
 ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 80 - 150C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 30 - 50C ΟΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΏΝΤΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26.01.23 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.695

'



ΞΕΜΟΥΔΙΑΣΜΑ

2e-SportTime ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Κοινό μυστικό ήταν ότι η πρόκριση της ΑΕΚ στα 
ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος είχε σφρα-
γίσει με το 3-0 της «OPAP Arena». Ο δεύτε-
ρος προημιτελικός στην έδρα του Πανσερραϊ-
κού ήταν απλώς μια υποχρέωση για την Ενωση, 
την οποία έβγαλε εις πέρας με κατά διαστήμα-
τα θελτικό ποδόσφαιρο (1-3). 
Οι Σερραίοι ξεκίνησαν πιο δυνατά το παιχνίδι, 
αλλά μετά το πρώτο δεκάλεπτο οι «κιτρινόμαυ-
ροι» ανέβασαν ρυθμούς. Οπως και στη Νεάπο-
λη, έτσι και στις Σέρρες, Μάνταλος και Τσού-
μπερ συνεργάστηκαν, με τον Ελληνα διεθνή να 
ανοίγει το σκορ (21΄), με το 0-1 να είναι το απο-
τέλεσμα ημιχρόνου.
Το ξεμούδιασμα συνεχίστηκε και στο δεύτερο 
μέρος, παρά την αντίδραση των γηπεδούχων 
που ισοφάρισαν προσωρινά με τον Κατσαντώνη. 
Ο Μάνταος πέτυχε το δεύτερο τέρμα του έπει-
τα από πάσα του Σιντιμπέ (51΄), αλλά το καλύ-
τερο το φυλούσε ο Μαχαίρας. Με έναν κεραυ-
νό από τα 23 μέτρα (80΄) κλείδωσε τη νίκη και 
με συνολικό σκορ 7-1 η ΑΕΚ έβαλε πλώρη για 
τους «4».

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Παύλος Δερμιτζάκης): Κατσί-
κας, Λυμπεράκης, Παντεκίδης, Γιανναράκης, 
Ζέρης, Κολομπίνο (73’ Στίνα), Στάικος (61’ Θυ-
μιάνης), Σοφιανός (82’ Σιόντης), Κατσαντώνης, 
Μούργος (73’ Μασκανάκης), Σαΐντ (61’ Κανίς)
ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Σιντιμπέ, 
Τζαβέλλας, Μήτογλου, Ραντόνια, Γαλανόπου-
λος (67’ Φράνσον), Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς 
(67’ Αραούχο), Φερνάντες (62’ Μαχαίρας), 
Τσούμπερ, Φαν Βέερτ (67’ Κοσίδης)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

 49΄ ΚΑΤΣΑΝΤΏΝΗΣ/ 21΄, 51΄ ΜΑΝΤΑΛΟΣ, 80΄ ΜΑΧΑΊΡΑΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ VS ΑΕΚ1 3



ΟΙ ΜΟΙΡΑΙΟΙ 
ΚΑΙ Ο ΩΡΑΙΟΣ

Την τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός κλήθηκε να 
υπερασπιστεί σκορ στο «Κ. Βικελίδης» για να προκρι-
θεί σε επόμενη φάση Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ανδρέας 
Μπουχαλάκης σκέφτηκε... outside the box και με ένα 
ιδιοφυιές γκολ έβαψε ερυθρόλευκη την πρόκριση. Το 
2023, ο Μπουχαλάκης δεν αγωνιζόταν, αλλά οι «ερυ-
θρόλευκοι» έφεραν μαζί τους ένα τείχος. Ο λόγος για 
τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ο οποίος με οκτώ αποκρού-
σεις έστειλε ουσιαστικά τους πρωταθλητές στα ημιτε-
λικά του θεσμού, εκεί που τους περιμένει η ΑΕΚ.
Ο 20χρονος πορτιέρε των Πειραιωτών απέκρουε κάθε 
προσπάθεια των «κίτρινων», ενώ πήρε το σκαλπ του 
Γκρέι, ο οποίος δεν τον νίκησε ούτε στα τέσσερα τετ 
α τετ (4΄, 18΄, 34΄, 45+1΄), αλλά ούτε κι απ’το ση-
μείο του πέναλτι (83΄). Οι γηπεδούχοι αποδείχθηκαν 
μοιραίοι, ο Τζολάκης στην κορυφάια βραδιά της μέ-
χρι τώρα καριέρας του... ωραίος και λίγο αργότερα η 
σεμνή τελετή έλαβε τέλος με το γκολ του Γιουσέφ Ελ 
Αραμπί (88΄).

