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Η προσοχή
στην Άντερλεχτ

Οι ποδοσφαιριστές έβγαλαν άλλο ντέρμπι με την Ομόνοια με

άριστα, ξέφυγαν στο +4 στην κορυφή και πλέον γυρίζουν

σελίδα και σκέφτονται ευρωπαϊκά! Στο στόχαστρο, πλέον, το

ιστορικό ραντεβού της Πέμπτης με την Άντερλεχτ, με τον Τόμας

Κρίστιανσεν να καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς να υπολογίζει

στον τιμωρημένο Πιέρο Σωτηρίου. 
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*Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος», αφού Ανόρθωση και Απόλλωνας

συμβιβάστηκαν στη λευκή ισοπαλία, με τους
«κυανόλευκους» να πέφτουν στην 3η θέση και να
μένουν στο -5 από την κορυφή. Παράπονα για τη
διαιτησία του Χρίστου Νικολαΐδη εκφράζουν στον

Απόλλωνα.
ΣΕΛΙΔΑ » 36

*Οι Λαρνακείς δεν συνάντησαν καμία αντίσταση
απέναντι στην Αναγέννηση την οποία κέρδισαν με το
επιβλητικό 6-0, εκμεταλλεύθηκαν τις απώλειες του

Απόλλωνα και πέρασαν εκ νέου στη δεύτερη θέση και
στο +1 από τους «κυανόλευκους».

Καταχειροκροτήθηκε ο Τομάς, στην επιστροφή του
μετά από τέσσερεις μήνες λόγω τραυματισμού. 

ΣΕΛΙΔΑ » 38

*Μεγάλος προβληματισμός στην ΑΕΛ μετά τη νέα
ήττα (3η διαδοχική) από τον Ερμή αυτή τη φορά

με 2-1. Σημαντική η σημερινή ημέρα, με τον
Πάμπο Χριστοδούλου να προαναγγέλλει

συνάντηση με τον πρόεδρο Ανδρέα Σοφοκλέους
και να λέει ότι εάν αυτός είναι το πρόβλημα, θα

αποχωρήσει.
ΣΕΛΙΔΑ » 37
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TΖΟΚΕΡ

18, 19, 21, 34, 38 και 15
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η
2η κερδίζει από €101.509,54. Η 3η κερδίζει
από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η και η
7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

7439657
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 
η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από €25
και η 6η από €2.

EXTRA 5

7306η κλήρωση:  10, 21, 23, 29, 30

7307η κλήρωση:  4, 10, 12, 17, 20

SUPER 3

30147η: 833 30148η: 142 30149η: 499

30150η: 391 30151η: 972 30152η: 789

30153η: 085 30154η: 414 30155η: 184

30156η: 447

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 19ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΜΥΡΣΗΝΗ(5), 2ος ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ(2),
3ος ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΤΡΑΣΤ(1), 4ος ΤΑΚ-
ΚΑΤΑΜΜ ΛΕΪΤΥ(6), Γκανιάν (5) €2.80,
Φόρκαστ (5X2) 4.80, Δίδυμο (2X5)
€1.80, Τρίο (5X2X1) €27.80, Τέτρακαστ
(5X2X1X6) €101.60, Omni (2X5) €1.40,
Omni (1X5) €9.50, Omni (1X2) €9.00.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΕΜΠΟΡΑ(8), 2ος ΧΑΒΑΗ ΠΛΕ-
ΗΕΡ(7), 3ος ΕΛΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΟΥ(3),
4ος ΕΥΙΠΠΗΣ ΛΑΣΤ(4), Γκανιάν (8)
€2.30, Πλασέ (8) €1.80, Πλασέ (7)
€4.10, Φόρκαστ (8X7) €35.20, Δίδυμο
(7X8) €25.90, Τρίο (8X7X3) €74.80, Τέ-
τρακαστ (8X7X3X4) €692.90, Σύνθετο
(5X5) €2.30, Σύνθετο (5X8) €7.70, Omni
(7X8) €6.10, Omni (3X8) €1.80, Omni

(3X7) €5.40, DF  5X2 - 5X[ ] €5.20, DF
5X2 - 8X7 €253.20, Διαγραφές ΓΚΛΑΤΙ-
ΟΥΣ(2),ΜΙΧΑΕΛΛΟΣ ΦΑΗΑΡ(5). 

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΝΕΑΡΟΣ(3), 2ος ΚΟΥΙΚ ΣΤΕΠ(2),
3ος ΜΙΕΣΚ ΣΤΑΡ(6), 4ος ΠΡΙΝΣ ΦΙΛΙΠ-
ΠΟΣ(5), Γκανιάν (3) €2.30, Πλασέ (3)
€1.60, Πλασέ (2) €12.10, Φόρκαστ
(3X2) €192.10, Δίδυμο (2X3) €68.60,
Τρίο (3X2X6) €1,325.35C/O, Τέτρακαστ
(3X2X6X5) €1,985.10C/O, Σύνθετο
(8X3) €7.40, Omni (2X3) €12.30, Omni
(3X6) €3.50, Omni (2X6) €30.20, DF
8X7 - 3X2 €750.00C/O.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος AΘΑΝΑΣΙΑ(1), 2ος ΣΕΡΠΙΚΟ(7), 3ος
ΧΑΠΙΠΙ ΧΑΛΕΠΙΝΟ(5), 4ος ΔΕΥΚΙΟΣ(2),

Γκανιάν (1) €2.90, Πλασέ (1) €1.70,
Πλασέ (7) €3.50, Φόρκαστ (1Χ7)
€12.60, Δίδυμο (1Χ7) €7.40, Τρίο
(1Χ7Χ5) €373.90, Τέτρακαστ (1Χ7Χ5Χ2)
€1,070.00, Σύνθετο (3X1) €9.00, Omni
(1Χ7) €5.30, Omni (1Χ5) €13.00, Omni
(5Χ7) €14.10, 
DF 3X2 - 1Χ7 €1,093.44C/O. 

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ZOYZOYKOΣ ΣΤΑΡ(4), 2ος
ΦΟΥΤΖΙ(7), 3ος ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ(6),
4ος ΤΑΝΟ(9), Γκανιάν (4) €3.30,
Πλασέ (4) €1.90, Πλασέ (7) €2.60,
Φόρκαστ (4Χ7) €16.00, Δίδυμο
(4Χ7) €10.20, Τρίο (4Χ7Χ6)
€64.40, Τέτρακαστ (4Χ7Χ6Χ9)
€286.30, Σύνθετο (1Χ4) €11.10,
Omni (4Χ7) €3.30, Omni (4Χ6)

€6.50, Omni (6Χ7) €4.70, DF 1Χ7 -
4Χ7 €1,483.68C/O. 

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΛΕΪΤΥ ΧΡΥΣΑ(2), 2ος ΒΑ-
ΣΚΩΦ(6), 3ος ΜΙΝΑΣΑΝ(3), 4ος ΜΗ-
ΛΙΩΤΗΣ ΟΥΤΟΠΟΣ(8), Γκανιάν (2)
€2.50, Πλασέ (2) €1.60, Πλασέ (6)
€1.70, Φόρκαστ (2Χ6) €9.00, Δίδυμο
(2Χ6) €5.80, Τρίο 2Χ6Χ3) €24.80,
Τέτρακαστ (2Χ6Χ3Χ8) €97.80, Σύν-
θετο (4Χ2) €13.70, Omni (2Χ6)
€3.20, Omni (2Χ3) €3.10, Omni (3Χ6)
€5.00, DF 4Χ7 - 2Χ6 €521.60.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΗΛΕΚΤΡΙΚ ΤΑΚ(9), 2ος ΚΟΥΗΝ
ΤΑΡΑ(2), 3ος ΝΤΑΡΥ(6), 4ος ΟΔΥΣ-
ΣΕΙΑ(7), Γκανιάν (9) €2.90, Πλασέ (9)

€2.00, Πλασέ (2) €2.00, Φόρκαστ
(9Χ2) €8.50, Δίδυμο (2Χ9) €6.50, Τρίο
(9Χ2Χ6) €530.40, Τέτρακαστ
(9Χ2Χ6Χ7) €835.60, Σύνθετο (2Χ9)
€13.10, Omni (2Χ9) €3.30, Omni
(6Χ9) €89.50, Omni (2Χ6) €39.80, DF
2Χ6 - 9Χ2 €375.00.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ(7), 2ος ΕΛΕΝΑ
ΛΑΖ(1), 3ος ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ(2), 4ος ΠΑΛΙ-
ΚΑΡΙ ΜΟΥ(8), Γκανιάν (7) €7.70, Πλασέ
(7) €2.30, Πλασέ (1) €2.50, Φόρκαστ
(7Χ1) €34.00, Δίδυμο (1Χ7) €18.20,
Τρίο (7Χ1Χ2) €198.40, Τέτρακαστ
(7Χ1Χ2Χ8) €239.40, Σύνθετο (9Χ7)
€39.50, Omni (1Χ7) €3.70, Omni (2Χ7)
€4.20, Omni (1Χ2) €5.60, DF 9Χ2 - 7Χ1
€750.00C/Ο. 

