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SUPERMAN ΞΑΝΑ
Ο ΤΟΜΑΣ ΓΟΥΟΚΑΠ ΗΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΚΑΜΠΙ- ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΣΛΟΥΚΑ

Με τον Τόμας Γουόκαπ να προσφέρει 
συνολικά 36 πόντους ο Ολυμπιακός νίκησε και 
την Μακάμπι (95-89) και βρέθηκε ξανά στην 
κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ολυμπιακός ισοβαθμεί 
με την Ρεάλ Μαδρίτης (14-7) αλλά υπερέχει 
στην ισοβαθμία αφού την έχει νικήσει δύο 
φορές. Η Μακάμπι πάλεψε ως το τέλος (πέτυχε 
μάλιστα 4 συνεχόμενα τρίποντα στο τελευταίο 
δίλεπτο) αλλά η αλήθεια είναι ότι η ελληνική 
ομάδα είχε τον έλεγχο. Τρομερός Γουόκαπ με 
9 πόντους και 12 ασίστ (από τις οποίες ήρθαν 
άλλοι 27 «ερυθρόλευκοι» πόντοι. Πρώτος 
σκόρερ ο Βεζένκοφ (23 πόντοι) που δεν έπαιξε 
καθόλου στο τελευταίο δεκάλεπτο, έδωσαν λύσεις 
οι Πίτερς και ΜακΚίσικ.
Ο τραυματισμός του Κώστα Σλούκα στη μέση 
(αποχώρησε και δεν επέστρεψε ενώ πρόλαβε 
να αγωνιστεί μόλις 9 λεπτά) προβληματίζει τον 
Γιώργο Μπαρτζώκα ενόψει της συνέχειας καθώς 
ακολουθεί «διαβολοβδομάδα».
Τα δεκάλεπτα: 24-25, 51-36, 71-64,  95-89
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9, Κάνααν 
9, Λούντζης, Λαρεντζάκης 8, Φαλ 2, Σλούκας 3, 
Βεζένκοφ 23, Παπανικολάου 10, Πίτερς 9, Μπλακ 
9, ΜακΚίσικ 13
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Άνταμς 13, 
Μπάλντουιν 11, Μάρτιν 6, Μένκο, Σόρκιν 23, 
Ντιμπαρτολομέο 12, Χίλιαρντ, Κοέν, Μπράιμο 6, 
Χόλινς, Νέμπο 2, Κόλσον 13
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ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας 
της Euroleague αλλά οι Πειραιώτες υπερέχουν αφού έχουν νικήσει δύο φορές στους μεταξύ τους 
αγώνες. Ο μεγάλος αγώνας έγινε στην Βιτόρια όπου η Μπασκόνια νίκησε 114-111 στην παράταση την 
Εφές, για δεύτερη φορά στη σεζόν και τη φορτώνει πλέον με αρκετά προβλήματα. Η Παρτιζάν πήρε 
το σέρβικο ντέρμπι με τον Ερυθρό Αστέρα αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά του πρώτου γύρου.
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Ερυθρός Αστέρας- Παρτιζάν 78-79, Μπασκόνια- Εφές 114-111 (καν.αγ. 
98-98), Ολυμπιακός- Μακάμπι 95-89, Μπάγερν Μονάχου- Βίρτους Μπολόνια 91-84
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης (14-7), Φενέρμπαχτσε, Μπαρτσελόνα και Μονακό 
(13-8),  Μπασκόνια και Ζαλγκίρις (12-9), Μακάμπι και Βαλένθια (11-10), Εφές, Παρτιζάν και 
Ερυθρός Αστέρας (10-11), Μπάγερν Μονάχου και Βίρτους Μπολόνια (9-12), Παναθηναϊκός και 
Βιλερμπάν (8-13), Άλμπα και Αρμάνι Μιλάνο (6-15)



ΚΑΤΑΨΥΞΗ!  

