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Συμβιβασμός 
στο Τσίρειο
Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το παιγνίδι στο Τσίρειο
μεταξύ Απόλλωνα-Ανόρθωσης. Ένα αποτέλεσμα
που δεν άφησε ικανοποιημένη την ομάδα της
Λεμεσού, καθώς έχασε την ευκαιρία να ανέλθει στη
2η θέση. 
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Αρχίζει η αναδόμηση 
του ρόστερ
Οι αλλαγές του ρόστερ της Ομόνοιας θα είναι
τεράστιες και το ζητούμενο είναι να γίνει σωστός
προγραμματισμός, χωρίς βιασύνη, που θα φέρει
λανθασμένες επιλογές. 

ΣΕΛΙΔΑ 37

Περηφάνια, 
τίποτε άλλο
Μπορεί να μην ήταν γεμάτη η «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ», όπως
θέλουν να τη βλέπουν όλοι στη Λάρνακα, αλλά όσοι
κι αν ήταν οι φίλοι της ΑΕΚ, στο τέλος του αγώνα με
την ΑΕΛ -παρά την πίκρα- έμειναν και χειροκρότησαν
θερμά τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ. 

ΣΕΛΙΔΑ 38

Στόχος 
επετεύχθη
Η ΑΕΛ επιστρέφει μετά από τρία χρόνια στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, υλοποιώντας τον βασικό
στόχο που τέθηκε στην αρχή της περιόδου και η
διοίκηση ετοιμάζεται να μπει στα βαθιά του
προγραμματισμού.

ΣΕΛΙΔΑ 38

Ο τίτλος κατακτήθηκε, ο ΑΠΟΕΛ θα μας εκπροσωπήσει στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ και η διοίκηση ετοιμάζει τα επόμενά της

κτυπήματα, στην προσπάθεια για έγκαιρη και ποιοτική στελέχωση του ρόστερ που θα αυξήσει τις πιθανότητες εισόδου στους ομίλους της

κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Τι γίνεται με τον Κρίστιανσεν και οι σίγουρες θέσεις για μετεγγραφική ενίσχυση του ρόστερ.

ΣΕΛΙΔΑ 36
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 39ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΡΑΜΙΝΑ(12), 2ος ΣΑΒΑΝ ΚΙΤΙΑ-

ΝΑ(4), 3ος ΠΛΑΝΕΤ(3), 4ος ΦΡΑΟΥΛΙ-

ΤΣΑ(2), Γκανιάν (12) €5.20, Πλασέ (12)

€2.80, Πλασέ (4) €2.20, Φόρκαστ

(12X4) €91.40, Δίδυμο (4X12) €39.20,

Τρίο (12X4X3) €293.40, Τέτρακαστ

(12X4X3X2) €1,338.50, Omni (4X12)

€6.40, Omni (3X12) €12.30, Omni (3X4)

€6.40.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΑΛΑΡΙΚΑ(7), 2ος ΑΠΟΥ ΝΤΙΝΟΣ(2),

3ος ΩΡΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ(5), 4ος ΣΟΛΑΡ

ΦΛΑΙΗΜ(6), Γκανιάν (7) €3.30, Πλασέ

(7) €2.10, Πλασέ (2) €3.60, Φόρκαστ

(7Χ2) €17.20, Δίδυμο (2Χ7) €12.70,

Τρίο (7Χ2Χ5) €52.00, Τέτρακαστ

(7Χ2Χ5Χ6) €90.50, Σύνθετο (12X7)

€44.90, Omni (2Χ7) €7.10, Omni (5Χ7)

€2.80, Omni (2Χ5) €5.40, DF  12X4 -

7Χ2 €1,156.90, Διαγραφές MYΣΤΙΚΑΛ

ΣΤΟΡΜ(3).

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΑΛ ΚΑΠΟΝΕ ΑΓΚΕΗΝ(8), 2ος ΑΙ-

ΣΩΝΑΣ(5), 3ος ΚΑΠΟ ΝΤΕΛ ΚΑΠΟ(2),

4ος ΧΑΒΑΗ ΠΕΡΦΟΡΜΕΡ(1), Γκανιάν

(8) €28.90, Πλασέ (8) €3.70, Πλασέ (5)

€1.00, Φόρκαστ (8Χ5) €106.90, Δίδυ-

μο (5Χ8) €15.80, Τρίο (8Χ5Χ2)

€198.30, Τέτρακαστ (8Χ5Χ2Χ1)

€1,755.00, Σύνθετο (7Χ8) €68.90,

Omni (5Χ8) €3.00, Omni (2Χ8) €6.30,

Omni (2Χ5) €1.70, DF 7Χ2 - 8Χ5

€1,383.12C/O.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΜΠΕΛΛΑ(2), 2ος ΣΑΒΑΝ ΚΡΙΣΤΥ(4),

3ος ΚΑΣΤΑ ΝΤΙΒΑ(8), 4ος ΑΡΧΙΠΠΗ(9),

Γκανιάν (2) €3.10, Πλασέ (2) €1.30,

Πλασέ (4) €1.70, Φόρκαστ (2Χ4)

€10.10, Δίδυμο (2Χ4) €5.80, Τρίο

(2Χ4Χ8) €14.00, Τέτρακαστ (2Χ4Χ8Χ9)

€60.10, Σύνθετο (8Χ2) €51.20, Omni

(2Χ4) €2.30, Omni (2Χ8) €3.30, Omni

(4Χ8) €2.50, DF  8Χ5 - 2Χ4

€2,016.72C/Ο.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΑΡΚΑΤΖΙΤΗΣ(7), 2ος ΣΕΡΠΙΚΟ(5),

3ος ΝΕΦΙΑ(11), 4ος ΜΕΜΦΙΔΑ(10),

Γκανιάν (7) €2.30, Πλασέ (7) €1.60,

Πλασέ (5) €2.10, Φόρκαστ (7Χ5)

€11.00, Δίδυμο (5Χ7) €5.70, Τρίο

(7Χ5Χ11) €39.40, 

Τέτρακαστ (7Χ5Χ11Χ10) €144.00, Σύν-

θετο (2Χ7) €5.90, Omni (5Χ7) €3.00,

Omni (7Χ11) €6.20, Omni (5Χ11) €8.00,

DF  2Χ4 - 7Χ5 €142.20.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΜΠΟΗ(GR)(7), 2ος ΠΕ-

ΡΙΑΝΔΡΟΣ(GR)(4), 3ος ΖΕΥΣ(6), 4ος ΡΑ-

ΠΙΤ(8), Γκανιάν (7) €4.00, Πλασέ (7)

€1.90, Πλασέ (4) €8.00, Φόρκαστ (7Χ4)

€32.70, Δίδυμο (4Χ7) €26.80, Τρίο

(7Χ4Χ6) €988.65C/Ο, Τέτρακαστ

(7Χ4Χ6Χ8) €1,319.50C/O, Σύνθετο

(7Χ7) €8.30, Omni (4Χ7) €9.30, Omni

(6Χ7) €9.50, Omni (4Χ6) €111.10, DF

7Χ5 - 7Χ4 €750.00C/O.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  AΡΧΕΔΗΜΟΣ(9), 2ος ΣΤΟΛΙ

ΕΛΙΤ(6), 3ος ΜΠΕΛΛΑΤΡΙΞ(1), 4ος ΜΥ-

ΚΙΝΗ(5), Γκανιάν (9) €3.80, Πλασέ (9)

€1.90, Πλασέ (6) €1.50, Φόρκαστ (9X6)

€12.60, Δίδυμο (6X9) €7.60, Τρίο

(9X6X1) €50.10, Τέτρακαστ (9X6X1X5)

€101.80, Σύνθετο (7Χ9) €15.50, Omni

(6X9) €1.90, Omni (1X9) €2.40, Omni

(1X6) €5.20, DF  7Χ4 - 9X6

€851.52C/Ο.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  ΣΕΡ ΠΑΝΙΚΟΣ(8), 2ος ΜΑΝ-

ΤΙΟΣ(10), 3ος ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ(3), 4ος ΣΕΙ-

ΣΜΟΣ(4), Γκανιάν (8) €5.80, Πλασέ (8)

€2.60, Πλασέ (10) €3.70, Φόρκαστ

(8Χ10) €31.50, Δίδυμο (8Χ10) €20.70,

Τρίο (8Χ10Χ3) €698.10, Τέτρακαστ

(8Χ10Χ3Χ4) €445.60, Σύνθετο (9X8)

€27.80, Omni (8Χ10) €8.90, Omni (3Χ8)

€2.80, Omni (3Χ10) €7.60, DF  9X6 -

8Χ10 €1,076.16C/Ο.

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

1ος  KOΣΤΝΕΡ(3), 2ος ΒΕΣΕΛΙΝΑ(5),

3ος ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΕΛΕΝΑ(4), 4ος ΜΕ-

ΤΑΝΑΣΤΗΣ(2), Γκανιάν (3) €5.50, Πλασέ

(3) €3.30, Πλασέ (5) €3.80, Φόρκαστ

(3Χ5) €52.30, Δίδυμο (3Χ5) €26.10,

Τρίο (3Χ5Χ4) €1,509.00, Τέτρακαστ

(3Χ5Χ4Χ2) €3,532.10C/O, Σύνθετο

(8Χ3) €39.30, Omni (3Χ5) €16.60, Omni

(3Χ4) €9.10, Omni (4Χ5) €29.40, DF Β

8Χ10 - 3Χ5 €1,539.84C/O.

