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THIS IS TAISON!

Ενα ωλέθριο λάθος και μια στιγμή μαγείας ήταν αρκετές για να 
βάψουν ασπρόμαυρο τον πρώτο προημιτελικό ανάμεσα σε ΠΑΟΚ 
και Παναθηναϊκός.  Σε μια φλεγόμενη Τούμπα, οι παίκτες του 
Λουτσέσκου έμειναν πιστοί στο πλάνο του προπονητή τους, στά-
θηκαν τυχεροί στο δοκάρι που είχε ο Τσέριν (21΄) και τελικώς 
πήραν πολύτιμο προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά (2-0). Το 
λανθασμένο γύρισμα του Βαγιαννίδη επέτρεψε στον Μπράντον 
Τόμας να βγει πρόσωπο με τον Κοτάρσκι και να ανοίξει το σκορ 
(52΄), σε ένα χρονικό σημείο, όπου το ματς ήταν ισορροπημένο. 
Από εκεί και πέρα, οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό των φί-
λων του ΠΑΟΚ για να περιγράψουν τι συνέβη μετά, περιστρέφο-
νται γύρω από ένα όνομα: «Τάισον». Ο 35χρονος Βραζιλιάνος πα-
ρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα στο κοινό της Τούμπας και η 
σύνδεσή του με την κερκίδα χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να 
γίνει. Κάθετη από τον Ολιβέιρα, πλασέ στην απέναντι γωνία του 
Λοντίγκιν από τον πρώην άσο της Σαχτάρ και 2-0 (72΄). 

ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ... ΛΑΜΙΑ
Στο τέταρτο ματς της ημέρας, η Λαμία πέρασε με νίκη 2-1 από το 
Παραλίμνιο, το οποίο άντεξε για 78΄ λεπτά. Ωστόσο το εύστοχο 
χτύπημα πέναλτι του Τσιλούλη, χάρισε το «διπλό» στους Φθιω-
τούς, που αν προκριθούν θα συναντήσουν έναν εκ των ΠΑΟΚ ή 
Παναθηναϊκό.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, 
Iνγκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες (78’ Βι-
εϊρίνια), Ντάντας, Αουγκούστο (68’ Σβαμπ), Ζί-
βκοβιτς, Κωνσταντέλιας (84’ Μπίσεσβαρ), Νά-
ρεϊ (69’ Τάισον), Τόμας (69’ Ολιβέιρα).
Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, 
Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χου-
άνκαρ (82’ Καμπετσής), Ρούμπεν, Κουρμπέ-
λης (46’ Τσόκαϊ), Τσέριν, Παλάσιος (82’ Κώ-
τσιρας), Ιωαννίδης, Μπερνάρ (46’ Βέρμπιτς).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

52΄ ΤΟΜΑΣ, 72΄ ΤΑΙΣΟΝ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΟΚ VS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ2 0
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Από τις φορές που το τελικό αποτέλεσμα έρχεται με 
πολύ πιο δύσκολο τρόπο απ’όσο φαίνεται σε αρχική 
ανάγνωση. Ο μαχητικός Πανσερραϊκός άντεξε για πε-
ρίπου μια ώρα παιχνιδιού στην «OPAP Arena», αλλά 
λύγισε κυρίως από ατομικά λάθη (3-0).
Η παρέα των πρώην «κιτρινόμαυρων» (Γιαννίκογλου, 
Ανάκογλου, Πεταυράκης) δημιούργησε στο πρώτο μέ-
ρος προβληματισμό στον Αλμέιδα, αλλά η ποιότητα της 
Ενωσης ήταν θέμα χρόνου να φανεί στο χορτάρι. Το 
εκπληκτικό σλάλομ του Πινέδα μπορεί να σταμάτησε 
στον πορτιέρε των Σερραίων, αλλά ο Μάνταλος ήταν 
εκεί για να στείλει στην επαναφορά την μπάλα στα δί-
χτυα (55΄). 
Λίγο αργότερα, ο Λιβάι Γκαρσία, δώδεκα λεπτά μετά την 
είσοδό του, διπλασίασε το προβάδισμα των γηπεδού-
χων (68΄). Η υπόθεση – πρόκριση «κλείδωσε» ου-
σιαστικά πριν τη συμπλήρωση του ενενηνταλέπτου με 
τον κορυφαίο της αναμέτρησης Πινέδα. Ετσι, η ΑΕΚ θα 
πάει στις Σέρρες για την υποχρέωση, μιας και πλέον 
μπορεί να σκέφτεται τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ραντόνια (68’ 
Ρότα), Μήτογλου, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Φερ-
νάντες (62’ Αραούχο), Φράνσον (62’ Γιόνσον), 
Πινέδα, Τσούμπερ (62’ Αμραμπατ), Μάνταλος, 
Φαν Βέερτ (56’ Γκαρσία).
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννί-
κογλου, Δεληγιαννίδης, Παντεκίδης, Γιανναρά-
κης, Πεταυράκης (60’ Λυμπεράκης), Κολομπί-
νο (68’ Ανάκογλου), Θυμιάνης, Μούργος, Στίνα 
(78’ Αλί Μπάμπα), Κανίς (60’ Σοφιανός), Κα-
τσαντώνης (68’ Μπαϊροβιτς).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

