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«ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ» 
ΟΙ ΣΛΟΒΕΝΟΙ

Το κομμάτι της πρόκρισης είχε κλειδώσει επί της ου-
σίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (3-0). Ωστόσο, ο Πα-
ναθηναϊκός χρειαζόταν μια νίκη μετά την ήττα από την 
ΑΕΚ για να πάρει ρυθμό. Οπερ κι εγένετο. Οι «πράσι-
νοι» επικράτησαν για δεύτερη φορά του Βόλου με πρω-
ταγωνιστές δύο από τους Σλοβένους του (0-2). 
Αρχικά, ο Ανταμ Τσέριν χρήστηκε σκόρερ, όταν 
μετά από όμορφη ενέργεια του Ιωαννίδη που πέ-
ρασε τον Κλέιμαν, εκείνος πλάσαρε σε κενή εστία 
(40΄). Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός έπεσε αι-
σθητά, καθώς το μυαλό είχε ήδη ταξιδέψει στα... 
Γιάννενα για την αναμέτρηση με τον ΠΑΣ. 
Παρόλα αυτά, ο Αντραζ Σπόραρ σκόραρε ένα ακό-
μα γκολ για το «τριφύλλι» (80΄), το οποίο θα βρει 
στους «8» τον ΠΑΟΚ. Το σύνολο του Γιοβάνοβιτς 
«τρέχει» ένα εκπληκτικό ρεκόρ, μιας και κράτη-
σε ανέπαφη την εστία του για 8ο παιχνίδι στο Κύ-
πελλο. Κορυφαία του επίδοση, εκείνη τη σεζόν 
1983-1984, όταν είχε μηδέν παθητικό για 11 συ-
ναπτά ματς.

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Ουές, 
Ασλανίδης, Ταχάτος, Σιέλης, Μεταξάς (66’ Ντέ-
λετιτς), Μεσκίδα, Γκάζι (66’ Τσελεμπάκης), 
Καρτάλης, Τσιρίνος (66’ Μπαριέντος), Κούτσι-
ας (46’ Οζέγκοβιτς).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, 
Σάντσες, Σάρλια, Πούγγουρας, Πούχατς (75’ Πα-
λάσιος), Τσόκαϊ, Ρούμπεν (64’ Σπόραρ), Τσέ-
ριν, Βαγιαννίδης (82’ Κουρμπέλης), Ιωαννί-
δης (82’ Κώτσιρας), Βέρμπιτς (64’ Μπερνάρ).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

40΄ ΤΣΈΡΙΝ, 80΄ ΣΠΌΡΑΡ 

ΣΚΟΡΕΡ

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ VS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ0 2
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ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ
3E-SPORTTIME ΠEMΠTΗ 12 IΑΝOΥΑPIOΥ 2023

Τα παιχνίδια του Κυπέλλου, ιδιαίτερα στην πρώιμη 
φάση του, προσφέρονται για δοκιμές από τους προ-
πονητές. Συνήθως, αυτές σχετίζονται με τη χρησιμο-
ποίηση νεαρών παικτών δίπλα σε έμπειρους, ώστε 
να «ψηθούν» και να ενισχύσουν μελλοντικά την εκά-
στοτε ομάδα. Αυτό έκανε και ο Ματίας Αλμέιδα κόντρα 
στην Κηφισιά. 
Με την πρόκριση εξασφαλισμένη από το πρώτο ματς, 
ο Αργεντινός έδωσε τόπο στα νιάτα και δικαιώθηκε 
γι’αυτό. Το τελικό 3-0 υπέρ της ΑΕΚ σκόρπισε χαμό-
γελα, διότι τρεις νεαροί ποδοσφαιριστές της όχι μόνο 
αγωνίστηκαν και άφησαν θετικές εντυπώσεις, αλλά 
και πέτυχαν ισάριθμα τέρματα μπροστά στον κόσμο του 
συλλόγου.
Την αρχή έκανε ο Γιώργος Μουστακόπουλος (27΄), 
ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η σειρά των Ραντόνια 
(48΄) και Μαχαίρα στο φινάλε (82΄) για να βάλουν το 
όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ. Πλέον, οι «κιτρι-
νόμαυροι» περιμένουν τον αντίπαλο στα προημιτελικά 
που θα προκύψει από το ζευγάρι Απόλλων Πόντου – 
Πανσερραϊκός (14:00, COSMOTESPORT 1HD).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Μή-
τογλου, Τζαβέλλας, Ραντόνια (63’ Πινέδα), 
Φερνάντες, Μουστακόπουλος (78’ Κοσίδης), 
Γαλανόπουλος, Τσούμπερ (65’ Μαχαίρας), Μά-
νταλος, Φαν Βέερτ.
Κηφισιά (Γιώργος Πετράκης): Αγριμάκης, Βα-
φέας, Μπαρμπόσα, Ποζατζίδης, Προβυδάκης 
(79’ Παναγιώτου), Γκίνη, Παπασάββας (55’ Πέ-
ιος), Ναά, Ταλάλ (55’ Κουϊρουκίδης), Καλλέρ-
γης (70’ Παυλάκης), Τετέι (70’ Πρίτσας).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

