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ΓΛΥΚΟΠΙΚΡΗ

ΓΕΥΣΗ
Ισοπαλία 1-1 στο μεγάλο ντέρμπι ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ
στο ΓΣΠ. Προηγήθηκαν με Τολμές οι
Λαρνακείς, απάντησαν με Σωτηρίου οι
«γαλαζοκίτρινοι». Αποτέλεσμα που ούτε
ικανοποιεί, ούτε και απογοητεύει τις δύο
ομάδες, με βάση τα δεδομένα πριν από τον
αγώνα και την εξέλιξή του. Μείωσαν τη
διαφορά από την 1η θέση ΑΕΛ και
Απόλλωνας, έπεσε στην 4η θέση η ομάδα της
Λάρνακας. Περιγραφή και απόηχος. 

ΣΕΛΙΔΕΣ  36-37
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Η Ομόνοια πέρασε με 4-2 από τη Λεμεσό, καταβάλλοντας τον
Άρη. Γκολ στην 1η του συμμετοχή ο Κόρι Άρνασον, εξαιρετικός
και με γκολ για όσκαρ ο Δημήτρης Χριστοφή. Στο -4 από την

4η θέση η ομάδα του Κάρβερ.  
ΣΕΛΙΔΑ 35 

ΠΕΡΑΣΕ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝΤΑΣ
Η «Κυρία» κέρδισε άνετα με 3-0 την Αναγέννηση και πάτησε
στο 6ο σκαλί της βαθμολογίας. Δίκαιη η επικράτηση για την

ομάδα της Αμμοχώστου, που συνεχίζει την ανοδική της πορεία.
Ντεμπούτο με γκολ για τον Αντρέ Άλβες. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 11ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ(7), 2ος  ΜΠΕΡ-

ΤΥΣ(3), 3ος ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ(1), 4ος

ΝΤΑΣΣ ΦΟΡ ΚΚΑΣΣ(2), Γκανιάν (7)

€6.90, Πλασέ (7) €2.30, Πλασέ (3)

€3.90, Φόρκαστ (7Χ3) €83.40, Δίδυμο

(3Χ7) €66.60, Τρίο (7Χ3Χ1)

€1,443.00C/O, Τέτρακαστ (7Χ3Χ1Χ2)

€2,166.50, Omni (3Χ7) €6.60, Omni

(1Χ7) €1.90, Omni (1Χ3) €5.60.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος MYΡΣΗΝΗ(7), 2ος ΛΑΚΑΡΟΣ(3),

3ος ΜΟΡΙΣΣΑ(6), 4ος ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓ-

ΚΟΣ(2), Γκανιάν (7) €2.90, Πλασέ (7)

€1.70, Πλασέ (3) €1.50, Φόρκαστ (7Χ3)

€7.40, Δίδυμο (3Χ7) €3.00, Τρίο

(7Χ3Χ6) €13.50, Τέτρακαστ (7Χ3Χ6Χ2)

€30.00, Σύνθετο (7Χ7) €22.30, Omni

(3Χ7) €2.10, Omni (6Χ7) €2.10, Omni

(3Χ6) €2.10, DF  7Χ3 - 7Χ3

€2,781.12C/O.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ(4), 2ος ΜΠΑΡΡΟΣ(8),

3ος ΚΙΓΚ ΚΩΣΤΗΣ(3), 4ος ΧΑΒΑΗ

ΤΡΑΗΑΛ(2), Γκανιάν (4) €4.50, Πλασέ

(4) €1.60, Πλασέ (8) €2.40, Φόρκαστ

(4Χ8) €24.20, Δίδυμο (4Χ8) €14.60,

Τρίο (4Χ8Χ3) €68.00, Τέτρακαστ

(4Χ8Χ3Χ2) €92.50, Σύνθετο (7Χ4)

€22.30, Omni (4Χ8) €8.50, Omni (3Χ4)

€2.70, Omni (3Χ8) €4.60, DF  7Χ3 -

4Χ8 €607.30, Διαγραφές  ΑΚΡΙ-

ΣΙΟΣ(5),ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ(6).

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΝΤΗ(4), 2ος ΣΕΡ

ΠΠΕΚΡΗΣ(5), 3ος ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗ-

ΝΩΝ(1), 4ος ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ(6), Γκα-

νιάν (4) €10.20, Πλασέ (4) €2.70, Πλα-

σέ (5) €3.20, Φόρκαστ (4X5) €37.10,

Δίδυμο (4X5) €16.50, Τρίο (4X5X1)

€140.90, Τέτρακαστ (4X5X1X6)

€609.30, Σύνθετο (4Χ4) €38.90, Omni

(4X5) €3.40, Omni (1X4) €1.90, Omni

(1X5) €1.90, DF  4Χ8 - 4X5

€750.00C/O.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  MAΦΙΟΖΟ(2), 2ος ΦΑΡΡΙΕΡ(9),

3ος ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ(3), 4ος ΣΜΑΗΛΥ(1),

Γκανιάν (2) €3.30, Πλασέ (2) €2.30,

Πλασέ (9) €4.80, Φόρκαστ (2Χ9)

€42.50, Δίδυμο (2Χ9) €23.10, Τρίο

(2Χ9Χ3) €89.50, Τέτρακαστ (2Χ9Χ3Χ1)

€416.40, Σύνθετο (4X2) €58.50, Omni

(2Χ9) €12.30, Omni (2Χ3) €3.90, Omni

(3Χ9) €6.90, DF  4X5 - 2Χ9

€969.60C/O. 

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος KAΠTAIN ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ(4), 2ος ΝΕ-

ΑΡΟΣ(6), 3ος ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ(3), 4ος

ΝΤΑΡΤΑΝΙΑΝ(2), Γκανιάν (4) €2.90,

Πλασέ (4) €1.40, Πλασέ (6) €4.80,

Φόρκαστ (4Χ6) €34.10, Δίδυμο (4Χ6)

€17.60, Τρίο (4Χ6Χ3) €146.30, Τέτρα-

καστ (4Χ6Χ3Χ2) €580.20, Σύνθετο

(2Χ4) €7.30, Omni (4Χ6) €9.70, Omni

(3Χ4) €7.10, Omni (3Χ6) €36.60, DF

2Χ9 - 4Χ6 €1,395.84C/O.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΛΟΥΧΡΗ(8), 2ος ΡΕΝΑΚΙ(5), 3ος

ΚΕΝΖΟ(6), 4ος ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ(4), Γκανιάν

(8) €8.70, Πλασέ (8) €4.10, Πλασέ (5)

€5.00, Φόρκαστ (8Χ5) €110.50, Δίδυμο

(5Χ8) €68.40, Τρίο (8Χ5Χ6)

€1,504.10C/Ο, Τέτρακαστ (8Χ5Χ6Χ4)

€1,680.90C/O, Σύνθετο (4Χ8) €70.40,

Omni (5Χ8) €9.50, Omni (6Χ8)

€203.70, Omni (5Χ6) €67.90, DF  4Χ6 -

8Χ5 €1,716.96C/O. 

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  AKHΣ(8), 2ος ΤΑΝΟ(12), 3ος ΖΟΥ-

ΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΡ(9), 4ος ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ(5),

Γκανιάν (8) €4.70, Πλασέ (8) €2.30,

Πλασέ (12) €7.80, Φόρκαστ (8Χ12)

€86.10, Δίδυμο (8Χ12) €44.40, Τρίο

(8Χ12Χ9) €1,278.10, Τέτρακαστ

(8Χ12Χ9Χ5) €6,654.05C/O, Σύνθετο

(8Χ8) €59.40, Omni (8Χ12) €21.10,

Omni (8Χ9) €7.20, Omni (9Χ12)

€40.00, DF  8Χ5 - 8Χ12 €2,154.72C/O. 

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΛΕΙΤΥ ΛΕΩΝΗ(2), 2ος ΜΑΡΠΛ

ΑΡΤΣ(1), 3ος ΜΑΡΙΝΕΡ(6), 4ος ΚΟΥΗΝ

ΜΥΡΤΟΥ(11), Γκανιάν (2) €3.80, Πλασέ (2)

€2.30, Πλασέ (1) €6.00, Φόρκαστ (2Χ1)

€55.70, Δίδυμο (1Χ2) €33.80, Τρίο (2Χ1Χ6)

€2,178.15C/O, Τέτρακαστ (2Χ1Χ6Χ11)

€17,756.05C/O, Σύνθετο (8Χ2) €23.50,

Omni (1Χ2) €6.40, Omni (2Χ6) €25.00,

Omni (1Χ6) €60.70, DF  8Χ12 - 2Χ1

€3,709.20C/O, ΠΙΚ 6-4X2X4X8X8X2 ME-

ΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €7,914.04C/O, ΠΙΚ

6-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €12,914.04, ΠΙΚ 4-

4X8X8X2 €2,500.00, ΤΖΑΚΠΟΤ 9-

7X7X4X4X2X4X8X8X2 MEΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΟΣΟ €122,317.16C/O, ΤΖΑΚΠΟΤ 9-ΕΓ-

ΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €142,317.16. 

