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Ο ΑΠΟΕΛ είναι η ομάδα που συμπλήρωσε την τετράδα της σημερινής κλήρωσης της ημιτελικής
φάσης του κυπέλλου, μαζί με Απόλλωνα, Ανόρθωση και Δόξα. Οι «γαλαζοκίτρινοι» της Λευκωσίας,

παρά το αριθμητικό μειονέκτημα στον χθεσινό επαναληπτικό με την ΑΕΛ, κατάφεραν να δραπετεύσουν
από το «Τσίρειο» με την πρόκριση. Σήμερα στις 12:00 η κλήρωση των ημιτελικών.

ΣΕΛΙΔΑ 35

Και θέλουν
και μπορούν
Οι ποδοσφαιριστές του
Απόλλωνα έδειξαν ότι διαθέτουν
τσαμπουκά και ομάδα ικανή να
φέρει τα κάτω πάνω, ώστε να
πανηγυρίσουν τον Μάιο. Στην
τελική ευθεία ενόψει ΑΕΛ η
προετοιμασία.

ΣΕΛΙΔΑ 37

Εξαντλούν τις
πιθανότητες
Τα αποτελέσματα της τελευταίας
αγωνιστικής έφεραν την ΑΕΚ έξι
βαθμούς πίσω από την κορυφή
και άπαντες στην ομάδα
παρουσιάζονται αποφασισμένοι
να εξαντλήσουν όλες τις
πιθανότητες που τους
αναλογούν. Επιβεβλημένη η
νίκη στη Λευκωσία το Σάββατο
απέναντι στην Ομόνοια.

ΣΕΛΙΔΑ 36

ΤΕΤΡΑΔΑ ΜΕ ΑΠΟΕΛ
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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 32ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΛΑΝΕΤ(9), 2ος ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΕ-

ΜΟΡΥ(2), 3ος ΣΟΣΟΚΑ(10), 4ος ΣΑΒΑΝ

ΚΙΤΙΑΝΑ(7), Γκανιάν (9) €4.40, Πλασέ (9)

€2.40, Πλασέ (2) €7.80, Φόρκαστ (9Χ2)

€25.00, Δίδυμο (2Χ9) €28.70, Τρίο

(9Χ2Χ10) €366.00, Τέτρακαστ

(9Χ2Χ10Χ7) €1,439.75C/O, Omni (2Χ9)

€11.10, Omni (9Χ10) €83.30.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος NTHΠ ΜΠΛΟΥ(6), 2ος ΓΚΡΕΗ

ΓΟΥΙΖ(7), 3ος ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ(1), 4ος ΜΗ-

ΛΙΩΤΗΣ ΚΙΤΤΑ(5), Γκανιάν (6) €5.80, Πλα-

σέ (6) €2.60, Πλασέ (7) €2.40, Φόρκαστ

(6X7) €34.00, Δίδυμο (6X7) €25.70, Τρίο

(6X7X1) €136.70, Τέτρακαστ (6X7X1X5)

€1,908.00, Σύνθετο (9X6) €51.20, Omni

(6X7) €9.80, Omni (1X6) €2.20, Omni

(1X7) €6.60, DF 9X2 - 6X7 €7,044.24C/O.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος KOMMATOΣ ΣΚΟΥΡΗΣ(6), 2ος

ΒΡΟΝΤΕΑΣ(1), 3ος ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ(3), 4ος

ΣΕΙΣΜΟΣ(2), Γκανιάν (6) €2.20, Πλασέ

(6) €1.20, Πλασέ (1) €1.70, Φόρκαστ

(6Χ1) €6.70, Δίδυμο (1Χ6) €4.30, Τρίο

(6Χ1Χ3) €19.50, Τέτρακαστ (6Χ1Χ3Χ2)

€32.90, Σύνθετο (6X6) €14.00, Omni

(1Χ6) €2.00, Omni (3Χ6) €4.10, Omni

(1Χ3) €2.50, DF  6X7 - 6Χ1

€7,634.64C/O.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος MAKEΔΟΝΙΟΣ(3), 2ος ΑΦΡΟΔΙΤΟΥ-

ΛΑ ΣΤΑΡ(7), 3ος ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΑΗΑΡ(1),

4ος ΦΑΡΡΙΕΡ(9), Γκανιάν (3) €2.80, Πλα-

σέ (3) €2.00, Πλασέ (7) €2.30, Φόρκαστ

(3Χ7) €21.80, Δίδυμο (3Χ7) €8.70, Τρίο

(3Χ7Χ1) €38.40, Τέτρακαστ (3Χ7Χ1Χ9)

€308.10, Σύνθετο (6Χ3) €11.20, Omni

(3Χ7) €4.60, Omni (1Χ3) €4.80, Omni

(1Χ7) €5.70, DF  6Χ1 - 3Χ7 €1,043.30,

Διαγραφές  ΜΑΤΑΝΤΟΡ(10).

