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«ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ» ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ

ΑΕΛ και Απόλλωνας έκαναν το καθήκον τους, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα προγνωστικά. 
Η μεν ΑΕΛ κέρδισε (3-0) την ΑΕΖ στο Παφιακό και ανήλθε στη 2η θέση της βαθμολογίας, έχοντας 

δύο βαθμούς λιγότερους από τον ΑΠΟΕΛ. Ο δε Απόλλωνας επικράτησε (3-1) της Δόξας στο «Τσίρειο» 
και ανέβηκε στην 3η θέση, έχοντας τρεις βαθμούς λιγότερους από την πρώτη θέση. Όπως γίνεται 
αντιληπτό, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα του σημερινού ντέρμπι ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ, οι δύο ομάδες 

της Λεμεσού θα είναι ωφελημένες στη βαθμολογία.

ΑΕΛ « ΣΕΛΙΔΑ 26 ΑΠΟΛΛΩΝ « ΣΕΛΙΔΑ 27
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Η ΑΕΛ ήταν υποχρεωμένη να πάρει τη
νίκη κόντρα στην ΑΕΖ και οι παίκτες
της έβγαλαν την υποχρέωση. Παίζοντας
όσο χρειαζόταν, οι «κίτρινοι» επικράτησαν
με 3-0 στο «Παφιακό» και ανήλθαν στη
2η θέση της βαθμολογίας, απέχοντας
τρεις βαθμούς από τον πρωτοπόρο
ΑΠΟΕΛ, που έχει σήμερα το ντέρμπι
με την ΑΕΚ. Νικολάου, Μέσκα και
Αρουαμπαρένα οι σκόρερ της ομάδας
του Χριστοδούλου, που επικεντρώνει
την προσοχή της στα συνεχόμενα ντέρμπι
με ΑΕΚ, ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια. 

Η ΑΕΖ, μετά τη θετική εμφάνιση της
περασμένης αγωνιστικής, δεν μπόρεσε
να δώσει συνέχεια και φυσιολογικά ητ-
τήθηκε. 

Επιβλήθηκε με το καλημέρα 

Επιθετικός μονόλογος για την ΑΕΛ ήταν
το πρώτο ημίχρονο στο «Παφιακό»,
αλλά έπρεπε να φτάσει στο 45ο λεπτό
το παιγνίδι για να λύσει τον γόρδιο
δεσμό η ομάδα του Π. Χριστοδούλου.
Οι «κίτρινοι» επιβλήθηκαν από νωρίς
στο παιγνίδι και μόλις στο 2ο λεπτό άγ-
γιξαν το γκολ, όταν ο Πίτι έκανε ωραίο
χορευτικό από δεξιά και συστημένη
μπαλιά στο κεφάλι του Τζούνιορ, αλλά
ο έμπειρος αμυντικός σημάδεψε το ορι-
ζόντιο δοκάρι. Η ΑΕΛ ήταν αρκετά πιε-
στική στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και
βρέθηκε ακόμα δύο φορές κοντά στο
γκολ, αλλά τα σουτ των Μέσκα και Λα-
φράνς ήταν άστοχα. Η ΑΕΖ, που είχε
παθητικό ρόλο σε όλο το πρώτο ημίχρονο,
έκανε αισθητή την παρουσία της στο
25ο λεπτό όταν ο Ποσίνγκοβιτς δοκίμασε

σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε έξω. 
Η ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου

συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα,
αλλά δεν είχε τον απαιτούμενο ρυθμό
και επιθετικότητα. Παρ’ όλ’ αυτά βρήκε
τον τρόπο να σκοράρει από στατική
φάση. Αφού πρώτα έχασε κάποιες
καλές στιγμές, στο πρώτο λεπτό των
καθυστερήσεων, με δράστη τον αρχηγό
Μάριο Νικολάου, πήρε προβάδισμα
στο σκορ. 

Ακόμα δύο γκολ 

Απελευθερωμένοι από το άγχος, οι πο-
δοσφαιριστές της ΑΕΛ συνέχισαν απ’
εκεί που έμειναν στο δεύτερο ημίχρονο.
Με τη διαφορά δυναμικότητας να είναι
χαώδης, οι «κίτρινοι» έψαξαν το δεύτερο
γκολ που θα κλείδωνε το τρίποντο και,
στο 64ο λεπτό, τα κατάφεραν. Από σέντρα

του Μπλάνκο και κεφαλιά του Μέσκα
το σκορ έγινε 2-0 και, κάπου εκεί, όλα
τελείωσαν. Η ΑΕΖ ήταν ανήμπορη να
αντίδραση και απλά έριξε λευκή πετσέτα.
Πάντως η ομάδα του Πάμπου Χριστο-
δούλου δεν πιέστηκε ιδιαίτερα στο τε-
λευταίο 20λεπτο, αλλά αυτό δεν την εμ-
πόδισε από το να πετύχει και τρίτο γκολ,
με τον Αρουαμπαρένα, από τα 11  βή-
ματα.

ΑΕΖ: Σωφρονίου, Χρίστου (46’

Παπαχριστοφόρου), Σκόπγιακ, Στρελκόβς,

Μαμμίδης, Κατσής, Ποσίνκοβιτς, Ανδρέου,

Σεμέδο, Παρασκευά (84’ Παναγιώτου),

Στογιάνοφ.

ΑΕΛ: Ρομό, Αϊρόσα, Τζούνιορ, Λαφράνς,

Κυριάκου, Νικολάου, Σαβανέ (83’ Μιτρέα),

Μπλάνκο (72’ Γεωργιάδης), Μέσκα, Πίτι,

Αρουαμπαρένα (80’ Μαύρου).

Κίτρινες: Στογιάνοφ, Ανδρέου (6η) / Κυριάκου

Χωρίς προβλήματα, η ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου πέτυχε νέα νίκη

Έκανε το καθήκον της 
και περιμένει το ντέρμπι

ΑΕΖ ΑΕΛ 0-3

(45΄ Νικολάου, 64΄ Μέσκα, 79΄ Αρουαμπαρένα) 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

2΄ Ο Πίτι χόρεψε από δεξιά τους

αμυντικούς της ΑΕΖ και έκανε συ-

στημένη μπαλιά στον Τζούνιορ, ο

οποίος με κεφαλιά τράνταξε το

οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων.

6΄ Σουτ του Μέσκα από πλεονε-

κτική θέση, η μπάλα έφυγε μόλις

έξω. 

14΄ Πλασέ από τον Λαφράνς από

καλή θέση, η μπάλα έφυγε άουτ. 

25΄ Πρώτη καλή στιγμή για την

ΑΕΖ με σουτ του Ποσίνγκοβιτς.

41΄ Γύρισμα του Μέσκα στην πε-

ριοχή και προβολή του Πίτι, η

μπάλα έφυγε ψηλά. 

45΄ 0-1 Ο Πίτι εκτέλεσε κόρνερ

και ο Νικολάου με κεφαλιά σκό-

ραρε, δίνοντας προβάδισμα στην

ΑΕΛ.

45΄+4΄ Σε αντεπίθεση για την ΑΕΛ

και σουτ του Μέσκα, με υπερέν-

ταση, έδιωξε ο Σωφρονίου.

51΄ Δυνατό σουτ του Μέσκα εκτός

περιοχής, η μπάλα μόλις έξω. 

64΄ 0-2 Σέντρα του Μπλάνκο από

δεξιά και κεφαλιά του Μέσκα,

γκολ.

76΄ Μπαλιά του Αϊρόσα και κεφα-

λιά του Αρουαμπαρένα, η μπάλα η

μόλις έξω. 

79΄ 0-3 Ο Αρουαμπαρένα με εύ-

στοχη εκτέλεση πέναλτι εδραίωσε

το προβάδισμα της ΑΕΛ. 

Στην σοβαρότητα και την υπομονή
που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του
αναφέρθηκε ο Πάμπος Χριστοδούλου
στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου:
«Είχαμε μεγάλες ευκαιρίες για να προ-
ηγηθούμε. Όσο περνούσε ο χρόνος
και δεν σκοράραμε μας άγχωνε, γιατί
σιγά σιγά έβγαινε και η ΑΕΖ μπροστά
και στο τέλος μπορούσες να κινδυνέψεις
για το τρίποντο. Τα παιδιά έδειξαν σο-
βαρότητα και υπομονή στο παιχνίδι
τους. Καταφέραμε να προηγηθούμε,
στο δεύτερο ημίχρονο πετύχαμε άλλα
δυο γκολ και μπορέσαμε να κάνουμε

και διαχείριση. Προστατέψαμε κάποι-
ους παίκτες που ήταν στο όριο καρτών
και όπως εξελίχθηκε ο παιχνίδι, μας
βοήθησε να προστατέψουμε και κά-
ποιους άλλους. Ακολουθούν συνεχό-
μενα ντέρμπι, θα δούμε το κάθε παιχνίδι
ξεχωριστά».

«Δίκαιο αποτέλεσμα» 

Από την άλλη, ο Δημήτρης Δημητρίου
τόνισε πως: «Θεωρώ ότι η ΑΕΛ είχε
την υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο. Το
παιχνίδι δεν βγήκε όπως το σχεδιάσαμε
και με δόση τύχης δεν δεχθήκαμε γρή-

γορα γκολ. Για μας ήταν ατυχία το γε-
γονός ότι δεχθήκαμε το γκολ στο 45’.
Όπως καταλαβαίνετε, έχει σμικρυνθεί
πολύ το ρόστερ μας, τα περισσότερα
μας παιδιά είναι από την εφηβική ομά-
δα. Η σωματοδομή τους δεν αντέχει
συνεχόμενα παιχνίδια, έχοντας παίξει
προηγουμένως με την ΑΕΚ και τον
Απόλλωνα. στο δεύτερο ημίχρονο ήταν
θέμα δυνατοτήτων. Η ΑΕΛ ήταν πολύ
καλή, επήλθε η κούραση, δεχθήκαμε
δεύτερο γκολ από αδράνεια και το
τρίτο από πέναλτι. Το αποτέλεσμα είναι
δίκαιο».

«Ειχαμε σοβαρότητα και υπομονή» 
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ΓΙΑΝΝης ΠΑΠΑϊΩΑΝΝΟΥ 

Ο Απόλλωνας πέτυχε την 8η σερί του
επιτυχία και συνεχίζει να καλπάζει με
τον Σωφρόνη Αυγουστή στον πάγκο
του. Αυτήν τη φορά πήρε «σβάρνα» τη
Δόξα, της οποίας επικράτησε στο Τσί-
ρειο Στάδιο με 3-1. 

Οι «κυανόλευκοι» έφτασαν τους 49
βαθμούς και συνεχίζουν την αντεπίθεση
διαρκείας. Ανέβηκαν στην 3η θέση (με
έναν αγώνα περισσότερο από την ΑΕΚ,
που έπεσε στην 4η θέση με 47 βαθμούς)
και, βεβαίως, θα έχουν την ευκαιρία
να εκμεταλλευτούν τις απώλειες που
θα υπάρξουν στο σημερινό ντέρμπι
ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ. 

Όπως και στον προηγούμενο αγώνα
με την Αναγέννηση, ο Απόλλωνας δεν
είχε και την καλύτερη παρουσία στο
πρώτο μισό του αγώνα, όμως είχε την
ουσία. Στο α’ μέρος δημιούργησε λίγες
φάσεις, κινδύνευσε από τη Δόξα στις
δυο ευκαιρίες που δημιούργησε, όμως
κατάφερε να βρει τον δρόμο σε καθο-
ριστικό σημείο του αγώνα, στο 43’,
αυτήν τη φορά με τον κεντρικό του
αμυντικό τον Βινίσιους με προβολή
μέσα στην περιοχή. Στην επανάληψη
όμως ανέβασε στροφές και καθάρισε
τον αγώνα. Πέτυχε ακόμη δυο γκολ,
ενώ έχασε αρκετές ευκαιρίες. 

Στο 61’, έπειτα από μπαλιά του
Ζοάο Πέδρο (φάνηκε να ήταν σε θέση
οφσάιντ), ο Σαρδινέρο με γυριστό σουτ
έκανε το 2-0 και ο Απόλλωνας απόβαλε
το άγχος και, στο τέλος, πήρε μια άνετη
νίκη, με τον Πίεχ στο 87’ να βάζει το
κερασάκι στην «τούρτα». Η Δόξα μείωσε
σε 3-1 στο 89’ με τον Κορομινάς. Η
βοηθός Αγγέλα Κυριάκου υπέδειξε
αρχικά οφσάιντ, όμως ο διαιτητής ο κ
Νικολαΐδης είχε αντίθετη άποψη και
μέτρησε το γκολ. 

Από την άλλη η Δόξα, που έμεινε
καθηλωμένη στη 12η θέση με έντεκα
βαθμούς, σε γενικές γραμμές είχε καλή
παρουσία και στάθηκε καλά αμυντικά
στο α’ μέρος και, παράλληλα, είχε τις
ευκαιρίες για να σκοράρει, κάτι όμως
που δεν κατάφερε. Στην επανάληψη λύ-
γισε στην ανωτερότητα του Απόλλωνα.

Σίγουρα έχασε ακόμη έναν αγώνα
και τώρα βρίσκεται σε πιο δυσχερή
θέση, στην προσπάθειά της να αποφύγει
τον υποβιβασμό. 

Το πλάνο του Σωφρόνη Αυγουστή

Ο Σωφρόνης Αυγουστή ξεκίνησε τον
αγώνα με τον Βάλε κάτω από τα δοκάρια.
Κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Βινί-
σιους και Χάμπο Κυριάκου. Στα άκρα
της άμυνας δεξιά τον Πέδρο και αρι-
στερά τον Βασιλείου. Αμυντικά χαφ οι
Μπεντόγια και Σακέτι. Στα άκρα της
επίθεσης από δεξιά ο Σαρδινέρο και
από αριστερά ο Παπουλής. Επιτελικός
μέσος ο Ντα Σίλβα και στην κορυφή
της επίθεσης ο Μάγκλιτσα. 

Το πλάνο του Σάββα Πουρσαϊτίδη 

Ο Σάββας Πουρσαϊτίδης παρέταξε τη
Δόξα με τον Νέγκρι κάτω από τα δοκάρια.
Κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Ρεδόνδο
και Πουτζιουρή. Στα άκρα της άμυνας
από δεξιά τον Παουλίνιο και από αρι-
στερά τον Λεονάρντο. Στη μεσαία γραμμή
αμυντικά χαφ τους Κένεντι και Γουίλσον.
Στα άκρα της επίθεσης από δεξιά ο Φο-
φανά, από αριστερά ο Κάστρο. Επιθετικό
δίδυμο οι Μπραούλιο και Κορομινάς. 

Με αλλαγές 

Απέναντι στη Δόξα, ο Σωφρόνης Αυ-
γουστή, επέλεξε τον Χάμπο Κυριάκου
στη θέση του Ρομπέρζ στην καρδιά
της άμυνας, ενώ αντίστοιχα στο κέντρο
προτίμησε τον Μπεντόγια. Απ’ εκεί
και πέρα, τον τραυματία Γκόμες κλή-
θηκε να αντικαταστήσει ο Βασιλείου.

Είχε την κατοχή, όμως 

αντιμετώπισε δυσκολίες 

Ο Απόλλωνας μπήκε, όπως αναμενό-
ταν, επιθετικά στον αγώνα και προ-
σπαθούσε να διασπάσει την άμυνας
της Δόξας. Το πρώτο σουτ στην ανα-
μέτρηση έγινε στο 6’ με τον Σακέτι,
όμως ο Νέγκρι απέκρουσε. Στη συνέ-
χεια ο Απόλλωνας ναι μεν είχε την
κατοχή της μπάλας, είχε, δε, δυσκολία
στη διάσπαση της καλά οργανωμένης
άμυνας της Δόξας. Άλλωστε η επόμενη
φάση ήταν στο 28’, όταν ο Ντα Σίλβα
έκανε την μπαλιά και ο Μάγκλιτσα
έπιασε την κεφαλιά, αλλά σημάδευσε
το οριζόντιο δοκάρι. Ουσιαστικά ήταν
η πρώτη απειλή για την εστία της
Δόξας. Ο Απόλλωνας απείλησε τη
Δόξα στο 34’ με παρόμοια φάση όταν,
έπειτα από μπαλιά του Σαρδινέρο, ο
Μάγκλιτσα μπροστά από τον Νέγκρι
έκανε την κεφαλιά άουτ. 

Μάλιστα στη ροή του αγώνα η Δόξα,
στη μοναδική της αντεπίθεση που
έκανε στην εστία του Απόλλωνα, έχασε
την πολύ καλή ευκαιρία για να ανοίξει
το σκορ. Στο 41’ ο Κορομινάς μέσα
στην περιοχή δεν μπόρεσε από κοντά
να κάνει το ιδανικό πλασέ. 

Ο Βινίσιους έδωσε τη λύση 

Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Απόλλωνας
δεν θα μπορούσε να βρει τον δρόμο
προς τα δίκτυα, στην εκπνοή του ημι-
χρόνου κατάφερε να προηγηθεί στο
σκορ. Στο 42’ ο Χάμπος Κυριάκου έκανε
τη σέντρα, ο Μαγκλίτσα με κεφαλιά
έδωσε στον Βινίσιους που, με προβολή,
έκανε το 1-0. 

Όμως ήταν η Δόξα που απάντησε
δυο λεπτά αργότερα, στο 44’, όταν έχασε
τη διπλή μεγάλη ευκαιρία - ο Βάλε απέ-
κρουσε δυο διαδοχικά σουτ από τους
Σάντσες και Παουλίνιο. 

Με την έναρξη της επανάληψης ο
Παπουλής στο 55’ έκανε το σουτ, όμως
απέκρουσε ο Βάλε. 

Ο Σαρδινέρο το δεύτερο 

Στο 61’, μετά από σέντρα του Ζοάο
Πέδρο, ο Σαρδινέρο που κινήθηκε στην
πορεία της μπάλας με γυριστό σουτ δεν
άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Νέγ-
κρι και έκανε το 2-0. Στη συνέχεια ο
Πίεχ έχασε τρεις ξεκάθαρες ευκαιρίες
68’, 80’ και 86’

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Βάλε, Ζοάο Πέδρο, Βασιλείου,

Βινίσιους, Κυριάκου, Σακέτι (74’ Σεμέδο),

Μπεντόγια, Ντα Σίλβα, Σαρδινέρο (78’ Σέρτζιο),

Παπουλλής, Μάγκλιτσα

ΔΟΞΑ: Νέγκρι, Παουλίνιο, Ρούντι, Ρετόντο (81’

Σεράν), Κάστρο, Κένεντι, Μπραούλιο, Κορομίνας

Λεονάρντο, Φοφανά (43’ Σάντσες), Πουτζιουρής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μάγκλιτσα, Πίεχ / Πόλο

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστος Νικολαΐδης

ΒΟΗΘΟΙ: Αγγέλα Κυριάκου, Νίκος Εγγλέζου

Ο Απόλλωνας επικράτησε με 3-1 , πέτυχε την 8η σερί επιτυχία του και συνεχίζει την αντεπίθεση διαρκείας 

Πήρε «σβάρνα» και τη Δόξα

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΞΑ 3-1

43’ Βινίσιους , 61’ Σαρδινέρο, 87’ Πίεχ / 89’

Κορομινάς

6’ Σουτ του Σακέτι έξω από την

περιοχή, απέκρουσε ο Νέγκρι.

28’ Μπαλιά του Ντα Σίλβα, ο

Μάγκλιτσα έκανε την κεφαλιά στο

οριζόντιο δοκάρι.

