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ΕΦΙΑΛΤΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ 
ΔΙΑΒΟΛΟΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΟ ΜΟΝΑΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΕΝΕΡ

Ο Ολυμπιακός βρήκε (για ακόμα 
μια φορά) το «μάστορά» του από την 
Μονακό  η οποία τον νίκησε για δεύτερη 
φορά φέτος (64-60)!
Παρά το πολύ καλό ξεκίνημα που 
είχε ο Ολυμπιακός, στη συνέχεια 
εγκλωβίστηκε από τους Γάλλους, που 
εκμεταλλεύτηκαν την αθλητικότητά 
τους, νίκησαν σε όλες τις προσωπικές 
φάσεις και τελικά πήραν το αποτέλεσμα 
που ήθελαν
Τα δεκάλεπτα: 8-20, 31-34, 46-42, 64-
60
ΜΟΝΑΚΟ (Ομπράντοβιτς): Μπράουν 2, 
Οκόμπο 6, Μπλόσομγκεϊμ 1, Μακουντού 
9, Ντιαλό 16, Μοτεγιούνας 6, Ουαταρά 3, 
Χολ 2, Τζέιμς 19
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, 
Κάνααν 3, Λαρεντζάκης 2, Φαλ 9, 
Σλούκας 10, Βεζένκοφ 4, Παπανικολάου 
7, Πίτερς 12, Μπλακ 7, ΜακΚίσικ 6
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Τα υπόλοιπα αποτελέσματα
Ερυθρός Αστέρας- Ρεάλ Μαδρίτης 59-79, Άλμπα Βερολίνου- Αρμάνι Μιλάνο 83-63, Βίρτους Μπολόνια- 
Ζαλγκίρις Κάουνας 77-87, Μπάγερν Μονάχου- Μπασκόνια 92-79. Απόψε: Βιλερμπάν- Μπαρτσελόνα (21:00), 
Μακάμπι- Παρτιζάν (21:05), Βαλένθια- Εφές (21:30)
Η βαθμολογία: Ρεάλ Μαδρίτης και Μονακό (12-6), Μπαρτσελόνα (11-6), Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και 
Μπασκόνια (11-7), Ζαλγκίρις Κάουνας (10-8), Εφές και Μακάμπι (9-8), Ερυθρός Αστέρας (9-9), Παρτιζάν (8-
9), Βίρτους Μπολόνια (8-10), Βαλένθια (7-10), Μπάγερν (7-11), Βιλερμπάν (6-11), Άλμπα, Παναθηναϊκός 
και Αρμάνι Μιλάνο (6-12)

Ο Παναθηναϊκός δεν κεφαλαιοποίησε τη μαχητικότητα, την 
ενέργεια, το ρεκόρ στα επιθετικά ριμπάουντ και στα τελευταία 
δευτερόλεπτα «πέταξε» την ευκαιρία για μια μεγάλη νίκη.
Κι αν ηττήθηκε ο Παναθηναϊκός (88-94 στην παράταση από την 
Φενέρμπαχτσε) τότε σίγουρα θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια σε 
συγκεκριμένα λάθη: Πρώτον στο ότι δεν εκμεταλλεύτηκαν όσο έπρεπε 
τη σαρωτική τους κυριαρχία στα επιθετικά ριμπάουντ (26 στο σύνολο που 
είναι ρεκόρ). Δεύτερον στο ότι στο καθοριστικό τελευταίο δεκάλεπτο 
δέχθηκαν 27 πόντους. Τρίτον στο μοιραίο λάθος του Λι στην πίεση (μετά 
από time out) με 24’’ για το τέλος και χωρίς να υπάρχει παίκτης για 
«σκαλοπάτι». Είναι η φάση που έκλεψε ο Γκούντουριτς και ισοφάρισε 
(78-78) στέλνοντας τον αγώνα στην παράταση. Και για να τα λέμε όλα, 
υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ του Μπούκερ στον Πονίτκα με 5’’ για το 
τέλος που δε δόθηκε και πιθανότατα θα άλλαζε τα πάντα στον αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 39-36, 59-51, 78-78 (καν.αγ.), 88-94
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης, Γουόλτερς 11, Λι 10, 
Παπαγιάννης 3, Γουίλιαμς 11, Γ. Καλαϊτζάκης 2, Μπέικον 27, Πονίτκα 14, 
Μαντζούκας, Γκουντάιτις 10
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ιτούδης): Μότλεϊ 14, Μπιρσέν, Γουίλμπεκιν 9, 
Έντουαρντς 14, Χέις 24, Πιέρ, Γκούντουριτς 14, Μπούκερ 4, Καλάθης 12, 
Αντετοκούνμπο 2

