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Διεξάγονται σήμερα οι επανα-

ληπτικές αναμετρήσεις της

ημιτελικής φάσης του Κυπέλ-

λου Coca Cola, με τον Απόλ-

λωνα και τον ΑΠΟΕΛ να είναι

τα μεγάλα και αδιαφιλονίκη-

τα φαβορί. Οι «κυανόλευκοι»

έχουν μετατρέψει τον επανα-

ληπτικό στο «Αντώνης Παπα-

δόπουλος» με την Ανόρθωση

σε τυπικής διαδικασίας, μετά

το 6-0 του πρώτου αγώνα στο

Τσίρειο, με την «Κυρία» να ελ-

πίζει μόνο σε θαύμα.

Οι «γαλαζοκίτρινοι», μετά την

εκτός έδρας νίκη τους με 2-0

επί της Δόξας, μπορούν να

σκέφτονται από τώρα τον τε-

λικό, αφού τις δύο ομάδες

χωρίζει και διαφορά δυναμι-

κότητας. Πέραν τούτου, η

προσοχή όλων στην ομάδα

της Κατωκοπιάς είναι στραμ-

μένη στον αγώνα της ερχόμε-

νης Κυριακής, που για την

ίδια είναι κάτι σαν τελικός. 
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ΤΕΛΙΚΟΣ 
Για 3η συνεχόμενη σεζόν η ΑΕΚ πάει στο ΓΣΠ σε ένα παιχνίδι
τελικό για την ίδια. Οι «κιτρινοπράσινοι», που επιστρέφουν
σήμερα στις προπονήσεις, θέλουν αυτήν τη φορά να
δραπετεύσουν από την πρωτεύουσα με το «διπλό». Πιο ώριμοι
και πιο αποφασισμένοι, έχουν έναν και μοναδικό στόχο. 
Να μετατρέψουν την υπόθεση τίτλος σε πραγματικό ντέρμπι. 
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«Σφραγίζουν» 
εισιτήρια  
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EXTRA 5

7422η κλήρωση:  1, 3, 16, 19, 22

7423η κλήρωση:  1, 2, 17, 26, 34

SUPER 3

30727η: 807 30728η: 372 30729η: 338

30730ή: 798 30731η: 779 30732η: 863

30733η: 771 30734η: 183 30735η: 191

30736η: 385

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

TV

CYTAVISIONSPORTS 1

17:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ

21:45 MONACO - JUVENTUS

CYTAVISIONSPORTS 2

18:00 ΑΠΟΕΛ - ΔΟΞΑ

CYTAVISIONSPORTS 3

19:45 AJAX - LYON

CY SPORTS

15:00 36Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  

NOVASPORTS 1

19:00 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΠΑΟΚ - ΑΡΗΣ

1Η ΚΟΥΡΣΑ

Η ΝΕΦΙΑ, σε πλήρη ετοιμότητα
και προσιτό όμιλο, έχει τα φόντα
να κερδίσει τη μάχη από τον φι-
λότιμο ΑΘΗΑΙΝΗΤΗ ΑΓΚΕΗΝ και
την ικανή στην κλάση ΣΑΒΑΝ
ΚΡΙΣΤΥ. Από τα υπόλοιπα άλογα,
διάκριση διεκδικούν οι ΚΑΣΤΑ
ΝΤΙΒΑ και ΑΡΧΙΠΠΗ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΤΖΙΑΚΚΥΣ τρέχει σε πιο ευνοϊκή
απόσταση τώρα και έχει τα φόντα να
φτάσει πρώτος στο τέρμα. Ο ΑΛΚΕ-
ΤΑΣ όμως, που είναι εξαιρετικά βελ-
τιωμένος, κι ο πρόσφατος νικητής
ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ θα τον απειλήσουν.
Προσοχή στην ανερχόμενη ΓΚΑΖΕ-
ΛΑ, που μπορεί να αιφνιδιάσει.

3Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ είναι πλέον
σε άριστη φόρμα και έχει την κλά-
ση να κερδίσει και αυτήν τη φορά.
Θέση στους πρώτους διεκδικούν η
γρήγορη ΓΑΤΑ και η πρόσφατη νι-
κήτρια ΑΛΑΡΙΚΑ. Η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΤΣΙΑΝΣ είναι σε πολύ καλή φόρμα
και αποτελεί το αουτσάιντερ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ

Η ΣΟΣΟΚΑ, με κούρσα στο ενεργη-
τικό της, θα τρέξει ακόμη καλύτερα
και, ως ανώτερη στον όμιλο, θα

επιβληθεί. Πρωταγωνιστική εμφά-
νιση θα κάνουν ο ξεκούραστος ΣΗ-
ΝΕΥΣ και ο ικανός στον όμιλο
ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΕΜΟΡΥ. Υπολογίσι-
μη είναι και η ανανεωμένη ΕΣΤΕΛ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ μετά την τελευ-
ταία μέτρια αλλά και άτυχη εμφά-
νισή του είναι έτοιμος να επιστρέ-
ψει στις επιτυχίες. Αμειβόμενη θέ-
ση διεκδικούν ο φορμαρισμένος
ΚΟΣΜΙΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡ και η φιλότι-
μη ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΣΕΜ. Αουτσάιν-
τερ προβάλλει ο ανανεωμένος
ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΟΣ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ

Η ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ, παρά τη δυσμε-
νή απόσταση, θα αφεθεί να οδη-
γήσει και είναι ικανή να κάνει την
έκπληξη. Θέση στους πρώτους
διεκδικούν ο βελτιωμένος ΦΟΥ-
ΤΖΙ και ο φορμαρισμένος ΕΑΡΙ-
ΝΟΣ. Για το τέτρακαστ η σταθερή
σε επιδόσεις ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΥΛΑΙΟΣ, έπειτα από πέντε απα-
νωτά δευτερεία, μπήκε σε ρεπό
ανανέωσης και έχει τα φόντα να
κερδίσει τη μάχη από τον φορμαρι-
σμένο ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙΛΗ.
Αμειβόμενη θέση διεκδικεί ο γρή-

γορος ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ. Να μην αγνοη-
θεί ο ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ και ο ΝΤΟΠΡΟΣ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ είναι σε εξαιρετική
φόρμα και θα φτάσει στην πρώτη νί-
κη του. Θέση στους πρώτους διεκδι-
κούν η φιλότιμη ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ
ΜΟΥ και ο γρήγορος ΦΑΜΠΡΙΝΙΟ.
Οι πρωτοεμφανιζόμενες ΜΗΛΙΩ-
ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΝΑ και ΜΠΕΛΛΑΤΡΙΞ
στοχεύουν σε καλή εμφάνιση.

9Η ΚΟΥΡΣΑ

Ο ΙΔΑΛΙΠΠΟΣ βελτιώνεται από
κούρσα σε κούρσα και διεκδικεί
4η σερί νίκη. Μεγάλες δυνατότη-
τες έχουν στον όμιλο οι ΛΕΪΤΥ
ΧΡΥΣΑ και ΒΑΣΚΩΦ και στο-
χεύουν στο καλύτερο δυνατό. Ο
ΣΕΡ ΑΝΤΑΜΣ με κούρσα στο
ενεργητικό του θα αποδώσει βελ-
τιωμένα και είναι το αουτσάιντερ.

ΠΑΡΟΛΙ

4-7
8-7

ΠΟΝΗΡΑ

1-6
2-4
5-7
6-8
9-5

1η Ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μ.μ. 1.200 μέτρα

1 ΚΟΥΜΕΡΑ ΚΑΤ (2) Α.Α. Αθανασίου [+] 59.0

2 ΝΕΦΙΑ (6) Γ. Σταυρινίδης [+] 59.0

3 ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ (9) Μ. Κωνσταντίνου [+] 58.5

4 ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ (12) Κ. Α. Ιωάννου [+] 58.5

5 ΣΑΒΑΝ ΚΡΙΣΤΥ (8) Χ. Λ. Ανδρέου [#] 58.0

6 ΜΠΕΝΧΟΥΡΙΤΑ (10) Χρ. Παύλου [#] 57.0

7 ΚΑΣΤΑ ΝΤΙΒΑ (7) Π. Αθανασίου [+] 56.0

8 ΑΡΧΙΠΠΗ (3) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 54.5

9 ΚΑΖΑΚ ΡΟΟΥΖ (4) Γ. Ευτυχίου [#] 54.5

10 ΣΑΡΑΜΙΛΛΑΣ (11) Μ. Φουσέκης [+] 54.5

11 ΣΟΥΗΤ ΚΑΤ (5) Ι. Μεσιήτης [+] 54.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 5.5 κιλά.