34’ Ο Σαρδινέρο έκανε την μπαλιά

και ο Μάγκλιτσα την κεφαλιά,

πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. 

41’ Ο Κορομινάς μέσα στην πε-

ριοχή δεν μπόρεσε να κάνει το

ιδανικό πλασέ.

43’ Ο Χάμπος Κυριάκου έκανε την

μπαλιά και ο Μάγκλιτσα με κεφα-

λιά έδωσε στον Βινίσιους που, με

σουτ, έκανε το 1-0. 

44’ Διπλή ευκαιρία για τη Δόξα. Ο

Βάλε απέκρουσε δυο διαδοχικά σουτ

από τους Σάντσες και Παουλίνιο. 

55’ Ο Παπουλής μέσα στην πε-

ριοχή έκανε το σουτ, απέκρουσε ο

Βάλε. 

61’ Ο Σαρδινέρο με γυριστό σουτ,

μετά από μπαλιά του Πέδρο, έκανε

το 2-0. 

68’ Μπαλιά του Ντα Σίλβα προς

τον Πίεχ που έκανε το σουτ άουτ. 

80’ Ο Πίεχ μέσα στην περιοχή

έκανε το σουτ, απέκρουσε ο Νέγ-

κρι. 

86’ Ο Πίεχ έκανε το σουτ εντελώς

μόνος μέσα στην περιοχή άουτ.

87’ Ο Σέρτζιο έκανε την μπαλιά

και ο Πίεχ την κεφαλιά και έγραψε

το 3-0. 

89’ Ο Κορομινάς μείωσε σε 3-1

για τη Δόξα. 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Απόψεις

Με αφορμή την έλευση ποδο-
σφαιριστών, που ηλικιακά θα ανέμενε
κανείς ότι βρίσκονται στο λυκόφως
της καριέρας τους, έρχεται και πάλι
στην επιφάνεια ένα θέμα που δια-
χρονικά μας απασχόλησε, αυτό με
παίκτες ηλικίας 33-35 χρονών, που
έρχονται στο νησί έχοντας πετύχει
πολλά στην καριέρα τους.

Ήταν σύνηθες φαινόμενο παλαι-
ότερα να λέμε ότι ήρθαν εδώ για να
πάρουν σύνταξη και να απολαύσουν
το κλίμα της Κύπρου…

Και η αλήθεια είναι ότι κάποιοι
με μπόλικες περγαμηνές μάς είδαν
αφ’  υψηλού και σαν μια ευκαιρία
να αρπάξουν ακόμη λίγα λεφτά πριν
αποσυρθούν από την ενεργό δρά-
ση.

Σταδιακά μειωνόταν το φαινόμενο
αυτό και τα τελευταία χρόνια είναι
αλήθεια ότι γερόλυκοι σε ηλικία
αλλά σπουδαίοι σε αξία παίκτες κο-
σμούν τον χώρο και αποτελούν πα-
ράδειγμα προς μίμηση για τους λοι-
πούς, είτε αυτοί είναι Κύπριοι είτε
κοινοτικοί και ξένοι.

Τα πρόσφατα παραδείγματα φα-
νερώνουν ότι το ταλέντο χρόνια δεν
κοιτά και όταν κάποιος το συνδυάζει
με επαγγελματική νοοτροπία, το βγά-
ζει εύκολα στο γήπεδο και ξεχωρίζει
όπως η μύγα μέσα στο γάλα.

Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους
ξένους, ισχύει και για κάποιους Κύ-
πριους που, όπως το παλιό καλό
κρασί, βελτιώνονται όσο μεγαλώνουν
σε ηλικία.

Και μάλιστα είχαν ή και έχουν
ηγετικό ρόλο, κυρίως σε μεγάλες
ομάδες όπου οι απαιτήσεις είναι
ανάλογες.

Ο παίκτης πάντα χρειαζόταν ένα
σημαντικό κίνητρο για να αποδείξει
την αξία του και αυτό φαίνεται ειδικά
σε ομάδες που κυνηγούν τίτλους ή
και ευρωπαϊκό εισιτήριο και αγωνί-
ζονται στις δυο ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις. 

Και οι επιτυχίες των τελευταίων
χρόνων στην Ευρώπη έπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο στο να πάρουν κάποιοι
μεγάλοι σε αξία παίκτες την απόφαση
να κατηφορίσουν στην Κύπρο.

Μπορεί να έχουμε πολλά κακά
στον χώρο αλλά στο αγωνιστικό κομ-

μάτι κάναμε βήματα προόδου και
αυτό δεν άφησε ασυγκίνητους μά-
νατζερ και παίκτες, γι’ αυτό και έστω
σε προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλι-
κία έρχονται στην Κύπρο παικταρά-
δες.

Δεν χρειάζεται να κατονομάσω
παίκτες αξίας και τα κατορθώματά
τους στην Κύπρο, απλώς θα πρέπει
με αφορμή και αυτό το γεγονός, να
βελτιώσουμε πολλά και σημαντικά
στον χώρο έτσι που να βγάζει μια ει-
κόνα πολύ καλύτερη από την υφι-
στάμενη.

Κατά τα άλλα, αναμένουμε τη συ-
νέχεια στον μαραθώνιο με τα βλέμ-
ματα να είναι στραμμένα σήμερα
στο ΓΣΠ, όπου ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί
την ΑΕΚ σε ένα σημαντικό για πολ-
λούς λόγους ντέρμπι.

Η έκβασή του ενδιαφέρει τον κό-
σμο των δυο ομάδων, ενδιαφέρει
όμως και άλλες ομάδες που βρί-
σκονται στην πρώτη πεντάδα.

Και έρχεται σε μια χρονική στιγμή
που έπονται πολλά και σημαντικά
ντέρμπι, αλλά ειδικά το σημερινό,
βρίσκει τους δυο αντιπάλους σε εν-
τελώς αντίθετη πορεία στο αγωνιστικό
κομμάτι αλλά και σε αυτό της ψυχο-
λογίας.

Πόσο ρόλο θα παίξει αυτό αλλά
και ο παράγοντας έδρα θα φανεί στο
ματς,  το αποτέλεσμα του οποίου
όποιο και να είναι, πιθανόν να φέρει
νέα κατάσταση πραγμάτων στα ψη-
λά.

Πέραν τούτου, πλησιάζοντας στο
τέλος της κανονικής περιόδου, λογικό
είναι κάθε απώλεια ή και κάθε μεγάλη
επιτυχία να προσθέτει ή και να αφαι-
ρεί από τη δυναμική με την οποία
θα εισέλθουν στη διαδικασία των
μπαράζ οι ομάδες που έχουν τους
υψηλότερους στόχους.

Όμως γενικά υπάρχουν μπόλικα
ερωτήματα αναπάντητα και αφορούν
και την ομάδα που θα συμπληρώσει
την πρώτη εξάδα και αυτήν που θα
συνοδεύσει την Αναγέννηση στη Β’
κατηγορία αλλά και τη διαφορά που
θα έχουν στους δυο ομίλους αυτοί
που θα τους απαρτίζουν.

Αναμένουμε γενικά τη συνέχεια
με ενδιαφέρον παντού…

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.

Το ταλέντο χρόνια 
δεν κοιτά…

Στίγμα Στέλιος Παπαμωυσέως

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0
ΕΡΜΗΣ 0

Με άσφαιρα πυρά πήγαν στο «Αμμό-
χωστος» Ν. Σαλαμίνα και Ερμής, αφού
έμειναν στην άγονη ισοπαλία (0-0). Ο
Βεσελόφσκι, που απέκρουσε πέναλτι
του Ντα Σίλβα (είχε και δοκάρι ο τελευ-
ταίος), κι οι καλές άμυνες των δυο
ομάδων διακρίθηκαν ιδιαίτερα, σε ένα
παιχνίδι αρκετά καλό στο α' μέρος και
μέτριο στην επανάληψη. Ο Ερμής έφτασε
στους 29β. και διατηρείται στην 6η θέση,
κι η Σαλαμίνα στους 27β.

Ο Ερμής μπήκε πολύ καλύτερα στο
παιχνίδι. Πίεζε ψηλά, κέρδιζε τις μονο-
μαχίες και έβγαινε γρήγορα και επικίν-
δυνα μπροστά. Αφού ο Ντε Βρίισε στο
2' έχασε τετ-α-τετ, «άγγιξε» νωρίς το
γκολ στο 3' όταν το μακρινό σουτ του
Ντα Σίλβα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι,
ενώ στο 9' ο Μπενγκά έχασε ευκαιρία
κάτω από τα δοκάρια.

Η Ν. Σαλαμίνα, η οποία παρατάχθηκε
με δυο επιθετικούς σε σχήμα 4-4-2 με
ρόμβο, είχε πρόβλημα στην ανασταλτική
λειτουργία και κινδύνευσε σοβαρά. Επι-
θετικά άργησε να κάνει αισθητή την πα-
ρουσία της, χάνοντας την πρώτη κλασική
ευκαιρία στο 19΄με τον Μπεμπέ, που
δεν μπόρεσε να νικήσει τον Νουρεντι-
νόσκι.

«Στοπ» από Βεσελόφσκι 

Στο 25' είχαμε τη φάση που σημάδεψε
τον αγώνα, αφού ο Δ. Μασιάς σφύριξε
πέναλτι υπέρ του Ερμή για κράτημα αν-
τιπάλου σε κόρνερ. Όμως ο Ντα Σίλβα
δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βεσελόφσκι.

Στη συνέχεια βελτιώθηκαν κάπως
οι «ερυθρόλευκοι» που άλλαξαν το σχή-
μα τους, αλλά ο Ερμής συνέχισε να έχει
τον έλεγχο. Στο 45' σωστά ακυρώθηκε
γκολ του Μακρίεφ ως οφσάιντ.

Η επανάληψη

Ισορροπία είχαμε στο β' μέρος, με εναλ-
λασσόμενη πρωτοβουλία, μόνο που η

ποιότητα του αγώνα έπεσε στη μετριότητα,
με αποτέλεσμα να μην έχουμε το καλό
ποδόσφαιρο και τις φάσεις του α' 45λέ-
πτου.

Στις πιο σημαντικές φάσεις, ο Μάατσι
στο 48' ήταν άστοχος από καλή θέση,
ενώ ο Ερμής απείλησε σοβαρά στο 76'
με τον Μαρτίνιουκ.

Στο 68' ο Πίνα έσπρωξε τον Μπεμπέ
και η Σαλαμίνα ζήτησε πέναλτι, το οποίο
όπως φάνηκε εδικαιούτο. 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Μασιάς.
ΒΟΗΘΟΙ: Χρίστος Αριστείδης, Ανδρέας
Π. Ανδρέου.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κολοκούδιας, Τσαμπούρης
Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βεσελόφσκι, Τσαμ-
πούρης, Φούσκο, Άντονιτς, Γκράσι, Σκο-
πελίτης, Τζούρτσουριτς (80' Εγγλέζου),
Μπεμπέ, Αβελάιρας (31' Μάατσι), Κο-
λοκούδιας (61' Μπριτζίτο), Μακρίεφ.
ΕΡΜΗΣ: Νουρεντινόσκι, Χριστόφ, Ντε
Βρίισε, Μπενγκά (24' Μαϊσουράτζε),
Ντε Πίνα, Αρτάμπε, Μπάουμαν (89'
Μασίνουα), Μαρτίνιουκ, Ντε Μέλο, Πα-
γιές, Ντα Σίλβα (90'+1' Λίλλης).

papamoiseosst@simerini.com

Η ατζέντα της εβδομάδας
Στις 5 Φεβρουαρίου το 2000, ο

Ιταλός άσος της Μπένετον Τρεβίζο,

Ricardo Pittis, στον αγώνα εναντίον

της Κίντερ συμπληρώνει 500

συνεχόμενες συμμετοχές στο

ιταλικό πρωτάθλημα από τις

21/9/1986, όταν έκανε το ντεμπούτο

του. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει

3 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα, 2

Πρωταθλητριών, 2 Κυπελλούχων, 1

Κόρατς, 1 Διηπειρωτικό και 1 Σούπερ Καπ.

500 συνεχόμενες
συμμετοχές

Ο κίπερ της Σαλαμίνας απέκρουσε πέναλτι 

του Ντα Σίλβα και έτσι είχαμε τελικά συμβιβασμό 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5/2
Με τρεις αγώνες συνεχίζεται η 22η

αγωνιστική του πρωταθλήματος CYTA.

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ, Ανόρθωση-Αναγέννηση Δ.

και Άρης-Ομόνοια. Στην Ελλάδα, ΑΕΚ-

Βέροια, Πανιώνιος-Ξάνθη, ΠΑΟΚ-Αστέρας

Τρ. και Ολυμπιακός-Ηρακλής. 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5/2
Στην Ισπανία, Σεβίλη-Βιγιαρεάλ και Θέλτα-

Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ιταλία ξεχωρίζει το

ντέρμπι, Γιουβέντους-Ίντερ. Στην Αγγλία,

Μάντσεστερ Σίτι-Σουόνσι και Λέστερ-

Μάντσεστερ Γ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 6/2
Με τον αγώνα Καρμιώτισσα-Εθνικός Άχνας

ολοκληρώνεται η 22η αγωνιστική του

πρωταθλήματος CYTA. Στην Ελλάδα,

Λεβαδειακός-Πλατανιάς και στην Ισπανία,

Γρανάδα-Λας Πάλμας. 

Άσφαιρα πυρά στο «Αμμόχωστος», 
«νίκησαν» ο Βεσελόφσκι κι οι άμυνες
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Και τώρα οι δυo τους. Atlanta Falcons
εναντίον New England Patriots ανα-
μετρώνται τις πρώτες πρωινές ώρες
της Δευτέρας (1:30 π.μ ώρα Κύπρου)
στον τελικό των τελικών, το φημισμένο
Super Bowl, το οποίο φέτος πραγ-
ματοποιείται στο Houston. Αν και
ελάχιστοι είναι αυτοί που θεωρούσαν
στην αρχή του πρωταθλήματος ότι
αυτές οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν
στον τελικό, εντούτοις από τη μία η
εμπειρία των Patriots και από την
άλλη η ορμητικότητα των σαφώς πιο
νεαρών αλλά άπειρων Falcons έφε-
ραν αυτές τις δύο ομάδες αντιμέτωπες
στο μεγάλο παιχνίδι. 

Ο τελικός του NFL είναι το γεγονός
που προσελκύει περισσότερους αριθ-
μούς τηλεθεατών ετησίως στις ΗΠΑ,
ενώ σε παγκόσμια κλίμακα είναι δεύ-
τερο έχοντας μπροστά του μόνο τον
τελικό του Champions League της
UEFA. Όπως υπολογίστηκε τον τελικό
της Κυριακής θα παρακολουθήσουν
περίπου 1 δισεκατομμύρια άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο. Οι διαφημίσεις
κατά τη διάρκεια του αγώνα κοστίζουν
πιο ακριβά από κάθε άλλο γεγονός,
καθώς τα τριάντα δευτερόλεπτα τι-
μώνται στα 5 εκ. δολάρια! Κάθε χρόνο
ο εν λόγω αγώνας απολαμβάνει την
αρτιότερη τηλεοπτική κάλυψη, καθώς
εκεί οι Αμερικάνοι δοκιμάζουν και

παρουσιάζουν κάθε νέα τεχνολογία
για να προσφέρουν στους τηλεθεατές
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Πέραν των αριθμών που «ζαλί-
ζουν», στο 51ο Super Bowl θα τεθούν
αντιμέτωπες δυο ομάδες οι οποίες
ξεπέρασαν εύκολα τα εμπόδια των
αντιπάλων τους στους ημιτελικούς.
Πρόκειται για την έβδομη συμμετοχή
σε Super Βowl για τους Patriots στην
Tom Brady - Βill Belichick εποχή
και ευκαιρία για τον πέμπτο τους
τίτλο, ο οποίος θα είναι ρεκόρ στο
NFL για quarterback και προπονητή.
Από την άλλη, οι Falcons δίνουν το
παρών σε τελικό για δεύτερη φορά
στην ιστορία τους και τα χαράματα
διεκδικούν το παρθενικό τους τρόπαιο. 

Σε εξαιρετική φόρμα οι δύο quar-
terbacks και συνάμα αστέρια των
ομάδων Μatt Ryan (Falcons) και
Tom Brady (Patriots), οι οποίοι οδή-
γησαν τις ομάδες τους μέχρι τον τελικό
και σκοπό έχουν να σηκώσουν το
πολύτιμο τρόπαιο. Το ερώτημα είναι
αν η δυναστεία των πολύπειρων Pa-
triots οι οποίοι στα γραφεία στοιχη-
μάτων θεωρούνται ελαφρώς φαβορί
θα σηκώσουν άλλο ένα τρόπαιο ή η
νεανική δίψα για διάκριση των Falcons
μπορεί να υπερκαλύψει το φαινομε-
νικό προβάδισμα των αντιπάλων τους
και να τους οδηγήσει στη νίκη. 

ΤΡΙΤΗ, 7/2
Για το κύπελλο Ισπανίας, Μπαρσελόνα-

Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ στο κύπελλο

Γερμανίας, ξεχωρίζει το Μπάγερν Μ.-

Βόλφσμπουργκ. Στο πρωτάθλημα Ιταλίας,

Ρόμα-Φιορεντίνα.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 8/2
Επαναληπτικοί αγώνες κυπέλλου Coca

Cola. ΑΕΖ-Απόλλων και Αναγέννηση-Δόξα.

Στην Ιταλία, Κροτόνε-Γιουβέντους και

Μπολόνια-Μίλαν. 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 11/2
Με τρεις αγώνες αρχίζει η 23η αγωνιστική

του πρωταθλήματος CYTA. Ερμής-ΑΕΛ,

Ομόνοια-Α.Ε. Ζακακίου και Καρμιώτισσα-

ΑΠΟΕΛ. Στην Αγγλία ξεχωρίζει το

Λίβερπουλ-Τότεναμ, ενώ στην Ελλάδα, ο

Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λάρισα. 

Εκπλήξεις από ΘΟΪ και ΑΣΙΛ,
κέρδισε δύσκολα η Αλκή

H δυναστεία ενάντια στα νιάτα

O Eυγενής Παναγιώτης Γρηγορίου

p.gregoriou@simerini.com

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ «Θύματα» Ολυμπιακός 
και Οθέλλος, που έχασαν έδαφος στη μάχη της ανόδου

Sports

CYTAVISIONSPORTS 1
16:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

21:45 JUVENTUS - INTER

CYTAVISIONSPORTS 7
17:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

CYTAVISIONSPORTS 2
18:00 ΑΡΗΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ

Οι επιλογές της ημέρας 

Δ
υο εκπλήξεις είχαμε χθες στις

πέντε αναμετρήσεις του Πρω-
ταθλήματος Β' Κατηγορίας.
Το ΘΟΪ κέρδισε στο Μακά-
ρειο 3-2 τον Ολυμπιακό, ενώ

στην Αθηένου ο ΑΣΙΛ επιβλήθηκε με 2-
0 του Οθέλλου.

Η αυλαία άνοιξε την Παρασκευή με
τη νίκη (2-0) της Ένωσης επί της ΠΑΕΕΚ
και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί σήμερα
Κυριακή, με το παιχνίδι Πάφος - Εθνικός
Άσσιας.

*Η πρωτοπόρος Αλκή Ορόκλινη πέ-
ρασε νικηφόρα από την Παρεκκλησιά
κερδίζοντας με 1-0 την τοπική ομάδα.
Στο 35' η Αλκή έχασε πέναλτι με τον Πα-
παθανασίου και άνοιξε τελικά το σκορ
στο 72' με τον Σεμέδο.

