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Χωρίς τυμπανοκρουσίες

Δουλεύουν πλέον αθόρυβα και
μεθοδικά και, παράλληλα με τις

αγωνιστικές υποχρεώσεις, η
διοίκηση δίνει μεγάλη έμφαση

στον προγραμματισμό.
ΑΠΟΕΛ » 36

Καντέ ο πρώτος 

Ο 26χρονος ακραίος αμυντικός
από τη Γουινέα-Μπισάου

Μαμαντού Καντέ βρίσκεται στην
Κύπρο για τις απαραίτητες ιατρικές

εξετάσεις και τις τελικές επαφές.
ΟΜΟΝΟΙΑ » 36

Χωρίς εννέα με «Κυρία»

Με πολλά εμπόδια προετοιμάζει
την ομάδα του ο Σωφρόνης
Αυγουστή, αφού ούτε λίγο 
ούτε πολύ δεν υπολογίζει 
σε εννέα ποδοσφαιριστές. 

ΑΠΟΛΛΩΝ » 35

Όσο ζει ελπίζει 

Μειώθηκαν οι ελπίδες της
διεκδίκησης του τίτλου, όμως
απομένουν δυο αγωνιστικές 

και μαθηματικά ακόμη 
τίποτα δεν τελείωσε. 

ΑΕΚ » 38

Ανδρέας Παντελή και Ρόνι Λέβι έδωσαν τα χέρια, με τον Ισραηλινό τεχνικό να συνεχίζει και τη νέα περίοδο στην τεχνική ηγεσία 
της Ανόρθωσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα και πλέον η προσοχή στρέφεται εξολοκλήρου στον προγραμματισμό, 

ώστε η ομάδα τη νέα περίοδο να έχει πρωταγωνιστικούς στόχους και να διεκδικήσει, τουλάχιστον, την έξοδό της στην Ευρώπη. 
ΑΝΟΡΘΩΣΗ » 37

ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΠΛΕΥΣΗΣ
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Στις εκλογές που έγιναν χθες στη Σεούλ,
όπου πραγματοποιείται το ετήσιο συνέ-
δριο της Παγκόσμιας Ένωσης Αθλητικών
συντακτών, της AIPS ο Γενικός Γραμ-
ματέας της ΕΑΚ κατάφερε να εκλεγεί
μετά από ψηφοφορία, μέλος του Δ.Σ. της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρος εκλέ-
γηκε χωρίς ανθυποψήφιο ο Τσαρλς Κα-
μεζούλι από τη Μάλτα που αντικαθιστά
τον Γ. Δάρα που αποχώρησε και διεκδικεί
θέση αντιπροέδρου στην AIPS. Μέλος
εκλέγηκε και ο Σ. Τριανταφύλλου, Πρό-

εδρος του ΠΣΑΤ.
Το συνέδριο της AIPS άρχισε, χθες,

και θα ολοκληρωθεί αύριο Παρασκευή
με εκλογή νέου Δ.Σ. με τον Ιταλό Τζιάνι
Μέρλο, να παραμένει στη θέση του προ-
έδρου χωρίς ανθυποψήφιο. Στο συνέδριο
λαμβάνουν μέρος πάνω από 200 αθλη-
τικοί συντάκτες, εκπρόσωποι των Ενώσεων
αθλητικών συντακτών από όλο τον πλα-
νήτη. Την ΕΑΚ εκπροσωπούν ο Πρόεδρός
της Παναγιώτης Φελλούκας και ο Γενικός
της Γραμματέας, Μιχάλης Γαβριηλίδης.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Μετά τις δυο πρώτες νίκες που πέτυχε
στο πρωτάθλημα του κόμπακ, ο διε-
θνής σκοπευτής του Σκοπευτικού
Ομίλου Λάρνακας Κωνσταντίνος Αρι-
στοφάνους πέτυχε και την πρώτη του
νίκη στο πρωτάθλημα του σπόρτιγκ!
Συγκεκριμένα, ο Λαρνακέας σκοπευ-
τής κέρδισε τον αγώνα σπόρτιγκ για
το «Κύπελλο Λευκωσίας», που ήταν
ο τρίτος του φετινού Παγκυπρίου
Πρωταθλήματος Σκοποβολής ΟΠΑΠ.
Διοργανωτής του αγώνα, που έγινε
την περασμένη Κυριακή στο Ολυμ-
πιακό Σκοπευτήριο στα Λατσιά, ήταν
η Σκοπευτική Οργάνωση Λευκωσίας
και τον αθλοθέτησε η EUROBANK
CYPRUS. 

Για να φθάσει στη νίκη ο Αριστο-
φάνους δεν στάθηκαν αρκετοί οι 100

δίσκοι του κανονικού αγώνα, στον
οποίο είχε 93 εύστοχες βολές, αφού
93/100 πέτυχε και ο συναθλητής του
στο ΣΚΟΛΑΡ Γιώργος Θεοκλή. Οι
δυο σκοπευτές οδηγήθηκαν σε αγώνα
«ξαφνικού θανάτου», στον οποίο ο
Κωνσταντίνος Αριστοφάνους εξασφά-
λισε την πρώτη θέση με 9/10 έναντι
8/10 του αντιπάλου του. Ο Γιώργος
Θεοκλή, πέραν από τη δεύτερη θέση
στη γενική κατάταξη, με το 93/100
εξασφάλισε και την πρώτη θέση στη
Δ’ κατηγορία. Στη Β’ κατηγορία νικητής
ανεδείχθη ο Λουκάς Βαρνάβα της
ΣΚΟΛΕΥ με 91/100 και στη Γ’ κατη-
γορία ο Άθως Σταυρινού της Σκοπευ-
τικής Ένωσης Λεμεσού με 86/100.

Νικητής ο Αριστοφάνους 

Οι δυο «μονομάχοι» του μπαράζ

Κωνσταντίνος Αριστοφάνους 

και Γιώργος Θεοκλή.

Πολύ αισιόδοξος για το μέλλον των
Μπακς είναι ο Ματ Ντελαβεντόβα και
ποντάρει πολλά στην παρουσία και στη
συνεχή εξέλιξη του Γιάννη Αντετοκούνμ-
πο. «Είναι κρίμα που δεν καταφέραμε
να προκριθούμε στον δεύτερο γύρο των
play offs. Θα ήταν ωραία να παίξουμε
λίγο ακόμη και να δούμε πώς θα μπο-
ρούσαμε να τα καταφέρουμε απέναντι
στους Καβαλίερς. Πάντως είμαι περή-

φανος για τον τρόπο που παλέψαμε και
το μέλλον είναι λαμπρό για την ομάδα
μας. Θα πρέπει, ωστόσο, να το προσπα-
θήσουμε, γιατί δεν σου χαρίζεται τίποτα,
ειδικά στο ΝΒΑ. Πολλή από την πίστη
μου στην ομάδα βασίζεται στον Γιάννη
Αντετοκούνμπο και όσα μπορεί να κάνει.
Ξέρουμε πως είναι απίστευτος, αλλά
έχουμε κι άλλους παίκτες με αξία», τόνισε
ο Αυστραλός γκαρντ.

«Απίστευτος ο Γιάννης»

Ο Βίκτορ Χριάπα κλήθηκε να περι-
γράψει με τρεις λέξεις τον Ολυμπιακό.
«Τύχη, Σπανούλης και κόσμος», είναι
αυτές που επέλεξε ο αρχηγός της
ΤΣΣΚΑ ενώ για την κακή προϊστορία
της απέναντι στους πρωταθλητές Ελ-
λάδος, είπε: «Είναι απαραίτητο να τα
θυμόμαστε αυτά, αλλά όχι να μας επη-
ρεάσουν. Είναι μια νέα σεζόν, ένα νέο
Final 4. Ο αντίπαλος είναι γνωστός,
αλλά πρέπει να αφήσουμε τα συναι-
σθήματα και να παίξουμε. Όσα γίνουν
στο παρκέ εξαρτώνται από εμάς και
δεν έχουν σχέση με το παρελθόν. Τα
προηγούμενα ματς μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ως κίνητρο και για εμάς
και για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν αξίζει
να βασιστούμε σε αυτά».  Όσο για τον
προσεχή ημιτελικό, υπογράμμισε: «Είναι
σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας

πως, για παράδειγμα, η Εφές βασίζεται
στις προσωπικές πρωτοβουλίες που
“χτίζουν” την επίθεσή της, ενώ ο Ολυμ-
πιακός είναι μια πιο ισορροπημένη

ομάδα. Έχει ηγέτες όπως ο Σπανούλης
και ο Πρίντεζης και βοηθητικούς ρο-
λίστες όπως ο Παπανικολάου και άλλοι
ισχυροί παίκτες».

«Ολυμπιακός; Τύχη, Σπανούλης και κόσμος»
Ο Βίκτορ Χριάπα της ΤΣΣΚΑ περιέγραψε με τρεις λέξεις τον
Ολυμπιακό λίγες μέρες πριν από τη μεταξύ τους μάχη στο Final Four

Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή 
Στον αυριανό τελικό θα βρεθούν αντιμέτωπες Ομόνοια/Αραράτ 
και ΑΕΛ με τις δύο πλευρές να δηλώνουν αισιόδοξες για τον τίτλο 

ΦΟΥΤΣΑΛ 

Αντίστροφη μέτρηση για τη γιορτή του
Futsal. Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου
θα γίνει αύριο Παρασκευή 12 Μαΐου,
στην κλειστή αίθουσα Κίτιον στη Λάρνακα
με την Ομόνοια Αραράτ και την ΑΕΛ να
διεκδικούν το τρόπαιο.

