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AGENT GREEK

ΚΑΛΟΣ
Το mood της στήλης είναι συνήθως να στηλιτεύει πράγματα και καταστάσεις 
και να κάνει και τις αποκαλυψούλες της. Σε αυτό το σημείωμα όμως θα 
γίνει ένα approve ενός παίκτη που έχουμε δει πρόσφατα στη χώρα μας. 
Όχι ότι θα του προσφέρει τίποτα αλλά καλό είναι να αναφερθεί.
Ο Ροντινέι ήρθε στην Ελλάδα μη έχοντας εικόνα του αλλά φυσικά το 
βιογραφικό που έλεγε Φλαμένγκο, ένα κλαμπ μεγαθήριο, έφτανε σε 
κάποιο βαθμό.
Ο Βραζιλιάνος μπακ στα 30 του έχει ήδη παίξει 4 ματς βασικός και ήρθε 
από τον πάγκο στο πρώτο ματς με τον Άρη για το Κύπελλο.
Τρεις νίκες πριν το Περιστέρι ο Ολυμπιακός και 7-0 γκολ. Δεν ήταν λίγοι 
εκείνοι άλλωστε που στηλίτευσαν την απόφαση του Μίτσελ να βγάλει τον 
Ρόντινέι έστω και προς το τέλος με τον Ατρόμητο.
Ο Ολυμπιακός βρήκε τον δεξιό του μπακ για αρκετά χρόνια αλλά μπάζει από 
αριστερά και η πλάστιγγα γέρνει.  

PLAN B
Η’…
Ο ΠΑΟΚ είχε ποντάρει πολλά πάνω σε μια συμφωνία 
με τον Κάιλ Λαρίν. Όχι ότι ήταν εύκολο. Το ήξεραν 
αυτό στην Τούμπα. Ο Λαρίν ποτέ δεν είχε την Ελλάδα 
ως πρώτη στην ατζέντα του. Το καλοκαίρι εξάλλου, 
που του δόθηκε ξανά η περίπτωση της Super League 
1 προτίμησε την Μπριζ, ένα κλαμπ βέβαια που έπαιζε 
στο Champions League.
Αλλά στον ΠΑΟΚ θεωρούσαν πως είχε έρθει η ώρα 
και για τον Καναδό στράικερ να βάλει τη χώρα μας στις 
οψιόν του. Έστω και ως δανεικός.
Τελικά η μεταγραφή δε γίνεται με τον Λαρίν να πηγαίνει 
στη Βαγιαδολίδ. Ομάδα που παλεύει για την παραμονή 
αλλά το κάνει στη La Liga.
Το ζήτημα είναι τι γίνεται τώρα για τον ΠΑΟΚ.
Στο κλαμπ διαρρέουν πως αυτό που τους ενδιαφέρει 
είναι η ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό. Τακτική που 
ακολουθούν οι περισσότερες ομάδες λες και το ένα 
εξαρτάται από το άλλο ή λες και ζούμε στα 60’s που 
όλο αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ομάδα.
Λες και δεν μπορείς να τρέξεις μια μεταγραφή και η 
ομάδα να παίζει δύσκολη ρεβάνς με αβαντάζ δύο γκολ 
όμως την ίδια ώρα.
Όλο αυτό, μόνο ως εκτίμηση και όχι ως πληροφόρηση 
βέβαια, φαντάζει έλλειψη εναλλακτικών.
Για μια μεταγραφή που φαινόταν πως θα μπορούσε 
ακόμα και να αλλάξει επίπεδο το σύνολο και να το 
βάλει για τα καλά στη διεκδίκηση του τίτλου.
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AGENT GREEK

