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ΜΕ ΙΔΙΟ ΣΤΟΧΟ

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ 

ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 16:00 ΣΤΟ «ΑΝΤ. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ», ΜΕ ΤΗΝ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ. ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ. ΣΤΙΣ 17:00 Η ΑΕΛ 

ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟΝ ΕΡΜΗ, ΘΕΛΟΝΤΑΣ

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ. ΣΤΙΣ 18:00 

Η ΑΕΚ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ

ΤΗΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ 

ΦΑΒΟΡΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ.

ΣΕΛΙΔΕΣ 27-29 

ΠΑΛΙ ΑΦΕΝΤΙΚΟΠΑΛΙ ΑΦΕΝΤΙΚΟΠΑΛΙ ΑΦΕΝΤΙΚΟΠΑΛΙ ΑΦΕΝΤΙΚΟΠΑΛΙ ΑΦΕΝΤΙΚΟΠΑΛΙ ΑΦΕΝΤΙΚΟ

Ο ΑΠΟΕΛ ΝΙΚΗΣΕ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΜΕ 2-1 ΧΑΡΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΥΣΤΟΧΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΤΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑΛ, ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ 62
ΒΑΘΜΟΥΣ. ΟΙ «ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΙ» ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΛΕΪ-ΟΦ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ

ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ. Ο ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΥΣ 50 ΒΑΘΜΟΥΣ.
ΣΕΛΙΔΕΣ 32-33
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ΚωσΤησ σΤαυρίνίδησ 

Νίκη. Αυτός είναι ο αδιαπραγμάτευτος
στόχος του Απόλλωνα σήμερα στη Λάρ-
νακα κόντρα στην Ανόρθωση. Οι «κυα-
νόλευκοι» του Σωφρόνη Αυγουστή θέ-
λουν να κλείσουν την πρώτη φάση με
ένα ακόμα μεγάλο τρίποντο, που θα
τους δώσει την ευκαιρία στη συνέχεια
να διεκδικήσουν την κατάκτηση του
πρωταθλήματος. Η ψυχολογία των «κυα-
νολεύκων» είναι στο μάξιμουμ, προέρ-
χονται από τη μεγάλη νίκη επί του ΑΠΟ-
ΕΛ που τους έφερε σε απόσταση βολής
από την κορυφή, είναι 18 συνεχόμενα
παιγνίδια πρωταθλήματος αήττητοι, ενώ
με τον Σωφρόνη στον πάγκο έχουν πε-
τύχει 10 νίκες σε 11 αγώνες που έδωσαν. 

Όλα αυτά όμως δεν παίζουν ρόλο
στον σημερινό αγώνα. Το «Παπαδόπου-
λος» είναι μια δύσκολη έδρα για τη λε-
μεσιανή ομάδα. Από την τελευταία της
νίκη (1-0 την 1η Δεκεμβρίου 2014 με
γκολ του Σανγκόι) έχουν περάσει τρεις
αγώνες χωρίς νίκη και αυτό είναι κάτι
που θέλουν να σταματήσουν σήμερα.
Ξέρουν ότι απέναντί τους έχουν μια πολύ
καλή ομάδα που βρίσκεται σε εξαιρετική
αγωνιστική κατάσταση και αυτό μεγα-
λώνει ακόμα περισσότερο τη δυσκολία
του σημερινού αγώνα. Όμως ο Σωφρόνης
Αυγουστή προετοίμασε κατάλληλα τους
ποδοσφαιριστές του, έτσι ώστε να γνω-
ρίζουν τι τους περιμένει σήμερα για να
μπορέσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια
και να φθάσουν στο τρίποντο. 

Για τον τεχνικό του Απόλλωνα είναι
σημαντικό και σήμερα ο Απόλλωνας
να μπει δυνατά στο παιγνίδι, να γίνει
αφεντικό έχοντας την κατοχή της μπάλας
και φυσικά οι γραμμές της ομάδας να
έχουν ισορροπία. Δούλεψε με τους παί-

κτες του πάνω στο πλάνο που θεωρεί
ότι θα βοηθήσει την ομάδα σήμερα να
πάρει το ζητούμενο και τους τόνισε ότι
για να καταφέρουν τον στόχο τους θα
πρέπει να έχουν την ίδια αγωνιστικότητα
και το ίδιο πάθος με τα προηγούμενα

παιγνίδια τους. Στο «κυανόλευκο στρα-
τόπεδο» υπάρχει τεράστια αυτοπεποί-
θηση γιατί οι νίκες συνοδεύονται και
με καλές εμφανίσεις, ενώ υπάρχει και
συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα φέρουν
σε πέρας την αποστολή τους. 

Ο τεχνικός του Απόλλωνα δεν μπορεί
να υπολογίζει σήμερα στους τιμωρη-
μένους Ρομπέρ, Σακκέτι, Σαρδινέρο και
στους τραυματίες Μάγκλιτσα, Αγγελή
και Μακρίδη. Απουσίες πολύ σημαντι-
κές, όμως ο Απόλλωνας έχει αποδείξει
πως είναι ομάδα με βάθος και έχει την
ικανότητα να αναπληρώνει την κάθε
απουσία. 

Οι «κυανόλευκοι» θα παραταχθούν
και σήμερα με 4-2-3-1. Τερματοφύ-
λακας θα είναι ο Βάλε. Δεξιά ο Μάριο
Σέρτζιο. Αριστερά θα είναι ο Βασιλείου
και στο κέντρο της άμυνας οι Βινίσιους
και Κυριάκου. Αμυντικοί μέσοι θα είναι
σήμερα οι Σεμέδο και Μπεντόγια.
Μπροστά τους ο Ντα Σίλβα. Στο ένα
φτερό θα επιστρέψει ο Φώτης Παπου-
λής, ενώ στο άλλο θα είναι ο Ζοάο
Πέδρο. Για την κορυφή της επίθεσης
έχουν μοιρασμένες πιθανότητες οι Πίεχ
και Γκίε. Ο Αφρικανός προτιμήθηκε
την περασμένη Δευτέρα, όμως και ο
Πολωνός έχει δείξει ότι αποτελεί πολύ
αξιόπιστη λύση για την κορυφή της
«κυανόλευκης επίθεσης». 

Οι φίλοι του Απόλλωνα εξαφάνισαν
τα 923 εισιτήρια που είχαν στη διάθεσή
τους για τον σημερινό αγώνα εν ριπή
οφθαλμού, αφού υπάρχει μεγάλη δίψα
για τον τίτλο. Αναμένεται να συμπαρα-
σταθούν στους παίκτες τους με θερμό
τρόπο, δημιουργώντας ατμόσφαιρα «Τσι-
ρείου», για να τους βοηθήσουν και να
τους σπρώξουν προς τη νίκη, την οποία
αν πάρουν θα είναι ένα πολύ σημαντικό
βήμα προς τον στόχο τους. 

Έχει έναν αδιαπραγμάτευτο στόχο

Βασίλησ Τσίρόπόυλόσ 

Η Ανόρθωση ολοκληρώνει σήμερα τις
υποχρεώσεις της για την α' φάση του
πρωταθλήματος με το ντέρμπι στο «Αντ.
Παπαδόπουλος» στις 16.00 με τον Απόλ-
λωνα. Σαφώς ο μεγάλος στόχος, που
ήταν η είσοδος στην πρώτη εξάδα, έχει
επιτευχθεί, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι
πλέον η «Κυρία» θα παρουσιάζεται αδιά-
φορη στον θεσμό του πρωταθλήματος.

Απέναντι στον Απόλλωνα σήμερα ο
στόχος είναι ένας και μοναδικός. Η νίκη
και η κατάκτηση των τριών βαθμών.
Πολλοί μπορεί να υποστηρίξουν ότι δεν
έχει κίνητρα. Το αντίθετο, έχει και μάλιστα
αρκετά. Το πρώτο είναι να συνεχίσει τα
νικηφόρα της αποτελέσματα και μαζί
το αήττητό της που μετρά δέκα αγώνες.
Το δεύτερο κίνητρο είναι να σπάσει το
αήττητο του Απόλλωνα. Το τρίτο είναι
να πετύχει την πρώτη της νίκη σε ντέρμπι,
καθώς μέχρι τώρα μετρά πέντε ισοπαλίες
και ήττες. Κίνητρα επίσης είναι η ψυχο-
λογία, η συνέχιση του ενθουσιασμού
του κόσμου, αλλά και η διατήρηση της
πολύ καλής αγωνιστικής εικόνας της
ομάδας ειδικά ενόψει του κυπέλλου. Γι'
αυτούς και άλλους πολλούς λόγους
θέλει σήμερα η Ανόρθωση τη νίκη με
αντίπαλο τον Απόλλωνα. Ο Ρόνι Λέβι
έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές
θα παρουσιαστούν συγκεντρωμένοι και
να μη χαλάσουν όσα έχουν κτίσει εδώ
και δυο μήνες.

Ερωτηματικό το πλάνο

Η προετοιμασία της Ανόρθωσης ολο-

κληρώθηκε χθες. Η μοναδική απουσία
που μετρά ο Ισραηλινός προπονητής
είναι αυτή του Φύτου Κυριάκου, ο οποίος

συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα
τραυματισμού. Όλοι οι υπόλοιποι πο-
δοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεσή

του, αλλά άγνωστο είναι το αρχικό σχήμα
που θα παρατάξει στον σημερινό αγώνα.
Ενδεχομένως να δώσει χρόνο συμμε-

τοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν έχουν
πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και από
την άλλη να ξεκουράσει κάποιους άλ-
λους, οι οποίοι στους τελευταίους αγώνες
έδωσαν πάρα πολλά. Αν τελικά επιλέξει
αυτή τη φιλοσοφία ο Ρόνι Λέβι, τότε οι
Καμπρέρα, Κολούνγκα, Καλδερόν, Γιαν-
νούλης και Οικονομίδης χτυπούν την
πόρτα της 11άδας. 

Δυνατή παρουσία

Ο φίλαθλος κόσμος της Ανόρθωσης
είναι σαφώς ικανοποιημένος, τόσο
από την αγωνιστική εμφάνιση των πο-
δοσφαιριστών όσο και από το γεγονός
ότι θα αγωνιστεί στον α' όμιλο των
αναμετρήσεων των play off. Έχουν
στηρίξει την ομάδα τους σε πολύ με-
γάλο βαθμό, τέτοιο που φίλαθλοι άλλων
ομάδων με ανάλογες πορείες ενδεχο-
μένως να μην το έπρατταν. Σήμερα
στο «Αντ. Παπαδόπουλος» αναμένεται
πως θα βρεθούν πέραν των 5.000 φί-
λων της Ανόρθωσης. Το έργο τους,
συνηθισμένο. Στήριξη από το πρώτο
μέχρι το τελευταίο λεπτό και με στόχο
να πανηγυρίσουν μαζί με τους ποδο-
σφαιριστές μια νέα νίκη και την πρώτη
σε ντέρμπι.

Η προϊστορία
27/04/2016 ΑΝΟΡΘΩΣΗ- ΑΠΟΛΛΩΝ 1-1

23/01/2016 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ 3-2

16/05/2015 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ 3-1

01/12/2014 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ 0-1

18/05/2014 ΑΝΟΡΘΩΣΗ- ΑΠΟΛΛΩΝ 2-2

15/09/2013 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ 3-1 

20/01/2013 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ 0-0

10/12/2011 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ 2-0

20/11/2010 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ 1-2

28/03/2010 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ 2-0

Έχει πολλά κίνητρα για τη νίκη
Η Ανόρθωση υποδέχεται στις 16:00 στο «Αντ. Παπαδόπουλος» τον Απόλλωνα στο ντέρμπι της ημέρας 

Μόνο τους τρεις βαθμούς θέλει σήμερα ο Απόλλωνας με αντίπαλο την Ανόρθωση στη Λάρνακα
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Φ
αίνεται να είναι κον-

τή η μνήμη. Φυσικά
αυτό ισχύει στον
χώρο του ποδο-
σφαίρου και ειδικά

στις μεγάλες ομάδες που υπάρχει η
πίεση και ο ανταγωνισμός. Όμως,
θεωρούμε ότι η αναστάτωση που
υπήρξε στην ΑΕΛ μετά τις δυο κακές
εμφανίσεις και τις βαριές ήττες που
δέχθηκε από τον ΑΠΟΕΛ και την
Ομόνοια ναι μεν ήταν φυσιολογική,
αλλά παράλληλα ήταν και υπερβο-
λική. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη,
όμως να μη φτάνει σε σημείο τέτοιο...
σαν να χάθηκε όλος ο κόσμος. Είναι
κοντή η μνήμη στην περίπτωση της
ΑΕΛ, διότι ίσως κάποιοι να ξέχασαν
πού ήταν η ομάδα την περσινή αγω-
νιστική περίοδο και πού βρέθηκε
φέτος. Η ΑΕΛ είναι μέσα στους στό-
χους της, που είναι η έξοδος στην
Ευρώπη είτε μέσω πρωταθλήματος
είτε μέσω κυπέλλου. Ο απολογισμός
θα γίνει στο τέλος της αγωνιστικής
περιόδου. Ο Πάμπος Χριστοδούλου
ήταν ο προπονητής που οδήγησε
την ΑΕΛ στην πρώτη του θητεία στην
ομάδα στην κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος και κατάφερε με την επι-
στροφή να κάνει το μεγάλο... θαύμα.
Διότι κατόρθωσε να μαζέψει τα «ερεί-
πια» της περσινής σεζόν και να φτιάξει
μια δυνατή ομάδα, σε χρόνο-ρεκόρ.
Η ΑΕΛ βρήκε την αίγλη της. Έκανε
και πάλι περήφανο τον κόσμο της
και επέστρεψε ο ενθουσιασμός. Ο
Πάμπος Χριστοδούλου επιβεβαίωσε
ξανά ότι είναι ο προπονητής ανα-
μορφωτής της ΑΕΛ, μέσα από σκλη-
ρή και επαγγελματική δουλειά. Κα-
τάφερε με έναν χαμηλό προϋπολο-
γισμό να φτιάξει μια δυνατή ομάδα,
όπως αρμόζει στην Ιστορία της ΑΕΛ.
Οι φίλοι της, μετά την τραγική περσινή
πορεία, συνήθισαν φέτος στις «υψηλές
πτήσεις». 

Πρέπει, όμως, τώρα που ήρθαν

οι αποτυχίες και οι κακές εμφανίσεις
να μετρήσουν κι άλλα πράγματα.
Αυτό που αναφέραμε πιο πάνω. Δεν
πρέπει να είναι κοντή η μνήμη. Πρέ-
πει να υπάρχει η εκτίμηση και ο σε-
βασμός στο έργο του Πάμπου Χρι-
στοδούλου. Η ΑΕΛ έχει την ποιότητα
και θα επιστρέψει δυνατή και πιο
αποφασισμένη στη συνέχεια. Όλα
αυτά τα αναφέρουμε διότι, τις τελευ-
ταίες μέρες, ξέφυγε κάπως η κατά-
σταση στην ΑΕΛ. Έγινε συνάντηση
του Ανδρέα Σοφοκλέους με τον Πάμ-
πο Χριστοδούλου για να συζητήσουν
και να βρουν τι έφταιξε, έγιναν συ-
στάσεις στους ποδοσφαιριστές, ενώ
υπήρξε κι αρκετή μουρμούρα στις
τάξεις των φίλων της ομάδας. Η ΑΕΛ
είναι μεγάλη ομάδα και πάντα θα
υπάρχει πίεση. Όμως, έχουμε την
εντύπωση ότι αυτό που προέχει για
την ΑΕΛ τώρα είναι η ηρεμία και η
συσπείρωση. Η ΑΕΛ του Πάμπου
Χριστοδούλου δεν χάνει τόσο εύκολα
τη δυναμική της. Σίγουρα θα επα-
νέλθει και θα πάρει αποτελέσματα. 

Ο Πάμπος Χριστοδούλου έχει
όλα τα φόντα να κάνει ξανά την ΑΕΛ
πρωταγωνίστρια. Είναι ο προπονητής
που αγαπήθηκε με πάθος από τους
φίλους της ΑΕΛ. Αυτή η αγάπη και
η στήριξη πρέπει να παραμείνει και
ο σύλλογος θα βγει κερδισμένος. Η
ΑΕΛ είναι ταυτισμένη με τον Πάμπο
Χριστοδούλου. Διότι κατάφερε να
χαρίσει τόση χαρά στους φίλους της
με την κατάκτηση του τίτλου. Είναι ο
πιο πετυχημένος τεχνικός στη σύγ-
χρονη Ιστορία της ΑΕΛ. Όλα αυτά
πρέπει να μετρήσουν ακόμη και αν
η ΑΕΛ δεν πανηγυρίσει κάποιον
τίτλο. Άλλωστε κανείς δεν μίλησε
ποτέ για τίτλο, αλλά να γίνει η ΑΕΛ
ξανά δυνατή και ισχυρή. Έτσι είναι
τα πράγματα. Ίσως στη νέα σεζόν να
είναι διαφορετικοί οι στόχοι, εάν ο
Πάμπος Χριστοδούλου βρίσκεται
στα ηνία της τεχνικής ηγεσίας. 

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.

Κοντή 
μνήμη 

Σταράτα Γιάννης Παπαϊωάννου

Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των
δυο ομάδων ήταν τέτοια, κάτι που
είχε ως αποτέλεσμα η Δόξα να κυ-
ριαρχεί και η ΑΕΖ να έχει παθητικό
ρόλο. Το τελικό 4-0 για την ομάδα
του Σάββα Πουρσαϊτίδη κρίνεται δί-
καιο για τη Δόξα, η οποία θα μπορούσε
να σημειώσει και άλλα τέρματα. Σκό-
ρερ οι Φοφανά, Γκόμες, Μπραούλιο
και Κορομίνας. Με τη νίκη της αυτή
έφτασε στους 20 βαθμούς και για
πρώτη φορά στη φετινή περίοδο κα-
ταφέρνει να κατακτά τους τρεις βαθ-
μούς σε τρία συνεχή παιχνίδια. Από
την άλλη η ΑΕΖ στον τελευταίο της
αγώνα στην Α’ κατηγορία δεν έδειξε
κάτι το ιδιαίτερο. 

Πανέμορφο τέρμα

Στην πρώτη ευκαιρία που δημιουρ-
γήθηκε στον αγώνα και την οποία δη-
μιούργησε η ομάδα της Δόξας σημει-
ώθηκε τέρμα. Η ομάδα του Σάββα
Πουρσαϊτίδη κέρδισε φάουλ από πλάγια
θέση, με τον Γκόμες να εκτελεί στρώ-
νοντας την μπάλα στον Φοφανά, ο οποί-
ος με ένα εξαιρετικό σουτ έστειλε την
μπάλα στα δίκτυα γράφοντας το 0-1

για τη Δόξα. 
Το τέρμα αυτό απελευθέρωσε τους

ποδοσφαιριστές της Δόξας, οι οποίοι
συνέχιζαν να έχουν τον έλεγχο του
αγώνα, δημιουργώντας μάλιστα δυο -
τρεις ευκαιρίες για να σημειώσουν και
δεύτερο τέρμα.

Τα διπλασίασε

Στο 27’ ο δημιουργός του πρώτου τέρ-
ματος  Γκόμες έγινε εκτελεστής, γρά-
φοντας το 0-2 για την ομάδα της Δόξας.
Ύστερα από επίθεση διαρκείας και
αφού η μπάλα πέρασε από αρκετά πό-
δια, έφτασε στον Πορτογάλο ο οποίος
από το ύψος του πέναλτι με σουτ την
έστειλε στα δίκτυα της εστίας του Σω-
φρονίου.

Χαμένο πέναλτι

Στο 37’ η ομάδα της Δόξας κέρδισε
πέναλτι σε ανατροπή του Μπραούλιο.
Ωστόσο ο Κορομίνας δεν κατάφερε να
γράψει το 3-0, καθώς η μπάλα βρήκε
το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σω-
φρονίου.

Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή
Νικόλα Νεοκλέους για το α’ ημίχρονο

βρήκε δικαίως την ομάδα της Δόξας να
προηγείται με 2-0, ενώ θα μπορούσε
να φτάσει και σε τρίτο τέρμα αν ο Μπρα-
ούλιο ήταν εύστοχος από τα έντεκα βή-
ματα. Από την άλλη η ομάδα της ΑΕΖ
παρουσίασε πολλά προβλήματα σε όλες
τις γραμμές, χωρίς να μπορεί να γίνει
καθόλου απειλητική. 

Στην επανάληψη η εικόνα του αγώνα
δεν άλλαξε, με τη Δόξα να κυριαρχεί
απόλυτα. Μάλιστα στο 70’ με τον Μπρα-
ούλιο πέτυχε και τρίτο τέρμα δίνοντας
διαστάσεις θριάμβου στη νίκη. Στις
καθυστερήσεις του αγώνα η Δόξα ση-
μείωσε και τέταρτο τέρμα με τέταρτο
διαφορετικό σκόρερ. Αυτή την φορά
με τον Κορομίνας. 
Διαιτητής: Ν. Νεοκλέους
Σκόρερ: Φοφανά 6’, Γκόμες 27’, Μπρα-
ούλιο 70’, Κορομίνας 90’+
αΕΖ: Σωφρονίου, Χρίστου (61’ Πανα-
γιώτου), Αντωνίου (16’ Φελισιέν), Στυ-
λιανού, Σκόπλιακ, Τζιμοτζί, Κατσής, Ντίμα,
Σεμέδο, Αντρέου, Πονσίνκοβιτς.
ΔΟξα: Νέγκρι, Ρεδόνδο, Φιγκουέρας,
Μπραούλιο, Κορομινάς, Παουλίνιο, Φο-
φανά, Λεονάρντο, Ενιφούλ, Πουτζουρής,
Γκουλόν.

papaioannou@dias.com

Η ατζέντα της εβδομάδας

Στις 4 Μαρτίου το 2002, πεθαίνει σε

ηλικία 62 ετών ο Velibor Vasovic,

ένας από τους μεγαλύτερους

Γιουγκοσλάβους ποδοσφαιριστές.