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΕΚ, ΙΣΟΦΑΡΙΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Η ΑΕΚ νίκησε 85-82 στην Προύσα την Τόφας και προκρίθηκε στους «16» του BCL όπου θα αντιμετωπίσει την Μάλαγα η οποία 
όμως θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας.
ΑΕΚ (Καντζούρης): Φλιώνης 8, Μίτσελ 21, Στρέλνιεκς 17, Γουίλιαμς 16, Ξανθόπουλος, Φρέιζερ 6, Μάντσεν 4, Μάιλς 13, 
Παπαδάκης
Από την πλευρά του το Περιστέρι νίκησε 92-88 στην παράταση την Ντιζόν και πάει στην Γαλλία την επόμενη Τετάρτη για «τελικό 
πρόκρισης» αφού ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του BCL.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μπιλάν 16, Ντένμον 16, Φρανσίσκο 19, Τζούστον 2, Κασελάκης 13, Αγραβάνης 16, Μωραϊτης 5, 
Περσίδης, Ραντάνοφ 5
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται (19:30) την Ρίτας Βίλνιους και ψάχνει τη νίκη που θα του δώσει το 1-1 και θα πάει επίσης για τελικό 
πρόκρισης στην Λιθουανία την επόμενη εβδομάδα.
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Η πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου είχε ουσιαστικά 
κριθεί από το πρώτο ματς. Τυπικά «κλείδωσε» μέσα 
σ’ένα δίλεπτο από τα πόδια του Μπράντον Τόμας. Με δύο 
δικά του τέρματα, ο ΠΑΟΚ ζευγάρωσε τις νίκες επί της 
«μαύρης θύελλας» (2-0) και έκλεισε θέση στα προ-
ημιτελικά του θεσμού.
Ωστόσο, οι «ασπρόμαυροι» δεν χάρηκαν τη νίκη, κα-
θώς αυτή αποδείχθηκε «νίκη με δόντια». Πως όταν 
βγαίνει ήλιος αλλά έχει κρύο, υγρασία και σύννεφα; 
Ακριβώς έτσι, αλλά σε ποδοσφαιρική διάσταση. Διότι 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τους Φελίπε Σοάρες (ενο-
χλήσεις στους προσαγωγούς) και Λευτέρη Λύρατζη 
(Πρόβλημα στο ζυγωματικό και θα υποβληθεί σε μα-
γνητική) να αποχωρούν τραυματίες. 
Οσο για το πρότζεκτ της ομάδας, ο Στέφανος Τζίμας σε 
ηλικία 17 ετών και 5 ημερών έγραψε ιστορία ως ένας 
από τους 10 νεαρότερους ποδοσφαιριστές που έκανε 
ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ξεπερνώντας τον 
Γιώργο Κούδα (17 ετών και 28 ημερών, το 1963).
Στους «8» θα βρίσκεται και η Λαμία, η οποία πανηγύ-
ρισε τη νίκη-πρόκριση στην έδρα της Καλλιθέας (1-2).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίβκοβιτς, Σά-
στρε (63’ Λύρατζης/72’ Σελιμάι), Κάργας, Νά-
σμπεργκ, Βιεϊρίνια, Ντάντας, Σβαμπ, Νάρεϊ (63’ 
Α. Ζίβκοβιτς), Μπίσεσβαρ (72’ Τζίμας), Φιλίπε 
Σοάρες (31’ Ρικάρντο), Τόμας.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Νίκος Αναστόπουλος): Μέντες, 
Μπακαγιόκο, Λουπάνο, Ασίγκμπα, Παπατόλιος, 
Καραγκούνης, Μπενίτες (70’ Βασιλόγιαννης), 
Μόζερ (84’ Τριανταφυλλάκης), Μαβινγκά, Αρ-
ναρέλλης (75’ Τάτος), Μαρκόφσκι (70’ Κων-
σταντινόπουλος).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

11΄, 13΄ ΤΌΜΑΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΟΚ VS KAΛΑΜΑΤΑ2 0
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AGENT GREEK

