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Όλα δείχνουν
Μπαλταζάρ

Η ήττα στη Λευκωσία έφερε
εξελίξεις, με τον Μπρούνο

Μπαλταζάρ να είναι ο
επικρατέστερος, για να

αναλάβει την τεχνική ηγεσία
των «κιτρίνων». Η διακοπή

του πρωταθλήματος είναι
θετική εξέλιξη, αφού αν

επιτευχθεί συμφωνία, 
θα δοθεί η ευκαιρία 

στον Πορτογάλο τεχνικό 
να δουλέψει με τους παίκτες

του και να τους προετοιμάσει
για τις δύσκολες εξόδους 

του Απριλίου.
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Από τη στιγμή που οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία 
τους και τη νέα περίοδο, η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρεται για ένα τετ-α-τετ στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων. Άλλωστε, όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο για το έργο που επιτελεί 

ο Τόμας Κρίστιανσεν στον Αρχάγγελο, κάτι που αποτυπώνεται και στην πορεία της ομάδας.  
ΑΠΟΕΛ » 35

Από τη στιγμή που οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία 
τους και τη νέα περίοδο, η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρεται για ένα τετ-α-τετ στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων. Άλλωστε, όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο για το έργο που επιτελεί 

ο Τόμας Κρίστιανσεν στον Αρχάγγελο, κάτι που αποτυπώνεται και στην πορεία της ομάδας.  
ΑΠΟΕΛ » 35

Από τη στιγμή που οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία 
τους και τη νέα περίοδο, η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρεται για ένα τετ-α-τετ στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων. Άλλωστε, όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο για το έργο που επιτελεί 

ο Τόμας Κρίστιανσεν στον Αρχάγγελο, κάτι που αποτυπώνεται και στην πορεία της ομάδας.  
ΑΠΟΕΛ » 35

Από τη στιγμή που οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία 
τους και τη νέα περίοδο, η διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρεται για ένα τετ-α-τετ στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων. Άλλωστε, όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο για το έργο που επιτελεί 

ο Τόμας Κρίστιανσεν στον Αρχάγγελο, κάτι που αποτυπώνεται και στην πορεία της ομάδας.  
ΑΠΟΕΛ » 35

33•cmyk_33-33_inn  22/03/2017  7:37 ΜΜ  Page 33



34 | SPORTS |
sporttimeΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

EXTRA 5

7338η κλήρωση:  18, 19, 20, 21, 27
7339η κλήρωση:  7, 16, 27, 31, 34

SUPER 3

30307η: 039 30308η: 523 30309η: 351
30310ή: 753 30311η: 795 30312η: 364
30313η: 942 30314η: 031 30315η: 826
30316η: 418

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Συνεχίζεται η δυστοκία των παι-
κτών και το Τζακ-Ποτ 9 έφτασε
πλέον στο ποσό των 640.000 ευ-
ρώ.

1Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ είναι σε πορεία
ανόδου και έχει τις δυνάμεις να
επανέλθει στις επιτυχίες. Ο ΡΟ-
ΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ αποτελεί τον σημαν-
τικότερο αντίπαλό του, ενώ πρω-
ταγωνιστής θα είναι και ο φορμα-
ρισμένος ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ. Αμειβό-
μενη θέση διεκδικεί ο βελτιωμέ-
νος ΣΙΗΡΑΜΠΟΥΡ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΑΙΜΙΛΙΑ είναι σχετικά βελτιω-
μένη και στον προσιτό όμιλο διεκ-
δικεί με αξιώσεις τη νίκη από τη
γρήγορη ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ και
την αξιόμαχη ΚΡΙΜΑΙΑ. Αουτσάιν-
τερ προβάλλει ο φορμαρισμένος
ΠΙΚΛΗΣ που τρέχει πολύ σταθε-
ρά.

3Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ είναι ανα-
νεωμένη και στον προσιτό όμιλο
έχει τις δυνάμεις να κερδίσει την
πολύπειρη ΜΙΚΡΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΑΝΑ
και τον βελτιωμένο ΑΡΧΕΔΗΜΟ.
Από τα υπόλοιπα άλογα ξεχωρίζει
ελαφρά η ανανεωμένη ΑΝΙΕΖΑ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ είναι σε πλήρη
ετοιμότητα και έχει τα φόντα να
σημειώσει την πρώτη νίκη του. Ο
ΜΥΡΩΝΑΣ, καλής γενεαλογίας,
κάνει ντεμπούτο μεθοδικά προπο-
νημένος και θα πρωταγωνιστήσει.
Αμειβόμενη θέση διεκδικούν οι
ικανοί ΚΟΝΝΑΡΗΣ και ΤΟΥΜ-
ΠΟΥ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΙΔΑΛΙΠΠΟΣ είναι σε πλήρη
ετοιμότητα και θα οδηγήσει την
κούρσα από την αρχή μέχρι το τέ-
λος. Βασικότερος αντίπαλός του
ο ΣΤΑΡΜΑΝ που έκανε ελπιδο-
φόρο ντεμπούτο. Αμειβόμενη θέ-
ση διεκδικούν ο ΔΕΥΚΙΟΣ που
τρέχει σταθερά και η βελτιωμένη
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ είναι ανανε-
ωμένος και έχει τα φόντα να φτά-
σει στη διαφεύγουσα 2η επιτυχία
του. Βασικότεροι αντίπαλοί του ο
σταθερός ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ και ο τα-
χύτατος ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙ-
ΚΟΣ. Υπολογίσιμος είναι και ο ΔΙ-
ΚΑΙΑΡΧΟΣ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΛΑΟΝΑ άρεσε στην τελευταία

της κούρσα και έχει μικρό προβά-
δισμα. Θέση στους πρώτους διεκ-
δικούν οι ικανοί στον όμιλο ΜΗ-
ΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣ και ΡΕΝΑΚΙ.
Για το τέτρακαστ να ληφθούν σο-
βαρά υπ’ όψιν οι ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝ-
ΝΟΣ και ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ
Η ΝΤΙΛΙΑ είναι σε πλήρη ετοιμό-
τητα και στα 1000 μέτρα διεκδικεί
με πιθανότητες το μέδεν της.
Πρωταγωνιστική εμφάνιση θα κά-
νουν η γρήγορη ΚΑΣΤΑ ΝΤΙΒΑ και
η φιλότιμη ΣΑΒΑΝ ΚΡΙΣΤΥ. Αου-
τσάιντερ προβάλλει ο γρήγορος
ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΚΟΛΟΚΑΣΗΣ έχει μεγάλες δυ-
νατότητες και ανανεωμένος μπο-
ρεί να συνεχίσει νικηφόρα. Ση-
μαντικότεροι αντίπαλοί του η
φορμαρισμένη ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ και η
μαχητική ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ. Για
το τέτρακαστ ο φορμαρισμένος
ΣΟΦΙΑΣ ΤΖΕΜ και ο πανέτοιμος
τώρα ΣΕΡ ΑΜΙΚΟ.

1η Ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μμ 1600 μέτρα

1 ΣΙΗΡΑΜΠΟΥΡ (IRE) (3) Α. Ν. Ιωάννου 59.5

2 ΡΟΓΙΑΛ ΠΡΙΝΣ (5) Χ. Λ. Ανδρέου [&] 56.0

3 ΣΙΑΡΠ ΘΕΟ (2) Μ. Α. Αριστοδήμου 54.0

4 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.5

5 ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ (1) Δημητσάνης [+] 50.5

6 ΜΠΟΥΤΣΙΗ ΜΠΟΥ (IRE) (6) Κ. Καποδίστριας 50.5

7 ΒΙΚΤΟΡΥ ΡΕΗΤ (GB) (7) Στ. Κλεόπα [+] 49.0

8 ΓΑΤΑ (8) Π. Λάος 49.0

2η Ιπποδρομία Ώρα: 03:30 μμ 1500 μέτρα

1 ΠΙΚΛΗΣ (1) Χρ. Χριστοφόρου [+] 59.0

2 ΑΙΜΙΛΙΑ (2) Γ. Σταυρινίδης 54.5

3 ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΣ (7) Δ. Κεφάλας [+] 52.5

4 ΚΡΙΜΑΙΑ (4) Δημητσάνης [+] 51.5

5 ΣΕΡ ΣΩΤΤΟΣ (5) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 51.0

6 ΚΟΥΗΝ ΑΝΤΡΙΑΝΑ (3) Κ. Καποδίστριας 50.5

7 ΝΕΒΕΡ ΣΕΗ ΝΕΒΕΡ (6) Π. Αθανασίου [#] 50.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 1.0 κιλά.

3η Ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μμ 1500 μέτρα

1 ΜΙΚΡΗ ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΑ (1) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

2 ΜΙΚΡΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ (8) Π. Λάος [+] 55.5

3 ΣΙΟΟΥ ΠΑΛΑΣ ΣΠΙΡΙΤ (3) Π. Λ. Ανδρέου [+] 53.0

4 ΑΝΙΕΖΑ (6) Δ. Κεφάλας [+] 51.5

5 ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ (7) Μ. Κωνσταντίνου [+] 51.0

6 ΑΡΧΕΔΗΜΟΣ (2) Δημητσάνης [+] 51.0

7 ΕΛΑ ΨΥΛΛΟΥΑ ΜΟΥ (4) Π. Αθανασίου [+] 50.0

8 ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ (5) Γ. Σταυρινίδης [&] 49.0

4η Ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μμ 1000 μέτρα

1 ΙΩΣΗΦ (2) Δ. Κεφάλας [+] 58.0

2 ΚΟΝΝΑΡΗΣ (6) Κ. Καποδίστριας 58.0

3 ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ (5) Μ. Κωνσταντίνου [+] 58.0

4 ΜΠΡΑΟΥΝ ΤΣΙΗΦ (8) Μ. Κ. Πέππος 58.0

5 ΜΥΡΩΝΑΣ (4) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.0

6 ΟΙΝΟΜΑΟΣ (1) Α. Ν. Ιωάννου [+] 58.0

7 ΑΛΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (3) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 56.0

8 ΤΟΥΜΠΟΥ (7) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

5η Ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΔΕΥΚΙΟΣ (10) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

2 ΙΔΑΛΙΠΠΟΣ (6) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.5

3 ΚΟΣΜΙΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡ (8) Α. Ν. Ιωάννου [+] 58.5

4 ΣΤΑΡΜΑΝ (7) Ολ. Γεωργίου [+] 55.5

5 ΜΑΤΖΙΕΣΤΙΚ ΤΟΥΕΛΒ (9) Δ. Κεφάλας [+] 55.0

6 ΝΕΦΕΛΗΣ ΕΞΠΡΕΣ (1) Μ. Δημητρίου (μ) [&] 54.5

7 ΧΑΠΙΠΙ ΧΑΛΕΠΙΝΟ (3) Β. Α. Αδάμου 54.5

8 ΑΖΟΥΛΑ (5) Δημητσάνης [+] 54.0

9 ΛΑΒΙΓΚ ΣΟΦΑΚΙ (2) Π. Λ. Ανδρέου [+] 54.0

10 ΠΑΚΚΙΝΤΗΣ (4) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 5.0 κιλά.