2η Ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μ.μ. 1.200 μέτρα

1 ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ (6) Χρ. Χριστοφόρου [+] 61.5

2 ΤΖΙΑΚΚΥΣ (8) Μ. Κ. Πέππος [+] 60.5

3 ΠΛΑΣ ΣΗ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 56.5

4 ΓΚΑΖΕΛΑ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.0

5 ΑΛΚΕΤΑΣ (5) Δημητσάνης [+] 53.5

6 ΝΟΤΙΑΣ (7) Ι. Μεσιήτης [#] 50.0

3η Ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μ.μ. 1.000 μέτρα

1 ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ (6) Ρ. Τσιακκούρας 63.5

2 ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΑΝΣ (1) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.5

3 ΑΛΑΡΙΚΑ (2) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.0

4 ΑΘΗΝΑΙΟΣ (7) Α. Ν. Ιωάννου [+] 55.5

5 ΡΟΜΠ ΡΟΥ (5) Π. Λ. Ανδρέου 54.0

6 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (4) Κ. Καποδίστριας 51.0

7 ΣΟΛΑΡ ΓΚΛΑΤΙΕΗΤΟΡ (8) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 50.5

8 ΓΑΤΑ (3) Π. Λάος 49.0

4η Ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μ.μ. 1.200 μέτρα

1 ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ ΜΕΜΟΡΥ (3) Δημητσάνης [+] 63.0

2 ΕΣΤΕΛ (9) Χρ. Παύλου [+] 60.5

3 ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΗΣ (12) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 57.5

4 ΠΛΑΝΕΤ (10) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.5

5 ΣΑΒΑΝ ΚΙΤΙΑΝΑ (4) Μ. Κ. Πέππος 56.5

6 ΣΗΝΕΥΣ (8) Α. Ν. Ιωάννου [+] 55.5

7 ΣΟΣΟΚΑ (5) Μ. Κωνσταντίνου [+] 55.0

8 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΛΑ (6) Κ. Καποδίστριας [+] 53.5

9 ΓΚΟΛΤ ΡΑΦΑΕΛΛΑ (7) Γ. Ευτυχίου [+] 53.0

10 ΚΑΖΑΚ ΠΛΕΗΜΠΟΗ (11) Β. Α. Αδάμου [+] 49.0

5η Ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μ.μ. 1.200 μέτρα

1 ΚΟΣΜΙΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (12) Α. Ν. Ιωάννου [+] 59.0

2 ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΣ (3) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

3 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΣΕΜ (11) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 55.0

4 ΧΑΠΙΠΙ ΧΑΛΕΠΙΝΟ (4) Β. Α. Αδάμου 55.0

5 ΑΡΚΑΤΖΙΤΗΣ (7) Π. Καράμανος (μ) [+] 54.0

6 ΛΑΒΙΓΚ ΣΟΦΑΚΙ (6) Μ. Κωνσταντίνου [+] 53.5

7 ΣΕΡΠΙΚΟ (8) Μ. Κ. Πέππος [+] 53.5

8 ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΟΣ (9) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 53.0

9 ΑΖΟΥΛΑ (5) Δημητσάνης [+] 52.5

10 ΜΠΕΛΛΑ (10) Π. Λάος [+] 51.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

6η Ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μ.μ. 1.500 μέτρα

1 ΑΡΤΙΟΣ (3) Ρ. Τσιακκούρας [#] 66.0

2 ΦΟΥΤΖΙ (2) Μ. Κ. Πέππος [+] 62.0

3 ΜΙΕΣΚ ΣΤΑΡ (7) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 60.0

4 ΜΠΕΪΠΥ ΜΠΟΥ ΜΠΟΥ (6) Μ. Κωνσταντίνου 60.0

5 ΣΤΗΒ ΩΣΤΙΝ (8) Γ. Σταυρινίδης [+] 60.0

6 ΕΑΡΙΝΟΣ (4) Δημητσάνης 58.5

7 ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ (5) Ι. Μεσιήτης [+] 57.5

8 ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ (1) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.0

9 ΜΠΟΛΤ ΝΤΑΝΣΕΡ (9) Γ. Ευτυχίου [+] 49.0

7η Ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μ.μ. 1.200 μέτρα

1 ΖΕΗΝ (7) Μ. Δημητρίου (μ) 64.0

2 ΥΛΑΙΟΣ (10) Π. Λ. Ανδρέου [+] 60.5

3 ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ (6) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 57.0

4 ΝΤΟΠΡΟΣ (9) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.0

5 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙΛΗΣ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 54.5

6 ΤΡΑΜΠΑΣ (8) Μ. Κωνσταντίνου [+] 52.5

7 ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 51.5

8 ΓΟΥΙΝΤ ΟΦ ΕΖΙΑ ΜΑΗΝΟΡ (5) Π. Λάος [+] 49.0

9 ΚΛΑΥΔΙΟΣ (11) Στ. Κλεόπα [+] 49.0

8η Ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μ.μ. 1.200 μέτρα

1 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΑΤΑΛΙΝΑ (10) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

2 ΜΠΕΛΛΑΤΡΙΞ (4) Μ. Κ. Πέππος 59.0

3 ΚΑΖΑΚ ΡΟΥΣΛΑΝΑ ΣΑΝ (9) Γ. Ευτυχίου [+] 58.5

4 ΚΑΛΛΙΑΝΑΣΣΑ (5) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.5

5 ΦΑΗΛ (3) Δημητσάνης [+] 58.0

6 ΚΙΓΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (7) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 57.0

7 ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ (6) Α.Α. Αθανασίου [+] 56.5

8 ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ (12) Χρ. Χριστοφόρου [+] 56.5

9 ΦΑΜΠΡΙΝΙΟ (8) Χρ. Παύλου [+][@] 56.5

10 ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ (11) Α. Ν. Ιωάννου [&] 55.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 6.0 κιλά.

9η Ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μ.μ. 1.000 μέτρα

1 ΛΕΪΤΥ ΧΡΥΣΑ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 60.5

2 ΣΕΡ ΑΝΤΑΜΣ (12) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 58.5

3 ΙΔΑΛΙΠΠΟΣ (9) Γ. Σταυρινίδης [+] 57.0

4 ΦΤΑΝΕΛΛΑ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 57.0

5 ΕΛΒΙΣ (8) Α. Ν. Ιωάννου [+] 56.5

6 ΑΛΕΞ ΣΤΑΡ (3) Δημητσάνης [+] 56.0

7 ΒΑΣΚΩΦ (10) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.0

8 ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ (11) Α.Α. Αθανασίου [+] 52.5

9 ΠΡΙΜΑ ΝΤΟΝΑ (1) Χ. Λ. Ανδρέου [+][%] 52.0

10 ΑΚΡΙΤΑΣ (6) Γ. Ευτυχίου [+] 51.5

11 ΙΡΙΣ (7) Π. Λάος [+] 49.0

12 ΝΟΣΤΟΣ (2) Χ. Χατζηπαναγιώτου [#] 49.0

Σημ: Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.

36Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤοΠρόγραμμαυπόκειταισεαλλαγές.ΣτοιχήματαγίνονταιδεκτάμόνομετοΕπίσημοΠρόγραμματηςΛέσχης.ΣτοίχημαΤέτρακαστλειτουργείσε ιπποδρομίεςμεέξιήπερισσότεραάλογα.*Καθυστερεί
στηνΑφετηρία**ΚαθυστερείκαιπαραμένειστηνΑφετηρία [+]ΤοάλογοθατρέξειμεΠαρωπίδες [#]ΤοάλογοθατρέξειμεΓούνιναΠαραγνάθια. [@]ΤοάλογοθατρέξειμεΚαλύπτραΚεφαλής.

Μέτριο ποιοτικά, αλλά αμφίρροπο
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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

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Πραγματοποιήθηκαν χθες οι κληρώσεις
της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου
ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κατηγορίας και Final
4 της διοργάνωσης, καθώς επίσης η
κλήρωση της προημιτελικής φάσης του
Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυναικών και η κλή-
ρωση του Final 4.

Στους άνδρες, η Ε.Ν. Αγίου Αθανασίου
κληρώθηκε να αντιμετωπίσει το Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο και ο Προοδευτικός
Πάφου θα υποδεχθεί το Κ.Ν. Αγίων Τρι-
μιθιάς, με τους δύο αγώνες να είναι
μονοί και να διεξάγονται την Τετάρτη
10 Μαΐου.

Οι δύο ημιτελικοί αγώνες του Final
4 θα διεξαχθούν στην κλειστή αίθουσα
του Δήμου Αγίου Δομετίου στις
19/05/2017 και ο μεγάλος τελικός στην
Κλειστή αίθουσα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στις
21/05/2017.

Προημιτελική φάση: 

ΕΝ. ΝΕΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΕΥΡΩ-

ΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Αγώνας 1)
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΦΟΥ - Κ.Ν.
ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ (Αγώνας 2)
FINAL 4
ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
1-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡ.
Α.Σ.Σ ΣΠΕΣ ΣΤΡ/ΛΟΥ-ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟ-
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 2

Στις γυναίκες, στον μοναδικό αγώνα
της προημιτελικής φάσης, κληρώθηκαν
Α.Ο. Αραδίππου και Κ.Ν. ΘΟΪ Καλού
Χωριού Λεμεσού, με τον νικητή του ζευ-
γαριού να προκρίνεται στο Final 4 του
θεσμού. Ο αγώνας για την προημιτελική
φάση θα είναι μονός και θα διεξαχθεί
στις 20 Μαΐου.

