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TV ΣΠΟΡ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
18:00	 ΓΙΑΝΝΙΝΑ	-	ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ	 NOVASPORTS
19:00	 ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ	-	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ	 CABLENET
19:00	 ΙΣΤΟΡΙΕΣ	ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	 CABLENET
19:00	 ΕΝΠ	-	ΝΕΑ	ΣΑΛΑΜΙΝΑ	 CYTAVISION
20:00	 ΑΕΚ	ΑΘΗΝΩΝ	-	ΙΩΝΙΚΟΣ	 PRIMETEL
22:00	 ΛΕΣΤΕΡ	-	ΝΟΤΙΓΧΑΜ	Φ.	 CYTAVISION

•	 Η	ΟΜΑΔΑ	ΤΟΥ	ΑΥΓΟΥΣΤΗ	ΨΑΧΝΕΙ	ΑΚΟΜΑ	ΝΙΚΗ	ΣΤΟ	ΓΣΠ
•	 ΘΕΤΙΚΟ	ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ	Ο	ΓΙΑΝΕΦΣΚΙ	ΣΤΟΝ	ΠΑΓΚΟ	ΤΗΣ	ΑΕΛ				➝9

ΑΧΡΩΜΟΙ	ΟΙ	ΠΑΙΚΤΕΣ	ΤΟΥ	ΑΠΟΕΛ,	ΠΗΡΕ	ΒΑΘΜΟ	Η	ΑΕΛ

ΧΩΡΙΣ	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ	ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ	ΟΥΤΕ	Η	ΟΥΣΙΑ...

Η ΚΟΡΥΦΗ
ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ!

• Η «ΕΛΑΦΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ» 

ΠΕΡΑΣΕ ΣΑΝ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ 

ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟ ΙΣΟΠΑΛΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΤΣΙΡΕΙΟ

• Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΕΪ 

ΣΠΙΛΕΦΣΚΙ ΔΕΙΧΝΕΙ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ 

ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 

ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΕΙ 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΩΣ ΦΕΤΟΣ ΘΕΛΕΙ 

ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΕΡΣΙ 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ

• ΔΥΟ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΜΠΕΝΓΚΤΣΟΝ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ ΚΑΙ 

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΟΜΙΣ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΑΝΕΤΕΣ 

ΝΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΑΠΟ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ 

ΦΕΤΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

➝8

Σαν...	παραγγελία	ήρθε	για
την	ΑΕΚ	ο	θρίαμβος	κόντρα
στην	Ανόρθωση	και	πολλοί
οι	λόγοι	για	να	χαμογελούν

Οι	παίκτες	του	Λένον	δίνουν
χαρά	στους	Ομονοιάτες	και	το
ρόστερ	δείχνει	ικανό	-	Κερδίζει
τις	καρδιές	ο	Μπρούνο	Φελίπε

ΑΕΚ   ➝4 ΟΜΟΝΟΙΑ   ➝5

Ο,ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ!

ΟΛΟΦΑΝΕΡΗ Η
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΑ «Χ»
ΠΑΡΑ ΗΤΤΑ...  ➝6

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ  ➝10

ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ
ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ!  ➝10

ΤΑ... ΚΛΕΙΔΙΑ
ΣΕ ΜΟΥΝΙΟΘ  ➝7

ΚΟΜΒΙΚΟ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ...  ➝10

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΠ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  ➝14-16

30
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

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

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΝΟΜΑ          ΟΜΑΔΑ

Ζάιρο                                    Πάφος                                            4
Μπρούνο                             Ομόνοια                                         4
Μπένγκτσον                       Αρης                                               3
Μπαμπίκα                            Άρης                                               3
Νινγκά                                  Ανόρθωση                                     3
Μιγκελίτο                            Νέα Σαλαμίνα                              2
Μπέζους                              Ομόνοια                                         2
Τάνκοβιτς                            Πάφος                                            2
Γκιούρτσο                           ΑΕΚ                                                 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
Γκομίς                                  Άρης                                               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
Βα                                          Απόλλων                                        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
Παπουλής                            Ομονοια                                         1
Τρισκόφσκι                         ΑΕΚ                                                 1
Σανχούρχο                          ΑΕΚ                                                 1
Ολατούντζι                          ΑΕΚ                                                 1
Ρουσιάς                               ΕΝΠ                                                1
Λαμί                                      ΕΝΠ                                                1
Ασαμόα                                Δόξα                                               1
Τιντζανί                                Δόξα                                               1
Αντενόν                                Δόξα                                               1
Μπένι                                    Δόξα                                               1
Μπεραχίνο                          ΑΕΛ                                                 1

5η
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΑΦΟΣ                                          1-1
ΔΟΞΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ                                               0-2
ΑΕΚ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ                                              4-0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ - ΑΡΗΣ                        0-3
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΛ                                                       0-0

Έναν μόνο βαθμό μετράει ο Ολυμπιακός και θα πρέπει οπωσδήποτε να διεκδικήσει το τρίποντο απόψε κόντρα στην Καρμιώτισσα για να πάρει... μπρος!

0-2 4-0 0-3 19:001-1 0-0 19:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΗΜΕΡΑ

19:00     ΕΝΠ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ                      CYTAVISION
19:00     ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ         CABLENET
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ΕΝΠ και Νέα Σαλαμίνα επέστρεψαν... παρέα φέτος στην Α’ κατηγορία και απόψε θα δώσουν στο «Τάσος Μάρκου» έναν κομβικό αγώνα, η σημασία του οποίου μπορεί να μην φανεί τώρα, αλλά ίσως φανεί σε
βάθος χρόνου. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να δώσουν συνέχεια στο καλό ξεκίνημά τους, ενώ οι βυσσινί ψάχνουν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους.

ΠΕΝΑΛΤΙ
                                 ΥΠΕΡ      ΚΑΤΑ
ΑΕΚ                              3              1
ΑΕΛ                              3              0
ΑΚΡΙΤΑΣ                     0              0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ                0              1
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                                     13

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
                                      ΑΓ.  ΑΠΟΒ.
Κωνσταντίνος Φωτίου         4         1
Ανδρέας Αργυρού                4         1
Χρυσοβαλάντης Θεουλή     3         1      
Παναγιώτης Χατζηγεωργίου     3         1      
Μάριος Χριστοφόρου          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
Gonzalez Fuertes                       1
Κυριάκος Αθανασίου                 1           
Alessandro Prontera                1                   

ΣΥΝΟΛΟ                          33        9     

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              1
ΕΝΠ                             0              0
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ            1              0
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ        0              1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            1              1
ΟΜΟΝΟΙΑ                   1              2
ΠΑΦΟΣ                        1              0
ΣΥΝΟΛΟ                                      9
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ΠΑ
ΦΟ

Σ

ΑΕΚ 4-0 0-0 1-0

ΑΕΛ 1-2 0-1

ΑΚΡΙΤΑΣ 0-3 1-0 0-4

ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1 0-2

ΑΠΟΕΛ 0-0 0-1 1-1

ΑΠΟΛΛΩΝ 1-0 2-1 1-1

ΑΡΗΣ 2-1 1-2 5-0

ΔΟΞΑ 0-1 0-2

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

ΔΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ TV
CABLENET SPORTS 1
19:00    ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

CABLENET SPORTS 3
19:00    ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
20:00    ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

PRIMETEL 2
22:00    ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΕΛΤΣΕ

PRIMETEL 3
20:00    ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΩΝΙΚΟΣ

NOVASPORTS PRIME
18:00    ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

CYTAVISION SPORTS 1
19:00    ΕΝΠ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

CYTAVISION SPORTS 3
22:00    ΛΕΣΤΕΡ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ

CYTAVISION SPORTS 4
21:45    ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ

CYTAVISION SPORTS 6
09:00    ΤΕΝΙΣ: ATP ΑΣΤΑΝΑ
15:00    ΤΕΝΙΣ: ATP ΑΣΤΑΝΑ
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Α’ Κατηγορία ΑΕΚ

ΤΗΝ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2021 Η ΑΕΚ ΝΙΚΗΣΕ
ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΜΕ
4-1, ΦΕΤΟΣ ΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΜΕΡΑ ΜΕ 4-0 ΤΗΝ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 

Ο
ύτε κατά παραγγελία
να είχε μία τέτοια
νίκη η ΑΕΚ. Η ομάδα
της Λάρνακας πέτυχε
και με το παραπάνω

αυτό που ήθελε κόντρα στην
Ανόρθωση, επιστρέφοντας
στις επιτυχίες μετά την ήττα

που δέχθηκε από την
Πάφος FC κι ασφα-

λώς, ατενίζει ξανά
αέρας αισιοδοξίας
στις τάξεις της.  

Το 4-0 σίγουρα
δίνει μεγαλύτερες
διαστάσεις στην επι-

τυχία, αν πιάσου-
με όμως την ου-
σία, το σημαν-
τικότερο απ’
όλα είναι
ασφαλώς οι
τρεις βαθμοί

και το ψυχο-
λογικό κομ-
μάτι. Η
ο μ ά δ α
τ η ς
Λάρνα-
κ α ς

πήρε τα επιπλέον οφέλη που
πάντοτε προσφέρει μια νίκη
σε ντέρμπι, αποκτώντας ξανά
αυτοπεποίθηση και ήταν κάτι
που χρειαζόταν, μετά από το
αρνητικό ξεκίνημα στο πρω-
τάθλημα. 

Η ΑΕΚ άρχισε ιδανικά το
πολύ δύσκολο πρόγραμμα
του Οκτωβρίου, με μια νίκη
που την είχε πολύ μεγάλη
ανάγκη, χωρίς να φτάσει σε
πολύ ψηλά επίπεδα απόδοσης
–έχει κι αυτό το σημασία του. 

Πλέον, αυτή η
νίκη μπαίνει στην
άκρη, κρατώντας τα
οφέλη που της προσ-
δίδει και επικεντρώνει
το ενδιαφέρον και την
προσοχή της στην
αναμέτρηση της Πέμ-
πτης με τη Φενερμ-
παχτσέ στο «Σουκρού
Σαράτσογλου». Άλλη μία
τεράστια πρόκληση, ενδεχο-
μένως η μεγαλύτερη τη φετινή
σεζόν για ευνόητους λόγους… 

Ο Πονς πιθανόν να είναι έτοιμος με τη Φενέρ, καμία ανησυχία για Εγγλέζου. Θα φανεί προσεχώς
για Κάσας που όμως δεν υπολογίζεται όπως οι Ασάντε-Ρόμο, καθώς είναι εκτός λίστας.

Ο,ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ
ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ!

Η ΑΕΚ ΠΗΡΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΗΘΕΛΕ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΙΔΑΝΙΚΑ ΤΟ «ΒΑΡΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

Ο Νικόλας
κι ο Άνταμ… 

Αρκετοί ήταν οι
διακριθέντες από
πλευράς ΑΕΚ στο
ντέρμπι με την Ανόρ-
θωση, βάζουμε
ωστόσο στην κορυ-
φή δύο ποδοσφαιρι-
στές. Πρώτος απ’
όλους ο Νικόλας Εγ-
γλέζου, ο οποίος
ήταν πραγματικά
εξαιρετικός. 

Ο Κύπριος ποδο-
σφαιριστής, αγωνι-
ζόμενος ως αριστε-
ρό μπακ τα πήγε πε-
ρίφημα, καθώς κέρ-
δισε τις πλείστες μο-
νομαχίες κι έγινε
αλλαγή λόγω κούρα-
σης. Έδειξε τρομερό
πάθος και θέληση,
κερδίζοντας δικαίως
το ζεστό χειροκρό-
τημα του κόσμου. 

Τι να πει κανείς
για τον Άνταμ
Γκιούρτσο;  Πέτυχε
άλλη μία γκολάρα ο
Ούγγρος, ο οποίος
βρίσκεται σε φοβερή
αγωνιστική κατάστα-
ση, δείχνοντας ότι
είναι από τους παί-
κτες που πραγματικά
κάνουν τη διαφορά. 

Κοντά τους και ο
Νέναντ Τόμοβιτς, ο
οποίος επίσης έκανε
ένα πολύ καλό παι-
χνίδι στην άμυνα.

ΤΡΙΣΚΟΦΣΚΙ

Επιτέλους
γκολ…

Έσπασε το ρόδι
ο Ιβάν Τρισκόφσκι
κόντρα στην Ανόρ-
θωση, σκοράροντας
το πρώτο του γκολ
τη φετινή σεζόν από
το σημείο του πέ-
ναλτι. Μόλις ο διαι-
τητής υπέδειξε την
άσπρη βούλα, ο Άλ-
τμαν έδωσε το χέρι
στον Ιβάν, σαν να
του έλεγε… «να η
ευκαιρία»! Όντως,
δεν την άφησε να
πάει χαμένη και
άνοιξε λογαριασμό
για φέτος, έστω και
καθυστερημένα,
ενώ έδωσε συνέ-
χεια στην φοβε-
ρή του παράδο-
ση επί της
Ανόρθωσης,
πετυχαίνοντας
το 21ο γκολ
εναντίον της
με τη φανέ-
λα της
ΑΕΚ! 

H διαχειρίστρια αρχή
του «ΑΕΚ Αρένα», Ball-
town Holdings Ltd, εξέ-
δωσε ανακοίνωση σχε-
τικά μα τα όσα έγιναν
από μερίδα οπαδών της
Ανόρθωσης: 

«Καλούμε τις αστυ-
νομικές αρχές να προ-

βούν σε εις βάθος διε-
ρεύνηση των όσων έλα-
βαν χώρα, εντός και
εκτός γηπέδου, ευελπι-
στώντας ότι οι συμμετέ-
χοντες θα συλληφθούν
και οδηγηθούν άμεσα
ενώπιον της δικαιοσύ-
νης», σημειώνει αρχικά

και προσθέτει ότι θα απα-
γορεύσει την επ’ αόρι-
στον είσοδο στο γήπεδο
στα πρόσωπα που μετεί-
χαν στις πράξεις. Πρό-
σθεσε πως τα όσα έγιναν
αποτελεί κλασσική ευ-
καιρία εφαρμογής της
κάρτας φιλάθλου.

