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ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑ-ΑΠΟΕΛ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΩΣ ΚΟΜΒΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΔΕΣΠΟΖΕΙ
ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ. ΤΙ ΛΕΕΙ Η 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ.
ΣΕΛΙΔΕΣ 30-31

ΑΕΚ

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΕΡΜΗ, ΕΧΕΙ 
ΔΙΠΛΟ ΚΙΝΗΤΡΟ Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ. ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ, 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗ ΔΙΠΛΗ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-
ΛΕΜΕΣΟΥ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ 
ΠΙΘΑΝΗ 11ΑΔΑ.
ΣΕΛΙΔΑ 33

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΝΙΚΗ = 6Η ΘΕΣΗ
ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 
ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΝΙΚΗ ΙΣΟΝ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΚΡΟΥΠ ΤΩΝ ΠΛΕΪ-ΟΦ. ΤΟ 
ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΛΕΒΙ ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. 
ΣΕΛΙΔΑ 32

Η ΟΜΟΝΟΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ, ΕΒΓΑΛΕ ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ, ΜΕ ΓΚΟΛ ΤΩΝ ΚΛΕΪΤΟΝ (2), ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΚΑΙ ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ,

ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΜΕ 4-1 ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΧΘΕΣ ΑΕΛ.
ΣΕΛΙΔΑ 27
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ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ζ
ωντανή στο κυνήγι της πα-

ραμονής έμεινε η Δόξα, η
οποία κέρδισε με 3-1 τον
Άρη στο «Μακάρειο», μείωσε
τη μεταξύ τους διαφορά στους

4 βαθμούς (17 έναντι 21) και κρατήθηκε
ζωντανή στη μάχη για παραμονή. Το
παιχνίδι ήταν αρκετά καλό με πολλά
γκολ, χαμένο πέναλτι και ευκαιρίες, με
τους δυο τερματοφύλακες, ιδιαίτερα τον
Νέγκρι, να ξεχωρίζουν. Συντηρητικά
άρχισαν το παιχνίδι οι δυο ομάδες, με
τη Δόξα να «πατά» κάπως καλύτερα
στην αρχή και να είναι πιο απαιτητική. 

Σε 10 λεπτά 2-0

Έτσι, φυσιολογικά οι γηπεδούχοι ήταν
αυτοί που πανηγύρισαν νωρίς, μόλις στο
18ο λεπτό, με αυτογκόλ του Μενέντες. Ο
Άρης, παρ’ όλο που κρατούσε πιο πολύ
την μπάλα, είχε σοβαρά προβλήματα στην
άμυνα και το «πλήρωσε» δεχόμενος δεύτερο
γκολ στο 28’ με πέναλτι. Το κέρδισε ο Φο-
φανά και το αξιοποίησε ο Μπραούλιο για
να δώσει ασφαλές προβάδισμα στη Δόξα
(2-0). Ο Άρης βγήκε αναγκαστικά μπροστά,
σε μια προσπάθεια να μπει ξανά στο

παιχνίδι, αλλά η καλή αμυντική λειτουργία
των γηπεδούχων από τη μια και η έλλειψη
καθαρού μυαλού στην τελική πάσα των
φιλοξενουμένων από την άλλη δεν δημι-
ούργησαν «πονοκεφάλους» για την εστία
της Δόξας και τον Νέγκρι.

Μείωσε ο Άρης

Όμως, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου
(45’+4’) ο Άρης πέτυχε αυτό που έψαχνε
με πέναλτι που αξιοποίησε ο Μάρτινς
μειώνοντας σε 2-1. Η Δόξα μπήκε επιθετικά
στην επανάληψη κι έχασε ευκαιρίες. Με
την είσοδο του Αντωνίου που είχε δοκάρι
στο 58’ ο Άρης βελτιώθηκε, ενώ ο Μαρτίδης
έριξε και τον Γκονζάλες στον αγώνα. 

Χαμένο πέναλτι, αλλά 3-1

Η Δόξα έχασε πέναλτι στο 69’, καθώς ο
Μπραούλιο νικήθηκε από τον Γιαννα-

κόπουλο, όμως στο 73’ έφτασε στο 3-1
με τον Κορομινάς και πήρε εκ νέου δια-
φορά ασφαλείας, την οποία κράτησε
και πανηγύρισε τη νίκη.
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Λεόντιος Τράττου
ΒΟΗΘΟΙ: Μ. Σωτηρίου, Π. Γεωργίου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σεράν (4η), Μπραούλιο,
Γκουλόν, Παουλίνιο, Ρούντι (4η) / Αου-
ρέλιο, Μαραγκουδάκης, Ράσμους, Ράν-
του (4η)
ΔΟΞΑ: Νέγκρι, Παουλίνιο,  Σεράν, Ρε-
δόντο, Λεονάρντο, Γκόμες, Πουτζιουρής,
Γκουλόν (65’ Ρούντι), Φοφάνα (77’ Κέ-
νεντι), Μπραούλιο, Κορομινάς (90’+2’
Κάστρο).
ΑΡΗΣ: Γιαννακόπουλος, Αουρέλιο, Με-
νέντες, Ευσταθίου, Παχίπης (77’ Παύλου),
Ράσμους, Σκούρτης (63' Γκονζάλες),
Μάρτινς, Ράντου, Γιούσεφ (55’ Αντωνίου),
Μαραγκουδάκης.
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ΔΟΞΑ ΑΡΗΣ 3-1

18’ Μενέντες αυτ., 28’ πέν. Μπραούλιο, 73’

Κορομινάς, Μάρτινς

Έμεινε ζωντανή στη μάχη της σωτηρίας

ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΥΓΚΙΝΗΣΕΙ…

∆ΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΙΣ 19:20

ΧΟΡΗΓΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16’ Συρτό σουτ του Μάρτινς απέ-

κρουσε ο Νέγκρι.

18’ 1-0 Από αράουτ του Ρεδόντο, ο

Μενέντες έκανε πισινή κεφαλιά που

κατέληξε στα δίχτυα, ενώ ο Γιαννακό-

πουλος έκανε έξοδο.

28’ 2-0 Δυνατό σουτ του Φοφανά, ο

Γιαννακόπουλος απέκρουσε ασταθώς, ο

Φοφανά κυνήγησε τη φάση και ανα-

τράπηκε από τον Ευσταθίου. Πέναλτι,

το οποίο αξιοποίησε ο Μπραούλιο.

44’ Από σέντρα του Μάρτινς ο Γιού-

σεφ πλάσαρε ψηλά.

45’+2’ Ο Γιούσεφ έστρωσε στον

Ράσμους που έκανε σουτ, για να διώ-

ξει σε κόρνερ ο Νέγκρι.

45’+4’ 2-1 Ο Σεράν έκανε χέρι

σε σέντρα του Μάρτινς και σφύριξε

πέναλτι ο Τράττος. Ο Μάρτινς ευστό-

χησε και μείωσε.

48’ Ο Μπραούλιο βγήκε μόνος,

αλλά το πλασέ του απέκρουσε ο Γιαν-

νακόπουλος.

50’ Ο Κορομινάς δεν έπιασε καλά το

πλασέ, χάνοντας ευκαιρία.

58’ Διπλή ευκαιρία για τον Άρη. Ο

Αντωνίου πλάσαρε στο δοκάρι και στη

συνέχεια σουτ του Ράσμους απέ-

κρουσε ο Νέγκρι.

65’ Κεφαλιά του Μαραγκουδάκη

δίπλα από τα δοκάρια.

69’ Πέναλτι για τη Δόξα σε τρά-

βηγμα του Μαραγκουδάκη στον Σεράν.

Όμως ο Μπραούλιο δεν μπόρεσε να

νικήσει τον Γιαννακόπουλο που είχε τη

βοήθεια του δοκαριού.

70’ Σουτ του Γκονζάλες έδιωξε ο

Νέγκρι.

73’ 3-1 Ο Γιαννακόπουλος απέ-

κρουσε ασταθώς πλασέ του Μπραού-

λιο, όμως στην εξέλιξη της φάσης ο

Γκόμες έδωσε πάσα στον Κορομινάς

που πλάσαρε εύστοχα.

80’ Πλασέ του Γκόμες αποκρού-

στηκε σε κόρνερ.

90’+2’ Διπλή εντυπωσιακή από-

κρουση του Νέγκρι σε κεφαλιές των

Μαραγκουδάκη και Ράσμους.

Πολύ καλό παιχνίδι με νικήτρια τη Δόξα, που είχε κορυφαίο τον Νέγκρι

ΤΟ ΦΙΛΜ
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Η
θεωρία του επικίνδυνου

λαβωμένου «θηρίου» (με
βάση το εκτόπισμα της
Ομόνοιας); Απλές κινή-
σεις τακτικής και στάσης

(νοοτροπίας) στο γήπεδο, με τις εντολές
Ιωακείμ; Μήπως ήταν σε κάκιστη μέρα
και κάνει… κοιλιά η ΑΕΛ; Κάτι από όλα
αυτά έγινε χθες στο ΓΣΠ. Η Ομόνοια
κέρδισε άνετα την ομάδα της Λεμεσού
με 4-1 και την πλησίασε στον έναν βαθμό
στη βαθμολογία. Με τα όσα προηγήθηκαν
τις περασμένες στην Ομόνοια και ανε-
ξάρτητα από τη βαριά ήττα από την οποία
προερχόταν η ΑΕΛ, κανένας δεν περίμενε
μία τέτοια εξέλιξη. Η Ομόνοια διαβασμένη,
απλή και δημιουργική, έκανε πάρτι για
σχεδόν μία ώρα. Έβγαινε από τα άκρα
(κυρίως από αριστερά) και τέλειωνε υπο-
δειγματικά τις φάσεις. Στα 59 λεπτά είχε
σκοράρει 4 φορές και, πριν η ΑΕΛ μει-
ώσει, θα μπορούσε κάλλιστα να είχε
ανοίξει κι άλλο την ψαλίδα του σκορ.
Στην άμυνα απέφευγε τις πάσες, έβγαζε
γρήγορα την μπάλα μακριά και απέφευγε
τους κινδύνους. Μία νίκη-οξυγόνο για
τους «πράσινους», που είχε πάντως και
το μελανό της σημείο με τον τραυματισμό
του Βύντρα. Μέσα σε 5 μέρες, η ΑΕΛ
ήρθε δύο φορές στη Λευκωσία και δέ-
χτηκε 7 γκολ (τα μισά απ’ ό,τι σε όλους
τους προηγούμενους 23 αγώνες). Ήταν
κάκιστη, ειδικά αμυντικά έμοιαζε με ελ-
βετικό τυρί, αν υπολογίσουμε ότι δέχτηκε
4 γκολ με παρόμοιο τρόπο και βρέθηκε
εκτεθειμένη άλλες τόσες. Ήταν η χειρότερή
της εμφάνιση και πρέπει ν’ ανακάμψει
άμεσα, αν θέλει να βγει Ευρώπη. 

Το 90λεπτο

Η ΑΕΛ μπήκε πιο ζωντανά. Χωρίς να
φτιάξει τη μεγάλη φάση, έδειχνε πιο απει-
λητική. Η Ομόνοια έκανε ένα 10λεπτο
για να βγει μπροστά και μόλις στη 2η
φορά που πλησίασε την περιοχή της
ΑΕΛ άνοιξε και το σκορ, με την κεφαλιά
του Κλέιτον στο 14’. Σε μία φάση που η
άμυνα των φιλοξενουμένων αδράνησε
παντελώς. Το γκολ είχε εμφανή επιρροή
στις δύο ομάδες. Μέσα σε μερικά λεπτά,
η Ομόνοια έκανε νέα ρήγματα (με τις
συνεχείς προωθήσεις του Σοϊλέδη) στην
αριστερή πλευρά της ΑΕΛ και έχασε δύο
τεράστιες ευκαιρίες με τον Ντάρμπισαϊαρ.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται τι θα σήμαινε
ένα δεύτερο γκολ πριν καλά καλά συμ-
πληρωθεί μισό ημίχρονο. Η ΑΕΛ δεν
έδειχνε πάντως να έχει αντιδράσεις και
οι πιέσεις της Ομόνοιας της έκοβαν την
όποια προσπάθεια να κυκλοφορήσει
καλά την μπάλα. Ο Πάμπος Χριστοδούλου
έκανε πολύ έντονες συστάσεις στους παί-
κτες του, άλλαξε θέσεις σε Μέζγκα, Γε-
ωργιάδη, αλλά τα πράγματα δεν βελτιώ-
θηκαν στη δημιουργία, αλλά τελικά ούτε
και πίσω. Πριν κλείσει το ημίχρονο η
Ομόνοια πάλι έφυγε από αριστερά, πάλι
ο Κλέιτον βγήκε σε θέση σέντερ φορ και
έκανε το 2-0 στο 37’. Η ΑΕΛ έδειξε κάποια
σημάδια ανάκαμψης και απείλησε για
πρώτη φορά στο 42’, ζήτησε πέναλτι στις
καθυστερήσεις, αλλά ήταν ξεκάθαρο πως
έπρεπε να αλλάξει πολλά. Η Ομόνοια
έβλεπε το πλάνο της να δουλεύει, αλλά
είχε και αυτή τις έγνοιες της, αφού στο
43’ ο Βύντρα τραυματίστηκε σε μονομαχία
με τον Μέζγκα και έφυγε με το φορείο.
Ο Νασιμέντο αντικατέστησε τον Ελλαδίτη,
ο Πάμπος Χριστοδούλου έριξε τον Πίτι
στην επανάληψη. Όπου η Ομόνοια μπήκε
μέσα και σκόραρε. Πάλι ενέργεια από τ’
αριστερά, πάλι κεφαλιά (Χριστοφή) και
3-0. Με τα δεδομένα της στιγμής και τη
μέχρι τότε εικόνα τα παιχνίδι έμοιαζε τε-
λειωμένο. Και στην πορεία, παρά τις
απέλπιδες προσπάθειες του τεχνικού της
ΑΕΛ ν’ αλλάξει κάτι, τα πράγματα έγιναν
ακόμη χειρότερα, αφού σύντομα ήρθε
και το 4ο γκολ, πάλι από το κεντρικό
σημείο αμύνης της ομάδας της Λεμεσού
με τον Ντάρμπισαϊαρ. Το επόμενο δεκά-

λεπτο το μεγάλο σκορ μπορούσε να γίνει
τεράστιο -δοκάρι και ευκαιρίες από την
Ομόνοια- ήταν όμως η ΑΕΛ που βρήκε
δίχτυα και μείωσε σε 4-1 με τον Σάσι στο
72’.  Τέσσερα λεπτά μετά, οι φίλοι της
ομάδας της Λεμεσού αναθάρρησαν για
μερικά δευτερόλεπτα, οι της Λευκωσίας
ανησύχησαν, αλλά σωστά το γκολ του
Αρουαμπαρένα  δεν μέτρησε. 

Μπροστά σε πολύ λίγο κόσμο ο αγώ-
νας. Φυσιολογικό, μετά τα κακά αποτε-
λέσματα της Ομόνοιας και την απουσία
των οργανωμένων. Κοντά στους 4 χι-
λιάδες οι «πράσινοι», περίπου 500 οι
φίλοι της ΑΕΛ στο Βόρειο πέταλο.  
ΟΜΟΝΟΙΑ: Παναγή, Σοϊλέδης, Δημη-
τρίου, Βύντρα (46’ Νασιμέντο), Κατελάρης,
Μαργκάσα, Τουρέ, Κλέιτον (67’ Μπρέ-
εβελντ), Χριστοφή, Σέρινταν (78’ Κύπρου),
Ντάρμπισαϊαρ.
ΑΕΛ: Κίττος, Φορτούνα, Αϊρόσα, Λαφράνς,
Μιτρέα (53’ Σαβανέ), Σοάρες, Νικολάου,
Μέζγκα (65’ Μπλάνκο), Γεωργιάδης (46’
Πίτι), Σάσι, Αρουαμπαρένα.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αϊρόσα (4η)

Τα αρχικά πλάνα και οι αλλαγές

Υπήρξαν κάποιες ενδιαφέρουσες επι-
λογές στα αρχικά σχήματα των δύο τε-
χνικών. Ο Ιωακείμ άφησε τον Νασιμέντο
στο πάγκο και τοποθέτησε τον Κατελάρη
στα στόπερ, δίπλα στον Βύντρα. Άφησε
επίσης στον πάγκο τον Μπρέεβελντ. Ο
Μάριος Δημητρίου επανήλθε μετά την
πρεμιέρα σε αγώνα, αρχίζοντας στο δεξί
άκρο της άμυνας. Τα πήγε περίφημα.
Σε σχηματισμό 4-2-3-1 οι «πράσινοι».
Με 4-4-2 ξεκίνησε η ΑΕΛ, με τον Πάμπο
Χριστοδούλου να ρίχνει τον Σάσι δίπλα

στον Αρουαμπαρένα και ν’ αφήνει έξω
τον Πίτι. Ο Μέζγκα και ο Γεωργιάδης
πήραν θέση βασικού στα φτερά. Ο Μι-
τρέα ξεκίνησε στα στόπερ, ο Σοάρες
επανήλθε στη μεσαία γραμμή. Ντεμ-
πούτο για τον Κίττο κάτω από τα δοκάρια. 

Αναγκαστική αλλαγή στο 46’ για την
Ομόνοια (Νασιμέντο αντί Βύντρα). Στα
μέσα του ημιχρόνου έβγαλε τον εξαιρε-
τικό Κλέιτον και πέρασε τον Μπρέεβελντ.
Στο 79’ ο Κύπρου μπήκε αντί του Σέ-
ρινταν (είχε ζητήσει αλλαγή).

Στο 46’ ο Πίτι πέρασε αντί του Γεωρ-
γιάδη. Στο 53’ ο Πάμπος Χριστοδούλου
απέσυρε τον Μιτρέα και έβαλε τον Σα-
βανέ. Ο Σοάρες γύρισε στην άμυνα, η
διάταξη έμεινε η ίδια αλλά με πιο επι-
θετικές τάσεις. Μετά το 4-0 πέρασε τον
Μπλάνκο αντί του Μέζγκα. 
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ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΕΛ 4-1

14’, 37’ Κλέιτον, 46’ Χριστοφή, 59’

Ντάρμπισαϊαρ/72’ Σάσι

Οι «πράσινοι» άφησαν πίσω το δύσκολο τριήμερο που προηγήθηκε και,

με μεγάλη εμφάνιση, ξέσπασαν με 4-1 πάνω στην απογοητευτική ΑΕΛ

Άλλη Ομόνοια την...
Παρασκευή και άλλη το Σάββατο

5’ Καλή εκτέλεση από τον Σο-

άρες, λίγο έξω.

14’ Ο Σοϊλέδης έκανε ωραία

σέντρα και ο Κλέιτον με κεφα-

λιά έστειλε την μπάλα στα δί-

κτυα του Κίττου. 

18’ Τεράστια ευκαιρία για

την Ομόνοια, με τον Ντάρμπι-

σαϊαρ να αστοχεί από το ύψος

της μικρής περιοχής.

20’ Άλλη μια μεγάλη ευκαι-

ρία για τον Ντάρμπισαϊαρ,

έπειτα από μπαλιά του Χρι-

στοφή. Ο Άγγλος μέσα από την

περιοχή πλάσαρε άουτ. 

37’ Ο Ντάρμπισαϊαρ έκανε τη

σέντρα στον Κλέιτον, ο οποίος

και πάλι με κεφαλιά έστειλε την

μπάλα στα δίκτυα. 

41’ Από καλή θέση ο Σάσι

σουτάρει ψηλά έξω.

45’ Ζητά πέναλτι η ΑΕΛ, σε

μαρκάρισμα με τα χέρια του

Κατελάρη στον Μέζγκα. Θα

μπορούσε να δοθεί παράβαση,

ο Σωτηρίου που ήταν δίπλα στη

φάση όμως έδειξε παίζεται. 

46’ Ο Σέρινταν από αριστερά

βγάζει σέντρα πάρε-βάλε στον

Χριστοφή που σκοράρει με κε-

φαλιά.

48’ Ο Ντάρμπισαϊαρ φεύγει

πλάγια από δεξιά και βγάζει πα-

ράλληλη σέντρα, όμως ο Αϊ-

ρόσα προλαβαίνει και διώχνει

πριν ο Σέρινταν πλασάρει. 

59’ Από συρτή σέντρα του

Χριστοφή, κοντινό πλασέ του

Ντάρμπισαϊαρ και 4-0. 

67’ Από βολίδα του Κλέιτον,

η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

70’ Ο Ντάρμπισαϊαρ προλα-

βαίνει την έξοδο του Κίττου,

αλλά η μπάλα περνά έξω. Στη

φάση, η Ομόνοια ζήτησε πέ-

ναλτι. Ο διαιτητής ήταν μακριά,

στα ριπλέι φάνηκε πως ο κίπερ

της ΑΕΛ βρήκε ελαφρά τον

Άγγλο φορ. 

