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«ΜΙΚΡΕ»,  
Η ΩΡΑ ΣΟΥ! 

Βάλτε κάτω τις πιθανές 11άδες του εν 
Ελλάδι clasico! Ελάχιστοι. Μετρημένοι στα 
δάχτυλα του ενός χεριού οι παίκτες που θα 
αξίζουν τον κόπο για ένα scouting trip. Ξε-
κάθαρα. Στον Παναθηναϊκό που λογικά θα 
πάει χωρίς κανένα Ελληνα στο βασικό σχή-
μα, ο μοναδικός upcoming παίκτης, ο Φώ-
της Ιωαννίδης θα αναμένει στον πάγκο για 
την ευκαιρία του. Εκείνος που θα τραβού-
σε «κόσμο», δυστυχώς, είναι στο κρεβάτι 
του πόνου, ο Αϊτόρ! Βέρμπιτς, Μπερνάρντ 
και Σποράρ πλέον είναι αναλώσιμοι για το 
διεθνές market. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο 
Γιώργος Μασούρας εδώ και 3,5 χρόνια στο 
προσκήνιο τον γνωρίζουν απέξω και ανα-
κατωτά. Ο Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ παραμένει 
αθλητικός, ταχυδυναμικός, αλλά δεν έχει 
ακόμη το respect της υψηλής ποδοσφαι-
ρικής κοινωνίας. Ο Μπιέλ, πια, χρόνια στο 
κουρμπέτι είναι «ανοιχτό γράμμα» για τις 
ομάδες. Τι μας απομένει; Η έκπληξη-έ-
μπνευση του Μίτσελ! Ο Ανδρέας Ντόι. Το 
παιδί που στην αρχή της χρονιάς ήταν 50-
50 για να κερδίσει μία θέση στον άξονα του 
Ολυμπιακού Β’ φέρεται (μέχρι νεοτέρας) 
να ́ χει καθιερωθεί στο προπονητικό μυαλό 
του Ισπανού ως κεντρικός αμυντικός. Αυτός 
είναι που με Καραμπάχ και Φράιμπουργκ 
εκτός έδρας στάθηκε όρθιος. Αυτός είναι 
που στο πλευρό του Σωκράτη Παπασταθό-
πουλο «μεγαλώνει» με συνέπεια. Αυτός 
είναι που πρόσφατα υπέγραψε σε γερμα-
νικό agency με έδρα το Ντίσελντορφ και 
κινεί την περιέργεια στην «ψαγμένη» δι-
εθνή πιάτσα. Με μπόι 190 εκατοστά, αθλη-
τικό καλούπι και εξαιρετική ποδοσφαιρικά 
ηλικία είναι ένα project που σήμερα στην 
«Λεωφόρο» θα κρατηθούν σημειώσεις για 
χάρη του. Τόσο από την Μπριζ, όσο και από 
την Γκλάντμπαχ που είτε δια ζώσης μέσω 
απεσταλμένου, είτε μέσω του μηχανισμού 
του scouting θα ́ χει τα μάτια της στραμμέ-
να στον λεγάμενο. Δείγμα εν όψει. «Μι-
κρέ», έτοιμος;       

Παρασκήνια

➠





Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ (ΛΟΓΙΚΑ) 
ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΑ 
ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΗ ΜΕ 
ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟ 
ΝΤΕΡΜΠΙ.   

 Ο ΝΤΟΪ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025 ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΝΑ 
ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ 50 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ. 

BODY LANGUAGE!                                                
Εδώ και 22 μήνες που ‘ναι στον Ολυ-
μπιακό δεν έχει σταματήσει λε-
πτό! Έχει αγγίξει τα κόκκινα 
(95 αγώνες!!!). Σε όλα τα 
επίπεδα. Και κυρίως, πλέ-
ον, στο trust με την εξέδρα. 
Κάτι που εσχάτως έχει εμ-
φανιστεί δημόσια. Όπως έγι-
νε με την Λαμία. Ο Μίτσελ ξέρει 
καλύτερα από τον καθένα την ψυχολο-
γία του ποδοσφαιριστή. Έχει επιδιώξει τουλά-
χιστον δύο τετ α τετ με τον Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ. 
Έχει μιλήσει με τον ατζέντη του, Ντέκο! Το 
ζητούμενο είναι πως εδώ και 1,5 μήνα στο 
Ρέντη διακρίνουν τον Μολδαβό πιο ανήσυ-
χο, δίχως το ανάλογο confidence. Λες και 
έχει πιάσει το feeling της περιρρέουσας ατμό-
σφαιρας. Και δυστυχώς αυτός εκδηλώνεται με την γλώσ-
σα του σώματος στο γήπεδο. 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΟΪ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ASSET ΤΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΙΑ 
ΜΑΖΕΥΕΙ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
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«ΑΣΥΛΙΑ» ΤΕΛΟΣ...                

