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ΙΣΠΑΝΙΚΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ,
ΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο Αραουμπαρένα χάρισε
μεγάλη νίκη στην ΑΕΛ επί της
ΑΕΚ με 2-1. Σκόραρε λίγο πριν
από το τέλος, ενώ είχε δώσει και
προβάδισμα στην ομάδα του.
Τεράστιας σημασίας νίκη για
τους «Λέοντες», που
εδραιώνονται στην 4η θέση και,
κυρίως, ελπίζουν πλέον και για
την 3η, που οδηγεί κατευθείαν
στη Ευρώπη, μέσω
πρωταθλήματος. Τα
σκαμπανεβάσματα συνεχίζονται
στην ΑΕΚ, σε μια ήττα που ίσως
είναι ταφόπλακα στην
προσπάθεια για τίτλο

ΣΕΛΙΔΑ 37

ΠΑΙΖΕΙ ΡΕΣΤΑ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Βρέθηκε ξανά στο -7 ο Απόλλωνας,
μειώθηκαν αισθητά οι πιθανότητες για
πρωτάθλημα. Τελευταία ευκαιρία το ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ τη Μεγάλη Πέμπτη. Άσχημα
τα νέα με Γκιέ Γκιέ

ΣΕΛΙΔΑ 38

ΕΤΣΙ, ΠΑΕΙ
ΓΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ
Ηχηρή εμφάνιση κόντρα στον Απόλλωνα,
πολλές αρετές από τους πλείστους παίκτες.
Η Ανόρθωση δείχνει ξεκάθαρα πως έχει το
μέταλλο και την ποιότητα για να πάρει
τρόπαιο

ΣΕΛΙΔΑ 38

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε 1-0 την Ομόνοια και αξιοποίησε άψογα τις ήττες Απόλλωνα και ΑΕΚ.
Άνοιξε τη διαφορά στους επτά και εννέα βαθμούς αντίστοιχα και, με έξι αγωνιστικές

να απομένουν, έχει τεράστιο προβάδισμα για τον τίτλο. Άνοιξε λογαριασμό ο Εμπεσίλιο,
σκοράροντας το μοναδικό τέρμα στο ΓΣΠ.

ΣΕΛΙΔΑ 35

ΑΕΡΑΣ ΣΤΑ
ΠΑΝΙΑ ΤΟΥ
ΑΕΡΑΣ ΣΤΑ
ΠΑΝΙΑ ΤΟΥ
ΑΕΡΑΣ ΣΤΑ
ΠΑΝΙΑ ΤΟΥ
ΑΕΡΑΣ ΣΤΑ
ΠΑΝΙΑ ΤΟΥ
ΑΕΡΑΣ ΣΤΑ
ΠΑΝΙΑ ΤΟΥ
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ
Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου, Φρίξος

Κυριάκου

Συντάκτες | 

Άκης Κυριάκου, 

Γιάννης Παπαϊωάννου,

Σοφοκλής Σοφοκλέους,

Βασίλης Τσιρόπουλος, Ανδρέας

Παρασκευά,   Κωνσταντίνος

Κλαρκ, Κατερίνα Φραντζή, 

Κώστας Αθανασίου, 

Κωστής Σταυρινίδης, Γρηγόρης

Γεωργίου, 

Στέλιος Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

TΖΟΚΕΡ

10, 12, 29, 30, 43 και 12
Η 1η κατηγορία κερδίζει €2.534.889,71.

Η 2η κερδίζει €182.639,23. 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

0354011
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

7376η κλήρωση:  7, 10, 11, 16, 28
7377η κλήρωση:  1, 7, 12, 14, 19

SUPER 3

30497η: 977 30498η: 578 30499η: 036
30500η: 673 30501η: 066 30502η: 135
30503η: 232 30504η: 963 30505η: 440
30506η: 183

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΒΟΛΕΪ

Ο επικεφαλής του τμήματος πετόσφαιρας
της Ομόνοιας, Φώτος Ιωάννου, μίλησε
χθες στο Ράδιο Πρώτο, για την 3η σερί
κατάκτηση του πρωταθλήματος, για τη
νέα χρονιά, αλλά και για τον προγραμ-
ματισμό. «Ήταν πιο δύσκολη η φετινή
κατάκτηση του τίτλου γι' αυτό και ήταν
και πιο γλυκιά. Η αποτίμηση που γίνεται
μετά το τέλος του πρωταθλήματος, είναι
ότι ήταν ένα αξιόλογο πρωτάθλημα. Αρ-
κετές ομάδες ανέβασαν το επίπεδο, ευ-
τυχήσαμε να φτάσουμε στα πλέι-οφ απέ-
ναντι σ' έναν  ισάξιο αντίπαλο. Φέτος το
επίπεδο ήταν λίγο υψηλότερο από τα
προηγούμενα χρόνια. Γίνεται πολύ σο-
βαρή δουλειά, είναι δύσκολο να κρατηθείς
στην κορυφή. Θέλουμε να φτιάξουμε
μία ομάδα και για τα επόμενα χρόνια. Ο

προγραμματισμός έχει ήδη ξεκινήσει,
οι Κύπριοι πετοσφαιριστές θα συνεχίσουν
και του χρόνου.  

»Αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της
ομάδας. Πέρσι, συμμετείχαμε στα προ-
κριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, τα έξοδα
όμως είναι πολύ υψηλά. Ένα παιχνίδι
εντός και εκτός έδρας, κοστίζουν 25 χι-
λιάδες ευρώ. Είναι ένα τεράστιο ποσό
για εμάς. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο
που υπάρχουν άλλα κίνητρα. Θα προ-
σπαθήσουμε, θα δούμε τα οικονομικά
μας δεδομένα και θα πράξουμε ανάλογα». 

Για το γεγονός ότι δεν έγινε η απονομή
του επάθλου μετά το τέλος του αγώνα
με τον Παφιακό, είπε: «Έχει γίνει μία
παρεξήγηση μεταξύ ομοσπονδίας, Ομό-
νοιας και Παφιακού. Από αύριο (σ.σ.
σήμερα) θα αρχίσουμε επαφές με την
ομοσπονδία. Ίσως αυτή την εβδομάδα,
δεν αποφασίσαμε για φιέστα».  

«Συνεχίζουν οι Κύπριοι πετοσφαιριστές»
Ο επικεφαλής του τμήματος των πρωταθλητών Φώτος Ιωάννου άνοιξε τα χαρτιά του

ΦΟΥΤΣΑΛ

Αρχίζει σήμερα η ημιτελική φάση του
πρωταθλήματος φούτσαλ, όπου οι τέσ-
σερεις ομάδες θα διεκδικήσουν την πρό-
κριση τους στην τελική φάση. Αυτό θα το
πετύχει η ομάδα που θα φτάσει πρώτη
στις δύο νίκες. Απόψε (20:00), η Ανόρθωση
υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ σε μία πολύ εν-
διαφέρουσα  αναμέτρηση.  Πενήντα λεπτά
αργότερα (20:50) η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει
την Ομόνοια/Αραράτ σε ένα εξίσου ση-
μαντικό παιχνίδι. Το πρόγραμμα:

Ανόρθωση-ΑΠΟΕΛ 20:00

ΑΕΛ-Ομόνοια/Αραράτ 20:50

Τώρα αρχίζουν 
τα δύσκολα!

ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1

Αυτήν τη φορά ο Χάμιλτον έριξε πρώτος
την καρό σημαία. Ο Βρετανός πιλότος
ήταν ο νικητής του γκραν-πρι της Formula
1, το οποίο έγινε στη Σανγκάη, έχοντας
την πρωτιά από την αρχή μέχρι και το
τέλος του αγώνα. Πλέον ισοβαθμεί στην
πρώτη θέση με τον Φέτελ, ο οποίος χθες
τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Τρίτος ανα-
δείχθηκε ο Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε
από την 16η θέση. Ο αγώνας είχε αρκετά
μεγάλο ενδιαφέρον στην αρχή του λόγω
των καιρικών συνθηκών και της στρατη-
γικής που κλήθηκαν να χαράξουν πιλότοι
και οι ομάδες τους.  Η βροχή που έπεφτε
στην πόλη σταμάτησε περίπου μισή ώρα
πριν από την έναρξη του γκραν-πρι, με
τους συμμετέχοντες να βρίσκονται μπροστά
στο δίλημμα των ελαστικών που θα επι-
λέξουν για το ξεκίνημα. Ο μόνος πιλότος
που επέλεξε τα σλικ ελαστικά ήταν ο

Κάρλος Σάινθ. Απέδωσε η επιλογή του
αυτή; Αρχικά όχι, γιατί είχε ένα γλίστρημα
σε ένα σημείο της πίστας. Ωστόσο, στη
συνέχεια, όταν στέγνωσε όλη η πίστα, είχε
το πλεονέκτημα με αποτέλεσμα να γλιτώσει
χρόνο και να πλασαριστεί στην 7η θέση.
Και αυτό γιατί η αλλαγή των ελαστικών -
τελικά- απαιτήθηκε να γίνει στους πρώτους
-κιόλας- γύρους. Οι περισσότεροι οδηγοί
πέρασαν από τα πιτ, ανάμεσά τους η Ferrari
που επέλεξε τη μαλακή γόμα και η Red
Bull που προτίμησε την πολύ μαλακή.
Μέχρι τον πέμπτο (5ο) γύρο, όλοι οι οδηγοί
είχαν περάσει από τα πιτ, κάτι στο οποίο...
βοήθησε και το ατύχημα που είχε ο Τζιο-
βινάτζι. Ο Ιταλός έχασε τον έλεγχο του αυ-
τοκινήτου του, έπεσε στην μπάρα και απο-
χώρησε.  Οι δύο Mercedes βρέθηκαν
στην πρώτη θέση αλλά ένα λάθος του
Μποτάς τον έφερε στην 12η θέση. Η συ-
νέχεια σημαδεύτηκε από την εξαιρετική
άνοδο του Φερστάπεν. Ο Ολλανδός  κέρ-
δισε 14 θέσεις και στον 7ο γύρο είχε