72’ Από κόρνερ του Φορ-

τούνα, κεφαλιά του Σάσι και

γκολ για την ΑΕΛ.

76’ Ο Αρουαμπαρένα σκορά-

ρει, αλλά το γκολ ορθά δεν μέ-

τρησε αφού στην αρχή της

φάσης ο Λα Φρανς ήταν σε

θέση οφσάιντ. 

ΤΟ ΦΙΛΜ
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Απόψεις

Είναι αυτό το τελευταίο ΣΤΙΓΜΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.

Κ
αι νιώθω πραγματικά

πολύ παράξενα, που με-

τά από δυο σχεδόν δε-

καετίες αποχαιρετώ αυτή

τη στήλη, που μοιρά-

στηκα μπόλικους προβληματισμούς μαζί

σας, τοποθετήθηκα επί πολλών θεμάτων

και γενικά είχα άποψη και δεν δίστασα

να την αναφέρω.

Αποχωρώ από το συγκρότημα
ΔΙΑΣ και ΣΙΓΜΑ μετά από 25 ολό-
κληρα χρόνια και 5 μήνες για την
ακρίβεια.

Ήρθα στον Δημοσιογραφικό Ναό
στις 3 Σεπτέμβριου του 1991 και
έκτοτε έζησα τη μισή μου ζωή εδώ.

Όλα τα μεγάλα γεγονότα, όλες τις
μεγάλες επιτυχίες των ομάδων μας,
όλη την επικαιρότητα.

Φεύγοντας από ένα συγκρότημα
που ήταν το δεύτερό μου σπίτι, φεύγω
πραγματικά με τις καλύτερες των
αναμνήσεων.

Σκέφτηκα πολύ, προβληματίστη-
κα πολύ, τα ζύγισα όλα πριν υποβάλω
την παραίτησή μου.

Και αποχωρώντας πραγματικά
σαν φίλος και με μπόλικο σεβασμό
για το συγκρότημα που θα είναι
πάντα στην καρδιά μου και μου πρό-
σφερε την ευκαιρία να ζήσω τις κο-
ρυφαίες μου δημοσιογραφικές στιγ-
μές, θα ήθελα να πω κάποια ΕΥΧΑ-
ΡΙΣΤΩ γιατί τα νιώθω και τα εννοώ
ΟΛΑ.

Κατ’ αρχάς στην οικογένεια Χα-
τζηκωστή οφείλω πολλά, σχεδόν τα
πάντα.

Στον κύριο Κώστα, στην κυρία
Τούλα, στον ΑΝΤΗ και στον Νίκο.

Μου προσφέραν πολλά, πρόσφε-
ρα και εγώ όσα μπορούσα.

Στον Πέτρο Ζαχαριάδη, που από
την πρώτη στιγμή με έκανε να νιώσω
οικείος με το συγκρότημα και με
στήριξε.

Στον αδελφικό φίλο και νυν Δή-
μαρχο Έγκωμης Ζαχαρία Κυριάκου,
που πίστεψε σ’ εμένα, με στήριξε για
χρόνια και μου έδωσε την ευκαιρία
να ανελιχθώ επαγγελματικά.

Στον Χρύσανθο Τσουρούλλη, που
μου εμπιστεύθηκε την εκπομπή ΘΥ-
ΡΑ ΣΙΓΜΑ μαζί με τον φίλο Γρηγόρη
Γεωργίου για δεύτερη συνεχή χρο-
νιά.

Όλους τους συνάδελφος που σε
αυτά τα 25 συν κάτι χρόνια δουλέψαμε

μαζί και πραγματικά δεν θυμάμαι
ένα άτομο να έφυγε και να είχα μαζί
του κάποια διαφορά.

Όλους όσους δούλεψα μαζί τους
στο ΣΙΓΜΑ σε πολλές εκπομπές και
αναφέρομαι πραγματικά σε όλους
και όλες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τον ΠΑΤΕΡΑ μου
που με οδήγησε στον αθλητισμό από
πολύ μικρό και με έμαθε την αξία
του και τις σωστές του διαστάσεις.

Πάντα είχα, έχω και θα έχω τις
συμπάθειές μου, ποτέ όμως δεν
ήμουν αντί και εχθρικός έναντι καμιάς
ομάδας, γιατί απλά έμαθα να σέβομαι
την ιστορία και ό,τι εκπροσωπεί η
κάθε ομάδα και ο κάθε οπαδός της
ξεχωριστά.

Ευχαριστώ όλους τους παράγοντες
με τους οποίους συνεργάστηκα ρα-
διοφωνικά ή και τηλεοπτικά, και γε-
νικά όλους όσοι σε αυτά τα χρόνια
είχα συνεργασία.

Αν αδίκησα κάποιους, πιστέψτε
το, δεν το έκανα από κακία, αλλά πι-
θανόν να ήταν λάθος εκτίμηση της
στιγμής.

Ευχαριστώ τον Κετσπάγια και τον
Γιοβάνοβιτς, την Ανόρθωση και τον
ΑΠΟΕΛ, που χάρη στις τεράστιές
τους επιτυχίες με ταξίδεψαν σε χώρες
και γήπεδα που ούτε ονειρευόμουν
ποτέ ότι θα βρεθώ όταν ξεκινούσα
την καριέρα μου.

Τέλος, ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
σ’ εσάς τους φίλους αναγνώστες, τους
τηλεθεατές, αλλά πάνω απ’ όλα στους
ακροατές του ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ.

Είναι αλήθεια -και δεν το κρύ-
βω- ότι απ’ όλα τα μέσα που δούλεψα
στο συγκρότημα σε αυτά τα 25 και
κάτι χρόνια, ένιωθα πάντα πιο κοντά
το «Ράδιο Πρώτο».

Αμέτρητες οι ώρες και οι εκπομ-
πές σε ένα σταθμό που αγαπήθηκε
περισσότερο από όλους και ειδικά
τα πρωινά, ήταν απόλαυση για μένα
από τις 3 Σεπτεμβρίου του 1992, να
λέω «Καλημέρα κυρίες και κύριοι»,
στην εκπομπή «Αθλητικό καλημέρα»,
σε χιλιάδες ακροατές.

Δεν μετάνιωσα ποτέ για την πα-
ρουσία μου στο συγκρότημα. Και,
όπως ήρθα, φεύγω με τις καλύτερες
των αναμνήσεων.

ΤΙΜΗ μου και ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ
που εργάστηκα στον ΔΙΑ.

Και πάλι ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ όλους.
Σας χαιρετώ.

Καλή Κυριακή να έχετε.

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.

25 συν 1
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ…

Στίγμα Στέλιος Παπαμωυσέως

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0

ΑΕΖ 0

ΓιΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑϊΩΑΝΝΟυ 

Η ΑΕΖ προσπάθησε μέχρι το τέλος,
έφτιαξε φάσεις όμως δεν σκόραρε και
αυτό της στοίχησε πολύ ακριβά. Η ισο-
παλία 0-0 με την Αναγέννηση ήταν κα-
ταδικαστική. Αφού, μετά τη νίκη της
Δόξας επί του Άρη, η διαφορά από την
προσφυγική ομάδα αυξήθηκε στους
έξι βαθμούς. Έτσι, μια αγωνιστική πριν
από την ολοκλήρωση της κανονικής
διάρκειας του πρωταθλήματος, η ομάδα
του Ζακακίου υποβιβάσθηκε στη Β'
κατηγορία. 

Από την άλλη, η Αναγέννηση (που
ήταν η πρώτη ομάδα που αποχαιρέτισε
την Α' κατηγορία) είχε τις προϋποθέσεις
για να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη
στο πρωτάθλημα, όμως δεν αξιοποίησε
τις ευκαιρίες που βρήκε. 

Έφτασαν κοντά στο γκολ 

Η πρώτη καλή ευκαιρία στον αγώνα
έγινε για την Αναγέννηση στο 9', όταν ο

Ράτκοβιτς έκανε την κεφαλιά άουτ. Στο
11' η ΑΕΖ... απάντησε όταν ο Ανδρέου
έκανε το σουτ, το οποίο επίσης ήταν
άστοχο. Στο 15' η Αναγέννηση είχε την
προϋπόθεση για να ανοίξει το σκορ - ο
Ράτκοβιτς βρέθηκε μόνος στην περιοχή
όμως δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα.
Στο 19' ο Σεμέδο για την ΑΕΖ έκανε το
σουτ από καλή θέση, όμως η μπάλα
πέρασε άουτ. Στο 28' εντελώς μόνος ο
Θεράποντος απέναντι από τον Σωφρο-
νίου έστειλε την μπάλα πάνω από τα
δοκάρια. Η ΑΕΖ έφτασε πολύ κοντά
στο 1-0 στο 43ο λεπτό με τον Ποσίνκο-
βιτς. Ο παίκτης των φιλοξενουμένων,
με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ανάγκασε
τον Μάστρου να διώξει εντυπωσιακά
σε κόρνερ.

Στην εκπνοή οι φάσεις 

Στην επανάληψη ο ρυθμός του αγώνα
έπεσε αρκετά. Η ΑΕΖ ναι μεν πίεζε την
Αναγέννηση όμως μέχρι το 70' δεν
απείλησε, ενώ οι γηπεδούχοι προσπα-
θούσαν να απειλήσουν στις αντεπιθέσεις.
Ουσιαστικά όμως καμία από τις δυο
ομάδες δεν μπόρεσε να απειλήσει την

άλλη. Η πρώτη καλή ευκαιρία στην
επανάληψη έγινε για την Αναγέννηση
στο 73', όταν ο Φουρτάδο έκανε την κε-
φαλιά μέσα στην περιοχή άουτ. Οι γη-
πεδούχοι έχασαν την τεράστια ευκαιρία
στο 89', όταν ο Θεράποντος έκανε το
σουτ μέσα στην περιοχή, με την μπάλα
να περνά μόλις άουτ. Στις καθυστερήσεις
του αγώνα ο Ρίβας  έκανε το πολύ
δυνατό σουτ εκτός περιοχής, το οποίο
πέρασε λίγο έξω. Στην εξέλιξη της φάσης
ο Σεμέδο έκανε το σουτ, με τον Σωτηρίου
να διώχνει την μπάλα πάνω στη γραμ-
μή.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Μάστρου, Φωτίου,
Σωτηρίου, Ευθυμίου, Ιωάννου, Βλασό-
πουλος, Χριστοδούλου (60' Ρίβας), Κούν-
τικ (85' Κολάνης), Γουέσλεμ, Θεράποντος,
Ράτκοβιτς.
ΑΕΖ: Σωφρονίου, Χρίστου (87' Ντίμα),
Στυλιανού, Αντωνίου, Σκόπλιακ, Αν-
δρέου, Σεμέδο, Ποσίνκοβιτς, Κατσής,
Φελισιέν (83' Κυριάκου), Τσιμοντζί.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τσιμοντζί, Σκόπλιακ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ανδρέας Ορθοδόξου
ΒΟΗΘΟΙ: Αθηνόδωρος Ιωάννου, Νίκος
Σαμάρας.

papamoiseosst@simerini.com

Η ατζέντα της εβδομάδας

Στις 26 Φεβρουαρίου του 1967, ο
Βασίλης Κυριακού σημειώνει 5 γκολ
στον εκτός έδρας αγώνα του
Απόλλωνα Αθηνών εναντίον του
Αιγάλεω (2-6) για το πρωτάθλημα
της Α’ Εθνικής. 

Σημειώνει πέντε γκολ 
ο Κυριάκου 

Έφτιαξαν αρκετές φάσεις στο «Τάσος Μάρκου», 

όμως Αναγέννηση και ΑΕΖ έμειναν στο μηδέν 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2
Με τρεις αγώνες συνεχίζεται η 25η
αγωνιστική του πρωταθλήματος CYTA.
Ερμής-ΑΕΚ, Εθνικός Άχνας-Νέα Σαλαμίνα
και Καρμιώτισσα-Ανόρθωση. Στην Ισπανία,
Ατλέτικο Μ.-Μπαρσελόνα και Βιγιαρεάλ-
Ρεάλ Μ. Στην Ελλάδα ξεχωρίζει το
Ολυμπιακός Π.-Πανιώνιος. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/2
Η 25η αγωνιστική ολοκληρώνεται με το
ντέρμπι Απόλλων-ΑΠΟΕΛ. Στην Ελλάδα
Βέροια-Ατρόμητος, στην Ιταλία
Φιορεντίνα-Τορίνο και στην Αγγλία Λέστερ-
Λίβερπουλ. 

ΤΡΙΤΗ 28/2
Προημιτελική φάση στο κύπελλο
Γερμανίας. Άιντραχτ-Μπίλεφελντ και Λότε-
Ντόρτμουντ. Επαναληπτικός αγώνας
Μάντσεστερ Σίτι-Χάντερσφιλντ για το FA
Αγγλίας. 

Είπε «αντίο» στην Α' κατηγορία η ΑΕΖ 

ΑΓ. ΝΑΠΑ 1

Λοϊζίδης 31‘

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 7

Σβεχλέν 14‘ , Μαρτίνες 21‘ , Πελέ 24‘, Ορλάντι 47‘,
Κάλβο 54‘, Εντλοβού 81‘, Μακρής 86’
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Και ενώ την Πέμπτη στην Κύπρο πα-
νηγυρίζαμε τη νέα τεράστια επιτυχία
του ΑΠΟΕΛ, που έδειξε για άλλη μια
φορά ότι η αφοσίωση και η πίστη μπορεί
να οδηγήσει σε θριάμβους, την ίδια
ώρα στην Αγγλία, το ποδόσφαιρο έχανε
την ψυχή του. Αιτία η απόλυση του κα-
λύτερου προπονητή της περασμένης
σεζόν, του ανθρώπου που έκανε τη με-
γαλύτερη έκπληξη στα χρονικά του πο-
δοσφαίρου, ο οποίος λίγους μήνες μετά
τον άθλο του, έβλεπε τους ανθρώπους
της ομάδας του να του δείχνουν την
πόρτα της εξόδου. Ο λόγος για τον Κλα-
ούντιο Ρανιέρι, ο οποίος αποτελεί πα-
ρελθόν από τον πάγκο της Λέστερ.

Ο Ρανιέρι αναμφίβολα έπεσε θύμα
της επιτυχίας του, καθώς δημιούργησε
ένα «τέρας», το οποίο δεν μπόρεσε να
χαλιναγωγήσει με αποτέλεσμα να δια-
λύσει τον ίδιό του τον δημιουργό. Οι
ιδιοκτήτες της Λέστερ αποφάσισαν αυτή
τη δύσκολη στιγμή να διώξουν τον κα-
ταλληλότερο άνθρωπο, που θα μπο-
ρούσε να διορθώσει την κατάσταση της
ομάδας, η οποία βρίσκεται έναν βαθμό
πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.
Μάλιστα το τάιμινγκ είναι το χειρότερο,
καθώς η Λέστερ αγωνίζεται ακόμα στο
Τσάμπιονς Λιγκ και ήττα 2-1 που
δέχτηκε εκτός με τη Σεβίλλη σαφώς
αφήνει ανοικτό παράθυρο πρόκρισης…

Ο Ιταλός τεχνικός δεν έλαβε ποτέ

τον σεβασμό που έπρεπε, ούτε από τη
διοίκηση, η οποία ενδιαφερόταν κυρίως
να επιδεικνύει φωτογραφίες της θαϊ-
λανδέζικης βασιλικής οικογένειας την
ημέρα του θριάμβου της ομάδας, ούτε
καν από τους ίδιούς του τους παίκτες,
οι οποίοι τον εξέθεσαν δημόσια. Τι κι
αν έπεφτε κατηγορία; Γιατί να μην τον
κρατήσουν, αφού ο ίδιος γνωρίζει το
συστατικό της επιτυχίας και έτσι θα
επέστρεφαν στην Πρέμιερ Λιγκ. Αλλά
εδώ δεν τον άφησαν καν να παλέψει,
για να περάσει τη Σεβίλλη…

Η επιτυχία της Λέστερ άλλαξε το
αθλητικό πεδίο, άνοιξε νέους δρόμους,
ενώ άλλαξε και τους ίδιους τους
μπούκμεικερς, καθώς πλέον καμιά
ομάδα δεν προσφέρεται με απόδοση
5000 στο 1 για να κατακτήσει το
πρωτάθλημα. Οι «Αλεπούδες» μπή-
καν στα σπίτια του ποδοσφαιρικού
κοινού σε όλο τον κόσμο, καθώς η
επιτυχία τους αγκαλιάστηκε και θαυ-
μάστηκε σε όλα τα μήκη και πλάτη
της υφηλίου. Αυτή η απόφαση θα
κοστίσει στην Λέστερ εκατομμύρια
…Όχι απαραίτητα σε έσοδα αλλά σε
οπαδούς και φήμη. Το παραμύθι της
ξεκινά να ξεθωριάζει με την απομά-
κρυνση του ήρωα και ακόμα και αν
δεν είναι το φαβορί για υποβιβασμό,
δεν είναι λίγοι που θα θέλουν αυτήν
την τιμωρία για την Λέστερ…

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3
Επαναληπτικοί αγώνες της προημιτελικής
φάσης του κυπέλλου Ελλάδας. Αστέρας
Τρ.-ΠΑΟ και ΑΕΚ-Πλατανιάς. Στο
πρωτάθλημα Ισπανίας ξεχωρίζουν οι
αγώνες Μπαρσελόνα-Χιχόν και Ρεάλ Μ.-
Λας Πάλμας. 

ΠΕΜΠΤΗ 2/3
Επαναληπτικοί αγώνες της προημιτελικής
φάσης του κυπέλλου Ελλάδας. ΠΑΟΚ-
Ξάνθη και Ατρόμητος-Ολυμπιακός Π. Στην
Ισπανία Λα Κορούνια-Ατλέτικο Μ. και
Σεβίλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/3
Στην Αγγλία ξεχωρίζει το Λίβερπουλ-
Άρσεναλ και στην Ισπανία τα παιχνίδια
Εϊμπάρ-Ρεάλ Μ. και Μπαρσελόνα-Θέλτα. 

Κέρδισε την Αλκή ο Ολυμπιακός
στο ντέρμπι κι έκανε άλμα ανόδου

H Λέστερ έχασε την ουσία
O Eυγενής Παναγιώτης Γρηγορίου

p.gregoriou@simerini.com

Sports

CYTAVISION SPORTS 1
16:00 Ερμής-ΑΕΚ 
CYTAVISION SPORTS 2
18:00 Καρμιώτισσα-Ανόρθωση
CYTANISION SPORTS 7
17:00 Εθνικός Άχνας-Σαλαμίνα 

Οι επιλογές της ημέρας 

Στο ντέρμπι της 22ης  αγωνιστικής στη
Β' κατηγορία που έγινε στη Λάρνακα ο
Ολυμπιακός πέτυχε χθες σπουδαία νίκη
(2-0) επί της Αλκής και πραγματοποίησε
ένα ακόμη βήμα για άνοδο. Κοντά στην
άνοδο είναι και η Πάφος, που κέρδισε
3-0 την ΕΝΑΔ.

*Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στον
εκτός έδρας αγώνα του με την πρωτοπόρο
Αλκή στο 60' με τον Τόρες και στο 72' ο
ίδιος ποδοσφαιριστής πέτυχε το 2-0.

*Η Πάφος νίκησε εκτός έδρας με 3-
0 την ΕΝΑΔ και βρίσκεται πολύ κοντά
στη μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου.
Τα τέρματα της νίκης πέτυχαν οι Μουτίνιο
(30'), Πατουλέα (70' πέν.) και Μανού
(76').

*Το σκορ της ημέρας πέτυχε η Αγία
Νάπα, που επικράτησε με 8-1 της Ένω-
σης Νέων Παρεκκλησιάς και βρίσκεται
μόνη της στην τέταρτη θέση, μετά την
ισοπαλία της Ένωσης με τον Ακρίτα (0-
0) στη Χλώρακα.

Η αυλαία άνοιξε την Παρασκευή με
την εκτός έδρας νίκη του ΑΣΙΛ επί του
ΘΟΪ Λακατάμιας.

