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Ψάχνει την υπέρβαση
Μια από τις τελευταίες ευκαιρίες, αν όχι η
τελευταία, για να μείνει στο κόλπο του τίτλου,
αποτελεί για την ΑΕΚ το σαββατιάτικο ντέρμπι με
τον ΑΠΟΕΛ.

ΣΕΛΙΔΑ 35

Με Μάγκλιτσα στο ΓΣΠ 
Ετοιμότητα έδειξε στη χθεσινή προπόνηση του
Απόλλωνα ο Άντον Μάγκλιτσα και ως εκ τούτου
υπολογίζεται στα πλάνα της τεχνικής ηγεσίας για το
ντέρμπι με την Ομόνοια.

ΣΕΛΙΔΑ 37

Έφτιαξε κλίμα ο Πάμπος
Το κλίμα είναι πολύ καλό στην Ομόνοια μετά την
απόφαση για πρόσληψη του Π. Χριστοδούλου και
αυτό ακριβώς θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί κόντρα
στον Απόλλωνα.

ΣΕΛΙΔΑ 38

Ανοίγει τα χαρτιά
του ο Μπαλταζάρ
Τα πλάνα του για τον αγώνα με την Ανόρθωση
αναμένεται να φανερώσει στη σημερινή προπόνηση
της ΑΕΛ ο Μπρούνο Μπαλταζάρ.

ΣΕΛΙΔΑ 36
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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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 26ηΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚηΣ ΣΥΝΑΝΤηΣηΣ

1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΦΑΡΡΙΕΡ(8), 2ος ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ(4),

3ος ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΑΗΑΡ(1), 4ος ΦΕΙΔΙΠ-

ΠΟΣ(3), Γκανιάν (8) €5.00,Πλασέ (8)

€2.00, Πλασέ (4) €2.50, Φόρκαστ (8Χ4)

€28.50, Δίδυμο (4Χ8) €21.30, Τρίο

(8Χ4Χ1) €217.40, Τέτρακαστ(8Χ4Χ1Χ3)

€530.40, Omni (4Χ8) €10.10, Omni

(1Χ8) €15.90, Omni (1Χ4) €11.50

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος MENIΠΠΟΣ(2), 2ος ΡΙΦΙΦΙ(3), 3ος

ΤΖΙΕΗΣΟΝ(6), 4ος ΝΕΦΕΛΗ(8), Γκανιάν

(2) €1.70, Πλασέ (2) €1.10, Πλασέ (3)

€2.30, Φόρκαστ (2X3) €8.60,Δίδυμο

(2X3) €4.10, Τρίο (2X3X6) €77.30, Τέ-

τρακαστ (2X3X6X8) €2,080.00, Σύνθετο

(8Χ2) €12.00, Omni (2X3) €2.50, Omni

(2X6) €8.70, Omni (3X6) €12.70,DF

8Χ4 - 2X3 €750.00C/O, Διαγραφές:

MΗΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΙΚΚΟΣ(7)

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ(5), 2ος ΣΤΗΒ ΩΣΤΙΝ(8),

3ος ΙΩΣΗΠΟΣ(2), 4ος ΣΙΑΣΤΑ ΜΟΥΝ(6),

Γκανιάν (5) €, Πλασέ (5) €, Πλασέ (8) €,

Φόρκαστ (5Χ8) €, Δίδυμο (5Χ8) €, Τρίο

(5Χ8Χ2) €, Τέτρακαστ (5Χ8Χ2Χ6) €, Σύν-

θετο (2X5) €,Omni (5Χ8) €,Omni (2Χ5)

€,Omni (2Χ8) €, DF  2X3 - 5Χ8 €, Δια-

γραφές  ΣΥΡΟΛ ΠΑΣΛΗ(1)  

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΑΝΤΗ(3), 2ος ΥΛΑΙ-

ΟΣ(7), 3ος ΣΕΡ ΚΟΥΗΣ(4), 4ος ΝΤΟ-

ΠΡΟΣ(10), Γκανιάν (3) €1.70, Πλασέ (3)

€1.00, Πλασέ (7) €2.50, Φόρκαστ (3Χ7)

€4.10, Δίδυμο (3Χ7) €3.10, Τρίο

(3Χ7Χ4) €30.30, Τέτρακαστ (3Χ7Χ4Χ10)

€141.70, Σύνθετο (5Χ6) €3.70, Σύνθετο

(5Χ3) €7.50, Omni (3Χ7) €1.80, Omni

(3Χ4) €5.60, Omni (4Χ7) €12.30, DF

5Χ8 - 6Χ[ ] €15.00, DF  5Χ8 - 3Χ7

€39.40, Διαγραφές: EΛΕΙΟΣ(6)  

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος ΕΛΑ ΦΟΥΚΚΑΡΑ ΜΟΥ(9), 2ος ΣΕΡ

ΠΠΕΚΡΗΣ(6), 3ος ΖΑΡΑΞ(3), 4ος ΒΙΤΤΗΣ

ΔΙΑΣ(1), Γκανιάν (9) €15.80, Πλασέ (9)

€6.20, Πλασέ (6) €2.20,, Φόρκαστ (9Χ6)

€86.30, Δίδυμο (6Χ9) €26.00, Τρίο

(9Χ6Χ3) €764.70 Τέτρακαστ (9Χ6Χ3Χ1)

€2,450.50, Σύνθετο (3Χ9) €39.50, Omni

(6Χ9) €3.70 Omni (3Χ9) €16.40, Omni

(3Χ6) €4.30, DF  3Χ7 - 9Χ6 €750.00C/O 

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος INBIKTOYΣ(9), 2ος ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ

ΒΑΣΙΛΗΣ(6), 3ος ΤΡΑΜΠΑΣ(3)

4ος ΜΠΑΡΡΟΣ(4), Γκανιάν (9) €3.50,

Πλασέ (9) €1.90, Πλασέ (6) €1.00

Φόρκαστ (9Χ6) €5.50, Δίδυμο (6Χ9)

€2.50, Τρίο (9Χ6Χ3) €13.00

Τέτρακαστ (9Χ6Χ3Χ4) €64.30, Σύνθετο

(9Χ9) €87.30, Omni (6Χ9) €1.60

Omni (3Χ9) €3.00, Omni (3Χ6) €2.30,

DF  9Χ6 - 9Χ6 €1,064.64C/Ο 

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  AΛΕΞ ΣΤΑΡ(3), 2ος ΙΡΙΣ(9), 3ος ΝΟ-

ΣΤΟΣ(5), 4ος ΜΙΚΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ(11),

Γκανιάν (3) €7.20, Πλασέ (3) €2.80 Πλα-

σέ (9) €6.50, Φόρκαστ (3Χ9) €112.90,

Δίδυμο (3Χ9) €63.60 Τρίο (3Χ9Χ5)

€566.20, Τέτρακαστ (3Χ9Χ5Χ11)

€1,482.00C/Ο , Σύνθετο (9Χ3) €45.80,

Omni (3Χ9) €13.00, Omni (3Χ5) €35.00,

Omni (5Χ9) €87.50, DF  9Χ6 - 3Χ9

€1,562.88C/O, Διαγραφές  ΒΙΖ Α ΒΙΖ(2)  

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  MABEΡΙΚ(5), 2ος ΤΣΑΚΚΙΤΖΗΣ(4),

3ος ΓΚΑΣΠΑΖΙΑ(2), 4ος ΙΠΠΟΜΑΧΟΣ(8),

Γκανιάν (5) €2.80, Πλασέ (5) €2.80, Πλα-

σέ (4) €1.40 Φόρκαστ (5Χ4) €9.50, Δίδυ-

μο (4Χ5) €5.00, Τρίο (5Χ4Χ2) €16.70,

Τέτρακαστ (5Χ4Χ2Χ8) €169.30, Σύνθετο

(3Χ5) €39.10, Omni (4Χ5) €2.30, Omni

(2Χ5) €2.30, Omni (2Χ4) €3.60, DF  3Χ9

- 5Χ4 €1,801.92C/O 

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
1ος  ZHNEAΣ(7), 2ος ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ

ΜΠΟΥ(GR)(3), 3ος OΣΤΡΕΛΙΑΝ ΝΤΑΝ-

ΣΕΡ(9), 4ος ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΚΑΠΑ-

ΤΑΗΣ(5), Γκανιάν (7) €4.10,Πλασέ (7)

€2.60, Πλασέ (3) €1.80, Φόρκαστ (7Χ3)

€13.50, Δίδυμο (3Χ7) €6.90, Τρίο

(7Χ3Χ9) €35.30, Τέτρακαστ (7Χ3Χ9Χ5)

€186.10, Σύνθετο (5Χ7) €9.20, Omni

(3Χ7) €3.90, Omni (7Χ9) €7.00, Omni

(3Χ9) €3.60, DF  5Χ4 - 7Χ3 €145.40,

ΠΙΚ 6     3X9X9X3X5X7      MEΤΑΦΕΡΟ-

ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €3,478.64C/O ΠΙΚ 6

ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ €8,478.64, ΠΙΚ 4

9X3X5X7 €407.70, ΤΖΑΚΠΟΤ 9

8X2X5X3X9X9X3X5X7    MEΤΑΦΕΡΟ-

ΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: €3,994.87C/O, ΤΖΑΚΠΟΤ

9 ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: €23,994.87.

