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ΓΕΡΟ ΤΕΣΤ

ΣΤΟ «ΔΑΣΑΚΙ»
ΟΙ «ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΙ» ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ 

ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ

ΕΔΡΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ 11Η ΣΕΡΙ 

ΤΟΥΣ ΝΙΚΗ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ. 

ΑΠΟΛΛΩΝ » 32

«ΚΑΘΑΡΙΣΕ»

ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΗΜΙΧΡΟΝΟ, ΟΜΩΣ, ΟΤΑΝ ΣΟΒΑΡΕΥΤΗΚΑΝ 

ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, ΠΕΤΥΧΑΝ ΔΥΟ ΓΚΟΛ

ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΑΝ

ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ.

ΟΜΟΝΟΙΑ » 30 

ΝΤΕΡΜΠΙ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 
ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΟ «ΤΣΙΡΕΙΟ»

ΔΕΣΠΟΖΕΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΩΣ ΚΡΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ ΑΕΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΚ.

ΣΕΛΙΔΑ » 33 ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ…

ΟΙ «ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΙ» ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ

ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ

ΕΔΡΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ 11Η ΣΕΡΙ

ΤΟΥΣ ΝΙΚΗ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ

ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ. 

ΑΠΟΛΛΩΝ » 32
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ΜΕ ΤΟΝ
ΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Σ
ε λίγες μέρες ο ΑΠΟΕΛ θα

φιλοξενηθεί από την Αθλέτικ
Μπιλμπάο, στο πρώτο παι-
χνίδι για τους «32» του Γι-
ουρόπα Λιγκ, και το έργο

του θα είναι αρκετά δύσκολο, αφού είναι
γνωστή η δυναμικότητα των ισπανικών
ομάδων. Είναι η δεύτερη φορά που η
Αθλέτικ θα αντιμετωπίσει κυπριακή
ομάδα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα,
αφού πριν από 22 χρόνια συναντήθηκε
με την Ανόρθωση. Με την ευκαιρία αυ-
τήν, η στήλη θα θυμίσει εκείνα τα παι-
χνίδια όπως και άλλους αγώνες του
ΑΠΟΕΛ με αντιπάλους ισπανικές ομά-
δες. Δεν είναι λίγες φορές που κυπριακές
ομάδες συναντήθηκαν σε ευρωπαϊκά
παιχνίδια με ισπανικές και ο απολογισμός
είναι, όπως αναμενόταν, αρνητικός για
τις ομάδες μας. Ο αγώνας ΑΠΟΕΛ-
Αθλέτικ Μπιλμπάο είναι ο 29ος σε κυ-
προ-ισπανικές συναντήσεις. Στα προ-
ηγούμενα 28 παιχνίδια μετράμε μόνο
μια νίκη (της Ανόρθωσης επί της Μπιλμ-
πάο) 8 ισοπαλίες και 29 ήττες. Πετύχαμε
14 τέρματα και δεχθήκαμε 83, ενώ
είχαμε μόνο αποκλεισμούς των δικών
μας ομάδων. 

Ο ΑΠΟΕΛ έχει δώσει 14 αγώνες
με ισπανικές ομάδες και με την Μπιλμ-
πάο θα είναι η όγδοη φορά που συ-
ναντάται με ομάδα της Ιβηρικής Χερ-
σονήσου.  Στους 14 μέχρι τώρα αγώνες
ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει νίκη. Έφερε 5 ισο-
παλίες και γνώρισε 9 ήττες, με συντελεστή
τερμάτων 9-33. Κορυφαίες φυσικά στιγ-
μές, σε ό,τι αφορά στο αποτέλεσμα, οι
δύο ισοπαλίες με την Ατλέτικο και σε ό,τι
αφορά τη σημασία οι αναμετρήσεις με
τη Ρεάλ για τους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ. 

Ο ΑΠΟΕΛ με Ισπανούς

1995-1996: Κύπελλο Κυπελλούχων
ΑΠΟΕΛ-Λα Κορούνια: 0-0 
Λα Κορούνια-ΑΠΟΕΛ: 8-0 
1996-97: Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 
ΑΠΟΕΛ-Εσπανιόλ : 2-2 
Εσπανιόλ-ΑΠΟΕΛ: 1-0
2003-2004: Κύπελλο ΟΥΕΦΑ
ΑΠΟΕΛ-Μαγιόρκα: 1-2 
Μαγιόρκα-ΑΠΟΕΛ: 4-2
2009-10: Όμιλοι Τσάμπιονς Λιγκ 
Ατλέτικο Μαδρίτης-ΑΠΟΕΛ: 0-0
ΑΠΟΕΛ-Ατλέτικο Μαδρίτης: 1-1
2010-11 : Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ
Χετάφε-ΑΠΟΕΛ: 1-0
ΑΠΟΕΛ-Χετάφε: 1-1 
2011-12: Φάση των «8» Τσάμπιονς Λιγκ
ΑΠΟΕΛ-Ρεάλ: 0-3
Ρεάλ-ΑΠΟΕΛ: 5-2 
2014-15: Όμιλοι Τσάμπιονς Λιγκ
Μπαρσελόνα-ΑΠΟΕΛ: 1-0
ΑΠΟΕΛ-Μπαρσελόνα: 0-4

Ανόρθωση-Μπιλμπάο

Ξανά στην Κύπρο λοιπόν η Αθλέτικ
Μπιλμπάο, που είχε συναντηθεί ξανά
το 1994 με την Ανόρθωση, με την «Κυ-
ρία» να καταγράφει τη μοναδική νίκη
κυπριακής ομάδας επί ισπανικής σε
28 αγώνες.  Στις 13 Σεπτεμβρίου του
1994 και ενώπιον 7.000 φιλάθλων, η
Ανόρθωση κέρδισε 2-0 την Αθλέτικ στο
πρώτο παιχνίδι για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ.
Τα τέρματα πέτυχαν οι Γκόκιτς (6') και
Ππούνας (41') σε μια ιστορική βραδιά
για το ποδόσφαιρο. 
Ανόρθωση: Ν. Παναγιώτου, Α. Πανα-
γιώτου, Χ. Χαραλάμπους, Καστάνας,
Σώζος, Σάμπουριτς, Τσαγγάρης, Κ. Σταύ-
ρου, Γκόκιτς, Ππούνας (90' Γ.Παναγή),
Ρίζος (65' Β. Μελαναρκίτης) 
Μπιλμπάο: Βαλέτσια, Εστιβαρίθ, Αν-
τρίνουα, Λαραϊνθάρ, Λαραθάμπαλ, Γκοϊ-
κοετσέα (60' Αλκίζα), Ορρούτσα, Γκουε-
ρέρο (40' Μεντιγκουερέν), Βαλβέρδε,
Ζιγκάντα

Στον επαναληπτικό που έγινε στις

27/9/1994 και ενώπιον 35 χιλιάδων
θεατών η Ανόρθωση ήταν άτυχη και
έπεσε ηρωικά, χάνοντας με 3-0. Υπό
καταρρακτώδη βροχή και με σημαντικές
απουσίες και προβλήματα, η Ανόρθωση
έχασε στο 90' ενώ πάλεψε για το καλύ-
τερο. Ο Γκουερέρεο πέτυχε δυο τέρματα
(18', 24') κι ένα ο Ατρίνουα ('90). Η
ομάδα του Ανδρέα Μουσκάλη πήγε
χωρίς τους βασικούς παίκτες της Σάμ-
πουριτς, Γκόκιτς (τιμωρημένοι από κάρ-
τες), ενώ στην πορεία του αγώνα έμεινε
με 9 παίκτες αφού αποβλήθηκαν οι Α.
Παναγιώτου (50') και Β. Τσαγγάρης
(65'). Ελάχιστες φορές βγήκε μπροστά
η Ανόρθωση, που έκανε μόνο 1-2 σουτ! 

Στο παιχνίδι αυτό έπαιξε με τους: Ν.
Παναγιώτου, Α.Παναγιώτου, Χ. Χαρα-
λάμπους, Καστάνα, Σώζο, Γ.Παναγή (70'
Ασσιώτης), Τσαγγάρης, Σταύρου, Ππού-
νας, Μαγκτί (72' Β. Μελαναρκίτης), Νί-
κολιτς. Ο σημερινός προπονητής της

ομάδας (που πέρασε κι από τον Ολυμ-
πιακό Πειραιώς) Ερνέστο Βαλβέρδε
αγωνίστηκε μόνο στο πρώτο παιχνίδι. 

Μετά το τέλος του αγώνα χιλιάδες
φίλαθλοι της Αθλέτικ, όρθιοι, χειροκρο-
τούσαν την Ανόρθωση και φώναζαν
ρυθμικά «Αμμόχωστος-Αμμόχωστος».
Οι Βάσκοι είχαν μάθει τις προηγούμενες
μέρες για την ιστορία της Ανόρθωσης
και το πρόβλημα της Κύπρου μέσα από
τις δηλώσεις του Προέδρου της «Κυρίας»
Κίκη Κωνσταντίνου και του προπονητή
Α. Μουσκάλη σε διάσκεψη που δόθηκε
πριν από το παιχνίδι. Ο Κ. Κωνσταντίνου
μιλούσε για αρκετή ώρα για την ιστορία
της Αμμοχώστου και της Ανόρθωσης,
με τους Ισπανούς δημοσιογράφους να
παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Αναφέρουμε ακόμα πως το γήπεδο
Σαν Μαμές (Λάκκος των Λεόντων) είναι
μια καυτή έδρα που μεγαλώνει την ηχώ
όταν φωνάζουν οι φίλαθλοι. 

Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1996 ο ΑΠΟ-
ΕΛ αντιμετώπισε στο «Μακάρειο» την
Εσπανιόλ για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ με
την οποία έφερε ισοπαλία 2-2. Το παι-
χνίδι παρακολούθησαν 12 χιλιάδες
φίλαθλοι, με τον ΑΠΟΕΛ να προηγείται
με 1-0 με τον Αλ. Αλεξάνδρου στο 26'.
Οι Ισπανοί το γύρισαν με τους Μπενίτεθ
(30') και Κέντεκ (44'), για να ισοφαρίσει
ο Α. Σωτηρίου (55'). Ο ΑΠΟΕΛ έκανε
σπουδαία εμφάνιση, αλλά φάνηκε άτυ-
χος σ' ένα παιχνίδι που μπορούσε να
νικήσει. 
ΑΠΟΕΛ: Α. Πετρίδης, Α. Αριστοκλέους,
Ν. Τιμοθέου, Φλ. Νικολάου, Χρ. Ππούνας
(65' Π. Παπαδόπουλος), Κόζμα (86' Γ.
Αλωνεύτης) , Αλ. Αλεξάνδρου, Κ. Φα-
σουλιώτης, Α. Σωτηρίου, Χ''Λούκας.

Στον επαναληπτικό ο ΑΠΟΕΛ στά-
θηκε καλά, όμως έχασε με 1-0 ( Κρι-
στόμπαλ 63') και αποκλείστηκε. Από
τις πιο βαριές ήττες του ΑΠΟΕΛ στην
Ευρώπη είναι το 8-0 που δέχθηκε
από τη Λα Κορούνια. Το παιχνίδι ήταν
επαναληπτικός για το Κύπελλο Κυ-
πελλούχων και έγινε στις 28/9/1995,
αφού προηγήθηκε το 0-0 στο «Μα-
κάρειο».  Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια
ήταν μια ανερχόμενη δύναμη στην
Ισπανία και είχε στις τάξεις της τον με-
γάλο Βραζιλιάνο παίκτη Μπεμπέτο, ο
οποίος έκανε χατ-τρικ στο α' ημίχρονο
και στην επανάληψη έγινε αλλαγή. Το
παιχνίδι παρακολούθησαν 14 χιλιάδες
θεατές και στο ημίχρονο το σκορ ήταν

5-0. Θυμάμαι ότι το γήπεδο Λα Κο-
ρούνια Ριαθόρ ήταν κοντά στη θάλασσα
και η όλη περιοχή έμοιαζε με την Κε-
ρύνεια μας!

Ο ΑΠΟΕΛ του Χρίστο Μπόνεφ
έπαιξε με τους: Α. Πετρίδη, Α. Αριστο-
κλέους, Ν. Τιμοθέου (61' Κ. Φασου-
λιώτη) Χρ. Ππούνα , Γ. Χριστοδούλου
(24' Ν. Χαραλαμπους), Κόζμα, Κίπριχ,
Α. Σωτηρίου, Κόβατς (65' Αλ. Αλεξάν-
δρου), Γ. Ιωάννου, Λ. Χ''Λούκα. Στις
24 Σεπτεμβρίου του 2003, στο πλαίσιο
του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ, ο ΑΠΟΕΛ συ-
ναντήθηκε με τη Ρεάλ Μαγιόρκα. Στο
Γ.Σ.Π. και ενώπιον 7 χιλιάδων θεατών
οι Ισπανοί κέρδισαν 2-1, αφού προ-
ηγήθηκαν στο ημίχρονο με 1-0. Ο
ΑΠΟΕΛ είχε ισοφαρίσει προσωρινά
στο ξεκίνημα του β' ημιχρόνου με τον
Ελλαδίτη Γιώργο Παπανδρέου.
ΑΠΟΕΛ: Μορφής , Στ. Γεωργίου, Χ. Χα-
ραλάμπους, Στ. Οκκαρίδης, Βόταβα, Σατσιάς
(67' Πετκόφσκι, Χρ. Μιχαήλ, Γ. Παπαν-
δρέου, Γ. Βακουφτσής (67' Ηλία) , Μαλέκκος
(85' Ν. Αλεξάνδρου), Χαραλαμπίδης.

Στον επαναληπτικό ο ΑΠΟΕΛ πήγε
με πολλά προβλήματα τραυματισμών,
αλλά στάθηκε πολύ καλά στην Ισπανία.
Ο Οκκαρίδης άνοιξε το σκορ στο 9', δί-
νοντας ελπίδες και για πρόκριση, αλλά
η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη. Η
Μαγιόρκα κέρδισε 4-2 (ημίχρονο 1-1),
με τον ΑΠΟΕΛ να μειώνει στο 90' με
τον Αμανατίδη. Ο Σαμουέλ Ετό είχε
κάνει χατ-τρικ. 

Εσπανιόλ, Λα Κορούνια, Μαγιόρκα

ΑΠΟΕΛ και Κύπρος κόντρα στους «ταυρομάχους»

Flashback

Στις 27 Μαρτίου του 2011 ο ΑΠΟΕΛ

φιλοξένησε τη Ρεάλ. Ο Ρονάλντο ανάμεσα

στους Ζόρζε και Πουρσαϊτίδη στο Γ.Σ.Π. 

Ο Παπανδρέου στον

αγώνα ΑΠΟΕΛ-

Μαγιόρκα (24/09/03).

Μια νίκη έχει η Κύπρος σε

σωματειακό επίπεδο επί της Ισπανίας,

κι αυτή επί της Μπιλμπάο. Την πέτυχε

η Ανόρθωση στις 13 Σεπτεμβρίου του

1994 στο «Α. Παπαδόπουλος», απ'

όπου και η φωτογραφία μας.

Από την

αναμέτρηση

ΑΠΟΕΛ-

Εσπανιόλ

(2-2) στο

Γ.Σ.Π.

(10/9/96).

Ρετρό Μόνο μια νίκη επί των Ισπανών, κι αυτή κατά της Μπιλμπάο 
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ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Με «στενή», αλλά δίκαιη νίκη προχώ-
ρησε ο ΑΠΟΕΛ στο πρωτάθλημα. Κέρ-
δισε 1-0 την Καρμιώτισσα στο ΓΣΖ, πα-
ραμένει πρώτος στη βαθμολογία, βάζει
πίεση στους διώκτες του και πάει στην
Ισπανία για τον αγώνα με την Μπιλμπάο
με καλή ψυχολογία. Αυτό που κρατά
είναι μόνο οι τρεις βαθμοί, καθώς η
απόδοσή του δεν έφτασε σε υψηλά επί-
πεδα και φαίνεται πως στο μυαλό των
«γαλαζοκιτρίνων» ήταν και ο αγώνας
στο Γιουρόπα Λιγκ. Πάντως, η νικήτρια
είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία
και δεν απειλήθηκε.

Σκόρερ του γκολ της πολύτιμης νίκης
ήταν ο Μπερτόλιο στο 5', σε ένα παιχνίδι
στο οποίο έκαναν ντεμπούτο οι Γιαμπερέ
και Κάνιας. Ευτυχώς, ο τραυματισμός
στο φινάλε του Γιαννιώτα δεν αποδείχθηκε
σοβαρός. Η Καρμιώτισσα πάλεψε αλλά
υστέρησε εμφαντικά στην επίθεση.

Τρεις αλλαγές ο Κρίστιανσεν

Ο Κρίστιανσεν επέλεξε τον Γιαμπερέ
για μια θέση στο κέντρο της άμυνας, κι
έτσι ο Γάλλος έκανε ντεμπούτο, με τον
Αστίθ να μένει στον πάγκο. Η δεύτερη
αλλαγή του Δανού τεχνικού στην ενδε-
κάδα, σε σχέση με τον προηγούμενο
αγώνα, ήταν η παρουσία του Μπερτόλιο
στο βασικό σχήμα στη θέση του Ντε
Καμάργκο. Το τρίτο νέο πρόσωπο στην
11άδα ήταν ο Γιαννιώτας, ο οποίος προ-
τιμήθηκε αντί του Εφραίμ. Κατά τα άλλα
δεν υπήρξαν άλλες αλλαγές σε πρόσωπα,
μόνο που διαφοροποιήθηκε το σχήμα
σε 4-2-3-1, με τον Σωτηρίου στην κορυφή
της επίθεσης και τους Γιαννιώτα, Αλω-
νεύτη στα «φτερά».

Γκολ με το… καλησπέρα

Με τον ιδανικότερο τρόπο άρχισε το
παιχνίδι για τον ΑΠΟΕΛ, καθώς στην
πρώτη οργανωμένη προσπάθεια άνοιξε
το σκορ. Δημιουργός και σκόρερ ο
Μπερτόλιο, ο οποίος συνδυάστηκε με
τον Αλωνεύτη και, πατώντας περιοχή,
έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ
στο 5' με ωραίο πλασέ.

Με το γρήγορο γκολ έφερε πλήρως
τον αγώνα εκεί που ήθελε ο ΑΠΟΕΛ.
Με παιχνίδι κατοχής και τον Μπερτόλιο
συνδετικό κρίκο άμυνας και επίθεσης
και τον Αλωνεύτη σε κέφια, οι «γαλαζο-
κίτρινοι» ήταν το αφεντικό.

Η Καρμιώτισσα προσπάθησε να αν-
τιδράσει, αλλά στις λίγες φορές που πά-

τησε την αντίπαλη περιοχή δεν ήταν
αποφασιστική, υστερώντας στην τελική
πάσα. Το παιχνίδι πάντως κυλούσε σε
αργούς ρυθμούς και στη μετριότητα, με
τον ΑΠΟΕΛ να παίζει προσεκτικά, έχον-
τας κατά νουν τη δύσκολη αποστολή
της Πέμπτης με την Αθλέτικ Μπιλμ-
πάο.

Η επανάληψη

Το 0-1 δεν εξασφάλιζε τη νίκη, γιατί στο
ποδόσφαιρο πολλά έχουν δει τα μάτια
μας, κι ο ΑΠΟΕΛ έπρεπε να κυνηγήσει
άλλο ένα τέρμα για να διασφαλίσει τους
τρεις βαθμούς και μετά να σκεφτεί το
ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Δεν ανέβασε
όμως την απόδοσή του, η οποία κυμάν-

θηκε στα ίδια επίπεδα με το α' μέρος, κι
ακόμη πιο κάτω.

Αλλά και η Καρμιώτισσα δεν φρόντισε
να εκμεταλλευτεί τον εφησυχασμό των
«γαλαζοκιτρίνων» και έτσι δεν γινόταν
απειλητική. Για να βελτιώσει την ομάδα
του ο προπονητής της Αναγέννησης
Λιάσος Λουκά έκανε δυο μαζεμένες
αλλαγές στα μέσα του β' ημιχρόνου.
Την ίδια ώρα ο Κρίστιανσεν «φρέσκαρε»
την ομάδα του, βάζοντας τον Βάντερ στη
θέση του Αλωνεύτη.

