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ΤΟΝ  
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ
Ήρθε από το Βόλο και έχει προλάβει να καταγράψει δύο 
συμμετοχές κοντά στο τέταρτο με Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο 
και Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Στα 32 του θεωρείται από τους 
παίκτες που μπορούν να λύσουν τα όποια ζητήματα μπορούν να 
τεθούν μέσα στην περιοχή.
Ο Τομ Φαν Βεέρτ δεν έχει αρχίσει ιδανικά την πορεία του στην 
ΑΕΚ αλλά αυτό έχει συμβεί λόγω του τραυματισμού του, μια βαριά 
θλάση που υπέστη.
Αν έχει πληγεί η εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του; Τουναντίον.
Ο Αλμέιδα υπολογίζει πολύ στον 32χρονο Ολλανδό στράικερ που 
ήρθε με τα γαλόνια του πρώτου σκόρερ πέρυσι στη Super League 1.
Θεωρεί ότι μπορεί άμεσα και πιο γρήγορα από ότι περιμένουν 
πολλοί στο πλάνο της ομάδας και να το υπηρετήσει.
Άλλωστε, ακόμα μνημονεύεται στα Σπάτα η κίνηση που έκανε στο 
κόρνερ στο 0-0 του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και την σεντερφορίσια 
κεφαλιά του που όμως δεν βρήκε στόχο και έφυγε για λίγο άουτ.
Εξάλλου, ο Φαν Βέερτ θα έχει την ευκαιρία να κάνει προετοιμασία 
με την ΑΕΚ, μια και η αποστολή θα φύγει για την Ολλανδία 
προκειμένου έτσι να αξιοποιήσει τον χρόνο από τη διακοπή λόγω 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Για τον Ολλανδό βέβαια το ιδανικό θα είναι να βρει όσο πιο σύντομα 
δίχτυα μια και για τον σέντερ φορ αυτό είναι το ζήτημα.

AGENT GREEK

ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το μέγα πρότζεκτ με τον Σίμε Βρσάλικο απέτυχε και ο Κροάτης αποτελεί παρελθόν 
μόλις μετά από ένα 6μηνο στον Ολυμπιακό. Ήδη η παρέλαση ονομάτων για τον 
διάδοχό του στη θέση του δεξιού μπακ έχει αρχίσει. Ανάμεσά τους και ο Τζορτζ 
Μπάλντοκ, ο διεθνής πλέον με την Εθνική μας ομάδα.
Μάλιστα, ο 29χρονος μπακ έχει καταφέρει να κουμπώσει εξαιρετικά σε αυτά που 
ζητάει ο Πογιέτ και έχει πάρει θέση βασικού. Αν και ο Ρότα κάνει καλή σεζόν και 
έχει αφήσει τουλάχιστον για τον πρώτο γύρο εκτός 11άδας κοτζάμ Σιντιμπέ.
Ο Μπάλντοκ λοιπόν ακούγεται για τον Ολυμπιακό και σύμμαχος σε όλα αυτά είναι 
πως το συμβόλαιό του με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ λήγει το καλοκαίρι του 2024.
Κάτι που σημαίνει πως η επόμενη μεταγραφική περίοδος, αυτή του καλοκαιριού 
του 2023 θα είναι κομβική. Η Σέφιλντ πρέπει ή να τον ανανεώσει ή να τον δώσει.
Εδώ το ζήτημα είναι άλλο. Οι «λεπίδες» είναι στη δεύτερη θέση της Τσάμπιονσιπ 
με σαφέστατο στόχο την άνοδο. Και αν το καταφέρουν τότε η Πρέμιερ Λιγκ είναι 
δελεαστική για κάθε παίκτη.  
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RESTART
Τόσο στον Παναθηναϊκό που δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω 
που περίμεναν πολλοί όσο και στη Φορτούνα Σιτάρ που επίσης έπαιξε σε 
ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να κάνει το μεγάλο κλικ.
Σύμφωνοι, η δεύτερη κατηγορία της Δανίας δεν μπορεί να είναι και μέγα 
θέμα σύγκρισης αλλά όσοι τον έχουν δει φέτος κάνουν λόγο για έναν 
ποδοσφαιριστή που είναι για… κάτι καλύτερο.
Δημήτρης Εμμανουηλίδης ο λεγάμενος, 22 ετών φέτος με τη φανέλα της 
Βέιλε σε 20 ματς, 9 γκολ, 4 ασίστ. Στην πρώτη θέση η ομάδα του, έχει βάλει 
πλώρη για επιστροφή στην πρώτη κατηγορία.
Το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2024 και ήδη ακούγονται διάφορα. 
Πάντως, η πρώτη κατηγορία της Δανίας που έπαιξε ο Εμμανουηλίδης με τη 
Βέιλε είναι πρωτάθλημα σύγκρισης για πολλούς στην Κεντρική Ευρώπη.
Επιστροφή στον Παναθηναϊκό ακούστηκε από διάφορες φωνές, δύσκολο 
να γίνει πραγματικότητα τώρα λέει η στήλη.

