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Κράτησε θέση
για τις 24 Μαΐου 
Οι «γαλαζοκίρινοι» ήταν
το φαβορί και απλά το
επιβεβαίωσαν. Κέρδισαν
μέσα στο Μακάρειο με
2-0 τη Δόξα και
έκλεισαν θέση στον
μεγάλο τελικό. Μπαράλ
και Αστίθ τα γκολ για την
ομάδα του Τόμας
Κρίστιανσεν, που και για
άλλο ένα παιχνίδι δεν
ικανοποίησε με την
απόδοσή της. 
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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 34ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος MAΡΚΟ ΠΟΛΟ(4), 2ος  ΙΩ-

ΣΗΦ(2), 3ος ΚΟΝΝΑΡΗΣ(3), 4ος

ΜΑΝΤΑΜ ΦΛΕΑΡ(5), Γκανιάν (4)

€1.30, Πλασέ (4) €1.00, Πλασέ (2)

€2.40, Φόρκαστ (4Χ2) €2.50, Δίδυμο

(2Χ4) €1.80, Τρίο (4Χ2Χ3) €6.00, Τέ-

τρακαστ (4Χ2Χ3Χ5) €13.00, Omni

(2Χ4) €1.40, Omni (3Χ4) €2.80, Omni

(2Χ3) €3.10.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΙΚΛΗΣ(1), 2ος ΜΕΝΙΠΠΟΣ(2), 3ος

ΛΟΥΧΡΗ(7), 4ος ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ(5), Γκα-

νιάν (1) €4.40, Πλασέ (1) €1.60, Πλασέ

(2) €1.50, Φόρκαστ (1Χ2) €9.10, Δίδυμο

(1Χ2) €3.90, Τρίο (1Χ2Χ7) €108.40, Τέ-

τρακαστ (1Χ2Χ7Χ5) €116.60, Σύνθετο

(4Χ1) €4.30, Omni (1Χ2) €2.70, Omni

(1Χ7) €5.60, Omni (2Χ7) €5.10, DF 4Χ2

- 1Χ2 €11.40, Διαγραφές  ΠΑΝΑΜΕΡΑ

ΜΠΟΗ(4).

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΙΔΑΛΙΠΠΟΣ(5), 2ος ΓΡΗΓΟΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ(9), 3ος ΣΕΡ ΑΝΤΑΜΣ(1),

4ος ΣΕΝΤΟΡ(6), Γκανιάν (5) €1.40,

Πλασέ (5) €1.00, Πλασέ (9) €8.50,

Φόρκαστ (5Χ9) €11.60, Δίδυμο (5Χ9)

€8.70, Τρίο (5Χ9Χ1) €153.60, Τέτρα-

καστ (5Χ9Χ1Χ6) €221.20, Σύνθετο

(1Χ2) €3.30, Σύνθετο (1Χ8) €3.30,

Σύνθετο (1Χ5) €5.70, Omni (5Χ9)

€4.20, Omni (1Χ5) €2.50, Omni (1Χ9)

€11.90, DF  1Χ2 - 2Χ[ ] €31.30, DF

1Χ2 - 5Χ9 €343.70, Διαγραφές

ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ(2), ΠΑΡΤΑ-

ΛΟΣ(8).  

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΦΛΑΗ ΤΤΟΥΝΤΕΗ(5), 2ος ΜΙΚΡΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ(9), 3ος ΒΙΤΤΗΣ

ΛΑΗΤ(10), 4ος ΑΚΡΙΤΑΣ(2), Γκανιάν (5)

€4.10, Πλασέ (5) €1.80, Πλασέ (9)

€2.70, Φόρκαστ (5X9) €29.00, Δίδυμο

(5X9) €20.40, Τρίο (5X9X10)

€845.00C/Ο, Τέτρακαστ (5X9X10X2)

€1,463.80C/O, Σύνθετο (5Χ5) €6.30,

Omni (5X9) €7.80, Omni (5X10) €9.40,

Omni (9X10) €18.90, DF  5Χ9 - 5X9

€375.00.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  MHΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣ(4), 2ος ΡΙ-

ΦΙΦΙ(1), 3ος ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ(9), 4ος ΝΤΟ-

ΜΝΟΥΛ ΝΙΚΟΛΑΣ(5), Γκανιάν (4) €2.20,

Πλασέ (4) €1.70, Πλασέ (1) €1.50, Φόρ-

καστ (4Χ1) €9.60, Δίδυμο (1Χ4) €4.60,

Τρίο (4Χ1Χ9) €20.60, Τέτρακαστ

(4Χ1Χ9Χ5) €568.10, Σύνθετο (5X4)

€15.50, Omni (1Χ4) €2.20, Omni (4Χ9)

€3.20, Omni (1Χ9) €2.90, DF  5X9 - 4Χ1

€750.00 C/O. 

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΜΙΣΤΕΡ ΓΡΗΓΟΡΗΣ(3), 2ος ΒΥΖΟΥ-

ΛΑ(7), 3ος ΚΙΓΚ ΚΩΣΤΗΣ(6), 4ος ΣΟΥΛ-

ΤΑΝΟΣ(9), Γκανιάν (3) €2.60, Πλασέ (3)

€1.70, Πλασέ (7) €4.10, Φόρκαστ (3Χ7)

€53.90, Δίδυμο (3Χ7) €39.20, Τρίο

(3Χ7Χ6) €105.60, Τέτρακαστ (3Χ7Χ6Χ9)

€2,148.90C/Ο, Σύνθετο (4Χ3) €8.10,

Omni (3Χ7) €8.10, Omni (3Χ6) €6.40,

Omni (6Χ7) €12.80, DF  4Χ1 - 3Χ7

€870.96 C/O. 

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ANTHΣ ΣΤΑΡ(8), 2ος ΖΗΝΕΑΣ(4),

3ος ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΓΚΕΡΛ(GR)(3), 4ος KAI-

ΡΗΝΙΑ ΓΚΛΟΡΥ(9), Γκανιάν (8) €3.90,

Πλασέ (8) €1.70, Πλασέ (4) €1.80, Φόρ-

καστ (8Χ4) €14.90, Δίδυμο (4Χ8) €7.40,

Τρίο (8Χ4Χ3) €887.90C/Ο, Τέτρακαστ

(8Χ4Χ3Χ9) €8,141.30, Σύνθετο (3Χ8)

€12.50, Omni (4Χ8) €4.30, Omni (3Χ8)

€30.20, Omni (3Χ4) €36.20, DF  3Χ7 -

8Χ4 €311.50.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  MOΡΑΛ ΜΕΗΖ(ΙRΕ)(1), 2ος ΕΥ-

ΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ(10), 3ος ΣΙΗΡΑΜ-

ΠΟΥΡ(IRE)(9), 4ος ΣΟΛΑΡ ΦΛΑΙΗΜ(6),

Γκανιάν (1) €6.90, Πλασέ (1) €4.60,

Πλασέ (10) €7.00, Φόρκαστ (1Χ10)

€292.40, Δίδυμο (1Χ10) €84.10, Τρίο

(1Χ10Χ9) €4,599.40C/Ο , Τέτρακαστ

(1Χ10Χ9Χ6) €2,104.70C/O, Σύνθετο

(8Χ1) €35.40, Omni (1Χ10) €16.50,

Omni (1Χ9) €18.80, Omni (9Χ10)

€25.80, DF  8Χ4 - 1Χ10 €750.00 C/O,

ΠΙΚ 6   4Χ1Χ5Χ5Χ4Χ3Χ8Χ1 €903.60,

ΠΙΚ 4-4Χ3Χ8Χ1 €250.00.

ΛΟΤΤΟ

18, 25, 31, 36, 46, 47 και 20
H 1η κατηγορία κερδίζει €1.204.958,73.

H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η κερδίζει

€1.500, η 4η €30 και η 5η €1,50.

EXTRA 5

7410η κλήρωση:  19, 20, 26, 32, 35

7411η κλήρωση:  14, 20, 21, 23, 27

SUPER 3

30667η: 549 30668η: 386 30669η: 859

30670ή: 236 30671η: 804 30672η: 871

30673η: 942 30674η: 802 30675η: 776

30676η: 760

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Τα φώτα 
στο «Κίτιον»

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η
σημερινή αναμέτρηση στην Κλειστή
Αίθουσα Κίτιον στη Λάρνακα, όπου η
Ανόρθωση υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ.
Πρόκειται για τον τρίτο και καθοριστικό
αγώνα της ημιτελικής φάσης του Πρω-
ταθλήματος Futsal. Ανόρθωση και
ΑΠΟΕΛ έχουν από μια νίκη και η νι-
κήτρια ομάδα θα προκριθεί στον τελικό
και θα διεκδικήσει το Πρωτάθλημα
μαζί με την Ομόνοια / Αραράτ, που
προκρίθηκε σε βάρος της ΑΕΛ. Ο αγώ-
νας, που θα αρχίσει στις 20:00, θα με-
ταδοθεί τηλεοπτικά από τη Cytavision,
με τη στήριξη της ΚΟΠ. 