ΠΙΚ 6   2X7X7X9X8X3    MEΤΑΦΕΡΟ-

ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €12,013.10C/O            

ΠΙΚ 6           ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

€17,013.10

ΠΙΚ 4                                      7X9X8X3

€1,387.50

ΤΖΑΚΠΟΤ 9   12X7X8X2X7X7X9X8X3

MEΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

€31,710.39C/O

ΤΖΑΚΠΟΤ 9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

€51,710.39

ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 

Ο Λιούις Χάμιλτον έδωσε μάχη με τον
Σεμπάστιαν Φέτελ στις στρατηγικές και
σε αυτές ο Βρετανός βγήκε νικητής. Από
μία εγκατάλειψη για Ferrari και Mercedes,
τρίτος ο Ρικιάρντο, πρώτοι βαθμοί για
Sauber. Η καλή εκκίνηση του Σεμπάστιαν
Φέτελ τον έφερε στην πρώτη θέση γι'
αρκετούς γύρους. Ο Γερμανός είχε την
ευκαιρία για την τρίτη του νίκη στη σεζόν,
όμως η Ferrari τού χάλασε τα σχέδια,
καθώς η στρατηγική ήταν λανθασμένη
και αντίθετη από αυτήν της Mercedes.
Η Scuderia έβαλε πρώτα τη μαλακή
γόμα και μετά τη μέση, απόφαση που
ήταν σημαντική για την εξέλιξη του
αγώνα. Έτσι ο Φέτελ, παρά την υπερ-
προσπάθειά του και τις μάχες που έδωσε,
δεν μπόρεσε να διατηρηθεί μπροστά
από τον Λιούις Χάμιλτον, με τον Βρετανό
να επιστρέφει στις νίκες και να μειώνει
τη διαφορά στη βαθμολογία, τη στιγμή
που η Mercedes πήρε μία μικρή... ανάσα
στους κατασκευαστές. Μάλιστα, οι δυο
τους είχαν μείνει μόνοι τους, αφού οι
Κίμι Ραϊκόνεν και Βαλτέρι Μπότας εγ-
κατέλειψαν.

Ο Φινλανδός της Ferrari είχε επαφή

με αυτόν της Mercedes και εν συνεχεία
με τον Μαξ Φερστάπεν, για να σπάσει η
μπροστινή αριστερή ανάρτηση και να
τεθεί εκτός, όπως και ο Ολλανδός της
Red Bull. Όσο για τον νικητή της Ρωσίας,
όδευε για μία ακόμα παρουσία του στο
βάθρο, όμως είδε τον κινητήρα του να...

παραδίδει το πνεύμα. Με αυτόν τον
τρόπο, ο Ντάνιελ Ρικιάρντο ανέβηκε στο
πόντιουμ για πρώτη φορά φέτος. Από
εκεί και πέρα, ακολούθησαν οι Σέρχιο
Πέρεζ, Εστεμπάν Οκόν, με τη Force India
να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα της
ιστορίας της, παρά τα όποια προβλήματα

αντιμετωπίζουν τα αφεντικά της.
Έκτος ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ,

ενώ η Sauber πήρε τους πρώτους της
βαθμούς στη σεζόν, αφού ο Πασκάλ
Βερλάιν είδε την καρό σημαία από την
έβδομη θέση. Την πρώτη δεκάδα συμ-
πλήρωσαν οι Κάρλος Σάινθ, Ντανιίλ

Κβιάτ και Ρομάν Γκροζάν, τη στιγμή που
είχαμε αρκετές επαφές, όμως όχι κάποιο
σοβαρό ατύχημα.

Τέλος, πλην των Ραϊκόνεν, Φερστάπεν,
Μπότας, τον αγώνα εγκατέλειψε και ο
Στόφελ Φαντόρν, με τον Φερνάντο Αλόνσο
να τερματίζει 12ος λίγο πριν... πετάξει
για τις ΗΠΑ, ενόψει της συμμετοχής του
στο Indy 500, ενώ το αξιοσημείωτο είναι
πως άπαντες από την τέταρτη θέση και
κάτω... έφαγαν τουλάχιστον έναν γύρο.

Με το πέρας, λοιπόν, πέντε αγώνων
στη φετινή σεζόν, ο Φέτελ εξακολουθεί
να προηγείται στη βαθμολογία με 104
βαθμούς, όμως ο Χάμιλτον μείωσε στους
6, καθώς τώρα έχει 98, με τον τρίτο Μπό-
τας να μένει πιο πίσω στους 63. Στους
κατασκευαστές η Mercedes πήρε μικρό
προβάδισμα με 161 πόντους έναντι 153
της Ferrari, ενώ πολύ πιο πίσω στους
72 βρίσκεται η Red Bull.

Βαθμολογία οδηγών

Φέτελ 104

Χάμιλτον 98

Μπότας 63

Ραϊκόνεν 49

Ρικιάρντο 37

Φερστάπεν 35

Πέρεζ 34

Στη στρατηγική κέρδισε ο Χάμιλτον 
Πρώτος ο Βρετανός, δεύτερος ο Φέτελ που παραμένει στην κορυφή της κατάταξης 

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Φινάλε στα πρωταθλήματα ΟΠΑΠ Αν-
δρών και Γυναικών είχαμε το Σαββατο-
κύριακο, κατά το οποίο το κλίμα ήταν
ιδιαίτερα εορταστικό, αφού έγιναν οι
απονομές στους πρωταθλητές και δευ-
τεραθλητές. Στο κλειστό του Cyprus Col-
lege το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο αντι-
μετώπισε τον Παρνασσό, με τους γηπε-
δούχους να επικρατούν άνετα με 36-18
και να κλείνουν τον θεσμό με απόλυτο
των νικών 21 στο σύνολό τους.

Μετά το τέλος του αγώνα έγινε, στην
παρουσία του προέδρου της Κ.Ο.Χ. Χα-
ράλαμπου Λόττα, η απονομή του πρω-
ταθλήματος στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστή-
μιο, καθώς και η απονομή στον Δευτε-
ραθλητή Παρνασσό, δίνοντας μια ιδιαί-
τερα ξεχωριστή νότα στον αγώνα.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας ο
Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ ολοκλήρωσε με νίκη το

πρωτάθλημα κερδίζοντας άνετα, όπως
φάνηκε, το τελικό 31-23 του Προοδευ-
τικού εκτός έδρας και τερμάτισε στην
3η θέση. Στην 4η θέση έμεινε οριστικά
η παφιακή ομάδα.

Πανηγύρισαν τα Λατσιά
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλή-
ρωσε το πρωτάθλημα η γυναικεία ομάδα
των Λατσιών, κερδίζοντας τον Α.Ο. Αρα-
δίππου με 36-16 στο φινάλε του θεσμού.
Τα κορίτσια της Άννας Εκατερινέσκου
είχαν κίνητρο και μάλιστα μεγάλο. Ήθελαν
να κλείσουν το πρωτάθλημα με το από-
λυτο των νικών και τα κατάφεραν, φτά-
νοντας στις 15 νίκες σε ισάριθμους αγώ-
νες, κατακτώντας δίκαια και πανάξια το
πρωτάθλημα.

Μετά το τέλος του αγώνα στήθηκε
πάρτι στο κλειστό των Λατσιών, αφού
έγινε και η επίσημη απονομή του τρο-
παίου μέσα σε ξέφρενους πανηγυρι-
σμούς των μεγάλων πρωταγωνιστών.

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

Με 47 επιτυχίες ο καθένας, στους 50
δίσκους, ο Στέλιος Στυλιανού και ο Άλεξ
Πούτρος ήταν οι νικητές στις κατηγορίες
των κυνηγών και σκοπευτών αντίστοιχα,
στους ετήσιους εαρινούς αγώνες που
διοργάνωσε ο Κυνηγετικός Σύλλογος
«Φραγκολίνα» Καϊμακλίου, για τα μέλη
και τους φίλους του σωματείου. Οι αγώ-
νες έγιναν στις εγκαταστάσεις σπόρτιγκ
του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου στα
Λατσιά και γι' άλλη μια χρονιά τους
αθλοθέτησε η εταιρεία ΧΡ. ΚΑΠΟΔΙ-
ΣΤΡΙΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, εισαγωγείς και
διανομείς εξαρτημάτων αυτοκινήτων,
ενώ η απονομή των επάθλων στους νι-
κητές πραγματοποιήθηκε σε μια όμορφη
εκδήλωση στον κήπο του συλλόγου.