Τα αποτελέσματα:

ΘΟΪ-ΑΣΙΛ 1-2

ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 8-1

ΕΝ.Α.Δ.-ΠΑΦΟΣ F.C. 0-3

ΑΚΡΙΤΑΣ-ΕΝΩΣΗ 0-0

ΑΛΚΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2

ΠΑΕΕΚ- ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 1-0

ΣΗΜΕΡΑ

ΑΣΣΙΑ-ΟΘΕΛΛΟΣ (15:00)

Γ’ Κατηγορία 

Νίκες για Ξυλοτύμπου και Χαλκά-
νορα, έχασε ο Διγενής Ορόκλινης. Συ-
νοπτικά τα αποτελέσματα:

ΑΠΕΠ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1-1

ΟΡΜΗΔΕΙΑ-ΑΧΥΡΩΝΑΣ 1-3

ΠΕΓΕΙΑ 2014-Ε.Ν.Υ. ΥΨΩΝΑ 2-2

ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ-ΔΙΓΕΝΗΣ Μ. 2-1

ΑΕΝ-ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ 2-1

ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ-ΛΕΙΒΑΔ.-ΣΑΛΑΜΙΝΑ 5-3

ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛ. 4-1

ΕΘΝΙΚΟΣ Λ.ΜΕΑΠ 1-1
Επίλεκτη κατηγορία

Με τις αναμετρήσεις της 22ης αγωνιστικής
συνεχίστηκε χθες η δράση του Πρωτα-
θλήματος Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ-ΑΤΛΑΣ 1-1

ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ-ΚΟΥΡΡΗΣ 3-0

ΔΟΞΑ ΠΑΛ.-ΑΜΑΘΟΥΣ 0-3

ΦΡΕΝΑΡΟΣ -ΑΣΠΙΣ ΠΥΛΑΣ 2-1

ΚΟΛΩΝΗ/ ΓΕΡΟΣΚ.-ΛΕΝΑΣ 4-2

ΕΛΠΙΔΑ-ΑΠΕΑ 0-0

ΚΟΡΝΟΣ F.C. -ΦΟΙΝΙΚΑΣ 1-1

Νέο ΕΠΟΣ για τον ΑΠΟΕΛ. Νέες συγ-
κινήσεις και νέα περηφάνια. Ο Θρύλος
της Κύπρου ξεπέρασε ξανά τα όριά του,
όπως έπραξε το 2012. Τώρα έχει, πλέον,
την πρόκληση να το επαναλάβει και να
βρεθεί αυτήν τη φορά στους «8» του Γι-
ουρόπα Λιγκ. Και η επιτυχία γίνεται
ακόμη μεγαλύτερη διότι εκτός δεν άφησε
καμία τυχαία ομάδα αλλά την Αθλέτικ
Μπιλμπάο της Primera Division, με
προϋπολογισμό άνω των 80 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Τέτοιες επιτυχίες είναι
άξιες θαυμασμού. Η πρόκριση του ΑΠΟ-
ΕΛ έγινε αντικείμενο σχολιασμού σε
όλη την Ευρώπη. Ο ΑΠΟΕΛ είναι πλέον
ομάδα με ευρωπαϊκή στόφα, κι αυτό
είναι ξεκάθαρο. Δεν αρκείται μόνο στις
κατακτήσεις τίτλων στις εγχώριες διορ-
γανώσεις. Υπάρχει πλέον το μεγάλο κί-
νητρο, που είναι η διάκριση στην Ευ-
ρώπη. Είναι κάτι που κέρδισε ο ΑΠΟΕΛ
με τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών του,
με τη συγκινητική συμπαράσταση του
υπέροχου κόσμου του. Αυτό που πετυ-
χαίνει ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι τυχαίο. Ο
ΑΠΟΕΛ ποτέ δεν σταματά, δεν εφησυ-

χάζει και κτίζει για το επόμενο ΕΠΟΣ. 
Οι συνεχόμενες κατακτήσεις τίτλων

και η παρουσία στους ομίλους τα τε-
λευταία χρόνια είναι ένα δείγμα γιατί ο
ΑΠΟΕΛ ξεχωρίζει. Οι επιτυχίες στην
Ευρώπη και τα έσοδα που έρχονται στο
ταμείο κάνουν τον ΑΠΟΕΛ, κάθε χρόνο,

πιο ισχυρό. Η μεγαλύτερη, όμως, κλη-
ρονομία για τον ΑΠΟΕΛ είναι ότι ξέφυγε
πλέον από τα όρια της Κύπρου. Κανείς
δεν ξέρει μέχρι πού μπορεί να πάει
φέτος η βαλίτσα. Το σίγουρο είναι ότι
μέσα στον Μάρτιο θα βλέπουμε την
ομαδάρα του Κρίστιανσεν στα ευρωπαϊκά
σαλόνια. Από τον ΑΠΟΕΛ, όλα να τα
περιμένεις.

Το σίγουρο είναι ότι οι ΑΠΟΕΛίστες
βρίσκονται στους εφτά ουρανούς. Ανυ-
πομονούν να δουν μέχρι πού φτάνουν
τα όρια της ομάδας τους. Αυτό ισχύει
και για τους αγνούς φιλάθλους των υπό-
λοιπων ομάδων. Διότι ο ΑΠΟΕΛ δεν
είναι καμάρι μόνο των φίλων του, αλλά
ολόκληρης της Κύπρου. Ο ΑΠΟΕΛ
είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Κύ-
πρου στο εξωτερικό. Η ομάδα που κερ-
δίζει βαθμούς για την Κύπρο. 

Μπράβο, λοιπόν, στον ΑΠΟΕΛ που
μας έκανε ξανά περήφανους. Ο Θρύλος
μπορεί και πλέον είναι έτοιμος για τη
νέα του πρόκληση. Στον δρόμο του θα
βρεθεί η Άντερλεχτ και θα δώσει τη
μάχη του,  όπως πάντα. 

Νέο ΕΠΟΣ, νέα πρόκληση! 
Σταράτα Γιάννης Παπαϊωάννου

papaioannou@dias.com

Στ’ αχνάρια της μεγάλης πορείας του
2012 βαδίζει ο ΑΠΟΕΛ. Οι πρωτα-
θλητές την Πέμπτη το βράδυ πρό-
σθεσαν ακόμη ένα ασύλληπτο πο-
δοσφαιρικό έπος στην ένδοξη ιστορία
τους, κλείνοντας μια θέση στις 16 κα-
λύτερες ομάδες του Γιουρόπα Λιγκ.

Το σπουδαιότερο, απέκλεισαν -
πανάξια, σύμφωνα με την εικόνα του
δεύτερου αγώνα- την Αθλέτικ Μπιλμ-
πάο, μιαν από τις ομάδες-τοτέμ του
ισπανικού ποδοσφαίρου.

Μπορεί η ανεπανάληπτη πορεία
προς τους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ
να παραμένει αξεπέραστη ως ποδο-
σφαιρικό κατόρθωμα, ωστόσο, κατά
τη γνώμη του γράφοντος, ο προχθε-
σινός αποκλεισμός της βασκικής
ομάδας αποτελεί τη μεγαλύτερη επι-
τυχία του κυπριακού ποδοσφαίρου
στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Αν αναλογισθεί κανείς τα μεγέθη,
το εκτόπισμα, την ιστορία, την αξία
και την ποιότητα, η προχθεσινή πρό-
κριση των «γαλαζοκιτρίνων» ίσως
να μην έχει εφάμιλλο ανάλογο στην
πρόσφατη, τουλάχιστον, ιστορία των
ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Μόνο να αναλογιστεί κανείς ότι η
ομάδας του Βαλβέρδε πριν από ένα -

ενάμιση μήνα περίπου είχε κερδίσει
την Μπαρσελόνα παίζοντας με εννιά
ποδοσφαιριστές (!), μπορεί να αντι-
ληφθεί το μέγεθος της επιτυχίας.

Ο ΑΠΟΕΛ, επιβεβαιώνοντας στην
πράξη το περίφημο νιτσεϊκό ρητό,
«Ό,τι δεν με σκοτώνει με κάνει πιο
δυνατό», οπλίστηκαν με πάθος και
αυτοπεποίθηση μετά το παιχνίδι στο
«Σαν Μαμές», και, κάνοντας στη Λευ-
κωσία ίσως ένα από τα κορυφαία
παιχνίδια τους στην Ευρώπη, πέτυχαν
αυτό που αμέσως μετά την κλήρωση
των «32» φαινόταν αδύνατο: να απο-
κλείσουν μια κορυφαία ομάδα της
Πριμέρα, η οποία στην έδρα της μπο-
ρεί όχι μόνο να νικήσει, αλλά να συν-
τρίψει οποιονδήποτε αντίπαλο.

Τώρα, επόμενο εμπόδιο η Άντερ-
λεχτ. Η κορυφαία ομάδα του βελγικού
ποδοσφαίρου, που βάζει εξίσου μεγάλο
βαθμό δυσκολίας στους πρωταθλητές
μας, δεδομένων και των σημαντικών
αγωνιστικών απωλειών που θα έχουν. 

Ωστόσο, το γαλαζοκίτρινο ευρω-
παϊκό έπος, που δεν λέει να σταμα-
τήσει απ’ όταν πρωτοξεκίνησε πριν
από δέκα χρόνια, γράφτηκε με μια
σειρά από υπερβάσεις. Και ο ΑΠΟΕΛ
έδειξε ότι μπορεί κι άλλες ακόμα…

Στ’ αχνάρια του 2012

Άποψη Μιχάλης Παπαδόπουλος 

papadopoulosm@simerini.com

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κοντά στη μαθηματική άνοδο η Πάφος
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Το ντέρμπι μέσα από τον στατιστικό φακό
Οι διαφορές, οι ομοιότητες, τα ισχυρά σημεία και οι «αδυναμίες» Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ:
ΦΟΡΜΑ:
Ν-Ν-Ι-Ν-Ν
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

8-3-2, 27-9, 27Β

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ: 
ΦΟΡΜΑ:

Ν-Ν-Ν-Ι-Ν
ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

8-3-2, 24-8, 27Β

ΒΑΘΜΟΙ

53
ΝΙΚΕΣ

16
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

5
ΗΤΤΕΣ

3
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ

54
ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ

19
ΑΡΧΙΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΠΟΥΛΛΗΣ 12

ΒΑΘΜΟΙ

59
ΝΙΚΕΣ

18
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

5
ΗΤΤΕΣ

1
ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ

60
ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ

13
ΑΡΧΙΣΚΟΡΕΡ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ 15

ΑΠΟΛΛΩΝ
ΘΕΣΗ

2η

ΑΠΟΕΛ
ΘΕΣΗ

1η

ΝΙΚΕΣ

ΑΠΟΕΛ

7

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

1

ΤΕΡΜΑΤΑ

12-17

ΝΙΚΕΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑ

6

ΕΝΤΟΣ-ΕΚΤΟΣ: Οι δύο ομάδες έχουν

μαζέψει από 27 βαθμούς. Ο Απόλλωνας

είναι μόλις η 5η καλύτερη ομάδα στην έδρα

της, ο ΑΠΟΕΛ η καλύτερη εκτός.  

ΕΠΙΘΕΣΗ: Ο ΑΠΟΕΛ έχει την κορυφαία

γραμμή κρούσης με τα 60 γκολ, δεύτερη

καλύτερη επίθεση ο Απόλλωνας με τα 54.

Και οι δύο ομάδες σκόραραν στους 22 από

τους 24 αγώνες.  Ο ΑΠΟΕΛ έχει την πιο

μεγάλη νίκη στο πρωτάθλημα (7-0), ο

Απόλλωνας τη 2η (6-0)

ΣΚΟΡΕΡ: Ο Απόλλωνας είναι μόλις η 2η

ομάδα (με τον Εθνικό), με δύο παίκτες

(Παπουλλής, Ντα Σίλβα) με άνω των 10

γκολ. Έντεκα παίκτες σκόραραν μέχρι

τώρα. Δεκατρείς παίκτες του ΑΠΟΕΛ είδαν

δίχτυα, ένας έχει διψήφιο (Σωτηρίου) και

ένας απέχει ένα γκολ από τα 10 (Ντε

Καμάργκο). 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΚΟΛ (επίθεση): Ο

Απόλλωνας έχει το πρώτο 15λεπτο της

επανάληψης ως το πιο αποδοτικό του (13

γκολ) και γενικά έχει την τάση να μη

σκοράρει βαθιά στο παιχνίδι (μετά το 60'

έχει 15 γκολ). Το διάστημα 61΄-75΄είναι το

«νεκρό» του. Η ομάδα της Λεμεσού είναι

ελαφρώς πιο εύστοχη στην επανάληψη. Ο

ΑΠΟΕΛ σκοράρει με τρομερή συχνότητα

στο τελευταίο 15λεπτο. Πέτυχε 21 γκολ.

Όπως και ο Απόλλωνας έχει μόλις 6 γκολ

στο 61' -75'. Έχει ένα θέμα στα πρώτα 15΄

(8 γκολ εκ των οποίων τα 4 με την ΑΕΖ στο

ΓΣΠ). Στην επανάληψη έχει 10 γκολ

παραπάνω (35-25).  

ΑΜΥΝΑ: Πρώτη άμυνα στο πρωτάθλημα ο

ΑΠΟΕΛ με 13 γκολ, στην 4η θέση ο

Απόλλωνας με 19. Ο Απόλλωνας έχει κάνει

10 ματς με μηδέν παθητικό και ο ΑΠΟΕΛ

τρία περισσότερα. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΓΚΟΛ (άμυνα): Εξαιρετικά

δυνατές οι ομάδες στο 1ο μέρος (6 γκολ

κατά ο Απόλλωνας, τέσσερα ο ΑΠΟΕΛ). Ο

Απόλλωνας δεν δέχεται γκολ στο 1ο

τέταρτο (το πιο γρήγορο τέρμα σε βάρος το

είναι στο 21'), ο ΑΠΟΕΛ είναι αλώβητος

στο διάστημα 16'-30'. Ο Απόλλωνας έχει

ως αδύνατο σημείο του το τελευταίο

15λεπτο (6 γκολ), ο ΑΠΟΕΛ τα δύο

τελευταία (από 4). 

ΤΑ ΣΕΡΙ: Υπερτερεί και στα δύο ο

Απόλλωνας. Έχει 8 συνεχόμενες νίκες

έναντι 6 του ΑΠΟΕΛ και κρατά το πιο

μακρύ αήττητο με 17 αγώνες, την ώρα που

η ομάδα της Λευκωσίας έχει 15. 

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ: Οι δύο ομάδες

χρησιμοποίησαν από 28 παίκτες. Οκτώ

Κύπριοι αγωνίστηκαν για τον Απόλλωνα

(51 συμμετοχές) και εννέα για τον ΑΠΟΕΛ

(με συνολικά όμως 107 συμμετοχές). 

ΠΡΩΤΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ: Ο Μοράις, ο

Βάτερμαν και ο Βινίσιους έχουν από 23

συμμετοχές και σε όλες ήταν στην 11άδα

(το σερί του Βινίσιους σταματά σήμερα). Ο

Μοράις από την ώρα που θα ξεκινήσει το

ματς συμπληρώνει και 2000 λεπτά

συμμετοχής. Ο Άλεξ Ντα Σίλβα έχει από την

άλλη αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια (ο

μόνος και από τις δύο ομάδες), ήταν σε όλα

στην 11άδα και είναι και πρώτος σε λεπτά

συμμετοχής. 

ΝΤΕΡΜΠΙ: Με τις ομάδες της 1ης εξάδας

ο Απόλλωνας έχει 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και

δύο ήττες. Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε 3 φορές,

έχασε μία και έφερε 4 ισοπαλίες. 

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ: Ισοπαλία. Δέχτηκαν

πρώτες γκολ σε 4 παιχνίδια. Γύρισαν

ολοκληρωτικά το ένα, έφεραν από δύο

ισοπαλίες και έχασαν μία φορά. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Ο Απόλλωνας πέτυχε

πρώτος γκολ σε 19 αγώνες. Τρεις φορές

έφερε τελικά ισοπαλία και μία έχασε. Ο

ΑΠΟΕΛ επίσης προηγήθηκε σε 19 αγώνες

και τελικά επικράτησε στους 18.  

ΚΑΡΤΕΣ: Καμία κόκκινη κάρτα για τις δύο

ομάδες. Οι παίκτες του Απόλλωνα

αντίκρισαν 51 κίτρινες και οι του ΑΠΟΕΛ 38. 

ΓΚΟΛ ΑΝΑ 15ΟΛΕΠΤΟ

ΑΠΟΛΛΩΝ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

1'-15' 10 0

16'-30' 8 3

31΄-45' 8 3

46'-60' 13 3

61'-75' 6 4

76'-90' 9 6 

ΑΠΟΕΛ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ

1'-15' 8 2

16'-30' 7 0

31΄-45' 10 2

46'-60' 13 1

61'-75' 6 4

76-90' 21 4

ΔΕΚΑΕΤΙΑ

ΣΤΟ ΤΣΙΡΕΙΟ

Δεκατέσσερεις φορές συναντήθηκαν οι
δύο ομάδες στη Λεμεσό τα προηγούμενα
δέκα χρόνια. Ο ΑΠΟΕΛ έχει προβάδισμα
μίας νίκης (6-7). Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι δύο ομάδες έφεραν μόλις μία ισο-
παλία και αυτή λευκή πριν από δύο
χρονιές. Ο ΑΠΟΕΛ έκανε ένα σερί 4 δι-
πλών (10-13) και μέχρι εκεί μετρούσε
6 νίκες σε 8 παιχνίδια. Από την περίοδο
13-14, ο Απόλλωνας πήρε το πάνω χέρι
με 4 νίκες, έναντι μίας του ΑΠΟΕΛ. Η
ομάδα της Λεμεσού έκανε μάλιστα
«νταμπλ» στις νίκες τη χρονιά 13-14.
Στα γκολ η ομάδα της Λευκωσίας έχει
το προβάδισμα με 17-12. Η ψαλίδα
είναι τέτοια κυρίως λόγω της νίκης με
0-5 το 2011. Στα υπόλοιπα ματς, καμία
ομάδα δεν κατάφερε να σκοράρει πάνω
από δύο γκολ. Στα τέσσερα τελευταία
παιχνίδια οι αποδόσεις έπεσαν και ση-
μειώθηκαν συνολικά μόνο τρία γκολ.
Θυμίζουμε ότι στον 1ο γύρο στο ΓΣΠ οι
δύο ομάδες έφεραν ισοπαλία 1-1. 

2006-07: 2-1

2007-08: 0-2

2008-09: 0-1

2009-10 2-0, 1-2

2010-11 0-5

2011-12 0-2

2012-13 1-2

2013-14 2-0, 2-1

2014-15 0-0, 1-0

2015-16 0-1, 1-0

Ο ΕΝΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ
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ΚωΣΤήΣ ΣΤΑΥΡΙνΙΔήΣ

Οριστικά χωρίς και τον Γκόμες θα αγω-
νιστεί ο Απόλλωνας αύριο στο ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ. Ο τραυματισμός του
Πορτογάλου μπακ στον αγώνα με την
Ομόνοια μπορεί να μην αποδείχθηκε
σοβαρός, είναι όμως τέτοιος,  που θα τον
παροπλίσει για τα δύο επόμενα παιχνίδια
της ομάδας του. Ο Γκόμες θα χάσει τον
αυριανό αγώνα, ενώ θα είναι εκτός και
από το τελευταίο παιχνίδι της Α φάσης
με την Ανόρθωση στη Λάρνακα. Σίγουρα
η απουσία του είναι ένα μεγάλο πλήγμα
για τη λεμεσιανή ομάδα, αφού ο Γκόμες
είχε σταθεροποιήσει την απόδοσή του
σε υψηλά επίπεδα τον τελευταίο καιρό.

Θυμίζουμε ότι, πέρα από τον Πορ-
τογάλο, ο τεχνικός του Απόλλωνα Σω-
φρόνης Αυγουστή δεν υπολογίζει για
την αυριανή αναμέτρηση τον τιμωρημένο
από την αποβολή του στο κύπελλο Ρομ-
πέρζ και τους επίσης τραυματίες Αγγελή
και Μακρίδη. Απουσίες σημαντικές για
τη λεμεσιανή ομάδα σε έναν πολύ ση-
μαντικό αγώνα, όμως όπως έδειξε στα
προηγούμενα φετινά παιχνίδια, έχει τις
λύσεις για να αντικαταστήσει επάξια
όσους θα απουσιάσουν από το ντέρμπι
κορυφής. 

Εν τω μεταξύ, αγώνα δρόμου κάνει
ο Φώτης Παπουλλής, ώστε να είναι έτοι-
μος στο μεγάλο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.
Για την ώρα ο Ελλαδίτης αναμένεται να
είναι στην αποστολή αλλά όχι στην εν-
δεκάδα. Πάντως ο Αυγουστή, όπως

τόνισε και στον ποδοσφαιριστή, αν δεν
είναι 100% έτοιμος  δεν πρόκειται να
ρισκάρει τη συμμετοχή του. Ο αρχηγός
του Απόλλωνα θέλει όσο τίποτα να αγω-
νιστεί στην αυριανή αναμέτρηση, όμως
τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν μετά τη ση-
μερινή τελευταία προπόνηση, που θα

καθορίσει και το πλάνο του Κύπριου
τεχνικού. 

