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AGENT GREEK

ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ
Η στήλη από την αρχή είχε τονίσει πως ο Πάολο Φερνάντες δεν έρχεται στην ΑΕΚ 
για να βλέπει τα ματς από τον πάγκο ή την εξέδρα. Ο Αλμέιδα έχει κάνει εκτενές 
σκάουτινγκ με τα πεπραγμένα του τόσο πέρυσι όσο και στο φετινό πρώτο διάστημα 
της σεζόν. Με τους τραυματισμούς που βγήκαν στην πορεία και ειδικά του Ελίασον, 
ο Ισπανός πρώην άσος του Βόλου θα μπει στα βαθιά από την αρχή συν του ότι δεν 
μπορεί να παίξει στα δύο πρώτα παιχνίδια του δεύτερου γύρου που θα γίνουν το 
τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου (με Λαμία και Βόλο).
Θα μπορεί να παίξει όμως από την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου στα Γιάννενα. 
Αυτό που θα έλεγε η στήλη επίσης θα ήταν και λίγο ψυχραιμία με τον Φερνάντες.
Είναι εξαιρετικός παίκτης, έχει δείξει φοβερά στοιχεία αλλά δεν είναι λίγα τα 
παραδείγματα παικτών που όταν φόρεσαν βαριές φανέλες δεν τα κατάφεραν το 
ίδιο περίφημα.
Ο Αλμέιδα, λοιπόν, κρατά χαμηλό προφίλ και αυτό που θέλει είναι ο Φερνάντες 
να κουμπώσει γρήγορα με τα συστήματά του.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΜΠΑΚ
Με τη μεταγραφή του Ροντινέι ο Ολυμπιακός φαίνεται να βάζει σε 
καλές βάσεις την ενίσχυσή του στο δεξιό άκρο της άμυνας. Ωραία. 
Με το αριστερό που έχει σηκώσει και τόση κουβέντα τι γίνεται;
Ο Μαρσέλο σήκωσε μπόλικη σκόνη το καλοκαίρι και η μεταγραφή 
του έκανε όλο τον κόσμο να ασχοληθεί.
Μαζί με του Χάμες ήταν σίγουρα αυτές που ακούστηκαν πάρα πολύ 
αν εξαιρέσει κανείς τα Top5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Αγγλία, 
Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία).
Μέσα σε 6 μήνες, ωστόσο, ο Βραζιλιάνος παντοτινός legend της 
εθνικής Βραζιλίας και της Ρεάλ Μαδρίτης κινδυνεύει να γίνει ένα 
από τα μεγαλύτερα flop στην Ελληνική μεταγραφική ιστορία.
Η παρουσία του στη μίνι προετοιμασία στην Ισπανία μοιάζει σαν την 
τελευταία ευκαιρία που και αυτή δίνεται επειδή έχει σηκώσει τόση 
μεγάλη συζήτηση η αγωνιστική του παρουσία στα λίγα λεπτά που 
έπαιξε έως τώρα στη σεζόν. Σα να προσπαθεί να σώσει ο Ολυμπιακός 
ένα πρότζεκτ που φαίνεται να μη σώζεται.
Ο Ρέαμπτσιουκ παίζει ασταμάτητα, φιλότιμος αλλά χωρίς να φταίει 
πέφτει όλη η κριτική πάνω του. Δεν είπε κανείς πως είναι ο Ρομπέρτο 
Κάρλος, παλεύει ο άνθρωπος. Ο Ολυμπιακός λοιπόν καλώς καλύπτει 
το κενό στο δεξιό άκρο της άμυνας, αλλά ακόμα μεγαλύτερο είναι 
το ζήτημα στα αριστερά. Εκεί υπάρχει και ο Λάιντνερ αλλά ο Μίτσελ 
μάλλον δεν τον πιστεύει καθόλου.
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ΕΞΕΛΙΞΗ
Εκπληκτική η είδηση που βγήκε από τη Γερμανία. Ο αθλητικός διευθυντής 
της Στουτγάρδης Σβεν Μίσλιντατ θα αποχωρήσει από το πόστο του μια και οι 
δύο πλευρές δεν τα βρίσκουν αλλά το ακόμα πιο σημαντικό είναι για ποιο 
κλαμπ φαίνεται να είναι υποψήφιος.
Για τη Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα. Και γιατί πρέπει να νοιάζει την Ελλάδα που 
θα πάει ο Μίσλιντατ; Μα επειδή ο εν λόγω κύριος είναι μεγάλος θαυμαστής 
και του Ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και των νεαρών Ελλήνων παικτών.
Αυτός είναι που πήγε τον Μαυροπάνο στην Άρσεναλ όταν ήταν στο Λονδίνο, 
αυτός είναι που έκανε το παν για να τον αποκτήσει στην Στουτγάρδη αλλά και 
εκείνος που έφερε στη Γερμανία από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Βέβαια, ο Περέα 
δεν τα πάει και πολύ καλά με 10 ματς, 8 στην Μπουντεσλίγκα αλλά όλα ως 
αναπληρωματικός.
Ο Μίσλιντατ έχει συνεργαστεί με τον Κλοπ στην Ντόρτμουντ και στη Γερμανία 
σοβαρά ΜΜΕ τον βλέπουν ως τοπ υποψήφιο.