ΛΟΤΤΟ

7, 8, 9, 15, 16, 43 και 42
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-

ΠΟΤ. H 2η κερδίζει €50.000,00 Η 3η κερ-

δίζει €1.500, η 4η €30 και η 5η €1,50.

EXTRA 5

7354η κλήρωση:  8, 15, 26, 31, 34

7355η κλήρωση:  7, 16, 23, 27, 34

SUPER 3

30387η: 060 30388η: 786 30389η: 648

30390ή: 061 30391η: 489 30392η: 599

30393η: 687 30394η: 802 30395η: 575

30396η: 585

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

Ενισχυμένη με
Μάρκο Παγδατή 

Ο Μάρκος Παγδατής θα ενισχύσει την
Εθνική ομάδα Davis Cup για τους αγώνες
με την Τυνησία που θα διεξαχθούν στο
Εθνικό Κέντρο Τένις στις 7-9 Απριλίου,
στο πλαίσιο του Ομίλου ΙΙ της Ευρωα-
φρικανικής ζώνης. Από το αποτέλσμα
των αγώνων θα κριθεί και η παραμονή
της ομάδας μας στον εν λόγω τιμητικό
Όμιλο. Το τελευταίο διάστημα υπήρξαν
επαφές της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως
Κύπρου με τον κορυφαίο μας αντισφαι-
ριστή που κατέληξαν σε αίσιο αποτέλεσμα.
Έτσι η ομάδα θα αποτελείται από τους
Μάρκο Παγδατή (31), Πέτρο Χρυσοχό
(21),  Μενέλαο Ευσταθίου (18), και Ελευ-
θέριο Νέο (18) και με κάπτεν τον Δημήτρη
Ηρόδοτου. Ως εκ τούτου οι πιθανότητες
της ομάδας μας για τη νίκη-παραμονή
στην κατηγορία αυξάνονται, αφού και η
ομάδα της Τυνησίας διαθέτει αντισφαι-
ριστή που βρίσκεται πολύ υψηλά στην
παγκόσμια κατάταξη (Μάλεκ Τζαζίρι,
Νο53). Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί
στο Εθνικό Κέντρο Τένις την Πέμπτη, 6
Απριλίου, στις 12.00μ. Οι πρώτοι δύο
αγώνες στο Μονό, θα διεξαχθούν την
Παρασκευή 7 Απριλίου.

Με τον αγώνα της Ομόνοιας / Αραράτ
με την ΑΕΚ Λάρνακας που έγινε στο
«Τάσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία»
άρχισε χθες η Β’ φάση του Πρωταθλή-
ματος Φούτσαλ.

Τεράστια εκτός έδρας νίκη σημείωσε
ψες η AEK Λάρνακας, με 3-0 κόντρα
στην Ομόνοια/Aραράτ. Σκόρερ οι Λει-
βαδιώτης, Τουμαζής και Βάγκνερ.

Στην επόμενη φάση θα προκριθεί η
ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο
νίκες. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει τη
Δευτέρα 3 Απριλίου, και θα μεταδοθεί
ζωντανά από τη Cytavision. 

Αν χρειαστεί και τρίτος αγώνας, θα
γίνει στις 6 Απριλίου. Οι άλλοι δυο
πρώτοι αγώνες θα γίνουν σήμερα και η
αναμέτρηση της Ανόρθωσης με την
ΑΜΕΚ Καψάλου θα είναι σε ζωντανή
τηλεοπτική μετάδοση από τη Cytavision.
Την Παρασκεύη η ΑΕΛ θα υποδεχθεί
την Ελπίδα Αστρομερίτη 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Β’ φάσης:

Πρώτοι αγώνες

Τετάρτη 29 Μαρτίου 

20:30 Ομόνοια / Αραράτ - ΑΕΚ Λάρνακας

(«Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία»)

Πέμπτη 30 Μαρτίου

19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ Σωτήρας

(Λευκόθεο)

20:00 Ανόρθωση - ΑΜΕΚ Καψάλου

(Κίτιον, Cytavision)

Παρασκευή 31 Μαρτίου

20:50 ΑΕΛ - Ελπίδα Αστρομερίτη

(«Σπύρος Κυπριανού»)

2οι αγώνες

Δευτέρα 3 Απριλίου 

20:00 ΑΕΚ Λάρνακας - Ομόνοια Αραράτ

(Κίτιον, Cytavision)

20:00 ΑΕΚ Σωτήρας - ΑΠΟΕΛ

(Δημοτικό Σωτήρας)

20:30 Ελπίδα Αστρομερίτη - ΑΕΛ

(20:30, Λευκόθεο)

21:15 ΑΜΕΚ Καψάλου - Ανόρθωση

(«Σπύρος Κυπριανού»)

3οι αγώνες (σε περίπτωση που χρειαστεί)

Πέμπτη 6 Απριλίου

19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ Σωτήρας

(Λευκόθεο)

20:30 Ανόρθωση - ΑΜΕΚ Καψάλου

(Κίτιον)

20:30 Ομόνοια / Αραράτ - ΑΕΚ Λάρνακας

(«Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία»)

20:50 ΑΕΛ Λεμεσού - Ελπίδα Αστρομερίτη

Μ
ε πείσμα για τη νίκη

θα παλέψουν απόψε
στο Στάδιο «Τάσσος
Παπαδόπουλος Ελευ-
θερία» Ομόνοια και

Green Air Παφιακός, στις 20:00, στον
δεύτερο τελικό στη φάση των πλέι-
οφς του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Α’
Κατηγορίας Ανδρών. Oι «πράσινοι»
μετά το σπάσιμο έδρας στην Πάφο

την Παρασκευή προηγούνται στις
νίκες με 2-1.

Η εξέλιξη του αγώνα στο «Αφρο-
δίτη» με την Ομόνοια να επιστρέφει
από το 0-2 και να κερδίζει τελικά με
3-2 αναπτέρωσε την ψυχολογία των
«πρασίνων» που με άλλη μια νίκη θα
καταστούν το ακλόνητο φαβορί για
τον τίτλο. Στην ουσία θα ψάχνουν μια
νίκη σε τρεις αγώνες. Ο κόουτς Σάββας

Σάββα φάνηκε για άλλη μια φορά ότι
έχει πολλές επιλογές και οι «τριφυλ-
λοφόροι» ευελπιστούν στη βοήθεια
του κόσμου.

Ο κυπελλούχος Green Αir Παφιακός,
έχοντας την απουσία του τραυματία κεν-
τρικού Απσιώτη πάει στη Λευκωσία, για
να κυνηγήσει το διπλό, την ισοφάριση
και το πλεονέκτημα έδρας. Ο Μίλαν
Γκρέσιτς θα χρησιμοποιήσει ξανά στη

θέση του κεντρικού τον Βαλεντίνο Αν-
δρέου με εναλλακτική λύση τον Νικόλα
Κωνσταντινίδη και ως διαγώνιο τον Κων-
σταντίνο Ευσταθίου.

Τον τελικό θα διαιτητεύσουν οι Αν-
δρέας Κωνσταντινίδης και Χρίστος Μαϊ-
φόσιης με επόπτες τους Σ. Φλουρή και
Δ. Κουκούνη. Σημειωτές ορίστηκαν οι Ι.
Τοφής και Α. Παντελίδης. Παρατηρητής
διαιτησίας ορίστηκε ο Παντελής Τοφής.

