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ΑΡΗΣ 4

28’ Σκούρτης, 60’ Μάρτινς, 78’, 88’ Γκονζάλες

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0

Με μεγάλη άνεση, ο Άρης επιβλήθηκε
4-0 της ουραγού Αναγέννησης στο «Τσί-
ρειο» κι έκανε βήμα σωτηρίας, καθώς
έφτασε στους 21 βαθμούς. Ταυτόχρονα,
η ομάδα της Δερύνειας, με την ήττα που
γνώρισε, υποβιβάστηκε και μαθηματικά. 

Παρά την υπεροχή του και τα μεγάλα
διαστήματα πρωτοβουλίας που είχε, ο
Άρης άργησε να απειλήσει ουσιαστικά
τους φιλοξενουμένους, επειδή δεν είχε
τη σωστή τελική προσπάθεια. Έτσι, μετά
το 25’ πλησίασε στο γκολ, χάνοντας στο
26’ τεράστια ευκαιρία με τον Μαραγ-
κουδάκη, ο οποίος προ κενής εστίας
έχασε ένα βέβαιο γκολ.

Δυο λεπτά όμως αργότερα (28’), η
υπεροχή της «Ελαφράς Ταξιαρχίας»
καρποφόρησε καθώς άνοιξε το σκορ

με τον Σκούρτη, που εκμεταλλεύτηκε
ασταθή απόκρουση του Μάστρου σε
σέντρα-σουτ του Γιούσεφ. Οι γηπεδούχοι
κυνήγησαν ένα δεύτερο γκολ για να τε-
λειώσουν τον αγώνα κι έχασαν ευκαιρίες
με τον Σκούρτη (40’, 41’, 45’+1’).

Η Αναγέννηση πάλεψε το παιχνίδι,
είχε ένα καλό ξεκίνημα κι έφτιαξε μια-
δυο ευκαιρίες με Ράτκοβιτς (12’) και
Χριστοδούλου (39’).

Τρία γκολ στο β’ μέρος

Στην επανάληψη η νικήτρια συνέχισε
να είναι καλύτερη και να επιζητά το 2ο
γκολ για να «καθαρίσει» το παιχνίδι.
Αφού έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 54’
με τον Σκούρτη (έσωσε ο Ιωάννου πριν
από τη γραμμή), έκανε το 2-0 στο 60’ με
τον Μάρτινς σε μια γρήγορη αντεπίθεση,
κι αφού δέχθηκε ασίστ από τον Μα-
ραγκουδάκη.

Το σκορ πήρε διαστάσεις στο 78’

όταν ο Γκονζάλες, που μόλις είχε μπει
αλλαγή, έκανε το 3-0 με πλασέ, ενώ ο
ίδιος στο 88’ με κεφαλιά διαμόρφωσε
το τελικό 4-0.

Ο Άρης είχε δοκάρι στο 86’ με τον
Μενέντες και άλλες ευκαιρίες. Η φιλο-
ξενούμενη ομάδα δεν μπόρεσε να αντι-
δράσει, είχε φανερές αδυναμίες σε άμυνα
και επίθεση και, όταν δέχθηκε και δεύ-
τερο τέρμα, όλα τελείωσαν.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ν. Αθανασίου

ΒΟΗΘΟΙ: Χ. Σπανός, Γ. Σάββα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ευσταθίου/ Φωτίου

ΑΡΗΣ: Γιαννακόπουλος, Μενέντες, Αουρέλιο,

Ευσταθίου, Παχίπης, Μάρτινς (80’ Παύλου),

Μαραγκουδάκης, Ράντου, Ράσμους, Γιούσεφ

(67’ Φράγκου), Σκούρτης (77’ Γκονζάλες),

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Μάστρου, Φώτιου, Ιωάννου, Γ.

Χριστοδούλου (82’ Α. Χριστοδούλου),

Βλασόπουλος, Κολάνης (69’ Λ. Χριστοδούλου),

Θεράποντος, Παφίτης, Ράτκοβιτς, Κούντικ, Ρίβας

Βήμα παραμονής με «4άρα», έπεσε μαθηματικά η Δερύνεια
Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έκανε το καθήκον της με νίκη απέναντι στην ουραγό

Νίκη-οξυγόνο για τη Δόξα 

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1

90’ Γκράσι

ΔΟΞΑ 3

3’, 79’  Μπραούλιο, 25’ Σεράν  

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Στα χαρτιά υπάρχουν πολλές ομάδες
που έχουν τον τίτλο του φαβορί, όμως
αυτό θα πρέπει να το αποδεικνύουν και
στην πράξη. Κάτι που δεν έκανε χθες η
Νέα Σαλαμίνα, η οποία έχασε με 3-1
από τη Δόξα μέσα στο «Αμμόχωστος».
Ένα αποτέλεσμα που δίνει αν μη τι άλλο
οξυγόνο στην ομάδα του Σάββα Πουρ-
σαϊτίδη, που έφτασε στους 14 βαθμούς
και καπάρωσε ουσιαστικά τη 12η θέση.
Από την άλλη, η ήττα για τη Νέα Σαλαμίνα
ήταν καταδικαστική στην προσπάθειά
της για την έκτη θέση. Έμεινε στους 30
βαθμούς και, εάν σήμερα η Ανόρθωση
κερδίσει τον Εθνικό, η Νέα Σαλαμίνα
θα βρεθεί στο -5 από την προνομιούχο
έκτη θέση.

Στον ύπνο έπιασε η Δόξα τη Νέα
Σαλαμίνα, η οποία μόλις στο 3’ κατάφερε

να πάρει το προβάδισμα, εκμεταλλευό-
μενη την αδράνεια της αμυντικής γραμ-
μής των «ερυθρολεύκων». Ο Κορομινάς,
έπειτα από μπαλιά, έστρωσε με το στήθος
στον Μπραούλιο ο οποίος από κοντά
νίκησε τον Μιχαήλ, δίνοντας γρήγορα
το προβάδισμα στην ομάδα του.

Η Νέα Σαλαμίνα προσπάθησε να
αντιδράσει και στο 17’ έχασε μεγάλη
ευκαιρία με τον Μακρίεφ να κάνει το
ψηλοκρεμαστό πλασέ και τον Μιχαήλ
να διώχνει δύσκολα.  

Η Δόξα κτύπησε και πάλι στο 25’ με
τον Σεράν Πόλο που από το ύψος της
μικρής περιοχής με κεφαλιά έκανε το
2-0.

Οι γηπεδούχοι κράτησαν μπάλα
όμως η κατοχή ήταν ανούσια αφού δεν
κατάφεραν ούτε στο 38’ να νικήσουν
τον Νέγκρι, ο οποίος έδιωξε με υπερέν-
ταση την μπάλα από την κεφαλιά του
Μακρίεφ.

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι συ-
νέχισαν να κρατούν μπάλα, αλλά δεν
μπορούσαν να απειλήσουν την εστία
του Νέγκρι. Αντίθετα, η Δόξα έκανε σω-
στή διαχείριση του υπέρ της σκορ και,

εάν εξαιρέσει κανείς τη φάση του 48’ με
τον Μακρίεφ, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα
στην επανάληψη. Αντίθετα, στο 79’ πέτυχε
και τρίτο γκολ με τον Μπραούλιο, ο
οποίος δεν αστόχησε στο τετ-α-τετ με
τον Μιχαήλ.  

Το μόνο που κατάφεραν οι γηπε-
δούχοι ήταν να μειώσουν σε 3-1 στο
90’ με κεφαλιά του Γκράσι.

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Μιχαήλ, Τσαμπούρης, Τσίνα,

Γκράσι, Κούσουλος (70’ Κολοκούδιας),

Ντουντού, Τζούρτζουριτς, Μπεμπέ, Εγγλέζου

(62’ Κωνσταντίνου), Μάατσι (46’ Μπριτζίτο),

Μακρίεφ

ΔΟΞΑ: Νέγκρι, Πουτζιουρής, Ρεδόντο, Σεράν,

Λεονάρντο, Ενινφούλ, Γκουλόν (46’ Ρούντι),

Σάντζες, Φοφάνα (63’ Εντμάρ), Μπραούλιο,

Κορομίνας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γκράσι (6η), Eγγλέζου/Ενινφούλ

(6η), Ρούντι

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημητρίου Βασίλης

ΒΟΗΘΟΙ: Καλογήρου Μάριος, Πέτρου Πέτρος,

Νικολάου Γεώργιος (4ος)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Τσαγγάρης Μάριος

ΑΕΖ 0

ΕΡΜΗΣ 4

40’, 67’, 69’ Μασίνουα, 90’ Γκραντίν

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Επέστρεψε στις νίκες ο Ερμής έπειτα
από έναν και πλέον μήνα με την εκτός
έδρας νίκη με 4-0 επί της ΑΕΖ και,
ταυτόχρονα, ανέκτησε τις ελπίδες του
για την 6η θέση καθώς έφτασε στους
32β., ισοβαθμώντας με την Ανόρθωση.
Από την άλλη, η θηλιά έσφιξε περισ-
σότερο γύρω από την ΑΕΖ, η οποία
ελπίζει μόνο σε ένα θαύμα για να απο-
φύγει τον υποβιβασμό.

Ο Ερμής έδειξε από την αρχή ότι
ήταν καλύτερος. Μπήκε ορεξάτα, έχασε
καλή ευκαιρία με κεφαλιά του Χριστόφ
-μόλις άουτ (6’)- και ήλεγξε το παιχνίδι
στη συνέχεια, παρ’ όλο που έπεσε ο
έντονος επιθετικός του ρυθμός. Έφτιαξε
πάντως φάσεις για γκολ με Μπάουμαν
(17’), Ντε Μέλο (29’) και «άγγιξε» το
γκολ στο 38’ με κεφαλιά του Μαρτίνι-
ουκ που «έγλυψε» το κάθετο δοκάρι.

Τελικά στο 40’ ο Ερμής άνοιξε το
σκορ με κεφαλιά του Μασίνουα, ο
οποίος βρισκόταν όμως ελαφρώς μπρο-
στά και οι της ΑΕΖ διαμαρτυρήθηκαν
δίκαια για οφσάιντ.

Η ΑΕΖ, με πολλούς νεαρούς Κύ-

πριους παίκτες στη σύνθεσή της, πε-
ριορίστηκε σε παθητικό ρόλο. Είχε
καλό σουτ στο 44’ με τον Ανδρέου
που απέκρουσε ο Στυλιανού.

Σφράγισε τη νίκη

Στο β’ ημίχρονο ο Ερμής εξακολου-
θούσε να είναι καλύτερος και να έχει
την πρωτοβουλία. Στο 49’ ο Σωφρονίου
είπε «όχι» στον Μασίνουα και στο 66’
σουτ-κεραυνός του Μπαόουμαν έφυγε
άουτ. Χρειάστηκε ένα λάθος του Μαμ-
μίδη στο 67’ που πάσαρε στον Μασί-
νουα, ο οποίος μόνος πλάσαρε εύστοχα,
για να σφραγίσει τη νίκη η ομάδα της
Αραδίππου.

Ο Μασίνουα δυο λεπτά αργότερα
(69’) έκανε χατ-τρικ σκοράροντας με
κεφαλιά για να αναδειχθεί σε πρόσωπο
του αγώνα. Το τελικό 0-4 έγραψε ο
Γκραντίν στο 90’ με σουτ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αβραάμ Τσούκκας

ΒΟΗΘΟΙ: Μ. Μαρίνου - Χ. Ε. Χρίστου

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σωφρονίου /Ντε Βρίισε (4η)

ΑΕΖ: Σωφρονίου, Μαμμίδης, Αντωνίου,

Στυλιανού, Ντίμα (57’ Μποσίνκοβιτς), Κατσής,

Τσιμονζί, Φελισιέν, Σεμέδο (83’ Χριστοφόρου),

Στογιάνοφ (73’ Ιακώβου), Ανδρέου

ΕΡΜΗΣ: Στυλιανού, Χριστοφή, Ντε Πίνα,

Χριστόφ, Ντε Βρίισε, Αρτάμπε (83’ Γκραντίν),

Μπάουμαν (81’ Μαϊσουράτζε), Μαρτίνιουκ,

Παγιές (85’ Φροξυλιάς), Ντε Μέλο, Μασίνουα

Γύρισε στις νίκες 
και ελπίζει για εξάδα
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ΑΕK Έπειτα από 4 συνεχόμενες ισοπαλίες, κυνηγά το τρίποντο στο ντέρμπι με την Ομόνοια

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Μετά τις τρεις διαδοχικές νίκες της Ομό-
νοιας και τις απανωτές ισοπαλίες της ση-
μερινής της αντιπάλου, της ΑΕΚ, η διαφορά
των δύο ομάδων έχει μειωθεί στους δύο
βαθμούς. Συνεπώς, πέραν των όλων άλλων
κινήτρων για τη νίκη, οι «πράσινοι» έχουν
ακόμη ένα μεγάλο κίνητρο για να φύγουν
σήμερα νικητές από την «ΑΕΚ Αρένα».
Να προσπεράσουν τη λαρνακιώτικη ομάδα
στη βαθμολογία, ανεβαίνοντας στην τέταρτη
θέση με έναν βαθμό διαφορά και από
εκεί και πέρα να εκμεταλλευτούν και τις
όποιες απώλειες προκύψουν από το άλλο
μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, που θα
γίνει αύριο μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ. 

Η Ομόνοια έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη
καμπή της σεζόν και μια νίκη σήμερα επί
της ΑΕΚ θα είναι το ιδανικότερο σενάριο,
καθώς από τη μια θα διατηρήσει επαφή με
τις υψηλές θέσεις και από την άλλη θα
πάρει την κατάλληλη ψυχολογική ένεση
ενόψει της ρεβάνς κυπέλλου με τον Απόλ-
λωνα.  

Πάθος και καθαρό μυαλό

Το έργο της Ομόνοιας στο σημερινό παι-
χνίδι μόνο εύκολο δεν είναι. Αγωνίζεται
εκτός έδρας με μια αρκετά ποιοτική ομάδα,
που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει
ατυχή αποτελέσματα και σήμερα θα επι-
διώξει πάση θυσία να επιστρέψει στις

νίκες. Συνεπώς, θα χρειαστεί οι παίκτες
του Τζον Κάρβερ να παρουσιαστούν πα-
νέτοιμοι, τόσο από αγωνιστικής όσο και
από ψυχολογικής πλευράς, αν θέλουν να
διεκδικήσουν τη νίκη. Θα χρειαστεί να

έχουν πολύ υψηλό βαθμό αγωνιστικής
συγκέντρωσης και πειθαρχίας στο πλάνο
του προπονητή, να αγωνιστούν με πάθος
και να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισ-
σότερες μάχες μέσα στο γήπεδο. Θα είναι

ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτομέρειες
και ενδεχομένως στην προσωπικότητα
κάποιων παιχτών. 

Όσο λιγότερα λάθη κάνουν οι «πράσινοι»,
τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχουν

να κερδίσουν την ΑΕΚ. Κάτι που έκαναν
και στον α’ γύρο στο παιχνίδι του ΓΣΠ. Θα
πρέπει όμως να μείνουν στα αποδυτήρια
της Ομόνοιας οι άσχημες συνήθειες και τα
αμυντικά λάθη προηγούμενων αγώνων,
που δίνουν πλεονέκτημα στο σκορ στους
αντιπάλους της. Μια σοβαρή και παθιασμένη
Ομόνοια είναι ικανή να χτυπήσει την ΑΕΚ
μέσα στην έδρα της. 

Ενισχυμένη με Σέρινταν

Σε σύγκριση με το τελευταίο παιχνίδι με
τον Απόλλωνα στο κύπελλο, η Ομόνοια
θα είναι ενισχυμένη με τον Σέρινταν. Ο
Ιρλανδός που έμεινε, την τελευταία στιγμή,
εκτός αποστολής την περασμένη Τετάρτη
επιστρέφει στη διάθεση του Τζον Κάρβερ
και αμέσως γεννάται το ερώτημα, αν θα
επιστρέψει και στην ενδεκάδα αντί του
Αζίζ που έκλεψε τις εντυπώσεις απέναντι
στον Απόλλωνα. Οι άλλες δύο θέσεις της
επίθεσης είναι καπαρωμένες από τους
Χριστοφή και Ντάρμπισαϊαρ. Στον άξονα
οι Μαργκάσα και Κλέιτον είναι σίγουροι,
με τους Μπρέβελντ και Τουρέ να διεκδι-
κούν, αντί του Κατελάρη, την άλλη θέση
στα χαφ. Στην άμυνα οι Βύντρα και Νασι-
μέντο θα είναι τα δύο στόπερ, με τους Φι-
λιώτη, Σοϊλέδη και Καρλίτος να διεκδικούν
τις άλλες δύο θέσεις, αναλόγως και της
διαχείρισης που θα κάνει ο Κάρβερ, λόγω
των συνεχόμενων αγώνων. Εκτός απο-
στολής έμειναν οι Κωνσταντινίδης, Φλο-
ρέσκου και Άρνασον.

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στο τρίτο κατά σειρά ντέρμπι που έχει
ενώπιόν της, η ΑΕΚ καλείται να επι-
στρέψει στις νίκες και να παραμείνει
εντός στόχων. Αυτό θα γίνει μόνο με
νίκη στο απογευματινό (16:00, Cytavision
Sports 1) παιχνίδι με την Ομόνοια στο
«ΑΕΚ Αρένα». Η ομάδα της Λάρνακας
προέρχεται από τέσσερεις συνεχόμενες
ισοπαλίες και μάλιστα με το ίδιο σκορ
(1-1), γι’ αυτό κι έχει μείνει στο -7 από
την κορυφή. Περιθώρια για νέες απώ-
λειες σήμερα δεν υπάρχουν, αν θέλει
να διατηρηθεί στο κόλπο του τίτλου.

Η ΑΕΚ έπεσε στην 4η θέση, έχοντας
να κερδίσει εδώ και πάνω από έναν μήνα.
Την τελευταία επιτυχία την πανηγύρισε
στις 14 Ιανουαρίου επί της Ν. Σαλαμίνας
(2-0). Έκτοτε μετρά τέσσερεις ισοπαλίες,
με  Άρη, ΑΕΖ, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ, όλες με
σκορ 1-1. Το παρήγορο είναι πως στα τε-
λευταία δυο ντέρμπι εκτός έδρας είχε
καλές εμφανίσεις, προηγήθηκε αλλά δέχ-
θηκε την ισοφάριση προς το τέλος.

Σήμερα, στην έδρα της, ψάχνει τη
νίκη σε άλλο ένα μεγάλο ντέρμπι για να
μείνει ζωντανή στο κυνήγι της πρωτιάς.
Η ΑΕΚ είναι στο +2 από τον σημερινό
αντίπαλό της, οπότε αντιλαμβάνεται κα-
νείς τη σημασία του αγώνα. Με νίκη θα
τον αφήσει πίσω πέντε βαθμούς και θα
περιμένει το ντέρμπι της Δευτέρας (ΑΠΟ-
ΕΛ-ΑΕΛ), για να δει αν θα ανέλθει και
βαθμολογικά ή αν θα μειώσει τη διαφορά
από την κορυφή.

