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ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΗΚΕ  
ΜΕ ΤΗΝ ΗΤΤΑ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΙ 
ΕΓΩΙΣΜΟ ΚΙ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΥΚΟΛΗ 
ΛΕΙΑ ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΗΣ ΡΕΑΛ

Είναι από τους αγώνες που δεν έχεις τίποτα να σχολιάσεις 
αφού ο Παναθηναϊκός έγινε εύκολη λεία (83-68)στα νύχια της 
Ρεάλ Μαδρίτης.
Οι ελπίδες που είχε ο Παναθηναϊκός στην Μαδρίτη ήταν 
περιορισμένες και φυσικά η Ρεάλ κυριάρχησε από την αρχή 
ως το τέλος του αγώνα. Ουσιαστικά δεν αισθάνθηκε την 
παραμικρή απειλή από τον Παναθηναϊκό καθώς προηγήθηκε με 
15-2 στο 5’ κι έκτοτε δεν κοίταξε ποτέ πίσω της. Οι «πράσινοι» 
(που είχαν τις απουσίες των Πονίτκα- Μποχωρίδη- Μαντζούκα) 
δεν ήταν σε θέση να τους κάνουν να αισθανθούν πίεση.
Βεβαίως πέρα από τη δεδομένη διαφορά δυναμικότητας εκείνο 
στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι η παντελής έλλειψη 
εγωισμού- με εξαίρεση το τρίτο δεκάλεπτο- από πλευράς των 
«πράσινων». Κανείς δεν πρόκειται να τους «κατηγορήσει» 
επειδή ηττήθηκαν στην έδρα της Ρεάλ αλλά δεν είναι δυνατό 
να βρίσκονται στο γήπεδο χωρίς σκοπό, χωρίς νεύρο, χωρίς 
ενέργεια. Στην 3η περίοδο που άλλαξαν λίγο την προσέγγισή 
τους έδειξαν κάποια καλά πράγματα κυρίως στην άμυνα απ’ 
όπου άρχισαν τα πάντα.
Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-30, 68-57, 83-68
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ματέο): Γουίλιαμς- Γκος 6, Κοσέρ 4, 
Φερνάντεθ 5, Χεζόνια 14, Ροντρίγκεθ 3, Ντεκ 6. Κορνελί 8, 
Ταβάρες 6, Γιουλ 3, Γιαμπουσελέ 16, Εντζάι, Μούσα 12
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης, Γουόλτερς 7, Λι 
17, Παπαγιάννης 8, Γουίλιαμς 3, Γ. Καλαϊτζάκης 4, Αβδάλας, 
Μπέικον 11, Γκριγκόνις 12, Γκουντάιτις 6
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ΜΕ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Η νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης έφερε εκ νέου συγκάτοικο για τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα: Εφές- Ζαλγκίρις Κάουνας 80-70, Άλμπα Βερολίνου- Μονακό 84-102. Η βαθμολογία: 
Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης (15-7), Μπαρτσελόνα και Μονακό (14-8), Φενέρμπαχτσε (13-9), Μπασκόνια, 
Ζαλγκίρις Κάουνας και Βαλένθια (12-10), Εφές, Παρτιζάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ (11-11), Βίρτους Μπολόνια κι 
Ερυθρός Αστέρας (10-12), Μπάγερν Μονάχου (9-13), Παναθηναϊκός και Βιλερμπάν (8-14), Αρμάνι Μιλάνο (7-
15), Άλμπα Βερολίνου (6-16).
Η επόμενη αγωνιστική (23η): Απόψε: (21:30) Βαλένθια- Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αρμάνι Μιλάνο- Ερυθρός Αστέρας, 
Μπαρτσελόνα- Μπάγερν Μονάχου. Αύριο: (19:45) Φενέρμπαχτσε- Άλμπα Βερολίνου, (20:00) Ζαλγκίρις 
Κάουνας- Παρτιζάν και Μονακό- Ρεάλ Μαδρίτης, (21:00) Ολυμπιακός- Εφές, (21:30) Μπασκόνια- Παναθηναϊκός, 
(22:00) Βιλερμπάν- Βίρτους Μπολόνια.
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AGENT GREEK

