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Ο ΜΙΚΡΟΣ
«ΠΟΥΛΑΕΙ»!

Τα εν Ελλάδι παιδιά στην ηλικία του 
κανονικά παίζουν στις K-17 των ΠΑΕ. 
Ετούτος, όμως, μόλις την περασμέ-
νη εβδομάδα έγινε ο νεότερος σκόρερ 
στην ιστορία του ΠΑΟΚ σε επαγγελματι-
κές κατηγορίες. Σε ηλικία 16 ετών, 10 
μηνών και 20 ημερών, ξεπερνώντας τον 
έναν και μοναδικό «Μεγαλέξανδρο» του 
«Δικεφάλου», τον Γιώργο Κούδα. Μόλις 
βγήκε on camera άφησε το στίγμα του: 
«Αύριο έχω να διαβάσω μαθηματικά», 
η ατάκα του πρωταγωνιστή που εδώ και 
1,5 χρόνο φέρεται να ΄χει «φάει» σε 
φήμη τον Γιώργο Κούτσια. Ιδια θέση, 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και πλέον 
άλλη υστεροφημία! Ο ΠΑΟΚ (μετά το προ 
διετίας mega deal του Τζόλη) φέτος δεν 
περιορίζεται με την εμφάνιση των Κου-
λιεράκη, Κωνσταντέλια στην βιτρίνα της 
πρώτης ομάδας, αλλά αποδεικνύει πως 
οι ακαδημίες έχουν βάθος! Το ονοματε-
πώνυμο είναι Στέφανος Τζίμας. Δεν εί-
ναι τυχαίο πως ο Βαγγέλης Πουρλιοτό-
πουλος στην προσπάθειά του για να μην 
χάσει το μεγαλύτερο ταλέντο στις ακα-
δημίες «έψησε» την διοίκηση να δώ-
σει ένα συμβόλαιο 50.000 ευρώ σε ένα 
αμούστακο παιδί μιας και οι «χρυσές 
εποχές» με τα χρήματα τύπου Κούτσια 
(200 χιλιάρικα), «Ντέλια» (ένα 150άρι 
συν δουλειά στην φαμίλια του) έχουν 
περάσει ανεπιστρεπτί. Κάτι ήξερε. Κάτι 
έβλεπε. Δεν είναι τυχαίο πως στο Κό-
σοβο στην προκριματική φάση του U-17 
τουλάχιστον 5 ομάδες εξωτερικού εμ-
φανίστηκαν στα γήπεδα για χάρη του. 
Δεν είναι τυχαίο πως βάσει πηγών μας, 
τόσο η Μπριζ (σ.σ.: από φέτος έχει στην 
δεύτερη κατηγορία την Β΄ομάδα), όσο 
και η Φιορεντίνα έχουν «λοκάρει» το 
όνομά του Τζίμα. Μάλιστα, η πρώτη δεν 
αποκλείεται να κάνει επίσημη πρόταση 
μέσα στον Ιανουάριο πάνω από 1 μύριο 
για τον διεθνή φορ του ΠΑΟΚ. Στέφανε, 
το ταξίδι μόλις ξεκίνησε…

Παρασκήνια

➠





Ο ΤΖΙΜΑΣ ΕΧΕΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 
30/12/24 ΜΕ ΕΤΉΣΙΕΣ 
ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΟΥΝ 
ΤΙΣ 50.000 ΕΥΡΏ.

Ο 16ΧΡΟΝΟΣ ΣΕΝΤΕΡ ΦΟΡ 
ΕΧΕΙ Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΣΚΟΡΕΡ 
ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΉΓΟΡΙΕΣ ΣΤΉΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΟΚ.

ΜΑΚΑΡΙ, ΑΛΛΑ…                                                     
Μαζί με τον Τσιμίκα αποτελούν τις 
πιο ακριβές (ελληνικές) πω-
λήσεις στην ιστορία του Ολυ-
μπιακού. Πέντε χρόνια αρ-
γότερα και δίχως να ΄χει 
δουλέψει η επιλογή Μπά-
γερ Λεβερκούζεν, αλλά και 
τρεις αποτυχημένους δανει-
σμούς, ο Παναγιώτης Ρέτσος πήρε 
ξανά τον δρόμο της επιστροφής στον 
Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έχει το know-how, δια-
θέτει το brand και αποσκοπεί στην αναγέννηση 
του project «Ρέτσος»! Μέχρι και στην Εθνική 
Ελλάδας τον… έστειλε (σ.σ.: τρόπος του λέ-
γειν) με μόλις 6 ματς. Με αφορμή την πρα-
κτική ολοκλήρωση της απόκτησής του από 
την Hellas Βερόνα και την λειψανδρία στο κέ-
ντρο της άμυνας υπάρχει η προοπτική. Μόνο που το διε-
θνές market πλέον αμφιβάλλει…

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΤΖΙΜΑΣ ΤΏΝ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟΚΤΑ
ΔΙΕΘΝΉ ΦΉΜΉ ΚΑΙ Ο ΠΑΟΚ
ΜΠΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΝΏΡΙΣ ΣΤΑ 
ΒΑΣΑΝΑ
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REWARD!                      