Στην κατηγορία των κυνηγών μελών,
την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Δημήτρης
Δημητρίου με 43/50, ενώ ο Θανάσης
Κωνσταντίνου πρώτευσε στην κατηγορία
των βετεράνων κυνηγών με 42/50 και ο
Μίκης Φυλακτού στους βετεράνους σκο-
πευτές με 40/50. Ο νεαρός Αλέξανδρος
Τσαγγαρίδης με 39/50 ήταν ο νικητής
στους εφήβους και ο Νεόφυτος Παφίτης
στον διαγωνισμό «Pull Shot» με το από-

λυτο 10/10. Τέλος, στην ομαδική κατάταξη
πρώτευσε η ομάδα των διοργανωτών
με 125/150. Αναλυτικά τα αποτελέσματα
σε κάθε κατηγορία ήταν τα ακόλουθα:

ΚΥΝΗΓΟΙ

1. Στέλιος Στυλιανού 47/50

2. Πέτρος Δανιήλ 47/50

3. Σπύρος Σαββίδης 46/50

4. Αντώνης Αντωνίου 46/50

5. Άκης Λεωνίδου 45/50

6. Γιώργος Στυλιανού 44/50

ΚΥΝΗΓΟΙ ΜΕΛΗ

1. Δημήτρης Δημητρίου 43/50

2. Γιώργος Ιωάννου 41/50

3. Νεκτάριος Ζαλιστής 41/50 

4. Γιώργος Γεωργίου 41/50 

5. Θέμης Τσαγγαρίδης 39/50

6. Χρίστος Ματθαίου 37/50

ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ

1. Άλεξ Πούτρος 47/50

2. Παναγιώτης Μοδέστου 46/50

3. Παναγιώτης Δημητρίου 41/50

ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 

1. Θανάσης Κωνσταντίνου 42/50 

2. Άκης Φλωρίδης 39/50

3. Αντώνης Κίλλερ 37/50

4. Παμπος Κουσιαππής 32/50

5. Ανδρέας Λαζανίτης 28/50

ΕΦΗΒΟΙ

1. Αλέξανδρος Τσαγγαρίδης 39/50

2. Αλέξανδρος Γεωργίου 22/50

Εορταστικό το κλίμα
σε Cyprus College και Λύκειο Λατσιών

Νικητές ο σκοπευτής Άλεξ Πούτρος 
και ο κυνηγός Στέλιος Στυλιανού 
Στους εαρινούς σκοπευτικούς αγώνες του Κυνηγετικού Συλλόγου «Φραγκολίνα»

Οι νικητές στην

κατάταξη των σκο-

πευτών των κυνη-

γών και στην ομα-

δική κατάταξη, με-

τά τη βράβευσή

τους, μαζί με τον

επίτιμο πρόεδρο

του συλλόγου Ιω-

νά Χατζηιωάννου
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Ευχαριστημένος από την προσπάθεια
των παικτών του έμεινε ο Ρόνι Λέβι μι-
λώντας στην συνέντευξη Τύπου: "Δεν
μου αρέσουν τέτοια ματς, γιατί δεν έχεις
στόχους. Έπρεπε να βρούμε τρόπο να
δώσουμε κίνητρο στους παίκτες. Κατα-
λαβαίνω πως πρέπει πάντα να κερδί-
ζουμε και είναι σημαντικό αυτό. Είχαμε

να παίξουμε με μια πολύ δυνατή ομάδα,
φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες αλλά δεν
σκοράραμε. Φτιάχνουμε πολλές ευκαι-
ρίες αλλά δεν σκοράρουμε. Δείξαμε χα-
ρακτήρα στο τέλος, δεν είναι εύκολο να
σκοράρεις με δέκα παίκτες. Νομίζω είμαι
ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα".

Από την πλευρά του ο Σωφρόνης

Αυγουστή τόνισε πως: "Είχαμε να αντι-
μετωπίσουμε μια ομάδα που μας δυ-
σκόλεψε αρκετά φέτος. Ο στόχος μας
ήταν να μην τραυματιστεί κάποιος παίκτης
ενόψει του τελικού Κυπέλλου. Αυτό το
παιχνίδι τελείωσε και κοιτάζουμε τον τε-
λικό Κυπέλλου, που είναι και ο μεγάλος
μας στόχος".

Οι δηλώσεις των προπονητών

ΑΠΟΛΛΩΝ 1
(47’ Σεμέδο) 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1
(87’ Ράγιος) 

Ο Απόλλωνας βρέθηκε κοντά στη νίκη
που θα τον έφερνε στη 2η θέση της βαθ-
μολογίας, ωστόσο ένα γκολ του Ράγιος
στο 7ο λεπτό κόντρα στη ροή του αγώνα
τού στέρησε την ευκαιρία. Και για την
ομάδα της Λεμεσού είναι σημαντική η
2η θέση, καθώς είτε πάρει το κύπελλο
είτε όχι, αν τερματίσει στο δεύτερο σκα-
λοπάτι θα επωφεληθεί ενός γύρου στα
προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ. Πλέον
όλα θα ξεκαθαρίσουν στην τελευταία
αγωνιστική. 

Ο Απόλλωνας είχε προηγηθεί στο
σκορ στο 47’ με το πρώτο γκολ του
Σεμέδο στο πρωτάθλημα, έχασε πολλές
ευκαιρίες για να καθαρίσει το παιγνίδι,
ωστόσο οι ποδοσφαιριστές του δεν ήταν
αποτελεσματικοί και το πλήρωσε. Με
δέκα παίκτες ολοκλήρωσε το ματς η
Ανόρθωση λόγω αποβολής του Σιβού. 

Τα πλάνα των προπονητών
Με πανομοιότυπο σχηματισμό παρα-
τάχθηκαν οι δύο ομάδες, καθώς Αυγου-
στή και Λέβι εμπιστεύτηκαν πλάνο με
γεμάτο κέντρο και έναν φουνταριστό
επιθετικό.

Ο Απόλλωνας είχε δύο αλλαγές στην
ενδεκάδα του σε σχέση με το προηγού-
μενο παιγνίδι, καθώς επέστρεψαν στο

αρχικό σχήμα οι Σεμέδο και Παπουλλής.
Από την άλλη ο Ρόνι Λέβι σε σύγκριση
με το παιγνίδι με την ΑΕΛ, επανέφερε
στην ενδεκάδα τον Μ. Νικολάου, δίνοντάς
του ρόλο κεντρικού αμυντικού, όπως
και τους Κόπριβετς, Ζοάο Βίκτορ και
Καμπρέρα. 

Έμειναν στο μηδέν 
Παιγνίδι χωρίς σκοπιμότητες πραγμα-
τοποιήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, με τις
δύο ομάδες να προσπαθούν για το γκολ.
Αποτέλεσμα αυτού να γίνει ανοιχτό ματς,
με την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει στις

δύο πλευρές του γηπέδου.
Ο Απόλλωνας είχε μεγαλύτερα καλά

διαστήματα, έφτασε πιο κοντά στο γκολ,
ωστόσο απουσίασε η αποτελεσματικότητα
στην τελική προσπάθεια, αφού χάθηκαν
καλές ευκαιρίες. Από την άλλη και η
Ανόρθωση είχε τις δικές της καλές στιγμές,
ωστόσο οι γηπεδούχοι είχαν περισσότερη
ώρα την μπάλα στην κατοχή τους και
ήταν πιο απαιτητικοί στην επίθεση. 

Μεγαλύτερη φάση για τον Απόλλωνα
προέκυψε στο 15ο λεπτό, όταν ο Σέρτζιο
βρέθηκε απέναντι από τον Κόπριβετς,
αλλά νικήθηκε από τον Σλοβένο πορτιέρο.

Η Ανόρθωση άγγιξε το γκολ πέντε λεπτά
αργότερα με τον Ράγιος, ωστόσο ο Βάλε
αποσόβησε τον κίνδυνο. 

Προβάδισμα με Σεμέδο,
απάντηση από Ράγιος
Στην επανάληψη ο Απόλλωνας με το
πέρας δύο λεπτών ευτύχησε να ανοίξει
το σκορ και να θέσει τις βάσεις για τη
νίκη. Ήταν ένα κερδισμένο φάουλ για
την ομάδα της Λεμεσού, όπου ο Ζοάο
Πέδρο επιχείρησε σέντρα στην αντίπαλη
περιοχή και ο Σεμέδο με πλασέ έστειλε
την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0.
Αυτό που ακολούθησε στη συνέχεια
ήταν ένας επιθετικός μονόλογος της
λεμεσιανής ομάδας. Η οποία έχοντας
πάρει τα πάνω της μετά το γκολ και σε
συνδυασμό με τη μέτρια εικόνα της
αντιπάλου έλεγξε πλήρως το παιγνίδι
και πίεσε για το δεύτερο γκολ. Το οποίο
όμως δεν ήρθε ποτέ, παρά τις πολλές
χαμένες ευκαιρίες. Η Ανόρθωση δυ-
σκολευόταν να κρατήσει μπάλα και να
αναπτυχθεί ορθόδοξα, και αποτέλεσμα
αυτού ήταν να μην απειλήσει ιδιαίτερα.
Στο 78’ τα πράγματα έγιναν πιο δύσκολα
για την «κυρία», καθώς αποβλήθηκε
με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Σιβού. Παρ'
όλ' αυτά, σε μια αντεπίθεση στο 87ο
λεπτό ο Ράγιος βρέθηκε σε ευνοϊκή
θέση και με πλασέ σκόραρε για το 1-1.
Ο Απόλλωνας δεν είχε αντίδραση στα
τελευταία λεπτά και ως εκ τούτου συμ-
βιβάστηκε με την ισοπαλία που παρέ-
μεινε μέχρι το φινάλε.  

Έχασε την ευκαιρία ο Απόλλωνας
Έμεινε στην ισοπαλία με την Ανόρθωση και παρέμεινε στην 3η θέση της βαθμολογίας 

Το φιλμ Του αγώνα

2’ Σουτ του Ντα Σίλβα, σε ετοιμό-

τητα ο Κόπριβετς.

4' Καλή προσπάθεια για την

Ανόρθωση, πάσα του Ολιβέιρα

στον Οικονομίδη με τον δεύτερο

να κάνει το γυριστό σουτ, και τον

Βινίσιους να απομακρύνει σε

κόρνερ. 