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ZAMΠIA ΚΟΥΗΝ(7), 2ος ΑΛ ΚΑΠΟ-
ΝΕ ΑΓΚΕΗΝ(9), 3ος ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ(10),
4ος ΑΤΑΛΑΝΤΗ(2), Γκανιάν (7) €7.10,
Πλασέ (7) €4.00, Πλασέ (9) €6.30,
Φόρκαστ (7Χ9) €90.10, Δίδυμο (7Χ9)
€52.40, Τρίο (7Χ9Χ10) €1,277.90, Τέ-
τρακαστ (7Χ9Χ10Χ2) €1,538.60, Σύν-
θετο (7Χ7) €63.70, Omni (7Χ9) €11.90,
Omni (7Χ10) €4.50, Omni (9Χ10)
€10.70, DF  7Χ1 - 7Χ9 €996.24C/O,
ΠΙΚ 6-1X4X2X9X7X7. MEΤΑΦΕΡΟΜΕ-
ΝΟ ΠΟΣΟ €4,300.06C/O, ΠΙΚ 6-ΕΓ-
ΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €9,300.06, ΠΙΚ 4-
2X9X7X7 €6,590.50, ΤΖΑΚΠΟΤ 9-
5X8X3X1X4X2X9X7X7 MEΤΑΦΕΡΟ-
ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €304,030.51C/O, ΤΖΑΚ-
ΠΟΤ 9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
€324,030.51.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Πετρολίνα ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια
στο ντέρμπι της 18ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κα-
τηγορίας, όπου επικράτησε με 73-69
του ΑΠΟΕΛ μέσα στο Λευκόθεο. Οι
Λαρνακείς ήταν ανώτεροι στο πρώτο
ημίχρονο, όπου και προηγήθηκαν μέχρι
και με 15 πόντους διαφορά. Στην Γ' και
Δ' περίοδο ο ΑΠΟΕΛ ανέβηκε και κα-
τάφερε να κάνει την ανατροπή στο σκορ,
όμως η ΑΕΚ ήταν πιο συγκεντρωμένη
στο τέταρτο δεκάλεπτο και έφυγε με τη
νίκη από το γήπεδο. Κορυφαίοι του
αγώνα ήταν οι Πρίμοζ Μπρέζετς με 16
πόντους (3 ριμπάουντ, 2 ασσίστ) και Αν-
δρέας Σιζόπουλος με 14 πόντους (4 τρί-
ποντα, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Κορυφαίος
για τον ΑΠΟΕΛ ήταν ο Θερόν Μπάσεϊ
με 20 πόντους (3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ,
2 ασσίστ).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-23, 30-44, 49-50,
69-73
ΑΠΟΕΛ (Δημήτρης Κουστένης): Παν-
τούρης 8 (2), Κασκίρης 6, Μόμπλεϊ 13

(1), Μπάσεϊ 20 (3), Μπράουν 10, Κούνας
4, Μπερνατόφσκι 8 (2).
Πετρολίνα ΑΕΚ (Λίνος Γαβριήλ): Τόμας
12 (3), Μπρέζετς 16, Ντάσιτς 8 (1), Πέ-
τροβιτς 8 (2), Παντελή 6 (2), Παλάλας 3
(1), Πίγκραμ 1, Μπιγκς 5, Σιζόπουλος
14 (4), Τρισόκκας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

(18η αγωνιστική)

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ 69-73

ΕΝΩΣΗ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ 62-76

ΑΠΟΛΛΩΝ-ΕΘΑ 83-96

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.Κεραυνός 34

2.Πετρολίνα ΑΕΚ 32

3.ΑΠΟΕΛ 27

4.Ε.Ν. Παραλιμνίου 26

5.Ε.Θ.Α. Έγκωμης 22

6.Απόλλων 21

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

(19η αγωνιστική)

ΕΘΑ-ΑΠΟΕΛ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΕΚ-ΕΝΩΣΗ 

ΒΟΛΕΪ

Tα πλέι-οφ και τα πλέι-άουτ στο πρωτά-
θλημα ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κατηγορίας
συνεχίζονται. Σήμερα θα διεξαχθούν
τρεις αγώνες με το ενδιαφέρον να επι-
κεντρώνεται στα πλέι-οφ όπου θα γίνουν
οι αναμετρήσεις ΑΠΟΕΛ-Green Αir Πα-
φιακός και Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα-
Ομόνοια. Για τα πλέι-άουτς η E.N.Πα-
ραλιμνίου αντιμετωπίζει την Ανόρθωση.
Οι αγώνες αρχίζουν στις 20:00.

Ο δεύτερος αγώνας για τα πλέι-άουτς
μεταξύ Pokka ΑΕ Καραβά-Αναγέννηση
Δερύνειας θα διεξαχθεί στο «Σπύρος
Κυπριανού» την Παρασκευή 10 Μαρτίου
στις 20:00.

Το πρόγραμμα:

ΑΠΟΕΛ - GREEN AIR ΠΑΦΙΑΚΟΣ (0-3)

ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ (1-2)

Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ (0-3)

CYTAVISIONSPORTS 1

22:00 WEST HAM UTD - CHELSEA

CYTAVISIONSPORTS 7

21:15 ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΠΑΛΑ

CYTAVISIONSPORTS 2

21:45 ΜΠΑΣΚΕΤ: CANTU - REGGIO EMILIA

NOVASPORTS 1

19:30 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΑΕΚ

Δεύτερη πράξη
στα πλέι-οφ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Αγκαλιάζει τον τίτλο το Ευρωπαϊκό Πα-
νεπιστήμιο το οποίο ήταν ο μεγάλος νι-
κητής του ντέρμπι κόντρα την Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ,
κερδίζοντας με 27-19 και ξέφυγε με 8
βαθμούς διαφορά στον βαθμολογικό πί-
νακα. 

Το ντέρμπι ήταν συγκλονιστικό και

κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τουλά-
χιστον μέχρι τα μισά του δευτέρου ημι-
χρόνου, όταν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστή-
μιο κατάφερε να πάρει διαφορά ασφα-
λείας την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος. 

Στο πρώτο μέρος οι δύο τους ήταν
κοντά στο σκορ κλείνοντας το ημίχρονο
με το ισόπαλο 11-11 και μετά από εύ-
στοχη εκτέλεση πέναλτι του Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ
σε νεκρό χρόνο. Στο δεύτερο ημίχρονο,

τα λάθη από πλευράς ΣΠΕΣ σε συνδυα-
σμό με την πολύ καλή ανασταλτική λει-
τουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
έδωσε την δυνατότητα στους γηπεδού-
χους να κάνουν απόσταση ασφαλείας
και να κατακτήσουν τον αγώνα με το τε-
λικό 27-19.  Στα άλλα παιχνίδια δύσκολη
αλλά σημαντική νίκη πέτυχε ο Παρνασ-
σός επί του Κ.Ν. Αγίων Τριμιθιάς με 28-
26 σ' έναν επίσης συναρπαστικό αγώνα

που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά με την
ομάδα του Στροβόλου να κάνει ολική
ανατροπή. Τέλος ο Προοδευτικός Πάφου
επικράτησε επίσης δύσκολα της Ε.Ν.
Αγίου Αθανασίου με 27-22 στο κλειστό
της Αφροδίτης.  Αναλυτικά τα αποτελέ-
σματα της 12ης Αγωνιστικής: 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ 27-19

Παρνασσός Στροβόλου - Κ.Ν. Αγίων Τριμιθιάς 28-26

Προοδευτικός Πάφου - Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου 27-22

Αγκαλιάζει τον τίτλο το Ευρωπαϊκό

Σπουδαίο διπλό για ΑΕΚ
Κέρδισε μέσα στο Λευκόθεο τον ΑΠΟΕΛ 73-69 και συνεχίζει να καταδιώκει τον πρωτοπόρο Κεραυνό

Μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα που
έγινε στο «Κώστας Παπαέλληνας», η
ΑΕΛ κατέκτησε το Κύπελλο ΟΠΑΠ Αν-
δρών Β1 Κατηγορίας επικρατώντας του
Αχιλλέα Καϊμακλίου με 48-46. Οι δύο
ομάδες πάλεψαν μέχρι τέλους για την
κατάκτηση του τίτλου, με την ΑΕΛ να

διατηρεί το προβάδισμά της μέχρι το
τέλος και να φεύγει με τη νίκη. Έντονη
ήταν η παρουσία του κόσμου και από
τις δύο ομάδες, που γέμισε το γήπεδο
του Στροβόλου. Κορυφαίος της αναμέ-
τρησης ήταν ο Σώζος Λεωνίδα με 17
πόντους (2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασ-

σίστ).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-14, 26-28, 33-42,
46-48
Αχιλλέας Καϊμακλίου (Λούης Σιακαλ-

λής): Γεωργακούδης, Σοφοκλέους, Γρη-
γορίου 10 (2), Κωνσταντινίδης 13 (1), Α.

Πάντζιαρος 3 (1), Ιερωνυμίδης 11 (2), Κ.
Πάντζιαρος 3, Λάμπρου 2, Ιωάννου 2,
Τέγγερης, Ανδρέου 2.
ΑΕΛ (Πέτρος Αντωνίου): Λεωνίδα 17
(2), Δανιήλ 2, Μάρκου, Μαυρομμάτης
9, Πιερίδης 4, Λουκά 8, Μονιάτης 3 (1),
Αντωνίου, Παναγή 5, Καμπούρης.

Το σήκωσε η βασίλισσα 
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Νίκος�Νικολάου

Και τώρα τρέχουμε… Η Ομόνοια δεν τα
κατάφερε να κερδίσει για άλλη μια φορά
τον ΑΠΟΕΛ, τερμάτισε στην 5η θέση
στην κανονική διάρκεια και για να πετύχει
τον στόχο της εξόδου στην Ευρώπη
πρέπει να υπερβάλει εαυτόν και να πα-
ρουσιαστεί πιο δυνατή στα πλέι-οφ, καθώς
από τη στιγμή που είναι εκτός κυπέλλου
και μόνο μέσω πρωταθλήματος «βλέπει»
Γιουρόπα Λιγκ, τότε θα πρέπει να τερ-
ματίσει στην 3η ή στην 4η θέση, εφόσον
αυτή θα αποδειχθεί προνομιούχος. Πρέ-
πει δηλαδή να καλύψει και διαφορά που
έχει από τις ομάδες που προπορεύονται.

Ο Άκης Ιωακείμ στη διάσκεψη Τύπου
μετά το σαββατιάτικο ντέρμπι εξέφρασε
τη σιγουριά ότι η Ομόνοια θα βγει στην
Ευρώπη. Αυτό το μήνυμα θέλησε να
περάσει ο κόουτς, ο οποίος ασφαλώς
γνωρίζει καλύτερα την ομάδα του. Είναι
παράλληλα ένα μήνυμα αποφασιστικό-
τητας και τόνωσης της ψυχολογίας των
παικτών, οι οποίοι στο ντέρμπι των «αι-
ωνίων» προσπάθησαν, αλλά τα δυο απα-
νωτά πέναλτι σε ένα λεπτό, περιόρισαν
κάθε ελπίδα για αντίδραση. Ειδικά δε
από τη στιγμή που η ομάδα άργησε να
πετύχει το γκολ στην επανάληψη, (στο

87') με αποτέλεσμα να μην έχει χρόνο
για την ισοφάριση.

