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ΠΡΟΕΧΕΙ ΤΟ ΓΟΗΤΡΟ ΣΤΟ
ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΩΝ ΒΑΡΩΣΙΩΝ
•  ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ  

ΔΩΣΟΥΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ Β’ ΓΚΡΟΥΠ
• ΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΙΑΝΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΑΛΟ ΘΕΑΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥΣ  ➝4-5

TV ΣΠΟΡ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
18:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ CABLENET

19:30 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΛ CYTAVISION

20:30 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΒΟΛΕΪ (Α) CABLENET

21:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ NOVASPORTS

22:00 ΜΠΕΡΝΛΙ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ CABLENET

22:00 ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ PRIMETEL

•  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΤΟ FINAL-4 ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΗΓΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ, ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΦΥΣΙΚΑ

• Ο ΑΠΟΕΛ ΣΤΕΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΛ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΤΑΜΠΛ ΣΤΟ ΦΟΥΤΣΑΛ  ➝12

ΣΑΜΠΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΥΡΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΥΣ!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (18:00)

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ ΧΑΝΤΜΠΟΛ Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΟΥΤΣΑΛ Ο ΑΠΟΕΛ

ΜΕΤΡΑΜΕ ΠΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ...

ΦΟΥΛ ΚΟΝΤΡΑ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΦΙΤΕΣ ➝6

ΤΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ➝9

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΑΝΑ...
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥΣ!➝5

ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΣ ΚΑΙ
ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ➝9

ΣΤΟΝ ΦΕΡΑΡΙ
ΟΛΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ➝7

ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΟΥΤΣ ➝5

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΔΩΣΕ 
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΜΙΝΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΨΕΙ 
ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ 
ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΤΟ «ΜΠΡΕΪΚ» ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΠΟΙΟΥΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ

ΤΟ «RESTART» ΦΕΡΝΕΙ 
ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΕΚ ΚΑΙ 
ΑΠΟΕΛ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΜΑΧΗ 
ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ 
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΙ 
ΑΡΗ, ΤΗΝ... ΠΡΟΒΑ 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΟΜΟΝΟΙΑ-ΠΑΦΟ ΚΑΙ... 
ΕΞΑΠΟΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΖΩΝΗ

ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ➝4

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΔΩΣΕ 
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΝΑ 
ΚΑΝΟΥΝ ΜΙΑ ΜΙΝΙ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΨΕΙ 
ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ

ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ 
ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΤΟ «ΜΠΡΕΪΚ» ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΠΟΙΟΥΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ

ΤΟ «RESTART» ΦΕΡΝΕΙ 
ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΟΡΥΦΗΣ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΕΚ ΚΑΙ 
ΑΠΟΕΛ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΕΠΙΣΗΣ ΤΗ ΜΑΧΗ 
ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ 
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΙ 
ΑΡΗ, ΤΗΝ... ΠΡΟΒΑ 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΟΜΟΝΟΙΑ-ΠΑΦΟ ΚΑΙ... 
ΕΞΑΠΟΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΖΩΝΗ
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΝΟΜΑ          ΟΜΑΔΑ
Ζάιρο                            Πάφος                                  17
Πίττας                          Απόλλων                             13
Κακόριν                       Άρης                                     11
Ντορεγκαράι              Νέα Σαλαμίνα                    9
Τρισκόφσκι                ΑΕΚ                                      9
Άλτμαν                         ΑΕΚ                                      8
Μπρούνο                     Ομόνοια/Πάφος                8
Μπένγκτσον               Αρης                                     7
Βουτσένοβιτς            ΕΝΠ                                      7
Βαλακάρι                    Πάφος                                  7
Τάνκοβιτς                    Πάφος                                  7
Μαρκίνιος                   ΑΠΟΕΛ                                7
Κακουλλής                 Ομόνοια                               7
Ελ Αλουχί                   Καρμιώτισσα                      7
Γκομίς                          Άρης                                     6
Μπαμπίκα                   Άρης                                     6
Δώνης                          ΑΠΟΕΛ                                5
Λόπες                          ΑΕΚ                                      5
Κβιλιτάια                     ΑΠΟΕΛ                                4
Λοΐζου                         Ομόνοια                               4
Ανσαριφάρντ             Ομόνοια                               4
Μιραλάς                      ΑΕΛ                                      4
Μπεραχίνο                 ΑΕΛ                                      4
Στρούσκι                     Άρης                                     4
Φαράζ                          ΑΕΚ                                      4
Ναμ                              Πάφος                                  4
Αμπντουραχίμι          Πάφος                                  4
Μραζ                            Ανόρθωση                          4
Γκιούρτσο                   ΑΕΚ                                      4

Νινγκά                         Ανόρθωση                           4
Σεμέδο                        Πάφος                                  4
Τιάγκο                          Νέα Σαλαμίνα                    4
Ντιακιτέ                      Νέα Σαλαμίνα                    4
Μιγκελίτο                    Νέα Σαλαμίνα                    4
Ντούρις                       Καρμιώτισσα                      4
Σαντίκ                          Δόξα                                     4

29η

Με το ντέρμπι της Αμμοχώστου επαναρχίζει απόψε το πρωτάθλημα. Χωρίς οποιοδήποτε βαθμολογικό άγχος οι ομάδες, θα επιδιώξουν να προσφέρουν θέαμα στους οπαδούς τους.

1/4 1/4 2/4 3/418:00 2/4 3/4

* Ο Απόλλωνας και η ΑΕΛ έχουν από έναν μηδενισμό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΗΜΕΡΑ

18:00      ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ              CABLENET

ΣΑΒΒΑΤΟ 01/04

16:30      ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ             CABLENET

19:00      ΑΕΛ - ΑΚΡΙΤΑΣ                                      CYTAVISION

ΚΥΡΙΑΚΗ 02/04

18:00      ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΑΦΟΣ                               PRIMETEL

19:00      ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΡΗΣ                                 CYTAVISION

ΔΕΥΤΕΡΑ 03/04

19:00      ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ                                         PRIMETEL

19:00      ΕΝΠ - ΔΟΞΑ                                           CYTAVISION

                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΟΛ              ΒΑΘ.
Α/Α         ΟΜΑΔΕΣ                                 ΑΓ.                Ν-Ι-Η                      Ν-Ι-Η                     Ν-Ι-Η

1.            ΑΠΟΕΛ                         28          18-7-3          8-5-1           10-2-2          41-14           61
2.            ΑΕΚ                               28          18-3-7        11-2-1           7-1-6           46-26           57
3.            ΑΡΗΣ                            28          16-9-3          8-4-2            8-5-1           52-22           57
4.            ΠΑΦΟΣ                        28         14-10-4        8-4-2            6-6-2           50-22           52
5.            ΑΠΟΛΛΩΝ                   28          15-5-8          9-1-4            6-4-4           38-28           50
6.            ΟΜΟΝΟΙΑ                    28         13-3-12        9-2-3            4-1-9           39-32           42

7.            ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ        28         13-2-13        7-2-6            6-0-7           33-38           41
8.            ΑΝΟΡΘΩΣΗ                 28         11-6-11        6-4-4            5-2-7           27-32           39
9.            ΑΕΛ                               28         11-5-12        7-1-6            4-4-6           24-23           38
10.         ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ           28          8-6-14          4-3-7            4-3-7           27-43           30
11.         ΔΟΞΑ                            28          6-6-16          3-3-8            3-3-8           21-39           24
12.         ΕΝΠ                               28          6-4-18          3-2-8           3-2-10          25-42           22
13.         ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            28         3-10-15        1-6-6            2-4-8           18-42           19
14.         ΑΚΡΙΤΑΣ                     28          3-4-21        3-1-10         0-3-11          18-56           13

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

A’ ΟΜΙΛΟΣ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ
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ΠΕΝΑΛΤΙ
                                 ΥΠΕΡ      ΚΑΤΑ
ΑΕΚ                              7              1
ΑΕΛ                              6              5
ΑΚΡΙΤΑΣ                     3              7
ΑΝΟΡΘΩΣΗ                3              5
ΑΠΟΕΛ                        8              1     
ΑΠΟΛΛΩΝ                  8              9     
ΑΡΗΣ                           7              3
ΔΟΞΑ                           3              8
ΕΝΠ                             3              6
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ            8              9
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ        3              6
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            3              3
ΟΜΟΝΟΙΑ                   4              5
ΠΑΦΟΣ                        7              5
ΣΥΝΟΛΟ                                     73

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
                                             ΑΓ.  ΑΠΟΒ.
Χρυσοβαλάντης Θεουλή                20           5

Ανδρέας Αργυρού                           18           2

Κωνσταντίνος Φωτίου                    18           2

Μενέλαος Αντωνίου                       16

Ιωάννης Χριστοδούλου                             15              4

Κωνσταντίνος Φελλάς                              12              2      

Παναγιώτης Χατζηγεωργίου                12           2      

Κυριάκος Αθανασίου                      11           1

Μάριος Αντωνίου                            10           1        

Μάριος Χριστοφόρου                     10            

Θωμάς Χατζηβασιλείου                   9

Δημήτρης Σολωμού                         7

Δημήτρης Κουμή                              6            3      

Ροβέρτος Κώστα                              2             

Ξένοι διαιτητές                                29           7        

ΣΥΝΟΛΟ                               195      30   

ΚΟΚΚΙΝΕΣ
                                 ΥΠΕΡ      ΚΑΤΑ
ΑΕΚ                              2              2
ΑΕΛ                              3              2
ΑΚΡΙΤΑΣ                     4              2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ                2              1
ΑΠΟΕΛ                        4              3
ΑΠΟΛΛΩΝ                  4              5
ΑΡΗΣ                           1              3     
ΔΟΞΑ                           0              3
ΕΝΠ                             1              1
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ            1              2
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ        0              2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            3              0
ΟΜΟΝΟΙΑ                   2              3
ΠΑΦΟΣ                        3              1
ΣΥΝΟΛΟ                                     30
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ΑΕΚ 1-0 1-1 4-0 2-1 1-0 4-3 0-0 3-1 4-0 1-0 4-2 2-1 1-0

ΑΕΛ 2-1 2-1 0-1 1-0 0-2 0-0 1-2 0-1 2-0 1-0 2-0 1-0 1-3

ΑΚΡΙΤΑΣ 1-2 0-3 1-0 1-2 1-3 0-3 1-2 2-1 0-2 1-2 0-1 1-0 0-4

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0-0 1-1 1-1 0-2 0-1 0-2 3-0 1-0 διακ. 2-1 1-1 4-1 2-1

ΑΠΟΕΛ 1-0 0-0 2-0 1-0 3-1 0-1 1-1 2-0 0-0 3-0 1-0 4-0 1-1

ΑΠΟΛΛΩΝ 2-1 - 2-0 3-0 0-1 0-3 1-0 1-0 3-4 2-0 2-1 2-1 1-1

ΑΡΗΣ 1-2 2-1 0-0 2-0 1-1 3-1 2-1 2-1 1-2 3-0 5-0 1-1 2-2

ΔΟΞΑ 0-1 0-0 2-0 0-0 0-1 0-1 1-2 0-3 3-2 0-1 0-0 0-2 0-3

ΕΝΠ 0-2 0-1 5-0 1-1 1-2 0-1 0-1 1-2 0-0 2-0 2-1 0-3 0-2

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1-3 1-2 1-0 0-2 1-2 1-1 0-0 2-1 1-1 1-2 1-0 1-2 0-1

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0-2 2-0 2-1 0-1 1-3 1-1 1-3 1-0 2-0 2-1 2-2 2-1 0-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 0-0 1-0 1-2 0-2 1-1 0-0 2-2 1-2 0-0 0-2 0-1 1-1

ΟΜΟΝΟΙΑ 3-2 1-0 1-0 2-0 0-2 2-0 1-2 2-0 4-0 4-0 0-1 4-0 0-0

ΠΑΦΟΣ 1-0 1-0 5-2 1-0 1-2 2-2 1-1 3-1 3-0 4-0 1-2 1-1 3-0

ΔΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ TV
CABLENET SPORTS 1
18:00    ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

22:00    ΜΠΕΡΝΛΙ - ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ

CABLENET SPORTS 2
21:45    ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ - ΑΝΤΒΕΡΠ

03:30    ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ - ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ

CABLENET SPORTS 3
20:30    ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΒΟΛΕΪ (Α)

PRIMETEL 2
22:00    ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ

PRIMETEL 3
22:00    ΛΕΒΑΝΤΕ - ΡΕΑΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ

NOVASPORTS PRIME
21:30    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

NOVASPORTS START
21:30    ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ - ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

NOVASPORTS 2
19:30    ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ

22:00    ΜΑΡΣΕΪΓ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ

NOVASPORTS 3
21:30    ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. - ΜΠΟΧΟΥΜ