Αν υπάρχει ένας παίκτης που στηρίζει ανα-
φανδόν (και αποτελεί 101% επιλογή του) ο 
Λουτσέσκου στο τωρινό ρόστερ του ΠΑΟΚ εί-
ναι ο Νέλσον Ολιβέιρα (σ.σ.: και μετά ο Μπί-
σεσβαρ). Ακόμη και που το καλοκαίρι υπήρ-
ξαν πολλοί ψίθυροι για τα σωματοδομικά 
θέματα που έβγαζε (συν το συμβόλαιο που 
΄ναι εφταψήφιο) ο Ρουμάνος έκανε σαφές 
πως ΔΕΝ σηκώνει συζήτηση αμφισβήτησης. 
Μόνο που ο Πορτογάλος στραίκερ και φέτος 
δεν τον έχει βγάλει ασπροπρόσωπο! Έχου-
με και λέμε: 10 ματς/2 γκολ (σ.σ.: το ένα 
με Παναθηναϊκό – το μας με τον ΠΑΣ ας μην 
το σχολιάσουμε), μα το κυριότερο 2-3 (μαξ) 
προπονήσεις την εβδομάδα λόγω ειδικής δι-
αχείρισης. Και πλέον η μουρμούρα για χάρη 
του Ολιβέιρα έχει φθάσει μέχρι το… Ροστόφ! 

Θέμα συζήτησης στο τελευταίο skype… 



‘Η ΦΈΤΟΣ Η ΠΟΤΈ…                                                                 
Απόστολος Διαμαντής! Μαζί με τον Μπαλογιάννη τα μοναδικά 
Ελληνόπουλα που έχουν απομένει στον (κάποτε) ΟΦΗ made in 
Greece. Τρίτη του χρονιά φέτος στο Ηράκλειο και με άνωθεν 
εντολή (το αξίζει και αγωνιστικά) να παίζει απαρέγκλιτα. Είτε 
με δύο, είτε με 3 στόπερ. Ήδη έχει σκοράρει δις. Ήδη βαδίζει 
στα 23 χρόνια ζωής. Ηδη, έχει αργήσει για το επόμενο βήμα 
(μεταγραφή). Το καλοκαίρι ο χρόνος τελειώνει…   

«ΠΟΥΛΆΈΙ»                                                              

Μπορεί η πρώτη του χρονιά στα ξένα να μην είχε τα 
ανάλογα αποτελέσματα. Ο ίδιος αγωνιστικά και η ομάδα που 
υποβιβάστηκε. Φέτος, έστω και στα… αλώνια της Βου Δανίας 
η συνεργασία αμφότερων βγάζει καρπούς: 18 ματς/8 γκολ/4 
ασίστ για τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη στην πρωτοπόρο Βέιλε. 
Αν συνεχιστεί ετούτη η αναλογία μην αποκλείεται το καλοκαίρι 
να ́ χουμε «γάμο» στο 1 μύριο για τον «Μήτσο» σε local club! 

Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος! Πήγε in extremis να πε-
ράσει στα Γιάννενα, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Πληρω-

μένος μέχρι τέλος Δεκεμβρίου από τον Ατρόμητο ως αποζημί-
ωση. Το τηλέφωνο χτύπησε από την Κύπρο για τον Ιανουάριο. 
Αν και την Ελλάδα μην την ξεγράφετε.  



Βασίλης Ξενόπουλος! Ήδη πέντε χρόνια στους κόλ-
πους της πρώτης ομάδας. Τόσα πολλά που με 5 αγώ-

νες στον Παναθηναϊκό δεν αναπληρώνονται. Η σκέψη του 
ήδη «τρέχει» σε αλλαγή περιβάλλοντος. Ομάδα της Super 
League παραμένει στο κατόπι του.  


«ΚΆΗΚΈ»!                                         

Μία του κλέφτη (το καλοκαίρι που «έφυγε» νύ-
χτα), δύο του κλέφτη στην τρίτη… Ο φετινός Αο-
σμαν, ασχέτως του πως γύρισε, δεν έχει και καμία 
σχέση με τον περυσινό MVP του Ιωνικού. Ακεφος 
στις προπονήσεις, αναποτελεσματικός στο γήπεδο 
και υπερβολικός στις αντιδράσεις του. Όπως με τον 
Παναιτωλικό που άνοιξε «μέτωπο» με προπονητή 
και εξέδρα. Ο Τσιριγώτης δεν συγχωρεί. Οπότε…    

…IS COMING!                                                
Του βγάζω το καπέλο! Δεν έχει σπαταλήσει τσιγάρο 
θεωρητικά εν αντιθέσει με τους συνοδοιπόρους 
για την αποφυγή του υποβιβασμού ΟΦΗ, Λαμία και 
Ιωνικό και παραμένει alive. Και πλέον, ο Κομπόταρος 
αρχίζει να κάνει το κομμάτι του, πετώντας μέσα και 
την πιτσιρικαρία: Βρακάς, Βήχος, Λιάγκας, Τσάπρας 
και Νίκας! Ο τελευταίος, μάλιστα, με δύο γκολ back 
to back  «φουντώνει» ξανά το όνομά του στην πιάτσα. 
Αρκεί να ανανεώσει με τους όρους του κ. Γιάννη…  

ΗΤΆΝ 5η ΈΠΙΛΟΓΗ!                                         
Ο ΟΦΗ ασθμαίνει. Σε όλους τους τομείς. Ολάκερο το κα-
λοκαίρι πέρασε χωρίς να έρθει το Νο9. Ο Νιόπλιας διαπό-
μπευε δημοσίως, η ομάδα δεν έβαζε γκολ ούτε για αστείο 
και αφότου έφυγαν οι Σαμαράδες αποκτήθηκε ο Μιγκέλ Αν-
χελ Γκερέρο που βάσει πηγών μας ήταν 5η επιλογή στην λί-
στα. Αφότου εμφανίστηκε και με ένα συμβόλαιο ένα 130άρι 
έχει απωλέσει μόλις 6’ σε 7 αγώνες (σ.σ.: δεν υπολογί-
ζεται ο αγώνας με τον Ιωνικό). Αποτέλεσμα; 0 γκολ (και 2 
ασίστ για να μην είμαστε άδικοι).  Όλα έχουν μία εξήγηση… 