27΄ ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 48΄ ΡΑΝΤΟΝΙΑ, 82΄ ΜΑΧΑΙΡΑΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΕΚ VS ΚΗΦΙΣΙΑ3 0



ΑΝΩΔΥΝΟ 
MAKE-OVER

Ο Μίτσελ άλλαξε όλη την ενδεκάδα κόντρα στον Ατρό-
μητο. Κάτι που συνηθίζεται όταν η πρόκριση έχει σχε-
δόν κλειδώσει από το πρώτο ματς. Ενα make-over που 
δεν... πόνεσε, μιας και μετά από το αρχικό σοκ, οι «ερυ-
θρόλευκοι» ανέτρεψαν το σκορ και τελικώς αναδεί-
χθηκαν ισόπαλοι με το σύνολο του Κόουλμαν που απο-
χαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι τον θεσμό (2-2).
Κόντρα στη ροή του ματς, ο Τζοβάρας αιφνιδίασε την 
άμυνα των Πειραιωτών (Σισέ – Ρέτσος) νικώντας τον 
Τζολάκη. Οι Πειραιώτες αντέδρασαν και έκλεισαν το 
ημίχρονο προηγούμενοι. Ο Σισέ ισοφάρισε στο 38΄, 
για να έρθει το 2-1 από τον «δήμιο» του Ατρόμητου, 
Μαρσέλο. Ο Βραζιλιάνος πέτυχε το τρίτο του γκολ με 
τον Ολυμπιακό και αυτό κόντρα στους Περιστεριώτες.
Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι δεν πέταξαν λευ-
κή πετσέτα και ισοφάρισαν με τον Κωτσόπουλο (51΄). 
Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι φιλοξενού-
μενοι, αυτό ήταν το τελικό σκορ και ο Μίτσελ σίγουρα 
έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα για το ρόστερ του.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, 
Πομώνης (71΄ Κεσρίντα), Στρούγγης, Χατζη-
ϊσαΐας (78΄ Κιάρτανσον), Αθανασίου (71΄ 
Ντε Μποκ), Οικονομίδης, Φρίτζονσον (46΄ 
Ρομπάιλ), Κλωναρίδης, Κωτσόπουλος, Τζο-
βάρας, Τζαβίδας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Τζολάκης, Ανδρού-
τσος, Ρέτσος, Σισέ, Μαρσέλο, Σαμασέκου, 
Μπουχαλάκης, Κασάμι, Ροντρίγκες (66΄ 
Βρουσάι) , Μασούρας (72΄ Ουί-Τζο), Ελ Αρα-
μπί (78΄ Βαλμπουενά).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

8΄ ΤΖΟΒΆΡΆΣ, 51΄ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ / 38΄ ΣΙΣΈ, 45+1΄ ΜΆΡΣΈΛΟ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2 2
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ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ

Και τώρα... Ολυμπιακός! Ο Αρης ολοκλήρωσε τη δου-
λειά απέναντι στον Λεβαδειακό με μια δεύτερη νίκη (1-
0), αυτή τη φορά στο «Κ. Βικελίδης» και προκρίθηκε 
στους «8» του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τους 
«ερυθρόλευκους».
Σε μια σεζόν γεμάτη σκαμπανεβάσματα ήταν αυτονόητη 
για τους «κίτρινους» η πρόκριση. Αλλωστε, όπως έχει 
επισημάνει και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο εν λόγω θε-
σμός είναι ένας από τους στόχους του κλαμπ που τέ-
θηκαν από την αρχή της σεζόν.
Στο αγωνιστικό μέρος, η πίεση που άσκησαν οι γηπε-
δούχοι κόντρα στους Βοιωτούς καρποφόρισε στο 35ο 
λεπτό. Ο Νταμπό μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά 
και ο Τζημόπουλος βρήκε την μπάλα με το χέρι. Εύ-
στοχος ο Μαντσίνι από την άσπρη βούλα και με το 1-0 
κλείδωσε ουσιαστικά την πρόκριση.

