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ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

Κάτοικοι Κολοσσίου για ακόμα δύο χρόνια θα παραμείνουν οι Ντα Σίλβα, Κυριάκου και Σακκέτι. 
Σε συνδυασμό με τους Αγγελή, Γκίε, Παπουλή και Βάλε που ανανέωσαν πέρυσι 

και τους Πίεχ και  Μάγκλιτσα που διατηρούν συμβόλαια, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση 
της διοίκησης Νίκου Κίρζη να κρατήσει στην ομάδα όλους τους παίκτες αξίας, 

πάνω στους οποίους βασίζεται ο Απόλλωνας για το μέλλον του.
ΣΕΛΙΔΑ » 38

Την 
αλλάζει..
Με διαφοροποιήσεις η 11άδα

του Ιμανόλ Ιδιάκεθ απέναντι

στη Νέα Σαλαμίνα.

ΑΕΚ » 36

Η ώρα της
αλήθειας 
Απόψε (18:00) στη Γ.Σ. θα ξε-

καθαρίσει εάν θα υποβληθούν

υποψηφιότητες 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ » 37

Ετοιμάζει 
Λαφράνς
Δύσκολα θα προλάβει ο Σιέ-

λης, αρκετά τα προβλήματα

ενόψει Ανόρθωσης

ΑΕΛ » 37

Μια ανάσα 
από Μπαράλ
Ο Ισπανός Νταβίντ Μπαράλ

βρίσκεται μια ανάσα από τον

«Αρχάγγελο». Με τον 33χρο-

νο επιθετικό, ο οποίος χθες

έλυσε τη συνεργασία του με

τη Γρανάδα, υπάρχει προ-

συμφωνία με τους «γαλαζο-

κίτρινους» και αυτό που απο-

μένει, πλέον, για να ολοκλη-

ρωθεί και τυπικά η συμφωνία

είναι να έρθει στην Κύπρο, να

περάσει από ιατρικές εξετά-

σεις και να υπογράψει το

συμβόλαιό του. Οι «γαλαζοκί-

τρινοι» αναμένουν την απάν-

τηση του 26χρονου Αφρικα-

νού, με γαλλικό διαβατήριο,

κεντρικού αμυντικού Σεντρίκ

Γιαμπερέ, στον οποίο κατέθε-

σαν πρόταση συνεργασίας

μέχρι το καλοκαίρι.

ΑΠΟΕΛ » 35

Το μυαλό 
στον Απόλλωνα
Ενδεχόμενη νίκη θα επιδράσει

καταλυτικά στην ψυχολογία

της ομάδας

ΟΜΟΝΟΙΑ » 38
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Παλληκαρήσια πρόκριση
Τα κορίτσια της ΑΕΛ πέρασαν στους «8» του CEV Challenge Cup στο «χρυσό» σετ

ΒΟΛΕΪ 

Παλληκάρια οι παίκτριες της BetonAlfa
ΑΕΛ. Οι «γαλαζοκίτρινες», παρά τις αν-
τίξοες συνθήκες που συνάντησαν στη
Σλοβακία και στη σάλα Sport Ηall Sou
Komecheho, ανέτρεψαν τα πάντα και
προκρίθηκαν στο «χρυσό» σετ στους «8»
του CEV Challenge Cup Γυναικών.  Η
ομάδα του Στέργιου Φραγκέσκου, που
είχε στη σύνθεσή της τις νεοαποκτηθείσες
Γιοβάνοβιτς και Μπόντσεβα (σ.σ. έμεινε
στον πάγκο η λίμπερο Στεφάνου), ενώ
προηγήθηκε με 0-1, στη συνέχεια δεν
πήγε καλά και οι Σλοβάκες κέρδισαν
τον κανονικό αγώνα με 3-1 σετ.

Στο «χρυσό» σετ όμως που θα έκρινε
την πρόκριση η BetOnAlfa ΑΕΛ έκανε
τη δουλειά της πολύ καλά και διέλυσε
τις Σλοβάκες με 05-15, εξασφαλίζοντας
τη σπουδαία πρόκριση. 

H BetOnAlfa ΑΕΛ προσπάθησε στο
πρώτο σετ να φέρει τα δεδομένα υπέρ
της, τόσο ψυχολογικά όσο και αγωνιστικά.
Οι «γαλαζοκίτρινες» κατάφεραν σε κρί-
σιμο σημείο να προηγηθούν με 16-19
και 19-21, αλλά οι Σλοβάκες αντέδρασαν
και ισοφάρισαν σε 21-21. 

Άγρια ομορφιά 
Από εκείνο το σημείο ο αγώνας απέκτησε
άγρια ομορφιά, με την BetOnAlfa ΑΕΛ
να έχει βραχεία κεφαλή στο σκορ 22-23
και 23-24. Το κρίσιμο πρώτο σετ όμως
είχε δραματική τροπή αφού η BVK Bra-
tislava προηγήθηκε με 25-24, αλλά οι
Λεμεσιανές δεν είπαν την τελευταία τους
λέξη και, παίζοντας με ψυχή, ανέτρεψαν
τα δεδομένα και κέρδισαν με 25-27. Με
αυτόν τον τρόπο έγινε το 0-1 για την
ομάδα μας σε 27 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ ο αγώνας άρχισε με
την BetOnAlfa ΑΕΛ να είναι καλύτερη
και να προηγείται με 05-07, όμως η
ομάδα της Bratislava αντέδρασε και προ-
ηγήθηκε με 18-17, για να αυξήσει στη
συνέχεια τη διαφορά σε 21-18. Άμεση
όμως ήταν η απάντηση της BetOnAlfa

ΑΕΛ που έκανε το δικό της σερί, ισοφα-
ρίζοντας σε 21-21. Στη συνέχεια οι Σλο-
βάκες κατόρθωσαν να ανακτήσουν το
προβάδισμα (διαφορά δύο πόντων) 24-
22, για να κερδίσουν με 25-22 σε 26 λε-
πτά, δίνοντας άλλο χρώμα στον αγώνα.

Πολύ δυνατά μπήκε στο τρίτο σετ η
λεμεσιανή ομάδα και προηγήθηκε 02-
05. Οι παίκτριες του Στέργιου Φραγκέ-
σκου διατηρούσαν το προβάδισμα 05-
08, δείχνοντας ότι δεν είχαν επηρεαστεί
από την απώλεια του δεύτερου σετ. Oι
Σλοβάκες πίεσαν την BetOnAlfa ΑΕΛ
(11-12 στα μέσα του σετ) και κατάφεραν
να προηγηθούν με 17-12, φέρνοντας το
σετ στα μέτρα τους.

Τα δεδομένα δεν άλλαξαν αφού η
ομάδα της Bratislava προηγήθηκε 20-
14 για να τελειώσει τελικά το σετ με 25-

18 σε 24 λεπτά. Πλέον οι Σλοβάκες προ-
ηγήθηκαν με 2-1 σετ και αύξησαν τις
δικές τους ελπίδες πρόκρισης.

Όλα στραβά πήγαν στην BetOnAlfa
ΑΕΛ στο τέταρτο σετ. Η ομάδα μας άρχισε
πολύ άσχημα τον αγώνα, έμεινε πίσω
από τα αρχικά στάδια 11-07 και συνεχώς
κυνηγούσε στο σκορ. Οι Σλοβάκες μετά
την ανατροπή στο σκορ πήραν τα πάνω
τους και έπαιξαν ωραίο βόλεϊ. Αφού εξα-
σφάλισαν διαφορά 10 πόντων πήραν
τελικά το σετ με 25-14, διαμόρφωσαν το
3-1 υπέρ τους και, ταυτόχρονα, οδήγησαν
την πρόκριση στο «χρυσό» σετ.

Άλλη ομάδα
Η ομάδα του Στέργιου Φραγκέσκου ξε-
κίνησε εντυπωσιακά στο «χρυσό» σετ
και προηγήθηκε με 04-09. Το γεγονός

αυτό έδωσε ώθηση στην ομάδα μας και
«πάγωσε» τη σάλα Sport Ηall Sou Ko-
mecheho. Η BetOnAlfa ΑΕΛ θυμίζοντας
τον πολύ καλό της εαυτό πήρε διαφορά
εννιά πόντων 05-14 και τελικά και τον
χρυσό πόντο για την πρόκριση, κερδί-
ζοντας με 05-15 σε 10 λεπτά.

Κορυφαία για την BetOnAlfa ΑΕΛ
ήταν η Κροάτισσα Ματέα Μάγκντιτς με
16 πόντους, ενώ διακρίθηκαν επίσης
στο μπλοκ η Σάντρα Παύλου και στην
υποδοχή η Ρωσίδα Εκατερίνα Ριπνάγια.

BVK BRATISLAVA (T. Vargas): Τρας, Χουντέκοβα,

Στάνκοβα, Καντράκοβα, Οβέτσκοβα, Τζικανίκοβα. Λίμπε-

ρο: Tζακοντζίσκα

BetΟnAlfa AΕΛ (Στ. Φραγκέσκου): Παύλου, Ριπνάγια,

Μάγκντιτς, Γιοβάνοβιτς, Μπόντσεβα, Τριφούνοβιτς. Λίμ-

περο: Αγγελοπούλου. Αλλαγές: Kωνσταντίνου.

ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Πανέτοιμη να κάνει το πρώτο βήμα
για πρόκριση στην επόμενη φάση του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020
είναι η Εθνική Ανδρών, η οποία απόψε
στις 22:00 ώρα Κύπρου (20:00 τοπική
ώρα) αντιμετωπίζει τα Νησιά Φαροέ.
Το παιχνίδι είναι εξαιρετικά σημαντικό,
αφού χρειάζεται μόνο νίκη για να διεκ-
δικήσει στο 2ο αγώνα με αντίπαλο την
Ελλάδα την πρόκριση στους 32 της
διοργάνωσης. 

Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει
θα έχει μια ακόμα ευκαιρία στο Challenge
Round που διοργανώνεται το ερχόμενο
καλοκαίρι. Η φάση των 32 (2ος γύρος)
είναι 8 όμιλοι των 4 ομάδων και απ’

αυτές θα προκριθούν στην τελική φάση
της διοργάνωσης οι 2 πρώτοι κάθε
ομίλου καθώς επίσης και οι 4 καλύτεροι
τρίτοι. Το αντιπροσωπευτικό μας συγ-
κρότημα ολοκλήρωσε χθες βράδυ την
προετοιμασία του στο Holin A Halsi γή-

πεδο, το οποίο θα φιλοξενήσει τους αγώ-
νες του ομίλου. Οι Ομοσπονδιακοί μας
τεχνικοί Ανδρέου και Μιχαήλ δεν αντι-
μετωπίζουν προβλήματα, έχοντας όλους
τους χειροσφαιριστές μας στη διάθεσή
τους για τον πρώτο τελικό. 

Αναλυτικά η αποστολή: 
Προπονητές: Ανδρέας Ανδρέου και

Απόστολος Μιχαήλ
Χειροσφαιριστές: 

1. Χριστόφορος Νούνγκοβιτς 
(Γαλλία)
2. Θεμιστοκλής Τσίβικος 
(Ευρ. Πανεπιστήμιο)
3. Γιάννος Νικηφόρου
(Ευρ. Πανεπιστήμιο)
4. Βασίλης Δημοσθένους 
(Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ)
5. Τζούλιο Αργυρού
(Διομήδης Άργους)
6. Μάριος Τριμιθιώτης 
(Ευρ. Πανεπιστήμιο)
7. Χρίστος Χρυσάνθου 
(Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ)
8. Κυριάκος Σοφοκλέους

(Ευρ. Πανεπιστήμιο)
9. Στυλιανού Γεώργιος
(Ευρ. Πανεπιστήμιο)
10. Μάριος Μηνά 
(Ευρ. Πανεπιστήμιο)
11. Ανδρέας Μίλτος Μαρκίδης 
(Ευρ. Πανεπιστήμιο)
12. Δημήτρης Νικηφόρου 
(Ευρ. Πανεπιστήμιο)
13. Ευάγγελος Κώστα 
(Ευρ. Πανεπιστήμιο)
14. Σάββας Ζωγράφος 
(Α.Σ.Σ.ΣΠΕΣ)
15. Ξένιος Κυπριανού 
(Ευρ. Πανεπιστήμιο)
16. Χρίστος Αργυρού
(Διομήδης Άργους) 

Πανέτοιμη για το πρώτο βήμα η Εθνική Ανδρών
Νίκη και μόνο νίκη θέλει σήμερα (22:00) η Εθνική μας κόντρα στα Φαρόε  

Τα… φώτα 
στη Δερύνεια
ΒΟΛΕΪ 

Με τους αγώνες της 10ης αγω-
νιστικής του πρωταθλήματος
ΟΠΑΠ ανδρών Α’ κατηγορίας
συνεχίζεται σήμερα η δράση στην
πετόσφαιρα. 

Από το πρόγραμμα ξεχωρί-
ζουν το ντέρμπι μεταξύ Αναγέν-
νησης-Ομόνοιας, ενώ αρκετό εν-
διαφέρον παρουσιάζουν άλλα
δύο παιγνίδια. Το ΑΕ Καραβά-
Νέα Σαλαμίνα καθώς πρόκειται
για δύο παραδοσιακές ομάδες
στο άθλημα που προσφέρουν
θέαμα στα μεταξύ τους παιγνίδια,
καθώς και το Παφιακός-ΑΠΟΕΛ.
Η μεν ομάδα της Πάφου είναι
πρωτοπόρος της βαθμολογίας
και η μοναδική που δείχνει με-
γάλη σταθερότητα, ωστόσο ο
ΑΠΟΕΛ παρουσιάζεται ανεβα-
σμένος και πάει στο «Αφροδίτη»
για να κάνει την έκπληξη. 

Μεγάλο φαβορί της ημέρας
από το πρόγραμμα αγώνων είναι
η Ανόρθωση που φιλοξενείται
από την ουραγό της βαθμολογίας
Ένωση. Η ομάδα του Παραλι-
μνίου είναι η μοναδική που δεν
έχει καταφέρει να κερδίσει με το
πέρας 10 αγωνιστικών ούτε ένα
βαθμό! 

Ακάθεκτος 
ο Μάρκος
ΤΕΝΙΣ 

Νέα νίκη και πρόκριση στα ημι-
τελικά του τουρνουά Όκλαντ της
Νέας Ζηλανδίας για τον Μάρκο
Παγδατή. Ο κορυφαίος κύπριος
τενίστας όλων των εποχών κα-
τάφερε να προκριθεί στους “4”,
αφήνοντας εκτός τον Τσέχο Τζίρι
Βεσελί, Νο54 της παγκόσμιας
κατάταξης. Με νίκη 2-0 στα σετ
(6-2, 6-4) ο Μάρκος έχει πλέον
μεγάλες πιθανότητες για πρόκρι-
ση στον τελικό. 

Το 2017 έχει μπει πολύ καλά
για τον Παγδατή, δείχοντας αρκετά
θετικά δείγματα. Η οικογένειά
του είναι στο πλευρό του αφού
τον ακολούθησε στο Όκλαντ, κάτι
που φαίνεται πως τον επηρεάζει
προς το καλύτερο. 

O πρωταθλητής μας θα ανα-
μετρηθεί σήμερα το πρωί στις
(06:00) με τον Πορτογάλο Ζοάο
Σόουζα Νο44 στην παγκόσμια
κατάταξη, με φόντο το εισιτήριο
πρόκρισης στον τελικό της διορ-
γάνωσης.

ΦΟΥΤΣΑΛ

Η ΑΕΛ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο χθε-
σινό ντέρμπι που έγινε στο «Τάσσος Πα-
παδόπουλος-Ελευθερία», αφού κέρδισε
με 6-2 την Ομόνοια-Αραράτ και οδηγεί
σταθερά την κούρσα του Πρωταθλήματος
Futsal. Στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής

η ΑΕΛ έβγαλε με επιτυχία ένα δύσκολο
εκτός έδρας εμπόδιο με καλύτερη πα-
ρουσία στο δεύτερο ημίχρονο και διατή-
ρησε το +3 από την Ανόρθωση που
νίκησε με 8-1 τον Εθνικό Λατσιών. Στα
άλλα χθεσινά παιχνίδια, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε
εκτός έδρας την ΑΜΕΚ Καψάλου με 6-1
και συνεχίζει στο -2 από την Ανόρθωση,
ενώ η ΑΕΚ Σωτήρας επικράτησε με 6-3

του Δημητράκη Χριστοδούλου.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

ΑΕΚ ΣΩΤΗΡΑΣ-ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤ. ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 6-3

ΟΜΟΝΟΙΑ/ARARAT-ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2-6

ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜ.-ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ 8-1

ΑΜΕΚ ΚΑΨΑΛΟΥ-ΑΠΟΕΛ 1-6

ΣΗΜΕΡΑ

ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ-ΑΕΚ 20:00

Επίδειξη δύναμης από την ΑΕΛ
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Μια λάμψη είναι η ζωή…

Κ
ατ’ αρχάς να ευχαριστήσω

από τα βάθη της καρδιάς
μου όλους όσοι διά ζώσης
ή μακρόθεν, αλλά και ηθι-
κά, συμπαραστάθηκαν

στην οικογένειά μου για τον πρόωρο
χαμό του αδερφού μου Ανδρέα.

Είναι κάποιες στιγμές που, η αλήθεια
να γράφεται, ακόμη και ο πιο δυνατός
ή αυτός που νομίζει ότι είναι δυνατός
έχει ανάγκη από μια γλυκιά κουβέντα,
από μια παρηγοριά.

Δυστυχώς, το έγραψα πολλές φορές
σε αυτήν εδώ τη στήλη, η φωτιά καίει
το σπίτι των παθόντων και  πουθενά
αλλού.

Και δυστυχώς, το αναφέρω γενικά,
φεύγουν από τη ζωή άνθρωποι καλοί
και κυρίως νεαροί, που κάνουν πολλές
φορές τον πόνο αβάσταχτο.

Το χειρότερο πράγμα, σε αυτή την

προσωρινή ζωή, είναι οι γονείς να απο-
χαιρετούν τα παιδιά τους κόντρα στη
φυσική, κόντρα στον νόμο των πιθα-
νοτήτων.

Και πάντα, σε τέτοιες περιπτώσεις,
η σκέψη όλων στρέφεται περισσότερο
στους γονείς και ύστερα στους στενούς
συγγενείς.

Όπως και να το δει κανείς το θέμα,
όπως και να το αναλύσει, θα συμφω-
νήσει ότι η ζωή έχει τους κύκλους της,
έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της,
κι όσο εξαρτάται από εμάς ας αξιοποι-
ούμε τις χαρές που μας προσφέρει και
ας μην ασχολούμαστε με τα μικρά,
αλλά με τα σημαντικά καθημερινά θέ-
ματα.

