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ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
Χαμός θα γίνει στον Ολυμπιακό κατά την περίοδο του 
Ιανουαρίου. Φυσικά τα όργανα θα αρχίσουν από πριν απλά 
σε αυτό το μήνα θα γίνουν και τα επίσημα. Υπάρχουν παίκτες 
που ο Μίτσελ αλλά και η διοίκηση θέλουν να αποχωρήσουν.
Υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες το σκέπτονται ακόμα 
αλλά όλα δείχνουν πως θα πουν το ναι και θα αρχίσουν οι 
συζητήσεις για να διακοπεί η συνεργασία. Και υπάρχουν και 
ποδοσφαιριστές που οι ίδιοι βλέπουν το μέλλον τους μακριά 
από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι λίγοι αυτοί, μην τους υποτιμάτε. 
Στην τελευταία κατηγορία ανήκει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης.
Και τι δεν έχει ακούσει ο Κρητικός χαφ (όπως και ο 
Μασούρας δηλαδή), φταίει-δεν φταίει είναι πάντα στο μάτι 
του κυκλώνα στις στραβές, που είναι και αρκετές φέτος 
στους πρωταθλητές. Εκτός των άλλων, βλέπει και ο ίδιος 
πως δεν είναι στις πρώτες επιλογές του Μίτσελ, επομένως 
όλα δείχνουν πως μετά από μια 5ετία (4,5 χρόνια για την 
ακρίβεια) στον Ολυμπιακό, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες 
για να αποχωρήσει. Φυσικά αυτό το σενάριο έχει παίξει 
πολύ και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους 
αλλά φαίνεται πως τον Ιανουάριο που έρχεται θα γίνει 
πραγματικότητα. Για την ιστορία, ο 29χρονος διεθνής χαφ 
έχει παίξει φέτος 10 ματς με τον Ολυμπιακό σε όλες τις 
διοργανώσεις, έχοντας συνεισφέρει ένα γκολ.

ΘΑ ΠΑΡΕΙ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Ο Μπρινιόλι καθάρισε τον συναγωνισμό με τον Διούδη μέσα 
σε μόλις 1,5 σεζόν παίρνοντας τα γάντια βασικού στο σπίτι. 
Φέτος έχει παίξει σε 10 ματς στο πρωτάθλημα, έχοντας 
7 clean sheets και μόλις 3 γκολ παθητικό, επίτευγμα 
εντυπωσιακό.
Ο Ιταλός πορτιέρε είναι ο Νο1 του Παναθηναϊκού και σε 
αυτό δεν υπάρχει ούτε αντίλογος, ούτε αμφιβολία.
Άλλωστε, ακόμα και πέρυσι που υπήρχε τύποις ανταγωνισμός 
με τον Διούδη, ο Γιοβάνοβιτς είχε δείξει τις προτιμήσεις του.
Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τον Λοντίγκιν. Ήρθε από τον ΠΑΣ 
Γιάννινα με 33 ματς πέρυσι στις βαλίτσες του και το άκρως 
εντυπωσιακό 14 clean sheets.
Δεν έχει παίξει ούτε λεπτό και δε φαίνεται κιόλας πως 
μπορεί να γίνει αυτό. Για το πρωτάθλημα.
Γιατί στο Κύπελλο, όταν αρχίσει ο Παναθηναϊκός τις 
υποχρεώσεις του, βασικός θα είναι ο 32χρονος πορτιέρε. 
Ο Λοντίγκιν θα είναι ο παίκτης που θα πάρει όλα τα ματς και 
μάλιστα όσο και να προχωρήσει η ομάδα στο θεσμό.