Κίνηση αναγκαία βάσει της αγω-
νιστικής συνθήκης στα «φτερά». 
Μαζί τους 100%. Κίνηση που βά-
σει timing κρίνεται αναγκαία για να 
«κοπάσει» η μουρμούρα της εξέ-
δρας. Εννοείται. Κίνηση που βγά-
ζει μία υπερβολή στα οικονομικά 
δεδομένα του deal για την ελληνι-
κή αγορά. Αναντίρρητα. Η ουσία της 
συζήτησης πάει αλλού. 
Ο Παναθηναϊκός έδωσε έναν σκα-
σμό χρήματα στον Αρη και άλλα τόσα 
στον Ντάνιελ Μανσίvι. Σε συνδυα-
σμό με το «βαρύ» συμβόλαιο του 
Βέρμπιτς και το σχετικά κανονικό 
του Παλάσιος (σ.σ.: κοινώς τρεις 
εξτρέμ που κοστίζουν πάνω από 
2,5 μύρια μικτές απολαβές με 22% 
εφορία στα συμβόλαια) που κατα-
λήγουμε; Στην εδώ και δύο μήνες 
αποκάλυψή μας πως το «τριφύλλι» 
έχει «στραβώσει» με τον Αϊτόρ και 
κυρίως με τον εκπρόσωπό του. Οι 
«πράσινοι» αφότου έκαναν την κί-
νηση ΚΑΙ δεν έλαβαν την ανάλογη 
απάντηση στο τότε χρονικό διάστημα, 
έβαλαν στον «πάγο» τις διαπραγμα-
τεύσεις για 27χρονο winger. Εφε-
ξής, δεν επανήλθαν ποτέ. Και εί-
ναι πραγματικά απορίας άξιον βάσει 
κινήσεων αν ο Κυπελλούχος Ελλά-
δος θα μπει άμεσα σε διαδικασία να 
βγάλει από το συρτάρι τον φάκελο 
Αϊτόρ. Βάσει πηγών μας, η άνω-
θεν εντολή είναι «πάγος» σε όλα. 
Πλην των μεταγραφών. Εξάλλου, 
τα παραδείγματα των ανανεώσεων 
των συμβολαίων των Σένκεφελντ 
- Πέρεθ αντίστοιχα αντί για κίνητρο 
βγάζουν (μέχρι νεοτέρας) προβλη-
ματισμό στο γήπεδο. Φυσικά, η εν 
λόγω πολιτική/στρατηγική εμπερι-
έχει και το ανάλογο ρίσκο για τον 
Παναθηναϊκό και δη τον Αϊτορ για 
να τον χάσει παντελώς ελεύθερο. 
Οπως στρώνεις…    

Παρασκήνια

➠





ΟΙ ΤΡΕΙΣ WINGERS ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 
ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΠΑΝΩ  
ΑΠΟ 2,5 ΜΥΡΙΑ ΜΙΚΤΕΣ 
ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.  

ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ DEADLINE ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΪΤΟΡ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ.   

«ΤΣΑΛΑΚΩΜΑ»…                                                           
Μέχρι και τον προηγούμενο μήνα 
δε υπήρχε καν ως σκέψη. Πλέ-
ον, φαντάζει ποδοσφαιρική 
ανάγκη. Ασχέτως αν υλο-
ποιηθεί ή όχι. Το κέντρο της 
άμυνας της ΑΕΚ δεν έχει 
καμία σχέση με την συνοχή, 
αποτελεσματικότητα πριν τη δι-
ακοπή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Ο Βίντα επέστρεψε «ταλαιπωρημένος» 
χωρίς να αγωνιστεί. Πλέον, κάνει συντήρηση. Ο 
Μουκουντί (φωτο) εκτός από το θέμα στην ανά-
πτυξη στο γκολ με τον Ιωνικό έβγαλε απου-
σία ρεφλέξ! Και πίσω από τους δύο, υπάρ-
χει ο Μήτογλου που ακόμη δεν έχει ψήσει 
100% τον κόουτς. Κοινώς, η ΑΕΚ του πρω-
ταθλητισμού και των εφεξής σχεδόν 3 αγώ-
νων ανά εβδομάδα έχει την ανάγκη να υποστηριχθεί ανά-
λογα και αμυντικά!   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΣΕΙ  
Η ΜΠΙΛΙΑ…                                   
Η φωτογραφία τους μετά το 0-3 στην Λεωφόρο 
έχει γίνει viral διεθνώς! Ξεκάθαρα αμφότεροι 
«φωτογραφίζουν» το νόημα του σύγχρονου πο-
δοσφαίρου. Αποτελούν παράδειγμα προς μίμη-
ση για τη νεολαία και πλέον τον καθρέφτη της 
Super League εκτός συνόρων. Την υγεία τους να 
΄χουν και ο ΠΑΟΚ (και) μέσω της γενιάς των ’03 
αρχίζει να αισθάνεται τα vibes της αγοράς. Κου-
λιεράκης και Κωνσταντέλιας είναι στην βιτρίνα. 
Και οι δύο κοστολογούνται με 8ψήφιο νούμερο 
από τον Σαββίδη junior. Πολλώ δε από την στιγ-
μή που η παρέλαση ομάδων για χάρη τους δη-
μιουργεί μεγαλύτερη υπεραξία. Ποιο είναι το 
πλάνο του club; Πώληση Κουλιεράκη το καλο-
καίρι του 2023, πώληση του «Ντέλια» το μεθε-
πόμενο. Βγάζει λογική. Με το καλό…   

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΤΣΙΝΙ 
ΒΓΑΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΚΑΙ ΑΪΤΟΡ!