58’ ΜΆΝΤΆΛΟΣ, 67’ ΛΙΒΆΙ ΓΚΆΡΣΙΆ, 89’ ΠΙΝΈΔΆ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΕΚ VS ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ3 0



ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μάλλον κόλλησε η... βελόνα. Το ματς που διεξήχθη 
την Κυριακή για το πρωτάθλημα ήταν σαν να έπαιξε σε 
επανάληψη για τον θεσμό του Κυπέλλου. Ο Αρης προη-
γήθηκε με τον Ιτούρμπε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε (ου-
δείς γνωρίζει τι σφύριξε ο Πορτογάλος Τιάγκο Μάρ-
τινς). Ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές, πέτυχε τέρμα 
και τελικώς πανηγύρισε τη νίκη με 1-0.
Οι «ερυθρόλευκοι» δεν πλήρωσαν το γεγονός ότι πα-
ρατάχθηκαν με εννιά (!) αλλαγές στο αρχικό της σχή-
μα συγκριτικά με το προηγούμενο ματς και χάρη σε μια 
εξαιρετική ενέργεια του Ανδρούτσου, πήραν το προ-
βάδισμα δια ποδός Γκάρι Ροντρίγκες (30΄). Ο Χουλιάν 
Κουέστα κράτησε τους «κίτρινους» στο παιχνίδι, οι οποί-
οι αν ήταν περισσότεροι τυχεροί θα έφευγαν από το 
«Γ. Καραϊσκάκης» με την ισοπαλία. Ωστόσο, ο Καμά-
σο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι (79΄), ενώ ο Μπρά-
μπετς νικήθηκε απ’τον Τζολάκη.
Ετσι, οι Πειραιώτες θα επισκεφτούν το «Κ. Βικελίδης» 
με ισχνό προβάδισμα πρόκρισης, το οποίο για την ώρα 
δεν τους εξασφαλίζει τίποτα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Tζολάκης, Aνδρού-
τσος (64΄ Ρέαμπτσιουκ), Βρουσάι (79΄ 
Μπουχαλάκης), Ρέτσος, Ντόη, Μασούρας, 
Κασάμι (64΄ Χ. Ροντρίγκες), Xoυάνγκ, Σα-
μασέκου, Γ. Ροντρίγκες (69΄ Ροντινέι), Αρα-
μπί (69΄ Μπακαμπού).
ΑΡΗΣ (Αλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπά-
τζο (46΄ Εμπακατά), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, 
Μαζικού, Ετέμπο, Νταρίντα, Ματέο Γκαρσία 
(46΄ Καμάσο), Μαντσίνι (68΄ Ντουκουρέ), 
Ιτούρμπε (65΄ Πάλμα), Καμαρά (35΄ Γκρέι).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

30΄ Γ.  ΡΟΝΤΡΊΓΚΕΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ VS ΑΡΗΣ1 0
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AGENT GREEK

ΑΛΛΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Πάνω που ο Ολυμπιακός φαινόταν να βρίσκεται σε αδιέξοδο στο θέμα του 
αριστερού μπακ και με τα δημοσιεύματα και τις αναφορές για φευγιό του Μαρσέλο 
να είναι καθημερινές, ήρθε στην επικαιρότητα ο Ραμόν. Στο θέμα που αποκάλυψαν 
οι βραζιλιάνοι, ο 22χρονος άσος της Φλαμένγκο έρχεται στην Ελλάδα. Ο Ραμόν, 
πάντως, είναι διαφορετική περίπτωση από τον Ροντινέι. Έχει παίξει βέβαια 33 
ματς στην καριέρα του με την τεράστια «Φλα» αλλά έως πρόσφατα ήταν δανεικός 
στην Μπραγκαντίνο (19 αγώνες). Και εκτός των άλλων η εξέλιξη αυτή ήρθε κουτί 
στη Φλαμένγκο. Έχει στο ρόστερ της τον πασίγνωστο από Ατλέτικο Μαδρίτης, 
Τσέλσι, Φιλίπε Λουίς αλλά είναι στα 38 του. Έδωσε λοιπόν 7 εκατομμύρια 
ευρώ και έφερε από την Σπαρτάκ Μόσχας τον 26χρονο Αϊρτόν Λούκας. Τον 
επαναπάτρισε. Ο Ραμόν λοιπόν φαινόταν δεύτερη, τρίτη λύση. Win win για όλους 
η μεταγραφή. Για τον Ολυμπιακό, την Φλαμένγκο και τον παίκτη.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ?
Περίεργη κίνηση αυτή του Παναθηναϊκού με τον Τζερεμέντζεφ 
αν ολοκληρωθεί. Πρώτα απ’ όλα έτσι λέγεται το παλικάρι, όπως 
ενημέρωσαν την στήλη οι αρκετοί φίλοι από τη Σουηδία.
Έχει και ρωσικές ρίζες.
Περίεργη γιατί αυτό που έβγαινε προς τα έξω είναι πως στόχος 
είναι ένας κεντρικός χαφ στο 8 και στο 10 αλλά και ένας εξτρέμ.
Κυρίως ο εξτρέμ μια και μετά τον τραυματισμό του Αϊτόρ, ο μόνος 
που έχει έρθει με χαρακτηριστικά ακραίου είναι ο Κλαϊνχάισλερ 
αλλά και εκείνος τον τελευταίο 1,5 χρόνο παίζει κυρίως εκεί.
Στον άξονα έχει αγωνιστεί τα περισσότερα χρόνια ο Ούγγρος.
Αντί λοιπόν εξτρέμ και κεντρικού χαφ, ο Παναθηναϊκός πήρε 
επιθετικό. Φυσικά ο αντίλογος είναι πως αν αληθεύει το ποσό 
που έβγαλε η Sportbladet, το σουηδικό ΜΜΕ που αποκάλυψε 
την είδηση, για 300.000 ευρώ τον παίρνεις τον πρώτο σκόρερ 
του πρωταθλήματος. Και που έπαιζε μάλιστα στην πρωταθλήτρια 
Χάκεν.
Το ζήτημα με τον Τζερεμέντζεφ δεν είναι για τη φετινή σεζόν 
αλλά τι θα γίνει το καλοκαίρι.
Και ήδη από το μεσημέρι της Τετάρτης (18/1) η πιάτσα βοά πως 
κάτι υπάρχει στα σκαριά για τον Ιωαννίδη.
Προφανώς με το ανάλογο αντίτιμο.  
Και φυσικά στην περίπτωση του Ιωαννίδη δε θα πρέπει να 
ξεχνά κανείς πως έχει υψηλό ποσοστό των δικαιωμάτων του 
και ο Λεβαδειακός.
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AGENT GREEK

ΑΤΥΧΙΑ
Έχουν μείνει 12 ημέρες για να κλείσει το 
μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου και είναι 
δεδομένο πως ο ΠΑΟΚ ψάχνει να κλείσει φορ. 
Αν θα τα καταφέρει είναι άλλη ιστορία. Βγήκε όμως 
τις τελευταίες ώρες πως ο ΠΑΟΚ ψάχνει και μπακ.
Για δεξιά, εκεί που έμεινε ο Σάστρε με μπακ απ τον 
Βιεϊρίνια, που φυσικά παίζει και αριστερά. Η ατυχία 
μέσα σε όλα είναι ο τραυματισμός του Λύρατζη, που 
πάνω που είχε επανέλθει μπήκε και πάλι στα πιτς.
Η ατυχία είναι και για τον 23χρονο αριστερό μπακ 
ότι το όνομά του είχε αρχίσει να ακούγεται και 
εκτός Ελλάδας.
Οι εμφανίσεις του είχαν κάνει κλικ σε… ορισμένα 
μάτια και θα ήταν δεδομένο πως αν συνέχιζε 
έτσι μέσα στη σεζόν η κατάσταση θα γινόταν πιο 
συγκεκριμένη.
Μεγάλη η ατυχία για τον Λύρατζη με την ευχή να 
γυρίσει το παιδί γρήγορα και δυνατός στην ενεργό 
δράση.