*Στο Μακάρειο το ΘΟΪ Λακατάμειας
νίκησε με 3-2 τον Ολυμπιακό. Στο 7ο
λεπτό το ΘΟΪ άνοιξε το σκορ με τον Τα-
ξιάρχη και οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με
τον Σαμάρα στο 29ο λεπτό. Στο 50' ο Σια-
πάνης έδωσε εκ νέου προβάδισμα στο
ΘΟΪ  και ο Ανδρέας Ασσιώτης ισοφάρισε
στο 70ό λεπτό. Όμως στο 76' ο Νάντο πέ-
τυχε το 3-2 για τη φιλοξενούμενη ομάδα.

*Σημαντική νίκη με 2-1 για την ΕΝΑΔ
στο ντέρμπι της Πάφου με αντίπαλο τον
Ακρίτα. Στο 43' ο Φερέιρα άνοιξε το σκορ
για τους γηπεδούχους και στο ξεκίνημα
του δεύτερου ημιχρόνου ο Ετουάρντο
πέτυχε το 2-0. Ο Ακρίτας μείωσε στο 71'
με τον Αγιδί.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

ΕΝΩΣΗ-ΠΑΕΕΚ 2-0

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.-ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 0-0

ΟΘΕΛΛΟΣ-ΑΣΙΛ 0-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΘΟΙ 2-3

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΑΛΚΗ 0-1

ΕΝ.Α.Δ.-ΑΚΡΙΤΑΣ 2-1

Σήμερα

ΠΑΦΟΣ F.C.-ΑΣΣΙΑ (15:00)

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εκτός έδρας νίκη σημείωσε η πρωτοπόρος

του Πρωταθλήματος Γ' Κατηγορίας

Ξυλοτύμπου, που κέρδισε με 1-0 την

Ολυμπιάδα Λυμπιών στο πλαίσιο της 19ης

αγωνιστικής.

Ο Χαλκάνορας έφερε ισοπαλία 0-0  εκτός

έδρας με την ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα και ο

Διγενής Ορόκλινης στην έδρα του έφερε

επίσης ισοπαλία 1-1 με αντίπαλο τον Εθνικό

Λατσιών.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

ΛΕΙΒΑΔ./ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΜΕΑΠ 2-2

ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ.-ΕΘΝΙΚΟΣ Λ. 1-1

Ε.Ν.Υ. ΥΨΩΝΑ-ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ 0-0

ΑΧΥΡΩΝΑΣ-ΑΕΝ 3-2

ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λ.- ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 0-1

Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ-ΠΕΓΕΙΑ 2-1

Σήμερα

ΕΛΠΙΔΑ-ΑΠΕΠ (15:00)

ΔΙΓΕΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ (15:00)

ΕΠΙΛΕΚΤΗ

Ο πρωτοπόρος Ονήσιλος Σωτήρας
έφερε ισοπαλία 1-1 με τη Δόξα Παλαι-
ομετόχου, που στις τελευταίες έξι αγωνι-
στικές παραμένει αήττητη.

Η δεύτερη της κατάταξης ΑΠΕΑ Ακρω-
τηρίου κέρδισε 2-1 τον ουραγό Σπάρτακο
Κιτίου και πλησίασε περισσότερο την κο-
ρυφή.

Το παιχνίδι Αμαθούς - Ελπίδα διακό-
πηκε στο 79', όταν η φιλοξενούμενη
ομάδα ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα: 

ΑΠΕΑ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 2-1

ΛΕΝΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ 0-1

ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ-ΚΟΡΝΟΣ 1-0

ΚΟΥΡΡΗΣ-ΚΟΛΩΝΗ 1-1

ΟΝΗΣΙΛΟΣ-ΔΟΞΑ ΠΑΛ. 1-1

Σήμερα

ΑΤΛΑΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ (15:00)

Στον ΑΠΟΕΛ θα μπορούσαν μέχρι
τώρα να παραχωρούσαν αν ήθελαν τον
Πιέρο Σωτηρίου. Όμως δεν βιάζονται
αλλά ούτε αγχώνονται! Παράλληλα θε-
ωρείται απαραίτητος στην προσπάθεια
της ομάδας για να φτάσει στον πέμπτο
σερί τίτλο πρωταθλήματος. Όμως το
κυριότερο ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι
το μετεγγραφικό παζάρι του καλοκαιριού
είναι καλύτερο από αυτό του Ιανουαρίου.
Ήδη ο νεαρός άσος έδειξε ποιος είναι,
δεν είναι άγνωστος. Αυτό το κατάφερε
με την αξία του, κυρίως με την παρουσία
του στην Ευρώπη. Φυσικά και με την
εκπληκτική του παρουσία στο εγχώριο
πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο που είναι
στο μικροσκόπιο κάποιων ευρωπαϊκών
ομάδων και πολύ πιθανόν θα αυξηθούν.
Στον ΑΠΟΕΛ αναμένουν ότι το καλο-
καίρι θα είναι αρκετά «θερμό» για τον
Κύπριο άσο. Εκεί θα επικεντρωθούν
για το χρυσό deal, διότι θα είναι αρκετοί

οι «μνηστήρες» που θα «σφαχτούν»
για τον Πιέρο Σωτηρίου. 

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι
μπορεί να γίνει και από πού μπορεί να
έρθει η πρόταση. Τώρα έγινε και της
μόδας να έρχονται προτάσεις και από
χώρες που δεν φημίζονται για το πρωτά-
θλημά τους,  αλλά πληρώνουν αδρά (π.χ
Κορέα). Το σίγουρο ένα είναι. Αυτός που
θα δώσει τα περισσότερα, θα τον πάρει.

Όλα έρχονται με την ώρα τους. Το πιο ση-
μαντικό είναι όχι μόνο ο ΑΠΟΕΛ να βάλει
τα εκατομμύρια στο ταμείο του, αλλά και ο
ποδοσφαιριστής να βρει τον ιδανικό νέο
σταθμό της καριέρας του. Το σίγουρο είναι
ότι θα βγουν κερδισμένοι και οι δύο. Η
συνέχεια θα είναι ακόμη πιο καθοριστική.
Ο ΑΠΟΕΛ σε λίγες μέρες θα αναμετρηθεί
με την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο Πιέρος θα
έχει ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία. Εκεί
που «αρκετά μάτια» θα κοιτάζουν. 

Όπως λέμε στην Κύπρο «τα μακρά
κοντά έγιναν». Σύντομα όλα θα πάρουν
τον δρόμο τους. Ο ΑΠΟΕΛ απέδειξε,
λοιπόν, ότι η κίνηση που έκανε πριν
λίγα χρόνια να πάρει τον Πιέρο από τον
Ολυμπιακό, ήταν μια από τις καλύτερες
κινήσεις που έκανε διαχρονικά. Αυτό
είναι ένα παράδειγμα τόσο για τον ΑΠΟ-
ΕΛ, όσο και για τις υπόλοιπες ομάδες.
Υπάρχει και στην Κύπρο χρυσάφι. Όμως
θα πρέπει να το βρεις και το αξιοποιήσεις. 

Το χρυσό deal
Σταράτα Γιάννης Παπαϊωάννου

papaioannou@dias.com

Ακόμα και αν είσαι μια «μηχανή»
παντός καιρού, με αγωνιστική θέληση
που συντρίβει κάθε εμπόδιο - ακόμα
και τους περιορισμούς της ηλικίας -
, έστω κι αν λέγεσαι Φρανκ Λάμπαρντ,
κάποτε έρχεται το τέλος.

Ο μεγάλος χαφ της Γουέστ Χαμ,
της Τσέλσι και της Εθνικής Αγγλίας
αποφάσισε πριν από λίγες ημέρες
να βάλει τέλος στη σπουδαία και
πλούσια, σε ατομικές και συλλογικές
επιτυχίες, καριέρα του, κλείνοντας
το κεφάλαιο μιας ολόκληρης εποχής
για το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Μια απόφαση που ήρθε λίγο και-
ρό μετά την απόσυρση του έτερου
Άγγλου εμβληματικού χαφ της πε-
ρασμένης δεκαετίας, Στίβεν Τζέραρντ. 

Μαζί, οι δύο τους (αν εξαιρέσουμε
τον μερικά χρόνια γηραιότερο Πολ
Σκόουλς) συνέθεσαν το πιο πλήρες all
around πακέτο ενδιάμεσων που εμ-
φανίστηκε στο αγγλικό ποδόσφαιρο
στη μετά Γκασγκόιν εποχή, δημιουρ-
γώντας βάσιμες προσδοκίες πως θα
μπορούσαν να οδηγήσουν ξανά τα «τρία
λιοντάρια» στον δρόμο των επιτυχιών.

Αυτό, βεβαίως, δεν έγινε, και η
ευθύνη δεν είναι δική τους,  ωστόσο
αντιπροσωπεύουν για την Τσέλσι

και τη Λίβερπουλ τη βασική κινη-
τήρια δύναμη προσφοράς και έμ-
πνευσης, κερδίζοντας δικαιωματικά
την πιο περίλαμπρη θέση στο Πάν-
θεον της σύγχρονης ιστορίας τους. 

Το ερώτημα δε ποιος από τους
δύο είναι ο καλύτερος, αλλά και αν,
όντως, μπορούσαν να συνυπάρξουν
στην τριάδα των χαφ της Εθνικής Αγ-
γλίας, μοιάζει… αιώνιο και αναπάντητο. 

Όμως, ο αγωνιστικός καθρέφτης
έδειξε πως σπάνια η ποδοσφαιρική
εποχή μας είδε να συνυπάρχουν
δύο τόσο πλήρεις και ταλαντούχοι
ποδοσφαιριστές στην ίδια περίπου
θέση, με ανάλογη άμιλλα ταλέντου,
αφοσίωσης και πάθους.

Ο Φράνκι κρέμασε τα… χρυσά πο-
δοσφαιρικά παπούτσια του κατακτώντας,
με την Τσέλσι, 3 πρωταθλήματα, 4 κύ-
πελλα, 3 Λιγκ Καπ, ένα Τσάμπιονς Λιγκ
και ένα Γιουρόπα Λιγκ, έχοντας γίνει ο
πρώτος σκόρερ της ιστορίας της και ο
κορυφαίος κεντρώος ποδοσφαιριστής
στο σκοράρισμα στην Πρέμιερ Λιγκ.
Ανήκει επίσης στο μικρό κλαμπ των
ποδοσφαιριστών που φόρεσαν πάνω
από 100 φορές τη φανέλα με το εθνό-
σημο. Ίσως, λοιπόν, και να φεύγει, ως ο
μεγαλύτερος «μπλε» της ιστορίας…

Τέλος εποχής 
Άποψη Μιχάλης Παπαδόπουλος 

papadopoulosm@simerini.com
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ΓΙΑΝΝήΣ ΠΑΠΑϊωΑΝΝΟΥ 

Η Αναγέννηση θα προσπαθήσει για
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Αναγνωρίζουν ότι είναι μιαν ανάσα
από τον υποβιβασμό, όμως αυτό δεν
σημαίνει ότι θα τα παρατήσουν. Η
σημερινή αποστολή με την Ανόρ-
θωση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
είναι πέρα για πέρα δύσκολη. Όμως
από την άλλη αποτελεί πρόκληση.
Η ομάδα του Ζουβάνη Ζουβάνη δεν
έχει κάτι να χάσει. Αυτό που θα προ-
σπαθήσει να κάνει είναι να αποδώσει
καλό ποδόσφαιρο και χωρίς άγχος
να βάλει δύσκολα στην Ανόρθωση.
Άλλωστε το ίδιο έπραξε στον προ-
ηγούμενο αγώνα πρωταθλήματος
με τον Απόλλωνα. Μάλιστα με λίγη
τύχη θα μπορούσε να πάρει και το
βαθμολογικό όφελος. H ομάδα έδειξε
και στον αγώνα κυπέλλου με τη Δόξα

ότι παλεύει μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Έτσι οι «πράσινοι» θα προσπαθήσουν
να πάνε κόντρα στα προγνωστικά
απέναντι σε μια Ανόρθωση που ανέ-
βηκε αρκετά το τελευταίο διάστημα. 

Να παλεύουν τον κάθε αγώνα
Άλλωστε ο στόχος απ’ εδώ και

πέρα είναι η ομάδα να παλεύει τον
κάθε αγώνα και παράλληλα είναι
λογικό ότι το μυαλό είναι και στη
νέα χρονιά από τη στιγμή που μόνο
με θαύμα η ομάδα θα μπορέσει να
ανατρέψει τα δεδομένα. 

Ο τεχνικός της ομάδας Ζουβάνης
Ζουβάνη έστειλε άλλωστε το μήνυμα
στους ποδοσφαιριστές ότι θα πρέπει
να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό
σε κάθε αγώνα, για την αξιοπρέπεια
της ομάδας και φυσικά για τους
ίδιους τους εαυτούς τους. Έτσι και
σήμερα στο «Αντώνης Παπαδόπου-
λος» θα έχουν το κίνητρο να παλέψουν
απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. 

ΚωΣτήΣ ΣτΑΥρΙΝΙδήΣ 

Το βαθμολογικό κέρδος θα κυνηγήσει
ο Άρης στον σημερινό αγώνα του κόντρα
στην Ομόνοια. Οι «πράσινοι» του Νικόλα
Μαρτίδη ξέρουν ότι έχουν πολύ δύσκολη
αποστολή μπροστά τους, όμως είναι
αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για
να πάρουν βαθμό ή βαθμούς στον απο-
ψινό αγώνα. 

Η λεμεσιανή ομάδα, παρά την ήττα
της τη Δευτέρα, βρίσκεται σε ανοδική
πορεία και θέλει να το επιβεβαιώσει
και κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο
όπως είναι η Ομόνοια. Η βαθμολογική
της θέση την αναγκάζει να ψάχνει βαθ-
μούς σε όλα τα εναπομείναντα παιγνίδια,
ώστε να υλοποιήσει τον μεγάλο της
στόχο, που δεν είναι άλλος από το να
παραμείνει στην κατηγορία. 

Ο μοναδικός απών σήμερα είναι ο
Μάρτινς, που αποβλήθηκε στο λεμεσιανό
ντέρμπι. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαι-
ριστές είναι στη διάθεση του κ. Μαρτίδη,
ο οποίος θα παρατάξει ό,τι καλύτερο
διαθέτει για να μπορέσει η ομάδα του
να φθάσει στον στόχο της. 

Όσον αφορά το αρχικό σχήμα, πι-
θανότατα θα είναι ο Γιαννακόπουλος
στο τέρμα. Δεξιά ο Ράσμους και αριστερά

ο Ραντού. Στο κέντρο της άμυνας θα
είναι οι Ευσταθίου και Άλβαρες. Στη
μεσαία γραμμή σίγουροι είναι οι Αου-
ρέλιο και Παχίπης, ενώ μάλλον ο Γιούσεφ
θα αγωνιστεί ως επιτελικός. Στα φτερά
θα είναι οι Μαραγκουδάκης και Παύλου

και στην κορυφή της επίθεσης θα αγω-
νιστεί ο Σκούρτης. Δεν αποκλείεται πάν-
τως ο τεχνικός του Άρη να επιλέξει για
το αρχικό σχήμα τον Κολομβιανό επι-
θετικό Όσκαρ, ο οποίος στα τελευταία
δύο παιχνίδια αγωνίσθηκε ως αλλαγή. 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Για το καλύτερο δυνατό 

Θέλει το βαθμολογικό κέρδος 
ΑΡΗΣ Ξέρουν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν, 
όμως υπάρχει πίστη για το θετικό αποτέλεσμα

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη θα επιδιώξει
η Ομόνοια στον σημερινό εκτός έδρας
αγώνα με τον Άρη (18:00, Cytavision
Sports 2), ώστε να εκμεταλλευτεί το
όποιο αποτέλεσμα στο ντέρμπι ΑΠΟ-
ΕΛ-ΑΕΚ, το οποίο θα προηγηθεί και
ασφαλώς οι «πράσινοι» θα γνωρίζουν
το αποτέλεσμα του. Με μια επιτυχία σή-
μερα, καθώς και μια τρίτη συνεχόμενη
στον εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΖ την
επόμενη αγωνιστική, η Ομόνοια θα
είναι σε θέση να πλησιάσει τις ομάδες
που προπορεύονται πριν αρχίσει η ίδια
τη σειρά των δικών της ντέρμπι…

Βέβαια, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει
στο ντέρμπι του ΓΣΠ, οι «πράσινοι»
πρέπει να κάνουν το καθήκον τους πρώ-
τα-πρώτα για να μπορούν να εκμεταλ-
λευτούν το κάθε αποτέλεσμα. Η ομάδα
του Τζον Κάρβερ είναι το φαβορί, όμως
πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο
περνώντας νικηφόρα από το Τσίρειο.
Ο αντίπαλος βρίσκεται στα χαμηλά στρώ-
ματα της βαθμολογίας, παλεύει για να
ξεφύγει από τη ζώνη των ουραγών κι
έτσι αναμένεται να τα δώσει όλα για να
αποκομίσει βαθμολογικό όφελος.

Όμως το αποτέλεσμα κατά κύριο
λόγο εξαρτάται από την ίδια την Ομόνοια,
η οποία αν αποδώσει σύμφωνα με τις
δυνατότητες των παικτών της, τότε εύκολα
ή δύσκολα θα βάλει στο σακούλι της
τους τρεις βαθμούς. Στην προηγούμενη
αγωνιστική οι «πράσινοι» επικράτησαν
με άνεση 3-0 της Ν. Σαλαμίνας σε ένα
από τα λίγα παιχνίδια στα οποία διατή-

ρησαν την εστία τους ανέπαφη.
Έτσι, με καλή ψυχολογία, αλλά και

ενισχυμένη με τα νέα πρόσωπα που
ήλθαν στο «Ηλίας Πούλλος» τον Γενάρη,

η Ομόνοια θα κυνηγήσει τη 13η νίκη
της στο πρωτάθλημα ώστε να παραμείνει
σε τροχιά επίτευξης των στόχων της,
που είναι κατά πρώτο λόγο η έξοδος

στην Ευρώπη.

Αλλαγές στην ενδεκάδα

Ο Τζον Κάρβερ θα προβεί σε μερικές

διαφοροποιήσεις στο αρχικό σχήμα,
αναγκαστικά ή μη… Κι αυτό επειδή ο
Όρσουλιτς έφυγε για την Κορέα με με-
τεγγραφή, ενώ ο Φλορέσκου κατά πάσα
πιθανότητα θα είναι εκτός,  εξαιτίας ενός
προβλήματος στα δόντια του. Ο Άρνασον,
ο οποίος είναι μια από τις μετεγγραφές
του χειμώνα, αναμένεται να πάρει θέση
βασικού αντικαθιστώντας τον Όρσουλιτς.
Απ’ εκεί και πέρα, εφόσον ο Φλορέσκου
δεν μπορέσει τελικά να βοηθήσει, τότε
τη θέση του θα πάρει ο Κατελάρης. Στις
άλλες θέσεις δεν αναμένονται αλλαγές.
Αν θα υπάρξει ακόμη μια αλλαγή στο
βασικό σχήμα αυτή θα αφορά τη θέση
του τερματοφύλακα, με τον Κρέσιτς να
διεκδικεί θέση από τον Παναγή, ο οποίος
έπαιξε στα προηγούμενα παιχνίδια.

Εκτός πλάνων είναι ο Σοϊλέδης, ενώ
ο Κωνσταντινίδης συμπεριλήφθηκε τε-
λικά στην αποστολή.

