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ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ ολοκληρώνουν αύριο την προετοιμασία τους ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής στο ΓΣΠ, με
τους Τόμας Κρίστιανσεν και Ιμανόλ Ιδιάκεθ να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Και οι δύο αναμένεται να

παρατάξουν ό,τι καλύτερο διαθέτουν, αφού δεν συμβιβάζονται με οτιδήποτε άλλο πέραν των τριών βαθμών. 
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TΖΟΚΕΡ

1, 8, 13, 30, 42 και 3
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.
Η 2η κερδίζει από €117.450,11. Η 3η κερδί-
ζει από €2.500, η 4η και η 5η από €50, η 6η
και η 7η  από €2 και η 8η από €1,5.

ΠΡΟΤΟ

5807596
Στην πρώτη κατηγορία βρέθηκε ένας τυχερός
και κερδίζει €1.674.789,34 . Η 2η κατηγορία
κερδίζει €25.000, η 3η από €2.500, η 4η από
€250, η 5η από €25 και η 6η από €2.

EXTRA 5

7244η κλήρωση:  2, 16, 21, 23, 34
7245η κλήρωση:  5, 12, 20, 23, 32

SUPER 3

29837η: 799 29838η: 047 29839η: 420
29840η: 550 29841η: 230 29842η: 727
29843η: 342 29844η: 816 29845η: 963
29846η: 125

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ
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TΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευθυντής Σύνταξης |

Θεόδωρος Καυκαρίδης

Υπεύθυνοι σύνταξης |

Πολύβιος Αλεξάνδρου,

Φρίξος Κυριάκου,

Ανδρέας Παρασκευά

Συντάκτες | Στέλιος

Παπαμωυσέως,  Άκης

Κυριάκου, Βασίλης

Τσιρόπουλος,  Γιάννης

Παπαϊωάννου, Σοφοκλής

Σοφοκλέους, Κωνσταντίνος

Κλαρκ, Κατερίνα Φραντζή,

Κώστας Αθανασίου, Κωστής

Σταυρινίδης, Γρηγόρης

Γεωργίου, Στέλιος

Δημοσθένους 

Συνεργάτες | Δημήτρης

Φώκκης, Τάκης Πάλμας,

Παναγιώτης Χριστοδούλου

ΦΟΥΤΣΑΛ

Με ισοπαλία 4-4 ολοκληρώθηκε ο
χθεσινός αγώνας της Εθνικής Futsal
με τη Νορβηγία για το φινάλε του
5ου ομίλου της προκριματικής φάσης
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Futsal 2018. Μετά και τα χθεσινά
αποτελέσματα, την πρόκριση στον
όμιλό μας εξασφάλισε η Δανία. Η
Εθνική μας ήταν πίσω στο σκορ με
4-2, όμως βρήκε τη δύναμη και έφτα-
σε στην ισοφάριση. Η Νορβηγία αιφ-
νιδίασε και προηγήθηκε με 2-0 με
τους Vucenovic (04:37) και Abelsen
(06:04), για να μειώσει η Εθνική μας
στο 7ο λεπτό με εξαιρετικό γκολ του
Νικόλα Τσακανιά.

Στο 11ο λεπτό ο Ravlo πέτυχε το 3-
1 για τους Νορβηγούς και στο 14' ο
Κωνσταντίνος Κουλουμπρής μείωσε
σε 3-2. Στο δεύτερο ημίχρονο οι διεθνείς
μας κυνήγησαν το γκολ της ισοφάρισης
και δημιούργησαν κάποιες ευκαιρίες,
χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αντίθετα,
έπειτα από αντεπίθεση, οι φιλοξενού-
μενοι κέρδισαν πέναλτι και ο Schjetne
(27:59) ανέβασε τον δείκτη του σκορ
στο 4-2.

Σε νέα προσπάθεια για μείωση του
σκορ από τους διεθνείς μας, στο 30', ο
Μανώλης Μανώλη μείωσε σε 4-3 και
στο 38' ο Σάββας Ομήρου ισοφάρισε
σε 4-4.

Κύπρος: Σκαμπύλης, Τσακανιάς,
Ομήρου, Περικλέους, Ιωάννου (αρ-
χική πεντάδα), Χατζηγεωργίου, Στερ-
γιόπουλος, Σκαρπάρης, Κουλουμ-
πρής, Μανώλη, Κόκκινος, Κ. Ανδρέου,
Κοντοδήμητρος, Ψηλογένης. Στον
αγώνα που προηγήθηκε στην Κλειστή
Αίθουσα Τάσσος Παπαδόπουλος -
Ελευθερία, η Δανία νίκησε με 2-1 το
Κόσοβο.

