
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 • Aρ. φύλλου: 5.342                                          

TV ΣΠΟΡ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
19:00	FIBA	WORLD	BASKETBALL	 CABLENET

19:00	ΦΟΥΤΣΑΛ:	ΑΠΟΕΛ	-	ΑΕΛ	 CYTAVISION

21:30	ΜΠΑΡΑΚΑΣ	-	ΧΙΜΝΑΣΙΑ	 CABLENET

13:30	MUNDOBASKET	ΓΥΝΑΙΚΩΝ	 NOVASPORTS

20:00	ΤΕΝΙΣ:	WTA	ΠΑΡΜΑ	 NOVASPORTS

Ο ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΔΕΝ
ΕΚΡΥΨΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΕΞΟΔΟ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΟΠ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ   ➝8

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΒΟΛΕΣ	ΓΙΑ	ΠΑΠΟΥΤΣΟ	ΚΑΙ
«ΥΜΝΟΙ»	ΓΙΑ	ΤΟΝ	ΜΑΖΙΤΣ

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ
ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ!

• Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΙ 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΘΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΚΥΚΛΟ ΕΠΑΦΩΝ 
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ 
ΓΚΟΛΚΙΠΕΡ

• Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
ΑΦΗΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ 
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΑΡΧΗ ΤΟΣΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΔΡΩΝ

• ΔΟΥΛΕΨΕ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ Ο 
27ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ

• ΑΝ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΠΛΕΥΡΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΤΕ Ο ΠΑΝΑΓΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ   ➝6

• Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΙ 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΘΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΚΥΚΛΟ ΕΠΑΦΩΝ 
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ 
ΓΚΟΛΚΙΠΕΡ

• Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
ΑΦΗΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ 
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΑΡΧΗ ΤΟΣΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΔΡΩΝ

• ΔΟΥΛΕΨΕ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ Ο 
27ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ

• ΑΝ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΠΛΕΥΡΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΤΕ Ο ΠΑΝΑΓΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ   ➝6

• Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΙ 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΘΑ 
ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΚΥΚΛΟ ΕΠΑΦΩΝ 
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ 
ΓΚΟΛΚΙΠΕΡ

• Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 
ΑΦΗΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ 
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥΣ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΑΡΧΗ ΤΟΣΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΔΡΩΝ

• ΔΟΥΛΕΨΕ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ Ο 
27ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ

• ΑΝ ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΠΛΕΥΡΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΤΕ Ο ΠΑΝΑΓΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ   ➝6

Ακόμα	κι	αν	είναι	πανέτοιμος
ο	Μορέιρα	ενόψει	ΑΕΛ	το	πιο
πιθανό	είναι	πως	ο	Αυγουστή
δεν	θα	ρισκάρει	να	τον	βάλει

Μπρούνο	Σάντος	και	Κέβιν
Μιραλάς	συμμετέχουν	στο
κανονικό	πρόγραμμα	ενόψει
του	ντέρμπι	στη	Λευκωσία

ΑΠΟΕΛ   ➝7 ΑΕΛ   ➝9

ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ...
ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΕΙ!

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΓΕΜΑΤΗ ΠΡΙΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ  ➝4

Η ΕΞΕΛΙΞΗ
ΤΟΥ ΖΑΪΡΟ ➝5

Ο ΡΟΜΠΕΡΖ ΚΑΙ
ΤΑ 12  90ΛΕΠΤΑ ➝9

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΟΥΑΡΝΤΑ...  ➝4



2 ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

                                              

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

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

1.            ΠΑΦΟΣ                          4            3-1-0           2-0-0            1-1-0             10-1            10
2.            ΑΠΟΛΛΩΝ                    4            3-1-0           2-0-0            1-1-0              5-2             10
3.            ΑΡΗΣ                             4            3-0-1           2-0-1            1-0-0              9-3              9
4.            ΑΠΟΕΛ                          4            2-1-1           0-1-1            2-0-0              5-2              7
5.            ΑΝΟΡΘΩΣΗ                  4            2-1-1           0-1-1            2-0-0              5-4              7
6.            ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ         4            2-1-1           1-1-0            1-0-1              5-4              7
7.            ΔΟΞΑ                             4            2-1-1           0-0-1            2-1-0              4-3              7
8.            ΟΜΟΝΟΙΑ                     4            2-0-2           2-0-0            0-0-2              8-5              6
9.            ΑΕΚ                                4            1-1-2           1-1-0            0-0-2              3-4              4
10.         ΑΚΡΙΤΑΣ                       4            1-1-2           1-0-0            0-1-2              3-7              4
11.         ΕΝΠ                                4            1-0-3           0-0-1            1-0-2              2-7              3
12.         ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ            4            1-0-3           0-0-2            1-0-1              3-9              3
13.         ΑΕΛ                                4            0-1-3           0-0-2            0-1-1              2-5              1
14.         ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ             4            0-1-3           0-1-2            0-0-1              1-9              1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΝΟΜΑ          ΟΜΑΔΑ

Ζάιρο                                Πάφος                                      3
Μπαμπίκα                       Άρης                                         3
Νινγκά                             Ανόρθωση                               3
Μπρούνο                         Ομόνοια                                    3
Μιγκελίτο                       Νέα Σαλαμίνα                         2
Τάνκοβιτς                       Πάφος                                      2
Αμπαρτζουμιάν             Ανόρθωση                               1
Φελίπε                            Νέα Σαλαμίνα                         1
Κλίμοβιτς                        Νέα Σαλαμίνα                         1
Ντιακιτέ                          Νέα Σαλαμίνα                         1
Ντούρις                           Καρμιώτισσα                          1
Μαλόνε                            Καρμιώτισσα                          1
Ελ Αλουχί                       Καρμιώτισσα                          1
Ντεζιρέ                           Ολυμπιακός                            1
Κακόριν                          Άρης                                         1
Καζού                              Άρης                                         1
Μαγιαμπέλα                   Αρης                                         1
Μπένγκτσον                   Αρης                                         1
Μόργκαν                         Αρης                                         1 
Σπόλιαριτς                      Αρης                                         1
Ντράγκομιρ                    Πάφος                                      1
Κανέ                                 Πάφος                                      1
Βαλακάρι                        Πάφος                                      1
Κανέ                                 Πάφος                                      1
Σεμέδο                            Πάφος                                      1
Σατσιάς                            ΑΠΟΕΛ                                     1
Κοσταντίνοφ                  ΑΠΟΕΛ                                     1
Σούσιτς                            ΑΠΟΕΛ                                     1
Μαρκίνιος                      ΑΠΟΕΛ                                     1
Μπλουμ                           ΑΠΟΕΛ                                     1
Ραμίρες                           Ακρίτας                                    1
Δημοσθένους                Ακρίτας                                    1
Βαράντα                          Ακρίτας                                    1
Πινακάς                           Απόλλων                                  1
Πίττας                              Απόλλων                                  1
Ζράντι                              Απόλλων                                  1
Χέντι                                 Απόλλων                                  1
Ρομπέρζ                          Απόλλων                                  1
Μίλετιτς                          Ομόνοια                                    1
Ανσαριφάρντ                 Ομόνοια                                    1
Ζαχαρίου                        Ομόνοια                                    1
Μπέζους                         Ομόνοια                                    1
Παπουλής                       Ομονοια                                    1
Σανχούρχο                     ΑΕΚ                                           1
Ολατούντζι                     ΑΕΚ                                           1
Γκιούρτσο                       ΑΕΚ                                           1
Ρουσιάς                           ΕΝΠ                                           1
Λαμί                                 ΕΝΠ                                           1
Ασαμόα                           Δόξα                                          1
Τιντζανί                           Δόξα                                          1
Αντενόν                           Δόξα                                          1
Μπένι                               Δόξα                                          1
Μπεραχίνο                     ΑΕΛ                                           1

5η

Η Εθνική μας θα δώσει διπλούς αγώνες μπαράζ με αντίπαλο το Γιβραλτάρ τον Μάρτιο του 2024 για να παραμείνει στη Γ’ κατηγορία του Nations League.

1/10 1/10 2/10 3/101/10 2/10 3/10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 01/10

19:00     ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΦΟΣ                          CYTAVISION
19:00     ΔΟΞΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ                             CYTAVISION
20:00     ΑΕΚ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ                             PRIMETEL 

ΚΥΡΙΑΚΗ 02/10
19:00     ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΡΗΣ            CYTAVISION
19:00     ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ                                    CABLENET

ΔΕΥΤΕΡΑ 03/10
19:00     ΕΝΠ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ                      CYTAVISION
19:00     ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ         CABLENET
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Μετά τα δύο σπουδαία παιχνίδια του Σαββάτου (Απόλλων-Πάφος, ΑΕΚ-Ανόρθωση) δίνεται συνέχεια την Κυριακή με ένα ακόμα ντέρμπι. ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ θα παίξουν στο ΓΣΠ, με τα μεταξύ τους παιχνίδια να
έχουν πάντα συγκινήσεις. Οι «λέοντες» είναι χαμηλά στη βαθμολογία, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα υποτιμηθούν από τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας.

ΠΕΝΑΛΤΙ
                                 ΥΠΕΡ      ΚΑΤΑ
ΑΕΚ                              2              1
ΑΕΛ                              3              0
ΑΚΡΙΤΑΣ                     0              0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ                0              0
ΑΠΟΕΛ                        0              0     
ΑΠΟΛΛΩΝ                  2              1     
ΑΡΗΣ                           0              0
ΔΟΞΑ                           0              2
ΕΝΠ                             0              0
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ            1              2
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ        0              2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            0              1
ΟΜΟΝΟΙΑ                   2              2
ΠΑΦΟΣ                        2              1
ΣΥΝΟΛΟ                                     12

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
                                      ΑΓ.  ΑΠΟΒ.
Κωνσταντίνος Φωτίου         3         1
Χρυσοβαλάντης Θεουλή     3         1      
Παναγιώτης Χατζηγεωργίου     3         1      
Μάριος Χριστοφόρου          3          
Ανδρέας Αργυρού                3
Δημήτρης Κουμή                 2         3
Ιωάννης Χριστοδούλου       2         1
Κωνσταντίνος Φελλάς        2         1
Μενέλαος Αντωνίου                   2                 

Gianluca Manganiello (ΙΤΑ)     1
Δημήτρης Σολωμού                   1

Μάριος Αντωνίου                        1

Πάτρικ Κόλαρικ (ΚΡΟ)              1           

Θωμάς Χατζηβασιλείου             1

ΣΥΝΟΛΟ                          28        8     

ΚΟΚΚΙΝΕΣ
                                 ΥΠΕΡ      ΚΑΤΑ
ΑΕΚ                              0              0
ΑΕΛ                              0              1
ΑΚΡΙΤΑΣ                     2              2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ                1              0
ΑΠΟΕΛ                        0              1
ΑΠΟΛΛΩΝ                  1              0
ΑΡΗΣ                           0              1     
ΔΟΞΑ                           0              0
ΕΝΠ                             0              0
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ            1              0
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ        0              1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            1              1
ΟΜΟΝΟΙΑ                   0              2
ΠΑΦΟΣ                        1              0
ΣΥΝΟΛΟ                                      8
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ΑΕΚ 0-0 1-0

ΑΕΛ 1-2 0-1

ΑΚΡΙΤΑΣ 1-0 0-4

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 0-2

ΑΠΟΕΛ 0-1 1-1

ΑΠΟΛΛΩΝ 1-0 2-1

ΑΡΗΣ 2-1 1-2 5-0

ΔΟΞΑ 0-1

ΕΝΠ 1-2

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 0-2 1-2

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2-1 1-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-0 1-2 0-2

