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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ 24
ΑΠΟΕΛ και Απόλλων θα βρεθούν αντιμέτωποι στον μεγάλο τελικό της 24ης Μαΐου στο Γ.Σ.Π. Οι «γαλαζοκίτρινοι» 

επιβλήθηκαν της Δόξας με 5-0 και, σε συνδυασμό με το 0-2 του πρώτου αγώνα, σφράγισαν την πρόκρισή τους.

Ο Απόλλωνας δέχθηκε ήττα χωρίς κόστος, από την Ανόρθωση με 1-0 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», 

μετά το 6-0 του πρώτου αγώνα στο «Τσίρειο». Αναμένεται, λοιπόν, μεγάλη μάχη για το τρόπαιο
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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 36ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΚΕΗΝ(3), 2ος ΝΕ-
ΦΙΑ(2), 3ος ΣΑΒΑΝ ΚΡΙΣΤΥ(5), 4ος
ΜΠΕΝΧΟΥΡΙΤΑ(6), Γκανιάν (3) €7.40,
Πλασέ (3) €2.90, Πλασέ (2) €1.20
Φόρκαστ (3Χ2) €23.90, Δίδυμο (2Χ3)
€6.00, Τρίο (3Χ2Χ5) €57.00, Τέτρακαστ
(3Χ2Χ5Χ6) €118.80, Omni (2Χ3) €2.50,
Omni (3Χ5) €2.90, Omni (2Χ5) €3.70.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος AΛΚΕΤΑΣ(5), 2ος ΠΛΑΣ ΣΗ(3), 3ος
ΤΖΙΑΚΚΥΣ(2), 4ος ΧΑΛΚΕΝΤΕΡΟΣ(1),
Γκανιάν (5) €4.70, Φόρκαστ (5Χ3)
€22.30, Δίδυμο (3Χ5) €11.00, Τρίο
(5Χ3Χ2) €40.30, Τέτρακαστ (5Χ3Χ2Χ1)
€147.00, Σύνθετο (3Χ5) €38.50, Omni
(3Χ5) €3.90, Omni (2Χ5) €3.70, Omni

(2Χ3) €1.40, DF  3Χ2 - 5Χ3 €750.00 C/O.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ(1), 2ος ΣΟΛΑΡ
ΓΚΛΑΤΙΕΗΤΟΡ(7), 3ος ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΟΥ-
ΝΙΟΡ(6), 4ος ΑΛΑΡΙΚΑ(3), Γκανιάν (1)
€3.70, Πλασέ (1) €2.00, Πλασέ (7)
€2.20, Φόρκαστ (1Χ7) €16.90, Δίδυμο
(1Χ7) €8.70, Τρίο (1Χ7Χ6) €143.50, Τέ-
τρακαστ (1Χ7Χ6Χ3) €309.70, Σύνθετο
(5Χ1) €37.50, Omni (1Χ7) €3.50,Omni
(1Χ6) €5.40, Omni (6Χ7) €3.10, DF  5Χ3
- 1Χ7 €1.180,56 C/Ο. 

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΔΗMHTΡOYΛΛA(8), 2ος ΚΟΥΡΟΥ-
ΚΛΑΡΗΣ(3), 3ος ΣΑΒΑΝ ΚΙΤΙΑΝΑ(5),
4ος ΣΗΝΕΥΣ(6), Γκανιάν (8) €15.80,

Πλασέ (8) €6.30,Πλασέ (3) €3.30, Φόρ-
καστ (8X3) €119.70, Δίδυμο (3X8)
€106.80, Τρίο (8X3X5), €1.042,60 C/O,
Τέτρακαστ (8X3X5X6) €1.300,00 C/O,
Σύνθετο (1Χ8) €136.80, Omni (3X8)
€24.80, Omni (5X8) €34.80, Omni (3X5)
€19.30, DF  1Χ7 - 8X3 €1.477,20 C/O. 

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ΚΟΣΜΙΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡ(1), 2ος ΣΕΡΠΙ-
ΚΟ(7), 3ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΣΕΜ(3), 4ος
ΜΠΕΛΛΑ(10), Γκανιάν (1) €3.20, Πλασέ
(1) €1.70, Πλασέ (7) €1.80, Φόρκαστ
(1Χ7) €18.50, Δίδυμο (1Χ7) €8.30, Τρίο
(1Χ7Χ3) €82.80 Τέτρακαστ (1Χ7Χ3Χ10)
€710.70, Σύνθετο (8X1) €128.20, Omni
(1Χ7) €3.00, Omni (1Χ3) €2.50, Omni
(3Χ7) €7.30,DF  8X3 - 1Χ7 €2.197,20

C/Ο Διαγραφές  AZOΥΛΑ(9).  

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος EAΡΙΝΟΣ(6), 2ος ΣΤΗΒ ΩΣΤΙΝ(5),
3ος ΦΟΥΤΖΙ(2), 4ος ΧΑΒΑΗ ΜΥΡΩ(8),
Γκανιάν (6) €3.20, Πλασέ (6) €1.70,
Πλασέ (5) €2.50
Φόρκαστ (6Χ5) €21.20, Δίδυμο (5Χ6)
€14.30, Τρίο (6Χ5Χ2) €67.80
Τέτρακαστ (6Χ5Χ2Χ8) €342.20, Σύνθετο
(1Χ6) €11.90, Omni (5Χ6) €7.30
Omni (2Χ6) €1.60, Omni (2Χ5) €3.20,
DF  1Χ7 - 6Χ5 €950.50.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙΛΗΣ(5), 2ος
ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ(3), 3ος ΤΡΑΜΠΑΣ(6), 4ος ΙΝ-
ΒΙΚΤΟΥΣ(7), Γκανιάν (5) €1.90, Πλασέ (5)

€1.50, Πλασέ (3) €2.50, Φόρκαστ (5Χ3)
€12.00, Δίδυμο (3Χ5) €7.50, Τρίο (5Χ3Χ6)
€44.20, Τέτρακαστ (5Χ3Χ6Χ7) €294.80,
Σύνθετο (6Χ5) €9.50, Omni (3Χ5) €3.70,
Omni (5Χ6) €4.10. Omni (3Χ6) €14.80,
DF  6Χ5 - 5Χ3 €750.00 C/Ο. 

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ(8), 2ος ΑΡΧΕ-
ΔΗΜΟΣ(7), 3ος ΜΠΕΛΛΑΤΡΙΞ(2)
4ος ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ(10), Γκανιάν (8) €3.30,
Πλασέ (8) €2.00, Πλασέ (7) €1.80
Φόρκαστ (8X7) €8.50, Δίδυμο (7X8)
€4.70, Τρίο (8X7X2) €57.40
Τέτρακαστ (8X7X2X10) €240.00, Σύνθε-
το (5Χ8) €8.10, Omni (7X8) €1.40, Omni
(2X8) €14.00, Omni (2X7) €11.30, DF
5Χ3 - 8X7 €65.00.

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ΤΑΡΑΣ ΜΠΙΟΥΤΥ(8), 2ος ΛΕΪΤΥ ΧΡΥ-
ΣΑ(1), 3ος ΕΛΒΙΣ(5), 4ος ΒΑΣΚΩΦ(7), Γκα-
νιάν (8) €45.70, Πλασέ (8) €12.40, Πλασέ
(1) €1.50 Φόρκαστ (8Χ1) €591.60, Δίδυμο
(1Χ8) €110.30, Τρίο (8Χ1Χ5)
€2.017,60C/O Τέτρακαστ (8Χ1Χ5Χ7)
€3.368,95 C/O. Σύνθετο (8X8) €168.40.
Omni (1Χ8) €15.30, Omni (5Χ8) €71.40,
Omni (1Χ5) €7.10, DF  8X7 - 8Χ1 €750.00
C/O. ΠΙΚ 6 8X1X6X5X8X8    MEΤΑΦΕΡΟ-
ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €2.921,20 C/O, ΠΙΚ 6
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €7.921,20, ΠΙΚ 4
X5X8X8 €5.000,00 C/O, ΤΖΑΚΠΟΤ 9
3X5X1X8X1X6X5X8X8 MEΤΑΦΕΡΟΜΕ-
ΝΟ ΠΟΣΟ €21.570,62 C/O, ΤΖΑΚΠΟΤ 9
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €41.570,62, ΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΣ  ΣΕΡ ΑΝΤΑΜΣ(2).  

ΛΟΤΤΟ

5, 11, 22, 23, 30, 47 και 19
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

7424η κλήρωση:  4, 11, 15, 18, 31
7425η κλήρωση:  4, 7, 10, 20, 25

SUPER 3

30737η: 135 30738η: 813 30739η: 047
30740ή: 045 30741η: 426 30742η: 553
30743η: 736 30744η: 638 30745η: 452
30746η: 692

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

ΦΟΥΤΣΑΛ

Η σειρά των τελικών του πρωταθλήματος
φούτσαλ μεταφέρεται στο «Τάσσος Πα-
παδόπουλος - Ελευθερία», με την Ομό-
νοια/Αραράτ να υποδέχεται την Ανόρ-
θωση (20:00). Ως γνωστόν, η «Κυρία»
κέρδισε στον πρώτο αγώνα με 5-2,
έχοντας πάρει το προβάδισμα. Υπεν-
θυμίζεται ότι πρωταθλήτρια ομάδα θα
αναδειχθεί αυτή που θα φτάσει στις
δύο νίκες. Με αυτό ως δεδομένο, για
την Ομόνοια/Αραράτ δεν υπάρχει άλλη
επιλογή πέραν της νίκης, ώστε να οδη-
γήσει τη σειρά στο τρίτο και καθοριστικό
ραντεβού. Από την άλλη, στην Ανόρ-
θωση πάνε στη Λευκωσία με μοναδικό
στόχο να τελειώσουν την υπόθεση τίτλος
και να πανηγυρίσουν απόψε το πρωτά-
θλημα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί
από τη Cytavision. 

