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AGENT GREEK

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Ο ίδιος δήλωσε πως η παρουσία του στον Ολυμπιακό έστω και για ένα 6μηνο 
ήταν μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Τώρα όμως επέστρεψε στον Άρη και το 
πιο ενδιαφέρον είναι τι θα κάνει αν πάρει λεπτά συμμετοχής στον πρώτο 
αγώνα Κυπέλλου μεταξύ των δύο ομάδων.
Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά πέρασε και δεν ακούμπησε από τους πρωταθλητές 
αλλά στη Θεσσαλονίκη ο ρόλος του μάλλον θα είναι πιο σημαντικός.
Τουλάχιστον αυτό έλεγε ο Πάρντιου αν και στο ματς για το πρωτάθλημα δεν 
τον έβαλε λεπτό. Αν και με τον Λεβαδειακό είχε παίξει από το 78’ και μετά.
Μπέρδεμα και ο Άγγλος προπονητής είναι εκείνος που καλείται να τα 
ξεμπερδέψει όλα.
Πάντως, θα έχει ενδιαφέρον η αγωνιστική κατάσταση του 28χρονου 
Μαυριτανού φορ, ο οποίος φέτος έχει παίξει μόλις 8 ματς και αυτά λίγα 
λεπτά και για τις εγχώριες διοργανώσεις μόλις 3 φορές.
Και χωρίς να έχει σκοράρει.

ΤΟΝ  
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
Στην OPAP Arena ήταν η πρώτη φορά φέτος που ήρθε 
από τον πάγκο. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι, που δεν είναι 
και λάθος για να πούμε την αλήθεια, που τόνισαν πως 
αυτή η αλλαγή αποσυντόνισε τον Παναθηναϊκό με τον 
Μπερνάρ να φεύγει από τον άξονα.
Η απόδοση του Άνταμ Τσέριν δεν ήταν και η καλύτερη 
δυνατή με την ΑΕΚ ενώ και στα τελευταία ματς αν και 
αγωνιζόταν βασικός δεν είχε την εικόνα που είχε 
συνηθίσει έως πρόσφατα.
Δεν είναι μυστικό πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένει 
πολλά σε αυτό το κομβικό σημείο της σεζόν, από τον 
Άνταμ Τσέριν.
Η μεταγραφή του σλοβένου από τη Νυρεμβέργη κόστισε 
κοντά στις 650.000 ευρώ και αρχικά έδειχνε να είναι 
παίκτη που έλειπε από την ομάδα στη μεσαία γραμμή.
Πρέπει όμως να επανέλθει στα επίπεδα που είχε 
δείξει για να βοηθήσει και τον Παναθηναϊκό.
Ο Τσέριν των 20 ματς φέτος/3 γκολ/1 ασίστ αλλά μόλις 
ένα γκολ στο πρωτάθλημα.
Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, το πρώτο του 
ζευγαριού θα είναι τεστ για τον 24χρονο σλοβένο, που 
αποτελεί παίκτη πρώτης γραμμής και για τον κόουτς. 
Μετά και την απουσία του από τα Γιάννενα λόγω καρτών.
Ειδικά μάλιστα από την στιγμή που ο Παναθηναϊκός 
ενισχύεται αλλά και θα ενισχυθεί στον τομέα ευθύνης 
του Τσέριν και ο ανταγωνισμός αυξάνεται.
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ΠΙΣΩ 
Έγραφε η στήλη πως αυτό που ενδιαφέρει τον Αλμέιδα περισσότερο 
είναι να διατηρηθεί η εικόνα που έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή 
το σύνολο. Να συνεχίσει η ΑΕΚ να παίζει το ποδόσφαιρο που παίζει 
με τους υπάρχοντες στο ρόστερ. Ποδόσφαιρο εξάλλου, που οι 
περισσότεροι θεωρούν πως είναι μάλλον το καλύτερο στην Ελλάδα 
στο σημείο που βρίσκεται τώρα η σεζόν.
Η ΑΕΚ εξετάζει κάποιες περιπτώσεις στόπερ και έχει και το 
θέμα του Κικάνοβιτς μήπως μπορέσει και τον αποκτήσει τώρα τον 
Ιανουάριο.
Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά αυτές φαίνεται πως θα είναι και 
οι δύο μεταγραφικές περιπτώσεις που θα ασχοληθεί. Στόπερ και 
Κικάνοβιτς δηλαδή.
Όσον αφορά το θέμα του αριστερού μπακ δε φαίνεται πως θα 
προκύψει κάτι μια και ο Αλμέιδα είναι καλυμμένος με τον Χατζισαφί, 
όταν επιστρέψει θα είναι και ο Μοχαμάντι πάλι στην ομάδα ενώ 
αν χρειαστεί τότε μπορεί να αγωνιστεί εκεί και ο Σιντιμπέ.

ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Τώρα θα πει κάποιος, τι θα γίνει Agent, κάθε μέρα για τον 
αριστερό μπακ θα γράφεις για τον Ολυμπιακό; Τι να γίνει, εκεί 
είναι το θέμα, πρέπει να το ακολουθήσουμε.
Και αν ο Ολυμπιακός για την υπόθεση του δεξιού μπακ έκανε 
τα δέοντα και έκλεισε γρήγορα τον Ροντινέι (που φαίνεται 
να είναι και καλός παίκτης αλλά και να δένει γρήγορα με το 
σύνολο), στην άλλη πλευρά τα έχει κάνει μαντάρα.
Για το κόλλημα στον Λάτο, δύο φορές η αναφορά που έχει γίνει 
από την στήλη. Ο Σουάζο που μάλιστα δινόταν από ορισμένες 
πηγές ως κλεισμένος πήγε τελικά στην Τουλούζ ενώ πολλά 
είναι τα δημοσιεύματα και για τον Μαρσέλο.
Ο βραζιλιάνος απλά να θυμίσουμε δεν έχει συνηθίσει να είναι 
κομπάρσος. Εδώ και δυο δεκαετίες είναι πρωταγωνιστής.
Όσο για τον Σουάζο ήταν ακόμα μια απόδειξη πως κανείς δεν 
πρέπει να βιάζεται στις μεταγραφές. Ειδικά εκείνοι που τον 
έβαλαν στο αεροπλάνο για Αθήνα και τελικά κατέληξε στη 
Γαλλία.
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
Πραγματικά, απορώ! Αν δεν ήταν τιμωρημένος ο Τσέριν, αλήθεια, θα ξεκινούσε ο 
(man of the match), Δημήτρης Κουρμπέλης; Γιατί πιο πιθανό είναι να βρεις νερό 
στην Σαχάρα από το να μείνει ο Ρουμπέν Πέρεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού 
επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γιατί επιμένω τόσο; Διότι ο «captain» των πρωτοπόρων 
είχε 90% ακρίβεια σε 100 plus πάσες, κέρδισε με την ποδοσφαιρική του 
μαγκιά το πέναλτι και ήταν ο μοναδικός (ίσως) παίκτης του Παναθηναϊκού στην 
επανάληψη που έβγαλε DNA πρωταθλητισμού. Ηρωας κατά λάθος θα έλεγα… 

 ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ…        

Καλή η «τεσσάρα» με τον Ατρόμητο στο Κύπελλο που είχε 4 on target (κοινώς 
μάτια) στο πρώτο ημίχρονο. «Χορταστική» η «πεντάρα» με τον Αστέρα Τρίπολης, 
αλλά όλα έχουν κάποιο όριο. Η τριπλέτα των Φορτούνη, Χάμες Ροντρίγκες και 
Μπιέλ (σ.σ.: λες και έχει δουλευτεί ποτέ ανάλογα στο Ρέντη) που κάνει σύνολο 
μαξ 12-13 χλμ. ανά ματς, που δεν ανοίγει σε high sprint ούτε για αστεία, 
καταρρίφθηκε σαν χάρτινος πύργος σε ένα ημίχρονο με ΚΑΝΟΝΙΚΗ ομάδα. Ο 
Ολυμπιακός δεν έκανε ούτε φάση στο πρώτο μέρος με τον Αρη, ο Μίτσελ το πήρε 
χαμπάρι και ο Μασούρας επανέφερε την κανονικότητα.  