Για να φτάσει στον στόχο της η ομάδας
της Λάρνακας χρειάζεται καλή απόδοση
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα,
αλλά ταυτόχρονα και μεγαλύτερη αυ-
τοσυγκέντρωση, προσοχή και αποφυγή

λαθών που κοστίζουν. Όπως έγινε στα
τελευταία παιχνίδια με ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ
δηλαδή, στα οποία έχασε ισάριθμες
νίκες και τέσσερεις επιπλέον βαθμούς.

«Κλειδί» η άμυνα

Δεύτερο συστατικό της επιτυχίας θα

είναι η άμυνα. Αν καταφέρει να περιο-
ρίσει την επιθετική γραμμή των «πρα-
σίνων» -η οποία είναι η 3η καλύτερη
στο πρωτάθλημα- και σκοράρει σχεδόν
σε κάθε παιχνίδι, τότε θα αυξήσει τις πι-
θανότητές της για νίκη. Η τελευταία
φορά που δεν δέχθηκε γκολ ήταν  στην

τελευταία νίκη που σημείωσε με αντίπαλο
τη Σαλαμίνα. Επιθετικά είναι βελτιωμένη
η ομάδα στα τελευταία ματς και μπορεί
να σκοράρει απέναντι σε μια ομάδα
που δεν φημίζεται για τις αμυντικές της
επιδόσεις.

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες

με πρωινή προπόνηση. Τελικά ο Τομάς,
παρότι προπονείτο τις προηγούμενες
μέρες κανονικά, δεν συμπεριλήφθηκε
στην αποστολή, λόγω κυρίως ετοιμότητας
μετά τη μακρά απουσία του. Εκτός έμει-
ναν επίσης οι τραυματίες Τέτε και Μιν-
τίκκης, καθώς και ο τιμωρημένος Μοϊ-
σόφ. Αντίθετα, περιλαμβάνεται για πρώτη
φορά το νέο απόκτημα, ο τερματοφύλα-
κας  Χουάν Πάμπλο.

Γυρίζει ο Ορτίθ, μέσα κι ο Τρουγιόλς

Στη διάθεση του Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα είναι
ο Ορτίθ, ο οποίος εξέτισε την ποινή του
και αναμένεται να πάρει θέση στην εν-
δεκάδα. Το σχήμα που θα επιλέξει ο
Ισπανός τεχνικός αναμένεται να είναι
το ίδιο με τα δυο τελευταία ντέρμπι, δη-
λαδή με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
Θέση στην ενδεκάδα θα πάρει ο Ορτίθ,
αλλά και ο Τρουγιόλς, ο οποίος θα αντι-
καταστήσει τον Μοϊσόφ. Κατά τα άλλα
δεν αναμένονται άλλες αλλαγές σε σχέση
με το προηγούμενο παιχνίδι. Θέσεις
βασικών διεκδικούν με αξιώσεις οι Χα-
ραλάμπους και Μαλόκου.

Η πιθανή ενδεκάδα

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο
Γιωργαλλίδης. Το αμυντικό «τρίο» θα
αποτελούν οι Καταλά, Μουρίγιο και
Τρουγιόλς. Στη μεσαία γραμμή οι Ορτίθ
(δεξιά) και Γκαρίδο ή Χαραλάμπους
(αριστερά), ανασταλτικά χαφ θα αγωνι-
στούν οι Λαρένα και Λαμπάν, οι Τρι-
σκόφσκι και Ακοράν (ή Μαλόκου) θα
κινούνται στα άκρα της επίθεσης με τον
Φλοράν Τολμές να παίζει στην κορυφή.

*Η διοίκηση θέλει τον κόσμο να στη-
ρίξει την ομάδα με την παρουσία του,
γι’ αυτό και όρισε την τιμή του εισιτηρίου
στα 5 ευρώ.

Πάει στη Λάρνακα για το προσπέρασμα…

Καιρός για νίκη, για να μείνει ζωντανή…

OMONOIA Ενισχυμένοι με Σέρινταν, οι «πράσινοι» ξέρουν πως με νίκη περνούν την ΑΕΚ στη βαθμολογία
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Ο
υσιαστικά, με το ντέρμ-

πι ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ και
άλλες μόνο δυο αγω-
νιστικές να απομένουν
για να ολοκληρωθεί

η κανονική διάρκεια της περιόδου,
λογικό είναι τα βλέμματα να στρέ-
φονται πλέον στη διαδικασία των
μπαράζ.

Οι υποθετικοί υπολογισμοί και
τα σενάρια που αφορούν στο πού
θα τερματίσουν οι μνηστήρες των
προνομιούχων θέσεων τελειώνουν
και εισερχόμαστε στη διαδικασία
που, από τη χρονιά που μπήκε στην
ποδοσφαιρική μας ζωή, θεωρείται
και είναι το κυρίως πιάτο για όλους.

Βέβαια, υπάρχει στη μέση και το
κύπελλο, με το 2-2 στο πρώτο χρονικά
ντέρμπι μεταξύ Ομόνοιας και Απόλ-
λωνα να μας προδιαθέτει και για μα-
τσάρα στη Λεμεσό και για το τι θα
δούμε απ' εδώ και μπρος στον δεύ-
τερο σε αξία θεσμό.

Και δεν αποκλείεται, το ένα εισι-
τήριο για την Ευρώπη να έχει άμεση
σχέση με τον θεσμό αυτόν.

Απ' εκεί και πέρα, είναι φυσιο-
λογικό να στρέψουν την προσοχή
τους όλοι και στη νέα περίοδο, γιατί
στο άθλημα του ποδοσφαίρου δεν
έχεις την πολυτέλεια, όταν είσαι με-
γάλη ομάδα, να πανηγυρίζεις ή και
να κλαις για επιτυχίες ή και αποτυχίες
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παραδείγματα μπόλικα από την
Κύπρο αλλά και από τον διεθνή
χώρο, ακόμη και πολύ πρόσφατα,
γι' αυτό και όταν είσαι πραγματικά
μεγάλη ομάδα διαχειρίζεσαι την
όποια κρίση περνάς, είτε είναι οικο-
νομική είτε και αγωνιστική, κι επα-
νέρχεσαι σε εύλογο χρονικό διάστημα
εκεί που έμαθες μια ζωή να βρίσκε-
σαι, σε πτήσεις πρωταγωνιστικές.

Και η εικόνα της φετινής περιόδου
φαίνεται να προδιαθέτει για το τι να
περιμένουμε στη νέα περίοδο…

Από τη στιγμή που το καρέ των
υφιστάμενων προπορευομένων -
ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, Απόλλων και ΑΕΚ-
δείχνουν διάθεση και, κυρίως, ικα-
νότητα να παραμείνουν σαν βασικοί
μνηστήρες και από τη στιγμή που η
Ομόνοια επανέρχεται σε πτήσεις

που τη θέλουν οι οπαδοί της, γίνεται
αντιληπτό τι μας αναμένει.

Προσθέτω την Ανόρθωση η
οποία, με κάποιες κινήσεις στο κε-
φάλαιο μετεγγραφών, λογικά, θα
είναι και πάλι εκεί που μας συνήθισε
για έτη πολλά, άρα αν και από αυτές
τις ομάδες δυο τουλάχιστον δεν βγουν
φέτος στην Ευρώπη, στη νέα περίοδο,
πιθανόν να δούμε πιο έντονο αντα-
γωνισμό, με την προσθήκη των «Κυα-
νολεύκων» της Αμμοχώστου στη φε-
τινή ανταγωνιστική πεντάδα.

Τα αναφέρω αυτά γιατί έπεται
και μείωση των ομάδων σε 12, άρα
λογικά ο βαθμός δυσκολίας θα αυ-
ξηθεί και μαζί κι ο ανταγωνισμός,
αφού ουσιαστικά οι μισές ομάδες
θα στοχεύουν στον τίτλο ή -στη χει-
ρότερη περίπτωση- στην εξασφάλιση
ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Όμως, πέραν της Α' κατηγορίας
και των προσπαθειών όλων για ένα
καλύτερο αύριο και έναν πιο έντονο
ανταγωνισμό, έχω γράψει πολλές
φορές ότι υπάρχουν κι άλλες κατη-
γορίες και ειδικά η Β', οι οποίες χω-
λαίνουν γενικά.

Με δεκανίκια ουσιαστικά πο-
ρεύονται πολλές ομάδες και, όσο και
αν ακούγεται κάπως βαρύς αυτός ο
όρος, δεν παύει να είναι η ωμή πραγ-
ματικότητα.

Υπάρχει χρόνος να παρθούν κά-
ποια διορθωτικά μέτρα, αλλά πρέπει
να αποδείξουν και στην πράξη οι
άμεσα ενδιαφερόμενοι ότι είναι έτοι-
μοι και αυτοί να αλλάξουν πορεία
πλεύσης.

Πέραν των χρόνιων προβλημά-
των, έχω γράψει από την αρχή, απ'
όταν έγιναν γνωστές οι αλλαγές που
θα επέλθουν στην επόμενη περίοδο,
ότι εγκυμονεί κίνδυνους η αύξηση
των ομάδων σε 16 και η άνοδος μιας
μόλις ομάδας στην Α' κατηγορία.

Κι αυτό αφού θα σχηματιστεί ένα
μεγάλο γκρουπ αδιάφορων ομάδων
στην πορεία, που αυτό ουσιαστικά
θα κρίνει και τον πρωταθλητή και
τη μάχη για παραμονή…

Είναι κι αυτό ένα θέμα και μάλιστα
πολύ σοβαρό, για ευνόητους λό-
γους…

Καλή Κυριακή να έχετε όλοι.

Διευθυντής Σύνταξης: Θεόδωρος Καυκαρίδης, Υπεύθυνοι σύνταξης: Πολύβιος

Αλεξάνδρου, Φρίξος Κυριάκου, Συντάκτες: Στέλιος Παπαμωυσέως,  Άκης Κυριάκου,

Βασίλης Τσιρόπουλος,  Γιάννης Παπαϊωάννου, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος Κλαρκ,

Κατερίνα Φραντζή, Κώστας Αθανασίου, Κωστής Σταυρινίδης, Γρηγόρης Γεωργίου, Στέλιος

Δημοσθένους και Ανδρέας Παρασκευά.

Τελειώνουν
τα υποθετικά…

Στίγμα Στέλιος Παπαμωυσέως

Γιάννης ΠάΠάϊωάννου 

Σας παρουσιάζουμε τους ποδοσφαιριστές
των ομάδων της πρώτης εξάδας με τον
περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Πραγ-
ματικά έβαλαν «φωτιά» στα καντράν.
Παίκτες με «γερά πνευμόνια» και ποι-
ότητα, που θεωρούνται βασικοί και αν-
τικαταστατοί. Κάποιοι από αυτούς δεν
βγήκαν ποτέ από την ενδεκάδα στις 23
αγωνιστικές που διανύσαμε. Έχουν τις
αντοχές και είναι από τους πρωταγωνι-
στές για την υλοποίηση των στόχων των
ομάδων τους.  Αναλυτικά: 

Νούνο Μοράις (ΑΠΟΕΛ) 

Το βασικό γρανάζι στην ενδεκάδα του
ΑΠΟΕΛ είναι ο Νούνο Μοράις. Αγω-
νίστηκε βασικός χωρίς αλλαγή στα 22
από τα 23 παιχνίδια. Στο μοναδικό παι-
χνίδι που δεν αγωνίστηκε ήταν στο πλαί-
σιο της 8ης αγωνιστικής απέναντι στον
Εθνικό Άχνας, όταν οι γαλαζοκίτρινοι
επικράτησαν με 2-0 στο Γ.Σ.Π. Σε αυτό
το παιχνίδι ο Κρίστιανσεν έκανε rotation
και αυτός ήταν ο λόγος που έμεινε εκτός.
Συνολικά μέχρι τώρα έχει 1909 λεπτά
συμμετοχής. Ο Νούνο, φυσικά δεν χρει-
άζεται συστάσεις, από την πολύχρονη
παρουσία του στον ΑΠΟΕΛ. 

Νούριο Φορτούνα (ΑΕΛ) 

Ο Νούριο Φορτούνα αγωνίστηκε στα

21 από τα 23 παιχνίδια της ΑΕΛ, με
χρόνο συμμετοχής 1885 λεπτά, χωρίς
αλλαγή. Ο αριστερός ακραίος αμυντικός
των «γαλαζοκιτρίνων» είναι πολύτιμο
«εργαλείο» για τον Πάμπο Χριστο-
δούλου. Ταχύς ποδοσφαιριστής με
μπαλιές ακριβείας. Είναι από τους βα-
σικούς συντελεστές της εκπληκτικής
πορείας, που κάνει στη φετινή σεζόν
η λεμεσιανή ομάδα

Ντανιέλ Μοΐσοφ (ΑΕΚ) 

Ο Ντανιέλ Μοΐσοφ είναι ο ποδοσφαι-
ριστής με τον περισσότερο χρόνο συμ-
μετοχής στην ΑΕΚ Λάρνακας, με 1812
λεπτά. Αγωνίστηκε βασικός σε 20 παι-
χνίδια και αγωνίστηκε σαν αλλαγή σε
δύο. Ο Σκοπιανός κεντρικός αμυντικός,
μαζί με τους Καταλά και Μουρίγιο, είναι
οι πολυτιμότεροι παίκτες για την άμυνα
των «κιτρινοπρασίνων». Έκλεισε ήδη
ένα χρόνο παρουσίας στην ΑΕΚ. Είναι
ποδοσφαιριστής σταθερός σε απόδοση
και μπορεί να προσφέρει ακόμη πε-
ρισσότερα

Άλεξ Ντα Σίλβα (ΑΠΟΛΛΩΝ) 

Δεν έχασε ούτε ένα λεπτό ο Άλεξ Ντα
Σίλβα! Έφτασε αισίως τα 1983 λεπτά
συμμετοχής. Βασικός και αντικαταστατός,
σε αυτές τις 23 αγωνιστικές που δια-
νύουμε στο πρωτάθλημα. Ο λόγος φυ-
σικά είναι αυτονόητος. Η αξία του είναι
αδιαμφισβήτητη. Οργανωτής, εκτελεστής,

πέτυχε 10 τέρματα μέχρι τώρα και ήταν
από τους πρωταγωνιστές στα άλλα τέρ-
ματα που πέτυχε η λεμεσιανή ομάδα. Ο
Βραζιλιάνος είναι από τους παίκτες που
μπορούν να πάρουν την ομάδα στους
ώμους του. 

Ρενάντο Μαργκάσα (ΟΜΟΝΟΙΑ) 

Ποδοσφαιριστής με περισσό πάθος,
που τα δίνει όλα για όλα για την Ομό-
νοια. Η αναφορά μας για τον Ρενάντο
Μαργκάσα. Έχει τα περισσότερα λεπτά
συμμετοχής, 1831 στο σύνολο. Αγω-
νίστηκε στα 21 από τα 23 παιχνίδια,
χωρίς να γίνει αλλαγή. Πραγματικός
μαχητής, μοιράζει και δημιουργεί παι-
χνίδι. Σκόραρε μάλιστα, τέσσερα τέρ-
ματα. Αγαπητός στον κόσμο της Ομό-
νοιας, που αναγνωρίζει την προσφορά
του στην ομάδα. 

Ζοάο Βίκτορ (ΑΝΟΡΘΩΣΗ) 

Ο Ζοάο Βίκτορ δεν έχασε ούτε ένα λεπτό.
Βασικός και αντικαταστατός με 23 συμ-
μετοχές. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυν-
τικός είναι από τους πιο ποιοτικούς πο-
δοσφαιριστές που διαθέτει η φετινή
«προβληματική» Ανόρθωση. Βασικό
γρανάζι από την περσινή σεζόν, όταν
πέρασε και από σοβαρό τραυματισμό.
Πολύ καλός κεντρικός αμυντικός με αν-
τίληψη του χώρου και επικίνδυνος στις
στατικές φάσεις. Σκόραρε δυο γκολ
μέχρι τώρα. 

papamoiseosst@simerini.com

Η ατζέντα της εβδομάδας

Στις 19 Φεβρουαρίου του 1992, ο
Alan Shearer σκοράρει στο
ντεμπούτο του με την Εθνική
Αγγλίας εναντίον της Γαλλίας στο
Wembley. Η Αγγλία θα κερδίσει με 2-
0, κι αυτή θα είναι η πρώτη ήττα της
Γαλλίας σε 20 αγώνες. 

Σκοράρει στο
ντεμπούτο του
ο Shearer

Οι ποδοσφαιριστές με τον περισσότερο χρόνο

συμμετοχής από τις ομάδες της πρώτης εξάδας

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/2
Με τρεις αγώνες συνεχίζεται η 24η
αγωνιστική του πρωταθλήματος CYTA.
ΑΕΚ-Ομόνοια, Απόλλων-Καρμιώτισσα και
Ανόρθωση-Εθνικός Άχνας. Στην Ελλάδα,
ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακός Π.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/2
Με το ντέρμπι στο ΓΣΠ ανάμεσα στον
ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ ολοκληρώνεται η 24η
αγωνιστική του πρωταθλήματος CYTA.
Στην Ελλάδα Λάρισα-Λεβαδειακός και στην
Ισπανία Μάλαγα-Λας Πάλμας. 

ΤΡΙΤΗ 21/2
Με τους αγώνες Λεβερκούζεν-Ατλέτικο
Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι-Μονακό
συνεχίζεται η φάση των «16» στο
Τσάμπιονς Λιγκ.

