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ΠΕΡΙ ΛΟΥΙΖΑΟ 
ΚΑΙ ΣΙΣΕ
Ο Ολυμπιακός την κοιτάει την βραζιλιάνικη αγορά. Σταθερά. Από εκεί 
άλλωστε περιμένει τον Σκάρπα. Ο Λουιζάο είναι παίκτης που έχει 
σημειωθεί στο «ερυθρόλευκο» μπλοκάκι πάνω από ένα χρόνο. 
Αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ψηλό παιδί, νεαρός σε ηλικία 
(μόλις 20 ετών). Με άλλα λόγια, πολλά είναι τα καλά του στοιχεία. 
Για την περίπτωσή του είναι ενήμερος και ο Μίτσελ.
Ας μην ξεχνάμε πως ο Ισπανός κόουτς ιδανικά θέλει να παίζει με 
δύο στόπερ που έχουν ανάποδα πόδια. Του κάνει 1000%. Ποιο είναι 
το θεματάκι κι αυτό που πρέπει να σκεφτούμε δύο φορές;
Ο Λουιζάο δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο, συνεπώς πιάνει θέση ξένου. 
Επειδή είναι κάτω των 21 (ως τον Μάρτιο) να αποκτηθεί και να δηλωθεί 
μπορεί. Από τον Μάρτιο και μετά θα πρέπει να φύγει κάποιος όχι μόνο 
με βάση τη λογική, αλλά και με βάση τους κανονισμούς της Super 
League. Αλλά και με τη λογική να το δεις, δεν γίνεται μία ομάδα να 
έχει τρεις κεντρικούς αμυντικούς (Μπα, Σισέ, Λουιζάο αν έρθει) 
ξένους και να δικαιούται πέντε στην 20άδα του πρωταθλήματος. Που 
ποντάρει ο Ολυμπιακός; Με φυσικά στην πώληση Σισέ, γι’ αυτό και 
τον βάζει ξανά στο κάδρο.
Δεν μπορεί η τελευταία του εικόνα να είναι αυτή του Καραϊσκάκη 
απέναντι στον Καραμπάγκ, για να έρθει και μία καλή πώληση. Έρχεται 
και Μουντιάλ…

AGENT GREEK

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Χάρη στον Αλμέιδα και την πρωτοβουλία του να βγάλει τον Λιβάι Γκαρσία από τα 
εξτρέμ και να τον τοποθετήσει στη θέση του επιθετικού, είναι ίσως η πρώτη φορά, 
που η ΑΕΚ ρεαλιστικά να θεωρεί πως μπορεί να έρθει μια πρόταση με διψήφιο 
αριθμό εκατομμυρίων.
Η πρόταση των 7 εκατομμυρίων από την Τράμπζονσπορ το καλοκαίρι είχε απορριφθεί, 
δείγμα το ότι στην Ένωση θέλουν να πουλήσουν τον διεθνή με το Τρινιτάντ άσο 
με ένα ποσό στα 10-12 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο στόχος μια και το 40% των 
δικαιωμάτων παραμένουν στην Μπεϊτάρ. Αλλά το ζήτημα είναι πως η μέχρι πέρυσι 
αγωνιστική εικόνα του Γκαρσία δε δικαιολογούσε ούτε τέτοια αισιοδοξία, ούτε 
στο μάρκετ υπήρχε τέτοια πεποίθηση πως ο παίκτης μπορεί να πιάσει τέτοια τιμή.
Πλέον, όμως ο Γκαρσία βρίσκει χώρους όπως εκτός έδρας με τον Άρη και γενικά 
δείχνει πιο ευέλικτος στις κινήσεις του με παίκτη δίπλα του, όπως ο Αραούχο. 
Και πριν τον Αλμέιδα φαινόταν ως κλάσικ winger. Αμ δε…
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ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσε. 
Το 7/7 είναι ψαρωτικό και για τους αντιπάλους του και δίνει αν μη τι 
άλλο ψυχολογία στο σύνολο.
Το ζήτημα είναι βέβαια και η συνέχεια μια και πρωτάθλημα στην 7η 
αγωνιστική δεν πήρε καμία ομάδα. Εκτός από την αγωνιστική διαχείριση, 
ένα θέμα είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός στη μεταγραφική αγορά 
του Ιανουαρίου. Δεν είναι τόσο νωρίς όσο πιστεύουν κάποιοι.
Το σίγουρο είναι πως ο Γιοβάνοβιτς που είναι μάστερ αλλά και λάτρης 
της ομοιογένειας, έχει ήδη δέσει το σύνολο που έχει. Αυτό δε θέλει 
να το χαλάσει. Παρόλα αυτά, υπάρχει η σκέψη πως όντως μπορεί να 
βρεθεί κάτι καλό κατά την περίοδο του Ιανουαρίου.
Μια πρώτη σκέψη είναι για έναν παίκτη στα χαφ που θα μπορεί 
να παίζει με την μπάλα στα πόδια αλλά θα έχει και καλά αμυντικά 
χαρακτηριστικά.