«Απαγόρευση επ’ αόριστον...»
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΣΤΗΝ «ΑΡΕΝΑ» 
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Σ
ημάδια βελτίωσης, σταθερό-
τητας και ομάδας που κυνη-
γάει τίτλους έδειξε η Ομόνοια
στο διπλό επί της Δόξας στην
Περιστερώνα.  

Ο Νιλ Λένον άφησε επιτέλους
στην άκρη την τριάδα στα στόπερ, και
για δεύτερο σερί ματς το «τριφύλλι»
κράτησε το μηδέν στην άμυνα, «κόλ-
λησε» δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο
και εκμεταλλεύθηκε τις απώλειες που
είχαν Απόλλωνας και Πάφος στο με-
ταξύ τους ντέρμπι. Με κανονικό επι-
θετικό στο ρόστερ όπως ο Ανσαριφάρντ
τα πράγματα μοιάζουν να είναι εντελώς
διαφορετικά. Ο Ιρανός επιθετικός αν
και δεν σκόραρε προχθές έκανε όμως
μπόλικη δουλειά. «Γεμίζει» την πε-

ριοχή, αποτελεί φόβητρο για τους αν-
τίπαλους αμυντικούς και η παρουσία
του ανοίγει τους χώρους και για τους
άλλους ποδοσφαιριστές. Με τη σειρά
του ο Λοΐζου… επέστρεψε! Τον είχε
μεγάλη ανάγκη η Ομόνοια, ειδικά στο
σχήμα με τους εξτρέμ, ο μικρός ται-
ριάζει ως γάντι σ’ αυτό που θέλει να
δείξει ο Νιλ Λένον. Ο 19χρονος άσος
πήρε πολλές πρωτοβουλίες απέναντι
στη Δόξα, έδειξε ιδιαίτερα κεφάτος
και αναμένεται ότι θα επιστρέψει στο
γνωστό του καλό επίπεδο. 

«Μπρούνο… Μπρούνο»
Ο Μπρούνο Φελίπε μπήκε ήδη

στις καρδίες του πράσινου λαού. Και
πως να μην ακούσει ρυθμικά το όνομα
του; Από την αρχή της σεζόν και τους
αγώνες με την Γάνδη αποτελεί τον
καλύτερο και πιο σταθερό ποδοσφαι-
ριστή του «τριφυλλιού». Σκοράρει,
μοιράζει, και τρέχει σαν τρελός, δί-
νοντας τα πάντα για όσα λεπτά αγω-
νίζεται. Το δικό του προχθεσινό γκολ
ήταν το τέταρτο στο φετινό πρωτά-
θλημα. 

Η Γιουνάιτεντ!
Και τώρα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει στο
«Ηλίας Πούλλος» αφού άρχισε ήδη η
προετοιμασία για τον αγώνα της Πέμ-
πτης απέναντι στους «κόκκινους διά-
βολους». Ο Λένον θα καταστρώσει το
πλάνο του, γνωρίζοντας πως η ομάδα
του χρειάζεται βαθμό ή βαθμούς για
να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι στον
όμιλο. Είναι δεδομένο όμως πως η
προσοχή πέφτει στο πρωτάθλημα και
γι’ αυτό θα θελήσει να ξεκουράσει
κάποιους ποδοσφαιριστές. Σ’ αυτό το
παιχνίδι δεν θα είναι διαθέσιμος ο
Μπασιρού, όπως και ο Κούσουλος,
ενώ ο Κασάμα ίσως να επιστρέψει.

Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΤΑΝ
ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΤΟΥ «ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ»
ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΜΠΑΣΙΡΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΜΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ. Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ, ΕΝΩ Ο
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
ΜΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗ
ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΗΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ, ΜΕ ΑΡΧΗ, ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ
ΠΑΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

«Θ
α τολμήσουμε να πούμε ότι, παρόλο που
ο Απόλλωνας στοχεύει μόνο στη νίκη,
ενδεχόμενο ισόπαλο αποτέλεσμα δεν
θα θεωρηθεί αποτυχία, διότι οι δυ-
σκολίες είναι αντικειμενικές και πρό-

κειται και για ομάδα η οποία στην παρούσα φάση μετράει
πολλές “πληγές” όσον αφορά στο θέμα διαθεσιμότητας
σημαντικών ποδοσφαιριστών, λόγω τραυματισμών». 

Κάπως έτσι βλέπαμε τα δεδομένα πριν από τον αγώνα
με την Πάφος FC στο Τσίρειο για την πέμπτη αγωνιστική, με
τον Απόλλωνα να «χάνει» τελευταία στιγμή τον βασικό του
τερματοφύλακα Αλεξάνταρ Γιοβάνοβιτς και τον «παρτενέρ»
του Βαλεντίν Ρομπέρζ στο κέντρο της άμυνας, Ματιέ Πεϊμπέρν,
ο οποίος είναι και εκ των κορυφαίων μέχρι στιγμής για την
ομάδα της Λεμεσού. Ο ένας έμεινε εκτός λόγω ίωσης κι ο άλλος
λόγω κτυπήματος στην προτελευταία προπόνηση. 

Μιλάμε για συνολικά όχι μία ή δύο, αλλά εννέα (!) απου-
σίες. Σκεφτείτε ότι η Πάφος FC για τέταρτο σερί ματς, είχε
την ίδια ενδεκάδα και δεν μετρούσε απόντες λόγω τραυ-
ματισμού. Και όμως… Απέναντι στην πιο φορμαρισμένη
και δυνατή ομάδα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα βάσει
απόδοσης, επιδόσεων και βαθμοθηρίας, και παρόλο που
έμεινε πίσω στο σκορ (για άλλο ένα παιχνίδι), ο Απόλλωνας
έβγαλε αντίδραση και έδειξε ότι είχε τις δυνάμεις για να
ανατρέψει ακόμη και το σκορ. Κάλλιο… ένας βαθμός, όμως,
και στο χέρι. Στο κάτω-κάτω, η Πάφος ήταν στην κορυφή με
το τέλος του αγώνα έχοντας ένδεκα πόντους, ωστόσο μην ξε-
χνάμε πως τόσους έχει και ο Απόλλωνας.

Η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου δεν ικανοποίησε
κανέναν στον Απόλλωνα και προβλημάτισε, με την Πάφος FC
να εκθέτει τις αδυναμίες της λεμεσιανής ομάδας με συνολική
εμφάνισή της και το γκολ που πέτυχε. Υπήρχαν κενά στην
ανασταλτική λειτουργία και αδυναμία στον δημιουργικό τομέα.
Ενδεικτικό ήταν το γεγονός ότι η πρώτη τελική φάση που κα-
τέγραψε ο Απόλλωνας στην αντίπαλη εστία, ήταν το γκολ της
ισοφάρισης, ενώ θα μπορούσαν οι Παφίτες προηγουμένως
με πιο καθαρό μυαλό να πετύχουν δύο γκολ. Από το 1-1 και
μετά είναι που ανέβηκε ο Απόλλωνας και διεκδίκησε τη νίκη.

Ο Νταβίδ Καταλά πάντως, εμφανίστηκε ικανοποιημένος
μετά το παιχνίδι διότι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν
πάλεψαν σε ικανοποιητικό βαθμό, τηρουμένων και των ανα-
λογιών. Ο Απόλλωνας «βγάζει» αδυναμίες, όμως η στόφα
του πρωταθλητή πραγματοποιεί την εμφάνισή της στα καίρια
σημεία. Δεν είναι τυχαίο πως οι μοναδικές αήττητες
ομάδες είναι ο Απόλλωνας και η Πάφος μέχρι στιγμής. Η
ομάδα της Λεμεσού έδειξε πως μπορεί και θα έχει ρόλο
πρωταγωνιστή ως το τέλος, εκεί όπου γίνεται ταμείο!

ΑΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙ ΚΑΤΙ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΟ Α’
ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΦΟΣ FC, ΑΛΛΑ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΙΣΟΦΑΡΙΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΝΤΑΒΙΔ ΚΑΤΑΛΑ,
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΔΙΟΤΙ ΟΙ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ ΠΑΛΕΨΑΝ ΣΕ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ

Υπό τις περιστάσεις, 
καλός και ο βαθμός…

ΠΑΙΚΤΕΣ

Ο Βα έδωσε 
διαπιστευτήρια 

Οι υποχρεώσεις είναι πολ-
λές, όμως, ο Απόλλωνας δια-
θέτει βάθος. Θετική εντύπωση
προκάλεσε η πολύ καλή από-
δοση του Φέλιξ Βα, ο οποίος
πέτυχε και το γκολ της ισοφά-
ρισης και γενικώς ήταν απει-
λητικός και βοηθούσε και
τους συμπαίκτες του με αλλη-
λοκαλύψεις, ενώ οι Γιόστεν
και Πινακάς δεν έδωσαν συ-
νέχεια από τη θετική εμφάνι-
σή τους απέναντι στη Νέα Σα-
λαμίνα. Οι κυανόλευκοι όταν
θα φτάσουν σε σημείο να μην
μετράνε σημαντικές απώλειες
λόγω τραυματισμών, θα μπο-
ρούν να διαχειριστούν την κα-
τάσταση ώσπου να τελειώσουν
οι υποχρεώσεις στο Europa
Conference League και να
έρθει η αφοσίωση στο πρωτά-
θλημα με τα κατάλληλα υλικά,
το οποία βρίσκονται εκτός
«οπλοστασίου».  Στα θετικά
καταγράφεται μεταξύ άλλων
κι η συνολική εμφάνιση του
Ρέθιο που ήταν σταθερός και
έδειξε ότι μπορεί να ανεβάσει
κι άλλες στροφές, ενώ ικανο-
ποίηση προκαλεί και η επι-
στροφή των Ζράντι - Χέντι
στην αγωνιστική δράση.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Το έκανε για 
τρίτο ματς 

Είναι το τρίτο σερί ματς
που ο Απόλλωνας έμεινε πίσω
στο σκορ και η αντίδραση, συν
η αποφυγή της ήττας, μόνο
διαπίστωση θετική προσφέρει.
Οι κυανόλευκοι έμειναν πίσω
στο σκορ με την Ομόνοια και
με ανατροπή πήραν τη νίκη,
ενώ η Νέα Σαλαμίνα και η Πά-
φος FC προηγήθηκαν σε βά-
ρος τους και στο τέλος η Λε-
μεσιανή ομάδα κατάφερε
βγάζοντας αντίδραση να…
σώσει την παρτίδα. Βέβαια,
καλό θα είναι να μην τούς γί-
νει συνήθεια και να αρχίσει να
επιβάλλεται και να σκοράρει
πρώτη η ομάδα της Λεμεσού,
ώστε να μην χρειάζεται να
«τρέχει» και στα υπόλοιπα
ματς για να προλάβει άσχημες
καταστάσεις. Ο Οκτώβριος θα
είναι ο πιο απαιτητικός μήνας
για τον Απόλλωνα και χρει-
άζεται η απαραίτητη νοοτρο-
πία του πρωταθλητή και σω-
στή διαχείριση.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 

Η
Ανόρθωση πήγε στο ντέρμπι
με την ΑΕΚ με τον προπο-
νητή της… τελειωμένο. Πώς
μπορεί αλλιώς να ερμηνευτεί
η παρουσία του Τσίσκο Μου-

νιόθ στην «Αρένα»; Είναι ξεκάθαρο
ότι ο Ισπανός αποτελεί την επιλογή
του Νεόφυτου Λάρκου για να αντι-
καταστήσει τον Ντάρκο Μίλανιτς εδώ
και μέρες.  

Το εύλογο ερώτημα βεβαίως είναι
γιατί δεν προχώρησε νωρίτερα στην
αντικατάστασή του αφού δεν τον πί-
στευε, ώστε ο νέος προπονητής, όποιος
και να ήταν αυτός, να είχε χρόνο κατά
την περίοδο διακοπής να δουλέψει
με την ομάδα… 

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Ανόρ-
θωση πάει σε αλλαγή προπονητή. Τα
πρώτα δείγματα γραφής επί Μίλανιτς
ήταν απογοητευτικά, τόσο από πλευράς
αποτελεσμάτων όσο-κυρίως-από
πλευράς εικόνας. 

Η ομάδα της Αμμοχώστου δεν
ήταν για τεσσάρα στην «Αρένα». Έβγα-
λε όμως ξανά τα γνωστά αγωνιστικά
προβλήματα. Βελτίωση καμία, παρά
το χρόνο που έδωσε η διακοπή κι
αυτό βαραίνει βεβαίως τον Ντάρκο
Μίλανιτς, ο οποίος θα διαβεί την πόρτα
της εξόδου για να αλλάξει κάτι. 

Θα μπορέσει να το αλλάξει ο Μου-
νιόθ; Ο 42χρονος Ισπανός προπονητής,

ο οποίος ήταν στην Ουέσκα από τον
Οκτώβριο του 2021 μέχρι τον περα-
σμένο Ιούνιο, έχοντας εργαστεί προ-
ηγουμένως σε Ντιναμό Τιφλίδας και
Γουότφορντ, δεδομένα θα έχει δύ-
σκολο έργο. Το πρόβλημα όμως για
την Ανόρθωση δεν ήταν μόνο ο Μί-
λανιτς. 