15' Ο Σέρτζιο βρέθηκε απέναντι

από τον Κόπριβετς αλλά δεν πλά-

σαρε σωστά. 

20' Τακουνάκι από τον Καμπρέ-

ρα, ο Ράγιος προσπάθησε να τε-

λειώσει τη φάση, ο Βάλε όμως

προλαβαίνει προτού η μπάλα πε-

ράσει τη γραμμή. 

28' Ευκαιρία για την Ανόρθωση

με την κεφαλιά του Καμπρέρα να

πηγαίνει μόλις έξω.

32' Απευθείας εκτέλεση φάουλ

του Ντα Σίλβα, απέκρουσε με δι-

πλή προσπάθεια ο τερματοφύλα-

κάς της.  

47’ 1-0 Ο Ζοάο Πέδρο εκτέλεσε

φάουλ, ο Σεμέδο έβαλε την προ-

βολή και έστειλε την μπάλα στα

δίχτυα.  

50' Μεγάλη ευκαιρία για τον

Απόλλωνα σε τετ α τετ του Πα-

πουλή, μπλοκάρει ο Κόπριβετς. 

70' Κοντά στο 2-0 ο Απόλλωνας

με τον Πίττα, ο Κόπριβετς όμως

τον πρόλαβε.

73' Δυνατό σουτ από τον Πίττα, η

μπάλα δίπλα από τα δοκάρια του

Κόπριβετς.

74' Κοντινό πλασέ του Μάγκλι-

τσα, η μπάλα εκτός.

87’ 1-1 Αντεπίθεση για την Ανόρ-

θωση, πλασέ του Ράγιος, η μπάλα

στα δίχτυα. 

Διαιτητής: Γ. Αναστασίου

Κίτρινες: Ρομπέρζ, Σέρτζιο (2η) /

Ζοάο Βίκτορ, Καλδερόν

Κόκκινες: Σιβού (2η κίτρινη)

Απόλλων: Βάλε, Σέρτζιο, Ρομ-

πέρζ, Βινίσιους, Σακέτι (81’ Ρέι-

νολτς), Πέδρο, Σεμέδο, Σαρδινέ-

ρο (83’ Ψύχας), Παπουλής (62’

Πίττας), Ντα Σίλβα, Μάγκλιτσα.

Ανόρθωση: Κόπριβετς, Γκάμ-

πριελ, Μ. Νικολάου (46’ Καλδε-

ρόν), Σιβού, Γιαννούλης, Οικονο-

μίδης, Βίκτορ, Ράγιος, Ολιβέιρα,

Καρλίτος, Καμπρέρα  (68’ Άλβες).
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Αναμονή για τις επαφές με Κρίστιανσεν
Το θέμα της ανανέωσης του Δανού τεχνικού θα απασχολήσει ζεστά τη διοίκηση Πρόδρομου Πετρίδη 

ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου�

Ο 26ος τίτλος πρωταθλήματος και το 5ο
σερί είναι γεγονός για τον ΑΠΟΕΛ και
αναπόφευκτα η προσοχή των ανθρώπων
της ομάδας επικεντρώνεται στην επόμενη
μέρα. Ναι μεν εκκρεμεί ο τελικός κυ-
πέλλου, ωστόσο αυτό δεν απαγορεύει
στη διοίκηση να ετοιμάσει τις επόμενες
τις κινήσεις στα του προγραμματισμού.
Άλλωστε ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι
την έναρξη των προκριματικών του
Τσάμπιονς Λιγκ δεν είναι αρκετός. 

Ήδη με τη γνωστοποίηση της συμ-
φωνίας με τον Μίκαελ Ποτέ και τη δια-
φαινόμενη προσθήκη του Ρουέδα, φαί-
νεται ξεκάθαρα πως οι πρωταθλητές
στοχεύουν σε έγκαιρο προγραμματισμό. 

Το επόμενο διάστημα, αυτό που θα
απασχολήσει είναι η ανανέωση ή όχι
του συμβολαίου του Τόμας Κρίστιανσεν.
Ο οποίος μπορεί να δέχτηκε έντονη κρι-
τική από μερίδα του κόσμου του το τε-
λευταίο διάστημα, ωστόσο η πλειοψηφία
επιθυμεί την παραμονή του στην ομάδα. 

Με τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ θα γί-
νουν κατ' ιδίαν επαφές το αμέσως επό-
μενο διάστημα και το πιθανότερο πριν
από τον τελικό κυπέλλου. Πάντως, για
την ώρα δεν μπορεί να προδικάσει
κανείς την έκβαση των επαφών που
θα γίνουν. Φαίνεται πως και ο ίδιος να
εξετάζει διάφορες προτάσεις που έχει
ενώπιόν του από ομάδες εκτός Κύπρου,
ωστόσο δεν πήρε καμία απόφαση. Ως
εκ τούτου το όλο θέμα θα ξεκαθαριστεί
τις επόμενες ημέρες, καθώς μέλημα
της διοίκησης είναι να ξεκαθαρίσει η
όλη κατάσταση και να συνεχίσει με
τον μετεγγραφικό σχεδιασμό του ρό-
στερ. Εκεί που υπάρχει ανάγκη ενί-
σχυσης σε όλες τις γραμμές. Συγκε-
κριμένα, θα αποκτηθεί ακόμα ένας

κεντρικός αμυντικός (έκλεισε ήδη ο
Ρουέδα) μιας και δεν θα ανανεωθεί ο
δανεισμός του Σεντρίκ Γιαμπερέ, ενώ
ελεύθερος μένει ο 34χρονος Ινάκι
Αστίθ. Άρα θα αποκτηθεί άλλος ένας
στόπερ αν αποχωρήσει ο Ισπανός. 

Απ' εκεί και πέρα θα γίνει κίνηση με
έναν ανασταλτικό (δύσκολα θα παρα-
μείνει ο Κάνιας που επίσης είναι δανει-
κός), ένας επιθετικός (πέραν του Ποτέ)

και ένας ακραίος επιθετικός, ειδικά αν
αποχωρήσει από το ρόστερ ο Γιαννιώτας,
για το μέλλον του οποίου δεν υπάρχει
ξεκάθαρη εικόνα. Από πλευράς διοί-
κησης υπάρχει πρόθεση για να παρα-
μείνει, ο ίδιος φαίνεται να απολαμβάνει
την παρουσία του στον ΑΠΟΕΛ, αλλά
τα δικαιώματά του ανήκουν ακόμη στον
Ολυμπιακό Πειραιώς, που έχει τον τε-
λευταίο λόγο. 

Να γιατί πήγε στον
ΑΠΟΕΛ ο Κρίστιανσεν
Ο Δανός τεχνικός του ΑΟΕΛ αισθάνεται
απόλυτα δικαιωμένος για την απόφασή
του το περασμένο καλοκαίρι να αφήσει
την ΑΕΚ για τον ΑΠΟΕΛ. Και είναι από-
λυτα φυσιολογικό. Μετά από δύο δεύ-
τερες θέσεις, πανηγυρίζει τον πρώτο της
καριέρας του ως προπονητής, με απο-
τέλεσμα οι μετοχές του να ανεβαίνουν

περισσότερο. Κανείς δεν μπορεί πλέον
να τα έχει μαζί του, που άφησε τη 2η
ομάδα για να πάει στους πρωταθλητές.
Απ' εκεί και πέρα είναι φανερό ότι άφησε
το στίγμα του στην ομάδα και είναι αξιο-
σημείωτο το ότι γίνεται ο πρώτος προ-
πονητής μετά την εποχή του Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς που μένει για όλη την ποδο-
σφαιρική χρονιά στον γαλαζοκίτρινο
πάγκο.  

Ο ΑΠΟΕΛ μπορεί να σκέφτεται ήδη τα
προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Στον
2ο προκριματικό, όποια ομάδα και να
βρει μπροστά του θα είναι ακλόνητο φα-
βορί. Το κυρίως μενού είναι στον 3ο και
το ψητό στα πλέι-οφ.

Ας αρχίσουμε με την προϋπόθεση
ότι ο ΑΠΟΕΛ προκρίνεται στον 3o προ-
κριματικό. Εκεί θα είναι ισχυρός και ήδη
υπάρχουν ως πιθανοί αντίπαλοι η Ρό-
ζεμποργκ, η Χαποέλ Μπερ Σέβα και
μία εκ των Παρτιζάν και Ερυθρού Αστέρα.
Οι υπόλοιποι θα ξεκαθαρίσουν σύντομα,
αφού σε ορισμένα πρωταθλήματα η τε-
λική κατάληξη μπορεί να αλλάξει πολλά.
Σαν παράδειγμα είναι η Τσεχία (αν η

Σλάβια ξεπεράσει τελικά την Πλζεν, και
στη Κροατία, αν η Ριέκα μείνει πρώτη
μπροστά από την Ντιναμό). Σλάβια και
Ριέκα θα είναι πιθανοί αντίπαλοι αν στε-
φτούν πρωταθλητές. Ανάλογα με την τε-
λική εξέλιξη αρκετών πρωταθλημάτων,
θα φανεί αν ομάδες όπως η Μάλμε και
η Αστάνα θα πάνε στους ισχυρούς ή
στον δρόμο του ΑΠΟΕΛ σαν ανίσχυροι. 