AGENT GREEK

ΓΚΟΛ ΔΕΝ
Αφού στον Παναθηναϊκό δεν κουνιέται φύλλο 
μεταγραφικά και η στόχευση είναι χαφ αλλά και εξτρέμ 
ακόμα περισσότερο, αυτό που έχει τονιστεί είναι πως θα 
πρέπει να αποκτηθεί ένας παίκτης που θα έχει το γκολ.
Να μην είναι δηλαδή σαν τον Ματέους Βιτάλ, που ήταν 
καλός με την μπάλα στα πόδια, είχε το 1 εναντίον 1 αλλά 
δεν μπορούσε να βγάλει γκολ.
Χαρακτηριστικό πως στα 40 ματς που έκανε με τον 
Παναθηναϊκό σκόραρε μόλις 3 γκολ.
Ο 24χρονος winger επέστρεψε στην Κορίνθιανς και 
αφού χρειάστηκε κάποιο χρόνο προσαρμογής (το 
πρωτάθλημα είχε φτάσει μάλιστα στην 14η αγωνιστική), 
έμεινε 8 ματς out αλλά από την 23η έως και το τέλος 
(38η) έπαιξε και στα 16 ματς (τα περισσότερα ως 
αλλαγή).
Η Κορίνθιανς το πάλεψε, ήταν 4η στο Brasileiro (που 
κατέκτησε η Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα) ενώ έφτασε 
και στον τελικό Κυπέλλου Βραζιλίας. Αλλά έχασε στα 
πέναλτι από την Φλαμένγκο του Ροντινέι (που πήρε και 
το Λιμπερταδόρες). Έκανε 4 ματς και εκεί. Το σύνολο 
20. Γκολ, μηδέν.
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Στην τελική ευθεία έχει μπει η υπόθεση του Βλάντιμιρ Νταρίντα. 
Αυτό που απέμενε για τον Τσέχο χαφ ήταν το να μείνει ελεύθε-
ρος από τη Χέρτα. Όλα δείχνουν πως το ύψος της αποζημίωσης 
συμφωνήθηκε και σύντομα θα λυθεί το συμβόλαιο του 32χρονου 
ώστε να πάρει στη συνέχεια τον δρόμο προς τη Θεσσαλονίκη.

Ανησυχία υπάρχει στις τάξεις της ΑΕΚ με τον τραυματισμό του Μοχα-
μάντι. Το Ιράν αποκλείστηκε από το Μουντιάλ 2022, αλλά ο αριστερός 
μπακ χτύπησε στο τελευταίο ματς με τις ΗΠΑ. Οι πρώτες εκτιμήσεις 
κάνουν λόγο για τράβηγμα. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις όταν πάει στην 
Αθήνα και τότε θα διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού 
του.

Το πρώτο του φιλικό σε αυτή τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο δί-
νει σήμερα ο Παναθηναϊκός στην Κύπρο. Αντιμετωπίζει στις 12:00 τη 
Χαποέλ Μπερ Σεβά στο Δημοτικό Στάδιο Πέγειας. Οι «πράσινοι» θα 
παίξουν ακόμα με Πάφο και Νέα Σαλαμίνα. Η τελευταία ενημέρωσε 
πως θα τιμήσει και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την προσφορά του στο κυ-
πριακό ποδόσφαιρο.