AGENT GREEK

ΝΤΕΜΑΡΑΖ
Πέρυσι δεν ήταν μόνο κολόνα στη μεσαία γραμμή 
αλλά και ο παίκτης που με 15 γκολ ήταν ο πρώτος 
σκόρερ της ομάδας. Ότι και να λέγεται δεν ήταν λίγες 
οι ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του, 
τελικά έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Φέτος, ξεκίνημα με 
10 ματς βασικός, 3 γκολ, 1 ασίστ στο πρωτάθλημα. 
Αλλά σαν κάτι να λείπει από τον φετινό Γιασμίν 
Κούρτιτς. Συν του ότι σε αυτά τα ματς, ο ΠΑΟΚ είχε τα 
πάνω του (νίκη στο Καραϊσκάκη) αλλά και τα πολύ 
κάτω του.
Ο τραυματισμός τον άφησε εκτός ομάδας και ο 
συνδυασμός στα χαφ με τους Ντάντας, Σβαμπ, Φελίπε 
Σοάρες, Ελ Καντουρί να εναλλάσσονται στα επόμενα 
τρία παιχνίδια, έφερε 3 νίκες και 8-0 γκολ.
Τι θα γίνει με την επιστροφή άραγε και τι θα αποφασίσει 
ο Λουτσέσκου θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Η ομάδα χωρίς τον Σλοβένο σα να ρόλαρε καλύτερα την 
μπάλα, είχε πιο γρήγορη και σύγχρονη κυκλοφορία. 
Επίσης, οι Ντάντας, Φελίπε Σοάρες που ήρθαν με 
τόσες περγαμηνές και άκουσαν πολλά σα να βρήκαν 
περισσότερο χώρο. Θα έχει ενδιαφέρον…   
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Ο Ντέρικ Γουίλιαμς είχε «κρύο αίμα» όταν το ΟΑΚΑ 
«κόχλαζε» και ο Παναθηναϊκός πέτυχε μεγάλη νίκη (88-85) επί 
της Βίρτους Μπολόνια Και πιθανότατα ο Παναθηναϊκός να πήρε 
αυτό που του «χρωστούσε» η τύχη φέτος, δηλαδή να νικήσει 
σε έναν κλειστό αγώνα. Που κρίθηκε στην παράταση (76-76 το 
σαραντάλεπτο) κι ενώ είχε προηγηθεί μια τρομερή «πράσινη» 
3η περίοδος αλλά και μια τελευταία που βραχυκύκλωσε 
επιθετικά (μόλις 9 πόντοι), Τεράστια εμφάνιση από τον Ντέρικ 
Γουίλιαμς με 26 πόντους, 21 εκ των οποίων στο δεύτερο μέρος 
και την παράταση. Αυτός έβαλε και το μεγάλο τρίποντο (16’’ πριν 
το τέλος της παράτασης) που έφερε τον Παναθηναϊκό στο 86-
85. Σπουδαία δουλειά από Γουόλτερς και Λι (18 και 15 πόντοι 
αντίστοιχα) αλλά και θετική παρουσία του Γκουντάιτις. Στο 3-5 
πλέον ο Παναθηναϊκός που έχει την Παρασκευή (25/11) ακόμα 
έναν εντός έδρας αγώνα (με την Βιλερμπάν).
Τα δεκάλεπτα: 12-21, 38-41, 67-62, 76-76 (καν.αγ.), 88-85
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 15, Γουόλτερς 
18, Λι 15, Παπαγιάννης 2, Μποχωρίδης, Γουίλιαμς 26, Γ. 
Καλαϊτζάκης 1, Μπέικον 14, Πονίτκα 2, Γκουντάιτις 10
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Σκαριόλο): Κόρντινιε, Παϊόλα 2, Μπακό 2, 
Τζαϊτέ 20, Λούντμπεργκ 14, Χάκετ 11, Μίκι 5, Γουίμς, Οτζελέγιε 
19, Τεόντοσιτς 12
Τα άλλα αποτελέσματα:  Βιλερμπάν- Μπάγερν Μονάχου 74-75, 
Μπασκόνια- Ζαλγκίρις Κάουνας 93-73
Η βαθμολογία: Φενέρμπαχτσε (8-1), Ολυμπιακός, Μονακό, 
Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα (6-3), Ζαλγκίρις Κάουνας, 
Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ (5-4), Βίρτους Μπολόνια, 
Παρτιζάν, Εφές, Βαλένθια (4-5), Βιλερμπάν,  Άλμπα, 
Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας, Μπάγερν Μονάχου και 
Παναθηναϊκός (3-6)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ Ο 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΕΡΙΞΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΒΑΤΣΟ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΝ ΒΙΡΤΟΥΣ