Γεγονός είναι πως ανασταλτικά οι
«πράσινοι» πήγαν καλά στο ντέρμπι και
δέχθηκαν δυο γκολ από πέναλτι. Το
πρώτο από λάθος του Νταρμπισάιαρ
και το δεύτερο από λανθασμένη απόφαση
του διαιτητή στη φάση με τους Σοϊλέδη-
Μπαράλ. Ωστόσο, φάνηκε μια αδυναμία
στο δημιουργικό κομμάτι. Στο α' 45λεπτο
παρά το ότι υπήρχαν προϋποθέσεις, δεν
υπήρχε η σωστή τελική πάσα. Το ίδιο
και στην επανάληψη, όπου η ομάδα ανέ-
βηκε πιο ψηλά. Εκεί είχε και καλές επι-
στροφές, λειτουργώντας ανασταλτικά,
αλλά μπροστά δεν έφτανε η μπάλα στον
Νταρμπισάιαρ. Φάνηκε ότι η απουσία
του Σέρινταν δύσκολα αναπληρώνεται.

Η δύσκολη προσπάθεια
Στο «Ηλίας Πούλλος» αφήνουν πίσω
τους το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και βλέ-
πουν τον επόμενο αντίπαλο, και πρώτο
στα πλέι-οφ (Απόλλωνας ή ΑΕΚ). Όποιος
και να ’ναι οι δυσκολίες είναι οι ίδιες και
στην Ομόνοια γνωρίζουν ότι για να φτά-
σουν στο στόχο της εξόδου στην Ευρώπη
πρέπει να περιορίσουν τις απώλειες. Η
προσπάθεια είναι δύσκολη, αλλά όχι
ακατόρθωτη για μια ομάδα της εμβέλειας
της Ομόνοιας.

Η ομάδα παράλληλα με τη βελτίωση
στην ανασταλτική λειτουργία, πρέπει να
βρει και την ικανότητά της στην επίθεση,
στην δημιουργία ευκαιριών, και βέβαια
στο σκοράρισμα.

Ακόμη, στις τάξεις του συλλόγου θα
πρέπει να επανέλθει η ομαλότητα γιατί η
απουσία του κόσμου, όπως προχθές στο
ντέρμπι, εξαιτίας της γνωστής απόφασης
της διοίκησης, βλάπτει στο τέλος την
ομάδα και την προσπάθεια των παικτών.

Κακοδαιμονία με τους στόπερ
Εκτός των άλλων, η Ομόνοια έχει να
αντιμετωπίσει και την κακοδαιμονία
που τη δέρνει με τους τραυματισμούς
παικτών, ειδικά στα τελευταία ματς με
τους στόπερ. Το Σάββατο κτύπησε στον
αστράγαλο ο Κατελάρης κι έγινε αλλαγή.
Ο νεαρός Κύπριος διεθνής αναμένεται
να περάσει σήμερα από ιατρικές εξε-
τάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος
της ζημιάς. Μάλλον πολύ δύσκολα θα
προλάβει τον επόμενο αγώνα. Θυμί-
ζουμε ότι εκτός λόγω τραυματισμού
είναι ο Άρνασον που παίζει στα στόπερ,
ενώ στο ματς με την ΑΕΛ είχε τραυμα-
τιστεί ο Βύντρα.

Χθες, οι «πράσινοι» έκαναν αποθε-
ραπεία, ενώ για τη Δευτέρα δόθηκε ρεπό
στους ποδοσφαιριστές.

ΑΠΟΕΛ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Στον ΑΠΟΕΛ μετά την ήττα από τον
Απόλλωνα είναι αλήθεια ότι έψαχναν
την αντίδραση και τη νίκη ψυχολογίας.
Και καλύτερο τρόπο να το πετύχει δεν
υπήρχε, αφού πέραν των τριών βαθμών
στο ντέρμπι των «αιωνίων», οι «γαλαζο-
κίτρινοι» κέρδισαν και άλλα πράγματα.
Κατ' αρχάς, άνοιξαν την ψαλίδα από τη
δεύτερη θέση, μπαίνοντας στα πλέι-οφ
με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Δεύτερο,
σφράγισαν με τον πιο πειστικό τρόπο
την πρωτιά στην κανονική διάρκεια της
περιόδου, η οποία παρά το γεγονός ότι
δεν λέει και πολλά πράγματα, λέει αρκετά
στο θέμα ψυχολογίας. Οι ποδοσφαιριστές
έβγαλαν άλλο ντέρμπι με την Ομόνοια
με άριστα και πλέον γυρίζουν σελίδα,
αφού σκέφτονται μόνο ευρωπαϊκά! 

Οι «γαλαζοκίτρινοι» έχουν πετύχει
κάτι το ανεπανάληπτο και κάτι το μονα-
δικό γι' αυτούς. Γιατί θα πρέπει να πάει
κάποιος αρκετά πίσω για να δει ο ΑΠΟΕΛ
έχασε τελευταία φορά από την Ομόνοια.
Ήταν στις 6 Απριλίου το 2013, όταν η
Ομόνοια κέρδισε με 3-0. Έκτοτε, οι «γα-
λαζοκίτρινοι» μετρούν 10 νίκες και πέντε
ισοπαλίες, παίρνοντας για τα καλά τον
αέρα της «αιωνίου».  

Το απίστευτο όμως έχει να κάνει με
τη δεκαετία. Ο ΑΠΟΕΛ από τη χρονιά
2006-07 (μια χρονιά δηλαδή πριν από
τα πλέι-οφ) πέτυχε τριπλάσιες νίκες από
την Ομόνοια. Ακούγεται απίστευτο, όμως
είναι αληθινό, αφού από εκείνη τη σεζόν
πέτυχε 21 νίκες, έναντι 7 της Ομόνοιας,
ενώ 11 παιχνίδια τελείωσαν ισόπαλα.  

Όπως προαναφέραμε, η ομάδα του
Τόμας Κρίστιανσεν μπαίνει με τις καλύ-
τερες προϋποθέσεις στη Β' Φάση, εκεί
που έχει ως μοναδικό στόχο την υπερά-
σπιση των κεκτημένων, με την κατάκτηση
του πέμπτου σερί! 

Στα θετικά του προχθεσινού αγώνα
δεν μπορεί να μη συνυπολογιστεί η πα-
ρουσία των Μερκή και Μπαράλ. Ο πρώτος,
παιχνίδι με παιχνίδι, αποδεικνύει ότι απο-
τελεί πολύτιμη μονάδα στην αμυντική

γραμμή της ομάδας και έτοιμος να αναλάβει
τον ρόλο του ηγέτη. Γενικά έκανε ένα αψε-
γάδιαστο 90λεπτο σε ένα ακόμα ντέρμπι.
Πολύ καλή η παρουσία του Μπαράλ. Ο
Ισπανός φορ έκανε το καλύτερό του παιχνίδι
με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ και δικαιώνει
την εμμονή του Τόμας Κρίστιανσεν να τον
φέρει στον Αρχάγγελο. Ήταν μέσα σε όλες
σχεδόν της φάσεις, πέτυχε το δεύτερό του
γκολ με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ που θα
τον βοηθήσει αρκετά ειδικά στον αγώνα
της ερχόμενης Πέμπτης με αντίπαλο την
Άντερλεχτ, αφού δεν έχει δικαίωμα να
αγωνιστεί ο τιμωρημένος Πιέρος Σωτηρίου. 

Προβληματίζει ο Γιαμπερέ
Από ένα παιχνίδι δεν ήταν δυνατό να
μην υπάρχουν και κάποια αρνητικά.
Όπως για παράδειγμα το νέο λάθος του
Γιαμπερέ από τον οποίο προήλθε το
γκολ της Ομόνοιας. Ο Γάλλος κεντρικός
αμυντικός αποκτήθηκε για να αντικατα-
στήσει τον Καρλάο, με ένα σεβαστό συμ-
βόλαιο, όμως η παρουσία του δεν δι-
καιώνει μέχρι στιγμής την επιλογή του.
Αντίθετα, προβληματίζει με την απόδοσή
του την οποία θα πρέπει να ανεβάσει
κατακόρυφα, ώστε να κερδίσει την εμ-
πιστοσύνη του προπονητή του αλλά και

του κόσμου του ΑΠΟΕΛ. 

Και τώρα Άντερλεχτ
Όπως είναι φυσιολογικό, στον ΑΠΟΕΛ
δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού
αφού οι υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες.
Και στο πρόγραμμα ακολουθεί το ιστορικό
παιχνίδι της Πέμπτης με την Άντερλεχτ
για τη φάση των «16» του Γιουρόπα Λιγκ.
Είναι αυτονόητο ότι στον Αρχάγγελο δεν
σκέφτονται οτιδήποτε άλλο πέραν του
ευρωπαϊκού ραντεβού, αφού για τους
ποδοσφαιριστές του Τόμας Κρίστιανσεν
αυτό κι αν είναι πρόκληση. Από χθες άρ-

χισε η εντατική μελέτη των αντιπάλων,
αφού ο μοναδικός στόχος είναι ο ΑΠΟΕΛ
να εξασφαλίσει εκείνο το αποτέλεσμα
που θα του δίνει ελπίδες πρόκρισης
ενόψει του επαναληπτικού στο Βέλγιο.    

Στη χθεσινή προπόνηση, ο Βινίσιους
έκανε φυσικοθεραπεία και γυμναστήριο,
ενώ ο Μπερτόλιο ακολούθησε ατομικό
πρόγραμμα, με τις πιθανότητες να προ-
λάβουν τον αγώνα της Πέμπτης να μην
είναι υπέρ τους. Οι υπόλοιποι προπο-
νήθηκαν κανονικά. Στο παιχνίδι με την
Άντερλεχτ δεν υπολογίζεται ούτε ο τι-
μωρημένος Πιέρος Σωτηρίου.