Εμφανίστηκε άγνωστος μεταξύ αγνώ-
στων. Ηταν το απόλυτο αουτσάιντερ. 
«Bet» πίσω από τους Μισελέν, Μπα-
κάκη. Μέσα σε έναν χρόνο «έφαγε» 
αμφότερους και πλέον είναι βασι-
κούρα στον ανταγωνισμό με τον Σιντι-
μπέ και συνάμα μόνιμος θαμώνας στις 
κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας. Ο Λάζα-
ρος Ρότα είναι ο πλέον χαμηλόμισθος 
στην 11άδα της ΑΕΚ με μόλις 100 χι-
λιάρικα. Ο Ματίας Αλμέιδα «γουστά-
ρει» τη φούρια του και έχει ήδη ειση-
γηθεί την ανανέωση του συμβολαίου 
του που λήγει το 2024. Με το νέο έτος 
η ΑΕΚ θα ξεκινήσει τις συζητήσεις για 
να βάλει την τζίφρα του μέχρι το 2026 
με 250 χιλιάρικα μεσοσταθμικά ετήσι-
ες απολαβές. Εύγε, Λάζαρε…



ΑΠΟΓΟΉΤΕΥΣΉ!                                                                      
Νουά Ντικό. «Βαρύ» βιογραφικό (σ.σ.: έπαιξε στην Πρέμι-
ερ Λιγκ με την Χαλ), ανάλογες και οι προσδοκίες! Δυστυχώς 
μετά το πέρας του πρώτου γύρου μηδέν εις το πηλίκον (11 
ματς/700’) για τον 30χρονο που ακόμη κανείς δεν γνωρίζει αν 
είναι ο real target man ή εξτρέμ. Ο Μηνάς Λυσάνδρου τα βάζει 
κάτω και δεν βγαίνουν τα κουκιά. Τόσος αυτός, όσο και οι Γκε-
ρέρο, Ντουρμισάι παίρνουν εξαψήφιο νούμερο. Ο εν λόγω εί-
ναι ο αδύναμος κρίκος…

«ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ»                                                                    

Αφίχθη για να κάνει την διαφορά. Να βάλει την πινελιά 
διαφορετικότητας σε σχέση με τα υπάρχοντα wingers. Να 
«σπρώξει» την μπάλα στα δίχτυα. Φευ! Ο Ραφαέλ Καμάσο 
από την ώρα που έχασε την ανεπανάληπτη ευκαιρία με την 
Μακάμπι Τελ Αβίβ «έχασε» το touch με τον Αρη. Δεν άλλαξε 
ποτέ και όπως μαθαίνω ο Πάρντιου δεν έχει πρόβλημα να 
διακοπεί ο δανεισμός του από την Σπόρτινγκ.

Αργύρης Καμπετσής! Μένει μέχρι να αποχωρήσει από 
τον Παναθηναϊκό δεδομένου ότι οριακά υπολογίζεται 

ως 3η επιλογή. Το ζητούμενο είναι πως όσες ακόμη και ευ-
καιρίες του ΄χει δώσει ο Γιοβάνοβιτς εκείνος δεν ανταπο-
κρίνεται. Επιθετικός ίσον γκολ και ψυχολογία. Δυστυχώς…



Μπορεί στην λίμνη να περίμεναν την επόμενη εν Ελ-
λάδι μπίζνα από τους Λιάσο, Λώλη, αλλά εκείνος που 

αποδεικνύεται φέτος αποκάλυψη είναι ο Σταύριος Πήλιος! 
Εστω και στα 22 του «βλέπουν» στον πρόσωπό του τον επό-
μενο Κούτρη. Για να δούμε…



ΚΑΝΕΙ «ΚΛΙΚ»!                                           

Μπορεί σε 13 αγώνες κάτω από τα δοκάρια του Λεβαδει-
ακού να ΄χει μαζέψει 17 φορές την μπάλα, αλλά έχει 
σώσει και άλλα τόσα. Η ουσία είναι πως ο Ματσέι Μάρ-
κοβιτς βγάζει ένα εκτόπισμα με τα «γάντια» του και δεν 
περνάει απαρατήρητο στα μέρη μας. Πολλώ δε από την 
στιγμή που το συμβόλαιό του λήγει τον επόμενο Ιούνιο.