ΕΧΕΙ ΦΟΡ
Πρεμούρα έπιασε τον ΠΑΟΚ την τελευταία ημέρα των μεταγραφών να πάει 
να κλείσει επιθετικό. Για τον Μπονατσόλι τα έγραψε η στήλη και στο χθεσινό 
σημείωμα, μην ασχολείστε είχε χαθεί από νωρίς το θέμα. Είχε αρνηθεί την 
περίπτωση να έρθει στην Ελλάδα.
Ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε με 2-3 ακόμα περιπτώσεις αλλά άκρη δεν βρήκε.
Η καθυστέρηση φυσικά και έχει αιτία. Στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου 
είχε αποφασιστεί να πάει για επιθετικό ο ΠΑΟΚ. Μετά και λόγω Ολιβέιρα που 
πήγαινε καλά, υπήρξε μια στάση αναμονής στο όλο ζήτημα. Στο 50-50 ήταν όλοι 
στο κλαμπ εκτός από τον Λουτσέσκου που θα ήθελε ακόμα έναν επιθετικό. 
Τελικά μέχρι να αποφασίσουν τι θα ήθελαν στην Τούμπα έφυγε η προθεσμία. Το 
ζήτημα είναι πως στην επίθεση ο ΠΑΟΚ έχει λύση και φυσικά ακούει στο όνομα, 
Στέφανος Τζίμας. Τα έχει γράψει το Sportime για Μπριζ και Φιορεντίνα, είναι 
έντονη η φημολογία πως τον κοιτάνε και 1-2 κλαμπ από ακόμα πιο τοπ επίπεδο.
Το θέμα είναι να παίζει.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?
Ο Ολυμπιακός είναι γεγονός πως ξεφορτώθηκε πολλούς από 
τους παίκτες που δεν υπολόγιζε ο Μίτσελ και ήθελε να φύγουν 
από το Ρέντη. Ποδοσφαιριστές όπως οι Βαλτσίκ, Άβιλα, Ουί 
Τζο, Λάιντνερ, Μπόουλερ και άλλοι.
Προσπαθώντας για να μην ξεχνιόμαστε να διορθώσει τα 
συγκλονιστικά λάθη που έγιναν το καλοκαίρι.
Πρόκειται για μια ομάδα, που επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε 
πως έχει αλλάξει τρεις προπονητές, ο Μίτσελ είναι ο τρίτος.
Αλλά ακόμα είναι μέσα στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο και 
δείχνει να βελτιώνεται.
Σίγουρα βέβαια πολλά θα κρίνει και για τη μελλοντική ηρεμία 
το αποτέλεσμα στην Τούμπα.
Αυτό για το οποίο ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει ακόμα λύση είναι 
ο Μαρσέλο. Ο ποδοσφαιριστής που εκτός Ελλάδας η μεταγραφή 
του έκανε το μεγαλύτερο ντόρο και δεν είναι αποκάλυψη πως 
ο Μίτσελ δεν τον έχει στα πλάνα του.
Ο Μαρσέλο π.χ. πήγε σε προπόνηση της Ρεάλ, κάνει αναρτήσεις, 
συμπεριφέρεται όπως είναι, ένας παγκόσμιος σταρ δηλαδή.
Αλλά η εντύπωση που δίνεται για έναν από τους 2-3 κορυφαίους 
αριστερούς μπακ στην ιστορία του αθλήματος, είναι πως την 
ομάδα μέσα στο γήπεδο δύσκολα θα βοηθήσει ξανά.
Ξέμεινε που λέει ο λόγος ο Μαρσέλο στον Ολυμπιακό και 
πρέπει να δοθεί λύση.
Γιατί μην τα ξαναγράφουμε, οποιαδήποτε είδηση για τον 
συγκεκριμένο παίκτη έχει άλλο αντίκτυπο.
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AGENT GREEK