Πράξη νo2

TZOYNTO

Ακόμη μια επιβεβαίωση ότι το Τζούντο
στην Κύπρο έχει λαμπρό μέλλον κι ότι
βρίσκεται σε διαρκή άνοδο.

Στο πλαίσιο του Παγκύπριου Πρω-
ταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών και Γυναι-
κών 2017 έπεσαν… κορμιά και όσοι
βρέθηκαν στο «Λευκόθεο» απόλαυσαν
ενδιαφέροντες αγώνες, που οι περισσό-
τεροι κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Ειδικά
στους τελικούς, τόσο στους άνδρες όσο
και στις γυναίκες, οι μονομαχίες ήταν
υψηλού επιπέδου και, όπως είναι λογικό,
συγκέντρωσαν αρκετά βλέμματα. 

Μετά τους συναρπαστικούς αγώνες,
έγινε και η απονομή των μεταλλίων
στους νικητές.  

Να σημειώσουμε ότι το σωματείο
ΚΙΤΙΟΝ, με προπονητή τον Μαρίνο Πί-
ποπα, εξασφάλισε την πρώτη θέση στη
βαθμολογία. Η Ομοσπονδία Τζούντο αι-

σθάνεται την υποχρέωση να συγχαρεί
όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή
τους και να ευχαριστήσει θερμά τις εται-

ρείες ΟΠΑΠ, Πετρολίνα και Σουζούκι
για τις χορηγίες τους. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δείτε

ανά κατηγορία τους αθλητές και αθλήτριες
που αναδείχθηκαν πρωταθλητές/τριες:

Γυναίκες -48kg:

Βασιλική Κουρρή 
Γυναίκες -52kg:

Σοφία Ασβεστά
Γυναίκες -63kg:

Νίκολα Ευριπίδου 
Άνδρες -60 kg:

Χρίστος Σκουρουμούνης                
Άνδρες -66kg:

Αναστάσιος Κεσίδης 
Άνδρες -73kg:

Ρούντολφ Κουρτίδης 
Άνδρες -81kg:

Κυριάκος Νικολάου
Άνδρες -90kg:

Γιώργος Κρουσανιωτάκης 
Άνδρες -100kg:

Μιχάλης Κλείτου
Άνδρες +100kg:

Παναγιώτης Κυριάκου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.

«Τ
α καταφέραμε με τον

δικό μας τρόπο», είπε
στους παίκτες στα απο-
δυτήρια ο Γιώργος Αγ-
γελόπουλος. Και πράγ-

ματι έτσι ακριβώς είναι. Ο Ολυμπιακός
κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το
φάιναλ-φορ της Κωνσταντινούπολης με
τον δικό του τρόπο. Ο ένας εκ των Προ-
έδρων της ΚΑΕ, βέβαια, δεν εννοούσε
μόνο αυτό, αλλά έχει σημασία ότι οι
«ερυθρόλευκοι», σε ό,τι αφορά το αγω-
νιστικό κομμάτι, κατέθεσαν τη γνωστή
τους ταυτότητα, προκειμένου να κάνουν
το 3-2 επί της Εφές.

Μετά το πρώτο μουδιασμένο ξεκίνημα,
οι Πειραιώτες μεταμορφώθηκαν στο δεύ-
τερο ημίχρονο και επιβλήθηκαν των
Τούρκων, αλλάζοντας εντελώς τις ισορ-
ροπίες του αγώνα. Ποιος είναι ο τρόπος
τους; Κατόρθωσαν να διορθώσουν τις
αδυναμίες του πρώτου ημιχρόνου, εμ-
πιστεύτηκαν τον τρόπο παιχνιδιού τους
στην επίθεση, βρέθηκαν παίκτες να βγουν
μπροστά και άλλοι να παίξουν τον απαι-
τούμενο ρόλο και, το κυριότερο, επιβλή-
θηκαν στον physical τομέα του παιχνιδιού.
Ας τα δούμε, όμως, ένα-ένα, αφού πρώτα
προηγηθεί μια αναφορά στα διαφορετικά
στοιχεία που είδαμε στο 5ο παιχνίδι.

Ο ρόλος του Σπανούλη
Ο Βασίλης Σπανούλης δικαιούται τον
τίτλο του MVP της σειράς. Πως να γίνει
διαφορετικά; Είχε 17 πόντους, με 48%
στα τρίποντα, 6.0 ασίστ και 7 κερδισμένα
φάουλ, συγκεντρώνοντας 17.2 στο ran-
king. Για ακόμη μια φορά ο αρχηγός
του Ολυμπιακού θέλησε να μπει δυνα-
μικά στο παιχνίδι και το έκανε σκορά-

ροντας 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο,
έστω κι αν ρίσκαρε σε κάποιες επιλογές,
κάνοντας 3 γρήγορα λάθη.

Η διαφορά με τα παιχνίδια της κανο-
νικής περιόδου είναι ότι ο Σπανούλης α)
έπαιζε περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο
και β) έπρεπε να καταναλώσει περισσό-
τερη ενέργεια στην άμυνα, πολύ περισ-
σότερο μετά το 2ο παιχνίδι που ένιωσε
την επίθεση της Εφές να τον σημαδεύει
διαρκώς. Επομένως, ήταν λογικό να κου-
ραστεί στα μέσα της τέταρτης περιόδου,
το μοναδικό διάστημα που φάνηκε να
μην έχει ενέργεια και καθαρό μυαλό.
Όταν πήρε μερικές ανάσες στον πάγκο,
επέστρεψε για να καθαρίσει το παιχνίδι.
Ήταν ο πρωταγωνιστής και στα δύο άκρα
του παρκέ στα δευτερόλεπτα που έκριναν
το αποτέλεσμα. Η Εφές είχε μειώσει στους
4 πόντους και είχε και την κατοχή της
μπάλας. Ο Γκρέιτζερ προσπάθησε να

ποστάρει τον 35χρονο γκαρντ, όμως εκεί-
νος όχι μόνο έβγαλε την άμυνα αλλά στη
συνέχεια, κι ενώ οι Τούρκοι προσπα-
θούσαν να γυρίσουν στο αμυντικό tran-
sition, βρήκε «μπόσικο» τον Άλεξ Κερκ
και του πήρε το φάουλ, που ισοδυναμούσε
με δύο καθοριστικές βολές.

Το πόσο «μέσα» στο παιχνίδι ήταν ο
Σπανούλης φαίνεται απ’ τα φάουλ που
κέρδισε. Συνολικά πήρε 10, κάτι που
έπαιξε τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη του
αγώνα, βάζοντας τον Ολυμπιακό από
νωρίς στο μπόνους ή κοντά στο μπόνους
των βολών. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Έδειξε να κερδίζει κατά κράτος τις προ-
σωπικές μάχες απέναντι στους περιφε-
ρειακούς της Εφές, γιατί επί της ουσίας
τα περισσότερα φάουλ που κέρδισε ήταν
απέναντι σ’ αυτούς, σε συνθήκες pick-n-
roll. Συγκεκριμένα, χρέωσε 8 φάουλ τους
«κοντούς» (3 τον Ερτέλ, 2 τον Πολ, 2 τον

Γκρέιτζερ και 1 τον Οσμάν) και πήρε
άλλα 2 από τον Κερκ. Με άλλα λόγια,
τους έδειξε ποιος είναι το αφεντικό.

Απ’ εκεί ακριβώς ξεχωρίζει η πολύ
καλή ημέρα του Σπανούλη. Δεν φαίνεται
τόσο από τα «τρελά» σουτ που βάζει, αν
και αυτά αρέσουν περισσότερο στον κό-
σμο, αλλά από την άνεση με την οποία
νικάει τον προσωπικό του αντίπαλο και
«πατάει» την αντίπαλη ρακέτα.

Στις 18:30 ο «Θρύλος» με ΤΣΣΚΑ
Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα των
ημιτελικών του Final Four της Ευρωλίγκας.
Όπως έγινε γνωστό, το παιχνίδι του Ολυμ-
πιακού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας την Πα-
ρασκευή, 19 Μαΐου, θα διεξαχθεί νωρίτερα
απ’ αυτό της Φενέρμπαχτσε με τη Ρεάλ.
Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπί-
σουν τους Ρώσους στις 18:30 και το άλλο
ζευγάρι θα συγκρουστεί στις 21:30.