6η Ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μμ 1000 μέτρα

1 ΓΕΡΑΤΖΙΩΤΗΣ (2) Μ. Κ. Πέππος [+] 57.0

2 ΔΙΚΑΙΑΡΧΟΣ (8) Χ. Λ. Ανδρέου 57.0

3 ΚΡΙΣ ΜΑΗ ΜΑΝ (9) Μ. Κωνσταντίνου [+] 57.0

4 ΛΕΒΕΝΤΗΣ (6) Α.Α. Αθανασίου [+] 57.0

5 ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΜΑΗΛ (1) Κ. Καποδίστριας [+] 57.0

6 ΧΑΠΠΥ ΛΟΥΚ (5) Π. Αθανασίου [+] 57.0

7 ΚΑΡΑΜΕΛ (3) Χρ. Χριστοφόρου [+] 55.0

8 ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ(4) Π. Λ. Ανδρέου [+] 54.0

9 ΦΛΑΗ ΣΤΑΡΤ (7) Δ. Κεφάλας [+] 54.0

7η Ιπποδρομία Ώρα: 06:00 μμ 1000 μέτρα

1 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣ (3) Δ. Κεφάλας [+] 59.0

2 ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 59.0

3 ΛΑΟΝΑ(6) Μ. Κωνσταντίνου [+] 58.0

4 ΡΕΝΑΚΙ (9) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 55.0

5 ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΣ (5) Στ. Κλεόπα [+] 54.0

6 ΤΖΙΕΗΣΟΝ (8) Δημητσάνης [+] 54.0

7 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΙΚΚΟΣ (2) Γ. Μεσιήτης [+] 53.5

8 ΝΕΦΕΛΗ (1) Π. Λ. Ανδρέου [+] 52.5

9 ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ (7) Γ. Σταυρινίδης [+][%] 49.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 0.5 κιλά.

8η Ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μμ 1000 μέτρα

1 ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΛΑΣ (9) Π. Λ. Ανδρέου [+] 59.0

2 ΓΚΑΛΑΚΤΙΚ ΣΤΟΡΜ (4) Μ. Κ. Πέππος 59.0

3 ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ (2) Γ. Σταυρινίδης [+] 58.0

4 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (8) Χρ. Παύλου [+] 56.5

5 ΜΠΕΝΧΟΥΡΙΤΑ (3) Α. Ν. Ιωάννου [#] 56.5

6 ΝΤΙΛΙΑ (7) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 56.0

7 ΣΑΒΑΝ ΚΡΙΣΤΥ (1) Χ. Λ. Ανδρέου [#] 56.0

8 ΑΡΧΙΠΠΗ (5) Δ. Κεφάλας [+] 53.0

9 ΚΑΣΤΑ ΝΤΙΒΑ (6) Π. Αθανασίου [+] 53.0

10 ΣΑΡΑΜΙΛΛΑΣ (10) Δημητσάνης 53.0

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 4.0 κιλά.

9η Ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μμ 1200 μέτρα

1 ΥΑΚΙΝΘΕΙΑ (12) Κ. Καποδίστριας [+] 61.0

2 ΦΟΚΥΔΙΔΗΣ (8) Χρ. Παύλου [+] 59.5

3 ΣΟΦΙΑΣ ΤΖΕΜ (11) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 58.0

4 ΤΣΙΑΛΛΕΗΝΤΖΕΡ (6) Π. Λ. Ανδρέου [+][@] 58.0

5 ΟΘΕΙΟΣΜΟΥΟΤΖΙΩΡΤΖ (4) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 57.0

6 ΚΟΛΟΚΑΣΗΣ (1) Α. Π. Μιτσίδης [+] 55.5

7 ΕΥΓΕΝΕΙΑ (5) Α. Ν. Ιωάννου [+] 53.0

8 ΒΕΜΠΟ (10) Π. Αθανασίου 52.5

9 ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΣΤΑΡ (2) Γ. Σταυρινίδης [+] 52.5

10 ΣΕΝΤΟΡ (9) Μ. Κ. Πέππος [+] 52.5

11 ΣΕΡ ΑΜΙΚΟ (3) Δ. Κεφάλας 52.0

12 ΣΑΠΡΙΝΑ (7) Β. Α. Αδάμου [+] 49.0

Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 1.0 κιλά.

Σημ: Το πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.

24Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤοΠρόγραμμαυπόκειταισεαλλαγές.ΣτοιχήματαγίνονταιδεκτάμόνομετοΕπίσημοΠρόγραμματηςΛέσχης.ΣτοίχημαΤέτρακαστλειτουργείσε ιπποδρομίεςμεέξιήπερισσότεραάλογα.*Καθυστερεί

στηνΑφετηρία**ΚαθυστερείκαιπαραμένειστηνΑφετηρία [+]ΤοάλογοθατρέξειμεΠαρωπίδες [#]ΤοάλογοθατρέξειμεΓούνιναΠαραγνάθια. [@]ΤοάλογοθατρέξειμεΚαλύπτραΚεφαλής.
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου

Συντάκτες | 

Άκης Κυριάκου, 

Γιάννης Παπαϊωάννου,

Σοφοκλής Σοφοκλέους,

Βασίλης Τσιρόπουλος,

Ανδρέας Παρασκευά,

Κωνσταντίνος Κλαρκ,

Κατερίνα Φραντζή, 

Κώστας Αθανασίου, 

Κωστής Σταυρινίδης,

Γρηγόρης Γεωργίου, 

Στέλιος Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

ΠΑΡΟΛΙ
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Το JACKPOT 
9 μοιράζει
€650.000
ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ 

Μετά από 32 διαδοχικά jackpot στο παι-
χνίδι JACKPOT 9 η Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας αναμένεται να μοιράσει σή-
μερα Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017, ποσό
ύψους €650.000 περίπου. Το ποσό αυτό
είναι το μεγαλύτερο που έχει μοιράσει
ποτέ ο κυπριακός Ιππόδρομος. Το κοινό
μπορεί να συμμετάσχει στο παιχνίδι
JACKPOT 9 τόσο στα πρακτορεία της
Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας όσο
και στον Ιππόδρομο από τις 10.00 π.μ.
της Τετάρτης 22 Μαρτίου 2017. Η Λέσχη
Ιπποδρομιών Λευκωσίας εύχεται σε
όλους ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ.

Λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις
Εγκρίθηκαν οι αριθμητικές συμμετοχές στους αγώνες, 
στους οποίους θα συμμετάσχει η ΚΟΕ το 2017

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Κυπριακής
Ολυμπιακής Επιτροπής συνήλθε σε τακτική
συνεδρία, στην οποία πραγματοποιήθηκε
ενημέρωση και λήφθηκαν αποφάσεις για
ενέργειες που αφορούν στο αμέσως επό-
μενο χρονικό διάστημα. 

Κατά τη συνεδρία έγινε ενημέρωση
και εγκρίθηκαν οι αριθμητικές συμμετοχές
στους αγώνες, στους οποίους θα συμμε-
τάσχει η ΚΟΕ το 2017 και είναι οι 17οι
ΑΜΚΕ (Σαν Μαρίνο), οι 6οι Κοινοπολι-
τειακοί Αγώνες Νέων (Μπαχάμες) και το
14ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ
Νέων (Ουγγαρία).

Ειδικότερα για τους ΑΜΚΕ που θα
πραγματοποιηθούν από 29 Μαΐου - 3
Ιουνίου, η Κύπρος θα συμμετάσχει με
πλήρη αποστολή και συμμετοχή στα έντεκα
από τα δώδεκα αθλήματα του αγωνιστικού
προγράμματος (εξαιρουμένου του Bowls).
Οι αριθμιτικές δηλώσεις περιλαμβάνουν
συνολικά 141 αθλητές/τριες. 

Επόμενες δραστηριότητες
Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ ενημέρωσε το Εκτε-
λεστικό Συμβούλιο για τις συναντήσεις που
είχε το προηγούμενο διάστημα και το Εκτε-
λεστικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα
δραστηριοτήτων του αμέσως επόμενου
διαστήματος που περιλαμβάνει την Ημερίδα
για τη Γυναίκα στις 22 Μαρτίου, την εκδή-

λωση προς τιμήν τους τέως Προέδρου της
ΚΟΕ Επιτ. Καθ. Ουράνιου Μ. Ιωαννίδη
στις 4 Απριλίου, και το Μαθητικό Συνέδριο
«Πιέρ ντε Κουμπερτέν» στις 6 Απριλίου.

Λειτουργία ΚΟΕ
Κατά τη συνεδρία έγινε δεκτή εισήγηση
για διαμόρφωση κανονισμών λειτουρ-
γίας του Εκτελεστικού Συμβουλίου,
και εγκρίθηκε να εφαρμοστούν κανο-
νισμοί λειτουργίας του προσωπικού,

ύστερα από μελέτη εξειδικευμένου
γραφείου.