Βαθμολογία: Δανία 6, Κόσοβο 6,
Κύπρος 4, Νορβηγία 1 βαθμός. Το μεγάλο ντέρμπι Ομόνοια - Green Air

Παφιακός, αλλά και ο αγώνας-τετράδα
Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΟΕΛ τρα-
βούν τα βλέμματα των πετοσφαιρόφιλων
στη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ Ανδρών Α' Κατηγορίας, που οι
αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή
με ώρα έναρξης 20:00. Στους άλλους
δυο αγώνες της ημέρας (20:00), η Ανόρ-
θωσις φιλοξενεί την Pokka ΑΕ Καραβά
και στη Δερύνεια θα γίνει η τοπική μάχη
Ε.Ν. Παραλιμνίου - Αναγέννηση Δ.

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»: Ομόνοια - Green
Air Παφιακός
Όταν αγωνίζεται ο πρώτος με τον δεύτερο
στη βαθμολογία τότε μιλάμε για μεγάλο
αγώνα. Οι δυο ομάδες θέλουν τη νίκη
με στόχο την πρωτιά, αν και οι Παφίτες
έχουν το βαθμολογικό προβάδισμα με
επτά πόντους αυτή τη στιγμή, 29 έναντι
22. Η Ομόνοια «πληγωμένη» από την
ήττα της Δευτέρας στο «αιώνιο» ντέρμπι
με τον ΑΠΟΕΛ θα προσπαθήσει για το
τρίποντο για να μειώσει τις αποστάσεις.
Από την άλλη ο Green Αir Παφιακός

ξέρει ότι με νίκη δύσκολα χάνει την
πρώτη θέση στη ρέγκιουλαρ σίζον.

«ΣΠΥΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ»:
Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΟΕΛ
Μεγάλος αγώνας θα γίνει και στο «Σπύρος
Κυπριανού» μεταξύ των δυο πιο φορ-
μαρισμένων ομάδων του πρωταθλήματος.
Τόσο οι «ερυθρόλευκοι» όσο και οι «γα-
λαζοκίτρινοι» είναι στην καλύτερή τους
φάση και διεκδικούν ακόμα και τη δεύ-
τερη θέση.

Η Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα θέλει τη
νίκη για να ξεπεράσει τον αντίπαλό της
και να πάρει ρεβάνς για την ήττα του Α'
Γύρου με 0-3. Ο ΑΠΟΕΛ με νίκη στη
Λεμεσό κάνει άλμα για την τετράδα, ενώ
με τυχόν στραβοπάτημα της Ομόνοιας
(σ.σ. ήττα 0-3, 1-3) πάει δεύτερος.

Το πρόγραμμα 20:00
Ομόνοια - Green Air Παφιακός
Καπάτσος Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΟΕΛ
Ανόρθωσις - Pokka ΑΕ Καραβά
Ε.Ν.ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

Με τον αγώνα για το «Κύπελλο Λάρ-
νακας» άνοιξε η αυλαία του φετινού
Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Σκοπο-
βολής ΟΠΑΠ στο αγώνισμα του τραπ,
τον οποίο διοργάνωσε ο Σκοπευτικός
Όμιλος Λάρνακας το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο στις εγκαταστάσεις του
Ολυμπιακού σκοπευτηρίου της πόλης
του Ζήνωνα. Ο αγώνας διεξήχθη με
βάση τους νέους κανονισμούς της Διε-
θνούς Ομοσπονδίας Σκοποβολής ISSF
και οι αθλητές που αγωνίστηκαν στον
τελικό είχαν την ευκαιρία να ζήσουν
τη νέα αυτή εμπειρία. 

Με την ολοκλήρωση του προκρι-
ματικού αγώνα, ο Τουρκοκύπριος Νι-
χάτ Ακτερζί της Σκοπευτικής Οργά-
νωσης Αμμοχώστου, πέρασε στον τε-
λικό με το ψηλότερο αποτέλεσμα
(117/125) και ακολούθησε ο Άδωνης
Μυλωνάς της Σκοπευτικής Οργάνω-
σης Λευκωσίας με 115/125. Ο συ-
ναθλητής του στη ΣΚΟΛΕΥ Παύλος
Κουτσόφτας και ο Βλατισλάβ Καζατάεβ
του ΣΚΟΛΑΡ πέρασαν με 113/125
και την εξάδα του τελικού συμπλή-

ρωσαν οι Μάριος Σοφοκλέους της
ΣΚΟΛΕΥ με 111/125 και Ανδρέας
Μακρής (ΣΚΟΕΠΑ) 110/125. Με βά-
ση τους νέους κανονισμούς, ο Παύλος
Κουτσόφτας αποχώρησε από τον πρώ-
το γύρο με το χαμηλότερο αποτέλεσμα
14/20 και περιορίστηκε στην έκτη
θέση, ενώ μετά από κάθε επόμενο
γύρο των 10 βολών αποχώρησαν
κατά σειρά οι Βλάτισλαβ Καζατάεβ
(24/30), Ανδρέας Μακρής (31/40)
και Άδωνης Μυλωνάς (35/50), ο οποί-
ος κατέλαβε την τρίτη θέση και εξα-
σφάλισε το αργυρό μετάλλιο. Στη «μο-
νομαχία» του χρυσού μεταλλίου ο
Μάριος Σοφοκλέους επικράκτησε του
Νιχάτ Ακτερζί με 44/60, έναντι 43/50
πήρε την πρώτη του νίκη και μπήκε
με το … δεξί στο πρωτάθλημα.

