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ΒΑΣΙΛΙΑΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 

ΠΟΛΗ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΨΕ (21.00) 
ΝΑ ΚΑΘΙΣΕΙ ΞΑΝΑ 
ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΜΠΑΣΚΕΤ. 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗ 
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
ΚΑΙ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ 
ΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ. 

ΣΕΛΙΔΑ 35. 

ΑΠΟΘΕΩΣΗ!
ΜΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ Ο ΑΠΟΕΛ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 26ου

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Η ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΦΙΕΣΤΑ ΗΤΑΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ 5Ο

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΓΣΠ, ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΝΑ ΑΠΟΘΕΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΞΕΔΡΕΣ. ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΑ 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ, ΜΕΣΩ ΒΙΝΤΕΟ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ, ΔΩΝΗΣ, ΚΟΝΤΗΣ, ΤΖΙΩΛΗΣ, 
ΚΑΒΕΝΑΓΚΙ) ΠΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΧΡΟΝΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ. ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΑΠΟΕΛ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΕΦΕΡΑΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ 2-2 ΚΑΙ Η ΑΕΚ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ 2η. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΣΤΕΝΩΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 

ΗΤΑΝ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ.
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Ποδόσφαιρο Aφιέρωμα Ρετρό

ΜΕ ΤΟΝ
ΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Η
δυναστεία του ΑΠΟΕΛ

συνεχίζεται και δικαιο-
λογημένα οι χιλιάδες οπα-
δοί και φίλοι του πανη-
γυρίζουν για τον 26ο τίτλο

πρωταθλήματος που πήρε η ομάδα,
μιαν αγωνιστική πριν από το τέλος της
περιόδου. Ο ΑΠΟΕΛ είναι πολυνίκης
όχι μόνο στα πρωταθλήματα αλλά και
στα κύπελλα, αφού μετρά 21 κατακτήσεις.
Άλλες 10 φορές ήταν φιναλίστ κυπέλλου,
ενώ πήρε και 13 φορές το σούπερ καπ.
Είναι το πέμπτο συνεχόμενο πρωτά-
θλημα που πανηγυρίζει ο ΑΠΟΕΛ, κάτι
που πέτυχε ξανά το 1936-40, και τώρα
θα έχει νέο κίνητρο να σπάσει αυτό το
ρεκόρ του. Πρέπει να σημειώσουμε
πως το ρεκόρ συνεχόμενων κατακτήσεων
πρωταθλήματος το έχει η Ομόνοια που
μετρά 6 τίτλους 1974-1979, σερί το
οποίο διακόπηκε το 1986 από τον ΑΠΟ-
ΕΛ, για να ακολουθήσουν άλλες 5 κα-
τακτήσεις τίτλου από το «τριφύλλι». Τέσ-
σερεις σερί κατακτήσεις έχει και η Ανόρ-
θωση (1997-2000).

Το πρώτο σερί των 5

Στο πρώτο πρωτάθλημα της ΚΟΠ, το
1934-35, ο ΑΠΟΕΛ πήρε την τρίτη
θέση. Ακολούθησε το πρώτο σερί κα-
τάκτησης πέντε τίτλων. 

Το πρώτο πρωτάθλημα το κατέκτησε
την περίοδο 1935-36, έχοντας 24 βαθ-
μούς σε 14 παιχνίδια, από 12-0-2 και
52-15 τέρματα (4β. περισσότερους από
το δεύτερο Τραστ). Το 1936-37 πήρε
τον τίτλο με καλύτερη διαφορά τερμάτων
από το ισόβαθμό του Τραστ έχοντας 19
βαθμούς σε 12 αγώνες, από 8-3-1 και
41-12 τέρματα. Το 1937-38 πήρε αήτ-
τητος τον τίτλο αλλά σε 5 αγώνες! Πήρε
9 βαθμούς, από 4 νίκες μία ισοπαλία
και 25-9 τέρματα (4β. περισσότερους
από την Τσεττίν Καγιά). Το 1938-39
πήρε το πρωτάθλημα πάλι αήττητος με
20β., από 9 νίκες δύο ισοπαλίες και 36-
11 τέρματα. (2β. περισσότερους από την
ΕΠΑ). Η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά
ήταν το 1939-40 παίρνοντας 16 βαθμούς
σε 10 αγώνες, από 7-2-1 και 30-10 τέρ-
ματα (2 περισσότερους από τον ΠΟΛ). 

Προπονητής της ομάδας αυτά τα χρό-
νια ήταν ο Γιόζεφ Κιούνσλερ και παίκτες
οι: Μουσκής, Διομίδης, Πάκκος, Πλουτής,
Κοκής, Πέτσας, Νατάρ, Πυθάρας, Πάμπος,
Λαμπερτίδης, Μοιρής, Χ''Ιωσήφ, Κραμ-
βής, Αρχοντίδης, Σολής, Σωκράτους, Βα-
σιλείου,. Μετά τον Κιούνσλερ ανέλαβε ο
Ανδρέας Παύλου-Κερεμέζος. 

Τρεις συνεχόμενοι…

Στα επόμενα τρία χρόνια ο ΑΠΟΕΛ
έμεινε στη δεύτερη θέση, για να επι-
στρέψει δριμύτερος και να πάρει τρία
συνεχόμενα πρωταθλήματα. 

Το 1946-47 έκανε ρεκόρ αφού πήρε
τον τίτλο με 12 νίκες σε 12 αγώνες! Η
δεύτερη ΕΠΑ έμεινε 6 βαθμούς πίσω.
Εντυπωσιακές και οι γραμμές του με
απολογισμό 44-9 τέρματα. Πάλι πήρε
αήττητος τον τίτλο το 1947-48, αλλά σε
λιγότερους αγώνες. Πήρε συνολικά 15
β., από 7-1-0 και 37-7 τέρματα (4 πε-
ρισσότερους από την ΑΕΛ). 

Το 1948-49 πήρε τον τρίτο σερί τίτλο
ακόμα πιο εντυπωσιακά. Πέτυχε 14
νίκες σε ισάριθμους αγώνες, έχοντας
51-20 τέρματα (7 περισσότερους από
την Ανόρθωση).  Τις περιόδους αυτές
συναντούμε στον ΑΠΟΕΛ τους: Λέλλο,
Τσίγκη, Τάκη, Παπαπέτρου, Αβρααμίδη,
Πυθκιά, Σιαντρή, Αρχοντίδη, Ζέτα, Γρη-
γοριάδη, Βαλιαντή, Γωγάκη, Τσιαλή,
Λυμπουρή, Πατσαλίδη, Χριστοδούλου,
Ευγένη και Μουσκή. 

Νέος τίτλος για τον ΑΠΟΕΛ την πε-
ρίοδο 1951-52, κατά τη διάρκεια της

οποίας σε 14 αγώνες πήρε 22β. (5 πε-
ρισσότερους από την ΕΠΑ), έχοντας 10-
2-2 και 48-32 τέρματα.         

Μετά από 12 χρόνια 

Η απουσία του ΑΠΟΕΛ στις κατακτήσεις
τίτλων ήταν πολύ μεγάλη, αφού έκανε
12 χρόνια να πανηγυρίσει ξανά πρω-
τάθλημα. Ο τίτλος ήρθε το 1964-65,
όταν σε 20 αγώνες πήρε 54 βαθμούς (7
περισσότερους από τον Ολυμπιακό)
έχοντας 16-2-2 και 68-23 τέρματα (τις
καλύτερες γραμμές). Προπονητής ήταν
ο Κώστας Ταλιάνος και παίκτες οι: Μαυ-
ρουδής, Χιώτης, Παρτάκκης, Παντέλας,
Χαριτάκης, Στ. Ασσιώτης, Νικάκης, Αν-
τωνιάδης, Νίκαρος, Πάπαλλος, Α. Στυ-
λιανού, Κωσταρής, Λουκά, Ευσταθίου,
Τ. Χαϊλής, Σ. Χ''Ανδρονίκου και Κεττένης. 

Σπουδαία ομάδα το 1972-74

Έπειτα από 8 χρόνια ξηρασίας, ο ΑΠΟΕΛ
επέστρεψε στους τίτλους. Ήταν το 1972-
73 -από τις πιο ιστορικές στιγμές του
ΑΠΟΕΛ- που με προπονητή τον Πάνο
Μάρκοβιτς έκανε νταμπλ και την επό-
μενη χρονιά αγωνίστηκε στην Α' Εθνική
Ελλάδος πραγματοποιώντας την έκπλη-
ξη, αφού είναι η μόνη κυπριακή ομάδα
που κατάφερε να εξασφαλίσει την
παραμονή της. 

Ο ΑΠΟΕΛ του 1972-
73 σε 26 αγώνες πήρε
42 βαθμούς (8 περισ-
σότερους από τον Ολυμ-
πιακό) έχοντας 17-8-1
και 35-11 τέρματα. Έχασε
μόνο από το Παραλίμνι
στο ΓΣΠ. Οι παίκτες της
περιόδου αυτής: Ηρό-
δοτος, Γ. Παντζιαράς, Λευ-
τέρης, Μενελάου, Αθά-
νατος, Κολοκάσης, Ν.
Παντζιαράς, Λίλλος, Τσι-
ριπιλλής, Τ. Τιμοθέου,

Λεωνίδας, Κρητικός, Α. Στυλιανού, Μ.
Μάρκου, Τ. Αντωνίου, Τ. Ηροδότου. 

Ο επόμενος τίτλος ήρθε το 1979-
80, όταν ισοβάθμησε με την Ομόνοια
στην κορφή αλλά είχε καλύτερο συντε-
λεστή τερμάτων. Πήρε 48 β. σε 28
αγώνες από 23-2-3 και 72-19 τέρματα.
Μετά από 6 χρόνια ήρθε ο επόμενος
τίτλος. Ήταν το 1985-86 που πήρε σε
26 αγώνες 47 βαθμούς (7 περισσότερους
από την Ομόνοια) από 22-3-1 (έχασε
από τον Απόλλωνα) και 61-12 τέρματα. 

Νέο πρωτάθλημα κατέκτησε το 1989-
90, αφήνοντας πίσω του 5β. την Ομόνοια.
Σε 26 αγώνες πήρε 41 βαθμούς, από
18-5-3 και 46-19 τέρματα. Την περίοδο
1991-92 πήρε τον τίτλο με 60 βαθμούς
(2 περισσότερους από την Ανόρθωση)
με 18-6-2 και 68-26 τέρματα. 

Αήττητη πρωταθλήτρια, η ομάδα του
ΑΠΟΕΛ την περίοδο 1995-96 έκανε το
νταμπλ. Πήρε 64 β. (9 περισσότερους
από την Ανόρθωση) έχοντας 19-7-0.
Προπονητής ήταν ο Κρίστο Μπόνεφ και
στην ομάδα έπαιξαν οι Πετρίδης, Μορφής,
Κίπριχ, Κόζμα, Κόβατς, Γ. Ιωάννου, Φα-
σουλιώτης, Χ''Λούκας, Κ. Κώστα, Α. Σω-
τηρίου, Σάμπουριτς, Γ. Χριστοδούλου,
Ν. Τιμοθέου, Αριστοκλέους, κ.ά. 

Με την είσοδο του 21ου αιώνα τα
πράγματα άλλαξαν για τον ΑΠΟΕΛ.
Σχεδόν μόνιμα πρωταθλητής ή δεύ-
τερος, ενώ έχει και τις ανεπανάληπτες
επιτυχίες στην Ευρώπη με την πα-
ρουσία του στους ομίλους του Τσάμ-
πιονς Λιγκ, φτάνοντας μέχρι και τους
οκτώ! Από το 2000 μέχρι το σήμερα
ο ΑΠΟΕΛ πήρε 10 τίτλους και μάλιστα
στα δέκα τελευταία χρόνια πήρε 8
τίτλους. Το 2001-02 πήρε τον τίτλο
με 59 βαθμούς σε 26 αγώνες (έναν
περισσότερο από την Ανόρθωση) με
18-5-3 και 66-22 τέρματα. Προπο-
νητής ήταν ο Ευγένιος Γκέραρντ και
στην ομάδα συναντούμε τους: Μορφή,
Χριστινάκη, Ουζουνίδη, Δασκαλάκη,
Στ. Γεωργίου, Βακουφτσή, Πέτρου,
Οκκαρίδη, Μ. Ηλία, Σατσιά, Μαλέκκο,
Παπαβασιλείου, Χαραλάμπους, Χα-
ραλαμπίδη, Αλεξάνδρου, Μ. Αγαθο-
κλέους, Χατζιατριάν.  Το 2003-04
πήρε τον τίτλο με 65 βαθμούς (3 πε-
ρισσότερους από την Ομόνοια), έχον-
τας σε 26 αγώνες 20-5-1 και 56-20

τέρματα. Προπο-
νητής ήταν ο Ιβάν
Γιοβάνοβιτς. Άνετη
κατάκτηση του τίτ-
λου το 2006-07 με
διαφορά 7β. από
την Ομόνοια. Σε
26 αγώνες πήρε
64 β., από 20-4-2
και 59-22 τέρματα.
Προπονητής ήταν

ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Το ίδιο άνετη
κατάκτηση και το 2008-09, στη δεύ-
τερη παρουσία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Πήρε 69β.
(6 περισσότερους από την Ομόνοια),
από 22-3-1 και 62-19 τέρματα. Το
2010-2011 ο ΑΠΟΕΛ πήρε 74 β.
(11 περισσότερους από την Ομόνοια)
με 24-2-6 και 63-22 τέρματα. Το
2012-13 πάλι πρωταθλητής ο ΑΠΟ-
ΕΛ με 66 βαθμούς (6 περισσότερους
από την Ανόρθωση), από 21-3-2 και
56-10 τέρματα. Ήταν η αρχή για την
ισοφάριση του ρεκόρ με τις 5 συνε-
χόμενες κατακτήσεις. Το 2013-14
πήρε τον τίτλο, παρά την ισοβαθμία
του με την ΑΕΛ, λόγω καλύτερης
αναλογίας στα μεταξύ τους παιχνίδια.
Σε 36 αγώνες πήρε 81 βαθμούς από
25-6-5 και 78-25 τέρματα.  Νέος
τίτλος το 2014-15, όταν ο ΑΠΟΕΛ σε
32 αγώνες πήρε 62 βαθμούς (3 πε-
ρισσότερους από την ΑΕΚ), έχοντας
17-11-4 και 52-36 τέρματα. Προπο-
νητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στην
ομάδα ήταν οι Χιώτης, Πάρντο, Πουρ-
σαϊτίδης, Μοράις, Πίντο, Κόντης, Μπο-
αβεντούρα, Τρισκόφσκι, Μαντούκα,
Αλμέιδα, Σατσιάς, Χρ. Μιχαήλ, Χα-
ραλαμπίδης, Π. Ζορζ, Σολωμού, Αλε-
ξάνδρου κ.ά. Την περίοδο 2015-16
πήρε τον τίτλο με 83 βαθμούς σε 36
αγώνες, έχοντας 26-5-5 και 91-26
τέρματα (8 β. περισσότερους από την
ΑΕΚ). Ο φετινός είναι ο πέμπτος συ-
νεχόμενος τίτλος.   

10 τίτλοι από το 2000

Τα 26 πρωταθλήματα του ΑΠΟΕΛ

Flashback

Δημοσίευμα για την

κατάκτηση του τίτλου από

τον ΑΠΟΕΛ το 1972-73.

Κάτω είναι ο προπονητής

Πάνος Μάρκοβιτς με τον

Έφορο Ρ. Κωνσταντίνου. 

Η Πρωταθλήτρια ομάδα

του 1964-65.

Τίτλος το 2000-01 με προπονητή

τον Ευγένιο Γκέραρντ. 

Ρετρό Δέκα πρωταθλήματα από το 2000

Η πρωταθλήτρια ομάδα του ΑΠΟΕΛ της περιόδου 2010-

11 με προπονητή τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 
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ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στο «Μακάρειο» λένε αντίο στο πρωτά-
θλημα που ολοκληρώνεται σήμερα
Δόξα και Ν. Σαλαμίνα (19:00). Όπως
όλα τα παιχνίδια του β’ γκρουπ, έτσι και
αυτό είναι χωρίς βαθμολογικό ενδια-
φέρον και οι δυο ομάδες αναμένεται να
παίξουν ελεύθερα, με στόχο να κλείσουν
τη χρονιά νικηφόρα.

Η Δόξα Κατωκοπιάς, μετά τη νίκη
στην προηγούμενη αγωνιστική, πέτυχε
τον στόχο της, ο οποίος στο ξεκίνημα
των πλέι-άουτ φάνταζε σχεδόν αδύνατος.
Να σωθεί και να παραμείνει στην κα-
τηγορία, πράγμα που κατάφερε, κι έτσι
συνεχίζει για 5η συνεχόμενη χρονιά
στους «μεγάλους».

Ο Λούκας Χατζηλούκας, ο οποίος
με την επιστροφή του στον πάγκο της
προσφυγικής ομάδας συνέδεσε το όνομά
του με την παραμονή στην Α’ κατηγορία,
αναμένεται να χρησιμοποιήσει ποδο-

σφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμ-
μετοχής.

Το ενδιαφέρον πάντως στην ομάδα
της Κατωκοπιάς βρίσκεται στον προ-
γραμματισμό της νέας περιόδου. Η
ομάδα χρειάζεται ρευστό για να βάλει
μπρος το κεφάλαιο σχεδιασμός. Σε αυτό
το στάδιο κρίνεται απαραίτητη η συμβολή
κάθε φίλου του Σωματείου στο οικονο-
μικό κομμάτι, καθώς πρέπει να ανανε-
ωθούν κάποια συμβόλαια που λήγουν,
κι από την άλλη να αποκτηθούν μερικοί
νέοι παίκτες που θα αντικαταστήσουν
όσους θα αποχωρήσουν.

Ακόμη, υπάρχει και το θέμα προπο-
νητή. Το πιθανότερο είναι να συνεχίσει
στον πάγκο ο Χατζηλούκας, αλλά δεν
έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το θέμα αυτό.

Η Ν. Σαλαμίνα

Το βαρωσιώτικο Σωματείο, που διέρχεται
περίοδο κρίσης στις σχέσεις διοίκησης-
οργανωμένων οπαδών, η οποία είχε ως
αποτέλεσμα την ανακοίνωση της πα-

ραίτηση του προέδρου Πάρη Ανδρέου,
αφού πέρασε μια λαχτάρα όσον αφορά
την παραμονή του η οποία εξασφαλί-
στηκε στον προηγούμενο αγώνα, κυνηγά
τη νίκη σήμερα για να τερματίσει στην
1η θέση του β’ ομίλου. Ισοβαθμεί στους
42β. με τον Ερμή, από τον οποίο υπερ-
τερεί, και με νίκη κατακτά την 7η θέση
στην τελική κατάταξη, όποιο και αν είναι
το αποτέλεσμα της ομάδας της Αραδίπ-
που (φιλοξενεί τον Εθνικό).

Στον βραδινό αγώνα ο Αντόνιο Κον-
σεϊσάο θα καθίσει, κατά πάσα πιθανότητα,
για τελευταία φορά στον πάγκο των
«ερυθρολεύκων». Ήδη άρχισαν να βγαί-
νουν στη φόρα υποψήφιοι αντικαταστάτες
του. Ανάμεσά τους και ο Λιάσος Λουκά,
ο οποίος υπήρξε παλιός παίκτης της
ομάδας και έδειξε έργο στον πάγκο της
Καρμιώτισσας.

Απόφαση, όμως, θα ληφθεί μετά τη
γενική συνέλευση, η οποία θα είναι
εκλογική και καταστατική και θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 31 Μαΐου.

Αφού σώθηκαν, παίζουν για το κέφι τους…
Δόξα και Ν. Σαλαμίνα συγκρούονται στο «Μακάρειο» στο φινάλε του πρωταθλήματος

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Έ
κανε το καθήκον της η ΑΕΚ

και, κερδίζοντας 1-0 την
Ανόρθωση στο «Α. Παπα-
δόπουλος», τερμάτισε στη
2η θέση του πρωταθλήμα-

τος (για τρίτη συνεχόμενη χρονιά) με
76 βαθμούς (έναντι 80 του πρωταθλητή
ΑΠΟΕΛ) και αναμένει… Περιμένει το
αποτέλεσμα του τελικού κυπέλλου την
ερχόμενη Τετάρτη για να δει αν θα
λάβει μέρος στον β’ προκριματικό του
Γιουρόπα Λιγκ κι όχι στον α’. Αυτό θα
συμβεί αν ο ΑΠΟΕΛ κερδίσει το κύ-
πελλο. Διαφορετικά, με νίκη του Απόλ-
λωνα, θα κερδίσει το προνομιούχο ει-
σιτήριο για τον β’ προκριματικό. Το
γκολ που έδωσε την 4η νίκη στην ΑΕΚ
σε ισάριθμα παιχνίδια φέτος στο πρω-
τάθλημα απέναντι στην Ανόρθωση, η
οποία έπαιξε από το 89’ με 10 παίκτες
λόγω αποβολής του Ράγιος, σημείωσε
ο Ακοράν στο 42’.

Πώς έπαιξαν

Δέκα απουσίες λόγω τιμωριών και τραυ-
ματισμών είχε η Ανόρθωση. Έτσι, ο Ρόνι
Λέβι επιστράτευσε για τη βασική ενδε-
κάδα για πρώτη φορά τους νεαρούς
Κορρέα και Ευθυμίου, ενώ για πρώτη
φορά στην αρχική ενδεκάδα υπήρχαν
τέσσερεις Κύπριοι. Η λειψανδρία υπο-
χρέωσε τους γηπεδούχους να έχουν
μόνο τέσσερεις παίκτες στον πάγκο.

