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ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ 
Ντέρμπι τίτλου θα έχουμε την ερχόμενη Κυριακή στο ΓΣΠ στον αγώνα ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ, έτσι όπως διαμορφώθηκαν τα βαθμολογικά δεδομένα από τα χθεσινά αποτελέσματα. 

Ο ΑΠΟΕΛ πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο από το «Τσίρειο» συντρίβοντας με 4-1 την ΑΕΛ, ενώ η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι επιβίωσης με τον Απόλλωνα (1-0), βγάζοντας παράλληλα

νοκ-άουτ από τη μάχη του τίτλου την ομάδα της Λεμεσού. 

Ο ΑΠΟΕΛ με 75 βαθμούς έχει την ευκαιρία την ερχόμενη Κυριακή να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλητής, ενώ βολεύεται και με ισοπαλία.  Από την άλλη η ΑΕΚ, έχοντας 71

βαθμούς, θέλει μόνο τη νίκη ώστε να παραμείνει μέχρι τέλους στο κόλπο.

ΣΕΛΙΔΕΣ»35-36
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1Η ΚΟΥΡΣΑ Σταθερότητα
Ο ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ αποδίδει με μεγάλη
σταθερότητα και διεκδικεί με πρώτη τύ-
χη τη νίκη από τον αξιόμαχο ΖΑΡΑΞ.
Αμειβόμενη θέση διεκδικεί ο βελτιωμέ-
νος ΓΚΡΕΥ ΓΟΥΙΖ και ο πανέτοιμος πλέ-
ον ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ. Να μην αγνοηθεί η
ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ Νέα νίκη
Η ΑΚΡΟΥΛΛΑ ΣΑΝΤΗ είναι σαφώς ισχυ-
ροποιημένη και δείχνει ικανή να σημει-
ώσει και νέα νίκη. Ο ΕΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ
προπονήθηκε συστηματικά και είναι ικα-
νός να πρωταγωνιστήσει. Από τα υπό-
λοιπα άλογα ξεχωρίζει η ανανεωμένη
ΚΟΡΥΦΑΙΑ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ Πρωτοπορία
Ο ΜΑΤΘΙΑΣ είναι καλά προπονημένος
και είναι πιθανό να οδηγήσει απ’ άκρη
σ’ άκρη. Πολύ συστηματική προετοιμα-
σία έκανε ο ΣΙΑΧΟΥΡΙΝΙΟ και μπορεί
για το καλύτερο. Αμειβόμενη θέση
διεκδικούν οι ΧΑΒΑΗ ΗΣΤΕΡ και ΜΑ-
ΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ Ενδεικτική
Η ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ προέρχεται από ενδει-
κτική εμφάνιση και διεκδικεί με αξιώσεις
τη νίκη από τον ταχύτατο ΦΟΜΠΕΤΟΡ.
Ο ΙΩΣΗΠΠΟΣ ξεκουράστηκε για λίγο
και είναι ικανός για το καλύτερο. Αμει-
βόμενη θέση διεκδικεί και ο φιλότιμος
ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ Διαφεύγουσα
Ο ΒΑΝΤΕΡΜΑΝ τρέχει δυναμικά και με
καλή ανάβαση θα φτάσει πρώτος στο
τέρμα. Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα
κάνουν ο καλά προπονημένος ΣΑΗΜ-
ΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ που κάνει ντεμπούτο και
η πανέτοιμη ΤΑΚΚΑΤΑΜ ΜΕΛΟΤΥ. Υπο-
λογίσιμος είναι και ο ταχύτατος ΒΟΥΚΕ-
ΦΑΛΑΣ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ Κυπελλούχος
Η ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΖΑ είναι σε καλή φόρμα
και, με επικεφαλής διαδρομή, θα κατα-
κτήσει την ημικλασική Αμμοχώστου.
Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα κάνουν οι
δυναμικές ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ και ΛΑΜΑ-
ΡΑ. Από τα υπόλοιπα άλογα ξεχωρίζει η
φορμαρισμένη ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ Προσιτός
Η ΔΙΟΞΙΠΠΗ τρέχει σε προσιτό όμιλο
και θα είναι η νικήτρια. Θέση στους
πρώτους διεκδικούν η ΣΑΒΑΝ ΝΑΤΑΛΗ
που είναι σε άνοδο και η γρήγορη
ΑΦΡΟ ΣΜΑΗΛ. Θέση στο τέτρακαστ
διεκδικούν ο φιλότιμος ΒΕΡΣΟΥΣ και ο
βελτιωμένος ΝΑΥΑΡΧΟΣ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ  Ξεκούραστος
Ο ΛΕΒΑΝΤΕΣ επανέρχεται ξεκούραστος
και γερά προπονημένος. Παρά τα κιλά
του, είναι ο επικρατέστερος. Αμειβόμενη
θέση διεκδικούν οι φορμαρισμένοι
ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΡΑΜΙΝΟ και ΧΑΝΑΗ
ΝΤΟΥΚΑ. Ο γηραιός ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΣΑΝ εί-
ναι το αουτσάιντερ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ Α΄ κλάση
Ο ΜΑΒΕΡΙΚ με καλή εκκίνηση θα
οδηγήσει και είναι σε θέση να φτάσει
στη νίκη που θα τον φέρει στην Α΄
κλάση. Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα
κάνουν ο γρήγορος ΛΙΜΙΤ ΑΠ και ο
ανανεωμένος ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ. Αου-
τσάιντερ προβάλλει ο βελτιωμένος
ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ.

σΚορπια αΛΛα ενδιαΦερονΤα

Η 35η ιπποδρομιακή συνάντηση του 2017
Ιπποδρομίες

Η ΜΑΪΣΣΑ είναι το σημερινό άλογο
που φιλοξενεί η στήλη και επάξια εκ-
προσωπεί την ποιότητα αλλά και αν-
θεκτικότητα. Γεννήθηκε το 1957 και
στη 2η συμμετοχή της πήρε το μέδεν
της, κερδίζοντας το κύπελλο των διε-
τών φορβάδων με την επωνυμία Fil-
lies Cup. Διαγωνίστηκε συνολικά 90

φορές και στην πολύχρονη καριέρα
της πήρε 14 νίκες, ενώ σε άλλες 48
συμμετοχές τερμάτισε σε πλασέ θέση.
Προπονητής της ήταν ο ταγματάρχης
Φάρελ, μια μεγάλη προσωπικότητα
της τότε εποχής στον κυπριακό ιππό-
δρομο και όχι μόνον. Η Μάισσα διαγω-
νίστηκε μέχρι τα 12 χρόνια της. Κέρδι-

σε τελευταία φορά την πρωτοχρονιά
του 1966. Τα τρια τελευταία χρόνια
της καριέρας της δεν μπόρεσε να κερ-
δίσει και πάρθηκε η απόφαση να μετα-
φερθεί στην ιπποπαραγωγή, χωρίς
όμως να μπορέσει κάποιο ποιοτικό
προϊόν. Η Μάισσα ήταν κόρη του Τσι-
πτσιέης και της Πολλά.

1η ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μ.μ. 1200 μέτρα
1 ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ (6) Α. Ν. Ιωάννου [+] 59.0

2 ΖΑΡΑΞ (12) Κ. Καποδίστριας 57.5

3 ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ (5) Γ. Σταυρινίδης 57.0

4 ΛΕΪΤΥ ΑΥΡΑ (7) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.5

5 ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ (8) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.5

6 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΝΟΣ (10) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.5

7 ΝΤΟΚΤΩΡ ΤΑΤΣ (11) Δημητσάνης [+] 56.5

8 ΣΟΥΒΑΝΚΟΥΛ (1) Α.Α. Αθανασίου [+] 56.0

9 ΣΤΑΥΡΗΣΤΥΛΙΑΝΗ (4) Στ. Κλεόπα 56.0

10 ΚΑΝΤΟΝΑ (3) Γ. Ευτυχίου [+] 55.5

11 ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ (2) Κ. Α. Ιωάννου [+] 55.0

12 ΔΕΣΠΟΙΝΑΚΙ (9) Χρ. Χριστοφόρου [+] 54.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.5 κιλά.

2η ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μ.μ. 1500 μέτρα
1 ΑΚΡΟΥΛΑ ΣΑΝΤΗ (6) Χρ. Χριστοφόρου [+] 59.0

2 ΛΕΜΟΝΕΣ (5) Δημητσάνης [+] 59.0

3 ΚΟΡΥΦΑΙΑ (2) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.5

4 ΕΛΑ ΠΠΟΛΟ ΜΟΥ (1) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.0

5 ΚΟΥΗΝ ΚΑΣΑΡΤΟΥ (4) Π. Καράμανος (μ) 57.0

6 ΝΤΗΠ ΜΠΛΟΥ (3) Π. Λ. Ανδρέου [+] 52.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.5 κιλά.

3η ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μ.μ. 1500 μέτρα
1 ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ (3) Ολ. Γεωργίου [+] 59.0

2 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (6) Κ. Καποδίστριας [+] 58.0

3 ΧΑΒΑΗ ΗΣΤΕΡ (2) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.5

4 ΣΙΑΧΟΥΡΙΝΙΟ (4) Χρ. Παύλου [+] 57.0

5 ΜΑΤΘΙΑΣ (1) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.5

6 ΜΙΣ ΝΑΝΑ (5) Α. Ν. Ιωάννου [+] 55.0

7 ΛΕΒΕΝΤΗΣ (7) Δημητσάνης [+] 50.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.0 κιλό.