TΖΟΚΕΡ

7, 10, 13, 14, 30 και 17
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Η 2η κερδίζει από €104.048,50. Η 3η κερδί-

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

και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

8968801
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 

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

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

€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7250η κλήρωση:  1, 11, 16, 32, 34
7251η κλήρωση:  1, 11, 14, 23, 34

SUPER 3

29867η: 596 29868η: 229 29869η: 269
29870η: 824 29871η: 923 29872η: 664
29873η: 036 29874η: 871 29875η: 828
29876η: 547

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Κλείνει το καρέ
του κυπέλλου
ΒΟΛΕΪ

To τελευταίο εισιτήριο για την ημιτελική
φάση του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Α’  Κατη-
γορίας Ανδρών, εκεί που περιμένει η
Ανόρθωσις, κρίνεται τη Δευτέρα στην
κλειστή αίθουσα «Αφροδίτη» στην Πά-
φο. Ο γηπεδούχος Green Air Παφιακός
έχοντας στο «χέρι» τη νίκη με 0-3 μέσα
στη Λεμεσό αντιμετωπίζει στον επα-
ναληπτικό της προημιτελικής φάσης
την Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα. Ο αγώνας
θα αρχίσει στις 20:00. Πρόκειται για
αγώνα ανοικτό σε κάθε αποτέλεσμα,
αν και οι Παφίτες πήραν τον αέρα των
Βαρωσιώτων φέτος με τρεις νίκες σε
όλες τις διοργανώσεις. Ο Green Αir
Παφιακός βολεύεται και με ήττα 2-3,
ενώ η Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα θέλει
νίκη με 0-3 ή 1-3 για να οδηγήσει την
πρόκριση στο χρυσό σετ. Η παφιακή
ομάδα έχασε από την Ομόνοια την
Παρασκευή με 1-3 με μια σχετικά
καλή απόδοση, αν και στην Πάφο πρέ-
πει να ξεχάσουν το τρίτο σετ που έχασαν
25-09. Ο κόουτς Μίλαν Γκρέσιτς θα
βασιστεί στους: Ευσταθίου, Οικονομίδη,
Μίλεφ, Βερίσιμο, Αντωνίου, Ασπιώτη,
Χρυσοστόμου, Ανδρέου, Σωκράτους,
Τσαγγαρίδη και Κωνσταντινίδη. Οι Βα-
ρωσιώτες πέτυχαν μεγάλη νίκη την
Παρασκευή επί του ΑΠΟΕΛ με 3-0
και πάνε με καλή ψυχολογία να διεκ-
δικήσουν την πρόκριση. Ο κόουτς Αν-
τώνης Κωνσταντίνου θα στηριχθεί στους
Μάνθα, Μπαγιάν, Χρυσοστόμου, Τοφή,
Δημητρίου, Ζηκάκη, Προδρόμου, Ντε-
Μαν, Καλαφάτη, Βαρνάβα, Σοφοκλέους
και Σιαπάνη. 

Ολοκληρώθηκε χθες το τριήμερο διεθνές
τουρνουά Μπάτμιντον “Cyprus Junior
International 2017” με τους τελικούς
αγώνες. Οι αγώνες ήταν αρκετά συναρ-
παστικοί και πρόσφεραν πλούσιο θέαμα
στους παρευρισκόμενους. Αρκετός κό-
σμος επισκέφτηκε τις αθλητικές εγκα-
ταστάσεις του Πολυπροπονητηρίου
«Ευάγγελος Φλωράκης» για να θαυμάσει
τους αγώνες. Μετά τους τελικούς ακο-
λούθησε η τελετή βράβευσης. 

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:
Κάτω των 19 ετών

lΜονό αγοριών: 1. Cristian Savin (Τσε-
χία), 2. Dmitriy Panarin (Καζακστάν), 3.
Jan Janostik (Τσεχία) - Vojtech Lapacek
(Τσεχία)
lΜονό κοριτσιών: 1. Dana Danilenko
(Ισραήλ), 2. Reka Madarasz (Ουγγαρία),
3. Hristomira Popovska (Βουλγαρία) -
Maria Delcheva (Βουλγαρία)

lΔιπλό αγοριών: 1. Dmitriy Panarin
(Καζακστάν)/Ikramzhan Yuldashev (Κα-
ζακστάν), 2. May Bar Netzer (Ισραήλ)/
Maxim Grinblat (Ισραήλ), 3. Jan Janostik
(Τσεχία)/ Vojtech Lapacek (Τσεχία) -
Αντρέας Μπίτνερ (Ελλάδα)/ Παναγιώτης
Μποτέλης (Ελλάδα) 
lΔιπλό κοριτσιών: 1. Hristomira Po-
povska (Βουλγαρία)/ Maria Delcheva
(Βουλγαρία), 2. Έλενα Χριστοδούλου
(Κύπρος) / Αναστασία Ζιντσίδου  (Κύ-
προς), 3. Παντελία Μπάρτζου (Ελλάδα)/
Στεφανία Κωνσταντακάτου (Ελλάδα) -
Ιωάννα Πίσση (Κύπρος)/ Κλεοπάτρα
Κχατάπ (Κύπρος)
lΔιπλό Μεικτό: 1. Maxim Grinblat
(Ισραήλ)/ Dana Danilenko(Ισραήλ), 2.
Iliyan Stoynov (Βουλγαρία) / Hristomira
Popovska (Βουλγαρία), 3. Arseniy Ta-
rasov (Ρωσία)/ Sofya Potapovich (Ρω-
σία)- May Bar Netzer (Ισραήλ)/ Ανα-
στασία Ζιντσίδου (Κύπρος)

Όμορφο θέαμα, πήγαν καλά οι Κύπριοι
Επιτυχές το διεθνές τουρνουά Μπάτμιντον “Cyprus Junior International 2017”

ΜΠΑΣΚΕΤ

Τη νίκη με 90-71 πήρε η ΕΘΑ κόντρα
στον Απόλλωνα, στον τρίτο και τελευταίο
αγώνα για τη 14η αγωνιστική του Πρω-
ταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α’ Κατη-
γορίας. Σε μεγάλα διαστήματα ήταν ένα
ισορροπημένο παιχνίδι, με την ΕΘΑ να
ανεβάζει στροφές και να κυριαρχεί στην
τέταρτη περίοδο, παίρνοντας στο τέλος
τη νίκη. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο
Μπάντεν Τζάξεν με 29 πόντους (2 τρί-
ποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Από τον
Απόλλωνα διακρίθηκε ο Ηρακλής Πιτ-
τάκας με 29 πόντους (5 τρίποντα, 4 ριμ-
πάουντ, 4 ασσίστ).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-19, 40-38, 67-
64, 90-71
ΕΘΑ: Γουόλκερ 23 (3), Τζάξεν 29 (2),
Παπάμιχαηλ, Παναγιώτου 9, Μπαρνς
15 (1), Λοϊζίδης, Πουλλίτας, Κωνσταντί-
νου 11 (1), Πηλαβάς 3 (1).

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Κορωνίδης 14 (4), Πάπε
13, Γρίβας 3, Πιττάκας 29 (5), Γεωργίου
5, Καμένος, Παναγίδης 2, Χριστοφίδης
2, Σωφρονίου 3 (1).

Τα αποτελέσματα:

ΕΘΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ 90-71

ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΕΝΩΣΗ 85-67

ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ 78-67

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Κεραυνός 27

2. ΑΕΚ 24

3. ΑΠΟΕΛ 21

4. ΕΝΩΣΗ 20

5. ΕΘΑ 17

6. ΑΠΟΛΛΩΝ 17

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 11/2

ΑΠΟΕΛ-ΕΘΑ 16:15

ΕΝΩΣΗ-ΑΕΚ 17:00

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ 17:00

Σπουδαία νίκη για ΕΘΑ 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Επιβλητική νίκη πέτυχε στο μεγάλο
ντέρμπι της εξ αναβολής 3ης Αγωνι-
στικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Αν-
δρών το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
που κέρδισε με 34-18 της Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ
και έκανε αποφασιστικό βήμα για κα-
τάκτηση του τίτλου. Η ομάδα του Αν-
δρέα Ανδρέου ήταν ανώτερη από την
ΣΠΕΣ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα,
πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση
και, εκμεταλλευόμενη τις αδυναμίες
που παρουσίασαν οι αντίπαλοι στο
παρκέ, κατέκτησε την 9η νίκη της στο

πρωτάθλημα. Από την άλλη η ομάδα
του Στροβόλου, παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες που κατέβαλε, δεν μπό-
ρεσε να μπει στον ρυθμό του αγώνα,
δεν είχε πολλές λύσεις στην άμυνα και
επίθεση με αποτέλεσμα να δεχθεί την
ήττα. Στο άλλο ντέρμπι της ημέρας,
αυτό ανάμεσα στους ουραγούς του
βαθμολογικού πίνακα, η Ε.Ν. Αγίου
Αθανασίου πέτυχε σπουδαίο διπλό
επί του Κ.Ν. Αγίων Τριμιθιάς με 23-
22 και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για
παραμονή. Ισόπαλο 20-20 έληξε το
παιχνίδι ανάμεσα στον Παρνασσό και
τον Προοδευτικό Πάφου, το οποίο
έγινε στο κλειστό του Στροβόλου.

Νίκη και  καλπασμός για  το Ευρωπαϊκό!
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ΑΡΗΣ 2 
20΄ Αουρέλιο, 88΄ Σκούρτης

ΟΜΟΝΟΙΑ 4
13’ Άρνασον, 40΄ Χριστοφή, 58΄ Βύντρα, 71΄

Ντάρμπισαϊαρ

Μετά την άνετη νίκη επί της Νέας Σα-
λαμίνας, η Ομόνοια φρόντισε χθες να
κάνει ζευγάρι κερδίζοντας τον Άρη με
4-2 στη Λεμεσό. Νίκη με αρκετά πα-
ράλληλα καλά νέα για την ομάδα του
Κάρβερ. Ντεμπούτο με γκολ για Άρνα-
σον, πρώτο γκολ του Βύντρα (την ημέρα
των γενεθλίων του), 18ο του Ντάρμπι-
σαϊαρ, γκολάρα και άλλη μία γεμάτη
εμφάνιση από τον Χριστοφή. Ο Κύπριος
επιθετικός μέσος, εδώ και μερικές αγω-
νιστικές είναι από τους κορυφαίους και
χθες ηγήθηκε μαζί με τον Μαργκάσα
(ετοίμασε 2 γκολ) της ομάδας του. 

Το κυριότερο είναι πως η Ομόνοια
έκανε την πιο πειστική εκτός έδρας
νίκη,  μείωσε τη διαφορά από την 4η
θέση στους 4 βαθμούς και είναι σε
απόσταση βολής από την 3η και τη 2η.
Η ευρεία νίκη δεν ήρθε και τόσο απλά.
Η Ομόνοια προηγήθηκε, αλλά φρόντισε
με λάθη της να δώσει την ευκαιρία
στον Άρη να ισοφαρίσει, αλλά και να
απειλήσει να το ξανακάνει. Το 3ο γκολ
του Βύντρα έβαλε ουσιαστικά τη σφρα-
γίδα στο ματς. Ουσιαστικά στα κρίσιμα
σημεία του ματς, η ομάδα του Κάρβερ
είχε την ουσία. Θα μείνει όμως και
πάλι με τον προβληματισμό για τα εύ-
κολα γκολ που δέχτηκε η ομάδα του. 