Δεύτερη νίκη για Αριστοφάνους
Στον αγώνα κόμπακ για το «Κύπελλο Παραλιμνίου»

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

Τη δεύτερη νίκη του στους τέσσερεις
πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος
κόμπακ πέτυχε ο διεθνής σκοπευτής
του Σκοπευτικού Ομίλου Λάρνακας
Κωνσταντίνος Αριστοφάνους! Ο τέταρτος
αγώνας του Παγκυπρίου Πρωταθλή-
ματος Σκοποβολής ΟΠΑΠ ήταν για το
«Κύπελλο Παραλιμνίου» κι έγινε στις
εγκαταστάσεις του επαρχιακού σκοπευ-
τηρίου της Ελεύθερης Περιοχής Αμμο-
χώστου την περασμένη Κυριακή, 23
Απριλίου. Παρά τις αντίξοες καιρικές
συνθήκες που επικρατούσαν (ισχυροί
άνεμοι), οι περισσότεροι σκοπευτές αν-
ταποκρίθηκαν και πέτυχαν σπουδαία
αποτελέσματα, με πρώτο και καλύτερο
τον νικητή που είχε 96 εύστοχες βολές
στους 100 δίσκους του αγώνα. Πολύ
καλά κρίνονται και τα αποτελέσματα της
πρώτης τριάδας, καθώς ο Χάρης Χρι-
στοδουλίδης (ΣΚΟΠΑΦ) πέτυχε 95/100
και ο Πέτρος Ιωάννου (ΣΚΟΛΕΥ) 94/100.

Στην κατηγορία των βετεράνων πρώ-
τευσε ο επανεμφανισθείς Κωστάκης Νε-
οκλέους του ΣΚΟΛΑΡ με 87/100, ενώ
ο Δημήτρης Λόρδος της ΣΚΟΑΜ με
75/100 πρόσθεσε άλλη μια πρώτη νίκη
στην κατηγορία των σούπερ βετεράνων.
Στη Β’ κατηγορία νικητής ανεδείχθη ο
Ηλίας Γκαρτζώνης της ΣΚΟΚΕΡ με
89/100, στη Γ’ κατηγορία ο Στέλιος Λαυ-
ρεντίου της ΣΚΟΛΕΜ με 85/100 και
στη Δ’ κατηγορία το Ιάσονας Τζιοβάνης
της ΣΚΟΕΠΑ με 91/100. Ο νικητής του αγώνα Κωνσταντίνος Αριστοφάνους.

Δυναμικά στο Ράλι Αφροδίτη 
PETROLINA-ENI RACING 

Με ισχυρή δυναμική συνε-
χίζεται η παρουσία της Πε-
τρολίνα στο Παγκύπριο Πρω-
τάθλημα Ράλι της Κυπριακής
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.
Πέντε πληρώματα με τα χρώ-
ματα της ομάδας Petrolina -
eni racing θα είναι παρόντα
στο 40ό Ράλι Αφροδίτη, διεκ-
δικώντας τη νίκη. 

Πρόκειται για τον τρίτο
αγώνα του Πρωταθλήματος,
γνωστός και ως «Το Ράλι
του δάσους», ο οποίος θα
πραγματοποιηθεί στην Πά-
φο το ερχόμενο Σαββατο-
κύριακο 29 και 30 Απριλί-
ου 2017. Διοργανώνεται
από τον Σύνδεσμο Αυτοκι-
νήτου Πάφου.  

Στις 11:30 του Σαββάτου
θα δοθεί η εκκίνηση του αγώ-
να μπροστά από το Δημαρχείο

της Πάφου και τα πληρώματα
θα έχουν να αντιμετωπίσουν
οκτώ συνολικά ειδικές δια-
δρομές. Τέσσερεις το Σαββάτο
και άλλες τέσσερεις την Κυ-
ριακή.

Η ομάδα της Petrolina -
eni racing που θα λάβει μέρος
στο Ράλι Αφροδίτη απαρτίζεται
από τα ακόλουθα πληρώμα-
τα:
• Σίμος Γαλαταριώτης / Αν-
τωνάκης Ιωάννου, με Mitsu-

bishi Lancer Evolution X
• Χρίστος Δημοσθένους /
Πάμπος Λαός, με Mitsubishi
Lancer Evolution IX
• Αλέξης Τσουλόφτας / Στέ-
λιος Ηλία, με Mitsubishi Lan-
cer Evolution IX
• Γιάγκος Γιάγκου  / Πανα-
γιώτης Κυριάκου, με Subaru
Impreza STi N12
• Παναγιώτης Γιάγκου / Άγ-
γελος Λοϊζίδης, με Mitsubishi
Lancer Evolution IX

Επιστροφή 
με πούλμαν!

ΠΑΟ

Η επόμενη ημέρα της τρίτης ήττας στη
σειρά από τη Φενέρμπαχτσε και του απο-
κλεισμού από το Final-4 της Ευρωλίγκας
δεν είναι καθόλου καλή για τον Παναθηναϊκό.
Και αυτό γιατί «πράσινοι» θα επιστρέψουν
από την Κωνσταντινούπολη με πούλμαν
και όχι με αεροπλάνο. Πρόκειται για μια
απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου,
η οποία λαμβάνεται ως τιμωρία για τους
παίκτες για τις εμφανίσεις τους στη σειρά
των πλέι-οφ της Ευρωλίγκας με τη Φε-
νέρμπαχτσε. Ο διοικητικός ηγέτης της «πρά-
σινης ΚΑΕ» είναι αρκετά δυσαρεστημένος
από την παρουσία της ομάδας στα τελευταία
παιχνίδια, κάτι που έγινε αντιληπτό και από
τη δήλωσή του μετά το τέλος του αγώνα.
Έτσι, έδωσε εντολή να ακυρωθούν τα αε-
ροπορικά εισιτήρια που είχε κλείσει η ΚΑΕ
Παναθηναϊκός, κανονίζοντας η επιστροφή
στην Αθήνα να γίνει με πούλμαν!
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ΕΘΝΙΚΗ U17

Στη διαδικασία των πέναλτι κρίθηκε ο
πρώτος αγώνας για το Αναπτυξιακό Διε-
θνές Τουρνουά που διοργανώνει η ΚΟΠ
με τη συνεργασία της UEFA. Στο «Τάσος
Μάρκου» στο Παραλίμνι η Εθνική μας
ομάδα των Παίδων κάτω των 17 ανα-
δείχτηκε ισόπαλη 1-1 με την αντίστοιχη
της Ουαλίας και στη διαδικασία των πέ-
ναλτι επικράτησε η Ουαλία με 4-3. Η
Ουαλία, σύμφωνα με τους κανονισμούς,
εξασφαλίζει 2 βαθμούς και η Κύπρος 1
βαθμό. Η Εθνική μας συνολικά ήταν κα-
λύτερη καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα,
δημιούργησε ευκαιρίες και θα μπορούσε
να φτάσει στη νίκη. Στο 32 ,́ στην καλύτερη
φάση που δημιούργησε η Εθνική μας
στο πρώτο ημίχρονο, το γωνιακό σουτ
του Μιχάλη Κωνσταντινίδη απέκρουσε
σωτήρια σε κόρνερ ο τερματοφύλακας

των Ουαλών. Οι φιλοξενούμενοι στη μο-
ναδική τους αξιόλογη επιθετική πρωτο-
βουλία άνοιξαν το σκορ στο 38΄ με γκολ
του Βέιλ. Στο δεύτερο ημίχρονο οι νεαροί
διεθνείς μας κατέβαλαν μεγάλη προσπά-
θεια για ανατροπή των δεδομένων και
στο 67ο λεπτό έγινε το 1-1 με τον Κυριάκο
Αντωνίου, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.
Ο Γιάννος Οκκάς έδωσε χρόνο συμμε-
τοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές που
συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή.

Η Κύπρος αγωνίστηκε με τους Σ.
Νικολάου, Τρύφωνος (41‘ Παπαθεοδώ-
ρου), Χατζηκωνσταντή, Μάμα (41‘ Κ.
Αντωνίου), Κωνσταντινίδη (53‘ Σαββίδη),
Ναούμ, Κακουλλή (71‘ Αβραάμ), Πα-
ρούτη (71‘ Τσολάκη), Θ. Νικολάου (71‘
Γεωργίου), Φλουρή (41‘ Κωνσταντίνου),
Ανδρονίκου (65‘ Σαββίδη).

Η Κύπρος θα δώσει αύριο τον 2ο
αγώνα της στις 11 το πρωί με αντίπαλο
τον Άγιο Μαρίνο. 

Έχασαν στα πέναλτι οι Παίδες

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Ούτε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέ-
ρας δρομολογήθηκαν οι οποιεσδήποτε
εξελίξεις στο ανοικτό διοικητικό θέμα
της Ν. Σαλαμίνας. Ο πρόεδρος Πάρης
Ανδρέου ζήτησε από τα υπόλοιπα μέλη
της διοίκησης επιπλέον χρόνο για να
αποφασίσει αν θα παραμείνει ή όχι. Η
τελική του απάντηση θα δοθεί τις αμέσως
επόμενες ημέρες. Έτσι κρίθηκε σκόπιμο
να οριστεί Εκλογική Γενική Συνέλευση
και απλώς λέχθηκε ότι αυτή θα πραγ-
ματοποιηθεί προς το τέλος Μαΐου. Οπότε
σε έναν μήνα από σήμερα θα έχουμε
πλήρη εικόνα. 