WONDERKID ΚΑΙ ΣΕ AGENCY!                                                                                      
Εχουμε και λέμε: 15 ετών, 7 μηνών και 27 ημερών. 
Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Κωστούλας! Γιoς του 
άλλοτε στόπερ του Ολυμπιακού, Θανάση. Πλέον, ο νε-
ότερος ever παίκτης που συμμετείχε σε επαγγελματι-
κή κατηγορία με τους πρωταθλητές. Κοινώς, ο αντί-
στοιχος Τζίμας του Ολυμπιακού. Εστω και ένα χρόνο 
μικρότερος. Ηδη, «καπαρωμένος» μανατζερικά από 
το pοδοσφαιρικό department του agent του Θανάση 
Αντετοκούνμπο, τον Γιώργο Πάνου. Ωραίος…   

ΟΧΙ ΑΛΛΟ «ΚΑΡΒΟΥΝΟ»!                                                                                  

Καλό το ανάθεμα, αλλά ο σοβαρός τραυματισμός του Μα-
νού Γκαρθία είναι και ευθύνη Πάρντιου. Δεν γίνεται παρα-
μονές του αγώνα Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και με σερί 
παιχνίδια Κυριακή - Τετάρτη τον τελευταίο μήνα περίπου, 
να κάνεις προπόνηση 90 λεπτών και σε κακό τερέν, λόγω 
έντονης βροχόπτωσης. Και δεν είναι ο πρώτος. Εμπακα-
τά, Νταμπό, Καμαρά, Καμάτσο επίσης τραυματίες. Οι δύο 
πρώτοι με θλάση! Ο Πάλμα μόλις επέστρεψε! Κάτι δεν γί-
νεται σωστά…  

O Ράφα Σοάρες «τρέχει» εδώ και 12 ματς. Ο Τόμας Κεντζι-
όρα βάσει status ήρθε για να βγάλει ανταγωνισμό. Η απο-

ρία μου είναι ο Μάριος Τσαούσης που τράβηξε κουπί στον πρώ-
το γύρο πως θα αξιολογηθεί πλέον;   



ΑΥΤΟΝ ΉΘΕΛΕ!                                                             

Ο Μάρκοβιτς που ήταν βασικός για 14 σερί ματς μας… 
τελείωσε! Ο Στoγάνεβιτς που ανανέωσε δεν είναι για 
το απόλυτο Νο1! Οπότε ο Λεβαδειακός την έψαξε για 
τερματοφύλακα. Εμφανίστηκε ο Μάρκο Γιόχανσον (σ.σ.: 
΄98άρης) που ανήκει στη Μπόχουμ, δανεικός από το Αμ-
βούργο χωρίς συμμετοχή φέτος. Η επικείμενη συμφω-
νία «χάλασε» την ύστατη στιγμή στην κάλυψη του συμ-
βολαίου…   

ΚΟΟΥΤΣ, «ΤΕΛΙΚΟΣ»!                                                                
Ο Σάββας Παντελιδης αξίωσε 4-5 παίκτες. Κατάφερε και 
τα ́ χει αλλάξει σχεδόν όλα στα αποδυτήρια της Λαμίας. Το 
αφεντικό του έδωσε «λευκή επιταγή» για να γυρίσει τούμπα 
το έργο και η ομάδα να εξασφαλίσει την παραμονή. Δεν 
χάνει εύκολα η Λαμία πλέον, αλλά ακόμα δεν έχει κάνει 
σεφτέ στις νίκες με τον νέο προπονητή. Ηδη, οι αυλικοί του 
προέδρου έχουν αρχίσει να του παίρνουν τα αυτιά, αλλά ο 
ίδιος δεν μασάει. Αυτό δεν σημαίνει όμως πως το ματς της 
Δευτέρας με τον Ιωνικό δεν μοιάζει με «τελικό», κόουτς…  

ΑΔΙΕΞΟΔΟ!                                                  
Γιάννης Μιχαηλίδης. Γνωστή και μη εξαιρετέα η περίπτωσή 
του. Το ζητούμενο είναι πως εδώ και 1,5 μήνα έχει επιστρέψει 
στην αγωνιστική δράση, έχει «ιδρώσει» σε 9 αγώνες με τον 
ΠΑΟΚ Β’ (σημειώνοντας και δύο γκολ), αλλά εσχάτως φέρεται 
να ́ χει «μπουκώσει» αγωνιστικά και ψυχολογικά. Η απουσία 
του από τις αποστολές του Ραζβάν Λουτσέσκου και η έλλειψη 
πρόταση για δανεισμό (σ.σ.: το συμβόλαιό του φαντάζει μεγάλο 
για ένα 6μηνο) έχουν δημιουργήσει ένα αδιέξοδο τόσο στον 
ίδιο, όσο και στο club. Πως βαδίζουμε κύριοι αν δεν έρθει 
πρόταση;  

