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Οι πιθανότητες πρόκρισης
δεν είναι πολλές μετά την

ήττα στη Λευκωσία, όμως ο
ΑΠΟΕΛ έχει αποδείξει ότι

ξέρει πώς να πηγαίνει
κόντρα στα προγνωστικά.

Κόντρα στην Άντερλεχτ
(22.05, απευθείας από το

Ράδιο Πρώτο), θα παλέψει
για ν' ανατρέψει το 0-1 του

πρώτου αγώνα. Το
αγωνιστικό πλάνο και η

προσέγγιση Κρίστιανσεν. Τι
λένε οι Βέλγοι. 
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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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 22ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΚΙΓΚ ΚΩΣΤΗΣ(3),2ος ΣΕΡ
KOYHΣ(1),3ος ΜΑΦΙΟΖΟ(7),4ος ΔΟΝΙ-
ΤΟ(4),Γκανιάν (3) €2.40,Πλασέ (3)
€1.90,Πλασέ (1) €1.50,Φόρκαστ (3Χ1)
€8.30,Δίδυμο (1Χ3) €4.20,Τρίο (3Χ1Χ7)
€37.80,Τέτρακαστ (3Χ1Χ7Χ4)
€1,478.75C/O ,Omni (1Χ3) €2.20,Omni
(3Χ7) €13.90,Omni (1Χ7) €6.30

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος AΡΙΣΤΟΝΙΚΗ(6), 2ος ΜΑΗΤΥ
ΤΑΣΣ(3),3ος ΤΑΜΠΑΣΚΟ(4),4ος ΤΑΚΚΑ-
ΤΑΜΜ ΛΕΙΤΥ(7),Γκανιάν (6) €1.30,Πλα-
σέ (6) €1.00,Πλασέ (3) €3.20
Φόρκαστ (6Χ3) €4.60, Δίδυμο (3Χ6)
€3.90,Τρίο (6Χ3Χ4) €9.70,Τέτρακαστ
(6Χ3Χ4Χ7) €26.00,Σύνθετο (3Χ6)
€3.20,Omni (3Χ6) €2.30,Omni (4Χ6)

€1.60 Omni (3Χ4) €1.50,DF 3Χ1 - 6Χ3
€58.80,Διαγραφές ΘΡΑΚΗ(1)

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΤΖΙΑΚΚΥΣ(3),2ος ΧΑΛΚΕΝΤΕ-
ΡΟΣ(2),3ος ΠΛΑΣ ΣΗ(4),4ος ΑΛΚΕ-
ΤΑΣ(6) Γκανιάν (3) €1.90,Πλασέ (3)
€1.40,Πλασέ (2) €2.20,Φόρκαστ (3Χ2)
€6.80,Δίδυμο (2Χ3) €6.00,Τρίο (3Χ2Χ4)
€42.50,Τέτρακαστ (3Χ2Χ4Χ6) €94.90
Σύνθετο (6Χ3) €4.80,Omni (2Χ3)
€3.00,Omni (3Χ4) €3.00,Omni (2Χ4)
€3.30,DF 6Χ3 - 3Χ2 €125.00

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΣΑΝΤΑ ΛΩΡΑ(5),2ος ΑΠΑΤΣΙ
ΜΟΥ(1),3ος ΚΑΖΑΚ ΕΡΩΤΑ
ΜΟΥ(3),4ος ΣΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(6),Γκα-
νιάν (5) €4.10,Πλασέ (5) €1.70,Πλασέ

(1) €1.30, Φόρκαστ (5Χ1) €11.40,Δί-
δυμο (1Χ5) €3.30,Τρίο (5Χ1Χ3)
€20.60,Τέτρακαστ (5Χ1Χ3Χ6)
€1,758.90,Σύνθετο (3Χ5) €12.50,Omni
(1Χ5) €2.60,Omni (3Χ5) €2.30,Omni
(1Χ3) €3.00,DF 3Χ2 - 5Χ1 €187.50,
Διαγραφές ΣΕΡ ΜΠΡΟΥΣ ΛΗ*(8) 

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΚΡΙΣΜΑΣ ΣΠΙΡΙΤ(6),2ος ΚΟΥΗΝ
ΤΑΡΑ(5),3ος ΔΙΟΞΙΠΠΗ(4),4ος
ΜΑΙΚ(3),Γκανιάν (6) €17.60,Πλασέ (6)
€6.60,Πλασέ (5) €1.70,Φόρκαστ (6Χ5)
€87.10,Δίδυμο (5Χ6) €28.20,Τρίο
(6Χ5Χ4) €518.70,Τέτρακαστ
(6Χ5Χ4Χ3) €644.40,Σύνθετο (5Χ6)
€63.70,Omni (5Χ6) €5.00,Omni (4Χ6)
€31.00,Omni (4Χ5) €7.10,DF 5Χ1 -
6Χ5 €375.00

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΝΤΙΣΚΟΥΕΑΡΝΤ(1), 2ος ΑΝΤΩ-
ΝΗΣ(7),3ος ΣΙΗΡΑΜΠΟΥΡ(IRE)(2),4ος
NTANΣΙΓΚ ΜΠΟΗ(GR)(10) ,Γκανιάν (1)
€5.10, Πλασέ (1) €2.40,Πλασέ (7)
€1.30,Φόρκαστ (1X7) €17.00,Δίδυμο
(1X7) €13.10,Τρίο (1X7X2) €103.90
Τέτρακαστ (1X7X2X10) €336.10,Σύνθε-
το (6Χ1) €180.90,Omni (1X7) €4.40
Omni (1X2) €10.50,Omni (2X7)
€5.30,DF 6Χ5 - 1X7 €375.00, Διαγρα-
φές ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ(4) 

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ(7),2ος ΚΡΙΣ ΜΑΙ
ΣΑΝ(1),3ος ΣΟΛΑΡ ΦΛΑΙΗΜ(10),4ος
ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΓΚΕ(IRE)(4),Γκανιάν (7)
€21.20,Πλασέ (7) €4.50,Πλασέ (1)
€3.20,Φόρκαστ (7X1) €128.00,Δίδυμο

(1X7) €61.60,Τρίο (7X1X10)
€1,516.45C/Ο ,Τέτρακαστ (7X1X10X4)
€2,260.70C/O ,Σύνθετο (1X7) €190.00
Omni (1X7) €10.10,Omni (7X10)
€20.80,Omni (1X10) €4.80,DF 1X7 -
7X1 €750.00C/O ,Διαγραφές ΜΙΣΤΕΡ
ΠΑΠΣ(5) 

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΙΠΠΙΛΛΑ(7),2ος ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ(3),3ος
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ(10),4ος ΣΟΦΙΑΣ
ΤΖΕΜ(4),Γκανιάν (7) €9.70,Πλασέ (7)
€5.80,Πλασέ (3) €3.00,Φόρκαστ (7X3)
€52.10,Δίδυμο (3X7) €34.40,Τρίο
(7X3X10) €1,287.30
Τέτρακαστ (7X3X10X4) €4,580.60,Σύν-
θετο (7X7) €391.70,Omni (3X7) €12.00
Omni (7X10) €15.60,Omni (3X10)
€8.20,DF 7X1 - 7X3 €967.44C/O 

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΣΥΜΕΩΝ(5),2ος ΤΣΑΚΚΙ-
ΤΖΗΣ(7),3ος ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ(12),4ος
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ(3),Γκανιάν (5)
€1.90,Πλασέ (5) €1.60,Πλασέ (7)
€2.70 Φόρκαστ (5Χ7) €7.40,Δίδυμο
(5Χ7) €4.80,Τρίο (5Χ7Χ12) €60.30,Τέ-
τρακαστ (5Χ7Χ12Χ3) €285.20,Σύνθε-
το (7X5) €21.10,Omni (5Χ7)
€3.50,Omni (5Χ12) €10.90,Omni
(7Χ12) €33.60,DF 7X3 - 5Χ7 €787.60,
ΠΙΚ 6 5X6X1X7X7X5 MEΤΑΦΕΡΟΜΕ-
ΝΟ ΠΟΣΟ €18,013.62C/O, ΠΙΚ 6 ΕΓ-
ΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €23,013.62,ΠΙΚ 4
1X7X7X5 €7,634.65C/O ΤΖΑΚΠΟΤ 9
3X6X3X5X6X1X7X7X5 MEΤΑΦΕΡΟ-
ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €462,986.33C/O,ΤΖΑΚ-
ΠΟΤ 9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
€482,986.33

ΤΑεκβΟΝΤo

Ενόψει του Παγκύπριου Πρωταθλήματος
U21 και Παίδων / Κορασίδων που θα
πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 18.03.17,
στο στάδιο Τ. Παπαδόπουλος - Ελευθερία
και ενόψει του Πανευρωπαϊκού Πρωτα-
θλήματος U 21, το σωματείο Ταεκβοντό
«Μακεδονία» διοργάνωσε το Σάββατο
που μας πέρασε προπονητικούς αγώνες
στη Λάρνακα, στους οποίους πήραν μέρος
πάνω από 100 αθλητές και αθλήτριες από
αρκετά σωματεία μέλη της Εθνικής Ομο-
σπονδίας Τάεκβοντο Κύπρου. Υπεύθυνος
της πιο πάνω διοργάνωσης ήταν ο προ-
πονητής του σωματείου «Μακεδονία» κ.
Γιάννης Δημητρίου, τον οποίο βοήθησαν
δύο διεθνείς διαιτητές και ο Πρόεδρος του
σωματείου «Μακεδονία» κ. Άντρος Χρι-
στοφή, ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανευ-
ρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εφήβων /Νε-
ανίδων που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρ-
νακα από 02 μέχρι 05 Νοεμβρίου 2017.