Η γηπεδούχος βγήκε πιο μπροστά
και κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα,
την ώρα που ο ΑΠΟΕΛ έριξε ακόμη
περισσότερο στροφές. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι απείλησε σοβαρά πρώτη
φορά στο 76'. Η είσοδος του Κάνιας
(έκανε επίσης ντεμπούτο) ήταν η δεύτερη
κίνηση του Κρίστιανσεν για να «γεμίσει»
τη μεσαία γραμμή και να δώσει περισ-
σότερα τρεξίματα στην ομάδα του, ενώ
αμέσως μετά άλλαξε και τον σέντερ-
φορ, ρίχνοντας στον αγώνα τον Ντε Κα-
μάργκο. Ο Βραζιλιάνος έδωσε ζωντάνια
στην επίθεση του ΑΠΟΕΛ στα τελευταία
λεπτά και απείλησε με το που μπήκε
στον αγώνα, χάνοντας ευκαιρίες. 

Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού
αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη ο
Σταύρου για επικίνδυνο φάουλ στον
Γιαννιώτα.

*Κορυφαίοι από τον ΑΠΟΕΛ οι Αλω-
νεύτης-Μπερτόλιο, όσο είχαν δυνάμεις.
Ο Ντε Καμάργκο με την είσοδό του
έδωσε νέα πνοή στην επίθεση, ενώ ο
Γιαμπερέ, παρότι η άμυνα δεν δέχθηκε
ιδιαίτερη πίεση, έδειξε έμπειρος και
γρήγορος αμυντικός, καθαρίζοντας πολ-
λές φάσεις. Από την «αναιμική» στην
επίθεση Καρμιώτισσα ξεχώρισαν οι Βο-
σκανιάν και Αντάμοβιτς.

Σκόραρε νωρίς και
πήγε με το πάσο του...
Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε την Καρμιώτισσα με λίγα καλά διαστήματα

απόδοσης και πάει στην Ισπανία με καλή ψυχολογία

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

5' 0-1 Ο Μπερτόλιο έβγαλε στον

Αλωνεύτη ο οποίος γύρισε στην πε-

ριοχή και ο Αργεντινός με πλασέ

άνοιξε το σκορ.

18' Σουτ από πλάγια του Αλωνεύτη

δυσκόλεψε τον Ντραγκόγιεβιτς,

που τελικά απέκρουσε.

28' Σουτ του Πόλιαντες έξω.

30' Φάουλ του Γιαννιώτα, απέκρουσε

σε ετοιμότητα ο Νταγκόγιεβιτς.

31' Σέντρα του Γιαννιώτα και απευ-

θείας βολέ του Αλωνεύτη άουτ.

34' Λανθασμένα ανακόπηκε με

υπόδειξη οφσάιντ ο Πόλιανετς από

τον βοηθό.

37' Ο Αλωνεύτης έστρωσε στον

Μοράις, ο οποίος σούταρε απελπι-

στικά έξω.

63' Ο Βάτερμαν πρόλαβε και μάζεψε

προ του Πόλιανετς που βγήκε μόνος.

76' Σε γύρισμα του Μπερτόλιο απέ-

κρουσε ασταθώς ο Ντραγκόγιεβιτς

και ο Σωτηρίου έκανε σουτ που

κόντραρε στον Βοσκανιάν.

82' Ο Ντε Καμάργκο μπήκε στην

περιοχή, αλλά το σουτ του ήταν

άστοχο.

85' Ο Ντε Καμάργκο από γύρισμα

του Γιαννιώτα πλάσαρε έξω.

90'+2' Δυνατό φάουλ από πίσω

του Σταύρου στον Γιαννιώτα είχε

ως αποτέλεσμα την αποβολή του

παίκτη της Καρμιώτισσας.

90'+3' Ο Βάντερ πλάσαρε τον Ντραγ-

κόγιεβιτς, αλλά ο Βοσκανιάν σταμά-

τησε την μπάλα πριν από τη γραμμή.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κώστας Ψευδιώτης.

ΒΟΗΘΟΙ: Παύλος Γεωργίου, Κυ-

ριάκος Κυριάκου.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σάλιακας, Αρότσα,

Γουίλερ / Ιωάννου, Ντε Καμάργκο

ΚΟΚΚΙΝΗ: Σταύρου (90'+2')

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Ντραγκόγεβιτς,

Σάλιακας, Γουίλερ, Βοσκανιάν, Λο-

κόμπε, Αρότσα (64' Πάσεκ), Αντά-

μοβιτς, Βαττής (64' Σταύρου),

Μανογιάν (79' Όρντος), Πόλιανετς,

Μπάρμπαρο

ΑΠΟΕΛ): Βάτερμαν, Γιαμπερέ, Μερ-

κής, Ιωάννου, Αρτυματάς, Μοράις,

Βινίσιους, Γαννιώτας, Αλωνεύτης

(64' Βάντερ), Μπερτόλιο (77' Κά-

νιας), Σωτηρίου (80' Ντε Καμάργκο)
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Η
προχθεσινή ανακοί-

νωση της ΚΟΠ για
επιστροφή από τη με-
θεπόμενη περίοδο σε
12 ομάδες στην Α' Κα-

τηγορία έγινε μεν δεκτή με ικανο-
ποίηση από τη συντριπτική μερίδα
των φιλάθλων, έσφιξε, όμως, τον
κλοιό για τις λοιπές κατηγορίες. Ιδι-
αίτερα δύσκολα γίνονται τα πράγματα
στη Β' Κατηγορία, από την οποία,
κατά την επόμενη περίοδο, θα ει-
σέλθει στα σαλόνια των μεγάλων
μόνο η πρωταθλήτρια... 

Πέραν αυτών, από τη μεθεπόμενη
περίοδο θα έχουμε πρωτάθλημα 16
ομάδων με ό,τι στο τέλος της ημέρας
αυτό συνεπάγεται.

Επιστρέφοντας, όμως, στη νέα πε-
ρίοδο, από τη στιγμή που το εισιτήριο
ανόδου θα είναι μόλις ένα και από
τη στιγμή που θα κατέβουν 3 ομάδες
από την Α' στη Β' κατηγορία, εύκολα
γίνεται αντιληπτό ποια θα είναι η
τύχη ομάδων που παραδοσιακά ανή-
κουν στα σαλόνια, αλλά στα τελευταία
χρόνια βολοδέρνουν στην πιο κάτω
κατηγορία. 

Ειδικά οι ομάδες που δεν θα κα-
ταφέρουν φέτος να ανέλθουν, πολύ
δύσκολα θα επιτύχουν άνοδό τους
στο άμεσο μέλλον όσο απαισιόδοξο
και ωμό και αν ακούγεται κάτι τέτοιο.

Και με βάση τα δεδομένα που
επικρατούν στον χώρο, δεν αποκλεί-
εται να έχει δραματικές επιπτώσεις
αυτό το γεγονός.

Και για να είμαι πιο συγκεκριμέ-
νος, αν φέτος πέραν της Αλκής και
της Πάφου που ανεβαίνουν, όποιος
δεν τα καταφέρει να τις συνοδεύσει,
παίρνοντας το τρίτο εισιτήριο, θα έχει
τεράστιο πρόβλημα στο άμεσο μέλλον
για πολλούς και ευνόητους λόγους. 

Αναφέρομαι κυρίως στον Ολυμ-
πιακό που πέρσι στο 90 και κάτι
έχασε την άνοδο και στην ΕΝΠ.

Όποια από τις δύο παραδοσιακές
ομάδες στην Α' κατηγορία δεν τα
καταφέρει να τερματίσει στην τρίτη
θέση, θα έχει τεράστιο πρόβλημα
στα επόμενα χρόνια.

Διότι πιθανότατα θα αλλάξουν
πολλά στο αγωνιστικό και οικονομικό
κομμάτι, αλλά και γενικότερα στο

πώς θα αντικρύζουν παράγοντες και
οπαδοί την παραπέρα πορεία των
ομάδων τους.

Και αν χάσουν κάθε ελπίδα και
αποδεχτούν την αγωνιστική τους
μοίρα, θα είναι η τραγικότερη των
τραγικών εξελίξεων…

Και υπάρχουν εκεί και άλλες φι-
λόδοξες ομάδες, όπως η Αγία Νάπα
και ο Οθέλλος, ενώ θα πρέπει να
προσθέσουμε και τις 3 που θα πέσουν
φέτος από την Α' κατηγορία. 

Υπάρχει και άλλος κίνδυνος που
αφορά γενικότερα την όλη δομή του
νέου πρωταθλήματος.

Από τη στιγμή που ένας μόνο θα
ανεβεί στην Α' κατηγορία, αν δημι-
ουργήσει και μια ασφαλή διαφορά
από τους πλησιέστερους διώκτες του
στην πορεία, αντιλαμβάνεται κανείς
εύκολα τι θα συμβεί για τη μάχη της
παραμονής, αλλά και της κατάκτησης
μιας καλύτερης θέσης. 

Με απλά λόγια, βάζουμε τα χέρια
μας και βγάζουμε τα μάτια μόνοι
μας, δημιουργώντας ένα νέο σκηνικό,
τέτοιο που να επιτρέπει στους γνω-
στούς αγνώστους να κάνουν εύκολα
παιχνίδι στην πλάτη ομάδων και
οπαδών…

θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προ-
σεκτικοί με τις λοιπές κατηγορίες
και ειδικά με τη Β' οι αρμόδιοι για
τις όποιες αλλαγές, γιατί απλά με τη
νέα τάξη πραγμάτων, το υφιστάμενο
χάσμα που χωρίζει τις δυο κατηγορίες
μεγαλώνει πολύ επικίνδυνα.

Μπορεί σε αυτή τη χρονική στιγμή
να είμαστε οι πλείστοι ικανοποιημένοι
από τη μείωση των ομάδων στην Α'
κατηγορία, όμως για τα πιο κάτω όχι
μόνο δεν πάρθηκαν σωστές αποφά-
σεις, αλλά αφήνονται οι ομάδες στο
έλεος Του Υψίστου.

Έχω την άποψη ότι δεν είναι αργά
για να παρθούν διορθωτικά μέτρα,
αλλά από την άλλη πραγματικά προ-
καλεί ερώτημα μεγάλο το πώς και
δεν αντέδρασαν οι άμεσα ενδιαφε-
ρόμενες ομάδες μέχρι τώρα.

Διότι η φωτιά στο άμεσο μέλλον
θα κάψει το σπίτι των πλείστων από
αυτούς και δεν το αντιλαμβάνονται
ή δεν θέλουν να το αντιληφθούν…

Καλή Κυριακή σε όλους.

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 χάσμα
μεγαλώνει…

Στίγμα Στέλιος Παπαμωυσέως

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η μια ψάχνει ακόμη την πρώτη της νίκη
και η άλλη επάνοδο στις επιτυχίες μετά
από τέσσερεις αγωνιστικές. Ο λόγος για
το ζευγάρι Αναγέννηση-Σαλαμίνα που
διασταυρώνουν τα ξίφη τους σήμερα
(18:00) στο «Τάσος Μάρκου» σε αγώνα
για την 23η αγωνιστική. Η ουραγός της
βαθμολογίας βέβαια μάχεται για την…
τιμή των όπλων, οι «ερυθρόλευκοι» όμως
έχουν κίνητρο την 6η θέση και έτσι ανα-
μένεται να γίνει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι.

Ο νέος τεχνικός της Αναγέννησης
Ζουβάνης Ζουβάνη προσπαθεί να δώσει
κίνητρα στους παίκτες του για να παλέ-
ψουν τα υπόλοιπα παιχνίδια που απο-
μένουν ώς τη λήξη της κανονικής πε-
ριόδου. Κι ένα από αυτά είναι βέβαια η
πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, έστω και
τώρα που βρισκόμαστε στην 23η αγω-

νιστική. Η ομάδα της Δερύνειας μετρά
έξι βαθμούς από ισάριθμες ισοπαλίες
και κυνηγά το πρώτο τρίποντο για να
μην καταγράψει αρνητικό ρεκόρ. 

Ο Κύπριος τεχνικός ελπίζει να έχει
στη διάθεσή του τους Φουρτάδο, Βέσλεμ
και Κολάνη οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν
στο κύπελλο με τη Δόξα λόγω τραυμα-
τισμού. Πρόκειται για έμπειρους παίκτες
που δίνουν πολύτιμες βοήθειες στην
ακριτική ομάδα.

Η Ν. Σαλαμίνα

Εδώ και τέσσερεις αγωνιστικές παραμένει
χωρίς νίκη η Ν. Σαλαμίνα. Η τελευταία
της επιτυχία καταγράφεται από τη 18η
αγωνιστική, όταν κέρδισε 2-0 την ΑΕΖ.
Έκτοτε μετρά τρεις ήττες (από ΑΕΚ, ΑΕΛ
και Ομόνοια) και μια ισοπαλία, στον
προηγούμενο αγώνα με τον Ερμή. Έτσι,
έχασε την 6η θέση στην οποία για ένα
διάστημα βρέθηκε. Όμως, δεν είναι κα-

θόλου μακριά από τον εφικτό αυτό στόχο
και αναμένεται ότι στα τέσσερα παιχνίδια
που απομένουν, θα δώσει όλες τις δυ-
νάμεις της για να συνεχίσει στη β’ φάση
μαζί με τις πρώτες πέντε ομάδες έχοντας
σημαντικά οικονομικά οφέλη. 

Το απογευματινό παιχνίδι προσφέ-
ρεται ως ευκαιρία λοιπόν για επάνοδο
στις νίκες και παραμονή στην υπόθεση
εξάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι βέβαια
το φαβορί, αλλά αυτό καλούνται να το
αποδείξουν στο γήπεδο. Δεν πρέπει να
υποτιμήσουν τον αντίπαλο και να ανε-
βάσουν την απόδοσή τους, ώστε να φτά-
σουν στον στόχο τους. Αν πετύχουν τέσ-
σερεις νίκες στα τελευταία ισάριθμα παι-
χνίδια, τότε μπορούν να καταλάβουν
την 6η θέση.

Ο Στάικος Βεργέτης μόνο τον Αβε-
λάιρας δεν υπολογίζει, ο οποίος είναι
τραυματίας λόγω θλάσης. Όλοι οι υπό-
λοιποι είναι στη διάθεσή του. 

papamoiseosst@simerini.com

Η ατζέντα της εβδομάδας
Στις 12 Φεβρουαρίου το 1960, ο

Dolph Schayes των Syracuse

Nationals γίνεται ο πρώτος

επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής

που ξεπερνάει τους 15.000 πόντους

στην καριέρα του. 

Ξεπέρασε τους
15,000 πόντους

«Τ. ΜΑΡΚΟΥ»: Οι γηπεδούχοι για το πρώτο

τρίποντο κι οι «ερυθρόλευκοι» για την εξάδα

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/2
Με τρεις αγώνες συνεχίζεται η 23η

αγωνιστική του πρωταθλήματος CYTA.

ΑΕΛ-AEK, Εθνικός Άχνας-Απόλλωνας και

Αναγέννηση Δ.-Νέα Σαλαμίνα. Στην

Ελλάδα ξεχωρίζουν οι αγώνες Ξάνθη-

ΠΑΟΚ και ΠΑΟ-Παναιτωλικός. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/2
Με τον αγώνα Δόξα-Ανόρθωση,

ολοκληρώνεται η 23η αγωνιστική του

πρωταθλήματος CYTA. Στην Ελλάδα,

Ηρακλής-ΑΕΚ, στην Ιταλία, Λάτσιο-Μίλαν

και στην Αγγλία, Μπόρνμπουθ-Μάντσεστερ

Σ. 

ΤΡΙΤΗ 14/2
Με δύο αγώνες ανοίγει η αυλαία στη φάση

των «16» στο Τσάμπιονς Λιγκ. Παρί Σ.Ζ-

Μπαρτσελόνα και Μπενφίκα-Μπρούσια

Ντόρτμουντ. 

Αναγέννηση-Σαλαμίνα έχουν
τα δικά τους κίνητρα για νίκη
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Σ' έναν κατήφορο που τους οδηγεί απευ-
θείας στην «αγκαλιά» της σκληροτρά-
χηλης Τσάμπιονσιπ βρίσκονται οι πρω-
ταθλητές της Πρέμιερ Λιγκ. Η Λέστερ
σημείωσε το Σαββατοκύριακο που μας
πέρασε την τέταρτη συνεχόμενή της
ήττα, δεν σκόραρε εντός του 2017, ενώ
βρίσκεται μόλις δύο βαθμούς από τον
πάτο της βαθμολογίας. Αν συνεχίσουν
έτσι θα είναι οι πρώτοι πρωταθλητές της
πρώτης κατηγορίας που υποβιβάστηκαν
την επόμενη σεζόν, τα τελευταία 80
χρόνια! Αν και αρκετοί θεωρούν ότι σε
περίπτωση που αυτή η ομάδα, η οποία
δεν άλλαξε σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά
τα πρόσωπα, υποβιβαστεί θα δώσει ακό-
μα περισσότερο μέγεθος στο θαύμα της
περασμένης σεζόν και θα εμπνεύσει κι
άλλα χολιγουντιανά σενάρια, εντούτοις
η πικρή αλήθεια λέει ότι θα ήταν κρίμα
γι' αυτήν τη Λέστερ να «χαθεί» στα άδυτα
της δεύτερης κατηγορίας. 

Αρκετοί είναι οι λόγοι οι οποίοι ώθη-
σαν στην πτώση των «Αλεπούδων»: πε-
ρισσότερα παιχνίδια, μεγαλύτερες προσ-
δοκίες, εξωγηπεδικά ζητήματα και η
απώλεια του κινητήριου μοχλού της
περσινής ομάδας, του Ενγκολό Καντέ.
Ούτε η κατοχή, καθώς φέτος η Λέστερ
έχει 44,8% σε σχέση με το 43,4% που
είχε πέρσι, αλλά ούτε οι πάσες στις
οποίες η πρωταθλήτρια είναι δεύτερη
στο πρωτάθλημα. Η μεγαλύτερη διαφορά
αφορά τη λειτουργία της άμυνας. Η Λέ-

στερ κάνει πολύ λιγότερα τάκλιν, ήτοι
16,1 φέτος ανά παιχνίδι σε σύγκριση
με 22,9 πέρσι, ενώ και τα κλεψίματά της
από 21,6 που ήταν πέρσι φέτος ανέρ-
χονται στα 14,1. Ο Καντέ πέρσι είχε 4,7
τάκλιν και 4,2 κλεψίματα ανά παιχνίδι.
Για μια ομάδα που βασίζεται στις αντε-
πιθέσεις η λειτουργία της άμυνας είναι
πολύ κρίσιμο κομμάτι και σ' αυτό, βάσει
εικόνας και αριθμών, υστερεί ξεκάθαρα
σε σχέση με πέρσι και όλα καταλήγουν
στον Καντέ. Όπως και να έχει την απάν-
τησή τους οι «Αλεπούδες» μπορούν να
την πάρουν από τους… Ατλάντα Φάλκονς.
Οι Φάλκονς είχαν τρομερό προβάδισμα
την Κυριακή να κατακτήσουν το Σούπερ
Μπόουλ, καθώς προηγήθηκαν με δια-
φορές που καμιά ομάδα δεν γύρισε σε
τελικό. Όμως εκεί που ξεκίνησε η κάμψη
της απόδοσής τους δεν έκαναν κάτι
πολύ σημαντικό που πρέπει να κάνει η
Λέστερ: να πάρουν μια ανάσα, να αντι-
ληφθούν πού βρίσκονται, να αποδεχτούν
την κατάστασή τους και να αντιμετωπί-
σουν τη νέα τάξη πραγμάτων με διαφο-
ρετικό φακό, ώστε να αποφύγουν την
πτώση. Οι Φάλκονς δεν την απέφυγαν
και οδηγήθηκαν σε μια οδυνηρή ήττα,
αδικώντας την ίδια στιγμή τους εαυτούς
τους. Η «λύση» της απομάκρυνσης του
Ρανιέρι, του ανθρώπου που τους έφερε
ώς εδώ, δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδανική
καθώς μόνο αυτός μπορεί να αντιστρέψει
τα δεδομένα. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/2
Με άλλα δύο παιχνίδια συνεχίζεται η φάση

των «16» στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μπάγερν

Μονάχου-Άρσεναλ και Ρεάλ Μαδρίτης-

Νάπολι.

