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Κρίνεται η συμμετοχή τους
Λούκας Βύντρα και Κάρι Άρνασον προέρχονται από
τραυματισμούς και οι επόμενες προπονήσεις θα
είναι διαφωτιστικές για το αν θα προλάβουν το εντός
έδρας παιγνίδι με την ΑΕΚ. 

ΣΕΛΙΔΑ 36

Ζητείται σταθερότητα
Πέντε στροφές πριν από το φινάλε η ΑΕΚ διατηρεί
πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου, ωστόσο
ζητούμενο για τους ποδοσφαιριστές είναι να
σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους. 

ΣΕΛΙΔΑ 36

Ντεμαράζ τίτλου
Η νίκη επί του ΑΠΟΕΛ έβαλε για τα καλά στο κόλπο
του τίτλου τον Απόλλωνα και οι ποδοσφαιριστές του
παρουσιάζονται έτοιμοι ψυχολογικά και αγωνιστικά
για την τελική ευθεία. 

ΣΕΛΙΔΑ 37

Σηκώνουν μανίκια
Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τους
ποδοσφαιριστές της Ανόρθωσης, οι οποίοι θα πιάσουν
δουλειά ενόψει της αναμέτρησης με τον ΑΠΟΕΛ, με
στόχο να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί. 

ΣΕΛΙΔΑ 38

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ 
Η ημιτελική φάση του κυπέλλου θα κλειδώσει αύριο στο Τσίρειο και είτε ο ΑΠΟΕΛ είτε η ΑΕΛ θα είναι η ομάδα που θα μπει στην κληρωτίδα

μαζί με Απόλλωνα, Ανόρθωση και Δόξα. Οι δύο ομάδες ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους ενόψει της αυριανής ρεβάνς του 0-0 και θα

ψάξουν με πάθος τη νίκη που θα τους δώσει την πρόκριση. Μπρούνο Μπαλταζάρ και Τόμας Κρίστιανσεν θα βάλουν σήμερα τις τελευταίες

πινελιές στο πλάνο που θα επιλέξουν, και παρουσιάζονται αισιόδοξοι για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι σκέψεις για ενδεκάδα και τα αγωνιστικά νέα των δύο μονομάχων. ΣΕΛΙΔΑ 35
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EXTRA 5

7392η κλήρωση:  3, 9, 20, 21, 31

7393η κλήρωση:  2, 6, 9, 30, 34

SUPER 3

30577η: 880 30578η: 686 30579η: 842

30580ή: 575 30581η: 075 30582η: 955

30583η: 613 30584η: 659 30585η: 679

30586η: 598
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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 31ηΣ ΙπποΔρομΙαΚηΣ ΣΥΝαΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος MAΡΙΝΕΡ(4), 2ος ΓΚΟΛΤ ΣΗΚΕΡ(8),

3ος ΜΑΙΚΛ ΤΣΙΑΝΣ(6), 4ος ΚΑΖΑΚ ΕΡΩ-

ΤΑ ΜΟΥ(2), Γκανιάν (4) €8.30, Πλασέ (4)

€3.40, Πλασέ (8) €1.60, Φόρκαστ (4Χ8)

€38.60, Δίδυμο (4Χ8) €13.10, 

Τρίο (4Χ8Χ6) €382.50, Τέτρακαστ

(4Χ8Χ6Χ2) €312.40, Omni (4Χ8) €5.10,

Omni (4Χ6) €8.50, Omni (6Χ8) €2.70.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ(2), 2ος ΒΙΤΤΗΣ

ΣΜΑΗΛ(7), 3ος ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ(5), 4ος ΒΥ-

ΖΟΥΛΑ(4), Γκανιάν (2) €2.50, Πλασέ (2)

€1.60, Πλασέ (7) €2.30, Φόρκαστ (2Χ7)

€14.20, Δίδυμο (2Χ7) €7.40, Τρίο

(2Χ7Χ5) €161.90, Τέτρακαστ (2Χ7Χ5Χ4)

€202.30, Σύνθετο (4Χ2) €29.10, Omni

(2Χ7) €3.70, Omni (2Χ5) €2.60, Omni

(5Χ7) €5.40, DF  4Χ8 - 2Χ7 €750.00C/O.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος EΛΒΑΣ(2), 2ος ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ(5),

3ος ΙΩΣΗΦ(4), 4ος ΜΑΝΤΑΜ ΦΛΕΑΡ(9),

Γκανιάν (2) €1.90, Πλασέ (2) €1.50,

Πλασέ (5) €2.00, Φόρκαστ (2Χ5) €5.00,

Δίδυμο (2Χ5) €3.60, Τρίο (2Χ5Χ4)

€6.60, Τέτρακαστ (2Χ5Χ4Χ9) €57.60,

Σύνθετο (2Χ2) €4.70, Omni (2Χ5) €2.40,

Omni (2Χ4) €2.50, Omni (4Χ5) €1.80,

DF  2Χ7 - 2Χ5 €151.00.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος BAΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ(3), 2ος

ΟΣΤΡΕΛΙΑΝ ΝΤΑΝΣΕΡ(6), 3ος ΝΤΑΗΑ-

ΜΟΝΤ ΚΑΠΑΤΑΗΣ(5), 4ος ΠΡΩΤΑΘΛΗ-

ΤΗΣ(1), Γκανιάν (3) €2.80, Πλασέ (3)

€1.50, Πλασέ (6) €2.10, Φόρκαστ (3Χ6)

€12.50,  Δίδυμο (3Χ6) €5.50, Τρίο

(3Χ6Χ5) €53.20, Τέρακαστ (3Χ6Χ5Χ1)

€108.90, Σύνθετο (2Χ3) €4.90, Omni

(3Χ6) €2.60, Omni (3Χ5) €6.00, Omni

(5Χ6) €4.90, DF  2Χ5 - 3Χ6 €20.30.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  AKHΣ(6), 2ος ΕΑΡΙΝΟΣ(9), 3ος

ΦΟΥΤΖΙ(3), 4ος ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ(8), Γκανιάν

(6) €6.10, Πλασέ (6) €2.60, Πλασέ (9)

€1.90, Φόρκαστ (6Χ9) €25.00, Δίδυμο

(6Χ9) €11.70, Τρίο (6Χ9Χ3) €63.10, Τέ-

τρακαστ (6Χ9Χ3Χ8) €386.90, Σύνθετο

(3Χ6) €17.90, Omni (6Χ9) €4.70, Omni

(3Χ6) €3.60, Omni (3Χ9) €3.00, DF  3Χ6

- 6Χ9 €750.00C/O.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος MΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ(IRE)(9), 2ος

KOMMATOΣ ΚΟΥΛΛΗΣ(3), 3ος ΟΠΣΕΡ-

ΒΕΡ(10), 4ος ΖΕΥΣ(6), Γκανιάν (9)

€21.10, Πλασέ (9) €6.10, Πλασέ (3)

€4.30, Φόρκαστ (9Χ3) €75.40, Δίδυμο

(3Χ9) €57.90,  Τρίο (9Χ3Χ10)

€1,012.70C/O, Τέτρακαστ (9Χ3Χ10Χ6)

€1,689.35C/O, Σύνθετο (6Χ9) €225.60,

Omni (3Χ9) €11.30, Omni (9Χ10)

€20.30, Omni (3Χ10) €33.80, DF  6Χ9 -

9Χ3 €994.80C/O.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΣΟΛΑΡ ΦΛΑΙΗΜ(9), 2ος ΜΥΣΤΙΚΑΛ

ΣΤΟΡΜ(4), 3ος ΜΟΡΑΛ ΜΕΗΖ(ΙRΕ)(2),

4ος KΡΙΣ ΜΑΙ ΣΑΝ(1), Γκανιάν (9) €8.50,

Πλασέ (9) €2.90, Πλασέ (4) €1.40, Φόρ-

καστ (9Χ4) €24.40, Δίδυμο (4Χ9) €6.20,

Τρίο (9Χ4Χ2) €266.70, Τέτρακαστ

(9Χ4Χ2Χ1) €1,017.90, Σύνθετο (9Χ9)

€332.80, Omni (4Χ9) €3.40, Omni (2Χ9)

€41.70, Omni (2Χ4) €7.10, DF  9Χ3 -

9Χ4 €1,157.52C/Ο.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ΛΕΜΟΝΕΣ(2), 2ος ΓΚΟΥΡΟΥ(5),

3ος ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ(1), 4ος ΣΑΒΒΑΣ

ΤΖΟΥΝΙΟΡ(12), Γκανιάν (2) €6.50, Πλα-

σέ (2) €3.00, Πλασέ (5) €2.50, Φόρκαστ

(2Χ5) €15.80, Δίδυμο (2Χ5) €11.10, 

Τρίο (2Χ5Χ1) €99.60, Τέτρακαστ

(2Χ5Χ1Χ12) €1,054.00, Σύνθετο (9Χ2)

€71.40, Omni (2Χ5) €3.90, Omni (1Χ2)

€11.40, Omni (1Χ5) €9.00, DF  9Χ4 -

2Χ5 €1,745.76C/Ο.