Στην κατηγορία των εφήβων πρώ-
τευσε ο Πέτρος Αναστασίου του ΣΚΟ-
ΛΑΡ με 103/125, ενώ στους βετερά-
νους πρώτος κατετάγη ο Γιώργος Έλ-
ληνας της ΣΚΟΛΕΜ με 101/125. Τέ-
λος, στο νέο αγώνισμα του παραο-
λυμπιακού τραπ κέρδισε ο Νεόφυτος
Νικολάου της ΣΚΟΛΕΥ, ο οποίος
αγωνίζεται σε τροχοκάθισμα. Ο νεαρός
αθλητής πέτυχε 79/125.

DAVIS CUP

Πραγματοποιήθηκε χθες στο Ολυμπιακό
Μέγαρο η κλήρωση των αγώνων Κύ-
πρου - Τουρκίας, στο πλαίσιο της Ευ-
ρωαφρικανικής ζώνης (Όμιλος ΙΙ) του
Παγκοσμίου Κυπέλλου Τένις Davis
Cup. Την ομάδα της Κύπρου αποτελούν
οι Πέτρος Χρυσοχός (21 ετών), Μενέλαος
Ευσταθίου (18), Ελευθέριος Νέος (18)
και Νικόλας Κάμπελ (18).

Ο πρώτοι δύο αγώνες στο Μονό θα

διεξαχθούν σήμερα, Παρασκευή 3 Φε-
βρουαρίου. Ο πρώτος αγώνας θα αρχίσει
στις 10.45 π.μ. και θα ακολουθήσει αμέ-
σως μετά ο δεύτερος αγώνας. Αύριο,

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, θα διεξαχθεί
το Διπλό, με ώρα έναρξης τις 12.00. Οι
αγώνες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή
5 Φεβρουαρίου με τη διεξαγωγή των
δύο Μονών με ώρα έναρξης του πρώτου
αγώνα τις 11.00 π.μ. Επιδιαιτητής των
αγώνων θα είναι ο Σεργκέι Ντούπροφ
από τη Λευκορωσία.

Η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτη-
ρίων συνεχίζεται από την επίσημη ιστο-
σελίδα της ΟΑΚ στην ιστοδιεύθυνση
www.tennis.com.cy και οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να προμηθευτούν εισι-

τήρια, είτε για κάθε ξεχωριστή μέρα των
αγώνων, είτε ως πακέτο για ολόκληρο
το τριήμερο, εξασφαλίζοντας την ανάλογη
έκπτωση.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης:
Πέτρος Χρυσοχός VS Cem Ilkel
Μενέλαος Ευσταθίου VS Marsel Ilhan
Πέτρος Χρυσοχός & Ελευθέριος Νέος
VS Altug Celikbilek & Anil Yuksel
Πέτρος Χρυσοχός VS Marsel Ilhan
Μενέλαος Ευσταθίου VS Cem Ilkel 

ΜΠΑΣΚΕΤ

Συναρπαστικές αναμετρήσεις περιλαμ-
βάνει το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής
του Πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών Α’
Κατηγορίας, η οποία θα διεξαχθεί σε τρεις
δόσεις, με τη σημερινή αναμέτρηση να
μεταδίδεται τηλεοπτικά από τη Cytavision. 

Αναμφίβολα τα ντέρμπι ανάμεσα
στην ΑΕΚ και στον ΑΠΟΕΛ έχουν τη
δική τους ιδιαιτερότητα, αφού πρόκειται
για δύο ομάδες που τα τελευταία χρόνια
μονοπωλούν τους τίτλους. Έτσι και σή-
μερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Λάρ-
νακα, εκεί όπου η Πετρολίνα ΑΕΚ θα
υποδεχτεί τον ΑΠΟΕΛ, στο μεγαλύτερο
ντέρμπι της αγωνιστικής. Οι «κιτρινο-
πράσινοι» είναι στη 2η θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα με 22 βαθμούς (9
νίκες-4 ήττες), ενώ οι «γαλαζοκίτρινοι»
είναι μία θέση πιο κάτω με 20 βαθμούς
(7 νίκες-6 ήττες). Με νίκη η Πετρολίνα
ΑΕΚ θα ανοίξει τη διαφορά από τον