NOVASPORTS 4
20:00    ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ

22:00    ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ - ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

NOVASPORTS 5
21:30    ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

NOVASPORTS 6
20:00    ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΜΟΝΑΚΟ

NOVASPORTS EXTRA 2
21:30    ΤΖΕΝΟΑ - ΡΕΤΖΙΝΑ

CYTAVISION SPORTS 5
20:00    ΤΕΝΙΣ: ATP 1000 MIAMI OPEN

02:00    ΤΕΝΙΣ: ATP 1000 MIAMI OPEN

CYTAVISION SPORTS 6
19:30    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΛ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 05/04
19:00   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΛ                   CYTAVISION
ΠΕΜΠΤΗ 06/04
19:00   ΠΑΦΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ                    CABLENET

30ή ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/04
17:00   Ν.ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ    CYTAVISION
ΣΑΒΒΑΤΟ 08/04
19:00   ΑΚΡΙΤΑΣ - ΔΟΞΑ                         CYTAVISION
ΚΥΡΙΑΚΗ 09/04
17:00   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΝΠ                   CYTAVISION
19:00   ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ                       CYTAVISION
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/04
19:00   ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ                    CABLENET
ΤΡΙΤΗ 11/04
19:00   ΠΑΦΟΣ - ΑΕΚ                              CABLENET
19:00   OMONOIA - ΑΡΗΣ                       PRIMETEL

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΑΦΟΣ

AEK 0-1

ΑΠΟΕΛ 0-0

ΑΠΟΛΛΩΝ 3-1

ΑΡΗΣ 4-0

ΟΜΟΝΟΙΑ 1-1

ΠΑΦΟΣ 2-2

Α’ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕΛ ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΔΟΞΑ ΕΝΠ ΝΕΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

ΑΕΛ 0-1

ΑΚΡΙΤΑΣ 2-2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 3-1

ΔΟΞΑ 2-0
ΕΝΠ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2-3 4-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 2-1

Β’ΟΜΙΛΟΣ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 

Μ
ε κίνητρο τον
κόσμο και την
ιστορία της
ομάδας, η
Α ν ό ρ θ ω σ η

αναμετράται σήμερα στο
«Αντώνης Παπαδόπου-
λος» με τη Νέα Σαλαμίνα
(18:00).   

Ο Βέσκο Μιχαήλοβιτς
προσπαθεί να κρατήσει
τους ποδοσφαιριστές του
σε εγρήγορση ενόψει της
συνέχειας του πρωταθλή-
ματος, γνωρίζοντας πως
η ομάδα πρέπει να φανεί
αντάξια στην ιστορία και
τους χιλιάδες οπαδούς
τους. Για όλα αυτά, θα

επιδιώξει να κερδίσει από-
ψε τους ερυθρόλευκους
και να… πατήσει στην κο-
ρυφή του β’ γκρουπ του
πρωταθλήματος. 

Στο αγωνιστικό κομ-
μάτι, οι διεθνείς επέστρε-
ψαν στις προπονήσεις με
το πρόβλημα που αντιμε-
τώπισε ο Λόρια να μην εί-
ναι κάτι το ανησυχητικό.
Βέβαια, ως γνωστών δεν
υπολογίζονται οι τραυμα-
τίες Χρυσοστόμου και Αμ-
παρτζουμιάν, ενώ εξαιρε-
τική αμφίβολη κρίνεται η
συμμετοχή του Σάμπο.
Από εκεί και πέρα, δεν
θα ήταν απίθανο αν ο Μι-
χαήλοβιτς έδινε φανέλα

βασικού σε κά-

ποιους νέους ποδοσφαι-
ριστές προκειμένου να
τους δώσει εμπειρίες και
λεπτά συμμετοχής με την
πρώτη ομάδα.

Σχετικά με το διοικη-
τικό επί της ουσίας, για
να φτάσουμε στην οριστική
κατάληξη, απομένει ένα
τελευταίο ραντεβού μεταξύ
των δύο, στο οποίο ο νυν
πρόεδρος της εταιρείας
θα παρουσιάσει τα άτομα
που θα επενδύσουν στην
εταιρεία παίρνοντας ταυ-
τόχρονα τις μετοχές του
κ. Πουλλαΐδη, παραθέτον-
τας και τις απαραίτητες
εγγυήσεις στο οικονομικό.
Είναι ουσιαστικά το τελευ-
ταίο μέρος που απέμεινε

για να γυρίσει οριστικά
σελίδα η Ανόρθωση και
να αποχωρήσει από τα δι-
οικητικά η οικογένεια
Πουλλαΐδη. Εδώ και μέρες
ο Ανδρέας Σάντης έχει ρί-
ξει το βάρος των προσπα-
θειών του στο να εξευρεθεί
ο απαιτούμενος αριθμός
ατόμων που θα συνεισφέ-
ρει οικονομικά και συμ-
βάλουν στη νέα εποχή που
ετοιμάζεται να μπει, καλώς
εχόντων των πραγμάτων,
η ομάδα της Αμμοχώστου.
Εννοείται πως μετά το δι-
οικητικό κομμάτι, ο Σάντης
και οι συνεργάτες του θα
αξιολογήσουν και τα δε-
δομένα με τον Βέσκο Μι-
χαήλοβιτς.

ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ!
Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΣΤΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ΣΤΗΝ ΑΥΛΑΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Β´ ΓΚΡΟΥΠ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

Ο
ι απουσίες είναι
κι αυτές μέρος
του παιχνιδιού
και πολλές φο-
ρές επηρεάζουν

την ομάδα στους αγώνες
και στη πορεία της.    

Στο επερχόμενο ντέρμ-
πι με τον ΑΠΟΕΛ η ΑΕΚ δε
θα αγωνιστεί δίχως δύο
πολύτιμα γρανάζια της, τον
Τόμοβιτς και τον Λέδες
λόγω της τιμωρίας που δέχ-
θηκαν από την αποβολή
τους. Οι αντικαταστάτες
τους οφείλουν να καλύψουν
το κενό τους έτσι ώστε να
μη φανεί η απουσία τους.
Όσον αφορά τον παίκτη που
θα τον καλύψει το κέντρο

της άμυνας αυτός θα είναι
ο Μίκελ Γκονζάλεθ. Ο Ισπα-
νός στόπερ ακολούθησε
ατομικό πρόγραμμα για
προληπτικούς λόγους, αλλά
δεν αντιμετωπίζει κάτι σο-
βαρό και θα δώσει κανο-
νικά το παρών του. Για το
κενό που αφήνει ο Λέδες,
η λογική λέει πως ένας εκ
των Μάμα και Σανχούρχο
θα πάρει τη θέση του και
θα παίξει δίπλα στον Πέρε-
Πονς που θα πάρει πιθανόν
φανέλα βασικού.

Από εκεί και πέρα οι
διεθνείς με τη Βοσνία Πίριτς
και Μιλίτσεβιτς επέστρεψαν
στις προπονήσεις και θα
αρχίσουν μπαίνουν ξανά
σε υψηλούς ρυθμούς στην
προετοιμασία. Χαμόγελα

υπάρχουν στην ΑΕΚ για τον
Γκιούρτσο, ο οποίος ακο-
λούθησε κανονικά σημαν-
τικό μέρος του κανονικού
προγράμματος στη χθεσινή
προπόνηση. Εκτός απρο-
όπτου θα συμπεριληφθεί
στην αποστολή, αν και μοι-
άζει δύσκολο να είναι έτοι-
μος για την ενδεκάδα. Ο
Χοσέ-Λουίς Όλτρα βλέπει
με θετικό μάτι την κατά-
σταση του Γκιούρτσο, κα-
θώς είναι ένας σημαντικός
παίκτης και η απουσία του
έχει φανεί. Ακόμα και να
μην προλάβει ο Ούγγρος
εξτρέμ, υπάρχουν οι παί-
κτες για να παίξουν κι αυτοί
οφείλουν να σταθούν στο
ύψος των περιστάσεων.
Εξάλλου ο Όλτρα ποτέ δεν

έχει σταθεί σε απουσίες
και ούτε πρόκειται να το
κάνει κι αυτή τη φορά. 

Διάσκεψη Τύπου για
τον αγώνα της Δευτέρας
με τον ΑΠΟΕΛ θα πραγμα-
τοποιηθεί σήμερα το πρωί
στις 11:30, με τον Ισπανό
κόουτς να μιλάει ζωντανά
στο AEKLarnakatv.

Για τη διακοπή του
πρωταθλήματος μίλησε
στον Super Sport FM 104.0
ο εκπρόσωπος Τύπου, Κυ-
ριάκος Δημητρίου. «Ήταν
σημαντικό πνευματικά και
σωματικά. Να καθαρίσει το
μυαλό και να πάμε στην
τελική ευθεία όπου θα κρι-
θούν τα πάντα και να δούμε
πού θα καταλήξει η σε-
ζόν».

ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ ΘΑ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΛΕΔΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΜΟΒΙΤΣ, ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΨΟΥΝ

ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ

ΑΠΟΥΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΕΛ ΘΑ ΛΕΙΠΟΥΝ ΟΙ ΛΕΔΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΜΟΒΙΤΣ, ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΨΟΥΝ

ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ!
Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΗ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΣΤΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» ΣΤΗΝ ΑΥΛΑΙΑ ΤΗΣ 3ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Β´ ΓΚΡΟΥΠ
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες
ομάδες η Πάφος διαθέτει το πιο
ισχυρό επιθετικό όπλο του πρω-
ταθλήματος. Το βαρύ πυροβολικό
που ονομάζεται Ζάιρο.   
Με 17 γκολ στο ενεργητικό του
αποτελεί με διαφορά τον πρώτο
σκόρερ στη σεζόν. Όμως εδώ και
καιρό παρουσιάζεται πεσμένος και
δεν έχει την απόδοση και τις επι-
δόσεις που είχε μέχρι και τα τέλη
Ιανουαρίου. Μέχρι τις 21 Ιανουαρίου
δηλαδή στην 20η αγωνιστική με-
τρούσε 16 τέρματα! Από το σημείο
εκείνο και έπειτα ο Βραζιλιάνος
επιθετικός έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα μόνο μία φορά σε εφτά
αγώνες. Νούμερα που δεν συνά-
δουν με την ποιότητά του και είναι
δυσανάλογα της αξίας του. Οι λόγοι
για τους οποίους έχει αυτή την
πτώση στο σκοράρισμα τους ξέρει
ο ίδιος και ο Χένινγκ Μπεργκ. Λο-
γικό είναι να μην μπορεί να συνε-

χίσει να σκοράρει ακατάπαυστα
σε όλη τη σεζόν και να κάνει μια
«κοιλιά», αλλά η κατάλληλη στιγμή
για να αφήσει πίσω του το κακό
διάστημα είναι τώρα. Στην επανέ-

ναρξη του πρωταθλήματος, έχοντας
και πάρει ανάσες από τη διακοπή
και έχοντας καθαρίσει το μυαλό
του.
Η καλή παρουσία του και κυρίως
το εύκολο γκολ λείπουν από την
Πάφο και τον χρειάζεται στα επό-
μενα οκτώ παιχνίδια και δη στο
επόμενο με την Ομόνοια. (Κυριακή).
Με τον γνωστό Ζάιρο αυτόν που
ήταν ασταμάτητος στις 20 αγωνι-
στικές, η ομάδα θα ανέβει επίπεδο
επιθετικά και οι αντίπαλες άμυνες
θα έχουν ξανά τεράστιο θέμα στην
αντιμετώπισή του. Παράλληλα, με
την άνοδο του 30χρονου επιθετι-
κού, ίσως ανοίξουν και οι διάδρομοι
για τους υπόλοιπους και μπορέ-
σουν να απειλούν συχνότερα, αφού
οι άμυνες θα είναι αρκετά απα-
σχολημένες με τον Ζάιρο. Οπότε
η «αναγέννηση» του κατά κάποιο
τρόπο πρέπει να αποτελέσει και
ένα στοίχημα του Μπεργκ αλλά
και όλης της ομάδας, ώστε να γίνει
ξανά φόβητρο στους αντιπάλους.

Να γίνει ξανά ο… εφιάλτης τους!
ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΖΑΪΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΙΓΗΣΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ

Η ΑΤΑΚΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΡΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΠΙΛΕΦΣΚΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ
ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

Παίζουν για πάρτη του

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

Η αμφισβήτηση των προ-
πονητών στις δύσκολες
στιγμές και στα αρνητικά
αποτελέσματα είναι δε-
δομένη σχεδόν σε όλες
τις ομάδες. Δε θα μπο-
ρούσε να μην ισχύει και
στην περίπτωση του Άρη.   