Πήρε το ζητούμενο, στην ακίδα πλέον η Άντερλεχτ
Η νέα επιτυχία επί της «αιωνίου» δίνει στους «γαλαζοκίτρινους» την
απαιτούμενη ψυχολογία ενόψει του ιστορικού ραντεβού της Πέμπτης 

Και τώρα… «τρέχει» για να προλάβει!
Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να πετύχει τον στόχο της εξόδου στην Ευρώπη η Ομόνοια 
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Ο Σωφρόνης Αυγουστή έδωσε συγχα-
ρητήρια στους ποδοσφαιριστές του που
άντεξαν με δέκα παίκτες μέχρι το τελευταίο
λεπτό, ενώ ο Ρόνι Λέβι δήλωσε ότι δεν
του άρεσε η κόκκινη του Απόλλωνα,
γιατί άλλαξε όλο το παιχνίδι.

Σωφρόνης Αυγουστή: «Να δώσω
πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου.
Μείναμε με δέκα παίκτες και κατάφεραν
μέχρι το τελευταίο λεπτό να κλείσουν
τους χώρους για τους αντιπάλους και να
βγούμε με προϋποθέσεις για να βάλουμε
κάποιο γκολ. Σίγουρα ξέραμε ότι θα
είναι δύσκολο παιχνίδι, ο Λέβι έκανε
εξαιρετική δουλειά, έφερε ηρεμία στην
ομάδα. Πιστεύω σε αυτή την ομάδα, το
δείξαμε και σήμερα. Μέχρι τέλους θα
διεκδικήσουμε με όσες πιθανότητες

έχουμε το πρωτάθλημα. Από τώρα στα
πλέι οφ θα έχουμε παιχνίδια έξι βαθμών.
Αφήνω στο τέλος τον κόσμο που ήρθε
και στάθηκε δίπλα στην ομάδα. Τον ευ-
χαριστούμε».

Ρόνι Λέβι: «Παίζαμε με μια πολύ
δύσκολη ομάδα που δεν είχε χάσει
εδώ και πολλά παιχνίδια. Ξέραμε ότι
θα ήταν δύσκολο παιχνίδι. Θα έλεγα
ότι δεν μου άρεσε η κόκκινη κάρτα.
Άλλαξε όλο το παιχνίδι. Ο Απόλλωνας
οπισθοχώρησε και έκανε ένα πολύ
καλό τακτικά παιχνίδι. Εμείς αναγκα-
στήκαμε να αλλάξουμε τρόπο παιχνι-
διού, δυστυχώς δεν βρήκαμε τις λύσεις.
Φτιάξαμε κάποιες φάσεις αλλά δεν
ήταν αρκετές. Είμαστε απογοητευμένοι,
αλλά το αποτέλεσμα είναι δίκαιο».

Το τρίτο ημίχρονο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 0

Νίκος Νικολάου

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι Ανόρ-
θωσης-Απόλλωνα χθες, με τις δυο ομάδες
να μένουν στο άγονο 0-0. Ο ένας βαθμός
κρίνεται ικανοποιητικός, υπό τις περι-
στάσεις, για τη λεμεσιανή ομάδα η οποία
έπαιξε από το 16' με 10 παίκτες λόγω
αποβολής του Σεμέδο. Μέτριο το θέαμα,
χωρίς πολλές ευκαιρίες με τον Απόλλωνα
μετά την αποβολή να επικεντρώνεται
στο πώς να μη δεχθεί γκολ, πράγμα που
κατάφερε χάρις στην πολύ καλή αμυντική
παρουσία του. Ο Απόλλωνας με τις απώ-
λειες έμεινε πέντε βαθμούς πίσω από
την κορυφή, ενώ η Ανόρθωση, που δεν
εκμεταλλεύτηκε το πλεονέκτημά της,
έπαιξε για το γόητρο, έφτασε στους 39β.

Ο Λέβι επέλεξε τον Σιβού στα στό-

περ με παρτενέρ τον Ερέρο και δεν
άφησε κανένα βασικό στον πάγκο, ενό-
ψει του επαναληπτικού κυπέλλου με
την ΑΕΚ. Από την άλλη ο Αυγουστή
με τις πολλές απουσίες που είχε επέλεξε
τον Πίεχ για την κορυφή της επίθεσης,
διατήρησε τον Κυριάκου στα στόπερ
και πήραν ακόμη θέσεις βασικών οι
Σεμέδο και Παπουλής στις θέσεις των
Σακέτι και Σαρδινέρο. Ο Απόλλωνας
πίεσε ψηλά από την αρχή για να δυ-
σκολέψει την κυκλοφορία της μπάλας
από την Ανόρθωση, η οποία είχε κά-
ποιο πρόβλημα στη σωστή οργάνωση
του παιχνιδιού της. Έτσι, έλεγχε πε-
ρισσότερο τον αγώνα.

Αποβολή Σεμέδο
Στο 16' όμως οι «γαλάζιοι» έμειναν με
10 παίκτες λόγω απερίσκεπτης ενέρ-
γειας του Σεμέδο, ο οποίος με στυλ…
καράτε κτύπησε αντίπαλο και δίκαια
είδε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Ο
τεχνικός του Απόλλωνα μετέφερε τον
Ζοάο Πέδρο στα χαφ και το σχήμα
έγινε 4-4-1.

Δοκάρι ο Καρλίτος
Φυσιολογικά ο Απόλλωνας πρόσεξε τα
νώτα του και η Ανόρθωση ανέλαβε πε-
ρισσότερες πρωτοβουλίες κι έβαλε πίεση
στην εστία του Απόλλωνα για να χάσει
ευκαιρίες. Είχε δοκάρι στο 26' με τον
Καρλίτος. Ο Αυγουστή απέσυρε τότε τον
Παπουλή κι έβαλε τον Πελαγία για να
πάει στα χαφ ο Κυριάκου, ώστε να γίνει
πιο ορθολογικό σχήμα στα χαφ.

Η γηπεδούχος πότε με Ράγιος, πότε
από τα πλάγια προσπάθησε να μπει πε-
ριοχή, αλλά δεν έφτανε η μπάλα στον
Άλβες. Ο Λέβι έκανε κι αυτός κίνηση
στην επίθεση βάζοντας τον Καμπρέρα
αντί του Καλό, μετατρέποντας ταυτόχρονα
το σχήμα σε 4-4-2, με τον Ράγιος να πη-
γαίνει στα πλάγια.

Το β' μέρος
Στο παιχνίδι της τακτικής από τους πάγ-
κους, ο Αυγουστή έβαλε τον Γκίε στην
κορυφή της επίθεσης αντί του Πίεχ. Η
Ανόρθωση συνέχισε να έχει την κατοχή
και να θέλει να δώσει γρήγορο ρυθμό.
Ο Απόλλωνας από την άλλη συνέχισε

στον ίδιο τρόπο παιχνιδιού, κλείνοντας
χώρους και βγαίνοντας μπροστά όποτε
είχε την ευκαιρία. 

Το πρόβλημα στη δημιουργία ευ-
καιριών συνέχισε να υπάρχει στην Ανόρ-
θωση, παρά το ότι ο Λέβι έκανε συνεχείς
αλλαγές. Ο Ράγιος, ιθύνων νους της «Κυ-
ρίας», δεν βρισκόταν σε καλή μέρα, το
παιχνίδι της ήταν προβλέψιμο και οι
σέντρες που έβαιναν από πλάγια δεν
είχαν στόχο. Ακόμη, γίνονταν πολλά
αβίαστα λάθη στις μεταβιβάσεις, με απο-
τέλεσμα ο Απόλλωνας να κρατά εύκολα
το μηδέν στην άμυνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην επα-
νάληψη η Ανόρθωση δεν έφτιαξε κλασική
ευκαιρία και αναλώθηκε σε ανούσια
πρωτοβουλία. Σταμάτησε έτσι ένα σερί
νικών αφού δεν είχε καθαρό μυαλό απέ-
ναντι σε οργανωμένη άμυνα. Ο Απόλ-
λωνας είχε κάποιες προϋποθέσεις σε
αντεπιθέσεις, αλλά δεν έβγαλε ούτε αυτό
τη σωστή τελική πάσα.

Ο Απόλλωνας εκφράζει παράπονα
για τη διαιτησία. Ο Χρ. Νικολαϊδης μπο-
ρούσε να αποβάλει τον Ολιβέιρα στο 45’.

Κόλλησαν στο μηδέν σε παιχνίδι τακτικής
Ο Απόλλωνας με 10 παίκτες δεν έχασε από την Ανόρθωση, αλλά απομακρύνθηκε απ' την κορυφή

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

1’ Σέντρα του Ζοάο Πέδρο και

γυριστό του Πίεχ μόλις πάνω

από τα δοκάρια.

4’ Φάουλ του Μίτροβιτς και κε-

φαλιά του Σιβού πάνω από τα

δοκάρια.

11’ Πλασέ του Πίεχ σταμάτησε

με δυσκολία ο Κόπριβετς.

16’ Ο Σεμέδο πήγε με πολύ επι-

κίνδυνο παίξιμο πάνω στον Γκι-

γιέρμε με αποτέλεσμα να τον

κτυπήσει και να αποβληθεί με

απευθείας κόκκινη.

26’ Ο Καρλίτος έκανε το πλασέ,

αλλά η μπάλα σταμάτησε στο

κάθετο δοκάρι.

28’ Σουτ του Γκάμπριελ, σε κόρ-

νερ ο Βάλε. 

43’ Ευκαιρία σε αντεπίθεση,

όταν από σέντρα του Μπεντόγια

ο Πέδρο έκανε κεφαλιά άουτ.

45’ Ο διαιτητής έδωσε φάουλ

στον Ολιβέιρα που ήταν χρεωμέ-

νος με κάρτα, αλλά δεν τον τι-

μώρησε επιπλέον που θα σήμαι-

νε αποβολή.

45+2’ Σουτ του Πίεχ ψηλά από

τα δοκάρια.