Το πλάνο 

Σε ό,τι αφορά το πλάνο του Κύπριου τε-
χνικού για την ενδεκάδα στο αυριανό
παιχνίδι, όλα δείχνουν ότι ο Πελαγίας

θα αντικαταστήσει τον Ρομπέρζ, ο Βασι-
λείου τον Γκόμες, ενώ αν δεν παίξει ο
Παπουλλής είναι δύο τα σενάρια. Είτε
θα ξεκινήσει ο Μπεντόγια είτε θα αγω-
νιστεί στο φτερό ο Ζοάο Πέδρο και θα
παίξει κόντρα στην πρώην του ομάδα
στο δεξί άκρο της άμυνας ο Μάριο Σέρ-

τζιο. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες θέσεις,
θα τις καλύψουν οι Βάλε, Βινίσιους,
Σακέτι, Κυριάκου, Ντα Σίλβα, Σαρδινέρο
και Μάγκλιτσα.

Πίστη και αισιοδοξία  

Στον Απόλλωνα γνωρίζουν πάρα πολύ
καλά ότι το έργο τους θα είναι πάρα
πολύ δύσκολο, όμως είναι αποφασι-
σμένοι να συνεχίσουν το καλό σερί που
έχουν απέναντι στην ομάδα της Λευ-
κωσίας, τόσο στο Τσίρειο όσο και συνο-
λικά. Οι «κυανόλευκοι» μετρούν 5 νίκες,
6 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες στα τελευ-
ταία 13 παιγνίδια τους κόντρα στην
ομάδα της Λευκωσίας, ενώ μέσα στο
Τσίρειο μετρούν 4 νίκες, 2 ισοπαλίες
(εκ των οποίων η μια στον ημιτελικό,
όπου πήρε την πρόκριση στα πέναλτι)
και μόλις μια ήττα στις τελευταίες 7 ανα-
μετρήσεις. 

Προπώληση

Η προπώληση των εισιτήριων έχει ολο-
κληρωθεί για την αυριανή αναμέτρηση,
αφού αύριο η  μπουτίκ του Απόλλωνα
θα είναι κλειστή. Εισιτήρια θα υπάρχουν
κανονικά στα ταμεία του γηπέδου δύο
περίπου ώρες πριν από την έναρξη του
ντέρμπι. Αναμένεται ότι η Δυτική θα
είναι γεμάτη,  αφού οι φίλοι της λεμε-
σιανής ομάδας γνωρίζουν πόσο σημαν-
τικό είναι να κερδίσει αύριο η ομάδα
τους, ώστε μετά από πάρα πολύ καιρό
να βρεθούν σε θέση βολής από την κο-
ρυφή, αφού η διαφορά θα πάει μόλις
στους τρεις βαθμούς. 

Είναι αποφασισμένοι να κερδίσουν τον ΑΠΟΕΛ 
ΑΠΟΛΛΩΝ Οριστικά χωρίς και τον Γκόμες θα αγωνιστεί αύριο στο ντέρμπι

ΦΡΙΞΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

Μ
ε φόρα από τη μεγα-

λειώδη πρόκριση
στους «16» του Γιου-
ρόπα Λιγκ, ο ΑΠΟΕΛ
θέλει να συνεχίσει

φουριόζος και στο πρωτάθλημα. Απέναντι
στον Απόλλωνα οι «γαλαζοκίτρινοι» έχουν
την ευκαιρία να ξεφύγουν στον βαθμο-
λογικό πίνακα, καθώς με πιθανή νίκη η
διαφορά από την ομάδα της Λεμεσού θα
εκτοξευτεί στους εννέα βαθμούς, τη στιγμή
που υπάρχει διαφορά ασφαλείας από
ΑΕΚ και ΑΕΛ. Επί της ουσίας μια νίκη
αύριο στο Τσίρειο μπορεί να θεωρηθεί
και ως μισό πρωτάθλημα για τον ΑΠΟΕΛ,
αφού έχει την εμπειρία και τις δυνατότητες
για να διαχειριστεί σωστά μια τέτοια με-
γάλη διαφορά. 

Άπαντες παραμένουν προσηλωμένοι.
Η πρόκριση επί της Μπιλμπάο έφερε
ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό και
δυναμική στους ποδοσφαιριστές, αλλά
δεν υπάρχει εφησυχασμός ενόψει Απόλ-
λωνα. Γνωρίζουν πολύ καλά τα δεδομένα
στον «Αρχάγγελο». Λόγω και της συμ-
μετοχής της ομάδας στους «16» του Γι-
ουρόπα Λιγκ, είναι αποφασισμένοι να
δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν ώστε
να φύγουν αλώβητοι από το Τσίρειο
και να έχουν την άνεση να δώσουν έμ-
φαση στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ.

Ο ενθουσιασμός που υπάρχει, αλλά
και η κούραση από την υπερπροσπάθεια
της Πέμπτης, είναι κάτι που θέλει να
διαχειριστεί ο Τόμας Κρίστιανσεν, ώστε
η ομάδα του να παρουσιαστεί ανεπηρέ-

αστη. Θεωρείται δεδομένο πως στις επι-
λογές του Δανού τεχνικού θα προκύψουν
αρκετές αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι
με τους Βάσκους, σε μια προσπάθεια να
φρεσκάρει την ομάδα του. Παίκτες όπως
οι  Αρτυματάς, Γιαμπερέ, Κάνιας, Ντε
Καμάργκο και Αλωνεύτης αναμένεται
ότι θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Πα-
ράλληλα, αναμένεται να μείνουν εκτός
οι Αστίθ, Μιλάνοφ, Βίνισιους, Εφραίμ
και Μπαράλ. Υπάρχει ερωτηματικό πάν-

τως ως προς την τακτική προσέγγιση
που θα επιλέξει ο τεχνικός ηγέτης των
πρωταθλητών, αφού είναι άγνωστο αν
θα διατηρήσει σχήμα με δύο επιθετικούς
ή αν θα επαναφέρει το 4-1-4-1. Υπάρχουν
οι επιλογές για να πράξει αυτό που
θεωρεί καλύτερο για να συνεχίσει η
ομάδα του στον δρόμο των επιτυχιών.

Για την αυριανή αναμέτρηση δεν
υπολογίζεται ο τραυματίας Μπερτόλιο,
αλλά και ο Βινίσιους, που, πέρα από τον

τραυματισμό που αποκόμισε την Πέμπτη,
είναι τιμωρημένος για τα επόμενα δύο
παιχνίδια πρωταθλήματος.

Ντε Καμάργκο για Άντερλεχτ

Ο Ίγκορ Ντε Καμάργκο μίλησε σε ΜΜΕ
του Βελγίου για την κλήρωση του ΑΠΟ-
ΕΛ κόντρα στην Άντερλεχτ και αφού
ξεκαθάρισε πως υπάρχουν οι δυνατό-
τητες για την πρόκριση, τόνισε πως αν ο
ΑΠΟΕΛ συμμετείχε στο βελγικό πρω-

τάθλημα, θα ήταν στις τρεις κορυφαίες
ομάδες: «Τολμώ να πω ότι ο ΑΠΟΕΛ
θα ήταν στο Top 3 του βελγικού πρωτα-
θλήματος αν συμμετείχε. Η Άντερλεχτ
είναι το φαβορί για τις μεταξύ μας ανα-
μετρήσεις, αλλά θα παλέψουμε για το
καλύτερο. Αφήσαμε εκτός συνέχειας
την Μπιλμπάο, που είναι μεγάλη ομάδα,
άρα μπορούμε να το επαναλάβουμε και
με την Άντερλεχτ», είπε ο επιθετικός
του ΑΠΟΕΛ.

Νίκη στο Τσίρειο… μισό πρωτάθλημα 
ΑΠΟΕΛ Το τρίποντο που θα εδραιώσει την ομάδα στην κορυφή θα κυνηγήσει αύριο στο Τσίρειο
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Γίαννησ παπαϊωαννόυ 

Μετά την ήττα από την Ανόρθωση, ο
Εθνικός Άχνας δεν ελπίζει πια για
την εξάδα. Πλέον το ζητούμενο για
την ομάδα του Ιβανάουσκας είναι
να συνεχίσει τη θετική του παρουσία
μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
Ο Εθνικός απ’ εδώ και πέρα δεν έχει
κάτι να χάσει. Υλοποίησε τον στόχο
από νωρίς, που ήταν η παραμονή
στην κατηγορία. Έτσι, χωρίς άγχος
θα προσπαθήσει να διατηρήσει το
καλό του αγωνιστικό πρόσωπο. 

Η επιδίωξη για τον σημερινό αγώ-
να με τη Νέα Σαλαμίνα στο Δασάκι
της Άχνας είναι η νίκη γοήτρου, που
θα του δώσει την ευκαιρία να ξεπε-

ράσει την αντίπαλό του και ν’ ανεβεί
πιο ψηλά στη βαθμολογία. Άλλωστε
ο τεχνικός της ομάδας, ο κ. Ιβανάου-
σκας, έστειλε το μήνυμα στους πο-
δοσφαιριστές του ότι θα πρέπει να
παλεύουν τα παιχνίδια μέχρι το τέλος
με το ίδιο πάθος και αποφασιστικότητα. 

Στο αγωνιστικό μέρος ο Ντόπνια δεν
υπολογίζεται, ενώ ο Αράμπαλ έχει ενο-
χλήσεις στην ωμοπλάτη, όμως εκτός απρο-
όπτου θα βρίσκεται στην αποστολή.

Προσπάθειες για να παραμείνει 

Απόλυτα ικανοποιημένοι είναι στον
Εθνικό Άχνας για τη δουλειά του
Βάλντας Ιβανάουσκας. Έτσι γίνεται
προσπάθεια για την παραμονή του
στην ομάδα. Πολλά όμως θα εξαρ-
τηθούν από τον Λιθουανό τεχνικό. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 

Να επανέλθει στις επιτυχίες 

Γίαννησ παπαϊωαννόυ 

Οι ελπίδες για τη διεκδίκηση της έκτης
θέσης εξανεμίστηκαν μετά την ήττα από
τη Δόξα την περασμένη αγωνιστική. Μόνο
εάν έχει απώλειες η Ανόρθωση απέναντι
στην Καρμιώτισσα, θα μπορεί να ελπίζει.
Με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα κερ-
δίσει σήμερα στο Δασάκι τον Εθνικό
Άχνας (17:00). Ακόμη και αν δεν ισχύσει
αυτό το σενάριο, η Νέα Σαλαμίνα καλείται
απέναντι στον Εθνικό να δείξει χαρακτήρα
και να επιστρέψει στις επιτυχίες. Η ήττα
από τη Δόξα χωρίς αμφιβολία έφερε τη
μεγάλη απογοήτευση, αφού ουσιαστικά
έβαλε «ταφόπλακα» στα όνειρα για την
εξάδα. Όμως θα πρέπει να γυρίσουν σε-
λίδα, και να ανεβάσουν στροφές για να
έχουν καλή πορεία μέχρι το τέλος του
πρωταθλήματος. Στο αγωνιστικό μέρος,
ο Στάικος Βεργέτης δεν υπολογίζει στις
υπηρεσίες των Βεσελόφσκι, Αμπελάιρα
και Κολοκούδια.

Όσον αφορά την ενδεκάδα που θα
παρατάξει εκτός συγκλονιστικού απρο-
όπτου, θα είναι η ακόλουθη: Μιχαήλ,
Τσαμπούρης, Τσίνα, Γκράσι, Κούσουλος,
Ντουντού, Τζούρτζουριτς, Μπεμπέ, Εγ-
γλέζου, Μάατσι και Μακρίεφ.

Αναμένεται να παρθούν αποφάσεις

Εάν τελικά γίνει το αναμενόμενο, δηλαδή
η Νέα Σαλαμίνα να συμμετάσχει στο
δεύτερο γκρουπ στη Β’ φάση του πρω-
ταθλήματος, τότε αναμένεται ότι σύντομα

θα παρθούν αποφάσεις για τον προγραμ-
ματισμό. Πρώτο θέμα θα είναι το θέμα
τεχνικής ηγεσίας και θα ξεκαθαρίσει εάν
οι «ερυθρόλευκοι» θα συνεχίσουν με
τον Σταίκο Βεργέτη και στη νέα αγωνιστική
περίοδο. Υπάρχει ικανοποίηση για τη
δουλειά που κάνει, όμως εάν δεν υλο-
ποιηθεί ο στόχος της εξάδας, που είναι
το πιο πιθανό, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί

να συμβεί. Φυσικά σημαντικό ρόλο θα
παίξει και η απόφαση που θα πάρει ο
Ελλαδίτης τεχνικός. Παράλληλα αναμέ-
νεται να αξιολογηθεί και η παρουσία των
ποδοσφαιριστών. Σε όλα αυτά καταλυτικό
ρόλο θα έχει ο τεχνικός διευθυντής της
ομάδας, Μάκης Παπαϊωάννου. Επί του
παρόντος είναι όλα ρευστά και δεν πάρ-
θηκε οποιαδήποτε απόφαση. 

Να δείξει χαρακτήρα και να κερδίσει 

Βασίλησ Τσίρόπόυλόσ

Τ
εράστιας και εξαιρετικής

βαθμολογικής σημασίας εί-
ναι ο σημερινός αγώνας της
Ανόρθωσης με αντίπαλο την
Καρμιώτισσα εκτός έδρας.

Αναμέτρηση, η οποία θ’ αρχίσει στις
18:00. Εξαιρετικής σημασίας, γιατί με
νίκη η «Κυρία» θα «κλειδώσει» την 6η
θέση της βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας
θέση στον α’  όμιλο των play off. Με
αυτήν τη φιλοσοφία ο προπονητής της
«Κυρίας» προετοίμασε την ομάδα του,
τονίζοντας ότι δεν θα είναι καθόλου εύ-
κολος αγώνας και φυσικά δεν επιτρέπεται
να υποτιμηθεί ο αντίπαλος. Αυτό για
δυο κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι ότι
η σημερινή αντίπαλος της Ανόρθωσης
παρουσιάζεται βαθμολογικά αδιάφορη,
άρα και χωρίς άγχος. Ο δεύτερος είναι
ότι στον α’ γύρο η ομάδα αυτή νίκησε
την Ανόρθωση στο «Αντ. Παπαδόπου-
λος». Ο Ρόνι Λέβι δεν επιτρέπει με
τίποτα οι ποδοσφαιριστές του να πα-
ρουσιαστούν χαλαροί, αλλά με σοβαρή
εμφάνιση, παρόμοια με τις προηγού-
μενες, να έρθει το ζητούμενο.

Δυο απουσίες

Η προετοιμασία της Ανόρθωσης ολο-
κληρώθηκε με χθεσινή προπόνηση.
Απών από τον σημερινό αγώνα θα είναι
ο Ζοάο Βίκτορ λόγω τιμωρίας και ο
Φύτος Κυριάκου, ο οποίος άγνωστο
είναι πόσο θα απουσιάσει. Ο Ισραηλινός
προπονητής αναμένεται πως θα παρα-
τάξει τον Κόπριβετς κάτω από τα δοκάρια.
Στο δεξί άκρο της άμυνας ο Γκάμπριελ
και στο αριστερό ο Σάντος. Στο κέντρο
της άμυνας θα αγωνιστούν οι Ερέρο και
Αγκιλάρ. Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο

Σίβου και Μίτροβις και λίγο πιο μπροστά
σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Ρούμπεν
Ράγιος. Δεξιά στο φτερό της μεσαίας
γραμμής ο Ολιβέιρα και στο αριστερό
φτερό ο Καρλίτος. Στην κορυφή της επί-
θεσης ο Άλβες. 

Επιπλέον κίνητρο

Με το πιο πάνω αγωνιστικό σχήμα, η
Ανόρθωση έχει ένα επιπλέον κίνητρο
για τον σημερινό αγώνα. Να συμπλη-
ρώσει δέκα αγώνες χωρίς ήττα. Συγκε-
κριμένα, μετρά σε πρωτάθλημα και κύ-
πελλο επτά νίκες και δυο ισοπαλίες. Σα-
φέστατα είναι το φαβορί για να πετύχει
την 10η νίκη, που αν έρθει, θα είναι με-
γάλο επίτευγμα αν αναλογιστεί κάποιος
πού βρισκόταν η ομάδα αυτή πριν από
τους αγώνες αυτούς και σε ποια αγωνι-
στική κατάσταση.

Όπως συμβαίνει σε όλους τους αγώ-
νες, έτσι και σήμερα οι ποδοσφαιριστές
της Ανόρθωσης θα έχουν τη μεγάλη
συμπαράσταση από τον κόσμο της ομά-
δας. Την Τετάρτη ο φίλαθλος κόσμος
της «Κυρίας» γεύτηκε και πανηγύρισε
μιαν από τις μεγαλύτερες νίκες τις φετινής
χρονιάς επί της ΑΕΚ και σήμερα καλείται
να ανταποδώσει τη χαρά αυτή στους
ποδοσφαιριστές με την παρουσία του
στο γήπεδο.

Με πολύ καλή εμφάνιση, χωρίς ίχνος
υποτίμησης και με τον κόσμο δίπλα
της, η Ανόρθωση είναι το ακλόνητο φα-
βορί για τη νίκη. Οι τρεις βαθμοί θα
είναι το τέλος μιας μεγάλης προσπάθειας,
που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα,
όπου στόχος ήταν η 6η θέση. Σαφώς
και αποτελεί τεράστια επιτυχία, όμως
κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ποια ήταν
τα βαθμολογικά δεδομένα και η αγωνι-
στική εικόνα της ομάδας στην αρχή του
πρωταθλήματος.

Να μην πατήσει την μπανανόφλουδα
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Η Ανόρθωση αντιμετωπίζει την Καρμιώτισσα εκτός έδρας και με νίκη «κλειδώνει» την 6η θέση

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Ξεκαθαρίζει σύντομα η παραμονή του Στάικου Βεργέτη
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ΚωσΤησ σΤαυρίνίΔησ

Με σκοπό να παλέψει και τον σημε-
ρινό αγώνα, όπως κάνει σε κάθε παι-
χνίδι φέτος, η Καρμιώτισσα υποδέ-
χεται σήμερα (18:00) στο ΓΣΖ την
Ανόρθωση. Η νεοφώτιστη ομάδα
έχει αυτήν τη στιγμή μιαν απόσταση
ασφαλείας από τη Δόξα, όμως αυτό
είναι κάτι που δεν την εφησυχάζει. 

Στο σημερινό παιχνίδι δεν αλλάζει
τίποτα σε σχέση με τα προηγούμενα.
Όλοι ξέρουν ότι η Ανόρθωση είναι
μια μεγάλη ομάδα, που την τελευταία
περίοδο παρουσιάζεται πολύ πιο δυ-
νατή απ’ ό,τι στο ξεκίνημα, όμως στην
Καρμιώτισσα πιστεύουν ότι έχουν

τις δικές τους πιθανότητες για θετικό
αποτέλεσμα και είναι αποφασισμένοι
να τις διεκδικήσουν. Αν τα καταφέ-
ρουν, θα είναι ένα τεράστιο βήμα
προς την παραμονή τους. 

Για την ομάδα του Λιάσου Λουκά
όλα τα παιχνίδια ήταν ντέρμπι. Σε
κανένα παιχνίδι δεν ήταν το φαβορί,
εκτός από τα παιχνίδια με τις ομάδες
που ανέβηκαν μαζί της. Και γι’ αυτό
θα προσπαθήσει τόσο σήμερα όσο
και στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης
φάσης να πάρει εκείνους τους βαθ-
μούς, που θα της επιτρέψουν να έχει
την απόσταση ασφαλείας από τη
Δόξα, ώστε να υλοποιήσει τον μεγάλο
της στόχο, που δεν είναι άλλος από
την παραμονή στην κατηγορία. 

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Ψάχνει βαθμούς 

για περισσότερη σιγουριά

νίΚόσ νίΚόλαόυ

Ο Ερμής γνωρίζει ότι δεν εξαρτάται μόνο
από τον ίδιο η προσπάθεια για κατάληψη
της 6ης θέσης, ώστε περιληφθεί στα πλέι-
οφ, ωστόσο θα κάνει την προσπάθειά του
κι ό,τι προκύψει. Σήμερα (26/2) υποδέχεται
την ΑΕΚ στο «Α. Παπαδόπουλος», (16:00,
Cytavision Sports 1) και θα κυνηγήσει
τη νίκη, ώστε να βάλει πίεση στην Ανόρ-
θωση, η οποία αργότερα σήμερα θα αν-
τιμετωπίσει την Καρμιώτισσα.