Ο Αλεξέι Σπιλέφσκι
κατακρίθηκε από κάποι-
ους όταν η ομάδα του πε-
τούσε βαθμούς «δεξιά και
αριστερά». Όμως η διοί-
κηση ποτέ δεν έθεσε θέμα
προπονητή και τον στήριξε
στα δύσκολα. Αυτή η εμ-
πιστοσύνη βοήθησε και
τον Λευκορώσο προπο-
νητή να γυρίσει την κατά-
σταση κι αυτή τη στιγμή
να καταστήσει τον Άρη ως
μία από τις πιο φορμαρι-
σμένες ομάδες του πρω-
ταθλήματος. 

Πάντως στο πλευρό
του Σπιλέφσκι βρίσκονται
σε όλη τη διάρκεια της
σεζόν οι ποδοσφαιριστές.
Κι αυτός είναι και ο κυ-
ριότερος λόγος που ανέ-
τρεψε την κατάσταση η
ομάδα. Δίχως τη συνει-
σφορά των παικτών δεν
θα μπορούσε μόνος του ο
κόουτς να το πετύχει. Όταν
λοιπόν οι παίκτες παίζουν
και για τον προπονητή
τους, τότε αυτόματα ανε-
βαίνει η διάθεση και η θέ-
ληση για τη νίκη. Κι αυτό

είναι ένα σπουδαίο επί-
τευγμα για τον νεαρό τε-
χνικό. Άλλωστε όταν ένας
παίκτης κόσμημα του κυ-
πριακού πρωταθλήματος
όπως ο Κακόριν μιλάει με
τόσο όμορφα λόγια για τον
35χρονο κόουτς τα λέει
όλα. «Αν σε είχα προπο-
νητή στα 17-18, τώρα θα
έπαιζα σε top club», είχε
εκμυστηρευτεί ο Ρώσος
φορ στον Σπιλέφσκι, όπως
αποκάλυψε ο προπονητής
του Άρη σε δηλώσεις του
πριν κάποιες ημέρες.

Πέραν του Κακόριν και
οι άλλοι παίκτες φαίνεται
να έχουν καλή σχέση με
τον κόουτς και να είναι
διατεθειμένοι να «πεθά-
νουν στο γήπεδο» για πάρ-
τη του. Ίσως το σημαντι-
κότερο πράγμα σε μια
ομάδα εκτός από τακτικές
και πλάνα να είναι το καλό
κλίμα στα αποδυτήρια κι
αυτό το έχει σε μεγάλο
βαθμό η ομάδα της Λεμε-
σού. Γιατί όταν ένας προ-
πονητής «χάσει» τα απο-
δυτήρια όπως συνηθίζεται

να λέγεται τότε παράλληλα
έχει χάσει και το παιχνίδι.
Ο Σπιλέφσκι όχι μόνο δεν
τα έχει χάσει, αλλά τα έχει
κερδίσει και έχει καταφέ-
ρει να έχει πιθανότατα
όλους τους παίκτες χα-
ρούμενους παρά το γεγο-
νός πως πολλοί δεν παίρ-
νουν φανέλα βασικού. Έτσι
ο Άρης με όπλο την καλή
ψυχολογία και την αυτο-
θυσία των παικτών θα πάει
στους οκτώ αγώνες της
τελικής ευθείας για το κα-
λύτερο δυνατό.

ΚΟΠ

Προσλήψεις
προπονητών 
Μετά από εισηγήσεις του
τεχνικού διευθυντή μικρών
Εθνικών, γυναικών και fut-
sal Δημήτρη Παπαδόπου-
λου, η εκτελεστική επιτρο-
πή της ΚΟΠ στη χθεσινή της
συνεδρία αποφάσισε την
έναρξη της συνεργασίας με
τους ακόλουθους προπονη-
τές στις Εθνικές μας ομά-
δες: Στέφανο Βοσκαρίδη
(Εθνική Γυναικών), Χρύση
Μιχαήλ (Εθνική Παίδων
U17), Μιχάλη Μάρκου
(Εθνική Παίδων U16), Βα-
λεντίνο Κουλουντή (Εθνική
Παίδων U15), Βικτώρια
Ζαμπά (Εθνική Νεανίδων
U17). Ο Άθως Στυλιανού
συνεχίζει στην Εθνική ομά-
δα Ανδρών futsal και ο
Σάββας Σοφοκλέους στην
Εθνική Νεανίδων U19.
Όπως είναι ήδη γνωστό, ο
Κωνσταντίνος Μακρίδης
έχει αναλάβει την Εθνική
Ελπίδων U21. Παράλληλα,
αποφασίστηκαν τα άτομα
που θα συγκροτήσουν τα
προπονητικά επιτελεία των
Εθνικών μας ομάδων. Η
απόφαση για τον προπονη-
τή στην Εθνική Νέων U19
θα ανακοινωθεί σε μεταγε-
νέστερο στάδιο.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Για το γόητρο
και την πρωτιά
Μετά από μία περίοδο αγω-
νιστικής «ανομβρίας» η Νέα
Σαλαμίνα πατάει ξανά χορ-
τάρι για τον σημερινό αγώνα
(18:00, Cablenet) με την
Ανόρθωση στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος» για την 3η
αγωνιστική των πλέι άουτ. Σε
ένα παιχνίδι που καμιά ομά-
δα δεν «καίγεται», υπάρχουν
όμως αρκετά κίνητρα για την
ομάδα του Σάββα Πουρσαϊ-
τίδη. Υπάρχει το πρεστίζ που
δίνει η 7η θέση (1η του β’
γκρουπ) αλλά και η χαρά
που δίνει η νίκη στο Αμμο-
χωστιανό ντέρμπι. Ουσιαστι-
κά πρόκειται για μια μάχη με
φόντο την κορυφή του β’
ομίλου και η Σαλαμίνα θέλει
να παραμείνει εκεί. Στο αγω-
νιστικό σκέλος επιστρέφει ο
Τσίκο.
Η διαιτητική ομάδα του αγώ-
να: Χριστοφόρου Μάριος (δι-
αιτητής), Δημητριάδης Μά-
ριος, Στυλιανού Μάριος
(βοηθοί), Κουμή Δημήτρης
(4ος), Αθανασίου Κυριάκος
(VAR), Γεωργίου Χαράλαμ-
πος (AVAR), Ιωάννου Μιχά-
λης (παρατηρητής).

ΠΑΣΠ 

Αντίδραση
των παικτών
Έκτακτη διαδικτυακή συ-
νάντηση του ΠΑΣΠ έγινε
χθες με τους αρχηγούς
των ομάδων που συμμετέ-
χουν στους ημιτελικούς
του κυπέλλου και τους αρ-
χηγούς των ομάδων που
αγωνίζονται στο πρώτο
γκρουπ πρωταθλήματος.
Οι ποδοσφαιριστές των
ομάδων δεν επιθυμούν ο
τελικός του κυπέλλου να
πραγματοποιηθεί μετά την
31η Μαΐου η οποία είναι η
επίσημη τελευταία ημέρα
ολοκλήρωσης της σεζόν.
Παράλληλα υπάρχει έντο-
νη δυσαρέσκεια από τους
ποδοσφαιριστές για τη πι-
θανότητα αλλαγής του
προγραμματισμού των
αγώνων του πρώτου
γκρουπ πρωταθλήματος.
Ο ΠΑΣΠ θεωρεί ότι η
όποια απόφαση πραγματο-
ποίησης του τελικού τον
Ιούνιο είναι παράνομη και
δημιουργεί τεράστια προ-
βλήματα σε μεγάλη μάζα
ποδοσφαιριστών βάσει
των συμβολαίων τους.
Επίσης αν μετατεθεί η
ολοκλήρωση του πρώτου
γκρουπ κατά μία εβδομά-
δα θα επηρεάσει τον προ-
γραμματισμό των διακο-
πών των ποδοσφαιριστών
και ιδιαίτερα των διεθνών
οι οποίοι δεν θα μπορέ-
σουν να έχουν την απαραί-
τητη ξεκούραση πριν τις
εθνικές υποχρεώσεις τους
και την έναρξη της νέας
σεζόν.

Η. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Προπονητής
στη Στεάουα!
Ο Ηλίας Χαραλάμπους εί-
ναι και επίσημα ο νέος
προπονητής της Στεάουα,
όπως ανακοίνωσε η διοί-
κηση της ομάδας από το
Βουκουρέστι! Σημαντική
διάκριση για τον Κύπριο
τεχνικό που διαδέχεται τον
Μιχάι Πιντίλι μετά την
αποτυχία του να διατηρή-
σει την ομάδα σε τροχιά
τίτλου. Τη δεδομένη χρονι-
κή στιγμή απέχει επτά
(εφτά) βαθμούς από τη
Φαρούλ που βρίσκεται
στην κορυφή του βαθμο-
λογικού πίνακα. Η Στε-
άουα είναι στην τρίτη πίσω
και από την Κλουζ που
ήταν η περσινή πρωταθλή-
τρια. Μάλιστα σύμφωνα με
την ανακοίνωση της ρου-
μάνικης ομάδας ο Χαρα-
λάμπους έπιασε ήδη δου-
λειά, προπονώντας την
ομάδα.
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ΠΕΤΣΑΪΟΥΌΛΙ 

Έληξε η 
προθεσμία 

Από την Ομόνοια, ούτε
επισήμως, ούτε ανεπισή-
μως, δεν επιβεβαιώθηκε
ποτέ ότι ο εκλεκτός της δι-
οίκησης και της ομάδας
προγραμματισμού για τη
θέση του τεχνικού διευ-
θυντή, είναι ο Μάρκο Πε-
τσαϊουόλι.

Οι πληροφορίες οι
οποίες διέρρευσαν αρχές
Φεβρουαρίου, ωστόσο,
επιμένουν πως ο Γερμανός
με ιταλική καταγωγή, είναι
αυτός τον οποίο περιμέ-
νουν στην Ομόνοια για να
ξεκαθαρίσει πως θα απο-
δεσμευτεί από τις συμβατι-
κές του υποχρεώσεις με τη
Γαλατασαράι (εργάζεται
από τον περασμένο Νοέμ-
βριο στα τμήματα υποδο-
μής της τουρκικής ομά-
δας). Και κατ’ επέκταση να
μπορεί η διοίκηση να τον
ανακοινώσει επισήμως.

Μόνο έτσι θα μπει ένα
τέλος στην αγωνία του κό-
σμου, με πολλούς Ομονοι-
άτες να διερωτώνται τι
μπορεί να πηγαίνει λάθος
και δεν ανακοινώνεται και
δίνεται το δικαίωμα στον
καθένα να κάνει τους συ-
νειρμούς του. Διότι όσο
δεν ανακοινώνεται, παρα-
μένει ένα θέμα ανοικτό…

Όπως διαρρέει, δόθηκε
συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα στον Πετσαϊουόλι
για να απαντήσει οριστικά
στην Ομόνοια το συντομό-
τερο, ώστε να οριστικοποι-
ηθεί η συμφωνία και μάλι-
στα ενημερώθηκε πως ο
χρόνος που έχει ζητήσει εξ
αρχής για να «κλείσει» το
deal, «εξέπνευσε».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

«Διαφορετική
η φιλοσοφία»

Ο Γιάννης Αναστασίου
παραχώρησε μεγάλη συ-
νέντευξη στα ολλανδικά
ΜΜΕ και μεταξύ άλλων
αναφέρθηκε στο πέρασμα
του από την Κύπρο και το
διαζύγιο με την Ομόνοια.
«Πετύχαμε τον στόχο να
τερματίσουμε στην πρώτη
εξάδα, αλλά μετά από αυτό,
η διοίκηση και εγώ είχαμε
μια διαφορά στη φιλοσο-
φία. Είχαμε άλλες ιδέες για
τη στελέχωση της ομάδας
για τη νέα σεζόν. Γι’ αυτό
συμφωνήσαμε να τερματι-
στεί η συνεργασία», ανέφε-
ρε μεταξύ άλλων.

ΤΟ «ΗΛΙΑΣ ΠΟΥΛΛΟΣ»
ΓΕΜΙΣΕ ΞΑΝΑ ΚΑΘΩΣ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ»

Ο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΦΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΦΟΥΛ

ΓΙΑ ΠΑΦΟ
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΣΤΟ ΓΕΡΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

«Ε
πιτέλους», μο-
νολογεί ο Σω-
φρόνης Αυγου-
στή, ο οποίος
μετά από καιρό

έχει στη διάθεση του όλους
τους ποδοσφαιριστές για να
καταστρώσει το πλάνο του
ενόψει των μεγάλων μαχών
με την Πάφο. Βέβαια, όπως
είναι και λογικό, το βάρος πέ-
φτει στο κύπελλο, καθότι εκεί
οι πράσινοι έχουν τις μεγάλες
πιθανότητες για να κατακτή-
σουν τον τίτλο και να σώσουν
την σεζόν.  

