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Οι προβολείς είναι στραμμένοι στο Τσίρειο, εκεί όπου ο Απόλλω-

νας υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ. Οι γηπεδούχοι, που βρίσκονται στο

-7 από την κορυφή, δεν έχουν περιθώρια απώλειας βαθμών εάν

θέλουν να συνεχίσουν να «στοχεύουν» στον τίτλο. Από την άλλη,

οι «γαλαζοκίτρινοι» γνωρίζουν πολύ καλά ότι εάν δραπετεύσουν

με το διπλό, τότε θα κάνουν το πιο αποφασιστικό βήμα για κατά-

κτηση του πέμπτου σερί πρωταθλήματος. 

ΣΕΛΙΔΑ » 37

Βήμα Ευρώπης
Η ΑΕΚ εκμεταλλεύθηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα στην
επανάληψη και με γκολ του Χαραλαμπίδη πήρε το ζητούμενο
με αντίπαλο την Ανόρθωση, έφτασε στους 65 βαθμούς, πέρασε
στη δεύτερη θέση και ξέφυγε από την ΑΕΛ στο +7. 
ΣΕΛΙΔΑ » 35

Έμεινε ζωντανή 
Η Ομόνοια δεν είχε άλλη επιλογή απέναντι στην ΑΕΛ, παρά μόνο
τη νίκη, και τα κατάφερε. Οι «πράσινοι», με τέρματα των Χριστοφή
και Ντάρμπισαϊαρ,  πήραν τους τρεις βαθμούς (2-1) και μείωσαν
από την τέταρτη θέση στον πόντο, που υπό προϋποθέσεις οδηγεί
στην Ευρώπη.
ΣΕΛΙΔΑ » 36
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Ν.ΣαΛαΜΙΝα

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Να επανέλθει στις νίκες και στην προ-
σπάθεια που καταβάλλει για την κατά-
κτηση της πρώτης θέσης του β' ομίλου,
η οποία παρέχει χρηματικό έπαθλο
50.000, στοχεύει η Ν.Σαλαμίνα στον
σημερινό της εντός έδρας αγώνα με τη
Δόξα. Η ισοπαλία του Ερμή της δίνει
την ευκαιρία να τον πλησιάσει στους
δύο βαθμούς.  Οι «ερυθρόλευκοι» προ-
έρχονται από την ήττα με την Καρμιώ-
τισσα, η οποία συνοδεύτηκε και με μέ-

τρια εμφάνιση, όμως, αν θέλουν να πε-
τύχουν τον στόχο τους σήμερα πρέπει
να βελτιωθούν, για να κατακτήσουν
τους τρεις βαθμούς. Έτσι και αλλιώς σε
κάθε αγώνα κρίνονται και ο προπονητής
και αρκετοί παίκτες σε σχεση με την
επόμενη χρονιά. Η προετοιμασία της
Νέας Σαλαμίνας ολοκληρώθηκε χθες
με τον προπονητή Αντόνιο Κονσεϊσάο
να μετρά δυο επιστροφές και δυο απου-
σίες. Συγκεκριμένα στη διάθεσή του
βρίσκονται οι Νικόλας Εγγλέζου και
Ρούμπεν Μπριζίντο, ενώ εκτός απο-
στολής είναι ο Τσίνα λόγω τιμωρίας
και ο Τσαμπούρης λόγω τραυματισμού. 

Υπάρχουν τα κίνητρα για
τους «Ερυθρόλευκους»

Δoξα

Κώστας�Αθανασίου�

Η επιστροφή στις νίκες είναι αυτοσκο-
πός για τη Δόξα στο σημερινό παιχνίδι
με τη Νέα Σαλαμίνα στο «Αμμόχωστος».
Η ισοπαλία με τον Εθνικό ήταν πισω-
γύρισμα, η χθεσινή νίκη του Άρη άνοιξε
τη διαφορά και η Δόξα οφείλει να κερ-
δίσει, να μείνει στο -3 από την ομαδα
της Λεμεσού και να πάει, επίσης, στο -
3 απο την Καρμιώτισσα. Ο Σάββας
Πουρσαϊτίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση
στην αμυντική συμπεριφορά, προκει-
μένου να μην παρουσιάσει τις σοβαρές
αδυναμίες που έδειξε στον προηγού-

μενο αγώνα. Από εδώ και μπρος κάθε
λάθος θα στοιχίζει διπλά και τριπλά
και επιβάλλεται να διορθωθεί η κατά-
σταση πριν να είναι αργά. Υπάρχουν,
όμως, δύο σημαντικές απουσίες στα
μετόπισθεν. Οι Σεράν Πόλο και Λεο-
νάρντο είναι τιμωρημένοι και έτσι υπο-
χρεώνουν την τεχνική ηγεσία να ανα-
ζητήσει λύσεις ανάγκης. 

Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι
η επάνοδος του Αλεξάντερ Νέγκρι
κάτω από τα δοκάρια. Σε μια περίοδο
που ο Ευαγόρας Χατζηφραγκίσκου εί-
ναι ντεφορμέ, η επιστροφή του Βραζι-
λιάνου τερματοφύλακα στην εντεκάδα
θεωρείται επιβεβλημένη. Εκτός λόγω
τραυματισμού βρίσκεται και ο Σάντσεζ. 

Είναι μονόδρομος η νίκη

ΕΘΝΙΚΟΣ 1
(77΄ Κυπριανού)

ΕΡΜΗΣ 1
(90΄+1΄ Μαρτίνιουκ)

Ο Εθνικός έφτασε μια ανάσα μακριά
από το τρίποντο που θα τον απομάκρυνε
από τις περιπέτειες, ωστόσο ο Μαρτίνιουκ,
με γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων, στέρησε τη χαρά της νίκης από
την προσφυγική ομάδα. Ο Εθνικός είχε
προηγηθεί στο σκορ με τέρμα του Κυ-
πριανού στο 77’, αλλά δεν μπόρεσε να
το διαφυλάξει, με τον τερματοφύλακα
Μπογκατίνοφ να έχει σαφέστατα ευθύνη
αφού «κρέμασε» την ομάδα του με το
γκολ που δέχθηκε από μακρινή από-
σταση, έχοντας λανθασμένη τοποθέτηση.
Η ατάκα του τεχνικού του Εθνικού στην
διάσκεψη Τύπου που ήταν και η μονα-
δική τα λέει όλα: «Χάσαμε δυστυχώς
δύο βαθμούς», αρκέστηκε να πει ο Λι-
θουανός προπονητής. 

Έτσι, ο Εθνικός έχει πλέον 35 βαθμούς,
δύο περισσότερους από Άρη και Καρ-
μιώτισσα που ακολουθούν. Αν η Δόξα
κερδίσει σήμερα θα ανέβει στους 30,
κάτι που αναγκάζει τους ποδοσφαιριστές
της προσφυγικής ομάδας να παραμεί-
νουν στην... πρίζα ενόψει της συνέχειας.
Ο Ερμής με τον βαθμό παρέμεινε επι-

κεφαλής του δεύτερου γκρουπ, έχοντας
42 βαθμούς. Με την επανέναρξη του
πρωταθλήματος, η ομάδα της Άχνας θα
υποδεχθεί την Καρμιώτισσα και ο Ερμής
θα φιλοξενήσει τη Δόξα. 

Στα της χθεσινής αναμέτρησης, το
παιγνίδι ήταν πολύ μέτριο, χωρίς πολλές
φάσεις. Στο πρώτο μέρος ο Εθνικός ήταν
καλύτερος, δημιούργησε κάποιες καλές
στιγμές, ωστόσο δεν μπόρεσε να σκοράρει.
Στην επανάληψη η εικόνα ήταν πανο-
μοιότυπη, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να

προηγηθούν στο 77ο λεπτό, αλλά ο Μαρ-
τίνιουκ με ψηλοκρεμαστή εκτέλεση φά-
ουλ ισοφάρισε στις καθυστερήσεις.

Εθνικός: Μπογκατίνοφ, Αράμπαλ (63’
Σικάρσκι), Κιπιάνι (44’ Ιλουρίτζε), Κα-
τσαράβα, Ενέσκου, Κυπριανού, Φιλίποφ,
Κρατσούνοφ, Αρέστη, Ντόβνια, Ζελάγια.
Ερμής: Στυλιανού, Ντε Μέλο, Αρτάμπε,
Μαρτίνιουκ, Μασίνουα, Χριστοφή, Ψάλ-
της, Γκραντίν (90’+1’ Μπενγκά), Λίλλης
(87’ Ανδρέου), Κυπριανού, Αντωνίου.