Τελικός νούμερο 2 για Ομόνοια - Green Αir Παφιακό
Οι «πράσινοι» θέλουν το ξεκάθαρο προβάδισμα - Οι «μπλε» την ανατροπή δεδομένων

Σπουδαία νίκη της ΑΕΚ επί της Ομόνοιας / Αραράτ
Άρχισε η Β’ φάση του Πρωταθλήματος Φούτσαλ 
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ΑΕΚ

Γρηγόρης�Γεωργίου

Μιαν από τις τελευταίες ευκαιρίες, αν
όχι την τελευταία, αποτελεί για την ΑΕΚ
το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Οι «κιτρινο-
πράσινοι» καλούνται να κάνουν μιαν
υπέρβαση, να κερδίσουν τους πρωτα-
θλητές και να κρατηθούν ζωντανοί στη
διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Μόνο
με νίκη θα μπορούν να ελπίζουν. Υπέρ-
βαση, όχι επειδή θεωρείται αδύνατον
να κερδίσει στην έδρα της τον ΑΠΟΕΛ,
αλλά με βάση την τελευταία φόρμα των
ομάδων, την απουσία του Τρισκόφσκι
και κυρίως τη ψυχολογία, τότε ναι οι
παίκτες του Ιμανόλ Ιδιάκεθ και ο ίδιος
καλούνται να δώσουν τον καλύτερό
τους εαυτό σε ένα παιχνίδι κομβικής
σημασίας. Υπέρβαση θα πρέπει να
κάνει και ο κόσμος με την προσέλευσή
του. Μπορεί μέχρι στιγμής η προπώ-
ληση να μην είναι ικανοποιητική, όμως
πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι το απο-
τέλεσμα αυτού του ντέρμπι θα κρίνει
πάρα πολλά. Πρέπει να καταλάβουν
ότι η ομάδα τους χρειάζεται τη μεγάλη
τους στήριξη. Χωρίς κόσμο το έργο
όλων θα γίνει ακόμη πιο δύσκολο. Πρέ-
πει όλοι λοιπόν να κάνουν την υπέρβασή
τους για να φτάσει η ομάδα τους σε μια
πάρα πολύ σημαντική νίκη, η οποία

δεν θα δώσει μόνο τρεις βαθμούς, αλλά
πολύ περισσότερα. Τα κέρδη θα είναι
πολλά και θα βοηθήσουν πολύ την
ομάδα της Λάρνακας στα επόμενα επτά
ντέρμπι στο πρωτάθλημα. Είναι τα τε-

λευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, τα
αποτελέσματα των οποίων θα εξαρτη-
θούν κατά πολύ από το αποτέλεσμα
του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ. Στην ΑΕΚ
θα τα βλέπουν ένα - ένα ξεχωριστά.

Αυτή ήταν και παραμένει άλλωστε και
η τακτική των «κιτρινοπράσινων», οι
οποίοι έχουν την πίστη ότι μπορούν να
πετύχουν την πρώτη τους φετινή νίκη
πάνω στον ΑΠΟΕΛ. Οι μοναδικές ομά-

δες που δεν κέρδισαν οι «κιτρινοπρά-
σινοι» στο φετινό πρωτάθλημα είναι ο
ΑΠΟΕΛ (δύο ισοπαλίες) και ο Απόλ-
λωνας (δύο ήττες). Αν η ΑΕΚ πάρει το
ντέρμπι θα ανακτήσει και τον χαμένο
της εγωϊσμό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό,
το οποίο στερήθηκε η ομάδα στα τε-
λευταία κυρίως ντέρμπι. Τα είχε όλα η
ομάδα του Ιδιάκεθ, άρχιζε καλά, δεν
κινδύνευε ιδιαίτερα και στα τελευταία
λεπτά δεν είχε την απαιτούμενη συγ-
κέντρωση και έχασε πολύτιμο έδαφος.

Οι σκέψεις για ενδεκάδα
Όλοι περιμένουν με ανυπομονησία τον
καταρτισμό αυτής της ενδεκάδας του
Ιμανόλ Ιδιάκεθ. Της ενδεκάδας εκείνης
που δεν θα έχει μέσα τον Τρισκόφσκι. Ο
πρώτος σκόρερ της ομάδας είναι τιμω-
ρημένος και ο Χαραλαμπίδης δεν θα
προλάβει να είναι διαθέσιμος, λόγω του
τραυματισμού του σε προπόνηση της
Εθνικής. Οι επιλογές του Βάσκου τεχνικού
είναι αρκετές, όμως πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικός σε αυτόν τον τομέα της δου-
λειάς του για να περιορίσει τα όποια αρ-
χικά λάθη και για να μπορεί κατά την
εξέλιξη του αγώνα να κάνει τις κατάλληλες
διορθωτικές κινήσεις και αλλαγές, αν
χρειαστούν. Ο Τέτε και ο Τομάς διεκδι-
κούν θέση στο αρχικό σχήμα, αλλά και
ο Χέφελ, ο οποίος δεν θα είναι έκπληξη
αν τον δούμε στο αρχικό σχήμα.

ΑΠΟΕΛ

Φρίξος�Κυριάκου

Τ
α τελευταία χρόνια με τη σχε-

δόν μόνιμη συμμετοχή της
ομάδας στους ομίλους είτε
του Γιουρόπα Λιγκ, ούτε του
Τσάμπιονς Λιγκ ο ΑΠΟΕΛ

είδε αριθμητικά τις αγωνιστικές του
υποχρεώσεις να αυξάνονται κατακό-
ρυφα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες
του πρωταθλήματος. Φέτος, έδωσε ήδη
47 αγώνες και με βάση τα υφιστάμενα
δεδομένα η χρονιά θα κλείσει τουλάχι-
στον στους 57 αγώνες που θα θεωρηθεί
αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα του
ΑΠΟΕΛ. Στόχος των «γαλαζοκιτρίνων»
είναι να αυξήσουν τον αριθμό αγώνων
τους στους 60, καθώς σε αυτό το ενδε-
χόμενο θα φτάσουν μέχρι τον τελικό
κυπέλλου και θα διεκδικήσουν και το
δεύτερο τρόπαιο.

Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στον
πίνακα που ακολουθεί, οι 55 αγώνες που
έδωσε πέρυσι ο ΑΠΟΕΛ ήταν οι περισ-
σότεροι από κάθε άλλη χρονιά. Με τους
τουλάχιστον 57 αγώνες που θα δώσει
φέτος, θα δώσει για 5η φορά στην ιστορία
του περισσότερους από 50 αγώνες!  

Είναι πάντως από τις λίγες φορές που
ο ΑΠΟΕΛ θα δώσει τόσο μεγάλο αριθμό
αγώνων και πραγματοποιεί ή πραγμα-
τοποίησε αξιοζήλευτη πορεία και στις
τρεις διοργανώσεις που συμμετέχει. Διότι
είναι πρώτος στο πρωτάθλημα, χτυπά
το τρόπαιο του κυπέλλου και έφτασε
στους «16» του Γιουρόπα Λιγκ. Επιβε-
βαιώθηκε ότι με σωστό σχεδιασμό και
σωστή διαχείριση από τον προπονητή,
όλα μπορούν να συμβούν. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΓΩΝΕΣ

2008-09 44

2009-10 51

2010-11 40

2011-12 51

2012-13 41

2013-14 54

2104-15 49

2015-16 55

Βγάζει το πλάνο ο Κρίστιανσεν
Στην τελική ευθεία εισέρχεται από σήμερα
η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ για το εκτός
έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Τόμας
Κρίστιανσεν να ετοιμάζεται να οριστικο-
ποιήσει το πλάνο που θα ακολουθήσει.
Σήμερα θα ενσωματωθεί με την υπό-
λοιπη ομάδα και ο Σεντρίκ Γιαμπερέ
που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του
με την Εθνική του ομάδα. Εκτός πλάνων
του Δανού τεχνικού παραμένει ο Εφραίμ
που όπως είναι γνωστό θα χάσει αρκετούς
αγώνες, ενώ οι Ιωάννου και Βινίσιους
ανεβάζουν στροφές. Ο νεαρός αμυντικός

δίνει μάχη με τον χρόνο για να προλάβει
την αναμέτρηση, αλλά από την άλλη ο
Βραζιλιάνος μέσος αναμένεται πως θα
μείνει εκ νέου εκτός αποστολής.

Όσον αφορά στις επιλογές που θα
γίνουν στην ενδεκάδα το ερωτηματικό
έχει να κάνει με το αν θα επιλεγούν δύο
επιθετικοί ή αν θα προτιμηθεί γεμάτο
κέντρο με τον Μπερτόλιο σε ρόλο επιτε-
λικού μέσου.

Παίκτες όπως οι Βάτερμαν, Μερκής,
Μιλάνοφ, Λάγο, Μοράις, Κάνιας, Γιαν-
νιώτας και Πιέρος θα είναι σίγουρα
στην ενδεκάδα. 

