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«ΘΕΣ ΚΥΠΕΛΛΟ»; ΠΕΡΝΑ ΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ!



Ο Τζον Κάρβερ κερδίζει όλο και περισσότερο την εκτίμηση στο
στρατόπεδο της Ομόνοιας. Τα εγκωμιαστικά σχόλια του Ματ
Ντάρμπισαϊαρ για τον συμπατριώτη του Άγγλο τεχνικό, είναι
άλλο ένα απτό παράδειγμα για το ποιόν, τις ικανότητες και τον
χαρακτήρα του προπονητή του «τριφυλλιού». ΣΕΛΙΔΑ 35
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TΖΟΚΕΡ

11, 17, 29, 33, 43 και 16
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.

Η 2η κερδίζει από €95.968,16. 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

6230978
Στην 1η 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

7258η κλήρωση:  1, 12, 20, 26, 31

7259η κλήρωση:  3, 7, 15, 17, 32

SUPER 3

29907η: 886 29908η: 870 29909η: 569

29910η: 377 29911η: 443 29912η: 937

29913η: 847 29914η: 434 29915η: 317

29916η: 179

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Όλα για την τετράδα στο πρωτάθλημα βόλεϋ
Ντέρμπι ισόβαθμων και Βαρωσιωτών για τη 13η αγωνιστική Α’ κατηγορίας

Μια αγωνιστική (13η πλέον) πριν από
την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας
του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α’
Κατηγορίας και σε δυο γήπεδα σήμερα
στις 20:00 θα γίνει «σφαγή» για την τε-
τράδα. ΑΠΟΕΛ - Αναγέννηση Δερύνειας
και Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα - Ανόρθωσις
παίζουν ίσως την είσοδό τους στην τε-
τράδα. Στους άλλους δυο αγώνες της
13ης αγωνιστικής, ο πρωτοπόρος Green
Αir Παφιακός υποδέχεται την Pokka ΑΕ
Καραβά (20:00), ενώ δυο ώρες αργότερα
στις 18:00 η Ε.Ν.Παραλιμνίου «φιλοξενεί»
στο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία»
την Ομόνοια. 

Ένα από τα δυο ντέρμπι της αγωνι-
στικής. Δυο ιστορικές ομάδες διεκδικούν
με αξιώσεις την είσοδό τους στην τετράδα,
ενώ μετά τη 12η αγωνιστική ισοβαθμούν
με 20 βαθμούς (σ.σ. το ΑΠΟΕΛ αναφέ-
ρεται τέταρτο). 

Μεταξύ των δυο ομάδων δεν υπάρ-
χουν πολλές διαφορές και αναμένεται
να προκύψει ωραίος αγώνας. Ο γηπε-
δούχος ΑΠΟΕΛ είναι πολύ ισχυρός στο
«Λευκόθεο», με αποκορύφωμα τη νίκη
επί της Ομόνοιας. Η κλασική του εξάδα
Γοδόι, Βέρντι, Στρεμπάκοφ, Κολάς, Γε-
ωργίου, Χάσικος και ο λίμπερο Παντελή
έδεσε πολύ καλά. 

Η Αναγέννηση, με τον αέρα της νίκης
με 3-1 στον Α’ Γύρο, πάει στη Λευκωσία
για τη νίκη που θα υποσκελίσει τον

ΑΠΟΕΛ και να μπει στην τετράδα. Ο
κόουτς Γιάννης Μέλκας στηρίζεται στους
Φιλίπας, Μεντιούριτς, Ντας, Ελευθερίου,
Πέτρου, Ττόφιας, τον λίμπερο Χαμαγιούν,
ενώ αξιόπιστες επιλογές είναι οι Θεο-
δούλου και Σωτηρίου. 

Το βαρωσιώτικο ντέρμπι αποκτά και
πάλι την παλιά του αίγλη. Τις δυο ομάδες
χωρίζουν στη βαθμολογία τρεις βαθμοί
(3η η Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα με 22
βαθμούς και 6η η Ανόρθωσις με 19β.),
αλλά όχι τεράστιες διαφορές. 

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από
δυο εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα,
αφού κέρδισαν στο πρωτάθλημα τον
ΑΠΟΕΛ με 3-0 και έχασαν 3 ημέρες
αργότερα από τον Green Air Παφιακό
με το ίδιο σκορ και αποκλείστηκαν από
το Κύπελλο. 