Παίκτες πρώτης γραμμής
όπως οι Φαμπιάνο, Γιούστε,
Μίλετιτς, Μάθιους, Λέτσιακς,

Μιξ, Μπάρκερ, Ζαχαρίου, Μπέ-
ζους, Παπουλής, Ανσαριφάρντ
και Μπεσέντιν έμειναν στο
«Ηλίας Πούλλος» και αναμέ-
νεται να πάρουν χρόνο συμ-
μετοχής στον αγώνα πρωτα-
θλήματος.

Ο Αυγουστή δεν πρόκειται
να ρισκάρει, καθώς μετά τον
αγώνα πρωταθλήματος ακο-
λουθεί ο πρώτος ημιτελικός
κυπέλλου και η διαχείριση των
διεθνών ποδοσφαιριστών θα
κριθεί σημαντική. Ο Κύπριος
τεχνικός δεν πρόκειται βέβαια
να αδιαφορήσει για την ομάδα
του και ζητάει από όσους αγω-
νιστούν να δώσουν το 100% για
το θετικό αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ, αντίθετος με
το μέτρο απαγόρευσης μετα-

κίνησης οπαδών ήταν σε δη-
λώσεις του στην τηλεοπτική
εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι»,
ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομό-
νοιας, Ανδρέας Δημητρίου: «Το
πρόβλημα το δημιουργούν ελά-
χιστοι. Δεν ενδιαφέρονται για
τις αθλητικές δραστηριότητες.
Πάνε για ένα σκοπό. Δεν μπο-
ρούμε να τιμωρούμε χιλιάδες
σωστούς φιλάθλους για αυτούς
τους λίγους. Είναι αδιανόητο
να κλίσουμε τα γήπεδα αλλά
και σωστούς φιλάθλους γιατί
δεν μπορούμε να ελέγξουμε
κάποιους. Είναι ευθύνη της
πολιτείας να ελέγχει αυτά τα
άτομα. Η εύκολη λύση είναι
αυτή, αλλά δεν είναι η σωστή»,
είπε αρχικά και πρόσθεσε:
«Υπάρχει ένα κενό και μια έλ-

λειψη επικοινωνίας ανάμεσα
στους φορείς και στις αρχές
που είναι υπεύθυνοι. Υπάρχει
μετακίνηση ευθυνών. Πρέπει
να καταλάβουμε πως έχουμε
σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια.
Όσο βρίσκουν πεδίο δράσης
γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνοι.
Όλοι να συντονιστούν και να
δουλέψουμε σωστά», τόνισε
χαρακτηριστικά και αναφέρ-
θηκε στην Ομόνοια: «Δεν θέλω
να μιλήσω για άλλες ομάδες.
Όσο αφορά την Ομόνοια είναι
η κορυφαία προτεραιότητα το
γήπεδο να είναι ασφαλής χώ-
ρος για τους φίλους της ομά-
δας. Φίλαθλοι μας και προς
τιμή τους δεν έχουμε εμπλακεί
σε επεισόδια και τους θέλουμε
να συνεχίσουν έτσι».
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ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ

Απορρίφθηκε
η προσφυγή

Το Αθλητικό Διαι-
τητικό Δικαστήριο
(CAS) απέρριψε την
προσφυγή του Σάββα
Πουρσαϊτίδη κατά
του ΑΠΟΕΛ. Ο
πρώην προπονητής
των γαλαζοκιτρίνων
διεκδικούσε ολόκλη-
ρο το ποσό του συμ-
βολαίου ως αποζη-
μίωση. Έτσι ο ΑΠΟ-
ΕΛ θα δώσει αποζη-
μίωση ύψους 30.000
ευρώ στον νυν προ-
πονητή της Νέας Σα-
λαμίνας, που σημαί-
νει πως είναι το ποσό
που αντιστοιχεί για
τρεις μήνες.

Όπως ενημέρωσαν οι γαλαζοκίτρινοι τα διαθέσιμα εισιτήρια για την
«Αρένα» έχουν εξαντληθεί

ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ

Τρίβει τα
χέρια του

Οι προπονήσεις
ενόψει του ντέρμπι
με την ΑΕΚ τη Δευ-
τέρα εντατικοποι-
ούνται. Ο Βλάνταν
Μιλόγεβιτς νιώθει
ανακουφισμένος και
ικανοποιημένος με
την κατάσταση των
παικτών που ταλαι-
πωρήθηκαν τις προ-
ηγούμενες ημέρες
με τραυματισμό.
Βλέπει τους Μπεν,
Κοσταντίνοφ και
Δώνη να ανεβάζουν
συνεχώς ρυθμούς
και να έχουν πολλές
πιθανότητες να συμ-
περιληφθούν στην
αποστολή. Ο πρώτος
μάλιστα με τα δεδο-
μένα που υπάρχουν,
μπορεί να διεκδική-
σει και φανέλα βασι-
κού. Αντίθετα οι άλ-
λοι δύο δεν συγκεν-
τρώνουν αρκετές πι-
θανότητες για να
βρεθούν στο αρχικό
σχήμα. Θα εξαρτηθεί
από την κατάστασή
ετοιμότητάς τους. Οι
επόμενες προπονή-
σεις θα καταδείξουν
ξεκάθαρα εάν θα εί-
ναι στο 100%. Αν και
θεωρείται βέβαιο
πως ο Σέρβος τεχνι-
κός δε θα ρισκάρει
με κανέναν, από τη
στιγμή που υπάρ-
χουν εναλλακτικές. 

ΜΑΡΚΙΝΙΟΣ

Έχασε τη
θέση του

Όταν μιλάμε για
τον πρώτο σκόρερ
του ΑΠΟΕΛ τότε αυ-
τόματα καταλαβαίνει
κανείς πως είναι ση-
μαντικός παίκτης. Ο
λόγος για τον Μαρκί-
νιος, ο οποίος με
εφτά γκολ αν και εξ-
τρέμ οδηγεί την
κούρσα του σκορα-
ρίσματος στην ομάδα
του. Ωστόσο τον τε-
λευταίο καιρό πα-
ρουσίασε μια κατα-
κόρυφη πτώση στην
απόδοσή του με
αποτέλεσμα να χάσει
τη θέση του στην εν-
δεκάδα. Στα τελευ-
ταία πέντε παιχνίδια
στο πρωτάθλημα
είχε δύο παρουσίες
στο αρχικό σχήμα
(στη συνέχεια βγήκε
αλλαγή) και τρεις
φορές ήρθε από τον
πάγκο. Η διακοπή
λογικά τον έχει ωφε-
λήσει ώστε να επα-
νακτήσει τις δυνά-
μεις του.

ΕΠΩΜΙΖΕΤΑΙ ΟΛΟ

ΤΟ ΒΑΡΟΣ…
Ο ΦΡΑΝΚΟ ΦΕΡΑΡΙ ΘΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΠΑΚ
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΛΛΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Ο ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΟΣ
ΜΟΙΡΑΖΟΤΑΝ
ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ
ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΓΟΥΙΛΕΡ, ΟΜΩΣ Ο
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ
ΑΛΛΑΞΕ ΤΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

Ο
κτώ στροφές πριν από το
τέλος του πρωταθλήματος
ο ΑΠΟΕΛ καλείται να υπε-
ρασπιστεί το προβάδισμα
που έχει από τις υπόλοι-

πες ομάδες για να στεφθεί πρω-
ταθλητής. Σ’ αυτή τη διαδρομή θα
κληθεί να πάει μόνο με έναν κα-
θαρόαιμο αριστερό μπακ, λόγω
του σοβαρού τραυματισμού του
Γουίλερ. 

Το βάρος πέφτει στον Φράνκο
Φεράρι ο οποίος θα αναγκαστεί να
σηκώσει στους ώμους του την αρι-
στερή πλευρά της ομάδας για την

τελική ευθεία της σεζόν. Αυτό δεν
είναι απαραίτητα κακό για τον ίδιο,
καθώς θα ξέρει πως θα πάρει πολλά
λεπτά στα πόδια του και ενδεχο-
μένως να έχει καλύτερο ρυθμό και
να βρίσκεται σε καλύτερη αγωνι-
στική κατάσταση. Γιατί προηγου-
μένως λόγω και της παρουσίας του
Γουίλερ μοιραζόταν τις συμμετοχές
(17 ο Αργεντινός, 15 ο Γουίλερ) και
κατά κάποιο τρόπο δεν αποδώσει
όπως θα ήθελε. Αντιθέτως έστω
και με αυτόν τον άσχημο τρόπο
(τραυματισμός του Γουίλερ) του δί-
νεται η ευκαιρία να αποδείξει πως
μπορεί να ανταποκριθεί στον ρόλο
του βασικού και να κάνει το κάτι

παραπάνω. Γιατί δεν είναι μόνο να
αρχίζει στην ενδεκάδα, αλλά πρέπει
και να δείχνει πως το αξίζει. Δε θα
έχει μεγάλο ανταγωνισμό στη θέση
του, ελλείψει άλλων λύσεων αλλά
δεν πρέπει να επαναπαυτεί στο γε-
γονός πως θα έχει καπαρωμένη τη
θέση του.

Τώρα είναι που θα χρειαστεί να
κάνει το βήμα μπροστά λόγω και
των μεγάλων απαιτήσεων που θα
υπάρχουν προς το πρόσωπό του
αλλά και προς το πρόσωπο όλων
των παικτών. Στα οκτώ παιχνίδια
που απομένουν για την ολοκλήρωση
του πρωταθλήματος, ο αριστερός
οπισθοφύλακας του ΑΠΟΕΛ επι-

βάλλεται να παρουσιαστεί όχι μόνο
σταθερός αλλά και πολύ περισσό-
τερο σημαντικός στο παιχνίδι. Τόσο
με τα ανεβάσματά του στο επιθετικό
τρίτο του γηπέδου όσο και με τις
καλύψεις του στην άμυνα. Επίσης
είναι σημαντικό με τον παίκτη της
πλευράς του να συνεργάζεται και
να έχει καλή επικοινωνία για να
δημιουργούν ρήγματα στην αντίπαλη
ομάδα αλλά και να κλείνουν τους
χώρους στα μετόπισθεν. Καλώς ή
κακώς ο Φεράρι θα κρατάει για το
επόμενο διάστημα την αριστερή
οπισθοφυλακή και η εικόνα του
θεωρείται καταλυτική για την ομάδα
του Μιλόγεβιτς.
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Α’ Κατηγορία

Με τη συμμετοχή 500 αθλητών και
αθλητριών από τέσσερεις ηπείρους
και συγκεκριμένα από 39 διαφορε-
τικές χώρες και περιοχές, αρχίζει
σήμερα και ολοκληρώνεται την Κυ-
ριακή (02/04) ο μεγαλύτερος ποδη-
λατικός αγώνας στην Κύπρο, Cyprus
Gran Fondo presented by Skoda. 
Η εκκίνηση θα δοθεί τις τρεις ημέρες
από την πλατεία του Δημαρχείου της
Πάφου. Οι απονομές μεταλλίων θα γί-
νουν την Κυριακή (02/4) στην παραλία
«Αλυκές». 
Ο αγώνας, ο οποίος διοργανώνεται
από την Activate Cyprus, πρωταγωνί-
στρια στον ποδηλατικό και τριαθλητικό
τουρισμό, έχει επίκεντρο την Πάφο,
με την παραλιακή πόλη και τις γύρω
περιοχές να επωφελούνται τουριστικά,
αφού υπολογίζεται ότι θα υπάρξουν
πάνω από 6.000 διανυκτερεύσεις το
διάστημα της ποδηλατικής δράσης στο
Cyprus Gran Fondo 2023. Αυτό ση-
μαίνει την αναζωογόνηση διάφορων
τομέων της οικονομίας, αφού θα ενι-
σχυθούν καταλύματα, εστιατόρια, ενοι-
κιάσεις αυτοκινήτων κ.α.
Το Cyprus Gran Fondo αποτελεί έναν
από τους 28 της παγκόσμιας σειράς
αγώνων UCI Gran Fondo World Series,

που θα γίνουν εντός της τρέχουσας
χρονιάς. Στο παγκόσμιο καλεντάρι συμ-
περιλαμβάνεται από το 2017.
Ξεχωριστή αίγλη στη φετινή διοργά-
νωση δίνει το γεγονός ότι το 25% των
συμμετεχόντων θα έχει την ευκαιρία
να κερδίσει την πρόκριση για τον τελικό
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, ο
οποίος για το 2023 θα μετατραπεί σε
μία πανδαισία της ποδηλασίας, μιας
και για πρώτη φορά η Παγκόσμια Ομο-
σπονδία - τον Αύγουστο στη Γλασκόβη
- θα διεξάγει το ίδιο διάστημα συνολικά
13 Παγκόσμια Πρωταθλήματα.
Ονομαστικός χορηγός της διοργάνωσης

είναι η Skoda και μεγάλος χορηγός το
Υφυπουργείο Τουρισμού. Χορηγοί είναι
η UNICARS, η ασφαλιστική Atlantic, ο
Δήμος Πάφου, το Cyclo Shop και η
ΕΤΑΠ Πάφου ενώ υποστηρίζουν τα
Ocean Basket, τα συμπληρώματα
NAMEDSPORT, η Shimano, η Motolife
Tours και ο ΣΥ.ΚΑ.ΝΑ. Τελεί υπό την
αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ποδηλασίας.
Περισσότερες πληροφορίες, όπως και
τα αποτελέσματα της κάθε ημέρας,
στο activatecyprus.com/granfondo-
cyprus και τη σελίδα
www.facebook.com/cyprusgranfondo.  