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
Η στήλη έχει ασχοληθεί αρκετά με τον Ματίας Αλμέιδα αλλά υπάρχει κανείς που 
να μην ασχολείται; Κανείς επίσης δεν αμφιβάλει πως είναι ο σταρ της φετινής 
ΑΕΚ και το έχει κερδίσει με τη δουλειά του και την εικόνα της ομάδας του.
Ειδικά σε σύγκριση με πέρυσι ή την τελευταία τριετία η διαφορά είναι χαώδης.
Βγήκαν οι μεξικάνοι και είπαν, λοιπόν, πως ήθελαν τον Αλμέιδα να αναλάβει 
την τεχνική ηγεσία της εθνικής τους ομάδας. Η ομοσπονδία βγήκε και το είπε 
όχι ο κόσμος.
Από το Μεξικό πάντως αυτό που λεγόταν ήταν πως η σχετική κρούση στο 
περιβάλλον του Αλμέιδα έχει/είχε γίνει καιρό τώρα.
Και το response του κόουτς ενδεικτικό! ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!
Ο Αλμέιδα είναι προσηλωμένος 100% στην ΑΕΚ και δε φεύγει ούτε με όλα τα 
λεφτά του κόσμου.
Αυτό που τον νοιάζει είναι να συνεχίσει να φτιάχνει μια καλή ομάδα και στη 
συνέχεια να κατακτήσει τίτλους.
Λέει παντού πως η ΑΕΚ είναι έως τώρα το σημαντικότερο προπονητικό πρότζεκτ 
στην καριέρα του εκτός Αργεντινής.

ΑΝΑΣΕΣ
Καλός παίκτης είναι δε χωρά αμφιβολία. Από τους βασικούς 
πυλώνες της τρελής πορείας του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα 
πριν το Μουντιάλ, συνολικά έως τώρα μετράει 17 ματς, 4 γκολ.
Δείχνει όμως να έχει σκάσει. Σα να θέλει ανάσες, κάτι 
που φαινόταν λογικό μια και ο Παναθηναϊκός στερούνταν 
εναλλακτικών έως να αποκτήσει τον Κλαϊνχάισλερ και τον 
Μαντσίνι.
Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος πρέπει λίγο να αποφορτιστεί, μόνο στη 
Super League 1 έχει ως τώρα 1.400 λεπτά συμμετοχής.
Το παιχνίδι με τη Λαμία φαντάζει μια πρώτης τάξης ευκαιρία, 
δεν είναι δυνατόν να μην είδαν τα σημάδια στο κλαμπ από τον 
αγώνα στην Τρίπολη.
Εκεί που ο 31χρονος Αργεντίνος ήταν κινητικός αλλά όταν 
έφτασε δυο φορές κοντά στο τέρμα και στο γκολ σούταρε ψηλά.
Ενδεικτικό πως δεν είχε το καθαρό μυαλό της στιγμής.  
Θέλει ανάσες ο Παλάσιος και το φωνάζει η αγωνιστική του 
εικόνα.
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Το μεγάλο «μπαμ» έγινε από τον Αρη, καθώς οι «κίτρινοι» ολο-
κλήρωσαν τη μεταγραφή του Αλέν Χαλίλοβιτς. Μάλιστα, ο Κρο-
άτης αναμένεται τις προσεχείς ώρες στη Θεσσαλονίκη για να 
ανακοινωθεί. Την ίδια στιγμή, είχε προχωρήσει και η υπόθεση 
του 20χρονου Κοσταρικανού εξτρέμ, Αλβαρο Θαμόρα, με την ελ-
ληνική ομάδα να τα έχει βρει με το κλαμπ του, τη Σαπρίζα, αλλά 
τελικώς με εντολή του Θόδωρου Καρυπίδη, οριστική συμφωνία 
δεν επήλθε.