Ενόψει του τελικού, πραγματοποιήθηκε
χθες συνέντευξη Τύπου στην παρουσία
εκπροσώπων των δύο ομάδων, των προ-
πονητών και των αρχηγών τους.

Εκ μέρους της ΚΟΠ, ο Γενικός Διευ-
θυντής κ. Ανθούλης Μυλωνάς συνεχάρη
τις δύο ομάδες για την παρουσία τους
στον τελικό, τους ευχήθηκε καλή επιτυχία
και τόνισε την ανάγκη, για να διεξαχθεί
ένας αγώνας αντάξιος του ονόματος των
δύο ομάδων, στο πλαίσιο της αθλητοπρέ-
πειας. Ανακοίνωσε επίσης την τηλεοπτική
μετάδοση του τελικού από τη Cytavision
με την ΚΟΠ να αναλαμβάνει τα έξοδα της
τηλεοπτικής μετάδοσης.

«Ξεκινήσαμε τις τηλεοπτικές μετα-
δόσεις του Futsal στο Πρωτάθλημα και
η απήχηση ήταν τεράστια. Συνεχίζουμε
και με τον τελικό του Κυπέλλου, ενώ
από την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο,
οι ζωντανές μεταδόσεις θα συνεχιστούν
και θα επεκταθούν τόσο στο Πρωτάθλημα
Β’ Κατηγορίας όσο και στο Γυναικείο

Πρωτάθλημα», δήλωσε ο κ. Μυλωνάς.

Πολυβίου: «Μεγάλο επίτευγμα» 
Ο προπονητής της Ομόνοιας, Κώστας
Πολυβίου, ανέφερε: «Αποτελεί μεγάλο
επίτευγμα για την ομάδα μας το γεγονός
ότι καταφέραμε να φτάσουμε φέτος σε
δύο τελικούς. Χάσαμε το Πρωτάθλημα,
αλλά θα τα δώσουμε όλα, για να καταφέ-
ρουμε να πάρουμε το Κύπελλο. Οι προ-
ϋπολογισμοί δεν κάνουν τις ομάδες. Χρει-
άζεται σκληρή δουλειά και εμείς δου-
λεύουμε πολύ και με Κύπριους ποδο-

σφαιριστές, θέλοντας με τον τρόπο αυτό
να βοηθήσουμε και την Εθνική. Το παι-
χνίδι θα είναι δύσκολο για μας, θα δώ-
σουμε τα πάντα να πάρουμε έναν τίτλο,
να δώσουμε χαρά στον κόσμο αλλά και
στον πρόεδρό μας που μας στηρίζει καθ’
όλη τη χρονιά. Ελπίζω να γίνει ένα καλό
παιχνίδι και ο καλύτερος ή πιο τυχερός
να είναι ο νικητής».

Τάσος Σκαμπύλης, αρχηγός Ομόνοιας
Αραράτ: «Συγχαρητήρια στην Ανόρθωση
που κατέκτησε το Πρωτάθλημα, αλλά
και στις ομάδες της Ομόνοιας Αραράτ

και της ΑΕΛ που έφτασαν στον τελικό
του Κυπέλλου. Ως Ομόνοια δεν έχουμε
κατακτήσει κάποιον τίτλο τα τελευταία
τρία χρόνια και ελπίζω να τα καταφέρουμε
φέτος. Αφήνουμε όλοι πίσω μας το Πρω-
τάθλημα και επικεντρωνόμαστε στον
άλλο μας μεγάλο στόχο, την κατάκτηση
του Κυπέλλου. Στους αγώνες Πρωτα-
θλήματος φάνηκε ότι και η δική μας
ομάδα και η ΑΕΛ είναι πολύ δυνατές. Η
ΑΕΛ ίσως να έχει ένα προβάδισμα, όμως,
δείξαμε πως μπορούμε να διεκδικήσουμε
με πολλές πιθανότητες το κύπελλο. Καλώ

τον κόσμο να έρθει να μας στηρίξει και
τους υποσχόμαστε θα δώσουμε το 100%
των δυνάμεών μας, για να πάρουμε το
Κύπελλο».

Λίμα: «Ανέβηκε το επίπεδο» 
Ο προπονητής της ΑΕΛ, Κάρλος Λίμα
Μπεζέρα, είπε: «Ήρθα στην ομάδα την
τελευταία εβδομάδα, θέλοντας να τη βοη-
θήσω να κατακτήσει τον τίτλο. Θα προ-
σπαθήσω με την εμπειρία και τις γνώσεις
μου να δώσω κάποιες τεχνικές συμβουλές
που θα μας βοηθήσουν στον τελικό. Το
επίπεδο του κυπριακού Futsal έχει ανέβει
και έχει απήχηση στο εξωτερικό, κάτι
που βλέπω και στην Ισπανία όπου αγω-
νίζομαι. Ελπίζω η ΑΕΛ να καταφέρει να
κατακτήσει το Κύπελλο».  

Νικόλας Τσακανιάς, αρχηγός ΑΕΛ:
«Συγχαρητήρια στην Ομόνοια Αραράτ
για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν
φέτος και έφτασαν σε δύο τελικούς. Θα
διαφωνήσω στο ότι η ΑΕΛ είναι το φαβορί,
αφού η Ομόνοια Αραράτ μας απέκλεισε
στο Πρωτάθλημα και ως ομάδα, έχει
πολύ περισσότερες εμπειρίες από τελι-
κούς αλλά και κατακτήσεις τροπαίων.
Έγιναν κάποιες αλλαγές τελευταία στην
ομάδα μας, αλλά εμείς οι ποδοσφαιριστές
θα τα δώσουμε όλα, για να κατακτήσουμε
το Κύπελλο για την ιδέα που ονομάζεται
ΑΕΛ και για τον κόσμο της ομάδας».

Η ΕΑΚ θα έχει παρουσία 
στο Δ.Σ. της AIPS EUROPE
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ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ 

Στο πρώτο φιλικό του νέου κύκλου
προετοιμασίας της Εθνικής Νέων, η
εθνική μας ομάδα μπορεί να κατέγραψε
ήττα από την Αρμενία, όμως, βγήκαν
πολύ χρήσιμα συμπεράσματα που θα
βοηθήσουν για τη συνέχεια.

Μέσα από το χθεσινό φιλικό της Ορ-
μήδειας είδαμε αρκετά θετικά για ξεκί-
νημα της νέας προσπάθειας και με το
δεδομένο πως θα χρειαστεί σκληρή
δουλειά, για να φτάσει η ομάδα σε βαθμό
ετοιμότητας όπως καθορίζει ο βαθμός
δυσκολίας σε διοργάνωση της UEFA.

«Είναι γεγονός πως για πρώτο παι-
χνίδι είδα αρκετά πράγματα που μου
έχουν αρέσει στις παραμέτρους που θα
χρειαστεί η προσπάθειά μας, για να προ-
χωρήσουμε με απαιτήσεις και από παι-
χνίδι σε παιχνίδι να γινόμαστε καλύτεροι.
Είδα ασφαλώς και πράγματα που είναι
αναγκαίο να βελτιώσουμε και αυτός
είναι και ο σκοπός των φιλικών αγώνων»,
ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του προ-
πονητή της Εθνικής Νέων Νεόφυτου
Λάρκου στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ.

Η Εθνική μας γνώρισε την ήττα με
2-1 με γκολ που σημειώθηκε στις κα-
θυστερήσεις και αφού νωρίτερα είχε
δημιουργήσει ευκαιρίες, για να πάρει
το προβάδισμα.

Σημειώνεται ότι στο φιλικό της Τρίτης
δόθηκε χρόνος συμμετοχής σε όλους
τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται
στην αποστολή εκτός από τον τερματο-
φύλακα Στυλιανό Κωνσταντίνου, που
θα αγωνιστεί στο φιλικό της Πέμπτης.

Η προετοιμασία της Εθνικής μας
συνεχίζεται, σήμερα, με προπόνηση
και το δεύτερο φιλικό θα διεξαχθεί
αύριο και ώρα 16:00 πάλι στο Κοινοτικό

Στάδιο Ορμήδειας.
Στην αποστολή βρίσκονται οι ακό-

λουθοι ποδοσφαιριστές:
ΑΕΚ: Ιωάννης Παναγίδης, Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνου, Μιχάλης Μούσιτς
ΑΕΛ: Στυλιανός Παντελή, Παντελής Παν-
τελή, Μάρκος Μουστάκη
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Δημήτρης Δημητρίου,

Χρίστος Χατζηπασχάλης
ΑΠΟΕΛ: Ζαχαρίας Άδωνη, Μάρκος Κι-
τρομιλίδης, Στέλιος Πάπουτσος, Κων-
σταντίνος Αναστασίου
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: Κωνσταντίνος Παπαμι-
χαήλ
ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας: Πέτρος Ιωάννου
ΕΝ Παραλιμνίου: Θεόδωρος Κολοκού-

διας
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών: Νικόλας
Μενελάου, Κλεάνθης Πιερή, Αλέξανδρος
Μιχαήλ
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Στυλιανός Κωνσταν-
τίνου
ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας: Νικόλας Πα-
τσής

Ο απολογισμός και η συνέχεια

Ποινή 6 βαθμών 
για Ερμή, 

μία κεκλεισμένων 
για ΑΠΟΕΛ

AΠΟΛΛΩΝ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Ο Απόλλωνας συνεχίζει την προετοιμασία
του για τον αγώνα της Κυριακής με την
Ανόρθωση εν μέσω πολλών προβλημάτων.
Και αυτό γιατί για άλλο ένα παιγνίδι στο
φετινό πρωτάθλημα ο Σωφρόνης Αυγουστή
προετοιμάζει την ομάδα του με πολλές
απουσίες. Την Κυριακή, ο Απόλλωνας θα
έχει συνολικά εννέα απουσίες. 