Είναι δυνατόν να πηγαίνει η ομάδα
σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι με
τελειωμένο τον προπονητή της; Ερώ-
τημα που απευθύνεται βεβαίως στο
Νεόφυτο Λάρκου, ο οποίος έχει την
ευθύνη της επιλογής του προπονητή,
αλλά και του ρόστερ. Η πίεση στον
αθλητικό διευθυντή της Ανόρθωσης
είναι ήδη αρκετά μεγάλη, καθώς όλες
ήταν δικές του επιλογές, με τη σύμ-
φωνη γνώμη φυσικά του Μίλανιτς. 

Μελανό σημείο του προχθεσινού
αγώνα δεν ήταν το 4-0, αλλά η ενέργεια
ορισμένων οπαδών της να σπάσουν
καρέκλες και να τις ρίξουν στο γήπεδο.
Η Ανόρθωση θα κληθεί να πληρώσει
τα σπασμένα, αν και βεβαίως, δεν
είναι (απλά) θέμα χρημάτων…

Ο ΟΥΑΡΝΤΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΡΕΙΣ
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ
ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΥΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ. ΛΟΓΙΚΑ ΘΑ
ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΕΝΠ
ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ…

ΤΟΝ ΕΙΧΕ ΕΤΟΙΜΟ
ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ…

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ ΤΣΙΣΚΟ ΜΟΥΝΙΟΘ ΣΤΗΝ
«ΑΡΕΝΑ» ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ Ο ΝΤΑΡΚΟ ΜΙΛΑΝΙΤΣ
ΗΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Μ
ε εύκολο, αλλά εμ-
φαντικό τρόπο, ο
Άρης επέστρεψε
στις νίκες αλλά και
την κορυφή του κυ-

πριακού πρωταθλήματος. 
Κέρδισε με 3-0 τον Ακρίτα Χλώ-
ρακας στο «Στέλιος Κυριακίδης»,
εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο την
ισοπαλία ανάμεσα σε Απόλλωνα
και Πάφο δίνοντας απαντήσεις
σ’ αυτούς που αμφισβήτησαν ότι
μπορεί να κυνηγήσει τον φετινό
τίτλο. Από τη στιγμή που ο Άρης
κατάφερε να προηγηθεί νωρίς
στο σκορ, τότε το έργο του απλο-
ποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο
Ακρίτας Χλώρακας θα έπρεπε
να επιτεθεί και έτσι θα άφηνε
κενούς χώρους στην άμυνα. Έτσι
και έγινε, αφού το δεύτερο γκολ
του Άρη ήρθε λίγο πριν την ανά-
παυλα έκανε ακόμη πιο εύκολα
τα πράγματα, με το νερό… να
μπαίνει στο αυλάκι για την «ελα-
φρά ταξιαρχία». Στην επανάληψη,
το τέμπο του αγώνα κύλησε πε-
ρίπου στο ίδιο επίπεδο. Ο Άρης

έδωσε την μπάλα στον Ακρίτα
Χλώρακας και κράτησε σχετικά
εύκολα το υπέρ του προβάδισμα
σημειώνοντας και τρίτο γκολ με
τον Γκομίς λίγο πριν το τέλος
του αγώνα.

Ο τρομερός Μπένγκστον
Ο φετινός Άρης έχει τρομερή
ποιότητα στο ρόστερ του, κάτι
που δίνει τη δυνατότητα στον
Σπιλέφσκι να βρίσκει εβδομα-
διαία διαφορετικούς πρωταγω-
νιστές. Αυτή τη φορά τέτοιος
ήταν ο Μπένγκστον, ο οποίος
παίρνει εύκολα τον τίτλο του πο-
λυτιμότερου, αφού με δύο προ-
σωπικά γκολ, έβαλε γερές βάσεις
για το τρίποντο.
Σημείο αναφοράς για τον Άρη
είναι και η άμυνα του. Ο Βανά
και οι αμυντικοί του πατούν γερά
στα πόδια τους και κράτησαν για
τρίτη φορά το μηδέν στην άμυνα.
Δέχθηκαν ένα γκολ από την ΑΕΛ
στην πρώτη αγωνιστική και δύο
από την Καρμιώτισσα. 
Με ΑΠΟΕΛ, Ολυμπιακό και Ακρί-
τα Χλώρακας οι ποδοσφαιριστές
του Σπιλέφσκι κατάφεραν να

κρατήσουν το clean sheet.

Η κορυφή!
Μία αγωνιστική ήταν αρκετή για
να αφήσει τον Άρη μακριά από
την κορυφή. Η ήττα από την Καρ-
μιώτισσα ξεπεράστηκε πλέον με
τον καλύτερο τρόπο, αφού η
«ελαφρά ταξιαρχία» επέστρεψε
άμεσα στα νικηφόρα αποτελέ-
σματα, εκμεταλλεύθηκε την ισο-
παλία ανάμεσα σε Πάφο και
Απόλλωνα στο Τσίρειο και έτσι
επέστρεψε στην κορυφή. Η επό-
μενη αγωνιστική βρίσκει την ομά-
δα του Σπιλέφσκι να φιλοξενεί
την ΑΕΚ στο Τσίρειο. 

Απογοήτευσε…
Σε σχεδόν κανένα σημείο του
παιχνιδιού ο Ακρίτας Χλώρακας
δεν μπορούσε να ακολουθήσει
τον ρυθμό του αγώνα. Η ομάδα
του Μπαντία δεν ήταν έτοιμη για
τον αγώνα με τον Άρη, και χρει-
άζεται να βελτιωθεί ενόψει της
συνέχειας. Μία μάχη χάθηκε,
αλλά τίποτα άλλο, με τον Μπαντία
και τους ποδοσφαιριστές να πε-
ριμένουν ήδη την επόμενη ανα-

μέτρηση, αυτήν με τον Ολυμπιακό
στη Λευκωσία για να δώσουν
απαντήσεις.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Σέχιτς,
Ντραμέ, Μπαλταζάρ, Καραγιάννης
(46′Φοριέλ), Άμπραχαμ (93’ Βά-
σου), Εράσο, Αραούχο, Βαράντα
(46′ Ελ Τζεμιλί), Δημοσθένους
(70′Αμπντουσαλάμοφ), Ραμίρες
(70′ Πικκής).
ΑΡΗΣ: Βανά Άλβες, Καζού, Μπο-
ακιέ, Μπένγκτσον (56′ Μαγιαμ-
πέλα), Μπράουν (46′ Στρούσκι),
Γκομίς, Μουσούντα, Μπρόρσον,
Σόκε (67’ Γιαμπλόνσκι), Μπαμπίκα
(68’ Ντζιαβέ), Κακόριν (46′ Σι-
κόρσκι).
ΣΚΟΡΕΡ: – / 11′, 33’ Μπένγκτσον,
79’ Γκομίς
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καραγιάννης, Φοριέλ
/ Κακόριν, Καζού, Σικόρσκι,
Μπένγκτσον, Ντζαβέ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Ο Κυριάκος Αθανα-
σίου είχε εύκολο παιχνίδι να δια-
χειριστεί. Στο πειθαρχικό κομμάτι
έβγαλε επτά φορές την κίτρινη
κάρτα από το τσεπάκι του. Δύο
για τον Ακρίτα Χλώρακας και
πέντε για τον Άρη.

ΕΜΦΑΝΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΞΑΝΑ… ΚΟΡΥΦΗ!

Ο ΑΡΗΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟΝ ΑΚΡΙΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ, ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ο Αλεξέι Σπιλέφσκι δεν... ζα-
λίζεται από την κορυφή! Ανά-
μεσα σε άλλα είπε ο προπο-
νητής του Άρη: «Είμαι πολύ
χαρούμενος για τη νίκη. Ήταν
σημαντική γιατί ο Ακρίτας εί-
ναι πολύ καλή ομάδα. Μας
νίκησε σε φιλικό το καλο-
καίρι. Ήταν δύσκολο παιχνίδι,
πάντα είναι μετά από διακοπή.
Κάναμε και διπλές προπο-
νήσεις, κάποιοι παίκτες ήταν

βαριοί. Κάποιοι άλλοι έπαιξαν
πρώτη φορά. Έχουμε δύο
δύσκολα παιχνίδια με ΑΕΚ
και Απόλλωνα και σε αυτά
θα φανεί πόσο καλοί και δυ-
νατοί είμαστε». Για την πρώτη
θέση: «Δεν σημαίνει κάτι. Εί-
ναι νωρίς. Είδαμε και στο
παιχνίδι με την Καρμιώτισσα,
που πήραμε ένα μάθημα και
ελπίζουμε να μας βοηθήσει
ώστε να μην έχουμε τέτοιες

εμφανίσεις στο μέλλον».

Μπαντία: «Τα λάθη...»
Ο Νταβίντ Μπαντία αναφέρ-
θηκε στα λάθη που έφεραν
την ήττα για τον Ακρίτα: «Συγ-
χαρητήρια στον Άρη για το
παιχνίδι που έκανε. Θέλαμε
να παίξουμε από πίσω, όμως
τα προσωπικά λάθη μας κό-
στισαν. Έχουν ψηλούς, δυ-
νατούς, φανταστικούς παίκτες

και όταν χάνεις τη μεσαία
γραμμή αυτό συμβαίνει».
Για το αν επηρέασε η απώλεια
του Μπεσάρτ: «Είναι μεγάλη
απώλεια όπως έφυγε στην
τελευταία ημέρα των μετα-
γραφών. 
Και οι αμυντικοί που έλειπαν
λόγω καρτών μας έλειψαν.
Όμως αυτό δεν είναι δικαιο-
λογία. Έχουμε και άλλους
καλούς παίκτες στο ρόστερ».

«Δεν σημαίνει τίποτα η πρωτιά...»
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ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ

Σ
ε ένα από τα χειρότερα
παιχνίδια που θα δούμε
στο φετινό πρωτάθλημα
από πλευράς θεάματος, το
«άγονο» 0-0 σφράγισε

μάλλον δίκαια τις προσπάθειες
των παικτών του ΑΠΟΕΛ και της
ΑΕΛ, σε αγώνα για την 5η αγωνι-
στική στο πρωτάθλημα.

Πριν τον αγώνα οι γαλαζοκί-
τρινοι της Λευκωσίας είχαν πάρει
τον τίτλο του φαβορί και όχι άδικα.
Η ΑΕΛ, έστω κι αν είχε νέο προ-
πονητή στον πάγκο της, κατέβηκε
στο ΓΣΠ με μόλις έναν βαθμό στα
προηγούμενα παιχνίδια της και σί-
γουρα με λίγες πιθανότητες για να
φύγει με τους τρεις βαθμούς. Ο
Τσεντομίρ Γιανέφσκι, όμως, πήρε
την ομάδα του με πλάνο στο ΓΣΠ
και του βγήκε. Οι γαλαζοκίτρινοι
της Λεμεσού γνώριζαν πως κανείς
δεν θα έβλεπε την όποια πιθανή
καλή απόδοση στο τέλος του παι-
χνιδιού αν δεν συνοδευόταν και
από βαθμολογικό όφελος. Ρεαλι-
στικά, ο ξεκάθαρος στόχος των
«λεόντων» (σ.σ. τον παραδέχθηκε
και στη συνέντευξη Τύπου ο προ-
πονητής της ΑΕΛ) ήταν η αποφυγή
της ήττας και τον πέτυχαν. Πήγαν
να πάρουν την ισοπαλία και με τον
τρόπο που το έκαναν, φάνηκε πως
μάλλον πήγαν για το... 0-0! Προ-
στάτεψαν τα μετόπισθεν, κράτησαν
γερά στην όποια πίεση του ΑΠΟΕΛ
-δεν ήταν και η πλέον ασφυκτική
που μπορούμε να θυμηθούμε- και
επέστρεψαν στη Λεμεσό με τον
έναν βαθμό. Και ναι μεν παραμένει
η ΑΕΛ χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα,
όμως έχοντας περάσει από μια δύ-
σκολη έδρα θα πάρει ψυχολογία
και αυτοπεποίθηση για να την ψάξει
σε έναν από τους επόμενους αγώ-
νες. Στο καθαρά αγωνιστικό κομ-
μάτι, οι γηπεδούχοι είχαν την κα-
τοχή και δημιούργησαν τις καλύ-
τερες στιγμές για να δούμε ένα
γκολ. Όμως είτε ήταν άστοχοι είτε
έπεφταν πάνω στον Μουριέλ. Από
την άλλη, η ΑΕΛ δεν είχε ούτε μία
τελική μέχρι το 78ο λεπτό (!), δείγμα
της φιλοσοφίας με την οποία κα-
τέβηκε στο γήπεδο. 

Στη συνέχεια όμως διεκδίκησε
τις πιθανότητές της στην αντεπίθεση
για να «κλέψει» τον αγώνα, ένεκα
των ρίσκων που αναμενόμενα πήρε
ο ΑΠΟΕΛ, χωρίς να τα καταφέρει.
Έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν
από έναν βαθμό και βλεπουν τα
επόμενα παιχνίδια τους, που είναι
για αμφότερες εντός έδρας. Για
τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας
κόντρα στη νεοφώτιστη Καρμιώτισσα
την ερχόμενη Παρασκευή (07/10)
κιόλας και για αυτούς της Λεμεσού
τέσσερα βράδια μετά, τη Δευτέρα
(10/10) κόντρα στην Ομόνοια.

