





Τεράστια νίκη από κάθε άποψη πανηγύρισε χθες η ΑΕΚ, επικρατώντας 4-2 με σχετική
άνεση της Ομόνοιας. Οι «κιτρινοπράσινοι» επανήλθαν στις επιτυχίες ύστερα από
τέσσερεις συνεχόμενες ισοπαλίες, ανέβηκαν στην 3η θέση της βαθμολογίας και
προσθέτουν πίεση σε ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ που αναμετρώνται σήμερα.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

#   Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά Βαθμοί

1 ΑΠΟΕΛ 23 17 5 1 57 13 56

2 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 24 16 5 3 54 19 53

3 ΑΕΚ 24 15 7 2 45 17 52

4 ΑΕΛ 23 15 6 2 38 13 51

5 ΟΜΟΝΟΙΑ 24 14 5 5 51 34 47

6 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 24 8 8 7 35 26 35

7 ΕΡΜΗΣ 24 9 5 10 31 37 32

8 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 24 8 6 10 21 30 30

9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 24 8 5 11 41 43 29

10 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 23 6 6 12 26 48 24

11 ΑΡΗΣ 24 5 6 13 26 48 21

12 ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 24 3 5 16 13 37 14

13 ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ 24 1 7 16 20 59 10

14 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 24 0 6 18 18 52 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
24Η ΑΓωνΙΣΤΙΚή

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΔΟΞΑ 1-3

ΑΡΗΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 4-0

ΑΕΖ-ΕΡΜΗΣ 0-4

ΑΕΚ-ΟΜΟΝΟΙΑ 4-2

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 3-0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 4-2

Σήμερα 

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ 19:00

Η ΣΥνΕΧΕΙΑ 
25Η ΑΓωνΙΣΤΙΚή

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΕΖ 16:00

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΕΛ 17:00

ΔΟΞΑ-ΑΡΗΣ 19:00

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου

ΕΡΜΗΣ-ΑΕΚ 16:00

ΕΘΝΙΚΟΣ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 17:00

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 18:00

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΑΠΟΕΛ 19:00

ΣΚΟΡΕΡΣ

18 ΓΚΟΛ: ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ

15 ΓΚΟΛ: ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

13 ΓΚΟΛ: ΖΕΛΑΓΙΑ

12 ΓΚΟΛ: ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ, ΚΑΤΣΑΡΑΒΑ,

ΠΑΠΟΥΛΗΣ

11 ΓΚΟΛ: ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

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

ΠΑΦΟΣ F.C.-ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛ. 2-1

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

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

ΕΛΠΙΔΑ Ξ.-ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 1-4

ΔΙΓΕΝΗΣ-ΑΕΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3-0

ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ-ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 1-0

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

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

ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ-ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ Σ. 1-2

ΑΠΟΛΛΩΝ 3
Πιέχ 44` 47`, Ντα Σίλβα 58` 

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 0

Βασίλης Τσιρόπουλος

Χωρίς να αποδώσει εξαιρετικό ποδό-
σφαιρο, ο Απόλλωνας επικράτησε εύκολα
της Καρμιώτισσας με 3-0 με πρωταγωνιστή
τον Πιέχ, ο οποίος σημείωσε τα δυο από
τα τρία τέρματα, ενώ το τρίτο σημείωσε ο
Ντα Σίλβα. Η ομάδα του Απόλλωνα έφτασε
στους 53 βαθμούς και στη δεύτερη θέση
της βαθμολογίας, έχοντας ωστόσο έναν
αγώνα περισσότερο από την ΑΕΛ που
έχει 51 βαθμούς. Η ομάδα της Καρμιώ-
τισσας παρέμεινε στους 24 βαθμούς.

Με πολλές αλλαγές παρέταξε την
ομάδα του ο Σωφρόνης Αυγουστή. Αλ-
λαγές που έγιναν λόγω τραυματισμών,
αλλά και για να ξεκουράσει κάποιους
άλλους εξαιτίας της δύσκολης συνέχειας
σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Η πρώτη απειλή που δημιουργή-
θηκε ήταν από τον Απόλλωνα στο 14`.

Ο Ντα Σίλβα με απευθείας εκτέλεση
φάουλ δοκίμασε να νικήσει τον τερμα-
τοφύλακα της Καρμιώτισσας, όμως η
μπάλα κατέληξε έξω. 

Στα πρώτα τριάντα λεπτά του αγώνα,
ο Απόλλωνας δεν έπεισε με την από-
δοσή του. Δεν είχε καθόλου φαντασία
στο παιχνίδι του, δεν μπορούσε να δη-
μιουργήσει κάτι που είχε ως αποτέλε-
σμα να μην μπορεί να φτάσει με αξιώ-
σεις στην αντίπαλη εστία. Από την άλλη,
η ομάδα της Καρμιώτισσας μεσοαμυν-
τικά ήταν αρκετά καλή, κλείνοντας δια-
δρόμους. Για να αντιληφθεί κάποιος
την εικόνα του Απόλλωνα, η δεύτερη
απειλή ήρθε είκοσι λεπτά μετά την
πρώτη του ευκαιρία. Ο Ντα Σίλβα δο-
κίμασε το σουτ με την μπάλα να βρίσκει
αμυντικό της αντίπαλης ομάδας και να
καταλήγει κόρνερ. 