Στα πλέι-οφ…
Γενικά στο καλύτερο σενάριο ο ΑΠΟΕΛ
θα είναι ο 7ος ισχυρός και στο χειρότερο
ο 9ος , με βάση τη κατάταξη σήμερα. Η
Στεάουα έχασε τον τίτλο από τη Βιτορούλ
που είναι προς όφελος του ΑΠΟΕΛ. Η

Πλζεν μάλλον χάνει το πρωτάθλημα,
οπότε οι «γαλαζοκίτρινοι» θα αναμένουν
τον αποκλεισμό τριών ή δύο ομάδων
στους προηγούμενους γύρους για να
είναι ισχυροί. Η μία θέση εξαρτάται από
την Πολωνία με ιδανικό σενάριο να
πάρει το πρωτάθλημα η Λεχ, η Λέγκια
Γκντανσκ  ή η Γιαγκελόνια (η ομάδα του
Σέρινταν θα είναι πιθανή αντίπαλος σε
προηγούμενους γύρους) και όχι η Λέγκια
Βαρσοβίας. Αν όλοι οι ισχυρότεροι σε
συντελεστή από τον ΑΠΟΕΛ περάσουν
στα πλέι-οφ, οι πιθανοί αντίπαλοί του θα
είναι οι Ολυμπιακός, Σέλτικ, Σάλ-
τσμπουργκ, Λουντογκόρετς, Κοπεγχάγη
και Μπάτε Μπόρισοφ.

Τα δεδομένα στο Τσάμπιονς Λιγκ

Μέχρι τις πρώτες πρωινές γιόρτασε η
οικογένεια του ΑΠΟΕΛ την κατάκτηση
του 26ου τίτλου στην ιστορία του συλ-
λόγου. Το πάρτι άρχισε με το τελευταίο
σφύριγμα του Βασίλη Δημητρίου στο
ΓΣΠ, όπου οι ποδοσφαιριστές και οι
2.200 φιλάθλοι που ήταν στο γήπεδο
ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς.
Το σκηνικό μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια
και ακολούθως στο σωματείο και στους
κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας. Η
κορύφωση τον πανηγυρισμών έγινε σε
γνωστό μαγαζί της Έγκωμης, όπου κα-
τακλύστηκε από φιλάθλους της ομάδας,
τη διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές.
Ακολουθεί φωτορεπορτάζ από το ατέ-
λειωτο γλέντι των πρωταθλητών.

Ατέλειωτο το πάρτι τίτλου
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Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1
82’ Μακρίεφ

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 0

Η Ν. Σαλαμίνα με γκολ του Μακρίεφ
στο 82’ πήρε το ζητούμενο που ήταν η
σωτηρία κι από την άλλη με την επι-
κράτησή της επί της Καρμιώτισσας με
1-0 την έστειλε στη Β’ κατηγορία. Οι
«ερυθρόλευκοι», που βρέθηκαν να πα-
λεύουν για παραμονή, έστω την υστάτη
ήταν συνεπείς στο ραντεβού τους με
την ιστορία. Με τους τρεις βαθμούς
έφτασαν στους 42, ενώ η Καρμιώτισσα
έμεινε στους 34β κι ό,τι κι αν γίνει στην
τελευταία αγωνιστική δεν σώζεται μετά
τη νίκη και της Δόξας στο Δασάκι επί
του Εθνικού.

Η ομάδα των Πολεμιδιών πλήρωσε
τις συνεχόμενες ήττες στα τελευταία

παιχνίδια κι εκεί που πριν από τα πλέι-
οφ είχε σημαντικό προβάδισμα από
την τελευταία ομάδα από τη Δόξα, στο
τέλος την έπαθε και πήρε τον δρόμο
της επιστροφής στη Β’ κατηγορία, εκεί
απ’ όπου ανήλθε πέρυσι. 

Το παιγνίδι ήταν αρκετά καλό με
εκατέρωθεν ευκαιρίες μέχρι το 25',
αλλά στη συνέχεια έπεσε ο ρυθμός
εξαιτίας ίσως και της κρισιμότητας του
αγώνα. Στο 23' ο Εγγλέζου σημάδεψε
το δοκάρι με απευθείας φάουλ.

Στην επανάληψη οι αλλαγές του
Κονσεϊσάο βοήθησαν τη Ν. Σαλαμίνα
να «κτυπήσει» στο τέλος. Δυο από τις
αλλαγές του, οι Κωνσταντίνου και Μπρι-
τζίτο είχαν συμμετοχή στη δημιουργία
του γκολ, το οποίο πέτυχε στο 82’ ο
Μακρίεφ, μετά από ασταθή απόκρουση
του Καϊρίνου σε σουτ του Μπριτζίτο.
Πλέον δεν υπήρχε χρόνος για την Καρ-

μιώτισσα να αντιδράσει και έτσι με την
ήττα αποχαιρέτησε την Α’ κατηγορία.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χρίστος Νικολαΐδης 
ΒΟΗΘΟΙ: Μιχ. Σωτηρίου, Ι. Λαζάρου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κούσουλος (2η), Ντουντού
(2η)/ Δημητρίου, Βοσκανιάν, Αντάμο-
βιτς
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βεσελόφσκι, Τσίνα,
Άντονιτς, Γκράτσι, Ελευθερίου, Κού-
σουλος (71' Αμπελάιρας), Σκοπελίτης,
Ντουντού, Μάατσι (68' Μπριζίτο), Εγ-
γλέζου (77' Κωνσταντίνου), Μακρίεφ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: Καϊρίνος, Βοσκανιάν,
Όστολιτς, Βαττής (56' Όρντος), Χριστοφή
(81' Πάντος), Μπάρμπαρο, Αντάμοβιτς,
Δημητρίου, Σταύρου (57' Πάσεκ), Λο-
κόμπε, Πόλιανετς
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κούσουλος (2η), Ντουντού
(2η) /Δημητρίου, Βοσκανιάν, Αντάμοβιτς
(2η)

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής Σοφοκλέους

Η σεζόν τελείωσε ουσιαστικά και ήταν
καταστροφική. Δεν είναι κριτήριο η απο-
τυχία εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτη-
ρίου. Δεν είναι κατόρθωμα να βγεις 4ος.
Σίγουρα υπάρχει οικονομικό κόστος,
αλλά από καθαρά αγωνιστικής πλευράς
είναι μόνο το... κερασάκι στην... ξινή
τούρτα. Δεν είναι της ώρας να λεχθούν
οι αιτίες, έχουν λεχθεί πολλάκις στη διάρ-
κεια της χρονιάς. Υπάρχουν όμως και...
θετικά μέσα από αυτή την εικόνα. Η έξο-
δος στην Ευρώπη θα έφερνε παρόμοιες
καταστάσεις με τα προηγούμενα χρόνια.
Έναρξη προετοιμασίας σχεδόν αμέσως,
ανάγκη για άμεσες μετεγγραφές και μά-
λιστα μπόλικες, αφού μεγάλος κορμός
δεν υπήρχε. Και όταν τρέχεις εύκολα
κάνεις και λανθασμένες επιλογές. Μά-
λιστα, σε κάποιες περιπτώσεις η ευρω-
παϊκή έξοδος δημιουργούσε και κάποια
ευφορία, που οδηγούσε μάλλον όλους
να μην μπούνε πιο βαθιά στα προβλήματα
του ρόστερ. Πέρυσι έγινε προσπάθεια
αναδόμησης και ήρθαν στα πιο πάνω
να προστεθούν οι λανθασμένες εκτιμήσεις
του Νταμπίζα για το ρόστερ. 

Άλλο σκηνικό
Η προετοιμασία θα γίνει πιο ομαλά και
αυτό έχει τεράστια σημασία στη φρε-
σκάδα. Ο Πάμπος Χριστοδούλου έχει
όλο τον χρόνο να κάνει προγραμματισμό.
Μπορεί μάλιστα να προσθέσει ταξίδια
στην ατζέντα του για να δει και άλλους
ποδοσφαιριστές (θέλει πάντα να έχει

ιδίαν άποψη για τον καθένα). Δεν έχει
πλέον πίεση να πάρει αποφάσεις και
μπορεί να αφήσει κατά μέρος την πιθα-
νότητα να κρατήσει 2-3 παίκτες παρα-
πάνω λόγω Γιουρόπα Λιγκ. Η τραγική
χρονιά έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι
επιβάλλονται σαρωτικές αλλαγές. Ότι
πρέπει να μπει ποιότητα και ότι οι μεσο-
βέζικες λύσεις απαγορεύονται. Άρα δι-
ψήφιο αριθμό προσθέσεων και σίγουρα
μία 11άδα που ελάχιστα θα θυμίζει τη
φετινή. Θα υπάρχει χρόνος να δέσει μία
νέα ουσιαστικά ομάδα. Τα γερά φιλικά
μπορούν να υποκαταστήσουν την έλλειψη
καλοκαιρινής δράσης. 