ΑΡΕΣΕΙ
Φέτος κάνει μεγάλη σεζόν, πήγε και στο Μουντιάλ 
αλλά το πόσο κομβικός είναι ο Νταμιάν Σιμάνσκι για 
την ΑΕΚ φάνηκε π.χ. στα Γιάννενα. Έλειψε και ο 
ΠΑΣ έκανε παρέλαση στον άξονα και έβγαζε φάσεις 
χωρίς να υπάρχουν βοήθειες στην αμυντική τακτική 
της Ένωσης.
Ο Πολωνός μουντιαλικός χαφ στα 28 του δείχνει να 
είναι στο πικ της καριέρας του και έχει κουμπώσει 
απόλυτα στο πλάνο του Αλμέιδα.
Από εκεί που πέρυσι έδειχνε να μην μπορεί να βρει 
πατήματα μέσα στο γήπεδο.
Φέτος είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός, 
ίσως μαζί με το τρέξιμο του Αραούχο και τα γκολ 
του Γκαρσία, η απόλυτη μεταμόρφωση της ΑΕΚ.
Ήρθαν, λοιπόν, οι σκάουτ στο ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, 
οι περισσότεροι για τον διεθνή στράικερ, πλέον, από 
το Τρινιτάντ αλλά έμειναν με ανοικτό το στόμα από τη 
βελτίωση και το πόσο γέμιζε το γήπεδο ο Σιμάνσκι.
Απεσταλμένοι μάλιστα από Γερμανία και Ιταλία που τα 
reports είναι εντυπωσιακά για το αν και πόσο μπορεί 
να σταθεί σε επίπεδο Μπουντεσλίγκα ή Serie A.
Ο Σιμάνσκι βέβαια και έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ 
και η Ένωση δεν πουλάει φθηνά βασικούς παίκτες. 
Αυτό έλειπε φυσικά.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το καλοκαίρι σε αυτό το 
μέτωπο, για τώρα δεν προβλέπεται κάτι (αν και ποτέ 
μη λες ποτέ αλλά ο Ιανουάριος δεν προσφέρεται 
για τόσο μεγάλα και δραστικά deals) και ο Σιμάνσκι 
βρίσκεται για τα καλά στη βιτρίνα της ΑΕΚ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Ο Λάζλο Κλαϊνχάισλερ είναι λοιπόν παίκτης του Παναθηναϊκού που κάνει 
τη δεύτερη μεταγραφή του μετά τον Πούχατς. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι 
θα μπορέσει να κάνει στην Ελλάδα ο Ούγγρος διεθνής που είναι στα 29 του.
Η Όσιγιεκ είναι μια ομάδα βέβαια που δεν παίρνει τίτλους στην Κροατία, 
ένα Κύπελλο έχει το 1999 και ήταν δεύτερη το 2021.
Ο Κλαϊνχάισλερ θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως θα κουμπώσει στα πλάνα 
του Γιοβάνοβιτς ενώ θα πρέπει να τονιστεί πως ο Παναθηναϊκός έδωσε 
χρήματα στους κροάτες για να τον αποκτήσει.
Ο Ούγγρος παίζει και στον άξονα αλλά και ως εξτρέμ. Φέτος έχει αγωνιστεί 
περισσότερο στα άκρα αλλά στην καριέρα του ως δεκάρι είχε καθιερωθεί.
Όπως και να έχει πάντως ως προφίλ δείχνει να είναι ο ποδοσφαιριστής 
που ήθελε ο Παναθηναϊκός για μια παραπάνω λύση από τη μέση και μπροστά.
Βέβαια, δεν μπορεί να παίξει οκτάρι που και εκεί δείχνει να υπάρχει ζήτημα 
αλλά προς το παρόν αυτό είναι δευτερεύον.
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AGENT GREEK

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ 
Ο ΠΑΟΚ τον έκανε αρχηγό και έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους 
παίκτες στο ρόστερ. Εκείνος καταθέτει μέσα στο γήπεδο σχεδόν σε 
κάθε ματς την εμπειρία και την κλάση του ενώ αποτελεί το καλύτερο 
στήριγμα για τα πρώτα μεγάλα βήματα του Κουλιεράκη.
Αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν η κίνηση που έκανε η Λοκομοτίβ 
Μόσχας προκειμένου να αποκτήσει τον Ίνγκι Ίνγκασον. Ο Ισλανδός 
στόπερ δεν είχε δείξει δείγματα πως ψάχνεται και αν μη τι άλλο είναι 
λίγο ιδιαίτερο πως προέκυψε το connection.
Θα πει κανείς έτσι είναι η αγορά δε σημαίνει πως ένας παίκτης είναι 
available για να κάνει μια ομάδα την κίνησή της.
Αλλά ο Ίνγκασον θεωρείται untouchable στον ΠΑΟΚ και κανείς δεν 
μπορεί να σκεφτεί όχι απλά φέτος αλλά και του χρόνου τουλάχιστον 
πως θα έφευγε.
Συμβόλαιο έχει έως και το καλοκαίρι του 2025 και θα έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον αν θα επιχειρήσει κι άλλη ομάδα να προσεγγίσει τον ΠΑΟΚ 
για τον παίκτη.

ΚΟΛΛΗΜΑ
Κάθε προπονητής έχει δικαίωμα να τρώει κόλλημα με 
έναν παίκτη από την στιγμή που θεωρεί πως μπορεί να 
κάνει τη δουλειά που θέλει καλύτερα από κάθε άλλον.
Έγραφε η στήλη πως θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό ποιον 
θα φέρει ο Ολυμπιακός αφού θα φύγει ο Ρέαμπτσιουκ. 
Θα είναι κομβική και κρίσιμη απόφαση.
Ο Μίτσελ θέλει τον Τόνι Λάτο, τον 26χρονο μπακ της 
Βαλένθια με τα 9 ματς και τα 350 λεπτά συμμετοχής 
φέτος. Πάει και τελείωσε.
Αυτός θεωρεί πως μπορεί να είναι ο Ροντινέι της 
άλλης πλευράς προκειμένου ο Ολυμπιακός να αλλάξει 
τελείως το format στην άμυνα και ειδικά στα άκρα του 
κομματιού αυτού.
Ο Σουαζό ήθελε να έρθει πολύ, ο Τόφολο θα έρθει 
ως μπακ απ μάλλον αλλά για τον Ισπανό προπονητή ο 
Λάτο είναι η λύση για τη θέση.
Αν έρθει θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν θα δικαιωθεί.
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
Στην αρχή η φούρια των Αϊτόρ, Παλάσιος δεν επέτρεπε ούτε καν σκέψη για 
αλλαγή στα «φτερά»! O Βέρμπιτς σεβάστηκε την ιεραρχία/momentum και 
περίμενε στην γωνία. Μόλις ο Ισπανός μπήκε στα πιτς εκείνος άρχισε να 
αγριεύει μια και βάσει status δεν έπαιρνε αυτό που του αναλογεί. Στο ντέρμπι 
με την ΑΕΚ και έχοντας στις πλάτες του το γκολ στην Λειβαδιά (σ.σ.: δύο σε 
ολάκερο το πρωτάθλημα), ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς «θυσίασε» τον στρατιώτη Τσερίν 
για την ντίβα, Μπέντζαμιν Βέρμπιτς! Μηδέν εις το πηλίκο ο τελευταίος, αλλαγή, 
μανούρα και anti-professional attitude!  