Η κλασικότερη ευκαιρία για τους γη-
πεδούχους ήρθε στο 36` όταν ο Σεμέδο
από το ύψος της μικρής περιοχής έπιασε
τη δυνατή κεφαλιά με τον Ντραγκόγεβιτς
ενστικτωδώς να απομακρύνει την μπάλα. 

Ωστόσο, ο Πίεχ στο 44` έδωσε τη

λύση και έδιωξε το άγχος βάζοντας τον
Απόλλωνα μπροστά στο σκορ, πετυ-
χαίνοντας το έκτο του προσωπικό τέρμα.
Αρχικά, ο Σαρντινέρο έβγαλε τη σέντρα
με τον Πίεχ να έχει την κατάλληλη
θέση και με κεφαλιά έγραψε το 1-0. 

Έτσι ο Απόλλωνας πήγε στα απο-
δυτήρια, έχοντας το προβάδισμα στο
σκορ με τον Πιέχ να στέλνει την μπάλα
στα δίκτυα.

Από τα αποδυτήρια 
Ο Απόλλωνας «καθάρισε» πολύ γρή-
γορα την υπόθεση τριών βαθμών. Ο
αμυντικός της Καρμιώτισσας Βοσκονιάν
υπέπεσε σε τραγικό λάθος με τον Πιέχ
εντός περιοχής να πιάνει το δυνατό
σουτ στέλνοντας στο 47` για δεύτερη
φορά την μπάλα στα δίκτυα και γρά-
φοντας το 2-0. 

Προσωπικό του Ντα Σίλβα
Στο 58` ο Ντα Σίλβα δημιούργησε και
χρίστηκε σκόρερ σε μια πολύ καλή
επιθετική ανάπτυξη του Απόλλωνα. Ο
Βραζιλιάνος άνοιξε το παιχνίδι, έγινε

στη συνέχεια κάτοχος της μπάλας και
με εξαιρετικό τελείωμα ανέβασε τον
δείκτη του σκορ στο 3-0. 

Διαιτητής: Χ. Θεουλή

ΑΠΟΛΛΩΝ: Βάλε, Μάριο Σέρτζιο, Γκόμες (61` Βασι-

λείου), Πελαγίας, Ρομπέρζ, Σεμέδο, Μπεντόγια, Σαρν-

τινέρο (60` Στυλιανού), Πίττας, Ντα Σίλβα (73` Αν-

τρέου), Πίεχ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Ντραγκόγεβιτς, Βοσκανιάν, Ταραλί-

δης, Βαττής, Χριστοφή, Αντάμοβιτς, Λοκόμπε, Πάσεκ,

Σάλιακας, Όρντος (62` Πάντος), Μανογιάν (64` Κυ-

ριάκου)

Αυγουστή:
« Αρχίζουν τα δύσκολα»
Ο προπονητής του Απόλλωνα Σωφρόνης
Αυγουστή μετά το τέλος του αγώνα ανέ-
φερε τα εξής: «Στο πρώτο ημίχρονο δεν
ήμασταν πολύ καλοί, όμως σκοράραμε
σε κρίσιμο σημείο. Στο δεύτερο ημίχρονο
σκοράραμε ακόμα δύο γκολ και κάπου
εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Τώρα αρχίζουν
τα δύσκολα και θα διεκδικήσουμε τις
πιθανότητές μας μέχρι τέλους, για να
διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Θέλω

να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα
της Καρμιώτισσας, η οποία παίζει εξαι-
ρετικό ποδόσφαιρο από την αρχή της
χρονιάς και να της ευχηθώ καλή συνέχεια
και είμαι σίγουρος πως θα παραμείνει
στην Α’Κατηγορία».

Λουκά: «Είμαι σίγουρος»
Από την πλευρά του ο προπονητής της
Καρμιώτισσας Λιάσος Λουκά τόνισε:
«Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα
που διεκδικεί το πρωτάθλημα. Στο πρώτο
ημίχρονο ήμασταν ανταγωνιστικοί, χά-
σαμε κλασικές ευκαιρίες, όμως ο Απόλ-
λωνας σε μια ανύποπτη φάση στο τέλος
του πρώτου ημιχρόνου σκόραρε κόντρα
στη ροή του αγώνα και προηγήθηκε.
Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε
να πιέσουμε ψηλά, όμως τα δύο γρήγορα
γκολ του Απόλλωνα τελείωσαν το παι-
χνίδι. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια
να πάρουμε τους βαθμούς που χρει-
άζονται για να μείνουμε στην κατηγορία.
Είμαι σίγουρος πως αυτή η ομάδα θα
μείνει στην κατηγορία. Καλή συνέχεια
στον Απόλλωνα και στον Σωφρόνη».