AGENT GREEK

ΝΕΟΥΣ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
Ο Βόλος κατόρθωσε να κάνει deals τελικά τόσο για τον Φαν Βέερτ όσο 
και για τον Πάουλο Φερνάντες με την ΑΕΚ. Και αν ο Ολλανδός είναι ήδη 
εδώ και καιρό στα Σπάτα, ο Ισπανός παίζει ακόμα καλύτερα με τη φανέλα 
της ομάδας της Μαγνησίας. Και από τον Ιανουάριο θα φορέσει τη φανέλα 
της ΑΕΚ. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά τον Ιανουάριο αλλά στο Βόλο δεν 
το έχουν αφήσει έτσι. Ήδη έχουν γίνει τουλάχιστον δύο ταξίδια στην 
Ιβηρική προκειμένου να βρεθεί ο παίκτης που θα μπει στα παπούτσια 
του Φερνάντες.
Ποδοσφαιριστής δηλαδή που θα αγωνίζεται τόσο στον άξονα όσο και 
δεξιά στα εξτρέμ. Δεν είναι μόνο η αγορά της Ιβηρικής που εξετάζουν στο 
Βόλο μια και είναι γνωστό πως παραδοσιακά ο σύλλογος κάνει καλές 
κινήσεις και στη Λατινική Αμερική. Τόσα ταξίδια έχουν γίνει εκεί.
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Προβληματισμός επικρατεί για τον Αλαν Πάρντιου σχετικά με την 
εικόνα που παρουσίασε ο Αρης στα δύο τελευταία παιχνίδια πρω-
ταθλήματος. Θέμα προπονητή δεν υπάρχει (ακόμα), αλλά σίγουρα 
ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν μπορεί να είναι ήσυχος με τον Βρε-
τανό τεχνικό, από τη στιγμή που τα αποτελέσματα δεν είναι επι-
θυμητά. Αρχής γενομένης, ο τεχνικός των «κιτρίνων» θα πρέ-
πει να δείξει θετικά στοιχεία στο παιχνίδι με τον Ιωνικό.

Το πολυαναμενόμενο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ θα 
πραγματοποιήσει ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ. Ο Γάλλος αμυντικός έχει φτάσει 
στα επιθυμητά επίπεδα αγωνιστικής ετοιμότητας που επιτρέπουν στον 
Ματίας Αλμέιδα να τον χρησιμοποιήσει στην εντός έδρας αναμέτρηση 
με τον Ατρόμητο. Φυσικά, δεν αναμένεται να ξεκινήσει από την αρχή, 
αλλά να πάρει κάποια λεπτά, ώστε σιγά-σιγά να βρει ρυθμό.

Με τον Ανταμ Τσέριν να ξεπερνάει τον τραυματισμό του και να επιστρέ-
φει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Πα-
ναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το εκτός έδρας ματς με 
τη Λαμία. Μια αναμέτρηση, την οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων θα 
προλάβει και ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Δημήτρης Κουρμπέλης. Αντί-
θετα, Σπόραρ και Κώτσιρας δύσκολα θα δώσουν το «παρών» στο «ΔΑΚ 
Λαμίας».

Με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, τον 40ο παίκτη που αγωνίζεται φέ-
τος στον Ολυμπιακό, να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια θα πα-
ραταχθεί ο πρωταθλητής Ελλάδος απέναντι στην Καραμπάγκ (19:45, 
COSMOTESPORT 2HD). Ο πολύπειρος γκολκίπερ θα επιλεχθεί έναντι 
του Τζολάκη, με τους «ερυθρόλευκους» να παίζουν τα ρέστα τους για 
την ευρωπαϊκή τους συνέχεια. Σε τριάδα στην άμυνα προσανατολίζε-
ται ο Μίτσελ, ενώ ο Πεπ Μπιέλ δεν έχει σίγουρη θέση στην ενδεκάδα.