ΆΛΗΘΈΙΆ, ΣΈ ΤΙ ΦΆΣΗ ΈΙΝΆΙ Ο ΣΙΣΈ ΣΥΜΦΩΝΆ 
ΜΈ ΤΙΣ ΜΆΡΤΥΡΙΈΣ ΆΠΟ ΤΟ ΡΈΝΤΗ;quizTime
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ΓΚΡΙΝΙΆ ΚΆΙ ΓΚΡΙΝΙΆ…                                          
Το ένας σκέλος ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία! Παραμονή 
στην Μπουντεσλίγκα και ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του 
από την Στουτγκάρδη μια και άνηκε στην Αρσεναλ. Το έτερο 
(και πιο δύσκολο) μέρος του reward η μεταγραφή δεν ήρθε 
ποτέ και ο Κων/νος Μαυροπάνος, όπως εκμυστηρεύτηκε στην 
τελευταία σύναξη της Εθνικής, έχει αρχίσει να κουράζεται. 
Τον έχει πιάσει η αγωνιστική εσωστρέφεια και φαίνεται στο 
γήπεδο μια και φέτος σε 12 αγώνες του μόνο απέναντι στην 
Μπάγερν Μονάχου στάθηκε αντάξιος της περίστασης για το 
next level. Το club και φέτος παραμένει στα πέριξ της ζώνης 
του υποβιβασμού, διαθέτοντας την 4η χειρότερη άμυνα στην 
Γερμανία. Και αν αποχωρήσει ο Μίσλιντατ, Κων/νε τι κάνουμε;    
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Ο ΠΑΟΚ πέρασε σαν «σίφουνας» κόντρα στον ΠΑΣ Γιάν-
νινα, τον οποίο «καθάρισε» με συνοπτικές διαδικασί-
ες, μόλις σε δύο λεπτά επικρατώντας με 2-0.
Ο Σβαμπ πήρε μετά από πολύ καιρό φανέλα βασικού 
στη θέση του τιμωρημένου Κούρτιτς, οι Σοάρες και Σά-
στρε κατέγραψαν τη δεύτερη σερί συμμετοχή του ως 
βασικοί, όπως και ο Κωνσταντέλιας. Οι «ασπρόμαυ-
ροι» μπήκαν πολύ δυνατά και με μεγάλη αποφασιστι-
κότητα στον αγωνιστικό χώρο, χάνοντας μεγάλη ευ-
καιρία με το «καλημέρα» με τον Αθανασίου να κάνει 
σωτήρια επέμβαση.
Μόλις οκτώ λεπτά άντεξαν οι φιλοξενούμενοι, καθώς 
ο Ίνγκασον άνοιξε το σκορ με πανέμορφη κεφαλιά 
μετά από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Ράφα Σοά-
ρες που κατέγραψε και την πρώτη του ασίστ. Δύο μό-
λις λεπτά αργότερα, ο Σβαμπ με εύστοχη εκτέλεση πέ-
ναλτι μετά από ανατροπή του Ολιβέιρα, έγραψε το 2-0.
Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, με τον Δικέφαλο στο 
δεύτερο μέρος να κατεβάζει ταχύτητα και να κρατά-
ει δυνάμεις για τη μεσοβδόμαδη αναμέτρηση κόντρα 
στον Ιωνικό.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ράφα, 
Κουλιεράκης (63’ Νέσμπεργκ), Ίνγκασον, Σά-
στρε, Σβαμπ, Ντάντας, Ελ Καντουρί (70’ Φιλί-
πε), Κωνσταντέλιας ( 79’ Μπίσεσβαρ), Αντρί-
για , Ολιβέιρα (79’ Τόμας).
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Αθανασίου, 
Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Λώλης (82’ 
Παμλίδης), Ροσέρο (90’ Τσάβος), Μπιλμπάο, 
Φοφανά (46’ Μορέιρα), Λιάσος (90’ Τσίρης), 
Πήλιος, Μπάλαν (64’ Σταματελόπουλος).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

8’ ΊΝΓΚΑΣΟΝ, 10’ ΣΒΑΜΠ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΟΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