Οριστική είναι η συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ροντινέι. Ο Βραζι-
λιάνος έχει υπογράψει για 2,5 χρόνια, όπως αναφέρουν στην πατρί-
δα του, και μέσα στον Δεκέμβριο θα μπει στο αεροπλάνο με προορι-
σμό την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ένα κρυολόγημα κράτησε εκτός 
προπόνησης τον Χάμες χθες, ενώ διάστρεμμα υπέστη ο Μπα.

Ένα τετ α τετ είχαν πριν την έναρξη της χθεσινής προπόνησης οι Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου και Ζοσέ Μπότο. Μπόρεσαν έτσι να συζητήσουν το 
πώς κυλάει η χειμερινή προετοιμασία. Στο γήπεδο εμφανίστηκε ο 
Λύρατζης, ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. 
Ενοχλήσεις αισθάνεται ο Νάσμπεργκ, ενώ ο Μπίσεσβαρ το απόγευμα 
έβγαλε το ατομικό πρόγραμμα.
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ΤΥΝΗΣΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗ ΜΕΣΗ
Έκανε κατάθεση ψυχής η Τυνησία, νίκησε με 1-0 την πρωταθλήτρια κόσμου 
Γαλλία, αλλά αυτό δεν αρκούσε. Αποχαιρέτησε, πάντως, με το κεφάλι ψηλά 
το Μουντιάλ 2022. Οι Γάλλοι των πολλών αλλαγών δεν έπαθαν και τίποτα. Ως 
πρώτοι πέρασαν από τον όμιλό τους και το χαστούκι που δέχτηκαν, ίσως να 
τους πεισμώσει. Το ήθελαν περισσότερο το ματς οι Τυνήσιοι, ήταν πιο απειλη-
τικοί και στο 53’ με προσωπική ενέργεια του Καζρί άνοιξαν το σκορ. Στη συνέ-
χεια ο Ντεσάμπ έβαλε ό,τι καλύτερο είχε από τον πάγκο του, η Γαλλία έκανε 
φάσεις και ένα γκολ που ακυρώθηκε στο 90’+8 του Γκριεζμάν.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΔΑΝΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΑ «ΚΑΓΚΟΥΡΟ»
Για δεύτερη φορά στην ιστορία της η Αυστραλία πέρασε στους «16» ενός Μουντιάλ. 
Με γκολ του Λέκι στο 60’ νίκησε 1-0 τη Δανία και πήρε έτσι το εισιτήριο για την επό-
μενη φάση αφήνοντας εκτός τη Δανία. Η τελευταία ήταν ανώτερη στο πρώτο ημίχρο-
νο. Είχε μία φλύαρη κατοχή, αλλά τίποτα περισσότερο. Καλύτερη ευκαιρία της το σουτ 
του Γένσεν στο 11’. Στο δεύτερο ημίχρονο η Αυστραλία συνέχισε να έχει παθητικό 
ρόλο, αλλά σε μία κόντρα στο 60’ βρήκε το γκολ με τον Λέκι. Οι Δανοί έπαιξαν τα ρέ-
στα τους στη συνέχεια, πίεσαν πολύ, αλλά γκολ δεν έβαλαν.

ΠΟΛΩΝΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

ΜΠΑΛΑΡΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΑ
Την καλύτερή της εμφάνιση στο Μουντιάλ του Κατάρ πραγματοποίησε η 
Αργεντινή. Υπέταξε με 2-0 την Πολωνία, θα μπορούσε να της έχει βάλει 
και περισσότερα γκολ και έστειλε μήνυμα εν όψει της συνέχειας. Το κυ-
ριότερο είναι πως πέρασε ως πρώτη από τον όμιλο και πάει στο εύκολο 
ταμπλό. Επόμενος αντίπαλος για εκείνη η Αυστραλία. ΜακΆλιστερ στο 46’ 
και Άλβαρες στο 67’ σημείωσαν τα δύο γκολ για την Αργεντινη, η οποία 
είχε και χαμένο πέναλτι στο 39’ με τον Μέσι. Η «αλμπισελέστε» είχε και 
σημαντικές ευκαιρίες στο φινάλε για να γράψει το κοντέρ παραπάνω.