Η πιθανή ενδεκάδα

Έτσι, με βάση τα πιο πάνω, η Ομόνοια
αναμένεται να παραταχθεί ως ακολούθως
το απόγευμα στο Τσίρειο: Κάτω από τα
δοκάρια θα είναι ο Παναγή με τον Κρέιτς
να διεκδικεί θέση. Στα άκρα της άμυνας
θα παίξουν δεξιά ο Παναγιώτου και αρι-
στερά ο Καρλίτος. Στα στόπερ ο Βύντρα
αναμένεται να έχει για πρώτη φορά
δίπλα του το νέο απόκτημα Άρνασον.

Στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση
δεν θα έχουμε αλλαγές. Την τριάδα στα
χαφ θα αποτελούν οι Κατελάρης, Μαργ-
κάσα και Κλέιτον, ενώ στην επίθεση οι
Χριστοφή και Σέρινταν θα κινούνται
στα άκρα με τον Ντάρμπισαϊαρ να βρί-
σκεται στην κορυφή.

Νίκη για να βγει… 
κερδισμένη (και) στο ντέρμπι
ΟΜΟΝΟΙΑ  Γνωρίζοντας το αποτέλεσμα στο ΓΣΠ οι «πράσινοι» πρέπει να κάνουν το καθήκον τους στο Τσίρειο 
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ΒΑΣΙΛήΣ τΣΙρΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
ε μοναδικό στόχο

την κατάκτηση των
τριών βαθμών,  η
Ανόρθωση υποδέ-
χεται σήμερα στο

«Αντ. Παπαδόπουλος» την Αναγέν-
νηση Δερύνειας. Οποιοδήποτε άλλο
αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη θα
είναι τεράστια αποτυχία για την «Κυ-
ρία», η οποία πραγματοποιεί αγώνα
δρόμου για την 6η θέση. 

Όταν έχεις αυτόν τον στόχο, ανα-
μετρήσεις όπως η σημερινή με αντί-
παλο την τελευταία ομάδα της βαθ-
μολογίας πρέπει να τις «καθαρίζεις»
εύκολα. Η «Κυρία» προέρχεται από
τρία θετικά αποτελέσματα, νίκη επί
του Ερμή και δυο ισοπαλίες με ΑΕΛ
και Ομόνοια αντίστοιχα. Σήμερα είναι
κατανοητό ότι είναι το φαβορί στην
αναμέτρηση, αλλά αυτό θα πρέπει
να το αποδείξει στο γήπεδο. Είναι γε-
γονός ότι στους τελευταίους αγώνες
παρουσιάζει καλή εικόνα η ομάδα
του Ρόνι Λέβι, όμως τώρα αρχίζουν
τα παιχνίδια που θα κρίνουν αν τελικά
μπορεί να κατακτήσει την 6η θέση.
Απομένουν πέντε αγωνιστικές, η
Ανόρθωση έχει ευνοϊκό πρόγραμμα
δείχνοντας ότι μπορεί να είναι αυτή
που θα μπει στην εξάδα. Η αρχή πρέ-

πει να γίνει σήμερα με αντίπαλο την
Αναγέννηση, κατακτώντας τους τρεις
βαθμούς και αποδίδοντας καλό πο-
δόσφαιρο.

Το πλάνο του Λέβι

Η προετοιμασία της Ανόρθωσης ολο-
κληρώθηκε χθες, με τον Ισραηλινό
προπονητή να αντιμετωπίζει δυο προ-
βλήματα. Οι Αγκιλάρ και Αριστοτέ-
λους είναι τραυματίες και τέθηκαν
εκτός αποστολής. Ο Ρόνι Λέβι έχει
στη  διάθεσή του τους Αντρέ Άλβες
και Ολιβέιρα, ωστόσο ο πρώτος συγ-
κεντρώνει πιθανότητες να είναι στο
αρχικό σχήμα.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται
ο Κόπριβετς. Στο δεξί άκρο της άμυνας
θα αγωνιστεί ο Σιβού και στο αριστερό
άκρο της άμυνας ο Σάντος. Στο κέντρο
της άμυνας οι Καλδερόν και Ερέρο.
Στη μεσαία γραμμή ως αμυντικό χαφ
ο Ζοάο Βίκτορ. Μπροστά του η δυάδα
Μίτροβιτς και Ρούμπεν Ράγιος. Δεξιά
στο φτερό της μεσαίας γραμμής ο
Γκάμπριελ και αριστερά ο Καρλίτος.
Στην κορυφή της επίθεσης θα βρί-
σκεται ο Αντρέ Άλβες. Αυτό είναι το
πιθανότερο σχήμα που θα επιλέξει ο
Ρόνι Λέβι στον σημερινό αγώνα. 

Το κλίμα στην ομάδα λόγω των
τελευταίων αποτελεσμάτων έχει αλ-
λάξει προς το καλύτερο. Βοήθησε σα-
φώς και η ανάληψη της προεδρίας

από τον Ανδρέα Παντελή, ο οποίος
βρίσκεται στην κυριολεξία από το
πρωί μέχρι το βράδυ στα γραφεία
της Ανόρθωσης και κοντά στην ομάδα. 

Όλες αυτές τις θετικές αλλαγές τις

έχει αντιληφθεί ο κόσμος, ο οποίος
στηρίζει τη νέα προσπάθεια. Στον ση-
μερινό αγώνα και ο κόσμος θα παίξει
τον δικό του ρόλο. Δεν θα πρέπει ο
φίλαθλος της Ανόρθωσης να υποτι-

μήσει τον αγώνα και να μείνει εκτός
γηπέδου. Θα πρέπει από το πρώτο
μέχρι το τελευταίο λεπτό να στηρίξει
τους ποδοσφαιριστές και στο τέλος
όλοι μαζί να πανηγυρίσουν τη νίκη. 

Καταστροφή οτιδήποτε άλλο εκτός από τη νίκη
ΑΝΟΡΘΩΣΗ  Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος της Ανόρθωσης στον σημερινό αγώνα με την Αναγέννηση 

ΚΑΘΕ ΒΡΑ∆Υ 
ΣΤΙΣ 20:15

ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟ ΤΣΟΥΡΟΥΛΛΗ
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Επίθεση φωτιά,
άμυνα φρούριο 

•Προέρχεται από 6 νίκες, που είναι και το

καλύτερο φετινό του σερί

•Είναι αήττητος στο ΓΣΠ, όπου έχει μία

μόνο ισοπαλία σε 10 αγώνες. 

•Διαθέτει με διαφορά την καλύτερη

επίθεση του πρωταθλήματος, αλλά και την

κορυφαία εντός έδρας με 29

•Σκόραρε 21 γκολ (4 και κάτι μ.ο. ανά

αγώνα) στα τελευταία πέντε παιχνίδια

•Είναι σαφώς πιο εύστοχος στο 2ο

ημίχρονο, έχοντας σημειώσει 32 γκολ

•Σκοράρει κατά ριπάς στο τελευταίο

τέταρτο, είναι λιγότερο εύστοχος στο

αμέσως προηγούμενο

•Δεκατρείς ποδοσφαιριστές της ομάδας

σκόραραν στο φετινό πρωτάθλημα

•Δεν έχει πανηγυρίσει τέρμα μόνο σε έναν

αγώνα πρωταθλήματος

•Με το 7-0 επί της ΑΕΖ έχει και την πιο

μεγάλη σε έκταση νίκη στο πρωτάθλημα

•Είναι η ομάδα (μαζί με την ΑΕΛ) με την

κορυφαία άμυνα (12 γκολ)

•Δέχτηκε μόνο τρία γκολ σαν γηπεδούχος

(η καλύτερη επίδοση στη χρονιά)

•Είναι πιο επιρρεπής στο 2ο μέρος, αφού

δέχτηκε τα 9 γκολ (μόνο 3 στο 1ο μέρος)

•Κράτησε ανέπαφη την εστία του σε 12

αγώνες

•Το σερί ανέπαφης εστίας είναι 6 αγώνες

(1η με 6η αγωνιστική)

•Δέχτηκε πάνω από ένα γκολ (μάξιμουμ 2),

μόνο δύο φορές

•Δεν δέχτηκε γκολ στο 2ο τέταρτο των

αγώνων (16’-30’)

•Είκοσι πέντε μέχρι στιγμής παίκτες πήραν

χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα

•Βάτερμαν, Μοράις, Βινίσιους και Εφραίμ

έπαιξαν στα 20 από τα 21 παιχνίδια

•Πρώτος σε χρόνο συμμετοχής πίσω από

τον Βάτερμαν είναι ο Μοράις. 

•Βάτερμαν, Βινίσιους, Μοράις έχουν τις

παραπάνω συμμετοχές στην 11άδα. 

•Οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ αντίκρισαν 32

κίτρινες κάρτες και καμία κόκκινη.  

Δυνατή ανεξαρτήτως
της έδρας

•Το κορυφαίο σερί νικών είναι 8 (1η-8Η

αγωνιστική (κορυφαίο σερί στο

πρωτάθλημα)

•Έχει μόνο μία ήττα σε εκτός έδρας αγώνες

και αυτή ήταν στο ΓΣΠ 

•Βρίσκεται πλέον στην 4η θέση των

κορυφαίων επιθέσεων του

πρωταθλήματος, αφού έχει πετύχει 39

τέρματα

•Σκόραρε 9 γκολ στα τελευταία έξι

παιχνίδια (1,5 ανά αγώνα)

•Είναι κάπως πιο αποτελεσματική στην

επανάληψη με 21 τέρματα (18 στο 1ο

μέρος) σαφώς πιο εύστοχος στο 2ο

ημίχρονο, έχοντας σημειώσει 32 γκολ

•Πέτυχε από 9 γκολ στο 1ο και τελευταίο

τέταρτο, δυσκολεύεται στο διάστημα 31΄-

45΄

•Δώδεκα ποδοσφαιριστές της ομάδας

σκόραραν στο φετινό πρωτάθλημα

•Δεν έχει επίσης πανηγυρίσει τέρμα μόνο

σε έναν αγώνα πρωταθλήματος

•Η πιο μεγάλη σε έκταση νίκη στο

πρωτάθλημα είναι το 4-0 (με τον Άρη)

•Με 13 γκολ παθητικό είναι η 3η καλύτερη

άμυνα του πρωταθλήματος

•Έχει την καλύτερη εκτός έδρας άμυνα με

μόνο 6 γκολ παθητικό 

•Δέχτηκε 7 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και

ένα λιγότερο στο 2ο  

•Κράτησε ανέπαφη την εστία της επίσης σε

12 αγώνες

•Το σερί ανέπαφης εστίας είναι 4 αγώνες

(1η με 4η αγωνιστική)

•Δέχτηκε πάνω από ένα γκολ (μάξιμουμ 3),

σε τρεις περιπτώσεις

•Δεν δέχτηκε γκολ στο 2ο τέταρτο της

επανάληψης (60’-75’)

•Είκοσι δύο μέχρι στιγμής παίκτες πήραν

χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα 

•Ο Ακοράν έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια,

Μπόλιεβιτς, Μίνιο, Λαρένα, Μόισοφ σε 20

•Πρώτος σε χρόνο συμμετοχής πίσω από

τον Μίνιο είναι ο Μόισοφ 

• Ο Μίνιο έχει τις περισσότερες συμμετοχές

στο αρχικό σχήμα (20) 

•Οι παίκτες της αντίκρισαν 24 κίτρινες

κάρτες και καμία κόκκινη  

ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1’-15’ 7 2

16’-30’ 7 0

31’-45+’ 9 1

46’-60’ 8 1

61’-75’ 5 4

76’-90+’ 19 4

ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΛΕΠΤΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ
1’-15’ 9 3

16’-30’ 5 2

31’-45+’ 4 2

46’-60’ 6 3

61’-75’ 6 0

76’-90+’ 9 3

ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΣΤΟ ΓΣΠ

ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

3

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

3

Υπεροχή ΑΠΟΕΛ,

ενδιαφέροντα σερί
Έχει ενδιαφέρον η προϊστορία στη δεκαετία. Ο ΑΠΟΕΛ υπερέχει

με 8 νίκες (σε 14 ματς). Μέτρησε 7 σερί, κάνοντας δύο φορές το…

νταμπλ (2 νίκες στη σεζόν). Ακολούθησε ένα σερί της ΑΕΚ που

έμεινε αήττητη για 6 αγώνες, κάνοντας 3 διπλά (τα δύο σε μία

χρονιά). Σερί που έσπασε πέρυσι στον τελευταίο αγώνα με τη νίκη

του ΑΠΟΕΛ. Μόλις τρεις είναι οι ισοπαλίες, με το φοβερό 4-4 προ

διετίας να ξεχωρίζει. Ο ΑΠΟΕΛ πέτυχε 24 γκολ και η ΑΕΚ 14. 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ:
ΦΟΡΜΑ:
Η-Ν-Ν-Ι-Ι
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

6-3-1, 17-6

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ: 
ΦΟΡΜΑ:

Ν-Ν-Ν-Ν-Ν
ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

9-1-0, 29-3

ΒΑΘΜΟΙ

52
ΝΙΚΕΣ

16
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

3
ΗΤΤΕΣ

1
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ

55
ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ

12
ΑΡΧΙΣΚΟΡΕΡ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 14

ΒΑΘΜΟΙ

47
ΝΙΚΕΣ

14
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

5
ΗΤΤΕΣ

2
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ

39
ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ

13
ΑΡΧΙΣΚΟΡΕΡ

ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ 12

ΑΠΟΕΛ
ΘΕΣΗ

1η

ΑΕΚ
ΘΕΣΗ

2η

Το μεγάλο ντέρμπι μέσα από τους αριθμούς
Η αντιστοιχία ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ παρουσιάζει πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία

ΤΕΡΜΑΤΑ

24-14

2006-07 2-1

2007-08 1-0 2-1

2008-09 2-0

2009-10

2010-11 1-0 3-0

2011-12 3-0

2012-13 1-2 0-1

2013-14 1-1

2014-15 4-4 1-1

2015-16 1-2 2-0

ΝΙΚΕΣ

ΑΠΟΕΛ

8
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Τα ψέματα τελείωσαν. Η ΑΕΚ σήμερα το
απόγευμα (16:00) θα αναμετρηθεί με
τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ και έχει ως στόχο
μόνο τη νίκη, για να μειώσει στο -2 και
να μπεί δυναμικά ξανά στη διεκδίκηση
του τίτλου. Με ήττα η διαφορά θα αυξηθεί
στο -8 , ενώ με ισοπαλία θα παραμείνει η
διαφορά στους πέντε βαθμούς. Τα πράγ-
ματα είναι απλά. Έφτασε η ώρα της αλή-
θειας για την ομάδα της Λάρνακας. Αυτήν
τη φορά δεν θέλουν μόνο τη νίκη, αλλά
επιβάλλεται να την πάρουν, εάν θέλουν
να παραμείνουν μέσα στον μεγάλο τους
στόχο. Εάν τα καταφέρουν, τότε θα τους
βγάλει ακόμη πιο δυνατούς. Αυτό είναι
ξεκάθαρο στο μυαλό των ποδοσφαιριστών
και σε όλους στην ΑΕΚ. Η ουσία όμως
είναι, αυτή η αποφασιστικότητα και η
θέληση να βγουν  στον αγωνιστικό χώρο.
Ξέρουν τις δυσκολίες που θα αντιμετω-
πίσουν απέναντι σε έναν ΑΠΟΕΛ που
θα έχει τη στήριξη των χιλιάδων φίλων
του και την ευκαιρία που θα έχει για να
ξεφύγει, όμως από την άλλη η ΑΕΚ θα
έχει το ισχυρό κίνητρο για να στείλει το
ξεκάθαρο μήνυμα ότι παραμένει δυνατή
και ισχυρή για να διεκδικήσει μέχρι το
τέλος τον τίτλο του πρωταθλητή. 

Δεν θα είναι μόνη

Η ΑΕΚ στη δύσκολή της αποστολή στη

Λευκωσία δεν θα είναι μόνη. Οι φίλοι
της θα έρθουν στη Λευκωσία για να τη
στηρίξουν και να τη σπρώξουν στη  νίκη.
Σίγουρα, αριθμητικά, θα είναι λιγότεροι
από αυτούς του ΑΠΟΕΛ, όμως αυτό

δεν έχει και τόση σημασία. Το έπραξε
και άλλες φορές. Υπολογίζεται ότι πέραν
των χίλιων φίλων της (δεν θα υπάρχουν
εισιτήρια στο γήπεδο,  έτσι η προσέλευσή
τους υπολογίστηκε σύμφωνα με τη χθε-

σινή προπώληση των εισιτηρίων), θα
είναι στη βόρεια κερκίδα του Γ.Σ.Π. Έτσι
οι ΑΕΚτζήδες θα προσπαθήσουν να με-
ταφέρουν το πάθος και τη θέληση για
τη νίκη στους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει

πίστη και αισιοδοξία ότι θα δουν την
ΑΕΚ εμψυχωμένη και στο τέλος θα πα-
νηγυρίσουν όλοι μαζί την πιο σημαντική
νίκη στο πρωτάθλημα. 

Το πιθανό σχήμα 

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, κ. Ιδιάκεθ, πολύ
πιθανόν να παρατάξει τους ακόλουθους
ποδοσφαιριστές: Κάτω από τα δοκάρια
τον Μίνιο. Στην άμυνα θα είναι οι Καταλά,
Μουρίγιο και Μόισοφ. Στη μεσοαμυντική
γραμμή οι Γκαρίδο, Λαρένα, Λαμπάν
και Ορτίθ. Στη μεσοεπιθετική γραμμή
οι Τέτε, Τρισκόφσκι, και ο Τολμές που
θα κάνει ντεμπούτο θα είναι προωθη-
μένος  στην κορυφή της επίθεσης. Αν
τελικά δεν είναι αυτό το σχήμα, τότε
θέση στην αρχική ενδεκάδα θα διεκδι-
κήσουν οι Μπόλιεβιτς, Μυτίδης (που
θα είναι στην αποστολή με την επιστροφή
του), όπως και οι Χαραλαμπίδης, Χα-
ραλάμπους, Μαλόκου και Τρουγιόλς,
που ξεπέρασε το πρόβλημα που αντι-
μετώπιζε. 

Το θετικό για τον τεχνικό της ΑΕΚ
είναι ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα,
πέρα από τη γνωστή απουσία του Τομάς.
Έτσι, όπως αναφέραμε, έχει πολλές επι-
λογές είτε για το πώς θα παρατάξει την
ομάδα ή τις αλλαγές που θα κάνει κατά
τη διάρκεια του αγώνα. Το πιο σημαντικό
όμως δεν είναι ποιοι θα αγωνιστούν
αλλά αυτοί που θα ριχθούν στη «μάχη»
να τα δώσουν όλα για όλα. 

ΦΡΙΞΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

Όλα μοιάζουν ιδανικά για τον ΑΠΟΕΛ
στο σημερινό ντέρμπι για να πάρει το
ζητούμενο και να κάνει ακόμα ένα βήμα
προς τον στόχο του. 