Μια λάμψη είναι η ζωή και όποιος
πρόλαβε είδε…

Και, δυστυχώς, υπάρχουν παιδιά
που δεν πρόλαβαν καλά καλά να δουν

το φως της ημέρας, να χαρούν με τα
πρώτα τους παιχνίδια, να δουν αυτούς
που τους αγαπούν να τους χαμογελούν
και είναι σε διάφορα ιδρύματα ή και
νοσοκομεία, δίνοντας με το καλημέρα
κυριολεκτικά τον πρώτο τους μεγάλο
αγώνα, τον αγώνα της επιβίωσης.

Και βλέποντας τέτοια περιστατικά,
που δυστυχώς στην Κύπρο έχουν αυ-
ξητική τάση, πολλές φορές διερωτό-
μαστε, γιατί να είναι άδικη η ζωή και
γιατί να είναι τόσο σκληρή μαζί τους;

Οι ευχές όλων εκεί πρέπει να στρέ-
φονται και να είναι όχι απλά περιστα-
σιακά στο μυαλό μας αλλά συνεχώς
στη σκέψη μας, προσδοκώντας στη
σύντομη λήξη της δικής τους Οδύσ-
σειας. 

Δεν είναι ευχάριστο το σημερινό
θέμα της στήλης, αλλά πρέπει να θυ-
μίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που

ασχολούμαι με θέματα σημαντικά, πέ-
ραν της καθημερινής ποδοσφαιρικής
επικαιρότητας.

Έτσι κι αλλιώς και αυτό το θέμα βρί-
σκεται στην επικαιρότητα και, δυστυχώς,
σε καθημερινή βάση όλο και κάποια
οικογένεια ακολουθεί τον δικό της Γολ-
γοθά.

Αλλά, από τη στιγμή που ο ίδιος ο
Κύριός μας ακολούθησε αυτήν τη δια-
δρομή και μετά τον Γολγοθά ακολουθεί
η Ανάσταση, πρέπει να έχουμε πίστη
και ελπίδα ότι ο καθένας ξεχωριστά,
για τα αγαπημένα του πρόσωπα, στο
τέλος αυτή την κατάληξη θα έχει.

Άλλωστε, χωρίς την ελπίδα και χωρίς
την πίστη στον Θεό, πιο ευάλωτοι και κυ-
ρίως πιο χαμένοι θα είμαστε στην πρό-
σκαιρη αυτή ζωή, που έτσι κι αλλιώς μια
λάμψη είναι και όποιος πρόλαβε είδε… 

Καλημέρα σε όλους.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΜΩYΣΕΩΣ

ΤΡΙΤΗ ΓΝΩΜΗ

Ομάδα ήθους
ο ΑΠΟΕΛ
Πραγματοποιήθηκε χθες, στο ξενο-
δοχείο Hilton Park, η καθιερωμένη
εκδήλωση της ΚΟΠ με τη  βράβευση
των Σωματείων Ήθους για την αγω-
νιστική περίοδο 2015 - 2016 και η
κοπή της Βασιλόπιττας της Ομο-
σπονδίας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
βραβεύτηκαν τα ακόλουθα Σωμα-
τεία:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ

Πρωτάθλημα Cyta: ΑΠΟΕΛ
Β’ Κατηγορία: Διγενής Ορόκλινης
Γ’ Κατηγορία: ΜΕΑΠ
Επίλεκτη Κατηγορία ΣΤΟΚ: Ένωση
Κοκκινοτριμιθιάς

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Χρυσομηλιά Αγίου Αμβροσίου Κε-
ρύνειας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ FUTSAL

Α’ Κατηγορία: ΑΠΟΕΛ
Β’ Κατηγορία: ΑΜΕΚ Καψάλου

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΕΩΝ U-21

Πρωτάθλημα Νέων Α’ Κατηγορίας: 
ΑΠΟΕΛ
Πρωτάθλημα Νέων Β’ Κατηγορίας: 
ΑΣΙΛ 
Πρωτάθλημα Νέων Γ’ Κατηγορίας: 
Κούρρης Ερήμης

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πο-
δοσφαίρου, όπως κάθε χρόνο, ενί-
σχυσε οικονομικά το έργο που επι-
τελείται από ιδρύματα και οργανω-
μένα σύνολα.

Πετυχημένες 

κατά 75 %
Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για
τις διαιτησίες που είχαμε μέχρι στιγμής
στο φετινό Πρωτάθλημα Cyta παρέ-
θεσε κατά την έναρξη του Ενδιάμεσου
Σεμιναρίου Διαιτησίας ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Διαιτησίας κ. Άλαν
Σνόντι, θέλοντας να τονίσει τη βελτίωση
που παρατηρείται φέτος.

Σύμφωνα με τον κ. Σνόντι, από
τους 126 αγώνες που έχουν γίνει
μέχρι στιγμής, στο 75% των αγώνων
η διαιτησία κρίθηκε ως απόλυτα πε-
τυχημένη με την αξιολόγηση των δι-
αιτητών να κυμαίνεται από το 8,3
μέχρι το 8,5. 

Στο 22% των αγώνων, σημειώθη-
καν, όπως είπε, σημαντικά λάθη,
απόρροια στιγμιαίας απροσεξίας των
διαιτητών ή των βοηθών διαιτητών,
ενώ μόνο στο 3% των αγώνων έγιναν
λάθη, τα οποία μπορούν να χαρα-
κτηριστούν ως ανεπίτρεπτα. 

«Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι
αυτό το 75% να είναι βελτιωμένο,
όταν θα κάνουμε τον τελικό απολο-
γισμό στο τέλος της ποδοσφαιρικής
περιόδου», ανέφερε ο κ. Σνόντι.

ΑΠΟΕΛ
Πολύβιος�Αλεξάνδρου�

Ο Ισπανός Νταβίντ Μπαράλ βρίσκεται
μια ανάσα από τον «Αρχάγγελο». Με τον
33χρονο επιθετικό, που χθες έλυσε τη
συνεργασία του με τη Γρανάδα, υπάρχει
προ-συμφωνία με τους «γαλαζοκίτρινους»
και αυτό που απομένει πλέον για να ολο-
κληρωθεί και τυπικά η συμφωνία είναι
να έρθει στην Κύπρο, να περάσει από
ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το
συμβόλαιό του. 

Αποτελεί επιλογή του Τόμας Κρίστιαν-
σεν, αφού στο πρόσωπό του βλέπει τον
ποδοσφαιριστή που έχει το εύκολο γκολ,
με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους
Πιέρο Σωτηρίου και Ντε Καμάργκο.    

Στο ακουστικό για Γιαμπερέ
Στο μεταξύ, οι «γαλαζοκίτρινοι» αναμένουν
την απάντηση του Σεντρίκ Γιαμπερέ στον
οποίο κατέθεσαν πρόταση συνεργασίας
μέχρι το καλοκαίρι με την οποία συναινεί
και η Μπορντό, ομάδα με την οποία δια-
τηρεί συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του
2019. Τον 26χρονο Αφρικανό, με γαλλικό
διαβατήριο, κεντρικό αμυντικό γνωρίζει
αρκετά καλά ο Τόμας Κρίστιανσεν, που
θεωρεί ότι μπορεί να αναπληρώσει επάξια
το κενό του Καρλάο. Όλες οι πληροφορίες
συγκλίνουν στο γεγονός ότι πρόκειται για
μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή
ο οποίος, πέραν της καλής τεχνικής κα-
τάρτισης, είναι εξαιρετικός και στο ψηλό
παιχνίδι. Πέραν του κέντρου της άμυνας
μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια
και ως ανασταλτικός μέσος, κάτι που επι-
θυμεί ο Δανός τεχνικός. 

Ερωτηματικό με Αστίθ
Δεν διαφοροποιήθηκαν τα χθεσινά δε-
δομένα στον «Αρχάγγελο», αφού ο Αστίθ
ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και ο
Μπερτόλιο έκανε φυσικοθεραπεία. Ο Αρ-
γεντινός μέσος δεν προλαβαίνει τον αγώνα
με τη Δόξα, ενώ για τον Αστίθ ο Τόμας
Κρίστιανσεν θα αναμένει μέχρι και την
τελευταία στιγμή για να διαπιστώσει εάν
μπορεί να τον υπολογίζει. Στην περίπτωση
πάντως που δεν τα καταφέρει, υπάρχει το
ενδεχόμενο ως παρτενέρ του Μερκή στο
κέντρο της άμυνας να αγωνιστεί ο Μοράις,
που στο παρελθόν αγωνίστηκε ξανά και
μάλιστα με επιτυχία. 

Σε αυτή την περίπτωση θέση στην
11άδα διεκδικούν ένας εκ των Αρτυματά
και Ορλάντι σε σχήμα 4-4-2  ή και οι δύο
σε σχήμα 4-1-4-1. Στις υπόλοιπες θέσεις
δεν αναμένεται να υπάρξουν διαφοροποι-
ήσεις,  με τους Μιλάνοφ και Ιωάννου να
διατηρούνται στα άκρα της άμυνας, τους
Εφραίμ και Αλωνεύτη στα φτερά και τον
Βινίσιους στο κέντρο. Στην κορυφή Σωτη-
ρίου και Ντε Καμάργκο θα δώσουν μάχη
αν προτιμηθεί σχήμα με έναν επιθετικό ή
θα αγωνιστούν και οι δύο εάν ο προπονητής
τους επιλέξει σχήμα με δύο επιθετικούς.

