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ΤΗΝ ΕΛΙΩΣΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗΣΕ 
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΦΕΤΟΣ ΤΗΝ ΡΕΑΛ ΣΤΟ 
ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΣΕΦ

Ο αγώνας αυτός ήταν για ζόρικους, αλλά ο Ολυμπιακός 
είναι πολύ ζόρικος, πολύ σκληρός και η Ρεάλ Μαδρίτης το 
κατάλαβε καλά.
Ο Ολυμπιακός ντουμπλάρισε τις νίκες του επί της Ρεάλ (73-
60) έπιασε και πάλι κορυφή στη βαθμολογία σε τριπλή 
ισοβαθμία με τους Μαδριλένους και την Μπαρτσελόνα κι 
έδειξε ότι χάρη στις βασικές του αρχές (την άμυνα δηλαδή) 
μπορεί να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα. Ακόμα κι αν ο 
πλέον προικισμένος σκόρερ και σουτέρ του, ο Βεζένκοφ 
έχει τη χειρότερη βραδιά του στα τρίποντα, ακόμα κι αν 
τα περιφερειακά σουτ δεν είναι εύστοχα, ο Ολυμπιακός 
προσαρμόζεται στις συνθήκες.
Η άμυνα ήταν εκείνη που του έδωσε τη νίκη αφού εγκλώβισε 
την Ρεάλ και κυρίως επειδή οι παίκτες του Γιώργου 
Μπαρτζώκα έβαζαν με δύναμη και πάθος το κορμί τους σε 
κάθε φάση. Τρομερός ο Κώστας Σλούκας, εξαιρετικός ο 
Γουόκαπ, ανέβηκε πολύ ο Φαλ στο τρίτο δεκάλεπτο ενώ 
ο αντικαταστάτης του (Μπλακ) έδωσε τρομερές μάχες και 
ήταν φοβερός αφού νίκησε στις περισσότερες. Ο ορμητικός 
ΜακΚίσικ έκανε άνω κάτω την Ρεάλ ενώ ειδικά στην άμυνα 
δεν υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού που να μην έδωσε τα 
πάντα.
Τα δεκάλεπτα: 19-15, 36-28, 54-44, 73-60
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 16, Κάνααν 3, 
Λαρεντζάκης 2, Φαλ 4, Βεζένκοφ 15, Παπανικολάου 5, 
Μπόλομποϊ 2, Πίτερς, Μπλακ 5, ΜακΚίσικ 8
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ματέο): Κοσέρ 3, Φερνάντεθ, Χάνγκα 2, 
Χεζόνια 9, Ντεκ 4, Πουαριέ 4, Κορνελί 2, Ταβάρες 12, Γιουλ 
6, Γιαμπουσελέ 6, Μούσα 12
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ΕΠΙΑΣΕ ΚΟΡΥΦΗ
Μετά τη νίκη του επί της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολυμπιακός έπιασε και πάλι την κορυφή στη 
βαθμολογία της Euroleague σε τετραπλή ισοβαθμία μεν με τη χθεσινή του αντίπαλο και την 
Μπαρτσελόνα αλλά με προβάδισμα στο goal average. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 
3-0 απέναντι στις δύο ισπανικές ομάδες με τις οποίες ισοβαθμεί ενώ έχει κι εντός έδρας τον 
αγώνα με τους Καταλανούς. Επίσης στο τέλος του μήνα θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε στην 
Κωνσταντινούπολη.
Τα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα: Εφές- Μπάγερν Μονάχου 81-89, Ζαλγκίρις Κάουνας- Ερυθρός 
Αστέρας 71-66, Αρμάνι Μιλάνο- Βιλερμπάν 73-79.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα (13-7), Ζαλγκίρις 
Κάουνας και Μονακό (12-8), Μπασκόνια και Μακάμπι Τελ Αβίβ (11-9), Εφές, Ερυθρός Αστέρας και 
Βαλένθια (10-10), Παρτιζάν και Βίρτους Μπολόνια (9-11), Μπάγερν Μονάχου (8-12),  Βιλερμπάν και 
Παναθηναϊκός (7-13), Άλμπα Βερολίνου και Αρμάνι Μιλάνο (6-14)



ΜΙΛΩΝΤΑΣ  
ΓΙΑ «ΝΤΕΛΙΑ»!  