Μεγάλες
προετοιμασίες 

ΛΟΤΤΟ

18, 21, 25, 42, 43, 47 και 35
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-
ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η κερ-
δίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η €1,50.

EXTRA 5

7326η κλήρωση:  13, 24, 27, 29, 33
7327η κλήρωση:  6, 13, 14, 17, 28

SUPER 3

30247η: 013 30248η: 528 30249η: 133
30250ή: 814 30251η: 816 30252η: 945
30253η: 458 30254η: 060 30255η: 182
30256η: 203

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Συνεχίζεται σήμερα η δράση στο πρω-
τάθλημα του Φούτσαλ με το ενδιαφέρον
να στρέφεται στον  αγώνα ΑΕΛ - Ανόρ-
θωση. Οι δυο καλύτερες ομάδες στο
πρωτάθλημα θέλουν τη νίκη στην προ-
σπάθειά τους για την κατάκτηση του τίτ-
λου. Η πρωτοπόρος ΑΕΛ έχει 51 βαθ-
μούς και η Ανόρθωση 45. Αναμένεται
αμφίρροπη αναμέτρηση και σίγουρα
αναμένεται ότι θα γίνει ένα συναρπαστικό
παιχνίδι.  Το μεγάλο ντέρμπι της 21ης
αγωνιστικής θα διεξαχθεί στην αίθουσα
Σπύρος Κυπριανού και θα αρχίσει στις
20:00. Αναμένεται ότι την αποψινή ανα-
μέτρηση θα την παρακολουθήσουν αρ-
κετοί φίλοι των δυο ομάδων. Συνεχίζονται
οι ζωντανές μεταδόσεις του Πρωταθλή-

ματος  Α' κατηγορίας και το αποψινό με-
γάλο ντέρμπι θα μεταδοθεί από τη Cy-
tavision. Στις άλλες αναμετρήσεις ο ΑΠΟ-
ΕΛ θα υποδεχθεί την Απελευθέρωση.
Ο Δημητράκης Χριστοδούλου Δερύνειας
τον Εθνικό Λατσιών και η ΑΕΚ την

ΑΜΕΚ Καψάλου. Η αγωνιστική ολο-
κληρώνεται αύριο με την αναμέτρηση
Ελπίδας Αστρομερίτη-Ομόνοιας Αράρατ. 
Συνοπτικά το πρόγραμμα: 

ΣΗΜΕΡΑ

ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας-Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 19:00

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 20:00

ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ -ΕΘΝ. ΛΑΤΣΙΩΝ 20:15

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ 20:30

ΑΥΡΙΟ

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ-ΟΜΟΝΟΙΑ - ARARAT 20:30 

Η προσοχή στο μεγάλο ντέρμπι ΑΕΛ-Ανόρθωση
Απόψε θα γίνουν ακόμη τρεις αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ 

Πανάξια στέφθηκε πρωταθλητής στη Β'
Κατηγορία Ανδρών ο Μαυρομμάτης,
παίρνοντας παράλληλα το εισιτήριο για
την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Η
ομάδα του Αγίου Παύλου στους 12 αγώ-
νες πρωταθλήματος κέρδισε τους 10,
έχοντας 2 μόλις ήττες. Είχε παράλληλα
την καλύτερη επιθετική γραμμή του
πρωταθλήματος με 321 τέρματα, ενώ
δέχθηκε 259. Στη 2η θέση τερμάτισε ο
Α.Ο. Αραδίππου με 14 βαθμούς, έχοντας
όμως την καλύτερη αμυντική γραμμή

του θεσμού με 251 τέρματα παθητικό,
3ο τερμάτισε το ΘΟΪ Αυγόρου με 7 βαθ-
μούς με τον Ελληνισμό Ακακίου να μένει
στην τελευταία θέση με μόλις 3 βαθμούς. 

Πρώτος σκόρερ ο Χαραλάμπους
Πρώτος σκόρερ της Β' Κατηγορίας για
μια ακόμα χρονιά αναδείχθηκε ο χειρο-
σφαιριστής του Α.Ο. Αραδίππου Κων-
σταντίνος Χαραλάμπους που πέτυχε 113
τέρματα σε 12 αγώνες. Στα 95 γκολ και
στη 2η θέση έμεινε ο Μάριος Γρηγορίου
του Μαυρομμάτη, ενώ την 3η θέση μοι-
ράστηκαν οι αθλητές του ΘΟΪ Αυγόρου
Χάρης Λεμέσιος και Ευγόρας Διαμαν-

τόπουλος που πέτυχαν από 59 τέρματα. 
Αναλυτικά η τελική βαθμολογία: 
1. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 12 321-259 20

2. ΑΘΛΗ. ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 12 279-251 14

3. ΘΟΪ ΑΥΓΟΡΟΥ 12 241-262 7

4. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ 12 209-278 3

Η τελική κατάταξη στους σκόρερ: 
1. Κωνσταντίνος Χαραλάμπους

( Α.Ο.Αραδίπου)  113 Τερμ.

2. Γρηγορίου Μάριος

(Μαυρομμάτης)     95  Τερμ.

3. Λεμέσιος Χάρης

(ΘΟΙ Αυγόρου)      59 Τερμ.

3. Διαμαντόπουλος Ευαγ.

( ΘΟΙ Αυγόρου)     59 Τερμ.

Πανάξια πρωταθλητής ο Μαυρομμάτης

Tρίτη πράξη και καθοριστική στη μάχη
Αναγέννησης Δερύνειας - Pokka ΑΕ
Καραβά θα διεξαχθεί  απόψε στις 20:00
στο Γήπεδο της Δερύνειας για το πρω-
τάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κατηγορίας.
Ο αγώνας είναι στο πλαίσιο των πλέι-
άουτς για τις θέσεις 5-8 με τους Δερυ-
νειώτες να προηγούνται με 3-1 στις νίκες
και θέλουν άλλη μια, για να μπουν στη
διεκδίκηση της 5ης θέσης. Αντίθετα, η
Pokka ΑΕ Καραβά με ανεβασμένη ψυ-
χολογία ψάχνει τη δεύτερη νίκη και τη
μείωση του σκορ σε 3-2. O Λετονός Β.
Ράμμα είναι σημαντικό γρανάζι στην
ομάδα της Pokka ΑΕ Καραβά.

Η ομάδα του Γιάννη Μέλκα παίζει
στην έδρα της όπου είναι πολύ δυνατή
και θέλει τη νίκη που θα την οδηγήσει
οριστικά στη σωτηρία και στις αναμε-
τρήσεις με την Ανόρθωση για τη διεκδί-
κηση της 5ης θέσης. Η απουσία του

Σέρβου διαγώνιου Φιλίπας στοίχισε τη
Δευτέρα που γνώρισε την ήττα με 3-1
και η επιστροφή του θα λύσει τα χέρια
του Ελλαδίτη κόουτς.

Από την άλλη, η Pokka ΑΕ Καραβά
παίζει τα ρέστα της αφού εάν χάσει θα
αναγκαστεί να παίξει με την Ε.Ν.Παρα-
λιμνίου για αποφυγή του υποβιβασμού
και την 7η θέση. Η ομάδα του Ντιμίτρι
Λέτσιεφ παρουσιάζεται σε άριστη κατά-
σταση στα πλέι-άουτς και θέλει να «σπά-
σει» την έδρα, για να φέρει τη σειρά εκ
νέου στη Λεμεσό.

Εξάλλου, για την προκριματική φάση
του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Ανδρών Β' Κατη-
γορίας απόψε στις 19:30 θα διεξαχθεί ο
αγώνας Πανεπιστήμιο - Ολυμπιάδα Ν.
Στον πρώτο αγώνα κέρδισε με 3-2 η
Ολυμπιάδα Ν. Τον αγώνα θα διαιτητεύ-
σουν οι Χ. Μαιφόσιης - Α. Κολοκοτρώνης,
Σημειωτής: Μ. Χριστοδούλου.

