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Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται το πρωτά-
θλημα. Η 5η αγωνιστική των πλέι-οφ
ανοίγει σήμερα και το πρόγραμμα περι-
λαμβάνει σημαντικά παιγνίδια. Σαφέστα-
τα ξεχωρίζει η αναμέτρηση στην «ΑΕΚ
Αρένα», εκεί όπου η ομάδα του Ιμάνολ
Ιδιάκεθ, η οποία βολεύεται μόνο με νίκη,
υποδέχεται (18:00) την Ανόρθωση. Οι
Λαρνακείς, μετά την ήττα από την ΑΕΛ,
έχασαν σημαντικό έδαφος αφού πλέον αι-
σθάνονται και την πίεση της ομάδας από
τη Λεμεσό που βρίσκεται στην 4η θέση. 

ΣΕΛΙΔΑ 37

Αγώνας
κριτήριο
για την

4η θέση 
Η αυλαία της αγωνιστικής ανοίγει

νωρίς το απόγευμα (16:00) στο ΓΣΠ

με το ντέρμπι Ομόνοιας-ΑΕΛ.

Οι «πράσινοι» ψάχνουν νίκη έπειτα

από δύο σερί ήττες ώστε να

διατηρήσουν την επαφή τους

με την 4η θέση, ενώ η λεμεσιανή

ομάδα θα επιδιώξει το τρίποντο

για να κλειδώσει την 4η θέση

αλλά και για να διατηρήσει

τις πιθανότητες για την

προνομιούχο 3η θέση.
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sporttimeΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

EXTRA 5

7380ή κλήρωση:  6, 11, 19, 27, 28

7381η κλήρωση:  1, 5, 6, 12, 21

SUPER 3

30517η: 775 30518η: 311 30519η: 079

30520ή: 512 30521η: 701 30522η: 698

30523η: 172 30524η: 907 30525η: 245

30526η: 171

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

TV

Cytavisionsports HD

21. 45 JUVENTUS-BARCELONA

Cytavisionsports 1

18.00 ΑΕΚ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

21:45 JUVENTUS-BARCELONA

Cytavisionsports 2

17:00  ΕΘΝΙΚΟΣ-ΕΡΜΗΣ

21:45 ATLETICO-LEICESTER 

Cytavisionsports 3

19:00 ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Cytavisionsports 4

14:00 ΤΕΛΙΚΟΙ  AYIA NAPA SOCCER

Cytavisionsports 7

17:00 ΑΡΗΣ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Primetel

16:00 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΑΕΛ

ΡΙΚ

21:45 ATLETICO-LEICESTER  

CY Sports

15:00 ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ

Έπειτα από αρκετό καιρό, επιστρέ-
φουμε ξανά σε πρόγραμμα μόνο 8
ιπποδρομιών, γεγονός που μόνο
θλίψη μπορεί να προκαλεί ανάμε-
σα στους πραγματικούς φίλιππους.
Ας δούμε τις κούρσες αναλυτικά...

1Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΤΖΙΕΗΚΟΠ είναι σχετικά βελ-
τιωμένος και, στα 1500 μέτρα,
έχει τα φόντα να μονομαχήσει με
τον ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ και τον
ευνοϊκά ισοζυγισμένο ΤΤΟΜΑΣ
ΒΙΡΤΟΥΟΖΟ. Από τα υπόλοιπα
άλογα ξεχωρίζει ο πανέτοιμος
πλέον ΙΜΙΓΚΡΕΗΣΙΟΝΟΦΙΣΕΡ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ είναι σε εξαι-
ρετική φόρμα και διεκδικεί με αξιώ-
σεις τη νίκη. Βασικότεροι αντίπαλοί
του η μαχητική ΕΝΑΡΕΤΗ και ο ευ-
νοϊκά ισοζυγισμένος ΒΙΤΤΗΣ ΑΝ-
ΤΩΝΗ. Αουτσάιντερ προβάλλει -
παρά την αποχή του- ο γηραιός αλ-
λά ανεπανάληπτος ΕΣΤΑΠΛΗΣΤ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΔΕΥΚΙΟΣ τρέχει σε πολύ προσιτό
όμιλο και στο μίλι έχει τον πρώτο λό-
γο. Θέση στους πρώτους διεκδικούν

οι ικανοί ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ και
ΧΑΠΙΠΙ ΧΑΛΕΠΙΝΟ. Από τα υπόλοιπα
άλογα ξεχωρίζουν ελαφρά οι ΑΝ-
ΝΟΥΝΑΚΙ και ΚΟΣΜΙΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ

Η ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ, παρά τα κιλά
της, είναι ικανή στον προσιτό όμιλο
να φτάσει πρώτη στο τέρμα. Σημαν-
τικότερος αντίπαλός της ο ανερχό-
μενος ΑΡΑΔΙΠΠΑΚΗΣ. Πολύ υπο-
λογίσιμος είναι και ο ΚΟΣΤΝΕΡ. Να
μην αγνοηθεί ο ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ είναι σε πολύ κα-
λή φόρμα και, με ευνοϊκό χάντι-
καπ, μπορεί να επιστρέψει στις νί-
κες. Αμειβόμενη θέση διεκδικούν
ο εξαιρετικά φορμαρισμένος
ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ και ο δυναμικός
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ. Αουτσάιντερ προ-
βάλλει η ανανεωμένη ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ είναι σε πολύ
καλή φόρμα και διεκδικεί με πρώ-
τη τύχη τη νίκη. Βασικότερος αντί-
παλός της προβάλλει ο πανέτοι-
μος ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΣ. Ο ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ
στη μέρα του μπορεί να αιφνιδιά-

σει. Για το τέτρακαστ οι πολύπειροι
ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΜΑΝ και ΛΕΒΕΝΤΗΣ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ

Η ΑΘΑΝΑΣΣΑ έδειξε βελτίωση
στην τελευταία κούρσα της και
στοχεύει στον αιφνιδιασμό. Βασι-
κότεροι αντίπαλοί της ο φορμαρι-
σμένος ΑΝΤΙΦΥΜΟΣ και η γρή-
γορη ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ. Αου-
τσάιντερ προβάλλει η ικανή στον
όμιλο ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ. Για το τέ-
τρακαστ ο ανερχόμενος ΡΕΣΙΤΑΛ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΜΕΝΙΠΠΟΣ προέρχεται από νί-
κη και ακόμη καλύτερος μπορεί να
συνεχίσει νικηφόρα. Σε άνοδο εί-
ναι η ΡΙΒΕΡΣΟΦΜΠΑΠΥΛΟΝ και
θα πρωταγωνιστήσει. Αμειβόμενη
θέση διεκδικούν η ξεκούραστη
ΣΑΝΤΑ ΣΑΝΤΗ και ο φιλότιμος
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣ. Να μην
αγνοηθεί ο ιδιόρρυθμος ΟΡΤΕΝΣ.

ΠΑΡΟΛΙ ΠΟΝΗΡΑ

2-4 1-7
3-2 5-5
6-1 6-3

7-7

1η Ιπποδρομία Ωρα: 03:00 μμ 1500 μέτρα

1 ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ ( 2) Κ. Καποδίστριας [+] 59.5

2 ΣΑΠΡΙΝΑ ( 5) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.5

3 ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ( 7) Α. Π. Μιτσίδης [+] 57.0

4 ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ( 1) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.0

5 ΜΥΡΡΗΝΗ (10) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 55.5

6 ΤΖΙΕΗΚΟΠ ( 3) Ολ. Γεωργίου [+] 55.0

7 ΙΜΙΓΚΡΕΗΣΙΟΝΟΦΙΣΕΡ ( 9) Κ. Α. Ιωάννου [+][%] 54.5

8 ΤΟΦΙΝΙΑ ( 4) Γ. Μεσιήτης [+] 51.5

9 ΡΑΜΙΝΑ ( 6) Στ. Κλεόπα 49.5

10 ΤΤΟΜΑΣ ΒΙΡΤΟΥΟΖΟ ( 8) Β. Α. Αδάμου [+] 49.0

2η Ιπποδρομία Ωρα: 03:30 μμ 1500 μέτρα

1 ΕΣΤΑΠΛΗΣΤ ( 5) Μ. Κ. Πέππος [+] 62.0

2 ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟΣ ( 1) Ολ. Γεωργίου [#] 58.0

3 ΕΝΑΡΕΤΗ ( 7) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.0

4 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ ( 3) Χ. Λ. Ανδρέου 56.5

5 ΝΙΚΑΡΧΟΣ ( 6) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.0

6 ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ( 2) Κ. Καποδίστριας [+] 52.0

7 ΒΙΤΤΗΣ ΣΜΑΗΛ ( 4) Γ. Ευτυχίου [+] 49.0

3η Ιπποδρομία Ωρα: 04:00 μμ 1600 μέτρα

1 ΚΟΣΜΙΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ( 9) Α. Ν. Ιωάννου [+] 61.5

2 ΔΕΥΚΙΟΣ ( 2) Κ. Καποδίστριας [+] 61.0

3 ΧΑΠΙΠΙ ΧΑΛΕΠΙΝΟ ( 5) Β. Α. Αδάμου 57.5

4 ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ (10) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.0