Μετά την ήττα στο Τελ Αβίβ, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες κι έχει μια καλή ευκαιρία γι’ αυτό αφού υποδέχεται 
την Άλμπα στο ΣΕΦ (21:00). Αναμφισβήτητα ο αγώνας δεν είναι εύκολος αλλά οι «ερυθρόλευκοι» είναι το φαβορί απέναντι στη 
γερμανική ομάδα. Το ζητούμενο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι να παρουσιάσουν οι παίκτες του κάτι διαφορετικό απ’ ότι στο Τελ 
Αβίβ και κυρίως να έχει περισσότερη βοήθεια. Εδώ και καιρό οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν με έξι παίκτες ουσιαστικά, βοήθεια από 
Κάνααν, Μπόλομποϊ, Πίτερς, Μπλακ και ΜακΚίσικ δεν υπάρχει (ο Λούντζης δεν αγωνίζεται) κι έτσι δεν είναι ευχάριστα τα μηνύματα. 
Για το BCL η ΑΕΚ ηττήθηκε στη Βόννη (80-72) κι έμεινε τελευταία με ρεκόρ 1-3 και πλέον έχει μπροστά της δύο τελικούς (εντός με 
Καρσίγιακα και Ρέτζιο Εμίλια) για να παίξει τα ρέστα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Για το Eurocup με τρίποντο του Κάουαν 
στην εκπνοή ο Προμηθέας νίκησε 78-76 στην Πολωνία την Σλασκ Βρότσλαβ και με ρεκόρ 4-1 παρέμεινε στις πρώτες θέσεις του Β’ 
Ομίλου.

ΜΕ ΑΛΜΠΑ ΣΤΟ ΣΕΦ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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Να ξεκαθαρίσει το θέμα του Μαντσίνι οριστικά αναμένουν στον 
Άρη. Η πώλησή του θα βάλει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία του 
συλλόγου και θα βοηθήσει ώστε να γίνουν οι επόμενες μετα-
γραφές. Με τον Βλάντιμιρ Νταρίντα οι επαφές είναι προχωρη-
μένες και οι «κίτρινοι» θέλουν να κάνουν μία επίσης ηχηρή κί-
νηση στα εξτρέμ για να καλύψουν το κενό του Μαντσίνι.

Οι φήμες σχετικά με εγχώριους μεταγραφικούς στόχους δίνουν και 
παίρνουν για την ΑΕΚ μετά από την απόκτηση του Πάολο Φεράντες. Επι-
σήμως δεν επιβεβαιώνεται κάτι. Στόπερ και ένας παίκτης στυλ Πινέ-
δα ίσως απασχολήσουν υπό προϋποθέσεις. Τέλος, ο Τσιντώτας απο-
χαιρέτησε την Ένωση με ανάρτησή του στα social media.

Αρκετά φορτωμένος είναι ο Ιανουάριος για τον Παναθηναϊκό και γι’ 
αυτό υπάρχει ως σκέψη το να μην αργήσουν πολύ τουλάχιστον οι με-
ταγραφές ενός εξτρέμ και ενός μεσοεπιθετικού. Βέβαια, κανείς δεν 
μπορεί να πει με βεβαιότητα πως θα συμβεί αυτό, αφού ο Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς είναι γνωστό πως θέλει αρκετό χρόνο πριν αποφασίσει για 
μία μεταγραφή.

Την ώρα που οι αποχωρήσεις στον Ολυμπιακό βρίσκονται σε πρώ-
το πλάνο, οι άνθρωποί του τσεκάρουν και την αγορά για το κομμάτι 
της ενίσχυσης. Δεδομένη η επιθυμία απόκτησης ενός δεξιού μπακ. 
Ο Λαλά έχει αποχωρήσει, ο Βρσάλικο έλυσε το συμβόλαιό του και ο 
Άβιλα δεν έχει ενθουσιάσει με τις έως τώρα επιδόσεις του. Εναλ-
λακτικές λύσεις αποτελούν οι Ανδρούτσος και Βρουσάι που δεν εί-
ναι κλασικά δεξιά μπακ.