Οι Μακρίδης, Αγγελή, Μπεντόγια και
Γκόμες είναι εκτός για το υπόλοιπο της
χρονιάς. Οι Χάμπος και Βασιλείου κάνουν
αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον τελικό,
αφού υποφέρουν από θλάση (δευτέρου
βαθμού ο πρώτος, πρώτου βαθμού ο δεύ-
τερος). Ο Γκίε περιμένει τη γνωμάτευση
από τον ΚΟΑ για να δει αν μπορεί να παίξει
ξανά φέτος. Εκτός είναι και ο Πίεχ που έχει
συμπληρώσει 4 κίτρινες κάρτες. Ο Στυλιανού
είχε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς-κοι-
λιακούς και έμεινε εκτός με την Ομόνοια,
προληπτικά δεν θα παίξει στον αγώνα της
Κυριακής και κάνει αγώνα δρόμου για να
είναι έτοιμος στον τελικό. Επισήμως πάντως
λέχθηκε ότι και αυτός δύσκολα θα μπορέσει
να αγωνισθεί σε άλλο παιγνίδι φέτος. 

Εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος πόσο
δύσκολο είναι το έργο του προπονητή της
λεμεσιανής ομάδας, για να παρουσιάσει
μια πανέτοιμη ομάδα που θα έχει σαν
στόχο το τρίποντο. Φυσικά δεν είναι η
πρώτη φορά φέτος που ο τεχνικός του
Απόλλωνα κλήθηκε να αντιμετωπίσει τόσα
πολλά και μαζεμένα προβλήματα, όμως
κάθε φορά το έργο του δεν παύει να είναι
δύσκολο. 

Και σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί
και η περίπτωση του Φώτη Παπουλή. Να
θυμίσουμε ότι ο αρχηγός του Απόλλωνα
το καλοκαίρι στην προετοιμασία είχε πρό-

βλημα με τον αχίλλειο τένοντα, γι’ αυτό και
του γίνεται συντήρηση ώστε να είναι κα-
νονικά στη διάθεση του προπονητή του
στον μεγάλο τελικό της 24ης Μαΐου. Ο
Παπουλής είναι υπεραπαραίτητος στην
ομάδα, κι αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο
προπονητής του.

Να είναι πανέτοιμοι
Φυσικά ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει τις
λύσεις και γι’ αυτό προετοιμάζει τους
παίκτες του για να παρουσιαστούν πανέ-
τοιμοι στο τελευταίο παιγνίδι τους στο «Τσί-
ρειο» για φέτος, να πάρουν τη νίκη, να
αποχαιρετήσουν τους φίλους τους και φυ-
σικά να οπλιστούν με αυτοπεποίθηση για
τα παιγνίδια στη Λευκωσία. Από σήμερα
ο τεχνικός των «κυανολεύκων» θα αρχίσει
να δουλεύει στην τακτική του παιγνιδιού
της Κυριακής. Το καλύτερο για τον Απόλ-
λωνα θα είναι να καταφέρει να πετύχει
ένα γρήγορο γκολ, έτσι ώστε να φέρει την
αναμέτρηση στα μέτρα του και, στη συνέχεια,
να κάνει διαχείριση για να μην υπάρξουν
άλλα απρόοπτα. 

Είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο φε-
τινός απολογισμός του Απόλλωνα με τις
δύο μεγάλες ομάδες της Λευκωσίας, τον
ΑΠΟΕΛ και την Ομόνοια. Σε δέκα αγώνες
μετρά 8 νίκες και δύο ισοπαλίες. Με τον
ΑΠΟΕΛ έχει τρεις νίκες (2-1 στο Σούπερ
Καπ, 2-0, 1-0 στο πρωτάθλημα) και μια
ισοπαλία (2-2, με την ομάδα της Λευκωσίας
να ισοφαρίζει στο 95’). Με την Ομόνοια
πέντε νίκες (2-1, 3-0, 2-0, 2-1 στο πρωτά-
θλημα, 3-1 στο κύπελλο) και μια ισοπαλία
(2-2 στο κύπελλο). Θα δώσει ακόμα δύο
παιγνίδια με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, ένα για
το πρωτάθλημα και τον τελικό του κυπέλλου.
Αν καταφέρει να κερδίσει και τα δύο ή
έστω να μην ηττηθεί τότε θα είναι ένα τε-
ράστιο κατόρθωμα για τη λεμεσιανή ομάδα,
που όμοιό του δεν έχει γίνει ξανά. 

Βουνό τα προβλήματα 
Όμως οι «κυανόλευκοι» της Λεμεσού θέλουν μόνο τη νίκη απέναντι στην Ανόρθωση 

Σωρεία ποινών από τη Δικαστική Επι-
τροπή της ΚΟΠ. Στον Ερμή επιβλήθηκε
τιμωρία έξι βαθμών και πρόστιμο, αφού
του καταλογίζεται υπαιτιότητα για ύποπτη
στοιχηματική δραστηριότητα στον αγώνα
με τη Δόξα, με βάση την έκθεση της
ΟΥΕΦΑ. Ο Ερμής θα τιμωρηθεί με επι-
πλέον τρεις βαθμούς, εάν δεν αποπλη-
ρώσει εντός 15 ημερών πρόστιμο ύψους
5.000 ευρώ που είχε επιβληθεί προ-
ηγουμένως στον Πρόεδρό του και δεν
αποπληρώθηκε έγκαιρα. Ποινή μίας
αγωνιστικής κεκλεισμένων των Θυρών
επέβαλε η Δικαστική στον ΑΠΟΕΛ, την
οποία θα εκτίσει στην επόμενη περίοδο. 

Επιβλήθηκαν επίσης ποινές με κλει-
στά διαζώματα στις εξέδρες ενός μέρους
της Ανατολικής για δύο αγώνες στην
ΑΕΛ και για έναν σε Ανόρθωση (Νότιο
Πέταλο) και ΑΕΚ (κερκίδα οργανωμένων). 

Ποινή τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε
στον Μπεμπέ της Νέας Σαλαμίνας Αμ-
μοχώστου για αντιαθλητική συμπεριφορά
που επέδειξε προς τους διαιτητές μετά
το τέλος του αγώνα με τον Εθνικό Άχνας.
Με πρόστιμο τιμωρήθηκαν ακόμη Ομό-
νοια, Απόλλωνας και Δόξα. 
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Άλλαξαν οι καιροί, άλλαξαν και οι συνήθειες!
Οι «γαλαζοκίτρινοι» δουλεύουν πλέον αθόρυβα και μεθοδικά, 
δίνοντας μεγάλη έμφαση στις ανανεώσεις των συμβολαίων

ΑΠΟΕΛ   

Πολύβιος�Αλεξάνδρου

Μπορεί η προσοχή να είναι στραμμένη
στο παιχνίδι του Σαββάτου με την Ομό-
νοια, στον οποίο ενδεχόμενη νίκη θα
σημάνει την κατάκτηση του πέμπτου
σερί πρωταθλήματος, παράλληλα όμως
«τρέχει» και ο προγραμματισμός, σε γορ-
γούς μάλιστα ρυθμούς. Με την αναμε-
νόμενη συμφωνία για επέκταση της συ-
νεργασίας με τον Μπόι Βάτερμαν, ο
αριθμός των ανανεώσεων των συμβο-
λαίων θα φτάσει τα εννέα, αφού ήδη
έχουν προηγηθεί οι συμφωνίες με τους:
Μιλάνοφ, Αλωνεύτη, Μερκή, Ιωάννου,
Αρτυματά, Εφραίμ και Π. Σωτηρίου (έπε-
σαν οι υπογραφές μέχρι το 2020 και
ακολούθως υπήρξε η συμφωνία να πα-
ραχωρηθεί στην Κοπεγχάγη). Αυτόματα,
βάσει συμβολαίου, ανανεώνεται και το
συμβόλαιο του Μοράις αφού «έπιασε»
τις συμμετοχές που προνοούσε το συμ-
βόλαιό του.   

Όλα τα πιο πάνω καταδεικνύουν ένα
πράγμα. Ότι στον ΑΠΟΕΛ, παράλληλα
με τις πολλές και μαζεμένες υποχρεώσεις,
σκέφτονται το «αύριο», αφού θέλουν να
παρουσιαστούν πανέτοιμοι στις ευρω-
παϊκές προκλήσεις του καλοκαιριού.
Είναι πασιφανές ότι έχει αλλάξει ο τρόπος
λειτουργίας που αφορά τον προγραμ-
ματισμό, αφού πλέον χωρίς πολλά μπλα-
μπλα και τυμπανοκρουσίες ανακοινώ-
νονται οι συμφωνίες.  