5 ΑΝΟΥΝΝΑΚΙ ( 8) Χ. Χατζηπαναγιώτου [#] 56.0

6 ΣΚΑΗ ( 1) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.0

7 ΜΠΕΝΧΟΥΡΙΤΑ ( 4) Κ. Α. Ιωάννου [#] 52.0

8 ΚΑΖΑΚ ΡΟΟΥΖ ( 7) Γ. Ευτυχίου [#] 49.0

9 ΜΑΝΑΜΟΝΟΜΙΑ ( 6) Γ. Σταυρινίδης [#] 49.0

10 ΣΟΥΗΤ ΚΑΤ ( 3) Ι. Μεσιήτης [+] 49.0

4η Ιπποδρομία Ωρα: 04:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΚΟΥΗΝ ΡΟΟΥΖ ( 3) Ολ. Γεωργίου [+] 62.0

2 ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ ( 8) Π. Λ. Ανδρέου [+] 60.5

3 ΚΟΣΤΝΕΡ ( 7) Κ. Καποδίστριας [+] 57.5

4 ΑΡΑΔΙΠΠΑΚΗΣ ( 4) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.0

5 ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ ( 9) Γ. Μεσιήτης [+] 53.5

6 ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (10) Π. Αθανασίου [+] 51.0

7 ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ ( 6) Στ. Κλεόπα 49.0

8 ΦΕΡΕΛΠΙΣ ( 5) Π. Καράμανος (μ) [+] 49.0

5η Ιπποδρομία Ωρα: 05:00 μμ 1600 μέτρα

1 ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ ( 4) Ρ. Τσιακκούρας 61.0

2 ΡΕΤ ΣΑΝ ( 1) Κ. Καποδίστριας 58.5

3 ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ (GB) ( 2) Π. Λ. Ανδρέου 55.0

4 ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ ( 7) Μ. Κ. Πέππος 55.0

5 ΧΑΒΑΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ ( 5) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.0

6 ΕΑΡ ΛΕΙΤΥ ( 3) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.0

7 ΧΑΒΑΗ ΝΤΟΥΚΑ ( 6) Ι. Μεσιήτης [+] 52.0

8 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ( 8) Γ. Σταυρινίδης [+] 50.0

6η Ιπποδρομία Ωρα: 05:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ ( 6) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

2 ΝΑΓΚΙΝΙ ( 3) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.0

3 ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ ( 5) Π. Αθανασίου [+] 56.0

4 ΒΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ( 8) Α.Α. Αθανασίου [+] 53.5

5 ΤΑΣΟΥΛΙΤΣΑ (10) Π. Λ. Ανδρέου [+] 53.5

6 ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΣ ( 4) Χ. Λ. Ανδρέου 52.5

7 ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΜΑΝ ( 9) Μ. Κωνσταντίνου [#] 51.0

8 ΣΕΗ ( 7) Ι. Μεσιήτης [+] 51.0

9 ΛΕΒΕΝΤΗΣ (11) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

7η Ιπποδρομία Ωρα: 06:00 μμ 1200 μέτρα

1 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΦΙΕΣΤΑ ( 4) Α. Ν. Ιωάννου [+] 59.0

2 ΡΕΣΙΤΑΛ (11) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.5

3 ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ( 6) Ολ. Γεωργίου [+] 58.0

4 ΜΑΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ ( 9) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.0

5 ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ (IRE) ( 1) Γ. Σταυρινίδης [+] 57.5

6 ΜΙΚΡΗ ΜΑΡΙΑ ( 7) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 57.0

7 ΑΘΑΝΑΣΣΑ (10) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 56.5

8 ΑΝΤΙΦΥΜΟΣ ( 8) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.0

9 ΚΑΝΤΑΦΗΣ ΡΗΒΕΗΝΤΖΕΡ ( 5) Π. Λάος [+] 55.5

10 ΦΥΛΑΣ (12) Π. Λ. Ανδρέου [+] 55.5

11 ΖΑΜΠΙΑ ΚΟΥΗΝ ( 3) Κ. Καποδίστριας 54.0

12 ΕΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ ( 2) Β. Α. Αδάμου [+] 53.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.0 κιλά.

8η Ιπποδρομία Ωρα: 06:30 μμ 1200 μέτρα

1 ΠΙΚΛΗΣ ( 2) Χρ. Χριστοφόρου [+] 63.5

2 ΜΕΝΙΠΠΟΣ ( 5) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.5

3 ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ ( 9) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.0

4 ΟΡΤΕΝΣ ( 7) Α. Ν. Ιωάννου [+][%] 56.0

5 ΣΑΝΤΑ ΣΑΝΤΗ (8) Γ. Σταυρινίδης 55.5

6 ΚΕΗΤΥ ΠΕΡΥ (11) Γ. Ευτυχίου [+] 55.0

7 ΡΙΒΕΡΣΟΦΜΠΑΠΥΛΟΝ(10) Κ. Καποδίστριας [+] 55.0

8 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣ ( 4) Π. Αθανασίου 54.5

9 ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ ( 6) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 54.5

10 ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ ( 3) Μ. Α. Αριστοδήμου [#] 53.0

11 ΛΟΥΧΡΗ (12) Β. Α. Αδάμου [&] 49.0

30Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤοΠρόγραμμαυπόκειταισεαλλαγές.ΣτοιχήματαγίνονταιδεκτάμόνομετοΕπίσημοΠρόγραμματηςΛέσχης.ΣτοίχημαΤέτρακαστλειτουργείσε ιπποδρομίεςμεέξιήπερισσότεραάλογα.*Καθυστερεί

στηνΑφετηρία**ΚαθυστερείκαιπαραμένειστηνΑφετηρία [+]ΤοάλογοθατρέξειμεΠαρωπίδες [#]ΤοάλογοθατρέξειμεΓούνιναΠαραγνάθια. [@]ΤοάλογοθατρέξειμεΚαλύπτραΚεφαλής.
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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

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι
που πραγματοποιήθηκε στο "Κίτιον" στη
Λάρνακα, η Πετρολίνα ΑΕΚ επικράτησε
του ΑΠΟΕΛ με 87-79 στον τρίτο αγώνα
της σειράς για την τελική φάση του Πρω-
ταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κατη-
γορίας, και πήρε προβάδισμα στις νίκες
με 2-1. Οι δύο ομάδες τα έδωσαν όλα
μέσα στο παρκέ, διεκδικώντας μέχρι το
τέλος τη νίκη, με το παιχνίδι να οδηγείται
στην παράταση, με την Πετρολίνα ΑΕΚ
να ανεβάζει στροφές και να φεύγει με τη
νίκη. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Πρί-
μοζ Μπρέζετς με 24 πόντους (7 ριμπά-

ουντ, 4 ασίστ), ενώ διακρίθηκαν επίσης
οι Τόρεϊ Τομάς (19 πόντοι, 4 τρίποντα, 5
ριμπάουντ, 4 ασίστ), Βλάντιμιρ Ντάσιτς
(17 πόντοι, 1 τρίποντο, 13 ριμπάουντ, 5
ασίστ) και Τόμισλαβ Πέτροβιτς (15 πόντοι,
1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ). Από
την πλευρά του ΑΠΟΕΛ ξεχώρισαν οι
Βασίλης Κούνας με 14 πόντους (3 τρί-
ποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Μπράν-
τον Μόμπλεϊ με 19 πόντους (7 ριμπάουντ,
2 ασίστ). Οι δύο ομάδες θα τα πούνε
ξανά στις 18 Απριλίου στο "Λευκόθεο".

Σήμερα, στις 18:00 ο Κεραυνός θα
αντιμετωπίσει στην έδρα του την ΕΝΠ. 

Έκανε το 2-1 η ΑΕΚ 

Η «δυναστεία» του Sabbianco Απόλλωνα
συνεχίζεται. Οι «γαλάζιες» κέρδισαν στην
20η και τελευταία αγωνιστική του πρω-
ταθλήματος ΟΠΑΠ Α Κατηγορίας Γυ-
ναικών την Τεχνοοικία ΑΕΚ με 3-0 και
εξασφάλισαν τον τέταρτο συνεχόμενο
τίτλο πρωταθλήματος. Πλέον ο αγώνας
της BetOnAlfa ΑΕΛ με την Ανόρθωση
σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, έχει πλέον
χαρακτήρα γοήτρου. Συνήθεια που έγινε
λατρεία αποτελεί για τις κοπέλες του
Sabbianco Απόλλωνα η κατάκτηση τίτ-
λων. Οι «γαλάζιες» του Γιάννη Γιαπάνη
στον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Γυναικών Α Κατηγορίας κέρδι-
σαν στην παρουσία 700 θεατών την Τε-

χνοοικία ΑΕΚ με 3-0 σετ σε 1 ώρα και
16 λεπτά και κατέκτησαν τον τέταρτο
συνεχόμενο τίτλο. Η ομάδα της Λεμεσού
ολοκλήρωσε τη σεζόν με 49 βαθμούς
και πλέον βλέπει το νταμπλ και τον τελικό
κυπέλου με την Ανόρθωση στις 21 Απρι-
λίου.  Η Τεχνοοικία ΑΕΚ τερμάτισε στην
3η θέση με 38 βαθμούς. Η Τεχνοοικία
ΑΕΚ στα αρχικά στάδια του σετ αιφνιδίασε
τις επίδοξες πρωταθλήτριες και προ-
ηγήθηκε με 04-08 με κορυφαία την
Μουντρίτσκαγια. Ακολούθως, ο Sab-
bianco Απόλλων ανασυντάχθηκε και
προηγήθηκε με 16-11 και 21-14, για
να κερδίσει το σετ σε 24 λεπτά με 25-
17, γράφοντας το 1-0. Φουριόζος μπήκε