Για να καταλάβει θέση στην εξάδα ο
Ερμής θα πρέπει να κερδίσει σήμερα
την ΑΕΚ και στην τελευταία αγωνιστική
της α' φάσης την ΑΕΛ και την ίδια ώρα η
Ανόρθωση να έχει απώλειες και στα
δυο παιχνίδια της με Καρμιώτισσα και
Απόλλωνα. Σίγουρα δεν είναι φαβορί η
ομάδα της Αραδίππου, ωστόσο οι «φτε-
ροπόδαροι» είναι έτοιμοι να τα δώσουν
όλα για τη νίκη, ώστε να δώσουν συνέχεια
στις νίκες, μετά την επιτυχία επί της ΑΕΖ.

Το έργο της ομάδας του Κάρλος
Κορμπεράν είναι δύσκολο, καθώς απέ-
ναντί της θα έχει μιαν ανεβασμένη ΑΕΚ,
η οποία με εξαίρεση τον τελευταίο αγώνα
κυπέλλου, έδειξε ότι παρουσιάζεται ανε-
βασμένη και έχει υψηλούς στόχους.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει δυο προ-
βλήματα να αντιμετωπίσει. Δεν υπολο-

γίζεται ο Μπενγκά, ο οποίος δεν έχει
ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού
του και είναι εκτός αποστολής, ενώ εκτός
είναι και ο Ντε Βρίισε, που συμπλήρωσε
απαγορευτικό αριθμό κίτρινων καρτών. 

Τη θέση του τελευταίου στο αριστερό
άκρο της άμυνας αναμένεται να πάρει

ο Χριστοφή, ενώ  στο κέντρο της άμυνας
για τη θέση του Μπενγκά υπάρχουν
αρκετοί υποψήφιοι. Αρτάμπε, Μαϊσου-
ράτζε ή ακόμη και ο Μπάουμαν, προ-
βάλλουν ως εναλλακτική επιλογή, καθώς
δεν υπάρχει άλλος κλασικός κεντρικός
αμυντικός.

Θα το παλέψει ελπίζοντας… 
ΕΡΜΗΣ Δύσκολο έργο για «φτεροπόδαρους»,

που έχουν κρυφές ελπίδες για 6άδα

νίΚόσ νίΚόλαόυ

Ν
α αφήσει πίσω της την

ήττα από την Ανόρθωση
στο Κύπελλο την περα-
σμένη Τετάρτη, θεωρών-
τας την σαν μια κακή πα-

ρένθεση, και να επιστρέψει στις νίκες στο
πρωτάθλημα, εκεί όπου έμεινε στον προ-
ηγούμενο αγώνα με την Ομόνοια, καλείται
σήμερα η ΑΕΚ. Η ομάδα της Λάρνακας
αντιμετωπίζει στις 4:00μ.μ. τον Ερμή στο
«Αντ. Παπαδόπουλος» και πρέπει να
πάρει τους τρεις βαθμούς, ώστε να εκμε-
ταλλευτεί το όποιο αποτέλεσμα στο ντέρμπι
της Δευτέρας, Απόλλων-ΑΠΟΕΛ, ομάδες
που προπορεύονται στη βαθμολογία.

Η ΑΕΚ με 52 βαθμούς βρίσκεται
στην 3η θέση, έναν πίσω από τον 2ο
Απόλλωνα και επτά κάτω από τον ΑΠΟ-
ΕΛ. Με νίκη ανεβαίνει στους 55β. και
τη 2η θέση, και θα αναμένει το αποτέ-
λεσμα του αυριανού αγώνα για να δει
σε ποια θέση θα βρίσκεται. Πάντως,
αυτό που καλούνται οι Λαρνακείς να
πράξουν είναι να σημειώσουν δυο νίκες
στα τελευταία δυο παιχνίδια τους, σήμερα
με Ερμή και στην επόμενη αγωνιστική
με Αναγέννηση, ώστε να τερματίσουν
όσο ψηλότερα γίνεται και να μπουν στα
πλέι-οφ με καλύτερες προϋποθέσεις. 

Το ζητούμενο για την ομάδα του Ιμα-
νόλ Ιδιάκεθ είναι να βελτιωθεί στην
αμυντική γραμμή, καθότι στα τελευταία
δυο παιχνίδια δέχθηκε πέντε γκολ. Δυο
στη νίκη 4-2 επί της Ομόνοιας και τρία
στην ήττα στο Κύπελλο από την Ανόρ-
θωση. Κι αν τα δυο που δέχθηκε με
τους «πράσινους» πριν από μια εβδο-
μάδα δεν στοίχισαν, δεν έγινε το ίδιο
και στο Κύπελλο, όπου η ομάδα δεν
μπόρεσε να σκοράρει περισσότερα στην

επίθεση, με αποτέλεσμα να ηττηθεί. Είτε
σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς,
είτε με τετράδα στην άμυνα, η ΑΕΚ χρει-
άζεται να «σφίξει» αμυντικά και να «κλεί-

σει» τρύπες για να μπορέσει να φτάσει
στο ζητούμενο.

Ο Ερμής στην έδρα του θα κυνηγήσει
το καλύτερο, παρόλο που δεν έχει άμεσο

βαθμολογικό στόχο. Δεν παύει όμως
να είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα,
που χρήζει προσοχής και σαφώς όχι
υποτίμησης.

Με Τομάς στην αποστολή

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες
με πρωινή προπόνηση στο «AEK ARE-
NA». Το ευχάριστο είναι πως στην απο-
στολή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά
μετά τον τραυματισμό του ο Τομάς, ενώ
επανέρχεται και ο Μιντίκκης. Αυτό δεν
σημαίνει όμως ότι ο Ισπανός προικι-
σμένος μέσος θα ξεκινήσει βασικός.
Ίσως χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή, ανά-
λογα και με την εξέλιξη του αγώνα. Αν-
τίθετα, έμεινε εκτός και πάλι ο Τέτε.

Η πιθανή ενδεκάδα

Η μόνη αλλαγή στο αρχικό σχήμα σε
σχέση με τον τελευταίο αγώνα με την
Ανόρθωσης στο Κύπελλο, θα είναι η
επάνοδος του Γιωργαλλίδη κάτω από τα
δοκάρια, που θα πάρει τη θέση του Χουάν
Πάμπλο. Τριάδα στην άμυνα θα είναι οι
Καταλά, Μοϊσόφ και Μουρίγιο. Στη
μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν οι Ορτίθ,
Γκαρίδα (άκρα), Λαμπάν, Λαρένα ως
ανασταλτικοί, πιο μπροστά τους ο Ακοράν
και στην επίθεση οι Τρισκόφσκι και Φλο-
ριάν. Με τους παίκτες που επιλέγει ο
Ιδιάκεθ, έχει την ευχέρεια να αλλάξει το
σχήμα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Περιμένουν στήριξη

Τόσο η διοίκηση, όσο και οι ποδοσφαι-
ριστές αναμένουν ότι η ήττα στο κύπελλο
δεν θα επηρεάσει τον κόσμο, ώστε να
δώσει το «παρών» του στο γήπεδο και
να στηρίξει την προσπάθεια των παικτών.
Οι είσοδοι του γηπέδου θα ανοίξουν
μιάμιση (14:30) ώρα πριν από την
έναρξη της αναμέτρησης.  Οι φίλοι της
ομάδας της ΑΕΚ θα πάρουν θέση στη
Δυτική κεντρική εξέδρα του γηπέδου
και παρακαλούνται όπως σταθμεύσουν
τα οχήματά τους στους δρόμους πίσω
από τη συγκεκριμένη εξέδρα.

Θα κάνει το καθήκον της και θα αναμένει…
ΑΕΚ Πάει για νίκη επί του Ερμή και θα περιμένει το αυριανό ντέρμπι
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Ξ
έρετε ποιος προπονητής έχει

πάρει τα περισσότερα πρω-
ταθλήματα στην Κύπρο από
το 1934-35 που άρχισε το
πρωτάθλημα; Ποιοι είναι οι

προπονητές που καθιερώθηκαν σε διά-
φορες δεκαετίες; Γνωρίζετε πως υπάρ-
χουν και ομάδες που πήραν τίτλους υπό
την καθοδήγηση… ποδοσφαιριστών τους;
Γι' αυτά όλα θα σας πληροφορήσει σή-
μερα η στήλη, σε ένα οδοιπορικό που
θα ξυπνήσει μνήμες και αναμνήσεις για
τους παλιούς, αλλά και θα πληροφορήσει
τους νεότερους για κάποιες άλλες στιγμές
του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ο Ούγγρος
προπονητής Γιόζεφ Κιούνσλερ είναι,
λοιπόν, ο πολυτροπαιούχος προπονητής,
αφού πήρε 7 πρωταθλήματα και 4 κύ-
πελλα. Τον ίδιο αριθμό κυπέλλων πήρε
κι ο Βούλγαρος Ιόντσο Άρσοφ, που έχει
όμως μόνο τρία πρωταθλήματα. Σίγουρα
για κάποιους είναι διαφορετικό να μετράς
τίτλους στη δεκαετία του ‘30 και του ‘40
όπου οι ομάδες ήταν λίγες και σε πλήρη
ερασιτεχνικά πρότυπα και διαφορετικό
στις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90. Όμως,
η ιστορία γράφει αυτούς που πήραν τα
τρόπαια και αυτή θ' ακολουθήσουμε κι
εμείς σήμερα. 

Ο Κιούνσλερ πρώτος

Από το 1934-35 μέχρι σήμερα έχουν
διεξαχθεί 77 πρωταθλήματα Α' Κατηγο-
ρίας και τον τίτλο πήραν 51 προπονητές.
Αυτά τα πρωταθλήματα πήραν 10 ομάδες,
με πρώτο τον ΑΠΟΕΛ που έχει 25 κατα-
κτήσεις - ακολουθούν η Ομόνοια με 20,
η Ανόρθωση με 13, η ΑΕΛ με 6, η ΕΠΑ,
ο Ολυμπιακός και ο Απόλλωνας με 3, ο
Πεζοπορικός με 2 και το Τραστ και η
Τσετίν Καγιά με μία κατάκτηση. Ο Γιόζεφ
Κιούνσλερ, λοιπόν, είναι ο πολυπρωτα-
θλητής προπονητής, αφού πανηγύρισε
7 τίτλους, όλους με τον ΑΠΟΕΛ. Δύο
συνεχόμενους το ‘36 και το ‘37, έναν την
περίοδο 1939-40, άλλους τρεις συνεχό-
μενους τις σεζόν ‘47, ‘48’ και ‘49 και έναν
την περίοδο 1951-52. Ακολουθούν με
4 κατακτήσεις οι Σέρβοι προπονητές
Ντούσαν Μιτόσεβιτς και Ιβάν Γιοβάνοβιτς
στις δεκαετίες ‘90 και 2000, σε μια εποχή
που άλλαξε το DNA για την Ανόρθωση. 

Ο Γιοβάνοβιτς πήρε τον πρώτο τίτλο
το 2003-04 όταν διαδέχθηκε τον Ντού-
σαν Ούχριν, το 2008-09, το 2010-11
και το 2012-13. Τέσσερεις επίσης ξένοι
προπονητές πήραν από τρία τρόπαια.
Ο Αρμένιος Αράμ Τσαντιρτσιάν πήρε
τους τίτλους με δύο διαφορετικές ομάδες.
Πρώτα με την ΕΠΑ τη σεζόν 1944-45
και αργότερα δύο συνεχόμενους τίτλους
με την Ανόρθωση το ‘57 και το ‘58.

Ο Βούλγαρος Ιόντσο Άρσοφ πήρε
τρεις τίτλους με την Ομόνοια, το 1986-87
και το 1992-93. Ο επίσης Βούλγαρος
Βασίλ Σπάσοφ (που διετέλεσε και Ομο-
σπονδιακός προπονητής)  πήρε τρεις τίτ-
λους με την Ομόνοια. Το 1973-74 και
δύο συνεχόμενους - 1980-81 και 1981-
82. Τρεις τίτλους πήρε και ο Τιμούρ Κε-
τσπάγια. Δύο με την Ανόρθωση, το 2004-
05 και 2007-08, κι έναν με τον ΑΠΟΕΛ,
2015-16, έστω και αν στο φινάλε αντικα-
ταστάθηκε από τον Γ. Κωστή. Από δύο
τίτλους πήραν ο Χριστάκης Συμεωνίδης
με τον ΑΠΟΕΛ (1938-1939), ο Αργύρης
Γαβαλάς με την ΑΕΛ (1940-41 και 1952-
53), ο Τζούλιους Ρέινερ με την Ανόρθωση
(1961-62 και 1962-63), ο Έλι Φουκς με
τον Ολυμπιακό (1968-69 και 1970-71),
ο Ντόμπρομιρ Τάσκοφ με την Ομόνοια
(1971-72 και 1982-83), ο Πέταρ Αργύροφ
με την Ομόνοια (1977-78 και 1978-79),
ο Ατανάς Ντράμοφ με την Ομόνοια (1983-
84 και 1984-85), ο Ντίτελμ Φέρνερ (1990-
91 και 1993-94) και ο Γιώργος Δώνης
με τον ΑΠΟΕΛ (2013-14 και 2014-15,

όπου στις τελευταίες αγωνιστικές είχαμε
τους Φινκ πρώτα και Μαντούκα αργότερα).       

Υπάρχουν και τα… περίεργα   

Έχουμε δει πως κάποιοι προπονητές πι-
στώθηκαν με τον τίτλο, έστω κι αν στο
φινάλε είχαν αντικατασταθεί από άλλους
προπονητές. Έχουν ενδιαφέρον οι περι-
πτώσεις όπου ομάδες είχαν 2-3 προπονητές
και πήραν τον τίτλο. Τις παραθέτουμε:
1959-60: Ανόρθωση: Ιωάννης Βάζος,
Αντώνης Παπαδόπουλος, Πάμπος Αβρα-
αμίδης.
1994-95: Ανόρθωση: Ανδρέας Μου-
σκάλλης-Ιορτάν Ιορτάνοφ.
2000-01: Ομόνοια: Ασπαρούχ Νικο-
δίμοφ, Άρι Χάαν, Χενκ Χάουαρντ.
2003-04: ΑΠΟΕΛ: Ντούσαν Ούχριν,
Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
2014-15: ΑΠΟΕΛ: Γιώργος Δώνης,
Τόρστεν Φινκ, Γκουστάβο Μαντούκα. 
2015-16: ΑΠΟΕΛ: Τιμούρ Κε-
τσπάγια, Γιώργος Κωστή. 
• Ο Χριστάκης Συμεωνίδης, που
πήρε δύο συνεχόμενους τίτλους
με τον ΑΠΟΕΛ (1938 και 1939),
έπαιρνε οδηγίες από τον Γιόζεφ
Κιούνσλερ, ο οποίος βρισκόταν
στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό.
Ο Συμεωνίδης εκτελούσε ουσια-
στικά χρέη υπηρεσιακού προπο-
νητή. 
• Όπως καταγράφεται στα επίσημα
αρχεία του ποδοσφαίρου μας, η
ΕΠΑ τη σεζόν 1945-46, όταν πήρε
τον τίτλο, είχε για προπονητές ομά-
δα ποδοσφαιριστών της! 

Οι κυπελλούχοι προπονητές

Τα 74 κύπελλα έχουν κερδίσει 43
προπονητές. Το κύπελλο πήραν 13
ομάδες, με τον ΑΠΟΕΛ να έχει και
πάλι τα πρωτεία με 21 τίτλους. Ακο-
λουθούν η Ομόνοια με 14, Ανόρ-
θωση με 10, Απόλλων με 8, ΑΕΛ με

6, ΕΠΑ με 5, Τραστ με 3, Τσετίν Καγιά με
2 και οι ΠΟΛ, Ολυμπιακός, Σαλαμίνα,
ΑΕΚ, Πέγεια με ένα. Από 4 τρόπαια πα-
νηγύρισαν ο Κιούνσλερ με τον ΑΠΟΕΛ
(1937-41, ‘47 και ‘51) και ο Άρσοφ με
την Ομόνοια (1979-80, ‘88, ‘94 και 2000).
Από 3 κύπελλα πήραν ο Αράμ (‘45 και
‘50 με ΕΠΑ, ‘49 με Ανόρθωση), ο Αργύρης
Γαβαλάς με την ΑΕΛ (‘39, ‘40, ‘48), ο Β.
Σπάσοφ με την Ομόνοια (1974, ‘81 και
‘82) και ο Ανδρέας Μουσκάλης (1990
Σαλαμίνα, 2001 Απόλλων, 2004 ΑΕΚ).
Από δύο τρόπαια πήραν ο Μάλιος Γκάλιτς
με τον Τραστ (1935-36), ο Πάμπος Αβρα-
αμίδης με τον ΑΠΟΕΛ (1968 και ‘69), ο
Πάνος Μάρκοβιτς με τον ΑΠΟΕΛ (1973
και 1984), ο Κρίστο Μπόνεφ με τον ΑΠΟ-
ΕΛ (1994, ‘95), ο Νεόφυτος Λάρκου με
την Ομόνοια (2011 και ‘12)  και ο Ανδρέας
Λαζαρίδης με τον ΑΠΟΕΛ (1978 και ‘79). 

Μία ξεχωριστή προσωπικότητα ήταν ο
Ούγγρος προπονητής Γιόζεφ Κιούνσλερ,
που κατέχει το ρεκόρ κατάκτησης τίτλων
στο ποδόσφαιρό μας, αφού πήρε με τον
ΑΠΟΕΛ 11 τρόπαια, 7 πρωταθλήματα
και 4 κύπελλα, κάτι που είναι δύσκολο
έως αδύνατο να καταρριφθεί από άλλο
προπονητή. Ο Κιούνσλερ θεωρείται
«πατέρας» του ποδοσφαιρικού ΑΠΟΕΛ
και ο αρχιτέκτονας των μεγάλων επιτυ-
χιών της δεκαετίας του ‘30 και του ‘40.
Ο Ούγγρος τεχνικός σ' αυτό το διάστημα
οδήγησε τον ΑΠΟΕΛ σε ανεπανάληπτες
επιτυχίες. Την περίοδο 1946-47 ο ΑΠΟ-
ΕΛ κατέκτησε το νταμπλ με 12 νίκες σε
ισάριθμα παιχνίδια. Το 1947-48 πήρε

τον τρίτο σερί τίτλο (14 νίκες
σε ισάριθμα παιχνίδια) και το
1951 το κύπελλο.

Τέλη της περιόδου 1950-
51 ο Κιούνσλερ τραυματίστηκε
σοβαρά στο πόδι κατά τη διάρ-
κεια προπόνησης, όταν προ-
σπάθησε να δείξει στους πο-
δοσφαιριστές του την τεχνική
της κεφαλιάς. Για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα ταλαιπωρήθηκε
αφάνταστα (μετέβη στο Ισραήλ
για εγχείρηση και θεραπεία
αλλά μέχρι το τέλος της ζωής
του κούτσαινε). Τον Οκτώβριο
του 1951 επανήλθε στην Κύ-
προ και στον πάγκο του ΑΠΟ-
ΕΛ έως τον Γενάρη του ‘52.
Στη συνέχεια για διάστημα

τεσσάρων μηνών απουσίαζε στην Αγγλία
για θεραπεία και επέστρεψε στην Κύπρο
αρχές του Ιούνη του 1952. Η περίοδος
1952-53 ήταν και η τελευταία του στην
τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ. Διετέλεσε
προπονητής του ΑΠΟΕΛ για 13 περιό-
δους. Μέχρι το τέλος της ζωής του, πάντως,
συνέχισε να βρίσκεται κοντά στον ΑΠΟΕΛ.
Από το 1960, χρονιά κατά την οποία συγ-
κροτήθηκε η επίσημη Εθνική Κύπρου,
έως το 1969 ήταν ο εκλέκτορας της
ομάδας. Είχε δηλαδή την ευθύνη της επι-
λογής και της κλήσης των ποδοσφαιριστών,
οι οποίοι θα απάρτιζαν την Εθνική Ομάδα.
Σπουδαίο και μεγάλο έργο άφησε ο Γιόζεφ
Κιούνσλερ, που έβαλε τη σφραγίδα του
στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ με την κατά-
κτηση 11 τροπαίων.