ΟΜΟΝΟΙΑ 3-2 4-0

ΠΑΦΟΣ 1-0 4-0

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
EUROPA LEAGUE
ΠΕΜΠΤΗ 06/10
19:45      ΟΜΟΝΟΙΑ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.            CYTAVISION
22:00      ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΕΚ                   CYTAVISION

CONFERENCE LEAGUE
ΠΕΜΠΤΗ 06/10
22:00      ΑΛΚΜΑΑΡ - ΑΠΟΛΛΩΝ                    CYTAVISION

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/10
19:00      ΑΠΟΕΛ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ                    CABLENET
ΣΑΒΒΑΤΟ 08/10
19:00      ΠΑΦΟΣ - ΕΝΠ                                   CABLENET
19:00      ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΔΟΞΑ                   CYTAVISION
ΚΥΡΙΑΚΗ 09/10
18:00      ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΚΡΙΤΑΣ                 CYTAVISION
19:00      ΑΡΗΣ - ΑΕΚ                                     CYTAVISION
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/10
19:00      ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ                    CABLENET
19:00      ΑΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ                              CYTAVISION

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10
19:00   ΔΟΞΑ - ΠΑΦΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10
19:00   ΕΝΠ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
19:00   ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΔΟΞΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10
18:00   ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΕΛ
19:00   ΑΚΡΙΤΑΣ - ΑΠΟΕΛ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/10
19:00   ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΡΗΣ
19:00   ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19:00   ΟΜΟΝΟΙΑ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10
19:00   ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΔΟΞΑ
19:00   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10
18:00   ΠΑΦΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ
20:00  ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/10
17:00   ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΚΡΙΤΑΣ
19:00   ΑΡΗΣ - ΕΝΠ

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/10
19:00   ΑΕΛ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10
19:00   ΑΚΡΙΤΑΣ - ΑΕΛ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/10
17:00   ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΠΑΦΟΣ
19:00   ΕΝΠ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10
17:00   ΑΕΚ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
19:00   ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΠΟΕΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10
19:00   ΟΜΟΝΟΙΑ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
19:00   ΔΟΞΑ - ΑΡΗΣ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/11
19:00   ΑΠΟΕΛ - ΕΝΠ

ΣΑΒΒΑΤΟ 05/11
19:00    ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11
17:00   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ
19:00   ΑΕΛ - ΠΑΦΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 07/11
18:00   ΑΡΗΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ
19:00   ΑΚΡΙΤΑΣ - ΑΕΚ
20:00  ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/11
19:00   ΠΑΦΟΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11
19:00   ΟΜΟΝΟΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
19:00   ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΡΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11
17:00   ΕΝΠ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
19:00   ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΚΡΙΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/11
17:00   ΑΕΚ - ΑΕΛ
19:00   ΔΟΞΑ - ΑΠΟΕΛ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11
19:00   ΑΡΗΣ - ΠΑΦΟΣ
19:00   ΑΚΡΙΤΑΣ - ΕΝΠ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11
17:00   ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΔΟΞΑ
17:00   ΑΕΚ - ΑΠΟΛΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11
17:00   ΑΠΟΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑ
19:00   ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11
19:00    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
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Α’ Κατηγορία ΑΕΚ, ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Η
εικόνα της
Α ν ό ρ θ ω σ η ς
πριν από τη
διακοπή δεν
πηγάζει αισιο-

δοξία. Οι επτά βαθμοί σε
τέσσερεις αγώνες δεν
δείχνουν την κακή ει-
κόνα της ομάδας στο γή-
πεδο, αφού η «κυρία»
δεν εμφανίστηκε όπως
θα έπρεπε.

Οι εμφανίσεις έχουν
φέρει απογοήτευση στον
κόσμο της ομάδας που
περιμένει άμεσες αλλα-
γές προς το καλύτερο. Ο
Μίλανιτς είχε χρόνο να
δουλέψει κυρίως τη φυ-

σική κατάσταση της ομά-
δας, αλλά και τη δημι-
ουργία εκεί που έδειξε
να έχει μεγάλη αδυναμία.
Ο Χριστοδουλόπουλος εί-
ναι ένας ποδοσφαιριστής
που μπορεί να δώσει λύ-
σεις στο συγκεκριμένο
κομμάτι, αλλά θεωρείται
αδύνατον να προλάβει να
είναι έτοιμος για ενενην-
τάλεπτο στον αγώνα με
την ΑΕΚ. 

Ίσως να είναι στον
πάγκο και να μπορέσει
να προσφέρει κάποια
ποιοτικά λεπτά, ίσως και
όχι, αλλά ο Μίλανιτς θα
πρέπει να είναι έτοιμος
για παν ενδεχόμενο. Η
θέση του «δεκαριού» σή-

κωσε πολύ κουβέντα τον
τελευταίο καιρό, αλλά και
η μη αξιοποίηση του περ-
σινού MVP, Αμρ Ουάρντα.
Ο Αιγύπτιος άσος δεν άρ-
χισε καλά τη σεζόν, αφού
ακόμη δεν έχει καταφέ-
ρει να βρει τα αντίπαλα
δίχτυα, ωστόσο είναι δε-
δομένο πως αποτελεί μό-
νιμη πηγή κινδύνου για
κάθε αντίπαλη άμυνα.
Δουλειά του Μίλανιτς εί-
ναι και αυτό, δηλαδή να
βρει τον τρόπο να αξιο-
ποιήσει περισσότερο
ίσως τον καλύτερο πο-
δοσφαιριστή του πρωτα-
θλήματος. 

Η ομάδα δείχνει αδυ-
ναμία να τον τροφοδοτή-

σει, δεν μπορεί να τον
βγάλει σε καταστάσεις
ένας εναντίον ενός και
έτσι δεν μπορεί να βγάλει
τα καλά του στοιχεία.
Ίσως ο Μίλανιτς να του
ετοιμάζει νέο ρόλο και
δεν θα ήταν παράλογο αν
τον φέρει πίσω από τον
φορ και επιλέξει άλλον
για το αριστερό άκρο της
επίθεσης.

Στο μεταξύ, με τον
Λόρια μάλλον να παρα-
μένει στα πιτς και τον Μι-
χαήλ εκτός λόγω τραυ-
ματισμού, ο Κεραυνός…
βάζει τα γάντια του και
ετοιμάζεται να κάνει ντεμ-
πούτο στα κυανόλευκα
απέναντι στην ΑΕΚ.

ΦΟΥΛ ΤΗΣ…
«ΚΥΡΙΑΣ»!

Η ΑΕΚ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΟΛΤΡΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΟΥΑΡΝΤΑ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΕΚ ΜΙΑ ΕΜΦΑΝΩΣ ΠΙΟ ΕΤΟΙΜΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Μ
όνο το ντέρμπι
με την Ανόρ-
θωση στην
«ΑΕΚ Αρένα»
σ κ έ φ τ ο ν τ α ι

πλέον στο στρατόπεδο της
ΑΕΚ. Οι διεθνείς ολοκλή-
ρωσαν την παρουσία τους
με τις Εθνικές τους ομά-
δες και άπαντες βρέθηκαν
ξανά μαζί για τις επόμενες
συλλογικές αγωνιστικές
υποχρεώσεις. 
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ εί-
ναι… φουλ, αλλά μπορεί
να περιμένει, καθώς πρώτα
απ’ όλα προηγείται η κρί-
σιμη αναμέτρηση με την
Ανόρθωση. 

Καθοριστική δεν μπορεί
να κριθεί, αφού το πρω-
τάθλημα βρίσκεται μόλις
στον Οκτώβριο, ωστόσο το
παιχνίδι είναι κρίσιμο. Οι
Λαρνακείς έχουν χάσει
έδαφος στις πρώτες αγω-
νιστικές του πρωταθλήμα-
τος και καλούνται να επα-
νέλθουν, προτού να είναι
αργά. 
Το εντός έδρας με την «κυ-
ρία» προσφέρεται για μια
μεγάλη νίκη και… εμβο-
λιασμό ψυχολογίας ενόψει
της συνέχειας σε πρωτά-
θλημα και Ευρώπη. Ο
Λουίς Όλτρα άλλωστε δεν
επαναπαύεται γνωρίζει ότι
τον περιμένει «Γολγοθάς»
και ζητά από τους ποδο-

σφαιριστές του περισσό-
τερη συγκέντρωση και επι-
πλέον βελτίωση σε συγ-
κεκριμένα στοιχεία του
παιχνιδιού. Το θετικό για
τον Ισπανό τεχνικό είναι
πως η ομάδα δεν αντιμε-
τωπίζει κανένα πρόβλημα
τραυματισμού και εκτός
απρόοπτου πάει στο ντέρμ-
πι πλήρης. 
Ο Ροσάλες, ο οποίος απου-
σίαζε στους προηγούμε-
νους αγώνες, επιστρέφει
και θα είναι κανονικά στη
διάθεση του Όλτρα.

Περιμένουν… σπρώξιμο
Η διοίκηση της ΑΕΚ είναι
απόλυτα ευχαριστημένη
από τη φετινή ανταπόκριση

του κόσμου, αλλά θέλει να
δει και ανάλογη συνέχεια.
Η παρουσία του κόσμου
ειδικά στην «ΑΕΚ Αρένα»
μεταμορφώνει το γήπεδο
σε… κάστρο και δίνει
στους ποδοσφαιριστές έξ-
τρα δυνάμεις στον αγωνι-
στικό χώρο. 
Αρχής γενομένης από το
ντέρμπι με την Ανόρθωση,
οι άνθρωποι της ομάδας
θέλουν να δουν ξανά γε-
μάτο το γήπεδο της Λάρ-
νακας. 
Άλλωστε, η ομάδα πρω-
ταγωνιστεί, πραγματοποιεί
εκπληκτικές εμφανίσεις
στην Ευρώπη και τους έχει
μεγάλη ανάγκη για να βρε-
θούν στο πλευρό της. 

ΤΑ 800 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ
ΣΤΗΝ ΑΡΕΝΑ
ΕΞΑΝΤΛΗΣΑΝ ΗΔΗ ΟΙ
ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ

Η ΔΟΙΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΕΚ
ΠΕΡΙΜΕΝΕ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ
ΤΗΝ ΑΡΕΝΑ
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ΑΡΗΣ

Υπερπλήρης
η επίθεση
Οι τελευταίες προσθήκες
των Μάριους Στεπίνσκι και
Αλεξάνταρ Κοκόριν… γέμι-
σαν τα κενά της επίθεσης
με τον καλύτερο τρόπο,
αφού ο Αλεξέι Σπιλέφσκι
«τρίβει» τα χέρια του από
ικανοποίηση. Βέβαια, ο
κόουτς του Άρη περιμένει
και από τους δύο να αρχί-
σουν να ανεβάζουν ρυθ-
μούς, καθώς με την επανέ-
ναρξη του πρωταθλήματος
θα είναι πανέτοιμοι για
δράση. Βέβαια, υπάρχει
και ο πληθωρικός Γιαννίγκ
Γκομίς, ο οποίος έχει ξε-
χωρίσει με τις εμφανίσεις
τους μέχρι στιγμής. O Σι-
κόρσκι θα έχει συμπληρω-
ματικό και βοηθητικό ρόλο,
πάντα έτοιμος να βοηθήσει
με την εμπειρία του για
όποτε χρειαστεί. Ο Κορόμα
αποφασίστηκε λόγω και
των πολλών επιλογών να
δοθεί στον Ολυμπιακό
προκειμένου να πάρει πε-
ρισσότερα λεπτά συμμετο-
χής, σε μια ομάδα που έχει
ανάγκη από επιθετικές επι-
λογές. Όπως και να έχει, η
γραμμή της επίθεσης του
Άρη μοιάζει υπερπλήρης
με επιλογές για όλα τα
γούστα.