Ήταν αρχηγός του Άγιαξ στον τελικό

του Γουέμπλεϊ το 1971 με τον ΠΑΟ.

«Φεύγει» ο 
Velibor Vasovic 

ΔOξα Nίκησε με 4-0 την ΑΕΖ σημειώνοντας την τρίτη 
συνεχή νίκη στο πρωτάθλημα

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3
Με τρεις αγώνες ολοκληρώνεται η 26η

αγωνιστική του πρωταθλήματος CYTA.

Ανόρθωση-Απόλλων, ΑΕΛ-Ερμής και ΑΕΚ-

Αναγέννηση. Στην Ελλάδα ξεχωρίζει το

ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Π. Στην Αγγλία,

Τότεναμ-Έβερτον και Σάντερλαντ-

Μάντσεστερ Σ. 

ΤΡΙΤΗ 7/3
Επαναληπτικοί αγώνες στη φάση των «16»

στο Τσάμπιονς Λιγκ. Άρσεναλ-Μπάγερν Μ.

(1-5) και Νάπολι-Ρεάλ Μ.  (1-3).

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3
Επαναληπτικοί αγώνες στη φάση των «16»

στο Τσάμπιονς Λιγκ. Μπαρσελόνα-Παρίς

Σ.Ζ (0-4) και Μπορούσια Ντόρτμουντ-

Μπενφίκα (0-1). Επαναληπτικοί αγώνες για

την προημιτελική φάση του κυπέλλου

Κόκα-Κόλα. Δόξα-Ολυμπιακός (1-1) και

Ανόρθωση-ΑΕΚ (3-1).

Το πέτυχε για πρώτη φορά
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ απόψεις

Τ
ο ότι οι Άγγλοι είναι έτη φω-

τός μπροστά μας στο ποδό-
σφαιρο, αυτό το γνωρίζαμε.
Και δεν είναι μόνο σε αγω-
νιστικό επίπεδο, αλλά και

στο οργανωτικό κομμάτι και γενικά σε
ό,τι άπτεται θεμάτων βίας, γηπέδων και
φυσικά διαιτητών, οι οποίοι ούτε στη
Βρετανία είναι αλάνθαστοι(!). Απεναντίας,
κάνουν τόσα πολλά λάθη, που συχνά
βρίσκονται -έστω και για λίγο- στο επί-
κεντρο, αλλά βέβαια όχι στο σημείο να
τους… απειλούν προσωπικά οι οπαδοί.
Αυτό, όμως, που έγινε την Πέμπτη στο
Λονδίνο δεν έχει προηγούμενο. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο καμπά-
νιας εταιρείας στοιχημάτων σε συνερ-
γασία με τον Σύνδεσμο Διαιτητών, τρεις
παίκτες της Άρσεναλ έγιναν διαιτητές
για μια μέρα, για να καταλάβουν τις δυ-
σκολίες που μπορεί να έχει η εν λόγω
δουλειά και να περιορίσουν τις διαμαρ-
τυρίες τους. Οι παίκτες που επιλέχθηκαν
από τους «Κανονιέρηδες» ήταν ο Ολιβιέ
Ζιρού, ο Νάτσο Μονρεάλ και ο Πίτερ
Τσεχ, οι οποίοι εναλλάξ διαιτήτευσαν
είτε ως πρώτοι διαιτητές, είτε ως βοηθοί
έναν αγώνα μεταξύ ερασιτεχνικής ομάδας
και μιας ομάδας αποτελούμενης από
βετεράνους διαιτητές. 

Όπως δήλωσαν μετά το τέλος του
αγώνα, οι παίκτες ένιωσαν πραγματικά
μεγάλη πίεση, ενώ διαιτήτευαν έναν φι-
λικό αγώνα! Στην περίπτωσή μας μιλάμε
για αστέρια που αμείβονται με εκατομ-

μύρια στερλίνες κάθε εβδομάδα και
αγωνίζονται σε στάδια δεκάδων χιλιάδων
θεατών, όμως, τόνισαν ότι δεν βίωσαν
ποτέ αυτήν την πίεση… Στο τέλος συμ-
φώνησαν όλοι ότι πλέον θα σκέφτονται
δύο και τρεις φορές για το αν θα δια-
μαρτύρονται και σε ποιο βαθμό.

Στην Κύπρο πολλές φορές γίνονται
συζητήσεις για το αν πήγε καλά κάποιος
διαιτητής, αν όχι, και γενικά υπάρχει με-
γάλη πίεση. Φυσικά εδώ κάνουμε ολό-
κληρες εκπομπές, ώστε να υπερτονίσουμε
τα λάθη και τις απροσεξίες τους, κάτι
που δεν γίνεται τόσο εκτεταμένα στα
προηγμένα πρωταθλήματα. Και η νοο-
τροπία που έχουν όλες ανεξαιρέτως οι
ομάδες είναι να αναζητούν τα αίτια μιας
αποτυχίας τους πρωτίστως στον διαιτητή
της αναμέτρησης και δευτερευόντως
στην ίδια την ομάδα. Ψες διεξαγόταν το
ντέρμπι αιωνίων του κυπριακού ποδο-
σφαίρου ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και
την Ομόνοια. Την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές το αποτέλεσμα ήταν
άγνωστο, αλλά βάσει της μεγάλης συ-
ζήτησης που έγινε αυτή τη βδομάδα
για το αν θα έρχονταν ξένοι διαιτητές να
διαιτητεύσουν το παιχνίδι, είναι σίγουρο
ότι η πίεση θα έπεσε σίγουρα στον διαι-
τητή της αναμέτρησης, ο οποίος ασφαλώς
θα έκανε μικρά ή μεγάλα λάθη. Ας μην
βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας. Ας
μη χάνουμε την ουσία… Ας επικεντρω-
θούμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό
είναι το ποδόσφαιρο.  

ΠΕΜΠΤΗ 9/3
Πρώτοι αγώνες στη φάση των «16» του

Γιουρόπα Λιγκ, με το ενδιαφέρον να είναι

στραμμένο στο ΓΣΠ εκεί όπου ο ΑΠΟΕΛ

θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση

με αντίπαλο την Άντερλεχτ (20:00). 

ΠΕΜΠΤΗ 9/3
Τα υπόλοιπα παιχνίδια στη φάση των «16»

στο Γιουρόπα Λιγκ: Ολυμπιακός Π.-

Μπεσίκτας, Κοπεγχάγη-Άγιαξ,

Ροστόφ-Μάντσεστερ Γ., Θέλτα-

Κράσνονταρ, Σάλκε-Γκλάντμπαχ, Γκεντ-

Γκενγκ και Λιόν-Ρόμα. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3
Στην Ελλάδα, εκτός έδρας δοκιμασία για

τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει τον

Ηρακλή, ενώ ο Πανιώνιος υποδέχεται τη

Λάρισα. Στην Αγγλία ξεχωρίζει η

αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι-Στόουκ και

στην Ισπανία το παιχνίδι Σεβίλη-Λεγκάνες.

Κέρδισε και κρατά σταθερά την 3η 

προνομιούχο θέση ο Ολυμπιακός

ας επικεντρωθούμε στο αγωνιστικό

O Eυγενής Παναγιώτης Γρηγορίου

p.gregoriou@simerini.com

Sports

CYTAVISIONSPORTS 1
16:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ

CYTAVISIONSPORTS 7
17:00 ΑΕΛ - ΕΡΜΗΣ

CYTAVISIONSPORTS 2
18:00 ΑΕΚ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

NOVASPORTS 1
19:30 ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.

Οι επιλογές της ημέρας 

Τ
ρεις τεράστιες απώλειες με-

τρά το παγκόσμιο ποδό-
σφαιρο τις τελευταίες τέσ-
σερεις βδομάδες. Τρεις από
τους μεγαλύτερους ποδο-

σφαιριστές που γνώρισαν τα γήπεδα
και άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα
τους στις ομάδες που αγωνίστηκαν,
αλλά και στο άθλημα.

Ο Piet Keizer θα μνημονεύεται για
πάντα δίπλα στο όνομα του Γιόχαν
Κρόιφ ως εφάμιλλος σε αξία και φινέτσα
του «Ιπτάμενου Ολλανδού», με κά-
ποιους μάλιστα να τον θεωρούν ως
τον μεγαλύτερο Ολλανδό ποδοσφαι-
ριστή της ιστορίας. Σίγουρα, μαζί με
τον Κρόιφ συνέθεσαν, στη χρυσή πε-
ρίοδο του Άγιαξ των αρχών της δε-
καετίας του ‘70, το κορυφαίο ίσως επι-
θετικό δίδυμο που γνώρισαν τα πο-
δοσφαιρικά γήπεδα, αποτελώντας τον
μαέστρο και το πρώτο βιολί της ανε-
πανάληπτης ολλανδικής ορχήστρας. 

Ο Tommy Gemmel θα παραμείνει
απαραχάρακτα στην ιστορία ως ένας
από τους «γίγαντες» της μεγάλης ομάδας
της Σέλτικ της δεκαετίας του ‘60 και του
‘70, της πρώτης βρετανικής ομάδας

που κατέκτησε το Κύπελλο Πρωταθλη-
τριών το 1967. Μάλιστα, ο θεωρούμενος
από πολλούς ως ο κορυφαίος αριστερός
μπακ της εποχής του, ήταν εκείνος που
άνοιξε τον δρόμο προς τον θρίαμβο των
Κελτών επί της Ίντερ, ισοφαρίζοντας,
με ασύλληπτο σουτ, στον τελικό της Λι-
σαβόνας, ενώ με τις «πρωτόγνωρες»
για την εποχή επελάσεις του ως αμυν-
τικός από τα αριστερά, ήταν πάλι εκείνος
που αποδιοργάνωσε την αμυντική διά-
ταξη των Ιταλών. Ήταν ακόμα ο σκόρερ
της Σέλτικ τρία χρόνια αργότερα στον
χαμένο τελικό με τη Φέγενορντ!

Ο Raymond Kopa, κορυφαίος Ευ-
ρωπαίος ποδοσφαιριστής της Ευρώ-
πης το 1958, θα ανήκει για πάντα στο
Πάνθεον της μεγαλύτερης Ρεάλ της
ιστορίας, που τη δεκαετία του ‘50, με
αστέρια όπως τους Ντι Στέφανο, Πού-
σκας, Χέντο και τον ίδιο, κατέστησε το
όνομά της συνώνυμο του Κυπέλλου
Πρωταθλητριών. Ένας από τους με-
γαλύτερους μεσοεπιθετικούς όλων
των εποχών, που μαζί με Φοντέν, Πλα-
τινί, Ζιντάν, συνθέτουν την αδιαμφι-
σβήτητη αγία… τετράδα του γαλλικού
ποδοσφαίρου. 

Piet Keizer, Tommy Gemmel,
Raymond Kopa

Άποψη Μιχάλης Παπαδόπουλος 

papadopoulosm@simerini.com

ΜΙΚΡΕΣ ΚαΤΗΓΟΡΙΕΣ Ισοπαλία στην Αθηένου (3-3) για την πρωτοπόρο Αλκή

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε
χθες η δράση του Πρωταθλήματος Β’
Κατηγορίας. Στο ντέρμπι που έγινε
στην Αθηένου μεταξύ του Οθέλλου
και της Αλκής σημειώθηκαν έξι τέρ-
ματα και οι δύο ομάδες συμβιβάστη-
καν στο 3-3. Ο Ολυμπιακός προχώ-
ρησε με νίκη (2-0 τον Ακρίτα) και
διατηρείται σταθερά στην προνομιούχα
3η θέση.

*Στην Αθηένου, οι γηπεδούχοι άνοι-
ξαν το σκορ στο 13ο λεπτό με τον Γκριγ-
κλασβίλι και η Αλκή ισοφάρισε στο 26’
με τον Σέργιο Αβραάμ. Στο 40’ ο Ατόρνο
πέτυχε το 2-1 για τον Οθέλλο και στο
56’ ο Σέργιος Αβραάμ με πέναλτι ισο-
φάρισε εκ νέου για την Αλκή και στο
75’ της έδωσε προβάδισμα (3-2). Στο
82’ ο Λεμέσιος ισοφάρισε σε 3-3 για
τον Οθέλλο.

**Στο Μακάρειο Στάδιο ο Ολυμ-
πιακός νίκησε με 2-0 τον Ακρίτα Χλώ-
ρακας και διατήρησε το +5 από την τέ-
ταρτη της κατάταξης Αγία Νάπα και
παράλληλα πλησίασε την Πάφο που
αγωνίζεται σήμερα. Στο 27’ ο Τόρες
έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό
και στο 80’ ο Μάριος Πεχλιβάνης
πέτυχε το 2-0.

Νίκη της Αγίας Νάπας

Η αυλαία της 23ης αγωνιστικής άνοιξε
την Παρασκευή με την Αγία Νάπα να
κερδίζει στη Λακατάμια το ΘΟΪ με 3-1.
Η Αγία Νάπα κυνηγά όλες τις πιθανό-
τητες για κατάκτηση της τρίτης θέσης
και με τη νίκη της έφτασε στους 42 βαθ-
μούς.

*Το φινάλε είναι προγραμματισμένο
σήμερα με τον αγώνα μεταξύ των ομάδων
Πάφος FC - Ένωση Νέων Παρεκκλη-
σιάς.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 23ης
αγωνιστικής:
ΘΟΙ-ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 1-3

ΑΣΙΛ-ΠΑΕΕΚ 2-2

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.- ΑΣΣΙΑ 1-1

ΟΘΕΛΛΟΣ-ΑΛΚΗ 3-3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΚΡΙΤΑΣ 2-0

ΕΝΩΣΗ-ΕΝ.Α.Δ. 3-2

Σήμερα
ΠΑΦΟΣ F.C.-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ (15:30)

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η πρωτοπόρος Ξυλοτύμπου ηττήθηκε
με 3-2 εκτός έδρας τον Διγενή Ορόκλινης
στο ντέρμπι της αγωνιστικής, εκτός έδρας
αποστολή σήμερα για τον Χαλκάνορα
με αντίπαλο την Ελπίδα Ξυλοφάγου.

Ο Εθνικός Λατσιών που βρίσκεται

στην τέταρτη θέση της κατάταξης κέρδισε
την ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς με 3-1.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
ΕΘΝΙΚΟΣ Λ.-ΑΠΕΠ 3-1

ΜΕΑΠ-ΗΡΑΚΛΗΣ 3-4

ΛΕΙΒΑΔ./ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΕΝ 3-2

ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ.- ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 3-2

ΑΧΥΡΩΝΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3-0

Σήμερα
ΕΛΠΙΔΑ-ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ (15:30)

ΔΙΓΕΝΗΣ Μ.-ΠΕΓΕΙΑ 2014 (15:30)

Ε.Ν.Υ. ΥΨΩΝΑ-ΟΡΜΗΔΕΙΑ (15:30)

ΕΠΙΛΕΚΤΗ

Εκτός έδρας αποστολή για τον πρωτο-
πόρο του Πρωταθλήματος Ονήσιλο και
ισοπαλία 1-1 με την Αμαθούντα Αγίου
Τύχωνα.

Η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου νίκησε με 3-
2 την Κολώνη - Γεροσκήπου FC και ο
Φοίνικας Αγίας Μαρίνας με 1-0 την
Ελπίδα Αστρομερίτη.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
ΚΟΡΝΟΣ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 4-1

ΦΟΙΝΙΚΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ 1-0

ΑΠΕΑ-ΚΟΛΩΝΗ 3-2

ΛΕΝΑΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ 1-2

ΑΣΠΙΣ-ΔΟΞΑ ΠΑΛ. 2-3

ΑΜΑΘΟΥΣ-ΟΝΗΣΙΛΟΣ 1-1

ΚΟΥΡΡΗΣ-ΑΤΛΑΣ 1-0
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ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο στόχος της εξάδας χάθηκε για τον
Ερμή από την προηγούμενη αγωνι-
στική και οι «φτεροπόδαροι» στη ση-
μερινή δύσκολη εκτός έδρας αναμέ-
τρηση με την ΑΕΛ δεν έχουν ουσια-
στικά βαθμολογικά κίνητρα. Ωστόσο,
δεν θα πάνε απλά για περίπατο στο
Τσίρειο, καθώς στο σημερινό τελευταίο
παιχνίδι της κανονικής περιόδου, αλλά
και στα πλέι-οφ του Β' ομίλου που θα
ακολουθήσουν, θα κριθούν όλοι για
το αν θα συνεχίσουν και στη νέα πε-
ρίοδο. Το ίδιο βέβαια και η τεχνική
ηγεσία, με τον Κάρλο Κορμπεράν να
παίζει κι αυτός την παραμονή του. Ο
Ισπανός τεχνικός θέλει από τους παίκτες
του να μην αδιαφορήσουν στη συνέχεια
και να παλέψουν όλα τα παιχνίδια με
στόχο να τερματίσει ο Ερμής όσο πιο
ψηλά γίνεται στον Β' όμιλο. 

Όχι το ίδιο σκηνικό

Στον προηγούμενο αγώνα με την ΑΕΚ,
ο Ερμής βρέθηκε να χάνει 3-0 και
μετά αντέδρασε μειώνοντας σε 3-2.
Σήμερα με αντίπαλο την ΑΕΛ, ασφαλώς
δεν πρέπει να επαναληφθεί το ίδιο
σκηνικό. Η ομάδα της Αραδίππου, αν
θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτε-

λέσματα, πρέπει να κρατήσει καλά
στην άμυνα απέναντι σε μια ομάδα
που είναι διψασμένη για επιστροφή
στις νίκες και από κει και πέρα να κυ-
νηγήσει ένα γκολ. Ο Κορμπεράν δεν
υπολογίζει στον τιμωρημένο Μπά-
ουμαν (8 κίτρινες). Έτοιμος είναι ο
Μπενγκά, ενώ επανέρχεται ο Βρίισε.

Το τελευταίο της παιχνίδι στην Α' κα-
τηγορία στην τρέχουσα περίοδο θα
δώσει  σήμερα η Αναγέννηση. Η ου-
ραγός του πρωταθλήματος αντιμετω-
πίζει στη Λάρνακα την ΑΕΚ και το
βέβαιο είναι πως κλείνει τις υποχρε-
ώσεις της με μια πολύ δύσκολη απο-
στολή. Στον αγώνα του Α' γύρου η
ακριτική ομάδα είχε κάνει την έκπληξη
αποσπώντας ισοπαλία 1-1, αλλά σή-
μερα τα πράγματα είναι διαφορετικά,
καθώς αποδυναμώθηκε σημαντικά
η Αναγέννηση. Τελευταίοι που απο-

χώρησαν ήταν οι Βέσλεμ και Φουρ-
τάδο, οι οποίοι πήραν μετεγγραφή σε
ομάδα της Πολωνίας. Προηγουμένως
είχαν φύγει οι Μπριζίτο, Γιουσπασιάν,
Βιέρα, Χατζηγιαννακού, Νατσιόπουλος,
Κάλεζιτς, Ντιαλό, Μπαρπούδης. Τον
Γενάρη αποκτήθηκαν μόνο οι Ρίβας
και Κούντικ. Έτσι, ο Ζουβάνης Ζουβάνη
θα παρατάξει την ομάδα με ενδεκάδα
ανάγκης και θα ρίξει στον αγώνα αρ-
κετούς Κυπρίους με στόχο να σταθεί
η ομάδα αξιοπρεπώς απέναντι σε μια
ομάδα που κυνηγά τον τίτλο.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Με 11άδα ανάγκης

στο τελευταίο της ματς

ΕΡΜΗΣ Κίνητρο υπάρχει 

και δεν είναι βαθμολογικό

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Η επιστροφή στις νίκες είναι το μοναδικό
ζητούμενο για την ΑΕΛ σήμερα κόντρα
στον Ερμή. Η λεμεσιανή ομάδα θέλει το
τρίποντο για να αφήσει πίσω της τις κακές
εμφανίσεις και το σερί των τριών αγώνων
χωρίς τρίποντο, κάτι που έχει συμβεί για
πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα,
να γυρίσει σελίδα και να μπει στη β'
φάση του πρωταθλήματος με ανεβασμένη
ψυχολογία έτσι ώστε να κυνηγήσει την
υλοποίηση του στόχου της, που δεν είναι
άλλος από την έξοδο στην Ευρώπη. 

Οι ποδοσφαιριστές της λεμεσιανής
ομάδας έχουν αντιληφθεί ότι δεν υπάρ-
χουν περιθώρια για άλλους χαμένους
βαθμούς και είναι αποφασισμένοι να
δείξουν το καλό τους πρόσωπο, έτσι
ώστε να πάρουν τη νίκη. Άλλωστε αυτό
υποσχέθηκαν στον πρόεδρο στη συ-
νάντηση που είχαν την Παρασκευή. 

Ο Πάμπος Χριστοδούλου, από την
πλευρά του, προσπάθησε όλη την εβδο-
μάδα να διορθώσει τα κακώς έχοντα
στην ομάδα του, που ήταν πολλά στους
τελευταίους αγώνες και ταυτόχρονα να

ανεβάσει την ψυχολογία των παικτών
του ώστε να παρουσιαστούν παθιασμένοι,
κάτι που έλειψε από το προηγούμενα
τρία παιγνίδια. Ο τεχνικός της λεμεσιανής

ομάδας προσπάθησε την Παρασκευή
να αφαιρέσει την πίεση από τους ώμους
των παικτών του, τονίζοντας ότι αν τελικά
δεν πάρουν το εισιτήριο για την Ευρώπη,

δεν θα είναι αποτυχία. 

Εκτός Ντόσα, Αϊρόσα

Εκτός έμεινε και από τον σημερινό
αγώνα ο Ντόσα Τζούνιορ, ο οποίος δεν
κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό
του που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες
τρεις εβδομάδες. Σίγουρα είναι μια ση-
μαντική απώλεια για τη λεμεσιανή ομάδα,
αφού την έχει επηρεάσει σε μεγάλο
βαθμό στα προηγούμενα παιγνίδια. Δεν
υπολογίζεται για τη σημερινή αναμέ-
τρηση ούτε ο Αϊρόσα, ο οποίος είναι
εκτός με κίτρινες κάρτες. Τη θέση του
Τζούνιορ αναμένεται να πάρει ο Μιτρέα
και του Αϊρόσα ο Κυριάκου. Η προετοι-
μασία της ΑΕΛ ολοκληρώθηκε χθες και
το κλίμα έχει βελτιωθεί μετά την επίσκεψη
του Αντρέα Σοφοκλέους, αφού ναι μεν
τους έβαλε πρόστιμο, όμως ταυτόχρονα
τους υποσχέθηκε πριμ στις νίκες που
θα κάνουν στη συνέχεια.

