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Ζητούμενο
το πάθος

Στην τελική ευθεία μπαίνει από
σήμερα η προετοιμασία για το

ντέρμπι της Κυριακής με την
Ομόνοια.

ΑΠΟΛΛΩΝ » 35

Γι' αυτήν
είναι τελικός

Το ντέρμπι του Σαββάτου είναι ο
αγώνας που θα κρίνει εάν θα

παραμείνει στο κόλπο του τίτλου.

ΑΕΚ » 37

Πρόκληση όνομα
και πράμα!

Έχει χρυσή ευκαιρία να θέσει
νοκ-άουτ από τη διεκδίκηση του

τίτλου την ΑΕΚ και να βάλει
πίεση στον Απόλλωνα.

ΑΠΟΕΛ » 38

Έπιασε δουλειά!
Ο Πάμπος Χριστοδούλου δεν ανέλαβε τα ηνία της τεχνικής
ηγεσίας από τώρα, αλλά δουλεύει ήδη στον προγραμματισμό,
ελπίζοντας στο ιδανικό σενάριο για την αρχή της πορείας του
στους «πράσινους» με ευρωπαϊκά παιχνίδια.
ΟΜΟΝΟΙΑ » 36

Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ κατά την παρουσίασή του
εμφανίστηκε αισιόδοξος, συνειδητοποιημένος
και ιδιαιτέρα διαβασμένος. Αναφέρθηκε στην
άσχημη παράδοση που έχει η ΑΕΛ στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος», ενώ, μιλώντας Ελληνικά, έκανε
αναφορά στους οργανωμένους οπαδούς. Ο
Πορτογάλος τεχνικός τόνισε ότι ήρθε στην ομάδα
για να βρει λύσεις στα προβλήματα και όχι να
κλαίει και να γυρεύει δικαιολογίες, ενώ έθεσε ως
στόχο την κατάκτηση του κυπέλλου.

ΑΕΛ » 35
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EXTRA 5

7352η κλήρωση:  3, 9, 18, 23, 30

7353η κλήρωση:  1, 3, 5, 10, 21

SUPER 3

30377η: 105 30378η: 187 30379η: 828

30380ή: 694 30381η: 781 30382η: 778

30383η: 151 30384η: 638 30385η: 213

30386η: 098

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

1Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΦΕΙΔΙΠΠΟΣ είναι σε πολύ

καλή φόρμα και διεκδικεί με

αξιώσεις τη νίκη. Βασικότεροι

αντίπαλοί του ο ξεκούραστος

ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ και ο πρόσφα-

τος νικητής ΙΝΓΚΟΤ. Από τα

υπόλοιπα άλογα καλύτεροι πα-

ρουσιάζονται οι ΦΑΡΡΙΕΡ και

ΣΑΝΤΑ ΛΩΡΑ.

2Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΜΕΝΙΠΠΟΣ προέρχεται από

πολύ καλή εμφάνιση και είναι ο

επικρατέστερος για τη νίκη.

Θέση στους πρώτους διεκδι-

κούν οι ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣ

και ΡΕΝΑΚΙ, που είναι σε καλή

κατάσταση. Υπολογίσιμη είναι

και η ανανεωμένη ΡΙΦΙΦΙ.

3Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ είναι σε πλή-

ρη ετοιμότητα και έχει τις δυ-

νάμεις να κερδίσει τον ΑΝΤΩ-

ΝΕΛΛΟ, που αδικήθηκε από

την ίππευσή του στην τελευ-

ταία κούρσα του. Αμειβόμενη

θέση διεκδικεί ο σταθερός ΙΩ-

ΣΗΠΠΟΣ και ο γρήγορος ΣΕΡ

ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ.

4Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ τρέχει με

λογικά βάρη και έχει τα φόντα

να φτάσει πρώτος στο τέρμα. Ο

ΕΛΕΙΟΣ σε πλήρη ετοιμότητα

είναι ικανός για το καλύτερο,

ενώ πρωταγωνιστής θα είναι

και ο ισχυρός ΥΛΑΙΟΣ. Αου-

τσάιντερ προβάλλει ο φορμαρι-

σμένος ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ.

5Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΑΜΦΙΑΛΟΣ είναι τώρα σε

πλήρη ετοιμότητα και διεκδικεί

με αξιώσεις τη νίκη. Θέση

στους πρώτους διεκδικούν ο

έμπειρος ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ και η

πρωτοεμφανιζόμενη ΧΑΡΙΣΤΙ-

ΚΗ ΒΟΛΗ. Αουτσάιντερ προ-

βάλλει ο πολύπειρος ΣΕΡ ΠΠΕ-

ΚΡΗΣ. Για το παιχνίδι ο δυναμι-

κός ΖΑΡΑΞ.

6Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙΛΗΣ τρέ-

χει σε πολύ προσιτό όμιλο και

έχει τα φόντα να επιβληθεί.

Θέση στους πρώτους διεκδι-

κούν οι γρήγοροι ΤΡΑΜΠΑΣ και

ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ, που αρέσκονται

στα 1200 μέτρα. Να μην

αγνοηθεί ο μαχητικός και στα-

θερός  ΔΟΝΙΤΟ.

7Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΑΛΕΞ ΣΤΑΡ τρέχει σε όμιλο

της δυναμικότητάς του και θα

διεκδικήσει τη νίκη με αξιώσεις

από τη σταθερή ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ

και τον γρήγορο ΦΛΑΗ

ΤΤΟΥΝΤΕΗ, που επανεμφανί-

ζεται. Για το τέτρακαστ να προ-

σεχθούν οι ικανοί στον όμιλο

ΒΙΖ Α ΒΙΖ και ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΑΝΑ.

8Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΜΑΒΕΡΙΚ τρέχει καλύτερα

στις μεσαίες αποστάσεις και εί-

ναι κοντά στην επιτυχία. Πρω-

ταγωνιστική εμφάνιση θα κά-

νουν οι δυναμικές στον όμιλο

ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ και ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ.

Θέση στους πρώτους διεκδικεί

και ο φορμαρισμένος ΤΣΑΚΚΙ-

ΤΖΗΣ.

9Η ΚΟΥΡΣΑ
Ο ΖΗΝΕΑΣ μπορεί να οδηγήσει

την κούρσα και στα 1500 μέ-

τρα έχει πολλές πιθανότητες

επιτυχίας. Βασικότερος αντίπα-

λός του ο ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΗ,

που άρεσε στην τελευταία

κούρσα του, ενώ αμειβόμενη

θέση διεκδικεί και ο ΧΕΙΡΟ-

ΒΟΜΒΙΔΑΣ. Αουτσάιντερ προ-

βάλλει η ανανεωμένη ΜΑΤΖΕ-

ΣΤΙΚ ΓΚΕΡΛ.

ΠΑΡΟΛΙ ΠΟΝΗΡΑ

2-2 5-6

6-6 7-6

8-5 9-6

1η ιπποδρομία Ώρα: 03:00 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΑΗΑΡ (1) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 63.0

2 ΙΝΓΚΟΤ (5) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 58.0

3 ΦΕΙΔΙΠΠΟΣ (6) Γ. Σταυρινίδης 57.5

4 ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ (10) Α.Α. Αθανασίου [+] 56.5

5 ΣΑΝΤΑ ΛΩΡΑ (2) Κ. Καποδίστριας [+] 56.5

6 ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ (4) Π. Λ. Ανδρέου [+] 54.5

7 ΜΑΤΑΝΤΟΡ (7) Μ. Κωνσταντίνου 52.5

8 ΦΑΡΡΙΕΡ (9) Ι. Μεσιήτης [+] 50.5

9 ΤΑΣΟΥΛΛΟΣ (3) Δημητσάνης 50.0

10 ΠΟΛΥΚΥΚΛΩΠΑΣ (8) Β. Α. Αδάμoυ [+] 49.0

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

1 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΣ (4) Δ. Κεφάλας [+] 59.5

2 ΜΕΝΙΠΠΟΣ (11) Δημητσάνης [+] 59.0

3 ΡΙΦΙΦΙ (6) Μ. Κ. Πέππος 59.0

4 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΑΙΡΥΛΙΝ (8) Χρ. Χριστοφόρου [+] 57.5

5 ΡΕΝΑΚΙ (10) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

6 ΤΖΙΕΗΣΟΝ (7) Π. Αθανασίου [+] 54.0

7 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΙΚΚΟΣ (5) Γ. Μεσιήτης [+] 53.0

8 ΝΕΦΕΛΗ (3) Π. Λ. Ανδρέου [+] 52.0

9 ΧΑΡΙΣ ΕΛΙΝΑ (9) Γ. Σταυρινίδης [+][%] 49.0

3η ιπποδρομία Ώρα: 04:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΣΥΡΟΛ ΠΑΣΛΗ (10) Β. Α. Αδάμου [+] 59.0

2 ΙΩΣΗΠΟΣ (12) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.5

3 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ (3) Α. Ν. Ιωάννου [+] 55.0

4 ΣΕΡ ΜΑΝΤΖΙΠΑΣ (4) Δημητσάνης [+] 54.5

5 ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ (5) Μ. Κ. Πέππος [+] 54.0

6 ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ (8) Α. Π. Μιτσίδης 54.0

7 ΝΤΑΝΣΙΓΚ ΚΟΥΗΝ (9) Α.Α. Αθανασίου [+] 53.5

8 ΣΤΗΒ ΩΣΤΙΝ (2) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.5

9 ΧΑΒΑΗ ΑΛΙΣΙΑ (6) Γ. Μεσιήτης [+] 53.0

10 ΖΑΕΤΣ ΜΠΡΟ (11) Μ. Κωνσταντίνου 52.5

11 ΦΡΗΤΟΜ (7) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 52.5

12 ΕΝΔΥΜΙΩΝ (1) Μ. Φουσέκης 51.5

Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 2.0 κιλά.