Έπεσαν κορμιά στους Παγκύπριους Αγώνες

Ο δικός του τρόπος 
Το μυστικό όπλο του Σπανούλη και οι παράγοντες που μεταμόρφωσαν 
τους «ερυθρόλευκους» στο δεύτερο ημίχρονο, χαρίζοντάς τους το εισιτήριο για την Πόλη 
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ΑΠΟΕΛ 5
13’ Αλωνεύτης, 22’ Αρτυματάς 42’ Μπερτόλιο, 71’ Ντε

Καμάργκο, 80’ Βινίσιους

ΔΟΞΑ 0

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Ό
πως αναμενόταν, ο ΑΠΟΕΛ

«σφράγισε» την παρουσία
του στον μεγάλο τελικό του
Κυπέλλου της 24ης Μαΐου
με αντίπαλο τον Απόλλωνα,

μετά τη δεύτερη νίκη του επί της Δόξας
με το επιβλητικό 5-0. Στον πρώτο αγώνα,
όπως είναι γνωστό, ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε
στο Μακάρειο Στάδιο με 2-0. Ουσιαστικά
πήρε την πρόκριση στον τελικό με συ-
νολικό σκορ 7-0. Τα τέρματα πέτυχαν οι
Αλωνεύτης  13’, Αρτυματάς 22’, Μπερ-
τόλιο 42’, Ντε Καμάργκο 71’ και Βινίσιους
80’. Ο ΑΠΟΕΛ είχε εξαιρετική παρουσία,
αφού δημιούργησε αρκετές φάσεις και
θα μπορούσε να πετύχει ακόμη περισ-
σότερα τέρματα. Ο ΑΠΟΕΛ, μετά τη
σπουδαία νίκη επί της ΑΕΛ, παρουσιά-
στηκε ακόμη πιο ανεβασμένος, συνδύασε
γκολ και θέαμα και πλέον επικεντρώνεται
100% στο ντέρμπι της Κυριακής με την
ΑΕΚ. Αφού εάν κερδίσει τότε θα κατα-
κτήσει το 5ο σερί πρωτάθλημα και, με
την πρόκρισή του επί της Δόξας,  θα ελ-

πίζει στην κατάκτηση του νταμπλ. 
Από την άλλη, η Δόξα με τον Λούκα

Χατζηλούκα στον πάγκο, μετά το 2-0
του πρώτου αγώνα, προσπάθησε φιλό-
τιμα και έχασε φυσιολογικά από έναν
ανώτερο αντίπαλο. Η προσοχή φυσικά
για την προσφυγική ομάδα είναι στραμ-
μένη στον μεγάλο «τελικό» με την Καρ-
μιώτισσα και θέλει μόνο νίκη  για να ελ-
πίζει στην παραμονή στην κατηγορία. 

Ο αγώνας δεν χρήζει κριτικής, αφού
ήταν ένας επιθετικός μονόλογος του
ΑΠΟΕΛ. Ήταν αρκετά παραγωγικοί οι

«γαλαζοκίτρινοι», οι οποίοι δημιούργησαν
αρκετές ευκαιρίες, σε έναν αγώνα που
η πρόκριση είχε κριθεί από το πρώτο
ματς. Υπήρξε διάθεση και κίνηση από
τους ποδοσφαιριστές του Κρίστιανσεν,
που έδειξαν από τώρα τις προθέσεις
τους ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με την
ΑΕΚ. Στα αξιοσημείωτα ότι σκόραραν
πέντε διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. 

Με αλλαγές 
Επτά αλλαγές έκανε ο Τόμας Κρίστιανσεν.
Εκτός αρχικού σχήματος έμειναν οι Βά-

τερμαν, Γιαμπερέ, Κάνιας, Εμπεσίλιο,
Βάντερ, Μπαράλ και Σωτηρίου. Ενώ
θέση στην ενδεκάδα πήραν Πάρντο, Χρι-
στοφόρου, Μερκής, Μπερτόλιο, Αλω-
νεύτης, Παπαφώτης και Ντε Καμάργκο.
Στα αξιοσημείωτα ήταν η παρουσία του
Παπαφώτη για πρώτη φορά και του
Χριστοφόρου στο αρχικό σχήμα και η
επιστροφή του Γιώργου Μερκή, μετά
τον τραυματισμό του στις 9 Απριλίου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην επανάληψη
πήρε χρόνο συμμετοχής και ο νεαρός
Άδωνη που έκανε ντεμπούτο. Στο αρχικό
σχήμα κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο
Πάρντο. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι
Μερκής και Αστίθ. Στα άκρα της άμυνας
ήταν οι Χριστοφόρου και Αλεξάνδρου.
Ανασταλτικοί χαφ οι Μοράις και Αρτυ-
ματάς. Στα άκρα της επίθεσης οι Αλω-
νεύτης και Παπαφώτης. Επιτελικός χαφ
ο Μπερτόλιο και στην κορυφή της επί-
θεσης ο Ντε Καμάργκο. 

Ο Τόμας Κρίστιανσεν αναφέρθηκε πε-
ρισσότερο στο παιχνίδι της Κυριακής
με την ΑΕΚ, δεν έκρυψε τη χαρά του
που για πρώτη φορά ο ίδιος θα συμμε-
τάσχει σε τελικό κυπέλλου, ενώ έστειλε
και μήνυμα στον κόσμο να παρευρε-
θούν στο ΓΣΠ για να πετύχει η ομάδα
κάτι μεγάλο.

«Πιστεύω ότι κάναμε το παιχνίδι που
έπρεπε να κάνουμε, θέλαμε να αποφύ-
γουμε την οποιαδήποτε έκπληξη. Περί-
μενα από τους ποδοσφαιριστές μου να
το δουν σοβαρά. Είμαι ικανοποιημένος

από όλους, ακόμη κι απ’ αυτούς που
μπήκαν αλλαγή. Ήταν επίσης σημαντικό
να δούμε νέους ποδοσφαιριστές που
δεν είχαν τις ευκαιρίες στη σεζόν. Έδειξαν
ότι έχουν τις δυνατότητες για να πάρουν
κι άλλες ευκαιρίες. Μόνο 11 μπορούμε
να διαλέγουμε κάθε φορά. Είμαι πολύ
ευτυχισμένος για τον επερχόμενο πρώτο
τελικό στην καριέρα μου. Έπειτα από
αυτή την πρόκριση έχουμε τον επόμενο
τελικό με την ΑΕΚ. Θέλω όλους τους
οπαδούς μας να βρεθούν στο γήπεδο
και να στηρίξουν την ομάδα. Είχαμε μία

μεγάλη σεζόν, γράψαμε Ιστορία στην
Ευρώπη, είμαστε στον τελικό κυπέλλου
και, την Κυριακή, έχουμε τη δυνατότητα
να πετύχουμε κάτι μεγάλο. Πρέπει να
είμαστε όλοι ενωμένοι κι αυτή είναι η
ευχή που θέλω να δω να πραγματοποι-
είται την Κυριακή». 
Λούκας Χατζηλούκας: «Παρότι το απο-
τέλεσμα είναι πολύ βαρύ και θα μπο-
ρούσε να είναι και πολύ χειρότερο, δεν
έχω κανένα παράπονο από τους παίκτες
μου. Καλή συνέχεια στον ΑΠΟΕΛ, του
εύχομαι να πετύχει τους στόχους του».

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

5’ Σουτ του Μπερτόλιο, η μπάλα

άουτ.

13’ Μπαλιά του Μερκή στον Ντε

Καμάργκο, ο οποίος με κεφαλιά

έδωσε στον Αλωνεύτη που, με σουτ

από το ύψος της περιοχής, έστειλε

την μπάλα στα δίκτυα. 

17’ Ο Κάστρο έφυγε μόνος στην

περιοχή του ΑΠΟΕΛ, όμως γλίστρη-

σε και χάθηκε η ευκαιρία. 

22’ Από μπαλιά του Μερκή ο Αρτυ-

ματάς, με πλασέ στην κίνηση, έστει-

λε την μπάλα στα δίκτυα και έκανε

το 2-0. 

25’ Σουτ του Γκόμες, η μπάλα πέ-

ρασε έξω. 

29’ Ο Αλωνεύτης έκανε το διαγώ-

νιο σουτ, το οποίο απέκρουσε με τα

πόδια ο Νέγκρι.

31’ Ο Αλεξάνδρου έκανε το διαγώ-

νιο σουτ, όμως η μπάλα κτύπησε

στο οριζόντιο δοκάρι.

33’ Από σέντρα του Αλεξάνδρου ο

Ντε Καμάργκο επιχείρησε μόνος την

κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα

έξω.

36’ Ο Ντε Καμάργκο μόνος έκανε

το σουτ άουτ. 

38’ Ο Ντε Καμάργκο έφυγε πίσω

από την άμυνα της Δόξας κι έκανε

το πλασέ, με τον Νέγκρι να αποσο-

βεί τον κίνδυνο.

40’ Ο Αλωνεύτης απέναντι από τον

Νέγκρι έκανε το πλασέ, με την μπά-

λα να περνά έξω.

43’ Ο Ντε Καμάργκο έβγαλε την

ασίστ στον Μπερτόλιο, ο οποίος με

πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα

και έκανε το 3-0. 

53’ Κάθετη πάσα του Παπαφώτη

στον Ντε Καμάργκο που έκανε το

πλασέ, όμως ο Νέγκρι απέκρουσε. 

59’ Μόνος ο Ντε Καμάργκο έκανε

το σουτ, με την μπάλα να περνά

άουτ.

71’ Μπαλιά του Λάγο στον Ντε Κα-

μάργκο, ο οποίος έσπρωξε την μπά-

λα μπροστά στη γραμμή τέρματος κι

έκανε το 4-0. 

80’ Από εκτέλεση κόρνερ του Αλε-

ξάνδρου ο Βινίσιους, μόνος, έστειλε

την μπάλα στα δίκτυα και έκανε το

5-0. 