 ΔΙΠΛΟ ΚΑΚΟ!      

Ο Παναιτωλικός μπορεί να ΄χει κάνει την καβάτζα του βαθμολογικά, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει πως πρέπει να πετάξει και «λευκή» πετσέτα. Εξάλλου, έχει πάνω 
από 7-8 συμβόλαια εν δυνάμει βασικών που λήγουν το επόμενο καλοκαίρι. 
Συνάμα, το club βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο διοικητικά και το τελευταίο που 
ήθελε ο Αναστασίου ήταν η άνευ προηγουμένου σφαλιάρα από τον ΟΦΗ ενώπιον 
του μεγάλου boss! Ακόμη και για το πρεστίζ του ιδίου εν μέσω συζητήσεων για 
την ανανέωση ή μη του συμβολαίου του με τον Παναιτωλικό.   

 «ΧΑΜΕΝΟ» ΣΤΟΙΧΗΜΑ    

Hδη δεν το αντέχει το boss. Τόσες, μα τόσες αποτυχίες μαζεμένες. Μήτρογλου 
πέρυσι. Ιτούρμπε διαχρονικά. Ματέο Γκαρσία από πουλέν του, αποδιοπομπαίος 
τράγος. Μανού Γκαρθία. Eνα «σκασμό» χρήματα. Εικάζεται πάνω από 3 μύρια 
για την αγορά του από την Σπόρτινγκ Χιχόν. Το αεροδρόμιο γέμισε από κόσμο 
και προσδοκία. Εις μάτην. Ενας καλλιτέχνης δίχως ανάλογη πλατφόρμα για να 
ξεδιπλώσει το τάλαντό του. Ο Πάρντιου στην Τούμπα τον άφησε στον πάγκο. Κόντρα 
στην Τρίπολη, by accident (ελλείψει του Πάλμα), πήρε φανέλα βασικού. Επιτέλους, 
γκολ! Μετά από σχεδόν 1000’ με τον Αρη. Η ζωή αλλάζει…  

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ…    

Θανάσης Στάικος! Από πέρυσι το όνομά του ψιθυρίζεται στην λίμνη μια και 
έκανε την αθόρυβη δουλειά για τον Ηρακλή Μεταξά. Μέχρι που ο λεγάμενος 
«τσίμπησε» την προαγωγή για την Τρίπολη και ο 42χρονος προπονητής έγινε ο 
«εκλεκτός» της φαμίλιας Χριστοβασίλη. Τρομερά μεταβατικό στάδιο. Σε όλους 
τους τομείς, μα κυρίως στην αγωνιστική αποψίλωση. Ακόμη και όταν η ομάδα 
έκλεισε τον πρώτο γύρο με μόλις 2 νίκες, ο Στάικος παρέμεινε ανέγγιχτος! 
Πίστη σε «θέλω», settled επιλογή 11άδας πια και πλέον το support δικαιώνεται: 
4 ματς, 8 βαθμοί (σ.σ.: ανατροπή και Χ με Ολυμπιακό, νίκη με ΑΕΚ).    

  Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΕΤΗ!    
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Νέο φορ και νέο γυμναστή ανακοίνωσε ο Αρης. Ο Αμπουμπακάρ 
Καμαρά επέστρεψε σε γνώριμα μέρη, ενώ έκανε την πρώτη του 
προπόνηση στο Δασυγένειο. Εκεί βρέθηκε και ο Αγγελος Παπα-
νικολάου που αντικατέστησε τον Νίκο Αμανατίδη. Παρόλα αυτά, 
ο Μαυριτανός φορ δύσκολα θα κάνει το ντεμπούτο του στο ματς 
Κυπέλλου κόντρα στο Λεβαδειακό στο «Κ. Βικελίδης» (16:00, 
COSMOTESPORT 3HD).

Το θέμα του σέντερ μπακ απασχολεί, αλλά προς ώρας δεν φαίνεται να 
βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της ΑΕΚ. Η περίπτωση του 
Κικί Κουγιατέ της Μετς (13 συμμετοχές στη Ligue 2) δεν προχώρησε, 
καθώς οι απαιτήσεις της γαλλικής ομάδας δεν πέφτουν κάτω από τα 
πέντε μύρια. Χρήματα που οι «κιτρινόμαυροι» δεν είναι διατεθειμένοι 
να δώσουν. Στο κάδρο πάντοτε βρίσκεται η απόκτηση αριστερού μπακ.

