
Αυτό σημαίνει ότι η «Μπάρτσα» πα-
ραμένει πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης,
ενώ έχει πλέον δύο ματς περισσότερα.

Το καλύτερο δώρο στη Ρεάλ Μα-
δρίτης έκανε η Εσπανιόλ. Η ομάδα της
Βαρκελώνης κέρδισε με 3-1 τη Σεβίλη.
Η Μπιλμπάο κέρδισε με ανατροπή 2-
1 τη Χιχόν. Τα αποτελέσματα στην 20ή
αγωνιστική της Πριμέρα Ντιβιζιόν:

Οσασούνα-Μάλαγα 1-1 (76’ Τσά-
ουσιτς - 79’ Καμάτσο)

Βιγιαρεάλ-Γρανάδα 2-0 (42’ Σοριά-
νο, 73’ Αλβάρο)

Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0
Εϊμπάρ-Λα Κορούνια 3-1 (4’ Αντριάν,

15’ Ενριτς, 72’ Λεζέν - 19’ Τσολάκ)
Λεγανές-Θέλτα 0-2 (32’ Λεμος, 67’

Γκουϊντέτι)
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 1-1 (75’

Αλέγκρια - 90’ Σουάρες)
Εσπανιόλ-Σεβίλη  3-1 (4’ Ρέγες, 45’

Ναβάρο, 71’ Μορένο - 20’ Γιόβετιτς)
Μπιλμπάο- Χιχόν  2-1 (50’ Μου-

νιαίν, 71’ Αντλουρίθ/27’ πεν. Κοπ)
Ρεάλ Μαδρ.-Σοσιεδάδ (ψες)
Λας Πάλμας-Βαλένθια (σήμερα)

Άνετη πρόκριση η Γιουνάιτεντ
Η Γιουβέντους ξέφυγε στην Ιταλία μετά την ήττα της Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

Καταιγιστική ήταν η Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ απέναντι στη Γουίγκαν και
πήρε άνετη πρόκριση για τους «16»
του κυπέλλου Αγγλίας. Το τελικό 4-0
αντικατοπτρίζει την όλη εικόνα του
αγώνα. Ο Φελαΐνι στο 44’ άνοιξε το
σκορ. Στο 57’ ο Σμόλινγκ έκανε το 2-0
και ο Μικιταριάν στο 74’ έδωσε δια-
στάσεις θριάμβου στη νίκη της Μάν-
τσεστερ. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο
Σβαϊστάιγκερ στο 81’.

Τα χθεσινά αποτελέσματα των «32»
στο Κύπελλο Αγγλίας 

Μίλγουολ-Γουότφορντ 1-0 (85’ Μό-
ρισον) 

Φούλαμ-Χαλ 4-1 (17’ Αλούκο, 54’
Μάρτιν, 66’ Σεσενιόν, 78’ Γιόχανσεν -
50’ Γκέμπελ) 

Σάτον-Λιντς 1-0 (53’ πεν. Κόλινς) 
Μάντσεστερ Γ.-Γουίγκαν 4-0 (44’

Φελαϊνί, 57’ Σμόλινγκ, 74’ Μχιταριάν,
81’ Σβαϊνστάιγκερ)

Ξέφυγε η Γιουβέντους
Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο

ημίωρο, η Γιουβέντους καθάρισε το
ματς με τη Σασουόλο (0-2 ) και αύξησε
τη διαφορά της από τη Ρόμα στην κο-
ρυφή της Serie A μετά την 22η αγωνι-
στική. Κι αυτό γιατί οι «τζιαλορόσι» -
απόντος του Κώστα Μανωλά που έμεινε
στον πάγκο- ηττήθηκαν 3-2 από τη
Σαμπντόρια σ’ ένα συναρπαστικό ματς
στη Γένοβα.

Η Ουντινέζε με τον Ορέστη Καρνέζη
κάτω από τα δοκάρια της νίκησε 2-1
τη Μίλαν.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της
22ης αγωνιστικής:

Λάτσιο-Κιέβο  0-1 (90’ Ινγκλέζε)

Ίντερ-Πεσκάρα 3-0 (23’ Ντ’ Αμ-
πρόσιο, 43’ Ζοάο Μάριο, 73’ Εντερ)

Τορίνο-Αταλάντα  1-1 (16’ Φαλκέ,
67’ Πετάνια)

Κάλιαρι-Μπολόνια 1-1 (90+2’ Μπο-
ριέλο - 64’ Ντέστρο)

Κροτόνε-Έμπολι 4-1 (24’ Στόιαν,
56’,90+1’πεν., 90+3’ Φαλτσινέλι - 39’
Μτσεντλίτζε)

Φιορεντίνα-Τζένοα 3-3 (17’ Ιλιτσιτς,
50’ Κιέζα, 62’ Κάλινιτς - 77’,86’πεν. Σι-
μεόνε, 59’ Χάιλεμαρκ)

Σαμπντόρια-Ρόμα 3-2 (21’ Πραέ,
71’ Σικ, 73’ Μουριέλ - 5’ Μπρούνο
Πέρες, 66’ Τζέκο)

Σασουόλο-Γιουβέντους  0-2 (9’ Ιγ-
κουαϊν, 25’ Κεντίρα)

Ουντινέζε-Μίλαν 2-1 (31’ Τερό, 73’
Ντε Πολ - 8’ Μποναβεντούρα)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η Ντόρτμουντ αν και προηγήθηκε

μόλις στο 3’ με τον Ρέους, δεν κατάφερε
να πάρει τη νίκη στην έδρα της Μάιντς.
Ο Λάτζα στο 83’ σκόραρε και έκανε το
τελικό 1-1.

Στον άλλο χθεσινό αγώνα μεγάλη
νίκη σημείωσε η Φράιμπουργκ απέ-
ναντι στη Χέρτα με 2-1.

ΓΑΛΛΙΑ
Η Νις επικράτησε με 3-1 της

Γκινγκάμπ σε αναμέτρηση για την
22η αγωνιστική του γαλλικού πρω-
ταθλήματος. 

Τα αποτελέσματα

Μαρσέιγ-Μονπελιέ 5-1

Λιόν-Λιλ 1-2

Ανζέ-Μετς 2-1

Νανσί-Μπορντό 0-2

Λοριάν-Ντιζόν 2-3

Μπαστιά-Καέν 1-1

Ρεν-Ναντ 1-1

Νις-Γκινγκάμπ 3-1
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