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ(11), 2ος ΤΑΣΜΑ-

ΝΙΑΝ(9), 3ος ΚΕΝΖΟ(4), 4ος ΤΖΙΕΗ-

ΣΟΝ(3), Γκανιάν (11) €13.70, Πλασέ

(11) €4.70, Πλασέ (9) €1.90, Φόρκαστ

(11Χ9) €60.60, Δίδυμο (9Χ11) €15.30,

Τρίο (11Χ9Χ4) €524.40, Τέτρακαστ

(11Χ9Χ4Χ3) €1,187.60, Σύνθετο (2Χ10)

€5.80, Σύνθετο (2Χ11) €316.70, Omni

(9Χ11) €7.60, Omni (4Χ11) €23.30,

Omni (4Χ9) €22.10, DF  2Χ5 - 11Χ9

€3,162.00C/O.ΠΙΚ 6 3X6X9X9X2X11

€10,968.60  ΠΙΚ 4 9X9X2X11

€5,317.79C/O ΤΖΑΚΠΟΤ 9

4X2X2X3X6X9X9X2X11 MEΤΑΦΕΡΟ-

ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €13,375.86C/O ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ 9    ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

€33,375.86

Το πρόγραμμα

Κυριακή 30 Απριλίου

•Αγώνας σκητ 50 δίσκων ανδρών και

75 δίσκων γυναικών  

•Τελικός σκητ γυναικών και απονομή

επάθλων στις νικήτριες

Δευτέρα 1η Μαΐου

•Αγώνας 75 δίσκων σκητ ανδρών, τελι-

κός και απονομή επάθλων στους νικη-

τές

Τρίτη 2 Μαΐου

•Επίσημη προπόνηση διπλού τραπ

Τετάρτη 3 Μαΐου

•Αγώνας 150 δίσκων διπλού τραπ, τε-

λικός και απονομή επάθλων στους νι-

κητές

Πέμπτη 4 Μαΐου

•Επίσημη προπόνηση τραπ ανδρών και

γυναικών

Παρασκευή 5 Μαΐου

•Αγώνας τραπ 50 δίσκων ανδρών και

75 δίσκων γυναικών

•Τελικός τραπ γυναικών και απονομή

επάθλων στις νικήτριες

Σάββατο 6 Μαΐου

•Αγώνας 75 δίσκων τραπ ανδρών, τελι-

κός και απονομή επάθλων στους νικη-

τές

Κυριακή 7 Μαΐου

•Αγώνας 50 δίσκων τραπ ζεύγη, ημιτε-

λικός, τελικός και απονομή επάθλων

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Σε άλλη μια κορυφαία σκοπευτική διορ-
γάνωση αποδεικνύεται το… προφανές!
Ότι η Κύπρος αποτελεί προσφιλή προ-
ορισμό για τα αγωνίσματα και τους αθλη-
τές της παγκόσμιας σκοποβολής… Δέκα
μέρες πριν από την επίσημη έναρξη
των αγώνων του τρίτου Παγκοσμίου
Κυπέλλου Σκοποβολής της ISSF, που
θα φιλοξενηθούν στο Ολυμπιακό Σκο-
πευτήριο Λάρνακας, από τις 28 Απριλίου
μέχρι τις 8 Μαΐου, οι συμμετοχές αθλη-
τών και αθλητριών έχουν ξεπεράσει τις
420 από 64 χώρες! Αριθμοί που είναι
υπερδιπλάσιοι από τις συμμετοχές που
συγκέντρωσαν τα δυο προηγούμενα
Παγκόσμια Κύπελλα του Νέου Δελχί
και του Ακαπούλκο. Συγκεκριμένα και
οι δυο προηγούμενες διοργανώσεις
συγκέντρωσαν μαζί 409 συμμετοχές
(199 το Νέο Δελχί και 210 το Ακα-
πούλκο). Στις 420 συμμετοχές των αθλη-
τών έχουν προστεθεί και άλλες 150
συμμετοχές συνοδών και αξιωματούχων,
γεγονός που προκάλεσε και τους πρώ-
τους «πονοκεφάλους» στους διοργανωτές
(ευτυχώς ευχάριστους για τον αθλητικό
τουρισμό) που αναγκάστηκαν να ψάξουν
για νέα δωμάτια στα ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα,

η 28η Απριλίου είναι η μέρα της επίση-
μης άφιξης των ξένων αποστολών και η
8η Μαΐου η μέρα αναχώρησής τους. Η
τελετή έναρξης είναι προγραμματισμένη
για το απόγευμα του Σαββάτου 29 Απρι-
λίου, μετά την ολοκλήρωση της επίσημης
προπόνησης του σκιτ. 

Οι αγώνες θα έχουν πλήρη τηλεο-
πτική κάλυψη από το επαγγελματικό
συνεργείο της ISSF TV, ενώ από πλευράς

ΣΚΟΚ γίνονται προσπάθειες για κάλυψη
των τελικών από κάποιο κυπριακό κα-
νάλι παγκύπριας εμβέλειας. Παρών
στους αγώνες θα είναι και ο γενικός
γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Σκοποβολής Φρανς Σράιπερ, καθώς
και άλλοι αξιωματούχοι της ISSF. Από
κυπριακής πλευράς, ο πρόεδρος της
ΣΚΟΛΕΥ (και μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ)
Λουκάς Ψημολοφίτης έχει οριστεί μέλος

της Επιτροπής Εφέσεων των αγώνων
και ο γ. γραμματέας της ΣΚΟΚ Γιαννάκης
Ηρακλέους, μέλος της Αγωνοδίκου Επι-
τροπής. Η διαιτησία της όλης διοργά-
νωσης έχει ανατεθεί στον αρχιδιαιτητή
της ΣΚΟΚ Κωστάκη Ξενοφώντος, ενώ
πέρα από τους Κύπριους διεθνείς διαι-
τητές θα κληθούν να διαιτητεύσουν και
δυο συνάδελφοί τους από τη Ρωσία και
ένας από την Ιαπωνία.

«Κοσμοσυρροή» στη Λάρνακα 
Αντίστροφη μέτρηση για τους αγώνες του τρίτου φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου 

ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστροφή στα παρκέ για τον ΑΠΟΕΛ
και την Πετρολίνα ΑΕΚ, όπου οι δύο
ομάδες θα αναμετρηθούν για τον τέταρτο
αγώνα της σειράς για την ημιτελική φάση
του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ ανδρών
πρώτης κατηγορίας, σήμερα και ώρα
19:00 στο Λευκόθεο.

Μέχρι στιγμής η ομάδα της Λάρ-
νακας προηγείται με 2-1 στις νίκες,
όπου έκανε το δύο στα δύο στο “Κίτιον”.
Στο πρώτο παιχνίδι είχε επικρατήσει
με 64-60 και στο δεύτερο με 87-79,
έπειτα από παράταση. Μία νίκη μετράει
ο ΑΠΟΕΛ, η οποία ήρθε μέσα στην
έδρα του, με 76-72.

Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα
εξασφαλίσει τρεις νίκες, θα κερδίσει

το εισιτήριο για την Τελική Φάση του
Πρωταθλήματος. Συνεπώς εάν η Πε-
τρολίνα ΑΕΚ κερδίσει στη Λευκωσία,
τότε θα βρεθεί στους τελικούς, ενώ εάν
ο ΑΠΟΕΛ φύγει νικητής από το γήπεδο,
τότε το σκορ στις νίκες θα πάει στο 2-2
και θα έχουμε έναν ακόμα τελευταίο
αγώνα που θα διεξαχθεί στο “Κίτιον”.
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο αγώνας είναι
πολύ σημαντικός και αναμένεται πως

θα συναρπάσει τον κόσμο που θα τον
παρακολουθήσει. Και τα τρία παιχνίδια
που έχουμε δει μέχρι στιγμής για την
ημιτελική φάση του Πρωταθλήματος
ήταν εξαιρετικά, με τις δύο ομάδες να
έχουν δείξει πόσο πολύ θέλουν να
βρεθούν στους τελικούς. Η τέταρτη
αναμέτρηση της σειράς θα μεταδοθεί
ζωντανά τηλεοπτικά μέσα από την Cy-
tavision. 

ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ πράξη τέταρτη
Σημαντική η αποψινή αναμέτρηση στο «Λευκόθεο» 

Μέχρι στιγμής η ομάδα της Λάρνα-

κας προηγείται με 2-1 στις νίκες.

Γι’ άλλη μια φορά στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο της Λάρνακας έχουν

δώσει το «ραντεβού» τους οι κορυφαίοι σκοπευτές του κόσμου.
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ΑΕΛ

Κωστής Σταυρινίδης

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προ-
ετοιμασία της ΑΕΛ για το μεγάλο αυ-
ριανό παιγνίδι με τον ΑΠΟΕΛ στο Τσί-
ρειο. Το κύπελλο αποτελεί τον βασικό
στόχο της λεμεσιανής ομάδας και γι’
αυτό υπάρχει μεγάλη αποφασιστικότητα
για την πρόκριση. Ξέρουν ότι το έργο
τους θα είναι πολύ δύσκολο, όμως η
αλλαγή στην ψυχολογία που έφερε η
ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον
Μπρούνο Μπαλταζάρ και η αυτοπε-
ποίθηση της ομάδας που επανήλθε σε
υψηλά επίπεδα, λόγω των καλών απο-
τελεσμάτων δημιουργούν τις προϋπο-
θέσεις για να παλέψουν οι κίτρινοι για
την πρόκριση στον αυριανό αγώνα. 

Ο Πορτογάλος τεχνικός της λεμεσια-
νής ομάδας ετοιμάζει ειδικό πλάνο για
τον αγώνα της Τετάρτης. Προτεραιότητά
του είναι οι ποδοσφαιριστές του να είναι
καλά διαβασμένοι αμυντικά, αφού για
τον ίδιο το κλειδί της επιτυχίας θα είναι
να κρατήσει η ομάδα του το μηδέν πα-
θητικό. Αν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ
πετύχουν αυτόν τον στόχο, τότε θα έχουν
κάνει το πιο αποφασιστικό τους βήμα
για την πρόκριση, αφού στην επίθεση
έχουν την ποιότητα για να φτιάξουν
φάσεις και να σημειώσουν το ένα γκολ
που θα είναι αρκετό. 