Ο Ιμανόλ Ιδιακέθ δεν έκανε πολλές
αλλαγές στην ενδεκάδα. Μυτίδης και
Μοϊσόφ πήραν θέσεις στο αρχικό σχήμα
στις θέσεις Φλοριάν και Λαρένα. Εκτός
αποστολής οι Λαρένα, Φλοριάν, Μου-
ρίγιο και Τρισκόφσκι.

Η ΑΕΚ ανέλαβε να κάνει παιχνίδι
με κυκλοφορία της μπάλας, με την Ανόρ-
θωση να αμύνεται και να επιζητά την
αντεπίθεση, ψάχνοντας τον Καλό.

Η φιλοξενούμενη έφτασε πολύ κοντά
στο γκολ σε ένα δίλεπτο όταν έχασε τις

πρώτες ευκαιρίες με αποκορύφωμα το
δοκάρι του Καταλά στο 17’. Η κατοχή
ήταν συντριπτική υπέρ της ΑΕΚ και ο
Λέβι, στην προσπάθειά του να αμυνθεί
αποτελεσματικά, έδωσε οδηγίες να γυ-
ρίζουν περισσότεροι και να μαρκάρουν.

Σταδιακά η Ανόρθωση ισορρόπησε
όσον αφορά στην κατοχή κι επιχείρησε
να βγει οργανωμένα μπροστά, χωρίς
να γίνεται όμως ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Προβάδισμα με Ακοράν

Η ΑΕΚ, στην επόμενη φάση που έφτιαξε
μετά το δοκάρι, κατάφερε να σκοράρει.
Από γρήγορο συνδυασμό ο Ακοράν
βρέθηκε σε θέση βολής και δεν λάθεψε,
δίνοντας προβάδισμα στην ΑΕΚ λίγο
πριν το ημίχρονο (42’).

Το β’ ημίχρονο

Στην επανάληψη η ΑΕΚ συνέχισε να
είναι πιο απειλητική, εκμεταλλευόμενη
τόσο τα λάθη (μερικά αβίαστα) των γη-
πεδούχων όσο και την ποιότητα των
παικτών της. Πλαγιοκοπούσε εύκολα
την αντίπαλη άμυνα και έψαχνε για το
δεύτερο γκολ, ενώ η Ανόρθωση αμυ-
νόταν και δεν είχε τις δυνάμεις να βγει
απειλητικά μπροστά. 

Μετά το 60’ η γηπεδούχος ανέβασε
την απόδοσή της, βελτιώθηκε στην κυ-
κλοφορία και άρχισε να απειλεί. Όμως
στο 69’ αποβλήθηκε ο Ράγιος με 2η κί-
τρινη και τα πράγματα δυσκόλεψαν ακό-
μη πιο πολύ για την Ανόρθωση.

Η ΑΕΚ ανέλαβε ξανά τον πλήρη
έλεγχο του αγώνα με παιχνίδι κατοχής

και, παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των
γηπεδούχων, κράτησε το 0-1 που χάρισε
τη νίκη της 2ης θέσης.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βασίλης Δημητρίου
ΒΟΗΘΟΙ: Μ. Μαρίνου, Κ. Κυριάκου
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καμπρέρα, Μίτροβιτς, Γκάμ-
πριελ/ Ορτίθ
ΚΟΚΚΙΝΗ: Ράγιος (69’, 2η κίτρινη)
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κόπριβετς, Γκάμπριελ,
Ευθυμίου (56’ Χατζηπασχάλης), Βίκτορ,
Κορρέας, Οικονομίδης, Αριστοτέλους,
Μίτροβιτς, Ράγιος, Καλό (85’ Ιωάννου),
Καμπρέρα (77’ Άλβες)
ΑΕΚ: Πάμπλο, Ορτίθ, Γκαρίδο, Μοϊσόφ,
Καταλά, Μπόλιεβιτς, Τρουγιόλς, Χέφελ
(72’ Μαλόκου), Ακοράν (90+3’ Τομάς),
Τέτε (81’ Χαραλαμπίδης), Μυτίδης

Πήρε πάλι τη 2η θέση και περιμένει…
Η ΑΕΚ επιβλήθηκε 1-0 της Ανόρθωσης κι αναμένει τον τελικό κυπέλλου για να δει αν θα παίξει στον β΄ προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

16’ Σουτ του Χέφελ απέκρουσε

ασταθώς ο Κόπριβετς, ο οποίος με

δεύτερη προσπάθεια έδιωξε σε

κόρνερ το πλασέ του Ακοράν.

17’ Από το κόρνερ του Χέφελ ο Κα-

ταλά έπιασε κεφαλιά, ο Κόπριβετς

ίσα που άγγιξε την μπάλα η οποία...

προσέκρουσε στο κάθετο δοκάρι.

33’ Ο Ράγιος έπιασε σουτ που

έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

40’ Νέο μακρινό σουτ του Ράγιος

απέκρουσε ο Πάμπλο.

42’ 0-1 Σε γύρισμα του Τέτε στην

περιοχή, ο Μυτίδης άφησε την

μπάλα κι ο Ακοράν μόνος πλάσαρε

εύστοχα.

52’ Από λάθος του Ράγιος, ο Μυτί-

δης έφυγε σε αντεπίθεση, αλλά το

σουτ του κατέληξε στην εξωτερική

πλευρά των διχτύων.

53’ Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ με το

σουτ του Μπόλιεβιτς να κτυπά σε

σώμα αμυντικού.

60’ Σε εκτέλεση φάουλ του Ράγιος,

έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Πάμπλο.

64' Ο Ορτίθ, χρεωμένος με κάρτα, με

απλωμένο χέρι έριξε κάτω τον Καλό

στα όρια της περιοχής, αλλά ο διαι-

τητής δεν έδωσε ούτε καν φάουλ.

67’ Καλή επίθεση για την Ανόρ-

θωση, αλλά το σουτ του Καλό ήταν

άστοχο.

69’ Ο Ράγιος αποβλήθηκε με 2η κί-

τρινη για επικίνδυνο παίξιμο στον

Τέτε, σύμφωνα με το διαιτητή.

79’ Σουτ του Άλβες, από πλάγια,

στα χέρια του Πάμπλο η μπάλα.

84’ Μακρινό σουτ του Χαραλαμ-

πίδη, έφυγε σε κόρνερ από τα χέρια

του Κόπριβετς η μπάλα.

86’ Κεφαλιά του Κορρέα, η μπάλα

μόλις πάνω από τα δοκάρια.

Πάους - Αβραάμ στο γήπεδο

Τον αγώνα παρακολούθησαν ο

πρώην προπονητής της Ανόρθω-

σης Αντρέ Πάους και ο πρώην

παίκτης της ομάδας Αντρέας

Αβραάμ, ο οποίος έμεινε ελεύθε-

ρος από τη Λάρισα. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΕΚ 0-1

42΄ Ακοράν
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Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Απόψεις

Τ
ην ερχόμενη Τετάρτη θα

διεξαχθεί ο 55ος τελικός
του Κυπέλλου Coca Cola
στο Γ.Σ.Π. Ο πρωταθλη-
τής ΑΠΟΕΛ θα αναμε-

τρηθεί με τον Απόλλωνα. Οι «γαλα-
ζοκίτρινοι» θέλουν να επιστρέψουν
στις κατακτήσεις Κυπέλλου έπειτα
από 2 χρόνια (2014-2015 όταν επι-
κράτησαν της ΑΕΛ με 4-2) και φυσικά
για να κατακτήσουν το Νταμπλ, επί-
σης έπειτα από 2 χρόνια. Από την
άλλη ο Απόλλωνας θέλει να διατη-
ρήσει τα σκήπτρα, αφού στην περσινή
σεζόν στέφθηκε κυπελλούχος όταν
επικράτησε της Ομόνοιας με 2-1. 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι
αναμένουμε έναν μεγάλο αγώνα. Προ-
βλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, με τις
δυο ομάδες να έχουν τις ίδιες πιθανό-
τητες για να σηκώσουν το βαρύτιμο
τρόπαιο. Αναμένουμε ότι θα διεξαχθεί
ένας τελικός αντάξιος της Ιστορίας των
δύο ομάδων. Μέσα στο πλαίσιο της
αθλητοπρέπειας. Ένας θα είναι ο κυ-
πελλούχος, όμως η ουσία είναι στο
τέλος του αγώνα και κατά τη διάρκειά
του να γίνει γιορτή. Είδαμε όλοι τι έγινε
στον τελικό στην Ελλάδα μεταξύ της
ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Τέτοια δεν θέ-
λουμε. Ένας αγώνας είναι κι όχι πόλεμος.
Τρανό παράδειγμα ο τελικός Κυπέλλου
Νέων (U21) μεταξύ της Ομόνοιας και
του ΑΠΟΕΛ. Οι νεαροί έστειλαν μη-
νύματα προς τους μεγαλύτερους. Κέρ-
δισε η Ομόνοια, όμως οι παίκτες του
ΑΠΟΕΛ χειροκρότησαν τους κυπελ-
λούχους και οι της Ομόνοιας τους φι-
ναλίστ. Αυτό περιμένουμε ότι θα γίνει
και την ερχόμενη Τέταρτη. Ο καλύτερος
και ο πιο τυχερός θα σηκώσει το τρό-
παιο. Για τον ηττημένο σίγουρα θα
υπάρχει το αίσθημα της απογοήτευσης,
όμως αυτά έχει το ποδόσφαιρο. 

Ο ΑΠΟΕΛ πανηγύρισε πριν από

λίγες μέρες την κατάκτηση του 5ου
σερί πρωταθλήματος και 26ου στην
Ιστορία του. Όμως για τον ΑΠΟΕΛ
δεν έχουν ταβάνι οι επιτυχίες και
αυτό το απέδειξε τα τελευταία χρόνια.
Πάντα υπάρχει δίψα για νέες επιτυ-
χίες. Από την άλλη, στον Απόλλωνα
υπάρχει απογοήτευση που δεν υλο-
ποίησε τον μεγάλο του στόχο -την
κατάκτηση του πρωταθλήματος- και
αναμένουμε ότι θα δώσουν μεγάλη
«μάχη» ώστε να φέρουν για 2η σερί
χρονιά το τρόπαιο στη Λεμεσό. Ανα-
μένουμε ότι οι δυο ομάδες θα τα δώ-
σουν όλα στο γήπεδο. Πάντα ένας τε-
λικός Κυπέλλου σπρώχνει τους πο-
δοσφαιριστές να δώσουν το 100%
των δυνατοτήτων τους στο γήπεδο.
Δεν χρειάζονται να πουν και πολλά οι
προπονητές. Το τρόπαιο από μόνο
του είναι μεγάλη πρόκληση!

Τυχεροί θα είναι οι 15 χιλιάδες
φίλοι των δυο ομάδων που θα βρί-
σκονται στο γήπεδο. Όπως και αυτοί
που θα παρακολουθήσουν τηλεοπτικά
τον αγώνα από το SIGMA. Oι συνά-
δελφοι είναι δεδομένο ότι θα καλύψουν
με τον καλύτερο τρόπο τον μεγάλο
τελικό. Το ερώτημα είναι ένα: Ποιος
θα σηκώσει το τρόπαιο, ο Μοράις ή ο
Παπουλής; Αναμένουμε με μεγάλη
αγωνία τον μεγάλο τελικό και την
απάντηση θα την πάρουμε την Τετάρτη
το βράδυ. Σίγουρα ο κυπελλούχος θα
γνωρίσει την αποθέωση. Αν το πάρει
ο ΑΠΟΕΛ οι ποδοσφαιριστές του θα
κλείσουν νέο ραντεβού με τον κόσμο
τους στον εξώστη του Σωματείου!. Αν
το πάρει ο Απόλλωνας, θα στήσουν
τρελό πανηγύρι στον Εναέριο! 

Όμως επαναλαμβάνουμε, το πιο
σημαντικό είναι να βγει κερδισμένο
το κυπριακό ποδόσφαιρο. Να είναι
ένας τελικός-παράδειγμα για τον επό-
μενο στη νέα αγωνιστική περίοδο.

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 και .

Αναμένουμε
με αγωνία τον
μεγάλο τελικό!

Σταράτα Γιάννης Παπαϊωάννου

Η ατζέντα της εβδομάδας

Στις 21 Μαΐου το 1997, η Σάλκε

κερδίζει την Ίντερ στα πέναλτι

στον δεύτερο αγώνα του

τελικού του Κυπέλλου UEFA,

κατακτώντας το πρώτο

ευρωπαϊκό της τρόπαιο σε 93

χρόνια.

Πρώτο για τη Σάλκε

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/5
Ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα CYTA με

τους αγώνες, ΑΕΛ-Ομόνοια, Ερμής-

Εθνικός Άχνας, Δόξα-Νέα Σαλαμίνα και

Καρμιώτισσα-Άρης. Στην Ελλάδα, ΠΑΟΚ-

Πανιώνιος και ΑΕΚ-ΠΑΟ. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/5
Στην Αγγλία, ξεχωρίζουν τα παιχνίδια,

Τσέλσι-Σάντερλαντ, Άρσεναλ-Έβερτον,

Χαλ-Τότεναμ, Λίβερπουλ-Μίντλεσμπρο,

Μάντσεστερ Γ.-Κρίσταλ Πάλας και

Γουότφορντ-Μάντσεστερ Σίτι. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/5
Στην Ισπανία ξεχωρίζουν οι αγώνες,

Μπαρσελόνα-Εϊμπάρ και Μάλαγα-Ρεάλ

Μαδρίτης, και στην Ιταλία, τα παιχνίδια,

Γιουβέντους-Κροτόνε και Μίλαν-

Μπολόνια. 

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Με όλα να έχουν κριθεί από την προτε-
λευταία αγωνιστική, Ερμής και Εθνικός
Άχνας τίθενται αντιμέτωποι στο «Αντ. Πα-
παδόπουλος» (17:00) στο τελευταίο τους
παιχνίδι. Ο Ερμής έχει βαθμολογικό εν-
διαφέρον καθώς κυνηγά την πρώτη θέση
στον β’ όμιλο και, για να γίνει αυτό, πρέπει
από τη μια να κερδίσει και από την άλλη
να μην κερδίσει η Ν. Σαλαμίνα τη Δόξα.

Οι «φτεροπόδαροι» λένε αντίο στη
χρονιά αγωνιζόμενοι στην έδρα τους
και θέλουν να κλείσουν με μια επιτυχία,
η οποία υπό προϋποθέσεις θα δώσει
την πρωτιά στον όμιλο. Ο Ερμής ισο-
βαθμεί με τη Σαλαμίνα και εφόσον κερ-
δίσει και έχει απώλειες η ομάδα της
Αμμοχώστου, τότε θα καταλάβει την
πρώτη θέση στο β’ γκρουπ και την 7η
στη γενική κατάταξη. Θυμίζουμε ότι
από την ομάδα της Αραδίππου αποτελεί
παρελθόν ο τερματοφύλακας Δημήτρης
Στυλιανού.

Στον Ερμή αναμένουν πλέον την

προγραμματισμένη εκλογική συνέλευση
που θα γίνει την 1η Ιουνίου. Εκεί, ανα-
μένεται να ξεκαθαρίσει το διοικητικό
τοπίο και κατά πόσο θα ανακαλέσει την
απόφαση για παραίτησή του ο Λούκας
Φανιέρος. Οι στενοί συνεργάτες του κα-
ταβάλλουν προσπάθειες να τον μετα-
πείσουν και όλα δείχνουν ότι, στο τέλος,
ο διοικητικός ηγέτης θα παραμείνει στο
πόστο του.

Στη συνέλευση θα συζητηθεί επίσης
και η εισήγηση για σύσταση εταιρείας,
ώστε να δουλεύει πιο επαγγελματικά ο
Σύλλογος. Εξελίξεις αναμένονται τόσο
στο θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων,
όσο και στην έδρα της ομάδας στη νέα
χρονιά, καθώς θα αποφασιστεί αν θα
συνεχίσει η ομάδα στο «Αντ. Παπαδό-
πουλος».

Ο Εθνικός με Εγκωμίτη

Φινάλε στο πρωτάθλημα με το Γιώτη
Εγκωμίτη στον πάγκο θα κάνει ο Εθνικός
Άχνας μετά το διαζύγιο με τον Βάλντας
Ιβανάουσκας (αλλά και τον συνεργάτη
του Σοσό) τις προηγούμενες μέρες. Από

αύριο η διοίκηση θα ασχοληθεί με το
κεφάλαιο προπονητή, με τον οποίο θα
πορευθεί στο νέο πρωτάθλημα. Στόχος
είναι να κλείσει με θετικό τρόπο το πρω-
τάθλημα ο Εθνικός, μετά την τελευταία
βαριά εντός έδρας ήττα από τη Δόξα.

Για άλλον έναν αγώνα, η προσφυγική
ομάδα θα έχει απουσίες. Δεν υπολογί-
ζονται οι Ζελάγια και Χατζηβασίλης, οι
οποίοι είναι τραυματίες, καθώς και ο
Αράμπαλ λόγω καρτών. Επίσης, αμφί-
βολη είναι και η συμμετοχή του Μπογ-
καντίνοφ, ο οποίος λόγω τραυματισμού
δεν ήταν ούτε στον πάγκο για τον αγώνα
με τη Δόξα. 

Λόγω και του εμπάργκο μετεγγρα-
φών, ενόψει της νέας περιόδου, η διοί-
κηση του Εθνικού θέλει να κρατήσει
παίκτες που αποδεδειγμένα κρίνεται
ότι βοήθησαν φέτος. Ένας απ' αυτούς
είναι και ο Κατσιαράβα, στον οποίο οι
πληροφορίες λένε ότι θα προταθεί διετές
συμβόλαιο. Θυμίζουμε ότι φεύγουν οι
Ζελάγια και Χαζτηβασίλης, οι οποίοι
θα συνεχίσουν την καριέρα τους στον
Απόλλωνα.

Αντίο στη χρονιά με νίκη
θέλουν Ερμής και Εθνικός

Οι «φτεροπόδαροι» ελπίζουν υπό προϋποθέσεις για την πρωτιά στον β΄ όμιλο
papaioannou@dias.com



29Κυριακή 21 Μαΐου 2017

www.sigmalive.com/sports

Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Απόψεις

Οποιοσδήποτε κι αν έχει παίξει λίγο
μπάσκετ στη ζωή του μπορεί να κα-
ταλάβει ότι ο Ζάζα Πατσούλια είχε
πρόθεση να τραυματίσει τον Kαουάι
Λέοναρντ. Τελεία και παύλα. Αυτή
είναι η άποψή μας και την παραθέτουμε.
Πρόκειται για παλιό κόλπο, το οποίο
χρησιμοποιείται κυρίως στις αλάνες
και στα ανοικτά γήπεδα και με ανήθικο
τρόπο ο αμυνόμενος προσπαθεί να
σταματήσει τον επιθετικό.  Ο Γεωρ-
γιανός άλλωστε πολλάκις πρωταγω-
νίστησε σε φάσεις παιχνιδιού που ξέ-
φευγε από τα όρια του σκληρού και
χαρακτηριζόταν αντιαθλητικό. Αγκω-
νιές και βάναυσα φάουλ είναι ανάμεσα
στα προηγούμενα «κατορθώματα»
του Πατσούλια, με θύματά του τον
Γουέστμπρουκ, τον Νοβίτσκι, τον Μιλς
και άλλους… Για όσους δεν παρακο-
λούθησαν το επεισόδιο, ήταν στα
μέσα της τρίτης περιόδου του πρώτου
αγώνα ανάμεσα στους Γουόριορς και
τους Σπερς για τους τελικούς της Δυ-
τικής Περιφέρειας. Ο σταρ των Σαν
Αντόνιο επιχείρησε ένα σουτ από την
αριστερή γωνιά, με τον Γεωργιανό
να επιχειρεί να τον κόψει. Ο σέντερ
των Γουόριορς, όμως, τοποθέτησε
εντέχνως το πόδι του στο έδαφος που
θα προσγειωνόταν ο Λέοναρντ και
λίγο μετά ο φόργουορντ των Σπερς
βρέθηκε να σφαδάζει στο παρκέ…  Ο
Πατσούλια είχε πρόθεση, καθώς μετά

το σουτ δεν σταμάτησε να προχωράει
προς τον Λέοναρντ, γυρίζοντας μάλιστα
και την πλάτη, κι έτσι δεν του έδωσε
χώρο να προσγειωθεί. Δηλαδή ο επι-
τιθέμενος πού θα προσγειωνόταν; Ο
κανονισμός, παράλληλα, αναφέρει
πως το βήμα προς τον παίκτη που
σουτάρει είναι αντιαθλητικό, εφόσον
δεν αφήνει στον επιθετικό χώρο για
να προσγειωθεί. Ο Πατσούλια επι-
πρόσθετα φαίνεται να έκανε μικρό
άλμα και προσγειώθηκε ανοίγοντας
όσο το δυνατόν μπορούσε περισσότερο
τα πόδια του, για να μην αφήσει σχεδόν
καθόλου χώρο στον επιθετικό. Η φάση
άλλαξε το μομέντουμ του αγώνα καθώς
οι Σπερς, ενώ βρίσκονταν 23 πόντους
μπροστά, τελικά ηττήθηκαν και η
σειρά φαίνεται να χάνεται για τα Σπι-
ρούνια… Η ενέργεια του Πατσούλια
δεν έχει χώρο ούτε στο ΝΒΑ, ούτε γε-
νικότερα στο μπάσκετ και είναι κατα-
κριτέα. Κατακριτέα ήταν άλλωστε και
η ενέργεια του ΛαΜάρκους Όλριντζ,
του συμπαίκτη του Λέοναρντ, όταν στο
δεύτερο παιχνίδι της σειράς, σε μια
παρόμοια φάση, προσπάθησε να τραυ-
ματίσει τον Κέβιν Ντουράντ σε μια
πράξη εκδίκησης. Το μπάσκετ είναι
ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό άθλημα
με τις επαφές και τις διεκδικήσεις να
δίνουν και να παίρνουν. Όμως το αν-
τιαθλητικό παιχνίδι είναι καταδικαστέο
απ' όπου κι αν προέρχεται.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5
Τελικός κυπέλλου ΑΠΟΕΛ-Απόλλων

(18:30), τηλεοπτικά από το SIGMA. Τελικός

στο Γιουρόπα Λιγκ ανάμεσα στον Άγιαξ και

τη  Μάντσεστερ Γ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5
Στην Ελλάδα συνεχίζεται η δράση στα πλέι-

οφ με τους αγώνες, Πανιώνιος-ΠΑΟΚ και

ΠΑΟ-ΑΕΚ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/5
Τελικός του κυπέλλου Αγγλίας ανάμεσα σε

Άρσεναλ και Τσέλσι. Τελικός του κυπέλλου

στη Γερμανία ανάμεσα σε Άιντραχτ

Φρανκφούρτης και Μπορούσια

Ντόρτμουντ. Τελικός του κυπέλλου στην

Ισπανία, με το παιχνίδι Μπαρσελόνα-

Αλαβές. 