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η προσοχή
όλων είναι στραμμένη στην εντός έδρας
αναμέτρηση με τον Εθνικό Άχνας την
Κυριακή. Ο προπονητής των «ερυθρο-
λεύκων» μετρά τέσσερεις απουσίες και
μάλιστα πολύ σημαντικές. Εκτός λόγω
καρτών είναι οι Εγγλέζου, Γκράσι και
Σκοπελίτης, ενώ λόγω τραυματισμού
δεν υπολογίζεται ο Τσαμπούρης ο οποίος
συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας.
Στόχος είναι η επιστροφή στις νίκες, κα-
θώς στους τρεις τελευταίους αγώνες δεν
έχει γευτεί τη χαρά της επιτυχίας. Προ-

έρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία
με τον Άρη 1-1, ενώ στους προηγούμε-
νους αγώνες έμεινε στο 0-0 με τη Δόξα
εντός έδρας και ηττήθηκε από την Καρ-
μιώτισσα εκτός έδρας με 2-0. Επομένως,
αδιαπραγμάτευτος στόχος είναι η κατά-

κτηση των τριών βαθμών στην προσπά-
θεια που κάνει η Ν. Σαλαμίνα για την
κατάληψη της πρώτης θέσης στον β’
όμιλο.  Από την άλλη είναι και το πρεστίζ
της ομάδας, άρα κάθε αγώνας έχει τη
σημασία του. 

Αναμένουν την προεδρική απόφαση 
Ανοικτά θέματα στα Διοικητικά των «ερυθρολεύκων»

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Τ
ο πιο σημαντικό βήμα για την

4η θέση θα κάνει η ΑΕΛ με
ενδεχόμενη νίκη επί του
ΑΠΟΕΛ την Κυριακή. Η λε-
μεσιανή ομάδα έχει τρία παι-

γνίδια στο «Τσίρειο» και το δυσκολότερο
θεωρητικά είναι αυτό που έρχεται. Γι’
αυτό και ενδεχόμενη νίκη θα της δώσει
την ώθηση και την αυτοπεποίθηση για
το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς. 

Ταυτόχρονα, με νίκη η ΑΕΛ θα πάρει
μια μικρή ρεβάνς από την ομάδα της
Λευκωσίας για τον αποκλεισμό της από
το κύπελλο. Οι «κίτρινοι» θεωρούν ότι
μπορούσαν και έπρεπε να είχαν πάρει
το εισιτήριο για τα ημιτελικά και μια νίκη
επί των ομόχρωμών τους θα τους δώσει
μιας μορφής εκδίκηση. Όμως αυτό δεν
αποτελεί σε καμιά περίπτωση το κίνητρο
για την ομάδα του Μπρούνο Μπαλταζάρ.
Το σημαντικό είναι να εξασφαλίσει την
4η θέση που υπό προϋποθέσεις θα της
δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. 

Η προετοιμασία της λεμεσιανής ομάδας
ξεκίνησε χθες και ο Μπρούνο Μπαλταζάρ
θα καταστρώσει τα πλάνα του έτσι ώστε οι
ποδοσφαιριστές του να παρουσιαστούν
πανέτοιμοι για να διεκδικήσουν τη νίκη,
που θα είναι και ο μοναδικός τους στόχος.
Άλλωστε η ΑΕΛ θα γνωρίζει το αποτέλεσμα
της Ομόνοιας και αυτό θα της δώσει επι-
πλέον κίνητρο. Αν οι «πράσινοι» χάσουν
ή φέρουν ισοπαλία στη Λάρνακα, η ΑΕΛ
με τρίποντο θα αυξήσει τη διαφορά στους
4 ή στους 5 βαθμούς και θα γίνει φαβορί.
Αν πάλι κερδίσει, τότε η ομάδα του κ.
Μπαλταζάρ θα πρέπει να κερδίσει για να
επιτρέψει στην 4η θέση. 

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά θέματα,
ο Πορτογάλος τεχνικός της ΑΕΛ κατα-
στρώνει τα πλάνα του χωρίς τέσσερεις
ποδοσφαιριστές. Ο Αρουαμπαρένα θα
εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική της τιμω-
ρίας του από την αποβολή του στον
αγώνα κυπέλλου. Οι Αϊρόσα και Λαφράνς
συμπλήρωσαν από δύο κίτρινες κάρτες
και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής,
ενώ ο Ντόσα εξακολουθεί να είναι στην
πατρίδα του προσπαθώντας να ξεπεράσει
τον τραυματισμό του στο γόνατο. Όλοι οι

υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι στη διά-
θεση του προπονητή τους και, το κυριό-
τερο, σε πολύ καλή ψυχολογία λόγω των
συνεχόμενων καλών εμφανίσεων που
έχουν πραγματοποιήσει τον τελευταίο
μήνα. Στις 3 Μαΐου θα εξετάσει ο Αθλη-
τικός Δικαστής το φύλλο αγώνος του
επαναληπτικού κυπέλλου ανάμεσα στην
ΑΕΛ και τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό σημαίνει ότι

σε μια εβδομάδα θα μάθει ο Αρουαμ-
παρένα αν θα δεχθεί επιπλέον τιμωρία
για την... ακαταλαβίστικη αποβολή του.

Προγραμματισμό
Μπορεί η ΑΕΛ να έχει στόχους στο
πρωτάθλημα, όμως αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν σκέφτεται την ερχόμενη περίοδο.
Ήδη ανανέωσε ο Σοάρες, σύντομα θα

ακολουθήσει ο Αϊρόσα, ενώ γίνονται
προσπάθειες για να παραμείνουν στην
ομάδα και οι Ρόμο, Φορτούνα. Όμως
ταυτόχρονα ξεκίνησαν και οι προσπάθειες
ενίσχυσης από την ξένη αγορά. Σύμφωνα
με πληροφορίες, ο Άντιλσον Γοϊάνο της
Αρούκα ενδιαφέρει τον τεχνικό της ΑΕΛ
Μπρούνο Μπαλταζάρ. Πρόκειται για
29 χρονών (8/2/1988) Βραζιλιάνο μέσο,

που πέρασε από αρκετές ομάδες της
πατρίδας του πριν μετακομίσει στην
Αρούκα τον Ιούλιο του 2015. Φέτος
μετρά ήδη 1.712 λεπτά σε 22 συμμετοχές,
εκ των οποίων οι 20 στο αρχικό σχήμα,
κι ένα γκολ. Με τον ποδοσφαιριστή
υπάρχει προφορική συμφωνία και αν
αποκτηθεί θα αποτελέσει τον αντι-Σόουζα
για τη λεμεσιανή ομάδα.

Παιχνίδι «κλειδί» για την 4η θέση
Με νίκη επί του ΑΠΟΕΛ, η ομάδα της Λεμεσού θα κάνει καθοριστικό βήμα 
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ΔΟΞΑ 0

ΑΠΟΕΛ 2
45’ Μπαράλ, 62’ Αστίθ

Ο
ΑΠΟΕΛ, έστω και αν απο-

μένουν ακόμη άλλα 90 λε-
πτά (του επαναληπτικού)
μπορεί από τώρα να θεω-
ρηθεί ως ο ένας εκ των δυο

φιναλίστ του τελικού Κυπέλλου. Το χθε-
σινό 0-2 επί της Δόξας στο «Μακάρειο»,
αλλά και η γενική ανωτερότητά του σαν
ομάδα, του δίνουν ένα τεράστιο προβά-
δισμα. Μπαράλ και Αστίθ πέτυχαν τα
δύο γκολ, σε έναν αγώνα που πρόσφερε
ελάχιστες συγκινήσεις. Ουσιαστικά ση-
μεία αναφοράς η εκπνοή του 1ου ημι-
χρόνου και το 1ο γκολ του ΑΠΟΕΛ, που
άλλαξε άρδην τα δεδομένα. Μέχρι εκείνο
το σημείο η Δόξα, έχοντας υπόψη τα
στάνταρ των ομάδων, έκανε καλύτερα
τη δουλειά της. Είχε εξουδετερώσει με
το μεστό της παιχνίδι την ομάδα του
ΑΠΟΕΛ και είχε τον απόλυτο έλεγχο.
Οι «γαλαζοκίτρινοι» ήταν μετριότατοι.
Όμως, από την ώρα που πήραν προβά-
δισμα, έκαναν διαχείριση και παράλληλα
ακόμη πιο εύκολο το απόγευμά τους
στο 62΄, με το δεύτερο γκολ. Για το υπό-
λοιπο του αγώνα, δεν χρειάζεται κριτική.
Αν πρέπει να δούμε πάντως τη γενική
εικόνα, ο μεν ΑΠΟΕΛ πρέπει να προ-
βληματιστεί για το 1ο μέρος, η δε Δόξα
έδειξε πολλά θετικά στοιχεία. Ο τραυ-
ματισμός κυρίως του Ιωάννου (επέστρεψε
με πατερίτσες) και του Πάρντο είναι δύο
αρνητικά σημεία αναφοράς για τους νι-
κητές. 