2-0

ΣΤΟ ΡΕΛΑΝΤΙ
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Ξέχασαν να νικούν! Για τρίτο σερί παιχνίδι Ατρό-
μητος και Άρης δεν τα κατάφεραν μένοντας στο 
0-0 στη μεταξύ τους μονομαχία. Μεγαλώνει η πί-
εση και στους δύο πάγκους, αφού άλλα περίμε-
ναν οι διοικήσεις.
Το τελικό αποτέλεσμα, αν αδικεί κάποιον, είναι 
τους γηπεδούχους. Πάντως, κάθε ομάδα είχε και 
από ένα ημίχρονο. Στο πρώτο κυρίαρχος ήταν ο 
Άρης. Στο 14’ σκόραρε με τον Φαμπιάνο και το 
γκολ του ακυρώθηκε μέσω VAR για χέρι. Στο 45’ 
είχε την ευκαιρία ο Ιτούρμπε, αλλά δεν βρήκε 
δίχτυα.
Στο δεύτερο 45λεπτο ανέβασε στροφές ο Ατρόμη-
τος. Δύο απόπειρες είχε με τους Κουέν και Ρο-
μπάιγ, αλλά ο Κουέστα τους νίκησε, όπως έκανε 
και με τον Μουνίθ στο 88’. Μέσα σε όλα υπήρ-
ξε και μία φάση στο 67’ με χέρι του Γκρέι, το 
οποίο δεν δόθηκε πέναλτι. Στο φινάλε ο Άρης 
μπορούσε να κλέψει το τρίποντο, αλλά ο Γιαν-
νιώτης έκανε μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Μα-
νού Γκαρθία.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κεσχρί-
ντα, Χατζηισαϊας, Μαυρομμάτης, Ντε Μποκ, Έρ-
λινγκμαρκ (88’ Οικονομίδης), Γκονζάλες, Κου-
έν (88’ Μουνίθ), Κλωναρίδης (74’ Κιάρτανσον), 
Ρομπάιγ, Ροτάριου.
ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Φαμπιάνο, 
Μπράμπετς (66’ Ενκουλού), Οντουμπάτζο (46’ 
Εμπακατά) , Μαζικού, Ετέμπο, Νταμπό (46’ Μα-
νού Γκαρθία), Ιτούρμπε (61’ Καμάτσο), Ματέο 
Γκαρσία, Μαντσίνι, Γκρέι (72’ Πάλμα).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΑΤΡΌΜΗΤΌΣ 
 ΑΡΗΣ

0-0

Η ΝΙΚΗ ΑΓΝΌΕΙΤΑΙ 



ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
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Έβγαλε καρδιά, «χτύπησε» όταν έπρεπε και πήρε την πρώτη του νίκη ο Ιωνικός χθες. Το 
έκανε, μάλιστα, σε μία δύσκολη έδρα και απέναντι σε αντίπαλο με τους ίδιους στόχους. 
Επικράτησε με 2-0 του ΟΦΗ στο Ηράκλειο και τον έπιασε στη βαθμολογία.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν πολύ στο πρώτο 20λεπτο και είχαν φάσεις με του 
Τοράλ και Τζου, αλλά έπεσαν πάνω στον Χουτεσιώτη. Σταδιακά ο Ιωνικός ανέβηκε, απεί-
λησε με τον Μάντζη, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον ίδιο παίκτη στο 52’ και η τρίτη ήταν και 
φαρμακερή. Στο 56’ ο Έλληνας φορ έγραψε το 0-1 με κεφαλιά και όλα άλλαξαν.
Ο ΟΦΗ χρειάστηκε να βγει μπροστά, οι παίκτες του δεν είχαν δυνάμεις και ιδέες για να δι-
ασπάσουν την αντίπαλη άμυνα και έτσι φάσεις δεν έκαναν. Αντιθέτως, από μία κόντρα έγι-
νε το 0-2 με τον Μάντζη στο 84’ και εκεί τελείωσαν όλα.

ΟΦΗ (Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Βούρος, Διαμαντής, Μπαλογιάννης (63’ Θοράρινσον), Μεγιάδο (74’ 
Ντίκο Νουά), Περέα, Τοράλ (25’ Μπουζούκης), Ντιουσέ (63’ Ντουρμισάι), Τζου (46’ Θεοδοσουλάκης), Γκερέρο.
ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Τσιγκρίνσκι, Σόουζα, Σάκιτς, Ρομαό, Φαντιγκά (75’ Μασάς), 
Σεμπά (87’ Αντούνες), Λοβέρα (65’ Κάνιας), Ελευθεριάδης, Μάντζης (87’ Ιωαννίδης).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΟΦΗ VS ΙΩΝΙΚΟΣ 20

ΜΑΤΣΑΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗΣ

Ποια Premier League και ποια La Liga; Λαμία και Βόλος προσέφεραν θέαμα σε ένα ματς που δεν είχε νι-
κητή, αλλά τέσσερα γκολ (2-2)! Δις προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι, με γκολάρες απαντούσαν οι φιλοξενούμενοι.
Μόλις στο 2’ ο Σλίβκα είχε δοκάρι, ενώ στο 10’ έγινε το 1-0. Σκόρερ ο Ντε Βινσέντι με συρτό σουτ. Αντί να φρενά-
ρει, η Λαμία έψαξε και δεύτερο γκολ απειλώντας με τον Μανούσο. Ωστόσο, στο 38’ ο Πάολο Φερνάντες με πολύ 
ωραίο σουτ ισοφάρισε και ακριβώς μετά ο Νούνιες έκανε το 2-1 από ασίστ του Σιμόν.
Το παιχνίδι είχε αυτό τον ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 56’ ο Μπαριέντος με απίστευτο σουτ έκανε το 2-2. 
Τρίτο γκολ έψαξαν και οι δύο. Πιο κοντά έφτασαν οι γηπεδούχοι με το δοκάρι του Τσιλούλη, την ευκαιρία του 
Μπεχαράνο και μία καλή στιγμή προς το τέλος με τον Μποάκι. Σημαντικές επεμβάσεις για τους φιλοξενούμενους 
είχε ο Κλέιμαν.