Με αυτά τα δεδομένα η 11άδα της
ΑΕΛ σήμερα θα αποτελείται από τον
Ρομό στο τέρμα (επιστρέφει μετά την
απουσία του στον προηγούμενο αγώνα).
Δεξιά θα είναι ο Κυριάκου και αριστερά
ο Φορτούνα. Στο κέντρο της άμυνας οι

Μιτρέα και Λαφράνς. Στη μεσαία γραμμή
αναμένεται να αγωνιστούν οι Σοάρες,
Νικολάου και Πίτι, με τον Σαβανέ να
διεκδικεί τη θέση του Κύπριου μέσου,
στα φτερά πιθανότατα οι Γεωργιάδης
και Μέσκα και στην κορυφή της επίθεσης
ένας εκ των Αρουαμπαρένα ή Σάσι.
Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί και ο
Μπλάνκο, όμως από τη στιγμή που ο
Γεωργιάδης ξεπέρασε το πρόβλημα στη
μέση θα είναι αυτός που θα πάρει φανέλα
βασικού.

Άγνωστη η προσέλευση κόσμου

Είναι άγνωστο πόσος κόσμος θα βρεθεί
σήμερα στο πάνω διάζωμα της Ανατο-
λικής. αφού ολόκληρο το κάτω μέρος
θα είναι κλειστό λόγω της τιμωρίας που
της επέβαλε ο αθλητικός δικαστής. Και
αυτό γιατί ο κόσμος απογοητεύτηκε
πάρα πολύ από την εμφάνιση την πε-
ρασμένη εβδομάδα και την ήττα που
γνώρισε η ΑΕΛ στη Λευκωσία. Φυσικά
ένα μεγάλο μέρος των φίλων της θα
είναι στο γήπεδο για να δείξουν ότι στη-
ρίζουν την ομάδα και δεν αποκλείεται
τελικά να γεμίσει σε μεγάλο βαθμό η
κερκίδα της λεμεσιανής ομάδας. 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Έχοντας τον τίτλο του απόλυτου φαβορί,
η ΑΕΚ θα υποδεχθεί σήμερα την ουραγό
και καταδικασμένη σε υποβιβασμό Ανα-
γέννηση στην «ΑΕΚ Αρένα» (18:00)
και, όπως χαρακτηριστικά είπε και ο
Ιμανόλ Ιδιάκεθ, «είναι μια πολύ καλή
ευκαιρία για να βελτιώσει τη βαθμολο-
γική της θέση η ομάδα». Βεβαίως, η
ΑΕΚ θα πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρή
και πειθαρχημένη στον αγωνιστικό χώρο
για να πάρει τη νίκη, καθώς φέτος δεν
ήταν λίγες οι φορές που την πλήρωσε ή
που παραλίγο να την πάθει σε φαινο-
μενικά εύκολα παιχνίδια. Άλλωστε, στο
παιχνίδι του α' γύρου με την Αναγέννηση,
η λαρνακιώτικη ομάδα έπεσε θύμα έκ-
πληξης, μένοντας στη «λευκή» ισοπαλία,
ενώ μόλις την περασμένη αγωνιστική
μετέτρεψε ένα εύκολο παιχνίδι, με τον
Ερμή, σε ντέρμπι…

«Κλειδί» το γρήγορο γκολ

Σε καμία περίπτωση στην ΑΕΚ δεν αντι-
μετωπίζουν το σημερινό παιχνίδι ως «αγ-
γαρεία». Μπορεί η αντίπαλός τους να
έχει παραδοθεί και αποδυναμωθεί, αλλά
θα χρειαστεί οι παίχτες του Ιδιάκεθ να
πιάσουν υψηλά στάνταρ απόδοσης, ικα-
νοποιώντας και τον κόσμο τους που θα
πάει στην «ΑΕΚ Αρένα». Η λαρνακιώτικη
ομάδα έχει ανάγκη από μια μεγάλη νίκη,
ώστε να τονωθεί ψυχολογικά ενόψει της
δύσκολης ρεβάνς κυπέλλου με την Ανόρ-
θωση, όπου θα κυνηγήσει τις όποιες πι-
θανότητες για πρόκριση, αλλά και ενόψει
της β' φάσης του πρωταθλήματος. Είναι
μια καλή ευκαιρία να «ξεμπουκάρει» η
ομάδα μετά τα απανωτά δύσκολα παι-
χνίδια που έδωσε το αμέσως προηγού-
μενο χρονικό διάστημα και να μπει ανα-
νεωμένη στην τελική ευθεία της σεζόν,
διεκδικώντας μέχρι τέλους τον στόχο του

τίτλου. Θα επιδιώξει από τα πρώτα λεπτά
να ασκήσει πίεση στην αντίπαλό της που
θα αγωνιστεί με αμυντικογενή τακτική,
ώστε να φτάσει σε ένα γρήγορο γκολ, το
οποίο θα κάνει ακόμη πιο εύκολο το
έργο των παιχτών της ΑΕΚ.

Πλάνο με αλλαγές

Είναι δεδομένο ότι η τεχνική ηγεσία της
ΑΕΚ θα φρεσκάρει την ομάδα στο ση-
μερινό παιχνίδι, όχι μόνο γιατί το επι-
τρέπουν οι συνθήκες, αλλά και επειδή
ακολουθεί η ρεβάνς κυπέλλου με την
Ανόρθωση και αμέσως μετά η πρώτη
αγωνιστική των πλέι-οφ του πρωταθλή-
ματος. Ο τιμωρημένος Λαμπάν και ο
ανέτοιμος Τέτε δεν βρίσκονται στην απο-

στολή. Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ προσανατολί-
ζεται να δώσει φανέλα βασικού σε παίχτες
όπως οι Μιντίκκης, Χαραλαμπίδης, Μα-
λόκου και Μυτίδης. Πιθανότατα θα δια-
τηρηθούν στην ενδεκάδα ο Χαραλάμ-
πους και ο Χέφελ, ενώ δεν θα αποτελεί
έκπληξη αν δούμε βασικό ακόμη και
τον Τομάς, ο οποίος δηλώνει ετοιμοπό-
λεμος μετά τον τραυματισμό του. Με
όλα αυτά τα δεδομένα, οι προβλέψεις
για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο σημε-
ρινό παιχνίδι με την Αναγέννηση απο-
τελούν πραγματικό γρίφο. Τη θέση του
τιμωρημένου Λαμπάν θα πάρει σίγουρα
ο Μπόλιεβιτς ενώ κάτω από τα δοκάρια
ίσως δούμε για δεύτερη φορά φέτος
τον Χουάν Πάμπλο. 

Με σοβαρότητα
για τη 17η νίκη
ΑΕΚ Να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Αναγέννηση

ΑΕΛ Ψάχνει επάνοδο στις επιτυχίες μετά από τρία παιχνίδια

Νίκη για να ξορκίσει το κακό…
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ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

11’ Μόνος ο Σκούρτης απέναντι

στον Περόσεκ, πλάσαρε έξω.

13’1-0  Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι

για χέρι του Στόιτσεφ που ήταν στο

τείχος έπειτα από φάουλ. Το εκτέ-

λεσε ο Μάρτινς κι άνοιξε το σκορ.

18’ 1-1 Ο Γιαννακόπουλος ανέ-

τρεψε τον Χατζηβασίλη και από

τα 11 βήματα ο Πιντσέλι ισοφά-

ρισε.

30’ Κεφαλιά του Μαραγκουδάκη

έδιωξε σε κόρνερ ο Πρόσεκ.

32’ 2-1 Νέο πέναλτι για χέρι του

Κρατσούνοφ στην περιοχή. Ο Μάρ-

τινς πάλι ήταν εύστοχος.

34’ Ο Σκούρτης έχασε μεγάλη ευ-

καιρία πλασάροντας έξω.

38’ Σουτ του Κιπιάνι στο κάθετο

δοκάρι.

48’ Πλασέ του Ζελάγια αποκρού-

στηκε σε κόρνερ.

55’ Σουτ του Αντωνίου άουτ.

67’ Φάουλ του Πιντσέλι, έδιωξε με

γροθιές ο Γιαννακόπουλος.

69’ Μακρινό σουτ του Κιπιάνι έξω.

76’ Ο Γιαννακόπουλος είπε «όχι» σε

κοντινό πλασέ του Χατζηβασίλη.

82’ Σέντρα του Πιντσέλι και κεφα-

λιά του Ζελάγια στο οριζόντιο δο-

κάρι.

84’ 3-1 Νέο πέναλτι υπέρ του Άρη

για χέρι του Κρατσούνοφ. Ο Μάρ-

τινς ξανά ήταν εύστοχος.

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Νίκη και βαθιά ανάσα πήρε ο Άρης κερ-
δίζοντας με 3-1 τον Εθνικό στο «Τσίρειο».
Το ματς εξελίχθηκε σε… παράσταση για
πέναλτι -και τα τέσσερα γκολ σημειώθηκαν
από τα 11 βήματα- αφού ο διαιτητής Γ.
Νικολάου σφύριξε τέσσερεις φορές την
εσχάτη των ποινών. Ο Μάρτινς με χατ-
τρικ από την άσπρη βούλα ήταν ο σκόρερ
του Άρη που έφτασε τους 24 βαθμούς,
ενώ για τον Εθνικό που έμεινε στους 30
είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Πιντσέλι.

Απανωτά πέναλτι

Ο Άρης, ο οποίος «καιγόταν» περισσότερο
για τη νίκη, μπήκε επιθετικά στον αγώνα, ο
οποίος είχε καλό ρυθμό. Οι γηπεδούχοι
έχασαν ευκαιρίες, αλλά άνοιξαν το σκορ με
πέναλτι το οποίο λανθασμένα δόθηκε από
τον Γ. Νικολάου για χέρι του Στόιτσεφ. Ο
Μάρτινς ήταν εύστοχος και έκανε το 1-0
στο 13’. Δεν πρόλαβε να χαρεί το γκολ ο
Άρης καθώς ο Εθνικός ισοφάρισε με τον
ίδιο τρόπο, με πέναλτι δηλαδή, με τον
Πιντσέλι στο 18’. Ο Εθνικός, από τη στιγμή
που αντέδρασε γρήγορα στο γκολ που δέχ-
θηκε, ισορρόπησε για λίγο τον αγώνα. Όμως
και πάλι ένα πέναλτι από χέρι αμυντικού
του άλλαξε τις ισορροπίες. Δόθηκε σωστά
αυτήν τη φορά σε χέρι του Κρατσούνοφ
και ο Μάρτινς πάλι ήταν εύστοχος βάζοντας

μπροστά τον Άρη στο 32’. Οι φιλοξενούμενοι
προσπάθησαν να αντιδράσουν εκ νέου και
στο 38’ είχαν δοκάρι με τον Κιπιάνι.

Η επανάληψη

Ο Εθνικός ξεκίνησε κρατώντας πιο πολύ
μπάλα και επεδίωξε το γκολ της ισοφά-
ρισης. Αλλά ο Άρης μαζεύτηκε πίσω και
δεν άφησε πολλούς χώρους. Παράλληλα,
ο ρυθμός του αγώνα έπεσε κι έτσι δεν εί-
χαμε πολλές φάσεις όπως στο α’ 45λεπτο.
Πάντως, η προσφυγική ομάδα ήταν αυτή
που πλησίασε στο γκολ χάνοντας κλασική
ευκαιρία στο 76’, ενώ είχε δεύτερο δοκάρι
με τον Ζελάγια στο 82’.

Τέταρτο πέναλτι!

Και εκεί που πίεζε ο Εθνικός, ο Άρης κέρδισε
τρίτο πέναλτι και ο Μάρτινς έφτασε στο χατ-
τρικ ευστοχώντας ξανά (3-1), σφραγίζοντας
τη νίκη της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιώργος Νικολάου
ΒΟΗΘΟΙ: Χαρ. Χαραλάμπους, Χρίστος
Ε. Χρίστου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Γιαννακόπουλος/ Στόιτσεφ,
Χατζηβασίλης
ΑΡΗΣ: Γιαννακόπουλος, Παχίπης, Με-
νέντες, Θεοφίλου, Ράσμους, Γιούσεφ
(78’ Γκονζάλες), Μάρτινς, Σκούρτης (46’
Αντωνίου), Ευσταθίου, Μαραγκουδάκης,
Φράγκος (75’ Παναγή).
ΕΘΝΙΚΟΣ: Πρόσεκ, Στόιτσεφ, Κρα-
τσούνοφ, Κυπριανού (61’ Ιλουρίτζε), Φι-
λίποφ, Πιντσέλι, Κιπιάνι, Χατζηβασίλης,
Παπαγεωργίου, Ντόβμπνια, Ζελάγια.

Πήρε ανάσα στον... χορό των πέναλτι
Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» κέρδισε τον Εθνικό, σε παιχνίδι όπου ο διαιτητής σφύριξε 4 φορές την εσχάτη των ποινών

ΑΡΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 3-1

13’πέν., 32 πέν., 84’ πέν. Μάρτινς

/ 18’ πέν. Πιντσέλι
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Το ντέρμπι, η Άντερλεχτ και η Ευρώπη
Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν οι Τόμας Κρίστιανσεν και Άκης Ιωακείμ

Μια από τις σημαντικές νίκες της στο
φετινό πρωτάθλημα πέτυχε η Καρμιώ-
τισσα, η οποία επικράτησε εκτός έδρας
της Ν. Σαλαμίνας με 3-1 με μεγάλη ανα-
τροπή. Αυτό γιατί η γηπεδούχος ομάδα
άνοιξε το σκορ με τον Μακρίεφ, όμως
οι φιλοξενούμενοι έδωσαν τρεις φορές
απάντηση και, με τέρματα των Μπάρμ-
παρο, Δημητρίου και Πάσεκ, έφτασαν
στη νίκη. Δίκαιη επικράτηση της Καρ-
μιώτισσας, η οποία παρουσίασε πολύ
καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, ειδικά
στο β' ημίχρονο, ενώ αντίθετα απογοή-
τευσε η Ν. Σαλαμίνα, η οποία αποδοκι-
μάστηκε από τον κόσμο της. 

Η Καρμιώτισσα βρίσκεται πλέον
στους 27 βαθμούς, ενώ η Ν. Σαλαμίνα
παρέμεινε στους 31 βαθμούς. Η πρώτη
καλή στιγμή στον αγώνα σημειώθηκε
στο 6' από την ομάδα της Καρμιώτισσας
όταν ο Όρντος έπιασε το δυνατό σουτ,
όμως η μπάλα κατέληξε έξω. 

Η Ν. Σαλαμίνα απείλησε για πρώτη
φορά στο 19' όταν ο Εγγλέζου εκτέλεσε
το κόρνερ με τον Σκοπελίτη στο ύψος
του πέναλτι να πιάνει την κεφαλιά, με
την μπάλα, ωστόσο, να φεύγει λίγο έξω.
Στο 21' οι γηπεδούχοι έχασαν ακόμη
μια ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ.
Έγινε αρχικά η σέντρα από τα αριστερά
με τον Μπεμπέ στην καρδιά της άμυνας
της Καρμιώτισσας να κάνει το σουτ, με
την μπάλα να καταλήγει έξω.

Στο 23' η Ν. Σαλαμίνα κέρδισε πέναλτι.
Ο Σκοπελίτης αρχικά έκανε το σουτ, με
τον Καϊρίνο να αποκρούει ασταθώς και
στη συνέχεια τον Ντουντού να ανατρέπεται

από τον Βοσκανιάν. Σωστή ήταν η από-
φαση του διαιτητή Τιμόθεου Χριστοφή.
Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Μα-
κρίεφ γράφοντας το 1-0 για τη Ν. Σαλαμίνα.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη
φορά στο παιχνίδι στο 32'. Ο Αντάμοβιτς
έκανε τη σέντρα βρίσκοντας το κεφάλι
του Πόλιανετς, όμως ο τερματοφύλακας

της Ν. Σαλαμίνας Μιχαήλ ήταν σε ετοι-
μότητα και μπλόκαρε την μπάλα. 

Το τέλος του α' ημιχρόνου βρήκε τη
Ν. Σαλαμίνα να προηγείται με 1-0 με το

έκτο τέρμα του Μακρίεφ στο πρωτά-
θλημα. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι
από τους φιλοξενουμένους. Δημιούρ-
γησαν και έχασαν ευκαιρίες για να πε-
τύχουν κι άλλα τέρματα. 

Στην επανάληψη η ομάδα της Καρ-
μιώτισσας ξεκίνησε πολύ καλύτερα πιέ-
ζοντας ασφυκτικά τη Ν. Σαλαμίνα. Η
πίεση αυτή έφερε αποτέλεσμα και στο
52' ήρθε η ισοφάριση με το δυνατό σουτ
του Μπαρμπάρο.

Στο ποδόσφαιρο ένα τέρμα δίνει ψυ-
χολογία και αυτό συνέβη και με την
Καρμιώτισσα. «Πατούσε» καλύτερα στον
αγωνιστικό χώρο και έτσι στο 60' έφτασε
στην ανατροπή του αποτελέσματος και
των δεδομένων στο παιχνίδι με τέρμα
του Δημητρίου. Στις καθυστερήσεις η
ομάδα της Καρμιώτισσας πέτυχε και
τρίτο τέρμα, ολοκληρώνοντας με τον κα-
λύτερο τρόπο τη μεγάλη της νίκη.

Σκόρερ: Μακρίεφ 25' / Μπάρμπαρο
52', Δημητρίου 60', Πάσεκ 90'+
Διαιτητής: Τ. Χριστοφή
Κίτρινες: Εγγλέζου / Όρντος, Δημητρίου
Κόκκινες: -
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Μιχαήλ, Άντονιτς,
Τσίνα, Γκράσι, Τσαμπούρης, Σκοπελίτης
(82' Κωνσταντίνου), Μπεμπέ, Ντουντού
(61' Τσούρτσουριτς), Εγγλέζου (66' Μά-
τσι), Μπριζίτο, Μακρίεφ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Καϊρίνος, Βοσκανιάν,
Ταραλίδης, Γουίλερ, Χριστοφή (33' Δη-
μητρίου), Μπάρμπαρο, Αντάμοβιτς, Λο-
κόμπε, Πόλιανετς, Πάσεκ, Όρντος (84'
Πάντος)  

Εντυπωσιακή με «super» ανατροπή
Η Καρμιώτισσα, αν και έχανε με 1-0, στο τέλος νίκησε δίκαια τη Ν. Σαλαμίνα με 3-1

Εξαίρετο το κλίμα στη συνέντευξη Τύπου,
με ανάλυση, φιλοφρονήσεις και μηνύματα
από τον Τόμας Κρίστιανσεν και τον Άκη
Ιωακείμ, μετά το παιχνίδι: «Στο πρώτο
ημίχρονο πετύχαμε δυο γκολ και μπήκαμε
μπροστά. Είχαμε ευκαιρίες για να σκο-
ράρουμε και άλλα τέρματα, ειδικά από τα
στημένα. Είναι ένα σκορ επικίνδυνο (2-
0) και αν δεν σκοράρεις τρίτο γκολ μπορεί
να υποφέρεις. Ήταν αχρείαστο να αντι-
μετωπίσουμε τα τελευταία πέντε λεπτά
με αυτόν τον τρόπο, όμως επίσης πρέπει
να αναγνωρίσουμε πως είχαμε να αντι-
μετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα που
την περασμένη βδομάδα κέρδισε την
ΑΕΛ με 4-1. Τώρα πρέπει να προσηλω-
θούμε στο παιχνίδι της Πέμπτης. Ευχα-
ριστούμε τον κόσμο μας για τη στήριξη
και θα τους περιμένουμε την Πέμπτη.
Καλή συνέχεια στην Ομόνοια και ελπίζω
ο Κατελάρης να μην αντιμετωπίζει κάτι

σοβαρό. Να ευχαριστήσω τον Άκη Ιωακείμ
για τα καλά του λόγια», δήλωσε ο τεχνικός
του ΑΠΟΕΛ, με τον συνάδελφό του της
Ομόνοιας να τονίζει: «Ήταν ένα παιχνίδι
ντέρμπι με τα όλα του. Μπορούσε να έχει
όλα τα αποτελέσματα. Δυστυχώς για μας
στα τελευταία δυο λεπτά δεχθήκαμε δυο
γκολ, αλλά δεν τα παρατήσαμε. Ζητήσαμε
γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Πι-
στεύω ότι το δίκαιο αποτέλεσμα θα ήταν
η ισοπαλία. Το να υπάρχει κόσμος στη
μια κερκίδα και στην άλλη να μην υπάρχει
είναι κρίμα για το ποδόσφαιρό μας. Προ-
σπάθησα να μην επηρεάσει την ομάδα
και νομίζω πως τα κατάφερα. Στόχος είναι
η έξοδος στην Ευρώπη και θα τα κατα-
φέρουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλ-
νω. Η Ομόνοια θα βγει Ευρώπη. Καλή
συνέχεια στον ΑΠΟΕΛ και τον προπονητή
του, στα παιχνίδια που έρχονται τα ευ-
ρωπαϊκά».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του
ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πε-
τεβίνος τόνισε ότι η
ομάδα του πέτυχε
τον στόχο της,
ωστόσο θα μπο-
ρούσε να το κά-
νει με πιο εύκο-
λο τρόπο και να
μην αγχωθεί στα
τελευταία λεπτά. Στη
σημασία της νίκης και
στον επερχόμενο αγώνα με

την Άντερλεχτ στάθηκε ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του

ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος
Πετεβίνος: «Θέλα-

με να πάρουμε
τους τρεις βαθ-
μούς και θα μπο-
ρούσαμε να το
κάνουμε με πιο

εύκολο τρόπο. Πα-
ραμένουμε στην κο-

ρυφή και μπορούμε να
προσηλωθούμε στο παιχνίδι

με την Άντερλεχτ. Είναι σχετικό
το ότι είμαστε στην κορυφή και
πάμε με πλεονέκτημα. Το πιο
σημαντικό είναι να παίρνεις τα
αποτελέσματα. Κάθε ομάδα ελ-
πίζει για το οτιδήποτε. Ελπίζουμε
να δούμε ενδιαφέροντα play
offs και στόχος μας είναι η κα-
τάκτηση του πρωταθλήματος.
Τα λάθη πρέπει να είναι ελάχι-
στα. Θέλουμε να διεκδικήσουμε
αυτά που δικαιούμαστε με τον
κόσμο στο πλευρό μας».