O Λάζαρος Ρότα δούλεψε, πάλεψε και τελικώς επιβραβεύθηκε με επέ-
κταση συμβολαίου στην ΑΕΚ μέχρι το 2026. Η Ενωση «έδεσε» τον δεξιό 
μπακ, ο οποίος υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα έχει βελτιωθεί κα-
τακόρυφα. Παρεμπιπτόντως, ο Αργεντινός τεχνικός, πριν ρίξει άγκυρα 
στα Σπάτα, ήταν στο στόχαστρο της εθνικής Μεξικό, όπως ανέφερε σε 
συνέντευξή του ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της χώρας, Γιον Ντε Λου-
ΐσα.  

O Aϊτόρ έστειλε μήνυμα επιστροφής στην αγωνιστική δράση, αλλά 
ακόμα το μέλλον του στον Παναθηναϊκό παραμένει αβέβαιο. Οι συ-
ζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του είχαν μπει στο «ψυ-
γείο» πριν τις γιορτές κι ακόμα δεν έχει υπάρξει νεότερη εξέλιξη. 
Στα αγωνιστικά, η προσοχή στρέφεται στο ματς με τη Λαμία, ώστε να 
σταματήσει το αρνητικό σερί των τεσσάρων αγώνων χωρίς νίκη.

Οι προσθήκες των δύο εξτρέμ (Κανός / Μπούτουτσι) που «βλέπουν» 
αποστολή ενόψει του ντέρμπι της Τούμπας, δεν ήταν η μόνη μεταγρα-
φική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» παραχώρησαν 
με τη μορφή δανεισμού στον Ατρόμητο τον Αγκιμπού Καμαρά μέχρι το 
καλοκαίρι. Οσο για τον Αβιλα, ο οποίος βρισκόταν εδώ και καιρό στην 
έξοδο, ανακοινώθηκε από τη Λουντογκόρετς, με τους Πειραιώτες να 
εισπράττουν 600 χιλιάδες ευρώ.

Η ποινή του Μπράντον Τόμας μειώθηκε στη μία αγωνιστική κι έτσι ο 
παίκτης θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αναμέ-
τρηση στην οποία έχουν επικεντρωθεί άπαντες στον ΠΑΟΚ. Στις προ-
πονήσεις επέστρεψε ο Νίκολας Κουαλιάτα, ενώ ο Τόμας Κεντζιόρα 
αναμένεται να βρίσκεται στις επιλογές του Λουτσέσκου και δεν απο-
κλείεται να κάνει το ντεμπούτο του.
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ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ OVER 2,75 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Πέταξε δύο βαθμούς κόντρα στη Σοσιεδάδ η Ρεάλ και 
είδε την Μπαρτσελόνα να ξεφεύγει και άλλο. Περιθώ-
ρια για άλλες απώλειες δεν υπάρχουν για τη «βασί-
λισσα» και η νίκη απέναντι στην ντεφορμέ Βαλένθια 
είναι μονόδρομος.

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1 -0,75 1,85
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
Η ήττα στη Νέα Σαλαμίνα έκανε αρκετά δύσκολο πλέ-
ον το έργο για τα πλέι-οφ. Η ΑΕΛ πάντως έχει ελπί-
δες αρκεί να κάνει ένα μεγάλο σερί νικών και η αρχή 
πρέπει να γίνει σήμερα. Για την παραμονή μέχρι τέ-
λους θα παλέψει ο αδύναμος Ακρίτας.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:00
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΒΙΜΠΟΡΓΚ OVER 2,75 1,75
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΑ 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.

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΟΜΟΝΟΙΑ OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,87
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
Η χρονιά δεν εξελίσσεται καθόλου καλά για την Ανόρ-
θωση με τα πλέι-οφ να έχουν χαθεί και το κύπελλο να 
φαντάζει ως μοναδικό βάλσαμο. Από την άλλη, η Ομό-
νοια δεν θέλει να μπλέξει σε περιπέτειες και θα παί-
ξει ξεκάθαρα για την νίκη.