Αυτό που ζήτησε από τους παίκτες
του ο κ. Μπαλταζάρ είναι να έχουν κα-
θαρό μυαλό και να ελαχιστοποιήσουν
τα λάθη. Στον τελευταίο αγώνα της, η

ΑΕΛ αν και καλύτερη πλήρωσε δυο
στιγμές αδράνειας. Στο αυριανό παιγνίδι,
κάτι τέτοιο απαγορεύεται να συμβεί,
αφού μετά το έργο των παικτών θα γίνει
πάρα πολύ δύσκολο. Γι’ αυτό και τους
έχει επιστήσει την προσοχή και τους ζή-

τησε να είναι συνεχώς συγκεντρωμένοι. 

Όλοι διαθέσιμοι
Το θετικό για τον τεχνικό της λεμεσιανής
ομάδας είναι πως έχει όλους τους πο-
δοσφαιριστές στη διάθεσή του, με εξαί-

ρεση τον Τζούνιορ. Αυτό του επιτρέπει
να καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς προ-
βλήματα. Στον πρώτο αγώνα επέλεξε
για την κορυφή της επίθεσης τον Μαύρου
αφήνοντας στον πάγκο τον Αρουαμπα-
ρένα. Για αύριο, η επιλογή του όπως

όλα δείχνουν θα είναι να αγωνιστεί ο
Βάσκος στην κορυφή. Όμως ο Πορτο-
γάλος τεχνικός έχει δείξει στην μέχρι
τώρα θητεία του στην ομάδα ότι προ-
σπαθεί να επιλέξει τους παίκτες εκείνους
που ταιριάζουν στο κάθε παιγνίδι. 

Η προετοιμασία της ΑΕΛ ολοκλη-
ρώνεται σήμερα και ο κ. Μπαλταζάρ θα
δοκιμάσει και στην τελευταία προπόνηση
κάποια πράγματα όσον αφορά το αρχικό
σχήμα που θα παρατάξει στον αυριανό
αγώνα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για
τους παίκτες που θα αγωνιστούν στα
φτερά. Ο Μέσκα δείχνει να έχει το προ-
βάδισμα για τη μια πλευρά, ενώ για την
άλλη είναι όλα ανοικτά, αφού οι Γεωρ-
γιάδης και Σάσι έχουν περίπου τις ίδιες
πιθανότητες να αγωνιστούν. Έκπληξη
θα είναι αν επιλεχθεί ο Μπλάνκο για να
ξεκινήσει το παιγνίδι. 

Φεύγουν τα εισιτήρια
Όσα εισιτήρια έχουν στη διάθεσή τους
οι ΑΕΛίστες αναμένεται ότι θα τα εξα-
φανίσουν και θα γεμίσουν το πάνω διά-
ζωμα της Ανατολικής του Τσιρείου. Να
υπενθυμίσουμε ότι το κάτω διάζωμα
μετά από τιμωρία θα παραμείνει κλειστό
για τους φίλους της ΑΕΛ στον αυριανό
επαναληπτικό με το ΑΠΟΕΛ! Η προ-
πώληση προχωρά με γοργούς ρυθμούς
για τους κίτρινους της Λεμεσού, που
ευελπιστούν να δουν ένα sold out στο
αυριανό ντέρμπι, να πάρει η ομάδα την
απαραίτητη στήριξη και στο τέλος της
αναμέτρησης, κόσμος και ποδοσφαι-
ριστές να πανηγυρίσουν την πρόκριση
στα ημιτελικά! 

Θετικές προϋποθέσεις για πρόκριση
Μέσα σε άριστο κλίμα η ομάδα του Μπαλταζάρ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για τη ρεβάνς με τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

Φρίξος Κυριάκου 

Τ
ο ότι ο ΑΠΟΕΛ διανύει πε-

ρίοδο κάμψης φαίνεται μέσα
από τις εμφανίσεις του και
από ορισμένα αποτελέσματα
τον τελευταίο ένα μήνα και

βάλε. Υπάρχει όμως και το στατιστικό
που ενισχύει ότι υπάρχει πρόβλημα. Οι
«γαλαζοκίτρινοι» στα τελευταία τους οχτώ
παιγνίδια δεν κατάφεραν να σκοράρουν
ιδιαίτερα μετά το 60ό λεπτό. Σε ορισμένα
πήραν τη νίκη, σε ορισμένα άλλα ήθελαν
γκολ και σε κάποια άλλα έπρεπε να δια-
φυλάξουν το προβάδισμα που είχαν. 

Στις 4 Μαρτίου ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε
2-1 την Ομόνοια, όπου πήγε στα απο-
δυτήρια με το υπέρ του 2-0. Στις 12
προέκυψε η νίκη επί της Ανόρθωσης
στην πρεμιέρα των πλέι-οφ  με σκορ 1-
0 το οποίο διαμορφώθηκε από το 8ο
λεπτό. Πριν και μετά την αναμέτρηση
με την Ανόρθωση, ο ΑΠΟΕΛ ηττήθηκε
δύο φορές (0-1 και 1-0) από την Άν-
τερλεχτ, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό
από το Γιουρόπα Λιγκ. Ακολούθως
κέρδισε 2-0 την ΑΕΛ με γκολ-πέναλτι
στις καθυστερήσεις του πρώτου ημι-
χρόνου και άλλο ένα στο 48ο λεπτό.
Την 1η Απριλίου προέκυψε η ήττα από
την ΑΕΚ όπου οι επίδοξοι πρωταθλητές
δέχτηκαν δύο γκολ στο τελευταίο δε-
κάλεπτο του αγώνα και έχασαν το παι-
γνίδι.   Στη συνέχεια η ομάδα του Κρί-
στιανσεν δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα
της και έμεινε στο 0-0 με την ΑΕΛ για
το πρώτο παιγνίδι κυπέλλου της προ-
ημιτελικής φάσης. 

Στις 8 Απριλίου πήρε σειρά η νίκη
1-0 επί της Ομόνοιας όπου το τέρμα
επιτεύχθηκε στο 4ο λεπτό.  Τελευταίο
παιγνίδι η ήττα 1-0 της Μεγάλης Πέμπτης
από τον Απόλλωνα, στο οποίο οι «γαλα-
ζοκίτρινοι» δεν μπόρεσαν να ασκήσουν

πίεση για να αποφύγουν την ήττα.  Μένει
να δούμε στα τελευταία παιγνίδια αν οι
ποδοσφαιριστές βρουν τις ψυχικές και
σωματικές δυνάμεις για να μπορέσουν
να υλοποιήσουν τους στόχους τους. Δεν
πρέπει πάντως να διαφεύγει κανενός το
ότι ο ΑΠΟΕΛ θα δώσει αύριο το 52ο
παιγνίδι του μέσα στη χρονιά.

Λαβωμένος για πρόκριση 
Αντίδραση μέσω κυπέλλου θα ψάξει ο

ΑΠΟΕΛ για να απαλύνει την πληγή της
ήττας από τον Απόλλωνα. Το κλίμα μετά
τη νέα μέτρια εμφάνιση δεν είναι το κα-
λύτερο και αύριο έχουν την ευκαιρία οι
ποδοσφαιριστές να αντιστρέψουν την
κατάσταση με πρόκριση στο Τσίρειο σε
βάρος της ΑΕΛ. Τα πολλά αγωνιστικά
προβλήματα αυξάνουν κατά πολύ τον
βαθμό δυσκολίας, αφού όπως αποδείχ-
θηκε και στην ήττα από τον Απόλλωνα,
οι επιλογές της τεχνικής ηγεσίας ήταν

πολύ περιορισμένες. Μέχρι χθες συνέ-
χισαν τις ατομικές προπονήσεις οι Εφραίμ,
Αλωνεύτης, Μερκής και Εμεπσίλιο, οι
οποίοι όλα δείχνουν πως θα μείνουν
εκτός πλάνων του αυριανού αγώνα. Από
την άλλη προπονείται σε φουλ ρυθμούς
ο Βινίσιους και σχεδόν δύο μήνες μετά
τον τραυματισμό του είναι διαθέσιμος.
Ουσιαστικά εναπόκειται στον προπονητή
του για να αγωνιστεί είτε ως βασικός,
είτε ως αλλαγή. 

Το 0-0 του πρώτου αγώνα αναγκάζει
την ομάδα του Κρίστιανσεν να ψάξει το
γκολ που θα αυξήσει κατά πολύ τις πι-
θανότητες. Η προετοιμασία των παικτών
θα ολοκληρωθεί σήμερα και ο Δανός
τεχνικός θα οριστικοποιήσει το πλάνο
που θα εμπιστευτεί. Δεν αναμένεται
να προκύψουν πολλές αλλαγές από
πλευράς προσώπων, αλλά δεν θα είναι
έκπληξη να επιλέξει σχηματισμό με
δύο καθαρά φορ. 