ΠΕΜΠΤΗ 16/2
Ο ΑΠΟΕΛ ρίχνεται στη μάχη των «32» στο

Γιουρόπα Λιγκ αντιμετωπίζοντας εκτός

έδρας την Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:05). Από

τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζουν:

Ολυμπιακός Π.- Οσμανλίσπορ, ΠΑΟΚ-

Σάλκε και Γκλάντμπαχ-Φιορεντίνα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2
Με τρεις αγώνες αρχίζει η 24η αγωνιστική

του πρωταθλήματος CYTA. Άρης-

Αναγέννηση Δ., Νέα Σαλαμίνα-Δόξα και

ΑΕΖ Ζακακίου-Ερμής. Στην Ελλάδα,

ξεχωρίζει το ντέρμπι, ΑΕΚ-Ολυμπιακός Π. 

Βήμα τίτλου από την Αλκή Ορόκλινης

Η Λέστερ να ρωτήσει τους… Φάλκονς

O Eυγενής Παναγιώτης Γρηγορίου

p.gregoriou@simerini.com

Sports

CYTAVISIONSPORTS 1
16:00 ΑΕΛ - ΑΕΚ

CYTAVISIONSPORTS 2
17:00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ

NOVASPORTS 2
17:00 ΞΑΝΘΗ-ΠΑΟΚ

Οι επιλογές της ημέρας 

Β' KΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στο ντέρμπι κορυφής που έγινε στη
Λάρνακα, η Αλκή Ορόκλινης νίκησε με
2-1 την Πάφο FC και πραγματοποίησε
αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση
του τίτλου. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το
σκορ στο 18' με τον Ανδρέα Παπαθανα-
σίου και οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν
με πέναλτι του Πατουλέα στο 38'. Στο
65' ο Βίνσεντ Λέτζελτερ έδωσε προβά-
δισμα (2-1) στην Αλκή, που τελικά της
χάρισε τη νίκη. Ο Ολυμπιακός νίκησε
εκτός έδρας με 2-1 την ΠΑΕΕΚ και δια-
τηρήθηκε μόνος του στην τρίτη θέση,
μετά την ισοπαλία της Ένωσης. Ο Ολυμ-
πιακός άνοιξε το σκορ με το ξεκίνημα
του αγώνα με τον Τόρες και η ΠΑΕΕΚ
ισοφάρισε στο 29' με τον Σταμπόλζιεφ.
Στο 50' ο Ανδρέας Ασσιώτης έδωσε εκ
νέου προβάδισμα στον Ολυμπιακό που
επικράτησε τελικά με 2-1. Στο Μακάρειο
Στάδιο Εθνικός Άσσιας και Ένωση Νέων
Παραλιμνίου έμειναν στο ισόπαλο 1-1.
Ο Εθνικός άνοιξε το σκορ στο 30ό λεπτό
με τον Ευθυμιάδη και στο 63' ο Θεόδωρος
Ιωσηφίδης ισοφάρισε σε 1-1 για την
Ένωση. Ευρεία νίκη πέτυχε η Αγία Νάπα
επι της ΕΝΑΔ με το επιβλητικό 6-0.

Αποτελέσματα (20ής αγωνιστικής):
Αγία Νάπα - ΕΝΑΔ Πόλεως Χρυσοχούς:6-0

Ακρίτας - Παρεκκλησιά 1-2

Αλκή Ορόκλινη - Πάφος F.C. 2-1

Εθνικός Άσσιας - ΕΝΠ 1-1

ΠΑΕΕΚ - Ολυμπιακός 2-1

ΘΟΊ - Οθέλλος 0-1

ΑΣΙΛ - Ομόνοια Αραδίππου 0-0

Γ' κατηγορία

Η πρωτοπόρος Ξυλοτύμπου κέρδισε

με 1-0 τον Αχυρώνα Λιοπετρίου στο
γειτονικό ντέρμπι. Σημειώνεται ότι ο
Αχυρώνας είναι η μοναδική μέχρι
στιγμής ομάδα που κέρδισε φέτος
την Ξυλοτύμπου, στο παιχνίδι του
πρώτου γύρου. Ο Χαλκάνορας ηττή-
θηκε στο γήπεδο της Ολυμπιάδας
Λυμπιών από τον Διγενή Ακρίτα
Μόρφου με 4-1. 

Αποτελέσματα (21η αγωνιστική)
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς - Π.Ο. Ορμήδειας 1-0 

Πέγεια 2014 - Ολυμπιάς Λυμπιών 4-1

Π.Ο. Ξυλοτύμπου 2006 - Αχυρώνας 1-0

ΑΕΝ - Διγενής Ύψωνα 2-1

Χαλκάνορας - Διγενής Μόρφου 1-4

Εθνικός Λατσιών - Λειβαδιακός 1-0

ΜΕΑΠ - Ελπιδα 2-1

Σήμερα: 

Ηρακ. Γερολάκου - Διγ. Ορόκλινης (15:00)

Επίλεκτη κατηγορία 

Ο Ονήσιλος, μετά το νικηφόρο 3-0, ξέφυγε
περισσότερο από την ΑΠΕΑ. Εκτός έδρας
αποστολή και για την ΑΠΕ Ακρωτηρίου,
που φιλοξενήθηκε από τον Φοίνικα στο
ντέρμπι της αγωνιστικής και ηττήθηκε
με 1-0. Η Δόξα Παλαιομετόχου, που στις
τελευταίες επτά αγωνιστικές παραμένει
αήττητη, αναδείχτηκε ισόπαλη 3-3 με τον
επίσης νεοφώτιστο Άτλαντα Αγλαντζιάς.

Αποτελέσματα (21η αγωνιστική)
Σπάρτακος - Ονήσιλος 0-3

Δόξα Παλαιομετόχου - Άτλας 3-3 

Φρέναρος F.C.2000 - Κούρης Ερήμης 1-0

Κολώνη Γεροσκήπου - Αμαθούς 2-1 

Κόρνος F.C. 2013 - Λένας 6-1

Φοίνικας ΑΓ. Μαρίνας Χρυσ. - ΑΠΕΑ 1-0 

Σήμερα

Ελπίδα Αστρ. - ΑΣΠΙΣ Πύλας (15:00)

Ο Απόλλωνας, με τη λύση της συνερ-
γασίας με τον Πέδρο Εμάνουελ στις 11
Δεκεμβρίου, έδωσε χρέη υπηρεσιακού
τεχνικού στον Σωφρόνη Αυγουστή. Τε-
λικά, από υπηρεσιακός, κατάφερε με
την αξία του να μονιμοποιηθεί στον
πάγκο του Απόλλωνα και αυτό από
μόνο του είναι μαγκιά. Με τον Κύπριο
τεχνικό ο Απόλλωνας έγινε «τρελό φορ-
τηγό». Πέτυχε 8 σερί νίκες και μάλιστα,
εάν κερδίσει σήμερα τον Εθνικό στο
«Δασάκι» και φτάσει στην 9η, θα ξεπε-
ράσει το ρεκόρ του Ίλιε Ντιμιτρέσκου
την περίοδο 2003-04 (το οποίο ισοφά-
ρισε στην προηγούμενη αγωνιστική
όταν κέρδισε την Δόξα).

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι το πρώτο
πράγμα που έκανε ο Σωφρόνης Αυ-
γουστή είναι πως κέρδισε τους παίκτες
του. Όπως έπραττε κι αυτός, που τα
έδινε όλα για όλα όταν αγωνιζόταν στη
θέση του τερματοφύλακα, πρώτα για τη
φανέλα που φορούσε, σαν βέρος Απολ-
λωνίστας. Η αλλαγή είναι εμφανής. Πε-
ρισσό πάθος, τρέξιμο, κι ομαδικότητα -
ακόμη ο τρόπος που πανηγυρίζουν τα

τέρματα δείχνει ότι ο Απόλλωνας έγινε
ξανά ομάδα με τη σημασία της λέξης. 

Οι ίδιοι παίκτες ήταν με τον Πέδρο
Εμάνουελ. Όμως είναι εντελώς διαφο-
ρετικοί με τον Σωφρόνη Αυγουστή.
Παίζουν και για τον προπονητή τους.
Ο κόσμος έχει υψηλά τον Σωφρόνη

και τον αποθεώνει σε κάθε αγώνα.
Είναι φανερό λοιπόν ότι ο Απόλλωνας
βρήκε τον προπονητή που γύρευε,
μέσα από το «σπίτι του», αφού θα μπο-
ρούσε να ερχόταν κάποιος άλλος ξένος
τεχνικός και να μην άλλαζε κάτι ριζικά.
Ο Σωφρόνης βρήκε τη ρίζα του κακού
και τα αποτελέσματα τον δικαιώνουν.
Ανέβασε την ψυχολογία, την αυτοπε-
ποίθηση και έβγαλε από τη «ναφθαλίνη»
τους παίκτες του. 

Ο Απόλλωνας είναι σε περίοδο αν-
τεπίθεσης διαρκείας. Κάποιοι μάλιστα
πιστεύουν ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει
τον τίτλο μέχρι το τέλος. Αν συνεχίσει
την πορεία χωρίς «φρένα» τότε θα είναι
ορατό το ενδεχόμενο αυτό. 

Ο Σωφρόνης Αυγουστή έδειξε ότι η
παροιμία «παπούτσι που τον τόπο σου…
» ταιριάζει γάντι στην περίπτωσή του.
Δεν ξέρουμε τι θα πετύχει στο τέλος της
χρονιάς, όμως η περίπτωσή του είναι
άξια θαυμασμού και μπράβο του. Κα-
τάφερε κάτι σαν πρωτάρης προπονητής
που ίσως να μην το πετύχαινε κάποιος
προπονητής-όνομα και με εμπειρίες. 

«Παπούτσι που τον τόπο σου...» 
Σταράτα Γιάννης Παπαϊωάννου

papaioannou@dias.com

Αυτά, στη Μεγάλη Βρετανία…
Η διοίκηση της Λίβερπουλ, σε μιαν

απόφαση που μπορεί να χαρακτηριστεί
σταθμός για τις σχέσεις ενός συλλόγου,
ως κοινωνικής οντότητας, με τον Τύπο,
ανακοίνωσε προχθές ότι απαγορεύει,
εφεξής, στους δημοσιογράφους της
«Sun»να παρακολουθούν τους αγώνες
της ομάδας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας
για τη στάση της εφημερίδας όσον
αφορά την τραγωδία του Χίλσμπορο,
που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 96
φιλάθλων των «reds». 

Στην ανακοίνωσή της η Λίβερπουλ
αναφέρει, ακόμα, ότι η απαγόρευση
αφορά και στη δυνατότητα διεξαγωγής
συνεντεύξεων και λήψης δηλώσεων,
τόσο από μέρους των ποδοσφαιριστών
όσο και από μέρους του προπονητή
της ομάδας Γιούργκεν Κλοπ, κάτι
που, προφανώς, θα καταστήσει το
έργο αμφοτέρων ιδιαίτερα δυσχερές.

Στον σύλλογο του μεγάλο λιμανιού
θεωρούν ότι ουδέποτε η «Sun», αν
και έχουν περάσει 28 ολόκληρα χρό-
νια από τα τραγικό γεγονός και δύο
σχεδόν από την αποκατάσταση της
μνήμης των θυμάτων, έπειτα από
επανεξέταση των γεγονότων από ανε-

ξάρτητη αρμόδια επιτροπή, τα οποία
είχαν… θυματοποιηθεί από την τότε
ηγεσία της Αστυνομίας και τα ρε-
πορτάζ της εφημερίδας ως οι κύριοι
υπαίτιοι της τραγωδίας, δεν προέβη
σε ουσιαστική δημόσια απολογία για
τη στάση της. Μάλιστα, οι κάτοικοι
αλλά και πολλά καταστήματα της πό-
λης του Μερσεϊσάιντ, σε μια έκφραση
συμπαράστασης προς τα θύματα και
τους συγγενείς τους, έχουν μποϊκο-
τάρει, εδώ και χρόνια, τις πωλήσεις
της εφημερίδας, που είναι κάτι σαν…
paper non grata στο Λίβερπουλ.

Ως αντίδραση, η διεύθυνση της πε-
ριώνυμης tabloid έσπευσε, άμεσα, να
δημοσιεύσει ένα ιδιαίτερα απολογητικό
κείμενο, επιχειρώντας να εξομαλύνει
τη στάση της ομάδας, διαβεβαιώνοντας,
παράλληλα, τους αναγνώστες της, ότι
θα συνεχίσει να καλύπτει τους αγώνες
της Λίβερπουλ. Χαρακτήρισε, δε, κακή
για τους φιλάθλους και τον Τύπο την
απόφαση.   Η οποία, πάντως, δεν μπορεί
να περάσει απαρατήρητη, καθώς εγείρει
το ύψιστο ζήτημα της ηθικής ευθύνης
ενός εντύπου και του δημόσιου λόγου
του εν σχέσει προς την ενημέρωση
και την τεκμηρίωσή της.

Newspaper… non grata 

Άποψη Μιχάλης Παπαδόπουλος 

papadopoulosm@simerini.com
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ΓΙΑΝΝης ΠΑΠΑϊΩΑΝΝΟΥ 

Η Ομόνοια πέτυχε το αναμενόμενο απέ-
ναντι στην ΑΕΖ στο Γ.Σ.Π. Επικράτησε
με 2-0 με σκόρερ τους Δημήτρη Χρι-
στοφή στο 55' και Κλέιτον στο 60' (έφτα-
σαν και οι δυο τα τέσσερα τέρματα στο
πρωτάθλημα). Μέσα σε ένα πεντάλεπτο
οι «πράσινοι» καθάρισαν τον αγώνα και
έφτασαν δίκαια στη νίκη. Με πιο καθαρό
μυαλό, θα μπορούσαν να ήταν πιο απο-
τελεσματικοί και πιθανό να έφταναν σε
πιο ευρύ σκορ. Ήταν κυρίαρχοι στον
αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος. 

Τα βρήκε μπαστούνια η Ομόνοια
στο α' μέρος απέναντι στην ΑΕΖ, που
προσπάθησε φιλότιμα. Δεν αξιοποίησε
τις λίγες αλλά ξεκάθαρες ευκαιρίες που
δημιούργησε, με πρωταγωνιστή κυρίως
τον Σέρινταν και, μάλιστα, κινδύνευσε
στην εκπνοή του ημιχρόνου να δεχθεί
και τέρμα, όταν ο Μαμμίδης έκανε την
κεφαλιά στο οριζόντιο δοκάρι. 

Στην επανάληψη, όμως, ήταν πιο
αποτελεσματική. Πέτυχε δυο γκολ στο
ξεκίνημα. Το άγχος έφυγε από τους παί-
κτες της Ομόνοιας, που έπαιξαν απε-
λευθερωμένα και πιο άνετα.  Έτσι, παρά
την όποια ανησυχία υπήρξε μετά το
άγονο α' μέρος, όλα πήραν τον δρόμο
τους στο β' μέρος. Η Ομόνοια επέβαλε
τον ρυθμό της, πίεζε συνεχώς την ΑΕΖ,
που ουσιαστικά είχε παθητικό ρόλο
στον αγώνα. 

Για την Ομόνοια ήταν η τρίτη σερί
νίκη στο πρωτάθλημα. Έφτασε στους
47 βαθμούς και παραμένει στην 5η
θέση και θα αναμένει τα σημερινά απο-

τελέσματα, για να δει εάν θα της δοθεί η
ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά. 

Για την ΑΕΖ ήταν η 15η ήττα στο
πρωτάθλημα και παρέμεινε στη 13η
θέση με δέκα βαθμούς. Μετά τη νίκη
του Άρη επί του Ερμή έγιναν ακόμη πιο
δύσκολα τα δεδομένα στην προσπάθεια
για την παραμονή στην κατηγορία.

Με αρκετές αλλαγές ο Κάρβερ 

Ενδεκάδα με εκπλήξεις παρέταξε ο Τζον
Κάρβερ στο παιχνίδι με την ΑΕΖ. Ο Άγ-
γλος τεχνικός, εκτός των τιμωρημένων
Μαργκάσα και Ντάρμπισαϊαρ, άφησε
εκτός 11αδας και τους Παναγή, Βύντρα
και Φλορέσκου. Τη θέση τους πήραν οι
Κρέσιτς, Νασιμέντο, Μπρέβελντ, Αζίζ
και Κύπρου. Ο τεχνικός της Ομόνοιας
παρέταξε κάτω από τα δοκάρια τον Κρέ-
σιτς. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο τους Άρ-
νασον και Νασιμεντο. Στα άκρα της άμυ-
νας δεξιά τον Παναγιώτου και αριστερά
τον Καρλίτος. Αμυντικά χαφ τους Αζίζ
και Μπρέβελντ. Στα άκρα της επίθεσης

δεξιά τον Χριστοφή και αριστερά τον
Κύπρου. Επιτελικό μέσο τον Κλέιτον και
στην κορυφή της επίθεσης τον Σέρινταν

Μετά από 4 ½ μήνες

Ο Μπρούνο Νασιμέντο επελέγη για το
αρχικό σχήμα με την ΑΕΖ και επέστρεψε
στην 11άδα της Ομόνοιας έπειτα από 4
μήνες. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός είχε
να αγωνιστεί στο αρχικό σχήμα από το
νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Καρ-
μιώτισσα στις 24/09/16.

Μπήκε επιθετικά,

αλλά δεν βρήκε στόχο 

Η Ομόνοια μπήκε επιθετικά στον αγώνα,
με τον Σέρινταν στο 3' να κάνει το σουτ
από πλεονεκτική θέση άουτ. Λίγα λεπτά
αργότερα ο Κλέιτον ξεπέρασε τον τερ-
ματοφύλακα της ΑΕΖ , όμως την υστάτη
έδιωξε ο Φελισιέν. Στο 25' η Ομόνοια
έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Σέ-
ρινταν μόνος απέναντι στον Σωφρονίου
έκανε το σουτ με την μπάλα να φεύγει

πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. 
Η ΑΕΖ στο 41' απείλησε για πρώτη

φορά την Ομόνοια και έφτασε κοντά
στο ν' ανοίξει το σκορ, όταν ο Μαμμίδης
με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι. 

Μέσα σε πέντε λεπτά

Η Ομόνοια ό,τι δεν πέτυχε στο α' μέρος
το κατάφερε στην επανάληψη. Μέσα σε
πέντε λεπτά, καθάρισε τον αγώνα. Στο
53' φάνηκε η μπάλα να χτυπά στο χέρι
αμυντικού της ΑΕΖ και θα μπορούσε
να δοθεί πέναλτι για την Ομόνοια, ενώ
σε άλλες δυο φάσεις προηγουμένως
δεν υπήρξε παράβαση. 

Στο 55' ο Δημήτρης Χριστοφή με
κεφαλιά έκανε το 2-0 και στο 60' ο
Κλέιτον με σουτ έκανε το 2-0 και έδωσαν
άλλον αέρα στην Ομόνοια. Η επόμενη
φάση για την Ομόνοια ήταν διπλή, στο
81', όταν οι Σοϊλέδης και Ρουσιάς έκαναν
διαδοχικά σουτ, τα οποία όμως απέ-
κρουσε ο Σωφρονίου. Στο 90' ο Ρουσιάς
έκανε το σουτ άουτ. 

Το καθάρισε σε πέντε λεπτά 
Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της ΑΕΖ στο Γ.Σ.Π., με σκόρερ τους Χριστοφή και Κλέιτον 

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΕΖ 2-0

55' Χριστοφή, 60' Κλέιτον 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

3’ Ο Σέρινταν έκανε το σουτ άουτ. 

7’ Ο Κλέιτον ξεπέρασε τον Σωφρο-

νίου αλλά, την τελευταία στιγμή, ο

Φελισιέν απομάκρυνε την μπάλα.

24’ Δυνατό σουτ του Κύπρου απέ-

κρουσε ο Σωφρονίου.

25’ Μεγάλη ευκαιρία για την Ομό-

νοια. Ο Σέρινταν, μόνος απέναντι

στον Σωφρονίου, έστειλε την

μπάλα πολύ πάνω από τα δοκάρια.

41’ Από εκτέλεση του Στογιάνοφ, ο

Μαμμίδης με κεφαλιά σημάδεψε το

οριζόντιο δοκάρι του Κρέσιτς.