Εκκίνηση στο Cyprus Gran Fondo
ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΝΑΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΨΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ» ΣΤΟ ΚΙΤΙΟΝ ΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τελικός με φαβορί!

Δ
υο ιστορικές ομά-
δες η Ανόρθωση
και η Ομόνοια θα
διεκδικήσουν το
48ο Κύπελλο Αν-

δρών Α Κατηγορίας «Θε-
όδωρος Μάρκου» που θα
διεξαχθεί την Παρασκευή
(31/03, 20:30) στο αθλη-
τικό κέντρο «Κίτιον» στη
Λάρνακα. Ο αγώνας θα
μεταδοθεί ζωντανά από
την Cablenet Sports 3 HD. 

H Aνόρθωση διεκδικεί
το 17ο κύπελλο στην ιστο-
ρία της, ούσα η πολυνίκη
του θεσμού, αλλά πρώτο

μετά από το 2014 όταν
κέρδισε την Ομόνοια με
3-2 ξανά στο «Κίτιον». Η
Ομόνοια, κάτοχος του τίτ-

λου και μεγάλη πρωταγω-
νίστρια στα τελευταία χρό-
νια, διεκδικεί το 9ο κύ-
πελλο στην ιστορία της,
αλλά είναι η κάτοχος των
τελευταίων τεσσάρων
διοργανώσεων.

Οι δύο ομάδες ολο-
κλήρωσαν χθες την προ-
ετοιμασία τους και αισιο-
δοξούν για την κατάκτηση
του κυπέλλου.

Η Ανόρθωση που απέ-
κλεισε στα προημιτελικά
με δυο νίκες την ΕΝΠ και
στα ημιτελικά τον ΑΠΟΕΛ

με ανατροπή, αφού έχασε
τον πρώτο αγώνα και προ-
κρίθηκε στο χρυσό σετ
αναμένεται να παραταχθεί
με τους: Xρυσοστόμου,
Ustinov, Χριστοφόρου,
Glivenko, Viller, Δημητρίου
– Λίμπερο: Αντωνίου.
Έτοιμοι θα είναι και οι:
Ζηκάκης, Κοντός, Σαββί-
δης, Χατζηφιλίππου.

Η Ομόνοια απέκλεισε
στους «8» τη Νέα Σαλαμίνα
και στα ημιτελικά τον Kuu-
tio Homes Παφιακό θα πα-
ραταχθεί με τους εξής πε-

τοσφαιριστές: Πετρακκίδης,
Adipkin, Quihelme, Αλε-
ξίου, Ελευθερίου, Dvorra-
nen – Λίμπερο: Πάπας –
Έτοιμοι θα είναι και οι Πα-
παδημητρίου, Λοΐζου, Μαυ-
ρομμάτης και Αβερκίου.

Μετά από αστυνομική
σύσκεψη, οι οπαδοί της
Ανόρθωσης θα καταλά-
βουν την ανατολική κερ-
κίδα και της Ομόνοιας την
κεντρική. Η «μεγάλη κυ-
ρία» θα έχει την υποστή-
ριξη 700 οπαδών της και
η Ομόνοια 450.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ

Νέα μάχη
«αιωνίων» 
Με αμείωτο το ενδιαφέρον
συνεχίζεται η δράση στην
Ευρωλίγκα, εκεί όπου Πα-
ναθηναϊκός και Ολυμπιακός
θα δώσουν απόψε τη δικιά
τους νέα μάχη. Ο Παναθη-
ναϊκός ταξιδεύει στο ΣΕΦ
χωρίς βαθμολογικό όφελος,
αλλά με ψηλό κίνητρο να…
σπάσει τον αέρα, το σερί
και τη θετική ψυχολογία
του Ολυμπιακού. Από την
άλλη, οι ερυθρόλευκοι θέ-
λουν να συνεχίζουν να κερ-
δίσουν σε «αιώνια» ντέρμπι,
εντός και εκτός συνόρων,
αλλά και να πάρουν το τρί-
ποντο προκειμένου να πα-
ραμείνουν στην κορυφή της
Ευρωλίγκας. Το αναλυτικό
πρόγραμμα της ημέρας:
Μπάγερν – Μονακό (20:00),
Ζαλγκίρις – Βαλένθια
(20:00), Μπασκόνια – Φε-
νέρ (21:30), Ολυμπιακός –
Παναθηναϊκός (21:30), Παρ-
τιζάν – Ρεάλ Μαδρίτης
(21:30), Βιλερμπάν – Ερ.
Αστέρας (22:00). 

ΜΠΑΣΚΕΤ (Α)

Αρχίζουν
τα πλέι οφ
Μετά την αναβολή του Final
4 κυπέλλου, συνεχίζεται η
ΟΠΑΠ Basket League με τη
διεξαγωγή το επόμενο διή-
μερο των πρώτων αγώνων
της σειράς ανάμεσα στα τέσ-
σερα ζευγάρια. Ένα παιχνίδι
θα γίνει την Παρασκευή
(31/03) και άλλα τρία το Σάβ-
βατο (01/04). Σημειώνεται ότι
πρόκριση στα ημιτελικά θα
πάρουν οι ομάδες που θα
συμπληρώσουν τέσσερις νί-
κες σε βάρος των αντιπάλων
τους. Τα πρώτα παιχνίδια
διεξάγονται στις έδρες των
ομάδων που κατείχαν την
ψηλότερη θέση στο τέλος
της πρώτης φάσης της διορ-
γάνωσης. ΣΗΜΕΡΑ: Dyna-
tron Aπόλλων- Payabl. EKA
ΑΕΛ BC (19:30). ΑΥΡΙΟ: Κε-
ραυνός-ΑΠΟΠ (16:00), ΑΕΚ
– ΕΘΑ (18:00), ΑΠΟΕΛ –
Ανόρθωση (19:00).

ΛΑΣΟ 

«Θα απαντήσω
όταν πρέπει»
Μία απάντηση που αφήνει
ανοικτά όλα τα ενδεχόμε-
να έδωσε ο Πάμπλο Λάσο
αναφορικά στο μέλλον του
στον Παναθηναϊκό, σε συ-
νέντευξη που παραχώρη-
σε στην ισπανική εφημερί-
δα «As». Ο Βάσκος τεχνι-
κός, για τον οποίο είχε
διαρρεύσει πως ενδιαφέ-
ρεται ο Παναθηναϊκός, δέ-
χτηκε σχετική ερώτηση
και απάντησε: «Τα πράγ-
ματα θα γίνουν γνωστά
όταν πρέπει να γίνουν
γνωστά. Αισθάνομαι λίγο
περίεργα γιατί, από τα δε-
καέξι μου, μετακινούμαι
από το ένα μέρος στο
άλλο».
Γεννημένος στη Βιτόρια, ο
Λάσο κλήθηκε να καταθέ-
σει την άποψή του και για
τον συνάδελφό του στην
Μπασκόνια Ζοάν Πεναρό-
για, με τους Βάσκους να
βρίσκονται στην 8η θέση
του βαθμολογικού πίνακα
στη Euroleague: «Κάνει
εξαιρετική δουλειά και η
ομάδα παίζει ωραίο μπά-
σκετ. Ο κόσμος φεύγει χα-
ρούμενος από την
"Μπουέσα Αρένα" ακόμη
κι αν έχει ηττηθεί σε ένα
παιχνίδι και αυτό είναι
καλό».

ΝΒΑ

Ρεκόρ ο
Χόλιντεϊ
Ο Τζρου Χόλιντεϊ έκανε
ρεκόρ καριέρας με 51
πόντους, ο Γιάννης Αντε-
τοκούνμπο σημείωσε
triple-double και οι
Μπακς κατάφεραν να κάμ-
ψουν την αντίσταση των
Πέισερς στην Ιντιανάπολις
με 149-136. Έτσι το Μιλ-
γουόκι ανέβηκε στο 55-21
διατήρησε το καλύτερο
ρεκόρ του πρωταθλήματος
και συνεχίζει με στόχο το
απόλυτο πλεονέκτημα
έδρας στα φετινά πλέι οφ.
Αντίθετα η Ιντιάνα με ρε-
κόρ 33-44 καταλαμβάνει
την 12η θέση στην Ανατο-
λή. Τα αποτελέσματα
(29/03): Πέισερς - Μπακς
136-149, Νετς - Ρόκετς
123-114, Νικς - Χιτ 101-92,
Σίξερς - Μάβερικς 116-
108, Μπουλς - Λέικερς
110-121, Γκρίζλις - Κλίπερς
132-141, Θάντερ - Πίστονς
107-106, Σπερς - Τζαζ 117-
128, Μπλέιζερς - Κινγκς
80-120, Σανς - Τίμπερ-
γουλβς 107-100.

ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ 
ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 
Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ,
ΩΣΤΟΣΟ Η ΟΜΟΝΟΙΑ
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ 
ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Ο
Μπογκντάν Αντό-
νε, είναι προπονη-
τής ο οποίος έδει-
ξε πως εμπιστεύε-
ται όλους τους πο-

δοσφαιριστές που αξιοποί-
ησε από τη μέρα που ήρθε
στον Απόλλωνα, με πιο τρα-
νό παράδειγμα το γεγονός
ότι έβγαλε απ’ την «κατά-
ψυξη» τον Ίλιαν Ίλιεφ, ενώ
φανέρωσε και την πρόθεσή
του να δώσει μελλοντικά
τον 19χρονο δεξιό ακραίο
αμυντικό-χαφ, Νέαρχο Ζή-
νωνος και τον επίσης
19χρονο, Μάριο Αυγουστή
(μέσος).

Όσο ο Γκόντσγουεϊ Ντό-
νιο ήταν εκτός λόγω τραυ-
ματισμού, απέναντι σε ΑΕΚ
και Ομόνοια στα πλέι

οφ, ο Φέλιξ Βα από τη μία
στο δεξιό άκρο της επίθεσης
και ο Ίλιεφ από την άλλη,
ως επιτελικός μέσος, τα πή-
γαν πολύ καλά. Τώρα που
είναι πανέτοιμος (ήταν στην
αποστολή στο τελευταίο
ντέρμπι) και δούλεψε εν-
τατικά στο πλαίσιο της δια-
κοπής, μπορούμε να πούμε
με ασφάλεια πως διεκδικεί
θέση βασικού, αλλά όχι ότι
είναι δεδομένη η θέση του
στο αρχικό σχήμα. Για να
του δώσει φανέλα βασικού
ο Αντόνε στο προσεχές
ντέρμπι με τον Άρη την ερ-
χόμενη Κυριακή θα χρει-
αστεί να αφήσει εκτός έναν
εκ των Ίλιεφ και Βα, με τον
Ανγκολέζο σε τέτοια περί-
πτωση να συγκεντρώνει πε-
ρισσότερες πιθανότητες να

μην αρχίσει στον

αγώνα, από το να είναι βα-
σικός. 