AΡΗΣ (Αλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο 
(46’ Ντουκουρέ), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Πίρ-
σμαν, Ετέμπο (86’ Μαζικού), Νταμπό (46’ Εμπα-
κατά), Μαντσίνι (69’ Ιτούρμπε), Μάνου Γκαρθία, 
Ματέο Γκαρσία, Καμάτσο (78’ Καμαρά).
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, 
Μπάχανακ, Κωνσταντινίδης (56’ Βρακάς), Πανα-
γιώτου, Μεχία (77’ Νταμπό), Τόρο, Τσιριγώτης 
(46’ Δούμτσιος), Τζημόπουλος, Μουτίνιο (46’ 
Συμελίδης), Νίκας, Τσάπρας (46’ Λούα Λούα).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

35΄ ΜΑΝΤΣΊΝΊ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΡΗΣ VS ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ1 0
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ΕΓΡΑΨΕ ΊΣΤΟΡΊΑ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ
Λίγο νωρίτερα, στο ντέρμπι της Γ΄ Εθνικής, ο Απόλλων Παραλι-
μνίου πανηγύρισε μια ιστορική πρόκριση απέναντι στον Αγ. Νικό-
λαο που κρίθηκε στην παράταση (1-1 κ.δ, 1-2 στην παράταση). Με-
γάλος πρωταγωνιστής για τους Σερραίους ο Σάββας Γεωργιάδης 
που πέτυχε δύο τέρματα (2΄, 109΄).



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 6E-SPORTTIME ΠEMΠTΗ 12 IΑΝOΥΑPIOΥ 2023

AGENT GREEK

ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ
Hρθε από τη Φαμαλικάο με free transfer αλλά πέρα από δύο συμμετοχές με τη Β’ 
ομάδα του ΠΑΟΚ δεν είχε ακόμα παρουσία στην πρώτη.
Τελικά αυτό έγινε στο παιχνίδι Κυπέλλου με την Καλαμάτα και ο Αντρέ Ρικάρντο μπήκε 
στην καθημερινότητα του κλαμπ.
Στα 23 του, ο κεντρικός χαφ ακόμα δεν έχει κατορθώσει να γίνει συζήτηση στον κόσμο 
του ΠΑΟΚ για το αν είναι όντως η μεταγραφή του ανακάλυψη όπως φρόντισαν κάποιοι 
να διαμηνύσουν το καλοκαίρι.  
Πάντως, τη συμμετοχή του υποδέχθηκε με θέρμη και σχετικό ποστάρισμα και το 
γραφείο που τον εκπροσωπεί εδώ και λίγους μήνες, η γνωστή εταιρία Proeleven των 
Γκονσάλβες, ένα από τα σημαντικότερα γραφεία στην Ιβηρική, ίσως και σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.
Εξάλλου, με τη μεταγραφή του Ρικάρντο στον ΠΑΟΚ θεωρούν και ελπίζουν πως θα 
υπάρξει και στο μέλλον σύμπραξη με την εν λόγω εταιρία σε παίκτη που θα είναι από 
το ακόμα πιο πάνω ράφι.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ
Ήρθε λοιπόν για τον Παναθηναϊκό και ο Κλαϊνχάισλερ με 
αποτέλεσμα οι μεταγραφές μετά και τον Πούχατς να γίνουν 
δύο. Για την περίοδο του Ιανουαρίου του 2023.
Αν όμως οι πρωτοπόροι θέλουν να δομήσουν ακόμα πιο 
compact το ρόστερ τους γνωρίζουν πολύ καλά πως θα πρέπει 
να κάνουν ακόμα 1-2.
Η επόμενη μεταγραφή είναι το ίδιο σημαντική με αυτή του 
αριστερού μπακ ή του Ούγγρου άσου που μόλις ήρθε.
Και αυτό γιατί είναι σημαντική η θέση για την οποία θα γίνει.
Ο Κλαϊνχάισλερ παίζει τόσο στα άκρα όσο και στον άξονα.
Ο Παναθηναϊκός δείχνει να θέλει έναν παίκτη στο 8, που 
ο Ούγγρος δύσκολα παίζει αλλά και ακόμα μια λύση στα 
εξτρέμ. Εκεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του 
Γιοβάνοβιτς μπορεί να ανταποκριθεί.
Θα είναι λοιπόν σημαντικό για την πορεία της ομάδας σε ποια 
θέση θα ενισχυθεί. Θα είναι για τον άξονα ή για τα εξτρέμ;
Εκεί που ο Βέρμπιτς δεν πάει και τόσο καλά, ο Παλάσιος 
δείχνει κουρασμένος.
Oπως και να έχει, ο Γιοβάνοβιτς δείχνει να έχει πάρει 
τις αποφάσεις του και στο μεταγραφικό μέτωπο μένει να 
αποτυπωθούν.
Πάντως, απομένουν ακόμα κάτι παραπάνω από 15 ημέρες 
για να κάνει ο Παναθηναϊκός την κίνησή του, κίνηση που θα 
είναι απόλυτα κομβική.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ
Μεταγραφικά ο Ολυμπιακός έχει πέσει πάνω στο ζήτημα του αριστερού 
μπακ, λογικό μια και φαίνεται επιτέλους έχει φτάσει η στιγμή να φύγει 
ο Ρέαμπτσιουκ. Ο Μολδαβός έχει δώσει τα πάντα, έχει ακούσει πολλά 
αλλά το μομέντουμ είναι προς την αποχώρηση.
Αυτό που όμως δεν ακούγεται και αν μη τι άλλο προκαλεί μια κάποια 
εντύπωση είναι τι γίνεται με τον στόπερ.
Ο Ολυμπιακός έχει βρει την υγειά του με Παπασταθόπουλο, Ντόι ως 
δίδυμο και πίσω από αυτούς είναι οι Μπα, Ρέτσος, Σισέ. Με τον Σισέ 
εξέλιξη όπως είχε αναφέρει και η στήλη δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
Ελπίζουν όμως στον Ολυμπιακό πως θα υπάρξει έως και το τέλος της 
τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου.
Το ζήτημα είναι αν οι πρωταθλητές θα κάνουν κίνηση για να προσθέσουν 
παίκτη στο ρόστερ σε αυτή τη θέση.
Τη μια λέγεται πως ναι την άλλη μέρα πως δεν κινείται κάτι. Για τους 
περισσότερους πάντως χρειάζεται.