Έγινε επίσης εισήγηση για το πλάνο
του χορηγικού προγράμματος που θα
αναλάβει η επιτροπή Μάρκετινγκ, και
εγκρίθηκε η διαδικασία που θα διέπει
την προκήρυξη και κατακύρωση προ-
σφορών. Οι υποεπιτροπές της ΚΟΕ, θα
ονομάζονται «Ομάδες Εργασίας», θα
είναι ολιγομελείς, και αποφασίστηκε να
λειτουργήσουν άμεσα αυτές των Προ-

σφορών, Προσωπικού και Προβολής &
Μάρκετινγκ. Όσον αφορά άλλα θέματα
που ενδέχεται να προκύπτουν θα τα επι-
λαμβάνονται Ad Hoc επιτροπές.

Αποφασίστηκε επίσης να μελετηθεί η
εισήγηση και οι οδηγίες της Διεθνούς
Ολυμπιακής Επιτροπής για εφαρμογή
επιχειρηματικού σχεδίου δράσης της ΚΟΕ
μεσοπρόθεσμης διάρκειας.

Διεθνής εκπροσώπηση
Στον τομέα της διεθνούς εκπροσώπησης,
αποφασίστηκε η συμμετοχή στο «Olym-
pic Marketing Seminar» που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Ντουμπάι από 3-5 Μαΐ-
ου, στο οποίο την ΚΟΕ θα εκπροσωπήσει
ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Χρυσοστόμου.

Η ΚΟΕ θα εκπροσωπηθεί, επίσης,
στη Σύνοδο της Διεθνούς Ολυμπιακής
Ακαδημίας για Μέλη Ολυμπιακών Επι-
τροπών που θα πραγματοποιηθεί στην
Ολυμπία από 7-12 Μαΐου, από το Μέλος
του Εκτελεστικού Συμβουλίου Γιώργο
Παπαγεωργίου.

Η ΚΟΕ αποφάσισε να τιμήσει τον Ρο-
μάν Σταρίκοβιτς, οποίος συμμετείχε και
τερμάτισε στο φετινό Ράλι Ντακάρ με την
κυπριακή σημαία. Ο Ρωσικής καταγωγής
οδηγός, είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου
και έχει αποκτήσει την Κυπριακή υπη-
κοότητα.

Με δεύτερη νίκη 0-3 επί του ΘΟΙ Αυ-
γόρου αυτή τη φορά στην Τεχνική Σχολή
του Αυγόρου, η Ανόρθωση πέρασε στον
μεγάλο τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ
Γυναικών Α' Κατηγορίας και αναμένει
αντίπαλο. Αυτός θα προκύψει από τον
δεύτερο επαναληπτικό ημιτελικό μεταξύ
Ολυμπιάδα Ν. - Sabbianco Απόλλων
που θα διεξαχθεί απόψε στις  21:15 στο
Στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευ-
θερία.  

Η «Μεγάλη Κυρία» «καθάρισε» εύ-
κολα τον ημιτελικό εξασφαλίζοντας την
πρόκριση στα δυο πρώτα σετ, όταν προ-
ηγήθηκε 0-2. Στο τρίτο σετ έκανε αισθητή
την παρουσία του το ΘΟΙ.

H Aνόρθωση συνέχισε από εκεί που
σταμάτησε στον πρώτο ημιτελικό και

κυριάρχησε πλήρως στα πρώτα δυο σετ.
Οι παίκτριες του Αλ. Μπόσκοβιτς ήταν
πάρα πολύ σοβαρές και κέρδισαν τα
δυο πρώτα σετ με 15-25 και 16-25 με

συνέπεια να προκριθούν άνετα στον με-
γάλο τελικό του Κυπέλλου ΟΠΑΠ Γυ-
ναικών σε συνδυασμό με το 3-0 του
πρώτου αγώνα. Το ΘΟΙ δεν μπόρεσε

να παίξει το βόλεϊ των δυνατοτήτων του
και έχασε την πρόκριση σχετικά νωρίς.

Στο τρίτο σετ οι Αυγορίτισσες χωρίς
το άγχος ξεδίπλωσαν τις αρετές τους,
αλλά η Ανόρθωσις πιο ποιοτική κατάφερε
να πάρει το σετ με 23-25 και να φύγει
με τη νίκη. 

Σετ: 0-3 15-25, 16-25, 23-25
ΘΟΙ ΑΥΓΟΡΟΥ: Χαραλάμπους, Όθωνος,
Κωνσταντίνου, Παπαδοπούλου, Μιχαήλ,
Χρίστου - Λίμπερο: Kούτα. - Αλλαγές:
Tζιανουδάκη, Χρυσάνθου.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κακουρή, Μπρατούνχινα,
Σταυρινίδου, Μ. Κολοκοτρώνη, Βούκο-
βιτς, Παπαγεωργίου - Λίμπερο: Δαυίδ.
- Αλλαγές: Eλ. Κολοκοτρώνη, Κόρντουν.

Πρόκριση στον τελικό για την Ανόρθωση
Πέτυχε δεύτερη νίκη στον επαναληπτικό ημιτελικό 0-3 επί του ΘΟΙ Αυγόρου
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ΚωστΗσ�στΑυρινιδΗσ

Η νέα κακή εμφάνιση στο ΓΣΠ δρομο-
λόγησε εξελίξεις στην ΑΕΛ. Τις πρώτες
πρωινές ώρες αναμενόταν να φθάσει
στην Κύπρο, ο Πορτογάλος τεχνικός
Μπρούνο Μπαλταζάρ, για να έχει τελικές
επαφές με τη διοίκηση της λεμεσιανής
ομάδας και αν όλα πάνε καλά να αναλάβει
τις τύχες της ομάδας μέχρι το τέλος της
περιόδου. Ο 39χρόνος τεχνικός είχε
βρεθεί στην Κύπρο πριν από το λεμεσιανό
ντέρμπι, είχε κάποιες επαφές με τη διοί-
κηση, όμως, η καλή παρουσία της ΑΕΛ
ναυάγησε τη συνεργασία των δύο πλευ-
ρών. Τώρα, όμως, η κακή παρουσία των
κιτρίνων τη Δευτέρα, ανάγκασε τη διοί-
κηση να κάνει νέες σκέψεις και να απο-
φασίσει να φέρει στην Κύπρο τον κ.
Μπαλταζάρ. 

Η διακοπή του πρωταθλήματος είναι
θετική εξέλιξη, αφού αν επιτευχθεί συμ-
φωνία, θα δώσει την ευκαιρία στον Πορ-
τογάλο τεχνικό να δουλέψει με τους παί-
κτες του και να τους προετοιμάσει για
τις δύσκολες εξόδους του Απριλίου. Η
ΑΕΛ στην επόμενη αγωνιστική θα πάει
στη Λάρνακα, για να αντιμετωπίσει την
Ανόρθωση σε ένα παιγνίδι, στο οποίο
νέα απώλεια βαθμών θα είναι καταδι-
καστική για τη λεμεσιανή ομάδα. Στις 5
του επόμενου μήνα, θα αντιμετωπίσει
τον ΑΠΟΕΛ στη Λευκωσία στον πρώτο

προημιτελικό του κυπέλλου, και θα πρέ-
πει να παρουσιαστεί πολύ αλλαγμένη
σε σχέση με προχθές, για να πάρει θετικό
αποτέλεσμα. 

Άλλη εξέλιξη που ενδεχομένως φω-
τογραφίζει το τι θα συμβεί είναι και η από-
φαση του Διονύση Διονυσίου να ακυρώσει

τη χθεσινή προγραμματισμένη προπόνηση
της ομάδας, παραχωρώντας ρεπό στους
ποδοσφαιριστές. Ο αντικαταστάτης του κ.
Χριστοδούλου στον πάγκο της ΑΕΛ είχε
χθες το μεσημέρι συνάντηση με τους δι-
οικούντες της ΑΕΛ και ενημερώθηκε για
τις αποφάσεις και τις εξελίξεις. Είναι πολύ

πιθανόν ο κ. Διονυσίου να αποτελέσει
παρελθόν, αφού θυμίζουμε ότι πολύ πρό-
σφατα η ΑΕΛ ανακοίνωσε την πρόσληψη
του Αλέξη Γαρπόζη στο πόστο του βοηθού
προπονητή, ενώ υπάρχει στο τιμ ως βοηθός
και αναλυτής ο υπεύθυνος των ακαδημιών
Χρήστος Παντελή. 

Σε ελεύθερη πτώση
Αγωνιστικά, η ΑΕΛ έδειξε στη Λευκωσία
ότι συνεχίζει να βρίσκεται σε ελεύθερη
πτώση τον τελευταίο 1,5 μήνα με αποτέ-
λεσμα να κατρακυλήσει στη βαθμολογία.
Από τη 2η θέση και το -3 από την κορυφή
μετά από έξι αγώνες χωρίς νίκη (2 ισο-
παλίες, 4 ήττες) είναι πλέον στην 5η
θέση και στο -16 από την πρώτη θέση.
Το πρωτάθλημα δεν αποτελούσε στόχο
της ΑΕΛ φέτος, όμως, η εικόνα της ομάδας
είναι κακή. Στο ΓΣΠ η λεμεσιανή ομάδα
παρουσιάστηκε πολύ φοβισμένη, χωρίς
πάθος, είχε σαν στόχο μόνο να αμυνθεί
και μόλις δέχθηκε το πρώτο γκολ κα-
τέρρευσε. Ούτε αμυντικά πήγε καλά,
ενώ επιθετικά δεν δημιούργησε ούτε
μια ευκαιρία. 