Πέραν του Βάτερμαν, που όπως όλα
δείχνουν ότι η ανακοίνωση της συμφω-
νίας είναι αρκετά κοντά, αναμένονται
εξελίξεις και στην περίπτωση του Βινί-
σιους. Ο Βραζιλιάνος μέσος αποτελεί
μεγάλο κεφάλαιο για τον ΑΠΟΕΛ και
πρόθεση της διοίκησης είναι να τον «δέ-
σει» στον Αρχάγγελο τα επόμενα χρόνια,
φτάνει οι δύο πλευρές να τα βρουν στο
οικονομικό.

Πέραν των ποδοσφαιριστών που
έχουν ανανεώσει τα συμβόλαιά τους,
υπάρχουν και αυτοί που δεσμεύονται
με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του

2018. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν
οι περιπτώσεις των: Πάρντο, Λάγο, Μπερ-
τόλιο, Βάντερ, Ντε Καμάργκο και Παπα-
φώτης, ενώ οι Εμπεσίλιο και Μπαράλ

μέχρι το 2019.
Με το τέλος της σεζόν ολοκληρώνονται

τα συμβόλαια των Γιαμπερέ, Αστίθ, Κά-
νιας, Χριστοφόρου, Ν. Αλεξάνδρου και

Γιαννιώτα. Δεν αποκλείεται σε κάποιους
να προταθεί νέο συμβόλαιο.  

…και δύο προσθήκες  
Παράλληλα, οι «γαλαζοκίτρινοι» φέρονται
να έχουν έρθει σε συμφωνία με δύο πο-
δοσφαιριστές, οι οποίοι θα αποτελέσουν
τις πρώτες προσθήκες ενόψει της νέας
περιόδου. Με τον 32χρονο Αφρικανό
επιθετικό Μίκαελ Ποτέ και τον 30χρονο
Ισπανό κεντρικό αμυντικό Ζεσούς Ρουέδα.
Πρόκειται για δύο ποιοτικούς ποδοσφαι-
ριστές που μπορούν να δώσουν αρκετές
λύσεις, ο καθένας στη θέση που αγωνίζεται,
με την εμπειρία που διαθέτουν.   

Το μυαλό στην Ομόνοια 
Οι «γαλαζοκίτρινοι» επιστρέφουν σήμερα
στον Αρχάγγελο, μετά το ρεπό που από-
λαυσαν χθες, μπαίνοντας ουσιαστικά
στην τελική ευθεία ενόψει του ντέρμπι
του Σαββάτου με την Ομόνοια. Οι δύο
τελευταίες προπονήσεις -σήμερα και
αύριο- θα είναι απογευματινές. Από τη
σημερινή προπόνηση θα διαφανεί κατά
πόσο όσοι από τους ποδοσφαιριστές αν-
τιμετωπίζουν προβλήματα τα έχουν ξε-
περάσει και θα βρίσκονται στη διάθεση
της τεχνικής ηγεσίας. Πρόκειται για τους
Ιωάννου, Μοράις και Εμπεσίλιο, με τους
δύο πρώτους να έχουν περισσότερες
ελπίδες να προλάβουν. Ο διεθνής αμυν-
τικός στην τελευταία προπόνηση ακο-
λούθησε μέρος του κανονικού προγράμ-
ματος και ολοκλήρωσε με ατομικό. Ο
Τόμας Κρίστιανσεν σε ένα τόσο σημαντικό
παιχνίδι είναι φυσιολογικό να αγωνιά
για τον Πορτογάλο μέσο, που στο τελευ-
ταίο παιχνίδι δέχτηκε κτύπημα στο γόνατο.
Αν και στην προπόνηση της Τρίτης ακο-
λούθησε ατομικό πρόγραμμα, η λογική
λέει ότι το Σάββατο θα βρίσκεται κανονικά
στη διάθεση του Δανού τεχνικού. Από
την άλλη ο Εμπεσίλιο, που έχει υποστεί
μυϊκή ρήξη πρώτου βαθμού στον δικέ-
φαλο, θα μείνει εκτός. 

Στα βαθιά ο προγραμματισμός
Ο 26χρονος Αφρικανός αριστερός μπακ Μαμαντού Καντέ βρίσκεται 
στην Κύπρο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τις τελικές επαφές

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Όσο πλησιάζουμε στο τέλος της σεζόν,
τόσο θα μπαίνει στα βαθιά ο προγραμ-
ματισμός της Ομόνοιας για την ερχόμενη
αγωνιστική περίοδο. Εκεί όπου θα τεθεί
το μεγάλο στοίχημα των «πράσινων»
για επιστροφή… Ο επερχόμενος προ-
πονητής της ομάδας Πάμπος Χριστο-
δούλου έχει ήδη διαμορφώσει ένα αρ-
χικό πλάνο προγραμματισμού, πάνω
στο οποίο θα κινηθεί και βρίσκεται σε
καθημερινή επαφή με τον πρόεδρο Αν-
τώνη Τζιωνή. Ήδη κάποιες περιπτώσεις
παικτών προς ενίσχυση βρίσκονται σε
προχωρημένο στάδιο, ενώ έχει προ-
γραμματιστεί νέο ταξίδι του Πάμπου
Χριστοδούλου στο εξωτερικό. Νέος
προπονητής και πρόεδρος της Ομόνοιας
γνωρίζουν, όμως, ότι το όλο θέμα χρει-
άζεται λεπτούς χειρισμούς, πόσω μάλλον
όταν προβάλλει το ντέρμπι με τον ΑΠΟ-
ΕΛ και, αν μη τι άλλο, παίζεται (όσο
παίζεται) ακόμη ο στόχος της Ευρώπης.
Από την άλλη, στην Ομόνοια έχουν
προετοιμαστεί εδώ και καιρό, για το
πώς θα προχωρήσει ο προγραμματι-
σμός, ανεξαρτήτως αν βγει ή όχι η
ομάδα στην Ευρώπη. 

Καντέ ο πρώτος
Η πρώτη μετεγγραφική ενίσχυση της
Ομόνοιας αναμένεται να είναι ο 26χρονος
Αφρικανός αριστερός μπακ Μαμαντού

Καντέ. Ο διεθνής με τη Γουινέα Μπισάου
ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην Κύπρο
για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις
και τις τελικές επαφές με τη διοίκηση

του Συλλόγου. Ο Καντέ που διακρίνεται
για την ταχύτητα και το δυναμικό και
συνάμα ποιοτικό του παιχνίδι, στοιχεία
που του επιτρέπουν να παίζει όλη τη

«γραμμή», αγωνιζόταν φέτος στην πορ-
τογαλική Τοντέλα (12 συμμετοχές) και
είναι εν ενεργεία διεθνής, αφού είχε
λάβει μέρος στο πρόσφατο Κόπα Άφρικα.

Παλαιότερα αγωνίστηκε με ιδιαίτερη
επιτυχία στην Πορτιμονένσε, ενώ είχε
πέρασμα και από την Ουγγαρία με τη
φανέλα της Βιντεότον. Θεωρείται βέβαιο
ότι στο επικείμενο ταξίδι του Πάμπου
Χριστοδούλου θα προκύψουν επιπλέον
μετεγγραφικές εξελίξεις, ενώ τις τελευταίες
μέρες έχουν εξεταστεί και ονόματα που
έχουν προταθεί, μεταξύ των οποίων και
του Αργεντινού ανασταλτικού χαφ Μάριο
Μπολάτι. Ακόμη, έγιναν κινήσεις και
στην κυπριακή αγορά και με παίκτες
τους οποίους ο νέος προπονητής της
Ομόνοιας γνωρίζει πολύ καλά και πι-
στεύει ότι είναι σε θέση ν’ ανεβάσουν
επίπεδο την ομάδα.

Με πάθος στο ντέρμπι 
Παράλληλα, στην τελική ευθεία μπαίνει
η προετοιμασία του «τριφυλλιού» για το
μεγάλο ντέρμπι του Σαββάτου με τον
ΑΠΟΕΛ. Στόχος των «πρασίνων» είναι
να παρουσιαστούν όπως αρμόζει -επι-
τέλους- στην Ιστορία του Συλλόγου και
να κοιτάξουν στα μάτια τον αιώνιο αντί-
παλό τους που θέλει νίκη τίτλου. Οι τε-
λευταίες εμφανίσεις της ομάδας και οι
απανωτές ήττες έχουν πληγώσει σε πολύ
μεγάλο βαθμό το κύρος της Ομόνοιας,
αλλά και τον εγωισμό των παικτών, που
θέλουν να δώσουν απαντήσεις. Αγωνί-
ζονται ως τυπικά γηπεδούχοι και αυτό
θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο, στην προ-
σπάθεια που θα κάνουν ώστε να φτάσουν
στη νίκη και αν μη τι άλλο να κλείσουν
κάποιες πληγές… 
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ΔΟΞΑ 

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Άλλαξε άρδην το κλίμα στη Δόξα Κατω-
κοπίας. Η νίκη επί της Καρμιώτισσας
της έδωσε το δικαίωμα να εξαρτάται από
τα «πόδια» της, εάν θα κρατηθεί στην
κατηγορία. Χρειάζεται δυο νίκες, για να
υλοποιήσει τον στόχο της, στα τελευταία
δυο παιχνίδια που απομένουν με τον
Εθνικό στο Δασάκι της Άχνας και τη
Νέα Σαλαμίνα στο Μακάρειο στάδιο.
Σίγουρα έφυγε ένα μεγάλο βάρος, αφού
η παραμονή δεν εξαρτάται πλέον από
άλλους. Πάνω σε αυτό θα κτίσει, για να
φτάσει στο ζητούμενο. Σε καμία περί-
πτωση δεν θέλουν να χαλάσουν ότι έκτι-
σαν μέχρι τώρα. Διότι να μην ξεχνάμε
ότι πριν από λίγες αγωνιστικές, η Δόξα
ήταν το μεγάλο φαβορί για τον υποβι-
βασμό. 

