





















Δεν βλέπουν 
την ώρα
Ένα 24ωρο και κάτι από τη
μεγάλη αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ
με την Άντερλεχτ και η
ανυπομονησία για τους
«γαλαζοκίτρινους» είναι
τεράστια σε όλα τα επίπεδα. 
Το απόγευμα η τελευταία
προπόνηση, τα λέει νωρίτερα με
τα ΜΜΕ ο Δανός τεχνικός.



Χώρισαν οι δρόμοι Πάμπου
Χριστοδούλου και ΑΕΛ. 
Με Διονυσίου στο ντέρμπι 
με Απόλλωνα και μέχρι 
τέλους της χρονιάς, η ομάδα 
της Λεμεσού. Έντονη η
φημολογία για πιθανή
συνεργασία του Κύπριου
τεχνικού με την Ομόνοια.



Αναμενόμενο
διαζύγιο

ΑΕΛΑΠΟΕΛ

Ανόρθωση και ΑΕΚ
αναμετρώνται (17.00)
στον επαναληπτικό αγώνα
κυπέλλου, με την «Κυρία»
να έχει σημαντικό
αβαντάζ μετά το εκτός
έδρας 3-1 στο πρώτο
παιχνίδι. Βγαίνει και 
το 3ο εισιτήριο ανάμεσα
σε Δόξα και Ολυμπιακό
(1-1 ο αγώνας). 
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Καμπάνα στον
Ιμπραΐμοβιτς

Με τιμωρία τριών αγωνιστικών τιμωρήθηκε
από το πειθαρχικό όργανο της αγγλικής ομο-
σπονδίας ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, όπως ανα-
μενόταν μετά την αγκωνιά που έριξε στον αμυν-
τικό της Μπόρνμουθ, Τάιρον Μινγκς. 

Η ενέργεια του Σουηδού διέφυγε από το
διαιτητή της αναμέτρησης, ωστόσο μέσω της
χρήσης βίντεο επήλθε η τιμωρία του επιθετικού
της Γιουνάιτεντ. 

Το πρόβλημα για τον Ζοσέ Μουρίνιο είναι
πολύ σοβαρό, καθώς θα αναγκαστεί να κατα-
στρώσει τα σχέδιά του χωρίς τον πρώτο του
σκόρερ για τον προσεχή προημιτελικό του FA
Cup κόντρα στην Τσέλσι, ενώ θα απουσιάσει
και από τα ματς με τις Μίντλεσμπρο και Γουέστ
Μπρομ.

Στη Μάλαγα 
ο Μίτσελ
Είναι πλέον επίσημο. Ο Μίτσελ επιστρέφει
στην Primera Division ύστερα από τρία περίπου
χρόνια, αφού η Μάλαγα ανακοίνωσε την πρόσ-
ληψή του χθες το μεσημέρι και το συμβόλαιό
του είναι διάρκειας ενάμισι έτους. 

Ο 54χρονος τεχνικός αντικαθιστά τον Μαρ-
σέλο Ρομέρο στον πάγκο της ομάδας της Αν-
δαλουσίας, που μετράει τρεις σερί ήττες στο
πρωτάθλημα που την έχουν φέρει επτά βαθμούς
από την επικίνδυνη ζώνη και η αποστολή του
πρώην προπονητή του Ολυμπιακού μόνο εύ-
κολη δεν είναι. 

«Αποτελεί μεγάλη τιμή το ότι αναλαμβάνω
αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Είμαι χαρούμενος
και πρόθυμος να εργαστώ#VamosMalaga
(σ.σ. Πάμε Μάλαγα)», έγραψε στο twitter ο Μί-
τσελ, που στο παρελθόν έχει κάτσει επίσης και
στον πάγκο των Ράγιο Βαγεκάνο, Ρεάλ Μαδρίτης
Β’, Χετάφε, Σεβίλης και Μαρσέιγ.

Δεν αλλάζει
ο σχεδιασμός
Κανένα ρόλο στον μετεγγραφικό σχεδιασμό
της Λίβερπουλ δεν αναμένεται να παίξει νίκη
των «κόκκινων» επί της Άρσεναλ (3-1) το Σάβ-
βατο, όπως κατέστησε σαφές ο Γιούργκεν Κλοπ. 

«Αν κρίναμε τους ποδοσφαιριστές μετά το
καλύτερό τους παιχνίδι στη σεζόν, τότε θα υπο-
γράφαμε συμβόλαιο διάρκειας έξι ετών με τον
καθένα τους. Αν κάναμε το ίδιο μετά το παιχνίδι
με τη Λέστερ, τότε θα αλλάζαμε όλο το ρόστερ.
Καταλαβαίνετε πως η αλήθεια είναι κάπου στη
μέση και πως ο μετεγγραφικός σχεδιασμός
δεν αλλάζει μετά από μια νίκη ή μια ήττα»,  δή-
λωσε ο Γερμανός.