Δεν ήταν τσαΠατσούλια!

O Eυγενής Παναγιώτης Γρηγορίου

p.gregoriou@simerini.com
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CYTAVISIONSPORTS 6
17:00 LIVERPOOL - MIDDLESBROUGH

CYTAVISIONSPORTS 1
19:00 ΑΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ

NOVASPORTS 3
18:15 ΠΑΟΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

NOVASPORTS 2
20:30 ΑΕΚ - ΠΑΟ

Οι επιλογές της ημέρας 

Ίσως για πρώτη φορά στην κοινή
ιστορία των θεσμών, οι δύο επί θύραις
ευρωπαϊκοί τελικοί μοιάζουν αμφό-
τεροι με  τελικούς Τσάμπιονς Λιγκ.
Μπορεί Μάντσεστερ και Άγιαξ να
μη βρίσκονται αγωνιστικά, αυτήν τη
στιγμή, στο επίπεδο της Ρεάλ και της
Γιουβέντους ή τουλάχιστον στη… δι-
ευρυμένη ελίτ του ευρωπαϊκού πο-
δοσφαίρου, όμως, ως ονόματα και
ως μεγέθη, παραμένουν από τα με-
γαλύτερα. Είναι γι' αυτό που ο φετινός
τελικός του Europa League θα μπο-
ρούσε κάλλιστα, σε επίπεδο διαγω-
νιζομένων, να αποτελεί τον τελικό
του Τσάμπιονς Λιγκ, αφού και μόνον
η συνεύρεση των δύο ομάδων στο
Friends Arena της Στοκχόλμης πα-
ραπέμπει σε μερικές από τις μεγα-
λύτερες δόξες της ποδοσφαιρικής
ιστορίας.  Η Γιουνάιτεντ θα επιχει-
ρήσει, με νίκη, να μπει στο κλειστό
κλαμπ των πολύ λίγων ομάδων που
έχουν κερδίσει και τις τρεις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις (η μία είναι ο
αντίπαλός της Άγιαξ) και στο ακόμη
πιο κλειστό εκείνων που έχουν συν-
δυάσει το ιδιότυπο τρεμπλ και με
την κατάκτηση του Διηπειρωτικού.

Ταυτόχρονα, διά του Γιουρόπα Λιγκ,
θα διεκδικήσει την έξοδό της στο
Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης χρο-
νιάς, αφού η «δύσκολη» φετινή πρώτη
σεζόν του Μουρίνιο, που σημαδεύ-
τηκε από πάμπολλους τραυματισμούς
και… συνεπή αστάθεια, δεν της επέ-
τρεψε να διεκδικήσει τίποτα περισ-
σότερο από την έκτη θέση. Από τη
μεριά του, ο Αίαντας, ξεδιπλώνοντας
καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης
το απίστευτο ταλέντο των νεαρών
ποδοσφαιριστών του και παίζοντας,
παρά την αναμενόμενη αστάθεια, το
ελκυστικό ποδόσφαιρο που εκείνος
καθιέρωσε ως απόλυτο ποδοσφαι-
ρικό μοντέλο, βρέθηκε έπειτα από
δεκαετίες σ' έναν τελικό, φιλοδοξώντας
να επανέλθει σε κάποιον ευρωπαϊκό
θρόνο. Η φετινή ομάδα, αν και με
μέσον όρο ηλικίας γύρω στα 22 χρό-
νια, φαίνεται περισσότερο ώριμη από
τις προηγούμενες και απέναντι στην
καθόλου πειστική Γιουνάιτεντ, δείχνει
ότι μπορεί να κάνει το βήμα προς
την κούπα.  Άλλωστε ήταν η ομάδα
που έθελξε με το ποδόσφαιρό της
περισσότερο από κάθε άλλη φέτος
στη διοργάνωση.

Σαν τελικός Τσάμπιονς Λιγκ
Άποψη Μιχάλης Παπαδόπουλος 

papadopoulosm@simerini.com

Δ
εν είναι λίγοι αυτοί που προ-

έβλεπαν ότι το παιχνίδι Καρ-
μιώτισσας - Άρη στη σημε-
ρινή τελευταία αγωνιστική
θα ήταν καθοριστικό για το

μέλλον και των δύο ομάδων. Ορισμένοι,
μάλιστα, διέβλεπαν «τελικό» στο ΓΣΖ,
που θα έκρινε την τύχη της τρίτης ομάδας
που θα πάρει δρόμο για τη 2η κατηγορία.
Όλ' αυτά, όμως, δεν ισχύουν. Από τη
στιγμή που η Καρμιώτισσα έχασε στην
προηγούμενη αγωνιστική από τη Σα-
λαμίνα και η Δόξα κέρδισε εκτός έδρας
την Άχνα, όλα τελείωσαν: Η Καρμιώτισσα,
ένα χρόνο μετά την προαγωγή της στην
1η κατηγορία, έκλεισε ήδη βαλίτσες για
την επιστροφή. Ακόμη κι αν κερδίσει
σήμερα τον Άρη και χάσει η Δόξα από
τη Σαλαμίνα, η ομάδα του Λιάσου Λουκά
μειονεκτεί από την ομάδα της Κατωκο-

πιάς στα μεταξύ τους παιχνίδια. Άρα,
έχει ήδη υποβιβαστεί και μαθηματικά.

Συνεπώς, το σημερινό παιχνίδι μεταξύ
Καρμιώτισσας - Άρη (19:00) θα είναι
καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Κάτι
σαν… φιλικό, αν προτιμάτε, αφού κι ο
Άρης, μετά την πολύ καλή του πορεία
στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος,
δίκαια πανηγύρισε την -και με μαθη-
ματικό τρόπο- παραμονή του στην κα-
τηγορία. Μ' αυτά τα δεδομένα, οι δύο
προπονητές θα καθίσουν στον πάγκο
χωρίς το παραμικρό άγχος ή αγωνία
για το τελικό αποτέλεσμα. Το μοναδικό
τους κίνητρο, θα είναι να ολοκληρώσουν
τη σεζόν νικηφόρα, για σκοπούς γοήτρου.
Ο μεν Άρης θα προσπαθήσει να κερδίσει
και να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται
στην τελική βαθμολογία (κάτω από κά-
ποιες προϋποθέσεις διεκδικεί την έβδο-

μη θέση), η δε Καρμιώτισσα θα θελήσει
να αποχαιρετήσει την πρώτη κατηγορία
με το κεφάλι ψηλά και να φτάσει τον δι-
ψήφιο αριθμό νικών (για την ώρα έχει
εννέα). Και εννοείται ότι ούτε λόγος να
γίνεται για πρόβλεψη των δυο ενδεκάδων.
Τόσο ο Λιάσος Λουκά όσο και ο Νικόλας
Μαρτίδης ίσως χρησιμοποιήσουν αρ-
κετούς εφεδρικούς, δίνοντας την ευκαιρία
σε ορισμένους έφηβους ποδοσφαιριστές
να πάρουν χρόνο συμμετοχής και εμ-
πειρία, ενόψει της νέας σεζόν. Πάντως,
αν ο προπονητής του Άρη επιλέξει να
χρησιμοποιήσει τον Αντωνίου, θα του
δώσει την ευκαιρία να επεκτείνει το
ατομικό του ρεκόρ. Διότι, αν ο Κύπριος
ποδοσφαιριστής αγωνιστεί και σκοράρει,
θα είναι το τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι
που θα βρει δίκτυα. Κάτι που δεν έχει
συμβεί ξανά στην καριέρα του.

Θα παίξουν κι οι
δυο για το γόητρο
Καρμιώτισσα και Άρης θα αναμετρηθούν σήμερα στο ΓΣΖ χωρίς ουσιαστικό

κίνητρο, με τη γηπεδούχο να έχει ήδη υποβιβαστεί και μαθηματικά
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ΟΜΟΝΟΙΑ

Κωνσταντίνος Κλαρκ

Η
σημερινή αναμέτρηση με

την ΑΕΛ είναι το τελευταίο
επεισόδιο ενός μοιραίου
σίριαλ για την Ομόνοια. Η
διάθεση για αλλαγές υπήρ-

χε σχεδόν έναν χρόνο πριν, αλλά το σενάριο
αποδείχτηκε κακογραμμένο. Ο απολογι-
σμός μιλά από μόνος του. Πέμπτη θέση.
Δεν είναι η 1η φορά τα τελευταία χρόνια,
ήταν ξανά 5η το 2014, αλλά τότε υπήρχε
η έξτρα θέση για την Κύπρο στην Ευρώπη
και άρα μία παρηγοριά για την Ομόνοια.
Η φετινή χρονιά είχε όμως τα περισσότερα
μελανά σημεία. Δεν πέρασε καν δύο γύ-
ρους στην Ευρώπη. Ξινό, λοιπόν, το ορε-
κτικό. Δεν έδειξε σε κανένα σημείο της
χρονιάς σταθερότητα. Δεν είχε μία έστω
μικρή περίοδο πραγματικού φορμαρί-
σματος. Τα «αχ» και «βαχ» τη συνόδευαν
από την 1η αγωνιστική μέχρι τέλους, με
ελάχιστες εξαιρέσεις. Κάποιες εκλάμψεις
που έφερναν προσωρινά χαμόγελο και
έβαζαν τα προβλήματα κάτω από το χαλί.
Δυσκολίες με πιο αδύνατες ομάδες, πε-
ταμένοι βαθμοί, πενιχρή συγκομιδή στα
ντέρμπι, σχεδόν τυπική παρουσία στα
πλέι-οφ. Τα νούμερα προκαλούν κατά-
θλιψη. Ένα παθητικό τερμάτων τραγικό,
54 μέχρι σήμερα. Δώδεκα ήττες στο πρω-
τάθλημα, τέσσερεις μάλιστα στη σειρά στις
τελευταίες αγωνιστικές. Πού να ξαναβρείς
τέτοιο χάλι σε 69 χρόνια Ιστορίας. Αρνη-
τικός απολογισμός εκτός έδρας (έκανε 5
νίκες σε 17 παιχνίδια!). Τέσσερεις ήττες
από Απόλλωνα και άλλες τόσες στο «αι-
ώνιο». Η δυνατότητα για κατάκτηση του
Κυπέλλου ήταν άλλη μία ψευδαίσθηση.
Γλύτωσε στο τσακ με τον Εθνικό Άχνας
και, μόλις βρέθηκε υψηλότερο εμπόδιο,
τσακίστηκε. Πάλι καλά που υπήρχε και ο
Ντάρμπισαϊαρ με την πρωτιά στους σκόρερ.
Όλα αυτά σε μία χρονιά που υποτίθεται
θα αποτελούσε εφαλτήριο επιστροφής.
Την αρχή ενός χτισίματος. Δεν χτίστηκε
σχεδόν τίποτα, αντίθετα έμειναν και ερείπια.
Το Καλοκαίρι του 2016 έγιναν πολλές
μετεγγραφές. Ήλθαν οι Κρέσιτς, Κότσαρης,

Κωνσταντινίδης, Βύντρα, Νασιμέντο, Σοϊ-
λέδης, Παντελιάδης, Τουρέ, Γιόργκενσεν,
Αγκάγιεφ, Ντάρμπισαϊαρ, Κλέιτον και
μετά την έναρξη της πρωταθλήματος, τέλη
Αυγούστου, ο Κύπρου. Νέο πρόσωπο
ήταν και ο Κατελάρης. Ουσιαστικά 14
παίκτες. Τον χειμώνα άλλοι τρεις. Μπρέ-
εβελντ, Αζίζ, Άρνασον. Σύνολο 17 παίκτες.
Πόσοι από αυτούς θα μείνουν; Ίσως το
1/3 (ήδη κάποιοι έχουν αποχωρήσει).
Δηλαδή, από άποψη υποδομής, απροβί-
βαστος βαθμός και μάλιστα με αυστηρές

συστάσεις. 
Μιλώντας για τις 14 καλοκαιρινές

προσθήκες της περασμένης χρονιάς,
έχει ενδιαφέρον να δούμε τη σύγκριση
με βάση τι αναμένεται φέτος. Λογικά, το
2016 θα κερδίσει το 2017 στα σημεία,
αφού και φέτος αναμένονται 12 τουλά-
χιστον προσθήκες. Ενώ υπό κανονικές
συνθήκες θα έπρεπε να μιλάμε για 5-6.
Όχι περισσότερο. Η άποψη που επικρατεί
είναι πως η Ομόνοια θα πρέπει να ξε-
χάσει την περίοδο που φεύγει, το συν-

τομότερο. Μήπως πρέπει να συμβεί το
αντίθετο; Να μην την ξεχάσει ποτέ, αλλά
να την κρατά και να την έχει ως το
έσχατο παράδειγμα προς αποφυγήν. 

Με μπόλικους νεαρούς

Σε όλα αυτά είναι και ο αγώνας. Ο 36ος
της χρονιάς στο πρωτάθλημα. Πρακτικά
γίνεται για να συμπληρώσει τα στατιστικά.
Θα αγωνιστούν αρκετοί νεαροί (είναι χα-
ρακτηριστική η συμπερίληψη πολλών στην
αποστολή) και αυτό ίσως μεταβάλει λίγο

την εικόνα, αφού οι παίκτες αυτοί θα έχουν
κίνητρα. Αναλυτικά η αποστολή: Παναγή,
Κρέσιτς, Χριστοδούλου, Παναγιώτου, Καρ-
λίτος, Άρνασον,  Βύντρα, Άγγελος Χρυσο-
στόμου, Αντρέας Φραγκέσκου, Μαργκάσα,
Χρίστος Χαραλάμπους, Φλορέσκου, Σω-
τήρης Φιάκας, Φυλακτού, Αζίζ, Κλέιτον,
Κατσαντώνης, Απόλλωνας Βασιλείου, Δή-
μος Χαντζάρας, Ρουσιάς και Ντάρμπισαϊαρ.
Έμειναν εκτός οι Κύπρου, Δημητρίου, Χρι-
στοφή, Τουρέ, Σοϊλέδης, Κωνσταντινίδης,
Κατελάρης και Μπρέεβελντ. 

Η χρονιά παράδειγμα προς αποφυγήν
Η Ομόνοια αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στο φινάλε μίας χρονιάς που γι' αλλού ξεκίνησε κι αλλού κατέληξε

Τα παραδείγματα ομάδων με μικρότερο
μπάτζετ που ήταν απόλυτα ανταγωνι-
στικές και έκαναν και επιτυχίες λένε,
ξεκάθαρα, ένα πράγμα. Ότι είναι άκρως
απαραίτητη η ενέργεια, η ταχύτητα, η
ένταση και τα πολλά τρεξίματα. Για να
καταφέρεις κάτι τέτοιο, με περιορισμέ-
νους πόρους, είτε επιλέγεις να ποντάρεις
σε νεαρούς (αλλά θέλεις πολύ ταλέντο)
είτε σε παίκτες με γρήγορα πόδια και
μεγάλα πνευμόνια. Συνήθως είναι επίσης
σημείο αναφοράς και η εξαιρετική άμυνα,
αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχουν
πρόσφατα παραδείγματα. Η Ατλέτικο
του Σιμεόνε που έβγαζε το λάδι στον
αντίπαλο και δεχόταν γκολ μόνο μετά…
αιτήσεως. Η Ντόρτμουντ επί Κλοπ είχε
νιάτα, φοβερή ταχύτητα, ακατάπαυστο
τρέξιμο. Η Μονακό έχει τους νεαρούς
που το ταλέντο τρέχει από τα μπατζάκια
τους. Έχει τόση ικανότητα μπροστά, που
οι αμυντικές αδυναμίες υπερκαλύπτονται.
Η Λέστερ, που έκανε το απόλυτο θαύμα,
έπαιζε άμυνα για σεμινάριο. Αν πάμε
και πιο πίσω στον χρόνο, θα βρούμε
και άλλα παραδείγματα. Στην Κύπρο η
ΑΕΛ του 2011-12 ήταν το πιο τρανό
παράδειγμα. Η ΑΕΛ του Πάμπου Χρι-

στοδούλου. Η Ομόνοια, εδώ και τέσσερα
χρόνια, ακολούθησε άλλη τακτική και
δεν της βγήκε. Υπήρχε πρόθεση από
τον Κώστα Καϊάφα (το είχε δηλώσει εμ-
μέσως πριν κλείσει η χρονιά 2013-14)
για δημιουργία δυσκολοκατάβλητης
ομάδας, αλλά δεν έγινε πράξη. Γενικά
όλοι οι προπονητές του «τριφυλλιού»
έδωσαν λίγη έμφαση στην ανασταλτική
λειτουργία της ομάδας. Η έλλειψη ανα-
σταλτικών μέσων, οι σοβαρές αδυναμίες
στα στόπερ, αλλά και η έλλειψη ταχύτητας
και δύναμης από το κέντρο και κάτω
ήταν σχεδόν πάντα εμφανείς. Υπάρχει
και μία άλλη παράμετρος. Οι στημένες
μπάλες. Που θέλουν ύψος, καλά κτυ-
πήματα, φαντασία, σωστή τοποθέτηση,
μαρκαρίσματα και αυτοσυγκέντρωση.
Η τελευταία περίοδος που η Ομόνοια
έκανε πραγματικά σπουδαία δουλειά
ήταν επί Νεόφυτου Λάρκου. Έκτοτε και
επιθετικά, αλλά κυρίως αμυντικά, η ομά-
δα πάσχει σε αυτό τον τομέα. Που είναι
must, ακόμη και αν έχει χρήματα για
ακριβές μετεγγραφές, ακόμη και όταν
έχει τεράστια ποιότητα σε κάθε γραμμή.
Πόσω μάλλον όταν το ταμείο δεν δίνει
πολλά περιθώρια. Μήπως να θυμίσουμε

ξανά την ΑΕΛ του 2010-12, που προ-
καλούσε πανικό σε κάθε κόρνερ ή κον-
τινό φάουλ. Μήπως τα πιο πάνω ση-
μαίνουν πως η Ομόνοια του Πάμπου
Χριστοδούλου θα έχει αμυντική φιλο-
σοφία. Σε καμία περίπτωση. Το να ξέρει
μία ομάδα να αμυνθεί από τον σέντερ
φορ μέχρι τον τερματοφύλακα είναι
must. Το να παίξεις επιθετική άμυνα
και να επιβληθείς σε ζωτικούς χώρους
είναι άκρως σημαντικό, κυρίως στα
ντέρμπι. Αν καλύπτεις τα νώτα σου, με
πρέσινγκ, σωστές επιστροφές και καίριες
επεμβάσεις, μειώνεις τις πιθανότητες
να δεχτείς γκολ. Αν κόβεις ψηλά στο γή-
πεδο, αμέσως έχεις προϋπόθεση επί-
θεσης. Αν έχεις καλά ακραία μπακ, ικα-
νούς μέσους και φορ, μπορείς να είσαι
εξίσου αποτελεσματικός και μπροστά.
Ειδικά μια ομάδα όπως η Ομόνοια έχει
τον αέρα της επίθεσης.  Γενικά, ο Πάμπος
Χριστοδούλου θέλει να στήσει μία ομάδα
που να τρέχει και να εκτελεί. «Κίνηση
και πυρ». Είτε αυτό έχει να κάνει με επι-
θετική προσπάθεια είτε σταματώντας
τον αντίπαλο. Είναι ρεαλιστικό μοντέλο
και το μόνο που μπορεί υπό τις περι-
στάσεις να φέρει επιτυχίες. 

Με φιλοσοφία «κίνηση και πυρ»
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ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Να κλείσει τη χρονιά με νίκη θέλει η
ΑΕΛ. Η λεμεσιανή ομάδα υποδέχεται
την Ομόνοια στο «Τσίρειο» σε ένα αδιά-
φορο παιγνίδι, όμως σαν στόχο θα έχει
το τρίποντο για να αποχαιρετήσει μια
θετική, γι' αυτήν, σεζόν με τον καλύτερο
τρόπο. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι προ-
σπάθειες ενίσχυσης για τη νέα περίοδο,
με στόχο να βελτιωθεί περισσότερο και
να είναι σε θέση να υλοποιήσει τους
πιο υψηλούς, σε σχέση με φέτος, στόχους
που θα τεθούν.

Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ, αν και έχει
πολλές και σημαντικές απουσίες, για
τον σημερινό αγώνα (Αρουαμπαρένα
και Πίτι είναι Ισπανία, ο Φορτούνα και
ο Ρόμο είναι τιμωρημένοι, κι ο Τζούνιορ
τραυματίας) και θα παρατάξει μια ΑΕΛ
με πολλές αλλαγές. Όμως, ακόμα και
έτσι, ζήτησε από τους παίκτες του στον
τελευταίο αγώνα της χρονιάς να παίξουν
ελεύθερα με στόχο τη νίκη, για να ευ-
χαριστήσουν τον κόσμο τους που θα
πάει το απόγευμα στο «Τσίρειο» για να
δει την ομάδα. 