ΑΡΗΣ (Αλαν Πάρντιου): Κουέστα, Πίρσμαν, Φαμπιά-
νο, Μπράμπετς, Μαζικού, Ετέμπο, Νταρίντα, Ντου-
κουρέ,  Μανού Γκαρθία (76΄ Πάλμα), Ιτούρμπε (81΄ 
Ματέο Γκαρσία), Γκρέι.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Tζολάκης, Βρουσάι, Ροντι-
νέι, Ντόη, Παπασταθόπουλος, Εμβιλά, Σαμασέκου, 
Μπιέλ (86΄ Ραμόν), Μασούρας (71΄ Γκ. Ροντρίγκες,  
86΄ Σισέ), Βαλμπουενά (62΄ Χ. Ροντρίγκες), Μπα-
καμπού (71΄ Ελ Αραμπί).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

88΄ ΕΛ ΑΡΑΜΠΊ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΡΗΣ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ0 1

3e-SportTime ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 4e-SportTime ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

AGENT GREEK

ΜΠΑΜ ΚΑΝΕΙ
Έξι μέρες πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου για τους παίκτες με συμβόλαια 
και ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο μεταγραφές. Τα δύο μπακ από την Φλαμένγκο, από 
την ίδια αφετηρία δηλαδή.
Το ζήτημα είναι τι θα κάνει έως το τέλος, αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται 
πως υπάρχει χρόνος και έως τις 17 Φεβρουαρίου που λήγει η προθεσμία για τους 
ελεύθερους.
Για την ιστορία η υπενθύμιση, πως ελεύθερος λογίζεται και παίκτης που αποδεσμεύεται 
από την ομάδα του στις 31 Ιανουαρίου. Μέχρι και τότε δηλαδή.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν ψάχνει εξτρέμ μια και είναι φανερό πως πονάει σε αυτή τη 
θέση. Η στήλη όμως θα το τονίσει ξανά, μια και υπάρχουν κάποιες λίγες φωνές που 
το ψελλίζουν.
Ο Ολυμπιακός χρειάζεται και στόπερ. Εκτός από τους Παπασταθόπουλο, Ντόι που 
έπαιξαν και στη ρεβάνς με τον Άρη, υπάρχουν οι Σισέ, Μπα και Ρέτσος.
Αν θεωρούν στο κλαμπ πως είναι ok είναι πιθανό η πραγματικότητα να τους διαψεύσει.

ΕΝΑΣ AΠΟ
ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Ο Παναθηναϊκός έκανε λοιπόν σπουδαία κίνηση με την απόκτηση 
του Ντανιέλ Μαντσίνι. Το πιο σημαντικό είναι πως πήρε έναν 
παίκτη που κουμπώνει απόλυτα με την ομάδα.
Απόλυτα σύμφωνα με όσα έχουμε δει να κάνει στον Άρη. Τι θα 
κάνει στον Παναθηναϊκό κανείς δεν μπορεί να είναι σε θέση 
να γνωρίζει.
Από την άλλη πλευρά βέβαια πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις 
γράφονται και υπερβολές. Όπως ότι ο Μαντσίνι ήταν ο Νο1 στη 
λίστα του Γιοβάνοβιτς.
Κάπου ώπα. Η λίστα είχε τουλάχιστον τρεις παίκτες που είχαν 
προκριθεί και για τους τρεις ο Παναθηναϊκός έκανε προτάσεις.
Πάνω κάτω ήταν γνωστό πως είχε βγει στην αγορά με μπάτζετ 
κοντά στα 2-3 εκατομμύρια.
Ανάλογα με την κάθε περίπτωση θα ανέβαινε ή θα κατέβαινε ο 
Παναθηναϊκός. Τελικά κοντά στα 2,6 θα πάρει ο Άρης, βασικά 
το 2,1 ο Άρης και τα 500 η Μπορντό που είχε ακόμα το 20%.
Με λίγα λόγια, ο Γιοβάνοβιτς θα ήταν χαρούμενος με 
οποιονδήποτε από τους τρεις έπαιρνε ο Παναθηναϊκός.
Έκατσε το τάιμινγκ και ήταν καλό και έκλεισε ο Μαντσίνι.
Αυτά περί Νο1 και Νο2 είναι και λίγο διφορούμενα.
Ανάλογα το τάιμινγκ είναι όλα. Από πρώτος γίνεται δεύτερος 
κάποιος μεταγραφικός στόχος και τούμπαλιν.  
Ο Παναθηναϊκός βρήκε το πρόσφορο έδαφος τώρα και πήρε 
τον Αργεντίνο winger.
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AGENT GREEK