Η ομάδα του Αντώνη Κωνσταντίνου
είναι σε καλή κατάσταση και εάν πάρει
το τρίποντο «κλειδώνει» την τετράδα.
Οι Μάνθα, ΝτεΜαν, Μπαγιάν είναι δυ-
νατά όπλα για τον Κύπριο κόουτς, ενώ
αξιόπιστες λύσεις είναι οι Ζηκάκης,
Προδρόμου, Δημητρίου και Χρυσο-
στόμου. 

Η «Μεγάλη Κυρία» πάει «με το πι-
στόλι στον κρόταφο» στο γειτονικό Παλέ
ντε Σπορ, αφού με ήττα δυσκολεύει το
έργο της. Η ομάδα του Αντώνη Παπα-
δόπουλου, ενισχυμένη με τον ακραίο
Δημήτρη Αποστόλου από την Ομόνοια,

παρουσίασε ωραίο πρόσωπο με την
Pokka ΑΕ Καραβά και στοχεύει να επα-
ναλάβει το ίδιο και κόντρα στους «ερυ-
θρόλευκους». Ο Ελλαδίτης κόουτς στη-
ρίζεται στους Πάντιτς, Φάιφερ, Αποστόλου
πλέον, Κνέχεβιτς, Ροντόλφο, Σαββίδη,
Κοντό, Παπαϊωάννου και Στρουγκάρεβιτς. 

Οι πρωτοπόροι του Green Αir Πα-

φιακού είναι το μεγάλο φαβορί για τη
νίκη και θέλουν να το επιβεβαιώσουν
και την Παρασκευή. Η προσφυγική ομά-
δα έδειξε αδυναμίες φέτος, αλλά θα πάει
στην Πάφο για το καλύτερο. 

Η Ομόνοια αντιμετωπίζει την ΕΝΠ.
Οι «πράσινοι» θα επιδιώξουν να «κα-
θαρίσουν» γρήγορα τον αγώνα, ώστε να

πάρουν και ανάσες ενόψει της δύσκολης
συνέχειας και των συνεχόμενων ντέρμπι
σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. 

Το πρόγραμμα (20:00):

ΑΠΟΕΛ - Αναγέννηση Δ.

Κάπατσος Ν. Σαλαμίνα - Ανόρθωση

Green Air Παφιακός - POKKA ΑΕ Καραβά

ΕΝΠ - Ομόνοια

Πρωτάθλημα
Φούτσαλ
Μετά την ολοκλήρωση των υποχρε-
ώσεων της Εθνικής μας στην προκρι-
ματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος Futsal 2018 επιστροφή
σε ρυθμούς Πρωταθλήματος. Η πρω-
τοπόρος ΑΕΛ στο πλαίσιο της 14ης
αγωνιστικής φιλοξένησε την ουραγό
Ελπίδα Αστρομερίτη με στόχο τη δω-
δέκατη φετινή της νίκη και την πέτυχε,
επικρατώντας με 8-1. Προχώρησαν
νικηφόρα ΑΠΟΕΛ και Ομόνοια - Αρα-
ράτ που θα συναντηθούν την ερχόμενη
εβδομάδα. Η Ανόρθωση που ακολου-
θεί με δύο βαθμούς λιγότερους θα αν-
τιμετωπίσει την Παρασκευή εκτός
έδρας την Απελευθέρωση. Σημειώνεται
ότι ο πιο πάνω αγώνας θα διεξαχθεί
στην αίθουσα του Παρνασσού Στρο-
βόλου και θα αρχίσει στις 21:00, αντί
στο Γυμνάσιο Ακακίου όπου ήταν αρ-
χικά ορισμένος.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Χθες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 3-5

ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ 3-5

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 9-4

ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ 9-4

ΔΗΜ.ΧΡΙ. ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 1-13

ΟΜΟΝΟΙΑ - ARARAT 1-13

ΑΕΛ- ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡ. 8-1

Σήμερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ 21:00

Με δύο αθλητές στην Τουρκία 
Για το 13ο χειμερινό ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων

Τ
ο 13ο Χειμερινό Ευρωπαϊκό

Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νέων
(EYOWF 2017) θα πραγμα-
τοποιηθεί στο Ερζορούμ της
Τουρκίας από 12-18 Φε-

βρουαρίου. Η Κυπριακή Ολυμπιακή
Επιτροπή συμμετέχει στους αγώνες με
εξαμελή αποστολή, την οποία θα αποτε-
λούν:

- Ο Ανδρέας Γεωργιάδης που θα είναι
ο Αρχηγός Αποστολής. 