ο Sabbianco Απόλλων στο δεύτερο σετ,
μη αφήνοντας περιθώρια στις «κιτρινο-
πράσινες» με συνέπεια να προηγηθεί
08-01. Οι «γαλάζιες» συνέχισαν στον
ίδιο ρυθμό και διατήρησαν τη διαφορά
στα ίδια επίπεδα προηγούμενες με 16-
08. Το δεύτερο σετ ήταν «γαλάζιο» με
τον Sabbianco Απόλλωνα να αυξάνει
σε 21-12 και να τελειώνει το σετ με 25-
17 σε 23 λεπτά. Στο τρίτο σετ ο αγώνας
ήταν ανταγωνιστικός κυρίως μέχρι τα
μέσα του παιχνιδιού 16-14. Ακολούθως
ο Sabbianco Απόλλων με ντεμαράζ και
σερί 05-02 προηγήθηκε 21-16 και πήρε
τη νίκη τίτλου με 25-20, κερδίζοντας με
3-0 σετ. Την απονομή στην αρχηγό του

Sabbianco Απόλλωνα Σοφία Μανίταρου
έκανε ο πρόεδρος της ΚΟΠΕ Δρ Μιχάλης
Κρασιάς μαζί με το μέλος του Δ.Σ. του
ΚΟΑ Στέλιο Στυλιανού.
Sabbianco ΑΠΟΛΛΩΝ (Γ. ΓΙΑΠΑΝΗΣ):

Ιορδάνους, Σπύρου, Χουντίμα, Μανίτα-
ρου, Αγκούλο, Λαβρούκ - Λίμπερο: Λε-
ωνίδου.
Τεχνοοικία ΑΕΚ (Λ. ΧΟΛΟΣΙ): Ιωάννου,
Σκοτ, Κέζου, Μουντρίτσκαγια, Ντούγκαν,
Στυλιανού - Λίμπερο: Μοσφιλιώτη -Αλ-
λαγές: Τσαγγαρίδου, Σολωμονίδου.

Το ΘΟΪ Αυγόρου τερμάτισε στην 6η
θέση με 27 βαθμούς, αφού στον τελευταίο
αγώνα της σεζόν κέρδισε την Αναγέννηση
Δερύνειας με 3-0 σετ.

«Γαλάζια» δυναστεία στις γυναίκες
Ο Sabbianco Απόλλων κέρδισε τον τέταρτο συνεχόμενο τίτλο πρωταθλήματος
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ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Κωστής Σταυρινίδης

Τη νίκη που ισοδυναμεί με σωτηρία
κυνηγά σήμερα η Καρμιώτισσα κόντρα
στον Άρη στο «Τσίρειο». Η ομάδα του
Πολεμιδιών με νίκη θα ξεφύγει έξι βαθ-
μούς από τον σημερινό της αντίπαλο
και θα εκτοξεύσει τη διαφορά από τη

Δόξα στους 9. Αυτό θα της δώσει το
απαραίτητο μαξιλαράκι ασφαλείας ενόψει
της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος. 

Η ομάδα του Λιάσου Λουκά γνωρίζει
ότι το έργο της θα είναι πάρα πολύ δύ-
σκολο, αφού ο Άρης «καίγεται» για βαθ-
μούς, όμως, με όπλο την καλή της ψυχο-
λογία και το γεγονός ότι στα προηγούμενα
φετινά παιγνίδια με τους «πράσινους»
ήταν καλύτερη, θα τα δώσει όλα για το

τρίποντο.  Ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλή-
ματα δεν υπάρχουν για τον προπονητή
της ομάδας Λιάσο Λουκά. Επέστρεψε
από το εξωτερικό ο Λοκόμπε, ο οποίος
είχε χάσει το προηγούμενο παιγνίδι,
μιας και έφερε στον κόσμο η γυναίκα
του ένα κοριτσάκι, ο Ταραλίδης είναι
έτοιμος μετά τον τραυματισμό του και
θα μοναδικός απόντας θα είναι και πάλι
ο Μανογιάν. 

Θέλει τη νίκη σωτηρίας 
Να αυξήσει τη διαφορά και να βάλει τις βάσεις για την παραμονή 

ΕΡΜΗΣ

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες θέλει
ο Ερμής στον σημερινό αγώνα με τον
Εθνικό Άχνας. Δύσκολη αποστολή,
όμως για τους «φτεροπόδαρους» η πα-
ραμονή στην πρώτη θέση της βαθμο-
λογίας του ομίλου είναι επιτακτική
ανάγκη. Θέλουν να διατηρήσουν τη
διαφορά των τεσσάρων βαθμών από
τη Νέα Σαλαμίνα, ενώ παράλληλα εάν
τους δοθεί η ευκαιρία να την αυξήσουν.
Αναμένουν από τους ποδοσφαιριστές
ότι θα ανεβάσουν περισσότερο στροφές.

Θέλουν να υλοποιήσουν τον στόχο
τους, που θα δώσει την ευκαιρία να
γεμίσει το ταμείο του Συλλόγου με 50
χιλιάδες ευρώ, που είναι το έπαθλο
για την πρωτιά του ομίλου. 

Πολλά τα προβλήματα
Στον αγωνιστικό τομέα είναι πολλά τα
προβλήματα. Ο Πιμ Μπάουμαν, ο
οποίος υπέστη ρήξη χιαστών, δεν υπο-
λογίζεται. Όπως και ο Νικόλας Αλεξίου
που έχει πρόβλημα στον τετρακέφαλο.
Εκτός θα είναι και οι τιμωρημένοι Κότο
Παγιές και Κέζου. Στα ευχάριστα είναι
ότι ο Μπενγκά ξεπέρασε το πρόβλημα
που αντιμετώπιζε.  

Να δώσει συνέχεια 

ΕΘΝΙΚΟΣ

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Ο Εθνικός Άχνας θέλει, στον σημερινό
αγώνα (17:00) με τον Ερμή, να πάρει το
μοναδικό ζητούμενο, τη  νίκη. Δεν θέλουν
να έχουν την παραμικρή απώλεια για
να μην μπλεχθούν σε περιπέτειες. Η
διαφορά από τη Δόξα είναι στους εφτά
βαθμούς. Είναι σημαντική, όμως εάν
χάσει και άλλο έδαφος τότε θα υπάρξει
ανησυχία. Υπάρχει αρκετός δρόμος ακό-
μη και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

Έτσι ο Εθνικός θέλει απέναντι στον Ερμή
να παρουσιαστεί με το καλύτερο αγωνι-
στικό του πρόσωπο και να πάρει τη
νίκη. Σίγουρα η αποστολή θα είναι δύ-
σκολη, όμως υπάρχει πίστη και αισιο-
δοξία ότι η ομάδα θα μπορέσει να πάρει
αυτό που θέλει. Η επιδίωξη είναι η
ομάδα να επανέλθει στις επιτυχίες και
να έχει την καλύτερη δυνατή παρουσία
μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. 

Στον αγωνιστικό τομέα, επιστρέφει
ο Κατσιαράβα που δεν αγωνίστηκε στο
παιχνίδι με τη Δόξα, όμως δύσκολα
θα προλάβει ο Πιντσέλι.

Nα μη δώσει το δικαίωμα 

Κωστής Σταυρινίδης

Τα ψέματα τελείωσαν για τον Άρη. Το
σημερινό παιγνίδι με την Καρμιώτισσα
έχει χαρακτήρα «τελικού» για την ομάδα
του Νικόλα Μαρτίδη και δεν υπάρχει
άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης. Μετά
τις δύο σερί ήττες από Εθνικό και Ερμή,
ο Άρης κόλλησε στους 30 βαθμούς και

είναι στο συν 3 από τη Δόξα, η οποία
βρίσκεται στην τελευταία θέση. Το τρί-
ποντο σήμερα είναι απαραίτητο για να
ελπίζουν οι «πράσινοι» της Λεμεσού
πως δεν θα μπλεχθούν σε περιπέτειες.

Ο Νικόλας Μαρτίδης θα έχει τους
Μαραγκουδάκη και Αλβάρες στη διάθεσή
του, οι οποίοι εξέτισαν την τιμωρία τους,
όχι όμως και τον Φράγκο που συμπλήρωσε
δύο κίτρινες κάρτες και είναι τιμωρημένος.

Εκτός πλάνων από ακόμη ένα παιχνίδι
θα μείνει ο Αουρέλιο, όπως και ο Παναγή
που υποβλήθηκε σε επέμβαση στους
προσαγωγούς. Δεν υπολογίζεται φυσικά
ούτε και ο Σκούρτης. Ο τεχνικός της λεμε-
σιανής ομάδας θα παρατάξει τους καλύ-
τερούς του ποδοσφαιριστές, αυτούς που
θα κρίνει ότι είναι οι πιο κατάλληλοι, έτσι
ώστε η ομάδα του να παρουσιαστεί πανέ-
τοιμη και να πάρει τη νίκη. 