ΛΑΜΙΑ VS ΒΟΛΟΣ 22

56’ ΚΑΙ 84’ ΜΑΝΤΖΗΣΣΚΟΡΕΡ

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Γκοράνοφ, Αντέτζο, Κορνέζος, Σιμόν, Τζανδάρης, Σλίβκα, Νούνιες, 
(83’ Ασκόφσκι),  Τσιλούλης (67’ Γιακουμάκης), Ντε Βινσέντι (76’ Μποάκιε), Μανούσος (77’ Μπεχαράνο).
ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Ουές (46’ Μεσκίδα), Σιέλης, Εσκοβάλ, Άλχο, Τσοκάνης, Μπαριέντος, 
Ντέλετιτς (68’ Κούτσιας), Νοκέρτ (46’ Λούνα), Φερνάντες (86’ Πίρινεν), Οζέγκοβιτς (86’ Ματίγια).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

10’ NΤΕ ΒΙΣΕΝΤΙ, 39’ ΝΟΎΝΙΕΣ –  
38’ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ, 56’ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣΣΚΟΡΕΡ
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Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν ο Άρης δεν δέχτηκε πρώτος 
γκολ επί Άλαν Πάρντιου. Αυτό, όμως, από μόνο του δεν αρκεί. 
Για τρίτο σερί παιχνίδι οι «κίτρινοι» δεν κέρδισαν, ενώ έχουν 
μόλις ένα τρίποντο σε έξι ματς. Γι’ αυτό και η πίεση αυξάνεται 
για τον Άγγλο τεχνικό.

Καυτή υποδοχή επιφύλασσε χθες ο κόσμος της ΑΕΚ στους «κιτρινό-
μαυρους» στην Τρίπολη. Εκεί δεν βρίσκεται ο Μουκουντί. Δεν πρόλαβε 
ο Καμερουνέζος σε αντίθεση με τους Ρότα, Τσούμπερ και Αραούχο. Για 
το σημερινό ματς (20:30, Novasports Prime) με τον Αστέρα δεν υπολο-
γίζονται ούτε οι τραυματίες Βίντα και Φαν Βέερτ.

Με μοναδικό πρόβλημα τον Πούγγουρα εκτός φυσικά από τους μακρο-
χρόνια τραυματίες Αϊτόρ και Τρουιγέ πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στο 
σημερινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (19:30, Cosmote Sport 1).  Αλ-
λαγές στην ενδεκάδα δεν ετοιμάζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με μία ίσως 
εξαίρεση. Ακόμη δεν έχει κατασταλάξει αν θα βάλει τον Κώτσιρα ή 
τον Σάντσες στο δεξί άκρο της άμυνας.

Μία μεγάλη πρόκληση έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι να 
ξαναμπεί στη μάχη του πρωταθλήματος και για να το καταφέρει, θα 
πρέπει σήμερα (19:30, Cosmote Sport 1) να νικήσει τον Παναθηναϊ-
κό στη Λεωφόρο. Εκτός αποστολής έμειναν Γκάρι Ροντριγκες, Μπα, 
Σισέ και Μαρσέλο μεταξύ άλλων, μέσα ο Μπιέλ. Δίλημμα για τον Μί-
τσελ το αν θα ξεκινήσει ο Ελ Αραμπί ή ο Μπακαμπού.

Το καθήκον του έκανε στο χθεσινό ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα ο ΠΑΟΚ 
και συνεχίζει. Ο στόχος είναι το 3/3 έως τη διακοπή για το Μουντιάλ 
και εκεί θα τεθούν όλα επί τάπητος. Είναι πολλά αυτά που δεν αρέ-
σουν σε διοίκηση και τεχνικό τιμ. Το θέμα είναι πόσα μπορούν να αλ-
λάξουν.



1
ΑΓΓΛΙΑ 18:30

ΤΟΤΕΝΑΜ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
OVER 2,5 1,70

Από ευρωπαϊκές νίκες έρχονται αμφότερες και θα επιδιώξουν 
να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Με ψυχή 
η Τότεναμ γύρισε το ματς στη Μασσαλία και πήρε έτσι την 
πρόκριση για τα νοκ άουτ. Χωρίς περιθώρια για απώλειες 
η Λίβερπουλ καθώς βρίσκεται ήδη αρκετά μακρυά απο την 

κορυφή.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ  

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΜΕ ΚΕΡΔΗ
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2
ΓΑΛΛΙΑ 21:45

ΜΑΡΣΕΙΓ-ΛΥΩΝ
OVER 2,5 1,72

Εκτός Ευρώπης έμεινε η Μαρσειγ με την απογοήτευση να 
είναι έκδηλη στην ομάδα. Ανώτερη από την Τότεναμ σε όλο το 
ματς πλήρωσε την αστοχία της. Στο σημερινό ντέρμπι με την 
Λυών θα ψάξει την επιστροφή στις νίκες μετά από πέντε σερί 

παιχνίδια.

ΠΑΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΙΤΑΛΙΑ 19:00

ΡΟΜΑ-ΛΑΤΣΙΟ
OVER 2,5 2,00

Ημέρα ντέρμπι η σημερινή στην Ιταλία με αυτό της αιώνιας 
πόλης να μας απασχολεί στοιχηματικά. Να διατηρηθούν κοντά 
στην κορυφή θέλουν οι δύο ομάδες και φυσικά θα επιτεθούν 
για να πάρουν αυτό που θέλουν. Γνωστή η κόντρα των δύο 
ομάδων όπως και το γόητρο είναι τεράστιο σε αυτά τα ματς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΕ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ

4
ΙΤΑΛΙΑ 21:45

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΙΝΤΕΡ
OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,80

Στο Derby D’Italia η Γιουβέντους θα παραταχθεί με παρά 
πολλές απουσίες με την ομάδα να θυμίζει νοσοκομείο. Η 
Ίντερ είναι το φαβορί αλλά μια αποστολή μέσα στο Τορίνο 

πάντα θα κρύβει δυσκολίες. Σίγουρα το παιχνίδι θα πάει στη 
δύναμη όπως συνηθίζονται τα μεταξύ τους.

Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΔΑΝΙΑ 17:00

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΛΙΝΓΚΜΠΙ
1 -1,0 1,70

Το ευρωπαϊκό ταξίδι έλαβε τέλος για την Κοπεγχάγη με 
μία πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στη Ντόρντμουντ. Τώρα 

επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα όπου βρίσκεται στο -10 απο 
την κορυφή και ψάχνει σερί νικών. Η αδύναμη Λίνγκμπι 

πάντως φαντάζει ιδανικός αντίπαλος.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΣΟΥΗΔΙΑ 16:00

ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ-ΧΑΜΑΡΜΠΙ
OVER 3 1,80

Πέφτει η αυλαία στη Σουηδία σήμερα με οχτώ αναμετρήσεις 
για όλα τα γούστα. Η Χάμαρμπι θέλει να κλείσει την χρονιά 

με νίκη που θα της φέρει και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. 
Υποβιβάστηκε ξανά η Χέλσινμποργκ και θα επιδιώξει να δώσει 

μια χαρά στο κοινό της.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με την αποφασιστικότητα για επιστροφή στα θετικά απο-
τελέσματα να ξεχειλίζει, ολοκλήρωσε η Διάνα Ηλιούπο-
λης την προετοιμασία της ενόψει της καθοριστικής αναμέ-
τρησης με την Νέα Ιωνία. Το συγκρότημα των ανατολικών 
προαστίων προέρχεται από την πολύ καλή εμφάνιση στο 
Χαϊδάρι κόντρας στην ομώνυμη ομάδα από την οποία ητ-
τήθηκε με 2-1 στις λεπτομέρειες, ματς, όπου διακόπη-
κε το σερί των δύο προηγούμενων επιτυχιών απέναντι 
σε Α.Ο. Καλαμακίου (0-1) και Χαραυγιακό (1-0) αντί-

στοιχα. Με τον τεχνικό Γιάννη Κουσάνα να δίνει το στίγ-
μα του ενόψει της απαιτητικής συνέχειας που περιμέ-
νει την ομάδα του σ έναν όμιλο με πολύ υψηλό βαθμό 
δυσκολίας: «Ολοκληρώσαμε την προετοιμασία μας για 
το επερχόμενο πολύ δύσκολο παιχνίδι που μας περιμέ-
νει κόντρα στην Νέα Ιωνία, το οποίο συγκεντρώνει όλα 
τα στοιχεία ενός ντέρμπι. Μετέχουμε σ’ έναν όμιλο, που 
συγκεντρώνει πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας και ιδιαι-
τεροτήτων. Ο κάθε βαθμός έχει τη δική του σημασία. Είτε 
αφορά την υπόθεση άνοδο, είτε έχιε να κάνει ε την προ-
σπάθεια για παραμονή. Εμείς κοιτάμε το κάθε παιχνίδι 
ξεχωριστά και ευελπιστούμε να φανούμε όσο το δυνα-
τόν πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε»

ΕΠΣΑ : Α Κατηγορία -  1ος όμιλος: Πανερυθραϊκός – 
Χαϊδαρι, 0-0, Ήφαιστος Περιστερίου – ΑΟ  Καλαμακί-
ου  3-0, Μικρασιατικός - Χαραυγιακός  3-2. 2ος όμιλος 
:  Άγιαξ Ταύρου - Άμιλλα Περιστερίου 4-0, Ανθούπολη 
-  Αγ Ανάργυροι 1-4. 3ος όμιλος:  Άρης Καλαμακίου - 
Ατρόμητος Μεταμόρφωσης 1-4,  Ε λπίδα Αγ Αναργύρων 
- ΑΕ Ηρακλείου 1-2,  Χολαργός – Βύρωνας 1-0 . Β’ κα-
τηγορία - 1ος όμιλος:  θύελλα Περιστερίου - Ορφέας 
Αιγάλεω  0-1, Δόξα Βύρωνος – Κοψαχείλα 4-0, Αθη-
ναΐδα - ΑΟ Ιλίου 3-1. 2ος όμιλος : Τερψιθέα - Άγιος 
Δημήτριος  2-3,  Ελευθερούπολη - Βριλήσσια  0-1,  Κο-
ρωνίδα – Λυκόβρυση 2-0 . 3ος όμιλος:  Τριφυλλιακός 
– Αλσούπολη  1-2, Λαύρα  Αργυρούπολης – Πετράλωνα  
0-1, Πανιώνιος Καισαριανής - Παγκράτι  0-3. 4ος όμι-
λος: Κολωνός - Γαλάτσι  2-2, Ιάσων - Φωστήρας Ηλιού-
πολης 7-0, ΠΟΨ -  Απόλλων Χαλανδρίου 1-1 . Γ’ κατη-
γορία - 1ος όμιλος:   Φοίνικας Καλλιθέας - Νέα Σμύρνη 
0-1. 2ος όμιλος:   Αναγέννηση Πετρούπολης - Αστέρας 
Γλυφάδας 0-4. 3ος όμιλος : Δάσος Χαϊδαρίου – Ταταύ-
λα 1-2,  Άφοβος – Προμηθέας 0-8 . 4ος όμιλος:  Υμητ-
τός – ΑΕ Ηλίου 3-0. ΕΠΣΑΝΑ : Α κατηγορία:  Παλληνια-
κός - Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου  0-1, Άρτεμις – Σπάτα 
0-1, Aτλαντίς - Ολυμπιακός Βάρης 1-1,  Αστέρας Βάρης 
- Θησέας Νέας Μάκρης  1-0, Σαρωνικός – Κερατέα 1-1,   
Αχαρναϊκός - Κρυονέρι  4-0. Β’ κατηγορία:  Νίκη Δρο-
σιάς – Βουλιαγμένη 0-0 . Γ’ κατηγορία:  Κουβαράς – Δι-
όνυσος 1-0.