- Οι προπονητές Νικόλας Επιφανίου
(Αλπικό Σκι), και Πάβελ Τσερνούσοφ
(Καλλιτεχνικό Πατινάζ).

- Οι αθλητές Ανδρέας Επιφανίου που
θα λάβει μέρος στο άθλημα του Αλπικού
Σκι τόσο στο αγώνισμα της Γιγαντιαίας
Κατάβασης, όσο και της Τεχνικής Κατά-
βασης και η Ντανιέλλα Βανέσσα Υψαρί-
δου που θα λάβει μέρος στο Καλλιτεχνικό
Πατινάζ. 

- Ο Χριστόφορος Παπαμιχαλόπουλος
που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο ως
Young Ambassador στα πολιτιστικά προ-
γράμματα που θα διεξάγονται παράλληλα
με τους αγώνες.

Η τελική σύσκεψη πριν από την
αναχώρηση της κυπριακής αποστολής
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Φε-
βρουαρίου στο Ολυμπιακό Μέγαρο.
Απευθυνόμενος στα μέλη της απο-
στολής ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος
Μιχαηλίδης σημείωσε ότι οι αγώνες
είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και η πα-

ρουσία της Κύπρου για πολλαπλούς
λόγους είναι απαραίτητη με τις ιδιαι-
τερότητες που αποκτούν για μας όταν
οι αγώνες διεξάγονται στην Τουρκία.
Απευθυνόμενος στους δύο αθλητές
είπε μεταξύ άλλων τα εξής: «Θέλουμε
στο τέλος των αγώνων να είστε ευχα-
ριστημένοι από την παρουσία σας και
περήφανοι για τη συμμετοχή σας.
Έχετε την ευκαιρία να συμβάλετε στην
πρόοδο των αθλημάτων σας στην Κύ-
προ».

Ο αρχηγός αποστολής Ανδρέας Γε-
ωργιάδης έδωσε την υπόσχεση ότι οι
αθλητές μας θα ολοκληρώσουν τις
προσπάθειές τους στα αγωνίσματά
τους, δίνοντας τον καλύτερο τους εαυτό

όχι κυρίως για την καλύτερη δυνατή
θέση, αλλά για να καταγραφεί η πα-
ρουσία της Κύπρου στους αγώνες. Ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παγο-
δρόμων σημείωσε ότι «Οι Χιονοδρόμοι
ήταν οι πρώτοι που συμμετείχαν σε
Ολυμπιακούς Αγώνες το 1980 και
έκτοτε συμμετέχουν ανελλιπώς. Για τις
Παγοδρομίες η πρώτη αυτή συμμετοχή
σε μια διεθνή διοργάνωση αποκτά
ιστορική σημασία».  

Η αποστολή θα αναχωρήσει από τη
Λάρνακα το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου
και θα φτάσει στο Ερζορούμ μέσω Αθη-
νών και Κωνσταντινούπολης. Στους αγώ-
νες συμμετέχουν 40 χώρες και ο αριθμός
των αθλητών θα φτάσει τους 1400.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει εννέα αθλήματα, πέντε εκ των
οποίων στο χιόνι, και άλλα τέσσερα στον
πάγο. Πρόκειται για τα Αλπικό Σκι (Al-
pine Skiing), Δίαθλο (Biathlon), Δρόμος
(Cross Country), Χιονοσανίδα (Snow-
board), Άλμα με Σκι (Ski Jumping), Χόκεϊ
επί Πάγου (Ice Hockey), Παγοδρομίες
(Ice Skating), Δρόμος (Short Track), και
Κέρλινγκ (Curling).

Το αγώνισμα του Γιγαντιαίου Σλάλομ
θα διεξαχθεί από 12-14 Φεβρουαρίου,
και του Σλάλομ (τεχνική κατάβαση) από
15-16 Φεβρουαρίου. Το αγώνισμα των
Παγοδρομιών θα διεξαχθεί από 13-15
Φεβρουαρίου. Ο Χριστόφορος Παπα-
μιχαλόπουλος θα εκπροσωπήσει την
Κύπρο ως νέος πρεσβευτής στο πολιτι-
στικό πρόγραμμα των αγώνων.