Δεν έχει προκάμει να σβήσει τα 20 κε-
ράκια (σ.σ.: τον επόμενο Μάρτιο). Δεν έχει 
προλάβει ακόμη να πανηγυρίσει γκολ με την 
φανέλα του ΠΑΟΚ. Να υψώσει ανάστημα με 
την γαλανόλευκη. Eστω και της Ελπίδων σε 
επίσημο αγώνα και ουχί της Ανδρών, όπως 
ο συνομήλικός (και «κολλητός») του, Κου-
λιεράκης. Χαίρει της εμπιστοσύνης του Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου με μόλις 9 αγώνες. Τόσοι 
είναι που μπήκε στο γήπεδο όντας βασικός. 
Και όμως, ο ΠΑΟΚ έσπευσε να του βελτιώσει 
τις οικονομικές απολαβές (σ.σ.: ένα 300αρι 
μεσοσταθμικά μέχρι το 2027). Οι σκάουτ από 
τα ξένα να βγάζουν τρομερή συχνότητα στις 
επισκέψεις τους στην «φτωχή» ποδοσφαι-
ρικά Super League. Και οι ιστορίες από εκεί-
να τα χρόνια που τον ήθελε η Μπαρτσελόνα 
και η δουλειά «τσάκισε» λόγω της εμμονής 
του πατέρα του να πάει να μείνει μαζί με τον 
γιόκα του επανήλθαν στο προσκήνιο. Οπως 
και το επαγγελματικό status του Γιάννη Κων-
σταντέλια μιας και η συνεργασία του με τον 
άλλοτε εκπρόσωπο του Πάμπλο Γκαρσία, Δι-
ονύση Γιαννόπουλο, δεν υφίσταται πλέον. Ο 
Λεωνίδας Αθανασούλας έχει το κουμάντο 
και επαφές, ακόμα και στο Λονδίνο εσχά-
τως. Βέβαια, το απόλυτο control της υπό-
θεσης του wonder kid έχει ο ίδιος ΠΑΟΚ. 
Τελεία και παύλα. Εν προκειμένω, ο γιό-
κας Σαββίδης που βρέθηκε με τον μπαμπά 
«Ντέλια» και σε 10’ έκλεισε το ζήτημα της 
αναπροσαρμογής/ανανέωσης του συμβο-
λαίου. Πάμε στην επόμενη μέρα: Αρσεναλ 
υπάρχει, αλλά με τους «κανονιέρηδς» να 
έχουν ήδη λοκάρει τον αντίστοιχο Κωνστα-
ντέλια της Γκένκ, τον 18χρονο Μπιλάλ Ελ 
Κανούς, η υπόθεση δυσκολεύει. Πάει κι 
αυτό. Τα περί Μάντσεστερ Σίτι τα ακούω βε-
ρεσέ. Τα περί Αγιαξ έχουν μία άλφα βάση. 
Μέχρι ότι το όνομά του έχει φθάσει ψηλά 
στο scouting department. Τα υπόλοιπα εί-
ναι θέμα χρόνου και οκταψήφιου αντιτίμου 

στο transfer fee…  

Παρασκήνια

➠





Ο ΠΑΟΚ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕ 
11 ΑΓΩΝΕΣ (ΚΑΙ ΚΎΠΕΛΛΟ) 
ΕΧΕΙ ΗΤΤΗΘΕΙ ΜΟΛΙΣ ΜΙΑ 
ΦΟΡΑ (2-0, ΑΕΚ).   

ΤΟ ΚΟΎΜΑΝΤΟ ΓΙΑ 
ΤΟ STATUS ΤΟΎ 
20ΧΡΟΝΟΎ WINGER ΚΑΝΕΙ 
Ο «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ» ΚΑΙ Ο… 
ΜΠΑΜΠΑΣ «ΝΤΕΛΙΑΣ».  

ΣΦΙΓΓΑ…                                                         
Ο άνδρας της διάγει την 3η του 

χρονιά στα μέρη μας! Και την 

πλέον παραγωγική. Σε όλους 

τους τομείς: 21 ματς, 12 

γκολ, ΚΑΝΕΝΑΣ (σοβαρός) 