φτάσει ήδη πίσω από τον Χάμιλτον για να
τερματίσει τρίτος. Εκεί βρέθηκε ο Φέτελ, ο
οποίος μετά την αποχώρηση του safety
car από τον αγώνα από πέμπτος ανέβασε
μέσο όρο ταχύτητας ανά γύρο, και έφτασε
στην τρίτη θέση. Η δράση συνεχίζεται
χωρίς διάλειμμα! Ο επόμενος αγώνας διε-
ξάγεται την Κυριακή του Πάσχα, στο σιρ-
κουί του Σακχίρ στο Μπαχρέιν. Mercedes
ή Ferrari; Χάμιλτον, Φέτελ ή κάποιος
άλλος; Η απάντηση, στην έρημο…

Η κατάταξη 
1. Hamilton (Mescedes)
2. Vettel (Ferrari)
3. Verstappen (Red Bull)
4. Ricciardo (Red Bull)
5. Raikkonen (Ferrari)
6. Bottas (Mescedes) 
7. Sainz (Toro Rosso)
8. Magnussen (Haas)
9. Perez (Force India)
10. Ocon (Force India)

ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Κεραυνός "έσπασε" χθες την έδρα της
C2S ΑΕΛ, επικρατώντας με 59-48 στον
δεύτερο αγώνα της σειράς της Τελικής
Φάσης του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυ-
ναικών, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στις νίκες.
Θυμίζουμε πως στο πρώτο παιχνίδι που
είχε διεξαχθεί την προηγούμενη Πέμπτη
(6/4) στον Στρόβολο, η ΑΕΛ είχε επι-
κρατήσει με 59-50. Ο τρίτος αγώνας της
σειράς θα διεξαχθεί στο "Κώστας Παπα-
έλληνας" τη Μεγάλη Τετάρτη (12/4), στις
20:30, και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω
live streaming από την ιστοσελίδα της
ΚΟΚ. Η ομάδα που θα φτάσει στις τρεις
νίκες θα είναι η Πρωταθλήτρια ΟΠΑΠ
Γυναικών για τη φετινή αγωνιστική πε-
ρίοδο. Κορυφαία του αγώνα ήταν η Ζώη
Αθανασίου με 18 πόντους, ενώ εξαιρετικές
ήταν επίσης οι Σοφία Θεολόγου με 13
πόντους και Άντρια Πιτσιλλίδου με 12
πόντους (2 τρίποντα). Από την ΑΕΛ δια-
κρίθηκαν οι Τάνια Ζιβάνοβιτς και Πέτρα
Όρλοβιτς με 18 και 12 πόντους αντίστοιχα.    

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 12-12, 24-32, 36-44,
48-59
C2S ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Πα-

παδούρη, Μενελάου 5 (1), Λάρκου 3
(1), Παπαδοπούλου 4, Όρλοβιτς 12, Αγα-
πίου 6, Ζιβάνοβιτς 18.
Κεραυνός (Χρίστος Στυλιανίδης): Σαρπ

8, Πιτσιλλίδου 12 (2), Αθανασίου 18,
Νικολάου 2, Νικοδήμου 3 (1), Ρουσσάκη
3 (1), Μερκούρη, Θεολόγου 13.

Περίπατος στο Αυγόρου
Το Σάββατο ο Κεραυνός πέτυχε τη δεύ-
τερή του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για
την Ημιτελική Φάση του Πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κατηγορίας κόντρα
στην Ε.Ν. Παραλιμνίου, με 96-76, σε
αναμέτρηση που έγινε στο Αυγόρου. Οι
φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι σε μεγάλα
διαστήματα στο παιχνίδι και πήραν μία
δίκαιη νίκη. Με τρεις ξένους στη σύνθεσή
της αγωνίστηκε η Ένωση Νέων Παρα-
λιμνίου. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο
Ρόναλντ Ρος με 20 πόντους (2 τρίποντα,
1 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

Ο τρίτος αγώνας της σειράς θα πραγ-
ματοποιηθεί τη Μεγάλη Τετάρτη, 12
Απριλίου,  στις 18:00, στο "Κώστας Πα-
παέλληνας". Θυμίζουμε πως η ομάδα
που θα φτάσει στις τρεις νίκες θα προ-
κριθεί στην τελική φάση, όπου θα συ-
ναντήσει τη νικήτρια ομάδα του ζευγαριού
Πετρολίνα ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ, με τις δύο τε-
λευταίες ομάδες να βρίσκονται αυτήν τη
στιγμή στο 1-1. 

Το πρόγραμμα:

Μεγάλη Τρίτη

ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ (1-1) 19:00

Μεγάλη Τετάρτη

Κεραυνός-Ένωση (2-0) 18:00

Από break σε break
Ο Κεραυνός κέρδισε την ΑΕΛ εκτός έδρας και ανέκτησε εκ νέου το πλεονέκτημα της έδρας

O Hamilton απάντησε στον Vettel 
Ο Βρετανός πιλότος ήταν ο νικητής στο γκραν πρι στη Σανγκάη αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γερμανό
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ΑΠΟΕΛ 1
4΄ Εμπεσίλιο

ΟΜΟΝΟΙΑ 0

Εκ των υστέρων κάποιος μπορεί να πει
πως το ντέρμπι της Λευκωσίας σφραγί-
στηκε στο 4' και θα ήταν πολύ κοντά
στην πραγματικότητα. Το γκολ του Εμ-
πεσίλιο νωρίς-νωρίς, αποδείχτηκε αρκετό
για τον ΑΠΟΕΛ να κερδίσει την Ομόνοια
με 1-0 και να ανοίξει τη διαφορά από τη
2η θέση. Οι «πράσινοι» δεν είχαν ου-
σιαστική απάντηση και μόνο μία φορά
στα υπόλοιπα 90 λεπτά έφτασαν κοντά
στην ισοφάριση. Το ντέρμπι δεν ήταν
καλό, ειδικά στο 2ο μέρος. Ελάχιστη ση-
μασία, όμως, έχει. Ο ΑΠΟΕΛ, που μπήκε
επιθετικά και εξαργύρωσε άμεσα την
τάση αυτή, κέρδισε για 3η φορά φέτος
την Ομόνοια και μετρά 18 αγώνες σερί
χωρίς ήττα στο αιώνιο ντέρμπι της Λευ-
κωσίας. Δεν έθελξε με την παρουσία
του, αλλά πήρε την ουσία. Το «τριφύλλι»,
που  έκανε περίπου 20 λεπτά να συνέλθει
και να πατήσει υποφερτά στο γρασίδι,
έδειξε για άλλη μια φορά τις αδυναμίες
του, προϊόν ενός ρόστερ με αδυναμίες
και, κυρίως, χωρίς επιθετικές επιλογές
από τον πάγκο.  Σημειώνουμε ότι και
πάλι δέχτηκε ένα εύκολο γκολ. 

Το 90λεπτο

Υπήρχαν κάποιες όχι και τόσο αναμε-
νόμενες επιλογές στις 11άδες των δύο
ομάδων. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ, ο Κρί-
στιανσεν επέλεξε τον Εμπεσίλιο στο δεξί
άκρο της επίθεσης (απέναντι ο Βάντερ)
και όχι τον Μπαράλ. Παράλληλα προτί-
μησε σύστημα με έναν κυνηγό, οπότε
έβαλε τον Μπερτόλιο σε θέση επιτελικού.
Απέναντι, η 1η μη αναμενόμενη κίνηση
ήταν ο Καρλίτος στο αριστερό άκρο της
άμυνας αντί του Σοϊλέδη (ένιωσε ενο-
χλήσεις), ενώ μετά από πολύ καιρό
είδαμε τον Μαργκάσα σε θέση αριστερού
ακραίου μέσου.

Πριν καλά-καλά ζεσταθούν οι ομάδες,
ο ΑΠΟΕΛ, που μπήκε δυνατά, πήρε
προβάδισμα, με φάουλ του Εμπεσίλιο
και άμεσα διαφοροποίησε τα δεδομένα.
Οι πρωτοπόροι, αν και είχαν το απρόοπτό
τους (αποχώρηση Μερκή), προσπάθησαν
άμεσα να αξιοποιήσουν το μομέντουμ,
άγγιξαν άμεσα το 2-0 και γενικά επι-
βλήθηκαν. Οι βαθιές μπαλιές στην πε-
ριοχή και η κίνηση της επιθετικής τριάδας
προκαλούσε αναστάτωση στην άμυνα
της Ομόνοιας, που παράλληλα δεν μπο-
ρούσε να κυκλοφορήσει την μπάλα και
να χτίσει επιθέσεις. Σε δύο περιπτώσεις
που είχε προϋπόθεση, είχε κακές επι-
λογές. Με περασμένο το μισό του ημι-

χρόνου, ο ΑΠΟΕΛ είχε απόλυτα το πάνω
χέρι.  Στο υπόλοιπο μισό, η Ομόνοια
κέρδισε σταδιακά μέτρα, αλλά το τέμπο
του αγώνα βόλευε γενικά τον ΑΠΟΕΛ,
που είχε το υπέρ του αποτέλεσμα και
δεν ένιωθε σοβαρή απειλή για ισοφάριση.
Μ' αυτά και μ' αυτά τέλειωσε το ημίχρονο,
με τον ΑΠΟΕΛ μπροστά στο σκορ, έχον-
τας και καλύτερες ευκαιρίες για 2ο γκολ,
σε αντίθεση με την Ομόνοια, που είχε
ουσιαστικά προϋποθέσεις. 