Προημιτελική φάση: 

A.O. AΡΑΔΙΠΟΥ - Κ.Ν. - ΘΟΪ ΚΑΛΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ
FINAL 4
Α.Σ. ΛΑΤΣΙΑ - ΕΝ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΗ-
ΑΙΝΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Λ. - ΝΙΚΗΤΗΣ ΠΡΟ-
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Κληρώσεις κυπέλλου ανδρών και γυναικών

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΤΡΩΝ

Άνοιξε τη διαφορά στα μέσα της 3ης πε-
ριόδου, την εκτόξευσε στις αρχές της
4ης και έφτασε στη νίκη. Ο Κεραυνός
κατέβαλε την ΑΕΚ με 82-72 και είναι
μία νίκη (προηγείται με 2-1) πριν από
την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπά-
σκετ αντρών ΟΠΑΠ. Το επόμενο παιχνίδι
θα γίνει την Παρασκευή στο "Κίτιον" στη
Λάρνακα στις 19:00.

Στην 1η περίοδο η ομάδα του Στρο-
βόλου συνέχισε είχε καλύτερο ρυθμό,
δημιουργώντας διαφορά έντεκα πόντων
(28-17)μέχρι το 8:30 και προηγήθηκε
στην 1η περίοδο με 30-23.

Πιο ισορροπημένα ξεκίνησε το παι-
χνίδι στη Β' περίοδο, με τον Κεραυνό
να επαναφέρει τη διαφορά στους δέκα
μέχρι το 13' (37-27). Έπειτα η ΑΕΚ με
ένα σερί οκτώ πόντων (έξι ο Μπρέζετς,
δύο ο Παντελή) μείωσε στους δύο τη

διαφορά (37-35) μέχρι το 5'. Ο Κεραυνός
αντέδρασε και στο ημίχρονο ήταν μπρο-
στά με 47-42. Στην 3η περίοδο η δια-

φορά άνοιξε, 56-44 υπέρ των γηπε-
δούχων, η ΑΕΚ μείωσε (56-49) μέχρι
το 25:30, για να ακολουθήσουν άλλοι

επτά πόντοι από τους "ερυθροκίτρινους"
(πέντε ο Παρκς, δύο ο Ρος) με το σκορ
να φθάνει στο 63-49. Η 3η περίοδος
έληξε 65-54. Ο Κεραυνός κράτησε δι-
ψήφια διαφορά (μάξιμουμ το +16) σε
όλη την 4η περίοδο και έφτασε στη
νίκη με άνεση, 82-72.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Ρόναλντ
Ρος με 19 πόντους (2 τρίποντα, 8 ριμπά-
ουντ, 5 ασίστ) ενώ εξαιρετικό παιχνίδι
πραγματοποίησε επίσης ο Τέρελ Παρκς
με 13 πόντους (15 ριμπάουντ, 4 ασσίστ). 

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-23, 47-42, 65-54,
82-72
Κεραυνός: Νεοφύτου, Ρος 19 (2), Μπάρ-
κερ 9 (1), Αμπουκάρ 15, Παρκς 13, Μι-
χαήλ 6 (1), Στυλιανού 9 (3), Ο'Μπράιεν
11 (1), Θεοχαρίδης.
Πετρολίνα ΑΕΚ: Άντερσον 5, Μπρέζετς
20 (1), Σιζόπουλος 10 (2), Πέτροβιτς 17
(1), Παντελή 9, Τόμας 1, Παλάλας 3 (1),
Μπιγκς 5 (1), Τρισόκκας 2.

Μία νίκη από τον τίτλο ο Κεραυνός
Επικράτησε στον Στρόβολο της ΑΕΚ, πήρε προβάδισμα 2-1. Την Παρασκευή ο 4ος τελικός που ή
θα κρίνει τον πρωταθλητή ή θα στείλει την αγωνία στο κόκκινο 

34•bw_34-34_inn  04/05/17  23:39  Page 34



ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ | SPORTS | 35
sporttime  ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2017

ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κωστής�Σταυρινίδης�

Να εξασφαλίσει και τυπικά το εισιτήριο
για τον τελικό της 24ης του μήνα θέλει ο
Απόλλωνας στον σημερινό επαναληπτικό
ημιτελικό με την Ανόρθωση. Το 6-0 του
πρώτου αγώνα ουσιαστικά έχει στείλει τη
λεμεσιανή ομάδα για δεύτερη σερί χρονιά
στον τελικό, όμως οι παίκτες του Σωφρόνη
Αυγουστή θα προσπαθήσουν να πάρουν
το εισιτήριο με μια δεύτερη νίκη σε βάρος
της ομάδας της Αμμοχώστου. 

Είναι πιθανόν ο τεχνικός του Απόλ-
λωνα να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές
στο αρχικό του σχήμα και για να δώσει
χρόνο σε παίκτες του αλλά και να ξε-
κουράσει κάποιους που το έχουν ανάγκη.
Πιθανότατα ο Χάμπος, που δεν θα αγω-
νισθεί με την Ομόνοια λόγω καρτών, κι
οι Σακκέτι, Μάγκλιτσα, που δεν αγωνί-
σθηκαν στον αγώνα της Λάρνακας, να
βρίσκονται κανονικά στην 11άδα του
Απόλλωνα σήμερα. Πιθανόν να πάρουν
ανάσες οι Βινίσιους, Πέδρο, Παπουλής
που έχουν παίξει πολύ και η κούραση
σε κάποια παιγνίδια κάνει την εμφάνισή
της. Σίγουρα ο Σωφρόνης δεν θα υποτι-
μήσει το παιγνίδι, γι’ αυτό και οι αλλαγές
στο βασικό σχήμα θα είναι περιορισμένες
και μόνο οι απαραίτητες. Από τη σημερινή
αναμέτρηση θα απουσιάσουν οι Γκίε,
Μπεντόγια (θα κάνει αγώνα δρόμου για
να είναι έτοιμος στον τελικό), Αγγελή,
Μακρίδης και πιθανότατα ο Βασιλείου. 

Απομακρύνθηκε 
Ο στόχος του πρωταθλήματος είναι εξαι-
ρετικά απομακρυσμένος, μετά την ήττα
από την ΑΕΚ την Κυριακή. Οι «κυανό-
λευκοι» έχουν μόνο μαθηματικές ελπίδες
και στόχος τους είναι να κλείσουν τη
χρονιά στο πρωτάθλημα με τον καλύτερο
τρόπο, κάνοντας τρεις νίκες στα τελευταία
τρία παιγνίδια που απέμεναν. Η προ-
σπάθεια που έγινε από τον Δεκέμβριο
και μετά ήταν πολύ μεγάλη, σε δύο περι-

πτώσεις η διαφορά από την κορυφή
έπεσε σε επίπεδα ανατροπής, όμως τελικά
η λεμεσιανή ομάδα νικήθηκε από την
κούραση, την υπερπροσπάθεια και τις
απουσίες που σε κάθε αγώνα ήταν αρκετές
και σημαντικές. Όπως φάνηκε στην πράξη,
οι βαθμοί που χάθηκαν στον πρώτο γύρο
ήταν πολλοί για να καλυφθούν στη συνέ-
χεια. Μέχρι τη 14η αγωνιστική ο Απόλ-
λωνας έχασε 17 βαθμούς και από τη 15η

και μετά μόνο 14 βαθμούς.
Ένας ακόμη λόγος που δεν κατάφερε

ο Απόλλωνας να υλοποιήσει τον στόχο
του είναι και οι εκτός έδρας βαθμοί που
πήρε από τον Φεβρουάριο και μετά. Μια
νίκη στα τελευταία πέντε παιγνίδια εκτός
Τσιρείου ήταν ο απολογισμός για τον
Απόλλωνα το τελευταίο δίμηνο. Τα άλλα
τέσσερα ήταν δύο ισοπαλίες (Εθνικός,
Ανόρθωση) και δύο ήττες (ΑΕΚ, Ανόρ-

θωση). Η λεμεσιανή ομάδα από τον
αγώνα στο «Δασάκι» και μετά έχασε την
αυτοπεποίθησή της μακριά από το γήπεδό
της, ενώ την πλήγωσαν οι απουσίες και
οι συγκυρίες. Ακόμα και στη Λάρνακα
την Κυριακή, 7 ποδοσφαιριστές ήταν
εκτός πλάνων του Σωφρόνη Αυγουστή.
Και οι συγκυρίες όμως δεν ήταν υπέρ
του σε αυτό το κρίσιμο σημείο της σεζόν.
Ο Απόλλωνας μάζεψε 5 βαθμούς από

τους 15 που διεκδίκησε εκτός Τσιρείου,
ενώ και το παιγνίδι με την ΑΕΛ (το τυπικά
εκτός έδρας) δεν το κέρδισε, αλλά έμεινε
στο 1-1. Μια ομάδα που από τον Οκτώ-
βριο δεν έχει περιθώρια λάθους, κι από
τον Δεκέμβριο παίζει με την πλάτη στον
τοίχο (ελέω των απωλειών που είχε με
τον κ. Εμάνουελ στον πάγκο), καθώς
αυτοί οι δέκα χαμένοι βαθμοί εκτός Τσι-
ρείου δύσκολα αναπληρώνονται.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος

Η Ανόρθωση, για να αποκτήσει ξανά
πρωταγωνιστικό ρόλο στις εγχώριες διορ-
γανώσεις, θα πρέπει να αλλάξει πολλά
στη νέα ποδοσφαιρική χρονιά Θα γίνουν
αρκετές προσθήκες και αφαιρέσεις στο
έμψυχο δυναμικό. Θα αλλάξει ο τρόπος
λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος
και γενικά η φιλοσοφία της ομάδας. Όλα
αυτά θα αρχίσουν να τίθενται σε εφαρμογή
από αύριο το πρωί. Ο σημερινός επανα-
ληπτικός αγώνας κυπέλλου με τον Απόλ-
λωνα -περιθώρια πρόκρισης δεν υπάρ-
χουν για την «Κυρία» μετά την ντροπιαστική
ήττα με 6-0 στον πρώτο αγώνα- βάζει
τέλος στην ποδοσφαιρική χρονιά. Επομέ-
νως, η διοίκηση Ανδρέα Παντελή τα όσα
έχει συζητήσει και τα όσα έχει αποφασίσει
όλες αυτές τις ημέρες θα αρχίσει να τα
υλοποιεί από την Πέμπτη το πρωί.