Έρχονται εξελίξεις
Στα του προγραμματισμού, το θέμα της
ανανέωσης του συμβολαίου του Τόμας
Κρίστιανσεν είναι από τα πρώτα πράγματα
στην ατζέντα των διοικούντων του ΑΠΟΕΛ.
Οι δύο πλευρές αναμένεται πως θα έχουν
άμεσα επαφές με στόχο να βρεθεί η
χρυσή τομή και να παραμείνει στην ομάδα
και την επόμενη ποδοσφαιρική περίοδο. 

«Πλεονέκτημα για μας» 
Σε μια άλλη εξέλιξη, τις αλλαγές που
ανακοίνωσε η UEFA για τις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις από την περίοδο 2018-

19 σχολίασε χθες ο Νεκτάριος Πετεβίνος
με ραδιοφωνικές δηλώσεις. 

«Κάποιες αλλαγές είναι πολύ σημαντικές,
όπως για παράδειγμα το ότι η ανάλυση της
βαθμολογίας δεν θα αφορά την τελευταία
5ετία αλλά την τελευταία 10ετία. Αυτό είναι
πλεονέκτημα για μας. Θα κερδίσουμε 10
θέσεις στην κατάταξη από το 2018. Κερδι-
σμένες, επίσης, ομάδες όπως η Λουντογ-
κόρετς και η Μπάτε. Ομάδες όπως για πα-
ράδειγμα η Γκλάντμπαχ θα πέσουν 11 θέ-
σεις. Ένα αρνητικό για την Κύπρο, αλλά όχι
για το ΑΠΟΕΛ, είναι ότι από το 2018 δεν
θα υπάρχει ο συντελεστής της χώρας».

Ζητείται… υπέρβαση
Οι «κιτρινοπράσινοι» μπαίνουν από σήμερα στην τελική ευθεία προετοιμασίας για το καθοριστικό ντέρμπι

Στοχεύει τον… μαγικό αριθμό 60 
Τους περισσότερους αγώνες από κάθε άλλη χρονιά θα δώσει φέτος ο ΑΠΟΕΛ
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Από πέντε συνολικά παιχνίδια θα απου-
σιάσει ο Ιβάν Τρισκόφσκι της ΑΕΚ αφού,
μετά την απευθείας κόκκινη που δέχθηκε
στο ντέρμπι Απόλλων-ΑΕΚ, ο Αθλητικός
Δικαστής αποφάσισε τον αποκλεισμό
του από τρεις αγώνες. Με αυτά τα δεδο-
μένα, ο Σκοπιανός επιθετικός θα είναι
στη διάθεση του Ιμανόλ Ιδιάκεθ στην
8η αγωνιστική των πλέι οφ και θα έχει
δικαίωμα συμμετοχής στους τελευταίους
τρεις αγώνες - με ΑΠΟΕΛ (εκτός), ΑΕΛ
(εντός) και Ανόρθωση (εκτός). Δυσάρεστη
εξέλιξη για τον ποδοσφαιριστή και για
την ΑΕΚ, που θα τον στερηθεί σε αυτή
την κρίσιμη και καθοριστική καμπή του
πρωταθλήματος. 

Με δύο επιπλέον αγωνιστικές τιμω-
ρήθηκε ο Βαλεντίν Ρομπέρζ για την κόκ-
κινη που δέχτηκε στον αγώνα του Απόλ-
λωνα με την ΑΕΚ. Έτσι, θα χάσει τα επό-
μενα τέσσερα παιχνίδια με Ομόνοια
(εκτός), Ανόρθωση (εκτός), ΑΠΟΕΛ (εντός)
και ΑΕΛ (εντός). Επιστρέφει στην 7η αγω-
νιστική στον αγώνα με την ΑΕΚ (εκτός).

Στα άλλα αξιοσημείωτα των αποφά-
σεων του Αθλητικού Δικαστή ήταν και
η τιμωρία του προέδρου της Δόξας
Κώστα Χριστοδούλου με αποκλεισμό
ενός αγώνα από τα γήπεδα για τα όσα
δημοσιοποίησε στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Facebook σχετικά με
το κύρος της διαιτησίας. 

Επιπλέον τιμωρία τριών
αγώνων στον Ιβάν Τρισκόφσκι
Με επιπλέον δύο τιμωρήθηκε και ο Ρομπέρζ  

Ανoρθωση 

Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Στην Ανόρθωση σίγουρα δεν περιμένουν
να ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις της ομάδας, για να αρχίσουν
τις προσπάθειες για τον προγραμματισμό
ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Όπως δήλωσε χθες ο πρόεδρος της
«Μεγάλης Κυρίας» Ανδρέας Παντελή,
ήδη, άρχισαν κάποιες επαφές με Κύ-
πριους ποδοσφαιριστές και είναι λογικό
ότι υπάρχουν σκέψεις και από την ξένη
αγορά. Ο Ανδρέας Παντελή ανέφερε
ότι αυτός που θα αποφασίσει για τις κι-
νήσεις που θα γίνουν είναι ο Ρόνι Λέβι,
ο οποίος έχει συμβόλαιο και για τη νέα
αγωνιστική περίοδο. Το σίγουρο είναι
ότι στην Ανόρθωση θα προσπαθήσουν
να κάνουν κινήσεις ουσίας, ποιότητας,
μέσα σε επιτρεπτά χρονικά περιθώρια.
Η επιδίωξη είναι να αποφύγουν τα λάθη
του πρόσφατου παρελθόντος και να γυ-
ρίσουν σελίδα προς το καλύτερο. Άλ-
λωστε, ο μεγάλος στόχος είναι η Ανόρ-
θωση να επιστρέψει δυνατή και ισχυρή
στη νέα αγωνιστική περίοδο. Σε αυτήν
την προσπάθεια, όπως δήλωσε και ο
Ανδρέας Παντελή, θα παίξουν ρόλο και
οι προχωρημένες επαφές με τη Cyta.
Τις επόμενες μέρες θα καταλήξουν σε
συμφωνία κάτι που θα πλησιάζει το
50% του προϋπολογισμού. Τα έσοδα

σίγουρα θα παίξουν σημαντικό ρόλο.

Εκτός ο Κολούνγκα 
Στον αγωνιστικό τομέα ενόψει της ανα-
μέτρησης με την ΑΕΛ την ερχόμενη Κυ-
ριακή, ο μοναδικός στόχος είναι η νίκη
γοήτρου που θα συνδυαστεί και με καλή
εμφάνιση. Αυτό είναι το ζητούμενο, ώστε
να επιστρέψει ξανά ο ενθουσιασμός στην
ομάδα. Πρόβλημα προέκυψε στην Ανόρ-

θωση, με τον Αντριάν Κολούνγκα στη
χθεσινή  προπόνηση της ομάδας. Ο
Ισπανός αποχώρησε με ενοχλήσεις, με
τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για
μυϊκό τραυματισμό. Ο Ισπανός θα πε-
ράσει σήμερα από MRI, για να διαπι-
στωθεί το μέγεθος του προβλήματός του.
Με αυτά τα δεδομένα, ο Κολούνγκα μάλ-
λον δεν προλαβαίνει τον αγώνα της Κυ-
ριακής με την ΑΕΛ. 

Σκέψεις και κινήσεις για τον προγραμματισμό 
Απρόοπτο προέκυψε με τον Κολούνγκα που χάνει τον αγώνα με την ΑΕΛ 

ΑΕΛ 

Κωστής�Σταυρινίδης

Σ
την τελική ευθεία μπαίνει

από σήμερα η προετοιμασία
της ΑΕΛ για τον Κυριακά-
τικο αγώνα με την Ανόρ-
θωση. Ο κ. Μπαλταζάρ ανα-

μένεται ότι θα αρχίσει να φανερώνει τις
σκέψεις του για το ποιους θα εμπιστευτεί
στον αγώνα στο «Παπαδόπουλος». Έχει
μεγάλο ενδιαφέρον το πώς σκέφτεται
να παρατάξει τη λεμεσιανή ομάδα στο
ντεμπούτο του στον πάγκο της αφού,
όπως τόνισε, σκοπός του είναι η ομάδα
να έχει κατοχή της μπάλας, να είναι επι-
θετική και να έχει ισορροπία στην άμυνα. 

Στην αυριανή προπόνηση θα δώσουν
το «παρών» τους για πρώτη φορά οι διε-
θνείς Σοάρες και Λαφράνς που είχαν
υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.
Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Μπαλταζάρ θα
τους έχει μαζί του για δύο μόλις προπο-
νήσεις. Αν δεν αντιμετωπίζουν κάποιο
πρόβλημα και οι δύο αναμένεται να
είναι στην 11άδα την Κυριακή, αφού
δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές
επιλογές. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές
είναι στη διάθεσή του. 