Το στατιστικό που δείχνει πρόβλημα
Με τρομερή δυσκολία σκοράρει στα δεύτερα ημίχρονα των τελευταίων οκτώ αγώνων η ομάδα του Κρίστιανσεν
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Νίκος�Νικολάου

Όλες τις πιθανότητες για έξοδο στην Ευ-
ρώπη είναι αποφασισμένη να κυνηγήσει
η Ομόνοια στο υπόλοιπο του πρωτα-
θλήματος. Μπορεί να λέγεται ότι αν δεν
κερδίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο θα
είναι καλύτερα, γιατί θα δοθεί χρόνος
στον Πάμπο Χριστοδούλου να ετοιμάσει
την ομάδα για το νέο πρωτάθλημα, αλλά,
κακά τα ψέματα, μη έξοδος στην Ευρώπη
θα έχει περισσότερα αρνητικά παρά θε-
τικά. Όπως το οικονομικό, αφού θα χα-
θούν σημαντικά έσοδα, αλλά και το πρε-
στίζ και το γόητρο της ομάδας.

Τα δεδομένα για ένα ευρωπαϊκό ει-
σιτήριο είναι δύσκολα, αφού πρέπει να
κατακτήσει την 4η θέση η οποία οδηγεί
στο Γιουρόπα Λιγκ, με την προϋπόθεση
ότι το κύπελλο θα κατακτήσει ομάδα
που βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσεις.
Παρόλ’ αυτά η προσπάθεια θα γίνει και
ο στόχος στον επόμενο αγώνα είναι να
δοθεί συνέχεια στις νίκες με νέα επιτυχία
επί της ΑΕΚ το Σάββατο στο ΓΣΠ. Οι
«πράσινοι» έχουν κερδίσει μόνο μια
φορά ομάδα που βρίσκεται στην πρώτη
τριάδα και διεκδικεί το πρωτάθλημα
(ΑΠΟΕΛ, Απόλλων, ΑΕΚ) και αυτή η
νίκη σημειώθηκε επί της ΑΕΚ στον Α’
γύρο του πρωταθλήματος (2-1). Το ίδιο
θα επιδιώξουν να πράξουν και στο παι-
χνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία του
β’’ γύρου της β’ φάσης. 

Όπως στον Α’ γύρο
Στις 20 Νοεμβρίου η Ομόνοια νίκησε
με 2-1 την ΑΕΚ στο ΓΣΠ. Ήταν η πρώτη

και μοναδική επιτυχία των «πρασίνων»
κόντρα σε ομάδα που βρίσκεται στις
τρεις πρώτες θέσεις και διεκδικεί τον
τίτλο. Αν τα καταφέρει, θα αυξήσει τις
ελπίδες για την 4η θέση, στην οποία
ίσως βρεθεί από την επόμενη αγωνιστική,

αν όπως προαναφέραμε κερδίσει και η
ΑΕΛ που είναι ένα βαθμό πιο πάνω στη
βαθμολογία έχει απώλειες στο ντέρμπι
με τον Απόλλωνα.

Το παιχνίδι με την ομάδα της Λάρ-
νακας θα έχει βέβαια μεγαλύτερο βαθμό

δυσκολίας από το τελευταίο νικηφόρο
με την ΑΕΛ, γι’ αυτό και χρειάζεται βελ-
τίωση σε όλους τους τομείς, ώστε να
μπορέσει να ανταποκριθεί η ομάδα στις
απαιτήσεις του αγώνα.

Το «τριφύλλι» θα στηριχτεί στην

έδρα του, όπου έχει πολύ καλό απολο-
γισμό μετρώντας 12 νίκες στα 16 παι-
χνίδια που έδωσε. Ελπίζεται ότι περισ-
σότερος κόσμος θα βρεθεί το Σάββατο
δίπλα στην ομάδα για να βοηθήσει
τους ποδοσφαιριστές να φτάσουν σε
άλλη μια επιτυχία.

Τα βλέμματα σε Άρνασον, Βύντρα
Οι προπονήσεις επανήρχισαν χθες με
την έναρξη ουσιαστικά της προετοιμασίας
για το σαββατιάτικο παιχνίδι. Η προσοχή
είναι στραμμένη στους Άρνασον και
Βύντρα που αντιμετωπίζουν προβλήματα
τραυματισμού. Ο πρώτος αποχώρησε
τραυματίας στο ματς με την ΑΕΛ, ενώ ο
δεύτερο ένιωσε ενοχλήσεις πριν από
την έναρξή του. Θα γίνει επανεκτίμηση
της κατάστασής τους και θα διαφανεί αν
θα υπολογίζονται ή όχι ενόψει ΑΕΚ. 

Δεν υπάρχει ανησυχία για τους Κλέι-
τον και Κύπρου, οι οποίοι είχαν κάποια
μικροπροβλήματα.

Εκτός πλάνων για τον επόμενο αγώνα
είναι ο Παναγιώτου, ο οποίος έχει συμ-
πληρώσει δυο κίτρινες κάρτες.

Ετοιμάζει ταξίδι
Ο Πάμπος Χριστοδούλου, είτε κερδίσει
ευρωπαϊκό εισιτήριο η Ομόνοια είτε
όχι, κάνει τα πλάνα του για τη νέα
χρονιά. Σε αυτό το στάδιο βρίσκεται
στην εξεύρεση παικτών μέσω «κατα-
σκοπίας». Για τον σκοπό αυτό αναμέ-
νεται να ταξιδεύσει τις αμέσως επόμενες
μέρες για το εξωτερικό-πιθανότατα στην
Πορτογαλία, όπου θα παρακολουθήσει
αγώνες έχοντας τα βλέμματά του σε
συγκεκριμένους υποψήφιους μετεγ-
γραφικούς στόχους. 

Θα κυνηγήσει τις πιθανότητές της…
Η προσοχή στους τραυματίες Άρνασον και Βύντρα ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ το Σάββατο

ΑΕΚ

Νίκος�Νικολάου

Δ
ιατηρεί κάποιες ελ-

πίδες της για κατά-
κτηση του τίτλου η
ΑΕΚ, από τη στιγμή
που απέχει έξι βαθ-

μούς από την κορυφή κι ενώ απομέ-
νουν ακόμη πέντε αγωνιστικές. Βέβαια
πρέπει να κάνει το καθήκον της και
από την άλλη να ευνοηθεί από άλλα
αποτελέσματα. Για να τα καταφέρει
πάντως και να ανατρέψει κάθε προ-
γνωστικό, θα πρέπει να παρουσιάσει
μεγαλύτερη σταθερότητα και βέβαια
να είναι συνεπής στις καλές εμφανίσεις.
Γιατί όταν κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ και
μπήκε δυναμικά ξανά στη διεκδίκηση
του τίτλου, αμέσως μετά ήλθε η ήττα
από την ΑΕΛ στο Τσίρειο, που σήμανε
οπισθοδρόμηση.

Η τελευταία νίκη επί της Ανόρθωσης
σε συνδυασμό με την ήττα του ΑΠΟΕΛ
έφερε ξανά τις ελπίδες στο στρατόπεδο
της ΑΕΚ, μόνο που χρειάζεται ένα σερί
από νίκες ώστε να καταφέρει να υπο-
σκελίσει τις δυο ομάδες που προπο-
ρεύονται στην κούρσα. Κι επειδή οι
αγωνιστικές τελειώνουν, θα πρέπει να
αποκτήσει σταθερότητα και να είναι
πιο συνεπής.

Ο Ιμανόλ Ιδιακέθ στην τελευταία συ-
νέντευξη Τύπου, μετά τον αγώνα με την
Ανόρθωση, αναφέρθηκε στα τόσα πολλά
που πέρασε η ομάδα από την αρχή της
χρονιάς με τραυματισμούς, δεχόμενη
γκολ στις καθυστερήσεις που στέρησαν
σημαντικούς βαθμούς, αλλά και κάποια
χαμένα πέναλτι. Αυτά είναι μέσα στο παι-
χνίδι. Θα πρέπει από την πλευρά της και
η ίδια η ομάδα να μειώσει στο ελάχιστο

τα… παραστρατήματά της κι οι παίκτες
να παρουσιάσουν τον καλύτερό τους
εαυτό στην τελική ευθεία που διανύουμε. 

Αποστολή στο ΓΣΠ
Η επόμενη αποστολή για την ΑΕΚ ονο-
μάζεται Ομόνοια και το παιχνίδι θα διε-

ξαχθεί το Σάββατο στο ΓΣΠ. Κάθε άλλο
παρά εύκολο δείχνει το έργο των «κιτρι-
νοπράσινων», οι οποίοι ηττήθηκαν από

τον προσεχή αντίπαλό τους στο ίδιο γή-
πεδο στον Α’ γύρο, ενώ  στα πλαίσια της
β’ φάσης στην «ΑΕΚ Αρένα» έχασαν
δυο βαθμούς (1-1).

Αν βγάλει όμως το καλό της πρόσωπο,
όπως έκανε στο ίδιο γήπεδο με αντίπαλο
τον ΑΠΟΕΛ, τότε μπορεί να πετύχει στον
στόχο της και να διατηρήσει στο ακέραιο
τις ελπίδες της. Άλλωστε από δω και
πέρα κάθε παιχνίδι θα είναι και τελικός. 

Το πρόγραμμα
Τρία εκτός έδρα παιχνίδια περιλαμβάνει
ο β’ γύρος της β’ φάσης του πρωταθλή-
ματος, ανάμεσά τους και τη σύγκρουση
με τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά:
Μετά την Ομόνοια η ΑΕΚ θα υποδεχθεί
τον Απόλλωνα, ακολούθως θα αντιμε-
τωπίσει τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, στη συνέ-
χεια επιστρέφει στην έδρα της για να φι-
λοξενήσει  την ΑΕΛ και στο φινάλε θα
κληθεί να παίξει με την Ανόρθωση στο
«Παπαδόπουλος».