Ποίες θα είναι αυτές οι αποφάσεις;
Κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό που βγαίνει
προς τα έξω είναι ότι τα πάντα είναι ανοικτά.
Το μέλλον του Ρόνι Λέβι είναι αβέβαιο,
όπως και πολλών ποδοσφαιριστών. Όμως,
δεν είναι απλό το θέμα των όποιων απο-
φάσεων λάβει η διοίκηση. Μετρά όλα τα
δεδομένα που έχει ενώπιόν της, με μονα-
δικό γνώμονα το καλό της Ανόρθωσης.
Ευθύνες καταλογίζονται σε πολλούς, με
το μήνυμα της διοίκησης να είναι ότι,
οποίος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις

απαιτήσεις της «Κυρίας» δεν έχει θέσει
σε αυτή την ομάδα. 

Το ζητούμενο για τη διοίκηση Ανδρέα
Παντελή είναι να παρθούν όλες εκείνες
οι αποφάσεις ώστε η Ανόρθωση να επι-

στρέψει στον δρόμο των επιτυχιών. Να
μην επαναληφθούν τα λάθη των προ-
ηγούμενων χρόνων, κάτι που είχε ως
αποτέλεσμα κάθε καλοκαίρι να αναγκάζεται
η εκάστοτε διοίκηση να χτίζει από την

αρχή μια ομάδα. 

Θέλει να μείνει ο Σάντος
Ένα από τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών
που ολοκληρώνονται με τη λήξη της

τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου είναι
αυτό του Γκιγιέρμε Σάντος. Ο Βραζιλιάνος
αμυντικός, σε δηλώσεις στην πατρίδα
του, εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει
και τη νέα χρονιά στην Ανόρθωση, τονί-
ζοντας, ωστόσο, ότι τίποτα δεν έχει απο-
φασιστεί ακόμη. «Δεν έχουμε αποφασίσει
τι θα γίνει στην επόμενη σεζόν, αλλά αν
είναι να μείνω εδώ, στην Ανόρθωση
Αμμοχώστου, θα είμαι πολύ χαρούμενος.
Είναι ένας μεγάλος σύλλογος στην Κύπρο,
που με αγκάλιασε και εμπιστεύτηκε τη
δουλειά μου. Μόλις τελειώσει η σεζόν
θα μιλήσουμε και θα δούμε τι είναι κα-
λύτερο για όλους».

Ολοκληρώνει την υποχρέωση
Η Ανόρθωση ολοκληρώνει σήμερα τις
υποχρεώσεις της στον θεσμό του Κυ-
πέλλου. Στον επαναληπτικό αγώνα με
τον Απόλλωνα θα παρουσιαστεί με μο-
ναδικό στόχο, όχι φυσικά την πρόκριση
γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το πετύχει
μετά την ήττα με 6-0, να αγωνιστεί για
την Ιστορία της, το γόητρό της και τον
κόσμο της. Η ήττα στο Τσίρειο από τον
Απόλλωνα πριν από μια εβδομάδα έχει
φέρει πολλά προβλήματα στην «Κυρία»,
με τους ποδοσφαιριστές να θέλουν να
δώσουν τις δικές τους απαντήσεις στο
γήπεδο, κυριότερα για τους εαυτούς
τους. Αγωνιστικά, ο Ρόνι Λέβι μετρά αρ-
κετές επιστροφές ποδοσφαιριστών. Οι
μόνοι που θα μείνουν εκτός είναι οι Αγ-
κιλάρ και Κολούνγκα. 

Από αύριο αναμένονται ριζικές αλλαγές
Έτοιμη παρουσιάζεται η διοίκηση Ανδρέα Παντελή για την επόμενη ημέρα της Ανόρθωσης 

Σφραγίζει την πρόκριση και ελπίζει
Ο Απόλλωνας κλειδώνει σήμερα τη θέση του στον τελικό κυπέλλου, 
διατηρώντας πολύ λίγες πιθανότητες για τον τίτλο του πρωταθλήματος
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Έχασε απλά μια ευκαιρία να πάρει μεγάλο
προβάδισμα για την Ευρώπη η ΑΕΛ
και τίποτα άλλο με την ήττα της την Κυ-
ριακή από τον ΑΠΟΕΛ. Αν κέρδιζε θα
ήταν στο +5 τώρα, όμως, ακόμη κι έτσι,
το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι στο χέρι
της. Η εμφάνιση της Κυριακής ήταν
απλώς μια κακή παρένθεση. Αν από
τον επόμενο αγώνα με την Ανόρθωση
την ερχόμενη Δευτέρα στο Τσίρειο επι-
στρέψει στις καλές εμφανίσεις και τις
νίκες, τότε είναι πιθανόν να πετύχει αυτό
που δεν κατάφερε στο τελευταίο της παι-
γνίδι. Ειδικά αν η Ομόνοια χάσει μια
μέρα προηγουμένως στη Λεμεσό. Δη-
λαδή να ανοίξει την απόσταση και τα
πάντα, σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό εισι-
τήριο, να είναι εξαρτώνται από αυτήν. 

Κακά τα ψέματα, μετά τον Ιανουάριο
(όταν αποχώρησαν επτά ποδοσφαιριστές
και αποκτήθηκαν τέσσερεις με αποτέλεσμα
να μειωθεί το ρόστερ), απουσίες όπως
των Αϊρόσα, Λαφράνς, Αρουαμπαρένα,
Μέσκα και Τζούνιορ δεν γινόταν να μην
επηρεάσουν την ομάδα. Και ειδικά όταν
κάποιοι παίκτες κλειδιά δεν βρέθηκαν
στην καλή τους ημέρα. Είναι τόσο απλό. 

Γι' αυτό και το τελευταίο άσχημο απο-
τέλεσμα δεν θα πάρει από κάτω τους
«κίτρινους» της Λεμεσού, αφού ο στόχος
της περιόδου όχι μόνο είναι ζωντανός
αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από τους
ίδιους για να υλοποιηθεί. Ήδη στο μυαλό
υπάρχει μόνο ο αγώνας με την Ανόρ-
θωση, στον οποίο ο στόχος θα είναι προ-
φανώς η νίκη και οι τρεις βαθμοί. Η
ομάδα της Αμμοχώστου βάζει  δύσκολα

σε όλες τις ομάδες και γι' αυτό στην ΑΕΛ
θα προετοιμαστούν με σοβαρότητα, έτσι
ώστε να μη χάσουν ακόμη μια μεγάλη
ευκαιρία να ξεφύγουν τις τελευταίες
εβδομάδες. 

Σημαντικές επιστροφές
Είναι πολύ θετικό για τον κ. Μπαλταζάρ
ότι οι Αϊρόσα, Λαφράνς και Αρουαμ-
παρένα θα βρίσκονται στη διάθεσή του
για τον αγώνα που ακολουθεί. Όσον
αφορά τον Μέσκα, δεν έχει ξεκαθαρίσει
αν θα προλάβει ή όχι, όμως υπάρχουν

μέρες μέχρι το παιγνίδι της Δευτέρας.
Ο βασικότατος ακραίος επιθετικός έχασε
τα τελευταία δύο παιγνίδια της ομάδας
του λόγω τραυματισμού. Σίγουρα εκτός
θα είναι για άλλο ένα παιγνίδι ο Τζού-
νιορ (όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές
η σεζόν για τον διεθνή κεντρικό αμυντικό
ολοκληρώθηκε στις 12 Φεβρουαρίου,
όταν αγωνίσθηκε, αν και τραυματίας,
με την ΑΕΚ). Όλοι οι υπόλοιποι ποδο-
σφαιριστές είναι κανονικά στη διάθεση
του προπονητή τους, αφού δεν προ-
έκυψε τραυματισμός αλλά ούτε και κά-

ποια τιμωρία (κανείς ποδοσφαιριστής
της ΑΕΛ δεν δέχθηκε κίτρινη κάρτα
την Κυριακή). 