4η ιπποδρομία Ώρα: 04:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΑΡΕΣΤΟΣ (12) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 69.0

2 ΜΙΣΤΕΡ ΤΤΟΝΗΣ (5) Χρ. Παύλου 65.0

3 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ (8) Χ. Λ. Ανδρέου 63.5

4 ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ (10) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

5 ΖΕΗΝ (11) Δ. Κεφάλας 57.5

6 ΕΛΕΙΟΣ (4) Κ. Καποδίστριας [+] 54.0

7 ΥΛΑΙΟΣ (9) Π. Λ. Ανδρέου [+] 52.0

8 ΘΕΟΓΟΝΙΑ (6) Μ. Κωνσταντίνου [+] 51.0

9 ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ (3) Δημητσάνης [+] 50.0

10 ΝΤΟΠΡΟΣ (7) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

5η ιπποδρομία Ώρα: 05:00 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΒΙΤΤΗΣ ΔΙΑΣ (11) Μ. Κ. Πέππος [+] 59.0

2 ΜΑΗ ΒΙΚΤΟΡΥ (2) Χρ. Χριστοφόρου [+] 58.5

3 ΖΑΡΑΞ (1) Κ. Καποδίστριας 58.0

4 ΚΑΝΤΟΝΑ (12) Π. Αθανασίου [+] 57.5

5 ΡΑΟΥΤΙΤΑΝ (3) Α.Α. Αθανασίου [+] 57.5

6 ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ (7) Α. Ν. Ιωάννου [+] 57.5

7 ΤΕΝΙΖΟΦ (10) Μ. Δημητρίου (μ) [+] 57.5

8 ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ (4) Μ. Κωνσταντίνου [&] 57.5

9 ΕΛΑ ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ (9) Ολ. Γεωργίου [+] 57.0

10 ΕΡΥΤΟΣ (5) Α. Π. Μιτσίδης [+][@] 57.0

11 ΑΜΦΙΑΛΟΣ (8) Ν. Κ. Τσιακκούρας [+] 56.5

12 ΓΚΡΕΗ ΓΟΥΙΖ (6) Γ. Σταυρινίδης [+] 55.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.5 κιλά.

6η ιπποδρομία Ώρα: 05:30 μ.μ. 1200 μέτρα

1 ΔΟΝΙΤΟ (7) Δημητσάνης [+] 59.0

2 ΑΚΡΙΣΙΟΣ (5) Μ. Φουσέκης [+] 56.5

3 ΤΡΑΜΠΑΣ (3) Π. Λ. Ανδρέου [+] 56.0

4 ΜΠΑΡΡΟΣ (2) Μ. Κ. Πέππος [+] 55.0

5 ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡ(6) Σ. Μετίν [+] 54.5

6 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΒΑΣΙΛΗΣ(12) Κ. Καποδίστριας [+] 54.0

7 ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΣΟΣ (9) Χ. Χατζηπαναγιώτου [+] 53.0

8 ΓΟΥΙΝΤ ΟΦ ΕΖΙΑ ΜΑΗΝΟΡ(10) Π. Αθανασίου [+] 52.5

9 ΙΝΒΙΚΤΟΥΣ (4) Δ. Κεφάλας [+] 52.5

10 ΚΛΑΥΔΙΟΣ (8) Ι. Μεσιήτης [+] 52.5

11 ΜΑΡΙΤΑΣΣ (11) Γ. Σταυρινίδης [+] 52.5

Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 3.5 κιλά.

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

1 ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ (3) Α. Π. Μιτσίδης [+] 63.5

2 ΒΙΖ Α ΒΙΖ (11) Δ. Κεφάλας [+] 61.5

3 ΑΛΕΞ ΣΤΑΡ (7) Δημητσάνης [+] 60.0

4 ΑΚΡΙΤΑΣ (2) Χρ. Χριστοφόρου [+] 59.5

5 ΝΟΣΤΟΣ (8) Μ. Δημητρίου (μ) [#] 56.5

6 ΦΛΑΗ ΤΤΟΥΝΤΕΗ (4) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 56.5

7 ΚΟΥΗΝ ΤΑΡΑ (12) Κ. Καποδίστριας [+] 56.0

8 ΝΤΑΡΥ (6) Μ. Κωνσταντίνου [+] 52.5

9 ΙΡΙΣ (9) Γ. Σταυρινίδης [+] 52.0

10 ΟΔΥΣΣΕΙΑ (1) Μ. Α. Αριστοδήμου [+] 51.5

11 ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ(10) Ι. Μεσιήτης [+] 49.0

12 ΜΙΣΤΕΡ ΧΑΡΗΣ (5) Π. Καράμανος (μ) [+] 49.0

Τα βάρη υποβιβάστηκαν κατά 1.0 κιλό.

8η ιπποδρομία Ώρα: 06:30 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΕΛΕΝΑ ΛΑΖ (9) Χρ. Χριστοφόρου 63.5

2 ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ (10) Δ. Κεφάλας [+] 60.0

3 ΣΕΙΣΜΟΣ (4) Α.Α. Αθανασίου [+] 59.5

4 ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ (7) Μ. Κ. Πέππος [+] 56.5

5 ΜΑΒΕΡΙΚ (8) Κ. Καποδίστριας 55.0

6 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (1) Π. Λ. Ανδρέου [+] 54.5

7 ΙΜΜΟΡΤΑΛ (2) Β. Α. Αδάμου [+] 52.5

8 ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ (5) Π. Καράμανος (μ) [+] 50.5

9 ΚΑΜΑΚΙ (6) Ι. Μεσιήτης 49.0

10 ΦΕΡΕΛΠΙΣ (3) Γ. Σταυρινίδης [+] 49.0

9η ιπποδρομία Ώρα: 07:00 μ.μ. 1500 μέτρα

1 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ (7) Χ. Λ. Ανδρέου [+] 59.5

2 ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΓΚΕΡΛ(GR) (1) Στ. Σταύρου [+] 59.0

3 ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΜΠΟΥ(GR) (6) Ολ. Γεωργίου 58.5

4 ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ (GR) (2) Χρ. Παύλου [+][%] 58.5

5 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΑΠΑΤΑΗΣ(12) Δ. Κεφάλας [+] 54.5

6 ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑΣ (IRE) (4) Μ. Κωνσταντίνου [+] 54.0

7 ΖΗΝΕΑΣ (11) Κ. Καποδίστριας 53.5

8 ΦΛΑΗΙΓΚ ΤΤΟΥ ΔΕ ΜΟΥΝ(9) Γ. Σταυρινίδης [+] 53.0

9 ΟΣΤΡΕΛΙΑΝ ΝΤΑΝΣΕΡ (10) Μ. Κ. Πέππος [+] 52.5

10 ΚΑΝΤΑΦΗΣ ΡΗΒΕΗΝΤΖΕΡ (3) Δημητσάνης [+] 52.0

11 ΕΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗ (5) Β. Α. Αδάμου [+] 49.0

12 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΙ (IRE) (8) Ι. Μεσιήτης [+] 49.0

Σημ: Το Πρόγραμμα υπόκειται σε αλλαγές.

26Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

ΤοΠρόγραμμαυπόκειταισεαλλαγές.ΣτοιχήματαγίνονταιδεκτάμόνομετοΕπίσημοΠρόγραμματηςΛέσχης.ΣτοίχημαΤέτρακαστλειτουργείσε ιπποδρομίεςμεέξιήπερισσότεραάλογα.*Καθυστερεί

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

Κούρσες για όλα τα... γούστα

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Με δυο νέα παγκύπρια ρεκόρ στο αε-
ροβόλο πιστόλι ολοκληρώθηκε το «Κύ-
πελλο Αμμοχώστου» στον σταθερό στόχο.
Ο αγώνας ήταν ο πέμπτος του φετινού
Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Σκοπο-
βολής ΟΠΑΠ κι έγινε στις εγκαταστάσεις
του διεθνούς σκοπευτηρίου Λεμεσού,
ενώ οι «δράστες» των ρεκόρ ήταν και
πάλι νεαροί! Η Ισαβέλλα Νικολαΐδου
της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λεμεσού
πέτυχε νέο παγκύπριο ρεκόρ στο αερο-
βόλο πιστόλι κορασίδων με 342/400,
ενώ ο μικρός Ευάγγελος Κωστόπουλος,
της ίδιας Οργάνωσης, ανέβασε το ρεκόρ
στους παμπαίδες στο 366/400. 