Ο Άρης πάλεψε, μέχρι και το 57’
έδειχνε ικανός να προκαλέσει προβλή-
ματα και απώλειες στους «πράσινους».
Προς τιμήν του ακόμη και μετά το 4-1,
έδειξε διάθεση να μειώσει και τα κατά-
φερε. 

Το 90λεπτο

Λίγο πολύ αναμενόμενες οι 11άδες των
δύο ομάδων. Μοναδική μικροέκπληξη
η επιλογή του Φλορέσκου αντί του Κα-
τελάρη στην 11άδα της Ομόνοιας.  Οι
«πράσινοι», με σχηματισμό 4-2-3-1,
είχαν επιθετικές τάσεις.  Ο Άρης χωρίς
τον φυσικό του ηγέτη Μάρτινς (τιμωρη-
μένος), παρέταξε σφιχτό κέντρο. 

Μουδιασμένα μπήκε η Ομόνοια, πιο
φρέσκα ο Άρης που έφτιαξε και την 1η
μεγάλη φάση, αλλά οι ισορροπίες άλ-

λαξαν αρκετά πολύ νωρίς. Το γκολ του
Άρνασον (με κεφαλιά δυναμίτη), έφερε
τους «πράσινους» σε θέση ισχύος. Προ-
σπάθησαν μάλιστα άμεσα να αξιοποι-
ήσουν το μομέντουμ και μέσα στα επό-
μενα πέντε λεπτά πλησίασαν δις το δεύ-
τερο γκολ. Αλλά αντί του 0-2, ήρθε το 1-
1, με συνηθισμένο σενάριο, με σοβαρό

λάθος, με τον Αουρέλιο να μη συγχωρεί.
Οπότε τα ψυχολογικά δεδομένα άλλαξαν
άρδην. Η Ομόνοια μούδιασε και δεν
μπορούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα
και επέλεγε μακρινές μπαλιές χωρίς
επιτυχία.  Έτσι, με το παιχνίδι να μην
έχει ρυθμό, τα πράγματα βόλευαν τους
γηπεδούχους που διαχειρίζονταν άνετα

την ισοπαλία. Η Ομόνοια άρχισε να ανε-
βάζει στροφές στο τελευταίο δεκάλεπτο,
αλλά  δεν ήταν πιεστική και δεν πατούσε
περιοχή. Η λύση ήρθε εκ του μακρόθεν,
με τον Χριστοφή να στέλνει ένα ασύλ-
ληπτο σουτ από τα 25 μέτρα και να της
ξαναδίνει προβάδισμα. Πριν κλείσει το
ημίχρονο, παραλίγο να είχαμε επανά-
ληψη σεναρίου. Προϋπόθεση για Ομό-
νοια να πάρει αβαντάζ δύο γκολ, ευκαιρία
Άρη να ισοφαρίσει εκ νέου, αλλά ο Πα-
ναγή απέκρουσε εντυπωσιακά την κε-
φαλιά του Μαραγκουδάκη. 

Ο Κάρβερ αποφάσισε αλλαγή στην
ανάπαυλα και έριξε τον Μπρέεβελντ
αντί του Φλορέσκου, χωρίς φυσικά οποι-
αδήποτε αλλαγή στον σχηματισμό. Χα-
ρακτηριστικό στα πρώτα λεπτά της επα-
νάληψης το ανέβασμα του Άρη,  που
κέρδισε μέτρα και ανάγκασε την Ομόνοια
ν’ αμυνθεί. Παραλίγο μάλιστα να έρθει
το 2-2. Ο Μπρέεβελντ έγινε… Φλορέσκου,
έκανε λάθος, αλλά ο Γιούσεφ σημάδεψε
το δοκάρι. Και αφού δεν ήρθε η ισοφά-
ριση, ήρθε το γκολ στην αντίθετη πλευρά
με τον Βύντρα να κάνει στο 57’ το 3-1
και να γέρνει τη ζυγαριά σχεδόν ολο-
κληρωτικά στην πλευρά της Ομόνοιας.
Που είχε το σκορ, την ψυχολογία και τη
γενική της υπεροχή ως ατού. Καπάκι
παραλίγο να έρθει το 4-1 (δοκάρι Καρ-
λίτος). Γενικά το ματς δεν είχε πλέον επι-
στροφή, η Ομόνοια έψαχνε φυσικά να
διευρύνει το σκορ και στην προσπάθειά
της βρήκε και το κερασάκι στην τούρτα
με τον Ντάρμπισαϊαρ να σκοράρει και
να φτάνει τα 18 γκολ.  Λίγα πράγματα
στα τελευταία 20 λεπτά, με τους παίκτες
της Ομόνοιας να ρίχνουν λογικά στροφές
και τους Μαργκάσα, Ντάρμπισαϊαρ να
ψάχνουν την κίτρινη κάρτα (και την πή-
ραν), ώστε να χάσουν  το επόμενο ματς
με την ΑΕΖ και να μην έχουν κίνδυνο
απουσίας στα ντέρμπι. Τελικά, η προ-
σπάθεια του Άρη να μικρύνει το σκορ,
απέφερε αποτέλεσμα με τον Σκούρτη
να σκοράρει λίγο πριν από το τέλος. 

ΑΡΗΣ (Ν. Μαρτίδης): Γιαννακόπουλος, Παχίπης, Μενέν-

τες, Γιούσεφ (57΄ Αλβαράδο), Σκούρτης, Αουρέλιο (80΄

Φράγκος), Αντωνίου (70΄ Παύλου), Ευσταθίου, Μαραγ-

κουδάκης, Ράσμους, Ράντου.

ΟΜΟΝΟΙΑ (Τζ. Κάρβερ): Παναγή, Σέρινταν, Κλέιτον

(77΄ Κατελάρης), Παναγιώτου, Άρνασον, Καρλίτος, Βύν-

τρα, Ντάρμπισαϊαρ, Μαργκάσα, Φλορέσκου (46’ Μπρέε-

βελντ), Χριστοφή.

ΤΟ ΦΙΛΜ

3΄ Κεφαλιά από τον Σέρινταν έξω.

8΄ Ο Αντωνίου φεύγει πίσω από την

άμυνα της Ομόνοιας, επιλέγει μακρινό

ψηλοκρεμαστό πλασέ και αστοχεί

14’ Ο Μαργκάσα στέλνει τη σέντρα,

ο Άρνασον με καρφωτή κεφαλιά κά-

νει το 1-0 για την Ομόνοια.

16΄ Ωραία κίνηση και βολέ του Χρι-

στοφή, ελάχιστο έξω η μπάλα.

19΄ Κόρνερ από τον Μαργκάσα, κον-

τινή προβολή του Σέρινταν, η μπάλα

πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

20΄ Αδικαιολόγητο λάθος του Φλο-

ρέσκου στο ύψος της περιοχής, κλέβει

ο Αουρέλιο και με άπιαστο σουτ ισο-

φαρίζει σε 1-1.

25΄ Πτώση του Καρλίτος στην περιο-

χή. Υπήρχε επαφή με το χέρι του Αν-

τωνίου, πολύ κοντά ο διαιτητής έδειξε

μάλλον ορθά να συνεχιστεί ο αγώνας.

31’  Ελίσσεται στην περιοχή ο Κλέι-

τον, αλλά σουτάρει χλιαρά πάνω στον

Γιαννακόπουλο.  

37΄ Σέντρα Παναγιώτου, κοντινή,

αλλά άστοχη κεφαλιά του Ντάρμπι-

σαϊαρ.

40΄ Ο Χριστοφή πιάνει έναν κεραυνό

από μακριά και κάνει το 2-1 για την

Ομόνοια.

42΄ Κοντινή κεφαλιά του Ντάρμπι-

σαϊαρ στην αγκαλιά του Γιαννακόπου-

λου.

44΄ Κοντινή κεφαλιά του Μαραγ-

κουδάκη, αποσοβεί την ισοφάριση ο

Παναγή.

52΄ Λάθος του Μπρέεβελντ, σε ευνοϊ-

κή θέση ο Γιούσεφ έστειλε την μπάλα

στο δεξί κάθετο δοκάρι του Παναγή.

57΄ Κόρνερ από τον Μαργκάσα και

με κεφαλιά ο Βύντρα έστειλε την μπά-

λα στα δίκτυα.

60΄ Ο Καρλίτος στέλνει σέντρα-σουτ,

η μπάλα προσκρούει στο δοκάρι.

64’ Καλή εκτέλεση φάουλ από τον

Μαργκάσα, ο Γιαννακόπουλος διώ-

χνει με γροθιές. 

70΄ Ο Χριστοφή πιάνει συρτό σουτ, ο

Ντάρμπισαϊαρ καραδοκεί στο 2ο δο-

κάρι και πλάσαρει για το 4-1. 

84΄ Φάουλ του Παύλου, αποκρούει

χωρίς δυσκολία ο Χριστοφή.

88΄ Ο Σκούρτης με κεφαλιά μέσα

από την περιοχή μειώνει σε 4-2.

Η τεσσάρα, το διπλό και τα επιπλέον θετικά
Η Ομόνοια κέρδισε 4-2 τον Άρη και παραμένει σε απόσταση βολής από τις πιο πάνω θέσεις
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Το μη «χ»είρον βέλτιστον
Οι δύο ομάδες συμβιβάστηκαν στο 1-1, με τα γκολ να προέρχονται από ισάριθμες 
γκέλες των αμυντικών, τις οποίες εκμεταλλεύθηκαν Φλοριάν και Σωτηρίου 

ΑΠΟΕΛ 1
75’ Σωτηρίου 

ΑΕΚ 1 
37’ Φλοριάν

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ συμβιβάστηκαν στο
1-1 στο χθεσινό ντέρμπι στο ΓΣΠ, με
τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το
προβάδισμα με τον Φλοριάν στο ντεμ-
πούτο του με τους «κιτρινοπράσινους»,
και τους «γαλαζοκίτρινους» να φέρνουν
το σκορ στα ίσα, με τον Πίερο Σωτηρίου
να πετυχαίνει το 15ο φετινό του γκολ.
Σκορ που αφήνει περισσότερο ικανο-
ποιημένο τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος δια-
τήρησε το +5 από την αντίπαλό του,
αλλά είδε τη διαφορά από τη δεύτερη
ΑΕΛ να μειώνεται στους τρεις βαθμούς,
ενώ την ίδια ώρα η ΑΕΚ έπεσε στην
τέταρτη θέση με 48 βαθμούς.