AGENT GREEK
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ΤΑΞΙΔΙ
Δεν θα περιμένει τον Ιανουάριο ο Θόδωρος Καρυπίδης για 
να «κλείσει» τις μεταγραφές και να... διορθώσει λάθη που 
ο ίδιος παραδέχτηκε δημόσια, ότι έγιναν!
Ο «Κάρυ» έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ταξίδι στο 
εξωτερικό με πρώτο θέμα στην ατζέντα του, η ενίσχυση 
της ομάδας. Το αφεντικό του Άρη έκανε τα ραντεβού του 
με αρκετούς μάνατζερ, μίλησε για ποδοσφαιριστές και τις 
προσεχείς ημέρες αναμένεται να τα βάλει κάτω με τον 
προπονητή για να προχωρήσουν κάποιες περιπτώσεις, 
οι οποίες έχουν ξεχωρίσει Πάνω κάτω ο Πάρντιου έχει 
τονίσει που έχει δει τις αδυναμίες της ομάδας αλλά και τι 
πρέπει να γίνει.
Θα έχει π.χ. ενδιαφέρον αν τελικά ο Άρης πείσει όλες 
τις πλευρές και πάρει πίσω τον Αμπουμπακάρ Καμαρά ή 
πάει σε λύση από το εξωτερικό που ήταν στην ατζέντα του 
Καρυπίδη στο ταξίδι αυτό.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ 
ΕΑΝ…
Μπορεί να βγει κερδισμένος από τη φετινή σεζόν ο ΠΑΟΚ; 
Ασφαλώς. Μόνο αν μείνει πιστός στο πλάνο «χτίσιμο της 
επόμενης μέρας». Δεν βοηθάει το γεγονός πως δεν το λέει 
κάποιος ξεκάθαρα, αλλά διαφορετικός τρόπος για να είναι 
πετυχημένη η σεζόν δεν υπάρχει.
Στο πρωτάθλημα, στόχος της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου 
είναι ένα καλό πλασάρισμα. Παραπάνω δεν μπορεί. Θα 
τερματίσει πιο πίσω από Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. 
Το Κύπελλο είναι μια διαφορετική ιστορία. Όλα είναι πιθανά.
Το ζόρι θα είναι να μείνουν ψύχραιμοι άπαντες στην 
ομάδα της Θεσσαλονίκης (διοίκηση, τεχνικός διευθυντής 
και προπονητής) στην υλοποίηση του πλάνου. Κοτάρσκι, 
Κουλιεράκης, Τσαούσης, Λύραντζης, Κωνσταντέλιας 
ωριμάζουν μέρα με τη μέρα και μακροπρόθεσμα θα 
αποτελέσουν παρακαταθήκη ισχυρής ομάδας. Αρκεί μη 
γίνει στραβή. Μην αποχωρήσει ο Λουτσέσκου για Ιταλία, 
για παράδειγμα…

AGENT GREEK
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OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΛΑΜΙΑ

ΤΟ ΕΙΠΑΝ! ΕΙΔΑΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ 
ΦΑΟΥΛ ΣΤΟ 2-0!

Με τον Κασναφέρη στην εξέδρα λόγω 
τιμωρίας, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει 
να... γκρινιάζει στους διαιτητές ήταν ο 
Συρογιάννης! Μάλιστα στο ημίχρονο, τα έβαλε με τον 
διαιτητή Μανούχο για δύο φάσεις που μόνο οι άνθρωποι της 
Λαμίας είδαν οτι έχουν αδικηθεί! Αρχικά ζήτησαν πέναλτι στο 
στιγμιαίο κράτημα του Γιακουμάκη από τον Παπασταθόπουλο 
και επιθετικό φάουλ (!) στον Αντέτζο στο γκολ του Μπακαμπού! 
Ο διεθνής ρέφερι προφανώς και δεν ασχολήθηκε με τα όσα 
άκουσε.στείλει για το πρώτο, δεν θα τον έστελνε ούτε για το 
δεύτερο. Balance!

ΙΩΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΜΑΖΕΨΤΕ ΤΟΝ!

Δεν είναι η πρώτη και προφανώς 
ούτε θα είναι η τελευταία, φορά 
που ο Αοσμαν φλερτάρει με 
την αποβολή. Το έκανε και στη 
Νίκαια, με τον Παπαπέτρου να 
έχει έναν σύντομο διάλογο με 
ανθρώπους των γηπεδούχων 
στο ημίχρονο.  Τελικά ο Δημήτρης 
Σπανός βλεποντας τον Γερμανο-Σύριο να 
κινδυνεύει να αποβληθεί, τον αντικατέστησε. Εξαλλος 
ο ποδοσφαιριστής, τα έβαλε και με τον προπονητή του, 
αλλά και με κάποιους οπαδούς της ομάδας του όσο 
κατευθυνόταν στα αποδυτήρια. Κάποιος να τον μαζέψει!