Το -φαινομενικά- αδύνατο κυνηγά
απόψε στο «Καμπ Νου» η Μπαρσε-
λόνα, υποδεχόμενη την Παρί Σεν Ζερ-
μέν, στη ρεβάνς της συντριβής της με
4-0 στο «Παρκ ντε Πρενς». Οι πρω-
ταθλητές Ισπανίας βρίσκονται προ
του φάσματος του αποκλεισμού από
τα προημιτελικά του Champions Le-
ague, για πρώτη φορά μετά από μία
δεκαετία, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι
να παραδώσουν τα όπλα, κάτι που
κατέστησε σαφές χθες ο Λουίς Σουά-
ρες, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου.
«Τίποτα δεν είναι αδύνατον στο πο-
δόσφαιρο και, αν μία ομάδα είναι
ικανή να πετύχει τέσσερα γκολ, είναι
η Μπάρτσα», τόνισε ο Ουρουγουανός
επιθετικός, επισημαίνοντας ότι «...αν
τα καταφέρουμε, θα είναι το σπου-
δαιότερο ματς της καριέρας μου. Είναι
ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια
που θα παίξω και πρέπει να πείσουμε
τους εαυτούς μας ότι μπορούμε να το
κάνουμε. Θα παλέψουμε μέχρι το τέ-
λος».

Ο Σουάρες υπογράμμισε ακόμη
ότι η Μπαρσελόνα πρέπει να έχει
υπομονή στο παιχνίδι της. «Πρέπει
να θυμόμαστε ότι ο αγώνας διαρκεί
94-95 λεπτά και χρειάζεται να είμαστε
υπομονετικοί και να μην απελπιζό-
μαστε. Δεν πρέπει να τρελαθούμε, θέ-
λουμε όσο κανείς άλλος να γυρίσουμε
την κατάσταση και να γράψουμε ιστο-
ρία, αλλά πρέπει να παίξουμε με ηρε-
μία»,  ανέφερε ο σέντερ φορ των
«μπλαουγκράνα».

Δύο ανατροπές
Η Μπαρσελόνα έχει καταγράψει

δύο εντυπωσιακές ανατροπές στην
ευρωπαϊκή ιστορία της, η πιο πρό-
σφατη εκ των οποίων ήταν το 2013,
στην ίδια φάση της διοργάνωσης, όταν
νίκησε 4-0 τη Μίλαν και ανέτρεψε το
εις βάρος της 2-0 του «Σαν Σίρο». Το
1986 και στα ημιτελικά του Κυπέλλου
Κυπελλούχων, οι Καταλανοί είχαν ητ-
τηθεί 3-0 από τη Γκέτεμποργκ στη
Σουηδία, στη ρεβάνς όμως ισοφάρισαν
το σκορ αυτό και πήραν την πρόκριση
στη διαδικασία των πέναλτι.

Πλήρης η Παρί 
στο  «Καμπ Νου»
Με όλους τους ποδοσφαιριστές που
έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA

ταξίδευσε για την Ισπανία η Παρί Σεν
Ζερμέν. Τα δύο ερωτηματικά που
υπήρχαν πήραν... καταφατική απάν-
τηση, αφού τόσο ο Τιάγκο Μότα όσο
και ο Άνχελ Ντι Μαρία βρίσκονται
κανονικά στη διάθεση του Ουνάι Έμερι.
Ο 34χρονος Ιταλο-Βραζιλιάνος μεσο-
αμυντικός αντιμετώπιζε πρόβλημα
τραυματισμού στη γάμπα και απου-
σίασε από τα τρία τελευταία παιχνίδια
της Παρί σε πρωτάθλημα και κύπελλο,
ενώ δύο ματς έχασε ο Αργεντινός με-
σοεπιθετικός, λόγω μυϊκού προβλή-
ματος.

Οι πρωταθλητές Γαλλίας καλούνται
να ολοκληρώσουν στη Βαρκελώνη
τη... δουλειά που άρχισαν πριν από

τρεις εβδομάδες στο «Παρκ ντε Πρενς»,
όταν συνέτριψαν 4-0 την Μπαρσελόνα
και έβαλαν γερές βάσεις για την πρό-
κρισή τους στα προημιτελικά.

* Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς,
αναμένεται μεγάλη μάχη στη Γερμανία
και στο Ντόρτμουντ-Μπενφίκα. Οι
Πορτογάλοι νίκησαν στον πρώτο αγώ-
να με 1-0 και η ομάδα του Σωκράτη
Παπασταθόπουλου θα προσπαθήσει
να ανατρέψει το σκορ και να πάρει
την πρόκριση.

Το πρόγραμμα:

Ντόρτμουντ-Μπενφίκα (0-1)........................................21:45

Μπαρσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν (0-4) ........21:45

Ψάχνοντας το… φαινομενικά αδύνατο
Η Μπαρσελόνα υποδέχεται την Παρί Σ.Ζ. στον επαναληπτικό 
της ήττας με 4-0, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

Μια Μπάγερν από άλλο πλανήτη!
Οι Βαυαροί πέτυχαν νέα πεντάρα επί της Άρσεναλ (1-5), 
με νέα νίκη πέρασε η Ρεάλ επί της Νάπολι (1-3)  

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Σε διάστημα δύο εβδομάδων η Μπά-
γερν «παρέσυρε» για δεύτερη φορά
την Άρσεναλ. Μετά το 5-1 στο Μόναχο,
οι Βαυαροί συνέτριψαν με το ίδιο σκορ
τους «κανονιέρηδες» και μέσα στο
Λονδίνο, παίρνοντας με πανηγυρικό
τρόπο το «εισιτήριο» για τους «8» της
διοργάνωσης, όπου θα μάθουν τον
αντίπαλό τους στις 17 Μαρτίου, στην
κλήρωση που θα διεξαχθεί στη Νιόν.

Απέτυχαν οι Λονδρέζοι να γίνουν
η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Ch-
ampions League που θα προκρινόταν,
έχοντας ηττηθεί με τέσσερα γκολ στο
πρώτο ματς. Οι γηπεδούχοι έκαναν
ό,τι περνούσε από το χέρι τους στο
πρώτο 45λεπτο. Έχασαν δύο καλές
ευκαιρίες στο 11’ και 13’ με τους
Γουόλκοτ και Ζιρού, προηγήθηκαν
στο 20’ με το βολέ του Γουόλκοτ, ενώ
διαμαρτυρήθηκαν δίκαια στο 33’ για
πέναλτι που δεν τους δόθηκε. Ο Τσάμπι
Αλόνσο ανέτρεψε καθαρά τον Γουόλκοτ
με τον Σιδηρόπουλο να κάνει σοβαρό
λάθος, όπως και ο επιπρόσθετος ρέ-
φερι, Καλογερόπουλος, που ήταν πιο
κοντά στη φάση.

Οι ελάχιστες ελπίδες που είχαν οι
«κανονιέρηδες» για να φέρουν τα
πάνω κάτω εξαφανίστηκαν στο 53’
με το πέναλτι-αποβολή που υπέδειξε
ο Σιδηρόπουλος. Ο Κοσιενλί ανέτρεψε
τον Λεβαντόφσκι και σωστά είδε την
κόκκινη κάρτα του Έλληνα ρέφερι, με
τον Πολωνό να ευστοχεί από την
«ασβεστένια βούλα» και να γράφει το
1-1. Απ’ εκεί και πέρα οι Γερμανοί
κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο

κι από το τραγικό λάθος του Οσπίνα
στο 63’ πήραν το προβάδισμα με τον
Ρόμπεν. Στο 78’ ο Ντάγκλας Κόστα
ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1,
και με δύο γκολ σε διάστημα έξι
λεπτών (80’-86’) ο Βιδάλ «υπέγραψε»
τον νέο θρίαμβο της Μπάγερν.

Ο νόμος του Ράμος 
Ο μεγάλος αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης

έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύ-
τερα από πολύ κόσμο: Να πετυχαίνει
κρίσιμα γκολ και να ξελασπώνει την
ομάδα του! Πάνω, λοιπόν, που η βα-
σίλισσα τα ‘χε βρει σκούρα από την
παθιασμένη Νάπολι (η οποία προ-
ηγήθηκε με τέρμα του Χάμσικ και
κυνηγούσε άλλο ένα για πρόκριση),
ήρθαν δύο πανομοιότυπες κεφαλιές
του Ισπανού στόπερ (51’, 57’) για να

φέρουν «τούμπα» την αναμέτρηση
και να προκληθεί σιγή στο κατάμεστο
«Σαν Πάολο». 

Στις καθυστερήσεις, ο Μοράτα έβα-
λε τη δική του… πινελιά απέναντι στους
απογοητευμένους και σοκαρισμένους
«παρτενοπέι», γράφοντας το τελικό 3-
1, σκορ με το οποίο οι μερένχες είχαν
νικήσει και στο πρώτο ματς του Μπερ-
ναμπέου. 
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