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΓΚΛΑΤΙΟΥΣ(2), 2ος ΘΑΝΤΕΡ-

ΜΑΝ(4), 3ος ΓΚΡΑΝΤ ΡΑΜΕΡΑ(9), 4ος

ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ(8), Γκανιάν (2) €9.90,

Πλασέ (2) €4.20, Πλασέ (4) €2.20, Φόρ-

καστ (2Χ4) €37.10, Δίδυμο (2Χ4)

€18.90, Τρίο (2Χ4Χ9) €193.40, Τέτρα-

καστ (2Χ4Χ9Χ8) €117.60, Σύνθετο

(3Χ2) €83.60, Omni (2Χ4) €6.10, Omni

(2Χ9) €6.40, Omni (4Χ9) €2.60, DF  3Χ7

- 2Χ4 €750.00C/O.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΙΡΙΣ(6), 2ος ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑ-

ΝΑ(11), 3ος ΟΔΥΣΣΕΙΑ(8), 4ος ΦΛΑΗ

ΤΤΟΥΝΤΕΗ(2), Γκανιάν (6) €3.70, Πλασέ

(6) €2.10, Πλασέ (11) €4.80, Φόρκαστ

(6Χ11) €24.10, Δίδυμο (6Χ11) €19.50,

Τρίο (6Χ11Χ8) €1,243.45C/Ο, Τέτρα-

καστ (6Χ11Χ8Χ2) €1,443.00, Σύνθετο

(2Χ6) €63.90, Omni (6Χ11) €5.60, Omni

(6Χ8) €10.00, ni (8Χ11) €40.70, DF  2Χ4

- 6Χ11€452.00.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΛΑΜΑΡΑ(4), 2ος ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑ-

ΠΟ(3), 3ος ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΖΑ(2), 4ος ΑΙΣΩ-

ΝΑΣ(6), Γκανιάν (4) €3.10, Πλασέ (4)

€2.20, Πλασέ (3) €2.50, Φόρκαστ (4Χ3)

€12.50, Δίδυμο (3Χ4) €6.70, Τρίο

(4Χ3Χ2) €64.60, Τέτρακαστ (4Χ3Χ2Χ6)

€66.40, Σύνθετο (6Χ4) €8.70, Omni (3Χ4)

€3.20, Omni (2Χ4) €2.70, Omni (2Χ3)

€5.70, DF  6Χ11 - 4Χ3 €750.00C/Ο.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ(8), 2ος ΜΑΒΕΡΙΚ(2),

3ος ΛΙΜΙΤ ΑΠ(1), 4ος ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ(3),

Γκανιάν (8) €4.70, Πλασέ (8) €2.40, Πλα-

σέ (2) €1.70, Φόρκαστ (8Χ2) €16.10, Δί-

δυμο (2Χ8) €7.10, Τρίο (8Χ2Χ1) €55.10,

Τέτρακαστ (8Χ2Χ1Χ3) €87.00, Σύνθετο

(4Χ8) €19.70, Omni (2Χ8) €4.00, Omni

(1Χ8) €4.30, Omni (1Χ2) €2.40, DF Χ3 -

8Χ2 €1,311.60C/Ο.

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  AΛ ΚΑΠΟΝΕ ΑΓΚΕΗΝ(11), 2ος ΚΟΜ-

ΜΑΤΟΣ ΝΑΝΑ(9), 3ος ΤΣΙΑΒΕΖ(10), 4ος

ΧΑΒΑΗ ΝΤΙΜΑ(2), Γκανιάν (11) €60.80,

Πλασέ (11) €14.30, Πλασέ (9) €2.40, Φόρ-

καστ (11Χ9) €265.50, Δίδυμο (9Χ11)

€74.30, Τρίο (11Χ9Χ10) €1,732.25C/O, Τέ-

τρακαστ (11Χ9Χ10Χ2) €2,401.10C/O, Σύν-

θετο (8Χ11) €324.90, Omni (9Χ11) €49.60,

Omni (10Χ11) €99.10, Omni (9Χ10)

€198.30, DF  8Χ2 - 11Χ9€1,611.12C/O.

ΠΙΚ 6 3X2X6X4X8X11 MEΤΑΦΕΡΟΜΕ-

ΝΟ ΠΟΣΟ €427.46C/O ΠΙΚ 6 ΕΓΓΥΗ-

ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €5,427.46 ΠΙΚ 4

6X4X8X11 €6,977.70 ΤΖΑΚΠΟΤ 9

9X6X6X3X2X6X4X8X11   MEΤΑΦΕΡΟ-

ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €14,487.05C/O ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ 9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €34,487.05

ΛΟΤΤΟ

9, 16, 20, 33, 36, 43 και 30
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η

κερδίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η

€1,50.

EXTRA 5

7396η κλήρωση:  2, 12, 13, 25, 35
7397η κλήρωση:  2, 9, 18, 26, 32

SUPER 3

30597η: 822 30598η: 925 30599η: 999
30600ή: 196 30601η: 076 30602η: 049
30603η: 392 30604η: 834 30605η: 304
30606η: 418

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΦΟΥΤΣΑΛ

Συνεχίζεται σήμερα η δράση της ημι-
τελικής φάσης του Πρωταθλήματος
Futsal Α' Κατηγορίας. Μετά τη διεξα-
γωγή των πρώτων αγώνων, η ΑΕΛ
και ο ΑΠΟΕΛ προηγούνται με 1-0 επί
της Ομόνοιας / Αραράτ και της Ανόρ-
θωσης αντίστοιχα.  Υπενθυμίζεται ότι
το σημερινό πρόγραμμα καθορίστηκε
ως ακολούθως:

ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση 19:00

Ομόνοια / Αραράτ - ΑΕΛ 20:00

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η
ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο
νίκες προκρίνεται στον τελικό του Πρω-
ταθλήματος. Εάν χρειαστεί τρίτος αγώνας
για να κριθεί νικητής θα διεξαχθεί τη
Δευτέρα 24 Απριλίου. Από τη Cytavi-
sion αύριο θα μεταδοθεί ο αγώνας της
Ομόνοιας / Αραράτ με την ΑΕΛ.

Συνέχεια
στη δράση

ΜΠΑΣΚΕΤ
Πολύβιος�Αλεξάνδρου

Ανατροπή των δεδομένων έφερε η χθε-
σινή ημέρα που ήταν αρκετά έντονη
μετά τα όσα ακολούθησαν του διακο-
πέντος αγώνα ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ. Ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας,
Λούης Δημητρίου, νιώθοντας θιγμένος
από τα όσα ακούστηκαν για το τρίο της
διαιτησίας του αγώνα στο Λευκόθεο,
αποφάσισε να παρουσιαστεί στο σημερινό
έκτακτο Εκτελεστικό συμβούλιο με πρό-
ταση για μη κάθοδο ξένων διαιτητών
στην τελική φάση του πρωταθλήματος. 