Στο αεροβόλο πιστόλι ανδρών, ο
Χρίστος Μακρυγιάννης της ΣΚΟΛΕΜ
πέτυχε την τρίτη του νίκη στο φετινό
πρωτάθλημα με 557/600, ενώ η πρω-
ταθλήτρια της ΣΚΟΛΕΥ Κωνσταντίνα
Πρατσή με 363/400, «μέτρησε» τέσ-
σερεις νίκες σε πέντε αγώνες. Στην κα-
τηγορία των εφήβων πρώτευσε ο νεαρός
Ανδρέας Χαραλάμπους της ΣΚΟΑΜ
με 512/600, στους παίδες ο Σάββας
Ευαγγέλου της ΣΚΟΛΕΥ με 289/400
και στους παίδες με σταντ ο Δημήτρης
Ανδρέου της ΣΚΟΑΜ με 350/400. Η
νεαρή Παναγιώτα Χαραλάμπους της
ΣΚΟΛΕΜ, με 362/400, πρόσθεσε άλλη
μια επιτυχία στο αεροβόλο πιστόλι νε-
ανίδων, αποτέλεσμα που της χάρισε
και τη δεύτερη θέση στη γενική κατά-
ταξη των 40 βολών, ενώ στην κατηγορία
των κορασίδων με σταντ κέρδισε η
Ευαγγελία Χαραλάμπους της ίδιας Ορ-
γάνωσης με 360/400 και στις παγκο-
ρασίδες η Ειρήνη Αντωνίου της ΣΚΟ-
ΛΕΥ με 311/400. 

Δυο νέα 
παγκύρια ρεκόρ 

ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1

Μπορεί ο Φέτελ και η Ferrari να έκαναν
καλή αρχή στο πρώτο Grand Prix της
Formula 1 στην Αυστραλία, αλλά αυτό
που συζητάμε και ζητάμε είναι να… προ-
σπεράσεις. Η κορωνίδα των μηχανοκί-
νητων σπορ είναι συνυφασμένη με τις
προσπεράσεις και τα δείγματα που είχαμε
στον πρώτο γύρο της χρονιάς, με τα νέα
μονοθέσια ήταν ανησυχητικά. 

Λίγες προσπεράσεις, δυσκολία των
οδηγών να τις επιχειρήσουν και το θέαμα
κάπως έτσι γίνεται ολοένα και πιο φτωχό. 

Συμπεράσματα, βέβαια, δεν μπορούν
να βγουν με ασφάλεια από το πρώτο
Grand Prix, αλλά όπως λέει ο λαός, «η
αρχή είναι το ήμισυ του παντός». 

Κάπως έτσι καταλήγουμε στο συμ-
πέρασμα ότι το θέαμα θυσιάζεται στον
βωμό της τεχνολογίας και της οικονομίας,
και ότι δύσκολα θα υπάρξει κάποια ση-
μαντική αλλαγή μέσα στη χρονιά. 

Πιο ειδικοί από τους πιλότους επί
του θέματος δεν υπάρχουν, για αυτό ας
ρίξουμε μια ματιά στα λεγόμενά τους. 

Ο Λούις Χάμιλτον ένα μήνα πριν από
την εκκίνηση της σεζόν είχε εκφράσει τις
ανησυχίες του: «Οι μηχανικοί μου με
έχουν ενημερώσει ότι πλέον θα είναι πιο
δύσκολο να πραγματοποιούνται προσπε-
ράσεις» και πρόσθεσε: «Αν αυτές εκλεί-
ψουν, τότε αυτό θα είναι κακό για τους θε-
ατές, αφού θα μειωθεί αρκετά το θέαμα». 

Μετά τον εναρκτήριο αγώνα του 2017
πολλοί ήταν οι οδηγοί που είπαν ότι οι
προσπεράσεις πλέον θα είναι αδύνατες,
ή δύσκολο να πραγματοποιηθούν. 

Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ συγκεκρι-
μένα δήλωσε ότι: «Τα μονοθέσια είναι
πιο γρήγορα από πριν, αλλά με τις και-
νούργιες διαστάσεις έχει αυξηθεί ο 'βρό-
μικος αέρας' και έτσι οι προσπεράσεις
είναι σχεδόν αδύνατο να συμβούν». 

Ο Σέρχιο Πέρες επίσης είπε: «Μπο-
ρείς να ακολουθείς από πολύ κοντά
τον αντίπαλό σου, αλλά χρειάζεσαι με-
γάλο πλεονέκτημα στον ρυθμό σου
για να τον προσπεράσεις υπό κανονικές
συνθήκες». 

Ο Βρετανός Λούις Χάμιλτον μπήκε
και αυτός στη λίστα των επικριτών αλλά
έδειξε να συμβιβάζεται με τα δεδομένα
της εποχής. «Οι προσπεράσεις είναι
ίσως στο χειρότερο στάδιο από ποτέ και
δεν πιστεύω πως θα αλλάξει κάτι στη
διάρκεια της σεζόν». 

Πιο ψύχραιμος πάντως παρουσιά-
στηκε ο Κίμι Ραϊκόνεν που δήλωσε:
«Ποτέ δεν ήταν εύκολο. Πρέπει να είμαστε
υπομονετικοί, είναι νωρίς για να βγάζουμε
συμπεράσματα». Επίσης είπε, «Ήταν
ένας αγώνας, σε μία πίστα που δεν την
λες και νορμάλ. Άρα θα πρέπει να δούμε
πώς θα πάει σε άλλους αγώνες, αφού
ξέρουμε ότι υπάρχουν πίστες που ευ-
νοούν τις προσπεράσεις και πίστες που
δεν τις ευνοούν» και πρόσθεσε, «Θα
δούμε στην Κίνα και στο Μπαχρέιν, είναι
πίστες που ευνοούν τις προσπεράσεις». 

Με τις παραπάνω δηλώσεις των πι-
λότων ενισχύονται οι φόβοι για μείωση
του θεάματος της Formula 1. Έτσι τείνει
να γίνει μια απέραντη σκακιέρα, όπου
οι αγώνες θα κρίνονται από τις στρατη-
γικές και τα pit-stop και όχι από τις
άμεσες μάχες εντός πίστας.

Ο Απόλλων κέρδισε χθες, μετά από ένα
συναρπαστικό παιχνίδι που κρίθηκε στο
πέμπτο σετ, την ΑΕΛ με 3-2 σετ και την
έπιασε στην πρώτη θέση με 44 βαθμούς.
Οι «κυανόλευκοι» ωστόσο υπερτερούν
των «κίτρινων» στις νίκες, γι' αυτό και
δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε αγ-
κάλιασαν τον τίτλο του πρωταθλήματος. 

ΤΑ ΣΕΤ: 25-10, 25-23, 17-25, 20-15,
15-14 

Νίκη πρωτιάς
για Απόλλωνα

Προσπέρασέ με, δεν μπορείς
Από το πρώτο Grand Prix της Formula 1 στη σεζόν απουσίαζαν
οι προσπεράσεις. Κι αυτό δεν άρεσε σε κανέναν... 
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ΑΠΟΛΛΩΝ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Στην τελική ευθεία μπαίνει από σήμερα
η προετοιμασία του Απόλλωνα για το
ντέρμπι της Κυριακής με την Ομόνοια. Ο
Σωφρόνης Αυγουστή, στις τέσσερεις προ-
πονήσεις που υπολείπονται για το μεγάλο
παιγνίδι στην πρωτεύουσα, θα προσπα-
θήσει να προετοιμάσει τους παίκτες του
όσο καλύτερα γίνεται, ώστε σε ακόμα ένα
παιχνίδι να παρουσιαστούν με το καλό
τους πρόσωπο για να διεκδικήσουν τη
νίκη που, αν την πάρουν, θα τους δώσει
ακόμα μεγαλύτερη ώθηση για τη συνέχεια. 

Για τον τεχνικό της λεμεσιανής ομάδας,
το βασικό είναι οι παίκτες του και πάλι
να αγωνιστούν με πάθος και διάθεση.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του Απόλ-
λωνα σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια,
στα οποία κάθισε στον πάγκο του ο Κύ-
πριος τεχνικός από τον Δεκέμβριο που
ανέλαβε. Τόσο στα θεωρητικά εύκολα
παιχνίδια όσο στα ντέρμπι, οι «κυανό-
λευκοι» είχαν την ίδια προσέγγιση στο
παιχνίδι τους. Διάθεση, θέληση, πάθος,
κατά γράμμα ακολούθησαν τις οδηγίες
του προπονητή τους. Γι’ αυτό, άλλωστε,
κέρδισαν ξανά τον κόσμο τους. Γιατί οι
φίλοι του Απόλλωνα βλέπουν στον αγω-
νιστικό χώρο μια ομάδα που δεν τα πα-
ρατά ποτέ, που αρνείται να χάσει, με τα
τρεξίματα της, τη μεγάλη προσπάθεια
και την ακόμα πιο μεγάλη θέληση. 

Αποφασιστικότητα 
Ο τεχνικός του Απόλλωνα φροντίζει να
διατηρεί τους παίκτες του προσγειωμέ-
νους. Πρώτος απ’ όλους ο ίδιος δεν
θεωρεί ότι το σερί που έχει κάνει η
ομάδα του είναι λόγος για χαρές και πα-
νηγύρια. Οι «κυανόλευκοι» εξακολου-
θούν να είναι πίσω σε σχέση με τους
στόχους τους και έχουν ακόμα μακρύ
δρόμο. Γι’ αυτό και σε κάθε ευκαιρία
τού λέει ότι πρέπει να συνεχίσουν με
τον ίδιο τρόπο, με ταπεινότητα για να
μπορέσουν να δώσουν στον κόσμο τις

χαρές που ελπίζει. Για να καλύψουν τη
διαφορά των 7 βαθμών από την κορυφή
θα πρέπει να τα δώσουν όλα και στα 8
υπολειπόμενα παιχνίδια για να πάρουν
το μάξιμουμ των βαθμών. 