ΤΟΥΡΚΙΑ 19:00
ΑΝΤΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ OVER 2,75 1,72
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Στο κυνήγι της Γαλατάσαραϊ συνεχίζει να βρίσκεται η 
Φενέρμπαχτσε μετά και απο την εύκολη νίκη απένα-
ντι στη Κασίμπασα. Στην έδρα της Αντάνα έχει αποστο-
λή σήμερα και σίγουρα δεν θα έχει τόσο εύκολο έργο.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:30
ΧΑΚΕΝ-ΟΝΤΣ OVER 2,75 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: FOCUS ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας 
να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα μετά τη 
χειμερινή διακοπή. Οι προπονητές θα έχουν την ευ-
καιρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και δια-
φορά σχήματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ 
ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΓΕΜΑΤΟ 
ΤΡΙΗΜΕΡΟ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του δραστηριότητα συνεχίζει ακάθεκτος ο 

Ατρόμητος Μεταμόρφωσης. Τα άτομα που ηγούνται των τυ-

χών του φιλόδοξου σωματείου των βορείων προαστίων δεν 

σταματούν τις ενέργειές τους που αφορούν την ουσιαστική 

ενίσχυση του υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού με ποιοτι-

κούς ποδοσφαιριστές που διαθέτουν ταλέντο, αλλά παράλ-

ληλα και δίψα για προσφορά και δυνατότητα εξέλιξής τους. 

Η προοπτική είναι η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμη πιο συ-

μπαγής και αποφασιστική, ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις 

το πολυπόθητο εισιτήριο της παραμονής στον τρίτο όμιλο της 

Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο Ατρόμητος 

Μεταμόρφωσης προχώρησε στην ένταξη ενός ακόμη ταλα-

ντούχου ποδοσφαιριστή, ικανού να κάνει την πολυπόθητη δι-

αφορά. Ο λόγος για τον 21χρονο ακραίο επιθετικό Βαγγέλη 

Δήμου, που προέρχεται από τον Σκουφά Κομποτείου, ερα-

σιτεχνικό σωματείου της ΕΠΣ Αρτας. Αναλυτικά η ανακοίνω-

ση: «Ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης βρίσκεται στην ευχάριστη 

θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον πο-

δοσφαιριστή Βαγγέλη Δήμου. Ο 21χρονος ακραίος επιθε-

τικός αγωνιζόταν το προηγούμενο διάστημα στο πρωτάθλη-

μα της ΕΠΣ Αρτας με την ομάδα του Σκουφά Κομποτιου ενώ 

έχει αγωνιστεί και με τα χρώματα της Αναγέννησης Άρτας 

και αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις αφού αγωνί-

ζεται στις θέσεις της επίθεσης . Βαγγέλη σε καλώς ορίζου-

με στην οικογένεια του Ατρόμητου!».

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Την μεταγραφική του αντεπίθεση εντείνει ο Πανιώνιος Και-

σαριανής. Με «μπροστάρη τον διοικητικό ηγέτη Νίκο Χατζη-

λία, οι «κυανέρυθροι» θέτουν σε λειτουργία το μεταγραφικό 

τους πλάνο στοχεύοντας στην δημιουργία ενός ανταγωνιστι-

κού συνόλου, το οποίο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές, 

ώστε αν διεκδικήσει με αξιώσεις το πολυπόθητο εισιτήριο 

της παραμονής στον τρίτο συναρπαστικό όμιλο της Β’ Κατηγο-

ρίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η δημοφιλής ομάδας 

των ανατολικών προαστίων προχώρησε σε τρεις μεταγρα-

φές. Συγκεκριμένα, υπό τις οδηγίες του Παύλου Κυριακου-

λέα θα αγωνίζονται πλέον οι εξής: Ο 34χρονος πολύπειρος 

αμυντικός Φώτης Αϊβάζης που αγωνιζόταν στον ΓΣ Καισαρια-

νής και έχει παίξει σε Φωστήρα Ηλιούπολης, Μικρασιατικό 

και Δόξα Βύρωνος. Ο 29χρονος αμυντικός Αντώνης Βενέ-

τι που επιστρέφει στην ομάδα μετά από 10 σχεδόν χρόνια, 

έχοντας αγωνιστεί σε Φωστήρα Ηλιούπολης, Αθηναΐδα, Μι-

κρασιατικό και ΓΣ Καισαριανής. Ο 20χρονος μέσος Γιάννης 

Βαρδακαστάνης, που αγωνιζόταν σε ομάδα της ΕΠΣ Ζακύνθου.