ΑΠΟΕΛ στους τρεις βαθμούς και θα
αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα για
την κατάκτηση της 2ης θέσης, ενώ θα
έχει την ευκαιρία να παλέψει για το…
θαύμα που είναι η εξασφάλιση της πρώ-
της θέσης με την ολοκλήρωση της κα-
νονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
Από την άλλη, για την ομάδα της Λευ-
κωσίας τα πράγματα είναι απλά, αφού
εάν θέλει να διεκδικήσει μέχρι το τέλος
της Β’ φάσης τη 2η θέση του βαθμολο-
γικού πίνακα, θα πρέπει να φύγει με το
ροζ φύλλο από τη Λάρνακα. Η αναμέ-
τρηση αναμένεται να είναι συναρπαστική,
ενώ αξίζει να σημειωθεί πως θα μετα-
δοθεί τηλεοπτικά από τη Cytavision.  

Το πρόγραμμα 
της 14ης αγωνιστικής:
ΣΗΜΕΡΑ

ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ............................................................19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ-ΕΝΩΣΗ............................................18:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΕΘΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ....................................................19:00

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Θ. ΟΜΑΔΑ Α. Ν. Η. Β.

1. Κεραυνός 13 12 1 25

2. Πετρολίνα ΑΕΚ 13 9 4 22

3. ΑΠΟΕΛ 13 7 6 20

4. Ε. Ν. Παραλιμνίου 13 6 7 19

5. Απόλλων 13 3 10 16

6. Ε.Θ.Α. Έγκωμης 13 2 11 15

Με στόχο την υπέρβαση

Οι προβολείς στο «Κίτιον»

Ντέρμπι κορυφής
και τετράδας

Με το ντέρμπι
ανάμεσα στην ΑΕΚ
και στον ΑΠΟΕΛ
ανοίγει η αυλαία της
14ης αγωνιστικής 

Ισόπαλη η Εθνική

Ομόνοια - Green Air Παφιακός και Καπάτσος
Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΟΕΛ

Αρχίζουν σήμερα οι «μάχες» Κύπρου-Τουρκίας στο πλαίσιο
της Ευρωαφρικανικής ζώνης (Όμιλος ΙΙ) του Παγκοσμίου Κυπέλλου Τένις

Ο Σοφοκλέους νικητής
στο «Κύπελλο Λάρνακας» 
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία
της Νέας Σαλαμίνας ενόψει του αυριανού
αγώνα με τον Ερμή, με τους «ερυθρό-
λευκους» να μη συμβιβάζονται με οτι-
δήποτε άλλο πέραν των τριών βαθμών.
Άλλωστε, σε τέτοια παιχνίδια, με αντι-
πάλους που έχουν τους ίδιους στόχους,
επιβάλλεται η νίκη, αφού σε διαφορετική
περίπτωση οι ελπίδες για είσοδο στην
εξάδα θα μειωθούν. Χαρακτηριστικές
ήταν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου
Τύπου της Νέας Σαλαμίνας Γιώργου
Καζαμία, μιλώντας στο Ράδιο Πρώτο:
«Είναι το σημαντικότερο παιχνίδι για
μας, μέχρι το επόμενο. Δεν έχουμε πο-
λυτέλεια να χάσουμε βαθμούς. Με το
να μην καταφέρουμε να κερδίσουμε
έναν αντίπαλο που έχει τους ίδιους στό-
χους μαζί μας, αυτόματα μειώνονται και
οι ελπίδες μας για είσοδό μας στην εξάδα.
Σε τέτοια παιχνίδια δεν υπάρχουν δι-
καιολογίες». 

Ο Γιώργος Καζαμίας αναφέρθηκε
και στην ενίσχυση που έγινε πρόσφατα
στην ομάδα λέγοντας: «Με τις τελευταίες
προσθήκες η ομάδα αναμένεται να ση-
μειώσει βελτίωση. Έγιναν τρεις ποιοτικές
κινήσεις. Αν και αρχικά λέγαμε ότι δεν
θα προχωρούσαμε σε ενίσχυση, ήρθε
από την... εξωτερική η μετεγγραφή του
Ντουντού, με μηδαμινό κόστος για την
ομάδα μας. Παράλληλα, περιμέναμε τον
Πεδρίτο μέχρι την τελευταία στιγμή, ο
οποίος όμως έπαθε υποτροπή στο τραύμα
του και δεν είχαμε την πολυτέλεια να
αφήσουμε γυμνή την ομάδα στα άκρα,
αφού αποχώρησαν οι Παύλου και Φρο-

ξυλιάς. Έτσι, αποκτήθηκε ο Μπριτζίτο
από την Αναγέννηση Δερύνειας. Τις τε-
λευταίες ώρες της μετεγγραφικής πε-
ριόδου προέκυψε και η απόκτηση του

Νικόλα Εγγλέζου, ενός ποδοσφαιριστή
που μας ενδιέφερε πάρα πολύ. Γενικά,
είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από
τις κινήσεις που έγιναν».