Τα ψέματα τελείωσαν 
Είναι «τελικός» ο σημερινός αγώνας για την ομάδα του Νικόλα Μαρτίδη 

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΟΜΙΛΟΥ

Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά Βαθμοί

1. ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30 22 5 3 67 18 71

2. ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 30 19 7 4 63 25 64

3. Α.Ε.Κ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 30 18 8 4 60 26 62

4. ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 30 17 7 6 44 26 58

5. ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30 16 6 8 59 41 54

6. ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 30 11 9 10 42 32 42

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β' ΟΜΙΛΟΥ 

Όνομα Ομάδας Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά Βαθμοί

1. ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 30 12 5 13 42 49 41

2. ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 30 10 7 13 28 39 37

3. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 30 9 7 14 49 56 34

4. ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 30 9 6 15 38 62 33

5. ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 30 8 6 16 38 56 30

6. ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 30 7 6 17 29 46 27

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Τετάρτη,  12.04.2017 / 16:00

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΕΛ

Στάδιο: Γ.Σ.Π.

Διαιτητής: Μασιάς Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κυριάκου Αγγέλα

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

4ος Διαιτητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

Παρατηρητής Διαιτησίας: Παπαβαρνάβα Μιχάλης

Τετάρτη, 12.04.2017 / 18:00

ΑΕΚ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στάδιο: ΑΕΚ ARENA

Διαιτητής: Νικολάου Γιώργος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Καλησπέρας Νίκος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Νεόφυτος

Παρατηρητής Διαιτησίας: Γεωργίου Ανδρέας

Πέμπτη,  13.04.2017 / 16:00

ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΠΟΕΛ

Στάδιο: ΤΣΙΡΕΙΟ

Διαιτητής: Σωτηρίου Λούκας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Βίκτωρος Σωτήρης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Αναστασίου Ιωάννης

Παρατηρητής Διαιτησίας: Γερασίμου Παναγιώτης

B' ΟΜΙΛΟΣ

Τετάρτη, 12.04.2017 / 17:00

ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας - ΕΡΜΗΣ Αραδίππου

Στάδιο: ΔΑΣΑΚΙ ΤΗΣ ΑΧΝΑΣ

Διαιτητής: Ορθοδόξου Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χρίστου Αριστείδης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

4ος Διαιτητής: Νικολαΐδης Χρίστος

Παρατηρητής Διαιτησίας: Τσαγγάρης Μάριος

Τετάρτη,  12.04.2017 / 17:00

ΑΡΗΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών

Στάδιο: ΤΣΙΡΕΙΟ

Διαιτητής: Τράττου Λεόντιος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Μαρίνου Μιχάλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

4ος Διαιτητής: Δημητρίου Βασίλης

Παρατηρητής Διαιτησίας: Δημητρίου Ανδρέας

Πέμπτη, 13.04.2017 / 16:00

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς

Στάδιο: DIMCO / ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Διαιτητής: Αθανασίου Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σπανός Χριστάκης

4ος Διαιτητή: Ψευδιώτης Κώστας

Παρατηρητής Διαιτησίας: Ξάνθου Ανδρέας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ CYTA 2016-2017
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΠΛΕΪ-ΟΦ) 

Σκόρερ Τέρματα

1. ΝΤΑΡΜΠΙΣΑΪΑΡ 21

2. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 18

3. ΖΕΛΑΓΙΑ 15

4. ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ 14

5. ΚΑΤΣΙΑΡΑΒΑ 13

6.  ΠΑΠΟΥΛΗΣ 13

7. ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ 11

8. ΑΡΟΥΑΜΠΑΡΕΝΑ 11

9. ΜΑΡΤΙΝΣ 11

10. ΑΛΒΕΣ 11

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Α' ΟΜΙΛΟΣ 6η Αγωνιστική

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΟΜΟΝΟΙΑ 17:00 Α.Ε.Κ. 

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

ΑΠΟΕΛ 16:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 18:00 ΑΕΛ 

Β' ΟΜΙΛΟΣ 6η Αγωνιστική

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 16:00 ΔΟΞΑ 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 18:00 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 

ΑΡΗΣ 19:00 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Με μοναδικό απόντα τον Τζούνιορ, η
ΑΕΛ αντιμετωπίζει σήμερα στο ΓΣΠ την
Ομόνοια, σε ένα πολύ σημαντικό παιγνίδι,
αφού πιθανή νίκη της θα σημαίνει αυτό-
ματα και «κλείδωμα» της πρώτης 4άδας.
Αυτό θα της δώσει τη δυνατότητα στη
συνέχεια να κυνηγήσει την αμέσως πιο
πάνω θέση, που δίνει αυτόματα ευρω-
παϊκό εισιτήριο. Σίγουρα το έργο της λε-
μεσιανής ομάδας είναι πάρα πολύ δύ-
σκολο, αφού οι αγώνες της στο ΓΣΠ απο-
τελούν τη «μαύρη τρύπα» της, όμως με
την ορμή που έχει πάρει από τα τελευταία
επιτυχημένα αποτελέσματα υπάρχει αι-
σιοδοξία ότι θα τα καταφέρει σήμερα και
θα επιστρέψει στη Λεμεσό με τους βαθ-
μούς της νίκης στις αποσκευές της. 

Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ δούλεψε όσο
μπορούσε με τους παίκτες του, έτσι ώστε
να παρουσιαστούν πανέτοιμοι για την ανα-
μέτρηση. Είναι ο 4ος αγώνας της μέσα σε
δέκα ημέρες, άρα είναι λογικό να υπάρχει
κούραση, την οποία θα προσπαθήσει να
διαχειριστεί η λεμεσιανή ομάδα, έτσι ώστε
να φθάσει στον στόχο της που είναι η νίκη.
Μάλιστα, ο Πορτογάλος τεχνικός προσπά-
θησε να δώσει επιπλέον κίνητρο στους
παίκτες του για τον σημερινό αγώνα, τονί-
ζοντάς τους ότι η κακή τους παράδοση στο
ΓΣΠ πρέπει να σπάσει. Μελέτησε αρκετά
τον σημερινό αντίπαλο της ομάδας του, το-
νίζοντας στους παίκτες του τι θα πρέπει να
προσέξουν και τι να εκμεταλλευτούν για
να πάρουν το τρίποντο. Λογικά, η επιστροφή
του Πίτι από την τιμωρία του θα δώσει τη
δυνατότητα στον κ. Μπαλταζάρ να «πει-
ράξει» και σήμερα το σχήμα του. Ο τεχνικός

της λεμεσιανής ομάδας σκέφτεται να την
παρατάξει με σχηματισμό 4-2-3-1 στο ΓΣΠ.
Τερματοφύλακας θα είναι ο Ρόμο. Δεξιά ο
Αϊρόσα και αριστερά ο Φορτούνα. Στο κέν-
τρο της άμυνας θα αγωνιστούν οι Λαφράνς
και Μιτρέα. Στη μεσαία γραμμή θα είναι
οι Σοάρες και Νικολάου ως αμυντικοί
μέσοι, με τον Πίτι μπροστά τους. Στα φτερά
θα είναι οι Γεωργιάδης και Μέσκα και
στην κορυφή της επίθεση ο Αρουαμπαρένα.
Λόγω της ημέρας, δεν αναμένεται μεγάλος
αριθμός φίλων της ΑΕΛ να βρεθεί στο ΓΣΠ.
Σίγουρα οι ποδοσφαιριστές του κ. Μπαλταζάρ
θα νιώσουν τη στήριξη των πιστών οπαδών
τους που θα κάνουν το ταξίδι για την πρω-
τεύουσα έτσι ώστε να στηρίξουν την ομάδα
τους στην προσπάθειά της να πάρει ένα
πολύ σημαντικό τρίποντο. 

Αϊρόσα-Φορτούνα
Σε μιαν άλλη εξέλιξη, ο Μάρκο Αϊρόσα
θα κληθεί τις επόμενες ημέρες για να
ανανεώσει το συμβόλαιό του με την
ΑΕΛ και για τη νέα χρονιά, αφού οι εμ-
φανίσεις του φέτος είναι πολύ καλές.
Αν ο Αγκολέζος αμυντικός παραμείνει
και στη νέα περίοδο, τότε, θα συμπλη-
ρώσει 7ετία στην Κύπρο και τη Λεμεσό.
Ταυτόχρονα, στην ΑΕΛ θέλουν να κρα-
τήσουν στην ομάδα και τον Νούριο
Φορτούνα για τη νέα περίοδο. Ο πο-
δοσφαιριστής είναι δανεικός από την
Μπράγκα και η λεμεσιανή ομάδα έχει
όψιον αγοράς, αρκετά υψηλή, η οποία
κυμαίνεται στις 450.000-500.000 ευρώ.
Στην ΑΕΛ δεν βιάζονται και περιμένουν
να δουν αν η ομάδα θα εξασφαλίσει
ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν ναι, είναι πι-
θανόν να προχωρήσουν στην απόκτησή
του, αφού θα είναι μια καλή επένδυση
για το μέλλον.