Έχασε την ευκαιρία να ξεγνοιάσει ο Εθνικός 
Δέχθηκε το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2016-17

BAΜΟΛΟΓΙΑ A' ΓΚΡΟΥΠ

1  ΑΠΟΕΛ 30 22 5 3 67-18 71

2  Α.Ε.Κ 31 19 8 4 61-26 65

3  ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 30 19 7 4 63-25 64

4  ΑΕΛ 31 17 7 7 45-28 58

5  ΟΜΟΝΟΙΑ 31 17 6 8 61-42 57

6  ΑΝΟΡΘΩΣΗ 31 11 9 11 42-33 42

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ΓΚΡΟΥΠ 

B' ΓΚΡΟΥΠ

1  ΕΡΜΗΣ 31 12 6 13 43-41 42

2  ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 30 10 7 13 28-39 37

3  ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 31 9 8 14 49-56 35

4  ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 31 9 6 16 40-65 33

5  ΑΡΗΣ 31 9 6 16 41-58 33

6  ΔΟΞΑ 30 7 6 17 29-46 27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α΄ΓΚΡΟΥΠ

Ομόνοια-ΑΕΛ 2-1

ΑΕΚ-Ανόρθωση 1-0

Απόλλων-ΑΠΟΕΛ (16:00)

Β΄ΓΚΡΟΥΠ

Εθνικός-Ερμής 1-1

Άρης-Καρμιώτισσα 3-2

Νέα Σαλαμίνα- Δόξα (16:00)

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Σάββατο, 22 Απριλίου

16:00 Ερμής - Δόξα

17:00 Ομόνοια - ΑΕΚ

18:00 Εθνικός - Καρμιώτισσα

19:00 Άρης - Νέα Σαλαμίνα

Κυριακή, 23 Απριλίου 

16:00 ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση

18:00 Απόλλων - ΑΕΛ

ΑΡΗΣ 3
(28΄ Βέλνα, 72΄ Ροζτέριο, 87΄ Μαραγκουδάκης)

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 2
(32΄ Ροτζέριο αυτογκόλ, 84΄ Βαττής)

Προερχόταν από δύο σερί ήττες που τον
έβαλαν σε μπελάδες, αλλά ο Άρης κατά-
φερε να αντιδράσει και να επιστρέψει
στα τρίποντα. Το χθεσινό ματς με αντίπαλο
την συμπολίτισσα Καρμιώτισσα είχε χα-
ρακτήρα τελικού για την ελαφρά ταξιαρ-
χία, καθώς από τη στιγμή που προερχόταν
από συνεχόμενες ήττες, τα βαθμολογικά
περιθώρια είχαν στενέψει. 

Ο Μάρκος Μαραγκουδάκης απο-
δείχθηκε πρωταγωνιστής του Άρη γι'
ακόμα μια φορά, αφού με δικό του γκολ
στο 87ο λεπτό οδήγησε την ομάδα του
στη  δύσκολη νίκη με 3-2.  Μέχρι εκείνο

το σημείο όλα ήταν ανοιχτά. Ο Άρης είχε
προηγηθεί δύο φορές στο σκορ, αλλά η
Καρμιώτισσα είχε ισάριθμες απαντήσεις.
Στο 28’ οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα
στο σκορ με δράστη τον Βέλνα, αλλά
τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ροτζέριο Μάρ-
τινς με αυτογκόλ έφερε το ματς στα ίσα.
Στην επανάληψη ο Ροτζέριο με εύστοχη
εκτέλεση πέναλτι έδωσε εκ νέου το προ-
βάδισμα στους «πράσινους» στο 72ο
λεπτό, με τον Βαττή να απαντά στο 84’.
Εν τέλει όλα κρίθηκαν δύο λεπτά πριν
από το φινάλε με το πλασέ του Μαραγ-
κουδάκη. Σημειώνεται ότι οι Πολεμι-
διώτες ολοκλήρωσαν τον αγώνα με δέκα
ποδοσφαιριστές, λόγω αποβολής του
Αρότσα στο 77ο λεπτό. 

Ο Άρης έχει πλέον 33 βαθμούς και
έπιασε στη βαθμολογία τη χθεσινή του

αντίπαλο. Και οι δύο ομάδες αναμένουν
το σημερινό παιχνίδι της Δόξας, η οποία
αν κερδίσει θα τους πλησιάσει στους
τρεις βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική
ο Άρης θα υποδεχθεί τη Νέα Σαλαμίνα,
ενώ η Καρμιώτισσα θα αγωνιστεί εκ
νέου εκτός έδρας, αυτήν τη φορά στο
«Δασάκι» κόντρα στον Εθνικό.

Άρης: Γιαννακόπουλος, Κυριάκου, Ράν-
του (58’ Αντωνίου), Μενέντες, Ευσταθίου,
Παχίπης, Γιούσεφ (87’ Γκονζάλες), Βέλνα,
Αλβαράδο (61’ Αουρέλιο), Μάρτινς, Μα-
ραγκουδάκης.
Καρμιώτισσα: Ντραγκόγεβιτς, Βοσκα-
νιάν, Όστοϊτς, Γουίλερ (72’ Μανογιάν),
Μπάρμπαρο (58’ Σταύρου), Αντάμοβιτς,
Αρότσα, Μπόλιανετς, Πάσεκ, Σάλιακας,
Όρντος (68’).

Ο Μαραγκουδάκης
μίλησε τελευταίος
Σπουδαίας σημασίας νίκη πέτυχε ο Άρης επί της Καρμιώτισσας
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ΑΕΚ 1
84’ Χαραλαμπίδης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0

Τ
α χρειάστηκε η ΑΕΚ, για να

κερδίσει την Ανόρθωση. Χρει-
άστηκε ένα γκολ στο 84’ με
τον Χαραλαμπίδη, για να κα-
ταβάλει την ομάδα της Αμ-

μοχώστου. Υπό άλλες συνθήκες ένα
τέτοιο τέλος σε ντέρμπι της Λάρνακας,
θα είχε άλλο τρόπο περιγραφής, αλλά
χθες ήταν παιχνίδι ειδικών συνθηκών.
Η Ανόρθωση έπαιξε όλο το 2ο μέρος με
εννέα παίκτες, αμύνθηκε μαζικά, άντεξε
σε ένα σφυροκόπημα στα μέσα του ημι-
χρόνου και δέχτηκε το γκολ εκεί που ο
χρόνος ήταν πλέον υπέρ της. Ένα ντέρμπι
που είχε τρία σημεία αναφοράς. Το κα-
ταπληκτικό ξεκίνημα, το διάστημα των
αποβολών (η μία πίσω από την άλλη)
και φυσικά το γκολ στο τέλος. Η ΑΕΚ
που κέρδισε απόλυτα δίκαια πέρασε
έτσι στη 2η θέση και αναμένει το σημερινό
ντέρμπι στη Λεμεσό. Κοιτώντας στη χθε-
σινή της παρουσία, πρέπει να προβλη-
ματιστεί, για δύο πράγματα. Για την αδυ-
ναμία της με τεράστιο αριθμητικό πλεο-
νέκτημα να σφραγίσει το ματς πιο νωρίς
και για το καθαρό μυαλό που δεν είχε
στην αντίπαλη περιοχή σε αυτά τα 40
λεπτά μέχρι το γκολ. Οι εννέα της Ανόρ-
θωσης υπερέβαλαν εαυτόν μέσα στο
γήπεδο και αξίζουν ένα μπράβο. Σίγουρα
θα πρέπει να μέμφονται κυρίως τον Γκι-
γιέρμε (αδικαιολόγητη η κόκκινη) και
σαφώς λιγότερο τον Βίκτορ. Άρεσε και
πάλι ο Παπαδόπουλος κάτω από τα δο-
κάρια. 

Το 90λεπτο

Δεν είχαν ουσιαστικές εκπλήξεις οι επι-
λογές 11άδας των δύο ομάδων, που ξε-
κίνησαν με παρόμοιο σχηματισμό (4-2-
3-1). Εξαίρετο το ξεκίνημα, πριν περάσει
μία ντουζίνα λεπτά είδαμε τέσσερεις φά-
σεις (δύο η ΑΕΚ δύο η Ανόρθωση), με
την 1η των Λαρνακέων και τη 2η της
«Κυρίας» να είναι κραυγαλέες ευκαιρίες
(το έχασε από κοντά ο Φλοριάν, βρήκε
το δοκάρι ο Καμπρέρα). Το ταχύτατο
τέμπο συνεχίστηκε, σε ένα εξαιρετικό
μετά από 20 λεπτά παιχνίδι. Λογικό ήταν
σταδιακά να υπάρξει κάποια μείωση τα-
χύτητας (και στις ευκαιρίες), αλλά  οι φί-
λαθλοι στο γήπεδο ένιωθαν ανά πάσα
στιγμή, ότι η ευχέρεια και των δύο
ομάδων στην κυκλοφορία της μπάλας
θα μπορούσε να φέρει ευκαιρίες. Δεν
ήρθαν, αποτέλεσμα ενός ισοζυγίου δυ-
νάμεων και αλληλοεξουδετέρωσης. Αλλά
όλα άλλαξαν στα τελευταία λεπτά. Μέσα
σε ελάχιστο διάστημα η Ανόρθωση έμεινε
με 9 παίκτες (δεύτερη κίτρινη ο Βίκτορ,
απευθείας κόκκινη ο Γκιγιέρμε). Η ΑΕΚ

που ενδιάμεσα έκανε μία μίνι πολιορκία
στην αντίπαλη περιοχή, αποκτούσε τε-
ράστιο προβάδισμα για το 2ο μέρος. 