Αξιοσημείωτο του χθεσινού αγώνα
είναι ότι και τα δύο γκολ προήλθαν
από ισάριθμες «γκέλες» των αμυντικών,
τις οποίες εκμεταλλεύθηκαν οι φορ
των δύο ομάδων. Στο πρώτο 45λεπτο,
η ΑΕΚ έχασε δύο ποδοσφαιριστές,
τους Μίνιο και Τέτε, που έγιναν αναγ-
καστικές αλλαγές.

Ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε καλύτερα, είχε
την κατοχή και κυνήγησε το γρήγορο
γκολ, χωρίς όμως να μπορεί να δημι-
ουργήσει τη μεγάλη φάση. Από την
άλλη, η ΑΕΚ έδωσε έμφαση στην άμυνα
και προσπαθούσε να φανεί απειλητική
στις αντεπιθέσεις. Στο 17’ ο κ. Ιδιάκεθ
αναγκάστηκε να προβεί σε αναγκαστική
αλλαγή, αφού τραυματίστηκε ο Μίνιο
και τη θέση του πήρε ο Γιωργαλλίδης.
Με την επανέναρξη του αγώνα, η
ομάδα του έχασε μεγάλη ευκαιρία, με
τον Τρισκόφκσι που εκμεταλλεύτηκε
του λάθος του Αρτυματά και από πλάγια
έδωσε στον αμαρκάριστο Ακοράν. Ο
τελευταίος έκανε το σουτ σε κενή εστία,
με την μπάλα να περνά πάνω από το
οριζόντιο δοκάρι. 

Ισορρόπησε και σκόραρε
Από εκείνο το σημείο, η ΑΕΚ ισορρό-
πησε τον αγώνα, ενώ από την άλλη οι
«γαλαζοκίτρινοι» φάνηκε ότι επηρεά-
στηκαν από τη διακοπή. Ήταν χαρα-
κτηριστικό, ότι η μπάλα δεν έφτανε
στους δύο επιθετικούς, Σωτηρίου και
Ντε Καμάργκο, με αποτέλεσμα να μη
δημιουργούνται κίνδυνοι μπροστά από
την εστία του Γιωργαλλίδη.

Στο 34’ η ΑΕΚ προχώρησε σε δεύ-
τερη αναγκαστική αλλαγή, με τον Τέτε
να περνά εκτός και τη θέση του να
παίρνει ο Γκαρίδο. Παρ’ όλα αυτά, τρία
λεπτά αργότερα κατάφερε να πάρει το
προβάδισμα. Ο Ορτίθ έκανε τη σέντρα
και ο Φλοριάν, ανάμεσα σε Μερκή
και Αρτυματά, έστειλε την μπάλα στα

δίκτυα του Βάτερμαν, αφού πρώτα η
μπάλα κτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο ΑΠΟΕΛ συνέχισε να μη βρίσκει
καθόλου ρυθμό και η ΑΕΚ να διατηρεί
χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες το προβά-
δισμα. Πάντως, στο τέταρτο λεπτό των
καθυστερήσεων, οι «γαλαζοκίτρινοι»
θα μπορούσαν να φέρουν το παιχνίδι
στα ίσα, με τον Σωτηρίου να πιάνει

ανενόχλητος την κεφαλιά μετά από
εκτέλεση κόρνερ και την μπάλα να
περνά δίπλα από το κάθετο δοκάρι
του Γιωργαλλίδη. 

Δεν είχε άλλη επιλογή
Στην έναρξη της επανάληψης (49’) ήταν
η ΑΕΚ που έχασε την πρώτη μεγάλη
ευκαιρία. Ο Τρισκόφσκι έκανε το δυνατό

σουτ, απέκρουσε ασταθώς ο Βάτερμαν,
η μπάλα έφτασε στον Ορτίθ που έκανε
το παράλληλο γύρισμα αλλά ο Φλοριάν
δεν πρόλαβε την μπάλα. 

Σταδιακά, ο ΑΠΟΕΛ ανέλαβε τα
ηνία του αγώνα και προσπάθησε να
μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή
της ΑΕΚ. Στο 53’ ο Μοράις έκανε την
κάθετη πάσα στον Ντε Καμάργκο με
τον Βραζιλιάνο απέναντι στον Γιωρ-
γαλλίδη να κάνει το πλασέ και τον
διεθνή τερματοφύλακα να λέει «όχι».
Πάντως, η επαναληπτική προβολή
έδειξε ότι ο Ντε Καμάργκο ήταν οριακά
σε θέση οφ-σάιντ.

Στο 56’ ο Τόμας Κρίστιανσεν, στην
προσπάθειά του να βάλει περισσότερη
πίεση στην ΑΕΚ, μετέτρεψε το σύστημά
του σε 3-5-2 με τον Μπερτόλιο να
παίρνει τη θέση του Αρτυματά. 

Τρία λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι
έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μοράις
να κάνει το δυνατό σουτ, αναγκάζοντας
τον Γιωργαλλίδη σε εντυπωσιακή από-
κρουση. 

«Μίλησε» ο Σωτηρίου
Στο τελευταίο 20λεπτο, ο Δανός τε-
χνικός προσπάθησε να φρεσκάρει
την επίθεσή του με τον Μπαράλ να
περνά στη θέση του Ντε Καμάργκο,
ενώ ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ έβλεπε την ομά-
δα του να αμύνεται σωστά και να προ-
σπαθεί με αντεπιθέσεις να απειλήσει
την εστία του Βάτερμαν.

Εκεί που οι φιλοξενούμενοι έδει-
χναν να περιορίζουν την επιθετική
δραστηριότητα των «γαλαζοκιτρίνων»,
ήρθε η φάση στο 75’ με τον Πιέρο
Σωτηρίου να φέρνει το παιχνίδι στα
ίσα και να δίνει νέο ενδιαφέρον στο
ντέρμπι. Ο Μερκής έκανε τη μακρινή
μπαλιά, ο διεθνής φορ έκανε το κον-
τρόλ, πέρασε ανάμεσα από δύο αμυν-
τικούς και με κοντινό πλασέ νίκησε
τον Γιωργαλλίδη (1-1). 

Στο 85’ ο Μυτίδης έκανε το ντεμ-
πούτο του με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ,
παίρνοντας τη θέση Φλοριάν Ντολμές,
ενώ λίγο προηγουμένως ο Γιαννιώτας
είχε πάρει τη θέση του Αλωνεύτη. Στα
τελευταία λεπτά, ο ΑΠΟΕΛ έψαξε πε-
ρισσότερο το γκολ, έχοντας δύο καλές
ευκαιρίες με Μπερτόλιο και Αστίθ,
χωρίς όμως να μπορέσει να παραβιάσει
την εστία του Γιωργαλλίδη.

ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Αρτυματάς (57΄ Μπερτόλιο),

Μερκής, Αστίθ, Ιωάννου,  Μοράις, Βινίσιους, Εφραίμ,

Αλωνεύτης (81΄ Γιαννιώτας), Ντε Καμάργκο (71΄

Μπαράλ), Σωτηρίου.

ΑΕΚ: Μίνιο (21΄ Γιωργαλλίδης), Ορτίθ, Μοϊσόφ, Κατα-

λά, Μουρίγιο, Τέτε (35΄ Γκαρίδο), Λαμπάν, Λαρένα,

Ακοράν, Τρισκόφσκι, Φλοριάν (85΄ Μυτίδης).

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σωτηρίου Λούκας 

ΒΟΗΘΟΙ: Γεωργίου Χαράλαμπος, Καλογήρου Μάριος,

Τράττου Λεόντιος (4ος)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Δημητρίου Ανδρέας

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

5’ Σουτ του Εφραίμ, η μπάλα έξω, αφού

προηγουμένως κόντραρε στον Καταλά, αλ-

λά ο διαιτητής δεν έδωσε κόρνερ.

11’ Δυνατό φάουλ του Ιωάννου, χωρίς κί-

τρινη.

13’ Πτώση του Εφραίμ έξω από την περιο-

χή, υπήρξε σπρώξιμο από τον Λαρένα, δεν

δόθηκε φάουλ.

17’ Αναγκαστική αλλαγή για την ΑΕΚ με

τον Μίνιο να τραυματίζεται και στη θέση

του να περνά ο Γιωργαλλίδης. 

22’ Λάθος από τον Αρτυματά, ο Τρισκόφ-

σκι, που έκλεψε την μπάλα από πλάγια,

έδωσε στον αμαρκάριστο Ακοράν, ο οποίος

έκανε το σουτ σε κενή εστία με την μπάλα

να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. 

28’ Μακρινό σουτ του Μοράις, πολύ έξω.

34’ Δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για την

ΑΕΚ, με τον Τέτε να τραυματίζεται και να

περνά έξω, στη θέση του ο Γκαρίδο.

37’ ΓΚΟΛ 0-1: Ο Ορτιθ από πλάγια έκανε

τη σέντρα, ο Φλοριάν ανάμεσα σε Μερκή

και Αρτυματά έστειλε την μπάλα στα δί-

κτυα, αφού πρώτα βρήκε το οριζόντιο δο-

κάρι. 

45+4 Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ,

με τον Σωτηρίου να πιάνει ανενόχλητος

την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και

την μπάλα να περνά δίπλα από το κάθετο

δοκάρι. 

49’ Ο Τρισκόφσκι το δυνατό σουτ, απέ-

κρουσε ασταθώς ο Βάτερμαν, η μπάλα στο

Ορτίθ που έκανε το παράλληλο γύρισμα,

αλλά ο Φλοριάν δεν πρόλαβε την μπάλα.  

53’ Ο Μοράις έκανε την κάθετη πάσα στον

Ντε Καμάργκο, «φάτσα» με τον Γιωργαλλί-

δη θα κάνει το πλασέ, με τον διεθνή τερμα-

τοφύλακα να πέφτει και να διώχνει την

μπάλα. Η επαναληπτική προβολή έδειξε ότι

ο Βραζιλιάνος φορ ήταν οριακά σε θέση

οφ-σάιντ.

59’  Σουτ του Μοράις, απέκρουσε εντυπω-

σιακά σε κόρνερ ο Γιωργαλλίδης. 