AGENT GREEK

ΚΙ ΟΜΩΣ
Η ΑΕΚ ζει στιγμές που αν μη τι άλλο είχαν λείψει τουλάχιστον 
όσον αφορά το πρόσωπο που κάθεται στον πάγκο. Η επέκταση του 
συμβολαίου με τον Ματίας Αλμέιδα, εντυπωσιακή από την στιγμή 
που έγινε έως και το καλοκαίρι του 2028, ανοίγει ένα μεγάλο 
ιστορικό κεφάλαιο.
Ο Αργεντίνος προπονητής είχε συμφωνία έως και το 2024, 
χρονική διάρκεια λογική. Το νέο συμβόλαιο έως και το 2028 
είναι είδηση εντυπωσιακή.
Εντός του κλαμπ πάντως ή ακόμα και ο κόσμος δεν έπεσε από 
τα σύννεφα.
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης είναι ενθουσιασμένος με όσα βλέπει 
εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου.
Ο Αλμέιδα αφήνει το αποτύπωμά του σε όλες τις πτυχές της 
καθημερινότητας του κλαμπ.
Δεν είναι άλλωστε μυστικό πως ήδη η ΑΕΚ σχεδόν προγραμματίζει 
την επόμενη σεζόν της. Oτι και να γίνει φέτος, που όλοι ελπίζουν 
φυσικά εντός της ομάδας πως μπορεί να κλείσει με τίτλο ή τίτλους.
Η απόκτηση π.χ. στόπερ είναι κάτι που εξετάζει με μακροπρόθεσμα, 
επόμενης σεζόν, δεδομένα.
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Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά επέστρεψε και πήρε λίγο χρόνο συμμε-
τοχής στο ματς Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό. Χρειάζεται ακόμα 
ρυθμό ο Μαυριτανός, αλλά υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα θα 
«δέσει». Ανοδική πορεία ακολουθεί η φόρμα του Μανού Γκαρ-
σία. Ο Ισπανός ήταν από τους κορυφαίους του γηπέδου, ενώ θα 
μπορούσε να σκοράρει για δεύτερο σερί ματς, αλλά ένα υπέρο-
χο σουτ που επιχείρησε, κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Λίγες ώρες μετά την επισημοποίηση της επέκτασης του συμβολαίου του 
με την ΑΕΚ έως το 2028, ο Ματίας Αλμέιδα δικαιώθηκε από τις επιλο-
γές των νεαρών παικτών στο ματς με την Κηφισιά, γνωρίζοντας παράλ-
ληλα την αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας. Μουστακόπουλος, 
Ραντόνια και Μαχαίρας απέδειξαν ότι έχουν προοπτικές για να ενισχύ-
σουν την Ενωση τόσο φέτος, όσο και σε βάθος χρόνου.

Παίκτης του Παναθηναϊκού κι επίσημα είναι ο Λάζλο Κλάινχαϊσλερ, ο 
οποίος υπέγραψε συμφωνία 3,5 ετών και θα αποτελέσει τη δεύτερη 
χειμερινή μεταγραφή του «τριφυλλιού». Η πρώτη, ο Τιμοτέους Πού-
χατς αγωνίστηκε κόντρα στον Βόλο και ήταν ιδιαίτερα ορεξάτος. Οσο 
για τον Ανταμ Τσέριν, ο Σλοβένος σημείωσε το τρίτο τέρμα του απένα-
ντι στους Βολιώτες και έστειλε μήνυμα στον Γιοβάνοβιτς ότι δεν πρέ-
πει να... βγαίνει απ’την ενδεκάδα.