τραυματισμός. Με νέο προ-

πονητή και άλλη θέση, ο Λι-

βάι Γκαρσία φέρεται να ΄χει 

βρει την υγειά του στην ΑΕΚ. Το ίδιο 

και η σύζυγός του που με τα δύο τους παι-

διά δε χάνει αγώνα του συντρόφου της στην 

«OPAP Arena». Και φυσικά αποτελεί πόλο 

έλξης από τους φιλάθλους των «κιτρινό-

μαυρων» και αντικείμενο συζήτησης από τις 

γυναίκες των άλλων παικτών μια και ο Λιβάι 

Γκαρσία θεωρείται talk of the town στον ορ-

γανισμό του «Δικεφάλου». Εκείνη, όμως, αμείλικτη. Δεν 

της παίρνεις κουβέντα.  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
3e-SportTime ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΡΑΓΙΣΕ ΤΟ ΓΎΑΛΙ!                                 
«O,τι αρχίζει ωραία…». Γνωστό το ρητό. 
Οπως και η κατάληξή του. Ο Μαρσέλο αφί-
χθη μετά βαΐων και κλάδων, «γέμισε» 
μόνος του ένα «Καραϊσκάκης» απόγευ-
μα Δευτέρας, έκανε sold out την φανέλα 
του στην μπουτίκ, άφησε την ποδοσφαιρι-
κή καλλιτεχνική του φλέβα σε στιγμές και 
πλέον αναζητείται! Επανάληψη μήτηρ μαθή-
σεως: ΔΕΝ υπάρχει επιστροφή στην σχέση 
του με τον Ολυμπιακό. Ο Μίτσελ δεν «συμ-
βιβάζεται» με το… εγώ του, ο ίδιος ενώ 
τραυματίας έφυγε για την Μαδρίτη, έκανε 
το post στο Βαλδεμπέμπας (σ.σ.: προπονητι-
κό κέντρο της Ρεάλ) και ανακοίνωσε μέσω 
τρίτου πως θα επιστρέψει Ελλάδα σε κα-
νένα 10ήμερο. Κοινώς, ένα ελαφρύ χάος 
που δεν βγάζει υγεία στην σχέση των δύο 

πλευρών. Οπότε μία ώρα αρχύτερα…  

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ TALK OF THE 
TOWN ΜΕ ΜΟΛΙΣ 10 ΜΑΤΣ 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΎΠΑΡΧΕΙ 
ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ Ο ΑΓΙΑΞ ΚΑΙ 
ΔΕΎΤΕΡΕΎΟΝΤΩΣ Η ΑΡΣΕΝΑΛ



AΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ!                                                                                    
Ούγκο Κάιπερς. Ποτέ του δεν ταίριαξε με τον Ολυμπι-
ακό. Μέσα σε ένα χρόνο εκτοξεύτηκε και το καλοκαίρι 
έκανε deal 5 μυρίων από την Μαλίν στην Γάνδη. Μέχρι 
νεοτέρας αριθμεί 31 ματς/15 γκολ! Κοινώς,  τρομε-
ρά νούμερα. Και όμως ο προπονητής του μετά το 0-0 
με την Σαρλερούα βγήκε και τον έκραξε δημόσια: «Ο 
Ούγκο πρέπει να μην ξεχνάει το πρέσινγκ, κίνηση. 
Ειδάλλως…»! Κι όμως…   

Νο1 ΕΠΙΛΟΓΉ                                                                                

Hταν έρωτας με την πρώτη ματιά. 13 ματς/8 γκολ! Τέλος. Τον 
περίμενε ολάκερο το καλοκαίρι η φαμίλια Σαμαρά, αλλά δεν 
έγινε το χατίρι της. H FC Tokyo δεν ενεργοποίησε την οψιόν 
αγοράς και πλέον ο Λουίζ Φελίπε κάνει προπόνηση με την 
Σπόρτινγκ Β’. Ο Λυσσάνδρου έχει βάλει λυτούς και δεμένους 
για να επιστρέψει στο Ηράκλειο. Και μαζί το γκολ στο παιχνίδι 
του ΟΦΗ…  

Ο Απόλλων Αθηνών μπορεί σε 10 αγώνες να αριθμεί 7 
νίκες, να αποτελεί (μαζί με την Καλλιθέα) την μοναδική 

ομάδα που απειλεί την Κηφισιά, αλλά οι «αυλικοί» του boss του 
΄χουν πάρει τ’ αυτιά να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή. Ελ-
λάς, το μεγαλείο σου…  



ΟΎΤΕ ΑΠΕΞΩ                                                           

Είχε πάρει τα «γάντια» του βασικού σπίτι του. Μετρούσε 
«14 στα 14». Εδώ και ένα μήνα έχει εξαφανισθεί από 
προσώπου γης! Διττή η ερμηνεία: απέρριψε πρόταση 
ανανέωσης συνεργασίας ή έχει ήδη συμφωνήσει με 
έτερο club. Οπως και να ΄χειο Ματσέι Μάρκοβιτς ΔΕΝ 
παίζει ξανά με τον Λεβαδειακό που ήδη ψάχνει ΒΑΣΙ-
ΚΟ Νο1.  