Ο κ. Δημητρίου κατέληξε σε αυτήν
την απόφαση, αφού όπως υποστήριξε
σε δηλώσεις του στη «Σ», κάποιοι δεν
σέβονται τις προσπάθειες που καταβάλλει
η Ομοσπονδία για κάθοδο ξένων διαι-
τητών με αρκετή εμπειρία από διεθνείς
αγώνες.  Γι' αυτό και δεν υπάρχει άλλη
επιλογή από το να συνεχιστεί και να
ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα με Κύ-
πριους διαιτητές σε μια προσπάθεια να
αποδείξουν και αυτοί ότι μπορούν να
ανταπεξέλθουν στην πίεση.

«Δεν αποφασίζουμε εμείς»
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Επιτροπής
Διαιτησίας της ΚΟΚ, Κώστας Βασιλείου,
μίλησε χθες στο Ράδιο Πρώτο και ανα-
φέρθηκε στον τρόπο, με τον οποίο επι-

λέγονται οι ξένοι διαιτητές. «Θέλω να
πω κάποια πράγματα για τον τρόπο που
έγιναν οι ορισμοί. Είναι μια απόφαση
που πήρε η Ομοσπονδία από πέρσι για
ορισμό δύο ξένων διαιτητών. Εμείς εφαρ-
μόσαμε τον κανονισμό. Είναι διαιτητές
υψηλού επιπέδου με παραστάσεις από
ευρωπαϊκούς αγώνες. Δεν έχουμε το
δικαίωμα να αποφασίσουμε εμείς ποιοι
θα έρθουν. Τους διαιτητές του χθεσινού
(σ.σ προχθεσινού) αγώνα τους πληρο-
φορήθηκα η ώρα 5 και 40 το απόγευμα.
Για ποιο ορισμό με κατηγορούν; Είχα
μπροστά μου δύο επιλογές από την Κύ-
προ και επέλεξα τον ένα εξ αυτών».  

Παράλληλα, ο κ. Βασιλείου αναφέρ-
θηκε και στις χώρες από τις οποίες έρ-
χονται οι ξένοι διαιτητές: «Την Ελλάδα,
το Ισραήλ και τη Ρουμανία. Στόχος είναι
να γίνει μια σύσκεψη από τα δύο Σωμα-
τεία που θα είναι στον τελικό, για να
αποφασιστεί από ποια χώρα θα έρχονται
οι διαιτητές. Αύριο (σ.σ σήμερα) θα γίνει
η σύσκεψη, για να αποφασίσουμε».

Για το γεγονός ότι ορίστηκαν Κύπριοι
στον τελικό του κυπέλλου απάντησε:
«Είχα αυτήν την άποψη, γιατί οι διαιτητές
είχαν καλή πορεία στο πρωτάθλημα και
έπρεπε να τους ανταμείψουμε. Πρέπει
να στηρίξουμε τους δικούς μας διαιτητές.
Έχουμε κερδίσει τέσσερεις κάρτες για
υποψήφιους διεθνείς διαιτητές, για να
πάνε σε καμπ και αν θα ικανοποιήσουν
θα χριστούν διεθνείς». 

Πρόταση για Κύπριους διαιτητές
Ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Λούης Δημητρίου, θα παρουσιαστεί στο σημερινό
έκτακτο Εκτελεστικό συμβούλιο με πρόταση για μη κάθοδο ξένων   

Το μήνυμα της πρόκρισης εστάλη γρή-
γορα από τον Ολυμπιακό, που με Σπα-
νούλη και σούπερ τους Μάντζαρη και
Μιλουτίνοφ καθάρισε εύκολα την Εφές
με 87-72 κι έγραψε το 1-0 στη σειρά.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας μπήκαν με
το δεξί στην προημιτελική σειρά της Eu-
roleague, καθώς έδειξαν στην Αναντολού
Εφές τα... δόντια τους και δεν της άφησαν
περιθώρια για να τους απειλήσει. Οι
Πειραιώτες σκόρπισαν την ομάδα την
Βέλιμιρ Περάσοβιτς και Παρασκευή
(21/4) δίνουν ραντεβού με τους φίλους
τους για το δεύτερο βήμα της πρόκρισης
στο Final Four της Euroleague.

Η Εφές στην αρχή της αναμέτρησης
φάνηκε να οδηγεί το παιχνίδι σε γρήγορο
τέμπο, αλλά ο Ολυμπιακός βασιζόμενος
στην άμυνά του προηγήθηκε με 8-5 στο
4', ενώ με δύο τρίποντα του Μάντζαρη
ξέφυγε με 14-7 στο 8'. Οι Τούρκοι μεί-
ωσαν σε 15-11 με τον Κερκ, αλλά οι
διάδρομοι προς το καλάθι του Ολυμ-
πιακού παρέμειναν κλειστοί με τους γη-
πεδούχους να προηγούνται με 18-11. 

Οι φιλοξενούμενοι επιχείρησαν να
αντιδράσουν, αλλά και η δεύτερη πράξη
άνηκε στους γηπεδούχους. Ο Ουότερς

με 6 συνεχόμενους πόντους οδήγησε
στο 14' για πρώτη φορά την ομάδα του
στο +10 (29-19), ενώ στη συνέχεια η
σκυτάλη πέρασε στον Γκριν για το 38-

25 και το 42-28, με τον Ερτέλ πάντως να
γράφει το 42-31, σκορ με το οποίο οι
ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια. 