Απλά και εύκολα τριάρα
Ο Απόλλωνας χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του νίκησε την Καρμιώτισσα με 3-0
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ 4
Άλβες 26`, 70`,84`  Βίκτορ 82`

ΕΘΝΙΚΟΣ 2
Ζελάγια 23`, Σάντος 28` (αυτ)

Βασίλης Τσιρόπουλος

Ό
ταν μια ομάδα επιθυμεί να

πετύχει τον στόχο της, το
δείχνει στο γήπεδο. Ο στό-
χος της Ανόρθωσης είναι
η 6η θέση. Η αγωνιστική

εικόνα των ποδοσφαιριστών του Ρόνι
Λέβι ήταν εξαιρετική και παρά το γεγονός
ότι βρέθηκε δυο φορές πίσω στο σκορ,
δεν πτοήθηκε και στο τέλος πήρε δίκαια
τη νίκη με 4-2. Αν μια ομάδα έπρεπε να
κερδίσει χθες αυτή ήταν η Ανόρθωση.
Πρωταγωνιστής ο Αντρέ Άλβες ο οποίος
σημείωσε τρία τέρματα, ενώ ένα πέτυχε
και ο Βίκτορ. Για τον Εθνικό σκόραραν ο
Ζελάγια και ο Σάντος με αυτογκόλ. 

Η «Κυρία» εξακολουθεί να βρίσκεται

στην 6η θέση της βαθμολογίας με 35
βαθμούς, έχοντας προβάδισμα τριών
βαθμών από Ερμή και Ν.Σαλαμίνα. Από
την άλλη ο Εθνικός έμεινε στους 29 βαθ-
μούς. 

Μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι
το πρώτο ημίχρονο στο Αντ. Παπαδό-
πουλος ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά
του πρωταθλήματος. Τρία τέρματα σε
πέντε λεπτά και εναλλαγή του σκορ δεν
συμβαίνει συχνά. Σαφώς το προβάδισμα
του Εθνικού στο τέλος του ημιχρόνου
δεν προδίκαζε κάτι τέτοιο σύμφωνα με
την εικόνα των δυο ομάδων. Αυτό γιατί
η Ανόρθωση είχε την κυριαρχία του
αγώνα. Ήταν η ομάδα που είχε την
κατοχή, την κυκλοφορία, ενώ ήταν ιδι-
αίτερα απειλητική από την αριστερή
πλευρά όπου αγωνιζόταν ο Καλό.

Από την άλλη, ο Εθνικός είχε ως
πρωταρχικό στόχο την άμυνά του και
όταν μπορούσε έβγαινε μπροστά. Φυσικά
θα πει κάποιος τότε πως προηγήθηκε;
Από μια εκτέλεση κόρνερ και από αυ-

τογκόλ του Σάντος.
Η ροή του αγώνα έδειχνε ότι η «Κυ-

ρία» θα έπαιρνε προβάδισμα όμως ο
Εθνικός το πέτυχε με τον Ζελάγια στο
23` να εκμεταλλεύεται αμυντικό λάθος,
γράφοντας το 0-1. Η Ανόρθωση αντέ-
δρασε με το εντυπωσιακό τέρμα του Άλ-
βες όμως δεν πρόλαβε να το χαρεί και
ήρθε το αυτογκόλ από τον Σάντος. Όλα
αυτά έγιναν σε διάστημα πέντε λεπτών,
γι’ αυτό και τέτοιο παρόμοιο πρώτο ημί-
χρονο δεν συμβαίνει συνήθως. Παρά το
69% κατοχής της μπάλας που είχε η
Ανόρθωση πήγε στα αποδυτήρια πίσω
στο σκορ. Από την άλλη ο Εθνικός εμ-
φανίστηκε αποτελεσματικός. Δυο τελικές
προσπάθειες δημιούργησε και οι δυο
εύστοχες. 

Στο β’ ημίχρονο η εικόνα του αγώνα
και η εικόνα των δυο ομάδων δεν άλλαξε.
Η Ανόρθωση είχε τον πλήρη έλεγχο του
αγώνα, όμως, δυσκολευόταν απίστευτα
να φτάσει στην εστία του Εθνικού έτσι
ώστε να γίνει απειλητική. Μάλιστα στο

56` ο Ρόνι Λέβι βλέποντας την εικόνα
αυτή άλλαξε και τον σχηματισμό του σε
4-4-2 θέλοντας να δώσει μεγαλύτερη
πίεση στην αντίπαλη άμυνα χωρίς όμως
αποτέλεσμα. Όλα αυτά φυσικά μέχρι να
δώσει τη λύση ο Άλβες στο 70`. Τέρμα
που δημιούργησε νέα δεδομένα στο
παιχνίδι. Ένα τέρμα που προήλθε από
ωραίο συνδυασμό τριών ποδοσφαιρι-
στών. Αρχικά ο Καμπρέρα έκανε το τα-
κουνάκι, βγάζοντας στον κενό χώρο τον
Ολιβέιρα. Αυτός αμέσως έκανε την πα-
ράλληλη σέντρα με τον Άλβες από πολύ
κοντά να διαμορφώνει το 2-2. 