45+3’ Φάουλ του Ντα Σίλβα μό-

λις έξω.

56’ Κεφαλιά του Βινίσιους απέ-

κρουσε σταθερά ο Κόπριβετς.

83’ Αντεπίθεση του Απόλλωνα

και σουτ του Ντα Σίλβα στα χέ-

ρια του Κόπριβετς.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστος Νικολαΐδης
ΒΟΗΘΟΙ: Χρ. Αριστείδου, Π. Γε-
ωργίου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ:Ολιβέιρα, Ζοάο Βίκτορ,
Ερέρο, Καμπρέρα / Μπεντόγια,
Κυριάκου, Ρέινολντς
ΚΟΚΚΙΝΗ: Σεμέδο (16’)
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κόπριβετς, Γκιγιέρ-
με, Γκάμπριελ, Ερέρο, Σιβού, Ζοάο
Βίκτορ, Μίτροβιτς, Ράγιος, Καρλίτος
(40’ Καμπρέρα), Ολιβέιρα (61’ Κο-
λούνγκα), Άλβες.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Βάλε, Σέρτζιο, Βα-
σιλείου, Βινίσιους, Κυριάκου, Σε-
μέδο, Μπεντόγια (83’ Ρέινολντς),
Ντα Σίλβα, Ζοάο Πέδρο, Παπου-
λής (29’ Πελαγίας), Πίεχ (46’ Γκίε).
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ΑΕΛ 1 
95' Μαύρου

ΕΡΜΗΣ 2 
57' Ντε Μέλο, 79' Μασίνουα

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Στο ποδόσφαιρο για να κερδίσεις θα
πρέπει να στέλνεις την μπάλα στο αντί-
παλο πλεκτό. Γιατί, εάν δεν το κάνεις, η
μπάλα θα σε τιμωρήσει. Κανόνας που
επαληθεύτηκε χθες στο Τσίρειο, με τον
Ερμή να δραπετεύει με τους τρεις βαθ-
μούς από τη Λεμεσό και την ΑΕΛ να
γνωρίζει την τρίτη συνεχόμενή της ήττα!
Σε ένα παιχνίδι που οι γηπεδούχοι είχαν
την κατοχή, όμως δεν έβρισκαν στους
τρόπους να διασπάσουν την καλά ορ-
γανωμένη αμυντική γραμμή των φιλο-
ξενουμένων, και τους «φτεροπόδαρους»
στις δύο ευκαιρίες που δημιούργησαν
να πετυχαίνουν ισάριθμα γκολ. Το μόνο
που κατάφερε η ΑΕΛ ήταν να μειώσει
στις καθυστερήσεις, με τον Γιάννη Μαύ-
ρου να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ.
Μετά το τέλος του αγώνα ο κόσμος που
έμεινε μέχρι το τέλος στις κερκίδες απο-
δοκίμασε έντονα τους ποδοσφαιριστές

της ΑΕΛ. 
Εντύπωση πάντως προκάλεσε το γε-

γονός ότι ενώ οι ποδοσφαιριστές της
ΑΕΛ μετά το τέλος του αγώνα συγκεν-
τρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου για
την καθιερωμένη ομιλία, ο Πάμπος Χρι-
στοδούλου δεν πήγε αλλά έφυγε για τα
αποδυτήρια! 

Η ΑΕΛ έμεινε στους 51 βαθμούς και
πλέον βρίσκεται στο -11 από την κορυφή
και στο -6 από τη τρίτη θέση, ενώ παρέ-
μεινε στο +1 από την Ομόνοια που βρί-
σκεται στη πέμπτη θέση. Από την άλλη,
ο Ερμής έφτασε στους 35 βαθμούς και
πλέον μπορεί να αρχίσει με όλη του την
άνεση τον προγραμματισμό.   

Μπήκε δυνατά, όμως…
Καλός ο ρυθμός του αγώνα στο πρώτο
45λεπτο, με την ΑΕΛ να μπαίνει πιο δυ-
νατά να έχει την κατοχή της μπάλας και
να ψάχνει τους διαδρόμους προς την
εστία του Στυλιανού. Μόλις στο 6' οι γη-
πεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή
του Πίτι από τον Χριστοφή, με τον Χα-
ράλαμπο Σκαπούλλη, λανθασμένα, να
υποδεικνύει την εσχάτη των ποινών. Η
ΑΕΛ συνέχισε να είναι καλύτερη στον
αγωνιστικό χώρο και στο 11' να δημι-

ουργεί και να χάνει την πρώτη καλή της
ευκαιρία στον αγώνα. Ο Μέσκα έκανε
τη σέντρα, ο Σοάρες χωρίς πίεση από
πλεονεκτική θέση έπιασε την καρφωτή
κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει δίπλα
από το κάθετο δοκάρι του τερματοφύλακα
του Ερμή. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι
ισορρόπησαν τον αγώνα, οργανώθηκαν
καλύτερα, με τις δύο ομάδες, όμως, να
υποπίπτουν σε πολλά και αβίαστα λάθη.
Η ΑΕΛ συνέχισε να έχει την κατοχή της
μπάλας, όμως δυσκολεύονταν αφάνταστα
να φτάσει με αξιώσεις στην εστία του
Στυλιανού. Είναι ενδεικτικό ότι η επόμενη
καλή ευκαιρία των γηπεδούχων κατα-
γράφηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυ-
στερήσεων, όταν ο Σάσι με κεφαλιά ανάγ-
κασε τον Στυλιανού σε σπουδαία από-
κρουση.   

«Πάγωσε» το Τσίρειο
Στην επανάληψη, η πρώτη ευκαιρία ήταν
για λογαριασμό της ΑΕΛ από την κεφαλιά
του Σάσι (49'), όμως ο Ερμής ήταν αυτός
που έφτασε στο ζητούμενο «παγώνοντας»
το Τσίρειο. Οι φτεροπόδαροι πήραν το
προβάδισμα στο 57' με γκολ του Ντε
Μέλο. προηγήθηκε η εξαιρετική ενέργεια
του Λίλλη που έδωσε ωραία στον Βρα-

ζιλιάνο επιθετικό και αυτός με πλασέ νί-
κησε τον Ρόμο, δίνοντας το προβάδισμα
στον Ερμή. 

Το γκολ αφύπνισε τους ποδοσφαι-
ριστές του Πάμπου Χριστοδούλου που
στη συνέχεια έβαλαν αρκετή πίεση στην
περιοχή του Στυλιανού, αλλά και τον
τερματοφύλακα του Ερμή να πραγμα-
τοποιεί σπουδαία διπλή επέμβαση στο
70', κρατώντας όρθια την ομάδα του. Ο
Αρουαμπαρένα (70') έκανε το σουτ με
τον Στυλιανού να αποκρούει εντυπω-
σιακά και ο Μαύρου με κοντινή κεφαλιά
να υποχρεώνει τον τερματοφύλακα του
Ερμή σε νέα σπουδαία επέμβαση.

Το… τελείωσε ο Μασίνουα 
Εκεί που η ΑΕΛ πίεζε για να φέρει το
παιχνίδι στα ίσα, ήταν ο Ερμής που κα-
τάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ βά-
ζοντας ακόμα πιο δύσκολα στην αντίπαλό
του. Ο Μασίνουα (79') έφυγε στην αντε-
πίθεση και με πλασέ έστειλε την μπάλα
στα δίκτυα του Ρόμο, δίνοντας προβάδι-
σμα δύο τερμάτων στον Ερμή και φέρ-
νοντας την ΑΕΛ σε ακόμα πιο δύσκολη
θέση. Το μόνο που κατάφερε η ΑΕΛ
ήταν να μειώσει στο 95' με δυνατό σουτ
εντός περιοχής σε 2-1. 

«Κίτρινη» κατρακύλα χωρίς τελειωμό  
Η ΑΕΛ γνώρισε την 3η συνεχόμενή της ήττα, με το μέλλον του Πάμπου Χριστοδούλου στον πάγκο να είναι αβέβαιο 

Ο τεχνικός της ΑΕΛ στη συνέντευξη
Τύπου ανέφερε ότι θα μιλήσει με τον
πρόεδρο Ανδρέα Σοφοκλέους, κι αν
είναι καλό για την ΑΕΛ να φύγει, θα το
πράξει.

«Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη μέρα
για την ΑΕΛ σήμερα. Για το παιχνίδι
λίγα θα πω, όλοι το έχετε δει. Ο αντίπαλος
πέρασε 3-4 φορές το κέντρο, χάσαμε
σωρεία ευκαιριών και δεχθήκαμε δυο
γκολ σε αντεπιθέσεις. Πληρώσαμε ό,τι
ευκαιρίες βρήκε ο αντίπαλος. Αλλά αυτό
δεν είναι δικαιολογία γιατί ξέραμε πώς
θα αγωνιστεί ο αντίπαλος. Είναι ένα πολύ
άσχημο αποτέλεσμα για εμάς. Ναι μεν

η ομάδα είναι στους στόχους της όμως,
αν κέρδιζε σήμερα, θα ήταν πιο κοντά
στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια στον κόσμο
για την έλευση αλλά και την υπομονή,
γιατί κρατήθηκε μετά το τέλος του αγώνα
και δεν έκανε κάποια πράγματα που
ίσως κάποιες ομάδες κάνουν. Για την
επόμενη μέρα θα κάτσω να μιλήσω με
τον πρόεδρο για να δούμε ποιο είναι το
καλύτερο για την ΑΕΛ. Όπως έχω πει
και στη δημοσιογραφική, κανένας δεν
είναι πάνω από το καλό του Σωματείου.
Ό,τι θεωρούμε με τον πρόεδρο ως το
καλύτερο αύριο της ΑΕΛ, αυτό θα πρά-
ξουμε».