ΕΞΕΛΙΞΗ
Έγραφε η στήλη πως ένας παίκτης είχε κάνει κλικ στον Αλμέιδα με 
την Κηφισιά. Μια και οι περισσότεροι παίρνουν λεπτά συμμετοχής στο 
πρωτάθλημα, αποτελούν τρόπον τινά μέρος του rotation αλλά εκείνος 
ακόμα έχει δρόμο.
Ο Ραντόνια, λοιπόν, αγωνίστηκε βασικός και με τον Πανσερραϊκό και 
απέδειξε πως είναι σε κατάσταση βελτίωσης.
Ο 22χρονος από τη Βοσνία βέβαια αγωνίζεται σε μια θέση που η ΑΕΚ 
έχει Ρότα και Σιντιμπέ αλλά το άκρως εντυπωσιακό είναι πως δείχνει 
και εκείνος πολύ θετικά σημάδια.
Τι θα γίνει από εδώ και πέρα κανείς δεν γνωρίζει αλλά ο Ραντόνια θα 
παραμείνει στο ρόστερ μια και δεν έχει ακουστεί κάτι περί δανεισμού 
έως το τέλος της σεζόν προκειμένου π.χ. να πάρει παιχνίδια.
Εδώ που τα λέμε μάλλον καλύτερα θα είναι και για εκείνον μια και με 
Αλμέιδα έτσι όπως φαίνεται, κανείς δεν έχασε.
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Μια που μπήκε, μια που... βγήκε. Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά ήταν 
ο μεγάλος άτυχος του προημιτελικού με τον Ολυμπιακό, καθώς 
στο πρώτο του ματς ως βασικός με τους «κίτρινους», αποχώρη-
σε με πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο στο 35ο λεπτό της συνά-
ντησης. Παρά την ήττα, ο Αλαν Πάρντιου, εξέφρασε την πεποίθη-
ση ότι η εμφάνιση της ομάδας του στο «Κ. Βικελίδης» θα είναι 
εντελώς διαφορετική.

Το 10/10 έγινε στην «OPAP Arena» και η ΑΕΚ ουσιαστικά βρίσκεται με το 
ενάμισυ πόδι στα ημιτελικά του Κυπέλλου. «Χτίζει» μομέντουμ η ομάδα 
του Ματίας Αλμέιδα, που όπως έχει αναφερθεί σ’αυτό το μετερίζι, εστι-
άζει περισσότερο στο αγωνιστικό κομμάτι και δευτερευόντως στις με-
ταγραφές. Σέντερ μπακ και Κικάνοβιτς αποτελούν τους στόχους, ενώ η 
απόκτηση αριστερού μπακ μοιάζει να πηγαίνει για το καλοκαίρι. 

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Σουηδίας, ο 29χρονος επιθετικός της Χέκεν, 
Αλεξάντερ Μεγεμέγεφ (ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 270 χιλιάδων 
ευρώ) βρίσκεται στο στόχαστρο του «τριφυλλιού». Πρόκειται για έναν 
παίκτη που έχει αγωνιστεί μόλις μια σεζόν εκτός της σκανδιναβικής 
χώρας (Δυναμό Δρέσδης 2019-2020, 4 γκολ/3 ασίστ σε 24 ματς), 
ενώ την περσινή περίοδο αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 22 τέρμα-
τα βοηθώντας το κλαμπ του να κατακτήσει το σουηδικό πρωτάθλημα. 

Φως στο τούνελ της υπόθεσης του αριστερού μπακ μοιάζει να ρίχνει 
Ολυμπιακός. Aπό τη Βραζιλία πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν τους 
«ερυθρόλευκους» να προχωρούν στην απόκτηση του 21χρονου μπακ 
της Φλαμένγκο, Ραμόν. Κίνηση που προκαλεί έκπληξη, μιας και φέ-
τος μετράει μόλις μια συμμετοχή (Συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριου 
του 2025) και 19 περσινές με την Μπραγκαντίνο. Λέτε μετά τον Ροντι-
νέι να αποκτηθεί κι άλλο μπακ της «Φλα»;