4η ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μ.μ. 1000 μέτρα
1 ΙΩΣΗΠΟΣ (1) Π. Λ. Ανδρέου [+] 59.5

2 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ (9) Ρ. Τσιακκούρας [+] 57.5

3 ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ (8) Δημητσάνης [+] 56.0

4 ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΚΟΥΗΝ (4) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.0

5 ΦΟΜΠΕΤΟΡ (10) Κ. Καποδίστριας [+] 55.0

6 ΝΕΦΣΚΥ ΕΞΠΡΕΣ (7) Στ. Κλεόπα [+] 54.0

7 ΖΑΕΤΣ ΜΠΡΟ (2) Μ. Κωνσταντίνου [+] 53.5

8 ΣΟΛΑΡ ΠΕΡΛ (5) Α.Α. Αθανασίου [+] 53.5

9 ΜΙΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ (6) Σ. Μετίν [&] 52.5

10 ΣΟΥΗΤ ΡΑΠ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

5η ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μ.μ. 1500 μέτρα
1 ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ (2) Γ. Ευτυχίου 58.0

2 ΘΑΝΤΕΡΜΑΝ (6) Α. Ν. Ιωάννου [+] 58.0

3 ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ (9) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.0

4 ΜΙΣΤΕΡ ΣΤΥΛΙΩΤΗΣ (8) Μ. Κ. Πέππος 58.0

5 ΠΑΧΝΑΣ ΠΑΟΥΕΡ (7) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 58.0

6 ΣΑΗΠΗΡΙΑΝ ΣΤΑΡ (3) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 58.0

7 ΤΡΟΜΟΣ (1) Ολ. Γεωργίου [+] 58.0

8 ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ (5) Μ. Δημητρίου (μ) 56.0

9 ΤΑΚΚΑΤΑΜΜ ΜΕΛΟΤΥ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

10 ΦΑΚΛΑΝΑ (10) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

6η ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μ.μ. 1500 μέτρα
1 ΖΩΗ (8) Γ. Π. Τυρίμος [+] 63.0

2 ΛΕΪΤΥ ΛΕΩΝΗ (2) Μ. Δημητρίου (μ) 63.0

3 ΛΑΜΑΡΑ (5) Γ. Σταυρινίδης 57.0

4 ΤΣΙΑΜΠΙΝΑ (6) Ολ. Γεωργίου [+] 57.0

5 ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΖΑ (1) Δημητσάνης [+] 55.0

6 ΝΟΑ (3) Α. Π. Μιτσίδης [+] 55.0

7 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ (4) Μ. Κ. Πέππος [#] 51.0

8 ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΒΙΑ (7) Κ. Καποδίστριας [+] 51.0

9 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΕΡΣΙΝΕΣ (10) Μ. Κωνσταντίνου [+] 51.0

10 ΧΑΒΑΗ ΛΕΤΖΕΝΤΑ (9) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 51.0

7η ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μ.μ. 1500 μέτρα
1 ΔΙΟΞΙΠΠΗ (10) Δημητσάνης [+] 59.0

2 ΝΑΥΑΡΧΟΣ (12) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

3 ΣΑΒΑΝ ΝΑΤΑΛΗ (8) Π. Λ. Ανδρέου [+] 58.5

4 ΓΚΑΛΑΝΤΡΙΕΛ (2) Α. Π. Μιτσίδης [&][@] 57.5

5 ΣΕΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (9) Α. Ν. Ιωάννου [+] 56.5

6 ΑΦΡΟ ΣΜΑΗΛ (5) Μ. Κ. Πέππος [#] 55.5

7 ΝΤΙΛΙΑ (7) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 55.5

8 ΒΕΡΣΟΥΣ (1) Α.Α. Αθανασίου 54.5

9 ΑΝΑΜΠΕΛΑ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 52.0

10 ΠΛΕΝΤΟΥ (6) Γ. Ευτυχίου [+] 50.5

11 ΓΟΥΙΣΓΙΟΥΓΟΥΕΑΡΧΗΑΡ (4) Μ. Φουσέκης [+] 49.5

12 ΚΑΛΛΙΣΙΗΣ (11) Κ. Α. Ιωάννου 49.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 0.5 κιλό.

8η ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μ.μ. 1500 μέτρα
1 ΛΕΒΑΝΤΕΣ (1) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 63.0

2 ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ (9) Ρ. Τσιακκούρας 60.0

3 ΡΕΤ ΣΑΝ (4) Κ. Καποδίστριας 57.5

4 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΡΑΜΙΝΟ (GB) (2) Α.Α. Αθανασίου [+] 56.5

5 ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ (7) Μ. Κ. Πέππος 55.0

6 ΧΑΒΑΗ ΝΤΟΥΚΑ (8) Δημητσάνης [+] 55.0

7 ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ (GB) (3) Μ. Κωνσταντίνου 53.0

8 ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ (5) Π. Αθανασίου [+] 53.0

9 ΚΡΙΣ ΜΑΪ ΣΑΝ (6) Γ. Σταυρινίδης 51.0

10 ΖΕΥΣ (10) Μ. Φουσέκης [+] 49.0

9η ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μ.μ. 1000 μέτρα
1 ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ (2) Χρ. Χριστοφόρου 59.0

2 ΛΙΜΙΤ ΑΠ (12) Δημητσάνης [+] 57.0

3 ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ (11) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

4 ΜΑΒΕΡΙΚ (5) Κ. Καποδίστριας 55.0

5 ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ (6) Γ. Σταυρινίδης 54.0

6 ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ (7) Μ. Κ. Πέππος [+] 53.5

7 ΣΑΝΤΑ ΛΩΡΑ (3) Μ. Φουσέκης [+] 51.5

8 ΣΕΡ ΟΥΤΙ (4) Μ. Κωνσταντίνου 51.5

9 ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ (10) Στ. Κλεόπα [+] 50.5

10 ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖΕΡ (8) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+][@]50.5

11 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (1) Π. Καράμανος (μ) [+] 50.0

12 ΝΙΚΚΟΛΑΣ ΤΖΩΝ (9) Γ. Ευτυχίου [+] 49.5

Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 4.0 κιλά.

Το πρόγραμμα Των σημερινών ιπποδρομιών 

Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές. Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το Επίσημο Πρόγραμμα
της Λέσχης. Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιπποδρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα. * Καθυστερεί
στην Αφετηρία ** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετηρία [+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες [#]

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

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ: ΜΑΪΣΣΑ

*** Η πρώτη κούρσα των διετών θα
πραγματοποιηθεί την τρίτη εβδομά-
δα Ιουνίου και, όπως όλα δείχνουν,
θα τρέξουν από 7 ώς 10 άλογα που
ήδη βρίσκονται στο τελικό στάδιο
της προετοιμασίας τους.

*** Η Λέσχη Ιπποδρομιών σκέφτε-
ται φέτος το καλοκαίρι να παρα-
τείνει λίγο τις θερινές διακοπές
και κερδίζει έδαφος η άποψη να
υπάρξει περίοδος ξεκούρασης 20
ημερών. Κάτι τέτοιο θα κάνει καλό
και στα άλογα που, μεσούσης της
σεζόν και κάτω από αφόρητες
συνθήκες καύσωνα, θα χρει-

αστούν τις απαραίτητες ανάσες.

*** Οι ιπποπαραγωγοί είναι πιο
επιφυλακτικοί τη φετινή σεζόν
και ο αριθμός των επιβάσεων θα
είναι ακόμη πιο μικρός, συγκριτι-
κά με τις δυο τελευταίες σεζόν,
κάτι που θα επιδεινώσει τα επό-
μενα χρόνια ακόμη περισσότερο
το θέμα υπογεννητικότητας των
αλόγων. Τα μάχιμα άλογα λιγο-
στεύουν με μαθηματική ακρίβεια
και, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το
2020 δεν θα ξεπερνούν τα 800,
με όλα όσα δυσμενή θα επιφέρει
μια τέτοια μείωση.

Η ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΖΑ το Κύπελλο Αμμοχώστου
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Απόλυτα ικανοποιημένος εμφανίστηκε
ο Τόμας Κρίστιανσεν στη συνέντευξη
Τύπου, τόσο από την  εμφάνιση όσο
και από τη νίκη, δηλώνοντας ότι αυτό
που είδε από την ομάδα του ήταν πάρα
πολύ καλό. Βαρύ για την ομάδα του το
σκορ, δήλωσε από την άλλη ο τεχνικός
της ΑΕΛ Μπρούνο Μπαλταζάρ, που
είπε ότι είναι περήφανος για τους παί-
κτες του.

Μπρούνο Μπαλταζάρ
«Είναι βαρύ το αποτέλεσμα για την ομάδα
μας. Οι ποδοσφαιριστές μας δεν αξίζουν
ένα τόσο βαρύ σκορ. Ξεκινήσαμε το παι-
χνίδι θέλοντας να κρατήσουμε μακριά
από την εστία μας τους επιθετικούς του
ΑΠΟΕΛ, ήμασταν καλοί στα πρώτα 15

λεπτά, όμως στη συνέχεια η ποιότητα
των παικτών του ΑΠΟΕΛ έκανε τη δια-
φορά. Προσπαθήσαμε να διορθώσουμε
τα λάθη μας, πήγαμε καλά, ο ΑΠΟΕΛ
προσπάθησε να παίξει με αντεπιθέσεις,
δημιουργήσαμε ευκαιρίες και ρισκάραμε,
με αποτέλεσμα να δεχθούμε κι άλλα
γκολ. Είμαι περήφανος για τους παίκτες
μου, για την προσπάθειά τους εντός αγω-
νιστικού χώρου, δεν είναι ώρα να πέσουμε
ψυχολογικά, έχουμε 9 βαθμούς μπροστά
μας για να πετύχουμε τον στόχο μας». 

Τόμας Κρίστιανσεν
«Σήμερα δεν θέλω να μιλήσω πολύ,
αυτό που είδα ήταν πάρα πολύ καλό. Οι
παίκτες μου έκαναν σοβαρό παιχνίδι,
ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο απέναντι

στην ΑΕΛ. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτήν
τη σημαντική νίκη και για την απόδοση
της ομάδας. Ήταν πολύ σημαντικό και
για τους φιλάθλους και για την ομάδα
να κάνουν παιχνίδι καλό, αλλά και για
τους παίκτες για να τελειώσουν αυτήν
τη σεζόν με καλή εικόνα. Έχουμε μετά
την ΑΕΚ στο ΓΣΠ. Ευχαριστώ που είδα
τόσο κόσμο σήμερα δίπλα μας».

Επεισόδια
Με τη λήξη του αγώνα, οπαδοί της ΑΕΛ
πέταξαν αντικείμενα στο γήπεδο εμπο-
δίζοντας τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ να
πάνε στα αποδυτήρια. Έπειτα από λίγη
ώρα έγινε εφικτή η μετάβαση των φιλο-
ξενουμένων στη φυσούνα κι απ’ εκεί
στα αποδυτήρια.

ΑΕΛ 1
87’ πέν. Μιτρέα

ΑΠΟΕΛ 4
17’ Βάντερ, 45’+1’ Εμπεσίλιο, 77’ Σωτηρίου

Νίκος Νικολάου

Μ
ε εμφαντικό τρόπο επέ-

στρεψε στις νίκες ο
ΑΠΟΕΛ. Εκεί (Τσίρειο)
όπου μέχρι χθες δεν
είχε κερδίσει, πέτυχε

σπουδαία νίκη επί της ΑΕΛ με 4-1 και,
τρεις αγωνιστικές πριν από τη λήξη, δια-
τηρεί τη διαφορά των τεσσάρων βαθμών
από τη δεύτερη στη βαθμολογία ΑΕΚ,
την οποία φιλοξενεί την ερχόμενη αγω-
νιστική, σε έναν αγώνα που έχει τον χα-
ρακτήρα τελικού. Τις βάσεις για τη νίκη
έθεσαν οι «γαλαζοκίτρινοι» από το α’ μέ-
ρος, όταν προηγήθηκαν 0-2 με Βάντερ
και Εμπεσίλιο, ενώ στην επανάληψη ο
Σωτηρίου πρόσθεσε άλλα δυο.