Το τέρμα αυτό ανέβασε ακόμα πε-
ρισσότερο την ψυχολογία των ποδοσφαι-
ριστών της Ανόρθωσης οι οποίοι πίεζαν
για να πετύχουν και τρίτο τέρμα. Το προ-
βάδισμα ήρθε στο 82` με τον Ζοάο
Βίκτορ, δίκαια εξέλιξη του αγώνα. Ενώ
οι πανηγυρισμοί των ποδοσφαιριστών
της «Κυρίας» δεν κόπασαν ήρθε και το
τέταρτο τέρμα, με τον Αντρέ Άλβες να
σημειώνει στο 84` χατ τρικ. 

Τεσσάρα με εντυπωσιακή ανατροπή
Η Ανόρθωση βρέθηκε δυο φορές πίσω στο σκορ, αλλά στο τέλος 
νίκησε τον Εθνικό με 4-2. Πρωταγωνιστής ο Αντρέ Άλβες.

Το φιλμ

6` Πρώτη επίθεση για την Ανόρθωση.

Ο Άλβες από τα δεξιά έκανε την

μπαλιά στον Ράγιος, ο οποίος έπια-

σε το σουτ στέλνοντας την μπάλα

αρκετά έξω. 

13` Καλή στιγμή για την Ανόρθωση.

Ο Μίτροβιτς εκτέλεσε από πλάγια

θέση φάουλ με τον Ερέρο στο

ύψος της μικρής περιοχής να κά-

νει την προβολή όμως η μπάλα

έφυγε έξω. 

23` 0-1 με τον Ζελάγια ο Εθνικός.

Εκτελέστηκε το κόρνερ ο Πιντσέ-

λι πιάνει την πρώτη κεφαλιά με

τον Ζελάγια την δεύτερη στέλ-

νοντας την μπάλα στα δίκτυα. 

25` Νέα ευκαιρία για την Ανόρθωση.

Ο Σάντος έκανε τη σέντρα με τον

Μίτροβις από καλή θέση να μην

μπορεί να ισοφαρίσει για την

ομάδα του. 

26` 1-1 με τον Άλβες η Ανόρθωση.

Ο Καλό βρήκε τον Βραζιλιάνο

στην περιοχή, αυτός από διαγώ-

νια και πολύ δύσκολη θέση έστει-

λε την μπάλα στα δίκτυα στην

κλειστή γωνιά του Μπογκαντί-

νοφ.

28` 1-2 με αυτογκόλ του Σάντος. Ο

Πινστέλι έκανε το γέμισμα με τον

Σάντος να κάνει την κεφαλιά θέ-

λοντας να δώσει την μπάλα στον

Κόπριβετς, ο οποίος έκανε έξοδο.

Έτσι ο Εθνικός έγραψε το 1-2. 

43` Ο Μίτροβιτς έκανε τη σέντρα με

τον Ράγιος να κάνει την κεφαλιά.

Η μπάλα έξω. 

57` Εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από

τον Ράγιος η μπάλα μόλις έξω.

61` Νέα καλή στιγμή για την Ανόρ-

θωση με τον Σάντος από διαγώ-

νια θέση να δοκιμάζει το σουτ

όμως η μπάλα κατέληξε έξω. 

70` 2-2 για την Ανόρθωση. Τακου-

νάκι του Καμπρέρα στον Ολιβέι-

ρα, αυτός αμέσως την σέντρα με

τον Άλβες από πολύ κοντά να κά-

νει το πλάσε. 

82` 3-2 για την Ανόρθωση με τον

Ζοάο Βίκτορ. Εκτελέστηκε το

κόρνερ με τον Βραζιλιάνο να πιά-

νει την κεφαλιά δίνοντας προβά-

δισμα στην ομάδα του. 

84` 4-2 με χατ- τρικ του Άλβες. Πή-

ρε την μπαλιά από τον Μίτροβιτς

με τον Βραζιλιάνο να νικά τον

Μπογκαντίνοφ. 