Επιστροφή στις προπονήσεις
Από χθες το πρωί οι ποδοσφαιριστές
γύρισαν στις προπονήσεις αρχίζοντας
την προετοιμασία για τον αγώνα με την
Ομόνοια. Θα υπάρχουν κι αυτή τη φορά
απουσίες. Ο Τρισκόφσκι θα είναι εκτός
κι αυτή τη φορά λόγω της τιμωρίας του,
ενώ στο ποινολόγιο προστέθηκε και ο
Χέφελ, ο οποίος συμπλήρωσε δυο κί-
τρινες με την Ανόρθωση. Στον αντίποδα,
επιστρέφει ο Λαρένα από τιμωρία και
θα πάρει θέση στο αρχικό σχήμα.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του
Λαμπάν, ο οποίος θα κάνει αγώνα δρό-
μου για να προλάβει, αλλά οι πιθανό-
τητες δεν είναι με το μέρος του. Οι επό-
μενες προπονήσεις θα καθορίσουν για
το αν θα προλάβει τελικά ο Γαλλοκύ-
πριος μέσος.

Ζητούμενο, η σταθερότητα στις… νίκες
Χωρίς πολλά περιθώρια για απώλειες μπαίνει στην τελική ευθεία
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Νέος κύκλος υποχρεώσεων τον Οκτώβρη

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ

Μεταξύ 4-10 Οκτωβρίου 2017 οι υπο-
χρεώσεις της Εθνικής Νέων στην προ-
κριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρω-
ταθλήματος U-19 της UEFA για την αγω-
νιστική περίοδο 2018 - 2019.

Η Εθνική μας ολοκλήρωσε τις υπο-
χρεώσεις της στον elite round της διορ-
γάνωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη και
ξεκίνησε ήδη το νέο κύκλο της προετοι-
μασίας για την επόμενη διοργάνωση.

Πρόκειται για τη νέα Εθνική Νέων
με ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν το
1999, αφού ο κύκλος της προηγούμενης
Εθνικής έκλεισε με τη συμμετοχή στον
Elite Round στη Γερμανία τον περασμένο
Μάρτιο.

Η Κύπρος κληρώθηκε στον έβδομο
όμιλο της προκριματικής φάσης μαζί με
τη Σερβία, την Ιρλανδία και το Αζερμ-
παϊτζάν, και οι αγώνες θα φιλοξενηθούν
στην Ιρλανδία. Από κάθε όμιλο της προ-
κριματικής φάσης θα προκριθούν οι
δύο πρώτες ομάδες.

ΕΠΑΘΛΟ CARLSBERG

Για την 3η αγωνιστική Απριλίου 2017,
του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α’
Κατηγορίας, περιόδου 2016/2017, που
περιελάβανε τους αγώνες του διημέρου
12&13/4/17, ψήφο διάκρισης πήραν
οι ποδοσφαιριστές:

Φώτης Παπουλής, ΑΠΟΛΛΩΝ

Δημήτρης Χριστοφή, ΟΜΟΝΟΙΑ

Μπρούνο Βάλε, ΑΠΟΛΛΩΝ

Γιώργος Παπαδόπουλος, ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, ΑΕΚ

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που
διέπουν τη διεξαγωγή του δημοφιλούς
θεσμού της Carlsberg, ποδοσφαιριστής
που θα χρεωθεί με δύο κίτρινες η μια
κόκκινη κάρτα, αυτόματα θέτει τον εαυτό
του εκτός συναγωνισμού για τον συγκε-
κριμένο μήνα.

Ο νικητής του μήνα που θα αναδειχθεί
από την αμερόληπτη και αντικειμενική
ψήφο των αθλητικών συντακτών, θα βρα-
βευτεί με το Αριστείο της Carlsberg, ενώ
ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα υποδείξει
ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στο οποίο η
φίλαθλη εταιρεία Carlsberg θα συνει-
σφέρει το ποσό των 1000 ευρώ.

Στόχος του Επάθλου Ήθους, Τέχνης
και Αρετής Carlsberg, που φέτος συμ-
πληρώνει 45 χρόνια ζωής και προσφοράς
στο κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι η επι-
βράβευση του ήθους, της αγωνιστικής
συμπεριφοράς και η εμπέδωση του τίμιου

παιχνιδιού στους αγωνιστικούς χώρους.
Με την ευκαιρία της εορτής του Πά-

σχα και της Ανάστασης, το Τμήμα Δη-
μοσίων Σχέσεων της Carlsberg, εύχεται
σ’ όλο τον φίλαθλο κόσμο, Χρόνια Πολλά,
Ειρηνικά και Ευτυχισμένα!

Ψήφος διάκρισης σε 5 ποδοσφαιριστές

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Κωστής�Σταυρινίδης

Κ
αι τώρα όλα για όλα στην τε-

λική ευθεία της σεζόν. Ο
Απόλλωνας έχει ενώπιόν του
τουλάχιστον 7 παιγνίδια (5
στο πρωτάθλημα και 2 στο

κύπελλο) και είναι αποφασισμένος να
πραγματοποιήσει ένα δυνατό φίνις, έτσι
ώστε να διεκδικήσει μέχρι τέλους και
τους δύο του στόχους. Η αρχή θα γίνει
την Κυριακή στο λεμεσιανό ντέρμπι με
την ΑΕΛ. Οι «κυανόλευκοι» κατάφεραν
να κατεβάσουν ξανά τη διαφορά από την
κορυφή στους 4 βαθμούς και θέλουν να
ξεκινήσουν τον δεύτερο γύρο της β’ φάσης
με νίκη που θα τους δώσει την ώθηση
που χρειάζονται για τη συνέχεια.

Τα δεδομένα για τον Απόλλωνα λίγο
πολύ είναι γνωστά. Είναι υποχρεωμένος
να κερδίσει και τους πέντε αγώνες που
έχουν απομείνει στο πρωτάθλημα και
να ελπίζει σε ένα στραβοπάτημα του
ΑΠΟΕΛ. Αν συμβεί αυτό, τότε θα εκ-
πληρώσει τον μεγαλύτερο από τους φε-
τινούς του στόχους που είναι η κατάκτηση
του πρωταθλήματος. Το σίγουρο είναι
πως στη λεμεσιανή ομάδα υπάρχει απο-
φασιστικότητα για να επιτευχθούν και
οι δύο στόχοι που είχαν τεθεί από την
αρχή της χρονιάς.

Μια νίκη μόνο
Η προετοιμασία της λεμεσιανής ομάδας
ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα και ο Σω-
φρόνης Αυγουστή θα έχει σαν μέλημα να
παρουσιαστούν οι ποδοσφαιριστές του
πανέτοιμοι για να πάρουν το τρίποντο την
Κυριακή. Οι «κυανόλευκοι» ξέρουν ότι
το έργο τους θα είναι πάρα πολύ δύσκολο,
δεν ξεχνάνε ότι κέρδισαν μόνο το ένα από
τρία ντέρμπι με την ΑΕΛ (αν και στο πρώτο
που έχασαν προπονητής ήταν ο κ. Εμα-
νουέλ) και πως στον αγώνα της β’ φάσης,
αν και έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο,
πήραν τελικά την ισοπαλία στο τέλος. 

Το θετικό για τον Κύπριο τεχνικό
είναι ότι η ομάδα του είχε την ευκαιρία
να ξεκουραστεί και να πάρει κάποιες
ανάσες. Η σεζόν για να τελειώσει μετρά
γύρω στις 40 ημέρες σε και αυτές χωρίς
άλλη διακοπή θα πρέπει να είναι στην
καλύτερή της κατάσταση για να κερδίζει
κάθε αγώνα. Γι’ αυτό και η διακοπή ήρθε

τον καταλληλότερο χρόνο για να ξεκου-
ραστούν κάποιοι παίκτες της ομάδας
που το είχαν ανάγκη. 

Πολλές πάλι οι απουσίες
Απ’ εκεί και πέρα, ο Απόλλωνας ενόψει
του ντέρμπι της Κυριακής μετρά και πάλι
αρκετές απουσίες. Ο Ρομπέρζ θα εκτίσει

την 4η και τελευταία αγωνιστική της τι-
μωρίας του. Ο Γάλλος αμυντικός έχει
χάσει τα 5 από τα τελευταία 7 παιγνίδια
της ομάδας του, ενώ στο ένα που αγωνί-
σθηκε αποβλήθηκε πριν από το τέλος του
ημιχρόνου, κάτι που έγινε και στο παιγνίδι
που προηγήθηκε της τιμωρίας του. Με
απλά λόγια, από τις 22 Φεβρουαρίου και

τον αγώνα κυπέλλου με την Ομόνοια, ο
Ρομπέρζ έπαιξε 45 λεπτά με Ομόνοια, 90
με ΑΕΛ και 44 με ΑΕΚ. Από τα συνολικά
720 λεπτά ο Ρομπέρζ έπαιξε τα 180. 

Εκτός φυσικά θα είναι οι δύο άτυχοι
ποδοσφαιριστές της ομάδας Γκίε και
Μπεντόγια. Το θετικό για τον Ισπανό
είναι πως μετά από αρκετές μέρες νο-

σηλείας έχει πάει στο σπίτι του και αυτό
σημαίνει ότι σιγά - σιγά θα προσπαθήσει
να επανέλθει στη δράση. Ακόμα είναι
άγνωστο το πότε θα συμβεί αυτό. Την
τετράδα των απόντων συμπληρώνει ο
Αγγελή, που όπως και ο Γκίε έτσι και
αυτός δεν υπολογίζονται για τη φετινή
περίοδο. 