«ΞΕΦΟΡΤΩΜΑ»…                                                              
Πες το «αδυναμία». Ερμήνευσέ το ως ποδοσφαιρική 
επιλογή, αλλά το κόστος ήταν πραγματικά ανυπέρβλητο. 
Και δίχως την ανάλογη ανταποδοτικότητα. Ξέρετε ότι ο 
Καραμάνος (και μαγκιά του) έπαιρνε 150 χιλιάρικα τον 
χρόνο την τελευταία 4ετία; Μόλις 8 γκολ στο ίδιο διάστημα! 
Ο Γκέντσογλου που φέτος δεν έχει ακουμπήσει μπάλα, 
εξαψήφιο νούμερο και αυτός. Αμφότεροι σε διαδικασία 
αποχώρησης, αμφότεροι απωθημένα (λάθη) του αφεντικού.   

ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ!                                                 
Μάρκους Ρόζενμπεργκ. Ο agent που είναι πίσω από το 
επικείμενο deal του Παναθηναϊκού με τον Αλεξάντερ 
Τζερεμέτζεφ. Εκπρόσωπος τρομερά well-connected σε 
Ολλανδία και Βέλγιο προτίμησε να «θυσιάσει» την χρονιά της 
ζωής του συνεργάτη του όντας πρώτος σκόρερ (31 ματς/24 
γκολ in total) στην Σουηδία για να πάει για… αγροτικό έξι μηνών 
στον Λεβαδειακό! Βάσει πληροφόρησης το deal έγινε με δύο 
όρους: ο παίκτης να πληρώνεται από τους «πράσινους» και 
την 1η Ιουλίου του 2023 να ́ ναι κάτοικος Κορωπίου. Ασχέτως 
τι θα γίνει με τον Ιωαννίδη. Πάλι, απορίες έχω…   

ΑΛΉΘΕΙΑ, ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ Ο 
ΖΟΖΕ ΜΠΟΤΟ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΉ ΜΜΕ ΓΙΑ 
ΚΟΎΛΙΕΡΑΚΉ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ;  

quizTime
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ΔΕΝ «ΚΟΛΛΑΕΙ» Ή ΧΉΜΕΙΑ!                                                
Ενα-ένα. Ηρθε με την ταμπέλα του leader. Εχει «καθαρίσει» μόλις δύο 
ματς (σ.σ.: αμφότερα με Λεβαδειακό). Κουράζει με την μπάλα. Φλυα-
ρεί μόνιμα στα αποδυτήρια. Μουρμουράει στις προπονήσεις. Αντιδράει 
στις αποφάσεις του προπονητή (με αποκορύφωμα την αλλαγή του απέ-
ναντι στην ΑΕΚ). Και φυσικά κοστίζει αδρά. Κοινώς, η εξίσωση Μπένια-
μιν Βέρμπιτς και Παναθηναϊκός δεν έχει ακόμη «χημεία». Η επικοινω-
νία λάμπει δια της απουσίας της. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με την συντηρητική 
πολιτική στις μεταγραφές απλώνει ασπίδα προστασίας στον «λεγάμε-
νό» του μιας και με 3 μήνες στα πιτς τον Αϊτόρ δεν έχει αποκτήσει ακό-
μη winger. Δεν ξέρω αν η dolce vita στα Νότια Προαστία έχει «τσαλακώ-
σει» τον Βέρμπιτς, αλλά έχει εκθέσει τον κόουτς…  

Θεοδόσης Μαχαίρας! Προοπτική υπήρχε και υπάρχει, 
αλλά οι τραυματισμοί τον έχουν «τσακίσει». Κόντρα στην 

Κηφισιά έβαλε και γκολ, προκάλεσε ενδιαφέρον και ήδη 
πρόταση από το εξωτερικό για δανεισμό υπάρχει στην ΑΕΚ…  
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Με αρκετές απουσίες θα παραταχθεί ο Αρης απέναντι στον Βόλο 
στο «Κ. Βικελίδης (20:00, Novasports Prime). Εκτός αποστολής 
έμειναν οι τραυματίες Νταμπό και Ενκουλού, ο Λούις Πάλμα λόγω 
ενοχλήσεων στον αστράγαλο, όπως και οι ανέτοιμοι Καμαρά και 
Καμάτσο, που προέρχονται από τραυματισμό. Σε μια συμβολική 
κίνηση από τους «κίτρινους», η τιμή του εισιτηρίου ορίστηκε στα 
19 ευρώ, στη μνήμη του αδικοχαμένου Αλκη Καμπανού.

H επάνοδος του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς φαίνεται ότι θα συντελεστεί νω-
ρίτερα του αναμενομένου. Ο Σέρβος προπονείται κανονικά τις τελευ-
ταίες μέρες και υπάρχει αισιοδοξία ότι ενδεχομένως θα κατορθώ-
σει να συμπεριληφθεί στην αποστολή της ΑΕΚ στο εντός έδρας ματς 
κόντρα στον Αρη, στις 29 του μηνός. Οσο για το εκτός έδρας παιχνίδι 
με τον Ιωνικό, ο Ματίας Αλμέιδα θα διατηρήσει πιθανότατα την ενδε-
κάδα που χρησιμοποίησε κόντρα στον Παναιτωλικό.