Tρίτη πράξη και καθοριστική
Για πρόκριση η Αναγέννηση - Τα ρέστα της παίζει η Pokka ΑΕ Καραβά
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Μεγάλη η πρόκληση για την πρόκριση!
Οι «γαλαζοκίτρινοι» θέλουν να επιβεβαιώσουν και απόψε ότι αρέσκονται στα δύσκολα

ΑΠΟΕΛ
Αποστολή�στις�Βρυξέλλες

Φρίξος�Κυριάκου

Οι πιθανότητες πρόκρισης μειώθηκαν
για τον ΑΠΟΕΛ μετά την ήττα στο ΓΣΠ
από την Άντερλεχτ, αλλά δεν εκμηδενί-
στηκαν. Οι πρωταθλητές μας έχουν
μπροστά τους ακόμη 90 λεπτά, για να
ανατρέψουν το 1-0 της Λευκωσίας και
να συνεχίσουν να γράφουν ιστορία.
Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν με
κάθε τρόπο και κάθε κόστος οι ποδο-
σφαιριστές. Φάνηκε και στο πρώτο ματς
ότι με μια σοβαρή εμφάνιση, χωρίς το
παραμικρό λάθος από τους παίκτες του
Κρίστιανσεν, η νίκη δεν είναι ανέφικτος
στόχος. Ούτε υπερδύναμη θεωρείται η
Άντερλεχτ, ούτε αχτύπητη ομάδα είναι.
Φτάνει να δουλέψουν όλα στην εντέλεια
απόψε (22:00) στον αγωνιστικό χώρο
του «Κοστάντ Βαν ντε Στοκ». 

Ο ΑΠΟΕΛ απέδειξε ότι έχει τη στόφα
μεγάλης ομάδας και ότι αρέσκεται στα
δύσκολα και καλείται να βγάλει αυτά
τα στοιχεία. 

Εδώ που έφτασε και όπως διαμορ-
φώθηκαν τα δεδομένα, δεν έχει να χάσει
τίποτα, ακόμα και αν δεν πάρει το ζη-
τούμενο. Έτσι ακριβώς το αντιμετωπίζουν
παίκτες, τεχνική ηγεσία και διοίκηση.
Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος και ό,τι βγει.
Άλλωστε, η φετινή πορεία στην Ευρώπη
είναι πέρα για πέρα ιστορική. Ωστόσο,
στόχος όλων είναι να υπάρξει και συ-
νέχεια με τη συμμετοχή τους στα προ-
ημιτελικά. Είναι ακόμα μια μεγάλη πρό-
κληση για τον ΑΠΟΕΛ που θα κυνη-
γήσει με πάθος το γκολ ώστε να αυξη-
θούν οι πιθανότητες. 

Το επικρατέστερο σενάριο...
Ένα καλό ερώτημα που αιωρείται και
που απασχολεί αρκετούς φιλάθλους
της ομάδας, ή ακόμα και τους διοικούντες
των «γαλαζοκιτρίνων», αφορά στον τρό-
πο που θα επιλέξει να στήσει την ομάδα
ο Τόμας Κρίστιανσεν. Ο Δανός τεχνικός,
όπως πάντα, δεν φανερώνει τα πλάνα
του στις προπονήσεις. Και φυσιολογικά
υπάρχουν διάφορα σενάρια για την πα-
ράταξη των ποδοσφαιριστών. Στο ΓΣΠ
ο τεχνικός ηγέτης των πρωταθλητών
επέλεξε σχήμα με δύο επιθετικούς.

Απόψε, με δεδομένο ότι υπάρχουν πολ-
λές απουσίες και ειδικά αυτές των Μο-
ράις και Βινίσιους, το πιθανότερο είναι
να διαφοροποιήσει το πλάνο του. Επι-
κρατέστερο σενάριο είναι να επιλέξει
σχήμα με γεμάτο κέντρο και έναν επι-
θετικό περιοχής. Οι Αρτυματάς, Εμπε-
σίλιο και Μπερτόλιο εκτός απρόοπτου
θα αποτελέσουν την τριπλέτα στον άξονα
και από την εικόνα τους πολλά μπορεί
να εξαρτηθούν. Η μάχη της μεσαίας
γραμμής θα κρίνει πολλά και είναι γι’
αυτό που επιβάλλεται από τους προ-

αναφερθέντες να έχουν όλα εκείνα τα
στοιχεία που απαιτούνται σ’ ένα τέτοιο
μεγάλο παιγνίδι. Στην άμυνα δεν θα
αλλάξουν πολλά πράγματα σε σχέση
με το τελευταίο παιγνίδι. Ο Λάγο θα
πάρει θέση στο αριστερό άκρο, ο Μι-
λάνοφ στο δεξί και οι Ιωάννου-Μερκής
στα σόπερ, μπροστά από τον Βάτερμαν.
Στην τριπλέτα της επίθεσης οι Βάντερ,
Γιαννιώτας και Σωτηρίου έχουν τις πε-
ρισσότερες πιθανότητες, για να τους εμ-
πιστευθεί ο προπονητής τους.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρ-

χουν κι άλλα σενάρια, όπως να προτι-
μηθεί σχήμα με τρεις αμυντικούς (3-5-
2). Όλα αυτά θα απαντηθούν απόψε λίγο
πριν από τις 21:00, όταν θα ανακοινω-
θούν οι ενδεκάδες. Το ζητούμενο είναι
όποιοι και αν αγωνιστούν να δώσουν
ό,τι έχουν και δεν έχουν.

Τη δική τους μάχη 
οι «πορτοκαλί»
Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ δείχνοντας ακόμα
μια φορά την αφοσίωσή του αλλά και
την πίστη του προς την ομάδα, θα δώσει

βροντερό παρών στις εξέδρες του «Κο-
στάντ Βαν ντε Στοκ». Ήδη η παρουσία
τους στο κέντρο των Βρυξελλών έγινε
έντονη από τις προηγούμενες μέρες.
Απόψε στο γήπεδο θα βρεθούν 1000
οπαδοί και με τη φωνή τους και τα τρα-
γούδια τους θα προσπαθήσουν να ενι-
σχύσουν τις προσπάθειες των ποδο-
σφαιριστών. Όλοι ανεξαιρέτως αισιο-
δοξούν πως οι ποδοσφαιριστές μπορούν
να πετύχουν αυτό το ιστορικό επίτευγμα
με πρόκριση στα προημιτελικά της
διοργάνωσης.

Ο προπονητής της Άντερλεχτ Ρενέ

Βάιλερ, σε δηλώσεις του στη διά-

σκεψη Τύπου, δήλωσε αισιόδοξος

για την πρόκριση, όμως, τόνισε ότι

χρειάζεται προσοχή ο ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά: «Η νίκη απέναντι στον

ΑΠΟΕΛ στη Λευκωσία ήταν πολύ

καλό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι

εγγύηση για την πρόκριση. Ο αντί-

παλος δεν έχει άλλη επιλογή, για

να προκριθεί πρέπει να σκοράρει

και θα κάνει τα πάντα για να το πε-

τύχει. Αυτό δεν είναι ιδιαιτέρως κα-

θησυχαστικό, ειδικά αφού θα έχει

πίσω τον Σωτηρίου, που σκόραρε

και την Κυριακή απέναντι στην

Ανόρθωση. Ο ΑΠΟΕΛ δεν έδειξε

πολλά την περασμένη εβδομάδα,

αλλά ξέρουμε ότι μπορούν να παί-

ξουν πολύ καλύτερα. Με καλή ψυ-

χολογία και αυτοπεποίθηση για την

πρόκριση είμαι αισιόδοξος. Αν προ-

κριθούμε τα πάντα είναι δυνατά για

τη συνέχεια. Τα ενδεχόμενα παιχνί-

δια στη συνέχεια του Europa Lea-

gue δεν είναι πρόβλημα για το

πρωτάθλημα», ανέφερε ο Ρενέ Βάι-

λερ. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας

Σοφιάν Ανί, δήλωσε: «Πρέπει να τα

καταφέρουμε αύριο απέναντι στον

ΑΠΟΕΛ. Θα είναι ένα πολύ δύσκο-

λο παιχνίδι».

Βάιλερ: «Ο ΑΠΟΕΛ
μπορεί πολύ καλύτερα»

Ο Τόμας Κρίστιανσεν στη χθεσινή διά-
σκεψη Τύπου έστειλε το ξεκάθαρο μή-
νυμα ότι ο ΑΠΟΕΛ θα προσπαθήσει να
ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα
με την Άντερλεχτ. 

Αναλυτικά:  «Σίγουρα θα είναι δύ-
σκολο. Ήρθαμε για να παλέψουμε, να
προσπαθήσουμε και να δείξουμε στο
γήπεδο ότι μπορούμε να ανατρέψουμε
το σκορ του πρώτου αγώνα.Θα είναι δύ-
σκολο μέσα στην έδρα της Άντερλεχτ.
Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί,
ειδικά στις ευκαιρίες. Στο πρώτο ημίχρονο
δυστυχώς δεν σκοράραμε και πρέπει
να δείξουμε βελτίωση, για να είμαστε
καλύτεροι και επαναλαμβάνω πιο απο-
τελεσματικοί».