Έμεινε 
ελεύθερος 
και έρχεται 
ο Μπαράλ

Ο Ισπανός επιθετικός 
έλυσε το συμβόλαιό του 

με τη Γρανάδα και 
αναμένεται στην Κύπρο 

για να ενεργοποιηθεί 
η συμφωνία μεταξύ 

των δύο πλευρών
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Για όλα τα θέματα της επικαιρότητας
που αφορούν στην ομάδα του μίλησε,
χθες, ο Τόμας Κρίστιανσεν. Ο Δανός
τεχνικός δεν θέλησε να αναφέρει κάτι
το συγκεκριμένο για τα μετεγγραφικά
θέματα και αρκέστηκε να πει ότι…
«Προσεγγίσαμε κάποιους ποδοσφαι-
ριστές που μας ενδιαφέρουν και περι-
μένουμε. Ελπίζω σύντομα να έχουμε
νεότερα».
Για τον Νικόλα Ιωάννου που δείχνει

να καθιερώνεται: «Είμαι χαρούμενος
για τον Νικόλα, δεν είναι έκπληξη για
εμένα γιατί τον έβλεπα στις προπονήσεις.
Άρπαξε την ευκαιρία, θέλω να είμαι δί-
καιος με όλους. Είναι δύσκολο για έναν
προπονητή να βάζει κάποιον και να
βγάζει κάποιον άλλο από την ενδεκάδα.
Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Νικόλα.
Μπορεί να αγωνιστεί και στόπερ».
Για τον αγώνα με τη Δόξα: «Προετοι-
μαζόμαστε όπως σε όλα τα παιχνίδια
μας, με σεβασμό. Πρέπει να είμαστε κα-
λύτεροι από το παιχνίδι του πρώτου γύ-

ρου, όταν η Δόξα είχε κάνει το καλύτερό
της παιχνίδι. Αν αποδώσουμε το ίδιο
όπως τα τελευταία παιχνίδια, θα τα κα-
ταφέρουμε».
Για την κατάσταση του Αστίθ: «Ο
Μπερτόλιο είναι εκτός, για τον Αστίθ θα
περιμένουμε μέχρι την τελευταία μέρα.
Πρέπει να βρω τις λύσεις, πιστεύω θα
προλάβει ο Αστίθ. Αν όχι, υπάρχει η
επιλογή του Νούνο Μοράις ή μπορεί
να αλλάξει και το σύστημα».
Για τον Βάντερ: «Μίλησα με τον Βάντερ
και τον Πρόεδρο. Ξεκαθάρισα και στους
δύο πως τον θέλω, ο Βάντερ το κατάλαβε
και συνεχίζει μαζί μας. Υπολογίζεται κα-
νονικά».
Για τους αγώνες με την Αθλέτικ

Μπιλμπάο: «Στο ποδόσφαιρο όλα είναι
πιθανά. Γνωρίζουμε το μέγεθος και την
ποιότητα που έχει η Μπιλμπάο. Παρα-
κολούθησα και τα δύο παιχνίδι με την
Μπαρσελόνα. Ειδικά στην έδρα της η
Μπιλμπάο είναι πολύ δυνατή, αλλά πι-
στεύω στην ομάδα μου».

Κρίστιανσεν: «Δεν είναι έκπληξη ο Νικόλας»
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ΑΡΗΣ
Κωστής�Σταυρινίδης

Ήταν βελτιωμένος, όμως, πλήρωσε τα
λάθη του Γκόττ. Ο Βραζιλιάνος κίπερ ήταν
ο μοιραίος παίκτης του Άρη στον αγώνα
του κυπέλλου με την ΑΕΛ και με τα λάθη
του ουσιαστικά στοίχησε στην ομάδα του
τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του θε-
σμού. Και αυτό γιατί κανείς δεν πιστεύει
στον Άρη ότι το 0-2 του πρώτου αγώνα
μπορεί να ανατραπεί στον επαναληπτικό.
Το γεγονός, όμως, ότι ο Άρης ήταν σαφώς
καλύτερος από τα τελευταία του παιγνίδια
είναι λόγος αισιοδοξίας για το μέλλον. 

Για αυτό και πλέον στο μυαλό όλων
βρίσκεται ο «τελικός» της Δευτέρας με

την ΑΕΖ. Για τον Νικόλα Μαρτίδη και
τους ποδοσφαιριστές του, η προσοχή τους
είναι στραμμένη στον αγώνα της Πάφου
όπου η νίκη είναι μονόδρομος. Για τη λε-
μεσιανή ομάδα υπάρχει μόνο η νίκη για
να πάρει την αναγκαία ανάσα για τη συ-
νέχεια. Το ευχάριστο για τον τεχνικό των
πράσινων είναι πως θα έχει στη διάθεσή
του και τον Σουηδό αμυντικό Ράσμους
Σιοστέντ. 

Στα μετεγγραφικά, ο Σάσι αποτελεί τον
μεγάλο στόχο για την επίθεση και μετά
τον αγώνα της Δευτέρας θα υπάρξουν
εξελίξεις. Οι πληροφορίες λένε πως ο κ.
Μαρτίδης πιστεύει πολύ στον πρώην πο-
δοσφαιριστή του και θεωρεί ότι η απόκτησή
του θα ενισχύσει σημαντικά τη γραμμή
κρούσης της ομάδας. 

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
Γιάννης�Παπαϊωάννου�

Στην περσινή πρώτη του χρονιά στη Νέα
Σαλαμίνα ο Ντίμιταρ Μακρίεφ κατάφερε
να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του πρω-
ταθλήματος με 19 τέρματα, μαζί με τους
Φερνάντο Καβενάγκι του ΑΠΟΕΛ και
τον Αντρέ Άλβες της ΑΕΚ. Για τη Νέα Σα-
λαμίνα ήταν σίγουρα επίτευγμα που κα-
τάφερε να αναδείξει πρώτο σκόρερ μετά
από αρκετά χρόνια. Αυτή ήταν η τρίτη
φορά που οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν
να το πετύχουν. Για πρώτη φορά ανα-
δείχθηκε πρώτος σκόρερ ο Νάιτζελ Μα-
κνίλ την περίοδο 1988-89 με επίσης 19
τέρματα και δεύτερη ο Πάμπης Ανδρέου
την περίοδο 1994-95 με 25 τέρματα. 

Χωρίς αμφιβολία ο Βούλγαρος επι-
θετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής
για να τερματίσει η Νέα Σαλαμίνα στην
6η θέση και να συμμετάσχει στα πλέιοφ
στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Το
καλοκαίρι άρχισαν τα σενάρια για τον
Μακρίεφ, αφού υπήρξαν ομάδες που
έδειξαν ενδιαφέρον για να τον εντάξουν
στη δύναμή τους, όμως τελικά έμεινε στη
Νέα Σαλαμίνα. 

Στην αφλογιστία
Ήταν απολύτως φυσιολογικό ότι στη Νέα
Σαλαμίνα πόνταραν πάρα πολλά στη φε-
τινή σεζόν σε αυτόν. Όμως το κανόνι
«σώπασε» και η ομάδα του για αρκετά
παιχνίδια δεν βρήκε τον δρόμο προς τα
δίκτυα. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε αυτές

τις 18 αγωνιστικές του πρωταθλήματος,
η Νέα Σαλαμίνα έμεινε στην αφλογιστία
σε εννέα παιχνίδια! 

Ο Μακρίεφ πέτυχε μέχρι τώρα 5
τέρματα. Μάλιστα σκόραρε για πρώτη
φορά τη 12η αγωνιστική στη νίκη επί
του Εθνικού με 1-0 και αυτό με εύστοχο
πέναλτι. Ακολούθησαν τα άλλα τέσσερα
τη 14η αγωνιστική με τον Απόλλωνα

στην ισοπαλία 1-1 στη Λεμεσό, τη 15η
αγωνιστική στη νίκη επί της Ανόρθωσης
(2-1), τη 17η με τον Άρη στο Τσίρειο (1-
2) και στη 18η στην εντός έδρας επιτυχία
επί της ΑΕΖ με 2-0. 

Στη Νέα Σαλαμίνα περιμένουν ότι
τώρα που πήρε μπρος το «κανόνι» θα
την παρασύρει όπως και πέρσι, για να
υλοποιήσει τον μεγάλο στόχο της εξάδας. 

ΑΕΚ
Γρηγόρης�Γεωργίου

Το παιχνίδι κυπέλλου με την Καρμιώ-
τισσα ανήκει ήδη στο παρελθόν, η
πρόκριση μπορεί να είναι ανοικτή,
όμως οι «κιτρινοπράσινοι» έχουν το
πάνω χέρι για πρόκριση στους «8».
Τώρα η προσοχή εστιάζεται στο αυ-
ριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τη
Σαλαμίνα. Το διπλό ταμπλό είναι δύ-
σκολη υπόθεση αλλά, με σωστή δια-
χείριση, μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτό
μπορεί να γίνει αφού υπάρχει το κα-
τάλληλο ρόστερ και πολλοί παίκτες
που δεν έχουν αρκετά παιχνίδια στα
πόδια τους. Στον αγώνα κυπέλλου με
την Καρμιώτισσα χρησιμοποιήθηκαν
πέντε παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί
αρκετά μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα
και απέδειξαν για ακόμη μια φορά
ότι μπορούν να βοηθήσουν ανά πάσα
στιγμή. Την ίδια ώρα, όμως, φάνηκε
και το αρνητικό στοιχείο. Όταν δεν
αγωνίζεσαι συχνά, κάπου χάνεις τον
έλεγχο και αυτό ήταν φανερό στον
αγώνα με την Καρμιώτισσα. Εκεί που
μπορούσαν να καθαρίσουν την πρό-
κριση με ένα τρίτο γκολ, τελικά έγινε
το αντίθετο. Τα περισσότερα στοιχεία
και ειδήσεις που έφερε η επόμενη
μέρα του πρώτου αγώνα κυπέλλου εί-
ναι περισσότερα από τα αρνητικά και
πάνω σ’ αυτά θα πρέπει να βασιστούν
στο τεχνικό τιμ της ΑΕΚ. Αυτά τόνισε
και μετά το τέλος του αγώνα και ο Ιμα-
νόλ Ιδιάκεθ. Στον αγώνα με τη Νέα
Σαλαμίνα τα δεδομένα είναι διαφορε-
τικά, όπως και τα κίνητρα. Οι «κιτρι-
νοπράσινοι» έσπασαν φέτος μια πα-
ράδοση πολλών χρόνων στην έδρα
της Σαλαμίνας και θέλουν στο αυριανό
παιχνίδι να αρχίσουν με νίκη τους
αγώνες τους στην «ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ» απέ-
ναντι στους «ερυθρόλευκους». Η στα-
θερότητα και η συνέχεια στα νικηφόρα
αποτελέσματα είναι το ζητούμενο. Μετά
την αντίδραση στο ντέρμπι με την Ανόρ-
θωση και την επαγγελματική νίκη,
τώρα πρέπει να είναι ακόμη πιο πει-
στική ότι μπορεί να διεκδικήσει τον
στόχο της μέχρι τέλους. Το νότιο πέταλο