Πέντε αλλαγές πραγματοποίησε ο
Τόμας Κρίστιανσεν σε σχέση με τον αγώ-
να κυπέλλου με τη Δόξα. Εκτός οι Πάρντο,
Ντε Καμάργκο, Μιλάνοφ, Ιωάννου και
Αλωνεύτης. Νέα πρόσωπα οι Βάτερμαν,

Αστίθ, Αρτυματάς, Βάντερ και Σωτηρίου. 
Η ΑΕΛ μπήκε δυνατά στα πρώτα λε-

πτά και δημιούργησε προϋποθέσεις,
αλλά γρήγορα ο ΑΠΟΕΛ ισορρόπησε
και ήταν πιο επιθετικός κι επικίνδυνος.

Ο Βάντερ το γρήγορο γκολ
Κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι να μπουν
μπροστά στο σκορ σχετικά νωρίς, μόλις
στο 17ο λεπτό. Κι αυτό χάρις στην ατομική
προσπάθεια του Βάντερ, ο οποίος ξεκί-
νησε και τέλειωσε ιδανικά μια προσπά-
θεια. Φέρνοντας τον αγώνα στα μέτρα
του, ο ΑΠΟΕΛ συνέχισε να τον ελέγχει.
Στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου φά-
νηκε να χάνει την καλή οργάνωσή του,
αλλά δεν κινδύνευσε κιόλας.

Η ΑΕΛ προσπάθησε αρχικά να μπει
στην αντίπαλη περιοχή με μακρινές μπαλιές,
οι οποίες ήταν εύκολη λεία για τους αμυν-
τικούς των φιλοξενουμένων. Όταν είδε ότι
δεν της έβγαινε αυτός ο τρόπος παιχνιδιού,
άρχισε να βάζει την μπάλα κάτω και να
επιτίθεται. Δυσκολευόταν όμως να φτιάξει
ευκαιρία. Κέρδισε μερικά κόρνερ τα οποία
πέρασαν ανεκμετάλλευτα.

Νέο κτύπημα ο Εμπεσίλιο
Κι εκεί που η ΑΕΛ βρισκόταν μπροστά

προσπαθώντας για την ισοφάριση, σε
μια αντεπίθεση οι «γαλαζοκίτρινοι» πέ-
τυχαν σε καίριο χρονικά σημείο δεύτερο
γκολ. Σκόραρε ο Εμπεσίλιο, που βγήκε
απέναντι από τον Ρόμο και δεν λάθεψε.

Το 0-2 έδωσε αέρα νίκης στη λευ-
κωσιάτικη ομάδα, που απλά έπρεπε
στην επανάληψη να διαχειριστεί το σαφές
προβάδισμα που απέκτησε χάρις στην
ανωτερότητα αλλά και την ουσία που
είχε στο α’ 45λεπτο.

Η ΑΕΛ βγήκε πιο ψηλά κι ανέλαβε
να κάνει παιχνίδι απέναντι στον ΑΠΟΕΛ,
που οργανώθηκε στην άμυνα και έψαχνε
την ευκαιρία να «κτυπήσει» σε αντεπί-
θεση, αφού τώρα είχε περισσότερους
ανοιχτούς χώρους. Ο Μπαλταζάρ έκανε
και μερικές εσωτερικές αλλαγές, όπως
η προώθηση του Σοάρες και η επι-
στροφή στα χαφ του Πίτι. Ο Ισπανός
δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα του,
που έπασχε επιθετικά.

Απειλούσε μόνο με ψηλές μπαλιές,
αλλά ο Ανδρέας Κυριάκου που βρέθηκε
σε θέση βολής δυο φορές ήταν άτυχος
στο 70’, έχοντας κεφαλιά στο δοκάρι.

0-3 από τον Πιέρο
Αντίθετα, ο ΑΠΟΕΛ όποτε έβγαινε

μπροστά ήταν επικίνδυνος. Στα τελευ-
ταία 20 λεπτά το παιχνίδι... ανέβασε
στροφές, η μπάλα ανεβοκατέβαινε και
οι φιλοξενούμενοι έβαλαν οριστικά
σφραγίδα στη νίκη τους με ένα πολύ
όμορφο γκολ του Σωτηρίου στο 77’,
που επανήλθε στο σκοράρισμα έπειτα
από καιρό.

Δυο γκολ στο φινάλε
Στο 82’ η ΑΕΛ είχε δεύτερο δοκάρι με
τον Μιτρέα και στο 87’ πέτυχε το γκολ
της τιμής με πέναλτι του Μιτρέα. Αλλά
είχε έτοιμη απάντηση ο ΑΠΟΕΛ, με τον
Σωτηρίου στο 89’ να σημειώνει δεύτερο
γκολ στον αγώνα και να φτάνει τα 20
στο πρωτάθλημα.

Ευχαριστημένος ο Κρίστιανσεν για εμφάνιση και νίκη

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

7’ Έπειτα από φάουλ του Εμπεσί-

λιο, η μπάλα έσκασε στην περιοχή

και την μπλόκαρε εύκολα ο Ρομό

μπροστά από τον Βάντερ, που δεν

έπιασε όπως θα ήθελε το τακου-

νάκι.

17’ 0-1. Ο Βάντερ, με ατομική προ-

σπάθεια κι αφού απέφυγε αντιπά-

λους, μπήκε στην περιοχή και με

συρτό σουτ στη γωνία νίκησε τον

Ρομό.

20’ Πλασαριστό σουτ του Μπαράλ,

η μπάλα κόντραρε κι έφυγε κόρνερ.

28’ Ο Μπαράλ έκανε το γύρισμα

επικίνδυνα, αλλά ο Ρομό έδιωξε

μπροστά από τον Βάντερ.

45’+1’ 0-2 Ο Βάντερ σε αντεπίθε-

ση έβγαλε ασίστ στον Εμπεσίλιο,

που βγήκε απέναντι από τον Ρόμο,

τον απέφυγε και πλάσαρε.

48’ Ο Εμπεσίλιο δεν μπόρεσε να

νικήσει τον Ρομό σε τετ-α-τετ.

49’ Στην εξέλιξη της φάσης σουτ

του Κάνιας σταμάτησε στο σώμα

του Φορτούνα. 

60’ Από φάουλ του Σοάρες, ο Α.

Κυριάκου δεν μπόρεσε για την προ-

βολή μπροστά στην εστία.

70’ Από σέντρα του Μ. Νικολάου

και κεφαλιά του Α. Κυριάκου, η μπά-

λα κατέληξε στο κάθετο δοκάρι.

77’ 0-3 Σε σέντρα του Αλωνεύτη, ο

Σωτηρίου με εξαιρετική κεφαλιά

δεν άφησε περιθώρια στον Ρομό. Ο

σκόρερ ήταν ελαφρά μπροστά, αλ-

λά δεν δόθηκε παράβαση.

82’ Μακρινό δυνατό σουτ του Μι-

τρέα έδιωξε ο Βάτερμαν σε κόρνερ,

αφού η μπάλα κτύπησε και στο ορι-

ζόντιο δοκάρι.

87’ 1-3 Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι

σε μαρκάρισμα του Γιαμπερέ στον

Σάσι. Φάνηκε να διώχνει μπάλα ο

αμυντικός, αλλά δόθηκε πέναλτι. Ο

Μιτρέα μείωσε στο σκορ.

89’ 1-4 Ο Αλωνεύτης έβγαλε μπα-

λιά στον Σωτηρίου ο οποίος, με έν-

τεχνο πλασέ, έγραψε το τελικό

σκορ.

150 συμμετοχές 
ο Μάριος Νικολάου
Ο αρχηγός της ΑΕΛ Μάριος Νικο-

λάου συμπλήρωσε 150 συμμετο-

χές με τη φανέλα της ΑΕΛ. Έτσι, η

διοίκηση των «κίτρινων» της Λεμε-

σού τον τίμησε παραδίνοντάς του

φανέλα με τον αριθμό 150. Τιμητι-

κή πλακέτα του απονεμήθηκε και

από τον ΑΠΟΕΛ.  

«Ξόρκισε» το Τσίρειο και πάει για …τελικό
Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε ντέρμπι πρώτη φορά φέτος στη Λεμεσό και διατηρεί τη διαφορά στο +4

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιάννης Αναστασίου

ΒΟΗΘΟΙ: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Σωτήρης Βίκτω-

ρος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Εμπεσίλιο

ΑΕΛ: Ρομό, Μιτρέα, Α. Κυριάκου, Χ. Κυριάκου, Φορτούνα

(75’ Παντελή), Νικολάου, Σοάρες, Πίτι (65’ Σαβανέ), Σάσι,

Μπλάνκο, Μαύρου (70’ Ηλία).

ΑΠΟΕΛ: Βάτερμαν, Αλεξάνδρου, Αρτυματάς, Αστίθ,

Γιαμπερέ, Κάνιας, Μοράις, Εμπεσίλιο (76’ Γιαννιώτας),

Βάντερ (54’ Αλωνεύτης), Μπαράλ (63’ Βινίσιους), Σωτη-

ρίου.
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ΑΕΚ 1
78’ Ακοράν

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 0

Νίκος Νικολάου

Η
ΑΕΚ ήταν πιστή στο κρί-

σιμο ραντεβού που είχε
και κέρδισε 1-0 τον Απόλ-
λωνα στο «ΑΕΚ Αρένα».
Έτσι, παραμένει ζωντανή

στο κυνήγι του τίτλου καθώς έφτασε
τους 71 βαθμούς και είναι μόνη δεύτερη.
Το «χρυσό» γκολ της νικήτριας, που
ήταν καλύτερη, σημείωσε στο 78’ ο Ακο-
ράν. Ο Απόλλωνας, ο οποίος υστέρησε
επιθετικά, γνώρισε τη 2η ήττα με τον
Αυγουστή στον πάγκο και έμεινε στην
3η θέση με 68 βαθμούς. Ο Ιδιακέθ
πραγματοποίησε τρεις αλλαγές στην εν-
δεκάδα σε σχέση με τον αγώνα με την
Ομόνοια. Στην ενδεκάδα βρέθηκαν οι
Χέφελ, Μπόλιεβιτς και Καταλά, αντί των
Ορτίθ, Λαμπάν και Τομάς. Ο Iσπανός
τεχνικός παρέταξε την ομάδα του με
τρεις στην άμυνα σε σχηματισμό 3-4-3.