Ο νέος τραυματισμός του Λευτέρη Λύρατζη υποχρεώνει το επιτελείο 
του ΠΑΟΚ να αναζητήσει δεξιό μπακ. Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» έχουν 
ξεμείνει μόνο με τον Σάστρε, στον οποίο πέφτει όλο το αμυντικό βά-
ρος. Παράλληλα, ο Κάιλ Λάριν παραμένει ως ο Νο1 στόχος για την 
επίθεση, όσο κι αν οι Τόμας – Ολιβέιρα προσφέρουν κάποιες λύ-
σεις. Παρόλα αυτά, ο Καναδός δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση 
που εξετάζεται.
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ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΤΟΤΕΝΑΜ OVER 3 1,88
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Η ήττα στο μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ κάνει το έργο 
του τίτλου ακόμα πιο δύσκολο για την Σίτι, που πλέον 
δεν έχει άλλα περιθώρια για απώλειες. Δύσκολη απο-
στολή απέναντι στην Τότεναμ, η οποία είναι ντεφορμέ, 
αλλά έχει ποιότητα.

EUROLEAGUE 21:30
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 -4,5 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΣΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ
Δύο σερί ήττες μετράει η Βίρτους που καθιστούν πλέον 
το έργο για οκτάδα αρκετά δύσκολο. Ο Παναθηναϊκός 
επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Μακάμπι στο αποψι-
νό ματς παίζει κι εκείνος τα ρέστα του για τα πλέι-οφ.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΜΠΡΑΒΟ OVER 3 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ 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.

EUROLEAGUE 21:45
ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΠΑΡΤΙΖΑΝ OVER 164,5 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΟΡ
Μεγάλο ματς έχουμε στη Βαλένθια. Οι δύο ομάδες 
έχουν ίδιο ρεκόρ και βρίσκονται μια νίκη μακριά απο 
την προνομιούχο οκτάδα. Στο Βελιγράδι η Βαλένθια 
είχε πάρει το ροζ φύλλο στην παράταση.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΕΝΠ 1 -0,75 1,77
ΠΡΟΤΑΣΗ: BΓΑΖΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Η χρονιά εξελίσσεται σε εφιάλτης για την Ανόρθωση 
και μόνο το Κύπελλο μπορεί να την σώσει. Τελικός εί-
ναι το ματς με το Παραλίμνι, με το κλίμα στην ομάδα να 
είναι κακό πάντως.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:00
ΒΙΚΙΝΓΚ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ OVER 3,25 2,00
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 δια-
φορά σχήματα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ ΑΠΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ 
ΜΠΑΣΚΕΤ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

ην μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχίζει 
ακάθεκτη η Αναγέννηση Πετρούπολης, επιχειρώντας να δημι-
ουργήσει όλα τα εχέγγυα για μία όσο το δυνατόν πιο ισχυρή 
και συμπαγής ομάδα στο άμεσο μέλλον. Κάτω από αυτό το πρί-
σμα η φιλόδοξη ομάδα των δυτικών προαστίων προχώρησε σε 
μια ακόμη πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση, αφού ανακοί-
νωσε την απόκτηση του Κώστα Τσιργιώτη. Ο 25χρονος μεσο-
επιθετικός αποτέλεσε για πολλά χρόνια βασικό στέλεχος του 
ΠΑΟ Καματερού, και αναμένεται με την ποιότητα και τις εμπει-
ρίες του να αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο για τον κόουτς Άγ-

γελο Πασχαλίδη. Το κλίμα στην ομάδα της Πετρούπολης είναι 
εξαιρετικό, μετά τη νίκη επί του Πανθησειακού που έφερε την 
Αναγέννηση στη 2η θέση της βαθμολογίας. Πλέον η προσοχή 
στρέφεται στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ποσειδώνα Γλυφά-
δας, όπου στόχος είναι η νίκη που θα κρατήσει την ομάδα στα 
ψηλά πατώματα της βαθμολογίας…