Οποτε υπάρχει δράση, είτε 
από την μια είτε από την άλλη 
πλευρά, υπάρχει και αντίδραση 
από την άλλη. Η Super League 
είχε την Τρίτη Δ.Σ. με το θέμα 
της επαγγελματικής διαιτησίας 
να είναι ψηλά στα θέματα της 
ημερησίας διάταξης.  Η Λίγκα 
θεωρεί δεδομένο οτι η διαιτησία 
θα φύγει από την ΕΠΟ!
Η ΕΠΟ από την πλευρά της 
δεν παρακολουθεί αμέτοχη 
τις εξελίξεις. Ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας, Τάκης 
Μπαλτάκος όπου βρεθει και όπου 
σταθεί, επαναλαμβάνει οτι η 
επαγγελματική διαιτησία θα γίνει, 
αλλά θα είναι στην ΕΠΟ!
Η τελευταία, από όσα μαθαίνει το 
«Κοράκι» που δεν πέφτει ποτέ 
έξω, κάτι ετοιμάζει. Σύντομα 
αναμένεται να κάνει την δική 
της κίνηση! Δεν αποκλειεται 
ίσως μετά την διακοπή του 
πρωταθλήματος να γίνει 
συνάντηση με τους διαιτητές, 
προφανώς και όχι όλους του 
πίνακα, για να γίνει μια σχετική 
ενημέρωση για τις επαφές που 
είχε η Ομοσπονδία με τις UEFA-
FIFA, αλλά και το πότε και πως 
θα «τρέξει» το συγκεκριμένο 
project. Πιθανότατα όταν θα 
φιξαριστεί η συνάντηση με 
τους ρέφερι, να είναι παρόντα 
και αρκετά μέλη της ΚΕΔ, με 
επικεφαλής τον αρχιδιαιτητή 
Μπένετ. Λίγη υπομονή γιατί το 
ρεπορτάζ είναι πολύ «φρέσκο». 
Στο επόμενο «Κοράκι» θα σας 
έχω νεότερα και περισσότερες 
λεπτομέρειες!

ΕΠΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ!
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
H πρώτη προπονητική νίκη του Ματίας Αλμέιδα αφότου ήρθε στα μέρη μας ήταν 
να απαρνηθεί τις ρίζες του 3-5-2. Το άλλαξε εγκαίρως. Η δεύτερη ήταν να 
«λοκάρει» παίκτες σε διαφορετικά… καλούπια που είχαμε συνηθίσει να τους 
βλέπουμε. Φερ’ ειπείν, ο Γκατσίνοβιτς του Παναθηναϊκού, αλλά και ο wing-
er Λιβάι Γκαρσία των δύο προηγούμενων ετών. Η μεγαλύτερη όμως τακτικά 
«νίκη» έχει ονοματεπώνυμο: Σέρχιο Αραούχο! Κάθισε, τα έβαλε κάτω με τον 
κόουτς, έβγαλε εκτός συζήτησης το «εγώ» του και αποτελεί τον απόλυτο all 
around παίκτη της Σούπερ Λιγκ: 4 τάκλιν, 9 κερδισμένες μονομαχίες και μόλις 
25 πάσες απέναντι στον ΠΑΟΚ.  

 ΜΑΤΙΑΣ, Ο «ΘΗΡΕΥΤΗΣ»  

Ούτε αυτή την εβδομάδα! Μολονότι το κοντέρ έγραψε 15 τελικές προσπάθειες. 
Ο Ιωνικός παραμένει χωρίς νίκη στην Σούπερ Λιγκ. Ο κόουτς Δημήτρης Σπανός, 
αν και έχει παραιτηθεί δις, παραμένει στην άκρη του πάγκου δίχως να λύνει το 
πρόβλημα. Οι προπονήσεις πλέον έχουν γίνει τόσο μονότονες. Περιορίζονται σε 
μεγάλο βαθμό στο οικογενειακό δίτερμα. Στερούνται plan B’. Στημένων φάσεων. 
Η μουρμούρα σε μόνιμη διάταξη. Το κεφάλαιο πέρυσι ονόματι Αοσμαν φέτος 
είναι «αγκάθι». Δεν ακούει από λόγια, δεν μπαίνει σε καλούπια και στην αλλαγή 
του με το Αγρίνιο έφυγε απευθείας για τα αποδυτήρια. 

 ΚΟΟΥΤΣ, «Χ»ΑΘΗΚΑΜΕ…  

Μπορεί ο μηχανισμός του build-up να αποτελεί μέρος της φετινής αγωνιστικής 
ταυτότητας του ΠΑΟΚ. Μπορεί με σλόγκαν την εν λόγω φιλοσοφία να άλλαξε 15 
πάσες για να σημειώσει το 1-2 στο «Καραϊσκάκης», αλλά με αντίπαλο την ΑΕΚ αυτή 
αποδείχθηκε αχίλλειος πτέρνα. Την ίδια στιγμή που μέσα στην εβδομάδα ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου είχε καταστήσει σαφές στους παίκτες του πως ο αντίπαλος πιέζει με 6 
παίκτες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Αξίωσε να «επενδύσουν» παραπάνω στις 
μεγάλες πάσες και να αποφύγουν τα ρίσκα, αλλά…  

 «ΠΝΙΓΗΚΕ» ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ! 