θα είναι κλειστό, αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι το υπόλοιπο γήπεδο δεν χωράει
αυτούς που θα αποφασίσουν να στη-
ρίξουν την ομάδα τους. Καμία δικαιο-
λογία δεν υπάρχει για κανέναν. Αν δεν
υπάρχει πίστη αλλά και εμπιστοσύνη
απ’ όλους στην ομάδα, τότε δεν θα
υπάρχει καμία ελπίδα για διάκριση
και τίτλο ούτε στη φετινή χρονιά. 

Αλλαγή προσώπων
στην ενδεκάδα

Πλάνο με αλλαγές ετοιμάζει ο Ιμανόλ
Ιδιάκεθ για τον αυριανό αγώνα με τη
Σαλαμίνα. Από τη στιγμή που θεωρείται
δεδομένο ότι ο Τέτε δεν υπολογίζεται,
αφού ούτε χθες προπονήθηκε κανονικά,
αλλά και επειδή ο Άλβες τα πήγε πολύ
καλά, τότε αναμένονται αλλαγές από τον

Ιδιάκεθ. Ο Μουρίγιο έχει αυξημένες πι-
θανότητες να είναι στην αποστολή. Εκτός
θα βρίσκεται ο Τομάς. Ο Μαλόκου είναι
πανέτοιμος και, αν δεν υπάρξει κάποιο
πρόβλημα με τα χαρτιά του, θα είναι κα-
νονικά στην αποστολή. Κάτω από τα δο-
κάρια θα επιστρέψει ο Μίνιο. Αμυντικό
δίδυμο θα παραμείνουν οι Μόισοφ και
Καταλά. Δεξιά επανέρχεται ο Ορτίθ και

αριστερά ο Γκαρίδο, αν και οι Χαραλάμ-
πους και Μιντίκκης είχαν καλή απόδοση
με την Καρμιώτισσα. Λαμπάν, Λαρένα
και Μπόλιεβιτς στη μεσαία γραμμή. Ο
Άλβες δεν σκόραρε στο Κύπελλο αλλά
δημιούργησε τα δύο γκολ και έχει πολλές
πιθανότητες να αγωνιστεί στην κορυφή
της επίθεσης, με τους Τρισκόφσκι και
Ακοράν ή Εγγλέζου να τον πλαισιώνουν. 

Σκέφτονται μόνο τον... τελικό

Τώρα που πήρε μπρος το «κανόνι»
Περιμένουν ακόμη περισσότερα από 
τον Ντίμιταρ Μακρίεφ που άρχισε να σκοράρει 

Την αλλάζει και πάλι ο Ισπανός
Με διαφοροποιήσεις και πάλι η ενδεκάδα του 
Ιδιάκεθ απέναντι στη Σαλαμίνα και μοναδικό ζητούμενο τη νίκη

Την αλλάζει και πάλι ο Ισπανός
Με διαφοροποιήσεις και πάλι η ενδεκάδα του 
Ιδιάκεθ απέναντι στη Σαλαμίνα και μοναδικό ζητούμενο τη νίκη

Την αλλάζει και πάλι ο Ισπανός
Με διαφοροποιήσεις και πάλι η ενδεκάδα του 
Ιδιάκεθ απέναντι στη Σαλαμίνα και μοναδικό ζητούμενο τη νίκη
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ 
Γιάννη�Παπαϊωάννου�

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για την
Ανόρθωση. Πολλά λέχθηκαν τις τελευ-
ταίες μέρες όσον αφορά τα διοικητικά
της Εταιρείας. Απόψε στις 18:00 στη Γε-
νική Συνέλευση στο Αντώνης Παπαδό-
πουλος θα ξεκαθαρίσει εάν θα υποβλη-
θούν υποψηφιότητες, ώστε ο ιστορικός
σύλλογος να κάνει ένα πολύ μεγάλο
βήμα προς τα μπρος. Κανείς δεν θέλει
να σκέφτεται ότι θα έχει συνέχεια η αβε-
βαιότητα. Αλίμονο φυσικά εάν υπάρξει
αυτό το ενδεχόμενο. Για να λέμε την
αλήθεια στην Ανόρθωση είναι επιφυ-
λακτικοί και θεωρούν ότι όλα είναι
πιθανά. Περιμένουν ότι το ενδιαφέρον
που φαίνεται ότι υπάρχει θα ισχύσει και
δεν θα κάνουν πίσω. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες μας όλα συνηγορούν ότι

οι ενδιαφερόμενοι είναι έτοιμοι να πάρουν
πρωτοβουλίες, για να κάνουν συνδυασμό
με τουλάχιστο δέκα άτομα. Είναι διατε-
θειμένοι να μαζέψουν ένα σεβαστό ποσό
και παράλληλα θα ζητήσουν τη στήριξη
όλων, για να μπορέσει να υπάρξει λει-
τουργικότητα. 

Θα ζητήσουν 
Εκτελεστικό πρόεδρο 
Σύμφωνα με την πληροφόρησή μας,
δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος που
έχει φιλοδοξία για να αναλάβει την
προεδρεία της Εταιρείας. Το πιο πιθανό
είναι ότι θα προτείνουν την πρόσληψη
Εκτελεστικού προέδρου που θα είναι
επικεντρωμένος μόνο στην Ανόρθωση.
Το αναφέρουμε αυτό διότι οι ενδιαφε-
ρόμενοι έχουν οι πλείστοι τις επιχει-
ρήσεις τους. Ο στόχος είναι να εμπλα-
κούν στα διοικητικά και να βοηθήσουν
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Σύμ-

φωνα με τις πληροφορίες μας αυτοί
που φαίνεται ότι επιδεικνύουν ενδια-
φέρον δεν ήταν εμπλεκόμενοι ποτέ στα
διοικητικά της Ανόρθωσης. Η πλει-
οψηφία των ατόμων που ενδιαφέρονται
είναι 3-4 άτομα από τη Λεμεσό, δύο
από τη Λάρνακα και ένας από την ελεύ-
θερη Αμμόχωστο. Φυσικά σε αυτό δεν
μπορούμε να είμαστε απόλυτοι διότι
δεν αποκλείεται μέχρι και την τελευταία
στιγμή να υπάρξει ενδιαφέρον και από
πρώην παράγοντες. 

Απόψε, λοιπόν, θα ξεκαθαρίσει το
σκηνικό εάν θα υπάρξει φως στην σή-
ραγγα ή το ανεπιθύμητο αδιέξοδο. 

Τα βρήκε με τον 
ΠΑΟΚ για Γιαννούλη 
Ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης θα
πρέπει να θεωρείται ο 21χρονος αρι-
στερός μέσος Δημήτρης Γιαννούλης.
Ο ποδοσφαιριστής θα παραχωρηθεί

με μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος
της σεζόν από τον ΠΑΟΚ. Παράλληλα,
η Ανόρθωση στοχεύει στην απόκτηση
κεντρικού αμυντικού και μέσου. Υπάρ-
χει ενδιαφέρον για τον 21χρονο μέσο
Χάρη Χαρίση του ΠΑΟΚ και για τον
26χρονο Βραζιλιάνο κεντρικο αμυντικο,
Φαμπρίτσιο, ο οποίος τη φετινή χρονιά
αγωνίζεται στην Άστρα Ρουμανίας. Η
περίπτωσή του όμως είναι δύσκολη
όσον αφορά το οικονομικό. Φυσικά
υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές
στη λίστα του Ρόνι Λέβι στο πλαίσιο
των οικονομικών δυνατοτήτων του
συλλόγου. 

Σε δύο μήνες η 
επαναξιολόγησή του 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανόρ-
θωσης, η κατάσταση του Πελέ θα επα-
ναξιολογηθεί σε 6-8 εβδομάδες (δια-
στρωμάτωση κινδύνου), ευελπιστώντας

στην επιστροφή του στην αγωνιστική
δράση. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι
της Ανόρθωσης είναι δίπλα στον πο-
δοσφαιριστή και του παρέχουν κάθε
βοήθεια. 

Να μη δώσουν 
συνέχεια στον κατήφορο

Στο αγωνιστικό μέρος η προσοχή
είναι στραμμένη στο ντέρμπι της Κυρια-
κής με την ΑΕΛ. Μετά την ήττα από την
ΑΕΚ η Ανόρθωση δεν θέλει να δώσει
συνέχεια στον κατήφορο. Αναγνωρίζουν
τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν
και ευελπιστούν ότι οι ποδοσφαιριστές
θα τα δώσουν όλα για όλα με στόχο φυ-
σικά τη νίκη. Φυσικά σε καμία περίπτωση
δεν θα έχουν καμία τύχη εάν παρουσια-
στούν όπως στον αγώνα Κυπέλλου με
τον ΑΣΙΛ που για την Ανόρθωση μέτρησε
μόνο η ουσία που ήταν η νίκη που την
φέρνει κοντά στην πρόκριση. 