Με διπλό «καπαρώνει» την 4η θέση
Φορμαρισμένοι οι «Λέοντες», που κατεβαίνουν αποφασισμένοι στη Λευκωσία

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Για να διατηρήσει πιθανότητες για την 4η
θέση, που ίσως δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο,
η Ομόνοια πρέπει σήμερα να κερδίσει
την ΑΕΛ. Ακόμη και με ισοπαλία, έστω
και αν θα είναι στο -4 με πέντε αγώνες να
απομένουν, οι πιθανότητές της θα είναι
ελάχιστες. Και για βαθμολογικούς λόγους
και κυρίως γιατί δεν πείθει ότι μπορεί να
πάρει αποτελέσματα. Απέχει έτσι και αλλιώς
σε δυναμικότητα από τις άλλες μεγάλες
ομάδες, ενώ δεν δείχνει στο γήπεδο και τα
στοιχεία που μπορούν να σμικρύνουν τη
διαφορά ποιότητας. Η σημερινή αντίπαλός
της είναι σε ανοδική πορεία, σε αντίθεση
ακριβώς με τους «πράσινους». Πολλά, δε,
έχουν αλλάξει από την αναμέτρηση των
δύο ομάδων πριν από μερικές εβδομάδες.
Η Ομόνοια είχε επιβληθεί με 4-1 στην
πιο πειστική της εμφάνιση στη χρονιά.
Αλλά τότε το κλίμα ήταν καλύτερο, υπήρχε
ο Σέρινταν (μεγάλη η απώλειά του) και η
ομάδα της Λεμεσού ήταν στα χειρότερά
της. Έτσι, για να καταφέρουν να επιβληθούν
και να κατακτήσουν τη νίκη, οι «τριφυλ-
λοφόροι» θα πρέπει να εμφανιστούν αλ-
λαγμένοι. Πρέπει να πιάσουν τις μάξιμουμ
στροφές που διαθέτει ο κινητήρας τους.
Σε απόδοση, διάθεση, επινόηση, καθαρό
μυαλό, αποτελεσματικότητα. Όσα δεν είχαν
οι πλείστοι κόντρα σε Απόλλωνα και ΑΠΟ-
ΕΛ. Στην εξίσωση πρέπει να μπουν γόητρο
και αξιοπρέπεια, ακόμη και από παίκτες
που νιώθουν ότι δεν θα παραμείνουν στη
νέα χρονιά. Άλλωστε είναι η απόδοσή
τους που κρίνει και την πορεία τους. Ίσως
μάλιστα οι έξι εναπομείναντες αγώνες να
είναι και ένα κριτήριο, αν δείξουν όσα
πρέπει. Ήδη σπατάλησαν μερικές ευκαιρίες. 

Πιθανολογούνται αλλαγές στην 11άδα.

Όχι πολλές, έτσι και αλλιώς οι επιλογές
είναι περιορισμένες, αλλά πρέπει οι Φρέν-
τμπεργκ και Ιωακείμ να κάνουν κάποιο
μπόλιασμα. Ο Μαργκάσα το πάλεψε στο
αριστερό άκρο της επίθεσης την Κυριακή,
αλλά δεν είναι η φυσική του θέση. Έτσι
και αλλιώς, αναγκάστηκε πολλές φορές
να κλείσει προς το κέντρο για να δώσει
βοήθειες. Λογικά ο Πορτογάλος θα επι-
στρέψει στον άξονα, μένει να δούμε ποιον
θα εκτοπίσει στην 179η συμμετοχή του
με τη φανέλα της Ομόνοιας. Δεν απο-
κλείεται να δούμε στην 11άδα και τον
Φιλιώτη. Παναγή, Βύντρα, Άρνασον, Κα-
τελάρης, Χριστοφή και Ντάρμπισαϊαρ
έχουν δεδομένη θέση στην ομάδα. 

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού
θα φτάσει η προσέλευση του κόσμου.
Φυσιολογικά δεν πιστεύει και δεν έχει
διάθεση. Ήταν άλλωστε χαρακτηριστικό
ότι μερικές μέρες πριν, σε αιώνιο ντέρμπι,
δεν εξάντλησε 2.200 εισιτήρια.   

Στα «σκαριά» με «Τζίμη»
Αμ μη τι άλλο, μέσα στο γκρίζο φόντο που
υπάρχει αυτές τις μέρες στην Ομόνοια,
υπάρχει και κάτι ευχάριστο. Αφορά τον Δη-
μήτρη Χριστοφή. Οι διαπραγματεύσεις ανά-
μεσα στον διεθνή παίκτη και στη Διοίκηση
μπαίνουν όλο και πιο βαθιά και, σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις, είναι θέμα ημερών να
κλείσει και ν' ανακοινωθεί μια πολυετής
συμφωνία. Στην Ομόνοια θεωρούν τον Χρι-
στοφή ως το θεμέλιο αλλαγής και αναδό-
μησης που θα αλλάξει την πορεία της ομάδας.
Η συμφωνία με τον Πάμπο Χριστοδούλου
και η προοπτική αλλαγής λειτούργησε θετικά
και στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Που από
τη μία ήξερε πως ο κόσμος της ομάδας
έκανε πολλά για να πετύχει την επιστροφή
του και τον στήριξε μέχρι να επανέλθει δρι-
μύτερος, κι από την άλλη έβλεπε άλλη μία
χρονιά να πηγαίνει στράφι. 

Τελευταία ευκαιρία για 4άδα και αποδείξεις
Μονόδρομος η νίκη για την Ομόνοια, επιτακτική η βελτίωση σε όλους τους τομείς
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Ίδια φιλοσοφία και ίδιος στόχος
Χωρίς τη βαθμολογική πίεση, η Ανόρθωση πάει για το διπλό στο «ΑΕΚ Αρένα» 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και
τις καλές εμφανίσεις θέλει σήμερα η Ανόρ-
θωση στον εκτός έδρας αγώνα της με την
ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της β' φάσης
του πρωταθλήματος. Η «Κυρία» προέρχεται
από τη μεγάλη νίκη επί του Απόλλωνα, η
οποία συνδυάστηκε και από πολύ καλή
απόδοση. Στον σημερινό αγώνα, θα μπορούσε
κάποιος να ισχυριστεί ότι το άγχος είναι στην
ομάδα της ΑΕΚ. Αυτή είναι η ομάδα που
έχει στόχο στη β' φάση, όμως και η Ανόρθωση
θέλει να διατηρήσει τις καλές στροφές που
πήρε ενόψει των αναμετρήσεων του κυπέλ-
λου. Μια νίκη της Ανόρθωσης θα αποτελέσει
ντοπάρισμα ψυχολογικό και απίστευτη ικα-
νοποίηση στις τάξεις του κόσμου.  Και επειδή,
όπως αναφέρει και μια παροιμία, «τρώγοντας
ανοίγει η όρεξη», θέλει να διπλασιάσει τις
νίκες της σε ντέρμπι. Για να το πετύχει αυτό,
θα πρέπει να παρουσιαστεί εξίσου καλή,
όπως στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Να
διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία, πάθος, δύναμη,
θέληση, αποτελεσματικότητα και συγκέν-
τρωση για να φτάσει στους τρεις βαθμούς. Η
προετοιμασία της Ανόρθωσης ολοκληρώ-
θηκε χθες το απόγευμα. Ο Ρόνι Λέβι σε
έναν ακόμη αγώνα μετρά απουσίες. Δεν
θα έχει στη διάθεσή του τον Κόπριβετς
λόγω τιμωρίας και τους τραυματίες Αγκιλάρ
και Κολούνγκα. Αντίθετα επιστρέφει από
τιμωρία ο Μίτροβιτς. Σε σχέση με τον αγώνα
με τον Απόλλωνα, το αρχικό σχήμα ανα-

μένεται να έχει μια αλλαγή. Ο Σιβού θα
πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας με τον
Καλδερόν να μένει στον πάγκο - στη μεσαία
γραμμή θα αγωνιστεί ο Μίτροβιτς.  Ο Ισ-
ραηλινός προπονητής αναμένεται πως θα
παρατάξει την ομάδα του με τον Παπαδό-
πουλο κάτω από τα δοκάρια. Στο δεξί άκρο
της άμυνας θα είναι ο Γκάμπριελ. Στο αρι-
στερό άκρο της άμυνας θα αγωνιστεί ο
Σάντος. Στο κέντρο της άμυνας το δίδυμο
Σιβού και Ερέρο. Στη μεσαία γραμμή ο
Ζοάο Βίκτορ ως ανασταλτικό χαφ. Μπροστά
του η δυάδα Μίτροβιτς και Ρούμπεν Ράγιος.
Στο δεξί φτερό της μεσαίας γραμμής ο Ολι-
βέιρα και στο αριστερό ο Καρλίτος. Στην
κορυφή της επίθεσης θα πάρει θέση ο
Καμπρέρα. 

Το 63ο ντέρμπι
Στον τομέα της προϊστορίας, ο σημερινός
αγώνας είναι το 63ο ντέρμπι μεταξύ των
δυο ομάδων σε πρωτάθλημα και κύ-
πελλο. Η Ανόρθωση μετρά 26 νίκες, η
ΑΕΚ 16, ενώ 20 αγώνες έληξαν ισόπαλοι.
Η τελευταία νίκη της «Κυρίας» εκτός
έδρας στον θεσμό του πρωταθλήματος
ήταν στις 12/5/2013 με 0-1. 