Μπορεί φαινομενικά να επικρατεί στασιμότητα στον ΠΑΟΚ, αλλά οι άν-
θρωποί του έχουν ανεβάσει στροφές και αναζητούν τον παίκτη που με-
σοεπιθετικά θα ανεβάσει επίπεδο τους «ασπρόμαυρους». Ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου έχει ζητήσει να αποκτηθεί και ένας επιθετικός, αφού ο 
Ολιβέιρα δείχνει αβοήθητος στο πρώτο μισό της σεζόν. Ο Μπράντον 
Τόμας δεν έχει πείσει.
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ΜΑΡΟΚΟ - ΚΡΟΑΤΙΑ

Η ΣΟΥΠΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Υπάρχουν και αυτά τα ματς στο Μουντιάλ του Κατάρ. Δεν έχουν όλα τρομε-
ρό θέαμα και γκολάρες. Το Μαρόκο - Κροατία ήταν ίσως το χειρότερο που 
έχει γίνει έως τώρα. Ελάχιστες οι φάσεις μπροστά από τις 13 εστίες. Η με-
γαλύτερη ήρθε στο 45’ όταν ο Βλάσιτς από καλή θέση δεν μπόρεσε να νικήσει 
τον Μπόνο. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε μία διπλή ευκαιρία η Κροατία και έως 
εκεί. Πιο ενδιαφέρον ήταν ότι ο Μόντριτς έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώ-
τος παίκτης που παίζει σε Μουντιάλ και Euro σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ

ΕΚΑΝΑΝ ΧΑΡΑΚΙΡΙ ΤΑ «ΠΑΝΤΣΕΡ»
Μετά το φιάσκο της Αργεντινής θα περίμενε κανείς πως είναι δύσκολο ένα ακόμη 
φαβορί να την πατήσει με τον ίδιο τρόπο. Η Γερμανία το κατάφερε! Κόντρα στην Ιαπω-
νία προηγήθηκε με πέναλτι του Γκιουντογάν στο 33’. Στο φινάλε του πρώτου μέρους 
ακυρώθηκε γκολ του Χάβερτς, ενώ το δεύτερο ξεκίνησε με δοκάρι του Γκνάμπρι. Δο-
κάρι είχε και ο Γκιουντογάν στο 60’. Πάνω που φαινόταν πως η Γερμανία θα καθα-
ρίσει το ματς, ήρθε μία μεγάλη ευκαιρία της Ιαπωνίας στο 73’ και δύο λεπτά μετά το 
1-1 με τον Ντοάν. Στο 83’ ο Ασάνο έκανε το 1-2 υπογράφοντας άλλη μία μεγάλη έκ-
πληξη στο τουρνουά.

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 

ΑΚΟΜΑ ΒΑΖΟΥΝ ΓΚΟΛ
Το σκορ από μόνο του τα λέει όλα. Η Ισπανία διέλυσε με 7-0 την Κόστα 
Ρίκα και έδειξε από νωρίς στο Μουντιάλ πως έχει άγριες διαθέσεις. Σε 
έναν δύσκολο όμιλο έκανε άλμα πρωτιάς, αφού η διαφορά τερμάτων εί-
ναι που μετράει. Όλμο στο 5’ και Μάρο Ασένσιο στο 9’ έκαναν γρήγορα το 
2-0, ενώ ο πρώτος κέρδισε πέναλτι στο 29’, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα 
δύο λεπτά αργότερα ο Φεράν Τόρες. Ο ίδιος σκόραρε και στο 54’, ενώ με 
άψογο σουτ στην κίνηση ο Γκάβι έκανε στο 74’ το 5-0. Δεν σταμάτησε ούτε 
εκεί η Ισπανία, που σημείωσε άλλα δύο γκολ (Σολέρ στο 90’ και Μοράτα 
στο 90’+2) στο φινάλε.

ΒΕΛΓΙΟ - ΚΑΝΑΔΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
Τη γλίτωσε παρά τρίχα! Φλέρταρε έντονα με την γκέλα το Βέλγιο, ενδεχομένως να την άξι-
ζε, αλλά τελικά επικράτησε με 1-0 του εξαιρετικού Καναδά. Η ομάδα του Τζον Χέρντμαν μπή-
κε εντυπωσιακά στο ματς, είχε χαμένο πέναλτι στο 10’ με τον Ντέιβις και θα μπορούσε να έχει 
πάρει άλλες δύο φορές την εσχάτη των ποινών. Από το πουθενά προηγήθηκε το Βέλγιο στο 
44’ με τον Μπατσουαγί από βαθιά μπαλιά του Αλντερβάιρελντ και άντεξε έως το φινάλε κυρί-
ως χάρις στον εξαιρετικό Κουρτουά. Έτσι ξεκίνησε με το δεξί παρά την άκρως προβληματική 
εμφάνιση.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 12:00

ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ
Χ2 1,85

Πρεμιέρα για τους Ελβετούς σε έναν όμιλο αρκετά δύσκολο με 
την Βραζιλία να είναι το μεγάλο φαβορί.