Ο Σπανούλης, όσον αφορά τον εκτε-

λεστικό τομέα, επέστρεψε μεταμορφω-
μένος προς το καλύτερο στην τρίτη πε-
ρίοδο και μαζί με τον Πρίντεζη έγραψαν
το 55-37 στο 25'. Οι Γκρέιντζερ κι Ερτέλ
επιχείρησαν δώσουν το... φιλί της ζωής
στην ομάδα τους, αλλά ο Γιάννης Σφαι-
ρόπουλος έβγαζε συνεχώς κρυμμένους
άσους από το μανίκι του. Η διαφορά
έφτασε ως τους 18 πόντους (67-49. 29'),
ενώ στο 30' οι Πειραιώτες ήταν μπροστά
με 67-50.

Οι Πολ και Τόμας στις αρχές της τέ-
ταρτης περιόδου (31') κατέβασαν τη
διαφορά στους 11 πόντους (67-57), γε-
γονός που οδήγησε τον Γιάννη Σφαι-
ρόπουλο να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Γκριν
πίσω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων
σταμάτησε το σερί των Τούρκων, αλλά
οι Γκρέιντζερ και Χάνεϊκατ έγραψαν το
70-60 (32'). Οι Αγραβάνης και Μπιρτς
απάντησαν για το 74-60 (34'), ενώ στο
35’ ο Σπανούλης έγραψε το 76-62 και
στη συνέχεια σέρβιρε στον Μπιρτς για
το 78-62. Το κερασάκι στην τούρτα
έβαλαν ο Μάντζαρης και ο Μιλουτίνοφ
για το 85-64 (37'), ενώ το άκουσμα της
κόρνας της λήξης βρήκε τον Ολυμπιακό
νικητή με 87-72. 

Ο Ολυμπιακός έγινε το αφεντικό
Νίκησε την Ανατολού Εφές με 87-72, κάνοντας το 1-0 στη σειρά 
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ΑΕΛ 1
(81' Αρουαμπαρένα)

ΑΠΟΕΛ 1
(29' Μπαράλ)

Ο ΑΠΟΕΛ είναι η ομάδα που συμπλήρωσε
την ημιτελική φάση του κυπέλλου. Οι «γα-
λαζοκίτρινοι» δραπέτευσαν από το «Τσί-
ρειο» παίρνοντας δραματική πρόκριση, σ'
ένα παιγνίδι που είχε μεγάλη ένταση. Το
τελικό σκορ 1-1, σε συνδυασμό με το 0-0
του πρώτου αγώνα, έδωσε θέση στην τε-
τράδα του κυπέλλου στον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος
αγωνίστηκε για όλο το δεύτερο ημίχρονο
με 10 ποδοσφαιριστές, λόγω αποβολής
του Βάντερ. Ο Μπαράλ με γκολ στο 51'
έβαλε τις βάσεις για πρόκριση, με τον
Αρουαμπαρένα να διαμορφώνει το τελικό
σκορ στο 81'. Παράπονα για τη διαιτησία
του Ψευδιώτη και των βοηθών του και
από τις δύο ομάδες εκφράστηκαν μετά το
τέλος του αγώνα.  Σήμερα στις 12:00 η
κλήρωση των ημιτελικών. Μαζί με τον
ΑΠΟΕΛ στην κληρωτίδα θα μπουν οι
ομάδες Απόλλωνας, Ανόρθωση και Δόξα. 

Στη μετριότητα το πρώτο μισό
Με διάθεση μπήκαν οι δύο ομάδες στον

αγωνιστικό χώρο στο ξεκίνημα του αγώνα,
με την ΑΕΛ να απειλεί πρώτη την αντί-
παλη εστία. Η ομάδα της Λεμεσού άρχισε
το ματς με δύο καλές ευκαιρίες, στις
οποίες ο Μέσκα δεν μπόρεσε να σκο-
ράρει. Αρχικά στο 2ο λεπτό ο Πορτογάλος
δεν βρήκε την μπάλα από την ωραία
σέντρα του Σάσι. Δύο λεπτά αργότερα η
κεφαλιά του δεν βρήκε στόχο.

Η απάντηση του ΑΠΟΕΛ δεν άργησε
να έρθει. Οι «γαλαζοκίτρινοι» στο 9ο
λεπτό έχασαν διπλή ευκαιρία, στην οποία
κάλλιστα θα μπορούσαν να σκοράρουν.
Όλα άρχισαν από ένα άτσαλο σουτ του
Μιλάνοφ. Η μπάλα κατέληξε στον Μπερ-
τόλιο ο οποίος, με σουτ εντός περιοχής,
ανάγκασε σε ασταθή επέμβαση τον Ρόμο.
Στο ριμπάουντ ο Μοράις έκανε νέο σουτ,
με τον Βενεζουελάνο τερματοφύλακα να
αποκρούει με τα πόδια.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε αισθητά.
Οι δύο ομάδες πρόσεξαν περισσότερο
τα μετόπισθέν τους, τη στιγμή που τα
δυνατά φάουλ και τα λάθη έκαναν την
εμφάνισή τους. Ο ΑΠΟΕΛ είχε συντρι-
πτική κατοχή μπάλας, η ΑΕΛ αμύνθηκε
μαζικά και προσπάθησε να χτυπήσει
στην αντεπίθεση. Αμυντικά κράτησε μα-
κριά τους ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ,

αλλά επιθετικά δεν μπορούσε να γίνει
δημιουργική. 