Η προσοχή στον Εθνικό 
Η προσοχή έχει επικεντρωθεί στον
αγώνα με τον Εθνικό. Ο στόχος είναι το
διπλό και να κάνουν ακόμη ένα αποφα-
σιστικό βήμα για την παραμονή στην
κατηγορία. Υπάρχει πίστη και πείσμα
ότι η ομάδα θα καταφέρει να πάρει
ακόμη μια νίκη «χρυσάφι». Ο Λούκας
Χατζηλούκας κατάφερε από το πρώτο
παιχνίδι να ανυψώσει το ηθικό των πο-
δοσφαιριστών και αυτό φάνηκε στον
αγώνα με την Καρμιώτισσα, όταν κατέ-

θεσαν ψυχή και πάθος. Αυτό θα ζητήσει
και στη δύσκολη έξοδο στο Δασάκι. Πρέ-
πει να υπάρχει υπομονή και επιμονή
από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λε-
πτό.

Στο αγωνιστικό μέρος επανέρχεται ο
Γκόμες, ενώ δεν υπολογίζονται οι τραυ-
ματίες Μπραούλιο, Σάντσες και Χατζη-
φραγκίσκου και ο τιμωρημένος με κάρτες
Σεράν Πόλο.

ΑΡΗΣ

Κωστής�Σταυρινίδης�

Στο παιγνίδι του Σαββάτου με τον
Ερμή έχει στραφεί η προσοχή όλων στον
Άρη. Ένα παιγνίδι στο οποίο του αρκεί η
ισοπαλία, για να εξασφαλίσει και μαθη-
ματικά την παραμονή του στην κατηγορία.
Και αυτό γιατί είναι στο +4 από Δόξα και
Καρμιώτισσα και με ισοπαλία το Σάββατο
θα πάει στο +5. Ακόμα και στο σενάριο
που οι δύο ομάδες κάνουν το δύο στα
δύο και φθάσουν στους 40 βαθμούς, ο
Άρης θα ισοβαθμήσει με τη Σαλαμίνα,
με την οποία υπερτερεί, αφού την κέρδισε
3-0, έχασε 2-1 και τα άλλα παιγνίδια
έληξαν ισόπαλα.  Φυσικά ο στόχος της
ομάδας του Νικόλα Μαρτίδη δεν θα είναι

η ισοπαλία. Ο στόχος θα είναι η νίκη, έτσι
ώστε να κλείσει με θετικό τρόπο τους
εντός έδρας αγώνες για τη φετινή περιόδου
και να έχει τη δυνατότητα να πλασαριστεί
σε καλή θέση. Και φυσικά με τίποτα δεν
πρέπει να χάσει η λεμεσιανή ομάδα, γιατί
τότε υπάρχει το ενδεχόμενο (αν κερδίσουν
Καρμιώτισσα και Δόξα) να πρέπει να
παίξει την παραμονή του στην κατηγορία
στο ΓΣΖ με την ομάδα των Πολεμιδιών
σε ένα παιγνίδι που θα έχει πάρει μορφή
τελικού. Το θετικό για τον Νικόλα Μαρτίδη
είναι ότι θα έχει το σύνολο των παικτών
του στη διάθεσή του, αφού επιστρέφει
και ο Άλβαρες που εξέτισε την τιμωρία
του. Αυτό σημαίνει ότι οι μόνοι απόντες
θα είναι οι Σκούρτης και Παναγή που,
όπως είναι γνωστό, δεν υπολογίζονται
για το υπόλοιπο της φετινής περιόδου.

Το μυαλό μόνο στον Ερμή
Με ισοπαλία ο Άρης εξασφαλίζει 
την παραμονή του

Αποφασισμένοι για την παραμονή 
Η προσφυγική ομάδα θέλει να δώσει συνέχεια 
στις επιτυχίες στον αγώνα με τον Εθνικό 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Βασίλης�Τσιρόπουλος�

Ο κύβος ερρίφθη. Ανόρθωση και Ρόνι
Λέβι συνεχίζουν μαζί και τη νέα ποδο-
σφαιρική χρονιά. Μετά από συζητήσεις,
εντοπισμό των προβλημάτων και τη
λύση αυτών η διοίκηση Ανδρέα Παν-
τελή αποφάσισε πως ο καταλληλότερος
για το χτίσιμο της ομάδας εκείνης που
θα πρωταγωνιστεί, διεκδικώντας και
κατακτώντας τρόπαια, είναι ο Ισραηλινός
προπονητής. 

«Επαναλαμβάνω τον εαυτό μου, δεν
είπε κάποιος ότι δεν θα συνεχίζαμε με
Λέβι. Δημιουργήθηκε μία αναστάτωση
μετά το άσχημο αποτέλεσμα από τον
Απόλλωνα. Ξεκαθαρίσαμε ότι μετά το
6-0 έπρεπε να συζητήσουμε, να δούμε
τα προβλήματά μας και πώς μπορούμε
να συνεχίσουμε. Είπαμε ότι θα πρέπει
να δούμε το μπάτζετ μας, τους στόχους
μας και να συμφωνήσουμε με τα δικά
μας δεδομένα τι μπορούμε να διεκδι-
κήσουμε. Θέλουμε να πρωταγωνιστή-
σουμε, δεν μπορούμε να χάσουμε άλλη
μία χρονιά», ανέφερε χθες στο Ράδιο
Πρώτο ο πρόεδρος της Ανόρθωσης
Ανδρέας Παντελή.

Ο βαθμός δυσκολίας του έργου που
έχουν ενώπιόν τους Ρόνι Λέβι και δι-
οίκηση είναι πολύ υψηλός. Άλλωστε,
πρόσφατα ο Ισραηλινός προπονητής
είχε δηλώσει ότι αν η Ανόρθωση τη
νέα χρονιά θέλει να κάνει το παραπάνω
βήμα θα είναι εδώ. Αφού πλέον απο-
φασίστηκε ότι οι δυο πλευρές πορεύον-
ται μαζί θα γίνει και το βήμα παραπάνω.
Εγχείρημα δύσκολο, αφού ουσιαστικά
θα πρέπει να «ξηλωθεί» σχεδόν όλη η
ομάδα. Θα πρέπει να προστεθεί ποι-
ότητα, αλλά και ποσότητα ποδοσφαι-
ριστών κάτι που έλλειψε στη φετινή
ποδοσφαιρική χρονιά. 

Ξεκίνησαν οι επαφές 
Σε ένα από τα θέματα που υπάρχει

ταύτιση απόψεων μεταξύ της διοίκησης
και του προπονητή είναι το οικονομικό
και το ποσό εκείνο που θα δαπανηθεί
για την ενίσχυση. Ήδη η διοίκηση έχει
ξεκινήσει συζητήσεις με κάποιους πο-
δοσφαιριστές και στόχος είναι μέχρι
το τέλος της χρονιάς να συζητήσει με
όλους ανεξαρτήτως αν κάποιοι διατη-
ρούν συμβόλαια για τη νέα χρονιά.
Αυτό σημαίνει ότι η διοίκηση ενδεχο-
μένως να εξετάσει τη λύση κάποιων
συμβολαίων ποδοσφαιριστών, αν αυτοί
δεν βρίσκονται στη λίστα του Ρόνι Λέβι. 

«Μια ομάδα που είναι στην 6η θέση,
που δεν έχει καταφέρει τίποτα, χρει-
άζεται αλλαγές, πρέπει να το παραδεχ-

θούμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Συζητήσαμε με κάποιους. Μέχρι το τέ-
λος του πρωταθλήματος θα μιλήσουμε
με όλους είτε φύγουν, είτε μείνουν. Η
δουλειά μας είναι να μην υπάρχει με-
γάλο κόστος στην ομάδα. Θα πρέπει
να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, μι-
λήσαμε με κάποιους που θέλουμε να
ενταχθούν στην ομάδα», τόνισε ο Αν-
δρέας Παντελή.

Ο μοναδικός 
Ο Ρόνι Λέβι μπήκε από χθες στη

λίστα των προπονητών εκείνων που
ολοκληρώνουν και αρχίζουν τη νέα
χρονιά στην Ανόρθωση. Μάλιστα είναι

ο μοναδικός προπονητής από το 1970-
71 που πετυχαίνει κάτι τέτοιο δυο
φορές. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται
σπουδαίες ποδοσφαιρικές προσωπι-
κότητες. Συγκεκριμένα από την αγω-
νιστική περίοδο 1970-71 έχουν κα-
θήσει στον πάγκο της «Κυρίας» 50
προπονητές. Από αυτούς μόνο οι 14
έχουν καταφέρει να τελειώσουν μια
χρονιά και να αρχίσουν την επόμενη.
Το φαινόμενο αυτό δείχνει το πόσο δύ-
σκολος είναι ο πάγκος της Ανόρθωσης
από τη μια αλλά από την άλλη τον
βαθμό εμπιστοσύνης που δείχνει η
νυν διοίκηση στις προπονητικές ικα-
νότητες του Ρόνι Λέβι.