ΠΟΨ
Στον έβδομο ουρανό … πετούν άπαντες στον ΠΟΨ μετά τον θρί-
αμβο με 1-0 επί της Πεύκης. Σε μία αναμέτρηση η οποία εκ προ-
οιμίου συγκέντρωνε πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας, το συγκρό-
τημα του Παναγιώτη Γκίκα απέδωσε εκπληκτικό ποδόσφαιρο και 
ενθουσίασε τους 1.500 οπαδούς της που πλημμύρισαν κάθε γω-
νιά του γηπέδου, γνωρίζοντας την αποθέωση! Ο Διοικητικός Ηγέτη 
Γιάννη Πετρίδης περιχαρής απένειμε τα εύσημα σε όλους με δη-
λώσεις του, έδωσε  το σύνθημα για ανάλογη συνέχεια: «Πήρα-
με μία περήφανη, μία μάγκικη νίκη απέναντι στην Πεύκη. Σ’ ένα 
παιχνίδι που είχε όλα τα στοιχεία του ντέρμπι η ομάδα μας κυρι-
άρχησε πλήρως στον αγωνιστικό χώρο και με λίγη τύχη θα μπο-
ρούσε να είχε πετύχει τουλάχιστον άλλα δύο – τρία τέρματα. Εί-
μαστε όλοι μας πολύ ευτυχισμένοι τόσο για την νίκη όσο και το 
κλίμα ομοψυχίας που υπάρχει στην ομάδα μας. Ο κόσμος ήταν εκ-
πληκτικός και έδωσε ώθηση στην ομάδα μας. Για πολλοστή φορά 
αποτέλεσε τον έξτρα παίκτη μας!Ο προπονητής μας Παναγιώτης 
Γκίκας έχει δημιουργήσει ένα εκπληκτικό σύνολο, το οποίο χα-
ρακτηρίζεται για τα τεράστια ψυχικά του αποθέματα, αλλά και την 
διάθεση να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Κι όλα αυτά κόντρα στις 
πολλές μας απουσίες βασικών παικτών! Συνεχίζουμε με την ίδια 
πίστη στις δυνατότητές μας! Τα καλύτερα έρχονται!»

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ
 Σχετικά με την απόκτηση του Άγγελου Μούτσου η Αλσούπο-
λη εξέδωσε την εξής ανακοίνωση που αναφέρει τα εξής: « 
Ο 27χρονος επιθετικός Αγγελος Μούτσος, ο οποίος έχει αγω-
νιστεί και παλαιότερα στην ομάδα. Να τονιστεί ότι τελευταία 
χρονικά του ομάδα ήταν η ΑΕ Ηρακλείου, ενώ έχει αγωνιστεί 
επίσης και στα Μελίσσια. Ο 25χρονος αμυντικός Κώστας Ιωαν-
νίδης, που έπαιζε και αυτός στην ΑΕ Ηράκλειο, έχοντας αγωνι-
στεί επίσης σε ΠΑΣ Γαλάτσι και Τριφυλλιακό. Ο 28χρονος με-
σοεπιθετικός Τάσος Διακάκης, που αγωνιζόταν στον Απόλλωνα 
Αθηνών Δάφνη. Εχει παίξει επίσης σε Νεοπεντελικό, ΠΑΣ Γα-
λάτσι, Δάφνη Αθηνών και Μαρούσι. Τέλος, ο 26χρονος μέσος 
Θανάσης Παπαδόπουλος που επιστρέφει μετά από ολιγόμηνη 
απουσία, ο οποίος αγωνιζόταν στον ΠΟΨ».

ΑΊΣΘΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΏΣΤΑ ΤΣΊΡΓΊΏΤΗ 
Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΊΚΟΥ 
ΜΕΣΟΕΠΊΘΕΤΊΚΟΥ ΑΛΛΑΖΕΊ 
ΠΟΛΛΑ  ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Τσιμπάκης: 
«Νιώθουμε  
υπερηφάνεια για 
την ομάδα μας» 