Οι ποδοσφαιριστές που θα κληθούν
να αγωνιστούν σήμερα θα προσπαθή-
σουν να στείλουν το μήνυμα στον προ-
πονητή τους ότι αξίζουν να βρίσκονται
στο ρόστερ και της νέας περιόδου. Φυ-
σικά πρέπει να τονιστεί ότι πρόθεση της
λεμεσιανής ομάδας είναι να κρατήσει

τον φετινό κορμό και να μην προχωρήσει
σε πολλές αλλαγές το καλοκαίρι. Απλά
η προσπάθεια του Πορτογάλου τεχνικού
της ΑΕΛ είναι να φέρει τους παίκτες
εκείνους που θα δώσουν στους «κίτρι-
νους» ακόμη περισσότερη ποιότητα σε
σχέση με φέτος. 

Ξεκαθαρίζει για Φορτούνα

Εν τω μεταξύ, η ΑΕΛ εξέδωσε ανακοί-
νωση σχετικά με το θέμα Νούριο Φορ-
τούνα, διαψεύδοντας διάφορες φήμες: 

«Αναφορικά με το θέμα του Νούριο
Φορτούνα, είμαστε υποχρεωμένοι να το-
ποθετηθούμε και γραπτώς αφού, όπως

φαίνεται, οι ραδιοφωνικές δηλώσεις του
Εκπροσώπου Τύπου της ομάδας μας δεν
είναι κατανοητές σε κάποιους. Ξεκαθαρί-
ζουμε, λοιπόν, ότι η ΑΕΛ έχει ήδη προ-
χωρήσει σε ενέργειες προς την Μπράγκα
με τον πιο επίσημο τρόπο ώστε να συνεχίσει
ο Φορτούνα στην ομάδα μας. Δεν υπάρχει

θέμα συζήτησης για οτιδήποτε άλλο το
οποίο αποτελεί αποκύημα της φαντασίας
ορισμένων δημοσιευμάτων που δεν φέ-
ρουν, ως συνήθως, την υπογραφή κανενός.
Η ΑΕΛ έχει σεβαστεί όλες τις ιστοσελίδες,
αλλά προειδοποιούμε ότι δεν πρόκειται
να ανεχθούμε άλλο αυτή την ακατάσχετη
φημολογία, που δυστυχώς παρασύρει
τόσο τον κόσμο της ομάδας μας όσο και
τη φίλαθλο γνώμη. ΑΕΛίστες, όπως φαί-
νεται οι επιτυχίες της ομάδας μας είναι
αρκετά ενοχλητικές για ορισμένους. Στα-
θείτε ασπίδα στον πρόεδρο και τη Διοίκηση
της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και μην
αφήνεται κανέναν να διασαλεύει την ενό-
τητα στον Σύλλογό μας». 

Αλλεπάλληλες επαφές με Ρομό

Πέραν από τον Φορτούνα, η ΑΕΛ προσπαθεί
να κρατήσει και τον Ρόμο στην ομάδα.
Έχουν γίνει αλλεπάλληλες επαφές τις τε-
λευταίες ημέρες και σε σχέση με την προ-
ηγούμενη εβδομάδα, που η αποχώρηση
του Βενεζουελάνου κίπερ συγκέντρωνε λι-
γότερες πιθανότητες από το να μείνει, τώρα
όλα είναι ανοικτά, αφού και ο ίδιος δεν
είναι αρνητικός να συνεχίσει στην ΑΕΛ.
Στην παρούσα φάση όλα είναι ρευστά και
δεν θα πρέπει να αποκλειστεί τίποτα. Πάντως,
είναι δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον
ομάδων από Κύπρο, Ελλάδα και Ρουμανία.
Τέλος, να σημειώσουμε ότι χθες έγινε η
απονομή του πρωταθλήματος στην ομάδα
U13 της ΑΕΛ, ενώ μια ισοπαλία μακριά
από το πρωτάθλημα είναι και η U16. 

Να ολοκληρώσει ιδανικά τη σεζόν
ΑΕΛ Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ ζήτησε από τους παίκτες του να παίξουν ελεύθερα με στόχο τη νίκη, για να ευχαριστήσουν τον κόσμο τους





www.sigmalive.com/sports

Ποδόσφαιρο Ρεπορτάζ Ενημέρωση

Sports
Κυριακή 21 Μαΐου 2017 33

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ισοπαλία με σασπένς πριν από τη φιέστα
ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνας έφεραν ισοπαλία 2-2. Προηγήθηκε δις η ομάδα της Λεμεσού, 

είχαν απαντήσεις οι πρωταθλητές. Νέο ραντεβού την Τετάρτη στον μεγάλο τελικό κυπέλλου

ΑΠΟΕΛ 0

78΄ Μπερτόλιο, 90΄ Ντε Καμάργκο

ΑΠΟΛΛΩΝ 1

51΄ Πίεχ, 85΄ Πίττας

Η βραδιά ήταν βραδιά απονομής και
πάρτι για τον ΑΠΟΕΛ και τους φίλους
του, με τις κερκίδες σε χρώμα πορτοκαλί.
Οι ετοιμασίες είχαν αρχίσει από νωρίς,
το γήπεδο είχε στολιστεί ανάλογα (η
άδεια, λόγω τιμωρίας, Νότια εξέδρα είχε
θεματικό τα 5 πρωταθλήματα). Την ίδια
ώρα, οι γηπεδούχοι και ο Απόλλωνας
είχαν το μυαλό τους λογικότατα και στον
τελικό κυπέλλου της Τετάρτης, κάτι που
φάνηκε και από τις επιλογές 11άδας.
Προστάτευσαν παίκτες, έδωσαν ανάσες
στα βασικότερα στελέχη.  Προσθέστε
και την έλλειψη μεγάλου βαθμολογικού
ενδιαφέροντος, αφού μόνο ο Απόλλωνας
είχε κάποιο κίνητρο. Υπό αυτά τα δεδο-
μένα έγινε ο αγώνας στο ΓΣΠ. Προς
τιμήν τους οι παίκτες είχαν διάθεση και
είδαμε καλό παιχνίδι. Χωρίς σκοπιμό-
τητα, με καλό ρυθμό και τέσσερα τέρματα,
όλα στο 2ο μέρος. Ο Απόλλωνας προ-
ηγήθηκε δύο φορές και ο ΑΠΟΕΛ είχε
ισάριθμες απαντήσεις. Η 2η στο 90’.
Υπό τις περιστάσεις, λοιπόν, το φινάλε
του πρωταθλήματος ήταν το καλύτερο
δυνατό από άποψης θεάματος και σκορ.
Θα πρέπει να σταθούμε στην παρουσία
των νεαρών του Απόλλωνα (7 στην
11άδα, τρεις μπήκαν αλλαγή) που έδειξαν
πολλά καλά στοιχεία. Πήραν μάλιστα
και τα εύσημα από τον προπονητή τους.
Στατιστικά, ο Απόλλωνας μένει αήττητος
από τον ΑΠΟΕΛ στο πρωτάθλημα (2
νίκες και 2 ισοπαλίες)

Το 90λεπτο

Ολοκληρωτική αλλαγή από Κρίστιανσεν.
Άλλους 11 κατέβασε μία εβδομάδα
πριν, άλλους 11 χθες. Ο Αυγουστή έριξε
στον αγώνα αρκετά νεαρά παιδιά. Η
ομάδα της Λεμεσού μπήκε πιο καλά
στο γήπεδο και είχε τον πρώτο λόγο
μέχρι το 15’, ο ΑΠΟΕΛ στην πορεία
ανέβηκε, κέρδισε μέτρα και, μετά το 25’,
είχε το πάνω χέρι. Είχε φάσεις ο αγώνας
και ουσιαστικά έλειπε το γκολ. Ο Απόλ-
λωνας βρέθηκε σε θέση βολής στο 4’
και στο 14’ με τον Πίεχ, ο ΑΠΟΕΛ με
τη σειρά του απείλησε σε περισσότερες
περιπτώσεις. Με Παπαφώτη (18’), Βάν-
τερ (25’) Ντε Καμάργκο (29’) και Αρτυ-
ματά (41’). Καταγράφουμε τις δύο καλές
επεμβάσεις του Κίσσα απέναντι στους
πρώην συμπαίκτες του. Τελικά καμία
δεν βρήκε στόχο στα 45 λεπτά. Ένα
ημίχρονο που είχε και δύο περιπτώσεις
πέναλτι. Αρχικά σε «μπλοκ» του Γιαμ-
περέ στον Ψύχα (20’) και ακολούθως
σε απρόσεκτο παίξιμο του Πελαγία
στον Ντε Καμάργκο (35’).

Ο Αυγουστή έριξε άλλον νεαρό (Σιλ-
βέστρου) με την έναρξη της επανάληψης,
αποσύροντας τον Σαρδινέρο. Ήρθε μά-
λιστα και γρήγορα ένα γκολ. Ο Πίεχ, με
στη συμπλήρωση έξι λεπτών, με δυνατό
σουτ άνοιξε το σκορ και έδωσε περισ-
σότερο ενδιαφέρον. Ο ΑΠΟΕΛ δεν ήθελε
φυσικά να χάσει σε μία τέτοια μέρα και
αντέδρασε άμεσα, με τον Βάντερ να απει-
λεί με ισοφάριση. Ο Κρίστιανσεν έκανε
μάλιστα την αλλαγή περνώντας τον Γιαν-
νιώτα αντί του Παπαφώτη. Δευτερόλεπτα
αφότου ο Πίεχ άγγιξε το 2ο γκολ. Το
μισό της επανάληψης είχε περάσει και
ο Απόλλωνας είχε τον έλεγχο. Ο Αλω-
νεύτης πέρασε αντί του Χριστοφόρου
14 λεπτά πριν από το τέλος και ο Κρί-
στιανσεν έδωσε πιο επιθετική διάταξη
στην ομάδα του. Ισοφάρισε μάλιστα άμε-
σα η ομάδα της Λευκωσίας με τον Μπερ-
τόλιο στο 78’ (υπήρχε οφσάιντ στο ξεκί-

νημα της φάσης). Ο Βινίσιους ήταν η
3η αλλαγή, αλλά αυτήν τη φορά... συν-
δυάστηκε με γκολ του Απόλλωνα και
το εξαιρετικό τελείωμα του Πίττα. Αλλά
ο αγώνας είχε... ψωμί. Ο Ντε Καμάργκο
ισοφάρισε στο τελευταίο λεπτό και στις

καθυστερήσεις σημάδευσε το δοκάρι. 
ΑΠΟΕΛ (Τ. Κρίστιανσεν): Πάρντο, Χρι-

στοφόρου (77’ Αλωνεύτης), Ιωάννου,

Γιαμπερέ, Αλεξάνδρου, Κάνιας, Αρτυμα-

τάς (83’ Βινίσιους), Μπερτόλιο, Βάντερ,

Παπαφώτης (66’ Γιαννιώτας), Ντε Κα-

μάργκο.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ (Σ. Αυγουστή): Κίσσας,

Καρώ, Ρέινολντς, Πελαγίας, Πίττας, Λ. Κυ-

ριάκου (70’ Αριστοτέλους), Ψύχας, Αν-

τρέου, Παπαμιχαήλ, Σαρδινέρο (46’

Σιλβέστρος), Πίεχ (85’ Αντωνιάδης)

4’ Ο Πίεχ έφυγε στην πλάτη της άμυ-

νας του ΑΠΟΕΛ και τσίμπησε την

μπάλα μπροστά από τον Πάρντο, αλλά

το πλασέ ήταν αδύναμο κι ο Γιαμπερέ

πρόλαβε να αποκρούσει μπροστά από

την εστία. 

14’ Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Πίεχ

έπιασε καρφωτή κεφαλιά, αλλά η

μπάλα έφυγε μόλις άουτ. 

18’ Ο Παπαφώτης με σουτ στην κίνηση

έστειλε την μπάλα μόλις έξω.

20’ Ωραία ενέργεια του Βάντερ και

σουτ, ο Κίσσας έκανε μία πολύ καλή

επέμβαση. 

28’ Σε εκτέλεση φάουλ του Βάντερ, η

μπάλα πέρασε λίγο έξω. 

29’ Ο Ντε Καμάργκο έκανε το σουτ

από το ύψος της περιοχής, αλλά η

μπάλα κόντραρε και πέρασε σε κόρνερ.

41’ Σουτ από τον Αρτυματά, ο Κίσσας

απέκρουσε. 

51’ Ο Πίεχ έκανε ωραία ενέργεια και,

με βολέ, νίκησε τον Πάρντο για το 0-1. 

56’ Ο Βάντερ έπιασε συρτό σουτ, η

μπάλα πέρασε δίπλα από δοκάρι. 

65΄ Ο Πίεχ σηκώνεται ανενόχλητος

στην περιοχή, αλλά αστοχεί ελάχιστα. 

78’ Την κεφαλιά του Ντε Καμάργκο

(ήταν σε θέση οφσάιντ όταν ξεκίνησε

η φάση) απέκρουσε ασταθώς ο Κίσ-

σας και με πλασέ ο Μπερτόλιο έκανε

το 1-1. 

85΄ Ο Πίττας αξιοποίησε λάθος του

Ιωάννου και με ξερό σουτ έκανε το

2-1.

90΄ Ο Ντε Καμάργκο με κοντινό πλασέ

ισοφάρισε σε 2-2. 

90+ Ο Ντε Καμάργκο άγγιξε την ανα-

τροπή, αλλά σημάδευσε το δοκάρι. 
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Ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιστρέφει σήμερα από την Αγγλία 

και δεν αποκλείεται, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, να ξεκαθαρίσει 

το τοπίο σχετικά με τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού

Ήταν δεδομένο πως ο Μανόλο Χιμένεθ
δεν είχε μείνει καθόλου ικανοποιημένος
με την ΑΕΚ στο ματς με τον Πανιώνιο και
ειδικά από κάποιους ποδοσφαιριστές.
Μάλιστα, τα παράπονα του Ισπα-
νού τεχνικού για συγκεκρι-
μένους παίκτες ακούστηκαν
ήδη από προηγούμενα
ματς, όπως ο τελικός του
Κυπέλλου. Γι’ αυτό και ο
Χιμένεθ αποφάσισε να στεί-
λει ένα ηχηρό μήνυμα, με
τις επιλογές που έκανε στην
αποστολή του σημερινού ντέρμπι
με τον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός τεχνικός
απέκλεισε τους Πατίτο Ροδρίγκες, Ρόναλντ
Βάργκας και Ροδρίγκο Γκάλο. Τους δυο
πρώτους τούς είχε αφήσει εκτός αποστολής
και από το ματς της Τούμπας την περα-
σμένη Κυριακή, ενώ είχε κρατήσει τον
Ροδρίγκες στον πάγκο, στο παιχνίδι με
τον Πανιώνιο και τον χρησιμοποίησε

μόνο ως αλλαγή.
Και είναι προφανές πως ο Χιμένεθ

ήθελε να στείλει και στους τρεις ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα δυσαρέσκειας. Μάλιστα

για τον Βάργκας, του οποίου το
συμβόλαιο τελειώνει στο τέ-

λος της σεζόν, το μήνυμα
φαίνεται να είναι ακόμα
πιο ηχηρό.

Κατά τα άλλα, τόσο ο
Πέτρος Μάνταλος όσο και

ο Κώστας Γαλανόπουλος
προπονήθηκαν κανονικά

και συμπεριλήφθηκαν κανονικά
στην αποστολή. Και τόσο ο αρχηγός

της ΑΕΚ, όσο πιθανότατα και ο 20χρονος
μέσος, θα επιστρέψουν κανονικά και στην
ενδεκάδα. Μια ενδεκάδα, που όλα δείχνουν
πως θα είναι ίδια μ’ αυτήν της Τούμπας,
ίσως με τον Γιόχανσον στην θέση του
Αϊντάρεβιτς, παρόλο που θέση διεκδικεί
και ο Μπακασέτας.

Ο Χιμένεθ «έκοψε» τρεις

Ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε πριν από δύο
μέρες τις προτάσεις του Λούμπος Μίχελ
και των συνεργατών του για τις μετεγγραφές,
ωστόσο όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν
στο συμπέρασμα ότι οι αναζητήσεις βρί-
σκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Μία
από τις θέσεις που ο ΠΑΟΚ αναζητά παίκτες
είναι αυτή του αριστερού αμυντικού και ο
Σλοβάκος τεχνικός διευθυντής έχει στα
χέρια του συγκεκριμένες προτάσεις, μεταξύ
των οποίων αυτή για τον Ντανίλο Σοάρες.
Ο 26χρονος Βραζιλιάνος, που μπορεί να
καλύψει όλη την αριστερή πλευρά, μένει
ελεύθερος από την Χόφενχαϊμ, έχει προταθεί
στον ΠΑΟΚ και η περίπτωσή του εξετάζεται.
Οι πληροφορίες μιλούν για έναν αρκετά
καλό ποδοσφαιριστή που, όμως, είχε έναν
σοβαρό τραυματισμό στο δάχτυλο του
ποδιού του που τον κράτησε σχεδόν 18
μήνες εκτός γηπέδων.

Τον Οκτώβριο του 2016 άρχισε να

κάνει εντατικό πρόγραμμα αποθεραπείας
στις εγκαταστάσεις της Χόφενχαϊμ, πήγε
πολύ καλά (συμμετείχε στις δραστηριότητες
της δεύτερης ομάδας) και κέρδισε συμβόλαιο
στις αρχές του έτους. Δεν μπόρεσε όμως
να βρει χρόνο συμμετοχής και πλέον οι
άνθρωποι της Χόφενχαϊμ είναι θετικοί στο
να τον αφήσουν ελεύθερο να βρει ομάδα.

Γεννημένος στο Μπέλο Οριζόντε στις
29 Οκτωβρίου 1991, ο Ντανίλο Σοάρες

(έχει ύψος 1.70μ.) έπαιξε αρχικά ποδόσφαιρο
στην Γκρέμιο του Πόρτο Αλέγκρε και σε
ηλικία 19 ετών πήγε στην Ολλανδία σε
προπονητικό καμπ από το οποίο τελικά
κατέληξε στην Αούστρια Λούστεναου στην
Αυστρία. Έκανε τρεις γεμάτες χρονιές στη
δεύτερη κατηγορία της Αυστρίας με 88
παιχνίδια και τρία γκολ και το 2013 πήγε
στη γερμανική Ίγκολσταντ. Έμεινε δύο σεζόν
με 62 ματς και ένα γκολ και πανηγύρισε
την άνοδο στην πρώτη κατηγορία το 2015,
όταν και προέκυψε το πρόβλημα τραυμα-
τισμού, γι’ αυτό αγωνίστηκε μόνο σε ένα
ματς με τη Λεβερκούζεν.

Πάντως, το πόσο έντονη είναι η ανάγκη
του ΠΑΟΚ για αριστερό αμυντικό φαίνεται
και από δημοσίευμα της εφημερίδας Me-
trosport, σύμφωνα με το οποίο η ομάδα
της Θεσσαλονίκης έχει ήδη συμφωνήσει
με ποδοσφαιριστή και θα τον ανακοινώσει
λίγο μετά τη λήξη των πλέι οφ.

Πάει και αυτή η εβδομάδα και, όπως τόνιζαν
εδώ και μέρες οι άνθρωποι του Ολυμπιακού,
εξελίξεις στο θέμα του προπονητή αναμένονται
μετά το τέλος των κορυφαίων ευρωπαϊκών
πρωταθλημάτων. Σήμερα, λοιπόν, στην Ισπα-
νία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία
και στη Γαλλία ολοκληρώνονται τα πρωτα-
θλήματα. Υπάρχουν βέβαια και οι τελικοί
Κυπέλλων, που θα διεξαχθούν το ερχόμενο
Σάββατο. Κι απ’ ό,τι δείχνουν τα πράγματα,
με την επιστροφή του Βαγγέλη Μαρινάκη
από την Αγγλία οι «μηχανές» θα... φουλάρουν
για να τελειώσει ακόμα και μέχρι το τέλος
αυτής της εβδομάδας το θέμα του προπονητή.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι άνθρωποι
των Πειραιωτών δεν έχουν ξεκινήσει ήδη
τις συζητήσεις, ακόμα και με προπονητές
που - όπως ακούγεται χαρακτηριστικά - δεν
έχουν παρελάσει από τον ελληνικό Τύπο.
Το τοπίο θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει σε τέσ-
σερεις με πέντε μέρες αναφορικά με τον
προπονητή που έχουν «σταμπάρει» στο
λιμάνι και θα κυνηγήσουν μέχρι τέλους. Το
κακό στην όλη ιστορία είναι ότι οι προπονητές
πρώτης διαλογής που αναζητάει ο Ολυμ-
πιακός, δεν έχουν σε προτεραιότητα το ελ-
ληνικό πρωτάθλημα (λογικό, αν φτάνουν στ’
αφτιά των ανθρώπων οι λεπτομέρειες που
αφορούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο!) και
είναι διατεθειμένοι να περιμένουν ακόμα
και μέχρι τα μέσα Ιουνίου για να βρουν την
επόμενη επαγγελματική τους στέγη. Μ’ αυτά
και μ’ αυτά λοιπόν, έχουμε φτάσει 21 Μαΐου
και ο πρωταθλητής Ελλάδας είναι ακόμη
στην αναζήτηση του προπονητή που θα τον
οδηγήσει τη νέα σεζόν σε πρωτάθλημα και

Ευρώπη, ενώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι
σε περίπου τρεις εβδομάδες ξεκινάει η κα-
λοκαιρινή προετοιμασία. Τα ονόματα που
υπάρχουν στα συρτάρια των πρωταθλητών
Ελλάδας είναι αρκετά. Ο Πελεγκρίνο της
Αλαβές θα ήταν η ιδανικότερη λύση, σύμφωνα
με τα «θέλω» των Πειραιωτών, αλλά ο συγ-
κεκριμένος προπονητής έχει προσελκύσει
το ενδιαφέρον και άλλων ισπανικών ομάδων
(π.χ. Θέλτα Βίγο). Όσο για τον Κίκε Σετιέν,
που φεύγει από τη Λας Πάλμας, μοιάζει να
είναι η πιο εφικτή λύση, αλλά και αυτός πε-
ριμένει κάτι από Ισπανία (ίσως από την
Μπέτις, ενώ μερικοί υποστηρίζουν ότι έχει

κλείσει κιόλας στους Ανδαλουσιάνους).
Τον τελευταίο καιρό γίνεται ένας κακός

χαμός από προτάσεις μάνατζερ. Ο τελευταίος
που προτάθηκε στον Ολυμπιακό είναι ο
45χρονος πρώην τεχνικός της Άντερλεχτ,
Μπέσνικ Χάσι! Με τον Κοσοβάρο προπονητή
οι Βέλγοι είχαν αποκλείσει τον Ολυμπιακό
από τους 16 του Γιουρόπα Λιγκ τη σεζόν
2015-16. Πρόκειται για μία περίπτωση που
ενδεχομένως να μην περάσει απαρατήρητη.
Και φυσικά, στο τραπέζι εξακολουθεί να
βρίσκεται το όνομα του προπονητή του
ΑΠΟΕΛ, Τόμας Κρίστιανσεν και του Ραζβάν
Λουτσέσκου.