Λέβι: «Η βοήθεια του κόσμου»
Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν ο Ρόνι Λέβι
στις δηλώσεις του. «Ένα δύσκολο παιχνίδι
με δυνατό αντίπαλο. Από τις πιο καλές τακτικά
ομάδες ο Εθνικός. Πολύ δυνατή και επικίν-
δυνη στις αντεπιθέσεις. Ξέραμε πως θα ήταν
δύσκολο το παιχνίδι. Δεχθήκαμε γκολ από
κόρνερ και μετά την ισοφάριση ένα λάθος
έφερε και δεύτερο γκολ. Το ματς έγινε όλο
και πιο δύσκολο. Δεν χάσαμε την πίστη μας
και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας βοήθησε
να φτάσουμε σε αυτή την ανατροπή. Είμαστε
χαρούμενοι και τώρα βλέπουμε τον αγώνα κυπέλλου. Θέλω να ευχηθώ
κάθε επιτυχία στον Εθνικό και τον προπονητή του».

Άλβες: «Είμαι πολύ
χαρούμενος»
«Είμαι πολύ χαρούμενος που σκόραρα τρία γκολ σήμερα,
πάει καιρός που έχω να σκοράρω τρία γκολ. Είναι ση-
μαντικό γιατί ήμασταν πίσω και γυρίσαμε το αποτέλεσμα,
αυτό που μετράει είναι το πνεύμα που δείξαμε, η μαχη-
τικότητα, αν συνεχίσουμε έτσι πρέπει να κάνουμε πολλά.
Έχω να σκοράρω πάνω από ενάμιση χρόνο και είμαι
πολύ χαρούμενος αλλά όχι για το χατ-τρικ αλλά για το
πνεύμα της ομάδας, προσπαθώ να παίζω όσο καλύτερα
μπορώ. Ο κόσμος που ήρθε και μας στήριξε ήταν πολύ
σημαντικά στοιχεία, πάμε βήμα βήμα και θέλουμε τον
κόσμο στο πλευρό μας για το κύπελλο».

Ιβανάουσκας: «Το άξιζε»
Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση έδωσε για
τη νίκη που πέτυχε ο προπονητής του Εθνικού
Ιβανάουσκας. «Συγχαρητήρια στην Ανόρθω-
ση. Άξιζαν αυτή τη νίκη για τη σκληρή της
δουλειά. Η Ανόρθωση αξίζει να μπει στην
εξάδα. Για μας ήταν μια ευκαιρία, αλλά η
Ανόρθωση το άξιζε. Εμείς πρέπει να κοιτά-
ξουμε το υπόλοιπο της σεζόν. Πάμε καλά
εδώ και ένα τετράμηνο και πρέπει να μαζέ-
ψουμε πόντους και στη συνέχεια. Η εξάδα ήταν κάτι πρόωρο για μας
όπως φάνηκε. Υπάρχει απογοήτευση αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
Η σεζόν δεν τελείωσε και ας μην κινδυνεύουμε με υποβιβασμό. Δεν
είναι μυστικό πως έχουμε αρκετά προβλήματα, αυτή είναι η ζωή».

Διαιτητής: Ν. Νεοφύτου

Κίτρινες: Καλό, Βίκτορ (4η) / Κατσιαράβα,
Κιπιάνι, Στόιτσεφ, Μπογκαντίνοφ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κόπριβετς, Ερέρο, Καλν-
τερόν, Σάντος, Γκάμπριελ, Βίκτορ, Οικο-
νομίδης (46` Ολιβέιρα), Μίτροβιτς, Καρ-
λίτος ( 56` Καμπρέρα), Ράγιος, Άλβες
(87` Αγκιλάρ).

ΕΘΝΙΚΟΣ: Μπογκατίνοφ, Στόιτσεφ, Πιν-
τσέλι, Αράμπαλ (85` Παπαγεωργίου),
Κιπιάνι, Κατσιαράβα (58` Γκαβρίλα 76`
Ιλουριτζε), Χατζηβασίλης, Ενέσκου, Κυ-
πριανού, Φιλίποφ, Ζελάγια.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν ................1-3

Μάϊντς-Βέρντερ Βρέμης.............................0-2

Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ ...................3-0

Αϊντραχτ  -Ινγκολστατ..................................0-2

Χέρτα  -Μπάγερν Μονάχου ......................1-1

Χοφενχάιμ-Ντάρμστατ................................2-0

Αμβούργο-Φράϊμπουργκ...........................2-2

Γκλάντμπαχ-Λειψία.......................................1-2

Κολονία-Σάλκε................................................1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 21 αγώνες)

1.Μπάγερν Μονάχου 50

2.Λειψία 45

3.Ντόρτμουντ 37

4.Χοφενχάιμ 37

5.Άιντραχτ 35

6.Χέρτα 34

7.Κολονία 33

8.Λεβερκούζεν 30 

9.Φράιμπουργκ 30

10.Γκλάντμπαχ 26

11.Σάλκε 26

12.Μάιντς 25 

13.Άουγκσμπουργκ 24  

14.Βόλφσμπουργκ 22

15.Αμβούργο 20

16.Βέρντερ Βρέμης 19

17.Ίνγκολστατ 18

18.Ντάρμστατ 12

ΙΤΑΛΙΑ

Γιουβέντους-Παλέρμο.................................4-1

Αταλάντα-Κροτόνε........................................1-0 

Έμπολι-Λάτσιο.................................................1-2

Μπολόνια-Ίντερ..............................................0-1

Κιέβο-Νάπολι...................................................1-3

Πεσκάρα-Τζένοα ............................................5-0

Σαμπντόρια-Κάλιαρι.....................................1-1

Ουντινέζε-Σασουόλο ...................................1-2

Ρόμα-Τορίνο.................................................... 4-0

Μίλαν-Φιορεντίνα ......................................Χθες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.Γιουβέντους 63

3.Ρόμα 56

2.Νάπολι 54

4.Ίντερ 48

5.Αταλάντα 48

6.Λάτσιο 47

7.Μίλαν 41 -24αγ.