Στα χέρια του η νέα Ανόρθωση
Η διοίκηση Ανδρέα Παντελή αποφάσισε να συνεχίσει και τη νέα χρονιά με τον Ρόνι Λέβι

Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 14

1.Πανίκος Ιακώβου 1970-72

2.Στέφανος Πετρίτσης 1972-74

3.Αντώνης Καρράς 1974-77

4.Γκεόργκι Πατσάτζεφ 1977-80

5.Τσβέταν Ιλίεφ 1982-84

6.Πέτερ Κορμάκ 1984-86

7.Ανχέλ Ιορντανέσκου 1990-92

8.Ανδρέας Μουσκάλης 1993-95

9.Ντούσαν Μιτόσεβιτς 1996-01

10.Ανδρέας Μιχαηλίδης 2002-04

11. Τιμούρ Κετσπάγια 2014-13/4/2009

12.Στάνιμιρ Στοΐλοφ 27/12/2010-25/9/2011

13.Ρόνι Λέβι 1/10/2011-1/4/2013

26/10/2016-

14.Αντρέ Πάους 1/9/2014- 17/2/2016
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Είναι υπόχρεη να το παλέψει!
Πρέπει να κάνει το καθήκον της, να κερδίσει την ΑΕΛ και να ελπίζει σε απώλειες του ΑΠΟΕΛ 

ΑΕΚ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Στην ΑΕΚ αναγνωρίζουν ότι από τη
στιγμή που δεν κατάφεραν να κερδίσουν
τον ΑΠΟΕΛ μέσα στο Γ.Σ.Π, μειώθηκαν
οι ελπίδες της διεκδίκησης του τίτλου.
Όμως απομένουν δυο αγωνιστικές και
μαθηματικά ακόμη τίποτα δεν τελείωσε.
Στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά και
πολλές φορές έγιναν ανατροπές. Απλώς
η διαφορά για την ΑΕΚ είναι ότι δεν
εξαρτάται μόνο από τα δικά της αποτε-
λέσματα. Η ΑΕΚ αυτό που έχει να κάνει
τώρα είναι το καθήκον της. Να κερδίσει
την ΑΕΛ και αν ο ΑΠΟΕΛ έχει απώλειες
με την Ομόνοια, να ελπίζει μέχρι και
την τελευταία αγωνιστική για την κα-
τάκτηση του πρωταθλήματος. Όσο ελ-
πίζει, είναι υπόχρεη να το παλέψει. Κά-
πως έτσι είναι τα δεδομένα για την
ΑΕΚ. Το σίγουρο είναι ότι στην ομάδα
της Λάρνακας δεν υπάρχει καθόλου
απογοήτευση. Ακόμη και αν χαθεί ο
τίτλος, υπάρχει ικανοποίηση ότι η ομάδα
είχε πρωταγωνιστική πορεία και υλο-
ποίησε τον στόχο που ήταν η έξοδος
στην Ευρώπη. Το πιο σημαντικό, όμως,
απ’ όλα είναι ότι η ΑΕΚ πλέον κατάφερε
τα τελευταία χρόνια να αποκτήσει το
DNA της πρωταγωνίστριας και μέσα
από τη σκληρή δουλειά ελπίζουν ότι
θα έρθει η ώρα που η ομάδα θα φτάσει
και στην κατάκτηση ενός τίτλου πρω-
ταθλήματος. Χρειάζεται επιμονή και
υπομονή, επαγγελματισμός σε όλα τα
επίπεδα και αυτά είναι στοιχεία που τα
έχει η ΑΕΚ και δίνει ελπίδα για το
άμεσο μέλλον. 

Η προσοχή στην ΑΕΛ 
Υπάρχουν ακόμη δυο αγωνιστικές και
η ΑΕΚ θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα
που έχει για τη μεγάλη ανατροπή. Εκεί,
λοιπόν, εστιάζεται η προσοχή και στον

αγώνα του Σαββάτου με την ΑΕΛ στην
ΑΕΚ Αρένα. Η αποστολή θα είναι δύ-
σκολη απέναντί σε μια ομάδα που θέλει
να εξασφαλίσει και μαθηματικά την
έξοδό της στην Ευρώπη. Υπάρχει πίστη
και αισιοδοξία ότι η ΑΕΚ θα ανταπο-
κριθεί στις προσδοκίες του αγώνα και
θα πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αναμένουν και τη θερμή στήριξη του

κόσμου, ότι θα έχει μαζική παρουσία
και θα σπρώξει τους ποδοσφαιριστές
στη νίκη. Η νίκη είναι επιτατική και
φυσικά ο κόσμος θα πρέπει να κάνει
το καθήκον του. Η ΑΕΚ δεν πρέπει να
χάσει την ευκαιρία, εάν και εφόσον της
δοθεί. Η νίκη είναι μονόδρομος και
υπάρχει η θέληση ότι στο τέλος όλοι
μαζί θα πανηγυρίσουν μια πολύ ση-

μαντική επιτυχία, ειδικά εάν υπάρχει
προοπτική διεκδίκησης του πρωτα-
θλήματος την τελευταία αγωνιστική. 

Με σημαντικές απουσίες 
Στον αγωνιστικό τομέα δεν υπολογίζονται
οι τιμωρημένοι με κάρτες Ακοράν, Τέτε
και Μουρίγιο. Το θετικό είναι ότι επι-
στρέφει ο Τομάς και αναμένεται να διεκ-

δικήσει θέση στο αρχικό σχήμα. Από
εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ποδοσφαι-
ριστές είναι πανέτοιμοι. Ναι μεν θα υπάρ-
ξουν σημαντικές απουσίες στην αναμέ-
τρηση με την ΑΕΛ, όμως, υπάρχουν οι
εναλλακτικές λύσεις (οι Χαραλαμπίδης,
Χέφελ, Μαλόκου, Μυτίδης και Χαρα-
λάμπους) κάτι που αποδείχθηκε αρκετές
φορές στη φετινή σεζόν. 

Άρχισαν οι σκέψεις για τον προγραμματισμό 
Οι «γαλαζοκίτρινοι» θέλουν να εξασφαλίσουν μαθηματικά την έξοδό τους στην Ευρώπη

ΑΕΛ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Το κεφάλαιο προγραμματισμός έχει
ανοίξει για τα καλά στην ΑΕΛ. Με δεδο-
μένο ότι η λεμεσιανή ομάδα θα εξασφα-
λίσει εισιτήριο για το Γιουρόπα της ερ-
χόμενης περιόδου, θα πρέπει οι κινήσεις
που θα γίνουν να πραγματοποιηθούν
σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε
η ομάδα να είναι συμπληρωμένη κατά
έναν μεγάλο βαθμό όταν θα ξεκινήσουν
οι επίσημες υποχρεώσεις της. 

Το θετικό είναι πως δεν θα γίνουν
οι πάρα πολλές κινήσεις, αφού ο
Μπρούνο Μπαλταζάρ θεωρεί ότι αρ-
κετοί ποδοσφαιριστές από το υφιστάμενο
ρόστερ έχουν την ποιότητα για να πα-
ραμείνουν και να στελεχώσουν τη νέα
ΑΕΛ που θα ετοιμάσει. Θα γίνουν μόνο
οι απαραίτητες κινήσεις, έτσι ώστε να
δυναμώσει η ομάδα σε σχέση με πέρσι
και να μπορέσει να διεκδικήσει υψη-
λότερους στόχους από τους φετινούς.
Με άλλα λόγια, δεν θα γίνει η συνηθι-
σμένη καλοκαιρινή εκκαθάριση του
ρόστερ, ενώ αρκετοί από τους ποδο-
σφαιριστές δεσμεύονται με συμβόλαιο
και για του χρόνου. 

Υπάρχουν οι 2-3 περιπτώσεις που
είναι σημαντικές, όπως του Ρόμο και
του Φορτούνα που έκαναν πολύ καλή
χρονιά αλλά δεν δεσμεύονται με συμ-
βόλαιο. Με τον Βενεζουελάνο κίπερ
έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές, όμως
στα χέρια του έχει και άλλες προτάσεις,
ενώ ο Φορτούνα είναι δανεικός από την

Μπράγκα και, αν η ΑΕΛ θέλει να τον
κάνει δικό της, θα πρέπει να καταβάλει
στους Πορτογάλους ένα πολύ σημαντικό
ποσό, που αγγίζει τις 350.000 ευρώ. 

Επίσης, στην ΑΕΛ πιστεύουν ότι η

ομάδα θα ωφεληθεί οικονομικά και από
τη νέα ομάδα του Λούκας Σόουζα και
μάλιστα οι άνθρωποι των «κιτρίνων»
θεωρούν ότι το ποσό που θα μπει στα
ταμεία τους θα είναι αρκετά μεγάλο. Αν

δικαιωθούν οι εκτιμήσεις τους, τότε η
ΑΕΛ θα μπορέσει να κάνει πιο μεγάλο
προϋπολογισμό και να αποκτήσει ακόμη
καλύτερους ποδοσφαιριστές. Εξελίξεις
για το θέμα αυτό θα υπάρξουν σύντομα. 