ΞΑΝΑ ΜΑΝΑ…                                                     
Θωμάς Στρακόσια. Μετά από μία ζωή στην Λάτσιο 
τόλμησε να ανοίξει τα φτερά του για να ζήσει το όνειρο 
της Πρέμιερ Λιγκ! «Βουνό» η μετάβαση, «βουνό» και 
το αντίπαλον δέος (σ.σ.: Νταβίδ Ραγιά). Την μπίζνα 
υλοποίησε ο «πολύς», Πίνι Ζαχάβι. Τα συμπληρωματικά 
τα έκανε ο αδερφός του 27χρονου Νο1. Στα 3 μύρια 
(μεικτά) το ετήσιο μεροκάματο. Ακόμη δεν έχει 
«τινάξει» γάντια στην Πρέμιερ Λιγκ και αιφνιδίως 
προχώρησε σε αλλαγή agent, υπογράφοντας στον 
Παστορέλο! «Μυρίζομαι» επιστροφή στην Ιταλία ή…

ΧΏΡΙΣ ΕΥΡΏ!                                           
Από το ζενίθ στο ναδίρ. Από βασικός στον Παναθηναϊκό και στις 
κλήσεις της Εθνικής πλέον χωρίς ρόλο ακόμη και στις προπο-
νήσεις του «τριφυλλιού». Ανενεργός από το περασμένο θέρος 
μια και δεν αφίχθη πρόταση 500.000 ευρώ, ποσό που αξίωνε 
ο Παναθηναϊκός. Πλέον έχοντας ένα συμβόλαιο τρία κατοστά-
ρικα πάνω - κάτω και ποντάροντας στο απωθημένο της απόρ-
ριψης ο Σωκράτης Διούδης σκέφτεται να αποχωρήσει δίχως 
οι «πράσινοι» να λάβουν το παραμικρό οικονομικό αντάλλαγ-
μα. Κοινώς, το επόμενο καλοκαίρι που λήγει το συμβόλαιό του. 
Ο,τι αρχίζει ωραία τελειώνει με πόνο. Δυστυχώς…

ΑΛΉΘΕΙΑ, ΠΏΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕ ΤΉΝ ΑΛΛΑΓΉ ΠΡΟΠΟΝΉΤΉ 
ΣΤΉΝ Β’ ΟΜΑΔΑ;

quizTime
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«ΣΦΥΡΙΖΕΙ» ΑΔΙΑΦΟΡΑ!                                               
H χημεία δεν έχει «κουμπώσει». Ξεκίνησε 4 σερί ματς βασικός, 
κανένα γκολ! Ακολούθησε η αλλαγή προπονητή και εφεξής ο 
Φεντερίκο Μακέντα αισθάνεται ξένο σώμα στην Ανκαραγκουτσού. 
Το συμβόλαιο, πάντως, διετές και «μπετόν» αρμέ με 1,5 μύριο 
(καθαρά) συνολικές απολαβές. Η φαμίλια του μπορεί να έχασε 
την dolce vita της Γλυφάδας, αλλά δεν τα ΄χει βάψει μαύρα στην 
Αγκυρα. Το club διακριτικά  έριξε άδεια μήπως πιάσει γεμάτα, 
αλλά ο 30χρονος Ιταλός επιθετικός ΔΕΝ το κουνάει αν δεν βρε-
θεί πρόταση να «ματσάρει» το εισόδημά του. Το Κατάρ θα φάντα-
ζε μια προοπτική που θα δελέαζε οικονομικά και οικογενειακώς 
τον Μακέντα, μα ακόμη δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνό του. Μέ-
χρι νεοτέρας, «δημόσιος υπάλληλος» ο Μακέντα…
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Τυπικές λεπτομέρειες φαίνεται ότι απομένουν ώστε ο Βλάντι-
μιρ Νταρίντα να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Αρη 
και να ενσωματωθεί στο ρόστερ της ομάδας. Ο Τσέχος χαφ μέ-
νει ελεύθερος από τη Χέρτα και αναμένεται στη Θεσσαλονίκη 
στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Στα του κεντρικού επιθετι-
κού, ο Ματέι Βίντρα μοιάζει να επανέρχεται στο προσκήνιο, πα-
ρότι απαιτείται αρκετό διάστημα για να βρει τα πατήματά του μετά 
τον τραυματισμό του.

