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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ «ΤΡΙΦΥΛΛΙ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ - ΟΥΚΡΑΝΟΣ ΦΟΡ ΔΑΝΕΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙ-ΜΠΡΟΥΝΟ  ➝7

Η ΠΩΛΗΣΗ ΜΠΡΟΥΝΟ ΕΦΕΡΕ «ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ» ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

ΠΗΡΕ ΜΠΕΣΕΝΤΙΝ, ΤΟ
ΕΨΑΧΝΕ ΓΙΑ ΕΞΤΡΕΜ...

TV ΣΠΟΡ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
21:45 ΣΕΝΤ ΖΙΛΟΥΑΖ - ΑΝΤΒΕΡΠ CABLENET
21:45 ΡΕΑΛ Μ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ NOVASPORTS
21:45 ΜΑΪΝΤΖ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ CYTAVISION
22:00 ΜΠΕΤΙΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ PRIMETEL
22:00 ΜΟΝΠΕΛΙΕ - ΠΑΡΙ ΣΖ NOVASPORTS
22:00 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΝΟΤΙΓΧΑΜ CYTAVISION

ΠΕΡΑΣΕ ΤΗ
ΣΗΡΑΓΓΑ!

• Η ΠΑΦΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗ 

«ΒΟΜΒΑ» ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΝΟ ΦΕΛΙΠΕ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

• Η ΠΑΦΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΠΕΔΕΙΞΕ 

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΚΟΜΜΑΤΙ, ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ 

ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΟΑΤΗ 

ΔΙΕΘΝΗ ΓΚΟΛΚΙΠΕΡ ΙΒΟΥΣΙΤΣ

• ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΘΑ ΠΑΙΖΟΥΝ 

ΜΑΖΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΥΟ ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΥ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΠΕΡΓΚ 

ΕΧΕΙ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

• ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΒΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ 

ΔΥΝΑΤΟ ΡΟΣΤΕΡ Η ΠΑΦΟΣ ΒΑΖΕΙ 

ΞΕΚΑΘΑΡΑ... ΠΛΩΡΗ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟΥΣ 

ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ   

➝5

ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ....
ΚΑΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ! ➝3

ΕΙΧΕ... ΚΕΦΙΑ
Η ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ!  ➝4

ΜΕΓΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΣΤΗ «ΜΑΣΙΑ»... ➝8

ΒΡΑΔΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ➝11

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ
ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΗ ➝12

ΑΠΡΟΟΠΤΟ
ΜΕ ΑΛΤΜΑΝ ➝9

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΟ...  ➝5

• ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΕΛ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

• Η ΚΛΗΡΩΤΙΔΑ ΕΒΓΑΛΕ «ΑΙΩΝΙΟ» ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΗΝ ΟΚΤΑΔΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

• ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΕ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ   ➝6

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ

ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ...



2 ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

                                              

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

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

1.            ΑΕΚ                               21          16-2-3        10-1-0           6-1-3           37-14           50
2.            ΑΠΟΕΛ                         21          14-4-3          6-3-1            8-1-2           29-10           46
3.            ΠΑΦΟΣ                        21          13-6-2          7-2-1            6-4-1           43-14           45
4.            ΑΡΗΣ                            21          11-7-3          4-4-2            7-3-1           36-17           40
5.            ΟΜΟΝΟΙΑ                    21          11-2-8          9-1-1            2-1-7           32-19           35
6.            ΑΠΟΛΛΩΝ                   21          10-5-6          7-1-2            3-4-4           23-18           35
7.            ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ        21          11-1-9          6-1-4            5-0-5           23-24           34
8.            ΑΕΛ                               21           8-4-9           5-1-4            3-3-6           16-14           28
9.            ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ           21          6-5-10          3-2-5            3-3-5           16-28           23
10.         ΑΝΟΡΘΩΣΗ                 21          6-5-10          3-3-4            3-2-6           14-25           23
11.         ΕΝΠ                               21          4-2-15          2-2-7            2-0-8           12-31           14
12.         ΔΟΞΑ                            21          3-4-14          1-2-8            2-2-6           11-30           13
13.         ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            21          2-7-12          1-5-4            1-2-8           12-34           13
14.         ΑΚΡΙΤΑΣ                     21          3-2-16          3-0-8            0-2-8           11-37           11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΚΟΡΕΡ
ΟΝΟΜΑ          ΟΜΑΔΑ
Ζάιρο                         Πάφος                              16
Άλτμαν                      ΑΕΚ                                  8
Μπρούνο                  Ομόνοια                           8
Μαρκίνιος               ΑΠΟΕΛ                             7
Πίττας                       Απόλλων                         7
Κακουλλής              Ομόνοια                           7
Κακόριν                   Άρης                                 6
Βαλακάρι                 Πάφος                              5
Μπένγκτσον            Αρης                                 5
Λόπες                       ΑΕΚ                                  5
Γκομίς                      Άρης                                 4
Φαράζ                       ΑΕΚ                                  4
Δώνης                      ΑΠΟΕΛ                             4
Ναμ                           Πάφος                              4
Γκιούρτσο                ΑΕΚ                                  4
Μπαμπίκα                Άρης                                 4
Στρούσκι                  Άρης                                 4

Νινγκά                      Ανόρθωση                       4
Σεμέδο                     Πάφος                              4
Τάνκοβιτς                Πάφος                              4
Ντορεγκαράι          Νέα Σαλαμίνα                4
Τρισκόφσκι             ΑΕΚ                                  4
Ντιακιτέ                   Νέα Σαλαμίνα                4
Κλίμοβιτς                 Νέα Σαλαμίνα                3
Τιάγκο                       Νέα Σαλαμίνα                3
Μπεραχίνο              ΑΕΛ                                  3
Σούσιτς                     ΑΠΟΕΛ                             3
Μπέζους                  Ομόνοια                           3
Ραμίρες                    Ακρίτας                            3
Σαντίκ                       Δόξα                                 3
Αμπντουραχίμι       Πάφος                              3
Ζελάγια                    Καρμιώτισσα                  3
Γκεριέ                      Ολυμπιακός                    3
Βουτσένοβιτς         ΕΝΠ                                  3
Ντιαβαρά                 ΕΝΠ                                  3
Ζράντι                       Απόλλων                         3
Ελ Αλουχί                Καρμιώτισσα                  3

22η

Δυο ομάδες που βρίσκονται μακριά από τους στόχους τους, η Ανόρθωση και η Ομόνοια, παίζουν μαζί αύριο στο άνοιγμα της αυλαίας της 22ης αγωνιστικής.

2/2 3/2 3/2 4/22/2 4/2 5/2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 2/2/2023 

19:00      ΑΕΛ - ΑΚΡΙΤΑΣ                                      CYTAVISION

19:00      ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ                        CABLENET

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/2/2023  
17:30      ΠΑΦΟΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ                     CABLENET 

20:00      ΑΠΟΕΛ - ΑΠΟΛΛΩΝ                               CABLENET

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/2/2023  
15:00      ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΝΠ                             CYTAVISION

15:00      ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ - ΑΕΚ                             CABLENET

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2/2023   
19:00      ΑΡΗΣ - ΔΟΞΑ                                         CYTAVISION

* Ο Απόλλωνας και η ΑΕΛ έχουν από έναν μηδενισμό
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ Α’ Κατηγορία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 

Η
Ανόρθωση μπορεί να μην
έχει πλέον συγκεκριμένους
στόχους στο πρωτάθλημα,
από τη στιγμή που δεν πρό-
κειται να τερματίσει στην

πρώτη εξάδα αλλά ούτε έχει τη δυ-
νατότητα να διεκδικήσει από αυτή
τη διαδρομή το εισιτήριο για την Ευ-
ρώπη, ωστόσο οφείλει να παλέψει
σε κάθε παιχνίδι.  

Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για
ντέρμπι, όπως το αυριανό με την Ομό-
νοια στο «Αντώνης Παπαδόπουλος».
Τέτοια ματς αν τα κερδίσεις αποκτάς
επιπρόσθετα οφέλη και η «Κυρία» τα
έχει ανάγκη. Θα παλέψει για τη νίκη
προκειμένου να τα κατακτήσει και να
αντιμετωπίσει τη συνέχεια με μεγα-
λύτερη αισιοδοξία.

Βέβαια, τα προβλήματα είναι πάλι
αρκετά για τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς,
όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό
σκέλος. Ο Σερβοκύπριος τεχνικός δεν
μπορεί να υπολογίζει στους Κίκο, Αρ-
τυματά, Χρυσοστόμου, Νινγκά και
Γουαρίς. 

Δεν αποκλείεται να δούμε κάποιον
εκ των Γκερέρο ή Μραζ βασικό, αν
και θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο
ότι σιγά σιγά θα παίρνουν περισσότερο
χρόνο συμμετοχής. Έχει ανάγκη άλ-
λωστε η Ανόρθωση τη βοήθειά τους
κι αναμένεται ότι θα τους δούμε πε-

ρισσότερο στο αυριανό ντέρμπι. 
Ο προπονητής της Ανόρθωσης

υπολογίζει ξανά στον Πάντσεον, ο
οποίος εξέτισε την ποινή του. Είναι
πιθανό το σενάριο να προβεί σε κά-
ποιες αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σχέ-
ση με το προηγούμενο παιχνίδι με τη
Δόξα στην Περιστερώνα, με στόχο η
ομάδα να παρουσιάσει ένα καλύτερο
πρόσωπο. 

Το... déjà vu με Ολυμπιακό!
Η κλήρωση του κυπέλλου έφερε

τον Ολυμπιακό ως τον αντίπαλο της
Ανόρθωσης, για την προημιτελική
φάση του θεσμού. Είναι λογικό να
ξυπνάνε μνήμες 2021, όταν οι δύο
ομάδες αναμετρήθηκαν στο ΓΣΠ στον
τελικό του κυπέλλου, με την «κυρία»
να κατακτάει το τρόπαιο στην παρά-
ταση. Αυτή τη φορά συναντιόνται στους
«8», με την Ανόρθωση να σκοπεύει
μονάχα στην πρόκριση στα ημιτελικά.
Το κύπελλο άλλωστε αποτελεί το μο-
ναδικό δρόμο για διάκριση τη φετινή
σεζόν.

ΣΤΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ Η ΛΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΩΣ
ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ
ΤΕΤΟΙΑ...

ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΑΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ...

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΘΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ, ΜΕ
ΤΟΝ ΒΕΣΚΟ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΔΑ ΠΑΙΚΤΩΝ -
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΓΚΕΡΕΡΟ-ΜΡΑΖ
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Α’ Κατηγορία ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο
θεσμός του κυπέλλου
μπορεί να περνάει σε
δεύτερη μοίρα, όμως πολ-
λές φορές για κάποιες
λειτουργεί ως αποκούμπι

ενώ δίνει τη δυνατότητα να κατα-
κτήσουν ένα τρόπαιο και να πά-
ρουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Από την κλήρωση του Κυπέλλου
Coca-Cola που έγινε χθες στο συ-
νεδριακό κέντρο του ΓΣΠ, το σπου-
δαιότερο ζευγάρι που προέκυψε
για τους «8» είναι αυτό της Ομόνοιας
με τον ΑΠΟΕΛ. Τα υπόλοιπα ζευ-
γάρια που προέκυψαν είναι τα ακό-
λουθα: Ολυμπιακός - Ανόρθωση,
ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα, Δόξα Κατω-
κοπιάς - Πάφος. Τα ημιτελικά πε-
ριλαμβάνουν διπλούς αγώνες και
θα αρχίσουν την Τετάρτη, 15 Φε-
βρουαρίου. Αγώνες μπορεί να ορι-
στούν Τρίτη και Πέμπτη. Οι τιμές
εισόδου: Κανονικό 15 ευρώ, μαθη-
τικό 10 ευρώ, παιδικό 1 ευρώ. Τα
σωματεία μπορούν να κάνουν αίτημα
για μείωση της τιμής εισόδου.

Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
Οι δύο «αιώνιοι» θα αναμετρη-

θούν μεταξύ τους για την πρόκριση
στα ημιτελικά, στη λεγόμενη μητέρα
των μαχών. Οι πράσινοι θέλουν να
κάνουν κάτι ανάλογο με πέρσι,
παίρνοντας το Κύπελλο και παράλ-
ληλα το ευρωπαϊκό εισιτήριο ενώ
από την άλλη οι γαλαζοκίτρινοι θέ-
λουν το νταμπλ. Δηλώσεις από
πλευράς της Ομόνοιας έκανε ο εκ-
πρόσωπος Τύπου Ανδρέας Δημη-
τρίου. «Το ζευγάρι δίνει άλλο χρώ-
μα, αναμένονται δύο αγώνες με
ένταση. Θα τους ζήσουμε με όλα
μας τα συναισθήματα και ευχόμαστε
να είμαστε εμείς που θα περάσουμε
στον επόμενο γύρο. Σίγουρα θα
χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και
θα προσπαθήσουμε να έχουμε την
ομάδα για αυτούς τους αγώνες.
Τον ΑΠΟΕΛ εκπροσώπησε το μέλος
του διοικητικού συμβουλίου, Μά-
ριος Παναγιώτου: «Ως ΑΠΟΕΛ ο
πολυτροπαιούχος του κυπέλλου,
στόχος θα είναι η κατάκτησή του.
Και αυτός θα είναι ο στόχος μας
εντός του γηπέδου. Ελπίζουμε να
γίνουν καλοί αγώνες, στα πλαίσια
της αθλητοπρέπειας και ο καλύτε-
ρος να προκριθεί.

Ολυμπιακός - Ανόρθωση
Δύο ομάδες που δεν πάνε καλά

στο πρωτάθλημα και αναζητούν
διέξοδο στο κύπελλο θα τα δώσουν
όλα για την πρόκριση. Θέλουν να
βρεθούν στον τελικό μετά τη σεζόν
2020-21 όπου έπαιξαν μεταξύ τους.
Για τον Ολυμπιακό μίλησε ο τεχνικός
διευθυντής Κώστας Σεραφείμ: «Εί-
ναι μια δύσκολη κλήρωση, απέναντι
σε μια ομάδα που δεν έχει την πο-
ρεία που θα ήθελαν οι οπαδοί της
και η διοίκησης της. Θα ρίξει το
βάρος στο κύπελλο. Θέλουμε να

επαναλάβουμε την πορεία που κά-
ναμε πριν δύο χρόνια και να περά-
σουμε στον τελικό». Από πλευράς
Ανόρθωσης μίλησε ο εκπρόσωπος
Τύπου Δημήτρης Χριστοφόρου: «Εί-
ναι μια κλήρωση που περιμέναμε
ότι θα ήταν δύσκολη. Δεν υπάρχει
εύκολος αντίπαλος. Είναι νωπές οι
μνήμες από τον τελικό του κυπέλ-
λου, αλλά είναι κι ευχάριστες. Θέ-
λουμε να επαναλάβουμε αυτό που
κάναμε το 2021. Το μόνο που μας
ενδιαφέρει είναι να προκριθούμε».