Η ΑΕΛ ακόμα δεν έχει χάσει το τρένο
της Ευρώπης στο πρωτάθλημα, ενώ έχει
τις διπλές αναμετρήσεις με τον ΑΠΟΕΛ
για το κύπελλο που κακά τα ψέματα είναι
και ο μεγάλος στόχος πλέον για τους κί-
τρινους. Για να μη χαθεί η χρονιά θα
πρέπει η λεμεσιανή ομάδα να βρει τον
τρόπο να ανεβάσει στροφές άμεσα και
να δείξει καλό πρόσωπο από τον επόμενο
αγώνα με την Ανόρθωση στη Λάρνακα.
Αυτήν τη στιγμή είναι στο -7 από την 3η
θέση (κανείς δεν γνωρίζει αν η 4η θα
είναι προνομιούχος) και για να μπορέσει
να μαζέψει τη διαφορά θα πρέπει να βρει
το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο που
έχασε το τελευταίο δίμηνο. 

Δρομολογούνται άμεσα εξελίξεις

ΑΠΟΕΛ
Πολύβιος�Αλεξάνδρου

Ούτε η κούραση από τις συνεχόμενες
αγωνιστικές υποχρεώσεις, ούτε τα προ-
βλήματα τραυματισμών σε καίριες θέσεις,
όπως του Βινίσιους, του Εφραίμ και του
Αστίθ, φαίνεται να πτοούν τον ΑΠΟΕΛ.
Οι «γαλαζοκίτρινοι» προερχόμενοι από
τον αγώνα στο Βέλγιο την περασμένη
Πέμπτη, κέρδισαν με όλη τους την άνεση
την ΑΕΛ, με τον Τόμας Κρίστιανσεν από
τα μισά του δεύτερου 45λεπτου να κάνει
συντήρηση δυνάμεων. Οι γαλαζοκίτρινοι
θα έλεγε κανείς ότι βρίσκονται στην κα-
λύτερή τους φάση, αφού πέραν της
νίκης, η 21η φετινή στο πρωτάθλημα,
άνοιξαν την ψαλίδα από τη δεύτερη
θέση στους επτά βαθμούς, σε ένα καίριο
σημείο του φετινού μαραθωνίου. Πλέον,
η διακοπή δίνει την ευκαιρία σε όλους
να πάρουν τις απαραίτητες «ανάσες»,
που τόσο πολύ έχουν ανάγκη από τις
συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις
σε Κύπρο και Ευρώπη. Το πιο σημαντικό,
όμως, είναι το γεγονός ότι ο ΑΠΟΕΛ με
την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα
πάει στην «ΑΕΚ ARENA» με την ψυχο-
λογία υπέρ του και την πίεση να βρίσκεται
στην ομάδα της Λάρνακας. Γιατί, όπως
έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα, εύκολα
μπορεί να αντιληφθεί κανείς ποια θα
είναι η κατάσταση, αν ο ΑΠΟΕΛ κατα-
φέρε να φύγει με τους τρεις βαθμούς
από τη Λάρνακα, 

Χθες έγινε αποθεραπεία στον Αρ-
χάγγελο, όπου έλειπαν οι διεθνείς
Μερκής, Αρτυματάς, Αλεξάνδρου,
Γιαννιώτας και Γιαμπερέ. Σύμφωνα
με την επίσημη ενημέρωση, ο Νικόλας
Ιωάννου μετά από κτύπημα στον τε-
τρακέφαλο στον προχθεσινό αγώνα,
υπέστει θλάση Α’ βαθμού, ενώ μέρος
του κανονικού προγράμματος έκανε
ο Αστίθ. Όπως είναι φυσιολογικό, το
πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας θα
διαμορφωθεί αναλόγως, έτσι ώστε

μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, άπαν-
τες να έχουν γεμάτες τις μπαταρίες
ενόψει της τελικής ευθείας σε πρω-
τάθλημα και κύπελλο.

Αναμένοντας το ραντεβού…
Όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο
για το έργο που επιτελεί ο Τόμας Κρί-
στιανσεν στον Αρχάγγελο, κάτι που
αποτυπώνεται και στην πορεία της ομά-
δας. Δεν είναι κρυφό, άλλωστε, ότι οι
δύο πλευρές, έχουν εκφράσει την πρό-
θεσηή τους να συνεχίσουν τη συνερ-

γασία τους, αφού αμφότερες παρου-
σιάζονται ικανοποιημένες. Η λογική
λέει ότι η περίοδος της διακοπής προ-
σφέρεται, έτσι ώστε να γίνουν κάποιες
συζητήσεις και γιατί όχι να καταλήξουν
οι δύο πλευρές σε συμφωνία. Υπό τις
οδηγίες του Δανού τεχνικού, ο ΑΠΟΕΛ
κατάφερε να φτάσει μέχρι τη φάση των
«16» στο Γιουρόπα Λιγκ, οκτώ αγωνι-
στικές πριν από το φινάλε του πρωτα-
θλήματος να είναι στο +7, ενώ βρίσκεται
στην προημιτελική φάση του κυπέλλου.
Ο Τόμας Κρίστιανσεν έχει κερδίσει

τους πάντες με τη στάση του, ακόμα
και τους πιο απαιτητικούς οπαδούς της
ομάδας. Έχει δώσει χρόνο συμμετοχής
σχεδόν σε όλους τους ποδοσφαιριστές
που έχει στη διάθεσή του, ενώ έχει
«κερδίσει» τον Νικόλα Ιωάννου, έναν
ποδοσφαιριστή που υπόσχεται πλούσια
καριέρα και που αν συνεχίσει με το
ίδιο τέμπο,  δεν αποκλείεται να αποφέρει
αρκετό χρήμα στα ταμεία της ομάδας!
Όλα τα πιο πάνω μετρούν στα θετικά
του Τόμας Κρίστιανσεν και πλέον όλοι
αναμένουν τις εξελίξεις. 

Αναμενόταν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κύπρο ο Μπρούνο Μπαλταζάρ, ο οποίος είναι το φαβορί για τον πάγκο της ομάδας

Σαν τρένο χωρίς σταματημό!
Μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ, έφτασε η ώρα για τις απαραίτητες «ανάσες», τη στιγμή που ζυγώνει 
το ραντεβού διοίκησης-Κρίστιανσεν με ορίζοντα την ανανέωση της συνεργασίας τους   
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Γιάννης Παπαϊωάννου 

Στην Ανόρθωση δεν υπάρχει πανικός
για την αγωνιστική πτώση της ομάδας
στις τελευταίες αγωνιστικές, όμως σε
καμία περίπτωση δεν θέλουν να χαλάσουν
ό,τι έκτισαν μέχρι τώρα. Η επιδίωξη είναι
η ομάδα να επανέλθει στις επιτυχίες στον
αγώνα με την ΑΕΛ στο «Αντώνης Πα-
παδόπουλος», με την επανέναρξη του
πρωταθλήματος. Το σημαντικό είναι η
ομάδα, μέσα από την παρουσία της, να
βγάζει πάθος και αποφασιστικότητα. Στοι-
χεία που θα είναι απαραίτητα στη συνέχεια,
στον θεσμό του Κυπέλλου. Θέλουν δυ-
ναμική ενόψει των υποχρεώσεων στο
Κύπελλο. Οι ποδοσφαιριστές μέσα στις
επιτυχίες θα μπορούν να αγωνίζονται
με ανεβασμένη την ψυχολογία και με
αυτοπεποίθηση. Παράλληλα στην Ανόρ-
θωση αναγνωρίζουν ότι δεν είναι και
τόσο εύκολο όταν δεν υπάρχει στόχος να
δίνουν το 100% οι ποδοσφαιριστές, όμως
μεγάλο κίνητρο είναι να ικανοποιούν
τον κόσμο, οι οποίοι τους ανάγκασαν με
την παρουσία τους να επιστρέψουν ξανά
δυναμικά στο γήπεδο. Όπως και να έχουν
τα δεδομένα, σε αυτές τις μέρες τις δια-
κοπής του πρωταθλήματος θα γίνει προ-
σπάθεια για ανασύνταξη και να επιστρέψει
ξανά ο ενθουσιασμός. Υπάρχει πίστη και
αισιοδοξία ότι οι ποδοσφαιριστές θα
βρουν ξανά το καλό τους αγωνιστικό
πρόσωπο. Έτσι η νίκη στον αγώνα με
την ΑΕΛ θεωρείται επιτακτική. Ο Ρόνι
Λέβι θα προσπαθήσει τις επόμενες μέρες
να ετοιμάσει την ομάδα τόσο αγωνιστικά
όσο και ψυχολογικά. 

Στον αγωνιστικό τομέα, Αγκιλάρ, Οι-
κονομίδης και Ολιβέιρα έμειναν εκτός
κανονικού προγράμματος και στη χθε-
σινή προπόνηση. Οι υπόλοιποι ποδο-
σφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά.
Φυσικά υπάρχουν αρκετές μέρες, ακόμη
και έτσι όλα μπορούν να αλλάξουν. 

Τρέχει ο προγραμματισμός 
Παράλληλα με τις αγωνιστικές υποχρε-
ώσεις στην Ανόρθωση τρέχει και ο προ-
γραμματισμός. Όπως επιβεβαιώνουν
και επίσημα πλέον στην Ανόρθωση γί-
νονται διάφορες σκέψεις από τη διοίκηση
και τον προπονητή, προκειμένου να
αποκτηθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές.
Όλα δείχνουν ότι έχουν εντοπιστεί κά-
ποιοι, με τη σύμφωνη γνώμη φυσικά
και της τεχνικής ηγεσίας. Την κατάλληλη
στιγμή θα γίνουν και οι κινήσεις. Το σί-
γουρο είναι ότι στην Ανόρθωση θα γίνει
μεγάλη προσπάθεια ενόψει της νέας
αγωνιστικής περιόδου να αλλάξουν αρ-
κετά, με σύγκριση το τι γινόταν τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Η επιδίωξη είναι η
ομάδα να ολοκληρώσει με επιτυχία τον
προγραμματισμό, στην ώρα του και με
ποδοσφαιριστές που θα ανεβάσουν το
επίπεδο. Η διοίκηση Ανδρέα Παντελή
έχει δυο μεγάλους στόχους. Πρώτο, η
ομάδα να φτάσει στην κατάκτηση του
Κυπέλλου, να εξασφαλίσει την έξοδό
της στην Ευρώπη και παράλληλα η
ομάδα στη νέα αγωνιστική περίοδο να
βρει ξανά την ταυτότητά της και φυσικά
την τεράστια δυναμική που έχει σαν
σύλλογος. Από τη στιγμή που ήδη ξεκί-
νησαν οι σκέψεις και έχουν εντοπιστεί
κάποιοι ποδοσφαιριστές, αποδεικνύεται
η θέληση που υπάρχει. 