Το παιχνίδι της Κυριακής είναι πολύ
σημαντικό. Καθοριστικό αν κερδίσει δεν
θα είναι, όμως από κάθε άποψη είναι
σημαντικό. Αν ο Απόλλωνας κερδίσει,
τότε θα συνεχίσει με μεγάλη δυναμική

ενόψει των επόμενων παιγνιδιών. Άπαντες
στη λεμεσιανή ομάδα, είναι ψυχή τε και
σώματι αφοσιωμένοι στο ντέρμπι με την
Ομόνοια. Μετά την Κυριακή έχουν καιρό
να ασχοληθούν με τους επόμενους αγώνες
και το νέο εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα
στην Ανόρθωση. Τα αγωνιστικά είναι τα
γνωστά. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι
Ρομπέρζ, Σεμέδο και οι τραυματίες Αγγελή
και Μακρίδης, ενώ ο Μάγκλιτσα έχει

καλές πιθανότητες να είναι στην αποστολή. 

Η παράδοση
Μπορεί η παράδοση του Απόλλωνα στο
ΓΣΠ να είναι κάκιστη κόντρα στην Ομό-
νοια, όμως κάτι που πρέπει να σημειωθεί
είναι πως στις 7 τελευταίες αναμετρήσεις
του για το πρωτάθλημα μετρά τέσσερεις
νίκες. Είναι το καλύτερο εκτός έδρας
σερί με την Ομόνοια και αν καταφέρει

να αυξήσει την Κυριακή, θα είναι ό,τι
καλύτερο. Στην Α’ φάση ο Απόλλωνας
κέρδισε με 2-1 χάρις σε δύο τέρματα
του Σαρδινέρο. Πέρσι οι «κυανόλευκοι»
έφεραν 0-0 στην α φάση και κέρδισαν
με 2-1 στη  β φάση. Πρόπερσι κέρδισαν
το πρώτο με 2-1 και έχασαν το δεύτερο
με 1-0, ενώ και πριν από τρία χρόνια το
ίδιο. Νίκη με 4-2 στην πρώτη φάση και
ήττα με 2-1 στη β φάση.

ΑΕΛ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Αποφασιστικός, αισιόδοξος και συνει-
δητοποιημένος εμφανίστηκε ο νέος τε-
χνικός της ΑΕΛ, Μπρούνο Μπαλταζάρ,
ενώπιον των ΜΜΕ στην πρώτη συνέν-
τευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο Πορ-
τογάλος τεχνικός έδειξε να έχει εμπι-
στοσύνη στις δυνατότητές του, να γνωρίζει
πού ήρθε, και από την πρώτη του πα-
ρουσία έδειξε ιδιαιτέρα διαβασμένος.
Το κύριο χαρακτηριστικό της χθεσινής
του παρουσίασης ήταν ότι σε τρεις δια-
φορετικές περιπτώσεις στις δηλώσεις
του μίλησε για 13 παιχνίδια που απο-
μένουν μέχρι το τέλος της χρονιάς, με
σκοπό να φθάσει με την ομάδα του στον
τελικό του κυπέλλου, που είναι και ο
μεγάλος της στόχος. 

Ο κ. Μπαλταζάρ δήλωσε έτοιμος να
ανταποκριθεί στην πρόκληση της ΑΕΛ,
αφού είναι η πρώτη του μεγάλη δουλειά
ως προπονητής. Έδειξε να γνωρίζει τα
πάντα για τη νέα του ομάδα, αφού ανα-
φέρθηκε στην ΑΕΛ ως μεγάλη ομάδα,
μίλησε για την άσχημη παράδοση στο
«Παπαδόπουλος», ενώ στα Ελληνικά
έκανε αναφορά στους οργανωμένους
οπαδούς, τη ΘΥΡΑ 3. 

Για τον αγώνα με την Ανόρθωση,
είπε ότι είναι δύσκολος, έδειξε να γνωρίζει
αρκετά καλά την αντίπαλο της ομάδας
του, την κακή παράδοση της ΑΕΛ στο

γήπεδό της, όμως τόνισε ότι η ομάδα
του θα πάει προετοιμασμένη για να πα-
λέψει και να δείξει μια καλή εικόνα. Είπε
ακόμα ότι ήρθε για να βρει λύσεις στα
προβλήματα της ομάδας και όχι να κλαίει
και να γυρεύει δικαιολογίες, τόνισε ότι
όλα όσα βρήκε στην ομάδα τον άφησαν
ικανοποιημένο και επίσης πως οι πο-

δοσφαιριστές του έδειξαν ότι θέλουν να
αλλάξουν την κατάσταση. Ζήτησε στήριξη
από τον κόσμο στην προσπάθεια που
έχει η ομάδα μπροστά της. 

Να αλλάξει την κατάσταση 
Αφού είπε ότι είναι έτοιμος για τη μεγάλη
πρόκληση που τον περιμένει, αναφέρ-

θηκε στη  δική του ΑΕΛ, για το πώς τη
θέλει να αγωνίζεται: «Η ΑΕΛ ως μεγάλη
ομάδα πρέπει να έχει την μπάλα. Από
αυτά που έχω δει, η ομάδα πρέπει να
παίξει πιο επιθετικά. Δουλεύω στις προ-
πονήσεις και προσπαθώ να εξηγήσω
στους παίκτες είτε σε θέση άμυνας είτε
επίθεσης, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει

να το κάνουν. Δεν υπάρχουν εύκολα
παιχνίδια, ειδικά τώρα οι καλύτερες ομά-
δες του πρωταθλήματος παίζουν μαζί.
Δεν μπορώ να σκεφτώ την ΑΕΛ να παίζει
αμυντικά, πρέπει να προσπαθήσουμε
να παίζουμε με κατοχή μπάλας και επι-
θετικά. Αυτό θα προσπαθήσω να βάλω
στην ομάδα. Είμαι φιλόδοξος όπως και
η ΑΕΛ. Είναι σημαντικό που οι παίκτες
κατάλαβαν την κατάσταση και προσπα-
θούν στην προπόνηση. Είμαι αισιόδοξος,
σκέφτομαι ότι έχουμε 13 παιχνίδια
επειδή βλέπω αυτήν την αντίδραση.  Δεν
μπορώ να αλλάξω τα πάντα σε 13 παι-
χνίδια. Πολλά πράγματα ήταν καλά, όμως
τους τελευταίους 2 μήνες δεν δουλεύουν
καλά. Είναι λογικό εξαιτίας της κατάστασης
να μην είναι καλά ψυχολογικά οι ποδο-
σφαιριστές. Αλλά μετά από κάποιες συ-
νομιλίες σε γκρουπ αλλά και σε όλη την
ομάδα, μου έδειξαν ότι είναι έτοιμοι να
τα αφήσουν πίσω. Βλέπουμε το μέλλον,
είναι αρκετά τα πράγματα που είναι καλά
και θα κρατήσουμε. Θα κάνουμε μικρές
αλλαγές. Όλοι γνωρίζουμε το βάρος που
έχουμε στις πλάτες μας αλλά προχωράμε
και είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε
την κατάσταση». 

Αγωνιστικά, οι «κίτρινοι» συνεχίζουν
την προετοιμασία τους για τον αγώνα
της Κυριακής. Ο κ. Μπαλταζάρ περιμένει
στις προπονήσεις και τους διεθνείς, ενώ
εκτός για τη Λάρνακα θα είναι μόνο ο
τραυματίας Τζούνιορ, που ακόμα δεν
κατάφερε να ανεβάσει ρυθμούς. 

Έτοιμος ν’ ανταποκριθεί στην πρόκληση! 
Αποφασισμένος  δήλωσε ο  τεχνικός των «γαλαζοκιτρίνων» Μπρούνο Μπαλταζάρ 

Με την ίδια θέληση και πάθος
Οι «κυανόλευκοι» θέλουν μόνο τη νίκη στο ντέρμπι με την Ομόνοια 
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Αν του προκύψει και η Ευρώπη…
Ο Πάμπος Χριστοδούλου έπιασε δουλειά και ελπίζει στο ιδανικό σενάριο για την αρχή της πορείας του