Από τη μια η πάρα πολύ καλή αγω-
νιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται,
σε αντίθεση με την αντίπαλο που είναι
στη χειρότερή της φάση από το καλοκαίρι
μέχρι σήμερα. Ο Τόμας Κρίστιανσεν,
αν εξαιρέσουμε την ανετοιμότητα των
Βάντερ και Εμπεσίλιο, έχει στη διάθεσή
του πάρα πολλές ποιοτικές επιλογές σε
κάθε θέση, ώστε να επιλέξει τους 11
καλύτερους. Εδώ προστίθεται και η δύ-
ναμη της έδρας. Στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ
παραμένει φέτος αήττητος (τελευταία
ήττα στο περασμένο πρωτάθλημα από
Δόξα) και κατά γενικήν ομολογίαν παίζει
με άλλο αέρα, όποιος κι αν είναι ο αντί-
παλος. Στην εξίσωση μπαίνει και η πα-
ρουσία του κόσμου, μιας και οι φίλοι
του ΑΠΟΕΛ ετοιμάζονται για ρεκόρ
προσέλευσης στους φετινούς εντός έδρας
αγώνες πρωταθλήματος. Στις εξέδρες
του ΓΣΠ θα βρεθούν 12 χιλιάδες υπο-
στηριχτές των πρωτοπόρων και η ώθηση
που χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές του
Κρίστιανσεν θεωρείται δεδομένη. 

Ως εκ τούτου, το ζητούμενο είναι οι
11 ποδοσφαιριστές που θα βρεθούν
στην ενδεκάδα να δώσουν συνέχεια στις
καλές εμφανίσεις και να παρουσιαστούν
αντάξιοι των απαιτήσεων του αγώνα.
Το ότι η αντίπαλος έρχεται στο ΓΣΠ για
να παίξει ίσως το τελευταίο της χαρτί
για τη διεκδίκηση του τίτλου, είναι κάτι
που κάνει διπλά υποψιασμένους τους
«γαλαζοκίτρινους». Με όπλο την εμπειρία
που διαθέτουν θα προσπαθήσουν να

διαχειριστούν το παιγνίδι με τέτοιο τρόπο,
ώστε να το φέρουν στα μέτρα τους. Ο τε-
χνικός ηγέτης της ομάδας προετοίμασε
εντατικά τους ποδοσφαιριστές του, και
τους εξήγησε τα πάντα για τον αντίπαλο.
Όλοι στον «Αρχάγγελο» δηλώνουν πα-
νέτοιμοι για να πάρουν την πρώτη τους
νίκη με αντίπαλο ομάδα της πρώτης τε-
τράδας, ώστε να διατηρήσουν τη διαφορά
ασφαλείας από τη 2η θέση, και παράλ-
ληλα να βγάλουν νοκ-άουτ από τη μάχη

του τίτλου την ΑΕΚ.

Το πιθανό πλάνο

Στα της ενδεκάδας, με δεδομένο ότι ο
ΑΠΟΕΛ κατέρχεται σχεδόν πάνοπλος,
ο Τόμας Κρίστιανσεν προβληματίστηκε
για τους ποδοσφαιριστές στους οποίους
θα δώσει φανέλα βασικών. Όλα δείχνουν
ότι θα εμπιστευτεί τον Βάτερμαν κάτω
από τα δοκάρια. Στην άμυνα οι Αστίθ
και Μερκής έχουν το προβάδισμα για

να αποτελέσουν τα στόπερ, με τον Ιωάν-
νου να έχει τις δικές του πιθανότητες
αφού πραγματοποίησε θετικές εμφανί-
σεις. Στα άκρα ο Αρτυματάς θα καλύψει
εκ νέου την απουσία του Μιλάνοφ, με
τον Λάγο να επανέρχεται στην αριστερή
πλευρά. Μοράις και Βινίσιους έχουν
σίγουρες θέσεις στον άξονα της μεσαίας
γραμμής, όπως και οι Αλωνεύτης-Εφραίμ
στις πτέρυγες. Οι Σωτηρίου και Ντε Κα-
μάργκο θα συνθέσουν το επιθετικό δί-

δυμο και καλούνται να είναι αποτελε-
σματικοί στις ευκαιρίες που θα βρουν.

Στο ποδόσφαιρο παίζει τον δικό του
ρόλο το βάθος στο ρόστερ και ο ΑΠΟΕΛ
θα έχει σήμερα έναν πολύ ισχυρό πάγκο.
Αν για οποιοδήποτε λόγο στραβώσει το
παιχνίδι και γενικότερα το πλάνο του
Κρίστιανσεν, θα έχει τους Γιαννιώτα,
Βάντερ, Μπερτόλιο, Μπαράλ, Γιαμπερέ,
Κάνιας στον πάγκο για να διορθώσει
την όλη κατάσταση. 

Η ώρα της αλήθειας 
ΑΕΚ Μόνο η νίκη θα αφήσει ικανοποιημένους τους «κιτρινοπράσινους» στο δύσκολο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ 

Με αέρα κορυφής για την εδραίωση
ΑΠΟΕΛ Δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από τη νίκη η ομάδα του Τόμας Κρίστιανσεν
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Γ
ια ορισμένα παιδιά η σταθε-

ρότητα (στον χώρο) στη μόρ-
φωση και στη ζωή είναι σχε-
τική. Δεν μπορούν να ξέρουν
πώς θα είναι τη νέα χρονιά,

σε ποια πόλη και σε ποια χώρα. Σε ποιο
σχολείο θα φοιτήσουν του χρόνου. Μι-
λάμε για παιδιά καθηγητών, δασκάλων,
αστυνομικών, στρατιωτικών, επαγγέλ-
ματα στα οποία υπάρχουν οι μεταθέσεις.
Στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι ακό-
μη πιο ρευστά. Ειδικά σήμερα που τα
ποδοσφαιρικά σύνορα είναι ορθάνοιχτα.
Παίκτες και προπονητές φεύγουν από
τις πατρίδες τους, αλλάζουν χώρα δια-
μονής, με τα περιθώρια παραμονής σε
μία χώρα να είναι πάλι σχετικά. Μαζί
τους φυσικά πηγαίνει και η οικογένειά
τους. Είναι ένα ζήτημα για τα παιδιά,
που συχνά αλλάζουν σχολείο, γειτονιά,
φίλους και γενικά περιβάλλον. Από την
άλλη, δίπλα στη δυσκολία της προσαρ-
μογής, υπάρχει η εμπειρία. Άλλοι τόποι,
άλλη κουλτούρα, διαφορετικές παρα-
στάσεις. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά
που σήμερα βιώνουν αυτήν τη διαδι-
κασία στην Κύπρο. Παλαιότερα, ήταν
σαφώς λιγότερα, αφού λιγότεροι ήταν
οι ξένοι τεχνικοί και ποδοσφαιριστές.
Εμείς θα πάμε σήμερα 26 χρόνια πίσω
και θα θυμηθούμε ένα ειδικό αφιέρωμα
της «Σ», στα 1991, για τη ζωή μερικών
ξένων παιδιών που ζούσαν προσωρινά
στην Κύπρο και φοιτούσαν στην Αμε-
ρικανική Ακαδημία στη Λάρνακα. 

Άρσοφ ο νεότερος

Ο 14χρονος (τότε) Ιόντσο Άρσοφ έφερε
φυσικά το όνομα του σπουδαίου του
παππού, που μεγαλούργησε στην Ομό-
νοια, δούλεψε στην Ομόνοια Αραδίππου
και τότε ήταν τεχνικός στην ΕΠΑ. Ο
Ιόντσο τζούνιορ έμενε, όμως, Κύπρο
γιατί και ο πατέρας του Βλαντισλάβ Άρ-
σοφ εργαζόταν στις ακαδημίες της ΕΠΑ,
αφού είχε αγωνιστεί πριν και σαν πο-
δοσφαιριστής: «Είμαι για 7ο χρόνο στην
Κύπρο. Πριν από τέσσερα χρόνια ήμουν
στην Πάφο, ο πατέρας μου έπαιζε στον
ΑΠΟΠ. Πήγα για ένα διάστημα πίσω
στη Βουλγαρία και επέστρεψα», μας
είπε ο Ιόντσο. «Δεν έχω κανένα πρό-
βλημα να φοιτώ στην Κύπρο, αντίθετα,
μου αρέσει πολύ. Έχω πολύ καλή σχέση
με τα παιδιά στο σχολείο, έχω πολύ στε-
νούς φίλους. Η ζωή είναι όμορφη εδώ,
ο κόσμος πολύ καλός, το σχολείο το
ίδιο. Μου αρέσει ο τόπος σας, αλλά όλοι
θέλουν την πατρίδα τους. Νοσταλγώ τη
Βουλγαρία και θέλω να επιστρέψω»,
μας είπε ο εγγονός Άρσοφ και μίλησε
για το ποδόσφαιρο: «Το λατρεύω. Πη-
γαίνω στις προπονήσεις της ΕΠΑ. Με
το σχολείο και την μπάλα γεμίζω τον
χρόνο μου. Στο μέλλον θέλω να ακο-
λουθήσω την πορεία του παππού και
του πατέρα μου. Να παίξω ποδόσφαιρο
και να εγγραφώ μετά σε σχολή προπο-
νητών. Πιστεύω στον εαυτό μου και
θέλω να φτάσω ψηλά».

Ιορντανέσκου τζούνιορ

Στην ίδια τάξη συναντήσαμε και τον Έν-
τουαρντ, τον γιο του Ρουμάνου τεχνικού
της Ανόρθωσης Άγχελ Ιορντανέσκου:
«Είμαι πέντε μήνες στην Κύπρο και
πραγματικά μου αρέσει εδώ. Έχω κάνει
ήδη καλούς φίλους. Ο κόσμος εδώ είναι
πιο ανοιχτόκαρδος, εύκολα δημιουργείς
φιλίες, στη Ρουμανία οι άνθρωποι είναι
διαφορετικοί», είπε ο 14χρονος (τότε)
Έντουαρντ και συνέχισε: «Έζησα και
στην Ελλάδα, όταν ο πατέρας μου ήταν
στον ΟΦΗ, αλλά δεν θυμάμαι, ήμουν
πολύ μικρός. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο
και θέλω να ακολουθήσω τον δρόμο
του πατέρα μου. Υποστηρίζω την Ανόρ-

θωση, νομίζω είναι η καλύτερη ομάδα,
Στη Ρουμανία είμαι Στεάουα, αφού εκεί
αγωνίστηκε ο πατέρας μου. Εκεί το πο-
δόσφαιρο είναι καλύτερο απ’ ό,τι εδώ».
Ο Έντουαρντ είχε ήδη ενημερωθεί για
την εισβολή και την κατοχή: «Θέλω να
δω το νησί σας ελεύθερο. Έμαθα ότι
παιδιά εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους
και αυτό είναι απάνθρωπο. Θέλω να
δω την Αμμόχωστο, το γήπεδο της Ανόρ-
θωσης, έχω ακούσει τόσα ωραία πράγ-
ματα για την πόλη αυτήν».

Η κόρη του Κόλεφ

Μαθήτρια στο ίδιο σχολείο ήταν και η
12χρονη Άννα, κόρη του τότε τεχνικού

της Σαλαμίνας Άγκελ Κόλεφ. «Είμαι ευ-
χαριστημένη εδώ, η ζωή είναι ωραία,
έχω πολλούς φίλους. Η μόνη μου δυ-
σκολία είναι η γλώσσα, προσπαθώ πολύ
και τα απογεύματα να τη μάθω και πι-
στεύω πως θα τα καταφέρω. Θα ήθελα
πραγματικά να έμενα για πάντα εδώ.
Είναι ωραίο νησί, ο καιρός είναι εξαιρε-
τικός, ο κόσμος είναι φιλόξενος και με
εντυπωσιάζει η συμπεριφορά τους.
Πέρσι ήμουν στη Λευκωσία. Έχουμε
επαφή με τη Βουλγαρία, μιλάμε τηλε-
φωνικά με συγγενείς και φίλους. Δεν
είμαι φίλαθλος, αλλά κάποιες φορές πη-
γαίνω στο γήπεδο να δω την ομάδα του
πατέρα μου», μας είπε η Άννα. 

Στις 3 και 4 Φεβρουαρίου του 1973
έγιναν οι αγώνες της 16ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος και χαρακτηρι-
στικό ήταν οι εκπλήξεις. Η Ανόρθωση
έχασε στην Πάφο, την ώρα που ο
ΑΠΟΕΛ είχε απρόσμενη ισοπαλία.
Η ομάδα της Λευκωσίας υποδέχτηκε
τον ΑΣΙΛ και έμεινε στο 1-1 απογοη-
τεύοντας τους φίλους. Απόντος του
Ανδρέα Στυλιανού, ο ΑΠΟΕΛ προ-
ηγήθηκε μόλις στο 10’ με τον Άντρο

Μιαμηλιώτη, αλλά η ομάδα της Λύ-
σης, αφού απέτρεψε ένα 2ο γκολ,
κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Φω-
καΐδη στο 58’. Ο ΑΠΟΕΛ αγωνί-
στηκε με τους Ηρόδοτο, Λευτέρη,
Κολοκάση, Ν. Παντζιαρά, Αθάνατο,
Στεφανή, Λεωνίδα, Ιωαννίδη (Χ’’Θω-
μά), Τ. Αντωνίου, Α. Μιαμηλιώτη,
Κρητικό (Λίλλο) και ο ΑΣΙΛ με τους
Δώρο, Σαντζάκκη (Χρ. Τόφφα), Λάρ-
κου, Βασιλείου, Φλώρη, Ττοφή, Ασ-
σιώτη (Καλλή), Ντάκκα, Αχιλλέα,
Ιωάννου, Φωκαΐδη. 

Παρά την ισοπαλία, ο ΑΠΟΕΛ
πέρασε στην κορυφή της βαθμο-
λογίας μετά την ήττα έκπληξη της
Ανόρθωσης με 2-1 από τον Ευα-
γόρα στο ΓΣ Κόροιβος. Η Ανόρ-
θωση προηγήθηκε μόλις στο 3’ με

τον Σολέα, αλλά η ομάδα της Πάφου
έκανε την ανατροπή με τους Γ. Ζαμ-
πυρίνη στο 17’ και Π. Γεωργίου στο
65’. 

Στο μεγάλο ντέρμπι της Λάρνακας,
ο Πεζοπορικός κατέβαλε την ΕΠΑ με
1-0 με τέρμα του Καλαμαρά στο 12’
και συνέχισε τη βαθμολογική του άνο-
δο. Ο Πεζοπορικός αγωνίστηκε με
τους Κυριακίδη, Ιακώβου, Κυριάκου,
Φιλίππου, Καλλή, Λεωνίδα, Στ. Πα-
παδόπουλο, Ντάφφι, Κουννίδη, Κα-
λαμαρά, Σέργη (Μηνάκη) και η ΕΠΑ
με τους Αλκιβιάδη, Κόλα, Χ. Κατζη-
λιέρη, Σπύρου, Παναγιώτου, Κουμή,
Κλείτο, Νεοφυτίδη (Μούσκο), Λ. Θε-
οδώρου, Μάριο, Λούη (Κωνσταντά). 

Ο Ολυμπιακός, με ανατροπή μέσα
στο ΓΣΟ, κατέβαλε τον Απόλλωνα με
2-1. Η ομάδα της Λεμεσού προηγή-
θηκε με τον Χρ. Γιολίτη (22’ πέν.), ο
Ολυμπιακός απάντησε μέσα σε 3
λεπτά με Λυμπουρή στο 50’ και Αν-
τρονίκου (αυτογκόλ) στο 53‘. Εντυπω-
σιακή η ΕΝΠ κατέβαλε στο Παραλίμνι
με 3-0 τον Άρη. Σκόραραν οι Α. Κων-
σταντίνου στο 20’, Βλίττης στο 35‘ και
Κούδας στο 61’. 

Εκτός έδρας νίκη της ΑΕΛ επί της
Σαλαμίνας με 1-0 με γκολ του Χάρη
Παπαδόπουλου στο 53’. Νίκη και για
τον Διγενή στη Μόρφη επί της Αλκής
με 2-1 (50’ πέν. Σκαπούλλης, 75’ Ηλ.
Εξαδάχτυλος / 31’ Νικολής).

Στα 1973 με εκπλήξεις

Ο παππούς μου ο Άρσοφ, ο μπαμπάς μου ο Ιορντανέσκου

Flashback

Ο εγγονός Ιόντσο Άρσοφ (σε πρώτο πλάνο)

με συμμαθητές του.

Ο Έντουαρντ

Ιορντανέσκου (δεξιά)

στο μάθημα.

Ο Έντουαρντ

Ιορντανέσκου στον

πάγκο της

Ανόρθωσης με τον

πατέρα του Άγκελ και

τον βοηθό προπονητή

Άκη Αγιομαμίτη.

ΑΠΟΕΛ - ΑΣΙΛ στα 1973.

Διακρίνονται οι Ιωαννίδης,

Σαντζιάκκης, Λεωνίδας και Αχιλλέας.  

Ρετρό Πριν από 26 χρόνια, η «Σ» παρουσίαζε τη ζωή ξένων παιδιών που
φοιτούσαν στα σχολεία μας, αφού οι γονείς τους έβγαζαν το ψωμί τους στο κυπριακό ποδόσφαιρο
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Όλα για όλα για τη νίκη επί της Τουρκίας

Η Εθνική Ομάδα Davis Cup έμεινε ζων-
τανή στο κυνήγι της νίκης-πρόκρισης
απέναντι στην Τουρκία ύστερα από τη
χθεσινή νίκη της στο διπλό με 3-2. Η
κυπριακή ομάδα, αποτελούμενη από
τους Πέτρο Χρυσοχό και Ελευθέριο
Νέο, επικράτησε με 3-2 σετ ύστερα από
μια επική ανατροπή, αφού βρέθηκε να
χάνει με 0-2 σετ σε έναν αγώνα που
διήρκεσε τρεις ώρες και τέσσερα λε-
πτά.

Ήταν ο τρίτος αγώνας στη σειρά που
κρίθηκε στα πέντε σετ, σε αγώνες μάλιστα
που ξεπέρασαν τις τρεις ώρες σε διάρκεια,
κι ο τελικός νικητής κατάφερε να επι-
στρέψει από το 0-2.

Με τη νίκη της η Κύπρος μείωσε σε
2-1 το σκορ στις νίκες και διατήρησε τις
ελπίδες για τη νίκη. Για να φτάσει σε
αυτήν θα πρέπει να κερδίσει και τους
δύο αγώνες στο μονό, που θα διεξαχθούν
σήμερα Κυριακή. Πρώτος αγώνας θα
είναι αυτός μεταξύ των δύο αντισφαιρι-
στών που είναι το Νο1 των δύο ομάδων,
δηλαδή του Πέτρου Χρυσοχού και τον
Μαρσέλ Ιλχάν. Μετά τον πρώτο αγώνα
θα ακολουθήσει ο δεύτερος στον οποίο,
με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αντίπαλοι
θα είναι ο Μενέλαος Ευσταθίου με τον
Τσεμ Ιλκέλ.

Έκκληση Φίλιου Χριστοδούλου

Στο Εθνικό Κέντρο Τένις επικράτησε
πανηγυρική ατμόσφαιρα μετά την πρώτη
νίκη και όλοι πλέον πιστεύουν ότι η νε-
ανική ομάδα της Κύπρου μπορεί να
καταφέρει αυτό που, μέχρι πριν από
λίγες μέρες, φάνταζε ακατόρθωτο. Ο
Πρόεδρος της ΟΑΚ κ. Φίλιος Χριστο-
δούλου κάλεσε τον κόσμο να στηρίξει
την προσπάθεια ενισχύοντας, χωρίς

ακρότητες, την ομάδα:  «Με τη σημερινή
μεγάλη νίκη στο διπλό, θα ήθελα να
συγχαρώ θερμά τους αντισφαιριστές
μας, Πέτρο Χρυσοχό, και Λευτέρη Νέο,
που υπερέβαλαν εαυτούς για να μας
χαρίσουν μια περήφανή νίκη και μεγάλες
ελπίδες για την ανατροπή στα δύο μονά
της Κυριακής. Η Ομοσπονδία είναι υπε-
ρήφανη για την απόδοση των αθλητών
μας στην πρώτη συνάντηση και ευελ-
πιστώ ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέ-
λεσμα από τη νεανική Εθνική μας ομάδα
έναντι των έμπειρων αντιπάλων μας της
Τουρκίας. Για να επιτύχουμε το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα καλώ τους φίλους του
τένις όπως είναι δίπλα μας στα δύο μονά
παιγνίδια».