Δυνατό φίνις στην τελική ευθεία
Αποφασιστικότητα για να κυνηγήσει τον μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος
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Aρησ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Ο Άρης όφειλε να κερδίσει την Καρ-
μιώτισσα και το έκανε. Με τον «αέρα»,
λοιπόν, των πέντε βαθμών από τη Δόξα,
μπροστά του έχει μία νέα πρόκληση,
που ακούει στο όνομα Σαλαμίνα. Και
όλοι στον Άρη γνωρίζουν ότι, ενδεχόμενη
νέα επιτυχία θα αποτελέσει κρίσιμο βήμα
προς την υλοποίηση του αντικειμενικού
στόχου, που είναι, βέβαια, η παραμονή
στην πρώτη κατηγορία. Βασικά, για τη
λεμεσιανή ομάδα τα πράγματα είναι
πολύ απλά. Έχει να δώσει τα δύο από τα
πέντε εναπομείναντα παιγνίδια της στο
Τσίρειο (εκτός από τη Σαλαμίνα, θα φι-

λοξενήσει τον Ερμή). Με έξι βαθμούς
στο πουγκί, θα έχει φτάσει στους 39
βαθμούς και θα έχει κάνει το μεγαλύτερο
βήμα για τη σωτηρία του. Να γιατί έχει
τεράστια σημασία να αξιοποιηθεί ο πα-
ράγοντας της έδρας, αφού τα εκτός έδρας
παιχνίδια του θα έχου πολύ υψηλό βαθμό
δυσκολίας (Δόξα, Άχνα, Καρμιώτισσα).

Για την ώρα, όμως, ο Νικόλας Μαρ-
τίδης και οι ποδοσφαιριστές του δεν
μπαίνουν στη λογική των μαθηματικών.
Στο μυαλό τους έχουν μόνο πώς θα κερ-
δίσουν το ερχόμενο Σάββατο, έτσι ώστε
σε περίπτωση που η Δόξα στραβοπατήσει
απέναντι στον Ερμή, η διαφορά να με-
γαλώσει ακόμη περισσότερο και να
απλοποιηθούν τα δεδομένα για την πα-
ραμονή.

ΔOξΑ

Εδώ που έφτασαν τα πράγματα και
με τον κλοιό να έχει στενέψει περισσότερο
από ποτέ, η Δόξα μοιάζει να έχει το μα-
χαίρι στον λαιμό. Και ναι μεν βρισκόμαστε
στη μετά Πάσχαν περίοδο, αλλά για την
ομάδα της Κατωκοπιάς, η μεγάλη πορεία
με τον σταυρό στην πλάτη τώρα αρχίζει.
Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά
τους, υπολείπονται πέντε αγώνες και σ’
αυτούς κρύβεται το μέλλον της ομάδας
του Σάββα Πουρσαϊτίδη. Ή θα αφυπνιστεί
και θα αρχίσει την αντεπίθεσή της ή θα
πρέπει να ετοιμάσει βαλίτσες για την
επιστροφή (μετά από πολλά χρόνια) στη
2η κατηγορία.

Η Δόξα, που βρίσκεται πέντε βαθμούς
μακριά από την «ελεύθερη ζώνη», θα
ταξιδέψει στη Λάρνακα το ερχόμενο Σάβ-
βατο για να αντιμετωπίσει τον Ερμή και
γίνεται αντιληπτό ότι δεν τη βολεύει
απλώς να μη χάσει, αλλά να κερδίσει.
Σαφώς και σ’ αυτό το στάδιο της διοργά-
νωσης ο κάθε βαθμός είναι πολύτιμος,
αλλά, από τη στιγμή που έχει αρχίσει
ήδη η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη
του πρωταθλήματος, περισσότερο μετρά
η απώλεια βαθμών παρά το κέρδος. Ει-
δικά για την ομάδα που βρίσκεται σε
μειονεκτική θέση, όπως είναι η Δόξα.
Άρα, αυτό που θα επιχειρήσουν να κά-
νουν οι παίκτες της το Σάββατο δεν είναι

να παίξουν απαραίτητα καλό ποδόσφαιρο,
αλλά να πάρουν το τρίποντο. Εύκολο;
Καθόλου, αλλά, όπως λέμε, «όσο αναπνέω

ελπίζω». Κι η Δόξα ναι μεν βρίσκεται σε
δυσχερή θέση, αλλά δεν σταμάτησε να
αναπνέει. Τουλάχιστον, όχι ακόμη…

Θέλει να κάνει το κρίσιμο βήμα

Αν ο Άρης κερδίσει τη Σαλαμίνα στο Τσίρειο, η
παραμονή θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο

Με το μαχαίρι στον λαιμό…
Για τη Δόξα, η μοναδική επιλογή για να ελπίζει
σε σωτηρία είναι η νίκη πάνω στον Ερμή

ΑνOρθωση

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Μ
ίνι διακοπές τέλος, για

τους ποδοσφαιριστές
της Ανόρθωσης. Μετά
το τριήμερο ρεπό που
παραχώρησε ο προπο-

νητής της βαρωσιώτικης ομάδας Ρόνι
Λέβι, όλος ο κόσμος επιστρέφει σήμερα
στις προπονήσεις, ξεκινώντας ουσιαστικά
την προετοιμασία για τον αγώνα της ερ-
χόμενης Κυριακής με τον ΑΠΟΕΛ. Ένας
εξαιρετικά δύσκολος αγώνας, όπως φυ-
σικά και όλοι στη β’ φάση του πρωτα-
θλήματος. Σε μια αναμέτρηση που ο Ισ-
ραηλινός προπονητής μετρά απουσίες
και μάλιστα σημαντικές. Οι Αγκιλάρ και
Κολούνγκα εξακολουθούν να είναι τραυ-
ματίες και δεν προλαβαίνουν τον αγώνα
της Λευκωσίας, ενώ θα απουσιάσουν
και οι τιμωρημένοι Ζοάο Βίκτορ και
Σάντος. Δυο πολύ σημαντικές απουσίες,
τις οποίες ο Ρόνι Λέβι μέσω των προπο-
νήσεων καλείται να αποφασίσει ποίοι
ποδοσφαιριστές θα πάρουν φανέλα βα-
σικού. Για το αριστερό άκρο της άμυνας,
επιλογές πολλές δεν υπάρχουν, με τον
Ελλαδίτη Γιαννούλη να είναι, όπως όλα
δείχνουν, ο παίκτης που θα βρεθεί στο
αρχικό σχήμα. Για τη μεσαία γραμμή
και τον αντικαταστάτη του Βίκτορ, ο προ-
πονητής της Ανόρθωσης έχει επιλογές. 

Ο στόχος της Ανόρθωσης σε αυτόν τον
αγώνα είναι βέβαια το όποιο βαθμολογικό
κέρδος, αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς,
αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους
Βαρωσιώτες είναι να παραμείνουν αντα-
γωνιστικοί στο πρωτάθλημα, έχοντας στο
πίσω μέρος του μυαλού τους το κύπελλο.
Διότι όλοι γνωρίζουν ότι βασικό μέλημα
της Ανόρθωσης είναι να κρατηθούν οι
παίκτες της σε καλή αγωνιστική κατάσταση,
ώστε να ανεβάζει στροφές ενόψει των δι-
πλών αγώνων για τα ημιτελικά του κυ-
πέλλου. Στον μοναδικό, δηλαδή, στόχο

που έχει η «κυρία» μέχρι τη λήξη της φε-
τινής χρονιάς. Η άνοδος των στροφών και
η πολύ καλή ψυχολογία θα έρθουν διά
μέσου των αγώνων του πρωταθλήματος.
Για τον λόγο αυτό, ο Ρόνι Λέβι ζητά σκληρή
δουλειά από όλους στις προπονήσεις και
να μην υποτιμούν τους αδιάφορους βαθ-
μολογικά αγώνες του πρωταθλήματος,
έστω κι αν δεν υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο. 

Παγιοποιημένα τα υπόλοιπα
Σκέψεις για τη νέα χρονιά σαφώς και

έχουν γίνει. Ωστόσο, επί της ουσίας
κανείς στην Ανόρθωση δεν μπήκε σε
συζητήσεις για να παρθούν αποφάσεις.
Κάτι τέτοιο δεν αναμένεται να γίνει σύν-
τομα, διότι, πολύ απλά, κανείς δεν γνωρίζει
τη δεδομένη χρονική στιγμή αν η Ανόρ-
θωση θα εξασφαλίσει θέση στο Γιουρόπα
Λιγκ της νέας σεζόν. Είναι προφανές ότι
πολύ διαφορετικός προγραμματισμός
θα διενεργηθεί, αν η «κυρία» επιστρέψει
μετά από έξι χρόνια στα Κύπελλα Ευ-
ρώπης και διαφορετικός, αν για ακόμη

μία χρονιά μείνει εκτός Ευρώπης. Το
σίγουρο είναι ότι, με το ένα ή με το άλλο
σενάριο, τα οικονομικά δεδομένα θα
είναι τα ίδια. Το γεγονός αυτό υποχρεώνει
τον Ρόνι Λέβι και την επιτροπή προ-
γραμματισμού να είναι ακόμα πιο προ-
σεκτικοί στις αποφάσεις τους, τόσο γι’
αυτούς που θα φορέσουν τη φανέλα της
Ανόρθωσης τη νέα χρονιά όσο και για
εκείνους που θα αποχαιρετήσουν το
«Αντώνης Παπαδόπουλος».