 ΑΛΉΘΕΙΑ, ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΝΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ή 
ΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΉΝ ΑΓΟΡΑ ΤΉΣ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ;  

quizTime
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ΟΥΤΕ «ΚΑΛΉΣΠΕΡΑ»!                                                  
Κανείς δεν αντιλέγει πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι τρομερός ιντρι-
γκαδόρος επικοινωνιακά. Σε σημείο που να αδικεί τον εαυτό του βάσει 
του προπονητικού του status. Αυτό, όμως, δεν δικαιολογεί πως τις τε-
λευταίες 10 ημέρες σε 3 αγώνες που ο Παναθηναϊκός δεν κατόρθωσε 
να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπήκε καν στην διαδικασία 
να δώσει τα συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα μετά το πέρας των ανα-
μετρήσεων. Προφανώς, ο Σέρβος τεχνικός κράτησε μανιάτικο τις δηλώ-
σεις του Ρουμάνου και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα «μεγάλωσε» η 
μεταξύ τους απόσταση. Η ανωτερότητα, όμως, φαίνεται κυρίως στην δι-
αχείριση των ηττών και ουχί στις επιτυχίες. Φέρεται να μαζεύτηκαν πολ-
λές σκοτούρες εσχάτως στον Ιβάν…  

Βασίλης Σουρλής! Πήγε και γύρισε άπραγος από το 
εξωτερικό. Πλέον, δεν «ψήνεται» στην ιδέα να παί-

ξει ξανά στον Ολυμπιακό Β’. Τουναντίον, «ψήνεται» να πάει 
δανεικός στον Λεβαδειακό. Δεν θα αργήσει να γίνει μέχρι 
την Τρίτη…  
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Οι «κίτρινοι» κινήθηκαν αστραπιαία μετά τα άσχημα νέα του τραυ-
ματισμού του Μάνου Γκαρσία και πλέον, ο Λούκας Ρουπ βρίσκεται 
προ των πυλών. Ο 32χρονος Γερμανός χαφ έχει πλούσια καριέ-
ρα σε Bundesliga κυρίως με τη φανέλα της Χόφενχαϊμ. Παρό-
τι φέτος δεν αγωνίστηκε σε κάποια ομάδα, την περσινή περίοδο 
σημείωσε 22 συμμετοχές και 2 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις 
με τη Νόριτς, ενώ πρόπερσι «έγραψε» 25 εμφανίσεις.

Ο Λιβάι Γκαρσία δεν είναι ο μόνος παίκτης της ΑΕΚ που προσελκύει τα 
βλέμματα μνηστήρων από την Ευρώπη. Στο στόχαστρό παραμένει τόσο 
ο Σιμάνσκι, αλλά και ο Ρότα, γι’αυτό και οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν 
να ανανεώσουν σύντομα τα συμβόλαια αμφότερων. Την ίδια ώρα, ο 
φάκελος «στόπερ» δεν έχει κλείσει. Στα αγωνιστικά, ο Νίκλας Ελία-
σον διατηρεί πιθανότητες για να βρίσκεται στην αποστολή του ματς με 
τον Αρη.

Η κάνουλα των μεταγραφών δεν θα κλείσει με την έλευση του Ντα-
νιέλ Μαντσίνι. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση ενός ακόμα 
ακραίου κυνηγού για να είναι καλυμμένος σε όλες τις μεσοεπιθετι-
κές θέσεις. Παράλληλα, το γηπεδικό προχωρά με τρεις μεγάλες εται-
ρίες να σχηματίζουν κοινό μέτωπο (ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) για 
να αναλάβουν τη δημιουργία του νέου «σπιτιού» τον «πράσινων» στο 
Βοτανικό. 

Η Ιταλία φαντάζει ως επόμενος σταθμός για τον Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ, 
όμως νέα δημοσιεύματα από τη Γαλλία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον 
της Μονπελιέ για τον Μολδαβό μπακ. Ωστόσο, επίσημη πρόταση δεν 
έχει φτάσει στην πλατεία Αλεξάνδρας. Από την άλλη, η Κόνιασπορ 
φέρεται να κινείται για την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποί-
ος εδώ και μήνες δεν υπολογίζεται ως βασικός από τον Μίτσελ.