Έβαλαν «φωτιά» στα καντράν! 
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Κυριολεκτικά απ' τα σαλόνια στα αλώ-
νια θα πρέπει να προσγειωθεί η Άρ-
σεναλ, η οποία αντιμετωπίζει αύριο
τη μεγάλη έκπληξη του FA Cup, τη
Σάτον Γιουνάιτεντ. Οι «Κανονιέρηδες»,
οι οποίοι δέχτηκαν μια ταπεινωτική
ήττα την Τετάρτη στο Αλιάνζ Αρένα
εναντίον της Μπάγερν Μονάχου και
πλέον βρίσκονται με το ενάμισι πόδι
εκτός του Τσάμπιονς Λιγκ, καλούνται
να μαζέψουν τα κομμάτια τους και, με
τον προπονητή τους Αρσέν Βενγκέρ
να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην
πόρτα της εξόδου, να αντιμετωπίσουν
μια ομάδα της… πέμπτης κατηγορίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
οι χαοτικές διαφορές των δύο αντιπά-
λων των Λονδρέζων. Αρχικά ο αγώνας
θα διεξαχθεί στο ταπεινό Γκάντερ
Γκριν Λέιν, με πλαστικό χλοοτάπητα,
χωρητικότητας 5.013 ατόμων, εκ των
οποίων μόλις οι 765 μπορούν να είναι
καθήμενοι. Το γήπεδο της Μπάγερν
Μονάχου, στο οποίο βρέθηκαν οι
«Κανονιέρηδες» την Τετάρτη, είναι
χωρητικότητας 72 χιλιάδων ατόμων…

Μια άλλη… μικρή διαφορά των
δύο ομάδων είναι οι προπονητές.
Ούσα ημιεπαγγελματική η πέμπτη
κατηγορία, σ' αυτήν υπάρχουν παίκτες
και προπονητές που αμείβονται, όμως
άλλοι το κάνουν για την αγάπη προς
τον σύλλογο. Ένας από αυτούς είναι
ο προπονητής της Σάτον, ο Πολ Ντόσ-

γουελ, ο οποίος όχι μόνο δεν πλη-
ρώνεται από τον σύλλογο αλλά προ-
σφέρει και ετησίως πολλές στερλίνες
ως σπόνσορας της ομάδας, καθώς
είναι ιδιοκτήτης εταιρείας ανάπτυξης
ακινήτων. Ο αντίπαλος του Βενγκέρ
την Τετάρτη δεν ήταν άλλος από τον
Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος «καθαρίζει»
περί τα 15 εκ. ευρώ ετησίως, ενώ στο
παλμαρέ του έχει, μεταξύ άλλων, τρία
Τσάμπιονς Λιγκ. Επιπλέον, η Σάτον
δεν έχει στο ρόστερ της αγορασμένο
παίκτη, καθώς την ομάδα αποτελούν
παλιοί ποδοσφαιριστές ακαδημιών
άλλων συλλόγων, ελεύθεροι παίκτες
χωρίς ομάδα, δανεικοί και ό,τι άλλο
μπορεί κανείς να φανταστεί! Αξιο-
σημείωτο είναι ότι η εν λόγω ομάδα,
η οποία εδρεύει στο νότιο Λονδίνο,
έχει το πιο φτηνό εισιτήριο διαρκείας
στις πέντε κατηγορίες του Αγγλικού
Ποδοσφαίρου, καθώς η αξία του
ανέρχεται στα 99 ευρώ. Όπως και να
’χει το FA Cup, ο αρχαιότερος θεσμός
του ποδοσφαίρου, για άλλη μια φορά
δείχνει τον ρομαντισμό του. Αύριο
τίθενται αντιμέτωπες δύο ομάδες που,
αν και εδρεύουν στην ίδια πόλη, οι
διαφορές που τους χωρίζουν είναι
χαοτικές. Όσο για τον Αρσέν Βενγκέρ,
αν δεν καταφέρει να ξεπεράσει ούτε
το εμπόδιο της Σάτον, ας μην περιμένει
να τον απολύσουν. Ας πάει σπίτι του
μόνος του.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/2
Ολοκληρώνονται οι πρώτοι αγώνες της
φάσης των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ με τα
παιχνίδια Πόρτο-Γιουβέντους και Σεβίλη-
Λέστερ. Στο Γιουρόπα Λιγκ θα γίνουν οι
επαναληπτικές αναμετρήσεις Σάλκε-ΠΑΟΚ,
Φενέρμπαχτσε-Κράσνονταρ και Σεντ Ετιέν-
Μάντσεστερ Γ.

ΠΕΜΠΤΗ 23/2
Από τους επαναληπτικούς αγώνες του
Γιουρόπα Λιγκ ξεχωρίζει το παιχνίδι στο
ΓΣΠ ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και την Αθλέτικ
Μπιλμπάο (20:00). Δύο ώρες νωρίτερα ο
Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός την
Οσμανλισπόρ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/2
Με τρεις αγώνες ανοίγει η αυλαία της 25ης
αγωνιστικής στο πρωταθλήματος CYTA.
Αναγέννηση-ΑΕΖ, Ομόνοια-ΑΕΛ και Δόξα-
Άρης. Στην Ελλάδα ξεχωρίζει το
Ξάνθη-Παναθηναϊκός, ενώ στην Αγγλία η
Τσέλσι υποδέχεται τη Σουόνσι.

Σφράγισε την άνοδο η Αλκή 

Μετά την Μπάγερν, η Σάτον Γιουνάιτεντ

O Eυγενής Παναγιώτης Γρηγορίου

p.gregoriou@simerini.com
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CYTAVISIONSPORTS 1
16:00 ΑΕΚ - ΟΜΟΝΟΙΑ
21:45 MILAN - FIORENTINA
CYTAVISIONSPORTS 7
18:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
PRIMETEL
16:00 ΑΠΟΛΛΩΝ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
NOVASPORTS 1
19:30 ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.

Οι επιλογές της ημέρας 

Στο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής, που
έγινε στο Παραλίμνι, η Αλκή νίκησε με 2-
0 την Ένωση και εξασφάλισε και μαθη-
ματικά την άνοδό της στη μεγάλη Κατη-
γορία.

Η Αλκή άνοιξε το σκορ με τον Σεμέδο
Γουίλι στο 55’ και στο 65’, με πέναλτι, ο
Τριμπό ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο
2-0. Μετά τη χθεσινή της νίκη, η Αλκή
οδεύει πλέον προς την κατάκτηση του
τίτλου. Κέρδισε σημαντικό έδαφος ο Ολυμ-
πιακός μετά τις ήττες της Ένωσης και της
Αγίας Νάπας, στους 36 βαθμούς έφτασε
και ο Οθέλλος. Ο Ολυμπιακός νίκησε με
3-0 τον Εθνικό Άσσιας από τέρματα που
πέτυχαν οι Καπαρτής (8’ πέν.), Σωτηρίου
(10’) και Μάριος Πεχλιβάνης, στις καθυ-
στερήσεις του αγώνα.

Τα αποτελέσματα:

ΑΣΙΛ-ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 2-1

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.-ΘΟΪ 0-1

ΟΘΕΛΛΟΣ-ΠΑΕΕΚ 2-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ 3-0

ΕΝΩΣΗ-ΑΛΚΗ ΟΡ. 0-2

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΕΝ.Α.Δ. 2-2

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΑΦΟΣ F.C.-ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛ. 15:00

Γ’ Κατηγορία 

ΜΕΑΠ-ΑΠΕΠ Π. 1-1

ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. 2-1

ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ.-ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ 1-0

ΑΧΥΡΩΝΑΣ Λ.-ΠΕΓΕΙΑ 2014 0-1

ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λ.-Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ 1-0

ΣΗΜΕΡΑ

ΕΛΠΙΔΑ Ξ.-ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 15:00

ΔΙΓΕΝΗΣ-ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15:00

ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ-ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 15:00

Επίλεκτη κατηγορία

ΦΟΙΝΙΚΑΣ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 2-0

ΑΠΕΑ-ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013 4-2

ΛΕΝΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ 1-2

ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ-ΚΟΛΩΝΗ 0-2

ΑΜΑΘΟΥΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ 2-0 

ΚΟΥΡΡΗΣ-ΔΟΞΑ Π. 2-1
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ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ-ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ Σ.15:00

Ακαδημίες στην Κύπρο. Μεγάλο κεφά-
λαιο. Εκατοντάδες παιδιά προπονούνται
καθημερινά.  Ελπίζουν ότι κάποτε θα
γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
Καλύτερα θα λέγαμε ότι οι ίδιοι οι γονιοί
ονειρεύονται πως τα παιδιά τους θα
φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Να τους
βλέπουν και να τους θαυμάζουν. Όμως
η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι σε
ελάχιστα από αυτά τα παιδιά θα δοθούν
οι ευκαιρίες, για να δείξουν την αξία
τους. Το χειρότερο όμως είναι ότι κάποια
ταλέντα χάνονται μέσα στον χρόνο. Ειδικά
στην Κύπρο, με την ξενομανία που
υπάρχει και για έτοιμους ποδοσφαιριστές,
για να ριχθούν στη μάχη. 

Όταν ομάδες μικρές σε όνομα και εκτό-
πισμα δεν δίνουν ευκαιρίες στα δικά τους
παιδιά και ψάχνουν για παίκτες σε κάθε
γωνιά της Ευρώπης, τι μπορούμε να πούμε;
Αυτή είναι η αλήθεια και το βλέπουμε
κάθε εβδομάδα στα γήπεδά μας . 

Υπάρχουν ακαδημίες που κάνουν
εξαιρετική δουλειά, προσφέρουν τα εφό-
δια στα παιδιά, με καταρτισμένους τε-
χνικούς, που είναι και παιδαγωγοί. Διότι

πέραν από καλοί ποδοσφαιριστές, θα
πρέπει να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Να
τηρούν τους κανονισμούς και να σέβονται
τον αντίπαλο.  

Όμως από εκεί και πέρα τι γίνεται;
Φτάνουν στο σημείο στην Κύπρο, πο-
δοσφαιριστές που είναι στην ηλικία των

20 χρονών που θεωρούνται ταλέντα.
Στο εξωτερικό σε αυτήν την ηλικία είναι
ήδη επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Οι
ομάδες μας θα πρέπει να κατανοήσουν
ότι θα πρέπει να δώσουν το 100% της
προσοχής τους στις Ακαδημίες. Σίγουρα
κάτι θα εντοπίσουν. Κάποιο ταλέντο θα
κρύβεται στο γήπεδο. 

Μπορεί να είναι και μπροστά τους
και να μην το βλέπουν. Δεν είναι υπερ-
βολή αυτό που λέμε. Αρχίζουν τον προ-
γραμματισμό  και η προσοχή τους είναι
στους μάνατζερ. Να τους προτείνουν
παίκτες για να τους αξιολογήσουν. Ο
Κώστας, ο Πανίκος, ο Ανδρέας για πα-
ράδειγμα που περιμένουν να τους κοι-
τάξουν, θα περιμένουν, θα περιμένουν..
. Πάντα θα ακούνε τους προπονητές
τους να τους αποκαλούν παικταράδες
και τους γονιούς τους να τους χειρο-
κροτούν. Όμως όταν φεύγουν απο το
γήπεδο, είναι σαν μια θεατρική παρά-
σταση που ολοκληρώνεται, μέχρι την
επόμενη. Αυτή είναι η σκληρή πραγ-
ματικότητα. Κάντε επιτέλους τις Ακα-
δημίες τα φυτώριά σας…

Η σκληρή πραγματικότητα 
Σταράτα Γιάννης Παπαϊωάννου

papaioannou@dias.com

Μια νέα εικόνα άρχισε να διαμορφώ-
νεται στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως
έδειξαν οι πρώτοι αγώνες της φάσης
των «16» για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Εικόνα η οποία δεν είναι προϊόν
μιας… νύχτας ή μιας συγκυρίας, αλλά
αποτελεί προϊόν εξελίξεων διαρκείας,
που αναδιαμορφώνουν, σε πολλαπλά
επίπεδα, το ευρωπαϊκό αγωνιστικό
οικοδόμημα. 

Εκκωφαντικές εκφράσεις αυτής
της πραγματικότητας, οι ποδοσφαιρικοί
τυφώνες που κτύπησαν Μπαρσελόνα
και Άρσεναλ σε Παρίσι και Μόναχο
αντίστοιχα. 

Παρακολούθησα με σχετική έκ-
πληξη να γίνεται από τηλεοπτικά κα-
νάλια, εκτενής και διθυραμβική αναφορά
στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην αγωνιστική
παρουσία της στον αγώνα με τη Νάπολι
την Τετάρτη στο Σαντιάγκο Μπερναμ-
πέου, ενώ για τον… διαστημικό μετεωρίτη
που έπληξε το βράδυ της Τρίτης στο
Παρίσι την Μπαρσελόνα, τίποτα!  

Το μέγα, ωστόσο, γεγονός της εβδο-
μάδας ήταν η μοναδική ποδοσφαιρική
παράσταση του Παρκ ντε Πρενς, όπου
η Παρί, καθοδηγούμενη μαεστρικά
από τον Ουνάι Έμερι, κονιορτοποίησε

την Μπάρσα, απειλώντας την με τη
μεγαλύτερη ίσως συντριβή της ευρω-
παϊκής ιστορίας της, αφού, με βάση
την εικόνα του αγώνα, ένα 8-1 ή 9-2
δεν ήταν απίθανο να έρθει.  

Πολλοί ήδη μιλούν για… παρατε-
ταμένο τέλος εποχής των «μπλαουγ-
κράνα», ενώ δημοσιεύματα φέρουν
τον Λουίς Ενρίκε να εγκαταλείπει το
Καμπ Νόου το καλοκαίρι. 

Ας σταθούμε, όμως, λίγο στην Παρί:
ένα ηφαίστειο σε διαρκή έκρηξη, που
έδειξε πως, έως τώρα στο Σαμπιονά,
έπαιζε με επιμελημένη αυτοσυγκρά-
τηση, προκειμένου να είναι καθόλα
έτοιμη για το ξέσπασμα της Τρίτης.
Μια ομάδα με απίστευτο υλικό, που
στα χέρια ενός avant-garde προπονητή,
όπως ο Έμερι, μπορεί να κάνει μεγάλα
πράγματα.  

Αν ο Βάσκος, με το υλικό των ομά-
δων που είχε στα χέρια του τα προ-
ηγούμενα χρόνια, έπαιζε στα «όρια»,
τώρα, με την Παρί τα έχει ξεπεράσει.
Και αν δεν συμβεί το… θαύμα των
θαυμάτων στον επαναληπτικό, μπορεί
να κάνει πραγματικότητα το όνειρο
εκείνων που τον χρυσοπλήρωσαν για
να πάει στο Παρίσι.

Νέο στάτους κβο

Άποψη Μιχάλης Παπαδόπουλος 

papadopoulosm@simerini.comΒ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Νίκησε 2-0 την Ένωση, κέρδισε έδαφος ο Ολυμπιακός 
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Π
ολλοί παίκτες ήρθαν στη

μετεγγραφική περίοδο Ια-
νουαρίου, ένας εξ αυτών,
όμως, τράβηξε περισσό-
τερο απ’ όλους τα φώτα

της δημοσιότητας. Άμεσα, με το καλημέρα.
Αναφερόμαστε φυσικά στον Φρανσίσκο
Μεδίνα Λούνα, άλλως Πίτι. Ο επιθετικός
μέσος της ΑΕΛ, αν και οδεύει κατευθείαν
για να κλείσει τα 36 του χρόνια, εντυπω-
σιάζει από τη στιγμή που πάτησε στα
κυπριακά γήπεδα. Μικρό μεν το δείγμα
(7 αγώνες), αλλά εύκολα αντιλαμβάνεται
κάποιος την εξαιρετική του ποιότητα.
Όσο γρήγορα κέρδισε τις εντυπώσεις

στην Κύπρο, άλλο τόσο αργά καταξιώθηκε
στην Ισπανία. Χρειάστηκε να γίνει 30
ετών, για να αποκτήσει το στάτους ενός
αξιόλογου παίκτη στη La Liga, στο ανώ-
τατο επίπεδο, αφού φυσικά πρώτα είχε
μερικές εξαιρετικές χρονιές στη Β’ Κα-
τηγορία της χώρας. Ο Πίτι βρίσκεται μά-
λιστα ενώπιον τεσσάρων προκλήσεων.
Να πιάσει τους 400 αγώνες και να πλη-
σιάσει ακόμη περισσότερο το όριο των
100 γκολ σε επαγγελματικό επίπεδο, να
κερδίσει ένα τρόπαιο και, επιτέλους, να
αγωνιστεί στην Ευρώπη.  Η καριέρα του
έχει τα δικά της αξιόλογα σημεία. 

Έδωσε τα πρώτα δείγματα γραφής

στη Ρέις. Ήταν η χρονιά 2003-04, όταν ο
Πίτι με 23 γκολ σε 36 αγώνες, οδήγησε
την ομάδα μιαν ανάσα από την άνοδο
στην 3η κατηγορία. Οι εμφανίσεις του
τράβηξαν το ενδιαφέρον της Σαραγόσα,
που τον απέκτησε και του έκανε επαγ-
γελματικό συμβόλαιο. Τον έστειλε στη
Β’ ομάδα (Σαραγόσα Β’) και στην 3η κα-
τηγορία και στα μέσα της περιόδου τον
προήγαγε στην 1η ομάδα, όπου ο Πίτι
πήρε το βάπτισμα του πυρός στην Πρι-
μέρα Ντιβιζιόν. Αμέσως μετά ακολουθούν
δανεισμός στη Μούρθια και ύστερα η
μετεγγραφή στη Χέρκουλες. Μετά από
18 μήνες στο Αλικάντε πάει δανεικός

στη Ράγιο Βαγιεκάνο, εκεί όπου έκανε
πραγματικά όνομα. Μετά από μερικούς
μήνες, ο σύλλογος της Μαδρίτης αποκτά
τα δικαιώματά του. Ο Πίτι γίνεται πρώτο
όνομα στην ομάδα, αλλά και ένα από τα
αστέρια στο πρωτάθλημα της 2ης κατη-
γορίας. Αυτό που του έλειπε όμως
ήταν να επανέλθει και να κάνει
πράγματα στην ελίτ, αφού έμ-
παινε πλέον στην 3η δεκαετία
της ζωής του. Στα 30 του λοι-
πόν το 2011-12, η Ράγιο ανε-
βαίνει κατηγορία, ο Πίτι κάνει
καλή χρονιά και στην επό-
μενη (2012-13) κάνει θραύση

με 18 γκολ, η Ράγιο τερματίζει 8η, αλλά
αποκλείεται από τις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις, αφού δεν ανταποκρίθηκε στα
κριτήρια. Αν και 32, ο Πίτι τράβηξε το
ενδιαφέρον 3-4 ομάδων της κατηγορίας
και τελικά επέλεξε να μετακομίσει από

τη Μαδρίτη στη Γρανάδα. Έμεινε 2,5
χρόνια και πέρσι, μεσούσης της

περιόδου, επέστρεψε στη Ράγιο.
Δώδεκα μήνες μετά, αποφά-
σισε να αλλάξει παραστάσεις
και να περάσει σύνορα. Πριν
καλά καλά εγκατασταθεί στη
Λεμεσό, έδειξε την κλάση
του. 

Αγγίζει τα τετρακόσια,
καλοβλέπει τα εκατό

Η καριέρα του Πίτι παρουσιάζει εξαιρετικά στοχεία από άποψη επιπέδου και αριθμών
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Ολοκληρώνει σήμερα η ΑΕΛ την προ-
ετοιμασία της για το αυριανό ντέρμπι
στο ΓΣΠ. Ο Πάμπος Χριστοδούλου
αναμένεται ότι θα έχει όλους τους πο-
δοσφαιριστές στη διάθεσή του για τη
δύσκολη αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ.
Ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας
κάνει διάφορες σκέψεις γιατί έχει παί-
κτες στο όριο των καρτών και ενδεχο-
μένως να κάνει μια διαχείριση, ώστε
να έχει σε όλα τα παιχνίδια μια καλή
ομάδα να παρατάξει. Θυμίζουμε ότι ο
Αρουαμπαρένα έχει επτά, ο Φορτούνα
πέντε και ο Σαβανέ τρεις. 