Αλλαγές, αναγκαστικές μάλιστα, είχε
και ο Σωφρόνης σε σύγκριση με τον
αγώνα κυπέλλου με την Ανόρθωση. Νέα
πρόσωπα στο αρχικό σχήμα οι Σεμέδο
και Πίεχ, αντί των τιμωρημένων Μάγ-
κλιτσα  και Σακέτι. Στον πάγκο έμεινε
και πάλι ο Ντα Σίλβα. Το σχήμα ήταν 4-

2-3-1, με τον Παπουλή να κινείται πίσω
από τον προωθημένο Πίεχ.

«Φτωχό» α’ 45λεπτο 
Παιχνίδι κέντρου είχαμε στο ξεκίνημα
με κυρίαρχο στοιχείο τη δύναμη, αλλά
και τα πολλά λάθη που είχαν ως αποτέ-
λεσμα οι προσπάθειες των δυο ομάδων
να μένουν ημιτελείς και να απουσιάζουν
οι ευκαιρίες. Σταδιακά η ποιότητα του
παιχνιδιού ανέβηκε, με τις δυο ομάδες
να μη ρισκάρουν όμως και να μένουν
πιστές στο πλάνο για εξουδετέρωση των
ατού του αντίπαλου.

Η ΑΕΚ γινόταν απειλητική μόνο όταν
έβγαινε γρήγορα μπροστά και έπιανε
ανοργάνωτη την άμυνα των φιλοξενου-
μένων. Η γηπεδούχος είχε περισσότερο
την μπάλα στην κατοχή της, καλύτερη
κυκλοφορία, αλλά ασφυκτιούσε μπροστά
στο συνεχές πρέσιγνκ του Απόλλωνα. Ο
οποίος, μετά το ξεκίνημα, αραίωσε τις
επισκέψεις του στην αντίπαλη περιοχή
και είχε περισσότερο το νου του στο πώς
θα αναχαιτίσει τους γηπεδούχους. Φυ-
σιολογικά το ημίχρονο δεν πρόσφερε
καθόλου συγκινήσεις. Καμιά κλασική
ευκαιρία δεν είχαμε, με τις δυο ομάδες
να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 0-0.

Η επανάληψη
Ο Απόλλωνας άρχισε με τον Ντα Σίλβα
στο β’ μέρος, αφού ήθελε να «κτυπήσει»
το παιχνίδι. Ο Βραζιλιάνος πήρε τη θέση
του Παπουλή, χωρίς αλλάξει ο σχηματι-

σμός. Οι φιλοξενούμενοι βγήκαν πιο
ψηλά και προσπάθησαν να κρατήσουν
περισσότερο την μπάλα. Η ΑΕΚ έβγαινε
πιο γρήγορα στην επίθεση σε σχέση με
το α’ μέρος και άρχισε να φτιάχνει φάσεις
για γκολ με πρωταγωνιστή τον Φλοριάν
Τολμές. Ο Ιδιάκεθ έριξε στο παιχνίδι
τον Τομάς, για να δώσει περισσότερη
ποιότητα στη μεσαία γραμμή.

Η ΑΕΚ εξακολουθούσε να έχει ελα-
φρά υπεροχή, μόνο που δεν άλλαξαν
πολλά πράγματα στον οργανωτικό τομέα
και μετά το πρώτο 10λεπτο, που είχε
κάνει μερικές φάσεις, έπεσε πάλι στο

«μπλόκο» του Απόλλωνα.  Η είσοδος
του Μαλόκου αντί του μέσου Λαρένα
ενίσχυσε επιθετικά τη γηπεδούχο, η
οποία ενέτεινε τις προσπάθειές της.

Αντεπίθεση και 1-0
Κι οι προσπάθειες απέφεραν καρπούς
στο 78’ όταν σε αντεπίθεση η ΑΕΚ βρήκε
ανοικτούς χώρους και ο Ακοράν, με ωραία
ατομική προσπάθεια, πάτησε περιοχή
και πλάσαρε με επιτυχία. Ήταν το 8ο
τέρμα του ακραίου επιθετικού της ομάδας
της Λάρνακας. Πλέον η γηπεδούχος,
έχοντας πετύχει το γκολ, επεδίωξε να δια-
χειριστεί το σκορ, ενώ ο Αυγουστή μετέ-
τρεψε το σχήμα της ομάδας του σε 4-4-2.

Η ΑΕΚ απλώθηκε ξανά στο γήπεδο
και κυκλοφόρησε μπάλα για να ροκανίσει
τον χρόνο, ενώ ο Απόλλωνας ήθελε να
αντιδράσει, αλλά δεν μπορούσε. Όπως
σε όλο τον αγώνα, έτσι και μετά που δέχ-
θηκε το γκολ, η λεμεσιανή ομάδα είχε
πρόβλημα στην επίθεση και δεν απείλησε
ουσιαστικά. Έτσι, η ΑΕΚ κράτησε το 1-0
και πανηγύρισε τη σπουδαία νίκη.

Στην εξαιρετική δουλειά που έκαναν οι
παίκτες του και στην αμυντική λειτουργία
της ομάδας στάθηκε ο προπονητής της
νικήτριας ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ, που δή-
λωσε περήφανος για τους παίκτες του
που παραμένουν εντός στόχων, παρά
τις ατυχίες. Από την άλλη, ο Σωφρόνης
Αυγουστή έκανε λόγο για έλλειψη φρε-
σκάδας από την ομάδα του, αλλά και
παράπονα για την  ώρα έναρξης του
αγώνα.

Σώφρονης Αυγουστή:
«Να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ

για τους πολύτιμους βαθμούς. Ήταν ένα
παιχνίδι στο οποίο και οι δύο προσέχαμε
να μη δεχθούμε γκολ, όποια ομάδα όμως
έστελνε την μπάλα στα δίχτυα θα ήταν η
νικήτρια. Ήρθαμε εδώ με τον ίδιο στόχο,
αλλά φαίνεται ότι μας επηρέασε πολύ το
παιχνίδι της Τετάρτης, δεν είχαμε φρε-
σκάδα όπως η ΑΕΚ. Τα πράγματα δυ-
σκόλεψαν γιατί αγωνιζόμασταν στις 16:00,
με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Δεν μου
αρέσει να βρίσκω δικαιολογίες, θα συ-
νεχίσουμε μέχρι τέλους και θα προσπα-
θήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γί-
νεται. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ΑΕΚ».

Ιμανόλ Ιδιάκεθ:
«Συμφωνώ με τον συνάδελφο για την

ώρα διεξαγωγής του αγώνα, δύσκολες και-
ρικές συνθήκες που δεν βοήθησαν καμία
ομάδα. Νομίζω ότι σήμερα είδαμε πολύ
καλό παιχνίδι, με δύο ομάδες που είχαν
τον ίδιο στόχο. Κάναμε εξαιρετική δουλειά,
αμυνθήκαμε σωστά, απέναντι σε μία καλή
ομάδα όπως ο Απόλλωνας. Είχαμε αρκετές
ατυχίες τους τελευταίους μήνες, όμως ακόμη
είμαστε στον στόχο μας, είμαι πολύ περή-
φανος για τους παίκτες μου. Θα διεκδικούμε
μέχρι τέλους κάθε παιχνίδι. Πολλά μπορεί
να συμβούν στα τελευταία τρία παιχνίδια»

Η περηφάνια του Ιδιάκεθ και τα παράπονα Αυγουστή

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

12’ Σουτ που επιχείρησε ο Ζοάο

Πέδρο κτύπησε στο χέρι του Τρου-

γιόλς. Μπορούσε να δοθεί πέναλτι.

14’ Σουτ του Χέφελ από το ύψος

της περιοχής σταμάτησε ο Βάλε.

48’ Κόρνερ του Ντα Σίλβα και κε-

φαλιά του Βινίσιους απέκρουσε ο

Πάμπλο.

50’ Από γύρισμα του Τέτε και προ-

βολή του Φλοριάν, η μπάλα κατέλη-

ξε στα χέρια του Βάλε.

53’ Ο Ακοράν βρήκε τον Φλοριάν

που από καλή θέση έκανε σουτ δί-

πλα από τα δοκάρια.

55’ Σέντρα του Τέτε και γυριστή

κεφαλιά του Φλοριάν, η μπάλα στα

χέρια του Βάλε.

59’ Σουτ του Ντα Σίλβα απέκρουσε

στη γωνιά ασταθώς ο Πάμπλο.

71’ Σέντρα του Μουρίγιο, μπλόκα-

ρε ο Βάλε προ επιθετικού.

73’ Η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι όταν ο

Τομάς έπεσε στην περιοχή από μαρ-

κάρισμα του Βινίσιους. Πρώτα ο Βι-

νίσιους και μετά ο Τομάς είχαν επα-

φή με το χέρι με τον αντίπαλο. Ο δι-

αιτητής όμως άφησε το παιχνίδι να

συνεχιστεί.

75’ Σουτ του Λαρένα άουτ.

78’ 1-0 Έπειτα από κλέψιμο στο

κέντρο από τον Φλοριάν και γρήγο-

ρη αντεπίθεση, η ΑΕΚ με τον Ακο-

ράν -ο οποίος απέφυγε τον Βινίσι-

ους και μπήκε στην περιοχή πλασά-

ροντας εύστοχα- άνοιξε το σκορ.

90’+4’ Γυριστό σουτ του Σαρδινέ-

ρο άστοχο.

Παιχνίδι με αφόρητη ζέστη
*Λόγω της ζέστης που επικρατούσε,

ο διαιτητής διέκοψε στο μέσο κάθε

ημιχρόνου το παιχνίδι για να δροσι-

στούν οι ποδοσφαιριστές.

Συνεπής στο ραντεβού, με «χτύπημα» Ακοράν
Η ομάδα της Λάρνακας έμεινε ζωντανή στη μάχη του τίτλου με νίκη επί του Απόλλωνα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστος Νικολαΐδης.

ΒΟΗΘΟΙ: Ιωάννης Λαζάρου, Πέτρος Πέτρου.

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Τομάς (2η), Τρουγιόλς/ Πίεχ, Κυριάκου

ΑΕΚ: Πάμπλο, Τρουγιόλς, Μουρίγιο, Μοϊσόφ, Καταλά,

Λαρένα (76’ Μαλόκου), Ακοράν, Τέτε (81’ Γκαρίδο), Χέ-

φελ (58’ Τομάς), Μπόλιεβιτς, Φλοριάν.