Ο Ζοάν Σάστρε δεν θα ήταν η μόνη λύση στο δεξί άκρο της άμυνας μέ-
χρι το τέλος της σεζόν και γι’αυτό ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει τον δανει-
σμό του Τόμας Κεντζιόρα από τη Ντιναμό Κιέβου μέχρι το καλοκαίρι. 
Ο Πολωνός μπακ έφτασε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη και σήμερα 
θα ανακοινωθεί από τους «ασπρόμαυρους», ενώ είναι ιδιαίτερα πι-
θανό να μπει στην αποστολή για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό.
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ΓΑΛΛΙΑ 22:00
ΜΑΡΣΕΪΓ-ΜΟΝΑΚΟ OVER 2,5 1,73
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Το 2023 έχει μπει ιδανικά για την Μαρσέιγ με την ομάδα του 
Τούντορ να μετράει μόνο νίκες και να έχει μπει στη μάχη 
του τίτλου. Από την άλλη η Μονακό έχει ως στόχο την τρι-
άδα και θα παίξει στο «Βελοντρόμ» ξεκάθαρα για το τρί-
ποντο. Αμφότερες διαθέτουν αρκετά αξιόλογες επιθετι-
κές γραμμές.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ
GOAL+OVER 2,5 1,75
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
Χωρίς νίκη η Μπάγερν μετά την επανέναρξη προβληματί-
ζοντας αρκετά με την εικόνα της. Στο +3 απο την Ουνιόν οι 
Βαυαροί ξέρουν καλά ότι πρέπει να επιστρέψουν άμεσα 
στις επτυχίες. Η Αϊντραχτ σε μια εξαιρετική χρονιά παρα-
μένει μέσα σε όλους τους στόχους και στο Μόναχο σήμε-
ρα θα παίξει στη κόντρα για να κάνει την ζημιά.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ OVER 3,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,76
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
Τη παράσταση στη Γερμανία κλέβει το ντέρμπι του Βερολί-
νου. Η Χέρτα παλεύει για την παραμονή, ενώ η Ουνιόν δικαι-
ούται να κάνει όνειρα για έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ματς 
με μεγάλη βαθμολογική σημασία που σίγουρα θα πάει στη 
δύναμη.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ GOAL+OVER 2,5 1,72
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ OVER ΜΕ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
Μακρυά απο το στόχο τους που είναι ένα ευρωπαϊκό εισι-
τήριο βρίσκονται οι δύο ομάδες. Παρά τη φτωχή τους συ-
γκομιδή, οι γηπεδούχοι πάντως έρχονται απο ένα μεγάλο 
σερί στα γκολ με 12 ματς στο αμφίσκορο αλλά και 11 στο 
over 2,5. Ανάλογο παιχνίδι στα γκολ αναμένω να είναι και 
το σημερινό.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ OVER 2,5 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΑΝΤΟΥ Η ΑΤΑΛΑΝΤΑ
Η ομάδα του Γκασπερίνι μετράει 20 γκολ στο ενεργητικό της 
στα πρώτα πέντε παιχνίδια του  2023 και θα δώσει όπως 
όλα δείχνουν μάχη μέχρι τέλους για μια θέση στη τετρά-
δα. Σε δύσκολα μονοπάτια η Σαμπντόρια με τον υποβιβα-
σμό να φαντάζει πιο κοντά απο ποτέ.

ΙΣΠΑΝΙΑ 19:30
ΣΕΒΙΛΛΗ-ΕΛΤΣΕ 1 -0,75 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΟ
Στο κρίσιμο ματς με την Καντίθ η Σεβίλλη έβγαλε χαρακτήρα 
και πανηγύρισε τη νίκη. Βέβαια για να έχει αξία, θα πρέπει 
να δώσει συνέχεια κόντρα στην ουραγό Ελτσε που φαντά-
ζει ιδανικός αντίπαλος. Μόνο με θαύμα όπως όλα δείχνουν 
θα γλυτώσουν τον υποβιβασμό οι φιλοξενούμενοι.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ 
ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Πέντε ελληνικές συμμετοχές θα έχουμε την Κυριακή στη Βουδαπέστη 
και τέσσερις στη Μπρατισλάβα. Στην ουγγρική πρωτεύουσα αγω-
νίζονται Ανθή- Κοραΐνη Κυριακοπούλου, Χαρίδημος Ξενιδάκης, 
Χαράλαμπος Λαγός, Βασίλης Σαλπάς και Αλάνα Μπερν και στην 

πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Βασιλική Χαϊτίδου (φωτό), Να-
ταλία Μπέση, Σοφία Ιωσηφίδου και Μιχάλης Κιάφας.