Οι «πράσινοι» ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με την κροατική Οσιγεκ και 
ο 29χρονος μεσοεπιθετικός Λάζλο Κλάινχαϊσλερ (23 συμμετοχές, 8 
γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με την κροατική Οσιγεκ) 
προσγειώνεται σήμερα στην Αθήνα για τις τελικές λεπτομέρειες της 
μεταγραφής. Στα αγωνιστικά, το «τριφύλλι» θα κληθεί να κάνει την... 
αγγαρεία κόντρα στον Βόλο για να προκριθεί στους «8» του Κυπέλλου 
(16:30, COSMOTESPORT 1HD).

Ο Γκαμπριέλ Σουάσο κάνει... στροφή και αντί για Ελλάδα, πλέον βαδί-
ζει προς Τουρκία για να φορέσει τη φανέλα της Μπεσίκτας. Την ίδια 
ώρα, ο Τόνι Λάτο δείχνει να βρίσκεται ένα βήμα από τον Ολυμπιακό, με 
τις πρώτες εκτιμήσεις να μιλούν για συμβόλαιο με ορίζοντα το 2027. 
Στα αγωνιστικά, με πέντε απουσίες θα αντιμετωπίσουν τον Ατρόμητο 
οι «ερυθρόλευκοι» στο Περιστέρι (21:00, COSMOTESPORT 1HD).

Πέμπτη ώρα... Τάισον. Ο Βραζιλιάνος αναμένεται αύριο στη Θεσσα-
λονίκη, όπου θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα 
υπογράψει συμβόλαιο 1,5 έτους. Παράλληλα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ 
εντείνουν τις προσπάθειές τους και για απόκτηση φορ. Οσο για τον 
Στέφανο Τζίμα, το νέο πρότζεκτ των «ασπρόμαυρων» συγκεντρώνει 
πάνω του τα ευρωπαϊκή βλέμματα, με τη Φιορεντίνα να είναι το τε-
λευταίο κλαμπ που τον βολιδοσκοπεί.



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο ΣΕΓΑΣ βρίσκεται σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΣΕΦ και την 
ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, ώστε το Σάββατο 11 Φεβρουα-

ρίου να διεξαχθεί ημερίδα κλειστού. Επίσης, σήμερα ή αύριο 
κλείνει και το θέμα με το ταρτάν. Να θυμίσουμε ότι 18-19 

Φεβρουαρίου θα γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. 

Οι Αυστραλοί διοργανωτές του μαραθωνίου του Σίδνεϊ βρίσκονται σε 
προχωρημένες συζητήσεις προκειμένου να κλείσουν τη συμμετο-
χή του Κενυάτη Έλιουντ Κιπτσόγκε στον αγώνα του 2024. Στόχος 
είναι ο μαραθώνιος του Σίδνεϊ να γίνει «major» και γι’ αυτό 
θέλουν τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ στο αγώνισμα. 
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SPORTS

Κοινές προπονήσεις πραγματοποιούν αυτή την εποχή στη Λευ-
κωσία τα γκρουπ αθλητών των Ελλήνων προπονητών ρίψεων. 
Ανάμεσα στους πρωταθλητές που κάνουν προετοιμασία στην 
Κύπρο είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μόναχο στον ακο-
ντισμό Ελίνα Τζένγκο και ο έκτος στην ίδια διοργάνωση 
στη σφυροβολία Χρήστος Φραντζεσκάκης. 

Ο Νορβηγός Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν και η Ιταλίδα Νάντια Μπατοκλέτι 
αναδείχθηκαν κορυφαίοι αθλητές του μήνα Δεκεμβρίου στο διαγω-

νισμό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου. Ο πρώτος είχε κατα-
κτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανωμά-

λου δρόμου στο Τορίνο και η δεύτερη ήταν νικήτρια στην Κ23.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Το 2023 μπήκε με το χειρότερο τρόπο για τους Τράχωνες 
και αιτία δεν αποτελεί το ισόπαλο 0-0 με την Ελπίδα Αγίων 
Αναργύρων, αλλά ο σοβαρός τραυματισμός ποδοσφαιριστή. 
Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Βουρλούμης υπέστη βαρύ κάταγμα 
κλείδας. Γεγονός το οποίο προβλέπεται να τον αφήσει εκτός 
δράσης για τουλάχιστον δύο μήνες. Πρόκειται για μια άτυχη 
στιγμή καθώς ο ποδοσφαιριστής των μπλε σε μια ανύποπτη 
φάση τραυματίστηκε σοβαρά. Στον πολύ σοβαρό τραυματισμό 
του Βουρλούμη αναφέρθηκε ο τεχνικός Αντώνης Τσιμπάκης 