Αν περιμένει κάτι διαφορετικό από
την Άντερλεχτ στον επαναληπτικό ανέ-
φερε: «Δεν νομίζω να περιμένω κάτι
διαφορετικό από την Άντερλεχτ. Έχουν
το πλεονέκτημα του πρώτου αγώνα και
θα βάλουν περισσότερη πίεση στην έδρα
τους. Να πάρουμε σοβαρά το παιχνίδι,
όπως στον πρώτο αγώνα»

Για τις απουσίες, ανέφερε: «Θα παί-
ξουμε με αυτούς που ήρθαμε. Έχω κάνει
την ιδανική εντεκάδα, είναι σημαντικές
οι απουσίες. Όποτε κλήθηκαν ποδο-

σφαιριστές να αντικαταστήσουν συμπαί-
χτες τους, τα κατάφεραν»

Ο Γιάννης Γιαννιώτας ανέφερε για
την αποψινή αναμέτρηση: «Σίγουρα τα
μεγάλα παιχνίδια δίνουν μεγαλύτερα
κίνητρα. Σε όλη την ομάδα αρέσουν παι-
χνίδια σε τέτοιο επίπεδο. Σου δίνουν
έξτρα κίνητρο. Μεγάλη ευκαιρία για κάτι
μεγαλύτερο και είμαστε έτοιμοι.Η ψυ-
χολογία είναι πάντα η καλύτερη. Προ-

ετοιμαστήκαμε κατάλληλα. Δύσκολο
αλλά όχι απαγορευτικό το 1-0. Θα πα-
ρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό πρό-
σωπο. Αν δεν πιστεύαμε, δεν θα ήμασταν
εδώ». Τι πρέπει να κάνουν οι παίχτες σε
σχέση με το πρώτο παιχνίδι, τόνισε ο
Ελλαδίτης άσος: «Θεωρώ ότι πρέπει να
αυξήσουμε τη θέληση. Το υλικό και τα
προσόντα υπάρχουν και μπορούμε να
κάνουμε κάτι μεγάλο»

Κρίστιανσεν: «Πρέπει να είμαστε
πιο αποτελεσματικοί»
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ΔΟΞΑ
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Καθοριστικός είναι ο επόμενος αγώνας
για τη Δόξα Κατωκοπιάς. Η προσφυγική
ομάδα θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια
στις επιτυχίες απέναντι στον Άρη στο
Τσίρειο στάδιο. Παιχνίδι με εξαιρετικό
ενδιαφέρον. Διότι εάν η Δόξα επικρατήσει,
τότε θα μειώσει στον ένα βαθμό τη δια-
φορά από την «ελαφρά ταξιαρχία» και
ουσιαστικά θα κάνει το πιο αποφασιστικό
βήμα για την παραμονή της στην κατη-
γορία. Σίγουρα το πιο ανεπιθύμητο απο-
τέλεσμα θα είναι η ήττα, διότι θα αυξηθεί
η διαφορά στους εφτά βαθμούς και θα
γίνει πλέον δύσκολη η αποστολή για
σωτηρία. Ένα σενάριο που φυσικά στη
Δόξα δεν θέλουν να σκέφτονται. 

Αποφασιστικότητα 
Το δεδομένο είναι ότι υπάρχει πίστη
και αποφασιστικότητα στην προσφυγική
ομάδα. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, προϊόν
των καλών αποτελεσμάτων και της βελ-
τιωμένης εικόνας. Ο Σάββας Πουρσαϊ-
τίδης κατάφερε να εμπνεύσει τους πο-
δοσφαιριστές του και αυτό φαίνεται ξε-
κάθαρα και στον αγωνιστικό χώρο. Έφερε,
όμως, και βελτίωση στους καθαρά αγω-
νιστικούς τομείς. Ο κάθε αγώνας είναι
τελικός και πρέπει να δίνουν το 100%
για την υλοποίηση του πολυπόθητου

στόχου που είναι η παραμονή στην κα-
τηγορία. Το μήνυμα που στάλθηκε στους
ποδοσφαιριστές είναι ότι τίποτα δεν τε-
λειώνει, μετά από κάθε νίκη, αλλα μόνο

όταν θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
Ο δρόμος είναι μακρύς, απομένουν
εννέα παιχνίδια και είναι πολύ πιθανόν
όλα να έχουν σημασία τελικού. 

ΕΘΝΙΚΗ U17

Την ήττα με 2-1 γνώρισε η Εθνική
Παίδων από την αντίστοιχη της Σλο-
βακίας για τον Elite round του Ευρω-
παϊκού Πρωταθλήματος U-17. Οι Κύ-
πριοι διεθνείς κατέβαλαν μεγάλη προ-
σπάθεια και η Σλοβακία άνοιξε το σκορ
στο 4ο λεπτό με τον Νταβιντίκ. Αντέ-
δρασαν οι διεθνείς μας και προσπά-
θησαν για την ισοφάριση, όμως, σε αν-
τεπίθεσή τους οι Σλοβάκοι στο 34’ πέ-
τυχαν το 2-0 με τον Πότομα. Στο δεύτερο
ημίχρονο, οι νεαροί διεθνείς μας κατέ-
βαλαν μεγάλη προσπάθεια για ανα-
τροπή των δεδομένων και μειώσαμε
στο 71’ με κεφαλιά του Δημήτρη Του-
μάζου. Στο 80’ ο Πιττάτζιης απέκρουσε
πέναλτι. Η Κύπρος αγωνίστηκε με τους
Πιττάτζιη, Σεργίου, Καραγιάννη, Σιέλλη,
Α. Μιχαήλ, Τουμάζου, Ιωάννου (65’

Κατσαντώνης), Λουκά, Ραουνά (51’
Κωστή), Χρυσοστόμου (41’ Γενεθλίου),
Γερολέμου. Στο άλλο παιχνίδι του ομί-
λου μας η Ιρλανδία νίκησε με 4-0 τα
Νησιά Φαρόε.

Σαρωτικές οι γυναίκες
Με μεγάλη νίκη, 7-1 επί του Μπαχρέιν
ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο
3ο Aphrodite Cup η Εθνική μας ομάδα
των Γυναικών. Το σκορ είναι και το
μεγαλύτερο που πέτυχε ποτέ η Εθνική
Γυναικών από το 2002, οπόταν και
άρχισε να δίνει αγώνες. Το Μπαχρέιν
προηγήθηκε πριν συμπληρωθεί το
πρώτο λεπτό. Η Εθνική μας αντέδρασε
και ισοφάρισε στο 6’ με τη Χρυσοστό-
μου, στο 34’ η Ελένη πέτυχε το 2-1 και
στο 42’ η Χρυσοστόμου και πάλι πέτυχε
το 3-1. Στο δεύτερο ημίχρονο σκόραραν
οι Μ. Παναγιώτου (60’), Γεωργίου (66’),
Βιολάρη (81’) και Σολωμού (90’).

Ήττα παρά την προσπάθεια

Είναι μονόδρομος για τη Δόξα
Απέναντι στον Άρη «καίγεται» για τη νίκη

ΟΜΟΝΟΙΑ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Η Ομόνοια κλήθηκε τα τελευταία χρόνια
να λάβει πολλές σημαντικές αποφάσεις,
αλλά αυτές που αναμένονται το επόμενο
διάστημα, είναι κρίσιμες. Αναφερόμαστε
φυσικά στην αλλαγή μοντέλου με τα κα-
θήκοντα του τεχνικού Διευθυντή και φυ-
σικά του προπονητή. Με την τρέχουσα
χρονιά να πηγαίνει στράφι και για 4η
συνεχόμενη περίοδο, να μην προκύπτει
ούτε τίτλος, ούτε καν μία ανταγωνιστική,
πρωταγωνιστική πορεία στο πρωτάθλημα.
Τα περιθώρια πλέον έχουν στενέψει και
η Ομόνοια χρειάζεται πλέον ν’ αλλάξει
ταχύτητα. Να φτιάξει ομάδα, που μπορεί
να γίνει με περιορισμένο μπάτζετ, αλλά
όχι και με περιορισμένες δυνατότητες.
Χρειάζεται να επιλεγεί σωστό μοντέλο
και φιλοσοφία παιχνιδιού, αλλά και ο
κατάλληλος τρόπος που θα αφορά στην
επιλογή των παικτών. Έγινε και πέρυσι
αυτό, αλλά δεν πέτυχε. Μπορεί η θεωρία
να ήταν σωστή, αλλά στην πράξη η
δόμηση του ρόστερ και ορισμένες λαν-
θασμένες μετεγγραφές, οδήγησαν στην
άσχημη εικόνα. Χωρίς βελτίωση, χωρίς
πρόοδο. Μία συνεχής μετριότητα με
εκλάμψεις και μπλακ άουτ. Υπάρχει, λοι-
πόν, το παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά
και μία καλή βάση, πάνω στην οποία
μπορεί να γίνει επιτυχία με σωστές κινή-
σεις. Η Ομόνοια έχει αρκετές καλές μο-
νάδες και με την κατάλληλη ενίσχυση
(εφόσον εντοπιστούν οι εξίσου αρκετές
αδυναμίες), μπορεί να δημιουργήσει έναν
καλό κορμό. Θα είναι παζλ, αλλά τα κομ-
μάτια πρέπει να ταιριάζουν στην εντέλεια.
Η δημιουργία ισχυρής, γρήγορης και
ανταγωνιστικής ομάδας είναι εκ των ων
ουκ άνευ. Μόνο έτσι θα επιστρέψει η εμ-
πιστοσύνη του κόσμου, θα έρθουν πε-
ρισσότερα έσοδα, θα λιγοστέψουν οι μουρ-
μούρες και θα έρθει πραγματική ανάταση. 