Εισιτήρια

Εισιτήρια για τους αγώνες της Κυριακής
θα πωλούνται στα ταμεία του γηπέδου
προς 5€ και η είσοδος για παιδιά κάτω
των 12 ετών θα είναι δωρεάν. Στην εί-
σοδο οι φίλαθλοι θα πρέπει να έχουν
μαζί τους την αστυνομική τους ταυτό-
τητα.
Αποτελέσματα-πρόγραμμα

Το πλήρες πρόγραμμα και τα μέχρι
στιγμής αποτελέσματα των πέντε συ-
ναντήσεων έχουν ως εξής: 

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 

l Πέτρος Χρυσοχός (Cyp) Vs Τσεμ Ιλκέλ
(Tur) 2-3 (7-6[4], 6-3, 3-6, 0-6, 4-6)

l Μενέλαος Ευσταθίου (Cyp) Vs Μαρ-
σέλ Ιλχάν (Tur) 2-3 (7-5, 6-1, 4-6, 6-
7[5], 4-6)

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 

l Πέτρος Χρυσοχός / Ελευθέριος Νέος
(Cyp) Vs Αλτούκ Τσελικμπιλέκ /

Τσεμ Ιλκέλ (Tur) 3-2 (3-6, 5-7, 7-
6[3], 6-4, 6-1)

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 11.00π.μ.

(Δύο Μονοί Αγώνες)

l Πέτρος Χρυσοχός (Cyp) Vs Μαρσέλ
Ιλχάν (Tur)

l Ακολουθεί: Μενέλαος Ευσταθίου
(Cyp) Vs Τσεμ Ιλκέλ (Tur)

*Όλοι οι αγώνες μεταδίδονται ζωντανά
από τη Cytavision στο κανάλι Cytavi-
sionSports4.

DAVIS CUP Tα δύο μονά σήμερα κρίνουν τον τελικό νικητή - Επική ανατροπή χθες στο διπλό

ΜΠΑΣΚΕΤ Επιβλήθηκε 85-67 της Ένωσης

ΧΑΝΤΜΠΟΛ 

Επιβλητική 

νίκη στο ντέρμπι 

το Ευρωπαϊκό

Επιβλητική νίκη πέτυχε στο μεγάλο
ντέρμπι της εξ αναβολής 3ης αγωνιστικής
του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών
χάντμπολ το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
που κέρδισε με 34-18 την Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ
και έκανε αποφασιστικό βήμα για κα-
τάκτηση του τίτλου.

Η ομάδα του Ανδρέα Ανδρέου ήταν
ανώτερη από τη ΣΠΕΣ καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του αγώνα, πραγματοποίησε πολύ
καλή εμφάνιση και, εκμεταλλευόμενη
τις αδυναμίες που παρουσίασαν οι αν-
τίπαλοι στο παρκέ, κατέκτησε την 9η
νίκη της στο πρωτάθλημα.
l Στο άλλο ντέρμπι της ημέρας, αυτό
ανάμεσα στους ουραγούς του βαθμο-
λογικού πίνακα, η Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου
πέτυχε σπουδαίο «διπλό» επί του Κ.Ν.
Αγίων Τριμιθιάς με 23-22 και αναπτέ-
ρωσε τις ελπίδες της για παραμονή.
l Ισόπαλο 20-20 έληξε το παιχνίδι ανά-
μεσα στον Παρνασσό και τον Προοδευ-
τικό Πάφου, το οποίο έγινε στο κλειστό
του Στροβόλου.

Ο Κεραυνός ήταν ο νικητής του δεύ-
τερου χρονικά αγώνα για τη 14η αγω-
νιστική του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Ανδρών Α’ Κατηγορίας απέναντι στην
Ένωση Νέων Παραλιμνίου με 85-
67. Η ομάδα του Στροβόλου ήταν κυ-
ρίαρχη στο παρκέ στο μεγαλύτερο
διάστημα και σημείωσε μία δίκαιη
νίκη. Κορυφαίοι της αναμέτρησης οι
Ρόναλντ Ρος με 17 πόντους, 2 τρίποντα,
6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και Τζέικ
Ο’Μπράιεν με 17 πόντους, 6 ριμπά-
ουντ και 1 ασίστ.

Με οκτώ σερί πόντους μπήκε στο
παιχνίδι ο Κεραυνός (έξι ο Ρος, δύο
ο Μιχαήλ) παίρνοντας νωρίς προβά-
δισμα με 8-0, ενώ στο φινάλε της πε-
ριόδου το σκορ ήταν στο 28-16.

Με παρόμοιο τρόπο συνεχίστηκε
ο αγώνας και στη δεύτερη περίοδο,
με τον Κεραυνό να συνεχίζει τη θετική
του παρουσία στο παρκέ, ανεβάζοντας
μέχρι το τέλος του α’ ημιχρόνου τη
διαφορά στους δεκαεπτά (52-35).

Δυνατό ήταν το ξεκίνημα του Κε-
ραυνού και στην τρίτη περίοδο, όπου
με ένα σερί οκτώ πόντων έφεραν το
σκορ στο 60-35 μέχρι το 26’. Το τέλος
της γ’ περιόδου βρήκε τον Κεραυνό
μπροστά με 68-38.

Η διαφορά των τριάντα πόντων
έδωσε το δικαίωμα στον Κεραυνό να
ρίξει τον ρυθμό του, με την Ένωση

να το εκμεταλλεύεται και να μειώνει
απλά τη διαφορά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-16, 52-35, 68-38, 85-

67

Κεραυνός (Χριστόφορος Λειβαδιώτης):

Μιχαήλ 13 (2), Ρος 17 (2), Ο’Μπράιεν 17,

Μπάρκερ 9, Θεοχαρίδης, Ανδρέου,

Νεοφύτου 4, Στυλιανού 10 (1), Μάρκου 3

(1), Πάρκς 12.

Ε.Ν. Παραλιμνίου (Νικόλας Παπαδοπούλου):

Μπλέικς 21 (3), Παπαδόπουλος 3, Τόμας 8,

Χάινς 4, Γουάσινγκτον 20 (4), Χαννούν 3 (1),

Πυρίλλης 8 (2), Ζάντης, Θωμά.

ΕΘΑ - Απόλλων

ρίχνουν την αυλαία

Με ένα παιχνίδι ολοκληρώνεται σή-
μερα (5/2) η 14η αγωνιστική του
Πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας
ΟΠΑΠ Ανδρών Α’ Κατηγορίας. Στο
«Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία»
η ΕΘΑ θα φιλοξενήσει τον Απόλλωνα
( 19:00) στο ντέρμπι των πιο χαμηλών
θέσεων στον βαθμολογικό πίνακα. 

Η ΕΘΑ βρίσκεται στην 6η θέση
με 15 βαθμούς (2 νίκες-11 ήττες),
ενώ ο Απόλλωνας είναι στην 5η θέση
με 16 βαθμούς (3 νίκες-10 ήττες).
Και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν
το θετικό αποτέλεσμα, για να μπορέ-
σουν να προσπαθήσουν για κάτι κα-
λύτερο στη συνέχεια.

Άνετη επικράτηση του Κεραυνού
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Τον Μάιο του 2016 το 4Χ4 SUV της
Maserati, το Levante, άρχισε να φεύγει
από το εργοστάσιο Mirafiori στο Τορίνο,
εφοδιασμένο με ελαστικά Bridgestone
Dueler H/P Sport, μεγέθους 255/60
R18. Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου
η Bridgestone Corporation ανακοίνωσε
ότι τα ελαστικά Potenza S001 Τεχνολο-
γίας Run-Flat (RFT) και τα ελαστικά Tu-
ranza T005 RFT θα είναι τα εργοστα-
σιακά ελαστικά στη Lexus LC500 /
LC500h, το νέο πολυτελές coupé που
πρόκειται να λανσαριστεί το 2017.

Η Bridgestone ανέπτυξε το ελαστικό
Dueler H/P Sport ειδικά για τα σημερινά
SUV υψηλών επιδόσεων. Με ένα σχέδιο
πέλματος στα πρότυπα των σπορ ελα-
στικών Potenza, η Bridgestone προσφέρει
σε οδηγούς, την υψηλού επιπέδου από-
κριση του τιμονιού, τον έλεγχο στο βρεγ-
μένο και την άνεση μέσα στο αυτοκίνητο
που περιμένουν από τα πιο πολυτελή
μοντέλα SUV στον κόσμο. Τα ελαστικά
θα φέρουν την ένδειξη «MGT» ως ένδειξη
έγκρισης από τη Maserati και ως αρχικό
εξοπλισμό των οχημάτων τους.

Η σύμβαση της Bridgestone για το

Levante συνεχίζει την ιστορική σχέση με
τη Maserati, μια ιστορία που ξεκίνησε με
την καινοτόμο ανάπτυξη της Bridgestone
ενός ελαστικού 18” Τεχνολογίας Run-

Flat (RFT) για τη Maserati Quattroporte
V στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Τα ελαστικά Potenza S001 RFT και
TuranzaT005 RFT έχουν σχεδιαστεί

αποκλειστικά από την Bridgestone για
τη Lexus LC500 / LC500h, προκειμέ-
νου να επιτευχθούν οι ανώτερες επι-
δόσεις οδήγησης του οχήματος. Τα
ελαστικά δίνουν στον οδηγό αξιόπιστο
έλεγχο και εξασφαλίζουν μια πολυτελή
αίσθηση οδήγησης. Επίσης, βοηθούν
στη μείωση του συνολικού βάρους του
οχήματος, διότι εξαλείφουν την ανάγκη
για ρεζέρβα, καθώς τα ελαστικά RFT
της Bridgestone μπορούν να ταξιδέψουν
με ασφάλεια μέχρι και 80 χιλιόμετρα
απόσταση με ταχύτητα μέχρι και 80
χιλιόμετρα την ώρα μετά από τρύπημα
ή απώλεια πίεσης. 

Μέσα από την ευρεία χρήση των
ελαστικών RFT, η Bridgestone έχει ως
στόχο να συμβάλει στη δημιουργία μιας
«κινούμενης κοινωνίας» με ασφάλεια,
μειώνοντας παράλληλα τον συνολικό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Πληροφορίες για την Bridgestone:

•Η Bridgestone, με έτος ιδρύσεως το
1931, είναι ιαπωνική εταιρεία με έδρα
το Τόκιο και έχει καταφέρει να γίνει ο
Νο. 1 κατασκευαστής ελαστικών στον

κόσμο.
•Εργοδοτεί πάνω από 140.000 άτομα
ανά το παγκόσμιο.
•Λειτουργεί 194 μονάδες παραγωγής
σε 25 χώρες και πουλάει προϊόντα σε
πάνω από 150 χώρες.
•1 στα 5 αυτοκίνητα στον κόσμο κυ-
κλοφορούν με ελαστικά της εταιρείας.
•Οι πωλήσεις της υπολογίζονται σε πε-
ρίπου 200 εκατομμύρια ελαστικά τον
χρόνο. 
•Τα ελαστικά της Bridgestone επιλέγονται
σαν πρώτη εφαρμογή (εργοστασιακή
εφαρμογή) από τους μεγαλύτερους κα-
τασκευαστές επιβατικών αυτοκινήτων:
VW, Ford, BMW, Mercedes, General
Motors, Peugeot, Renault, Toyota, όμιλος
Fiat, καθώς επίσης κατασκευαστές Φορ-
τηγών αυτοκινήτων: Mercedes, Renault,
Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco.
•Εισάγεται επίσημα στην Κύπρο από
την εταιρεία Α/φοί Λευκαρίτη ΛΤΔ,
από το 1963.
•Είναι τώρα διαθέσιμα στα καλύτερα
συνεργεία/καταστήματα ελαστικών σε
όλη την Κύπρο με νέες χαμηλές τιμές,
με επίσημο τιμοκατάλογο.

Μεγαλώνει η γκάμα της Porsche Pana-
mera, δίδοντας έτσι περισσότερες επιλογές
στους υποψήφιους αγοραστές. Συγκε-
κριμένα, την έκδοση με μακρύ μεταξόνιο
της νέας Panamera παρουσίασε πρό-
σφατα η Porsche. Κυριότερο χαρακτη-
ριστικό της Panamera -που φέρει στην
ονομασία της τον “κωδικό”  Executive-
είναι το μακρύτερο κατά 15 cm μεταξόνιο,
κάτι που ουσιαστικά μεταφράζεται σε
πλούσιους χώρους για τους πίσω επιβάτες
και όχι μόνο. Μια ολοκαίνουρια έκδοση,
που απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών
τα οποία  επιθυμούν είτε να ξεκουράζονται
στο ταξίδι τους είτε να εργάζονται όσο
βρίσκονται στο αυτοκίνητο και δεν θέλουν
ένα απλό premium sedan αλλά κάτι πιο
γρήγορο.

Η έκδοση Executive θα είναι διαθέσιμη
τόσο στην Panamera 4 και την Panamera
4S, όσο στην υβριδική Panamera 4 E-Hy-
brid και την κορυφαία Panamera Turbo. 

Η γερμανική εταιρεία αποκαλεί τις
Executive εκδόσεις ως «chauffeur sa-

loon», δηλαδή αυτοκίνητα που προορί-
ζονται να τα οδηγεί σοφέρ. Διαθέτουν
ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό, με στοι-

χεία όπως η πανοραμική οροφή, τα
θερμαινόμενα καθίσματα και η αερα-
νάρτηση, να προσφέρονται δίχως επι-

πλέον χρέωση.
Οι εκδόσεις Panamera 4S Executive

και Panamera Turbo Executive  προ-

σφέρουν στους κατόχους τους ανέσεις
όπως ο τετραζωνικός κλιματισμός και
τα LED φώτα με το Porsche Dynamic
Light System. Επίσης περιλαμβάνει με-
γάλη γυάλινη οροφή, θερμαινόμενα κα-
θίσματα, ρυθμιζόμενη αερανάρτηση και
πολλά άλλα.

Ακόμα, στις Panamera Executive
υπάρχει η επιλογή για μια μεγάλη κεν-
τρική πίσω κονσόλα, αλλά και το σύστημα
Rear Seat Entertainment με τις οθόνες
των 10 ιντσών στα προσκέφαλα των εμ-
πρός θέσεων. 

Μαζί με την έκδοση Executive η
Porsche παρουσίασε τον νέο κινητήρα
V6 turbo βενζίνης, απόδοσης 330 ίππων.
Συνδυάζεται στάνταρ με το 8τάχυτο κι-
βώτιο διπλού συμπλέκτη PDK, το οποίο
συμβάλλει στον περιορισμό κατανάλω-
σης και ρύπων. Ο νέος εξακύλινδρος
turbo θα εφοδιάζει την πισωκίνητη Pa-
namera, την τετρακίνητη Panamera 4,
αλλά και την Panamera 4 Executive με
το μακρύ μεταξόνιο.

Βridgestone: Στον εργοστασιακό εξοπλισμό των Maserati και Lexus

H Porsche ανεβάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά

Στο ράλι Ντακάρ του 2016, η ομάδα
της Peugeot κατάφερε να ανεβάσει στο
βάθρο μόλις έναν από τους τέσσερεις
οδηγούς της. Φέτος όμως τα πράγματα
ήταν πολύ διαφορετικά. Η γαλλική ομάδα
σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της, κα-
ταφέρνοντας να πάρει και τις τρεις πρώτες
θέσεις, μη αφήνοντας περιθώρια αντα-
γωνισμού από τους αντιπάλους της.

Ο Stephane Peterhansel ήταν τελικά
ο μεγάλος νικητής σπάζοντας συνάμα
όλα τα ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού.
Φέτος κατέκτησε την 13η νίκη του και
έγινε ο πιο επιτυχημένος  αγωνιζόμενος
στην ιστορία του αγώνα με 7 νίκες στην
κατηγορία των αυτοκινήτων και 6 στην
κατηγορία των μοτοσικλετών.

Στη δεύτερη θέση, και με ασήμαντη
διαφορά σε σχέση με το μέγεθος του
αγώνα, βρέθηκε ο Sebastien Loeb και
στην τρίτη, ολοκληρώνοντας την πλήρη
επικράτηση των Γάλλων, ο Cyril Despres
με το τρίτο Peugeot 3008 DKR. 

Μετά το τέλος του αγώνα ο νικητής
δήλωσε: «Στην αρχή του αγώνα δεν

ήμουν σίγουρος για τη νίκη. Αρχικά
παλεύαμε για την πρώτη θέση με 6-7
άλλα πληρώματα, αλλά τις τελευταίες
μέρες μείναμε μόνο δύο. Ο Seb και εγώ
αγωνιστήκαμε πολύ δυνατά αλλά στο
τέλος νίκησα με μιαν ασήμαντη διαφορά.
Δεν αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλή-
ματα και το αυτοκίνητο ήταν εντυπωσιακό
καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα». 

Τέταρτος τερμάτισε ο Nani Roma με
Toyota Hilux, ακολουθούμενος από τον
ομόσταυλό του, Giniel de Villiers. Στην
6η και 7η θέση βρέθηκαν οι Orlando
Terranova και Kuba Przygonski με τα
Mini X-Raid, ενώ τη δεκάδα έκλεισαν
οι Romain Dumas (Peugeot), Conrad
Rautenbach (Toyota) και Mohammed
Abu-Issa (Mini). Την πρώτη δεκάδα
έκλεισε ο Conrad Rautenbach στην
πρώτη του συμμετοχή σε Dakar.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το
ολοκαίνουριο Peugeot 3008 θα κάνει
την εμφάνισή του στους εκθεσιακούς
χώρους της Demstar Automotive τον
Φεβρουάριο.

Peugeot 3008: Κατάληψη του βάθρου στον πιο σκληρό αγώνα αυτοκινήτων
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Ιπποδρομίες

*** Πολύ ορθά ο Σύνδε-

σμος Προπονητών, επιση-

μαίνει με επιστολή του

προς τους Εφόρους της

ΙΑΚ, ότι η μονομερής από-

φαση της ΛΙΛ να μειώσει

τις ιπποδρομίες από 10 σε

9 σε συνδιασμό με τη μεί-

ωση των επάθλων των διε-

τών και των μικτών της

Α΄κλάσης καθώς και την

ενοποίηση των 2 Κριτηρίων

Διετών σε ένα θα οδηγήσει

σε φυγή τους λιγοστούς ιπ-

ποπαραγωγούς και ιδιοκτή-

τες που δεν θα αντέξουν τα

νέα καταστροφικά μέτρα

της ΛΙΛ.

*** Επιτέλους η ΛΙΛ και

αφού προηγουμένως χάθη-

καν λόγω του κάκιστου στί-

βου δεκάδες άλογα,

προχώρησε σε προσθήκη

άμμου περίπου 1.5 εκατο-

στού, γεγονός που θα μει-

ώσει αισθητά τα κατάγματα

και τους τραυματισμούς

στις αρθρώσεις των ίππων.