Η Ανόρθωση  μπήκε με αλλαγή
(Γιαννούλης αντί Ράγιος), το γύρισε αναγ-
καστικά σε 4-3-1, ο Ιδιάκεθ τράβηξε
ψηλά τα ακραία του μπακ και έδωσε εν-
τολή για συνεχείς επιθέσεις από τα
πλάγια, ενώ με την πάροδο 12 λεπτών
έκανε την 1η του κίνηση, βάζοντας τον

Μαλόκου αντί του Ορτίθ και ουσιαστικά
έπαιξε με δύο εξτρέμ στα δεξιά. Η ΑΕΚ
πίεσε πάρα πολύ και έφτιαξε μαζεμένες
ευκαιρίες, με καλύτερη αυτή του Τολμές
που βρήκε το δοκάρι. Η Ανόρθωση πάν-
τως κρατούσε καλύτερα από το αναμε-
νόμενο, αλλά είχε να αντιμετωπίσει και
την κούραση. Λογικά ο Ιδιάκεθ έριξε
και 2ο επιθετικό (Μυτίδης αντί Τομάς),
ο Λέβι απέσυρε τον Καμπρέρα και έβαλε

τον Καλό, για να κάνει τρεξίματα. Η μέγ-
γενη πάντως άρχισε να χαλαρώνει με
την ΑΕΚ να δυσκολεύεται να δημιουρ-
γήσει. Ακόμη πιο επιθετικό σχήμα από
Ιδιάκεθ με Χαραλαμπίδη αντί Χαρα-
λάμπους. Ο χρόνος άρχισε να πιέζει
τους παίκτες της ΑΕΚ, που έκαναν φάση
(μεγάλη στο 78’), αλλά γενικά δεν έδειχναν
να έχουν καθαρό μυαλό, η Ανόρθωση
πλησίαζε προς μία μεγάλη υπό τα δεδο-
μένα ισοπαλία, αλλά κάποια στιγμή, ήρθε
η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων
με τον Χαραλαμπίδη να σκοράρει έξι
λεπτά πριν από το τέλος της κανονικής
διάρκειας. Από την ώρα που μπήκε
γκολ, το παιχνίδι είχε ουσιαστικά τελει-
ώσει. 
ΑΕΚ: Γιωργαλλίδης, Ορτίθ (56’ Μαλόκου),
Καταλά, Μοϊσόφ, Χαραλάμπους (74’ Χα-
ραλαμπίδης), Μπόλιεβιτς, Χέφελ, Τομάς
(63’ Μυτίδης), Ακοράν, Τέτε, Φλοριάν
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παπαδόπουλος, Γκάμ-
πριελ, Καλδερόν, Ερέρο, Γκιγιέρμε, Βίκτορ,
Σιβού, Μίτροβιτς (90’+1 Οικονομίδης),
Ράγιος (46’ Γιαννούλης), Ολιβέιρα, Καμ-
πρέρα (68’ Καρλίτος)

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΙΜΑΝΟΛ ΙΔΙΑΚΕΘ: «Ήταν δυο διαφο-

ρετικά ημίχρονα. Το πρώτο ήταν ισοζυ-

γισμένο, εμείς είχαμε κάποιες ευκαιρίες

και η Ανόρθωση κάποιες καταστάσεις

στην περιοχή μας. Ήταν ισοζυγισμένο

όπως το περιμέναμε. Στο δεύτερο ήταν

διαφορετικό το παιχνίδι. Ξέραμε πολύ

καλά πόσο δύσκολο είναι να επιτεθείς

εναντίον εννέα παικτών. Είναι δύσκολο

να σκοράρεις, γιατί η άλλη ομάδα αμύ-

νεται. Στο τέλος βάλαμε ένα γκολ και

είμαστε χαρούμενοι γιατί πήραμε τους

τρεις βαθμούς. Η ομάδα μας χτυπήθηκε

πολλές φορές από τραυματισμούς,

ατυχίες και γκολ στις καθυστερήσεις.

Πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω τόσα

πολλά σε μια σεζόν για μια ομάδα, με-

τά από 15 χρόνια σαν παίκτης και άλλα

10 σαν προπονητής. Χάσαμε τον Το-

μάς, τον Τέτε, τον Μίνιο, χάσαμε βαθ-

μούς στις καθυστερήσεις και πρέπει να

είσαι πολύ πολύ πολύ δυνατός, για να

συνεχίσεις να παλεύεις. Είμαι πολύ πε-

ρήφανος γι’ αυτήν την ομάδα γιατί πα-

λεύει σε κάθε παιχνίδι».

ΡΟΝΙ ΛΕΒΙ: «Είμαστε απογοητευμένοι.

Ήμασταν κοντά στο να σκοράρουμε.

Θεωρώ ότι οι παίκτες μας έδωσαν τα

πάντα αν και δεν ήταν εύκολο. Αν είχα-

με κάποιο στόχο να διεκδικήσουμε κάτι,

θα βάζαμε περισσότερη πίεση. Σέβομαι

την προσπάθεια των παικτών μου. Ίσως

το μυαλό μας να ήταν και λίγο στο κύ-

πελλο. Δεν είναι το παιχνίδι που θα θέ-

λαμε, θέλουμε να παίζουμε 11 εναν-

τίον 11. Καλή συνέχεια στην ΑΕΚ».

ΤΟ ΦΙΛΜ

4’ Ο Φλοριάν σουτάρει από τη γραμμή

της μικρής περιοχής, ακούμπησε την

μπάλα ο Παπαδόπουλος, έσωσε το

γκολ πάνω στη γραμμή ο Γκάμπριελ. 

8’ Ο Γιωργαλλίδης απέκρουσε την

κοντινή κεφαλιά του Βίκτορ.

9’ Ο Χέφελ σούταρε από καλή θέση,

δεν βρήκε στόχο.

11’ Δοκάρι για την Ανόρθωση με τον

Καμπρέρα που έφυγε μόνος μετά το

λάθος του Καταλά, αλλά δεν κατάφερε

να σκοράρει.

17’ Συρτό σουτ του Χέφελ, με τις γρο-

θιές διώχνει ο Παπαδόπουλος

39’ Δυνατό μαρκάρισμα από τον Βί-

κτορ στον Ηλία Χαραλάμπους, δέχθηκε

τη 2η κίτρινη κάρτα

45’ Σουτ του Τέτε, η μπάλα βρήκε

στον Σιβού και πέρασε κόρνερ.

45΄+2 Φάση διαρκείας στην περιοχή

της Ανόρθωσης, ο Καταλά, έκανε το

σουτ με τον Παπαδόπουλο να απο-

κρούει.

45+3’ Αψυχολόγητη ενέργεια από

τον Γκιγιέρμε που κλώτσησε εκτός φά-

σης τον Γκαρίδο, δέχθηκε δικαιολογη-

μένα την κόκκινη κάρτα. 

49’ Συρτό βολέ του Ορτίθ, σε κόρνερ

με τα πόδια ο Παπαδόπουλος.

57’ Κεφαλιά του Ερέρο μετά από κόρ-

νερ λίγο έξω.

58’ Δοκάρι για την ΑΕΚ μετά από κον-

τινή κεφαλιά του Τολμές.

60’ Ελεύθερος στο ύψος του πέναλτι

ο Τετέ σουτάρει πάνω στον Γκάμπριελ.

63’ Συρτό σουτ του Τομάς, λίγο έξω

από το κάθετο δοκάρι.

66’ Νέα διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ

με Μυτίδη και Τέτε να αστοχούν.

77΄ Ο Καλντερόν γλυτώνει το γκολ

προ της γραμμής μετά από σουτ του

Μπόλιεβιτς.

79΄ Ο Σιβού από τα 35 μέτρα ανάγκα-

σε τον Γεωργαλλίδη σε δύσκολη επέμ-

βαση. 

84΄ Γκολ για την ΑΕΚ με πλασέ του

Χαραλαμπίδη μετά την πάσα του Φλο-

ριάν

Έλυσε τον γόρδιο δεσμό ο Χαραλαμπίδης
Παρά το αριθμητικό της πλεονέκτημα (2 αποβολές η Ανόρθωση)

στο 2ο μέρος, η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε εξαιρετικά να κάμψει την αντίσταση της «Κυρίας» 
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Γέσπερ Φρέντμπεργκ: «Λόγω πίεσης,
δεν είχαμε καλή απόδοση. Έπειτα από
δύο ήττες, επανήλθαμε στις νίκες και
αυτό κρατάμε από τον αγώνα. Μείναμε
ενωμένοι, γι‘ αυτό και καταφέραμε να
κερδίσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρού-
μενοι που παίξαμε με τον κόσμο δίπλα
μας. Είναι σημαντικό να τους έχουμε δί-
πλα μας. Θα βλέπουμε το κάθε παιχνίδι
ξεχωριστά και θα δούμε πού θα μας

βγάλει. «Είναι σημαντικό που πήραμε
τους βαθμούς, ήταν ο πρωτεύων μας
στόχος, ενώ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
που σκόραραν οι επιθετικοί μας».  
Μπρούνο Μπαλτάζαρ: «Η καλύτερη ομά-
δα έχασε. Είναι μεγάλη κουβέντα, η καλύτερη
συνήθως πετυχαίνει περισσότερα γκολ. Αυτό
που δείξαμε στο γήπεδο με κάνει περήφανο
και αισιόδοξο για το μέλλον της ομάδας. Αυτό
που βλέπω στο γήπεδο και στα αποδυτήρια

μετά την ήττα με αφήνει αισιόδοξο. Είναι λυ-
πηρό να τους βλέπεις έτσι, γιατί δεν άξιζαν
την ήττα. Αλλά το ποδόσφαιρο δεν είναι
δίκαιο. Όταν κάνεις λάθη, όπως κάναμε εμείς
σήμερα, είναι δεδομένο πως θα χάσεις στο
ΓΣΠ. Είμαι ευχαριστημένος για την ποιότητα
ποδοσφαίρου που παίξαμε, όμως παράλληλα
δεν είμαι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι
δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, και κάναμε
λάθη που μας στοίχησαν».