87’ Σουτ του Παπαφώτη απέκρου-

σε σε κόρνερ ο Νέγκρι.

«Ευτυχισμένος για τον πρώτο τελικό στην καριέρα μου»

Πήρε θέση στον τελικό με πεντάρα
Οι «γαλαζοκίτρινοι» πέτυχαν δεύτερη νίκη επί της Δόξας με το επιβλητικό 5-0, προσφέροντας γκολ και θέαμα  

ΑΠΟΕΛ: Πάρντο, Χριστοφόρου, Αστίθ (46’ Άδωνη),

Μερκής, Αλεξάνδρου, Μοράις (46’ Βινίσιους), Αρτυμα-

τάς, Παπαφώτης, Αλωνεύτης (68’ Λάγο), Μπερτόλιο, Ντε

Καμάργκο

Δόξα: Νέγκρι, Ρούντι, Κάστρο, Γκόμες, Στυλιανού (68’

Κούκαρτας), Εντμάρ, Αρετάς, Χριστοδούλου, Λεονάρντο,

Ανδρέου, Πουτζιουρής (46’ Κένεντι)

Κίτρινες: - / -

Διαιτητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

Βοηθοί: Πέτρου Πέτρος - Χρίστου Ε. Χρίστος
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1 
34' Ολιβέιρα 

ΑΠΟΛΛΩΝ 0

Πολύβιος Αλεξάνδρου

Το 6-0 του πρώτου αγώνα έδινε ευθύς
εξαρχής πολύ μεγάλο αβαντάζ στον
Απόλλωνα και χθες απλά το επιβεβαίωσε.
Η Ανόρθωση μπορεί να κέρδισε με 1-0
χάρις στο γκολ του Ολιβέιρα στο 34',
όμως είναι η ομάδα της Λεμεσού που
εξασφάλισε το εισιτήριο του μεγάλου τε-
λικού του κυπέλλου της 24ης Μαΐου
και θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα
κεκτημένα απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Μέ-
τριο ποιοτικά το παιχνίδι, με την Ανόρ-
θωση να έχει την κατοχή, να δημιουργεί
και να χάνει σπουδαίες ευκαιρίες, ειδικά
στην επανάληψη, αλλά να μην μπορεί
να κερδίσει τον εκπληκτικό Βάλε, που
κράτησε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα.    

Καλύτερη η Ανόρθωση στο πρώτο
ημίωρο, είχε την κατοχή, κυκλοφορούσε
καλύτερα την μπάλα και έψαχνε τους δια-
δρόμους προς την εστία του Βάλε. Από
την άλλη, ο Απόλλωνας με το υπέρ του
σκορ του πρώτου αγώνα, ουσιαστικά,

έκανε συντήρηση δυνάμεων. Παρά την
κατοχή που είχαν, οι γηπεδούχοι δυσκο-
λεύονταν να φέρουν την μπάλα στην αν-
τίπαλη περιοχή ώστε να δημιουργήσουν
κινδύνους, με αποτέλεσμα το ημίωρο να
ολοκληρωθεί χωρίς κάποια μεγάλη φάση. 

Η επιμονή της Ανόρθωσης έφερε
καρπούς στο 34', αφού κατάφερε να
πάρει το προβάδισμα με τον Ολιβέιρα.
Ο Καλό έκανε τη συρτή σέντρα, η μπάλα
πέρασε κάτω από τα πόδια του Άλβες
και ο Ολιβέιρα, με δυνατό διαγώνιο σουτ,
την έστειλε στα δίχτυα του Βάλε. 

Ο Απόλλωνας προσπάθησε να αντι-
δράσει και έχασε σπουδαία ευκαιρία να
φέρει το παιχνίδι στα ίσα στην εκπνοή
του ημιχρόνου, όταν ο Βινίσιους έκανε
την κεφαλιά και ο Σάντος απέκρουσε
πάνω στην γραμμή.

Πολύ δυνατά μπήκε στην επανάληψη
η Ανόρθωση, η οποία σε διάστημα εννέα
λεπτών δημιούργησε και έχασε τρεις
σπουδαίες ευκαιρίες με τους Άλβες και
Ολιβέιρα. Μόλις στο 46' ο Άλβες, από
καλή θέση, έκανε το σουτ με την μπάλα
να φεύγει έξω. Πέντε λεπτά αργότερα, ο
Ολιβέιρα μόνος απέναντι στον Βάλε
έκανε το σουτ με τον τερματοφύλακα
του Απόλλωνα να αποκρούει. Στο 54' ο
Άλβες έχασε ανεπανάληπτο τετ α τετ με

τον Βάλε, ο οποίος και πάλι έπεσε σωστά
και έδιωξε την μπάλα. 

Η Ανόρθωση συνέχισε να πιέζει την
αμυντική γραμμή του Απόλλωνα και να
φτιάχνει φάσεις για γκολ,  όμως δεν μπο-
ρούσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, χάρις
κυρίως στον εκπληκτικό Βάλε που ήταν
σε εξαιρετική βραδιά. Όπως στη φάση του
71', όταν ο Πορτογάλος τερματοφύλακας
απέκρουσε την κεφαλιά του Σεϊχού απο
κοντινή απόσταση, αλλά και στις καθυστε-
ρήσεις του αγώνα, στο πλασέ του Καμπρέρα. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κόπριβετς, Ερέρο, Σιβού,
Σάντος, Γκάμπριελ, Βίκτορ (64' Ράγιος),
Μίτροβιτς, Οικονομίδης, Καλό, Ολιβέιρα
(69' Καμπρέρα), Άλβες.
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Βάλε, Στυλιανού (46' Σέρ-
τζιο), Βασιλείου, Βινίσιους, Ρομπέρζ, Σακέτι,
Σαρδινέρο (75' Πίττας), Ντα Σίλβα, Πέδρο,
Παπουλής (52' Σεμέδο), Μάγκλιτσα.
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Μίτροβιτς, Καμπρέρα / Σε-
μέδο.

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής
Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην εν-
δεκάδα του Απόλλωνα. Ο Σαρδινέρο
αντικατέστησε τον Χαράλαμπο Κυριάκου,
που ένιωσε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια
της προθέρμανσης. 

Η «Κυρία» τη νίκη, ο Απόλλωνας την ουσία 
Η πολύ καλή χθες Ανόρθωση κέρδισε 1-0 τον μέτριο Απόλλωνα αλλά, με το
6-0 του πρώτου αγώνα, οι «κυανόλευκοι» έκλεισαν θέση για τις 24 Μαΐου

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

8' Καλό σουτ του Μίτροβιτς, η μπά-

λα πάνω από τα δοκάρια.

14' Σουτ του Βίκτορ, η μπάλα χτυ-

πά στο πόδι του Βινίσιους και απο-

μακρύνεται.

25' Πολύ καλό σουτ του Ολιβέιρα

πλάγια μέσα στην περιοχή, η μπάλα

έξω.

34' ΓΚΟΛ 1-0: Ο Καλό έκανε τη

συρτή σέντρα, η μπάλα πέρασε κά-

τω από τα πόδια του Άλβες και ο

Ολιβέιρα, με δυνατό διαγώνιο

σουτ, την έστειλε στα δίχτυα του

Βάλε.

38' Σουτ του Σαρδινέρο, έδιωξε σε

κόρνερ ο Σεϊχού.

45' Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλ-

λωνα. Ο Βινίσιους έκανε την κεφα-

λιά, όμως ο Σάντος απέκρουσε πά-

νω στη γραμμή.

46' Ο Άλβες με σουτ από καλή θέ-

ση στην περιοχή έστειλε την μπάλα

άουτ.

51' Μόνος ο Ολιβέιρα έκανε το

σουτ, όμως απέκρουσε ο Βάλε.

54' Μοναδική φάση για την Ανόρ-

θωση. Ο Άλβες χάνει ανεπανάλη-

πτο τετ α τετ, καθώς έδιωξε και πά-

λι ο Βάλε.

70' Ο Ράγιος πήγε να ξεγελάσει τον

Βάλε από το σημείο του κόρνερ, αλ-

λά απέκρουσε ο Πορτογάλος.

71' Ο Βάλε κάνει ακόμα μια σπου-

δαία απόκρουση σε κοντινή κεφα-

λιά του Σεϊχού.

75' Έπειτα από καλή εκτέλεση φά-

ουλ του Ράγιος, η μπάλα έφυγε λί-

γο πάνω από τα δοκάρια.

92' Νέα μεγάλη ευκαιρία για την

Ανόρθωση, με τον Καμπρέρα αυτήν

τη φορά, ο οποίος από ευνοϊκή θέ-

ση δεν μπόρεσε να νικήσει τον Βά-

λε που είπε νέο «όχι». 

Ο τεχνικός ης Ανόρθωσης Ρόνι Λέβι
παρέταξε την ομάδα του με τον Κό-
πριβετς κάτω απ' τα δοκάρια, τον
Γκάμπριελ στο δεξί άκρο της άμυνας
και τον Σάντος στο αριστερό και τους
Ερέρο και Σεχού στο κέντρο της άμυ-
νας. Αμυντικό χαφ τον Βίκτορ, λίγο
πιο μπροστά τούς Μίτροβιτς και Οι-
κονομίδη, στα «φτερά» τους Ολιβέιρα
και Καρλίτος και στην κορυφή της
επίθεσης τον Άλβες.