«Σημαντικά τα αποτελέσματα»
Παράπονα για τη διαιτησία του
Δημήτρη Μασιά και συγκεκρι-
μένα για το δεύτερο πέναλτι
στον Μπαράλ εξέφρασε, μετά
το τέλος του αγώνα, ο εκπρό-
σωπος Τύπου της Ομόνοιας
Ανδρέας Δημητρίου. «Όταν μια
ομάδα πετυχαίνει δυο γκολ και
η άλλη ένα και το δεύτερο μπαί-
νει από πέναλτι που -κατά την
προσωπική μας άποψη- δεν
ήταν, τότε μπορεί κάποιος να
ισχυριστεί ότι έπαιξε αυτή η φά-

ση καθοριστικό ρόλο. Απ' εκεί
και πέρα κρατάμε το γε-
γονός ότι η ομάδα
έπαιξε μέχρι το τε-
λευταίο λεπτό, πα-
ρά τις αντιξοότη-
τες. Μπαίνουμε
στη σειρά των
πλέι-οφ με στόχο
την έξοδο στην Ευ-
ρώπη. Ξεκινούμε με
σοβαρό μειονέκτημα.
Δεν θα τα βάλουμε κάτω. Θα

δούμε το επόμενο παιχνίδι και
θα προσπαθήσουμε να

κερδίσουμε. Έτσι θα
πάμε, παιχνίδι με

παιχνίδι». Όσον
αφορά στον Φά-
νο Κατελάρη, ο
κ. Δημητρίου
ανέφερε ότι το

πρόβλημα είναι
στον αστράγαλο και

ο ποδοσφαιριστής θα
περάσει από ιατρικές εξετάσεις. 

«Το 2ο πέναλτι δεν ήταν»
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ΤΟ ΦΙΛΜ

6’ Από κόρνερ, ο Μιλάνοφ βρέ-

θηκε μόνος στο ύψος του πέναλτι

και έκανε σέντρα-σουτ με τον

Μπαράλ να τσιμπά από κοντά την

μπάλα, η οποία πέρασε έξω. 

8’ Σουτ του Βάντερ λίγο έξω από

την περιοχή, ψηλά έξω η μπάλα. 

9’ Κεφαλιά του Σωτηρίου δεν βρί-

σκει στόχο. 

22’ Η μπάλα έπειτα από εκτέλεση

κόρνερ έφυγε από τα χέρια του

Παναγή, αλλά ο Σωτηρίου δεν

μπόρεσε από κοντά να τη σπρώξει

στα δίκτυα.

24’ Βολίδα του Μπαράλ, ωραία ο

Παναγή διώχνει σε κόρνερ. 

28’ Ο Κλέιτον ελεύθερος στο ση-

μείο του πέναλτι πιάνει αδύναμο

σουτ και διώχνουν οι αμυντικοί.

30’ Από κόρνερ, ο Γιαμπερέ

πρώτα σουτάρει από κοντά πάνω

στον Κατελάρη και μετά ψηλά

άουτ, από τη γραμμή της μικρής

περιοχής.

32’ Κόντρα επίθεση με τον

Εφραίμ να βγάζει τον Βάντερ σε

εξαιρετική θέση, το σουτ του

Βραζιλιάνου όμως αποκρούει ο

Παναγή.  

37’ Σουτ από τον Τουρέ, ψηλά

πάνω από τα δοκάρια. 

38’ Βολ-πλανέ από τον Εφραίμ,

λίγο έξω η μπάλα.

43’ Κόρνερ, ο Ντάρμπισαϊαρ απο-

κρούει με το χέρι, πέναλτι από τον

Μασιά. Ο Σωτηρίου εκτελεί και 1-

0 για τον ΑΠΟΕΛ.

45’ Ο Μπαράλ φεύγει πίσω από

την άμυνα της Ομόνοιας και ανα-

τρέπεται από τον Σοϊλέδη. Με

«σκάψιμο» επιλέγει να εκτελέσει ο

Μπαράλ και κάνει το 2-0. 

54’ Ο Εφραίμ σε καλή θέση, η

μπάλα κοντράρει και φεύγει κόρ-

νερ.

58’ Κεφαλιά από τον Κλέιτον από

καλή θέση, η μπάλα έξω. 

60’ Συρτό σουτ του Εφραίμ, διώ-

χνει εξαιρετικά ο Παναγή στη

γωνία του. 

83’ Κεφαλιά του Κλέιτον, η μπάλα

κτυπά στον Γιαμπερέ και φεύγει

έξω, 

85’ Από διώξιμο του Βύντρα κόν-

τραρε η μπάλα στον Αλωνεύτη

και περνά δίπλα από το δοκάρι

του Παναγή. 

87’ Ο Γιαμπερέ κάνει κακό υπολο-

γισμό κι ο Ντάρμπισαϊαρ βγαίνει

μόνος και πλασάρει ιδανικά τον

Βάτερμαν για το 2-1. 

«Γαλαζοκίτρινο» (και αυτό) το ντέρμπι
Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε με 2-1 την Ομόνοια. Σωτηρίου και Μπαράλ με δύο γκολ-πέναλτι

στα τελικά στάδια του ημιχρόνου έδωσαν το προβάδισμα - μείωσαν στο 87΄ οι «πράσινοι»  

Σε ένα ντέρμπι στο οποίο... όλα τα λεφτά
ήταν στο τέλος κάθε ημιχρόνου (κυρίως
του πρώτου), ο ΑΠΟΕΛ επιβλήθηκε της
Ομόνοιας με 2-1 και πήρε κεφάλι έξι
βαθμών (με αγώνα παραπάνω), ενώ πάει
με το καλύτερο δυνατό ηθικό στο παιχνίδι
με την Άντερλεχτ. Οι «γαλαζοκίτρινοι» -
οι οποίοι, αν πάρουμε όλη την εικόνα
του αγώνα, είχαν στο μεγαλύτερο διά-
στημα το πάνω χέρι και έφτιαξαν περισ-
σότερες φάσεις- πήραν προβάδισμα δύο
γκολ σε ένα τρίλεπτο με ισάριθμες εκτε-
λέσεις πέναλτι των Σωτηρίου και Μπαράλ.
Μέχρι το 87’, όταν η Ομόνοια μείωσε
με τον Ντάρμπισαϊαρ, η επικράτησή
τους έμοιαζε άνετη, όμως για μερικά
λεπτά αγχώθηκαν. Πρέπει να σημει-
ώσουμε πως οι «πράσινοι» ήταν πιο
απαιτητικοί στο 2ο μέρος, αλλά άργησαν
πολύ να δείξουν πραγματικά σημεία αν-
τίδρασης. Ο ΑΠΟΕΛ τερματίζει οριστικά
πρώτος στην κανονική περίοδο και ανα-
μένει σήμερα να μάθει τη διαφορά. Η
Ομόνοια έχει δύσκολη αποστολή για να
προλάβει την 4η θέση (στο -1 με παιχνίδι
παραπάνω), αλλά τουλάχιστον επί Ιωα-
κείμ δείχνει πιο συγυρισμένη ομάδα.  

Ο ΑΠΟΕΛ μετρά πέντε συνεχείς
νίκες επί της Ομόνοιας (τρεις πέρσι, δύο
φέτος), ενώ είναι αήττητος σε ντέρμπι
της Λευκωσίας εδώ και 15 αγώνες.

Σύσσωμος, αλλά «μόνος»

Οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ γέμισαν σχεδόν
τις τρεις εξέδρες, αλλά η εικόνα στο
Νότιο πέταλο με 60 φίλους της Ομόνοιας
δεν συνάδει με την αξία αυτού του παι-
χνιδιού. Πέραν από το άναμμα φωτο-
βολίδων, όλα κύλησαν ομαλά. Στην απο-
χώρηση του Κατελάρη λόγω τραυματι-
σμού οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ χειροκρότη-
σαν τον παίκτης της Ομόνοιας. 

Το 90λεπτο

Είχε καλό ρυθμό το ντέρμπι από τα
πρώτα λεπτά, με τον ΑΠΟΕΛ να έχει
κατοχή και γενικά να δείχνει επικίνδυνος,
αφού τρεις φορές απείλησε την εστία
του Παναγή. Η Ομόνοια έδωσε χώρο
και προσπάθησε να παίξει περισσότερο
με κόντρα επίθεση. Βγήκε 1-2 φορές με
αξιώσεις, αλλά χωρίς τελική προσπάθεια.
Η πάροδος του χρόνου δεν έφερε κάποια
διαφοροποίηση. Ο ΑΠΟΕΛ έγινε κάπως
πιο πιεστικός, είχε άλλες δύο απανωτές
καλές προσπάθειες (22’-24’) και σε κάθε
στατική φάση δημιουργούσε πρόβλημα
στην αντίπαλη άμυνα. Πιο μεγάλη φάση
στο 30’ με τον Γιαμπερέ να αστοχεί εις
διπλούν από τα τρία μέτρα.  Όλα αυτά
την ώρα που η Ομόνοια όταν έβρισκε

χώρο έκανε απόπειρες, αλλά πάλι η τε-
λευταία κάθετη πάσα δεν έβγαινε σωστά.
Η πρώτη φορά που το πέτυχε ήταν μόλις
στο 28’, κάνοντας τελική με καλή προ-
ϋπόθεση. Τελικά το πρώτο ημίχρονο
κύλησε σε ένα μοτίβο, με ελάχιστες αυ-
ξομειώσεις. Ο ΑΠΟΕΛ είχε γενικά τον
πρώτο λόγο, έφτιαχνε φάσεις (σπουδαι-
ότερη αυτή του Βάντερ στο 32’) , με την
Ομόνοια να ακολουθεί ένα συντηρητικό
πλάνο. Τίποτα όμως δεν προδίκαζε το τι
θα συνέβαινε στην εκπνοή του ημιχρόνου.
Δύο απανωτά πέναλτι για τον ΑΠΟΕΛ,
δύο γκολ με τις εύστοχες εκτελέσεις των
Σωτηρίου και Μπαράλ. 

Η Ομόνοια έδειξε τουλάχιστον τακτικά
να θέλει να αντιδράσει στην επανάληψη,
ανεβάζοντας τις γραμμές της. Ο ΑΠΟΕΛ,
έχοντας το προβάδισμα, λογικά έσφιξε
τις δικές του γραμμές, το πήγε σε διαχεί-
ριση και δεν είχε κανένα ουσιαστικό
πρόβλημα να ελέγξει την κατάσταση.
Έκανε μάλιστα την 1η μεγάλη φάση με
τον Εφραίμ. Η εικόνα πάντως έδειχνε
πως δύσκολα θα βλέπαμε ανατροπή ή
έστω κάποιο σασπένς, αφού η Ομόνοια
προσπαθούσε μεν, αλλά δεν μπορούσε
να απειλήσει δε. Με 20 λεπτά να απο-
μένουν, είχε μία μόνο αξιόλογη φάση
με τον Κλέιτον και μερικές επισκέψεις

στα πέριξ της περιοχής του ΑΠΟΕΛ. Τε-
λικά η αδρεναλίνη ανέβηκε στα τελευταία
λεπτά, όταν η Ομόνοια κατάφερε να πα-
τήσει περιοχή και να μειώσει στο 86’ με
τον Ντάρμπισαϊαρ, αλλά να μέχρις εκεί. 

Ο Δημήτρης Μασιάς, αν κα έβγαλε
κάρτες, έδειξε ανοχή σε αρκετά δυνατά
φάουλ στο πρώτο μέρος. Σωστά υπέδειξε
το πρώτο πέναλτι, στο 2ο, η θέση του
δεν του επέτρεψε να έχει πλήρη εικόνα
και ελέγχεται για την απόφασή του να
δείξει την άσπρη βούλα. Ο ΑΠΟΕΛ ζή-
τησε άλλο ένα πέναλτι σε μονομαχία
Κατελάρη-Μπαράλ (τα ριπλέι δεν ήταν
ξεκάθαρα), όμως ο βοηθός που ήταν
κοντά δεν έδειξε τίποτα. 
ΑΠΟΕΛ: Bάτερμαν, Μιλάνοφ, Μερκής,
Γιαμπερέ, Ιωάννου, Μοράις, Κάνιας (69'
Εμπεσίλιο), Εφραίμ (79' Αλωνεύτης),
Βάντερ, Μπαράλ, Σωτηρίου (58' Ντε
Καμάργκο)
Ομόνοια: Παναγή, Δημητρίου (90' Αζίζ),
Βύντρα, Κατελάρης (55' Φλορέσκου),
Σοϊλέδης, Μαργκάσα, Τουρέ, Κλέιτον,
Χριστοφή, Ρουσιάς (65' Κύπρου), Ντέρμ-
πισαϊαρ

Αρχικά πλάνα και αλλαγές

Με τρεις αλλαγές σε σχέση με το προ-
ηγούμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα

παρέταξε τον ΑΠΟΕΛ ο Τόμας Κρίστιαν-
σεν. Ουσιαστικά η μία ήταν αναμενόμενη
(Γιαμπερέ αντί Αστίθ στο κέντρο της
άμυνας). Ο Μπαράλ πήρε τη θέση του
Ντε Καμάργκο, παίζοντας λίγο πίσω από
τον Πιέρο Σωτηρίου. Ο Αλωνεύτης έμεινε
στον πάγκο και στο αριστερό άκρο ξεκί-
νησε ο Εφραίμ. Στο 58’ ο Κρίστιανσεν
φρέσκαρε την επίθεσή του αποσύροντας
τον Πιέρο Σωτηρίου. Στο 67’ ο Εμπεσίλιο
αντικατέστησε τον Κάνιας. Στο 80’ πήρε
ανάσες και ο Εφραίμ, που έδωσε τη
θέση του στον Αλωνεύτη. 

Στην Ομόνοια ο Βύντρα κρίθηκε
έτοιμος και ξεκίνησε στην άμυνα δίπλα
στον Κατελάρη. Ο Ιωακείμ παρέταξε
βασικά τους 10 από τους 11 που επέλεξε
μία εβδομάδα πριν, αλλά η έκπληξη
ήταν ο αντι-Σέρινταν. Οι προβλέψεις
ήθελαν έναν εκ των Αζίζ-Κύπρου, αλλά
ο Κύπριος τεχνικός επέλεξε τον Ρουσιά.
Αναγκαστική αλλαγή στο 53’ με τον
τραυματισμό του Κατελάρη, με τον Φλο-
ρέσκου να περνά σαν 2ος στόπερ.  Στο
64’ ο Ιωακείμ προσπάθησε να δυνα-
μώσει το αριστερό του άκρο με τον Κύ-
πρου αντί του Ρουσιά. Στο 90’ ο Αζίζ
μπήκε αντί του Δημητρίου και, για
μερικά λεπτά, η Ομόνοια έπαιξε με τρεις
στην άμυνα. 

ΑΠΟΕΛ ΟΜΟΝΟΙΑ 2-1

43’ Σωτηρίου, 45’ Μπαράλ / 87’ Ντάρμπισαϊαρ



Τ
α παιχνίδια ΑΠΟΕΛ-Ομό-

νοιας είναι το απόλυτο ντέρμ-
πι για το κυπριακό πρωτά-
θλημα. Είναι τα παιχνίδια
που συγκεντρώνουν τη με-

γαλύτερη προσέλευση φιλάθλων και
τα οποία προσέφεραν-συνήθως- θέαμα
και γκολ. Σε τέτοια ντέρμπι δεν μετρούν
βαθμολογικές θέσεις και αγωνιστική
φόρμα, αφού πολλές φορές κρίνονται
στις λεπτομέρειες και στην ημέρα που
θα βρεθεί η κάθε ομάδα. 

Σήμερα θα θυμηθούμε τέτοια ντέρμπι,
επιλέγοντας αυτά στα οποία είχαμε με-
γάλο αριθμό τερμάτων, παιχνίδια που
συζητήθηκαν, όχι μόνο από τους φιλά-
θλους των δύο ομάδων, αλλά γενικότερα
από το φίλαθλο κοινό.

Το 6-2 του ΑΠΟΕΛ 

Η πιο μεγάλη νίκη του ΑΠΟΕΛ σε
τοπικό ντέρμπι ήταν το 6-2 που σημει-
ώθηκε στο πρωτάθλημα 1967-68 με
τους γαλαζοκίτρινους να είναι τυπικά
φιλοξενούμενοι. 

Το παιχνίδι έγινε στις 10 Μαρτίου
1968, στο παλιό Γ.Σ.Π, στο πλαίσιο του
β' γύρου και το παρακολούθησαν 8,500
φίλαθλοι. Η συντριβή του τριφυλλιού
είχε παγκύπρια απήχηση και το ΑΠΟΕΛ
κέρδισε δίκαια, αφού έπαιξε πολύ καλό
ποδόσφαιρο και τους παίκτες του διέκρινε
πάθος, δύναμη και ψυχή. Και τότε στον
Τύπο είχε γίνει έντονη κριτική για τον
προπονητή της Ομόνοιας, Γιόργκι
Μπάργκα. Είναι χαρακτηριστικό πως
τα συνολικά 8 τέρματα του αγώνα πέτυ-
χαν μόνο 4 ποδοσφαιριστές, που πέτυχαν
από δυο τέρματα ο καθένας. Ο Νικάκης
άνοιξε το σκορ στο 10', ο Αντωνιάδης
στο 15' έκανε το 0-2 και μείωσε ο Μελής
στο 37' σε 1-2, σκορ με το οποίο τέλειωσε
το ημίχρονο. Στην επανάληψη το σκορ
πήγε στο 1-6 με σκόρερ τους Αντωνιάδη
(57'), Πάκκο (59', 73') και Νικάκη (74'),
για να μειώσει στο 80' ο Μελής στο
τελικό 2-6. Η Ομόνοια ήταν δεύτερη
μετά τον αγώνα με 38 βαθμούς και το
ΑΠΟΕΛ ένατο με 26 β. Ο διαιτητής του
αγώνα ήταν Άγγλος. 
Ομόνοια (Γ. Μπάργκα): Ν. Ελευθεριά-
δης, Κάττος, Κ. Αντωνίου, Σ. Καϊάφας,
Κώστας, Πλουτής, Φρ. Χρυσάνθου, Με-
λής, Αντ. Γρηγορίου, Δρόσος, Κούκος. 
ΑΠΟΕΛ (Π. Αβραάμιδης): Θεοδωρίδης,
Λευτέρης, Νώνης, Σολής, Χαριτάκης,
Στεφανής, Νικάκης, Αντωνιάδης, Α. Στυ-
λιανού, Πάκκος, Κεττένης.

Το 5-0 της Ομόνοιας

Η πιο μεγάλη νίκη της Ομόνοιας επί
του ΑΠΟΕΛ ήλθε 20 περίπου χρόνια
αργότερα, στο πρωτάθλημα 1988-89,
με 5-0. Το παιχνίδι έγινε στις 6 Νοεμ-
βρίου 1988 στο Μακάρειο στάδιο στο
πλαίσιο του Α' γύρου και το παρακο-
λούθησαν 16,000 φίλαθλοι. Η Ομόνοια
ήταν τυπικά φιλοξενούμενη και έκανε
περίπατο στο ντέρμπι, στο οποίο προ-
ηγήθηκε με 1-0 στο ημίχρονο με τέρμα
του Π. Ξιούρουππα (28'). Στην επανά-
ληψη σκόραραν οι Ε. Χριστοφή (68'), Π.
Ξιούρουππας (77'), Κάντηλος (83'), και
Γ. Χριστοδούλου (86'). Διαιτητής του
αγώνα ήταν ο Γιώργος Πενηνταέξ. 

Η Ομόνοια ήταν πρώτη με 10 βαθ-
μούς και ακολουθούσε το ΑΠΟΕΛ με 9. 
ΑΠΟΕΛ (Τ. Κάσσιντι): Α. Πετρίδης, Ν.
Μαγνήτης (46' Γ.Ιωαννίδης) , Κ. Μια-
μηλιώτης, Α.Σταύρου, Δ. Κλεάνθους,
Αρ. Πετροσιάν, Γκ. Οουέν, Π. Μαραγκός
(46' Π. Νεοκλέους), Π.Φάρρελ, Γ.Ιωάννου,
Λ.Χ Λούκας
Ομόνοια (Ιόντσο Άρσοφ): Α. Χαρίτου,
Γ. Καλοθέου, Σ.Τσίκκος, Γ. Χριστοδούλου,
Ε. Χριστοφή, Πέτσας, Κάντηλος, Π. Ξι-
ούρουππας (ΓΚ. Τσίγκοφ 83'), Α. Γιατρού

(76' Λ.Μαύρος), Σπάσοφ, Σάκης

Παιχνίδια που συζητήθηκαν

Παραθέτουμε στη συνέχεια και κάποια
άλλα τοπικά ντέρμπι που συζητήθηκαν
μεταξύ των φιλάθλων, κυρίως λόγω των
πολλών τερμάτων που είχαν. 