Το 90λεπτο
Με αλλαγές, θέλοντας να προστατέψει ή
να δώσει ανάσες σε κάποιους παίκτες,
ξεκίνησε ο Τόμας Κρίστιανσεν. Έδωσε
φανέλα βασικού στον Αλεξάνδρου, στον
Αλωνεύτη και τον Εμπεσίλιο, τοποθέτησε
τον Ντε Καμάργκο στην κορυφή και
επανέφερε τον Μοράις όπως και τον
Ιωάννου που ήλθαν από τιμωρία. Ο
Μπαράλ πήρε θέση 2ου επιθετικού, σε

περιφερειακό ρόλο.  
Ο Σάββας Πουρσαϊτίδης έβαλε τον

Κένεντι στην κορυφή, με τους Κάστρο,
Φοφανά και Ρούντι να βγάζουν βοήθειες
στην επίθεση. Γέμισε τον χώρο του κέν-
τρου και στα πρώτα στάδια έφερε σχεδόν
ισορροπία κινήσεων, έστω και αν ο
ΑΠΟΕΛ κατείχε περισσότερο την μπάλα.
Γενικά, στα μισά του πρώτου μέρους, η
ομάδα της Κατωκοπιάς, με μπόλικο τρέ-

ξιμο και πρέσινγκ, λειτούργησε καλύτερα.
Είχε μάλιστα τις πιο καλές φάσεις (κεφαλιά
Κάστρο και βολίδα του Παουλίνιο). Η
εικόνα μέχρι το 30’ ήταν ξεκάθαρη. Ο
ΑΠΟΕΛ είχε θέμα ανάπτυξης και ρυθ-
μού, αδυνατώντας να πατήσει στην αντί-
παλη περιοχή και να απειλήσει πραγ-
ματικά. Χωρίς πρωτοβουλία, φαντασία
και ενέργεια. Είχε και την αναποδιά με
την αποχώρηση του Ιωάννου (μπήκε

στη θέση του ο Αστίθ). Υπολογίστε πως
η μόνη φορά που ο Νέγκρι ένιωσε κίν-
δυνο ήταν στο 35’, από φάση που προ-
ήλθε από κομπίνα σε στημένη φάση. Μ’
αυτά και μ’ αυτά πέρασε ο χρόνος του
1ου ημιχρόνου που φυσιολογικά πήγαινε
καρφωτό για 0-0. Στην εκπνοή εντούτοις
η ομάδα της Λευκωσίας προηγήθηκε
με το κοντινό βολέ του Μπαράλ στη
γωνία του Νέγκρι. Την ασίστ έδωσε ο
Μιλάνοφ που έκλεψε την μπάλα από
τον Φοφανά, κάνοντας όμως φάουλ (τρά-
βηγμα) στον παίκτη της Δόξας.   

Η επανάληψη ξεκίνησε με 2η αναγ-
καστική αλλαγή, με τον Βάτερμαν ν’ αντι-
καθιστά τον Πάρντο (αποχώρησε χωλαί-
νοντας στην ανάπαυλα) και φυσικά υπό
άλλα δεδομένα. Ο ΑΠΟΕΛ είχε πλέον το
1-0 και τον αγώνα στα μέτρα του. Η Δόξα
έδειξε διάθεση στην αρχή και έστειλε 1-
2 σουτ, χωρίς όμως να ανησυχήσει τον
Βάτερμαν. Σύντομα όμως το τοπίο ξεκα-
θάρισε εντελώς. Ο Αστίθ με κεφαλιά από
κόρνερ νίκησε τον Νέγκρι και έκανε το
2-0 για τον ΑΠΟΕΛ. Η Δόξα... ακούμπησε
τη μείωση αμέσως μετά, αλλά ο Ρούντι
δεν τα κατάφερε και τα πράγματα πήραν
τον δρόμο τους. Ο ΑΠΟΕΛ, έχοντας πλέον
πολύ μεγάλο προβάδισμα, λογικά κράτησε
συνειδητά πλέον χαμηλά το τέμπο, η
Δόξα άρχισε να σκέφτεται και λίγο τις
κρίσιμες υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα.
Ο Κρίστιανσεν είχε έτσι και την ευκαιρία
να δώσει λεπτά στον Βινίσιους που επα-
νήλθε από μακρά αποχή, ο Πουρσαϊτίδης
έκανε το δικό του φρεσκάρισμα με την
είσοδο των Κορομινάς, Γκόμεζ και Γκου-
λόν. Λίγα φυσιολογικά τα συμβάντα από
το 70’ και μετά. Μερικές απόπειρες της
Δόξας να μειώσει και μία ευκαιρία του
ΑΠΟΕΛ στο 90’.
ΔΟΞΑ: Νέγκρι, Παουλίνιο, Λεονάρντο,
Σεράν, Ρεδόνδο, Πουτζιουρής, Ενινφούλ
(78’ Γκουλόν), Ρούντι (71’ Γκόμες), Κάστρο
(64’ Κορομίνας), Φοφανά, Γουίλσον
ΑΠΟΕΛ: Πάρντο (46’ Βάτερμαν), Μιλά-
νοφ, Γιαμπερέ, Ιωάννου (30’ Αστίθ), Αλε-
ξάνδρου, Μοράις, Κάνιας, Εμπεσίλιο (73‘
Βινίσιους), Αλωνεύτης, Μπαράλ, Ντε
Καμάργκο 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

11’ Ο Μοράις έπιασε καλοζυγισμέ-

νο σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα

πέρασε πάνω από τη συμβολή των

δοκών. 

14’ Μακρινό αλλά άστοχο βολέ

του Φοφανά.

16’ Δοκιμάζει από μακριά ο Ντε

Καμάργκο, αλλά δεν απειλεί τον

Νέγκρι.

20’ Ο Ρεδόνδο έβγαλε καλή σέν-

τρα, όμως ο Κάστρο από πολύ καλή

θέση αστόχησε με το κεφάλι. 

24’Από πλάγια στην περιοχή ο Φο-

φανά σουτάρει δίπλα από το δοκά-

ρι. 

30’ Ο Πάρντο με τα ακροδάκτυλα

διώχνει σε κόρνερ το βολέ του Πα-

ουλίνιο.

35’ Από φάουλ του Εμπεσίλιο, ο

Ντε Καμάργκο σουτάρει, αλλά διώ-

χνει ο Νέγκρι.

41’ Δεν μπορεί από κοντά ο Κένεν-

τι να βρει καλά την μπάλα με το κε-

φάλι. 

45’+1’ Ο Μπαράλ με δυνατό σουτ

άνοιξε το σκορ για τον ΑΠΟΕΛ.

51’ Σουτ από τον Ρούντι, μάζεψε

σταθερά την μπάλα ο Βάτερμαν

62’ Από κόρνερ του Εμπεσίλιο, ο

Αστίθ στο 2ο δοκάρι έπιασε την κε-

φαλιά και πέτυχε το 2-0.

65’ Κεφαλιά από τον Ρούντι, η

μπάλα περνά λίγο έξω.

78’ Σε σέντρα σουτ του Παουλίνιο

η μπάλα πήρε πορεία προς την

εστία, αλλά έδιωξε ο Βάτερμαν.

86’ Ο Γκόμεζ ελίχθηκε στο ύψος

της περιοχής, αλλά δεν μπόρεσε να

σκοράρει.

90’ Ο Βινίσιους ελεύθερος στο σημείο

του πέναλτι στέλνει την μπάλα έξω. 

Κράτησε θέση για τον τελικό 
Ο ΑΠΟΕΛ, χωρίς να ικανοποιήσει, κέρδισε με 2-0 τη
Δόξα και πήρε τεράστιο προβάδισμα για τον επαναληπτικό

Δεν έμεινε ευχαριστημένος από την
αγωνιστική εικόνα του ΑΠΟΕΛ ο
προπονητής της ομάδας, Τόμας Κρί-
στιανσεν, αλλά δήλωσε ικανοποιημέ-
νος από το αποτέλεσμα που πήρε η
ομάδα του κόντρα στη Δόξα.  

«Είναι πολύ σημαντικό να πάρεις
ένα αποτέλεσμα καλό στον ημιτελικό
και μάλιστα εκτός έδρας. Αυτό κάναμε
σήμερα. Δεν κάναμε καλό παιχνίδι
ειδικά στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο
μέρος ήμασταν κάπως καλύτεροι.
Τώρα συγκεντρωνόμαστε στον αγώνα
της Κυριακής. Ευχαριστούμε τον κό-
σμο μας που ήρθε σήμερα».

«Το ίδιο καλοί με Άρη»
Στην καλή εικόνα της ομάδας του,
αλλά και στον «τελικό» του πρωτα-
θλήματος κόντρα στον Άρη το ερχό-
μενο Σάββατο στάθηκε ο προπονητής
της Δόξας Σάββας Πουρσαϊτίδης.  