*** Οι ελλανοδίκες δεν

άφησαν ατιμώρητη τη σο-

βαρή παρενόχληση που

προκάλεσε ο Νίκος Τσιακ-

κούρας με τον Νίκαρχο σε

βάρος του φαβορί Κανέλ-

λου και του επέβαλαν

ποινή αναστολής της

άδειάς του για ανάρμοστη

ίππευση για 6 Συναντήσεις.

*** Αρχίζει στις 15 Φε-

βρουαρίου η περίοδος των

επιβάσεων για τη σεζόν

2017, αλλά η ΛΙΛ δεν έχει

ανακοινώσει αν θα καταβά-

λει το επίδομα γέννας το

2018, γεγονός που χαρα-

κτηρίζει την απαξιωτική και

προσβλητική στάση έναντι

των ιδιοκτητών-ιπποπαρα-

γωγών. Κρίμα...

1η Ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μ.μ. 1.500 μέτρα

1 ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ ( 1) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

2 ΝΤΑΣΣ ΦΟΡ ΚΚΑΣΣ ( 7) Κ. Καποδίστριας [+][@] 59.0

3 ΜΠΕΡΤΥΣ ( 9) Δ. Κεφάλας [+] 58.0

4 ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΙ ( 3) Γ. Ευτυχίου [+] 57.5

5 ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ ( 2) Γ. Σταυρινίδης [+] 57.5

6 ΝΤΗΠ ΜΠΛΟΥ ( 8) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.0

7 ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ( 4) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

8 ΜΠΡΟΥΣΚΟ ( 5) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.0

9 ΠΑΝΩΛΙΟΣΙΟΤΙΣΣΑ ( 6) Π. Λάος [+] 53.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.0 κιλά.

2η Ιπποδρομία Ωρα: 03:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΚΑΒΑΛΛΙΝΟ ΡΑΜΠΑΝΤΕ ( 9) Δ. Κεφάλας 58.0

2 ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ ( 6) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 58.0

3 ΛΑΚΑΡΟΣ ( 8) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 58.0

4 ΚΑΡΙΝΑΣ ΛΑΒ (11) Π. Αθανασίου [+] 56.0

5 ΜΑΝΤΑΜ ΦΛΕΑΡ ( 4) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

6 ΜΟΡΙΣΣΑ ( 7) Γ. Σταυρινίδης 56.0

7 ΜΥΡΣΗΝΗ ( 5) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.0

8 ΤΟΥΜΠΟΥ ( 3) Π. Λάος [+] 56.0

9 ΦΡΟΣΑΡΑ (10) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

3η Ιπποδρομία Ωρα: 04:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΕΡΙΟΛΗ (2) Μ. Δημητρίου (μ) [#] 66.5

2 ΧΑΒΑΗ ΤΡΑΗΑΛ ( 7) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.5

3 ΚΙΓΚ ΚΩΣΤΗΣ ( 6) Χρ. Παύλου [+] 56.0

4 ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ( 5) Γ. Σταυρινίδης [+] 54.5

5 ΑΚΡΙΣΙΟΣ ( 3) Ι. Μεσιήτης [+] 53.0

6 ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ ( 4) Δ. Κεφάλας [+] 52.5

7 ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ( 1) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 51.5

8 ΜΠΑΡΡΟΣ ( 8) Γ. Ευτυχίου [+] 49.0

4η Ιπποδρομία Ωρα: 04:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ ( 8) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

2 ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ ( 7) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 54.0

3 ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΗΣ ( 6) Μ. Κωνσταντίνου [+] 53.5

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΝΤΗ ( 3) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.0

5 ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ ( 4) Μ. Κ. Πέππος [+] 53.0

6 ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ (10) Α.Α. Αθανασίου [+] 52.5

7 ΒΙΤΤΗΣ ΣΤΑΡ ( 9) Δ. Κεφάλας [+] 51.0

8 ΚΑΚΚΑΡΙΣΤΡΑ ΣΠΙΡΙΤ ( 5) Γ. Ευτυχίου [+] 50.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.0 κιλά.

5η Ιπποδρομία Ωρα: 05:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΣΜΑΗΛΥ (3) Ν. Κ. Τσιακκούρας 60.5

2 ΜΑΦΙΟΖΟ (1) Χρ. Χριστοφόρου [+] 56.0

3 ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

4 ΣΟΦΙΑΣ ΤΖΕΜ (2) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.0

5 ΜΟΣΙΗ (8) Δ. Κεφάλας [+] 51.5

6 ΡΕΤΖΙΕ ΑΝΤΟΝΙΟ (6) Χ. Χατζηπαναγιώτου [&] 51.0

7 ΒΕΜΠΟ (5) Γ. Ευτυχίου [+] 49.5

8 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΝΑ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.5

9 ΦΑΡΡΙΕΡ (9) Ι. Μεσιήτης [+] 49.0

6η Ιπποδρομία Ωρα: 05:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΣΥΡΟΛ ΠΑΣΛΗ (4) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 59.0

2 ΝΤΑΡΤΑΝΙΑΝ (6) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.0

3 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ (8) Στ. Κλεόπα [+] 54.0

4 ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ (11) Δ. Κεφάλας [+] 54.0

5 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ (9) Μ. Κ. Πέππος [+] 53.5

6 ΝΕΑΡΟΣ (12) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 53.0

7 ΣΑΒΑΝ ΚΑΡΜΕΛΛΑ ( 7) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 53.0

8 ΜΑΡΙΤΟΝΙΑ (2) Π. Λάος [+] 52.5

9 ΦΡΗΤΟΜ (5) Π. Λ. Ανδρέου [+][@] 52.5

10 ΓΚΟΛΤ ΡΑΦΑΕΛΛΑ (1) Π. Αθανασίου [+] 52.0

11 ΤΑΤΣΑ ΜΙΑ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 51.5

12 ΜΙΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ (10) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 50.5

Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 3.0 κιλά.

7η Ιπποδρομία Ωρα: 06:00 μμ 1600 μέτρα

1 ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

2 ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ (2) Κ. Καποδίστριας [#] 58.5

3 ΜΑΜΑ ΒΑΓΚΑ ( 4) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.5

4 ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ ( 9) Χρ. Χριστοφόρου [+] 56.5

5 ΡΕΝΑΚΙ ( 8) Α.Α. Αθανασίου [+] 56.5

6 ΚΕΝΖΟ ( 7) Δ. Κεφάλας [+] 56.0

7 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ( 6) Γ. Ευτυχίου 54.5

8 ΛΟΥΧΡΗ (1) Χ. Χατζηπαναγιώτου [&] 53.0

9 ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ (5) Π. Λάος [+] 52.5

10 ΙΩΑΝΝΑ ΦΑΗΤΕΡ (10) Π. Αθανασίου [+] 51.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.5 κιλά.

8η Ιπποδρομία Ωρα: 06:30 μμ 1000 μέτρα

1 ΧΑΒΑΗ ΦΟΡΜΙΤΑΠΛ (12) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

2 ΑΝΓΙΟΥΖΙΟΥΑΛ ΝΤΑΝΣΕΡ ( 2) Χρ. Παύλου [+] 58.5

3 ΜΠΗΜ ( 1) Μ. Κωνσταντίνου [#] 58.5

4 ΝΙΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ( 4) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 58.5

5 ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ (5) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 58.5

6 ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ (7) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.5

7 ΠΥΡΡΑ (9) Κ. Καποδίστριας [+] 57.0

8 ΑΚΗΣ (8) Π. Αθανασίου [+] 56.0

9 ΖΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΡ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 54.5

10 ΣΙΑΡΚΥ (10) Δ. Κεφάλας [+] 54.5

11 ΚΡΕΜΟΝΑ ( 6) Γ. Ευτυχίου [+] 53.5

12 ΤΑΝΟ (11) Χ. Λ. Ανδρέου 51.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

9η Ιπποδρομία Ωρα: 07:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΜΑΡΠΛ ΑΡΤΣ ( 6) Π. Λ. Ανδρέου [+] 60.0

2 ΛΕΙΤΥ ΛΕΩΝΗ (12) Δ. Κεφάλας 56.0

3 ΧΑΒΑΗ ΦΑΔΕΡ (4) Κ. Καποδίστριας 56.0

4 ΤΟΥΛΜΑΣΤΕΡ (10) Π. Καράμανος (μ) 55.5

5 ΣΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (5) Π. Λάος 54.5

6 ΜΑΡΙΝΕΡ (2) Σ. Μετίν [+] 54.0

7 ΑΙΓΙΣΘΟΣ (3) Γ. Μεσιήτης [+] 51.0

8 ΓΛΥΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-IRE * (9) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 50.0

9 ΜΑΝΑΣΣΗΣ (8) Στ. Κλεόπα [+] 50.0

10 ΓΚΟΛΤ ΣΗΚΕΡ (1) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

11 ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ (7) Ι. Μεσιήτης [+] 49.0

12 ΜΑΙΚΛ ΤΣΙΑΝΣ (11) Γ. Ευτυχίου [+] 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.

ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ...

Το σημερινό άλογο θρύλος μπο-

ρούν να το θυμούνται μόνο όσοι

φίλιπποι είναι πέραν των 85 ετών,

αφού έκανε καριέρα από το 1949-

1955. Τα μεγάλα κρακ όμως πρέπει

να μνημονεύονται και να τιμώνται

ανεξάρτητα από το αν οι αναγνώ-

στες μας τα είδαν ή όχι. Σήμερα,

λοιπόν, φιλοξενούμενος της στήλης

ο θρυλικός ΜΑΡΑΘΩΝ, ιπποπαρα-

γωγής και ιδιοκτησίας του αλογατά

από τα Λιμνιά της Αμμοχώστου,

Δημήτρη Παπαπροδρόμου άλλως

Μαυρή. Διαγωνίσθηκε συνολικά 51

φορές και κατέκτησε 20 νίκες, 27

πλάσε και κέρδισε 7 συνολικά

κούρσες κυπέλλων. Στις πλείστες

συμμετοχές του ήταν υπό την προ-

πόνηση του Παράσχου Λάμπρου και

τον ίππευε κυρίως ο Σάββας Γεωρ-

γίου. Ανάμεσα στους αναβάτες που

τον οδήγησαν στη νίκη ο Γιάννης

Λούρας, πατέρας του γνωστού

ηθοποιού Σταύρου Λούρα, ο Γιώρ-

γος Φούλιας και ο Σπύρος Ελευθε-

ρίου. Διακρινόταν με κάθε μορφής

διαδρομή και κέρδισε σε όλες τις

αποστάσεις που διαγωνίσθηκε. 

1Η ΚΟΥΡΣΑ Ανώτερος

Ο ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ τρέχει μετά τον

πρόσφατο αποκλεισμό του ξανά με τα

μέδεν και σαφώς ανώτερος θα κερδί-

σει. Θέση στους πρώτους διεκδικούν

οι σταθεροί ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ και

ΝΤΑΣΣ ΦΟΡ ΚΑΣ. Υπολογίσιμος είναι

και ο ΜΠΕΡΤΥΣ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ Γενεαλογία

Η ΜΥΡΣΗΝΗ προπονήθηκε εντατικά

και με δεδομένη την ισχυρή της γενεα-

λογία θα κτυπήσει τη νίκη. Βασικότε-

ροι αντίπαλοί της η πολύπειρη

ΜΟΡΙΣΣΑ και η βελτιωμένη ΜΑΝΤΑΜ

ΦΛΕΑΡ. Αουτσάιντερ ικανός για τη

νίκη ο ΛΑΚΑΡΟΣ που κάνει ντεμπούτο

με καλές δοκιμές.

3Η ΚΟΥΡΣΑ Νίκη-Δώρο

Με τους 9ετείς και στα 1000 μέτρα η

ΧΑΒΑΗ ΤΡΑΗΑΛ θα πάρει την προσφε-

ρόμενη νίκη-δώρο. Θέση στο δίδυμο

παρά τη μεγάλη αποχή του διεκδικεί ο

ΑΚΡΙΣΙΟΣ, ενώ πολύ υπολογίσιμος

είναι και ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ. Να μην

αγνοηθεί ο δυναμικός ΒΙΤΤΗΣ

ΣΜΑΗΛ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ Επικεφαλής

Η ΚΥΡΑ ΖΙΤΤΕΝΑ θα οδηγήσει την

κούρσα και παρά την πολύμηνη αποχή

της έχει τον πρώτο λόγο. Θέση στους

πρώτους διεκδικεί η φιλότιμη ΑΚΡΟ-

ΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ και ο έμπειρος ΣΕΡ

ΠΠΕΚΡΗΣ. Υπολογίσιμος είναι και ο

ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΗΣ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ Νικηφόρα

Η ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΝΑ επιστρέφει μετά

από 3 χρόνια αποχής, καλά προπονη-

μένη και μπορεί να σημειώσει νικη-

φόρο επάνοδο. Αμειβόμενη θέση

διεκδικούν η γρήγορη ΜΟΣΙΗ και η

μαχητική ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ. Αουτσάιντερ

προβάλλει ο δυναμικός στον όμιλο

ΜΑΦΙΟΖΟ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ Άνοδος

Ο ΝΤΑΡΝΤΑΝΙΑΝ είναι σε άνοδο και

διεκδικεί με αξιώσεις τη 2η νίκη του.

Θέση στους πρώτους διεκδικούν ο ΑΝ-

ΤΩΝΕΛΛΟΣ που είναι σε ετοιμότητα

και ο σταθερός ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ.

Αουτσάιντερ ο επανεμφανιζόμενος

ΝΕΑΡΟΣ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ Προειδοποίησε

Η ΛΟΥΧΡΗ προειδοποίησε στην τελευ-

ταία της συμμετοχή και είναι η επικρα-

τέστερη. Αμειβόμενη θέση διεκδικούν

οι ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ και ΜΠΟΥΛ-

ΣΤΡΟΟΥΤ που έχουν διακρίσεις στον

όμιλο. Να μην αγνοηθεί η ΤΡΑΠΕ-

ΖΟΥΝΤΑ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ Φόρμα

Ο ΑΚΗΣ είναι σε άνοδο και διεκδικεί

με αξιώσεις τη νίκη σε μια πολύ αμ-

φίρροπη αναμέτρηση. Θέση στους

πρώτους διεκδικούν επίσης ο φορμα-

ρισμένος ΣΙΑΡΚΥ και η δυναμική στον

όμιλο ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ. Βελτιώθηκε ο

ΤΑΝΟ και είναι το αουτσάιντερ. Για το

τέτρακαστ οι ΖΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΡ και

ΧΑΒΑΗ ΦΟΡΜΙΤΑΠΛ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ Ιδανική

Ο ΧΑΒΑΗ ΦΑΔΕΡ τρέχει στην ιδανική

του απόσταση και θα κερδίσει. Μονα-

δική αντίπαλός του η γρήγορη ΛΕΙΤΥ

ΛΕΩΝΗ. Αμειβόμενη θέση διεκδικεί

παρά τη δυσμενή απόσταση ο ΓΚΟΛΤ

ΣΗΚΕΡ. Για το παιχνίδι οι γρήγοροι

ΜΑΙΚΛ ΤΣΙΑΝΣ και ΚΟΥΗΝ ΜΥΡΤΟΥ.

Ενδιαφέρουσες ιπποδρομίες

ΑΛΟΓΟ ΘΡΥΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ
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Θεόδωρός ΚαυΚαρίδης

Ν
τεμπρέτσεν και Βιντεοτόν

είναι οι ομάδες που
ακούμε περισσότερο τα
τελευταία χρόνια από
Ουγγαρία μεριά. Το πο-

δοσφαιρικό τοπίο έχει αλλάξει δραστικά
στη χώρα, με την «επαρχία» να παίρνει
τα σκήπτρα μετά από σχεδόν 100 χρόνια
κυριαρχίας των ομάδων της Βουδαπέ-
στης. Και η αλήθεια είναι πως, ακόμη
και σήμερα, η καρδιά του ποδοσφαίρου
στη χώρα των Μαγιάρων κτυπά στην
πρωτεύουσα. Εκεί συνυπάρχουν πέντε
ομάδες με τη δική τους ιστορία. Φερεν-
τσβάρος, ΜΤΚ, Ούιπεστ, Χόντβεντ και
Βάσας. Για να μιλάμε με αριθμούς, από
τα 114 πρωταθλήματα Ουγγαρίας, τα
91 κατακτήθηκαν από τις πέντε αυτές
ομάδες. Η Φερεντσβάρος έχει τη μερίδα
του λέοντος με 29, ακολουθεί η ΜΤΚ
με 23, η Ούιπεστ με 20, η Χόνβεντ με
13 και η Βάσας με 6. 

Έκαστη είχε τη δική της εποχή κυ-
ριαρχίας. Φερεντσβάρος και ΜΤΚ άρ-
χισαν από τις αρχές του περασμένου
αιώνα να κυριαρχούν. Στη δεκαετία του
‘30, δυνάμωσε η Ούιπεστ. Αμέσως μετά
τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και την εγ-
καθίδρυση σοσιαλιστικού καθεστώτος,
η κατάσταση άλλαξε δραστικά. Η Χόνβεντ
έγινε η νέα σούπερ δύναμη, έχοντας
την υποστήριξη του στρατού. Πούσκας,
Τσίμπορ, Μπόζικ σ’ εκείνη τη φοβερή
ομάδα, ραχοκοκκαλιά της παντοδύναμης
Εθνικής εκείνης της εποχής. Η ΜΤΚ
σταδιακά υποχώρησε, η Φερεντσβάρος
το ίδιο. Η Ούιπεστ έγινε η ομάδα της
Αστυνομίας και του Υπουργείου Εσω-
τερικών. Η εισβολή των Σοβιετικών
στρατευμάτων στη Βουδαπέστη το 1956
και η όλη κατάσταση έφερε νέα δεδομένα.
Η Χόνβεντ αποδυναμώθηκε (οι περισ-
σότεροι παίκτες της με 1ον τον Πούσκας
έμειναν εκτός Ουγγαρίας), η ΜΤΚ είχε
μία μικρή προσωρινή λάμψη, αλλά υπο-
χώρησε. Για μερικά χρόνια, μέχρι τα
μέσα της δεκαετίας του ‘60, η Βάσας
έγινε 1η δύναμη και είχε την κύρια αν-
τιπαλότητα με την Φερεντσβάρος, που
μετά από 15 χρόνια «ανομβρίας» επα-
νήλθε δριμύτερη.  Πολλά ντέρμπι, σπου-
δαίες αντιπαλότητες στη Βουδαπέστη.
Μέσα απ’ όλα αυτά, ξεχώρισε και πα-
ραμένει ξεχωριστό μόνο ένα. Το Φε-
ρεντσβάρος-Ούιπεστ. Η αντιπαλότητα
άρχισε τη δεκαετία του ‘30, αυξήθηκε
μετά το 1956 και παραμένει εντονότατη
μέχρι και σήμερα. Ανεξάρτητα από τη

θέση, την αγωνιστική κατάσταση των
ομάδων. Από το 1990, όλες οι ομάδες
της Βουδαπέστης κάποια στιγμή βρέ-
θηκαν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.
Όταν σταμάτησε η κρατική βοήθεια,
όταν άνοιξε η αγορά, η μία μετά την
άλλη  αντιμετώπισαν τεράστια οικονομικά
προβλήματα, οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι
έφτασαν μάλιστα σε σημεία χρεοκοπίας.
Η συλλογή τίτλων έπεσε κατακόρυφα,
ειδικά για την Ούιπεστ, που από το
1990 και μετά πήρε μόνο ένα πρωτά-
θλημα (το 1998). Το ντέρμπι όμως είναι
μεγάλη υπόθεση. 