Σενάρια με Ρόμο 
Το θέμα ανανέωσης με τον Ράφα Ρόμο
έχει δει το φως της δημοσιότητας και
αυτό γιατί ο Βενεζουελάνος κίπερ, ο
οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά,
έχει μπει στο στόχαστρο κι άλλων ομά-
δων από την Κύπρο. Ο Ρόμο όταν απο-
κτήθηκε ανακοινώθηκε πως υπέγραψε
για δύο χρόνια, όμως τελικά το συμβό-

λαιό του ήταν διάρκειας ενός έτους.
Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος της χρονιάς
μένει ελεύθερος. Παρά τις σειρήνες
που ηχούν στ' αφτιά του, στην ΑΕΛ θέ-
λουν να κρατήσουν τον τερματοφύλακά
τους και τη νέα χρονιά, αφού είναι όλοι
πολύ ευχαριστημένοι. Και ο ίδιος δεν
θα είχε πρόβλημα να παραμείνει στην
ομάδα, εφόσον ικανοποιηθεί οικονο-
μικά. Να σημειώσουμε πως ο Ρόμο
μαζί με τον Τζούνιορ είναι οι πιο ακρι-
βοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές της λε-
μεσιανής ομάδας. 

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Με μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία
όλοι στην ΑΕΚ περιμένουν το σούπερ
ντέρμπι την Κυριακή με τον ΑΠΟΕΛ.
Είναι η τρίτη διαδοχική χρονιά που οι
δύο ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους
και μάλιστα στο ίδιο γήπεδο, στο ΓΣΠ,
με μοναδικό ζητούμενο τη νίκη-τίτλου.
Για τον ΑΠΟΕΛ, αν χάσει, δεν θα είναι
το τελευταίο «match point». Το ίδιο
ισχύει και για την ΑΕΚ, αφού ακόμη κι
αν κερδίσει θα πλησιάσει στον έναν
βαθμό τους μόνιμους πρωταθλητές των
τελευταίων χρόνων. Δεν θα εξαρτάται,
δηλαδή, από αυτήν η υπόθεση τίτλος,
αλλά θα βάλει μεγάλη πίεση στους «γα-
λαζοκίτρινους», αν τους κερδίσει μέσα
στο ΓΣΠ. Πριν από δύο χρόνια οι δύο
ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 1-1, κάτι που
βόλευε τον ΑΠΟΕΛ, ενώ πέρυσι η δια-
φορά ήταν και πάλι στους τέσσερεις
βαθμούς και η ΑΕΚ, παρά την καλή
προσπάθεια, έχασε με 2-0 και τερμάτισε
και πάλι δεύτερη. Ιστορία γράφεται με
κατακτήσεις τίτλων, κάτι που οι «κιτρι-
νοπράσινοι» γνωρίζουν πολύ καλά και
έχουν μεγάλη δίψα για το πρώτο ιστορικό
πρωτάθλημα. Θα είναι ένα γεγονός που
θα αλλάξει την Ιστορία τους. Θα τους
εδραιώσει στα υψηλά και στις μεγάλες
ομάδες. Θα τους αλλάξει ακόμη περισ-
σότερο τη νοοτροπία και την ψυχολογία.
Όλα αυτά, όμως, είναι υποθετικά και
για να αλλάξει η Ιστορία πρέπει να γίνει
μια μεγάλη υπέρβαση. Πρέπει να το πι-
στέψουν όλοι όσοι θα αγωνιστούν, όλοι
όσοι θα είναι στον πάγκο και όλοι όσοι
θα βρίσκονται στις εξέδρες, ακόμη και
στους καναπέδες. Άμα δεν το πιστεύουν
καλύτερα να μην πάνε. Όχι πως δεν το

πίστευαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά
φέτος πάνε με έναν άλλο αέρα, με πε-
ρισσότερη ωριμότητα και πιο πολλές
εμπειρίες από τέτοιου είδους παιχνίδια.
Τελικός πρωταθλήματος είναι. Τα πόδια
των παικτών είναι πιο βαριά από κάθε
άλλο αγώνα, η κάθε τους κίνηση, η κάθε
πάσα, το κάθε τρέξιμο και η παραμικρή
λεπτομέρεια θα παίξουν σημαντικό ρόλο.
Όταν θέλεις μόνο τη νίκη σε ένα ντέρμπι
τίτλου, η πίεση είναι μεγαλύτερη και γι'
αυτό θα χρειαστεί τεράστια υπομονή,
πόσω μάλλον αν δεχθείς πρώτος γκολ.
Φυσικά αυτό είναι κάτι που δεν θέλει
με τίποτα ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ο οποίος
προετοιμάζει την ομάδα του για να μπει
από την αρχή αποφασισμένη ώστε να
κάνει το δικό της παιχνίδι, να το διασκε-
δάσει και, στο τέλος, αν έχει και την
απαιτούμενη τύχη να παλέψει για το
όνειρο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της
τελευταίας αγωνιστικής. Μετά τον ΑΠΟ-
ΕΛ, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την ΑΕΛ και
τελευταία αγωνιστική θα παίξει στο «Αν-
τώνης Παπαδόπουλος» με την Ανόρ-
θωση.

Ενισχυμένη για το «διπλό» 
Αναμφίβολα, η επιστροφή του Τρισκόφ-
σκι θα είναι πάρα πολύ βοηθητική για
τους «κιτρινοπράσινους». Ήρθε την κα-
τάλληλη στιγμή και η εμπειρία του ανα-
μένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο. Επι-
στρέφει από τιμωρία και ο Λαμπάν. Ο
Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα στερηθεί μόνο τον
Τομάς από το μεγάλο ντέρμπι. Είναι σί-
γουρα ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής,
όπως και η αξία του, αλλά τη δεδομένη
στιγμή δεν μπορούμε να πούμε πως
αποτελεί απώλεια για την ΑΕΚ η απουσία
του, αφού μετά την επιστροφή του από
τον πολύμηνο τραυματισμό ακόμη δεν
έχει βρει τον παλιό καλό εαυτό του.

Για τη δική της Ιστορία
Η αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα της χρονιάς έχει αρχίσει για τους «κιτρινοπράσινους»

Η ίδια καθορίζει τη μοίρα της
Η ομάδα της Λεμεσού εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα για έξοδο στην Ευρώπη 
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Αρχίζει σήμερα, με τους αγώνες της
προκριματικής φάσης, η δράση του
Πρωταθλήματος Ένταξης ΣΤΟΚ. Όλοι
οι αγώνες αρχίζουν στις 16:30 (διεξά-
γονται σε ουδέτερα στάδια και οι νικητές
περνάνε στην επόμενη φάση). 

Το πρόγραμμα:

Ελπίδα Λιοπετρίου - Ποσειδώνας Γιόλου

Ορφέας Λευκωσίας - ΑΠΕΠ Πελενδρίου

Κέδρος Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας - Α.Ε. Τραχωνίου

Ελιά Λυθροδόντα - Αναγέννηση Λυθροδόντα

Κ.Ν. «Τα Ελευθέρια» Επισκοπής - ΑΠΟΝΑ Ανάγυιας

Ανόρθωση Μουτταγιάκας - Πρόοδος Καϊμακλίου

ΑΕΠ Π. Πολεμιδιών - Α.Σ. Μανδριών

Α&Ν Ονησιφόρου Κολοσσίου - Εθνικός Τερσεφάνου

Τρούλλοι F.C. - Αλκή Ψευδά

Ροτσίδης Μάμμαρι - ΠΑΟΚ Κοκκινοτριμιθιάς

Πρόοδος Καλιανών - Ε.Ν. Αγίων Αναργύρων

Ευγ. Παλληκαρίδης Αγ. Τριμιθιάς - Κ.Ν. Αγ. Νικολάου

Αρχίζουν τα προκριματικά 
για ένταξη στη ΣΤΟΚ

CARLSBERG

Για την 5η και τελευταία αγωνιστική Απρι-
λίου 2017, του Παγκυπρίου Πρωταθλή-
ματος Ά Κατηγορίας περιόδου 2016/2017,
που περιελάμβανε τους αγώνες του Σαβ-
βατοκύριακου 27&28/4/17, ψήφο διά-
κρισης για το Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και
Αρετής CARLSBERG πήραν οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές: Πιέρος Σωτηρίου, Βιέρα
Βάντερ, Λορέντζο Εμπεσίλιο (ΑΠΟΕΛ) και

Ράγιες Ακοράν (ΑΕΚ). 

Καλύτερος Απριλίου
ο Χόρχε Λαρένα    
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, Κα-
λύτερος Ποδοσφαιριστής του Επάθλου
Ήθους, Τέχνης και Αρετής CARLSBERG,
για τον μήνα Απρίλιο 2017, αναδείχτηκε
ο Χόρχε Λαρένα, της ΑΕΚ, ο οποίος και
θα βραβευτεί από τη φίλαθλο εταιρεία
CARLSBERG με την Ανώτατη Τιμητική
Διάκριση του ομώνυμου θεσμού. 