Ένα δείγμα των τεράστι-
ων φετινών τους δυνατο-
τήτων πραγματοποίησαν 
οι Τράχωνες απέναντι 
στον Ηλυσιακό. Η ομά-
δα των νοτίων προαστί-
ων μπορεί να ηττήθηκε 
με 2-0 από τους «κιτρινό-
μαυρους», ωστόσο κατά 
γενικότερη ομολογία η εν 
γένει εικόνα που άφη-
σαν ήταν εξόχως ενθαρ-
ρυντική για την συνέχεια 
πιστοποιώντας σε κάθε 
περίπτωση την πολύ ποι-
οτική δουλειά που γίνε-
ται σε βάθος από τον τε-
χνικό Αντώνη Τσιμπάκη 
και τους άμεσους συνερ-
γάτες του. Με τον έμπει-
ρο κι εορτάζοντα προπο-
νητή μέσω δηλώσεων 
του στη στήλη να απονεί-
μει τα εύσημα στους πο-
δοσφαιριστές του εκ των 
οποίων οι περισσότεροι 
προέρχονται από τα τμή-
ματα υποδομών: «Ο Ηλυ-
σιακός σε κάθε περί-
πτωση είναι ομάδα για 
την παραπάνω κατηγο-
ρία. Αυτό όμως που θέλω 
να τονίσω είναι η ομάδα 
μας παρουσιάστηκε πολύ 
ανταγωνιστική. Για 75 λε-
πτά κρατούσαμε το 0-0 
και γενικότερα τα δείγ-
ματα γραφής είναι πολύ 
ενθαρρυντικά. Νιώθου-
με υπερηφάνεια για την 
ομάδα μας, ειδικά από τη 
στιγμή όπου κόντρα στον 
πρωτοπόρο φανήκαμε 
πολύ ανταγωνιστικοί έχο-
ντας στο αρχικό μας σχή-
μα 7 ποδοσφαιριστές που 
προέρχονται από τις υπο-
δομές μας, ηλικίας 16-19 
ετών . Κρατάμε την πολύ 
καλή εμφάνιση και το γε-
γονός ότι αποδεικνύουμε 
ότι η μέχρι τώρα πορεία 
που έχουμε διαγράψει 
μόνο ως τυχαία δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί. Συνεχί-
ζουμε με την ίδια φιλο-
σοφία.»

 
Με εκκωφαντικό τρόπο ο Άγιαξ Ταύ-
ρου επανήλθε δριμύτερος στον δρόμο 
των επιτυχιών. Οι «ερυθρόλευκοι» 
βρήκαν σφυγμό και αποτίναξαν από 
επάνω τους το … άσχημο «ποδαρικό» 
που έκαναν στο 2023 γνωρίζοντας την 
αναπάντεχη εντός έδρας ήττα από το 
Παλαιό Φάληρο με 0-2 και αποδίδο-
ντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο συνέ-
τριψαν με 3-0 τους Αγίους Αναργύ-
ρους. Μία νίκη, η οποία έδωσε την 
δυνατότητα στην φιλόδοξη ομάδα των 
κεντρικών προαστίων να βελτιώσει 
την βαθμολογική της θέση στον δεύ-
τερο όμιλο της Α’ Κατηγορίας και το 
κυριότερο να αποκτήσει αυτοπεποί-
θηση ενόψει της απαιτητικής συνέ-
χειας που την περιμένει. ,Με τον τε-
χνικό Γιάννη Γαζή να εκφράζει την 
απόλυτη ικανοποίησή του με δηλώ-
σεις του:  «Πήραμε μία πολύ σημαντι-
κή νίκη τόσο από βαθμολογικής άπο-
ψης όσο κυρίως από ψυχολογικής 
την οποία είχαμε άμεση ανάγκη μετά 
την αναπάντεχη εντός έδρας ήτα που 
είχαμε γνωρίσει από το Παλαιό Φά-
ληρο. Οι παίκτες μου είναι άξιο συγ-
χαρητηρίων Παρουσιαστήκαμε αισθη-
τά βελτιωμένοι και αποφασιστικοί και 
δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλός μας 
να μας απειλήσει καθόλου. Είχαμε 
τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης, 
βγάλαμε όμορφες συνεργασίες και 
πετύχαμε τρία γκολ συνδυάζοντας 
την νίκη με άφθονο θέαμα. Μία νίκη 
που μας επέτρεψε να μείνουμε ψηλά 
στον βαθμολογικό πίνακα και να ευ-
ελπιστούμε σε ακόμη καλύτερη συ-
νέχεια. Οφείλουμε να συνεχίσουμε 
στους ίδιους ρυθμούς».

Γαζής: «Πήραμε 
μία πολύ σημαντική 
νίκη, την οποία 
είχαμε ανάγκη» 

Αρζένης: «Άξιοι συγχαρητηρίων 
οι παίκτες μου»
 