Οι διοργανώσεις των Ευρωπαϊκών
Ολυμπιακών Φεστιβάλ ξεκίνησαν το
1991 και ήταν μια ιδέα του Δρος Ζαγκ
Ρογκ. Στόχος του τέως Προέδρου της
ΔΟΕ δεν ήταν μόνο η ενθάρρυνση των
νέων αθλητών, αλλά και η πρώτη επαφή
τους με τις Ολυμπιακές Αξίες και η
εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες συμ-
μετοχής σε μεγάλες διοργανώσεις πο-
λυαγώνων, έτσι ώστε να αποκτήσουν
εμπειρίες ενόψει ενδεχόμενης συμμε-
τοχής τους σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συμ-
μετέχει για 11η φορά σε Χειμερινό Ευ-
ρωπαϊκό Φεστιβάλ Νέων.

Γνώρισε την ήττα - αποκλεισμό
Η BetOnAlfa ΑΕΛ έχασε από την Viteos Neuchatel με 3-0 σετ

Την ήττα και μαζί τον αποκλεισμό από
τη συνέχεια του CEV Challenge Cup
Γυναικών γνώρισε η BetOnAlfa ΑΕΛ
από την Viteos Neuchatel Universite με
3-0 σετ.

Για να μπορούσε η ομάδα της Λεμε-
σού να διεκδικήσει κάτι από τον αγώνα
θα έπρεπε να κέρδισε με 3-0 σετ (και να
πάρει την πρόκριση) ή με 3-1 (να ισο-
φαρίσει την ήττα του πρώτου αγώνα) και

να οδηγήσει τον αγώνα στο χρυσό σετ.
Κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, αφού η

αντίπαλος καθάρισε τον αγώνα κερδί-
ζοντας με 0-3. 
Τα σετ: 13-25, 15-25, 22-25 

Ωστόσο, στα κορίτσια της BetOnAlfa
ΑΕΛ αξίζουν συγχαρητήρια, αφού η πα-
ρουσία τους στη φάση των «16» του CEV
Challenge Cup Γυναικών είναι ένα εν-
τυπωσιακό επίτευγμα. 
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ΠΑΟΚ

Η προπώληση των εισιτηρίων για τον
αγώνα ΠΑΟΚ - Σάλκε ξεκίνησε, με τους
φίλους του “Δικεφάλου” να σχηματίζουν
ουρές στην Τούμπα για να αποκτήσουν
ένα “μαγικό χαρτάκι”. Πάει για sold out
η αναμέτρηση.

Από εκατοντάδες φίλους του ΠΑΟΚ
έχουν κατακλυστεί από χθες το πρωί τα
εκδοτήρια της Τούμπας, καθώς ξεκίνησε
η προπώληση των εισιτηρίων για τον
πρώτο αγώνα της φάσης των “32” του
Europa League, μεταξύ του ΠΑΟΚ και

της Σάλκε την επόμενη Πέμπτη (16/02,
22:05).

Οι φίλοι του “Δικεφάλου” σχημάτισαν
ουρές από χθες  νωρίς το πρωί, προκει-
μένου να προμηθευτούν ένα “μαγικό
χαρτάκι” για το ματς με τους Γερμανούς,
εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τον
ενθουσιασμό τους για τις καλές εμφα-
νίσεις της ομάδας τους το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα.

Όπως όλα δείχνουν, το sold out είναι
αναπόφευκτο και η Τούμπα θα είναι
κατάμεστη, στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ
να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, ενόψει
του επαναληπτικού στο Γκέλζενκιρχεν.

Πτώση μίας θέσης παρουσίασε η
εθνική ομάδα της Ελλάδας  στη μηνι-
αία παγκόσμια κατάταξη, που διατηρεί
η FIFA, και από την 42η «έπεσε»
στην 43η θέση με 682 βαθμούς. Όσον
αφορά τις θέσεις των αντιπάλων της
Εθνικής στον 8ο προκριματικό όμιλο
του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Κύπρος
παρέμεινε στην 116η θέση, όπως και
το Βέλγιο στην 5η θέση στον κόσμο,
η Βοσνία/Ερζεγοβίνη «έπεσε» στην
28η, η Εσθονία υποχώρησε δύο θέσεις
(119η) και το Γιβραλτάρ παρέμεινε
στην 205η θέση. Επικεφαλής διατη-
ρήθηκε η Αργεντινή, που άφησε τη
Βραζιλία στη 2η θέση, ενώ η τριάδα
κλείνει με την παρουσία της Γερμανίας.
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Πορτο-

γαλία παρέμεινε στην 8η θέση της
κατάταξης και η Γαλλία «πήρε» την
6η θέση της Κολομβίας, που πλέον
είναι 7η. 