Διετέλεσε προπονητής

και στον Παναθηναϊκό

Την εποχή που ο Κιούνσλερ ήταν προ-
πονητής στον ΑΠΟΕΛ συναντούμε
τους ακόλουθους παίκτες: Κ. Ρωσσίδης,
Σ. Χ''Ιωσήφ, Σ. Γαβριηλίδης, Χρ. Ιωάν-
νιδης-Πάκκος, Σπ. Πέτσας, Μ. Κων-
σταντινίδης, Στ. Νάταρ, Βρ. Κραμβής,
Σ. Παναγίδης-Κεραυνός, Γ. Αβρααμί-
δης-Μίρης, Μ. Κωνσταντινίδης-Ψύλλος,
Γ. Μουσκής, Κ. Κυρίου, Κ. Βασιλείου,
Α. Σταυρινίδης-Σιαντρής, Ηρ. Γρηγο-
ριάδης, Π. Αβρααμίδης, Ζέτας, Λ. Αρ-
χοντίδης, Αγ. Τσιαλής, Αριστείδου, Κε-
ρεμέζος, Λυμπουρής, Τσίογκης, Μου-
σκής, Σαμουήλ κ.α. 
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ΜΕ ΤΟΝ
ΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Γιόζεφ Κιούνλσερ

Γιόζεφ Κιούνσλερ ο πολυτροπαιούχος 

Flashback

Τέσσερεις

τίτλους με την

Ανόρθωση πήρε

ο Ντούσαν

Μιτόσεβιτς, που

διακρίνεται με

τους Γκόκιτς-Ν.

Παναγιώτου.

Τέσσερεις τίτλους και

ευρωπαϊκές επιτυχίες

έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς

με τον ΑΠΟΕΛ, που εδώ

πανηγυρίζει έντονα. 

Ο Γιόζεφ Κιούνσλερ (δεξιά

ιστάμενος) με την ομάδα του

ΑΠΟΕΛ 1946-47 που έκανε το

νταμπλ. Ο Ούγγρος προπονητής

έχει κατακτήσει τους

περισσότερους τίτλους στην

Κύπρο. 

Ρετρό Ποιοι προπονητές πήραν τους περισσότερους τίτλους

Τρία πρωταθλήματα και 4 κύπελλα πήρε ο Βούλγαρος Ιόντσο Άρσοφ με την

Ομόνοια, που διακρίνεται δεύτερος από αριστερά καθήμενος.  
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ΜΠΑΣΚΕΤ Επικράτησε σχετικά εύκολα της ΕΘΑ με 89-75

Συναρπαστική εξέλιξη στο Cyprus Sunshine Cup 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος MIEΣΚ ΣΤΑΡ(5), 2ος ΝΤΑΡΤΑ-

ΝΙΑΝ(1), 3ος ΙΩΣΗΠΟΣ(4)

4ος ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ(7), Γκανιάν (5) €9.60,

Πλασέ (5) €4.60,Πλασέ (1) €1.80,Φόρ-

καστ (5Χ1) €65.90, Δίδυμο (1Χ5)

€20.20, Τρίο (5Χ1Χ4) €104.70, Τέτρα-

καστ (5Χ1Χ4Χ7) €1,184.20,Omni (1Χ5)

€5.80,Omni (4Χ5) €2.90,

Omni(1Χ4€1.40, Διαγραφές, ΑΝΤΩΝΕΛ-

ΛΟΣ(3), ΦΡΗΤΟΜ(11), ΜΑΡΙΤΟΝΙΑ(12) 

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΑΝΝ ΡΟΖΜΑΡΙ(4), 2ος ΣΑΒΑΝ ΚΡΙ-

ΣΤΥ(6), 3ος ΝΙΤΣΟΥΑ(5), 4ος ΚΑΠΕΤΑΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ(2), Γκανιάν (4) €2.60 ,Πλασέ

(4) €1.50 ,Πλασέ (6) €1.70 Φόρκαστ

(4Χ6) €7.10, Δίδυμο (4Χ6) €3.70, Τρίο

(4Χ6Χ5) €11.00, Τέτρακαστ (4Χ6Χ5Χ2)

€373.90, Σύνθετο (5Χ4) €44.90, Omni

(4Χ6) €1.70, Omni (4Χ5) €3.50, Omni

(5Χ6) €2.60,DF 5Χ1 - 4Χ6 €481.10, Δια-

γραφές ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ(3)

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΑΓΓΕΛΑ(8), 2ος ΙΔΑ-

ΛΙΠΠΟΣ(4), 3ος ΔΕΥΚΙΟΣ(1), 4ος

ΑΧΑΙΑ(2), Γκανιάν (8) €4.10, Πλασέ (8)

€2.10, Πλασέ (4) €4.90, Φόρκαστ (8Χ4)

€26.50, Δίδυμο (4Χ8) €15.80, Τρίο

(8Χ4Χ1) €66.90, Τέτρακαστ (8Χ4Χ1Χ2)

€473.90, Σύνθετο (4Χ8) €14.80, Omni

(4Χ8) €5.50, Omni (1Χ8) €2.50, Omni

(1Χ4) €3.40,DF 4Χ6 - 8Χ4 €294.10

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΜΠΑΡΡΟΣ(6), 2ος ΖΑΧΑΡΩ(4), 3ος

ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ(2), 4ος ΜΑ-

ΦΙΟΖΟ(5), Γκανιάν (6) €2.80, Πλασέ (6)

€1.60, Πλασέ (4) €1.70, Φόρκαστ (6Χ4)

€7.70, Δίδυμο (4Χ6) €3.60, Τρίο

(6Χ4Χ2) €97.30, Τέτρακαστ (6Χ4Χ2Χ5)

€335.40, Σύνθετο (8Χ6) €14.50, Omni

(4Χ6) €2.20, Omni (2Χ6) €13.30 Omni

(2Χ4) €16.40,DF 8Χ4 - 6Χ4 €187.50

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος MAMA BAΓΚΑ(6), 2ος ΠΟΥΡΟΥ-

ΚΟΥΝΤΗΣ ΤΖΟΗ(1), 3οςΡΙΒΕΡΣΟΦΜΠΑ-

ΠΥΛΟΝ(5),4ος ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ(10),Γκα-

νιάν (6) €5.30 Πλασέ (6) €2.40,Πλασέ (1)

€2.80,Φόρκαστ (6Χ1) €40.50,Δίδυμο

(1Χ6) €24.00 Τρίο (6Χ1Χ5) €59.70, Τέ-

τρακαστ (6Χ1Χ5Χ10) €292.80,Σύνθετο

(6Χ6) €13.90 Omni (1Χ6) €9.90,Omni

(5Χ6) €3.90,Omni (1Χ5) €4.70,DF 6Χ4 -

6Χ1 €750.00C/Ο 

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ(3), 2ος ΒΙΤΤΗΣ

ΔΙΑΣ(4), 3ος ΜΑΡΩ ΣΑΝΤΗ(2)

4ος ΕΛΑ ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ(9), Γκανιάν

(3) €4.20, Πλασέ (3) €1.70, Πλασέ (4)

€2.00, Φόρκαστ (3Χ4) €17.60, Δίδυμο

(3Χ4) €6.00, Τρίο (3Χ4Χ2) €32.70,Τέ-

τρακαστ (3Χ4Χ2Χ9) €161.30, Σύνθετο

(6Χ3) €27.50, Omni (3Χ4) €2.60, Omni

(2Χ3) €2.60, Omni (2Χ4) €2.30, DF 6Χ1

- 3Χ4 €996.96C/O Διαγραφές ΣΕΡ

ΠΠΕΚΡΗΣ(7) 

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΛΥΣΙΚΡΑΤΗΣ(6), 2ος ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΤΣΙΑΝΣ(4), 3ος ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΕ-

ΡΟΣ(9), 4ος ΛΕΙΤΥ ΛΕΩΝΗ(7), Γκανιάν

(6) €5.80, Πλασέ (6) €3.50, Πλασέ (4)

€2.60, Φόρκαστ (6Χ4) €36.40, Δίδυμο

(4Χ6) €19.10, Τρίο (6Χ4Χ9)

€1,347.45C/Ο ,Τέτρακαστ (6Χ4Χ9Χ7)

€1,522.30, Σύνθετο (3Χ6)€34.60, Omni

(4Χ6) €8.40, Omni (6Χ9) €10.70, Omni

(4Χ9) €6.70 DF 3Χ4 - 6Χ4

€1,524.00C/O 

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος EΥΡΙΠΙΔΗΣ(5), 2ος ΑΤΑΛΑΝΤΗ(2),

3ος ΕΑΡΙΝΟΣ(9), 4ος ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ(3),

Γκανιάν (5) €12.00, Πλασέ (5) €4.70,

Πλασέ (2) €12.30

Φόρκαστ (5X2) €224.80, Δίδυμο (2X5)

€150.20, Τρίο (5X2X9) €4,285.45C/O 

Τέτρακαστ (5X2X9X3) €1,932.45C/O ,

Σύνθετο (6Χ5) €107.60, Omni (2X5)

€45.20, Omni (5X9) €45.20, Omni

(2X9) €90.40, DF 6Χ4 - 5X2

€1,804.80C/O 

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ(2), 2ος ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ

ΜΠΟΥ(GR)(3), 3ος ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ(9)4ος

ΚΑΙΡΗΝΙΑ ΓΚΛΟΡΥ(8), Γκανιάν (2)

€2.40, Πλασέ (2) €1.70

Πλασέ (3) €2.50, Φόρκαστ (2Χ3)

€17.10, Δίδυμο (2Χ3) €10.10, Τρίο

(2Χ3Χ9) €189.70, Τέτρακαστ (2Χ3Χ9Χ8)

€493.80, Σύνθετο (5X2) €36.50, Omni

(2Χ3) €4.20, Omni (2Χ9) €6.90, Omni

(3Χ9) €6.40, DF 5X2 - 2Χ3

€2,902.08C/O ΠΙΚ 6 6X6X3X6X5X2

MEΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

€1,228.78C/O  ΠΙΚ 6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟ-

ΣΟ €6,228.78 , ΠΙΚ 4 3X6X5X2

€1,931.10, ΤΖΑΚΠΟΤ 9

5X4X8X6X6X3X6X5X2 MEΤΑΦΕΡΟΜΕ-

ΝΟ ΠΟΣΟ €238,653.26C/O , ΤΖΑΚΠΟΤ

9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €258,653.26 

Η
Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν η

νικήτρια στο τελευταίο
χρονικά παιχνίδι της 17ης
αγωνιστικής κόντρα στην
ΕΘΑ με 89-75. Η ομάδα

της Λάρνακας είχε στο μεγαλύτερο διά-
στημα του αγώνα πιο καλή εικόνα και
πέτυχε μία δίκαιη νίκη. Με δύο ξένους
αγωνίστηκε στη σύνθεσή της η ΕΘΑ.
Κορυφαίοι του αγώνα ήταν οι Ανδρέας
Σιζόπουλος με 17 πόντους (3 τρίποντα,
2 ριμπάουντ) και Πρίμοζ Μπρέζετς με
18 πόντους (6 ριμπάουντ). Από την ΕΘΑ
ξεχώρισε ο Μπάντεν Τζάξεν με 35 πόν-
τους (4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Με τέσσερεις πόντους από τους Πέ-
τροβιτς-Ντάσιτς ξεκίνησε το παιχνίδι η
ΑΕΚ παίρνοντας προβάδισμα με 4-0,
με την ΕΘΑ να απαντάει με δίποντο του
Τζάξεν (4-2), για να έρθουν οι Λαρνακείς
με επτά ακόμα πόντους (τέσσερεις ο
Μπρέζετς, τρίποντο ο Τομάς) και να κά-
νουν το 11-2 στο 4’. Η υπεροχή από
τους «κιτρινοπράσινους» συνεχίστηκε,
με το σκορ να οδηγείται στο 24-10 στο
6:30, ενώ με το τέλος της περιόδου η
ΑΕΚ ήταν μπροστά με 32-16.

Αρκετά καλό ξεκίνημα έκανε η ΕΘΑ
στη δεύτερη περίοδο που σημείωσε 11
πόντους, ενώ δέχθηκε τρεις, μειώνοντας
έτσι σε 35-27 μέχρι το 13:20. Έπειτα η
ΑΕΚ ανέβασε στροφές και στα επόμενα
δυόμισι λεπτά επανέφερε τη διαφορά
στους δεκατρείς (44-31), με τους «κιτρι-
νόμαυρους» να σημειώνουν αργότερα έξι
πόντους με δύο τρίποντα των Καραμπατάκη
και Παπάμιχαηλ (44-37). Με το τέλος του
ημιχρόνου το σκορ έφθασε στο 47-37.

Στο τρίτο δεκάλεπτο είδαμε τον ρυθμό
του αγώνα να πέφτει, με την ΑΕΚ να
έχει ελαφρά υπεροχή. Το σκορ στο 25’
έφθασε στο 52-38, ενώ στη συνέχεια οι
δύο ομάδες ανέβηκαν και οδήγησαν το

σκορ στο 58-44 στο 27’. Με το τέλος της
γ’ περιόδου η ομάδα του Λίνου Γαβριήλ
ήταν μπροστά με 64-50.

Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στα
πρώτα στάδια της τέταρτης περιόδου,
με τις δύο ομάδες να ξεκινούν σημει-

ώνοντας από τέσσερεις πόντους στο
πρώτο λεπτό (από δύο οι Τζάξεν-Μπάρνς
για την ΕΘΑ, από δύο οι Ντάσιτς-Μπιγκς
για την ΑΕΚ). Μέχρι το 35’ η ΑΕΚ είχε
δημιουργήσει διαφορά 18 πόντων (78-
60) ενώ με το τέλος του αγώνα οι Λαρ-

νακείς πήραν τη νίκη με τελικό σκορ
89-75.
ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-32, 37-47, 50-64, 75-89
ΕΘΑ (Χρίστος Γιάγκου): Λοϊζίδης 2,
Τζάξεν 35 (4), Παπάμιχαηλ 6 (2), Πανα-
γιώτου 8, Μπαρνς 15 (1), Καραμπατάκης

5 (1), Χρίστου 2, Σέπος 2, Κουλλαπής.
Πετρολίνα ΑΕΚ (Λίνος Γαβριήλ): Τόμας
13 (3), Μπρέζετς 18, Ντάσιτς 13 (1), Πέ-
τροβιτς 4, Παντελή 10 (2), Παλάλας 5 (1),
Πίγκραμ, Μπιγκς 7 (1), Σιζόπουλος 17
(3), Κουμής 2, Τρισόκκας, Στυλιανού.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν η νικήτρια

Μεγάλες μάχες αναμένονται σήμερα
για επικράτηση στα «Αυξέντεια», πρώτο,
μεγαλύτερο και σημαντικότερο σκέλος
του Cyprus Sunshine Cup. Ο Τσέχος
Jaroslav Kulhavy, αργυρός Ολυμπιονί-
κης του Ρίο και χρυσός στο Λονδίνο,
κέρδισε την τρίτη και μεγαλύτερη δια-
δρομή του αγώνα μήκους 62.2χλμ και
επέστρεψε στην πρωτοπορία, εκτοπί-
ζοντας τον Γάλλο Jordan Sarrou, που
βρίσκεται 50 δευτερόλεπτα πίσω. Η δια-
φορά πάντως είναι ανατρέψιμη. Τρίτος
είναι ο Τσέχος Jan Skarnitzl, 1 λεπτό
και 47 δεύτερα πίσω από τον Kulhavy.

Τρομερός αγώνας γίνεται στις γυ-
ναίκες, όπου η Βελγίδα Githa Michiels

διατήρησε την πρώτη θέση, όμως μέ-
νοντας εκτός 3αδας στη διαδρομή
66.2χλμ του Λυθροδόντα, με αποτέλεσμα
να χάσει μεγάλο μέρος της διαφοράς
και να τη χωρίζουν πλέον μόλις 20 δευ-
τερόλεπτα από την Ουγγαρέζα Barbara
Benko, που τερμάτισε πρώτη το Σάββατο.
Πέντε δεύτερα πίσω από την Benko
είναι η Γερμανίδα Sabine Spitz, κάτοχος
τριών Ολυμπιακών μεταλλίων. 

Σήμερα η δράση μεταφέρεται στον
εκδρομικό χώρο της Μάντρας του Καμ-
πιού, παρά τους Καπέδες. Εκεί βρίσκεται
μια από τις πιο θρυλικές διαδρομές Mo-
untain Bike στον κόσμο, μήκους 5.9χλμ.
Ο αγώνας είναι Ολυμπιακού τύπου, με

τους άντρες να κάνουν πέντε γύρους
και τις γυναίκες τέσσερεις. Προσμετράει
επίσης στο Κύπελλο Κύπρου. Η δράση
αρχίζει στις 9:30πμ. Οι απονομές θα γί-
νουν στο απόγευμα στην πλατεία του
Λυθροδόντα.

Τα «Αυξέντεια» που ολοκληρώνονται
ανήμερα του μνημόσυνου του Γρηγόρη
Αυξεντίου στον Μαχαιρά έχουν αξιο-
λογηθεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία
Ποδηλασίας ως ένας από τους τέσσερεις
πιο σημαντικούς αγώνες Mountain Bike
στον κόσμο. Το Cyprus Sunshine Cup
ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή του
δεύτερου σκέλους, την Κυριακή 5 Μαρ-
τίου, στην αρχαία Αμαθούντα.
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Αυτοκίνητο Ενημέρωση

Η πρώτη και σημαντική αναγνώριση
για το νέο Hyundai i30 έρχεται από
τον θεσμό iF Design Awards. Η κριτική
επιτροπή ανέδειξε το νέο i30 πρώτο
στην κατηγορία «Προϊόντα - Αυτοκί-
νητα/Οχήματα». Το βραβείο iF Design
απονέμεται σε αναγνώριση της αυτο-
πεποίθησης και της διαχρονικής εμ-
φάνισης του νέου μοντέλου, που απο-
τελεί τον πυρήνα της ταυτότητας της
Hyundai στην Ευρώπη. Ακόμη, το νέο
i30 αναδεικνύει την καθιέρωση της
νέας σχεδιαστικής λογικής της εταιρείας,
που εκφράζεται με ακριβείς και ξεκά-
θαρες γραμμές και αεροδυναμικό αμά-
ξωμα. Το νέο Hyundai i30 χαρακτη-

ρίζεται από δυναμικές αναλογίες, σπορ
εμφάνιση και έντονη προσωπικότητα
στον δρόμο. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε
στη μάσκα του αυτοκινήτου, νέο χα-
ρακτηριστικό της οικογένειας μοντέλων
της Hyundai. Εσωτερικά, το i30 εντυ-
πωσιάζει με τις απλές, καθαρές γραμμές
και τη διαρρύθμιση, που αφήνει να
λειτουργήσει ένα άνετο και ευχάριστο
περιβάλλον. Το χρώμιο και τα ποιοτικά
υλικά έρχονται να συμπληρώσουν την
ήρεμη και κομψή ατμόσφαιρα. Σχε-
διασμένο και κατασκευασμένο στην
Ευρώπη, το Hyundai i30 Νέας Γενιάς
κυκλοφορεί από τις αρχές του 2017
στους δρόμους της Ευρώπης.

Το βραβείο iF Design Award
στο Hyundai i30 Νέας Γενιάς

Η Porsche έκανε ακόμη ένα αποφα-
σιστικό βήμα προς την ψηφιακή ανα-
γέννησή της με το Digital Lab. Η
εταιρεία παραγωγής σπορ αυτοκι-
νήτων μπήκε στο νέο εργαστήρι της
στο Βερολίνο, τον Αύγουστο του
2016. Σκοπός του εργαστηρίου είναι
να αναγνωρίζει και να δοκιμάζει νέες
λύσεις στον χώρο της τεχνολογίας
και πληροφορικής. Το εργαστήρι
παρέχει στην Porsche μια πλατφόρμα
συνεργασίας με εταιρείες στον χώρο
της τεχνολογίας, εταιρείες start-up
αλλά και με την επιστημονική κοι-
νότητα. Μαζί με τη θυγατρική της
εταιρείας, MHP, αποτελούν την πρω-
τοπόρο συμμαχία στον χώρο διαχεί-
ρισης και IT στην αυτοκινητοβιομη-
χανία. Η φιλοσοφία πίσω από το
Lab: Να δημιουργηθεί δικτυωμένη
σκέψη. Το Porsche Digital Lab βρί-
σκεται στην περιοχή Friedrichshain
του Βερολίνου. Αυτήν τη στιγμή, διά-
φορες ομάδες από την Porsche και
την MHP μελετούν όλους τους τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να και-

νοτομήσει η Porsche στους χώρους
μεγάλων δεδομένων και μηχανικής
γνώσης, τεχνολογία του cloud, In-
dustry 4.0 και του Internet of Things
(η πρόσθεση του διαδικτύου σε κα-
θημερινά αντικείμενα), με σκοπό να
βρεθούν πρακτικές λύσεις. Συνολικά,
εργάζονται δώδεκα μυαλά αυτήν τη
στιγμή στο εργαστήρι, ενώ στο μέλλον
η ομάδα αυτή θα μεγαλώσει. Για την
ώρα, η ομάδα αυτή εξερευνά τρόπους
με τους οποίους θα χτιστούν πρωτό-
τυπα IT. Η δουλειά αυτή απαιτεί μια
δημιουργική προσέγγιση και στενή
επαφή με άλλες καινοτόμες εταιρείες
στον χώρο των τεχνολογιών. Το Βε-
ρολίνο πλέον αποτελεί ένα παράδεισο
για εταιρείες start-up, γι' αυτό και
επιλέχθηκε ως η βάση για το Lab. Ο
Διευθυντής του Porsche Digital Lab,
Boris Behringer, είναι 42 ετών και
τα τελευταία 15 χρόνια πήγε από
τμήμα σε τμήμα της Porsche μαθαί-
νοντας όσα μπορούσε. Η φιλοσοφία
του εργαστηρίου πηγάζει από τον
ίδιο και τη γνώση του. 