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ - ΜΕΞΙΚΟ

ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΠΙΚΡΟ ΦΙΝΑΛΕ
Το πάλεψε πολύ. Έως έναν βαθμό είχε και τη βοήθεια της Αργεντινής. Έφτασε να παίζει την 
πρόκρισή του στις... κάρτες! Τελικά το Μεξικό νίκησε μόνο με 2-1 τη Σαουδική Αραβία και απο-
χαιρέτησε. Είχε ευκαιρίες από νωρίς με τον Πινέδα, έκανε το 1-0 με τον Μαρτίν και στο 52’ 
έγινε το 2-0 με τρομερό απευθείας φάουλ του Τσάβες. Λίγο μετά έγινε και το 2-0 της Αργε-
ντινής και η πρόκριση ανάμεσα σε Μεξικό και Πολωνία θα κρινόταν στις κάρτες! Οι Μεξικανοί 
έχασαν μεγάλες ευκαιρίες, ακυρώθηκε γκολ τους και στο 90’+5 μπήκε η ταφόπλακα στις ελ-
πίδες τους με το γκολ του Αλ Νταουσαρί.
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1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00

ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ
2 2,10

Το τρομερό Μαρόκο ζει το όνειρο του καθώς βρίσκεται μια 
ανάσα απο την πρόκριση. Οι Αφρικανοί κρατάνε την τύχη 

στα χέρια τους καθώς χρειάζονται μόλις έναν βαθμό για να 
περάσουν στην επόμενη φάση. Για το γόητρο παίζει ο Καναδάς 

που αποκλείστηκε πληρώνοντας την απειρία του.

Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΜΕ 
ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
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2
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
2 DNB 1,83

Το πράγμα ζόρισε στο Βέλγιο ενώ και το κλίμα δεν είναι 
καθόλου καλό. Η ομάδα του Μαρτίνεθ κατώτερη των 

προσδοκιών ηττήθηκε δίκαια από το Μαρόκο. Με ψυχή η 
Κροατία γύρισε το ματς με τον Καναδά και έγινε αφεντικό στον 

όμιλο.

ΟΙ ΒΕΛΓΟΙ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00

ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ
2/3 GOAL 2,00

Η Ιαπωνία πέταξε στα σκουπίδια τη μεγάλη νίκη της πρεμιέρας 
με την πρόκρισης πλέον να ζορίζει. Πολλά βέβαια θα 

εξαρτηθούν και από το αποτέλεσμα της Γερμανίας.
Οι Ισπανοί παίζουν για δύο αποτελέσματα και με σαφώς 

λιγότερο άγχος.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ

4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
OVER 3,5 1,80

G/G 2,20
Τα πάντσερ ισοφάρισαν στο τέλος τους Ισπανούς και 

πήραν παράταση ζωής στο Κατάρ. Η νίκη σήμερα αποτελεί 
μονόδρομο αλλά δεν δίνει σίγουρα την πρόκριση. Οι 

Γερμανοί ίσως χρειαστούν και πολλά γκολ για αυτό και θα 
επιτεθούν από το πρώτο λεπτό. Η Κόστα Ρίκα δήλωσε παρών 

και θα τα δώσει όλα τώρα για το θαύμα της πρόκρισης.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:45
ΠΑΡΤΙΖΑΝ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ 

OVER 163,5 1,75
Την επιστροφή στα ροζ φύλλα θα ψάξουν αμφότερες σε ένα 
ματς χωρίς ξεκάθαρο φαβορί στο Βελιγράδι. Οι δύο ομάδες 
έρχονται από σερί ηττών και καλούνται άμεσα να αλλάξουν 

αγωνιστικό πρόσωπο.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ OVER
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΚΥΠΡΟΣ 19:00

ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
1 -1,0 1,90

Το πράγμα ζόρισε στην Ομόνοια με τους πράσινους να έρχονται 
από την βαριά ήττα στο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ. Το κύπελλο 

φαντάζει βάλσαμο στη φετινή χρονιά και μόνο από εκεί μπορεί 
να έρθει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Την έκπληξη θα ψάξει στο 