Θεωρητικά αποτελεί ποδοσφαιρική ευλογία. Πρακτικά, έχει αναγορευτεί σε 
προπονητικό σταυρόλεξο που οδηγεί σε εγκλωβισμό. Ξέρεις τι είναι να διαθέτεις 
Μανσίνι, Μανού Γκαρσία, Ιτούρμπε και Ματέο Γκαρσία και να μην μπορείς να 
σταυρώσεις μία νίκη με 3 εξ αυτών παρόντες στο γήπεδο; Το ίδιο έπαθε και με 
τον ΟΦΗ, ο Αλαν Πάρντιου βάζοντας τον Ισπανό σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον 
(σκόρερ), Γκρέι. Πλέον, η ευλογία τείνει να γίνει κατάρα για τον Αρη μια και η 

θεωρία απέχει από την πράξη!    

 ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΚΡΗ...
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Στις διορθωτικές κινήσεις του Ιανουαρίου που θα αλλάξουν άρ-
δην την αγωνιστική κατάσταση του Αρη φαίνεται ότι επικεντρώνε-
ται ο Θόδωρος Καρυπίδης και το επιτελείο του. Το μεγάλο στοί-
χημα παραμένει ο Αμπουμπακάρ Καμαρά και το restart στη δική 
του καριέρα, αλλά και η απόκτηση ενός αμυντικού χαφ που θα 
βελτιώσει σημαντικά την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά και τη 
συνοχή μεταξύ άμυνας – επίθεσης.

Την πρώτη κομβική απουσία στη σεζόν έχουν να διαχειριστούν στην ΑΕΚ. 
Ο Ντομαγκόι Βίντα υπέστη θλάση και θα απουσιάσει από τα τρία προσεχή 
παιχνίδια. Τη θέση του στην καρδιά της άμυνας αναμένεται να πάρει ο 
Γεράσιμος Μήτογλου, ενώ στην περίπτωση που δεν «κουμπώσει» από-
λυτα με τον Μουκουντί, δεν πρέπει να θεωρείται απίθανη η τοποθέτηση 
του Τζαβέλλα στα αριστερά του Καμερουνέζου σέντερ μπακ.

Mετά τον Αϊτόρ, οι Παλάσιος και Σπόραρ. Ο Αργεντινός κυνηγός έχει 
πάρει πλέον ξεκάθαρα τη σκυτάλη του συμπαίκτη του στο εκτελεστικό 
κομμάτι με τέσσερα γκολ, ενώ ακριβώς ίδια συγκομιδή, αλλά και δύο 
ασίστ μετράει ο Σλοβένος φορ. Νούμερα που ισοφαρίζουν τις επιδό-
σεις του Ισπανού πριν τραυματιστεί (8 γκολ και δύο τελικές πάσες) 
και που μαρτυρούν ότι ο φετινός Παναθηναϊκός αποτελεί 
μια «Λερναία Υδρα».

Μια εντελώς αλλαγμένη ενδεκάδα συγκριτικά με όσες έχουμε δει 
μέχρι τώρα θα παρουσιάσει ο Μίτσελ απέναντι στη Ναντ. Εξάλλου, με 
την υπόθεση – «Ευρώπη» να θεωρείται λήξασα και το ντέρμπι με τον 
Παναθηναϊκό να πλησιάζει, τα «βαριά» χαρτιά του ρόστερ αναμένε-
ται να ξεκουραστούν. Μάλιστα, παίκτες όπως οι Μπόουλερ, Ουί-Τζο 
(επιστρέφει στη Νότιγχαμ Φόρεστ) και Αμπουμπακάρ Καμαρά φαίνε-
ται ότι θα πάρουν μια τελευταία ευκαιρία στο ματς της Πέμπτης.

Το χειρότερο σενάριο για τον ΠΑΟΚ θα ήταν ένας σοβαρός τραυματι-
σμός του ποιοτικότερου παίκτη του σε τέτοιο σημείο στη σεζόν. Πράγ-
ματι, όπως διαβάσατε από το e-sportime, ο Κάλεντ Νάρεϊ θα λήψει για 
αρκετό διάστημα, καθώς υπέστη θλάση στον προσαγωγό. Εναν ύπουλο 
τραυματισμό με πιθανότητες υποτροπής, ο οποίος υποχρεώνει τους 
«ασπρόμαυρους» να στερηθούν τις υπηρεσίες του (τρεις αγώνες και 
μίνι προετοιμασία) μέχρι και την ολοκλήρωση του Μουντιάλ.