Οι Αφρικανοί έρχονται με μεγάλες φιλοδοξίες στη διοργάνωση 
και αν υποτιμηθούν μπορούν εύκολα να κάνουν την ζημιά.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΥΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΥΠΟΝΙ
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2
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,80
Με όλα τα όπλα μέσα η Ουρουγουάη ρίχνεται στη μάχη του 
παγκοσμίου κυπέλλου. Με τους Πορτογάλους στον όμιλο η 

παρέα του Σουάρεζ ξέρει καλά ότι μια νίκη στη πρεμιέρα θα της 
δώσει ώθηση για την συνέχεια. Αμφότερες θα παραταχθούν 

χωρίς Καβάνι και Σον.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

ΛΟΥΙΣ ΣΟΥΑΡΕΖ ANYTIME SCORER 2,87
Στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρα του ο Σουάρεζ θα δώσει 

και την ψυχή του για την Ουρουγουάη. Εύκολο ματς δεν 
υπάρχει στη φάση των ομίλων με την πρεμιέρα απέναντι στη 

Νότια Κορέα να κρύβει παγίδες.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΣΟΥΑΡΕΖ

4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:00

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ
1 & OVER 1,5 1,70

Ελεύθερος χωρίς ομάδα μπαίνει στο τελευταίο του παγκόσμιο 
κύπελλο ο Ρονάλντο με στόχο να ηγηθεί της προσπάθειας.
Οι Πορτογάλοι διαθέτουν ποιότητα σε όλες τις γραμμές και 
κόντρα στη Γκάνα είναι το φαβορί. Ερωτηματικό αποτελεί η 

ομάδα της Γκάνας στη φετινή διοργάνωση.

ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΣΟ ΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ

G/G 1,85
Το μεγάλο φαβορί στη διοργάνωση είναι η Βραζιλία αρκεί 

βέβαια να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο. Πρώτο εμπόδιο στο 
Κατάρ θα είναι η Σερβία που έρχεται στα Ασιατικά γήπεδα με 

μεγάλες βλέψεις.

ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:30

ΜΙΛΑΝΟ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 
2 -2,5 1,70

Ασταμάτητη η Φενέρμπαχτσε πέρασε και από το Μονακό 
με όπλο βέβαια την επίθεση. Απο την άλλη η Αρμάνι ήταν 

αποκαρδιωτική κόντρα στην Εφές και το κλίμα είναι βαρύ με 
τον Μεσίνα να δηλώνει έτοιμος για αποχώρηση.

ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ιδανικό σε κάθε περίπτωση αποδείχθηκε για τον Α.Ο. Περιστε-

ρίου το επίσημο ντεμπούτο του Σάκη Σάσσαλου στη άκρη του πά-

γκου της φιλόδοξης ομάδας των δυτικών προαστίων, στην εκτός 

έδρας αναμέτρηση με την Ελπίδα Αγίων Αναργύρων , αφού βρή-

κε τους «κυανόλευκους να επικρατούν με 2-0. Ο έμπειρος και 

επιτυχημένος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε προ ημερών για τρίτη 

φορά στην προπονητική του διαδρομή τις τύχες της ομάδας με 

την οποία είναι έντονα συναισθηματικά δεμένος, στις δηλώσεις 

που παραχώρησε, έπλεξε το εγκώμιο των ποδοσφαιριστών του: 

« Η νίκη μας ήταν απόλυτα δίκαιη. Μετά το πρώτο αναγνωριστι-

κό διάστημα, καταφέραμε να σκοράρουμε, και στη συνέχεια δι-

αχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι και φτάσαμε στη νίκη χωρίς 

να απειληθούμε καθόλου, εκτός από μια φάση στο τέλος. Είμαι 

πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, μα πιο 

πολύ είμαι χαρούμενος που είδα τους φίλους της ομάδας μας 

να φεύγουν ικανοποιημένοι από το γήπεδο και χορτασμένοι πο-

δοσφαιρικά από την εικόνα της ομάδας. »