Για το εάν προτίθεται να αποχωρήσει
αν είναι αυτός το πρόβλημα, είπε: «Ήμουν
ξεκάθαρος στις δηλώσεις μου. Εγώ και
ο πρόεδρος θα πάρουμε τις αποφάσεις
μας. Αν το καλό της ΑΕΛ είναι ο Πάμπος
να φύγει, θα είμαι ο πρώτος που θα το
πράξω. Αυτή είναι η ζωή του προπονητή.
Πέρασα υπέροχες στιγμές στην ΑΕΛ.
Ανέλαβα μια ομάδα που πήγαινε υπο-
βάθμιση και αν ήταν άλλος δεν θα ερχό-
ταν, αλλά ήρθα για την αγάπη του κόσμου
και την αγάπη που του έχω εγώ. Θα
κάνω το καλό της ΑΕΛ, πάνω απ' όλα
είναι η ομάδα και έτσι πράττω σε όλες
τις ομάδες που είμαι».

«Αν το καλό της ΑΕΛ είναι
ο Πάμπος να φύγει, θα το πράξω»

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

6' Ο Χριστοφή παρεμποδίζει αντι-

κανονικά τον Πίτι να παίξει την μπά-

λα, λανθασμένα δεν υπέδειξε το πέ-

ναλτι ο κ. Σκαπούλλης

11' Σέντρα του Μέσκα, κεφαλιά

από τον Σοάρες από πλεονεκτική

θέση, η μπάλα δίπλα από το κάθετο

δοκάρι.

20' Αναγκαστική αλλαγή για την

ΑΕΛ, με τον Γεωργιάδη να περνά

στη θέση του Μπλάνκο.

45' + 1 Αναγκαστική αλλαγή για

τον Ερμή. Ο Μαϊσουράντζε αποχώ-

ρησε με ενοχλήσεις και πέρασε στη

θέση του ο Χριστόφ.

45' + 2 Ο Σάσι με κεφαλιά ανάγκα-

σε τον Στυλιανού σε σπουδαία από-

κρουση.

49' Κεφαλιά από τον Σάσι μετά από

κόρνερ του Πίτι, η μπάλα λίγο έξω.

57' ΓΚΟΛ 0-1: Ο Ντε Μέλο με σουτ

εντός περιοχής μετά από σπουδαία

ενέργεια του Λίλλη, άνοιξε το σκορ.

66’ Εκτέλεση φάουλ από τον Πίτι, ο Μι-

τρέα έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα έξω.

70' Διπλή μεγάλη ευκαιρία για την

ΑΕΛ. Ο Αρουαμπαρένα έκανε το

σουτ με τον Στυλιανού να απο-

κρούει εντυπωσιακά και ο Μαύρου

με κοντινή κεφαλιά να υποχρεώνει

τον τερματοφύλακα του Ερμή σε

σπουδαία επέμβαση. 

72' Σέντρα του Πίτι, ο Αρουαμπαρέ-

να δεν προλαβαίνει από κοντά να

πιάσει την κεφαλιά.

79' ΓΚΟΛ 0-2: Ο Μασίνουα έφυγε

στην αντεπίθεση και με πλασέ έστει-

λε την μπάλα στα δίκτυα του Ρόμο. 

82' Ο Μαύρου μετά από μπαλιά του

Πίτι, έκανε την κεφαλιά, με την μπάλα

να φεύγει δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

95' ΓΚΟΛ 1-2: Ο Μαύρου με δυνατό

σουτ εντός περιοχής μείωσε σε 1-2.

ΑΕΛ: Ρόμο, Χ. Κυριάκου, Φορτούνα
(64’ Μαύρου), Νικολάου (57’
Αρουαμπαρένα), Λαφράνς, Μιτρέα,
Σοάρες, Μπλάνκο (20’ Γεωργιάδης),
Μέσκα, Πίτι
ΕΡΜΗΣ: Στυλιανού, Χριστοφή, Ντε
Μέλο, Αρτάμπε, Μαρτίνιουκ, Μασί-
νουα, Ντε Βρίσε, Ψάλτης, Μαισου-
ράντζε (44’ Χριστόφ), Λίλλης (78’ Κέ-
ζος), Κότο Παγές (83’ Αλεξίου)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μιτρέα/ Μασίνουα, Ψάλ-
της, Ντε Μέλο, Λίλλης
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χαράλαμπος Σκαπούλλης
ΒΟΗΘΟΙ: Νικόλας Καλησπέρας, Αν-
δρέας Μιχαηλίδης, Νικόλας Αθανα-
σίου (4ος)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ανδρέας Ξάνθου
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Εξάρα, δεύτερη θέση και… ψυχολογία
Η ΑΕΚ συνέτριψε την Αναγέννηση, ξεκινά από 2η θέση τα πλέι-οφ και πάει 
με τονωμένο ηθικό στη ρεβάνς κυπέλλου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

#   Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Τέρματα Βαθμοί

1 .ΑΠΟΕΛ 26 19 5 2 62-16 62

2 . Α.Ε.Κ. 26 17 7 2 54-19 58

3. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 26 17 6 3 56-19 57

4 . ΑΕΛ 26 15 6 5 40-22 51

5. ΟΜΟΝΟΙΑ 26 15 5 6 56-37 50

6. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 26 10 9 7 39-27 39

7. ΕΡΜΗΣ 26 10 5 11 35-40 35

8. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 26 8 7 11 22-33 31

9. ΕΘΝΙΚΟΣ 26 8 6 12 42-46 30

10. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 26 7 6 13 30-53 27

11. ΑΡΗΣ 26 6 6 14 30-52 24

12. ΔΟΞΑ 26 5 5 16 20-38 20

13. ΑΕΖ 26 1 8 17 20-63 11

14 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 26 0 7 19 18-58 7

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
26Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚή

ΑΕΖ -ΔΟΞΑ 0-4

ΑΠΟΕΛ-ΟΜΟΝΟΙΑ 2-1

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-3 

ΑΡΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ 3-1

ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 0-0

ΑΕΛ-ΕΡΜΗΣ 1-2

Α.Ε.Κ.-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 6-0

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚή - ΠΛΕϊ-ΟΦ

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ (1-6)

Σάββατο 11 Μαρτίου

ΑΕΛ - Απόλλωνας 19:00

Κυριακή 12 Μαρτίου

Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 18:00

Δευτέρα 13 Μαρτίου

19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια

Β' ΟΜΙΛΟΣ (7-12)

Σάββατο 11 Μαρτίου

Νέα Σαλαμίνα - Άρης 17:00

Κυριακή 12 Μαρτίου

Καρμιώτισσα - Εθνικός 16:00

Δόξα - Ερμής 17:00

ΣΚΟΡΕΡΣ

20 ΓΚΟΛ: Νταρμπισάιαρ

16 ΓΚΟΛ: Σωτηρίου

14 ΓΚΟΛ: Τρισκόφσκι

13 ΓΚΟΛ: Ζελάγια

12 ΓΚΟΛ: Κατσαράβα, Παπουλής

11 ΓΚΟΛ: Ντα Σίλβα, Άλβες

9 ΓΚΟΛ: Αρουαμπαρένα, Ντε Καμάργ-

κο, Μασίνουα

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΘΟΪ-ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 1-3

ΑΣΙΛ-ΠΑΕΕΚ 2-2

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔ.-ΑΣΣΙΑ 1-1

ΟΘΕΛΛΟΣ-ΑΛΚΗ 3-3

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΚΡΙΤΑΣ 2-0

ΕΝΩΣΗ-ΕΝΑΔ 3-2

ΠΑΦΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ 2-0 

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΘΝΙΚΟΣ Λ.-ΑΠΕΠ 3-1

ΜΕΑΠ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ 3-4

ΛΕΙΒΑΔ/ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΕΝ 3-2

ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ.-ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 3-2

ΑΧΥΡΩΝΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3-0

ΕΛΠΙΔΑ-ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ 0-1

ΔΙΓΕΝΗΣ Μ.-ΠΕΓΕΙΑ 0-0

Ε.Ν.Υ. ΥΨΩΝΑ-ΟΡΜΗΔΕΙΑ 2-2

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΛΕΝΑΣ-ΦΡΕΝΑΡΟΣ 1-2

ΚΟΡΝΟΣ-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ 4-1

ΦΟΙΝΙΚΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ 1-0

ΑΠΕΑ-ΚΟΛΩΝΗ 3-2

ΑΣΠΙΣ-ΔΟΞΑ Π. 2-3

ΚΟΥΡΡΗΣ-ΑΤΛΑΣ 1-0

ΑΜΑΘΟΥΣ-ΟΝΗΣΙΛΟΣ 1-1

ΑΕΚ 6
3΄, 10΄Καταλά, 38΄, 82΄Μυτίδης, 51΄ Χέφελ, 73΄

Χαραλάμπους

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0

Μ
ε περισσή άνεση η ΑΕΚ

συνέτριψε στο «ΑΕΚ
Αρένα» 6-0 την ουραγό
Αναγέννηση και εκμε-
ταλλεύτηκε την απώ-

λεια του Απόλλωνα στο ματς με την
Ανόρθωση για να τερματίσει στη 2η
θέση στην κανονική περίοδο με 58 βαθ-
μούς, τέσσερεις πίσω από τον πρωτοπόρο
ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λάρνακας, σαφώς
ανώτερη από την ελλιπέστατη Αναγέν-
νηση, κυριάρχησε απόλυτα, πέτυχε γκολ
με το τσουβάλι και ξεκούρασε από ένα
σημείο και μετά μερικούς βασικούς ενό-
ψει της ρεβάνς κυπέλλου με την Ανόρ-

θωση την Τετάρτη.
Στα αξιοσημείωτα της χθεσινής πιο

ευρείας νίκης της ομάδας της Λάρνακας,
ήταν η επιστροφή στη δράση του Χουάν
Τομάς, ο οποίος μπήκε αλλαγή στην
επανάληψη. Η Αναγέννηση ολοκλήρωσε
τους αγώνες στην Α΄ κατηγορία χωρίς
να πετύχει ούτε μια νίκη.

Δυο γρήγορα γκολ
Νωρίς-νωρίς η ΑΕΚ πέτυχε αυτό

που ήθελε, να σκοράρει δηλαδή γρήγορα.
Κι όχι μόνο ένα γκολ, αλλά δυο με τον
Καταλά, ο οποίος εκμεταλλευόμενος το
ύψος του ισάριθμες φορές με κεφαλιά
(3΄ και 10΄) μετά από στημένα έστειλε
την μπάλα στα δίχτυα.