Ο Αθλητικός Δικαστής αποφάσισε
όπως τιμωρήσει την ΑΕ Ζακακίου και
την Καρμιώτισσα με πρόστιμο 50.000
ευρώ, γιατί αμφότερες παραπέμφθηκαν
για ύποπτη στοιχηματική δραστηριό-
τητα στα παιχνίδια τους με τον ΑΠΟΕΛ
και την ΑΕΚ αντίστοιχα.

«Τεράστιο το ποσό»
Ο πρόεδρος της Καρμιώτισσας, Νίκος
Παπάς, κληθείς να σχολιάσει την από-
φαση του Αθλητικού Δικαστή ανέφερε:
«Η απόφαση είναι απόλυτα σεβαστή,
παρόλο που εμείς δεν έχουμε καμία
σχέση με τα στοιχήματα. Ως διοικητικό
συμβούλιο θα συνεδριάσουμε για να
δούμε πώς θα χειριστούμε το θέμα.
Είναι δύσκολη στιγμή για το σωματείο

μας. Πρέπει να δούμε πώς θα βρούμε
τους πόρους για να πληρώσουμε το
πρόστιμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο,
αφού είναι ένα τεράστιο ποσό», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο κ. Παπάς.

«Δεν έχουμε σχέση»
Από τη μεριά του ο πρόεδρος της ΑΕ
Ζακακίου, Στέλιος Χρίστου, ανέφερε:
«Πρόκειται για ένα οικονομικό βάρος,
για το οποίο δεν ευθυνόμαστε εμείς
ούτε το σωματείο μας. Θα συνεδριάσει
το διοικητικό συμβούλιο, για να απο-
φασίσει τα επόμενά μας βήματα. Δεν
έχουμε καμία σχέση με τους φακέλους
και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε»,
δήλωσε φανερά προβληματισμένος ο
κ. Χρίστου. 

Ένοχες ΑΕΖ και Καρμιώτισσα 

Δεν συμβιβάζεται με οτιδήποτε άλλο

ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωστής�Σταυρινίδης

Αποστολή εξετελέσθη με τον καλύτερο
τρόπο για τον Απόλλωνα. Οι «κυανό-
λευκοι» κόντρα στην ΑΕΖ και το αποτέ-
λεσμα που ήθελαν πήραν, αλλά και ro-
tation έκανε ο Σωφρόνης Αυγουστή ξε-
κουράζοντας τους βασικούς του ποδο-
σφαιριστές ενόψει της αυριανής αναμέ-
τρησης με τη Δόξα. Ο Κύπριος τεχνικός
άφησε στον πάγκο ή στην εξέδρα τους
οκτώ από τους έντεκα παίκτες, με τους
οποίους σκοπεύει να ξεκινήσει τον αγώνα
του πρωταθλήματος με αποτέλεσμα να
μην επιβαρυνθούν με ακόμα ένα 90λε-
πτό. 

Βάλε, Βινίσιους, Σακκέτι, Κυριάκου
και Παπουλής δεν αγωνίσθηκαν καθό-
λου, ο Ντα Σίλβα μόλις 20 λεπτά, ένα
ημίχρονο ο Μάγκλιτσα και κάτι λιγότερο
ο Ζοάο Πέδρο. Από κει και πέρα πήραν
90λεπτο αυτοί που το έχουν ανάγκη,
όπως ο Βασιλείου, ο Σαρδινέρο και
επίσης ο αντικαταστάτης του τιμωρημένου
Ρομπέρζ, που θα είναι ένας εκ των Καρώ
ή Σεμέδο. Λογικά ο Πελαγιάς για να
μην αγωνιστεί καθόλου, αν και ήταν
στην αποστολή, δεν θα είναι έτοιμος για
τον αυριανό αγώνα. 

Άρα θα λέγαμε ότι ο τεχνικός του
Απόλλωνα πέτυχε με ένα σμπάρο δύο
τρυγόνια, αφού και την πρόκριση έχει
εξασφαλίσει κατά 90% με το 2-0 και την
ομάδα του ξεκούραστη θα την έχει για
αύριο, όπου στόχος θα είναι η 8η στη
σειρά νίκη στο πρωτάθλημα, έτσι ώστε
να εκμεταλλευτεί το αποτέλεσμα που θα
έρθει στο ντέρμπι την Κυριακή. Ταυτό-
χρονα κατάφερε και στον επαναληπτικό
της ερχόμενης Τετάρτης στο Παφιακό
να χρησιμοποιήσει και πάλι τις ρεζέρβες
του, έτσι ώστε να έχει ξεκούραστους τους
βασικούς για τον πολύ δύσκολο εκτός
έδρας αγώνα με τον Εθνικό που ακο-
λουθεί. 