Βεβαίως, είναι και η τα-
κτική που θα επιλέξει ο Αν-
τόνε ένα ζήτημα, διότι κόν-
τρα στην πιο επιθετική και…
«αγριεμένη» ομάδα του
πρωταθλήματος τη δεδο-
μένη στιγμή, οι ακραίο μπακ
θα χρειαστούν βοήθειες και
αλληλοκαλύψεις από τους
εξτρέμ και ο Ντόνιο εκτός
από ευχέρεια στο σκορά-
ρισμα, είναι καλός και σε
αυτόν τον τομέα. Αν πάλι ο
Ρουμάνος τεχνικός επιλέξει
πλάνο με έναν κεντρικό φορ
και έναν «κρυφό κυνηγό»,
ίσως μείνει εκτός ο Ίλιεφ,
αλλά αυτό είναι επίσης ένα
σενάριο που δεν συγκεν-
τρώνει πολλές πιθανότητες
«προβολής». Οψόμεθα λοι-
πόν, έως μεθαύριο…

ΚΟΣΜΟΣ

Πάει για 
sold out

Με γοργούς
ρυθμούς, συνεχίζε-
ται η προπώληση
των εισιτηρίων ενό-
ψει του κυριακάτι-
κου ντέρμπι με τον
Άρη την ερχόμενη
Κυριακή. Ήδη ση-
μειώθηκε sold out
στο στη νότια κερ-
κίδα του γηπέδου
«Άλφαμεγα», όπως
ενημέρωσε χθες ο
Απόλλωνας. Απέ-
μεινε περιορισμέ-
νος αριθμός εισιτη-
ρίων για την κεντρι-
κή κερκίδα και για
την ανατολική.

ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000

ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΦΤΑ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ Η ΑΕΛ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ «ΡΑΧΟΚΟΚΑΛΙΑ» ΠΟΥ ΛΕΜΕ

ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 

Ο ΝΤΟΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΙΣΩΣ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Α
πό τη μέρα που
άρχισε το φετινό
πρωτάθλημα, έως
σήμερα, συμπλη-
ρώθηκαν εφτά

μήνες, συν κάποιες ημέ-
ρες. Από πριν καν αρχίσει
η τρέχουσα σεζόν, πολλοί
παίκτες της ΑΕΛ άρχισαν
να τίθενται ένας-ένας νοκ
άουτ με μυϊκούς και άλ-
λους, τραυματισμούς, με
την ευθύνη να βαραίνει
αυτούς που ανέλαβαν το
σημαντικότατο κεφάλαιο
της καλοκαιρινής προετοι-
μασίας.  

Μέχρι και τη στιγμή
ετούτη, η ομάδα της Λεμε-
σού μετράει σημαντικό
αριθμό παικτών οι οποίοι
είναι, είτε παροπλισμένοι
μόνιμα, είτε βρίσκονται

στα… πιτς και μετρούν αν-
τίστροφα για την επιστροφή
τους. Για να αντιληφθείτε
το μέγεθος του προβλήμα-
τος, μόλις στον τελευταίο
αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα
κατέγραψε τα πρώτα του
επίσημα λεπτά συμμετοχής
ο Πέταρ Φιλίποβιτς, ο οποί-
ος αποκτήθηκε το περα-
σμένο Καλοκαίρι και εάν
δεν ήταν άτυχος με τον έναν
τραυματισμό «πάνω» στον…
άλλον, ίσως να αποτελούσε
σήμερα τον έναν εκ των
δύο «πυλώνων» στο κέντρο
της άμυνας.

Ένα άλλο στοιχείο το
οποίο επίσης δίνει μεγαλύ-
τερη έμφαση στα εμπόδια
που καλείτο και συνεχίζει
να καλείται να ξεπεράσει ο
Τσέντομιρ Γιανέφσκι από την
ημέρα που ανέλαβε, είναι
πως ακόμη η ΑΕΛ δεν απέ-

κτησε βασικό κορμό ή αυτό
που λέμε «ραχοκοκαλιά».

Αξιοσημείωτο επίσης,
αν και όχι τόσο δυνατό στοι-
χείο επειδή το αντιμετωπί-
ζουν αυτό κι άλλες ομάδες,
είναι πως μόλις δύο ποδο-
σφαιριστές των γαλαζοκί-
τρινων ξεπέρασαν τα 2.000’
λεπτά συμμετοχής που αρ-
μόζουν σε βασικούς και
αναντικατάστατους παίκτες.
Αυτοί είναι οι Ντζάλμα Σίλβα
(2.322’) και Άντρε Τεϊσέιρα
(2.029’) και ο επόμενος που
πλησιάζει σε αυτό τον αριθ-
μό χρόνου συμμετοχής, εί-
ναι ο Μουριέλ Μπέκερ
(1.900’) που είναι εκτός από
τις αρχές Φεβρουαρίου λόγο
τραυματισμού.

*Στα λεπτά που ανα-
γράφονται δεν υπολογίζον-
ται οι χρόνοι καθυστερή-
σεων.

ΚΥΠΕΛΛΟ

Με χιλιάδες 
«λέοντες» 

Με χιλιάδες δι-
ψασμένους οπα-
δούς της η ΑΕΛ θα
επιδιώξει το βήμα
που θα της επιτρέ-
ψει να αυξήσει τις
πιθανότητές της για
πρόκριση στον τελι-
κό του κυπέλλου.
Την Τετάρτη 5 Απρι-
λίου, αντιμετωπίζει
τον Ολυμπιακό στο
Μακάρειο στο πλαί-
σιο του πρώτου ημι-
τελικού και έχει στη
διάθεσή τους 4.000
εισιτήρια προς €15
τα κανονικά, €10 τα
μαθητικά και €1 τα
παιδικά.

Ο ΓΚΑΝΕΖΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΛΑ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ, ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΝΤΖΑΛΜΑ ΚΑΙ ΤΕΪΣΕΪΡΑ,
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΧΡΟΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ
ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ
ΠΑΙΚΤΕΣ

Ο ΓΚΑΝΕΖΟΣ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΔΕΝ
ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΠΛΑ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΟ
ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ, ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΛΛΗΛΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΝΤΖΑΛΜΑ ΚΑΙ ΤΕΪΣΕΪΡΑ,
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ ΧΡΟΝΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ
ΑΡΜΟΖΕΙ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ
ΠΑΙΚΤΕΣ

ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΣ ΚΑΙ 
ΙΣΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ 

Ο ΝΤΟΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΟΙΜΟΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΙΣΩΣ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000

ΠΕΡΑΣΑΝ ΕΦΤΑ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ Η ΑΕΛ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ «ΡΑΧΟΚΟΚΑΛΙΑ» ΠΟΥ ΛΕΜΕ



10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΕΛΛΑΔΑ

Με τη δύναμη της Λεωφόρου!
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΝ ΒΟΛΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΑΡΩΝ

Ε
υχάριστα περιλάμ-
βανε η χθεσινή, προ-
πόνηση του Παναθη-
ναϊκού στο «Γ. Κα-
λαφάτης» για τον

Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και αυτό,
γιατί ο προπονητής του «τρι-
φυλλιού» είδε τους Κουρμ-
πέλη, Ιωαννίδη και Σπόραρ
να ξεπερνούν τα προβλή-
ματά τους και να επιστρέ-
φουν στο κανονικό πρό-
γραμμα προπονήσεων, θέ-
τοντας εαυτούς στη διάθεση
του Σέρβου τεχνικού ενόψει
της κυριακάτικης (2/4, 18:00)
αναμέτρησης με το Βόλο στο
«Απόστολος Νικολαΐδης». 
Αντίθετα, ο Πούχατς δεν έδω-

σε για δεύτερη διαδοχική
ημέρα το «παρών» στην προ-
πόνηση του Παναθηναϊκού,
καθώς είχε επιστρέψει με
ίωση στην Αθήνα από τις
υποχρεώσεις του στην εθνική
Πολωνίας, με αποτέλεσμα
να... δυσκολεύει η διαθεσι-
μότητά του για τον αγώνα με
την ομάδα από τη Μαγνησία.

«Καμίνι» η Λεωφόρος!
Στο πλευρό της ομάδας θα
σταθεί γι´ άλλο ένα εντός
έδρας ματς ο κόσμος του τρι-
φυλλιού. Συγκεκριμένα, μόλις
μια ώρα μετά την κυκλοφορία
τους τα εισιτήρια για την ανα-

μέτρηση με τον Βόλο κάνουν
ήδη φτερά. Ο Παναθηναϊκός
βρίσκεται στην κορυφή της
βαθμολογίας και φυσικά θέ-
λουν να μείνουν μέχρι το τέ-
λος. Οι πράσινοι έχουν... ζε-
στάνει για τα καλά τον κόσμο
τους, ο οποίος αδημονεί να
δει από κοντά την αγαπημένη
του ομάδα. Όπως γίνεται σε
κάθε εντός έδρας ματς φέτος
έτσι και την Κυριακή στη Λε-
ωφόρο δεν θα υπάρχει κενή
θέση στο ματς με τον Βόλο.
Έτσι το ματς της Κυριακής
οδεύει σε άλλο ένα sold out.
Στο μεταξύ, οι άνθρωποι της
Κοπεγχάγης έχουν στρέψει

την προσοχή τους στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο αναζητών-
τας προσιτές οικονομικά,
αλλά παράλληλα ποιοτικές
λύσεις για το ρόστερ τους.
Μάλιστα, σκάουτ του συλλό-
γου έχει εξουσιοδοτηθεί για
να παρακολουθήσει δια ζώ-
σης τις περισσότερες ανα-
μετρήσεις των πλέι οφ έχον-
τας ήδη κυκλώσει ονόματα
ποδοσφαιριστών που ενδε-
χομένως θα απασχολήσουν
την ομάδα του Γιάκομπ Νέε-
στρουπ.  Η αρχή θα γίνει
στην αναμέτρηση του Πανα-
θηναϊκού με τον Βόλο (2/4,
18.00). 

Μετά την ολοκλήρωση της
διεθνής διακοπής, ο Ολυμ-
πιακός ξεκίνησε για τα καλά
την προετοιμασία του για το
παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής
των πλέι οφ με τον Άρη στο
«Γεώργιος Καραϊσκάκης»
(02/04) με μοναδικό στόχο
φυσικά να «ντουμπλάρει»
τις νίκες του μετά το πολύ
καλό ξεκίνημα με τον Βόλο.
Ο Μίτσελ είδε τους διεθνείς
να επιστρέφουν στο προπο-
νητικό του Ρέντη και τον...
πονοκέφαλο που αφορούσε
την παρουσία των Γιαν Εμ-
βιλά, Πεπ Μπιέλ και Χάμες
Ροντρίγκες να μετριάζεται.
Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος
χαφ και ο Ισπανός μεσοεπι-
θετικός, που ήταν αμφίβολοι,
προπονήθηκαν κανονικά και
οι πιθανότητες συμμετοχής
τους αυξήθηκαν. Μοναδικός

αμφίβολος παραμένει Κολομ-
βιανός άσος που επέστρεψε
με τραυματισμό από τις υπο-
χρεώσεις του στην Εθνική.

Ενεργοποίηση του όψιον
Βέβαιη θα πρέπει να θεω-
ρείται η παραμονή του Χάμες
Ροντρίγκες στον Ολυμπιακό
τη νέα σεζόν, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στο δημο-
σίευμα.
Σε ρεπορτάζ του «Tuttomer-
catoweb.com» αναφέρεται
ότι οι Πειραιώτες πήραν την
απόφαση να ενεργοποιήσουν
την οψιόν που υπάρχει στο
συμβόλαιο του Κολομβιανού
άσου.
«Ο Χάμες παραμένει στην
Ελλάδα: Ο Ολυμπιακός ενερ-
γοποιεί την οψιόν του για
ανανέωση», είναι ο τίτλος
του σχετικού κειμένου.

Ερωτηματικό ο
Χάμες Ροντρίγκες

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΑΡΗ

ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ

«Απολαμβάνουμε
κάθε στιγμή…»
«Με τον Νταρίντα απολαμ-
βάνουμε αυτό που ζούμε
στον Άρη», δήλωσε χαρα-
κτηριστικά σε συνέντευξή
του σε τσέχικο τηλεοπτικό
δίκτυο, ο διεθνής κεντρικός
αμυντικός των κιτρίνων, Για-
κούμπ Μπράμπετς. 
«Είναι η πρώτη φορά για
μένα έτσι και μέχρι στιγμής
είναι πολύ ευχάριστο. Δεν
ξέρω τι θα γίνει αν μαλώ-
σουμε... Σίγουρα το απολαμ-
βάνουμε. Μπορούμε επίσης
να συζητήσουμε στα τσέχι-
κα, κάτι που μερικές φορές
είναι καλό. Να μιλάμε για
συμπαίκτες μας μπροστά
τους στα Τσέχικα. Ο Βλάντι
ήρθε και μας βοήθησε. Σή-
κωσε την ομάδα. Τρέχει
πολύ, κάτι που μπορείς να
δεις πολύ στο ελληνικό
πρωτάθλημα. Και τώρα βά-
ζει και γκολ». Για την πα-
ρουσία του στον Άρη: «Μου
αρέσει. Είμαι πολύ χαρού-
μενος εκεί. Οι θεατές είναι
θορυβώδεις, όλη η πόλη ζει
από αυτό. Το απολαμβάνου-
με εκεί, εγώ προσωπικά και
όλη η οικογένειά μου».