ΟΜΟΝΟΙΑ 2
45’ Χριστοφή, 75’ Ντάρμπισαϊαρ

ΑΕΛ 1
69’ Πίτι

Λ
αμπάδα σε Χριστοφή και

Ντάρμπισαϊαρ πρέπει να
ανάψουν στην Ομόνοια. Σε
μία εμφάνιση επιεικώς μέ-
τρια κατάφερε να κερδίσει

την ΑΕΛ με 2-1 και να συνεχίζει να
ελπίζει στην 4η θέση, αφού μείωσε στον
ένα βαθμό από την ομάδα της Λεμεσού.
Ο Κύπριος επιθετικός μέσος βρήκε δί-
χτυα με εξαιρετικό βολέ στην εκπνοή
του ημιχρόνου, ο Άγγλος επιθετικός σκό-
ραρε τη στιγμή που η ΑΕΛ είχε φέρει το
παιχνίδι στα ίσα και αποκτούσε το πάνω

χέρι στην υπόθεση-νίκη. Οι τρεις βαθμοί
είναι το μόνο που θα κρατήσει, γιατί και
χθες έδειξε πολλές αδυναμίες. Ειδικά
στο 1ο μέρος δεν βλεπόταν και σίγουρα
ο Πάμπος Χριστοδούλου που αναχωρεί
σήμερα για το εξωτερικό (για να δει παί-
κτες), είδε αρκετά αρνητικά. Στην επα-
νάληψη ήταν βελτιωμένη, αλλά σκεφτείτε
πως μόνο σε δύο φάσεις απείλησε. Η
ομάδα της Λεμεσού που πατούσε γενικώς
καλύτερα σε όλο το 90λεπτο και είχε
περισσότερες φάσεις πρέπει να τα έχει
με τον εαυτό της. Γιατί σε ένα παιχνίδι
που είχε την ευκαιρία να αγκαλιάσει
την 4η θέση και να παραμείνει στο παι-
χνίδι της 3ης, έφυγε από το ΓΣΠ με
άδεια χέρια. Δέχτηκε γκολ σε δύο καθο-
ριστικά σημεία, πλήρωσε μάλιστα και

το σοβαρό λάθος στο 2ο. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις που είχε καλές προϋποθέσεις
να γίνει απειλητική, τα χαλούσε στη
τελική πάσα.  

Το 90λεπτο

Στην 11άδα της Ομόνοιας επέστρεψαν
οι Σοϊλέδης, Παναγιώτου, Τουρέ και
Αζίζ. Εκτός έμεινε ο Βύντρα που ένιωσε
ενοχλήσεις και ο Κύπρου. Στο κέντρο
της άμυνας ξεκίνησε ο Κατελάρης, ενώ
στον πάγκο έμεινε ο Κλέιτον. 

Με τρεις αλλαγές σε σχέση με τον
προηγούμενο αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ
παρέταξε την ΑΕΛ ο Μπρούνο Μπαλ-
ταζάρ. Προτιμήθηκαν οι Κυριάκου, Σάσι
και Πίτι, αντί των Αϊρόσα, Γεωργιάδη
και Μαύρου.

Η ομάδα της Λεμεσού έδειξε στα
πρώτα λεπτά να θέλει να πάρει την πρω-
τοβουλία, με την Ομόνοια να φέρνει
άμεσα το ισοζύγιο. Αποτέλεσμα το παι-
χνίδι να μην έχει καλό ρυθμό. Η παρα-
λίγον γκάφα του Παναγή σε γύρισμα
του Άρνασον το μόνο σημείο αναφοράς.
Εντούτοις, πρέπει να πούμε ότι σταδιακά
και πάλι η ΑΕΛ έδειχνε πιο απαιτητική.
Με περισσότερα τρεξίματα και κίνηση,
δεν άφηνε την Ομόνοια να αναπτυχθεί
και παράλληλα επεδίωκε να δημιουρ-

γήσει. Η τελική, όμως, πάσα δεν έβγαινε
σωστά.  Την ίδια ώρα, η κακοδαιμονία
της Ομόνοιας στα στόπερ συνεχίστηκε
με τον Άρνασον να αποχωρεί με ενο-
χλήσεις και τον Φλορέσκου να παίρνει
τη θέση του. Η πάροδος του χρόνου δεν
έφερε δραστική αλλαγή με την πρώτη
ευκαιρία να καταγράφεται από στημένη
φάση μόλις στο 42’ για την ΑΕΛ, που
είχε πάντα καλύτερα πατήματα. Κι όμως
το ημίχρονο είχε γκολ και μάλιστα από
την Ομόνοια με τον Χριστοφή στην εκ-
πνοή. Ήταν μία ανέλπιστη κατάληξη.  

Άλλη η εικόνα στις αρχές της επανά-
ληψης. Φουριόζα η ΑΕΛ, απείλησε άμεσα
με ισοφάριση (ευκαιρία στο 47’ με Μέ-
σκα) και πίεσε για μερικά λεπτά την
Ομόνοια. Πάντα σε σύγκριση με το 1ο
μέρος, το παιχνίδι άνοιξε κάπως. Η ΑΕΛ
είχε πάντως την κατοχή, προσπάθησαν
να πιέσουν, αλλά δεν έβρισκαν τον τρόπο
να τρυπήσουν τη μεσοαμυντική διάταξη
της Ομόνοιας, που σταδιακά άρχισε να
βρίσκει και κάποιους χώρους, για να
αντεπιτεθεί. Ο Ιωακείμ πέρασε σε θέση
ακραίου τον Δημητρίου αντί του μέτριου
Αζίζ. Η ΑΕΛ βρήκε λύση από στατική
φάση. Ο Πίτι με φάουλ έστειλε την μπάλα
στη γωνία του Παναγή στο 69’ και άλλαξε
τα δεδομένα, αλλά για πολύ λίγο. Το μο-

μέντουμ ευνοούσε την φιλοξενούμενη,
μάλιστα, ο Μπαλταζάρ έκανε και αλλαγή
(Γεωργιάδης αντί Μέσκα), αλλά ήταν η
γηπεδούχος που πήρε το προβάδισμα
με το ιδανικό τελείωμα του Ντάρμπισαϊαρ
στο 75’.  Η ΑΕΛ πήρε ρίσκο με 2ο επι-
θετικό (Μαύρου) αντί του Νικολάου,
προκειμένου να γίνει πιο επιθετική. Την
ίδια ώρα αποχώρησε τραυματίας ο Πα-
ναγιώτου και εισήλθε ο Καρλίτος. 

Στα τελευταία δέκα λεπτά πλέον η
ΑΕΛ έκανε την ύστατη προσπάθεια (μπή-
κε και 3ος επιθετικός, ο Ηλία, βγήκε ο
αμυντικός Κυριάκου). Αν και είχε πο-
λυάριθμη γραμμή κρούσης και μετέφερε
το παιχνίδι προς τα καρέ της Ομόνοιας
δεν κατάφερε να φτιάξει τη φάση που
θα μύριζε γκολ.  

Λίγος ο κόσμος στο ΓΣΠ. Πολύ καλός
ο Μασιάς που ήταν κοντά στις φάσεις
και πήρε γενικά σωστές αποφάσεις στις
φάσεις και στον πειθαρχικό έλεγχο. 

ΤΟ ΦΙΛΜ

10’ Κόρνερ από τον Πίτι, κεφαλιά του

Σάσι, έξω η μπάλα χωρίς να απειληθεί

ο Παναγή

13’ Ο Παναγή δεν κάνει καλό υπολογι-

σμό σε γύρισμα του Άρνασον, η μπάλα

περνά δίπλα από το δοκάρι σε κόρνερ

25’ Ο Σάσι βρέθηκε σε καλή θέση,

έκανε όμως κακό κοντρόλ. Ακολούθη-

σε σουτ του Νικολάου, με την μπάλα να

προσκρούει στους αμυντικούς.

36’ Σε καλή θέση για σουτ ο Τουρέ

πιάνει αέρα.

39’ Μακρινό σουτ του Πίτι, πάνω από

τα δοκάρια η μπάλα.

42’ Από κόρνερ, ο Μιτρέα γυρίζει την

μπάλα από κοντά, ο Παναγή απέκρουσε. 

45’ Ο Χριστοφή ελίσσεται εκτός περιο-

χής και με δυνατό σουτ κάνει το 1-0. 

47’ Ο Παναγή νίκησε σε τετ α τετ τον

Μέσκα και απέτρεψε την ισοφάριση.

53’ Επιχειρεί μακρινό σουτ ο Μαργκά-

σα, πάνω από το δοκάρια η μπάλα, χω-

ρίς απειλή για τον Ρομό.  

60’ Κόρνερ για Ομόνοια, κεφαλιά του

Κατελάρη προς την εστία, η μπάλα κτύ-

πησε όμως στον Χριστοφή.

62’ Ζήτησε πέναλτι η ΑΕΛ σε μονομα-

χία Σάσι-Κατελάρη, σωστά έδειξε «παί-

ζεται» ο Μασιάς. 

69’ Εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από

τον Πίτι, η μπάλα στη γωνία και 1-1

75’ Ο Ντάρμπισαϊαρ κερδίζει την μπάλα

από τον Μιτρέα (έκανε κακό υπολογισμό

ο Ρουμάνος) και με πλασέ κάνει το 2-1. 

80’ Σουτ του Σάσι, μαζεύει σταθερά ο

Παναγή.

Έκαναν τη δουλειά οι συνήθεις ύποπτοι
Χριστοφή και Ντάρμπισαϊαρ σκόραραν, η Ομόνοια κέρδισε 2-1
την ΑΕΛ και μείωσε τη διαφορά στον έναν βαθμό από την ομάδα της Λεμεσού 

Οι δηλώσεις των προπονητών

ΟΜΟΝΟΙΑ (Γ.Φρέντμπεργκ):  Παναγή, Παναγιώτου,

Σοϊλέδης, Άρνασον (26’ Φλορέσκου), Κατελάρης, Μαργ-

κάσα, Μπρέεβελντ, Τουρέ, Χριστοφή, Αζίζ (64’ Δημητρί-

ου), Ντάρμπισαϊαρ.