Με την έναρξη της επανάληψης, η
Ομόνοια προσπάθησε να πιέσει άμεσα
και να κερδίσει χώρο. Στην 1η φορά
που έκανε καλή κίνηση με την μπάλα,
άγγιξε το γκολ (δοκάρι Χριστοφή). Οι
«πράσινοι» είχαν γενικά περισσότερη
κατοχή και έδειχναν πιο καλή εικόνα
απ' ό,τι στο πρώτο μέρος. Ο ΑΠΟΕΛ
έδειχνε να θέλει να διαφυλάξει το 1-0
και οπισθοχώρησε ελαφρώς. Ο Κρί-
στιανσεν αναγκάστηκε να κάνει και 2η
αλλαγή (ένιωσε ενοχλήσεις ο Εμπεσίλιο,
μπήκε ο Μπαράλ) με 20 λεπτά περα-
σμένα στην επανάληψη και μόνο με
μία μεγάλη φάση να έχει καταγραφεί.
Αντιληπτό ότι και πάλι αυτή η ροή βό-
λευε την ομάδα που προηγείτο και δη
τον ΑΠΟΕΛ. Αν και ο Κρίστιανσεν αν-
τέδρασε από τον πάγκο, όταν είδε τους
παίκτες του να είναι περισσότερο συν-

τηρητικοί απ' όσο θα έπρεπε. Ο Δανός
έκλεισε τις αλλαγές του στο 77’ (Ντε
Καμάργκο αντί του Βάντερ), την ώρα
που άρχισαν οι κινήσεις από τον πάγκο
της Ομόνοιας. Ο Ρουσιάς εισήλθε αντί
του Κλέιτον, ο Μαργκάσα πέρασε στο
κέντρο, αμέσως μετά μπήκε ο Κύπρου
αντί του Μπρέεβελντ και οι «πράσινοι»
έπαιξαν με δύο φορ σε 4-4-2. Η 3η αλ-
λαγή έφερε τον Φιλιώτη αντί του Δη-
μητρίου. Πάντως, τα σημάδια του αγώνα
παρά τις διαφοροποιήσεις στο πλάνο
της Ομόνοιας, δεν έδειχναν ανατροπή
της κατάστασης. Τα σημάδια ήταν σω-
στά, το τελικό σφύριγμα βρήκε τον
ΑΠΟΕΛ να πανηγυρίζει χωρίς να νιώ-
σει πίεση στο τέλος. 

Ο Νικολαΐδης πέρασε ουσιαστικά
απαρατήρητος. Στις πλείστες του απο-
φάσεις ήταν σωστός και 1-2 μικρολάθη
δεν είχαν καμία επιρροή στον αγώνα. 

ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Μιλάνοφ, Μερκής
(11’ Αστίθ), Ιωάννου, Λάγο, Μοράις, Κάνιας,
Εμπεσίλιο (64’ Μπαράλ), Βάντερ (79’ Ντε
Καμάργκο), Μπερτόλιο, Σωτηρίου.
ΟΜΟΝΟΙΑ: Παναγή, Δημητρίου (88’
Παναγιώτου), Καρλίτος, Άρνασον, Βύντρα,
Κατελάρης, Μπρέεβελντ (83’ Κύπρου),
Κλέιτον (79’ Ρουσιάς), Χριστοφή, Μαργ-
κάσα, Νταρμπισάιαρ.

Έβαλε πρόωρη σφραγίδα ο Εμπεσίλιο
Ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε στο 4΄ και χωρίς μεγάλες δυσκολίες κράτησε το 1-0.
Μέτρια και πάλι η Ομόνοια, απείλησε ουσιαστικά μόνο μία φορά

4’ Ο Εμπεσίλιο εκτελεί φάουλ

από πολύ πλάγια, αδράνεια από

Χριστοφή και Παναγή και 1-0

για τον ΑΠΟΕΛ. 

9’ Κατεβάζει την μπάλα στη πε-

ριοχή ο Νταρμπισάιαρ, αλλά

σουτάρει χλιαρά πάνω στον Βά-

τερμαν.  

14’ Γύρισμα Σωτηρίου, ο Μπερ-

τόλιο πλασάρει από τα τρία μέ-

τρα, αποσοβεί το γκολ ο Παναγή. 

22’ Σε καλή θέση ο Μαργκάσα

σουτάρει απελπιστικά έξω. 

26’ Μακρινό σουτ του Μπερτό-

λιο, αποκρούει χωρίς δυσκολία ο

Παναγή.

28’ Ο Σωτηρίου αστοχεί ελάχι-

στα με κοντινή κεφαλιά. 

31’ Σουτ του Κατελάρη από τα

20 μέτρα, η μπάλα πάει έξω. 

34’ Ζήτησε πέναλτι η Ομόνοια,

σε φάση που μονομάχησαν οι

Βάτερμαν, Νταρμπισάιαρ, ο τερ-

ματοφύλακας πρόλαβε να παίξει

την μπάλα και μετά βρήκε τον

επιθετικό της Ομόνοιας. 

39’ Ζήτησε πέναλτι ο ΑΠΟΕΛ για

τράβηγμα στον Σωτηρίου εντός

περιοχής. Υπήρχε όντως τράβηγ-

μα από τον Βύντρα, αλλά έγινε σε

στιγμή πριν κτυπηθεί το κόρνερ. 

44’ Κάθετη μπαλιά του Μαργκά-

σα, στον Χριστοφή, ο Ντάρμπι-

σάιαρ δεν αντιλαμβάνεται τη

φάση, μπαίνει στη πορεία του

συμπαίκτη του και χάνεται η ευ-

καιρία.

45’ Κεφαλιά από τον Βάντερ,

δεν βρίσκει στόχο.  

52’ Βολίδα από κοντά του Χρι-

στοφή, ο Βάτερμαν ακουμπά λί-

γο την μπάλα, που στη συνέχεια

τραντάζει το δοκάρι. 

68’ Στριφτή κεφαλιά του Κάνιας

μετά από φάουλ, η μπάλα περνά

έξω. 

75’ Αντεπίθεση Ομόνοιας, πα-

ράλληλη μπαλιά του Νταρμπισάι-

αρ, δεν μπορεί να ενωθεί με τη

φάση και να πλασάρει ο Κλέιτον. 

ΤΟ ΦΙΛΜ

Για σωστή αντίδραση των παικτών του
μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα και για
τη σωστή διαχείριση του προβαδίσματος
μίλησε ο Τόμας Κρίστιανσεν. Την ίδια
στιγμή ο Γέσπερ Φρέμπεργκ στάθηκε
στο κακό ξεκίνημα και την αδυναμία
της ομάδας του να επιτεθεί. 
Τόμας Κρίστιανσεν: «Ήταν σημαντική η
αντίδραση σε ένα τόσο σημαντικό ντέρμπι
όπως αυτό με την Ομόνοια. Προερχόμα-
σταν από δύο κακά αποτελέσματα και
κακές εμφανίσεις και ο μόνος δρόμος
για να επανέλθουμε ήταν μέσα από τη
δουλειά, να μπορέσουμε να δείξουμε αν-
τίδραση, δέσμευση και νοοτροπία νικητή
στο γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο τα είχαμε
όλα αυτά. Υπήρχαν στιγμές που παίξαμε
όμορφο ποδόσφαιρο, ενώ  δημιουργή-
σαμε και ευκαιρίες και για άλλα γκολ. Η
ένταση στο δεύτερο ημίχρονο έριξε το

τέμπο, όμως δείξαμε ότι μαθαίνουμε από
τα λάθη μας ειδικά από τον αγώνα με την
ΑΕΚ, όταν χάσαμε το παιχνίδι και ενώ
ήμασταν μπροστά στο σκορ με 1-0. Σήμερα
ξέραμε πώς θα διαβάσουμε την κατάσταση
και μπόρεσε η ομάδα να το εφαρμόσει».
Γιέσμπεργκ Φρέμπεργκ: «Κάναμε ένα
κακό ξεκίνημα και δεχθήκαμε το γκολ.
Ο ΑΠΟΕΛ ήλεγξε τον αγώνα. Εμείς δεν
μπορούσαμε να επιτεθούμε με τον τρόπο
που θέλαμε. Ακολουθούσαμε τις φάσεις.
Οι λεπτομέρειες ήταν υπέρ του ΑΠΟΕΛ
και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Το ποδό-
σφαιρο έχει να κάνει με βαθμούς και με
νίκες. Ο κόσμος μας ήταν φανταστικός
και είναι κρίμα που δεν του δώσαμε
κάτι πίσω. Το θέλαμε πολύ. Θα πρέπει
όσο πιο σύντομα να ξεχάσουμε τον
αγώνα. Θα κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία
και να δούμε το επόμενο παιχνίδι». 

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
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1ST CYPRUS SCOUTING CAMP BY

SOCCERPROMO 18-20 APRIL 2017

Η SoccerPromo LTD INTERNATIONAL COMPANY
VAT203720553 FIFA AGENT, εξειδικεύεται στην ανεύρεση πο-
δοσφαιριστών, στην προετοιμασία τους και στην εκπροσώπησή τους.
Στο πλαίσιο αναζήτησης ταλαντούχων νεαρών ποδοσφαιριστών
διοργανώνει το πρώτο Scouting Camp στη Λευκωσία, στα γήπεδα
του Αγίου Δομετίου από τις 18 μέχρι 20 Απριλίου 2017, από τις
10.00 το πρωί μέχρι τη 13.30 το μεσημέρι. Το camp απευθύνεται
σε ποδοσφαιριστές γεννημένους τις χρονιές 1998-1999-2000-2001-
2002-2003-2004-2005. Σκοπός του camp είναι η αξιολόγηση των
ποδοσφαιριστών και η αξιοποιήση δυνατοτήτων τους με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο. Οι ποδοσφαιριστές που θα διακριθούν θα τους
δοθεί η δυνατότηα να δοκιμαστούν σε επαγγελματικούς συλλόγους
μέσω της SoccerPromo. Επίσης, οι ποδοσφαιριστές που πιθανόν να
ενδιαφέρουν τη SoccerPromo θα τους προταθεί περαιτέρω συνερ-
γασία νόμιμης εκπροσώπησης. Τέλος, οι ποδοσφαιριστές και οι συ-
νοδοί τους, γονείς-προπονητές, θα έχουν τη δυνατότητα να συνο-
μιλήσουν με ανθρώπους της SoccerPromo για την περαιτέρω εξέλιξη
των ποδοσφαιριστών. To κόστος της συμμετοχής είναι 100€.  
(Alpha Bank: CY79009002020002021001188960)