 ΚΑΙΡΟΣ ΗΤΑΝ!      

To αφεντικό του έδωσε «λευκή επιταγή», καθώς θεώρησε την προπονητική του 
προσωπικότητα μοναδική για να δώσει αγωνιστικό σφυγμό στην Λαμία. Πέρασε 1,5 
μήνας και ακόμη τζίφος. Ολοκληρώθηκε σχεδόν η 3η εβδομάδα των μεταγραφών 
και ακόμη δεν έχει αποφασίσει για κεντρικό αμυντικό. Στον αγώνα με τον Ατρόμητο 
πήγε να αναστήσει τον Ρόμανιτς (σ.σ.: ήδη στην transfer list) και έχει δώσει την 
μπαγκέτα του αρχηγού στον Μανούσο που όταν πάτησε το πόδι του στην Λαμία ήταν 
για «σχόλασμα». Το «Παντελίδης effect» ακόμη δεν έχει πιάσει τόπο…

   ΚΟΟΥΤΣ, QUO VADIS?      

Βάλντας Νταμπράουσκας! Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην σύγχρονη 
ιστορία του ΟΦΗ. Από τις πρώτες ημέρες στην καθημερινότητα, ασχέτως 
αποτελεσμάτων, υπήρχε απόσταση/διαφορά από το… χθες με τον Νίκο Νίοπλια, 
σύμφωνα με μαρτυρίες παικτών. Πλέον το formation με τα τρία στόπερ έχει 
«κλειδώσει». Πλέον, τα πρόσωπα έχουν πάρει τις ανάλογες εντολές. Πλέον, 
ο ΟΦΗ έχει αποκτήσει DNA: τέσσερα ματς, καμία ήττα. Σε δύο ταξίδια με 
Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα δεν ηττήθηκε. Στα τρία τελευταία παιχνίδια δεν 
δέχθηκε γκολ! Σφραγίδα του κυρίου. Ξεκάθαρα…  

  «ΚΛΕΙΔΩΣΕ» Η ΟΥΣΙΑ!      
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Λίγο πριν ο Αρης διασταυρώσει τα ξίφη του με τον Ολυμπιακό, 
φαίνεται ότι το χάσμα ανάμεσα στις απαιτήσεις του Μαντσίνι (του-
λάχιστον 600 χιλιάδες) και την προσφορά των «ερυθρόλευκων» 
δεν γεφυρώνεται. Συνεπώς, το σίριαλ παρατείνεται. Για τον προ-
ημιτελικό, ο Αλαν Πάρντιου έχει το feedback για να παρατάξει 
μια συμπαγή ομάδα. Την απουσία του Νταμπό θα καλύψει ο Μα-
τέο Γκαρσία, ενώ ο Πάλμα δεν θα αγωνιστεί ως βασικός.

Οσο η ΑΕΚ ρολάρει σε όλες τις θέσεις, τόσο οι μεταγραφές τον Ιανουά-
ριο θα υποχωρούν στο μυαλό του Ματίας Αλμέιδα. Αυτό φυσικά δεν ση-
μαίνει ότι η Ενωση δεν χρειάζεται κεντρικό αμυντικό ή αριστερό μπακ. Ο 
Αργεντινός τεχνικός πορεύεται με το υπάρχον υλικό, το οποίο θα «ανοί-
ξει» στον προημιτελικό με τον Πανσαρραϊκό (17:30, COSMOTESPORT 
3HD), ώστε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς παίκτες.