ΓΣΠ η φιλόδοξη Καρμιώτισσα.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε ρότα επιτυχιών εξακολουθεί να πορεύεται ο Άρης Καλαμακίου, 
χάρη στην σπουδαία του νίκη επί της Ελπίδας Αγίων Αναργύρων με 
2-0. Ένα τρίποντο, το οποίο επέτρεψε στην νεοφώτιστη και ιδιαίτερα 
ενθουσιώδη ομάδα των νοτίων προαστίων να αναρριχηθεί στην τρίτη 
θέση του απαιτητικού τρίτου ομίλου της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ με 10 πό-
ντους και πλέον να ατενίζει το μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδο-
ξία και πίστη στις δυνατότητές της. Με τον τεχνικό Μιχάλη Λυκερίδη 
μέσω των δηλώσεών του στο «Αθλητικό Πνεύμα» να στέκεται στην 

αξία της συγκεκριμένης επιτυχίας και παράλληλα να δίνει το έναυ-
σμα για την απαιτητική συνέχεια που περιμένει την ομάδα του: «Πή-
ραμε μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι σ’ ένα πολύ αξιόλογο αντί-
παλο, την οποία χρειαζόμασταν. Θεωρώ ότι φτάσαμε απόλυτα δίκαια 
στο τρίποντο αφού οι παίκτες μου πραγματοποίησαν εξαιρετική εμ-
φάνιση . Θέλαμε πολύ τους τρεις βαθμούς, τόσο για την ψυχολογία 
μας, αλλά κυρίως διότι ακολουθεί ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμ-
μα με συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια , αρχής γενομένης από αυτό 
κόντρα στον πρωτοπόρο Ηλυσιακό. Θα προεοτιμαστούμε κατάλληλα, 
ώστε να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο».

ΤΑΤΑΥΛΑ
 Στον δρόμο των επιτυχιών επανήλθαν δριμύτερα τα Ταταύλα επικρα-
τώντας με 2-1 του ισχυρού Πλάτωνα, αναδεικνύοντας ένα μέρος των 
σπουδαίων τους φετινών δυνατοτήτων. Σε μία αναμέτρηση, η οποία 
εκ προοιμίου συγκέντρωνε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας κυρίως 
λόγω της δυναμικής του αντιπάλου, το νεανικό συγκρότημα των νο-
τίων προαστίων είχε την καθολική υπεροχή και ήταν η ομάδα που 
δημιούργησε πληθώρα κλασικών ευκαιριών να δώσει μεγαλύτερες 
διαστάσεις στη νίκη της. Γεγονός που άφησε απόλυτα ευχαριστημένο 
τον τεχνικό Νίκο Μανωλά, ο οποίος με τη σειρά του απένειμε τα εύ-
σημα στους παίκτες του, λέγοντας τα εξής: «Κάναμε ένα πολύ καλό 
παιχνίδι , όπου η απόδοσή μας κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα. Θεω-
ρώ ότι το τελικό 2-1 φαντάζει φτωχό, ώστε να αποδώσει την πραγ-
ματική εικόνα της αναμέτρησης, αλλά και τα όσα φανέρωσαν οι δύο 
ομάδες στο χορτάρι. Νομίζω ότι απέναντι σ’ έναν αντίπαλο που έχει 
διαφορετικούς στόχους από εμάς και που πέρυσι ψηλά και πήγε στα 
μπαράζ παρουσιάσαμε εξαιρετικά δείγματα γραφής. Από το πρώτο 
λεπτό δείξαμε ότι θέλαμε πολύ το παιχνίδι. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
δεν απειληθήκαμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σωρεία κλασικών 
ευκαιριών που χάσαμε, ενώ από προσωπικό λάθος δεχθήκαμε γκολ. 
Το θετικό, είναι ότι πάλι για ένα παιχνίδι μετά από το γκολ του αντι-
πάλου που δεχθήκαμε και με το οποίο ισοφαριστήκαμε, δείξαμε χα-
ρακτήρα και ανατρέψαμε την κατάσταση. Πλέον η προσοχή μας επι-
κεντρώνεται στην προετοιμασία μας ενόψει του επόμενου δύσκολο 
αγώνα που μας περιμένει κόντρα στον Προμηθέα το ερχόμενο Σάβ-
βατο. Πρόκειται για μία πολύ καλή και ποιοτική ομάδα. » Στο αγωνι-
στικό κομμάτι, ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από την αποθεραπεία 
του Καλούντιο. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, ο οποίος στην εκκίνηση 
της φετινής περιόδου έπεσε θύμα ατυχήματος με μηχανάκι , ξεπέ-
ρασε τον τραυματισμό και του κι επανήλθε σε φουλ ρυθμούς προπο-
νήσεων Τα ίδια ισχύουν και για τον στόπερ Παναγιώτη Γιαννόπουλο 
, που προερχόταν από τραυματιμσό στον μηνίσκο του. Στον αντίποδα, 
ενοχλήσεις συνεχίζει να αντιμετωπίζει στην μέση του ο αριστερός 
οπισθοφύλακας Θόδωρος Μηναϊδης .