«Να δώσω συγχαρητήρια στους
παίκτες μου για τον σημερινό τους αγώ-
να. Ανεξαρτήτως πως έχουμε το Σάββατο
ένα μεγάλο παιχνίδι, τα παιδιά έδειξαν
διάθεση. Δίκαια η Δόξα κάνει μια τε-
ράστια προσπάθεια με αποτελέσματα.
Από την κλήρωση γνωρίζαμε πως θα
ήταν δύσκολα τα πράγματα. Κάναμε
όμως την προσπάθειά μας. Εύχομαι
στο παιχνίδι του Σαββάτου να είμαστε
το ίδιο καλοί και συγκεντρωμένοι. Σή-
μερα κάποια λάθη στοίχισαν κόντρα
σε έναν τεράστιο αντίπαλο».

Κρίστιανσεν:
«Δεν κάναμε
καλό παιχνίδι»
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ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 6
13’ Μάγκλιτσα, 34’ Σαρδινέρο, 37’ Βινίσιους, 54’ (πεν.)

Παπουλής, 87’ Μακρίδης, 90+1 Πίεχ   

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Έ
νας τρομερός, εκπληκτικός

Απόλλωνας καθάρισε από το
πρώτο παιχνίδι την πρόκρισή
του στον μεγάλο τελικό. Οι «κυα-
νόλευκοι» με αποφασιστικότητα,

πάθος και αποτελεσματικότητα «διέλυσαν»
στην κυριολεξία την Ανόρθωση με το επι-
βλητικό 6-0! Ουσιαστικά μετέτρεψαν το
ντέρμπι σε «πάρτι». Πέτυχαν έξι τέρματα
και έστειλαν τους φίλους του στους εφτά
ουρανούς! Με αυτό το σκορ η λεμεσιανή
ομάδα ούτε με «αυτοκτονία» θα λέγαμε
μπορεί να χάσει την πρόκριση. Από την
άλλη η Ανόρθωση, στον αγώνα της χρονιάς
γι’ αυτήν, παρουσίασε το χειρότερο της
αγωνιστικό πρόσωπο και διασύρθηκε.
Έγραψε μαύρη σελίδα στην ιστορία της,
με αυτό το πολύ βαρύ και ασήκωτο  6-0.
Η Ανόρθωση ήταν ένα μαύρο χάλι!  Με-
σοαμυντικά παρουσιάστηκε κατώτερη των
περιστάσεων και ο Απόλλων έκανε ό,τι
ήθελε στο γήπεδο. Ενώ ήταν ακίνδυνη
μεσοεπιθετικά. Το όνειρο για κατάκτηση

του κυπέλλου και έξοδο στην Ευρώπη
έγινε όνειρο απατηλό και εφιαλτικό! Το
«πολυβόλο» του Απόλλωνα «χτύπησε»
στο 13’ όταν ο Μάγκλιτσα με κεφαλιά
έκανε το 1-0, στο 34’ ο Σαρδινέρο με
ατομική ενέργεια με σουτ έκανε το 2-0
και στο 37’ ο Βινίσιους με κεφαλιά δια-
μόρφωσε το 3-0. Στο 54’ ο Παπουλής,
που κέρδισε πέναλτι μετά από ανατροπή
του από τον Καλό, ήταν εύστοχος και έκανε
το 4-0.  Στο 88’ ο Μακρίδης, που μπήκε
αλλαγή στο 77’, με σουτ έκανε το 5-0. Το
αξιοσημείωτο είναι ότι επέστρεψε ξανά
στα γήπεδα μετά από ένα χρόνο (από τις 9
Απριλίου 2016) και το συνδύασε με γκολ!
Τον θρίαμβο του Απόλλωνα ολοκλήρωσε
ο Πίεχ στο 90+1, διαμορφώνοντας το
τελικό 6-0. 

Ο Απόλλωνας κατάφερε λοιπόν να
πάρει αυτό που ήθελε 100% και πλέον
καλείται απλώς να σφραγίσει το εισιτήριο
για τον τελικό στις 3 Μαΐου, στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος». 

Από την άλλη για την  Ανόρθωση ο
επαναληπτικός θα είναι πλέον τυπικής
διαδικασίας, αφού θα πρέπει να πετύχει
εφτά  τέρματα χωρίς να δεχθεί κανένα,
για να προκριθεί. Πρέπει να κάνει την
ανατροπή του αιώνα για να βρεθεί αυτή
στον τελικό. Δυστυχώς για την ομάδα του
Ρόνι Λέβι, στο παιχνίδι που περίμενε εδώ
και αρκετό καιρό, δεν ήταν συνεπής στο

ραντεβού της, που αποδείχθηκε εφιαλτικό.
Μια ήττα που σίγουρα «πλήγωσε» πάρα
πολύ, ειδικά τον κόσμο της, που ήρθε στο
Τσίρειο με ενθουσιασμό και έφυγε με
σκυμμένο το κεφάλι και ταπεινωμένος
από το γήπεδο. Ο Απόλλων πανηγύρισε
μια πολύ σπουδαία νίκη, που του επιτρέπει
να ελπίζει στη διεκδίκηση και των δυο
τίτλων. Ήταν μια βραδιά ονειρική και
φανταστική για τον Απόλλωνα.  

Το πλάνο του Σωφρόνη 
Ο Σωφρόνης Αυγουστή προχώρησε
σε δύο αλλαγές, σε σύγκριση με τον
αγώνα με την ΑΕΛ. Άφησε εκτός αρχι-
κού σχήματος τους Ντα Σίλβα και Σέρ-
τζιο. Τις θέσεις τους πήραν οι Στυλιανού
και Σαρδινέρο. Ο Κύπριος τεχνικός άρ-
χισε τον αγώνα με τον Βάλε κάτω από
τα δοκάρια, κεντρικό αμυντικό δίδυμο
τους Ρομπέρζ και Βινίσιους. Στα άκρα
της άμυνας τούς Γκόμες και Στυλιανού.
Ανασταλτικοί χαφ οι Κυριάκου και Σα-
κέτι. Στα άκρα της επίθεσης τους Πέδρο
και Σαρδινέρο. Επιτελικό χαφ ο Πα-
πουλής και στην κορυφή της επίθεσης
ο Μάγκλιτσα.

Το πλάνο του Λέβι
Ο Ρόνι Λέβι άρχισε τον αγώνα με τον Κό-
πριβετς κάτω από τα δοκάρια. Κεντρικό
αμυντικό δίδυμο οι Ερέρο και Καλντερόν.

Στα άκρα της άμυνας οι Γιαννούλης και
Γκάμπριελ. Στη μεσαία γραμμή επέλεξε
την τριάδα με τους  Μίτροβιτς, Σιβού και
Βίκτορ. Στα άκρα της μεσαία γραμμής
τους Ολιβέιρα και Ράγιος. Στην κορυφή
της επίθεσης ο Καμπρέρα. Ο τεχνικός της
Ανόρθωσης επέλεξε την ενδεκάδα του
με μια αλλαγή, σε σχέση με τον αγώνα
κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Ο Καλό έμεινε εκτός
και ο Βίκτορ πήρε φανέλα βασικού.

Έδειξε τις προθέσεις του
Ο Απόλλωνας έδειξε τις προθέσεις

του από το ξεκίνημα του αγώνα. Μπήκε
δυνατά και επιθετικά στο παιχνίδι. Στο
2’ ο Μάγκλιτσα έκανε το γυριστό σουτ,
όμως απομάκρυνε ο Καλντερόν. Στο 13’
ο Απόλλωνας βρήκε τον δρόμο προς τα
δίκτυα, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ
του Πέδρο, ο Μάγκλιτσα έκανε την κε-
φαλιά και την έστειλε στα δίκτυα. Από
την τηλεοπτική προβολή της φάσης, φαί-
νεται ότι ο επιθετικός του Απόλλωνα
ήταν ελάχιστα μπροστά και ήταν σε θέση
οφ-σάιντ. Η Ανόρθωση στο 24 είχε την
καλή φάση όταν ο Ολιβέιρα έκανε το
σουτ, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο
33’ ο Απόλλωνας έχασε τη μεγάλη ευ-
καιρία όταν ο Μάγκλιτσα βγήκε μόνος
και στην κόντρα με τον Κόπριβετς, η
μπάλα κατευθυνόταν στα δίκτυα, όμως
ο Ερέρο έδιωξε στη γραμμή του τέρματος. 

Το καθάρισε!
Η συνέχεια ήταν πέρα για πέρα αποτελε-
σματική για τον Απόλλωνα. Πέτυχε ακόμη
δυο τέρματα και ουσιαστικά καθάρισε
τον αγώνα και την πρόκριση από το α’
μέρος!  Στο 34’ ο Σαρδινέρο με ατομική
ενέργεια μπήκε στην περιοχή και με σουτ
έκανε το 2-0. Τρία λεπτά αργότερα, στο
37’, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πέδρο,
ο Βινίσιους με κεφαλιά έκανε το 3-0. 

Ο Παπουλής πήρε σειρά 
Ο Φώτης Παπουλής  έβαλε ουσιαστικά
τη σφραγίδα του στην υπόθεση πρόκριση
στο 54’ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Το
κέρδισε στο 53’ ο ίδιος μετά από ανατροπή
του από τον Καλό. 

Ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο
Στο 88’ ο Μακρίδης και στο 90+1 ο Πίεχ
με κεφαλιά ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο. 

Λέβι: «Ντροπιαστικός ο τρόπος» 
Απογοητευμένος παρουσιάστηκε ο Ρόνι
Λέβι μετά τη βαριά ήττα από τον Απόλλωνα.