Απόλλωνας: Βάλε, Σέρτζιο (62’ Στυλιανού), Βινίσιους,

Ρομπέρζ, Γκόμες (81’ Πίττας), Πέδρο, Κυριάκου, Σεμέδο,

Σαρδινέρο, Παπουλής (46’ Ντα Σίλβα), Πίεχ.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Τέρματα Βαθμοί

1ος ΟΜΙΛΟΣ (1-6)

01. ΑΠΟΕΛ 33 23 6 4 72-21 75

02. ΑΕΚ 33 21 8 4 64-27 71

03. Απόλλων 33 20 8 5 65-27 68

04. ΑΕΛ 33 17 8 8 47-33 59

05. Ομόνοια 33 17 6 10 65-48 57

06. Ανόρθωση 33 12 10 11 47-37 46

2ος ΟΜΙΛΟΣ (7-12)

07. Ερμής 33 13 6 14 45-55 45

08. Σαλαμίνα 33 10 9 14 29-41 39

09. Άχνα 33 10 9 14 52-58 39

10. Άρης 33 10 7 16 43-59 37

11. Καρμιώτισσα 33 9 7 17 41-67 34

12. Δόξα 33 8 7 18 34-48 31

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

32η αγωνιστική

Όμιλος 1-6

ΑΕΚ - Απόλλων 1-0

ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ 1-4

Ανόρθωση - Ομόνοια 4-3

Όμιλος 7-12

Σαλαμίνα - Άχνα 0-1

Καρμιώτισσα - Ερμής 0-1

Δόξα - Άρης 0-1

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

34η αγωνιστική

ΟΜΙΛΟΣ 1-6

Κυριακή, 7 Μαΐου

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

Απόλλων - Ομόνοια

Δευτέρα, 8 Μαΐου

ΑΕΛ - Ανόρθωση

ΟΜΙΛΟΣ 7-12

Σάββατο, 6 Μαΐου

Άχνα - Άρης

Ερμής - Σαλαμίνα

Κυριακή, 7 Μαΐου

Καρμιώτισσα - Δόξα

35η αγωνιστική

ΟΜΙΛΟΣ 1-6

Σαββατοκύριακο, 13-14 Μαΐου

ΑΕΚ - ΑΕΛ

Απόλλων - Ανόρθωση

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

ΟΜΙΛΟΣ 7-12

Σαββατοκύριακο, 13-14 Μαΐου

Άρης - Ερμής

Άχνα- Δόξα

Σαλαμίνα - Καρμιώτισσα

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0

ΕΘΝΙΚΟΣ 1
8’ Κατσαράβα

Τρίποντο σωτηρίας σημείωσε ο Εθνι-
κός Άχνας στο «Αμμόχωστος», όπου κα-
τέβαλε με 1-0 τη Ν. Σαλαμίνα. Με αυτόν
τον τρόπο η προσφυγική ομάδα έπιασε
τους «ερυθρόλευκους» στους 39 βαθμούς
(υπερτερεί στην ισοβαθμία η Σαλαμίνα),
ξέφυγε οκτώ βαθμούς από την τελευταία
Δόξα και, ουσιαστικά, ξέγνοιασε…

Ο Κατσαράβα ήταν αυτός που έκρινε
το παιχνίδι με το γκολ που πέτυχε στο 8’.

Ο Γεωργιανός φορ, με εντυπωσιακό τρό-
πο, απέφυγε τον Άντονιτς και νίκησε τον
Βεσελόφκσι. Η Νέα Σαλαμίνα, αν και
μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και
μόλις στο δεύτερο λεπτό έχασε ευκαιρία
με τον Άλεξ Κωνσταντίνου, εντούτοις,
στην πορεία έμεινε με τις εντυπώσεις,
αφού ήταν η ομάδα που πίεζε περισσό-
τερο και έχασε ευκαιρίες με Μακρίεφ
και Άντονιτς στο 25’ και 26’.

Ό,τι καλό υπήρξε στο δεύτερο ημίχρονο
καταγράφηκε στα τελευταία 10’, με τη Νέα
Σαλαμίνα από τη μια να έχει δύο κραυγα-
λέες ευκαιρίες με τον Μάατσι στο 81’ και

στο 93’, ενώ ο Κατσαράβα, από την άλλη,
έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 στο 89’.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Νίκος�Νικολάου

Έδειξε αντίδραση σαν μεγάλη ομάδα
που είναι η Ανόρθωση μετά το βαρύ κι
ασήκωτο 6-0 από τον Απόλλωνα στο
κύπελλο με τη νίκη 4-3 επί της Ομόνοιας
το Σάββατο. Με την ψυχολογία στο ναδίρ
και αποδεκατισμένη, κατάφερε να ση-
κώσει κεφάλι και να κερδίσει πρώτη
φορά φέτος την Ομόνοια (μετρούσε μια
ισοπαλία, δυο ήττες). Η νίκη ήλθε να
γλυκάνει τις πληγές της «Κυρίας», αλλά
σίγουρα δεν παραγράφει την ντροπια-
στική ήττα που έθεσε νοκ-άουτ την ομάδα
από το μοναδικό στόχο που είχε φέτος.

Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του
κάθε Ανορθωσιάτη πως στον πιο ση-
μαντικό αγώνα της χρονιάς παρουσιά-

στηκε σε τέτοια χάλια και χάλασε ό,τι
έκτισε μέσα στο 2017. Είχε χειρότερη
εμφάνιση στο σημαντικότερο παιχνίδι.
Ο χρόνος όμως δεν γυρίζει πίσω για να
διορθώσει κάτι και το μόνο που μένει
είναι να παρθούν οι σωστές αποφάσεις
από τη διοίκηση για τη στελέχωση της
ομάδας ενόψει της νέας χρονιάς.

Καταγράφεται βέβαια η αντίδραση
της ομάδας, που έδειξε ότι δεν είναι για
ήττες 6-0. Από την άλλη, το ματς με την
Ομόνοια μπορεί να ήταν αδιάφορο βαθ-
μολογικά, υπήρχε όμως η πίεση για να
αντιδράσει η ομάδα, έστω και με σοβαρές
ελλείψεις, μετά τη συντριβή στο Τσίρειο.

Παρατηρήθηκαν πάλι σοβαρά αμυν-
τικά λάθη, τα οποία δεν πρέπει να σκε-
παστούν από το αποτέλεσμα και ασφαλώς
καταδεικνύουν το πού πονάει περισσό-
τερο η ομάδα τώρα, ενόψει των αλλαγών

που θα γίνουν το καλοκαίρι.
Το άλλο θετικό από το Σαββατιάτικο

παιχνίδι είναι η παρουσία Κύπριων
παικτών, τόσο στο αρχικό σχήμα (Οι-
κονομίδης, Νικολάου) όσο και σαν αλ-
λαγές (Φ. Κυριάκου, Αριστοτέλους). Οι
δυο πρώτοι είχαν καλή παρουσία και
έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν,
ενώ ο Κυριάκου βοήθησε, όταν μπήκε
αλλαγή στο τέλος, να ανακοπεί η επιθε-
τική δραστηριότητα της Ομόνοιας. Είχε
μάλιστα συμμετοχή στη φάση που δό-
θηκε το πέναλτι.

Εν αναμονή των αποφάσεων της
διοίκησης, η Ανόρθωση θα υποδεχθεί
τον Απόλλωνα την Τετάρτη στον επα-
ναληπτικό του κυπέλλου. Δεν μένει
παρά να κυνηγήσει νίκη γοήτρου, έχον-
τας αρκετές επιστροφές παικτών που
δεν έπαιξαν το Σάββατο.

Τρίποντο σωτηρίας με Κατσαράβα
Ο Εθνικός κατέβαλε τη Σαλαμίνα και ξέγνοιασε…

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γ. Νικολάου

ΒΟΗΘΟΙ: Ν. Καλησπέρας, Όμ. Τζιωρτζής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μπεμπέ (2η) / Παπαγεωργίου

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βεσελόφσκι, Ελευθερίου, Τσίνα, Κού-

σουλος, Ντουντού (57’ Αμπελάιρας), Άντονιτς, Φούσκο

(46’ Νεάγκου), Μπεμπέ, Μπριτζίτο, Κωνσταντίνου, Μα-

κρίεφ

ΕΘΝΙΚΟΣ: Πρότζεκ, Φιλίποφ, Σικάρκσι, Ντόμπνιακ, Χά-

τζιαρος, Κυπριανού, Αράμπαλ, Κιπιάνι (67’ Μουλαζίμης),

Ενέσκου (93’ Ιλουρίτζε), Παπαγεωργίου (88’ Γκαβρίλα),

Κατσαράβα 

Έδειξε αντίδραση, αλλά δεν παραγράφεται η... ντροπή στο Τσίρειο 

Με νίκη γοήτρου, γλύκανε τις πληγές της…

ΟΜΟΝΟΙΑ

Ο
προχθεσινός αγώνας με την

Ανόρθωση ήταν άλλη μία
τρανή απόδειξη της φετινής
μιζέριας της Ομόνοιας. Πε-
ρισσότερο όμως ήταν από-

δειξη της αναγκαιότητας για δραστική
αλλαγή την επόμενη χρονιά. Τραγικός
απολογισμός σε βαθμούς. Καμία εκτός
έδρας νίκη σε ντέρμπι. Κακή διαχείριση
σε πολλούς αγώνες. Ένα ντροπιαστικό
παθητικό 48 γκολ. Και, δίπλα σ’ αυτά, ξε-
κάθαρα σημάδια κακής νοοτροπίας και
μοιρολατρίας. Σε όλη τη χρονιά, με μικρές
εκλάμψεις και τίποτα παραπάνω. Δεν θα
έχει ούτε ένα θετικό σημείο αναφοράς η
σεζόν αυτή. Ίσως μόνο τα πολλά γκολ
του Ντάρμπισαϊαρ. Ίσως την επιθετική
απόδοση. Δεν χρυσώνουν όμως το χάπι.