Η 11άδα 
της Ανόρθωσης 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νικόλας Νεοκλέους.
ΒΟΗΘΟΙ: Ανδρέας Π. Ανδρέου, Σάβ-
βα Γιώργος, Λόντιος Τράττου (4ος)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ανδρέας Ξάνθου.

Ο προπονητής του Απόλλωνα Σω-
φρόνης Αυγουστή έδωσε φανέλα
βασικού στους: Βάλε κάτω απο τα
δοκάρια, Στυλιανού δεξιά και Βασι-
λέιου αριστερά και Βινίσιους - Ρομ-
πέρζ στο κέντρο της άμυνας. Σακέτι
και Σαρδινέρο, ως αμυντικά χαφ, πιο
μπροστά σε πιο ελεύθερο ρόλο τον
Ντα Σίλβα, στα «φτερά» Πέδρο και
Παπουλής και στην κορυφή της επί-
θεσης τον Μάγκλιτσα.

Η 11άδα του
Απόλλωνα

Όλα ανοικτά αναφορικά με το μέλλον
του Ρόνι Λέβι στον πάγκο της Ανόρ-
θωσης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε
μετά το τέλος του αγώνα: «Η σεζόν τε-
λείωσε στη Λεμεσό, είμαι χαρούμενος
για τους παίκτες που σήμερα ήταν σο-
βαροί. Είχαμε δύσκολη εβδομάδα και
είναι καλό που κάναμε δυο νίκες. Ήρθα
σε μια δύσκολη στιγμή στην ομάδα,
που πάλευε ακόμα και για υποβιβασμό.
Θα σκεφτώ το μέλλον μου, μίλησα με
την οικογένειά μου. Έχω συμβόλαιο
με την Ανόρθωση, αλλά πρέπει να μι-
λήσουμε με τη διοίκηση. Να δούμε αν
μπορούμε να κάνουμε το βήμα παρα-
πάνω».

«Θα σκεφτώ το μέλλον μου»
Πολύ ικανοποιημένος ήταν ο Σωφρόνης
Αυγουστή από την πρόκριση της ομάδας
του στον τελικό του κυπέλλου: «Σε μεγάλο
βαθμό, το παιχνίδι κρίθηκε στο Τσίρειο.
Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους
παίκτες μου για την προσπάθεια σε πρω-
τάθλημα και κύπελλο. Αυτό που απομένει
είναι να  χαρίσουμε το τρόπαιο στους οπα-
δούς μας. Το θέλουμε τόσο εμείς, όσο και
αυτοί. Ήρθαμε εδώ να παίξουμε απλά και
χωρίς κάποια απώλεια. Η Ανόρθωση ήθελε
να βάλει ένα γρήγορο γκολ, αλλά εμείς
διαχειριστήκαμε το παιχνίδι πολύ σωστά
και πήραμε αυτό που θέλαμε. Εύχομαι
καλή συνέχεια στην Ανόρθωση. Η πρό-
κριση οφείλεται σε όλους στο 'Κολόσσι'».

«Η πρόκριση οφείλεται σε όλους»

Η σεζόν ολοκληρώθηκε χθες για

την Ανόρθωση, η οποία για άλλη

μια χρονιά έμεινε χωρίς κάποιον

τίτλο. Πλέον η προσοχή επικεντρώ-

νεται στη σημερινή ημέρα, που δεν

αποκλείεται να φέρει εξελίξεις. Ου-

σιαστικά από σήμερα θα αρχίσουν

να υλοποιούνται οι αποφάσεις που

έχουν παρθεί από τον Πρόεδρο Αν-

δρέα Παντελή και τους συνεργάτες

του και που αφορούν, κατ' αρχάς,

το μέλλον του Ρόνι Λέβι στον πάγ-

κο της ομάδας και, ακολούθως,

στους ποδοσφαιριστές που θα

δουν την πόρτα της εξόδου.   

Έπονται εξελίξεις
στην «Κυρία»
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Διεθνής φιλική νίκη της Εθνικής Ομάδας
των Παίδων επί της Βουλγαρίας σε
αγώνα που έγινε στη Σόφια. Το σκορ
ήταν 1-4 υπέρ της Εθνικής μας, η οποία
σκόραρε και τα τέσσερα τέρματα στο
δεύτερο ημίχρονο και ενώ είχε βρεθεί
πίσω στο σκορ στο 1ο ημίχρονο.

Ο Νικόλας Νεοκλέους συνέχισε το
σερί σκοραρίσματός του με την Εθνική
(είχε σκοράρει 4 φορές στο πρόσφατο
διεθνές τουρνουά στην Αρμενία) και με
δύο τέρματα, στο 41’ και στο 46’, μετέτρεψε
το 1-0 υπέρ της Βουλγαρίας σε 1-2 υπέρ
της Κύπρου στα πρώτα έξι λεπτά του β’
ημιχρόνου. Στο 56’ ο Χρίστος Βενιζέλος
πέτυχε το τρίτο τέρμα της Εθνικής μας,
για να διαμορφώσει το τελικό 1-4 ο Κων-
σταντίνος Γιωργαλλίδης στο 78’. 

Κύπρος (Α. Τσολάκης): Μιχάλης Κυ-
ριάκου (63’ Ανδρέας Χατζηγαβριήλ),
Μάριος Γεωργίου (57’ Κωνσταντίνος
Γεωργαλλίδης), Αναστάσιος Χαραλάμ-
πους (41’ Νικόλας Γεωργίου), Λούκας
Καλογήρου, Στέλιος Ανδρέου, Νικόλας
Νεοκλέους (68’ Ιωάννης Χατζηγιάννης),
Χαράλαμπος Χαραλάμπους (41’ Ευάγ-
γελος Ανδρέου), Χρίστος Βενιζέλος (56’
Χαράλαμπος Μιραλλάης), Παρασκευάς
Ορφανίδης (57’ Ανδρέας Κόκκινος), Χα-
ράλαμπος Μελαναρκιτης (63’ Χρίστος
Ρωή Χρυσοστόμου), Ηρόδοτος Χριστο-
δούλου (68’ Νικόλας Κωνσταντίνου)

Ήττα για τις Νεάνιδες

Σε φιλικό αγώνα, που έγινε χθες το
απόγευμα στο γήπεδο του ΘΟΪ στη Λα-
κατάμεια, η Εθνική Ομάδα Νεανίδων
U-19 έχασε με 3-0 από την αντίστοιχη
ομάδα της Ελλάδος.

Αγώνες ένταξης ΣΤΟΚ
Πραγματοποιήθηκαν χθες οι αγώνες για
την προκριματική φάση του πρωταθλή-
ματος Ένταξης ΣΤΟΚ

Συνοπτικά τ’ αποτελέσματα:

ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρ. Σκυλλούρας - ΑΕ Τραχ 2-0

ΕΛΗΑ Λυθρ. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Λυθρ 1-0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουττ. - ΠΡΟΟΔΟΣ Καϊμακλ 5-1

Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ Τερσ 1-0

ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - ΑΛΚΗ Ψευδά 1-2

ΠΡΟΟΔΟΣ Καλιανών - Ε.Ν. Αγ. Αναργύρων 3-0

Ε. ΠΑΛΛ. Αγ. Τριμιθιάς - Κ.Ν. Αγ. Νικολάου 3-1

ΟΡΦΕΑΣ Λευκωσίας - ΑΠΕΠ Πελενδρίου (δεν

πραγματοποιήθηκε)

Νίκη για την Εθνική Παίδων 
Επικράτησε στη Σόφια της Βουλγαρίας με 1-4

ΕΡΜΗΣ

Κατερίνα�Φραντζή

Από το περασμένο Σάββατο, ο Ερμής
βρίσκεται «αγκαλιά» με την πρώτη θέση
στον β’ όμιλο του πρωταθλήματος Cyta
και στον επικείμενο αγώνα με τη Νέα
Σαλαμίνα έχει την ευκαιρία να σφραγίσει
και μαθηματικά την πρωτιά. Η ομάδα
του Κάρλος Κορμπρεράν θα φιλοξενήσει
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» τους
«ερυθρόλευκους» της Αμμοχώστου και
θέλει το θετικό αποτέλεσμα που θα βάλει
στα ταμεία του συλλόγου το πριμ της
ΚΟΠ, το οποίο ανέρχεται στις 50 χιλιάδες
ευρώ. Το κλίμα στις τάξεις των «φτερο-
πόδαρων» είναι πολύ καλό μετά τη νίκη
επί της Καρμιώτισσας και ευελπιστούν

πως θα καταφέρουν να «κολλήσουν»
διαδοχικές νίκες.   

Σε μία χρονιά κατά την οποία η ομάδα
της Αραδίππου πέρασε από χίλια… κύ-
ματα, η κατάληψη της πρώτης θέσης
στον β‘ όμιλο αποτελεί το ελάχιστο, δυνατό,
κέρδος. Ο Ερμής απέτυχε να εκπληρώσει
τις προσδοκίες που υπήρχαν στο ξεκί-
νημα της περιόδου και η πρώτη θέση
θα αποτελέσει το βάλσαμο στις ανοικτές
«πληγές» του. Ο πήχης των απαιτήσεων
για τη νέα χρονιά έχει τοποθετηθεί πολύ
ψηλότερα από τη διοίκηση, η οποία αρ-
χίζει δειλά δειλά να σχεδιάζει την ομάδα
της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μετά
τη μαθηματική επίτευξη του στόχου της
θα αρχίσει να κινείται εντονότερα για τη
νέα χρονιά ξεκαθαρίζοντας, αρχικά, τις
εκκρεμότητες με το υφιστάμενο ρόστερ.   