Θέλουν δυναμική ενόψει Κυπέλλου 
Τρέχει και ο προγραμματισμός και ήδη άρχισαν οι σκέψεις 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

Βασίλης Τσιρόπουλος

Μετά από κάποιους μήνες και συγκε-
κριμένα από τις 13 Νοεμβρίου 2016,
όταν η Εθνική μας είχε νικήσει το Γι-
βραλτάρ στο ΓΣΠ με 3-1, το αντιπροσω-
πευτικό μας συγκρότημα μπαίνει ξανά
σήμερα στο γήπεδο για μια φιλική συ-
νάντηση με το Καζακαστάν, συνάντηση
ετοιμότητας καλύτερα ενόψει του επί-
σημου αγώνα του Σαββάτου με την
Εσθονία στο ΓΣΠ στις 19.00

Η σημερινή συνάντηση, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο Αντ. Παπαδόπουλος
στις 18:00, είναι μιας πρώτης τάξεως ευ-
καιρία για τον προπονητή της Εθνικής
μας ομάδας Χριστάκη Χριστοφόρου πρώ-
τον να διαπιστώσει τον βαθμό ετοιμότητας
των διεθνών και δεύτερον να δώσει χρόνο
συμμετοχής σε κάποιους ποδοσφαιριστές
που ώς τώρα δεν είχαν πολύ χρόνο. «Για
το παιχνίδι με το Καζακστάν όλοι οι παίκτες
προπονήθηκαν κανονικά. Θα δώσουμε
χρόνο σε νέους παίκτες, για να δούμε σε
ποια κατάσταση βρίσκονται ενόψει Εσθο-
νίας. Προσπαθούμε να ανεβάσουμε το
επίπεδο. Θέλουμε κόσμο δίπλα μας για
να φθάσουμε το ποθητό αποτέλεσμα»,
ανέφερε ο Χριστάκης Χριστοφόρου.

Η προετοιμασία της Εθνικής μας ομά-
δας ολοκληρώθηκε χθες με ένα απρό-
οπτο. Συγκεκριμένα, ο Νικόλας Ιωάννου
δέχθηκε κτύπημα στον αγώνα του ΑΠΟ-
ΕΛ με την ΑΕΛ με αποτέλεσμα να υποστεί
θλάση α' βαθμού. Εξετάστηκε από την
ιατρική ομάδα της Εθνικής και έχει απο-
κλειστεί τόσο από τον σημερινό αγώνα,
όσο και από τον αγώνα του Σαββάτου
με την Εσθονία. Κάποιο άλλο πρόβλημα
τραυματισμού δεν έχει προκύψει με τον
Χριστάκη Χριστοφόρου να αναμένεται

πως θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε
όλους τους ποδοσφαιριστές. Στην απο-
στολή της ομάδας βρίσκονται οι: Ηλίας
Χαραλάμπους, Αντώνης Γιωργαλλίδης,
Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Νέστωρ
Μυτίδης, Βίνσεντ Λαμπάν, Ανδρέας Κυ-
ριάκου, Γιώργος Μερκής, Νεκτάριος
Αλεξάνδρου, Κωστάκης Αρτυματάς, Χα-
ράλαμπος Κυριάκου, Μάριος Στυλιανού,
Νεόφυτος Μιχαήλ, Νίκος Εγγλέζου,
Κωνσταντίνος Παναγή, Δημήτρης Χρι-

στοφή, Φάνος Κατελάρης, Ανδρέας Πα-
ναγιώτου, Ονησίφορος Ρουσιάς, Ρενάτο
Μαρκάσα, Ανδρέας Αβραάμ, Γρηγόρης
Κάστανος, Κωνσταντίνος Λαΐφης, Αν-
δρέας Μακρής, Βαλεντίνος Σιέλης.

Χαραλαμπίδης: «Είμαστε ομάδα»
Στη χθεσινή διάσκεψη Τύπου παρών
έδωσαν, τονίζοντας ότι το μυαλό όλων
είναι στον αγώνα με την Εσθονία. «Υπάρχει
αρκετό ταλέντο στην Εθνική ομάδα. Στο

παιχνίδι του Σαββάτου οι τρεις βαθμοί
είναι ο στόχος. Κερδίζοντας την Εσθονία
και το καλοκαίρι το Γιβραλτάρ τότε είναι
ευκαιρία να ανέβουμε βαθμολογικά και
όχι μόνο. Θέλουμε τον κόσμο να μας στη-
ρίξει. Εμείς είμαστε ομάδα πάνω απ' όλα».

Μακρής: «Να έρθει ο κόσμος»
Από την πλευρά των διεθνών, ο Ανδρέας
Μακρής απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο
να έρθει τόσο στον σημερινό αγώνα όσο

και το Σάββατο. «Καλή ευκαιρία με Κα-
ζακστάν να δούμε πού βρισκόμαστε ενό-
ψει του αγώνα του Σαββάτου. Καλή ευ-
καιτία για τον κόσμο, κυρίως της Λάρ-
νακας, να έρθει στο γήπεδο. Ο καθένας
θέλει να δει την Εθνική μετά από καιρό.
Θέλουμε να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά
γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι θα βγει ένα
πολύ καλό αποτέλεσμα. Ο κόσμος πι-
στεύω ότι θα βοηθήσει αυτήν την προ-
σπάθεια».

Καζακστάν με το μυαλό στην Εσθονία
Η Εθνική μας ομάδα δίνει σήμερα στις 18:00 φιλικό αγώνα προετοιμασίας στο «Αντ. Παπαδόπουλος» 
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ΑΠΟΛΛΩΝ

Κωστής�Σταυρινίδης

Αφού ηρέμησαν από το χιτσκοκικό τρί-
ποντο που πήραν το Σάββατο, στον Απόλ-
λωνα άρχισαν να σκέφτονται τη διπλή
έξοδο που τους περιμένει μετά τη διακοπή.
Αρχικά στο ΓΣΠ με την Ομόνοια και στη
συνέχεια στο «Παπαδόπουλος» με την
Ανόρθωση. Δυο παιγνίδια με πολύ με-
γάλο βαθμό δυσκολίας, όμως, είναι δυο
παιγνίδια, στα οποία επιβάλλεται η ομάδα
του Σωφρόνη Αυγουστή να πάρει έξι
βαθμούς. Αν το καταφέρει αυτό, θα υπο-
δεχθεί στο Τσίρειο τον ΑΠΟΕΛ με εντελώς
διαφορετική ψυχολογία και με αυτοπε-
ποίθηση στο φουλ. Φυσικά ο Σωφρόνης
Αυγουστή δεν επιτρέπει σε κανένα στο
Κολόσσι να κάνει υπολογισμούς και μα-
θηματικές πράξεις. Το μόνο που τον απα-
σχολεί είναι το επόμενο παιγνίδι που
είναι με την Ομόνοια. Μπορεί να την
κέρδισε τρεις φορές φέτος ο Απόλλωνας,
όμως, ο επερχόμενος αγώνας είναι εντε-
λώς διαφορετικός. Και αυτό γιατί απέναντί
του θα έχει μια ομάδα που με τον Ιωακείμ
στον πάγκο δείχνει σημάδια ανασύνταξης,
και ενδεχομένως μια ομάδα που θα θέλει
τη ρεβάνς για τον αποκλεισμό της από το
κύπελλο. Γι' αυτό και η προετοιμασία θα
γίνει με γνώμονα ότι οι κυανόλευκοι θα
βρουν μπροστά τους ένα πολύ υψηλό
εμπόδιο, το οποίο θα πρέπει να υπερ-
πηδήσουν, αν θέλουν να συνεχίσουν τη
διεκδίκηση του πρωταθλήματος. 

Ο τεχνικός του Απόλλωνα λίγο πολύ
γνωρίζει τα αγωνιστικά δεδομένα για
τον επόμενο αγώνα. Οι Ρομπέρζ και Σε-
μέδο είναι εκτός, αφού είναι τιμωρημένοι,
ενώ θα απουσιάσουν οι τραυματίες Αγ-
γελή και Μακρίδης. Ο Γκόμες έχει επι-
στρέψει και θα είναι στη διάθεση του
προπονητή του, δημιουργώντας του ευ-
χάριστο πονοκέφαλο, αφού ο Βασιλείου
διανύει περίοδο φόρμας και δύσκολα
θα εκτοπιστεί από το αρχικό σχήμα. Έτσι
το μόνο ερώτημα είναι αν ο Μάγκλιτσα
θα προλάβει το παιγνίδι ή όχι. Ήδη ο

Κροάτης επιθετικός του Απόλλωνα έχει
συμπληρώσει τρεις εβδομάδες εκτός
δράσης και στον αγώνα με την Ομόνοια
θα φθάσει τις πέντε. Η αρχική εκτίμηση
όταν τραυματίστηκε ήταν για απουσία
από 3 ώς 6 εβδομάδες. Και με δεδομένο
ότι η θεραπεία του εξελισσόταν καλύτερα
του αναμενομένου, είναι πολύ πιθανόν
να επιστρέψει στη διάθεση του προπονητή
του στην αναμέτρηση της Λευκωσίας. 