8.Φιορεντίνα 40 -24αγ.

9.Τορίνο 35 

10.Σαμπντόρια 34

11.Κιέβο 32

12.Σασουόλο 30

13.Ουντινέζε 29

14.Κάλιαρι 28

15.Μπολόνια 27

16.Τζένοα 25

17.Έμπολι 22

18.Παλέρμο 14

19.Κροτόνε 13

20.Πεσκάρα 12

ΙΣΠΑΝΙΑ

Γρανάδα-Μπέτις.............................................4-1

Σπόρτινγκ Χ.-Ατλέτικο Μ............................1-4

Ρεάλ Μαδρίτης-Εσπανιόλ .........................2-0

Λα Κορούνια-Αλαβές...................................0-1

Σεβίλη-Εϊμπάρ.................................................2-0

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ.........................0-1

Βαλένθια- Μπιλμπάο...................................2-0

Θέλτα-Οσασούνα..........................................3-0

Μπαρτσελόνα-Λεγανές.............................χθες

Μάλαγα-Λας Πάλμας..........................Σήμερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

1.Ρεάλ Μαδρίτης 52 -21αγ.

2.Σεβίλη 49 

3.Μπαρτσελόνα 48 -22αγ.

4.Ατλέτικο Μ. 45 

5.Σοσιεδάδ 41

6.Βιγιαρεάλ 39

7.Μπιλμπάο 35

8.Έιμπαρ 35 

9.Θέλτα    33  

10.Εσπανιόλ 32 

11.Αλαβές 30 

12.Λας Πάλμας 28 -22αγ.

13.Μπέτις 24 -22αγ.

14.Μάλαγα               23 -22αγ.

15.Βαλένθια 23 -22αγ.

16.Λα Κορούνια 19 -22αγ.

17.Λεγανές 18 -22αγ.

18.Σπόρτινγκ Χιχόν 16 

19.Γρανάδα 16  

20.Οσασούνα 10 -22αγ.

ΓΑΛΛΙΑ

Μπαστιά-Μονακό..........................................1-1

Μαρσέιγ-Ρεν....................................................2-0

Ανζέ-Νανσί........................................................1-0

Λοριάν-Νις........................................................0-1

Μετς-Ναντ........................................................1-1

Καέν-Λιλ.............................................................0-1

Μπορντό-Γκινγκάμπ .....................................3-0

Μονπελιέ-Σεντ Ετιέν....................................2-1

Λιόν-Ντιζόν.......................................................4-2

Παρί Σ.Ζ.-Τουλούζ.......................................Χθες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Μονακό 59 

2.Νις 56

3.Παρί ΣΖ 55 -25αγ.  

4.Λιόν 43 -25αγ.

5.Σεντ Ετιέν 39 

6.Μαρσέιγ 39

7.Μπορντό 39 

8.Γκινγκάμπ 34  

9.Τουλούζ 33 -25αγ.

10.Ρεν 33

11.Μονπελιέ 32

12.Ναντ 30 -25αγ.

13.Ανζέ 30

14.Λιλ 29 

15.Μετς 28 -25αγ.

16.Ντιζόν 27 

17.Νανσί 27 -25αγ.

18.Καέν 25 -25αγ.

19.Μπαστιά 23 -25αγ.

20.Λοριάν 22

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΓΓΛΙΑΣ

Το «εισιτήριο» για τους «8» του Κυ-

πέλλου Αγγλίας εξασφάλισε η

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που επι-

κράτησε 2-1 εκτός έδρας της

Μπλάκμπερν. Οι γηπεδούχοι προ-

ηγήθηκαν στο 17΄με τον Γκράχαμ,

αλλά στο 27΄ ο Ράσφορντ έφερε το

ματς στα ίσια. Το γκολ που χάρισε

την πρόκριση στους «μπέμπηδες»

σημείωσε στο 75΄ ο Ζλάταν Ιμπραΐ-

μοβιτς.