«Δεν μπορώ να πω καλό απόγευμα,
δεν είναι καλό για εμάς. Θα ήθελα να απο-
λογηθώ στους οπαδούς μας. Ήταν ντρο-
πιαστικός ο τρόπος που παρουσιαστήκαμε
στον αγώνα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία
να παρουσιάζεσαι με αυτόν  τον τρόπο στο

γήπεδο. Όλα πήγαν ανάποδα. Έχω κι εγώ
ευθύνη. Μπορείτε να καταλάβετε σήμερα,
όταν έλεγα πριν από λίγο καιρό πως η κα-
τάσταση είναι επικίνδυνη. Δεν δώσαμε το
μάξιμουμ των δυνατοτήτων μας. Δείξαμε
πως δεν αξίζαμε κάτι περισσότερο από
αυτό. Ό,τι καλύτερο στον Απόλλωνα. Ξανά
συγγνώμη στους οπαδούς μας».

Σωφρόνης: «Για εμάς
το παιχνίδι τελείωσε» 
Ικανοποιημένος από τη μεγάλη νίκη
της ομάδας του έμεινε ο Σωφρόνης Αυ-
γουστή.

«Πολλά συγχαρητήρια στους ποδο-
σφαιριστές για τον τρόπο που έπαιξαν.
Έκαναν ένα εξαιρετικό παιχνίδι και δεν

άφησαν τον αντίπαλο να διεκδικήσει κάτι.
Για εμάς το παιχνίδι τελείωσε και βλέ-
πουμε τον αγώνα με την ΑΕΚ. Σε έτσι
παιχνίδι έπρεπε το γήπεδο να ήταν γεμάτο.
Να έρθουν στη συνέχεια να μας στηρίξουν.
Ο Λέβι είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι
πολύ και του εύχομαι ό,τι  καλύτερο.  

»Αυτό το παιχνίδι τελείωσε και βλέ-

πουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ, με στόχο
τους τρεις βαθμούς. Δεν παίζεις μόνος
σου. Είναι έξι ομάδες και μια μέρα
μπορείς να βρεθείς σε κακή μέρα και
να σου κάνει ζημιά. Ο Μακρίδης έχει
πολύ πείσμα και τσαμπουκά. Ο Κώτσιος
έχει τσαμπουκά και γι’ αυτό έπαιξε πο-
δόσφαιρο».

«Καθάρισε» την «Κυρία» και την πρόκριση! 
Ο Απόλλωνας τρομερός, εκπληκτικός, διέσυρε την Ανόρθωση με 6-0 και «έκλεισε» εισιτήριο για τον τελικό 

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

2’ Γυριστό του Μαγκλίτσα, απομά-

κρυνε ο Καλντερόν. 

13’ Εκτέλεση φάουλ του Πέδρο, ο

Μάγκλιτσα με κεφαλιά έστειλε την

μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0.

Ο επιθετικός του Απόλλωνα ήταν

ελάχιστα μπροστά και ήταν σε θέση

οφ-σάιντ. 

24’ Σουτ από τον Ολιβέιρα, πάνω

από το οριζόντιο δοκάρι. 

33’ Ο Μάγκλιτσα προλαβαίνει τον

Κόπριβετς, όμως διώχνει πάνω στη

γραμμή ο Ερέρο.

34’ Ο Σαρδινέρο με ατομική  ενέρ-

γεια  μπήκε στην περιοχή και έκανε

το 2-0.

37’ Εκτέλεση κόρνερ από τον Πέ-

δρο, ο Βινίσιους  με κεφαλιά έκανε

το 3-0.

53’ Ανατροπή του Παπουλή από

τον Καλό και πέναλτι για τον Απόλ-

λωνα.

54’ Ο Παπουλής το εκτέλεσε εύ-

στοχα  και έκανε  το 4-0.

81’ Διακοπή στο παιχνίδι. Από την

κερκίδα της Ανόρθωσης πήραν τη

σημαία του κόρνερ. Έπεσαν και  κα-

θίσματα στον αγωνιστικό χώρο.

83’ Επανήρχισε το παιχνίδι. 

88’ Ο Μακρίδης με σουτ  έκανε το 5-0.

90+1’ Ο Πίεχ με κεφαλιά έκανε το 6-0. 

Απόλλωνας: Βάλε, Στυλιανού, Γκόμες, Βινίσιους, Ρομ-

πέρζ, Σακέτι, Χάμπος, Παπουλής (67’ Πίεχ), Σαρδινέρο

(81’ Πίττας), Μαγκλίτσα (77’ Μακρίδης), Ζοάο Πέδρο.

Ανόρθωση: Κόπριβετς, Ερέρο, Καλδερόν, Γιαννούλης,

Γκάμπριελ, Βίκτορ, Μίτροβιτς (39’ Καλό), Σιβού, Ολιβέιρα,

Ράγιος (77’ Οικονομίδης), Καμπρέρα (64’ Άλβες).

Κίτρινες: Παπουλής, Χάμπος/Ολιβέιρα, Καλό, Ράγιος, Σι-

βού

Διαιτητής: Γιώργος Νικολάου

Βοηθοί: Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Μιχάλης Μαρίνου.
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Ο προπονητής είναι το πρώτο σημείο
αναφοράς και είναι γενική πεποίθηση,
εντός και εκτός Ομόνοιας, ότι οι «πράσι-
νοι» έχουν κάνει την καλύτερη δυνατή
επιλογή με την πρόσληψη του Πάμπου
Χριστοδούλου. Δεύτερο και σημαντικό,
ο καταρτισμός του ρόστερ. Στο μυαλό
του Κύπριου τεχνικού υπάρχει φυσικά
ένα προσχέδιο, αλλά το πώς θα στελε-
χώσει την Ομόνοια της επόμενη χρονιάς
δεν είναι της ώρας, ειδικά από τη στιγμή
που μόνο ο ίδιος γνωρίζει ποιοι θα απο-
χωρήσουν και πόσοι θα έρθουν. Μονα-
δικό σίγουρο από χθες το πρόωρο (και
προαναγγελθέν) τέλος της συνεργασίας
με τον Νασιμέντο. Στην εξίσωση μπαίνουν
και τα υπόλοιπα βασικά κομμάτια, τα
οποία θα πρέπει να κολλήσουν αρμονικά
σε μία πυραμίδα. Το προπονητικό τιμ
της νέας χρονιάς είναι γνωστό, αποτελείται
από ανθρώπους που συνεργάστηκε ο
Πάμπος Χριστοδούλου, συν άτομα (Ιωα-
κείμ, Κίναν) που έχουν γνώση του πε-
ριβάλλοντος και των προηγούμενων
ετών. Το σκάουτινγκ, η στατιστική, η
φυσική και αγωνιστική κατάσταση και
η αποφυγή τραυματισμών είναι ζωτικής
σημασίας. Κάτω από αυτά είναι φυσικά
η ιατρική υποστήριξη (υπάρχουν ήδη
συμφωνίες που ανακοινώθηκαν, για τα
εργομετρικά αναμένεται επίσης ανα-
κοίνωση) και η καθημερινότητα, οι δια-
δικασίες στο «Ηλίας Πούλλος». Η Ομό-
νοια πρέπει λοιπόν να βρει τη «χρυσή
τομή» ώστε να υπάρξει αρμονία και το
μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Παραμένει

ανοικτό το πολύ σημαντικό θέμα του
Τεχνικού Διευθυντή, που θα έχει την
ευθύνη στο προπονητικό κέντρο, των
Ακαδημιών, θα είναι και μέλος της ομά-

δας προγραμματισμού. Αναμένεται επί-
σης ανακοίνωση το συντομότερο. Ο
Φρέντμπεργκ είναι μια σοβαρή υπο-
ψηφιότητα, αλλά υπάρχουν άλλες δύο. 

«Έτοιμοι» για προετοιμασία
Όλα τα πιο πάνω αποτελούν μέρος του
προγραμματισμού. Ένα μεγάλο ερωτη-
ματικό είναι φυσικά η έξοδος ή όχι στην

Ευρώπη. Πέραν του γεγονότος ότι θα
καθορίσει την «ταχύτητα» των μετεγ-
γραφών, επηρεάζει σημαντικά το πότε
και πού θα γίνει η προετοιμασία. Ήδη
έγινε η απαραίτητη προεργασία. Έχουν
εγκριθεί τρία κέντρα προετοιμασίας στο
εξωτερικό και, αναλόγως της ημερομη-
νίας έναρξης της προετοιμασίας, θα γίνει
και η τελική επιλογή και μετάβαση.
Υπάρχει μάλιστα σοβαρό ενδεχόμενο
για μετάβαση και στις Πλάτρες, αν η
χρονιά δεν φέρει ευρωπαϊκό εισιτήριο.  