ΑΕΛ
Κωστή�Σταυρινίδη�

Ένα τσούρμο προβλήματα καλείται να
ξεπεράσει η ΑΕΛ ενόψει του αγώνα της
Κυριακής με την Ανόρθωση. Πέραν του
Σιέλη, για τον αγώνα κυπέλλου με τον
Άρη προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Σο-
άρες, Σαβανέ, Ρομό και Σόουζα.

Η ΑΕΛ εξέδωσε χθες ανακοίνωση
αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές που
αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Ο Βαλεντίνος Σιέλης πέρασε χθες
από MRI και διεφάνη κάκωση αριστερής
ποδοκνημικής. Ο γιατρός της ομάδας
συνέστησε να υποβληθεί σήμερα σε φυ-
σικοθεραπείες και αύριο να δοκιμάσει
να προπονηθεί ενόψει του αγώνα με την
Ανόρθωση την Κυριακή.

Ο Μάρκο Σοάρες είχε προχθές ενό-
χληση στο γόνατο από κτύπημα και πέ-
ρασε από εξετάσεις, οι οποίες κατέδειξαν
κάκωση. Σήμερα θα δοκιμάσει να προ-
πονηθεί, αλλά εάν νιώσει οποιαδήποτε
ενόχληση θα αρκεστεί σε ατομικό έτσι
ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες
στην αυριανή προπόνηση. Τραυματίας
είναι και ο Αλί Σαβανέ, ο οποίος δεν θα
προπονηθεί σήμερα. Ο μέσος της ΑΕΛ
έχει αιμάτωμα στην ποδοκνημική από
κτύπημα στον αγώνα με τον Άρη και θα
προπονηθεί αύριο.  Πρόβλημα με διάταση
στο γαστροκνήμιο του αριστερού ποδιού
αντιμετωπίζει ο Ραφαέλ Ρομό και ούτε
κι αυτός θα προπονηθεί σήμερα για προ-

ληπτικούς λόγους.
Ο Λούκας Σοουζα που υπέστη διά-

ταση αριστερού δικεφάλου προπονήθηκε
χθες ατομικά και αύριο θα ανεβάσει
ρυθμούς ενόψει Κυριακής.

Η λύση στο κέντρο της άμυνας στη
θέση του Σιέλη δεν είναι άλλη από τον
Κέβιν Λαφράνς. Ο Αϊτινός αμυντικός με
το γαλλικό διαβατήριο έχει δείξει όσες
φορές κλήθηκε να αντικαταστήσει τον

Τζούνιορ ότι έχει την ποιότητα, για να
αγωνιστεί στο κέντρο της άμυνας της
ΑΕΛ ενώ έχει σημειώσει και καθοριστικά
γκολ στους αγώνες με Ομόνοια και Ερμή. 

Η προσοχή στην Ανόρθωση
Η προσοχή της ΑΕΛ έχει στραφεί απο-
κλειστικά στον αγώνα της Κυριακής με
προφανή στόχο τη νίκη, μετά και τη νίκη
στο κύπελλο που ουσιαστικά της έχει

δώσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Η ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική
θα διαγραφεί με νίκες στη συνέχεια και
ιδιαίτερα με παιγνίδια σαν αυτό που
ακολουθεί, που είναι ντέρμπι. Αν η λε-
μεσιανή ομάδα καταφέρει να επιστρέψει
στα τρίποντα τότε θα πάρει ψυχολογία
για τη συνέχεια του μαραθωνίου. Οι
φίλοι της ομάδας περιμένουν ότι η ομάδα
τους θα έχει την ίδια εξαιρετική αντίδραση

που είχε στην προηγούμενη ήττα της τη
φετινή περίοδο. 

Ο Πάμπος Χριστοδούλου στον αγώνα
με τον Άρη ξεκούρασε τον Φορτούνα,
έδωσε χρόνο στον Χάρη Κυριακού που
θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Αϊ-
ρόσα, ενώ είδε τον Πίτι στη δεύτερή του
εμφάνιση με την κίτρινη φανέλα να ση-
μειώνει και το πρώτο του γκολ. Με δε-
δομένη την απουσία του Μέσκα (εκτίει
επιτέλους την τιμωρία των 6 αγώνων), ο
Ισπανός άσος φλερτάρει έντονα με το να
πάρει φανέλα βασικού. Ο έμπειρος άσος
αποδεικνύει ότι έχει μεγάλη ποιότητα
και πως θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΛ
στη συνέχεια της χρονιάς. 

Πάνε για ακόμη μια μετεγγραφή; 
Στην ΑΕΛ εξετάζουν σοβαρά το ενδεχό-
μενο να προχωρήσουν σε μια ακόμα
μετεγγραφή. Ο τεχνικός των κίτρινων
μελετά περιπτώσεις επιθετικών που του
έχουν προταθεί και αν βρει ποδοσφαι-
ριστή που να θέλει τότε θα γίνει η προ-
σπάθεια για να αποκτηθεί. Ουσιαστικά
θέλει επιθετικό διαφορετικών χαρακτη-
ριστικών από τους υφιστάμενους του
ρόστερ και ο οποίος φυσικά να έχει το
εύκολο γκολ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο
θα αποχωρήσει κάποιος από το υφιστά-
μενο ρόστερ. Και μόνο ότι ξεκίνησε ο κ.
Χριστοδούλου να αξιολογεί ποδοσφαι-
ριστές τότε είναι φανερό πως στην ΑΕΛ
πλέον έχουν αποφασίσει να μη μείνουν
μόνο με τους Μπλάνκο και Πίτι αυτή τη
μετεγγραφική περίοδο. 

Αντί αγωνιστικό βγήκε ιατρικό δελτίο! 
Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι «κίτρινοι», με την προχθεσινή νίκη επί του Άρη 
να αποδεικνύεται πύρρειος, καθώς πέντε ποδοσφαιριστές είναι αμφίβολοι ενόψει Ανόρθωσης

Η ώρα της αλήθειας έφτασε!
Απόψε στις 18:00 στη Γενική Συνέλευση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» 

θα ξεκαθαρίσει εάν θα υποβληθούν υποψηφιότητες
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ΑΠΟΛΛΩΝ
Κωστής�Σταυρινίδης

Όχι μια, όχι δύο άλλα τρεις «βόμβες» έριξε
χθες η διοίκηση του Απόλλων,α ανακοι-
νώνοντας την ανανέωση των συμβολαίων
με τους Ντα Σίλβα, Κυριάκου και Σακκέτι
για άλλα δύο χρόνια. Οι τρεις αυτοί ποδο-
σφαιριστές μαζί με κάποιους άλλους συμ-
παίκτες τους είναι τα «hot» ονόματα αυτή
την περίοδο στη λεμεσιανή ομάδα και το
γεγονός ότι η διοίκηση του Νίκου Κίρζη
έσπευσε να τους «δέσει» στο Κολόσσι για
τουλάχιστον ακόμα δύο χρόνια μόνο ικα-
νοποίηση έφερε στον κόσμο της ομάδας
και έκανε ακόμα καλύτερο το κλίμα στην
ομάδα που βρίσκεται στα πιο ψηλά επί-
πεδα. Αυτό φάνηκε και στη χθεσινή
προπόνηση όπου έβλεπε κάποιος
μόνο χαμογελαστά πρόσωπα. 

Με την ανανέωση των τριών, ο
Απόλλωνας έχει τον βασικό του
κορμό δεμένο για τα επόμενα
χρόνια, αφού πέρσι ανανέωσαν
οι Αγγελή, Γκίε, Παπουλής,
Βάλε, το καλοκαίρι ο Βασι-
λείου, ενώ συμβόλαια έχουν
οι Πίεχ και Μάγκλιτσα. Είναι
ξεκάθαρη η πρόθεση της
διοίκησης Νίκου Κίρζη να
κρατά στην ομάδα όλους
τους παίκτες αξίας, πάνω
στους οποίους βασίζεται ο
Απόλλωνας για το μέλλον
του. Οι παίκτες του βασικού
κορμού είναι όλοι δεσμευμένοι με συμ-
βόλαια και αυτό βοηθά, για να κτιστεί μια
ακόμα πιο δυνατή ομάδα.

Όμως η χθεσινή τριπλή «βόμβα» της
λεμεσιανής ομάδας στέλνει και ένα άλλο
πιο ηχηρό μήνυμα σε φίλους και «εχθρούς».
Ότι η κυανόλευκη διοίκηση τους παίκτες
που θέλει, ξέρει να τους κρατά στην ομάδα
και πως ο καιρός που τα αστέρια της ομάδας
έφυγαν για άλλες πολιτείες έχει περάσει
ανεπιστρεπτί. Και με πράξεις η διοίκηση
του Απόλλωνα δείχνει ότι έχει σαν στόχο
να κάνει τον Απόλλωνα ακόμα πιο μεγάλο,

έτσι ώστε να μπορεί κάθε χρόνο να διεκδικεί
τον τίτλο. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα έχει
ικανοποιήσει τον κόσμο της ομάδας, που
πολλές φορές στο παρελθόν είδε τους κο-
ρυφαίους παίκτες του να αποχωρούν από
την ομάδα για άλλες πολιτείες. 