Όπως και να έχει, για την ΑΕΛ η
αυριανή αναμέτρηση είναι μια ευκαι-
ρία να βρεθεί πιο κοντά στην κορυφή,
αλλά και να κάνει ακόμα ένα σημαντικό
βήμα προς την Ευρώπη, που είναι
και ο βασικός της στόχος τη φετινή
περίοδο. Και μόνο ότι είναι η μοναδική
ομάδα που έχει κερδίσει φέτος «εντός
των τειχών» τον ΑΠΟΕΛ λέει πολλά
και τονώνει ακόμα περισσότερο την
αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών
της λεμεσιανής ομάδας ενόψει της αυ-
ριανής αναμέτρησης. 

Ο τεχνικός της λεμεσιανής ομάδας
Πάμπος Χριστοδούλου παρέθεσε χθες

δημοσιογραφική διάσκεψη και ανα-
φέρθηκε κυρίως στον αυριανό αγώνα:
«Όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Έχου-
με απέναντί μας την πιο φορμαρισμένη
ομάδα, είδαμε απέναντι στην Μπιλμ-
πάο πως έκανε μια εξαιρετική εμφά-
νιση και δίνουμε συγχαρητήρια στον
ΑΠΟΕΛ. Θα δώσουμε τα πάντα για
τη νίκη», τόνισε.

Μετρά η πειθαρχία

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδούλου, η
πειθαρχεία είναι το «κλειδί». «Για μένα
μετρά η πιο πειθαρχημένη και σοβαρή
ομάδα. Ο ΑΠΟΕΛ πήγε στο Μπιλμπάο
και ήταν πειθαρχημένος και πήρε
αποτέλεσμα. Σε αυτά τα παιχνίδια
μετρά η πειθαρχία και η σοβαρότητα
για το αποτέλεσμα, είτε νίκη είτε ισο-
παλία. Πρέπει να βγάλουμε χαρακτήρα,
όλοι οι παίκτες να έχουν υψηλή από-
δοση ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα
που μας ικανοποιεί. Δηλαδή, τη νί-
κη».

Ο Κύπριος προπονητής είπε ότι ο
ΑΠΟΕΛ είναι έμπειρη ομάδα που δεν
έχει το μυαλό του μόνο στην Ευρώπη.
Έχει πλούσιο ρόστερ, γι’ αυτό όποιοι
και αν αγωνιστούν θα έχουν την ίδια
δυναμική. Γι’ αυτό τόνισε ότι για να
πάρει η ομάδα του το αποτέλεσμα
που θέλει θα πρέπει όλοι οι ποδο-

σφαιριστές του να έχουν υψηλό βαθμό
απόδοσης. 

Δεν μιλήσαμε για πρωτάθλημα

Θέλοντας να διώξει την πίεση από
τους ποδοσφαιριστές του τόνισε, για
άλλη μια φορά, ότι η ΑΕΛ δεν ξεκίνησε
φέτος για το πρωτάθλημα, αλλά για
να δημιουργήσει μια καλή ομάδα:
«Δεν είπαμε ποτέ μεγάλα λόγια, ούτε
για πρωτάθλημα. Στόχος μας από την
αρχή ήταν να κάνουμε μια ομάδα που
θα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είπαμε
από την αρχή ότι στόχος μας ήταν η
είσοδος στην 6αδα, η έξοδος στην Ευ-
ρώπη και μετά παιχνίδι με παιχνίδι
και όπου βγει. Η ομάδα μας έδειξε
και με την ενίσχυση του Ιανουαρίου
πως είναι εδώ. Είμαι σίγουρος πως ο
κόσμος θα είναι δίπλα μας. Θέλουμε
όμως υπομονή και στο τέλος θα δούμε
πού θα φτάσουμε».

lΑρκετά καλά πήγε χθες η διάθεση
των εισιτηρίων για την αναμέτρηση
της Δευτέρας. Η ΑΕΛ ενημέρωσε το
μεσημέρι μέσω των «social media»
της ότι η ζήτηση των εισιτηρίων ήταν
μεγάλη από τους φίλους της, κάτι που
ήταν αναμενόμενο. Η προπώληση θα
συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί αύριο
(09:00-15:00), αφού δεν θα ανοίξουν
ταμεία στο γήπεδο. 

Να βγάλει χαρακτήρα για τη νίκη
ΑΕΛ Ο Πάμπος Χριστοδούλου ζητά πειθαρχία και υψηλή απόδοση για να πάρουν αποτέλεσμα στο ΓΣΠ

ΝΕΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
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ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Με απουσίες και αλλαγές υποδέχεται την Καρμιώτισσα, στοχεύοντας σ’ επάνοδο στις επιτυχίες

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγώνας «έξι βαθμών», νίκη για να «κα-
θαρίσει», για να μη χρειαστεί... υπολογι-
στική και άλλους τέτοιους παρόμοιους
τίτλους μπορεί κάλλιστα ένας δημοσιο-
γράφος να χρησιμοποιήσει για τη σημε-
ρινή αναμέτρηση της Ανόρθωσης με τον
Εθνικό Άχνας στις 18:00 στο «Αντ. Πα-
παδόπουλος». Γιατί; Πολύ απλά επειδή
για την «Κυρία» η σημερινή αναμέτρηση
είναι άλλο ένα κρίσιμο ματς για την 6η
θέση. Σε περίπτωση που η Ανόρθωση
κατακτήσει τους τρεις βαθμούς, που αυτός
είναι ο στόχος, αφήνει τον Εθνικό, μια
ομάδα που επίσης διεκδικεί την 6η θέση,
έξι βαθμούς πίσω. Γι’ αυτό είναι αγώνας
«έξι βαθμών». 

Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να
πάρει τη νίκη, τότε, μέχρι το τέλος της κα-
νονικής διάρκειας του πρωταθλήματος,
θα χρειαστεί να βγάλει... υπολογιστική,
κάνοντας πράξεις που θα την οδηγήσουν
στην προνομιούχα θέση.

Επομένως, η Ανόρθωση σήμερα με
αντίπαλο τον Εθνικό Άχνας έχει έναν και
μοναδικό στόχο, τη νίκη και τους τρεις

υπερπολύτιμους βαθμούς. 
Αν το καταφέρει αυτό, θα καταγράψει

την τέταρτη συνεχή νίκη στο πρωτάθλημα.
Κάτι που έχει να πετύχει εδώ και 423
ημέρες και συγκεκριμένα από τις
23/12/2015, όταν είχε συμπληρώσει
μια τετράδα νικηφόρων αποτελεσμάτων
(ΑΠΟΕΛ 0-2, Άρη 2-0, ΕΝΠ 2-0 και
ΑΕΛ 0-1). Ακόμα ένα κίνητρο για τους
ποδοσφαιριστές του Ρόνι Λέβι.

Το πλάνο νίκης

Εκτός από τον τιμωρημένο Σιβού, όλοι
οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές βρίσκονται
στη διάθεση του Ισραηλινού προπονητή,
ο οποίος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας
στις προπονήσεις και ειδικά τις τελευταίες
ημέρες δοκίμασε το 4-4-2, το οποίο
μάλλον θα επιλέξει.

Αν πάει σε αυτόν τον σχηματισμό,
τότε κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο
Κόπριβετς. Στο δεξί άκρο της άμυνας θα
αγωνιστεί ο Γκάμπριελ και στο αριστερό
ο Σάντος. Για το κέντρο της άμυνας σί-
γουρος θεωρείται ο Ερέρο. Τη δεύτερη
θέση διεκδικούν οι Αγκιλάρ και Καλδερόν,
με επικρατέστερο τον πρώτο. Στη μεσαία
γραμμή έχουμε το δίδυμο Ζοάο Βίκτορ

και Μίτροβιτς. Στα δυο φτερά της μεσαίας
γραμμής, δεξιά ο Ράγιος και αριστερά ο
Καρλίτος. Δίδυμο στην επίθεση οι Άλβες
και Καμπρέρα. 

Ιδιαίτερος...

Ο σημερινός αγώνας έχει την δική του
ιδιαιτερότητα για τον Ανδρέα Παντελή.
Ο πρόεδρος της εταιρείας της Ανόρθωσης
θα τεθεί για πρώτη φορά μετά την ανάληψη
των νέων καθηκόντων του απέναντι στην
ομάδα που σαφώς αγαπά και έχει προ-
σφέρει αρκετά. Κανείς δεν ξεχνά την εμ-
πλοκή του στα διοικητικά του Εθνικού
Άχνας και την πολύ καλή συνεργασία
που είχε με τον φίλο του Κίκη Φιλίππου. 

Θετικές ενδείξεις για κόσμο

Ο κόσμος της Ανόρθωσης δηλώνει παρών
σε κάθε αγώνα της ομάδας, είτε αγωνίζεται
εντός είτε εκτός έδρας. Η στήριξή του
είναι πρωτοφανής, παρά την κακή πορεία.
Για τον σημερινό αγώνα, οι ενδείξεις για
μεγάλη παρουσία του κόσμου είναι θε-
τικές. Όλοι έχουν αντιληφθεί πόσο κρί-
σιμος είναι ο αγώνας και για τον λόγο
αυτόν αναμένεται πως χιλιάδες θα βρε-
θούν στο «Αντ. Παπαδόπουλος».

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Ώρα για επιστροφή στις νίκες. Μετά τις
δύο ισοπαλίες 2-2 της περασμένης
εβδομάδας σε «Δασάκι» και ΓΣΠ, ο
Απόλλωνας έχει σήμερα τη μεγάλη ευ-
καιρία να επιστρέψει στα τρίποντα υπο-
δεχόμενος την Καρμιώτισσα στο «Τσί-
ρειο». Νίκη σήμερα αυτόματα θα ση-
μαίνει δύο πράγματα. Είτε αναρρίχηση
στη δεύτερη θέση είτε παραμονή στην
3η θέση, αλλά με τη διαφορά από την
κορυφή να μειώνεται στους τρεις βαθ-
μούς. Όπως και να το δει κάποιος, για
τον Απόλλωνα είναι αυτό που λένε
«win-win». Φυσικά, για να συμβεί αυτό,
θα πρέπει η ομάδα του Σωφρόνη Αυ-
γουστή να κερδίσει σήμερα τους νεο-
φώτιστους. 

Το γεγονός ότι σε βάρος της Καρ-
μιώτισσας ο Απόλλωνας έχει πανηγυ-
ρίσει τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη
του στη χρονιά (6-0) δεν λέει τίποτα
στον τεχνικό του Απόλλωνα και τους
ποδοσφαιριστές του. Εκείνη η αναμέ-
τρηση, πριν από ακριβώς τρεις μήνες
(20 Νοεμβρίου), δεν έχει τίποτα κοινό
με τη σημερινή. Γι’ αυτό και ο Σωφρόνης
έχει προϊδεάσει τους παίκτες του για
ένα παιγνίδι με παγίδες, τις οποίες για
να ξεπεράσουν θα πρέπει να παρου-
σιαστούν σοβαροί και πειθαρχημένοι
και, φυσικά, χωρίς υποτίμηση. 

Τώρα αν ο Απόλλωνας καταφέρει
να «καθαρίσει» το παιγνίδι νωρίς παί-
ζοντας καλά, αυτό θα είναι ένα «bonus»
για τη λεμεσιανή ομάδα, αφού ακολουθεί
την Τετάρτη ο επαναληπτικός του κυ-
πέλλου και καλό θα ήταν να κάνει και
κάποιου είδους συντήρηση. Όμως αυτό
είναι δευτερεύον. Εκείνο που έχει ση-
μασία είναι να πάρει σήμερα το τρίποντο. 

Πολλές οι απουσίες

Είναι δεδομένο ότι ο τεχνικός του Απόλ-
λωνα θα έχει πολλές απουσίες και σή-

μερα. Εκτός πλάνων είναι οι τιμωρημένοι
με κίτρινες κάρτες Μάγκλιτσα και Ζοάο
Πέδρο, δύο ποδοσφαιριστές ιδιαίτερα

φορμαρισμένοι. Στη χθεσινή προπόνηση
τέθηκε εκτός και ο Χάμπος με μυϊκό
πρόβλημα. Επίσης, εκτός λόγω τραυμα-

τισμού είναι οι Παπουλής, Γκίε, Αγγελής
και Μακρίδης. Είναι πιθανόν ο τεχνικός
του Απόλλωνα να μην υπολογίζει ούτε
στον Γκόμες, κυρίως προληπτικά, αφού
αποχώρησε με πρόβλημα από τον αγώνα
της Λευκωσίας. Ο Απόλλωνας έχει και
τέσσερεις ποδοσφαιριστές στο όριο, τους
Σακέτι, Κυριάκου, Βινίσιους και Σαρδι-
νέρο. Δεν θα είναι έκπληξη αν κάποιος
ή κάποιοι εξ αυτών μείνουν εκτός προ-
ληπτικά, αφού ακολουθεί το ντέρμπι με
τον ΑΠΟΕΛ. 

Πιθανή ενδεκάδα

Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, η 11άδα
του Απόλλωνα σε σχήμα 4-2-3-1 θα
αποτελείται από τον Βάλε στο τέρμα.
Δεξιά τη θέση διεκδικούν οι Σέρτζιο και
Στυλιανού. Αριστερά θα αγωνιστεί ο Βα-
σιλείου. Στο κέντρο της άμυνας θα αγω-
νιστούν οι Βινίσιους και Ρομπέρζ. Αν
προφυλαχθεί ο Βραζιλιάνος τότε τη θέση
του θα πάρει ο Πελαγίας. Στη μεσαία
γραμμή θα είναι οι Σακέτι και Σεμέδο,
με τον Ντα Σίλβα μπροστά τους. Στα
«φτερά» οι Σαρδινέρο και Μπεντόγια
και στην κορυφή της επίθεσης θα επι-
στρέψει ο Πίεχ. 

Στα συνηθισμένα επίπεδα των εντός
έδρας παιγνιδιών του τη φετινή περίοδο
αναμένεται ότι θα κυμανθεί και η προ-
σέλευση του κόσμου του Απόλλωνα
που θα βρεθεί σήμερα στο «Τσίρειο».
Περισσότερο οι φίλοι του Απόλλωνα θα
προσπαθήσουν να στηρίξουν τους πο-
δοσφαιριστές τους σήμερα, αλλά και να
τους τονώσουν το ηθικό ενόψει των παι-
γνιδιών που ακολουθούν. Κακά τα ψέματα,
είναι περισσότερο σε αυτά τα παιγνίδια
που η λεμεσιανή ομάδα έχει ανάγκη
τον κόσμο της, για να πάρει δύο πολύ
σημαντικές νίκες σε κύπελλο και πρω-
τάθλημα.

Κυνηγά το «4Χ3» και
εδραίωση στην εξάδα

Πάει για τρίποντο ουσίας και ψυχολογίας

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Θέλει πάση θυσία τους τρεις βαθμούς 

με αντίπαλο τον Εθνικό Άχνας στο «Α. Παπαδόπουλος» 
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Ακόμα μια δοκιμασία περιμένει σή-
μερα την Καρμιώτισσα. Η ομάδα του
Λιάσου Λουκά αντιμετωπίζει τον
Απόλλωνα στο «Τσίρειο» και σαν
στόχο θα έχει να παρουσιαστεί αν-
ταγωνιστική. Από τους «κυανόλευ-
κους» της Λεμεσού η νεοφώτιστη
ομάδα γνώρισε μέχρι τώρα την πιο
βαριά της ήττα στο πρωτάθλημα (6-
0) και γι’ αυτό σήμερα θα προσπα-
θήσει να μην επαναληφθεί το ίδιο
σενάριο. 

Η αλήθεια είναι πως η βαθμολο-
γική της διαφορά από τη Δόξα είναι
τέτοια (13 βαθμοί) που της επιτρέπει
να έχει άνεση και να αγωνίζεται
χωρίς την πίεση των βαθμών. Σαφέ-
στατα θα προσπαθήσει όσο μπορεί

να την αυξήσει πριν από τη β’ φάση,
όμως, για την ώρα, νιώθει μια ασφά-
λεια. 

Για τον σημερινό αγώνα, ο κ. Λου-
κά θα έχει κάποιες απουσίες. Σίγουρα
θα απουσιάσει ο Σταύρου λόγω της
αποβολής του στον αγώνα της πε-
ρασμένης εβδομάδας με τον ΑΠΟΕΛ.
Επίσης, είναι πιθανόν να μην αγω-
νιστούν οι Γουίλερ και Μπάρμπαρο
που παίζουν στην ομάδα των Πολε-
μιδιών δανεικοί από τον Απόλλωνα. 

Κόντρα σε μια ομάδα με μεγάλες
επιθετικές αρετές, είναι βέβαιο ότι το
αρχικό πλάνο της νεοφώτιστης ομάδας
θα βασίζεται στο πώς θα κρατήσει
μακριά από την εστία της τους «κυα-
νόλευκους». Αν το καταφέρει αυτό,
τότε θα προσπαθήσει να σημειώσει
κάποιο τέρμα έτσι ώστε να αυξηθούν
οι ελπίδες της για κάτι καλό. 

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Άλλη μια δοκιμασία

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Είναι αυτονόητο ότι για να συνεχίσει να
ελπίζει για την κατάληψη της έκτης
θέσης, ο Εθνικός θα πρέπει να κερδίσει
την Ανόρθωση. Μόνο έτσι, η ομάδα του
κ. Ιβανάουσκας θα διατηρήσει τις ελπίδες
της ζωντανές. Σε διαφορετική περίπτωση,
θα πρέπει να συμβιβαστεί με την ιδέα
ότι θα αγωνιστεί στο β’ γκρουπ στα πλέι-
οφ. Με αυτά τα δεδομένα, το σημερινό
παιχνίδι αποκτά ιδιαίτερη σημασία για
τον Εθνικό Άχνας, που πάει στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος» με έναν και μοναδικό
στόχο. Βεβαίως, ο βαθμός δυσκολίας
είναι αρκετά μεγάλος για τους ποδο-
σφαιριστές του Λιθουανού τεχνικού,
αφού απέναντί τους θα βρουν μια ομάδα
που το τελευταίο χρονικό διάστημα δια-
νύει περίοδο πολύ καλής αγωνιστικής
κατάστασης και που παραμένει αήττητη
για πέντε σερί αγωνιστικές. Το σίγουρο
είναι ότι η Ανόρθωση σε τίποτα δεν θυ-
μίζει την προ προεδρίας Ανδρέα Παντελή
ομάδα, αφού πλέον όλα μοιάζουν να
έχουν βρει τον δρόμο τους. 

Ο κ. Ιβανάουσκας προετοίμασε όσο
το δυνατόν καλύτερα τους ποδοσφαιριστές
του, αναλύοντάς τους τα δυνατά και αδύ-
νατα σημεία του αντιπάλου. Το σίγουρο
είναι ότι η ομάδα της Άχνας θα παραταχθεί

στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με πρω-
ταρχικό στόχο να εγκλωβίσει τα ατού
των γηπεδούχων και να προσπαθήσει
να κάνει τη ζημιά στις αντεπιθέσεις. Ο
τεχνικός του Εθνικού δεν μπορεί να υπο-
λογίζει στους τιμωρημένους Ντρόπνιακ

και Αρέστη, ενώ επιστρέφουν οι Πιτσέλι
και Κιπιάνι. Όπως είναι φυσιολογικό,
στην ομάδα περιμένουν αρκετά από
τους Ζελάγια και Κατσαράβα, οι οποίοι
είναι οι πρώτοι σκόρερ της, αφού αμφό-
τεροι έχουν πετύχει από 12 γκολ!