• Στις 5 Δεκεμβρίου 1964, το ΑΠΟΕΛ
συνέτριψε την Ομόνοια με 5-1 στο παλιό
Γ.Σ.Π, ενώπιον 10 χιλιάδων φιλάθλων.
Χατ-τρικ πέτυχε ο Ανδρέας Στυλιανού
(1', 80' , 81') κι από ένα οι Παπαλός (69')
και Κωσταρής (78'). Το τέρμα της Ομό-
νοιας ο Βρακάς (46'). Διαιτητής ήταν ο
Κ. Ξανθούλλης. 
ΑΠΟΕΛ (Κώστας Ταλιάνος): Μαυρου-
δής, Ασσιωτης, Χιώτης, Λ. Λουκά, Παρ-
τάκκης, Νικάκης, Κωσταρής, Σολής,
Α.Στυλιάνου, Παπαλός

• Στις 10 Οκτωβρίου 1970, το ΑΠΟΕΛ
κέρδισε με 4-3 την Ομόνοια, αφού προ-
ηγήθηκε στο ημίχρονο 3-0. Ο αγώνας
έγινε στο παλιό Γ.Σ.Π ενώπιον 8 χιλιάδων
φίλαθλων και διαιτήτευσε ο Μιχ. Κυρια-
κίδης. Δύο τέρματα πέτυχε ο Α. Στυλιανού
(29', 40') κι από ένα οι Φιλής (23') και
Ιωαννίδης (90'). Για την Ομόνοια οι Καϊά-
φας (60') και Κανάρης (63'). 
Ομόνοια (Γκ. Πατσιάτσεφ): Χρ. Αδά-
μου, Κάττος, Α. Ασσιώτης, Λούκας, Κώ-
στας, Κ. Αντωνίου, Γ. Τσιελεπής (30' Ρο-
τσίδης), Γ. Καθητζιώτης, Καϊάφας, Ν.
Χαραλάμπους, Κανάρης.
ΑΠΟΕΛ (Α. Λαζαρίδης): Ηρόδοτος,
Λευτέρης, Τσιριπίλλης, Κολοκάσης, Σο-
λής, Στεφανής, Νικάκης, Τ. Χαϊλής (Ηλιά-
δης), Α. Στυλιανού, Κουμής, Φιλής (Στ.
Ιωαννίδης).

• Στις 6 Φεβρουαρίου 1971 το μεγάλο
ντέρμπι διεκόπη στο 43' λόγω ακαταλ-
ληλότητας του γηπέδου, Το αποτέλεσμα
ήταν 0-0 και λόγω των συνεχών βροχών
ο διαιτητής Κ. Ξανθούλλης έκρινε ότι
ήταν πολύ επικίνδυνο για τους παίκτες. 

• Στις 20 Ιανουαρίου 1985, η Ομό-

νοια διέλυσε το ΑΠΟΕΛ με 5-3 (ημίχρονο
1-0). Το παιχνίδι έγινε στο Μακάρειο
στάδιο και το παρακολούθησαν 20 χιλ.
φίλαθλοι. Τα τέρματα των νικητών πέ-
τυχαν οι Τζεβίζοφ (30'), Χριστοφή (46'),
Πατίκης (59'), Γ. Σαββίδης (65'), Φιλίππου
(79'). Για το ΑΠΟΕΛ δύο τέρματα πέτυχε
ο Ίαν Μούρς (85', 88') κι ένα ο Κ. Μια-
μηλιώτης (79'). Διαιτητής ήταν ο Μιχ.
Αντωνίου.
Ομόνοια (Ατ. Ντράμοφ): Πραξιτέλους,
Πατίκης, Κοντογιώργης, Κλ. Ερωτοκρίτου,
Γκρέκορι (71' Φαλκονέττι), Τσίκκος,
Κάντηλος, Ε. Χριστφή (73' Γ. Καλοθέου),
Τζεβίζοφ, Σαββίδης, Μαυρής.

• Στις 22 Μαρτίου 1992, είχαμε ισο-
παλία 3-3. Το παιχνίδι έγινε στο Μακά-
ρειο στάδιο ενώπιον 20 χιλ. θεατών. Για
την Ομόνοια δύο τέρματα πέτυχε ο Τζι-
ούριακ (40', 51') κι ένα ο Ξιούρουππας
(30') και για το ΑΠΟΕΛ δύο τέρματα ο
Γ. Ιωάννου (15', 38') κι ένα ο Φασου-
λιώτης (66').

• Στις 29 Οκτωβρίου 1994, η Ομόνοια
κέρδισε 5-2, σε παιχνίδι που έγινε στο
Μακάρειο ενώπιον 20 χιλ. φιλάθλων. Χατ-
τρικ πέτυχε ο Κάντηλος (44', 71', 90') κι
από ένα τέρμα οι Σάκης (36'), Γκοκριτσιάνι
(45'), ενώ για τον ΑΠΟΕΛ οι Χρ. Ππούνας
(52') και Α. Σωτηρίου (74'). 

• Στις 6 Ιανουαρίου 1996,
στο Μακάρειο (21 χιλ. θεατές)
το ΑΠΟΕΛ κέρδισε 4-2. Δύο
τέρματα πέτυχε ο Αλ. Αλεξάν-
δρου (27', 54') κι από ένα οι Κί-
πριχ (37'), Κόζμα (40') και για
την Ομόνοια οι Μαλέκος (18')
και Παναγιώτου (69').

• Στις 4 Μαΐου του 2003 στο
ΓΣΠ (19.500 θεατές) το ΑΠΟΕΛ
κέρδισε 4-3. Ουζουνίδης (12'),
Μαλέκος (72'), Βακουφτσής (77'),
Στιπάνοβιτς (79') / Κ. Καϊάφας
(17'), Ράουφμαν (64'), Κοντολεύ-
τερος (84').

Οι δύο μεγάλοι της πρωτεύουσας συ-
ναντήθηκαν επίσημα για πρώτη φορά
στο πρωτάθλημα της περιόδου 1953-
54. Οι δύο ομάδες, όπως γράφει ο Τύπος
της εποχής, έμειναν στην ισοπαλία 0-0
ύστερα από ένα θεαματικό αγώνα, που
αποκορύφωσε την αγωνία του μεγαλύ-
τερου αριθμού φιλάθλων που δέχθηκε
κυπριακό στάδιο. Οι φίλαθλοι, 8.000
περίπου, κατέκλυσαν το παλιό ΓΣΠ δύο
ώρες πριν από την έναρξη του ντέρμπι
και για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε η
ανεπάρκεια των κερκίδων του μοναδικού
σταδίου της πρωτεύουσας. Ο διαιτητής
του αγώνα Βάσος Αϊβαλιώτης αναγκά-
στηκε να διακόψει το παιχνίδι δυο φορές,
γιατί εκατοντάδες θεατές, που δεν χω-
ρούσαν στις κερκίδες, είχαν κατακλύσει
τον στίβο του ΓΣΠ και έτσι εμπόδιζαν
την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ο φί-
λαθλος είχε πληρώσει 3 σελίνια, για να
παρακολουθήσει το παιχνίδι και φυ-
σιολογικά έψαχνε τρόπο για να το πετύχει.
Το ντέρμπι της Λευκωσίας ήταν αμφίρ-
ροπο και το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται

δίκαιο, αφού οι δύο ομάδες έχασαν ευ-
καιρίες για γκολ. Το πρώτο επίσημο
παιχνίδι ΑΠΟΕΛ - Ομόνοιας έγινε στις
12 Δεκεμβρίου 1953 και τότε το ΑΠΟΕΛ
ήταν τρίτο με 9 βαθμούς και η Ομόνοια
9η με 2 βαθμούς.
Ομόνοια (Πάμπος Αβρααμίδης): Ντίνος
Ζαχαριάδης, Τάκης Αντωνίου, Χαμπής
Φιλίππου, Αγησίλαος Τσιαλής, Σταύρος
Ψύλλος, Γεώργιος Γιωργκάτζης, Μήλικος
Δημητρίου, Γιάννος Γεωργίου, Σωτη-
ράκης Παναγή, Κώτσιος Δημοσθένους,
Κώστας Λυμπουρής.
ΑΠΟΕΛ (Μπέλλα Γκούντμαν): Λέλλος Γε-
ωργιάδης, Τάκης Αναστασιάδης, Θεόδωρος
Στυλιανόπουλος, Λοΐζος Λουκά, Κώστας
Ταλιάνος, Ανδρέας Λαζαρίδης, Ηρόδοτος
Γρηγοριάδης, Ανδρέας Σταυρινίδης - «Σιαν-
τρής», Γεώργιος Ππόλος, Λοΐζος Παντελίδης,
Νίκος Ιακωβίδης -«Νικούδι».

• Πρέπει να σημειώσουμε πως το
πρώτο παιχνίδι ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια μετά
την ενοποίηση του ποδοσφαίρου ήταν
φιλικό και έγινε στις 12 Δεκεμβρίου
1953 και το ΑΠΟΕΛ κέρδισε 2-0.
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ΜΕ ΤΟΝ
ΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Το πρώτο τοπικό ντέρμπι

Νίκες με μεγάλα σκορ στα «EL Classico»

Flashback

Δύο μεγάλοι

αρχηγοί, οι Νίκος

Παντζιαράς και

Ανδρέας Κανάρης,

πριν από το ντέρμπι

στο Μακάρειο με

διαιτητή τον Στ.

Χ"Στεφάνου.

Το ντέρμπι του 1971

διεκόπη λόγω βροχών

στο 43'. Η φωτογραφία

είναι ενδεικτική της

ακαταλληλότητας του

γηπέδου.

Η πιο μεγάλη νίκη της Ομόνοιας ήταν

το 5-3 στο Μακάρειο το 1988. Στη

φάση ο Π. Ξιούρουππας ανοίγει το

σκορ παρά την προσπάθεια

Κλεάνθους, Μιαμηλιώτη, Πετρίδη.

Ρετρό Οι μεγάλες νίκες για ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια στα μεταξύ τους ντέρμπι 

Φάση από ντέρμπι

στη δεκαετία του '60

στο κατάμεστο ΓΣΠ.

Πρωταγωνιστούν οι

Πλουτής, Νικάκης,

Παρτάκκης,

Λεωνίδας, Καϊάφας.
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Τ
ην εκτός έδρας νίκη πέτυχε

η ΕΘΑ που πέρασε νικη-
φόρα από τη Λεμεσό, επι-
κρατώντας του Απόλλωνα
με 96-83.  Η ΕΘΑ ξεκίνη-

σε πολύ δυνατά το παιχνίδι και κατά-
φερε να προηγηθεί μέχρι και με 23
πόντους διαφορά, με τον Απόλλωνα
να ανεβάζει στροφές στη Γ’ περίοδο
και να μπαίνει δυναμικά στη διεκδί-
κηση του αγώνα, με τους φιλοξενού-
μενους όμως να είναι πιο συγκεν-
τρωμένοι στο τέλος και να διατηρούν
το προβάδισμά τους, φεύγοντας από
τη Λεμεσό με το ροζ φύλλο αγώνος.
Με δύο ξένους αγωνίστηκε η ΕΘΑ,
μόνο με Κύπριους ο Απόλλωνας. Κο-
ρυφαίος του αγώνα ήταν ο Μπάντεν
Τζάξεν που σημείωσε 36 πόντους (3
τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ). Εξαι-
ρετικός για τους νικητές ήταν επίσης
ο Λερόν Μπαρνς με 21 πόντους (1
τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ). Από
τον Απόλλωνα διακρίθηκαν οι Άρης
Κορωνίδης με 29 πόντους (8 τρίποντα,
2 ριμπάουντ, 10 ασίστ) και Ηράκλης
Πιττάκας με 21 πόντους (5 τρίποντα,
3 ριμπάουντ, 2 ασίστ).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-33, 32-48, 62-
70, 83-96
Απόλλωνας (Λούκας Αντωνίου) Γε-
ωργίου 8 (1), Πιττάκας 21 (5), Κορωνίδης
29 (8), Πάπε 4, Γρίβας 2, Σωφρονίου,
Χριστοφίδης 5 (1), Μακρυγιάννης, Κα-
μένος 1, Μιχαηλίδης 4 (1), Παναγίδης
9.
ΕΘΑ (Χρίστος Γιάγκου) Λοϊζίδης 8,
Τζάξεν 36 (3), Παπάμιχαηλ 13 (3), Πα-
ναγιώτου 11, Μπάρνς 21 (1), Χρίστου,
Πηλαβάς 6 (1), Καραμπατάκης, Πουλ-
λίτας 1, Σέπος. 

Ο Κεραυνός, αν και δυσκολεύτηκε
κόντρα στη μαχητική Ένωση Νέων Πα-
ραλιμνίου, έφυγε με τη νίκη από το Αυ-
γόρου με 76-62. Η ομάδα του Στροβόλου
ξεκίνησε καλά το παιχνίδι και πήρε

μέχρι και 17 πόντους προβάδισμα, με
την Ένωση να ανεβάζει στροφές στη Β’
και Γ’ περίοδο και να κάνει την ανατροπή,
αφού προηγήθηκε με 42-39 στο 23:30.
Έπειτα όμως οι «ερυθροκίτρινοι» ανέ-
βασαν στροφές και έφυγαν με τη νίκη
από το γήπεδο. Χωρίς τον Τάιρελ Χάινς
αγωνίστηκε η Ένωση, ενώ από τον Κε-
ραυνό απουσίαζαν οι Μοχάμεντ Αμ-

πουκάρ, Νίκος Στυλιανού και Πανα-
γιώτης Μάρκου. Κορυφαίος του αγώνα
ήταν ο Κένεθ Μπάρκερ με 16 πόντους
(2 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ). Από
την ΕΝΠ ξεχώρισε ο Έρικ Γουάσινγκτον
με 25 πόντους (3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ,
5 ασίστ).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 9-22, 32-37, 50-
60, 62-76

Ένωση Νέων Παραλιμνίου (Νικόλας
Παπαδόπουλος) Τομάς 7, Ρέι 6 (2),
Θωμά 4, Γουάσινγκτον 25 (3), Μπλέικς
18 (1), Παπαδόπουλος 2, Στρατής, Πυ-
ρίλλης, Χαννούν, Ζαντής.
Κεραυνός (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)
Νεοφύτου 4, Ρος 15 (1), Μπάρκερ 16 (2),
Παρκς 16, Θεοχαρίδης 7 (1), Ανδρέου,
Δουκανάρης, Μιχαήλ 1, Ο’Μπράιεν 17 (1).

Σήμερα το ντέρμπι

Σπουδαίο παιχνίδι το απόγευμα (17.30)
ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Πετρολίνα
ΑΕΚ. Οι Λαρνακείς βρίσκονται στη 2η
θέση του βαθμολογικού πίνακα με 30
βαθμούς (13 νίκες-4 ήττες) ενώ ο ΑΠΟΕΛ
είναι μία θέση πιο κάτω με 26 βαθμούς
(9 νίκες - 8 ήττες). Η αναμέτρηση θα με-
ταδοθεί μέσω live streaming από την
ιστοσελίδα της ΚΟΚ στο www.basket-
ball.org.cy σε μία παραγωγή του Alfa
Sports TV.

Τελικός από τα παλιά

Στις 17:30, δύο ιστορικές ομάδες θα
αναμετρηθούν στον Τελικό Κυπέλλου
ΟΠΑΠ Ανδρών Β1 που θα γίνει στο
«Κώστας Παπαέλληνας». Πρόκειται
για τον Αχιλλέα Καϊμακλίου και την
ΑΕΛ Λεμεσού, δύο ομάδες που κου-
βαλούν βαριά ιστορία στον χώρο της
κυπριακής καλαθόσφαιρας. Τα δύο
σωματεία μετράνε αρκετές κατακτήσεις
τίτλων στο κυπριακό μπάσκετ. Στον θε-
σμό του Κυπέλλου Α’ Ανδρών η ΑΕΛ
κατέκτησε 9 φορές το τρόπαιο, με την
τελευταία να καταγράφεται στο 2009.
Είναι μάλιστα η δεύτερη ομάδα σε κα-
τακτήσεις του συγκεκριμένου τίτλου,
πίσω από τον ΑΠΟΕΛ που είναι στις
12 κατακτήσεις. Τέταρτος στη λίστα με
τις περισσότερες κατακτήσεις του κυ-
πέλλου είναι ο Αχιλλέας Καϊμακλίου,
όπου στέφθηκε κυπελλούχος επτά συ-
νολικά φορές, με την τελευταία να ση-
μειώνεται το 2000. Με τα πιο πάνω
στοιχεία μπορεί κανείς να αντιληφθεί
πως οι δύο ομάδες έχουν διαγράψει
μία ιστορική πορεία στον χώρο της κυ-
πριακής καλαθόσφαιρας, κάτι που δίνει
άλλη αίγλη στον μεγάλο τελικό της Κυ-
ριακής. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί
ζωντανά μέσω live streaming από την
ιστοσελίδα της ΚΟΚ στο www.basket-
ball.org.cy σε μία παραγωγή του Alfa
Sports TV. 

Ρεπορτάζ Ενημέρωση
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ΜΠΑΣΚΕΤ Επικράτησαν του Απόλλωνα και της ΕΝΠ με 96-83 και 76-62 αντίστοιχα 

Νίκες για ΕΘΑ και Κεραυνό

Αισθητά αναβαθμισμένος και με πολλές
καινοτομίες σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια αναμένεται ο 11ος ΟΠΑΠ Μα-
ραθώνιος Λεμεσού ΓΣΟ, ο οποίος διε-
ξάγεται φέτος 18-19 Μαρτίου και εκτεί-
νεται σε δύο ημέρες. «Κύρια επιδίωξή
μας είναι να δώσουμε στους δρομείς
μια μοναδική εμπειρία, την οποία δεν
έχουν ζήσει ξανά σε αγώνα δρόμου
στην Κύπρο», εξηγεί ο Ανδρέας Σπύρου,
Race Director του αγώνα, προσθέτοντας
πως «φέτος αναμένουμε 15.000 δρομείς
από 55 χώρες, ξεπερνώντας το περσινό
ρεκόρ των 13.000 δρομέων».

Οι θέσεις συμμετοχής και στους έξι
δρόμους - Μαραθώνιος, Ημιμαραθώνιος,
Petrolina Energy Race 10km, City Race
5km, Primetel Εταιρικός Δρόμος 5χλμ και
Andrey& JuliaDashin’sFoundationYouth
Race-  εξαντλούνται με γοργούς ρυθμούς.
Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει το συντομό-
τερο να δηλώσουν συμμετοχή μέσω του
http://www.limassolmarathon.com. Στη
Youth Race η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Το Γραφείο Εγγραφών ανοίγει στις 16
Μαρτίου στην πλατεία του Παλιού Λιμανιού,
όπου θα είναι και το Πάρκο Χορηγών.

Στόχος το ρεκόρ διαδρομής 2:13:29

Φέτος υπάρχει μπόνους 4.000 ευρώ
για αυτόν που σπάσει το ρεκόρ διαδρο-

μής (2:13:29). Ο Αντρέας Σπύρου ανα-
φέρει πως «οι συμμετοχές στον Μαρα-
θώνιο είναι αυξημένες, αφού καταγρά-
φεται μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτε-
ρικό. Καλοί δρομείς θα έρθουν από Αι-

θιοπία, Κένυα, Πολωνία και Μεγάλη
Βρετανία, με στόχο το ρεκόρ διαδρομής».
Η εκκίνηση θα δοθεί νωρίς, στις 7:00π.μ.
της 19ης Μαρτίου. 

Στη γραμμή εκκίνησης θα βρεθεί

και η νικήτρια του προπέρσινου Μα-
ραθωνίου Λεμεσού Caroline Jackson.
Το ρεκόρ διαδρομής στις γυναίκες είναι
2:38:56. Για πρώτη φορά θα υπάρξουν
νικητές ανά ηλικιακή κατηγορία (18-

29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+).
«Ήταν ένα από τα πολλά που μας ειση-
γήθηκαν δρομείς αλλά και φίλοι, στη
διάρκεια μιας μεγάλης καμπάνιας ανα-
τροφοδότησης που κάναμε αμέσως μετά
το τέλος της περσινής διοργάνωσης»,
εξηγεί ο Race Director.

Οι εκδηλώσεις του Σαββάτου

Πέρυσι στον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμε-
σού ΓΣΟ έλαβαν μέρος 13.000 δρομείς,
8.000 εκ των οποίων έτρεξαν στον Primetel
Εταιρικό Δρόμο 5χλμ, όπου εκπροσω-
πήθηκαν πέραν των 250 Εταιρειών και
Οργανισμών. Φέτος ο Primetel Εταιρικός
Δρόμος θα γίνει το Σάββατο, 18 Μαρτίου
(9:00πμ), με εκκίνηση στο ανατολικό
άκρο του Μόλου και τερματισμό στο δυ-
τικό, ώστε οι δρομείς να έχουν στη διάθεσή
τους φαρδύτερη διαδρομή. Το Σάββατο
θα γίνει, επίσης, η Andrey & Julia Dashin’s
Youth Race 1χλμ, σε όλο το μήκος της
Επίχωσης, με εκκίνηση στις 11:00πμ,
ενώ μετά θα ακολουθήσει η Petrolina
Energy Day, στην πλατεία του Παλιού
Λιμανιού. Στο πλαίσιο του ΟΠΑΠ Μα-
ραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ, την Παρασκευή,
17 Μαρτίου, το 1ο Running Community
Forum στις 19:00 στο ΤΕΠΑΚ, με ελεύ-
θερη είσοδο. Το Forum παρουσιάζει η
Τράπεζα Κύπρου.