Οι Παλάσιος, Τσέριν και Κουρμπέλης θα βρίσκονται στην αρχική εν-
δεκάδα του Παναθηναϊκού στην Τούμπα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προσα-
νατολίζεται σε ενισχυμένο άξονα με στόχο ένα αποτέλεσμα που θα 
θέσει βάσεις πρόκρισης. Παράλληλα, οι «πράσινοι» έχουν να διαχει-
ριστούν και την απόκτηση εξτρέμ, με την περίπτωση του Οντρεϊ Λινγκρ 
της Σλάβια Πράγας να δυσκολεύει αρκετά, ενώ υπάρχουν και υποθέ-
σεις παικτών που κινούνται κάτω απ’τα ραντάρ.

H παρέλαση ονομάτων για τη θέση του αριστερού μπακ συνεχίζεται 
στον Ολυμπιακό. Ο Τόνι Λάτο παραμένει στο κάδρο, ενώ ακούγεται κι 
ένα όνομα από το παρελθόν. Ο λόγος για τον 28χρονο παίκτη της Μαρ-
σέιγ, Ζορντάν Αμαβί, του οποίου ο δανεισμός στη Χετάφε διακόπηκε 
και επιστρέφει μέχρι νεωτέρας στη Μασσαλία. Αγωνιστικά, οι «ερυ-
θρόλευκοι» θέλουν να πάρουν προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά 
κόντρα στον Αρη (19:00, COSMOTESPORT 2HD). 

Με την Κάντιθ θα πρέπει να κονταροχτυπηθεί ο ΠΑΟΚ προκειμένου να 
αποκτήσει τον 28χρονο Καναδό επιθετικό της Μπριζ, Kάιλ Λάριν. Πρό-
κειται για έναν «μουντιαλικό» παίκτη (τρεις συμμετοχές στο Παγκό-
σμιο του Κατάρ). Περίπτωση διόλου εύκολη και το επόμενο 48ωρο 
είναι κρίσιμο. Πέραν της ενίσχυσης, το σύνολο του Λουτσέσκου στρέ-
φει την προσοχή του και στον πρώτο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό 
(20:30, COSMOTESPORT 1HD).
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ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ 2/3 GOAL 2,00
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ 
Τρεις ημέρες μετά το ματς πρωταθλήματος, οι δύο ομά-
δες κοντράρονται για το κύπελλο. Βέβαια το σημερινό 
είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, καθώς υπάρχει και η 
ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη. Ο Ολυμπιακός σαν γηπεδού-
χος θα επιδιώξει να πάρει προβάδισμα πρόκρισης.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:30
ΑΕΚ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ  1 -1,0 ΗΜΙΧ. 1,90
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΔΡΑ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ
Παίζοντας εντυπωσιακό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ συνέτριψε 
τον Παναιτωλικό (4-1). Η ομάδα του Αλμέιδα συνεχίζει 
απο εκεί που σταμάτησε και δείχνει ικανή να διεκδι-
κήσει μέχρι τέλους το νταμπλ. Ο Πανσερραϊκός γλυ-
κοκοιτάζει την άνοδο και το σημερινό ματς είναι γιορ-
τή για τις Σέρρες.

ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 2 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Οι μπέμπηδες είναι ξανά εδώ με την ομάδα του Τεν Χαγκ 
να ανατρέπει το μεγάλο ντέρμπι με την Σίτι. Οι «κόκκι-
νοι διάβολοι» μετρούν εννιά σερί νίκες και δείχνουν 
ικανοί να παλέψουν για το πρωτάθλημα. Το -9 απο την 
Αρσεναλ βέβαια δεν αφήνει περιθώρια για απώλειες.

ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ 1 -1,0 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Οι «μωβ» βγήκαν αλώβητοι από το ντέρμπι με την Μπριζ 
και σίγουρα έχουν ανεβασμένη ψυχολογία. Βέβαια 
έχουν μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία και αν θέ-
λουν να προλάβουν τα πλέι-οφ θα χρειαστεί σερί νι-
κών. Για την παραμονή μέχρι τέλους θα παλέψει η 
Ζούλτε.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΜΑΡΙΜΠΟΡ-ΑΛΟΥΜΙΝΙ OVER 3 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ
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.