55’ Ο Βύντρα έδωσε κεφαλιά-πάσα

στον Χριστοφή, ο οποίος με κεφα-

λιά έδωσε προβάδισμα στην Ομό-

νοια.

60’ Συνδυασμός των Σέρινταν-

Κλέιτον, με τον Βραζιλιάνο να βγαί-

νει μόνος και να κάνει το 2-0.

81’ Διπλή επέμβαση του Σωφρο-

νίου έπειτα από σουτ των Σοϊλέδη

και Ρουσιά.

84’ Μόνος εντός περιοχής ο Χρι-

στοφή έκανε το σουτ, με τον Σω-

φρονίου να διώχνει σε κόρνερ.

90’+ Δυνατό κοντινό σουτ του

Ρουσιά, η μπάλα έφυγε έξω.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Kρέσιτς, Παναγιώτου

(62’ Σοϊλέδης), Καρλίτος, Άρνασον

(43’ Βύντρα), Νασιμέντο, Μπρέ-

βελντ, Αζίζ, Κλέιτον, Χριστοφή, Κύ-

πρου (72’ Ρουσιάς), Σέρινταν

ΑΕΖ: Σωφρονίου, Στυλιανού (84’

Ιακώβου), Μαμμίδης, Σκόπλιακ, Φε-

λισιέν, Κατσής, Ποζίνκοβιτς (72’ Πα-

ρασκευά), Στογιάνοφ, Παναγιώτου

(46’ Σ. Παναγιώτου), Σεμέδο, Τσι-

μότζι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: / Μαμμίδης 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χαράλαμπος Σκα-

πούλλης

ΒΟΗΘΟΙ: Νίκος Εγγλέζου, Γιώρ-

γος Σάββα

ΤΕΤΑΡΤΟΣ: Ανδρέας Ορθοδόξου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Μιχάλης Παπα-

βαρνάβα

Ανησυχία
για Άρνασον 

Στην εκπνοή του ημιχρόνου έγινε
αναγκαστική αλλαγή για την Ομό-
νοια, με τον Βύντρα να παίρνει τη
θέση του Άρνασον. Ο Ισλανδός
τραυματίστηκε μετά από σύγκρου-
ση με τον Κρέσιτς και βεβαίως
υπάρχει ανησυχία. Αναμένεται να
περάσει από ιατρικές εξετάσεις
για να ξεκαθαρίσει η σοβαρότητα
του τραυματισμού του. 
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ΠΟΛΥΒΙΟς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Σπουδαίο διπλό για τον Άρη, που άντεξε
στην πίεση που εξάσκησε στην επανά-
ληψη ο Ερμής και πέτυχε την τέταρτη
φετινή του νίκη. Η ομάδα του Νικόλα
Μαρτίδη έφτασε στους 18 βαθμούς και
απομακρύνθηκε επτά βαθμούς από τη
δωδέκατη θέση. Αντίθετα, ο Ερμής έκανε
βήμα σημειωτόν, αφού έχασε σημαντικό
έδαφος στην προσπάθειά του για κατά-
ληψη της έκτης θέσης. Πλέον, τρεις στρο-
φές πριν από την ολοκλήρωση της κα-
νονικής διάρκειας του πρωταθλήματος,
τα πράγματα γίνονται αρκετά δύσκολα
για τους «φτεροπόδαρους», που έμειναν
στους 29 βαθμούς.   

Ο Ερμής ξεκίνησε πιο επιθετικά και
έψαξε το γρήγορο γκολ, ενώ ο Άρης
έδωσε έμφαση στην ανασταλτική του
λειτουργία και προσπαθούσε στις αντε-
πιθέσεις να φανεί απειλητικός. Παρ' όλ'
αυτά, ήταν ο Άρης αυτός που κατάφερε
να πάρει το προβάδισμα στο 14'. Ο Αου-
ρέλιο εκτέλεσε το φάουλ, ο Σκούρτης
με κεφαλιά έδωσε στον Μαραγκουδάκη,
ο οποίος από το ύψος της περιοχής, με
εξαιρετικό γυριστό σουτ, έστειλε την

μπάλα στα δίκτυα του Στυλιανού.
Μετά το γκολ, οι φιλοξενούμενοι πα-

τούσαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο,
παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι εξα-
κολούθησαν να έχουν την κατοχή, όμως
έδειχναν ότι είχαν επηρεαστεί από το
γκολ που δέχτηκαν. Στο 27' ο Γιούσεφ
έκανε το σουτ, με την μπάλα να φεύγει
έξω, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο ίδιος
παίκτης δοκίμασε ξανά το σουτ, με την
μπάλα να φεύγει πάνω από το οριζόντιο
δοκάρι. Στο 32' ο Άρης έχασε μεγάλη

ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματά του,
όταν ο Αουρέλιο με απευθείας εκτέλεση
κόρνερ ανάγκασε τον Στυλιανού σε δύ-
σκολη απόκρουση, ενώ η μπάλα κα-
τευθυνόταν προς τα δίχτυα. Ο Ερμής
κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα
στο 38' με κεφαλιά του Ντομινίκ, ο οποίος
πρόλαβε στην έξοδο τον Γιαννακόπουλο,
εκμεταλλευόμενος και την αδράνεια της
άμυνας του Άρη.  Η χαρά των φίλων του
Ερμή δεν κράτησε για πολύ αφού, τέσ-
σερα λεπτά αργότερα (42'), ο Άρης κα-

τάφερε να πάρει εκ νέου το προβάδισμα.
Ο Σκούρτης, που έγινε κάτοχος της μπά-
λας έπειτα από εκτέλεση φάουλ, έδωσε
στον Γιούσεφ, ο οποίος με πλασέ από το
ύψος της περιοχής νίκησε τον Στυλιανού
κάνοντας το 2-1 για τον Άρη. 

Πίεσε αρκετά, αλλά…

Παρά το γεγονός ότι ο Ερμής άρχισε κα-
λύτερα στην επανάληψη, ήταν η «ελαφρά
ταξιαρχία» που έχασε την πρώτη καλή
ευκαιρία στο 50' όταν, από το σουτ του

Γιούσεφ, η μπάλα πέρασε δίπλα από το
κάθετο δοκάρι του Στυλιανού. Οι «φτε-
ροπόδαροι» έφτασαν κοντά στο να φέρουν
το παιχνίδι στα ίσα στο 58', όμως η μπάλα
από το πλασέ του Ντομινίκ κατέληξε στο
οριζόντιο δοκάρι του Γιαννακόπουλου.
Γενικά, ο Ερμής ήταν πιο απαιτητικός
στην επανάληψη, κράτησε μπάλα και
έβαλε πίεση, σε αντίθεση με τον Άρη
που οι ποδοσφαιριστές του δεν μπορού-
σαν να κρατήσουν μπάλα. Όσο περνούσε
η ώρα, η πίεση των γηπεδούχων γινόταν
όλο και πιο έντονη, ωστόσο δυσκολεύον-
ταν να διασπάσουν τη διπλή άμυνα ζώνης
των «πρασίνων» και να απειλήσουν την
εστία του Γιαννακόπουλου. 

ΕΡΜΗΣ: Στυλιανού, Χριστοφή, Ντε Πίνα
(81' Γκραντίν), Χριστόφ, Ντε Βρίσε, Μαϊ-
σουράτζε (50' Μασίνουα), Αρτάμπε, Μαρ-
τίνιουκ, Παγιές, Ντε Μέλο, Ντα Σίλβα.
ΑΡΗΣ: Γιαννακόπουλος, Ράσμους, Με-
νέντες, Ράντου, Θεοφίλου, Αουρέλιο,
Παχίπης, Μαραγκουδάκης, Γιούσεφ
(81' Βέλνα), Αντωνίου (59' Φράγκος),
Σκούρτης (75'Πούλπο).
KIΤΡΙΝΕΣ: Ντε Πίνα, Ντα Σίλβα - Ρά-
σμους, Παχίπης.
ΔΙΑΤΗΤΗΣ: Νεοκλέους Νικόλας
ΒΟΗΘΟΙ: Λαζάρου Ιωάννης, Γεωργίου
Χαράλαμπος, Τσούκκας Αβραάμ (4ος)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Τσαγγάρης Μάριος

Τεράστιο διπλό και βήμα παραμονής 
Η «ελαφρά ταξιαρχία» ξέφυγε στο +7 από τη 12η θέση, την ίδια ώρα που απομακρύνεται η εξάδα για τον Ερμή

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Με τους Στέλιο Παπαµωυσέως 
και Γρηγόρη Γεωργίου

ΧΟΡΗΓΟΣ

Η πρωτοπόρος 
ποδοσφαιρική 

εκποµπή της Κυπριακής 
τηλεόρασης

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΣΤΙΣ 23:00
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ΕΡΜης ΑΡης 1-2

38' Ντομινίκ / 14' Μαραγκουδάκης, 42' Γιούσεφ
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ΠΟΛυΒιΟσ αΛΕΞανδρΟυ 

Με μοναδικό στόχο τη νίκη, ώστε να
παραμείνει εντός τροχιάς για κατά-
κτηση της έκτης θέσης, ο Εθνικός
Άχνας υποδέχεται τον Απόλλωνα. Οι
«κυανόλευκοι» θέλουν να εκμεταλ-
λευτούν τον παράγοντα έδρα σε άλλο
ένα παιχνίδι, ώστε να προσθέσουν
ακόμα τρεις βαθμούς στη συγκομιδή
τους. Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές
του κ. Ιβανάουσκας έχουν μεγάλο κί-
νητρο, αφού ο Απόλλωνας προέρχεται
από δέκα συνεχόμενες νίκες και σή-
μερα θα επιδιώξουν να βάλουν τέλος
σε αυτό το εκπληκτικό σερί. Εάν τα
καταφέρουν, θα είναι η πρώτη ομάδα
που όχι μόνο θα κερδίσει τον Απόλ-
λωνα με τον Σωφρόνη Αυγουστή στον
πάγκο του, αλλά θα του στερήσει τους
πρώτους του βαθμούς με τον Κύπριο
τεχνικό στον πάγκο του! Παράλληλα,
ενδεχόμενη επιτυχία θα βάλει γερά
τον Εθνικό στο κόλπο της έκτης θέσης,
ενώ είναι φυσιολογικό ότι η ψυχολογία

των ποδοσφαιριστών του κ. Ιβανά-
ουσκας θα ανέβει ακόμα περισσότερο. 

Στο Δασάκι, ο Εθνικός Άχνας με-
ταμορφώνεται προς το καλύτερο.
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι σε
11 αγώνες μετρά επτά νίκες, μία ισο-
παλία και τρεις ήττες, με τελευταία
αυτή της τελευταίας εντός έδρας εμ-
φάνιση με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ. Ο
Λιθουανός τεχνικός προετοίμασε
όσο το δυνατόν καλύτερα τους πο-
δοσφαιριστές του ώστε να παρου-
σιαστούν πανέτοιμοι στο αυριανό
ραντεβού. Αγωνιστικά, ο κ. Ιβανά-
ουσκας δεν έχει στη διάθεσή του
τους τιμωρημένους λόγω καρτών
Πινσέλι και Κιπιάνι, ενώ την ίδια
ώρα επιστρέφουν ο Κατσιαράβα και
ο Γκρατσιούνοφ. Ο Γεωργιανός επι-
θετικός δεν αγωνίστηκε στα δύο τε-
λευταία παιχνίδια με ΑΠΟΕΛ και
Καρμιώτισσα και η απουσία του ήταν
αισθητή. Μαζί με τον Ζελάγια θα
αποτελέσουν την αιχμή, μαζί μετρούν
11 γκολ, ώστε ο Εθνικός να φτάσει
στο ζητούμενο που είναι η νίκη. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ Στο Δασάκι
είναι αλλιώς

νιΚΟσ νιΚΟΛαΟυ

Με καλή ψυχολογία, την καλύτερη στη
φετινή ποδοσφαιρική περίοδο, συνεχίζει
και ολοκληρώνει σήμερα (12/2) την
προετοιμασία της η Ανόρθωση, ενόψει
του αυριανού αγώνα με τη Δόξα στο
Μακάρειο στάδιο (19:00). Προερχόμενη
από δυο σερί νίκες, η «κυρία» στοχεύει
να αυξήσει το σερί αυτό στις τρεις νίκες,
κάτι που αν καταφέρει θα είναι η πρώτη
φορά στην ιδιάζουσα τρέχουσα χρονιά. 

Βέβαια, δεν είναι κατόρθωμα για μια
ομάδα όπως η Ανόρθωση να πετύχει
τρεις νίκες στη σειρά, αλλά εδώ που
έφτασε θα είναι κάτι κι αυτό και θα προ-
σθέσει πόντους τόσο στη βαθμολογία,
όσο και στη δυναμική της ομάδας στην
προσπάθεια για να κερδίσει θέση στην
εξάδα. Η ομάδα προέρχεται από τις επι-
τυχίες επί Ερμή και Αναγέννησης, τις
οποίες μάλιστα συνδύασε με καλές εμ-
φανίσεις. Αύριο θα επιδιώξει να δώσει
συνέχεια με νίκη επί της ομάδας της
Κατωκοπιάς, η οποία παλεύει με τη
σειρά της να αποφύγει τον υποβιβασμό.
Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, απέναντι
σε μια ομάδα η οποία μπορεί να μην
πήρε βαθμό στα τελευταία ματς, αλλά
στον προηγούμενο αγώνα με τον Απόλ-
λωνα παρουσιάστηκε βελτιωμένη, ενώ
προέρχεται από νίκη-πρόκριση στο κύ-
πελλο. Οι καλές παρουσίες όμως στα
τελευταία παιχνίδια, που είναι απόρροια
της αλλαγής στη διοίκηση της ομάδας
αλλά και της ουσιαστικής ενίσχυσης σε
καίριες θέσεις, δίνουν το δικαίωμα στην
ομάδα της Αμμοχώστου να πιστεύει

πως η έκβαση του αγώνα εξαρτάται
πρώτα και κύρια από τη δική της από-
δοση.  

Η βελτίωση με αριθμούς

Η βελτίωση και η άνοδος της ομάδας
ξεκίνησε θα λέγαμε με τον νέο χρόνο.
Έτσι, σε έξι παιχνίδια από τη 17η αγω-
νιστική ώς και την 22η μετρά τρεις νίκες,
(2-0 την ΑΕΖ, 4-1 τον Ερμή, 3-0 την
Αναγέννηση), δυο ισοπαλίες (0-0 με
ΑΕΛ και 2-2 με Ομόνοια) και μια ήττα
(από ΑΕΚ 0-1). Πέτυχε δηλαδή 11 γκολ
και δέχθηκε 4, αριθμοί που αποτυπώ-
νουν τη σαφή βελτίωση της ομάδας και
της προσπάθειες του Ρόνι Λέβι και των
παικτών του. Μια νίκη αύριο θα  σταθε-
ροποιήσει την ομάδα στην 6η θέση και
θα ανεβάσει την αυτοπεποίθηση και τη
ψυχολογία όλων στην ομάδα. 

Αμφίβολοι Αγιλάρ, Κολούνγκα

Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί σήμερα
και η προσοχή στρέφεται στους Αγιλάρ
και Κολούνγκα, αν θα προλάβουν τον
αγώνα. Περισσότερες πιθανότητες να
είναι στην αποστολή συγκεντρώνει ο
δεύτερος. Ο Ρόνι Λέβι πάντως, ακόμη
κι αν δεν έχει τους δυο παίκτες στη διά-
θεσή του, έχει τις λύσεις μια και ενισχύ-
θηκε η ομάδα στις μετεγγραφές και η
κατάσταση δεν είναι η ίδια μέχρι πρότινος,
όταν κοιτούσε στον πάγκο και τον έπιανε
απελπισία…

*Στον αυριανό αγώνα, τρεις βασικοί
θα πρέπει να είναι προσεχτικοί, καθότι
σε περίπτωση που δεχθούν κίτρινη
κάρτα θα χάσουν τον επόμενο αγώνα
με τον Εθνικό. Πρόκειται για τους Γκάμ-
πριελ, Σιβού και Βίκτορ, οι οποίοι έχουν
τρεις κίτρινες.

Με όπλα ψυχολογία και καλές εμφανίσεις
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Ολοκληρώνει σήμερα την

προετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα με τη Δόξα

Κωστήσ σταυρινιδήσ 

Με στόχο να συνεχίσει το εντυπωσιακό
νικηφόρο σερί του, ο Απόλλωνας αν-
τιμετωπίζει στο Δασάκι τον Εθνικό σε
ένα πολύ δύσκολο παιγνίδι. Η εξαι-
ρετική αγωνιστική κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η ομάδα του Σωφρόνη
Αυγουστή και η τρομερή αυτοπεποί-
θηση που έχουν οι ποδοσφαιριστές
από τις νίκες τους είναι τα μεγάλα
όπλα της λεμεσιανής ομάδας για τη
σημερινή αναμέτρηση. Τρίποντο σή-
μερα θα είναι περισσότερο από τρεις
βαθμούς, αφού θα του δώσει ακόμα
μεγαλύτερη ώθηση για να πλησιάσει
την κορυφή. 

Αν ο Απόλλωνας περάσει νικηφόρα
από το Δασάκι, θα κάνει ρεκόρ σερί
νικών στο φετινό πρωτάθλημα. Οι κυα-
νόλευκοι με τις οκτώ συνεχόμενες νίκες
ισοφάρισαν την επίδοση της ΑΕΚ στο
ξεκίνημα της χρονιάς. Ταυτόχρονα
όμως με νίκη σήμερα οι κυανόλευκοι
κυνηγούν ένα ακόμα ρεκόρ πιο ση-
μαντικό από το άλλο. Το απόλυτο σερί
νικών σε μια σεζόν για τον Απόλλωνα
είναι δέκα και το έκαναν στο πρώτο
πρωτάθλημα που κατέκτησαν. Αν κερ-
δίσει θα έχει τη μεγάλη ευκαιρία να το
ισοφαρίσει την επόμενη αγωνιστική
κόντρα στην Καρμιώτισσα στο Τσίρειο.
Φυσικά πέρα από το όποιο ρεκόρ, οι
κυανόλευκοι θέλουν το τρίποντο για
να διατηρηθούν σε τροχιά κατάκτησης
του φετινού πρωταθλήματος.

Με σοβαρότητα 

Για τον προπονητή της λεμεσιανής ομά-
δας και σήμερα είναι ζητούμενο, οι παί-
κτες του να παρουσιαστούν σοβαροί,
παθιασμένοι και αποφασισμένοι να πά-
ρουν ακόμα ένα τρίποντο, προσφέροντας
στους φίλους τους που θα βρεθούν στο

γήπεδο καλό θέαμα. Ο Σωφρόνης Αυ-
γουστή περιμένει από τους παίκτες του
να κάνουν το παιγνίδι τους έχοντας στο
μυαλό τους μόνο τη νίκη. Θέλει να έχουν
και πάλι την κατοχή της μπάλας και να
προσπαθήσουν να σκοράρουν νωρίς,
κάτι που θα είναι κλειδί για το τρίποντο.

Φυσικά έχει δώσει ιδιαίτερες οδηγίες
για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο Εθνικός,
που είναι πολύ δυνατός επιθετικά όταν
αγωνίζεται στην έδρα του.

Το πιθανό πλάνο 

Ο τεχνικός του Απόλλωνα δεν μπορεί να

υπολογίζει ούτε και σήμερα στους τραυ-
ματίες Γκίε, Μακρίδη, Αγγελή, Ρέινολτς,
και Γκόμες. Απουσίες σημαντικές, όμως
ο Απόλλωνας έχει αποδείξει πως είναι
ομάδα με βάθος και έχει την ικανότητα
να αναπληρώνει την κάθε απουσία. Όλοι
οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι κα-
νονικά στη διάθεση του προπονητή τους. 