ΙΕΡΑΠΟΛΗ

Στον δρόμο των επιτυχιών επανήλθε δριμύτερη η Ιεράπολη επι-

κρατώντας έστω και δύσκολα στο φινάλε με 3-2 της μαχητικής 

Θύελλας Περιστερίου. Απέναντι στην νεοφώτιστη ομάδα οι «κυ-

ανόλευκοι» είχαν τον ρόλο του αφεντικού, ωστόσο κάποια αμυ-

ντικά λάθη και η αστοχία στην τελική προσπάθεια, έβαλαν επι-

πρόσθετα εμπόδια. Με τον τεχνικό Χρήστο Κιούρκο να αναλύει 

όλα τα δεδομένα μιλώντας είπε τα εξής: «Κερδίσαμε δύσκολα 

ένα παιχνίδι το οποίο βάσει της γενικότερης εικόνας του, θα 

μπορούσαμε να το είχαμε καθαρίσει πολύ πιο εύκολα Θεωρώ 

ότι μόνοι μας το κάναμε ντέρμπι, αφού από σπαταλήσαμε πολ-

λές κλασικές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ πα-

ράλληλα δεχθήκαμε δύο γκολ από φτηνά αμυντικά μα λάθη. Στη 

συνέχεια πιέσαμε πολύ, ώστε να το γυρίσουμε, το ματς, πετύ-

χαμε δύο όμορφα γκολ και στο τέλος δικαιωθήκαμε με το τρίτο 

νικητήριο και παράλληλα λυτρωτικό γκολ παίρνοντας μία πολύ 

σημαντική νίκη. Προχωράμε πλέον, και η προσοχή μα εστιάζε-

ται στην πολύ δύσκολη όσο κι απαιτητική συνέχεια».

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 

Ο Τάκης Γιαννόπουλος, μέλος του ΔΣ της Αγίας Ελεούσας ερω-

τηθείς για τη νίκη επί της Άμιλλας, είπε τα εξής:  «Ήταν ένα 

παιχνίδι ουσιαστικά διαδικαστικού χαρακτήρα. Υπήρχε μεγάλη 

διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων και φυσικά το 

ματς δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική. Παρουσιαστήκαμε πολύ 

σοβαροί και το ευχάριστο είναι ότι αποδίδουμε γενικότερα πολύ 

όμορφο ποδόσφαιρο. Τυχαίνει να είμαστε πρώτοι αυτή τη στιγ-

μή σ’ ένα όμιλο, όπου μέχρι στιγμής κυριαρχούν οι εκπλήξεις. 

Ακόμη δεν έχουμε καταφέρει τίποτε, δεν παίρνουν τα μυαλά μας 

αέρα. Αυτό που πρωτίστως επιθυμούμε είναι να συνεχίσουμε να 

παίζουμε όμορφο και ελκυστικό ποδόσφαιρο.»

ΣΑΣΣΑΛΟΣ: «ΕΙΜΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΜΟΥ» 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ 
Ο ΝΕΟΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΟΥ

«Αφιερωμένη 
εξαιρετικά  
η νίκη!» 
 

 Άμεση αντίδραση 
έβγαλε ο Γ.Σ. Αργυρού-
πολης μετά την εντός 
έδρας ήττα – σοκ της 
προηγούμενης αγωνι-
στικής από την Κορω-
νίδα, πανηγυρίζοντας 
παίρνοντας μία σπου-
δαία νίκη στο δημοτικό 
στάδιο Ν. Ιωνίας απέ-
ναντι στην Ελευθερού-
πολη (0-1) το απόγευμα 
του Σαββάτου . Οι ιθύ-
νοντες του συλλόγου 
με ανακοίνωση που 
εξέδωσαν, θέλησαν να 
αφιερώσουν την επι-
κράτηση αυτή σε δύο 
ποδοσφαιριστές που 
έχουν ταλαιπωρηθεί 
από τραυματισμούς, τον 
αρχηγό Κώστα Δρακο-
ντίδη και τον επιθετικό 
Νικήτα Γκρεβτσίδη. Δεν 
παραλείπουν, μάλιστα, 
να ευχαριστήσουν τους 
γιατρούς που ανέλα-
βαν την επέμβαση στον 
Δρακοντίδη. «H νίκη 
αυτή αφιερώνεται στον 
αρχηγό της ομάδας, 
Κώστα Δρακοντίδη, που 
υποβλήθηκε την Παρα-
σκευή σε αρθροσκόπη-
ση και ήταν παρών στο 
γήπεδο, αλλά και στον 
Νικήτα Γκρεβτσίδη ο 
οποίος ταλαιπωρείται 
από την αρχή της σεζόν 
από τραυματισμό στο 
γόνατο. Το ΔΣ του συλ-
λόγου μας ευχαριστεί 
θερμά τον Μανώλη Κα-
πίρη, τον δρ. Εμμανου-
ήλ Δρακουλάκη και όλο 
το ιατρικό προσωπικό 
του Ασκληπιειού Βού-
λας που πραγματοποί-
ησε την αρθροσκόπηση 
του Κ. Δρακοντίδη» ση-
μειώνουν οι «πορτοκα-
λί» των νοτίων προα-
στίων.