Στον ημιτελικού του ισπανικού Σούπερ Καπ, ο Τόνι Λάτο που αποτελεί 
διακαή πόθο του Μίτσελ, ήταν βασικός. Την ίδια στιγμή, ο Μαρσέλο 
πετύχαινε ένα ακόμα κομψοτέχνημα κόντρα στον Ατρόμητο, προκα-
λώντας διάφορες σκέψεις αναφορικά με το μέλλον του στους «ερυ-
θρόλευκους». Ο Βραζιλιάνος πάντως, μόνο «καμμένη υπόθεση» δεν 
είναι. Αντιθέτως, ο Σισέ, παρά το γκολ που πέτυχε, συνιστά περιουσι-
ακό στοιχείο προς πώληση και μόνο.

Η τρέχουσα σεζόν δεν εξελίσσεται καλά για τον Λευτέρη Λύρατζη. Σαν 
να μην είχε ταλαιπωρηθεί ήδη από τραυματισμούς, το χειρουργείο 
χτυπάει ξανά την πόρτα στον νεαρό μπακ και το διάστημα απουσίας του 
υπολογίζεται στις 6-8 εβδομάδες. Στα θετικά, σήμερα αναμένεται στη 
Θεσσαλονίκη ο Τάισον, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον 
ΠΑΟΚ. Παράλληλα, ο φάκελος «επιθετικός» παραμένει ορθάνοιχτος.
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ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΦΟΥΛΑΜ-ΤΣΕΛΣΙ 2/3 GOAL 2,00
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ 
Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι με τίποτα η Τσέλσι που 
παραμένει στη μέση της βαθμολογίας και καλείται άμε-
σα να αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο. Εντυπωσιακή πο-
ρεία διαγράφει η νεοφώτιστη Φούλαμ και δικαίως κά-
νει όνειρα Ευρώπης.

ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 16:00
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ 1 1,90
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ 
Αναμέτρηση για τον θεσμό του κυπέλλου έχουμε στη 
γειτονική Κύπρο. Τις δύο ομάδες τις χωρίζει μια κατη-
γορία αλλά η διαφορά τους δεν είναι μεγάλη. Η Δόξα 
διψάει για διάκριση και θα επιτεθεί για να πάρει την 
πρόκριση.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:00
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ OVER 160,5 1,82
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ OVER ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Σε τρομερή κατάσταση η Αλμπα τρέχει σερί έξι νικών 
σε όλες τις διοργανώσεις. Εντυπωσιακή κόντρα στη 
Μιλάνο, πήρε εύκολα το ροζ φύλλο με όπλο την άμυ-
να. Απέναντί της, η Ρεάλ που προέρχεται από «διπλό» 
στο Βελιγράδι.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΙΒΑΤ-ΜΑΚΕΝΤΟΝΙΓΙΑ OVER 3,25 2,00
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά 
στο στοιχηματικό μενού. Για την πρώτη σέντρα ετοιμά-
ζονται οι δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δο-
κιμάσουν πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα:

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:30
ΒΙΡΤΟΥΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 -2,5 1,86
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ
Τα πήγε περίφημα στην άμυνα, αλλά στην επίθεση δεν 
έβγαλε πλουραλισμό ο Ολυμπιακός και μοιραία ηττή-
θηκε από τη Μονακό. Απαραίτητη η νίκη για να κρατη-
θεί μέσα στη τετράδα, ενώ η ντεφορμέ Βίρτους σίγου-
ρα δεν φοβίζει.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:30
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΤΣΕΛΙΕ OVER 3 1,77
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας 
να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα μετά το 
παγκόσμιο κύπελλο. Οι προπονητές θα έχουν την ευ-
καιρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα, αλλά και δι-
αφορά σχήματα.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΦΑΒΟΡΙ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχίζει 
ακάθεκτος ο Ολυμπιακός Λιοσίων. Η διοίκηση των «ερυθρό-
λευκων» επιδιώκει να … υπερασπιστεί την καλή έξωθεν μαρ-
τυρία και τον τρόπο λειτουργίας των προηγούμενων ετών, όταν 
και είχε φτάσει στο σημείο να διεκδικήσει ακόμη και την άνο-
δο στην Γ’ Εθνική. Η δύσκολη βαθμολογική θέση που βρίσκεται 
η ομάδα στον ιδιαίτερα συναρπαστικό πρώτο όμιλο της Α’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ αναγκάζει εκ των πραγμάτων τους παράγοντες 
του συλλόγου τους ανθρώπους να προχωρήσουν στην ενίσχυ-