Μετρημένες στα δάχτυλα...
Στο ποδόσφαιρο το πρώτο γκολ

είναι, λένε, το πιο σημαντικό. Αν
έρθει νωρίς, βλέπεις εντελώς άλλο
παιχνίδι από αυτό που τελικά είδες.
Ίσως αυτό να συνέβαινε αν σκόραραν
οι γηπεδούχοι στο 8’, με τον Μουριέλ
να λέει «όχι» στο πλασέ του Δώνη
και να κρατά το μηδέν. Στο υπόλοιπο
του α’ μέρους δεν είδαμε και κάτι
άλλο πολύ σπουδαίο, παρά μόνο
την ανούσια υπεροχή του ΑΠΟΕΛ.
Όπως και στην επανάληψη, όπου
φτάσαμε στο 71’ για να δούμε την
πρώτη πραγματική ευκαιρία, όταν
έφυγε μόνος ο Κβιλιτάια αλλά νι-

κήθηκε από τον Μουριέλ στο τετ-
α-τετ! Στο τελευταίο 20λεπτο κέρδισε
και η ΑΕΛ μέτρα στο γήπεδο και θα
μπορούσε πραγματικά να είχε «κλέ-
ψει» το παιχνίδι αν ρίσκαρε λίγο
περισσότερο. Προφανώς όμως επέ-
λεξαν να μην πάρουν μεγάλα ρίσκα,
ακόμα και όταν είχαν τους χώρους
για μια καλή αντεπίθεση, διασφα-
λίζοντας έτσι έναν πολύτιμο βαθμό...
ψυχολογίας!

ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Φεράρι,
Καρώ, Κρέσπο, Τσεπάκ (46' Σού-
σιτς), Σατσιάς (46' Εντονγκαλά),
Κονσταντίνοφ, Βιγιαφάνες (74'
Ντάλσιο), Μαρκίνιος (74' Eφραίμ),

Δώνης (64' Μπλούμ), Κβιλιτάια.
ΑΕΛ: Μουριέλ, Τεϊσέιρα, Μπιλο-

βάρ,Τσιμπόλα (88' Κοντινέλα), Ντζαλμά,
Φραντζής, Κάσα (85' Σάντος), Νταβόρ,
Μιραλλάς, Μακρής (46' Μπεραχίνο),
Τσέποβιτς (64' Μιλιντσεάνου).

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 27' Τσιμπόλα, 37'
Μακρής, 58' Τεϊσέιρα, 80' Nταβόρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Alessandro
Prodera (Ιταλία) δεν αντιμετώπισε
δύσκολες φάσες. Συνεργάστηκε
σωστά στο 23ο λεπτό με το VAR
Room, όταν ο ίδιος έδωσε πέναλτι
στην ΑΕΛ για ανατροπή του Καρώ
στον Κάσα, όμως το ακύρωσε λόγω
οφσάιντ που προηγήθηκε.

ΕΠΑΙΞΑΝ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΜΕ...
ΚΑΚΟ ΘΕΑΜΑ ΣΤΟ ΓΣΠ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΙΑ ΕΜΕΙΝΕ ΧΩΡΙΣ ΓΚΟΛ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΩΝ - 
ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Ο ΑΠΟΕΛ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ, ΚΡΑΤΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ Η ΑΕΛ

ΑΥΓΟΥΣΤΗ

«Ξεχάστε τα
παλιά χρόνια» 

Απογοητευμένος και χω-
ρίς... φωνή παρουσιάστηκε ο
Σωφρόνης Αυγουστή, λέγον-
τας μεταξύ άλλων: «Ο βαθμός
δεν μας ικανοποιεί. Αρχίσαμε
καλά, βρήκαμε μεγάλη ευκαι-
ρία. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος
θα είχε σκέψεις μόνο να
αμυνθεί και ένα γκολ μπο-
ρούσε να μας απελευθερώ-
σει. Προσπαθήσαμε να επιβά-
λουμε τον δικό μας ρυθμό,
παρότι ο αντίπαλος προσπα-
θούσε συνέχεια να τον στα-
ματάει. Έπρεπε να είμαστε
πιο γρήγοροι. Για ακόμη ένα
παιχνίδι εντός έδρας δεν νι-
κήσαμε και αυτό θα μας στοι-
χίσει. Είναι σοβαρό πρόβλημα
για την ομάδα».

Για την απουσία των Μάγ-
κλιτσα και Σαρφό: «Έπασχαν
από ίωση και οι δύο».

Για την αποτυχία να κερ-
δίζει στο ΓΣΠ: «Ξεχάστε τα
παλιά χρόνια, όλες οι ομάδες
είναι πολύ καλές. Χρειαζόμα-
στε περισσότερη δημιουργι-
κότητα. Αυτό που μας στοίχι-
σε είναι ότι δεν παίξαμε γρή-
γορα για να μην χάνουμε τον
ρυθμό μας».

ΓΙΑΝΕΦΣΚΙ

«Θέλαμε τη
νίκη, αλλά...» 

Ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι
εμφανίστηκε σαφώς πιο
ήρεμος και χαλαρός. Ανάμε-
σα σε άλλα είπε: «Ήταν ένα
παιχνίδι με έναν δύσκολο
αντίπαλο. Ήρθαμε με πλάνο.
Λόγω της κακής μας εκκίνη-
σης έπρεπε να πάρουμε
αποτέλεσμα. Είμαι ικανοποι-
ημένος με την προσπάθεια
των παικτών. Θέλαμε τη νίκη,
αλλά δεν κάναμε πολλές ευ-
καιρίες. Ο ΑΠΟΕΛ έκανε πε-
ρισσότερες. Δεν ήταν ένα τε-
χνικό παιχνίδι που απόλαυσε
ο κόσμος. Κάναμε ένα πολύ
μικρό βήμα μπροστά. Στόχος
μας στο τέλος της πρώτης
φάσης του πρωταθλήματος
είναι να είμαστε στην εξάδα!
Εύχομαι καλή επιτυχία στον
ΑΠΟΕΛ. 

Θέλω να ευχαριστήσω
τον κόσμο μας και ελπίζω ότι
δεν τους απογοητεύσαμε».
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Α’ Κατηγορία ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΦΟΣ

Η ομάδα
μεγαλώνει
Όταν ως Πάφος FC ταξι-
δεύεις για να αντιμετωπί-
σεις τον περσινό πρωτα-
θλητή και έχεις απαιτήσεις
νίκης τότε γνωρίζεις πως η
ομάδα μεγαλώνει. Ο
Μπεργκ έφτιαξε ένα σκλη-
ροτράχηλο σύνολο που θα
παίζει σε όλα τα γήπεδα για
τους τρεις βαθμούς. Και
στην πρώτη αγωνιστική με
τον ΑΠΟΕΛ, και προχθές με
τον Απόλλωνα, η Πάφος
έφυγε με ισοπαλία από
εκτός έδρας αγώνες, ωστό-
σο οι φίλαθλοι της έφυγαν
λίγο απογοητευμένοι από
το γήπεδο. Διότι γνωρίζουν
πως η ομάδα τους θα μπο-
ρούσε να είχε κερδίσει και
τους δύο αγώνες. Προηγή-
θηκε, κρατούσε τα ηνία και
μάλλον φοβήθηκε υπερβο-
λικά τον αντίπαλο. Όπως
και να έχει, ο Νορβηγός
έμεινε ικανοποιημένος στο
τέλος και η ομάδα του βλέ-
πει ήδη τον επόμενο αγώνα
με την ΕΝΠ στο «Στέλιος
Κυριακίδης». Στο μεταξύ, ο
Ζάιρο ντα Σίλβα βρήκε και
πάλι δίχτυα! Βρίσκεται στην
κορυφή του πίνακα των
σκόρερ με τέσσερα, όσα
δηλαδή έχει και ο Μπρούνο
Φελίπε της Ομόνοιας.

ΔΟΞΑ

Τους βλέπει
στα ίσα…
«Είμαι πολύ περήφανος για
τους ποδοσφαιριστές μου,
για το πάθος που έδειξαν.
Σημαίνει πολλά το ότι παί-
ζουμε ισάξια, ενάντια σε
μεγάλες ομάδες όπως λένε
τα στατιστικά. Θέλουμε να
συνεχίσουμε σε αυτό το
ρυθμό, θα παίζουμε πάντα
για τους τρεις βαθμούς»,
είπε ο Ρικάρντο Σέου άπο-
ψη την οποία συμμεριζό-
μαστε και εμείς. Άλλωστε
το γήπεδο είναι… καθρέ-
πτης με τη Δόξα να βλέπει
μέχρι στιγμής στα ίσα
όλους τους μεγάλους! Δεν
το έκανε μόνο με την Ομό-
νοια! Στα «μάτια» είδε και
την πρώτη αγωνιστική την
ΑΕΚ (πήρε ισοπαλία) και
τον Απόλλωνα αν και εν τέ-
λει ηττήθηκε με το «στενό»
1-0, αλλά και την ΑΕΛ την
οποία κέρδισε στο Τσίρειο
(2-1). Με τέτοια εικόνα, η
ομάδα της Κατωκοπιάς δεν
θα έχει τίποτα να φοβηθεί
στο παιχνίδι της διαβάθμι-
σης, αρκεί να συνεχίσει να
βελτιώνεται και να ανα-
πτύσσει το παιχνίδι της.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η δράση της
αγωνιστικής  
Με άλλα δύο ματς συνεχί-
στηκε η δράση στο πρωτά-
θλημα της Β’ κατηγορίας. Ο
Αχυρώνας Ονήσιλος πήρε
την πρώτη του νίκη κερδί-
ζοντας τον ΠΟ Ξυλοτύμπου
με 2-0, ενώ στο άλλο ματς
της ημέρας, η Αλκή Ορόκλι-
νης έφυγε με το διπλό κερ-
δίζοντας με 2-1 την Ολυμπία
Λυμπιών.

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εθνικός
Άχνας - Οθέλλος Αθηαίνου
2-3, Ομόνοια 29Μ - Ομό-
νοια Αραδίππου 0-2, Ανα-
γέννηση Δερύνειας - ΜΕΑΠ
0-1, ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα -
Αγία Νάπα 1-0, Ερμής Αρα-
δίππου - ΑΕΖ 2-1, Πέγεια -
ΠΑΕΕΚ 1-2, ΠΟ Αχυρώνας
Ονήσιλος - ΠΟ Ξυλοτύμπου
2-0, Ολυμπιάς Λυμπιών -
Αλκή Ορόκλινης 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώ-
νες): Ομόνοια Αραδίππου 9,
Οθέλλος Αθηαίνου 6, Ανα-
γέννηση Δερύνειας 6, Αγία
Νάπα 6, Ομόνοια 29ης Μαΐ-
ου 6, Εθνικός Άχνας 6, Ερ-
μής Αραδίππου 6, ΜΕΑΠ
Πέρα Χωρίου Νήσου 6, ,
Αλκή Ορόκλινη 3, Αχυρώ-
νας Ονήσιλος 3, ΑΕΖ Ζακα-
κίου 3, Ολυμπιάς Λυμπιών
3, Πέγεια 3, ΕΝΥ Διγενής
Ύψωνα 3, ΠΑΕΕΚ 3, Ξυλο-
τύμπου 0.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηρακλής
Γερολάκκου - ΕΝΑΔ Πόλης
Χρυσοχούς 2-1, ΑΕΠ Πολε-
μιδιών – Διγενής Μόρφου
3-1, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου –
Έληας Λυθροδόντα 2-0, ΘΟΪ
Λακατάμιας – Εθνικός Λα-
τσιών 1-1, ΑΣΙΛ Λύσης -
ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς 2-0, ΠΟ
Ορμήδειας – Κούρης Ερή-
μης 0-1, Χαλκάνωρας –
Εθνικός Άσσιας 0-1.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΣΤΟΚ: ΑΕΚ Κο-
ράκου - Κόρνος 0-2, Ομό-
νοια Ψευδά - Α.Ο. Αυγόρου
1-0, Ορφέας Λευκωσίας -
Α.Ε. Τρούλλων 3-1, Κέδρος
Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας
- Γεροσκήπου 1-0, Δόξα
Παλαιομετόχου - Άτλας
Αγλαντζιάς 2-0, Αναγέννηση
Λυθροδόντα - Φοίνικας
Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς
2-1, Θύελλα Αγίου Θεοδώ-
ρου Λάρνακας - Ανόρθωση
Μουτταγιάκας 2-4.
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ: Ομόνοια Λευ-
κωσίας - Pafos Geroskipou
FC 6-0, Καρμιώτισσα Χρυ-
σομηλιά - Λευκοθέα Λα-
τσιών 2-8, Apollon Ladies –
Άρης 5-2.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Καρμιώτισσα και Ολυμπιακός ανα-
μετρούνται απόψε (19:00, Cablenet)
στο «Αμμόχωστος» και ψάχνουν το
τρίποντο της νίκης.
Η ομάδα από τα Πολεμίδια πλέον με
το ηθικό στα ύψη έπειτα από το
«μπαμ» της περασμένης αγωνιστικής
απέναντι στον Άρη, ψάχνει να κολλήσει
δεύτερο τρίποντο στη σειρά και να
πάρει αέρα ενόψει της συνέχειας. Ο
Αλεξάντερ Κάτσκεβιτς είχε τον χρόνο
να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές
του, καθώς ανέλαβε την ομάδα έπειτα
από τη νίκη επί του Άρη και έτσι θα
θελήσει να δει κάποια στοιχεία που
δουλεύθηκαν τις προηγούμενες μέρες
στις προπονήσεις. Ο νέος τεχνικός
της Καρμιώτισσας έβαλε κομμάτια
της δικής του φιλοσοφίας και ελπίζει
οι ποδοσφαιριστές να έχουν αφομοι-
ώσει αυτά που ζητάει στον αγωνιστικό

χώρο. Στο αγωνιστικό κομμάτι, αμ-
φίβολος κρίνεται ο Τζανακάκης, πα-
ρόλο που ανέβασε ρυθμό στις προ-
πονήσεις, ίσως να μην είναι σε θέση
για να αγωνιστεί.