Στους ώμους του Προέδρου Τζιωνή
έχει πέσει μεγάλο βάρος, αφού είναι
αυτός που χειρίζεται κατά κύριο λόγο τα
θέματα. Το αφεντικό του τριφυλλιού φαί-
νεται να έχει σχεδόν καταλήξει στα βασικά

(μοντέλο λειτουργίας  και προφίλ προ-
πονητή), μένουν κάποια επί μέρους
θέματα και τέλος του μήνα, αρχές Απριλίου
αναμένονται οι ανακοινώσεις. Υπάρχει
περιθώριο χρόνου, αλλά όσο πιο γρήγορα
ληφθούν οι αποφάσεις τόσο το καλύτερο.
Κι αυτό για να τρέξει ο προγραμματισμός
και να υπάρξει σωστή διαχείριση σε πε-
ρίπτωση που η ομάδα πάει Ευρώπη.
Γιατί άλλο να αρχίσει υποχρεώσεις στα
τέλη Ιουνίου και άλλο στα τέλη Αυγούστου.
Το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι σημαντικό,
αλλά δεν εξαρτάται μόνο από τα πόδια
της Ομόνοιας και απ’ αυτήν την οπτική
γωνία, οι «πράσινοι» πρέπει να είναι
απόλυτα προετοιμασμένοι. 

Ετοιμασίες για Ανόρθωση
Το ντέρμπι του Σαββάτου είναι μίας επι-
λογής και δεν υπάρχει περιθώριο απώ-
λειας βαθμού. Κερδίζοντας η Ομόνοια,
θα μειώσει τη διαφορά από Απόλλωνα
ή ΑΕΚ (ή και από τους δύο) και υπάρχει
ενδεχόμενο να ανέβει και ένα σκαλί στη
βαθμολογία. Ο Ιωακείμ έχει αρκετά προ-
βλήματα να αντιμετωπίσει. Μοναδική
παρηγοριά είναι ότι ακολουθεί διακοπή
και θα επιστρέψουν οι σοβαρά τραυματίες
(Άρνασον, Κατελάρης). Για την Κυριακή
δεν υπολογίζει φυσικά στον τιμωρημένο
Φλορέσκου, ενώ είναι εξαιρετικά αμφί-
βολη και η συμμετοχή του Αζίζ. Είναι
απώλεια, αν λείψει ο νεαρός, αφού οι
επιθετικές επιλογές είναι περιορισμένες
(άλλο ένα σοβαρό λάθος στον προγραμ-
ματισμό). Ο Ιωακείμ θα ετοιμάσει πλάνο
με Ρουσιά ή Κύπρου. Για τον παρτενέρ
του Βύντρα, είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει
ο Καρλίτος. 

Εισιτήρια
Ο αγώνας με την Ανόρθωση θα γίνει ως
γνωστόν με την παρουσία συνταξιούχων,
παιδιών μέχρι 12 ετών συνοδευόμενα
από τη μητέρα τους, καθώς και ατόμων
που χρησιμοποιούν αναπηρικό τροχο-
κάθισμα. Η προπώληση των εισιτηρίων
ξεκίνησε χθες. Τα εισιτήρια τιμώνται σε
10 ευρώ για συνταξιούχους και γυναί-
κες-συνοδούς των παιδιών και 1 ευρώ
για τους πιτσιρικάδες. 

Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους
Κρίσιμες αποφάσεις για τον νέο τεχνικό, αγωνιστική φιλοσοφία και μοντέλο λειτουργίας

Αισιόδοξοι μεν,
προσγειωμένοι δε
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
Κωστής�Σταυρινίδης

Νίκη που γεμίζει αισιοδοξία για τη συ-
νέχεια πέτυχε η Καρμιώτισσα επί του
Εθνικού. Ένα τρίποντο που ήταν απα-
ραίτητο, έτσι ώστε να διατηρήσει τις απο-
στάσεις από τις ομάδες που είναι πιο
κάτω της στη βαθμολογία και ταυτόχρονα
να πλησιάσει Εθνικό και Σαλαμίνα. Παρά
την πολύ μεγάλη σημασία που είχε ο
αγώνας της Κυριακής, η ομάδα του Λιά-
σου Λουκά έπαιξε ξανά επιθετικό πο-
δόσφαιρο, σημείωσε πέντε γκολ και απέ-
δειξε για άλλη μια φορά ότι αξίζει να πα-
ραμείνει στην κατηγορία. 

Ερμής ενόψει
Τώρα μπροστά της βρίσκεται η αναμέ-
τρηση με τον Ερμή την Κυριακή. Ο
στόχος είναι ο ίδιος με τα προηγούμενα
παιγνίδια, δηλαδή η νίκη. Σίγουρα ένα
πολύ δύσκολο παιγνίδι, όμως ο Λιάσος
Λουκά θα προετοιμάσει την ομάδα του,
για να παρουσιαστεί πανέτοιμη και να
πάρει το τρίποντο που θα τη φέρει ακόμα
πιο κοντά στον στόχο της, αφού υπάρχει
και ο αγώνας του Άρη με τη Δόξα. Στα
θετικά για τον τεχνικό της λεμεσιανής
ομάδας είναι η επιστροφή του Σταύρου
που εξέτισε την τιμωρία του. 
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ΑΠΟΛΛΩΝ  

Κωστής�Σταυρινίδης

Τ
ο αήττητο σερί του Απόλ-

λωνα έφθασε αισίως στους
20 αγώνες στο πρωτάθλημα
(και 24 συνολικά) και στόχος
είναι να το διευρύνει ακόμα

πιο πολύ. Όμως, αυτή τη φορά θέλει το
σερί να μεγαλώσει με νίκες, για να διατη-
ρηθεί σε τροχιά πρωταθλήματος. Άλλωστε
πλέον άλλα περιθώρια για απώλειες δεν
υπάρχουν και αυτό είναι ξεκάθαρο. Επίσης,
σε εξέλιξη είναι ένα ακόμα σερί για την
ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή. Και αυτό
είναι οι εντός έδρας νίκες. Μετά την ισο-
παλία με τη Σαλαμίνα, ο Απόλλωνας μετρά
6 συνεχόμενες νίκες για το πρωτάθλημα
και δύο στο κύπελλο. Όλες με τον Κύπριο
τεχνικό στον πάγκο του που μετέτρεψε το
Τσίρειο σε μια καυτή έδρα. Και φυσικά
θέλει να συνεχιστεί και αυτό το σερί με-
θαύριο απέναντι στην ΑΕΚ.

Αποφασισμένοι, λοιπόν, να επιστρέ-
ψουν στις νίκες, οι κυανόλευκοι της Λε-
μεσού. Στον Απόλλωνα το κλίμα είναι
πολύ καλό, το άνοιγμα της ψαλίδας από
την κορυφή δεν τους απογοητεύει και
θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες που
θα τους φέρουν στη δεύτερη θέση και
θα τους δώσουν την ώθηση για να συνε-
χίσουν την προσπάθεια προς την κορυφή. 

Στον αγωνιστικό τομέα, η προετοιμασία
του Απόλλωνα για τον αγώνα του Σαββάτου
με την ΑΕΚ στο Τσίρειο μπαίνει σήμερα
στην τελική της ευθεία. Ο Σωφρόνης Αυ-
γουστή αναμένεται ότι στη σημερινή προ-
πόνηση θα δοκιμάσει τα πλάνα του για το
πώς θα παρατάξει τον Απόλλωνα, έτσι
ώστε η ομάδα του να παρουσιαστεί πανέ-
τοιμη, για να επιστρέψει στις νίκες, αφού
δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για βαθ-
μολογικές απώλειες. Σε ένα ακόμα παιγνίδι,
ο Κύπριος τεχνικός θα έχει αγωνιστικά
προβλήματα αφού και πάλι δεν θα υπο-
λογίζει σε 5-6 ποδοσφαιριστές, όμως, στον
Απόλλωνα έχουν μάθει να ζουν με αυτά.
Δεδομένες είναι οι απουσίες του τιμωρη-

μένου Σεμέδο και των τραυματιών Μάγ-
κλιτσα, Αγγελή, Μακρίδη και πιθανότατα
του Καρώ. Όμως στον αντίποδα θα έχει
και δύο επιστροφές που θα ενισχύσουν
ακόμα περισσότερο την ομάδα. Η μια
είναι του Χάμπου Κυριάκου και η άλλη
είναι του Γκόμες, ο οποίος είχε μείνει
εκτός αποστολής και στον προηγούμενο
αγώνα. Ιδιαίτερα αυτή του Χάμπου είναι
πολύ σημαντική, αφού ο Κύπριος διεθνής

μέσος είναι σε εξαιρετική κατάσταση και
η απουσία του το περασμένο Σάββατο
ήταν κάτι περισσότερο από εμφανής.
Δίπλα στον Σακέτι και πίσω από τον Ντα
Σίλβα έχουν δημιουργήσει ένα πολύ απο-
δοτικό τρίο, που «κινεί τα νήματα» στο
παιχνίδι της ομάδας. Σε μια άλλη εξέλιξη,
ο ομοσπονδιακός προπονητής του Πρά-
σινου Ακρωτηρίου αποφάσισε να καλέσει
τον Σέρτζιο Σεμέδο για το φιλικό παιχνίδι

κόντρα στο Λουξεμβούργο που θα γίνει
στις 28 του μήνα, εξέλιξη αναμενόμενη
αφού και πριν έρθει στην Κύπρο αποτε-
λούσε στέλεχος της εθνικής του ομάδας. 