Porsche: Το εργαστήρι ιδεών

Με πρωτοποριακές φιλοσοφίες και επα-
ναστατικές τεχνολογίες για το εσωτερικό
των αυτοκινήτων του μέλλοντος παρου-
σιάστηκε ο Όμιλος της BMW στην Έκ-
θεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών
Προϊόντων 2017 (CES) στο Las Vegas.
Το σύστημα BMW HoloActive Touch
έκανε το ντεμπούτο του και συνάμα εν-
τυπωσίασε το κοινό στον χώρο αυτόν.
Αυτή η καινοτόμος διεπαφή μεταξύ οδη-
γού και οχήματος λειτουργεί σαν μία ει-
κονική οθόνη αφής (touchscreen). Η
ανεξάρτητη οθόνη δέχεται εντολές μέσω
κινήσεων των δακτύλων, δίδοντας συνάμα
και ένα δείγμα στην εμπειρία μετακίνησης
του μέλλοντος με μόνιμα συνδεδεμένα
και αυτόνομα οχήματα. Το BMW Holo-
Active Touch συνδυάζει τα πλεονεκτή-
ματα του BMW Head-Up Display, του
συστήματος αναγνώρισης χειρονομιών
BMW και της άμεσης  λειτουργίας της
οθόνης αφής, ενώ με την προσθήκη
έξτρα χαρακτηριστικών δημιουργεί μία
μοναδική διεπαφή χρήστη. Για πρώτη
φορά, οι λειτουργίες μπορούν να ελέγ-
χονται χωρίς φυσική επαφή με υλικά,
αλλά η τεχνολογία επιτρέπει την ορατή
και χειροπιαστή σύνδεση οδηγού-οχή-
ματος. Το BMW HoloActive Touch επι-
τρέπει την πρόσβαση σε μία ευρεία
γκάμα υπηρεσιών του BMW Connected.
Η ομαλή ενσωμάτωση του προσωπικού,

ψηφιακού βοηθού μετακίνησης αναδει-
κνύεται ακόμα περισσότερο με την άκρως
διαισθητική διάδραση. Η BMW έχει
προϊστορία στην παρουσίαση καινοτόμων
φιλοσοφιών απεικόνισης και λειτουργίας
σε προηγούμενες εκδόσεις της CES. Το
σύστημα αναγνώρισης χειρονομιών της
BMW που αποκαλύφθηκε εκεί το 2015
διατίθεται τώρα με τις νέες BMW Σειρά

7 και BMW Σειρά 5. Το σύστημα Air-
Touch που παρουσιάστηκε στη CES
2016 σηματοδοτεί μία περαιτέρω εξέλιξη.
Εδώ, ο χρήστης χρησιμοποιεί απλές χει-
ρονομίες με ανοιχτή παλάμη για την
ενεργοποίηση παραθύρων ελέγχου σε
μία μεγάλη πανοραμική οθόνη στο ταμ-
πλό, χωρίς να απαιτείται άγγιγμα της
διεπαφής.

Επίδειξη τεχνολογίας από την BMW

Volkswagen: Τον Μάρτιο
έρχεται το Cyprus Gran Fondo 
Λεπτομέρειες για τον σπουδαιότερο
αγώνα Road Cycling που έγινε ποτέ
στην Κύπρο και που θα διεξαχθεί από
τις 24 έως τις 26 Μαρτίου, με επίκεντρο
την Πάφο, δόθηκαν το πρωί της Τετάρτης
(15/2) σε συνέντευξη Τύπου. Παράλληλα,
οι διοργανωτές του Cyprus Gran Fondo
παρουσίασαν την επέκταση της συνερ-
γασίας με τη Unicars, βάσει της οποίας
ο αγώνας θα ονομάζεται Cyprus Gran
Fondo powered by Volkswagen. Πρό-
κειται για την εξέλιξη του Volkswagen
Cyprus Cycling Tour, το οποίο -έπειτα
από πέντε επιτυχημένες διοργανώσεις-
προήχθη στο καλεντάρι της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας και εντάχθηκε στο κλειστό
κλαμπ των Gran Fondo, που αριθμούν
19 σε όλο τον κόσμο (10 διεξάγονται
στην Ευρώπη), οι οποίοι αποτελούν
πρόκριμα για το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Gran Fondo της Γαλλίας, τον Αύ-
γουστο. Ο αγώνας διατηρεί τον χαρα-
κτήρα «Cycling For All», δηλαδή μπορεί
να λάβει μέρος οποιοσδήποτε, ανεξαρ-
τήτως επιπέδου. Επίκεντρο του αγώνα
είναι η Πάφος και αυτό συμπίπτει με
την ανάδειξη της πόλης ως πολιτιστικής
πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2017.
Στο μεσαιωνικό κάστρο θα γίνει η τελετή

έναρξης την Πέμπτη, 23 Μαρτίου. Ση-
μαντική καινοτομία για τους διαγωνι-
ζομένους αποτελεί φέτος ο διαχωρισμός
τους στις κατηγορίες Experts και Sportive.
Η ουσιαστική διαφοροποίηση στη δια-
δρομή έγκειται στην πρώτη ημέρα όπου
η κατηγορία Sportive θα χρονομετρηθεί
από τα Κούκλια μέχρι το Κούριον και
πίσω, ενώ οι Experts θα χρονομετρηθούν
ατομικά στη διαδρομή Νικόκλεια -
Κιδάσι - Νικόκλεια. Η δεύτερη μέρα
είναι ίδια με πέρσι, με εκκίνηση και
τερματισμό χρονομετρημένου κομματιού
στα Κούκλια και διέλευση από Αρχι-
μανδρίτα, Δορά, Άρσος και ένα γρήγορο
πέρασμα από την Κοιλάδα του Διάριζου.
Στην τρίτη και τελευταία ημέρα οι πο-
δηλάτες ξεκινούν από το μεσαιωνικό
κάστρο της Πάφου με κατεύθυνση την
Πέγεια πριν ανέβουν σε Κάθηκα, Κρίτου
Τέρα και Στρουμπί, για να τερματίσουν
στην Τσάδα. Για τους Experts ο αγώνας
καλύπτει 180.5 χρονομετρημένα χιλιό-
μετρα και για την κατηγορία Sportive
247.4χλμ. Το ενδιαφέρον είναι αυξημένο,
ειδικά από το εξωτερικό και ιδιαιτέρως
από τη Ρωσία. Υπάρχουν διαθέσιμες
θέσεις σε όλες τις κατηγορίες. Περισσό-
τερες πληροφορίες και δηλώσεις συμ-

μετοχής στο www.cyclingcy.com/gf-
tour, καθώς και στο τηλ. 97803070.
Μέσω της ιστοσελίδας του αγώνα μπορεί
κάποιος να εξασφαλίσει και το επίσημο
αγωνιστικό t-shirt της διοργάνωσης.
Κάθε αγώνας Grand Fondo περιλαμ-
βάνει οκτώ ηλικιακές κατηγορίες, σε
άνδρες και γυναίκες (19-34, 35-39, 40-
44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 και
65+). Κάθε κατηγορία, σε καθέναν από
τους 19 αγώνες, δίνει θέσεις για το Παγ-
κόσμιο Πρωτάθλημα Gran Fondo, όσες
και το 25% των ποδηλατών που θα εκ-
κινήσουν. Για παράδειγμα, εάν μετέχουν
20 ποδηλάτες σε μια κατηγορία, οι
πέντε πρώτοι θα προκριθούν στο Παγ-
κόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ παίρνουν
και αναμνηστικό μετάλλιο. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, κάθε κατηγορία ενός αγώνα
δίνει τρεις θέσεις για το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα. Οι αθλητές θα έχουν τη
δυνατότητα να προκριθούν στον τελικό
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Gran
Fondo τόσο μέσω του αγώνα ατομικής
χρονομέτρησης που θα διεξαχθεί την
πρώτη ημέρα όσο και διά μέσου των
αγώνων αντοχής της δεύτερης και τρίτης
ημέρας του Cyprus Gran Fondo po-
wered by Volkswagen. 

Simerini_36-37_inn  26/02/2017  7:36 ΜΜ  Page 36



Ποδόσφαιρο Ελλάδα
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 37

Sports
www.sigmalive.com/sports

Από το καλό στο καλύτερο δείχνει
να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διά-
στημα, παρά τον αποκλεισμό της ομάδας
από τη συνέχεια του Γιουρόπα Λιγκ
από τη Σάλκε. 

Ο Ιβάν Σαββίδης βλέπει πως για
πρώτη φορά υπάρχει πλάνο στον «Δι-
κέφαλο του Βορρά» και τα χρήματά του
πιάνουν τόπο, έχοντας σε ιδιαίτερη εκτί-
μηση τον Βλάνταν Ίβιτς και τον Λούμπος
Μίχελ, που είναι οι υπεύθυνοι του πο-
δοσφαιρικού τμήματος. 

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες,
ο ομογενής επιχειρηματίας δείχνει δια-
τιθέμενος να επενδύσει κι άλλα χρήματα
το ερχόμενο καλοκαίρι με στόχο την
περαιτέρω ενδυνάμωση της ομάδας,
τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και σε
παροχές προς τους ποδοσφαιριστές. 

Έτσι, ο ισχυρός άνδρας της «ασπρό-
μαυρης» ΠΑΕ παρουσιάζεται έτοιμος
να διαθέσει ένα σημαντικό ποσό για

την κατασκευή ξενώνα στη Νέα Με-
σημβρία, όπου θα διαμένει η ομάδα
πριν από τους αγώνες ή όποτε το κρίνει
ο προπονητής απαραίτητο. 

Αλλάζει τη μισή ενδεκάδα
Ξεκάθαρος είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ

απ’ εδώ και στο εξής: Η κατάληψη της
δεύτερης θέσης στην κανονική διάρκεια
του πρωταθλήματος και η διεκδίκηση
του πολυπόθητου «εισιτηρίου» στα πλέι
οφ, που οδηγεί στα προκριματικά του
Τσάμπιονς Λιγκ, όπως και η κατάκτηση
του Κυπέλλου Ελλάδας στο τέλος της

σεζόν. 
Σημαντικό για την πορεία που θα

έχουν οι Θεσσαλονικείς στο πρωτάθλημα
θεωρούνται ο αγώνας με τον Ηρακλή
στο Καυτανζόγλειο και στη συνέχεια το
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα.
Στο πρώτο παιχνίδι με τον «Γηραιό», ο
Βλάνταν Ίβιτς προτίθεται να παρατάξει
την ενδεκάδα με έξι -ίσως και επτά- αλ-
λαγές στη σύνθεσή της σε σχέση με το
ματς στη Γερμανία. 

Συγκεκριμένα, οι Μάτος, Βαρέλα,
Κάτσε (ή Χαρίσης) Ενρίκε και Πρίγιοβιτς
αναμένεται να επανέλθουν στο αρχικό
σχήμα, φανέλα βασικού διεκδικεί και ο
Μπίσεσβαρ. Στη διάθεση του Σέρβου
τεχνικού θα τεθεί και ο Λέοβατς, αν και
χθες δεν προπονήθηκε λόγω ίωσης. 

Εκτός παραμένουν όμως οι Κάνιας
και Σάχοφ, ενώ ο Ίβιτς δεν υπολογίζει
τον Μυστακίδη, που επέστρεψε με αι-
μάτωμα από το Γκελζενκίρχεν.

Ο
Μανουέλ Ντα Κόστα, με

δηλώσεις του μίλησε για
τον σημερινό (19:30) αγώ-
να του Ολυμπιακού με
τον Πανιώνιο, αλλά και

για τις αναμετρήσεις με την Μπεσίκτας
για τη φάση των «16» του Europa League.
Ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός ανα-
λυτικά δήλωσε για την κλήρωση με την
Μπεσίκτας:

«Είναι μία πάρα πολύ καλή ομάδα,
η οποία προέρχεται από το Champions
League. Είχε κάνει μία καλή πορεία,
αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στα
νοκ-άουτ. Είναι μία πολύ δυνατή ομάδα
και θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε
θέαμα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι».
Για το δύσκολο πρόγραμμα του Ολυμ-
πιακού: «Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά
ο Ολυμπιακός διαθέτει ρόστερ με βάθος
και έχει μεγάλο δυναμικό, τόσο εκείνοι
που παίζουν βασικοί όσο και εκείνοι
που προέρχονται από τον πάγκο. Θεωρώ
πως θα γίνει ένα rotation και από τη
στιγμή που υπάρχει αυτό το δυναμικό,
θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε».
Για το αν αποτελεί πρόκληση η πρό-

κριση στους «8»: «Είναι ένας πολύ
μεγάλος στόχος να προχωρήσουμε και
να περάσουμε στην επόμενη φάση της
διοργάνωσης. Για εμάς αυτός είναι ο

στόχος μας. Έχουμε ένα καλό προβάδι-
σμα στο πρωτάθλημα, το οποίο θέλουμε
να διατηρήσουμε και να έχουμε ανάλογη
συνέχεια σε αυτό. Έχουμε και το Κύπελλο,

όμως το Europa League είναι μία από
τις πιο σημαντικές διοργανώσεις και
θέλουμε να προχωρήσουμε όσο πιο
μακριά γίνεται».

Για το παιχνίδι με τον Πανιώνιο:
«Είναι μία ομάδα αρκετά σταθερή, που
πάντα παλεύει για τα πλέι οφ, για εκείνους
θα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι,
όπως εμείς δίνουμε ένα παιχνίδι Ch-
ampions League και το ίδιο ισχύει για
όλες τις ομάδες που παίζουν με τον
Ολυμπιακό. Είναι μία πολύ καλή ομάδα
και δεν πρέπει να τους υποτιμήσουμε,
μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι και
χρειάζεται να έχουμε σοβαρή αντιμε-
τώπιση».
Για τη συμμετοχή του στο Κύπελλο
Εθνών Αφρικής: «Είναι μία τελείως
διαφορετική εμπειρία, πρέπει κανείς
να προσαρμοστεί στο αφρικανικό πο-
δόσφαιρο και είναι διαφορετικό το στυλ.
Και εμείς με το Μαρόκο προετοιμαστή-
καμε για να είμαστε όπως πρέπει στη
διοργάνωση. Τα δώσαμε όλα και ήμα-
σταν από τις καλύτερες ομάδες. Χάσαμε
από μία αντεπίθεση, σε μία ανόητη
φάση, και κάναμε τα πάντα για να πετύ-
χουμε τον στόχο μας. Ήταν μία καλή
στιγμή στην καριέρα μου και κάναμε
μία πολύ καλή διοργάνωση. Ήμασταν
πολύ μαχητικοί».

ΑΕΚ Με επιθετικές
διαθέσεις 

Έναν πιο επιθετικό τόνο σκέφτεται
να δώσει στην ΑΕΚ ο Μανόλο Χιμέ-
νεθ στον σημερινό αγώνα με την
ΑΕΛ στο ΟΑΚΑ (15:00). Ο Ισπανός
προπονητής προσανατολίζεται στο
να επαναφέρει το σχήμα με δύο επι-
θετικούς τοποθετώντας δίπλα στον
Αραούχο πιθανότατα τον Πέκχαρτ
(αουτσάιντερ ο Αλμέιδα που είναι
100% υγιής και ανεβασμένος στις
προπονήσεις). 

Ο 48χρονος προπονητής προτί-
θεται να παίξει με τον Μπάρκα στο
τέρμα, τους Λαμπρόπουλο και Κο-
λοβέτσιο στόπερ, τον Μπακάκη στο
δεξί και τον Βινίσιους στο αριστερό
άκρο της άμυνας, τους Γιόχανσον
και Αϊντάρεβιτς στον άξονα, τον Μάν-
ταλο αριστερά, τον Χριστοδουλόπουλο
δεξιά και δύο κλασικούς φορ μπρο-
στά. 

Με τον Γκάλο απόντα και τον
Βράνιες έτοιμο μεν αλλά πιθανότατα
να παίρνει ανάσες, ο Μπακάκης επα-
νέρχεται στη θέση του δεξιού μπακ,
ενώ ο Βινίσιους θα παίξει για πρώτη
φορά βασικός αντί του Ντίντακ, που
κι αυτός θα ξεκουραστεί μετά από
καιρό, όπως (λογικά) και ο Σιμόες.
Για τα άκρα της επίθεσης υποψη-
φιότητα θέτει και ο Βάργκας, ενώ
σημειώνεται πως δεν υπολογίζεται
ο τραυματίας Πατίτο. 

Είναι προφανές πως ο Χιμένεθ
θέλει λίγο να φρεσκάρει την ενδεκάδα
του ενόψει της ρεβάνς Κυπέλλου με
τον Πλατανιά την Τετάρτη, αλλά και
των δύσκολων αγώνων που ακο-
λουθούν στο πρωτάθλημα. Γι‘ αυτό
και χθες κάλεσε όλους τους παίκτες
του να είναι σε εγρήγορση.

Τα σχέδια του Ιβάν Σαββίδη
ΠΑΟΚ Ρίχνει κι άλλο χρήμα ο ιδιοκτήτης του “Δικεφάλου” 

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό μίλησε ο Νίκος Καθάριος

Επίπεδο έχει ανέβει ο Πανιώνιος, σύμ-
φωνα με τον Νίκο Καθάριο. Ο Έλληνας
μεσοεπιθετικός των «κυανέρυθρων»
μίλησε στη NOVA για το ματς με τον
Ολυμπιακό, αναφερόμενος στη δυσκο-
λία του, ενώ ευχήθηκε στον πρώην
συμπαίκτη του, Καρίμ Ανσαριφάρντ,
καλή επιτυχία στην συνέχεια της κα-
ριέρας του. 

Αναλυτικά: 

Για τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν
για τον Πανιώνιο: «Είναι πολύ σημαντικό
ότι έχουμε ανέβει ένα επίπεδο. Την πρώτη
χρονιά που είχα έρθει στον Πανιώνιο,
ήμασταν σε μια δύσκολη φάση, καθώς
καταφέραμε να σωθούμε στο τέλος. Μόνο
ευχάριστο είναι το γεγονός ν’ ανεβαίνεις
επίπεδο και να σταθεροποιείσαι εδώ και

δύο χρόνια στην πεντάδα. Θέλουμε να
συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να κα-
ταφέρουμε να γίνει συνήθεια αυτό».
Για το γεγονός ότι είναι δεύτεροι: «Θε-

ωρώ πως μόνο τυχαίο δεν είναι όλο αυτό,
ότι την τελευταία διετία είμαστε σταθερά
μέσα στην πεντάδα και τόσο ψηλά. Μέσα
από τη δουλειά και με το κεφάλι σκυμμένο

συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε. Είναι
ευχάριστο όπως είπα. Εύχομαι να συνε-
χίσουμε έτσι και μείνουμε εκεί». 
Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό:
«Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και
για τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός μετά
το κακό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ θα θέλει
να κερδίσει. Εμείς θα δουλέψουμε σκλη-
ρά για να πάρουμε ό,τι καλύτερο στο
Καραϊσκάκη». 
Για τον αντίπαλο, πλέον, Καρίμ Αν-
σαριφάρντ: «Είναι ένας πρώην συμ-
παίκτης μας και του ευχόμαστε τα κα-
λύτερα στη νέα του ομάδα. Μέσα στο
γήπεδο δεν θα υπάρχουν φιλίες. Κοιτάμε
ο καθένας την ομάδα του. Του εύχομαι
να έχει μια καλή πορεία γιατί το αξίζει.
Είναι ένα πολύ καλό παιδί και ένας
πολύ καλός ποδοσφαιριστής».

«Δουλέψαμε σκληρά για να πάρουμε το καλύτερο»

«Επικίνδυνος ο Πανιώνιος, πρόκληση το Γιουρόπα»
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Για το σημερινό ντέρμπι κορυφής, αλλά και για τη μάχη με την Μπεσίκτας μίλησε ο Ντα Κόστα
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Π
ρακτικά, το πράσινο χρώμα

είναι από τα λιγότερο συ-
νηθισμένα στις ομάδες ανά
την Ευρώπη (σε σύγκριση
με το κόκκινο, το μπλε κτλ).