Εκτός ο Ντόσα Τζούνιορ 
Η επίσημη ΑΕΛ, χθες, ξεκαθάρισε για
το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ντόσα
Τζούνιορ στο γόνατο ότι πήραν γνωμά-
τευση και από ιατρούς του εξωτερικού
για τον ποδοσφαιριστή, οι οποίοι διαπί-
στωσαν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με
τους ιατρούς της λεμεσιανής ομάδας και
αυτό που βγαίνει είναι ότι θα χρειαστεί
υπομονή για την επιστροφή του στην
αγωνιστική δράση. Αυτό σημαίνει ότι
δεν είναι καθόλου σίγουρο πως θα τεθεί
στη διάθεση του προπονητή του για τον
αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης με τον
ΑΠΟΕΛ για το κύπελλο. Εννοείται ότι
στον αγώνα της Κυριακής με την Ανόρ-
θωση θα είναι σίγουρα εκτός.  

Ο Μπρούνο Μπαλταζάρ θέλει πολύ
να πετύχει στην ΑΕΛ, όχι μόνο για να
παραμείνει και τη νέα χρονιά. Για τον

Πορτογάλο τεχνικό η λεμεσιανή ομάδα
είναι η πρώτη του μεγάλη δουλειά και
θέλει να αφήσει το στίγμα του. Δείχνει
αποφασισμένος να αρπάξει από τα μαλλιά
την ευκαιρία που του δόθηκε, έτσι ώστε
να αποδείξει την αξία του ως προπονητής.
Έχει κάνει καλή πρώτη εντύπωση στους
ανθρώπους της ομάδας, που τον χαρα-
κτηρίζουν ως έναν άνθρωπο φιλόδοξο
και αποφασισμένο για να πετύχει. Ο

ίδιος είναι αισιόδοξος (κάτι που φάνηκε
και στη συνέντευξη Τύπου) επειδή βλέπει
γύρω του ανθρώπους πρόθυμους να
βοηθήσουν την ομάδα να επιστρέψει
εκεί που πρέπει. Είναι ρεαλιστής, γνωρίζει
τα προβλήματα, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί
σαν δικαιολογίες. Να θυμίσουμε πως
προχθές δύο φορές τόνισε ότι «δεν θα
κλαίει για τα προβλήματα, αλλά δουλειά
του είναι να βρίσκει λύσεις σε αυτά». 

Να το τερματίσουν 
Η ΑΕΛ μετρά έξι σερί αγώνες χωρίς
νίκη, όμως τρέχει και ένα ακόμα αρνητικό
σερί. Από τις 30 Νοεμβρίου του 2016,
όταν κέρδισε με 1-0 την Ομόνοια, δεν
πέτυχε νίκη σε ντέρμπι. Από τότε έδωσε
7 ντέρμπι, στα οποία έφερε 3 ισοπαλίες
(Ανόρθωση, ΑΕΚ, Απόλλωνα) και γνώ-
ρισε 4 ήττες (Απόλλωνα, ΑΠΟΕΛ [2],
Ομόνοια). Ουσιαστικά η ΑΕΛ δεν κέρδισε

ντέρμπι ούτε στον β’ γύρο του πρωτα-
θλήματος ούτε και στη β’ φάση. Και
αυτά ενώ στον πρώτο γύρο είχε 3 νίκες
(Απόλλωνα, ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια), μια ισο-
παλία (με Ανόρθωση, σε ένα παιγνίδι
που έχασε και πέναλτι) και μια ήττα
(από την ΑΕΚ, την οποία μέχρι το 79’
κέρδιζε). Στόχος είναι και τα δύο αυτά
σερί να τερματιστούν την Κυριακή στο
«Παπαδόπουλος». 

Με αποφασιστικότητα και πίστη 
Επικεντρωμένοι είναι οι «γαλαζοκίτρινοι» στο ντέρμπι της Κυριακής, με στόχο τη νίκη 
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ΑΡΗΣ

Κωστής Σταυρινίδης

Προβλήματα τραυματισμών προέκυψαν
στον Άρη. Κρίστης Θεοφίλου και Μάρκο
Αουρέλιο τραυματίστηκαν στην προπό-
νηση κάτι που σημαίνει ότι η συμμετοχή
τους στον αγώνα με τον Εθνικό είναι
εξαιρετικά αμφίβολη. Μάλιστα με τα ση-
μερινά δεδομένα οι πιθανότητες να μην
προλάβουν τον αγώνα του Σαββάτου
είναι πολλές. 

Πρόκειται για δύο βασικότατους πο-
δοσφαιριστές που, αν λείψουν και οι
δύο, θα δημιουργήσει πονοκέφαλο στον
Νικόλα Μαρτίδη, αφού ο ένας είναι
αμυντικός μέσος και ο άλλος κεντρικός
αμυντικός, κάτι που σημαίνει ότι θα
πρέπει να διαφοροποιήσει τα πλάνα

του σε έναν νευραλγικό χώρο, όπως
είναι η μεσοαμυντική γραμμή. Θυμί-
ζουμε ότι εκτός πλάνων είναι και ο
Σκούρτης που λόγω του τραυματισμού
του στον ώμο δεν θα αγωνιστεί ξανά
στο φετινό πρωτάθλημα. 

Ότι και να και γίνει με τους τραυματίες,
στον Άρη ξέρουν ότι η νίκη μεθαύριο
είναι μονόδρομος, αφού θα τους δώσει
την ευκαιρία να κάνουν το πιο αποφα-
σιστικό βήμα για την παραμονή τους
και για πρώτη φορά στη φετινή περίοδο
θα νοιώθουν άνετα. Γι’ αυτό και όποιοι
κληθούν να αγωνιστούν από τον Κύπριο
τεχνικό αναμένεται ότι θα τα δώσουν
όλα, για να φθάσουν σε ακόμα μια νίκη
(την έκτη στα τελευταία επτά παιγνίδια).
Στους πράσινους υπάρχει μεγάλη αι-
σιοδοξία ότι μπορούν να φέρουν σε
πέρας την αποστολή τους. 

Προέκυψαν πονοκέφαλοι για Μαρτίδη

ΕΡΜΗΣ

Γιάννης Παπαϊωάννου 

H πρωτιά του β’ ομίλου αποτελεί κίνητρο
για τον Ερμή μέχρι το τέλος του πρωτα-
θλήματος. Η αναμέτρηση της Δευτέρας
με τη Νέα Σαλαμίνα στο Στάδιο Αμμό-
χωστος θα είναι μια ευκαιρία για να
αυξήσει τη διαφορά στους εφτά βαθμούς
και να καταστεί πλέον το μεγάλο φαβορί
και να μπορέσει να υλοποιήσει τον
στόχο που έθεσε. Άλλωστε στους πο-
δοσφαιριστές έχει σταλεί το μήνυμα ότι
θα πρέπει να παρουσιάζονται με σο-
βαρότητα και θέληση στους αγώνες μέ-
χρι την ολοκλήρωση του πρωταθλή-
ματος. Σίγουρα η πρωτιά του ομίλου
δεν είναι και το πιο ισχυρό κίνητρο,
όμως είναι στόχος που θα πρέπει να
υλοποιηθεί. Στο αγωνιστικό μέρος ο
Κορμπεράν δεν υπολογίζει στον τραυ-
ματία Μπενγκά, ενώ πολύ πιθανόν στον
αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα να πάρουν
χρόνο συμμετοχής και νεαροί ποδο-
σφαιριστές. Είναι μια ευκαιρία, άλλωστε,
για να δώσουν αγωνιστικά λεπτά σε
κάποιους νεαρούς, ώστε να δείξουν εάν
μπορούν να υπολογίζονται και να προ-
ωθηθούν στην πρώτη ομάδα.

Προγραμματισμός 
Όσον αφορά τον προγραμματισμό, σί-
γουρα ο στόχος της διοίκησης είναι ο Ερ-
μής να παρουσιαστεί πιο ισχυρός στη
νέα αγωνιστική περίοδο. Ήδη κάποιες
σκέψεις γίνονται για ορισμένους ποδο-
σφαιριστές. Οι προσπάθειες όμως θα αρ-
χίσουν ουσιαστικά με την ολοκλήρωση

των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Με πρώ-
το κεφάλαιο αυτό της τεχνικής ηγεσίας,
αφού είναι γνωστό ότι δεν είναι σίγουρο
ακόμη εάν θα ανανεωθεί η συνεργασία
με τον Κορμπεράν. Όλα τα ενδεχόμενα
είναι ανοιχτά. Σίγουρα θα είναι σημαντικό
να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό και, στη συ-
νέχεια, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. 