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη ταξιδεύει σήμερα για τη Γερμανία για να πάρει 
μέρος την Κυριακή στο ισχυρό μίτινγκ στο Ντίσελντορφ. Η Ελληνί-
δα πρωταθλήτρια δεν είναι ακόμη έτοιμη και κάνει πρεμιέρα στη 
σεζόν στα 60μ. με στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού 
στην Κωνσταντινούπολη. 

7e-SportTime ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

SPORTS

Μεγάλη ελληνική συμμετοχή θα έχουμε σήμερα σε μίτινγκ στο 
εξωτερικό. Στη Βαρκελώνη αγωνίζονται Ελισάβετ Πεσιρίδου 
(φωτό) και Δέσποινα Μαλταμπέ, στο Μάντσεστερ Αναστασία 
Μαρινάκου και Τάσος Λατιφλάρι, στο Νορντχάουζεν ο Οδυσ-
σέας Μουζενίδης, στη Ναντ η Ελευθερία Χριστογεώργου 
και στο Κλάντνο ο Αντώνης Μέρλος.

Η Τατιάνα Γκούσιν σταματάει προσωρινά τους αγώνες της και ακύρω-
σε τη συμμετοχή στο μίτινγκ του Χουστοπέτσε στις 4 Φεβρουαρί-

ου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά το 1,80μ. στο Κότμπους ένιω-
σε έντονους πόνους στο πόδι της και θα πάει στη Γερμανία για 

εξετάσεις. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνε-
χίζει ακάθεκτος ο Hφαιστος Περιστερίου. Με την διοίκηση 
του φιλόδοξου σωματείου των δυτικών συνοικιών να ανα-
κοινώνει την ένταξη του 22χρονου επιθετικού Ηλία Ζέρβα. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο ΑΠΟ Ηφαιστος Περιστερίου 
ενίσχυσε περαιτέρω την “γραμμή πυρός” και ανακοινώ-
νει την έναρξη συνεργασίας με τον Ηλία Ζέρβα, που έκανε 

ήδη την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαί-
κτες. Ο 22χρονος (01/12/2000) επιθετικός έδωσε τα χέρια 
με τον πρόεδρο του Ηφαίστου, Κωνσταντίνο Αλαφούζο, ση-
κώνοντας απαγορευτικό σε επίδοξους «μνηστήρες». «Εί-
ναι ένα πολύ ελκυστικό ποδοσφαιρικό project για να μεί-
νει κάποιος αδιάφορος. Δεν έχω την παραμικρή αναστολή 
για την υλοποίησή του και είμαι εδώ για να αποτελέσω μέ-
ρος του. Ευχαριστώ τον κ. Αλαφούζο και τους ανθρώπους 
του Ηφαίστου για την εμπιστοσύνη που με περιέβαλλαν από 
την πρώτη στιγμή και μπαίνω στο γήπεδο για να την δικαι-
ώσω» ήταν τα πρώτα του λόγια, φορώντας τη φανέλα με 
τη δάδα στο μέρος της καρδιάς. Ο Βύζας Μεγάρων, η Φήκη 
και ο Πύργος Τρικάλων και η Άμιλλα Περιστερίου είναι οι 
προηγούμενοι σταθμοί του».

ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Με ήττα 3-1 στο Χαϊδάρι από την ομώνυμη τοπική ομάδα 
συνέχισε η Δάφνη Παλαιού Φαλήρου τις επίσημες αγω-
νιστικές της υποχρεώσεις στον πρώτο συναρπαστικό όμι-
λο της Α’ Κατηγορίας. Σε μία αναμέτρηση, η οποία εκ προ-
οιμίου συγκέντρωνε υψηλό δείκτη επικινδυνότητας λόγω 
της ποιότητας του αντιπάλου, οι «Πράσινοι» δεν έπιασαν 
στάνταρ απόδοσης προηγούμενων αγώνων, με άμεση συ-
νέπεια η ήττα να αποτελέσει φυσικό επακόλουθο. Με τον 
βασικό πορτιέρο Αλέξανδρο Μπότο να δίνει το δικό του ξε-
κάθαρο στίγμα μιλώντας στη στήλη είπε τα εξής: «Γνωρί-
σαμε μία ήττα από έναν πολύ αξιόλογο και ποιοτικό αντί-
παλο. Το να χάνει μία ομάδα στην έδρα του πρωτοπόρου 
κάθε άλλο παρά θεωρείται γκέλα. Απλά αυτό που μας πει-
ράζει, είναι η συνολική μας εικόνα, που ήταν μέτρια και σε 
καμία περίπτωση ανάλογη προηγούμενων αναμετρήσεών 
μας. Πλέον το μυαλό και η προσήλωσή μας είναι στραμ-
μένες στην απαιτητική συνέχεια. Μας περιμένει μία απαι-
τητική όσο και κρίσιμη τριάδα αγώνων που θα καθορίσει 
την παραπέρα πορεία μας, αρχής γενομένης από την εντός 
έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Νέα Ιωνία. Ένα ματς, που 
πρέπει να το κερδίσουμε πάση θυσία ώστε να απομακρυν-
θούμε οριστικά από τις επικίνδυνες θέσεις. Εφόσον πα-
ρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο, είναι στο χέρι μας να 
τα καταφέρουμε».