Οι κυανόλευκοι θα παραταχθούν
και στον σημερινό αγώνα με σχηματισμό
4-2-3-1. Τερματοφύλακας θα είναι ο
Βάλε. Δεξιά ο Ζοάο Πέδρο. Αριστερά
θα είναι ο Βασιλείου και στο κέντρο της
άμυνας οι Βινίσιους και Ρομπέρζ. Αμυν-
τικοί μέσοι θα είναι και σήμερα οι Σακέτι
και Χάμπος Κυριάκου, που βρίσκονται
σε πολύ καλή κατάσταση. Μπροστά
τους ο Ντα Σίλβα. Στο ένα φτερό ο
πρώτος σκόρερ της ομάδας Παπουλής
ο οποίος θα ψάξει την επιστροφή του
στα γκολ, ενώ στο άλλο θα αγωνιστεί ο
Σαρδινέρο. Για την κορυφή της επίθεσης
αναμένεται ότι και πάλι θα ξεκινήσει ο
Μάγκλιτσα. Ετοιμοπόλεμος είναι πλέον
και ο Μπεντόγια, ενώ πάντοτε στα υπ'
όψιν είναι και ο Πίεχ. 

Η δίψα στον κόσμο του Απόλλωνα
είναι τόσο μεγάλη που οι φίλοι του εξάντ-
λησαν τα 1500 εισιτήρια που είχαν στη
διάθεσή τους, ενώ και σήμερα για όσους
θέλουν να βρεθούν δίπλα στην ομάδα
τους θα υπάρχουν στα ταμεία του γηπέδου
επιπλέον εισιτήρια για το πέταλο. Είναι
η πρώτη φορά φέτος που υπάρχει πραγ-
ματικός ξεσηκωμός από τους φίλους
του Απόλλωνα για ένα παιγνίδι και αυτό
δείχνει τη σημασία που έχει. 

Να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί 
ΑΠΟΛΛΩΝ Οι «κυανόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στην αντεπίθεση με νίκη στο Δασάκι 
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ΑΕΛ Οι «γαλαζοκίτρινοι» θέλουν μόνο τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ 

Γιαννήσ ΠαΠαϊωαννΟυ 

Η ΑΕΚ δεν έχει την πολυτέλεια για νέες
απώλειες. Αυτή τη φορά επιβάλλεται να
επανέλθει στις επιτυχίες, διότι, εάν δεν
το πετύχει, τότε θα μειώσει τις ελπίδες
της να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο. Σε
ένα ντέρμπι όλα τα αποτελέσματα είναι
πιθανά, όμως ακόμη και αυτή η ισοπαλία
δεν θα είναι και τόσο αρεστή. Η ομάδα
της Λάρνακας καλείται λοιπόν απόψε
στο Τσίρειο να δείξει αποφασιστικότητα
και πάθος για να φτάσει στη νίκη επί της
ΑΕΛ. Εάν το καταφέρει, τα κέρδη θα
είναι πολλά. Πέραν από τους βαθμούς,
η ψυχολογία θα ανεβεί στο ζενίθ, θα επι-
στρέψει η αυτοπεποίθηση στους ποδο-
σφαιριστές και το κυριότερο θα υπάρξει
συσπείρωση σε όλα τα μέτωπα. Ειδικά
στον κόσμο που είναι απογοητευμένος
με τα αποτελέσματα που πήρε η ομάδα
στα τελευταία παιχνίδια (με την απώλεια
έξι βαθμών απέναντι σε ΑΕΖ, Αρη και
ΑΠΟΕΛ). Η ΑΕΚ βγήκε εκτός πορείας
και καλείται να βρει ξανά τον δρόμο των
επιτυχιών. Ειδικά σε ένα μεγάλο ντέρμπι
απέναντι στην ΑΕΛ που έχει τον ίδιο
στόχο, που είναι η κατάκτηση του τίτλου. 

Δεν έχει άλλη επιλογή 

Τα ψέματα λοιπόν τελείωσαν για την ΑΕΚ.
Αν θέλει να ελπίζει στη διεκδίκηση του
τίτλου, πρέπει να κάνει το σπουδαίο διπλό.
Οι δυνατότητες των παικτών της είναι
γνωστές και τις φανέρωσαν στο γήπεδο
αρκετές φορές, στη φετινή σεζόν. Τώρα
πρέπει να τις «βγάλουν από τη ναφθαλινη»

και να επικρατήσουν στο Τσίρειο στάδιο.
Η αποστολή δεν θα είναι καθόλου εύκολη,
όμως υπάρχει πίστη και αισιοδοξία, ότι
αυτή τη φορά οι παίκτες της θα καταθέσουν
ψυχή και στο τέλος θα πανηγυρίσουν μια
πολύ σημαντική νίκη. Άλλωστε ο φετινός
πρωταθλητής θα κριθεί από αυτά τα παι-
χνίδια, ειδικά στους αγώνες των πλέιοφ.
Η ΑΕΚ δεν έχει άλλη επιλογή, πρέπει να
ανεβάσει στροφές και να στείλει το ξεκά-

θαρο μήνυμα ότι κανείς δεν μπορεί να
την ξεγράψει από την πορεία προς τον
τίτλο. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με
τα λόγια, αλλά με αποδείξεις εντός αγω-
νιστικού χώρου. 

Ο κόσμος αναμένεται, με τη σειρά
του, ότι θα έρθει μαζικά στο Τσίρειο για
να σπρώξει τους παίκτες στη νίκη. Κάτι
που έπραξε με τον ΑΠΟΕΛ στο Γ.Σ.Π.
και βοήθησε σημαντικά στη μεγάλη

προσπάθεια που έκανε η ομάδα τους. 

To πιθανό πλάνο

Ο Ιμανόλ Ιδιακέθ αναμένεται να επιλέξει
κάτω από τα δοκάρια τον Γιωργαλλίδη, με
Μοϊσόφ και Καταλά να είναι οι επικρατέ-
στεροι για το κέντρο της άμυνας. Θέση
στην ενδεκάδα διεκδικεί και ο Μουρίγιο.
Στα άκρα της άμυνας, από αριστερά ο Γκα-
ρίδο και δεξιά ο Τρουγιόλς. Ανασταλτικοί

μέσοι θα αγωνιστούν σίγουρα οι Λαμπάν
και Λαρένα, ενώ ο τρίτος θα είναι ο Μπό-
λιεβιτς. Οι Τρισκόφσκι και Ακοράν θα πά-
ρουν θέση στα άκρα, με τον Φλοριάν στην
κορυφή. Θέση στην ενδεκάδα διεκδικούν
Μαλόκου και Μυτίδης. Όπως είναι γνωστό,
εκτός αποστολής έμειναν οι Μίνιο, Tομάς,
Tετέ, Μιντίκκης, Oρτίθ και ο Χουάν Πάμπλο
που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, όπως
και οι νεαροί Κακουλλής και Βασιλείου.

Κωστήσ σταυρινιδήσ

Με τη δύναμη της έδρας, η ΑΕΛ υποδέχεται
σήμερα την ΑΕΚ έχοντας σαν μοναδικό
στόχο τη νίκη που θα τη διατηρήσει στη 2η
θέση και σε τροχιά τίτλου. Αμφίβολος για
το σημερινό ντέρμπι ο Τζούνιορ, ο οποίος
τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση,
όμως βρίσκεται στην αποστολή. Για τους
«κίτρινους» το σημερινό παιγνίδι είναι η
αρχή ενός πολύ δύσκολου προγράμματος
μέχρι το τέλος της σεζόν, που όμως είναι
αποφασισμένοι να το φέρουν σε πέρας έτσι
ώστε να υλοποιήσουν τον στόχο τους.  Η
ΑΕΛ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική
κατάσταση, αφού τρέχει ένα σερί 5 νικών
σε πρωτάθλημα και κύπελλο, ενώ και με
τις μετεγγραφές που έκανε τον Ιανουάριο
έχει δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Σα-
φέστατα και όλοι γνωρίζουν στη λεμεσιανή
ομάδα ότι το σημερινό παιγνίδι είναι ένα
ντέρμπι, κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα,
όμως υπάρχει τρομερή αυτοπεποίθηση
και αισιοδοξία ότι θα καταφέρει να πάρει
το τρίποντο που θα της δώσει αέρα πέντε
βαθμών από τη σημερινή της αντίπαλο. 

Τους θέλει συγκεντρωμένους

Ο Πάμπος Χριστοδούλου περιμένει οι παί-
κτες του να είναι συγκεντρωμένοι αμυντικά,
να μην επιτρέψουν στην ομάδα της Λάρνακας
να απειλήσει την εστία της και ταυτόχρονα
να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που θα δη-
μιουργηθούν. Τους έχει πει ότι θα είναι
πολύ σημαντικό να σκοράρουν πρώτοι,
γιατί αυτό θα δημιουργήσει μεγαλύτερη
πίεση στους αντιπάλους τους. Ο τεχνικός

της ΑΕΛ περιμένει ότι οι παίκτες του θα
έχουν υπομονή στο παιγνίδι τους, όπως
έκαναν και στα προηγούμενα ντέρμπι που
έδωσαν στη Λεμεσό. Να θυμίσουμε ότι στα
προηγούμενα ντέρμπι στο Τσίρειο με ομάδες
εκτός Λεμεσού οι «κίτρινοι» κατάφεραν και
διατήρησαν ανέπαφη την εστία τους.

Πρόβλημα με Τζούνιορ 

Στη χθεσινή προπόνηση προέκυψε απρό-
οπτο με τον Ντόσα Τζούνιορ, ο οποίος
τραυματίστηκε και πέρασε από ιατρικές
εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτι-

μήσεις αποφεύχθηκαν τα χειρότερα,
όμως είναι αμφίβολος για τη σημερινή
αναμέτρηση. Ο διεθνής κεντρικός αμυν-
τικός είναι στην αποστολή και θα δοκιμάσει
σήμερα. Αν όλα πάνε καλά. θα είναι στην
11άδα. Σε διαφορετική περίπτωση θα
ξεκινήσει για πρώτη φορά ο Μιτρέα.
Μοναδικός απών από τον σημερινό αγώ-
να θα είναι ο τραυματίας Λούκας, ο οποίος
δεν θα αγωνιστεί ξανά τη φετινή σεζόν.

Το πιθανό πλάνο 

Με αυτά τα δεδομένα η 11άδα της ΑΕΛ

σήμερα θα αποτελείται από τον Ρομό
στο τέρμα. Δεξιά θα είναι ο Αϊρόσα και
αριστερά ο Φορτούνα. Στο κέντρο της
άμυνας οι Τζούνιορ και Λαφράνς. Αν
δεν αγωνισθεί ο Ντόσα τότε θα ξεκινήσει
ο Μιτρέα. Στη μεσαία γραμμή αναμένεται
να αγωνιστούν οι Σοάρες, Νικολάου και
Πίτι στα φτερά οι Μπλάνκο και Μέσκα
και στην κορυφή της επίθεσης ο Αρουαμ-
παρένα. Αν ο κ. Χριστοδούλου επιφυ-
λάσσει μια έκπληξη, θα είναι η παρουσία
στο αρχικό σχήμα του Σάσι. Αρκετό κό-
σμο περιμένουν σήμερα στο Τσίρειο ο

Πάμπος Χριστοδούλου και οι ποδο-
σφαιριστές του, για να ενισχύσουν τη
προσπάθειά τους να πάρουν το τρίποντο.
Οι οργανωμένοι έδειξαν τις προθέσεις
τους με την παρουσία τους στην προ-
πόνηση της Παρασκευής, οπότε ζήτησαν
από τους παίκτες τους τη νίκη. Εισιτήρια
θα υπάρχουν σήμερα στα ταμεία του
γηπέδου και στην ΑΕΛ ελπίζουν ότι η
παρουσία των φίλων της ομάδας θα
είναι η μεγαλύτερη φετινή σε εντός
έδρας παιγνίδι, αφού οι καλές εμφανίσεις
τους έχουν ανοίξει την όρεξη. 

Τα ψέματα τελείωσαν 

Mε πάθος και αποφασιστικότητα 

ΑΕK Θέλει μόνο νίκη επί της ΑΕΛ, αν θέλει να ελπίζει στη διεκδίκηση του τίτλου
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Εύκολες νίκες για
τους πρωτοπόρους 

Το   Διεθνές   Τουρνουά   Κ19   ετών
αποτέλεσε   τη συνέχεια   του   πολύ επι-
τυχημένου Διεθνούς Τουρνουά Κ17 &
YOUTH  INTERNATIONAL,  το οποίο
διεξήχθη τον  περασμένο Δεκέμβριο.
Στο Διεθνές   Τουρνουά Κ19 συμμετείχαν
56 αθλητές (28 ξένοι και 28 Κύπριοι)
από 9 χώρες. Την Παρασκευή, 3 Φε-
βρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η επί-
σημη έναρξη του Cyprus Junior Inter-

national 2017. Στη  συνέχεια έγιναν οι
συναντήσεις των προπονητών και των
διαιτητών μαζί με τον επιδιαιτητή των
αγώνων, ο οποίος τους υπενθύμισε τους
κανονισμούς δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην επεξήγηση στους νέους, τονίζοντας
τα καίρια σημεία που επιθυμεί να τη-
ρήσουν οι αθλητές. Ακολούθως είχαμε
τη διεξαγωγή των αγώνων από τις 3
μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου στο Πολυ-

προπονητήριο «Ευάγγελος   Φλωράκης»,
στον αγωνιστικό χώρο του οποίου το-
ποθετήθηκαν τέσσερα γήπεδα,  στα
οποία πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες
όλων των κατηγοριών.

Οι αγώνες ήταν εντυπωσιακοί και
περιείχαν εκπληκτικούς πόντους όπως
και   συγκλονιστικές ανατροπές. Οι αθλη-
τές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό,
ώστε να   εξασφαλίσουν την πρόκριση

στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης.
Οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν
καθώς και οι αγώνες, έγιναν υπό το
βλέμμα του νέου Ομοσπονδιακού Τε-
χνικού της Ομοσπονδίας Μπάτμιντον,
κ. Saber  Afif, αλλά και του Τεχνικού
Συμβούλου   της Ομοσπονδίας και ει-
δικού σε αναπτυξιακά θέματα Μπά-
τμιντον, κ. Martijn Van Dooremalen.
Σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό τομέα, το

κυπριακό μπάτμιντον κατέγραψε μεγάλη
επιτυχία στην κατηγορία του Διπλού
Γυναικών, όπου οι αθλήτριες Έλενα Χρι-
στοδούλου και Αναστασία Ζιντσίδου
κατέκτησαν τη δεύτερη θέση, ενώ οι
αθλήτριες Κλεοπάτρα Κχατάπ και Ιωάννα
Πίσση την τρίτη θέση καθώς και στην
κατηγορία του Μεικτού με την Αναστασία
Ζιντσίδου, η οποία κατέκτησε την τρίτη
θέση.

ΜΠΑΣΚΕΤ Κεραυνός και ΑΕΚ πέρασαν
εύκολα από Λεμεσό και Αυγόρου αντίστοιχα

ΜΠAΤΜΙΝΤΟΝ Δεύτερη θέση στο διπλό γυναικών με τις Έλενα Χριστοδούλου και Αναστασία Ζιντσίδου

Επιτυχές το «Cyprus Junior
International 2017»

Τη νίκη με 78-44 πήρε ο Κεραυνός
απέναντι στον Απόλλωνα, σε αναμέτρηση
που έγινε στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της
15ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κατηγορίας. Χωρίς
ξένους αγωνίστηκε ο Απόλλωνας, ενώ
δεν αγωνίστηκε ούτε ο Ηράκλης Πιττά-
κας. Αρκετό χρόνο συμμετοχής σε νεα-
ρούς καλαθοσφαιριστές έδωσε και ο
Χριστόφορος Λειβαδιώτης για τον Κε-
ραυνό. Κορυφαίοι του αγώνα ήταν οι
Μοχάμεντ Αμπουκάρ με 15 πόντους
(1 τρίποντο, 2 ασίστ) και ο Τέρελ Πάρκς
με 14 πόντους (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-25, 24-39,
35-63, 44-78

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (Λουκάς Αντωνίου):
Χριστοφίδης 2, Γεωργίου 13 (2), Κο-
ρωνίδης 3 (1), Πάπε 2, Γρίβας 3, Μα-
κρυγιάννης 8 (2), Σωφρονίου 4, Ηλιάδης,
Καμένος, Παναγίδης 9 (1).1

ΚΕΡΑΥΝΟΣ (Χριστόφορος Λειβα-
διώτης): Μιχαήλ 4, Ρος 4, Μπάρκερ 2,

Αμπουκάρ 15 (1), Παρκς 14, Ανδρέου
9, Νεοφύτου 2, Στυλιανού 9 (1), Θεοχα-
ρίδης 4, Μάρκου 2, Ο'Μπράιεν 11 (1).
Σταυρινίδης 2.

Δείγμα ανωτερότητας 

Η Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν η νικήτρια απέ-
ναντι στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου
με 69-54. Χωρίς τον Χάινς αγωνίστηκαν
οι γηπεδούχοι. Αρκετό χρόνο συμμετο-
χής σε όλους τους καλαθοσφαιριστές
τους έδωσαν και οι δύο τεχνικοί. Κορυ-
φαίος του αγώνα ήταν ο Τάιρελ Μπιγκς
με 13 πόντους (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ,
1 ασίστ).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-15, 21-39, 37-
57, 54-69
Ε.Ν. Παραλιμνίου (Νικόλας Παπα-
δόπουλος): Τομάς 10, Πυρίλλης,
Μπλέικς 11, Θωμά 4, Γουάσινγκτον 7,
Παπαδόπουλος 9 (1), Χαννούν 3 (1),
Ρέι 10, Ζάντης.
Πετρολίνα ΑΕΚ (Λίνος Γαβριήλ): Τόμας

8 (2), Μπρέζετς 7, Ντάσιτς 8, Πέτροβιτς
6 (2), Παντελή 7 (2), Παλάλας 6, Πίγκραμ
8, Μπιγκς 13 (1), Σιζόπουλος 2, Κουμής,
Τρισόκκας 4, Στυλιανού.

Τα αποτελέσματα:

Απόλλων-Κεραυνός 44-78

Ένωση-ΑΕΚ 54-69

ΑΠΟΕΛ-ΕΘΑ 73-69

Η βαθμολογία 

1. Κεραυνός 29

2. Πετρολίνα ΑΕΚ 26

3. ΑΠΟΕΛ 23

4. Ε. Ν. Παραλιμνίου 21

5. Ε.Θ.Α. Έγκωμης 18

6. Απόλλων 18

Επόμενη αγωνιστική 

Τρίτη 14/2

ΑΕΚ-Κεραυνός 19:00

ΑΠΟΕΛ-Απόλλων 19:00

Ένωση-ΕΘΑ 19:30
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Αυτοκίνητο Ενημέρωση

Από ρεκόρ σε ρεκόρ οι πωλήσεις της
θρυλικής Porsche. H γερμανική εταιρεία
κατάφερε να διαθέσει μέσα στο 2016
237.778 αυτοκίνητα στην παγκόσμια
αγορά. Αριθμός που ήταν κατά 6% με-
γαλύτερος από τις αντίστοιχες πωλήσεις
του 2015, σημειώνοντας για μια ακόμη
φορά ρεκόρ πωλήσεων. Μια επιτυχία
που επιβεβαιώνει την ανωτερότητα της
Porsche τόσο στην τεχνολογία όσο και
στον σχεδιασμό.

Πιο συγκεκριμένα, τα δύο τελευταία
χρόνια σχεδόν μισό εκατομμύριο πελάτες
έφυγαν με καινούργιο αυτοκίνητο από
τους εκθεσιακούς χώρους της εταιρείας
ανά τον κόσμο. Το 2015, η Porsche είχε
πουλήσει 225.121 οχήματα, μία επίδοση
που ήταν και τότε ρεκόρ στην ιστορία
της. Πέρυσι όμως, τα 237.778 μοντέλα
που διέθεσε πρόσθεσαν ακόμα ένα
ρεκόρ με την κάθε εμπορική περιφέρεια
στον πλανήτη να παρουσιάζει άνοδο σε
σχέση με το 2015.

Σε Ασία-Ειρηνικό, Αφρική και Μέση
Ανατολή, η Porsche πούλησε 93.212
αυτοκίνητα, μια επίδοση που συνιστά
αύξηση της τάξης του 6%. Άνοδο 5%
είχε και στην Ευρώπη, όπου παρέδωσε
78.975 αυτοκίνητα. Την ίδια αύξηση είχε
η εταιρεία και στις ΗΠΑ, πουλώντας
54.280 μονάδες. Ωστόσο στην Κίνα υπήρ-

ξε η μεγαλύτερη πρόοδος, καθώς παρα-
δόθηκαν πέρυσι 65.246 Porsche, 12%
περισσότερες από τις 58.009 του 2015.