1
CHAMPIONS LEAGUE 19:45

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΣΕΛΤΙΚ OVER 3,5 1,90
Να εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο αλλά 
και να επιστρέψει στις νίκες έχει ως στόχο η 
«βασίλισσα». Ο αντίπαλος ιδανικός, καθώς η 

Σέλτικ παρουσιάστηκε κατώτερη των προσδοκιών 
και δίκαια τερμάτισε στη τελευταία θέση.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΜΑΧΕΣ 
ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ 

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
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2
CHAMPIONS LEAGUE 19:45

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΛΕΙΨΙΑ OVER 4 ΚΑΡΤΕΣ 1,80
Θα πέσουν κορμιά στη Βαρσοβία ανάμεσα σε 

Σαχτάρ και Λειψία. Οι Ουκρανοί προκρίνονται 
μόνο με νίκη και θα τα δώσουν όλα. Απο την άλλη 

οι Γερμανοί ελπίζουν ακόμα και σε κατάκτηση 
της πρώτης θέσης αλλά ευνοούνται από δύο 

αποτελέσματα.

ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ G/G 1,70
Εκτός Ευρώπης κινδυνεύει να μείνει η Γιουβέντους, 
η οποία πέρα από δική της νίκη χρειάζεται και τη... 

συνδρομή της Μπενφίκα κόντρα στη Μακάμπι. 
Το ματς με την Παρί φαντάζει βουνό, καθώς η 

«μεγάλη κυρία» θα παραταχθεί με παρά πολλές 
απουσίες

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ

4
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2 1,66
Σε τρομερή κατάσταση η Μπενφίκα με 

συνεχόμενες επιτυχίες εντός και εκτός συνόρων.
Για την πρώτη θέση θα παίξει σήμερα 

περιμένοντας βέβαια και απώλειες της Παρί. Το 
θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσει στην Ευρώπη 

θα κυνηγήσει η ισραηλινή ομάδα.

 ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΜΠΕΝΦΙΚΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ- ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 
OVER 2,5 1,66

Αδιάφορη αναμέτρηση στη Δανία με τις δύο ομάδες 
να παίζουν μόνο για το γόητρο. Χωρίς νίκη στον 
όμιλο οι γηπεδούχοι θα τα δώσουν όλα για να 

φύγουν με ψηλά το κεφάλι από την διοργάνωση.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΤΣΕΛΣΙ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ G/G 1,95 2 9,00
Με αρκετές αλλαγές θα παραταχθούν οι «μπλε» 
στο σημερινό παιχνίδι αφού έχουν εξασφαλίσει 

την πρώτη θέση. Απο την άλλη οι Κροάτες 
παίζουν για την ευρωπαϊκη τους ύπαρξη και είναι 
υποχρεωμένοι να διεκδικήσουν τις οποίες ελπίδες 

έχουν.

 ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΧΕΙ ΓΚΟΛ ΑΛΛΑ ΚΑΙ FUN BET
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου έχουν δηλώσει συμμε-
τοχή 117 άνδρες και 52 γυναίκες. Στις γυναίκες θα απουσιάζει η 
περσινή νικήτρια Γκλόρια Πριβιλέτζιο και είναι ανοιχτός αγώνας 

για τη νίκη. Ξεχωρίζουν η Κατερίνα Ασημακοπούλου και επι-
στρέφει στο αγώνισμα για πρώτη φορά η Ράνια Ρεμπούλη.

Σε άλλη μια μεταγραφή προχώρησε το τμήμα στίβου του Παναθηναϊ-
κού, που έχει δυναμώσει τα δύο τελευταία χρόνια. Από τη νέα σε-
ζόν θα αγωνίζεται με τα «πράσινα» ο Δημήτρης Λεβαντίνος που 
τις δύο τελευταίες σεζόν ήταν 2ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
στα 400μ. εμπόδια. 
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Δυνατές συμμετοχές θα έχουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαρα-
θωνίου που θα γίνει παράλληλα με τον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο 
της Αθήνας στις 13 Νοεμβρίου. Έγιναν γνωστές οι συμμετοχές 
και στους άνδρες ξεχωρίζει του νικητή τις τέσσερις τελευταί-
ες φορές, Κώστα Γκελαούζου και του 
Παναγιώτη Καραΐσκου.

Ο Άλισον ντος Σάντος ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν έχο-
ντας δύο βασικούς στόχους το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη, 

όπου θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του στα 400μ. εμπόδια και τους 
Παναμερικανικούς Αγώνες στη Χιλή. Ο Βραζιλιάνος μέσω του 

προπονητή του άφησε ανοιχτό και την επίτευξη παγκοσμίου ρεκόρ!