Ακόμη και να καταφέρει να βγει Ευρώπη,
η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Η εικόνα
είναι ξεκάθαρη. Η ομάδα στήθηκε λαν-
θασμένα, είχε και έχει αγωνιστικές αδυ-

ναμίες που ήταν αδύνατο να καλυφθούν.
Λανθασμένη επιλογή μοντέλου, αρκετά
λάθη στις μετεγγραφές. Οι πολλές αλλαγές
είναι επιβεβλημένες στο ρόστερ και όλοι

αντιλαμβάνονται απόλυτα πως είναι από-
φαση-μονόδρομος. Υπήρχαν ευκαιρίες
που έμειναν αναξιοποίητες. Κίνητρα που
δεν ξύπνησαν το «εγώ» αρκετών. Η κα-

τηφόρα παρέσυρε και αριθμό (όχι μεγάλο)
παικτών που μπορούσαν να δώσουν πε-
ρισσότερα. Δεν έχει τόση σημασία αυτήν
τη στιγμή ο αριθμός των αποχωρήσεων,
αν και οποιοσδήποτε μπορεί να εικάσει
ότι, στην πορεία, οι αρχικές εκτιμήσεις
του Πάμπου Χριστοδούλου πρέπει να
έχουν διαφοροποιηθεί. Σίγουρα, όπως
και οι περισσότεροι, έτσι κι αυτός περίμενε
πρόοδο και, αντ’ αυτού, είδε πισωγυρί-
σματα. Αυτοί που θα μείνουν πρέπει να
ταιριάζουν απόλυτα στο αγωνιστικό και
πνευματικό κομμάτι της ομάδας. Ο Πάμ-
πος Χριστοδούλου δεν θα έχει εύκολο
έργο. Πρέπει να λάβει δύσκολες αποφά-
σεις. Να μετρήσει σωστά τα στοιχεία κάθε
ποδοσφαιριστή. Να αξιολογήσει σωστά
τον ρόλο των ντόπιων παικτών στη ρα-
χοκοκκαλιά της ομάδας, γιατί έτσι θα
μπορεί να επιλέξει τη σωστή 15άδα
ξένων. 

Οι αποδείξεις για την ανάγκη μεγάλων αλλαγών είναι αυταπόδεικτες

Εξανεμίστηκαν και οι τελευταίες αμφιβολίες
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ΑΓΓΛΙΑ

Έβερτον - Τσέλσι 0-3

Τότεναμ - Άρσεναλ 2-0

Μίντελσμπρο - Μάν. Σίτι 2-2

Μάντσεστερ Γιουν. - Σουόνσι 1-1

Σαουθάμπτον - Χαλ 0-0

Στόουκ - Γουέστ Χαμ 0-0

Σάντερλαντ - Μπόρνμουθ 0-1

Γουέστ Μπρόμιτς - Λέστερ 0-1

Κρύσταλ Πάλας - Μπέρνλι 0-2

Σήμερα:

Γότφορντ - Λίβερπουλ 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Τσέλσι 34 72-29 81

02. Τότεναμ 34 71-22 77

03. Λίβερπουλ 34 70-42 66

04. Μάντσεστερ Σίτι 34 65-37 66

05. Μάντσεστερ Γιουν. 34 51-25 65

06. Άρσεναλ 33 64-42 60

07. Έβερτον 35 60-40 58

08. Γουέστ Μπρόμιτς 34 39-43 44

09. Σαουθάμπτον 33 39-44 41

10. Μπόρνμουθ 35 50-63 41

11. Λέστερ 34 42-54 40

12. Στόουκ 35 37-50 40

13. Γότφορντ 33 37-54 40

14. Μπέρνλι 35 35-49 39

15. Γουέστ Χαμ 35 44-59 39

16. Κρύσταλ Πάλας 35 46-56 38

17. Χαλ 35 36-67 34

18. Σουόνσι 35 40-69 31

19. Μίντελσμπρο 35 26-45 28

20. Σάντερλαντ 34 26-60 21

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Βόλφσμπουργκ - Μπάγερν 0-6

Ντόρτμουντ - Κολωνία 0-0

Λειψία - Ίγκλοσταντ 0-0

Χόφενχαϊμ - Φρανκφούρτη 1-0

Βρέμη - Χέρτα 2-0

Λεβερκούζεν - Σάλκε 1-4

Μάιντς - Γκλάντμπαχ 1-2

Άουγκσμπουργκ - Αμβούργο 4-0

Ντάρμσταντ - Φράιμπουργκ 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μπάγερν 31 79-17 73

02. Λειψία 31 56-31 63

03. Χόφενχαϊμ 31 58-32 58

04. Ντόρτμουντ 31 65-35 57

05. Χέρτα 31 38-37 46

06. Βρέμη 31 52-51 45

07. Φράιμπουργκ 31 38-55 44

08. Κολωνία 31 43-37 42

09. Γκλάντμπαχ 31 41-45 42

10. Σάλκε 31 43-36 41

11. Φρανκφούρτη 31 32-35 41

12. Λεβερκούζεν 31 44-50 36

13. Άουγκσμπουργκ 31 33-49 35

14. Μάιντς 31 40-51 33

15. Βόλφσμπουργκ 31 30-49 33

16. Αμβούργο 31 30-59 33

17. Ίνγκολσταντ 31 33-54 29

18. Ντάρμσταντ 31 26-58 24

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ρεάλ - Βαλένθια 2-1

Εσπανιόλ - Μπαρσελόνα 0-3

Λας Πάλμας - Ατλέτικο 0-5

Βιγιαρεάλ - Χιχόν 3-1

Οσασούνα - Κορούνια 2-2

Μπέτις - Αλαβές 1-4

Σοσιεδάδ - Γρανάδα 2-1

Εϊμπάρ - Λεγανές 2-0

Θέλτα Βίγο - Μπιλμπάο χθες

Σήμερα:

Μάλαγα - Σεβίλη 22:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μπαρσελόνα 35 104-33 81

02. Ρεάλ 34 92-39 81

03. Ατλέτικο 35 65-25 71

04. Σεβίλη 34 60-40 68

05. Βιγιαρεάλ 35 52-28 63

06. Σοσιεδάδ 35 54-48 61

07. Μπιλμπάο 34 48-38 59

08. Εϊμπάρ 35 54-45 54

09. Εσπανιόλ 35 45-47 50

10. Αλαβές 35 36-41 48

11. Θέλτα Βίγο 33 49-54 44

12. Βαλένθια 35 50-61 40

13. Λας Πάλμας 35 52-66 39

14. Μάλαγα 34 40-49 39

15. Μπέτις 35 38-57 37

16. Κορούνια 35 39-60 32

17. Λεγανές 35 30-53 30

18. Χιχόν 35 38-70 24

19. Γρανάδα 35 28-75 20

20. Οσασούνα 35 37-84 19

ΙΤΑΛΙΑ

Αταλάντα - Γιουβέντους 2-2

Ρόμα - Λάτσιο 1-3

Κροτόνε - Μίλαν 1-1

Τορίνο - Σαμπντόρια 1-1

Μπολόνια - Ουντινέζε 4-0

Κάλιαρι - Πεσκάρα 1-0

Έμπολι - Σασουόλο 1-3

Τζένοα - Κιέβο 1-2

Παλέρμο - Φιορεντίνα 2-0

Ίντερ - Νάπολι χθες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Γιουβέντους 34 70-22 84

02. Ρόμα 34 75-31 75

03. Νάπολι 33 77-35 71

04. Λάτσιο 34 63-39 67

05. Αταλάντα 34 58-39 64

06. Μίλαν 34 51-38 59

07. Ίντερ 33 63-42 56

08. Φιορεντίνα 34 55-47 55

09. Τορίνο 34 64-55 49

10. Σαμπντόρια 34 42-42 46

11. Ουντινέζε 34 43-48 43

12. Κιέβο 34 38-53 41

13. Κάλιαρι 34 47-64 41

14. Σασουόλο 34 45-53 39

15. Μπολόνια 34 35-49 38

16. Τζένοα 34 33-59 30

17. Έμπολι 34 23-54 29

18. Κροτόνε 34 29-54 25

19. Παλέρμο 34 29-73 19

20. Πεσκάρα 34 32-75 14

ΓΑΛΛΙΑ

Μονακό - Τουλούζ 3-1

Νις - Παρί ΣΖ χθες

Ανζέ - Λιόν 1-2

Καν - Μαρσέιγ 1-5

Ντιζόν - Μπορντό 0-0

Μπαστιά - Ρεν 1-0

Γκανγκάν - Σεντ Ετιέν 0-2

Μετς - Νανσί 2-1

Μονπελιέ - Λιλ 0-3

Ναντ - Λοριάν 1-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μονακό 34 95-29 83

02. Παρί ΣΖ 34 71-23 80

03. Νις 34 56-28 74

04. Λιόν 34 68-42 57

05. Μπορντό 35 49-39 56

06. Μαρσέιγ 35 53-39 55

07. Σεντ Ετιέν 34 38-30 49

08. Ναντ 35 34-47 48

09. Ρεν 35 32-39 44

10. Γκανγκάν 35 40-49 44

11. Λιλ 35 37-41 43

12. Τουλούζ 35 36-39 42

13. Μονπελιέ 35 47-60 39

14. Ανζέ 35 35-48 39

15. Μετς 35 36-70 39

16. Λοριάν 35 42-66 34

17. Ντιζόν 35 44-54 33

18. Καν 35 34-63 33

19. Νανσί 35 26-46 32

20. Μπαστιά 34 27-48 31

Ανταλλαγή 
Δε Χέα - Χάμες

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα
«Δον Μπαλόν», η Ρεάλ έχει ήδη συμ-
φωνήσει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
για την απόκτηση του Δαβίδ Δε Χέα
και, ταυτόχρονα, την παραχώρηση στην
αγγλική ομάδα του Χάμες Ροδρίγεθ.
Για τον 25χρονο Κολομβιανό άσο έχουν
ενδιαφερθεί κι άλλες ομάδες (π.χ. Τσέλσι)
κι αν όντως υπάρχει ενδιαφέρον και
από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τότε
το καλοκαίρι στη Μαδρίτη ενδέχεται
να είναι πολύ… θερμό. Άλλος ένας παί-
κτης που ενδέχεται να αποχωρήσει
από τη «βασίλισσα» είναι ο Άλβαρο
Μοράτα, ο οποίος κίνησε το ενδιαφέρον
τριών ομάδων της ελίτ στην Πρέμιερ
Λιγκ, της Τσέλσι, της Μάντσεστερ Γι-
ουνάιτεντ και της Τότεναμ.

Νοκ άουτ οι
Σιο και Μπαγί!