Δόξα - Πάφος
Ξεκάθαρο φαβορί υπάρχει στο

ζευγάρι. Από τη μια η ομάδα της
Κατωκοπιάς που παλεύει για την
παραμονή της και από την άλλη
μια εκ των διεκδικητριών του τίτλου.
Ωστόσο τίποτα δεν μπορεί να απο-
κλειστεί για την πρόκριση. Ο Αν-

δρέας Μιχαήλ, εκπρόσωπος Τύπου
της Δόξας, τόνισε: «Το όνομα και
το μέγεθος του αντιπάλου κάνει το
έργο μας δύσκολο. Θα κυνηγή-
σουμε τις ελπίδες μας για να πά-
ρουμε την πρόκριση». Δηλώσεις
για την Πάφο έκανε ο γενικός δι-
ευθυντής Χάρης Θεοχάρους: «Το
κύπελλο κρύβει ιδιαιτερότητες,
είναι ένας θεσμός που έχει πάντα
εκπλήξεις, είδαμε και πέρσι τον
Εθνικό Άχνας στον τελικό. Θα εί-
μαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι
δύο παιχνίδια πολύ επικίνδυνα.
Θέλουμε να πάμε μακριά τη φετινή
χρονιά».

ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα
Ίσως το πιο αμφίρροπο ζευγάρι

του κυπέλλου με τα τωρινά δεδο-
μένα. Και οι δύο ομάδες έχουν
βάλει σε πρώτο πλάνο τη διάκριση

στη διοργάνωση και αναμένεται
μεγάλη μάχη. Δεν το έχουν κρύψει
πως το τρόπαιο τούς απασχολεί
πολύ και θα τα δώσουν όλα. Την
ΑΕΛ εκπροσώπησε στην κλήρωση
ο γενικός διευθυντής Μάριος Στα-
διώτης: «Όποιος και να ήταν ο αν-
τίπαλος οι πιθανότητες θα ήταν 50-
50. Θα είμαστε έτοιμοι και συγ-
κεντρωμένοι και θα διεκδικήσουμε
τις πιθανότητες μας. Είμαστε η
μόνη λεμεσιανή ομάδα και εύχομαι
να πάει το κύπελλο στη Λεμεσό».
Από την άλλη για λογαριασμό της
Σαλαμίνας μίλησε το μέλος του δι-
οικητικού συμβουλίου, Σωκράτης
Παναγή. «Είναι δύο δύσκολα παι-
χνίδια. Ξέρουμε τη δυσκολία. Η
δυναμική που δημιουργείται μάς
δίνει αυτοπεποίθηση πως θα κερ-
δίσουμε την ΑΕΛ και θα βρεθούμε
στα ημιτελικά».

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ
ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗ ΦΛΟΓΑ!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ Η
ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ «ΑΙΩΝΙΩΝ» - ΔΥΟ ΦΑΒΟΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ

ΕΝΩΣΗ

Επαναλήφθηκε
το ίδιο σκηνικό

Στο σημείο που έχει
φτάσει δεν μπορεί να κερδί-
ζει τις εντυπώσεις και να
μένει χωρίς βαθμολογικό
όφελος. Για πολλοστή φορά
φέτος η Ένωση ήταν αντα-
γωνιστή απέναντι σε έναν
μεγαλύτερο αντίπαλο, τον
έφτασε στα όριά του, αλλά
και πάλι δεν κατόρθωσε να
πάρει τουλάχιστον τον βαθ-
μό της ισοπαλίας. Λίγα δευ-
τερόλεπτα μακριά από έναν
ευχάριστο συμβιβασμό βρέ-
θηκε η ομάδα του Παραλι-
μνίου απέναντι στον Άρη.
Για παραπάνω από 90 λεπτά
είχε καταφέρει σε μεγάλο
βαθμό να «εξουδετερώσει»
την ποιοτική επίθεσή του,
όμως μια κακή στιγμή αρ-
κούσε για να της στερήσει
την ισοπαλία. Ουσιαστικά
στην τελευταία φάση η άμυ-
να πιάστηκε στον «ύπνο»,
με συνέπεια στη συνέχεια
να επέλθει το πέναλτι και
συνάμα το γκολ, με το οποίο
δεν υπήρχε γυρισμός.

ΔΟΞΑ

Η πληγή του
νέου γηπέδου

Το νέο γήπεδο της Δό-
ξας φαίνεται να μην της
«πάει» και τόσο, τουλάχι-
στον μέχρι στιγμής. Έχει
τον χειρότερο απολογισμό
από όλες τις ομάδες στην
έδρα της, κάτι που την πλη-
γώνει πολύ στη μάχη της
παραμονής. Χωρίς δυνατή
έδρα είναι πιο δύσκολο για
την ομάδα να παίρνει βαθ-
μούς. Συγκεκριμένα η ομά-
δα της Κατωκοπιάς σε 11
αγώνες έχει μόλις μια νίκη
ενώ μετράει δύο ισοπαλίες
και οκτώ ήττες. Μάλιστα
έχει σκοράρει μόλις τρεις
φορές, επίδοση που είναι
πάλι η χειρότερη ενώ έχει
δεχθεί 14 γκολ (δεύτερη
χειρότερη).

ΑΚΡΙΤΑΣ

Μεγάλωσε 
το πρόβλημα

Καμιά γραμμή δεν λει-
τουργεί όπως θα έπρεπε
στον Ακρίτα στο πρωτάθλη-
μα. Ούτε η άμυνα που είναι
η χειρότερη με 37 γκολ πα-
θητικό, αλλά ούτε και η επί-
θεση των 11 γκολ (η χειρό-
τερη μαζί με τη Δόξα).
Ωστόσο για ένα διάστημα η
ομάδα της Χλώρακας έβρι-
σκε γκολ. Είχε σκοράρει
τέσσερα γκολ σε τρία παι-
χνίδια με Σαλαμίνα, Πάφο
και Ανόρθωση, αλλά μετά
από αυτά τα νούμερα έπε-
σαν αισθητά. Στους τελευ-
ταίους τέσσερεις αγώνες
στο πρωτάθλημα, έχει μείνει
«άσφαιρη» σε όλους, που
σημαίνει πως το πρόβλημα
έχει μεγαλώσει αντί να
διορθωθεί.
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ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Ολοκλήρωσε
τις κινήσεις
Τις μεταγραφικές της κινή-
σεις ολοκλήρωσε η Καρ-
μιώτισσα στην τελευταία
ημέρα των μεταγραφών. Με
ενημέρωση της ΚΟΠ η
ομάδα των Πολεμιδιών
απέκτησε δύο ποδοσφαιρι-
στές. Ο ένας είναι ο Ρασίντ
Γιουσούφ. Ο 18χρονος Νι-
γηριανός επιθετικός δοκι-
μάστηκε για κάποιο διάστη-
μα στον Άρη, αλλά τελικά
κατέληξε στην Καρμιώτισ-
σα. Η δεύτερη κίνηση έγινε
με την προσθήκη του Ντάν-
ζελ Γκράβενμπεργχ. Πρό-
κειται για 28χρονο Ολλανδό
επιθετικό με μεγάλη καριέ-
ρα σε ομάδες της χώρας
του. Πέρασε από τις Ντόρν-
τεχτ, Τοπ Οςς, Σπάρτα Ρό-
τερνταμ και Ντε Γκράαφ-
σαπ. Επίσης αγωνίστηκε
στην αγγλική Ρέντινγκ, στη
βελγική Ρούσελαρ και στη
ρουμανική Κλουζ.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ο μήνας των
χαμόγελων!
Χωρίς τυμπανοκρουσίες,
αλλά με σκληρή δουλειά
και ταπεινότητα, η Νέα Σα-
λαμίνα βλέπει τη συνέχεια
της σεζόν να εξελίσσεται
ιδανικά σε πρωτάθλημα και
κύπελλο. Ο Ιανουάριος ήταν
ένας μήνας με πολλές χα-
ρές και ελάχιστες λύπες κι
αυτό θέλει να συμβεί και
τους επόμενους μήνες. Στο
νέο έτος η ομάδα του Σάβ-
βα Πουρσαϊτίδη κέρδισε
τους πέντε από τους έξι
αγώνες που έδωσε στις
δύο διοργανώσεις. Επικρά-
τησε της Ένωσης, της Δό-
ξας, της Ομόνοιας, της ΑΕΛ
στο πρωτάθλημα και της
ΑΕΚ στο κύπελλο ενώ έχα-
σε μόνο από τον Απόλλωνα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Προσθήκες για
τη βελτίωση
Με τις μεταγραφές που
έκανε τον Ιανουάριο ο
Ολυμπιακός ελπίζει πως
θα αφήσει πίσω του τα
κακά αποτελέσματα και θα
ξεκινήσει την αντεπίθεση.
Η λογική λέει πως με τα
νέα πρόσωπα στη σύνθεσή
του θα βελτιωθεί περισσό-
τερο και θα γίνει ακόμα πιο
ανταγωνιστικός. Οι μετα-
γραφές των Γκόρουπετς,
Ενόχ, Χαλίλ, Γιακουμάκη
και Αλσεούς δείχνουν πως
η ομάδα του Μάκη Σεργίδη
θα δώσει ό,τι έχει και δεν
έχει για να παραμείνει στην
κατηγορία. Θα τη βοηθού-
σε και ο Ντουρμισάι που
ήρθε τον Ιανουάριο, αλλά
τραυματίστηκε.

ΑΕΛ

Ποικίλες οι
αντιδράσεις  
Ποικίλες αντιδράσεις προ-
κάλεσε στον κόσμο η είδη-
ση της μεταγραφής του
Χοσέ Ρόμο στην ΑΕΛ. Από
τη μια υπήρχαν αυτοί που
περίμεναν κάτι καλύτερο
και απογοητεύτηκαν με την
απόκτηση του Βενεζουελά-
νου επιθετικού και από την
άλλη υπήρχαν αυτοί που
έδειξαν ικανοποιημένοι.
Αυτοί που δεν ήθελαν τον
Ρόμο, σχολίαζαν πως η κί-
νηση ήταν μια φθηνή λύση
που απλά θα «μπαλώσει»
την τρύπα στην επίθεση.
Στον αντίποδα αυτοί που
υποστήριζαν τη μεταγραφή
ανέφεραν τα θετικά πως ξέ-
ρει το κυπριακό πρωτάθλη-
μα, είναι «παιγμένος» σε
επίπεδο πρωταθλητισμού
και θα προσφέρει χωρίς να
χρειαστεί να περάσει περίο-
δο προσαρμογής. Καθρέ-
φτης είναι φυσικά το γήπε-
δο, αλλά για να τον απέκτη-
σε ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι
κάτι λέει. Μπορεί τα στατι-
στικά του με τη φανέλα της
ΑΕΚ να μην προκαλούν
δέος ούτε να αρέσουν,
έχοντας δύο γκολ σε 18
αγώνες στο πρωτάθλημα,
αλλά δεν σημαίνει πως δεν
είναι ικανός σκόρερ. Άλλω-
στε από τους 18 αγώνες, μό-
λις στους τρεις βρέθηκε
στην αρχική ενδεκάδα κι
αυτό δεν τον βοηθούσε να
βρει ρυθμό. Στην ΑΕΛ λογι-
κά θα πάρει φανέλα βασι-
κού και θα έχει περισσότε-
ρες ευκαιρίες να σκοράρει.
Για να εγγραφεί όμως ο
Ρόμο στο ρόστερ χρειαζό-
ταν να διαγραφεί ένας ξέ-
νος. Σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες αυτός είναι ο Αμαν-
τού Σις, ο οποίος σε 16 αγώ-
νες στο πρωτάθλημα δεν
βρήκε τον δρόμο προς τα
δίχτυα. Σε μια άλλη είδηση
ο Στέφαν Τσέποβιτς που
αποτελεί παρελθόν, υπέγρα-
ψε σε ομάδα γ’ κατηγορίας
στην Ισπανία (Κόρντομπα).

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

Η σταθερότητα στις καλές εμφανίσεις
είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Άρη
τη φετινή σεζόν. Είτε κερδίζει είτε
χάνει και είτε παίρνει ισοπαλίες, παίζει
το ποδόσφαιρό του που τις περισσό-
τερες φορές είναι θελκτικό και όμορφο
στο μάτι. Υπάρχουν όμως και κάποιες
εξαιρέσεις όπως στον πρόσφατο αγώνα
με την Ένωση στο Παραλίμνι. Δημι-
ουργικά απείχε παρασάγγας από προ-
ηγούμενες παρουσίες του και δεν
μπόρεσε να απειλήσει την αντίπαλη
ομάδα. Φαινόταν πως θα συμβιβαστεί
χωρίς γκολ, μέχρι που κέρδισε το πέ-
ναλτι σε μια από τις τελευταίες φάσεις.
Σε μια υποδειγματική αντεπίθεση με
«στοπάρισμα» με το στήθος του Κα-
κόριν και κάθετη πάσα του Γκομίς
στον Μπαμπίκα, κέρδισε την εσχάτη
των ποινών και παράλληλα την ευ-
καιρία να σκοράρει με τον Γκομίς και

να αποδράσει με το διπλό.
Ένα διπλό που έχει τεράστια σημασία
με τον τρόπο που ήρθε. Γιατί η ομάδα
του Αλεξέι Σπιλέφσκι βρέθηκε σε
κακό βράδυ, αλλά κατάφερε έστω και
στο φινάλε να πετύχει τον στόχο της.
Ήταν πολύ σημαντικό να φύγει με το
τρίποντο όχι μόνο για βαθμολογικούς
λόγους αλλά και για ψυχολογικούς.
Θα ήταν ένα μεγάλο πισωγύρισμα μια
νέα ισοπαλία μετά τη νίκη στο ντέρμπι
με τον Απόλλωνα. Η δεύτερη σερί

νίκη δίνει και την ώθηση που χρει-
άζεται για να συνεχίζει να μαζεύει
νίκες και να ανεβαίνει.