Mόνο αν προκύψει κάτι εξαιρετικό θα προχωρήσει σε μεταγραφή η ΑΕΚ 
τον Ιανουάριο. Αυτό διαμηνύουν κύκλοι της Ενωσης, η οποία δεν «καί-
γεται» άμεσα για προσθήκες. Η θέση στην οποία εξετάζεται πιθανή ενί-
σχυση είναι εκείνη του κεντρικού αμυντικού (έχει ήδη βρεθεί μια καλή 
περίπτωση όπως έχετε διαβάσει από το Sportime)  με το ερωτηματικό 
για το πότε θα μπορούσε να έρθει στους «κιτρινόμαυρους» (Ιανουάριο 
ή καλοκαίρι) να παραμένει. 

Εμφαση στη δημιουργία δίνεται στον Παναθηναϊκό ενόψει του σημε-
ρινού φιλικού τεστ με την Πάφο. Ο Γιοβάνοβιτς θα χρησιμοποιήσει 
δύο διαφορετικές ενδεκάδες, ώστε να εξάγει χρήσιμα συμπεράσμα-
τα. Στο μεταγραφικό μέτωπο, ο άσος των Φέγενορντ και Ιράν, Αλιρε-
ζά Τζαχανμπάνκς που παίζει τόσο ως εξτρέμ όσο και ως κρυφός σέ-
ντερ φορ έχει προταθεί στους «πράσινους». Για την ώρα όμως δεν 
έχει υπάρξει επίσημη πρόταση.

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού στη Μαρμπέγια ενόψει της επανέ-
ναρξης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Από τα πρώτα δείγματα αυ-
τής, ο Μάριος Βρουσάι φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από 
τον Ανδρούτσο στο δεξί άκρο της άμυνας. Παράλληλα, ο Ρέτσος, που 
αποτελεί και με τη βούλα παίκτη των Πειραιωτών συνιστά στοίχημα, 
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι το κλαμπ δεν φουλάρει και για έναν ακό-
μα σέντερ μπακ.

H Σερβία μπορεί να «χαιρέτησε» το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά στον 
ΠΑΟΚ είναι ευχαριστημένοι από την αύξηση της ποδοσφαιρικής με-
τοχής του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Εκπληκτικό τουρνουά από τον Σέρβο, ο 
οποίος μπορεί στο δεύτερο μισό να προσφέρει τόσο στο χορτάρι, όσο 
και σε μεταγραφικό επίπεδο. Χαμόγελα όμως υπάρχουν και για τις 
επιστροφές δύο ακόμα βασικών στελεχών σε αγωνιστικούς ρυθμούς, 
τους Τσαούση και Νάρεϊ.



ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΗΠΑ

«ΟΙΩΝΟΣ» ΤΕΛΙΚΟΥ
Την τελευταία φορά που ένας Ολλανδός ποδοσφαιριστής είχε εμπλακεί άμεσα σε τρία 
γκολ σε έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι «οράνιε» είχαν αγωνιστεί στον τελικό 
της διοργάνωσης. Με δύο ασίστ και ένα γκολ απέναντι στις ΗΠΑ (3-1), ο Ντένζελ Ντούμ-
φρις βάδισε – έστω και εν αγνοία του - στα βήματα των Γιόχαν Κρόιφ (1974) και Ρομπ 
Ρένσενμπρινκ (1978). 
Ο δεξιός μπακ-χαφ των Ολλανδών ήταν απολαυστικός προκαλώντας ανεπανόρθωτα 
ρήγματα στην αριστερή πλευρά της άμυνας των Αμερικανών. Πρώτη κούρσα, πάσα στον 
Ντεπάι και 1-0 (10΄). Ενέργεια – καρμπόν στο 45+1΄ και 2-0 από τον Ντάλι Μπλιντ, ο 
οποίος πανηγύρισε με τον πατέρα του, Ντάνι δημιουργώντας ένα εμβληματικό στιγμιότυ-
πο πατέρα – γιου σε Μουντιάλ.
Η παρέα του Πούλισικ ξύπνησε αργά με τον Ράιτ (76΄), προτού ο άσος της Ιντερ τελειώ-
σει την πρόκριση της Ολλανδίας στους «8» (81΄). Εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν σε ένα 
ακόμα νοκ-άουτ ματς την Αργεντινή.  