Εάν θέλει να ελπίζει…
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ Πάει στο «Αντώνης 

Παπαδόπουλος» με μοναδικό στόχο τη νίκη

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Έχοντας πλήρη συνείδηση των δυ-
σκολιών που κρύβει το αυριανό
ντέρμπι με την ΑΕΛ και με τους
ποδοσφαιριστές να πατούν γερά
στο έδαφος, ολοκληρώνεται σήμερα
η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ. Ο Τό-
μας Κρίστιανσεν, έχοντας ουσιαστικά
δύο προπονήσεις για να προετοι-
μάσει την ομάδα του (Παρασκευή
πρωί έγινε αποθεραπεία στην Ισπα-
νία), αναμένεται να προβεί σε ρο-
τέισον, για ευνόητους λόγους. Από
τη μία, οι ποδοσφαιριστές που θα
αγωνιστούν για να παρουσιαστούν
«φρέσκοι» σε ένα τόσο σημαντικό
παιχνίδι και, από την άλλη, για να
δώσει τις απαραίτητες ανάσες σε
ορισμένους παίκτες ενόψει του επα-
ναληπτικού της ερχόμενης Πέμπτης.
Γιατί, όσο και να το λένε, δεν είναι
φυσιολογικό τη δεδομένη στιγμή
να μην υπάρχει στο μυαλό όλων ο
επαναληπτικός με την Μπιλμπάο.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στο αυ-
ριανό ντέρμπι ο στόχος δεν είναι η
νίκη. Με ενδεχόμενη επιτυχία, η
ψαλίδα από τη δεύτερη θέση θα
ανοίξει ακόμα περισσότερο, ενώ η
ψυχολογία θα ανέβει ακόμα περισ-
σότερο ενόψει του καθοριστικού
επαναληπτικού της Πέμπτης με την
Μπιλμπάο. Από την πρώτη στιγμή,
ο Πρόεδρος της εταιρείας Πρόδρο-
μος Πετρίδης έδωσε το σύνθημα,
καλώντας τον κόσμο να δώσει βρον-
τερά το «παρών» του στα δύο παι-
χνίδι που ακολουθούν, δείχνοντας
ότι η ομάδα δίνει μεγάλη σημασία
στους αγώνες της ερχόμενης εβδο-
μάδας. 

Ξεκάθαρος ο στόχος 

Αρχής γενομένης, λοιπόν, από τον
αυριανό αγώνα, όπου ο στόχος είναι
ξεκάθαρος για τους παίκτες του Τόμας
Κρίστιανσεν. Ο Δανός τεχνικός κα-
λείται σε άλλο ένα ντέρμπι να κάνει
σωστή διαχείριση του υλικού που
διαθέτει. Λογικά, στον αυριανό αγώνα
θα παρατάξει την ομάδα του με αρ-
κετές αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα
της Πέμπτης στο Μπιλμπάο, με τους
ποδοσφαιριστές που θα πάρουν φα-
νέλα βασικού να καλούνται να αρ-
πάξουν την ευκαιρία που θα τους
δοθεί από τα μαλλιά. Και είναι αρκετοί
αυτοί που αναμένουν να πάρουν μια
ευκαιρία. Έτσι, δεν αποκλείεται οι
αλλαγές που θα προκύψουν να αρ-
χίσουν από τον άσο, με τον Πάρντο
να επιστρέφει έπειτα από αρκετό και-
ρό κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο
της άμυνας, δεδομένου ότι ο Μερκής
τα πάει πολύ καλά το τελευταίο διά-
στημα, λογικά, θα διατηρήσει τη φα-
νέλα του βασικού, με τους Γιαμπερέ
και Αστίθ να διεκδικούν με ίσες πι-
θανότητες την άλλη θέση. Στο αριστερό
άκρο, ο Λάγο αναμένεται να επανέλθει,
ώστε ο νεαρός Νικόλας Ιωάννου να
πάρει ανάσες. Στο δεξί άκρο, δεδο-
μένου ότι ο Μιλάνοφ διαγνώστηκε
με διάταση μυός από τον αγώνα με
την Μπιλμπάο θα μείνει εκτός και
τη θέση θα πάρει ο Αρτυματάς. Στο
κέντρο, Βινίσιους, Μοράις και Κάνιας
διεκδικούν τις δύο θέσεις, ενώ στα
«φτερά» ίσως να δούμε δύο εκ των
Αλωνεύτη, Γιαννιώτα και Βάντερ να
παίρνουν φανέλα βασικού και τον
Εφραίμ να μένει στον πάγκο. Νοκ
άουτ για δύο περίπου εβδομάδες θα
μείνει ο Μπερτόλιο που έπαθε θλάση
πρώτου βαθμού δικεφάλου μυός.

Ανακατεύει την τράπουλα ο κόουτς
ΑΠΟΕΛ Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία ενόψει του αυριανού ντέρμπι με την ΑΕΛ, με τον κ. Κρίστιανσεν να ετοιμάζει αλλαγές



Δ
εν είναι συνηθισμένο φαι-

νόμενο στην Κύπρο να έχου-
με εκπλήξεις στον  θεσμό
του Κυπέλλου. Κι αυτό, λόγω
του τρόπου με τον οποίο

διεξάγεται και που ευνοεί τους «μεγά-
λους», αφού οι «μικροί» τα ανέχονται.
Παρόλα αυτά πάντως έχουμε παιχνίδια
που προκάλεσαν αίσθηση στον θεσμό
αυτό, αφού δεν έλειψαν και οι… «βόμβες».
Η πιο μεγάλη και χαρακτηριστική ήταν
αυτή που «έσκασε» στις 21 Δεκεμβρίου
1994, στο γραφικό ΓΣΟ της Λεμεσού.
Λίγες μέρες, λοιπόν, πριν από τα Χρι-
στούγεννα, πριν από 23 χρόνια, ο Αχιλ-
λέας Αγίου Θεράποντος, ομάδα Δ' Κα-
τηγορίας, κέρδιζε τη Νέα Σαλαμίνα 2-1
και την έθετε εκτός θεσμού. Ο αγώνας
ήταν για τη φάση των «32» του Κυπέλλου
και κανένας δεν περίμενε κάτι τέτοιο,
αφού η Νέα Σαλαμίνα του Μότσα Βού-
κοτιτς ήταν 3η στη βαθμολογία (εκεί
τερμάτισε), έχοντας μια πολύ καλή πα-
ρουσία στο πρωτάθλημα. Η υποτίμηση
αφενός του αντιπάλου και η ατυχία αφε-
τέρου (έχασε πολλές ευκαιρίες για να
πάρει μια καθαρή νίκη) έφεραν το μεγάλο
κάζο για τους «ερυθρόλευκους» της
Αμμοχώστου. 

Κόσμος ελάχιστος στο ΓΣΟ, αφού κα-
νένας δεν περίμενε πως ένα παιχνίδι
που έμοιαζε με προπόνηση, στο τέλος
θα γινόταν ένα ιστορικό και ανεπανάληπτο
παιχνίδι στον θεσμό του Κυπέλλου. 

Η Νέα Σαλαμίνα είχε ισοφαρίσει
πριν από τη λήξη του ημιχρόνου με
τέρμα του Σάσα Σκάρα, αλλά στο 70' με
απευθείας φάουλ ο πρώην άσος της
ΑΕΛ Νίκος Ιάπωνας έκανε το 2-1 και
έγραψε το όνομά του στην ιστορία. Στα
38 του χρόνια ο Ιάπωνας πήγε να βοη-
θήσει τον φίλο του Άκη Αγιομαμίτη,
που μόλις είχε αναλάβει τον Αχιλλέα
Αγίου Θεράποντος. Λεπτομέρειες για
το παιχνίδι δεν υπάρχουν, αφού φαίνεται
πως και οι… δημοσιογράφοι υποτίμησαν
τη σημασία του αγώνα. 

Η πρόκριση του ΑΣΙΛ

Μια από τις αξιοσημείωτες εκπλήξεις
στον θεσμό έγινε το 1974, στη φάση των
«16», κι ας ήταν διπλοί οι αγώνες. Ο
ΑΣΙΛ Λύσης, που εκείνη τη χρονιά κα-
τακτούσε το πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας,
απέκλεισε την ΑΕΛ που έπαιζε πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα (κατετάγη
τρίτη μετά την Ομόνοια και τον ΠΟΛ).

Το πρώτο παιχνίδι έγινε στο ΓΣΟ,
όπου οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1, με
τον Τύπο της εποχής να κάνει αναφορά
για μίνι-έκπληξη. Η ΑΕΛ είχε την υπεροχή
αλλά ο ΑΣΙΛ κράτησε καλά και μάλιστα
προηγήθηκε με τον Παντελάκη (14'). Ο
Κολοσσιάτης ισοφάρισε (59') για την ΑΕΛ.
Η «βόμβα» ολοκληρώθηκε στον επανα-
ληπτικό αγώνα που έγινε στις 19 Μαΐου
1974, στο γήπεδο «Γρηγόρης Αυξεντίου»,
στη Λύση, όπου ο ΑΣΙΛ κέρδισε 2-1.

Ο ΑΣΙΛ προηγήθηκε στο 24' με τον
Γ. Παναγίδη, ο Παντελάκης έκανε το 2-
0 στο 64' και η ΑΕΛ μείωσε στο επόμενο
λεπτό με αυτογκόλ του Β. Λάρκου. 
ΑΣΙΛ: Στάσος, Λάρκου, Γ. Βασιλείου,
Φλώρης, Παρπούνας, Ασσιώτης, Σώτος,
Ντάκκας, Παντελάκης, Γ. Παναγίδης (Λ/
Ιωάννου, Σιάλος).
ΑΕΛ: Α. Κωνσταντίνου, Τρύφωνας, Χ''
Σωκράτους, Σταύρος, Πόντιος, Χ''  Κων-
σταντής, Πατούνας, Κυριάκος, Άριστος,
Κολοσσιάτης, (Αναστασίου). 

Η έκπληξη του Ορφέα 

Ο Ορφέας Καϊμακλίου έκανε την έκ-
πληξη το 1985, όταν απέκλεισε την
Ανόρθωση στη φάση των «32» του Κυ-
πέλλου. Παρότι ομάδα Β' Κατηγορίας,
ο Ορφέας πήρε ισοπαλία 0-0 στο πρώτο

παιχνίδι που έγινε στο Καϊμακλί. 
Η «βόμβα» έσκασε στον επαναλη-

πτικό που έγινε στο νέο ΓΣΖ Λάρνακας
(έδρα τότε της Ανόρθωσης), όπου οι δύο
ομάδες έμειναν στο 0-0 και μετά την
ημίωρη παράταση, και μοιραία η πρό-
κριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέ-
ναλτι, όπου ο Ορφέας κέρδισε 4-3. Ο
Ορφέας ήταν καλύτερος και πειθαρχη-
μένος, ενώ είχε και δύο δοκάρια. 

Η διαδικασία των πέναλτι ήταν: 
Κοβής απόκρουση Λούκα
Τ. Μιαμηλιώτης απόκρουση Παμ-

πορή 

Κ. Φώτη 1-0

Θάσος 1-1

Φοίβος 2-1

Ανδρέου 2-2

Τζιάρτιν 3-2

Αργυρού άουτ

Τσούκκας απόκρουση Λούκα

Χαραλάμπους 3-3

Χρ. Κίττος άουτ

Χρ. Ανδρέου 3-4

Οι δύο ομάδες εκτέλεσαν από 6 πέ-
ναλτι, αφού στα 5 ήταν ακόμα ισόπαλες. 
Ανόρθωση: Παμπόρης, Τουμάζου, Σ. Γε-
ωργίου, Κωνσταντίνου, Κοβής, Α. Ανδρέου
(Ευθυμάκης), Χρ. Κίττος, Τζιάστιν, Κ. Φώτη,
Φοίβος, Καραγιάννης (Τσούκκας). 
Ορφέας: Λούκας, Γιαννουρής, Θεμι-
στοκλέους, Σταύρος, Δράκος (Χρ. Αν-
δρέου), Μιαμηλιώτης, Βαρνακίδης, Αν-
δρέου, Χαραλάμπους, Θάσος, Αργυρού.

Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που συ-
ζητήθηκαν στον θεσμό του Κυπέλλου,
είχαμε δηλαδή εκπλήξεις. Τις παραθέ-
τουμε κατά χρονολογική σειρά. 

1955: Νέα Σαλαμίνα (β' κατηγορία)-ΑΠΟΕΛ 3-2

1968: ΠΑΕΚ (β' κατηγορία)-Άρης 3-2

1975: Ευαγόρας-ΠΟΛ 1-0

1978: Κεραυνός (β' κατηγορία)-ΠΟΛ 1-0

1980: Κεραυνός-ΕΠΑ 3-2

Κ.Ν.Μαρωνιτών (γ' κατηγορία)-ΑΠΟΠ 1-0

1981: ΑΕΛ-Χαλκάνορας (β' κατηγορία) 1-2

1982: ΠΟΛ-ΑΠΟΠ 0-1

1983: Οθέλλος (β' κατηγορία)-Αλκή 2-0

1984: Ορφέας (β' κατηγορία)-Άχνα 2-1

Ομόνοια-Άρης 1-2

1988: ΠΟΛ-ΑΠΟΠ 1-0, 0-1 (4-5 πεν.)

Ένωση-Χαλκάνορας (γ' κατηγορία) 2-0, 0-4

1989: Άρης-Ομόνοια 2-0, 0-2, (9-8 πεν.)

ΑΠΟΕΛ-Άρης 0-0, 0-1

1991: Ακρίτας (β' κατηγορία)-Αλκή 4-0, 0-2

Σαλαμίνα-Δερύνεια (β' κατηγορία) 1-2, 1-0

Ανόρθωση-Άχνα (β' κατηγορία) 0-1, 1-0, (1-3 πεν.)

1998: ΑΕΛ-Δερύνεια 0-0, 1-4

2002: ΑΠΟΕΛ-Σαλαμίνα (β' κατηγορία) 0-1

2005: Διγενής-ΑΕΛ 4-1, 0-1

ΑΠΟΕΛ-Διγενής 0-0, 1-3

2007: ΑΕΚ-Διγενής Μόρφου 0-0, (0-2 παρ.)

2008: ΑΕΚ-Αγία Νάπα (β' κατηγορία)

0-2 (μηδενισμός) 1-1

2009: Ομόνοια-Πέγεια 0-0, 0-3

Πέγεια-ΑΠΟΕΛ 2-0, 0-1

Διγενής (β' κατηγορία)-Αλκή 4-3, 2-1

2011: ΑΕΛ-Άρης (β' κατηγορία) 0-1, 0-0

Ατρόμητος (β' κατηγορία)-Πέγεια 1-2, 3-2

2012: Απόλλων-Ερμής 2-1, 1-3

Πάφος (β' κατηγορία)-Παραλίμνι3-3, (5-4 πεν.)

Παρεκκλησιά (β' κατηγορία)-Δερύνεια 3-1
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ΜΕ ΤΟΝ
ΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Άλλες εκπλήξεις στο Κύπελλο

Θυμάστε τον Αχιλλέα Αγίου Θεράποντος; 

Flashback

Φάση από το παιχνίδι ΑΣΙΛ-ΑΕΛ στη Λύση.

Ο ΑΣΙΛ έκανε την έκπληξη κερδίζοντας 2-1.

Το 1985 ο Ορφέας

απέκλεισε την

Ανόρθωση στα πέναλτι.

Στη φάση από το

παιχνίδι αυτό με

πρωταγωνιστές τους

Τσούκκα, Τ. Μιαμιλιώτη. 

Ο Αχιλλέας Αγίου Θεράποντος έκανε το

1994 την πιο μεγάλη έκπληξη στο κύπελλο,

αποκλείοντας τη Νέα Σαλαμίνα.

Ρετρό Γίνονται -έστω και αραιά- εκπλήξεις και στην Κύπρο για το Κύπελλο 

Ο Παντελάκης Χαραλάμπους κάνει το 2-0 για τον

ΑΣΙΛ κατά της ΑΕΛ το 1974 στη Λύση.
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ΜΠΑΣΚΕΤ Ένωση και ΑΠΟΕΛ είναι τα φαβορί απέναντι σε Απόλλωνα και ΕΘΑ αντίστοιχα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Κέρδισε μέσα στο Nick Galis Hall 
τον Άρη με 68-59 και σήκωσε την έκτη σερί κούπα 

Ανανεώθηκε 
η στήριξη
Τη στήριξη της Eurofast θα έχει ο Βλα-
δίμηρος Τζιωρτζής στην προσπάθειά
του να διακριθεί στο πρωτάθλημα SMP
F4 North Europe Zone Certified by
FIA, το οποίο αρχίζει σε μερικές εβδο-
μάδες. Η Eurofast, η οποία δραστηριο-
ποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε 21 πόλεις της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης & Μέσης Ανατολής,
ανανέωσε για δεύτερη συνεχή χρονιά
τη συνεργασία της με τον ταλαντούχο
Κύπριο πιλότο, ο οποίος ανήκει στη
ρωσική αγωνιστική ομάδα SMP Racing. 

«Είναι τιμή μας ως Eurofast να είμαστε
χορηγοί του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή και
να υποστηρίζουμε αθλητές της εμβέλειας
του Βλαδίμηρου. Ελπίζουμε σε πολλές
επιτυχίες εντός του 2017», δήλωσε σχε-
τικά ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Eu-
rofast κ. Χριστόδουλος Δαμιανού.  

«Θέλω να ευχαριστήσω την Eurofast
που στάθηκε πέρσι δίπλα μου και θα
είναι μαζί μου και το 2017 στο πρωτά-
θλημα SMP F4 NEZ. Είναι από τις εται-
ρείες που με στηρίζουν συνεχώς και
ποικιλοτρόπως. Στόχος φέτος είναι η
πρωτιά και πιστεύω πως θα τα καταφέ-
ρουμε», είπε από τη μεριά του ο Βλαδί-
μηρος Τζιωρτζής. 

Οι ενθαρρυντικές εμφανίσεις του
Τζιωρτζή κατά το 2016 με την SMP Ra-
cing έφεραν την ανανέωση της συνερ-
γασίας του με τη ρωσική ομάδα, η οποία
πρωταγωνιστεί σε πολλά πρωταθλήματα
του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο
19χρονος πιλότος προετοιμάζεται εν-
τατικά την εποχή αυτή για το απαιτητικό
πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής σεζόν,
το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα στην
καριέρα του.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ 
Ανατροπή
και 2η θέση

Συγκλονιστικό παιχνίδι έγινε στο κλειστό
του Cyprus College, με την Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ
να παίρνει σπουδαία νίκη με ανατροπή,
κερδίζοντας τον Παρνασσό με 24-23
στον εξ αναβολής αγώνα της 2ης Αγω-
νιστικής του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ
Ανδρών Α’ Κατηγορίας.