ΕΠΣΑ: ΓΣ Καισαριανής – Διαγόρας Αιγά-
λεω 2-0. ΕΠΣΑΝΑ: Αχαρναϊκός – Ατλα-
ντίς  4-0, ΠΑΟ Κορωπίου – Σαρωνικός  
3-4, Θησέας Ν Μάκρης – Θύελλα  0-0 
(5-4 πεν), Τριγλία – Κερατέα 0-2, Παθι-
ακάκης – Ολυμπιακός Αγ Στεφάνου 0-2 
παρ.,  Ολυμπιακός Βάρης – ΑΟ Αρτεμις 
0-1, Λαυρεωτική – Αστέρας Βάρης 1-2, 
Παλληνιακός – Γλυκά Νερά 0-2, Μενίδι 
– Καλύβια 3-2, Παιανία – Αρης Βούλας 
0-2, Αήττητος – Μαρκό 0-2.

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΤΑ 
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
Με τέρματα που σημείωσαν οι Φενερί-
δης στο 12’ και Βασιλόπουλος στο 60’, τα  
Γλυκά Νερά επικράτησαν 2-0 του Παλλη-
νιακού  μέσα στην Παλλήνη και πέρασαν 
στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Δι-
αιτητής ήταν ο Σπαράγγης, με βοηθούς 
τους Τζαφόλια Δ. και Παντελίδου.
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Μαρωνίτης) Κυριακόπου-
λος, Κολοβός, Κούσης, Michael, Σταμού-
λης (80΄ Λυμπεραίος), Μουσαφείρης 
(75΄ Κεφαλάς), Μπίμπας (46΄ Παναγιώ-
του), Γιαννόπουλος, Τζεμπελίκος, Κόκκι-
νος (46΄ Μάνης), Ψιλοπάτης (46΄ Λαδάς)
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ Αγγελής, Ψαρρός (46΄ 
Ολάνης), Χριστοδούλου (68΄ Μαρίνος), 
Μπέλμπας, Μπενέκος, Αργυρόπουλος, 
Δρούγκας, Βλάχος (46΄ Στίσι), Κότσι, Βα-
σιλόπουλος, Φενερίδης (60΄ Τραγανός)

ΤΡΙΓΛΙΑ –ΚΕΡΑΤΕΑ  0-2
Τα γκολ των νικητών σημείωσαν οι Ντο-
βίνος στο 40’ και Μαγγανάς  Χ., στο 70’. 
Διαιτητής ήταν ο  Φωστέρης, με βοηθούς 
τους Γκούβα και Τζαφόλια Β.
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ (Παρασκευαΐδης) 
Κόρμπας, Καρτάλης (68΄ Δαμκαλής), 
Γκέκας, Μηλιώνης, Τσούκας Ι. (46΄ Αλ-
μάστα), Σιαφάκας, Σένε (46΄ Παπαδο-
νυσίου), Πράπας, Τσούκας Κ., Καλτσάς, 
Ζαφειρόπουλος
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Δημητρόπουλος) 
Σκαλαίος, Πασκάλ, Κατσίκης, Ντοβίνος, 
Μπουγιούκος, Βαγγέλη (80΄ Λάπας), 
Κρητικός, Ασκοτίρης (71΄ Βαγγέλη Π.), 
Μαγγανάς Χ. (87΄ Ζώης), Μαγγανάς Β. 
(87΄ Κολιαδήμας), Γκορόγιας (46΄ Δαρ-
δαμάνης)

Τα χθεσινά 
αποτελέσματα  
του κυπέλλου

Αποχώρησε ο Γενικός Αρχηγός 
Χρήστος Καφούρος  

Στην απόφαση να δώσει τίτλους τέλους σε μία πο-
ρεία με τη οποία βίωσε πολλές όμορφες, αλλά και 
δύσκολες καταστάσεις από το νευραλγικό πόστο του 
Γενικού Αρχηγού της Αναγέννησης Πετρούπολης, 
προχώρησε ο Χρήστος Καφούρας. Ο πολύπειρος πα-
ράγοντας ζύγισε όλα τα δεδομένα κι έκρινε σκόπι-
μο ότι την δεδομένη χρονική περίοδο αποτελεί είναι 
ίσως η κατάλληλη στιγμή, ώστε να πει το δικό του 
«αντίο» Αναλυτικά τα όσα δήλωσε: «Όλα τα ωραία 
κάποτε σταματούν!! Anagennisipetroupolis.official 
Σταθερός όπως πάντα στις αξίες μου και στον χα-
ρακτήρα μου, προτίμησα να παραιτηθώ από κάτι που 
λατρεύω προκειμένου να εκθέσω η να μειώσω άλ-
λους που το έπραξαν και ας τους βοήθησα!! Δεν πλη-
ρωνόμουν ούτε κυνήγαγα κάποια θέση αλλά η αγάπη 
μου για την ομάδα με κράταγε σε αυτό το πόστο του 
γενικού αρχηγού!! Νοιάστηκα, πάλεψα, ενδιαφέρ-
θηκα, πόνεσα αλλά δεν το μετάνιωσα στιγμή!! Ελπί-
ζω να πάνε όλα καλύτερα στο μέλλον γιατί τα παιδιά 
αυτά που τα αγάπησα, αξίζουν τα καλύτερα !!»
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Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
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ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Σάκης Σάσσαλος



 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...