Μια κίνηση με ορίζοντα το... καλοκαίρι ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊ-
κός. Ο πρώτος σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος Σουηδιας, Αλε-
ξάντερ Τζερεμέτζεφ (22 γκολ σε 27 αγώνες) ανακοινώθηκε από τους 
«πράσινους» (συμβόλαιο μέχρι το 2025) και παραχωρήθηκε ως δα-
νεικός στον Λεβαδειακό. Στο κομμάτι της άμεσης ενίσχυσης, δημοσι-
εύματα από το εξωτερικό κάνουν λόγο για πρόταση ενός εκατ. ευρώ 
για τον 25χρονο Ιορδανό κυνηγό της Λέουβεν, Μούσα Αλ-Ταμάρι, με 
θητεία στο ΑΠΟΕΛ. 

Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ραμόν, ο οποίος σήμερα 
θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει 
στον Ολυμπιακό, σε μια αγορά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για το 70% των 
δικαιωμάτων του από τη Φλαμένγκο. Παράλληλα, εκεί που οι «ερυ-
θρόλευκοι» εξετάζουν πιθανές κινήσεις για εξτρέμ και φορ υπό την 
προϋπόθεση ότι κάνουν 100% στον Μίτσελ, πονοκεφαλιάζουν για τις 
αποχωρήσεις στο ρόστερ τους.

Οι «ασπρόμαυροι» δείχνουν αποφασισμένοι να πάνε μέχρι τέλους την 
υπόθεση του Κάιλ Λάριν, παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει βρεθεί 
η «χρυσή τομή» στις εμπλεκόμενες πλευρές. Την ίδια ώρα, οι Θεσ-
σαλονικείς θα κινηθούν για παίκτη στην άμυνα, με τον 28χρονο Πο-
λωνό μπακ της Ντιναμό Κιέβου, Τόμας Κεντζιόρα να βρίσκεται στα ρα-
ντάρ τους. Ωστόσο, οριστική συμφωνία δεν υπάρχει προς το παρόν.
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ΑΓΓΛΙΑ 14:30
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΤΣΕΛΣΙ OVER 2,5 1,73
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ, ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ 
Η αυλαία στη Πρέμιερ Λιγκ ανοίγει με το ντέρμπι ανάμε-
σα σε Λίβερπουλ και Τσέλσι. Στο -10 απο την τετράδα αμ-
φότερες ξέρουν ότι άμεσα πρέπει να αλλάξουν αγωνι-
στικό πρόσωπο αν θέλουν να βγουν στο Τσάμπιονς Λιγκ.
Ανοιχτό παιχνίδι αναμένεται με γκολ και πολλά κόρνερ.

ΙΤΑΛΙΑ 19:00
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ-ΝΑΠΟΛΙ 2 -1,5 1,90
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
Στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους η Νάπολι έστειλε το μήνυ-
μα  (5-1), ότι φέτος είναι το φαβορί για τον τίτλο. Μέσα 
στη Σαλερνιτάνα οι «παρτενοπέι» θα έχουν πολύ κόσμο 
μαζί τους με στόχο να δώσει συνέχεια στα τρίποντα.
Σάκος του μποξ η ομάδα του Σαλέρνο, στο Μπέργκαμο 
ηττήθηκε με το βαρύ 8-2!

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΣΕΒΙΛΛΗ-ΚΑΝΤΙΘ 1 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΜΑΤΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΒΙΛΛΗ
Το πράγμα ζόρισε αρκετά στη Σεβίλλη με την ομάδα να 
βρίσκεται στην  επικίνδυνη ζώνη πλέον. Οι οπαδοί έστει-
λαν το μήνυμα στους παίκτες και περιμένουν αντίδρα-
ση απέναντι στην Κάντι που πέταξε το «τρίποντο» κόντρα 
στη τελευταία Ελτσε.