 Την ανοδική του πορεία πιστοποίησε σε κάθε περίπτωση 
ο Άγιος Δημήτριος με την δύσκολη εκτός έδρας επικράτη-
σή του κόντρα στους Αμπελόκηπους με 1-2. Ένα τρίποντο το 
οποίο οι «κυανέρυθροι» είχαν απόλυτη ανάγκη ώστε να πα-
ραμείνουν σε τροχιά ανόδου στον ιδιαίτερα απαιτητικό δεύ-
τερο όμιλο της Β’ Κατηγορίας και είναι το τέταρτο συνεχόμε-
νο. Το γεγονός ότι οι παίκτες του Κώστα Αρζένη κατακτούν τις 
νίκες στο τέλος και μάλιστα με ένα γκολ διαφορά καταδει-
κνύει κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Το ό,τι παλεύουν μέχρι το 
τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή και έχουν απεριόριστη πί-
στη στις δυνατότητές τους. Κάτι για το οποίο τους επιβραβεύ-
ει ο επιτυχημένος προπονητής μέσω δηλώσεών του: «Έστω 
και δύσκολα πήραμε μία πολύ σημαντική νίκη που μας κρατά-
ει κοντά στο κυνήγι της άμεσης επανόδου στην Α’ Κατηγορία 
και οι παίκτες μου είναι άξιοι συγχαρητηρίων για τα ψυχικά 
τους αποθέματα. Σ’ ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι και απένα-
ντι σε μία μάδα που προερχόταν από επιτυχίες δείξαμε τις 
αρετές μας . Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έστω και 
στα τελευταία λεπτά κερδίζουμε τα παιχνίδια. Καταδεικνύει 
τα ψυχικά αποθέματα, αλλά και την υψηλή αυτοπεποίθηση 
των ποδοσφαιριστών μου. Συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίω-
ση και πίστη για την εκπλήρωση του αντικειμενικού μας στό-
χου.» Στο μεταγραφικό κομμάτι προτεραιότητα της «Μπάρ-
τσα» είναι η απόκτηση ενός αξιόλογου κεντρικού αμυντικού.
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ΑΓΊΑΞ ΤΑΥΡΟΥ
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Ο Κώστας Τσιργιώτης

ΑΓΊΟΣ ΔΗΜΗΤΡΊΟΣ



ΑΛΙΜΟΝΟ  
ΣΤΟΥΣ «ΓΕΡΟΥΣ»

Πριν από 62 χρόνια, ο Αλέκος Σακελλάριος είχε 
σκηνοθετήσει μια ταινία – σταθμό για τον ελληνικό 
κινηματογράφο. Ο λόγος για το «Αλίμονο στους 
νέους» με πρωταγωνιστές τους αείμνηστους 
Δημήτρη Χορν και Σπύρο Μουσούρη, όπου η πλοκή 
αφορούσε έναν ηλικιωμένο διατεθειμένο να 
πουλήσει την ψυχή του στον διάβολο, ώστε να 
αποκτήσει ξανά τα νιάτα του. Κάτι αντίστροφο θα 
παρακαλούσαν να γίνει οι φίλοι του ΠΑΟΚ βλέποντας 
τον 35χρονο Τάισον να «οργώνει» το γήπεδο και 
να σκοράρει τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον 
προημιτελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Παρά τον ενθουσιασμό που επικρατεί γύρω από το 
όνομά του τις τελευταίες ώρες, αξίζει να σημειωθεί 
ότι στο άκουσμα της έλευσής του στη Θεσσαλονίκη, 
πολλοί τον χαρακτήρισαν είτε «τελειωμένο», 
«γέρο» και ότι έρχεται για να κολλήσει τα τελευταία 
ένσημα πριν αποσυρθεί. 
Αλίμονο αν υπάρχει έστω κι ένας που είδε το ντέρμπι 
που να πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν 
θα προσφέρει στους «ασπρόμαυρους». Η αρχή 
είναι το ήμισυ του παντός κι εκείνος άμεσα έδειξε 
ποιότητα με το «καλημέρα». Ουδείς γνωρίζει αν θα 
συνεχίσει με την ίδια ένταση, όμως η εμφάνισή του 
αποτελεί απάντηση σε όσους θεωρούν τους over 33-
34 ποδοσφαιριστές «καμμένα χαρτιά». Πάμπολλα 
παραδείγματα υπάρχουν για να τεκμηριώσουν το 
παραπάνω. Ριβάλντο, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, Ζιλμπέρτο 
Σίλβα, Πάμπλο Γκαρσία, Βαλμπουενά και πολλοί 
ακόμα όχι μόνο δεν «κάθισαν» πάνω σε συμβόλαιο, 
αλλά τα έδωσαν όλα και αποτέλεσαν σημαντικά 
κεφάλαια για τον ελληνικό σύλλογο, τον οποίο 
υπηρέτησαν. Και ο Τάισον μοιάζει ν’ανήκει σ’αυτή την 
κατηγορία και όχι σ’εκείνη των Βρσάλικο, Λέσκοτ, 
Γκοβού και Μπερμπάτοφ.

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...