ΟΜΟΝΟΙΑ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Ο Πάμπος Χριστοδούλου δεν αναλαμβάνει
τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας από τώρα,
αλλά ανέλαβε ήδη τον προγραμματισμό.
Έχει την εικόνα της ομάδας, σίγουρα έχει
σχηματίσει μία πρώτη άποψη. Και ξέρει
προς τα πού πρέπει να βαδίσει στο επόμενο
διάστημα. Ολοκληρώνοντας το συντομότερο
δυνατό την αξιολόγηση του υφιστάμενου
ρόστερ και βρίσκοντας τις πρώτες προ-
σθήκες. Δεν είναι εύκολο το έργο του Κύ-
πριου τεχνικού, που πρέπει να συνδυάσει
3-4 διαφορετικές παραμέτρους. Στις συ-
ζητήσεις με τη Διοίκηση έχει καταλήξει
σε δύο πράγματα. Ότι θα δουλέψει με μπά-
τζετ συγκεκριμένο. Ότι δεν θα ξηλώσει το
ρόστερ, αφού υπάρχει σημαντικός αριθμός
αξιόλογων παικτών, οπότε θα κάνει συγ-
κεκριμένο αριθμό μετεγγραφών. Κακά τα
ψέματα, η Ομόνοια πρέπει να προσθέσει
μερικά πολύ γερές «δοκούς» στο οικοδό-
μημα της ομάδας. Την ίδια ώρα, θα πρέπει
να βρει τη χρυσή τομή σε ό,τι αφορά τις
μετεγγραφές σε σχέση με την Ευρώπη.
Άλλο να χρειαστεί να ριχτεί σε αγωνιστική
δράση στα τέλη Ιουνίου και άλλο τον Αύ-
γουστο. Το ιδανικό φυσικά για τον Κύπριο
τεχνικό είναι να  αρχίσει την πορεία του
στην Ομόνοια με ευρωπαϊκά παιχνίδια,
αλλά κυρίως να ξέρει πως με ένα ευρω-
παϊκό εισιτήριο θα έχει και περισσότερη
οικονομική ευχέρεια να κινηθεί στο με-
τεγγραφικό παζάρι. Λογικά ομιλούντες, ο
Πάμπος Χριστοδούλου θα κάνει κάποιες
πρώτες αναγκαίες (έτσι και αλλιώς υπάρ-
χουν ήδη 2-3 εμφανή κενά) κινήσεις για
να έχει έτοιμη ομάδα σε περίπτωση ευ-
ρωπαϊκών υποχρεώσεων για να έχει αν-
ταγωνιστικό σύνολο και στην πορεία θα
κλείνει αναλόγως το ρόστερ. Ο χρόνος

αυτήν τη στιγμή είναι με το μέρος του, με
σχετική πολυτέλεια ν’ αναμένει τα επόμενα
ματς για να δει πού οδεύει η κατάσταση. 

Για να προκύψει φυσικά Ευρώπη,
υπάρχουν οι δύο προϋποθέσεις. Η Ομό-
νοια να κερδίσει το εισιτήριο χωρίς… βοή-
θειες και αυτό σημαίνει να τερματίσει 3η.
Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά δεν απο-
κλείεται. Δεν είναι απαγορευτική σήμερα
η διαφορά από την ΑΕΚ, αλλά πρέπει ότι
αντιμετωπίσει τους Λαρνακείς, να τους
κερδίσει (για να υπερτερεί σε περίπτωση
ισοβαθμίας), αλλά και να πάρει γενικά
πολλούς βαθμούς στα πλέι-οφ. Αν δεν
μπει στην τριάδα, τουλάχιστον θα πρέπει
να διασφαλίσει ότι θα ξεπεράσει την ΑΕΛ
και θα εύχεται να μην πάρει το κύπελλο
η ομάδα της Λεμεσού ή η Ανόρθωση.
Συνεπώς, είτε το θέλει είτε όχι, η Ομόνοια
πρέπει να κάνει υπολογισμούς, που θα
γίνονται πιο απλοί αν κερδίζει το παιχνίδι
που έρχεται. Η νίκη επί του Απόλλωνα
είναι εξαιρετικά σημαντική (θα βάλει
πίεση και στους μπλε της Λεμεσού).   Ο
Ιωακείμ δεν ήταν στον πάγκο στα προ-
ηγούμενα τέσσερα παιχνίδια της χρονιάς,
όπου η Ομόνοια πιάστηκε αδιάβαστη
και έτρεχε σε όλα στο σκορ. Χρειάζεται
ιδανική στρατηγική ο αγώνας αυτός. Ο
τεχνικός της ομάδας δεν θα έχει στη διά-
θεσή του μόνο τον Μαργκάσα. 

Διαρκείας
Η Ομόνοια ψάχνει περίπου 100 χιλιάδες
για να είναι έτοιμη στα κριτήρια Μαρτίου
και μέσα από τη διάθεση εισιτηρίων διαρ-
κείας, οι ιθύνοντες αναμένουν μία καλή
είσπραξη ρευστού. Συνεργείο διάθεσης
εισιτηρίων διαρκείας 2017-18 θα λει-
τουργήσει σε Λεμεσό (σήμερα από τις 3
το απόγευμα ώς τις 8 το βράδυ στον ΣΥ.ΦΙ.
Λεμεσού) και αύριο τις ίδιες ώρες
στονΣΥ.ΦΙ.  Λάρνακας.
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ΑΕΚ
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ είναι τελικός
για την ΑΕΚ. Ο λόγος είναι αυτονόητος.
Είναι ο αγώνας που θα κρίνει εάν θα
παραμείνει η ομάδα της Λάρνακας στο
κόλπο του τίτλου. Με νίκη οι «κιτρινο-
πράσινοι» θα ελπίζουν αφού θα μειώσουν
από τον ΑΠΟΕΛ στο -6.  Με ισοπαλία
θα χάσουν τη μεγάλη ευκαιρία  για να
μειώσουν και θα κάνουν μεγάλο πισω-
γύρισμα, ενώ με ήττα ουσιαστικά θα
πουν αντίο αφού η διαφορά θα αυξηθεί
στο -12. 

Στην ΑΕΚ είναι συνειδητοποιημένοι
για την κρισιμότητα του ντέρμπι. Σε τέ-
τοιους αγώνες δεν χρειάζονται πολλά
λόγια ή υποσχέσεις. Αλλά πράξεις εντός
αγωνιστικού χώρου. Η ΑΕΚ θα πρέπει
να καταθέσει πάθος και ψυχή στο γήπεδο.
Ο κόσμος παράλληλα θα πρέπει να
δώσει την ώθηση από το πρώτο μέχρι
και το τελευταίο λεπτό.  Είναι ο μεγάλος
τελικός για την ΑΕΚ. Σίγουρα κανείς δεν
θέλει από τώρα να χάσει και τον μεγάλο
της στόχο, μετά την απώλεια του κυπέλ-
λου. Στην ΑΕΚ πρέπει να κερδίσουν τον
ΑΠΟΕΛ, για να δώσουν τη μάχη μέχρι
το τέλος. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν
να βάλουν τίτλους τέλους από τώρα.
Αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο σε όλους
τους τομείς. Η ΑΕΚ πρέπει να αποδείξει
ότι είναι πολύ σκληρή ακόμη. Το ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ αποτελεί μεγάλη πρό-
κληση.  Σίγουρα υπάρχει άγχος και αγω-
νία στην ΑΕΚ αφού θα κριθούν αρκετά. 

Να δείξει χαρακτήρα 
Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα την κα-
τάλληλη ώρα να δείξει χαρακτήρα και
δίψα για να φτάσει στη νίκη. Ο ΑΠΟΕΛ
είναι λογικό ότι θα έρθει με τον αέρα του
πρωτοπόρου και του πρώτου φαβορί
για κόψει πρώτος το νήμα για 5η σερί
χρονιά. Η αποστολή θα είναι δύσκολη,
η ΑΕΚ μπορεί να είναι με την πλάτη
στον τοίχο, όμως έχει το ισχυρό κίνητρο
για να δείξει το πάθος της, την ποιότητα

και την αποφασιστικότητά της. Νίκη ή
χάνεται. Δεν υπάρχει κάτι πιο ξεκάθαρο
που θα στείλει το  μήνυμα ότι τίποτα δεν
τελείωσε ακόμη. Η ΑΕΚ πρέπει να κάνει
το παιχνίδι της χρονιάς. Σίγουρα έχει να
κερδίσει αρκετά. Δυναμική, αυτοπεποί-
θηση, συσπείρωση και, το πιο σημαντικό,
πίστη για την ανατροπή των δεδομενων.
Γι’ αυτό χαρακτηρίζεται δίκαια ως τελικός

ο αγώνας με τον ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα  κα-
θοριστικό ρόλο θα παίξει και ο κόσμος.
Πρέπει να φτιάξει την κατάλληλή ατμό-
σφαιρα, που θα ανεβάσει το ηθικό των
ποδοσφαιριστών. Είναι ένας αγώνας πί-
στης και θέλησης. Αυτό είναι δεδομένο.
Όλα θα κριθούν στο γήπεδο και εκεί θα
φανεί εάν η ΑΕΚ θα συνεχίσει να ελπίζει
για τον πολυπόθητο τίτλο. 

Από ιατρικές εξετάσεις 
ο Χαραλαμπίδης 
Με πρωινή προπόνηση στο βοηθητικό
γήπεδο συνεχίστηκε χθες η προετοιμασία
της ΑΕΚ. Οι Χαραλάμπους, Χαραλαμ-
πίδης, Λαμπάν, Μυτίδης και Γιωργαλ-
λίδης ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις
τους με την εθνική ομάδα και ενσωμα-
τώθηκαν στις προπονήσεις και τις επό-

μενες μέρες αναμένονται οι υπόλοιποι
διεθνείς. Τα προβλήματα είναι γνωστά.
Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Τρι-
σκόφσκι, ενώ ο Χαραλαμπίδης, που
αποκόμισε πρόβλημα στον αγώνα της
Εθνικής, θα περάσει από ιατρικές εξετά-
σεις και θα ξεκαθαρίσει εάν θα υπολο-
γίζεται για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Βασίλης�Τσιρόπουλος

Όταν συγκαταλέγεσαι στον όμιλο των
μεγάλων ομάδων, με αρκετές χιλιάδες
κόσμου και κατ’ επέκτασιν καταναλωτικό
κοινό, τότε δικαίως αυξάνεις τα εισο-
δήματά σου από εμπορικές συμφωνίες,
όπως είναι η παραχώρηση των τηλεο-
πτικών δικαιωμάτων. 