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο 99919168 ή στο 99121699
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

μας: http://www.soccerpromo-management.com/socerpromo/

Τεχνικός Διευθυντής: Σπύρος Μαραθωνίτης
Υπεύθυνος Εκπρόσωπος SoccerPromo Κύπρου: 

Γιώργος Γιασεμής

ΔΟΞΑ

Μισοάδειο ή μισογεμάτο το ποτήρι; Η
Δόξα δεν κέρδισε, αλλά μείωσε τη δια-
φορά από τον Άρη. Υπό αυτήν την έν-
νοια κέρδισε κάτι, από την άλλη, όμως,
ο καθένας αντιλαμβάνεται τι θα σήμαινε
αν είχε κερδίσει τον Εθνικό και είχε
άλλους δύο βαθμούς αυτήν τη στιγμή.
Πέρα από το ότι θα ήταν σε καλύτερη
βαθμολογική κατάσταση (θα είχε ένα
βαθμό λιγότερο από τον Άρη), θα συ-
νέχισε να χτίζει δυναμική και αυτοπε-
ποίθηση, ενώ θα έμπαζε και τον Εθνικό
στην υπόθεση υποβιβασμός (θα μείωνε
στο -4). Στην περίπτωση ισχύει τελικά
το μη χείρον βέλτιστον. Δεν μπορεί
φυσικά πλέον να γυρίσει πίσω το ρολόι,
αλλά να κοιτάξει μόνο μπροστά. Πριν
από τη διακοπή του Πάσχα, θα ταξιδέψει
στην έδρα της Νέας Σαλαμίνας και
αμέσως μετά ξανά Λάρνακα για να
αγωνιστεί με τον Ερμή. Αν και πρέπει
να κοιτάζει παιχνίδι με παιχνίδι, ο δρό-

μος της παραμονής θα ανοίξει με 6
βαθμούς. Οπότε, κόντρα στους «ερυ-
θρόλευκους» πρέπει να κάνει την αρχή.
Αν το κάνει σε αυτό το παιχνίδι μίας
και μόνο επιλογής, θα έχει παράπλευρο
κέρδος, ξέροντας και το αποτέλεσμα
του αγώνα Άρη-Καρμιώτισσας, που
θα αγωνιστούν την προηγούμενη. 

Μισογεμάτο ή μισοάδειο; 

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Κωστής�Σταυρινίδης

Πολύ σημαντική νίκη πήρε η Καρμιώ-
τισσα κόντρα στη Σαλαμίνα. Και αυτό
γιατί αύξησε εκ νέου τη διαφορά από τη
Δόξα (τώρα είναι στους έξι βαθμούς),
αλλά και ξέφυγε με τρεις βαθμούς από
τον Άρη, που της δίνει αέρα για τη συνέ-
χεια. Το ζητούμενο για την ομάδα των
Πολεμιδιών είναι να συνεχίσει με νίκες
για να πετύχει τον μεγάλο της στόχο,
που είναι η παραμονή. Με τη σημερινή
κατάσταση και τις βαθμολογικές διαφορές,
η Καρμιώτισσα ελέγχει τη μοίρα της. 

Η ομάδα του Λιάσου Λουκά άλλαξε
αγωνιστική φιλοσοφία. Έβαλε για πρώτη
φορά φέτος περισσότερο ρεαλισμό στο
παιγνίδι της. Αφού προηγήθηκε νωρίς
με τον Αντάμοβιτς, στη συνέχεια έριξε όλο
της το βάρος στην άμυνα για να κρατήσει

το υπέρ της αποτέλεσμα. Και τα κατάφερε
μια χαρά, αφού η Σαλαμίνα σε ελάχιστες
περιπτώσεις κατάφερε να γίνει απειλητική.
Και προς το τέλος κατάφερε να σημειώσει
και δεύτερο τέρμα με τον Πόλιανετς, με το
οποίο κλείδωσε το τρίποντο. 

Τώρα ενώπιον της έχει τον αγώνα
της Τετάρτης με τον Άρη στη Λεμεσό.
Μια ακόμα νίκη θα ισοδυναμεί με μισή
παραμονή. Όμως και η ισοπαλία δεν θα
είναι άσχημο αποτέλεσμα, όπως διαμορ-
φώθηκε η κατάσταση στη βαθμολογία. 

Αυτή ελέγχει τη μοίρα της
Προέκυψε πολλαπλό  κέρδος για την Καρμιώτισσα

ΕΡΜΗΣ 2
47' Ντε Μέλο, 85΄ Μαρτίνιουκ

ΑΡΗΣ 1
45΄ πεν. Μάρτινς

Ο Άρης ήξερε πως με νίκη έκανε τεράστιο
βήμα παραμονής. Ο Ερμής ήταν βαθ-
μολογικά ψιλοαδιάφορος. Ποιος κέρδισε;
Η ομάδα της Αραδίππου. Και ας προ-
ηγήθηκε ο Άρης σε κρίσιμο σημείο (εκ-
πνοή 1ου μέρους). Ο Ερμής απάντησε
με το καλημέρα της επανάληψης και
βαθιά στον αγώνα έκανε το 2-1. Αποτέ-
λεσμα κάκιστο για τον Άρη, που έμεινε
πίσω και από την  Καρμιώτισσα, τη στιγμή
που η Δόξα πλησίασε στους 3 βαθμούς.

Μέχρι το 20' το παιχνίδι στο "Αντώνης
Παπαδόπουλος" ήταν ισοζυγισμένο. Όσο
περνούσε ο χρόνος ο Άρης ανέβαινε,
αλλά δεν έβρισκε τρόπο να κάνει ευκαι-
ρίες, σε αντίθεση με τον Ερμή, που πλη-
σίασε το γκολ στο 25’ με τον Μασίνουα
και λίγο μετά με τον Ντεμέλο. Δημιουρ-
γούσε ευκαιρίες, σε αντίθεση με τον
Ερμή, που είχε την κατοχή, όμως δυ-
σκολευόταν να βρει κενούς χώρους και
να μπει στην περιοχή του Άρη. Τελικά
λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρό-
νου ο Άρης πήρε προβάδισμα στο 44'.
Κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο, ο Μάρτινς
το εκτέλεσε, με την μπάλα να κτυπά στα

χέρια του Κότο Παγιές. Η παράβαση
δόθηκε και ο Άρης από τα 11 βήματα
με τον Μάρτινς έγραψε το 0-1. 

Καλό ξεκίνημα στην επανάληψη με
τον Ερμή να μπαίνει δυναμικά στο παι-
χνίδι και να φέρνει άμεσα το παιχνίδι
στα ίσα. Ο Ντε Μέλο στο 47' εκμεταλ-
λεύτηκε την εκτέλεση κόρνερ του Άρη
και ανενόχλητος έπιασε ταχύτητα, έφυγε
μόνος, έκανε την κούρσα, απέφυγε τον
Γιαννακόπουλο και έφερε το παιχνίδι
στα ίσα για το 1-1. Στο 72'  καλή φάση
για τον Άρη με τον Κυριάκου να επιχειρεί
το σουτ, σωστή αντίδραση από τον Στυ-
λιανού που αποκρούει σταθερά. Στο 85ο
λεπτό ο Ερμής πήρε προβάδισμα στο
σκορ με 2-1 με απευθείας εκτέλεση φα-
ουλ του Μαρτίνιουκ, ενώ στο 87ο λεπτό
αγωνιζόταν με δέκα ποδοσφαιριστές
λόγω αποβολής του Κέζου για σκληρό
φάουλ σε παίκτη του Άρη. 

Οι συνθέσεις:
ΕΡΜΗΣ: Στυλιανού, Ντε Μέλο (90' Αν-
τωνίου), Αρτάμπε, Μαρτίνιουκ, Μπά-
ουμαν (82' Λίλης), Μασίνουα, Παγές,
Χριστοφή, Ψάλτης, Γκραντίν, Κέζος.
ΑΡΗΣ: Γιαννακόπουλος, Παχίπης, Θεο-
φίλου (49' Κυριάκου), Γιούσεφ, Μάρτινς,
Αντωνίου (81' Παύλου), Ευσταθίου, Όσκαρ
(73' Γκονζάλες), Φράγκος, Ράντου, Βέλνα.

Άλλος «καιγόταν» και άλλος πανηγύρισε
Ο Ερμής νίκησε με ανατροπή τον Άρη και τον έμπλεξε σε άσχημες περιπέτειες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Τέρματα Βαθμοί

1ος ΟΜΙΛΟΣ (1-6)

01. ΑΠΟΕΛ 30 22 5 3 67-18 71

02. Απόλλων 30 19 7 4 63-25 64

03. ΑΕΚ 30 18 8 4 60-26 62

04. ΑΕΛ 30 17 7 6 44-26 58

05. Ομόνοια 30 16 6 8 59-41 54

06. Ανόρθωση 30 11 9 10 42-33 42

2ος ΟΜΙΛΟΣ (7-12)

07. Ερμής 30 12 5 13 42-49 41

08. Σαλαμίνα 30 10 7 13 28-39 37

09. Άχνα 30 9 7 14 49-56 34

10. Καρμιώτισσα 30 9 6 15 38-62 33

11. Άρης 30 8 6 16 38-56 30

12. Δόξα 30 7 6 17 29-46 27

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

31η αγωνιστική

ΟΜΙΛΟΣ 1-6

Μ. Τετάρτη, 12 Απριλίου

ΑΕΚ - Ανόρθωση

Ομόνοια - ΑΕΛ

Μ. Πέμπτη, 13 Απριλίου

Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

ΟΜΙΛΟΣ 7-12

Μ. Τετάρτη, 12 Απριλίου

Άχνα - Ερμής

Άρης - Καρμιώτισσα

Μ. Πέμπτη, 13 Απριλίου

Σαλαμίνα - Δόξα

32η αγωνιστική

ΟΜΙΛΟΣ 1-6

Σάββατο, 22 Απριλίου

ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση

Απόλλων - ΑΕΛ

Ομόνοια - ΑΕΚ

ΟΜΙΛΟΣ 7-12

Σάββατο, 22 Απριλίου

Άχνα - Καρμιώτισσα

Άρης - Σαλαμίνα

Ερμής - Δόξα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

30ή αγωνιστική

Όμιλος 1-6

ΑΕΛ - ΑΕΚ 2-1

Ανόρθωση - Απόλλων 3-1

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 1-0

Όμιλος 7-12

Δόξα - Άχνα 3-3

Ερμής - Άρης 2-1

Καρμιώτισσα - Σαλαμίνα 2-0

ΣΚΟΡΕΡ
21 ΓΚΟΛ: Ντάρμπισαϊρ (Ομόνοια)