ΔΟΞΑ

«Όπως πριν
τη διακοπή»
Ο Βάσος Χατζηβασιλείου
που ανέλαβε το πόστο του
εκπροσώπου Τύπου της
Δόξας, έκανε δηλώσεις
στην εκπομπή «Δώδεκα
στα Σπορ» για τα δεδομένα
πριν την επανέναρξη του
πρωταθλήματος.
«Έχουμε δύσκολο παιχνίδι
στην έδρα μας. Η Ομόνοια
διαθέτει ποιότητα, όμως
εμείς κοιτούμε την ομάδα
μας. Η προετοιμασία κυλά
δίχως απρόοπτα, ο προπο-
νητής και οι παίκτες δού-
λεψαν πάνω στην τακτική
και τη φυσική κατάσταση.
Η αλήθεια είναι πως θέ-
λουμε να συνεχίσουμε
όπως πριν τη διακοπή. Αυ-
τοί που έμειναν πίσω σε
φυσική κατάσταση, ελπίζω
ότι θα κάνουν τη διαφορά».
Για το πρωτάθλημα: «Υπάρ-
χει αισιοδοξία, όμως το
πρωτάθλημα θα είναι δύ-
σκολο. Προσήλωση στους
στόχους μας, θέλουμε να
ξεμπερδέψουμε γρήγορα
από την υπόθεση παραμο-
νή». Στο αγωνιστικό κομ-
μάτι, ο Σικόφσκι προπονή-
θηκε χθες και όπως όλα
δείχνουν θα είναι πανέτοι-
μος ενόψει του αγώνα με
την Ομόνοια.

ΑΚΡΙΤΑΣ

«Είμαστε το
εύκολο θύμα» 
Ο Γενικός Διευθυντής του
Ακρίτα παραχώρησε δηλώ-
σεις στο ραδιόφωνο του Su-
per Sport FM 104.0 στάθηκε
στα θέματα που αφορούν
την ομάδα, η οποία αντιμε-
τωπίζει τον Άρη στο πρωτά-
θλημα. Επίσης σχολίασε το
αίτημα της ομάδας για Γενι-
κή Συνέλευση, υπογραμμί-
ζοντας πως η ομάδα του θέ-
λει ξένους διαιτητές για
ασφάλεια του πρωταθλήμα-
τος. «Η ομάδα είναι σε καλό
επίπεδο, ξεκίνησε χθες η
προετοιμασία για το παιχνί-
δι. Θα έχουμε δύο απουσίες
λόγω κόκκινων καρτών Σα-
ραβάνια και Κόρατς. Να μη
ξεχνάμε τον Γουίλ που είναι
εκτός λόγω θλάσης, ενώ τα
ευχάριστα είναι ότι επιστρέ-
φει ο Πικκής στη διάθεση
του προπονητή. Έλειψε μία
εβδομάδα, όμως είναι και
πάλι πίσω. Τρεις απουσίες,
όμως νιώθουμε πανέτοιμοι
για κάτι καλό», είπε αρχικά
και πρόσθεσε: «Με την
Ανόρθωση παίξαμε σε ένα
ματς ειδικών συνθηκών, τα
παιδιά πάλεψαν σε μία έδρα
που δύσκολα θα περάσουν
πολλές ομάδες. Ο Άρης
μπορεί να κτυπήσει μέχρι
και το πρωτάθλημα, όμως
εμείς είμαστε φτιαγμένοι
για τα δύσκολα. Θέλουμε
παντού τη νίκη». Μεταξύ
άλλων μίλησε και για το
έργο του Μπαντία: «Είναι
δύσκολο το εγχείρημα του
κόουτς, αλλά και του Ακρίτα
γενικότερα. Έχουμε 22 παί-
κτες κάτω των 23 ετών,
όμως ο κ. Μπαντία έχει πε-
ράσει τη φιλοσοφία του από
το ισπανικό ποδόσφαιρο,
άρα αυτό είναι το όπλο μας
για να κτυπάμε τα ματς».
Για το αίτημα της ΓΣ σχολία-
σε: «Θέλουμε να αλλάξουν
τα πάντα, θέλουμε ξένους
διαιτητές. Ξέρουμε ότι είμα-
στε το εύκολο θύμα, θέλου-
με ξένους διαιτητές για
ασφάλεια. Θα ήταν καλύτε-
ρα να οριστεί μία άλλη ημε-
ρομηνία, έτσι ώστε να μην
υπάρχουν ευρωπαϊκές υπο-
χρεώσεις».

Στον Super Sport μίλησε ο εκπρό-
σωπος Τύπου του Ολυμπιακού, Πάρης
Φωκαΐδης, ο οποίος στάθηκε στην
μεταγραφική ενίσχυση και αναφέρ-
θηκε σε βελτίωση ενόψει της επα-
νέναρξης του πρωταθλήματος. 
«Είναι ενίσχυση με ποιότητα και με
σκοπό να δοθούν λύσεις στον προ-
πονητή μας. Οι παίκτες ήδη κάνουν
προπόνηση με τον Ολυμπιακό», είπε
για τις τελευταίες προσθήκες των
Σλόγκαρ και Κορόμα. Δεν παρέλειψε
να αναφερθεί και στους τραυματίας,
με τον Μάρκοβιτς να βρίσκεται στη
διάθεση του Πετράκη: «Ο Μάρκοβιτς
μπορεί να είναι στην αποστολή, ενώ ο
Κα κάνει πρόγραμμα αποθεραπείας.
Ο Χαραλάμπους παραμένει εκτός μέχρι
τα μέσα του Οκτωβρίου. 
Ο Σάσα είναι σε καλό επίπεδο». Σχετικά
με την κακή αρχή του Ολυμπιακού
στο πρωτάθλημα, σημείωσε: «Γίνεται
καθημερινή δουλειά για βελτίωση. Εί-

χαμε δύσκολο πρόγραμμα, πιο βατό
το πρόγραμμα που ακολουθεί, ενώ
εμφανιζόμαστε και ενισχυμένοι σε
σύγκριση με τις προηγούμενες εβδο-
μάδες. 
Θέλουμε ενίσχυση στη μεσαία γραμμή,
ευελπιστούμε ότι θα γυρίσουν γρήγορα
οι τραυματίες μας, οι οποίοι θα μας

δώσουν λύσεις». Για την επικοινωνία
με Πετράκη, μετά τη διακοπή: «Ο προ-
πονητής μιλά με τη δουλειά του. Εί-
μαστε αισιόδοξοι, οι προπονήσεις που
κάνει είναι εντατικές. Το έργο του
είναι δύσκολο, όμως εμείς είμαστε
βέβαιοι ότι θα έχουμε θετικά αποτε-
λέσματα».

Αισιοδοξία για θετικά αποτελέσματα
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΝ ΟΤΙ Η ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Ο ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ ΑΣΟΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΕΡΓΚ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εξέλιξη του Ζάιρο!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 

Ε
νας απ’ τους παί-
κτες που εντυπω-
σιάζουν με τις εμ-
φανίσεις του στα
πρώτα τέσσερα παι-

χνίδια της Πάφου είναι ο
Ζάιρο ντα Σίλβα.

Ο Βραζιλιανός άσος εξε-
λίσσεται σε κομβικό ποδο-
σφαιριστή για την Πάφο,
αφού από τα πόδια του…
φεύγουν ασίστ, γκολ, αλλά
και πολλές μάχες που συ-
νήθως τον βγάζουν ως νι-
κητή. Είναι πολυθεσίτης που
προσφέρει με χίλιους δύο
τρόπους στην ομάδα του, με
τον Μπεργκ όμως εξελίσσεται
σε έναν επιθετικό ολκής, που
κάνει τα πάντα στο γήπεδο.
Μαρκάρει, τρέχει ακατάπαυ-
στα, μοιράζει και σκοράρει
κάνοντας τους φίλους της
ομάδας να πίνουν νερό στο
όνομα του. Ο Νορβηγός τε-
χνικός από την αρχή της σε-
ζόν, του έδωσε το περιβρα-
χιόνιο, τον γέμισε με αυτο-
πεποίθηση, αφού έδειξε να
πιστεύει πλήρως στο ταλέντο
του και αυτός με τη σειρά
του τον βγάζει ασπροπρό-
σωπο. Ήδη, φέτος μετράει
τρία γκολ και μία ασίστ, ενώ
στο μοναδικό παιχνίδι που
δεν δημιούργησε ή σκόραρε
ήταν σ’ αυτό με την Καρμιώ-
τισσα, όπου η ομάδα του
κέρδισε με 4-0! Θα πει κανείς
ότι το δείγμα είναι αρκετά
μικρό, ωστόσο η… μετάθεση
του από το άκρο της επίθεσης
στην κορυφή, δείχνει να του
έχει αλλάξει και πρόσωπο.
Σε 38 περσινές εμφανίσεις,
όπου ο Μίλανιτς τον προτι-
μούσε στο… φτερό, ο Ζάιρο,

σκόραρε οκτώ γκολ και μοί-
ρασε τέσσερεις ασίστ, ενώ
φέτος μετράει σχεδόν τα μισά
γκολ (3) σε μόλις τέσσερεις
αναμετρήσεις. 

Με τον ρυθμό που έπια-
σε και την πορεία της ομάδας
του, θεωρείται πως πολύ γρή-
γορα θα ξεπεράσει τα περ-
σινά του νούμερα.

Ο Δημητρίου…
Αν είναι κάτι που προ-

βληματίζει κάπως τη τεχνική
ηγεσία και τους ανθρώπους
της Πάφου είναι η μη συμ-
μετοχή Κυπρίων ποδοσφαι-
ριστών. 

Με τα στοιχεία που δη-
μοσίευσε η ΚΟΠ, στα τέσσερα
παιχνίδια που έγιναν μέχρι

στιγμής, ο Μπεργκ χρησιμο-
ποίησε μόλις έναν Κύπριο,
τον Μάριο Δημητρίου και αυ-
τόν ως αλλαγή για έξι λεπτά.
Είναι αλήθεια πάντως πως
εκτός από τον Δημητρίου, η
Πάφος δεν διαθέτει κάποιον
άλλον έμπειρο Κύπριο που
να μπορεί να διεκδικήσει λε-
πτά συμμετοχής.
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Α’ Κατηγορία ΟΜΟΝΟΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Α
φήνει για τα καλά
πίσω του την απρα-
ξία και τους σοβα-
ρούς τραυματι-
σμούς του πρόσφα-

του παρελθόντος ο Κωνσταν-
τίνος Παναγή και φαίνεται
ότι ανεβαίνει και στην… ιε-
ραρχία των τερματοφυλάκων
της Ομόνοιας. 

Στο «Ηλίας Πούλλος» και
συγκεκριμένα ο Άντρος Λουγ-
κρίδης, προπονητής τερμα-
τοφυλάκων, μαζί με το υπό-
λοιπο τεχνικό τιμ, είναι σε
θέση να διαπιστώσουν καλύ-
τερα από τον καθένα την κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται
ο διεθνής Κύπριος κίπερ, ο
οποίος δούλεψε πολύ σκληρά
την τελευταία διετία για να
υπολογίζεται εκ νέου σε ση-
μαντικό βαθμό. Και τα απο-
τελέσματα της αξιολόγησης
κάνουν λόγο για έναν πορ-
τιέρo ο οποίος απ’ εδώ και
στο εξής είναι ικανός να πάρει
περισσότερες ευκαιρίες στα
πράσινα γκολπόστ και συνάμα
να πάρει ανάσες ξεκούρασης
ο Φαμπιάνο.