Ευχάριστα νέα είχε να διαχειριστεί ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του 
ντέρμπι της Δευτέρας απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκά-
κης». Οι Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Ντόουγκλας Αουγκούστο 
έβγαλαν ατομικό πρόγραμμα, αλλά σήμερα θα τεθούν ξανά στη διά-
θεση του Ρουμάνου τεχνικού. Εντωμεταξύ, ο Ελληνας αμυντικός πα-
ραμένει στο στόχαστρο ευρωπαϊκών ομάδων. Νέες διερευνητικές 
επαφές πραγματοποίησαν οι Μίλαν και Νάπολι, που έχουν ενθουσι-
αστεί από την πορεία του 18χρονου.
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1
EUROPA LEAGUE 19:45

ΜΠΕΤΙΣ-ΡΟΜΑ 2 DNB 1,90
Εμπλεξε η Ρόμα με την ήττα στο «Ολίμπικο» και το σημερινό ματς 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Η Μπέτις είναι αγκαλιά με την πρώτη 
θέση, παίζει με σαφώς λιγότερο άγχος, αλλά παρόλα αυτά δεν θα 

εμφανιστεί αδιάφορη.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΑ 

ΓΟΥΣΤΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
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2
EUROPA LEAGUE 19:45

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΑΡΣΕΝΑΛ
OVER 2,75 1,70

Η Αρσεναλ προέρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι με την Λίβερπουλ. 
Η αρμάδα του Αρτέτα δείχνει ικανή να συνδυάσει καλή πορεία σε 
Πρέμιερ Λιγκ και Ευρώπη. Από την άλλη, οι Νορβηγοί θέλουν να 

μείνουν ζωντανοί στη μάχη της δεύτερης θέσης.

ΘΑ «ΜΙΛΗΣΕΙ» Η ΕΠΙΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
EUROPA LEAGUE 19:45

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ OVER 2,75 1,72
Ο όμιλος έχει πάρει φωτιά, καθώς έχουμε τετραπλή ισοβαθμία. 

Η έδρα είναι το φαβορί σήμερα, με τον νικητή να παίρνει 
σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση. Οι Ολλανδοί θα 

πιέσουν με στόχο ένα γρήγορο γκολ που θα διώξει το άγχος.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
EUROPA LEAGUE 22:00

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-ΕΛΣΙΝΚΙ 1 -0,75 1,70
Η Λουντογκόρετς έχει μπει γερά στη μάχη της πρόκρισης 

και αν πάρει το ματς σήμερα εξασφαλίζει την τρίτη θέση. Οι 
Φινλανδοί παίζουν τα ρέστα τους και αν χάσουν χάνονται, 

καθώς έχουν μόνο έναν βαθμό.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 1 -1,0 1,84

Πάρτι έκανε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι η Σίλκεμποργκ 
συντρίβοντας τους Ρουμάνους με το εμφατικό 5-0! Οι 

γηπεδούχοι μοιάζουν να μην δίνουν βάση στην Ευρώπη, ενώ οι 
Δανοί έχουν κίνητρο για να κυνηγήσουν τη δεύτερη θέση.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
EUROPA CONFERENCE LEAGUE 22:00

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ-ΠΙΟΥΝΙΚ Χ2 1,87
Ζει το όνειρο της η Πιούνικ και με τέσσερις βαθμούς στο 
ενεργητικό της παραμένει ζωντανή για την πρόκριση. Η 

Ζαλγκίρις κατώτερη των προσδοκιών ηττήθηκε δίκαια στην 
Αρμενία και μόνο με νίκη σήμερα θα έχει ελπίδες για την 

συνέχεια.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΟΥΝΙΚ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε πλήρως επαγγελματικά πρότυπα κινούνται στον Άρη Κα-
λαμακίου με φόντο τη επόμενη ημέρα. Με την διοίκηση του 
συλλόγου των νοτίων προαστίων να στηρίζεται αποκλειστικά 
στα δικά της ταλέντα. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το μεγαλύ-
τερο περιουσιακό στοιχείο του Άρη Καλαμακίου είναι τα παι-
διά που βγήκαν από τα σπλάχνα του. Μια φωτογραφία 1000 
λέξεις λοιπόν αυτή που σήμερα φιλοξενούμε στην παρού-
σα ανάρτηση. Εικονίζονται οι παίκτες του ανδρικού τμήματος 
του συλλόγου που προέρχονται από την ακαδημία του. Από 