Να κερδίσει και να ξεφύγει 
Άρχισαν και οι σκέψεις για τον προγραμματισμό 

Απoλλων

Κωστής Σταυρινίδης

Π
άση θυσία νίκη. Αυτό λένε

και ξαναλένε στον Απόλ-
λωνα για τον αγώνα της
Κυριακής. Υπολογίζουν
την Ομόνοια, τη σέβονται

σαν ομάδα, όμως, ούτε για αστείο δεν
θέλουν να σκεφτούν στο κυανόλευκο
στρατόπεδο ότι δεν θα επιστρέψουν με
το τρίποντο στις αποσκευές τους την Κυ-
ριακή από τη Λευκωσία. Είναι περισσό-
τερο από μονόδρομος, αφού, αν το ΑΠΟ-
ΕΛ δεν κερδίσει στη Λάρνακα, θα είναι
μια χρυσή ευκαιρία, για να ψαλιδίσουν
την απόσταση από την κορυφή κατά
δύο ή κατά τρεις βαθμούς. Ο στόχος
είναι να μπορέσει η ομάδα να κάνει το
δύο στα δύο σε Λευκωσία και Λάρνακα,
έτσι ώστε να παίξει τα ρέστα της στον
αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ στο Τσίρειο. 

Με τον Κροάτη
Ευχάριστα νέα για τον Σωφρόνη Αυγουστή,
αφού ο Άντον Μάγκλιτσα προπονήθηκε
κανονικά χθες και πλέον είναι στη διάθεσή
του για τον αγώνα της Κυριακής. Ο Κροάτης
επιθετικός δεν ένιωσε ενοχλήσεις στον
αστράγαλό του και αν στις επόμενες τρεις
προπονήσεις μέχρι τον αγώνα της Κυριακής
προπονηθεί κανονικά θα είναι στην απο-
στολή του παιγνιδιού στο ΓΣΠ. Αυτό σημαίνει
ότι έναν μήνα μετά τον τραυματισμό του
(πέντε εβδομάδες για την ακρίβεια) θα είναι
και πάλι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες
του. Να θυμίσουμε ότι ο Μάγκλιτσα, που
τραυματίστηκε στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ
στο οποίο σκόραρε, βρισκόταν σε πολύ
καλή αγωνιστική κατάσταση.  Σήμερα ανα-
μένεται να μπει σε κανονικούς ρυθμούς
και ο Άμπραχαμ Γκίε, ο οποίος χθες για
προληπτικούς λόγους ακολούθησε ατομικό
πρόγραμμα. Δεν υπάρχει η παραμικρή
ανησυχία για την «κόμπρα» που αναμένεται
να ηγηθεί της κυανόλευκης επίθεσης στον
αγώνα της πρωτεύουσας. Ο Γκίε βρίσκεται
σε εξαιρετική ψυχολογία μετά το νικητήριο
τέρμα που σημείωσε με την ΑΕΚ, το πρώτο
του μετά από πέντε μήνες και θέλει να
δώσει συνέχεια στο σκοράρισμα, για να
βοηθήσει την ομάδα του να μείνει ζωντανή
στο κυνήγι του τίτλου. 

Από ‘κει και πέρα, είναι γνωστό ότι
δεν υπολογίζονται για τον αγώνα της
Κυριακής οι Σεμέδο, Ρομπέρζ, Αγγελή
και Μακρίδης. Ο πρώτος έχει ακόμα
ένα παιγνίδι (αυτό με την Ανόρθωση)
για να εκτίσει την τιμωρία του, ενώ ο
Γάλλος αμυντικός θα μάθαινε ψες αν θα
του επιβληθεί επιπλέον ποινή για τη
λανθασμένη αποβολή του στον αγώνα

με την ΑΕΚ. Σε ό,τι αφορά τους δύο Κύ-
πριους ποδοσφαιριστές είναι γνωστό ότι
δεν θα αγωνιστούν σε κάποιο παιγνίδι
φέτος. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές
είναι κανονικά στη διάθεση του προπο-
νητή τους, ο οποίος στη σημερινή αλλά
κυρίως στην αυριανή προπόνηση θα
δοκιμάσει τις σκέψεις του για το πώς θα
αγωνιστεί ο Απόλλωνας στη Λευκωσία. 

Τηλεοπτικά
Δεν πιέζονται στον Απόλλωνα να πά-
ρουν απόφαση για το τηλεοπτικό του
μέλλον. Οι κυανόλευκοι είναι ευχαρι-
στημένοι από τηνσυνεργασία τους με
την Primetel, γι’ αυτό και της έχουν
δώσει τον πρώτο λόγο στις επαφές που
θα γίνουν για την τριετία 2019-22. Ήδη
έχουν στα χέρια τους την πρόταση της

Cyta, η οποία πάντως δεν τους ικανο-
ποιεί ιδιαίτερα και θα τη μεταφέρουν
στους ανθρώπους της Primetel, για να
κάνουν και αυτοί την προσφορά τους.
Αν και είναι νωρίς να λεχθεί κάτι με
σιγουριά, θα είναι έκπληξη αν ο Απόλ-
λωνας δεν συνεχίσει με τη συγκεκρι-
μένη τηλεοπτική πλατφόρμα και για
τα επόμενα χρόνια. 

Με πλήρη γραμμή πυρός στη Λευκωσία
Ο Μάγκλιτσα κερδίζει την «κούρσα» με τον χρόνο, καμία ανησυχία για Γκίε ενόψει Ομόνοιας
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ΟΜΟΝΟΙΑ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ�ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Μ
ε το θέμα του προπο-

νητή να έχει τελειώσει,
η προσοχή όλων στην
Ομόνοια στρέφεται στο
σημαντικό παιχνίδι της

ερχόμενης Κυριακής με τον Απόλλωνα.
Μοναδικός στόχος των «πρασίνων» θα
είναι η νίκη, ώστε να διατηρηθούν σε
τροχιά Ευρώπης. Το κλίμα είναι πολύ
καλό στην ομάδα και γενικώς υπάρχει
θετική σκέψη και ψυχολογία, μετά την
απόφαση για πρόσληψη του Πάμπου
Χριστοδούλου και αυτό ακριβώς θα επι-
διώξει να εκμεταλλευτεί η Ομόνοια στο
ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Από τη στιγμή
που η ομάδα του Άκη Ιωακείμ δεν θα
έχει τη στήριξη του κόσμου της στο κε-
κλεισμένων των θυρών ΓΣΠ, θα χρειαστεί
να «πατήσει» πάνω στο θετικό μομέντουμ
των τελευταίων ημερών και να σπάσει
το «ρόδι» απέναντι στον Απόλλωνα, από
τον οποίο φέτος μετρά δύο ήττες στο
πρωτάθλημα, αλλά και τον αποκλεισμό
στο Κύπελλο. Υπό το βλέμμα του νέου
τους τεχνικού (έστω και αν θα αναλάβει
την ομάδα από τον Ιούνιο), υπάρχει και
το κίνητρο των αποδείξεων. 

Αυξημένες επιλογές
Το θετικό μομέντουμ για την Ομόνοια
ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι, αποκτά
ακόμη μεγαλύτερη σημασία από το γε-
γονός ότι η προετοιμασία κυλά χωρίς
ιδιαίτερα απρόοπτα και ενώ επιστρέφουν
και σημαντικές μονάδες. Πρώτη και κα-
λύτερη επιστροφή θεωρείται αυτή του
Κάρι Άρνασον. Ο διεθνής Ισλανδός κεν-
τρικός αμυντικός ξεπέρασε πλήρως τον
τραυματισμό του και μάλιστα έχει προ-

λάβει να αγωνιστεί βασικός την περα-
σμένη Παρασκευή στη νίκη της Εθνικής
της χώρας του επί του Κοσόβου, για τα
προκριματικά του Μουντιάλ. Στο προχ-
θεσινό φιλικό με την Ιρλανδία δεν αγω-
νίστηκε και συνεπώς επιστρέφει φρέσκος,
διεκδικώντας θέση στο αρχικό σχήμα
πλάι στον Βύντρα. Επιπλέον, σημαντική
κρίνεται και η επιστροφή του Κωνσταν-
τινίδη, ο οποίος μετά από αρκετό καιρό
δηλώνει ετοιμοπόλεμος, αλλά και η επι-
στροφή του Φλορέσκου, ο οποίος εξέτισε

την ποινή της τιμωρίας του. Ακόμη πιο
έτοιμος θα είναι και ο Κατελάρης, ο
οποίος είχε περάσει τραυματισμό, πριν
από τους αγώνες με την Εθνική Κύπρου.
Υπό αυτά τα δεδομένα μετριάζεται κάπως
η πολύ σημαντική απουσία του τιμω-
ρημένου Μαργκάσα για το ντέρμπι της
Κυριακής με τον Απόλλωνα. Τη θέση
του Πορτογάλου με κυπριακή υπηκοό-
τητα θα πάρει λογικά ο Κατελάρης που
προσθέτει γερά πνευμόνια, δύναμη και
ύψος. Γενικά, η Ομόνοια και με την επι-

στροφή Άρνασον δυναμώνει στον αέρα,
σε έναν τομέα που είχε θέματα σε πολλά
παιχνίδια. 