Θα… «καίγεται»
Τελευταίος και καταϊδρωμένος ο Ολυμ-
πιακός μέχρι στιγμής που στο πρω-
τάθλημα μαζί με την ΑΕΛ είναι οι μο-
ναδικές ομάδες που δεν έχουν γευθεί

το νέκταρ της επιτυχίας. Ο Πετράκης
έβαλε πολύ δουλειά κατά τη διάρκεια
της διακοπής και ευελπιστεί ότι θα
δει αποτελέσματα. Οι «τακτακαλάδες»
θα είναι εμφανώς ενισχυμένοι, αφού
πρόσθεσαν Κορόμα και Σλόγκαρ από
τον Άρη, ενώ ίσως να δούμε για πρώτη
φορά στην αποστολή και τον Σάσα
Μάρκοβτις. Ο Κα συνεχίζει πρόγραμμα
αποθεραπείας, ενώ ο Χαραλάμπους
παραμένει εκτός.

Ακροβατώντας σε ένα σχοινί…
Η ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΑΠΟΨΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΗ

ΕΝΠ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΞΙΦΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΨΕ 
ΣΤΟ «ΤΑΣΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ» ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

Ματς έξι βαθμών!

Δ
ύο ομάδες που
έχουν παρόμοι-
ους στόχους ανα-
μετρώνται απόψε
στο Παραλίμνι. 

Η ΕΝΠ φιλοξενεί τη
Νέα Σαλαμίνα (19:00, Cy-
tavision), σε ένα παιχνίδι
που μπορεί να χαρακτηρι-
στεί ως έξι βαθμών. Αμφό-
τερες, θα παλέψουν για την
παραμονή τους στην κατη-
γορία, οπόταν ενδεχόμενη
νίκη της μίας ή της άλλη
ομάδας μετράει διπλά! Αν
και ακόμη είναι νωρίς,
ωστόσο κάθε βαθμός με-
τράει και ίσως στο τέλος

να είναι και καθοριστικός
για μια θέση στην Α´ κατη-
γορία. 

Η βελτίωση…
Ο Μαρίνος Σατσιάς δού-

λεψε πολύ κατά τη διάρκεια
της παραμονής και αναμένει
να δει βελτίωση από τους
ποδοσφαιριστές του. Οι δύο
συνεχόμενες ήττες από Δόξα
και Ομόνοια έφεραν απο-
γοήτευση στο στρατόπεδο
των βυσσινί και περιμένουν
πως η ομάδα τους απέναντι
στη Νέα Σαλαμίνα θα εμφα-
νίσει εντελώς διαφορετικό
πρόσωπο. Ο κόσμος θα δώσει

και πάλι δυναμικό παρών
δείχνοντας πως στηρίζει την
ομάδα σε κάθε της παιχνίδι.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο
Φερνάντες επέστρεψε στις
προπονήσεις, όπως και ο
Χριστοφή στη διάθεση του
Κύπριου τεχνικού.

Σύνθημα «νίκης»
Η εικόνα της Νέας Σα-

λαμίνας στις πρώτες αγωνι-
στικές έχει γεμίσει με αι-
σιοδοξία τον κόσμο των ερυ-
θρολεύκων, οι οποίοι περι-
μένουν ανάλογη συνέχεια.
Γι’ αυτό και ετοιμάζονται για
δευτεριάτικη εκδρομή στο

Παραλίμνι. Ο Σάββας Πουρ-
σαϊτίδης δεν παρασύρεται
και θέλει νίκη στο Παραλίμνι.
Σ’ αυτή τη προσπάθεια, θα
έχει σύμμαχο τον κόσμο της.
Στη διάθεση τους έχουν 1600
εισιτήρια, αλλά σύμφωνα με
δηλώσεις του εκπρόσωπου
Τύπου των ερυθρόλευκων
δεν θα τα εξαντλήσουν. Ανα-
μένεται όμως πως θα έχουν
μια πολύ καλή παρουσία από
πλευράς κόσμου. Στο αγω-
νιστικό κομμάτι, εκτός θα εί-
ναι ο Ντιακιτέ λόγω κόκκινης
κάρτας. Ο Ντάτκοβιτς παρα-
μένει αμφίβολος, ενώ δια-
θέσιμος ο Κατσικάς.
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
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ΚΟΑ βράβευσε την Βούλα
Πατουλίδου με αφορμή
τη συμπλήρωση 30 χρό-
νων από την κατάκτηση
του χρυσού μεταλλίου

στους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Βαρκελώνης το 1992, κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης με θέμα
«Ο ηγετικός ρόλος των γυναικών
στον αθλητισμό, προβλήματα και
προκλήσεις» στο πλαίσιο της Ευ-
ρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Στην εκδήλωση που έγινε στην
Δημοσιογραφική Εστία στη Λευ-
κωσία παρευρέθηκαν ο Υπουργός
Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου,
ο Υφυπουργός Αθλητισμού της Ελ-
λάδας Λευτέρης Αυγενάκης και
πλήθος αθλητικών φορέων του τό-
που. Από πλευράς ΚΟΑ ήταν πα-
ρόντες ο πρόεδρος Ανδρέας Μι-
χαηλίδης, ο αντιπρόεδρος Κωστά-
κης Κουκκουλλής, τα μέλη του ΔΣ
ΚΟΑ Κάλλη Χατζηιωσήφ, Έλενα
Παπακώστα, Χρίστος Νεοφύτου,
Ανδρόνικος Ανδρονίκου, καθώς και
η γενική διευθύντρια του οργανι-
σμού Μαίρη Χαραλάμπους Παπα-
μιλτιάδη.  Την εκδήλωση διοργά-
νωσαν οι Επιτροπές του ΚΟΑ «Ισό-
τητα των Φύλων» και «Ακαδημία
Αθλητισμού» όπου προεδρεύουν
τα μέλη του ΔΣ ΚΟΑ Κάλλη Χατζη-
ιωσήφ και Έλενα Παπακώστα αν-
τίστοιχα. Την παρουσίαση ανέλαβε
η κα. Χατζηιωσήφ, η οποία τόνισε
ότι μολονότι οι γυναίκες είναι ο
μισός πληθυσμός στον πλανήτη,
είναι λίγες αυτές που βρίσκονται
σε ηγετικές θέσεις, ειδικά σε αθλη-
τικό επίπεδο. 

Η Βούλα Πατουλίδου, το τιμώ-
μενο πρόσωπο της βραδιάς, κα-
θήλωσε το κοινό με την ομιλία της.
Η νυν αντιπεριφερειάρχης Θεσσα-
λονίκης μεταξύ άλλων σημείωσε:
«Ο ηγέτης είναι αρσενικού γένους,
αλλά η ηγεσία είναι θηλυκού γέ-
νους. Γιατί πρέπει να συζητάμε για
τον ηγετικό ρόλο της γυναίκας;
Γιατί πρέπει, αφού προφανώς δεν
τα έχουμε καταφέρει. Έκλεψα το
«έκρηξη ψυχής» και το τηρώ κα-
θημερινά. Έχετε μπροστά σας το
απόλυτο λάθος του αθλητισμού. Τι
μου έλεγαν όλοι; «είσαι κοντή,
είσαι χοντρή, είσαι μεγάλη», ενώ
ήθελα να ακούσω προσπάθησε.
Δεν τα παράτησα. Το 1988 στους
Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ
περάσαμε τα όρια έξι γυναίκες
στον στίβο και δεν ήθελαν να μας
στείλουν. Ευτυχώς υπήρχε η ΔΟΕ
και δεν μπορούσαν να μας απο-
κλείσουν». Ο πρόεδρος του ΚΟΑ
Ανδρέας Μιχαηλίδης τόνισε στον
χαιρετισμό του: «Πιστεύουμε με
όλη μας την καρδιά στην γυναίκα
ηγέτη στον αθλητισμό. Επιτρέψτε
μου όμως μια ιδιαίτερη μνεία στην
αγαπημένη μας Βούλα Πατουλίδου.
Συστάσεις δεν χρειάζονται ασφαλώς
για το τιμώμενο πρόσωπο της βρα-

διάς, άλλωστε το 1992 μάς ανάγκασε
όλους και εδώ στην Κύπρο να πα-
νηγυρίζουμε σαν μικρά παιδιά τον
θρίαμβό της με την κατάκτηση του
χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες της Βαρκελώνης».

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού της
Ελλάδας Λευτέρης Αυγενάκης επι-
σήμανε: «Στέκομαι στην τιμή που
κάνετε στην Βούλα Πατουλίδου. Η
Βούλα με το ήθος, το πάθος και
την επιμονή της αποτέλεσε και
αποτελεί και σήμερα πηγή έμπνευ-
σης για τους αθλητές. Εμείς στην
Ελλάδα τολμήσαμε και γυρίσαμε
το παιχνίδι και με νομοθετικές ρυθ-
μίσεις ενισχύσαμε την προώθηση
των γυναικών σε ηγετικές θέσεις
των αθλητικών φορέων. Και αυτά
έδωσαν φωνή στις αθλήτριές μας
κι έγινε εκείνο το ντόμινο πριν από

ενάμιση χρόνο με το ελληνικό κί-
νημα #metoo που βοήθησε να γί-
νουν μεγάλα βήματα στο θέμα της
κακοποίησης των αθλητριών». 

Ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρο-
μος Προδρόμου στάθηκε στο επι-
τυχημένο θέμα που επιλέχθηκε
από τον ΚΟΑ για τον ηγετικό ρόλο
των γυναικών στον αθλητισμό. «Ο
αθλητισμός είναι σύμφυτος με
ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου
και την κοινωνία, άρα προκύπτει
ότι θα έπρεπε να εφαρμόζεται και
στον αθλητισμό η ισότητα ανάμεσα
σε όλους τους ανθρώπους, άρα
και ανάμεσα στους άντρες και τις
γυναίκες. Έχουν γίνει βήματα,
αλλά θα πρέπει να γίνουν κι άλλα.
Έχουμε μαζί μας τη Βούλα Πα-
τουλίδου, ένα όνομα, μία μεγάλη
ιστορία», είπε και τόνισε την ανάγ-

κη να δημιουργηθεί Υφυπουργείο
Αθλητισμού. 

Στο δεύτερο μέρος της εκδή-
λωσης έγινε συζήτηση με συντο-
νίστρια την Κάλλη Χατζηιωσήφ, με
τη συμμετοχή της Βούλας Πατου-
λίδου, της αθλήτριας Ελένης Αρ-
τυματά και της αθλητικογράφου
Άντρης Κασάπη. Η Ελένη Αρτυματά
είπε μεταξύ άλλων: «Εγώ δεν άκου-
σα είσαι κοντή, δεν μπορείς, όπως
είπε η Βούλα. Το μεγαλύτερο πρό-
βλημα που είχα να αντιμετωπίσω
ήταν σχόλια τύπου: Όταν θα θες
να κάνεις οικογένεια, δεν θα μπο-
ρείς». Τέλος, η Άντρη Κασάπη στά-
θηκε στον χαμηλό αριθμό γυναικών
σε καίριες θέσεις στην αθλητική
δημοσιογραφία και στην κάλυψη
των σημαντικών αθλητικών γεγο-
νότων.

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΙ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ο ΚΟΑ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ

NBA

«Θα ήθελα να 
εξαφανιστώ»

Την επιθυμία να... εξα-
φανιστεί μετά το τέλος της
καριέρας του και να πάει
κάπου που δεν θα τον ξέ-
ρουν εξέφρασε ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο. Σε δηλώ-
σεις που έκανε για τα σχέ-
διά του αφού αποχωρήσει
από την ενεργό δράση, ο
σούπερ σταρ των Μιλγουόκι
Μπακς τόνισε ότι θέλει να
γίνει σαν τον παλαίμαχο άσο
των Σαν Αντόνιο Σπερς, Τιμ
Ντάνκαν, ο οποίος δεν κάνει
συχνές εμφανίσεις.

«Όταν αποσυρθώ, θέλω
να εξαφανιστώ. Θέλω να
πάω κάπου όπου δεν θα με
γνωρίζουν. Όταν είχα πάει
στη Σουηδία πριν δύο χρό-
νια, κανένας δεν με γνώρι-
ζε. Είχα κάνει ένα βίντεο
στο YouTube και φώναζα:
«Κανένας δεν με ξέρει εδώ,
ζήτω». Κι ο κόσμος γύριζε
και με κοιτούσε και έλεγε:
"Ποιός διάολο είναι αυτός;".
Περπατούσα στο δρόμο,
έτρωγα hot dog, καθόμουν
και δεν με γνώριζαν, κανέ-
νας δεν ασχολούνταν μαζί
μου. Θέλω να γίνω σαν τον
Τιμ Ντάνκαν. Πού διάολο εί-
ναι ο Τιμ Ντάνκαν; Βλέπεις
όλους τους παλιούς μεγά-
λους παίκτες, τον Τζόρνταν,
τον Μάτζικ, που έχουν απο-
συρθεί, αλλά ο κόσμος συ-
νεχίζει να τους ακολουθεί.
Δεν νομίζω ότι μπορώ να το
κάνω αυτό. Εγώ θέλω να
παίξω το μπάσκετ μου και
μετά να με ξεχάσετε. Να μη
μιλάτε για μένα, να με αφή-
σετε ήσυχο» τόνισε χαμογε-
λώντας ο «Greek Freak».