ΑΕΛ (Μπ. Μπαλταζάρ): Ρομό, Λαφράνς, Μιτρέα, Χ.Κυ-

ριάκου (85’ Ηλία), Φορτούνα, Σοάρες, Νικολάου (79’ Μαύ-

ρου), Πίτι, Μέσκα (70’ Γεωργιάδης), Σάσι, Αρουαμπαρένα.
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ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου�

Οι βάσεις για την κατάκτηση του 5ου
σερί τίτλου μπήκαν προ πολλού από
τον ΑΠΟΕΛ, αλλά σήμερα έχει την ευ-
καιρία να πλησιάσει σε απόσταση ανα-
πνοής τον μεγάλο του φετινό στόχο. Τα
πράγματα είναι απλά. Με νίκη στο Τσίρειο
(16:00) απέναντι στον Απόλλωνα θα
γίνει το μεγαλύτερο βήμα προς την κα-
τεύθυνση αυτή, αφού αφενός ο ΑΠΟΕΛ
θα θέσει νοκ-άουτ από τη μάχη του
τίτλου τον σημερινό του αντίπαλο και
αφετέρου θα επαναφέρει τη διαφορά
ασφαλείας εννέα βαθμών από την ΑΕΚ
που ανήλθε χθες στη 2η θέση. Και θα
απομένουν 15 διαθέσιμοι βαθμοί, για
να διαχειριστεί την κατάσταση ο ΑΠΟΕΛ. 

Για να πάρει σήμερα το ζητούμενο,
θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια. Πάντα
οι επισκέψεις του ΑΠΟΕΛ στο Τσίρειο
έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας και
μπορεί να το αντιληφθεί κανείς από τον
πρόσφατο αγώνα στο πλαίσιο του δεύ-
τερου γύρου του πρωταθλήματος. Και
σήμερα τα πράγματα δυσκολεύουν πε-
ρισσότερο αν υπολογίσουμε ότι η ομάδα
του Κρίστιανσεν πάει λαβωμένη στη
συμπρωτεύουσα. Σε σχέση με τον τε-
λευταίο αγώνα έμειναν εκτός αποστολής
οι Εμπεσίλιο και Μερκής (ήταν βασικοί),
όπως και οι Αλωνεύτης, Εφραίμ και Βι-
νίσιους. Πρόκειται για σημαντικές απου-
σίες που περιορίζουν τις επιλογές του
προπονητή, ειδικά για τα φτερά της επί-

θεσης. Αναγκαστικά οι Βάντερ και Γιαν-
νιώτας θα καλύψουν τις δύο πτέρυγες,
εκτός και αν προτιμηθεί ο Μπαράλ, επι-
λογή που θα θεωρηθεί έκπληξη λόγω
της μέχρι τώρα προσφοράς του Ισπανού.

Την θέση του Μερκή θα πάρει ο Αστίθ
και μαζί με τον Νικόλα Ιωάννου θα
αποτελέσουν το κεντρικό αμυντικό δί-
δυμο. Αριστερά και δεξιά θα διατηρηθούν
οι Λάγο και Μιλάνοφ, όπως και οι Μο-

ράις, Κάνιας και Μπερτόλιο στον άξονα
της μεσαίας γραμμής. Μοναδικός προ-
ωθημένος θα είναι ο Πιέρος, ο οποίος
θα περιμένει να τροφοδοτηθεί σωστά
από τους Βάντερ και Γιαννιώτα.

1.300 οπαδοί στο Τσίρειο
Οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ θα έχουν
στο πλευρό τους τη στήριξη 1.300 οπα-
δών. Τόσα ήταν τα εισιτήρια που αναλο-
γούσαν στους «γαλαζοκίτρινους», τα
οποία εξαντλήθηκαν. 

Στην Κοπεγχάγη με 2.5
εκατομμύρια ο Πιέρος! 
Θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σίριαλ,
αλλά κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Το ότι
αυτή είναι η τελευταία σεζόν του Πιέρου
Σωτηρίου με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ
ήταν γνωστό. Χθες φαίνεται πως οριστι-
κοποιήθηκε η επόμενη ομάδα που θα
αγωνιστεί. Και αυτή θα είναι η Κοπεγχάγη.
Ο μεγαλύτερος σύλλογος της Δανίας δε-
λέασε τόσο τον ποδοσφαιριστή όσο και
τη διοίκηση των «γαλαζοκιτρίνων» με
την προσφορά που έκανε. Ο ΑΠΟΕΛ
θα βάλει στα ταμεία του 2.5 εκατομμύρια
ευρώ συν ένα ποσό ως μπόνους σε πε-
ρίπτωση που προκριθεί η Κοπεγχάγη
στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ το
ερχόμενο καλοκαίρι. 

Ο 24χρονος επιθετικός θα ταξιδέψει
τις επόμενες μέρες στην πρωτεύουσα
της σκανδιναβικής χώρας, για να υπο-
βληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπο-
γράψει το πολυετές συμβόλαιο που τον
περιμένει.

Ο Πιέρος εξαργυρώνει τη φανταστική
χρονιά που διανύει με τη φανέλα του
ΑΠΟΕΛ, όπου σκόραρε 18 γκολ στο
πρωτάθλημα, 5 στην Ευρώπη και 1 στο
κύπελλο, καταγράφοντας 46 συμμετοχές
σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι σήμερα. 

Κερδίζει και αγκαλιάζει τον τίτλο! 
Ένα από τα καθοριστικότερά του παιγνίδια για τη μάχη του τίτλου δίνει η ομάδα του Κρίστιανσεν κόντρα στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Ο
Απόλλωνας, υποδέχεται,

σήμερα τον ΑΠΟΕΛ στο
Τσίρειο και γνωρίζει ότι η
νίκη είναι μονόδρομος γι’
αυτό και αναμένεται ότι οι

παίκτες της λεμεσιανής ομάδας θα δώ-
σουν κάθε ικμάδα των δυνάμεών τους,
για να την πάρουν και να συνεχίσουν να
ελπίζουν στον τίτλο. Ακόμα πιο πεισμω-
μένοι και αποφασισμένοι οι κυανόλευκοι
θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν τα
δεδομένα και να κατακτήσουν το πρω-
τάθλημα. Σαφέστατα το έργο τους έγινε
πιο δύσκολο μετά την ήττα στη Λάρνακα,
όμως, θέλουν να πάρουν τη νίκη σήμερα
που θα τους επαναφέρει στη 2η θέση,
αλλά και που θα μειώσει τη διαφορά
στους τέσσερεις βαθμούς από την κο-
ρυφή. Ο Σωφρόνης Αυγουστή προετοί-
μασε την ομάδα του παρά τις ατυχίες
που την έπληξαν, για να παρουσιαστεί
όσο πιο έτοιμη γίνεται, για να φανεί συ-
νεπής στο ραντεβού της. 

Για τον τεχνικό του Απόλλωνα είναι
σημαντικό και σήμερα ο Απόλλωνας να
μπει δυνατά στο παιγνίδι, να γίνει αφεντικό
έχοντας την κατοχή της μπάλας και φυσικά
οι γραμμές της ομάδας να έχουν ισορ-
ροπία. Δούλεψε με τους παίκτες του πάνω
στο πλάνο που θεωρεί ότι θα βοηθήσει
την ομάδα σήμερα να πάρει το ζητούμενο
και τους τόνισε ότι για να καταφέρουν
τον στόχο τους θα πρέπει να έχουν την
ίδια αγωνιστικότητα και το ίδιο πάθος με
τα προηγούμενα παιγνίδια τους. Στο κυα-
νόλευκο στρατόπεδο υπάρχει τεράστια
αυτοπεποίθηση, γιατί οι νίκες συνοδεύον-
ται και με καλές εμφανίσεις, ενώ υπάρχει
και συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα φέ-
ρουν σε πέρας την αποστολή τους. 

Ο τεχνικός του Απόλλωνα δεν μπορεί
να υπολογίζει σήμερα στον τιμωρημένο
Ρομπέρ, στους τραυματίες  Αγγελή και

Μακρίδη και φυσικά στους Γκίε και
Μπεντόγια που δεν υπολογίζονται για
λόγους υγείας. Ο πρώτος βρίσκεται στην
Αθήνα και ο δεύτερος καθηλωμένος στο
κρεβάτι με υψηλό πυρετό. Απουσίες
πολύ σημαντικές, όμως, ο Απόλλωνας
έχει αποδείξει πως είναι ομάδα με βάθος
και έχει την ικανότητα να αναπληρώνει
την κάθε απουσία. 

Το πλάνο του Αυγουστή
Οι κυανόλευκοι θα παραταχθούν και σή-

μερα με 4-2-3-1. Τερματοφύλακας θα
είναι ο Βάλε. Δεξιά ο Μάριο Σέρτζιο. Αρι-
στερά θα είναι ο Βασιλείου και στο κέντρο
της άμυνας οι Βινίσιους και Κυριάκου.
Αμυντικοί μέσοι θα είναι σήμερα οι
Σακκέτι και μάλλον ο Ζοάο Πέδρο. Θέση
διεκδικεί και ο Σεμέδο που επιστρέφει
μετά την τιμωρία του. Μπροστά τους ο
Ντα Σίλβα. Στο ένα φτερό θα επιστρέψει ο
Φώτης Παπουλής, ενώ στο άλλο θα είναι
ο Σαρδινέρο. Αν φυσικά αγωνισθεί ο Σε-
μέδο στο κέντρο, τότε στο φτερό θα παίξει

ο Πέδρο και θα μείνει στον πάγκο ο Ισπα-
νός. Στην κορυφή της επίθεσης είναι σί-
γουρο πως θα αγωνισθεί ο Μάγκλιτσα. 

Οι κυανόλευκοι της Λεμεσού έχουν
πολλή συγκομιδή στα παιγνίδια με τον
ΑΠΟΕΛ τα τελευταία χρόνια. 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 ισοπαλίες
(εκ των οποίων η μια στον ημιτελικό
όπου πήρε την πρόκριση στα πέναλτι)

και μόλις μια ήττα στις τελευταίες 8 ανα-
μετρήσεις.