ΓΙΝΕΤΑΙ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ο Κωνσταντέλιας και ο Κουλιεράκης είναι εκείνοι που έχουν τραβήξει πάνω τους 
τα μεταγραφικά βλέμματα για τα μεγάλα κλαμπ του εξωτερικού. Λογικό. Παίζουν 
στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και παιχνίδι με το παιχνίδι δείχνουν την εξέλιξή τους.
Υπάρχει όμως και κάποιος που έρχεται από πίσω και το sportime σας έχει 
ειδοποιήσει. Και άλλοι το έχουν κάνει, απλά από το sportime έχουμε μιλήσει με 
ονόματα και διευθύνσεις (Φιορεντίνα, Μπριζ).
Ο λόγος φυσικά για τον Στέφανο Τζίμα, τον φορ του ΠΑΟΚ που στα 17 του δείχνει 
σχεδόν έτοιμος να πάρει και αυτός τον χρόνο που θα μπορέσει να πάρει με την 
πρώτη ομάδα.
Φέτος έχει παίξει στο ματς Κυπέλλου με την Καλαμάτα ενώ με την Κ19 και τον 
ΠΑΟΚ Β’ έχει παίξει 15 ματς με 7 γκολ. Σούπερ στατιστικά το δίχως άλλο.
Υπάρχει λοιπόν κινητικότητα για τον Τζίμα.
Και όχι μόνο από Ιταλία. Λεπτομέρειες προσεχώς.

ΠΑΤΕΝΤΑ
Η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή και στις Σέρρες. Εντυπωσιακό 
με όσα μας έχουν συνηθίσει οι μεγάλες ομάδες 
σε τέτοια παιχνίδια και με 3-0 υπέρ τους στο πρώτο 
ματς.
Αυτό που έκανε εντύπωση στην καλοδουλεμένη 
μηχανή του Ματίας Αλμέιδα ήταν το πρώτο γκολ.
Γιατί ήταν ίδια πατέντα με το 1-2 στη Νίκαια.
Σπάσιμο της άμυνας από τα αριστερά της επίθεσης, 
κίνηση μέσα στην περιοχή και το γκολ.
Αν και ο Τσούμπερ εκτέλεσε με τον Ιωνικό από 
τα πλάγια ενώ τώρα έβγαλε πάσα στον σκόρερ 
Μάνταλο.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Πίσω από τον Μάνταλο 
υπήρχαν ακόμα δύο παίκτες που θα μπορούσαν αν 
περνούσε η μπάλα να βρουν εκείνοι δίχτυα.
Γκολ βγαλμένο από το book play του Αλμέιδα που αν 
κάποιος τον παρατηρήσει καλύτερα, αντιλαμβάνεται 
πως έχει αρκετές ιδέες στο μυαλό του.
Και μπορεί να τις παρουσιάσει και πριν το ματς αλλά 
και να τις εξελίσσει στη διάρκεια.
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Το κενό που αφήνει ο Ντανιέλ Μαντσίνι καλείται να καλύψει 
άμεσα ο Αρης. Ως Νο1 στόχος παρουσιάζεται ο Αϊτόρ Γκαρσία 
της Σπόρτινγκ Χιχόν (μένει ελεύθερος το καλοκαίρι). Οι «κίτρι-
νοι» τα έχουν βρει σε όλα με τον 28χρονο (φέτος μετράει 3 γκολ 
σε 19 συμμετοχές σε LaLiga 2 και Κύπελλο Ισπανίας), ώστε να 
τον αποκτήσουν από τώρα με ένα μικρό αντίτιμο, αλλά όχι με το 
κλαμπ. 