Διπλό, ειδάλλως...
Η πορεία της Ομόνοιας και η όλη της
παρουσία έφερε αυτό το όχι και τόσο
συνηθισμένο, αλλά φυσιολογικό τελικά
σκηνικό, να ασχολείται ο κόσμος της
και τα ΜΜΕ με το αύριο και όχι τόσο
με το σήμερα. Υπάρχουν αγωνιστικές
υποχρεώσεις και η πόρτα της Ευρώπης
δεν έκλεισε ακόμη, για να είμαστε πιο
ακριβείς οι πιθανότητες για την 4η
θέση είναι πολλές. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση είναι η Ομόνοια να κερδίσει
την Ανόρθωση στο «Αντώνης Παπα-
δόπουλος». Για να το πράξει εννοείται
πως πρέπει να αποδώσει καλύτερα απ’
ό,τι στις προηγούμενες αγωνιστικές και
να μην ασχοληθεί με τις πολλές απου-
σίες της αντιπάλου. Το τέμπο και η
αστάθεια της ομάδας στα 90 λεπτά είναι
πολύ χαρακτηριστικά το τελευταίο διά-
στημα. Είναι δε πολύ έντονη η αδυναμία
στις αρχές του αγώνα και σχεδόν σε
όλο το πρώτο μέρος. Οι Φρέντμπεργκ
- Ιωακείμ έχουν επιλογές στην άμυνα,
αφού είναι έτοιμοι οι Βύντρα - Άρνασον,
ενώ στο πλάνο μπαίνει και ο Πανα-
γιώτου που εξέτισε την ποινή του.  

Μετά το Α και το Β...
Πέραν από τον προπονητή και το ρόστερ, η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την απόδοση όλων των τομέων στο «Ηλίας Πούλλος»

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Σ
τα δύο προηγούμενα

πρωταθλήματα η ΑΕΚ
τερμάτισε δεύτερη.
Συμμετείχε για δύο κα-
τά σειρά χρονιές στην

Ευρώπη. Έσπασε πολλές αρνητικές πα-
ραδόσεις και έκανε πολλά ρεκόρ σε
πολλούς τομείς. Φέτος είναι και πάλι
στη διεκδίκηση του τίτλου, αφού τέσ-
σερεις αγωνιστικές πριν από το τέλος
βρίσκεται τέσσερεις βαθμούς πίσω από
την κορυφή. Εκτός από το γεγονός ότι
η ομάδα της Λάρνακας δεν έχει άλλο
στόχο και θα παλέψει μόνο για το πρω-
τάθλημα, έχει και την εμπειρία από
τέτοια μεγάλα παιχνίδια όπως το επό-
μενο με τον Απόλλωνα. Έχει την εμπειρία
από τα προηγούμενα χρόνια που έκανε
πρωταθλητισμό για ν’ αντεπεξέλθει των
δυσκολιών. Οι περισσότεροι από τους
παίκτες που αγωνίζονται τώρα ήταν και
τα τελευταία δύο χρόνια και όλοι γνω-
ρίζουν και θυμούνται καλά τα λάθη
που έκαναν. Αυτήν τη χρονιά, αφού
τους δίνεται η ευκαιρία και πάλι, δεν
θα την αφήσουν τόσο εύκολα να πάει
χαμένη και όλοι παρουσιάζονται απο-
φασισμένοι για να έχουν ένα πολύ δια-
φορετικό τέλος από αυτά που είχαν τα
τελευταία χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο
φέτος επειδή υπάρχει και η μεγάλη
διαφορά, ότι τώρα είναι τρεις οι ομάδες
που διεκδικούν το πρωτάθλημα και όχι
δύο. Γι’ αυτό και το επόμενο παιχνίδι
την Κυριακή με τον Απόλλωνα για την
ΑΕΚ είναι το παιχνίδι της χρονιάς. Είναι
το παιχνίδι το οποίο αν το κερδίσει, θα
σβηστούν όλες εκείνες οι απρόσμενες
απώλειες με τους «μικρούς» και οι χα-
μένοι βαθμοί των τελευταίων λεπτών.

Είναι το ντέρμπι το οποίο αν οι «κιτρι-
νοπράσινοι» κερδίσουν, τότε θα πάρουν
σπουδαίο πλεονέκτημα έναντι του ενός
από τους δύο διεκδικητές. Είναι και η
ισοβαθμίες στη μέση, που έχουν ση-
μασία, αφού υπάρχουν πολλά μαθη-
ματικά, έστω και κάποια εξ αυτών, απο-
μακρυσμένα σενάρια. Η ΑΕΚ υστερεί
σήμερα έναντι του Απόλλωνα (μία νίκη,
δύο ήττες). Αν και δεν είναι εύκολο να
πάρει το πάνω χέρι έναντι της ομάδας
της Λεμεσού (θα θέλει νίκη με διαφορά),
κάθε παραπάνω βαθμός στα ντέρμπι

ανάμεσα στους τρεις πρωτοπόρους μπο-
ρεί να αποδειχτεί σημαντικός.  Την ίδια
στιγμή οι Λαρνακείς θα πάρουν τεράστια
δυναμική και μεγάλη ώθηση για τη
συνέχεια. Θα πάνε με την καλύτερη
δυνατή ψυχολογία στο μεθεπόμενο
ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, εκεί
όπου μπορεί να παίζεται και το πρωτά-
θλημα. Όλα αυτά όμως είναι υποθετικά
και στην ΑΕΚ έχουν συνηθίσει να είναι
πάντα προσγειωμένοι στην πραγματι-
κότητα και να παραμένουν συγκεντρω-
μένοι πάντα στο επόμενο παιχνίδι. Αν

εκμεταλλευτούν την έδρα τους και την
εμπειρία των τελευταίων χρόνων και
συνεχίσουν να είναι ουσιαστικοί και
αποτελεσματικοί, οι πιθανότητες για
έναν καλύτερο τερματισμό από τα προ-
ηγούμενα χρόνια, θα αυξηθούν κατα-
κόρυφα.

Με διαφορετική ενδεκάδα
Οι αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με

το προηγούμενο ντέρμπι με την Ομόνοια
από τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα πρέπει να θεω-
ρούνται δεδομένες. Επιστρέφει από τιμωρία

ο Χέφελ και μάλιστα θα διεκδικήσει και
θέση βασικού. Ο Τρισκόφσκι θα εκτίσει
την τελευταία αγωνιστική της ποινής του
και θα επιστρέψει στο παιχνίδι με τον ΑΠΟ-
ΕΛ στο ΓΣΠ, όπως και ο Λαμπάν, που
συμπλήρωσε δύο κίτρινες κάρτες. Στο όριο
καρτών βρίσκονται οκτώ ποδοσφαιριστές,
κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα τον Βάσκο
τεχνικό. Πρόκειται για τους Μαλόκου, Μυ-
τίδη, Τομάς, Ορτίθ, Τέτε, Γκαρίδο, Μουρίγιο
και Ακοράν. Βέβαια σε αυτό το στάδιο του
πρωταθλήματος, δεν υπάρχει ούτε καν
σκέψη για προφυλάξεις. 

Παιχνίδι χρονιάς για να υπάρξει και επόμενο
Πολλοί οι λόγοι που η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει το ντέρμπι με Απόλλωνα
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Μεγάλη Παρασκευή θα είναι η ερχόμενη
(28/4) για τον Ολυμπιακό, που είδε την
Αναντολού Εφές να νικά 64-60 στον
πρώτο αγώνα στην Κωνσταντινούπολη
και να κάνει το 2-1 στα πλέι οφ. Σε μία
κακή βραδιά της, με 10 πόντους μόνο,
στη 2η και άλλους 10 στην 3η περίοδο, η
ομάδα του Πειραιά βρέθηκε στο -17 (51-
34), αφυπνίσθηκε μετά από επεισόδιο
ανάμεσα σε Παπανικολάου και Μπράουν,
με τον Σπανούλη να ευστοχεί σε τρία τρί-
ποντα στα τελευταία 2:22’’, αλλά να αστοχεί
στο πιο κρίσιμο, με το σκορ στο 63-60. Ο

αρχηγός του Ολυμπιακού τέλειωσε τον
αγώνα με 15 πόντους, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα
και 8 λάθη (από τα 17 συνολικά των Πει-
ραιωτών! Μόνο 4 λάθη η Εφές!). Κανείς
άλλος παίκτης του Ολυμπιακού δεν πέτυχε
διψήφιο νούμερο εν αντιθέσει με την Εφές
των Ντάνστον (16π.), Ερτέλ (13π.), Μπράουν
(12π.) και Γκρέιντζερ (11π.). Ο Ολυμπιακός
πέτυχε 9/13 τρίποντα έναντι 2/18 της αν-
τιπάλου της, που είχε όμως 25/50 δίποντα
(12/32 οι Πειραιώτες).
Τα δεκάλεπτα: 14-17, 33-27, 51-37,
64-60

Έχασε από την Αναντολού Εφές με 64-60

Ξύπνησε αργά ο Ολυμπιακός 

Ο δεύτερος ημιτελικός του Κυπέλλου
Ελλάδος θα διεξαχθεί απόψε (19:30)
στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να πρέπει
ν’ ανατρέψει το 2-0 του πρώτου αγώνα
στο «Θ. Νικολαΐδης», για να πάρει την
πρόκριση στον τελικό.