Απέχουν οι οργανωμένοι
Οι ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης δεν
θα έχουν σήμερα τη στήριξη των οργα-
νωμένων οπαδών της ομάδας. Η από-
φαση αυτή πάρθηκε για δυο λόγους -
λόγω της τιμής του εισιτηρίου που ορί-
σθηκε στα 20 ευρώ αλλά και του γεγονός
ότι δεν δέχονται να γίνει ταυτοποίηση. 

Κερδίζει ή χάνεται
Με την πλάτη στον τοίχο οι «κιτρινοπράσινοι» φιλοξενούν την Ανόρθωση σ' ένα ντέρμπι που θα κρίνει πολλά

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Παιχνίδι - σταθμός είναι το σημερινό
της ΑΕΚ με την Ανόρθωση. Σταθμός,
όχι μόνο για το φετινό πρωτάθλημα
ίσως και για το μέλλον της. Το μέλλον
της στην Ευρώπη, αλλά και το μέλλον
της σαν μεγάλη ομάδα που θέλει να
γίνει. Ναι, η ΑΕΚ μεγάλωσε αλλά ακόμη
δεν έχει ωριμάσει τόσο, για να έχει τις
εμπειρίες εκείνες, για να κερδίσει πρω-
τάθλημα. Δεν τις λείπουν πολλά, αλλά
σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια της
λείπουν τα βασικά. Εκτός από τον κόσμο,
δηλαδή, που είναι το πιο βασικό για μια
ομάδα, για να κάνει πρωταθλητισμό,
της έλειψε κατά πολύ αυτά τα τρία χρόνια
η σταθερότητα. Και μέσα σε ένα ενε-
νηντάλεπτο, αλλά κυρίως μέσα σε ένα
πρωτάθλημα. Τη μια χρονιά δεν χάνει
βαθμό εύκολα από τις μικρομεσαίες
ομάδες και με συνοπτικές διαδικασίες
τους «καθαρίζει» και την άλλη χρονιά
χάνει από αυτές οκτώ βαθμούς. Χάνει
επίσης βαθμούς στο τέλος των αγώνων.
Λείπει δηλαδή η συγκέντρωση και σε
κάποιες περιπτώσεις οι φυσικές δυνά-
μεις. Και σε κάποια παιχνίδια «κλειδιά»,
εκεί που αν τα κέρδιζε θα πλησίαζε κο-
ρυφή ή θα έπιανε κορυφή δεν είχε συ-
νέπεια. Τα τελευταία, όμως, χρόνια η
ομάδα αυτή συνεχίζει να φτιάχνεται για
μεγάλα πράγματα. Μέσω αυτής της προ-
σπάθειας η ομάδα της Λάρνακας είχε
και τις ευκαιρίες της να πανηγυρίσει
και κάποιο τίτλο. Αυτός ήταν αν θυμάστε
και ο στόχος, ο οποίος τέθηκε από τη δι-
οίκηση το καλοκαίρι που μας πέρασε.
Η ΑΕΚ δεν μπορεί κανένας να πει ότι
από αυτήν την τριετία βγαίνει χαμένη,
αν δεν πάρει κάποιο τίτλο, που το πιο
πιθανό είναι να μην πάρει. Κερδισμένη
θα είναι. Κερδισμένη με τις τρεις κατά
σειρά χρονιές στην Ευρώπη, αν τα κα-
ταφέρει και φέτος. Και εδώ είναι που
θέλουμε να καταλήξουμε. Στη σημαντι-

κότητα του σημερινού ντέρμπι με την
Ανόρθωση. Οι «κιτρινοπράσινοι» επι-
βάλλεται να το κερδίσουν και αν τα κα-
ταφέρουν θα κάνουν ένα αποφασιστικό
βήμα, για να είναι και το ερχόμενο κα-
λοκαίρι στην Ευρώπη. Αν δεν εξασφα-
λίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, τότε η κατά-
σταση από του χρόνου, όσον αφορά το

μπάτζετ και τον προγραμματισμό, θα
γίνει ακόμη πιο δύσκολη. 

Με τρεις σημαντικές απουσίες
Όταν μια ομάδα θέλει να πρωταγωνιστεί,
τότε δεν πρέπει να ρίχνει καμία ματιά
στο απουσιολόγιο της και να ασχολείται
μόνο με τους διαθέσιμους παίκτες που

διαθέτει το ρόστερ. Όταν όμως απου-
σιάζουν μαζί Τρισκόφσκι, Λαμπάν και
Λαρένα από την ΑΕΚ, τότε υπάρχει
πρόβλημα. Δεν είπαμε ότι ο Ιμανόλ
Ιδιάκεθ δεν θα βρει τις λύσεις, όμως οι
διαφορές θα είναι μεγάλες. Αν λείπει
ένας από τους τρεις ή ακόμα και οι
δυο, όπως στην προηγούμενη αγωνι-

στική, το κενό τους δεν θα φανεί και
τόσο, αλλά τώρα απουσιάζουν και οι
τρεις. Ίσως αυτήν τη φορά να δούμε
βασικό και τον Τομάς για πρώτη φορά
μετά τον τραυματισμό του, μαζί με τον
Μπόλιεβιτς και τον Ακοράν. Στις υπό-
λοιπες θέσεις δεν αναμένονται αλλαγές
από τον Βάσκο τεχνικό.
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ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Παρά τις ατυχίες με τους Γκίε και Μπεν-
τόγια, παρά την ήττα στη Λάρνακα και
την αύξηση της διαφοράς από την κορυφή
στους 7 βαθμούς, στον Απόλλωνα δεν τα
βάζουν κάτω και προετοιμάζονται έτσι
ώστε να παρουσιαστούν πανέτοιμοι στον
αυριανό αγώνα με μοναδικό στόχο τη
νίκη. Οι «κυανόλευκοι» του Σωφρόνη
Αυγουστή είναι αποφασισμένοι να δώσουν
ό,τι έχουν και δεν έχουν αύριο στο γήπεδο,
να κερδίσουν το ντέρμπι, να μειώσουν τη
διαφορά και στα τελευταία πέντε παιγνίδια
να παίξουν τα ρέστα τους για να διεκδι-
κήσουν τον τίτλο μέχρι τέλους. 

Η αρχική στεναχώρια έδωσε τη θέση
της στην αποφασιστικότητα και όλοι στην
«κυανόλευκη οικογένεια» θέλουν να
κερδίσουν για να αφιερώσουν τη νίκη
στους άτυχους ποδοσφαιριστές της ομά-
δας. Ο Απόλλωνας ολοκληρώνει το από-
γευμα την προετοιμασία του. Ο Σωφρόνης
Αυγουστή δούλεψε με τους παίκτες του
τόσο στο αγωνιστικό πλάνο όσο και στον
τομέα της ψυχολογίας, αφού σε παιγνίδια
σαν το αυριανό είναι πολύ σημαντικό
να έχουν καθαρό μυαλό για να φέρουν
σε πέρας την αποστολή τους.

Οι επιστροφές των Σακκέτι και Σεμεδό
αυξάνουν τις λύσεις για τον προπονητή
του Απόλλωνα στη μεσαία γραμμή. Ένα
ερώτημα είναι σε ποια θέση θα αγωνιστεί
ο Χάμπος Κυριάκου. Λογικά θα παίξει
στην άμυνα δίπλα στον Βινίσιους, αφού
στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου
είχε προβλήματα αμυντικά ο Απόλλωνας.
Αν συμβεί αυτό, τότε για τη θέση δίπλα
από τον Σακκέτι στη μεσαία γραμμή

υπάρχουν δύο επιλογές. Η μια του Σεμέδο
που είναι ξανά διαθέσιμος και η άλλη
του Ζοάο Πέδρο, ο οποίος στον αγώνα με
την Ανόρθωση έπαιξε για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα ως 8άρι, δίπλα δηλαδή
από τον αμυντικό μέσο. Σε περίπτωση
που επιλεχθεί ο Πέδρο, τότε θα επιστρέψει
στο αρχικό σχήμα ο Σαρδινέρο. Ο τεχνικός
του Απόλλωνα θα έχει και πάλι σημαντικές
απουσίες, αφού εκτός θα είναι ο τιμωρη-
μένος Ρομπέρζ, οι Γκίε, Μπεντόγια, ο ανέ-
τοιμος Μακρίδης και ο τραυματίας Αγγελή. 

«Κλειδί» ο Ντα Σίλβα
Στον Απόλλωνα περιμένουν ότι θα επι-
στρέψει στις καλές εμφανίσεις ο Άλεξ
Ντα Σίλβα, ο καλύτερος ίσως παίκτης
της ομάδας φέτος. Η αλήθεια είναι πως
ο 33χρονος άσος στα τελευταία δύο παι-
γνίδια ήταν πίσω σε απόδοση, όμως
είναι και αυτός αποφασισμένος να επα-
νέλθει στα γνωστά του επίπεδα για να
οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. 