ΛΥΚΕΡΊΔΗΣ: «ΧΡΕΊΑΖΌΜΑΣΤΑΝ  
ΠΌΛΥ ΑΥΤΗ ΤΗ ΝΊΚΗ» 
ΠΑΡΑ ΤΗ ΝΊΚΗ ΠΌΥ 
ΣΗΜΕΊΩΣΕ ΕΠΊ ΤΗΣ ΕΛΠΊΔΑΣ 
Ό ΠΡΌΠΌΝΗΤΗΣ ΤΌΥ ΑΡΗ 
ΚΑΛΑΜΑΚΊΌΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΊ 
ΠΡΌΣΓΕΊΩΜΕΝΌΣ

Ραφαηλίδης: 
«Η απειρία μας 
στοιχίζει φτηνά 
λάθη» 
 
Ακόμη ψάχνονται στην Αθη-
ναϊδα να συνειδητοποιήσουν 
τν τρόπο με τον οποίο ηττήθη-
καν με 2-1 στην έδρα του Όρ-
φέα Αιγάλεω, γνωρίζοντας 
τη δεύτερη ήττα τους στο φε-
τινό πρωτάθλημα του πρώ-
του ομίλου της Β’ Κατηγορί-
ας. Τα προσωπικά αμυντικά 
λάθη αλλά και κάποιες ολι-
γωρίες εξώθησαν τους «κυ-
ανόλευκους» σε μία ήττα τη 
οποία κάλλιστα θα μπορού-
σαν να είχαν αποφύγει βά-
σει της συνολικής τους ει-
κόνας. Κι αυτό διότι η ομάδα 
της Κυψέλης ήταν αυτή που 
είχε τον έλεγχο της αναμέ-
τρησης στην μεγαλύτερη διάρ-
κειά της. Ενδεικτικές είναι οι 
δηλώσεις του τεχνικού Μάκη 
Ραφαηλίδη: «Χάσαμε ένα παι-
χνίδι όπου βάσει της συνολι-
κής μας παρουσίας θα μπο-
ρούσαμε να είχαμε πάρει ένα 
πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. 
Σε ένα δύσκολο αγωνιστι-
κό χώρο και με τις αντίξοες 
συνθήκες που επικρατούσαν, 
θεωρώ ότι ανταποκριθήκα-
με. Δυστυχώς η απειρία πολ-
λών παικτών που διαθέτου-
με στο ρόστερ μας στοιχίζει 
φτηνά λάθη και ολιγωρίες και 
αυτό το πληρώνουμε. Είχαμε 
τον έλεγχο στο ματς και μέχρι 
το 37ο λεπτό δεν κινδυνεύσα-
με όταν οι αντίπαλοι μας κέρ-
δισαν με έξυπνο τρόπο ένα 
πέναλτι, με το οποίο άνοιξα το 
σκορ. Στο δεύτερο μέρος προ-
χώρησαν σε κάποιες αλλαγές 
που μας έδωσαν ώθηση και 
στο 81’ καταφέραμε να ισοφα-
ρίσουμε με όμορφη κεφαλιά 
του Πανάκη. Κι εκεί που ελέγ-
χαμε πλήρως το ματς, από 
μία στημένη φάση στα τελευ-
ταία λεπτά και έπειτα από λά-
θος συνεννόηση της άμυνας 
δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ. 
Θεωρώ ότι ο διαιτητής Αλά-
μπεης, παρά το γεγονός ότι 
είναι αξιολογημένος ρέφερι 
Β’ Εθνικής φάνηκε πολύ λίγος 
να σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων. Έχασε φάσεις ειδι-
κά στον πειθαρχικό έλεγχο, 
επιτρέποντας στους αντιπά-
λους μας το υπέρμετρα σκλη-
ρό παιχνίδι. Πλέον τρέφουμε 
τη προσοχή μας στο επόμενο 
δύσκολο όσο και κρίσιμο παι-
χνίδι που μας περιμένει κό-
ντρα στον Ίπποκράτη. Θα επι-
διώξουμε να βελτιώσουμε τα 
λάθη που έχουμε διαπιστώσει 
, ώστε να φανούμε ακόμη πιο 
συμπαγείς και ανταγωνιστικοί 
στη συνέχεια.»