Τα παράπονα
Ο γενικός διευθυντής του Άρη, Κώστας
Παπαδόπουλος, μίλησε στον Super
Sport FM 104.0 για το γεγονός πως ο
Άρης παίζει συχνά καθημερινές ημέ-
ρες. «Μέχρι τις 23 αγωνιστικές που
γνωρίζουμε το πρόγραμμα, από αυτές
οι 15 αγώνες μας ήταν σε μέρες κα-
θημερινές. Είναι εξωπραγματικό», είπε
σχετικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και
ο εκπρόσωπος Τύπου Χριστόφορος
Μιχαηλούδης στις δηλώσεις του στον
Super Sport FM 104.0. «Δύσκολο το
πρόγραμμά μας. Ας μη κρυβόμαστε,
15 αγώνες από τους 21 έγιναν εκτός
Σαββατοκύριακου, είναι κρίμα, ο κό-
σμος ταλαιπωρείται. Να δούμε πόσες
καθημερινές θα αγωνιστούμε ως
Άρης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σημαντική νίκη έτσι όπως ήρθε!
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΑΡΗΣ, ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΠΑΜ ΜΕ ΤΟΝ ΙΒΟΥΣΙΤΣ, Η ΠΑΦΟΣ ΣΚΟΡΠΙΣΕ ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΟΝ
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΝΟ

Κερασάκι στην τούρτα!

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣ 

Ε
βαλε βαθιά το χέρι
στην τσέπη και σ’
αυτό το μεταγρα-
φικό παράθυρο η
Πάφος στην προ-

σπάθεια που κάνει να πρω-
ταγωνιστήσει. 

Μετά τη βόμβα του διε-
θνή Κροάτη γκολκίπερ Ίβιτσα
Ίβουσιτς έκανε και δεύτερη
ηχηρότατη κίνηση με την
απόκτηση του Μπρούνο Φε-
λίπε Σόουζα Ντα Σίλβα, όπως
είναι το πλήρες όνομά του ή
αλλιώς Μπρούνο. Η μετα-
γραφή του από την Ομόνοια
στα μέσα της σεζόν και συγ-
κεκριμένα στην τελευταία
ημέρα είναι το κερασάκι στην
τούρτα ύστερα από την από-
κτηση του Ίβουσιτς και του
Μπεντακόρ που είναι η λι-
γότερο φανταχτερή κίνηση.
Μια προσθήκη που προσδίδει
κι άλλη ποιότητα στο ρόστερ,
ανεβάζει περισσότερο το επί-
πεδο και σκορπίζει τον εν-
θουσιασμό στον κόσμο! Πα-
ράλληλα η απόκτηση του
Βραζιλιάνου πρώτου σκόρερ
της Ομόνοιας στο πρωτάθλη-
μα με οκτώ γκολ, αποδει-
κνύει περίτρανα και τις προ-
θέσεις της ομάδας του Χέ-
νινγκ Μπεργκ να διεκδικήσει
με μεγάλες πιθανότητες τον
τίτλο. Στην μακροσκελή ανα-
κοίνωσή της η Πάφος, πέραν
της ανασκόπησης της καριέ-
ρας του 28χρονου άσου, το-
νίζει πως είναι μια από τις
πιο ακριβές μεταγραφές στην
ιστορία της. «Πρόκειται για
μια από τις πιο ακριβές με-
ταγραφές στην ιστορία της
ομάδας μας. Στο παρελθόν
αγωνίστηκε στις SC Αούστρια

Λουστενάου και Λασκ στην
κορυφαία κατηγορία (Μπουν-
τεσλίγκα) της Αυστρίας. Έχει
αγωνιστεί με επιτυχία σε
ομάδες της ελληνικής Su-
perleague όπως ο Ατρόμητος
Αθηνών και ο Άρης Θεσσα-
λονίκης και έχει κατακτήσει
το νταμπλ το 2020 με τα χρώ-
ματα του Ολυμπιακού Πει-
ραιώς. Στη συνέχεια κατέ-

κτησε το νταμπλ Μολδαβίας
αγωνιζόμενος για τη Σέριφ
Τίρασπολ. Αγωνίστηκε, επί-
σης, τόσο στη φάση των ομί-
λων του Champions League
και στους ομίλους του Eu-
ropa League, πριν μεταγρα-
φεί στην Ομόνοια, με την
οποία πέτυχε οκτώ τέρματα
και δύο τελικές πάσες (ασίστ)
σε είκοσι συμμετοχές. Κα-

λωσορίζουμε τον Μπρούνο
στην μεγάλη οικογένεια της
Πάφου και του ευχόμαστε
κάθε επιτυχία και παράλληλα
εκφράζουμε τις θερμές μας
ευχαριστίες στην ομάδα της
Ομόνοιας Λευκωσίας που
παρά τις έντονες διαπραγ-
ματεύσεις φτάσαμε σε μια
κοινή συμφωνία», ανέφερε
μεταξύ άλλων.
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Α’ Κατηγορία ΑΠΟΕΛ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Α
μεση αντίδραση και νίκη
στο ντέρμπι της Πα-
ρασκευής με τον
Απόλλωνα είναι ο
στόχος για τον

ΑΠΟΕΛ. Η ήττα από την
ΑΕΚ και το -4 από την κο-
ρυφή είναι απολύτως φυ-
σιολογικό να βάζει στην... πρί-
ζα την ομάδα του Βλάταν Μιλό-
γεβιτς. 

Εννοείται ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περαι-
τέρω απώλειες, αφού αν η βαθμολογική διαφορά αυξηθεί,
ο ΑΠΟΕΛ θα κληθεί να ανεβεί ένα... βουνό στη συνέχεια.
Κόντρα στον Απόλλωνα ο ΑΠΟΕΛ θα έχει δύσκολο έργο.
Οι παίκτες θα κληθούν να βγάλουν ξανά το καλό τους
αγωνιστικό πρόσωπο σε ένα ντέρμπι (το έκαναν με την
ΑΕΚ αλλά δυστυχώς για την ομάδα το παιχνίδι χάθηκε)
και αυτή τη φορά θα κληθούν να είναι αποτελεσματικοί
και να επιστρέψει και η γνωστή άψογη ανασταλτική λει-
τουργία της ομάδας. Στην «Αρένα» ως γνωστό πλήρωσαν
τα λάθη τους και δεν πρέπει να το επαναλάβουν. Τα
ντέρμπι κρίνονται στις λεπτομέρειες και πλέον ο κάθε
χαμένος βαθμός θα είναι βήμα προς τα πίσω στην προ-
σπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η εικόνα δίνει αισιοδοξία
Στις τάξεις του ΑΠΟΕΛ υπάρχει η αισιοδοξία ότι η

ομάδα θα επανέλθει άμεσα στις νίκες. Τις προηγούμενες
μέρες σύσσωμος ο φίλαθλος κόσμος αναγνώρισε άλλωστε
πόσο καλή ήταν η παρουσία στον τελευταίο αγώνα, παρότι
συνοδεύτηκε με ήττα. Τεχνική ηγεσία και παίκτες ανέλυσαν
το ματς και πείσμωσαν ακόμη περισσότερο. Υπάρχει πίστη
στις δυνατότητες της ομάδας και φυσικά μια ήττα από
την πρωτοπόρο της βαθμολογίας δεν διαγράφει τη μέχρι
τώρα πορεία και ειδικά με τον Βλάταν Μιλόγεβιτς στον
πάγκο. 

Με τις γνωστές απουσίες 
Στον αγωνιστικό τομέα ο Μιλόγεβιτς, όπως και στο

ντέρμπι με την ΑΕΚ, δεν θα έχει στη διάθεση του ξανά τους
Δώνη και Βιγιαφάνιες. Ο Φεράρι που συμπλήρωσε τρεις
κίτρινες κάρτες θα εκτίσει την ποινή του στο επόμενο εκτός
έδρας παιχνίδι με την ΕΝΠ. Κάτι άλλο δεν υπάρχει για να
προβληματίσει και ο Σέρβος τεχνικός θα κληθεί σήμερα
και αύριο να πάρει τις αποφάσεις του για το πλάνο κόντρα
στον Απόλλωνα. Στο ντέρμπι αναμένεται και αρκετός κόσμος
στις εξέδρες.

ΑΠΟΦΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΕΛ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ
ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ - ΜΕ ΤΗΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΟΥΣ «8» ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ -
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Με κάθε τρόπο να
βγάλουν αντίδραση

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Εφ’ όλης της
ύλης το πρωί 

Συνέντευξη τύπου θα
παραθέσει σήμερα (11:00)
στην αίθουσα διασκέψεων
του αθλητικού κέντρου του
Αρχαγγέλου ο πρόεδρος της
εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα
με τις πληροφορίες, ο Πρό-
δρομος Πετρίδης θα τα πει
εφ’ όλης της ύλης για τα θέ-
ματα της ομάδας, μεταξύ άλ-
λων και για ενέργειες που
θα γίνουν για ενίσχυση της
ρευστότητας της εταιρείας.
Σίγουρα δεν είναι τυχαίο το
ότι ο διοικητικός ηγέτης των
γαλαζοκιτρίνων μιλάει δημό-
σια, αφού θέλει να πει πολλά
και σημαντικά πράγματα που
πρέπει να τα γνωρίζει ο κό-
σμος του ΑΠΟΕΛ.

ΚΥΠΕΛΛΟ

Αντίπαλος
η «αιώνια» 

Ο ΑΠΟΕΛ θα κληθεί να
ξεπεράσει το εμπόδιο της
Ομόνοιας στην προημιτελική
φάση του Κυπέλλου. Η κλή-
ρωση έβγαλε «αιώνιο»
ντέρμπι και το πρώτο ραντε-
βού ορίστηκε στις 15 Φε-
βρουαρίου, με τον ΑΠΟΕΛ
φιλοξενούμενο. Σίγουρα η
προσοχή τώρα δεν είναι
εκεί. Όμως από χθες, όταν
έγινε γνωστός ο αντίπαλος,
κυρίως για τον κόσμο υπάρ-
χει... κιόλας ανυπομονησία
για τα δυο καυτά παιχνίδια!
Σίγουρα η  πρόκληση για την
πρόκριση στα ημιτελικά εί-
ναι δεδομένη. Άλλωστε σε
αυτά τα παιχνίδια το γόητρο
είναι πάνω απ’ όλα! Επί της...
ουσίας, ο ΑΠΟΕΛ έχει οκτώ
χρόνια να κατακτήσει το κύ-
πελλο και συγκεκριμένα από
το 2015, όταν επικράτησε της
ΑΕΛ (4-2) στο ΓΣΖ. Με 21
κύπελλα στην τροπαιοθήκη
του, τα περισσότερα από
κάθε άλλη ομάδα, για να ελ-
πίζει ο ΑΠΟΕΛ στην κατά-
κτηση του τίτλου θα πρέπει
να ξεπεράσει ένα ψηλό εμ-
πόδιο. Η τελευταία φορά που
αντιμετώπισε την Ομόνοια
στους «8» ήταν το 2021 και
προκρίθηκε. Η πρώτη ανα-
μέτρηση είχε λήξει ισόπαλη
1-1. Στον επαναληπτικό οι
γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν 1-0,
από γκολ του Φακούντο
Σαμπάλα (80’).  
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣ

Ε
στω και την ύστατη στιγ-
μή, την τελευταία ημέρα
των μεταγραφών η Ομό-
νοια ενίσχυσε το ρόστερ
της και «κατέσβησε» κά-

πως τη «φωτιά» που δημιούργη-
σαν οι φωνές του κόσμου. Οι
φίλοι του «τριφυλλιού» ζητούσαν
απεγνωσμένα μεταγραφές, βλέ-
ποντας πως υπάρχουν αγωνιστι-
κές αδυναμίες.

Η δεύτερη μεταγραφή της ομά-
δας έγινε χθες νωρίς το βράδυ,
με τον Αρτέμ Μπεσεντίν να ντύνεται
στα πράσινα με τη μορφή δανει-
σμού μέχρι το τέλος της σεζόν.
Πρόκειται για διεθνή 26χρονο Ου-
κρανό επιθετικό που ανήκει στη
Ντιναμό Κιέβου, με την οποία
φέτος μέτρησε 20 συμμετοχές με
μία ασίστ. Για τον ποδοσφαιριστή
είχε ενδιαφερθεί και η ΑΕΛ. Η
ανακοίνωση της Ομόνοιας αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων: «Κατά το μεγα-

λύτερο μέρος της καριέρας του
αγωνιζόταν στη Ντιναμό Κιέβου,
με την οποία κατέκτησε πρωτά-
θλημα, δύο κύπελλα και δύο σού-
περ καπ, ενώ αγωνίστηκε στους
ομίλους του UEFA Champions
League και του UEFA Europa
League. Έχει καταγράψει 19 συμ-
μετοχές και δύο γκολ με την Εθνική
ομάδα της Ουκρανίας, με την οποία
αγωνίστηκε στο EURO 2020». Ο
Μπεσεντίν αναμένεται να δώσει
βοήθειες στην επίθεση μετά τον
τραυματισμό του Κακουλλή, ενώ
τραυματίας είναι και ο Χούπερ. 

Όπως φάνηκε η άφιξη του δι-
οικητικού ηγέτη της ομάδας, Σταύ-
ρου Παπασταύρου συνέπεσε με
μεταγραφικές εξελίξεις λίγο πριν
τελειώσει η κλεψύδρα. Μάλιστα
γίνονταν προσπάθειες για την εξεύ-
ρεση του αντί Μπρούνο για τη
θέση του εξτρέμ.

Τέλος ο Μπρούνο
Οι φήμες που ήθελαν τον

Μπρούνο να φεύγει από την Ομό-
νοια με προορισμό την Πάφο επι-
βεβαιώθηκαν. Ο Βραζιλιάνος με-
σοεπιθετικός αποτελεί και επίσημα
παρελθόν, με την ομάδα να εξηγεί
γιατί τον παραχώρησε: «Το ύψος
της πρότασης δικαιολογούσε την
αξία του ποδοσφαιριστή και το
χρονικό σημείο στο οποίο υλο-
ποιείται η μετεγγραφή, ενώ επήλθε
και σχετική συμφωνία ανάμεσα
στην Πάφο και τον Μπρούνο Φε-
λίπε. Ευχαριστούμε θερμά τον
Μπρούνο για την προσφορά του
στην ΟΜΟΝΟΙΑ και του ευχόμαστε
κάθε επιτυχία στη συνέχεια της
καριέρας του». Ο 28χρονος απο-
χαιρέτησε την ομάδα με το εξής
μήνυμα στα social media. «Ευχα-
ριστώ την Ομόνοια για το σύντομο
χρονικό διάστημα που δουλέψαμε
μαζί. Ήμουν χαρούμενος εδώ και
μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα
στο γήπεδο. Με την προσπάθεια
μου έδειξα κάθε λεπτό σεβασμό
για τους παθιασμένους οπαδούς

αυτού του μεγάλου συλλόγου. Ευ-
χαριστώ πολύ για όλα»!