Εξελίξεις εντός των ημερών
Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Παναθη-
ναϊκού και του ΠΑΟΚ τιμωρήθηκαν,
μετά τα έκτροπα που δημιουργήθηκαν
στο μεταξύ τους παιχνίδι την περασμένη
Τετάρτη. Η έκβαση του αγώνα, όμως,
εκκρεμεί (σ.σ. στο σημείο της διακοπής
προηγούνταν οι «πράσινοι» με 1-0). Το
πιο πιθανό είναι να μηδενιστεί ο Πανα-
θηναϊκός και να του αφαιρεθούν και
βαθμοί. Αν συμβεί αυτό, οι πιθανότητές
του για να τερματίσει στην πρώτη θέση
των πλέι οφ και να συμμετάσχει στα
προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ το
ερχόμενο καλοκαίρι θα μειωθούν δρα-
ματικά. Κι είναι γι’ αυτό που το σημερινό
του παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ
(20:30) προσλαμβάνει τεράστιο ενδια-
φέρον. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει με
τίποτα να χάσει αυτό το παιχνίδι, που
ίσως θέσει τέρμα στις όποιες ελπίδες
του για κατάληψη της πρωτιάς στα πλέι
οφ. Συνεπώς, οι παίκτες του Μαρίνου
Ουζουνίδη θα τα δώσουν όλα για να
πάρουν το τρίποντο. 

Από την πλευρά της, η ΑΕΚ γνωρίζει
ότι, αν κερδίσει, ουσιαστικά θα θέσει
εκτός μάχης τον Παναθηναϊκό και θα
παραμείνει η ίδια στο κόλπο, περιμέ-
νοντας τα άλλα δύο ντέρμπι, με τον
ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και τον Πανιώνιο
στη Νέα Σμύρνη. Στην προηγούμενη
αγωνιστική, η αθηναϊκή ομάδα αιφνι-
διάστηκε από τον Πανιώνιο και έχασε
με 0-1, «σβήνοντας» παράλληλα και το
πλεονέκτημα που απέκτησε με τη νίκη
της στην Τούμπα. Αν χάσει και σήμερα,
τα πράγματα θα γίνουν πολύ ζόρικα,
καθώς θα έχει ακόμη να αντιμετωπίσει,
εκτός έδρας, τον Πανιώνιο αλλά και τον
Παναθηναϊκό. Βλέπετε, από όποια οπτική
γωνία κι αν εξετάσουμε το σημερινό

ντέρμπι στο ΟΑΚΑ, το αποτέλεσμα ανα-
μένεται να καθορίσει εν πολλοίς την
τύχη και των δύο ομάδων.

Λίγο νωρίτερα (18:15), ο ΠΑΟΚ θα
φιλοξενήσει τον Πανιώνιο, σε παιχνίδι
με επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον. Οι
Νεοσμυρνιώτες βολεύονται και με ισο-
παλία (με δεδομένη την εκτός έδρας
νίκη τους επί της ΑΕΚ), ενώ ο ΠΑΟΚ
γνωρίζει ότι δεν έχει πολλά περιθώρια
για απώλεια βαθμών, ειδικά μετά την
εντός έδρας ήττα του από την ΑΕΚ. Συ-
νεπώς, θα έχουμε και στην Τούμπα
«μάχη» για τη νίκη, με τη σημείωση ότι,
λόγω έδρας, οι Θεσσαλονικείς ίσως
έχουν τον πρώτο λόγο για το τρίποντο.

Το σημερινό πρόγραμμα:

ΠΑΟΚ - Πανιώνιος 18:30
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός20:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πανιώνιος 2 2-1 4
ΑΕΚ 2 1-1 3
Παναθηναϊκός 1 1-1 2
ΠΑΟΚ 1 0-1 2

Ντέρμπι με τεράστια σημασία
ΑΕΚ και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν 

στο ΟΑΚΑ σε παιχνίδι-βαρόμετρο

Με γραπτή δήλωσή του, ο Νίκος Λυμπερό-
πουλος επιχείρησε να προστατεύσει τον
Μάρκους Μπεργκ και αποδοκίμασε τη συμ-
περιφορά των προσώπων και των θεσμών
του ελληνικού ποδοσφαίρου προς το πρό-
σωπο του Σουηδού. Ο τεχνικός διευθυντής
του Παναθηναϊκού διαβεβαίωσε ότι τα προ-
βλήματα που υπάρχουν, θα ξεπεραστούν.
Αναλυτικά η δήλωση του Λυμπερόπουλου:

«Τα τελευταία χρόνια, παρά την οικονομική
κρίση αλλά και την κρίση αξιών στη χώρα
μας, έχουμε τη χαρά να βρίσκονται και να
αγωνίζονται στην Ελλάδα ορισμένοι σπουδαίοι
ξένοι ποδοσφαιριστές με σημαντική παρουσία

στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Επιτρέψτε μου να
αναφερθώ σε έναν παίκτη της ομάδας μου,
τον Μάρκους Μπεργκ, ένα πραγματικό κό-
σμημα για το ποδόσφαιρό μας. Ο Μάρκους
είναι ένα πραγματικό κεφάλαιο για τον Πα-
ναθηναϊκό. Κατά τη γνώμη μου ως τέτοιο θα
έπρεπε να τον αντιμετωπίζει και το σύνολο
του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου,
δείχνοντάς του τον στοιχειώδη σεβασμό που
απορρέει από τη δίκαιη και ισότιμη αντιμε-
τώπιση. Δυστυχώς, συχνά, το ίδιο το ελληνικό
ποδόσφαιρο σε επίπεδο θεσμών και προ-
σώπων τον αντιμετωπίζει με τον ακριβώς
αντίθετο τρόπο: Με δύο μέτρα και δύο

σταθμά. Σαν να θέλει να του πει “φύγε”.
Τέτοιου είδους συμπεριφορές δίνουν αφορμή
σε όλους μας να αναρωτηθούμε “τι ποδό-
σφαιρο θέλουμε να έχουμε;” και επιπλέον
προκαλούν πολύ αρνητικά σχόλια από το
εξωτερικό που συχνά “λερώνουν” το ποδό-
σφαιρό μας. Ο Παναθηναϊκός είναι μια οι-
κογένεια. Σε μια οικογένεια υπάρχουν κα-
θημερινά προβλήματα. Τα αντιμετωπίζουμε.
Νιώθω χαρούμενος και περήφανος γιατί
βλέπω ότι αυτό κάνουν και οι ποδοσφαιριστές
του Παναθηναϊκού αυτήν την περίοδο, βιώ-
νοντας καταστάσεις που για αρκετούς εξ
αυτών είναι πρωτόγνωρες».

Ο Σοάρες στο μικροσκόπιο του ΠΑΟΚ

Λύμπε: «Διώχνουν τον Μπεργκ»
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ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την οικοδέσποινα Φενέρμπαχτσε 
με φόντο την κατάκτηση της τέταρτης κούπας στην Ιστορία του 

Οι κορυφαίοι σύλλογοι στη χειροσφαίριση
ξανά μαζί σε τελικό Κυπέλλου. Ο Πρωτα-
θλητής Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και ο
Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ κοντράρονται στον σημερινό
τελικό του Final 4 Κυπέλλου Ανδρών,
που θα αρχίσει στις 18:00 στο Τάσσος
Παπαδόπουλος Ελευθερία (Τηλεοπτικό
από το ΡΙΚ) με έπαθλο το βαρύτιμο τρόπαιο. 

Από τη μια ο πολυνίκης του θεσμού
Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ με 20 κατακτήσεις Κυπέλλου
που θέλει να διατηρήσει τα κεκτημένα
μετά την περσινή κατάκτησή του. Εξασφά-
λισε το εισιτήριο για τον τελικό κερδίζοντας

με 32-27 τον μαχητικό Κ.Ν. Αγίων Τριμι-
θιάς και έδειξε αποφασισμένος να κάνει
τα πάντα να διαφυλάξει το στέμμα του. 

Από την άλλη η κορυφαία ομάδα τα
τελευταία χρόνια στον θεσμό, το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο, το οποίο θέλει να κλείσει
με τρεμπλ τη σεζόν μετά το Σούπερ Καπ
και το Πρωτάθλημα, παίρνοντας παράλληλα
εκδίκηση από τον αιώνιο αντίπαλό του
για τον περσινό χαμένο τελικό. Κέρδισε
άνετα τον Παρνασσό με 27-11 και έδειξε
ετοιμότητα ενόψει του σημερινού μεγάλου
τελικού. 

Ο μεγάλος τελικός του Final 4 Κυπέλλου
Ανδρών στηρίζεται από κορυφαίες εταιρείες
της Κύπρου, όπως τον ΟΠΑΠ που είναι ο
βασικός χορηγός, καθώς επίσης το Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο
συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να μεταδοθεί
τηλεοπτικά ο αγώνας, η Petrolina που στέ-
κεται δίπλα από κάθε μεγάλο αθλητικό
γεγονός και η εταιρεία Pissis και η Murphys
Pub, που στήριξαν οικονομικά το Final 4.

Η γιορτή της χειροσφαίρισης θα αρχίσει
στις 18:00, στο Τάσσος Παπαδόπουλος
Ελευθερία. 

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον
Ολυμπιακό. Η ομάδα του Γιάννη Σφαι-
ρόπουλου αντιμετωπίζει απόψε (21:00)
στην Κωνσταντινούπολη τη Φενέρμπ-
χτσε με φόντο την κούπα της Ευρωλίγ-
κας. Οι «ερυθρόλευκοι» θα επιδιώξουν
να κατακτήσουν την τέταρτη κούπα
στην Ιστορία τους και η τουρκική ομάδα
την πρώτη. Ο Ολυμπιακός απέκλεισε
στον ημιτελικό την ΤΣΣΚΑ 82-78 και
η Φενέρμπχτσε τη Ρεάλ Μαδρίτης με
84-75. 

Αυτή θα είναι η πρώτη «ελληνο-
τουρκική μάχη» σε τελικό στην Ιστορία
της Euroleague. Οι δύο προπονητές,
Γιάννης Σφαιρόπουλος και Ζέλιμιρ Ομ-
πράντοβιτς, αντήλλαξαν λόγια εκτίμησης
και αναγνώρισης και έσφιξαν τα χέρια
κάτω από το τραπέζι, στην πιο συγκι-
νητική στιγμή της συνέντευξης Τύπου
των δύο φιναλίστ, χθες το πρωί. «Σεβα-
στείτε, φιλοξενείστε τους φιλάθλους του
Ολυμπιακού», δήλωσε ο Ζέλιμιρ Ομ-
πράντοβιτς, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα
στους Τούρκους! «Φαβορί η Φενέρ»,
είπε ο προπονητής των «ερυθρολεύ-
κων», δίνοντας την υπόσχεση πως οι
παίκτες του θα διεκδικήσουν τις πιθα-
νότητες που τους αναλογούν.

Ρεβάνς ή… repeat;

Για τον Ολυμπιακό, ο Ζέλικο Ομπράν-
τοβιτς είναι περίπου ό,τι για την ΤΣΣΚΑ

ο… Ολυμπιακός.
Πρόκειται για τον άνθρωπο που

έχει στερήσει στους «ερυθρόλευκους»

πάρα πολλούς τίτλους. Ο σημερινός
τελικός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε
προσφέρει στους «ερυθρόλευκους»

την ευκαιρία για μια μεγάλη ρεβάνς. 
Ο «Ζοτς» από το 1994 μέχρι και

σήμερα μετρά 92 αγώνες απέναντι
στον Ολυμπιακό, έχοντας 58 νίκες.
Το ρεκόρ του με τον Παναθηναϊκό
είναι 51-30, έχοντας επικρατήσει στις
επτά από τις οκτώ σειρές τελικών απέ-
ναντι στους Πειραιώτες, με μοναδική
απώλεια την τελευταία τους συνάντηση
στους τελικούς του 2012. Όσο για
τους τελικούς Κυπέλλου, μετρά τρεις
νίκες και δύο ήττες απέναντι στον
Ολυμπιακό. 

Σε Final Four Ολυμπιακός και Ομ-
πράντοβιτς συναντώνται για πρώτη
φορά και ο Σέρβος τεχνικός κυριαρχεί
με 3-0. Το 1994, ως προπονητής της
Μπανταλόνα στο Τελ Αβίβ κι έναν
χρόνο μετά τον πάγκο της Ρεάλ στη
Σαραγόσα, στέρησε από τους «ερυ-
θρόλευκους» τον τίτλο στον τελικό,
ενώ το 2009 με τον Παναθηναϊκό στα-
μάτησε τους Πειραιώτες στον ημιτελικό
του Final Four του Βερολίνου. 

Θα επιστρέψει ο εφιάλτης Ομπράν-
τοβιτς για τον Ολυμπιακό ή θα κατα-
φέρουν οι «ερυθρόλευκοι» να πάρουν
τη μεγαλύτερη νίκη στην Ιστορία τους
απέναντί του; Η απάντηση απόψε!

Απόψε είναι η βραδιά σου, ρε Θρύλε  

ΧΑΝΤΜΠΟΛ Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ 
κοντράρονται στον σημερινό τελικό του Final 4 Κυπέλλου Ανδρών

Ο ένας για ρεβάνς… 
και ο άλλος για τα κεκτημένα! 

Οι Τούρκοι συνδέουν τις επιτυχίες του
Βασίλη Σπανούλη με τις εγκυμοσύνες
της γυναίκας του, Ολυμπίας Χοψωνίδου,
και παρακαλάνε το 5ο παιδί του Έλληνα
γκαρντ να είναι κορίτσι.

Όταν η σύζυγος του Βασίλη Σπανούλη
Ολυμπία Χοψωνίδου μένει έγκυος, πάντα
η χρονιά του άντρα της, όσον αφορά το
μπάσκετ, είναι ονειρική.

O Kill Bill έχει συμμετάσχει σε τέσσερα
Final 4 και τις τέσσερεις φορές που περί-
μενε ένα καινούργιο μέλος στην οικογένειά
του, ενώ τις 3 από αυτές έφτασε στην κο-
ρυφή της Ευρώπης (2009, 2012, 2013).

Τουρκικά Μέσα έχουν καταλάβει
πως αυτή η συγκυρία βοηθάει τον αρχηγό
των «ερυθρολεύκων» και έχουν ψάξει
καλύτερα το θέμα. Έμαθαν πως στις 3
κατακτήσεις της Euroleague από τον Έλ-

ληνα γκαρντ η Ολυμπία Χοψωνίδου είχε
φέρει στον κόσμο αγοράκια, ενώ το 2015,
όταν ο ηγέτης των «ερυθρολεύκων» είχε
ηττηθεί στον τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης,
γέννησε κοριτσάκι. Έτσι, οι εφημερίδες
«Hurriyet» και «Fanatik»... προσεύχονται
για κοριτσάκι.

Ο νεαρός άσος της Φενέρ Μπόγκνταν
Μπογκντάνοβιτς θα βρεθεί αντιμέτωπος
με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Ολυμ-
πιακό στον τελικό της Euroleague και,
σε δηλώσεις που έκανε, δεν... κράτησε
τίποτα για τον εαυτό του.

Αποθέωσε τον Βασίλη Σπανούλη
και τον χαρακτήρισε... θρύλο:

«Ο Ολυμπιακός έχει ένα μικρό πλε-
ονέκτημα λόγω εμπειρίας, αφού διαθέτει
πολλούς παίκτες που έχουν πάρει μέρος
σε πολλά Final 4 και έχουν παίξει σε
πολλούς τελικούς.

»Έχουν μερικούς από τους καλύτε-
ρους παίκτες στην Ευρώπη, όπως για
παράδειγμα τον Σπανούλη. Φάνηκε
πόσο δυνατή ομάδα είναι με τη νίκη
επί της ΤΣΣΚΑ.

»Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι
και θα πρέπει να παλέψουμε σκληρά.
Ο Σπανούλης ίσως είναι ο κορυφαίος

παίκτης στην ιστορία της Euroleague.
»Έκανε στον ημιτελικό ό,τι κάνει εδώ

και τόσα χρόνια. Είναι ένας ζωντανός
θρύλος. Σεβόμαστε πολύ τον Ολυμπιακό,

είναι μια σπουδαία ομάδα.
»Τίποτα δεν σου χαρίζεται και ο

Ολυμπιακός κέρδισε με την αξία του
αυτόν τον σεβασμό».

«Κορυφαίος στην ιστορία της Euroleague»«Προσεύχονται» 
να είναι κορίτσι 
το 5ο  του  παιδί!
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Αυτοκίνητο Ενημέρωση

Η Jaguar F-PACE ψηφίστηκε ως το καλύτερο και
ομορφότερο αυτοκίνητο στον κόσμο για το 2017
Η Jaguar F-PACE είναι και επίσημα το
ομορφότερο και καλύτερο αυτοκίνητο
στον κόσμο, μετά τη διπλή επιτυχία του
στα βραβεία World Car of Year και
World Car Design of the Year. Το απο-
δοτικό SUV έγινε το γρηγορότερο σε
πωλήσεις μοντέλο της Jaguar και είναι
μόλις το δεύτερο αυτοκίνητο που κερδίζει
τα συγκεκριμένα δυο βραβεία μαζί εδώ
και 13 χρόνια, από την ίδρυση των
World Car Awards. Για να κερδίσει τα
δυο βραβεία, η F-PACE χρειάστηκε να
«κλέψει» τις εντυπώσεις των 75 δημο-
σιογράφων από 24 χώρες. Παράλληλα,
η Jaguar F-PACE είναι και το πρώτο
SUV που κερδίζει τη διάκριση αυτήν.

Ο Δρ Ralf Speth, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Jaguar Land Rover, δήλωσε
σχετικά. «Η F-PACE σχεδιάστηκε και
δημιουργήθηκε σαν ένα καθαρόαιμο
SUV με ιδιαίτερη δυναμική και θαρραλέο
σχεδιασμό. Η νίκη σε αυτά τα βραβεία
υπογραμμίζει το ταλέντο και τη φοβερή
δουλειά της ομάδας, που απέδωσαν και
στον χώρο των πωλήσεων ως το γρηγο-
ρότερο σε πωλήσεις Jaguar». Η F-PACE
θριάμβευσε απέναντι στους άλλους φι-
ναλίστ, το Audi Q5 και το Volkswagen
Tiguan. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι
τα δυο βραβεία αυτά είναι οι πρώτες
επιτυχίες της Jaguar στα World Car

Awards. Το XE sports saloon ήταν φι-
ναλίστ στα βραβεία του 2016. Ο Ian
Callum, Διευθυντής Σχεδιασμού στην
Jaguar, δήλωσε: «Η F-PACE είναι το
πρώτο SUV της μάρκας και άμεσα ανα-
γνωρίσιμο ως ένα Jaguar. Η νίκη αυτή
δικαιώνει την επιλογή μας στον σχεδια-
σμό, αλλά και στα μοναδικά του χαρα-
κτηριστικά, σε μια πολύ ανταγωνιστική
αγορά». Για το βραβείο του σχεδιασμού,
η F-PACE βρέθηκε απέναντι σε μοντέλα
όπως τα Mercedes-Benz S-Class Ca-
briolet και Toyota C-HR. Ο Mike Ruth-
erford, μέλος της επιτροπής και Αντι-
πρόεδρος των World Car Awards /
World Car of the Year, δήλωσε: «Η Ja-
guar ξεπέρασε κάθε προσδοκία, πρώτα
με το βραβείο World Car Design of the
Year, πριν σηκώσει το μεγάλο - World
Car of the Year. Με την F-PACE, η βρε-
τανική εταιρεία και το περήφανο και τα-
λαντούχο δυναμικό της κατάφεραν να
κερδίσουν απέναντι σε πολύ πιο μεγάλες
εταιρείες από Ευρώπη, Ασία και Βόρειο
Αμερική». Τους τελευταίους 12 μήνες,
η Jaguar κυκλοφόρησε τρεις ολοκαί-
νουργιες σειρές αυτοκινήτων με τις πω-
λήσεις της να καταγράφουν συνεχώς
ανοδική πορεία. Η Jaguar είναι πλέον η
μεγαλύτερη, σε ανάπτυξη, εταιρεία πα-
ραγωγής αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Η επίσκεψη του πρωταθλήματος World
Rallycross της FIA στο Mettet του Βελγίου
υπόσχεται πάντα δράμα και δράση, στον
θεσμό που υποστηρίζεται για ακόμη
μια χρονιά από τη Monster Energy.
Μπροστά σε 25.000 λάτρεις του θεσμού,
οι Johan Kristoffersson και Petter Solberg
κατάφεραν να κατακτήσουν την πρώτη
και τρίτη θέση του βάθρου με τα PSRX
Volkswagen Polo GTI Supercars τους.
Έπειτα από δύο μέρες επιτυχιών, τόσο
στα προκριματικά όσο και στον τελικό,
κατάφεραν να βάλουν τέλος στη φετινή
κυριαρχία του Mattias Ekström. Οι Kri-
stoffersson και Solberg πήραν τη νίκη
και στους τέσσερεις προκριματικούς
γύρους, αλλά και τις θέσεις ένα και δύο
στους δυο ημιτελικούς. Ο τελικός, όμως,
ήταν μια δύσκολη υπόθεση για όλους!