Με χατ τρικ του Χάρι Κέιν η Τότε-

ναμ νίκησε με 3-0 τη Φούλαμ στο

Λονδίνο και προκρίθηκε στους προ-

ημιτελικούς του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός άνοιξε

το σκορ στο 16΄, ενώ με άλλα δύο

γκολ στο β΄ μέρος (51΄,73΄) ξεκα-

θάρισε την κατάσταση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα 

της φάσης των «16»:

Μπέρνλι - Λίνκολν 0-1

Χάντερσφιλντ - Μάντσεστερ Σίτι............0-0

Μίντλεσμπρο - Όξφορντ 3-2

Μίλγουολ -  Λέστερ ......................................1-0

Γουλβς - Τσέλσι 2-0

Φούλαμ - Τότεναμ.........................................0-3  

Μπλάκμπερν - Μάντσεστερ Γ. 1-2

Σάτον - Άρσεναλ....................................Σήμερα

Την τρίτη διαδοχική νίκη της επί του
Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, πέτυχε η ΑΕΚ.
Με γκολ του Άστριτ Αϊντάρεβιτς στο 34ο
λεπτό, η Ένωση επικράτησε 1-0 σε ανα-
μέτρηση για την 21η αγωνιστική της
Super League και ανέβηκε στην 5η θέση
της βαθμολογίας, μαζί με την Ξάνθη.
Περισσότεροι από 30.000 φίλαθλοι πα-
ρακολούθησαν το ματς, ενώ με 10 ολο-
κλήρωσε ο Ολυμπιακός λόγω αποβολής
του Μποτία στο 75’.

Τα διλήμματα του Μανόλο Χιμένεθ
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν
πολλά και ο Ισπανός δεν μπλόφαρε.
Πράγματι δυσκολεύτηκε πολύ, για να
κατασταλάξει σ’ ένα 4-4-2, αφήνοντας
εκτός ενδεκάδας τον Γιάκομπ Γιόχανσον
και τοποθετώντας τον Αϊντάρεβιτς λίγο
πιο μπροστά από τον Σιμόες.

Από την άλλη πλευρά ο Πάουλο
Μπέντο δεν πήρε το παραμικρό ρίσκο.
Εκτός ενδεκάδας όλοι οι νεαροί, εντός οι
Ιντέγε, Ελιουνούσι που προέρχονταν
από τραυματισμό.

Σε γενικές γραμμές η ΑΕΚ έφερε το

ματς εκεί που ήθελε στο πρώτο ημίχρονο.
Μπλόκαρε τον Φορτούνη και έκοψε
κάθε τροφοδοσία προς τον Ιντέγε, στε-
ρώντας από τον Ολυμπιακό το μεγαλύ-
τερο ποσοστό της επιθετικής του ανά-
πτυξης.

Στο 30’ απο λάθος εκτίμηση της άμυ-
νας των φιλοξενούμενων, ο Αραούχο
βρέθηκε σε καθαρό τετ-α-τετ με τον Λεάλι
και πλάσαρε ελάχιστα άουτ. Τεράστια
ευκαιρία για την Ένωση, που προηγήθηκε
τέσσερα λεπτά αργότερα. Ο Μποτία προ-
σπάθησε να διορθώσει ατομικό λάθος
με σκληρό φάουλ στον Πατίτο. Ο Αστριτ
Αϊντάρεβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και
πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τη
φανέλα της ΑΕΚ, αφού η μπάλα βρήκε
στο κεφάλι του Ντα Κόστα και κατέληξε
στα δίχτυα, στο 34’.

Στο 55’ ο Χιμένεθ ανακάτεψε ξανά την
τράπουλα. Ο τραυματισμός του Πατίτο τον
έστειλε στον πάγκο και η φυσιολογική
επιλογή θα ήταν ένας εκ των Χριστοδου-
λόπουλου, Βάργκας. Ομως, ο Ισπανός επέ-
λεξε τον Γιόχανσον ενισχύοντας το κέντρο.

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και απείλησε
άμεσα στο 66’ με εξαιρετική κίνηση του
Αραούχο, που απέφυγε τον Μποτία και
σούταρε με δύναμη, αλλά ο Λεάλι απέ-
κρουσε. Ένα λεπτό αργότερα, ο Σιμόες
«έκλεψε» το γκολ από τον Ελιουνούσι
διώχνοντας τελευταία στιγμή την μπάλα.
Ευκαιρία μεν, χωρίς τελική προσπάθεια
δε για τον Ολυμπιακό, που αρκέστηκε
σε κάποια μακρινά σουτ.

Στο 75’ αποβλήθηκε ο Μποτία για
μαρκάρισμα στον Χριστοδουλόπουλο
και ο Ολυμπιακός είχε πλέον να ανέβει...
Γολγοθά. Η ΑΕΚ κράτησε εύκολα το
υπέρ της σκορ, θα μπορούσε να το διευ-
ρύνει αν ήταν πιο προσεκτική, και πα-
ραμένει αήττητη από τη μέρα που ανέ-
λαβε ο Μανόλο Χιμένεθ.