μιλώντας στη στήλη είπε τα εξής:  «Πρόκειται για έναν πολύ 
σοβαρό τραυματισμό , ο οποίος θα κρατήσει τον ποδοσφαι-
ριστή μας για τουλάχιστον δύο μήνες μακριά από την ενερ-
γό δράση, Του ευχόμαστε ολόψυχα να πάνε όλα καλά με την 
εγχείρηση στην οποία θα υποβληθεί και να επανέλθει σιδε-
ρένιος την ενεργό δράση». Σε ό,τι αφορά το καθαρά αγωνι-
στικό μέρος, το οποίο φυσικά περνάει σε δεύτερη μοίρα, ο 
Τσιμπάκης τόνισε τα εξής: «Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα μας 
αδικεί κατάφωρα. Δημιουργήσαμε και χάσαμε πολλές ση-
μαντικές ευκαιρίες, με αποκορύφωμα τις φάσεις των τρι-
ών δοκαριών, που μας στέρησαν την δυνατότητα να φτάσου-
με στην νίκη. Δεν είχαμε την απαιτούμενη ψυχραιμία, ώστε 
να αξιοποιήσουμε τις φάσεις τις οποίες δημιουργήσαμε».

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  
ΝΙΚΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΧΑΜΕ ΑΝΑΓΚΗ» 

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε η Κοψαχείλα τις επίση-
μες αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2023, αφού θρι-
άμβευσε με 4-1 της Ιεράπολης. Σε μία αναμέτρηση πολύ 
υψηλής κρισιμότητας οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίη-
σαν εκπληκτικό ποδόσφαιρο, αναδεικνύοντας ένα μέρος 
των δυνατοτήτων τους και έτσι πήραν τεράστια βαθμολογική 
ανάσα στον πρώτο πολύ συναρπαστικό όμιλο της Β’ Κατηγο-
ρίας ΕΠΣΑ, φτάνοντας αισίως τους 15 βαθμούς. Με τον τε-
χνικό Αντώνη Κουφογιαννάκη να εκφράζει την απόλυτη ικα-
νοποίησή του, τόσο για την νίκη όσο και για την εμφάνιση των 
ποδοσφαιριστών του, λέγοντας τα εξής: «Πήραμε μία πολύ 
σημαντική νίκη την οποία χρειαζόμασταν σε κάθε περίπτω-
ση, ώστε να ανασάνουμε βαθμολογικά και να ελπίζουμε σε 
μία όσο το δυνατόν καλύτερη συνέχεια. Οι παίκτες μου ήταν 
πολύ αποφασιστικοί και μπήκαν φουριόζοι στο ματς δείχνο-
ντας με την όλη τους εικόνα πόσο πολύ ήθελαν το παιχνίδι 
και είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την επιτυχία τους, Θεω-
ρώ ότι καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η εξαιρετική εμφάνι-
ση του Φώτη Βεϊζάι, που επέστρεψε στην ομάδα μας μετά 
από διάστημα δύο ετών».

ΣΟΚ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΏΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΤΡΑΧΏΝΕΣ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΒΟYΡΛΟΥΜΗ

«Χάσαμε  
με πέναλτι  
που είδε μόνο ο 
διαιτητής Γκίκας»

Εντονη είναι η πικρία που 
διακατέχει τους πάντες 
στο στρατόπεδο του Α.Ο. 
Βύρωνα για τον τρόπο με 
τον οποίο ήρθε η ήττα από 
τον Α.Ο. Περιστερίου το 
απόγευμα του Σαββάτου. 
Οι «κυανέρυθροι» ηττήθη-
καν με πέναλτι λίγο πριν 
την εκπνοή, με τους ιθύ-
νοντες να σημειώνουν ότι 
επρόκειτο για παράβαση 
που είδε μόνον ο διαιτη-
τής Γκίκας. Στέλνουν μήνυ-
μα πως θα παλέψουν για 
την αποφυγή του υποβιβα-
σμού, ενώ διατυπώνουν 
τη στήριξή τους στον προ-
πονητή Ακη Μιχαηλίδη και 
τους ποδοσφαιριστές του. 
Αναλυτικά, η σχετική δη-
μοσίευση στη σελίδα της 
ομάδας στο facebook ανα-
φέρει τα εξής: «ΑΟ Περι-
στερίου-ΑΟ Βύρων 1-0 με 
πέναλτι στο 90' που είδε 
μόνο ο διαιτητής του αγώ-
να κ. Φ. Γκίκας, που πά-
ντως δεν τον βοήθησε η 
γιορτή των Φώτων και η 
θεία φώτιση να δει καλά 
ή μπορεί έτσι να ήθελε να 
δει. Βέβαια μετά είπε ότι 
έκανε λάθος και δεν ήταν 
πέναλτι αλλά είναι νέος 
και οι νέοι απ’ τα λάθη 
τους μαθαίνουν. Δυστυ-
χώς πρέπει να εξηγήσου-
με στους ποδοσφαιριστές 
μας και ειδικά στους μι-
κρούς ότι η αδικία, ακού-
σια ή εκούσια, είναι κάτι 
που συμβαίνει στο ποδό-
σφαιρο. Ευχαριστούμε 
πολύ την ομάδα του ΑΟ Πε-
ριστερίου για τη φιλοξε-
νία και τον αρχηγό του για 
τη δήλωση του σχετικά με 
τη φάση του πέναλτι. Υ.Γ.: 
Επειδή είναι προφανές ότι 
κάποιοι μας θεωρούν πε-
σμένους να πούμε πως «ο 
πεσμένος» τη βροχή δεν 
τη φοβάται. Υ.Γ.1: Προς τον 
κόουτς Ακη Μιχαηλίδη και 
τους ποδοσφαιριστές μας. 
Είμαστε εδώ, θα είμαστε 
εδώ να στηρίζουμε εσάς 
και τον σύλλογο. Σας πι-
στεύουμε και θα κάνουμε 
τα πάντα για να βοηθήσου-
με την ομάδα».