Έπαθλο ήθους
τέχνης & αρετής 

ΑΛΚΗ

Η επιστροφή της Αλκής στη μεγάλη
κατηγορία έπειτα από δύο χρόνια έφερε
ενθουσιασμό στις τάξεις του κόσμου,
άλλα άπαντες θέλουν να δουν την ομάδα
να είναι ανταγωνιστική, ώστε να μπορέσει
να εξασφαλίσει την παραμονή της στο
επόμενο πρωτάθλημα. Για τον λόγο αυ-

τόν, εδώ και αρκετό διάστημα άρχισε η
μελέτη σε θέματα προγραμματισμού,
ώστε να γίνει έγκαιρη στελέχωση με
παίκτες που θα ανεβάσουν το επίπεδο. 

Χθες, η διοίκηση του Συλλόγου ολο-
κλήρωσε την πρώτη μετεγγραφική προ-
σθήκη για τη νέα χρονιά. Συγκεκριμένα,
ανακοίνωσε την απόκτηση του Chafik
Tigroudja. Πρόκειται για 25χρονο Μα-
ροκινό, κάτοχο γαλλικού διαβατηρίου,

που αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας
γραμμής. Πέρσι αγωνιζόταν στη Les
Herbiers VF, η οποία συμμετέχει στην
κατηγορία Νασιονάλ, καταγράφοντας
30 συμμετοχές και τρία γκολ. Πλέον,
τεχνική ηγεσία και διοίκηση ετοιμάζονται
για τις επόμενες τους κινήσεις και, από
τη στιγμή που η προεργασία άρχισε
πριν από αρκετές ημέρες, δεν αποκλεί-
εται να προκύψουν και νέες εξελίξεις. 

Πρώτη προσθήκη από τη Γαλλία 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολύβιος Αλεξάνδρου 

Τρεις αγωνιστικές απομένουν μέχρι την
ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, με
την Ομόνοια να στοχεύει στην 4η θέση,
που οδηγεί στην Ευρώπη. Μπορεί να
μην τα κατάφερε απέναντι στην Ανόρ-
θωση, από την οποία έχασε στην τελευταία
αγωνιστική, όμως είδε ταυτόχρονα και
την ΑΕΛ να δέχεται την ήττα από τον
ΑΠΟΕΛ και τη μεταξύ τους διαφορά να
παραμένει στους δύο βαθμούς. Με τους
«πράσινους» να συνεχίζουν να βρίσκονται

στο κυνηγητό της ομάδας της Λεμεσού,
όσο περνούν οι αγωνιστικές τα πράγματα
να δυσκολεύουν. Γι' αυτό και η Ομόνοια,
έχοντας ενώπιόν της τρεις τελικούς, θέλει
να πάρει εκείνους τους βαθμούς που
θα της εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισι-
τήριο. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι
της ερχόμενης Κυριακής στο Τσίρειο
κόντρα στον Απόλλωνα. Παιχνίδι μιας
επιλογής για την ομάδα του Άκη Ιωακείμ,
αλλά και με πολύ μεγάλο βαθμό δυσκο-
λίας. Οι «κυανόλευκοι» που ουσιαστικά
έμειναν εκτός διεκδίκησης του πρωτα-
θλήματος, μετά την ήττα από την ΑΕΚ,
είναι λογικό να θέλουν, μπροστά στο κό-

σμο τους, να επανέλθουν στις επιτυχίες.
Καθαρά αγωνιστικά ομιλούντες, ο Απόλ-
λωνας διαθέτει ποιοτικότερες μονάδες,
που μπορούν να κάνουν τη διαφορά
ανά πάσα στιγμή στον αγωνιστικό χώρο.
Παρ' όλ' αυτά, στην Ομόνοια δεν έχουν
άλλη επιλογή πέραν των τριών βαθμών,
εάν θέλουν να αγωνιστούν το καλοκαίρι
στην Ευρώπη. Ενδεχόμενη επιτυχία θα
φέρει τους «πράσινους» στους 60 βαθ-
μούς και στο +1 από την ΑΕΛ και, ταυ-
τόχρονα, θα βάλουν και πίεση στην
ομάδα της Λεμεσού, που θα φιλοξενήσει
την επόμενη ημέρα (Δευτέρα) την Ανόρ-
θωση.  

Έπονται εξελίξεις 
Στην Κύπρο αναμενόταν χθες ο Πάμπος
Χριστοδούλου, ο οποίος τις προηγού-
μενες ημέρες παρακολούθησε αρκετούς
αγώνες και εξέτασε μετεγγραφικούς στό-
χους. Σίγουρα ο Κύπριος τεχνικός, με
βάση τα όσα μας έχει συνηθίσει τα προ-
ηγούμενα χρόνια, έκανε μια αρκετά καλή
προεργασία και τις επόμενες ημέρες
αναμένεται να ενημερώσει τον Πρόεδρο
για τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν.
Ο κ. Χριστοδούλου γνωρίζει πολύ καλά
σε ποιες θέσεις πρέπει να ενισχύσει την
ομάδα, ωστόσο αυτό που αναμένει είναι
να δει είναι εάν η ομάδα θα εξασφαλίσει

το ευρωπαϊκό εισιτήριο ή όχι. Γιατί, κακά
τα ψέματα, διαφορετικό είναι να στήσει
μια ομάδα που δεν έχει ευρωπαϊκές
υποχρεώσεις και διαφορετικός θα είναι
ο προγραμματισμός έχοντας κατά νουν
τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. 

Το ζητούμενο, πάντως, είναι να στηθεί
μια ομάδα που θα έχει συνέχεια, θα
μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι
στις ομάδες που διεκδικούν τίτλους και,
κυρίως, που θα έχει υψηλούς στόχους.
Να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και
να εκπέμπει σιγουριά στον κόσμο. Αυτό
δηλαδή που λείπει από την ομάδα τα τε-
λευταία χρόνια. 

Στο Τσίρειο μία είναι η επιλογή 
Οι «πράσινοι», εάν θέλουν να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο, δεν έχουν και πολλές επιλογές ενώπιόν τους 
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ΔΟξΑ

Κώστας�Αθανασίου�

Ο σημερινός επαναληπτικός για την ημι-
τελική φάση του κυπέλλου κόντρα στον
ΑΠΟΕΛ περνά σε δεύτερη μοίρα για τη
Δόξα. Η ήττα στον πρώτο αγώνα (2-0)
και το γεγονός ότι ακολουθεί το παιχνίδι
«ζωής ή θανάτου» απέναντι στην Καρ-
μιώτισσα, υποχρεώνει τους Κατωκοπίτες
να σκέφτονται μόνο τον κυριακάτικο
αγώνα στο ΓΣΖ. 

Η διοίκηση του προσφυγικού Συλ-
λόγου επιστράτευσε την επιστροφή του
Λούκα Χατζηλούκα στον πάγκο της ομά-
δας προκειμένου να… παίξει τα ρέστα

της. Ο Κύπριος τεχνικός, ο οποίος απο-
λάμβανε ανέκαθεν την πλήρη στήριξη
των παραγόντων της Δόξας αποδέχτηκε
με συνοπτικές διαδικασίες την πρόταση
ώστε να δώσουν μαζί τη μάχη της πα-
ραμονής. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το εξής
σημαντικό. Η φετινή Δόξα χτίστηκε από
τον κ. Χατζηλούκα και ο τελευταίος γνω-
ρίζει άριστα τους ποδοσφαιριστές, τις
δυνατότητες και τις αδυναμίες της ομάδας. 

Στο σημερινό παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ
ο κ. Χατζηλούκας αναμένεται να προ-
φυλάξει κάποιους ποδοσφαιριστές ενόψει
του κυριακάτικου «τελικού» και ως εκ
τούτου θα χρησιμοποιήσει παίχτες με
περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

ΑΡΗΣ

Κωστής�Σταυρινίδης

Στόχος επετεύχθη για τον Άρη. Η λε-
μεσιανή ομάδα για 3η σερί χρονιά θα
βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία, κάτι
το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά
έπειτα από 23 και πλέον χρόνια. Η
«Ελαφρά Ταξιαρχία» κατάφερε να στα-
ματήσει το πήγαινε-έλα από την πρώτη
στη δεύτερη κατηγορία και με το σπαθί
της κέρδισε την παραμονή της. 

Μαθηματικά, ο Άρης χρειάζεται
ακόμα μια νίκη, όμως μπορεί να το πε-
τύχει και αν η Δόξα δεν πάρει περισ-
σότερους από έξι βαθμούς στα τελευταία
τρία παιγνίδια της. Και αυτό γιατί η
ομάδα του Νικόλα Μαρτίδη μετράει
τρεις νίκες σε βάρος της και μόλις μια
ήττα στα τέσσερα φετινά τους παιγνίδια. 

Η παραμονή ήρθε με μάγκικο τρόπο,
αφού κέρδισε την ανταγωνίστρια ομάδα
μέσα στο σπίτι της στον σημαντικότερο
αγώνα της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο
έδειξε σε όλους ότι άξιζε την παραμονή
αλλά και πόσο πολύ ήθελε να το πετύχει. 