Στο 29ο λεπτό ο Μπερτόλιο αποχώ-
ρησε τραυματίας από το γήπεδο, με τον
Κρίστιανσεν να κάνει αναγκαστική αλ-
λαγή και να βάζει στη θέση του Αργεντι-
νού τον Νταβίντ Μπαράλ. Έπρεπε να
περάσουν 27 λεπτά για να δούμε αξιό-
λογη φάση στο ματς, με τον Ισπανό που
είχε περάσει νωρίτερα στο παιγνίδι να
κάνει αισθητή την παρουσία του στο
36ο λεπτό. Ο επιθετικός του ΑΠΟΕΛ
ντρίμπλαρε τον Λαφράνς κι έκανε σουτ,
αλλά η μπάλα πέρασε στην εξωτερική
πλευρά του γηπέδου. 

Ένα λεπτό πριν οι δύο ομάδες οδη-
γηθούν στα αποδυτήρια, οι αριθμητικές
ισορροπίες του αγώνα άλλαξαν, καθώς
ο Ψευδιώτης τιμώρησε με δεύτερη κί-
τρινη τον Βάντερ. Μια απόφαση που
ήταν αυστηρή. Γενικότερα στο πρώτο
ημίχρονο υπήρξαν αμφισβητούμενες
αποφάσεις. Η ΑΕΛ ζήτησε αποβολή του
Μπαράλ όταν σε ένα κερδισμένο φάουλ
αντέδρασε αντιαθλητικά, αλλά η ενέργειά
του δεν υπέπεσε στην αντίληψη του δι-
αιτητή. Ο Μπαράλ ζήτησε επίσης πέναλτι
σε διεκδίκηση με τον Αϊρόσα στην οποία
υπήρξε επαφή.

Ο Μπαράλ έβαλε τις βάσεις 
Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με γκολ
στην πρώτη φάση που έκανε ο ΑΠΟΕΛ.
Ήταν το 51ο λεπτό, όταν ο Σωτηρίου
ελίχθηκε στην περιοχή, ο Μπαράλ επω-
φελήθηκε και με ωραίο σουτ έστειλε την
μπάλα στα δίχτυα. Με το 1-0 υπέρ των
φιλοξενουμένων, η ΑΕΛ έψαχνε δύο
γκολ. Ο ΑΠΟΕΛ... έδωσε την μπάλα στην
ομάδα της Λεμεσού, η οποία αγωνιζόταν
με παίκτη περισσότερο, ωστόσο δεν μπό-
ρεσε να απειλήσει ουσιαστικά.  Γυρόφερνε
την μπάλα έξω από την αντίπαλη περιοχή,
αλλά δεν ολοκλήρωνε τις επιθετικές προ-
σπάθειές της. Παρ' όλ' αυτά, ο Αρουαμ-
παρένα με μια δύσκολη κεφαλιά στο
81' έκανε το 1-1 και έδωσε νέο ενδιαφέρον
στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Η
ΑΕΛ προσπάθησε με κάθε τρόπο να πε-
τύχει το γκολ που θα της έδινε την πρό-
κριση, ωστόσο ο ΑΠΟΕΛ αμύνθηκε σω-
στά και πήρε το ζητούμενο.

Το ματς σε γενικές γραμμές ήταν μέ-
τριο από πλευράς ποιότητας, χωρίς να
προκύψουν ιδιαίτερες ευκαιρίες. Το πά-
θος και η δύναμη ήταν τα στοιχεία που
ξεχώρισαν. Σημειώνεται ότι στις καθυ-
στερήσεις αποβλήθηκε με απευθείας
κόκκινη ο Αρουαμπαρένα. 

Το τρίτο ημίχρονο στο Τσίρειο
Ανάμικτα ήταν τα συναισθήματα ανάμεσα
στους δύο προπονητές στην συνέντευξη
Τύπου. Ενδεικτικές οι δηλώσεις που
ακολουθούν. 

Κρίστιανσεν: «Είμαι πολύ ευχαρι-
στημένος από το αποτέλεσμα απέναντι
σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, που
έδειξε από τον πρώτο αγώνα ότι θα
είχαμε πολύ δύσκολη αποστολή. Οι πο-
δοσφαιριστές έδειξαν στο Α' ημίχρονο
ότι το ήθελαν, είχαμε κατοχή και τις
καλές ευκαιρίες, όμως έπρεπε να παλέ-
ψουμε σε άλλα πράγματα και με ένα πο-
δοσφαιριστή λιγότερο ήταν δύσκολο να
κάνουμε τα πράγματα που θέλαμε  στο
δεύτερο ημίχρονο.  Έπρεπε να είμαστε
οργανωμένοι πίσω και να περιμένουμε
τις ευκαιρίες που θα έρχονταν. Να δώσω
τα συγχαρητήρια μου στους ποδοσφαι-
ριστές για την αυταπάρνηση και τη σωστή

απόδοση, όμως ήταν δύσκολο. Κοιτά-
ζουμε μπροστά, συνεχίζουμε με καλή
δουλειά και την ίδια συμπεριφορά που
δείξαμε και συγκεντρωνόμαστε  στον
αγώνα πρωταθλήματος που είναι η προ-
τεραιότητα μας, όμως θέλουμε και το
κύπελλο. Θέλω να καλέσω τους οπαδούς
μας, να έρθουν την Κυριακή στο γήπεδο
για να σπρώξουν την ομάδα στη νίκη,
Οι ποδοσφαιριστές αξίζουν τη βοήθεια
του κόσμου μετά την καλή χρονιά που
κάνουν».