75 ΓΚΟΛ 1-1: Μακρινή σέντρα του Μερκή,

ο Σωτηρίου κάνει το κοντρόλ, πέρασε ανά-

μεσα από δύο αμυντικούς και με κοντινό

πλασέ έφερε το παιχνίδι στα ίσα.  

88’ Ωραία κίνηση από τον Γιαννιώτα, που

πέρασε ανάμεσα από δύο, έδωσε στον

Μπερτόλιο, ο οποίος από ευνοϊκή θέση

έκανε το σουτ με την μπάλα όμως να φεύ-

γει έξω.

93’ Εκτέλεση φάουλ από τον Γιαννιώτα, ο

Αστίθ κέρδισε την κεφαλιά, η μπάλα έξω.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

Α.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ-ΑΕΛ 0-3

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΔΟΞΑ 3-1

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΕΡΜΗΣ 0-0

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 1-1

ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. 3-0 

ΑΡΗΣ-ΟΜΟΝΟΙΑ 2-4 

ΣΗΜΕΡΑ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 19:00

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/2

ΕΡΜΗΣ-ΑΡΗΣ 17:00

ΟΜΟΝΟΙΑ-Α.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ 17:00

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΠΟΕΛ 19:00

ΚΥΡΙΑΚΗ, 12/2

ΑΕΛ-ΑΕΚ 16:00

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 17:00

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 18:00

ΔΕΥΤΕΡΑ, 13/2

ΔΟΞΑ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 19:00

ΤΕΤΑΡΤΗ, 8/2

ΚΥΠΕΛΛΟ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ.-ΔΟΞΑ (1-2) 17:00

ΑΕΖ-ΑΠΟΛΛΩΝ (0-2) 19:00

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

1. ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ 18

2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 15

3. ΠΑΠΟΥΛΗΣ 12

4. ΚΑΤΣΑΡΑΒΑ 11

5. ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ 10

6. ΖΕΛΑΓΙΑ 9

7. ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ 9

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΦΟΣ F.C.-ΑΣΣΙΑ 3-2 

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

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΛΠΙΔΑ-ΑΠΕΠ 3-2 

ΔΙΓΕΝΗΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 5-2 

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

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΑΤΛΑΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ 2-3

ΑΠΕΑ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 2-1

ΛΕΝΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ 0-1

ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ-ΚΟΡΝΟΣ 1-0

ΚΟΥΡΡΗΣ-ΚΟΛΩΝΗ 1-1

ΟΝΗΣΙΛΟΣ-ΔΟΞΑ ΠΑΛ. 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

#  Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Βαθμοί

1. ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 22 16 5 1 56-13 53

2. ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 22 15 5 2 37-12 50

3. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 22 15 4 3 49-17 49

4. Α.Ε.Κ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 22 14 6 2 40-14 48

5. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 22 13 5 4 47-30 44

6. ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 22 7 8 7 29-24 29

7. ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 22 8 5 9 26-35 29

8. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 22 7 6 9 19-27 27

9. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 21 8 3 10 35-35 27

10. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 21 6 5 10 24-42 23

11. ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 22 3 6 13 20-47 15

12. ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 22 2 5 15 10-34 11

13. Α.Ε. ΖΑΚΑΚΙΟΥ 22 1 7 14 20-53 10

14. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 22 0 6 16 18-47 6

Πρωτάθλημα
γυναικών

Με τις αναμετρήσεις της

12ης αγωνιστικής συνεχίστη-

κε η δράση του Πρωταθλή-

ματος Γυναικών.

Η ομάδα Apollon Ladies νί-

κησε εκτός έδρας με 4-0 την

Χρυσομηλιά Αγίου Αμβροσί-

ου και έφτασε στους 30 βαθ-

μούς.

Ακολουθεί με 28 βαθμούς η

ΑΟΑΝ ΑΕ Αμμοχώστου, που

επικράτησε με 7-0 της ΑΕΚ

Κοκκινοχωρίων. 

Η Ομόνοια - Λευκοθέα νίκησε

στην έδρα της με 4-0 την Πά-

φια και ανέβηκε στην τρίτη

θέση με 24 βαθμούς. 

Η Σάρα Παπαδοπούλου άνοι-

ξε το σκορ στο 5’ και στο 17’

με πέναλτι ανέβασε τον δεί-

κτη του σκορ στο 2-0.

Στο 55’ η Ξένια Γεωργίου πέ-

τυχε το 3-0 και στο 88’ η Ελί-

να Παναγιώτου διαμόρφωσε

το 4-0.

Ο Τόμας Κρίστιανσεν δεν επεφύλαξε κά-
ποια έκπληξη, αφού στηρίχθηκε σε πο-
δοσφαιριστές που τράβηξαν μέχρι σήμερα
το «κουπί». Σε σχέση με τον αγώνα με τον
Εθνικό Άχνας, θέση στο αρχικό σχήμα
πήρε ο Σωτηρίου και έμεινε στον πάγκο
ο Γιαννιώτας. Ο Δανός τεχνικός παρέταξε
την ομάδα του με σύστημς 4-4-2, με τον
Βάτερμαν κάτω από τα δοκάρια, τους Αρ-
τυματά και Ιωάννου στα άκρα  και τους
Αστίθ και Μερκή κεντρικό αμυντικό δί-
δυμο. Μοράις και Βινίσιους στο κέντρο,
στα «φτερά» Αλωνεύτης και Εφραίμ, και
στην επίθεση οι Σωτηρίου και Ντε Κα-
μάργκο. 

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ παρέταξε την ομάδα
του με τρεις αλλαγές σε σχέση με τον προ-
ηγούμενο αγώνα με την ΑΕΖ, παίζοντας

με τρεις στην άμυνα και με ενισχυμένο
κέντρο (3-4-3), ενώ ντεμπούτο έκανε ο
Φλοριάν Τολμές. Ο Μίνιο ήταν κάτω από
τα δοκάρια, οι Μοΐσοφ, Καταλά και Μου-
ρίγιο στην άμυνα. Στο κέντρο Λαμπάν ως
αμυντικό χαφ, Λαρένα και Ορτίθ λίγο πιο
μπροστά, και ο Ακοράν πίσω από την
τριάδα της επίθεσης, που ήταν οι Τετέ,
Τρισκόφκσι και Τολμές. 

Ισπανικά «μάτια»
Στο ΓΣΠ βρέθηκε σκάουτερ της Αθλέτικ
Μπιλμπάο, ο οποίος «κατασκόπευσε» τον
ΑΠΟΕΛ ενόψει των μεταξύ τους αγώνων
για τους «32» του Γιουρόπα Λιγκ. Οι Ισπα-
νοί επέλεξαν ένα δυνατό ντέρμπι κόντρα
στην ΑΕΚ για να βγάλουν τα συμπεράσματά
τους για τον ΑΠΟΕΛ.

Οι επιλογές των
προπονητών 

Ο Τόμας Κρίστιανσεν τόνισε ότι η ομάδα
του είχε πολλές ευκαιρίες για γκολ, ωστό-
σο πήρε μόνο ένα βαθμό: «Δεν είμαι
ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα και
τον ένα βαθμό. Ξεκινήσαμε καλά και δη-
μιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες. Η πρώτη
ομάδα που σκόραρε ήταν η ΑΕΚ, και
μετά από αυτό δεν μπορέσαμε να αντι-
δράσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε
αλλαγές και θέλαμε να έχουμε περισσό-
τερη κατοχή. Δημιουργήσαμε σημαντικές
ευκαιρίες. Τελικά είχαμε 10 ευκαιρίες
εμείς και 4 η ΑΕΚ και πήραμε ένα βαθμό.
Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι
και να συνεχίσουμε. Η στήριξη ήταν
πάρα πολύ καλή, ειδικά στο δεύτερο ημί-
χρονο».

Νεκτάριος Πετεβίνος: «Αν μια ομάδα
εδικαιούτο να κερδίσει αυτή η ομάδα
ήταν ο ΑΠΟΕΛ. Θα πρέπει να τα έχουμε
με τον εαυτό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο ο
ΑΠΟΕΛ ήταν η ομάδα που έπαιξε ορθό-
δοξο ποδόσφαιρο. Δεν είχαμε το καθαρό
μυαλό που χρειαζόταν. Πήραμε ένα βαθμό,
είμαστε στην πρώτη θέση και πάμε στο
επόμενο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο
μάς έλειπε το καθαρό μυαλό. Κοιτάζουμε
πλέον την Καρμιώτισσα και θα πρέπει να
παρουσιαστούμε έτοιμοι για να κερδίσουμε
και να παραμείνουμε στην κορυφή».

Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ κράτησε την αντίδραση των
ποδοσφαιριστών του μετά τα κακά αποτελέ-
σματα και έδωσε συγχαρητήρια στον Γιωρ-
γαλλίδη: «Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι ανάμεσα
σε δυο καλές ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο
μπήκαμε δυνατά και είχαμε ακόμα μια ευ-
καιρία. Είχαμε και δυο τραυματισμούς, με
αυτόν του Μίνιο να δείχνει σοβαρός. Ένα
μεγάλο μπράβο στον Αντώνη γιατί είχε καλή
απόδοση. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε ξεκά-
θαρη ευκαιρία για το 0-2, όμως δεν το κάναμε.
Μετά φυσικά ο ΑΠΟΕΛ έβγαλε πιο πολλούς
παίκτες μπροστά και μας έβαλε πίεση. Δυ-
στυχώς, δεχθήκαμε ένα γκολ με έναν παίκτη
που ήταν κάτω. Θέλαμε τους 3 βαθμούς, όμως
με ικανοποιεί η αντίδραση των παικτών μετά
τα αποτυχημένα αποτελέσματα. Ευχαριστώ
τον κόσμο και καλή συνέχεια στον ΑΠΟΕΛ».

Κυριάκος Δημητρίου: «Δεν μας αφήνει ικα-
νοποιημένους το αποτέλεσμα. Προέκυψαν
αναγκαστικές αλλαγές. Στο δεύτερο ημίχρονο
είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε δεύτερο
γκολ και δεχθήκαμε την ισοφάριση. Ένα απο-
τέλεσμα που διατηρεί την ίδια απόσταση από
την κορυφή. Με αυτήν την εικόνα δεν έχουμε
να φοβηθούμε τίποτα. Αυτό θέλουμε να δεί-
ξουμε και στο Τσίρειο. Δεν τα καταφέραμε,
αλλά συνεχίζουμε. Δείξαμε τα δόντια μας.
Υπάρχει κάτι παραπάνω από παλμός στον
πλανήτη ΑΕΚ».