Πάντως, αν κρίνουμε με τα μέχρι

τώρα δεδομένα, οι φίλοι της ομάδας δεν
πρέπει να αναμένουν πολλές προσθήκες
για τη νέα χρονιά. Μια πρώτη σκέψη
που επικρατεί στην Ανόρθωση είναι να
γίνουν 7-8 μετεγγραφές, αλλά πολλά θα
εξαρτηθούν από το ποιοι θα παραμείνουν
και με ποιους οικονομικούς όρους. Υπάρ-
χει φυσικά και ένας αριθμός ποδοσφαι-
ριστών που διατηρούν συμβόλαιο και
για τη νέα χρονιά. Ποδοσφαιριστές για
τους οποίους ο Ρόνι Λέβι θα πρέπει να
αποφασίσει αν τους υπολογίζει. 

Η προσοχή στραμμένη στο ΓΣΠ
Τέρμα οι διακοπές για τους παίκτες της Ανόρθωσης, που άρχισαν ήδη την προετοιμασία για το επικείμενο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ
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ΑΓΓΛΙΑ

Μάντσεστερ Γιουν. - Τσέλσι 2-0

Τότεναμ - Μπόρνμουθ 4-0

Σαουθάμπτον - Μαν. Σίτι 0-3

Γουέστ Μπρόμιτς - Λίβερπουλ 0-1

Έβερτον - Μπέρνλι 3-1

Κρίσταλ Πάλας - Λέστερ 2-2

Γότφορντ - Σουόνσι 1-0

Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ 2-2

Στόουκ - Χαλ 3-1

Μίντελσμπρο - Άρσεναλ χθες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Τσέλσι 32 65-27 75

02. Τότεναμ 32 68-22 71

03. Λίβερπουλ 33 69-40 66

04. Μάντσεστερ Σίτι 32 63-35 64

05. Μάντσεστερ Γιουν. 31 48-24 60

06. Έβερτον 33 60-37 57

07. Άρσεναλ 30 61-39 54

08. Γουέστ Μπρόμιτς 33 39-42 44

09. Σαουθάμπτον 31 37-40 40

10. Γότφορντ 32 37-52 40

11. Στόουκ 33 37-48 39

12. Λέστερ 32 41-53 37

13. Γουέστ Χαμ 33 44-59 37

14. Μπέρνλι 33 33-47 36

15. Κρίσταλ Πάλας 32 44-52 35

16. Μπόρνμουθ 33 45-63 35

17. Χαλ 33 34-67 30

18. Σουόνσι 33 37-68 28

19. Μίντελσμπρο 31 22-37 24

20. Σάντερλαντ 32 26-58 21

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Λεβερκούζεν - Μπάγερν 0-0

Ντόρτμουντ - Φρανκφούρτη 3-1

Χόφενχαϊμ - Γκλάντμπαχ 5-3

Λειψία - Φράιμπουργκ 4-0

Ντάρμσταντ - Σάλκε 2-1

Βρέμη - Αμβούργο 2-1

Μάιντς - Χέρτα 1-0

Άουγκσμπουργκ - Κολωνία 2-1

Βόλφσμπουργκ - Ίγκολσταντ 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μπάγερν 29 71-15 69

02. Λειψία 29 55-30 61

03. Χόφενχαϊμ 29 56-31 54

04. Ντόρτμουντ 29 62-33 53

05. Χέρτα 29 37-35 43

06. Φράιμπουργκ 29 36-51 41

07. Κολωνία 29 42-36 40

08. Βρέμη 20 46-49 39

09. Γκλάντμπαχ 29 37-41 39

10. Φρανκφούρτη 29 29-33 38

11. Σάλκε 29 38-34 37

12. Λεβερκούζεν 29 42-44 36

13. Βόλφσμπουργκ 29 30-42 33

14. Αμβούργο 29 29-53 33

15. Μάιντς 29 37-47 32

16. Άουγκσμπουργκ 29 28-46 32

17. Ίνγκολσταντ 29 31-50 28

18. Ντάρμσταντ 29 21-57 18

ΙΣΠΑΝΙΑ

Χιχόν - Ρεάλ 2-3

Μπαρσελόνα - Σοσιεδάδ 3-2

Ατλέτικο - Οσασούνα 3-0

Βαλένθια - Σεβίλη 0-0

Μπιλμπάο - Λας Πάλμας 5-1

Κορούνια - Μάλαγα 2-0

Λεγανές - Εσπανιόλ 0-1

Μπέτις - Εϊμπάρ 2-0

Γρανάδα - Θέλτα Βίγο 0-3

Αλαβές - Βιγιαρεάλ χθες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Ρεάλ 31 82-33 75

02. Μπαρσελόνα 32 91-30 72

03. Ατλέτικο 32 59-24 65

04. Σεβίλη 32 56-39 62

05. Βιγιαρεάλ 31 45-24 54

06. Μπιλμπάο 32 45-37 53

07. Σοσιεδάδ 32 48-45 52

08. Εϊμπάρ 32 52-44 50

09. Εσπανιόλ 32 44-42 49

10. Θέλτα Βίγο 31 48-51 44

11. Βαλένθια 32 47-54 40

12. Αλαβές 31 29-38 40

13. Λας Πάλμας 32 51-57 38

14. Μπέτις 32 35-51 34

15. Μάλαγα 32 36-49 33

16. Κορούνια 32 35-50 31

17. Λεγανές 32 26-49 27

18. Χιχόν 32 34-64 22

19. Γρανάδα 32 27-69 20

20. Οσασούνα 32 32-73 17

ΙΤΑΛΙΑ

Πεσκάρα - Γιουβέντους 0-2

Ρόμα - Αταλάντα 1-1

Νάπολι - Ουντινέζε 3-0

Ίντερ - Μίλαν 2-2

Τζένοα - Λάτσιο 2-2

Φιορεντίνα - Έμπολι 1-2

Τορίνο - Κροτόνε 1-1

Κάλιαρι - Κιέβο 4-0

Σασουόλο - Σαμπντόρια 2-1

Παλέρμο - Μπολόνια 0-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Γιουβέντους 32 64-20 80

02. Ρόμα 32 70-27 72

03. Νάπολι 32 75-33 70

04. Λάτσιο 32 54-36 61

05. Αταλάντα 32 53-35 60

06. Μίλαν 32 49-35 58

07. Ίντερ 32 59-37 56

08. Φιορεντίνα 32 50-41 52

09. Τορίνο 32 60-53 45

10. Σαμπντόρια 32 40-39 45

11. Ουντινέζε 32 41-43 40

12. Κιέβο 32 35-49 38

13. Κάλιαρι 32 45-62 38

14. Σασουόλο 32 40-50 35

15. Μπολόνια 32 29-46 35

16. Τζένοα 32 32-53 30

17. Έμπολι 32 20-50 26

18. Κροτόνε 32 26-52 21

19. Παλέρμο 32 25-67 16

20. Πεσκάρα 32 31-70 14

ΓΑΛΛΙΑ

Μονακό - Ντιζόν 2-1

Ανζέ - Παρί ΣΖ 1-1

Νις - Νανσί 3-1

Μπαστιά - Λιόν διακόπηκε

Μαρσέιγ - Σεντ Ετιέν 4-0

Ναντ - Μπορντό 0-1

Γκανγκάν - Τουλούζ 2-1

Μετς - Καν 2-2

Μονπελιέ - Λοριάν 2-0

Ρεν - Λιλ 2-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Μονακό 32 90-27 77

02. Παρί ΣΖ 32 66-21 74

03. Νις 33 55-27 73

04. Λιόν 32 65-39 54

05. Μπορντό 33 47-39 52

06. Μαρσέιγ 33 48-38 51

07. Σεντ Ετιέν 32 35-29 45

08. Γκανγκάν 33 40-44 44

09. Ρεν 33 31-37 43

10. Ναντ 33 31-47 42

11. Τουλούζ 33 34-35 41

12. Μονπελιέ 33 47-55 39

13. Ανζέ 33 32-43 39

14. Λιλ 33 31-41 37

15. Μετς 32 31-61 36

16. Καν 33 33-56 33

17. Νανσί 33 25-44 31

18. Λοριάν 33 37-64 31

19. Ντιζόν 33 41-52 29

20. Μπαστιά 32 26-46 28

Μπενζεμά: «Αζάρ, έλα στη Ρεάλ»

Είναι σε όλους γνωστό ότι η Ρεάλ ίσως
κινηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι για την
απόκτηση του Εντέν Αζάρ. Και ο Καρίμ
Μπενζεμά, κληθείς να σχολιάσει την
ενδεχόμενη αυτή μετεγγραφή, δεν είπε
παρά το αυτονόητο για τον Βέλγο διεθνή:
«Ασφαλώς και θα ήθελα πολύ να έρθει
ο Αζάρ στη Ρεάλ. Θα ήταν μία πρώτης
τάξης ευκαιρία να ενδυναμωθούμε

στη μεσαία γραμμή. Είναι φανταστικός
παίκτης και θα βοηθούσε τα μέγιστα
την επιθετική γραμμή. Διότι, δεν πρό-
κειται απλώς για έναν παίκτη που μοι-
ράζει μπαλιές, αλλά που σκοράρει επί-
σης». Φανταστείτε, λοιπόν, τη Ρεάλ με
τους Ρονάλντο, Μπενζεμά και Μπέιλ
και πίσω από αυτούς, τους Μόντριτς,
Κρος και Αζάρ…

Η Μάντσεστερ φλερτάρει τον Χαρτ

Μπορεί ο Πεπ Γουαρδιόλα να μη θέλει
τον Τζο Χαρτ στη Μάντσεστερ Σίτι,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άγγλος
διεθνής τερματοφύλακας είναι… ανε-
πιθύμητος στο Νησί. Η θητεία του στην
Τορίνο έχει ημερομηνία λήξης, αφού
δόθηκε δανεικός στην ιταλική ομάδα
και όλα δείχνουν ότι στη νέα σεζόν θα
επιστρέψει στην Πρέμιερ Λιγκ. Ήδη,
σύμφωνα με δημοσιεύματα αγγλικών
εφημερίδων, για τον Χαρτ προβλέπεται
να δώσουν μάχη το ερχόμενο καλοκαίρι
η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι.
Δίνεται, μάλιστα, προβάδισμα στη Γι-
ουνάιτεντ, ειδικά αν ο Δε Χέα πράγματι
κάνει το μεγάλο βήμα και μεταπηδήσει

στη Ρεάλ. Στο στόχαστρο των Μαδρι-
λένων βρίσκεται όμως κι ο τερματο-
φύλακας της Τσέλσι, ο Κουρτουά. Άρα,
δεν αποκλείεται ο νέος προορισμός
του Χαρτ να κριθεί από τα… ψώνια της
ισπανικής ομάδας.