CHARITY IDOLS
Οι δημοπρασίες
της εβδομάδας

Συνεχίζονται οι φιλαν-
θρωπικές δημοπρασίες της
σεζόν 2022/23 όπου για
δεύτερη εβδομάδα στηρί-
ζουμε τον μικρό Κυριάκο
Σπάο από το Λιοπέτρι, που
μαζί με τους γονείς του,
βρίσκεται εκ νέου στη Γερ-
μανία για εξειδικευμένες
θεραπείες. Συλλεκτικό κά-
δρο με την υπογραφή Πανα-
γιώτη Γιαννάκη, φορεμένη
φανέλα Νικόλα Ιωάννου
(Εθνική Κύπρου 2021), προ-
οριζόμενη φανέλα Ανδρέα
Χρυσοστόμου (Ανόρθωση
2022/23), φορεμένη φανέλα
Franz Brorsson (Άρης
2021/22), φορεμένη φανέλα
Χρίστος Γαβριηλίδης (Ομό-
νοια 29ης 2021/22). Συλλε-
κτική φανέλα Σάρας Παπα-
δοπούλου πρέσβειρας
Charity Idols. Μπορείτε να
τις διεκδικήσετε στη διαδι-
κτυακή πλατφόρμα
www.charityidols.com!
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ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Νίκες για
φαβορί 

Sabbianco Ανόρθωση
και Παρνασσός Στροβόλου
μπήκαν με νίκη στο 40ο
Παγκύπριο Πρωτάθλημα
ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάν-
τμπολ, κερδίζοντας Κέντρο
Νεότητας Αγίων Τριμιθιάς
και ΘΟΪ Αυγόρου, αντίστοι-
χα. Στο «Σωτήρειο» αθλητι-
κό κέντρο η ομάδα του
Μάριου Ευσταθιάδη προ-
ηγήθηκε 15-7 στο ημίχρονο
για να κλείσει τον αγώνα
στο 33-17 απέναντι στο
αξιόμαχο σύνολο των
Αγίων Τριμιθιάς που επέ-
στρεψε στην Α’ Κατηγορία.
Στην Τεχνική Σχολή Αυγό-
ρου ο Παρνασσός κέρδισε
με 17-35 έχοντας προηγη-
θεί 5-18 στο ημίχρονο. 

Το Σάββατο (01/10) με
το δεξί είχαν μπει Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο και
ΑΠΟΕΛ. Στην Πάφο ο
ΑΠΟΕΛ επικράτησε του
Προοδευτικού με 31-18.

Στον πρώτο χρονικά
αγώνα του νέου πρωταθλή-
ματος ο οποίος έγινε στον
Στρόβολο το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο κέρδισε 38-
16 την γηπεδουχο Ένωση
Νέων Αγίας Βαρβάρας.

FORMULA 1

Ήταν σειρά
του Πέρες! 

Ο Σέρχιο Πέρες ανα-
δείχτηκε νικητής του γκραν
πρι της Φόρμουλα Ένα στη
Σινγκαπούρη. Ο Μεξικανός
οδηγός της Red Bull πέρα-
σε πρώτος τη γραμμή του
φίνις, αφήνοντας στη δεύ-
τερη θέση τον Μονεγάσκο
Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari
που εκκίνησε από την pole
position και στην 3η θέση
τον Ισπανό Κάρλος Σάινθ
επίσης με Ferrari. Ο Πέρες
έβαλε τέλος στις πέντε
σερί νίκες του Μαξ Φερ-
στάπεν με Red Bull στα τε-
λευταία ισάριθμα γκραν
πρι, αν και ο Ολλανδός συ-
νεχίζει να προηγείται στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο
Φερστάπεν, o οποίος κατέ-
λαβε την 7η θέση, έχασε
έτσι την ευκαιρία να
«σφραγίσει» από χθες και
τον φετινό τίτλο. Χρειαζό-
ταν να πάρει τη νίκη, αλλά
και 22β. περισσότερους
από τον Λεκλέρ. Δεν είχε
καλό αγώνα η Μερσέντες
με τον Λούις Χάμιλτον να
μένει στην 9η θέση και τον
Ράσελ στην 14η.

ΡΟΒΑΝΠΕΡΑ

Ο νεαρότερος
πρωταθλητής! 

Ο Κάλε Ροβάνπερα εί-
ναι από χθες ο νεώτερος
κάτοχος του τίτλου στην
Ιστορία του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Ράλι
(WRC). Ο οδηγός της Toy-
ota πανηγύρισε τη νίκη
(σ.σ. την έκτη για φέτος)
στο Ράλι της Νέας Ζηλαν-
δίας, και στέφθηκε παγκό-
σμιος πρωταθλητής για
πρώτη φορά στην καριέρα
του. Μάλιστα, ο νεαρός
Φινλανδός, «διέλυσε» το
ρεκόρ για τον νεώτερο
παγκόσμιο πρωταθλητή, το
οποίο κατείχε από το 1995
ο αείμνηστος Κόλιν Μα-
κΡέι που είχε κατακτήσει
τον τίτλο σε ηλικία 27 ετών
και 89 ημερών. Την τριάδα
του βάθρου συμπλήρωσαν
ο Γάλλος «ομόσταυλός»
του, Σεμπαστιάν Οζιέ, και ο
-μέχρι χθες πλησιέστερος
«διώκτης» του Φινλανδού-
Οτ Τάνακ με Hyundai. Μετά
το αποτέλεσμα αυτό, ο Ρο-
βάνπερα «άνοιξε» το προ-
βάδισμά του σε σχέση με
τον Εσθονό στους 64 βαθ-
μούς, διαφορά που δεν κα-
λύπτεται στους δύο αγώνες
που απομένουν έως το τέ-
λος της χρονιάς.

MOTO GP

Νικητής ο
Ολιβέιρα 

Το GP Ταϊλάνδης ήταν
ένας αγώνας που έφτασε
πολύ κοντά στο να μην ξε-
κινήσει λόγω καιρού αλλά
τελικά μάς έδωσε έναν
πολύ ωραίο αγώνα, τον
οποίο κέρδισε ο Μιγκέλ
Ολιβέιρα της ΚΤΜ. Ο Πορ-
τογάλος είναι σπεσιαλίστας
στις δύσκολες συνθήκες
που αντιμετώπισαν οι ανα-
βάτες στην Μπουριράμ και
ανέβηκε στο πρώτο σκαλί
του βάθρου για δεύτερη
φορά φέτος. Η εργοστα-
σιακή ομάδα της Ducati
συμπλήρωσε τις άλλες δύο
θέσεις του βάθρου, με τον
Τζακ Μίλερ στη 2η και τον
Πέκο Μπανάια στην 3η
θέση. Ο Φάμπιο Κουαρα-
ραρό της Yamaha τερμάτι-
σε στη 17η θέση.

Μ
ετά από έναν ανταγωνι-
στικό αγώνα η Αναγέν-
νηση Γερμασόγειας κέρ-
δισε με 66-56 την ΑΕΛ
και πήρε τον τίτλο του

Σούπερ Καπ Γυναικών 2022-23. 
Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ανα-
γέννηση σηκώνει την κούπα στον
συγκεκριμένο θεσμό και έρχεται να
προστεθεί στο περσινό νταμπλ που
κατέκτησε. Η ΑΕΛ βρέθηκε μπροστά
στο 4' με 12 (2-14) πόντους μετά το
λέι απ από την Όρλοβιτς, με την
Αναγέννηση Γερμασόγειας με σερί
οκτώ πόντων να μειώνει στους τέσ-
σερις (10-14) μισό λεπτό πριν από το
τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Η

περίοδος έκλεισε με καλάθι από την
Όρλοβιτς (10-16). Στο 17´με το λέι
απ από την Γεωργίου η ΑΕΛ άνοιξε
την ψαλίδα του σκορ στους 16 πόν-
τους (17-33), ενώ διψήφιος αριθμός
χώριζε τις δύο ομάδες και στο τέλος
του πρώτου ημιχρόνου (24-34). Στα
μισά της τρίτης περιόδου η Αναγέν-
νηση έκανε την ανατροπή και στο
25' έκανε το 40-39 με το δίποντο
της Θεοδοσίου. Η ΑΕΛ κατάφερε να
βρίσκεται μπροστά στο σκορ με την
ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου,
με το τελευταίο καλάθι να πετυχαίνει
η Μαυρουδή (46-50) στο 29'. Το παι-
χνίδι έγινε ακόμη πιο συναρπαστικό
στο τέταρτο δεκάλεπτο. Στο 38' το

λέι απ της Όρλοβιτς έφερε το ισόπαλο
56-56. Το τελευταίο δίλεπτο ανήκε
στο συγκρότημα της Γερμασόγειας
που με σερί δέκα πόντων πήρε το
ροζ φύλλο με τελικό σκορ 66-56.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-16,  24-34, 46-
50, 66-56
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Μιχάλκο 35 (1), Ν.
Κοντού 2, Τσενακλίεβα 17, Ελευθε-
ριάδου, Θεοδοσίου 6, Πανάιντε, Πα-
παδοπούλου 3 (1), Παυλίδου, Σοφο-
κλέους, Κ. Κοντού 3 (1).
ΑΕΛ: Παπαδούρη 2, Όρλοβιτς 21 (1),
Μαυρουδή 4, Λέιντελ 14 (1), Οικονο-
μίδου 8, Γεωργίου 7, Στυλιανίδη, Αν-
τωνίου, Παπαλλά, Μιχαήλ, Φτερουδή.

Αφεντικό ξανά
η Αναγέννηση!

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑ

Ο Ολυμπιακός ήταν
ο μεγάλος νικητής
στον τελικό του Super
Cup μπάσκετ στην Ελ-
λάδα, καθώς επικρά-
τησε του Παναθηναϊ-
κού με 67-52. 

Συνέχισε έτσι τόσο
το νικηφόρο σερί με τον

«αιώνιο» αντίπαλο όσο
και τη συλλογή τίτλων
μετά και την κατάκτηση
του περσινού πρωτα-
θλήματος. 

Το παιχνίδι ήταν αν-
ταγωνιστικό για ένα ημί-
χρονο, αλλά ένα σερί
στην 3η περίοδο για την

ομάδα του Γιώργου
Μπαρτζώκα, με το οποίο
η διαφορά έφτασε και
στο +11, στάθηκε αρκετό
για να κρίνει το ντέρμπι.
Οι ερυθρόλευκοι μπό-
ρεσαν να διαχειριστούν
το παιχνίδι και να μην
κινδυνεύσουν. Ο Μου-

σταφά Φάλ (12 πόντοι,
5 ασίστ, 5 ριμπάουντ)
ήταν πρωταγωνιστής,
ενώ ο Αλέξανδρος Βε-
ζένκοβ είχε 12 πόντους
και 11 ριμπάουντ. Οι
πράσινοι ήταν πολύ
άστοχοι, με μόλις 17/50
εντός παιδιάς.

Από εκεί που σταμάτησε!
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ SUPER CUP ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ



Η... αλλιώτικη Serie A!
ΝΑΠΟΛΙ, ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΛΑΤΣΙΟ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΔΥΝΑΤΕΣ - ΧΑΜΗΛΑ ΙΝΤΕΡ, ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

Τη θλίψη του για την τραγωδία με τον
θάνατο 174 ανθρώπων σε γήπεδο στην
Ινδονησία εξέφρασε ο πρόεδρος της FIFA,
Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο επικεφαλής της παγ-
κόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας κά-
νει σε δήλωσή του λόγο για «μαύρη
ημέρα για όλους όσοι ασχολούνται με το
ποδόσφαιρο» και για «τραγωδία πέρα
από κάθε κατανόηση». Η δήλωση του Ιν-
φαντίνο: «Οι φίλοι του ποδοσφαίρου παγ-
κοσμίως βρισκόμαστε σε κατάσταση σοκ
μετά τα τραγικά συμβάντα στην Ινδονησία,
στο τέλος του αγώνα ανάμεσα στην Αρέμα
και την Περσεμπάγια Σουραμπάγια. Είναι
μια μαύρη ημέρα για όλους όσοι ασχο-
λούνται με το ποδόσφαιρο και μια τρα-
γωδία πέρα από κάθε κατανόηση. Εκ-
φράζω τα θερμότερα συλλυπητήριά μου
στις οικογένειες και τους φίλους των θυ-
μάτων που έχασαν τη ζωή τους μετά το
τραγικό συμβάν. Μαζί με τη FIFA και την
παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, όλες
οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι
με τα θύματα και αυτούς που έχουν τραυ-
ματιστεί».
• Λεπτομέρειες για την τραγωδία στις
σελίδες της «Αλήθειας».

Δ
ιαφορετικοί είναι οι
πρωταγωνιστές φέ-
τος στην Ιταλία. Την
τρίτη διαδοχική νίκη
της στη Serie A πήρε

χθες η Λάτσιο. 
Οι «μπιανκοτσελέστι» συνέτρι-
ψαν 4-0 τη Σπέτσια και πλη-
σίασαν στο -3 τις Νάπολι και
Αταλάντα. Σε κατήφορο χωρίς...
φρένα συνεχίζει η ιστορική Σαμ-
πντόρια, η οποία όχι μόνο δεν
πέτυχε την πρώτη νίκη της στη
σεζόν απέναντι στη νεοφώτιστη
Μόντζα, αλλά διασύρθηκε κιό-
λας μέσα στο «Λουίτζι Φεράρις»

με 3-0 και παραμένει βυθισμένη
στην τελευταία θέση! Οι νεο-
φώτιστοι πανηγύρισαν τη δεύ-
τερη σερί νίκη τους, μετά από
εκείνη επί της Γιουβέντους πριν
τη διακοπή. Επιστρέφοντας στις
πρώτες θέσεις, η Μίλαν δείχνει
συνεπής στη μάχη διατήρησης
του τίτλου της, επικρατώντας
της Έμπολι με 3-1 εκτός έδρας
και βρίσκεται και αυτή στο -3
από Νάπολι και Αταλάντα. Η
τελευταία κέρδισε με 1-0 τη
Φιορεντίνα και είναι στην κο-
ρυφή! Αντίθετα, χαμηλά έχει
μείνει η Ίντερ, αφού η πρωτα-

θλήτρια του 2021 απέχει οκτώ
βαθμούς από την κορυφή, ενώ
πίσω για την ώρα είναι και η
Γιουβέντους.
• Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα
προχώρησε με νίκη 1-0 στην
έδρα της Μαγιόρκα, ενώ η Ρεάλ
αγωνιζόταν αργά χθες βράδυ.
Στη Γαλλία η Παρί κέρδισε με
2-1 τη Νις και παραμένει στην
κορυφή. Εντυπωσιάζει η Λοριάν,
που νίκησε επίσης με 2-1 τη
Λιλ και μετράει 22 βαθμούς σε
εννιά αγώνες!
• Ενημέρωση για την Premier
League στη σελίδα 16.