Οριστικά στη 2η θέση και στους 14
βαθμούς η Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ με την ολοκλή-
ρωση του Β’ Γύρου, στην 3η θέση έμεινε
ο Παρνασσός (11 βαθμούς).

Το παιχνίδι ήταν σχετικά ισοδύναμο
στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα,
με τον Παρνασσό να έχει ελάχιστα την
υπεροχή, ωστόσο δεν μπόρεσε να δια-
τηρήσει το προβάδισμα που πήρε στα
τελευταία λεπτά, δίνοντας τη δυνατότητα
στη ΣΠΕΣ να ανατρέψει το σκορ και να
πάρει μια σπουδαία, απ’ όλες τις απόψεις,
νίκη.

Ήταν ιδιαίτερα δυνατό παιχνίδι, με
ένταση, πάθος και έντονο σπασπένς,
από την αρχή μέχρι το τέλος.

Ο Ανδρέας Γεωργίου ήταν ο κορυ-
φαίος για τους νικητές με τα 8 τέρματα
που πέτυχε, ενώ από τον Παρνασσό ξε-
χώρισαν σε απόδοση ο Χρίστος Χατζη-
εφραίμ που πέτυχε 6 και οι Κωνσταντίνος
Μιχαήλ και Δημήτρης Μπότσαρης που
σκόραραν από 5.

Δικό του και αυτό! Ο Παναθηναϊκός
δεν μάσησε ούτε από το Nick Galis
Hall, ούτε από την παραλίγο επιστροφή
του Άρη και, με 68-59, κατέκτησε το
έκτο συνεχόμενο Κύπελλο, συνεχίζοντας
την παντοκρατορία του.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ δεν
μάσησε στην έδρα του Άρη, αντεπεξήλθε
όταν το παιχνίδι πήγε να… γλιστρήσει
και, επικρατώντας με 68-59, έφτασε τα
έξι συνεχόμενα τρόπαια στον θεσμό και
τα 18 συνολικά.

Έπειτα από ένα παιχνίδι που ξεκίνησε
με μία ώρα καθυστέρηση -λόγω της
παράνομης υπεράριθμης παρουσίας
των φίλων των «κιτρίνων» πίσω από
τους δύο πάγκους- το «τριφύλλι» έφτασε
να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους
(54-37). Σε εκείνο το σημείο η ομάδα
του Πρίφτη επιχείρησε το επικό «co-
meback», μείωσε ακόμα και στους τέσ-
σερεις (58-54), ωστόσο στα κρίσιμα
λεπτά μίλησαν τα… αστέρια και ο «Εξά-
στερος» σήκωσε την κούπα μέσα στο
Nick Galis Hall. 

Μεγάλη και αρχηγική εμφάνιση
από τον Καλάθη, ο οποίος σταμάτησε
στους 15 πόντους, ενώ 18 έβαλε ο Φελν-
τέιν με κρίσιμα καλάθια (αν και είχε
1/6 από τα 6.75). Συνέβαλε καθοριστικά
επίσης ο Φώτσης σε άμυνα και ριμπά-
ουντ, έδωσαν μάχες οι Σίνγκλετον-Γκάμ-
πριελ και πολύτιμες βοήθειες στην τρίτη
περίοδο ο Τζεντίλε. Από πλευράς ηττη-
μένων, που έμειναν στα οκτώ Κύπελλα,
20 είχε ο Κάμινγκς και 12 ο Τζένκινς. 

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 29-27, 50-37, 68-59 

Παναθηναϊκός Superfoods (Πασκουάλ):

Σίνγκλετον 9 (1), Φελντέιν 18 (1),

Χαραλαμπόπουλος, Γκάμπριελ 3 (1), Καλάθης

15 (1), Ρίβερς 5 (1), Τζέιμς 9 (3), Φώτσης 5 (1),

Παππάς, Τζεντίλε 4, Μπουρούσης. 

Άρης (Πρίφτης): Τζένκινς 12 (3), Κάμινγκς 20

(2), Γιάνκοβιτς 2, Καββαδάς 6, Ντραγκίσεβιτς 2,

Τζάκσον 2, Ξανθόπουλος, Τσαϊρέλης 9 (2),

Ζάρας, Μούρτος 2, Σίμτσακ 4, Γκόρντον.

Ο MVP

Ο Τζέιμς Φελντέιν βρίσκεται σε πολύ
καλή κατάσταση τις τελευταίες τρεις εβδο-
μάδες, κάτι που φρόντισε να πιστοποιήσει
στον τελικό. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι
απέναντι στον Άρη με 18 πόντους (με
6/9 δίπ., 1/6 τρίπ., 3/3 βολ.), 2 ριμπάουντ,
2 ασίστ, 2 λάθη και 1 κλέψιμο σε 29’40’’.

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ο Άρης μείωσε στους τέσσερεις (58-
54) με 3’14’’ να απομένουν για το
τέλος, δείχνοντας ικανός να ολοκλη-
ρώσει την επική ανατροπή στην τε-
λευταία περίοδο. Δεν κατάφερε όμως
να πλησιάσει περισσότερο στο σκορ,
αφού ο Κέι Σι Ρίβερς με τον Κρις
Σίνγκλετον «μίλησαν» στο πιο κατάλ-
ληλο σημείο, την ώρα που οι παίκτες

του Δημήτρη Πρίφτη έκαναν συνε-
χόμενα λάθη στην επίθεση, σπατα-
λώντας πολλές ευκαιρίες.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ

Η ποιότητα αυτού που είδαμε στο Nick
Galis Hall ήταν κατώτερη του αναμε-
νομένου, κάτι που αποτυπώνεται από
το αρνητικό πρόσημο των δύο αντιπάλων
σε ασίστ και λάθη (16/19).

Δεν μασάει αυτός ο ΠΑΟ

Με το βλέμμα στο Final Four

Δύο αναμετρήσεις θα πραγματοποι-
ηθούν σήμερα, στο πλαίσιο της προ-
ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου ΟΠΑΠ
Ανδρών Α’ Κατηγορίας. Οι δύο ομάδες
που θα κερδίσουν στα παιχνίδια θα
προκριθούν στο Final Four του κυπέλ-
λου, όπου θα συναντήσουν τον Κεραυνό
και την Πετρολίνα ΑΕΚ που έχουν ήδη
εξασφαλίσει απευθείας το εισιτήριό
τους. Μέσω live streaming θα μεταδοθεί
ο αγώνας ΕΘΑ-ΑΠΟΕΛ.

Ε.Ν. Παραλιμνίου - Απόλλωνας 

Στο Αυγόρου η Ένωση Νέων Παρα-
λιμνίου θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα,
σε ένα παιχνίδι όπου οι «βυσσινί»
αποτελούν το ακλόνητο φαβορί για
την πρόκριση στο Final Four, μιας και
η ομάδα της Λεμεσού αγωνίζεται χωρίς
ξένους στο ρόστερ της το τελευταίο
διάστημα. Ωστόσο και οι δύο ομάδες
αναμένεται να τα δώσουν όλα στο παρ-
κέ για τη νίκη και θα κυνηγήσουν την

πρόκρισή τους στην επόμενη φάση
του θεσμού.

ΕΘΑ - ΑΠΟΕΛ 

Η ΕΘΑ θα φιλοξενήσει στο «Τάσσος
Παπαδόπουλος Ελευθερία» τον ΑΠΟ-
ΕΛ. Οι «γαλαζοκίτρινοι» είναι το φαβορί
για την πρόκριση, αν κρίνει κανείς από
την εικόνα των δύο ομάδων στα τελευ-
ταία παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα.
Όμως η ΕΘΑ απέδειξε πως μπορεί να

δημιουργήσει προβλήματα, και θα προ-
σπαθήσει να πετύχει την έκπληξη και
να βρεθεί αυτή στην επόμενη φάση. Η
αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά
μέσω live streaming από την ιστοσελίδα
της ΚΟΚ στο www.basketball.org.cy,
σε μία παραγωγή του Alfa Sports TV.

Το πρόγραμμα:
Ε.Ν. Παραλιμνίου - Απόλλωνας 15:30
ΕΘΑ - ΑΠΟΕΛ 1 7 : 0 0 
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Αυτοκίνητο Ενημέρωση

Mercedes-AMG GT R: Σπάει τα
χρονόμετρα στο Nürburgring
Ποτέ στο παρελθόν Μercedes και AMG
δεν έβαλαν τόση αγωνιστική τεχνολογία
σε ένα όχημα παραγωγής. Ο λόγος για
το Mercedes-AMG GT R με τους 585
ίππους (hp), που έκανε μιαν άκρως εν-
τυπωσιακή εμφάνιση στη θρυλική πίστα
του Nurburgring. Το 7'10"92, που πέ-
τυχε στην «Πράσινη Κόλαση» των είκοσι
και πλέον χιλιομέτρων, το φέρνει μπρο-
στά από αυτοκίνητα όπως η Ferrari
488 GTB (7' 21" 63), το Lexus LFA
Nurburgring (7' 14" 64) και το Dodge
Viper ACR (7' 12" 13). Τον χρόνο αυτό
κατάφερε να πετύχει ο Γερμανός οδηγός
αγώνων Christian Gebhardt στο πλαίσιο
μιας αγωνιστικής δοκιμής που διεξήγαγε
το γερμανικό περιοδικό Sport Auto. Το
Mercedes-AMG GT R διαθέτει ένα 4λι-
τρο - με δύο τούρμπο V8 κινητήρα με
ιπποδύναμη 585 ίππους (hp) και ροπή
700 Nm, που κινεί τους πίσω τροχούς

μέσω ενός κιβωτίου 7 σχέσεων, διπλού
συμπλέκτη, που έχει για την περίπτωση
βελτιωθεί για να κάνει πιο γρήγορες
αλλαγές. Το αυτοκίνητο φθάνει τα εκατό
χιλιόμετρα από στάση σε μόλις 3,6"
δευτερόλεπτα, ενώ στα 320 χιλιόμετρα
είναι και η τελική του ταχύτητα. Εντυ-
πωσιακές επιδόσεις για ένα αυτοκίνητο
παραγωγής αλλά μια σειρά από τε-
χνολογικές εξελίξεις το βοήθησαν για
να πετύχει τον χρόνο αυτό. Μερικές
από αυτές είναι το φαρδύτερο αμάξωμα
τύπου GT3 με τα φαρδιά μετατρόχια,
το ενεργό σπόιλερ μπροστά από τον
κινητήρα που μειώνει την άντωση
στον εμπρός άξονα κατά 40 kg για
καλύτερο κράτημα, αλλά και το ενεργό
σύστημα τετραδιεύθυνσης. Σύστημα
που στρίβει τους πίσω τροχούς αντίθετα
από τους μπροστινούς μέχρι τα 100
km/h, για πρόσθετη ευελιξία, και κατά

την ίδια φορά σε υψηλότερες ταχύτητες,
για μεγαλύτερη σταθερότητα. Το μον-
τέλο παρουσιάστηκε επίσημα πέρυσι
στο Goodwood Festival of Speed με
τον παγκόσμιο πρωταθλητή της φόρ-
μουλα ένα Lewis Hamilton να βρί-
σκεται πίσω από το τιμόνι. «Γιατί να
μην είναι όλα τα αυτοκίνητα σαν κι
αυτό;», αναρωτήθηκε ο Hamilton, και
συνέχισε, «Για μένα ένα σπορ αυτοκί-
νητο με αγωνιστικά γονίδια που μπορεί
να κυκλοφορήσει στους δημόσιους
δρόμους πρέπει να είναι μυώδες, να
έχει δύναμη, να είναι σβέλτο και γρή-
γορο, να έχει ισορροπία και να είναι
παιχνιδιάρικο. Πρέπει να διαθέτει τολ-
μηρή φινέτσα και να είναι sexy», ση-
μείωσε ο Hamilton, που πρωταγωνι-
στεί στα διαφημιστικά σποτ που έχει
ετοιμάσει η Mercedes για την προ-
ώθηση του νέου της supercar.

Λισαβόνα: Το Seat Ateca
παρέλαβε το βραβείο Autobest
Το νέο SEAT Ateca παρέλαβε το πρώτο
του διεθνές βραβείο στη Λισαβόνα,  στο
πλαίσιο της αναγνώρισής του από τον
θεσμό AUTOBEST ως «Best Buy Car
of Europe 2017».

Η τελετή απονομής των βραβείων
φιλοξενήθηκε στην πορτογαλική πρω-
τεύουσα, όπου συγκεντρώθηκαν εκ-
πρόσωποι των κυριοτέρων Ευρωπαίων
κατασκευαστών καθώς και το πάνελ
του θεσμού AUTOBEST με επικεφαλής
τον Πρόεδρο και Ιδρυτή, Dan Vardie.
Τον Πρόεδρο της SEAT, Luca de Meo,
συνόδευσαν στελέχη της εταιρείας και
μέλη της ομάδας που συμμετέχουν στα
βραβεία. Tο SEAT Ateca είναι το πρώτο
SUV στην ιστορία της Seat και αναμέ-
νεται πολύ σύντομα στους εκθεσιακούς

χώρους της Unicars. Ένα μοντέλο που
έχει στη διάθεσή του μοναδικά χαρα-
κτηριστικά σχεδιασμού και τεχνολογίας,
αλλά και μια σειρά αποδοτικών κινη-
τήρων που καλύπτουν ένα μεγάλο φά-
σμα του αγοραστικού κοινού. Όσον
αφορά τις πωλήσεις, η SEAT το 2016
παρέδωσε 410.200 οχήματα, 2,6% πε-
ρισσότερα από το 2015. Σημαντική
ώθηση έδωσε το Ateca, με 24.200 πω-
λήσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του
στην αγορά. Η επιτυχία του Ateca έρ-
χεται παράλληλα με την αύξηση πω-
λήσεων που σημείωσαν το Leon και
το Alhambra το 2016. O AUTOBEST
δημιουργήθηκε το 2001 με το επανα-
στατικό σκεπτικό του "best buy car"
για την Ευρωπαϊκή αγορά. Για να κερ-

δίσει ένα αυτοκίνητο βραβείο του AU-
TOBEST, πρέπει να αντιπροσωπεύει
την καλύτερη προσφορά στην ευρω-
παϊκή αγορά. Τιμή, δίκτυο υποστήριξης,
διανομή ανταλλακτικών και ευελιξία
είναι μερικά από τα πιο σημαντικά
κομμάτια που λαμβάνονται υπόψη πριν
από μια ψηφοφορία. Ο σχεδιασμός και
οι νέες τεχνολογίες λαμβάνονται και
αυτές υπόψη. Το AUTOBEST λειτουργεί
με διαφάνεια στην ψηφοφορία του,
μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος
13 σημείων, πριν αποφασιστεί νικητής.
Η Επιτροπή AUTOBEST πλέον αντι-
προσωπεύεται από 31 χώρες, καθι-
στώντας την ως τη μεγαλύτερη ανε-
ξάρτητη κριτική επιτροπή αυτοκίνησης
ανά το παγκόσμιο. 

Τα αυτοκίνητα της Ford,
πρώτα  σε πωλήσεις κατά το 2016
Για μια ακόμη χρονιά η Michaels Au-
tomotive βρέθηκε στην κορυφή των
πωλήσεων στην κυπριακή αγορά.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκι-
νήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ) και της
Στατιστικής Υπηρεσίας, τα αυτοκίνητα
της Ford κατέκτησαν την πρώτη θέση
ανάμεσα στις προτιμήσεις των Κυ-
πρίων αγοραστών διαθέτοντας 2186
αυτοκίνητα. Αριθμός που είναι κατά
348 οχήματα περισσότερος από τον
δεύτερο στη συνολική κατάταξη και
725 από τον τρίτο. Τα 2186 Ford που
πωλήθηκαν κατά το 2016 αποτέλεσαν
το 15,1% της συνολικής αγοράς, που
έφτασε τις 14.485 χιλιάδες οχήματα.

To 2014 η Ford διέθεσε 986 αυτοκί-
νητα, έχοντας ποσοστό 10,5% της αγο-
ράς. Το 2015 η Michaels Automotive
διέθεσε 1720 οχήματα ανεβάζοντας
το ποσοστό της στο 14,6%, παρουσιά-
ζοντας ταυτόχρονα μιαν αύξηση της
τάξης του 4,1%. Φέτος οι πωλήσεις
της εταιρείας έφτασαν τις 2186 οχή-
ματα, με το ποσοστό να αυξάνεται κατά
0,5% στο συνολικό 15,1%. Αριθμοί
που αποδεικνύουν με τον καλύτερο
τρόπο την ολοένα αυξανόμενη προτί-
μηση του κυπριακού κοινού στα αυ-
τοκίνητα της Ford. Η ποιότητα κατα-
σκευής, η αξιοπιστία, οι προσιτές τιμές
και η άψογη εξυπηρέτηση μετά την
πώληση ήταν οι κυριότεροι λόγοι που

το κυπριακό κοινό εμπιστεύεται την
Michaels Automotive και τα αυτοκί-
νητα της Ford. Τα Ford Fiesta και
Ford Focus ήταν τα μοντέλα που σή-
κωσαν το βάρος της επιτυχίας για την
Michaels Automotive. Με 647 και
465 πωλήσεις κατά το 2016, τα δύο
αυτά μοντέλα βρέθηκαν στην πρώτη
πεντάδα της λίστας με τα πιο δημοφιλή
μοντέλα της αγοράς. Παράλληλα, κα-
θολική ήταν η κυριαρχία των αυτοκι-
νήτων της Ford στην κατηγορία των
ελαφρών εμπορικών. 856 Κύπριοι εμ-
πορευόμενοι προτίμησαν τα εμπορικά
της Ford, κάτι που αντιστοιχεί σε ένα
ποσοστό της τάξης του 46,7% των συ-
νολικών πωλήσεων της κατηγορίας.
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ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

Η 15η ιπποδρομιακή συνάντηση του 2017
Ιπποδρομίες

Ο ΚΑΝΤΥ, γεννημένος τον Απρίλιο

του 1973 στο ιπποφορβείο του

Βάσου Οδυσσέως στην Κοκκινοτριμι-

θιά, από τον μεγάλο γενάρχη Ζιγκάρι

και τη Ζέστα, δεν μπορεί να θεωρηθεί

στα ισχυρότερα άλογα, ούτε διαχρο-

νικά αλλά ούτε και της εποχής του.