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ
Με τέτοιον Μέσι, η Αργεντινή μπορεί να κοιτάζει 
ψηλά! Δεν είναι ότι στο χιλιοστό του επαγγελματικό 
του παιχνίδι, πέτυχε το γκολ υπ’αριθμόν 789 στην 
καριέρα του και το πρώτο τέρμα σε νοκ-άουτ φάση 
Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο ηγέτης της «αλμπισελέ-
στε» πήρε ξανά από το χέρι τους συμπαίκτες του 
υπογράφοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του 
Μουντιάλ για τέταρτη φορά στις τελευταίες πέντε 
διοργανώσεις. 
Θύμα του, η Αυστραλία (2-1). Γκολ – ποίημα στο 
35΄, ενώ μέχρι το τελικό σφύριγμα «τάιζε» τους 
επιθετικούς του με εκπληκτικές πάσες για να σκο-
ράρουν, δίχως όμως επιτυχία. Ας όψεται ο γκολ-
κίπερ των «καγκουρό»,  Μάθιου Ράιαν, ο οποίος με 
το «δώρο» στον Χουλιάν Αλβαρες (58΄) είχε ήδη 
σφραγίσει τη μοίρα της αναμέτρησης.
Κι ας έστειλε αυτογκόλ του Εντσο Φερνάντες 
(77΄), αλλά και οι συγκλονιστικές επεμβάσεις 
των Λισάντρο (80΄) και Εμιλιάνο (90+7΄) Μαρ-
τίνες προς στιγμήν την ψυχή των Αργεντινών 
στην... Κούλουρη.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00
ΓΑΛΛΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ 1 -1,25 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Η πρωταθλήτρια κόσμου Γαλλία θα κοντραριστεί με 
τους Πολωνούς σε ένα ματς χωρίς επιστροφή. Οι 
«μπλε» είναι απο τα φαβορί της διοργάνωσης με 
το εμπόδιο της Πολωνίας του Λεβαντόφσκι που θα 
παραταχθεί με αμυντικό πλάνο, να φαντάζει βατό. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 1 -1,0 2,00
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ
Η Σενεγάλη έβγαλε ψυχή κόντρα στο Εκουαδόρ και 
κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα νοκ άουτ. Τα 
«τρία λιοντάρια» θέλουν να πάνε μακριά στη διορ-
γάνωση και στο σημερινό ζευγάρι είναι το φαβορί.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΑΓΓΛΙΑ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΧΑΡΙ ΚΕΪΝ ANYTIME SCORER 2,25
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΓΚΟΛ ΚΕΪΝ
Αν λέγαμε στην αρχή ότι η Αγγλία θα έβαζε δέκα 
γκολ στους ομίλους και ο Κέιν κανένα θα μας έλε-
γαν τρελούς. Ο Αγγλος φορ ακόμα ψάχνεται μέσα 
στο γήπεδο και σίγουρα θέλει ένα γκολ για να πά-
ρει μπροστά.

ΚΥΠΡΟΣ 1η 17:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ OVER 2,5 2,10
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Στον Αρη μιλούν ξεκάθαρα για πρωτάθλημα, με την 
ομάδα της Λεμεσού να είναι σε καλό αγωνιστικό 
φεγγάρι. Βέβαια η σημερινή έξοδος στη Λάρνακα 
μόνο εύκολη δεν θα είναι με την Ανόρθωση να έχει 
ανάγκη απο μία μεγάλη νίκη.

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 
OVER 7,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,98
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
Το ντέρμπι της Λεμεσού κλέβει φυσικά τη παράστα-
ση στη γειτονική Κύπρο. Στο -11 απο την κορυφή ο 
πρωταθλητής Απόλλων δεν έχει περιθώρια για άλ-
λες απώλειες. Με τον κόσμο της μαζί η ΑΕΛ θα τα 
δώσει όλα για να πάρει το ματς.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 14:30
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1/1 1,70 
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Κακό είναι το κλίμα στη Καλαμάτα μετά την ήττα στα 
Χανιά, καθώς είναι ένα αποτέλεσμα που την απο-
μάκρυνε από την κορυφή. Η επιστροφή στα τρίπο-
ντα αποτελεί μονόδρομο, με το εμπόδιο της Επισκο-
πής να φαντάζει βατό.

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ 
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε ρυθμούς… Κυπέλλου κινούνται τα πάντα πλέον στην Διά-
να Ηλιούπολης. Το γεγονός ότι η φιλόδοξη ομάδα των ανα-
τολικών προαστίων αυτή την αγωνιστική κάνει χρήση του 
ρεπό της στον πρώτο όμιλο της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ, παρέ-
χει την δυνατότητα στον τεχνικό ηγέτη Γιάννη Κουσάνα και 
τους ποδοσφαιριστές του να δουλέψουν πολύ πιο εμπερι-
στατωμένα σε κομμάτια της τακτικής επικεντρώνοντας άπα-
ντες τη προσοχή τους στην επερχόμενη αναμέτρηση της προ-