Ο Γκίε στο νήμα
Το ότι ο Αμπραχάμ Γκίε αναδείχθηκε
σε MVP του Απόλλωνα στο νικηφόρο
παιγνίδι με την ΑΕΚ δεν προκάλεσε
καμία έκπληξη, αφού ήταν ο άνθρωπος
της τελευταίας στιγμής, ο σκόρερ του
χρυσού γκολ που χάρισε στη λεμεσιανή
ομάδα μια τεράστια νίκη  που την κράτησε
ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου.  Η ανά-
δειξη του Ιβοριανού επιθετικού ως του

πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του Απόλ-
λωνα έγινε μετά από ψηφοφορία, η οποία
διενεργήθηκε ανάμεσα στους εκπρο-
σώπους των Μ.Μ.Ε, οι οποίοι επιμε-
λούνται καθημερινά το ρεπορτάζ της λε-
μεσιανής ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι
στον Απόλλωνα περίμεναν πώς και πώς
την επιστροφή του Άμπραχαμ Γκίε στη
δράση και φυσικά στα γκολ. Όλοι ελπί-
ζουν ότι η αρχή που έγινε το περασμένο

Σάββατο θα έχει και συνέχεια και έτσι ο
3G θα αποτελέσει ακόμα έναν μεγάλο
όπλο για τον προπονητή του. Ο Γκίε
κέρδισε στο νήμα τον Σέρτζιο, ο οποίος
είχε επίσης τεράστια συμβολή στο τρί-
ποντο με τις δύο ασίστ που μοίρασε στο
τέλος και χάρισαν τη νίκη στον Απόλλωνα.
Για αρκετούς και ο Πορτογάλος μπακ
άξιζε να αναδειχθεί σε mvp της αναμέ-
τρησης. 

ΟΜΟΝΟΙΑ

Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Οκτώ αγωνιστικές πριν από το τέλος και
η Ομόνοια ανέβηκε ένα σκαλί παραπάνω
στη βαθμολογία. Η 4η θέση δεν εξασφα-
λίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά είναι
σήμερα η πιο ρεαλιστική προϋπόθεση
για συμμετοχή στο Γιουρόπα Λιγκ. Η 3η
θέση δεν είναι απαγορευτική, αλλά υπάρ-
χει μία σεβαστή διαφορά των πέντε βαθ-
μών και δεν είναι τόσο εύκολο να καλυ-
φθεί. Αυτό που οφείλει, λοιπόν, να κάνει
η Ομόνοια είναι το... κομμάτι της, όσο
εξαρτάται από αυτήν. Να κοιτάει προς τα
πάνω και την ίδια ώρα να έχει και έγνοια
στην πλάτη της. Η έξοδος στην Ευρώπη
είναι ένα μεγάλο κίνητρο για όλους τους
παίκτες, αλλά κίνητρο είναι και ο κάθε
αγώνας ξεχωριστά, ανεξάρτητα της τελικής
κατάληξης της χρονιάς. Αφορά αρκετούς
από το ρόστερ. Πολλοί έχουν πολλά να
αποδείξουν. Άλλοι έχουν συμβόλαια που
ολοκληρώνονται, άλλοι που έχουν διάρ-
κεια άλλον έναν χρόνο, αλλά δεν σημαίνει
ότι θα μείνουν ντε και καλά, αν δεν έχουν
πείσει. Σε ορισμένες θέσεις, οι παρόντες
πρέπει να αποδείξουν ότι πιθανό να μη
χρειαστεί περαιτέρω ενίσχυση ή άφιξη
παίκτη 11άδας. Όλα αυτά ισχύουν όποιος
και αν είναι ο επόμενος προπονητής,
αφού ακόμη και αν η Ομόνοια εξαντλήσει
όλα της τα περιθώρια (μέσα Απριλίου)

για απόφαση, το «νέο αφεντικό» θα έχει
την ευκαιρία να δει το υλικό και να το
αξιολογήσει. Αξιολόγηση που γίνεται πιο
εύκολα με τη δράση. Αυτό δεν σημαίνει

ότι το καλοκαίρι θα γίνουν πολλές αλλαγές
στο ρόστερ. Όμως υπάρχει ανάγκη για
συγκεκριμένα κομμάτια, αλλά και ανάγκη
για ισορροπία και βάθος. Κάτι που δεν

υπάρχει φέτος. Οπότε είναι αρκετοί παί-
κτες που θα χρειαστεί να δείξουν αν θα
είναι μέρος του παζλ η ποιο κομμάτι θα
αποτελέσουν. 

Από... εβδομάδας
Η διακοπή έχει, όπως έχουμε γράψει τις
τελευταίες μέρες, τα θετικά της. Άρνασον
και Κωνσταντινίδης κερδίζουν δύο εβδο-
μάδες και επιστρέφουν με την επανέναρξη.
Ο Ιωακείμ αναμένει τον Ισλανδό πώς
και πώς, ώστε να μπει τέλος στις συνεχό-
μενες λύσεις ανάγκης δίπλα στον Βύντρα.
Ο Κωνσταντινίδης έχει από την άλλη τε-
ράστιο ανταγωνισμό. Φιλιώτης και Δη-
μητρίου έκαναν πολύ καλή δουλειά στη
θέση του δεξιού μπακ το τελευταίο διά-
στημα. Κατά τα άλλα, ο Ιωακείμ θα ανα-
μένει τους διεθνείς να επιστρέψουν από
Δευτέρας, για να κάνει κανονικές προ-
πονήσεις και σχεδιασμό. Ο Απόλλωνας
είναι ο επόμενος αντίπαλος και υπάρχει
ένα σπουδαίο δείγμα γραφής από τη φε-
τινή χρονιά. Δύο αγώνες πρωταθλήματος
και δύο κυπέλλου, όπου η Ομόνοια δέ-
χτηκε τρεις ήττες και έφερε μία ισοπαλία.
Τέσσερεις αγώνες στους οποίους η Ομό-
νοια έμεινε πίσω στο σκορ, τις τρεις φορές
μάλιστα με δύο γκολ διαφορά. Σύμπτωση
που επαναλαμβάνεται, παύει να είναι
σύμπτωση. Ήταν αποτέλεσμα κακής στρα-
τηγικής και λαθών. Ο Ιωακείμ έχει, λοιπόν,
το παράδειγμα προς αποφυγή, για να
είναι η Ομόνοια πιο ανταγωνιστική και
ουσιώδης απέναντι στην ομάδα της Λε-
μεσού. Για να βάλει τέλος στο αρνητικό
σερί, που μεταφράζεται σε 6 αγώνες
χωρίς νίκη (αν συμπεριλάβουμε τον τε-
λευταίο περσινό αγώνα πρωταθλήματος
και τον τελικό κυπέλλου).    

Είναι πολλά τα κίνητρα για πολλούς 
Ανεξάρτητα με έξοδο ή όχι στην Ευρώπη, κάθε αγώνας είναι σημαντικός για τους ποδοσφαιριστές

Ούτε υπολογισμοί, ούτε «ποντάρισμα» στο πριν
Παιχνίδι με παιχνίδι το πάνε στον Απόλλωνα, στην ατζέντα η διαφορετική πλέον Ομόνοια
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Μπορεί να υπάρχει σημαντική διαφορά
επτά βαθμών από τη Δόξα Κατωκοπιάς,
όμως, στον Εθνικό δεν θέλουν σε καμία
περίπτωση να το διακινδυνεύσουν.
Στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά. Μια
νέα ήττα και μια νίκη της προσφυγικής
ομάδας, μπορεί να φέρει πίεση και

άγχος στη συνέχεια. Γι' αυτό στο συγ-
κρότημα της Άχνας, μετά την ήττα από
τη Νέα Σαλαμίνα που συνοδεύτηκε
με κακή εμφάνιση, θέλουν να επανέλ-
θουν άμεσα στις επιτυχίες και για να
γίνει αυτό θα πρέπει να αγωνιστούν
με σοβαρότητα. 

Η επιδίωξη με την επανέναρξη του
πρωταθλήματος στον αγώνα με τον Άρη
στη Λεμεσό, είναι η ομάδα να παρου-
σιάσει ξανά το καλό της αγωνιστικό πρό-

σωπο και να κάνει το διπλό. Δεν υπάρχει
άλλη επιλογή. Υπάρχουν αρκετές μέρες
ακόμη και θα γίνει προσπάθεια για ανα-
σύνταξη και η ομάδα να επανέλθει στις
επιτυχίες. Ήδη στάλθηκαν μηνύματα
στους ποδοσφαιριστές ότι θα πρέπει να
ανεβάσουν στροφές. Στον αγώνα με τον
Άρη ο Εθνικός θα πρέπει να δείξει ξανά
το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο και το
πάθος που είχε στη μεγαλύτερη διάρκεια
του πρωταθλήματος. 

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Έχασε μεγάλη ευκαιρία η Καρμιώτισσα,
για να αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα
στη μάχη της σωτηρίας. Η ομάδα του
Λιάσου Λουκά έφυγε ηττημένη την Κυ-
ριακή από το «Παπαδόπουλος» με απο-
τέλεσμα να μείνει η διαφορά από τη Δόξα
στους 7 βαθμούς. Και με δεδομένη την
εμφάνισή της τουλάχιστον μέχρι το 60,
ακόμα και η ισοπαλία θα τη χαλούσε.
Πόσω μάλλον η ήττα. Όταν σε ένα παιγνίδι,
έχει δύο δοκάρια, ένα χαμένο πέναλτι
και άλλες 3-4 μεγάλες ευκαιρίες τότε εύ-
κολα γίνεται αντιληπτό πόσο στεναχώρησε
τους πάντες η ήττα. Μοιραίος ο Μπάρμ-

παρο, αφού ήταν ο παίκτης που αστόχησε
στο πέναλτι, αλλά ήταν και αυτός που ση-
μάδεψε σε δύο περιπτώσεις τα δοκάρια
του Ερμή.  Και μπορεί να χάθηκε μια ευ-
καιρία, όμως, η Καρμιώτισσα έχει ενώπιόν
της μια άλλη ακόμα πιο μεγάλη. Αμέσως
μετά τη διακοπή, αντιμετωπίζει στη Λευ-
κωσία τη Δόξα σε έναν αγώνα, όπου αν
κερδίσει τελειώνει μια και καλή την υπό-
θεση παραμονή. Τρίποντο στο Μακάρειο
θα φέρει τη διαφορά των δύο ομάδων
στους 10 βαθμούς, ενώ θα της δώσει και
το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας, αφού
είναι η 3η νίκη της σε βάρος της Δόξας
τη φετινή περίοδο. Άρα δεν είναι υπερβολή
αν χαρακτηρίσουμε τον επερχόμενο αγώ-
να ως το σημαντικότερο παιγνίδι για τους
ροσονέρι στη σεζόν. 