Το Σάββατο ο Άρης αντιμετωπίζει
στο «Δασάκι» τον Εθνικό και θέλει τη

νίκη για να υλοποιήσει τον στόχο του
και τυπικά, έτσι ώστε οι τελευταίοι δύο
αγώνες του, με Ερμή στο Τσίρειο και
Καρμιώτισσα στο ΓΣΖ, να αποκτήσουν

διαδικαστικό χαρακτήρα. Ήδη έχει ξε-
κινήσει η προετοιμασία της ομάδας με
στόχο να παρουσιαστεί πανέτοιμη για
να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. 

ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου

Όλοι ζουν και αναπνέουν για το ντέρμπι
τίτλου της Κυριακής στον ΑΠΟΕΛ, αλλά
υπάρχει και σήμερα παιγνίδι. Τυπικής
διαδικασίας μεν, αλλά δεν παύει, δε,
από το να είναι ένα επίσημο παιγνίδι,
ενδιάμεσα της πιο καθοριστικής φετινής
αναμέτρησης. Κόντρα στη Δόξα, οι «γα-
λαζοκίτρινοι» θα σφραγίσουν σήμερα
την πρόκριση στον τελικό κυπέλλου της
24ης Μαΐου, αφού το 2-0 του πρώτου
αγώνα «μηδένισε» τις πιθανότητες της
προσφυγικής ομάδας για πρόκριση. Εν-
δεχομένως το σημερινό ματς να αποτε-

λέσει μίνι πρόβα ενόψει ΑΕΚ, αλλά
άγνωστο παραμένει πώς σχεδίασε το
πλάνο του ο Κρίστιανσεν. Είναι ένα πι-
θανό σενάριο, αλλά δεν είναι το μοναδικό.
Διότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να
προφυλάξει συγκεκριμένους ποδοσφαι-
ριστές ο Δανός τεχνικός και, παράλληλα,
να επαναφέρει στην ενδεκάδα ορισμέ-
νους άλλους που προέρχονται από τραυ-
ματισμούς. Οι Μερκής, Εφραίμ και Λάγο
είναι τέτοιες περιπτώσεις και -το πιθα-
νότερο- θα συμπεριληφθούν στις επι-
λογές του προπονητή τους. Στο νικηφόρο
4-1 επί της ΑΕΛ και οι τρεις ήταν στην
αποστολή, αλλά δεν αγωνίστηκαν. Πέραν
των πιο πάνω, στην ενδεκάδα αναμένεται
να βρεθεί και ο Βινίσιους, ο οποίος στα

δύο τελευταία λεπτά αγωνίστηκε ως αλ-
λαγή και έδειξε ότι βρίσκεται στον σωστό
δρόμο. Σε κάθε περίπτωση, ο τεχνικός
ηγέτης των επίδοξων πρωταθλητών θα
κάνει τις επιλογές του με γνώμονα να
μην επηρεαστεί η ομάδα ενόψει της κυ-
ριακάτικης μάχης, εκεί που και ο ίδιος
θέλει να ξεμπερδεύει με την υπόθεση
τίτλος και να πανηγυρίσει το πρώτο
πρωτάθλημα στη σύντομη καριέρα του.

Επανήλθε σε ικανοποιητικά
επίπεδα
Πάντως ο ΑΠΟΕΛ εισέρχεται στην τελική
ευθεία των υποχρεώσεών του και δείχνει
ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η εμ-
φάνιση του Τσιρείου, η αποφασιστικότητα

και η ευρεία νίκη επί της ΑΕΛ έβαλαν
φρένο στις μετριότητες που παρουσίασαν
οι ποδοσφαιριστές κόντρα σε Απόλλωνα
και Ανόρθωση, παιχνίδια από τα οποία
προέκυψαν βαθμολογικές απώλειες. Πα-
ράλληλα, τα αγωνιστικά προβλήματα
περιορίστηκαν αισθητά, γεγονός που
αυξάνει και τις επιλογές της τεχνικής
ηγεσίας. Ο ΑΠΟΕΛ καλείται να δώσει
άλλα πέντε παιγνίδια μέχρι το φινάλε σε
πρωτάθλημα και κύπελλο και όλα θα
γίνουν στο ΓΣΠ. Εκεί όπου έχει να ηττηθεί
από κυπριακή ομάδα (χωρίς να υπολο-
γίζουμε το σούπερ καπ) από το περσινό
πρωτάθλημα. Άρα, με τη δύναμη που
εισπράττουν οι ποδοσφαιριστές από τον
κόσμο και με την άνεση που έχουν όταν

αγωνίζονται στο ΓΣΠ, θα προσπαθήσουν
ύστερα από δύο χρόνια να κατακτήσουν
και τους δύο εγχώριους τίτλους. 

Σε κινητοποίηση ο κόσμος
Οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ ετοιμάζονται να
δώσουν μαζικά το «παρών» τους στα τε-
λευταία παιγνίδια. Την Κυριακή αναμένεται
να προκύψει ρεκόρ προσέλευσης στους
αγώνες πρωταθλήματος στο ΓΣΠ, καθώς
το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο.
Για τον σημερινό επαναληπτικό με τη
Δόξα παραμένει ερωτηματικό η προσέ-
λευση, αλλά η διοίκηση παρουσιάζεται
αισιόδοξη ότι θα υπάρξει ανταπόκριση,
ειδικά από τη στιγμή που η τιμολόγηση
του εισιτηρίου είναι στα 5 ευρώ.

Σφραγίζει θέση, με το μυαλό στο ντέρμπι τίτλου
Η ομάδα του Τόμας Κρίστιανσεν θέλει και δεύτερη νίκη σε βάρος της Δόξας

Παίζει με ΑΠΟΕΛ,
σκέφτεται Καρμιώτισσα

Πήρε αυτό που άξιζε
η «Ελαφρά Ταξιαρχία» 
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Επιτυχής ήταν η επέμβαση στην
οποία υποβλήθηκε στις ΗΠΑ ο Ζλά-
ταν Ιμπραΐμοβιτς, προκειμένου να
αποκαταστήσει τη ρήξη χιαστών στο
δεξί γόνατο που υπέστη στην ανα-
μέτρηση του Europa League με την
Άντερλεχτ. Ο ατζέντης του Σουηδού
επιθετικού Μίνο Ραϊόλα εξέδωσε
ανακοίνωση, στην οποία υπογραμ-
μίζει ότι «... (σ.σ. Ο Ιμπραΐμοβιτς) θα
αποθεραπευθεί πλήρως από τον
τραυματισμό, που δεν σηματοδοτεί
το τέλος της καριέρας του», βάζοντας...
φρένο στα σενάρια που ήθελαν τον
35χρονο άσο να αποχωρεί από την
ενεργό δράση μετά τον σοβαρό τραυ-
ματισμό του. Ο ίδιος ο Ιμπραΐμοβιτς
ανέβασε μήνυμα στο Instagram όπου,
αφού ευχαριστεί τους φιλάθλους για
την υποστήριξή τους, σπεύδει να
προσθέσει: «Σύντομα θα απολαύσετε
και πάλι το παιχνίδι μου!».

Στο μεταξύ, επίσκεψη σε εξειδικευ-
μένο γιατρό, που θα αποφανθεί πόσο
σοβαρός είναι ο τραυματισμός του, θα
πραγματοποιήσει ο αριστερός μπακ
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λουκ Σο.
Ο 21χρονος παίκτης τραυματίστηκε
στον αγώνα με τη Σουόνσι και υπέστη
ζημιά στους συνδέσμους. Ο άτυχος
Σο είχε σπάσει το πόδι του σε δύο ση-
μεία στη διάρκεια αγώνα του Cham-
pions League τον Σεπτέμβριο του 2015

κι έμεινε εκτός δράσης για περίπου
έναν χρόνο. 

Κυπελλούχος η
Λοκομοτίβ Μόσχας
Για 9η φορά στην ιστορία της και δεύτερη
την τελευταία 3ετία, η Λοκομοτίβ Μόσχας
αναδείχθηκε κυπελλούχος Ρωσίας. Στον
τελικό που διεξήχθη στο Ολυμπιακό
Στάδιο του Σότσι, το συγκρότημα του Γι-
ούρι Σεμίν επικράτησε με 2-0 της Ουράλ,
μετά από επεισοδιακό ματς που βρήκε
τις δύο φιναλίστ να τελειώνουν την ανα-
μέτρηση με 9 παίκτες η καθεμία.

Ο Ντενίσοφ στο 76' έβαλε μπροστά
τη Λοκομοτίβ και στις καθυστερήσεις
ο Μίραντσουκ «καθάρισε» τη νίκη για
την ομάδα της πρωτεύουσας.