18 ΓΚΟΛ: Σωτηρίου (ΑΠΟΕΛ)

14 ΓΚΟΛ: Ζελάγια (Άχνα), Τρισκόφσκι (ΑΕΚ)

13 ΓΚΟΛ: Παπουλής (Απόλλων), Κατσαράβα (Άχνα)

11 ΓΚΟΛ: Αρουαμπαρένα (ΑΕΛ), Άλβες (ΑΕΚ / Ανόρθωση),

Ντα Σίλβα (Απόλλων), Μασίνουα (Ερμής)

10 ΓΚΟΛ: Μάρτινς (Άρης)

9 ΓΚΟΛ: Ντε Καμάργκο (ΑΠΟΕΛ), Μπραούλιο (Δόξα), Μα-

κρίεφ (Σαλαμίνα)

8 ΓΚΟΛ: Πάγκαλος (ΑΕΖ), Μαγκλίτσα, Πίεχ (Απόλλων), Σιέ-

ρινταν (Ομόνοια), Μάατσι (Σαλαμίνα)
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ΑΕΛ 2
Αρουαμπαρένα 18΄, 90΄+1

ΑΕΚ 1
Τολμές 34΄

Να λοιπόν που μπήκε «σφήνα» για την
Ευρώπη η ΑΕΛ! Τα αποτελέσματα της
30ής αγωνιστικής τη βόλεψαν στο 100%
και η ομάδα της Λεμεσού ανανέωσε τις
ελπίδες της για εξασφάλιση εισιτηρίου
για το Γιουρόπα Λιγκ. Πρώτα, ήταν η
προχθεσινή ήττα του Απόλλωνα στη
Λάρνακα από την Ανόρθωση, ακολού-
θησε χθες η ήττα της Ομόνοιας από τον
ΑΠΟΕΛ και σαν κερασάκι στην τούρτα,
ήταν η δική της χθεσινή νίκη στο άδειο
(λόγω τιμωρίας) Τσίρειο, σε βάρος της
ΑΕΚ (2-1). Μία νίκη που εξασφαλίστηκε
με τέρματα του πρώτου της σκόρερ,
Αρουαμπαρένα, με το δεύτερο να επι-
τυχάνεται στο 90’+1. Πλατύ, λοιπόν, το
χαμόγελο στο πρόσωπο του Μπρούνο
Μπαλταζάρ και των παικτών του.

Αναγνωριστικό ήταν το πρώτο δεκα-

πεντάλεπτο στο χθεσινό παιχνίδι, με τις
δύο ομάδες να προσπαθούν να «ανι-
χνεύσουν» το στυλ παιχνιδιού και τις…
ορέξεις του αντιπάλου. Μοιραία, λοιπόν,
η μπάλα πηγαινοερχόταν από τη μία
εστία στην άλλη, χωρίς να δημιουργηθεί
η όποια αξιόλογη φάση. Εξαίρεση απο-
τέλεσε η εκτέλεση φάουλ από τον Μιτρέα
(8’), όταν η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από
το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γιωρ-
γαλλίδη. Λίγο μετά το 15λεπτο, ωστόσο,
είχαμε αλλαγή σκηνικού, με τον Αρουαμ-
παρένα να ανοίγει το σκορ, εκμεταλ-
λευόμενος μοιραίο λάθος του Γιωργαλ-
λίδη (18’). Ουσιαστικά, το παιχνίδι άρχισε
από εκείνη τη στιγμή. Η ΑΕΚ αναγκά-
στηκε να ανοίξει τα χαρτιά της και να κι-
νηθεί με περισσότερη ζωντάνια, ενώ
από την πλευρά της, η ΑΕΛ φαινόταν
ικανοποιημένη και αποφασισμένη να
συντηρήσει το υπέρ της προβάδισμα.
Κι όπως συμβαίνει συχνά σε παρόμοιες
περιπτώσεις, η ομάδα που αναλαμβάνει
τον έλεγχο του αγώνα, δημιουργεί και
τις προϋποθέσεις για να σκοράρει. Έτσι,

στο 34’, οι Λαρνακείς βρήκαν την ευκαιρία
να φέρουν τον αγώνα στα ίσα, με το γκολ
του Τολμές. Και μέχρι να λήξει το ημί-
χρονο, ήταν η ΑΕΚ που κρατούσε πε-
ρισσότερο την μπάλα και ήταν ελαφρά
πιο επικίνδυνη από τους γηπεδούχους.

Όπως ήταν φυσικό, από τη στιγμή
που δεν βόλευε καμία ομάδα η ισοπαλία,
το παιχνίδι «άνοιξε» αρκετά στο δεύτερο
ημίχρονο. Τόσο η ΑΕΛ όσο και η ΑΕΚ
προσπάθησαν να πετύχουν δεύτερο τέρ-
μα, προσέχοντας, ταυτόχρονα, τα νώτα
τους. Ποιοτικά, δεν ήταν ό,τι καλύτερο
έχουμε δει από τις δύο ομάδες στη φετινή
σεζόν, αλλά το ενδιαφέρον παρέμενε στα
ύψη. Όσο περνούσε η ώρα, τόσο δυ-
σκολεύονταν οι δύο ομάδες να μπουν
στην περιοχή. Κι αυτό, γιατί προσπα-
θούσαν να φέρουν, η μία την άλλη, σε
άβολη θέση μάλλον με άναρχο παρά με
οργανωμένο τρόπο. Κι αυτό, είχε ως
αποτέλεσμα την αλληλοεξουδετέρωσή
τους, σε σημείο να επικρατήσει μάλλον
πλήξη και ανία ανάμεσα στους λιγοστούς
ποδοσφαιρόφιλους που έτυχε να βρεθούν

στο κατά τα άλλα άδειο Τσίρειο. Επικίν-
δυνες φάσεις στην περιοχή των Ρόμο
και Γιωργαλλίδη δεν είχαμε και όπως
ήταν φυσικό, όσο περνούσαν τα λεπτά,
ο φόβος της ήττας άρχισε να επικρατεί
σε βάρος της φιλοδοξίας της νίκης. Ήταν
φανερό ότι οι δύο ομάδες φοβούνταν να
δεχτούν δεύτερο τέρμα, θεωρώντας ότι
κάτι τέτοιο θα ήταν μοιραίο για την
έκβαση του αγώνα. Αυτό όμως που φο-
βούνταν και οι δύο, το έπαθε η μία! Αυτή
που ευτύχησε να πανηγυρίσει το δεύτερο
γκολ (και τελικά τη νίκη) ήταν η ΑΕΛ,
που σκόραρε με τον Αρουαμπαρένα, σε
ένα χρονικό σημείο όπου ήταν σχεδόν
ανθρωπίνως αδύνατο για την ΑΕΚ να
αντιδράσει (90’+1).
ΑΕΛ: Ρόμο, Φορτούνα, Αϊρόσα, Μιτρέα,
Λαφράνς, Νικολάου, Σοάρες, Γεωργιάδης
(63’, Μπλάνκο), Μέσκα (90’+3 Κυριάκου),
Μαύρου (69’ Σάσι), Αρουαμπαρένα.
ΑΕΚ: Γιωργαλλίδης, Ορτίθ, Γκαρίδο,
Μουρίγιο, Καταλά, Μπόλιεβιτς (71’ Το-
μάς), Χέφελ (79’ Μυτίδης), Λαρένα, Ακο-
ράν (66’ Μαλόκου), Τέτε, Τολμές.

«Μπήκε» σφήνα για το Γιουρόπα Λιγκ
Η ΑΕΛ κέρδισε χθες την ΑΕΚ (2-1) με πρωταγωνιστή τον Αρουαμπαρένα
και με γκολ στο 90΄+1, ανανεώνοντας τις ελπίδες της για έξοδο στην Ευρώπη

Ικανοποιημένος από τη νέα νίκη της
ΑΕΛ στο πρωτάθλημα εμφανίστηκε ο
προπονητής της λεμεσιανής ομάδας,
Μπρούνο Μπαλταζάρ. Δήλωσε σχε-
τικά: «Όλοι οι προπονητές θέλουν να
κερδίσουν. Κι όταν η νίκη είναι πάνω
στην ΑΕΚ, είναι ακόμα πιο σημαντική.
Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα η
ΑΕΚ και είναι πολύ δύσκολο να κον-

τρολάρεις τέτοιες ομάδες. Όταν δεν
πιέσεις σωστά και δεν παίξεις όπως
πρέπει, τα πράγματα γίνονται δύσκολα.
Είχαμε μια ξεκάθαρη τακτική στο παι-
χνίδι, οι παίκτες ήταν κουρασμένοι,
αλλά έπαιξαν όπως ήθελα. Άντεξαν σε
αυτήν την κούραση και καταφέραμε
με τη συγκέντρωση να πετύχουμε και
δεύτερο γκολ. Νιώθαμε ότι η ΑΕΚ στα

τελευταία 15 λεπτά  έχασε την αυτο-
συγκέντρωσή της και καταφέραμε να
σκοράρουμε. Συγχαρητήρια στον συ-
νάδελφο αλλά και στους ποδοσφαιρι-
στές μας. Τώρα, έχουμε το παιχνίδι με
την Ομόνοια και θα πάμε στο ΓΣΠ να
κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλω να ευ-
χαριστήσω όλους όσοι ήταν στην ανα-
τολική κερκίδα, αλλά στο επόμενο παι-

χνίδι θέλουμε γεμάτο το γήπεδο».
Όσο για τον προπονητή της ΑΕΚ,

Ιμανόλ Ιδιάκεθ, παραδέχτηκε ότι η
ομάδα του δεν πρόσφερε εκείνα που
έπρεπε για να κερδίσει. Είπε σχετικά:
«Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ για τη νίκη.
Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Αρ-
χίσαμε καλά το ματς με την μπάλα
στα πόδια, όχι όμως χωρίς αυτή. Ξέ-

ραμε ότι η ΑΕΛ είναι επικίνδυνη στις
αντεπιθέσεις. Δεχτήκαμε ένα γκολ.
Στο δεύτερο μέρος είχαμε περισσότερη
κατοχή μπάλας, αλλά στο τελευταίο
15λεπτο τα χάσαμε. Έγινε ένα τρελό
παιχνίδι και τελικά δεχτήκαμε το γκολ.
Βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι με την
Ανόρθωση και θέλουμε να το κερδί-
σουμε».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

8’ Εκτέλεση φάουλ από τον Μι-

τρέα, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο

πάνω από τα δοκάρια.