Πρέπει να επανέλθει άμεσα 

ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Επόμενος άμεσος στόχος της ΑΕΚ
είναι να διαχειριστεί σωστά την απο-
γοήτευση που θεωρείται δεδομένο
ότι έχει κυριεύσει όλους στην ομάδα
της Λάρνακας. Δεν είναι εύκολο. Όμως
εδώ θα φανεί πόσα βήματα προόδου
έκανε η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Η
πίκρα, από την τελευταία κυρίως ήττα,
είναι μεγάλη. Το πρωτάθλημα δεν χά-
θηκε, όμως, στο Τσίρειο. Αν κέρδιζε,
θα έπαιρνε σίγουρα μια μεγάλη δυ-
ναμική και θα αντιμετώπιζε με δια-
φορετικά δεδομένα τον ΑΠΟΕΛ στην
επόμενη αγωνιστική. Με τη φετινή
της αστάθεια, όμως, μπορούσε άνετα
να έχανε στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» και όλα
να τέλειωναν εκεί, όσο σκληρό και ν'
ακούγεται, αυτή είναι η πραγματικό-
τητα. Η ΑΕΚ φέτος δεν ήταν σταθερή.
Έπαιξε κατά διαστήματα πολύ καλό
ποδόσφαιρο, είχε συνεχόμενες νίκες,
βελτιώθηκε σε αρκετούς τομείς, μάζεψε
περισσότερο κόσμο, έχει νέο γήπεδο,
έφτιαξε τα οικονομικά της ακόμη πε-
ρισσότερο, αλλά... Πάντα θα υπάρχουν
κάποια αλλά, που θα της κάνουν δύ-
σκολη την επίτευξη του στόχου της.
Πιο σημαντικό απ' όλα είναι η νοο-
τροπία. Φυσικά όπως ένα παιχνίδι τε-
λειώνει με το τελευταίο σφύριγμα, έτσι
και ένα πρωτάθλημα τελειώνει, όταν
κριθεί και μαθηματικά. Υπάρχουν
ακόμη οκτώ παιχνίδια, όμως με βάση
τα όσα είδαμε μέχρι στιγμής και το
πόσο σταθερή είναι η ομάδα του ΑΠΟ-
ΕΛ και με τη διαφορά στους εννέα
βαθμούς, αλλά και δύο από τον δεύ-
τερο, φαντάζει σχεδόν απίθανο η ΑΕΚ
να καταφέρει να προσπεράσει και
τους δύο. Η νοοτροπία, λοιπόν, είναι
που έφταιξε περισσότερο, εκτός από
την αστάθεια. Έτσι οι «κιτρινοπράσινοι»
για να μη χάσουν και τ' αβγά και το
καλάθι, πρέπει να διορθώσουν άμεσα

τα λάθη τους και να συγκεντρωθούν
στο επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να με-
τατρέψουν την απογοήτευση σε πείσμα
και πάθος, για να εξασφαλίσουν χωρίς
άγχος ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για την
ώρα δεν είναι σωστό να καταμεριστούν
ευθύνες και να αρχίσει η γκρίνια και
τα μουρμουρητά. Τώρα είναι που χρει-
άζεται συσπείρωση και οικογενειακό
κλίμα. Μόνο έτσι θα αλλάξουν όλα
και η νοοτροπία και ο χαρακτήρας
της ομάδας. Η ΑΕΚ τα τελευταία τρία
χρόνια έκανε μεγάλα βήματα προόδου
και βελτιώθηκε σε πολλούς τομείς.
Δεν είναι σωστό να συνεχιστούν οι
αυτοκαταστροφικές τάσεις και να γκρε-
μίσουν ό,τι έκτισαν με τόσο κόπο την
τελευταία τριετία. Υπάρχουν άτομα
ικανά και στη διοίκηση και στο τεχνικό
τιμ και στο ρόστερ, τα οποία πρέπει
να πάρουν τα πάνω τους και να πα-
ρασύρουν και τους υπόλοιπους να
σηκώσουν ψηλά τα κεφάλια. Σε δια-
φορετική περίπτωση η κατάσταση θα
γίνει μη αναστρέψιμη.

Οι λύσεις για τον
αντι - Τρισκόφσκι
Ο κορυφαίος παίκτης της φετινής πο-
ρείας της ΑΕΚ, ο Ιβάν Τρισκόφσκι, θα
είναι στην εξέδρα στα επόμενα τουλά-
χιστον δύο παιχνίδια, αφού με την
απευθείας κόκκινη κάρτα θα δεχθεί
και επιπλέον τιμωρία. Ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ
δεν έχει στο ρόστερ παίκτη με τα προ-
σόντα του Σκοπιανού, όμως οι λύσεις
υπάρχουν και είναι αρκετές. Με δια-
φορετικό στυλ παιχνιδιού, αλλά υπάρ-
χουν. Ο Ακοράν μπορεί να παίξει αυτόν
τον ρόλο με κάποιον άλλον να μετατο-
πίζεται στη θέση του, αφού ο Ισπανός
είναι βασικός. Ο Τέτε επίσης μπορεί
ν' αγωνιστεί πλάγια στην επίθεση μαζί
με τον Ακοράν και τον Φλοριάν στην
κορυφή. Ακόμη και ο Χαραλαμπίδης
μπορεί να δώσει λύσεις. Στο ρόστερ
είναι και οι νεοαποκτηθέντες Χέφελ
και Μαλόκου.

Διαχείριση της απογοήτευσης

Έχασε μεγάλη ευκαιρία
Περιμένει, όμως, με αγωνία 
τον «τελικό» με τη Δόξα 

Όχι στον καταμερισμό ευθυνών, ψηλά τα κεφάλια και αντίδραση στους επόμενους οκτώ τελικούς
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Μέσα στους
υποψηφίους και 
ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Όπως γίνεται πάντα σε ανάλογες περιπτώ-
σεις, η «προπονητολογία» έχει φουντώσει
για τα καλά στον Ολυμπιακό. Μάλιστα,
υπάρχει έντονη πλέον η αίσθηση πως η
διοίκηση επιχειρεί να λύσει τώρα το θέμα
αυτό και να μην το αφήσει για το τέλος της
σεζόν, παρ’ όλο που η αρχική σκέψη της
ήταν αυτή, δηλαδή να πορευθεί με υπη-
ρεσιακό προπονητή τον Βασίλη Βούζα ώς
το τέλος και τότε να ανακοινώσει τον νέο τε-
χνικό της ομάδας. Έτσι ώστε και να μην
αναλάβει ο νέος προπονητής σε εποχή
που δεν θα μπορέσει να επέμβει άμεσα,
αλλά και να μην κινδυνέψει να χρεωθεί
κάποια αποτυχημένα αποτελέσματα, για
τα οποία ελάχιστη ευθύνη θα έχει.

Να όμως που οι ίδιες οι καταστάσεις
αναγκάζουν τη διοίκηση να το «τρέξει»
αυτό το θέμα και ήδη οι άνθρωποι της
ομάδας βρίσκονται σε επαφή με συγκε-
κριμένους προπονητές. Τα ονόματα που
ακούγονται είναι πολλά (ακόμη και του
Ιβάν Γιοβάνοβιτς) και ανάμεσά τους αυτά
των Ισπανών Χουάντε Ράμος, Αϊτόρ Κα-
ράνκα και Μαρθελίνο Γκαρθία Τοράλ,
ωστόσο υπάρχει η πληροφορία πως στον
Ολυμπιακό έχουν αποφασίσει να μην κι-
νηθούν στην ιβηρική αγορά που κινήθηκαν
και τα προηγούμενα χρόνια (από το 2010
με Βαλβέρδε και μετά, όλοι οι προπονητές
ήταν Ισπανοί και Πορτογάλοι) και πως ο
βασικός στόχος τους έχει εντοπιστεί στη
Γαλλία, μια αγορά που γνωρίζει άριστα ο
Κριστιάν Καρεμπέ και διατηρεί σχέσεις
που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές
στην επίτευξη μιας συμφωνίας.

Έτσι, έρχονται στο προσκήνιο τα ονόματα
του 52χρονου Φιλίπ Μοντανιέ, που έφυγε
από τη Νότιγχαμ, και του Ρεμί Γκαρντ, με
θητεία σε Λιόν και Άστον Βίλα, και ειδικά
για τον δεύτερο υπάρχουν πληροφορίες
πως οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει αρ-
κετά και ίσως υπάρξουν άμεσες εξελίξεις,
με τον 51χρονο Γάλλο να έρχεται στην
Αθήνα, για να ολοκληρώσει τη συμφωνία.

Επιβεβαίωσε ο
Σβαϊνστάιγκερ   

Ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ επιβεβαίωσε
ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού, στο πρωτάθλημα
των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκεκριμένα
στους Σικάγο Φάιρ, καθώς δεν έχει κατα-
φέρει να κερδίσει θέση στην ενδεκάδα της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου,
έβλεπα πάντοτε ευκαιρίες, όπου ευχόμουν
ότι θα μπορούσα να ασκήσω επιρροή και
να βοηθήσω να δημιουργηθεί κάτι σπου-
δαίο. Η μετακίνησή μου στους Σικάγο Φάιρ
δεν διαφέρει. Έπειτα από τις συζητήσεις
μου με τους ιθύνοντες της ομάδας, έχω
πεισθεί από το όραμα και τη φιλοσοφία
του συλλόγου και θέλω κι εγώ να βοηθήσω
στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει»,
ανέφερε σχετικά ο 32χρονος μέσος.