ΚΥΠΡΟΣ 2η 14:30
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗ OVER 2,75 1,83
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ 
Ποντάρισμα στην αγαπημένη Κύπρο και σε αναμέτρη-
ση για τα πλέι-άουτ. Την ευκαιρία να ξεφύγει απο την 
επικίνδυνη έχει σήμερα ο Ερμής κόντρα στην Αλκή που 
μόνο με θαύμα θα γλυτωσει τον υποβιβασμό.

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΙΖΕΙ 
ΜΠΑΛΑ ΔΥΝΑΤΑ 
ΣΗΜΕΡΑ

1

2

3

4

5

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη θέλει να κάνει πέντε αγώνες στον κλειστό 
για την καλύτερη προετοιμασία της εν όψει του Ευρωπαϊκού Πρω-

ταθλήματος κλειστού στην Κωνσταντινούπολη. Ήδη έχει κλεί-
σει να κάνει πρεμιέρα στις 29 Ιανουαρίου στο μίτινγκ του Ντί-

σελντορφ, ενώ θα τρέξει και στις 15 Φεβρουαρίου στο 
μίτινγκ στο Βελιγράδι. 

Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού Κ20 που ήταν να διεξαχθεί στις 5 
Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι, ακυρώθηκε για τεχνικούς λόγους. Η 
ABAF δεν έχει επισημοποιήσει για την τύχη της διοργάνωσης. Να 
θυμίσουμε ότι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού Α-Γ είναι 
να γίνει 11 Φεβρουαρίου στην Κωνσταντινούπολη. 
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SPORTS

Η Ελευθερία Χριστογεώργου έκλεισε δύο μίτινγκ το επόμενο δι-
άστημα στο εξωτερικό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του ύψους, 
που πέρσι έκανε ρεκόρ με 1,93μ., θα ξεκινήσει στις 28 Ια-
νουαρίου στο μίτινγκ στη Ναντ και στις 2 Φεβρουαρίου θ’ 
αγωνιστεί στο μίτινγκ του Γκέτεμποργκ.  

Πρώτη είδηση στην Τζαμάικα έχει γίνει η οικονομική απάτη με «θύμα» 
και τον Γιουσέιν Μπολτ. Μια επενδυτική εταιρεία φέρεται να έχει 
«εξαφανίσει» 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία 10 εκα-

τομμύρια ήταν του θρυλικού Τζαμαϊκανού σπρίντερ και στο λο-
γαριασμό του έχουν απομείνει 2.000 δολάρια!

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του δραστηριότητα συνεχίζει απτόητη η διοί-
κηση του ΠΑΟ Καματερού ενόψει της απαιτητικής συνέχειας 
που την περιμένει στο καθοριστικό δεύτερο μισό του πρωτα-
θλήματος τη; Β’ Κατηγορίας. Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι ιθύ-
νοντες του σωματείου των δυτικών συνοικιών προχώρησαν 
σε σπουδαίες ενισχυτικές κινήσεις εκτοξεύοντα στα ύψη την 
ποιότητα του υπάρχοντος ρόστερ, αλλά και τις εναλλακτικές 
επιλογές για τον τεχνικό Μιχάλη Κάτσικα για την συνέχεια 
του πρωταθλήματος. Πρώτη κίνηση έγινε με τον Δημήτρη Αρ-