Υπήρχε μία εποχή, ειδικά στη δεκαετία
του ‘70, όπου οι λίγες πράσινες ομάδες
ήταν πρωταγωνίστριες και κυρίαρχες. Οι
πλείστες από αυτές βρίσκονται, με την
πάροδο του χρόνου, σε πτωτική τάση.
Υπάρχουν, καταρχάς, τα δύο παραδείγματα
με τον Παναθηναϊκό και την Ομόνοια,
που τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να
σηκώσουν κούπες και σαφώς οι πορείες
τους διαφέρουν κατά παρασάγκας από
προηγούμενες δεκαετίες. Υπάρχουν όμως
και άλλες. Ορισμένες που διήνυσαν εποχές
απόλυτης ισχύος, άλλες που πέρασαν
περιόδους μεγάλης επιτυχίας και που
σήμερα δεν πρωταγωνιστούν ή κατακτούν
σποραδικά κάποιο τρόπαιο.  

Ραπίντ Βιέννης. Κλασική πράσινη
ομάδα με 32 πρωταθλήματα (πολυνίκης),
αλλά φέτος κλείνει δεκαετία μακριά από
την κορυφή και μετρά μόνο 3 κατακτή-
σεις την τελευταία εικοσαετία. Την ίδια
στιγμή κατέκτησε το τελευταίο (από τα
14) κύπελλό της πριν από 22 χρόνια.
Όσο η υπόθεση τίτλος στην Αυστρία
ήταν ανάμεσα σ' αυτήν και την Αούστρια
τα πήγαινε μια χαρά. Από την ώρα που
ξεπετάχτηκε κάποια στιγμή η Στουρμ
Γκρατς και κυρίως μετά την εμφάνιση
των ομάδων του Σάλτσμπουργκ (η ομώ-
νυμη ομάδα και μετά η Ρεντ Μπουλ), η
Ραπίντ πέρασε σε 2η μοίρα. 

Όταν λέγαμε γαλλικό ποδόσφαιρο
τη δεκαετία του ‘70 και αρχές του ‘80,
εννοούσαμε Σεντ Ετιέν. Πήρε 9 πρωτα-
θλήματα σε διάστημα 15 ετών και, μέχρι
σήμερα, είναι η μόνη γαλλική ομάδα
με διψήφιο αριθμό πρωταθλημάτων.
Είχε στις τάξεις της τους κορυφαίους
Γάλλους παίκτες, όπως ο Μπερετά, τα
αδέλφια Ρεβελί, ο Ζαμβιόν, ο Ροστό και
φυσικά ο Πλατινί. Το 1981 πήρε το
10ο, στη συνέχεια μπλέχτηκε σε ένα
σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο και, από
τότε, δεν συνήλθε. Πέρασε και από τη
2η κατηγορία σε μερικές περιπτώσεις.
Σταθεροποιήθηκε στην τρέχουσα δε-
καετία. Κάνει κάποιες καλές πορείες τα
τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα, βγαί-
νει Ευρώπη, αλλά μέχρις εκεί. 

Πέντε πρωταθλήματα και μία ομάδα
που την απολάμβανες. Η Γκλάντμπαχ
της δεκαετίας του ‘70, τα έβαζε στα ίσα
και συνήθως υπερτερούσε της Μπάγερν.
Αλλά πάνε 40 χρόνια από τότε που σή-
κωσε το τελευταίο της πρωτάθλημα (και
21 από το τελευταίο κύπελλο). Σε 4 δε-
καετίες τράβηξε πολλά, έγινε κάποια στιγ-
μή ασανσέρ μεταξύ 1ης και 2ης κατηγο-
ρίας. Είχε εποχές με εκλάμψεις (όπως
την τελευταία τριετία), αλλά τίποτα παρα-
πάνω. Πιθανόν κάποιος να πει ότι η
Γκλάντμπαχ δεν είναι κλασικά 2η ομάδα
και πως σήμερα δεν έχει πράσινο στις
εμφανίσεις της. Όμως σχεδόν σε όλη την
ιστορία της, η στολή της ήταν λευκή με
πράσινο (όπως και σε άλλες ομάδες) και
η 2η έχει ως βασικό χρώμα το πράσινο.  

Η Βέρντερ Βρέμης δεν έχει φυσικά
την αίγλη των περισσοτέρων ομάδων
του ρεπορτάζ, αλλά από τα μέσα της δε-
καετίας του ‘80 έγινε και έμεινε μία
ομάδα 1ης γραμμής. Πήρε πρωταθλή-
ματα (3), διεκδίκησε μέχρι τέλους άλλα
7, κατέκτησε πέντε κύπελλα, σήκωσε
το Κύπελλο Κυπελλούχων, έκανε αξιό-
λογες παρουσίες στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Έχει όμως χρόνια να πάρει τίτλο και την
τελευταία πενταετία έχει γίνει, από ομάδα
της 1ης γραμμής, ένα συγκρότημα με-
τρίων δυνατοτήτων, που πασκίζει να
κρατηθεί στην 1η κατηγορία. 

Κλασική πράσινη ομάδα είναι η Φε-
ρεντσβάρος στην Ουγγαρία. Το περσινό
νταμπλ έβαλε τέλος σε μία πολυετή πε-
ρίοδο αποτυχιών και σοβαρών οικονο-
μικών προβλημάτων και η όλη της πο-
ρεία τη χρονιά 2015-16 ήταν σημάδι
για την απαρχή μίας νέας κυριαρχίας.
Αλλά αυτήν τη στιγμή είναι 4η και πολύ
δύσκολα θα κάνει... μπακ-του-μπακ. 

Η Σπόρτινγκ  Λισαβόνας έχει μερικές
έντονες ευρωπαϊκές παρουσίες τα τε-
λευταία χρόνια και ένα καταπληκτικό
φυτώριο παικτών, αλλά πρακτικά δεν
έχει καταφέρει να επιστρέψει στις μέρες
της δόξας. Μέχρι το 1982 ήταν η 2η σε
κατακτήσεις πρωταθλημάτων, ο κύριος
ανταγωνιστής της Μπενφίκα. Τα τελευταία
35 χρόνια έχει πάρει, λοιπόν, μόνο δύο
πρωταθλήματα (από τα 18 συνολικά που
κατέκτησε) και σίγουρα είναι σε 3η μοίρα,
στη σκιά της Πόρτο και της Μπενφίκα. 

Η Μακάμπι Χάιφα έγινε 1η δύναμη
στο Ισραήλ την προηγούμενη δεκαετία,
αλλά σταδιακά αυτή η υπεροχή της
σβήνει. Έχει έξι χρόνια να πάρει πρω-
τάθλημα και η κατάκτηση του κυπέλλου
την περσινή χρονιά δεν αλλάζει τη φθί-
νουσα πορεία της.  

Παραδείγματα υπάρχουν και σε μι-
κρά πρωταθλήματα. Η μαλτέζικη Φλω-
ριάνα κατέκτησε το τελευταίο  από τα
25 πρωταθλήματα το 1993. Στις δύο
χώρες με έντονο πράσινο, τις δύο Ιρ-
λανδίες, κάτι πάλι δεν πάει καλά. Στη
Βόρεια πλευρά η κλασική πράσινη ομά-
δα, η Γκλέντοραντ, είναι χωρίς τίτλο
πρωταθλήματος από το 2009, απέναντι
η Σάμροκ από το 2011.  Και ας είχε μία
καλή πορεία στο Γιουρόπα Λιγκ. 

Ανάποδα

Την ίδια ώρα που οι πλείστες πράσινες
ομάδες ζορίζονται, υπάρχει μία που ξε-
πετάχτηκε τα τελευταία χρόνια και τα
πάει θαύμα. Ο λόγος για τη βουλγαρική
Λουντογκόρετς. Θα σταθούμε και λίγο
στη Ζάλγκιρις Λιθουανίας. Όλοι ανέμε-
ναν, μετά την ανεξαρτησία της χώρας,
να είναι η νο1 ομάδα. Πήρε αρχικά δύο
πρωταθλήματα, αλλά στη συνέχεια κα-
ταποντίστηκε. Επανήλθε δριμύτερη και
μετρά τέσσερεις συνεχόμενους τίτλους
από το 2013 μέχρι πέρσι. 

Οι εξαιρέσεις

H Σέλτικ και η Βίσλα είναι βασικά οι μο-
ναδικές εξαιρέσεις. Η Σέλτικ ουσιαστικά
δεν είχε περίοδο μεγάλης κρίσης, αλλά
στη Σκοτία υπάρχει η ιδιάζουσα κατά-
σταση, όπου οι «Κέλτες» μαζί με τη Ρέιν-
τζερς ήταν πολλά επίπεδα πάνω από
τους άλλους (πλην της μικρής περιόδου
που ξεπετάχτηκε η Αμπερτίν επί Φέργ-
κιουσον). Ο καταποντισμός και η απο-
δυνάμωση της Ρέιντζερς έκανε πλέον
τη Σέλτικ απόλυτη κυρίαρχο. Η διαφορά
έγκειται στο ότι η Σέλτικ ήταν κάποτε
θηρίο και στην Ευρώπη, σήμερα όμως
έχει περιορισμένες δυνατότητες. Στην
Πολωνία, η Λέγκια δεν είναι η 1η σε τίτ-
λους ομάδα, αλλά είναι το ποδοσφαιρικό
σήμα κατατεθέν της χώρας. Μάλιστα, η
ομάδα της Βαρσοβίας διάγει την καλύτερή
της ιστορικά περίοδο, αφού παρά την
αίγλη της δεν είχε ανάλογες επιτυχίες
πριν εισέλθουμε στον 21ο αιώνα.
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Ενημέρωση

Οι πλείστες ομάδες που έχουν σαν κύριο χρώμα τους το πράσινο και

που κάποτε μεγαλουργούσαν, βρίσκονται σε περίοδο πτώσης ή και κρίσης

Τα πράσινα μεγαλεία,
που γίνονται αναμνήσεις

Ο Πλατινί στα

1990 με τη

φανέλα της

τότε κραταιάς

Σεντ Ετιέν.

Η μεγάλη

Γκλάντμπαχ στα

μέσα της

δεκαετίας του ‘70. 

Η Βέρντερ του Ότο

Ρεχάγκελ,

Κυπελλούχος

Ευρώπης στα

1992.

Η Ραπίντ, φιναλίστ

στον τελικό του

Κυπέλλου

Κυπελλούχων το

1985. 
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Ποδόσφαιρο Διεθνή 

Το καλοκαίρι η Σεβίλη πήρε το δεξί
μπακ της Εθνικής Αργεντινής, έναν παί-
κτη που κατέκτησε το Copa Libertadores
με τη Ρίβερ Πλέιτ και ξέρει από ντέρμπι,
καθώς έχει παίξει αρκετές φορές στο
μεγαλύτερο ντέρμπι του πλανήτη, αυτό
με την Μπόκα Τζούνιορς. Το πρώτο
του γκολ το είχε πετύχει στον πρώτο
γύρο, χαρίζοντας στη Σεβίλη τη νίκη
στο ντέρμπι με την Μπέτις (1-0) και

ήταν ο ήρωας και στο ματς του δεύτερου
γύρου, καθώς ισοφάρισε σε 1-1 στο 56’,
απαντώντας στο τέρμα του Ντουρμπίσι
από το 36’. Τη μεγάλη ανατροπή ολο-
κλήρωσε στο 76’ ο Ιμπόρα, με τη Σεβίλη
να προσπερνά την Μπαρσελόνα και να
πιάνει στην κορυφή τη Ρεάλ Μαδρίτης!
Βέβαια, η Ρεάλ έχει δύο ματς λιγότερα.

Με ανατροπή κέρδισε επίσης με 2-
1 η Αλαβές τη Βαλένθια.

Αν και βρισκόταν σε εξαιρετική κα-
τάσταση, το ταξίδι του Παναθηναϊκού
στην Ξάνθη και η επιστροφή του Μαρί-
νου Ουζουνίδη στην πόλη όπου έκανε
καριέρα και σαν παίκτης και σαν προ-
πονητής είχε αρνητικό τέλος. Ένα εξαι-
ρετικό γκολ στο 67’ από τον Βασιλακάκη
χάρισε τη νίκη στην ακριτική ομάδα. 

Με δύο γκολ του Γιακουμάκη και

ένα του Μουνάφο ο Πλατανιάς κέρ-
δισε άνετα με 3-0 τον Αστέρα Τρίπο-
λης. Η Κέρκυρα με τον Παναιτωλικό
«κόλλησαν» στο 0-0, σε μία αναμέ-
τρηση με δοκάρι, χαμένο πέναλτι κι
αρκετές μεγάλες ευκαιρίες.«Ήρωες»
για τις δύο ομάδες οι τερματοφύλακες
Φώτης Κουτζαβασίλης και Δημήτρης
Κυριακίδης.

Πιστή στο ραντεβού της με την ετήσια
ταπείνωση του Αμβούργου εμφανίστηκε
η Μπάγερν στο Μόναχο. Για έβδομη
σερί χρονιά, οι Βαυαροί όχι απλά έφτασαν
στο «τρίποντο», αλλά το έκαναν και με
εντυπωσιακό σκορ. Στο χιλιοστό επαγ-
γελματικό παιχνίδι του Κάρλο Αντσελότι
ως προπονητή, οι παίκτες τού χάρισαν
ένα θριαμβευτικό 8-0 απέναντι στη μο-
ναδική ομάδα της Bundesliga που δεν
έχει απουσιάσει ούτε μία σεζόν από την
κατηγορία. Την περσινή σεζόν, το σκορ
του αντίστοιχου αγώνα ήταν 5-0, ενώ
δύο χρόνια νωρίτερα 8-0. Το 2013-
2014 το Αμβούργο είχε καταφέρει να...
αντισταθεί, χάνοντας... μόλις με 3-1, ωστό-
σο την αμέσως προηγούμενη χρονιά
είχε γνωρίσει τη συντριβή με 9-2. Συ-
νολικά, στα τελευταία επτά Μπάγερν -
Αμβούργο για το πρωτάθλημα, οι γη-
πεδούχοι έχουν σκοράρει 44 φορές και
οι φιλοξενούμενοι μόλις τρεις. Ο Ρόμπερτ
Λεβαντόφσκι ήταν εξαιρετικός σκορά-
ροντας τρεις φορές, ενώ τα τέσσερα από
τα 8 γκολ σημειώθηκαν σε διάστημα
15 λεπτών (54’-69’).

Με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο
να ανοίγει το σκορ και τον Πιέρ Εμερίκ
Ομπαμεγιάνγκ να πετυχαίνει τα δύο
επόμενα γκολ, η Ντόρτμουντ νίκησε 3-
0 στο Φράιμπουργκ, ενώ η Λειψία επι-
κράτησε της 3-1 της Κολωνίας και δια-
τηρήθηκε στο -5 απ’ την Μπάγερν.

Αποτελέσματα: 

Μπάγερν - Αμβούργο 8-0 

(17’ Βιδάλ, 24’ πέν., 42’, 54’ Λεβαντόβσκι, 56’

Αλάμπα, 65’ και 69’ Κομάν, 87’ Ρόμπεν)

Λεβερκούζεν - Μάιντς 0-2 

(3’ Μπελ, 11’ Εζτουναλί)

Ντάρμστατ - Άουγκσμπουργκ 1-2

(47’ Χέλερ / 55’ πέν. Φέρχαχ, 85’ Μπομπαντίγια)

Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ 0-3 

(13’ Παπασταθόπουλος, 55’ και 70’ Ομπαμεγιάνγκ)

Λειψία - Κολωνία 3-1 

(5’ Φόρσμπεργκ, 34’ αυτ. Μάροχ, 65’ Βέρνερ /

53’ Οσάκο)

Κυριακή

Ίνγκολστατ - Γκλάντμπαχ (16:30)

Σάλκε - Χόφενχαϊμ (18:30)

Σωστός οδοστρωτήρας η Μπάγερν 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Διέλυσε (για πολλοστή φορά) το Αμβούργο στο Μόναχο με 8-0

Σ
ε ένα ματς στο οποίο ο Φάμ-

πρεγας γιόρτασε τη συμπλή-
ρωση 300 αγώνων στην Pre-
mier League με γκολ και στο
ημίχρονο έκανε την εμφάνισή

του ο «Θρύλος» του κλαμπ Φρανκ Λάμ-
παρντ, η Τσέλσι νίκησε τη Σουόνσι και
ξέφυγε στο +11 από τη Σίτι. Οι «Μπλε»,
που έχουν αγώνα περισσότερο, είδαν
τους Ουαλούς να ισοφαρίζουν στο τέλος
του πρώτου μέρους και να τους βάζουν
δύσκολα, όμως χάρη σε 3... ισπανικά γκολ
(Φάμπρεγας, Πέδρο, Ντιέγο) έκαναν τη
δουλειά 12 αγωνιστικές πριν κόψουν το
νήμα. Η Τσέλσι προηγήθηκε στο 19’ με
τον Φάμπρεγας, έχασε μεγάλες ευκαιρίες
και, κόντρα στη ροή, η Σουόνσι ισοφάρισε
στο 45’. Ευκαιρίες, δοκάρι για την Τσέλσι
και διαιτητικό λάθος (πέναλτι σε χέρι του
Αθπιλικουέτα στο 69’) η εικόνα της επα-
νάληψης. Στο 72’ ο Πέδρο νίκησε από
μακριά τον Φαμπιάνσκι και στο 84’ ο
Ντιέγο Κόστα με βολέ πέτυχε το 3-1 και
έφτασε τα 16 γκολ στο πρωτάθλημα. 

Η Γουέστ Μπρομ, η οποία είναι από
τις πλέον φορμαρισμένες στο Νησί, βρέ-
θηκε πίσω στο σκορ, όμως έκανε πολύ
γρήγορα την ανατροπή, για να φτάσει
στη νίκη με 2-1 επί της Μπόρνμουθ. Η
Έβερτον βρίσκεται στα καλύτερά της
και με τη νίκη με 2-0 επί της Σάντερλαντ
έφτασε τα εννέα διαδοχικά ματς δίχως
ήττα (6 νίκες, 3 ισοπαλίες). Το Κρύσταλ
Πάλας-Μίντλεσμπρο ήταν από τα λε-
γόμενα «εξάποντα». Και αυτό το πήραν
οι γηπεδούχοι. Ο Φαν Άανχολτ πλάσαρε
στη γωνία από το ημικύκλιο και χάρισε
στους «Αετούς» το υπερπολύτιμο 1-0.
Με αυτήν τη νίκη η Πάλας βρέθηκε
εκτός επικίνδυνης ζώνης, ρίχνοντας
μέσα σε αυτήν τη Λέστερ. 

Η Χαλ δεν κατάφερε να βγει από τη
ζώνη του υποβιβασμού καθώς, παρότι
προηγήθηκε προς το τέλος του αγώνα,

ισοφαρίστηκε σε 1-1 από την Μπέρνλι. 

Τα αποτελέσματα

Τσέλσι - Σουόνσι 3-1 

(19’ Φάμπρεγας, 72’ Πέδρο, 84’ Ντιέγο Κόστα /

45’ Γιορέντε)

Κρύσταλ Πάλας - Μίντλεσμπρο 1-0 

(34’ Φαν Άανχολτ)

Έβερτον - Σάντερλαντ 2-0 

(40’ Γκουέιγ, 80’ Λουκακού)

Χαλ - Μπέρνλι 1-1 

(72’ πέν. Χάντλστοουν / 76’ Μάικλ Κιν)

Γουέστ Μπρομ - Μπόρνμουθ 2-1 

(10’ Ντόσον, 22’ ΜακΌλεϊ / 5’ πέν. Κινγκ)

Κυριακή

Τότεναμ - Στόουκ (15:30)

Δευτέρα

Λέστερ - Λίβερπουλ (22:00)

Καθάρισε η τριάδα από την Ισπανία
ΑΓΓΛΙΑ Φάμπρεγας, Πέδρο και Κόστα οδήγησαν την Τσέλσι σε δύσκολη νίκη επί της Σουόνσι

ΙΣΠΑΝΙΑ Με ανατροπή η Σεβίλη

ΕΛΛΑΔΑ Ανώμαλη προσγείωση για ΠΑΟ

Για το πρώτο τρόπαιο
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σαουθάμπτον συναντώνται το

απόγευμα (18.30) στο Ουέμπλεϊ και διεκδικούν τον τίτλο του

Λιγκ Καπ. Πέραν της αξίας του τροπαίου υπάρχει κι ένα επι-

πλέον δέλεαρ, αφού η ομάδα που θα κερδίσει θα εξασφαλίσει

το εισιτήριο για το Γιουρόπα Λιγκ της επόμενης χρονιάς. Υπάρ-

χει φυσικά και η «αναμέτρηση των προσωνυμίων». Από τη μία

οι «Διάβολοι» και από την άλλη οι «Άγιοι». 
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