ΚΥΠΡΟΣ 17:00
ΠΑΦΟΣ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ 1/1 1,90
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ
Σταθερά μέσα στη μάχη του τίτλου η Πάφος και εκεί θέ-
λει να παραμείνει. Υποδέχεται σήμερα την μέτρο φέτος 
Δόξα σε ένα ματς όπου θα επιδιώξει να καθαρίσει απο 
νωρίς. Πίεση αναμένω απο το πρώτο λεπτό και εύκολη 
επικράτηση της Πάφου.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 17:30
ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ-ΜΠΡΑΓΚΑ 2 -1,0 1,73
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
Πορεία πρωταθλητισμού διαγράφει η Μπράγκα και δι-
καιούται να κάνει όνειρα ακόμα και για τον τίτλο. Στην 
έδρα της ουραγού Πάσος έχει αποστολή σήμερα και αν 
παρουσιαστεί σοβαρή θα πάρει αυτό που θέλει.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:15
ΣΛΟΒΑΚΟ Β-ΖΝΟΪΜΟ OVER 3,25 1,82
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 ευκαι-
ρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διαφο-
ρά σχήματα.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΡΚΕΤΑ ΠΛΟΥΣΙΟ  
ΣΕ ΔΡΑΣΗ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Στο Λουξεμβούργο ταξίδεψαν χθες δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες, 
η Τατιάνα Γκούσιν και η Ελισάβετ Πεσιρίδου. Οι αθλήτριες της Ιω-

άννας Σιώμου κάνουν πρεμιέρα στη σεζόν αγωνιζόμενες στο 
κυριακάτικο διεθνές μίτινγκ, με την πρώτη να μετέχει στο 

ύψος και τη δεύτερη στα 60μ. εμπόδια. 

Σήμερα διεξάγονται δύο ημερίδες κλειστού για όλες τις κατηγορίες 
με καλές συμμετοχές. Η πρώτη είναι στο κλειστό προπονητήριο του 
Αγίου Κοσμά και η δεύτερη στο κλειστό Αμπελόκηπων στη Θεσ-
σαλονίκη. Ξεχωρίζουν οι συμμετοχές της Ελένης Πόλακ στο 
επί κοντώ και του Δημήτρη Τσιάμη στο τριπλούν.
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Τον πρώτο της αγώνα για τη φετινή σεζόν δίνει σήμερα η Ειρή-
νη Βασιλείου, που αγωνίζεται στο διεθνές μίτινγκ του Κέμνιτς. 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που βρίσκεται από χθες στη γερ-
μανική πόλη, τρέχει αρχικά στα 300μ. και στη συνέχεια στο 
«καλό» της αγώνισμα τα 400μ.

Eνα από τα μίτινγκ που θα πάρει μέρος ο Μίλτος Τεντόγλου είναι στη 
Μαδρίτη στις 22 Φεβρουαρίου. Ο Eλληνας πρωταθλητής αναμένεται 

να αντιμετωπίσει δυνατούς άλτες στο μήκος, όπως έγινε γνωστό. 
Θα μετάσχουν ο Σουηδός Τόμπιας Μόντλερ, ο Κουβανός Μάικελ 

Μασό, ο Ισπανός Εουσέμπιο Κάθερες, ο Μπαχαμέζος Λάκουαν 
Νέιρν και ο Κινέζος Χουάγκ Τσανγκζού.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα 
συνεχίζει απτόητος ο Γ.Σ. Καισαριανής στην προσπά-
θεια που επιχειρεί, ώστε να παρουσιαστεί ακόμη πιο 
συμπαγής και ανταγωνιστικός ενόψει της δύσκολης 
και καθοριστικής συνέχειας που τον περιμένει στον 
πρώτο συναρπαστικό όμιλο της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα οι «κιτρινόμαυροι» μετά από 
συντονισμένες ενέργειες προχώρησαν στην απόκτηση 
του 32χρονου μέσου Παναγιώτη Αναστασίου, ο οποίος 
προέρχεται από τον γειτονικό Α.Ο. Βύρωνα και έχει να 

επιδείξει πολύ αξιόλογη θητεία σε ανώτερε κατηγορί-
ες. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το διοικητικό συμβούλιο 
του ΓΣ Καισαριανής ανακοινώνει την έναρξη της συ-
νεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Παναγιώτη Αναστα-
σίου. Το νέο απόκτημα της ομάδας μας είναι 32 χρο-
νών και αγωνίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής. 
Προηγούμενος σταθμός της καριέρας του ήταν ο ΑΟ 
Βύρωνα καταγράφοντας 29 συμμετοχές στα δυο χρό-
νια παρουσίας του στη συγκεκριμένη ομάδα, ενώ, με-
ταξύ άλλων έχει αγωνιστεί σε ΑΕ Μουζακίου, Παλλη-
νιακό, Αναγέννηση Καρδίτσας, Διάνα Ηλιούπολης και 
Θύελλα Αγίου Δημητρίου. Καλωσορίζουμε τον Πανα-
γιώτη Αναστασίου και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ

Την αγωνιστική της άνοδο επιβεβαίωσε η Κοψαχείλα 
με την σπουδαία εκτός έδρας νίκη της επί του ενισχυ-
μένου Ορφέα Αιγάλεω με 2-0. Μία επιτυχία, η οποία 
συνδυάστηκε με ελκυστικό ποδόσφαιρο και παράλλη-
λα επέτρεψε στους «κιτρινόμαυρους» να απομακρυν-
θούν οριστικά από τις επικίνδυνες θέσεις του πρώτου 
ομίλου της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Πλέον το συγκρότημα 
των νοτίων προαστίων καταλαμβάνει την έβδομη θέση 
με συγκομιδή 18 βαθμών και πλέον μπορεί να ατενίζει 
το μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία και πίστη 
στις δυνατότητές του. Με τον εορτάζοντα χθες Αντώ-
νη Κουφογιαννάκη να σπεύδει μέσω δηλώσεων του 
στη στήλη να απονείμει τα εύσημα στους παίκτες του: 
«Πήραμε μία πολύ σημαντική νίκη, την οποία αξίζα-
με σε κάθε περίπτωση. Οι παίκτες μου έδειξαν αρκε-
τή συγκέντρωση, μπήκαν αποφασισμένοι και ήλεγχαν 
πλήρως την ροή του αγώνα απέναντι σε μία πολύ αξι-
όλογη ομάδα όπως είναι ο Ορφέας Αιγάλεω. Προχω-
ράμε δυνατά στο ίδιο πνεύμα και αποφασισμένοι για 
το καλύτερο δυνατόν. Πλέον το μυαλό μας είναι απο-
κλειστικά στραμμένο στην προσεχή αναμέτρηση με τον 
Ιπποκράτη.» Σε μεταγραφικό επίπεδο, στην Κοψαχεί-
λα έχουν στρέψει την προσοχή τους στην προσπάθεια 
απόκτησης ενός αξιόλογου κεντρικού αμυντικού.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΕΒΗ  
Ο Γ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

«Θωράκισε» τα 
μετόπισθεν με 
τον Αγοραστό 
 
Την μεταγραφική του 
αντεπίθεση σε όλα τα 
μέτωπα συνεχίζει ακά-
θεκτος ο Ήφαιστος Πε-
ριστερίου με την προο-
πτική να παρουσιαστεί 
ακόμη πιο συμπαγής κι 
ανταγωνιστικός στην δύ-
σκολη συνέχεια που τον 
περιμένει στο καθορι-
στικό δεύτερο μισό του 
πρωταθλήματος του τρί-
του ομίλου της Α’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από 
αυτό το πρίσμα, η διοί-
κηση του συλλόγου των 
δυτικών συνοικιών προ-
χώρησε στην απόκτη-
ση ενός πολύ αξιόλογου 
ποδοσφαιριστή. Ο λόγος 
για τον Γιάννη Αγοραστό 
Η αμοιβαία επιθυμία για 
συνεργασία οδήγησε τον 
πρόεδρο του Ηφαίστου, 
Κωνσταντίνο Αλαφούζο 
και τον Γιάννη Αγοραστό 
να δώσουν άμεσα και 
χωρίς δεύτερες σκέ-
ψεις τα χέρια και πλέον 
ο 28χρονος ποδοσφαι-
ριστής είναι και επίσημα 
παίκτης του συλλόγου. Ο 
υψηλόσωμος κεντρικός 
αμυντικός δεν χρειάζε-
ται ιδιαίτερες συστάσεις 
και έχει συμμετοχές σε 
Α.Ο. Καλαμακίου, Ηλιού-
πολη, Ηλυσιακό, Πανθη-
ραϊκό, Τσικλητήρα Πύ-
λου, Άτταλο Ν.Φ., ενώ 
το πρώτο μισό της φετι-
νής περιόδου ήταν στον 
Αχαρναϊκό. Τέθηκε άμε-
σα στη διάθεση της τε-
χνικής ηγεσίας, ακο-
λουθώντας το σύνολο 
του προπονητικού προ-
γράμματος, με σκο-
πό να ενισχύσει άμε-
σα την νέα του ομάδα 
στο δύσκολο εγχείρημα 
της παραμονής. «Θέλω 
να βοηθήσω τον στόχο 
της γρήγορης σωτηρίας, 
αλλά κυρίως να δημι-
ουργηθούν οι βάσεις για 
μία χρονιά με υψηλότε-
ρες φιλοδοξίες. Ευχα-
ριστώ τον κ. Αλαφούζο 
για το ενδιαφέρον του, 
τον προπονητή και τους 
συμπαίκτες μου για το 
καλωσόρισμα» ήταν τα 
πρώτα του λόγια με τη 
φανέλα του Ηφαίστου.