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.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την 3η του νίκη στην 
Euroleague και είναι αλήθεια ότι στο δεύτερο ημίχρονο 
έδειξε πολλά ωραία πράγματα στο παρκέ. Παρά την 
απουσία του Γκριγκόνις και παρά το άσχημο ξεκίνημα 
οι «πράσινοι» κατάφεραν να φέρουν τον αγώνα στα 
μέτρα τους, να ανοίξουν το ρυθμό και να αφήσουν 
και πάλι υποσχέσεις.
Μια στιγμή, όμως. Αυτό δε λέγαμε και μετά τη νίκη 
επί της Μπασκόνια; Ακολούθησε η «κατραπακιά» 
από την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη και 
οι «πράσινοι» βυθίστηκαν και πάλι στο τέλμα.
Πρώτο θέμα λοιπόν: Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός 
να βρει μια σταθερά, να αποκτήσει συνέπεια γιατί 
μόνο έτσι θα αποκτήσουν αξία τέτοιες νίκες. Όχι ότι 
ξαφνικά θα τον κάνουν φαβορί για τετράδα ή για 
οχτάδα, αλλά σίγουρα θα του δώσουν κάμποσα εφόδια 
προκειμένου να βελτιωθεί και να φτάσει σε ένα καλό 
αγωνιστικό επίπεδο. Όσο οι νίκες επί της Μπασκόνια 
ή επί της Βίρτους δεν έχουν συνέχεια, με ίδια καλή 
απόδοση (και φυσικά όσο το δυνατόν περισσότερα 
θετικά αποτελέσματα στο μέτρο του εφικτού) τότε δε 
θα είναι τίποτε περισσότερο από «φωτοβολίδες». Κι ο 
Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή χρειάζεται συνέπεια και 
συνέχεια και όχι κάποιες «κροτίδες» που προκαλούν 
λίγο θόρυβο αλλά μετά ξεχνιούνται. Ποιο ήταν το καλό 
για τους «πράσινους»; Ότι στο διάστημα που άνοιξαν 
το ρυθμό τους (στο δεύτερο και ειδικά στο τρίτο 
δεκάλεπτο) έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν καλό 
αλλά και θεαματικό μπάσκετ. Κι ακόμα καλύτερο ότι ο 
Ράντονιτς κατάφερε να βρει αρκετούς πρωταγωνιστές. 
Τον Γουόλτερς (ο πρώτος που «άναψε το φυτίλι» για 
την αντεπίθεση), τον Λι, τον Γουίλιαμς (καθοριστικός 
και ουσιαστικός και συγκριτικά ο κορυφαίος παίκτης 
του Παναθηναϊκού). Όπως επίσης πολλές λύσεις 
έδωσε ο Γκουντάιτις.
Η  τριάδα Γουόλτερς, Γουίλιαμς, Λι που πέτυχε και τους 
29 πόντους (8-13-8 αντίστοιχα) έκανε τη διαφορά για 
τον Παναθηναϊκό που μπορεί να έχασε το ρυθμό του 
στην τελευταία περίοδο και να μπήκε στο αργό tempo 
της Βίρτους αλλά κατάφερε να φτάσει στη νίκη.
Αυτό το black out της τελευταίας περιόδου (μόλις 9 
πόντοι) απλώς έστειλε τον αγώνα στην παράταση κι 
ανέβασε την αγωνία στο κατακόρυφο.
 Για να είμαστε και ειλικρινείς, πιθανότατα του 
«χρωστούσε» η τύχη ένα «θρίλερ». Ακόμα και στο 
χειρότερο βράδυ του Μπέικον που είχε μεγάλο θέμα 
με τις αποφάσεις.
Στο 3-6 πλέον ο Παναθηναϊκός και με δεύτερο 
σερί αγώνα, αύριο το βράδυ στο ΟΑΚΑ κόντρα στην 
Βιλερμπάν. Δύσκολος αγώνας κι αυτός, αλλά οι 
«πράσινοι» στο ΟΑΚΑ θα πρέπει να παίρνουν τέτοια 
ματς και ταυτόχρονα να βελτιώνονται.
Το γράψαμε και παραπάνω: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη 
στιγμή χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια.