«Είμαστε απογοητευμένοι»
Μπαλταζάρ: «Είμαστε σίγουρα πολύ
απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα.
Παίξαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ
καλή ομάδα, η οποία κτίστηκε για να
περάσει στους ομίλους του Champions
League. Mια ομάδα που έπαιξε στο

Europa League και είναι η πρωτοπόρος
του πρωταθλήματος. Ξέραμε ότι δεν
χρειάζεται να βρουν μόνο μια ευκαιρία
για να σκοράρουν αλλά μισή. Ξεκινή-
σαμε καλά στο α' ημίχρονο, με δύο
ευκαιρίες που απλά χρειαζόταν να
ακουμπήσουμε την μπάλα. Μετά
υπήρξε φυσιολογική αντίδραση από
τον ΑΠΟΕΛ, όμως ισορροπήσαμε το
παιχνίδι μέχρι το ημίχρονο. Ξέραμε
πως δεν είναι εύκολο να παίξεις απέ-
ναντι στον ΑΠΟΕΛ, ακόμη και με δέκα
παίκτες. Ζήτησα από τους ποδοσφαι-
ριστές να παίζουν με δυο αγγίγματα.
Και εκεί που πιέζαμε για το τέρμα, δε-
χτήκαμε ένα γκολ που δεν γίνεται να
δέχεσαι. Αυτό όμως που προσπαθούμε
να κάνουμε σε 17 προπονήσεις είναι
κάτι που προσπαθούν να κάνουν οι
άλλοι σε 6 βδομάδες».

Το φιλμ Του αγώνα

2' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ.

Ο Σάσι έκανε το γύρισμα απ' τα

δεξιά αλλά ο Μέσκα, από πολύ

κοντά, δεν μπόρεσε να σκοράρει.

4' Σε σέντρα του Αϊρόσα και κε-

φαλιά του Μέσκα, η μπάλα πέρα-

σε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

9' Διπλή ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ.

Αρχικά ο Μπερτόλιο έκανε σουτ,

με τον Ρόμο να πραγματοποιεί

ασταθή επέμβαση, και στο... ριμ-

πάουντ ο Μοράις επιχείρησε νέο

σουτ, με τον τερματοφύλακα της

ΑΕΛ να διώχνει εκ νέου κι ενώ

βρισκόταν στο έδαφος.

36' Ο Μπαράλ από πλάγια θέση

εντός περιοχής έκανε το σουτ, η

μπάλα όμως βρήκε στην εξωτερι-

κή πλευρά των διχτύων.  

51' 0-1 Με δυνατό σουτ από το

σημείο του πέναλτι, ο Μπαράλ

έδωσε προβάδισμα στον ΑΠΟΕΛ. 

63' Σε μακρινό σουτ του Σοάρες,

μαζεύει με δεύτερη προσπάθεια

την μπάλα ο Πάρντο.

74' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ.

Ο Μαύρου έκανε το κοντινό πλασέ

όμως η μπάλα έφυγε μόλις έξω.

81' 1-1 Από σέντρα του Γεωργιά-

δη και ωραία κεφαλιά του

Αρουαμπαρένα, η μπάλα κατέληξε

στα δίχτυα. 

Παλληκαρήσια πρόκριση,
εν μέσω διαμαρτυριών  
Οι «γαλαζοκίτρινοι» της Λευκωσίας πήραν το ζητούμενο, σ' ένα παιγνίδι
στο οποίο και οι δύο ομάδες έχουν παράπονα από τη διαιτησία του Ψευδιώτη  

Κίτρινες: Πίτι, Αϊρόσα/Μιλάνοφ,

Γιαννιώτας, Πάρντο

Κόκκινες: Βάντερ (2η κίτρινη)

ΑΕΛ: Ρομό, Αϊρόσα, Λαφράνς

(69΄ Μαύρου), Μιτρέα, Φορτού-

να, Νικολάου, Μέσκα, ΑΕΛ: Ρόμο,

Αϊρόσα, Λαφράνς (69' Μαύρου),

Μιτρέα, Φορτούνα, Νικολάου,

Σοάρες, Σάσι (54' Μπλάνκο), Μέ-

σκα (54' Γεωργιάδης), Πίτι,

Αρουαμπαρένα.

ΑΠΟΕΛ: Πάρντο, Μιλάνοφ,

Γιαμπερέ, Ιωάννου, Λάγο, Μο-

ράις, Κάνιας, Βάντερ, Γιαννιώτας

(84΄ Αρτυματάς), Μπερτόλιο

(29΄ Μπαράλ), Σωτηρίου (73΄

Ντε Καμάργκο). 
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Η κατά γενική ομολογία... μειωμένη
απόδοση του Ούγγρου διαιτητή Βί-
κτορ Κασάι, ο οποίος αδίκησε την
Μπάγερν Μονάχου στον δεύτερο
προημιτελικό του Champions League
με τη Ρεάλ Μαδρίτης, προκάλεσε σω-
ρεία αντιδράσεων από την πλευρά
των Βαυαρών και εκνεύρισε έντονα
τους παίκτες.

Ειδικά λίγο μετά το τέλος του αγώνα,
που οι σφυγμοί των ποδοσφαιριστών
αγγίζουν τους... 200 και οι όποιες αντι-
δράσεις ξεφεύγουν του φυσιολογικού,

τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα
όταν οι Αρτούρο Βιδάλ, Τιάγκο Αλ-
κάνταρα και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι
έσπευσαν να εκφράσουν τη δυσαρέ-
σκειά τους στον Κασάι.

Ευτυχώς, στον χώρο των αποδυτη-
ρίων των διαιτητών ευρίσκοντο άνδρες
της αστυνομίας, οι οποίοι εν τέλει κα-
τάφεραν να ηρεμήσουν τους τρεις πο-
δοσφαιριστές πριν η κατάσταση ξεφύγει
από τον έλεγχο, όπως αποκάλυψε ο
Ισπανός δημοσιογράφος της «Chirin-
guito» Χοσέ Λουίς Σάντσες.