Αυτό συμβαίνει και με την Ανόρ-
θωση. Η διοίκηση Ανδρέα Παντελή,
με πολύ σωστές κινήσεις και χειρι-
σμούς, βρίσκεται ένα βήμα πριν από
την ολοκλήρωση της συμφωνίας με
τη Cytavision για την τριετία 2019-
2022. Οι δυο πλευρές έχουν συμφω-
νήσει σε όλα και αυτό που απομένει
είναι η υπογραφή των συμβολαίων. Η
επέκταση της συνεργασίας θα αποφέρει
στην Ανόρθωση το ποσό των 4.200.000
ευρώ (1.400.000 τον χρόνο). Η νέα
συμφωνία παρουσιάζει σημαντική βελ-
τίωση με χρηματικό ποσό που φτάνει
τις 390.000 ευρώ σε σχέση με το υφι-
στάμενο συμβόλαιο της Ανόρθωσης
με την συνδρομητική πλατφόρμα. Μέ-
χρι το 2018 η Ανόρθωση διατηρεί
συμβόλαιο που φτάνει το 1.270.000
τον χρόνο. Μάλιστα,  η “Κυρία” είναι
μια από τις ομάδες που δεν έχει λάβει
προκαταβολή από την τρέχουσα συμ-
φωνία και δεν προτίθεται να λάβει

ούτε από τη νέα. Αυτό σημαίνει ότι
μηνιαίως από τη Cytavision λαμβάνει
και θα εξακολουθήσει να λαμβάνει
ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε μια
εξαιρετικά δύσκολη εποχή, που οι χο-
ρηγοί και οι σπόνσορες έχουν γυρίσει
την πλάτη στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Η “Κυρία”, εκτός από αυτήν την εμ-

πορική συμφωνία, φέτος έχει βάλει στο
ταμείο της επιπλέον 300.000 λόγω της
χορηγίας της εταιρείας από την Κίνα, η
οποία διαφημίζεται στη φανέλα. Ωστόσο,
για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά η συ-
νεργασία αυτή μάλλον δεν θα συνεχιστεί.

Η Ανόρθωση και τη νέα χρονιά θα
διατηρήσει την ίδια πολιτική όπως και

φέτος σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό
της ποδοσφαιρικής ομάδας. Φέτος κυ-
μάνθηκε κοντά στα 2.500.000, με τη
διοίκηση να εφαρμόζει το ίδιο πλάνο
και του χρόνου, καθώς δεν αναμένονται
τη δεδομένη στιγμή άλλα έσοδα. Αυτό
φυσικά δεν σημαίνει ότι η ομάδα θα
ενισχυθεί απλώς για να ενισχυθεί. Απέ-

δειξε ο Ρόνι Λέβι στη μετεγγραφική
περίοδο του Ιανουρίου ότι με προσεγ-
μένες κινήσεις μπορεί να ανεβάσει το
επίπεδο της ομάδας του. 

Εκτός ο Αγκιλάρ
Στο μεταξύ, η προετοιμασία της Ανόρ-
θωσης για τον αγώνα με την ΑΕΛ συνε-
χίστηκε χθες. Εκτός προπόνησης έμεινε
ο Αγκιλάρ, ο οποίος εξακολουθεί να αν-
τιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού,
ενώ απουσίαζαν οι διεθνείς Κόπριβετς
και Σιβού. 

Επίσης χθες ξεκίνησε η προπώληση
των εισιτηρίων για την αναμέτρηση της
Κυριακής. Η γενική είσοδος έχει οριστεί
στα €10 και €1 τα παιδικά.

Εισιτήρια θα διατίθενται και στα εκ-
δοτήρια του Σταδίου «Αντώνης Παπα-
δόπουλος», τα οποία θα ανοίξουν μαζί
με τις θύρες εισόδου στις 16:30 την μέρα
του αγώνα. Το Σάββατ,ο το Κατάστημα
Αναμνηστικών της Ανόρθωσης  θα πα-
ραμείνει κλειστό, λόγω της εθνικής εορτής
της 1ης Απριλίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι κάτοχοι
εισιτηρίων διαρκείας, όπως και όσοι
προμηθευτούν κανονικό εισιτήριο μέσω
του ηλεκτρονικού συστήματος διάθεσης
εισιτηρίων, θα επωφεληθούν έκπτωσης
15% σε όλα τα είδη Macron. Έκπτωση
10% θα επωφεληθούν επίσης όσοι με
τον ίδιο τρόπο αγοράσουν μαθητικό ει-
σιτήριο.

Aύξηση 390.000 ευρώ στο τηλεοπτικό deal 
Για την τριετία 2018-2022 η Ανόρθωση θα βάλει στο ταμείο της το ποσό των 4.200.000 

Τελικός με τον ΑΠΟΕΛ
Δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέραν της νίκης 
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NΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Το ζητούμενο για τη Νέα Σαλαμίνα είναι
να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες στον
αγώνα της ερχόμενης Δευτέρας με τον
Ερμή στο στάδιο «Αμμόχωστος». Αν αυτό
επιτευχθεί, τότε θα μειώσει στον ένα βαθμό
τη διαφορά από τον αντίπαλό της, που
προπορεύεται του β’ ομίλου. Είναι και
αυτό ένα κίνητρο η πρωτιά του ομίλου.
Άλλωστε η παρουσία του νέου τεχνικού
της ομάδας του Κονσεϊσάο έφερε νέο αέρα
στους ποδοσφαιριστές, για να ξεφύγουν
από τη νοοτροπία των αδιάφορων βαθ-

μολογικά αγώνων. Ο στόχος είναι η ομάδα
να πετύχει όσο το δυνατόν περισσότερες
νίκες, μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. 

Προγραμματισμός 
Απ’ εκεί και πέρα η διοίκηση έχει επι-
κεντρώσει την προσοχή της και στον

προγραμματισμό. Αφού σύντομα θα
πρέπει να παρθούν αποφάσεις. Τόσο
για τους ποδοσφαιριστές που θα απο-
χωρήσουν ή που θα ανανεώσουν και
φυσικά για την ενίσχυση της ομάδας.
Φυσικά αυτός που θα παίξει καθορι-
στικό ρόλο θα είναι ο τεχνικός διευ-
θυντής της ομάδας Μάκης Παπαϊωάν-
νου. Φυσικά στις αποφάσεις θα είναι
και το θέμα τεχνικής ηγεσίας. Αφού η
συνεργασία με τον Κονσεϊσάο είναι μέ-
χρι το τέλος της σεζόν και θα ξεκαθαρίσει
εάν θα του ανανεωθεί ή όχι η συνερ-
γασία, και σημαντικό ρόλο θα παίξει η
πορεία που θα έχει η ομάδα μέχρι το
τέλος της σεζόν. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Κωνσταντίνος�Κλαρκ�

Είτε βάζει μια τελεία στα αρνητικά του
αποτελέσματα είτε μπαίνει και αυτός σε
περιπέτειες. Αλλιώς μπήκε στη διαδι-
κασία των play-off η ομάδα του Εθνικού
Άχνας και αλλιώς πηγαίνουν τα πράγ-
ματα για την προσφυγική ομάδα. Οι
δυο σερί ήττες από Καρμιώτισσα και
Νέα Σαλαμίνα και σε συνδυασμό με τα
ανεπιτυχή αποτελέσματα των τελευταίων

αγωνιστικών έχουν φέρει την ομάδα
του Ιβανάουσκας σε δύσκολη θέση. Η
τελευταία ομάδα του Β’ ομίλου Δόξα
έχει μειώσει τη μεταξύ τους διαφορά
στους επτά βαθμούς και πλέον όλες οι
ομάδες, με εξαίρεση τον Ερμή και τη
Νέα Σαλαμίνα, έχουν βάλει πολύ δύ-
σκολα στους εαυτούς τους, όπως φυσικά
και ο Εθνικός Άχνας. Η τελευταία φορά
που κέρδισε η ομάδα του Εθνικού ήταν
στις 23 Ιανουαρίου την ομάδα της Δόξας
με 2-0, και από τότε και σε 8 παιχνίδια
μετρά πέντε ήττες και τρεις ισοπαλίες.

Από μόνο του λοιπόν το παιχνίδι με τον
Άρη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής
των play-off εκτός έδρας, αποτελεί πρό-
κληση για την προσφυγική ομάδα. Είτε
κερδίζει την «ελαφρά ταξιαρχία» και
ανασαίνει βαθμολογικά, είτε μπαίνει σε
νέες περιπέτειες. Ο Εθνικός μπήκε στη
διαδικασία της δεύτερης φάσης του
πρωταθλήματος με ένα σημαντικό μα-
ξιλαράκι υπέρ του, ωστόσο αυτό έχει
πλέον φύγει και καλείται αυτήν την αγω-
νιστική να επιστρέψει στις νίκες και να
δει με αισιοδοξία το μέλλον του.   