Αρκετά κέρδη για την ΑΕΚ είχε η αναμέτρηση στις Σέρρες. Ο Θεοδόσης 
Μαχαίρας σκόραρε ξανά, ενώ ο Ραντόνια μετά το πρώτο δεκάλεπτο ήταν 
εξαιρετικός. Στα θετικά και η παρουσία του Μάνταλου (δύο γκολ), ο οποί-
ος υπενθύμισε πως παραμένει ποιοτική λύση ανεξαρτήτως της θέσης 
του στο ρόστερ. Απρόοπτο προέκυψε με τον Πάολο Φερνάντες που έγι-
νε αναγκαστική αλλαγή και είναι αμφίβολος για το ματς με τον Αρη.

Η υπόθεση εξτρέμ είχε αίσιο τέλος για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος 
έκανε την ανατροπή και απέκτησε τον Ντανιέλ Μαντσίνι από τον Αρη 
έναντι 2 εκατ. ευρώ. Ο Αργεντινός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή 
των «πράσινων» για τον επαναληπτικό προημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. 
Σ’αυτήν θα βρίσκεται τόσο ο Αχιλλέας Πούγγουρας, όσο και ο Λάζλο 
Κλάινχαϊσλερ. Μάλιστα, ο Ούγγρος μεσοεπιθετικός αναμένεται να 
κάνει το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι».

Το μέλλον του Μαρσέλο φαντάζει προδιαγεγραμμένο και μακριά από 
τον Ολυμπιακό. Γι’αυτό και η Φλουμινένσε παραμονεύει για να επα-
ναπατρίσει τον 35χρονο μπακ, με τον πρόεδρο του βραζιλιάνικου συλ-
λόγου να περιμένει τις εξελίξεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο ποδο-
σφαιρικό επίκεντρο θα βρεθεί το «Γ. Καραϊσκάκης» στις 22 Αυγούστου, 
όταν και το φαληρικό στάδιο θα φιλοξενήσει τον τελικό του Ευρωπα-
ϊκού Σούπερ Καπ του 2023.

Με τον Φιλίπε Σοάρες να μπαίνει στην αποστολή, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε 
ξανά στην Αθήνα για να υπερασπιστεί το υπέρ του 2-0 κόντρα στον Πα-
ναθηναϊκό (19:30, COSMOTESPORT 1HD). Τη στιγμή που οι προσπά-
θειες για απόκτηση φορ συνεχίζονται, κυπριακό ενδιαφέρον υπάρ-
χει για τον Γιάννη Μιχαηλίδη από τον ΑΠΟΕΛ του Βλάνταν Μιλόγεβιτς. 
Ωστόσο, οι «πορτοκαλί» δεν παίζουν μόνοι τους, καθώς και η Νυρεμ-
βέργη έχει τσεκάρει τον νεαρό αμυντικό.
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ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:30
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ OVER 2,5 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Τέσσερις ημέρες μετά τον θρίαμβο των «ασπρόμαυρων» 
στη Λεωφόρο, οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν ξανά αλλά 
για το κύπελλο. To 2-0 της Τούμπας έχει βάλει την ομάδα 
του Γιοβάνοβιτς στα σχοινιά. Οι «πράσινοι» θα ψάξουν σί-
γουρα ένα γρήγορο γκολ που θα τους βάλει ξανά στη μάχη.

ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 22:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ UNDER 2,5 1,85
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΡΙΣΚΑ ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ 
Στο κύπελλο Ισπανιάς τη παράσταση κλέβει το μεγάλο ντέρ-
μπι της Μαδρίτης ανάμεσα σε Ρεάλ και Ατλέτικο. Τα μετα-
ξύ τους ματς έχουν πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανα-
μένεται αμφότερες να τα δώσουν όλα για την πρόκριση 
στα ημιτελικά.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:00
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ OVER 3,5 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά στο 
στοιχηματικό μενού. Για την πρώτη σέντρα ετοιμάζονται οι 
δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρό-
σωπα αλλά και διάφορα σχήματα. Εύκολο έργο αναμένε-
ται να έχει πάντως η Γιούνγκ Μπόις.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 22:00
ΑΓΙΑΞ-ΦΟΛΕΝΤΑΜ OVER 1,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΜΑΤΣ
Εσωσε την παρτίδα στο ντέρμπι του Ρότερνταμ ο Αγιαξ, αλλά 
δεν έπεισε ξανά με την απόδοση του. Αν θέλει το πρωτά-
θλημα, ο «Αίαντας» θα πρέπει να αλλάξει πρόσωπο και η 
αρχή επιβάλλεται να γίνει σήμερα. Η αδύναμη Φόλενταμ 
φαντάζει ιδανικό εμπόδιο για επανεκίνηση.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:00
ΠΙΣΕΚ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ Β΄ OVER 3,25 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 παγκό-
σμιο κύπελλο. Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία σή-
μερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διαφορά σχήματα.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 22:15
ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2 -1,75 1,75
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ
Η Μπενφίκα βρίσκεται σταθερά στη πρώτη θέση αλλά βλέ-
πει Μπράγκα και Πόρτο να την έχουν πλησιάσει επικίνδυ-
να. Εφόσον παρουσιαστεί σοβαρή στην έδρα της τελευταί-
ας Πάσος, τότε θα πανηγυρίσει το «τρίποντο».

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ 
ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, 
ΚΑΘΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΕΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ 
ΤΡΙΗΜΕΡΟ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την ανοδική του πορεία στον δεύτερο απαιτητικό όμιλο της Β’ 
Κατηγορίας πιστοποίησε σε κάθε περίπτωση ο Αγιος Δημή-
τριος συντρίβοντας με 5-1 τον Παράδεισο Αμαρουσίου. Μία 
επιτυχία, η οποία ήταν η πέμπτη συνεχόμενη για τους «κυ-
ανέρυθρους» και συνδυάστηκε από πολύ καλή απόδοση σ’ 
ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, όπως ήταν η ουδέτερη έδρα 
του γηπέδου της Χρυσούπολης. Μα πάνω απ‘ όλα επέτρεψε 
στη δημοφιλή και άκρως φιλόδοξη ομάδα των νοτίων προ-
αστίων να αναρριχηθεί στην δεύτερη προνομιούχο θέση του 

ομίλου με συγκομιδή 28 πόντων και να ατενίζει το μέλλον 
με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο αρχιτέκτονας των 
επιτυχιών Κώστας Αρζένης έδωσε το δικό του στίγμα, επι-
βραβεύοντας τους ποδοσφαιριστές του: «Πετύχαμε μία πολύ 
σημαντική νίκη επί ενός πολύ αξιόλογου αντιπάλου. Ο Πα-
ράδεισος έδειξε πολύ καλά στοιχεία κι εκτιμώ ότι το τελικό 
σκορ δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην συνολική εικόνα της 
αναμέτρησης. Οι παίκτες μου έδειξαν τρομερή προσήλωση 
σ’ ένα πολύ δύσκολο τερέν, όπως ήταν αυτό του γηπέδου της 
Χρυσούπολης και κατάφεραν στο τελευταίο τέταρτο να δώ-
σουν διαστάσεις θριάμβου στην δίκαιη επικράτησή μας. Το 
ευχάριστο είναι ότι έχουμε αρχίσει να βρίσκουμε ρυθμό και 
πάνω σε αυτό το μομέντιουμ που έχουμε χτίσει, θα επιδιώ-
ξουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Η προσοχή μας πλέ-
ον στρέφεται αποκλειστικά στο επόμενο πολύ δύσκολο όσο 
και κομβικό εκτός έδρας παιχνίδι που μας περιμένει κόντρα 
στον Νεοπεντελικό. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε να 
φανούμε όσο το δυνατόν πιο συγκεντρωμένοι, ώστε να φτά-
σουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα».

Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΙΡΟΥ
Τεράστιας σημασίας εκτός έδρας νίκη επί της Α.Ε. Ηρακλεί-
ου πέτυχε ο Α.Ο. Περιστερίου με 1-0, η οποία πιστοποίησε σε 
κάθε περίπτωση την ανοδική πορεία που παρουσιάζει ο σύλ-
λογος των βορείων προαστίων. Σε μία αναμέτρηση, η οποία 
εκ προοιμίου συγκέντρωνε υψηλό δείκτη δυσκολίας, αλλά 
και πολλές ιδιαιτερότητες με πιο χαρακτηριστικές την έλευση 
του τεχνικού Λευτέρη Αλεξάκη στον αντίπαλο πάγκο, όπως 
και των μικρών διαστάσεων αγωνιστικό χώρο, το συγκρό-
τημα του Σάκη Σάσσαλου ήταν πολύ αποφασιστικό φτάνοντας 
στο πολύτιμο «τρίποντο». Με τον επιτυχημένο κόουτς του Α.Ο. 
Περιστερίου να δίνει το δικό του ξεκάθαρο στίγμα, λέγοντας 
τα εξής: «Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη, η οποία δεί-
χνει τον χαρακτήρα της ομάδας μας. Γνωρίζαμε πολύ καλά 
τις ιδιαιτερότητες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Μπήκα-
με πολύ συγκεντρωμένοι και ευτυχήσαμε να σκοράρουμε 
νωρίς, Στη συνέχεια παρουσιαστήκαμε πολύ συμπαγείς και 
απόλυτα συνεπείς στο αγωνιστικό πλάνο που είχαμε εκπο-
νήσει φτάνοντας σε μία πολύ σπουδαία νίκη, που μας εδραι-
ώνει ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Ευελπιστούμε να συ-
νεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο».

ΑΡΖΕΝΗΣ: «ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΟΥ ΕΔΕΙΞΑΝ  
ΤΡΟΜΕΡΗ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ Σ’ ΕΝΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΤΕΡΕΝ»
ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΜΠΡΑΧΑΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΙΚΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Εποχή Παναγιώτη 
Καλαϊτζίδη στην 
τεχνική ηγεσία 

Στο πρόσωπο του Πανα-
γιώτη Καλαϊτζίδη βρήκε η 
διοίκηση του Κολωνού τον 
ιδναικότερο αντικαταστάτη 
του Γιάννη Γεωργόπουλου 
στην άκροη του πάγκου. 
Οι εξελίξει ςπου προέκυ-
ψαν στον φιλόδοξο σύλ-
λογο των κεντρικών προ-
αστίων μετά την ήττα με 
1-0 από τον Απόλλωνα Χα-
λανδρίου ήταν ραγδαί-
ες αφού μετά την φιλι-
κή λύση της συνεργασίας 
με τον Γιάννη Γεωργόπου-
λο οι ιθύνοντες του Κολω-
νού μετά από συντονισμέ-
νες ενέργειες έδωσαν τα 
χέρια με τον Παναγιώτη 
Καλαϊτζίδη, ο οποίος πριν 
από μία εβδομάδα αποχώ-
ρησε από τον πάγκο της 
Λαύρας Αργυρούπολης. Ο 
νέος τεχνικός του Κολω-
νού αποτελεί άριστο γνώ-
στη της πραγματικότητας 
του ερασιτεχνικού πρωτα-
θλήματος της ΕΠΣΑ, αφού 
στο παρελθόν έχει εργα-
στεί με ιδιαίτερη επιτυ-
χία σερ αρκετούς συλλό-
γους όπως οι Αλσούπολη, 
Νέα Ιωνία, Αθηναϊδα, Γα-
λαξίας, Λαύρα Αργυρού-
πολης κι έχει την τεχνο-
γνωσία να επαναφέρει 
τον σύλλογο στον δρόμο 
των επιτυχών. Με τον Πα-
ναγιώτη Καλαϊτζίδης να 
αναφέρει τα εξής αναφε-
ρόμενος στον νέο σταθμό 
της προπονητικής του δι-
αδρομής στη στήλη: «Εί-
μαι πολύ χαρούμενος για 
την νέα πρόκληση που ξε-
κινάει στην προπονητι-
κή μου διαδρομή. Υπήρξε 
απόλυτη ταύτιση απόψεων 
με τους παράγοντες του 
συλλόγου κι έτσι δώσαμε 
τα χέρια. Αναλαμβάνω μία 
ομάδα πολύ συμπαγή και 
οργανωμένη όπως είναι ο 
Κολωνός. Μία ομάδα που 
έχει επιδείξει ένα πολύ 
αξιόλογο έργο ο προηγού-
μενος προπονητής, που 
κάθισε στο τιμόνι της για 
τέσσερα συνεχόμενα χρό-
νια, το οποίο θα επιδιώ-
ξουμε να το συνεχίσουμε 
με δουλειά, σύνεση, πει-
θαρχία και υπομονή στο 
πλάνο μας».