Από τον προχθεσινό αγώνα κυπέλλου
ξεχωρίζουν 2-3 πράγματα. Το 83% κα-
τοχή μπάλας που είχε ο Απόλλωνας,
νούμερο εντυπωσιακό όπως και να το
δει κάποιος. Τα δύο γκολ του Σαρδινέρο
που βρίσκει τον εαυτό του και τον ρυθμό
του και αποτελεί ακόμα μια σημαντική
μονάδα για τον προπονητή του, και τον
χρόνο που πήραν οι Βασιλείου, Καρώ
και Μπεντόγια. Ο πρώτος βρέθηκε ξανά
στην 11άδα μετά τον αγώνα με την Καρ-
μιώτισσα στις 20 Νοεμβρίου, ο διεθνής

αμυντικός αγωνίσθηκε για πρώτη φορά
σε επίσημο παιγνίδι με τον Απόλλωνα,
ενώ ο Ισπανός επέστρεψε στη δράση 25
ημέρες μετά τον τραυματισμό του στο
λεμεσιανό ντέρμπι. 

Από την Τετάρτη η προσοχή όλων
στον Απόλλωνα έχει στραφεί στην ανα-
μέτρηση με τη Δόξα. Ένα παιγνίδι ση-
μαντικό για τη λεμεσιανή ομάδα, αφού
θέλει να δώσει συνέχεια στη νικηφόρο
πορεία της και να εκμεταλλευτεί το όποιο
αποτέλεσμα έρθει στο ντέρμπι της Κυ-

ριακής. Ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει
επιστήσει την προσοχή των παικτών του
στην ομάδα της Κατωκοπιάς, τονίζοντάς
τους ότι έχει δυνατότητες και πως παίζει
για τη ζωή της. Γι’ αυτό και πρέπει να
την αντιμετωπίσουν με τη δέουσα σο-
βαρότητα και χωρίς καμιά απολύτως
υποτίμηση. 

Με έξι απουσίες! 
Ο τεχνικός του Απόλλωνα μετρά και
για τον αυριανό αγώνα αρκετές απου-

σίες, αφού δεν υπολογίζει σε έξι ποδο-
σφαιριστές του. Ο Ρομπέρζ είναι τιμω-
ρημένος με κάρτες, ενώ τραυματίες
είναι οι Γκίε, Αγγελή, Γκόμες, Μακρίδης
και Ρέινολτς. Ο Απόλλωνας έχει δείξει
ότι διαθέτει το απαραίτητο βάθος για
να μην φαίνονται οι απουσίες και να
μην επηρεάζεται η ομάδα. Η προετοι-
μασία του Απόλλωνα ολοκληρώνεται
σήμερα, με τον Σωφρόνη να καταστρώ-
νει τα τελικά του πλάνα για τον αυριανό
αγώνα. 

Φουλάρει για την όγδοη σερί! 
Σε ρυθμούς Δόξας κινούνται οι «κυανόλευκοι», στοχεύοντας σε ακόμα μια νίκη 
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ΜπΑΡΤΣΕλΟΝΑ 

Έτοιμος να επιστρέψει στις αγωνιστικές
υποχρεώσεις της Μπαρτσελόνα είναι
ο Αντρές Ινιέστα, ο οποίος ξεπέρασε
το πρόβλημα τραυματισμού που αντι-
μετώπιζε στην αριστερή γάμπα. Ο έμ-
πειρος μέσος προπονήθηκε σήμερα
κανονικά, για πρώτη φορά μετά τον

τραυματισμό του στο ματς κυπέλλου
με τη Σοσιεδάδ, στις 19 Ιανουαρίου,
και αναμένεται να τεθεί στη διάθεση
του Λουίς Ενρίκε για το σαββατιάτικο
παιχνίδι πρωταθλήματος με την Αθλέτικ
Μπιλμπάο στο «Καμπ Νου». Η επά-
νοδός του ενισχύει σημαντικά τη μεσαία
γραμμή των «μπλαουγκράνα», από
την οποία απουσιάζει ο τραυματίας
Μπούσκετς.

Τη λίστα με τους συλλόγους που
πήραν χρήματα ως αποζημίωση για
την... απασχόληση των ποδοσφαιρι-
στών του από τις Εθνικές τους ομάδες
που συμμετείχαν στα προκριματικά
και τα τελικά του Euro 2016 γνωστο-
ποίησε η UEFA. Μεταξύ αυτών φυσικά
και οι ελληνικές ομάδες. Η Ελλάδα
πήρε 1.744.838,87 ευρώ, το οποίο
και μοιράστηκαν 14 ομάδες. Τα πε-
ρισσότερα λεφτά πήρε ο ΠΑΟΚ με
541.485,11 ευρώ, με τον Ολυμπιακό
να ακολουθεί στα 415.182,28 ευρώ
και στην τρίτη θέση ήταν ο Παναθη-
ναϊκός, με 266.245,30 ευρώ. 