Ακόμα μια πρόκληση
Στο αγωνιστικό κομμάτι, το μεθαυριανό
ντέρμπι με την Ομόνοια, αποτελεί ακόμα
μια πρόκληση για τον Απόλλωνα του Σω-
φρόνη Αυγουστή. Οι κυανόλευκοι πάνε
στην πρωτεύουσα, με ανεβασμένη την ψυ-
χολογία, με την αυτοπεποίθηση στα ύψη
και σαν στόχο έχουν ακόμα ένα τρίποντο
που θα τους δώσει ώθηση για τη συνέχεια.
Ο Κύπριος τεχνικός σκέφτεται διάφορα
σχετικά με το πώς θα παρατάξει την ομάδα

του στο ΓΣΠ. Από τη μια είναι η απουσία
του Μπεντόγια, από την άλλη είναι

η επιστροφή του Μάγκλιτσα
που κάνουν την 11άδα του

Απόλλωνα, δύσκολο να
προβλεφθεί.

Σε ό,τι αφορά τον αντι-
καταστάτη του Ισπανού η
λογική επιλογή είναι ο
Σαρδινέρο. Ο συμπατριώ-

της του επιθετικός έχει τον
πρώτο λόγο, αφού αποτελεί

την πρώτη επιλογή του Σω-
φρόνη για το φτερό όταν αλ-

λάξει κάτι. Όμως υπάρχει και
ένα άλλο σενάριο. Να επιλεχθεί

ο Ζοάο Πέδρο (αν είναι 100%),
για να αγωνιστεί στη φυσική του

θέση και να παίξει στην άμυνα ο
Σέρτζιο.

Σε ό,τι αφορά την επίθεση Πίεχ
και Μάγκλιτσα έχουν ίσες πιθανότητες
για να ξεκινήσουν. Ο Κροάτης είχε
τον πρώτο λόγο πριν από την τιμωρία
του και ο Πολωνός κέρδισε πόντους

με την εξαιρετική παρουσία στο λε-
μεσιανό ντέρμπι. Ο τεχνικός του
Απόλλωνα θα κάνει την επιλογή
του με γνώμονα το τι συμφέρει
την ομάδα του στον συγκεκριμένο

αγώνα.

«Έδεσε» τον βασικό κορμό, στέλνοντας μηνύματα 
Κάτοικοι Κολοσσίου για ακόμα δύο χρόνια οι Ντα Σίλβα, Κυριάκου και Σακκέτι 
με τον κ. Κίρζη να κάνει ξεκάθαρη την πρόθεσή του να κρατήσει στην ομάδα τους παίκτες αξίας

ΟΜΟΝΟΙΑ
Σοφοκλής�Σοφοκλέους

Οι υποχρεώσεις τρέχουν και στην Ομόνοια
άφησαν ήδη πίσω τον πρώτο ημιτελικό
με τον Εθνικό, στρέφοντας την προσοχή
τους στο μεθαυριανό ντέρμπι με τον Απόλ-
λωνα στο ΓΣΠ. Ένα παιχνίδι «κλειδί» για
τους «πράσινους», που καλούνται να ξε-
περάσουν την κούραση και την ένταση
των συνεχόμενων παιχνιδιών και να κα-
ταθέσουν ψυχή, ώστε να φτάσουν σε μια
υπερπολύτιμη νίκη. Παίχτες και τεχνική
ηγεσία της Ομόνοιας αντιλαμβάνονται
την κρισιμότητα του κυριακάτικου ντέρμπι
και έχουν στρωθεί στη δουλειά, ώστε να
παρουσιαστούν πανέτοιμοι, αγωνιστικά
και ψυχολογικά, για να κάμψουν τη σθε-
ναρή αντίσταση του Απόλλωνα, που βρί-
σκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατά-
σταση. Μια ενδεχόμενη νίκη επί του
Απόλλωνα θα επιδράσει καταλυτικά στην
ψυχολογία και στην αυτοπεποίθηση της
ομάδας, δίνοντάς της μεγάλη δυναμική
στη μάχη που δίνει για να κρατηθεί στα
ψηλά της βαθμολογίας.

Αναζητώντας ισορροπία
Η Ομόνοια μπορεί να δικαιούτο κάτι
περισσότερο στο προχθεσινό παιχνίδι
κυπέλλου με τον Εθνικό, αλλά η ουσία
είναι ότι «κόλλησε» στο «μηδέν» και θα

πρέπει να κυνηγήσει την πρόκριση σε
μια δύσκολη έδρα αμέσως μετά το ντέρμ-
πι με τον Απόλλωνα και πριν από το
επόμενο ντέρμπι με την Ανόρθωση.

Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που η τεχνική
ηγεσία της Ομόνοιας καλείται να βρει
τη φόρμουλα ορθολογικής διαχείρισης
του ρόστερ, ώστε να μην καταπονηθεί ο

βασικός κορμός της ομάδας και να μπο-
ρέσει να πάρει το ζητούμενο και από τα
τρία δύσκολα και συνάμα κρίσιμα παι-
χνίδια. Επιπλέον, ο Κάρβερ θα πρέπει

να βρει και την κατάλληλη ισορροπία
μεταξύ αμυντικής και επιθετικής συμ-
περιφοράς και αποδοτικότητας της ομά-
δας. Εκεί που η Ομόνοια σκόραρε κατά
βούληση, αλλά το ίδιο εύκολα δεχόταν
γκολ, στα δύο της τελευταία παιχνίδια
σκόραρε μόνο μια φορά και εκείνην
από τύχη, αλλά διατήρησε ανέπαφη την
εστία της. Συνεπώς, αν καταφέρει η Ομό-
νοια, μέσα από τη διαχείριση του ρόστερ,
να αποκτήσει και τη σωστή ισορροπία
στην αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού
της, τότε θα αυξήσει και τις πιθανότητες
να πάρει το ζητούμενο της νίκης από τα
παιχνίδια της, αρχής γενομένης του
ντέρμπι της Κυριακής με τον Απόλλωνα.  

Ενισχυμένη με Χριστοφή
Στα θετικά για την τεχνική ηγεσία της
Ομόνοιας καταγράφεται η ετοιμότητα του
Δημήτρη Χριστοφή, ο οποίος έμεινε εκτός
από το προχθεσινό παιχνίδι με τον Εθνικό.
Ο διεθνής επιθετικός αναμένεται να επα-
νέλθει στο αρχικό σχήμα, αντικαθιστώντας
κατά πάσα πιθανότητα τον Σέρινταν, ώστε
να διατηρηθεί το 4-4-2. Στη διάθεση του
Κάρβερ βρίσκεται και το πρόσφατο από-
κτημα των «πρασίνων», ο Αφρικανός μέ-
σος Αζίζ, ενώ και ο Φυλακτού νιώθει κα-
λύτερα. Σε σύγκριση με το τελευταίο παι-
χνίδι με τον Εθνικό, δεν αναμένονται ιδι-
αίτερες αλλαγές στο αρχικό σχήμα του
ντέρμπι με τον Απόλλωνα.

Να νικήσει κούραση και Απόλλωνα
Ενδεχόμενη νίκη θα επιδράσει καταλυτικά στην ψυχολογία και στην αυτοπεποίθηση της ομάδας
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Όταν σοβαρεύτηκε «καθάρισε»
Ο ΠΑΟ, με τρία γκολ στην επανάληψη, κέρδισε 
τον Κισσαμικό και κλείδωσε την πρόκριση στους «8» 

ΚΥΠΕΛΛΟ 

Ο Παναθηναϊκός συνάντησε αντίσταση
στο πρώτο ημίχρονο από τον αξιόμαχο
Κισσαμικό, νίκησε όμως τους Κρητι-
κούς στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με
3-0, με τις κεφαλιές των Μπεργκ στο
50’ και Λέτο στο 74’ και το πέναλτι
του Αργεντινού στο 90’, «κλειδώνοντας»
την πρόκριση στα προημιτελικά του
Κυπέλλου Ελλάδος ενόψει της ρεβάνς
στις 24 Ιανουαρίου.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά
καλό, παρότι δεν σημειώθηκε κάποιο
τέρμα, με τους φιλοξενουμένους να
προβληματίζουν τους «πράσινους»
με κάποιες ταχύτατες αντεπιθέσεις,
όπως στο 23’ με το άστοχο σουτ του
Ποκόνγκ. Η ομάδα του Μαρίνου Ου-
ζουνίδη έχασε καλή ευκαιρία στο 30’
με τα διαδοχικά σουτ των Μαρινάκη,
Βιγιαφάνιες να μη βρίσκουν στόχο
και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το
πρώτο μισό.

Στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός
απέβαλε γρήγορα το άγχος του γκολ,
καθώς στο 50ό λεπτό ο Βλαχοδήμος

γύρισε την μπάλα «με τη μία» εξαιρε-
τικά στη μικρή περιοχή όπου το ξεπέ-
ταγμα του Μπεργκ αιφνιδίασε τους
στόπερ του Κισσαμικού και ο Σουηδός
άνοιξε το σκορ με κεφαλιά.