Ο οδηγός της Hoonigan Racing Divi-

sion Ken Block λίγο έλειψε να φτάσει και
αυτός στον τελικό, ωστόσο ο Αμερικανός,
λόγω προβλήματος στην ανάρτηση του
Ford Focus RS RX, βγήκε εκτός αγώνα
στην έξοδο του Joker Lap από τον ημιτελικό.
Για τον Bakkerud, που έφθασε στον τελικό,
τα πράγματα κύλησαν διαφορετικά, καθώς
ο άλλος οδηγός της Hoonigan Racing Di-
vision έπεσε θύμα της μάχης Hansen -
Solberg. Ο Νορβηγός έχασε το πίσω μέρος
του Polo του και χτύπησε εκτός πίστας
τον Bakkerud, βάζοντας έτσι τέλος στον
αγώνα του. Ο Hansen, με τη σειρά του,
είχε κλατάρισμα προς το τέλος του τελικού
και δεν κατάφερε να κρατηθεί στην πρω-
τοπορία για τη νίκη, κατακτώντας όμως
τη δεύτερη θέση. Έξοδο είχε κι ο Loeb
στον τελικό, χάνοντας έτσι την ευκαιρία
να διεκδικήσει περισσότερους βαθμούς.

Ο νικητής του αγώνα Johan Kristof-

fersson (PSRX Volkswagen World RX
Team Sweden) δήλωσε: «Είναι ξεχωριστό
το συναίσθημα. Μίλησα πολλές φορές
με τον Petter φέτος για το τι χρειάζεται
να κάνουμε ώστε να κερδίσουμε και
είμαι πανευτυχής που το κατάφερα εδώ,
αλλά και για ό,τι καταφέραμε για τη
Volkswagen Motorsport, η οποία μας
ετοιμάζει καταπληκτικά αυτοκίνητα. Το
αυτοκίνητό μου ήταν τέλειο, από τα δο-
κιμαστικά μέχρι και την τελευταία στροφή
του τελικού, εκεί όπου μετράνε όλα. Δεν
θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα τα
πράγματα για εμάς. Η θέση της PSRX
Volkswagen Sweden βελτιώνεται στο
πρωτάθλημα των ομάδων, κι έχουμε
μειώσει κατά πολύ την απόσταση από
τον Mattias Ekström και τον Petter».

Ο επόμενος γύρος θα διεξαχθεί στη
Μεγάλη Βρετανία στις 27 και 28 Μαΐου.

Σαρωτικοί οι οδηγοί της Monster στον αγώνα στο Βέλγιο

Το επόμενο βήμα στην πορεία της προς
την ψηφιοποίηση έκανε η Porsche: Η
εταιρεία άνοιξε τις νέες της εγκαταστάσεις
στη Santa Clara, στη γνωστή Silicon
Valley της Καλιφορνίας. Η Porsche Di-
gital, Inc. παίρνει τις πρώτες της πνοές
στον πυρήνα της τεχνολογίας και και-
νοτομίας πάνω στη γη, πάντα στην προ-
σπάθειά της να προχωρήσει μπροστά,
με γνώμονα το πώς θα είναι ο κόσμος
στο μέλλον. Πάνω απ' όλα, η Porsche
Digital θέλει να συνεργαστεί με καινο-
τόμους και ηγέτες στις νέες τεχνολογίες
και άλλες μεγάλες εταιρείες και δηλώνει
έτοιμη να επενδύσει σε νέες εταιρείες
που προσφέρουν φρέσκιες ιδέες και
λύσεις για το ψηφιακό μέλλον. Η Porsche
Digital, Inc., που αποτελεί το παράρτημα
της Porsche Digital GmbH στις ΗΠΑ,
θα δώσει εργασία σε περίπου 100 άτομα.

Ο στόχος της είναι να αναγνωρίσει στρα-
τηγικές ψηφιοποίησης και όλα τα κινή-
ματα γύρω από αυτές στην αγορά των

Ηνωμένων Πολιτειών γρήγορα, έτσι
ώστε να πραγματοποιηθούν δοκιμές
για την Porsche - μέρος του επίκεντρου

της προσοχής όλων αυτών των προ-
σπαθειών θα είναι οι start-up εταιρείες.
Το γραφείο αυτό θα επικεντρωθεί σε

θέματα ψηφιοποίησης, συνδεσιμότητας
και έξυπνης κινητικότητας. 

Η Porsche Digital είναι το κέντρο της
ψηφιοποίησης όπου γεννιούνται νέα μον-
τέλα δημιουργίας αξίας και καινοτόμες
σειρές προϊόντων, πάντα σε συνεργασία
με όλα τα παραρτήματα της Porsche στον
κόσμο. Ταυτόχρονα, ψάχνει σε ολόκληρο
τον πλανήτη για να αναγνωρίσει όλες τις
μόδες και τεχνολογικά κινήματα, έτσι
ώστε η Porsche να μπορεί να έχει πρό-
σβαση σε όλες τις τεχνολογίες. Πλέον,
εκτός από τα κέντρα στο Ludwigsburg
και το Βερολίνο, η Porsche Digital αντι-
προσωπεύεται πλέον και στη Σάντα
Κλάρα της Καλιφορνίας, στην καρδιά της
Silicon Valley. Ακόμη, υπάρχει στόχος,
στο μέλλον, να ανοίξουν και γραφεία σε
άλλα μεγάλα τεχνολογικά κέντρα του κό-
σμου, όπως για παράδειγμα στην Ασία.

Η Porsche Digital, Inc. ανοίγει τις πόρτες της στη Silicon Valley
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Η 41η ιπποδρομιακή συνάντηση του 2017
Ιπποδρομίες

1η ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΣΕΗ (6) Ολ. Γεωργίου [+] 57.0

2 ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ (5) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.0

3 ΒΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ (4) Δημητσάνης [+] 55.0

4 ΘΕΑΝΩ (8) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 55.0

5 ΝΑΓΚΙΝΙ (3) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.0

6 ΜΠΙΓΚ ΤΑΜΠΑΣ (9) Μ. Κ. Πέππος [+] 54.0

7 ΦΛΑΗ ΣΤΑΡΤ (7) Δ. Κεφάλας [+] 54.0

2η ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΦΛΑΗ ΙΛΑΡΙΩΝ (10) Α. Ν. Ιωάννου 68.5

2 ΛΕΒΑΝΤΕΣ (4) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 63.5

3 ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ (3) Μ. Κ. Πέππος [+] 62.0

4 ΧΑΡΙΣ ΤΣΙΟΗΣ (7) Χρ. Χριστοφόρου 56.5

5 ΕΑΡ ΛΕΪΤΥ (6) Μ. Κωνσταντίνου [+] 55.5

6 ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ (9) Δ. Κεφάλας [+] 55.5

7 ΤΡΩΙΛΟΣ (8) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.5

8 ΓΑΤΑ (5) Π. Καράμανος (μ) 49.0

3η ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ (8) Ρ. Τσιακκούρας [+] 59.0

2 ΔΙΟΝΥΣΟΣ (3) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 57.5

3 ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ (9) Κ. Α. Ιωάννου [+] 57.0

4 ΑΚΤΑΙΟΝ (6) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.0

5 ΚΑΤΣΜΗΙΦΓΙΟΥΚΑΝ (7) Π. Αθανασίου [+] 55.0

6 ΣΑΒΑΝ ΚΑΡΜΕΛΛΑ (5) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 54.5

7 ΣΦΟΔΡΙΑΣ (1) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 53.5

8 ΜΙΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ (4) Χ. Λ. Ανδρέου 52.0

9 ΣΟΥΗΤ ΡΑΠ (2) Γ. Σταυρινίδης [+] 50.5

10 ΚΟΥΕΣΤ (10) Π. Καράμανος (μ) [+] 49.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 0.5 κιλό.

4η ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΝΤΑΤ (5) Π. Λ. Ανδρέου [+] 62.0

2 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣ (2) Ολ. Γεωργίου 59.5

3 ΠΑΝΑΜΕΡΑ ΜΠΟΗ (1) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 59.5

4 ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ (7) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.5

5 ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ (4) Δ. Κεφάλας [+] 57.0

6 ΛΕΒΕΝΤΟΥΛΑ (6) Α.Α. Αθανασίου [+][%] 56.0

7 ΤΑΣΜΑΝΙΑΝ (8) Π. Καράμανος (μ) [+] 54.0

8 ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ (3) Δημητσάνης [+] 49.0

5η ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΦΕΙΔΙΠΠΟΣ (5) Α.Α. Αθανασίου 61.0

2 ΙΝΓΚΟΤ (8) Δημητσάνης [+] 60.5

3 ΦΑΡΡΙΕΡ (1) Β. Α. Αδάμου [+] 60.0

4 ΣΑΝΤΑ ΛΩΡΑ (12) Α. Ν. Ιωάννου [+] 58.0

5 ΣΕΡ ΑΝΤΑΜΣ (7) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 58.0

6 ΦΟΚΥΔΙΔΗΣ (3) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 58.0

7 ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ (11) Γ. Σταυρινίδης [+] 57.0

8 ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ (9) Χ. Λ. Ανδρέου 56.5

9 ΤΑΣΟΥΛΛΟΣ (2) Μ. Κ. Πέππος 53.5

10 ΕΥΓΕΝΕΙΑ (4) Γ. Ευτυχίου [+] 52.5

11 ΣΕΡ ΑΜΙΚΟ (6) Δ. Κεφάλας 52.5

12 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (10) Ι. Μεσιήτης [+] 49.0

6η ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μ.μ. 1000 μέτρα

1 ΕΛΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΟΥ (4) Α.Α. Αθανασίου [+] 58.0

2 ΘΑΝΤΕΡΜΑΝ (7) Δ. Κεφάλας [+] 58.0

3 ΜΙΧΑΕΛΛΟΣ ΦΑΗΑΡ (6) Χ. Λ. Ανδρέου 58.0

4 ΟΠΑΠΠΟΥΣΟΤΑΜΠΑΣ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 58.0

5 ΣΑΒΑΝ ΛΑΒ (2) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.0

6 ΤΡΟΜΟΣ (11) Ολ. Γεωργίου [+] 58.0

7 ΧΑΒΑΗ ΣΠΡΙΝΤΕΡ (1) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 58.0

8 ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 56.0

9 ΜΑΡΙΣ ΠΑΟΥΕΡ (8) Α. Π. Μιτσίδης [+] 56.0

10 ΝΟΥΡ (12) Μ. Κωνσταντίνου [+] 56.0

11 ΤΑΣΟΚΑΝΟΥ (10) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.0

12 ΦΛΕΗΜ ΟΦ ΤΑΡΑ (9) Δημητσάνης 56.0

7η ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΑΣΤΡΑΙΟΣ (6) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 62.0

2 ΖΗΝΩΝ (10) Α.Α. Αθανασίου [+] 54.0

3 ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ (1) Γ. Σταυρινίδης 53.0

4 ΤΑΡΑΣ ΣΟΟΥΛ (4) Μ. Κ. Πέππος 53.0

5 ΜΑΪΚ (2) Π. Λ. Ανδρέου [+] 52.5

6 ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ (8) Μ. Κωνσταντίνου [+] 51.5

7 ΣΚΑΗ (9) Δ. Κεφάλας [+] 51.5

8 ΝΙΚΟΛΑΤΖΙΗΣ ΒΡΑΚΑΣ (5) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 51.0

9 ΣΑΒΑΝ ΝΑΤΑΛΗ (7) Γ. Ευτυχίου [+] 50.5

10 ΔΟΝΙΑ (11) Δημητσάνης [+] 50.0

11 ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ (12) Κ. Α. Ιωάννου [+] 49.5

12 ΓΚΑΛΑΝΤΡΙΕΛ (3) Β. Α. Αδάμου [&][@] 49.0

8η ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΒΑΡΟΥΜ ΡΕΤ (4) Γ. Σταυρινίδης 57.0

2 ΓΚΟΥΡΟΥ (10) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.0

3 ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ (11) Χρ. Χριστοφόρου [+] 57.0

4 ΕΛΑ ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ (8) Ολ. Γεωργίου [+] 57.0

5 ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΗΣ (2) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.0

6 ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (5) Κ. Α. Ιωάννου [+] 57.0

7 ΤΑΡΑΞΙΠΠΟΣ (9) Π. Λ. Ανδρέου [+] 57.0

8 ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ (12) Δημητσάνης [+] 57.0

9 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΘΗΝΩΝ (6) Α. Ν. Ιωάννου [+] 55.0

10 ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΜΟΥ (7) Ι. Μεσιήτης [+] 55.0

11 ΤΤΟΜΑΣ ΦΛΑΗ ΗΛΙΑΝΑ (3) Δ. Κεφάλας [+] 55.0

Το πρόγραμμα των σημερινών ιπποδρομιών

Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές. Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο με το Επίσημο Πρόγραμμα

της Λέσχης. Στοίχημα Τέτρακαστ λειτουργεί σε ιπποδρομίες με έξι ή περισσότερα άλογα. * Καθυστερεί

στην Αφετηρία ** Καθυστερεί και παραμένει στην Αφετηρία [+] Το άλογο θα τρέξει με Παρωπίδες [#]

Το άλογο θα τρέξει με Γούνινα Παραγνάθια. [@] Το άλογο θα τρέξει με Καλύπτρα Κεφαλής.

ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΛΛΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

Σήμερα η στήλη φιλοξενεί τον ΜΑ-
ΡΙΝΟ, ο οποίος στην πολύχρονη κα-
ριέρα του κατάφερε να δείξει μεγάλες
δυνατότητες, μαχητικότητα αλλά και
ανθεκτικότητα. Διαγωνίστηκε συνο-
λικά 88 φορές και κατέκτησε 13 νίκες
και 36 πλασέ. Έκανε ντεμπούτο  σαν
διετής και τερμάτισε στην 5η θέση
πίσω από τον νικητή Πατριώτη. Ση-
μείωσε την πρώτη νίκη του στην 7η
συμμετοχή του σαν 3ετής στις 11
Ιουνίου, κερδίζοντας με διαφορά τον
Παρτιζάνο. Γεννήθηκε τον Απρίλιο
του 1974 στο ιπποφορβείο των αδελ-
φών Χατζηγιάννη στο Ακάκι και δια-
γωνίστηκε με τα χρώματα του Άνθιμου
Χατζηγιάννη. Στην ηλικία των 10
ετών με αναβάτη τον Πάμπο Τσια-
νάκκα σημείωσε μιαν από τις μεγα-
λύτερες εκπλήξεις της εποχής κερ-
δίζοντας με μέρισμα 100 προς 1. Πέ-
τυχε τις πρώτες 4 νίκες του στην προ-
πόνηση του Ροδή Κυριάκου, ακο-
λούθησαν 7 νίκες στην προπόνηση
Πρόδρομου Παπαπροδρόμου και άλ-
λες 2 στην προπόνηση του Παναγιώτη
Δαβέττα. Κέρδισε 3 νίκες με την ανά-

βαση των Κόκου Νικολάου και Πάμ-
που Τσιανάκκα, 2 με τους Αλκιβιάδη
Νικολάου, Πανίκο Μαυρουδή και
Γιάγκο Πέππο  και μια με τον Ηλία

Ανδρέου.  Ήταν προϊόν του κορυφαίου
γενάρχη Ζινγκάρι και της Νίνας. Κέρ-
δισε 2 νίκες στα 1200 μέτρα, 4 στα
1500 μέτρα και 7 στο μίλι.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΝΟΣ

*** Η μέτρια πορεία του τζίρου εν-

τείνεται και υπάρχει προβληματισμός

από τους εμπλεκόμενους αλλά και

τους επηρεαζόμενους, αφού αν δεν

υπάρξει γρήγορη ανάκαμψη, τότε

δύσκολα θα υπάρξει προοπτική.

*** Μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός

των υπό προπόνηση ίππων, αφού

έπεσε στα 865 και αν πλησιάσει τα

800, τότε αντί 8 συναντήσεις τον

μήνα θα διεξάγονται 6 αλλά από

10 κούρσες ανά συνάντηση αντί 9

που διεξάγονται σήμερα. Αυτό ση-

μαίνει ότι θα μειωθούν οι κούρσες

κατά 12 τον μήνα ή ποσοστό 20%.

*** Ο προπονητής Άδωνις Κρητικός,

που έκανε νέο ξεκίνημα στο Μαρ-

κόπουλο, παράγει σημαντικό έργο

και δείχνει ότι θα αναδειχθεί σε

έναν από τους καλούς προπονητές

του ελληνικού ιπποδρόμου. Διαθέ-

τει δυναμικό 32 αλόγων και βασι-

κότερος αναβάτης του στάβλου

είναι ο επίσης Κύπριος Μαρίνος Κυ-

ριακίδης, που αποφάσισε και αυτός

να κάνει νέο ξεκίνημα.

*** Την Τρίτη, 31 Μαΐου, θα πραγ-

ματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση

των μελών της Λέσχης Ιπποδρο-

μιών Λευκωσίας. Μετά τη συνέ-

λευση θα ακολουθήσει δείπνο προς

τα μέλη και τους τους επίσημους

προσκεκλημένους.

Ελλειμματικό πρόγραμμα 8 ιπποδρομιών

1Η ΚΟΥΡΣΑ Ανενόχλητη

Η ΒΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ θα οδηγήσει ανε-
νόχλητη και με το Δημητσάνη στην
πλάτη θα κερδίσει τον ομοπροπόνητό
τους ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ. Αμειβόμενη θέση
διεκδικεί ο δυναμικός 3ετής ΜΠΙΓΚ
ΤΑΜΠΑΣ. Υπολογίσιμος και ο σταθερός
σε επιδόσεις ΣΕΗ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ Ανώτερος

Ο ΛΕΒΑΝΤΕΣ είναι ανώτερος στον
όμιλο και πολύ καλά προπονημένος θα
φτάσει σε μια ακόμη νίκη. Αμειβόμενη
θέση διεκδικούν ο επανεμφανιζόμενος
ΦΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΡ και η γρήγορη ΓΑΤΑ.
Η ΕΑΡ ΛΕΪΤΥ αποτελεί το αουτσάιντερ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ Φόρμα

Ο ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ είναι σε φόρμα και
στα 1500 μέτρα έχει ελαφρύ προβάδισμα.
Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ είναι ποιοτικός και παρά
την απειρία του μπορεί για το καλύτερο.
Υπολογίσιμοι είναι οι ικανοί στον όμιλο
ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ και ΣΟΥΗΤ ΡΑΠ. Να

μην αγνοηθεί η ΚΑΤΣΜΗΙΦΓΙΟΥΚΑΝ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ Επάνοδος

Ο ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΝΤΑΤ είναι κάπως ανώ-
τερος στον όμιλο και η επάνοδός του
μπορεί να συνοδευτεί με νίκη. Θέση
στους πρώτους διεκδικούν ο δυναμικός
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣ και ο γρήγο-
ρος ΠΑΝΑΜΕΡΑ ΜΠΟΗ. Αουτσάιντερ
προβάλλει ο ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ Υπερέχει

Ο ΣΕΡ ΑΜΙΚΟ τρέχει σε πολύ προσιτό
όμιλο και θα επιβάλει την ανωτερότητά
του. Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα κάνει
ο πιο έτοιμος τώρα ΣΕΡ ΑΝΤΑΜΣ. Αμει-
βόμενη θέση διεκδικούν ο φορμαρι-
σμένος ΦΑΡΡΙΕΡ και ο ΙΝΓΚΟΤ που
είναι αποδοτικός στα 1500 μέτρα.

6Η ΚΟΥΡΣΑ Διαφεύγουσα

Ο ΘΑΝΤΕΡΜΑΝ με αλλαγή ανάβασης
αλλά και ανανεωμένος έχει τα φόντα να
φτάσει στη διαφεύγουσα πρώτη νίκη του.

Θέση στους πρώτους διεκδικούν η ταχύ-
τατη ΝΟΥΡ και η ποιοτική ΦΛΕΗΜ ΟΦ
ΤΑΡΑ. Από τα υπόλοιπα άλογα καλύτεροι
οι ΧΑΒΑΗ ΣΠΡΙΝΤΕΡ και ΤΡΟΜΟΣ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ Νικηφόρα

Ο ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ κέρδισε με εντυπω-
σιακό τρόπο προ ενάμιση μηνός και
μπορεί να συνεχίσει νικηφόρα. Αμει-
βόμενη θέση διεκδικούν οι ΤΑΡΑΣ ΣΟ-
ΟΥΛ και ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ, που επανεμ-
φανίζονται. Αουτσάιντερ προβάλλει ο
ικανός στον όμιλο ΜΑΪΚ. Να μην αγνοη-
θεί η ΔΟΝΙΑ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ Ετοιμότητα

Ο ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ είναι τώρα σε πλήρη
ετοιμότητα και έχει πολύ καλές ελπίδες
επιτυχίας. Πρωταγωνιστική εμφάνιση
θα κάνει ο μαχητικός ΓΚΟΥΡΟΥ και ο
πολύπειρος ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ. Ο ΚΑ-
ΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΗΣ και η ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
ΑΘΗΝΩΝ έχουν δυνατότητες και είναι
υπολογίσιμοι.
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Η στιγμή που όλοι οι οπαδοί της Ρεάλ
ονειρεύονταν εδώ και πέντε χρόνια
έφτασε. Οι Μαδριλένοι θα στεφθούν
σήμερα πρωταθλητές Ισπανίας αν κα-
ταφέρουν, στην τελευταία αγωνιστική,
να μη χάσουν από τη Μάλαγα. Έχοντας
κερδίσει την περασμένη Τετάρτη στο
Μπαλαΐδος τη Θέλτα Βίγο σε εξ ανα-
βολής αγώνα (4-1), η ομάδα του Ζινεντίν
Ζιντάν είναι, πλέον, μόνη στην πρώτη
θέση με τρεις βαθμούς διαφορά από
την Μπαρσελόνα. Αυτό, άρα, που της
μένει να κάνει για να πανηγυρίσει τον
τίτλο είναι να πάρει ένα βαθμό σήμερα
εκτός έδρας με τη Μάλαγα (ώρα έναρ-
ξης 21:00). Της αρκεί ακόμη και ισο-
παλία για να κατακτήσει τον τίτλο για
πρώτη φορά από το 2012, αλλά, όπως
ανέφερε ο Ζιντάν, «δεν είμαστε ακόμη
πρωταθλητές, όπως νομίζει ο περισ-
σότερος κόσμος. Η Μπαρσελόνα είχε
χάσει απροσδόκητα από τη Μάλαγα
πριν από ορισμένες βδομάδες κι αυτή
η ήττα, ίσως αποδειχθεί καθοριστική.