Με 3.500 στο πλευρό του
Στο πλευρό του ο Απόλλωνας θα έχει
περίπου 3,500 φίλους του, αφού το κάτω
διάζωμα θα είναι κλειστό λόγω τιμωρίας.
Οι φίλοι της λεμεσιανής ομάδας θα προ-
σπαθήσουν να στηρίξουν την ομάδα
τους και να σπρώξουν τους ποδοσφαι-
ριστές τους προς τη νίκη που θα τους
κρατήσει ζωντανούς στη μάχη του τίτλου. 

Τρίποντο, τίποτα λιγότερο
Τα περιθώρια στενεύουν και η ομάδα του Αυγουστή βολεύεται μόνο με νίκη κόντρα στον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Τράπεζα Κύπρου παρουσίασε τους έν-
τεκα τελικούς με τους οποίους έπεσε η
αυλαία του Ayia Napa Soccer Festival.
Μία διοργάνωση που σημείωσε και φέτος
εξαιρετική επιτυχία. Η Ομόνοια κέρδισε
τις ηλικιακές κατηγορίες 2004, 2006 και
2007, καθώς και την ανοικτή γυναικεία
κατηγορία, αφού για πρώτη φορά μετείχαν
στο τουρνουά ακαδημίες κοριτσιών. 

Δύο τελικούς κέρδισε ο Ολυμπιακός
Λευκωσίας και από έναν η αγγλική First
Touch, η Ρουμανική ProSport Βουκου-
ρεστίου, η Ανόρθωση, η Barcelona FA
και ο Μιλτιάδης Τάλας. Για πρώτη φορά

στην ιστορία του θεσμού κερδίζουν ομάδες
από το εξωτερικό. Παρά τις αντίξοες και-
ρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους,
οι τελικοί διεξήχθησαν χωρίς προβλήματα.
Τις απονομές τίμησαν με την παρουσία
τους ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΚΟΤ κ.
Κώστας Κουμάς και ο Δήμαρχος Αγίας
Νάπας κ. Γιάννης Καρούσος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ

Γυναίκες:Champions Ύψωνα - Ομόνοια/
Λευκοθέα 2-2p
2001: Club First Touch - Διγενής Μόρ-
φου 2-1
2002: Ολυμπιακός Λευκωσίας - Ακα-
δημία Ευθυμιάδη 1-0
2003: Ολυμπιακός Λευκωσίας - Fun

Fan 0p-0
2004: Ομόνοια - Lemasia Football Aca-
demy 4-1
2005: Ανόρθωση v Φάρμα Χρύση Μι-
χαήλ 1-0
2006: Ομόνοια (White) v Ομόνοια (Gre-
en) 1-2 
2007: Nikki Coerver v Oμόνοια 0-2
2008: Φάρμα Χρύση Μιχαήλ v Barce-
lona FA  3-3p
2009: Ολυμπιακός Π. v Prosport Buch-
arest 0-3
2010: Ανόρθωση v Μιλτιάδης Τάλας 2-4

Στη διοργάνωση έλαβαν μέρος 334
ομάδες και περίπου 5.000 παιδιά από
Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία, Πο-
λωνία, Λίβανο και Ιορδανία. Το φετινό

Ayia Napa Soccer Festival, στο οποίο
YouthSupporterήταν η Τράπεζα Κύπρου,
στήριξε τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύ-
πρου και τη 42η Πορεία Χριστοδούλας.
Παλαίμαχοι του Κυπριακού ποδοσφαί-
ρου όπως οι Νίκος Παναγιώτου, Βέσκο
Μιχάιλοβιτς, Δήμος Γούμενος και άλλοι
βρέθηκαν στην Αγία Νάπα στηρίζοντας
τον Αντικαρκινικό, στον οποίον πήγαν
όλα τα έσοδα από την εισφορά εισόδου. 

Μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης
ήταν ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρι-
σμού και χορηγοί τα εστιατόρια Ocean
Basket, η Ελληνική Σχολή ΠΑΣΚΑΛ, η
εταιρεία MS Jacovides με τα προϊόντα
Nurofen και Futuro, καθώς και το Water
World Waterpark.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΤΑΛΜΠΟΤ ΤΖΟΥΝΙΟΡ(3), 2ος  ΤΖΙ-

ΕΗΚΟΠ(6), 3ος ΦΡΑΟΥΛΙΤΣΑ(1), 4ος

ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ(4), Γκανιάν (3) €6.00,

Πλασέ (3) €2.90, Πλασέ (6) €2.20, Φόρ-

καστ (3X6) €25.60, Δίδυμο (3X6)

€10.40, Τρίο (3X6X1) €72.40, Τέτρα-

καστ (3X6X1X4) €693.20, Omni (3X6)

€4.70, Omni (1X3) €11.50, Omni (1X6)

€3.80, Διαγραφές  ΤΤΟΜΑΣ ΒΙΡΤΟΥΟ-

ΖΟ(10).

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΝΙΚΑΡΧΟΣ(5), 2ος ΒΙΤΤΗΣ ΑΝΤΩ-

ΝΗΣ(6), 3ος ΕΝΑΡΕΤΗ(3), 4ος ΕΣΤΑ-

ΠΛΗΣΤ(1), Γκανιάν (5) €18.60, Πλασέ

(5) €4.50, Πλασέ (6) €2.00, Φόρκαστ

(5Χ6) €134.30, Δίδυμο (5Χ6) €47.10,

Τρίο (5Χ6Χ3) €951.60C/Ο, Τέτρακαστ

(5Χ6Χ3Χ1) €1,551.55C/O, Σύνθετο

(3X5) €52.10, Omni (5Χ6) €8.80, Omni

(3Χ5) €2.40, Omni (3Χ6) €3.60, DF  3X6

- 5Χ6 €4,826.64C/O.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΔΕΥΚΙΟΣ(2), 2ος ΑΝΟΥΝΝΑΚΙ(5),

3ος ΧΑΠΙΠΙ ΧΑΛΕΠΙΝΟ(3), 4ος ΣΚΑΗ(6),

Γκανιάν (2) €3.00, Πλασέ (2) €1.50,

Πλασέ (5) €2.70, Φόρκαστ (2Χ5)

€19.80, Δίδυμο (2Χ5) €9.90, Τρίο

(2Χ5Χ3) €44.90, Τέτρακαστ (2Χ5Χ3Χ6)

€1,199.10, Σύνθετο (5Χ2) €116.60,

Omni (2Χ5) €4.00, Omni (2Χ3) €2.00,

Omni (3Χ5) €3.90, DF  5Χ6 - 2Χ5

€5,307.60C/O.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΑΡΑΔΙΠΠΑΚΗΣ(4), 2ος ΚΟΥΗΝ ΡΟ-

ΟΥΖ(1), 3ος ΚΟΣΤΝΕΡ(3), 4ος ΜΕΓΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(6), Γκανιάν (4) €4.00, Πλασέ

(4) €1.60, Πλασέ (1) €1.20, Φόρκαστ

(4Χ1) €13.30, Δίδυμο (1Χ4) €2.60, Τρίο

(4Χ1Χ3) €20.30, Τέτρακαστ (4Χ1Χ3Χ6)

€74.50, Σύνθετο (2Χ4) €25.20, Omni

(1Χ4) €1.50, Omni (3Χ4) €1.50, Omni

(1Χ3) €1.50, DF  2Χ5 - 4Χ1 €593.60.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος XABAH NTOYKA(7), 2ος ΠΑΥΣΑ-

ΝΙΑΣ(8), 3ος ΑΛΕΧΑΝΤΡΟ(4), 4ος ΑΔΑ-

ΜΑΝΤΑΣ(GB)(3), Γκανιάν (7) €18.00,

Πλασέ (7) €8.10, Πλασέ (8) €2.30, Φόρ-

καστ (7X8) €159.50, Δίδυμο (7X8)

€39.90, Τρίο (7X8X4) €1,385.80C/O,

Τέτρακαστ (7X8X4X3) €1,718.60C/O,

Σύνθετο (4Χ7) €77.70, Omni (7X8)

€8.90, Omni (4X7) €11.40, Omni (4X8)

€5.00, DF  4Χ1 - 7X8 €750.00C/O.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ(1), 2ος ΛΕΒΕΝ-

ΤΗΣ(9), 3ος ΒΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ(4), 4ος

ΣΕΗ(8), Γκανιάν (1) €1.50, Πλασέ (1)

€1.20, Πλασέ (9) €2.80, Φόρκαστ (1Χ9)

€10.60, Δίδυμο (1Χ9) €7.20, Τρίο

(1Χ9Χ4) €100.90, Τέτρακαστ (1Χ9Χ4Χ8)

€522.30, Σύνθετο (7X1) €33.40, Omni

(1Χ9) €3.80, Omni (1Χ4) €2.30, Omni

(4Χ9) €8.20, DF  7X8 - 1Χ9

€1,048.80C/Ο.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΖΑΜΠΙΑ ΚΟΥΗΝ(11), 2ος ΜΑ-

ΤΜΟΥΑΖΕΛ ΚΟΚΟ(4), 3ος ΑΝΤΙΦΥ-

ΜΟΣ(8), 4ος ΡΕΣΙΤΑΛ(2), 4ος ΜΙΚΡΗ

ΜΑΡΙΑ(6), Γκανιάν (11) €6.20, Πλασέ

(11) €3.10, Πλασέ (4) €1.60, Φόρκαστ

(11X4) €20.90, Δίδυμο (4X11) €8.90,

Τρίο (11X4X8) €54.60, Τέτρακαστ

(11X4X8X2) €46.80, Τέτρακαστ

(11X4X8X6) €89.30, Σύνθετο (1Χ11)

€12.20, Omni (4X11) €4.30, Omni

(8X11) €5.60, Omni (4X8) €2.70, 

DF  1Χ9 - 11X4 €197.00.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΣΑΝΤΑ ΣΑΝΤΗ(5), 2ος ΜΕΝΙΠ-

ΠΟΣ(2), 3ος ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ(3), 4ος ΡΙ-

ΒΕΡΣΟΦΜΠΑΠΥΛΟΝ(7), Γκανιάν (5)

€5.70, Πλασέ (5) €2.90, Πλασέ (2)

€4.60, Φόρκαστ (5Χ2) €34.30, Δίδυμο

(2Χ5) €18.00, 

Τρίο (5Χ2Χ3) €703.30, Τέτρακαστ

(5Χ2Χ3Χ7) €2,171.65C/O, Σύνθετο

(11X5) €44.60, Omni (2Χ5) €8.00, Omni

(3Χ5) €23.20, Omni (2Χ3) €29.80, DF

11X4 - 5Χ2 €400.70.