«Βάλσαμο» η πρώτη θέση

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Ε
κτός έδρας καλείται να δώσει

τον πιο σημαντικό μέχρι σή-
μερα αγώνα στη χρονιά μα-
κριά απ’ το γήπεδό της. Κα-
λείται να κάνει το διπλό νο9,

που θα τις αυξήσει τις πιθανότητες για το
πρωτάθλημα. Κοιτώντας τον γενικό της
απολογισμό μακριά από το ΓΣΖ και την
«Αρένα» καταγράφουμε 8 νίκες, 5 ισο-
παλίες και 3 ήττες. Δηλαδή η ΑΕΚ κερδίζει
ένα στα δύο της παιχνίδια εκτός έδρας.
Και σίγουρα δεν χάνει εύκολα. Ο απο-
λογισμός κρίνεται πολύ καλός. Είναι ο
3ος καλύτερος στο πρωτάθλημα, καθώς
καλύτερο απολογισμό έχουν μόνο ΑΠΟ-
ΕΛ και Απόλλων. Υπάρχουν, όμως, πολλές
παράμετροι της γενικής επίδοσης, πέραν
της μεγάλης εικόνας. Και βάσει αυτών η
ομάδα της Λάρνακας έχει την ικανότητα
να ανταποκριθεί και από στατιστικής
πλευράς, ειδικά αν επανέλθει σε επιδόσεις
που είχε στο πρώτο μισό της χρονιάς. 

Τα ντέρμπι
Με τις ομάδες τις εξάδας, η ΑΕΚ έχει
αγωνιστεί εκτός έδρας οκτώ φορές. Κα-
τάφερε να κερδίσει τις τρεις (Απόλλωνα,
Ανόρθωση, Ομόνοια). Έφερε δύο ισο-
παλίες (ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ) και έχασε τρεις
φορές (Απόλλωνα, ΑΕΛ και Ομόνοια).
Κοινώς έχει ισορροπία, ούτε πλην, ούτε
συν. Αν αυτός ο απολογισμός είναι θετικός
ή όχι, θα φανεί. Δεν είναι πάντως αρνη-
τικός. Πρέπει να πούμε όμως και κάτι
σημαντικό. Έχασε βαθμούς εκεί που
τους κρατούσε στο χέρι. Στο «Τσίρειο»
με τον Απόλλωνα και δύο φορές με την
ΑΕΛ στη Λεμεσό. Στο ΓΣΠ σε τρεις εξό-
δους έχει την απόλυτη ισορροπία. Μία
νίκη, μία ισοπαλία, μία ήττα και απολο-
γισμό τερμάτων 4-4. 

Σταδιακά, δυσκολεύεται
Είναι απόλυτα φυσιολογικό από την
αρχή των πλέι-οφ, ο βαθμός δυσκολίας
της κάθε εξόδου να μεγαλώνει. Αν πά-
ρουμε όλη τη χρονιά θα δούμε πως οι

επιδόσεις της εκτός έδρας χωρίζονται
σε δύο στάδια. Ξεκίνησε φουριόζα, έχον-
τας τέσσερεις νίκες σε ισάριθμες εξόδους.
Στην 5η της εκτός έδρας αναμέτρηση
έχασε για 1η φορά. Στα μισά (8 αγώνες)
πέτυχε 5 νίκες, είχε δύο ισοπαλίες και
μία ήττα. Στα υπόλοιπα οκτώ η απόδοσή
της έπεσε. Κέρδισε τρεις φορές (Ανόρ-
θωση, Ερμή, Ομόνοια), έφερε τρεις ισο-
παλίες και έχασε δύο φορές. 

Ο απολογισμός τερμάτων 
Είναι πολύ καλός, αλλά και πάλι χωρί-

ζεται σε δύο περιόδους. Συνολικά πέτυχε
μεν 27 γκολ, σχεδόν 1,7 ανά αγώνα,
δέχεται δε ακριβώς ένα σε κάθε παιχνίδι.
Στην αρχή, όταν έκανε το τέσσερα στα
τέσσερα εκτός έδρας, είχε απολογισμό
10-2 και μέχρι τους μισούς αγώνες
μακριά από το γήπεδό της 16-5. Στους
υπόλοιπους οκτώ αγώνες ο απολογι-
σμός ήταν 11-11. 

Οι σκόρερ
Η επιστροφή Τρισκόφσκι είναι ό,τι κα-
λύτερο. Ο Σκοπιανός άσος είναι με δια-

φορά το 1ο κανόνι της ομάδας εκτός
έδρας με 8 τέρματα. Μακράν 2ος με
τέσσερα τέρματα ο Ακοράν και ακολουθεί
με τρία ο Φλοριάν. Συνολικά 11 παίκτες
της ΑΕΚ σκόραραν εκτός, ένας εξ αυτών
έχει αποχωρήσει (Άλβες με τρία τέρματα).
Δις εκτός έδρας σκόραρε ο Χαραλαμπί-
δης και από μία οι Γκαρίδο, Μπόλιεβιτς,
Μόισοφ, Τέτε, Χέβελ και Τρουγιόλς. Ένα
τέρμα προήλθε από αυτογκόλ. 

Μπήκαν σε ρυθμό
Η προετοιμασία ξεκίνησε χθες μετά

το διήμερο ρεπό. Πέραν από την επι-
στροφή Τρισκόφσκι, στο πλάνο μπαίνει
και ο Λαμπάν που εξέτισε επίσης την
ποινή τιμωρίας. Οι επιστροφές πιθα-
νότατα θα φέρουν και αλλαγές στην
11άδα, αφού είναι δύο παίκτες με τε-
ράστια εμπειρία και ικανότητα σε τέτοια
παιχνίδια. Η απουσία του Τομάς είναι
πάντως σημαντική, αφού μπορεί να
μην έχει φτάσει τα πραγματικά επίπεδα
της απόδοσής του, θα ήταν όμως μία
σπουδαία επιλογή στη στρατηγική του
παιχνιδιού. 

Η εκτός έδρας σκιαγράφηση της ΑΕΚ
Πολύ καλός ο απολογισμός μακριά απ’ το γήπεδό της, αλλά όχι ιδιαίτερα σταθερός. Σημαντικός ο πλουραλισμός στα γκολ
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ΟΜΟΝΟΙΑ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ�ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Είναι ικανή η Ομόνοια να αντιστρέψει την
κατάσταση, αγωνιστική και βαθμολογική,
και να πάρει το εισιτήριο για την Ευρώπη;
Σε μεγάλο βαθμό η απάντηση θα δοθεί
την Κυριακή στο «Τσίρειο», σε άλλο ένα
δύσκολο τεστ με αντίπαλο τον Απόλλωνα.
Σίγουρα, τα δεδομένα και οι συγκυρίες
δεν είναι με το μέρος των «πρασίνων» και
συνεπώς οφείλουν πρωτίστως στους εαυ-
τούς τους και κατόπιν στην ομάδα, στην
ιστορία και στον κόσμο της, να αλλάξουν
τη μοίρα τους και με ένα καλύτερο αγωνι-
στικό πρόσωπο να κλείσουν τη σεζόν υπό
τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να
διεκδικήσουν με πάθος την έξοδο στην
Ευρώπη. Μια νίκη επί του Απόλλωνα
την Κυριακή στη Λεμεσό, είναι δυνατό να
αλλάξει άρδην τα δεδομένα, καθώς θα
προσδώσει στην Ομόνοια την απαιτούμενη
δυναμική και ψυχολογία για να τρέξει να
προλάβει το τρένο της Ευρώπης. 

Προετοιμασία μετ’ εμποδίων
Η προετοιμασία της Ομόνοιας για τη δύ-
σκολη έξοδο κόντρα στον Απόλλωνα συ-
νεχίζεται μετ’ εμποδίων, καθώς προέκυψαν
αρκετά προβλήματα από το τελευταίο
παιχνίδι με την Ανόρθωση. Ο Χριστοφή,
που δεν πρόλαβε να αγωνιστεί στο «Αν-
τώνης Παπαδόπουλος», λόγω ενοχλή-
σεων στους κοιλιακούς, θα δοκιμάσει να
ανεβάσει ρυθμούς στις τελευταίες προ-
πονήσεις, ώστε να προλάβει το παιχνίδι
της Κυριακής με τον Απόλλωνα. Και
είναι αποδεδειγμένο ότι με τον Χριστοφή,
η Ομόνοια έχει μιαν άλλη δυναμική, και
ασφαλώς ενδεχόμενη ετοιμότητα του Κύ-

πριου διεθνούς επιθετικού θα την ενι-
σχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, τόσο αγω-
νιστικά όσο και ψυχολογικά. Μοιρασμένες

είναι και οι πιθανότητες του Σοϊλέδη να
προλάβει το παιχνίδι με τον Απόλλωνα.
Ο Ελλαδίτης ακραίος αμυντικός ταλαι-

πωρείται από μυϊκό τραυματισμό και
επίσης θα δοκιμάσει να αυξήσει ρυθμούς
στις επόμενες προπονήσεις. Από την

άλλη, οι τραυματισμοί των Δημητρίου
και Κύπρου είναι περισσότερο σοβαροί
και πολύ δύσκολα θα προλάβουν να δώ-
σουν το «παρών» τους στο «Τσίρειο».
Είναι και γι’ αυτόν τον λόγο, πολύ ση-
μαντικό, να προλάβει να αποθεραπευτεί
ο Χριστοφή και να πάρει φανέλα βασικού
στο δεξί άκρο της επίθεσης. Σίγουρα
εκτός θα είναι ο Άρνασον λόγω καρτών.  