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

01/04      17:00  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

01/04      17:30  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΛΑΜΙΑ

01/04      19:30  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΦΗ

01/04      21:00  ΙΩΝΙΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

02/04      18:00  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

02/04      19:30  ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

02/04      21:00  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.

1      ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ       27       19-5-3     38-12      62
2     ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ           27       19-3-5      51-14      60
3     ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            27       17-8-2     56-14      59
4     ΠΑΟΚ                       27       16-9-2     45-16      57
5     ΑΡΗΣ Θ.                    27       12-4-11     39-26     40
6     ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ              27       11-6-10     31-41      39

7     ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ             27        8-8-11      27-29     32
8     ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ         27       7-8-12     27-40     29
9     ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.          27       5-13-9      21-31      28
10    ΟΦΗ                         27       6-9-12     24-35     27
11    ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ          27       4-11-12     24-43     23
12    ΛΑΜΙΑ                      27       3-11-13     15-45      20
13    ΙΩΝΙΚΟΣ                   27       4-6-17      16-44      18
14    ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ          27       3-9-15     15-39      18

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE

Ο Λιβάι Γκαρσία, το «βαρύ πυ-
ροβολικό» της ΑΕΚ, θα είναι
παρών στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
στην Τούμπα, όμως στα Σπάτα
εντείνεται η ανησυχία για τρεις
άλλους παίκτες. Ο στράικερ από
την Καραϊβική «έβγαλε» χωρίς
προβλήματα το πρόγραμμα, επι-
στρέφοντας έτσι σε φουλ ρυθ-
μούς μετά από σχεδόν τρεις
εβδομάδες. Έτσι θα παίξει σί-
γουρα ρόλο στο ματς της Κυ-
ριακής (2/4, 19:30).
Αντίθετα, σήμερα θα ξεκαθαρίσει

η κατάσταση για άλλα τρία βα-
σικά στελέχη της Ένωσης. Ο
Ντομαγκόι Βίντα δεν έπαιξε σε
κάποιον από τους δύο αγώνες
της εθνικής Κροατίας για τους
προκριματικούς του EURO 2024,
όμως υπέστη κάκωση στο γό-
νατο σε μία προπόνηση και η
κατάστασή του θα αξιολογηθεί
αύριο. Όπως σήμερα, θα φανεί
εάν είναι σε θέση να αγωνιστούν
ο Μουκουντί και ο Γκατσίνοβιτς
που συνέχισαν με τα ατομικά
τους προγράμματα.

Χαμόγελα για Γκαρσία!

Στο προσκήνιο η τακτική

ΤΟ ΒΑΡΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΚ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ

Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Ντό-
μινικ Κοτάρσκι και Τιάγκο
Ντάντας ήταν οι τελευταίοι,
χρονικά, διεθνείς που επέ-
στρεψαν στη Νέα Μεσημβρία
και τέθηκαν στη διάθεση του
Ράζβαν Λουτσέσκου, ενόψει
του ντέρμπι με την ΑΕΚ στην
Τούμπα, στο πλαίσιο της 2ης
αγωνιστικής των πλέι οφ του
πρωταθλήματος της Super
League. Στην χθεσινή προ-
πόνηση η τακτική βρέθηκε
στο προσκήνιο, ενώ στο φι-

νάλε πραγματοποιήθηκε και
οικογενειακό διπλό. Οι Ίβαν
Νάσμπεργκ και Λευτέρης
Λύρατζης ακολούθησαν ατο-
μικό πρόγραμμα, ο Τόμας
Κεντζιόρα έκανε θεραπεία
και το απόγευμα θα υπο-
βληθεί σε μαγνητική, ενώ ο
Γιάσμιν Κούρτιτς ακολούθη-
σε ειδικό πρόγραμμα στο
γήπεδο και το γυμναστήριο.
Σήμερα, οι ασπρόμαυροι θα
προπονηθούν στις 11:00 στο
γήπεδο της Τούμπας.
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Μπαίνουν εμπόδια…
ΤΟ FINANCIAL FAIR PLAY ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ 

Όλα δείχνουν πως μετά από μία τετραετία,
η Μπαρτσελόνα θα πανηγυρίσει ξανά το
ισπανικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Τσάβι
βρίσκεται στην κορυφή και στο +12 από
τη δεύτερη Ρεάλ. Σύμφωνα με τον Ιταλό
δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι
Καταλανοί έχουν ετοιμάσει ήδη νέο συμ-
βόλαιο στον 43χρονο τεχνικό, ο οποίος
δεσμεύεται μέχρι το καλοκαίρι του 2024.
Η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» εμπι-
στεύεται το πρότζεκτ του Τσάβι και τον
θέλει στον πάγκο της για πολλά χρόνια
ακόμα. Μάλιστα, οι δύο πλευρές τα έχουν
βρει και το μόνο που απομένει είναι το
τυπικό κομμάτι της διαδικασίας, οι υπο-
γραφές. 

Αύξηση χωρητικότητας
Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να πραγ-
ματοποιήσει επενδύσεις ύψους 340 εκα-
τομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση της
μίας πλευράς του Έτιχαντ. Τα σχέδια της
ανάπλασης αφορούν την προσθήκη 7.700
θέσεων, κάτι που σημαίνει ότι η χωρητι-
κότητα του γηπέδου θα αυξηθεί σε πε-
ρίπου 61.000 θέσεις, σύμφωνα με όσα
μεταδίδει η Daily Mirror.Ε

κτός από την Μπαρτσε-
λόνα, το Financial Fair
Play δημιουργεί πρό-
βλημα και στην Παρί
Σεν Ζερμέν και στην

ανανέωση με τον Λιονέλ Μέσι,
σύμφωνα με όσα αναφέρει στο
δημοσίευμά της η Equipe. Το
συμβόλαιο του Αργεντινού σταρ
θα έχει ισχύ μέχρι και τις 30
Ιουνίου και έως αυτή τη στιγμή
ουδείς γνωρίζει που θα τον
βρει η επόμενη σεζόν.     

Όπως μεταδίδει ωστόσο, η
γαλλική εφημερίδα οι διοικούν-
τες τον παριζιάνικο σύλλογο εί-

ναι απαισιόδοξοι σχετικά με την
επέκταση της συνεργασίας του
με τον Pulga και ο λόγος είναι
το Financial Fair Play. Οι υψηλές
απολαβές του Μέσι, σε συν-
δυασμό με τους μισθούς των
Κιλιάν Μπαπέ και Νεϊμάρ πε-
ριπλέκουν τα πράγματα στην
Παρί και δημιουργούν πρόβλημα
στα οικονομικά του συλλόγου.
Επομένως, το σενάριο να αφήσει
τον Αργεντινό να αποχωρήσει
ως ελεύθερος στο φινάλε της
σεζόν, όπως και τον Σέρχιο Ρά-
μος, είναι όχι μόνο υπαρκτό,
αλλά και αρκετά πιθανό.

Ενδιαφέρον για Ράμος
Την ίδια στιγμή που το τοπίο

δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει με
το μέλλον του Σέρχιο Ράμος η
Equipe αναφέρει πως η Αλ Χι-
λάλ έκανε κίνηση για τον Ισπανό
αμυντικό. Στην πραγματικότητα,
προκειμένου να τον πείσει να
μετακομίσει στη Σαουδική Αρα-
βία τον χρυσώνει, προσφέρον-
τάς του ετήσιο συμβόλαιο
ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ
για δύο χρόνια. Ποσό που σε
καμία περίπτωση δεν μπορούν
να του εξασφαλίσουν οι Παρι-
ζιάνοι.

Ετοιμάζει νέο
συμβόλαιο!

Η ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ
ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΣΑΒΙ

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.
1      ΑΡΣΕΝΑΛ                 28       22-3-3     66-26     69
2     ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ.        27       19-4-4     67-25      61
3     ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.         26       15-5-6     41-35      50
4     ΤΟΤΕΝΑΜ                 28       15-4-9     52-40     49
5     ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ               26       12-11-3     39-19      47
6     ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ              26       12-6-8     47-29     42
7     ΜΠΡΑΪΤΟΝ                25       12-6-7     46-31      42
8     ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ        27       10-12-5     43-34     42
9     ΦΟΥΛΑΜ                  27       11-6-10     38-37     39
10    ΤΣΕΛΣΙ                     27       10-8-9     29-28     38
11    ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ             27       11-5-11     35-39     38
12    ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ        28       6-9-13     22-38     27
13    ΓΟΥΛΒΣ                    28       7-6-15      22-41      27
14    ΛΙΝΤΣ                       27       6-8-13     35-44     26
15    ΕΒΕΡΤΟΝ                 28       6-8-14     22-40     26
16    ΝΟΤΙΓΧΑΜ Φ.            27       6-8-13     22-49     26
17    ΛΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ              27       7-4-16     38-47     25
18    ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ             26       6-6-14     24-34     24
19    ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ           27       6-6-15     25-54     24
20   ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ        28       6-5-17     23-46     23

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

01/04        14:30    ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

01/04        17:00    ΑΡΣΕΝΑΛ – ΛΙΝΤΣ

01/04        17:00    ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ – ΦΟΥΛΑΜ

01/04        17:00    ΜΠΡΑΪΤΟΝ – ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ

01/04        17:00    ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΛΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

01/04        17:00    ΝΟΤΙΓΧΑΜ Φ. – ΓΟΥΛΒΣ

01/04        19:30    ΤΣΕΛΣΙ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

02/04        16:00    ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ – ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ

02/04        18:30    ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.

03/04        22:00   ΕΒΕΡΤΟΝ - ΤΟΤΕΝΑΜ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (29η αγωνιστική)

ΑΓΓΛΙΑ

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.
1      ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ        26       22-2-2      49-9      68
2     ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ       26       17-5-4      51-21      56
3     ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ.            26       15-6-5     42-19      51
4     ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ       26       14-6-6     35-24     48
5     ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ           26       13-6-7     34-26     45
6     ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ                26       12-5-9     32-24      41
7     ΜΠΙΛΜΠΑΟ              26       10-6-10     36-28     36
8     ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ              26        9-9-8      31-30      36
9     ΟΣΑΣΟΥΝΑ               26       9-7-10     22-27     34
10    ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ            26       9-7-10     32-35     34
11    ΜΑΓΙΟΡΚΑ                26       9-5-12     22-27     32
12    ΧΙΡΟΝΑ                    26        8-7-11      40-41      31
13    ΧΕΤΑΦΕ                    26        7-8-11      27-34     29
14    ΣΕΒΙΛΛΗ                  26       7-7-12     29-42     28
15    ΚΑΝΤΙΘ                    26       6-10-10     21-38      28
16    ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ             26       8-4-14     20-38     28
17    ΕΣΠΑΝΙΟΛ                26        6-9-11      32-42     27
18    ΒΑΛΕΝΘΙΑ                26       7-5-14      28-31      26
19    ΑΛΜΕΡΙΑ                  26       7-5-14     30-45     26
20   ΕΛΤΣΕ                      26       2-7-17      19-51      13

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

31/03        22:00   ΜΑΓΙΟΡΚΑ – ΟΣΑΣΟΥΝΑ

01/04        15:00    ΧΙΡΟΝΑ – ΕΣΠΑΝΙΟΛ

01/04        17:15    ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΧΕΤΑΦΕ

01/04        19:30    ΚΑΝΤΙΘ – ΣΕΒΙΛΛΗ

01/04        22:00   ΕΛΤΣΕ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

02/04        15:00    ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ – ΑΛΜΕΡΙΑ

02/04        17:15    ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ

02/04        19:30    ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ

02/04        22:00   ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. – ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ

03/04        22:00   ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (27η αγωνιστική)

ΙΣΠΑΝΙΑ

01/04        16:00    ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ

01/04        19:00    ΙΝΤΕΡ – ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ

01/04        21:45    ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ

02/04        13:30    ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ

02/04        16:00    ΜΟΝΤΖΑ – ΛΑΤΣΙΟ

02/04        16:00    ΣΠΕΤΣΙΑ – ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ

02/04        19:00    Ρ0ΜΑ – ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ

02/04        21:45    ΝΑΠΟΛΙ – ΜΙΛΑΝ

03/04        19:30    ΕΜΠΟΛΙ – ΛΕΤΣΕ

03/04        21:45    ΣΑΣΟΥΟΛΟ - ΤΟΡΙΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (28η αγωνιστική)

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.
1      ΝΑΠΟΛΙ                    27       23-2-2     64-16      71
2     ΛΑΤΣΙΟ                     27       15-7-5     42-19      52
3     ΙΝΤΕΡ                       27       16-2-9     47-31      50
4     ΜΙΛΑΝ                     27       14-6-7     44-36     48
5     ΡΟΜΑ                      27       14-5-8     35-26     47
6     ΑΤΑΛΑΝΤΑ                27       13-6-8     44-31      45
7     ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ           27       17-5-5     45-22      41
8     ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ               27        9-11-7      37-31      38
9     ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ             27       10-7-10     32-31      37
10    ΜΠΟΛΟΝΙΑ               27       10-7-10     33-36     37
11    ΤΟΡΙΝΟ                    27       10-7-10     29-33     37
12    ΣΑΣΟΥΟΛΟ               27       10-6-11     35-40     36
13    ΜΟΝΤΖΑ                   27        9-7-11      32-37     34
14    ΕΜΠΟΛΙ                    27       6-10-11     24-36     28
15    ΛΕΤΣΕ                      27       6-9-12     24-32     27
16    ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ          27       6-9-12      31-47      27
17    ΣΠΕΤΣΙΑ                   27       5-9-13     23-43     24
18    ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ        27       4-7-16      22-41      19
19    ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ           27       3-6-18     16-44      15
20   ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ             27       1-10-16     22-49      13

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

31/03        21:30    ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. – ΜΠΟΧΟΥΜ

01/04        16:30    ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛ.