Οι πρώτες δέκα χώρες στην παγ-
κόσμια κατάταξη, είναι οι εξής:

1. Αργεντινή 1.635 βαθμοί

2. Βραζιλία 1.529 

3. Γερμανία 1.433 

4. Χιλή  1.386

5. Βέλγιο 1.371 

6. Γαλλία 1.313

7. Κολομβία 1.304 

8. Πορτογαλία 1.240  

9. Ουρουγουάη 1.195 

10. Ισπανία 1.168

....................

43. ΕΛΛΑΔΑ 682

ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ 

Πρόταση 50 εκατ. ευρώ, που έφτασε
στα γραφεία της για τον Αρντά Τουράν,
απέρριψε η Μπαρσελόνα. Αυτό αναφέρει
η ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας
Marca, σημειώνοντας ότι ο Λουίς Ενρίκε
δεν ήθελε την πώληση του Τούρκου
διεθνούς μέσου. Δεν είναι η πρώτη
φορά, αφού και το περασμένο καλοκαίρι
είχε μπλοκάρει επίσης κάθε έξοδο. Η

κινεζική ομάδα, που δεν έχει γίνει
γνωστό το όνομά της, ήταν διατεθειμένη
να πληρώσει 17 εκατομμύρια καθαρά
ανά εποχή για τριάμισι χρόνια. Ο Τουράν
δεν ήθελε να ασκήσει πίεση στον σύλ-
λογο για να τον αφήσει να φύγει, παρά
την απότομη αύξηση στις αποδοχές του.
Ο Τούρκος άσος κερδίζει λίγο περισ-
σότερο από 5 εκατομμύρια καθαρά
στην ομάδα της Βαρκελώνης. Πάντως,
όπως αναφέρεται, εξέφρασε την επιθυμία
να αγωνίζεται περισσότερο.

Αυτή είναι η αδιανόητη διαφορά αξίας
ανάμεσα στις δύο φιναλίστ του Copa del
Rey, Μπαρσελόνα και Αλαβές. Οι Κα-
ταλανοί έχουν τρεις παίκτες που κοστο-
λογούνται υψηλότερα από ολόκληρη
την ομάδα των “μπαμπαθόρος”!

Στις 27 Μαΐου, Μπαρσελόνα και
Αλαβές θα τεθούν αντιμέτωπες στο πλαί-
σιο του τελικού του Copa del Rey. Δεδο-
μένου ότι αυτή είναι η πρώτη παρουσία
της σε τελικό Κυπέλλου Ισπανίας, η δεύ-
τερη θα βιώσει ορισμένες ιστορικές στιγ-
μές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος
της αναμέτρησης.

Για τους Καταλανούς πάλι, αν λάβουμε
υπόψη μας την απίστευτη διαφορά αξίας
μεταξύ των δύο ομάδων, η κατάκτηση
του τροπαίου πρέπει να αποτελεί του-
λάχιστον... αυτοσκοπό. Σύμφωνα με τα
στοιχεία του “Transfermarkt”, η αξία
των δύο ομάδων απέχει 704.700.000
ευρώ! Συγκεκριμένα, η αξία των “μπλα-
ουγκράνα” ανέρχεται στα 766.800.000
και της Αλαβές στα 62.100.000.

Ακόμη μεγαλύτερο “τρόμο” προκαλεί
το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις ποδο-

σφαιριστές της Μπαρσελόνα των οποίων
η αξία είναι μεγαλύτερη από εκείνη ολό-
κληρης της Αλαβές! Φυσικά, ο λόγος γί-
νεται για τους Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουά-

ρες και Νεϊμάρ, των οποίων η αξία -
πάντα σύμφωνα με το Transfermarkt-
είναι 120.000.000, 90.000.000 και
100.000.000 ευρώ αντίστοιχα.

Αδιανόητη διαφορά αξίας των δυο φιναλίστ!
Στα 766.800.000 η Μπαρσελόνα και στα 62.100.000 η Αλαβές 
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Ογδόντα δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή
του χρειάστηκε, για να σκοράρει στο
πρωτάθλημα με τον Αστέρα Τρίπολης,
πέντε λεπτά χθες. Ο Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς
έκανε πάλι το... θαύμα του και στη δεύτερη
επαφή του με την μπάλα (με την πρώτη
κόντρα στους Αρκάδες) πέτυχε το νικη-
τήριο γκολ του ΠΑΟΚ (63') στον πρώτο
προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
με την Ξάνθη. Ο «δικέφαλος του Βορρά»
νίκησε με 2-1 στα Πηγάδια κι έβαλε τις
βάσεις για την πρόκρισή του στην τετράδα,
καθώς η ρεβάνς θα διεξαχθεί στην Τούμ-
πα. Ο Μυστακίδης στο 20’ έδωσε το
προβάδισμα, ενώ στο 52’ ισοφάρισε προ-
σωρινά για τους Ακρίτες ο Λάζιτς.