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνη-
σε ο ΠΟΨ τις επίσημες αγωνιστικές 
του υποχρεώσεις για το 2023. Με 
πολύ πειστική εμφάνιση οι «πρά-
σινοι» υπέταξαν με 1-0 τον μαχη-
τικό Ατλαντα Κυψέλης, με άμεση 
συνέπεια να βελτιώσου αισθητά τη 
βαθμολογική τους θέση στον τέταρ-
το όμιλο της Β’ ΕΠΣΑ και παράλληλα 
έκαναν το καλύτερο δώρο στον Δι-
οικητικό τους Ηγέτη Γιάννη Πετρίδη, 
που είχε την ονομαστική του γιορτή. 
Ο Πρόεδρος των «Πρασίνων» πε-
ριχαρής από την νίκη και την εικό-
να της ομάδας του, τόνισε τα εξής:  
«Είμαστε όλοι μας ευτυχείς για το 
γεγονός ότι μπήκαμε στην νέα χρο-
νιά με σπουδαία νίκη επί του Άτλα-
ντα Κυψέλης, η οποία σημαδεύτηκε 
με πολύ καλή εμφάνιση. Οι ποδο-
σφαιριστές μου έκαναν το καλύτερο 
δώρο για την ονομαστική μου γιορτή. 
Βάσει της εικόνας του αγώνα, θεω-
ρώ ότι το τελικό σκορ μοιάζει πολύ 
φτωχό, ώστε να αποδώσει τη συ-
νολική ροή της αναμέτρησης, αφού 
ήμασταν η ομάδα που δημιούργησε 
και έχασε σωρεία ευκαιριών, ώστε 
να δώσουμε θριαμβευτικό τόνο στην 
επικράτησή μας. Κρατάμε την κατά-
κτηση των τριών βαθμών, που μας 
δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση και 
ψυχολογία ενόψει της απαιτητικής 
συνέχειας. Πλέον το μυαλό και η 
προσοχή μας επικεντρώνονται στο 
προσεχές ντέρμπι με την Πεύκη». 
Στον μεταγραφικό τομέα στον ΠΟΨ 
προετοιμάζονται για ένα… δυναμικό 
μπάσιμο, καθώς σύμφωνα με πλη-
ροφορίες οι «πράσινοι» βρίσκονται 
σε προχωρημένες επαφές με πο-
δοσφαιριστή, που έχει να επιδεί-
ξει θητεία σε ανώτερες κατηγορίες.

Πετρίδης: «Οι 
ποδοσφαιριστές 
μου έκαναν το 
καλύτερο δώρο!» 

Γαζής: «Η ομάδα μας δεν 
λειτούργησε καλά» 
Με το … αριστερό μπήκε στο 2023 ο Αγιαξ Ταύρου γνω-
ρίζοντας την εντός έδρα ςήττα με 0-2 από το μαχητικό 
Παλαιό Φάληρο. Σε μία αναμέτρηση γεμάτη ιδιαιτερό-
τητες με πιο τρανή απόδειξη την προηγούμενη θητεία 
και των δύο τεχνικών Γιάννη Γαζή και Αλέκου Ρίζου 
στους δύο πάγκους, οι «ερυθρόλευκοι» δεν στάθηκαν 
αντάξιοι των προσδοκιών, με άμεση συνέπεια να χά-
σουν πολύτιμο έδαφος στον δεύτερο συναρπαστικό όμι-
λο της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Με τον τεχνικό Γιάννη Γαζή 
να αναλύει τις σκέψεις του:  «Δυστυχώς χάσαμε ένα 
παιχνίδι όπου συνολικά η ομάδα μας δεν λειτούργησε 
καλά σε πολλούς τομείς κι έτσι χάσαμε σημαντικό έδα-
φος βαθμολογικά. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία πολύ 
πειθαρχημένη και οργανωμένη ομάδα, η οποία βάσει 
της συνολική της εικόνα έδειξε ότι το ήθελε περισσό-
τερο από εμάς το παιχνίδι και κατάφερε να φτάσει σ’ 
ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Πλέον δεν μπορούμε να 
πράξουμε διαφορετικά. Θα δουλέψουμε εμπεριστα-
τωμένα όλη αυτή την εβδομάδα πάνω στις αδυναμίες 
που αναδείξαμε, ώστε να φανούμε πολύ πιο συμπα-
γείς και συγκεντρωμένοι στην απαιτητική συνέχεια που 
μας περιμένει».
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ΠΟΨ 
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Ο Σταύρος Βουρλούμης

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 



ΔΥΣΤΥΧΩΣ… 
ΗΤΤΗΘΗΚΑΜΕ!