Η επιβράβευση
του Παναγή

Ο ΚΥΠΡΙΟΣ ΚΙΠΕΡ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Στην Ομόνοια, ειδικά
με τα «δικά τους» παιδιά
θέλουν να… μαγειρεύουν
πριν πεινάσουν, δεν θα πε-
ριμένουν μέχρι να έρθει η
επόμενη περίοδος.

Στο πλαίσιο αυτό, των
ανανεώσεων – επεκτάσε-
ων, μπαίνει λοιπόν και ο
Κωσταντίνος Παναγή. Μπο-
ρεί να έμοιαζε περισσότερο
με θεατή στην επιστροφή
του στα δοκάρια της Ομό-
νοιας στο τελευταίο παι-

χνίδι με την ΕΝΠ (4-0),
αλλά ως βασικός σε δύο
παιχνίδια με την Εθνική
Κύπρου, επιβεβαίωσε την
αξία και την ικανότητά του.
Και αυτό δεν περνάει επ’
ουδενί, απαρατήρητο από
τη διοίκηση και το τεχνικό
τιμ της Ομόνοιας. Τελευταία
φορά που ανανέωσε-επέ-
κτεινε το συμβόλαιό του ο
27χρονος κίπερ, ήταν τον
Απρίλιο του 2019 (όπως
και ο Χαραλάμπους που

υπέγραψε επαγγελματική
σύμβαση), ενώ η παρούσα
συμφωνία του με το «τρι-
φύλλι» ολοκληρώνεται με
το τέλος της τρέχουσας
σεζόν. Πάντως, εάν οι επα-
φές της διοίκησης της
Ομόνοιας και του Παναγή
έχουν αίσιο τέλος, ο Κύ-
πριος διεθνής κίπερ θα
κλείσει 10ετία με το «τρι-
φύλλι» στο στήθος, αφού
βρίσκεται στο «Ηλίας
Πούλλος» από το 2014.

Η Ομόνοια ανακοί-
νωσε ότι τέσσερεις πο-
δοσφαιριστές παραχω-
ρήθηκαν ως δανεικοί
για την τρέχουσα αγω-
νιστική περίοδο. 

Ο λόγος για τους
Δημήτρη Σπυριδάκη,

Κωνσταντίνο Χρίστου
και Ανδρέα Ασημένο,
οι οποίοι θα αγωνίζονται
στη ΜΕΑΠ, ενώ ο Χα-
ράλαμπος Κυριακίδης
θα υπερασπίζεται την
εστία της Ομόνοιας
Αραδίππου. Οι τέσσερις

ποδοσφαιριστές θα βρί-
σκονται υπό το πρό-
γραμμα διαρκούς πα-
ρακολούθησης που θε-
σπίστηκε από το τεχνικό
επιτελείο των πρασίνων,
προκειμένου να υπάρ-
χει η καλύτερη δυνατή

εικόνα για την πορεία
και την πρόοδό τους.
Εκτιμάται ότι αυτός ο
χρόνος θα είναι ιδιαί-
τερα σημαντικός για
τους ίδιους και θα συμ-
βάλει στην περαιτέρω
ανάπτυξή τους. 

Υπό το βλέμμα του Λένον!
ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΔΑΝΕΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΑΠ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Δεκατέσσερις ποδοσφαιρι-
στές της Ομόνοιας αγωνί-
στηκαν με την Εθνική τους
ομάδα αυτήν τη βδομάδα,
με το γραφείο Τύπου του
«τριφυλλιού» να κάνει τον
απολογισμό τους.
Eθνική Ανδρών Κύπρου: Οι
Κωνσταντίνος Παναγή και
Λοΐζος Λοΐζου έπαιξαν βα-
σικοί στην ήττα από το Κό-
σοβο. Οι Χαράλαμος Χαρα-
λάμπους, Φώτης Παπουλής
και Ανδρόνικος Κακουλλής
πέρασαν ως αλλαγή στο ίδιο
παιχνίδι. Η Κύπρος τερμάτισε
στην 4η θέση στον Β’ όμιλο
της Γ’ Κατηγορίας του Na-
tions League, με 5 βαθμούς.
Εθνική Νέων Κύπρου: Οι
Νικόλας Κυριακίδης, Κων-
σταντίνος Βενιζέλου, Αλέ-
ξανδρος Καϊάφας και Αν-
δρέας Σάββα ήταν βασικοί
στη «φιλική» ήττα με 2-3
από τη Βόρεια Μακεδονία,
ενώ ο Δημήτρης Σπυριδάκης
έπαιξε ως αλλαγή. Γκολ και
ασίστ μέτρησε ο Ανδρέας
Σάββα.
Εθνική Ανδρών Ουγγα-
ρίας: Ο Άνταμ Λανγκ
ήταν και πάλι βασικός.
Η Εθνική του γνώ-
ρισε την ήττα από

την Ιταλία και έμεινε στη 2η
θέση του ομίλου της στην Α’
Κατηγορία του Nations
League με 10 βαθμούς.
Εθνική Ανδρών Ιράν: Ο Κα-
ρίμ Ανσαριφάρντ αγωνίστηκε
για ένα ημίχρονο στην ισο-
παλία 1-1 σε χτεσινό φιλικό
με τη Σενεγάλη.
Εθνική Ανδρών Νιγηρίας:
Ο Φράνσις Ουζόχο ήταν
κάτω από τα δοκάρια στην
«φιλική» ήττα με 2-1 από
την Αλγερία.
Εθνική Ανδρών Κομόρων
Νήσων: Ο Φουάντ Μπασιρού
αγωνίστηκε στο χθεσινό φι-
λικό με την Μπουρκίνα
Φάσο, με την Εθνική του να
γνωρίζει την ήττα με 2-1.

Ο έλεγχος
των διεθνών

ΟΙ 14 ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ 
ΛΕΠΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΟΥΣ
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                                                       ΑΠΟΕΛ Α’ Κατηγορία

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Μ
ε την επιστροφή και των
διεθνών που συμμετείχαν
στις ομοσπονδιακές υπο-
χρεώσεις της Εθνικής Κύ-
πρου, η προετοιμασία του

ΑΠΟΕΛ εισήλθε από χθες στην τελική
της ευθεία για το ντέρμπι της ερχόμε-
νης Κυριακής (19:00) κόντρα στην ΑΕΛ
στο ΓΣΠ. 

Ένα ντέρμπι το οποίο θα είναι το
δεύτερο απέναντι σε ομάδα του λεγό-
μενου «Big-6», ενώ υπενθυμίζουμε πως
ο ΑΠΟΕΛ ξεμπέρδεψε και από άλλα
δύο δυνατά παιχνίδια απέναντι σε ισχυ-
ρές ομάδες ικανές να διεκδικήσουν με-
γάλες διακρίσεις φέτος. Αναφερόμαστε
ασφαλώς για την Πάφος FC και τον
Άρη. Από τα δύο αυτά ματς ο ΑΠΟΕΛ
δεν είχε ικανοποιητικό βαθμολογικό
όφελος, αφού αντίστοιχα αναδείχθηκε
ισόπαλος με την παφιακή ομάδα (1-1),
ενώ ηττήθηκε με 0-1 από την «Ελαφρά
Ταξιαρχία» και μάλιστα στην έδρα του.

Θέλοντας και μη, ο Σωφρόνης Αυ-
γουστή θα προβεί σε διαφοροποιήσεις
στην ενδεκάδα του αγώνα με την ΑΕΛ,
συγκριτικά με την τελευταία αναμέτρηση
απέναντι στον Ολυμπιακό (2-0), καθότι
ο Ραφαέλ Μορέιρα που είχε αρχίσει
ως βασικός και έκανε σπουδαίο παιχνίδι
μέχρι τη στιγμή που αντικαταστάθηκε,
αναμένεται πως θα προφυλαχθεί. Ο νε-
αρός Πορτογάλος εξτρέμ αισθάνεται
αρκετά καλύτερα μετά από το μυϊκό
του τραυματισμό του, είναι πιθανό να

προλάβει να συμπεριληφθεί στην απο-
στολή μεν, αλλά αν οριστικοποιηθεί κάτι
τέτοιο, είναι δύσκολο έως απίθανο να
τον δούμε στην ενδεκάδα για δεύτερο
σερί παιχνίδι. Ο Τάσος Δώνης, είναι
έτοιμος πάντως για να αγωνιστεί για
πρώτη φορά ως βασικός και η εμφάνιση
του όσο έπαιξε κόντρα στους μαυρο-
πράσινους οδηγεί στο συμπέρασμα πως
ο Αυγουστή έχει τα χέρια του… λυμένα.
Στο τελευταίο παιχνίδι δεν είχαν αγω-
νιστεί οι Ντιμερσί Εντονγκαλά και
Κίνγκσλεϊ Σαρφό και είναι με ενδιαφέρον
που ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ αναμένει το
παιχνίδι με την ΑΕΛ και για τον λόγο
που αφορά στους δύο αφρικανικής κα-
ταγωγής ποδοσφαιριστές. Αν δηλαδή
αξιοποιηθούν από τον προπονητή τους.

Ερωτηματικό υπάρχει με τον Λάσα
Ντβάλι, για τον οποίο άρχισε να διαρρέει
ότι προβληματίζει η περίπτωσή του με
βάση το γεγονός ότι για διάφορους
λόγους θα του πάρει κι άλλο σημαντικό
χρονικό διάστημα για να θεωρείται από-
λυτα έτοιμος από κάθε άποψη. Διότι
αποκτήθηκε με την «ταμπέλα» του αμυν-
τικού «στυλοβάτη» και ερχόμενος στην
Κύπρο, υπήρχαν υψηλές προσδοκίες βά-
σει της αξίας και του βιογραφικού του.
Τώρα, αν θα τεθεί και θέμα με το μέλλον
του στο άμεσο… μέλλον, δεν το γνωρί-
ζουμε, όμως, για την ώρα οι γαλαζοκί-
τρινοι κάνουν υπομονή με την περίπτωση
του Γεωργιανού στόπερ. Υπενθυμίζουμε
πως εκτός επιλογών είναι ο Χρίστος
Γουίλερ που αποβλήθηκε στο ματς της
τέταρτης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό,
με τον Φράνκο Φεράρι να είναι αυτός
που θα καλύψει το κενό του.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΙΝΑΙ
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΙΛΕΡ ΠΟΥ
ΑΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΤΣ
ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΝ… ΠΡΟΣΕΧΕΙ 

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ
ΑΠΟΕΛ ΕΝΟΨΕΙ ΑΕΛ Ο ΡΑΦΑΕΛ ΜΟΡΕΪΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ
Ο ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ



8 ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Αποτελέσματα της 75ΗΣ ιπποδρομιακής συνάντησης

ΠΑΣΠ

Αντίδραση για

24 Δεκεμβρίου
Ο εκτελεστικός πρόεδρος του

Παγκυπρίου Συνδέσμου Πο-

δοσφαιριστών, Σπύρος Νεο-

φυτίδης, είχε χθες συνάντηση

με τους ποδοσφαιριστές του

Ακρίτα και της Πάφου, ανα-

φορικά με τον ορισμό του

αγώνα αναμεσά στις δύο πα-

φιακές ομάδες την παραμονή

των Χριστουγέννων (!), στο

πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Στη συνέχεια προχώρησε

στην εξής ανάρτηση, την

οποία συνόδευσε με μερικές

φωτογραφίες των συναντή-

σεων: «Τελείωσαν οι συναν-

τήσεις με τα μέλη μας. Απα-

ράδεκτος και μη αποδεκτός ο

ορισμός αγώνα την παραμονή

των Χριστουγέννων. Προχω-

ράμε όλοι μαζί ενωμένοι».