«Κεκλεισμένων»
Ο Απόλλωνας στη μεθαυριανή αναμέ-
τρηση θα εκτίσει την ποινή που του επέ-
βαλε ο αθλητικός δικαστής και έτσι θα
στερηθεί την παρουσία του κόσμου του,

που αποτελεί το μεγάλο του στήριγμα.
Στο Τσίρειο θα έχουν δικαίωμα παρου-
σίας μόνο συνταξιούχοι και παιδάκια
μέχρι 12 ετών συνοδευόμενα από τις
μητέρες τους. Η λεμεσιανή ομάδα έβαλε
γενική είσοδο ενός μόνο ευρώ με την
ελπίδα ότι θα μπορέσει να μαζέψει κόσμο
και οι κυανόλευκοι να έχουν μια υπο-
τυπώδη στήριξη, έτσι ώστε να νιώσουν
ότι παίζουν στην έδρα τους. 

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Η απώλεια δύο βαθμών με την Ομόνοια
πρακτικά έβαλε την ΑΕΚ με την πλάτη
στον τοίχο. Η όποια «πολυτέλεια» για άλ-
λους χαμένους βαθμούς δεν υπάρχει
πλέον, ειδικά στα αμέσως επόμενα παι-
χνίδια. Η διαφορά από την κορυφή είναι
απαγορευτική. Όσο και αν έπαιξε καλό
ποδόσφαιρο, όσο και να νιώθει ότι την
αδικεί το τελικό αποτέλεσμα, η ιστορία
κατέγραψε μία ισοπαλία και ένα ουσιαστικό
πισωγύρισμα. Αποτέλεσμα που θέλει δια-
χείριση. Από τη μια, δεν πρέπει να πάρει
κανένα από κάτω, από την άλλη πρέπει
να γίνει σωστη αυτοκριτική. Γιατί η ΑΕΚ
δεν έκανε και την καλύτερη διαχείριση
σε σημαντικό βαθμό. Ενώ ήταν απόλυτη
κυρίαρχος στο 1ο μέρος, έδωσε πολύ
χώρο στην επανάληψη, ισοφαρίστηκε και
έτρεχε. Ο αγώνας με τον Απόλλωνα έχει
τον μέγιστο βαθμό δυσκολίας, αλλά και
τη μέγιστη σημασία. Με διπλό, η ΑΕΚ θα
πάρει δυναμική, Αλλο αποτέλεσμα, ειδικά
αν είναι η ήττα, ίσως να είναι και καταδι-
καστικό για την υπόθεση τίτλος. Αυτός
είναι έτσι και αλλιώς ο στόχος, όσο δύσκολο
και αν είναι. Η έξοδος στην Ευρώπη δεν
είναι πλέον επιτυχία για την ΑΕΚ της τε-
λευταίας τριετίας.  

Ο Ιδιάκεθ έδωσε ρεπό χθες στους
παίκτες του, σήμερα μπαίνει στο πλάνο
ο σχεδιασμός για να μπορέσει η ομάδα

ν’ ανταποκριθεί και να κερδίσει. Θα χρει-
αστεί εξαιρετική στρατηγική, σε έναν συν-
δυασμό, όπου η ΑΕΚ θα απλώσει στο
γρασίδι τις πολλές αρετές της, αλλά και
θα περιορίσει τις εξίσου πολλές δυνατό-

τητες του αντιπάλου. Επιθετικά, οι Λαρ-
νακείς έχουν πλουραλισμό στον τρόπο
ανάπτυξης και μπορούν να αλλάξουν
τρόπο δημιουργίας, εκεί και όπου χρει-
άζεται. Είτε με την μπάλα κάτω, είτε με

εναλλαγές θέσεων, είτε με βαθιές μπαλιές.
Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα από πολ-
λούς παίκτες να σκοράρουν, η ΑΕΚ είναι
η 1η ομάδα στον τομέα αυτό. Η άμυνα,
όμως, και γενικά η αναχαιτιστική απόδοση

όλων θα παίξει τεράστιο ρόλο. Ο Ιδιάκεθ
θα έχει έστω και στον πάγκο τον Τέτε,
ενώ ξέρει πως μπορεί να πάρει περισ-
σότερα λεπτά από τον Τομάς. Το αν θα
κανει αλλαγές στο αρχικό σχήμα, θα
φανεί στις επόμενες προπονήσεις. Λογικά
θα παρατάξει τους ίδιους 11 που ξεκί-
νησαν με την Ομόνοια, όμως, τίποτα δεν
αποκλείεται, αφού άλλος είναι ο αντίπαλος
και οι αγωνιστικές ισορροπίες. 

Στη 2η αγωνιστική
Αυτή είναι η 6η φορά που η ΑΕΚ παίζει
στο 1ο γκρουπ των πλέι-οφ και καλείται
να βελτιώσει μία αρνητική προϊστορία
σε ό,τι αφορά στη 2η αγωνιστική της
φάσης. Για να είμαστε πιο ακριβείς πέρσι
κατάφερε να σπάσει μία δυσμενή πα-
ράδοση που την ήθελε να μην κερδίζει
σε αυτόν τον αγώνα. Κατέβαλε, λοιπόν,
με 1-0 εκτός έδρας την Ανόρθωση. Στα
προηγούμενα χρόνια είχε καταγράψει
τρεις ήττες και μία ισοπαλία. Ξεκίνησε
με λευκό συμβιβασμό στο ΓΣΠ κόντρα
στην Ομόνοια την περίοδο 2007-08 και
στη συνέχεια έχασε τρεις φορές, χωρίς
μάλιστα να σκοράρει. Από την Ανόρθωση
(εκτός) με 2-0 την χρονιά 10-11, από
την Ομόνοια στο ΓΣΖ με 2-0 την περίοδο
12-13 και από τον Απόλλωνα με 1-0
στη Λεμεσό πριν από δύο περιόδους.
Σε ό,τι αφορά τον αντίστοιχο περσινό
αγώνα (6η αγωνιστική των πλέι-οφ) με
τον Απόλλωνα στη Λεμεσό, είχε φέρει
ισοπαλία 2-2.

Στο τραπέζι ο σχεδιασμός για «διπλό»
Οι Λαρνακείς ετοιμάζονται για την κομβική έξοδο απέναντι στον Απόλλωνα

Θέλει το black jack μετά τριπόντου
Νίκη και μόνο νίκη θέλει ο αήττητος εδώ και 20 αγώνες πρωταθλήματος Απόλλωνας 
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ΑΕΛ
Κωστής�Σταυρινίδης�

Η αρχή έγινε στο λεμεσιανό ντέρμπι,
όμως στην ΑΕΛ θέλουν να υπάρξει και
συνέχεια. Η ΑΕΛ επέστρεψε στις καλές
εμφανίσεις και αυτό είναι κάτι που έχει
φέρει ξανά την αισιοδοξία στους «κίτρι-
νους». Η έξοδος στη Λευκωσία τη Δευτέρα
είναι πολύ δύσκολη, όμω στη λεμεσιανή
ομάδα το μόνο που σκέφτονται είναι το
βαθμολογικό κέρδος, που, αν έρθει, θα
διατηρήσει τους κίτρινους σε τροχιά Ευ-
ρώπης, αλλά θα τους δώσει και αυτοπε-
ποίθηση ενόψει των διπλών αναμετρή-
σεων για το κύπελλο τον άλλο μήνα.

Ο Διονύσης Διονυσίου περιμένει
σήμερα τα νέα σχετικά με τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων στις οποίες υπο-
βλήθηκαν οι Σοάρες και Τζούνιορ για
να γνωρίζει αν μπορεί να τους υπολογίζει
για τον αγώνα στη Λευκωσία. Ο αρχηγός
του Πράσινου Ακρωτηρίου τελικά πήγε
χθες για εξετάσεις (και όχι την Τρίτη
όπως αρχικά είχε λεχθεί) και άπαντες
περιμένουν τα νεότερα. Θυμίζουμε ότι
ο Σοάρες τραυματίστηκε στο γόνατο το
περασμένο Σάββατο. Έχει κληθεί και
στην εθνική του ομάδα για τον αγώνα
με το Λουξεμβούργο στις 28 του μήνα
και έτσι είναι πιθανό, αν είναι καλά, να
μην προλάβει να τεθεί στη διάθεση του
προπονητή του για τον αγώνα της 3ης
αγωνιστικής της Β φάσης.