ναρέλλη που αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή και έκανε το 
ντεμπούτο στον αγώνα με τον Ιάσονα. 
Ο 34χρόνος μέσος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον ΠΑΣ Γα-
λάτσι ενώ αξίζει να τονιστεί ότι στο παρελθόν έχει φορέσει 
και τις φανέλες των ΠΟΨ, Κηφισιά 2010, ΓΣ Καισαριανής και 
Αλσούπολης. Ο Αρναρέλλης πρόκειται να προσφέρει πολ-
λά με την εμπειρία και τη δεδομένη ποιότητά του στον ΠΑΟ 
Καματερού ενώ έδειξε να προσαρμόζεται σχεδόν αμέσως 
στο κλίμα της ομάδας, παράλληλα έδειξε καλά στοιχεία στο 
πρώτο του ματς με χρώματα του ΠΑΟ Καματερού. Δεύτερη 
κίνηση ήταν η απόκτηση του Ανδρέα Σιατούνη από τον Αστέ-
ρα Εξαρχείων. 
Ο παίκτης που αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή είναι μόλις 17 
ετών και στο ματς με τον Ιάσονα αγωνίστηκε για 84' ως αρι-
στερό μπακ με πολύ καλά αποτελέσματα. Έχει επίσης πε-
ράσει από τις ακαδημίες του Ατρομήτου Αθηνών. Τρίτη κίνη-
ση κατά την χειμερινή περίοδο είναι η μετακίνηση του Νίκο 
Κονόμη από τον ΑΟ Περιστερίου. Ο παίκτης είναι 20 ετών και 
αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός ενώ έχει φορέσει τις φανέ-
λες των ακαδημιών Ατρόμητου και Απόλλων Αθηνών.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

 Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχί-
ζει ακάθεκτος ο Πανιώνιος Καισαριανής με φόντο την απαι-
τητική συνέχεια που περιμένει την δημοφιλή ομάδα στον 
ιδιαίτερα συναρπαστικό τρίτο όμιλο της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα η διοίκηση του Νίκου Χατζηλία μετά 
από συντονισμένες ενέργιες προχώρησε στην απόκτηση του 
απόκτηση του ιδιαίτερα ταλαντούχου φορ Λάμπρου Ντόκου . 
Ο νεαρός επιθετικός που άνηκε μέχρι πρότινος στο ρόστερ 
του Αθηναϊκου τα βρήκε σε όλα με το διοικητικό ηγέτη, Νίκο 
Χατζηλια και στο εξής θα προπονείται υπό τις οδηγίες του 
Παύλου Κυριακουλέα. Αξίζει να τονιστεί ότι το νέο απόκτημα 
των «κυανέρυθρων» πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο 
του στο ματς με τον Τριφυλλιακό, με τον Ντόκο να έχει πε-
ράσει από τις υποδομές του Χαραυγιακού.

«ΤΡΙΠΛΗ» ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ  
ΑΡΝΑΡΕΛΛΗ, ΣΙΑΤΟΥΝΗ, ΚΟΝΟΜΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΡΕΙΣ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Παρελθόν  
Ρόπας -  
Ζυγούρης,  
προ των πυλών  
ο Αλεξάκης 

Ραγδαίες είναι οι εξελί-
ξεις που λαμβάνουν χώρα 
στην τεχνική ηγεσία της 
Α.Ε. Ηρακλείου. Η βαριά 
ήττα που γνώρισε η δη-
μοφιλής ομάδας των βο-
ρείων προαστίων από την 
ΑΕ. Μεταμόρφωσης με 
3-0 σηματοδότησε αυτομά-
τως και το αποχαιρετιστή-
ριο παιχνίδι του προπονητή 
Λουκά Ρόπα και του στενού 
του συνεργάτη Δημήτρη 
Ζυγούρη. Με την διοίκηση 
του συλλόγου να ανακοι-
νώνει τη λύση της συνερ-
γασίας κοινή συναινέσει 
με το συγκεκριμένο τεχνι-
κό δίδυμο. Μετά από αυτή 
τη εξέλιξη, η φιλόδοξη 
ομάδα των βορείων προα-
στίων βρίσκεται σε αναζή-
τηση προπονητή, ενώ και 
οι δύο προπονητές είναι 
ελεύθεροι να επιλέξουν 
τον επόμενο σταθμό της 
καριέρας τους. Σύμφωνα 
με ασφαλείς πληροφορί-
ες επικρατέστερος διάδο-
χος στον ορίζοντα φαντά-
ζει ο Λευτέρης Αλεξάκης. 
Ο πολύπειρος προπονητής 
θεωρείται άριστος γνώ-
στης της πραγματικότητας 
του ερασιτεχνικού ποδο-
σφαίρου της Αθήνας, ενώ 
στα υπέρ της συγκεκρι-
μένης επιλογής προσμε-
τράται το γεγονός ότι έχει 
εργαστεί ξανά στο παρελ-
θόν στην Α.Ε. Ηρακλείου 
κι επομένως δεν θα χρει-
αστεί χρόνο προσαρμο-
γής. Αξίζει να τονιστεί ότι 
ο Αλεξάκης μετράει κο-
ντά 30 συναπτά έτη καριέ-
ρας και πάμπολλες επι-
τυχίες στον χώρο! Εκτός 
της Α.Ε. Ηρακλείου έχει να 
επιδείξει αξιόλογη θητεία 
σε Α.Ο. Κολωνού, Τόλμη 
Περιστερίου, Ανθούπολη, 
Αττικός, Ήφαιστος Περι-
στερίου, Ολυμπιακός Λιο-
σίων, Αγία Ελεούσα, Α.Ο. 
Περιστερίου κα Αγία Παρα-
σκευή.