Μετά τον Παναθηναϊκό, που «καθά-
ρισε» με την πρόκριση μετά το 4-0 επί
του Αστέρα Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ είναι η
δεύτερη ομάδα που βρίσκεται μία...ανάσα
από την είσοδό της στους ημιτελικούς
της διοργάνωσης. Η ομάδα του Βλάντα
Ίβιτς, παρότι από το 70’ έπαιζε με παίκτη
λιγότερο (αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη
ο Πέδρο Ενρίκε), δε σταμάτησε ούτε στα
Πηγάδια και με τη 13η νίκη στα 14 τε-
λευταία παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις
απέδειξε ότι αυτή την περίοδο είναι η
πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα.

Οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν από νωρίς
τις διαθέσεις τους και μετά τη μεγάλη
ευκαιρία του 15ου λεπτού με τον Πέδρο
Ενρίκε (αστόχησε απέναντι από τον Ζίφ-
κοβιτς), στο 20’ ο Μυστακίδης με προβολή
άνοιξε το σκορ (ασίστ Μπίσεσβαρ).

Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στο 52’.
Στην πρώτη τους ευκαιρία στο ματς έφε-
ραν το ματς στα ίσια με το σουτ του
Λάζιτς, μετά την πάσα του Πιτσέλι. Δεν
χάρηκε για πολύ το συγκρότημα του
Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς στο 63’ ο
Πρίγιοβιτς με δυνατό σουτ έξω από την
περιοχή «έγραψε» το 2-1, που ήταν και
το τελικό σκορ του αγώνα.

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά
στο ίδιο γήπεδο σε τρία 24ωρα.

Στο μηδέν η ΑΕΚ
Στην ρεβάνς του ΟΑΚΑ θα κριθεί η
πρόκριση στους «4» του κυπέλλου ανά-
μεσα στον Πλατανιά και την ΑΕΚ. Στο
πρώτο ματς των προημιτελικών οι δύο
ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 στην
Κρήτη κι έτσι ανανέωσαν το ραντεβού
τους για την 1η Μαρτίου.

Με σύστημα 3-5-2 παρέταξε την ΑΕΚ
ο Μανόλο Χιμένεθ. Για πρώτη φορά
φέτος χρησιμοποοήθηκε ένας σχηματι-

σμός που είχε παρουσιάσει πριν από
ένα χρόνο περιστασιακά ο Γκας Πογέτ.
Αυτή τη φορά, μάλιστα, ο Γιάκομπ Γιό-
χανσον είχε το ρόλο του κεντρικού αμυν-
τικού με τον Βράνιες στα δεξιά και τον
Κολοβέτσιο στα αριστερά του.

Με συνεχή πίεση και τον Αραούχο
ιδιαίτερα κεφάτο, η ΑΕΚ υπερείχε στο
ξεκίνημα του αγώνα, χωρίς να δημιουρ-
γήσει πάντως κάποια σπουδαία ευκαιρία.
Σιγά-σιγά ο Πλατανιάς ισορρόπησε και
μάλιστα «άγγιξε» το 1-0 στο 47’ με τον
Γιορέντε, όταν ο Γιάννης Ανέστης πραγ-
ματοποίησε την πιο εντυπωσιακή από-
κρουση στο φετινό κύπελλο Ελλάδας!

Στο 72’η Ενωση «ισοφάρισε» τις ευ-
καιρίες με τον Αραούχο να κυνηγάει
μια φαινομενικά χαμένη φάση και να
προλαβαίνει στο σπριντ τον Πριντέτα,
αλλά ο Κοκκαλάς με την άκρη του πο-
διού βρήκε την μπάλα και κράτησε το
«μηδέν».

Η ΑΕΚ κρατάει το αήττητο για έκτο
συνεχόμενο ματς, χωρίς να έχει δεχθεί
γκολ από την ημέρα που αφίχθη στην
Αθήνα ο Μανόλο Χιμένεθ. Το ηθικό
παραμένει στα ύψη, όμως η «λευκή»
ισοπαλία δίνει κάθε δικαίωμα στον Πλα-
τανιά να ελπίζει.

Με «σπασμένα φρένα» 
Ο ΠΑΟΚ νίκησε και στα Πηγάδια την Ξάνθη (2-1)
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