Πρώτο σημείο αναφοράς είναι ο δια-
χωρισμός. Οι δύο ομάδες εδρεύουν και
έχουν πυρήνα οπαδών στα ομώνυμα
γεωγραφικά διαμερίσματα της πόλης.
Είπαμε, η Ούιπεστ δυνάμωσε τη δεκαετία
του ‘30. Στα 1950, το κομμουνιστικό
καθεστώς (όπως σε όλα τα υπόλοιπα)
επέλεξε την Ούιπεστ ως την ομάδα που
θα εκπροσωπούσε την Αστυνομία. Θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ιθύνοντες
και οι οπαδοί ήταν αντίθετοι με αυτήν

την ενέργεια. Όμως, με το πέρασμα των
ετών, η Ούιπεστ επωφελήθηκε. Αγωνι-
στικά. Στα 1956, ο ξεσηκωμός των Ούγ-
γρων ξεκίνησε στα πέριξ του σταδίου
της Φερεντσβάρος. Οι φίλοι της «Φράντι»
είχαν έτσι κι αλλιώς τη φήμη των αντι-
καθεστωτικών και, μετά το ‘56, το αίσθημα
έγινε πιο έντονο, ειδικά προς την Ούιπεστ
και τους οπαδούς της, που με τη σειρά
τους ένιωθαν πλέον αμοιβαία αρνητικά
αισθήματα. Φυσικά μέχρι το 1990, η
οπαδική αντιπαλότητα ήταν θεωρητική
και όχι πρακτική. Από τα μέσα της δε-
καετίας του ‘60, οι δύο ομάδες ήταν οι
κορυφαίες στη χώρα και έτσι τα ντέρμπι
αποκτούσαν τεράστιο ενδιαφέρον, αφού
είχαν και μεγάλη συμβολή στη μάχη
του τίτλου. Στα χρόνια της μεγάλης αυτής
αντιπαλότητας (1965-85), η Φερεντσβά-
ρος αγωνιζόταν στο εθνικό στάδιο «Νεπ»,
οπότε πολλά ντέρμπι έγιναν μπροστά
σε 90 χιλιάδες κόσμου. Οι δύο ομάδες
είχαν φυσικά και μεγάλη φήμη, αλλά
και επιτυχίες στην Ευρώπη. 

Άλλο επίπεδο, ίδια αντιπαλότητα
Μετά το 1990 και ειδικά μετά το

1995 η κατάσταση άλλαξε. Η αντιπαλό-
τητα υπάρχει και στην πράξη, με συχνά
επεισόδια την ημέρα του ντέρμπι. Η
Αστυνομία παίρνει ειδικά μέτρα για τη
μετακίνηση των οπαδών μέσω του μετρό,
με ανάλογες ρυθμίσεις αναλόγως της
έδρας. Η σύγκρουσή τους, τουλάχιστον
σε μεγάλη αριθμητική κλίματα είναι
σπάνια, αλλά είναι συχνότατες οι συμ-
πλοκές των φανατικών οπαδών της μίας
ή της άλλης ομάδας με την Αστυνομία.
Η Φερεντσβάρος είναι -σύμφωνα με
στοιχεία- με διαφορά η πιο λαοφιλής
ομάδα στη χώρα, η Ούιπεστ είναι 3η.
Από τις έρευνες, οι οπαδοί της Φερεν-
τσβάρος θεωρούνται οι πιο σκληροί στη
χώρα. Το 2014, όταν η Διοίκηση απο-
φάσισε ειδικά μέτρα για την είσοδο των
οπαδών στο γήπεδο, οι οργανωμένοι
προχώρησαν σε μποϊκοτάζ και προτί-
μησαν να παρακολουθήσουν μαζικά
αγώνες της 2ης ομάδας. Στις τάξεις των
φανατικών της Ούιπεστ παρατηρήθηκε
μία έντονη εθνικιστική τάση πριν από
μια δεκαετία, με τον σύλλογο να τιμω-
ρείται για ρατσιστικά συνθήματα. Εθνι-
κιστικά, ακροδεξιά στοιχεία υπάρχουν
και στην απέναντι πλευρά. Γενικά όμως
και στη μία και στην άλλη πλευρά υπάρ-
χουν οπαδοί διαφόρων ιδεολογιών και
κοινωνικών τάξεων. Έχουν επίσης δια-
φοροποιηθεί και τα γεωγραφικά δεδο-
μένα, αφού υπάρχει σημαντική μάζα
οπαδών τους, σε όλα τα διαμερίσματα
της Βουδαπέστης
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«Πράσινοι» εναντίον
«μοβ» στη Βουδαπέστη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Παρά την πτώση των δύο ομάδων μετά το 1990, το ντέρμπι

Φερεντσβάρος-Ούιπεστ παραμένει η νο1 αναμέτρηση στο ποδόσφαιρο της Ουγγαρίας 

Η Φερεντσβάρος έχει μία σαφή υπεροχή έναντι της Ούιπεστ. Σε όλες τις διοργανώ-

σεις μετρά 127 νίκες, έναντι 77 της αντιπάλου της. Άνοιξε σημαντική ψαλίδα μέχρι

το 1930, έκτοτε η πράσινη ομάδα κερδίζει συχνότερα μεν τη μοβ, αλλά υπάρχει κά-

ποια ισορροπία. Σε επίπεδο πρωταθλήματος οι νίκες είναι 91/61 υπέρ της Φερεν-

τσβάρος, η οποία επικράτησε και στις δυο φορές που οι ομάδες συναντήθηκαν σε

τελικό κυπέλλου. Το 1933 με το εκπληκτικό 11-1 και τον περασμένο Μάιο, όταν

κέρδισε με 1-0. Το 11-1 είναι φυσικά η μέγιστη νίκη στο ντέρμπι της Βουδαπέστης.

Σε επίπεδο πρωταθλήματος, η Φερεντσβάρος κέρδισε μία φορά με 8-1 και άλλες

τρεις με 7-1. Η μεγαλύτερη νίκη της Ούιπεστ είναι το 6-0 πριν από 11 χρόνια. Έν-

τεκα γκολ σημειώθηκαν το 1976, στην εκτός έδρας νίκη της Ούιπεστ με 8-3!

Τα ντέρμπι σε αριθμούς
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Παιχνίδια με ξεκάθαρα φαβορί 

Εύκολο έργο έχει ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, ο
οποίος θα υποδεχθεί σήμερα (19:00) τον Ηρακλή
στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Οι “ερυθρόλευκοι” θα επιζητήσουν την 15η φετινή
τους νίκη, που θα τους διατηρήσει με τεράστια
διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας. 

Λογικό φαβορί για τη νίκη είναι και η ΑΕΚ, η
οποία θα φιλοξενήσει στο Ολυμπιακό στάδιο τη
Βέροια, στο πρώτο χρονικά παιγνίδι που θα γίνει
σήμερα. Τον πρώτο λόγο για τη νίκη έχει και ο
ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης,
ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ντέρμπι της
Νέας Σμύρνης, μεταξύ των δύο ομάδων έκπληξη
της φετινής σεζόν, του Πανιωνίου και της Ξάνθης, οι
οποίες «συγκατοικούν» στη βαθμολογία.

Τα φύλαγαν για το τέλος

Στο παιχνίδι που άνοιξε την 19η αγωνιστική της
Σούπερ Λιγκ, Λάρισα και Κέρκυρα έμειναν στο 1-1.
Δύο γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης
«έγραψαν την ιστορία» της εναρκτήριας αναμέτρησης
της 19ης αγωνιστικής της Super League. ΑΕΛ και
Κέρκυρα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στη Λάρισα,
με τους γηπεδούχους να παραμένουν επικίνδυνα
κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Ναζλίδης
άνοιξε το σκορ στο 80’ για τους «βυσσινί», ο Νίκιτς
απάντησε στο 84’ για τους «Φαίακες».

Άνετα ο Παναιτωλικός

Σε άλλο χθεσινό παιγνίδι, την πρώτη του νίκη μετά
από δύο απανωτές ήττες (Πανιώνιο και ΠΑΟΚ) πα-
νηγύρισε στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός με το 2-0 επί
του Ατρόμητου. Το γκολ του Μάρκο Μαρκόφσκι
στο 12’ έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους, που
«σφράγισαν» τη νίκη τους στο 76’ με τον Μουνιός.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν θεωρητικά τον πρώτο λόγο για νίκη

ΟΣΦΠ 

Παραμένουν
ζωντανοί 
36 χρόνια μετά
Πλήθος κόσμου έδωσε και φέτος
το «παρών» στο ετήσιο μνημόσυνο
των 21 θυμάτων της τραγωδίας
της Θύρας 7, στις 8 Φεβρουαρίου
1981. Σύσσωμη η οικογένεια του
Ολυμπιακού απέτισε φόρο τιμής
στα αδικοχαμένα παιδιά, που έχα-
σαν τη ζωή τους μετά τη λήξη του
αγώνα πρωταθλήματος με την
ΑΕΚ (6-0), στο παλιό Στάδιο “Κα-
ραϊσκάκη”.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμ-
πιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο
δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώ-
ραλης, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Πα-
ναγιώτης και Γιώργος Αγγελό-
πουλος, ο πρόεδρος του ερασιτέ-
χνη Ολυμπιακού, Μιχάλης Κουν-
τούρης, και αθλητές όλων των
τμημάτων του συλλόγου ήταν με-
ταξύ των παρόντων στο μνημό-
συνο, που τελέστηκε έξω από το
γήπεδο “Γ. Καραϊσκάκης”.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χθες

ΑΕΛ-Κέρκυρα 1-1

Παναιτωλικός-Ατρόμητος 2-0

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 1-1

Σήμερα

ΑΕΚ-Βέροια 15:00

Πανιώνιος-Ξάνθη 17:15

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 17:15

Ολυμπιακός-Ηρακλής 19:30

Δευτέρα 

Λεβαδειακός-Πλατανιάς 19:30
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Ποδόσφαιρο Διεθνή 

ΑΓΓΛΙΑ «Kαθάρισε» με 3-1 την Άρσεναλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

(24η αγωνιστική)

ΣΑΒΒΑΤΟ

Τσέλσι - Άρσεναλ 3-1

(13’ Μάρκος Αλόνσο, 53’ Αζάρ, 85’ Φάμ-

πρεγας / 91’ Ζιρού)

Κρύσταλ Πάλας - Σάντερλαντ 0-4

(10’ Λαμίν Κονέ, 43’ Εν’Ντονγκ, 45’+1 και

45’+3 Ντεφόου)

Έβερτον - Μπόρνμουθ 6-3

(1’, 29’, 82’ και 84’ Λουκακού, 23’ ΜακΚάρ-

θι, 94’ Μπάρκλεϊ / 59’ και 70’ Τζόσουα

Κινγκ, 90’ Άρτερ)

Χαλ - Λίβερπουλ 2-0

(44’ Εν’Ντιάιγ, 84’ Νιάς)

Σαουθάμπτον - Γουέστ Χαμ 1-3

(12’ Γκαμπιαντίνι / 14’ Άντι Κάρολ, 44’ Πέ-

δρο Ομπιάνγκ, 52’ Νομπλ)

Γουότφορντ - Μπέρνλι 2-1

(10’ Ντίνι, 45’+2 Εμ’Μπάιγ Νιανγκ / 78’ πέν.

Μπαρνς)

Γουέστ Μπρομ - Στόουκ 1-0

(6’ Τζέιμς Μόρισον)

Τότεναμ - Μίντλεσμπρο 1-0

ΣΗΜΕΡΑ

Μάντσεστερ Σίτι - Σουόνσι (15:30)

Λέστερ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Η Μπαρσελόνα των αρκετών αλλαγών
νίκησε 3-0 την Αθλέτικ στο Camp
Nou και βρέθηκε κολλητά στη Ρεάλ,
που έχει δύο ματς λιγότερα.

Όλα καλά για τους «Blaugrana»
που, αν και είδαν την Μπιλμπάο να
είναι καλύτερη και να έχει δοκάρι στο
πρώτο μέρος, επικράτησαν με 3-0,
επιστρέφοντας στις νίκες, κι ελπίζουν
σε απώλειες της Ρεάλ στα ματς που
χρωστά για να μειώσει τη διαφορά
από την κορυφή. Ο Λουίς Ενρίκε έδω-
σε ανάσες και ευκαιρίες σε κάποιους
παίκτες και δικαιώθηκε, σε έναν αγώνα
στον οποίο οι οπαδοί των «Blaugrana»
αποδοκίμασαν τον Πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας, Τεμπάς, για την αντιμετώ-
πιση από τη διαιτησία. Ξανά γκολ με
φάουλ ο Λιονέλ Μέσι, που έγινε ο

πρώτος σκόρερ στην ιστορία του κλαμπ
με αυτόν τον τρόπο. Τραυματίες απο-
χώρησαν οι Πικέ και Ραφίνια, ενώ οι
Αλκάθερ, Βιδάλ σημείωσαν τα άλλα
γκολ.

Αναβλήθηκε 

η αναμέτρηση της Ρεάλ 

Η αναμέτρηση της Θέλτα με τη Ρεάλ
Μαδρίτης δεν θα γίνει λόγω κακών
καιρικών συνθηκών. Οι θυελλώδεις
άνεμοι που πλήττουν τη δυτική Ισπανία
τις τελευταίες ημέρες αναγκάζουν σε
αναβολή το παιχνίδι της Θέλτα με τη
Ρεάλ Μαδρίτης, που ήταν προγραμ-
ματισμένο για απόψε. Ο Δήμαρχος
του Βίγκο Άμπελ Ραμόν Καμπαγέρο
Άλβαρεθ, με δηλώσεις του στο «Ca-
dena Ser», ανακοίνωσε ότι το παιχνίδι

θα ματαιωθεί, αφού από τους ισχυρούς
ανέμους έχει αποκολληθεί ένα κομμάτι
από το σκέπαστρο που στεγάζει την
κερκίδα των φιλοξενουμένων και οι
Αρχές δεν μπορούν να εγγυηθούν την
ασφάλεια των θεατών. 

Τα αποτελέσματα (21η αγωνιστική)

ΧΘΕΣ

Μάλαγα-Εσπανίολ 0-1

Μπαρσελόνα-Μπιλμπάο 3-0

Ατλέτικο-Λεγκάνες 2-0

ΣΗΜΕΡΑ

Σεβίλη-Βιγιαρεάλ 13:00

Χιχόν-Αλαβές 17:15

Σοσιεδάδ-Οσασούνα 19:30

Θέλτα-Ρεάλ (αναβλήθηκε)

Γρανάδα-Λας Πάλμας 21:45 

Τι κι αν είμαστε ακόμη στις αρχές Φε-
βρουαρίου, τι κι αν διεξάγεται μόλις η
24η αγωνιστική; Η υπόθεση τίτλος στην
Αγγλία μοιάζει... τελειωμένη για την
Τσέλσι, που χθες «καθάρισε» με 3-1
την Άρσεναλ στο «Στάμφορντ Μπριτζ»
και την άφησε δώδεκα βαθμούς πίσω
της. Μία κεφαλιά του Μάρκος Αλόνσο
στο 13’ (με τον σκόρερ όμως να έχει
κάνει φάουλ, χτυπώντας με τον αγκώνα
στο πρόσωπο τον Μπεγερίν), ένα κατα-
πληκτικό σόλο του Αζάρ στο 53’ (έφυγε
ένας με πέντε στην αντεπίθεση και σκό-
ραρε!) και ένα δυνατό σουτ του Φάμ-
πρεγας στο 85’ (ο Ισπανός δεν πανηγύ-
ρισε το γκολ απέναντι στην παλιά ομάδα
του) έκριναν το ντέρμπι του Λονδίνου,
καθώς το μόνο που κατάφεραν οι φιλο-
ξενούμενοι ήταν να μειώσουν στις κα-
θυστερήσεις με τον Ζιρού.

ΤΣΕΛΣΙ: Κουρτουά, Αθπιλικουέτα,
Λουίζ, Κέιχιλ, Μόουζες (87’ Ζουμά),
Καντέ, Μάτιτς, Αλόνσο, Πέδρο (84’ Γουί-
λιαν), Κόστα, Αζάρ (84’ Φάμπρεγας).

ΑΡΣΕΝΑΛ: Τσεχ, Μπεγερίν (17’
Γκαμπριέλ), Μουστάφι, Κοσιελνί, Μον-
ρεάλ, Όξλεϊντ Τσέιμπερλεϊν, Κοκλέν (65’
Ζιρού), Γουόλκοτ (70’ Γουέλμπεκ), Εζίλ,
Ιγουόμπι, Σάντσες.

Ακόμη πιο κοντά στον τίτλο η Τσέλσι

ΙΣΠΑΝΙΑ Επικράτησε με 3-0 και επέστρεψε στις επιτυχίες 

Σε βαθμολογική απώλεια υποχρέωσε
η Σάλκε την -πρωταθλήτρια και πρω-
τοπόρο- Μπάγερν στην Bundesliga. Η
αντίπαλος του ΠΑΟΚ στους «32» του
Europa League αναδείχθηκε ισόπαλη
1-1 με τους Βαυαρούς στο Μόναχο
και πήρε έναν πολύτιμο βαθμό, που
της επιτρέπει να απομακρυνθεί λίγο
περισσότερο από τις τελευταίες θέσεις
της βαθμολογίας. Η Μπάγερν προηγή-
θηκε με τον Λεβαντόφσκι, αλλά οι «βα-
σιλικοί μπλε» ισοφάρισαν με την απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ του Νάλντο.

Η Σάλκε έγινε η τρίτη στη φετινή
Bundesliga που φεύγει από το Μόναχο
με βαθμό.

Το έχουν κάνει επίσης οι Κολωνία
και Χόφενχαϊμ, αμφότερες επίσης με
1-1, ενώ αυτός που σήμερα απάντησε
στο τέρμα του Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι
ήταν ο -άλλοτε παίκτης των Βαυαρών-
Νάλντο.

Στις 7 νίκες σταμάτησε το σερί της
ομάδας του Κάρλο Αντσελότι, ενώ το
εντυπωσιακό είναι πως μόνο αυτή από
τους γηπεδούχους στις απογευματινές
αναμετρήσεις δεν νίκησε!

Η Χόφενχαϊμ επικράτησε 4-0 της
Μάιντς, η Γκλάντμπαχ 3-0 της Φράιμ-
πουργκ, ενώ με 1-0 νίκησαν η Χέρτα
την Ίνγκολστατ και η Κολωνία τη Βόλφ-
σμπουργκ.

«Γκέλα» της Μπάγερν Μονάχου με Σάλκε 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Έγινε η τρίτη στη φετινή 
Bundesliga που φεύγει από το Μόναχο με βαθμό

Άνετα η «Μπάρτσα» την Αθλέτικ Μπιλμπάο 

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ στη

19η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα:

Αμβούργο-Λεβερκούζεν 1-0

(76΄ Παπαδόπουλος)

Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0

(81΄ πέν. Μοντέστ)

Μπάγερν Μονάχου-Σάλκε 1-1

(9΄ Λεβαντόφσκι - 13΄ Νάλντο)

Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ 3-0

(73΄ Στιντλ, 78΄ Ράφαελ, 90΄+2΄ Χέρμαν)

Χέρτα Βερολίνου-Ίνγκολστατ 1-0

(1΄ Χαραγκούτσι)

Χόφενχαϊμ-Μάιντς 4-0

(5΄ Ουτ, 81΄ Τερατσίνο, 86 ,́ 90΄+1΄ Σάλαϊ)

Ντόρτμουντ-Λειψία 1-0

ΣΗΜΕΡΑ 

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης (16:30) 

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντάρμστατ (18:30)
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