ΚΟΥΣΆΝΆΣ: « Ο ΚΆΘΕ ΒΆΘΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ  
ΤΟΥ ΣΗΜΆΣΙΆ ΣΕ ΆΥΤΟΝ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ!» 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΆΝΆ 
ΚΆΤΆΘΕΤΕΙ ΣΗΜΕΡΆ ΤΗ ΔΙΚΗ 
ΤΟΥ ΆΠΟΨΗ, ΟΣΟΝ ΆΦΟΡΆ 
ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆ

  
Σαν σίφουνας πέρασε η ομά-
δα των Άγ Άναργύρων από 
το Περιστέρι, όπου επικρά-
τησε 4-1 της Άνθούπολης. Ο 
Πρισιμιτζής στο 46’ άνοιξε το 
σκορκάνοντας το 0-1, για να 
διπλασιάσει τα τέρματα στο 
64’ ο  Γενίδογάν  Στο 67’ ο 
Πετανάι έκανε το 0-3, με τον 
Κωσταδήμα στο 88’ να ανε-
βάζει το δείκτη του σκορ στο 
0-4. Η Άνθούπολη μείωσε 
στο 88’ με τον   Πρεβόλη σε 
1-4, που ήταν και το τελικό. 
ΆΝΘΟΥΠΟΛΗ (Άλβέρτος Πα-
παδάκης) Τσιώσης, Πανίδης, 
Μαρκάκης (72’ Κοσκινας), 
Πάσσαρης, Μπιμπιζας, Άρ-
βανίτης (81’ Ντούλης), Ηλιό-
πουλος, Παπανίκος, Ξυνογα-
λάς (19’ Τζαβαρας), Κυριαζης 
(81’ Ρούτσης), Καλογερης 
(72’ Πρεβόλης).
ΆΓΙΟΙ ΆΝΆΡΓΥΡΟΙ (Χρηστος 
Πιπινης) Χανιώτης, Βυζανιά-
ρης, Παπουλίδης, Γενιδογαν 
(81’ Χριστοδούλου), Κατσα-
ρας, Γεωργαμλής, Κατσιβλε-
ας (70’ Χαραλάμπου), Άρβα-
νιτάκης (81’ Λουκόπουλος), 
Πρισιμιτζης, (46’ Κωσταδή-
μας),Πεταναι, Φωτοπουλος 
(81’ Δεσποτόπουλος).

ΆΘΗΝΆΪΔΆ - ΆΟ ΙΛΙΟΥ 1-3
Συνεχίζει το σερί της η Άθη-
ναίδα που επικράτησε εντός 
έδρας 3-1 του ΆΟ Ιλίου. Τα 
γκολ σημείωσαν οι Φραντζέ-
σκος (30’),  Κοντής με αυτο-
γκόλ (48’) για τους φιλοξε-
νουμένους, Πανάκης (70’), 
Βαγγελή (83’). Δοκάρι είχε ο 
Φούρλας (75’). Άποβλήθηκε 
στο 85’ ο Ζούκας.  Διαιτητές: 
Μητροφάνης, Καμπιώτης-Νά-
τσιος
ΆΘΗΝΆΪΔΆ (Μάκης Ραφαη-
λίδης): Καββαδίας, Κοντής, 
Πανταζόπουλος, Μαρμαράς, 
Λούλο (89’ Μπαριάμι), Καν-
δαλέπας, Ντιντίφας, Τζουρ-
μανάς (72’ Βαγγελής), Πανά-
κης, Φίλος, Φραντζέσκος
ΆΟ ΙΛΙΟΥ (Άνδρέας Νάστος): 
Κουβάρης, Κιτσώνης, Τζώ-
τζης, Άγκαλίου (46’ Δαού-
της), Μπούσκος, Ζήκος, Γιώ-
της, Σκαμάνης, Φούρλας, 
Λερούτσος, Ζούκας