Τεχνικός διευθυντής
Το επόμενο «ζεστό» θέμα του προγραμ-
ματικού πλάνου λειτουργίας του ποδο-
σφαιρικού τμήματος της ερχόμενης σεζόν,
αφορά στον νέο τεχνικό διευθυντή. Το
όλο ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί
στην επόμενη συνεδρία του Διοικητικού
Συμβουλίου, πιθανότατα την ερχόμενη

Δευτέρα. Εξετάζονται κάποιες συγκε-
κριμένες περιπτώσεις που έχουν προ-
ταθεί, αλλά τη δεδομένη στιγμή φαίνεται
να προκρίνεται το όνομα του τεχνικού
διευθυντή των Ακαδημιών της Ομόνοιας,
του Δανού Γέσπερ Φρέντμπεργκ. Πάντως,
είναι ξεκάθαρο ότι οι αρμοδιότητες που
θα έχει ο εκλεκτός δεν θα είναι οι ίδιες
με εκείνες του Νταμπίζα. Θα έχει, βεβαίως,
στενή συνεργασία με τον Πάμπο Χρι-
στοδούλου, σε θέματα προγραμματισμού
και γενικής οργάνωσης της ομάδας.  

Υπάρχει μομέντουμ και ευκαιρία αξιοποίησης
Με τις εξελίξεις στο θέμα προπονητή η δυναμική γίνεται ακόμη πιο έντονη
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ΣΙΚΑΓΟ

Εκατοντάδες φίλαθλοι υποδέχθηκαν τα
ξημερώματα στο αεροδρόμιο του Σικάγο
τον Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ. Ο Γερμανός
μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην
άλλη άκρη του Ατλαντικού, στο πρωτά-
θλημα των Ηνωμένων Πολιτειών και
συγκεκριμένα στους Σικάγο Φάιρ, καθώς
δεν είχε καταφέρει να κερδίσει θέση
στην ενδεκάδα της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ. Ο Σβαϊνστάιγκερ, μαζί με τη σύζυγό
του, ταξίδεψαν στις ΗΠΑ και αφίχθησαν
τις πρώτες πρωινές ώρες στο αεροδρόμιο
του Σικάγο, όπου ενθουσιασμένοι οπαδοί
και πλήθος εκπροσώπων του Τύπου τον
περίμεναν για να τον υποδεχθούν.

«Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας
μου, έβλεπα πάντοτε ευκαιρίες, όπου
ευχόμουν ότι θα μπορούσα να ασκήσω
επιρροή και να βοηθήσω να δημιουρ-
γηθεί κάτι σπουδαίο. 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 στις
δηλώσεις του ο 32χρονος μέσος. 

Αποθέωση για
Σβαϊνστάιγκερ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Αγνώριστη χωρίς τον αρχηγό της, Λιονέλ
Μέσι, ο οποίος τιμωρήθηκε με τέσσερεις
αγωνιστικές, η Αργεντινή γνώρισε την
ήττα με 2-0 στη Λα Παζ από τη Βολιβία
και πλέον περιορίζεται στην πέμπτη
θέση της βαθμολογίας των προκριματι-
κών του Μουντιάλ στη Νότια Αμερική,
που εξασφαλίζει συμμετοχή σε διηπει-
ρωτικό αγώνα πλέι-οφ. Η ήττα αυτή πυ-
ροδότησε τη φημολογία για το μέλλον
του Εντγάρδο Μπάουσα στην τεχνική
ηγεσία της εθνικής ομάδας, καθώς πολλοί
είναι αυτοί που ζητούν την απόλυσή
του. Ο ίδιος μιλώντας στους εκπροσώ-
πους του Τύπου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει
κανένα πρόβλημα με τους παίκτες και
δεν πρόκειται να αποχωρήσει:

«Δεν ενοχλούμαι από τις φήμες. Ξέρω
πως είναι η δουλειά του προπονητή και
ότι εξαρτάται από τα αποτελέσματα. Αι-
σθάνομαι ασφαλής, έχω μιλήσει με τους
διοικούντες την ομοσπονδία και έχω
την πλήρη στήριξη», τόνισε σχετικά ο
Μπάουσα και κατέληξε: «Υπάρχουν
άλλα τέσσερα παιχνίδια με πρώτο αυτό
με την Ουρουγουάη. Η ομάδα είναι μέσα
στην πρόκριση και στο τέλος θα πετύ-
χουμε τον σκοπό μας που είναι το εισι-
τήριο για το παγκόσμιο κύπελλο».

«Δεν παραιτούμαι» 

ΑΕΚ

Με την αλλαγή του Όγκνιεν Βράνιες στο
39ο λεπτό της αναμέτρησης της Βοσνίας
με αντίπαλο την Αλβανία λόγω τραυμα-
τισμού απαντες πάγωσαν στο... στρατό-
πεδο της ΑΕΚ ενόψει του κυριακάτικου
αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεδομένης
και της απουσίας του Κολοβέτσιου λόγω
τιμωρίας. Ο ίδιος έσπευσε να καθησυ-
χάσει τους πάντες με ανάρτησή του στα
social media, όπου σημείωσε ότι θα
προλάβει να παίξει με τους «πράσινους»
στο ΟΑΚΑ. Ο διεθνής Βόσνιος κεντρικός
αμυντικός επέστρεψε χθες στην Αθήνα
και απευθείας πήγε για εξετάσεις, για
να αποδειχτεί αν θα προλάβει το ντέρμπι.
Ο Όγκνιεν Βράνιες εξετάστηκε στα Σπάτα
από τον ορθοπεδικό γιατρό της ομάδας,
Αλκη Καλλιακμάνη, και ο τραυματισμός
του στο γόνατο δεν εμπνέει ανησυχία. 

Καμία ανησυχία
για Βράνιες

Ο πρώην τεχνικός των «αλεπούδων», ο
άνθρωπος με τον οποίο στον πάγκο η
Λέστερ έφτασε στη μεγαλύτερη επιτυχία
της ύπαρξής της, με την κατάκτηση του
τίτλου της Πρέμιερ Λιγκ, απομακρύνθηκε
από τον πάγκο της ομάδας πριν από
λίγο καιρό.

Η ομάδα του αναζωογονήθηκε, πήρε
τα πάνω της, έφτασε σε αρκετά θετικά
αποτελέσματα και παλεύει τόσο για την
επιβίωσή της στην Πρέμιερ Λιγκ, όσο
και για τη συνέχιση του ευρωπαϊκού
της ταξιδιού, ούσα στα προημιτελικά του
Τσάμπιονς Λιγκ.

Μιλώντας στη «Gazzetta dello Sport»,
ο Ρανιέρι ανέφερε ότι: «Σκεπτόμενος
την απόλυσή μου από τη Λέστερ, το
πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο

μυαλό είναι η έκπληξη που αισθάνθηκα
κι όχι κάποια πικρία για την εξέλιξη
αυτή. Έχω περάσει πολλά στην καριέρα
μου, έχω δει πολλά, όμως, ποτέ δεν με
εξέπληξε τόσο πολύ όσο αυτή η απόλυση.
Ήταν ένα σοκ, όμως, σε αυτήν την εποχή
είναι πλέον κομμάτι του ποδοσφαίρου
κάτι τέτοια».

Κληθείς να εξηγήσει τους λόγους
που ο ίδιος θεωρεί ότι απομακρύνθηκε
από τη Λέστερ, αυτό που είχε να πει και
να προετοιμάσει για τα όσα θέλει να δη-
μοσιοποιήσει, ήταν πως: «Μέχρι την
ημέρα που θα εμφανιστώ στο SkySports,
στις 10 Απριλίου, δεν θέλω να πω κάτι.
Θεωρώ τίμιο να μιλήσω εφ‘ όλης της
ύλης στην Αγγλία, από τη στιγμή που
στην Αγγλία συνέβησαν όλα». 