ση του ρόστερ και κυρίως στην αιχμή του δόρατος όπου έχει 
παρατηρηθεί δυστοκία. Στο πλαίσιο αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» 
ήρθαν σε συμφωνία με έναν ικανότατο επιθετικό που αναμέ-
νεται να δώσει λύσεις με τα γκολ του στο σκοράρισμα για τους 
Φαληριώτες. Συγκεκριμένα, υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπα-
ρούνη θα προπονείται από εδώ και στο εξής ο Χρήστος Βουλω-
μένος. Το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού Λιοσίων αποδέχτηκε 
την πρόταση της διοίκησης και μάλιστα πήρε χρόνο συμμετο-
χής στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με τον Χαραυγιακό. Ο 
Βουλωμένος με καταγωγή από το Αγρίνιο τα τελευταία χρόνια 
βρίσκεται στην πρωτεύουσα και έχει αγωνιστεί σε Τριγλία Ρα-
φήνας, ΠΑΟ Ρουφ, Ολυμπιακό Λιοσίων, Αιγάλεω, Περιστέρι, 
Εθνικό Αστέρα, Ηλιούπολη, Άτταλο Νέας Περάμου, Αγία Παρα-
σκευή και Χολαργό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ικανότατος άσος 
προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν πριν από δυο χρόνια με 
τον Ηφαιστο Περιστερίου, όπου πέτυχε 9 γκολ και ήταν ο πρώ-
τος σκόρερ (μέχρι τη διακοπή) του πρωταθλήματος της Α’ Αθή-
νας, ενώ στη συνέχεια μεταγράφηκε στον Εθνικό Πειραιώς. 
Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν το Παλαιό Φάληρο.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε ο Απόλλων Χαλανδρί-
ου τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2023, 
αφού επικράτησε εκτός έδρας του ισχυρού ΠΑΣ Γαλάτσι με 
3-0, βελτιώνοντας αισθητά την βαθμολογική του θέση. Σε μία 
αναμέτρηση, η οποία εκ προοιμίου συγκέντρωνε πολύ υψη-
λό δείκτη δυσκολίας οι «κυανόλευκοι» απέδωσαν εξαιρετι-
κό ποδόσφαιρο, ενώ καταλυτικό ρόλο στην έκβαση του σκορ 
διαδραμάτισαν τα δύο γρήγορα γκολ που πέτυχαν. Με τον τε-
χνικό Χρήστο Βλάχο να στέκεται στην αξία του «τριπόντου», 
λέγοντας τα εξής: «Πήραμε μία πολύ σημαντική νίκη επί ενός 
πολύ σπουδαίου και οργανωμένου αντιπάλου όπως είναι ο 
ΠΑΣ Γαλάτσι. Θεωρώ ότι το τελικό 0-3 δεν λέει την απόλυτη 
αλήθεια για την εικόνα της αναμέτρησης, αφού δεν υπάρ-
χει τέτοια διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Ευτυχήσαμε να 
πετύχουμε δύο πολύ γρήγορα γκολ στις πρώτες ευκαιρίες 
που δημιουργήσαμε, στοιχείο το οποίο ήταν ιδιαίτερα κατα-
λυτικό για την έκβαση της αναμέτρησης. Είμαστε πολύ ευ-
χαριστημένοι από την συνολική μας εικόνα και προσήλωση 
που δείξαμε στο παιχνίδι, Η νίκη μας αυτή είναι αφιερωμέ-
νη σε δύο πολύ δικούς μου ανθρώπους τον φίλο του Γιάννη 
και το πατέρα του κύριο Κώστα».

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΤΟ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΥΤΗ 
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 
ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ TH ΓΡΑΜΜΗ 
ΚΡΟΥΣΗΣ

Γιαννόπουλος: 
«Πήραμε μία 
πολύ σημαντική 
νίκη» 