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική της δραστηριότητα συνεχίζει ακάθε-

κτη η Α.Ε. Χαλανδρίου με φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα 

απαιτητική σεζόν που περιμένει την φιλόδοξη ομάδα των 

βορείων προαστίων στο δύσκολο πρωτάθλημα του δευ-

τέρου ομίλου της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Οι ιθύνοντες των 

«πρασίνων» φροντίζουν να προσθέσουν τις τελευταίες 

τους πινελιές όσον αφορά την ενίσχυση του υπάρχοντος 

ρόστερ, τόσο με ποιοτικούς όσο και με ιδιαίτερα εξελί-

ξιμους ποδοσφαιριστές. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η δι-

οίκηση της Α. Χαλανδρίου ανακοίνωσε την ένταξη του 

19χρονου ταλαντούχου μέσου Διονύση Πάζα, που προ-

έρχεται από τις υποδομές του Ατρομήτου Αθηνών και τον 

συνοδεύουν εξαιρετικές συστάσεις. Αναλυτικά η ανακοί-

νωση: «Την απόκτηση του Διονύση Πάζα ανακοινώνει η 

ΑΕ Χαλανδρίου. Ο γεννηθείς το 2003 ταλαντούχος μέσος 

έχει να επιδείξει σημαντική εμπειρία στα πρωταθλήμα-

τα Super League Κ15-17 & 19 με την ΠΑΕ Ατρόμητος κι 

αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την μεσαία γραμμή 

της ΑΕ Χαλανδρίου. Ευχόμαστε στον Διονύση καλό πρω-

τάθλημα με την ομάδα μας. Διονύση καλώς ήρθες στην 

οικογένειά μας».

ΠΟΨ
Σε ισοπαλία χωρίς γκολ στην έδρα του ιδιαίτερα ανταγω-

νιστικού Θριάμβου Χαϊδαρίου αρκέστηκε ο ισχυρός ΠΟΨ 

χάνοντας την ευκαιρία να ζευγαρώσει τις νίκες του στον 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τέταρτο όμιλο της Β’ Κατηγορίας 

ΕΠΣΑ μετά τον θρίαμβο της προηγούμενης αγωνιστικής επί 

του Καματερού με 2-1. Με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, 

ωστόσο, το συγκρότημα του Παναγιώτη Γκίκα διεύρυνε το 

αήττητο εάν ληφθεί υπόψη και η εκτός έδρας ισοπαλία 

1-1 στην έδρα της Πεύκης στη πρεμιέρα του πρωταθλή-

ματος. Γεγονός που έφερε τους «πράσινους» να έχουν 

απολογισμό ήδη πέντε πόντων και να ισοβαθμούν στην 

τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με τον προηγούμε-

νο αντίπαλό τους και να ατενίζουν το μέλλον με αισιο-

δοξία. Η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στο επερχόμε-

νο γειτονικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα Χαλανδρίου. Με 

τον διοικητικό ηγέτη Γιάννη Πετρίδη να δίνει το δικό του 

στίγμα μιλώντας στη στήλη και λέγοντας τα εξής: «Δώ-

σαμε ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι στην έδρα του Θριάμ-

βου Χαϊδαρίου, με τον οποίο μείναμε στο 0-0. Αν και δεν 

πιάσαμε στάνταρ απόδοσης προηγούμενων αναμετρήσε-

ων, εντούτοις εάν μία ομάδα εδικαιούτο της νίκης, ήταν 

η ομάδα μας, αφού δημιουργήσαμε και χάσαμε τουλάχι-

στον τέσσερις κλασικές ευκαιρίες για γκολ, Πλέον συ-

νεχίζουμε την σκληρή δουλειά και η προσοχή μας επι-

κεντρώνεται στο επερχόμενο παιχνίδι με το αδελφικό 

σωματείο , τον Απόλλωνα Χαλανδρίου. Ένα ματς γιορτή 

για τη περιοχή μας.»

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ 
ΔΙΟΝΥΣΗ ΠΑΖΑ 
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ 
ΤΗΣ ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ανακοίνωσε 
Παναγιώτη Φέκα  