Δεν θέλουμε να πάθουμε το ίδιο. Γι’
αυτό, θα είμαστε πολύ προσεκτικοί,
προκειμένου να γευτούμε τους κόπους
μίας ολόκληρης χρονιάς».

Την ίδια ώρα, η Μπαρσελόνα θα
υποδεχτεί την Εϊμπάρ και, φυσικά, θα
είναι το ακλόνητο φαβορί για τη νίκη.
Άλλωστε, δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει
εκτός από το καθήκον της: Να πάρει
το τρίποντο και να περιμένει «δώρο»
από τη Μάλαγα.

Κατά τα άλλα, υπάρχει ακόμη μία
εκκρεμότητα στο σημερινό φινάλε
στην Ισπανία. Γνωρίζουμε ότι Ατλέτικο
και Σεβίλη έχουν εξασφαλίσει θέση
στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά πίσω τους
θα γίνει μάχη μεταξύ Βιγιαρεάλ, Μπιλμ-
πάο και Σοσιεδάδ για τη συμμετοχή
στο Γιουρόπα Λιγκ. Να σημειώσουμε,
πάντως, ότι και οι τρεις τους θα αγωνι-
στούν στην Ευρώπη στη νέα σεζόν, αν
η Μπαρσελόνα κερδίσει την ερχόμενη
εβδομάδα την Αλαβές στον τελικό του
κυπέλλου.

Έτοιμη για να κάνει το γύρο του θριάμβου είναι
σήμερα η Γιουβέντους. Το μόνο που έχει να
κάνει για να κατακτήσει για έκτη συνεχόμενη
χρονιά το πρωτάθλημα (και για τρίτη συνεχόμενη
το νταμπλ!) είναι να κερδίσει τη νεοφώτιστη
Κροτόνε, την οποία φιλοξενεί στο Τορίνο (16:00).
Και έχοντας απολογισμό φέτος στο γήπεδό της
17 νίκες και μία ισοπαλία, γίνεται αντιληπτό ότι
ελάχιστοι θα «έβλεπαν» την ομάδα του Μάσιμο
Αλέγκρι να έχανε την τεράστια αυτή ευκαιρία για
να προσθέσει άλλον ένα τίτλο στο παλμαρέ της. Η
Γιουβέντους, που κατέκτησε την περασμένη Τε-
τάρτη το Κύπελλο κερδίζοντας στον τελικό τη
Λάτσιο (2-0), αναμένεται λοιπόν ότι θα «κλειδώσει»
το ιταλικό πρωτάθλημα και θα προετοιμαστεί
πλέον για τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, κόντρα
στη Ρεάλ. Σημαντικό θα είναι, επίσης, το εντός
έδρας παιχνίδι της Μίλαν με την Μπολόνια. Αν
οι Μιλανέζοι κερδίσουν, θα ανοίξει και η πόρτα
του Γιουρόπα Λιγκ. Κι είναι σημαντικό για τη
Μίλαν να ξαναβρεθεί στα Κύπελλα Ευρώπης,
από τα οποία απουσίασε στη φετινή σεζόν. Κρίσιμα
εντός έδρας παιχνίδια έχουν, όμως, τόσο η Τζένοα
(με την Τορίνο) όσο και η Έμπολι (με την Αταλάντα),
αφού, σε περίπτωση νίκης, θα σωθούν και μα-
θηματικά από τη διαβάθμιση, αν την ίδια ώρα η
Κροτόνε χάσει από τη Γιουβέντους.

Έτοιμη για τον γύρο 
του θριάμβου

Πρωταθλήτρια Αγγλίας είναι η Τσέλσι
(και θα παραλάβει σήμερα το τρόπαιο),
δεύτερη η Τότεναμ, ενώ υποβιβάστηκαν
η Χαλ, η Μίντελσμπρο και η Σάντερλαντ.
Ποια εκκρεμότητα, άρα, υπάρχει στη
σημερινή 38η και τελευταία αγωνιστική
του αγγλικού πρωταθλήματος; Το μο-
ναδικό ερωτηματικό αφορά στα δύο τε-
λευταία εισιτήρια που οδηγούν στο
Τσάμπιονς Λιγκ (φάση ομίλων και προ-
κριματική φάση). Τα εισιτήρια είναι δύο,
οι υποψήφιες τρεις (Μάντσεστερ Σίτι,
Λίβερπουλ, Άρσεναλ). Και τα δεδομένα
είναι μάλλον απλά: Αν κερδίσουν κι οι
τρεις, τότε η Άρσεναλ μένει έξω από το
Τσάμπιονς Λιγκ για πρώτη φορά μετά
από είκοσι χρόνια. Για να ανατραπεί η
κατάσταση και να δούμε τους Λονδρέ-
ζους στην πρώτη τετράδα, θα πρέπει να
συμβεί ένα από τα δύο παρακάτω: α)
Να μην κερδίσει στο Άνφιλντ η Λίβερ-
πουλ την ήδη υποβιβασθείσα Μίντελ-
σμπρο και την ίδια στιγμή η Άρσεναλ
να επικρατήσει της Έβερτον στο Λονδίνο
ή β) Να χάσει η Μάντσεστερ Σίτι στο
Λονδίνο από τη Γουότφορντ και η Άρ-
σεναλ να κερδίσει την Έβερτον με του-
λάχιστον τέσσερα γκολ διαφορά, προ-
κειμένου να καλύψει το μειονέκτημα
που έχει στη διαφορά τερμάτων.

Αντιλαμβάνεστε ότι, πιο εφικτό σε-
νάριο είναι το πρώτο. Διότι, από τη μια
η Σίτι βρήκε τον καλό εαυτό της στις
τελευταίες βδομάδες και πολύ δύσκολα
θα χάσει από τη Γότφορντ κι από την
άλλη, η Λίβερπουλ μάς έχει συνηθίσει
να χάνει βαθμούς στο Άνφιλντ, εκεί
που δεν το περιμένει κανένας. Είναι

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, στα τε-
λευταία τρία εντός έδρας παιχνίδια της
πήρε μόλις δύο βαθμούς και μάλιστα
με σχετικά εύκολους αντίπαλους
(Μπόρνμουθ 2-2, Κρίσταλ Πάλας 1-2,
Σαουθάμπτον 0-0). Συνεπώς, ίσως η
Άρσεναλ να πρέπει να ρίχνει περισ-
σότερο το βλέμμα προς Άνφιλντ μεριά
σήμερα, προκειμένου να ελπίζει σε
συμμετοχή της στο Τσάμπιονς Λιγκ
της νέας περιόδου.

Το σημερινό πρόγραμμα στο φινάλε
του αγγλικού πρωταθλήματος:

Τσέλσι - Σάντερλαντ 17:00

Χαλ - Τότεναμ 17:00

Γουότφορντ - Μάντσεστερ Σίτι 17:00

Λίβερπουλ - Μίντελσμπρο 17:00

Μάντσεστερ Γιουν. - Κρίσταλ Π. 17:00

Άρσεναλ - Έβερτον 17:00

Σουόνσι - Γουέστ Μπρόμιτς 17:00

Λέστερ - Μπόρνμουθ 17:00

Μπέρνλι - Γουέστ Χαμ 17:00

Σαουθάμπτον - Στόουκ 17:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01. Τσέλσι 37 80-32 90

02. Τότεναμ 37 79-25 83

03. Μάντσεστερ Σίτι 37 75-39 75

04. Λίβερπουλ 37 75-42 73

05. Αρσεναλ 37 74-43 72

06. Μάντσεστερ Γιουν. 37 52-29 66

07. Εβερτον 37 61-41 61

08. Σαουθάμπτον 37 41-47 46

09. Γουέστ Μπρόμιτς 37 42-49 45

10. Μπόρνμουθ 37 54-66 45

11. Λέστερ 37 47-62 43

12. Γουέστ Χαμ 37 45-63 42

13. Κρίσταλ Πάλας 37 50-61 41

14. Στόουκ 37 40-56 41

15. Μπέρνλι 37 38-53 40

16. Γουότφορντ 37 40-63 40

17. Σουόνσι 37 43-69 38

18. Χαλ 37 36-73 34

19. Μίντελσμπρο 37 27-50 28

20. Σάντερλαντ 37 28-64 24

Αυλαία με φόντο τ’ αστέρια
ΑΓΓΛΙΑ Η μοναδική εκκρεμότητα στο σημερινό φινάλε αφορά 

στα τελευταία δύο εισιτήρια που οδηγούν στο Τσάμπιονς Λιγκ

Tο τελευταίο παιχνίδι στην καριέρα
των Φίλιπ Λαμ και Τσάβι Αλόνσο, η
εξασφάλιση θέσης στους ομίλους του
Τσάμπιονς Λιγκ από την Ντόρτμουντ
και η σωτηρία του Αμβούργου ήταν
τα κύρια σημεία αναφοράς στη χθεσινή
τελευταία αγωνιστική του γερμανικού
πρωταθλήματος. Πάνω από 70.000
θεατές στριμώχτηκαν στο Άλιαντς
Αρένα, για να χαιρετίσουν, από τη
μια, την πρωταθλήτρια Μπάγερν κι
από την άλλη για να αποχαιρετίσουν
τους δύο άσους των Βαυαρών, που
από σήμερα είναι «πρώην ποδοσφαι-
ριστές». Και η Μπάγερν, φυσικά, τους
έκανε το χατίρι: Κέρδισε τη Φράιμ-
πουργκ (4-1) στο αποχαιρετιστήριό
τους παιχνίδι.

Από την πλευρά της, η Ντόρτμουντ
«φλέρταρε» με την απώλεια της τρίτης
θέσης, αλλά όλα καλά όσα τελειώνουν
καλά. Για να αποφύγει τα προκριματικά
του Τσάμπιονς Λιγκ και να αγωνιστεί
απευθείας στη φάση των ομίλων, η
Ντόρτμουντ έπρεπε να κερδίσει χθες
τη Βρέμη. Πήρε μεν τους βαθμούς
(4-3), αλλά έφερε δυο φορές τα κά-
τω-πάνω, αφού έχανε 0-1 και 2-3,
προτού με δύο εύστοχα πέναλτι των
Ρόις (75’) και Ομπαμεγιάγκ (88’) κερ-
δίσει σε ένα συναρπαστικό, όπως εξε-
λίχθηκε, παιχνίδι (4-3).

Το άλλο κρίσιμο παιχνίδι στην τε-
λευταία αγωνιστική έγινε στον Βορρά,
όπου είχαμε τον «τελικό επιβίωσης»
μεταξύ Αμβούργου και Βόλφ-
σμπουργκ. Οι γηπεδούχοι μόνο με

νίκη θα απέφευγαν τα μπαράζ με την
Μπράουνσβαϊγκ (τρίτη στη 2η κατη-
γορία) και κατάφεραν, με τέρμα του
Βάλντσμιντ δύο λεπτά πριν από την
ολοκλήρωση του 90λέπτου, να σω-
θούν (2-1). Έτσι, η Βόλφσμπουργκ,
πρωταθλήτρια Γερμανίας 2009, θα
διεκδικήσει την παραμονή της σε
αγώνες μπαράζ με την Μπράουν-

σβαϊγκ.

Τα αποτελέσματα:

Μπάγερν - Φράιμπουργκ............................4-1

(Ρόμπεν 4΄, Βιδάλ 73΄, Ριμπερί 90΄+1, Κίμικ

90΄+4 / Πέτερσεν 76΄)

Ντόρτμουντ - Βρέμη......................................4-3

(Ρόις 32΄, 75΄, Ομπαμεγιάγκ 42΄, 88΄ / Γι-

ουνούζοβιτς 7΄, Μπάρτελς 46΄, Κρούζε 68΄)

Φρανκφούρτη - Λειψία ................................2-2

(Βαγιέχο 83΄, Μπλουμ 90΄/ Σάμπιτσερ 25΄,

Πούλσεν 56΄)

Χόφενχαϊμ - Άουγκσμπουργκ....................0-0

Ίγκλοσταντ - Σάλκε.........................................1-1

(Γκρος 42΄/ Άβιτζατζ 2΄)

Χέρτα - Λεβερκούζεν.....................................2-6

(Βάισερ 71΄, Αλάγκουι 85΄ / Ερνάντεζ 5΄,

Χάβερτς 31΄, 45΄+1, Κίσλιγκ 64΄, Αρανγ-

κουίθ 81΄, Ποχγιάνπαλο 90΄)

Αμβούργο - Βόλφσμπουργκ ......................2-1

(Κόστιτς 32΄, Βάλντσμιντ 88΄ / Κνότσε 23΄)

Γκλάντμπαχ - Ντάρμσταντ ..........................2-2

(Αζάρ 50΄, Ράφαελ 65΄ / Σίπλοκ 62΄, Χέ-

λερ 90΄)

Κολωνία - Μάιντς............................................2-0

(Χέκτορ 43΄, Οσάκο 87΄)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (τελική)

01. Μπάγερν 34 89-22 82

02. Λειψία 34 65-39 67

03. Ντόρτμουντ 34 72-40 64

04. Χόφενχαϊμ 34 64-37 62

05. Χέρτα 34 43-46 49

06. Κολωνία 34 51-42 48

07. Φράιμπουργκ 34 42-60 48

08. Βρέμη 34 61-64 45

09. Γκλάντμπαχ 34 45-49 45

10. Σάλκε 34 45-40 43

11. Φρανκφούρτη 34 36-43 42

12. Λεβερκούζεν 34 53-55 41

13. Άουγκσμπουργκ 34 35-51 38

14. Αμβούργο 34 33-61 38

15. Μάιντς 34 44-55 37

16. Βόλφσμπουργκ 34 34-52 37

17. Ίνγκολσταντ 34 36-67 32

18. Ντάρμσταντ 34 28-63 25

Φινάλε με πολλές συγκινήσεις
ΓΕΡΜΑΝΙΑ Οι Λαμ και Αλόνσο έπαιξαν για τελευταία φορά, η Ντόρτμουντ εξασφάλισε 

θέση στη φάση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ το Αμβούργο σώθηκε από τη διαβάθμιση

Η ώρα της στέψης
ΙΣΠΑΝΙΑ Η Ρεάλ θα αναδειχθεί 

σε πρωταθλήτρια αν δεν χάσει 

σήμερα εκτός έδρας από τη Μάλαγα
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Τ
ην περασμένη Κυριακή, η

«Σημερινή» παρουσίασε τις
έξι περιπτώσεις στο Κύπελλο
Πρωταθλητριών / Τσάμ-
πιονς Λιγκ που τα προγνω-

στικά πήγαν… περίπατο και τον γύρο
του θριάμβου έκαναν ομάδες που κανείς
δεν περίμενε ούτε καν να βρεθούν στον
τελικό. Η ιστορία, όμως, επεκτείνεται
και στις άλλες δύο ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις, το Κύπελλο Κυπελλούχων και
το Κύπελλο Διεθνών Εκθέσεων (μετέ-
πειτα Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και νυν Γιου-
ρόπα Λιγκ). Έχουμε απομονώσει εννέα
περιπτώσεις που -για να χρησιμοποι-
ήσουμε έναν όρο της εποχής- «οι μαχητές
αναμετρήθηκαν με τους διασήμους»
και επικράτησαν. Εννέα περιπτώσεις
που άλλη ομάδα περιμέναμε να κερδίσει
το τρόπαιο κι άλλη βγήκε από την…
εξωτερική.

Ας δούμε, λοιπόν, με χρονική σειρά,
τις δέκα νίκες των «μαχητών»:  

Φέρεντσβαρος (1965 ΟΥΕΦΑ)

Μπαρσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
Γιουβέντους, Ατλέτικο, Μίλαν, Ρόμα,
Έβερτον, Βαλένθια. Οκτώ ομάδες, ανά-
μεσα στις οποίες «κρυβόταν» το 1965 -
σύμφωνα με τα προγνωστικά- η νικήτρια
του Κυπέλλου Διεθνών Εκθέσεων (το
οποίο μετονομάστηκε σε Κύπελλο ΟΥΕ-
ΦΑ στην περίοδο 1972-73 και σε Γι-
ουρόπα Λιγκ το 2009-10). Κι όμως, η
Φέρεντσβαρος, υπολογίσιμη ομάδα εκεί-
νη την εποχή, ήρθε από την εξωτερική
και θριάμβευσε. Και άξιζε κάθε συγχα-
ρητηρίων η ουγγρική ομάδα, καθώς
απέκλεισε, μεταξύ άλλων, τη Ρόμα, την
Μπιλμπάο (προημιτελικά) και τη Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ (ημιτελικά). Την
εποχή εκείνη, το τρόπαιο του Κυπέλλου
Διεθνών Εκθέσεων κρινόταν σε δύο
αγώνες ανάμεσα στους φιναλίστ, αλλά
για κάποιο λόγο η ΟΥΕΦΑ αποφάσισε
το 1965 ότι ο τελικός μεταξύ Γιουβέντους
- Φέρεντσβαρος θα διεξαγόταν στο Το-
ρίνο, έδρα της Γιουβέντους. Κι όμως, οι
Ούγγροι επικράτησαν στο Κομουνάλε
(1-0) και πανηγύρισαν με το σπαθί τους
το τρόπαιο.

Ντινάμο Zάγκρεμπ (1967, ΟΥΕΦΑ)

Για άλλη μία φορά τα φαβορί του Κυ-
πέλλου Διεθνών Εκθέσεων ήταν πολλά
(Μπαρσελόνα, Μπενφίκα, Γιουβέντους,
Βαλένθια, Νάπολι), αλλά το «γκρόσο
κόλπο» έκανε η Ντινάμο Ζάγκρεμπ,
από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Έχοντας
«εξαφανίσει» στα προημιτελικά τη Γι-
ουβέντους, βρήκε στον τελικό τη Ληντς,
ανερχόμενη, τότε, δύναμη του αγγλικού
και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οι Γι-
ουγκοσλάβοι κέρδισαν στον πρώτο
τελικό στο γήπεδό τους (2-0) και άντεξαν
στην πίεση των Άγγλων στον επαναλη-
πτικό του Έλαντ Ρόουντ (0-0). Έτσι, η
Ντινάμο Ζάγκρεμπ έγινε η πρώτη ομάδα
των Βαλκανίων που κατέκτησε Κύπελλο
Ευρώπης.

Σλόβαν (1969, Κυπελλούχων)

Παρούσης της Μπαρσελόνα, οι υπό-
λοιπες ομάδες δεν είχαν μεγάλη πιθα-
νότητα διάκρισης στο Κύπελλο Κυπελ-
λούχων 1969. Κι όμως, η Σλόβαν Μπρα-
τισλάβας, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά,
χάρισε στην Τσεχοσλοβακία το πρώτο
και μοναδικό της ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Μάλιστα, στον δρόμο για τον τελικό,
απέκλεισε ισχυρές ομάδες (Πόρτο, Το-
ρίνο), προτού αναμετρηθεί με την Μπαρ-

σελόνα στον τελικό της Βασιλείας. Οι
Τσεχοσλοβάκοι θεωρούνταν χαμένοι
από χέρι αλλά αιφνιδίασαν τους Ισπα-
νούς, προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο
(3-1) και τελικά κέρδισαν με 3-2.

Μαγδεμβούργο (1974, Κυπελλούχων)

Οι περισσότερες ομάδες της Δυτικής
Γερμανίας ήταν ανέκαθεν ισχυρές.
Όχι όμως κι αυτές της Ανατολικής
Γερμανίας. Πολύς κόσμος, λοιπόν, θε-
ώρησε έκπληξη την πορεία του Μα-
γδεμβούργου στο Κύπελλο Κυπελ-
λούχων 1974. Είναι γεγονός ότι οι
Γερμανοί δεν βρήκαν θηρία στην πο-
ρεία τους (Μπρέντα, Οστράβα, Στάρα
Ζαγόρα) και μόνο η Σπόρτινγκ στα
ημιτελικά ήταν… διάσημη. Στον τελικό,
όλοι ανέμεναν ότι η Μίλαν (νικήτρια
του θεσμού το 1973) θα διατηρούσε
τα σκήπτρα. Έγινε, όμως, αυτό που
ελάχιστοι διέβλεψαν: Το Μαγδεμβούρ-
γο επικράτησε (2-0) και η Ανατολική
Γερμανία πανηγύρισε τον πρώτο και
μοναδικό της ευρωπαϊκό τίτλο.