Το «στοίχημα» για του χρόνου
Όπως ήταν αναμενόμενο, η επιστροφή
του Πάμπου Χριστοδούλου στην Κύπρο
από το «μετεγγραφικό σαφάρι» που
έκανε, άρχισε μια παραφιλολογία για τις
κινήσεις που θα γίνουν στον προγραμ-
ματισμό της Ομόνοιας. Για την ώρα
τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα,
πέραν του ότι ο νέος προπονητής της
ομάδας έχει εντοπίσει κάποιες αξιόλογες
περιπτώσεις παικτών και θα ενημερώσει
σχετικά τον πρόεδρο του Συλλόγου Αν-
τώνη Τζιωνή. Βεβαίως, η συζήτηση δεν
πρόκειται να περιοριστεί μόνο σε παίκτες
που είδε στο εξωτερικό ο Πάμπος Χρι-
στοδούλου, αλλά και σε κάποιες περι-
πτώσεις παικτών από το κυπριακό πρω-
τάθλημα, που πιστεύεται ότι μπορούν
να ανεβάσουν επίπεδο την Ομόνοια.
Είναι πασιφανές ότι το «στοίχημα» διοί-
κησης και Πάμπου είναι πολύ μεγάλο
για την επόμενη σεζόν, καθώς το φετινό
ρόστερ παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες
και θα πρέπει να γίνει σωστή δουλειά
και πολύ προσεκτικές κινήσεις. Είναι
δεδομένο ότι θα αποχωρήσουν παίκτες
από το υφιστάμενο ρόστερ, αλλά για την
ώρα δεν γίνεται μια τέτοια συζήτηση.
Όλοι είναι επικεντρωμένοι στον στόχο
της Ευρώπης και στα τρία τελευταία παι-
χνίδια της σεζόν. 

Είναι ικανή να ορίσει τη μοίρας της;
Με τρεις νίκες βγαίνει Ευρώπη, αλλά θέλει τεράστια βελτίωση

ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Π
ροσπαθούν να μην επη-

ρεάζονται από τη γενική
μετεγγραφολογία που έχει
γίνει έντονη τις τελευταίες
ημέρες στην ΑΕΛ και προ-

ετοιμάζονται για τον αγώνα της Δευτέρας
με την Ανόρθωση. Η Ευρώπη μπορεί
να είναι κοντά, όμως ακόμα δεν έχει
εξασφαλιστεί, γι’ αυτό ο στόχος των «κι-
τρίνων» της Λεμεσού είναι να κερδίσουν
την Ανόρθωση ώστε να φθάσουν ακόμα
ένα βήμα πιο κοντά. Ο Μπρούνο Μπαλ-
ταζάρ περιμένει από τους ποδοσφαιριστές
του να επιστρέψουν τη Δευτέρα στις
καλές εμφανίσεις και να αποδείξουν ότι
η παρουσία τους την περασμένη Κυριακή
ήταν απλά μια κακή παρένθεση, που
δεν μπορεί να βγάλει την ομάδα εκτός
τροχιάς στόχου. Ο Πορτογάλος τεχνικός
έχει τονίσει στους παίκτες του ότι πρέπει
στα τελευταία παιγνίδια της χρονιάς να
δείξουν καλό αγωνιστικό πρόσωπο, έτσι
ώστε η τελευταία γεύση που θα αφήσουν
στους οπαδούς της ομάδας να είναι γλυ-
κιά. Οι πολλές επιστροφές, σε σχέση με
τον τελευταίο αγώνα, κάνουν τον τεχνικό
ηγέτη της ΑΕΛ να νιώθει πολύ καλύτερα,
αφού θα μπορέσει να καταστρώσει τα
πλάνα του χωρίς πονοκεφάλους. Παίκτες
όπως οι Αϊρόσα, Λαφράνς, Αρουαμπα-
ρένα και Μέσκα είναι πολύ σημαντικές
μονάδες για τη λεμεσιανή ομάδα και το
γεγονός ότι θα βρίσκονται ξανά στη διά-
θεσή του τον αφήνει πολύ ικανοποιημένο. 

Σιγά - σιγά θα ξεκινήσει να δουλεύει
μαζί με τους παίκτες του στο πλάνο που
θα ακολουθήσουν τη Δευτέρα για να
πετύχουν τη δεύτερή τους νίκη σε βάρος

της ομάδας της Αμμοχώστου στη β’ φάση
του πρωταθλήματος. Μια νίκη που αν
έρθει -και συνδυαστεί και με απώλειες
της Ομόνοιας- θα σιγουρέψει σε μεγάλο

βαθμό την έξοδο στην Ευρώπη. Αυτό
που θέλει ο κ. Μπαλταζάρ είναι οι παίκτες
του σε καμιά περίπτωση να μην υποτι-
μήσουν τον αγώνα της Δευτέρας, θεω-

ρώντας ότι θα έχουν εύκολο έργο. Η
Ανόρθωση φέτος, αν και δεν είναι στα
καλύτερά της, έκανε πολλές ζημιές και
γι‘ αυτό περιμένει από τους παίκτες του

να αντιμετωπίσουν με την πάσα σοβα-
ρότητα την αναμέτρηση της Δευτέρας.
Φυσικά ξέρει ο τεχνικός της ΑΕΛ ότι το
αποτέλεσμα της αναμέτρησης θα εξαρ-
τηθεί αποκλειστικά από τους δικούς του
ποδοσφαιριστές και από το πόσο καλά
θα αγωνιστούν. 

Προγραμματισμός
Η διαφαινόμενη έξοδος στην Ευρώπη
αναγκάζει τον κ. Μπαλταζάρ και τη διοί-
κηση να τρέχουν μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας το κεφάλαιο προγραμ-
ματισμός. Και αυτό γιατί το πρώτο ευ-
ρωπαϊκό παιγνίδι θα διεξαχθεί στις 29
Ιουνίου, κι αυτό σημαίνει ότι πολύ σύν-
τομα θα πρέπει να ετοιμαστεί η ομάδα
της νέας περιόδου αφού αρχές Ιουνίου
θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία.
Προτεραιότητα έχει δοθεί στο κεφάλαιο
ανανεώσεις, όμως ήδη γίνονται και επα-
φές με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται
στο εξωτερικό και ενδιαφέρουν τον προ-
πονητή της ΑΕΛ. Είναι λογικό ότι το κε-
φάλαιο προγραμματισμός θα εντατικο-
ποιηθεί όταν ξεκαθαρίσει και μαθηματικά
αν η λεμεσιανή ομάδα έχει εξασφαλίσει
ευρωπαϊκό εισιτήριο. 

«Άνοιγμα» Σοφοκλέους
Σε μιαν άλλη εξέλιξη, όπως έγινε γνωστό,
ο Πρόεδρος της ΑΕΛ Αντρέας Σοφο-
κλέους έκανε νέα προσπάθεια προσέγ-
γισης επιφανών ΑΕΛιστών. Σύμφωνα,
λοιπόν, με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Πρό-
εδρος της ΑΕΛ έστειλε επιστολή εδώ
και δέκα μέρες ζητώντας βοήθεια με τη
συμμετοχή τους στα της ποδοσφαιρικής
εταιρείας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ζητά
καμία βοήθεια στο οικονομικό κομμάτι.
Προς το παρόν, ανταπόκριση υπήρξε
μόνο από έναν φίλο της ομάδας. 

Η παρένθεση που πρέπει να κλείσει
Βελτιωμένους και απόλυτα συγκεντρωμένους θέλει τους παίκτες του ο Μπαλταζάρ
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ΡΟΜΑ

«Πατάει» ήδη στα 40 και, παρά τη θέληση
και την ανιδιοτελή αγάπη του για την
μπάλα, κάπου εδώ έφτασε το τέλος της
απίστευτης ποδοσφαιρικής καριέρας για
έναν από τους τελευταίους των... Μοϊκα-
νών. Ο λόγος για τον Φραντσέσκο Τότι,
τον αγαπημένο ποδοσφαιριστή των φι-
λάθλων της Ρόμα, ο οποίος χαίρει ιδιαί-
τερης εκτίμησης από τους απανταχού
ποδοσφαιρόφιλους.

Την είδηση για την αποχώρηση του
εμβληματικού αρχηγού των «τζαλορόσι»
έδωσε στη δημοσιότητα ο νέος τεχνικός
διευθυντής των «Ρωμαίων» (Μόντσι)
κατά την επίσημη παρουσίασή του. «Ξέ-
ρω ότι είναι η τελευταία χρονιά του Τότι.
Ήδη υπάρχει συμφωνία με τη διοίκηση,
προκειμένου να αναλάβει θέση στην

ομάδα», δήλωσε ο Ισπανός παράγοντας,
στον οποίο οφείλεται η εντυπωσιακή
«αναγέννηση» και η φανταστική πορεία
της Σεβίλης τα τελευταία χρόνια.