Ο Κομάν πήγε ως δανεικός στην Μπά-
γερν Μονάχου το 2015. Το συμβόλαιο
που υπέγραψαν οι δύο ομάδες έχει
ισχύ μέχρι φέτος το καλοκαίρι, όμως,
σε περίπτωση που η γερμανική ομάδα
θέλει να κρατήσει τον παίκτη μπορεί
να το κάνει πληρώνοντας τη συμφω-
νημένη ρήτρα. Για τα δύο χρόνια του
δανεισμού του στους πρωταθλητές
Γερμανίας η «Μεγάλη Κυρία» πήρε 7
εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ρήτρα ανέρ-
χεται στα 21 εκ. ευρώ. 

Υπάρχει ένα παράθυρο στη συμ-
φωνία όμως. Αν η συμφωνία δεν επέλ-
θει μέχρι το τέλος του μήνα τότε θεω-
ρείται άκυρη, συνεπώς η Μάντσεστερ
Σίτι θα απευθυνθεί κατευθείαν στη

Γιουβέντους για διαπραγματεύσεις.
Έτσι, λοιπόν, απομένουν μόλις 12
μέρες για να διαλευκανθεί η υπόθεση
του Κομάν. 

Σύμφωνα με έγκυρα δημοσιεύ-
ματα, ο Κάρλο Αντσελότι έχει ανάψει
το πράσινο φως για την αγορά του
ακραίου επιθετικού, όμως κάπου εδώ
εμπλέκεται ο Γιούλιαν Μπραντ. Ο νε-
αρός άσος της Λεβερκούζεν είναι ένα
από τα μεγαλύτερα ταλέντα του γερ-
μανικού ποδοσφαίρου, κάτι που μόνο
αδιάφορη δεν αφήνει την Μπάγερν.
Οπότε αν προχωρήσει η υπόθεση
του Μπραντ, τότε ο Κομάν θα γυρίσει
στο Τορίνο, καθώς δεν θα υπάρχει
χώρος και για τους δύο. 

Ολοκληρώνονται σήμερα τα προημιτε-
λικά του Europa League με σημαντικά
παιχνίδια, στη μάχη των ομάδων στον
δρόμο προς τον τελικό της διοργάνωσης,
που θα γίνει στο «Friends Arena» της
Στοκχόλμης στις 24 Μαΐου. Στο πλαίσιο
αυτό, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα αν-
τιμετωπίσει την Άντερλεχτ, στη ρεβάνς
του 1-1 στο «Κονστάντ Βάντεν Στοκ»
των Βρυξελλών και είναι το λογικό
φαβορί για την πρόκριση.

Αγκαλιά με την πρόκριση στα ημιτε-
λικά του Europa League βρίσκεται και ο
Άγιαξ. Στον πρώτο αγώνα για τα προ-
ημιτελικά της διοργάνωσης επικράτησε
με 2-0 στην Ολλανδία της Σάλκε κι έκανε
αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση.

Στο μεταξύ, η Μπεσίκτας που απέ-
κλεισε τον Ολυμπιακό θα παίξει στην
έδρα της, θέλοντας ν’ ανατρέψει το 2-
1 του πρώτου αγώνα στη Γαλλία κόν-
τρα στη Λιόν, ενώ η Θέλτα θα πρέπει
να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γκενκ
στο Βέλγιο μετά τη νίκη της με 3-2
στο πρώτο ματς στην Ισπανία. Συνο-
πτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέ-
σματα στους πρώτους αγώνες για τα
προημιτελικά του Europa League:

Σήμερα

22:05 Μάντσεστερ Γ.-Άντερλεχτ 1-1

22:05 Γκενκ-Θέλτα 2-3

22:05 Σάλκε-Άγιαξ 0-2

22:05 Μπεσίκτας-Λιόν 1-2

Ιστορία και στο Champions League
έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού
με τα τρία γκολ απέναντι στην Μπάγερν,
πέντε συνολικά στα δύο παιχνίδια, έγινε
ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία του
Champions League που έφτασε τα 100
γκολ στην κορυφαία διοργάνωση, έχον-
τας συνολικά 103 σε όλες τις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις.

«Το μόνο που ζητώ είναι να μην με
αποδοκιμάζει το ‘Bernabeu’, γιατί πάντα
δίνω τον καλύτερο εαυτό μου σε κάθε
παιχνίδι και, παρόλο που δεν μπορώ
να πετυχαίνω πάντα γκολ, προσπαθώ
πάντα να βοηθάω τη Ρεάλ Μαδρίτης»,
παραδέχτηκε ο Ρονάλντο μετά την πρό-
κριση των Μαδριλένων. «Ξέραμε ότι
έπρεπε να παίξουμε καλά, η Μπάγερν
επρόκειτο να δημιουργήσει κινδύνους,
επειδή είναι μια ομάδα που μπορεί να
σκοράρει με ευκολία. Έδειξαν ότι είναι
μια μεγάλη ομάδα, αλλά παίξαμε πολύ
καλά και είχαμε αρκετές ευκαιρίες στο
πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο δεχθή-
καμε δύο γκολ, αλλά έχουμε συνηθίσει
να υποφέρουμε. Είμαι πολύ χαρούμε-
νος», τόνισε. «Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν
καλύτερη, σημείωσε έξι γκολ απέναντι
σε μια ομάδα όπως η Μπάγερν και

αυτό δεν είναι εύκολο. Γι’ αυτό και
άξιζε να περάσει, ήταν πολύ καλή, εί-
μαστε στα ημιτελικά, ελπίζουμε να κα-
τακτήσουμε τον τίτλο».