Ο Γερμανός άσος περιμένει την έγκριση
της βίζας του, προκειμένου να ολοκληρώσει
τη μετακίνησή του στο Σικάγο. Ο Σβαϊν-
στάιγκερ, ο οποίος ανακοίνωσε τον Ιούλιο
την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα,
«μετακόμισε» το καλοκαίρι του 2015 στο
«Ολντ Τράφορντ», ωστόσο στην πρώτη
σεζόν του στη Γιουνάιτεντ είχε μόνο 18
συμμετοχές στο πρωτάθλημα, λόγω συχνών
προβλημάτων τραυματισμού και κακής
φόρμας.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός
- ΑΕΚ είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν
και από αυτά θα προκύψει ο τελικός της
φετινής διοργάνωσης στο Κύπελλο Ελ-
λάδος. Μετά την κλήρωση, λοιπόν, υπάρχει
η προοπτική να δούμε τελικό «αιωνίων»
ή «Δικεφάλων». Στις 12 και 13 Απριλίου
είναι οι ημερομηνίες που θα διεξαχθούν
τα πρώτα παιχνίδια των ημιτελικών, χωρίς
ακόμη να έχει οριστεί πότε θα παίξει κάθε
ζευγάρι. Θυμίζουμε ότι στις 9 Απριλίου
για την 28η αγωνιστική της Super League,
ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό
στην Τούμπα και λίγες ημέρες αργότερα
οι δύο ομάδες θα συναντηθούν εκ νέου
στο Κύπελλο.

Η προϊστορία 
nΠαναθηναϊκός-ΠΑΟΚ
Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν
συναντηθεί πέντε φορές στα ημιτελικά
και αυτή θα είναι η 6η μονομαχία τους.
Σε δύο περιπτώσεις αναμετρήθηκαν σε
μονά παιχνίδια στην Τούμπα και τρεις
σε διπλούς αγώνες. Ο Παναθηναϊκός

μετρά 3 προκρίσεις έναντι 2 του ΠΑΟΚ,
ενώ έχουν σημειωθεί 4 πράσινες νίκες
έναντι ισάριθμων ασπρόμαυρων. Το
Τριφύλλι και ο Δικέφαλος έχουν πετύχει
από 7 γκολ έκαστος, ενώ 5 ματς διεξήχ-

θησαν στη Θεσσαλονίκη και 3 στην Αθή-
να, απόρροια των μονών παιχνιδιών.
Αξίζει να σημειωθεί πως από τις προ-
κρίσεις του 1982 και του 1991, ο Πανα-
θηναϊκός κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας,

ενώ το 1949 ηττήθηκε από την ΑΕΚ.
Αντίθετα, στις δικές του παρουσίες στον
τελικό το 1951 και το 1985, ο ΠΑΟΚ
περιορίστηκε σε ρόλο φιναλίστ από τον
Ολυμπιακό και τη Λάρισα.

nΟλυμπιακός-ΑΕΚ
Κομμένη στη μέση με απόλυτη ακρί-

βεια, είναι η ιστορία των αναμετρήσεων
μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ στο
κύπελλο Ελλάδας, από τη δεκαετία του
1960 και μετά. Ο κύκλος αυτός, από τότε
δηλαδή που θεσπίστηκε Α’ εθνική και το
ποδόσφαιρο πέρασε σε υψηλότερο επίπεδο
οργάνωσης και λειτουργίας, άνοιξε πριν
από 52 χρόνια τη σεζόν 1964/65, όταν οι
«ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στους προ-
ημιτελικούς και στη συνέχεια κατέκτησαν
το τρόπαιο. Οι δύο ομάδες έχουν τεθεί αν-
τιμέτωπες σε 18 διοργανώσεις και έχουν
δώσει συνολικά 27 αγώνες. Έχουν από
11 νίκες, ενώ 5 ματς έχουν τελειώσει ισό-
παλα, μεταξύ των οποίων και ο αξέχαστος
τελικός του 2009 όπου ο Ολυμπιακός
επικράτησε 15-14 στα πέναλτι.

Τα δύο ντέρμπι των ημιτελικών
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Μίχαελ
Σκίμπε, γνωρίζει πολύ καλά ποιος είναι
ο αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει η Ελ-
λάδα την 25η Μαρτίου στις Βρυξέλλες,
αλλά είναι αισιόδοξος ότι οι διεθνείς θα
κάνουν το καθήκον τους.

«Παίζουμε με μια από τις καλύτερες
ομάδες του κόσμου, αλλά θα την αντιμε-
τωπίσουμε χωρίς φόβο. Θα δείξουμε την
ποιότητά μας στο γήπεδο, τόσο στην άμυνα,
όσο και στην κόντρα επίθεση, όπως είχαμε
κάνει στα φιλικά με την Αυστραλία και
την Ολλανδία», δήλωσε ο Γερμανός τε-
χνικός στα ελληνικά ΜΜΕ.

«Το Βέλγιο είναι μια πολύ καλή ομάδα
επιθετικά, αλλά κι εμείς έχουμε καλή
αμυντική λειτουργία και θα το δείξουμε.
Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάμε καλά. Είναι
μια ευκαιρία να διεκδικήσουμε ένα καλό
αποτέλεσμα», πρόσθεσε με περισσή αυ-
τοπεποίθηση.

Όσο για το εάν η Εθνική Ελλάδας θα
παίξει για δύο αποτελέσματα; «Πάντα
παίζουμε για το θετικό αποτέλεσμα. Στόχος
μας είναι να περάσουμε στα τελικά του
Μουντιάλ και αυτό πρέπει να το δείξουμε
απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες

του κόσμου. Θέλουμε να δείξουμε σε
όλους ότι είμαστε έτοιμοι», υπογράμμισε.

Ο Σκίμπε ρωτήθηκε, όπως ήταν φυ-
σικό, για τις κλήσεις των Ζέκα, Ανδρούτσου
και Μανθάτη. «Έχουν αγωνιστεί στους
τελευταίους 6-8 μήνες, είναι εξελίξιμοι
ποδοσφαιριστές και τους καλέσαμε για
να τους δούμε. Από την άλλη, προσθέσαμε
έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία και πολ-
λές παραστάσεις στο πρωτάθλημα της
Super League με τον Παναθηναϊκό, τον
Ζέκα. Είναι μια καλή ευκαιρία και γι’
αυτόν από τη στιγμή που εξασφάλισε το
ελληνικό διαβατήριο να έρθει στην Εθνική»,
απάντησε.

Για την απουσία του Καρνέζη είπε ότι
«είναι σημαντική», για να συμπληρώσει
ότι «από την άλλη πλευρά έχουμε έναν
έμπειρο τερματοφύλακα, τον Γλύκο, κι
έναν πολύ ταλαντούχο, τον Καπίνο». Πα-
ράλληλα, χαρακτήρισε την απουσία του
Κυριάκου Παπαδόπουλου ως «μία από
τις σημαντικότερες, όπως κι ο Καρέλης.
Βέβαια, είναι θετικό ότι ο Παπαδόπουλος
αγωνίζεται με το Αμβούργο και τα πηγαίνει
πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που
έχει αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό».

«Κορυφαία ομάδα το Βέλγιο, 
αλλά δεν τη φοβόμαστε» 
Ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας από τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ελλάδας Μίχαελ Σκίμπε 

Παροξυσμό έχει δημιουργήσει η πρώτη
συνάντηση στις 12 Απριλίου μεταξύ
Μπάγερν και Ρεάλ Μαδρίτης στα προ-
ημιτελικά του Champions League. Οι
Βαυαροί αποκάλυψαν ότι θα μπορούσαν
να καλύψουν έως και τρεις φορές την
Allianz Arena, από τον αριθμό των αι-
τήσεων που έχουν φτάσει στα γραφεία
τους, κατά τη διάρκεια αυτών των τε-
λευταίων ημερών. Όπως σημειώθηκε
χαρακτηριστικά, υπάρχουν πάνω από
200.000 αιτήσεις για εισιτήρια και απο-
φασίστηκε να μη γίνουν δεκτές άλλες.

Το στάδιο της Μπάγερν μπορεί να
χωρέσει μέχρι 70.000 θεατές σε διεθνείς
αγώνες, αλλά μόνο περίπου 30.000 ει-
σιτήρια θα κατανεμηθούν μεταξύ των
ενδιαφερομένων που έχουν κάνει τις
αιτήσεις. Ο λόγος είναι ο μεγάλος αριθμός

των κατόχων διαρκείας που δικαιούνται
να παραστούν σε αγώνες του Champions
(35.000), με 3.779 (πάνω από 5 τοις
εκατό που επιβλήθηκε από την UEFA)
να πηγαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η
τιμή των εισιτηρίων κυμαίνεται από 35
ευρώ για τα φθηνότερα έως 150 ευρώ
για τα πιο ακριβά. Η τελευταία φορά
που το γήπεδο του Μονάχου δεν ήταν
γεμάτο, ήταν στις 30 Γενάρη 2007 σε
έναν αγώνα ενάντια στην Μπόχουμ.
Από τότε πάντα γέμιζε. Η Μπάγερν θέλει
προσιτές τιμές εισιτηρίων, προσφέροντας
εισιτήρια στο πρωτάθλημα από 15 ευρώ.
Ο γερμανικός κολοσσός είναι επίσης
πρωτοπόρος στην καταπολέμηση της
μαύρης αγοράς. Δημιούργησε έτσι τη
δική της πλατφόρμα, για να μεταπω-
λούνται τα εισιτήρια νόμιμα.

Τρέλα για το Μπάγερν-Ρεάλ
Περισσότερες από 200.000 αιτήσεις για εισιτήρια 
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