Ένας από τους θρύλους του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου, ο Φραντσέσκο Τότι, γεν-
νήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1976
στη Ρώμη. Εξαιρετικός μέσος με ιδιαίτερη
ευχέρεια στο σκοράρισμα, αποτέλεσε επί
σειρά ετών -και δικαίως- τον εμβληματικό
αρχηγό της Ρόμα, καθώς δεν έχει φορέσει
άλλη φανέλα (σ.σ. μετρά 650 αγώνες με
την πρώτη ομάδα και 761 συνολικά). Πρό-
σφατα έγινε ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία
του Καμπιονάτο που έχει σημειώσει 300
γκολ για λογαριασμό μίας ομάδας, ενώ
στην «σκουάντρα ατζούρα» μετρά 58 συμ-
μετοχές κι εννέα τέρματα. Μεταξύ άλλων,
έχει κατακτήσει το Μουντιάλ του 2006, το
EURO του 1996 των Ελπίδων, ένα Καμ-
πιονάτο και δύο Κύπελλα Ιταλίας.

Μόντσι: «Είναι η τελευταία χρονιά του Τότι» 

Σε νέες περιπέτειες μπήκε ο Ηρακλής
και η παραμονή του στη Super League
καθίσταται αμφίβολη, καθώς η διοργα-
νώτρια Αρχή αφαίρεσε από τον «Γηραιό»
6 βαθμούς. Η απόφαση ελήφθη από το

Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ επειδή
η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν εξόφλησε,
στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα,
τους ποδοσφαιριστές Αντωνίου και
Μπλέτσα. Πάντως, αν ο Ηρακλής εξο-

φλήσει τους παίκτες εντός του χρονικού
ορίου που προβλέπεται στον Κανονισμό
Ιδιότητας και Μετεγγραφών, η Super
League θα επιστρέψει τους έξι βαθμούς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο ατζέντης του Όσκαρ Καρντόσο, Πέδρο
Αλδάβε, υποστήριξε ότι στόχος τού  Πα-
ραγουανού φορ του Ολυμπιακού είναι
να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Το συμβόλαιο του Όσκαρ Καρντόσο
με τον Ολυμπιακό λήγει στο τέλος της
τρέχουσας σεζόν και ο “Τακουάρα” θέλει
να επιστρέψει στην πατρίδα του, Παρα-
γουάη, για την επόμενη όπως δήλωσε ο
ατζέντης του, Πέδρο Αλδάβε.

«Τελειώνει το συμβόλαιό του και θέλει
να παίξει στην Παραγουάη. Θα δούμε τι
θα συμβεί. Υπάρχουν τέσσερεις ομάδες,
στις οποίες μπορεί να παίξει ο “Τακουάρα”.
Θα είναι στην Ασουνσιόν σε δέκα ημέρες»,
υποστήριξε ο Πέδρο Αλδάβε.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χειμερινή
μετεγγραφική περίοδο, η Λιμπερτάδ εν-
διαφέρθηκε για τον Παραγουανό φορ
του Ολυμπιακού, ωστόσο οποιαδήποτε
προσέγγιση κατέστη αδύνατη λόγω της

συμβολαιακής του δέσμευσης με τους
“ερυθρόλευκους”.

Ο Καρντόσο ξεκίνησε την καριέρα
του από την 3 de Febrero το 2003 και τη
διετία 2004-06 αγωνίστηκε με τη φανέλα

της Νασιονάλ Ασουνσιόν. Έκτοτε αγω-
νίζεται μακριά από την πατρίδα του, σε
Αργεντινή (Νιούελς), Πορτογαλία (Μπεν-
φίκα), Τουρκία (Τράμπζονσπορ) και Ελ-
λάδα (Ολυμπιακός).

Αφαίρεση έξι βαθμών από τον Ηρακλή 

«Θέλει να επιστρέψει στην Παραγουάη ο Καρντόσο»

Ο Άγιαξ θα είναι η πρώτη ομάδα που,
εκτός θαύματος, θα διεκδικήσει το τρόπαιο
του Europa League της τρέχουσας περιό-
δου. Στον πρώτο ημιτελικό της διοργά-
νωσης, που έγινε στο «Άμστερνταμ Αρίνα»
και είχε τρομερό ρυθμό και πάρα πολλές
ευκαιρίες εκατέρωθεν, η ομάδα του Μπος
συνέτριψε με 4-1 τη Λιόν με σκόρερ τους
Τραορέ (25΄,71΄), Ντόλμπεργκ (34΄) και
Γιουνές (49΄) -για τη Λιόν σκόραρε ο
Βαλμπουενά στο 66ο λεπτό- και πλέον
σκέφτεται δικαιολογημένα τον/την αντίπαλό
της στον τελικό της 24ης Μαΐου στο

«Friends Arεna» της Στοκχόλμης. Η ρεβάνς
θα διεξαχθεί στις 11 Μαΐου στην έδρα
των «λιονέ», που στο συγκεκριμένο ματς
ήταν απογοητευτικοί στα αμυντικά τους
καθήκοντα και χάρις στον κορυφαίο τους
παίκτη -τον γκολκίπερ Λόπες- γλύτωσαν
από... ιστορικό διασυρμό.
ΑΓΙΑΞ: Ονανά, Τέτε, Ντάβινσον Σάντσες,
Ντε Λιχτ, Ρίντεβαλντ, Σένε (72’ Φαν ντε
Μπικ), Κλάασεν, Ζιγές, Μπερτράν Τρα-
ορέ, Γιουνές (79’ Κλάιφερτ), Ντόλμπεργκ
(88’ Νταβίντ Νέρες).
ΛΙΟΝ: Άντονι Λόπες, Ζαλέ (69’ Ραφαέλ),

Ενκουλού, Ντιακαμπί, Μορέλ, Τουσάρ
(58’ Γκεζάλ), Γκοναλόν, Τολισό, Κορνέ
(76‘ Λακαζέτ), Βαλμπουενά, Φεκίρ.

Απόψε (22:05) Θέλτα - Μάντσεστερ 
Για πρώτη φορά στην Ιστορία τους

θα αναμετρηθούν απόψε (22:05) η Θέλτα
και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τέσσερεις
επιστροφές μετρά η Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ. Οι Φιλ Τζόουνς, Κρις Σμόλινγκ,
Πολ Πογκμπά και Ερικ Μπαϊγί γυμνά-
στηκαν κανονικά και ο Ζοζέ Μουρίνιο
είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος
από αυτή την εξέλιξη.

Με το ένα πόδι στον τελικό ο Άγιαξ 
Συνέτριψε με 4-1 τη Λιόν

«Π
έταξε έξω» την

Μπαρσελόνα με
άνεση, οπότε το 2-
0 της Γιουβέντους
στο «Λουί Ντε»

απέναντι στη Μονακό ήταν λίγο πολύ...
αναμενόμενο. Η «βέκια σινιόρα» ήταν η
μεγάλη νικήτρια στον δεύτερο χρονικά
ημιτελικό του Champions League και
με δεδομένο ότι η ρεβάνς θα διεξαχθεί
στο Τορίνο (9/05) μπορεί από τώρα να
σκέφτεται τον τελικό του Κάρντιφ (3/06)
και τη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα είναι
εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου η αν-
τίπαλός της για το ευρωπαϊκό «στέμμα»
μετά το 3-0 επί της Ατλέτικο.

Η «βέκια σινιόρα» είχε σε μεγάλη
βραδιά τους Ντάνι Άλβες και Γκονσάλο
Ιγκουαΐν. Ο Βραζιλιάνος «σέρβιρε» δύο
φορές (29’, 59’) και ο Αργεντινός δεινός
σκόρερ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα
ισάριθμες. Ήταν μόλις η 2η νίκη της «Γι-
ούβε» επί συνόλου 12 ημιτελικών που
έδωσε μακριά από την Ιταλία. Η ομάδα
του Λεονάρντο Ζαρντίμ βρήκε απέναντί
της ένα απροσπέλαστο ανθρώπινο τείχος
και ηττήθηκε μετά από 13 συνεχόμενους
νικηφόρους αγώνες στο «σπίτι» της. Παρ’
όλα αυτά απείλησε δύο φορές με τον
Εμπαπέ και μία με τον Φαλκάο, ωστόσο,

εκεί που χρειάστηκε ο 39χρονος Μπου-
φόν έδειξε την κλάση του.
ΜΟΝΑΚΟ (Λεονάρντο Ζαρντίμ): Σούμ-

πασιτς, Φαμπίνιο, Τζέμερσον, Ντιράρ,
Φαλκάο, Σίλβα (82’ Τουρέ), Μπακαγιόκο
(66’ Μουτίνιο), Σιντιμπέ, Γκλικ, Λεμάρ

(67’ Ζερμέν), Εμπαπέ.
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι):

Μπουφόν, Κιελίνι, Πιάνιτς (89’ Λεμινά),

Μαρκίσιο (81’ Ρινκόν), Ιγκουαΐν (77’
Κουαντράντο), Σάντρο, Μπαρτσάλι, Μάν-
τζουκιτς, Μπονούτσι, Ντιμπάλα, Άλβες.

Ιγκουαΐν εσύ σούπερ σταρ!
Ο Αργεντινός σκόραρε δις και οδήγησε τη Γιουβέντους σε σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Μονακό 
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