01/04        16:30    RB ΛΕΙΨΙΑΣ – ΜΑΪΝΤΖ

01/04        16:30    ΣΑΛΚΕ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

01/04        16:30    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛ. – ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ

01/04        16:30    ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ

01/04        19:30    ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

02/04        16:30    ΚΟΛΩΝΙΑ – ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ

02/04        18:30    ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (26η αγωνιστική)

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.
1      ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ           25       17-2-6     55-31      53
2     ΜΠΑΓΕΡΝ Μ.            25       15-7-3     72-27     52
3     ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛ.        25       14-6-5     38-28     48
4     ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ         25       13-4-5     38-34     46
5     RB ΛΕΙΨΙΑΣ              25       13-6-6     49-30     45
6     ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.            25        11-7-7      46-36     40
7     ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ      25       10-8-7     44-32     38
8     ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ          25       11-4-10     45-40     37
9     ΜΑΪΝΤΖ                    25       10-7-8     40-36     37
10    ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ           25       8-7-10     40-44      31
11    ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ.            25       9-4-12     39-48      31
12    ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ     25       8-4-13     32-45     28
13    ΚΟΛΩΝΙΑ                  25       6-9-10     33-44     27
14    ΜΠΟΧΟΥΜ                25        8-1-16      27-56     25
15    ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ             25       6-4-15     33-45     22
16    ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛ.          25       5-6-14     30-48      21
17    ΣΑΛΚΕ                      25       4-9-12     21-45      21
18    ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ          25       4-8-13     29-42     20

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

31/03        22:00   ΜΑΡΣΕΪΓ – ΜΟΝΠΕΛΙΕ

01/04        18:00    ΟΣΕΡ – ΤΡΟΥΑ

01/04        22:00   ΡΕΝ – ΛΑΝΣ

02/04        14:00    ΛΙΛ – ΛΟΡΙΑΝ

02/04        16:00    ΑΝΖΕ – ΝΙΣ

02/04        16:00    ΜΠΡΕΣΤ – ΤΟΥΛΟΥΖ

02/04        16:00    ΚΛΕΡΜΟΝ – ΑΖΑΞΙΟ

02/04        16:00    ΝΑΝΤ – ΡΕΜΣ

02/04        18:05    ΜΟΝΑΚΟ – ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ

02/04        21:45    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΛΙΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (29η αγωνιστική)

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.
1      ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ    28       21-3-4     68-28     66
2     ΜΑΡΣΕΪΓ                  28       18-5-5     53-28     59
3     ΛΑΝΣ                       28       16-9-3     47-21      57
4     ΜΟΝΑΚΟ                  28       16-6-6     57-37     54
5     ΡΕΝ                         28       15-5-8     47-29     50
6     ΛΙΛ                           28       14-7-7      51-36      49
7     ΝΙΣ                           28       11-11-6     37-25     44
8     ΛΟΡΙΑΝ                    28       12-8-8     41-37      44
9     ΡΕΜΣ                       28       10-13-5     36-28     43
10    ΛΙΟΝ                        28        11-8-9     43-32      41
11    ΜΟΝΠΕΛΙΕ               28       11-3-14     44-47     36
12    ΤΟΥΛΟΥΖ                   28       10-5-13     43-48     35
13    ΚΛΕΡΜΟΝ                28       9-7-12     27-40     34
14    ΝΑΝΤ                       28       6-12-10     30-37     30
15    ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ           28       5-11-12     34-46     26
16    ΜΠΡΕΣΤ                   28       5-9-14     30-46     24
17    ΟΣΕΡ                        28       5-8-15     23-51      23
18    ΤΡΟΥΑ                      28       4-9-15     38-61      21
19    ΑΖΑΞΙΟ                     28       6-3-19     20-50      21
20   ΑΝΖΕ                        28       2-4-22     21-63      10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

* Από τη Γιουβέντους αφαιρέθηκαν 15 βαθμοί
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ΦΟΥΤΣΑΛ, ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Ο
ΑΠΟΕΛ επικράτησε
χθες βράδυ της ΑΕΛ
στη διαδικασία των
πέναλτι στο «Κίτιον»
και κατέκτησε για

δεύτερη συνεχή χρονιά το κύ-
πελλο στο φούτσαλ. Αυτή ήταν
η πέμπτη επιτυχία κατάκτησης
του κυπέλλου από την ομάδα
της Λευκωσίας. Μετά από μία
συναρπαστική κανονική διάρ-
κεια, οι δύο ομάδες έμειναν
στο ισόπαλο 4-4 και δεν έλυ-
σαν τις διαφορές τους ούτε
στην παράταση (!), αφού πέ-
τυχαν από ένα ακόμα γκολ στο
έξτρα διάστημα!   
Αναπόφευκτα οδηγήθηκαν στη
διαδικασία των πέναλτι, όπου
η ομάδα της Λευκωσίας επι-
κράτησε με 5-4 και πανηγύρισε
το τρόπαιο. Στέρησε έτσι και
από τους «λέοντες» την ευκαιρία
να κατακτήσουν ένα ιστορικό
πρώτο νταμπλ, κάτι που χάθηκε
στις λεπτομέρειες. Όμως με
τον ίδιο τρόπο, στα πέναλτι δη-

λαδή, είχε χάσει και ο ΑΠΟΕΛ
πριν από δύο χρόνια το κύπελλο
από την Ομόνοια. 

Ανατροπές... και πέναλτι!
Η ΑΕΛ μπήκε δυνατά στο παι-
χνίδι και άνοιξε το σκορ στο 1ο
λεπτό με γκολ του Ράφαελ Σέμ-
πλερ. Οι γαλαζοκίτρινοι της
Λευκωσίας δεν επέτρεψαν
στους αντιπάλους να ξεφύγουν
και ισοφάρισαν στο 13’ με τον
Ρεζάλα Πελεγκρίνο (1-1), ενώ
στο 12’ ο Ιακώβου έδωσε για
πρώτη φορά και προβάδισμα
στον ΑΠΟΕΛ (2-1). Ο Φαμπρίτσιο
ισοφάρισε σε 2-2 για την ΑΕΛ,
για να έρθει ο Γκόις να δώσει
ξανά την πρωτοπορία στο σκορ
στους τυπικά γηπεδούχους του
ΑΠΟΕΛ με γκολ τρία δευτερό-
λεπτα πριν το τέλος του ημι-
χρόνου! Στην επανάληψη η ΑΕΛ
βρήκε το σημαντικό πρώτο γκολ
και ισοφάρισε με τον Γκεβάρα
(3-3) και μπαίνοντας στο τε-
λευταίο δεκάλεπτο του αγώνα

πήρε μόλις για δεύτερη φορά
στο ματς το προβάδισμα (μετά
το 0-1) με γκολ του Κωνσταντί-
νου Ανδρέου (3-4)! Ο ΑΠΟΕΛ
πάλι είχε αντίδραση και ισο-
φάρισε με τον Ομήρου (4-4).
Οι δυο ομάδες είχαν ευκαιρίες
για πέμπτο γκολ, όμως δεν το
πέτυχαν και το ματς οδηγήθηκε
στη παράταση.
Στο έξτρα δεκάλεπτο η ΑΕΚ
σκόραρε πρώτη με τον Χατζη-
γεωργίου, ωστόσο ο ΑΠΟΕΛ
απάντησε με τον Ομήρου, δευ-
τερόλεπτα πριν το τέλος του
πρώτου ημιχρόνου. Οι δυο ομά-
δες οδηγήθηκαν στα πέναλτι
και εκεί τα πάντα κρίθηκαν στο
πρώτο χτύπημα (!), όταν ο Ψη-
λογένης απέκρουσε το σουτ
του Ράφαελ. Όλοι οι παίκτες
στη συνέχεια ευστόχησαν και
ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε τη διαδικασία
με 5-4!
Με αφορμή τα πρόσφατα γε-
γονότα στο Final-4 του μπάσκετ
και της έξαρσης που παρατη-

ρήθηκε με παρόμοια φαινόμενα
βίας, η Εκτελεστική Επιτροπή
της ΚΟΠ είχε αποφασισει από
τις προηγούμενες μέρες όπως
ο τελικός να διεξαχθεί χωρίς
φιλάθλους. Κρίμα, γιατί το κα-
λύτερο και πιο αγωνιώδες παι-
χνίδι της σεζόν διεξήχθη μπρο-
στά σε άδειες εξέδρες. Πάλι
καλά που ήταν τηλεοπτικό.
Ο κυπελλούχος ΑΠΟΕΛ είχε
ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του
από την ημιτελική φάση. Απέ-
κλεισε την Ανόρθωση με 4-4
στη Λάρνακα και 5-0 στον επα-
ναληπτικό στη Λευκωσία. Η
ΑΕΛ στην πρώτη φάση απέ-
κλεισε την Skylink ΑΕΚ με 8-2
και στην ημιτελική φάση την
Ομόνοια με δύο νίκες, 5-1 και
1-3. Ο ΑΠΟΕΛ είχε πάρει το
τρόπαιο στην περσινή χρονιά
και η ΑΕΛ, που κέρδισε φέτος
για πρώτη φορά στην ιστορία
της τον τίτλο του πρωταθλήμα-
τος, σήκωσε το μοναδικό της
κύπελλο το 2017.

ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ Ο ΑΠΟΕΛ

ΣΤΑ... ΣΗΜΕΙΑ!
ΟΙ ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΕΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΛ ΕΝΑ ΕΠΙΚΟ ΝΤΑΜΠΛ ΚΑΙ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟΥ ΦΟΥΤΣΑΛ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ

Οι δύο καλύτερες ομάδες των
τελευταίων χρόνων στον χώρο
του κυπριακού χάντμπολ έδω-
σαν χθες άλλη μια μάχη! Η
Ανόρθωση κέρδισε μετά από
ένα συναρπαστικό παιχνίδι τον
Παρνασσό με 28-23 στο «Τάσ-
σος Παπαδόπουλος - Ελευθε-
ρία» και κατέκτησε για τρίτη
συνεχή χρονιά το τρόπαιο του
κυπέλλου! Το 2020 δεν είχαμε

κυπελλούχο λόγω κορωνοϊού,
ενώ τις δύο προηγούμενες το
είχαν σηκώσει οι Στροβολιώτες! 
Η ομάδα της Αμμοχώστου είχε
διαφορά πέντε τερμάτων με το
τέλος του α’ ημιχρόνου, βά-
ζοντας σε εκείνο το σημείο γε-
ρές βάσεις για τον τίτλο. Ωστό-
σο, το συγκρότημα του Στρο-
βόλου δεν παράτησε την προ-
σπάθεια και κατάφερε στο 18’

να πλησιάσει στο ένα γκολ,
μειώνοντας σε 20-19! Σε αυτό
το κομβικό σημείο για τον αγώ-
να η «Κυρία παρέμεινε ψύ-
χραιμη και οχι απλά κατάφερε
να διατηρήσει το προβάδισμά
της, αλλά ανοιξε εκ νέου τη
διαφορά, παίρνοντας τη νίκη
με 28-23 και παράλληλα το
βαρύτιμο τρόπαιο!
Παρνασσός και Ανόρθωση εί-

χαν κερδίσει στους ημιτελικούς
τον Απόλλωνα Αγίου Παύλου
και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
αντίστοιχα. Αξίζει επίσης να
τονιστεί πως η διοργάνωση διε-
ξήχθη χωρίς κανένα παρατρά-
γουδο και σε αθλητοπρεπές
κλίμα, σε αντίθεση με όλα όσα
είδαμε λίγες μέρες πριν μέσα
και έξω από το ίδιο γήπεδο
στο Final-4 του μπάσκετ.

Χάντμπολ / Τρίτο σερί για Ανόρθωση!