Ντινάμο Τιφλίδας (1981,

Κυπελλούχων)

Για πολλούς, το ζευγάρι του τελικού
στο Κύπελλο Κυπελλούχων 1981 (Ντι-
νάμο Τιφλίδας - Καρλ Τσάις Ιένα) πα-
ραμένει μέχρι και σήμερα το πλέον
απρόσμενο στην ιστορία των Κυπέλλων
Ευρώπης. Ποιος στ’ αλήθεια περίμενε
ότι ομάδες όπως η Ρόμα, η Βαλένθια,
η Φέγενορντ και η Μπενφίκα θα εξα-
φανίζονταν πρόωρα από τον θεσμό, δί-
νοντας τη θέση τους σε δύο ομάδες
ανατολικών χωρών; Η σοβιετική Ντι-
νάμο Τιφλίδας κέρδισε στον «τελικό
των λίγων» (μόλις 5.000 θεατές, αρνη-
τικό ρεκόρ όλων των εποχών για τελικό
κυπέλλου Ευρώπης) την Καρλ Τσάις
Ιένα (2-1), αλλά η ανατολικογερμανική
ομάδα έμεινε με ένα μεγάλο παράπονο:
Στον δρόμο προς τον τελικό απέκλεισε

τρία από τα μεγάλα φαβορί (Ρόμα, Βα-
λένθια, Μπενφίκα), αλλά την κούπα
σήκωσε η Τιφλίδα…

Γκέτεμποργκ (1982, ΟΥΕΦΑ)

Οι σκανδιναβικές ομάδες (από τη Δανία,
τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φιν-
λανδία) ουδέποτε συγκαταλέγονταν ανά-
μεσα στις ισχυρές της Ευρώπης. Γι’ αυτό
και η πορεία της Γκέτεμποργκ στο Κύ-
πελλο ΟΥΕΦΑ 1982 έκανε πάταγο. Για
να φτάσει στον τελικό απέκλεισε, μάλιστα,
ομάδες όπως η Βαλένθια και η Καϊ-
ζερσλάουτερν. Άλλες ομάδες (Ρεάλ, Άρ-
σεναλ, Ίντερ, Αϊντχόφεν, Γκλάντμπαχ)
είχαν αποκλειστεί από νωρίς. Έτσι, το
Αμβούργο των Χρούμπες και Γιάκομπς
έμεινε ως το μοναδικό και αδιαφιλονίκητο
φαβορί. Στον πρώτο τελικό, όλα πήγαν
σύμφωνα με το πρόγραμμα και το Αμ-
βούργο επικράτησε στη Σουηδία (1-0).
Στη ρεβάνς, όμως, η Γκέτεμποργκ ήταν
οδοστρωτήρας και παρέσυρε στο διάβα
της τους Γερμανούς (3-0).

Αμπερτίν (1983, Κυπελλούχων)

Ίντερ, Μπαρσελόνα, Ρεάλ (ναι, δύο ισπα-
νικές), Μπάγερν, Τότεναμ. Αμάν υπο-
ψηφιότητες για το τρόπαιο. Αλλά ο τίτλος
πήγε στη Σκοτία και στην Αμπερτίν. Η
ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκουσον έριξε
βόμβα. Ξεκίνησε μάλιστα από προκρι-
ματικό (4 ομάδες) και απέκλεισε τη Σιόν.
Πέρασε μετά δύσκολα από την Ντιναμό
Αλβανίας με 1-0, 0-0. Απέκλεισε με
δύο νίκες τη Λεχ και στους «8» γκρέμισε
με 3-2 την Μπάγερν μέσα στο Μόναχο
(0-0) στη Σκοτία. Στα ημιτελικά, ήταν
περίεργο το καρέ. Η Ρεάλ μαζί με τους
Σκοτσέζους, την Αούστρια και τη... Βά-
τερσεϊ Βελγίου. Η Αμπερτίν απέκλεισε
τους Βέλγους και στο τελικό (στο Γκέ-
τεμπρογκ), ως νεαρά Πριγκίπισσα, πήρε
τον θρόνο από τη Βασίλισσα (Ρεάλ).
Νίκη με 2-1 στο τελικό και σούπερ έκ-
πληξη. 

Γκέτεμποργκ (1987, ΟΥΕΦΑ)

Πολλές φορές λέμε, για τα απροσδόκητα
γεγονότα, ότι «αυτό γίνεται μία φορά
κάθε χίλια χρόνια». Ε, λοιπόν, αυτό που
πέτυχε η Γκέτεμποργκ το 1982, το ξα-
νάκανε πέντε χρόνια αργότερα! Απί-
στευτο, αλλά πραγματικότητα. Η σουη-
δική ομάδα, κόντρα σε όλα τα προγνω-
στικά και με την τύχη στο πλευρό της,
κατάφερε να αποκλείσει ομάδες του δι-
κού της βεληνεκούς (Σίγκμα Όλομουτς,
Βραδεμβούργο, Γάνδη, Τιρόλ) κι άλλη
μία από τα φαβορί (Ίντερ). Έτσι, έφτασε
για δεύτερη φορά στην ιστορία της στον
τελικό του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ. Απέναντί
της, άλλη μία «μικρή», η Νταντή Γιου-
νάιτεντ, που πέταξε έξω, ανάμεσα σε
άλλες, την Μπαρσελόνα και την Γκλάν-
τμπαχ. Ο βρετανο-σουηδικός τελικός
είχε αίσια έκβαση για τους Σουηδούς
(1-0 στο Γκέτεμποργκ, 1-1 στη ρεβάνς),
που μπήκαν στη λίστα με τις ομάδες
που κατέκτησαν το τρόπαιο τουλάχιστον
δύο φορές.

Μαλίν (1988, Κυπελλούχων)

Μαλίν στα γαλλικά σημαίνει πονηρή.
Και πράγματι, η βελγική ομάδα απο-
δείχθηκε πολύ… «μαλίν» στην περίοδο
1987-88. Δεν υπήρχαν πολλά μεγάλα
ονόματα εκείνη τη χρονιά στο Κύπελλο
Κυπελλούχων (Άγιαξ, Σπόρτινγκ, Αμ-
βούργο) κι έτσι, η πόρτα ήταν ανοικτή
για έκπληξη. Η Μαλίν απέκλεισε την
Ντινάμο Βουκουρεστίου, τη Σεντ Μίρεν,
τη Μινσκ και την Αταλάντα και βρέθηκε
στον τελικό απέναντι στον Άγιαξ των
Μιούρεν, Μπόσμαν, Μπέργκαμπ, Βίντερ
και Μπλιντ. Ήταν αουτσάιντερ; Ασφαλώς.
Το τέρμα όμως του Ντεν Μπουρ (53΄)
ήταν το μοναδικό του αγώνα και η Μαλίν
έφυγε από το Στρασβούργο με το τρόπαιο
υπό μάλης.

Γαλατάσαραϊ (2000, ΟΥΕΦΑ)

Η Γαλατάσαραϊ έπαιξε στους ομίλους

του Τσάμπιονς Λιγκ στη σεζόν 1999-
00 και, τερματίζοντας τρίτη, μεταφέρθηκε
στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Οι υποψήφιες
για το τρόπαιο ήταν πολλές (Γιουβέντους,
Άρσεναλ, Ληντς, Τότεναμ, Ντόρτμουντ,
Βρέμη, Ατλέτικο, Μπενφίκα) και η τουρ-
κική ομάδα δεν αισιοδοξούσε και τόσο.
Έκανε όμως το «θαύμα» της: Έβγαλε
έξω κατά σειρά τις Μπολόνια, Ντόρτμουντ,
Μαγιόρκα και Ληντς και στον τελικό
βρέθηκε αντιμέτωπη με την Άρσεναλ.
Στην Κοπεγχάγη, η λονδρέζικη ομάδα
ήταν το λογικό φαβορί, ήταν καλύτερη,
αλλά όλα κρίθηκαν στη διαδικασία των
πέναλτι (0-0 το 120λεπτο), με τους Τούρ-
κους να επικρατούν (4-1), αφήνοντας
ολόκληρη την Ευρώπη άναυδη.

«Μαχητές» αλλά ηττημένοι

Στις εννέα πιο πάνω περιπτώσεις θα
πρέπει να υπολογίσουμε κι αρκετές
άλλες ομάδες τις οποίες ουδείς υπολόγιζε,
έφτασαν στην πηγή (τελικό) αλλά, δυ-
στυχώς γι’ αυτές, δεν ήπιαν νερό. Η λίστα
με τους «άσημους» ηττημένους στις δύο
διοργανώσεις είναι η ακόλουθη:
Κύπελλο Κυπελλούχων: ΜΤΚ (Ουγ-
γαρία, 1964, Γκόρνικ (Πολωνία, 1970),
Φέρεντσβαρος (Ουγγαρία, 1975), Αού-
στρια (Αυστρία, 1978), Καρλ Τσάις Ιένα
(Ανατολική Γερμανία, 1981), Ραπίντ
(Αυστρία, 1985 και 1996), Λειψία (Ανα-
τολική Γερμανία, 1987).
Κύπελλο ΟΥΕΦΑ / Γιουρόπα Λιγκ:
Ζάγκρεμπ (Γιουγκοσλαβία, 1963), Φέ-
ρεντσβαρος (Ουγγαρία, 1968), Ούιπεστ
(Ουγγαρία, 1969), Τβέντε (Ολλανδία,
1975), Μπαστιά (Γαλλία, 1978), Άλκμααρ
(Ολλανδία, 1981), Βίντεοτον (Ουγγαρία,
1986), Νταντή Γιουνάιτεντ (Σκωτία,
1987), Εσπανιόλ (Ισπανία, 1988), Ζάλ-
τσμπουργκ (Αυστρία, 1994), Αλαβές
(Ισπανία, 2001), Μίντελσμπρο (Αγγλία,
2006), Φούλαμ (Αγγλία, 2010), Μπράγκα
(Πορτογαλία, 2011), Ντνίπρο (Ουκρανία,
2015).

Όταν οι μαχητές κερδίζουν τους διασήμους
ΔΙΕΘΝΗ Αρκετές ήταν οι περιπτώσεις στο Κύπελλο Κυπελλούχων και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ που θριάμβευσαν τα αουτσάιντερ 

και απέτυχαν τα φαβορί. Η «Σ» παρουσιάζει τις δέκα ιδιαίτερες κατακτήσεις-εκπλήξεις από το 1965 μέχρι σήμερα

ΑΜΠΕΡΤΙΝ 1983

ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 1974 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 1982

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 1965
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Σ
τις 10 Μαΐου 2016, η Γουέστ

Χαμ έπαιξε για τελευταία φο-
ρά στο Άπτον Παρκ, κερδί-
ζοντας τη Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ (3-2). Λίγες μέρες μετά,

το ιστορικό γήπεδο κατεδαφίστηκε και η
Γουέστ Χαμ, μετά από παραμονή 112
χρόνων στο Άπτον Παρκ, μετακόμισε
στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, εν
αναμονή της ανέγερσης του νέου της γη-
πέδου. Φέτος, ήταν η σειρά της Τότεναμ
να αποχαιρετήσει το δικό της γήπεδο, το
Γουάιτ Χαρτ Λέιν. Σύμπτωση: Πριν από
ακριβώς μία βδομάδα, στις 14 Μαΐου, η
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν πάλι ο τε-
λευταίος επισκέπτης. Και όπως πέρσι
έκανε τη… χάρη στη Γουέστ Χαμ, την
επανέλαβε φέτος και στην Τότεναμ. Οι
«πετεινοί» επικράτησαν στο ιστορικό γι’
αυτούς παιχνίδι της περασμένης Κυριακής
(2-1) και είπαν το μεγάλο «αντίο» σ’ ένα
γήπεδο όπου αγωνίστηκαν -κρατηθείτε
καλά- 2.533 φορές! Οπαδοί, παίκτες (πα-
λιοί και σύγχρονοι), προπονητές και πα-
ράγοντες, ήταν όλοι εκεί, για να ζήσουν
την ιστορική στιγμή του τελευταίου αγώνα
που έγινε ποτέ στο Γουάιτ Χαρτ Λέιν.

Παλιοί παίκτες όπως οι Πατ Τζένινγκς,
Λέντλι Κιγκ, Γκλεν Χοντλ, Νταβίντ Ζινολά,
Γκάρι Μάμπατ, Οσβάλδο Αρδίλες, Πίτερ
Κράουτς και Τέντι Σιέριγχαμ, πήραν
μέρος στο τελετουργικό που ακολούθησε
της λήξης του αγώνα με τη Μάντσεστερ
και όλοι μαζί τραγούδησαν τον ύμνο
της Τότεναμ, «Glory Glory Hallelujah».
Συγκινητικές στιγμές, όχι μόνο για τους
οπαδούς της λονδρέζικης ομάδας αλλά
για όλους όσοι σέβονται και εκτιμούν
τις παραδόσεις του αγγλικού ποδοσφαί-
ρου. Ακόμη κι ο ουρανός έπαιξε τον
δικό του ρόλο: Κατά τη διάρκεια του τε-
λευταίου αγώνα στο Γουάιτ Χαρτ Λέιν
ο ήλιος έλαμπε, ενώ το τελετουργικό
πραγματοποιήθηκε υπό βροχή! Λες κι
ο ουρανός ένωσε τα δικά του δάκρυα,
με αυτά των 35.000 θεατών στο γήπεδο.
Λίγο αργότερα, όμως, εμφανίστηκε στον
ουρανό ένα υπέροχο ουράνιο τόξο, συμ-

βολίζοντας κατά κάποιο τρόπο το τέλος
μιας εποχής και την έναρξη μιας άλλης.

Η αυλαία, λοιπόν, έπεσε στο Γουάιτ
Χαρτ Λέιν. Η Τότεναμ αποχαιρέτησε το
σπίτι της μετά από 118 χρόνια και 2.533
αγώνες (1.472 νίκες, 565 ισοπαλίες,
496 ήττες, τέρματα υπέρ 5.272, τέρματα
κατά 2.798). Ήδη, από την περασμένη
Δευτέρα, το γήπεδο κατεδαφίστηκε και
σε λίγο καιρό θα αρχίσουν οι εργασίες
για ανέγερση (στον ίδιο χώρο) νέου,
υπερσύγχρονου γηπέδου, χωρητικό-
τητας 61.000 θέσεων. Αριθμός πολύ
πιο κοντά στην πραγματικότητα σ’ ό,τι
αφορά στη δημοτικότητα της Τότεναμ

και τις ανάγκες των οπαδών της. Κι
επειδή στην Αγγλία αυτού του είδους
τα πράγματα δεν κωλυσιεργούν, το νέο
γήπεδο θα είναι έτοιμο προς παράδοση
το καλοκαίρι του 2018! Έτσι, η λονδρέζικη
ομάδα θα αναγκαστεί να «προσφυγο-
ποιηθεί» μόνο για μία σεζόν και το
2018-19 θα εγκαινιάσει το νέο της γή-
πεδο. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η
ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα
χρησιμοποιήσει ως έδρα της για τη
σεζόν 2017-18, το Γουέμπλεϊ.

Στο Γουάιτ Χαρτ Λέιν η Τότεναμ
έζησε και καλές και άσχημες στιγμές.
Πανηγύρισε δύο φορές την κατάκτηση

του πρωταθλήματος (1951, 1961), άλλες
τόσες τον τίτλο της πρωταθλήτριας στη
2η κατηγορία (1920, 1950) και τρεις
φορές, προαγωγή στην 1η κατηγορία
(1909, 1933, 1978). Επίσης, τον Μάιο
του 1972 πανηγύρισε την κατάκτηση
του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ με αντίπαλο τη
Γουλβς, παρά την ισοπαλία που παρα-
χώρησε στον αντίπαλό της (1-1), έχοντας
κερδίσει στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας
(2-1). Όπως είπαμε, υπήρξαν και οι
«μαύρες» στιγμές. Κι αυτές, δεν ήταν
άλλες από τον υποβιβασμό της ομάδας
στη 2η κατηγορία (1915, 1928, 1935,
1977). Πάνω απ’ όλα, όμως, ήταν και

παραμένει η αγάπη και η αφοσίωση
του κόσμου. Το Γουάιτ Χαρτ Λέιν, όμως,
αποδείχθηκε πολύ μικρό τα τελευταία
50 χρόνια για να ικανοποιήσει τις ανάγκες
των οπαδών της Τότεναμ. Από τη στιγμή
που, λόγω της τοποθέτησης καθισμάτων
στις κερκίδες, η χωρητικότητα μειώθηκε
σταδιακά από 70.000 σε 36.000 θέσεις,
ήταν πρακτικά αδύνατο για χιλιάδες
οπαδούς των Λονδρέζων να μπορέσουν
να παρακολουθούν και να εμψυχώνουν
από κοντά την ομάδα τους. Συνεπώς, η
απόφαση για ανέγερση νέου γηπέδου
που πάρθηκε το 2011 και υλοποιείται
φέτος, ήταν η μοναδική διέξοδος.

Αυλαία μετά από 118 χρόνια
Ακόμη και ο ουρανός «έκλαψε» όταν ολόκληρη η οικογένεια της Τότεναμ αποχαιρέτησε 

με συγκίνηση το Γουάιτ Χαρτ Λέιν, που αποτέλεσε το «σπίτι» της από το 1899

Το Γουάιτ Χαρτ Λέιν, που βρίσκεται
στην περιοχή Τότεναμ στο βόρειο Λον-
δίνο, κτίσθηκε πριν από 118 χρόνια,
στα τέλη του 19ου αιώνα και χρησιμο-
ποιήθηκε ως έδρα της ομώνυμης ομά-
δας από το 1899 μέχρι τις 14 Μαΐου
2017. Η αρχική χωρητικότητά του ήταν
μικρή (γύρω στις 15.000 θέσεις), αλλά
με την πάροδο του χρόνου και τις διά-
φορες εργασίες που έγιναν, το 1934 η
χωρητικότητα αυξήθηκε στις 75.000.
Το δε ρεκόρ όλων των εποχών σε προ-
σέλευση θεατών είναι οι 75.038 που
παρακολούθησαν τον αγώνα με τη Σάν-
τερλαντ, για το Κύπελλο Αγγλίας (5
Μαρτίου 1938). Άλλωστε, μέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του ‘60, ο μέσος
όρος θεατών στο γήπεδο της Τότεναμ
«άγγιζε» τις 70.000. Η ανάγκη όμως
για τοποθέτηση καθισμάτων στις κερ-
κίδες μείωσε δραματικά τη χωρητικότητα
του γηπέδου, που περιορίστηκε στις
36.824 θέσεις. Αριθμός πολύ μικρός,
αν αναλογιστεί κάποιος το εύρος μίας
ομάδας όπως η Τότεναμ.

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του,
το γήπεδο λεγόταν High Round Ground,

ενώ προϊόντος του χρόνου έμεινε γνωστό
ως White Hart Lane, παίρνοντας το
όνομά του από τον δρόμο που διασχίζει
την περιοχή. Το πρώτο παιχνίδι στο

γήπεδο αυτό έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου
1899, όταν η Τότεναμ κέρδισε σε φιλικό
τη Νοτς Κάουντι (4-1), στην παρουσία
μόλις 5.000 θεατών. Το πρώτο επίσημο
παιχνίδι έγινε πέντε ημέρες αργότερα,
με την Τότεναμ να κερδίζει την ΚΠΡ
(1-0). Μέχρι το 1953, όλοι οι αγώνες
διεξάγονταν υπό το φως της ημέρας.
Εκείνη τη χρονιά, όμως, τοποθετήθηκαν
για πρώτη φορά προβολείς κι έτσι, το
πρώτο παιχνίδι που έγινε στο Γουάιτ
Χαρτ Λέιν υπό το φως των προβολέων,
ήταν το φιλικό με τη Ρασίγκ Παρί, τον
Σεπτέμβρη του 1953. Πριν από ακριβώς
μία βδομάδα, στις 14 Μαΐου 2017, η
Τότεναμ έπαιξε για τελευταία φορά στην
ιστορία της στο Γουάιτ Χαρτ Λέιν, κερ-
δίζοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με
2-1. Ο στράικερ των μπέμπηδων, Γουέιν
Ρούνι, έμεινε στην ιστορία ως ο τελευ-
ταίος παίκτης που σκόραρε στο ιστορικό
αυτό γήπεδο, ενώ, για λογαριασμό της
Τότεναμ, ο τελευταίος παίκτης που πα-
νηγύρισε γκολ είναι ο Χάρι Κέιν. Λίγες
ώρες μετά τη λήξη του αγώνα, ο πρό-
εδρος της λονδρέζικης ομάδας, Ντάνιελ
Λέβι, παρέδωσε επίσημα τα κλειδιά
στην εταιρεία που ανέλαβε την κατεδά-
φιση του γηπέδου. Κατεδάφιση που
άρχισε σε λιγότερες από 24 ώρες μετά
τη λήξη του τελευταίου αγώνα, δηλαδή

την περασμένη Δευτέρα.
Η Τότεναμ πέτυχε τη μεγαλύτερή της

νίκη στο Γουάιτ Χαρτ Λέιν τον Φεβρουάριο
του 1960, συντρίβοντας την Κρου Αλε-
ξάντερ με 13-2, σε αγώνα για τον 4ο
γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας. Στον αντί-
ποδα, οι μεγαλύτερές της ήττες ήταν το
0-6 από τη Σάντερλαντ (19 Δεκεμβρίου
1914) και την Άρσεναλ (6 Μαρτίου 1935). 

Το Γουάιτ Χαρτ Λέιν ήταν η έδρα

της Τότεναμ, αλλά χρησιμοποιήθηκε
και σε ορισμένους αγώνες ως έδρα της
εθνικής Αγγλίας (άνδρες, κάτω των 21),
ενώ διεξήχθησαν και αγώνες του ολυμ-
πιακού τουρνουά το 2012. Αξίζει, επίσης,
να αναφερθεί ότι, στο γήπεδο αυτό φι-
λοξενήθηκαν αγώνες και άλλων αθλη-
μάτων, όπως για παράδειγμα της πυγ-
μαχίας (1991) και του αμερικανικού
ποδοσφαίρου (1995, 1996).

Μία ντουζίνα δεκαετίες
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