Πιο κάτω στην τέταρτη θέση βρί-
σκεται ο ΠΑΣ Γιάννινα με
216.007,96 ευρώ, ενώ την ΑΕΚ την

βρίσκουμε στην πέμπτη θέση με
67.122,93 ευρώ.
Αναλυτικά η λίστα των ομάδων με αλ-
φαβητική σειρά: 
ΑΕΚ 67.122,93 ευρώ 
ΑΕΛ Καλλονή 37.257,66 ευρώ 
Αστέρας Τρίπ. 38.459,10 ευρώ 
Ατρόμητος 35.368,00 ευρώ 
Βέροια 16.780,73 ευρώ 
Εργοτέλης 17.483,18 ευρώ 
Κέρκυρα 13.014,57 ευρώ 
Λεβαδειακός 30.089,82 ευρώ 
ΟΦΗ 29.366,28 ευρώ 
Ολυμπιακός 415.182,28 ευρώ 
Παναθηναϊκός 266.245,30 ευρώ 
Πανιώνιος 20.975,92 ευρώ 
ΠΑΟΚ 541.485,11 ευρώ 
ΠΑΣ Γιάννινα 216.007,96 ευρώ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Σύμφωνα με το «Yahoo Sport Γαλλία»,
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Αντουάν
Γκριεζμάν έχουν ήδη συμφωνήσει, για
να ενώσουν τους δρόμους τους από
την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες από τα γαλλικά μέσα ενημέ-
ρωσης, ο επιθετικός της Ατλέτικο Μα-
δρίτης θα έχει αποδοχές ίδιες με τον
συμπατριώτη του Πολ Πογκμπά, δη-
λαδή περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ.

Πάντα σύμφωνα με το εν λόγω μέσο,

η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έχει κατα-
λήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον
Γάλλο διεθνή και απομένει για να την
ολοκλήρωση της μετεγγραφής η συμ-
φωνία ανάμεσα στον αγγλικό σύλλογο
και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 25χρονος
Γκιεζμάν έχει συμβόλαιο μέχρι το 2021,
και ως εκ τούτου ίσως η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ αναγκαστεί να καταβάλει
τα 100 εκατομμύρια της ρήτρας του.
Κάτι που δεν θα μπορούσε να αποτρέψει
τον σύλλογο του Old Trafford, ο οποίος
ξεπέρασε αυτό το ποσό το περασμένο
καλοκαίρι για τον Πογκμπά.

Μετά από 21 χρόνια στα γήπεδα και
αρκετές διακρίσεις και τίτλους, ο Φρανκ
Λάμπαρντ ανακοίνωσε το τέλος της κα-
ριέρας του. Ο πρώτος σκόρερ στην
ιστορία της Τσέλσι με ανακοίνωσή του
ευχαρίστησε την οικογένειά του, ενώ τό-
νισε πως θα ασχοληθεί με την προπο-
νητική. Ο Λάμπαρντ έχει κατακτήσει
τρία πρωταθλήματα με την Τσέλσι, τέσ-
σερα Κύπελλα, δύο Λιγκ Καπ, δύο Com-
munity Shield, ένα Champions League
και ένα Europa League.

Απόσπασμα από την ανακοίνωσή
του:

«Έπειτα από 21 εκπληκτικά χρόνια,
αποφάσισα ότι είναι η σωστή στιγμή να
σταματήσω. Παρά το γεγονός πως είχα
προτάσεις για να συνεχίσω, τόσο από το
εξωτερικό, όσο και από τα εγχώρια, αι-
σθάνομαι ότι ήρθε η ώρα να γυρίσω σε-
λίδα και να ανοίξω νέο κεφάλαιο στη
ζωή μου. Είμαι τρομερά περήφανος για
τους τίτλους που κατέκτησα, για τη θητεία
μου στην εθνική ομάδα της πατρίδας
μου, για τις περισσότερες από 100 συμ-
μετοχές με το εθνόσημο και για τα πε-
ρισσότερα από 300 γκολ καριέρας».

Αντίο από τον Φρανκ Λάμπαρντ 
Ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του 

Στο... ρελαντί 2-0 και πρόκριση
Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα του Άρη και προκρίθηκε στους «8»

Με σκόρερ τον Σισοκό στο 50' και τον
Νικολάου στο 86', ένας άνευρος Ολυμ-
πιακός νίκησε 2-0 τον μαχητικό Άρη στο
γήπεδο «Καραϊσκάκη» και σε συνδυασμό
με το 1-1 του πρώτου αγώνα, προκρίθηκε
στα προημιτελικά του Κυπέλλου, όπου
θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο.