Στοίχισε η απουσία 
Σε ό,τι αφορά τον  Ντόσα, η απουσία του
έχει στοιχίσει στη λεμεσιανή ομάδα. Ο
διεθνής αμυντικός τραυματίστηκε την
παραμονή του αγώνα με την ΑΕΚ (11
Φεβρουαρίου), έπαιξε κόντρα στην ομάδα
της Λάρνακας, έγινε αλλαγή και από
τότε δεν  έχει αγωνιστεί ξανά. Είναι ήδη
1 μήνα και κάτι εκτός, και  η απουσία
του κάτι περισσότερο από εμφανής. Το
κενό που άφησε στην άμυνα δεν μπορεί
να αναπληρωθεί εύκολα και όλοι στην
ΑΕΛ τον περιμένουν πώς και πώς να

επιστρέψει στη δράση. Δεν είναι τυχαίο
ότι τα μεγάλα αμυντικά προβλήματα η
λεμεσιανή ομάδα τα εμφάνισε κατά τη
διάρκεια της απουσίας του Τζούνιορ. 

Πέραν των δύο ποδοσφαιριστών η
τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ δεν αντιμετωπίζει
άλλα προβλήματα και έχει τους υπόλοι-
πους ποδοσφαιριστές κανονικά στη  διά-
θεσή της για τον αγώνα της Δευτέρας. 

Μετά το ανέβασμα των Σοάρες και

Φορτούνα στην ΑΕΛ περιμένουν να συμ-
βεί κάτι ανάλογο και με τον Πίτι. Ο
Ισπανός, μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα
που έκανε με την κίτρινη φανέλα, είναι
πίσω τον τελευταίο μήνα, και αυτό έχει
αντίκτυπο σε όλη την ομάδα. Ο Πίτι
δείχνει στις προπονήσεις να το έχει πάρει
προσωπικά και θέλει από τον αγώνα
στην Λευκωσία την Δευτέρα να επανέλθει
στις αρχικές του παρουσίες. Ο έμπειρος

επιθετικός γνωρίζει πολύ καλά ότι περι-
μένουν πάρα πολλά από αυτόν στην ΑΕΛ
και θέλει να βοηθήσει όσο μπορεί για να
εξασφαλίσουν οι «κίτρινοι» ευρωπαϊκό
εισιτήριο. Άλλωστε έχει συμβόλαιο και
για τη νέα χρονιά και θα ήταν ιδανικό γι’
αυτόν να αγωνιστεί στο Γιουρόπα Λιγκ. 

Επίσης η παρουσία του Λαφράνς
στη θέση του αμυντικού μέσου ήταν
πολύ καλή. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής

με την Αϊτή, γνωρίζει τη συγκεκριμένη
θέση αφού εκεί αγωνίζεται με την εθνική
του ομάδα. Δεν αποκλείεται στην πορεία
και με την επιστροφή Τζούνιορ στη δρά-
ση, ο κ. Διονυσίου να σκεφτεί τη  συγκε-
κριμένη λύση για τη μεσαία γραμμή της
ομάδας του. Ειδικά αν επαναλάβει ο Λα-
φράνς και σε άλλο παιγνίδι εμφάνιση
σαν του περασμένου Σαββάτου ως αμυν-
τικός μέσος. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Βασίλης�Τσιρόπουλος

Στην Ανόρθωση θα μπορούσε να ισχυρι-
στεί κανείς ότι «πριν πεινάσουν μαγει-
ρεύουν». Αν και δεν ολοκληρώθηκε η
τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά, με την
«Κυρία» να έχει ενώπιόν της τον μεγάλο
στόχο που είναι η κατάκτηση του κυπέλλου,
σκέφτονται και την επόμενη ποδοσφαιρική
χρονιά και συγκεκριμένα τον προγραμ-
ματισμό, έτσι ώστε η ομάδα να παρουσια-
στεί ισχυρή και ανταγωνιστική, για να
μπορέσει να διεκδικήσει τίτλους.

Τις ημέρες της τρέχουσας εβδομάδας
διοίκηση και προπονητής είχαν και θα
έχουν συναντήσεις, κατά τις οποίες θα
αποφασίσουν το τελικό πλάνο ενόψει προ-
γραμματισμού. Σαφώς θα πρέπει να ανεβεί
το αγωνιστικό επίπεδο, ώστε να μπορεί
να διεκδικήσει με αξιώσεις τους εγχώριους
τίτλους, όμως, πολλά θα εξαρτηθούν και
από το οικονομικό. Ανοίγματα μεγάλα
δεν θα γίνουν, άλλωστε, δεν μπορούν να
γίνουν. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι οι
ποδοσφαιριστές που θα έρθουν θα είναι
χαμηλού επιπέδου. 

Δυο από τα πρώτα ονόματα ποδο-
σφαιριστών που υπάρχουν στη λίστα του
προγραμματισμού είναι αυτά των Μίτρο-
βιτς και Ολιβέιρα. Δυο ποδοσφαιριστές
οι οποίοι έδειξαν ότι διαθέτουν αρκετή
ποιότητα και το σημαντικότερο ότι προ-
σαρμόστηκαν από την πρώτη ημέρα στην

ομάδα. Πρόθεση της διοίκησης και φυσικά
του Ρόνι Λέβι είναι οι δυο αυτοί ποδο-
σφαιριστές να παραμείνουν και τη νέα
χρονιά. Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες θέσεις
πολλά θα εξαρτηθούν από το ποιοι θα

παραμείνουν από το υφιστάμενο υλικό.

Το μυαλό στο ΓΣΠ
Αγωνιστικά, το μυαλό όλων στην Ανόρ-
θωση είναι στον εκτός έδρας αγώνα με

την Ομόνοια. Δεν υπάρχει άγχος, αλλά
δεν σημαίνει ότι η «Κυρία» είναι αδιάφορη.
Το αντίθετο θέλει τη νίκη και τους τρεις
βαθμούς για την ιστορία της, για τους
ίδιους τους ποδοσφαιριστές, αλλά και για

να διατηρηθεί το καλό κλίμα ειδικά για
τους αγώνες κυπέλλου.

Ο Ερέρο αισθάνεται καλύτερα από τον
τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και συγ-
κεντρώνει αρκετές πιθανότητες, για να
προλάβει την αναμέτρηση του Σαββάτου.
Σε ό,τι αφορά τον Καρλίτο συνεχίζει να
νιώθει ενοχλήσεις χωρίς να μπορέσει ώς
σήμερα να ακολουθήσει το κανονικό πρό-
γραμμα προπόνησης.

Επιπλέον κίνητρο
Ενόψει της αναμέτρησης με την Ομόνοια
οι ποδοσφαιριστές του Ρόνι Λέβι έχουν
ένα επιπλέον κίνητρο για την κατάκτηση
των τριών βαθμών. Εναντίον των «πρασί-
νων» σε αγώνες των πλέι-οφ εκτός έδρας
μετράνε μόλις μια νίκη σε εννέα αναμε-
τρήσεις. Τελευταία φορά που η Ανόρθωση
έφυγε με το διπλό ήταν την περίοδο 2011-
12 με 2-1, με τέρματα των Μαρκίνιος και
Ρονκάτο. Συνολικά μετρά μια νίκη, δυο
ισοπαλίες και έξι ήττες, μάλιστα οι τέσσερεις
ήταν συνεχόμενες. 

Οι σκέψεις για την επόμενη ημέρα
Διοίκηση και Ρόνι Λέβι άρχισαν τις συζητήσεις για τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς 

Μόνο το βαθμολογικό κέρδος
Αυτό έχουν στο μυαλό τους όλοι στην ΑΕΛ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΑΠΟΕΛ

Η προϊστορία
2015-2016 Ομόνοια - Ανόρθωση 3-0

2014-2015 Ομόνοια - Ανόρθωση 2-1

2013-2014 Ομόνοια - Ανόρθωση 3-1

2012-2013 Ομόνοια - Ανόρθωση 4-0

2011-2012 Ομόνοια - Ανόρθωση 1-2

2010-2011 Ομόνοια - Ανόρθωση 1-0

2009-2010 Ομόνοια - Ανόρθωση 1-1

2008-2009 Ομόνοια - Ανόρθωση 1-0

2007-2008 Ομόνοια - Ανόρθωση 0-0
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Μπορεί το 1-1 του πρώτου αγώνα στο
γήπεδο Καραϊσκάκη να δίνει το μεγάλο
προβάδισμα στην Μπεσίκτας, μπορεί
σε όλη την ευρωπαϊκή διαδρομή του
κατά το παρελθόν ο Ολυμπιακός, μόνο
μια φορά να έχει πάρει την πρόκριση,
όταν το πρώτο ματς εντός έδρας έληξε
ισόπαλο και αυτή ήταν φέτος, κόντρα
στην Οσμανλισπόρ, μπορεί εκ των πραγ-
μάτων η πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος
του τουρκικού πρωταθλήματος να είναι
μια εξαιρετική ομάδα, όμως στον πειραϊκό
σύλλογο το πιστεύουν πως μπορούν να
προκριθούν απόψε μέσα στην Κωνσταν-
τινούπολη, αν όχι με νίκη, τουλάχιστον
με μια ισοπαλία που θα έχει γκολ.