Την νίκη της αγωνιστικής στον τρίτο συ-
ναρπαστικό όμιλο πανηγύρισαν οι Τρά-
χωνες, επικρατώντας του μέχρι προχθές 
αήττητου Χολαργού με 2-1. Μία επιτυχία, 
η οποία αναδεικνύει σε κάθε περίπτω-
ση τον χαρακτήρα αλλά και την ποιότη-
τα του συνόλου των νοτίων προαστίων, 
οι οποίοι αυτομάτως εδραιώθηκαν στην 
πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνα-
κα , μα πάνω απ’ όλα ανέδειξα πολλές 
από τις αρετές που τους χαρακτηρίζουν. 
Μία νίκη, που αποκτά ιδιαίτερη αξία, διό-
τι σημειώθηκε με ανατροπή και με πολύ 
ελκυστικό ποδόσφαιρο. Με τον τεχνικό 
ηγέτη Αντώνη Τσιμπάκη να επιβραβεύ-
ει τους ποδοσφαιριστές του τόσο για την 
νίκη, όσο και για την συνολική εικόνα 
που παρουσιάζουν από την εκκίνηση της 
φετινής περιόδου: «Πετύχαμε μία πολύ 
σπουδαία νίκη επί του πρωτοπόρου Χο-
λαργού, που μέχρι τώρα δεν είχε ηττη-
θεί. Πρόκειται για μία πολύ οργανωμένη 
ομάδα και θέλω να την συγχαρώ δημό-
σια τόσο για την κατάκτηση του περυσι-
νού πρωταθλήματος, όσο και για τα όσα 
έχει πετύχει φέτος. Η νίκη μας αποκτά 
ιδιαίτερη αξία, διότι επιτεύχθηκε με ανα-
τροπή. Είχαμε τον ρόλο του πρωταγωνι-
στή και είναι πολύ ευχάριστο το γεγο-
νός ότι κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι όπου 
αγωνιστήκαμε με 7 παίκτες που προέρ-
χονται από τις υποδομές μας, που έχουν 
καταφέρει να κουμπώσουν στο αγωνι-
στικό μας προφίλ και να κάνουν πρωτα-
θλητισμό. Πάνω σε αυτό το μοντέλο θα 
συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Πλέον η 
προσοχή μας επικεντρώνεται στον επερ-
χόμενο προημιτελικό Κυπέλλου κόντρα 
στον Άγιαξ Ταύρου. Μία ομάδα πολύ ποι-
οτική. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, 
ώστε να φανούμε ανταγωνιστικοί και να 
διεκδικήσουμε την πρόκριση με τις πι-
θανότητες που μας αναλογούν».

Τσιμπάκης: «Η 
νίκη μας αποκτά 
ιδιαίτερη αξία» 

Στην παράταση επικράτησε  
ο Μικρασιατικός
Επρεπε να δείξει το χρονόμετρο το 100ο λεπτό της παράτα-
σης - η κανονική διάρκεια έληξε 0-0 - για να ξεκλειδώσει 
ο Μικρασιατικός την άμυνα του Χαραυγιακού και να επικρα-
τήσει με σκορ 3-0, περνώντας έτσι στα ημιτελικά της δι-
οργάνωσης. Στο λεπτό αυτό ο Ραχίμ άνοιξε το σκορ, για να 
ακολουθήσουν δυο γκολ του Σαπαλίδη (107΄,  110’), όπου 
έδωσαν την πρόκριση στην ομάδα της Καισαριανής. Διαι-
τητές ήταν οι Παναγιωτάρας, Αθανασόπυλος, Παπαηλίας.
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ (Αλβέρτος Παπαδάκης) Ζαγαρέλος, Αναστα-
σίου, Ξενάκης, Ανεβλαβής (90+2 Παραπονιάρης), Ανα-
στασόπουλος, Τουγουντζογλου, Παπαδήμας (57’ Ρεσούλι), 
Ταφα (102’ Αμπατζής), Ασβεστας, Τσοντάκης (77’ Νομικός), 
Κοζάκης.
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ηλίας Καλοπήτας) Μιχελής, Κα-
κός (85’ Θεοδώρου), Κουτσογκίλας Π., Χρυσανθόπουλος 
(60’ Σμυρνάκης), Μαραγκουδάκης (113’ Τσιμπριμανης), 
Κωνσταντινιδης, Ψαραδέλης (113’ Κατηρτζιγιαννόγλου), 
Σάμιος (10’ λ.τρ. Βουτυράς),  Ραχιμ, Βουγιουκλίδης (113’ 
Αδαμάκης). 