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Μόνο όσοι φορούσαν «πράσινα γυαλιά» δεν έβλεπαν το κακό της 
μείωσης της διαφοράς να έρχεται για τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή 
Μαντσίνι βέβαια είναι σε καλό δρόμο. Παίκτης που ξέρει το πρωτάθλημα 
ξέρει που έρχεται αλλά και που θα παίζει. Σπουδαία κίνηση για τον 
Παναθηναϊκό. Και θα μπει αμέσως. Τώρα βέβαια η κίνηση έγινε 24-
25 του μήνα αλλά αυτό ρεφάρεται από το γεγονός πως δεν χρειάζεται 
χρόνο προσαρμογής.
Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να 
δουλέψει, ο Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να δουλέψει. Άλλωστε με έναν 
παίκτη το ρόστερ δε γεμίζει.
Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δουλέψει στο development των παικτών 
του, των νεαρών παικτών του. Υπάρχει ο Ιωαννίδης αν και τώρα παίρνει 
σιγά τον χρόνο που του αναλογεί. Όπως και ο Βαγιαννίδης.
Με τον Μπιλάλ όμως τι γίνεται, με τον Σιδερά; Στον πάγκο με τον ΠΑΟΚ 
έκανε την εμφάνισή του στην αποστολή ο 23χρονος πορτογάλος winger 
Μιγκέλ Ταβάρες. Μα 23 ετών θεωρείται παραπάνω από έτοιμος παίκτης, 
όχι εξέλιξη.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ?
Ζωή δίχως τον Μαντσίνι από την Παρασκευή για τον Άρη. Θα 
παίξει στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και μετά τέλος. 
Ο Άρης που μετά πάει την Κυριακή (29/1) στην OPAP Arena 
για να δώσει σούπερ ματς με αντίπαλο την ΑΕΚ που μέσα στην 
έδρα της δε χάνει με τίποτα.
Όλα αυτά τα ξέρουν στον Άρη.
Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τη θέση του Μαντσίνι. Με τα έως 
τώρα δεδομένα ο Άρης δε θα πάει για εξτρέμ. Θεωρητικά έχει 
παίκτες για να καλύψουν το κενό που δημιουργείται.
Ποιοτικά όμως; Η μεταγραφή του Καμάτσο ακόμα δεν έχει βγει 
και γενικά χωρίς τον Μαντσίνι σαν κάτι να έλειπε στην ομάδα 
του Πάρντιου.
Ήταν φανερό αυτό ακόμα και σε όσους δεν ασχολούνται και 
πολύ με το ποδόσφαιρο αλλά θα έβλεπαν ένα ματς του Άρη.
Ο Άρης λοιπόν καλείται να καλύψει το κενό αλλά περισσότερα 
ποιοτικά. Και με το υπάρχον ρόστερ αυτό δεν έχει φανεί.
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
Η συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ ανανεώθηκε in extremis! Σχεδόν ολάκερο τον 
πρώτο γύρο τον έφαγε στον πάγκο, πίσω από τους Κούρτιτς, Ντάντας! Πήρε 
φανέλα βασικού, «κλείδωσε» με Αουγκούστο, Κωνσταντέλια και ήδη «μιλάει» 
το impact του: 8 αγώνες αήττητος (6 νίκες, 2 ισοπαλίες) στο πρωτάθλημα! 
Μπορεί να μην είναι σπίρτο σε αντίδραση, μπορεί να ΄χει τα χρονάκια του, αλλά 
ξέρω πως πλέον ο Στέφαν Σβαμπ είναι ο αγαπημένος παίκτης του Λουτσέσκου, 
μετρώντας 11,5 χλμ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τα περισσότερα από κάθε 
άλλον…  

 ΠΑΙΚΤΗΣ-ΚΛΕΙΔΙ…          

Την μία (σ.σ.: Αρης) δεν «κόλλησε» η μαγιά. Δε βγήκε το παιχνίδι. Η δεύτερη 
την αμέσως επόμενη εβδομάδα βγάζει προβληματισμό και δημιουργεί συνθήκη 
μουρμούρας. Ο Μίτσελ πάνω στο δημιουργικό momentum που φτιάχνει η τριάδα 
Μπιέλ-Χάμες-Φορτούνης δε γίνεται να κρατάει άπαντες ευχαριστημένους. 
Πλέον, ο «δικός μας», είναι ο αδύναμος κρίκος και εκείνος που θα πληρώσει 
την νύφη στο επόμενο ματς. Ελπίζω, να μην του βγάλει και την ανάλογη 
εσωστρέφεια στο Ρέντη. Ο δρόμος είναι μακρύς…    