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν έχει κρύψει, από
τον Νοέμβριο κιόλας, ότι πρόκειται να
ασκήσει πίεση στη Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ, προκειμένου να επεκτείνει για
έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιο τού
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, που λήγει στο
τέλος της τρέχουσας σεζόν. Ο 35χρονος
Σουηδός επιθετικός έχει κάνει τους επι-
κριτές του να σωπάσουν, με τον ρυθμό
και την ένταση του παιχνιδιού του, ση-
μειώνοντας πολλά γκολ από τότε που
μετακόμισε στο «Ολντ Τράφορντ» από
την Παρί Σεν Ζερμέν με ελεύθερη με-
τεγγραφή τον περασμένο Ιούλιο.

Ο ίδιος, πάντως, ο Σουηδός σούπερ
σταρ αναμένεται να ζητήσει νέα συμφωνία
με τη Γιουνάιτεντ, που θα ανανεώνει το

συμβόλαιό του για δύο ακόμη χρόνια.
Μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης για
την προώθηση της σειράς αρωμάτων

που φέρουν το όνομά του, ο 35χρονος
Σουηδός ανέφερε για το θέμα της ανα-
νέωσης τού συμβολαίου του:

«Θα δούμε τι θα συμβεί, βρισκόμαστε
αυτήν τη στιγμή σε συζητήσεις. Έχω
οψιόν ανανέωσης για άλλον έναν χρόνο
και όσο βρίσκομαι ακόμα εδώ, θέλω να
τα πηγαίνω περίφημα, οπότε, αφήστε
να δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά,
υπάρχει ακόμη πολύς χρόνος», τόνισε ο
«Ίμπρα» και στη συνέχεια μίλησε με τα
καλύτερα λόγια για τον Μουρίνιο:

«Απολαμβάνω να είμαι μέλος ενός
φανταστικού συλλόγου. Είναι αναμφίβολα
ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο
και έχει και έναν εξαιρετικό προπονητή,
τον οποίο γνώριζα και πριν έρθω εδώ.
Είναι νικητής, ο τέλειος κόουτς για αυτήν
την ομάδα. Δεν ξέρω πόσοι ποδοσφαι-
ριστές στον κόσμο είναι πιθανόν να φο-
ρέσουν τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, εγώ
όμως είμαι παίκτης της και είμαι περή-
φανος γι’ αυτό».

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ  

H
τιμωρία των τεσσάρων

αγωνιστικών που επιβλή-
θηκε στον Λιονέλ Μέσι, η...
παρέμβαση της Βραζιλίας
στη FIFA και η κατάρα της...

Χιλής.  Η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας
της Αργεντινής με τη Χιλή για τα προ-
κριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
της Ρωσίας έχει ολοκληρωθεί. Η Χιλή
επικράτησε με 1-0 και ο σούπερ σταρ
της «μπιανκοσελέστε» είναι ιδιαίτερα
εκνευρισμένος.

Την ώρα που οι ποδοσφαιριστές των
δύο ομάδων κατευθύνονται προς τα απο-
δυτήρια, ο Μέσι πηγαίνει στον βοηθό
διαιτητή και τον... στολίζει! «Γ@@@
εσένα και το μ@@@@ της μάνας σου»,
είπε, μεταξύ άλλων... γαλλικών, σε άψογα
ισπανικά. Μέλη της αποστολής της Αρ-
γεντινής προσπαθούν να τον συγκρατή-
σουν ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα,
αλλά το κακό έχει ήδη γίνει...

Ο Βραζιλιάνος διαιτητής Σάντρο Ρίσι
συντάσσει το φύλλο αγώνος και σε αυτό
ουδεμία αναφορά υπάρχει στη φραστική
επίθεση του άσου της Μπαρσελόνα στον
βοηθό του. Καμία αναφορά, επίσης, από
τον Ουρουγουανό παρατηρητή Χόρχε Λα-
ριόντα. Τη γλύτωσε, λοιπόν, προσώρας.

Το βίντεο όμως κυκλοφόρησε σε με-
ρικές ώρες στο διαδίκτυο. Όλος ο ποδο-
σφαιρικός πλανήτης είδε ότι όντως ο
Μέσι εξύβρισε τον βοηθό διαιτητή. Και
τότε «έσκασε» η είδηση ότι η FIFA
εξετάζει το ενδεχόμενο να τιμωρήσει τον
Αργεντινό σούπερ σταρ, παρά το γεγονός
ότι δεν υπήρχε καμία σχετική καταγραφή
από τον διαιτητή στο φύλλο αγώνος.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ΜΜΕ

της Αργεντινής, ο πρόεδρος της επιτροπής
διαιτητών της CΟΝΜΕΒΟL Ουίλσον Σε-
νέμε επικοινώνησε με τον παρατηρητή
του Αργεντινή - Χιλή και τον ενημέρωσε
ότι θα έστελνε το βίντεο στη FIFA, ζητώντας
του να προσθέσει το συμβάν στην έκθεσή
του! Μια λεπτομέρεια που κάνει όμως τη
διαφορά... Ο Σενέμε είναι Βραζιλιάνος...

«’Καταλάβατε την επίθεση του Μέσι
στον βοηθό, έτσι δεν είναι’; ‘Πώς όχι’;
‘Είστε μαλ@@@ς’; Πήρα τηλέφωνο τον
διαιτητή για να το καταγγείλει», φέρεται
να ήταν τα λόγια του Σενέμε στον Λα-
ριόντα, ο οποίος τελικά «διόρθωσε» την
αναφορά του και την έστειλε στη FIFA.

Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη. Η Παγ-
κόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επέ-
βαλε ποινή τεσσάρων αγωνιστικών στον
Αργεντινό, ο οποίος θα επιστρέψει για
να βοηθήσει την εθνική ομάδα της πα-

τρίδας του στο τελευταίο παιχνίδι της
προκριματικής φάσης του Μουντιάλ
κόντρα στον Ισημερινό.

«Είναι τρελό, δεν βγάζει κανένα νόημα.
Ουδέποτε συνέβη κάτι τέτοιο, ούτε μίλησα
σε κανέναν», ήταν η απάντηση του Σενέμε,
ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο. 

Οι καταλανικές εφημερίδες κυκλο-
φόρησαν χθες με ιδιαίτερα αιχμηρά
πρωτοσέλιδα. Η «Sport» κάνει λόγο για
σκάνδαλο και η «El Mundo Deportivo»
για βεντέτα της FIFA. Ο Γκράχαμ Πολ,
ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους
διαιτητές των τελευταίων δεκαετιών, σε
δηλώσεις του έκανε λόγο για απαρά-
δεκτη απόφαση, καθώς τίποτα δεν μπο-
ρεί να προστεθεί στο φύλλο αγώνος
που συντάσσει ο διαιτητής ή στην ανα-
φορά που κάνει ο παρατηρητής όταν
αυτά έχουν «κλείσει»

Στην Αργεντινή «βράζουν» εναντίον
της FIFA. Με αναλυτικά ρεπορτάζ πα-
ρουσιάζονται τα μέλη της αρμόδιας επι-
τροπής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 

Η ουσία όμως δεν αλλάζει. Ο Μέσι
χάνει τέσσερα παιχνίδια (ήδη απουσίασε
από το ματς με τη Βολιβία). Ο παίκτης της
Μπαρσελόνα είχε ταξιδέψει κανονικά με
την αποστολή στη Λα Παζ και έμεινε κλει-
δωμένος στα αποδυτήρια, προτιμώντας
να παρακολουθήσει το παιχνίδι απ’ εκεί
και όχι από κάποια σουίτα του γηπέδου,
όπου θα ήταν εκτεθειμένος σε κοινή θέα
και με τις τηλεοπτικές κάμερες στραμμένες
πάνω του για να καταγράψουν κάθε αντί-
δραση. Η Αργεντινή δίνει μάχη για να
κερδίσει την απευθείας πρόκριση στα
τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο
Μέσι θα χάσει, επίσης, τους αγώνες με
Ουρουγουάη, Βενεζουέλα και Περού.

Ρανιέρι: «Το μεγαλύτερο σοκ της καριέρας μου»

Ιμπραΐμοβιτς: «Τέλειος κόουτς ο Μουρίνιο»

Συνωμοσία για την τιμωρία του Μέσι;
Βράζουν στην Αργεντινή με την καμπάνα στον σούπερ σταρ της ομάδας
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