Την μεταγραφική της 
εξόρμηση σε όλα τα επί-
πεδα συνεχίζει ακάθεκτη 
η Ελπίδα Αγίων Αναργύ-
ρων με φόντο την ερχό-
μενη απαιτητική σεζόν. Οι 
ιθύνοντες του φιλόδοξου 
σωματείου των δυτικών 
προαστίων είναι σε διαρ-
κή εγρήγορση και φρο-
ντίζουν αν ενισχύουν το 
υπάρχον ρόστερ με ποι-
οτικούς ποδοσφαιριστές, 
ευελπιστώντας στην όσο 
το δυνατόν πιο αξιόλο-
γη πορεία Κάτω από αυτό 
το πρίσμα, την απόκτηση 
του έμπειρου επιθετικού 
Παναγιώτη Φέκα ανα-
κοίνωσε η Ελπίδα Αγίων 
Αναργύρων. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση: «Η Ελ-
πίδα Αγίων Αναργύρων, 
βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώνει 
την έναρξη της συνεργα-
σίας της με τον Παναγιώ-
τη Φέκα. Ο Παναγιώτης 
είναι 33 χρόνων, αγω-
νίζεται σε όλες τις θέ-
σεις της επίθεσης και 
έρχεται να δώσει πολύ 
σημαντικές λύσεις με 
την εμπειρία του και τις 
πλούσιες παραστάσεις 
που έχει. Χαρακτηριστι-
κά, έχει αγωνιστεί σε ΑΟ 
Αγίου Δημητρίου Αρτας 
(Α’ ΕΠΣ Άρτας, Δ’ Εθνική), 
Αετό Διασέλλου (Δ’ Εθνι-
κή), Αχιλλέα Κάτω Αχαρ-
νών, Άτταλο Νέας Φι-
λαδέλφειας, Αθηναϊκό, 
Πρωτέα Παλαιάς Φώκαι-
ας, Γκυζιακό και Απόλ-
λων Αθηνών – Δάφνη. 
Η διοίκηση της Ελπίδας 
Αγίων Αναργύρων κα-
λωσορίζει τον Παναγιώ-
τη Φέκα και του εύχεται 
πάνω απ΄ όλα υγεία και 
να επιτευχθούν όλοι οι 
ομαδικοί και προσωπικοί 
του στόχοι!»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που 
λαμβάνουν χώρα σε όλα τα μέ-
τωπα στον Ηφαιστο Περιστερίου. 
Μετά την οριστικοποίηση της αλ-
λαγής διοικητικής σκυτάλης από 
τον Κώστα Αλαφούζο, αλλά και 
την έλευση του Γαληνού Νικολαϊ-
δη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας 
αντί του Σάκη Σάσσαλου, οι ιθύ-
νοντες του φιλόδοξου σωματείου 
των δυτικών προαστίων έσπευσαν 
να προβούν σε αστραπιαίες ενέρ-
γειες που αφορούν την ουσιαστική 
ενίσχυση του υπάρχοντος έμψυ-
χου δυναμικού. Μετά από συντο-
νισμένες ενέργειες την απόκτηση 
πέντε ποδοσφαιριστών ανακοίνω-
σε ο Ηφαιστος Περιστερίου, ενι-
σχύοντας σε σημαντικό βαθμό το 
ρόστερ της ομάδας ενόψει της συ-
νέχειας του πρωταθλήματος. Ετσι, 
υπό τις οδηγίες του κόουτς Γαλη-
νού Νικολαΐδη θα αγωνιστούν οι 
εξής: Ο έμπειρος μέσος Χρήστος 
Παλαιοπάνος που έχει αγωνιστεί 
σε Ερμιονίδα, Αμβρυσσέα Διστό-
μου, ΑΕ Μυκόνου, ΑΕ Καρίτσας και 
Ναυπακτιακό Αστέρα. Ο μεσοεπι-
θετικός Νίκος Στάμος, που αγωνι-
ζόταν στον Αχαρναϊκό και έχει παί-
ξει επίσης σε Πανιώνιο, Τρίκαλα, 
Καβάλα, Αγιο Δημήτριο, Νίκη Βό-
λου, Ναυπακτιακό Αστέρα, Παννα-
ξιακό, Φωστήρα, Άτταλο, Ασπρό-
πυργο και Εθνικό. Ο κεντρικός 
αμυντικός Κωνσταντίνος Καρδάμης 
που έπαιζε στον Αγιο Ιερόθεο και 
έχει αγωνιστεί επίσης σε Κερατσί-
νι, Αρη Πετρούπολης και Ηρακλή 
Ελευσίνας. Ο κεντρικός αμυντικός 
Αλέξανδρος Βασιλάκης, που έχει 
παίξει σε ΓΣ Αργυρούπολης, Ατρό-
μητο Αθηνών, Προοδευτική, Αίαντα 
Σαλαμίνας, Άρη Αρχαγγέλου κα-
θώς και σε ομάδες της Γερμανί-
ας. Ο ακραίος επιθετικός Κώστας 
Βιλανάκης που έχει αγωνιστεί σε 
ομάδες της Λάρισας.