Αναβάθμιση, πολλές καινοτομίες και αισθητά αυξημένος αριθμός συμμετοχών

Αντίστροφη μέτρηση για τον ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού ΓΣΟ
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Αυτοκίνητο Ενημέρωση

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το
Dacia Sandero κέρδισε το βραβείο
«Best Small Car» του περιοδικού «Wh-
at Car?» σε τελετή που έγινε στο Λον-
δίνο. Το Sandero κέρδισε το βραβείο
για πρώτη φορά το 2013, όταν τότε
έκανε την πρώτη της εμφάνιση η Dacia
στη βρετανική αγορά. Στη συνέχεια
κέρδισε το βραβείο ξανά και τα επόμενα
τρία χρόνια (2014, 2015 και 2016).
Έχοντας ανανεώσει την γκάμα της για
τη το 2017, το supermini της εταιρείας
κατέκτησε και πάλι το στέμμα λόγω
της πρακτικότητας, άνεσης αλλά και
της οικονομίας του! Το Dacia Sandero
είναι ένα πεντάθυρο hatchback, και
κυκλοφορεί σε τρεις εκδόσεις με επι-
λογή δυο κινητήρων βενζίνης και ενός
κινητήρα πετρελαίου. Οι νέες αναβαθ-
μίσεις προσθέτουν περισσότερη αξία

στον καταναλωτή. Μέσα στο 2016 η
Dacia παρέδωσε 26,499 νέα οχήματα,
καθιστώντας την ως την πιο επιτυχη-
μένη χρονιά της στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η έκδοση Ambiance που επέλεξε το
«What Car?» πλέον πωλείται με πε-
ρισσότερο εξοπλισμό από πριν, όπως
ο κλιματισμός και το ραδιόφωνο - είναι
το φθηνότερο αυτοκίνητο με κλιματισμό
στο ΗΒ. Στην κυπριακή αγορά το μον-
τέλο προσφέρεται με τον κινητήρα
βενζίνης στα 1.2 λίτρα (€8.900) και
τον πετρελαιοκινητήρα στα 1.5 λίτρα
dCi (€10.900). Παράλληλα, το Sandero
διατίθεται και εμπορική έκδοση (Van)
με τον κινητήρα 1.5 dCi (€8.900 συν
ΦΠΑ) προσφέροντας αξιόλογους χώ-
ρους και εκπληκτική οικονομία στην
κατηγορία του που φθάνει μόλις τα
3,5 λίτρα ανά εκατό χιλιόμετρα.  

Dacia Sandero:
Σερί βραβείων από το What Car

Ο όμιλος Volkswagen παρέδωσε
10,3 εκατομμύρια οχήματα στους
πελάτες του σε όλο τον κόσμο κατά
το 2016. Αριθμός που ήταν κατά
3,8% μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο
του 2015, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ
του 2014. Το σημαντικότερο όμως
ήταν ότι ο γερμανικός Όμιλος ανα-
κηρύχτηκε ο πρώτος σε πωλήσεις
κατασκευαστής αυτοκινήτων ξεπερ-
νώντας την Toyota. Θα πρέπει να
αναφέρουμε ότι οι παραδώσεις για
τον μήνα Δεκέμβριο είχαν άνοδο της
τάξης του 11,8% σε σχέση με τον πε-
ρυσινό, με παράδοση 933.300 αυ-
τοκινήτων. Παράλληλα, οι συνολικές
παραδόσεις της χρονιάς για τον Όμιλο
Volkswagen στην Ευρώπη μέσα στο
2016 έφτασε τα 4,2 εκατομμύρια μο-
νάδες (+4.0%). Οι παραδόσεις του
Ομίλου στη δυτική Ευρώπη μέσα
στον μήνα Δεκέμβριο αυξήθηκαν
κατά 9,2% με παράδοση 282.100
μονάδων. Τον Δεκέμβριο η εταιρεία
παρέδωσε 92.900 μονάδες στη Γερ-

μανία, αριθμός μειωμένος κατά 2,6%
σε σύγκριση με πέρυσι. Τον ίδιο
μήνα, σε κεντρική και ανατολική Ευ-
ρώπη οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά
8,8%, με 58.500 παραδώσεις οχη-
μάτων. Ο Όμιλος παρέδωσε συνολικά
939.100 νέα οχήματα (+0,8%) σε πε-
λάτες του στην περιοχή της Βόρειας
Αμερικής. 94.000 οχήματα παραδό-
θηκαν τον Δεκέμβριο, αριθμός κατά
10,3% μεγαλύτερος από τον περυσινό.
Οι παραδόσεις στις Ηνωμένες Πολι-
τείες (+16.1%) ήταν ένα μεγάλο κομ-
μάτι της συνολικής απόδοσης του
Ομίλου πέρυσι. Στη Νότια Αμερική
παραδόθηκαν συνολικά 36.500 οχή-
ματα τον Δεκέμβριο - 5% αύξηση
από πέρυσι. 4,3 εκατομμύρια νέα
οχήματα (+9.7%) παραδόθηκαν στην
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού το 2016,
4.0 εκατομμύρια (+12.2%) πήγαν σε
πελάτες στην Κίνα. Οι παραδόσεις
του Ομίλου στην Κίνα αυξήθηκαν
κατά 18.6% τον Δεκέμβριο, με
390.600 πωλήσεις.

Volkswagen: Παγκόσμια
πρωτιά σε πωλήσεις το 2016

Ακόμα μια πρωτιά κατέγραψε η Nissan,
με τις πωλήσεις του αμιγώς ηλεκτροκί-
νητου εμπορικού e-NV200 να το κατα-
τάσσουν πρώτο στην Ευρώπη για το
2016. Συγκεκριμένα, το βραβευμένο e-
NV200 κατετάγη πρώτο σε σύνολο 17
χωρών σε όλη την Ευρώπη, ξεπερνώντας
τους ανταγωνιστές της κατηγορίας. Το
Ηνωμένο Βασίλειο αποδείχθηκε ότι είναι
η κορυφαία αγορά στην Ευρώπη για το
Nissan e-NV200, με τις αγορές της Νορ-
βηγίας και της Γαλλίας να ακολουθούν.
Με τις συνολικές πωλήσεις του Nissan
e-NV200 να είναι αυξημένες κατά 7%
το 2016 σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος, ταξινομώντας 4319 μονάδες, καθί-
σταται σαφές ότι η δημοτικότητα του
ηλεκτροκίνητου βαν βρίσκεται σε τροχιά
ανόδου. Οι ιδιοκτήτες του Nissan e-
NV200 μπορούν επίσης να επωφελη-
θούν από την εγγύηση πέντε χρόνων /
100.000 χιλιομέτρων της Nissan, που
καλύπτει μηχανικά και ηλεκτρικά εξαρ-
τήματα του οχήματος, τη χωρητικότητα
της μπαταρίας, τη διάβρωση (έως 12
έτη) και την οδική βοήθεια.

Η Nissan e-NV200 μπορεί να υπε-
ρηφανεύεται για ένα χώρο φορτίου άνω
των 4.2m3 και μέγιστο ωφέλιμο φορτίο

770 κιλά (το υψηλότερο στην κατηγορία
του) που μπορεί άνετα να φιλοξενήσει
δύο παλέτα. Η φόρτωση και εκφόρτωση
γίνεται εύκολα μέσω των συρόμενων θυ-
ρών στις πλευρές του οχήματος και από
ένα ευρύ άνοιγμα των πίσω θυρών. Εξο-
πλισμένο με έναν ηλεκτρικό κινητήρα
που προέρχεται από το Nissan LEAF και
με μπαταρίες που μπορούν να επανα-
φορτιστούν σε 0-80% σε λιγότερο από

30 λεπτά, οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης
να επωφεληθούν από ένα σχεδόν αθόρυβο,
και χωρίς εκπομπές κινητήρα. Διατίθεται
τόσο σε εμπορική τόσο και σε επιβατική
έκδοση με την ονομασία Evalia. Τόσο το
εμπορικό όσο και το επιβατικό μοντέλο
προσφέρουν ένα εξαιρετικά χαμηλό κόστος
λειτουργίας σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο
πετρελαιοκίνητο όχημα, αλλά και 40%
χαμηλότερο κόστος συντήρησης. 

Nissan e- NV200: Πρώτο σε πωλήσεις
ηλεκτροκίνητο εμπορικό στην Ευρώπη

Στους εκθεσιακούς χώρους της CiC
Automasters η Alfa Romeo Giulia
Η Alfa Romeo Giulia, το αυτοκίνητο-
κόσμημα για κάθε κατασκευαστή, βρί-
σκεται ήδη στους εκθεσιακούς χώρους
της CiC Automasters. 

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό μοντέλο
με σωρεία τεχνολογικών και ιδιαίτερα
σχεδιαστικών καινοτομιών. Με πίστη
στις παραδόσεις της μάρκας και το αψε-
γάδιαστο ιταλικό design, η ολοκαίνουρ-
για Giulia ταράζει τα νερά στην κατη-
γορία της. Διαθέτει κίνηση στους πίσω
τροχούς, ενώ στις ιδιαιτερότητές της πε-
ριλαμβάνονται η εξαιρετική κατανομή
βάρους μεταξύ των δύο αξόνων, το σύ-
στημα ανάρτησης που διαθέτει την απο-
κλειστική τεχνολογία AlfaLink και το
πιο άμεσο σύστημα διεύθυνσης στην
κατηγορία του. Η νέα Giulia θα είναι
αρχικά εφοδιασμένη με δύο αλουμι-
νένιους κινητήρες, σχεδιασμένοι έτσι

ώστε να παρέχουν εντυπωσιακές επι-
δόσεις και προηγμένη αποδοτικότητα.
Τόσο ο 2.2 Diesel (με τους 150 και 180
ίππους) όσο και ο βενζινοκινητήρας
2.0 λίτρων με τους 200 ίππους διατί-
θενται με ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυ-
τήτων 8 σχέσεων. Και οι δύο κινητήρες
είναι υπερτροφοδοτούμενοι με τον υπερ-
συμπιεστή να λειτουργεί σε χαμηλές
στροφές, αυξάνοντας τη ροπή, παρέ-
χοντας μια προοδευτική απόκριση χωρίς
turbo lag. Άξιο αναφοράς είναι και το
ότι η νέα Giulia κατάφερε να μαζέψει
σωρεία σημαντικών βραβείων πριν κα-
λά-καλά περάσει στην αγορά. Μαζεύει
το ένα βραβείο μετά το άλλο πριν κα-
λά-καλά περάσει σε όλες τις ευρωπαϊκές
αγορές. Πρόσφατα διακρίθηκε στον
διαγωνισμό «Golden Steering Wheel»
για το ομορφότερο αυτοκίνητο της χρο-

νιάς, αποσπώντας τα εύσημα από την
κριτική επιτροπή για το design και τον
χαρακτήρα της. Η Giulia ψηφίστηκε
από τους αναγνώστες των περιοδικών
«Auto Bild» και «Bild am Sonntag»,
καθώς και από μια επιτροπή 29 ειδικών
από τον χώρο της αυτοκίνησης ως το
«Most Beautiful Car». 

Επίσης πήρε την αξιολόγηση πέντε
αστέρων από τον οργανισμό ασφαλείας
Euro NCAP με συνολική βαθμολογία
98% για την προστασία των ενηλίκων.
Παράλληλα, προκάλεσε αναστάτωση στον
ανταγωνισμό «σπάζοντας» τα χρονόμετρα
στη θρυλική πίστα του Nurburgring. Το
7:39 που πέτυχε η έκδοση Quadrifoglio
Verde ήταν ταχύτερο από μοντέλα όπως
την BMW M4, την Audi RS4, την Mer-
cedes-AMG C63 S, την Lamborghini
Murcielago και τη McLaren SLR.



Ικανοποιητικό είναι το πρόγραμμα της

Κυριακής, όπου το σημαντικότερο εν-

διαφέρον παρουσιάζει το στοίχημα

Τζακ-Ποτ 9 που θα μοιράσει ποσό

πέραν των 315.000 ευρώ. Οι κούρσες

πιο αναλυτικά.

1Η ΚΟΥΡΣΑ Λογικό φαβορί

Η ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ σε πλήρη ετοιμότητα

και πιο έμπειρη είναι το λογικό φαβορί.

Μοναδικός αντίπαλός της η ΜΥΡΣΙΝΗ

που είναι πολύ μαχητική. Αουτσάιντερ

προβάλλει ο επανεμφανιζόμενος ΤΑΚ-

ΚΑΤΑΜ ΤΡΑΣΤ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ Καλά προπονημένος

Ο ΓΚΛΑΤΙΟΥΣ επανέρχεται καλά προ-

πονημένος και δείχνει ικανός να φτά-

σει στο μέδεν του. Αμειβόμενη θέση

διεκδικούν ο ΕΛΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΟΥ

που έκανε καλό ντεμπούτο και οι ισχυ-

ροί γενεαλογικά πρωτοεμφανιζόμενοι

ΕΜΠΟΡΑ και ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ Κεφάλι-τέρμα

Ο ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ προέρχεται από

νέα καλή εμφάνιση και με επικεφαλής

διαδρομή μπορεί να ζευγαρώσει τις

νίκες του. Τον απειλούν έντονα ο πα-

νέτοιμος τώρα ΜΙΕΣΚ ΣΤΑΡ και ο

φορμαρισμένος ΝΕΑΡΟΣ. Η ΜΝΗΜΟ-

ΣΥΝΗ είναι ανώτερη στον όμιλο και

παρά την αποχή της μπορεί να αιφνι-

διάσει.

4Η ΚΟΥΡΣΑ Υπομονετικά

Ο ΣΕΡΠΙΚΟ αν ιππευθεί υπομονετικά

τότε μπορεί να αξιοποιήσει το καλό

φίνις του και να κερδίσει τον φορμαρι-

σμένο και σταθερό ΔΕΥΚΙΟ και την

πανέτοιμη τώρα ΑΡΧΙΠΠΗ. Για το τέ-

τρακαστ οι ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ και

ΑΘΑΝΑΣΙΑ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ Με φίνις

Ο ΤΑΝΟ άρχισε σιγά σιγά να βρίσκει

τον παλιό καλό εαυτό του και με το

καλό φίνις του μπορεί να επιβληθεί.

Θέση στους πρώτους διεκδικούν οι

φορμαρισμένοι ΖΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΡ και

ΦΟΥΤΖΙ. Η ΠΥΡΡΑ στον προσιτό όμιλο

σταχεύει σε αμειβόμενη θέση.

6Η ΚΟΥΡΣΑ Φόρμα

Η ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ είναι σε άριστη

φόρμα και με επικεφαλής διαδρομή

διεκδικεί με αξιώσεις τη νίκη. Βασικό-

τεροι αντίπαλοί της ο ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ

και ο δυναμικός στον όμιλο ΒΑΣΚΩΦ.

Αουτσάιντερ ικανός ακόμα και για τη

νίκη ο ΜΙΝΑΣΑΝ έστω και αν δεν ικα-

νοποίησε στην τελευταία κούρσα του.

7Η ΚΟΥΡΣΑ Άνοδο

Η ΙΡΙΣ είναι σε πορεία ανόδου και έχει

την ευκαιρία να κερδίσει. Θέση στους

πρώτους διεκδικούν ο ισχυρός στον

όμιλο ΡΙΧΤΕΡ αρκεί να πάει για

κούρσα και ο πανέτοιμος τώρα ΗΛΕ-

ΚΤΡΙΚ ΤΑΚ. Διάκριση διεκδικούν οι

ΟΔΥΣΣΕΙΑ και ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ Ζενίθ

Η ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ είναι στο ζενίθ της φόρ-

μας της και αν επανάλαβει την τελευ-

ταία κούρσα της δύσκολα θα ηττηθεί.

Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα κάνουν ο

φορμαρισμένος ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ και ο ανα-

νεωμένος ΠΑΛΛΗΚΑΡΙ ΜΟΥ. Αουτσάιν-

τερ προβάλλει η δυναμική ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ Διά της φυγής

Η ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ ξεκουράστηκε για

λίγο και διά της φυγής θα προσπαθήει

να φτάσει πρώτη στο τέρμα. Αμειβό-

μενη θέση διεκδικούν οι ικανοί στον

όμιλο ΑΤΑΛΑΝΤΗ και ΦΑΣΤ ΕΝΤ

ΛΑΟΥΤ. Αουτσάιντερ προβάλλει η τα-

χύτατη ΡΟΥΜΠΙ ΤΡΑΤΖΙΕΤΥ. Να μην

αγνοηθεί η ΜΑΛΟΥ.
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ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

Η 19η ιπποδρομιακή συνάντηση του 2017
Ιπποδρομίες

Η ΖΗΝΑ δεν υπήρξε το μεγάλο κρακ,

όμως ήταν μια πολύ ισχυρή φοράδα

που είχε τα κότσια να ανταγωνίζεται

τα πανίσχυρα αρσενικά άλογα της επο-

χής. Ήταν ιπποπαραγωγής του Ανδρέα

Τσαπαρέλλα και ιδιοκτησίας του Νίκου

Βαρναβίδη. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του

1961 και ηταν προιόν του Άλμπανι και

της Μητέρας του Ερμή. Διαγωνίστηκε

συνολικά 91 φορές και είχε μια γεμάτη

καριέρα μέχρι 9 χρόνια της. Κέρδισε

13 νίκες, ενώ τερμάτισε 67 φορές σε

πλασέ θέση. Σε ηλικία 3 ετών κέρδισε

το κύπελλο Συνδέσμου Ιδιοκτητών,

όμως στις αναλύσεις της βρέθηκαν

απαγορευμένες ουσίες και έχασε τη

νίκη. Έκτοτε έκανε πολλές προσπά-

θειες να στεφθεί κυπελλούχος και πε-

ρίμενε τελικά 5 ολόκληρα χρόνια

καταφέρνοντας στα 8 χρόνια της να

κερδίσει τα μεγαθήρια Ερμής-ετεροθα-

λής αδελφός της, τον Πρικάντο,τον

Εσκιμό και την Κάτιακαι να κατακτήσει

το Γκραν Πρι. Σε ιπποδρομίες κυπέλ-

λων όπου διαγωνίστηκε 15 φορές τερ-

μάτισε επίσης 6 φορές στην 2η θέση

και δυο στην 3η θέση. Σημείωσε τις 10

πρώτες νίκες της στην προπόνηση του

Πάνου Χατζηπαναγή και 3 στην προ-

πόνηση του Πρόδρομου Παπαπροδρό-

μου. Την οδήγησε 5 φορές στη νικη ο

Νικολής Κωλέττης, ενώ 4 νίκες κατέ-

γραψε με τον Κόκο Νικολάου. Είχε

άριστη σωματική διάπλαση και διακρι-

νίταν για το σθένος και την μαχητικό-

τητα της. Ήταν μεταξύ άλλων

ετεροθαλής αδελφή του Θρυλικού

Ερμή και των ισχυρών Τσιέσμαν, Σίλ-

βερ Άρροου, Σύπριαν Πρινς και Πούμα.

1η Ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μμ 1200 μέτρα

1 ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΤΡΑΣΤ (7) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.0

2 ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 54.0

3 ΛΑΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (5) Κ. Καποδίστριας [+] 54.0

4 ΜΑΗ ΛΑΒ ΜΑΙΡΥΛΙΝ (8) Χρ. Χριστοφόρου [+] 54.0

5 ΜΥΡΣΗΝΗ (3) Δημητσάνης [+] 54.0

6 ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΛΕΙΤΥ (6) Π. Αθανασίου [+] 54.0

2η Ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μμ 1000 μέτρα

1 ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ (2) Μ. Κωνσταντίνου [+] 58.0

2 ΓΚΛΑΤΙΟΥΣ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 58.0

3 ΕΛΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΟΥ (5) Α.Α. Αθανασίου [+] 58.0

4 ΕΥΙΠΠΗΣ ΛΑΣΤ (7) Ι. Μεσιήτης 58.0

5 ΜΙΧΑΕΛΛΟΣ ΦΑΗΑΡ (1) Δημητσάνης 58.0

6 ΦΡΕΤΕΡΙΚ (6) Δ. Κεφάλας [#] 58.0

7 ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.0

8 ΕΜΠΟΡΑ (8) Ολ. Γεωργίου [+] 56.0

3η Ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 59.0

2 ΚΟΥΙΚ ΣΤΕΠ (5) Γ. Ευτυχίου [+] 51.5

3 ΝΕΑΡΟΣ (9) Κ. Καποδίστριας [+] 51.5

4 ΔΑΣΚΑΛΑ (3) Μ. Κωνσταντίνου [+] 51.0

5 ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (6) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 51.0

6 ΜΙΕΣΚ ΣΤΑΡ (10) Γ. Μεσιήτης [+] 50.5

7 ΝΙΚΟΛΕΤΣΙΟΣ (1) Στ. Κλεόπα [+] 50.5

8 ΑΝΓΙΟΥΖΙΟΥΑΛ ΝΤΑΝΣΕΡ (8) Δ. Κεφάλας [+] 50.0

9 ΚΑΠΤΑΙΝ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ (7) Δημητσάνης [+] 50.0

10 ΝΙΚΝΤΕΣΟΥΛ (2) Β. Α. Αδάμου [+] 49.0

4η Ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μμ 1600 μέτρα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ (9) Ρ. Τσιακκούρας [+] 65.5

2 ΔΕΥΚΙΟΣ (11) Κ. Καποδίστριας [+] 61.5

3 ΛΑΒΙΓΚ ΣΟΦΑΚΙ (3) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.0

4 ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ (1) Π. Αθανασίου [#] 57.0

5 ΧΑΠΙΠΙ ΧΑΛΕΠΙΝΟ (2) Β. Α. Αδάμου 56.5

6 ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ (10) Π. Λ. Ανδρέου [+] 55.5

7 ΣΕΡΠΙΚΟ (6) Γ. Ευτυχίου [+] 55.5

8 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (5) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 53.5

9 ΣΑΒΑΝ ΚΡΙΣΤΥ (4) Α. Ν. Ιωάννου [#] 52.5

10 ΜΑΝΑΜΟΝΟΜΙΑ (7) Στ. Κλεόπα [+] 50.0

11 ΑΡΧΙΠΠΗ (8) Π. Καράμανος (μ) [+] 49.0

5η Ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΩΡΑΙΑ ΑΚΑΝΘΟΥ (5) Π. Λ. Ανδρέου [+] 59.0

2 ΟΥΛΤΡΑΣ ΣΟΥΡ (4) Δημητσάνης [+] 58.5

3 ΠΥΡΡΑ (8) Κ. Καποδίστριας [+] 58.5

4 ΖΟΥΖΟΥΚΟΣ ΣΤΑΡ (7) Γ. Σταυρινίδης [+] 57.5

5 ΚΡΥΟ ΑΝΕΜΗ (2) Γ. Μεσιήτης [+] 57.5

6 ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ (10) Δ. Κεφάλας [+] 57.0

7 ΦΟΥΤΖΙ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.0

8 ΚΡΕΜΟΝΑ (9) Γ. Ευτυχίου [+] 55.0

9 ΤΑΝΟ (1) Χ. Λ. Ανδρέου 55.0

10 ΓΙΟΥ ΝΕΒΕΡ ΝΟΟΥ (6) Μ. Δημητρίου (μ) 53.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.5 κιλά.