Επέστρεψε ο Κυριακίδης
Σε μια είδηση που πέρασε στο

«ντούκου» δικαιολογημένα, η ομά-
δα του Γιανίκ Φερέρα επανέγραψε
στο δυναμικό της τον Χαραλάμπο
Κυριακίδη. Ο Κύπριος γκολκίπερ
ήταν δανεικός στην Ομόνοια Αρα-
δίππου για ένα εξάμηνο, όμως
αποφασίστηκε να επιστρέψει. Η
εξέλιξη αυτή για πολλούς συνδέ-
θηκε με αποχώρηση του Ουζόχο.

«Ένιωσα καλά»
Ο Έκτορ Γιούστε μίλησε στην

κάμερα της Ομόνοιας για τον αγώνα
με την Ανόρθωση. «Θα είναι ένα
δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζουμε τις
δυσκολίες σε αυτό το γήπεδο, γιατί
υπάρχει αρκετός κόσμος πάντα
εκεί. Ξέρουμε ότι η ατμόσφαιρα
εκεί είναι πάντα δύσκολη. Όμως,
πιστεύω πως είμαστε εντάξει, πρέ-
πει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε

όπως την τελευταία εβδομάδα και
σίγουρα πρέπει να κερδίσουμε.
Θα πάμε εκεί για να πάρουμε τους
βαθμούς». Για τα 90 λεπτά που
έπαιξε μετά από καιρό είπε: «Ένιω-
σα καλά. Κάποιες φορές είναι δύ-
σκολο να επανέλθεις όταν είσαι
εκτός για αρκετό καιρό. Όμως το
συναίσθημα ήταν εντάξει, σωματικά
ήμουν μία χαρά. Πάντοτε είναι πιο
εύκολο να δουλεύω με τους συμ-
παίκτες μου, γιατί αμυντικά είναι
πολύ καλοί και είναι πιο εύκολο».

· Μέχρι αργά χθες βράδυ
και πριν η εφημερίδα μας φύγει
για το τυπογραφείο (σ.σ. δεν
υπήρχε η δυνατότητα καθυστέ-
ρησης μέχρι τα μεσάνυχτα)
υπήρχε έντονη φημολογία πως
η Ομόνοια βρισκόταν μια ανάσα
και σε δεύτερη μεταγραφή πριν
το κλείσιμο του χειμερινού «πα-
ραθύρου», στη θέση του εξτρέμ.
Περισσότερα στην αυριανή μας
έκδοση...

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟ «ΤΡΙΦΥΛΛΙ» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΑΡΤΕΜ ΜΠΕΣΕΝΤΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ

Αργοπορημένα μεν, ενίσχυση δε…
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Α’ Κατηγορία ΑΠΟΛΛΩΝ

Πρόταση από την Καραμπάχ έλαβε στα
γραφεία της η διοίκησης της Εταιρείας Απόλ-
λων. Η πρωτοπόρος του αζέρικου πρωτα-
θλήματος, θέλησε να προσπαθήσει να αγο-
ράσει τον Αλεξάνταρ Γιοβάνοβιτς από τους
κυανόλευκους και να εντάξει τον Σέρβο
κίπερ στο έμψυχο δυναμικό της. 

Η προσφορά αξιολογήθηκε, δεν ήταν άσχη-
μη, ωστόσο κάθε νέα αρχή κτίζεται με έναν

σπουδαίο κίπερ. Μοιάζει αρκετά πιθανό να
μην καταφέρει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό
εισιτήριο ο Απόλλωνας, κάτι που αποτελεί
τον εναπομείναντα στόχο του, ωστόσο ο Γιο-
βάνοβιτς είναι χρήσιμος σε μεγάλο βαθμό
για να αρχίσει μια νέα προσπάθεια στην επό-
μενη σεζόν όταν η ομάδα της Λεμεσού θα
επιδιώξει να επιστρέψει στις διακρίσεις. Και
επειδή πίσω από κάθε επιτυχημένη ομάδα,

υπάρχει ένας σπουδαίος τερματοφύλακας, να
υπενθυμίσουμε ότι ο 30χρονος πορτιέρε ήταν
ο MVP του περσινού πρωταθλήματος και πως
ο Απόλλωνας τον έχει «δεμένο» έως τον Μάιο
του 2026! Πάντως, είναι η δεύτερη φορά που
οι κυανόλευκοι της Λεμεσού λένε «όχι» σε
κρούση για παραχώρησή του, καθώς και η
Παρτίζαν Βελιγραδίου ενδιαφέρθηκε πριν από
μερικές εβδομάδες για να τον κάνει δικό της.

Απόρριψη πρότασης για Γιοβάνοβιτς

ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

Κ
αι να λοιπόν που ο Απόλ-
λωνας κατάφερε και ολο-
κλήρωσε και τις τέσσε-
ρεις μετεγγραφές του για
τη φετινή χειμερινή με-

τεγγραφική περίοδο, κάνοντας
δικό του κατά τη χθεσινή τελευταία
ημέρα του Ιανουαρίου τον Γκόν-
τσγουιλ Εκπολό. Τον 27χρονο Νι-
γηριανό αμυντικό (κάτοχο ισπα-
νικού διαβατηρίου) για τον οποίο
κάναμε αναφορά και σε προηγού-
μενό μας ρεπορτάζ.

Προηγήθηκε η προσθήκη των
Αμρ Ουάρντα, Ετζάζ Χουσαΐν, Γκόν-
τσγουεϊ Ντόνιο και τώρα ο Εκπολό.
Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος
μπορεί να δώσει λύσεις στο δεξιό
άκρο της άμυνας και αποκτήθηκε
για να αποτελέσει σημαντική μο-
νάδα και για τη νέα περίοδο, μιας
και ο Χάρης Μαυρίας, του οποίου
ολοκληρώνεται το συμβόλαιο, δεν
αναμένεται να συνεχίσει στα κυα-
νόλευκα.

Ένας αμυντικός «θηριώδης» ο
οποίος στα έξι του μετανάστευσε
με τους γονείς του από τη Νιγηρία
στην Ισπανία και στα έξι του εν-
τάχθηκε στην ακαδημία της Ταρα-
γόνα. Ακολούθως εντάχθηκε στις
ακαδημίες της Μπαρσελόνα σε ηλι-
κία εννέα ετών, τον Ιούλιο του 2011
όταν ήταν 15 χρόνων άρχισε να
παίζει στην Κ-16 ενώ αγωνίστηκε
με επιτυχία τόσο στη δεύτερη ομάδα
(27 συμμετοχές ) των «μπλαου-
γράνα» όσο και στην εφηβική (Κ-
19). Γαλουχήθηκε δηλαδή στην πε-
ρίφημη «Μασία». Ανατράφηκε, δη-
λαδή, διαπαιδαγωγήθηκε με τις
ιδέες, τις συνήθειες και τα ιδανικά
της καταλανικής ομάδας. Για μια
δεκαετία, καθότι αποχώρησε τον
Ιούλιο του 2016.

Κορυφαία στιγμή στην καριέρα
του αποτελεί η κατάκτηση του UEFA
Youth League τη σεζόν 2013-2014.
Της οποίας διετέλεσε και ως αρ-
χηγός, ήταν βασικός και με τη φα-
νέλα των «μπλαουγράνα» Κ-19 ση-
μείωσε και τέσσερα γκολ σε δέκα
συμμετοχές στον θεσμό. Προπο-
νείτο για ένα διάστημα ακολούθως
με την ανδρική ομάδα της Μπαρ-
σελόνα, αλλά δεν πήρε ευκαιρίες.
Δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο τε-
λευταίος που έφθασε σε αυτό το…
level αλλά η ποδοσφαιρική του

μοίρα δεν του επεφύλασσε να γίνει
μέλος μιας εκ των κορυφαίων ομά-
δων στον πλανήτη.

Ψάχνοντας στο διαδίκτυο για
κάποια στοιχεία, εντοπίζει κανείς
και αναφορές του, μέσω των οποίων
διηγείται τις εμπειρίες του στις
προπονήσεις και πώς αισθανόταν
που «εργαζόταν» πλάι στους Μέσι,
Ινιέστα, Τσάβι, Νέιμαρ κλπ. Ωστόσο
παρά το όμορφο αυτό ποδοσφαιρικό
συναίσθημα, χαρακτήρισε βαρετές
αυτές τις προπονήσεις διότι απα-
γορεύονταν τα τάκλιν στους ποδο-
σφαιρικούς αστέρες της Μπαρσε-
λόνα.  «Δεν μπορούσαμε να κά-
νουμε τάκλιν. Ήταν κάπως βαρετές
αυτές οι προπονήσεις γιατί δεν εί-
χαμε ελευθερία. Αν κάναμε φάουλ
κινδυνεύαμε να μας διώξουν από
την προπόνηση! Αν κτυπούσα κά-
ποιον θα μπορούσαν να μου κάνουν
διακοπή συμβολαίου. Σίγουρα ήταν
ωραίο που έκανα προπόνηση με
τους Μέσι και Ινιέστα, όμως ήθελα
να έχω περισσότερη ελευθερία»,
είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Εκ-
πολό, για να προσθέσει πως απο-

γοητεύτηκε με τον τρόπο που του
ανακοινώθηκε ότι θα αποχωρήσει.
Παρόλο που ενώ είχε επαγγελμα-
τικό συμβόλαιο και του είχαν ζη-
τήσει να ανανεωθεί η συνεργασία
μαζί του, τελευταία στιγμή τον άφη-
σαν με… δυο χείλη καμένα. «Νο-
μίζω ότι έμαθα απ’ αυτό. Δεν νομίζω
να μου ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δεν
ήμουν χαρούμενος με τον τρόπο
που το έκαναν αλλά συνέχισα να
δουλεύω σκληρά, λαμβάνοντας
υπόψη του μέλλον μου».

Αυτή είναι εν μέρει η ποδο-
σφαιρική ιστορία του Εκπολό στην
Μπαρσελόνα, ο οποίος αναζήτησε
την τύχη του μακριά από την Ισπανία
πηγαίνοντας αρχικά στην αγγλική
Φλίτγουντ Ταουν (League One) και
ακολούθως επέστρεψε στη ιβηρική
χώρα για μια σεζόν για λογαριασμό
της Μέριδα (γ’ κατηγορία) προτού
φύγει ξανά για τα… βόρεια και τη
Σουηδία. Εκεί (στη σκανδιναβική
χώρα) όπου διέπρεψε για τριάμισι
χρόνια στη Χάκεν (Καλοκαίρι 2018
– Ιανουάριος 2021) και μια σεζόν
στη Νόρκεπινγκ όπου παρέμεινε

μέχρι προσφάτως. Με την τελευταία
του συμμετοχή να καταγράφεται
στις 6 Νοεμβρίου 2022.

Σε διασυλλογικό επίπεδο, το
κοντέρ του Εκπολό «γράφει» 16.476
λεπτά σε 203 συμμετοχές. Σημεί-
ωσε 11 γκολ, μοίρασε 13 ασίστ,
δέχθηκε 35 κίτρινες κάρτες και
μόλις μια φορά αποβλήθηκε κι
αυτή με δεύτερη κίτρινη.

Στόπερ με μόλις 10%
Σε 203 συμμετοχές συνολικά,

οι 21 φορές που έπαιξε ως στόπερ,
αν το δούμε ποσοστικά το θέμα
αποτελούν περίπου μόλις το 10%.
Οπότε, ο Εκπολό θα είναι παίκτης
που όπως προαναφέραμε μπορεί
να δώσει λύσεις και ως κεντρικός
αμυντικός, ωστόσο δεν ντύνεται
στα κυανόλευκα για να αντικατα-
στήσει τον Βούκασιν Γιοβάνοβιτς
που τραυματίστηκε σοβαρά. Επι-
γραμματικά, ο Νιγηριανός αμυντι-
κός μετράει 156 παιχνίδια ως δεξιός
μπακ ενώ μόλις εφτά φορές έπαιξε
ως δεξιός χαφ και τρεις ως αρι-
στερός μπακ.

ΓΑΛΟΥΧΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ  
ΠΕΡΙΦΗΜΗ «ΜΑΣΙΑ»!

Ο ΕΚΠΟΛΟ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ,
ΕΧΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΣΕΛΟΝΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΥΠΗΤΕΡΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εως τον Μάιο 
του 2024!

Ο Γκόντσγουιλ Εκπο-
λό, ο οποίος αποτελεί το
τελευταίο μετεγγραφικό
χειμερινό απόκτημα του
Απόλλωνα, βρίσκεται από
χθες στην Κύπρο. Υπέ-
γραψε το συμβόλαιό του,
ανακοινώθηκε, φωτογρα-
φήθηκε με τη φανέλα
του Απόλλωνα και ενσω-
ματώνεται άμεσα στην
ομάδα της Λεμεσού. Η
τελευταία του ομάδα
ήταν η Νόρκεπινγκ
Σουηδίας με την οποία
μέτρησε 28 συμμετοχές
από τον Δεκέμβριο του
2021. Το συμβόλαιό του
είναι διάρκειας ενάμισι
χρόνου, καθότι υπέγραψε
έως τον Μάιο του 2024,
δηλαδή ολοκληρώνεται

στο τέλος της επόμενης
ποδοσφαιρικής σεζόν.

«Ο ποδοσφαιριστής
επέλεξε να αγωνίζεται με
τον αριθμό 2. Καλωσορί-
ζουμε τον ποδοσφαιριστή
στον σύλλογο και του ευ-
χόμαστε κάθε επιτυχία
αγωνιζόμενος με τα κυα-
νόλευκα», τονίζεται στην
ανακοίνωση. Στην ομάδα
της Λεμεσού προσδο-
κούν ότι ο Νιγηριανός θα
εγκλιματιστεί γρήγορα
στο σύνολο, δίνοντας επι-
πλέον ώθηση. Θα έχει
πολύ μεγάλη σημασία,
εννοείται, να «δέσει» νω-
ρίς με τους νέους συμ-
παίκτες του.
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                                                                                      ΑΕΚ Α’ Κατηγορία

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 

Α
μφίβολη είναι η παρου-
σία του Όμρι Άλτμαν
στον αγώνα με την Καρ-
μιώτισσα. Ο Ισραηλινός
επιθετικός ταλαιπωρεί-

ται εδώ και καιρό με ενοχλήσεις
στη μέση και δεν προπονήθηκε
χθες. Θα ακολουθήσει ειδικό πρό-
γραμμα και είναι πιθανόν ο Όλτρα
να τον αφήσει εκτός, ώστε να
μην τον επιβαρύνει.