Άκρως ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύ-
ματα γραφής που άφησε ο Πανιώνι-
ος Καισαριανής στην ισόπαλη με 2-2 
εκτός έδρας αναμέτρησή του κόντρα 
στον Αστέρα Εξαρχείων. Στην αναμέ-
τρηση όπου ο Παύλος Κυριακουλέας 
πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπού-
το του μετά την επιστροφή του στον 
«κυανέρυθρο» πάγκο, η ομάδα των 
ανατολικών προαστίων παρουσιάστη-
κε αισθητά βελτιωμένη συγκριτικά με 
τους προηγούμενους αγώνες της και 
το σημαντικότερο έβγαλε ψυχή και 
έδειξε χαρακτήρα. Με τον Παύλο Κυ-
ριακουλέα πό την πλευρά του να δίνει 
το σύνθημα για διαρκή ανασυγκρότη-
ση: «Ήταν πολύ καλό το πρώτο δείγ-
μα γραφής στην αναμέτρηση με τον 
Αστέρα Εξαρχείων, ματς όπου έκανα 
την επανεμφάνισή μου στον πάγκο του 
Πανιωνίου Καισαριανής. Σαφέστατα 
τα μηνύματα ήταν πολύ ενθαρρυντικά 
, αφού η ομάδα μας παρουσίασε ση-
μαντική βελτίωση συγκριτικά, με το 
πρόσωπο που επεδείκνυε τις προη-
γούμενε αγωνιστικές. Τόσο η αγωνι-
στική μας εικόνα όσο και το αποτέλε-
σμα που αποσπάσαμε θα μας δώσει 
ώθηση και μεγαλύτερη πίστη στις δυ-
νατότητές μας. Η ομάδα αρχίζει σιγά 
– σιγά να ξαναβρίσκει το εαυτό της 
και πάνω σ’ αυτόν τον τομέα θα δου-
λέψουμε ώστε να αποκτήσουμε δι-
άρκεια στην απόδοσή μας. Παρά τις 
πολλές και σημαντικές απουσίες που 
αντιμετωπίζει η ομάδα μας πάμε να 
παλέψουμε για το καλύτερο δυνα-
τό και να προετοιμαστούμε όσο κα-
λύτερα μπορούμε ενόψει της κρίσι-
μης σαββατιάτικης αναμέτρησης που 
έχουμε μπροστά μας κόντρα στην Αλ-
σούπολη»

ΤΑ ΧΘΕΣΊΝΑ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΌΥ ΚΥΠΕΛΛΌΥ ΕΠΣΑΝΑ
Κουβαράς – Μάχη Μαραθώνα 1-3 και 
Γέρακας – Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών 
4-0

 Κυριακουλέας: 
«Η ομάδα αρχίζει 
να ξαναβρίσκει το 
εαυτό της» 