Οι «κυανόλευκοι» της Λεμεσού γνω-
ρίζουν καλά ότι αύριο το έργο τους θα

είναι πάρα πολύ δύσκολο, όμως είναι
αποφασισμένοι να συνεχίσουν το καλό
σερί που έχουν απέναντι στην ομάδα
της Λευκωσίας, τόσο στο «Τσίρειο» όσο
και συνολικά. Οι «κυανόλευκοι» μετρούν
6 νίκες, 6 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες
στα τελευταία 14 παιγνίδια τους κόντρα
στην ομάδα της Λευκωσίας, ενώ μέσα
στο «Τσίρειο» μετρούν 5 νίκες, 2 ισοπα-
λίες (εκ των οποίων η μια στον ημιτελικό
όταν πήρε την πρόκριση στα πέναλτι)
και μόλις μια ήττα στις τελευταίες 8 ανα-

μετρήσεις.

Υπενθύμιση για τον κόσμο
Σε μιαν άλλη εξέλιξη, ο Απόλλωνας
υπενθυμίζει στον κόσμο πως το Εισιτήριο
Διαρκείας τους ισχύει για όλους τους
εντός έδρας αγώνες της δεύτερης φάσης.
Αύριο θα είναι κλειστό ολόκληρο το
κάτω διάζωμα λόγω τιμωρίας που επέ-
βαλε ο Αθλητικός Δικαστής και έτσι οι
φίλοι της ομάδας θα παρακολουθήσουν
την αναμέτρηση από το πάνω διάζωμα. 

Η τελευταία ευκαιρία για τίτλο
Η ομάδα του Αυγουστή ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το αυριανό ντέρμπι, έχοντας στο μυαλό μόνο το τρίποντο 

ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου

Κόντρα στην Ομόνοια, η νίκη του ΑΠΟΕΛ
χαρακτηρίστηκε «μισός τίτλος» από τους
ανθρώπους της ομάδας. Στο αυριανό
παιγνίδι με τον Απόλλωνα στο «Τσίρειο»,
αν η ομάδα του Κρίστιανσεν καταφέρει
να δραπετεύσει με το τρίποντο, τότε η
κατάσταση θα είναι μη ανατρέψιμη, ειδικά
αν ευνοήσει και το αποτέλεσμα της ΑΕΚ
που αντιμετωπίζει σήμερα την Ανόρθωση. 

Με τη διαφορά στους επτά και εννέα
βαθμούς αντίστοιχα από τις δύο επόμενες
ομάδες που ακολουθούν, γίνεται εύκολα
αντιληπτό πως, μέχρι το φινάλε του πρω-
ταθλήματος, κουμάντο κάνει ο ΑΠΟΕΛ.
Όλα εξαρτώνται από τα πόδια των δικών
του ποδοσφαιριστών, οι οποίοι προετοι-
μάζονται για το αυριανό ντέρμπι, με μο-
ναδικό σκεπτικό να κάνουν το μεγαλύτερο
βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου.

Η νίκη επί της αιώνιας αντιπάλου,
αν και δεν συνοδεύτηκε με ποιοτικό
ποδόσφαιρο, επανέφερε την ηρεμία
και το καλό κλίμα στις τάξεις της ομάδας
και, πλέον, πάει με τις καλύτερες προ-
ϋποθέσεις στη Λεμεσό. Πάντως εύκολο
δεν θα είναι και φαίνεται από τα δύο
αποτελέσματα της κανονικής περιόδου,
καθώς ο ΑΠΟΕΛ δεν κέρδισε την ομά-
δα της Λεμεσού. Και ο βαθμός δυσκο-
λίας του αυριανού αγώνα γίνεται με-
γαλύτερος, αφού τα αγωνιστικά προ-
βλήματα αυξήθηκαν. Πέραν των μό-
νιμων τραυματιών Εφραίμ και Βινίσι-
ους, η τεχνική ηγεσία δεν υπολογίζει
στην παρουσία του Μερκή, που απο-
χώρησε τραυματίας από το αιώνιο
ντέρμπι, ενώ αμφίβολες είναι οι συμ-
μετοχές των Αλωνεύτη και Εμπεσίλιο.
Από την άλλη, επιστρέφει στις επιλογές

ο Γιάννης Γιαννιώτας που εξέτισε την
ποινή του και το πιθανότερο είναι να
πάρει φανέλα βασικού.

Στα της ενδεκάδας, για ακόμα μια
φορά ο Τόμας Κρίστιανσεν δεν φανέρωσε
τις σκέψεις του. Η προετοιμασία των παι-
κτών είναι πολύ σύντομη, καθώς άρχισε
χθες και ολοκληρώνεται σήμερα. Η λο-
γική λέει πως η διάταξη της ομάδας θα
παραμείνει ίδια, ωστόσο αναμένεται να
προκύψουν ορισμένες αλλαγές προσώ-

πων. Ο Αστίθ θα πάρει τη θέση του
τραυματία Μερκή, ενώ ο Γιαννιώτας τη
θέση του Εμπεσίλιο. Απ' εκεί και πέρα,
οι άλλες εννέα θέσεις θα καλυφθούν
από τους Βάτερμαν, Λάγο, Μιλάνοφ,
Ιωάννου, Μοράις, Κάνιας, Μπερτόλιο,
Βάντερ και Σωτηρίου. 

Τα 1.300 εισιτήρια που αναλογούν
στους φίλους του ΑΠΟΕΛ για το αυριανό
παιγνίδι είναι ελάχιστα για να καλύψουν
τις ανάγκες της προπώλησης. Τόσος θα

είναι ο αριθμός των πορτοκαλί στις κερ-
κίδες του γηπέδου της Λεμεσού το από-
γευμα της Μεγάλης Πέμπτης. 

Συνεχίζονται τα σενάρια για Πιέρο
Τελειωμό δεν έχουν τα δημοσιεύματα
στο εξωτερικό που θέλουν αρκετές ομά-
δες να ενδιαφέρονται για την απόκτηση
του Πιέρου Σωτηρίου. Το τελευταίο εμ-
πλέκει στο παιγνίδι και την Κοπεγχάγη.
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η πρωταθλή-

τρια Δανίας ετοιμάζει μπάσιμο για τον
24χρονο επιθετικό, τον οποίο παρακο-
λούθησαν αρκετές φορές στα ευρωπαϊκά
παιγνίδια και ειδικά στα δύο ματς απέναντι
στον ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα, ο Πιέρος είχε
σκοράρει στον αγώνα του ΓΣΠ. Τους τε-
λευταίους μήνες κυκλοφόρησαν δημο-
σιεύματα που ήθελαν ομάδες από την
Αγγλία, τη Γερμανία και φυσικά από την
Ελλάδα να ενδιαφέρονται για την από-
κτησή του. 

Έτοιμοι ν' αγγίξουν το πολυπόθητο
Για το μεγαλύτερο βήμα προετοιμάζονται οι ποδοσφαιριστές του Κρίστιανσεν, ενόψει του αυριανού ντέρμπι στο «Τσίρειο»
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Ξεκινούν σήμερα τα ημιτελικά του κυ-
πέλλου Ελλάδας με τα πρώτα παιχνίδια
στον δρόμο προς τον τελικό της διοργά-
νωσης, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 6
Μαΐου. Η αυλαία των ημιτελικών θ' ανοί-
ξει στη «Λεωφόρο», όπου ο Παναθη-
ναϊκός θα υποδεχθεί στο «Θ. Νικολαΐδης»
τον ΠΑΟΚ και θέλει να κάνει το πρώτο
βήμα για την πρόκριση στον τελικό.

Τις αποφάσεις για την ενδεκάδα που
θα χρησιμοποιήσει στον πρώτο ημιτελικό
του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη
«Λεωφόρο», που θα διεξαχθεί λίγες ημέ-
ρες μετά το 3-0 υπέρ της ομάδας του για
το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι έχει πάρει
ο Βλάνταν Ίβιτς. Τα ερωτηματικά είναι
λίγα και ο Σέρβος τεχνικός θα προβεί σε
λιγοστές αλλαγές στο αρχικό σχήμα -
συγκριτικά με τις επιλογές που έκανε
την Κυριακή- και θα διαφοροποιήσει
κάπως τη διάταξη. 

Το πιθανότερο σενάριο είναι να αγω-
νιστεί ο Στέλιος Μαλεζάς δίπλα στον
Χοσέ Κρέσπο. Αριστερά θα είναι ο Μαρίν
Λέοβατς και δεξιά ο Λέο Μάτος. Στο
τέρμα λογικά θα χρησιμοποιηθεί ο Ζέλικο
Μπρίκιτς. Το σχήμα θα είναι 4-3-3, με
ένα εξάρι. Ο Χοσέ Κάνιας θα επιστρέψει
στο αρχικό σχήμα και μπροστά τους θα
είναι οι Εβγκένι Σακχόφ και Γκόικο Τσί-

μιροτ. Φαβορί για τα «φτερά» είναι οι
Κάμπος και Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, ενώ
στην κορυφή θα παίξει ο Ευθύμης Κου-
λούρης και όχι ο Στέφανος Αθανασιάδης
που ξεκίνησε την Κυριακή. Ο Ρόμπιν
Λουντ δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες
του στον πρώτο ημιτελικό του Παναθη-
ναϊκού με τον ΠΑΟΚ στη «Λεωφόρο».