Απ’ εκεί και πέρα, ο Άνταμ
Γκιούρτσο απέφυγε τα χειρότερα.
Ο Ούγγρος μεσοεπιθετικός δεν
υπέστη βαριά θλάση στο δικέφαλο,
κάτι που σημαίνει ότι χάνει σίγουρα
το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα
και θα φανεί από βδομάδας αν θα
είναι σε θέση να προλάβει το ματς
με τον Ακρίτα.  Όσον αφορά τον
Ιβάν Τρισκόφσκι, άρχισε ατομικό
πρόγραμμα (επίσης ταλαιπωρείται
από πρόβλημα στη μέση) και θα
φανεί προσεχώς αν θα συμπερι-
ληφθεί στην αποστολή. 

«Μιλάμε με επενδυτές»!
Η παρουσία του Άντρου Κα-

ραπατάκη την εκπομπή του ΡΙΚ
«Γκολ και Θέαμα» έδωσε πολλές...
ειδήσεις. Ο πρόεδρος της ΑΕΚ
ήταν αποκαλυπτικός σε μερικά θέ-
ματα που αφορούσαν την ομάδα
και το μέλλον της, όπως για πα-
ράδειγμα στην τοποθέτησή του για
το αν υπάρχει ενδιαφέρον από
επενδυτές. 

«Έχουμε 1-2 καλές περιπτώ-
σεις επενδυτών και θα δούμε.
Έχουμε όμως πράγματα στην ΑΕΚ

που δεν θα αλλάξουμε. Είναι δύ-
σκολο. Μιλάμε με επενδυτές από
τον κύκλο των επιχειρήσεων μου.
Πελάτες μου, φίλοι μου. Εγώ θα
είμαι ο διαχειριστής της επένδυσής
τους. Είναι μέρος της συμφωνίας,
εάν προχωρήσει», τόνισε χαρα-
κτηριστικά, ενώ εξέφρασε την
πίστη του στην ομάδα, θέλοντας
ωστόσο να κρατήσει χαμηλούς τό-
νους.  «Ήταν ένα παιχνίδι ψηλών
εντάσεων. Ισάξιο. Το ΑΠΟΕΛ είχε
την υπεροχή σε κάποια σημεία,
εμείς σε άλλα. Ήταν σημαντικό
που νικήσαμε για ψυχολογικούς
λόγους και τίποτα περισσότερο»,
είπε αρχικά για τη νίκη στο πρό-
σφατο ντέρμπι και πρόσθεσε: 

«Μιλάει από μόνη της η ομάδα
για πρωτάθλημα. Κάναμε εξαιρε-
τική πορεία στην Ευρώπη. Δώσαμε
12 παιχνίδια περισσότερα, ψηλών
εντάσεων. Είμαστε σε πολύ καλό
σημείο, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη.
Είναι πρόκληση η Ευρώπη, μας
ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνεχί-
σουμε. Είναι όλα μαζί. Τα θέλουμε
όλα»! Πρόσθεσε δε πως είναι ση-
μαντικό να μην αποπροσανατολιστεί
κανείς από τη φιλοσοφία και τον
τρόπο σκέψης: 

«Έχουμε εμπιστοσύνη στην
ομάδα. Με τις μεταγραφές ενι-
σχυθήκαμε περισσότερο. Να εί-
μαστε προσγειωμένοι. Σεμνά και
ταπεινά. Όλα μπορούν να αλλάξουν
σε δυο βδομάδες. Ο κόσμος να
έρθει να στηρίξει την ομάδα χωρίς
να βάζει αχρείαστη πίεση».

Για άλλη μία φορά, εξέφρασε
την εμπιστοσύνη του προς τον Τσά-
βι Ρόκα, λέγοντας πως «έχει το

ελεύθερο να χειριστεί ο ίδιος όπως
θέλει τα θέματα του προγραμμα-
τισμού. Του έχω απόλυτη εμπι-
στοσύνη. Στις δύσκολες στιγμές
εκεί πρέπει να στηρίξεις το μοντέλο
σου. Αλλιώς θα ξεκινήσεις από
την αρχή», σημειώνοντας επίσης
πως έχει εξαιρετικές σχέσεις και
με τον Χοσέ Λουΐς Όλτρα. 

Για την σταθερότητα που υπάρ-
χει στην ΑΕΚ, υπογράμμισε πως
είναι σημαντικό το γεγονός ότι
υπάρχει μία σταθερή ομάδων ατό-
μων και ήταν αποκαλυπτικός για
τον προϋπολογισμό: «Είναι πολύ
δύσκολος χώρος το ποδόσφαιρο,
θέλει υπομονή και προσοχή. Τα
μπάτζετ ανέβηκαν πολύ ψηλά. Για
να συναγωνιστείς πρέπει να βρεις
κι άλλα χρήματα. Νομίζω έχουμε
το 6ο ή το 7ο μπάτζετ στο πρωτά-
θλημα». 

«Με κορόιδευαν»! 
Αποκαλυπτικός επίσης ήταν

και για την «Αρένα», λέγοντας πως

αποτελούσε εξαρχής τη βασική
του προτεραιότητα και ότι κάποιοι
τον κορόιδευαν!!! Μίλησε επίσης
και για τα έργα που θα γίνουν στο
άμεσο μέλλον και τους στόχους,
αλλά και την εξόφληση των οφει-
λών... «Ήταν ο πρώτος μου στόχος
όταν ανέλαβα. Πολλοί με κοροϊ-
δεύανε. Το ξοφλήσαμε. Επίσης, οι
οφειλές προς το κράτος ήταν από
το 2007 και θέλαμε να καθαρί-
σουμε από αυτά. Θα βελτιώσουμε
κι άλλο το γήπεδο. Πριν τέσσερα
χρόνια αν παίζαμε στο γήπεδό
μας, θα προχωρούσαμε στην Ευ-
ρώπη. Όπως έγινε φέτος. Θέλουμε
να καλύψουμε όλο το γήπεδο, αλλά
θα το κάνουμε σιγά σιγά. Η μπουτίκ
είναι προτεραιότητα, θα αρχίσουμε
σε δυο βδομάδες. Έχουμε να κά-
νουμε μία αίθουσα εκδηλώσεων
και σκεφτόμαστε να στεγάσουμε
και την ανατολική κερκίδα».

Ο πρόεδρος της ΑΕΚ παρου-
σιάστηκε ευχαριστημένος από την
παρουσία του κόσμου το τελευταίο
διάστημα. «Ίσως με το ΑΠΟΕΛ εί-
χαμε μεγαλύτερη κι από τα εγκαί-
νια. Ο κόσμος εκτιμά ότι η ομάδα
είναι σε πολύ καλό δρόμο. Υπάρχει
κόσμος, βοήθησε πολύ στα απο-
τελέσματα. Έχουν διπλασιαστεί σε
παιδιά, είναι ενδεικτικό ότι μεγα-
λώνει ο κόσμος. Το μέλλον μας
ανήκει», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Είπε επίσης πως έχει εξαιρε-
τικές σχέσεις με την ηγεσία της
ΚΟΠ και τους προέδρους των άλ-
λων ομάδων, αλλά κι ότι έχουν
γίνει μεγάλα άλματα τα τελευταία
χρόνια στο πρωτάθλημα, το οποίο
είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. 

«Λάθος με Κύπριους...»
Αξιοσημείωτη ήταν η στάση

του προέδρου στο θέμα των Κυ-
πρίων παικτών. «Είναι τεράστιο
λάθος ο υποχρεωτικός κανονισμός
με τους δύο Κύπριους. Πρέπει να
πληρώσεις περισσότερα από την
αξία τους. Είμαστε υπέρ του Κύ-
πριου ποδοσφαιριστή, με τις σω-
στές συνθήκες. Να δίνει κίνητρα
η ΚΟΠ παρά πρόστιμα. Είναι πιο
παραγωγικό», σημείωσε, ενώ μί-
λησε ακόμη και για την Αλκή, λέ-
γοντας πως έκανε τρεις προσπά-
θειες στο παρελθόν για να ενσω-
ματωθεί στην ΑΕΚ κι ότι θα συζη-
τήσει το θέμα ξανά σε νέα συνάν-
τηση με παλιούς παράγοντες. Μί-
λησε επίσης και για το ότι πέρυσι
είχε εκφράσει την πρόθεσή του
να αποχωρήσει, λέγοντας ότι ήταν
δυσαρεστημένος από την συμπε-
ριφορά ορισμένων ανθρώπων, αλλά
η οικογένειά του και οι συνεργάτες
του τον έπεισαν να παραμείνει.

Ο ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ -
ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΚΤΟΣ Ο ΓΚΙΟΥΡΤΣΟ, ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ «ΤΡΙΣΚΟ» - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΙΛΗΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξαφνικό πλήγμα με Αλτμαν…

ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΡΟΜΟ ΕΙΠΕ
ΤΟ ΑΝΤΙΟ: «ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΕΝΑΜΙΣΗ ΣΕΖΟΝ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟ, ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ ΜΟΥ,
ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ, ΗΤΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΟΥ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ». 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ

9Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

Ο ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ προέρχεται από εντυ-
πωσιακές εμφανίσεις, συγκρατεί την
άριστη φόρμα του και παρά τις επιβα-
ρύνσεις στοχεύει στη νίκη. Ο ΜΑΡΙ-
ΛΙΑΣ ΜΠΟΗ παρουσίασε σημαντική
πρόοδο στις πρόσφατες συμμετοχές
του, διανύει περίοδο φόρμας και θα
έχει πρωταγωνιστική παρουσία. Ικα-
νός στον όμιλο είναι και ο ΔΕ
ΝΤΡΑΗΒΕΡ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΡΙ-
ΛΙΑΣ ΜΠΟΗ-ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ
ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ: ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ
ΦΑΒΟΡΙ: ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ (πιθανή
απόδοση 30 σέντ)

ΙΠΠΟ            ΔΡΟΜΟΣ
Γράφει  
µε ∆ιαφορά ο Κορυφαίος ιπποδροµιακός συντάκτης

AΛΟΓΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ :     7η  ιπποδρομία : ΑΛΒΑΡΟ
ΠΑΡΟΛΙ                      :    5η ιπποδρομία  : ΣΙΜΟΣ

:    9η  ιπποδρομία : ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ

PICK6 4η ιπποδρομία: ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΤ-ΣΕΡ ΕΦΡΑΙΜ
             5η ιπποδρομία: ΣΙΜΟΣ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ
             6η ιπποδρομία: ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ-ΡΩΜΑΝΟΣ
             7η ιπποδρομία: ΑΛΒΑΡΟ
             8η ιπποδρομία: ΑΙΘΕΡΑΣ-ΣΕΣΙΛΙΑ
             9η ιπποδρομία: ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ

PICK4 6η ιπποδρομία: ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ-ΡΩΜΑΝΟΣ
             7η ιπποδρομία: ΑΛΒΑΡΟ-ΠΑΝΧΑΝΤΡΕ
             8η  ιπποδρομία: ΑΙΘΕΡΑΣ-ΣΕΣΙΛΙΑ
             9η ιπποδρομία: ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ-ΔΕ ΝΤΡΑΗΒΕΡ

ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ                                        1ος, 4ος, 1ος                             
ΣΕΡ ΕΦΡΑΙΜ                                          2ος, 4ος, 1ος                         
ΡΩΜΑΝΟΣ                                              3ος, 2ος, 3ος                             
ΠΑΝΧΑΝΤΡΕ                                           2ος, 1ος, 2ος                                       
ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ                                    4η , 3η , 1η                              
ΑΛΒΑΡΟ                                                  1ος, 1ος, 3ος                                             
ΟΝΗΣΙΛΟΣ                                              1ος , 2ος, 3ος                                
ΣΑΒΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ                                     3η , 2η , 4η                                                                                                                      
ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ                                          3ος, 4ος, 4ος    
ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ                                            1ος, 1ος, 1ος   

1η ιπποδρομία:                  ΛΟΥΣΙΦΕΡ

2η ιπποδρομία:                  ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ

3η ιπποδρομία:                  ΤΑΪΜΣ

4η ιπποδρομία:                  ΜΟΡΓΚΑΝΙΟΣ

5η ιπποδρομία:                  ΑΠΕΛΑΤΗΣ

6η ιπποδρομία:                  ΦΗΜΟΝΟΗ

7η ιπποδρομία:                  ΠΑΝΧΑΝΤΡΕ

8η ιπποδρομία:                  ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ

9η ιπποδρομία:                  ΙΖΥ ΦΛΑΗΕΡ

ΓΚΑΝΙΑΝ    ΝΕΣΤΟΡΑΣ (12,40) 2η τύχη                                                            

ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ (1,90)                                                                                                                                  

ΣΑΝΤΑΣΤΟΡΜ (1,80)                                                         

ΠΑΣΤΕΛΛΟ (1,40)     

ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ (3,40) 2η τύχη   

ΕΡΓΟΚΛΗΣ (5,80) 2η τύχη                                        

                                    

ΔΙΔΥΜΑ      ΝΕΣΤΟΡΑΣ-ΜΙΤΙΔΑ (12,10) 1ος -3ος                          

ΣΑΝΤΑΣΤΟΡΜ-ΖΙΓΚΑΣ (3,20)             

ΠΑΣΤΕΛΛΟ-ΑΝΤΑΝΤΕ (2,60)             

ΙΝΤΙΑΝΟΣ-ΕΡΓΟΚΛΗΣ (8,00)                                       

ΦΟΡΚΑΣΤ   ΣΑΝΤΑΣΤΟΡΜ-ΖΙΓΚΑΣ (10,00)

ΠΑΣΤΕΛΛΟ-ΑΝΤΑΝΤΕ (3,80)

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΤΗΝ ΑΦΙΞΗ 

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΑΜΕ ΣΩΣΤΑ 

Κ .Καποδίστριας: 6 νίκες τις τελευταίες
4 ιπποδρομιακές συναντήσεις.