Φυσικά στο όλο σκηνικό μπαίνει το
σφίξιμο που θα φέρει η απουσία από
την Ευρώπη. Όμως εδώ και για δύο
μήνες αυτό ήταν το πιθανότερο σενάριο
και άρα προπονητής και Διοίκηση ήταν
προετοιμασμένοι. Με δύο λόγια, η Ομό-
νοια αρχίζει μία σχεδόν εκ βάθρων αλ-
λαγή. Και εφόσον θα το κάνει, ας το κάνει
σωστά. Χωρίς χρονική πίεση και με κα-
θαρό μυαλό. Η ερχόμενη χρονιά είναι
κομβική. Η απαίτηση για μία ανταγωνι-
στική ομάδα, που θα κάνει αισθητή την
παρουσία της και θα δείχνει τα δόντια
της, είναι δεδομένη. Κανένας δεν περι-
μένει θαύματα, αλλά θέλει να βλέπει...
Ομόνοια. Το κυριότερο είναι να συν-
δυάσει τη θεαματική άνοδο με τη δημι-
ουργία υγιούς κορμού. Άλλωστε η ολική
επιστροφή δεν είναι πρότζεκτ ενός μόνο
έτους. Λίαν συντόμως αναμένεται να αρ-
χίσουν και οι αποχωρήσεις. Δεδομένο
είναι ότι θα παραμείνουν λίγοι από τους
ξένους. Πιθανόν να υπάρξει και απο-
χώρηση Κύπριου ποδοσφαιριστή. 

Αν είναι να γίνει, ας γίνει σωστά
Η Ομόνοια πάει για αναδόμηση και μπορεί να το κάνει καλύτερα χωρίς χρονική πίεση

ΔΟΞΑ-στηκε στο Δασάκι
Η Δόξα κέρδισε τον Εθνικό και σώθηκε οριστικά

ΕΘΝΙΚΟΣ 0

ΔΟΞΑ 4
39’ Γκόμες, 51’ Λεονάρντο, 87’, 90+1’ Κάστρο

Νίκος Νικολάου

Την πιο γλυκιά της νίκη πέτυχε η Δόξα,
που κέρδισε 3-0 στο Δασάκι τον Εθνικό
Άχνας. Με την εκτός έδρας επιτυχία πα-
νηγύρισε τη σωτηρία της μια αγωνιστική
πριν από τη λήξη. Κι αυτό γιατί η Καρ-
μιώτισσα έχασε από τη Σαλαμίνα και η
ομάδα της Κατωκοπιάς ξέφυγε τρεις βαθ-
μούς. Έτσι, ό,τι και να γίνει στην τελευταία
αγωνιστική, η Δόξα σώζεται, αφού και
αν ηττηθεί από τη Σαλαμίνα στο Μακάρειο
και κερδίσει η Καρμιώτισσα, θα υπάρχει
ισοβαθμία από την οποία ευνοείται η
Δόξα.  Η Δόξα ξεκίνησε καλά και με
έλεγχο της κατοχής χάρις στην καλή κυ-
κλοφορία της μπάλας επιζήτησε το γκολ.
Είχε καλές ευκαιρίες με τους Ενινφούλ
(15’), Φοφανά (21’, 26’). Η υπεροχή της
απέδωσε καρπούς στο 39’, όταν μετά
από ωραίο συνδυασμό, ο Γκόμες δέχθηκε
μπαλιά στην περιοχή, απέφυγε αντίπαλο
και πλάσαρε κάνοντας το 0-1. Ο Εθνικός
δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει μπάλα
και έψαχνε με μακρινές μπαλιές τους
επιθετικούς του. Είχε μια καλή στιγμή
με τον Κιπιάνι στο 16’.  Στο 13’ φάνηκε
να υπήρχε ανατροπή του Κορομίνας από

τον Πρότζεκ, αλλά δεν δόθηκε πέναλτι.

Σφράγισε τη νίκη
Με δεύτερο γκολ άρχισε την επανάληψη
η Δόξα. Ο Λεονάρντο μετά από κόρνερ
βρέθηκε στην περιοχή και με σουτ έβαλε
γερές βάσεις για το «διπλό» στο 51’. Η
φιλοξενούμενη με το 0-2 γερό αβαντάζ,
διαχειρίστηκε το σκορ. Έπαιξε κλειστά
πίσω, κι έβγαινε σε αντεπιθέσεις στη συ-
νέχεια. Έχασε ευκαιρίες με πιο σημαντική
αυτή του Φοφανά (63’), αλλά στο τέλος,
87’και 90+1’ με δυο γκολ του Κάστρο
που βρέθηκε μόνος έδωσε διαστάσεις
στη νίκη (0-4).  Ο Εθνικός ανέλαβε πρω-
τοβουλία μετά το δεύτερο τέρμα που δέχ-
θηκε. Έχασε ευκαιρίες με Κατσαράβα
(69’) και είχε δυο σουτ των Φιλίποφ (65’),
Πιντσέλι (71’) που σταμάτησε ο Νέγκρι,
αλλά δεν είχε ουσία και από την άλλη
παρουσίασε πολλά αμυντικά κενά…
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Νικόλας Νεοκλέους
ΒΟΗΘΟΙ: Χαρ. Γεωργίου, Αθ. Ιωάννου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αράμπαλ (2η), Πιντσέλι /Γκό-
μες, Παουλίνιο (2η)
ΕΘΝΙΚΟΣ: Πρότζεκ, Μουλαζίμης (59’
Πογιατζής), Κρατσούνοφ, Στόιτσεφ (62’
Παπαγεωργίου), Τσικάρσκι, Φιλίποφ,
Πιντσέλι, Αρέστη (46’ Αράμπαλ), Ενέσκου,
Κιπιάνι, Κατσαράβα
ΔΟΞΑ: Νέγκρι, Παουλίνιο, Λενάρντο,
Γκουλόν, Ρεδόνδο, Ενινφούλ, Πουτζιουρής,
Γκόμες, Γουίλσον (90’ Ρούντι), Φοφανά
(86’ Κάστρο), Κορομίνας (90’ Εντμάρ)

Νίκη σωτηρίας, ήττα υποβιβασμού… 
Η Σαλαμίνα κέρδισε και σώθηκε, ενώ έπεσε η Καρμιώτισσα
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ΑΕΛ

Κωστής�Σταυρινίδης

Σ
τόχος επετεύχθη, αποστολή

εξετελέσθη στην ΑΕΛ. Οι «κί-
τρινοι» επιστρέφουν μετά από
τρία χρόνια στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις, αφού τερμάτι-

σαν στην 4η θέση υλοποιώντας τον βα-
σικό στόχο που τέθηκε στην αρχή της
περιόδου. Και μπορεί να μην το κατά-
φεραν με νίκη (όπως ήθελαν), όμως και
η ισοπαλία μέσα στην «Αρένα» κάθε
άλλο από κακό αποτέλεσμα είναι. Η λε-
μεσιανή ομάδα θα ξεκινήσει τις υπο-
χρεώσεις της στις 29 Ιουνίου, αφού
παίζει στον α’ προκριματικό γύρο του
Europa League. Η τελευταία της παρουσία
στα ευρωπαϊκά σαλόνια ήταν στο Λονδίνο
και συγκεκριμένα στο «Γουάιτ Χαρτ
Λέιν», κόντρα στην Τότεναμ στις 28 Αυ-
γούστου του 2014.

Η λεμεσιανή ομάδα έδειξε χαρακτήρα,
πήρε ένα καλό αποτέλεσμα, αν και βρέ-
θηκε πίσω στο σκορ, και έτσι ο αγώνας
της ερχόμενης Κυριακής απέκτησε ελά-
χιστη σημασία. Απλά θα είναι το τελευταίο
παιγνίδι της χρονιάς, ο τελευταίος αγώνας
στο Τσίρειο και οι ποδοσφαιριστές του
Μπρούνο Μπαλταζάρ θα προσπαθή-
σουν να αποχαιρετήσουν τους φίλους
τους με μια νίκη. Ένα παιγνίδι στο οποίο
η ΑΕΛ θα παραταχθεί με πολλές απου-
σίες, αφού ο Τζούνιορ είναι τραυματίας,
οι Πίτι, Ρόμο συμπλήρωσαν κάρτες, ο
Φορτούνα αποβλήθηκε, ενώ ο Αρουαμ-
παρένα θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική
τής τιμωρίας που του επέβαλε ο αθλητικός

δικαστής. 
Στην ΑΕΛ δεν έκρυψαν την απο-

γοήτευση και τον θυμό τους για το ότι
οι ποδοσφαιριστές της ομάδας (αρκετοί)
έπεσαν θύματα ρατσιστικής συμπερι-
φοράς από μερίδα φίλων της ΑΕΚ.

Είναι κάτι που ενόχλησε πολύ και γι’
αυτό το κατήγγειλαν δημόσια οι παρά-
γοντες της ομάδας. Μάλιστα και αρκετοί
ποδοσφαιριστές της ομάδα χθες μέσω
των social media έστειλαν μηνύματα
κατά του ρατσισμού. 

Συναντήσεις 
Μπαλταζάρ-Σοφοκλέους
Και με την ΑΕΛ να βρίσκεται πλέον στην
Ευρώπη και η προετοιμασία του καλο-
καιριού να είναι πολύ κοντά στη λεμε-
σιανή ομάδα τρέχουν για τον προγραμ-

ματισμό. Ουσιαστικά εδώ και τρεις εβδο-
μάδες ξεκίνησε ο σχεδιασμός της νέας
ομάδας, αφού ήδη ο Μπαλταζάρ βρέθηκε
δυο φορές με τον Ανδρέα Σοφοκλέους,
ενώ σήμερα ίσως υπάρξει και νέα συ-
νάντηση. Ήδη υπάρχει προφορική συμ-
φωνία με 4-5 ποδοσφαιριστές, ενώ κά-
ποιοι άλλοι βρίσκονται κοντά στην πόρτα
της εξόδου. Πέραν αυτών που θα έρθουν
είναι και αυτοί που θα μείνουν. Ο Μάρκο
Αϊρόσα είναι ο επόμενος ποδοσφαιριστής
που θα παραμείνει στην ΑΕΛ. Ο εκ των
αρχηγών της ομάδας πολύ σύντομα θα
υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρ-
κειας δύο ετών. Ο Αγκολέζος μπακ είναι
στην ομάδα από το 2011 και θα συμ-
πληρώσει 8ετία στη Λεμεσό. Θα έχει
την ευκαιρία να ξεπεράσει σε συμμετοχές
τον Οουόν και να γίνει ο ξένος με τις πε-
ρισσότερες φορώντας την κίτρινη φανέ-
λα.