Τα προβλήματα αυξάνονται και πλη-
θύνονται για τη Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ, ενόψει του ημιτελικού της ερχό-
μενης Πέμπτης με τη Θέλτα Βίγο για
το Γιουρόπα Λιγκ. Δεν έφτανε η απώ-
λεια των δύο βαθμών στο χθεσινό
παιχνίδι με τη Σουόνσι, ο Ζοζέ Μου-
ρίνιο έχασε και άλλους δύο αμυντι-
κούς, τον Λουκ Σιο και τον Ερίκ Μπαγί.
Και οι δύο τραυματίσθηκαν και απο-
χώρησαν, με τον Πορτογάλο να περι-
μένει με αγωνία σήμερα τις τελικές
ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί
αν ο τραυματισμός τους είναι σοβαρός.
Ο Σιο κτύπησε πολύ νωρίς (8’), στον
αστράγαλο του αριστερού του ποδιού,
κι αντικαταστάθηκε από τον Βαλέντσια.
Όσο για τον Μπαγί, τραυματίσθηκε
κι αυτός στον αστράγαλο του δεξιού
του ποδιού, σε μία σύγκρουσή του
με τον Γιορέντε (61’). Άσχημα λοιπόν
τα νέα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Πολύ άσχημα, διότι… ξέμεινε από
κεντρικούς αμυντικούς (οι Σμόλιγκ,
Ρόχο και Τζόουνς είναι ήδη τραυμα-
τίες), ενώ απουσιάζουν επίσης οι
Πογκμπά και Ιμπραΐμοβιτς.

Η Λάτσιο το «αφεντικό» στη Ρώμη

ΙΤΑΛΙΑ

Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του
τίτλου στην Ιταλία βρίσκεται η Γιουβέντους.
Σ’ αυτό, βοήθησε τα μέγιστα η χθεσινή
νίκη της Λάτσιο στο ντέρμπι της Ρώμης
(3-1)! Πλέον, η Ρόμα θα περιοριστεί στη
διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, που
οδηγεί απευθείας στους ομίλους του Τσάμ-
πιονς Λιγκ, αφού γνωρίζει ότι, με τίποτα
δεν μπορεί να σταματήσει την πορεία της
«Γιούβε» στις εναπομείνασες τέσσερεις
αγωνιστικές. Το χθεσινό ντέρμπι στη Ρώμη
ήταν όπως όλα τ’ άλλα στο παρελθόν: Είχε
δύναμη, πάθος, γκολ, αμφισβητούμενες

φάσεις, αποβολή και… μίσος. Η Λάτσιο
ήταν σε γενικές γραμμές καλύτερη, δίκαια
κέρδισε και έκανε τεράστιο βήμα για την
εξασφάλιση θέσης στο Γιουρόπα Λιγκ
της νέας περιόδου. Προηγήθηκε νωρίς
με τον πρώτο της σκόρερ φέτος, τον Κεϊτά
(12’), ενώ ισοφαρίστηκε από πέναλτι του
Ντε Ρόσι (45’). Πέναλτι που αμφισβητήθηκε
έντονα από τους Λατσιάλι και αποδείχθηκε,
από την επανάληψη της φάσης, ότι είχαν
απόλυτο δίκιο να διαμαρτυρηθούν. Πάντως,
στη συνέχεια η Λάτσιο εξακολούθησε να
είναι καλύτερη, ξαναπήρε προβάδισμα
πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο (Μπάστα
50’) και αποτελείωσε τη Ρόμα με το γκολ
του Κεϊτά (85’).

Νίκη με άρωμα τίτλου!

Ε
ίναι Άνοιξη και τα λουλούδια

μυρίζουν ωραία, αυτή την
εποχή. Ξέρετε τι άλλο μυρίζει;
Ο τίτλος του αγγλικού πρω-
ταθλήματος! Και έχει μια μυ-

ρωδιά που θυμίζει έντονα το… Στάμφορντ
Μπριτζ. Χθες, σας λέγαμε ότι, τα τέσσερα
παιχνίδια της Κυριακής αναμένονταν
να κρίνουν πολλά, σε όλα τα μέτωπα. Κι
έτσι ήταν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη
μάχη του πρωταθλήματος. Η Τσέλσι
κέρδισε στο Γκούντισον Παρκ την Έβερ-
τον (3-0) και η Τότεναμ ήταν η νικήτρια
στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου με
την Άρσεναλ (2-0). Έτσι, η μεταξύ τους
διαφορά έμεινε στο +4 υπέρ της Τσέλσι.
Αυτό, για πολλούς, σημαίνει ότι το κυνήγι
συνεχίζεται ακόμη. Αν όμως αναλύσετε
λίγο το πρόγραμμα μέχρι το τέλος, θα
καταλάβετε γιατί η Τσέλσι έχει ξεπεράσει
το δυσκολότερο εμπόδιό για την ανάδειξή
της σε πρωταθλήτρια. Στα υπόλοιπα παι-
χνίδια της, θα αντιμετωπίσει κατά σειρά
τη Μίντελσμπρο (εντός), τη Γουέστ Μπρό-
μιτς (εκτός), τη Γότφορντ (εντός) και τη
Σάντερλαντ (εντός). Από την πλευρά της,
η Τότεναμ θα αναμετρηθεί με τις Γουέστ
Χαμ (εκτός), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
(εντός), Λέστερ (εκτός) και Χαλ (εκτός).
Δύσκολο, πολύ δύσκολο για τους «πε-
τεινούς» να ανατρέψουν τα σημερινά δε-

δομένα. Χθες, ήταν η μεγάλη τους ευ-
καιρία για να «σφηνωθούν» στο σβέρκο
της Τσέλσι. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε
δεν επέτρεψε, όμως, αλλαγή του «προ-
γράμματος».

Η Τσέλσι ήταν σχετικά συντηρητική
στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Έβερτον
αλλά, από τη στιγμή που ο Πέδρο άνοιξε
το σκορ με έξοχο σουτ (66’), δεν υπήρχε
άλλη ομάδα στο γήπεδο. Έτσι, ήρθαν τα

γκολ των Κέχιλ (79’) και Γουίλιαν (85’)
που «κλείδωσαν» το τρίποντο και ανάγ-
κασαν την Έβερτον στην πρώτη εντός
έδρας ήττα της έπειτα από οκτώ σερί
νίκες στο Γκούντισον Παρκ. Όσο για την
Τότεναμ, «καθάρισε» την Άρσεναλ σε
ένα τρίλεπτο: Πρώτα με τον Άλι (55’)
και, μετά, με το πέναλτι που κέρδισε ο
Κέιν σε ανατροπή του από τον Γκάμπριελ
κι εκτέλεσε ο ίδιος (58’). 

Παίζουν με τα νεύρα των οπαδών
Πάντως, αυτό που συμβαίνει στο Μάν-
τσεστερ είναι σχεδόν απίστευτο. Το τε-
λευταίο διάστημα, τόσο η Σίτι όσο και η
Γιουνάιτεντ παίζουν με τα νεύρα των οπα-
δών τους. Κατά τη διάρκεια του Μάρτη, η
Σίτι δεν κέρδισε σε τέσσερα σερί παιχνίδια,
αλλά η Γιουνάιτεντ δεν το εκμεταλλεύτηκε,
χάνοντας βαθμούς στο γήπεδό της από
τη Γουέστ Μπρόμιτς και την Έβερτον.
Χθες, ήταν σειρά των «μπέμπηδων» να
δώσουν την ευκαιρία στους «Σίτιζενς»
να ξεφύγουν βαθμολογικά, μένοντας στο
1-1 με τη Σουόνσι στο Ολντ Τράφορντ.
Κι όμως, λίγο αργότερα η Σίτι βρήκε
τρόπο να μην κερδίσει τη Μίντελσμπρο
(2-2) -μάλιστα βρέθηκε δυο φορές πίσω
στο σκορ!- με αποτέλεσμα η μεγάλη κερ-
δισμένη της υπόθεσης να είναι η… Λί-
βερπουλ, που διατηρεί πλεονέκτημα για
μία θέση στην τετράδα και, συνεπώς, για
συμμετοχή στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Γιουνάιτεντ προηγήθηκε χθες με
ανύπαρκτο πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα
ο Ρούνι (45’+3’) και ισοφαρίστηκε από
το αριστοτεχνικά εκτελεσθέν φάουλ του
Σίγκουρσον (79’). Όσο για τη Σίτι, βρέθηκε
πίσω στο σκορ (Νεγρέδρο 38’), ισοφάρισε
με τον Αγουέρο (69’), δέχτηκε κι άλλο
γκολ (Τσέιμπερς 77’) και ισοφάρισε εκ
νέου με τον Ζεζούς (85’).

Η Τσέλσι ήταν ασταμάτητη χθες στο Γκούντισον Παρκ (3-0 την Έβερτον) και διατήρησε
το +4 από την Τότεναμ, θριαμβεύτρια στο ντέρμπι του Λονδίνου με την Άρσεναλ (2-0)
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Μπορεί να χρειάστηκε να φτάσει στο
83ο του Grand Prix στον μαγικό κόσμο
της Formula 1 για να πανηγυρίσει μία
νίκη, αλλά η δωδέκατη φορά που ανέβηκε
στο βάθρο αποδείχθηκε και τυχερή! Ο
λόγος για τον Βαλτέρι Μπότας, που
θριάμβευσε χθες στο ρωσικό GP, αντέ-
χοντας στην ασφυκτική πίεση του Σεμ-
πάστιαν Βέτελ.

Για τον Φινλανδό, η κίνηση ματ ήρθε
στην εκκίνηση, όπου «εκτοξεύτηκε», από
την τρίτη θέση, στην πρωτοπορία. Απ‘
εκεί και πέρα, αυτό που έπρεπε να κάνει
ήταν να διαχειριστεί τα ελαστικά της
Πιρέλι και τη διαφορά του από τα κόκκινα
μονοθέσια που τον ακολουθούσαν. Αν
εξαιρεθεί ένα μπλοκάρισμα που πλήγωσε
λίγο το εμπρός αριστερό ελαστικό του, ο
οδηγός της Μερσέντες ήταν αλάνθαστος.
Δεν πτοήθηκε ούτε στους τελευταίους
γύρους, όταν έβλεπε στους καθρέφτες
του την κατακόκκινη SF70H του Βέτελ,
κι έτσι έσπασε επιτέλους το ρόδι. Πα-
ράλληλα, έφερε τη Μερσέντες στην κο-
ρυφή της βαθμολογίας κατασκευαστών.