Πένθος για όλο
το ποδόσφαιρο

ΙΝΦΑΝΤΙΝΟ

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.
1      ΑΡΣΕΝΑΛ                  8         7-0-1       20-8       21
2     ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ.         8         6-2-0       29-9      20
3     ΤΟΤΕΝΑΜ                  8         5-2-1       19-10      17
4     ΜΠΡΑΪΤΟΝ                 7         4-2-1       14-8       14
5     ΤΣΕΛΣΙ                      7         4-1-2       10-10      13
6     ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.          7         4-0-3       11-14      12
7     ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ                8         2-5-1       12-8       11
8     ΦΟΥΛΑΜ                   8         3-2-3      13-15      11
9     ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ               7         2-4-1       18-9       10
10    ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ         8         2-4-2      15-12      10
11    ΕΒΕΡΤΟΝ                  8         2-4-2        7-7        10
12    ΛΙΝΤΣ                        7         2-3-2      10-10       9
13    ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ            8         2-3-3       6-19       9
14    ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ              8         2-2-4       6-10       8
15    ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ              8         2-1-5        5-9        7
16    ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ         8         2-1-5       8-13       7
17    ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ         7         1-3-3        8-11        6
18    ΓΟΥΛΒΣ                     8         1-3-4        3-9        6
19    ΝΟΤΙΓΧΑΜ Φ.             7          1-1-5        6-17        4
20   ΛΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ               7         0-1-6      10-22       1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΣΕΝΑΛ - ΤΟΤΕΝΑΜ 3-1

ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ - ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 0-0

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΤΣΕΛΣΙ 1-2

ΦΟΥΛΑΜ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1-4

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ - ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3-3

ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ - ΕΒΕΡΤΟΝ 1-2

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ - ΓΟΥΛΒΣ 2-0

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ. - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 6-3

ΛΙΝΤΣ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΓΓΛΙΑ

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.
1      ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ         7         6-1-0        19-1       19
2     ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ        6         6-0-0       17-6       18
3     ΜΠΙΛΜΠΑΟ               7          5-1-1        16-4       16
4     ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ            7         5-0-2       10-5       15
5     ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ.             7         4-1-2       12-6       13
6     ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ        7         4-1-2       12-11      13
7     ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ                7         3-3-1       10-2       12
8     ΟΣΑΣΟΥΝΑ                6         4-0-2        7-5       12
9     ΒΑΛΕΝΘΙΑ                 7         3-1-3       12-7       10
10    ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ             7         3-1-3       9-13       10
11    ΜΑΓΙΟΡΚΑ                 7         2-2-3        6-8        8
12    ΧΙΡΟΝΑ                     7         2-1-4       10-12       7
13    ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ               6         2-1-3        7-8        7
14    ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ              7         2-1-4       6-13       7
15    ΧΕΤΑΦΕ                     7         2-1-4       8-15       7
16    ΕΣΠΑΝΙΟΛ                 7         1-2-4       9-14       5
17    ΣΕΒΙΛΛΗ                   7         1-2-4       7-13       5
18    ΑΛΜΕΡΙΑ                   7          1-1-5        4-11        4
19    ΚΑΝΤΙΘ                     7          1-1-5        1-14        4
20   ΕΛΤΣΕ                       6         0-1-5       2-16        1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΑΛΜΕΡΙΑ 4-0

ΚΑΝΤΙΘ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 0-0

ΧΕΤΑΦΕ - ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2-3

ΣΕΒΙΛΛΗ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 0-2

ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 0-1

ΕΣΠΑΝΙΟΛ - ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2-2

ΘΕΛΤΑ ΒΙΓΚΟ - ΡΕΑΛ ΜΠΕΤΙΣ 1-0

ΧΙΡΟΝΑ - ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3-5

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΟΣΑΣΟΥΝΑ ΧΘΕΣ

03/10        22:00   ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ - ΕΛΤΣΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΝΑΠΟΛΙ - ΤΟΡΙΝΟ 3-1

ΙΝΤΕΡ - ΡΟΜΑ      1-2

ΕΜΠΟΛΙ - ΜΙΛΑΝ  1-3

ΛΑΤΣΙΟ - ΣΠΕΤΣΙΑ 4-0

ΛΕΤΣΕ - ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ 1-1

ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ - ΜΟΝΤΖΑ 0-3

ΣΑΣΟΥΟΛΟ - ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 5-0

ΑΤΑΛΑΝΤΑ - ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1-0

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΧΘΕΣ

03/10        21:45    ΒΕΡΟΝΑ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.
1      ΝΑΠΟΛΙ                     8         6-2-0       18-6       20
2     ΑΤΑΛΑΝΤΑ                 8         6-2-0       12-3       20
3     ΛΑΤΣΙΟ                      8         5-2-1       17-5       17
4     ΜΙΛΑΝ                      8         5-2-1       16-9       17
5     ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ                7          5-1-1        15-7       16
6     ΡΟΜΑ                       8         5-1-2       10-8       16
7     ΣΑΣΟΥΟΛΟ                8         3-3-2       10-8       12
8     ΙΝΤΕΡ                        8         4-0-4      14-13      12
9     ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ            7         2-4-1        9-5       10
10    ΤΟΡΙΝΟ                     8         3-1-4       7-10       10
11    ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ              8         2-3-3        7-7        9
12    ΣΠΕΤΣΙΑ                    8         2-2-4       7-15       8
13    ΛΕΤΣΕ                       8         1-4-3        7-9        7
14    ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ           8         1-4-3       10-13       7
15    ΕΜΠΟΛΙ                     8         1-4-3       7-10        7
16    ΜΟΝΤΖΑ                    8         2-1-5       7-14        7
17    ΜΠΟΛΟΝΙΑ                7         1-3-3       7-10       6
18    ΕΛΛΑΣ ΒΕΡΟΝΑ         7         1-2-4       6-13       5
19    ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ              8         0-3-5       6-15       3
20   ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ            8         0-2-6       4-16       2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. - ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 4-0

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. - ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. 2-0

ΚΟΛΩΝΙΑ - ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3-2

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΑΪΝΤΖ 2-1

RB ΛΕΙΨΙΑΣ - ΜΠΟΧΟΥΜ 4-0

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 3-2

ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. - ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 5-1

ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 1-1

ΣΑΛΚΕ - ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2-3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.
1      ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛ.         8         5-2-1       15-6       17
2     ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ          8         5-2-1       12-6       17
3     ΜΠΑΓΕΡΝ Μ.             8         4-3-1       23-6       15
4     ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ            8         5-0-3       11-10      15
5     ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ              8         4-2-2       13-8       14
6     ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.            8         4-2-2      16-13      14
7     ΚΟΛΩΝΙΑ                   8         3-4-1       14-10      13
8     ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ.             8         3-3-2      18-13      12
9     ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ            8         3-3-2       11-10      12
10    RB ΛΕΙΨΙΑΣ               8         3-2-3      13-12      11
11    ΜΑΪΝΤΖ                     8         3-2-3       8-12       11
12    ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ      8         4-0-4       8-12       9
13    ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ       8         2-2-4       8-14       8
14    ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛ.           8         1-4-3       8-10       7
15    ΣΑΛΚΕ                       8         1-3-4       10-17       6
16    ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ           8         0-5-3       9-13       5
17    ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ          8         1-2-5       9-16       5
18    ΜΠΟΧΟΥΜ                 8         0-1-7       5-23       1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΑΝΖΕ - ΜΑΡΣΕΪΓ   0-3

ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ - ΡΕΝ 1-3

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΝΙΣ 2-1

ΛΟΡΙΑΝ - ΛΙΛ        2-1

ΑΖΑΞΙΟ - ΚΛΕΡΜΟΝ 1-3

ΟΣΕΡ - ΜΠΡΕΣΤ    1-1

ΤΟΥΛΟΥΖ - ΜΟΝΠΕΛΙΕ 4-2

ΤΡΟΥΑ - ΡΕΜΣ      2-2

ΜΟΝΑΚΟ - ΝΑΝΤ  4-1

ΛΑΝΣ - ΛΙΟΝ         ΧΘΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.
1      ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ     9         8-1-0       28-5      25
2     ΜΑΡΣΕΪΓ                   9         7-2-0       19-5       23
3     ΛΟΡΙΑΝ                     9          7-1-1       19-13      22
4     ΛΑΝΣ                        8         5-3-0       16-7       18
5     ΜΟΝΑΚΟ                   9         5-2-2      17-13      17
6     ΡΕΝ                          9         4-3-2       17-9       15
7     ΛΙΟΝ                         8         4-1-3       16-10      13
8     ΛΙΛ                            9         4-1-4       17-18      13
9     ΚΛΕΡΜΟΝ                 9         4-1-4       12-14      13
10    ΜΟΝΠΕΛΙΕ                9         4-0-5      21-19      12
11    ΤΟΥΛΟΥΖ                    9         3-2-4      13-15      11
12    ΤΡΟΥΑ                       9         3-2-4      16-18      11
13    ΝΙΣ                           9         2-2-5       6-11        8
14    ΟΣΕΡ                         9         2-2-5       9-20       8
15    ΑΝΖΕ                         9         2-2-5       9-21       8
16    ΝΑΝΤ                        9         1-4-4       9-15       7
17    ΡΕΜΣ                        9         1-4-4       12-19       7
18    ΜΠΡΕΣΤ                    9         1-3-5       9-19       6
19    ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ            9         0-5-4       7-12       5
20   ΑΖΑΞΙΟ                      9          1-1-7        5-14       4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ
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Και τώρα... άντε πιάστε τον!
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ «6 ΣΤΑ 6» ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ
ΚΑΙ ΑΠΕΧΕΙ ΕΠΤΑ ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Μ
ε δεύτερη ανατρο-
πή σε ισάριθμα
ντέρμπι ο Παναθη-
ναϊκός έμεινε ολο-
μόναχος και σε

απόσταση επτά βαθμών στην
κορυφή, με αποτέλεσμα...
τίτλου στην Τούμπα κόντρα
στον ΠΑΟΚ (1-2)! 
Καλύτερα πάτησε στο ξεκί-
νημα ο Παναθηναϊκός. Στο
12ο λεπτό ο Τσέριν έβγαλε
εκπληκτική πάσα στον Αϊτόρ,
ο οποίος σούταρε με το αρι-
στερό στην αριστερή γωνία
του Κοτάρσκι, με τον τελευταίο
να βγάζει σε κόρνερ. Πέντε
λεπτά αργότερα, ο Ολιβέιρα

προειδοποίησε με κεφαλιά
από σέντρα του Λύρατζη. Η
επόμενη φάση δεν πήγε...
στράφι για τον φορ του ΠΑΟΚ,
ο οποίος βγήκε απέναντι από
τον Μπρινιόλι και πλάσαρε
εύστοχα για το 1-0 των ασπρό-
μαυρων, με την μπάλα στο
ξεκίνημα της φάσης να περνά
κάτω από τα πόδια του Σέν-
κεφελντ. Στο 32’ ο Νάρεϊ δο-
κίμασε το πόδι του, με τον
Μπρινιόλι να πέφτει και να
σβήνει τον κίνδυνο. Ο Κούρτιτς
έπιασε κεφαλιά στο 45ο λεπτό
δίχως στόχο.
Με τον καλύτερο τρόπο επέ-
στρεψε για το β’ μέρος ο Πα-

ναθηναϊκός. Ο Ρούμπεν έβγα-
λε μόνο τον Αϊτόρ με τον Κο-
τάρσκι, ο Ισπανός πέρασε τον
γκολκίπερ του ΠΑΟΚ και πλά-
σαρε στην άδεια εστία για το
1-1 του «τριφυλλιού» στο 51’.
Ο Σπόραρ κέρδισε πέναλτι στο
72’, με τον Βάινμπεργκερ να
σφυρίζει την εσχάτη των ποι-
νών έπειτα από εξέταση στο
VAR για γροθιά του Κοτάρσκι.
Ο Αϊτόρ υπέγραψε την ανα-
τροπή με το έβδομο γκολ στη
σεζόν για το 2-1. Και ενώ όλα
έδειχναν... τέλος, ο Γιάννης
Κωνσταντέλιας ανατράπηκε
από τον Μάγκνουσον στο 90'.
Ο Βάινμπεργκερ έδειξε αρχικά

πέναλτι, αλλά έπειτα από πα-
ρέμβαση του VAR, πήρε πίσω
την απόφασή του. 
ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Λύρατζης
(86' Κωνσταντέλιας), Ίνγκασον,
Νάσμπεργκ, Βιεϊρίνια (77' Τσα-
ούσης), Ντάντας (76' Ελ Καν-
τουρί), Κούρτιτς (86' Γκορν-
τετζιάνι), Νάρεϊ, Ντάγκλας
Αουγκούστο, Α. Ζίβκοβιτς, Ολι-
βέιρα (57' Μπίσεσβαρ).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ: Μπρινιόλι,
Σάντσες, Σένκεφελντ, Μάγ-
κνουσον, Χουάνκαρ, Ρούμπεν,
Κουρμπέλης, Τσέριν, Αϊτόρ
(90'+5' Σάρλια), Μπερνάρ (90'
Γκάνεα), Σπόραρ (85' Ιωαννί-
δης).