ME ΗΛΙΑ ΖΈΡΒΑ ΣΤΗ «ΜΗΧΑΝΗ» ΤΟΥ 
ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ 
ΜΈΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΈΚΑΝΈ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΜΈ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ 22XΡΟΝΟΥ 
ΣΈΝΤΈΡ ΦΟΡ

Γαζής: «Γράψαμε 
ιστορία»
 
Το εισιτήριο της πρό-
κρισης για την ημιτελι-
κή φάση του Κυπέλλου 
ΈΠΣΑ σφράγισε ο Αγιαξ 
Ταύρου στη ρώσικη ρου-
λέτα των πέναλτι με 4-2 
κόντρα στους ισχυρούς 
Τράχωνες γράφοντας 
ιστορία! Σε μία αναμέ-
τρηση πολύ υψηλών 
απαιτήσεων και απένα-
ντι σε μία από τις ποι-
οτικότερες ομάδες της 
Κατηγορίας και με πα-
ραστάσεις στις ανώ-
τερες κατηγορίες οι 
«ερυθρόλευκοι» παρου-
σιάστηκαν πολύ συμπα-
γείς και ανταγωνιστικοί, 
οδηγώντας τον προημι-
τελικό στην διαδικασία 
των πέναλτι έπειτα από 
σκληρή μάχη 120 λε-
πτών που βρήκε τις δύο 
ομάδες ισόπαλες χω-
ρίς τέρματα. Με την ομά-
δα του Γιάννη Γαζή να 
αποδεικνύεται πιο ψύ-
χραιμη και τυχερή και 
να παίρνει την πρόκρι-
ση για τα ημιτελικά. Με 
τον έμπειρο τεχνικό να 
επιβραβεύει τους παί-
κτες του και μέσω δη-
λώσεών του στο «Αθλη-
τικό Πνεύμα» να δίνει 
το στίγμα του ενόψει 
της κρίσιμης συνέχειας 
που περιμένει την ομά-
δα του τόσος το πρωτά-
θλημα όσο και στο Κύ-
πελλο: «Αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια στους πο-
δοσφαιριστές μου για 
την τιτάνια πρόκριση και 
κυρίως την πολύ μεγά-
λη προσπάθεια που κα-
τέβαλαν απέναντι σε μία 
από τις σπουδαιότερες 
ομάδες της κατηγορίας, 
όπως είναι οι Τράχω-
νες. Υπερέβαλαν εαυ-
τούς και έγραψαν ιστο-
ρία φέρνοντας τον Άγιαξ 
Ταύρου στα ημιτελικά 
του Κυπέλλου. Από εδώ 
και στο εξής θα προσεγ-
γίζουμε το κάθε παιχνίδι 
ξεχωριστά με ξεκάθαρη 
επιδίωξη να εξαντλή-
σουμε τις πιθανότητες 
που μας αναλογούν τόσο 
στο πρωτάθλημα όσο και 
στο Κύπελλο».