 BACK TO BACK       

H υπερβολική χρήση σε ότι κάνεις στη ζωή σου δεν κάνει καλό. Πόσο μάλλον 
στο γήπεδο. Οταν δεν υπάρχει η ανάλογη διαχείριση. Οταν έχεις και μία άλφα 
ηλικία (σ.σ.: ζυγώνει τα 34 ο λεγάμενος). Οταν, εσχάτως βγαίνει αυτό, έχεις 
«δεμένο» τον γάιδαρό σου μια και το νέο συμβόλαιο αντί για motivation επέφερε… 
αργομισθία! Ο Ρούμπεν Πέρεθ παίκτης-κλειδί στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν 
έχει καμία σχέση με το περσινό μυαλό. Ο «σκληρός δίσκος» θέλει update και 
φάνηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ηδη, αντικείμενο συζήτησης και στα αποδυτήρια…  

   ΚΛΑΤΑΡΕ Ο «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ»        

Ούτε μία, μήτε δύο, αλλά τρεις φορές το τελευταίο 20ήμερο ο Ματίας Αλμέιδα 
άνοιξε την πόρτα του γραφείου του για τον Στίβεν Τσούμπερ. Μην ξεχνάμε 
πως στήριζε αναφανδόν την αγορά του από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. 
Ποδοσφαιριστής σε υψηλό επίπεδο ο προπονητής της ΑΕΚ γνωρίζει καλύτερα 
από τον καθένα τι εστί ψυχολογία. Και μετά τα… φάλτσα στον αγώνα με την 
Κηφισιά στο «OPAP Arena», ο Αλμέιδα επέμεινε στον Ελβετό winger πως είναι 
εκεί για να τον στηρίξει. Και ο τελευταίος στην πρώτη ευκαιρία το ανταπέδωσε 
με το γκολ-απόδραση στη Νίκαια.  

  ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΟΠΟ!        
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Το μέλλον του Ντανιέλ Μαντσίνι απασχολεί ιδιαιτέρως, αλλά κάθε 
μεταγραφικό σενάριο (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κ.ά) χώνε-
ται κάτω απ’το χαλάκι του δεύτερου προημιτελικού. Ο Αργεντινός 
βρίσκεται στην αποστολή του Αρη και αναμένεται να αγωνιστεί 
κανονικά κόντρα στους «ερυθρόλευκους». Απ’αυτήν απουσιά-
ζουν οι τραυματίες Νταμπό, Εμπακατά και Ενκουλού, καθώς και 
οι ανέτοιμοι Καμάτσο και Καμαρά. Αντίθετα, ο Πάρντιου υπολο-
γίζει τον Λουίς Πάλμα.

Την... υποχρέωση καλείται να βγάλει σήμερα στις Σέρρες η ΑΕΚ, (17:30, 
COSMOTESPORT 2HD) η οποία θα παραταχθεί με πολλές αλλαγές απέ-
ναντι στον Πανσερραϊκό, στη ρεβάνς του 3-0. Μουκουντί, Βίντα, Αμρα-
μπατ, Πινέδα, Χατζισαφί και Λιβάι Γκαρσία δεν ταξίδεψαν με την κιτρι-
νόμαυρη αποστολή. Στα μεταγραφικά, η Ενωση εντείνει τις προσπάθειές 
της για εύρεση κεντρικού αμυντικού, με ορίζοντα απόκτησης ακόμα και 
το καλοκαίρι.

Ο Λάζλο Κλάινχαϊσλερ ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και 
όλα δείχνουν ότι θα συμπεριληφθεί στην αποστολή των «πράσινων» 
για την αυριανή ρεβάνς Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο «Απ. Νικο-
λαΐδης». Παράλληλα, στο κομμάτι της ενίσχυσης, προέκυψε η φημο-
λογία για πρόταση ύψους 2,1 εκατ. ευρώ στον Μαντσίνι του Αρη, χω-
ρίς ωστόσο να έχει γίνει κάποια επίσημη κρούση για τον Αργεντινό.

Ο νεοαποκτηθείς αριστερός μπακ Ραμόν συμπεριλήφθηκε στην 
αποστολή για τον επαναληπτικό προημιτελικό με τον Αρη (19:30, 
COSMOTESPORT 1HD) και δεδομένου ότι οι Ρέαμπτσιουκ – Μαρσέλο 
έμειναν στην Αθήνα, τότε δεν αποκλείεται να κάνει το ντεμπούτο του 
με τα ερυθρόλευκα στο «Κ. Βικελίδης». Ο Μίτσελ θα υπολογίζει στις 
υπηρεσίες του Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις 
που ένιωσε στο ματς με τον Ατρόμητο.