Με πρωταγωνιστή και σκόρερ
τον Σεντρίκ Μπακαμπού, ο
Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τον
Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκά-
κης», στην επιστροφή του Μί-
τσελ στον πάγκο των Πειραι-
ωτών μετά από επτά χρόνια. Ο
νεοαποκτηθείς επιθετικός ήταν
για πρώτη φορά στο βασικό
σχήμα και πέτυχε και τα δύο
γκολ, στις καθυστερήσεις του
ημιχρόνου με πέναλτι (νωρίτερα
είχε χάσει πέναλτι ο Ελ Αραμπί)
και στο 68´ με σουτ. Ο Μαρ-
σέλο, που συμπεριλήφθηκε για
πρώτη φορά στην αποστολή,
έμεινε στον πάγκο (όπως και
ο Πασχαλάκης), παρά τη... λαϊκή
απαίτηση για να μπει στο παι-
χνίδι έστω στα τελευταία δευ-
τερόλεπτα, ενώ αντίθετα την
παρθενική του εμφάνιση με
τα ερυθρόλευκα έκανε ο Σα-
μασέκου. Ο Μίτσελ επέλεξε
στο ντεμπούτο του το σύστημα

4-4-2, με τους Ελ Αραμπί και
Μπακαμπού ως επιθετικό δί-
δυμο. Η έκπληξη ήταν η χρη-
σιμοποίηση του Βρουσάι ως
δεξιού χαφ, με τον Μπιέλ να
μένει στον πάγκο, ενώ τη θέση
του τραυματία Βατσλίκ στην
εστία πήρε ο Τζολάκης.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης,
Βρσάλικο, Εμβιλά, Ελ Αραμπί
(46´ Βαλμπουενά), Παπαστα-
θόπουλος, Βρουσάι (63´ Αγκ.
Καμαρά), Μασούρας (62´ Γκ.
Ροντρίγκες), Ιν-Μπέομ Χουάνγκ
(90´ Σαμασέκου), Ρέαμπτσουκ,
Σισέ, Μπακαμπού (72´ Αμπ.
Καμαρά).
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Γιαννιώτης, Ντε
Μποκ, Κιβρακίδης, Χατζηισαϊ-
ας, Σουάρεθ (81´ Μαυρομμά-
της), Γκονζάλες, Κουέν, Φριν-
τζόνσον (82´ Τζαβίδας), Ρομ-
πάιγ, Ροτάριου (70´ Μουνίθ),
Κιάρτανσον.

Ντεμπούτο Μίτσελ,
σόου Μπακαμπού!

Ο ΙΣΠΑΝΟΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΠΕΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΛΑΜΙΑ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-0
(61’ Μποακίε)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΦΗ 2-0
(19’ Τιλίκα, 44’ Γκαρντάβσκι)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2-0
(45’ πέν., 68’ Μπακαμπού)
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ - ΑΡΗΣ 2-0
(26’ Ντέλετιτς, 30’ πέν. Μπαριέντος)
ΠΑΟΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-2
(18’ Ολιβέιρα - 51’, 73’ πέν. Αϊτόρ)

03/10      18:00   ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
03/10      20:00  ΑΕΚ - ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (6η αγωνιστική)

                                                  Αγ.           Ν-Ι-Η            Γκ.            Β.
1.     ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ        6         6-0-0       11-2       18
2.    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            6         3-2-1        9-4        11
3.    ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ               6         3-2-1        9-5        11
4.    ΠΑΟΚ                        6         3-2-1        6-4        11
5.    ΑΡΗΣ Θ.                     6         3-1-2        8-6       10
6.    ΑΕΚ                          5         3-0-2        8-3        9
7.    ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ              6         2-2-2        9-7        8
8.    ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ          5         2-1-2        6-6        7
9.    ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.           6         1-4-1        6-6        7
10.   ΛΑΜΙΑ                       6         1-3-2        2-5        6
11.   ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ           5         1-1-3        3-9        4
12.   ΟΦΗ                          6         1-1-4        4-10       4
13.   ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ           6         0-2-4        2-8        2
14.   ΙΩΝΙΚΟΣ                    5         0-1-4       2-10        1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πραγματοποιώντας εξαιρετική
εμφάνιση, επιθετικά στο πρώτο
μέρος και αμυντικά στο δεύ-
τερο, ο Βόλος επικράτησε με
2-0 του Άρη στο Πανθεσσα-
λικό. Ντέλετιτς (26') και Μπα-
ριέντος (30' πέναλτι) πέτυχαν
τα γκολ για την ομάδα του
Κώστα Μπράτσου, που έπαιξε
από το 55' με παίκτη λιγότερο
λόγω αποβολής του Νικολάι
Άλχο αλλά δεν έχασε ποτέ
την ψυχραιμία της και κράτησε
το καθαρό της προβάδισμα!

ΒΟΛΟΣ: Κλέιμαν, Άλχο, Σιέλης,
Εσκοβάλ, Ουές, Μπαριέντος,
Τσοκάνης, Φερνάντες, Μεσκί-
δα (64' Ματίγια), Ντέλετιτς
(70' Πίρινεν), Οζέγκοβιτς (86'
Κούτσιας).
ΑΡΗΣ: Κουέστα, Εμπακατά,
Φαμπιάνο, Πίρσμαν (46' Εν-
κουλού), Μαζικού, Νταμπό
(68' Γκρέι), Παπέ Σεΐκ (46'
Ματέο Γκαρσία), Μαντσίνι,
Μανού Γκαρθία, Ιτούρμπε (79'
Καμάτσο), Πάλμα (74' Ζερ-
βινιό). 

Κέρδισε με δέκα ο Βόλος!

Τα αγωνιστικά... εγκαίνια!

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΝΙΚΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ

ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ ΣΤΗΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΟΠΑΠ ΑΡΕΝΑ» ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ

Με σχεδόν 5,000 οπαδούς της
στις εξέδρες πραγματοποίησε
χθες η ΑΕΚ την πρώτη της προ-
πόνηση στην «OPAP Arena»
ενόψει των αγωνιστικών... εγ-
καινίων του νέου γηπέδου από-
ψε (20:00) κόντρα στον Ιωνικό.
Οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα
πήραν γεύση από τον αγωνιστικό
χώρο του γηπέδου, υπό την απο-
θέωση των φιλάθλων που πήραν
το «ok» για να μπουν στην «Αγιά
Σοφιά». Κατά την άφιξη της κι-

τρινόμαυρης αποστολής επι-
κράτης πανικός, με τους οπα-
δούς της ΑΕΚ να φωνάζουν
συνθήματα και ανάβουν καπνο-
γόνα. Ο διοικητικός ηγέτης της
ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσανίδης,
έδωσε το παρών για την πρώτη
προπόνηση. Ο ισχυρός άνδρας
της Ένωσης πήγε στη Νέα Φι-
λαδέλφεια και είδε τα πάντα
από τη σουίτα του. Πλέον όλοι
εύχονται εκκίνηση με το... δεξί
στη νέα εποχή για την Ένωση.

ΑΣΤΕΡΑΣ

«Δάγκωσε»
τον ΟΦΗ!
Μετά από τέσσερις ισοπαλίες
και μία ήττα, ο Αστέρας Τρί-
πολης πανηγύρισε το πρώτο
του τρίποντο στη φετινή Su-
per League, επικρατώντας 2-
0 του ΟΦΗ στο «Θ. Κολοκο-
τρώνης». Ο Τιλίκα στο 19’ και
ο Γκαρντάβσκι στο 44’ ήταν οι
σκόρερ του αγώνα, το αποτέ-
λεσμα του οποίου ανέβασε
την ομάδα της Αρκαδίας
στους επτά βαθμούς, αφή-
νοντας τους Κρήτες στους
τέσσερις.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Παπαδόπουλος,
Καστάνο, Τζουκάνοβιτς,
Γκαρσία, Άλβαρες, Ιγκλέσιας
(75’ Βαλιέντε), Ντομίνγκεθ
(46’ Στάνκο), Τιλίκα, Γκαρν-
τάβσκι (65’ Κρεσπί), Μπαρτό-
λο (74’ Μπερτόλιο, 87’ Ριέρα),
Μπαράλες.
ΟΦΗ: Στέφενς, Λάρσον, Ντι-
ουσέ (62’ Στάικος), Γκερέρο,
Ντικό (57’ Μπουζούκης),
Ντουσμισάι (46’ Μπιφούμα),
Διαμαντής, Βούρος, Περέα,
Μεγιάδο (46’ Τοράλ), Μπαλο-
γιάννης (73’ Θοράρινσον).
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Π
αίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαι-
ρο η Μάντσεστερ Σίτι διέσυρε
τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με
6-3 στο «Etihad» σε αναμέτρη-
ση για την 9η αγωνιστική της

Premier League. 
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις

στο 8ο λεπτό, όταν ο Μπερνάρντο Σίλβα
έκανε το γύρισμα και ο αμαρκάριστος Φόν-
τεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντε
Χέα. Η Σίτι ήταν εμφανώς ανώτερη και συ-
νέχισε να πιέζει ασταμάτητα. Στο 34´, μετά
από εκτέλεση κόρνερ ο Χάαλαντ πήρε την
κεφαλιά, με τον Μαλάσια να διώχνει μέσα
από την τελική γραμμή και τους πρωτα-
θλητές Αγγλίας να φτάνουν στο 2-0! Τρία
λεπτά μετά (37´) ο Γκρίλις κατέβασε και
πάσαρε στον Ντε Μπρόινε, ο οποίος έβγαλε
φοβερή σέντρα από δεξιά και ο Χάαλαντ
με προβολή στο δεύτερο δοκάρι ανέβασε
τον δείκτη του σκορ σε 3-0, πετυχαίνοντας
το 13ο φετινό του γκολ στην Premier
League. Ο Χάαλαντ έτσι έγινε ο πρώτος

παίκτης που φτάνει τα 13 γκολ στις πρώτες
10 εμφανίσεις του στη μεγάλη κατηγορία
της Αγγλίας. Και το έχει κάνει σε μόλις
οκτώ αγώνες! Οι γηπεδούχοι ήταν αστα-
μάτητοι και στο 44´, σε μια αντεπίθεση...
σεμιναρίου, ο Χάαλαντ γύρισε στον Φόντεν,
ο οποίος με προβολή έγραψε το 4-0!

Ξύπνησε, αλλά ήταν αργά...
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα συ-

νέχισε να έχει τον έλεγχο και στην αρχή
του δευτέρου μέρους, όμως η Γιουνάιτεντ
ήταν αυτή που σκόραρε πρώτη και άρχισε
να δείχνει ότι... ξυπνάει. Ήταν στο 56´,
όταν ο Άντονι νίκησε με φοβερό αριστερό
σουτ εκτός περιοχής τον Έντερσον, στο
καλύτερο γκολ της βραδιάς. Στο 64´ ο
ασταμάτητος Χάαλαντ σημείωσε το τρίτο
προσωπικό του γκολ, όταν από ασίστ του
Γκόμεζ και στο ύψος της περιοχής, έστειλε
την μπάλα στα δίχτυα του Ντε Χέα (5-1). Ο
22χρονος έγινε αυτόματα ο πρώτος παίκτης
στην ιστορία της Premier League με τρία
χατ-τρικ σε τρία διαδοχικά εντός έδρας
ματς! Οι «πολίτες» όμως δεν είχαν πει την
τελευταία τους... κουβέντα και στο 73´
ήταν σειρά του Φόντεν να ολοκληρώσει
το χατ-τρικ του μετά από όμορφη κάθετη
του Χάαλαντ, διαμορφώνοντας το 6-1. Το
μόνο που κατάφερε η Γιουνάιτεντ ήταν να
μειώσει σε 6-3 με τα δύο τέρματα του
Μαρσιάλ στο 84’ και στο 90’ (πέναλτι).

Αριθμοί... για την ιστορία!
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί

μόλις την τρίτη ομάδα τα τελευταία 30
χρόνια που βλέπει δύο παίκτες να σκο-
ράρουν από ένα χατ-τρικ εναντίον της, με
τις δύο προηγούμενες να είναι η Άρσεναλ
το 2002-03 απέναντι στη Σαουθάμπτον
(6-1, χατ-τρικ οι Πιρές και Πέναντ) και η
Λέστερ το 2019-20, πάλι κόντρα στους
«άγιους» στο φημισμένο 9-0 εκτός έδρας
(Βάρντι, Πέρεθ). Το εντυπωσιακό της υπό-
θεσης είναι το ότι έμελλε να... τριτώσει
στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, που ποτέ
στο παρελθόν δεν είχε δώσει εννιά γκολ
συνολικά! Όσον για το αν υπάρχει ματς
με δύο χατ-τρικ από διαφορετικές ομάδες;
Μόλις ένα, το 2007, ανάμεσα στη Γουίγκαν
και τη Μπλάκμπερν (5-3), με τους Σάντα
Κρουζ και Μάρκους Μπεντ αντίστοιχα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κριστιάνο Ρο-
νάλντο είδε και αυτό το παιχνίδι από τον
πάγκο...

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 22 ΕΤΩΝ ΚΑΙ
73 ΗΜΕΡΩΝ Ο ΕΡΛΙΝΓΚ
ΧΑΑΛΑΝΤ ΕΓΙΝΕ Ο
ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΥ
ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΣΤΟ
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΤΟΥ ΣΕ
ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΟΥ
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΜΕΤΑ ΤΟΝ
ΜΑΡΙΟ ΜΠΑΛΟΤΕΛΙ ΤΟΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2021 (21
ΕΤΩΝ ΚΑΙ 72 ΗΜΕΡΩΝ)

ΜΑ ΠΟΙΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΙ...
ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΛΟΓΑ!

Η ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΙΣΣΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΜΕ 6-3
ΜΕ ΤΑ ΧΑΤ-ΤΡΙΚ ΤΩΝ ΧΑΑΛΑΝΤ ΚΑΙ ΦΟΝΤΕΝ - ΑΔΙΑΝΟΗΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΟΛΙΤΕΣ», ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ Ο ΡΟΝΑΛΝΤΟ