Οι αγώνες της 16ης αγωνιστι-

κής είναι... σκορπισμένοι.

Από δύο θα διεξαχθούν το

τριήμερο 21-23 Δεκεμβρίου

και ένας, το Ακρίτας-Πάφος,

στις 24/12.

Ο ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΔΚ ΕΞΗΓΕΙ ΤΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΨΩΝΕΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΛΟΡΑΝΤ ΜΑΖΙΤΣ

Βολές Δημητριάδη...

Ο
πρώην αντιπρό-
εδρος του Συνδέ-
σμου Διαιτητών
Κύπρου και διε-
θνής βοηθός δι-

αιτητής Μάριος Δημητριά-
δης, ήταν καλεσμένος
χθες το πρωί στην εκπομ-
πή «Στην Κερκίδα» της
Digital TV. 

Μεταξύ άλλων αναφέρ-
θηκε στις εξελίξεις στον
χώρο της διαιτησίας και
στη δική του παραίτηση:
«Είδε το φως της δημο-
σιότητας επιστολή του ΣΔΚ
που προσβάλλει άτομα και
θεσμούς κατά τη γνώμη
μου. Δεν είναι τυχαία η
πρωτοφανής αντίδραση και

μαζική αποχώρηση διαι-
τητών από τον ΣΔΚ. Σκοπός
των παραιτήσεων δεν είναι
να πλήξουμε τον σύνδεσμο,
όπως έντεχνα αναφέρει ο
κ. Πάπουτσος. Διαχωρί-
ζουμε τη θέση μας. Δεν
θα αποφασίζουν για εμάς
χωρίς εμάς. Υπάρχουν άλ-
λες θέσεις και αντιλήψεις,
δεν είναι θέμα χάσματος.
Ο κ. Πάπουτσος είπε ότι
υπάρχει υπόσκαψη του δ.σ.
μετά τις εκλογές το καλο-
καίρι. Διερωτώμαι γιατί γί-
νονται αυτές οι δηλώσεις.
Κάτι τέτοιο δεν υφίσταται».

Για να προσθέσει, προς
υπεράσπιση του Μίλοραντ
Μάζιτς: «Περίπου το 1/3

των ενεργών διαιτητών έχει
αποχωρήσει. Είναι τεράστιο
νούμερο και πρέπει να προ-
βληματίσει. Είναι αδιανόητο
να δέχεται σφοδρά πυρά ο
κ. Μάζιτς για μια προσω-
πική τοποθέτηση που έκανε
για ‘δύσκολο καλοκαίρι
λόγω της εκλογικής διαδι-
κασίας’. Κάποιοι ακόμα πα-
νηγυρίζουν αλλά δεν θα
επεκταθώ περισσότερο. Ο
κ. Μάζιτς θα αφήσει πα-
ρακαταθήκη στην κυπριακή
διαιτησία. Με τη στήριξη
της ΚΟΠ μπήκαν γερές βά-
σεις για τα επόμενα 10-15
χρόνια. ένας άνθρωπος κα-
ταξιωμένος και άριστος
επαγγελματίας και νιώθου-

με πολύ τυχεροί (σ.σ. οι
διαιτητές) που τον έχουμε
κοντά μας. Είναι δίπλα μας
24 ώρες το 24ωρο. Μας
στηρίζει με όλες του τις
δυνάμεις και η εκπαίδευσή
μας είναι σε υψηλό επίπε-
δο. Να είστε σίγουροι ότι
αυτή η δουλειά θα βγει και
μέσα στο γήπεδο».

Για να καταλήξει:
«Εμείς πλέον είμαστε ξένο
σώμα από τον ΣΔΚ. Θα συ-
σταθεί επιτροπή από άτομα
που έχουν αποχωρήσει και
θα ζητήσουμε συνάντηση
με την ΚΟΠ για να δούμε
πώς κατοχυρώνουμε τα δι-
καιώματά μας. Δεν θα μεί-
νουμε ξεκρέμαστοι».

ΕΘΝΙΚΗ U17

Προπονήσεις

και... εξέταση
Συνεχίζεται την ερ-
χόμενη εβδομάδα η
προετοιμασία της
Εθνικής Παίδων U17
για τα επίσημα παι-
χνίδια. Η Κύπρος θα
δώσει φιλικό με τη
Βουλγαρία στις 6
Οκτωβρίου (11:00)
στο Παραλίμνι. Οι
παίκτες που κλήθη-
καν από τον Κων-
σταντίνο Χαραλαμπί-
δη: Νικήτας Παπα-
κωνσταντίνου, Χρί-
στος Λουκαΐδης
(ΑΕΚ), Δημητριανός
Τζούλιου, Παναγιώ-
της Μάρκου, Πέτρος
Πασχάλη (Ανόρθω-
ση), Ελευθέριος Ισά-
ακ, Περικλής Περι-
κλέους (Αγία Νάπα).,
Αχιλλέας Τουμάζος,
Γιώργος Μικελλίδης,
Γιώργος Σωκράτους,
Ιωάννης Αβραμίδης,
Κωνσταντίνος Πουρ-
σαϊτίδης, Παναγιώ-
της Καττιρτζής, Συ-
μεών Χατζηγεωργί-
ου, Χαράλαμπος
Καττιρτζής (ΑΠΟΕΛ),
Ανδρέας Πιριντζιής,
Ανδρέας Κωνσταντί-
νου, Χρίστος Σιημη-
τρά (Απόλλων), Ευ-
θύμιος Ευθυμίου,
Κωνσταντίνος Πινέ
(Νέα Σαλαμίνα),
Αναστάσιος Πισιήας
(Ολυμπιακός), Ανα-
στάσιος Γιαννακού,
Ανδρέας Νικολάου,
Θεόδωρος Παναγιώ-
του, Παναγιώτης Αν-
δρέου (Ομόνοια). 
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Ο
Βαλεντίν Ρομ-
πέρζ μετράει δώ-
δεκα ενενηντά-
λεπτα στα πόδια
του μέχρι στιγμής

στη φετινή σεζόν. Δηλαδή
1.080 λεπτά συμμετοχής
άμα κάνουμε τη μαθημα-
τική πράξη και σκεφτείτε
ακόμη ότι δεν υπολογί-
ζονται στη… σούμα οι
χρόνοι καθυστερήσεων.  

Οπόταν με τουλάχιστον
άλλα εφτά με οκτώ περί-
που λεπτά καθυστερήσεων
σε κάθε αγώνα, αν τα προ-
σθέσεις όλα μαζί, συν τη
μοναδική φορά που δεν
άρχισε ως βασικός (στο
Σούπερ Καπ) συμπληρώ-
νονται άλλο ένα ενενην-
τάλεπτο, ίσως και κάτι πα-

ραπάνω. Απίστευτο; Ναι… 
Ο κυπριοποιημένος Γάλ-

λος στόπερ, για να είμαστε
συγκεκριμένοι, αγωνίστηκε
σε όλους τους επίσημους
αγώνες του Απόλλωνα σε
Κύπρο (τέσσερα ματς στο
πρωτάθλημα) και Ευρώπη
(έξι αναμετρήσεις: με Μα-
κάμπι Χάιφα [2], Ολυμπιακό
Πειραιώς [2], Βαντούζ και
Ντνίπρο-1), ενώ κατέγραψε
και δύο φουλ συμμετοχές
στα παιχνίδια της Εθνικής
Ανδρών με την Ελλάδα και
το Κόσοβο. Ουσιαστικά μόνο
στο Σούπερ Καπ με την Ομό-
νοια δεν αγωνίστηκε ως βα-
σικός. Συγκεκριμένα, μπήκε
ως αλλαγή και είχε μία ολι-
γόλεπτη συμμετοχή λίγο
κάτω από δέκα λεπτά. Μέχρι
στιγμής, ο 35χρονος κεν-
τρικός αμυντικός δεν φαί-

νεται να επηρεάζεται από
θέματα κούρασης, όμως,
είναι αδύνατο να το πάει…
σερί για πολύ καιρό ακόμη
και κάποια στιγμή ίσως χρει-
αστεί ξεκούραση. Αδύνατο
για τους πλείστους παίκτες.
Οπόταν, σκεφτείτε για έναν
ποδοσφαιριστή στην ηλικία
του «Ρόμπι», όσο κι αν αν-
τέχει το σώμα του, όσο δυ-
νατός κι αν είναι από θέμα
φυσικής κατάστασης, ότι
δεν είναι καθόλου μα κα-
θόλου εύκολο.  

Πιθανολογείται ότι, ο
Νταβίδ Καταλά μπορεί να
μην τον επιλέξει ως βασικό
στον αγώνα με την Πάφος
FC, αλλά ποιος βάζει το χέρι
του στη φωτιά; Κανείς, αφού
πρόκειται για μία σημαντική
απόφαση και ένα εξίσου
σημαντικό ντέρμπι… 

ΜΕ ΠΑΦΟ
Αν δεν 
αρχίσει…

Στο πλαίσιο
της πιθανολογίας,
σκεφτείτε να μην
αρχίσει ο Ρομπέρζ
ως βασικός και να
μην κερδίσει ο
Απόλλωνας. Δεν
θα αποδοθούν ευ-
θύνες στον Κατα-
λά; Ασφαλώς και
θα αποδοθούν,
έστω κι αν δεν δώ-
σει αφορμή, έστω
κι αν μπορούν και
οι Ματιέ Πειμπέρν
- Βουκασίν Γιοβά-
νοβιτς να συνθέ-
σουν ένα δυνατό
κεντρικό αμυντικό
δίδυμο.

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΤΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΜΠΡΟΥΝΟ ΣΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΒΙΝ ΜΙΡΑΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΕΛ ΕΝΟΨΕΙ ΑΠΟΕΛ

ΜΙΑ ΝΤΟΥΖΙΝΑ… 
ΕΝΕΝΗΝΤΑΛΕΠΤΑ!

Ο ΡΟΜΠΕΡΖ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΣΕ 12 ΑΓΩΝΕΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ – ΔΕΚΑ
ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Θ
ες, υπήρχε Με
μειωμένα προ-
βλήματα και με
λιγότερα ονό-
ματα στο ιατρι-

κό δελτίο, η ΑΕΛ συνε-
χίζει την προετοιμασία
της για το σημαντικό
ντέρμπι της ερχόμενης
Κυριακής στο ΓΣΠ, απέ-
ναντι στον ΑΠΟΕΛ. 

Χθες προπονήθηκαν το
απόγευμα οι ποδοσφαιρι-
στές της Λεμεσιανής ομά-
δας, ενώ σήμερα θα δώ-
σουν δύο ραντεβού, αφού
θα κάνουν διπλή εκγύμνα-
ση. Το πρωί στο γυμνα-
στήριο και απόγευμα στο
βοηθητικό του Τσιρείου
για κανονική προπόνηση.

Αύριο και μεθαύριο θα
πραγματοποιηθούν απο-
γευματινές προπονήσεις.