Μπορεί όμως να περιληφθεί στα

άλογα-Θρύλοι, συνδυάζοντας το τρί-

πτυχο ποιότητα-ανθεκτικότητα-φιλο-

τιμία. Συνολικά, διαγωνίστηκε 63

φορές και σημείωσε 14 νίκες, ενώ

είχε και 38 πλασέ. Ατύχησε διότι γεν-

νήθηκε την ίδια χρονιά με 2 φοβερά

άλογα, τους Λάντον Μπρίτζ και Λορντ

Μπάυρον και, μοιραία, έμεινε στη

σκιά τους μέχρι που αποσύρθηκαν το

1979. Με τη φυγή των δύο ο σκλη-

ροτράχηλος Κάντυ, έστω και αν μπήκε

στα χρόνια, βρήκε αλώνια και πέτυχε

9 νίκες. Ανάμεσά τους και δυο κούρ-

σες κυπέλλων. Το 1980 το «Σαιντ Λέ-

τζερ» και το 1981 το «Αιμίλιος

Ταβερνάρης». Μέχρι τα 5 χρόνια του

ήταν στην προπόνηση Κλώτη Ρωσ-

σίδη, όπου πήρε και 5 νίκες. Από τα 5

του χρόνια και μετά ανέλαβε την προ-

πόνησή του ο Αχιλλέας Πέτρου και

κοντά του πέτυχε 9 νίκες. Κέρδισε

από 3 νίκες με τους αναβάτες Μπό-

τμαν, Γιάγκο Πέππου και Πανίκο

Ονουφρίου. Δυο φορές τον οδήγησε

στη νίκη ο Κόκος Νικολάου και από

μία οι Ματζέρους, Σάββας Λοΐζου και

Μάρσιαλ. Ήταν άλογο μεγάλων απο-

στάσεων και διέθετε ισχυρό φίνις

διαρκείας. Κέρδισε σαν 2ετής από τα

1.000 μέτρα. Πέντε νίκες του σημει-

ώθηκαν σε αποστάσεις πέραν των

2.100 μέτρων και οι άλλες 8 από τα

1.500 και 1.600 μέτρα. Ήταν ιδιοκτη-

σίας του Μίμη Χατζιωάννου.

1η ιπποδρομία. Ώρα: 03:00 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΜΙΚΡΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΑ (5) Α. Ν. Ιωάννου [+] 60.0

2 ΝΑΓΚΙΝΙ (9) Δ. Κεφάλας [+] 58.0

3 ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.5

4 ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ (2) Κ. Καποδίστριας [+] 57.5

5 ΔΗ ΜΠΑΤΛΕΡ (11) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 56.5

6 ΥΛΑΣ (12) Β. Α. Αδάμου 56.5

7 ΦΑΗΛ (1) Ολ. Γεωργίου [+] 56.5

8 ΚΥΡΙΑ ΚΙΚΗ (8) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.0

9 ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 54.5

10 ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ (6) Α.Α. Αθανασίου [+] 53.0

11 ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ (7) Π. Λ. Ανδρέου [&] 53.0

12 ΒΑΡΟΥΜ ΣΠΙΡΙΤ (10) Π. Καράμανος (μ) [+] 49.0

2η ιπποδρομία. Ώρα: 03:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΕΛΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΟΥ (6) Α.Α. Αθανασίου [+] 58.0

2 ΡΑΣΙΑΝ ΠΡΟΠΛΕΜ (7) Κ. Καποδίστριας 58.0

3 ΣΕΡ ΣΤΡΑΤΗΣ (8) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.0

4 ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (5) Π. Λ. Ανδρέου 56.0

5 ΚΑΒΑΛΛΙΝΟ ΡΑΜΠΑΝΤΕ (4) Δ. Κεφάλας 55.0

6 ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ (9) Σ. Μετίν [+] 55.0

7 ΒΑΡΟΝΑ (10) Γ. Σταυρινίδης 53.0

8 ΤΟΥΜΠΟΥ (3) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 53.0

3η ιπποδρομία. Ώρα: 04:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΖΟΓΚΛΕΡ (7) Δημητσάνης [+] 57.0

2 ΝΟΤΙΑΣ (3) Κ. Καποδίστριας [#] 57.0

3 ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ (4) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 57.0

4 ΚΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (5) Π. Αθανασίου [+] 55.0

5 ΚΟΡΥΦΑΙΑ (6) Δ. Κεφάλας [+] 55.0

6 ΑΞΙΟΘΕΑ (8) Γ. Σταυρινίδης [+] 52.0

4η ιπποδρομία. Ώρα: 04:30 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΣΕΡΠΙΚΟ (3) Γ. Ευτυχίου [+] 59.0

2 ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΟΣ (4) Χ. Χατζηπαναγιώτου [&]

58.5

3 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (1) Χρ. Παύλου [+] 57.0

4 ΣΑΒΑΝ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (6) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.5

5 ΤΙΤΑΝΑΣ (5) Δ. Κεφάλας 56.5

6 ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ (8) Π. Λ. Ανδρέου [+] 55.0

7 ΝΤΙΛΙΑ (7) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.5

8 ΑΡΧΙΠΠΗ (2) Α. Ν. Ιωάννου [+] 52.5

9 ΚΑΖΑΚ ΚΥΡΙΑ ΕΛΕΝΗ (10) Β. Α. Αδάμου [+] 51.5

10 ΚΑΖΑΚ ΡΟΟΥΖ (9) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 51.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.5 κιλά.

5η ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΛΕΒΕΝΤΗΣ (6) Α.Α. Αθανασίου 57.0

2 ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ (8) Κ. Καποδίστριας [+] 57.0

3 ΣΕΗ (10) Ολ. Γεωργίου [+] 57.0

4 ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.0

5 ΓΚΕΗΤΣ ΟΦ ΛΑΗΤ (7) Δημητσάνης [+] 55.0

6 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (3) Π. Αθανασίου [+] 55.0

7 ΤΡΑΝΓΚΟΥΛΑΣ (9) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 54.0

8 ΦΛΑΗ ΣΤΑΡΤ (4) Δ. Κεφάλας [+] 54.0

6η ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ (7) Στ. Κλεόπα [+] 59.0

2 ΑΡΕΥΣ (10) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.5

3 ΔΕΥΚΙΟΣ (6) Κ. Καποδίστριας [+] 53.5

4 ΣΕΝΤΟΡ (9) Μ. Κ. Πέππος [+] 53.5

5 ΑΝΤΟΝΕΛΛΑ (5) Δ. Κεφάλας [+] 52.5

6 ΛΑΒΙΓΚ ΣΟΦΑΚΙ (1) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 50.5

7 ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ (8) Π. Αθανασίου [#] 50.5

8 ΧΑΠΙΠΙ ΧΑΛΕΠΙΝΟ (3) Β. Α. Αδάμου 50.5

9 ΑΖΟΥΛΑ (2) Δημητσάνης [+] 50.0

10 ΣΤΑΡΜΑΝ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 50.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.0 κιλό.

7η ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μ.μ. 1600 μέτρα

1 ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟΣ (5) Δημητσάνης [#] 61.0

2 ΝΙΚΑΡΧΟΣ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 59.0

3 ΕΝΑΡΕΤΗ (6) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 58.0

4 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ (7) Χ. Λ. Ανδρέου 58.0

5 ΝΕΜΕΣΙΣ (1) Κ. Καποδίστριας 54.0

6 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΦΟΥΛΟΣ (4) Μ. Κ. Πέππος 52.0

7 ΑΡΕΣΤΟΣ (8) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 51.0

8 ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ (2) Γ. Ευτυχίου [+] 50.0

8η ιπποδρομία. Ώρα: 06:30 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΑΗΑΡ (5) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 64.0

2 ΣΜΑΗΛΥ (9) Ν. Κ. Τσιακκούρας 61.0

3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ (3) Α.Α. Αθανασίου [+] 57.0

4 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΓΚΕΗΝ (7) Α. Ν. Ιωάννου [+] 56.5

5 ΙΝΓΚΟΤ (2) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 54.5

6 ΜΑΤΑΝΤΟΡ (6) Π. Λ. Ανδρέου 54.0

7 ΦΕΙΔΙΠΠΟΣ (4) Γ. Σταυρινίδης 54.0

8 ΤΑΣΟΥΛΛΟΣ (1) Χ. Χατζηπαναγιώτου 51.0

9 ΦΑΡΡΙΕΡ (10) Β. Α. Αδάμου [+] 50.5

10 ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ (8) Στ. Κλεόπα [+] 49.0

9η ιπποδρομία. Ώρα: 07:00 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΗΖΑΡ (1) Ολ. Γεωργίου [#] 60.0

2 ΡΕΣΙΤΑΛ (6) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.5

3 ΜΑΛΟΥ (12) Α.Α. Αθανασίου [+] 59.0

4 ΣΑΒΑΝ ΑΡΓΥΡΩ (11) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.0

5 ΚΑΣΤΟΜ ΜΕΗΤ (8) Δημητσάνης [+] 56.5

6 ΑΝΓΙΟΥΖΙΟΥΑΛ ΝΤΑΝΣΕΡ (3) Χρ. Παύλου [+] 55.0

7 ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ (4) Π. Λ. Ανδρέου [+] 54.0

8 ΖΑΜΠΙΑ ΚΟΥΗΝ (10) Γ. Ευτυχίου 53.0

9 ΣΗΝΕΥΣ (2) Δ. Κεφάλας 53.0

10 ΖΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΡ (5) Γ. Σταυρινίδης [+] 52.0

11 ΡΑΠΤΑΚΗΣ (7) Σ. Μετίν [+] 51.5

12 ΤΑΝΟ (9) Χ. Λ. Ανδρέου 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 ΚΑΝΤΥ

*** O πολυπρωταθλητής αναβάτης

Μάριος Μηνά, που δεν άντεξε τον

κατήφορο σε όλα τα επίπεδα του

κυπριακού ιπποδρόμου και μετακό-

μισε στη Νότιο Κορέα, πήρε χθες

τις δυο πρώτες νίκες του. Ο Μάριος

έκανε δυο εξαιρετικές ιππεύσεις και

έδειξε πόσο μεγάλο ταλέντο είναι

και πως η Κύπρος ήταν μικρή για

τις ικανότητές του. 

*** Ξεκίνησε η περίοδος των επιβά-

σεων για τη σεζόν 2017 και τόσο η

ΛΙΛ όσο και ο ΣΙΔΙΚ, εμμένοντας

στη σταθερά αδιάφορη και απαθή

θέση τους, δεν ανακοίνωσαν αν θα

δοθεί το επίδομα γέννας το 2018.

Μια αδιαφορία που επιβεβαιώνει

τον κατήφορο που δεν φαίνεται να

έχει τελειωμό. 

*** Η παραίτηση του Εφόρου της

Ιπποδρομιακής Αρχής Ανδρέα Γά-

λαξη φημολογείται ότι έχει να κάνει

με την ατολμία που δείχνουν η ΙΑΚ

και η ΛΙΛ να αντιμετωπίσουν τα

φλέγοντα θέματα που ταλανίζουν

τον ιππόδρομο. Ο ίδιος, ωστόσο,

φέρεται να έχει δηλώσει ότι υπέ-

βαλε παραίτηση για προσωπικούς

λόγους.

1Η ΚΟΥΡΣΑ Ετοιμότητα

Ο ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ είναι ανανεωμένος

και σε ετοιμότητα και διεκδικεί με πεί-

σμα τη νίκη. Θέση στους πρώτους

διεκδικούν η γρήγορη ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΟ-

ΝΩΡΑ και η πολύπειρη ΜΙΚΡΗ ΤΖΙΩΡ-

ΤΖΙΑΝΑ. Για το τέτρακαστ οι έμπειροι

στον όμιλο ΝΑΓΚΙΝΙ και ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ Κεφάλι-τέρμα

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ με κούρσα στο

ενεργητικό του θα κερδίσει με

άνεση. Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα

κάνουν οι έμπειροι ΤΟΥΜΠΟΥ και

ΣΕΡ ΣΤΡΑΤΗΣ. Αουτσάιντερ προβάλ-

λει ο πανέτοιμος τώρα ΚΑΒΑΛΛΙΝΟ

ΡΑΜΠΑΤΕ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ Δύσκολα

Ο ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ τρέχει πολύ δυνα-

μικά και αυτήν τη φορά δύσκολα θα

του ξεφύγει η νίκη. Αμειβόμενη θέση

διεκδικούν οι φορμαρισμένοι ΑΞΙΟΘΕΑ

και ΚΟΡΥΦΑΙΑ. Να μην αγνοηθεί ο

ΝΟΤΙΑΣ, σε μια ιπποδρομία όπου ο με-

γαλοϊδιοκτήτης Μενέλαος Σιακόλας

θα κάνει το τέτρακαστ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ Σταθερός

Ο ΤΙΤΑΝΑΣ προέρχεται από ενδεικτική

εμφάνιση και, σταθερός σε επιδόσεις,

είναι ο επικρατέστερος. Θέση στους

πρώτους διεκδικούν οι γρήγοροι ΑΡ-

ΧΑΓΓΕΛΟΣ και ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΟΣ. Διά-

κριση διεκδικεί και η έτοιμη τώρα

ΑΡΧΙΠΠΗ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ Φορμαρισμένη

Η ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ είναι φορμαρι-

σμένη - αγνοήστε την πρόσφατη μέ-

τρια εμφάνισή της. Θέση στους

πρώτους διεκδικούν οι ομοϊδιόκτητοί

της ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ και ΧΑΠΠΥ

ΛΟΥΚ. Για το παιχνίδι να υπολογιστεί

η καλά προπονημένη ΓΚΕΗΤΣ ΟΦ

ΛΑΗΤ. 

6Η ΚΟΥΡΣΑ Νέα νίκη

Ο ΑΡΕΥΣ προέρχεται από νίκη και είναι

ικανός να κερδίσει ξανά. Βασικότερος

αντίπαλός του είναι ο επανεμφανιζό-

μενος ΣΕΝΤΟΡ. Αμειβόμενη θέση διεκ-

δικούν ο ΔΕΥΚΙΟΣ που είναι σε φόρμα

και η ΛΑΒΙΓΚ ΣΟΦΑΚΙ που διαθέτει

σπρίντερ ιδιότητες.

7Η ΚΟΥΡΣΑ Δικαιωματικά

Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ είναι σε φόρμα

και δικαιωματικά ελπίζει στην κατά-

κτηση του κυπέλλου Λιμνιά. Βασικότε-

ροι αντίπαλοί του οι τρόφιμοι

Μενέλαου Σιακόλα ΑΚΡΙΒΟΣ και ΑΚΡΙ-

ΒΟΤΕΡΟΣ. Υπολογίσιμη είναι και η

ΕΝΑΡΕΤΗ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ Άνοδο

Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ προέρχεται από σα-

ρωτική νίκη και, ευρισκόμενος σε

άνοδο, θα κερδίσει και πάλι. Θέση

στους πρώτους διεκδικούν ο αδιάφο-

ρος στις τελευταίες κούρσες του ΙΝΓ-

ΚΟΤ και ο δυνατός στο φίνις του

ΦΕΙΔΙΠΠΟΣ. Να μην αγνοηθούν οι

ΦΑΡΡΙΕΡ και ΣΜΑΗΛΥ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ Βελτιωμένος

Ο ΤΑΝΟ είναι βελτιωμένος και στα

1.500 μέτρα διεκδικεί με αξιώσεις τη

νίκη από τον σταθερό ΡΕΣΙΤΑΛ και τη

ΖΑΜΠΙΑ ΚΟΥΗΝ, που θα οδηγήσει

στον ρυθμό της. Αουτσάιντερ ικανή για

τη νίκη η ΜΑΛΟΥ, αρκεί να ιππευθεί

υπομονετικά.

Καθαρά φαβορί σε πολλές κούρσες



Θεόδωρός ΚαυΚαρίδης

Σ
ε πολλά αφιερώματα διεθνών

Μέσων για τα μεγαλύτερα
ντέρμπι του κόσμου, πάνω-
κάτω η επιλογή είναι η ανα-
μενόμενη και η τοποθέτηση

ενός αγώνα 2-3 θέσεις πάνω-κάτω στην
κατάταξη ή η διαφορά 1-2 παιχνιδιών
που μένουν εκτός ή μπαίνουν στις σχετικές
λίστες δεν προκαλεί εντύπωση. Εντούτοις,
υπάρχει ένα τοπικό, περιφερειακό κα-
λύτερα ντέρμπι, που η επιλογή του αφήνει
εκ πρώτης όψεως ερωτηματικά και στη
συνέχεια ενδιαφέρον. Ποδοσφαιρικό
ντέρμπι και μάλιστα μεγάλο στις ΗΠΑ.
Εκεί όπου παρά τις προσπάθειες από τη
δεκαετία του 70 (με την κάθοδο μεγάλων
παικτών, έστω και σε προχωρημένη
ηλικία όπως ο Πελέ, ο Μπεστ, ο Μπε-
κενμπάουερ, ο Κρόιφ), το ποδόσφαιρο
μέχρι και τα 1990 ήταν σχεδόν «περίεργο»
για τους Αμερικανούς. Η πρόκριση της
Εθνικής στο Μουντιάλ της Ιταλίας και
φυσικά η ανάληψη και διοργάνωση του
Μουντιάλ 1994, ήταν το έναυσμα για να
ξεκινήσει πραγματικά η καλλιέργεια και
ανάπτυξη του αθλήματος. Αφήστε τα πρα-
κτικά που αφορούσαν το μάρκετινγκ, τη
δημιουργία ακαδημιών, την εισδοχή του
αθλήματος στα σχολεία και στα κολέγια.
Οι Αμερικανοί πέρασαν την ιδέα αξιο-
ποιώντας ακόμη και το Χόλιγουντ, αφού
δεν είναι λίγες οι ταινίες όπου οι τινέιτζερς
πρωταγωνιστές ή τα πιτσιρίκια των σταρ
της ταινίας κλοτσούσαν την μπάλα του
Σόκερ αντί του αμερικανικού φουτμπόλ
και του μπάσκετ. Πολλά τα παραδείγματα.
Με όλους τους τρόπους και με μεθοδι-
κότητα, στις ΗΠΑ έδωσαν ώθηση και
έδωσαν στο ποδόσφαιρο μία αξιόλογη
θέση στον αθλητισμό της χώρας. Η Εθνική
έχει επιτυχίες, αρκετοί καλοί παίκτες έκα-
ναν καριέρα στην Ευρώπη, το πρωτάθλημα
(MLS) έχει πολύ καλό επίπεδο και κυρίως
αρκετά υψηλή προσέλευση θεατών. Την
ίδια στιγμή στις ΗΠΑ, παρά την τεράστια
εγκληματικότητα στην κοινωνία, υπάρχει
μία αξιοθαύμαστη κουλτούρα σε όλα τα
αθλήματα. Σίγουρα οι οπαδοί των Λέικερς,
για να φέρουμε ένα παράδειγμα, δεν θα
υποδέχονταν ποτέ με χειροκροτήματα
την ομάδα των Σέλτικς. Αλλά πέρα από
τη φωνή, τα κλισέ συνθήματα και τη βα-
βούρα, η εκδήλωση κάποιας αντιαθλη-
τικής συμπεριφοράς προς τον αντίπαλο
είναι σπανιότατο φαινόμενο. Είτε στο μπά-
σκετ, είτε στο μπέιζμπολ, είτε στο αμερι-

κανικό φουτμπόλ. Εντούτοις, το ποδό-
σφαιρο και η άνοδός του έφερε και την
εξαίρεση, αφού σε δύο πόλεις οι φίλαθλοι
γίνονται πλέον οπαδοί και οι απέναντι
εχθροί. Προκαλεί λοιπόν απορία πώς ο
αγώνας ανάμεσα στους Πόρτλαντ Τίμπερ
και στους Σιατλ Σάουντερς συγκαταλέγεται
ανάμεσα στις 50 σπουδαιότερες αντιπα-
λότητες στην υφήλιο.