Οσο ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση φορ (ανακοινώθηκε από τη Βα-
γιαδολίδ ο Λαρίν), για τον Ελ Καντουρί ηχούν σειρήνες από τη Serie 
B. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ιταλία, 
η Μπενεβέντο εξετάζει το ενδεχόμενο της απόκτησης του Μαροκινού 
χαφ, του οποίου το συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους» λήγει το κα-
λοκαίρι. Ιταλικό σκανάρισμα γίνεται όμως και για τον Κωνσταντέλια, 
τον οποίο βολιδοσκοπεί η Αταλάντα.
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ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:30
ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,75
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
Σε ένα κατάμεστο «Κ. Βικελίδης» ο Αρης θα τα δώσει 
όλα για την πρόκριση. Το 1-0 δίνει προβάδισμα στον 
Ολυμπιακό αλλά οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν να 
μην πείθουν. Ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι που σίγουρα 
θα πάει στη δύναμη.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30
ΜΑΪΝΤΣ- ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ OVER 2,5 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Εστω και δύσκολα η Ντορτμουντ ξεπέρασε το εμπόδιο 
της Αουγκσμπουργκ σε ένα εντυπωσιακό ματς με εφτά 
γκολ. Οι Βεστφαλοί μπήκαν με το δεξί στη νέα χρονιά 
και στην έδρα της Μάιντς θα επιδιώξουν να δώσουν 
συνέχεια στις νίκες.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ OVER 2,5 1,67
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Παρότι η εμφάνισή της στο «Ζιγκνάλ Ιντούνα Παρκ» 
ήταν καλή η Αουγκσμπουργκ γνώρισε την ήττα με 4-3. 
Αντίθετα, τα «πουλάρια» είχαν κακή εικόνα κόντρα στη 
Λεβερκούζεν και έχασαν έδαφος στη μάχη της Ευρώ-
πης. Αμφότερες πάντως θα παίξουν επιθετικά για το 
«τρίποντο».

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΖΚΟΦ-ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ Β OVER 3,25 1,80
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.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 21:45
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 1 -1,5 1,87
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Πέρασε αλώβητη από το ντέρμπι με τον Αγιαξ η πρω-
τοπόρος Φέγενορντ. Στη καυτή της έδρα θα υποδεχθεί 
την Ναϊμέγκεν, με το «τρίποντο» φυσικά να αποτελεί 
μονόδρομο. Στη κόντρα θα παίξουν οι φιλοξενούμενοι, 
ώστε να κάνουν την ζημιά.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΤΡΙΝΕΤΣ-ΚΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ OVER 3,5 1,90
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.

Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΦΑΒΟΡΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ 
ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Αντώνης Μέρλος ταξίδεψε χθες στην Τσεχία για να πάρει μέρος 
σε έναν από τους δύο αγώνες που έχει κλείσει στη χώρα. Το 

πρώτο είναι σήμερα στο μίτινγκ στο Μπρνο, με τον πρωταθλητή 
του ύψους να κάνει πρεμιέρα στη σεζόν. Ο δεύτερος είναι το 

Σάββατο στο μίτινγκ του Κλάντνο. 

Μετά και την τελευταία ενημέρωση της ΕΑ στο «Road to Istanbul» πα-
ραμένουν 3 Έλληνες αθλητές με όρια (Μίλτος Τεντόγλου, Κατερίνα 
Στεφανίδη και Ραφαέλα Σπανουδάκη) και άλλοι δέκα αθλητές 
και αθλήτριες είναι εντός ράνκινγκ για το Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα κλειστού. 
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SPORTS

Η Τατιάνα Γκούσιν αγωνίζεται σήμερα στο μίτινγκ του Κότμπους, σε 
έναν αγώνα στο ύψος γυναικών υψηλού επιπέδου. Η Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια μετά το 1,80μ. στο Λουξεμβούργο θέλει να βρει 
το ρυθμό της και να πετύχει καλό άλμα. Ανάμεσα στις αντίπα-
λές της είναι το 1-2 στο Ευρωπαϊκό πέρσι, η Ουκρανή Για-
ροσλάβα Μάχουτσικ και η Μαυροβούνια Μαρία Βούκοβιτς. 

Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν αναγκάστηκε να διακόψει την προετοιμα-
σία του στην Ισπανία και στο υψόμετρο στο προπονητικό κέντρο στη 
Σιέρα Νεβάδα και να επιστρέψει στη Νορβηγία λόγω ιώσεων. Τις 

τελευταίες ημέρες είχε κρυολογήματα και τον κάνουν αμφίβο-
λο για τον κλειστό. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Σε ισοπαλία με 1-1 υποχρεώθηκε ο Αγιαξ Ταύρου στην δύσκολη έδρα 
του Αγίου Θωμά, χάνοντας την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσό-
τερο την κορυφή του δεύτερου απαιτητικού ομίλου της Α’ Κατηγορίας 
ΕΠΣΑ. Σε μία αναμέτρηση, η οποία εκ προοιμίου συγκέντρωνε υψηλό 
δείκτη δυσκολίας, οι «ερυθρόλευκοι είχαν τις ευκαιρίες να πάρουν το 
διπλό, όμως δεν τις εκμεταλλεύθηκαν και πλέον στρέφουν τη προσο-
χή τους στην επερχόμενη αναμέτρηση Κυπέλλου κόντρα στους Τράχω-
νες. Με τον τεχνικό Γιάννη Γαζή να αναλύει τις σκέψεις του στο «Αθλη-
τικό Πνεύμα». «Σε γενικές γραμμές εκτιμώ ότι το τελικό αποτέλεσμα 
κρίνεται δίκαιο. Μπήκαμε δυνατά σε μία αρκετά δύσκολη αναμέτρη-
ση, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτε-
ρο ημίχρονο Αγιος Θωμάς που είναι μία πολύ αξιόλογη και ποιοτική 

ομάδα και διαθέτει μία πολύ δυνατή έδρα μας πίεσε και ισοφάρισε. 
Πλέον το μυαλό και η προσοχή μας επικεντρώνονται στο επερχόμε-
νο ματς Κυπέλλου κόντρα στους Τράχωνες. Θα προετοιμαστούμε κα-
τάλληλα, ώστε να διεκδικήσουμε με τις πιθανότητες που μας αναλο-
γούν την πρόκριση. Η όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία στον θεσμό 
του Κυπέλλου μας ενδιαφέρει αρκετά».

ΚΎΠΕΛΛΟ ΑΘΉΝΑΣ: ΤΟ ΣΉΜΕΡΙΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γηπ. Ηλιούπολης Β’: Χαραυγιακός – Μικρασιατικός, Αγ Παρασκευής: 
Αγ Παρασκευή – Διάνα, Χαμοστέρνας: Αγιαξ Ταύρου – Τράχωνες, 
Πετρούπολης Β’: Αρης Πετρούπολης – Πανιώνιος. Οι αγώνες αρχί-
ζουν στις 14.30.

HΡΑΚΛΉΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΎ
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχίζει απτόη-
τος ο Ηρακλής Περιστερίου με φόντο την όσο το δυνατόν ποιοτικότερη 
ενίσχυσή του ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας που 
δεδομένα τον περιμένει στον πρώτο συναρπαστικό όμιλο της Α’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ. Οι ιθύνοντες του δημοφιλούς και φιλόδοξου σωματεί-
ου των δυτικών συνοικιών μετά από συντονισμένες ενέργειες ενέτα-
ξαν στο δυναμικό του ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της ευρύτερης 
περιοχής. Ο λόγος για τον 16χρονο Χρήστο Μπέτση, που προέρχεται 
από τον συμπολίτη Α.Ο. Περιστερίου και τον ακολουθούν εξαιρετικές 
συστάσεις. Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου: «Σε επένδυση για 
το μέλλον προχώρησε η διοίκηση της ομάδας, αποκτώντας τον νεαρό 
ποδοσφαιριστή, Μπέτση Χρήστο. Ο 16χρονος αθλητής μέχρι πρότινος 
αγωνιζόταν στην ακαδημία του Ομίλου Περιστερίου και έχει αγωνι-
στεί και στις ακαδημίες του Ατρομήτου, Αγίου Ιεροθέου και Ιάσωνα».