ΕΠΣΆ: Ά’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Γηπ. 
Παλ Φαλήρου: Δάφνη Παλ Φαλήρου – 
ΓΣ Καισαριανής, Ηλιούπολης Β’: Διά-
να – Ν Ιωνία. 2ος Ομιλος: Ελληνικού 
(1100): Σούρμενα – Άτταλος, Άγ Βάρ-
βαρας (1100): Άγ Ελεούσα – Άγ Θωμάς, 
Χαλανδρίου: Χαλάνδρι – Παλ Φάληρο. 
3ος Ομιλος: Γουδή: Ηλυσιακός – Άθη-
ναϊκός, Τραχώνων: Τράχωνες – Μελίσ-
σια. Β’ Κατηγορία: 1ος Ομιλος: Ηφαίστου 
(1100): Ηρακλής Περιστερίου – Άττικός, 
Ορυζομύλων: Ιεράπολη – Ιπποκράτης, 
Λυκόβρυσης: Μεταμόρφωση – Άστέρας 
Ζωγράφου. 2ος Ομιλος: Υμηττού (1100): 
Άρίων – ΓΣΆ, Κάτω Άχαρνών: Άπόλλων 
Άθηνών Δάφνης – Παράδεισος, Με-
λισσίων: Νεοπεντελικός – Άμπελό-
κηποι. 3ος Ομιλος: Χαιδαρίου (1100): 
Λύκοι Χαιδαρίου – Φοίνικας Περιστε-
ρίου, Βριλησσίων: Κένταυρος – Άστέ-
ρας Εξαρχείων, Χολαργού Β’: Παπάγος 
– Κηπούπολη. 4ος Ομιλος: Καλαμακίου 
(1130): Ιωνες – Άτρόμητος Χαλανδρίου, 
Πεύκης: Πεύκη – Καματερό, Άλεπότρυ-
πας (15.15): Άτλας Κυψέλης – Θρίαμβος 
Χαιδαρίου. Γ’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: 
Ρουφ (9.30): ΆΟ Κωφών – Ειρήνη Πε-
τρούπολης, ΔΆΚ Άιγάλεω (1100): Διαγό-
ρας  Άιγάλεω – Χαλκηδονικός, Χρυσού-
πολης: Χρυσούπολη – Άρης Χολαργού, 
Υμηττού: Θρίαμβος Άθηνών – Ζέφυρος. 
2ος Ομιλος: Άλεπότρυπας (9.30): Κρό-
νος Άθηνών – Πανθησειακός, Χωρά-
φας (1100): Πράσινα Πουλιά – Ποσει-
δών Γλυφάδας, Ελληνικού: Γλυφάδα 
– Μαρούσι, Νηαρ Ηστ: Φωστήρας Και-
σαριανής – Άστέρας Χαιδαρίου. 3ος 
Ομιλος: Ηρακλείου (1100): Ερμής Ηρα-
κλείου – ΆΟΝΆ, Άλεπότρυπας (12.15): 
Γκυζιακός – Πλάτων, Ιλίου: Λαρισαϊκός 
–Κεραυνός Πετρούπολης. 4ος Ομιλος: 
Χαμοστέρας (9.00)! Κουκάκι – Γαλαξί-
ας, Γαλατσίου (1100): Νίκη Γαλατσίου – 
Πατήσια, Ρουφ (12.15): Λέοντες – ΆΕ-
Περιστερίου, Ρουφ (15.15): Κεραμεικός 
– Νίκη Άλίμου. ΕΠΣΆΝΆ: Β’ Κατηγορία 
: Άνοιξης: Άνοιξη – Λαυρωτική, Γέρα-
κα: Γέρακας – Άχιλλέας Κ Άχαρνών, 
Κορωπίου: Κορωπί – Άυλών, Λαυρίου: 
Παλλαυρεωτικός – Ωρωπός, Μαραθώ-
να: Μάχη Μαραθώνα – Παθιακάκης. Γ’ 
Κατηγορία: Άγ Άννας: Μενίδι – Συκάμι-
νο, Διώνης: Πικέρμι – Άστέρας Βάρης 
Β΄, Άγ Μαρίνας: Θησέας Ν Μάκρης Β΄- 
Φοίβος Βάρης, Γλυκά Νερά: Νικηφόρος 
–Καπανδρίτι, Ν Μάκρης: Εθνικός Λυκί-
ας – ΆΟ Παιανίας. Οι αγώνες αρχίζουν 
στις 15.00.

Το σημερινό 
πρόγραμμα

Την μεταγραφική της εξόρμηση 
συνεχίζει απτόητη η Πέρα 
 Κλουμπ σε όλα τα επίπεδα με φόντο τη προσεχή ιδι-
αίτερα απαιτητική σεζόν. Τα άτομα όπου ηγούνται των 
τυχών της φιλόδοξης και ιστορικής ομάδας είναι σε 
διαρκή εγρήγορση, αφού δεν σταματούν τις ενέργειες 
που άπτονται της όσο το δυνατόν ποιοτικότερης ενίσχυ-
σης του ρόστερ. Με την προοπτική η ομάδα να εμφα-
νιστεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική στην κρίσι-
μη συνέχεια που την περιμένει. Σε αυτό το πλαίσιο μία 
προσθήκη ιδιαίτερα σημαντική πραγματοποίησε για το 
ρόστερ της η Πέρα Κλουμπ με την απόκτηση του σπου-
δαίου στράικερ Κωνσταντίνου Γουδέλη. Ο 33χρονος 
Κωνσταντίνος Γουδέλης έχει αγωνιστεί σε πολλές ομά-
δες όπως Χαλκηδονικό, Γκυζιακό, Άτταλο Νέας Φιλα-
δέλφειας, Ελευθερούπολη, Φοίνικα Περιστερίου, Ει-
ρήνη Πετρούπολης, ΆΕ Ηράκλειο και είναι ένα όνομα 
αρκετά γνωστό στο χώρο όπου η Περα Κλουμπ φιλο-
δοξεί να κάνει τη διαφορά προσθέτοντας ποιότητα και 
δύναμη στην «μηχανή» της.
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Σαν σίφουνας 
πέρασε από το 
Περιστέρι
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 Ο Γιάννης Κουσάνας

ΠΕΡΆ ΚΛΟΥΜΠ