ΈΠΣΑ - Α κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Γήπεδο Έρυθραίας:  Έρυθραία - 
Χαραυγιακός , Καισαριανής : Μι-
κρασιατικός - Καλαμάκι . 2ος 
όμιλος: Τραχώνων : Θύελλα 
Αγίου Δημητρίου - Άμιλλα Πε-
ριστερίου , Χαμοστέρνας : Άγιαξ 
Ταύρου – Άτταλος, Χωραφας : 
Ανθούπολη - Παλαιό Φάληρο. 
3ος όμιλος : Ηφαίστου: ΑΟ Πε-
ριστερίου - Ατρόμητος Μετα-
μόρφωσης,  Καλαμακίου : Άρης 
Καλαμακίου – Ηράκλειο,  Αγί-
ων Αναργύρων:  Έλπίδα Αγίων 
Αναργύρων – Αθηναϊκός,  Χο-
λαργού Α:  Χολαργός - Μελίσσια 
. Βκατηγορία - 1ος όμιλος: Αλε-
πότρυπας: Αθηναΐδα - Αττικός 
. 2ος όμιλος:Κάτω Αχαρνών:  
Απόλλων Αθηνών – Έλευθε-
ρούπολη,  Πεύκης : Παράδει-
σος - Αμπελόκηποι , Γαλατσίου:  
Κορωνίδα-  Βριλήσσια 3ος όμι-
λος:  Νέας Ιωνίας:  Αλσούπολη 
- Αστέρας Έξαρχείων, Βριλησ-
σίων:  Κένταυρος Βριλησσίων 
- Φοίνικας Περιστερίου,  Αργυ-
ρούπολης Β:  Λαύρα Αργυρού-
πολης – Παγκράτι,  Νηαρ Ηστ:  
Πανιώνιος Καισαριανή – Κη-
πούπολη.  4ος όμιλος:  Χαλαν-
δρίου:  Ατρόμητος Χαλανδρίου 
– Γαλάτσι, Ιλίου:  Ιάσων - Απόλ-
λων Χαλανδρίου,  Κάτω Χαλαν-
δρίου: ΠΟΨ – Θρίαμβος  Χαϊδά-
ρι. Γ’ κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Τζιτζιφιών:  Φοίνικας Καλλιθέ-
ας - Έιρήνη Πετρούπολης . 2ος 
Όμιλος:  Παλαιού Φαλήρου:  ΑΟ  
Γλυφάδας-  Ποσειδών Γλυφά-
δας , Πετρούπολης Β:  Αναγέν-
νηση Πετρούπολης - Αστέρας 
Χαϊδαρίου . 3ος όμιλος : Ακαδη-
μία Πλάτωνος: Άφοβος – Γκυ-
ζιακός,  Χαϊδαρίου:  Δάσος Χαϊ-
δαρίου - Πλάτων,  Ηρακλείου:  
Έρμής Ηρακλείου – Προμηθέας.  
4ος όμιλος:  Ρουφ:  Λέοντος – 
Κουκάκι,  Υμηττού:  Υμηττός  - 
ΑΈ Περιστερίου. Οι αγώνες αρ-
χίζουν στις 1500. 

Το σημερινό 
πρόγραμμα

Σκαλτσάς: «Ξεκάθαρος στόχος 
η αντίδραση» 
 
Την ξέφρενη κούρσα του στον ιδιαίτερα απαιτητικό τέταρτο όμιλο της 
Γ’ Κατηγορίας ΈΠΣΑ συνέχισε ακάθεκτος ο Υμηττός, χάρη στην εκτός 
έδρας νίκη του επί του Γαλαξία με 2-1. Το φιλόδοξο συγκρότημα των 
ανατολικών προαστίων πιστοποίησε την ανωτερότητά του σε όλους 
τους τομείς αποδίδοντας όμορφο ποδόσφαιρο κι έφτασε σε μία 
ακόμη νίκη, που το εδραίωσε στις προνομιούχες θέσεις του βαθμο-
λογικού πίνακα. Με τον αρχιτέκτονα των επιτυχιών Βασίλη Σκαλτσά 
μέσω δηλώσεών του στο «Αθλητικό Πνεύμα» να επιβραβεύει τους 
ποδοσφαιριστές του και παράλληλα αν δίνει το στίγμα του ενόψει 
της απαιτητικής συνέχειας: «Πετύχαμε μία πολύ σημαντική εκτός 
έδρας νίκη επί μιας ομάδας που βρίσκεται στην τέταρτη θέση του 
ομίλου μας. Φανήκαμε πολύ δυνατοί και συγκεντρωμένοι, με άμε-
ση συνέπεια αν έρθει το πολυπόθητο τρίποντο, που μας έδωσε την 
δυνατότητα να εδραιωθούμε στις πρώτες θέσεις. Το πλέον ενθαρ-
ρυντικό στοιχείο είναι ότι έχουμε φτιάξει μία πολύ συμπαγή ομάδα, 
η οποία απαρτίζεται από πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές με παρα-
στάσεις πρωταθλητισμού σε ανώτερες κατηγορίες. Ξεκάθαρος στό-
χος μας παραμένει η άμεση επάνοδος του Υμηττού στην Β’ Κατηγο-
ρία και πάνω σε αυτή την βάση και συλλογιστική θα πορευτούμε και 
στην συνέχεια. Η προσοχή μας πλέον επικεντρώνεται στο ερχόμενο 
παιχνίδι με την Α.Έ. Περιστερίου, όπου θα επιδιώξουμε να φανούμε 
προσηλωμένοι και απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας , ώστε 
να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.»
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 Ο Ηλίας Ζέρβας 

ΥΜΗΤΤΟΣ