6η Ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΦΤΑΝΕΛΛΑ (6) Π. Αθανασίου [+] 59.0

2 ΛΕΙΤΥ ΧΡΥΣΑ (11) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.5

3 ΜΙΝΑΣΑΝ (8) Μ. Κωνσταντίνου 57.5

4 ΣΥΡΙΜΕΝΑ (3) Χρ. Παύλου [+] 57.5

5 ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ (4) Α.Α. Αθανασίου [+] 56.0

6 ΒΑΣΚΩΦ (12) Κ. Καποδίστριας [+] 54.5

7 ΜΟΥΣΑ ΚΟΥΣΝΑ (9) Ολ. Γεωργίου 54.5

8 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΟΥΤΟΠΟΣ (7) Δ. Κεφάλας [+] 54.0

9 ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ (10) Γ. Σταυρινίδης [+][%] 52.5

10 ΝΟΣΤΟΣ (5) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 52.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.0 κιλά.

7η Ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μμ 1200 μέτρα

1 ΡΙΧΤΕΡ (11) Μ. Α. Αριστοδήμου [#] 59.0

2 ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

3 ΕΛ ΚΑΚΟΥΙΝΟ (6) Α.Α. Αθανασίου [+] 55.5

4 ΦΟΥΝΤΟΥΛΕΝΑ (8) Α. Ν. Ιωάννου [+] 55.5

5 ΙΡΙΣ (3) Δημητσάνης [+] 55.0

6 ΝΤΑΡΥ (9) Π. Καράμανος (μ) [+] 54.0

7 ΟΔΥΣΣΕΙΑ (5) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 54.0

8 ΖΙΒΑΝΙΑ (10) Μ. Κωνσταντίνου [+] 52.5

9 ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ (4) Ι. Μεσιήτης [#] 52.5

10 ΒΙΤΤΗΣ ΛΑΗΤ (12) Δ. Κεφάλας [+] 51.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

8η Ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μμ 1500 μέτρα

1 ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ (8) Χρ. Χριστοφόρου 62.0

2 ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ (2) Π. Λ. Ανδρέου [+] 59.0

3 ΣΕΡ ΟΥΤΙ (6) Ολ. Γεωργίου [+] 56.5

4 ΜΙΛΒΑ (9) Α. Π. Μιτσίδης [+] 56.0

5 ΤΖΙΑΝΓΚΟ (4) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.0

6 ΡΙΓΚΟΣ (5) Χ. Λ. Ανδρέου [&] 52.0

7 ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ (7) Μ. Κ. Πέππος [+] 52.0

8 ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ (1) Κ. Καποδίστριας [#] 50.5

9 ΦΕΡΕΛΠΙΣ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

9η Ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ (7) Π. Λ. Ανδρέου [+] 61.5

2 ΑΤΑΛΑΝΤΗ (1) Δ. Κεφάλας 59.5

3 ΦΑΣΤ ΕΝΤ ΛΑΟΥΤ (9) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.5

4 ΜΑΛΟΥ (2) Π. Καράμανος (μ) [+] 57.0

5 ΡΟΥΠΙ ΤΡΑΤΖΙΕΤΥ (6) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.5

6 ΣΑΒΑΝ ΑΡΓΥΡΩ (10) Ολ. Γεωργίου [+] 55.0

7 ΖΑΜΠΙΑ ΚΟΥΗΝ (8) Γ. Ευτυχίου 54.5

8 ΑΚΗΣ (11) Π. Αθανασίου [+] 54.0

9 ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ ΑΓΚΕΗΝ (4) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 52.0

10 ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.5

11 ΧΑΒΑΗ ΠΟΛΥΤΙΜΗ (5) Στ. Κλεόπα [+] 49.0

Σημ: Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.

Το πρόγραμμα των σημερινών ιπποδρομιών

Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές. Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το Επίσημο Πρόγραμμα

της Λέσχης. Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιπποδρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα. * Καθυστερεί

στην Αφετηρία ** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετηρία [+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες [#]

Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνάθια. [@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφαλής.

ΑΛΟΓΟ ΘΡΥΛΟΣ ΖΗΝΑ

*** Η επιτροπεία της ΛΙΛ πήρε από-

φαση να παραχωρήσει το επίδομα

γέννας-800 ευρώ και στα πουλάρια

που θα γεννηθούν το έτος 2018 και

αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη αφού αν

μη τι άλλο δν θα υπάρξει περαιτέρω

μείωση της ιπποπαραγωγής.Παρά το

γεγονός, ότι το επίδομα γέννας καλύ-

πτει μόνο το 30% των εξόδων από τη

σύλληψη μέχρι και τη γάννηση ενός

πουλαριού θεωρείται μια ένεση για

τους ιπποπαραγωγούς οι οποίοι με

θυσίες και πολλές ζημιές συνεχίζουν

την προσπάθεια παραγωγής με την

ελπίδα ότι δεν θα αργήσει να αντι-

στραφεί το αρνητικό κλίμα και τα

ισχύοντα δεδομένα.

*** Υπάρχει θέμα με τους ελλανοδί-

κες και τον ανεπαρκή έλεγχο που

ασκούν με αποτέλεσμα εύκολα και

χωρίς επιπτώσεις να εξαφανίζονται

τα φαβορί και να μεταμορφώνονται

σε προκλητικό βαθμό άλογα που λο-

γικά δεν έχουν τύχη. Οι φίλιπποι

βρίσκονται στο μέσο μιας ανεξέλεγ-

κτης κατάστασης, όπου κάποιοι προ-

σπαθούν να αποκομοίσουν κέρδη σε

βάρος τους με την εξαφάνιση των

φαβορί και την μεταμόρφωση των

πεταλοσυλλεκτών. Η ΙΑΚ και η ΛΙΛ

οφείλουν να τρίξουν τα δόντια

στους ελλανοδίκες και να τους κα-

ταστήσουν σαφές ότι αυτή η κατά-

σταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και

πως επιτέλους θα πρέπει να βρουν

την τόλμη να εφαρμόσουν τον Ιππο-

δρομιακό Κώδικα και με την ανοχή

τους να παύσουν να γίνονται συνερ-

γοί στην εξαπάτηση των φιλίππων.

Ικανοποιητικό πρόγραμμα
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Ενημέρωση

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

Η
ϊντχόφεν είναι η ομάδα

που στα τελευταία 30 χρό-
νια ξεπρόβαλε ως μεγάλη
δύναμη στο ποδόσφαιρο
της Ολλανδίας και, από

άποψη τίτλων, πήρε περισσότερα από
όσα ο Άγιαξ στο διάστημα αυτό. Με 16
πρωταθλήματα (12 ο Άγιαξ) από το
1986, πλησιάζει επικίνδυνα τον «Αίαντα»
σε επαγγελματικούς τίτλους (25 με 20).
Φυσιολογικά ομιλούντες, το σούπερ-
ντέρμπι της χώρας θα έπρεπε να είναι
αυτό ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όμως
ακόμη και με αυτό το σκηνικό της τριαν-
τακονταετίας, στην Ολλανδία ένα ήταν
και ένα παραμένει το κλασικό, τρομερό
ντέρμπι. Άγιαξ εναντίον Φέγενορντ. Η
2η είναι φυσικά η παραδοσιακά 3η κο-
ρυφαία ομάδα της χώρας, αλλά τα χρυσά
της χρόνια μας παραπέμπουν στη δε-
καετία του ‘60 και του ‘70. Κάπου εκεί
όμως ήταν που μεγάλωσε, γιγαντώθηκε
για να είμαστε ακριβείς, η αντιπαλότητα.
Οι λόγοι πέραν από το ποδόσφαιρο
είναι και πολιτισμικοί. Η πρωτεύουσα
απέναντι στη 2η μεγάλη πόλη. 

Το Άμστερνταμ είναι κοσμοπολίτικο.
Κατά πολλούς η πιο σύγχρονη και προ-
οδευτική πόλη στην Ευρώπη. Το Ρό-
τερνταμ ήταν και παραμένει μία κυρίως
βιομηχανική πόλη. Υπάρχει, λοιπόν, το
πρώτο σημείο αναφοράς για τη διαφορά.
«Όταν στο Άμστερνταμ διασκεδάζουν,
στο Ρότερνταμ δουλεύουμε», λένε οι μεν,
«εμείς εργαζόμαστε για να ζουν, αυτοί
ζουν για να εργάζονται», λένε οι άλλοι. Η
κοινωνική διαφορά είναι λογικό να πε-
ράσει και στο ποδόσφαιρο. Πριν από
τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχε αν-
τιπαλότητα, αλλά όχι σε έντονο βαθμό.
Μετά το 1955 τα πράγματα άρχισαν ν’
αλλάζουν, ειδικά όταν τα πρωτάθλημα
Ολλανδίας έγινε επαγγελματικό και ξε-
κίνησαν να ξεχωρίζουν κάποιοι σύλλογοι.
Στις αρχές της δεκαετίας του ‘60, ο Άγιαξ
και η Φέγενορντ έγιναν οι πρώτες δυ-
νάμεις. Σε μία δεκαπενταετία, μέχρι και
το 1974, κατέκτησαν μαζί 13 πρωτα-
θλήματα. Ήταν οι δύο ομάδες που συνέ-
βαλαν στην επανάσταση του ολλανδικού
ποδοσφαίρου, που από ένα σχετικά με-
σαίο επίπεδο πήγε στο ανώτατο. 

Η Φέγενορντ ήταν η 1η ομάδα που
έκανε τη μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη
κατακτώντας το Κύπελλο Πρωταθλη-
τριών το 1970. Ο Ερνστ Χάπελ ήταν
αυτός που από την 1η χρονιά στο πάγκο
(‘69-’70) έβαλε τις βάσεις για το ολο-
κληρωτικό ποδόσφαιρο, που αποτέλεσε
το σήμα κατατεθέν της χώρας σε εκείνη
τη φοβερή δεκαετία. Ο Ρίνους Μίχελς
με τον Άγιαξ το ανέπτυξε ακόμη περισ-

σότερο και το τελειοποίησε. Ο Άγιαξ
πήρε τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών
στη σειρά και άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα
στην Ιστορία. Η ομάδα του Άμστερναμ
είναι σαφώς πιο επιτυχημένη και στη
χώρα και στην Ευρώπη. Οι οπαδοί της
θεωρούν σήμερα πως η Φέγενορντ ζει
με τις δόξα του παρελθόντος και τη θε-
ωρούν γενικά υποδεέστερη. Στο Ρό-
τερνταμ απαντούν πως οι του Άγιαξ
ζουν την ουτοπία τους, αφού ξέρουν
πως πραγματικός σύλλογος με πραγ-
ματικούς οπαδούς είναι η Φέ-
γενορντ. Οπότε, ακόμη και
σήμερα μιλάμε για δύο αν-
τίθετους πόλους.  

Γιάνσεν και Κρόιφ

Αρκετοί παίκτες (μεταξύ
αυτών και ο Άγγελος Χαρι-
στέας) φόρεσαν τη φανέλα και
των δύο ομάδων, λίγοι όμως πή-
γαν απευθείας από τον έναν σύλλογο
στον άλλο. Δύο περιπτώσεις έχουν κατα-
γραφεί με ξεχωριστό τρόπο στην ιστορία
και αφορούν δύο μεγάλους παίκτες. Στα
1981, ο Βιμ Γιάνσεν -σημαία της Φέγε-
νορντ- αποφάσισε να αγωνιστεί στον Άγιαξ
και, δυστυχώς για εκείνον, έκανε ντεμπούτο
με τη νέα του ομάδα στην έδρα της πρώην.
Η «υποδοχή» ήταν απερίγραπτη στο «Ντε
Κούιπ». Κάποια στιγμή δέχτηκε ένα παγάκι
στο μάτι από την εξέδρα της Φέγενορντ
και πήγε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
Τρία χρόνια μετά ο Γιόχαν Κρόιφ, στα 37
του, δεν τα βρίσκει με τον Άγιαξ για ανα-
νέωση συμβολαίου και αποφασίζει να

πάει στη Φέγενορντ. Οι οπαδοί του «Αί-
αντα» αντέδρασαν, βλέποντας τον θρύλο
του συλλόγου να πηγαίνει στον μεγάλο
αντίπαλο, αλλά αντίδραση υπήρξε και
στο Ρότερνταμ. Οι οπαδοί της Φέγενορντ
κρέμασαν πανό στο ντεμπούτο του παίκτη
«Φέγενορντ για πάντα, Κρόιφ ποτέ», γι-
ουχάιζαν σε κάθε του επαφή με την μπάλα
και γενικά, σε όλη τη χρονιά, ήταν αντι-
δραστικοί μαζί του. Είναι χαρακτηριστικό

ότι η ομάδα του Ρότερνταμ πήρε το πρω-
τάθλημα, αλλά δέχτηκε και επί Κρόιφ και
την πιο μεγάλη της ήττα από τον Άγιαξ.
Τον περασμένο Φεβρουάριο, οπαδοί του
Άγιαξ τοποθέτησαν στην εξέδρα ένα ομοί-
ωμα του ποδοσφαιριστή Κένεθ Βέρμε,
σε στάση κρεμασμένου. Ο Βέρμερ δύο
χρόνια (!!!) προηγουμένως πήρε μετεγ-
γραφή από τον Άγιαξ στη Φέγενορντ. Οι
οπαδοί συνελήφθησαν και τιμωρήθηκαν

με αποκλεισμό από τα γήπεδα 

Ξύλο, πολύ ξύλο

Από το 1970 το ντέρμπι, είτε στη μία
είτε στην άλλη πόλη, προκαλούσε συ-
ναγερμό και η βία έδειχνε συχνά το
σκληρότερό της πρόσωπο. Επεισόδια
και συγκρούσεις οπαδών ήταν τακτικό
φαινόμενο. Το 1997 έγινε το χειρότερο
περιστατικό, όταν ο οπαδός του Άγιαξ
Κάρλο Πικόρνιε ξυλοκοπήθηκε μέχρι
θανάτου από οπαδούς της Φέγενορντ.
Το 2005 μεγάλη μερίδα οπαδών του
Άγιαξ διέλυσαν το τρένο που τους μετέ-
φερε στο Ρότερνταμ. Η αστυνομία δεν
τους επέτρεψε να μπουν στο στάδιο και
τους κράτησε μέχρι να τελειώσει ο αγώ-
νας στην περίμετρο, οπαδοί της Φέγε-
νορντ τους επιτέθηκαν και έγινε το... έλα
να δεις. Η αστυνομία κατέγραψε τα γε-
γονότα σε βίντεο και έγινε ρεκόρ συλ-
λήψεων. Έναν χρόνο πριν, οπαδοί του
Άγιαξ επιτέθηκαν στους παίκτες της Φέ-
γενορντ. Ο ποδοσφαιριστής της Χόρχε
Ακούνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
με τραύματα στο κεφάλι, τη στιγμή που
ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι σώθηκε από την
παρέμβαση των παικτών του Άγιαξ. Στα
2009, οι δήμαρχοι του Άμστερνταμ και
του Ρότερνταμ συμφώνησαν να απαγο-
ρεύσουν τις μετακινήσεις οπαδών των
δύο ομάδων. Βρήκαν σοβαρές αντιδρά-
σεις αλλά επέμειναν. Παρ’ όλ’ αυτά, από
τότε έχουν καταγραφεί κι άλλα περι-
στατικά συγκρούσεων. Πέρυσι τον Μάρ-
τιο, το οίκημα των οπαδών του Άγιαξ
κάηκε ολοσχερώς από εμπρησμό. Οι
υπόνοιες ότι τον εμπρησμό έκαναν οπα-
δοί της Φέγενορντ ήταν έντονες. Οι του
Άγιαξ προσπάθησαν για αντίποινα και

μερίδα χούλιγκαν ετοιμάστηκε να
μεταβεί στο Ρότερνταμ, αλλά η

αστυνομία, έπειτα από πληρο-
φορίες, επενέβη και τους στα-
μάτησε. 

Δυο πόλεις, δύο ομάδες,
μία ατέλειωτη κόντρα

ΔΙΕΘΝΗ Η αντιπαλότητα Άγιαξ (Άμστερνταμ) - Φέγενορντ (Ρότερνταμ) έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Τη χρονιά 1921-22 έγινε ο πρώτος
αγώνας και έληξε ισόπαλος 2-2. Ο Άγιαξ
κατέγραψε πρώτος νίκη στο 2ο παιχνίδι
με 2-0, η Φέγενορντ πανηγύρισε για
πρώτη φορά στην 4η αναμέτρηση των
δύο ομάδων. Ο Άγιαξ υπερέχει σημαν-
τικά στα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομά-
δων σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις.
Έχει επιβληθεί 82 φορές, έναντι 58 της
Φέγενορντ. Συνολικά καταγράφηκαν 48
ισοπαλίες. Η πιο μεγάλη σε έκταση νίκη

ανήκει στον Άγιαξ (τη σεζόν 1983-84)
με 8-2, με τον «Αίαντα» να έχει κατα-
γράψει επίσης μεγάλες επιτυχίες με 7-
1 και 6-0. Η Φέγενορντ έχει να λέει για
δύο νίκες με σκορ-μαμούθ στη δεκαετία
του ΄60, όταν επικράτησε με 9-4 και 9-
5 (τα 14 γκολ αποτελούν ρεκόρ στο
ντέρμπι). Έχει, επίσης, καταγράψει ένα
ηχηρό 6-1 και μία επιτυχία με 7-3. Στον
τελευταίο αγώνα, στις 23 Οκτωβρίου,
είχαμε ισοπαλία 1-1  

Από το 1922 μέχρι το 2017

NIKEΣ

ΑΓΙΑΞ

82

ΝΙΚΕΣ

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ

58

ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

42

ΑΓΩΝΕΣ

188
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Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Σεμπάστιαν
Λέτο μετά τον ερχομό της κόρης του. Ο
Αργεντινός χαρακτήρισε τη γέννηση
του πρώτου παιδιού του ως το «καλύτερο
γκολ» που έχει βάλει ποτέ, έδειξε… δι-
ψασμένος για την κατάκτηση του Κυ-
πέλλου, συμμερίζεται την απογοήτευση
του κόσμου και υπογραμμίζει πως δεν
υπάρχει κανένα νεότερο σχετικά με την
παραμονή του στο τριφύλλι μετά το
πέρας της σεζόν, όταν και εκπνέει το
τρέχον συμβόλαιο που έχει υπογράψει. 

Για τη γέννηση του παιδιού του:
«Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι κάτι πολύ
όμορφο και καινούργιο για μένα, όμως
προσπαθώ να προσαρμοστώ. Ήταν το
καλύτερο γκολ, είμαστε πολύ χαρούμενοι
και εγώ και η σύζυγός μου. Είναι κάτι
πολύ όμορφο για την οικογένειά μας». 

Για το αν μπορεί ο Παναθηναϊκός
να κατακτήσει το κύπελλο: «Θα προ-
σπαθήσουμε, είναι μια ευκαιρία για
εμάς μιας και βρισκόμαστε ήδη στα ημι-
τελικά. Είναι κάτι σημαντικό για τον σύλ-

λογο και θα κάνουμε τα πάντα για πε-
ράσουμε στον τελικό». 

Για το αν υπάρχουν νέα για το μέλλον
του στην ομάδα μετά το τέλος της σεζόν:
«Δεν υπάρχουν νέα για το μέλλον μου
στην ομάδα, έχω συμβόλαιο μέχρι το
τέλος της χρονιάς. Είμαι ευγνώμων στην
ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία να
παίξω και πάλι ποδόσφαιρο. Θέλω να
παίξω όσο καλύτερα μπορώ για να βοη-
θήσω και στο τέλος της σεζόν θα δούμε
τι θα προκύψει».

Από το σημερινό πρόγραμμα, ξεχωρίζει
το ντέρμπι στην Τούμπα μεταξύ του
ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Η ομάδα
της Θεσσαλονίκης θέλει τη νίκη για να
ανέβει τα σκαλοπάτια της βαθμολογικής
κλίμακας, ενώ ο Ολυμπιακός ξέρει πως
με θετικό αποτέλεσμα θα κάνει ένα ση-
μαντικό βήμα για την κατάκτηση και
του φετινού τίτλου.

Ντέρμπι θα έχουμε και αύριο στη
Νέα Σμύρνη με την έκπληξη της φετινής
σεζόν, Πανιώνιο, να υποδέχεται την ΑΕΚ
σ' ένα παιχνίδι χωρίς ασφαλή προγνω-
στικά.

Ο ΠΑΟΚ

Η κούραση που έχει αντίκτυπο και στο
μυαλό των παικτών είναι ο κυριότερος
λόγος του ντεφορμαρίσματος του ΠΑΟΚ,
σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Βλάνταν Ίβιτς.
Μιλώντας στην κάμερα της NOVA ο Σέρ-
βος τεχνικός αναφέρθηκε και στο ντέρμπι
με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι εφόσον
η ομάδα του είναι σε καλή κατάσταση δεν

φοβάται κανέναν αντίπαλο στην Ελλάδα. 
Για τα δύο τελευταία παιχνίδια της

ομάδας και τι κρατάει από αυτά: «Μπή-
καμε σε μία περίοδο που η ομάδα βγάζει
κούραση. Παίζουμε κάθε τρεις μέρες
από τις αρχές Ιανουαρίου. Αυτό που
μας προβληματίζει από τα δύο τελευταία
παιχνίδια, είναι σίγουρα η απόδοσή
μας. Βγήκε η κούραση, η έλλειψη κα-
θαρού μυαλού, με συνέπεια μην είμαστε
καλοί στο δημιουργικό κομμάτι. Είναι
κάτι που μας απασχολεί και πρέπει να
διορθώσουμε».

Για το αν ο επικείμενος αγώνας είναι
ξεχωριστός: «Είναι ένας αγώνας. Ένα ντέρμ-
πι το οποίο ο κόσμος και οι παίκτες περι-
μένουν. Ζουν γι' αυτά τα παιχνίδια. Το πιο
σημαντικό είναι να έχουν ηρεμία».