Και με τους τρεις νεοαποκτηθέντες
στη σύνθεσή του ο Ολυμπιακός, αλλά
και με αρκετούς νεαρούς παίκτες, ήταν
λογικό να υπάρχει πρόβλημα συνεν-
νόησης στον τρόπο ανάπτυξης, γεγονός
που βοηθούσε τους μαχητικούς ποδο-
σφαιριστές του Άρη να κρατήσουν ισορ-
ροπημένο το ματς σε όλο το α' ημίχρονο.
Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να απεί-
λησαν σε κανά-δυό περιπτώσεις (25'
Ανσαριφάρντ, 36' Σισοκό), αλλά απει-
λήθηκαν κιόλας (16' Ντούνης).

Ωστόσο, με το ξεκίνημα του β' ημι-
χρόνου έφτασαν στο γκολ. Στο 50' ο Μαν-
θάτης σέντραρε, ο Ανσαριφάρντ γύρισε
την μπάλα προς τον Σισοκό και ο Γάλλος
κοντρόλαρε με το στήθος και πλάσαρε
πετυχημένα. Στο 65' ο Καρντόσο στάθηκε
για πολλοστή φορά άτυχος, αφού το
πλασέ του κατέληξε στο δοκάρι.

Ο Μπαργκάν με σουτ δίπλα από το
δοκάρι ανησύχησε για πρώτη φορά τους
γηπεδούχους στο 79' και για δεύτερη
στο 82'. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
ακουστούν σφυρίγματα από την εξέδρα,
αλλά το ματς τέλειωσε οριστικά στο 86',
όταν ο Σεμπά εκτέλεσε κόρνερ και ο Νι-
κολάου με κεφαλιά έκανε το 2-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πάουλο Μπέντο): Λε-
άλι, Παρέδες (80' Φιγκέιρας), Σισοκό,
Ρέτσος, Νικολάου, Μπουχαλάκης, Μάρ-
τινς (77' Ρομαό), Μανθάτης, Ελιουνούσι
(71' Σεμπά), Ανσαριφάρντ, Καρντόσο.
ΑΡΗΣ (Νίκος Αναστόπουλος): Ανα-
γνωστόπουλος, Τζανακάκης, Τσουμάνης,
Χαριτωνίδης, Σόουζα, Νέτο (87' Καρ-
βούνης), Ντούνης (75' Παυλίδης), Πίτου
Γκαρσία, Καπνίδης, Μακουτά (69' Ανά-
κογλου), Μπαργκάν.

Απεβίωσε ο Παπαποστόλου
Απεβίωσε χθες ο Μίλτος Παπαπο-

στόλου, πρώην ομοσπονδιακός προπο-
νητής, ποδοσφαιριστής και τεχνικός της
ΑΕΚ. Μια μεγάλη απώλεια για το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο, ο Μίλτος Παπαπο-

στόλου «έφυγε» σε ηλικία 81 ετών και η
ΠΑΕ ΑΕΚ ήταν η πρώτη που τον απο-
χαιρέτησε: «Μία από τις μεγάλες μορφές
στην ιστορία της ΑΕΚ έφυγε σήμερα
από τη ζωή και η «κιτρινόμαυρη» οικο-
γένεια θρηνεί την απώλειά του.

Ο Μίλτος Παπαποστόλου, γεννημένος
το 1935 στην Ομβριακή Φθιώτιδας,
αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας
μας για έξι σεζόν (1959-65), υπήρξε
μέλος της πρωταθλήτριας ομάδας του
1963, ενώ διετέλεσε για ενάμιση χρόνο
προπονητής της ΑΕΚ από τα μέσα της
περιόδου 1979-80 μέχρι και την ολο-
κλήρωση της περιόδου 1980-81, σε συ-
νολικά 43 αγώνες πρωταθλήματος.

Διετέλεσε για τέσσερα χρόνια προ-
πονητής της Εθνικής ομάδας ποδοσφαί-
ρου και επί σειράν ετών πρόεδρος του
Συνδέσμου των Ελλήνων προπονητών
ποδοσφαίρου. Σύσσωμη η κιτρινόμαυρη
οικογένεια, διοίκηση, παλαίμαχοι, πο-
δοσφαιρικό τμήμα του συλλόγου εκ-
φράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην
οικογένεια του εκλιπόντος και στον γιο
του Ντίνο, που διετέλεσε στέλεχος του
ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ».

Συμφωνία με Γκριεζμάν;

Ο ΠΑΟΚ τα περισσότερα λεφτά 

Επιστρέφει ο Ινιέστα 
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