Βάγιας: «Χτίζουμε ομάδα μέσα 
από τις ακαδημίες μας» 
Την ξέφρενη κούρσα του στον τρίτο όμιλο της Γ’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ συνέχισε ακάθεκτος ο ΑΌ Ν Αργυρού-
πολης, Όι «κυανόλευκοι» αποδίδοντας εξαιρετικό 
ποδόσφαιρο υπέταξαν τον Γκυζιακό με 5-0 και πα-
νηγύρισαν αισίως την πέμπτη τους διαδοχική νίκη, 
που τους διατήρησε ακλόνητους στο ρετιρέ του βαθ-
μολογικού πίνακα με το απόλυτο των 15 πόντων. Ό 
Πρόεδρος του φιλόδοξου σωματείου Κώστας Βάγιας 
με δηλώσεις του στη στήλη  έδωσε το στίμα του για 
το φετινό εγχείρημα: «Πραγματικά στεκόμαστε πολύ 
καλά, είμαστε όλοι μας πολύ ευχαριστημένοι για το 
σύνολο, που έχουμε δημιουργήσει, το οποίο συν-
δυάζει τις νίκες του με πολύ ελκυστικό ποδόσφαι-
ρο, Δημιουργούμε στέρεες βάσεις για το μέλλον, 
αφού η φιλοσοφία μας είναι να δώσουμε ευκαι-
ρίες σε πολλά ταλαντούχα παιδιά που προέρχονται 
από τα σπλάχνα μας. Χτίζουμε ομάδα μέσα από τις 
ακαδημίες του συλλόγου, με τους ποδοσφαιριστές 
να δένοντια με αυτόν, να τον αγαπούν και αν απο-
κτούν συνεχώς κίνητρα να εξελίσσονται. Πάνω σε 
αυτό το πρίσμα θα πορευτούμε και στη συνέχεια κι 
ευελπιστούμε το εγχείρημά μας να αποδειχθεί επι-
τυχημένο και για τα επόμενα χρόνια».
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ΠΑΝΊΩΝΊΌΣ ΚΑΊΣΑΡΊΑΝΗΣ
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ΑΌΝΑ 

Ο Μιχάλης Λυκερίδης



 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

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

ΟΠΩΣ 
ΤΟ 1990

Θα ήταν ποδοσφαιρική αδικία να έμενε εκτός η 
Αργεντινή πληρώνοντας το ιστορικό λάθος να χάσει 
από τη φιλότιμη πλην τίποτα άλλο Σαουδική Αραβία. 
Βέβαια, έτσι είναι το Μουντιάλ, μια σειρά τριών 
αγώνων που τα λάθη μπορούν να αποβούν μοιραία.
Η Αργεντινή, ωστόσο, κάλυψε αυτό το έδαφος που 
έμοιαζε χιλιόμετρα μετά την πρεμιέρα με εμφατικές 
εμφανίσεις απέναντι σε καλύτερες από αυτή που τη 
νίκησε, ομάδες.
Μετά από τον αγώνα με την Πολωνία θα ήταν 
ποδοσφαιρική αδικία να έπεφτε πάνω στη Γαλλία 
στους 16. Βέβαια και αυτό φάνταζε αριθμητικά αδύνατο.
Αλλά αν η Αργεντινή ήταν καλή απέναντι στο Μεξικό, 
με την Πολωνία παρέδωσε μάθημα ωριμότητας, 
διαχείρισης, καλού παιχνιδιού, έξυπνης τακτικής.
Ακόμα και όταν ο Μέσι πήγε να γίνει ήρωας Ελληνικού 
αρχαίου δράματος, η ομάδα του Σκαλόνι βρήκε ένα 
γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και κάπου εκεί 
ο αντίπαλος κατέρρευσε.
Η Αργεντινή όσο και αν απογοήτευσε στην πρεμιέρα 
τόσο πολύ γέμισε ελπίδες στα επόμενα δύο ματς.
Πως θα μπορέσει να φτάσει έστω και έως τον 
ημιτελικό των ονείρων με τη Βραζιλία. Θα πρέπει 
πρώτα να αποκλείσει Αυστραλία και λογικά Ολλανδία.
Μπορεί, γίνεται. Και όπως το 1990 στη μοναδική φορά 
που έχουν συναντηθεί σε Μουντιάλ Αργεντινή-Βραζιλία 
να πάρει εκείνη την πρόκριση.
Τότε που ο Ντιέγκο είχε κάνει ένα δικό του σλάλομ 
σα ζωγραφική σε καμβά και ο Κανίγια είχε περάσει 
και τον τερματοφύλακα.
Και το ’90 η Αργεντινή με ήττα σοκ είχε αρχίσει, από 
το Καμερούν του Ροζέ Μιλά.