Ο Φινλανδός μέσος ταλαιπωρείται
από διάστρεμμα και ο Μαρίνος Ουζου-
νίδης δεν μπορεί να τον υπολογίζει για
το αυριανό ματς με τον «Δικέφαλο».

Είναι, πλέον, απίθανο ο Ρόμπιν Λουντ
να βρίσκεται στην αποστολή του Πανα-
θηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Τη Μεγάλη Πέμπτη θα διεξαχθεί ο
άλλος ημιτελικός, με τον Ολυμπιακό να
φιλοξενεί στο «Καραϊσκάκης» την ΑΕΚ,
σ' ένα ματς χωρίς ασφαλή προγνωστικά.
Η ομάδα του Πειραιά στοχεύει στο
νταμπλ, ενώ για τον «Δικέφαλο» η διορ-
γάνωση του κυπέλλου είναι ο μεγάλος
στόχος για διάκριση στη φετινή σεζόν. 

Σήμερα 

19:00 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

19:30 Ολυμπιακός-ΑΕΚ

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν 26 (ΑΕΚ-Ολυμπια-

κός) και 27 Απριλίου (ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός).

Μάχη για το πρώτο βήμα
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό κυπέλλου 

Μια έκρηξη τριών «εκρηκτικών μηχα-
νισμών» στο λεωφορείο που μετέφερε
την ποδοσφαιρική ομάδα της Μπορούσια
Ντόρτμουντ προκάλεσε τον τραυματισμό
ενός ποδοσφαιριστή της γερμανικής
ομάδας, λίγο πριν από την έναρξη του
χθεσινού προημιτελικού αγώνα του
Τσάμπιονς Λιγκ ανάμεσα στην Ντόρ-
τμουντ και τη Μονακό, που ήταν προ-
γραμματισμένος να διεξαχθεί με ώρα
έναρξης στις 21:45.

Η διοίκηση της γερμανικής ομάδας
ανακοίνωσε ότι ο αγώνας θα πραγματο-
ποιηθεί σήμερα, Τετάρτη στις 19:45. «Το
λεωφορείο ξεκίνησε από το ξενοδοχείο
που διέμενε η ομάδα στη δυτική πόλη
της Γερμανίας για να φτάσει στο γήπεδο,
διανύοντας μια απόσταση περίπου δέκα
χιλιομέτρων, όταν τρεις εκρηκτικοί μη-
χανισμοί πυροδοτήθηκαν», τόνισε στο
Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος
της αστυνομίας, ο Γκούναρ Βόρτμαν.
Όπως σημείωσε, τα παράθυρα του λεω-
φορείου έσπασαν από την έκρηξη και
κάποιος μέσα στο όχημα τραυματίστηκε,
χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα
Bild και το βρετανικό δίκτυο BBC, ο τραυ-
ματίας είναι ο 26χρονος διεθνής αμυντικός
της Ντόρτμουντ Μαρκ Μπάρτα που έχει
τραυματιστεί στο χέρι και μεταφέρθηκε
σε νοσοκομείο. Η διοίκηση της ομάδας
ανακοίνωσε ότι λίγο μετά την αναχώρηση
του λεωφορείου από το ξενοδοχείο με
προορισμό το γήπεδο σημειώθηκε ένα
«περιστατικό». Το λεωφορείο της ομάδας
υπέστη ζημιές σε δύο σημεία. Με στρα-
τηγική... αλά Παρί Σεν Ζερμέν, η Γιου-
βέντους συνέτριψε 3-0 την Μπαρσελόνα
στο Τορίνο κι έκανε άλμα προς τα ημι-
τελικά του Champions League, αφού
παρότι η ρεβάνς της 19ης Απριλίου
είναι βέβαιο ότι θα διεξαχθεί ενώπιον
ενός «κολασμένου» κοινού στη Βαρκε-
λώνη, η φανέλα της πρωταθλήτριας Ιτα-
λίας είναι πολύ βαριά και η κλάση της
ως ομάδας ανάλογη.

Οι Ιταλοί άσκησαν πολύ μεγάλη πίε-
ση από το πρώτο σφύριγμα της αναμέ-
τρησης, με προφανή στόχο να φτάσουν
στο γρήγορο γκολ. Αφού, λοιπόν, προ-
ειδοποίησαν στο 3’, με τον Ιγκουαΐν να
παίρνει την κεφαλιά, στέλνοντας την
μπάλα πάνω στον Τερ Στέγκεν, άνοιξαν

το σκορ στο 7’ με εξαιρετικό γκολ του
Ντιμπάλα, που εκτέλεσε αστραπιαία στη
γωνία του Γερμανού τερματοφύλακα με
τεχνικό αριστερό σουτ.

Στο 21’  ο Μπουφόν βρήκε την μπάλα
όσο χρειαζόταν, για να τη στείλει κόρνερ
στο πλασέ του Ινιέστα, σε μαγική πάσα
του Μέσι, ενώ ένα λεπτό αργότερα ήταν
και πάλι ο Ντιμπάλα που νίκησε για
δεύτερη φορά τον Τερ Στέγκεν με εν κι-
νήσει αριστερό σουτ, κι ας ήταν η κατοχή
σε εκείνο το σημείο στο 68%-32% για
τους Καταλανούς.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρσελόνα
βγήκε για να παίξει, επιτέλους, ποδόσφαιρο
και στο 47’ ο Μέσι έχασε μεγάλη ευκαιρία,
πλασάροντας δίπλα από το δοκάρι του
Μπουφόν. Στο 55’ όμως ο Κιελίνι, ύστερα

από εκτέλεση κόρνερ, έπιασε την κεφαλιά,
η μπάλα χτύπησε πρώτα στο δεξί δοκάρι
κι εν συνεχεία κατέληξε στα δίχτυα των
Ισπανών για το τελικό 3-0 και το game
over για την «Μπάρτσα», που πλέον χρει-
άζεται άλλο ένα ποδοσφαιρικό θαύμα για
να προκριθεί.

Συνεχίζεται το θέαμα
Σε κλασική αναμέτρηση των ευρωπαϊ-
κών κυπέλλων έχει εξελιχθεί το Μπά-
γερν-Ρεάλ Μαδρίτης. Σίγουρα η πιο κλα-
σική στα χρονικά του κυπέλλου πρωτα-
θλητριών, αφού οι δύο ομάδες έχουν
τεθεί αντιμέτωπες στην κορυφαία δια-
συλλογική διοργάνωση 22 φορές στο
παρελθόν με τους Βαυαρούς να έχουν
11 νίκες και τους «μερένγκες» εννέα.

Σε νοκ άουτ αγώνες όμως, η ισορρο-
πία είναι απόλυτη: από 9 νίκες και από
5 προκρίσεις η κάθε μια, αφού οι δύο
παραπάνω επιτυχίες της Μπάγερν, ση-
μειώθηκαν το 2000 σε όμιλο από τον
οποίο προκρίθηκαν αμφότερες και συ-
ναντήθηκαν αργότερα στους ημιτελικούς.
Μόλις δύο ματς έχουν λήξει ισόπαλα. 

Χωρίς τον Κέβιν Γκαμεϊρό θα αγω-
νιστεί και πάλι η Ατλέτικο Μαδρίτης,
στον σημερινό πρώτο προημιτελικό του
Champions League με τη Λέστερ στο
«Βιθέντε Καλντερόν». Ο Γάλλος επιθετικός
δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον τραυματι-
σμό που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες
δύο εβδομάδες και παραμένει για τέταρτο
διαδοχικό παιχνίδι εκτός πλάνων του
Ντιέγκο Σιμεόνε, που λογικά θα χρησι-

μοποιήσει ξανά τον Φερνάντο Τόρες ως
παρτενέρ του Αντουάν Γκριζμάν στην
επιθετική γραμμή της ομάδας του.

Στον αντίποδα, ο Αργεντινός τεχνικός
θα έχει αυτήν τη φορά στη διάθεσή του
τον συμπατριώτη του, Νίκο Γκαϊτάν, ο
οποίος επανήλθε σήμερα στις προπο-
νήσεις και συμπεριλήφθηκε στη 18άδα.
Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός είχε τραυ-
ματιστεί στο πόδι, ενόσω βρισκόταν στην
Αργεντινή με την εθνική του ομάδα.

Χθες

Γιουβέντους- Μπαρσελόνα

(7', 22' Ντιμπαλά, 54' Κιελίνι)

Σήμερα

Ντόρτμουντ - Μονακό 19:45

Μπάγερν- Ρεάλ 21:45

Ατλέτικο - Λέστερ 21:45

Σήμερα στις 19:45 η σέντρα του αγώνα - Η Γιουβέντους νίκησε 3-0 την Μπαρσελόνα 

Αναβολή λόγω έκρηξης στο Ντόρτμουντ-Μονακό!

39•bw_39-39_inn  13/04/17  23:58  Page 39


	33•cmyk_33-33_inn
	34•bw_34-34_inn
	35•bw_35-35_inn
	36•bw_36-36_inn
	37•bw_37-37_inn
	38•bw_38-38_inn
	39•bw_39-39_inn