ΕΠΣΑ : Α Κατηγορία - 1ος όμι-
λος: Γήπεδο Χαϊδαρίου : Χαϊδά-
ρι - Δάφνη Παλαιού Φαλήρου 
, Καλαμακίου : ΑΟ Καλαμακίου 
– Ερυθραία, Ηφαίστου : Ηφαι-
στος Περιστερίου - Μικρα-
σιατικός . 2ος όμιλος: Κάτω 
Αχαρνών Ατταλος Νέας Φιλα-
δέλφειας - Θύελλα Αγίου Δη-
μητρίου , Γουδή: Άγιος Θωμάς 
- Αγιαξ Ταύρου, Παλαιού Φα-
λήρου : Παλαιό Φάληρο - Αγία 
Ελεούσα , Χαλανδρίου: Χαλάν-
δρι - Ανθούπολη . 3ος όμιλος : 
Ηρακλείου: Ηράκλειο- ΑΟ Πε-
ριστερίου, Εργάνης : Βύρωνας 
- Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, 
Τραχώνων: Τράχωνες - Χο-
λαργός. Β’ κατηγορία - 1ος όμι-
λος: Ζωγράφου: Αστέρας Ζω-
γράφου - θύελλα Περιστερίου 
, Ιλίου: ΑΟ Ιλίου - Δόξα Βύρω-
νος , Ακαδημία Πλάτωνος :Ατ-
τικός – Μεταμόρφωση. 2ος 
όμιλος: Αλεπότρυπας : Αμπε-
λόκηποι - Απόλλων Αθηνών, 
Χρυσούπολης: Αγιος Δημήτρι-
ος - Παράδεισος , Λυκόβρυ-
σης : Λυκόβρυση – Τερψιθέα. 
3ος όμιλος: Ρουφ: Πετράλω-
να - Κένταυρος Βριλησσίων, 
Ελληνικού: Παγκράτι - Λύκοι 
Χαϊδαρίου .4ος Ομιλος: Κάτω 
Χαλανδρίου: Απόλλων Χαλαν-
δρίου - Κολωνός , Καματερού 
: Καματερό – ΠΟΨ. Γ΄ κατηγο-
ρία - 1ος όμιλος: Πετρούπο-
λης Γ: Χαλκηδονικός - Αρης 
Χολαργού, Πετρούπολης Β΄: 
Ειρήνη Πετρούπολης - Δια-
γόρας Αιγάλεω . 2ος όμιλος 
: Πεύκης : Μαρούσι - Αστέ-
ρας Γλυφάδας , Χαϊδαρίου : 
Αστέρας Χαϊδαρίου - Πέρα 
Κλουμπ. 3ος όμιλος: Αργυ-
ρούπολης Α΄: ΑΟΝΑ - Κεραυ-
νός Πετρούπολης , Υμηττού : 
Προμηθέας - Λαρισαϊκός .4ος 
όμιλος : Γαλατσίου: Πατήσια - 
Δόξα Γκύζη. Οι αγώνες αρχί-
ζουν στις 15.30.

Το σημερινό 
πρόγραμμα

Με Λευτέρη Αλεξάκη στο τιμόνι 
Οριστικά ο Λευτέρης Αλεξάκης αποτελεί το νέο 
προπονητή της ΑΕ Ηρακλείου Ο έμπειρος προπο-
νητής συμφώνησε σε όλα με το σύλλογο των βο-
ρείων προαστίων και επιστρέφει στα … παλιά του 
λημέρια, ώστε να βοηθήσει όσο μπορεί με την 
εμπειρία του, αλλά και τις πλούσιες γνώσεις του 
τη φιλόδοξη ομάδα των βορείων προαστίων στη 
προσπάθεια, που θα κάνει σε αυτό το καθοριστι-
κό δεύτερο μισό του πρωταθλήματος του τρίτου 
ομίλου της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Όπως είναι γνω-
στό ο Αλεξάκης γνωρίζει πρόσωπα και καταστά-
σεις στην ομάδα αφού είχε διατελέσει και στο 
παρελθόν προπονητής στο σύλλογο των βορείων 
προαστίων ενώ μεταξύ άλλων έχει καθίσει στους 
πάγκους των ΑΟ Περιστερίου, Ολυμπιακού Λιοσί-
ων Ήφαιστου Περιστερίου και ΑΕ Μεταμόρφω-
σης με επιτυχία. Το επίσημο ντεμπούτο της δεύ-
τερης θητείας του Λευτέρη Αλεξάκη στον πάγκο 
της Α..Ε Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί το προ-
σεχές το Σάββατο στο καθοριστικό εντός έδρας 
ματς με τον ΑΟ Περιστερίου.
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ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
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Ο Παναγιώτης Αναστασίου

Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 