Πεντάδα 
σπουδαίων 
μεταγραφών 

Αίσθηση με Αντώνη 
Αλεξανδρόπουλο
Αποφασισμένοι να θέσουν πολύ γερές βάσεις και 
παράλληλα να δημιουργήσουν ένα αρκετά ανταγω-
νιστικό σύνολο παρουσιάζονται στον Χολαργό. Στην 
ομάδα των βορείων προαστίων έχουν ως ξεκάθα-
ρη επιδίωξη να χτίσουν ένα σύνολο το οποίο θα φα-
ντάζει ικανό να διεκδικήσει με αξιώσεις μία πρω-
ταγωνιστική πορεία στο επερχόμενο πρωτάθλημα 
του τρίτου ιδιαίτερα απαιτητικού ομίλου της Α’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ Μετά το σπουδαίο «διπλό στα Μελίσ-
σια, με το οποίο ο Χολαργός αναρριχήθηκε στην τρί-
τη θέση του βαθμολογικού πίνακα, η διοίκηση του 
σωματείου ανακοίνωσε την απόκτηση ποδοσφαιρι-
στή που την περσινή χρονιά γεύτηκε τη χαρά του τίτ-
λου ως πρωταθλητής στον 7ο όμιλο της Γ' Εθνικής. 
Η ομάδα απ' τα βόρεια προάστια ήρθε σε συμφω-
νία με τον Αντώνη Αλεξανδρόπουλο. Πρόκειται για 
21χρονο κεντρικό αμυντικό που έρχεται να προστε-
θεί στο ήδη ποιοτικό ρόστερ των κυανόλευκων. Με-
ταξύ άλλων έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του και 
στον Παναυπλιακό κάτι που σημαίνει ότι έχει εμπει-
ρίες από ανώτερες κατηγορίες.
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ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

HΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
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XOΛΑΡΓΟΣ 

Το νέο απόκτημα της ΑΕ Χαλανδρίου



ΣΗΜΕΙΟ 
ΜΗΔΕΝ

Ποτέ άλλοτε μερικές «ασπιρίνες» δεν προκαλούσαν 
τόσο πόνο. Οχι, δεν διαβάζετε εισαγωγή στη 
φαρμακευτική, αλλά ένα ποδοσφαιρικό συμπέρασμα 
που σχετίζεται άμεσα με την επίδραση που έχει η 
Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Ατλέτικο Μαδρίτης. 
Εδώ και δώδεκα χρόνια, οι «κολτσονέρος» είχαν 
γίνει ο κρυπτονίτης πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών 
ομάδων (Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Μπάγερν Μονάχου, 
Ιντερ), αλλά πλέον μάθαμε και τον αντίστοιχο 
για εκείνους. Οι Γερμανοί υποχρέωσαν τους 
Μαδριλένους σε αποκλεισμό – σοκ από τις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις στην ισοβαθμία, κάτι που 
είχαν ξανακάνει και τη σεζόν 2010-2011 στο Europa 
League. Αυτές ήταν και οι μοναδικές φορές κατά τις 
οποίες η «Ατλέτι» του «Τσόλο» αποκλείστηκε από 
φάση ομίλων.
Η νεανική Μπριζ, η κυνική Πόρτο και η μαχητική 
Λεβερκούζεν κατέδειξαν για μια ακόμα φορά την 
ανάγκη ποδοσφαιρικής ανανέωσης στο ισπανικό 
κλαμπ. Οτι πλέον το μηδέν στην άμυνα και το... μισό 
στην επίθεση και μάλιστα στις καθυστερήσεις δεν 
αρκούν. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτούνται 
αρκετά μεγαλύτερα διαστήματα κυριαρχίας για να 
επικρατήσει κανείς.
Η Ατλέτικο Μαδρίτης έπλεε αντίθετο στο ρεύμα που 
επιτάσσει ο ορθολογισμός του αθλήματος και δεν 
το πλήρωσε. Από τους περσινούς προημιτελικούς 
με τη Μάντσεστερ Σίτι και μετά όμως, ο ίδιος ο θεός 
του ποδοσφαίρου τιμωρεί τον Ντιέγκο Σιμεόνε και 
το δημιούργημά του. 
Ουδείς μπορεί να ψέξει τον Αργεντινό, ο οποίος 
πήρε την τριτοτέταρτη δύναμη στη LaLiga το 2010 και 
εν έτει 2022 την έχει μεταμορφώσει σε μια άκρως 
υπολογίσιμη δύναμη εντός και εκτός ισπανικών 
τειχών.
Το πλήρωμα του χρόνου όμως ήρθε. Οπως κάθε 
λαμπρή εποχή, ίσως κι αυτή του Σιμεόνε να έφτασε 
στο τέλος της. Ενα τέλος που ήρθε πολύ αργότερα 
από το αναμενόμενο, αλλά και ένα σημείο μηδέν 
που σηματοδοτεί μια πιθανή νέα αρχή. Τόσο για τον 
ταλαντούχο προπονητή, όσο και για την Ατλέτικο. Για 
το καλό και των δύο. 

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

 γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