Με δήλωση του ο πρόεδρος του 
Απόλλωνα Χαλανδρίου Βαγγέ-
λης Ξυπολιτίδης καταδίκασε την 
απαράδεκτη ενέργεια κάποιων 
ανεγκέφαλων που βανδάλισαν 
με Graffiti το γήπεδο του Χαλαν-
δρίου. Αναλυτικά η δήλωση του 
Διοικητικού Ηγέτη των «κυανό-
λευκων» «Σήμερα αισθάνομαι 
την ανάγκη να απολογηθώ και 
να ζητήσω δημόσια συγνώμη για 
την απαράδεκτη συμπεριφορά 
μερίδας νεαρών «φιλάθλων» 
του Απόλλωνα Χαλανδρίου, του 
ποδοσφαιρικού σωματείου που 
έχω την τιμή να ηγούμαι τα τε-
λευταία 5 χρόνια. Κατά τη διάρ-
κεια του όμορφου τοπικού ντέρ-
μπι Ατρόμητος Χαλ. – Απόλλων 
Χαλ., κάποιοι τουλάχιστον ανε-
γκέφαλοι, για να μην γράψω 
τίποτα άλλο…., είχαν τη φαει-
νή ιδέα να γράψουν με σπρέυ 
υβριστικά συνθήματα για την 
ΑΕΧ που δεν είχε καμία σχέ-
ση με το όμορφο κατά τα άλλα 
ποδοσφαιρικό παιχνίδι που 
διεξάγονταν εκείνη τη στιγμή. 
Δεσμεύομαι ότι άμεσα, θα απο-
καταστήσουμε τη ζημιά που έχει 
γίνει στον τοιχο του Πέρκιζας 
και οι δράστες θα απομακρυν-
θούν δια παντός από την οικο-
γένεια του Απόλλωνα Χαλαν-
δρίου. Ζητώ συγνώμη από την 
ΑΕ Χαλανδρίου, από τον δήμο 
Χαλανδρίου αλλά και από τους 
υπόλοιπους υγιείς φιλάθλους 
του Απόλλωνα Χαλανδρίου».