Νίκη και μόνο νίκη 
Στον αγωνιστικό τομέα, η προετοιμασία
της ΑΕΛ για τον αγώνα στην «Αρένα» το
Σάββατο συνεχίζεται. Ο κ. Μπαλταζάρ
έχει τονίσει στους παίκτες του ότι θα πρέπει
να κερδίσουν τον αγώνα και να εξασφα-
λίσουν από αυτή την εβδομάδα το ευρω-
παϊκό εισιτήριο και να μην μπουν στη
διαδικασία να περιμένουν το αποτέλεσμα
της Ομόνοιας. Φυσικά όλοι γνωρίζουν
ότι το έργο τους στην «Αρένα» θα είναι
πολύ δύσκολο, όμως υπάρχει αισιοδοξία
πως μπορούν να τα καταφέρουν. Ο Πορ-
τογάλος τεχνικός για το παιγνίδι στη Λάρ-
νακα δεν υπολογίζει μόνο στον τιμωρημένο
Αρουαμπαρένα και στον τραυματία Τζού-
νιορ. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές
είναι πανέτοιμοι και στη διάθεσή του. 

Σήμερα ξεκαθαρίζει
Σε μιαν άλλη εξέλιξη, σήμερα θα εκδι-
καστεί η έφεση που έχει καταχωρίσει η
ΑΕΛ κατά της απόφασης του Αθλητικού
Δικαστή για την ποινή που επιβλήθηκε
στον ποδοσφαιριστή της Μιγκέλ Αρουαμ-
παρένα, για την αποβολή του στον αγώνα
Κυπέλλου Coca - Cola με τον ΑΠΟΕΛ
στις 19 Απριλίου 2017. Άρα, θα γίνει
γνωστό αν ο Ισπανός ποδοσφαιριστής
έχει τελειώσει για φέτος ή αν θα μπορέσει
να αγωνιστεί ξανά σε κάποιο από τα
παιγνίδια που έχουν απομείνει. Όπως
είναι γνωστό, ο Βάσκος έχει εκτίσει την
τιμωρία των δύο αγώνων από την απο-
βολή του και, αν δεν δικαιωθεί, το Σάββατο
θα ξεκινήσει να εκτίει και τις επιπλέον
τρεις αγωνιστικές που του επέβαλε ο
Αθλητικός Δικαστής. 
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ΛΟΤΤΟ

7, 9, 24, 37, 42, 45 και 5
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η κερ-

δίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η €1,50.

EXTRA 5

7438η κλήρωση:  8, 13, 14, 22, 32
7439η κλήρωση:  16, 17, 21, 26, 28

SUPER 3

30807η: 181 30808η: 025 30809η: 454
30810ή: 119 30811η: 615 30812η: 399
30813η: 298 30814η: 983 30815η: 032
30816η: 985

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 38ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ(7), 2ος ΜΠΟΥΛΣΤΡΟΟΥΤ(2),

3ος ΖΕΥΞΙΠΠΟΣ(4) , 4ος ΚΕΝΖΟ(6) Γκανιάν (7)

€1.60, Πλασέ (7) €1.00, Πλασέ (2) €2.70, Φόρ-

καστ (7X2) €7.80, Δίδυμο (2X7) €5.10, Τρίο

(7X2X4) €18.40, Τέτρακαστ (7X2X4X6) €123.90,

Σύνθετο () €, Omni (2X7) €2.60, Omni (4X7)

€2.50, Omni (2X4) €7.10

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΠΙΜΠΟΤΑΛ ΜΟΣΙΟΝ (IRE)(5), 2ος ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

(GR)(1),3ος TΡΟΜΟΣ(6), 4ος ΧΑΒΑΗ ΠΛΕΗΕΡ(8)

Γκανιάν (5) €1.60, Πλασέ (5) €1.50, Πλασέ (1) €5.60,

Φόρκαστ (5Χ1) €9.50, Δίδυμο (1Χ5) €5.60, Τρίο

(5Χ1Χ6) €29.60, Τέτρακαστ (5Χ1Χ6Χ8) €101.40,

Σύνθετο (7X5) €3.00, Omni (1Χ5) €3.40, Omni (5Χ6)

€5.10, Omni (1Χ6) €18.20, DF 7X2 - 5Χ1 €69.40

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος XEΛΛΕΝΙΚ ΜΠΟΗ(11), 2ος ΣΟΥΗΤ ΡΑΠ(12), 3ος

ΣΦΟΔΡΙΑΣ(9), 4ος ΦΟΜΠΕΤΟΡ(4) Γκανιάν (11)

€7.70, Πλασέ (11) €3.90, Πλασέ (12) €9.30, Φόρ-

καστ (11Χ12) €209.70, Δίδυμο (11Χ12) €171.30,

Τρίο (11Χ12Χ9) €869.70C/Ο , Τέτρακαστ

(11Χ12Χ9Χ4) €1,214.20C/O , Σύνθετο (5Χ11)

€21.10, Omni (11Χ12) €10.50, Omni (9Χ11) €15.30,

Omni (9Χ12) €13.10, DF  5Χ1 - 11Χ12 €750.00C/O 

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΖΑΡΑΞ(1), 2ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ(7), 3ος

ΝΤΟΚΤΩΡ ΤΑΤΣ(6), 4ος ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΛΙΝΟΣ(4)

Γκανιάν (1) €1.50, Πλασέ (1) €1.30, Πλασέ (7)

€2.50, Φόρκαστ (1Χ7) €5.90, Δίδυμο (1Χ7) €5.20,

Τρίο (1Χ7Χ6) €22.50, Τέτρακαστ (1Χ7Χ6Χ4)

€139.40, Σύνθετο (11Χ1) €13.80, Omni (1Χ7)

€2.80, Omni (1Χ6) €2.60, Omni (6Χ7) €4.70, DF

11Χ12 - 1Χ7 €1,006.32C/Ο 5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ 1ος

KANTONA(2), 2ος MIΣ AΛANIAΡA(11), 3ος ΑΜ-

ΦΙΑΛΟΣ(1), 4ος ΜΠΡΟΥΣΚΟ(10) Γκανιάν (2)

€14.70, Πλασέ (2) €5.30, Πλασέ (11) €7.00, Φόρ-

καστ (2X11) €1,926.86C/O , Δίδυμο (2X11)

€414.40, Τρίο (2X11X1) €1,062.75C/O , Τέτρακαστ

(2X11X1X10) €1,670.50C/O , Σύνθετο (1Χ2)

€35.20, Omni (2X11) €38.40, Omni (1X2) €8.20,

Omni (1X11) €8.40DF  1Χ7 - 2X11 €1,457.04C/O

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος MOΡΙΣΣΑ(10), 2oς ΣΕΡ ΣΤΡΑΤΗΣ(3), 3ος ΤΑΚ-

ΚΑΤΑΜΜ ΤΡΑΣΤ(7), 4oς ΑΝΤΡΙΑΝΗ(9) Γκανιάν (10)

€15.20, Πλασέ (10) €6.40, Πλασέ (3) €17.10, Φόρ-

καστ (10Χ3) €993.80, Δίδυμο (3Χ10) €209.70, Τρίο

(10Χ3Χ7) €3,762.85C/Ο , Τέτρακαστ (10Χ3Χ7Χ9)

€6,732.05C/O , Σύνθετο (2X10) €1,058.90, Omni

(3Χ10) €67.00, Omni (7Χ10) €89.40, Omni (Χ) €,

DF  2X11 - 10Χ3 €1,887.60C/O , Διαγραφές

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΣ(9),2ος ΒΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ(5), 3ος

ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ(4), 4ος ΣΕΗ(10)

Γκανιάν (9) €3.30, Πλασέ (9) €3.00, Πλασέ (5)

€1.50, Φόρκαστ (9X5) €11.00, Δίδυμο (5X9)

€5.10, Τρίο (9X5X4) €299.10, Τέτρακαστ

(9X5X4X10) €1,173.90, Σύνθετο (10Χ9) €161.50,

Omni (5X9) €2.60, Omni (4X9) €25.60, Omni

(4X5) €9.50, DF  10Χ3 - 9X5 €3,161.28C/Ο

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΚΡΙΣΜΑΣ ΣΠΙΡΙΤ(8), 2ος ΡΙΧΤΕΡ(5), 3ος ΒΑ-

ΣΚΩΦ(1), 4ος ΝΤΑΡΥ(11) Γκανιάν (8) €12.10, Πλασέ

(8) €4.50, Πλασέ (5) €3.80, Φόρκαστ (8Χ5) €50.50,

Δίδυμο (5Χ8) €36.70, Τρίο (8Χ5Χ1) €538.20, Τέτρα-

καστ (8Χ5Χ1Χ11) €1,486.55C/O , Σύνθετο (9X8)

€27.00, Omni (5Χ8) €16.20, Omni (1Χ8) €7.40,Omni

(1Χ5) €5.20, DF  9X5 - 8Χ5 €4,170.00C/O 

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος KOYHN ΚΑΣΑΡΤΟΥ(1), 2ος ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ(4),

3ος ΜΠΡΑΟΥΝ ΣΑΞΕΣ(8), 4ος ΜΠΕΡΤΥΣ(3)

Γκανιάν (1) €45.50, Πλασέ (1) €12.30, Πλασέ (4) €6.20,

Φόρκαστ (1Χ4) €449.30, Δίδυμο (1Χ4) €224.10, Τρίο

(1Χ4Χ8) €2,076.75C/Ο , Τέτρακαστ (1Χ4Χ8Χ3)

€6,602.70C/O , Σύνθετο (8Χ1) €7,462.44C/O, Omni

(1Χ4) €89.70, Omni (1Χ8) €24.50, Omni (4Χ8) €15.00,

DF  8Χ5 - 1Χ4 €4,991.52C/O

Επιστροφή
Μπάρτρα

Με το «τιτίβισμα» «Guess who’s back?»
και τέσσερεις φωτογραφίες, η Ντόρ-
τμουντ καλωσόρισε τον Μαρκ Μπάρ-
τρα στις προπονήσεις της ομάδας. Ο
Ισπανός διεθνής αμυντικός κι ένας
αστυνομικός είχαν τραυματιστεί μετά
τη βομβιστική επίθεση στο λεωφορείο
της ομάδας στις 11 Απριλίου, κι ενώ
η αποστολή κατευθυνόταν προς το
«Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» για τον πρώτο
αγώνα των προημιτελικών του Ch-
ampions League με τη Μονακό.