Β. Αδάμου

ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΕΝΟΣ  ΑΝΑΒΑΤΗΣ

ΔΕΝ ΙΠΠΕΥΟΥΝ

SUPER SPORT FM 104.0 Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος 104.0 / Λεμεσός 93.3

Cytavision-Sports 7
ΖΩΝΤΑΝΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

Νταν Χάιτα: 5 νίκες τις τελευταίες 
4 ιπποδρομιακές συναντήσεις.

Στο στοίχημα PICK 4 υπάρχει εγγυημένο ποσό 5.000 ευρώ. 
Στο στοίχημα PICK 6 υπάρχει εγγυημένο ποσό 12.928 ευρώ.
Στο στοίχημα PICK 9 υπάρχει εγγυημένο ποσό 37.013 ευρώ.

ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΖΩΝΤΑΝΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

8Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

Ο ΑΙΘΕΡΑΣ διαθέτει ενδεικτική πρό-
σφατη εμφάνιση στην απόσταση,
βρίσκεται σε ανοδική πορεία και
παρά τον ισχυρό όμιλο έχει τα φόντα
να πάρει τη νίκη. Η ΣΕΣΙΛΙΑ προέρ-
χεται από νικηφόρο εμφάνιση,
μπήκε σε περίοδο φόρμας και ανα-
μένεται να είναι πάλι στην άφιξη.
Τρίτη τύχη έχει ο ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΑΙΘΕΡΑΣ-ΣΕΣΙΛΙΑ-
ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ: ΣΕΣΙΛΙΑ
ΦΑΒΟΡΙ: ΣΕΣΙΛΙΑ (πιθανή απόδοση
30 σέντ)

2Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

5Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ1Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

3Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

6Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

7Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

4Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ

Τα άλογα ΦΕΡΡΑΡΙ ΠΑΟΥΕΡ, ΜΙΣ
ΤΡΕΜΕΤΟΥΣΙΑ, ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΝΔΡΑΣ,
ΛΟΡΤ ΒΟΛΤΕΜΟΡΤ, ΣΑΙΝΤ ΝΙΚΚΟ-
ΛΑΣ, ΒΕΡΕΓΓΑΡΙΑ και ΚΑΖΑΚ ΦΛΑ-
ΟΥΕΡ καθυστέρησαν στην αφετηρία.

Ο ίππος ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ διεγράφη
στον χώρο της αφετηρίας διότι δυ-
στρόπησε και ανατράπηκε στη θυρίδα
της. 

Το άλογο ΕΚΑΛΗ διεγράφη λόγω
τραυματισμού και αποκλείστηκε από
τις ιπποδρομίες για περίοδο 21 ημε-
ρών.

Ο ίππος ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ διεγράφη
λόγω ηλοπατήματος και δεν δικαιούται
συμμετοχής σε ιπποδρομίες για πε-
ρίοδο 21 ημερών.

Η καθαρόαιμη 8ετής ΛΕΪΤΗ ΕΥΑ
προβιβάστηκε στην Α’ κλάση με γενικό
ισοζυγισμό 73,5 κιλά.

Σύμφωνα με αναφορά του Αφέτη
τα άλογα ΜΠΕΚΚΑ ΠΟΗΝΤ και ΚΑΡ-
ΒΟΥΝΑΣ εκκίνησαν με αναπήδημα.

Στον πίνακα κατάταξης προπο-
νητών στην πρώτη θέση βρίσκεται ο
Π. Τσιακκούρας με 10 νίκες, ακολουθεί
ο Νταν Χάϊτα με 9 νίκες και ο Χρ.Χρι-
στοφόρου με 6.    

Στον πίνακα κατάταξης αναβατών
στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Κ. Κα-
ποδίστριας με 15 νίκες, ακολουθεί ο
Μ.Κ. Πέππος με 10 νίκες και ο Δ. Κε-
φάλας με 9.

Ενδιαφέρον παρουσιάζεται το πρόγραμμα της 10ης ιπποδρομιακής συνάντησης. Θα δούμε ωραίες και ανταγωνι-
στικές αναμετρήσεις, με πιο σημαντική κούρσα της ημέρας την 9η που προορίζεται για κυπριακούς και καθαρό-
αιμους ίππους 1ης κλάσης 8 ετών και άνω στην απόσταση των 1200 μέτρων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ

Η ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ προέρχεται από αρ-
κετά καλές εμφανίσεις, διαγωνίζεται σε
πιο ευνοϊκή απόσταση και έχει ως μο-
ναδικό στόχο τη νίκη. Ο ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ
έχει στο ενεργητικό του νικηφόρο πρό-
σφατη συμμετοχή, συγκρατεί τη φόρμα
του και αναμένεται να είναι στην άφιξη.
Ο ΑΧΕΡΑ ελπίζει σε διακριτική εμφά-
νιση.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ-
ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ-ΑΧΕΡΑ
ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ: ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ
ΦΑΒΟΡΙ: ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ (πιθανή από-
δοση 20 σεντ)

Ο ΣΙΜΟΣ διαθέτει αξιόλογη αρχική τα-
χύτητα, διαγωνίζεται σε απόσταση της
αρεσκείας του και σε προσιτό όμιλο
θα διεκδικήσει με καλές πιθανότητες
τη νίκη. Ο ΛΑΓΟΝΗΣΙ ικανοποίησε στις
πρόσφατες συμμετοχές του, διατηρεί-
ται σε φόρμα και συμμετέχει με αξιώ-
σεις. Ικανή για διάκριση είναι πάντως
και η ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΣΙΜΟΣ-ΛΑΓΟΝΗΣΙ-
ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ
ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ: ΣΙΜΟΣ
ΦΑΒΟΡΙ ΣΙΜΟΣ (πιθανή απόδοση 30
σέντ)

Η ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ επιστρέφει από
μικρό ρεπό ξεκούρασης ανανεωμένη,
προπονήθηκε εκ νέου σε καλούς ρυθ-
μούς και έχει το προβάδισμα. Ο ΣΕΡ
ΞΕΝΟΦΩΝ ικανοποίησε στην τελευταία
του συμμετοχή στον όμιλο των νικητών
και θα πρέπει να υπολογιστεί σοβαρά.
Μια θέση διεκδικεί και η ΣΚΙΝΥ ΦΟΞ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ-ΣΕΡ
ΞΕΝΟΦΩΝ-ΣΚΙΝΥ ΦΟΞ
ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ: ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ
ΦΑΒΟΡΙ: ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ (πιθανή από-
δοση 15 σεντ)

Ο ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ έβαλε κούρσες στο
ενεργητικό του, διαγωνίζεται σε ευ-
νοϊκή απόσταση και σε βατό όμιλο έχει
τις δυνάμεις να πάρει τη νίκη. Ο ΡΩΜΑ-
ΝΟΣ έχει δυνατότητες στον συγκεκρι-
μένο όμιλο και παρά τη μέτρια
τελευταία του εμφάνιση αναμένεται να
είναι ανάμεσα στους πρώτους. Υπολο-
γίσιμος είναι και ο ΣΑΠΙΑΝΚΟ ΟΥΑΝ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ-ΡΩΜΑ-
ΝΟΣ-ΣΑΠΙΑΝΚΟ ΟΥΑΝ
ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ: ΡΩΜΑΝΟΣ
ΦΑΒΟΡΙ: ΡΩΜΑΝΟΣ (πιθανή απόδοση
25 σεντ)

Ο ΣΕΡ ΑΪΚ διατηρείται σε καλή φυ-
σική κατάσταση, έχει δυνατότητες
στον όμιλο και παρά τη μέτρια τελευ-
ταία του εμφάνιση θα παλέψει για κα-
τάκτηση της νίκης. Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ικανοποίησε στο ντεμπούτο του και με
κούρσα τώρα στο ενεργητικό του
συμμετέχει με αξιώσεις. Ικανός γιά
διάκριση είναι και ο ΣΙΟΥΤΕΡ ΜΑΝ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΣΕΡ ΑΪΚ -ΕΡΩΤΟ-
ΚΡΙΤΟΣ-ΣΙΟΥΤΕΡ ΜΑΝ
ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ: ΤΑΙΜΣ
ΦΑΒΟΡΙ: ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (πιθανή από-
δοση 25 σέντ)

Ο ΑΛΒΑΡΟ προέρχεται από δύο νικη-
φόρες εμφανίσεις, συγκρατεί την άρι-
στη φόρμα του και σε απόσταση
αρεσκείας του θα ψάξει τη νίκη. Ο
ΠΑΝΧΑΝΤΡΕ τρέχει συνεχώς δυνα-
μικά, διατηρείται σε φόρμα και θα έχει
πρωταγωνιστική παρουσία για άλλη
μια φορά. Ικανός στον όμιλο είναι και
ο ΖΟΥΜΠΑΣ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΑΛΒΑΡΟ-ΠΑΝΧΑΝ-
ΤΡΕ-ΖΟΥΜΠΑΣ
ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ: ΠΑΝΧΑΝΤΡΕ
ΦΑΒΟΡΙ: ΠΑΝΧΑΝΤΡΕ (πιθανή από-
δοση 25 σέντ)

Η ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΤ έβαλε κούρσες στο
ενεργητικό της, έχει μεγάλες δυνατότη-
τες στον όμιλο και σε ευνοϊκή απόσταση
έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Ο ΣΕΡ
ΕΦΡΑΙΜ παρουσίασε πρόοδο στις τελευ-
ταίες του εμφανίσεις, διανύει περίοδο
φόρμας και αναμένεται να είναι στην
άφιξη. Ελπίδες διάκρισης έχει και ο
ΜΟΡΓΚΑΝΙΟΣ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΤ-ΣΕΡ
ΕΦΡΑΙΜ-ΜΟΡΓΚΑΝΙΟΣ
ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ: ΜΥΚΑΛΗ
ΦΑΒΟΡΙ: ΣΕΡ ΕΦΡΑΙΜ (πιθανή απόδοση
25 σέντ) 

1η Ιπποδρομία Ωρα: 03:30 μμ 1000 μέτρα
1 ΦΕΡΣΤ ΣΙΟΥΤ                     ( 2) Κ. Καποδίστριας      [+]              59.0
2 ΑΧΕΡΑ                                ( 1) Ολ. Γεωργίου           [+]              58.5
3 ΛΟΥΣΙΦΕΡ                          ( 4) Π. Καράμανος          [+]              58.0
4 ΕΗΝΤΖΕΛ ΜΑΡΙΑ                (5) Μ. Κωνσταντίνου      [+]              56.5
5 ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ                      ( 3) Μ. Κ. Πέππος           [&]               52.5

2η Ιπποδρομία Ωρα: 04:00 μμ 1000 μέτρα
1 ΜΙΚΡΟΣ ΛΟΙΖΟΣ                 ( 1) Π. Λ. Ανδρέου          [+]              58.0
2 ΣΕΡ ΞΕΝΟΦΩΝ                   ( 4) Ολ. Γεωργίου           [+]              58.0
3 ΜΑΡΙΟΥ                              (5) Χ. Λ. Ανδρέου                                56.0
4 ΧΑΒΑΗ ΧΙΣΤΟΡΥ                 (6) Μ. Κ. Πέππος            [+]              56.0
5 ΜΑΡΙΕΤΤΑ                          ( 2) Κ. Καποδίστριας      [+]              54.5
6 ΣΚΙΝΥ ΦΟΞ                        ( 3) Δ. Κεφάλας                                  54.5

3η Ιπποδρομία Ωρα: 04:30 μμ 1200 μέτρα
1 ΣΕΡ ΑΪΚ                              ( 8) Χ. Λ. Ανδρέου           [+]              59.0
2 ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ                    (5) Π. Δημητσάνης          [+]              58.5
3 ΣΙΟΥΤΕΡ ΜΑΝ                    ( 4) Ι. Πουλλής                [+]              58.5
4 ΣΑΤΙΣΦΑΞΙΟΝ                     ( 9) Κ. Καποδίστριας      [+]              57.5
5 ΤΑIΜΣ                                 (12) Μ. Κωνσταντίνου                        57.5
6 ΓΟΥΟΡ ΤΑΠ                         ( 3) Ολ. Γεωργίου           [+]              56.0
7 ΑΡΤ ΚΛΕΙΩ                         (10) Μ. Κ. Πέππος                              5.5
8 ΕΠΙΛΟΓΗ                            (6) Δ. Κεφάλας               [#]               55.0
9 ΑΝΔΡΙΑΝΗΣΤΑΝΚΕΡΤΟΝ    (11) Γ. Μεσιήτης                                 52.5
10 ΝΑΥΑΡΧΙΑ                        ( 7) Γ. Σταυρινίδης          [#]               52.5

4η Ιπποδρομία Ωρα: 05:00 μμ 1500 μέτρα
1 ΜΠΛΟΥΜΠΕΡΤ                   ( 4) Ηρ. Ηρακλέους                            59.0
2 ΣΕΡ ΕΦΡΕΜ                       (6) Κ. Καποδίστριας       [+]              58.5
3 ΒΙΤΤΗΣ ΜΠΛΑΚΥΣ              ( 7) Μ. Κ. Πέππος           [+]              58.0
4 ΛΕΙΤΥ ΒΑΣΩ                       ( 1) Λ. Δ. Ανδρέου                              55.0
5 ΜΟΡΓΚΑΝΙΟΣ                     ( 2) Δ. Κεφάλας              [+]              55.0
6 ΠΕΓΚΥ                                ( 3) Π. Δημητσάνης         [+]              54.5
7 ΜΥΚΑΛΗ                            (5) Γ. Ευτυχίου                [+]              54.0

5η Ιπποδρομία Ωρα: 05:30 μμ 1000 μέτρα
1 ΘΡΥΛΟΣ                              (5) Κ. Καποδίστριας       [+]              59.5
2 ΛΑΓΟΝΗΣΙ                          (6) Π. Δημητσάνης          [+]              56.0
3 ΑΠΕΛΑΤΗΣ                          ( 1) Δ. Κεφάλας              [+]              55.5
4 ΣΙΜΟΣ                                ( 2) Ηρ. Ηρακλέους        [+]              54.5
5 ΑΜΟΡΓΟΣ                           ( 7) Χ. Λ. Ανδρέου                               54.0
6 ΣΑΥΠΡΟΥΣ ΝΤΡΗΜ            ( 4) Μ. Δημητρίου                               52.5
7 ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΛΕΝΑ                 ( 3) Ι. Πουλλής                                    1.0
8 ΑΛΜΥΡΟΣ                          ( 8) Γ. Ευτυχίου               [+]              49.0