αριστερά όρθιοι: Δημήτρης Τσίμπης (2003), Γιώργος Οικονό-
μου (2004), Βασίλης Σπανός (2000), Κώστας Διαμαντόπου-
λος (2000). Καθιστοί οι: Νίκος Σουγλίδης (2003), Σταύρος 
Λιοτσάκης (2003), Δημήτρης Τζίμας (2003). Λείπει ο Πανα-
γιώτης Κιοσέογλου (2004). ΟΚΤΩ  παιδιά από την Ακαδημία 
στην ανδρική ομάδα. Ο Άρης Καλαμακίου είναι μία από τις 
33 κορυφαίες ομάδες του αθηναϊκού ποδοσφαίρου και με-
τέχει φέτος – για παρθενική φορά – στο κορυφαίο πρω-
τάθλημα, αυτό της Α ΕΠΣΑ. Προτεραιότητα του συλλόγου εί-
ναι η ακαδημία του και στόχος να πλαισιώνουν το τμήμα των 
αντρών παιδιά από την οικογένειά του. Το ΔΣ ευχαριστεί τον 
Αλέκο Οικονόμου για την παροχή της συγκεκριμένης φωτο-
γραφίας».
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
Ο Αχαρναϊκός συνιστά μία από τις ομάδες που ξεχώρισαν το 
καλοκαίρι που μας πέρασε στο κομμάτι που αφορά την μετα-
γραφική του ενίσχυση. Ο φιλόδοξος και ιδιαίτερα δημοφι-
λής σύλλογος του Μενιδίου έθεσε σε εφαρμογή ένα εξαι-
ρετικό πλάνο δράσης και ενισχύθηκε με ποδοσφαιριστές 
υψηλών προδιαγραφών, αλλά και με αξιομνημόνευτη θη-
τεία στις ανώτερες επαγγελματικές κατηγορίες Παράλληλα 
στην άκρη του πάγκου του ανέλαβε ένας από τους πλέον επι-
τυχημένους προπονητές, ο Σήφης Βενάκης. Ο καταξιωμένος 
τεχνικός, ο οποίος την περασμένη περίοδο οδήγησε την Αγία 
Παρασκευή στην ιστορική επάνοδο στην Γ’ Εθνική μετά από 
11 ολόκληρα χρόνια προσμονής πήρε το τιμόνι των «πρασί-
νων» προσβλέποντας σε μία ανάλογη πορεία στην Α’ Κατηγο-
ρία ΕΠΣΑ. Όμως η απόφαση της ΕΠΟ για αναστολή όλων των 
ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων έφερε τα σύννεφα προβλη-
ματισμού Με τον Σήφη Βενάκη να εκφράζει τις ανησυχίες του 
στο «Αθλητικό Πνεύμα» «Πραγματικά ζούμε πολύ δύσκολες 
καταστάσεις. Κυριολεκτικά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. 
Ακόμη δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πότε θα επανεκ-
κινήσουν τα πρωταθλήματα, γεγονός το οποίο πηγαίνει πίσω 
τον όλο σχεδιασμό μας. Από εκεί και έπειτα από την πλευ-
ρά μας ως τεχνικό επιτελείο αυτό που έχουμε να κάνουμε, 
είναι να συνεχίσουμε τις προπονήσεις και τα φιλικά σαν να 
βρισκόμαστε σε εβδομάδα πρωταθλήματος,. Αποσκοπούμε 
να βρισκόμαστε πάντοτε σε καθεστώς αγωνιστικής ετοιμό-
τητας, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, αφού αυτό προ-
διαθέτει να διατηρήσουμε σε πλήρη αγωνιστική εγρήγορση 
τους ποδοσφαιριστές μας που μοιραία είναι προβληματισμέ-
νοι από τη όλη κατάσταση».

ΣΤΗΡIΞΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ 
Ο ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΠΟΥ 
ΠΡΟΩΘΕΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ

Νταούδης μέχρι 
νεωτέρας 
Σε πλήρη εγρήγορση βρί-
σκονται στον Χαραυγια-
κό με φόντο τη επόμενη 
ημέρα μετά το αναπάντε-
χο «διαζύγιο» με τον Βαγ-
γέλη Γαλάνη στην τεχνι-
κή τους ηγεσία Η άσχημη 
εκκίνηση στο νέο πρω-
τάθλημα της Α’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ. Που βρήκε τους 
«νερατζούρι» να γνωρί-
ζουν ταπεινωτική εντός 
έδρας ήττα 0-3 από τη 
Δάφνη Παλαιού Φαλή-
ρου, τους φέρνει προ τε-
τελεσμένων γεγονότων. 
Και αυτό διότι οφείλουν 
να συνέλθουν το διάστη-
μα της διακοπής, ώστε 
αν επιδιώξουν την αντε-
πίθεσή τους με την επα-
νέναρξη των ερασιτε-
χνικών πρωταθλημάτων, 
όποτε αυτή αποφασι-
στεί Η επόμενη αγωνιστι-
κή υποχρέωση βρίσκει 
τον Χαραυγιακό να δίνει 
ένα γειτονικό ντέρμπι κό-
ντρα στην Διάνα Ηλιού-
πολης Ήδη οι άνθρωποι 
της ομάδας έχουν... βγει 
στην αγορά και αναζη-
τούν τον διάδοχο του Γα-
λάνη έχοντας στα υπόψιν 
τους αρκετά ονόματα προ-
πονητών που τους έχουν 
προταθεί. Βιαστική από-
φαση δεν πρόκειται να 
παρθεί από την διοίκη-
ση του Χαραυγιακου κυρί-
ως όταν έχουν να κάνουν 
με πρωτάθλημα-τουρ-
νουά όπου το κάθε λάθος 
και η κάθε απώλεια βαθ-
μών στοιχίζει. Κάτω από 
αυτό το πρίσμα αποφασί-
στηκε τη δεδομένη χρονι-
κή στιγμή η ομάδα να πο-
ρευτεί με ένα "δικό" της 
παιδί που γνωρίζει την 
ιδιοσυγκρασία του συλ-
λόγου αλλά και πρόσωπα 
και καταστάσεις. Ο λόγος 
για τον Άγγελο Νταούδη 
που τα τελευταία χρόνια 
έχει επιδείξει επιτυχημέ-
νο έργο στα αναπτυξιακά 
τμήματα του συλλόγου ως 
υπεύθυνος-προπονητής. 
Αποκορύφωμα η περσινή 
κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος με την Κ18 του συλ-
λόγου. Ο Άγγελος Ντα-
ούδης αναλαμβάνει να 
καθοδηγήσει την ανδρική 
ομάδα μέχρι να βρεθεί το 
κατάλληλο πρόσωπο για 
να καθίσει στην άκρη του 
πάγκου.

Εντονος είναι ο προβληματισμός 
που επικρατεί στο σύνολο των 
ερασιτεχνικών σωματείων της 
ΕΠΣΑ αναφορικά με την επόμενη 
ημέρα, με αφορμή την αναστολή 
των τοπικών πρωταθλημάτων. 
Εξαίρεση στον γενικότερο κα-
νόνα δεν θα μπορούσε να απο-
τελέσει ούτε ο Πανιώνιος Και-
σαριανής. Η δημοφιλής ομάδα 
των ανατολικών προαστίων πα-
ρουσιάστηκε ιδιαίτερα ενεργή 
τη περίοδο των μεταγραφών, 
άλλαξε ριζικά δομή και βάση με 
σκοπό να πρωταγωνιστήσει στο 
επερχόμενο πρωτάθλημα τα Β’ 
Κατηγορίας. Όμως η απόφαση 
για αναστολή τω Πρωταθλημά-
των αυτομάτως τα άφησε όλα 
στη μέση,. Με τον Πρόεδρο Νίκο 
Χατζηλία να εκφράζει τους εύ-
λογους προβληματισμούς του 
με δηλώσεις του στο «Αθλη-
τικό Πνεύμα»: «Είμαστε όλοι 
μας προβληματισμένοι. Διαπι-
στώνουμε ότι τα πάντα πηγαί-
νουν πίσω και ο προγραμματι-
σμός που είχαμε κάνει από το 
προηγούμενο καλοκαίρι πάει 
στράφι. Όλοι οι ποδοσφαιρι-
στές το τεχνικό τιμ όλα τα μέλη 
του συλλόγου γενικότερα έχουν 
ξενερώσει. Θα πρέπει να αντι-
ληφθούν αυτοί που διακυβεύο-
νται τις τύχες του ποδοσφαίρου 
στην χώρα μας ότι το ερασιτε-
χνικό ποδόσφαιρο αποτελεί τον 
αιμοδότη. Εμείς οι παράγοντες 
των σωματείων δεν είμαστε 
επιχειρηματίες να σκορπάμε τα 
χρήματά μας από εδώ και από 
εκεί, Έχουμε έξοδα, που τρέ-
χουν και κάποιοι παίζουν με τις 
θυσίες μας… Ευελπιστούμε να 
ξαναρχίσουν τα ερασιτεχνικά 
πρωταθλήματα το συντομότερο 
δυνατό και να βρεθεί επιτέλους 
λύση.»