Με τον ιδανικότερο τρό-
πο ξεκίνησε η Αγία Ελε-
ούσα τις επίσημες αγωνι-
στικές της υποχρεώσεις 
για το 2023. Παρά το γε-
γονός ότι βρέθηκε πίσω 
στο σκορ στο πρώτο ημί-
χρονο, η φιλόδοξη ομάδα 
της Αγίας Βαρβάρας βρή-
κε τον τρόπο να κάνει την 
ανατροπή απέναντι στην 
Ανθούπολη και να πά-
ρει τη νίκη με 2-1, πλη-
σιάζοντας ξανά την κορυ-
φή στον 2ο όμιλο της Α' 
ΕΠΣΑ. Με το στιβαρό διοι-
κητικό στέλεχος του συλ-
λόγου Τάκη Γιαννόπου-
λο με δηλώσεις του, να 
στέκεται στην αξία του 
«τριπόντου» ενόψει της 
απαιτητικής συνέχειας. 
«Πήραμε μία πολύ σημα-
ντική νίκη, την οποία εί-
χαμε άμεση ανάγκη. Σε 
καμία περίπτωση δεν 
επιθυμούσαμε να πέσου-
με θύμα έκπληξης στο 
πρώτο επίσημο παιχνί-
δι της νέας χρονιάς. Αν 
και βρεθήκαμε πίσω στο 
σκορ νωρίς κι αιφνιδια-
στήκαμε από τον αντίπα-
λο, εντούτοις δεν το βά-
λαμε κάτω. Ευτυχήσαμε 
να ισοφαρίσουμε σχεδόν 
με την έναρξη του δευτέ-
ρου μέρους, να επιβάλ-
λουμε πλήρως τον ρυθ-
μό μας και να φτάσουμε 
στην ανατροπή και την 
νίκη παίζοντας όμορφο 
ποδόσφαιρο. Καταλυτικό 
ρόλο διαδραμάτισε ο νεο-
αποκτηθείς μας τερματο-
φύλακας Σιφογιαννάκης, 
ο οποίος όποτε χρειάστη-
κε, έβαλε σε εγρήγορ-
ση τα αντανακλαστικά του, 
ειδικά στο τέλος κρατώ-
ντας την πολύτιμη νίκη, 
που μας δίνει την δυνα-
τότητα να πλησιάσουμε 
τις πρώτες θέσεις. Οπως 
αποδεικνύεται ο όμιλός 
μας είναι πολύ ισορρο-
πημένος και κάθε ομάδα 
μπορεί να κάνει τη ζημιά. 
Οφείλουμε να παραμεί-
νουμε απόλυτα προσηλω-
μένοι και συγκεντρωμέ-
νοι»

«Βράζουν» στον Ορφέα Αιγάλεω 
με αφορμή την διαιτησία του Ψα-
ρίδη στην αναμέτρηση με τον Αστέ-
ρα Εξαρχείων. Με την διοίκηση του 
συλλόγου των δυτικών προαστίων 
να εκδίδει ανακοίνωση διαμαρτυ-
ρίας. Αναλυτικά το πλήρες κείμενο: 
«Έχουμε χρόνια να διαμαρτυρηθού-
με και να αναφερθούμε για τη δι-
αιτησία, αλλά δυστυχώς υπάρχουν 
όρια και ειδικά τώρα το ποτήρι ξε-
χείλισε. Ο κύριος ΨΑΡΙΔΗΣ, αφού 
προηγηθήκαμε στο 8' και φάνηκε 
προς τα που έγερνε η πλάστιγγα 
του αγώνα, άρχισε αμέσως τα πα-
ράλογα σφυρίγματα που δυστυχώς 
μόνο ο ίδιος μπορούσε να αντιλη-
φθεί. Καταλόγισε φάουλ και κιτρί-
νισε ποδοσφαιριστή μας σε ανύ-
παρκτη παράβαση, από την οποία 
μάλιστα προήλθε η ισοφάριση, ενώ 
από υπερβάλλοντα ζήλο απέβαλε 
τον προπονητή μας στο 12ο λεπτό του 
αγώνα για διαμαρτυρία προς το μέ-
ρος του, χωρίς να υπάρχει σοβαρός 
λόγος αποβολής. Υπήρχε, όμως, 
και συνέχεια στο 33', όπου κατα-
λόγισε καθυστερημένα πέναλτι που 
μόνο εκείνος είδε για ακόμη μία 
φορά, ενώ ούτε καν η άλλη ομάδα 
δεν αντιλήφθηκε κάποια παράβα-
ση και αφού στη συνέχεια απέβαλε 
τον παραπάνω ποδοσφαιριστή στο 
50', έκοβε κάθε προσπάθειά μας 
για γκολ και βέβαια δεν καταλόγι-
σε ΠΟΤΕ πέναλτι σε δύο πεντακά-
θαρες φάσεις υπέρ μας. Αφού τε-
λείωσε το πανηγύρι και έφερε εις 
πέρας το έργο του, μας κάλεσε και 
μας ζήτησε συγνώμη, προσπαθώ-
ντας να εξηγήσει τα ανεξήγητα…».