Στις 18 Μαρτίου, η Τσέλσι κέρδισε
εκτός έδρας τη Στόουκ (2-1) και η Τό-
τεναμ τη Σαουθάμπτον με το ίδιο σκορ.
Η διαφορά τους στη βαθμολογία πα-
ράμενε στους δέκα βαθμούς, ισάριθμες
αγωνιστικές πριν από τη λήξη. Κάπου
εκεί, οι περισσότεροι προπονητές, πο-
δοσφαιριστές και αναλυτές στην Αγγλία
παραδέχτηκαν με μία φωνή: «Η Τσέλσι
είναι ήδη πρωταθλήτρια». Κάτι με το
οποίο συμφωνούσαμε σχεδόν όλοι
μας. Σήμερα, ακριβώς ένα μήνα αργό-
τερα (και ειδικά μετά την ήττα της
Τσέλσι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
με 0-2), δεν μπορούμε να ισχυριστούμε
με απόλυτη βεβαιότητα ότι, αυτός που
θα σηκώσει ψηλά την κούπα θα είναι
ο αρχηγός της Τσέλσι, ο Γκάρι Κέχιλ
κι όχι αυτός της Τότεναμ, ο Ουγκό
Γιορίς. Γιατί; Διότι: α) Η διαφορά μεταξύ
των δύο Λονδρέζων έχει πλέον μειωθεί
στους τέσσερεις βαθμούς κι ενώ οι
δύο ομάδες έχουν να δώσουν άλλα έξι
παιχνίδια και β) αυτό που έπαθε η
Τσέλσι πρόσφατα από την Κρίσταλ
Πάλας (1-2 στο Στάμφορντ Μπριτζ),

ίσως το ξαναπάθει, πάλι εκεί που δεν
το περιμένει.

Στη θεωρία, πάντως, φαίνεται να
είναι πιο πιθανή η παραμονή της Τσέλσι
στην κορυφή παρά κάτι άλλο. Κι αυτό,
διότι έχει μάλλον πιο ευνοϊκό πρό-
γραμμα από την Τότεναμ. Μέχρι τη
λήξη (21 Μαΐου), η ομάδα του Αντόνιο
Κόντε θα φιλοξενήσει τη Σαουθάμπτον,
τη Γότφορντ, τη Μίντελσμπρο και τη
Σάντερλαντ (στο φινάλε), ενώ θα ταξι-
δέψει μακριά από το Στάμφορντ Μπριτζ
μόνο δύο φορές (Έβερτον, Γουέστ
Μπρόμιτς). Αντίθετα, το πρόγραμμα
της Τότεναμ είναι πιο «σκληρό»: Θα
φιλοξενήσει την Άρσεναλ και τη Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ και θα παίξει εκτός
έδρας με τις Λέστερ, Κρίσταλ Πάλας,
Γουέστ Χαμ και Χαλ (φινάλε).

Αυτό, λοιπόν, είναι το πρόγραμμα
των δύο ομάδων μέχρι το τέλος. Και
στη μέση, υπάρχει και η μεταξύ τους
αναμέτρηση το ερχόμενο Σάββατο, για
τα ημιτελικά του κυπέλλου. Ποια από
τις δύο ομάδες θα αντέξει; Σ’ εμάς, πάν-
τως, μοιάζει κάτι σαν… Survivor! 

Αρχίζει να μοιάζει με… Survivor

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Η
αλήθεια θα λάμψει σήμερα

στη Μαδρίτη. Διότι, παρά
την εκτός έδρας νίκη της
Ρεάλ στο Μόναχο την πε-
ρασμένη Τετάρτη (2-1), το

ερώτημα πλανάται: Έχει τη δύναμη η
Μπάγερν να «γυρίσει» την κατάσταση
και να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά,
για έκτη συνεχόμενη χρονιά ή η πρωτα-
θλήτρια Ευρώπης θα γράψει τη δική της
ιστορία και θα γίνει η πρώτη ομάδα που
θα έχει προκριθεί για επτά συναπτά χρόνια
στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ; Όπως
είπαμε, η αλήθεια θα λάμψει απόψε (ώρα
έναρξης 21:45) στο Σαντιάγο Μπερναμ-
πέου. Φαβορί, πάντως, είναι η ισπανική
ομάδα. Όχι μόνο λόγω του σκορ του πρώ-
του αγώνα αλλά και επειδή βρίσκεται σε
καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Αλλά,
επειδή μιλάμε ίσως για το clasico των
ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καλύτερα
να κρατάμε μικρό καλάθι και να απο-
λαύσουμε, ως ουδέτεροι που είμαστε, τη
νέα αυτή σύγκρουση και στο τέλος θα
δούμε αν η Ρεάλ θα συνεχίσει το όνειρό
της, δηλαδή να καταστεί η πρώτη ομάδα

που θα υπερασπίσει με επιτυχία τον τίτλο
της στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Πάντως, ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν…. μά-
σησε τα λόγια του: «Πρέπει να παίξουμε
πολύ, πολύ, πολύ καλά, αν θέλουμε να
προκριθούμε», είπε ο Γάλλος, χρησιμο-
ποιώντας τρεις φορές τη λέξη «πολύ».
Και παράλληλα, προειδοποίησε: «Η
Μπάγερν είναι ομάδα που μπορεί να
κάνει ζημιά και να πιέσει, τόσο στο Μό-
ναχο όσο και εκτός έδρας. Ας ξεχάσουμε
λοιπόν τη νίκη μας στο Μόναχο κι ας
συγκεντρωθούμε στη ρεβάνς. Θέλουμε
να κερδίσουμε και για να πετύχουμε
τον στόχο μας, η απόδοσή μας πρέπει
να είναι σε υψηλά επίπεδα».

Πράγματι, η Μπάγερν δεν έχει να
χάσει τίποτα και δεν πρόκειται να χρη-
σιμοποιήσει σκοπιμότητα στο παιχνίδι
της. Έτσι κι αλλιώς, χρειάζεται τουλάχιστον
δύο τέρματα για να διεκδικήσει την πρό-
κριση. Και θα στηρίξει πάρα πολλά στην
επιστροφή στην ενδεκάδα, του Λεβαν-
τόφσκι. Θα πρέπει, από την άλλη, να
έχει τον νου της στην άμυνα και κυρίως
στον κεντρικό άξονα, όπου θα απουσιά-
σουν οι Μπόατεγκ, Χούμελς και ο τιμω-
ρημένος Μαρτίνεθ. Η Ρεάλ έχει πετύχει
τουλάχιστον ένα γκολ στα 54 προηγού-

μενα επίσημα παιχνίδια της! Άρα, ίσως
το κυρίως ζητούμενο για τους Βαυαρούς
θα είναι να πετύχουν δύο ή περισσότερα
τέρματα, για να συνεχίσουν την πορεία
τους στη φετινή διοργάνωση.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΛΕΣΤΕΡ

Την ίδια ώρα στην Αγγλία, άλλη μία
ισπανική ομάδα, η Ατλέτικο, θα δίνει τη
δική της μάχη για είσοδο στην τετράδα.
Οι Μαδριλένοι θα έχουν για ασπίδα το
1-0 στο Βιθέντε Καλδερόν. Θα είναι αρ-
κετό αυτό το σκορ για να τους στείλει
στα ημιτελικά για τέταρτη φορά στην τε-
λευταία πενταετία ή η πρωτάρα Λέστερ
θα κάνει άλλο ένα θαύμα, απ’ αυτά που
μας είχε συνηθίσει στην περυσινή σεζόν
στην Πρέμιερ Λιγκ;

Η ποδοσφαιρική «λογική» λέει Ατ-
λέτικο. Πόσοι όπως πιστεύουν σ’ αυτήν;
Τα μάτια μας έχουν δει τόσα πολλά, που
δικαιολογημένα έχουμε επιφυλάξεις.
Στο κάτω κάτω, όπως η Μπάγερν, έτσι
κι η Λέστερ δεν έχει να χάσει τίποτα. Θα
παίξει το δικό της παιχνίδι, άρα (δηλαδή,
κυρίως με αντεπιθέσεις), με την ελπίδα
η Ατλέτικο να πέσει στην παγίδα. Όπως
ακριβώς έγινε και με τη Σεβίλη στον
προηγούμενο γύρο.

Έφτασε η στιγμή της αλήθειας
«Βγαίνουν» απόψε τα δύο πρώτα εισιτήρια των ημιτελικών, με δύο αναμετρήσεις

που αναμένεται να συναρπάσουν (Ρεάλ - Μπάγερν, Λέστερ - Ατλέτικο)
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