Υπάρχει πεποίθηση πως η ομάδα
μπορεί να πετύχει και στην Κωνσταντι-
νούπολη αυτό που πέτυχε πριν από
λίγες ημέρες μέσα στην Άγκυρα. Δεν το
λένε εύκολα προς τα έξω, όμως το λένε
συνεχώς μεταξύ τους. Το ηθικό είναι
ανεβασμένο, επικρατεί αισιοδοξία και
πίστη και αυτά αποτελούν «ατού» για
μια ομάδα.

Βούζας: «Γκολ και πρόκριση» 
Το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στο
γήπεδο Καραϊσκάκη αναγκάζει τον
Ολυμπιακό να κυνηγήσει πάση θυσία
το γκολ μέσα στην Κωνσταντινούπολη,
στον αποψινό αγώνα ρεβάνς με την Μπε-
σίκτας για τη φάση των «16» του Europa
League. Κι εκεί ακριβώς εστίασε ο Βα-
σίλης Βούζας στη συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε. Ο προπονητής της

πειραϊκής ομάδας είπε μεταξύ άλλων:
«Ήρθαμε εδώ για να εξαντλήσουμε όλες
τις πιθανότητες που έχουμε για την πρό-
κριση και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Το
παιχνίδι νομίζω δεν θα έχει πολύ μεγάλες
διαφορές σε σχέση με το πρώτο ματς
στο Καραϊσκάκη. Η μόνη διαφορά είναι
ότι, για να προκριθούμε, θα πρέπει να
σκοράρουμε και εκεί θα δώσουμε μεγάλη
έμφαση. Στο πώς θα σκοράρουμε. Γνω-
ρίζοντας, βέβαια, ότι έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε μία πολύ καλή ομάδα, που
συνήθως έχει τον περισσότερο χρόνο
την μπάλα στην κατοχή της, άρα θα
πρέπει να αμυνθούμε καλά, αλλά και
να αποσπάσουμε την μπάλα και να εί-
μαστε αποτελεσματικοί στην επίθεση».

Το πλάνο
Ο Βασίλης Βούζας  δεν θα αλλάξει και
πολλά πράγματα σε σχέση με το 1-1 του
Φαλήρου. Για την ακρίβεια δεν φαίνεται
να αλλάζει απολύτως τίποτα! Το πιθα-
νότερο είναι να δούμε την ενδεκάδα του
Καραϊσκάκη.

Δηλαδή να κατεβάσει έναν Ολυμ-
πιακό με Λεάλι, Φιγκέιρας, Μποτία,
Ρέτσο, Σισοκό, Ρομαό, Καμπιάσο, Φορ-
τούνη, Ελιουνούσι, Μανθάτη και Ανσα-
ριφάρντ. Η παρουσία του Μανουέλ Ντα
Κόστα κόντρα στον Ατρόμητο είχε ως
αποτέλεσμα να «πονοκεφαλιάσει» ευ-
χάριστα τον Βούζα, όμως, το επικρατέ-
στερο σενάριο είναι ο Μαροκινός να κά-
τσει στον πάγκο και να ξεκινήσει ο Ρέ-
τσος.

Σπουδαία παιχνίδια περιλαμβάνονται
στους επαναληπτικούς αγώνες για τη
φάση των «16» του Europa League. Η
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα παίξει στην
έδρα της κόντρα στη Ροστόφ και είναι το
λογικό φαβορί για την πρόκριση μετά
το 1-1 του πρώτου αγώνα στη Ρωσία.
Μεγάλο παιχνίδι θα γίνει και στο «Ολίμ-

πικο» της Ρώμης, όπου η Ρόμα του
Κώστα Μανωλά θα υποδεχθεί τη Λιόν
και θέλει να ανατρέψει το 4-2 του πρώτου
αγώνα στο «Ζερλάν», για να συνεχίσει
στη διοργάνωση. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων
και τα αποτελέσματα των πρώτων ανα-
μετρήσεων:

Μπεσίκτας -Ολυμπιακός 1-1

Άντερλεχτ -ΑΠΟΕΛ 1-0

Μάντσεστερ Γ.-Ροστόφ 1-1

Άγιαξ-Κοπεγχάγη 1-2

Κράσνονταρ-Θέλτα 1-2 

Γκλάντμπαχ-Σάλκε 1-1

Ρόμα-Λιόν 2-4

Γκενκ-Γάνδη 5-2

Πρόκριση μέσα στην Πόλη
Υπάρχει πίστη και αποφασιστικότητα ότι θα τα καταφέρουν 

«Μάχες» για την πρόκριση στους «8» 
Σπουδαία παιχνίδια θα γίνουν απόψε στους επαναληπτικούς
αγώνες για τη φάση των «16» του Γιουρόπα Λίγκ 

Η Μονακό «έδειξε τα δόντια της» από το
πρώτο ματς και μπορεί να ηττήθηκε με
3-5 στο «Έτιχαντ» από τη Μάντσεστερ
Σίτι, ωστόσο, στη  ρεβάνς στο «Λουί Ντε»
η ομάδα του Λεονάρντο Ζαρντίμ νίκησε
με 3-1 του «πολίτες» και πήρε μεγαλει-
ώδη πρόκριση στους προημιτελικούς
του Τσάμπιονς Λιγκ για δεύτερη φορά
την τελευταία τριετία. 

Στο 100ό του ευρωπαϊκό ματς ο Πεπ
Γκουαρντιόλα «πληγώθηκε» με τον απο-
κλεισμό της αγγλικής ομάδας, η οποία
ήταν «άξια της μοίρας της» στο πρώτο
μέρος. Οι Μονεγάσκοι μπήκαν πολύ δυ-
νατά στο ματς, πίεσαν πάρα πολύ τους
αντιπάλους τους κι εκτός από τα δύο
γκολ που πέτυχαν, είχαν άλλες δύο με-
γάλες ευκαιρίες για να σκοράρουν, σε
αντίθεση με τη Σίτι που δεν... πλησίασε
στην περιοχή του Σούμπασιτς. Το νέο
μεγάλο αστέρι του γαλλικού ποδοσφαίρου,
Κιλιάν Εμπαμπέ, άνοιξε το σκορ στο 8’
με κοντινό πλασέ και στο 29’ ο Φαμπίνιο
με δυνατό σουτ από το ύψος του πέναλτι
έδωσε σκορ πρόκρισης στην ομάδα του.

Η Σίτι τα έπαιξε όλα για όλα στο δεύ-
τερο μέρος, όπου ήταν εμφανώς καλύτερη

κι έχασε πολλές ευκαιρίες για να μειώσει.
«Μοιραίος παίκτης» για τους «πολίτες»
ήταν ο Κουν Αγουέρο, ο οποίος σε διά-
στημα 9 λεπτών από το 57’ έως το 65’
έφτασε τρεις φορές σε θέσεις βολής,
αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Τη

λύση στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα
έδωσε ο Λιρόι Σανέ στο 71’, μετά την
προσωρινή επέμβαση του Σούμπασιτς
σε σουτ του Στέρλινγκ. Το σκορ πρόκρι-
σης για τους φιλοξενούμενους «άντεξε»
μόλις 7 λεπτά, καθώς ο Μπακαγιόκο

μετά από φάουλ του Λεμάρ έπιασε την
καρφωτή κεφαλιά και «έγραψε» το 3-1
για τους Γάλλους μέσα σε αποθέωση.

Άνετα η Ατλέτικο
Το 4-2 στην «Μπάι Αρένα» αποτελούσε

ισχυρότατο εχέγγυο για την Ατλέτικο
Μαδρίτης, που το αξιοποίησε για να
φτάσει στην πρόκριση απέναντι στην
Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι «ροχιμπλάνκος» του Ντιέγκο Σι-
μεόνε έμειναν  στο 0-0 απέναντι στους
Γερμανούς στο «Βιθέντε Καλντερόν»,
αυτό όμως ουδόλως τους ενόχλησε,
αφού η δουλειά είχε γίνει από το πρώτο
παιχνίδι. Οι «ασπιρίνες» έπαιξαν καλύ-
τερα συγκριτικά με το ματς στο γήπεδό
τους, ήταν πιο ανταγωνιστικοί, αλλά δεν
κατόρθωσαν να βρουν το γκολ που θα
τους έδινε το κίνητρο για να προσπαθή-
σουν ακόμη περισσότερο. 

Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα
του Κορκούτ είχε καλές ευκαιρίες με
τους Φόλαντ (4’) και «Τσιτσαρίτο» Ερ-
νάντες (22’, 41’), ενώ η Ατλέτικο απείλησε
προς το τέλος του 45λεπτου με τον Κορέα
(38’) και τον Κόκε (40’). Στην επανάληψη
ο Όμπλακ ύψωσε το ανάστημά του σε
μιαν απίστευτη φάση στο 68’, κάνοντας
τριπλή απόκρουση (!) στην προσπάθεια
του Μπραντ αρχικά και στη συνέχεια
στις δύο του Φόλαντ, για να σουτάρει
στο τέλος ελάχιστα άουτ ο Τσιτσαρίτο! 

Πριγκιπική ανατροπή για τη Μονακό
Οι «Μονεγάσκοι» κέρδισαν με 3-1 και απέκλεισαν τη Μάντσεστερ Σίτι
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