«Φωνές» για 
τη διαιτησία του 
Ψαρίδη 

Κουσάνας: «Πήραμε μία πολύ 
σημαντική νίκη» 
 
Την εξαιρετική της πορεία στον πρώτο απαιτητικό όμι-
λο της Α’ Κατηγορίας επιβεβαίωσε η Διάνα Ηλιούπο-
λης με την σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Ηφαί-
στου Περιστερίου με 1-0. Σε μία αναμέτρηση, η οποία 
εκ προοιμίου συγκέντρωνε μεγάλο βαθμό δυσκολίας, 
οι παίκτες του Γιάννη Κουσάνα φανέρωσαν πτυχές της 
αγωνιστικής τους ποιότητας φτάνοντας στο πολυπόθη-
το «τρίποντο», με το οποίο έκαναν ιδανικό «ποδαρικό» 
στις επίσημες αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για το 
2023. Με τον έμπειρο τεχνικό να στέκεται στην αξία της 
νίκη, λέγοντας τα εξής: «Πήραμε μία πολύ σημαντική 
νίκη απέναντι σ’ ένα πολύ σπουδαία αντίπαλο όπως εί-
ναι ο Ήφαιστος Περιστερίου και σε μία δύσκολη έδρα 
που μας επιτρέπει να διατηρηθούμε ψηλά στον βαθμο-
λογικό πίνακα και να ατενίζουμε με ακόμη μεγαλύτε-
ρη αισιοδοξία το μέλλον. Η επιτυχία μας αποκτά ακόμη 
μεγαλύτερες διαστάσεις εάν ληφθεί σοβαρά υπόψη 
το γεγονός ότι σημειώθηκε χωρίς να υπολογίζουμε 
σε αρκετά βασικά μας στελέχη που ήταν τραυματίες ή 
ήταν άρρωστοι με κορωνοϊό. Συνεχίζουμε τη σκληρή 
δουλειά και με την ίδια φιλοσοφία θα προετοιμαστού-
με για τον δύσκολο όσο και απαιτητικό δεύτερο γύρο».
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Ο Χρήστος Βουλωμένος

ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΟΥΣ 

«ΠΑΛΑIΜΑΧΟΥΣ  
25 ΕΤΩΝ»

Tα χρόνια περνούν, το ποδόσφαιρο αλλάζει, όμως 
ένας φοβερός τύπος που σε λίγες μέρες θα κλείσει 
τα 45 του χρόνια αρνείται πεισματικά να κρεμάσει τα 
γάντια του. Ο μεγάλος Τζανλουίτζι Μπουφόν αποτελεί 
σημείο αναφοράς της Πάρμα στη Serie B και κόντρα 
στην Ιντερ για τους «16» του Coppa Italia έμοιαζε 
σαν να έχει πιει είτε τον ζωμό του Πανοραμίξ είτε 
το μαγικό φίλτρο της αιώνιας νεότητας. 
Ειδικά η απόκρουσή του στο σουτ του Εντιν Τζέκο 
στις καθυστερήσεις του αγώνα, θύμισε τον 
τερματοφύλακα που θαυμάσαμε στο κορυφαίο 
επίπεδο. Μπορεί οι «παρμένζι» να αποκλείστηκαν 
από τη συνέχεια του θεσμού, όμως ο «Τζίτζι» 
παρέδωσε απλόχερα ένα πολύτιμο μάθημα σε 
όλους τους ποδοσφαιριστές που χάνουν το δικό 
τους κίνητρο και δεν έχουν καν κλείσει τα 25 
τους έτη. Ο Ιταλός γκολκίπερ είναι η απάντηση σε 
όσους θεωρούν τη «στρογγυλή θεά» μόνο ως μια 
προσοδοφόρα μπίζνα και τίποτα άλλο. 
Δεν φοβήθηκε να παίξει σε χαμηλότερη κατηγορία, 
μήτε να τσαλακωθεί. Οχι το 2021, αλλά πριν από 
16 χρόνια λόγω του σκανδάλου «Calciopolis», 
που έριξε στη Serie B  τη Γιουβέντους. Εκείνος, 
πιστός στρατιώτης, την ακολούθησε θυσιάζοντας 
δύο χρόνια από την πιο παραγωγική του ηλικία 
(29-31). Το μοναδικό ψεγάδι που θα μπορούσε 
να του προσάψει κάποιος ήταν η απόφασή του να 
μετακομίσει – ευτυχώς για λίγο – στην Παρί Σεν 
Ζερμέν. Κατάλαβε όμως γρήγορα το λάθος του και 
επέστρεψε στο Τορίνο. 
Πλέον, στον δρόμο για την επιστροφή της Πάρμα 
στη Serie A, εκείνος είναι ο μπροστάρης. Ενας 
τρελός, τρελός 45αρης που ήδη έχει εξασφαλίσει 
υστεροφημία, οικονομική άνεση και σεβασμό. Ενας 
τύπος που παίζει απλώς και μόνο για να νιώθει 
συστηματικά τη χαρά του παιχνιδιού που σαν μικρόβιο 
δεν λέει να εγκαταλείψει ούτε την ψυχή, αλλά ούτε 
και το σώματα του.

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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