Κρίστιανσεν: 
«Είχαμε 10 ευκαιρίες»

Ιδιάκεθ: 
«Μπράβο στον Αντώνη»
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Όχι μόνο στρογγυλοκάθισε στη 2η θέση
η ΑΕΛ, αλλά μείωσε και την απόσταση
από την κορυφή στους τρεις βαθμούς.
Η ομάδα του Πάμπου Χριστοδούλου
πέρασε νικηφόρα το εμπόδιο της ΑΕΖ
το Σάββατο, εκμεταλλεύτηκε την ισο-
παλία χθες στο ντέρμπι και πλησίασε
την κορυφή. Για την ομάδα της Λεμεσού
η προχθεσινή νίκη ήταν η 3η στη σειρά
στο πρωτάθλημα, η 15η συνολικά και
θα πάει στα ντέρμπι που ακολουθούν,
αρχής γενομένης την Κυριακή με την
ΑΕΚ, με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. 

Στο Παφιακό η ΑΕΛ αγχώθηκε μέχρι
ο αρχηγός της Μάριος Νικολάου με
ωραία κεφαλιά να της δώσει το προβά-
δισμα. Στη συνέχεια τα πάντα πήραν
τον δρόμο τους και η ΑΕΛ έφθασε σε
μιαν άνετη νίκη με 3-0. Φυσικά και
μέχρι το γκολ η ΑΕΛ δημιούργησε και
έχασε κάποιες μεγάλες ευκαιρίες, που
θα της έδιναν πιο εύκολα το τρίποντο. 

Χωρίς απώλειες
Το σημαντικό για τον Πάμπο Χριστο-
δούλου είναι πως η ομάδα του πήρε τη
νίκη χωρίς απώλειες, ενώ προφύλαξε
και τον Φορτούνα, που είναι στο όριο
των καρτών ενόψει του ντέρμπι με την
ΑΕΚ. Η ΑΕΛ έδειξε σε ακόμα ένα παι-
χνίδι ότι έχει βρει τον ρυθμό της, ενώ
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και
οι τρεις νίκες της στη σειρά ήρθαν σκο-

ράροντας τρία τέρματα (Σαλαμίνα, Άρης,
ΑΕΖ). Επίσης σημαντικό το ότι κράτησε
γι’ ακόμα ένα παιχνίδι ανέπαφη την
εστία της, φθάνοντας τα 13 παιγνίδια
χωρίς να δεχθεί τέρμα στις 22 αγωνι-
στικές. Πλέον η ομάδα της Λεμεσού με
τα 12 τέρματα παθητικό έχει την καλύ-
τερη άμυνα στο πρωτάθλημα. 

Ο αγώνας με την ΑΕΖ ανήκει στο

παρελθόν και η προσοχή της ΑΕΛ στρέ-
φεται στο ντέρμπι της Κυριακής με την
ΑΕΚ στο Τσίρειο. Ο στόχος φυσικά είναι
μόνο η νίκη που, αν την πετύχει, θα κα-
ταφέρει δύο πράγματα. Το πρώτο, να
διατηρηθεί στην 2η θέση και το δεύτερο,
να ανοίξει την απόσταση από την αντί-
παλό της στους 5 βαθμούς. Και να μην
ξεχνάμε ότι αμέσως μετά ακολουθεί το

ντέρμπι κορυφής με τον ΑΠΟΕΛ στη
Λευκωσία. 

Με Σοάρες, Φορτούνα
Ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας θα
έχει ξανά στη διάθεσή του τον Σοάρες,
ο οποίος θα επιστρέψει από την πατρίδα
του, όπου πήγε για την κηδεία του
πατέρα του, τον Φορτούνα, που πήρε
ανάσες αφού προφυλάχθηκε, ενώ έδωσε
χρόνο συμμετοχής και στο τελευταίο
μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας,
τον κεντρικό αμυντικό Μιτρέα, τον οποίο
σίγουρα θα χρειαστεί στη  συνέχεια του
πρωταθλήματος. 

Για την ΑΕΛ η προετοιμασία για το
ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ, το
πρώτο στη σειρά αφού ακολουθούν τα
συνεχόμενα στη Λευκωσία με ΑΠΟΕΛ
και Ομόνοια, θα ξεκινήσει μέσα στις
ιδανικότερες συνθήκες. Η ομάδα παίζει
καλό ποδόσφαιρο, κερδίζει και έχει γε-
μίσει ξανά. Ό,τι καλύτερο δηλαδή για
τον Πάμπο Χριστοδούλου, ο οποίος
από αύριο θα αρχίσει να προετοιμάζει
τους παίκτες του για τον αγώνα με τους
Λαρνακείς. Χθες ο τεχνικός της ΑΕΛ
είχε την ευκαιρία να δει την ομάδα της
Λάρνακας στο ντέρμπι και θα προετοι-
μάσει ανάλογα τους παίκτες του.

Στην ΑΕΛ περιμένουν αρκετό κόσμο
την Κυριακή για να στηρίξει την προ-
σπάθεια των παικτών να πάρουν το τρί-
ποντο, που θα τους δώσει μεγάλη δυ-
ναμική για τη συνέχεια. Δεν αποκλείεται
να υπάρξει η μαζικότερη προσέλευση
φίλων της ΑΕΛ τη φετινή περίοδο. 

Να κυνηγήσει τις
ελπίδες για εξάδα
ΕΘΝΙΚΟΣ

Νίκος�Νικολάου

Επάνοδο στις νίκες ψάχνει σήμερα ο
Εθνικός στο ΓΣΖ, όπου αντιμετωπίζει
την Καρμιώτισσα, ώστε να κυνηγήσει
θέση στην εξάδα, μια και διατηρεί ελ-
πίδες. Η προσφυγική ομάδα προέρχεται
από την εντός έδρας ήττα από τον ΑΠΟ-
ΕΛ και απέναντι στη νεοφώτιστη ομάδα
έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει την
9ή της νίκη.

Ο τεχνικός του Εθνικού Βάλντας
Ιβανάουσκας δεν θα έχει τον αμυντικό
Κρατσιούνοφ, λόγω τιμωρίας, ενώ είναι
ερωτηματικό η συμμετοχή του Κατσια-
ράβα, ο οποίος προέρχεται από τραυ-
ματισμό. Έτσι, ο Λιθουανός προπονητής
καλείται να βρει τις λύσεις. Για τον αντι-
καταστάτη του Κρατσιούνοφ, υπάρχει
η περίπτωση του Ντόβπνια, ο οποίος
ξεπέρασε τον τραυματισμό του και πα-
ρόλο που δεν είναι 100% έτοιμος, πολύ
πιθανόν  να αγωνιστεί. Η δεύτερη επι-
λογή, σε περίπτωση που δεν προτιμηθεί
ο  Ντόβπνια, είναι να γυρίσει στα μετό-
πισθεν ο Πιντσέλι.

Εξάλλου, αν δεν κριθεί έτοιμος ο
Κατσιαράβα, τότε ο Χατζηβασίλης θα
αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης,
δίπλα στον Ζελάγια.

Με την ομάδα του Εθνικού να δια-
θέτει πολύ καλή επιθετική γραμμή, το
ζητούμενο σήμερα για να φύγει με το
«διπλό» από το ΓΣΖ είναι να αποφύγει
τα πολλά λάθη στην άμυνα, όπως έγινε
στον προηγούμενο αγώνα.

Χωρίς άγχος 
για το καλύτερο
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Νιώθοντας κάποια σιγουριά και κυρίως
βαθμολογική άνεση, η Καρμιώτισσα
θα κυνηγήσει νέο βαθμολογικό όφελος
στον σημερινό αγώνα με τον Εθνικό
Άχνας (19:00) στο ΓΣΖ. Οι 23 βαθμοί
που έχει στο σακούλι της η ομάδα των
Πολεμιδιών τής παρέχουν την ευκαιρία
να αγωνιστεί χωρίς το άγχος, αλλά από
την άλλη αυτό δεν σημαίνει ότι θα χα-
λαρώσει και να μην είναι απαιτητική.

Άλλωστε, τώρα που η ομάδα δεν
έχει το άγχος των βαθμών, μπορεί να
παίξει πιο ελεύθερα με στόχο να μαζέψει
κι άλλους βαθμούς και να τερματίσει
όσο ψηλότερα γίνεται. Το ευχάριστο
για τον Λιάσο Λουκά είναι ότι δεν αντι-
μετωπίζει κανένα πρόβλημα και θα
παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδε-
κάδα. Κάποιο πρόβλημα με τον Γουίλερ
δεν είναι σοβαρό και αναμένεται να
είναι στη διάθεση του προπονητή του.

Στην Καρμιώτισσα ψάχνουν εξάλλου
τρόπους να συμπληρώσουν το ποσόν
των 50.000 ευρώ, ώστε να πληρώσουν
το πρόστιμο που τους επέβαλε ο αθλη-
τικός δικαστής της ΚΟΠ.

Βγήκε κερδισμένη και βλέπει 
αισιόδοξα τα ντέρμπι
Εδραιώθηκε στη 2η θέση και μείωσε την απόσταση 
από την κορυφή - Βλέπει τώρα το ντέρμπι με ΑΕΚ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Κωστής�Σταυρινίδης

Ασταμάτητος ο Απόλλωνας, πέτυχε την
8η σερί νίκη του στο πρωτάθλημα, ισο-
φάρισε την επίδοση του 2003-04, ανέ-
βηκε στην 3η θέση και πλησίασε την
κορυφή αφού η ισοπαλία στο ντέρμπι
χθες τον έφερε στο -4 από τον ΑΠΟΕΛ.
Με την ψυχολογία στο φουλ η λεμεσιανή
ομάδα θα προετοιμαστεί για τη δύσκολη
εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής
με τον Εθνικό στο Δασάκι, όπου το τρί-
ποντο θα είναι το μοναδικό ζητούμενο.
Φυσικά πρώτα υπάρχει ο επαναληπτι-
κός την Τετάρτη με την ΑΕΖ στην Πάφο,
όμως το 2-0 του πρώτου αγώνα επιτρέπει
στον Σωφρόνη Αυγουστή να αλλάξει
ξανά ολοκληρωτικά την 11άδα του για
να έχει φρέσκους τους βασικούς του
για το Δασάκι. 