Σύμφωνα με την επί-
σημη ενημέρωση,
Μπρούνο Σάντος και Κε-
βίν Μιραλάς συμμετέχουν
πλέον στο κανονικό πρό-
γραμμα προπονήσεων,
ενώ οι Σλόμπονταν Μεν-
τόγιεβιτς και Κύπρος Νε-
οφύτου ξεπέρασαν πλή-
ρως το πρόβλημα τραυ-
ματισμού τους και ακο-
λουθούν ειδικό πρόγραμ-
μα ώστε τις επόμενες μέ-
ρες να ενσωματωθούν
πλήρως με την υπόλοιπη
ομάδα στο κανονικό πρό-
γραμμα εκγύμνασης. Ατο-
μικό πρόγραμμα ακολου-
θούν ο Αλεξάντερ Κατσα-
νίκλιτς, Έυδωρας Συλβέ-

στρος και  Πέταρ Φιλί-
ποβιτς.  Δεν υπολογίζεται
ενόψει ΑΠΟΕΛ ο Ούγκο
Μπάστο που είναι τιμω-
ρημένος με κόκκινη κάρτα
από το παιχνίδι της τρίτης
αγωνιστικής με τον ΑΠΟ-
ΕΛ.  Στο μεταξύ στις προ-
πονήσεις επέστρεψαν
Ευάγγελος Ανδρέου και
Μιχάλης Κυριάκου που
απουσίαζαν με τις Εθνικές
ομάδες. Καταληκτικά να
αναφέρουμε ότι ο Αντρέ
Τεϊσέιρα φαίνεται ότι κι
αυτός ξεπέρασε πλήρως
το πρόβλημά του από το
παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Λευκωσίας, αφού είναι
γνωστό πως έμεινε εκτός
αποστολής στην τελευταία
αναμέτρηση με τη Δόξα
Κατωκοπιάς.

ΔΙΠΛΟ
Ενάμιση
χρόνο πριν

Η τελευταία
φορά που η ΑΕΛ
κέρδισε σε ντέρμπι
εκτός έδρας, απέ-
ναντι σε ομάδα του
λεγόμενου «Big-6»,
καταγράφεται πριν
από 18 μήνες. Ενά-
μιση περίπου χρόνο
πριν, δηλαδή. Συγ-
κεκριμένα, η ομάδα
της Λεμεσού, είχε
επικρατήσει στις 11
Απριλίου 2021 της
ΑΕΚ στην Αρένα με
1-0, χάρις σε γκολ
του Ντανίλο Κάμ-
πος. Να ένα επι-
πλέον κίνητρο ενό-
ψει ΑΠΟΕΛ.

ΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ,
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ
ΑΛΛΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ

Η ΛΕΜΕΣΙΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΘΕΙ
ΚΑΙ ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΝΕΟ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΔΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ TV
CABLENET SPORTS 2
21:30      ΜΠΑΡΑΚΑΣ - ΧΙΜΝΑΣΙΑ

CABLENET SPORTS 3
19:00      FIBA WORLD BASKETBALL

NOVASPORTS 4
04:30      MUNDOBASKET ΓΥΝΑΙΚΩΝ
07:30      MUNDOBASKET ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10:30      MUNDOBASKET ΓΥΝΑΙΚΩΝ
13:30      MUNDOBASKET ΓΥΝΑΙΚΩΝ

NOVASPORTS 6
11:00      ΤΕΝΙΣ: WTA ΠΑΡΜΑ
13:00      ΤΕΝΙΣ: WTA ΠΑΡΜΑ
15:00      ΤΕΝΙΣ: WTA ΠΑΡΜΑ
20:00      ΤΕΝΙΣ: WTA ΠΑΡΜΑ

CYTAVISION SPORTS 2
19:00      ΦΟΥΤΣΑΛ: ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ

CYTAVISION SPORTS 5
12:00      ΤΕΝΙΣ: ATP ΣΟΦΙΑΣ

CYTAVISION SPORTS 6
08:00      WRC: ΡΑΛΙ Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ
12:00      ΤΕΝΙΣ: ATP ΤΕΛ ΑΒΙΒ

CYTAVISION SPORTS 7
06:00      ΤΕΝΙΣ: ATP ΣΕΟΥΛ

ΣΑΚΚΑΡΗ

Πέρασε με
ανατροπή
Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρα-
σε το κακό ξεκίνημά της
και κέρδισε την πρόκριση
για τα προημιτελικά του
τουρνουά της Πάρμα, ξε-
περνώντας σε τρία σετ την
αντίσταση της Αράντσα
Ρους (Νο114). Η Ελληνίδα
τενίστρια μπήκε χλωμά στο
παιχνίδι, έχασε τα πρώτα
τρία γκέιμ και δεν μπόρεσε
να βρει απάντηση, χάνον-
τας το πρώτο σετ με 6-3.
Στη συνέχεια, όμως, η επι-
κεφαλής του ταμπλό στο
τουρνουά βρήκε τα πατή-
ματά της και ανέτρεψε την
κατάσταση. Πήρε εύκολα το
δεύτερο σετ με 6-2, προ-
ηγήθηκε 5-2 στο τρίτο και
το πήρε με 6-3. Στα προ-
ημιτελικά, η Σάκκαρη θα
βρεθεί αντιμέτωπη με τη
Μαρίνα Ζανέφσκα από το
Βέλγιο (Νο97 στον κόσμο).

ΦΟΥΤΣΑΛ

Εκκίνηση στο
πρωτάθλημα  
Με τη συμμετοχή έξι ομά-
δων αρχίζει σήμερα το
πρωτάθλημα φούτσαλ της
περιόδου 2022-23. Στην α’
φάση θα διεξαχθούν τέσσε-
ρις γύροι (20 αγωνιστικές)
και οι τέσσερις πρώτες ομά-
δες θα συνεχίσουν στη β’
φάση. Με την έναρξη της β’
φάσης, η πρωτοπόρος ομά-
δας της α’ φάσης θα αντιμε-
τωπίσει την τέταρτη και η
δεύτερη ομάδα την τρίτη.
Όποια ομάδα φτάσει πρώτη
στις πέντε ή στις τρεις νίκες
(θα παίξουν ρόλο πιθανές
ισοπαλίες στην α’ φάση)
προκρίνεται στην τελική
φάση. Εκεί όποια φτάσει
στις πέντε ή τρεις νίκες
(πάλι ανάλογα με τα αποτε-
λέσματα της α’ φάσης) θα
στεφθεί πρωταθλήτρια. 

Αυλαία με ντέρμπι
Στο πλαίσιο της 1ης αγωνι-
στικής θα διεξαχθούν τρεις
αγώνες. Ξεχωρίζει το
ντέρμπι γαλαζοκιτρίνων με-
ταξύ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ (19:00,
Cytavision) στο Λευκόθεο.
Θα ακολουθήσει ο αγώνας
ανάμεσα σε Ανόρθωση και
Αραράτ (20:00). Το πρό-
γραμμα κλείνει αύριο
(20:30) με τον αγώνα Ομό-
νοια-ΑΕΚ.

ΚΟΑ

Συνάντηση
με Τσαγγαρά 
Στην ΑΕΛ δεν το φέρουν
ως δικαιολογία όμως κά-
ποια διαιτητικά λάθη εις
βάρος της είναι τρανταχτά
και επαναλαμβανόμενη
σύμπτωση παύει να είναι
σύμπτωση. Τα παράπονα
της ΑΕΛ ξεκινούν από την
πρεμιέρα με το πέναλτι-
φάντασμα που δόθηκε
υπέρ του Άρη. Η συνέχεια
είχε να κάνει με τη λανθα-
σμένη αποβολή του Αρτούρ
στο παιχνίδι με την ΑΕΚ
και προχθές η μη αποβολή
του Καμαρά σε δύο περι-
πτώσεις μάλιστα, ήταν στην
ουσία η τρίτη τρανταχτή
φάση που η ΑΕΛ αδικήθη-
κε κατάφωρα. Οι γαλαζοκί-
τρινοι έχουν ήδη καταγγεί-
λει δύο φορές τη διαιτησία
σε αυτές τις πρώτες επτά
αγωνιστικές.500

Αποκλείστηκε η ΑΕΚ από τη συνέχεια
του FIBA Europe Cup, χάνοντας με
76-60  από τη βελγική Αντβέρπ, η
οποία μπήκε από νωρίς μπροστά στο
σκορ και κατάφερε να πάρει στο τέ-
λος το ροζ φύλλο και την πρόκριση.
Η Αντβέρπ πέτυχε τα πρώτα καλάθια
στον αγώνα και πέτυχε να διατηρήσει
το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε
του πρώτου ημιχρόνου. Στην πρώτη
περίοδο είχε διαφορά οκτώ πόντων
(9-17), ανοίγοντας τις αποστάσεις μέχρι
το 13' με σερί επτά πόντων στην έναρξη
του δεύτερου δεκαλέπτου, το οποίο
σταμάτησε με το λέι απ του Χίλιαρντ
(11-24). 
Η περίοδος έκλεισε με καλάθι του
Τάιους για να πέσει η διαφορά σε μο-
νοψήφιο αριθμό πόντων (24-33).
Το σκορ κινήθηκε στα ίδια επίπεδα
και στο δεύτερο ημίχρονο με τους
Βέλγους να καταφέρνουν να μεγα-
λώσουν τη διαφορά κατά τρεις πόντους

στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου (40-
52) και με ακόμα τέσσερις μέχρι τη
λήξη του παιχνιδιού (60-79).
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:  9-17, 24-33, 40-
52, 60-76
ΑΕΚ: Χριστοδούλου 15 (1), Γεωργίου,
Μαντοβάνη 3, Στυλιανού, Τάιους 6,

Γκρεσμάν 17, Χίλιαρντ 4, Χαντ, Κορω-
νίδης, Μανωλόπουλος, Παντελή 12
(2), Σιζόπουλος 3 (1).
ΑΝΤΒΕΡΠ: Ridder 9 (1), Goodin 8 (2),
Hamm Jr 8 (1), Smout, Woodson 12
(2), Despalier 3 (1), Mwema 5 (1), Ro-
giers 10, Upshaw 11, Watson Jr 10.

Ηττα και τέλος το όνειρο Ευρώπης
Η ΑΕΚ ΕΧΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΒΕΡΠ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΤΙΜΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’70 
ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Η ΦΕΤΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΡΙΣΤΩΝ

Κλείνουν 50 χρόνια
οι βραβεύσεις ΕΑΚ!

Λ
ιγότερο από τέσ-
σερις μήνες πριν
τη διεξαγωγή της
50ής Γιορτής Αρί-
στων η Ένωση

Αθλητικογράφων Κύπρου
ανακοινώνει λεπτομέρειες
που αφορούν τη σημαντι-
κότερη αθλητική τελετή
βραβεύσεων στην Κύπρο.

Η Γιορτή, που θα έχει
ως θέμα της τα 50χρονα της
οργάνωσης, θα γίνει στις 12
Ιανουαρίου 2023 στο Δημο-
τικό Θέατρο Λευκωσίας, με-
ρικές εκατοντάδες μέτρα από
εκεί όπου διεξήχθη για πρώ-
τη φορά, πριν από μισό αιώνα
η Γιορτή των Αρίστων, στο
ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας.
Την παραγωγή και μετάδοση
για τη φετινή χρονιά έχει
αναλάβει το ΡΙΚ.