18’ Από μπαλιά του Αϊρόσα, ο

Γιωργαλλίδης απέτυχε να

μπλοκάρει την μπάλα, η οποία

πήρε ύψος και στρώθηκε στο

κεφάλι του Αρουαμπαρένα,

που με κεφαλιά άνοιξε το σκορ

(1-0).

28’ Δυνατό σουτ του Μπόλιεβιτς,

βρήκε σε ετοιμότητα τον Ρόμο.

30' Σουτ του Μαύρου, αρκετά

άστοχο.

34’ Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο

Καταλά κέρδισε κεφαλιά, μπήκε

στη φάση ο Τολμές και με το πόδι

έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισο-

φαρίζοντας (1-1).

36’ Σουτ του Τολμές μέσα από την

περιοχή και η φάση κατέληξε κόρ-

νερ, αφού η μπάλα κόντραρε σε

πόδια αμυντικού της ΑΕΛ.

47’ Δυνατό μεν, πλην όμως άστο-

χο σουτ του Σοάρες.

80’ Ο Φορτούνα μπήκε στην πε-

ριοχή της ΑΕΚ από αριστερά, αλλά

αντί να σεντράρει, απλώς πάσαρε

στον Γιωργαλλίδη!

60’ Ο Τέτε έβγαλε μπαλιά από

αριστερά, ο Μιρτέα στην προσπά-

θειά του να αποκρούσει έστειλε

την μπάλα στο δοκάρι και, τελικά,

ο Φορτούνα απομάκρυνε τον κίν-

δυνο από την εστία της ΑΕΛ.

90’+1 Ο Αρουαμπαρένα πήρε

μπαλιά από τον Μέσκα στην πε-

ριοχή και με κοντινό πλασέ νίκησε

τον Γιωργαλλίδη, δίνοντας προβά-

δισμα στην ΑΕΛ (2-1).

90’+4 Ύστατη προσπάθεια της

ΑΕΚ για να φτάσει στην ισοφάρι-

ση, αλλά το σουτ του Μυτίδη έφυ-

γε λίγο μακριά από το δεξί δοκάρι

του Ρόμο.
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ΑΠΟΛΛΩΝ

ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Όλα πήγαν στραβά για τον Απόλλωνα
το Σαββατοκύριακο. Έχασε από την Ανόρ-
θωση, σταμάτησε το αήττητο σερί του,
βρέθηκε ξανά στο -7 από την κορυφή
και έχασε και δύο σημαντικούς ποδο-
σφαιριστές, άγνωστο για πόσο μεγάλο
χρονικό διάστημα. Και πρέπει να ανα-
συνταχθεί άμεσα, αφού τη  Μεγάλη Πέμ-
πτη ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ
και για να έχει την παραμικρή ελπίδα
για να κυνηγήσει το πρωτάθλημα, θα
πρέπει να κερδίσει. Αμπραάμ Γκιέ Γκιέ
και Μικέλ Μπεντόγια έμειναν εκτός
αποστολής στον αγώνα του Σαββάτου
και οι δύο για λόγους υγείας. Σύμφωνα
με την επίσημη ενημέρωση, οι εξετάσεις
του πρώτου έδειξαν κάποιαν ανωμαλία.
Δυστυχώς τα νέα δεν είναι ευχάριστα,
αφού φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό
πρόβλημα υγείας, γι' αυτό και θα μεταβεί
στην Αθήνα για εξειδικευμένες εξετάσεις.
Αν επιβεβαιωθούν οι αρχικές εκτιμήσεις,
τότε ο Απόλλωνας χάνει την «Κόμπρα»
του για μεγάλο διάστημα, αφού πάνω
από όλα προέχει η υγεία. Είναι άγνωστο
το πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει
στους αγωνιστικούς χώρους και θα πρέ-
πει να θεωρείται δεδομένο ότι γι' αυτόν,
η σεζόν έχει τελειώσει πρόωρα. Όσον
αφορά τον Ισπανό μέσο, νοσηλεύεται
σε κλινική με λοιμώδη μονοπυρήνωση.
Με άλλα λόγια, μάλλον κι αυτός χάνει το
υπόλοιπο της σεζόν, αφού θα χρειαστεί
3-4 εβδομάδες για να αναρρώσει. Και η
δική του περίπτωση χαρακτηρίζεται ως
πολύ σοβαρή. Όπως και να 'χει, στο πιο
κρίσιμο σημείο της σεζόν ο Σωφρόνης

Αυγουστή έχασε δύο πολύ σημαντικούς
ποδοσφαιριστές της ομάδας του.

Εκτός από τα άσχημα μαντάτα για
τους δύο ποδοσφαιριστές, ήρθε και η
προχθεσινή ήττα στο «Αντώνης Παπα-
δόπουλος», η πρώτη μετά από περίπου
έξι μήνες. Τα πολλά λάθη στην άμυνα
ήταν αυτά που πλήρωσε ο Απόλλωνας,
με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο έδαφος,
σε ένα κρίσιμο σημείο στη μάχη του
πρωταθλήματος. Η λεμεσιανή ομάδα
δέχθηκε τρία εύκολα γκολ στις τέσσερεις
τελικές προσπάθειες των γηπεδούχων
και αυτό δυσκόλεψε αφάνταστα την προ-

σπάθειά της για νίκη απέναντι σε μία
μάλλον αδιάφορη βαθμολογικά ομάδα.
Δέχθηκε τα πρώτα δύο γκολ από στημένα,
ενώ το τρίτο ήταν αυτογκόλ. Με την
πίεση να είναι πολύ μεγάλη, έλειψε το
καθαρό μυαλό στην επίθεση γι' αυτό
και δεν αξιοποιήθηκαν οι μεγάλες ευ-
καιρίες που δημιούργησε ο Απόλλωνας
στο δεύτερο μέρος του προχθεσινού
αγώνα. Ο Απόλλωνας έχασε ένα παιχνίδι
που με λίγη προσοχή και με καλύτερη
απόδοση θα μπορούσε να είχε κερδίσει. 

Εννοείται ότι ακόμα δεν έχει χαθεί τί-
ποτα στη μάχη του τίτλου, όμως τα πράγ-

ματα έγιναν πάρα πολύ δύσκολα, αφού
μειώθηκε και ο αριθμός των αγώνων
που υπολείπονται για να λήξει το πρω-
τάθλημα. Η ανασύνταξη για τους «κυα-
νόλευκους» πρέπει να είναι άμεση, αφού
σε τρεις ημέρες ακολουθεί το μεγάλο
παιχνίδι στο Τσίρειο με τον ΑΠΟΕΛ.
Ένα παιχνίδι, το οποίο πρέπει πάση
θυσία να κερδηθεί για να συνεχίσει η
ομάδα να κυνηγά τον στόχο της. Άλλωστε,
αυτό τόνισε μετά την ήττα και ο Αυγουστή.
Ότι, δηλαδή, ο Απόλλωνας πρέπει να
κερδίσει τον επόμενο αγώνα, να επανα-
φέρει τη διαφορά στους τέσσερεις βαθ-

μούς και στα τελευταία πέντε παιχνίδια
να τα δώσει όλα για την ανατροπή. 

Τα προβλήματα θα είναι και πάλι
πολλά για τον Κύπριο προπονητή, αφού
έχει τιμωρημένο τον Ρομπέρ (θα εκτίσει
την τρίτη από τις τέσσερεις αγωνιστικές
της τιμωρίας του) και εκτός τους Γκιέ,
Μπεντόγια, Αγγελή και Μακρίδη. Αντί-
θετα, επιστρέφουν οι Σακέτι και Σεμέδο,
που εξέτισαν την τιμωρία τους. Δυο ση-
μαντικές επιστροφές, ειδικά στην περί-
πτωση του Αργεντίνου, του οποίου η
απουσία στη Λάρνακα προχθές ήταν
εμφανέστατη. 

Ανασυντάσσεται για να παίξει… ρέστα
Έτσι όπως εξελίχτηκαν τα πράγματα, το ντέρμπι της Μεγάλης Πέμπτης κόντρα στον ΑΠΟΕΛ μοιάζει με «δρόμο χωρίς επιστροφή»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Η Ανόρθωση είναι εδώ και το φωνάζει
πολύ δυνατά. Με την καλύτερη φετινή
εμφάνισή της, πήρε προχθές μια σπου-
δαία νίκη επί του Απόλλωνα, που πήγαινε
«τρένο» και έστειλε ηχηρό μήνυμα, όχι
μόνο ενόψει των ημιτελικών του Κυπέλ-
λου, αλλά και για την ερχόμενη αγωνι-
στική περίοδο, όπου προσβλέπει να επα-
νέλθει δριμύτερη και σε πρωταγωνιστικό
επίπεδο. Η μεγάλη οικογένεια της Ανόρ-
θωσης είχε ανάγκη από μια μεγάλη νίκη
και,  όπως ήταν φυσιολογικό, η τριάρα
επί του Απόλλωνα έγινε δεκτή με μεγάλη
ικανοποίηση και περηφάνια. Κυρίως
στο α' ημίχρονο, η «Κυρία» έθελξε με
την απόδοσή της, κατατροπώνοντας τον
αντίπαλό της που πήγε στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος» ως το φαβορί για τη
νίκη και με ένα αήττητο σερί 22 αγώνων. 