Στις 10 Απριλίου του 2007 και αφού
πέρασαν 27 ευρωπαϊκά παιχνίδια ση-
μείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο το πρώτο
του γκολ στο Champions League, στη
νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέ-
ναντι στη Ρόμα με σκορ 7-1.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης
κατέχει επίσης το ρεκόρ των γκολ σε
μια σεζόν του Champions League με
17, το 2013-14, ενώ τις τελευταίες πέντε
σεζόν σκόραρε 10 ή περισσότερα τέρ-
ματα. O Ρονάλντο έχει 7 γκολ την τρέ-
χουσα σεζόν, ενώ ο Λιονέλ Μέσι έχει
11 τη φετινή σεζόν και η καλύτερή του
ήταν με 15 γκολ το 2011-12.

Πρώτος και καλύτερος
Ο Ρονάλντο έφτασε τα 100 τέρματα στο Τσάμπιονς Λιγκ

«Κυρία»... με τα όλα της
Η Γιουβέντους έφυγε αήττητη από τη Βαρκελώνη, μένοντας στο 0-0

Η Γιουβέντους δεν είναι Παρί και μέσα
στο «Καμπ Νόου» απέδειξε ότι εφέτος
είναι έτοιμη και δομημένη... για την
κούπα. Το 3-0 στο Τορίνο αποδείχθηκε
υπεραρκετό για τη «Μεγάλη Κυρία»,
η οποία έφυγε αήττητη από το «κάστρο»
της Μπαρσελόνα (0-0) και προκρίθηκε
πανηγυρικά στους ημιτελικούς του Ch-
ampions League. Παράλληλα, η ομάδα
του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι πήρε την
άτυπη ρεβάνς της ήττας στον τελικό
της διοργάνωσης το 2015 (1-3), όταν
οι Καταλανοί στέφθηκαν πρωταθλητές
Ευρώπης.

Απροσπέλαστη στην άμυνα και άριστα
«διαβασμένη» ήταν η Γιουβέντους σε
όλο το 90λεπτο κι από τη στιγμή που
διαφύλαξε το μηδέν στα μετόπισθεν δεν
είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στον
στόχο της. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε
προσπάθησε με όλες τις δυνάμεις της,
αλλά απέναντί της είχε μία ομάδα που
ήταν αποφασισμένη να μη δώσει δι-
καιώματα.

Οι γηπεδούχοι έχασαν δύο καλές ευ-

καιρίες στο πρώτο 20λεπτο με τους Μέσι
και Σουάρες, αλλά σε γενικές γραμμές
δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί. Πίεσαν
στο δεύτερο μέρος ακόμη περισσότερο
και είχαν μία ακόμη κλασική ευκαιρία με
τον Μέσι στο 67', αλλά το γκολ δεν ήρθε.

Μετά από 15 σερί ευρωπαϊκές νίκες
στη Βαρκελόνη η Μπαρσελόνα δεν κα-
τάφερε να σκοράρει απέναντι στη «Γι-
ούβε» κι έμεινε εκτός συνέχειας. Για
δεύτερη σερί σεζόν, μάλιστα, η πορεία
της στη διοργάνωση σταματά στους προ-
ημιτελικούς, καθώς πέρυσι είχε απο-
κλειστεί από την Ατλέτικο Μαδρίτης.
ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ (Λουίς Ενρίκε): Τερ
Στέγκεν, Σέρζι Ρομπέρτο (78’ Μαστσε-
ράνο), Πικέ, Ουμτιτί, Άλμπα, Μπουσκέτς,
Ράκιτιτς (58’ Πάκο Αλκάθερ), Ινιέστα,
Μέσι, Νεϊμάρ, Σουάρες.
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι):

Μπουφόν, Ντάνι Άλβες, Μπονούτσι,
Κιελίνι, Άλεξ Σάντρο, Κεντίρα, Πιάνιτς,
Κουαδράδο (84’ Λεμίνα), Ντιμπάλα (75’
Μπαρτσάλι), Μάντζουκιτς, Ιγκουαΐν (88’
Ασαμόα).

Στους «4» η Μονακό
Η εκπληκτική Μονακό πήρε πανηγυ-
ρικά το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς
του Champions League. Μετά το νικη-
φόρο 3-2 στο «Σίγκναν Ιντούνα Παρκ»
η ομάδα του Λεονάρντο Ζαρντίμ «κα-
θάρισε» με συνοπτικές διαδικασίες τη
Ντόρτμουντ στο «Λουί Ντε» και με το
τελικό 3-1 θα βρεθεί στην κλήρωση
της 21ης Απριλίου που θα διεξαχθεί
στην έδρα της UEFA, τη Νιόν.

Το ματς, που ξεκίνησε με πεντάλεπτη
καθυστέρηση λόγω της κίνησης που
συνάντησε το πούλμαν της αποστολής
των Βεστφαλών, είχε ουσιαστικά τελειώσει
πριν από το πρώτο 20λεπτο, καθώς οι
Μονεγάσκοι προηγήθηκαν με 2-0, χάρις
στα τέρματα των Εμπαπέ (3’) και Φαλκάο
(17’). Οι φιλοξενούμενοι τα έπαιξαν όλα
για όλα στο δεύτερο μέρος, αλλά το μόνο
που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο
48’ με τον Ρόις. Τρία λεπτά πριν από το
φινάλε ο Ζερμέν «έσβησε» τις όποιες
ελπίδες είχαν οι Γερμανοί για να στείλουν
το ματς στην παράταση.
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Οι πέντε πρώτοι σκόρερ στην ιστορία του Champions 

League/Κυπέλλου Πρωταθλητριών:

ΟΝΟΜΑ ΤΕΡΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1.Κριστιάνο Ρονάλντο 100  137  

2.Λιονέλ Μέσι 94 114  

3.Ραούλ 71       142  

4.Ρουντ Φαν Νίστελροϊ 56 73 

5.Καρίμ Μπενζεμά 51 91 
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