6η Ιπποδρομία Ωρα: 06:00 μμ 1000 μέτρα
1 ΡΩΜΑΝΟΣ                          ( 1) Ν. Νικολάου             [+]              59.0
2 ΣΑΠΙΑΝΚΟ ΟΥΑΝ                (6) Κ. Καποδίστριας       [+]              56.0
3 ΜΠΕΝ ΓΚΑΝ                       ( 9) Κ. Α. Ιωάννου           [+]              54.5
4 ΦΗΜΟΝΟΗ                         ( 4) Δ. Κεφάλας              [+]              54.0
5 ΜΑΝΤΟΥΡΟ                        ( 3) Π. Καράμανος          [+]              53.5
6 ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ                    (5) Γ. Ευτυχίου                [+]              53.0
7 ΣΑΒΑΝ ΓΕΩΡΓΙΑ                 ( 7) Χ. Λ. Ανδρέου           [+]              52.0
8 ΓΚΡΙΚ ΦΡΙΚ                       (10) Γ. Μεσιήτης                                 51.5
9 ΓΚΛΟΟΥ ΑΠ                        ( 8) Λ. Δ. Ανδρέου                              50.5
10 ΜΑΜΑΝΤΟΥ                     ( 2) Αντρέας Διγενής     [+]              50.0
11 ΤΖΙΝΤΖΕΡ                          (11) Ελ. Τσουχνικά         [+]              49.0

7η Ιπποδρομία Ωρα: 06:30 μμ 1000 μέτρα
1 ΠΑΝΧΑΝΤΡΕ                       ( 8) Χ. Λ. Ανδρέου           [+]              59.0
2 ΖΟΥΜΠΑΣ                           (10) Μ. Κ. Πέππος          [+][@]       58.0
3 ΒΕΝΤΟΥΡΟΣ                       ( 2) Ελ. Τσουχνικά          [+][@]       57.5
4 ΑΛΒΑΡΟ                             ( 7) Γ. Σταυρινίδης          [+]              57.0
5 ΟΝΗΣΙΛΟΣ                          ( 4) Ολ. Γεωργίου           [+]              56.0
6 ΑΝΕΜΕΛΗ                          (5) Δ. Κεφάλας               [+]              55.5
7 ΦΟΥΕΡΤΕ                           ( 1) Γ. Μεσιήτης              [+]              54.0
8 ΣΟΥΗΤ ΡΟΟΥΖ                    ( 3) Μ. Σ. Κυριακίδης     [+]              53.5
9 ΥΨΙΠΥΛΗ                            ( 9) Μ. Κωνσταντίνου     [+][@]       52.0
10 ΚΙΜΠΑΣ                            (6) Μ. Δημητρίου            [+]              51.5
Τα βάρη αυξήθηκαν κατά 2.0 κιλά.

8η Ιπποδρομία Ωρα: 07:00 μμ 1200 μέτρα
1 ΤΖΟΛΥ ΤΖΟΚΕΡ                   ( 7) Ρ. Τσιακκούρας        [+]              66.0
2 ΚΟΛΟΜΠΙΑΝΑ                    ( 8) Ν. Κ. Τσιακκούρας   [+]              62.0
3 ΣΑΣΠΙΣΙΟΥΣ ΜΑΗΝΤΣ        (10) Δ. Κεφάλας             [+]              62.0
4 ΕΥΕΛΘΩΝ                           ( 4) Π. Δημητσάνης         [#]               57.0
5 ΣΕΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                 ( 9) Ολ. Γεωργίου           [+]              57.0
6 ΖΟΥΚΟΦ                             (5) Γ. Ευτυχίου                                    54.5
7 ΑΝΤΡΕΛΕΦ ΣΕΗΛ               (6) Μ. Κ. Πέππος            [+][@]       54.0
8 ΦΥΣΟΥΝΑ                           ( 3) Μ. Σ. Κυριακίδης     [+][%]          54.0
9 ΣΕΣΙΛΙΑ                              (11) Κ. Καποδίστριας     [+]              53.5
10 ΑΙΘΕΡΑΣ                           (12) Κ. Α. Ιωάννου          [+]              49.0

9η Ιπποδρομία Ωρα: 07:30 μμ 1200 μέτρα
1 ΙΖΥ ΦΛΑΗΕΡ                       ( 3) Ηρ. Ηρακλέους        [&]               64.5
2 ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ                       (10) Χ. Λ. Ανδρέου          [+]              62.5
3 ΤΣΙΗΦ ΟΦ ΤΑΡΑ                 (5) Π. Καράμανος           [+]              59.0
4 ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΙΣ                     ( 1) Δ. Κεφάλας              [+]              58.5
5 ΒΛΟΓΕΡΙΤΣΑ                      ( 4) Κ. Καποδίστριας      [+]              55.0
6 ΝΤΑΗΑΜΟΝΤ ΣΙΜΠΑ          (6) Μ. Κ. Πέππος            [#]               55.0
7 ΤΣΕΡΚΩΤΗΣ ΨΥΛΛΟΣ         (11) Ι. Πουλλής               [+][%]          53.5
8 ΔΗ ΝΤΡΑΗΒΕΡ                    ( 9) Π. Δημητσάνης         [#]               52.0
9 ΜΑΡΙΛΙΑΣ ΜΠΟΗ               ( 7) Μ. Κωνσταντίνου     [+]              51.5
10 ΑΣΟΒ                                (12) Μ. Σ. Κυριακίδης    [+]              51.0
11 ΔΑΒΙΔ                               ( 2) Γ. Σταυρινίδης          [+]              51.0
12 ΚΟΥΤΣΙΑΣ                         ( 8) Κ. Α. Ιωάννου           [+]              50.5
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ΠΑΡΙΣΙ 2024

Το «αίτημα»
των Ρώσων...
Οι αθλητές και οι αθλήτριες της
Ρωσίας πρέπει να λάβουν μέ-
ρους στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες στο Παρίσι το 2024 χωρίς
περιορισμό, δήλωσε χθες ο πρό-
εδρος της Ολυμπιακής Επιτρο-
πής της χώρας, Στάνισλαβ
Ποζντνιάκοφ, απορρίπτοντας την
πιθανότητα να γίνουν δεκτή υπό
ουδέτερη σημαία. Η ουδετερό-
τητα είναι αυτή που φαίνεται να
προκρίνεται από τη ΔΟΕ, τη στιγ-
μή που η Ουκρανία ζητά τον
ολοκληρωτικό αποκλεισμό της
Ρωσίας. «Ο Ολυμπιακός Χάρτης
λέει ότι όλοι οι αθλητές πρέπει
να συμμετέχουν ισότιμα», είπε
μεταξύ άλλων ο Ποζντνιάκοφ.

ΚΟΑ

Στήριξη στην
αντισφαίριση  
Ο πρόεδρος του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού,
Ανδρέας Μιχαηλίδης, υπο-
δέχτηκε χθες στα γραφεία
του οργανισμού αντιπροσω-
πεία του Ομίλου Αντισφαίρι-
σης Λάρνακας, με επικεφα-
λής τον πρόεδρο Μάριο Πέ-
τρου. Βασικό αντικείμενο
της συνάντησης ήταν το αί-
τημα του ομίλου για επέκτα-
ση των υφιστάμενων υπο-
δομών με τη δημιουργία
αποδυτηρίων και ιατρείου
στον χώρο όπου βρίσκονται
τα γήπεδα τένις. Ο πρό-
εδρος του ΚΟΑ, ο οποίος
την Παρασκευή τέλεσε και
τα εγκαίνια των γηπέδων
του ομίλου με τον ΠτΔ Νίκο
Αναστασιάδη, σημείωσε τη
διαχρονική στήριξη του ορ-
γανισμού προς το άθλημα
αλλά και προς τον Όμιλο
Αντισφαίρισης Λάρνακας.
Τόνισε ότι το θέμα θα τεθεί
στο δ.σ. για να ληφθούν οι
σχετικές αποφάσεις.

ΒΟΛΕΪ

Μεταγραφές
στο φινάλε...  
Ολοκληρώθηκε χθες το με-
σημέρι η δεύτερη μεταγρα-
φική περίοδος της περιόδου
2022-2023 στο βόλεϊ. Η τε-
λευταία μεταγραφή που
έκλεισε ήταν της Σάνον Κά-
φλιν (ΗΠΑ) η οποία εντάχ-
θηκε στη Lemesos Volley-
ball. Επίσης, ο Βαλεντίνος
Ανδρέου της ΕΝΠ πήγε στον
Διόνυσο και ο Βραζιλιάνος
πρώην άσος της Ολυμπιά-
δας Φρενάρους, Λούκας
Σίλβα ντε Αραούχο, στην
Ολυμπιάδα Νεάπολης. Τη
Δευτέρα πραγματοποιήθη-
καν άλλες τρεις μετακινή-
σεις παικτριών. Η Μαρία
Αννα Χαραλαμπίδη του
Αχιλλέα μεταγράφηκε με
υποσχετική μεταγραφή για
το υπόλοιπο της σεζόν στον
Δικέφαλο Γερίου. Η Αγγλίδα
Μέγκαν Βίγκαρς με θητεία
στο γερμανικό και γαλλικό
πρωτάθλημα θα ενισχύσει
την Ολυμπιάδα Νεάπολης
και τέλος η διεθνής Έρικα
Ζεμπύλα άφησε την Ανόρ-
θωση και εντάχθηκε με
ελευθέρα στην Ολυμπιάδα
Νεαπόλεως.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θα υπο-
δεχτούν την Οκλαχόμα Σίτι τα ξη-
μερώματα της 8ης Φεβρουαρίου
(05:30). Σε ένα παιχνίδι όπου ο
ΛεΜπρόν Τζέιμς θα γράψει, εκτός
απροόπτου, ιστορία, αφού θα γίνει
ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών
στο NBA! 
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς και
αν ο Τζέιμς δεν χάσει άλλο παιχνίδι,
χρειάζεται 117 πόντους και πέντε
αγώνες ακόμα (αν σκοράρει σύμ-
φωνα με τον μέσο όρο των 30.2
πόντων). Το ημερολόγιο έχει έναν
τεράστιο κόκκινο κύκλο στον αγώνα
με τη Θάντερ και όλοι θέλουν να
είναι εκεί. Για να το κάνουν, θα
πρέπει να πληρώσουν... αδρά, αφού
η φρενίτιδα έχει ξεπεράσει το... κόκ-
κινο, με εισιτήρια για την αναμέτρηση
να αλλάζουν χέρια για ποσά που ξε-
περνούν τις 75 χιλιάδες δολάρια!

Θρίλερ στο Σακραμέντο
Το Σακραμέντο επιβίωσε στο χθεσινό
θρίλερ με τη Μινεσότα και επικράτησε
με 118-111 στην παράταση. Στον επι-
πλέον χρόνο οι Κινγκς είχαν ως με-
γάλο πρωταγωνιστή τον ΝτεΆρον
Φοξ (32 πόντους). Η ψυχραιμία του

έστειλε την αναμέτρηση στην παρά-
ταση, καθώς ευστόχησε σε βολές
18 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, με
τη Μινεσότα να αστοχεί στην τελευ-
ταία της επίθεση. Εκτός από τον
Φοξ, σπουδαία εμφάνιση έκανε και
ο Ντομάντας Σαμπόνις με 17 πόντους
και 13 ριμπάουντ. Σπουδαίες νίκες
πήραν επίσης οι Μάτζικ στη Φιλα-
δέλφεια επί των Σίξερς, οι Ουίζαρντς
στο Τέξας επί των Σπερς, εντός έδρας
οι Μάβερικς επί των Πίστονς, αλλά
και οι Σανς κόντρα στους Ράπτορς.
Αποτελέσματα ΝΒΑ (30/01): Φι-
λαδέλφεια - Ορλάντο 109-119,
Μπρούκλιν - Λέικερς 121-104, Σαν
Αντόνιο - Ουάσινγκτον 106-127,
Οκλαχόμα - Γκόλντεν Στέιτ 120-
128, Ντάλας - Ντιτρόιτ 111-105, Μι-
νεσότα - Σακραμέντο 111-118 (παρ.),
Φοίνιξ - Τορόντο 114-106, Πόρτλαντ
- Ατλάντα 129-125.

«Τρέλα» για το ρεκόρ ΛεΜπρόν!
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 75 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΖΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ

ΣΤΗΝ 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΑΠΟΨΕ ΝΙΚΗ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΔΑΝΙΚΑ ΜΕ +4 - ΔΥΟ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Πρώτος «τελικός»
για τον Κεραυνό!

Τ
ρεις αγώνες έχουμε
σήμερα και αύριο
για τη 17η αγωνι-
στική της ΟΠΑΠ
Basket League. Το

παιχνίδι της Ανόρθωσηw
με τον Κεραυνό θα οριστεί
σε μεταγενέστερο στάδιο
λόγω των υποχρεώσεων της
ομάδας του Στροβόλου που
παίζει απόψε (21:00) με την
Μπάμπεργκ στην 5η αγω-
νιστική της β’ φάσης ομί-
λων του FIBA Europe Cup.
Αργότερα θα γίνει επίσης και
η αναμέτρηση μεταξύ της
Πετρολίνα ΑΕΚ και του Αχιλ-
λέα Καϊμακλίου. Ρεπό στη
17η αγωνιστική έχει η ΕΑΣ
Ομόνοια.

Για το +4 ο Κεραυνός
Από την τελευταία θέση του
ομίλου του μπαίνει στην προ-
τελευταία αγωνιστική ο Κε-
ραυνός, με τελικό στόχο την
πρόκριση στα νοκ-άουτ του
Europe Cup. Και τα δύο παι-
χνίδια που απομένουν είναι
εκτός έδρας, με πρώτο σταθ-
μό απόψε τη Γερμανία για
το ματς με την Μπάμπεργκ.
Με ρεκόρ 1-3 ο Κεραυνός
θέλει τη νίκη, αλλά και την
κάλυψη της διαφοράς της
ήττας με τρεις πόντους στον
πρώτο αγώνα στον Στρόβολο
(87-90) για να περάσει σε
πιθανή ισοβαθμία τους Γερ-
μανούς, που κατεβαίνουν με
ρεκόρ 2-2. Το ιδανικό σενά-
ριο για τους ερυθροκίτρινους
είναι να πετύχουν δύο νίκες.
Με ήττα απόψε, όλα τελει-
ώνουν και θα είναι τυπικής
διαδικασίας ο τελευταίος

αγώνας, επίσης εκτός έδρας,
με την Οραντέα (08/02). Από
εκεί και πέρα, με νίκη απόψε,
χωρίς όμως κάλυψη της δια-
φοράς για την ομάδα του
Κακιούζη, πολλά θα εξαρ-
τηθούν από το τι θα κάνει η
Άνβιλ. Αν πετύχει δύο νίκες,
ο Κεραυνό θα μπορεί να αρ-
κεστεί στις δικές του δύο νί-
κες, ανεξαρτήτως διαφορών.
Οι Πολωνοί παίζουν και τα
δύο παιχνίδια στην έδρα τους,

με Οραντέα και Μπάμπεργκ.
Αν κάνουν το 2/2 θα ανέβουν
στους 11 βαθμούς. Ο Κεραυ-
νός με 2/2 πάει στους 9 και
οι άλλοι δύο μένουν στους
8. Αν όμως πάρει τη διαφορά
ο Κεραυνός, ακόμα και με
νίκη της Μπάμπεργκ στην
6η αγωνιστική στην Πολωνία,
περνάει ο Κεραυνός.