σεχούς Τετάρτης κόντρα στον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης για 
την φάση των «16» της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης Η 
παράμετρος που θέλει την Διάνα Ηλιούπολης αν είναι γη-
πεδούχος στο συγκεκριμένο παιχνίδι νοκ – άουτ προσδί-
δει ένα πρόσθετο κίνητρο για τους περυσινούς φιναλίστ 
του θεσμού, κάτι το οποίο φαίνεται και από τα λεγόμενα 
του Γιάννη Κουσάνα στο «Αθλητικό Πνεύμα»: «Το ρεπό του 
σαββατοκύριακου μας παρέχει την δυνατότητα να προετοι-
μαστούμε ακόμη πιο κατάλληλα κι εμπεριστατωμένα έχο-
ντας στραμμένη την προσοχή μας αποκλειστικά στην προσε-
χή αναμέτρηση Κυπέλλου με το Ατρόμητο Μεταμόρφωσης. 
Μας ενδιαφέρει μία καλή παρουσία και φέτος στον θεσμό. 
Η περυσινή μας πορεία μέχρι τον τελικό επιτάσσει ανάλογη 
πορεία και τη σεζόν που διανύουμε. Το γεγονός ότι παίζου-
με στην έδρα μας και απέναντί μας έχουμε μία ομάδα που 
αγωνίζεται επίσης στην Α’ Κατηγορία μας δίνει έξτρα κίνη-
τρο να μοχθήσουμε για την πρόκρισης τα προημιτελικά με 
όλες μας τις δυνάμεις. Οι παίκτες μου δείχνουν τρομερή 
προσήλωση και όρεξη και εκτιμώ ότι έχουμε όλα τα φόντα 
να τα καταφέρουμε».

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με ξεκάθαρη επιδίωξη να συνεχίσει να διαβαίνει τον δρό-
μο των επιτυχιών στον τρίτο απαιτητικό όμιλο της Γ’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ ολοκλήρωσαν στον Κεραυνό Πετρούπολης την προε-
τοιμασία τους ενόψει του δύσκολου εκτός έδρας αγώνα που 
τους περιμένει κόντρα στον Γκυζιακό. Με τον τεχνικό Διευθυντή 
Παναγιώτη Δουγιέκο να δίνει το δικό του στίγμα Με δηλώσεις 
του στο «Αθλητικό Πνεύμα»: «Συνεχίζουμε απερίσπαστοι την 
προσπάθειά μας, επιδιώκοντας να δημιουργήσουμε ένα συ-
μπαγές σύνολο, το οποίο θα απαρτίζεται κατά πολύ μεγάλο πο-
σοστό από γηγενείς ποδοσφαιριστές που είναι ιδιαίτερα ταλα-
ντούχοι κι έχουν υψηλό κίνητρο να διακριθούν αποκομίζοντας 
σημαντικές εμπειρίες και αγωνιστικές παραστάσεις. Θεωρώ 
ότι όσο κυλάει ο χρόνος θα παρουσιαζόμαστε όλο και καλύ-
τεροι. Πλέον η προσοχή μας έχει επικεντρωθεί στο ερχόμε-
νο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι που μας περιμένει κόντρα 
στον Γλυζιακό. Πάμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που μπορού-
με και να διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις ό,τι καλύ-
τερο μας αναλογεί».

ΚΟΥΣΑΝΑΣ: «ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΗ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ»
ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ ΣΤΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΔΙΑΝΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΡΕΠΟ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ

ΕΠΣΑ: Α Κατηγορία - 1ος 
όμιλος: Ερυθραία - Δάφ-
νη Παλαιού Φαλήρου 1-0, 
ΑΟ Καλαμακίου - Νέα Ιωνία 
0-3, Ηφαίστος – ΓΣ Καισα-
ριανής 1-2, Μικρασιατικός 
- Ολυμπιακός Λιοσίων 3-0. 
2ος Όμιλος: Παλαιό Φάλη-
ρο - Άτταλος 2-0, Χαλάν-
δρι - Άμιλλα Περιστερίου 
6-0. 3ος όμιλος: Βύρωνας 
– Αθηναϊκός 0-2, Τράχω-
νες - Ατρόμητος Μεταμόρ-
φωσης 5-0, Χολαργός - ΑΟ 
Περιστερίου 3-1. Β’ κατη-
γορία - 1ος όμιλος: ΑΟ Ιλί-
ου – Αστέρας Ζωγράφου 
0-0 , Αττικός- Κοψαχείλα 
1-2, Αθηναΐδα – Ιπποκρά-
της 0-1. 2ος όμιλος: Απόλ-
λων Αθηνών Δάφνη – Τερ-
ψιθέα 3-0, Λυκόβρυση - ΓΣ 
Αργυρούπολης 0-0, Κορω-
νίδα – Παράδεισος 1-1 .3ος 
όμιλος: Λαύρα - Κένταυρος 
Βριλησσίων 1-1, Παγκρά-
τι – Πετράλωνα 2-0, Κηπού-
πολη - Φοίνικας Περιστερί-
ου 1-2, Παπάγος - Αστέρας 
Εξαρχείων 1-1, Πανιώνιος 
Καισαριανής – Αλσούπο-
λη 0-0 . 4ος όμιλος : ΠΟΨ 
- Κολωνός 0-0, Καματε-
ρό - Φωστήρας Ηλιούπολης 
4-0. Γ’ κατηγορία - 1ος όμι-
λος: Φοίνικας Καλλιθέας 
– Χρυσούπολη 0-8, Ειρήνη 
Πετρούπολης – Χαλκηδονι-
κός 1-2. 2ος όμιλος: Πρά-
σινα Πουλιά - Πέρα Κλουμπ 
2-5, Ποσειδώνας Γλυφάδας 
-Αστέρας Χαϊδαρίου 1-2, 
Πανθησειακός – Μαρού-
σι 1-1. 3ος όμιλος : Δάσος 
Χαϊδαρίου - Λαρισαϊκός 0-1, 
Προμηθέας – Ταταύλα 2-0. 
ΕΠΣΑΝΑ: Α κατηγορία: Αήτ-
τητος Σπάτων - Αστέρας Βά-
ρης 0-0, ΤΡιγλία Ραφήνας 
– Σαρωνικός 0-1, Ολυμπι-
ακός Βάρης – Αχαρναϊκός 
0-1, Ατλαντίς –Παλληνιακός 
1-1. Β κατηγορία: Βουλιαγ-
μένη – Λαυρεωτική 3-0. Γ 
κατηγορία : Παιανία – Κα-
πανδρίτι 0-3, Διόνυσος - 
Φοίβος Βάρης 1-1, Κουβα-
ράς - Αστέρας Βάρης Β’ 3-1.

ΕΠΣΑ: Α Κατηγορία -1ος όμιλος : Ηλιού-
πολης Β: Χαραυγιακός - Χαϊδάρι . 2ος 
όμιλος: Χωράφας ( 10:30): Ανθούπο-
λη - θύελλα Αγίου Δημητρίου, Αγ Βαρ-
βάρας ( 1100): Αγία Ελεούσα - Άγιαξ 
Ταύρου, Αγίων Αναργύρων : Αγιοι 
Ανάργυροι - Άγιος Θωμάς .3ος όμι-
λος : Ζωγράφου: Ηλυσιακός- Άρης 
Καλαμακίου, Μελισσίων: Μελίσσια – 
Ηράκλειο. Β’ κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Ηφαίστου( 12:15): Ηρακλής Περιστερί-
ου - Ορφέας Αιγάλεω, Ορυζομύλων : 
Ιεραπολη - Δόξα Βύρωνος , Λυκόβρυ-
σης: Μεταμόρφωση -θύελλα Περιστε-
ρίου. 2ος όμιλος : Βριλησσίων (1100): 
Βριλήσσια – Αγ Δημήτριος, Ν Ιωνίας : 
Ελευθερούπολη - Αμπελόκηποι , Υμητ-
τού (1530): Αρίων - Νεοπεντελικός . 
3ος όμιλος : Χαλανδρίου (1100): Τρι-
φυλλιακός - Λύκοι Χαϊδαρίου. 4ος 
όμιλος: Καλαμακίου: Ίωνες Αλίμου- 
Ιάσων, Χαϊδαρίου: Θρίαμβος Χαιδαρί-
ου - Απόλλων Χαλανδρίου, Πεύκης: 
Πεύκη – Γαλάτσι, Αλεπότρυπας:Ατ-
λας Κυψέλης - Ατρόμητος Χαλανδρί-
ου. Γ΄κατηγορία - 1ος όμιλος : Υμητ-
τού (900): Θρίαμβος Αθηνών - Ιλίσια 
2004, ΔΑΚ Αιγάλεω : Ζέφυρος - Νέα 
Σμύρνη , Ακαδημία Πλάτωνος: ΑΟ Κω-
φών – Άρης Χολαργού. 2ος όμιλος:Α-
λεπότρυπας: Κρόνος Αθηνών – Αστέ-
ρας Γλυφάδας, Νηαρ Ηστ: Φωτήρας 
Καισαριανής – Αναγέννηαη Πετρού-
πολης . 3ος όμιλος:Ακαδ Πλάτωνος 
(930) : Αφοβος - Θεμιστοκλής, Αλε-
πότρυπας (12:15) Γκυζιακός - Κεραυ-
νός Πετρούπολης, Ακαδημία Πλάτωνος 
(12:30): Πλάτων – ΑΟΝ Αργυρούπολης. 
4ος Ομιλος: Ρουφ ( 900):Λέοντες - 
Δόξα Γκύζη, Ηφαίστου (9:30): ΑΕ Πε-
ριστερίου – Πατήσια, Γαλατσίου (1100): 
Νίκη Γαλατσίου - Κεραμεικός , Ρουφ 
(1200): Κουκάκι – Νίκη Αλίμου , Χρυ-
σούπολης : Γαλαξίας - ΑΕ Ιλίου. ΕΠ-
ΣΑΝΑ : Α κατηγορία: Αγίου Στεφάνου : 
Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου- Κερατέα 
, Καλυβίων: Καλύβια - Άρης Βούλας, 
Κρυονερίου : Κρυονέρι - Γλυκά Νερά. 
Β κατηγορία: Αυλώνος:Αυλών - Νίκη 
Δροσιάς, Νέων Παλατίων : Ωρωπός - 
Δόξα Αγίας Άννας, Άνοιξης: Παθιακά-
κης - Γέρακας , Λαυρίου: Παλλαυρεω-
τικος – ΠΑΟ Κορωπί, Κορωπίου: Δόξα 
Κορωπίου - Μάχη Μαραθώνα . Γ’ κα-
τηγορία: Αγίας Άννας : Μενίδι - Θησέ-
ας Νέας Μάκρης Β ́ , Γλυκών Νερών: 
Νικηφόρος - Πικέρμι , Νέας Μάκρης: 
Εθνικός Λυκίας – Συκάμινο. Οι αγώ-
νες αρχίζουν στις 1500. 