Best seller μοντέλο της Porsche ήταν
πέρυσι η Macan, η οποία πούλησε 19%
περισσότερο, φτάνοντας στις 95.642 μο-
νάδες. Η Porsche 911 παραδόθηκε σε
32.409 πελάτες, 2% περισσότερους απ’
ό,τι το 2015. Ακόμα, 12.848 άνθρωποι
πρόλαβαν να αγοράσουν τη νέα 718
Boxster, μια επίδοση που αναμένεται
φέτος να ανέβει. Αισιοδοξία υπάρχει
και για τη δεύτερη γενιά της Panamera,
η οποία εμπλουτίζει την γκάμα της τόσο
με την έκδοση Executive με μακρύτερο
μεταξόνιο όσο και με την έκδοση shoo-
ting-brake που θα κάνει την πρώτη
παγκόσμιά της παρουσίαση στο Σαλόνι
Αυτοκινήτου της Γενεύης τον ερχόμενο
Μάρτιο. Άνοδος αναμένεται και για την
911 η οποία φέτος πλαισιώνεται και με
τις εκδόσεις GTS σε όλες της εκδόσεις
της γκάμας της.

Τέλος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
η Porsche -μέσα στο 2016- κατάφερε
να πάρει την πρώτη θέση σε έρευνα
αξιοπιστίας της J.D. Power APEAL για
την αγορά των ΗΠΑ. Επιπλέον, τα μον-
τέλα Porsche 911, Boxster και Macan
εξασφάλισαν την πρώτη θέση στην κα-
τηγορία τους. 

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τον μα-
ραθώνιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος
Ράλι η ομάδα της Ford. Τα Ford Fiesta
WRC κατάφεραν να πάρουν την πρώτη
και τρίτη θέση στο βάθρο, αποκαλύπτοντας
τους πρωταγωνιστικούς της στόχους. Με
τον τέσσερεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή
Sebastien Ogier στις τάξης της, και ένα
Fiesta απόλυτα ταυτισμένο με τους νέους
κανονισμούς, η ομάδα της M-Sport απέδειξε
ότι μπορεί διεκδικήσει στα ίσα τον παγκόσμιο
τίτλο τόσο στους οδηγούς όσο και στους
κατασκευαστές.

To 85ο Rally Automobile Monte Carlo
ήταν ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Ράλι 2017 και περιλάμβανε
17 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους
382.65 χιλιομέτρων. Η εκκίνηση δόθηκε
εμπρός από το Place du Casino στο Monte
Carlo και ο τερματισμός εμπρός από το
παλάτι της Πριγκίπισσας του Monaco.

Ο Sebastien Ogier πέρασε στην πρω-
τοπορία του αγώνα στο δεύτερο σκέλος
και από εκεί και πέρα δεν άφησε περιθώρια
στους αντιπάλους του. Απέφυγε τα λάθη
σε έναν πολύ απαιτητικό αγώνα για να
πάρει την τέταρτη στη σειρά νίκη του στο
Μόντε Κάρλο, την 39η στην καριέρα του
και φυσικά την πρώτη του με το Ford Fiesta
WRC. Ο Εσθονός Ott Tanak θα τον ακο-

λουθούσε στη δεύτερη θέση αλλά ένα μη-
χανικό πρόβλημα τον ανάγκασε να τερμα-
τίσει τελικά τρίτος. Ο τρίτος οδηγός της

ομάδας Elfyn Evans ταλαιπωρήθηκε από
τις επιλογές του στα λάστιχα, με αποτέλεσμα
ο Ουαλός να τερματίσει τον αγώνα στην 6η

θέση με το Fiesta του.
Με άκρως επιθετική σχεδίαση το νέο

«όπλο» της Ford σχεδιάστηκε από λευκό

χαρτί και πληροί όλες τις προδιαγραφές
των νέων κανονισμών. Ο υπερτροφοδο-
τούμενος Ecoboost 1,6 λίτρων αποδίδει
στα χαρτιά 380 ίππους και 450 Nm ροπής
ενώ χάρη στα αεροδυναμικά βοηθήματα
που «κοσμούν» το αμάξωμα, το νέο Fiesta
έχει σαφώς περισσότερο κράτημα.

Μετά το τέλος του αγώνα ο ιδιοκτήτης
της ομάδας Malcolm Wilson τόνισε. «Δεν
μπορώ να περιγράψω με λόγια τα συναι-
σθήματά μου. Αυτό που συνέβη είναι υπέ-
ροχο. Τα δύο αυτοκίνητά μας στο βάθρο
των νικητών στον πρώτο αγώνα της σεζόν -
και μάλιστα με νέους κανονισμούς- απο-
δεικνύει τον επαγγελματισμό και την πολύ
καλή δουλειά που κάνουμε σαν ομάδα.
Έχουμε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και τρεις
οδηγούς που έχουν τα φόντα να κερδίζουν
ειδικές διαδρομές και αγώνες. Είμαι σίγουρος
ότι η επιτυχία μας αυτή θα έχει συνέχεια».

«Το αίσθημα να κερδίζεις το ράλι του
Μόντε Κάρλο είναι υπέροχο. Ιδιαίτερα
φέτος, που είχαμε να αντιμετωπίσουμε όχι
μόνο τον μεγάλο ανταγωνισμό, αλλά και
ένα νέο αυτοκίνητο και νέους κανονισμούς»,
δήλωσε ο νικητής Sébastien Ogier, και συ-
νέχισε, «Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να
κάνουμε στην ομάδα, αλλά το αποτέλεσμα
της πρεμιέρας μου επιτρέπει να είμαι αι-
σιόδοξος για τη συνέχεια. 

Η Jaguar Land Rover αποτελεί τη μεγα-
λύτερη παραγωγό αυτοκινήτων στη Βρε-
τανία, όντας υπεύθυνη για το 30% πα-
ραγωγής ντόπιων αυτοκινήτων της χώρας
τον περασμένο χρόνο. Την είδηση κυ-
κλοφόρησε το Society of Motor Manu-
facturers and Traders (SMMT) στο ΗΒ,
δηλώνοντας ταυτόχρονα πως παράχθη-
καν συνολικά 1,727,471 οχήματα από
όλες τις εταιρείες στη Βρετανία το 2016.

Τα τρία εργοστάσια της Jaguar Land
Rover σε Liverpool και στα Δυτικά Mid-
lands ανέβασαν την παραγωγή τους στο
ΗΒ κατά 8%, με 544,401 οχήματα. Τα
πέντε από τα δέκα δημοφιλέστερα στον
κόσμο βρετανικά αυτοκίνητα είναι δη-
μιουργήματα της Jaguar Land Rover. 

Οι νέοι αυτοί αριθμοί υπογραμμίζουν
την επιτυχία της δραματικής μεταμόρ-
φωσης που πραγματοποίησε η Jaguar
Land Rover, ανεβάζοντας την παραγωγή
της κατά 240% από το 2009 σε όλα τα
εργοστάσιά της στη Βρετανία. Τότε πα-
ρήγαγε μόλις 158.000 οχήματα τον χρόνο. 

Ο Andy Goss, Διευθυντής Παγκόσμιων
Πωλήσεων της Jaguar Land Rover, δήλωσε:
«Η Jaguar Land Rover έδειξε για ακόμη
μια χρονιά πως η επένδυση σε νέα μοντέλα,
ικανότητες και τεχνολογία είναι υψίστης
σημασίας για το μέλλον της αυτοκινητο-
βιομηχανίας της Βρετανίας. Το να είμαστε
και πάλι στην κορυφή της βιομηχανίας
του ΗΒ είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Εί-
μαστε περήφανοι που αποτελούμε
μια βρετανική εταιρεία και δε-
σμευόμαστε να διατηρήσουμε την
παραγωγή μας ως έναν από τους
μεγαλύτερους λίθους της βρε-
τανικής οικονομίας».

Το ρεκόρ αυτό της εταιρείας
ήρθε ξανά λόγω του μεγάλου
επενδυτικού σχεδίου της, με 15
ολοκαίνουργια μοντέλα στην αγο-
ρά. Για παράδειγμα, το Jaguar F-
PACE - το πιο δημοφιλές αυτοκίνητε
πλέον της Jaguar - ανέβασε την παρα-
γωγή κατά 67%, ενώ το Range Rover
Evoque, έμεινε στην κορυφή μετά την

κυκλοφορία της έκδοσης Convertible.
Από το 2010 η Jaguar έχει επενδύσει

γύρω στα τέσσερα δισεκατομμύρια λίρες
στα τέσσερα βρετανικά του εργοστάσια
που έχουν συνολικά δέκα γραμμές πα-

ραγωγής, αλλά και την παραγωγή
τον πετρελαιοκινητήρων Ingenium.

Η επένδυση αυτή συμπεριλάμ-
βανε και το μεγαλύτερο εργα-
στήριο αλουμινένιων κατα-
σκευών, δυο υπερσύγχρονες
γραμμές πρεσαρίσματος και
πολλές άλλες τεχνολογικές ανα-
βαθμίσεις. Ταυτόχρονα η εται-
ρεία αύξησε το ανθρώπινο δυ-
ναμικό της από 7.700 (2010)
σε 19.000 εργαζόμενους φέτος,
ανοίγοντας πάρα πολλές θέσεις

εργασίας.
Με κόστος παραγωγής γύρω

στα £3 δις κάθε χρόνο, η Jaguar Land
Rover θα συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη
συνεχώς, ικανοποιώντας καταναλωτές
σε όλο τον κόσμο.

Porsche: Έκανε ρεκόρ
πωλήσεων το 2016

Jaguar / Land Rover: Πάντα στην κορυφή της Μ. Βρετανίας

Ford: Σαρωτική στην πρεμιέρα 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

Η 13η ιπποδρομιακή συνάντηση του 2017
Ιπποδρομίες

Στην προηγούμενη έκδοσή μας φιλο-
ξενήθηκε επάξια ο ΜΑΡΑΘΩΝ, ο πρώ-
τος γέννημα του 1945 και ιδιοκτησίας
και ιπποπαραγωγής του Δημήτρη και
Πρόδρομου Παπαπροδρόμου. Οι
σπουδαίες επιτυχίες του οδήγησαν
τους δυο να δώσουν το ίδιο όνομα
στο αρσενικό πουλάρι του Προύτεντ
Γκάλαχαντ και της Φρύνης, που γεννή-
θηκε τον Μάρτιο του 1962. Ο ΜΑΡΑ-
ΘΩΝ ο δεύτερος δικαίωσε απόλυτα
τους ιδιοκτήτες του, αφού βάδισε στα

χνάρια του ομώνυμού του. Διαγωνί-
στηκε 34 φορές και νίκησε σε 15 ιππο-
δρομίες. Ανάμεσά τους και 10 πλασέ.
Ανάμεσα στις επιτυχίες του και 3 κλα-
σικές ιπποδρομίες. Τα κύπελλα Ρέτζι-
μεντ, Μίλιταρυ και Ιδιοκτητών.
Καλύτερή του σεζόν το 1965, όπου
σαν 3ετής κέρδισε 10 νίκες! Στα 4 του
χρόνια παρουσίασε χωλότητα και
έκανε τακτικά αποχή. Συνέχισε να
αγωνίζεται σποραδικά και πέτυχε και 2
νίκες του στα 8 χρόνια του. Μόνιμος

προπονητής του ο Πρόδρομος Παπα-
προδρόμου. Ο αναβάτης Φέλιξ Οζέρι
τον οδήγησε 11 φορές στην επιτυχία,
ενώ πήρε από μια νίκη με τους Νικολή
Κωλέττη, Λούκα Σάββα, Σάββα Γεωρ-
γίου και Κόκο Νικολάου. Ο ΜΑΡΑΘΩΝ
ο δεύτερος δεν είχε τα πνεμόνια και
τις αντοχές του πρώτου, αλλά είχε πε-
ρισσότερη σβελτάδα, γι’ αυτό και είχε
τις περισσότερες και μεγαλύτερες επι-
τυχίες του σε μικρές και μεσαίες απο-
στάσεις.

1η Ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΖΑ (6) Δημητσάνης [+] 59.0

2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (3) Κ. Καποδίστριας [+] 57.0

3 ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.0

4 ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ (7) Δ. Κεφάλας [&] 54.5

5 ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ (4) Π. Λάος [+] 53.0

6 ΑΝΤΙΦΥΜΟΣ (2) Μ. Κωνσταντίνου [+] 52.5

7 ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ (1) Γ. Ευτυχίου [+] 50.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.5 κιλό

2η Ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μμ 1500 μέτρα

1 ΒΡΟΝΤΕΑΣ (5) Δ. Κεφάλας 59.0

2 ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ (3) Κ. Καποδίστριας [+] 57.0

3 ΣΕΙΣΜΟΣ (7) Α.Α. Αθανασίου [+] 55.5

4 ΟΣΚΑΡΙΔΗΣ (2) Δημητσάνης [+] 55.0

5 ΜΑΝΤΙΟΣ (1) Χρ. Χριστοφόρου [&] 54.0

6 ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ (8) Χ. Χατζηπαναγιώτου 53.0

7 ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ (6) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.5

8 ΦΙΛΙΤΣΑ (4) Π. Λάος [+] 49.0

3η Ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μμ 1600 μέτρα

1 ΣΕΡ ΘΕΟ (1) Γ. Σταυρινίδης [+] 66.0

2 ΛΕΒΑΝΤΕΣ (2) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 63.0

3 ΡΕΤ ΣΑΝ (6) Κ. Καποδίστριας 60.5

4 ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (5) Δημητσάνης 58.5

5 ΚΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ (4) Δ. Κεφάλας 51.0

6 ΜΙΣΤΕΡ ΠΑΠΣ (3) Σ. Μετίν [+] 50.0

4η Ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μμ 1500 μέτρα

1 ΠΙΚΛΗΣ (6) Χρ. Χριστοφόρου [+] 59.0

2 ΑΙΜΙΛΙΑ (4) Ν. Κ. Τσιακκούρας 57.5

3 ΣΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (1) Δ. Κεφάλας [#] 57.0

4 ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

5 ΑΡΑΔΙΠΠΑΚΗΣ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.5

6 ΚΡΙΜΑΙΑ (2) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.5

7 ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ (3) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 53.0

8 ΛΕΒΕΝΤΟΥΛΑ (8) Δημητσάνης [+] 52.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.5 κιλά.

5η Ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μμ 1500 μέτρα

1 ΛΕΙΤΥ ΑΛΑΝΙΑΡΑ (4) Π. Λάος [#] 59.0

2 ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΖΑΚΑΙΟΣ (10) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 57.5

3 ΤΙΤΑΝΑΣ (2) Δ. Κεφάλας 57.5

4 ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ (9) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.0

5 ΝΙΤΣΟΥΑ (12) Γ. Ευτυχίου [+] 57.0

6 ΑΝΝ ΡΟΖΜΑΡΙ (6) Α.Α. Αθανασίου [+] 55.5

7 ΣΑΒΑΝ ΚΡΙΣΤΥ (8) Χ. Λ. Ανδρέου [#] 55.5

8 ΜΑΝΑΜΟΝΟΜΙΑ (1) Π. Καράμανος (μ) 55.0

9 ΑΡΧΙΠΠΗ (11) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 54.5

10 ΑΝΑΜΠΕΛΑ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.5

11 ΚΑΖΑΚ ΡΟΟΥΖ (7) Μ. Κ. Πέππος [+] 53.0

12 ΣΟΥΗΤ ΚΑΤ (5) Σ. Μετίν [+] 53.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.0 κιλά.

6η Ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μμ 1000 μέτρα

1 ΝΕΑΡΟΣ (11) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+]

59.0

2 ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ (7) Α. Π. Μιτσίδης 59.0

3 ΣΑΒΑΝ ΚΑΡΜΕΛΛΑ (10) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 57.5

4 ΚΑΗΛΑ (3) Γ. Ευτυχίου [+] 57.0

5 ΜΑΡΙΤΟΝΙΑ (1) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.0

6 ΦΡΗΤΟΜ (5) Π. Λ. Ανδρέου [+][@] 57.0

7 ΤΑΤΣΑ ΜΙΑ (12) Π. Λάος [+] 56.0

8 ΜΙΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ (4) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 55.0

9 ΣΟΛΑΡ ΠΕΡΛ (9) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.0

10 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΟΗ (2) Σ. Μετίν [+] 53.5

11 ΣΕΡ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ (6) Π. Καράμανος (μ) [+] 51.0

12 ΣΟΥΗΤ ΡΑΠ (8) Γ. Σταυρινίδης [+] 51.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

7η Ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μμ 1500 μέτρα

1 ΣΟΛΟΜΑ (3) Δ. Κεφάλας [+] 61.0

2 ΣΤΟΡΥ (5) Α.Α. Αθανασίου [+] 60.5

3 ΜΠΕΙΠΥ ΜΠΟΥ ΜΠΟΥ (1) Μ. Κωνσταντίνου [+] 59.5

4 ΤΣΙΑΒΕΖ (8) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 59.0

5 ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ ΑΓΚΕΗΝ (2) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.5

6 ΡΕΤ ΕΗΛ (11) Κ. Καποδίστριας [+] 57.5

7 ΡΕΤΛΙΣΙΟΥΣ (7) Π. Αθανασίου [+] 57.5

8 ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ (4) Ι. Μεσιήτης [+] 55.0

9 ΕΑΡΙΝΟΣ (10) Μ. Κ. Πέππος 55.0

10 ΦΟΥΤΖΙ (6) Γ. Σταυρινίδης [+] 54.5

11 ΜΠΟΛΤ ΝΤΑΝΣΕΡ (9) Γ. Ευτυχίου [+] 49.0

8η Ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΟΡΤΕΝΣ (5) Α.Α. Αθανασίου 59.0

2 ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ (7) Χρ. Χριστοφόρου [+] 57.5

3 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ (9) Δημητσάνης [+] 57.0

4 ΖΟΥΖΟΥΝΑ (4) Δ. Κεφάλας [+] 56.5

5 ΜΕΝΙΠΠΟΣ (6) Π. Αθανασίου [+] 56.0

6 ΠΟΥΡΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΤΖΟΗ (2) Κ. Καποδίστριας [+] 55.5

7 ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ (8) Μ. Κ. Πέππος [+] 54.0

8 ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ (10) Μ. Α. Αριστοδήμου [#] 53.5

9 ΡΕΝΑΚΙ (3) Π. Λάος [+] 53.0

10 ΝΕΦΕΛΗ (12) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 51.0

11 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ (11) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 0.5 κιλό

9η Ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μμ 1200 μέτρα

1 ΒΙΤΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (1) Μ. Κ. Πέππος [+] 67.5

2 ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ (4) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 66.5

3 ΘΕΟΓΟΝΙΑ (2) Μ. Κωνσταντίνου [+] 58.5

4 ΥΛΑΙΟΣ (10) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.5

5 ΕΥΡΩΤΑΣ (11) Κ. Καποδίστριας 57.0

6 ΝΤΟΠΡΟΣ (9) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.5

7 ΤΡΑΜΠΑΣ (7) Δ. Κεφάλας [+] 53.0

8 ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ (12) Δημητσάνης [+] 52.0

9 ΓΡΑΝΙΚΟΣ (6) Π. Αθανασίου [+] 50.5

10 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟΣ (8) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 50.5

11 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙΛΗΣ (3) Σ. Μετίν [+] 50.0

12 ΜΑΡΙΤΑΣΣ (5) 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.