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
Τη χάραξη του μεταγραφικού του σχεδιασμού για την εμβόλιμη πε-
ρίοδο του Ιανουαρίου προχωρά ακάθεκτος ο ΠΑΟ Καματερού. Με 
τους παράγοντες του ιστορικού σωματείου να πασχίζουν για την όσο 
το δυνατόν ποιοτικότερη ενδυνάμωση του ρόστερ, προκειμένου να 
παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για μία θετική παρουσία στον 
τέταρτο όμιλο της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα σε 
μια ακόμη μεταγραφική κίνηση προχώρησε η διοίκηση του ΠΑΟ Κα-
ματερού εντάσσοντας στο δυναμικό της ένα ακόμη ταλαντούχο ποδο-
σφαιριστή, τον Εζεκιήλ Ματίας Καπίρη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής 
είναι 20 ετών, αγωνίζεται στην μεσοεπιθετική γραμμή και φορέ-
σει την φανέλα της Θύελλας Πατρών και του ΑΟ Περιστερίου. Ηδη 
έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Κάτσι-
κα που χαίρετε να δουλεύει με νεαρούς αθλητές. Η διοίκηση τον 
καλωσορίζει στις τάξεις της και εύχεται να είναι πάντα γερός και 
με καλές εμφανίσεις.

ΓΑΖΉΣ: «ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ή ΙΣΟΠΑΛΙΑ,  
ΤΟ ΜΎΑΛΟ ΣΤΟΎΣ ΤΡΑΧΩΝΕΣ» 
ΕIΠΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ ΤΟΎΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΉΤΉΣ 
ΤΟΎ ΑΓΙΑΞ ΤΑΎΡΟΎ

Κουφογιαννάκης: 
«Πρέπει να  
προσέχουμε τις 
λεπτομέρειες» 

Σε εντός έδρας ήττα από 

τον συμπαγή Ιπποκράτη 

υποχρεώθηκε η Κοψαχεί-

λα χάνοντας σημαντική ευ-

καιρία να απομακρυνθεί 

οριστικά από την επικίνδυ-

νη ζώνη. Με αυτόν τον τρό-

πο διακόπηκε το νικηφόρο 

σερί που είχαν δημιουργή-

σει οι «κιτρινόμαυροι» τις 

δύο προηγούμενες αγωνι-

στικές κόντρα σε Ιεράπο-

λη και Ορφέα Αιγάλεω και 

πλέον καλούνται να φα-

νούν πολύ πιο συμπαγείς, 

ώστε να οριστικοποιήσουν 

την παραμονή τους στον 

συναρπαστικό πρώτο όμι-

λο της Β’ ΕΠΣΑ. Χαρακτηρι-

στικές είναι οι δηλώσεις 

του τεχνικού ηγέτη Αντώνη 

Κουφογιαννάκη στη στή-

λη: «Χάσαμε ένα παιχνί-

δι το οποίο ελέγχαμε στις 

λεπτομέρειες. Αντιμετωπί-

σαμε μία ομάδα που έπαι-

ξε πολύ δυνατά και μας 

περίμενε στο μισό τερέν. 

Ήμασταν η ομάδα που προ-

σπάθησε να παίξει σω-

στό ποδόσφαιρο, να δημι-

ουργήσει φάσεις, ωστόσο, 

δεν ήμασταν αποτελεσμα-

τικοί στην τελική προσπά-

θεια, Από μία λεπτομέρεια 

δεχθήκαμε το πρώτο γκολ, 

που διαδραμάτισε καταλυ-

τικό ρόλο στην έκβαση του 

αγώνα. Πλέον, στην κα-

μπή που βρίσκεται η σε-

ζόν, αυτό που προέχει εί-

ναι να κερδίζει η ομάδα 

και κυρίως να δίνει έμφα-

ση στις λεπτομέρειες που 

κρίνουν τα παιχνίδια. Βρι-

σκόμαστε σ’ έναν όμιλο 

όπου πολλές ομάδες που 

μάχονται για την παραμο-

νή είναι κοντά βαθμολογι-

κά και τα πάντα μπορεί να 

συμβούν από την μία αγω-

νιστική στην άλλη. Οπότε, 

οφείλουμε να είμαστε πε-

ρισσότερο προσεκτικοί και 

συγκεντρωμένοι».