Το σημερινό 
πρόγραμμα

Ο Αθηναϊκός πήρε  
το βυρωνιώτικο ντέρμπι
Στο χθεσινό Βυρωνιώτικο ντέρπι νικητής αναδείχθηκε ο Αθηναϊ-
κός με σκορ 2-0. Το σκορ άνοιξε στο 35’ ο Παναγόπουλος με κε-
φαλιά, ενώ λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους ο Τσομπανάκος 
διαμόρφωσε το τελικό 0-2. Διαιτητές ήταν οι Καπίρης, Μπακογιάν-
νης Γ., Ματσούκας.
ΑΟ ΒΥΡΩΝΑΣ (Ηλίας Μιχαηλίδης) Πλάκα, Τριανταφυλλάκης (70’ Σκα-
ρώνης), Καλαντζης (70’ Καινούργιος), Κυρμαζογλου, Λιάτσος, Ανα-
στασίου, Ζαφείρης, Μπαλαφούτης (70’ Δήμος), Αντωνιου, Τσαβα-
λιάς (79’ Ζάγκας), Χάγιας (46’ Δημάκης) 
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λεωνίδας Σμυρνής) Ρούμπας, Μπαλιου, Θεοδοσιου 
(64’ Ζάχος), Παναγόπουλος, Δρόσης, Μαυρομματάκης (64’ Κατσού-
δας), Κατσαούνος (46’ Ταρσαναλής), Κουτσιας, Βουλτσίδης, Τσοπα-
νάκος, Τραγουστής. 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 3-0
Άλλη μια νίκη πρόσθεσαν στο ενεργητικό τους οι πρωτοπόροι του 1ου 
Ομιλου της μεγάλης κατηγορίας της Αθήνας Μικρασιατικός, νικώντας 
τα Λιόσια 3-0. Τα γκολ των νικητών σημείωσαν οι Ζέλο (60’), Κων-
σταντινίδης (70’) και Σάμιος (85’). Στο 70’ αποβλήθηκε ο Βασιλάκος. 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ηλίας Καλοπήτας) Μιχελής, Σμυρ-
νάκης, Έσλερ (80’ Γαντζούλας), Κουτσογκίκας Ε., Μαραγκουδάκης, 
Σάμιος, Ζέλο (73’ Κωτσοβός), Κωνσταντινιδης (80’ Κουτσογκίλας Π.), 
Σαπαλιδης, Ραχιμ (80’ Βουτυράς), Θεοδωρου (70’ Κακός).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ (Θοδωρής Τρανός) Ανδρεοσόπουλος, Σουλο-
βάρι, Λαμπρόπουλος, Μιχαηλιδης, Βασιλάκης, Μπριστογιάννης, Χρι-
στοπουλος, Γανωτής, Τουρτούλι, Νικολάου, Ζέρβας. 
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Τα χθεσινά 
αποτελέσματα

e-SportTime ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ο Γιάννης Κουσάνας