Υπάρχει εξήγηση όπως κι ανάλυση για τις ήττες του 
Ολυμπιακού στο Μονακό, αλλά και του Παναθηναϊκού 
στο ΟΑΚΑ από την Φενέρμπαχτσε.
Ο Ολυμπιακός τα «έσπασε» στο Μονακό κι αυτή είναι 
μια πρώτη προσέγγιση μάλλον απλοϊκή αλλά σίγουρα 
ενδεικτική. Επίσης είναι βέβαιο ότι η Μονακό δεν ταιριάζει 
καθόλου στους Πειραιώτες καθώς δε μπορώ να βρω 
άλλη ομάδα που να έχει καταφέρει να τους νικήσει πέντε 
φορές από τον Απρίλιο και μετά σε σύνολο 8 αγώνων (και 
σε διάστημα 9 μηνών).
Απέναντι στην αθλητικότητα των παικτών της Μονακό ο 
Ολυμπιακός δεν είχε λύσεις, ειδικά στην επίθεση με 
20/55 σουτ ενώ για πρώτη φορά ο συντελεστής λαθών/
ασίστ (15/16) ήταν τόσο χαμηλός. Ο Βεζένκοφ έμεινε 
στους 4 πόντους του πρώτου τρίλεπτου ενώ από το 26’ 
και μετά δεν πάτησε παρκέ. Ο Φαλ από το 21’ και μετά 
δεν πέτυχε πόντο, ο Σλούκας έκανε μαζεμένα λάθη και ο 
μόνος «ερυθρόλευκος» που σκόραρε με συνέπεια από 
την περιφέρεια ήταν ο Άλεκ Πίτερς.
Η αθλητικότητα του Μπόλομποϊ θα μπορούσε να βοηθήσει; 
Ρητορικό το ερώτημα αφού δίπλα στο όνομά του μπήκε 
ένα DNP αλλά όσα ξέρει ο προπονητής, δεν τα ξέρουμε 
εμείς! Πέραν τούτων ο Ολυμπιακός «υποχώρησε» στο 
11-7, έχει δύο ήττες από την Μονακό (και το αναφέρουμε 
αυτό σε περίπτωση ισοβαθμίας) ενώ μπροστά του έχει 
ακόμα έναν πολύ δύσκολο αγώνα στην Μπολόνια κόντρα 
στην Βίρτους. Eνα διπλό στην Ιταλία θα τον κρατήσει ψηλά 
ενώ σε αντίθετο αποτέλεσμα τα πράγματα θα μπλέξουν. 
αφού η φετινή Euroleague είναι απρόβλεπτη και «τρελή».
Πάντως δεν είναι η ήττα στο Μονακό που «πληγώνει» 
βαθμολογικά τον Ολυμπιακό, αλλά κάποιες άλλες 
απώλειες (εντός έδρας από Ερυθρό Αστέρα και Βαλένθια 
για παράδειγμα ή εκτός από την Βιλερμπάν όπου απώλεσε 
διαφορά 21 πόντων).
Ο Παναθηναϊκός είχε ένα παράξενο βράδυ, με την 
κυριαρχία του έναντι της Φενέρμπαχτσε να είναι 
ολοφάνερη στο 90% της αναμέτρησης, με τους παίκτες 
του να έχουν διάθεση (κάτι που αποτυπώνεται στο ρεκόρ 
των 26 επιθετικών ριμπάουντ) αλλά στο τέλος να μην 
αποφεύγει την 6η συνεχόμενη ήττα.
Γιατί συνέβη αυτό; Ιδού το πρόβλημα! Oταν ο Παναθηναϊκός 
ηττάται ακόμα και σε αγώνες που αξίζει και μπορεί να 
νικήσει, τότε όντως κάτι πρέπει να αλλάξει. Το παιδικό 
λάθος του Λι με 24’’ πριν το τέλος όχι απλώς είναι 
καταδικαστικό αλλά σίγουρα βγάζει στην επιφάνεια πιο 
σοβαρά ζητήματα! Είναι δυνατόν  μετά από τάιμ άουτ κι 
ενώ προηγείσαι με τρεις πόντους, απομένουν 25’’ και 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ πίεση, να κάνεις τέτοια επαναφορά και να 
μην υπάρχει παίκτης για «σκαλοπάτι»;
Ακόμα κι αν ακολούθησε λάθος των διαιτητών στον μη 
καταλογισμό φάουλ του Μπούκερ στον Πονίτκα, είναι 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να γίνεται το παραπάνω που αναφέραμε 
σε ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Μαζί με τις 0 ασίστ στο 
τελευταίο δεκάλεπτο και το παθητικό των 27 πόντων (στο 
ίδιο διάστημα).

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 
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