Η ΕΑΚ, ακούγοντας και
λαμβάνοντας υπόψιν της σχό-
λια, θετικά ή αρνητικά, επι-
διώκει όπως η επόμενη εκ-
δήλωση να είναι σημαντικά
βελτιωμένη από την περσινή
χρόνια. Ένα στοιχείο που το-
νίστηκε από τη 49η Γιορτή
ήταν η μεγάλη διάρκεια και
γι´ αυτό έχει αποφασιστεί -
και έτσι θα σχεδιαστεί- η
50ή Γιορτή Αρίστων να ολο-
κληρωθεί με μέγιστο χρόνο
τα 85 λεπτά. Όπως είθισται,
θα προσκληθούν η πολιτική
και η αθλητική ηγεσία της
χώρας μας. Φυσικά, κεντρικά
πρόσωπα θα είναι οι αθλητές,
αθλήτριες και ομάδες που
θα αναδειχθούν κορυφαίοι
μέσω της ψηφοφορίας των

μελών της ΕΑΚ και θα τιμη-
θούν στη διάρκεια της τελε-
τής. Την καταμέτρηση των
ψήφων θα πραγματοποιήσει
και φέτος το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, πιστοποιώντας
το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Επιπλέον, για να διασφαλιστεί
ο ορθότερος καταρτισμός της
λίστας υποψηφίων για κο-
ρυφαίοι της χρονιάς, η ΕΑΚ
βρίσκεται σε επαφή με τις
ομοσπονδίες, ενώ επιτροπή
αποτελούμενη από εξω-δι-
οικητικά μέλη της ΕΑΚ θα
επιβλέψουν τον καταρτισμό
της λίστας. Πλησιάζοντας

προς την ημερομηνία διεξα-
γωγής της Γιορτής Αρίστων,
θα ανακοινωθούν, ο παρα-
λήπτης του φετινού Αριστεί-
ου, όλοι οι βραβευθέντες και
οι πεντάδες των κορυφαίων
αθλητών, αθλητριών και τριά-
δες των ομάδων ανδρών και
γυναικών, όπως και όσοι θα
τιμηθούν με τα έπαθλα της
ΕΑΚ. Άλλη μια προσθήκη
φέτος είναι η ονομαστική
πρόσκληση προς όσους και
όσες έχουν τιμηθεί σε Γιορτή
Αρίστων από τη δεκαετία του
’70 και μετά, έτσι ώστε να
παρευρεθούν στην τελετή.

Βασικοί συνεργάτες
Για να γίνει εφικτή η διορ-

γάνωση της Γιορτής Αρίστων,
η ΕΑΚ ευχαριστεί: Τον μέγα
χορηγό ΟΠΑΠ Κύπρου, τους
χρυσούς χορηγούς και υπο-
στηρικτές Cytavision, Unicars
και Τράπεζα Κύπρου, τους
χορηγούς και υποστηρικτές
Hercules, Psaltis Auto Parts
και CNP Cyprialife, τον ΚΟΑ
που θέτει τον θεσμό υπό την
αιγίδα του, το ΡΙΚ για την τη-
λεοπτική παραγωγή και με-
τάδοση και το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας για την καταμέ-
τρηση της ψηφοφορίας.
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ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

Ιστορικός
Σουάρες!
Η Ουρουγουάη κατέβαλε
με 2-0 την αντίσταση του
Καναδά, με τον Λουίς
Σουάρες να «σερβίρει»
γκολ και να γίνεται ο πρώ-
τος σε ασίστ στην ιστορία
της «σελέστε». Οι δύο
ομάδες θα αγωνιστούν στο
Μουντιάλ και στο πλαίσιο
της προετοιμασίας τους
έπαιξαν φιλικό στην
Μπρατισλάβα. Νικητές
αναδείχθηκαν οι Νοτιοα-
μερικανοί, που άνοιξαν το
σκορ στο 6' με τον Ντε Λα
Κρους και το έκλεισαν στο
33', με τον Νούνιες να
στέλνει την μπάλα στα δί-
χτυα με κεφαλιά μετά από
σέντρα του Σουάρες από
τα δεξιά. Η συγκεκριμένη
ασίστ που έβγαλε στον
στράικερ της Λίβερπουλ
ήταν συλλεκτική για τον
θρυλικό Σουάρες, αφού
έφτασε τις 38 και πέρασε
στην κορυφή της σχετικής
λίστας, έχοντας επίσης και
την πρωτιά στους σκόρερ
(68 γκολ).

MVP της πενταετίας ο Μέσι!
Ο ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ TICKETSOURCE

Ο
Λιονέλ Μέσι είναι ο
καλύτερος-πολυτι-
μότερος παίκτης
στην Ευρώπη τα
πέντε τελευταία

χρόνια. Αυτό προκύπτει από
τη νέα έρευνα της Ticket-
Source, η οποία ανέλυσε δε-
δομένα για όλους τους παί-
κτες που έχουν παίξει στα
κορυφαία πρωταθλήματα της
Ευρώπης τις τελευταίες πέν-
τε σεζόν.
Ο Μέσι, ο οποίος είχε δύο
γκολ στη φιλική νίκη με τον
Ισημερινό, φτάνοντας τα 90
με την Αργεντινή και ανεβαί-
νοντας στην 3η θέση των διε-
θνών σκόρερ (πίσω από Κρι-

στιάνο Ρονάλντο και Αλί Ντα-
εΐ), αναδείχθηκε πολυτιμότε-
ρος παίκτης τα τελευταία πέντε
χρόνια στην ευρωπαϊκή ήπει-
ρο. Ο άσος της Παρί Σεν Ζερ-
μέν έχει παίξει 205 παιχνίδια,
με απολογισμό 162 τέρματα
και 79 ασίστ.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται
ο Πολωνός επιθετικός της
Μπαρτσελόνα, Ρόμπερτ Λε-
βαντόφσκι, με 207 γκολ τα
τελευταία πέντε χρόνια, πε-
ρισσότερα από κάθε παίκτη
και 45 παραπάνω από τον ίδιο
τον Μέσι. Η Γαλλία είναι η
μόνη χώρα με δύο παίκτες
στο Top-10, τον Κιλιάν Μπαπέ

και τον Καρίμ Μπενζεμά, οι
οποίοι βρίσκονται στην τρίτη
και πέμπτη θέση αντίστοιχα.

Οι κορυφαίοι νεαροί
Ο επιθετικός της Βραζιλίας
και της Ρεάλ Μαδρίτης, Ρον-
τρίγκο, βρίσκεται στην κορυφή
της λίστας με τους καλύτερους
νεαρούς, καθώς έχει περισ-
σότερες από 100 συμμετοχές
με τους Μαδριλένους τα τε-
λευταία πέντε χρόνια. Σε ηλι-
κία 21 ετών έχει ήδη κερδίσει
την εμπιστοσύνη του Κάρλο
Αντσελότι στη «βασίλισσα»
και θεωρείται πιθανός διά-
δοχος του Νεϊμάρ στη Βρα-

ζιλία. Στη δεύτερη θέση βρί-
σκεται ο Άγγλος Μπουκάγιο
Σάκα, ο οποίος έχει μόλις
τέσσερις συμμετοχές λιγότε-
ρες από τον Ροντρίγκο. Ο
Σάκα έχει ήδη εμφανιστεί σε
μια μεγάλη διεθνή διοργά-
νωση με την εθνική Αγγλίας,
το Euro 2020, χάνοντας όμως
το κρίσιμο πέναλτι στον τελικό
με αντίπαλο την Ιταλία.
Τέλος, στη λίστα των παικτών
με τους περισσότερους αγώ-
νες προηγείται ο Σαντιό Μανέ
με 224 αγώνες, μπροστά από
τον Άνχελ Κορέα (220) και
τον Καρίμ Μπενζεμά (218).

Η ολοκλήρωση των ομίλων του
3ου Nations League σφράγισε
την άνοδο της Ελλάδας στη Β’
κατηγορία και έβγαλε και τις
12 πιθανές αντιπάλους στην
κλήρωση του επόμενου τουρ-
νουά, τη διετία 2024-25. Η Ελ-
λάδα θα βρίσκεται στο 4ο
γκρουπ δυναμικότητας και δεν
θα αντιμετωπίσει τις Τουρκία,
Καζακστάν και Γεωργία.
Κατά τα άλλα, η μάχη για την
πρόκριση στα τελικά του Euro
2024 στη Γερμανία αρχίζει επί-
σημα με την κλήρωση που θα
γίνει στις 9 Οκτωβρίου (13:00).
Οι 20 από τις 24 ομάδες θα
προκριθούν μέσω των προκρι-
ματικών. Η Γερμανία ως διορ-
γανώτρια προκρίνεται απευθεί-
ας. Τρία εισιτήρια θα πάνε σε
ομάδες που δεν θα πάρουν μια
από τις δύο πρώτες θέσεις

στους δέκα ομίλους, κερδίζον-
τας μια «δεύτερη ευκαιρία».
Εδώ λοιπόν μπαίνει το Nations
League. Οι τέσσερις πρώτες
ομάδες των τριών κατηγοριών
(σε βαθμούς) θα δώσουν ένα
ιδιότυπο Final-4 κι εδώ μπαίνει
το σενάριο του αγώνα με την
Τουρκία. Η Ελλάδα στους ομί-
λους είναι 2η στη βαθμολογία
και η Τουρκία 3η. Η πρώτη
ομάδα θα παίξει με την τέταρτη
(Γεωργία - Καζακστάν) και η
2η, δηλαδή η Ελλάδα, με την
3η (Τουρκία) σε αγώνα που θα
γίνει στην Ελλάδα (21/03/2024.
Η νικήτρια θα παίξει τελικό,
δύο μέρες μετά (23/03) με τη
νικήτρια του άλλου αγώνα, σε
έδρα που θα καθοριστεί με
κλήρωση. Η νικήτρια θα πάει
στα τελικά, όπως και στις άλλες
δύο κατηγορίες (Α’, Β’).

Ανταμείβεται για
την καλή πορεία!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΡΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ
EURO ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι
πιθανό το επόμενο καλοκαίρι
να πάει στη Σαουδική Αραβία
και την Αλ Χιλάλ, όπως απο-
καλύπτει ρεπορτάζ της αγ-
γλικής «Mirror».  Ο Πορτο-
γάλος σταρ της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ αρνήθηκε το κα-
λοκαίρι μια απίστευτη προ-
σφορά από τον σαουδαρα-
βικό σύλλογο, ο οποίος τού
έδωσε διετές συμβόλαιο, με
συνολικές απολαβές κοντά
στα 200 εκατομμύρια ευρώ!
Η Αλ Χιλάλ, όμως, επιμένει

και ελπίζει πως το καλοκαίρι
του 2023 θα μπορέσει να
ολοκληρώσει τη μεγάλη με-
ταγραφή. «Ναι μιλάμε με
τον Ρονάλντο και αισιοδο-
ξούμε πως το επόμενο κα-
λοκαίρι θα μπορέσουμε να
κάνουμε το όνειρο πραγμα-
τικότητα», δήλωσε ο πρό-
εδρος της Αλ Χιλάλ. Βέβαια,
αν ο Ρονάλντο επιδιώξει να
πάρει σύνταξη στον Περσικό
Κόλπο, θα πρέπει να είναι
προετοιμασμένος να αντι-
μετωπίσει σκληρή κριτική.