Ο Κάρλος Ζέκα θα είναι στην απο-
στολή του Παναθηναϊκού για τη Θεσ-
σαλονίκη, όπου απόψε οι «πράσινοι»
διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό
του κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον
ΠΑΟΚ, στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-0
της Λεωφόρου. Ο ελληνοποιημένος μέ-
σος, ο οποίος υπέστη τράβηγμα στο κυ-
ριακάτικο ματς πρωταθλήματος με τον
Ατρόμητο, ακολουθεί ατομικό πρόγραμ-
μα (όπως και ο Τελάντερ), αλλά συμπε-
ριλήφθηκε στην 20μελη αποστολή, έστω
και για ψυχολογικούς λόγους, καθώς
μοιάζει απίθανο να αγωνιστεί.

Μετά τη χθεσινή προπόνηση στο Κο-
ρωπί, ο Μαρίνος Ουζουνίδης επέλεξε
για τον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλλου
τούς Οδ. Βλαχοδήμο, Στιλ, Κουτρουμπή,
Μαρινάκη, Μέστο, Μολέντο, Κουρμπέλη,
Ευαγγέλου, Κουλιμπαλί, Λουντ, Ζέκα,
Βιγιαφάνιες, Εμποκού, Μπεργκ, Ρέις,
Χουλτ, Κλωναρίδη, Χατζηγιοβάνη, Μο-
λίνς και Πίσπα.

Ντοπάρισμα 
Μετά το ντοπάρισμα των οπαδών που
είδαν τα πρώτα 15 λεπτά της χθεσινής
προπόνησης στην Τούμπα, ο Βλάνταν
Ίβιτς και οι παίκτες του δούλεψαν
πάνω στην τακτική του δεύτερου ημι-
τελικού με τον Παναθηναϊκό και τις
στημένες φάσεις.

Χοσέ Αλμπέρτο Κάνιας και Εβγέν
Σάχοφ γυμνάστηκαν κανονικά και συμ-
περιλήφθηκαν στην αποστολή που επέ-

λεξε ο Σέρβος τεχνικός μετά το τέλος της
προπόνησης. Εκτός αυτής έμειναν οι
Μπρκιτς, Πούγγουρας, Δεληγιαννίδης,
Κάτσε, Χαρίσης, Κουλούρης και ο τραυ-
ματίας Μυστακίδης.

Οι 19 που επέλεξε ο Σέρβος τεχνικός
είναι οι: Γλύκος, Σιαμπάνης, Λέοβατς,
Μάτος, Κίτσιου, Κρέσπο, Μαλεζάς, Βα-
ρέλα, Τσίμιροτ, Κάνιας, Σάχοβ, Μπίσε-
σβαρ, Πέλκας, Κάμπος, Ουάρντα, Ενρίκε,
Ματθαίου, Αθανασιάδης, Πρίγιοβιτς.

Βγαίνει το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό 
Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟ και καλείται
να ανατρέψει το 2-0 του πρώτου αγώνα 

Η
ΑΕΚ προκρίθηκε στον τε-

λικό του κυπέλλου Ελλά-
δας, μετά τη ρεβάνς-θρίλερ
εναντίον τoυ Ολυμπιακού.
Οι «ερυθρόλευκοι» επι-

κράτησαν 1-0 στο ΟΑΚΑ με γκολ του
Ρομαό στο 82’, αλλά η Ενωση πήρε την
πρόκριση χάρη στη νίκη της 2-1 στον
πρώτο αγώνα κι έτσι θα αντιμετωπίσει
τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ στον
τελικό της 6ης Μαΐου.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ελέγξει
το ματς στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως
χάρη στην τριάδα των μέσων Καμπιάσο,
Μάρτινς, Ρομαό, που κυριάρχησαν στις
περισσότερες φάσεις. Αμυντικά ο νεαρός
Ρέτσος κατάφερε γι’ ακόμα μια φορά να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, απέ-
ναντι στον Σέρχιο Αραούχο. Από την
άλλη πλευρά, υπήρξε αδικαιολόγητος
εκνευρισμός (και θερμό «τετ α τετ» Βρά-
νιες, Γκάλο) στην ΑΕΚ, γεγονός δύσκολο
να ερμηνεύσει κανείς. Ίσως η σιγουριά
που έδινε στους φίλους της ομάδας το
σκορ του πρώτου αγώνα, να λειτούργησε
ως μέσο πίεσης στους παίκτες...

Όπως και να έχει πάντως, ο Ολυμπια-
κός χρειαζόταν γκολ και μάλιστα δύο. Το
«έψαξε» με πολύ καλά σουτ του Φορτούνη
στο 4’ και του Καμπιάσο στο 42’, σε αμφό-
τερα επενέβη ο Ανέστης και σε μία εξαι-
ρετική ατομική προσπάθεια του Μάριν
(άουτ) στο 33’. Η ΑΕΚ έχασε την καλύτερη
ευκαιρία της στο 28’ με σουτ του Χριστο-
δουλόπουλου που «έβγαλε» ο Καπίνο
στο 28’, παρά την περιορισμένη ορατότητα,
ενώ διαμαρτύρεται για μια φάση στο 40’.
Τη λάθος απόκρουση του Καπίνο προ-
σπάθησε να εκμεταλλευτεί ο Πατίτο, ο
τερματοφύλακας του Ολυμπιακού τού
έφραξε τον δρόμο με το σώμα του με τα
χέρια προτεταμένα και τον ανέτρεψε. Πε-
ρίεργη και πολύ... σπάνια φάση.

Επαναπαυμένη στο σκορ του πρώτου
αγώνα, η ΑΕΚ πραγματοποιούσε τη χει-
ρότερή της εμφάνιση επί Μανόλο Χιμένεθ.
Έπαιζε με τη φωτιά όμως, αφού αν δεχόταν
γκολ τα δεδομένα θα άλλαζαν άμεσα. Ο
Ισπανός προπονητής ενίσχυσε άμεσα τη
μεσαία γραμμή με την είσοδο του Γαλανό-
πουλου, την ώρα που ο Λεμονής απέσυρε
τον Εστέμπαν Καμπιάσο παίρνοντας μεγάλο
ρίσκο. Πράγματι μετά τις κινήσεις αυτές
κόπασε η επιθετικότητα του Ολυμπιακού.

Στο 70’ ο Στέφανος Καπίνο πραγματοποίησε
εκπληκτική απόκρουση σε φάουλ του
Μάνταλου, ενώ στο 73’ ο Χριστοδουλό-
πουλος έκανε κακό κοντρόλ χάνοντας τε-
ράστια ευκαιρία. Ήταν δυο φάσεις που
έδωσαν ψυχολογία στην έως τότε παθητική
ΑΕΚ, που... θυμήθηκε ότι ήταν το μεγάλο
φαβορί και στη δεδομένη χρονική περίοδο,
καλύτερη από τους αντιπάλους της.

Όμως στο 82’ από πολύ σοβαρό
λάθος του Μάνταλου, ο Καρντόσο πέρασε
την μπάλα στον Ρομαό κι αυτός πλάσαρε

τον Ανέστη γράφοντας το 0-1. Ο ημιτε-
λικός είχε πολύ δρόμο ακόμα... Το σοκ
ήταν ισχυρό για τους 45.000 οπαδούς
που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ αλλά και για
τον Χιμένεθ, ο οποίος άργησε πολύ να
αποφασίσει να αλλάξει κάτι. Η ΑΕΚ είχε
φοβερά κενά στην αμυντική της λει-
τουργία και στο 90’ ο Καρντόσο με κε-
φαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Αλμέιδα
βγήκε μόνος του απέναντι στον Καπίνο,
αλλά πλάσαρε άουτ.

Το θρίλερ κράτησε μέχρι το τελευταίο
δευτερόλεπτο, με τον Ολυμπιακό να πιέζει
και τους γηπεδούχους να αμύνονται και
να ολοκληρώνουν το ματς με τον Ούγκο
Αλμέιδα κάτω από τα δοκάρια λόγω απο-
βολής του Ανέστη στο 6ο λεπτό των κα-
θυστερήσεων. Τρία λεπτά μετά, αποβλή-
θηκε και ο Ντα Κόστα με δεύτερη κίτρινη.

Η μεγάλη ανατροπή δεν ολοκληρώ-
θηκε και οι οπαδοί της ΑΕΚ δεν βίωσαν
αντίστοιχο εφιάλτη με εκείνον του 2015,
όταν είχαν αποκλειστεί από τον Ολυμ-

πιακό με γκολ στην εκπνοή.
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Γκάλο,
Βράνιες, Τσιγκρίνσκι, Ντίντακ, Σιμόες,
Γιόχανσον, Ροντρίγκες (62’ Γαλανόπου-
λος), Χριστοδουλόπουλος (78’ Αλμέιδα),
Μάνταλος (90+1’ Βάργκας), Αραούχο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάκης Λεμονής): Κα-
πίνο, Φιγκέιρας, Ντα Κόστα, Ρέτσος, Ντε
λα Μπέγια, Ρομαό, Μαρτίνς, Καμπιάσο
(61’ Ανδρούτσος), Φορτούνης, Μάριν
(82’ Ελγιουνούσι), Ανσαριφάρντ (58’
Καρντόσο).

Πρόκριση-θρίλερ της ΑΕΚ στον τελικό 
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 στο ΟΑΚΑ, αλλά δεν ήταν αρκετό
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