ΠΙΚ 6 2X4X7X1X11X5 MEΤΑΦΕΡΟΜΕ-

ΝΟ ΠΟΣΟ € 16,176.48C/O              

ΠΙΚ 6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €21,176.48

ΠΙΚ 4 7X1X11X5 €1,464.30

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΤΡΩΝ

Την πρόκρισή του στην Τελική Φάση
του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α’
Κατηγορίας πέτυχε ο Κεραυνός, μετά την
τρίτη διαδοχική νίκη επί της Ένωσης
Νέων Παραλιμνίου. Στο τρίτο παιχνίδι
της σειράς για την Ημιτελική Φάση, η
ομάδα του Στροβόλου επικράτησε στην
έδρα της με 107-47 και πλέον περιμένει
τον αντίπαλό της, από το ζευγάρι Πετρολίνα
ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ. Στο παιχνίδι που έγινε
στο “Κώστας Παπαέλληνας” το συγκρότημα
του Χριστόφορου Λειβαδιώτη επικράτησε
εύκολα, με την Ένωση να αγωνίζεται με
δύο ξένους στη σύνθεσή της. Κορυφαίος
του αγώνα ήταν ο Νίκος Στυλιανού με 14
πόντους (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ).

Με ένα σερί έντεκα πόντων ξεκίνησε
το παιχνίδι ο Κεραυνός  παίρνοντας
προβάδισμα με 11-0 στο 2:30, ενώ τρία
λεπτά αργότερα το σκορ έφθασε στο
17-2. Στο 7’ η ΕΝΠ μείωσε στους έντεκα
τη  διαφορά (20-9) για να πετύχει στο
επόμενο τρίλεπτο άλλους έξι πόντους

ο Κεραυνός και να  φέρει το σκορ στο
26-9. Με τον ίδιο τρόπο συνεχίστηκε η
αναμέτρηση και στη Β’ περίοδο με τον
Κεραυνό να σημειώνει εννέα σερί πόν-
τους (έξι ο Νεοφύτου, τρίποντο ο Θεο-
χαρίδης) φέρνοντας το σκορ στο 35-9

στο 12’. Έπειτα είδαμε ένα πιο ισορρο-
πημένο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να
πετυχαίνουν από οκτώ πόντους μέχρι
το 15’ (43-17). Ο Κεραυνός ήταν όμως
ανώτερος στο υπόλοιπο διάστημα και
σημείωσε μέχρι την ολοκλήρωση του

ημιχρόνου άλλους δεκατέσσερεις πόν-
τους, ενώ δέχθηκε τέσσερεις, με το σκορ
να οδηγείται στο 57-21.

Στη Γ’ περίοδο η ΕΝΠ είχε πιο βελ-
τιωμένη εικόνα με προηγουμένως, όμως
ο Κεραυνός ήταν η ομάδα που έλεγχε
το παιχνίδι. Το σκορ οδηγήθηκε μέχρι
το 23’ στο 65-27, ενώ τρία λεπτά αργότερα
η διαφορά που χώριζε τις δύο ομάδες
αυξήθηκε στους 41 πόντους (77-36).
Με την ολοκλήρωση του δεκαλέπτου
οι “ερυθροκίτρινοι” ήταν μπροστά στο
σκορ με 83-39. Στο τέταρτο δεκάλεπτο
ο Κεραυνός συνέχισε να είναι κυρίαρχος
στο γήπεδο. Μέχρι το 35’ το σκορ έφθασε
στο 97-43, ενώ με την ολοκλήρωση του
αγώνα η ομάδα του Στροβόλου πήρε τη
νίκη με τελικό σκορ 107-47.

Κεραυνός : Νεοφύτου 8, Ρος 7 (1),
Ο’Μπράιεν 15 (2), Μπάρκερ 14 (2), Αμ-
πουκάρ 13 (1), Μιχαήλ, Στυλιανού 14
(1), Μάρκου 7 (1), Παρκς 15, Ανδρέου
4 (1), Θεοχαρίδης 10 (2).

Ε.Ν. Παραλιμνίου: Θωμά 1, Πυρίλλης,
Παπαδόπουλος, Πίαρσον 15, Ρέι 19 (2),
Στρατής 5 (1), Χαννούν 2, Ζαντής 5 (1).

Περιμένει αντίπαλο ο Κεραυνός
Κέρδισε την ΕΝΠ και πέρασε στον τελικό του πρωταθλήματος

Πράσινη κυριαρχία στην Αγία Νάπα
Εξαιρετική επιτυχία για το ποδοσφαιρικό τουρνουά ακαδημιών
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου

Συντάκτες | 

Άκης Κυριάκου, 

Γιάννης Παπαϊωάννου,

Σοφοκλής Σοφοκλέους,

Βασίλης Τσιρόπουλος,

Ανδρέας Παρασκευά,

Κωνσταντίνος Κλαρκ,

Κατερίνα Φραντζή, 

Κώστας Αθανασίου, 

Κωστής Σταυρινίδης,

Γρηγόρης Γεωργίου, 

Στέλιος Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

TΖΟΚΕΡ

13, 17, 21, 36, 45 και 6
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η

2η κερδίζει από €37.734,25. 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

7678934
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.

ΛΟΤΤΟ

1, 13, 16, 31, 35, 39 και 47
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

7382η κλήρωση:  13, 21, 25, 29, 33

7383η κλήρωση:  11, 15, 23, 29, 33

SUPER 3

30527η: 734 30528η: 847 30529η: 947

30530ή: 168 30531η: 347 30532η: 213

30533η: 365 30534η: 187 30535η: 716

30536η: 048

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ

Ο αθλητής της Εθνικής Τάεκβοντο Κύ-
πρου Ανδρέας Θεοχάρους (16 ετών) και
η αθλήτρια Άντρεα Πολυκάρπου (19
ετών) κέρδισαν 5η θέση στο Πανευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα U21 που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Τα δύο νεαρά αυτά ταλέντα εντυπω-
σίασαν με το δυναμικό παιχνίδι που πα-
ρουσίασαν σ’ ένα από τα πιο δύσκολα
Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Τάεκ-
βοντο. Αρκετά καλή παρουσία έκανε και
η αργυρή πρωταθλήτρια Ευρώπης 2016
Ανναμαρία Αντωνίου, η οποία κέρδισε
την 9η θέση. Την ίδια ακριβώς θέση
κέρδισαν και οι αθλητές Ανδρέας Γιαν-
νακού, Μιχάλης Κώστα, Γιάννης Αθη-
νοδώρου, ως επίσης και η αθλήτρια Κα-
τερίνα Ανδρέου.  

Καλές θέσεις
στη Σόφια
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ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Ξεκινούν απόψε (22.05) τα προημιτε-
λικά του Europa League με σημαντικά
παιχνίδια, στη μάχη των ομάδων, στο
δρόμο προς τον τελικό της διοργάνω-
σης, που θα γίνει στο «Friends Arena»
της Στοκχόλμης στις 24 Μαΐου. Για
πολλούς λόγους το μεγαλύτερο εν-
διαφέρον επικεντρώνεται στην έξοδο
της Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ στις Βρυ-
ξέλλες. Το μεγάλο φαβορί της διορ-
γάνωσης θα παίξει απέναντι στην Άν-
τερλεχτ που προέρχεται από την πρό-
κριση εναντίον του ΑΠΟΕΛ. 

Στο μεταξύ, η Μπεσίκτας που απέ-
κλεισε τον Ολυμπιακό, θα παίξει στη
Γαλλία κόντρα στη Λιόν, ενώ η Θέλτα
θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο
της Γκενκ. Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον
λόγω των ονομάτων, έχει και το παιχνίδι
στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ να υπο-
δέχεται τη Σάλκε. Αναλυτικά το αποψινό
πρόγραμμα των πρώτων προημιτελι-
κών του Europa League:

Άντερλεχτ -Μάντσεστερ Γ.

Θέλτα-Γκενκ

Άγιαξ-Σάλκε

Λιόν-Μπεσίκτας

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 20 Απριλίου.

Η Γιουβέντους συνέτριψε με 3-0 την
Μπαρσελόνα στο Τορίνο κι έκανε άλμα
προς τα ημιτελικά του Champions Le-
ague, αλλά ο Πάουλο Ντιμπάλα εμ-
φανίστηκε προσγειωμένος ενόψει της
ρεβάνς της 19ης Απριλίου στο «Καμπ
Νου», προειδοποιώντας για την ατμό-
σφαιρα, που θα αντιμετωπίσουν οι
«μπιανκονέρι» στη Βαρκελώνη: «Εί-

μαστε σε ευνοϊκή θέση και παίζουμε
με μεγάλη αυτοπεποίθηση, αλλά δεν
πρέπει να χαλαρώσουμε γιατί θα είναι
πολύ δύσκολα στο Καμπ Νου και αυτό
φάνηκε και στο ματς με την Παρί. Και
η γαλλική ομάδα είχε μεγάλο προβά-
δισμα, αλλά όλοι είδαμε τι έγινε στο
ματς της Καταλονίας», δήλωσε σχετικά
ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός.

Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ έχει εντυπω-
σιάσει με το έργο του στη Μονακό
και η διοίκηση της Παρί Σεν Ζερμέν
του προτείνει ένα εντυπωσιακό τριετές
συμβόλαιο, με ετήσιες αποδοχές κοντά
στα οκτώ εκατ. ευρώ, για ν’ αφήσει
την ομάδα του πριγκιπάτου και να
μετακομίσει στη γαλλική πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, το θέ-
αμα που παρουσιάζει η Μονακό ως
ομάδα και οι παίκτες που έχει κατα-

φέρει να αναδείξει ο Πορτογάλος,
πρώην προπονητής του Ολυμπιακού,
τον καθιστούν φαβορί ανάμεσα στους
υποψήφιους διαδοχής του Ουνάι Έμερι
στην τεχνική ηγεσία της Παρί. Ο Πορ-
τογάλος προπονητής έχει οδηγήσει
δύο φορές μέσα σε τρία χρόνια, τη
Μονακό στα προημιτελικά του Ch-
ampions League και η διοίκηση της
Παρί έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με
τον ατζέντη του.

Το ενδιαφέρον στις Βρυξέλλες

Ντιμπάλα: «Προσοχή στο Καμπ Νου»

ΠΣΖ: Γην και ύδωρ σε Ζαρντίμ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μ
ε σκόρερ τους Μολέδο

(21’) και Λέτο (83’), ο
Παναθηναϊκός κέρδισε
με 2-0 τον ΠΑΟΚ στον
πρώτο ημιτελικό και

πήρε σαφέστατο προβάδισμα για πρό-
κριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.  

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης, σε αντίθεση
με τον αγώνα πρωταθλήματος προ ημε-
ρών, παρέταξε αυτήν τη φορά το βασικό
σχήμα του και οι «πράσινοι» επιβλήθη-
καν. Μετά το πρώτο τέταρτο οι γηπεδούχοι
κυριάρχησαν, κι αφού έχασαν δύο ση-
μαντικές ευκαιρίες στο δίλεπτο 19’- 20’
με τον Μπεργκ (σουτ άουτ, απίθανη
απόκρουση Γλύκου σε κεφαλιά), άνοιξαν
το σκορ στο 21’ με τον προωθημένο
Μολέδο: σε σουτ του Βιγιαφάνιες και
κόντρα ο Γλύκος απομάκρυνε με τη γρο-

θιά, ο Μπεργκ γύρισε την μπάλα με το
κεφάλι και ο Βραζιλιάνος στόπερ με νέα
κεφαλιά την έστειλε πρώτα στο δεξί δο-
κάρι και ύστερα στα δίχτυα του Γλύκου.

Ο «Δικέφαλος» έχασε σπάνια ευκαι-
ρία, για να ισοφαρίσει στο 28’, όταν ο
Ουάρντα βρήκε τον Λέοβατς, εκείνος
γύρισε έξοχα στο ύψος του πέναλτι, αλλά
ο επερχόμενος Ενρίκε έκανε κάκιστο
τελείωμα. Στο 66’ ο Μπεργκ ανάγκασε
τον Γλύκο σε νέα μεγάλη απόκρουση,
στο 70’ ο ΠΑΟΚ ζήτησε πέναλτι για χέρι
του Χουλτ και στο 83’ ο Λέτο διαμόρφωσε
το τελικό σκορ με κοντινό σουτ από πάσα
του Μπεργκ, ο οποίος σήμερα από σκό-
ρερ ενδύθηκε το ρόλο του δημιουργού.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Βλαχοδήμος, Κου-
λιμπαλί, Κουτρουμπής, Μολέδο, Χουλτ,
Κουρμπέλης, Ζέκα, Βιγιαφάνιες (87’ Μό-
λινς), Εμποκού, Κλωναρίδης (75’ Λέτο),
Μπεργκ (90’+2 Ρέις).
ΠΑΟΚ:Γλύκος, Μάτος, Μαλεζάς, Κρέσπο,

Λέοβατς, Σάκχοφ (88’ Τσίμιροτ), Κάνιας,
Ουάρντα, Ενρίκε (58’ Πέλκας), Κάμπος
(73’ Κίτσιου), Κουλούρης.

Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Απόψε (19:30) θα διεξαχθεί ο άλλος ημι-
τελικός με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί
στο «Καραϊσκάκη» την ΑΕΚ, σ’ ένα ματς
χωρίς ασφαλή προγνωστικά. Η ομάδα
του Πειραιά στοχεύει στο νταμπλ, ενώ για
τον «δικέφαλο» η διοργάνωση του κυ-
πέλλου είναι ο μεγάλος στόχος για διάκριση
τη φετινή σεζόν. Εκτός αποστολής για την
ΑΕΚ έμειναν οι τραυματίες Λαμπρόπουλος,
Αϊντάρεβιτς, αλλά και οι Μπακάκης, Βινί-
σιους, Αλμέιδα. Από πλευράς Ολυμπιακού,
ο Τάκης Λεμονής αναμένεται να προβεί
σε πάνω από έξι αλλαγές, σε σχέση με
τους 11 που παρέταξε στη Λειβαδιά. 

Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν 26 (ΑΕΚ-
Ολυμπιακός) και 27 Απριλίου (ΠΑΟΚ-
Παναθηναϊκός).

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πρωταθλήτρια
Ευρώπης και αποφασισμένη να διατη-
ρήσει τον τίτλο της, όπως έδειξε με την
εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη στο Μό-
ναχο επί της Μπάγερν με 2-1. Η απουσία
του Λεβαντόφσκι ήταν αισθητή στην επί-
θεση της Μπάγερν, ειδικά τη στιγμή που
ο Βιδάλ σούταρε στο 45’ στην εξέδρα το
(ανύπαρκτο) πέναλτι που καταλόγισε ο
Ριτσόλι για χέρι του Καρβαχάλ.

Η Ρεάλ είχε δοκάρι στο 15’ σε κεφαλιά
του Μπενζεμά, ο Βιδάλ άνοιξε το σκορ
επίσης με κεφαλιά στο 25’ από εκτέλεση
κόρνερ, αλλά το χαμένο πέναλτι του ίδιου
αποδείχθηκε καθοριστικό για την ομάδα
του. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ισοφάρισε στο
47’ και ο ίδιος έδωσε το «διπλό» στη «βα-
σίλισσα» περνώντας με προβολή την
μπάλα κάτω από τα πόδια του Νόιερ στο
77’, αλλά αν δεν υπήρχε αυτός ο σπουδαίος
τερματοφύλακας κάτω από τα δοκάρια
οι Βαυαροί θα είχαν υποστεί συντριβή.

Ένα γκολ ήταν αρκετό!  
Η Ατλέτικο κράτησε απόρθητο το «Βιθέντε
Καλντερόν» απέναντι στη Λέστερ, την
οποία νίκησε με το ισχνό αλλά πολύτιμο
1-0 και θα παίξει στη ρεβάνς του «Κινγκ
Πάουερ» την ερχόμενη Τρίτη (18/4),
έχοντας πλεονέκτημα απέναντι στις «αλε-

πούδες». Το παιχνίδι ήταν ποιοτικά κακό
και χαρακτηρίστηκε από μιαν ανάλογη
απόφαση του Έρικσον, ο οποίος στο 27’
καταλόγισε πέναλτι σε ανατροπή του
Γκριζμάν από τον Ολμπράιτον, με την
παράβαση να έχει σημειωθεί εκτός πε-
ριοχής! Ο Γάλλος ήταν ψύχραιμος από
τα 11 μέτρα, νίκησε τον Σμάιχελ κι έγραψε
την ιστορία αυτής της αναμέτρησης.

Με φόρα για τους «4»
Προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά
του Champions League απέκτησε η εκ-
πληκτική Μονακό του Ζαρντίμ, που νί-
κησε στο «Signal Iduna Park» με 3-2 τη
σοκαρισμένη από τα χθεσινά γεγονότα

Ντόρτμουντ και θα παίξει με σαφές πλε-
ονέκτημα τη ρεβάνς στο «Louis II», στις
19 Απριλίου.

Στο 19’ η Μονεγάσκοι έφτασαν στο
0-1 με γκολ οφσάιντ, καθώς στη σέντρα
του Λεμάρ από αριστερά ο Εμπαπέ βρι-
σκόταν τουλάχιστον ένα μέτρο πίσω από
τη γερμανική άμυνα πριν σκοράρει (!),
ενώ στο 33’ ο Μπέντερ έστειλε την μπάλα
στα δίχτυα της ομάδας του με κεφαλιά
για το 0-2. Στο 57’ η Ντόρντμουντ μείωσε
ύστερα από καταπληκτική σέντρα του
Σαχίν και τακουνάκι του Ομπαμεγιάνγκ
σε 1-2, με τον Ντεμπελέ, για να έρθει
στο 79’ με εξαιρετικό τελείωμα του Εμ-
παπέ να γράψει το 1-3.

Πράσινο προβάδισμα για τελικό
Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του ΠΑΟΚ με 2-0

Ο Ρονάλντο την οδήγησε στο διπλό!
Με πρωταγωνιστή τον Πορτογάλο, η Ρέαλ κέρδισε την Μπάγερν με 2-1
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