Τρόπαιο μετά από 33 χρόνια
Για δεύτερη φορά στην ιστορία της και
πρώτη μετά από 38 χρόνια, η Άρκα
Γκντίνια αναδείχθηκε κυπελλούχος
Πολωνίας. Στον τελικό της διοργάνωσης
που διεξήχθη στη Βαρσοβία η ομάδα
του Λέστσεκ Οϊρζίνσκι επικράτησε με
2-1 στην παράταση της Λεχ Πόζναν (ο
αγώνας στην κανονική του διάρκεια
τελείωσε 0-0). Ο Σιεμάτσκο στο 107'
και ο Ζαράντια στο 111' έδωσαν προ-
βάδισμα δύο τερμάτων στην Άρκα, για
να μειώσει στο 119' ο Τράλκα για τους
τυπικά γηπεδούχους του τελικού.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Τον κρισιμότερο αγώνα της χρονιάς -
μέχρι τον επόμενο- δίνουν απόψε
(21.45) Μονακό και Γιουβέντους. Αμ-
φότερες ακλόνητα φαβορί για την κα-
τάκτηση του τίτλου σε καμπιονάτο και
σαμπιονά, αναμετρώνται στον πρώτο
ημιτελικό του Champions League, με
στόχο ένα αποτέλεσμα που θα τους
δώσει συγκριτικό πλεονέκτημα ενόψει
του δεύτερου ημιτελικού, που θα γίνει
στο Τορίνο.

Οι Μονεγάσκοι του Λεονάρντο
Ζαρντίμ θα επιδιώξουν να εκμεταλ-
λευθούν τον παράγοντα έδρα και θα
στηριχθούν για ακόμη μία φορά στον
ενθουσιασμό και στο ταλέντο των πι-
τσιρικάδων, που ο Πορτογάλος τεχνικός
έχει καταστήσει «φόβο και τρόμο» για
κάθε άμυνα. Από την πλευρά της, η
«γηραιά κυρία» που έχει αποδείξει ότι

δεν «καταλαβαίνει» από έδρες, θα βα-
σισθεί στην εξαιρετική αμυντική λει-
τουργία που αποτελεί «κληροδότημα»
του Αντόνιο Κόντε, το οποίο διατήρησε
και εξέλιξε ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Οι χιλιάδες φίλαθλοι που θα βρεθούν
στο Πριγκιπάτο και τα εκατομμύρια τη-
λεθεατών, θα έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τους Τζανλουίτζι
Μπουφόν, Πάουλο Ντιμπάλα, Γκονζάλο
Ιγκουαϊν, Κιλιάν Μπαπέ, Τομάς Λεμάρ
και Ραδαμέλ Φαλκάο να δίνουν τον
καλύτερο εαυτό τους για το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Μοναδικός απών από τον
ημιτελικό θα είναι ο Σάμι Κεντίρα της
Γιουβέντους λόγω καρτών.

Στην πλούσια ιστορία των δύο «μο-
νομάχων», υπήρξαν 11 ποδοσφαιριστές
που φόρεσαν τη φανέλα τόσο της Μο-
νακό όσο και της Γιουβέντους. Είναι οι
Τρεζεκέ, Τιράμ, Ανρί,Εβρά,Γιούγκοβιτς,
Ντι Βάιο,Αλμιρόν, Ντε Σάνκτις, Μπάρος,
Καπό, Βιέρι. 

Το πρώτο τετ-α-τετ για
Μονακό και Γιουβέντους

Ιμπραΐμοβιτς: Υπόσχεση
για επιστροφή

Για δέκατη φορά στην ιστορία του και 6η
τα τελευταία 9 χρόνια (από το 2009 στο
Βερολίνο) προκρίθηκε σε φάιναλ φορ
Euroleague ο Ολυμπιακός, με στόχο να
ανέβει για 4η φορά στην κορυφή (1997
Ρώμη, 2012 Κωνσταντινούπολη, 2013
Λονδίνο). «Θύμα» του φέτος, η Αναντολού
Εφές του Βέλιμιρ Περάσοβιτς, την οποία
απέκλεισε με 3-2, όπως είχε πράξει και
τότε, τη σεζόν 2012-13, σε 5ο αγώνα
μέσα στο ΣΕΦ. Αυτή τη φορά έχοντας
χάσει όμως το πλεονέκτημα έδρας μέσα
στο σπίτι του στον 2ο ημιτελικό και ανα-
κτώντας το στον 4ο, μέσα στο «Αμπντί
Ιπεκτσί». Παρακινούμενοι από τους φι-
λάθλους τους, οι παίκτες του Γιάννη Σφαι-
ρόπουλου κέρδισαν 87-78 και «σφράγι-
σαν» το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο.
Στον ημιτελικό της 19ης Μαΐου, η ομάδα
του Πειραιά θα αντιμετωπίσει στον ημι-
τελικό την κάτοχο του τίτλου ΤΣΣΚΑ Μό-
σχας του Δημήτρη Ιτούδη, την ομάδα
που είχε δυσαρεστήσει στον τελικό του
2012 επιστρέφοντας από το -19! 
Τα δεκάλεπτα: 25-21, 37-41, 63-58,
87-78.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σφαιρόπουλος): Γκριν
10 (1), Μπιρτς 9 (11 ριμπ.), Γιανγκ 3,
Παπαπέτρου 8 (2), Σπανούλης 22 (2
τρίπ., 6 ασ.), Ουότερς, Αγραβάνης 1, Μι-
λουτίνοβ 8, Πρίντεζης 14 (1), Παπανι-
κολάου 8 (5 ριμπ.), Μάντζαρης 4.
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Περάσοβιτς): Τό-
μας 10 (2), Χάνεϊκατ 10 (2 τρίπ., 10
ριμπ.), Μπαλμπάι, Μπράουν 10, Οσμάν
11 (1), Γκρέιντζερ 10, Ερτέλ 10 (4/10
δίπ., 0/3 τρίπ., 6 ασ.), Πολ 9 (3), Ντάνστον
4, Κερκ 4 (7 ριμπ.).

Στην Πόλη για την κούπα

Ο τεράστιος σούπερ σταρ ξανακτύπησε.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε τρεις
φορές, η Ρεάλ κέρδισε 3-0 την Ατλέτικο
στον 1ο ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.
Αποτέλεσμα που δίνει τεράστιο προβά-
δισμα για τη Ρεάλ στην υπόθεση πρό-
κριση στον τελικό. Ο Ρονάλντο έφτασε
τα 103 γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ και τα
οκτώ στα τρία τελευταία παιχνίδια της
διοργάνωσης (είχε σκοράρει 5 ενάντια
στην Μπάγερν).

Η Ρεάλ ήταν εξαιρετική στο 1ο μέρος.
Σκόραρε νωρίς με καρφωτή κεφαλιά
του Ρονάλντο στο 7', έχασε πολλές ευ-
καιρίες για 2ο γκολ (έκανε δύο σπου-
δαίες επεμβάσεις ο Όμπλακ) και ανάγ-
κασε την Ατλέτικο σε παθητικό ρόλο.

Μία μόλις φορά η ομάδα του Σιμεόνε
απείλησε, αλλά ο Νάβας πρόλαβε τον
Γκαμεϊρό σε τετ α τετ. Η Ρεάλ έδωσε
χώρο στην επανάληψη, η Ατλέτικο προ-
σπάθησε αλλά δεν έφτιαξε ούτε προ-
ϋπόθεση για γκολ. Όσο πιο ψηλά ανέ-
βαιναν ο "Ροχιμπλάνκος" τόσο περισ-
σότερο χώρο έβρισκε η Ρεάλ. Σε κόντρα
επίθεση ήρθε το 2-0 στο 73' με τον Ρο-
νάλντο να κεραυνοβολεί τον Όμπλακ
από το ύψος της περιοχής και από
επίσης αντεπίθεση το 3-0, με τον Πορ-
τογάλο σταρ στο 86' να πλασάρει από
κοντά μετά από ασίστ του Βάσκες. Ήταν
μία ονειρική βραδιά για τη Ρεάλ και
ένας εφιάλτης για την Ατλέτικο, που
εκανε τη χειρότερή της εμφάνιση εδώ

και χρόνια. Για 4η συνεχόμενη χρονιά,
η αναμετρηση των δύο ομάδων στο
Τσάμπιονς Λιγκ (2 τελικοί και ένας
προημιτελικός προηγήθηκαν) βρίσκει
τη λευκή πλευρά της Μαδρίτης να χα-
μογελά. 

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ζινεντίν Ζιντάν):

Νάβας, Καρβαχάλ (46’ Νάτσο), Ράμος,
Βαράν, Ρονάλντο, Κρόος, Μπενζεμά (78’
Βάθκεθ), Μαρσέλο, Κασεμίρο, Μόντριτς,
Ίσκο (68’ Ασένσιο) 
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ντιέγκο Σι-

μεόνε): Όμπλακ, Γοδίν, Φιλίπε Λουίς,
Κόκε, Γκριεζμάν, Σαούλ (58’ Γκαϊτάν),
Καράσκο (68’ Κορέα), Γκάμπι, Σάβιτς,
Χερνάντες, Γκαμεϊρό (57’ Τόρες)

Στο Φάιναλ φορ της Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός 

Μέγας είσαι Κριστιάνο Ρονάλντο
Χατ τρικ του Πορτογάλου και τεράστιο προβάδισμα (3-0) για Ρεάλ επί της Ατλέτικο 
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