Έσπασε το ρόδι
Ήταν η πρώτη νίκη της Ανόρθωσης στα
φετινά πλέι οφ, αλλά και τα πρώτα γκολ
που σημείωσε στη β' φάση του πρωτα-
θλήματος, καθώς στα τρία προηγούμενα
δέχθηκε ισάριθμες ήττες, χωρίς να κατα-
φέρει να σκοράρει. Αξίζει να αναφερθεί
ότι των τριών ηττών είχε προηγηθεί η
λευκή ισοπαλία -κατά σύμπτωση- με τον
Απόλλωνα στην τελευταία αγωνιστική
της κανονικής διάρκειας του πρωταθλή-
ματος. Όμως, εκείνο που κρατάνε στην
Ανόρθωση είναι η πληθωρική αγωνιστική
παρουσία της ομάδας, που βασίστηκε
στα στοιχεία της συνεχούς πίεσης στον
αντίπαλο, στα κλεψίματα μπάλας και στην
ορθόδοξη επιθετική ανάπτυξη. Ενδεικτική
της εμφάνισης της «Κυρίας»  στο προχ-
θεσινό παιχνίδι ήταν η δήλωση του Ρόνι

Λέβι περί περηφάνιας: «Δεν είναι εύκολο
να κρατάς τους ποδοσφαιριστές συγκεν-
τρωμένους και σοβαρούς, όταν δεν υπάρ-
χει, ουσιαστικά, βαθμολογικό κίνητρο.
Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι είμαι
περήφανος για τους ποδοσφαιριστές μου,
που έδειξαν σοβαρότητα και επαγγελ-
ματισμό», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Ισ-
ραηλινός τεχνικός, που διάβασε σωστά
το παιχνίδι του Απόλλωνα και παρουσίασε
την ομάδα του άριστα προετοιμασμένη,
τόσο τακτικά όσο και ψυχολογικά. 

Ειδική μνεία 
Μετά από μια τέτοια εμφάνιση και νίκη
επί ενός αντιπάλου που «έτρεχε» ένα
αήττητο σερί 22 αγώνων, θα ήταν άδικο
για τους παίκτες της Ανόρθωσης να προ-
σπαθήσεις να βρεις τον κορυφαίο του
προχθεσινού αγώνα. Ωστόσο, ειδική
μνεία θα πρέπει να γίνει σε τρεις ποδο-
σφαιριστές. Αρχικά και κύρια στον Ρούμ-
πεν Ράγιος, που έβαλε φαρδιά πλατιά
την υπογραφή του στην τριάρα επί του
Απόλλωνα. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός
ξεδίπλωσε το ταλέντο του και την ποδο-
σφαιρική του ευφυΐα, διέλυσε κάθε αμυν-
τικό μηχανισμό της αντίπαλης ομάδας,
πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας μια
ασίστ. Ειδική μνεία, επίσης, στον νεαρό
τερματοφύλακα Γιώργο Παπαδόπουλο,
ο οποίος στην παρθενική του εμφάνιση
κατέβασε τα ρολά, κρατώντας όρθια την
ομάδα σε καίρια σημεία του αγώνα. Τα
εύσημα μπορούν να αποδοθούν και
στον Καμπρέρα, που βρέθηκε στο αρχικό
σχήμα αντί του Άλβες και, παρότι δεν
σκόραρε, πρόσθεσε αρκετά στοιχεία στην
επιθετική γραμμή της Ανόρθωσης. Για
άλλη μια φορά ηγετικό παιχνίδι έκανε ο
Σιβού, ο οποίος στάθηκε άτυχος και απο-
χώρησε τραυματίας, αλλά τελικά δεν
φαίνεται να αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό.   

Το ηχηρό μήνυμα της περήφανης «Κυρίας»
Έδειξε σε όλους ότι είναι ακόμη ζωντανή και ότι θα διαδραματίσει τον  δικό της ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος
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ΕΛΛΑΔΑ

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 1-1

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 3-0

ΑΕΚ - Κέρκυρα 5-0

Πανιώνιος - Πλατανιάς 1-1

Αστέρας - Ξάνθη 0-0

Γιάννινα - Ηρακλής 1-2

Παναιτωλικός - Βέροια 1-0

Ατρόμητος - Λάρισα 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Ολυμπιακός 28 50-16 61

02. ΠΑΟΚ 28 44-17 55

03. Πανιώνιος 28 34-19 52

04. Παναθηναϊκός 28 42-19 51

05. ΑΕΚ 28 51-22 49

06. Ξάνθη 28 31-24 45

07. Πλατανιάς 28 32-31 42

08. Ατρόμητος 28 25-36 36

09. Γιάννινα 28 29-31 35

10. Παναιτωλικός 28 28-36 31

11. Κέρκυρα 28 20-38 29

12. Αστέρας 28 29-43 27

13. Ηρακλής 28 24-36 25

14. Λάρισα 28 22-40 25

15. Λεβαδειακός 28 24-46 23

16. Βέροια 28 19-50 19

ΑΓΓΛΙΑ

Μπόρνμουθ - Τσέλσι 1-3

Μάντσεστερ Σίτι - Χαλ 3-1

Τότεναμ - Γουότφορντ 4-0

Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Γιουν. 0-3

Στόουκ - Λίβερπουλ 1-2

Έβερτον - Λέστερ 4-2

Γουέστ Μπρομ. - Σαουθάμπτον 0-1

Γουέστ Χαμ - Σουόνσι 1-0

Μίντελσμπρο - Μπέρνλι 0-0

Κρίσταλ Πάλας - Άρσεναλ σήμερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Τσέλσι 31 65-25 75

02. Τότεναμ 31 64-22 68

03. Λίβερπουλ 32 68-40 63

04. Μάντσεστερ Σίτι 31 60-35 61

05. Μάντσεστερ Γιουν. 30 46-24 54

06. Άρσεναλ 29 61-36 54

07. Έβερτον 32 57-36 54

08. Γουέστ Μπρόμιτς 32 39-41 44

09. Σαουθάμπτον 30 37-37 40

10. Γουότφορντ 31 36-52 37

11. Λέστερ 31 39-51 36

12. Μπέρνλι 32 32-44 36

13. Στόουκ 32 34-47 36

14. Γουέστ Χαμ 32 42-57 36

15. Μπόρνμουθ 32 45-59 35

16. Κρίσταλ Πάλας 30 39-50 31

17. Χαλ 32 33-64 30

18. Σουόνσι 32 37-67 28

19. Μίντελσμπρο 31 22-37 24

20. Σάντερλαντ 31 24-56 20

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μπάγερν - Ντόρτμουντ 4-1

Λειψία - Λεβερκούζεν 1-0

Σάλκε - Βόλφσμπουργκ 4-1

Χέρτα - Άουγκσμπουργκ 2-0

Αμβούργο - Χόφενχαϊμ 2-1

Κολωνία - Γκλάντμπαχ 2-3

Φρανκφούρτη - Βρέμη 2-2

Φράιμπουργκ - Μάιντς 1-0

Ίγκολσταντ - Ντάρμσταντ 3-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μπάγερν 28 71-15 68

02. Λειψία 28 51-30 58

03. Χόφενχαϊμ 28 51-28 51

04. Ντόρτμουντ 28 49-32 50

05. Χέρτα 28 37-34 43

06. Φράιμπουργκ 28 36-57 41

07. Κολωνία 28 41-34 40

08. Γκλάντμπαχ 28 34-36 39

09. Φρανκφούρτη 28 28-30 38

10. Σάλκε 28 37-32 37

11. Βρέμη 28 44-48 36

12. Λεβερκούζεν 28 42-44 35

13. Αμβούργο 28 28-51 33

14. Βόλφσμπουργκ 28 27-42 30

15. Μάιντς 28 36-47 29

16. Άουγκσμπουργκ 28 26-45 29

17. Ίνγκολσταντ 28 31-47 28

18. Ντάρμσταντ 28 19-56 15

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ρεάλ - Ατλέτικο 1-1

Μάλαγα - Μπαρσελόνα 2-0

Σεβίλη - Κορούνια 4-2

Βιγιαρέαλ - Μπιλμπάο 3-1

Εσπανιόλ - Αλαβές 1-0

Γρανάδα - Βαλένθια 1-3

Θέλτα Βίγο - Εϊμπάρ 0-2

Οσασούνα - Λεγανές 2-1

Λας Πάλμας - Μπέτις χθες

Σοσιεδάδ - Χιχόν σήμερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Ρεάλ 30 79-31 72

02. Μπαρσελόνα 31 88-28 69

03. Ατλέτικο 31 56-24 62

04. Σεβίλη 31 56-39 61

05. Βιγιαρεάλ 31 45-24 54

06. Εϊμπάρ 31 52-42 50

07. Μπιλμπάο 31 40-36 50

08. Σοσιεδάδ 30 43-41 49

09. Εσπανιόλ 31 43-42 46

10. Θέλτα Βίγο 30 45-51 41

11. Αλαβές 31 29-38 40

12. Βαλένθια 31 47-54 39

13. Λας Πάλμας 30 46-51 35

14. Μάλαγα 31 36-47 33

15. Μπέτις 30 32-47 31

16. Κορούνια 31 33-50 28

17. Λεγανές 31 26-48 27

18. Χιχόν 30 31-58 22

19. Γρανάδα 31 27-65 20

20. Οσασούνα 31 32-70 17

ΙΤΑΛΙΑ

Γιουβέντους - Κιέβο 2-0

Μπολόνια - Ρόμα 0-3

Κροτόνε - Ίντερ 2-1

Μίλαν - Παλέρμο 4-0

Κάλιαρι - Τορίνο 2-3

Ουντινέζε - Τζένοα 3-0

Αταλάντα - Σασουόλο 1-1

Σαμπντόρια - Φιορεντίνα 2-2

Έμπολι - Πεσκάρα 1-1

Λάτσιο - Νάπολι χθες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Γιουβέντους 31 62-20 77