ΑΛΟΓΟ ΘΡΥΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ

Η απάθεια που επιδεικνύει ο Σύνδε-
σμος Ιδιοκτητών και η Λέσχη Ιππο-
δρομιών όσον αφορά τα χρόνια
προβλήματα που ταλανίζουν την
ιδιοκτησία και τους ιπποπαραγωγούς
είναι πρωτοφανής, και οι όποιες
ενέργειες που έχουν αναληφθεί κατά
καιρούς δεν ήταν επαρκείς και ούτε
οι ενδεδειγμένες για να επιλύσουν
τα προβλήματα και να δημιουργή-
σουν ανάπτυξη και προοπτική για
την ιππική βιομηχανία. Εδώ και μια
10ετία και πλέον οι σχέσεις των δυο
(Ιδιοκτητών και Λέσχης) έχει περάσει
από μύρια κύματα, βασικά λόγω της
προσωπικής κόντρας Λουκή Ιωακείμ
και Χάρη Σταυράκη. Μιας προσωπι-
κής αντιπαράθεσης που συμπαρέ-
συρε σε αυτή τα δυο Σώματα και
μόνο προβλήματα και κακό προκά-

λεσε στις σχέσεις τους και στο
άθλημα γενικότερα. Πραγματικά από
τότε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών έχει
χάσει τον προσανατολισμό του και
δεν υπηρετεί τα μέλη του και τα
συμφέροντά του ως όφειλε, η δε
Λέσχη Ιπποδρομιών αντιμετωπίζει
τον σύνδεσμο και τα μέλη του με
αδιαφορία και με αντιπαλότητα, και
η διαρκής αυτή αντιπαράθεση, η
απαράδεκτη απάθεια και η αχρεί-
αστη κόντρα επιδεινώνει την κατά-
σταση στην ιππική βιομηχανία. Αν
λοιπόν ΣΙΔΙΚ και ΛΙΛ δεν αναλογι-
στούν ότι δεν έχουν δικαίωμα να
ενεργούν με ιδιοτέλεια και ανειλικρί-
νεια, τότε θα έρθουν ακόμη χειρότε-
ρες ημέρες για το άθλημα και θα
είναι τεράστιο το μερίδιο ευθύνης
και των δυο Σωμάτων.

1Η ΚΟΥΡΣΑ Κλάση

Η ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΖΑ τρέχει μετά από μικρό
ρεπό και καλά προπονημένη διαθέτει
την κλάση να κερδίσει τον ΠΑΝΑΘΗ-
ΝΑΪΚΟ που είναι σε φόρμα και να
ανέλθει στην Α’ Κλάση. Αμειβόμενη
θέση διεκδικεί και ο ικανός σπρίντερ
ΧΑΒΑΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ Ανώτερος

Ο καλός ΒΡΟΝΤΕΑΣ είναι ανώτερος
στον όμιλο και θα στα 1500 μέτρα θα
είναι ο νικητής. Αμειβόμενη θέση διεκ-
δικούν ο ΟΣΚΑΡΙΔΗΣ που είναι σε πο-
ρεία ανόδου και ο ΣΕΙΣΜΟΣ που δεν
έδειξε ενδιαφέρον στην τελευταία
κούρσα του.

3Η ΚΟΥΡΣΑ Υπόθεση για 2

Μάχη για δυο στο κύπελλο «Αιμίλιου
Ταβερνάρη», όπου θα συγκρουστούν
οι κλασικοί ΛΕΒΑΝΤΕΣ και ΣΕΡ ΘΕΟ.
Ελαφρύ προβάδισμα έχει ο νεότερος
Λεβάντες. Αμειβόμενη θέση διεκδικούν
ο κλασικός ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ και ο δυναμι-
κός ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΣΑΝ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ Δύσκολη

Ο ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ είναι σε πορεία
ανόδου και έχει τα φόντα να κερδίσει
την πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Βασι-
κότεροι αντίπαλοί του η πανέτοιμη
πλέον ΑΙΜΙΛΙΑ και ο σταθερός ΣΕΡ
ΣΩΤΤΟΣ. Διάκριση διεκδικεί και ο βελ-
τιωμένος ΠΙΚΛΗΣ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ Φόρμα

Ο ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ είναι σε
άνοδο φόρμας και έχει τα φόντα να
επικρατήσει. Αμειβόμενη θέση διεκδι-
κούν οι ικανοί στον όμιλο ΑΡΧΙΠΠΗ
και ΤΙΤΑΝΑΣ. Αουτσάιντερ προβάλλει
η φιλότιμη ΛΕΪΤΥ ΑΛΑΝΙΑΡΑ. Καλοί
για το τέτρακαστ οι ΜΑΝΑΜΟΝΟΜΙΑ
και ΑΝΑΜΠΕΛΛΑ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ Πανέτοιμος

Ο ΝΕΑΡΟΣ πανέτοιμος πλέον και προ-
ερχόμενος από ενδεικτική εμφάνιση θα
είναι ο νικητής. Θέση στους πρώτους
διεκδικούν οι βελτιωμένοι ΣΟΛΑΡ
ΠΕΡΛ και ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΜΠΟΗ. Να μην
αγνοηθεί η ικανή στον όμιλο ΤΑΤΣΑ
ΜΙΑ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ Βελτιώνεται

Η ΜΠΕΪΠΥ ΜΠΟΥ ΜΠΟΫ βελτιώνεται
από κούρσα σε κούρσα κι θα μονομα-
χήσει για τη νίκη με τον πανέτοιμο
ΤΣΙΑΒΕΖ. Αμειβόμενη θέση διεκδικούν
ο φιλότιμος ΦΟΥΤΖΙ και ο βελτιωμέ-
νος ΕΑΡΙΝΟΣ. Για το τέτρακαστ ο ΑΛ
ΚΑΠΟΝΕ ΑΓΚΕΗΝ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ Ετοιμότητα

Ο ΠΟΥΡΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΤΖΟΗ με κούρσα
στο ενεργητικό του θα παρουσιαστεί
σε ετοιμότητα και διεκδικεί τη νίκη από
τη δυναμική ΖΟΥΖΟΥΝΑ και τη φιλό-
τιμη ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ. Αουτσάιντερ προ-
βάλλει ο ικανός αλλά ασταθής ΝΕΒΕΡ
ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ Σταθεροποίησε

Ο ΥΛΑΙΟΣ σταθεροποίησε τη φόρμα
του σε υψηλό επίπεδο και διεκδικεί με
πρώτη τύχη τη νίκη. Βασικότεροι αντί-
παλοί του ο ισχυρός σπρίντερ ΒΙΤΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ και ο ανανεωμένος ΝΤΟ-
ΠΡΟΣ. Αμειβόμενη θέση διεκδικεί η
μαχητική ΘΕΟΓΟΝΙΑ.

ΛΕΒΑΝΤΕΣ εναντίον ΣΕΡ ΘΕΟ

Απαράδεκτη απάθεια
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Φρίξος ΚυρίάΚου

Ε
βδομάδα Γιουρόπα Λιγκ,

εβδομάδα αποστολής του
ΑΠΟΕΛ στο Μπιλμπάο κόν-
τρα στην τοπική Αθλέτικ.
Ευκαιρία και για λίγο... ρετρό.

Όλοι θα θυμούνται την πρόκριση της
ομάδας στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ
το 2012 και την ήττα με 3-0 από την Ατ-
λέτικο Μαδρίτης. Όμως η 1η της συμ-
μετοχή σε τελικό της διοργάνωσης είναι
αυτή που έχει καταγραφεί στην ιστορία.
Έγινε ακριβώς 40 χρόνια πριν. Την πε-
ρίοδο ‘76-’77, όταν η Ατλέτικο Μπιλμπάο
(στο τέλος της χρονιάς μετονομάστηκε
έπειτα από 45 χρόνια ξανά σε Αθλέτικ)
έκανε μία εξαιρετική πορεία, διεκδι-
κώντας σε κάποια φάση τρεις τίτλους
και μένοντας τελικά χωρίς τρόπαιο. Ας
πάμε, λοιπόν, 40 χρόνια πίσω για μία
μίνι αναδρομή.

Η Μπιλμπάο τερμάτισε 5η στο πρωτά-
θλημα της περιόδου ‘75-’76 και, με τα τότε
δεδομένα, απέκτησε το δικαίωμα να αγω-
νιστεί στο κύπελλο ΟΥΕΦΑ, αφού οι κο-
ρυφαίες ποδοσφαιρικά χώρες είχαν δι-
καίωμα συμμετοχής τριών ομάδων. Το
Καλοκαίρι, η Διοίκηση του βασκικού συλ-
λόγου αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον
προπονητή Ραφαέλ Ιριόντο και να προ-
ωθήσει τον βοηθό του Κόλντο Αγκίρε. Ο
Αγκίρε ήταν μόλις 37 ετών, γέννημα θρέμμα
της ομάδας, με μεγάλη καριέρα και στην
Ατλέτικο και την Εθνική. Ο Αγκίρε ζήτησε
μόνο την απόκτηση ενός φτασμένου πο-
δοσφαιριστή, Βάσκου φυσικά, και στο
Μπιλμπάο αφίχθη ο διεθνής μέσος Τσου-
ρούκα. Λίγους μήνες πριν είχε οδηγήσει
τη Χιχόν στο εκπληκτικό 5-2 μέσα στο
Μπιλμπάο. Υπήρχε και ένα θέμα στο κέντρο
της άμυνας, αλλά ο Αγκίρε αποφάσισε να
ποντάρει σε δύο 20χρονους. Αμφότεροι
έγραψαν τη δική τους ιστορία. Ο Αλεσάνκο
διέγραψε τεράστια καριέρα στις Μπιλμπάο,
Μπαρσελόνα και Εθνική Ισπανίας. Εξαι-
ρετικός αμυντικός και διεθνής ο Γκοϊκοετσέα.
Αλλά έμεινε στην ιστορία ως ο «Χασάπης»,
για το δολοφονικό φάουλ που παραλίγο
να βάλει τέλος στην καριέρα του Μαραντόνα.
Το ρόστερ της ήταν πολύ δυνατό, με τους
βετεράνους πρώην διεθνείς Ιρίμπαρ (θρυ-
λικός τερματοφύλακας) και Τέχου Ρόχο,
τον διεθνή στόπερ Μιγκέλ Άγχελ Βιγιάρ
(μετέπειτα Πρόεδρος της Ομοσπονδίας),
τον μέσο και μετέπειτα σπουδαίο τεχνικό
Ιρουρέτα και τον επίσης διεθνή σκόρερ
Ντάνι (δύο χρόνια μετά ήταν ο κορυφαίος
της Εθνικής στο Μουντιάλ της Αργεντινής).
Καλή μονάδα και ο επιθετικός μέσος
Κάρλος Ρουίθ. Η Μπιλμπάο είχε προϋπο-
θέσεις για να κάνει καλή πορεία σε όλες τις
διοργανώσεις. Σε μία εποχή που στην
Ισπανία και σχεδόν σε όλες τις χώρες οι
ομάδες μπορούσαν να έχουν δύο ξένους,
το ντεζαβαντάζ από την παρουσία και μόνο
Βάσκων παικτών ήταν μικρότερο. 

Στο πρωτάθλημα η Ρεάλ ήταν η κά-
τοχος του τίτλου, η Μπαρσελόνα το φα-
βορί, η Ατλέτικο το μεγάλο αουτσάιντερ.
Η «Βασίλισσα» καταποντίστηκε, στο
τέλος τερμάτισε 9η, η Μπιλμπάο κατά-
φερε ώς ένα σημείο (μέχρι τον Μάρτιο)
να ακολουθήσει την «Μπάρτσα» και
την Ατλέτικο στην κούρσα του τίτλου,
αλλά έμεινε πίσω και τερμάτισε 3η με 8
βαθμούς διαφορά από την πρωταθλήτρια

ομάδα της Μαδρίτης. Κατάφερε πάντως
να κερδίσει μέσα στο Καμπ Νου και να
καταβάλει εις διπλούν τη Ρεάλ. 

Στα κύπελλα και κυρίως στο κύπελλο
ΟΥΕΦΑ η πορεία ήταν διαφορετική. Η
Μπιλμπάο έφτασε στους τελικούς, αλλά
έμεινε χωρίς τίτλο. Στο κύπελλο Ισπανίας
έχασε στα πέναλτι από την Μπετίς (2-2
ο αγώνας). Στην Ευρώπη, η πορεία της
ήταν όμως πολύ πιο εντυπωσιακή. 

ΟΥΕΦΑ με θηρία

Στη διοργάνωση συμμετείχαν τότε 64
ομάδες, οπότε ο μάξιμουμ αριθμός ήταν
12 (με τον διπλό τελικό) σε νοκ άουτ
αγώνες. Το επίπεδο και ο βαθμός δυ-
σκολίας σαφώς υψηλότερος, αφού έλει-
παν μόνο οι πρωταθλήτριες και οι κυ-
πελλούχοι. Πέραν από τις ιταλικές, ισπα-
νικές, αγγλικές, γαλλικές και γερμανικές
ομάδες, μεγάλη ισχύ είχαν και οι Βέλγοι
κι οι Ολλανδοί. Έτσι, στην εκκίνηση του
Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ της περιόδου ‘76-
’77 βρέθηκαν οι: Μπαρσελόνα, Μίλαν,
Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
Μάντσεστερ Σίτι, Σάλκε, Καϊζερσλάουτερν
(απέκλεισε στον 1ο γύρο την ΕΝΠ) Άγιαξ
και Πόρτο. Οι ομάδες από τις ανατολικές
χώρες απαγόρευαν στους παίκτες τους
να φύγουν στο εξωτερικό (μόνο οι Γι-
ουγκοσλάβοι το έκαναν έπειτα από 28
χρόνια) και σαφώς η ισχύς τους ήταν
πολύ πιο μεγάλη από τώρα. 

Η Μπιλμπάο βρήκε αρχικά μπροστά
της την, κατά τεκμήριο, καλύτερη ομάδα
εκείνης της εποχής στην Ουγγαρία, την
Ούιπεστ. Έχασε με 1-0 στη Βουδαπέστη,
αλλά στον «λάκκο των Λεόντων», στο
«Σαν Μαμές», ήταν λιοντάρι και κέρδισε
με το επιβλητικό 5-0, αφού προηγήθηκε
με 4-0 στο ημίχρονο. Τρία γκολ έβαλε ο
Ντάνι και δύο ο Ρόχο. Στον 2ο γύρο,
πήρε ισοπαλία 1-1 (ισοφάρισε ο Ματα-

ριάγα) στη Βασιλεία και κέρδισε 3-1 στο
Μπιλμπάο με δύο γκολ του Κάρλος και
ένα του Βιλάρ. Και μετά ήρθαν τα πιο
δύσκολα. Απέναντί της βρέθηκε η Μίλαν. 

Δραματική πρόκριση

Ακατάλληλα για καρδιακούς ήταν τα
δύο παιχνίδια με τους Μιλανέζους. Στο
«Σαν Μαμές» η ιταλική ομάδα προηγή-
θηκε με τον Φάμπιο Καπέλο και έφερε
ζόρια, αλλά η βραδιά είχε δρόμο. Η
Μπιλμπάο απάντησε στο 45’ με τον
Ντάνι και, με την έναρξη του β’ μέρους,
προηγήθηκε με τον Κάρλος. Σε ένα τρί-
λεπτο, Ντάνι και Κάρλος έκαναν τη βρα-
διά ονειρώδη, αφού σκόραραν στο 83’
και στο 86’, με την Μπιλμπάο να θριαμ-
βεύει με 4-1 και ν’ αποκτά τεράστιο
προβάδισμα πρόκρισης. Για να μπει
όμως στους «8» έπρεπε να κάνει δια-
δρομές μεταξύ παράδεισου - κόλασης
κι αντίστροφα. Στο ημίχρονο όλα καλά,
0-0, αλλά στο 60’ η Μίλαν πήρε προβά-
δισμα δύο γκολ και στο 84’ με πέναλτι

έκανε το 3-0 μέσα σε ντελίριο ενθου-
σιασμού. Η Μπιλμπάο είχε όμως απάν-
τηση, στο 88’ κέρδισε πέναλτι και ο Μα-
ταριάγα μείωσε σε 3-1. 

Adios «Barca» και Cruyff

Στους «8» η κληρωτίδα έφερε τον ισπανικό
εμφύλιο. Μπιλμπάο - Μπαρσελόνα. Στο
«Σαν Μαμές» οι Βάσκοι απάντησαν δις
στο γκολ του Ασένσι και με σκόρερ τους
Τσουρούκα, Ντάνι πήγαν με ισχνό αβαντάζ
στη Βαρκελώνη. Ο Ιρουρέτα δύο φορές
έδωσε προβάδισμα στην Μπιλμπάο (13’,
29’) και, παρά τα δύο γκολ του Γιόχαν
Κρόιφ, η Αθλέτικ άντεξε, πήρε το 2-2 και
προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Παραλίγο… ΑΕΚ

Στους «4» είχε περάσει η πανίσχυρη
Γιουβέντους, αλλά οι άλλες δύο ομάδες
βρέθηκαν ανέλπιστα εκεί. Η ΑΕΚ Αθη-
νών (που στην πορεία είχε αποκλείσει
τις Ντέρμπι, Ντιναμό Μόσχας, Ερυθρό
Αστέρα και ΚΠΡ) και η βελγική Μό-

λενμπεεκ, που έχει διαλυθεί εδώ και
μερικά χρόνια. Η Μόλενμπεεκ βρέθηκε
στον δρόμο της Μπιλμπάο, που πέρασε
πάντως δύσκολες ώρες και χρειάστηκε
το εκτός έδρας του Τσουρούκα για να
περάσει (1-1 και 0-0 οι αγώνες).  

Οι τελικοί

Στο «Κομουνάλε» του Τορίνο η Μπιλμ-
πάο πιέστηκε στα πρώτα λεπτά και δέ-
χτηκε γκολ στο 15’ με τον Ταρντέλι. Στο
υπόλοιπο του αγώνα είχε τις στιγμές
για τέρμα, από την άλλη όμως η Γιου-
βέντους είχε περισσότερες. Τίνγκα το
«Σαν Μαμές» 14 μέρες μετά (18 Μαΐου),
με 43 χιλιάδες κόσμου. Η απειρία του
Αλεσάνκο έδωσε την ευκαιρία στον
σπουδαίο Μπέτεγκα μόλις στο 7’ να
μείνει ελεύθερος στην περιοχή και να
ανοίξει το σκορ. Η Μπιλμπάο ήθελε
τρία γκολ. Απάντησε άμεσα, στο 11’ με
τον Τσουρούκα. Πίεσε για το 2ο, έχασε
ευκαιρίες (ο Τζοφ έκανε δύο σπουδαίες
επεμβάσεις) και πέτυχε άλλο ένα γκολ
που δεν μέτρησε (προηγήθηκε χέρι).
Στην επανάληψη ο ρυθμός της δεν ήταν
το ίδιο καλός, ανέβηκε και η Γιουβέντους.
Η ανατροπή έμοιαζε αδύνατη, αλλά στο
83’, από εκτέλεση κόρνερ, ο Κάρλος
(μπήκε σαν αλλαγή) έκανε με κεφαλιά
το 2-1. Η βασκική ομάδα πίεσε στον
λίγο χρόνο που απέμενε για το 3ο γκολ,
αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η κούπα πήγε
στο Τορίνο, η Μπιλμπάο έμεινε με τη
μεγάλη προσπάθεια. Έναν μήνα μετά
έχασε, όπως προαναφέραμε, και στον
τελικό του κυπέλλου Ισπανίας. Η ομάδα
εκείνη έκανε άλλη μία καλή χρονιά (3η
τη σεζόν ‘77-’78) και άρχισε να ανανε-
ώνεται. Πέρασε τρεις μέτριες χρονιές,
αλλά έδειξε σαφή σημάδια ανάκαμψης.
Στα 1983 κατέκτησε το πρωτάθλημα
και έναν χρόνο μετά το νταμπλ. 
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Όταν η Μπιλμπάο ακουμπούσε

το κύπελλο ΟΥΕΦΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σαράντα ακριβώς χρόνια πριν και μετά από μία καταπληκτική πορεία,

η βασκική ομάδα έφτασε για 1η φορά μία ανάσα από το να σηκώσει το ευρωπαϊκό τρόπαιο

Η ομάδα της Μπιλμπάο

την περίοδο ́ 76-΄77.

Το τότε αστέρι της ομάδας

Ντάνι, στη διάρκεια του

επαναληπτικού τελικού

απέναντι στη Γιουβέντους.
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Ο Πλατανιάς ανακοίνωσε χθες την από-
κτηση του Βαντίμ Σεβτσούκ. Ο Ουκρανός
τερματοφύλακας υπέγραψε συμβόλαιο
συνεργασίας 2,5 ετών με την ομάδα των
Χανίων, όπου και θα αγωνίζεται στην
Κ-20 των Κρητικών. Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση: «Η ΠΑΕ Πλατανιάς Χανίων
ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελ-
ματικού συμβολαίου με τον Βαντίμ Σεβ-
τσούκ (Vadym Shevchuk). Ο γεννημένος
στις 27-7-98 Ουκρανός γκολκίπερ υπέ-
γραψε μέχρι το 2019 και θα ενσωματωθεί
στην Κ20.»