«Γείτονες αντίπαλοι»

Διακόσια πενήντα χιλιόμετρα χωρίζουν
τις δύο πόλεις, ψίχουλα για τα δεδομένα
της Αμερικής. Από το 1975, άρχισαν οι
μεταξύ τους αναμετρήσεις στο ποδό-
σφαιρο στα τοπικά (της Περιφέρειας)
πρωταθλήματα. Στην πορεία οι δύο ομά-
δες πέρασαν από περιόδους αφάνειας,

μέχρι και παύση των δραστηριοτήτων
τους. Για μερικά χρόνια τις δύο πόλεις
εκπροσωπούσαν η Πόρτλαντ FC και η
Σιάτλ Στορμ. Οι Τίμπερς επανήλθαν στα
2001, οι Σάουντερς λίγο προηγουμένως.
Και στις δύο πόλεις υπήρχε ανέκαθεν
καλή ποδοσφαιρική πληθυσμιακή βάση,
αλλά όχι και η τάση για αντιπαλότητα
στο άθλημα. Όμως, υπήρχε το χόκι που
έφερνε από τη δεκαετία του 60 αντιπά-
θειες και φυσικά το μπάσκετ και οι
μάχες Σόνικς-Τρέιλμπλέιζερς. Κάπου,
λογικά, η αντιπαλότητες αυτές άγγιξαν
και το ποδόσφαιρο. Το 2008, οι Σόνικς
μετακόμισαν στην Οκλαχόμα, την ίδια
εποχή η Σάουντερς εξασφάλισαν άδεια
να αγωνιστούν στο ΜLS. Οπότε Πόρτλαντ
και Σιάτλ είχαν πλέον σαν κύριο πόλο

αντιπαλότητας το ποδόσφαιρο. 

Οι οπαδοί

Τη δεκαετία του 2000, εμφανίστηκαν και
τα οργανωμένα σύνολα οπαδών. Το 2001,
οκτώ φίλοι των Πόρτλαντ Τίμπερς απο-
φάσισαν να ιδρύσουν τους Τίμπερς Άρμι
(τη στρατιά). Με τα χρόνια ο αριθμός των
μελών αυξήθηκε κατακόρυφα, σε τέτοιο
βαθμό που δημιουργήθηκαν και υποο-
μάδες οργανωμένων. Το 2005 ομάδα
φιλάθλων της Σιάτλ Στορμ που είχε δια-
λυθεί, αποφάσισαν να ιδρύσουν τους
Έμεραλντ Σίτι Σαπόρτερς (το Σιάτλ θεω-
ρείται η πόλη των Ναυάρχων) και να
υποστηρίξουν τους Σάουντερς, οι οποίοι
αγωνιζόντουσαν στο 2ο τη τάξει πρωτά-
θλημα των ΗΠΑ. Όταν η ομάδα μπήκε

στο MLS, τα μέλη των Έμεραλντ αυξήθηκαν
κατακόρυφα. Τραγούδια (όχι μόνο πο-
δοσφαιρικά), χορογραφίες, πανό είναι το
κοινό σημείο αναφορά στις εκδηλώσεις
τους στην εξέδρα. Αλλά,  την ατμόσφαιρα
δεν τη φτιάχνουν μόνο οι οργανωμένοι.
Γενικά το κοινό και στα δύο γήπεδα είναι
πολύ εκδηλωτικό, πολύ διαφορετικό από
τα στάνταρ των ΗΠΑ. Η ένταση αρχίζει
πριν τον αγώνα. Όταν καταφτάνουν τα
λεωφορεία με τους οπαδούς των φιλοξε-
νουμένων και στα δύο γήπεδα, η υποδοχή
είναι εχθρική. Σε ηχητικό επίπεδο, αλλά
υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Πριν εφτά
χρόνια, τρεις οπαδοί των Τίμπερς επιτέ-
θηκαν σε οπαδό των Σάουντερς. Τον κτύ-
πησαν και τον έπνιξαν με το κασκόλ του,
αλλά η επέμβαση άλλων οπαδών απέτρεψε
τα χειρότερα. Το πολύ σημαντικό είναι η
προσέλευση. Τέσσερα από τα εφτά ματς
σε αριθμό προσέλευσης φιλάθλων στην
ιστορία του ΜLS, ήταν ανάμεσα στις δύο
ομάδες. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ομάδα
του Σιάτλ είχε πέρσι πάνω από 50 χιλιάδες
μέσο όρο στα εντός έδρας παιχνίδια της.
Όλα όσα γράφυμε ίσως να μη δίνουν την
ακριβή εικόνα της ημέρας του ντέρμπι,
αλλά κρατάμε τις δηλώσεις του Άγγλου
πρώην τεχνικού των Σάουντερς, του Τομ
Χίντον: «Πρέπει να είσαι στο γήπεδο για
να καταλάβεις. Το ντέρμπι έχει μεγάλη
ένταση και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει
από τα παιχνίδια-ντέρμπι της Πρέμιερ
Λιγκ». Μοναδικό τους κοινό σημείο, πέρα
από την αντιπάθεια, το πράσινο χρώμα.
Η αντιπαλότητα έχει πολλές φορές λάβει
και άλλες διαστάσεις. Ο Δήμαρχος του
Πόρτλαντ και το Συμβούλιο φορούσαν
για μία εβδομάδα κασκόλ των Σάουντερς,
αφού είχε χάσει στοίχημα με τον ομόλογο
του Σιάτλ.

Τα αποτελέσματα 

Σε επαγγελματικό επίπεδο από το 2008,
οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν 26 φορές.
Η ομάδα του Σιάτλ πανηγύρισε 12 νίκες,
η του Πόρτλαντ κέρδισε 9 φορές. Μόλις
5 οι ισοπαλίες. Πιο μεγάλη νίκη το 4-1
των Τίμπερς πρόπερσι τον Ιούνιο. Τα
παραπάνω γκολ σε έναν αγώνα ήταν
εννέα στη νίκη των Σάουντερς στην πα-
ράταση για το κύπελλο το 2010. Μία
φορά οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντίπαλες
στα πλέι-οφ του πρωταθλήματος, με
τους Τίμπερς να επικρατούν και να περ-
νούν στην επόμενη φάση. Οι Σάουντερς
κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα
το 2016. Ένα χρόνο πριν, σήκωσαν την
κούπα οι Τίμπερς.
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Ενημέρωση

ΕΡΕΥΝΑ Η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα των Πόρτλαντ Τίμπερς και Σιάτλ Σάουντερς

έχει αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα και ξεπέρασε τα συνηθισμένα για τις ΗΠΑ όρια

Έχουν και οι ΗΠΑ
το μεγάλο τους ντέρμπι
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Ποδόσφαιρο Διεθνή 

Τον περίπατό της στη φετινή La Liga
συνέχισε η Ρεάλ Μαδρίτης καθώς, χωρίς
να... γκαζώσει, επικράτησε και της Εσπα-
νιόλ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» με
2-0, πηγαίνοντας τη διαφορά στους 4
βαθμούς από τη 2η θέση (έχοντας και
αγώνα λιγότερο), ενώ τα θετικά νέα προ-
έκυψαν από τον Γκάρεθ Μπέιλ. 

Ο Ουαλός, στην επιστροφή του από
τον πολύμηνο τραυματισμό του, βρήκε
δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-0,
δείχνοντας ότι είναι σε καλή κατάσταση
ενόψει και των υποχρεώσεων της Ρεάλ
στο Champions League. 

Tον δρόμο της νίκης άνοιξε ο Αλβάρο
Μοράτα στο 33’, έπειτα από σέντρα του

Ίσκο, ο οποίος για ακόμη μια φορά που
χρησιμοποιήθηκε είχε απόλυτα θετική
συνεισφορά. To τελικό σκορ διαμόρφωσε
ο Μπέιλ στο 83’, με τον Ίσκο να δίνει τη
δεύτερη ασίστ του στο παιχνίδι.

Τα αποτελέσματα:

Γρανάδα-Μπέτις 4-1 

Χιχόν-Ατλέτικο 1-4 

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ 2-0 

ΣΗΜΕΡΑ

Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 13:00 

Βαλένθια-Μπιλμπάο 17:15 

Θέλτα-Οσασούνα 19:30 

Μπαρσελόνα-Λεγκανές 21:45

Η Ρεάλ και ο Μπέιλ είναι εδώ!

Γκολ σαν… τρίποντο πέτυχε η Μπάγερν
Μονάχου στο φινάλε της αναμέτρησης
με τη Χέρτα. 

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας έφυγε
ατσαλάκωτη από το Βερολίνο χάρις σε
τέρμα του Λεβαντόφσκι στο φινάλε, με
το οποίο ισοφάρισε σε 1-1, παίρνοντας
το… ριμπάουντ από το σουτ του Ρόμπεν
μέσα από την περιοχή, ύστερα από στη-
μένη φάση. Οι γηπεδούχοι είχαν ανοίξει
το σκορ με κοντινή προβολή του Ιμπί-
σεβιτς στο 21ο λεπτό, ύστερα από γέμισμα
που έγινε από τα αριστερά.

Έτσι, η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι
απέφυγε την ήττα, αλλά η Λειψία έχει
τη δυνατότητα με νίκη επί της Γκλάν-
ταμπαχ την Κυριακή να την πλησιάσει
στους πέντε πόντους. 

Τη νίκη της αγωνιστικής σημείωσε
η προτελευταία της βαθμολογίας Ίνγ-
κολσταντ, η οποία πέρασε με το υπέρ
της 2-0 από την έδρα της Άιντραχτ
Φρανκφούρτης, που υποχώρησε στη
βαθμολογία. Οι φιλοξενούμενοι εκμε-
ταλλεύτηκαν το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι
έπαιζαν από το 34’ με παίκτη λιγότερο
λόγω αποβολής του Άμπραχαμ, με το
σκορ στο 0-1. Με δέκα αγωνίστηκε από
το 81’ η Ίνγκολσταντ, εξαιτίας της κόκκινης
του Λέκιε.

Από τις κερδισμένες της αγωνιστικής
και η Ντόρτμουντ, που κατάφερε να
ξεπεράσει το εμπόδιο της Βόλφ-
σμπουργκ με σχετική ευκολία, επι-
κρατώντας 3-0. Αντίσταση συνάντησε

ουσιαστικά μόνο στο πρώτο μέρος,
αλλά το αυτογκόλ του Μπρουμά άνοιξε
τον δρόμο προς τη νίκη για τους γη-
πεδούχους. 

Αγκαζέ με τους Βεστφαλούς συνεχίζει

ο Χόφενχαϊμ, η οποία επικράτησε 2-0
της τελευταίας Ντάρμσταντ και έφθασε
τους 37 βαθμούς, ευελπιστώντας σε
γκέλα της Λειψίας ώστε να την πλησιά-
σει.

Σημαντική νίκη από ψυχολογικής
πλευράς σημείωσε η Βέρντερ Βρέμης,
με το 2-0 στην έδρα της Μάιντς, αλλά
της τη... χάλασε η νίκη της Ίνγκολσταντ,
που δεν της έδωσε το δικαίωμα να πάρει
σημαντική ανάσα. 

Τα αποτελέσματα: 

Άουγκσμπουργκ - Λεβερκούζεν 1-2

(60’ Κορ / 23’ Μπελαράμπι, 40’ Ερνάντες)

Ντόρτμουντ - Βόλφσμπουργκ 3-0

(20’ αυτ. Μπρούμα, 48’ Πίστσεκ, 59’ Ντεμπελέ)

Μάιντς - Βέρντερ 0-2

(16’ Νιαμπρί, 23’ Ντιλέινι)

Χέρτα - Μπάγερν 1-1

(21’ Ιμπίσεβιτς / 97’ Λεβαντόβσκι)

Χόφενχαϊμ - Ντάρμσταντ 2-0

(64’, 90’+3’ πέν. Κράμαριτς)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Ίνγκολσταντ 0-2 

(26’ Μπρεζερί, 69’ πέν. Γκρος)

Αμβούργο - Φράιμπουργκ 2-2

ΣΗΜΕΡΑ

Γκλάντμπαχ - Λειψία 16:30

Κολωνία - Σάλκε 18:30

Πήρε βαθμό στο 97’ η Μπάγερν!
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Με τον Λεβαντόφσκι να της δίνει το φιλί της ζωής 
στην εκπνοή, η πρωταθλήτρια απέφυγε την ήττα από τη Χέρτα

Το μεγάλο ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στά-
διο μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού
ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα
της Super League. Η ομάδα του Μανόλο
Χιμένεθ έχει ανέβει αγωνιστικά τις τε-
λευταίες εβδομάδες και θέλει τη μεγάλη
νίκη κόντρα στον πρωταθλητή, για ν’
ανέβει και τα σκαλοπάτια της βαθμολο-
γίας. Βέβαια, η ομάδα του Πειραιά έχει
τις δυνατότητες για να πάρει αυτό που
θέλει στο ΟΑΚΑ.

Έξω ο Αλμέιδα

Χωρίς τον Αλμέιδα η ΑΕΚ θα αντιμε-
τωπίσει τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι. Ο
Μανόλο Χιμένεθ δεν συμπεριέλαβε τον
Πορτογάλο επιθετικό στην αποστολή
της Ένωσης, παρά τις εκτιμήσεις που
υπήρχαν για το αντίθετο. 

Ο Αλμέιδα προπονείτο κανονικά τις
τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να
είχαν αυξηθεί οι πιθανότητες της πα-
ρουσίας του στο ντέρμπι, έστω κι αν θα
έμενε στον πάγκο. Έτσι, στην αποστολή
της Ένωσης θα είναι οι Αραούχο, Πέκχαρτ

και Μπακασέτας οι οποίοι είναι σε με-
γαλύτερη αγωνιστική ετοιμότητα για
ένα τόσο σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι. 

Αυτός, η αγωνιστική ετοιμότητα δη-
λαδή, είναι και ο λόγος για την απουσία
του Τσιγκρίνσκι από την αποστολή. Ο
άσος της Ένωσης έχει ξεπεράσει το πρό-
βλημα του τραυματισμού, αλλά δεν είναι
σε τέτοια φυσική κατάσταση ώστε να
αγωνιστεί στο παιχνίδι. 

Εκτός έμεινε και ο Γκάλο, κάτι το
οποίο ήταν αναμενόμενο από χθες, κα-
θώς για άλλη μια φορά δεν έλαβε μέρος
στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης
λόγω τραυματισμού.

Μέσα ο Φορτούνης

Κανονικά στην αποστολή του Ολυμ-
πιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ συμ-
περιλήφθηκε ο Κώστας Φορτούνης. Ο
Έλληνας άσος είχε γυμναστεί κανονικά
και θα μιλούσε με τον Πάουλο Μπέντο
για να ληφθεί η απόφαση για τη συμ-
μετοχή του στην αποστολή. 

Εκτός του Φορτούνη, στην αποστολή

συμπεριλήφθηκαν οι Ιντέγε και Ελιο-
νούσι. Για πρώτη φορά μετά την επι-
στροφή του συμπεριλήφθηκε στην απο-
στολή και ο Ντα Κόστα. 

Αντίθετα, ο Μπέντο αποφάσισε να
μη λάβει υπόψη του για το παιχνίδι με
την ΑΕΚ τους Ανσαριφάρντ,  Μάριν και
Μπουχαλάκη. Εκτός έμεινε και ο Πα-
ρέδες, ο οποίος αντιμετώπισε κάποια
μικροπροβλήματα τραυματισμού στην
τελευταία προπόνηση.

Τα αποτελέσματα:

Ατρόμητος-Ξάνθη 2-1

ΠΑΣ Γιάννινα-Κέρκυρα 1-0

Αστέρας Τρίπολης-Παναθηναϊκός 0-5

ΣΗΜΕΡΑ

Πανιώνιος-Ηρακλής 15:00

Παναιτωλικός-Πλατανιάς 17:15

ΠΑΟΚ-Βέροια 17:15

ΑΕΚ-Ολυμπιακός 19:30

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΕΛ-Λεβαδειακός 19:30

Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο ΟΑΚΑ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ Το ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακού δεσπόζει των σημερινών αναμετρήσεων  

Θύμα έκπληξης
η Λέστερ
Μετά την Μπέρνλι και η Λέστερ
έπεσε θύμα έκπληξης στη φάση των
«16» του κυπέλλου Αγγλίας, με τις
«αλεπούδες» να αποκλείονται από
τη Μίλγουολ, που αγωνίζεται στη Le-
ague One. Αν και η ομάδα του Κλα-
ούντιο Ρανιέρι αγωνιζόταν με παίκτη
παραπάνω για αρκετή ώρα, μετά την
αποβολή του Κούπερ στο 54’, δεν
κατάφερε να σκοράρει στις αρκετές
ευκαιρίες που είχε και το πλήρωσε,
αφού στο 90’ ο Κάμινγκς χάρισε τη
νίκη-πρόκριση στην ομάδα του.

Σε άλλη αναμέτρηση του θεσμού,
η Χάντερσφιλντ κράτησε το 0-0 στην
έδρα της απέναντι στο μεγάλο φαβορί
-τη Μάντσεστερ Σίτι- και έτσι οι δύο
ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους
στο «Έτιχαντ».

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16»:

ΧΘΕΣ

Μπέρνλι - Λίνκολν 0-1

Χάντερσφιλντ - Μάντσεστερ Σίτι 0-0

Μίντλεσμπρο - Όξφορντ 3-2

Μίλγουολ -  Λέστερ 1-0

Γουλβς - Τσέλσι 0-2

ΣΗΜΕΡΑ

Φούλαμ - Τότεναμ 16:00 

Μπλάκμπερν - Μάντσεστερ Γ. 18:15

ΔΕΥΤΕΡΑ 

Σάτον-Άρσεναλ 21:55

Νίκη για Μαρσέιγ

Σε χθεσινές αναμετρήσεις για την
26η αγωνιστική του γαλλικού πρω-
ταθλήματος σημειώθηκαν τα εξής
αποτελέσματα:

Μπαστιά-Μονακό 1-1

Μαρσέιγ-Ρεν 2-0

Ακάθεκτη η Σέλτικ

Η Σέλτικ επικράτησε εντός έδρας
με 2-0 της Μάδεργουελ και συνεχίζει
αήττητη την πορεία της προς την
κατάκτηση του φετινού πρωταθλή-
ματος στη Σκοτία. Τα γκολ για τους
«καθολικούς» πέτυχαν οι Μούσα
Ντεμπελέ (34’) και Φόρεστ (41’).

Τα χθεσινά αποτελέσματα:

Σέλτικ-Μάδεργουελ 2-0

Χαρτς-Ινβερνές 1-1

Πάρτικ Θιστλ-Χάμιλτον 2-0

Ρος Κάουντι-Σεντ Τζόνστον 1-2
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