02. Ρόμα 31 69-26 68

03. Νάπολι 30 69-33 64

04. Λάτσιο 30 52-31 60

05. Αταλάντα 31 52-34 59

06. Μίλαν 31 47-33 57

07. Ίντερ 31 57-35 55

08. Φιορεντίνα 31 49-39 52

09. Σαμπντόρια 31 40-37 45

10. Τορίνο 31 59-52 44

11. Ουντινέζε 31 41-40 40

12. Κιέβο 31 35-45 38

13. Κάλιαρι 31 41-62 35

14. Σασουόλο 31 38-49 32

15. Μπολόνια 31 29-46 31

16. Τζένοα 31 30-51 29

17. Έμπολι 31 18-49 23

18. Κροτόνε 31 25-51 20

19. Παλέρμο 31 25-67 15

20. Πεσκάρα 31 31-68 14

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν… ξέχασε
την τετράδα. Αντίθετα, εξακολουθεί
να τη φλερτάρει έντονα, ειδικά μετά
τη χθεσινή της νίκη επί της Σάντερλαντ
(3-0). Η ομάδα του Μουρίνιο, που
παραμένει αήττητη εδώ και 21 αγώνες,
βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση,
στο -4 από τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ
έχει κι έναν αγώνα λιγότερο (αυτόν,
απέναντι στη Σίτι). Οι Ιμπραΐμοβιτς
(30’), Μικιταριάν (46’) και Ράσφορντ
(89’) πέτυχαν τα γκολ των νικητών,

ενώ η Σάντερλαντ, που ετοιμάζει βα-
λίτσες για τη 2η κατηγορία, έπαιξε
για ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο
με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του
Λάρσον (44’).

Στο Γκούντισον Παρκ, το θέαμα
ήταν χορταστικό, με την Έβερτον να
σταματά τη φόρα της Λέστερ (4-2). Για
τους νικητές, σκόραραν οι Ντέιβις (1’),
Λουκάκου (23’, 57’) και Γιαγκιέλκα
(41’) και για τη Λέστερ οι Σλιμανί (4’)
και Όλμπράιτον (30’).

Η Μάντσεστερ βάζει πίεση

Ο Κουτίνιο είναι από προχθές ο Βρα-
ζιλιάνος με τα περισσότερα τέρματα
στην ιστορία του αγγλικού πρωταθλή-
ματος. Ο μεσοεπιθετικός της Λίβερπουλ
είχε ισοφαρίσει το ρεκόρ του Ζουνίνιο
την περασμένη Τετάρτη και, σκορά-
ροντας προχθές εναντίον της Στόουκ,
έφτασε τα 30 τέρματα, αφήνοντας τον
πρώην παίκτη της Μίντελσμπρο στη
δεύτερη θέση με 29 γκολ. Ο μικρός το
δέμας αλλά τεράστιος σε ταλέντο Βρα-
ζιλιάνος διεθνής κυνηγούσε το ρεκόρ
τού Ζουνίνιο εδώ και αρκετό καιρό,
αλλά ο πρόσφατος τραυματισμός του
απλώς καθυστέρησε την επίδοσή του.
Να σημειωθεί ότι ο μεν Κουτίνιο χρει-
άστηκε 130 αγώνες για να φτάσει τα
30 τέρματα, ο δε Ζουνίνιο πέτυχε 29
τέρματα σε 125 αγώνες. 

Για πόσο καιρό θα παραμείνει στην
κορυφή αυτής της ιδιαίτερης λίστας ο
Κουτίνιο; Αυτό, βασικά, θα εξαρτηθεί

από τον ίδιο αλλά και από τον συμπαίκτη
του στη Λίβερπουλ, Φιρμίνο, ο οποίος
σκόραρε επίσης προχθές και βρίσκεται
δέκα τέρματα μακριά, στην τέταρτη
θέση. Ο Φιρμίνο έχει μόλις ένα τέρμα
λιγότερο από τον πρώην άσο της Τσέλσι,
Όσκαρ, ο οποίος βέβαια έχει «μετακο-
μίσει» εδώ και λίγους μήνες στην Κίνα
και δεν μπορεί πλέον να βελτιώσει τη
θέση του.

Ας δούμε την κατάταξη με τους κα-
λύτερους Βραζιλιάνους σκόρερ στην
ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ:
30 τέρματα: Κουτίνιο (Λίβερπουλ)
29 τέρματα: Ζουνίνιο (Μίντελσμπρο)
21 τέρματα: Όσκαρ (Τσέλσι)
20 τέρματα: Φιρμίνο (Λίβερπουλ)
17 τέρματα: Ζιλμπέρτο Σίλβα (Άρσεναλ),
Ραμίρες (Τσέλσι), Γουίλιαν (Τσέλσι)
14 τέρματα: Ζοβάνι (Μάντσεστερ Σίτι),
Ελάνο (Μάντσεστερ Σίτι), Ρομπίνιο
(Μάντσεστερ Σίτι)

Η βραζιλιάνικη σημαία
στα χέρια του Κουτίνιο

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού περίμεναν
ότι χθες η ομάδα τους θα πανηγύριζε
και μαθηματικά τον έβδομο στη σειρά
τίτλο της. Υπολόγισαν λάθος, καθώς η
στέψη πήρε αναβολή και όλα δείχνουν
ότι, η γιορτή θα γίνει μετά το Πάσχα, στις
23 Απριλίου, όταν ο Ολυμπιακός θα
υποδεχτεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»
τα Γιάννινα. Αιτία, ήταν η ισοπαλία των
«ερυθρόλευκων» με το Λεβαδειακό (1-
1) που, από τη δική του πλευρά, παλεύει
με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί
στην κατηγορία. Να μια εξέλιξη που
κρατά σε αγωνία τους φίλους του Ολυμ-
πιακού, αλλά και τους φίλους των ομάδων
που κινδυνεύουν με υποβιβασμό (Ηρα-
κλής, Λάρισα, Αστέρας). Αλλά, για να
πούμε την αλήθεια, δεν άρεσε καθόλου
στους φίλους του Λεβαδειακού, που
είδαν την ομάδα τους να προηγείται για
μεγάλο διάστημα και στο τέλος να χάνει
δύο πολύτιμους βαθμούς. Ο Λεβαδειακός
προηγήθηκε με το γκολ του Βασιλείου
(43') και, παρά την έντονη πίεση που δέ-
χτηκε καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου

ημιχρόνου, άντεξε μέχρι τα τελικά του
αγώνα. Μέχρι που ο Καρδόσο ισοφάρισε
με πλασέ (90’) και απείλησε και με δεύ-
τερο τέρμα, που δεν ήρθε ποτέ.

Κι ενώ λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν
μπόρεσε να «κλειδώσει» τον τίτλο στη
Λιβαδιά, στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ
βρήκε την ευκαιρία να κρατηθεί «ζων-
τανός» (τουλάχιστον μαθηματικά) και να
κάνει άλλο ένα βήμα για την κατάκτηση
της δεύτερης θέσης, στην κανονική πε-
ρίοδο. Όπως ήταν προβλεπτό, το χθεσινό
ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό κάθε άλλο
από τέτοιο ήταν. Οι «πράσινοι», έχοντας
παραταχθεί με αρκετούς αναπληρωμα-
τικούς (λόγω τιμωριών, λόγω τραυματι-
σμών και λόγω ξεκούρασης), ουσιαστικά
παραδόθηκαν στις φλόγες απέναντι στον
Δικέφαλο (0-3). Ήταν ίσως μία από τις
πιο εύκολες νίκες που πέτυχε ο ΠΑΟΚ
στην ιστορία του σε βάρος του Παναθη-
ναϊκού. Σε διάστημα 35 λεπτών, βασικά
ο αγώνας είχε… λήξει, καθώς οι Θεσσα-
λονικείς, με τέρματα των Πέδρο Ενρίκε
(18’), Λέοβατς (27’) και Σιάκοφ (35’)

πήραν «ατσαλένιο» προβάδισμα. Απ'
εκεί και πέρα δεν έγινε κάτι το ιδιαίτερο
και οι δύο ομάδες έδωσαν εκ νέου ραν-
τεβού σε δύο μέρες στην Τούμπα, αυτήν
τη φορά για τα ημιτελικά του κυπέλλου.

Όσο για τον Πανιώνιο, πέταξε την
ευκαιρία να ξαναμπεί δυναμικά στη
διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, με την
ισοπαλία που παραχώρησε στον Πλα-
τανιά (1-1). Χρειάστηκε, μάλιστα, να
τρέξει για να ισοφαρίσει, αφού οι Κρη-
τικοί σκόραραν πρώτοι (Γιακουμάκης
10’) προτού οι Αθηναίοι σκοράρουν με
τον Μπεν Ναμπουχάν (65’. Από την
πλευρά της, η ΑΕΚ κέρδισε πολύ άνετα
στο ΟΑΚΑ την Κέρκυρα (5-0) και άλλη
μία νίκη θα της είναι αρκετή για να
εξασφαλίσει και μαθηματικά τη θέση
της στα πλέι οφ. Οι «κιτρινόμαυροι»
εξασφάλισαν το τρίποντο από το πρώτο
ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν με 3-0
(Μπακασέτας 23’, Πέκχαρτ 39’, Βίλα
42’), ενώ στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχαν
άλλα δύο τέρματα, με τους Μπακασέτα
(54’) και Πέκχαρτ (70’).

Τελικά, η στέψη πήρε αναβολή
Ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε στη Λιβαδιά (1-1) και θα πανηγυρίσει
το πρωτάθλημα αν κερδίσει στις 23 Απριλίου τα Γιάννινα
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