Το 2-0 έγινε στο 74’, όταν ο Βιγια-
φάνιες με εκτέλεση φάουλ βρήκε τον

Λέτο μέσα στην περιοχή και ο Αργεν-
τινός επιθετικός με έξοχη κεφαλιά
στην απέναντι γωνία νίκησε τον Λα-
ζαρίδη, ενώ στο 90’ ο Αργεντινός δια-
μόρφωσε το τελικό σκορ από τα 11
μέτρα, στο πέναλτι που έκανε ο Λαζα-
ρίδης στον Βλαχοδήμο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Στιλ, Μέστο,

Ευαγγέλου, Τελάντερ, Χουχούμης, Μαρινάκης, Λουντ,

Βιγιαφάνες (76΄ Χατζηγιοβάννης), Μπουμάλ (59΄ Λέτο),

Βλαχοδήμος, Μπεργκ (79΄ Ρινάλντι)

ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (Σπύρος Μπαξεβάνος): Λαζαρίδης, Τσερ-

κέζος, Τσοντάκης, Παντελάκης (77΄ Σταθάκης), Σελινιω-

τάκης, Γκούμας, Τιάγκο Σίλβα, Μαρτίνεθ, Κίκε (63΄ Μάν-

τζης), Ποκόνγκ (72΄ Θέος), Μίλιτς

TΖΟΚΕΡ

20, 21, 25, 30, 38 και 11
Στην 1η κατηγορία σημειώθηκε ΤΖΑΚ-ΠΟΤ.
Η 2η κερδίζει από €46.771,08. 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

7969646
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε 
ΤΖΑΚ-ΠΟΤ. 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

7202η κλήρωση:  15, 21, 26, 29, 33
7203η κλήρωση:  2, 4, 14, 18, 32

SUPER 3

29627η: 589 29628η: 645 29629η: 691
29630η: 615 29631η: 312 29632η: 312
29633η: 152 29634η: 495 29635η: 642
29636η: 796

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΟΠΑΠ

«Ερυθρόλευκος» 
ο Ανσαριφάρντ
ΟΣΦΠ

Παίκτης του Ολυμπιακού θεωρείται ο
Καρίμ Ανσαριφάρντ. Ο Ιρανός επιθετικός,
που κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα με
τον Πανιώνιο, αποδέχθηκε την πρόταση
των πρωταθλητών και αναμένεται να
ενταχθεί άμεσα στο δυναμικό των «ερυ-
θρολεύκων». Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο Ολυμπιακός κάλυψε τη ρήτρα που
υπάρχει στο συμβόλαιο του Ανσαριφάρντ
(400.000 ευρώ) και μέσα στις επόμενες
ημέρες ο διεθνής παίκτης θα υπογράψει
συμβόλαιο στους Πειραιώτες, με ετήσιες
απολαβές περίπου 450.000 ευρώ. Ο
γεννημένος στις 3 Απριλίου 1990, Ιρανός
άσος, μετρά πέντε γκολ και δύο ασίστ
σε 14 συμμετοχές με τους «κυανέρυ-
θρους» στην εφετινή Super League και
είναι από τους βασικούς συντελεστές
στην εντυπωσιακή πορεία του Πανιω-
νίου, που βρίσκεται στη 2η θέση της
κατάταξης, μαζί με την Ξάνθη και τον
Παναθηναϊκό.

Φευγάτος ο Παγέ
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 

Σε ρήξη οδηγούνται οι σχέσεις του
Ντιμίτρι Παγέ με τη Γουέστ Χαμ, καθώς
ο διεθνής Γάλλος μεσοεπιθετικός ξε-
καθάρισε ότι δεν θέλει να παραμείνει
στη «σφυριά», ενώ η διοίκηση του συλ-
λόγου αρνείται να τον παραχωρήσει.
«Εχουμε πει ότι δεν θέλουμε να που-
λήσουμε τους καλύτερους παίκτες μας,
αλλά ο Παγέ δεν θέλει να παίξει για
μας», αποκάλυψε ο προπονητής της
Γουέστ Χαμ, Σλάβεν Μπίλιτς. «Δεν
πρόκειται να τον πουλήσουμε. Μίλησα
με τον πρόεδρο και δεν είναι ζήτημα
χρημάτων. Του προσφέραμε ένα μα-
κροχρόνιο συμβόλαιο, επειδή θέλουμε
να παραμείνει», πρόσθεσε ο Κροάτης
τεχνικός, που ζήτησε δημόσια από τον
29χρονο διεθνή να ανταποδώσει την
αφοσίωση που του έχει δείξει η ομάδα.
Σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο, ο Παγέ
έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από
τη νέα διοίκηση της Μαρσέιγ, στην
οποία αγωνιζόταν πριν μετεγγραφεί
στη Γουέστ Χαμ, το καλοκαίρι του 2015.

Ο μεγαλύτερος «απατεώνας» 
στην ιστορία του ποδοσφαίρου!

ΘΕΜΑ 

Ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόζο, με το ψευδώ-
νυμο «Κάιζερ» για την ομοιότητά του
με τον Φραντς Μπεκενμπάουερ, είναι
γνωστός ως ο μεγαλύτερος «απατεώνας»
στην Ιστορία του ποδοσφαίρου της Βρα-
ζιλίας. Ο λόγος; Προσποιείτο ότι ήταν
επαγγελματίας ποδοσφαιριστής για πάνω
από 20 χρόνια, χωρίς όμως να έχει
παίξει ούτε ένα λεπτό! Μία ιστορία ξε-
χωριστή, μοναδική, που βεβαίως έχει
ξεπεράσει τα σύνορα της Βραζιλίας και
«μετέφερε» πρόσφατα η ισπανική αθλη-
τική εφημερίδα «Marca».

Στη δεκαετία του ‘70 και του ‘80
είναι σαφές ότι δεν υπήρχαν μέσα ενη-
μέρωσης όπως τα ξέρουμε σήμερα, οι
περισσότερες μετεγγραφές γίνονταν με
συστάσεις. Ούτε καν με τη βοήθεια του
διαδικτύου, που προσφέρει αρκετά στις
μέρες μας, μιας και τότε δεν υπήρχε.

Γνωρίζοντας καλά τη βιομηχανία
του ποδοσφαίρου, ο Κάρλος ξεκίνησε
να κάνει φιλίες με κορυφαίους άσους
της μπάλας, όπως οι Ρενάτο Γκαούτσο,
Ρομάριο, Αλμπέρτο Τόρες και Ρικάρντο
Ρότσα, αποκτώντας έτσι «μέσο» για δο-
κιμές με διαφορετικές ομάδες. Ήταν ο
τρόπος του, όμως, που αποδείχθηκε
αλάνθαστος. Ο ίδιος ο Ρότσα δήλωνε
ότι «ήταν ένας μεγάλος φίλος, ένας εξαι-
ρετικός άνθρωπος, αλλά το μεγάλο πρό-
βλημά του ήταν η μπάλα».

Συμβόλαιο με 15 ομάδες! 
Ο Κάρλος κατάφερε να υπογράψει με
περισσότερες από 15 ομάδες, με τον
χρόνο παραμονής του σε αυτές να μη
διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες. Με-
ταξύ αυτών οι Μποταφόγκο, Φλαμένγκο,
Μπανγκού, Φλουμινένσε, Βάσκο ντα
Γκάμα, η Ελ Πάσο στις ΗΠΑ, ακόμη κι
η γαλλική Αζαξιό.

Μάλιστα, για να συμπληρωθεί το

βιογραφικό του, είπε ότι είχε παίξει στην
Ιντεπεντιέντε της Αργεντινής. Πρωτα-
θλήτρια στο Διηπειρωτικό (δύο φορές
μάλιστα το 1973 και το 1984 και πολυ-
νίκης του Libertadores με 7 τίτλους).
Βεβαίως είχε κάποιον ονόματι Κάρλος,
στις ημέρες που εκείνος ισχυρίζεται ότι
αγωνιζόταν στην ομάδα της, αλλά εκείνος
ήταν... Αργεντινός!

Δεν υπάρχουν βίντεο ή φωτογραφίες
του Κάρλος να παίζει σε κάποιο παιχνίδι,
αφού πάντα κατάφερνε να μην παρου-
σιάζεται στο γήπεδο, με ανέκδοτες ιστο-
ρίες, που υπερβαίνουν κάποιον που
προσποιείται τραυματισμό.

«Εκείνη την εποχή ήταν πολύ εύκολο,
άγγιζα τον μηρό έμενα εκτός προπόνη-
σης. Δεν υπήρχε κάτι δύσκολο, ένας φί-
λος οδοντίατρος μού έγραφε μία γνω-
μάτευση και γινόταν αμέσως αποδε-
κτή».

Άλλοτε πάλι, πριν από μία προπό-
νηση, προσποιήθηκε ότι μιλούσε στο

τηλέφωνο στα Αγγλικά με έναν ξένο
σκάουτερ, όταν ένας προπονητής που
είχε ζήσει στην Αγγλία κατάλαβε ότι
έλεγε ανοησίες, πράγματα ασυνάρτητα.
Αλλά και πάλι τίποτα. Κάποια στιγμή,
όμως, τα πράγματα δυσκόλεψαν.

«Κάποτε ο Πρόεδρος της Μπούνγκα
μού ζήτησε, με αυστηρό τρόπο, να βγω
για να παίξω. Σκέφτηκα ότι κάτι έπρεπε
να κάνω. Έτσι πιάστηκα στα χέρια με
κάποιους οπαδούς που ούρλιαζαν στην
εξέδρα. Αποβλήθηκα πριν από την εί-
σοδο στον αγωνιστικό χώρο. Αργότερα,
στα αποδυτήρια, είπα στον προπονητή
μου ότι δεν μπορούσα να μείνω σιω-
πηλός, ακούγοντας τις απειλές για την
ομάδα μας. Με φίλησε και την επόμενη
μέρα μου ανανέωσαν για έξι ακόμα
μήνες το συμβόλαιο που έληγε».

Σήμερα, ο Κάρλος είναι personal
trainer και εξακολουθεί να διηγείται τη
μεγάλη ποδοσφαιρική του ιστορία, όπου
κι αν τον καλούν.
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