Η
χειμερινή μετεγγραφική

περίοδος ανήκει στο πα-
ρελθόν, κάτι που σημαίνει
πως οι άμεσες υποχρε-
ώσεις του Νίκου Λυμπε-

ρόπουλου θα μειωθούν. Τουλάχιστον
για το προσεχές χρονικό διάστημα, ο
τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού
θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων,
για να οργανώσει το πρόγραμμά του
όπως το επιθυμεί. Μία από τις προτε-
ραιότητές του αφορούν τις ανανεώσεις
ή τις αναπροσαρμογές συμβολαίων.
Όπως του Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος
μένει ελεύθερος τον Ιούνιο ή του Ρον-
τρίγκο Μολέντο, από τον οποίο «εκπέμ-
πονται» διφορούμενα μηνύματα. Ειδικά
η υπόθεση του Βραζιλιάνου κεντρικού
αμυντικού επιβάλλεται να διευθετηθεί,
προκειμένου να μην προκληθούν πα-
ρερμηνείες. Διότι ο 29χρονος στόπερ
κρίνεται βασικός στον σχεδιασμό και η
πρόθεση είναι να επεκταθεί η συνεργασία
πέραν του Ιουνίου του 2018, όταν ολο-
κληρώνεται η τρέχουσα σύμβαση.

Υπάρχει θέμα

Τις τελευταίες δέκα ημέρες ο βραζιλιά-
νικος Τύπος έγραψε ότι για τον Μολέντο
ενδιαφέρθηκαν η Γκρέμιο, η Ιντερνα-
σιονάλ, η Φλαμένγκο και η Φλουμινένσε.
Μάλιστα, καταγράφηκαν αρκετά ρεπορ-
τάζ με λεπτομέρειες από τη «διαπραγ-
μάτευση», που σίγουρα δεν μπορεί να
τα φαντάστηκαν οι Βραζιλιάνοι δημο-
σιογράφοι. Πόσο μάλλον, όταν από την
ΠΑΕ ξεκαθάριζαν ότι δεν έχουν πρόταση
για τον ποδοσφαιριστή.

Είναι προφανές ότι οι πληροφορίες
προέκυψαν από τον ατζέντη του Μολέντο.
Αυτός είχε επαφές με εκπροσώπους
βραζιλιάνικων ομάδων και αυτός «διέρ-
ρεε» τις φήμες για τις προτάσεις που
έφερε για τον πελάτη του. Εξυπακούεται
πως έχει επιλέξει αυτή την τακτική,
επειδή έχει δυσαρεστηθεί με τη διοίκηση
του Παναθηναϊκού…

Παραμονή με όρους

Ο ατζέντης του Μολέντο είχε συμφω-
νήσει με τον Αντρέα Στραματσόνι τον
προηγούμενο Οκτώβριο για την επέ-
κταση του συμβολαίου έως τον Ιούνιο
του 2020, με αύξηση των αποδοχών
στις 500.000 ευρώ. Ίσως ο Νίκος Λυμ-
περόπουλος να έθεσε τη συζήτηση σε
διαφορετική βάση, γεγονός που προ-
κάλεσε την αντίδραση του μάνατζερ του
ποδοσφαιριστή. Το σίγουρο είναι πως
η πρόθεση του τεχνικού διευθυντή είναι
να διατηρήσει τον 29χρονο στόπερ στον
Παναθηναϊκό. Την ίδια στιγμή, δεν μπο-
ρεί να αγνοήσει τη νέα οικονομική πο-
λιτική, που έχει χαραχθεί από τον Γιάννη
Αλαφούζο. Η πρόκληση για τον Λυμ-
περόπουλο είναι να πετύχει μία συμ-
φωνία με τον μάνατζερ του Μολέντο,
βασισμένη στις δύο προαναφερόμενες
και αντικρουόμενες παραδοχές… Το τι
θα καταφέρει, θα φανεί σύντομα.

Κουρμπέλης και Ρέις

διεκδικούν μία θέση

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι διαθέ-
σιμος για το σημερινό παιχνίδι του Πα-
ναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό και

μετά από αρκετό καιρό, ο Μαρίνος Ου-
ζουνίδης καλείται να επιλέξει και όχι
να βρει μεσοβέζικες λύσεις.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο
23χρονος αμυντικός χαφ θα έπαιζε σί-
γουρα βασικός δίπλα στον Ζέκα. Ωστόσο,
είναι εύκολο να μείνει εκτός ενδεκάδας
ο Νούνο Ρέις, μετά το «γεμάτο» παιχνίδι
που έκανε μεσοβδόμαδα εναντίον του
Αστέρα Τρίπολης; Μάλλον, όχι.

Ο Πορτογάλος σκόραρε με μακρινό
σουτ, ήταν αποτελεσματικός ανασταλτικά
και πέρασε αρκετές κάθετες πάσες. Η
απόδοσή του εξέπληξε τους πάντες και
φαίνεται πως έχει το μομέντουμ, συνεπώς
δεν είναι απλό να τον αγνοήσει ο προ-
πονητής του. Άλλωστε και ο ίδιος ο
48χρονος τεχνικός είχε πει μετά το τέλος
του αγώνα με τον Αστέρα πως δεν «έκανε
χάρη» στον Πορτογάλο αλλά κέρδισε
τη θέση του χάρη στην εικόνα του στις
προπονήσεις.

Επιπροσθέτως, ο Κουρμπέλης προ-
έρχεται από δεκαήμερη αποχή και μετρά
μία κανονική προπόνηση και μία δεύ-
τερη θα κάνει σήμερα (11/2), σε πιο χα-
λαρούς ρυθμούς. Οπότε, η λογική υπα-
γορεύει ότι ο Ουζουνίδης θα προτιμήσει
τον Ρέις για το αρχικό σχήμα, δίδοντας
και άλλο χρόνο στον Κουρμπέλη, για
να επανέρθει πιο έτοιμος.

Αναφορικά με την τακτική και τις
υπόλοιπες θέσεις της ενδεκάδας, ο Ου-
ζουνίδης δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός εναν-
τίον του Αστέρα και με τον ίδιο τρόπο
θα αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό στο
«Απόστολος Νικολαΐδης».

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Ανακοίνωσε Σεβτσούκ

Τη λύση της συνεργασίας της με τον
Θόδωρο Ελευθεριάδη, ο οποίος ήταν
μέχρι πρότινος διευθυντής των Ακα-
δημιών του συλλόγου, ανακοίνωσε
η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Όπως έγινε γνω-
στό, δεν πρόκειται να προσληφθεί
άλλος τεχνικός διευθυντής για το συγ-
κεκριμένο πόστο, αφού υπάρχει με-

γάλη εμπιστοσύνη στους προπονητές
των ομάδων αλλά και στον Αριέλ Ιμ-
παγάσα, που έχει αναλάβει ήδη χρέη
γενικού αρχηγού στις μικρές ομάδες
του συλλόγου.  Άλλωστε, ο Αργεντινός
αποτελεί ξεχωριστό παράδειγμα αθλη-
τή και χαρακτήρα για όλους μέσα
στην «ερυθρόλευκη» οικογένεια.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ο ρόλος του Ιμπαγάσα

Ετοιμοπόλεμος -αν όχι για το παιχνίδι
με τον Ηρακλή σίγουρα στο ντέρμπι με
τον Ολυμπιακό- θα είναι ο Ούγκο Αλ-
μέιδα. Έχοντας ξεπεράσει την ίωση που
τον ταλαιπωρούσε, ο Πορτογάλος γυ-
μνάστηκε σε πλήρεις ρυθμούς το Σάβ-
βατο. Μπορεί λοιπόν να μοιάζει δύσκολο
το να αγωνιστεί τη Δευτέρα στο Καυ-
ταντζόγλειο (δεδομένου ότι έχει μόνο
δυο προπονήσεις στα πόδια του), αλλά

θα είναι στη διάθεση του Μανόλο Χι-
μένεθ για το μεγάλο ματς με τους «ερυ-
θρόλευκους». Όσο για τον Ντμίτρο Τσιγ-
κρίνσκι, έβγαλε και πάλι μέρος του προ-
γράμματος και αναμένεται να φορτσάρει
από βδομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι «κι-
τρινόμαυροι» γυμνάστηκαν κανονικά
και θα κάνουν το ίδιο σήμερα το μεση-
μέρι (12:00) λίγο πριν η αποστολή ανα-
χωρήσει για τη Θεσσαλονίκη.

Το κλίμα είναι στα… ουράνια. Ο
ΠΑΟΚ τρέχει σερί 13 νικών στα τε-
λευταία 14 ματς, είναι δεύτερος στη
Σούπερ Λίγκα, παίζει ωραίο ποδό-
σφαιρο, έχει σχεδόν κλειδώσει την
πρόκριση στους «τέσσερεις» του Κυ-
πέλλου, έχει κερδίσει -δικαιολογη-
μένα- τον κόσμο του, αλλά θέλει να
δώσει και συνέχεια… 

Λίγες μέρες, λοιπόν, πριν από την
πρώτη αναμέτρηση με τη Σάλκε στην
«καυτή» Τούμπα, ο «δικέφαλος του
βορρά» φιλοξενείται εκ νέου από
την Ξάνθη, την οποία νίκησε 2-1 για
το Κύπελλο. 

Αυτή τη φορά, όμως, ο Βλάνταν
Ίβιτς αντιμετωπίζει περισσότερα προ-
βλήματα σε σχέση με το προηγούμενο
παιχνίδι. Ο Κάνιας είναι τραυματίας
και δεν θα παίξει, όπως και οι ανέ-
τοιμοι Πέλκας-Τζάλμα Κάμπος, ενώ
δεν υπολογίζονται ούτε οι τιμωρη-
μένοι Πέδρο Ενρίκε και Λέο Μάτος. 

Στα θετικά είναι πως εξέτισε την

ποινή του ο Κλάους Αθανασιάδης
και προσφέρει μία λύση στη γραμμή
κρούσης, πλάι στον «καυτό» Πρί-
γιοβιτς και τον Κουλούρη.

Στο μεταξύ, πολύ γρήγορα «έσβη-
σε η φωτιά» που έβαλε χθες το πρωί
ο Ντάρκο Σούσνιαρ με τις δηλώσεις
του στη σερβική εφημερίδα «Zurnal»,
αναφορικά με τον Βλάνταν Ίβιτς. 

Ο Σέρβος ατζέντης έκανε λόγο
για πρόταση 1,5 εκατ. δολαρίων από
ομάδα της β’ κατηγορίας της Κίνας
προς τον συμπατριώτη του τεχνικό
του ΠΑΟΚ, ο οποίος, σύμφωνα με
το δημοσίευμα, αμφιταλαντευόταν
για την απόφαση που έπρεπε να πά-
ρει. 

Η πρόταση είναι υπαρκτή, ωστόσο
δεν τίθεται κανένα θέμα αμφιταλάν-
τευσης του Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος
δηλώνει απόλυτα προσηλωμένος
στις υποχρεώσεις του στον ΠΑΟΚ.
Αυτό ξεκαθάρισε, μιλώντας σε αν-
θρώπους της ομάδας. 

ΠΑΟΚ Χωρίς πέντε στην Ξάνθη

ΑΕΚ Μπήκε και ο Αλμέιδα 

Προτεραιότητα η
υπόθεση Μολέντο 
ΠΑΟ Γιατί ο Νίκος Λυμπερόπουλος θα

ασχοληθεί άμεσα με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό
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Άλμα σωτηρίας έκανε το Αμβούργο
που πέρασε με 3-0 από την έδρα της
δεύτερης Λειψίας, με τον Κυριάκο Πα-
παδόπουλο να σκοράρει για δεύτερη
σερί αγωνιστική απέναντι σε παλιά του
ομάδα. Ο διεθνής στόπερ με κεφαλιά-
κανονιά άνοιξε το σκορ στο 19' για την
HSV, που πήρε βαθιά ανάσα. 

Η Μπάγερν χρειάστηκε να φτάσει
στο 90ό λεπτό για να λυτρωθεί με γκολ
του Αρτούρο Βιδάλ και, με τον Άριεν
Ρόμπεν να σκοράρει αμέσως μετά, πέ-
ρασε με 2-0 από την έδρα της προτε-
λευταίας Ίνγκολσταντ και ξέφυγε με
επτά βαθμούς από τη Λειψία.

Η Ντόρτμουντ παρουσιάστηκε απο-
γοητευτική ξανά εκτός έδρας και έχασε
με 2-1 από την ουραγό Ντάρμσταντ, με
τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο να αγω-
νίζεται σε όλο το ματς. Η Λεβερκούζεν
με δύο γκολ του Τσιτσαρίτο επικράτησε
3-0 της Άιντραχτ παρουσιάζοντας ση-
μάδια… ζωής, ενώ η Γκλάντμπαχ πέρασε
με 1-0 από τη Βρέμη, βελτιώνοντας επί-

σης τη βαθμολογική της θέση. 

Τα αποτελέσματα:

Μάιντς - Άουγκσμπουργκ 2-0 

Λεβερκούζεν - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-0 

Ίνγκολσταντ - Μπάγερν 0-2 

Βέρντερ Βρέμης - Γκλάντμπαχ 0-1 

Ντάρμσταντ - Ντόρτμουντ 2-1 

Λειψία - Αμβούργο 0-3 

Σάλκε - Χέρτα Βερολίνου 2-0

ΣΗΜΕΡΑ

Βόλφσμπουργκ - Χόφενχαϊμ 16:30 

Φράιμπουργκ - Κολωνία 18:30

Λύτρωση για Μπάγερν, κάζο για Ντόρτμουντ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Οι Βαυαροί πέρασαν στο φινάλε από την έδρα της Ίνγκολσταντ

Με δύο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο
(Ανδρούτσος 1', Ιντέγε 9'), ο Ολυμ-
πιακός έκανε περίπατο εναντίον της
ΑΕΛ και επικράτησε με 2-0, στο
πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της
Super League, διατηρώντας διαφορά
ασφαλείας (13β.) από τους διώκτες
του. Αγωνία, ωστόσο, υπάρχει για
τον τραυματισμό του Μπράουν Ιντέγε,
ο οποίος υπέστη εξάρθρωση ωμο-
πλάτης στο 68ο λεπτό.

Αποτελέσματα:

Βέροια-Πανιώνιος 0-1

(8' Μπεν)

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος 0-1

(45'+1' Ντάουντα) 

Ολυμπιακός-ΑΕΛ  

Σήμερα 

Κέρκυρα-Λεβαδειακός (15:00) 

Πλατανιάς-ΠΑΣ Γιάννινα (17:15) 

Ξάνθη-ΠΑΟΚ (17:15)

Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός (19:30)

Δευτέρα

Ηρακλής-ΑΕΚ (19:30)

Καθάρισε σε δέκα λεπτά
ο Ολυμπιακός

Νέο σερί νικών χτίζει η Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ. Μετά την εύκολη νίκη επί της Λέστερ,
η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο επικράτησε
σχετικά άνετα 2-0 της Γουότφορντ στο «Ολντ
Τράφορντ».  Σε ιδανικό σημείο άνοιξαν το
σκορ οι «κόκκινοι διάβολοι», με τον Μάτα
να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 32ο
λεπτό, έπειτα από εξαιρετικό συνδυασμό.
Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Μαρσιάλ με
ωραία ενέργεια και σουτ, με τη συμπλήρωση
μιας ώρας παιχνιδιού (60'). 

Η Άρσεναλ επέστρεψε στις νίκες,
έστω κι αν χρειάστηκε πρώτα να αγχωθεί
κι έπειτα ένα… παράνομο γκολ για να
τα καταφέρει. Επικράτησε 2-0 της Χαλ
του Μάρκο Σίλβα, με τον Αλέξις Σάντσες
να βάζει την υπογραφή του. Ο Χιλιανός
φορ άνοιξε το σκορ με το χέρι στο 34',
όταν η μπάλα κόντραρε πάνω του εξ
επαφής, ενώ ο ίδιος στο 93' διαμόρφωσε
το τελικό 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέ-
ναλτι. Έτσι, οι «κανονιέρηδες» έφτασαν
τους 50 βαθμούς. Θρίλερ και ισοπαλία
2-2 στο ματς της Γουέστ Χαμ κόντρα
στη Γουέστ Μπρομ. Τα «σφυριά» βρέ-
θηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 6ο
λεπτό, ύστερα από τέρμα του Τσαντλί,
όμως η αντεπίθεση του δευτέρου ημι-
χρόνου τους… βγήκε και, με γκολ των
Φεγκουλί (63') και Λαντσίνι (86'), ανέ-

τρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση.
Ενώ όλα έδειχναν πως οι παίκτες του
Μπίλιτς θα έφταναν στη δεύτερη σερί
νίκη, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με
κεφαλιά του Μακόλεϊ στις καθυστερήσεις
(90'+4') κι έφυγαν με τον βαθμό. 

«Κόλλησε» στο «Riverside» η Έβερτον.
Τα «ζαχαρωτά» δεν μπόρεσαν να εκμε-
ταλλευτούν τις ευκαιρίες τους στο πρώτο
ημίχρονο κι έμειναν στο 0-0 στην έδρα
της Μίντλεσμπρο. «Ανάσταση» για Σα-
ουθάμπτον, η οποία έπειτα από τρεις
σερί ήττες έκανε «πάρτι» με 4-0 στην
έδρα της Σάντερλαντ. Με ήττα συνδυά-
στηκε το ντεμπούτο του Μιλιβόγεβιτς
στο Νησί, αφού η Κρύσταλ Πάλας ητ-
τήθηκε με 1-0 στην έδρα της Στόουκ.
Έπαιξε και στα 90 λεπτά ο Σέρβος μέσος. 

Τα αποτελέσματα:

Άρσεναλ-Χαλ 2-0 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουότφορντ 2-0 

Μίντλεσμπρο-Έβερτον 0-0 

Στόουκ-Κρύσταλ Πάλας 1-0 

Σάντερλαντ-Σαουθάμπτον 0-4 

Γουέστ Χαμ-Γουέστ Μπρομ 2-2 

Λίβερπουλ-Τότεναμ 2-0 

ΣΗΜΕΡΑ

Μπέρνλι-Τσέλσι 15:30 

Σουόνσι-Λέστερ 18:00

Στεγνό καθάρισμα για Γιουνάιτεντ
ΑΓΓΛΙΑ Κέρδισε άνετα 2-0 τη Γουότφορντ, επέστρεψε στις νίκες η Άρσεναλ

Η Μπαρσελόνα δεν ξέχασε την ήττα
από την Αλαβές στον πρώτο γύρο με 2-
1 στο «Καμπ Νου» -τη μοναδική εντός
έδρας φέτος σε όλες τις διοργανώσεις-
και επικράτησε με 6-0 εκτός έδρας. 

Έτσι, βρίσκεται στο -1 από τη Ρεάλ
Μαδρίτης και την Κυριακή αντιμετω-
πίζει την Οσασούνα εκτός έδρας, έχον-
τας αυτήν τη στιγμή δύο ματς λιγότερα
από τους Καταλανούς. Δύο γκολ ση-
μείωσε ο Λουίς Σουάρες (37', 67') και
από ένα οι Νεϊμάρ (40'), Μέσι (59')
και Ράκιτιτς (65'), ενώ στο 63' ο Αλέξις

σημείωσε αυτογκόλ.

Τα αποτελέσματα:

Εσπανιόλ - Σοσιεδάδ 1-2 

Μπέτις - Βαλένθια 0-0 

Αλαβές - Μπαρσελόνα 0-6 

Αθλέτικ Μπιλπάο - Λα Κορούνια 2-1

Οσασούνα - Ρεάλ Μαδρίτης (ψες) 

ΣΗΜΕΡΑ

Βιγιαρεάλ - Μάλαγα 13:00 

Λεγκανές - Χιχόν 17:15

Λας Πάλμας - Σεβίλη 19:30 

Ατλέτικο - Θέλτα 21:45 

Την πήρε και τη σήκωσε… 
ΙΣΠΑΝΙΑ Τα σπασμένα για την ήττα του πρώτου γύρου πλήρωσε η Αλαβές 
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