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα χθεσινά αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης της 
Αθήνας, είναι τα εξής: Χαραυγιακός – Μικρασιατικός 0-3 
{παρ), ,  Αγ Παρασκευή – Διάνα 0-0 (3-1 πεν), Αγιαξ Ταύ-
ρου – Τράχωνες  0-0 (4-2 πεν), Άρης Πετρούπολης – Πα-
νιώνιος 1-0.
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Ο Κώστας Αρζένης



Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΑΡΓΗΣΕ 
ΔΥΟΜΙΣΙ ΧΡΟΝΙΑ

«Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολιός τον 
Αύγουστο», λέει ο θυμόσοφος λαός, όταν κάτι 
δεν είναι ακόμα ώρα για να συμβεί. Μια φράση 
που «κουμπώνει» ιδανικά στην μέχρι τώρα πορεία 
του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Ας πάμε λίγο πίσω 
τον χρόνο και θα καταλάβετε τι εννοούμε: Στην 
διαδικασία πέναλτι του 3ου προκριματικού γύρου 
του Champions League, στις 10 Αυγούστου του 2021. 
Τότε, ο Ολυμπιακός γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό 
από τη Λουντογκόρετς, με τον ούτε 19χρονο ακόμα 
Τζολάκη να μην αποκρούει ούτε ένα πέναλτι. Από 
τότε, κατέστη σαφές, λόγω και της γενικότερης 
εικόνας του στα παιχνίδια που ακολούθησαν, ότι 
το βάρος των γαντιών του βασικού τερματοφύλακα 
δεν θα μπορούσε να το σηκώσει με άνεση. 
Γι’αυτό και οι ιθύνοντες του συλλόγου προτίμησαν μια 
πιο συντηρητική προσέγγιση, δίνοντάς του ευκαιρίες 
μεν, αλλά όχι συνεχόμενες. Μια πραγματικότητα, την 
οποία βιώνει ο νεαρός γκολκίπερ εδώ και δυομισι 
δυόμισι χρόνια. Μια διαδικασία που απ’ό,τι φαίνεται 
τον ωριμάζει. Που φάνηκε αυτό; Στην πρώτη, 
πραγματικά μεγάλη βραδιά της καριέρας του: τον 
δεύτερο προημιτελικό απέναντι στον Αρη. Εκεί που 
ακόμα και φίλοι των Πειραιωτών περίμεναν μία 
γκέλα του για να ασκήσουν κριτική. Η απάντησή του; 
Οκτώ αποκρούσεις και η μία εξ αυτών σε εκτέλεση 
πέναλτι στο φινάλε του ματς (83΄), όταν η μπάλα 
ζυγίζει τόνους και το τέρμα μοιάζει με κάθετο 
ουρανοξύστη. Κάθε φάση, «έχτιζε» το μομέντουμ 
του, μέχρι που έφθασε η στιγμή που σταμάτησε τον 
Γκρέι και έγινε ήρωας ενός αναιμικού Ολυμπιακού 
μέχρι εκείνο το σημείο. 
Ωστόσο, εκεί διαπιστώνεται το μέταλλο ενός 
τερματοφύλακα. Πόσο δηλαδή είναι ικανός να 
κουβαλήσει τους συμπαίκτες του. Κι ο Τζολάκης το 
έπραξε. Δυόμισι χρόνια μετά από εκείνα τα πέναλτι 
στη Βουλγαρία. Η βραδιά του άργησε, αλλά τελικώς 
ήρθε. Και πλέον ο 20χρονος κίπερ θα «μετριέται» 
διαφορετικά. Τόσο από το ίδιο του το κλαμπ, όσο 
και σε χρηματιστηριακό επίπεδο.
 

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.
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