Κόντρα στη Δόξα ο Απόλλωνας δυ-
σκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά
όταν ο Βινίσιους άνοιξε το σκορ λίγο
πριν από το τέλος του ημιχρόνου, δεν
κοίταξε ξανά πίσω. Έβαλε άλλα δύο
στην επανάληψη με τους Σαρδινέρο
και Πίεχ, έχασε ευκαιρίες γι’ ακόμα με-
γαλύτερο σκορ, και στο τέλος πανηγύρισε
την 8η σερί νίκη της (και 9η συνολικά)
που την έφερε στην 3η θέση πάνω από
την ΑΕΚ και πλησίασε την κορυφή
στους 4 βαθμούς. 

Δεν αγχώθηκε
Αυτήν την φορά ο Απόλλωνας είχε υπο-
μονή στο παιχνίδι του. Είχε ξανά την

κατοχή της μπάλας, δεν του βγήκαν 1-
2 ευκαιρίες στο πρώτο μισάωρο που
θα απλοποιούσε τα πράγματα, όμως
δεν αγχώθηκε, προσπάθησε να βρει
τον τρόπο να ανοίξει την άμυνα της
Δόξας και κατάφερε από στημένη φάση
και με τον άνθρωπο που είχε σκοράρει
και στον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις
δύο ομάδες στη Λευκωσία. Ο Σωφρόνης

Αυγουστή προτίμησε τον Χάμπο Κυ-
ριάκου για το κέντρο της άμυνας και
επανέφερε τον Μπεντόγια στο αρχικό
σχήμα. Αμυντικά, με εξαίρεση 1-2 λεπτά
στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου,  δεν
αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ επιθε-
τικά σημείωσε άλλα τρία τέρματα, έφθασε
τα 49 και έχει τη δεύτερη καλύτερη
επίθεση στο πρωτάθλημα. 

Κατασκοπία Εθνικού
Σήμερα, μέλη του τεχνικού επιτελείου
του Απόλλωνα θα βρεθούν στο ΓΣΖ
για να δουν τον Εθνικό κόντρα στην
Καρμιώτισσα, ώστε να ετοιμάσουν
κατάλληλα την ομάδα για την αναμέ-
τρηση της Κυριακής στο Δασάκι. Για
τον Απόλλωνα θα είναι ένας ακόμα
τελικός, ένα ακόμα παιχνίδι, το οποίο,
αν κερδίσει, θα του δώσει τη δυνατό-
τητα να εκμεταλλευτεί ξανά το όποιο
αποτέλεσμα έρθει στο ντέρμπι του
Τσιρείου (όπως δηλαδή έγινε χθες)
και με ακόμα καλύτερη ψυχολογία
θα δει τη συνέχεια. 

Ο Ρομπέρζ εξέτισε την τιμωρία του
και θα επιστρέψει στην 11άδα του
Απόλλωνα, ενώ οι υπόλοιποι απόντες
(Γκίε, Αγγελή, Γκόμες, Ρέινολτς, Μα-
κρίδης) θα απουσιάσουν και την επό-
μενη αναμέτρηση. Ο Αγγελή την Τε-
τάρτη θα μεταβεί στο Οπόρτο για να
υποβληθεί σε επέμβαση στον αστρά-
γαλο και ανάλογα θα φανεί αν θα προ-
λάβει κάποιο παιχνίδι φέτος ή αν θα
επιστρέψει με τη νέα χρονιά. 

Πριν από τον Εθνικό, υπάρχει με-
θαύριο ο επαναληπτικός με την ΑΕΖ
για το κύπελλο, όμως, κακά τα ψέματα,
με το 2-0 του πρώτου αγώνα και την
τεράστια διαφορά δυναμικότητας ανά-
μεσα στις δύο ομάδες, το παιχνίδι στο
Παφιακό θα είναι μια καλή ευκαιρία
για τον τεχνικό της λεμεσιανής ομάδας
να ξεκουράσει τις βασικούς του και να
δώσει χρόνο συμμετοχής στους παγ-
κίτες που θα τους χρειαστεί στην πορεία
του πρωταθλήματος. 

Ασταμάτητος, ισοφάρισε 
επίδοση πριν από 13 χρόνια
Πέτυχε 8η σερί νίκη και επικεντρώνεται πλέον στην έξοδο στο Δασάκι
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ΕΛΛΑΔΑ

19η ΑΓΩΝΙσΤΙκη 

ΑΕΛ - ΚΕΡΚΥΡΑ 1 - 1

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 - 0

ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 - 1

Α.Ε.Κ. - ΒΕΡΟΙΑ 6 - 0

Π.Α.Ο.Κ. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 3 - 2

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΞΑΝΘΗ 2 - 0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ 3-0

Σήμερα

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (19:30)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 19 41-9 48

2. ΠΑΟΚ 19 29-13 35

3. Πανιώνιος 19 26-14 35

4. Παναθηναϊκός 19 22-12 32

5. Ξάνθη 19 22-18 32

6. ΑΕΚ 19 31-16 29

7. ΠΑΣ 19 20-18 27

8. Πλατανιάς 18 18-20 25

9. Ατρόμητος 19 19-28 23

10. Παναιτωλικός 19 23-25 22

11. Αστέρας Τρ. 19 21-28 20

12. Κέρκυρα 19 16-22 19

13. Λάρισα 19 17-26 17

14. Λεβαδειακός 18 13-32 14

15. Ηρακλής 19 14-28 13

16. Βέροια 19 11-34 13

ΑΓΓΛΙΑ 

24η ΑΓΩΝΙσΤΙκη 

Τσέλσι - Άρσεναλ 3-1 

Κρ. Πάλας - Σάντερλαντ 0-4 

Έβερτον - Μπόρνμουθ 6-3 

Χαλ - Λίβερπουλ 2-0 

Σαουθάμπτον - Γ. Χαμ 1-3 

Γουότφορντ - Μπέρνλι 2-1 

Γουέστ Μπρομ - Στόουκ 1-0 

Τότεναμ - Μίντλεσμπρο 1-0 

Μ. Σίτι - Σουόνσι 2-1 

Λέστερ - Μάντσεστερ Γ. 0-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Τσέλσι 24 51-17 59

2. Τότεναμ 24 46-16 50

3. Μάντσεστερ Σ. 24 49-29 49

4. Αρσεναλ 24 52-28 47

5. Λίβερπουλ 24 52-30 46

6. Μάντσεστερ Γ. 24 36-21 45

7. Έβερτον 24 40-27 40

8. Γουέστ Μπρoμ 24 32-29 36

9. Γουέστ Χαμ 24 32-41 31

10. Γουότφορντ 24 29-40 30

11. Στόουκ 24 29-36 29

12. Μπέρνλι 24 26-35 29

13. Σαουθάμπτον 24 24-31 27

14. Μπόρνμουθ 24 35-47 26

15. Μίντλεσμπρο 24 19-27 21

16. Λέστερ 24 24-41 21

17. Σουόνσι 24 29-54 21

18. Χαλ 24 22-47 20

19. Κρ. Πάλας 24 32-45 19

20. Σάντερλαντ 24 24-42 19

ΙσΠΑΝΙΑ 

21η ΑΓΩΝΙσΤΙκη

Λα Κορούνια-Μπέτις (αναβλήθηκε) 

Μάλαγα-Εσπανιόλ 0-1 

Μπαρσελόνα-Μπιλμπάο 3-0 

Ατλέτικο-Λεγκανές 2-0 

Βαλένθια-Εϊμπάρ 0-4 

Σεβίλη-Βιγιαρεάλ 0-0 

Χιχόν-Αλαβές 2-4 

Σοσιεδάδ-Οσασούνα 3-2 

Θέλτα-Ρεάλ (αναβλήθηκε) 

Σήμερα 

Γρανάδα-Λας Πάλμας (21:45)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ρεάλ Μαδρίτης 19 51-17 46

2. Μπαρσελόνα 21 55-18 45

3. Σεβίλη 21 43-28 43

4. Ατλέτικο Μαδρ. 21 36-16 39

5. Σοσιεδάδ 21 34-30 38

6. Βιγιαρεάλ 21 28-14 35

7. Εϊμπάρ 21 32-29 32

8. Εσπανιόλ 21 29-27 32

9. Μπιλμπάο 21 26-25 32

10. Θέλτα 20 31-33 30

11. Λας Πάλμας 20 31-31 28

12. Αλαβές 21 21-22 27

13. Μπέτις 20 21-31 23

14. Μάλαγα 21 28-35 22

15. Λα Κορούνια 20 25-32 19

16. Βαλένθια 20 29-40 19

17. Λεγανές 21 15-35 18

18. Χιχόν 21 22-43 13

19. Οσασούνα 21 23-46 10

20. Γρανάδα 20 16-44 10

ΙΤΑΛΙΑ

23η ΑΓΩΝΙσΤΙκη 

Μπολόνια- Νάπολι 1-7 

Μίλαν- Σαμπντόρια 0-1 

Πεσκάρα- Λάτσιο 2-6 

Τζένοα- Σασουόλο 0-1 

Κιέβο - Ουντινέζε 0-0 

Έμπολι - Τορίνο 1-1 

Αταλάντα - Κάλιαρι 2-0 

Παλέρμο - Κροτόνε 1-0

Γιουβέντους - Ίντερ (ψες)

Τρίτη, 7/2 

Ρόμα- Φιορεντίνα (21:45)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Γιουβέντους 21 44-16 51