Όσο για τις Φεράρι, μετά το ιστορικό
1-2 στις κατατακτήριες, το 2-3 στον αγώνα
σίγουρα δεν αποτελεί ιδανική έκβαση.
Μετά την αλλαγή ισορροπιών όταν έσβη-
σαν τα κόκκινα φώτα, οι Ιταλοί δοκίμασαν
με εναλλακτική στρατηγική να αποκτή-
σουν ξανά το πάνω χέρι αλλά δεν τους

βγήκε. Ο Βέτελ μπήκε για τη μοναδική
αλλαγή ελαστικών (από πάρα πολύ μα-
λακή, σε πολύ μαλακή γόμα) επτά γύρους
μετά τον Μπότας. Εύλογα είχε καλύτερο

ρυθμό προς το τέλος αλλά, κρίνοντας εκ
των υστέρων, ίσως τα πράγματα να είχαν
εξελιχθεί διαφορετικά αν είχε μπει για
pit stop 2-3 γύρους νωρίτερα. Τουλάχι-

στον, έφυγε κερδισμένος από τη Ρωσία,
καθώς ο μεγάλος του αντίπαλος στη βαθ-
μολογία, ο Λούις Χάμιλτον, έμεινε εκτός
βάθρου, το οποίο συμπλήρωσε ο Κίμι

Ράικονεν. Έτσι, το προβάδισμα του Βέτελ
αυξήθηκε, την ώρα που ο Χάμιλτον
διένυε το πιο δύσκολο φετινό του τριή-
μερο, αδυνατώντας να ακολουθήσει τον
ρυθμό των άμεσων αντιπάλων του.

Με τον Ντάνιελ Ρικιάρντο να μένει
πολύ νωρίς από φρένα, ο Μαξ Βέρ-
σταπεν σήκωσε τη σημαία της Red Bull
τερματίζοντας πέμπτος, σε έναν αθόρυβο
αγώνα, κατά τη διάρκεια του οποίου
ούτε απείλησε αλλά ούτε απειλήθηκε.
Για 14η συνεχόμενη φορά ο Σέρχιο
Πέρεθ βρέθηκε στους βαθμούς, με τη
Φόρσε Ίντια να έχει ξανά και τα δύο
μονοθέσιά της σε βαθμολογούμενες
θέσεις. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα
συμπλήρωσαν oι Νίκο Χούλκενμπεργκ,
με τη Ρενό, Φελίπε Μάσα (Γουϊλιαμς)
και Κάρλο Σάινθ (Τόρο Ρόσο), που ήταν
έναν γύρο πίσω.

Συνολικά είχαμε τέσσερεις εγκατα-
λείψεις. Εκτός από τον Ρικιάρντο, οι Τζό-
λιον Πάλμερ (Ρενό) και Ρομάν Γκροζιάν
(Χάας) συγκρούστηκαν στον πρώτο γύρο
προκαλώντας την είσοδο του αυτοκινήτου
ασφαλείας, ενώ ο Φερνάνδο Αλόνσο δεν
εκκίνησε καν! Ο Ισπανός έμεινε στον
γύρο σχηματισμού (!) με πρόβλημα στο
ERS της μονάδας ισχύος της Χόντα.

Το επόμενο Γκραν Πρι της Φόρμουλα
1 θα διεξαχθεί σε δύο βδομάδες στη
Βαρκελώνη.

Από οκτώ χιλιάδες εισιτήρια θα δοθούν
στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, ενόψει του
μεταξύ τους τελικού στο κύπελλο Ελ-
λάδος, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο
Σάββατο στο Πανθεσσαλικό, στον Βόλο.
Θα μπορούσαν να πάρουν περισσότερα
εισιτήρια οι δύο φιναλίστ, αλλά περίπου
4.200 «κόπηκαν» από την αστυνομία,
για τη δημιουργία τριών ζωνών ασφα-
λείας μεταξύ των φίλων του ΠΑΟΚ
και της ΑΕΚ, με την τοποθέτηση επι-
πλέον διαχωριστικών κιγκλιδωμάτων.
Αντικειμενικός στόχος είναι να υπάρξει
η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και
να μην έρθουν για κανέναν λόγο κοντά
οι οπαδοί των δύο ομάδων. Εξάλλου,
έχουν αρχίσει ήδη να τοποθετούνται
οι εσωτερικές κάμερες. Το Στάδιο δια-
θέτει μόνο εξωτερικές κάμερες και,
τώρα, κρίθηκε αναγκαία η χρήση και
εσωτερικών καμερών, στα σημεία που
προβλέπει ο νόμος. Και, προκειμένου
να μην υπάρξει πρόβλημα με τις κά-
μερες, γίνεται αγώνας δρόμου για την
εγκατάστασή τους!

Ψυχρό φινλανδικό αίμα!
Ο Βαλτέρι Μπότας πανηγύρισε, στο χθεσινό ρωσικό Γκραν Πρι, την παρθενική
του νίκη στη Φόρμουλα 1! Βέτελ και Ράικονεν συμπλήρωσαν το βάθρο, τέταρτος ο Χάμιλτον

Δεν εκκρεμούσε τίποτα απολύτως
στη βαθμολογία, πριν από τη χθεσινή
τελευταία αγωνιστική του ελληνικού
πρωταθλήματος. Ο τίτλος είχε κριθεί, το
ίδιο και οι τέσσερεις θέσεις των πλέι οφ,
καθώς και οι δύο που οδηγούν στη 2η
κατηγορία. Σε τι χρησίμευσε, άρα, η χθε-
σινή 30ή αγωνιστική; Ήταν χρήσιμη για
ορισμένους και αγγαρεία για άλλους.
Για παράδειγμα, ήταν τυπικής διαδικασίας
για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, ο οποίος
γιόρτασε τον 44ο του τίτλο στο Αγρίνιο,
κερδίζοντας τον Παναιτωλικό (2-0). Ήταν
τυπικής διαδικασίας, επίσης, για ομάδες
όπως η Ξάνθη, τα Γιάννινα, κι ο Ηρακλής.
Για τους τέσσερεις όμως των πλέι οφ
(ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Πανιώνιος),
κάθε άλλο από αδιάφορα ήταν τα χθεσινά
παιχνίδια. Οι προπονητές τους χρησι-
μοποίησαν την τελευταία αγωνιστική
για να διορθώσουν ορισμένα λάθη και
να ετοιμάσουν την ομάδα τους ενόψει
των πλέι οφ. Και επιπλέον, οι τεχνικοί

της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ είχαν να σκε-
φτούν και τον μεταξύ τους τελικό του
κυπέλλου, το ερχόμενο Σάββατο στον
Βόλο.

Μ’ αυτά λοιπόν τα δεδομένα, τα τέρ-
ματα ήταν αρκετά στη χθεσινή αγωνιστική.
Συνολικά σημειώθηκαν 27, που έκαναν
την 30ή αγωνιστική μία από τις πλέον
«πλούσιες» σε γκολ της σεζόν. Η μοναδική
από τις ομάδες των πλέι οφ που έπεσε
θύμα έκπληξης ήταν ο Πανιώνιος, που
έχασε στη Νέα Σμύρνη από τον ουραγό
και ήδη υποβιβασθέντα Λεβαδειακό (1-
3). Για τον Πανιώνιο, οι οιωνοί δεν φαί-
νονται καλοί ενόψει των πλέι οφ. Για τον
Λεβαδειακό ίσχυσε αυτό που λέμε «τα
πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας»…

Οι υπόλοιποι των πλέι οφ ολοκλή-
ρωσαν ήρεμα την «κανονική» περίοδο.
Ο ΠΑΟΚ, με τη φόρα του μετά την τεσ-
σάρα σε βάρος του Παναθηναϊκού στα
ημιτελικά του κυπέλλου, χθες ήταν και
πάλι σίφουνας και παρέσυρε την Κέρ-

κυρα στην Τούμπα (5-1), ενώ ο Πανα-
θηναϊκός επικράτησε φυσιολογικά της
Λάρισας (2-0). Όσο για την ΑΕΚ, έμεινε
στην ισοπαλία στα Γιάννινα με τον ΠΑΣ
(1-1), αυξάνοντας το εκτός έδρας αήττητο
σερί της σε επτά αγώνες.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 0-2

(Ντομίγκεθ 37’, Ελιουνούσι 79’)

Παναθηναϊκός - Λάρισα 2-0

(Λέτο 39’, Μπεργκ 49’)

ΠΑΟΚ - Κέρκυρα 5-1

(Κάτσε 30’, Κουλούρης 32’, Μπίσεσβαρ 45’+2,

Βάρντα 62’, Πρίγιοβιτς 83’ / Παμλίδης 31’)

Γιάννινα - ΑΕΚ 1-1

(Λίλα 38’ / Ροδρίγεθ 81’)

Πανιώνιος - Λεβαδειακός 1-3

(Ταπόκο 6’/ Τσιουμπίνιο 7’, Μεντί 25’, Γιακου-

μάκης 87’)

Ξάνθη - Βέροια 3-0

(Γιουνές 20’, 75’, Σολτάνι 45’)

Αστέρας - Ηρακλής 2-2

(Κυριακόπουλος 37’, Γόνδο 52’ / Ζιάμπαρης

26’, Δώνης 76’)

Ατρόμητος - Πλατανιάς 4-1

(Ντάουντα 12’ Ντιγκουινί 42’, 75’, Φούφλια

90’  / Κάργας 39’)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (τελική)

01. Ολυμπιακός 30 57-16 67

02. ΠΑΟΚ 30 52-19 61

03. Παναθηναϊκός 30 45-19 57

04. ΑΕΚ 30 54-23 53

05. Πανιώνιος 30 35-23 52

06. Ξάνθη 30 34-25 48

07. Πλατανιάς 30 34-38 42

08. Ατρόμητος 30 29-38 39

09. Γιάννινα 30 30-37 36

10. Κέρκυρα 30 22-43 32

11. Παναιτωλικός 30 29-40 31

12. Ηρακλής 30 28-39 29

13. Αστέρας 30 34-49 28

14. Λάρισα 30 23-42 28

15. Λεβαδειακός 30 27-49 26

16. Βέροια 30 23-56 22

Προθέρμανση για τα πλέι οφ
ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Πανιώνιος έκαναν πρόβα χθες ενόψει της μάχης για τη δεύτερη θέση

Οκτώ χιλιάδες
εισιτήρια
έκαστος φιναλίστ

TΖΟΚΕΡ

8, 16, 24, 30, 37 και 17
Η 1η κερδίζει από €600.000,00. Η 2η κερδί-

ζει από €29.216,98. 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

0400819
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

7418η κλήρωση:  5, 16, 24, 32, 35

7419η κλήρωση:  12, 16, 17, 19, 22

SUPER 3

30707η: 761 30708η: 252 30709η: 286

30700η: 701 30701η: 951 30702η: 530

30703η: 050 30704η: 002 30705η: 404

30706η: 744

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ
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