Ψηλά στη λίστα του προγραμματισμού
είναι οι περιπτώσεις των Ρόμο και Φορ-
τούνα. Δυο από τους καλύτερους παίκτες
της ΑΕΛ τη φετινή περίοδο και, όπως
είναι λογικό, ο Μπρούνο Μπαλταζάρ
θέλει να τους κρατήσει και τους δύο.
Φυσικά και είναι διαφορετικές περιπτώ-
σεις. Του Ρόμο το συμβόλαιο τελειώνει
και εδώ και εβδομάδες είναι σε συζητή-
σεις με τους ανθρώπους της ΑΕΛ για να
ανανεώσει, αλλά ακόμα δεν υπήρξε συμ-
φωνία. Οι επαφές θα εντατικοποιηθούν
μέσα στην εβδομάδα για να υπάρξει θε-
τική κατάληξη. Όσον αφορά τον Φορ-
τούνα, ο δανεισμός του από την Μπράγκα
τελειώνει και η προσπάθεια των διοι-
κούντων την ΑΕΛ είναι να παρατείνουν
τον δανεισμό για ακόμα μια χρονιά. 

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Μ
πορεί να μην ήταν γε-

μάτη η «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ»,
όπως θέλουν να τη βλέ-
πουν όλοι στη Λάρνα-
κα, αλλά όσοι κι αν ήταν

οι φίλοι της ΑΕΚ στο τέλος του αγώνα με
την ΑΕΛ, παρά την πίκρα και την απο-
γοήτευση, έμειναν και χειροκρότησαν
θερμά τους παίκτες της ομάδας τους και
το τεχνικό τιμ. Αυτό το χειροκρότημα
λέει πολλά. Ήταν η επιβράβευση αυτής
της μεγάλης προσπάθειας η οποία δεν
μπορεί να έχει τέλος, αφού τίποτα δεν
τελείωσε. Το μόνο που κρίθηκε είναι
ακόμη ένα πρωτάθλημα. 

Ακόμη ένας χρόνος, ο οποίος αφήνει
χωρίς τίτλο την ομάδα της Λάρνακας
αλλά γεμάτη από εμπειρίες, οι οποίες
θα την κάνουν ακόμη πιο απαιτητική
και πιο δυνατή τα επόμενα χρόνια. Η
διοίκηση Άντρου Καραπατάκη πήρε
προχθές μιαν ανάσα ανακούφισης, ότι
όλοι αυτοί οι κόποι δεν πάνε χαμένοι
και κάποιοι την εκτιμούν. Αυτοί οι κά-
ποιοι είναι πολλοί, αλλά επιβάλλεται
να γίνουν ακόμη περισσότεροι και όλοι
να κατανοήσουν ότι τα πρωταθλήματα
δεν μπορούν να τα κατακτήσουν μόνοι
τους οι παίκτες. Μαγικά δεν γίνονται
από τη μια μέρα στην άλλη. Όσο πικρό
κι αν είναι να τερματίζεις τρεις κατά
σειρά χρονιές στη δεύτερη θέση, τόσο
γλυκό είναι που θα παίξει άλλες τόσες
κατά σειρά στην Ευρώπη. Σε αυτό το
χειροκρότημα λοιπόν και σε αυτή τη
σταθερή άνοδο των «κιτρινοπράσινων»
τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να βασι-
στεί η ΑΕΚ, για να καταφέρει να πετύχει
αυτό που τώρα ονειρεύεται. Όταν αγγίζεις
το όνειρό σου, τότε επιβάλλεται να συ-
νεχίσεις να προσπαθείς. 

Να το πιστέψουν όλοι
Όσες κι αν είναι οι ομάδες που θα το διεκ-
δικούν τα επόμενα χρόνια, όσο κι αν ο
ΑΠΟΕΛ φαίνεται αμετακίνητος από τον
θρόνο του, η ΑΕΚ απέδειξε και φέτος ότι
μπορεί. Αυτό όμως πρέπει να το πιστέψουν
όλοι στην ομάδα. Και όταν λέμε ομάδα μι-
λάμε για όλους. Παίκτες, προπονητές, δι-
οίκηση και κυρίως τον κόσμο, ο οποίος
πρέπει να εκτιμήσει ακόμη πιο πολύ το
γεγονός ότι έχει πλέον το δικό του γήπεδο.

Ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο το οποίο δίνει
σε όλους την ευκαιρία να απολαύσουν
ποδόσφαιρο. Καμία δικαιολογία δεν υπάρ-
χει για κανέναν, όλοι πρέπει να είναι εκεί,
είτε η ομάδα τους κερδίζει τίτλους είτε όχι.
Μόνο υπερηφάνεια πρέπει να νιώθουν
όλοι που η ομάδα τους είναι εκεί σταθερά
στα ψηλά και διεκδικεί το πρωτάθλημα
μέχρι τέλους για τρίτη διαδοχική χρονιά.
Απογοήτευση για λίγο, ναι, αλλά στη συ-
νέχεια θα πρέπει άπαντες να σηκώσουν

τα κεφάλια και να δουν με μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση το μέλλον.

Τρεις μέσα, ένας για διακοπές
Για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» με την
Ανόρθωση, ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ θα υπο-
λογίζει και στους Τέτε, Μουρίγιο και
Ακοράν. Ο Λαρένα, που αποβλήθηκε
με δεύτερη κίτρινη κάρτα, δεν έχει δι-
καίωμα να αγωνιστεί, έτσι μπορεί και

να πάρει την άδειά του για να ξεκουραστεί.
Εξάλλου, πολύ δύσκολα θα προλάβει το
επόμενο παιχνίδι ο Φλοριάν, ο οποίος
έγινε αναγκαστική αλλαγή, αφού τραυ-
ματίστηκε το Σάββατο. Στο τελευταίο παι-
χνίδι η ΑΕΚ θα θέλει τη νίκη για να τερ-
ματίσει στη δεύτερη θέση. Αν ο ΑΠΟΕΛ
κατακτήσει το κύπελλο, τότε ο δεύτερος
θα αρχίσει τις ευρωπαϊκές του υποχρε-
ώσεις από τον δεύτερο προκριματικό
του Γιουρόπα Λιγκ.   

Αποστολή εξετελέσθη, τώρα ο προγραμματισμός
Ικανοποίηση στη λεμεσιανή ομάδα για την επιστροφή στην Ευρώπη μετά από τέσσερα χρόνια

Φάνηκε στο χειροκρότημα
Καμία απογοήτευση, μόνο υπερηφάνεια και συνέχεια στη σκληρή δουλειά για ένα ακόμα καλύτερο μέλλον
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TΖΟΚΕΡ

34, 38, 40, 41, 43 και 6
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.
Η 2η κερδίζει από €10.195,50. Η 3η κερδί-
ζει από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η
και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

4639267
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. Η 2η κατηγορία κερδίζει €25.000, 
η 3η από €2.500, η 4η από €250, η 5η από
€25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7446η κλήρωση:  1, 3, 9, 20, 35

7447η κλήρωση:  6, 20, 30, 31, 34

SUPER 3

30847η: 125 30848η: 443 30849η: 077

30850η: 700 30851η: 201 30852η: 649

30853η: 030 30854η: 200 30855η: 676

30856η: 058

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

s
p

o
rt

ti
m

e

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

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Επιτέλους πρωτάθλημα για τη Φέγενορντ,
η οποία νίκησε με 3-1 τη Χεράκλες Αλ-
μέλο και κατέκτησε τον τίτλο, για πρώτη
φορά μετά τη σεζόν 1998-99! Ο Τζιοβάνι
Φαν Μπρόνχοστ και οι παίκτες του ολο-
κλήρωσαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο
την εφετινή χρονιά, αφήνοντας στη 2η
θέση τον Άγιαξ. Ο φετινός τίτλος είναι ο
15ος στην ιστορία της Φέγενορντ. 