Η διαφορά δυναμικότητας ήταν εμ-
φανής ανάμεσα στις δυο ομάδες και η
ΑΕΚ, παρότι φάνηκε να «καθαρίζει» στο

άψε-σβήσε το παιχνίδι, δεν εφησύχασε
και συνέχισε να κυνηγά κι άλλα γκολ.

Η ομάδα της Δερύνειας μετά τη φυγή
πολλών παικτών, τόσο το Γεννάρη, αλλά
και μόλις την περασμένη εβδομάδα, πα-
ρουσιάστηκε με ενδεκάδα ανάγκης και
πολλούς Κύπριους παίκτες. Οι φιλοξε-
νούμενοι κατέβαλαν φιλότιμες προσπά-
θειες, αλλά δεν μπορούσαν να τα βγάλουν
πέρα απέναντι σε μια πολύ πιο ποιοτική
ομάδα. Έτσι, φυσιολογικά ήλθε το τρίτο
γκολ για την ΑΕΚ στο 38΄με τον Μυτίδη,
ο οποίος σκόραρε πρώτη φορά με την
επιστροφή του στην ομάδα.

Φρεσκάρισμα και άλλα γκολ
Με το ξεκίνημα της επανάληψης

λόγω και του σκορ, ο Ιδιακέθ έβγαλε
δυο βασικούς, τους Τρισκόφσκι και Ακο-
ράν, δίνοντάς τους ευκαιρία να ξεκου-

ραστούν ενόψει του επαναληπτικού με
την Ανόρθωση στο κύπελλο την Τετάρτη.
Το σκηνικό δεν άλλαξε βέβαια και η
ΑΕΚ κυνήγησε κι άλλα γκολ. Στο 51΄ ο
Χέφελ αύξησε τον δείκτη του σκορ σε
4-0.

Αποθέωση για Τομάς
Το παιχνίδι προσφερόταν και για τη

μεγάλη επιστροφή του Χουάν Τομάς, ο
οποίος στο 59΄μπήκε αλλαγή τέσσερεις
περίπου μήνες μετά τον τραυματισμό
του και γνώρισε την αποθέωση από τον
κόσμο της ΑΕΚ.

Παρά το ότι με το 4-0 η γηπεδούχος
έριξε στροφές, εντούτοις συνέχισε να
έχει τον έλεγχο και στο 75΄ έφτασε και
σε πέμπτο γκολ με τον Χαραλάμπους,
δείγμα του πλουραλισμού που έχει στο
σκοράρισμα.

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

3΄ 1-0 Σέντρα του Λαρένα και με κε-
φαλιά ο Καταλά άνοιξε το σκορ.
7΄ Μόνος ο Τρισκόφσκι έκανε το πλα-
σέ, αλλά έσωσε σε κόρνερ ο Μάστρου.
10΄ 2-0 Κόρνερ του Μπόλιεβιτς και
νέα κεφαλιά του Καταλά στα δίχτυα.
16΄ Προ του Μυτίδη, βγήκε και μάζεψε
ο Μάστρου.
24΄ Ατομική προσπάθεια, αλλά απελ-
πιστικά άστοχο σουτ του Τρισκόφσκι
από καλή θέση.
35΄ Μελέ στην περιοχή της Δερύνειας
και ο Μυτίδης δεν μπόρεσε να σπρώξει
την μπάλα στα δίχτυα.
38΄ 3-0 Ο Τρισκόφσκι έδωσε έτοιμο
γκολ στον Μυτίδη, ο οποίος από κοντά
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
40΄ Ο Τρισκόφσκι γύρισε στον Μυτίδη,
το απευθείας πλασέ του οποίου έφυγε
πάνω από τα δοκάρια.
48΄ Συρτό σουτ του Χέφελ απέκρουσε
ο Μάστρου.
51΄ 4-0 Από κεφαλιά-πάσα, ο Χέφελ
από κοντά με σουτ χρίστηκε σκόρερ.
60΄ Σουτ του Μαλόκου απέκρουσε σε
κόρνερ ο Μάστρου.
67΄ Απέτρεψε βέβαιο γκολ ο Σωτηρίου
αποκρούοντας στη γραμμή κοντινό
σουτ του Ορτίθ. 
73΄ 5-0 Ο Χαραλαμπίδης έστρωσε
στον Χαραλάμπους, ο οποίος με σουτ
νίκησε τον Μάστρου.
82΄ 6-0 Από κόρνερ του Χαραλαμπίδη
και κεφαλιά του Μυτίδη έφτασε στη μι-
σή ντουζίνα γκολ η ΑΕΚ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αβραάμ Τσούκκας

ΒΟΗΘΟΙ: Κ. Κυριάκου, Μ. Δημητριάδης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βλασόπουλος

ΑΕΚ: Γιωργαλλίδης, Μοϊσόφ, Καταλά, Λαρένα (59΄ Το-

μάς), Ακοράν (46΄ Χαραλαμπίδης), Τρισκόφσκι, (46΄

Μαλόκου), Χέφελ, Μπόλιεβιτς, Ορτίθ, Μυτίδης, Χαρα-

λάμπους

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Μάστρου, Ευθυμίου (60΄ Λ. Χριστο-

δούλου), Θεράποντος, Βλασόπουλος, Σωτηρίου, Ράτκο-

βιτς, Κούντικ (85΄ Παφίτης), Αναστασίου, Γ. Χριστοδού-

λου, Ρίβας (46΄Φωτίου), Ιωάννου
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ΕΛΛΑΔΑ

ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-1

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2-0

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ 5-0

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ 1-0

ΞΑΝΘΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 1-0

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. - ΚΕΡΚΥΡΑ 1-2

Π.Α.Ο.Κ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-0

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Α.Ε.Κ. 19:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 43-13 51

2. Πανιώνιος 29-14 44

3. ΠΑΟΚ 36-14 43

4. Παναθηναϊκός 36-13 41

5. Ξάνθη 25-20 39

6. ΑΕΚ 37-18 36

7. Πλατανιάς 28-26 35

8. Ατρόμητος 24-29 35

9. ΠΑΣ Γιάννενα 26-24 32

10. Παναιτωλικός 26-31 26

11. Κέρκυρα 19-24 26

12. Λάρισα 20-33 21

13. Αστέρας Τρ. 22-39 20

14. Λεβαδειακός 17-40 17

15. ΑΕΠ Ηρακλής 17-33 15

16. Βέροια 11-45 13

ΑΓΓΛΙΑ 

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1-1

ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ - ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 0-2

ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ - ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3-4

ΣΟΥΟΝΣΙ - ΜΠΕΡΝΛΙ 3-2

ΣΤΟΟΥΚ - ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 2-0

ΛΕΣΤΕΡ - ΧΑΛ 3-1

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΑΡΣΕΝΑΛ 3-1

ΤΟΤΕΝΑΜ - ΕΒΕΡΤΟΝ 3-2

ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 0-2

ΣΗΜΕΡΑ

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΤΣΕΛΣΙ 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Τσέλσι 55-19 63

2. Τότεναμ 53-20 56

3. Μάντσεστερ Σίτι 51-29 55

4. Λίβερπουλ 58-34 52

5. Αρσεναλ 55-31 50

6. Μάντσεστερ Γ. 39-22 49

7. Εβερτον 44-30 44

8. Γουέστ Μπρoμ 36-34 40

9. Στόουκ 32-40 35

10. Σαουθάμπτον 32-34 33

11. Γουέστ Χαμ 35-44 33

12. Μπέρνλι 30-40 31

13. Γουότφορντ 33-47 31

14. Μπόρνμουθ 37-52 27

15. Λέστερ 30-45 27

16. Σουόνσι 35-59 27

17. Κρίσταλ Πάλας 35-46 25

18. Μίντλεσμπρο 19-30 22

19. Χαλ 24-53 21

20. Σάντερλαντ 24-48 19

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΛΕΙΨΙΑ 2 - 2

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ - ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 5 - 2

ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ - ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 2 - 0

ΚΟΛΩΝΙΑ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 0 - 3

ΜΑΪΝΖ - ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 1 - 1

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 6 - 2

ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ - ΣΑΛΚΕ 4 - 2

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Μπάγερν Μ. 57-13 56

2. Λειψία 43-24 49

3. Ντόρτμουντ 52-25 43

4. Χόφενχαϊμ 44-24 41

5. Χέρτα 30-24 37

6. Αϊντραχτ 25-22 35

7. Κολωνία 31-25 33

8. Γκλάντμπαχ 29-31 32

9. Λεβερκούζεν 36-38 30

10. Φράιμπουργκ 28-39 30

11. Μάιντς 32-38 29

12. Άουγκσμπουργκ 23-30 28

13. Σάλκε 28-27 27

14. Βέρντερ Βρέμης 30-43 25

15. Βόλφσμπουργκ 21-34 23

16. Αμβούργο 21-45 20

17. Ίνγκολσταντ 21-39 18

18. Ντάρμσταντ 15-45 12

ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΜΠΕΤΙΣ - ΣΟΣΙΕΔΑΔ 2-3

ΛΕΓΚΑΝΕΣ - ΓΡΑΝΑΔΑ 1-0

ΕΪΜΠΑΡ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1-4

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ - ΕΣΠΑΝΙΟΛ 2-0

ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ - ΘΕΛΤΑ 5-0

ΧΙΧΟΝ - ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 0-1

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 3-0

ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ 5-2

ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΜΑΛΑΓΑ (ΨΕΣ)