Την μεταγραφική του αντεπίθεση 
σε όλα τα μέτωπα συνεχίζει ακά-
θεκτος ο Χαραυγιακός με την προ-
οπτική να δημιουργήσει ένα όσο 
το δυνατόν πιο συμπαγές και αξι-
όλογο σύνολο, το οποίο θα πληροί 
όλες τις προδιαγραφές να διεκδι-
κήσει με αξιώσεις το πολυπόθητο 
εισιτήριο της παραμονής στον ιδι-
αίτερα συναρπαστικό πρώτο όμιλο 
της Α’ Κατηγορίας. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα, οι ιθύνοντες του ιστορι-
κού και ιδιαίτερα δημοφιλούς συλ-
λόγου της Ήλιούπολης προχώρησαν 
σε μία πολύ σημαντική προσθήκη, η 
οποία στο άκουσμά της προκαλεί αί-
σθηση και είναι ενδεικτική των προ-
θέσεων των ανθρώπων που ηγού-
νται των τυχών των «νερατζούρι». Ο 
λόγος για την απόκτηση του Κώστα 
Τσαπούρα. Το νέο απόκτημα είναι 
23 ετών, προέρχεται από το Αγιο Ιε-
ρόθεο και ξεχωρίζει στην θέση του 
κεντρικού αμυντικού. Επιπρόσθετα, 
μπορεί με τη ίδια ευχέρεια να καλύ-
ψει και τη νευραλγική θέση του ανα-
σταλτικού μέσου. Όλες οι ενδείξεις 
συντείνουν στο συμπέρασμα ότι πλη-
ροί όλες τις προδιαγραφές, ώστε 
να αποτελέσει μία ιδιαίτερα χρήσι-
μη επιλογή για τον τεχνικό Αλβέρτο 
Παπαδάκη. Αναλυτικά η ανακοίνωση 
του Χαραυγιακού: «Στα πλαίσια της 
ενίσχυσης του «ρόστερ» μετά την 
απόκτηση του Γιάννη Νομικού ανα-
κοινώνουμε την απόκτηση του Κώ-
στα Τσαπούρα από τον Αγιο Ιερό-
θεο. Ο Κώστας τον Απρίλιο θα γίνει 
23 ετών και αγωνίζεται ως αμυντι-
κό χαφ κυρίως και εναλλακτικά ως 
στόπερ. Τον καλωσορίζουμε στον 
Χαραυγιακό και ευχόμαστε νίκες και 
επιτυχίες!».

Αίσθηση με τον 
Κώστα Τσαπούρα 

Πετρίδης: «Κακή εικόνα,  
δίκαιη ήττα» 
Στην πρώτη του ήττα για την φετινή σεζόν υποχρεώ-
θηκε ο ΠΟΨ, όπου υποτάχθηκε στην ανωτερότητα του 
Καματερού με 2-0, με άμεση συνέπεια να χάσει την 
ευκαιρία να πλασαριστεί κοντά στην κορυφή του τε-
τάρτου ομίλου της Α΄ Κατηγορίας. Σε μία αναμέτρη-
ση, πολύ υψηλών απαιτήσεων οι «Πράσινοι» έμειναν 
μακριά από τον καλό τους εαυτό, με άμεση συνέπεια 
να υποχρεωθούν στην πρώτη τους ήταν μετά από διά-
στημα 11 μηνών. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει με δηλώ-
σεις του,  ο διοικητικός ηγέτης Γιάννης Πετρίδης διευ-
κρινίσει τα εξής: «Δυστυχώς, υποχρεωθήκαμε στην 
πρώτη μας ήττα στο πρωτάθλημα από τις 18 του πε-
ρασμένου Φεβρουαρίου, Ή αλήθεια είναι ότι μετρού-
σαμε ένα αήττητο σερί, που θέλαμε να το διευρύνου-
με, ώστε να διεκδικήσουμε μ αξιώσεις ένα καλύτερο 
πλασάρισμα, όμως δεν τα καταφέραμε. Απέναντι στο 
Καματερό συνολικά η απόδοσή μας ήταν κάτω του με-
τρίου και δίκαια χάσαμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα 
να τονίσω ότι η φιλοξενία των ανθρώπων του Καμα-
τερού ήταν άριστη και τους ευχαριστούμε, όπως άρι-
στη ήταν και η διαιτησία. Πλέον στρέφουμε την προσο-
χή μας στην απαιτητική συνέχεια που μας περιμένει».
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ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ

ΧΑΡΑΎΓΙΑΚΟΣ

e-SportTime TETAΡTΗ 25 ΙAΝΟΥAΡΙΟΥ 2023

Ο Γιάννης Γαζής

ΠΟΨ 



ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
«ΤΣΑΒΙ»

Εξαιρετικοί προπονητές, υπάρχουν πολλοί. 
Επαναστατικοί προπονητές, λίγοι έως ελάχιστοι. Ο 
τεχνικός που στη σύγχρονη εποχή πάντρεψε το total 
football με τη φυσική κατάσταση και την επί χόρτου 
κυριαρχία έχει ένα και μόνο ονοματεπώνυμο: Πεπ 
Γκουαρντιόλα. 
Ο Καταλανός τεχνικός μεγαλούργησε με την 
Μπαρτσελόνα (2008-2012) σπάζοντας κάθε τακτικό 
ταβάνι, δέχθηκε αυστηρή κριτική όντας στον πάγκο 
της Μπάγερν Μονάχου (2014-2016) και από το 2016 
κι έπειτα έχει κηρύξει τη δική του επανάσταση στην 
Αγγλία έχοντας μετατρέψει τη Μάντσεστερ Σίτι από 
σάκο του μποξ, στην πιο πετυχημένη ομάδα της 
Premier League την τελευταία δεκαετία. 
Πάντοτε, ένα από τα όπλα του είναι το εύπλαστο 
ταλέντο νεαρών ποδοσφαιριστών. Θαρρεί κανείς 
πως ο Πεπ βρίσκεται σε μόνιμη αναζήτηση ενός νέου 
Τσάβι στον χώρο του κέντρου. Το νέο «φιντάνι» 
ακούει στο όνομα Μάξιμο Περόνε. 
Ο 20χρονος Αργεντινός χαφ που συνεισέφερε τα 
μέγιστα στην πορεία της Βελέζ Σάρσφιλντ μέχρι 
τα ημιτελικά του Κόπα Λιμπερταδόρες το 2022, 
υπέγραψε στους «πολίτες» μέχρι το 2028, οι οποίοι 
κατέβαλαν στο κλαμπ 9,5 εκατ. ευρώ. Πέντε και 
πλέον χρόνια, ικανά να τον μετατρέψουν σε έναν 
βιρτουόζο της μεσαίας γραμμής. 
Δάσκαλός του, ένας άνθρωπος που ξέρει απταίστως 
τη θέση και που μπορεί να τον κατευθύνει, ώστε να 
τον αναδείξει σε νέο σημείο αναφοράς στον άξονα 
της Σίτι. Τον γεννημένο στις 7 Ιανουαρίου του 2003 
Περόνε, θα τον δούμε μετά τις 12 Φεβρουαρίου, 
όταν και ολοκληρώνεται το λατινοαμερικάνικο 
πρωτάθλημα νέων, όπου συμμετέχουν οι εθνικές 
ομάδες Κ-20 της Ν. Αμερικής. 
Στην Αργεντινή έχουν ξεκινήσει οι συγκρίσεις με 
μεγάλους παίκτες της χώρας και μένει να δούμε 
αν όλο αυτό το hype θα επιβεβαιωθεί με τη φανέλα 
των πρωταθλητών Αγγλίας. Ο Γκουαρντιόλα πάντως 
έχει «μάτι» και ο τελευταίος που αφίχθη με δικό 
του «οκ» από τη «χώρα του τανγκό» εξελίσσεται σε 
ποδοσφαιριστή με απίθανες δυνατότητες (Χουλιάν 
Αλβαρες). Την ίδια και ακόμα περισσότερη εξέλιξη 
περιμένει ο κόουτς των «σίτιζενς» από τον Περόνε. 
 

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...