Κίνητρο, η πρωτιά του ομίλου 

ΑΠΟΕΛ

Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Πρόκληση χαρακτηρίζουν όλοι στον Αρ-
χάγγελο το ντέρμπι με την ΑΕΚ το ερχό-
μενο Σάββατο. Και πώς να μην είναι, άλ-
λωστε, όταν οι «γαλαζοκίτρινοι» θα πάνε
στην «ΑΕΚ ARENA» με το +7 από τον
Απόλλωνα που ακολουθεί στη 2η θέση
και με το +9 από την προσεχή αντίπαλό
τους; Με αυτά τα δεδομένα, εύκολα
μπορεί να αντιληφθεί κανείς τη σημασία
που θα έχει ενδεχόμενη νίκη. Με απλά
μαθηματικά, εάν οι «γαλαζοκίτρινοι» δρα-
πετεύσουν από τη Λάρνακα με τους τρεις
βαθμούς, θα θέσουν ουσιαστικά νοκ-
άουτ την ΑΕΚ, αφού η μεταξύ τους δια-
φορά θα εκτοξευθεί στους 12 βαθμούς.
Αν και θα απομένουν επτά αγωνιστικές
μέχρι το φινάλε, πολύ δύσκολα η ΑΕΚ
θα καταφέρει να μπει ξανά στο κυνήγι
του τίτλου. Από την άλλη, ενδεχόμενη
επιτυχία των «γαλαζοκιτρίνων» θα βάλει
σαφώς ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον
Απόλλωνα, που θα αγωνιστεί την επόμενη
(Κυριακή) στο ΓΣΠ, κόντρα στην Ομόνοια.
Στον Αρχάγγελο το κλίμα δεν θα μπο-
ρούσε να είναι καλύτερο, αφού η ομάδα
προέρχεται από τρεις σερί νίκες με αν-
τιπάλους την Ομόνοια, την Ανόρθωση
και την ΑΕΛ. Με τους εννέα αυτούς
βαθμούς, έχουν ξεπεράσει την ήττα που
προηγήθηκε από τον Απόλλωνα στο
Τσίρειο με 2-0, την Καθαρά Δευτέρα,
παιχνίδι που ήταν στο πλαίσιο της 25ης
αγωνιστικής. Ο Τόμας Κρίστιανσεν κα-
ταστρώνει τα πλάνα του με τη συμμετοχή
των Ιωάννου να κρίνεται αμφίβολη
προς το παρόν. Χθες ο διεθνής αμυντικός
ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, κάτι
που ανεβάζει την αισιοδοξία ότι μέχρι
το Σάββατο θα προλάβει και θα τεθεί
στη διάθεση του προπονητή του. Ο Βι-
νίσιους έκανε χθες ασκήσεις με μπάλα,
ενώ ο Εφραίμ φυσιοθεραπεία. 

Εξελίξεις στον προγραμματισμό 
Η επιστροφή του προέδρου της εται-
ρείας Πρόδρομου Πετρίδη από το
εξωτερικό, σε συνδυασμό με την πα-
ρουσία από χθες στην Κύπρο του αρ-
χισκάουτερ, Χουάνχο Λορένθο, ση-
ματοδοτούν  την έναρξη μιας εκ βάθους
συζήτησης για τα μετεγγραφικά ζητή-
ματα. Ο Ισπανός αρχισκάουτερ έχει
αξιολογήσει ορισμένους ποδοσφαιρι-

στές, αφού τους έχει παρακολουθήσει
σε διάφορα παιχνίδια ευρωπαϊκών
πρωταθλημάτων και όχι μόνο.  Γι’ αυτό
και το μπλοκάκι του είναι γεμάτο ση-
μειώσεις. Οι εισηγήσεις που θα δώσει
θα επεξεργαστούν από τη διοίκηση
και τη τεχνική ηγεσία, ούτως ώστε να
παρθούν αποφάσεις ως προς το πού
θα κινηθεί η ομάδα στο μετεγγραφικό
παζάρι.  

Θέμα Κρίστιανσεν
Πέραν των πιο πάνω, εξελίξεις αναμέ-
νονται και στο θέμα ανανέωσης της συ-
νεργασίας με τον Τόμας Κρίστιανσεν.
Είναι δεδηλωμένη η επιθυμία της διοί-
κησης αλλά και του Δανού τεχνικού, να
συνεχίσουν τη μεταξύ τους συνεργασία,
ωστόσο από τη στιγμή που δεν υπήρξε
κάποια ανακοίνωση μέχρι στιγμής, είναι
φυσικό να υπάρχει μια σχετική ανησυχία

στον κόσμο. Πάντως, με βάση σημερινά
δεδομένα, οι πιθανότητες παραμονής
του Τόμας Κρίστιανσεν στον ΑΠΟΕΛ
και τη νέα περίοδο είναι μεγάλες. Λογικά,
το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εξε-
λίξεις. Εάν τελικά οι δύο πλευρές ανανε-
ώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία, τότε
ο Δανός τεχνικός θα είναι ο πρώτος που
θα ολοκληρώσει μια σεζόν στον πάγκο
του ΑΠΟΕΛ μετά τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

Αυτός ο αγώνας κι αν είναι πρόκληση!
Οι «γαλαζοκίτρινοι» θα πάνε το Σάββατο στην ΑΕΚ ARENA με τις καλύτερες προϋποθέσεις και την ψυχολογία στα ύψη

Δυο μήνες και κάτι μέρες
Από τις 29 Ιανουαρίου έχει να κερδίσει ο Εθνικός Άχνας 

ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ 

Με ισοπαλία χωρίς τέρματα ολοκλή-
ρωσε χθες τις υποχρεώσεις της η
Εθνική Νέων στον elite round του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U-19.
Απέναντι στη Σερβία η Εθνική μας
είχε πολύ καλή παρουσία και δημι-
ούργησε τις ευκαιρίες για να κλείσει
νικηφόρα τις υποχρεώσεις της. Η
Εθνική μας, όπως είναι γνωστό, έλαβε
μέρος στον δεύτερο όμιλο και στους
τρεις αγώνες που έδωσε ηττήθηκε
με 2-1 από τη Γερμανία, με 5-0 από
τη Σλοβακία και έφερε χθες ισοπαλία
0-0 με τους Σέρβους. Στο πρώτο ημί-
χρονο οι διεθνείς μας διατήρησαν
ανέπαφο το τέρμα του Μιχάλη Πα-
παστυλιανού (πρώτη επίσημη συμ-
μετοχή) και με αντεπιθέσεις προσπά-
θησαν να δημιουργήσουν τις προ-
ϋποθέσεις για να σκοράρουν.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημι-
χρόνου, η Κύπρος δημιούργησε τρι-
πλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ.
Τα διαδοχικά σουτ που επιχείρησαν
οι Σιαθάς, Λ. Κυριάκου και Ματθαίου
σταμάτησαν στα σώματα των αμυν-
τικών της Σερβίας. Στο 68' νέα μεγάλη
ευκαιρία με τον εξαιρετικά δραστήριο
Θεοδόση Σιαθά για να πάρει προ-
βάδισμα το αντιπροσωπευτικό μας
συγκρότημα. Γενικά η Κύπρος είχε
καλή παρουσία και αν δεν μεσολα-
βούσε το βαρύ 5-0 από τους Σλοβά-
κους, σίγουρα η γενικότερη παρουσία
της θα μας έδινε και καλύτερο βαθ-
μολογικό απολογισμό στους αγώνες
που έγιναν στη Γερμανία.

Λευκή ισοπαλία 
στο φινάλε

Η προσοχή και στον προγραμματισμό 
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«Είναι κάτι το μοναδικό. Έζησα αυτό το
παιχνίδι σαν να ήταν μια πρόκληση
στα όρια του αδύνατου. Ήταν μια νίκη
που μας έκανε να αισθανθούμε πολύ
ευφορία». Με αυτόν τον τρόπο ο Νεϊμάρ
«ξαναζεί» τη μάχη μεταξύ της Μπαρ-
σελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν, που
χαρακτήρισε το Champions League
2016/17. Ο Βραζιλιάνος, σε συνέντευξή
του που δημοσίευσε η El mundo De-
portivo, μίλησε για τη συνάντηση με
τη Γιουβέντους, λέγοντας ότι είναι αι-
σιόδοξος για το φινάλε της σεζόν. «Πι-
στεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε
και πάλι τα πάντα, αν είμαστε συγκεν-

τρωμένοι και ευτυχισμένοι», δήλωσε
ο Νεϊμάρ, με σαφή αναφορά στο Copa
del Rey, τη LaLiga και ιδιαίτερα το Ch-
ampions League, όπου στα προημιτε-
λικά θα αντιμετωπίσει τη Γιουβέντους.

Ο Νεϊμάρ, ο οποίος την Κυριακή
στη Γρανάδα μπορεί να γιορτάσει το
100ό του γκολ με την Μπαρσελόνα,
ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον
σύλλογο μέχρι το 2021: «Το όνειρό
μου ήταν να παίξω στην Μπαρσελόνα,
από παιδί ήταν πάντα εκείνο που ήθελα.
Να παίξω σε αυτήν την ομάδα. Είναι
ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα
για μένα». 

ΡΕΑΛ

Θετικός στην πρόταση ανανέωσης του
συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης
εμφανίζεται ο Ίσκο, όπως αναφέρουν
δημοσιεύματα στην Ισπανία, τα οποία
βάζουν τέλος στη φημολογία πως θα
συνεχίσει την καριέρα του στην πρέμιερ
λιγκ. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ
είναι δύο από τις ομάδες που φέρονται
να ενδιαφέρονται για την απόκτησή του,
αλλά η διοίκηση της «βασίλισσας» θέλει
να τον κρατήσει στο «Μπερναμπέου».

