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Champions League: 
Τα ζευγάρια των 
προημιτελικών 
και των ημιτελικών

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πα-
ρασκευής (19/3) στα κεντρικά γραφεία 
της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας, η κλη-
ρωση για την προημιτελική αλλά και την 
ημιτελική φάση του Champions League, 
με την κληρωτίδα να βγάζει σπουδαία 
ζευγάρια που αναμένεται να καθηλώσουν 
το ποδοσφαιρόφιλο κοινό της Γηραιάς 
Ηπείρου και όχι μόνο.
Το πρώτο ζευγάρι που βγήκε μέσα από τα 
χέρια του Τούρκου παλαίμαχου διεθνούς 
μέσου, Χαμίτ Άλτιντοπ (ήταν ο επίτιμος 
καλεσμένος της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαι-
ρικής Ομοσπονδίας για να βοηθήσει με 
την κλήρωση) ήταν το Μάντσεστερ Σίτι 
- Ντόρτμουντ ενώ ακολούθησε το Πόρτο 
- Τσέλσι, για να έρθουν στη συνέχεια οι 
γιγαντομαχίες Μπάγερν - Παρί Σεν Ζερ-
μέν και Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ.

ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ:
1.Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ
2. Πόρτο - Τσέλσι
3. Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν
4. Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ

ΤΑ ΔΥΟ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ:
Νικητής 3 (Μπάγερν - Παρί) vs Νικητής 1 
(Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ)
Νικητής 4 (Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ 
vs (Πόρτο - Τσέλσι)
Υπενθυμίζεται πως τόσο οι προημιτελικοί 
όσο και οι ημιτελικοί για την κορυφαία 
ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση θα 
διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών, με 
τη φιλοδοξία της UEFA να είναι πάντως 
να γίνει ο τελικός με παρουσία κόσμου 
στις κερκίδες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ:

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Πρώτοι αγώνες: 6-7 Απριλίου
Αγώνες ρεβάνς: 13-14 Απριλίου

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Πρώτοι αγώνες: 27-28 Απριλίου
Αγώνες ρεβάνς: 4-5 Μαΐου

ΤΕΛΙΚΟΣ
Σάββατο 29 Μαΐου: Ολυμπιακό Στάδιο 
Κωνσταντινούπολης

Champions League: Οι «εκπλήξε ις» των προημιτελικών
2011-12: ΑΠΟΕΛ
Η μοναδική φορά που ομάδα από την Κύπρο έκανε το 
συγκεκριμένο «άθλο», φτάνοντας μέχρι τα προημιτε-
λικά του Champions League. Σε όμιλο με Πόρτο, Σα-
χτάρ και Ζενίτ, ο ΑΠΟΕΛ κατέφερε να τερματίσει στην 
πρώτη θέση και για παρθενική φορά στην ιστορία του 
να προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης. Ωστόσο, 
το ταξίδι της κυπριακής ομάδας δε σταμάτησε εκεί. 
Έπειτα από δύο συγκλονιστικές αναμετρήσεις με τη 
Λυών, η κυπριακή ομάδα προκρίθηκε στα πέναλτι, με 
μεγάλο πρωταγωνιστή τον Διονύση Χιώτη. Στα προη-
μιτελικά το όνειρο έλαβε τέλος, αφού ο ΑΠΟΕΛ έγινε 
εύκολη... λεία στα «δόντια» της Ρεάλ Μαδρίτης.

2016-17: Λέστερ
Μετά το «θαύμα» της κατάκτησης της 
Premier League, η αγγλική ομάδα συμ-
μετείχε για πρώτη φορά στην ιστορία της 
στο Champions League. Και μάλιστα, τα 
πήγε τόσο καλά, αφού στην προσπάθειά 
της να «χωρέσει δύο καρπούζια στην ίδια 
μασχάλη», λίγο έλειψε να κινδυνεύσει στο 
πρωτάθλημα. Οι «αλεπούδες» πήραν την 
πρώτη θέση στον όμιλό τους και στη συ-
νέχεια απέκλεισαν τη Σεβίλλη στους «16». 
Το ταξίδι της Λέστερ στα «αστέρια» σταμά-
τησε στα προημιτελικά, αφού το εμπόδιο 
της Ατλέτικο Μαδρίτης αποδείχθηκε ανυ-
πέρβλητο για την πρωταθλήτρια Αγγλίας.

2012-13: Μάλαγα
Η είσοδος των Αράβων επενδυτών στη διοίκηση έφε-
ρε πολύ γρήγορα την ομάδα στα υψηλότερα στρώματα, 
φτάνοντας μια ανάσα από τα ημιτελικά του Champions 
League. Η Μάλαγα τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομί-
λου της (άφησε δεύτερη τη Μίλαν), ενώ στους «16» κα-
τάφερε να αποκλείσει την Πόρτο με ανατροπή. Το ισχυ-
ρό σοκ για την ισπανική ομάδα ήρθε στην προημιτελική 
φάση. Βρέθηκε μία ανάσα από την πρόκριση στους τέσ-
σερις, όμως δέχθηκε δύο γκολ στις καθυστερήσεις από 
την Ντόρτμουντ και είπε ένα οδυνηρό «αντίο».

2019-20: Λειψία, Αταλάντα
Οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να βρεθούν και φέτος στα προη-
μιτελικά, όπως είχαν καταφέρει την περσινή σεζόν. Λίγο πριν 
τη διακοπή όλων των διοργανώσεων, λόγω του κορονοϊού, 
Λειψία και Αταλάντα πήραν πανηγυρικά το εισιτήριο για τους 
οκτώ, αποκλείοντας με δύο νίκες την Τότεναμ και τη Βαλένθια, 
αντίστοιχα. Το Champions League συνεχίστηκε με τη μορφή του 
FINAL-8 τον Αύγουστο στη Λισαβόνα, με την Παρί Σεν Ζερμέν 
να αποκλείει διαδοχικά τις δύο ομάδες. Αρχικά την Αταλάντα 
στα προημιτελικά και στη συνέχεια τη Λειψία στα ημιτελικά. Νω-
ρίτερα, οι Γερμανοί είχαν αποκλείσει την Ατλέτικο Μαδρίτης.

2015-16: Βόλφσμπουργκ
Οι «λύκοι» όχι μόνο προκρίθηκαν στα νοκ αόυτ ως πρώτοι από τον 
όμιλό τους, αλλά πέταξαν εκτός διοργάνωσης τη Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ. Η Γάνδη αποδείχθηκε μικρό εμπόδιο για τη γερμανική ομάδα 
στους «16», αφού την απέκλεισε με δύο νίκες. Η μεγάλη πρόκληση 
για τη Βόλφσμπουργκ στα προημιτελικά άκουγε στο όνομα Ρεάλ Μα-
δρίτης. Η νίκη της με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία την είχε 
κάνει φαβορί, όμως υπολόγιζε χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο CR7 
έκανε χατ-τρικ στον επαναληπτικό του Μπερναμπέου, αφήνοντας 
εκτός συνέχειας τους εκπληκτικούς Γερμανούς.