Ο άσος της Μπορούσια υποβλήθηκε
σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι κι
έμεινε εκτός δράσης για έναν μήνα,
ωστόσο ξεπέρασε πλήρως τον τραυ-
ματισμό του και είναι έτοιμος να επα-
νέλθει στην ενδεκάδα των Βεστφαλών.

Μέσα στην εβδομάδα ο Μπάρτρα
ανέβασε ένα βίντεο στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης στο οποίο φαινόταν
ότι βρισκόταν στο τελικό στάδιο της
αποθεραπείας κάνοντας ατομικές προ-
πονήσεις, ωστόσο, τώρα είναι 100%
καλά για να μπει σε φουλ ρυθμούς.

Την περασμένη εβδομάδα ο Ισπα-
νός δεν συμπεριλήφθηκε στην απο-
στολή του αγώνα με τη Χόφενχαϊμ κι
απομένει να φανεί εάν ο Τούχελ θα
τον υπολογίζει στα δύο ματς που απο-
μένουν για τη λήξη της Bundesliga.

Η Μπορούσια επίσης έχει προ-
κριθεί και στον τελικό του γερμανικού
Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί στις 27
Μαΐου, με αντίπαλο την Άιντραχτ
Φρανκφούρτης.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο
της θα πορευτεί στην Premier League
η Νιουκάσλ. Οι συζητήσεις με τον
ιδιοκτήτη των «ανθρακωρύχων»
Μάικ Ασλεϊ είχαν αίσιο τέλος, με τους
δύο άνδρες να συζητούν και για τον
προγραμματισμό της νέας σεζόν.

Η νίκη επί της Μπάρνσλι την πε-
ρασμένη Κυριακή με 3-0 χάρισε στη
Νιουκάσλ τον τίτλο της Champion-
ship, με τον Ισπανό τεχνικό να οδηγεί
την ομάδα και πάλι στα «σαλόνια»
της Premier League. 

Τον περασμένο Μάιο ο άλλοτε
προπονητής της Λίβερπουλ και της
Ρεάλ Μαδρίτης υπέγραψε τριετές
συμβόλαιο συνεργασίας με τη Νιου-
κάσλ, ωστόσο, τέθηκε θέμα αποχώ-
ρησής του εφόσον δεν τα έβρισκε με
τον ιδιοκτήτη του Συλλόγου στο θέμα
της ενίσχυσης της ομάδας ενόψει της
νέας περιόδου. Τελικά, όμως, οι συ-
ζητήσεις ανάμεσα στους δύο άνδρες
είχαν θετική κατάληξη.

Μένει ο Ράφα

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ

Ο Άγιαξ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
αναμένεται να είναι στη σέντρα στον τελικό
του Europa League της 24ης Μαΐου στο
«Friends Arena» της Στοκχόλμης, καθώς
απόψε λογικά θα σφραγίσουν τα εισιτήριά
τους για την πρωτεύουσα της Σουηδίας,
στα παιχνίδια-ρεβάνς των ημιτελικών της
διοργάνωσης. Ο Άγιαξ θα διεκδικήσει το
τρόπαιο, καθώς στον πρώτο ημιτελικό
της διοργάνωσης, που έγινε στο «Άμ-
στερνταμ Αρίνα» και είχε τρομερό ρυθμό
και πάρα πολλές ευκαιρίες εκατέρωθεν,
η ομάδα του Μπος συνέτριψε με 4-1 την
Λιόν και, πλέον, σκέφτεται δικαιολογημένα
τον αντίπαλό της στον τελικό. 

Στο μεταξύ, το γκολ του Μάρκους
Ράσφορντ στο 67ο λεπτό στέλνει τη Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό της Στοκ-
χόλμης, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι»

επικράτησαν με 1-0 της Θέλτα στο «Μπα-
λαΐδος» και, πλέον, είναι το απόλυτο φα-
βορί για την πρόκριση στον τελικό στην
αυριανή ρεβάνς στο «Ολντ Τράφορντ».
Συνοπτικά το πρόγραμμα και τα αποτε-
λέσματα των πρώτων ημιτελικών:

Πλουσιότερος ο Ζλάταν
Νέα δεδομένα από το συμβόλαιο του
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με τη Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ αποκαλύφθηκαν στον βρε-
τανικό Τύπο. Εκτός του ότι έχει τον υψη-
λότερο μισθό της Premier League, κοντά
στα 436.000 ευρώ την εβδομάδα, ο
Σουηδός επιθετικός εξασφάλισε επιπλέον
3,4 εκατομμύρια ευρώ από σχετική ρή-
τρα-μπόνους για γκολ. Ο Ιμπραΐμοβιτς
έχει σημειώσει 28 σε 43 παιχνίδια. Όπως
είναι γνωστό, ο Σουηδός σούπερ σταρ
τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο και
υποβλήθηκε πρόσφατα σε επιτυχημένη
χειρουργική επέμβαση.

Επιβεβαίωση για Γιουνάιτεντ - Άγιαξ;

Πρόκριση για Ρεάλ, γόητρο για Ατλέτικο
Οι «ροχιμπλάνκος» επιβλήθηκαν με 2-1 στον επαναληπτικό ημιτελικό

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Η
Ατλέτικο Μαδρίτης ήθελε

να αποχαιρετήσει το «Βι-
θέντε Καλντερόν» με μια
μεγάλη πρόκριση στον τε-
λευταίο διεθνή αγώνα στην

ιστορική έδρα της, αρκέστηκε όμως σε
νίκη γοήτρου απέναντι στην άσπονδη
συμπολίτισσά Ρεάλ, της οποίας επιβλή-
θηκε 2-1 στη ρεβάνς του 0-3 στο «Μπερ-
ναμπέου». 

Έτσι, η ομάδα του Ζιντάν προκρίθηκε
για δεύτερη συνεχή χρονιά στον τελικό
του Champions League και θα επιχει-

ρήσει την «back to back» κατάκτησή
του, στον τελικό της 3ης Ιουνίου στο
Κάρντιφ, με αντίπαλο τη Γιουβέντους. 

Οι «ροχιμπλάνκος» είχαν ένα κατα-
κλυσμιαίο πρώτο εικοσάλεπτο, διάστημα
στο οποίο «έπνιξαν» την αντίπαλό τους
με την ορμή και την πίεση που άσκησαν.
Στο 16’ το σκορ ήταν 2-0, με την κεφαλιά
του Σαούλ Νίγκεθ στο 12’ και το πέναλτι
του Γκριζμάν στο 16’, στο οποίο είχε υπο-
πέσει ο Βαράν επί του Φερνάντο Τόρες,
ενώ οι παίκτες της Ρεάλ κοιτάζονταν
μεταξύ τους για να καταλάβουν τι είχε
συμβεί.  Μετά το δεύτερο γκολ, όμως, οι
παίκτες του Ντιέγκο Σιμεόνε δεν προ-
σπάθησαν να εκμεταλλευτούν το «mo-

mentum» για ένα τρίτο, προκειμένου να
ισοφαρίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα,
μάλλον επειδή κατά βάθος δεν το πίστευαν,
κι ανέκοψαν τον ρυθμό τους δίνοντας δι-
καίωμα στη «βασίλισσα» να ανασάνει. 

Τελικά στο 42’ ήταν η κλάση του
Μπενζεμά που έκανε τη διαφορά, καθώς
ο Γάλλος πέρασε στη γραμμή του άουτ
τρεις παίκτες της Ατλέτικο (!), γύρισε
στον Κρόος που σούταρε συρτά, ο Όμ-
πλακ απέκρουσε αλλά δεν συγκράτησε
την μπάλα και ο Ίσκο μείωσε παίρνοντας
το ριμπάουντ, τελειώνοντας και το θέμα
της πρόκρισης για την ομάδα του κι
απογοητεύοντας τους γηπεδούχους. Που
είχαν μία μεγάλη στιγμή για 3ο γκολ

μόνο στο 66’, αλλά ο Νάβας είπε «όχι»
σε Καρασό και Γκαμεϊρό.

Ελπίζει η Άρσεναλ
Η Άρσεναλ παρέμεινε μαθηματικά στη
διεκδίκηση μιας θέσης που οδηγεί στο
Champions League μετά τη νίκη επί
της Σαουθάμπτον με 2-0 στο «Σεντ Μέ-
ρις».  Οι «κανονιέρηδες» προσπέρασαν
τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι ανέβηκαν
στην πέμπτη θέση, απέχοντας τρεις βαθ-
μούς από την «προνομιούχο» τέταρτη
και τη Μάντσεστερ Σίτι. Τους βαθμούς
στην ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ έδωσαν
τα γκολ των Αλέξις Σάντσες (60’) κι Ολιβιέ
Ζιρού (83’). 
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