Το συμβόλαιο του Ισπανού διεθνούς
άσου εκπνέει το καλοκαίρι του 2018,
ωστόσο όπως αναφέρει η αθλητική εφη-

μερίδα της Μαδρίτης, «AS», η διοίκηση
της Ρεάλ έχει καταθέσει στον ατζέντη
του πρόταση ανανέωσης γι’ ακόμη πέντε
χρόνια, με μεγάλη αύξηση των αποδοχών
του από τα τρία στα οκτώ εκατ. ευρώ.

Ο 25χρονος μέσος έχει αρκετές φορές
βρεθεί στο «στόχαστρο» πολλών κορυ-
φαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, ωστόσο
για τον ίδιο, προτεραιότητα αποτελούσε
πάντοτε η Ρεάλ. Γι’ αυτό και πρόθεσή
του είναι να παραμείνει στη Μαδρίτη
και να συνεχίσει να αγωνίζεται με τη
φανέλα των πρωταθλητών Ευρώπης.
Από τον Ιούνιο του 2013, που μετεγ-
γράφηκε από τη Μάλαγα στη Ρεάλ Μα-
δρίτης, σε 179 συμμετοχές έχει πετύχει
28 τέρματα και έχει μοιράσει 41 ασίστ.

AΡΓΕΝΤΙΝΗ 

Με τιμωρία κινδυνεύει ο Λιονέλ Μέσι
από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
της Νότιας Αμερικής (Conmebol). Ο
αρχηγός της εθνικής Αργεντινής φέρεται
να εξύβρισε τον βοηθό διαιτητή τού
αγώνα με τη Χιλή, στον οποίο η «Αλμ-
πισελέστε» επικράτησε 1-0. Το περι-
στατικό δεν αναφέρθηκε αρχικά στο
φύλλο αγώνα, όμως συντάχθηκε συμ-
πληρωματική έκθεση και απεστάλη
στην αρμόδια επιτροπή της Conmebol.
Οι εκφράσεις είναι πολύ βαριές και η

Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας
καλείται να επιληφθεί του θέματος.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να υπάρξει
άμεσα απόφαση και ο Μέσι να χάσει
το ματς με τη Βολιβία  για τους προκρι-
ματικούς του Μουντιάλ 2018. «Αν έχει
συμπεριφερθεί με τέτοιο τρόπο, τότε
πρέπει να τιμωρηθεί όπως κάθε άλλος
παίκτης. Δεν πρόκειται να ζητήσουμε
διαφορετική μεταχείριση επειδή είναι
ο κορυφαίος του πλανήτη. Δεν έχει
πρόβλημα να ερευνηθεί η συμπερι-
φορά του», είπε ο αντιπρόεδρος της
ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Αρ-
γεντινής, Αρμάντο Πέρες.

Η ελληνική Super League είναι το πιο
σκληρό πρωτάθλημα σε όλη την Ευρώ-
πη! Για πρώτη φορά, η εβδομαδιαία έκ-
θεση του CIES, του Διεθνούς Κέντρου
Μελετών για τον Αθλητισμό, που βρί-
σκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε
το 1995 από κοινοπραξία της FIFA, με
το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ, παρου-
σίασε τις κάρτες που έχουν δείξει οι δι-
αιτητές στα 31 κορυφαία πρωταθλήματα
της ηπείρου μας. Στον σχετικό πίνακα
οι χώρες κατατάσσονται ανάλογα με τον
μέσο αριθμό των καρτών που δίνεται
ανά παιχνίδι.

Η ελληνική Super League ηγείται
του πίνακα (5.52), ενώ η νορβηγική Eli-
teserien βρίσκεται στο κάτω μέρος της
κατάταξης (2,93). Χώρες της Νότιας και
της Ανατολικής Ευρώπης υπερ-εκπρο-
σωπούνται μεταξύ εκείνων όπου οι δι-
αιτητές εκδίδουν τις περισσότερες κάρτες.
Αντίθετα, στις περισσότερες χώρες της
Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, ο αριθμός
των καρτών που δίνονται είναι σχετικά
χαμηλός. Όπως αναφέρει η έκθεση του
CIES, η εικόνα αντικατοπτρίζει την ύπαρ-
ξη διαφορετικής κουλτούρας τόσο από
την συμπεριφορά ενός παίκτη ή ενός
διαιτητή.

Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός των

κίτρινων καρτών συσχετίζεται με εκείνον
των κόκκινων καρτών. Η γαλλική Ligue
1 αποτελεί εξαίρεση. Οι Γάλλοι διαιτητές
δείχνουν λίγες κίτρινες κάρτες, αλλά
πολλές κόκκινες. Στο αντίθετο άκρο του
φάσματος, βρίσκεται η αγγλική Premier
League, όπου το ποσοστό των κόκκινων
καρτών είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με
εκείνο των κίτρινων καρτών. 

Με τις περισσότερες κάρτες 
σε όλη την Ευρώπη! 
Η ελληνική Super League είναι το πιο σκληρό πρωτάθλημα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο πιο
ακριβοπληρωμένος για το 2016 
Δεύτερος  ο Λιονέλ Μέσι και τρίτος ο Νεϊμάρ 

Το γαλλικό περιοδικό «France Football»
αναφέρει πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο
είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδο-
σφαιριστής στον κόσμο για το 2016,
συμπεριλαμβανομένων των μισθών,
επιδομάτων και χορηγιών. Σύμφωνα
με το σχετικό ρεπορτάζ, ο Πορτογάλος
άσος είχε συνολικό ετήσιο εισόδημα
περίπου 87.5 εκατ. ευρώ.

Κι ενώ τα έσοδα από τους μισθούς
είναι λίγο περισσότερα σχεδόν από τα
20.000.000 ευρώ (τόσο με την παλιά
όσο και τη νέα σύμβαση), οι χορηγοί
είναι αυτοί που κάνουν και αυτόν αλλά
και τους άλλους αθλητές πραγματικά
πλούσιους.

Η Nike, που έχει συμβόλαιο με τον
Πορτογάλο έως το 2020, του δίνει περί-

που 15 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ
ακολουθούν τα συμβόλαια με Castrol
(περίπου 6 εκατ.), Armani (1 εκ. μέχρι
το 2019), Kentucky Fried Chicken
(200.0000), τα ρολόγια Tag Heuer, η
Emirates, τα προϊόντα wellness Herbalife,
τα ποτά Soccerade, οι εταιρείες Pokerstars,
Clear Shampoo, Konami για το Pro Evo-
lution Soccer videogame (μέχρι το 2018),
η Toyota, η Samsung και η πορτογαλική
Banco Espirito Santo.

Δεύτερος πιο πλούσιος ποδοσφαι-
ριστής για την περασμένη χρονιά ήταν
ο Λιονέλ Μέσι με 76.5 εκατ. και στην
τρίτη θέση ο άλλος σταρ της Μπαρσελόνα,
Νεϊμάρ, ο οποίος κέρδισε το 2016 περί-
που 55.5 εκατ. ευρώ. Στο μεταξύ, ο Ζοσέ
Μουρίνιο κέρδισε τα περισσότερα χρή-

ματα από τους συναδέλφους του προ-
πονητές, βάζοντας στους τραπεζικούς
λογαριασμούς περίπου 28 εκατ. ευρώ. 

Αναλυτικά:
ΠΑΙΚΤΕΣ εκατομμύρια ευρώ

1. Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ Μαδρίτης) 87.5 

2. Λιονέλ Μέσι (Μπαρσελόνα) 76.5 

3. Νεϊμάρ (Μπαρσελόνα) 55.5

4. Γκάρεθ Μπέιλ (Ρεάλ Μαδρίτης) 41.0

5. Εζέκιελ Λαβέτσι (Χεμπέι Φόρτσιουν) 28,5

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ εκατομμύρια ευρώ

1. Ζοσέ Μουρίνιο (Μάντσεστερ Γ.) 28.0 

2. Μαρτσέλο Λίπι (Κίνα) 23.5

3. Λοράν Μπλαν (Παρί Σεν Ζερμέν) 20.0

4. Κάρλο Αντσελότι (Μπάγερν Μονάχου) 15.8

5. Πεπ Γκουαρντιόλα (Μάντσεστερ Σίτι) 14.5

«Η Μπαρσελόνα 
μπορεί να κατακτήσει 
τα πάντα» 

Ο Ίσκο θα
ανανεώσει 

Ο Μέσι
κινδυνεύει 
με τιμωρία 

«Η Μπαρσελόνα 
μπορεί να κατακτήσει 
τα πάντα» 

Ο Ίσκο θα
ανανεώσει 

Ο Μέσι
κινδυνεύει 
με τιμωρία 

«Η Μπαρσελόνα 
μπορεί να κατακτήσει 
τα πάντα» 

Ο Ίσκο θα
ανανεώσει 

Ο Μέσι
κινδυνεύει 
με τιμωρία 

Οι δέκα πρώτες 
χώρες της κατάταξης:
Χώρα Κόκκινες Κίτρινες Μ.Ο.

1. ΕΛΛΑΔΑ 5,23 0,29 5,52

2. Ρουμανία 5,21 0,30 5,51

3. Ουκρανία 5,21 0,20 5,41

4. Τουρκία 5,08 0,27 5,35

5. Ισπανία 5,11 0,23 5,34

6.  Βουλγαρία 4,97 0,22 5,19

7. Πορτογαλία 4,90 0,26 5,16

8. Σερβία 4,86 0,26 5,12

9.  Ιταλία 4,77 0,27 5,04

10. Ουγγαρία 4,63 0,24 4,87
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