Διαιτητής: Μάνταλος (Καβάλας)

Κίτρινες: Αϊντάρεβιτς, Ντίντακ, Βράνιες, Μπακασέτας,

Αραούχο - Φιγκέιρας, Μποτία, Ντα Κόστα, Ελιουνούσι,

Μάρτινς

Κόκκινη: Μποτία (75΄-δεύτερη κίτρινη)

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρκας, Βράνιες, Λαμπρόπου-

λος, Κολοβέτσιος, Ντίντακ, Σιμόες, Αϊντάρεβιτς, Μάντα-

λος (84΄ Βινίσιους), Μπακασέτας (66΄ Χριστοδουλόπου-

λος), Πατίτο (55΄ λ.τρ. Γιόχανσον), Αραούχο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πάουλο Μπέντο): Λεάλι, Φιγκέιρας,

Μποτία, Ντα Κόστα, Ντε λα Μπέγια, Ρομαό (63΄ Ανδρού-

τσος), Μάρτινς, Φορτούνης (77΄ Ρέτσος), Σεμπά, Ελιου-

νούσι (73΄ Μανθάτης), Ιντέγε.

Περίπατος και τεσσάρα
Ο ΠΑΟΚ πέρασε ένα εύκολο απόγευμα
στην Τούμπα, συντρίβοντας τη Βέροια
με 4-0 σε αναμέτρηση για την 21η αγω-
νιστική της Super League. Τα γκολ των
γηπεδούχων σημείωσαν οι Ενρίκε (17’),
Πρίγιοβιτς (πεν. 42’, 50’) και Πέλκας (72’).

Παρουσία μικρού αριθμού θεατών -
λόγω της βροχής βασικά και των καιρι-
κών συνθηκών- ΠΑΟΚ και Βέροια ανα-
μετρήθηκαν σε ένα παιχνίδι περιορι-
σμένου ενδιαφέροντος, έτσι όπως εξε-
λίχθηκε τουλάχιστον. Ο ΠΑΟΚ με νωπές
τις εντυπώσεις από την τραυματική εντός
έδρας ήττα από τη Σάλκε είχε την ευκαιρία
μιάς γενικής πρόβας εν όψει του επανα-
ληπτικού στη Γερμανία, την προσεχή
Τετάρτη.

Παράσταση για έναν ρόλο 
Ανώτερη επί 90 λεπτά η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Ολυμπιακό

Χιμένεθ: «Για 
τον κόσμο»
Στον κόσμο της ΑΕΚ αφιέρωσε τη νίκη

επί του Ολυμπιακού ο Μανόλο Χιμέ-

νεθ, ωστόσο υποστήριξε πως οι παί-

κτες του πρέπει να είναι ταπεινοί. 

«Θέλω να είμαστε ταπεινοί. Είμαστε

μακριά από τους στόχους μας, σήμερα

πήραμε τρεις βαθμούς. Είμαι χαρούμε-

νος που κερδίσαμε για τον κόσμο της

ΑΕΚ που έχει περάσει τόσα πολλά και

τους κάναμε χαρούμενους», είπε χα-

ρακτηριστικά στη NOVA ο Ισπανός τε-

χνικός.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:
Aτρόμητος-Ξάνθη.................................................2-1

(42΄ Πλατέλλας, 85΄ Τόνσο - 57΄πεν. Γιουνές)

ΠΑΣ Γιάννινα-Κέρκυρα .......................................1-0

(18΄πεν. Κόντε)

Αστέρας Τρ.-Παναθηναϊκός .............................. 0-5

(7΄ Κλωναρίδης, 9΄ Μπεργκ, 30΄ Μολέδο, 39΄

Εμποκού, 83΄ Μπουμάλ) 

Πανιώνιος-Ηρακλής ............................................1-0

(39΄ Μπεν)

Παναιτωλικός-Πλατανιάς ..................................1-2

(81 Ρέι- 27΄ πεν. Μανούσος,  55΄ Καρυπίδης)

ΠΑΟΚ-Βέροια ........................................................4-0

(81΄ Ρέι - 17΄ Ενρίκε, πεν. 42΄, 50΄ Πρίγιοβιτς,

72΄ Πέλκας) 

ΑΕΚ-Ολυμπιακός ..................................................1-0

(34΄ Αϊντάρεβιτς)

ΑΕΛ-Λεβαδειακός..........................................Σήμερα 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(σε 21 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 51 

2. Πανιώνιος 41

3. ΠΑΟΚ 39

4. Παναθηναϊκός 38

5. ΑΕΚ 33 

6. Ξάνθη 33 

7. Πλατανιάς 32

8. ΠΑΣ Γιάννινα 31 

9. Ατρόμητος 29 

10. Παναιτωλικός 22

11. Κέρκυρα 22 

12. Αστέρας 20 

13. Λάρισα 17 -20αγ.

14. Λεβαδειακός 14 -20αγ.

15. Ηρακλής 14

16. Βέροια 13

* Ο ΠΑΟΚ έχει -3 βαθμούς.
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