Χατζηλίας: 
«Δεν είμαστε 
επιχειρηματίες» 

Τίτλοι τέλους με τον Θοδωρή 
Αγγελόπουλο
 Στην απόφαση να χωρίσουν φιλικά την συνερ-
γασία τους μετά από ένα διάστημα κοινής συμβί-
ωσης 15 ετών προχώρησαν Κηπούπολη και Θο-
δωρής Αγγελόπουλος. Στην καθοριστική επαφή 
που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών, κρίθηκε 
σκόπιμο να διαβούν πλέον χωριστούς δρόμους. 
Μετά από 15 χρόνια ο ικανότατος άσος αναζητά-
ει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του έχοντας 
όλες αυτές τις σεζόν εξαιρετική παρουσία με την 
κόκκινη φανέλα. Συγκεκριμένα, πάω από 300 
συμμετοχές μετράει με τη φανέλα της Κηπούπο-
λης ο ικανότατος αριστεροπόδαρος αμυντικός που 
ήδη έχει δεχτεί αρκετές προτάσεις από ομάδες 
που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του. Αξίζει 
να τονιστεί ότι ο πολύπειρος άσος μεταξύ άλλων 
έχει αγωνιστεί με ιδιαίτερη επιτυχία στο παρελ-
θόν και στη Χαλκηδόνα
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ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

e-SportTime ΠΕΜΠTΗ 13 ΟΚTΩΒΡΙΟΥ 2022

Το μέλλον του Άρη Καλαμακίου

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Κ-2

Κ-3

Κ-4



ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ 
ΟΠΤΙΚΗ,
ΙΔΙΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ...

Η ποδοσφαιρική ιστορία πολλές φορές 
διαγράφει κυκλική πορεία με έναν φοβερά 
απρόσμενο τρόπο. Εκεί που δεν το περιμένει κανείς, 
δημιουργούναι ξανά πανομοιότυπες ιστορίες, οι 
οποίες «ντύνονται» με διαφορετικό περιτύλιγμα 
και στο τέλος προσφέρουν ένα αποτέλεσμα που 
κάτι μας θυμίζει από το πρόσφατο ή το μακρινό 
παρελθόν. Μια τέτοια εκτυλίχθηκε στο χορτάρι του 
«Καμπ Νόου» στο απίθανο ντέρμπι της Μπαρτσελόνα 
με την Ιντερ. 
Οι «νερατζούρι» χτύπησαν εκεί ακριβώς που 
πονούσε το σύνολο του Τσάβι και τελικώς οι 
«μπλαουγκράνα» βρέθηκαν στο καναβάτσο και 
ελάχιστα από έναν ιστορικό, δεύτερο συνεχόμενο 
αποκλεισμό από φάση ομίλων Champions League, 
για πρώτη φορά στα χρονικά.  Ως κεντρική τραγική 
φιγούρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο 
προπονητής της «Μπάρσα». Διότι ο Τσάβι Ερνάντεθ 
βίωσε από διαφορετική οπτική γωνία, έναν ίδιο 
εφιάλτη. Οπως τον Απρίλιο του 2010 ως παίκτης, 
έτσι και τον Οκτώβριο του 2022 ως προπονητής, 
ο Τσάβι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
υπερκεράσει το εμπόδιο των Ιταλών. Πριν δώδεκα 
χρόνια, η νίκη με 1-0 δεν ήταν αρκετή για να δώσει 
την πρόκριση στην ομάδα του Γκουαρντιόλα στον 
τελικό. Φέτος, το τελικό 3-3 δεν είναι αρκετό για 
να τους στείλει στην επόμενη φάση. Η ιστορία 
επαναλαμβάνεται με ένα επίπονο μοτίβο για τους 
φίλους του κλαμπ και ουδείς μπορεί να γνωρίζει 
τι ξημερώνει για την Μπαρτσελόνα. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, 
μερική, ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση 
του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και 

κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
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