ΣΗΜΕΡΑ

ΑΛΑΒΕΣ - ΣΕΒΙΛΗ 21:45

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μπαρσελόνα 76-21 60

2. Ρεάλ Μαδρίτης 67-26 59

3. Σεβίλη 49-29 55

4. Ατλέτικο Μ. 48-22 49

5. Σοσιεδάδ 42-36 48

6. Βιγιαρεάλ 38-19 45

7. Εϊμπάρ 42-37 39

8. Μπιλμπάο 31-30 38

9. Εσπανιόλ 35-35 36

10. Θέλτα 39-44 35

11. Αλαβές 25-31 33

12. Λας Πάλμας 40-41 32

13. Βαλένθια 35-46 29

14. Μπέτις 27-41 27

15. Μάλαγα 32-42 26

16. Λεγανές 21-40 24

17. Λα Κορούνια 28-40 23

18. Γρανάδα 24-54 19

19. Χιχόν 27-55 17

20. Οσασούνα 27-64 10

ΙΤΑΛΙΑ 

ΡΟΜΑ - ΝΑΠΟΛΙ 1-2

ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ - ΠΕΣΚΑΡΑ 3-1

ΜΙΛΑΝ - ΚΙΕΒΟ 3-1

ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1-1

ΤΟΡΙΝΟ - ΠΑΛΕΡΜΟ 3-1

ΕΜΠΟΛΙ - ΤΖΕΝΟΑ 0-2

ΚΡΟΤΟΝΕ - ΣΑΣΟΥΟΛΟ 0-0

ΚΑΛΙΑΡΙ - ΙΝΤΕΡ 1-5

ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 0-0

ΜΠΟΛΟΝΙΑ - ΛΑΤΣΙΟ (ΨΕΣ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1. Γιουβέντους 56-18 67

2. Ρόμα 58-25 59

3. Νάπολι 62-30 57

4. Αταλάντα 42-26 52

5. Ίντερ 46-28 51

6. Λάτσιο 45-29 50

7. Μίλαν 40-30 50

8. Φιορεντίνα 44-37 42

9. Τορίνο 51-43 39

10. Σαμπντόρια 34-33 38

11. Κιέβο 29-37 35

12. Σασουόλο 35-42 31

13. Κάλιαρι 36-57 31

14. Ουντινέζε 29-36 30

15. Τζένοα 30-41 29

16. Μπολόνια 24-39 28

17. Εμπολι 15-39 22

18. Παλέρμο 23-53 15

19. Κροτόνε 21-45 14

20. Πεσκάρα 28-60 12

ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από τρία χρόνια ο ΠΑΟΚ επέστρεψε
στις νίκες επί του Ολυμπιακού στην
Τούμπα, κερδίζοντας τους «ερυθρόλευ-
κους» με 2-0. Ο Δικέφαλος εκμεταλ-
λεύτηκε το εξαιρετικό ξεκίνημα στο δεύ-
τερο μέρος, όταν μέσα σε 7 λεπτά πέτυχε
δύο γκολ, με σκόρερ του Σάχοβ (53') και
Πρίγιοβιτς (60'), ο οποίος έφτασε τα 7
γκολ σε 9 ματς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Οι Δικέφαλος είχε συγκέντρωση, κα-
θαρό μυαλό και «χτύπησε» άριστα στις
αδυναμίες του Ολυμπιακού στην άμυνα.
Οι «ερυθρόλευκοι», από την πλευρά
τους, μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι,
είχαν δύο φορές την ευκαιρία να ανοίξουν
τον σκορ με τον Σισοκό στο 3' και τον πιο
απειλητικό παίκτη τους τον Ανσαριφάρντ
στο 7' (ο Γλύκος έκανε τραγικό λάθος το
οποίο διόρθωσε με την απόκρουση στο
τετ-α-τετ), δεν τα κατάφεραν και από τα
μέσα του πρώτου μέρους ο ΠΑΟΚ άρχισε
να ανακτά τα ηνία του αγώνα.

Ο Δικέφαλος θα μπορούσε να πετύχει
και ακόμη μεγαλύτερη νίκη, αν η μπάλα
δεν έβρισκε στο δοκάρι μετά το σουτ του
Ουάρντα στο 92'. Εξαιρετική η ατμό-
σφαιρα στην Τούμπα, χωρίς ακρότητες,
έδωσε ώθηση στον ΠΑΟΚ να φτάσει
στη νίκη. Ο ΠΑΟΚ έριξε για πρώτη
φορά τη διαφορά βαθμών από τον Ολυμ-
πιακό σε μονοψήφιο αριθμό (-8) και πα-
ράλληλα δίνει την ευκαιρία στον Πα-
νιώνιο αν κερδίσει αύριο την ΑΕΚ να
φτάσει στο -4 από την κορυφή.

ΠΑΟΚ (Βλάνταν Ίβιτς): Γλύκος, Βαρέλα,
Μαλεζάς (78' Λέοβατς), Μάτος, Κρέσπο,
Τσίμιροτ, Σάχοβ, Ουάρντα, Κάμπος (73'
Κάτσε), Ενρίκε (65' Μυστακίδης), Πρί-
γιοβιτς.
Ολυμπιακός (Πάουλο Μπέντο): Λεάλι,
Φιγκέιρας, Μποτία, Ρέτσος, Σισοκό, Ρο-
μαό, Ανδρούτσος (63' Μαρτίνς), Φορ-
τούνης, Ελιουνούσι (67' Μανθάτης), Σεμ-
πά, Ανσαριφάρντ (80' Καρντόσο).

Η φάση του αγώνα 
Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Σάχοβ
άνοιξε το σκορ σε κομβικό σημείο και
έδωσε τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ εκμε-
ταλλευτεί την ορμή που δημιούργησε
και να πετύχει δεύτερο τέρμα, καθαρί-
ζοντας το ντέρμπι.

Ο διαιτητής
Ο Κύζας. Η διαιτησία του Δραμινού απα-
σχόλησε λιγότερο από κάθε άλλη τα προ-
ηγούμενα χρόνια στη διάρκεια του ντέρμπι
και αυτό αποτελεί από μόνο του ένα πει-
στήριο ότι τα πήγε καλά. Σωστές οι υποδείξεις
στα οφσάιντ από τους βοηθούς του, έχασε
μια-δυο κάρτες αλλά με βάση τον βαθμό
δυσκολίας του αγώνα τα πήγε καλά.

Ο πολυτιμότερος 
Όχι μόνο λόγω των γκολ αλλά και της
συνολικής παρουσίας τους στο παιχνίδι,
θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των
δύο σκόρερ Σάχοβ και Πρίγιοβιτς. Αν
και ο Σέρβος έκανε πολλές δουλειές
μέσα στο γήπεδο (βοήθησε και ανασταλ-
τικά στα στημένα), θα επιλέξουμε τον
Ουκρανό γιατί η ικανότητά του να έρχεται
από πίσω ως κρυφός φορ έφερε το
πρώτο, καθοριστικό για την εξέλιξη του

ντέρμπι γκολ. Να υπογραμμίσουμε ακό-
μη το ανέβασμα του Τσίμιροτ στο δεύτερο
μέρος, που έπαιξε καταλυτικό ρόλο.

Άρεσε
Η συγκέντρωση και η ηρεμία των παι-
κτών του ΠΑΟΚ (βοήθησε σε αυτό η
πολύ καλή ατμόσφαιρα της Τούμπας)
τους επέτρεψε αρχικά να ξεπεράσουν το
εκρηκτικό ξεκίνημα του Ολυμπιακού
και στη συνέχεια να επιβληθούν και να
βρουν το καθαρό μυαλό για να χτυπήσουν
την αδύναμη άμυνα του Ολυμπιακού.

Δεν άρεσε
Η κάκιστη λειτουργία του Ολυμπιακού
στα μετώπισθεν. Η άμυνα των «ερυθρο-
λεύκων» πιάστηκε κοιμώμενη χάνοντας
τα μαρκαρίσματα στη φάση του πρώτου
γκολ, ενώ και στο δεύτερο γκολ, κανείς
δεν είχε το καθαρό μυαλό να μαρκάρει

τον Ενρίκε, όταν του έκανε την πάσα ο
Τσίμιροτ.

21 χρόνια μετά
Χρειάστηκε να περάσουν 21 χρόνια για
να γνωρίσει ο Ολυμπιακός την ήττα σε
τρία συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλή-
ματος. Συγκεκριμένα την περίοδο 1995-
96 από την 29η μέχρι και την 31η αγω-
νιστική, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί
για τελευταία φορά σε τρεις συνεχόμενες
αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα. 

Στις 28 Απριλίου του 1996 από τον
Παναθηναϊκό με 1-0 (σκόρερ ο Απο-
στολάκης στο 10'), για ν' ακολουθήσει το
3-0 του Απόλλωνα Αθηνών μέσα στο
Φάληρο στις 5/5/1996 με σκόρερς για
την «Ελαφρά Ταξιαρχία) τους Νικολαϊδη
(7'), Μπάρνιακ (32') και Κόλα (58'). 

Η τριάδα των χαμένων αγώνων έκλει-
σε την 31η αγωνιστική με το 2-1 από

τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (16' Κιάσσος,
52' Μαχλάς - 82' Καραπιάλης).

Ίβιτς: «Άλλαξε η ψυχολογία μας»
Στο ψυχολογικό κομμάτι στάθηκε ο Βλάν-
ταν Ίβιτς στις δηλώσεις που έκανε στην
κάμερα της Nova αμέσως μετά το τέλος
του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. «Ήταν ένα
ωραίο, ένα καλό παιχνίδι που ευχαρι-
στήθηκε ο κόσμος. Στο πρώτο 20λεπτο
ανώτερος ήταν ο Ολυμπιακός. 

Εμείς χρειάστηκε να αλλάξουμε κά-
ποια πράγματα, στο δεύτερο κομμάτι
του πρώτου ημιχρόνου είχαμε κάποιες
ευκαιρίες και αλλάξαμε κάποια πράγματα
στο δημιουργικό κομμάτι. Στο δεύτερο
ημίχρονο καταλάβαμε ότι έπρεπε να αλ-
λάξουμε ψυχολογία και να πιστέψουμε
περισσότερο στην νίκη, κάτι που τελικά
ήρθε. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου
για τη μεγάλη νίκη».

Ο ΠΑΟΚ είναι αφεντικό στην Τούμπα 
Κέρδισε 2-0 τον Ολυμπιακό Π. και έχει προσδώσει νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα
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