Έτσι πάει Τούμπα 

Μετά από δύο παιχνίδια χωρίς αυτόν ο
Ολυμπιακός υπολογίζει και πάλι στις
υπηρεσίες του Μάρτινς. Ο Πορτογάλος
έχει αποθεραπευτεί και άκουσε τον Πά-

ουλο Μπέντο να τον συμπεριλαμβάνει
στην αποστολή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ
στην Τούμπα, στο μεγάλο ματς της 23ης
αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας. 

Εκτός αποστολής είναι για άλλη μια
φορά ο Μάριν, όπως και οι Ντα Κόστα,
Καπίνο, Βιάνα, που είναι τραυματίες,
αλλά και ο Ντομίνγκες. 

Αναλυτικά: Ανδρούτσος, Ανσαρι-
φάρντ, Μποτία, Καρντόσο, Χουτεσιώτης,
Σισοκό, Ντε Λα Μπέγια, Ελιουνούσι,
Φιγκέιρας, Φορτούνης, Λεάλι, Μανθάτης,
Μάρτινς, Νικολάου, Παρέδες, Ρέτσος,
Ρομαό, Σεμπά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΗΜΕΡΑ

15:00 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ

17:15 ΞΑΝΘΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΚΕΡΚΥΡΑ

19:30 Π.Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ε.Κ.
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«Μονόδρομο» αποτελεί για τον Αστέ-
ρα Τρίπολης η επιστροφή στις νίκες,
στην αναμέτρηση με την Κέρκυρα
στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης». Μετά τα συνεχή ανεπιτυχή
αποτελέσματα, η αρκαδική ομάδα
έχει βρεθεί μόλις πέντε βαθμούς
πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού
και οτιδήποτε πέραν της νίκης θα
την... μπλέξει σε περιπέτειες.

Ο Αποστόλης Χαραλαμπίδης,
που θα καθίσει και σήμερα στον
πάγκο του Αστέρα, δεν υπολογίζει

τους τιμωρημένους Χαμντανί και
Γιαννούλη, καθώς και τους τραυ-
ματίες Γκοντό, Τριανταφυλλόπουλο,
Ίγκορ και Κώτσιρα, ενώ αντίθετα
επιστρέφει ο Μπέρτος που αποθε-
ραπεύθηκε. Την αποστολή απαρτί-
ζουν οι Αθανασιάδης, Ντοναρούμα,
Γκάιντουτσικ, Μπέρτος, Σέλιν, Ευαγ-
γέλου, Κυριακόπουλος, Μάσα, Τσου-
καλάς, Ιγκλέσιας, Τσιλιανίδης, Φα-
ρίνια, Δημούτσος, Καλτσάς, Μπα-
στιάνος, Στανισάβλιεβιτς, Ιωαννίδης
και Μανιάς.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. Νίκη ανάσας

Αποφασισμένος να κατακτήσει τρό-
παια και να αγωνιστεί στην Ευρώπη
με τη φανέλα της ΑΕΚ παρουσιάστηκε
ο Αστρίτ Αϊντάρεβιτς. 

«Θέλω να κερδίζω, να πάρω το
Κύπελλο, να κερδίσω τρόπαια και
να βγούμε στην Ευρώπη. Παλιά με
ενδιέφερε μόνο το ποδόσφαιρο. Τώρα
εκείνο που θέλω είναι να με θυ-
μούνται για καιρό», τόνισε χαρακτη-
ριστικά ο Σουηδός μέσος. 

Όσον αφορά την προσαρμογή
του στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο
27χρονος άσος υπογράμμισε: «Αυτό
που θέλω να ξέρετε είναι πως ακόμα
δεν τα έχω δώσει όλα. Έχω πολλά
πράγματα να δώσω στο μέλλον». 

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αστρίτ
Αϊντάρεβιτς στην εκπομπή «Goal
χωρίς σύνορα» του ΣΚΑΪ και τον
Χρήστο Τριανταφυλλόπουλο. 

Για την αποχώρησή του από την
Έρεμπο και τη μετεγγραφή του στην
ΑΕΚ: «Έχω μία πολύ καλή σχέση με
τον προηγούμενο προπονητή μου.
Ήμουν δύο φορές στην ομάδα του και
του χρωστάω πάρα πολλά, γιατί μπό-
ρεσε και μου έβγαλε πολλά στοιχεία.
Εκμεταλλεύτηκα τη διακοπή που είχε
το σουηδικό πρωτάθλημα και ήρθα
εδώ ένα μήνα νωρίτερα από την πε-
ρίοδο των μετεγγραφών, επειδή ήθελα
να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση.
Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι πως
ακόμα δεν τα έχω δώσει όλα. Έχω
πολλά πράγματα να δώσω στο μέλλον». 

Για την εικόνα της ΑΕΚ στο πρώτο
διάστημα της παρουσίας του: «Είχαμε
κάποια ατυχή αποτελέσματα στην αρχή,
τα οποία δεν αρμόζουν σε αυτή την
ομάδα. Τους τελευταίους μήνες τα πράγ-
ματα πάνε καλύτερα. Όπως έλεγα και
μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, δεν
αντέχουμε άλλο να χάνουμε βαθμούς». 

Για το κλίμα στα «κιτρινόμαυρα»
αποδυτήρια: «Είναι αλήθεια αυτό που
είδατε. Είμαστε πολλά παιδιά με δια-
φορετικούς χαρακτήρες, όμως υπάρχει
πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια και
όλοι θέλουμε το καλό της ομάδας» 

Για τη συνεργασία του με τον Μα-
νόλο Χιμένεθ: «Μας δίνει ελευθερία.
Πριν από κάθε παιχνίδι στις προπο-
νήσεις μας ζητάει να παίξουμε καλό
ποδόσφαιρο και να φτάσουμε στο
τέλος στη νίκη». 

Για τους στόχους του με την ΑΕΚ:
«Θέλω να κερδίζω, να πάρω το Κύ-
πελλο, να κερδίσω τρόπαια και να
βγούμε στην Ευρώπη. Παλιά με εν-
διέφερε μόνο το ποδόσφαιρο. Τώρα
εκείνο που θέλω είναι να με θυ-
μούνται για καιρό». 

Για το αν έχει μάθει κάποιες ελ-
ληνικές λέξεις στο διάστημα της πα-
ρουσίας του στη χώρα μας: «Ναι,
ξέρω κάποιες ελληνικές λέξεις και
κάποιες άσχημες (γέλια). Βλέπεις
ξέρω κάποιες: "καλημέρα", "1, 2, 3"
"Μπράβο" και θα αρχίσω να διαβάζω
πιο εντατικά ελληνικά, αν και με δυ-
σκολεύει το αλφάβητο».

ΑΕΚ Ξεκάθαρος όσον αφορά τους στόχους
που έχει θέσει εμφανίστηκε ο Αστρίτ Αϊντάρεβιτς

«Κύπελλο και Ευρώπη»

ΠΑΟ Όλα ανοικτά

Ο ΠΑΟΚ απειλεί τον Ολυμπιακό
στο ντέρμπι της Τούμπας
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ Δεν φοβόμαστε κανέναν είπε ο Ίβιτς,
στην ερυθρόλευκη αποστολή ο Μάρτινς
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Ποδόσφαιρο Διεθνή 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Κέρδισε εκτός έδρας και την Κολωνία (3-0) και ξέφυγε στο +7

Από ήρωας ξαφνικά έγινε μοιραίος
ΑΓΓΛΙΑ Ο Ιμπραΐμοβιτς έχασε πέναλτι (72΄) και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «πέταξε» δύο πολύτιμους βαθμούς

Ο
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς χά-

ρισε πριν από μία βδο-
μάδα στη Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ το Λιγκ Καπ,
αλλά χθες ήταν ο μοιραίος

της παίκτης. Σε ένα παιχνίδι όπου οι
«μπέμπηδες» έπρεπε απαραίτητα να
κερδίσουν (και ήταν φαβορί, κόντρα στη
Μπόρνμουθ), η παρουσία του Σουηδού
δεν πέρασε απαρατήρητη, αλλά για
λάθος λόγους. Στο 72΄ και με το σκορ
στο 1-1 η Μάντσεστερ κέρδισε πέναλτι
σε χέρι του Σμιθ. Η εκτέλεση του Ιμ-
πραΐμοβιτς δεν ήταν η καλύτερη και ο
Μπόρουτς έπεσε στην αριστερή του γω-
νιά και απέκρουσε. Μοιραία, πράγματι,
απώλεια, καθώς οι γηπεδούχοι δεν μπό-
ρεσαν, τελικά, να πετύχουν το δεύτερο
τέρμα που θα τους έδινε τη νίκη και μία
θέση στην πεντάδα.

Εκεί, λοιπόν, που η ομάδα του Μου-
ρίνιο ήθελε να εκμεταλλευτεί το χθεσινό
ντέρμπι στο Άνφιλντ μεταξύ Λίβερπουλ
- Άρσεναλ, η κατάσταση γύρισε μπού-
μερανγκ. Η Μάντσεστερ ήταν, ασφαλώς,
ανώτερη χθες, αλλά και επιπόλαιη. Προ-
ηγήθηκε με τον Ρόχο στο 23΄, αλλά το
εύστοχο πέναλτι του Κιγκ (40΄) άλλαξε
τα δεδομένα, ενώ στο 45΄ οι φιλοξε-
νούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω
αποβολής του Στέρμαν. Γίνεται αντιληπτό
ότι στο 2ο ημίχρονο το γήπεδο… κατη-
φόρισε, με τη Γιουνάιτεντ να χάνει, εκτός
από το πέναλτι του Ιμπραΐμοβιτς, πολλές
ευκαιρίες. Και, τελικά, αυτή που πανη-
γύρισε λες και κέρδισε ήταν η Μπόρν-
μουθ, για την οποία ο βαθμός ήταν σκέτο
χρυσάφι. Όσο για τη Μάντσεστερ, για
πέμπτη φορά φέτος δεν κατάφερε να
κερδίσει μία από τις λεγόμενες μικρο-
μεσαίες ομάδες, αφού είχαν προηγηθεί
οι ισοπαλίες με τη Στόουκ, την Μπέρνλι,
τη Γουέστ Χαμ και τη Χαλ!

Στη μάχη για αποφυγή του υποβι-

βασμού, μεγάλες κερδισμένες ήταν η
Λέστερ (δεύτερη συνεχόμενη νίκη χω-
ρίς τον Κλαούντιο Ρανιέρι!) και η Κρύ-
σταλ Πάλας, ενώ βουλιάζουν πολύ επι-
κίνδυνα, τόσο η Χαλ όσο και η Μίντ-
λεσμπρο.
Τα αποτελέσματα

Λίβερπουλ - Άρσεναλ 2-1

(Φιρμίνο 9΄, Μάνε 40΄/ Γουέλπεκ 57΄)

Μάντσεστερ Γ. - Μπόρνμουθ 1-1

(Ρόχο 23΄/ Κιγκ 40΄)

Λέστερ - Χαλ 3-1

(Φουκς 27΄, Μαχρέζ 59΄, Χάντελστοουν (αυτ)

90΄+1΄ / Γκρόσιτσκι 14΄)

Στόουκ - Μίντελσμπρο 2-0

(Αρναούτοβιτς 29΄, 42΄)

Σουόνσι - Μπέρνλι 3-2

(Γιορέντε 13 ,́ 90΄+2  ́Όλσον 69 /́ Γκρέι 20 ,́ 61 )́

Γότφορντ - Σαουθάμπτον 3-4

(Ντίνι 4 ,́ Οκάκα 79΄ , Ντουκουρέ 90΄+4΄ / Τάν-

τιτς 28 ,́ Ρέντμοντ 45΄+2 ,́ 86 ,́ Γκαμπιατίνι 83΄)

Γουέστ Μπρομ. - Κρύσταλ Πάλας 0-2

(Ζαχά 55΄, Τάουνσεντ 84΄)

Σήμερα
Τότεναμ - Έβερτον 15:30

Σάντερλαντ - Μάν. Σίτι 18:00

Αύριο
Γουέστ Χαμ - Τσέλσι 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ          

01. Τσέλσι 26 55-19 63

02. Τότεναμ 26 50-18 53

03. Λίβερπουλ 27 57-34 52

04. Μάν. Σίτι 25 51-29 52

05. Άρσεναλ 26 55-30 50

06. Μάντσεστερ Γ. 26 39-22 49

07. Έβερτον 26 42-27 44

08. Γουέστ Μπρόμιτς 27 36-34 40

09. Στόουκ 27 32-40 35

10. Σαουθάμπτον 26 32-34 33

11. Γουέστ Χαμ 26 35-44 33

12. Μπέρνλι 27 30-40 31

13. Γουότφορντ 27 33-47 31

14. Μπόρνμουθ 27 37-52 27

15. Λέστερ 27 30-45 27

16. Σουόνσι 27 35-59 27

17. Κρύσταλ Πάλας 27 35-46 25

18. Μίντλεσμπρο 27 19-30 22

19. Χαλ 27 24-53 21

20. Σάντερλαντ 26 24-48 19

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (28η αγωνιστική)

Μάν. Σίτι - Στόουκ 8/3

Έβερτον - Γουέστ Μπρόμιτς 11/3

Μπόρνμιουθ - Γουέστ Χαμ 11/3

Χαλ - Σουόνσι 11/3

Λίβερπουλ - Μπέρνλι 12/3

ΚΥΠΕΛΛΟ (προημιτελικά)

Άρσεναλ - Λίνκολν 11/3

Μίντελσμπρο - Μάν. Σίτι 11/3

Τότεναμ - Μίλγολ 12/3

Τσέλσι - Μάντσεστερ Γ. 13/3

Ο περίπατος της Μπάγερν συνεχίζεται
Τη δέκατη νίκη στα δώδεκα τελευταία
της παιχνίδια πέτυχε χθες η Μπάγερν
(3-0 εκτός έδρας την Κολωνία). Είναι
πλέον φανερό ότι ουδείς μπορεί να
ενοχλήσει έστω κσι στο ελάχιστο τους
Βαυαρούς, που οδεύουν με γοργό
ρυθμό προς την κατάκτηση ακόμη
ενός τίτλου. Για την ομάδα του Κάρλος
Αντσελότι ήταν στην ουσία ένα μάλλον...
ρουτινιάρικο απόγευμα. Η Κολωνία,
από τις υποψήφιες για έξοδο στην Ευ-
ρώπη, άντεξε μόνο 25 λεπτά και όταν
ο Μαρτίνεθ άνοιξε το σκορ ήταν φανερό
ότι πολύ δύσκολα θα άλλαζε οτιδήποτε.
Βασικά, αυτό που άλλαξε ήταν το τελικό
σκορ, με τους Μπερνάτ (28΄) και Ριμ-
περί (90΄) να πετυχαίνουν τα άλλα
δύο τέρματα. Και να πώς η Μπάγερν
ξέφυγε στο +7 στην κορυφή της βαθ-
μολογίας και θα ταξιδέψει στο Λονδίνο
για τη μεθαυριανή της σύγκρουση με
την Άρσεναλ, με ηθικό στα.. ουράνια
και με τη σιγουριά της πρόκρισης στα
προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Μπάγερν ξέφυγε κι άλλο στη
βαθμολογία διότι προχθές η Λειψία
δεν μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση
της Άουγκσμπουργκ (2-2). Οι πρώην
Ανατολικογερμανοί θα πρέπει, πλέον,
να ρίχνουν βλέμματα πίσω τους, καθώς
χθες η Ντόρτμουντ έκανε περίπατο
στο ντέρμπι με τη Λεβερκούζεν (6-2),
δείχνοντας ότι θα κυνηγήσει τη δεύτερη
θέση μέχρι τέλους.

Τα αποτελέσματα

Κολωνία - Μπάγερν 0-3

(Μαρτίνεθ 25΄, Μπερνάτ 28΄, Ριμπερί 90΄)

Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν 6-2

(Ντεμπελέ 6΄, Ομπαμεγιάγκ 27΄, 69΄, Πού-

λισιτς 72΄, Σούρλε 85΄, Γκερέιρο 90΄+2 /

Φόλαντ 48΄, Βέντελ 74΄)

Άουγκσμπουργκ - Λειψία 2-2

(Σταφυλίδης 19΄, Χίντερεγκερ 60΄/ Βέρνερ

25΄, Κόμπερ 52΄)

Χόφενχαϊμ - Ίγκολσταντ 5-2

(Ρούντι 17΄, Σάλαϊ 62΄, 79΄, Κράμαριτς 77΄,

Χούμπνερ 88΄ / Κόεν 38΄, Σούλε (αυτ.) 60΄)

Γκλάντμπαχ - Σάλκε 4-2

(Τζιόνσον 28΄, 65΄, Βεντ 67΄, Ράφαελ 76΄/

Μπενταλέμπ 38΄, Γκορέτσκα 83΄)

Βρέμη - Ντάρμστατ 2-0

(Κρούζε 75΄, 90΄+2΄)

Μάιντς - Βόλσφμπουργκ 1-1

(Κόρδοβα 24΄/ Γκόμεθ 20΄)

Σήμερα

Φρανκφούρτη - Φράιμπουργκ 16:30

Αμβούργο - Χέρτα 18:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

01. Μπάγερν 23 57-13 56

02. Λειψία 23 43-24 49

03. Ντόρτμουντ 23 52-25 43

04. Χόφενχαϊμ 23 44-24 41

05. Χέρτα 22 30-24 37

06. Φρανκφούρτη 22 25-22 35

07. Κολωνία 23 31-25 33

08. Γκλάντμπαχ 23 29-31 32

09. Λεβερκούζεν 23 36-38 30

10. Φράιμπουργκ 22 28-39 30

11. Μάιντς 23 32-38 29

12. Άουγκσμπουργκ 23 23-30 28

13. Σάλκε 23 28-27 27

14. Βρέμη 23 30-43 25

15. Βόφσμπουργκ 23 21-34 22

16. Αμβούργο 22 21-45 20

17. Ίγκολστατ 23 21-39 18

18. Ντάρμστατ 23 15-45 12

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ (24η αγωνιστική)

Λεβερκούζεν - Βρέμη 10/3

Μπάγερν - Φρανκφούρτη 11/3

Χέρτα - Ντόρτμουντ 11/3

Ντάρμστατ - Μάιντς 11/3

Λειψία - Βόλφσμπουργκ 11/3

Φράιμπουργκ - Χόφενχαϊμ 11/3

Ίνγκολστατ - Κολωνία 11/3

Σάλκε - Άουγκσμπουργκ 12/3

Αμβούργο - Γκλάντμπαχ 12/3

Ο Καρίμ Μπενζεμά
πήρε τ’ όπλο του
Στην απουσία των Ρονάλντο, Μπέιλ
και Μοράτα, η Ρεάλ βρήκε χθες λύ-
σεις από τους Μπενζεμά, Χάμες
(φωτό) και Ασένσιο. Ο Γάλλος σκό-
ραρε δις (14΄, 25΄) και οι άλλοι
δύο από μία φορά (Χάμες 29΄,
Ασένσιο 60΄). Έτσι, η Ρεάλ έφυγε
από το γήπεδο της Εϊμπάρ με τους
τρεις βαθμούς (4-1), επιστρέφοντας
στις νίκες. Απαραίτητη νίκη, καθώς
τον τελευταίο καιρό η ομάδα του
Ζιντάν κάνει «κοιλιά». Στην Ιταλία,
η Νάπολι κέρδισε στο χθεσινό με-
γάλο ντέρμπι της 27ης αγωνιστικής
τη Ρόμα στο Ολύμπικο και, πλέον,
φλερτάρει με τη δεύτερη θέση. Ο
Μέρτενς πέτυχε τα γκολ των «παρ-
τενοπέι» (26΄, 50΄) και ο Στρούτμαν
για τους Ρωμαίους (89΄).

Έριξε πεντάρα
ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός «ισοφάρισε» χθες
τη μεγαλύτερη σε έκταση φετινή του
νίκη, συντρίβοντας στη «Λεωφόρο»
τη Βέροια (5-0). Ο Μπεργκ πέτυχε
χατ-τρικ (18΄, 39΄, 41΄), ενώ από
ένα τέρμα πέτυχαν οι Κλωναρίδης
(21΄) και Βιγιαφάνες (57΄). Έτσι, οι
«πράσινοι» -αναμένοντας και το ση-
μερινό ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπια-
κού- προωθήθηκαν στην τρίτη θέση.
Χθες, επίσης, ο Παναιτωλικός κέρδισε
τον Λεβαδειακό (2-0), ενώ Λάρισα
και Γιάννινα έμειναν στο 1-1.

Άλμα τετράδας
για τη Λίβερπουλ
Τη μια έτσι και την άλλη γιουβέτσι η
Λίβερπουλ. Χθες, ήταν σειρά του… έτσι,
καθώς έπαιξε πολύ καλά και κέρδισε
στο Άνφιλντ την Άρσεναλ (3-1). Σημαν-
τικότατη νίκη, καθώς έφερε ξανά την
ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ στο προ-
σκήνιο, στη μάχη για την τετράδα. Έντεκα
αγωνιστικές πριν από τη λήξη του πρω-
ταθλήματος, η αγωνία για την εξασφάλιση
θέσης στο Τσάμπιονς Λιγκ παραμένει
στα ύψη και όλα δείχνουν ότι δεν θα ξε-
καθαρίσει εντελώς πριν από το φινάλε.
Οι Φιρμίνο (9΄), Μανέ (40΄) και Βαϊ-
νάλντουμ (90΄+1΄) σκόραραν για τους
«reds», που πλέον προωθήθηκαν στην
τρίτη θέση. Προσωρινά, ίσως, καθώς
σήμερα η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει
εκτός έδρας τη Σάντερλαντ, ενώ η Τότεναμ
υποδέχεται την Έβερτον. Όσο για την
Άρσεναλ, που σκόραρε με τον Γουέλμπεκ
(57΄), βρίσκεται εκτός τετράδας για
πρώτη φορά από τις αρχές Ιανουαρίου.
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