2. Νάπολι 23 55-26 48

3. Ρόμα 22 44-21 47

4. Λάτσιο 23 41-27 43

5. Ίντερ 22 37-23 42

6. Αταλάντα 23 36-25 42

7. Φιορεντίνα 22 38-29 37

8. Μίλαν 22 32-27 37

9. Τορίνο 23 40-33 32

10. Σαμπντόρια 23 26-29 30

11. Κιέβο 23 22-30 29

12. Ουντινέζε 23 27-29 29

13. Μπολόνια 22 22-33 27

14. Σασουόλο 23 32-37 27

15. Κάλιαρι 23 32-48 27

16. Τζένοα 23 27-33 25

17. Έμπολι 23 14-31 22

18. Παλέρμο 23 19-42 14

19. Κροτόνε 22 20-38 13

20. Πεσκάρα 23 19-50 9

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

19η ΑΓΩΝΙσΤΙκη

Αμβούργο-Λεβερκούζεν 1-0 

Μπάγερν-Σάλκε 1-1 

Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ 2-0 

Χέρτα-Ίνγκολσταντ 1-0 

Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 

Χόφενχαϊμ-Μάιντς 4-0 

Ντόρτμουντ-Λειψία 1-0 

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ 3-2 

Άιντραχτ-Ντάρμσταντ 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μπάγερν 19 43-12 46

2. Λειψία 19 36-17 42

3. Άιντραχτ 19 25-15 35

4. Ντόρτμουντ 19 39-21 34

5. Χόφενχαϊμ 19 35-19 34

6. Χέρτα 19 27-21 33

7. Κολωνία 19 28-16 32

8. Φράιμπουργκ 19 24-33 26

9. Λεβερκούζεν 19 28-29 24

10. Άουγκσμπουργκ 19 18-22 24

11. Γκλάντμπαχ 19 21-27 23

12. Σάλκε 19 22-21 22

13. Μάιντς 19 27-35 22

14. Βόλφσμπουργκ 19 17-27 19

15. Βέρντερ Βρέμης 19 24-41 16

16. Αμβούργο 19 16-35 16

17. Ίνγκολσταντ 19 17-30 15

18. Ντάρμσταντ 19 12-38 9

Έκανε το καθήκον της κι έπιασε 6άδα
Η Ανόρθωση επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην ουραγό Αναγέννηση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3
18΄ Γκάμπριελ, 76΄ Άλβες, 87΄ Ράγιος

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0
Νίκος Νικολάου

Έκανε το καθήκον της η Ανόρθωση, η
οποία σαφώς ανώτερη από την ουραγό
Αναγέννηση και με τα υπόλοιπα νέα απο-
κτήματα να κάνουν το ντεμπούτο τους,
έφτασε στη νίκη 3-0 στο «Α. Παπαδό-
πουλος». Μια νίκη που έφερε την Ανόρ-
θωση στην 6η θέση με 29β., ισόβαθμη
με τον Ερμή, από τον οποίο υπερτερεί.
Γκάμπριελ, Άλβες και Ράγιος σκόραραν
στην αρχή και στο τέλος του αγώνα χαρί-
ζοντας την 7η νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο Ρόνι Λέβι έριξε με τη μια στην
αρχική ενδεκάδα τον νεοαποκτηθέντα
Άλβες, ο οποίος έπαιξε στην κορυφή της
επίθεσης. Ο Σιβού κάλυψε στα στόπερ
την απουσία του Αγκιλάρ, ενώ ξεκίνησε
βασικός ο Ράγιος, που ξεκινούσε από
δεξιά για να κάνει παιχνίδι, ενώ στην
11άδα χώρεσε και ο Μίτροβιτς. Εκτός
αποστολής έμεινε την τελευταία στιγμή ο
Κολούνγκα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις.

Το γρήγορο γκολ έψαξε από την αρχή
η Ανόρθωση, η οποία ανέλαβε την πρω-
τοβουλία και με καλή κυκλοφορία και
στρωτό ποδόσφαιρο προσπαθούσε να
διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα της
Αναγέννησης. Δημιούργησε κάποιες φά-
σεις, κυρίως από σουτ κι έδειχνε ότι ήταν
θέμα χρόνου να έλθει το γκολ, καθώς η
πίεση που δεχόταν η ομάδα της Δερύνειας
ήταν ασφυκτική αφού δεν μπορούσε να
κρατήσει μπάλα.

Ο Γκάμπριελ άνοιξε τον δρόμο
Τελικά στο 18’ η υπεροχή της «Κυρίας»
έφερε καρπούς, καθότι ο Γκάμπριελ με
κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Μετά το 25λεπτο
έπεσε κάπως ο ρυθμός της γηπεδούχου
και η Αναγέννηση άρχισε να βγαίνει από
την περιοχή της χωρίς όμως να γίνεται
επικίνδυνη. 

Η Ανόρθωση, από την άλλη, κάπου
επαναπαύθηκε και δεν είχε την ίδια έντονη
επιθετικότητα, όπως στο ξεκίνημα, με
αποτέλεσμα να μη φτιάχνει ευκαιρίες για
ένα δεύτερο γκολ.

Η επανάληψη
Με την έναρξη του β’ μέρους ο Λέβι

έριξε στη μάχη το άλλο νέο απόκτημα,
Ολιβέιρα, για να κάνει πιο επιθετική την

ομάδα αφού απέσυρε τον Οικονομίδη.
Άρχισε πάλι με διάθεση η γηπεδούχος,
γυρόφερνε με το γκολ, αλλά στην τελική
προσπάθεια κάτι έλειπε κι έτσι παρέμενε
το «εύθραυστο» 1-0.

Δημιουργούσε τις προϋποθέσεις η
Ανόρθωση, αλλά στην τελική πάσα ή το
τελικό σουτ έλειπε η αποφασιστικότητα

για να σκοράρει. Η Αναγέννηση από την
πλευρά της κυνηγούσε το γκολ σε αντε-
πιθέσεις.

Άλβες, Ράγιος 
σφράγισαν τη νίκη
Έστω και κάπως αργά, όμως, η ομάδα της
Αμμοχώστου «κλείδωσε» τη νίκη με ένα

δεύτερο γκολ, το οποίο πέτυχε στο 76’ ο
Άλβες, που σκόραρε στο ντεμπούτο του. 

Όλα είχαν κριθεί πια, αλλά η Ανόρ-
θωση δεν σταμάτησε και στο 87’ ο κορυ-
φαίος των νικητών Ράγιος με πολύ όμορφη
προσπάθεια διαμόρφωσε το τελικό 3-0
κερδίζοντας το χειροκρότημα του κό-
σμου.

ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

6΄ Δυνατό σουτ του Μίτροβιτς

έδιωξε ο Μάστρου.

10΄ Συρτό σουτ του Ράγιος

στα χέρια του Μάστρου.

15΄ Γυριστό σουτ του Ράγιος

απέκρουσε ο Μάστρου.

18΄ 1-0 Σέντρα του Ράγιος

και με γυριστή κεφαλιά ο

Γκάμπριελ άνοιξε το σκορ.

25΄ Φάουλ του Ράγιος απέ-

κρουσε ασταθώς ο Μάστρου κι

απομάκρυναν οι αμυντικοί.

37΄ Φαλτσαριστό σουτ του

Ράγιος δίπλα από τα δοκάρια.

47΄ Από κοντά γυριστό σουτ

του Ράγιος άουτ.

49΄ Πλασέ του Άλβες απέ-

κρουσε πριν από τη γραμμή ο

Γιαννακού.

71΄ Σέντρα Γκάμπριελ και κε-

φαλιά του Καμπρέρα στο ορι-

ζόντιο δοκάρι.

72΄ Σουτ του Ρίβας στα χέρια

του Κόπριβετς.

76΄ 2-0 Ο Καμπρέρα πήρε

ασίστ από τον Ράγιος και έδω-

σε έτοιμο γκολ στον Άλβες.

78΄ Πλασέ του Καμπρέρα από

δύσκολη θέση έσωσε ο Μά-

στρου.

87΄ 3-0 Με έξοχη ατομική

προσπάθεια και τεχνητό πλασέ

ο Ράγιος χρίστηκε σκόρερ.

Μονόλεπτος
σιγή

Τηρήθηκε μονόλεπτος σιγή

πριν από τη σέντρα στη

μνήμη του πρώην προέδρου

της Ανόρθωσης Στέλιου

Φρεναρίτη.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χαράλαμπος Σκαπούλλης

ΒΟΗΘΟΙ: Σ. Βίκτωρος, Δ. Τούρος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ιωάννου, Αναστασίου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κόπριβετς, Γκάμπριελ, Γκιγέρμε,

Ερέρο, Βίκτωρ, Οικονομίδης (46΄ Ολιβέιρα),

Καλό (65΄ Καμπρέρα), Ράγιος, Σιβού, Μίτροβιτς,

Άλβες (81΄ Γιαννούλης)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ : Μάστρου, Ιωάννου, Ευθυμίου

(65΄ Ράτκοβιτς), Γιαννακού, Αναστασίου, Βλα-

σόπουλος, Ντιαλό, Σωτηρίου, Θεράποντος, Χρι-

στοδούλου (82΄Ελ. Χριστοδούλου), Ρίβας

«Πριν από δυο μήνες σκεφτόμουν

πώς θα γλιτώσουμε τον υποβιβα-

σμό», δήλωσε ο Ρόνι Λέβι, που πρό-

σθεσε ότι είναι αυτονόητο για την

Ανόρθωση να είναι στην εξάδα. Είπε

συγκεκριμένα: 

«Ήταν μια καλή μέρα, ένα καλό απο-

τέλεσμα. Κερδίσαμε, αλλά όταν το

σκορ είναι 1-0, όλα παίζονται. Η Ανα-

γέννηση πάλεψε μέχρι το τέλος. Είχα-

με όμως περισσότερες ευκαιρίες. Εί-

μαστε σε καλό δρόμο, σε καλή κατά-

σταση για να βελτιωθούμε. Κάθε παι-

χνίδι είναι δύσκολο και ελπίζω να συ-

νεχίσουμε έτσι. Εύχομαι στον συνά-

δελφο ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Θα δούμε αύριο αν θα είμαστε έκτοι.

Εκεί θέλουμε να τερματίσουμε. Όμως

υπάρχουν 3-4 ομάδες που παλεύουν.

Είναι το αυτονόητο για την Ανόρθωση

να είναι στην εξάδα, αλλά πριν από

δυο μήνες, όπως ήταν η κατάσταση,

σκεφτόμουν πώς θα γλιτώσουμε τον

υποβιβασμό».

Λέβι: «Πριν από δυο μήνες σκεφτόμουν τον υποβιβασμό»
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