Ζήτησε συγνώμη 
ο Πρόεδρος 
Ξυπολιτίδης 

Το τιμόνι στον Γιάννη 
Χαττζηράπτη 
Στην απόφαση να εμπιστευθεί τα ηνία της ομάδας 
σ’ ένα … μπαρουτοκαπνισμένο προπονητή με άρι-
στη τεχνογνωσία των ερασιτεχνικών κατηγοριών 
της ΕΠΣΑ προχώρησε η διοίκηση της Λαύρας Αρ-
γυρούπολης μετά την λύση της συνεργασίας της με 
τον Παναγιώτη Καλαϊτζίδη. Ο λόγος για τον Γιάννη 
Χατζηράπτη. Ο παλαίμαχος άσος που έχει γράψει 
τη δική του ιστορία στις επαγγελματικές κατηγορί-
ες με τις φανέλες της Καλλιθέας και του Αθηναϊ-
κού, έχει να επιδείξει πολυετή θητεία σε μία σειρά 
από ομάδες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Τε-
λευταίος του σταθμός ήταν ο Φωστήρας Ηλιούπο-
λης την περσινή σεζόν, επίσης στο πρωτάθλημα της 
Β'  Κατηγορίας, ενώ νωρίτερα έχει εργαστεί μετα-
ξύ άλλων σε Σαρωνικό Αίγινας, Ολυμπιακό Λιοσί-
ων, Διάνα Ηλιούπολης, Μοσχάτο, Τερψιθέα και Δόξα 
Βύρωνος. O 61χρονος προπονητής θα κάνει το ντε-
μπούτο του σε ένα δύσκολο ματς, καθώς την ερχό-
μενη αγωνιστική η Λαύρα θα φιλοξενηθεί από την 
Κηπούπολη στο γήπεδο Χρυσούπολης.
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Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
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Τα νεα αποκτήματα του συλλόγου

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 



ΜΟΝΑ- ΖΥΓΑ... 
ΠΡΑΣΙΝΑ!

«Κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι». 
Αυτό υποστηρίζει ο θυμόσοφος λαός θέλοντας 
να εστιάσει ενίοτε στην αξία της ταπεινότητας 
απέναντι στα θανάσιμα αμαρτήματα της αλαζονείας 
και της απληστίας. Ωστόσο στην περίπτωση του 
Παναθηναϊκού, αυτή η φράση θα προκαλέσει 
ανεπανόρθωτη φθορά, καθώς συνιστά παγίδα.
Εξηγούμαστε: Με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
να έχει αναλάβει τον ρόλο του πρωτοπόρου στο 
πρωτάθλημα από σχετικά νωρίς, οι προσδοκίες στις 
τάξεις του «τριφυλλιού» για την επιστροφή στον 
θρόνο της Super League μετά από 12(!) χρόνια έχουν 
αυξηθεί. Την ίδια στιγμή, οι «πράσινοι» παίζουν 
και σε ένα ακόμα... ταμπλό, εκείνο του Κυπέλλου 
Ελλάδος. Εναν θεσμό τον οποίο κατέκτησαν την 
περσινή χρονιά βροντοφωνάζοντας ότι επέστρεψαν 
για τα καλά στη διεκδίκηση τίτλων.
Τα τρία ματς με τον ΠΑΟΚ κρύβουν μια ιδιαίτερη 
σημειολογία για τον Παναθηναϊκό. Από τη μία τα δύο 
του Κυπέλλου και από την άλλη εκείνο της Κυριακής 
για το πρωτάθλημα. Πολλοί φίλαθλοί του θα ήθελαν 
ο σύλλογος να... διαλέξει το μεσαίο. Να επιλέξει 
δηλαδή την κυριακάτικη νίκη για να στείλει σαφές 
μήνυμα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό ότι ο φετινός τίτλος 
θα καταλήξει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. 
Ωστόσο, αυτή η νοοτροπία αποτελεί δίκοπο μαχαίρι, 
διότι μπορεί να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα σε 
περίπτωση ήττας. Αντιθέτως, το «τριφύλλι» θα 
πρέπει να υιοθετήσει την εγωκκεντρική φράση 
«μονά-ζυγά, μονόζυγα», να την βάψει... πράσινη 
και να κρατήσει δύο καρπούζια κάτω από την ίδια 
μασχάλη. 
Με πρόκριση επί του ΠΑΟΚ άλλωστε, το μίνιμουμ, με 
κάθε σεβασμό στο ζευγάρι Παραλίμνι -Λαμία, είναι 
ο τελικός. Εκεί, θα διεκδικήσει βρέξει – χιονίσει 
τρόπαιο, ενώ θα είναι ορατή και η πιθανότητα για 
νταμπλ. Ετσι θα πρέπει να σκέφτονται οι μεγάλες 
ομάδες και οι «πράσινοι» είναι μια τέτοια.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, 
μερική, ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση 
του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και 

κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

 γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