Αγώνες Basket League
Στο πρωτάθλημα θα γίνουν

απόψε οι αγώνες του ΑΠΟΠ
με τον Dynatron Απόλλων
(17:00) και της 
Payabl. EKA ΑΕΛ με τον ΑΠΟ-
ΕΛ (18:30). Αύριο (19:00) θα
παίξουν η ΕΝΠ με την ΕΘΑ.
Βαθμολογία (νίκες-ήττες):
Κεραυνός 13-1, ΑΕΚ 11-4,
ΑΠΟΕΛ 11-3, Απόλλων 9-6,
ΑΕΛ 9-5, ΕΘΑ 7-7, Ανόρ-
θωση 6-8, ΕΝΠ 3-12, Αχιλ-
λέας 4-10, ΑΠΟΠ 4-10, Ομό-
νοια 2-13. 

ΔΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ TV
CABLENET SPORTS 1
21:00    ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
22:00    ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

CABLENET SPORTS 2
21:45    ΣΕΝΤ ΖΙΛΟΥΑΖ - ΑΝΤΒΕΡΠ

CABLENET SPORTS 3
19:00    ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

PRIMETEL 2
22:00    ΜΠΕΤΙΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

NOVASPORTS PRIME
21:45    ΡΕΑΛ Μ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

NOVASPORTS 3
20:00    ΝΑΝΤ - ΜΑΡΣΕΪΓ
22:00    ΜΟΝΠΕΛΙΕ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ

NOVASPORTS 4
19:30    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ - ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ
22:00    ΛΑΝΣ - ΝΙΣ

NOVASPORTS 5
21:00    ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ - ΜΟΝΑΚΟ

NOVASPORTS 6
19:30    ΚΛΟΥΖ - ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ
22:00    ΜΟΝΑΚΟ - ΟΣΕΡ

NOVASPORTS START
22:00    ΡΕΝ - ΣΤΡΑΣΜΠΟΥΡ

NOVASPORTS EXTRA 1
20:00    ΛΙΛ - ΚΛΕΡΜΟΝ

CYTAVISION SPORTS 3
22:00    ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΝΟΤΙΓΧΑΜ

CYTAVISION SPORTS 4
19:00    ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ - ΤΟΡΙΝΟ
22:00    ΡΟΜΑ - ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ

CYTAVISION SPORTS 5
18:30    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ
21:00    ΜΑΡΙΤΙΜΟ - ΠΟΡΤΟ

CYTAVISION SPORTS 6
19:00    RB ΛΕΙΨΙΑΣ - ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ
23:15    ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. - ΜΠΡΑΓΚΑ

CYTAVISION SPORTS 7
15:00    ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
21:45    ΜΑΪΝΤΖ - ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
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ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΕΘΝΗ

Επίσημα Βαυαρός ο Κανσέλο!
Ο ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ ΑΣΟΣ ΠΑΕΙ ΔΑΝΕΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΣΤΗΝ ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

H
Μπάγερν ανακοί-
νωσε τον δανεισμό
του Ζοάο Κανσέλο
από τη Μάντσεστερ
Σίτι ως το τέλος της

τρέχουσας σεζόν, με τον Χα-
σάν Σαλιχάμιτζιτς να επι-
βεβαιώνει ότι η συμφωνία
προβλέπει οψιόν αγοράς του
παίκτη το καλοκαίρι με κό-
στος 70 εκατομμύρια ευρώ. 
Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ
βρέθηκε ξαφνικά εκτός βα-
σικών πλάνων του Πεπ
Γκουαρντιόλα μετά το Μουν-
τιάλ και αποχωρεί από τους
πρωταθλητές Αγγλίας μετά
από 3,5 χρόνια (154 συμμε-

τοχές, εννέα γκολ). Ο Ζοάο
Κανσέλο ανέφερε για τη με-
ταγραφή του: «Η Μπάγερν εί-
ναι ένα από τα καλύτερα κλαμπ
στον κόσμο και είναι τεράστιο
κίνητρο για εμένα να παίξω
δίπλα στους εκπληκτικούς
παίκτες αυτής της ομάδας.
Ξέρω ότι αυτός ο σύλλογος
ζει για τους τίτλους και κερ-
δίζει τίτλους κάθε χρόνο. Είμαι
κι εγώ "πεινασμένος" για επι-
τυχίες. Θα δώσω τον καλύτερο
εαυτό μου για τη Μπάγερν.

Οι άλλες κινήσεις
· Μεγάλη μεταγραφική επι-

τυχία για την Άρσεναλ, καθώς
συμφώνησε για την απόκτηση
του Ζορζίνιο από την Τσέλσι,
σ' ένα ποσό που ανέρχεται
στα 13,6 εκατομμύρια ευρώ,
με τον Ιταλό να υπογράφει
μέχρι το καλοκαίρι του 2024.
· Η Τότεναμ μετά την από-
κτηση του Νταντζούμα της
Βιγιαρεάλ, έκλεισε και τη με-
ταγραφή του Πέδρο Πόρο από
τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο
23χρονος μπακ θα συνεχίσει
την καριέρα του στην ομάδα
του Λονδίνου, με το κόστος
της μεταγραφής του να φθάνει
τα 45 εκατομμύρια ευρώ.

·Παίκτης της Ρόμα είναι επί-
σημα ο Ντιέγκο Γιορέντε, με
την ιταλική ομάδα να τον απο-
κτάει με τη μορφή δανεισμού
από την Λιντς διατηρώντας
οψιόν αγοράς το καλοκαίρι
του 2024.
· Ο Μαρσέλ Σάμπιτζερ ταξί-
δεψε χθες από το Μόναχο
για να πάρει μεταγραφή στη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως
δανεικός, χωρίς να υπάρχει
οψιόν αγοράς. Ο Αυστριακός
μέσος της Μπάγερν θα αντι-
καταστήσει τον Έρικσεν που
τραυματίστηκε.

Μια ξαφνική καρδιακή ανα-
κοπή μπορεί να συμβεί σε
οποιονδήποτε, οποτεδήποτε
και οπουδήποτε. Η άμεση λήψη
ιατρικής βοήθειας και η άμεση
έναρξη της καρδιοπνευμονικής
αναζωογόνησης (CPR) είναι
ζωτικής σημασίας, γιατί κάθε
δευτερόλεπτο μετράει». Με
αυτό το μήνυμα η UEFA ανα-
κοίνωσε τη νέα συνεργασία
της με το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο Αναζωογόνησης (ERC) στην
εναρκτήρια συνεδρίαση του
8ου Ιατρικού Συμποσίου της
UEFA, που ξεκίνησε χθες στην
έδρα της Γερμανικής Ομοσπον-
δίας Ποδοσφαίρου (DFB) στη
Φρανκφούρτη. Στόχος της ευ-
ρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδο-
σφαίρου είναι να παρασχεθεί
σχετική προσωπική εκπαίδευ-
ση σε περισσότερα από 12.000
άτομα συνολικά. «Ο ρόλος της
ιατρικής στο ποδόσφαιρο είναι

πιο σημαντικός από ποτέ και
η UEFA είναι πολύ περήφανη
που ξεκινά αυτή τη νέα πρω-
τοβουλία σε συνεργασία με το
ERC. Ο καθένας από εμάς μπο-
ρεί να είναι παρευρισκόμενος
σε μια ξαφνική καρδιακή ανα-
κοπή και όταν συμβαίνει, κάθε
δευτερόλεπτο έχει σημασία.
Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε
την ισχυρή φωνή του ποδο-
σφαίρου για να να ενθαρρύ-
νουμε τους ανθρώπους να εκ-
παιδεύσουν τον εαυτό τους,
να σώσουν ζωές», είπε στην
ομιλία του ο πρόεδρος της
UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.
Υπολογίζεται ότι η ταχεία και
σωστά χορηγούμενη βοήθεια
μπορεί να διπλασιάσει ή και
να τριπλασιάσει τις πιθανότητες
επιβίωσης από ξαφνική καρ-
διακή ανακοπή και να σώσει
έως και 100.000 ζωές ετησίως
σε όλη την Ευρώπη.

Ο ρόλος της ιατρικής
στο ποδόσφαιρο…

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ UEFA ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΖΟΝΤΑΙ
ΖΩΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΞΑΦΝΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε
1-0 από τον Αστέρα στην
Τρίπολη για την 20η αγωνι-
στική. Ο αρχηγός των πρα-
σίνων αποβλήθηκε στο 33ο
λεπτό της αναμέτρησης βλέ-
ποντας δύο κίτρινες κάρτες
σε διάστημα επτά λεπτών.
Η πράσινη ΠΑΕ αποφάσισε
να τιμωρήσει τον Κουρμπέλη
με πρόστιμο 20.000 ευρώ
για αντιεπαγγελματική συμ-
περιφορά. Δεν είναι η πρώτη
φορά που κάνει κάτι τέτοιο
ο Παναθηναϊκός, καθώς το

ίδιο είχε συμβεί με τον Σέν-
κεφελντ μετά το ματς με τον
ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Κουρμ-
πέλης βγήκε μπροστά μετά
την ήττα του Παναθηναϊκού
στην Τρίπολη και ανέλαβε
την ευθύνη για το τελικό
αποτέλεσμα: «Εγώ δεν μπο-
ρώ να μιλήσω ποδοσφαιρικά
και να πάρω θέση για τον
αγώνα. Άφησα την ομάδα
μου με δέκα παίκτες και
την πλήγωσα. Δέχομαι την
όποια κριτική και τα πάντα
για την ήττα».

Πρόστιμο στον Κουρμπέλη

Τρέχει με σερί 11 νικών!

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ Η ΑΕΚ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

«Είναι ξεκάθαρο πως αυτό
το γήπεδο θα βγάζει πολύ
πάθος, είναι πολύ σημαντικό
για την ομάδα να παίζει σε
ένα τέτοιο γήπεδο», δήλωνε
στις 3 Μαΐου ο Αλμέιδα και
από τις 29 Γενάρη του 2023
η ΑΕΚ έχει «11 στα 11» στην
OPAP Arena! Και έτσι είναι
αυτό το γήπεδο δίνει... φτερά
στην ΑΕΚ και κόβει την ανά-
σα των αντιπάλων. «Τρέχει»
με 11 στα 11 σε πρωτάθλημα
και Κύπελλο δηλαδή, ενώ

είναι εξαιρετικός και ο απο-
λογισμός των γκολ με την
Ένωση να σκοράρει σχεδόν
τρία τέρματα ανά ματς. Συγ-
κεκριμένα, η ΑΕΚ έχει σκο-
ράρει 29 φορές. Σημειώνει
δηλαδή περίπου 2,63 γκολ
ανά ματς στο «κάστρο» της,
ενώ έχει δεχθεί μόλις δύο
τέρματα. Ένα στο ιστορικό
ματς της Νέας Φιλαδέλφειας
κόντρα στον Ιωνικό (4-1) και
ένα στο παιχνίδι με τον Πα-
ναιτωλικό (4-1). 

ΜΑΝTΣΕΣΤΕΡ Γ.

Πλήγμα με
τον Ερικσεν
Ιδιαίτερα σοβαρός απο-
δείχθηκε ο τραυματισμός
του Κρίστιαν Ερικσεν, στον
αγώνα κυπέλλου της Μάν-
τσεστερ Γιουνάιτεντ με τη
Ρέντινγκ. Ο Δανός μέσος
δέχθηκε δυνατό χτύπημα
στον αστράγαλο από τον
Άντι Κάρολ και αναμένεται
να μείνει εκτός αγωνιστι-
κών χώρων για περίπου
τρεις μήνες, χάνοντας ου-
σιαστικά σχεδόν όλη την
υπόλοιπη χρονιά. Στην
ανακοίνωσή της, η Γιου-
νάιτεντ αναφέρει ότι ο
30χρονος άσος θα υπο-
βληθεί σε περαιτέρω εξε-
τάσεις, επισημαίνοντας
πάντως ότι, με βάση τις
αρχικές εκτιμήσεις, η επι-
στροφή του προσδιορίζε-
ται για τα τέλη Απριλίου με
αρχές Μαΐου. Μέχρι τώρα,
έχει αγωνιστεί στα 31 από
τα 32 ματς της Γιουνάιτεντ
σε όλες τις διοργανώσεις,
με δύο γκολ και εννέα
ασίστ, και αποτελεί παίκτη
«κλειδί» για την ομάδα του
Έρικ Τεν Χαγκ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Στα ερυθρόλευκα
ο Σέρτζι Κανός!
Ο Σέρτζι Κανός είναι και τυπικά παίκτης
του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλευκοι ανακοί-

νωσαν χθες την
απόκτηση του
25χρονου Ισπα-
νού μεσοεπιθε-
τικού. Ο Κανός
πέρασε τα
απαιτούμενα
ιατρικά και στη
συνέχεια υπέ-
γραψε το συμ-
βόλαιό του με
τους Πειραι-
ώτες. Ο 25χρο-
νος παραχω-
ρείται δανεικός
από τη Μπρέντ-
φορντ έως το
τέλος της σε-

ζόν, ενώ δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν
θα υπάρχει οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι. 
Σε μια άλλη εξέλιξη ο Ζίμπερ Μπιτίκι, πρό-
βαρε τα ερυθρόλεκυα καθώς Ολυμπιακός
και Κόνιασπορ φέρεται να έδωσαν χθες τα
χέρια. Η πειραϊκή ομάδα τα βρήκε σε όλα
και με τον 26χρονο Κοσοβάρο ακραίο επι-
θετικό και θα δώσει περίπου 800.000 για
τη μεταγραφή του. Αντίθετα από το λιμάνι
αποχωρεί μετά από 1,5 χρόνο παρουσίας
στον Ολυμπιακό ο Τόμας Βατσλίκ για λογα-
ριασμό της Χάντερσφιλντ.