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 34ης
και τελευταίας αγωνιστικής και η κατά-
σταση στις πρώτες θέσεις της βαθμολο-
γίας, έχουν ως εξής:

Ντεν Χάαγκ-Εξέλσιορ 4-1

Αλκμαάρ-Ουτρέχτη 2-3

Τβέντε-Γκρόνινγκεν 3-5

Φέγενορντ-Αλμέλο 3-1

Γκόου Αχέντ-Σπάρτα 1-3

Αϊντχόφεν-Τσβόλε 4-1

Χέρενφεν-Ναϊμέγκεν 0-2

Φίτεσε-Ρόντα 3-0

Βίλεμ-Άγιαξ 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)

Φέγενορντ 82

Άγιαξ 81

Αϊντχόφεν 76

Ουτρέχτη 62

Αλκμάαρ 49

Φίτεσε 48

Τβέντε 45

Πρωταθλήτρια 
η Φέγενορντ

ΑΓΓΛΙΑ

Μιαν ανάσα από την επιστροφή της
στο Champions League είναι η Λί-
βερπουλ! Οι «κόκκινοι» διέλυσαν τη
Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο (4-0) και
πρέπει να αυτοκτονήσουν για να μην
κουνήσουν του χρόνου σεντόνι. Ο
Φελίπε Κοουτίνιο, με δύο γκολ και
μία ασίστ, βγαλμένος από τα καλύτερα
όνειρα των Reds, διέλυσε τη Γουέστ
Χαμ, οδηγώντας τη Λίβερπουλ στο
καθαρό 0-4 και ουσιαστικά στη με-
γάλη διοργάνωση της Ευρώπης. Οι
«Κόκκινοι» έπαιξαν ωραίο, επιθετικό
ποδόσφαιρο και δημιούργησαν ευ-
καιρίες για διπλάσιο σκορ.
• Η Τότεναμ είπε αντίο στο ιστορικό
White Hart Lane με τον ιδανικότερο
τρόπο, επικράτησε 2-1 της Γιουνάιτεντ
και κλείδωσε τη 2η θέση για πρώτη
φορά από το 1963! Αήττητοι οι Σπερς
εντός έδρας, ενώ οι «μπέμπηδες»
έμειναν εκτός 4άδας.
• Η Χαλ του Μάρκο Σίλβα ηττήθηκε
στο Λονδίνο με 4-0 από την Κρίσταλ
Πάλας και αποχωρεί από την Premier
League, καθώς την επόμενη αγωνι-
στική περίοδο θα συμμετέχει στο
πρωτάθλημα της championsip.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και
οι σκόρερ των χθεσινών αγώνων:

Κρίσταλ Πάλας-Χαλ 4-0

(3' Ζαχά, 34' Μπέντεκε, 85' πεν. Μιλιβόγε-

βιτς, 90' Φαν Άνχολντ)

Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ 0-4

(35’ Στάριντζ, 57’, 62’ Κουτίνιο, 76’ Ορίτζι) 

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-1

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-1

(6’ Βανιάμα, 48’ Κέιν - 71’ Ρούνι)

Πρόβες για…
σεντόνι
κάνει η Λίβερπουλ

ΙΤΑΛΙΑ

Τη δεύτερη θέση και την απευθείας
συμμετοχή στη φάση των ομίλων του
Champions League μπορεί να «κλέψει»
από τη Ρόμα η Νάπολι, που πέρασε
σαν... σίφουνας από το Τορίνο, 5-0, στο
πλαίσιο της 36ης αγωνιστικής του Cam-
pionato. Η Ρόμα αγωνίστηκε αργά ψες
με την πρωταθλήτρια Γιουβέντους και
αν δεν κέρδιζε, τότε θα... συμβιβαζόταν
με την 3η θέση που οδηγεί στα προκρι-
ματικά της κορυφαίας διασυλλογικής
ευρωπαϊκής διοργάνωσης.  Η Νάπολι
προηγήθηκε στο 7ο λεπτό με τον Καγεχόν,
ο οποίος «ξαναχτύπησε» στο 77’ κι ενώ
είχαν προηγηθεί τα γκολ των Ινσίνιε
(60’) και Μέρτενς (72’). Στο 78’, ο Ζιελίνσκι
φιλοδώρησε με ένα 5ο γκολ την Τορίνο.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Φιορεντίνα-Λάτσιο 3-2

(67’ Μπαμπακάρ, 73’ Κάλινιτς, 76’αυτ. Λομ-

πάρντι - 55’ Κεϊτά, 81’ Μούρτζια) 

Αταλάντα-Μίλαν 1-1

(41’ Κόντι - 87’ Ντεουλοφέου) 

Ίντερ-Σασουόλο 1-2

(70' Εντερ-37', 51' Ιεμέλο)

Μπολόνια-Πεσκάρα 3-1

(8’ & 90’ Ντέστρο, 48’ ντι Φραντσέσκο - 24’

Μπάεμπεκ)

Κάλιαρι-Έμπολι 3-2

(7’ Σαου, 17’ & 45’ Φαριας - 79’ Ζάιτς, 85’ Μα-

καρόνε)

Κροτόνε-Ουντινέζε 1-0

(18’ Ροντέν)

Παλέρμο-Τζένοα 1-0

(13’ Ρίσπολι)

Σαμπντόρια-Κιέβο 1-1

(11’ Κουαγκλιαρέλα - 46’ Ινγκλέσε)

Τορίνο-Νάπολι 0-5

(7’ & 77’ Καγεχόν, 60’ Ινσίνιε, 72’ Μέρτενς, 78’

Ζιελίνσκι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 36 αγώνες)
Γιουβέντους 85 (35αγ.), Νάπολι  80,
Ρόμα 78 (35αγ.), Λάτσιο 70, Αταλάντα
66, Μίλαν 60, Φιορεντίνα 59

Βλέπει ομίλους η Νάπολι

«Όρθιος» παρά τα πολλά προβλήματα
που αντιμετώπισε πριν και κυρίως στη
διάρκεια του αγώνα με τον Πανιώνιο
έμεινε στη Νέα Σμύρνη ο Παναθηναϊκός
στην πρεμιέρα των play off της Super
League. Το τελικό 1-1 σαφώς και αφήνει
ικανοποιημένους τους «πράσινους» που
προηγήθηκαν με τον Μπεργκ στο 38’,
ενώ οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 56’
με τον Μασούρα. Με 10 παίκτες από το
12’ έπαιζε το «τριφύλλι», λόγω αποβολής
του Ζέκα με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η απουσία του Κουλιμπαλί (αισθάν-
θηκε αδιαθεσία πριν το ματς κι απο-
κλείστηκε), η αποβολή του Ζέκα στο 12’
και οι αναγκαστικές αλλαγές των Βιγια-
φάνιες (χάνει το υπόλοιπο των play off
με βαρύ διάστρεμμα), Μέστο δεν εμπό-

δισαν την ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη
να πάρει ένα βαθμό, που ίσως αποδειχθεί
«χρυσός» στη συνέχεια. Το δεύτερο
μέρος ήταν επιθετικός μονόλογος για
τους «κυανέρυθρους», που εκτός από
το γκολ της ισοφάρισης έχασαν άλλες
δύο μεγάλες ευκαιρίες για να φτάσουν
στην ολική ανατροπή.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Γιαννιώτης, Βλάχος, Ρι-
σβάνης, Οικονόμου, Τασουλής, Σιώπης,
Κόρμπος, Μασούρας (70’ Λάμπρου),
Μασούντ (90’+5 Σαββίδης), Μπεν, Γεσίλ
(81’ Ταπόκο)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Βλαχοδήμος, Μέστο
(75’ Ρέις), Μολέδο, Κουτρουμπής, Χουλτ,
Ζέκα, Κουρμπέλης, Εμποκού, Βιγιαφάνιες
(32’ Μαρινάκης), Κλωναρίδης (62’ Λέτο),
Μπεργκ

Στάθηκε όρθιος ο Παναθηναϊκός
Με 10 παίκτες από το 12’, έφερε 1-1 στη Ν. Σμύρνη 

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Μ
ε γκολ του Ντίντακ στο

10ο λεπτό, η ΑΕΚ πήρε
σπουδαία νίκη με 1-0
επί του ΠΑΟΚ μέσα
στο γήπεδο της Τούμ-

πας, στην πρεμιέρα των πλέι οφ της

Super League και ταυτόχρονα πήρε και
μια ρεβάνς για την απώλεια του Κυπέλλου
στον τελικό των «Δικεφάλων» πριν από
μια εβδομάδα. Με τη νίκη αυτή η Ένωση
ανέβηκε στην πρώτη θέση της ειδικής
βαθμολογίας. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στη
μεγάλη διάρκεια του αγώνα, δημιούρ-
γησε και έχασε ευκαιρίες και κέρδισε
τον αγώνα με το γκολ του Ντίντακ που

ήταν αρκετό να δώσει τους βαθμούς της
νίκης. Μάλιστα η νίκη της θα μπορούσε
να ήταν ευρύτερη, αν δεν τη σταματούσε
τέσσερεις φορές τουλάχιστον ο καλύτερος
παίκτης των γηπεδούχων, ο γκολκίπερ
Παναγιώτης Γλύκος. Στα τελευταία λεπτά
ο ΠΑΟΚ απείλησε με κεφαλιά του Κί-
τσιου (75’) και στο 77’ με τον Πέδρο
Ενρίκε να μην μπορεί να πλασάρει.

ΠΑΟΚ: Γλύκος, Μάτος (46’ Κίτσιου), Βα-
ρέλα (66’ Μαλεζάς), Κρέσπο, Λέοβατς,
Κάνιας, Τσίμιροτ, Κάμπος (57’ Πέδρο Εν-
ρίκε), Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Πρίγιοβιτς.
ΑΕΚ: Ανέστης, Ντίντακ, Τσιγκρίνσκι,
Βράνιες, Γκάλο, Αϊντάρεβιτς, Σιμόες, Γα-
λανόπουλος (72’ Μπακασέτας), Μάνταλος
(72’ Γιόχανσον), Αραούχο (62’ Αλμέιδα),
Χριστοδουλόπουλος

Φτερούγησε με την πρώτη στην κορυφή!
Η ΑΕΚ κέρδισε στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ και πήρε ρεβάνς για την ήττα στον τελικό κυπέλλου
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