Προς Αλ Χιλάλ ο Ρονάλντο

Επιβράβευση για Σκαλόνι

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟ ΣΤΑΡ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ ΕΩΣ ΤΟ 2026

Η ομοσπονδία της Αργεντινής
αναγνώρισε την καλή δουλειά
του Λιονέλ Σκαλόνι στον πάγκο
της εθνικής ομάδας και επέ-
κτεινε το συμβόλαιο του έως
το καλοκαίρι του 2026. Ο
44χρονος ομοσπονδιακός τε-
χνικός συμφώνησε να υπο-
γράψει νέο συμβόλαιο, όπως
σχετικά ανακοίνωσε ο πρό-
εδρος της ομοσπονδίας της
χώρας, Τσίκι Τάπια:  «Είμαι
υπερήφανος που σας ανακοι-
νώνω ότι κανονίσαμε τη συ-

νέχεια του Λιονέλ Σκαλόνι
στην εθνική ομάδα της Αρ-
γεντινής μέχρι το Μουντιάλ
2026. Θα συνεχιστεί η καλή
δουλειά του για καιρό», δή-
λωσε σχετικά ο Τάπια. Με τον
Σκαλόνι στον πάγκο της η Εθνι-
κή Αργεντινής κατέκτησε το
2021 το Κόπα Αμέρικα. Όμως
κυρίως επιβραβεύεται για το
πνεύμα νικητή που έχει φέρει
στην ομάδα, κάτι που έλειπε
για καιρό από τους πλείστους
παίκτες της «αλμπιτσελέστε».

ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΓΙΟΡΕΝΤΕ

Θα πήγαινε και
αμισθί στη Ρεάλ!
Το βιογραφικό του Φερνάντο Γιορέντε είναι
εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς πως έχει
παίξει σε Μπιλμπάο, Γιουβέντους, Σεβίλλη,
Τότεναμ και Νάπολι, αλλά και σε Euro και
Μουντιάλ με την Ισπανία. Υπάρχει όμως

ένα... απωθημένο
του και αυτό έχει
να κάνει με το ότι
δεν φόρεσε ποτέ
τα λευκά της
Ρεάλ. Ο ίδιος ρω-
τήθηκε το αν βρέ-
θηκε ποτέ κοντά,
δίνοντας μια αφο-
πλιστική απάντη-

ση: «Όχι, όχι, ποτέ κοντά. Όποτε με ήθελε η
Ρεάλ, είχα συμβόλαιο με την Μπιλμπάο, η
οποία δεν ήθελε ποτέ να με αφήσει να πάω
στην Ρεάλ, ενώ οι Μαδριλένοι δεν ήταν ποτέ
διατεθειμένοι να πληρώσουν τη ρήτρα μου.
Όταν παρουσιάστηκε μια ευκαιρία, φάνηκε
πιο γρήγορη η Γιουβέντους», δήλωσε αρχικά
ο 37χρονος φορ για να προσθέσει: «Θα ήθε-
λα να φορέσω τη φανέλα της Ρεάλ. Αυτή τη
στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο
και είναι εκπληκτικό αυτό που κάνουν στο
Champions League. Κάθε φορά που φτά-
νουν μακριά, είναι ικανοί να κατακτήσουν
τον τίτλο. Αν με καλούσε ο Αντσελότι να παί-
ξω τον ρόλο του αντικαταστάτη του Μπενζε-
μά, θα το έκανα δωρέαν». Στα 37 του και
έχοντας μείνει ελεύθερος από την Έιμπαρ, ο
υψηλόσωμος φορ ψάχνει την επόμενη ομά-
δα της καριέρας του.
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Η
Επιτροπή Παιδείας της
Βουλής συνεδρίασε χθες
και αξιολόγησε τα κρι-
τήρια και τη διαδικασία
αδειοδότησης σταδίων

όπου διεξάγονται ποδοσφαιρικοί
αγώνες. 

Παράλληλα, συζητήθηκε το
θέμα με το νέο στάδιο της Λεμεσού,
παρόντων των προέδρων των λε-
μεσιανών ομάδων και του ΚΟΑ.
Από πλευράς Άρη παρέστη ο πρό-
εδρος Λύσανδρος Λυσάνδρου.

Σοφοκλέους: «Η λογική...»
Ο πρόεδρος της ΑΕΛ, Ανδρέας

Σοφοκλέους, ο οποίος ήταν ο πρω-
τοστάτης για το νέο γήπεδο, αφού
έκανε μια αναδρομή στο πώς φτά-
σαμε σήμερα στο σημείο να έχει η
Λεμεσός το δικό της σύγχρονο γή-
πεδο, μετά από διαδικασίες δέκα
χρόνων, τόνισε: «Δεν έχουμε ενώ-
πιόν μας καμία άδεια χρήσης. Το
κόστος συντήρησης του γηπέδου
σήμερα είναι στο ένα εκατομμύριο
ευρώ τον χρόνο. Επιπλέον είναι
και το ενοίκιο 400.000 για τρεις
ομάδες (ΑΕΛ, Απόλλωνας, Άρης).

Αυτό σημαίνει πως ο κάθε αγώνας
θα κοστίζει 25.000 ευρώ». Ειπε
επίσης πως σε τρεις με τέσσερις
εβδομάδες πριν από την παραλαβή
του νέου γηπέδου οι ομάδες ακόμη
δεν έχουν μπροστά τους κάποια
σύμβαση, για να προσθέσει: «Το
αίτημα των ομάδων είναι να πρυ-
τανεύσει η λογική και να δοθεί στα
σωματεία της Λεμεσού μια μακρο-
χρόνια σύμβαση μίσθωσης του γη-
πέδου, έτσι ώστε να μπορούν οι
ομάδες να επενδύσουν και να επω-
φελούνται και οικονομικά. Να μας
πει ο ΚΟΑ πόσα λεφτά ξόδεψε για
τα γήπεδα. Όπως ήρθαν τα πράγ-
ματα. είμαστε μπροστά σε έναν εκ-
βιασμό επειδή οι ομάδες έχουν
πουλήσει τα εισιτήρια διαρκείας
τους και μας λένε πλέον από τον
ΚΟΑ “ή υπογράφετe ή όχι…”».

Κίρζης: «Η κύρια αιτία...»
Ο πρόεδρος της Εταιρείας

Απόλλων, Νίκος Κίρζης, ανέφερε:
«Πρέπει να δούμε την απόφαση
για το πώς χτίστηκε το γήπεδο. Και
η κύρια αιτία είναι ότι το Τσίρειο
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα.

Έπρεπε να γίνει κάτι για να μην
κινδυνέψει κόσμος. Οι ομάδες της
Λεμεσού ταλαιπωρούνται και στα
ευρωπαϊκά, φεύγουν εκτός Λεμε-
σού. Σε άλλα γήπεδα του ΚΟΑ τη
συντήρηση την αναλαμβάνει ο ορ-
γανισμός. Στο νέο γήπεδο Λεμεσού
τα πληρώνουν  οι ομάδες. Έχουμε
πουλημένα εισιτήρια διαρκείας και
δεν μπορούν να μπουν μέσα οι
οπαδοί λόγω προβλήματος στις
κερκίδες, ενώ πριν μερικές εβδο-
μάδες οι κερκίδες ήταν κατάμεστες
από κόσμο που παρακολουθούσε
συναυλία».

ΚΟΑ: «Είμαστε πανέτοιμοι»
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος

του ΚΟΑ, Ανδρέας Μιχαηλίδης, απαν-
τώντας στους προέδρους της ΑΕΛ
και τον Απόλλωνα είπε αρχικά για
το Τσίρειο: «Έκανε τον κύκλο του,
πλέον είναι γερασμένο», για να συ-
νεχίζει για το νέο γήπεδο: «Είναι
κοινής ωφελείας και αναγέρθηκε
για τις τρεις ομάδες της Λεμεσού. Η
προεκτίμηση είναι 29.100.000 ευρώ.
Η διαδικασία για τις συμβάσεις είναι
σε εξέλιξη. Η συμφωνία είναι έτοιμη,
έγινε έλεγχος από την Έφορο Κρα-

τικών Ενισχύσεων, διαβούλευση με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγινε αν-
ταλλαγή των συμβολαίων με τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες και δεν έχουμε
καθυστερήσει. Είμαστε πανέτοιμοι,
δόθηκαν οι συμβάσεις στα αρμόδια
σώματα και σήμερα (χθες) θα σταλεί
στα σωματεία η σύμβαση με τις ση-
μειώσεις της εφόρου ελέγχου Κρα-
τικών Ενισχύσεων».  Η συνεδρία
εστιάστηκε, όπως ήταν λογικό, πε-
ρισσότερο στο θέμα με το νέο γήπεδο
της Λεμεσού. Εισακούστηκαν οι ανη-
συχίες των τριών ομάδων της πόλης
και ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε
στους λόγους για τους οποίους κα-
θυστερεί η παράδοση του γηπέδου
και απάντησε για τη διαδικασία της
σύμβασης. Παράλληλα, ασκήθηκε
πίεση από τους βουλευτές σχετικά
με την επίσπευση και των εργασιών
που χρειάζεται για να είναι έτοιμο
το συντομότερο δυνατόν το γήπεδο
για να παραδοθεί.  Η συζήτηση για
το νέο γήπεδο της Λεμεσού δεν
ολοκληρώθηκε, όπως διαρρέει, διότι
διακόπηκε η συνεδρία λόγω άλλων
σημαντικών θεμάτων που έπρεπε
να συζητηθούν στη Βουλή.

ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ...

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ ΛΟΓΙΚΟ ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΠΙΤΡ. ΔΕΟΝΤ.

Έρευνες για
τα... πάντα! 

Σε εξέλιξη βρίσκονται
έρευνες της Επιτροπής
Δεοντολογίας και Προστα-
σίας του Αθλητισμού, που
αφορούν, μεταξύ άλλων,
από στημένους αγώνες
καλαθοσφαίρισης μέχρι
διαφθορά στον χώρο του
αγωνιστικού αυτοκινήτου
και σκοποβολής. Παράλ-
ληλα η Επιτροπή μελετά τη
διεξαγωγή έρευνας για τη
χρηματοδότηση σωματεί-
ων και/ή εταιρειών ποδο-
σφαίρου.

Όπως ανακοίνωσε η
Επιτροπή, διεξάγει έρευνα
για θέματα που αφορούν
χειραγώγηση αγώνων κα-
λαθοσφαίρισης Α’ κατηγο-
ρίας ανδρών. Επίσης,
έρευνα που αφορά κατ'
ισχυρισμόν διαφθορά και
ύπαρξη σύγκρουσης συμ-
φερόντων στον χώρο του
αγωνιστικού αυτοκινήτου
και για διαφθορά και
ύπαρξη σύγκρουσης συμ-
φερόντων στον χώρο της
σκοποβολής. Η Επιτροπή
διενεργεί, περαιτέρω,
έρευνα σε σχέση με τη
γνησιότητα ενός βίντεο με
βάση το οποίο γίνεται
ισχυρισμός για επηρεασμό
της κυπριακής διαιτησίας.
Αποφάσισε επίσης τη διε-
ξαγωγή ευρείας έρευνας
σχετικά με θέματα που
αφορούν τη διαιτησία.        

Στο μικροσκόπιο της
Επιτροπής Δεοντολογίας
τίθεται και καταγγελία
εναντίον προέδρων εται-
ρειών ποδοσφαίρου για
παραβίαση του Νόμου που
διέπει τη λειτουργία της
Επιτροπής. Τέλος η Επι-
τροπή διενεργεί μελέτη
για διεξαγωγή έρευνας σε
σχέση με τον τρόπο και τις
συνθήκες χρηματοδότη-
σης σωματείων και/ή εται-
ρειών ποδοσφαίρου. Αφο-
ρά μόνο ομάδες Α’ και Β’
κατηγορίας της ΚΟΠ. Όλες
οι έρευνες και ενέργειες,
πλην της τελευταίας, όπως
σημειώνεται στην ανακοί-
νωση, βρίσκονται σε πλή-
ρη εξέλιξη. Σύντομα ανα-
μένονται τα πορίσματα από
τους ερευνώντες λειτουρ-
γούς που έχουν διοριστεί
από την Επιτροπή Δεοντο-
λογίας και Προστασίας του
Αθλητισμού.