«ΕΠΕΝΔΥΣΗ» ΜΕ  
ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΟΥ 
Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΣΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Βλάχος:  
«Σημαντική νίκη 
πριν την…  
διαβολοπερίοδο!» 

Την εξαιρετική του πορεία 

στον τέταρτο συναρπαστι-

κό όμιλο της Β’ Κατηγορίας 

ΕΠΣΑ συνέχισε ακάθεκτος 

ο Απόλλων Χαλανδρίου 

με την σπουδαίας σημασί-

ας εκτός έδρας νίκη του 

επί το Ιάσωνα. Ένα «τρί-

ποντο» που … οικοδομή-

θηκε στο πρώτο ημίωρο, 

χάρη στα τέρματα που πέ-

τυχαν οι Δημήτρης Παπου-

τσής (25’) και Φραγκίσκος 

Στεργιώτης (29’), τα οποία 

και προήλθαν από άψο-

γες συνεργασίες. Παράλ-

ληλα με την νίκη του αυτή 

το φιλόδοξο συγκρότημα 

των βορείων προαστίων 

εδραιώθηκε στις προνομι-

ούχες θέσεις του ομίλου 

και απέκτησε αυτοπεποί-

θηση ενόψει της απαιτη-

τικής όσο και δύσκολης 

συνέχειας που το περιμέ-

νει. Με τον τεχνικό Χρήστο 

Βλάχο να σημειώνει τα 

εξής στο «Αθλητικό Πνεύ-

μα»: «Πετύχαμε μία πολύ 

σημαντική νίκη πριν από 

μία … διαβολοπερίοδο τεσ-

σάρων πολύ καθοριστικών 

αναμετρήσεων, που θα 

κρίνουν και την παραπέρα 

πορεία μας στο πρωτάθλη-

μα, αρχής γενομένης από 

το επερχόμενο γειτονικό 

ντέρμπι κόντρα στον ΠΟΨ. 

Πλέον το μυαλό και η προ-

σοχή μας επικεντρώνονται 

στο συγκεκριμένο παιχνίδι 

που συγκεντρώνει πολλές 

ιδιαιτερότητες. Θα προε-

τοιμαστούμε κατάλληλα 

ώστε να φανούμε όσο το 

δυνατόν πιο συμπαγείς και 

ανταγωνιστικοί γίνεται».

Την μεταγραφική του αντεπίθε-
ση σε όλα τα μέτωπα συνεχίζουν 
ακάθεκτοι στον Γ.Σ. Πατησίων με 
φόντο την ιδιαίτερα απαιτητική συ-
νέχεια που τους περιμένει στον 
τέταρτο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα η διοί-
κηση του Δημήτρη Κορρέ Προχώ-
ρησε σε μια πολύ σημαντική κί-
νηση που προσθέτει στην ομάδα 
ποιότητα και εμπειρία , αφού που 
απέκτησε τον Σωτήρη Κωνσταντό-
πουλο. Ο πολύπειρος μέσος, που 
αξίζει να σημειωθεί ότι επιστρέ-
φει στην ομάδα που έκανε τα πρώ-
τα του ποδοσφαιρικά βήματα, ήταν 
για αρκετά χρόνια βασικό στέλε-
χος του Αστέρα Εξαρχείων, ενώ 
επίσης, έχει να επιδείξει αξιό-
λογη θητεία σε Γκυζιακό και Λαύ-
ρα Αργυρούπολης. Τα τελευταία 
πολύ καλά αποτελέσματα έχουν 
φέρει σε καλή διάθεση την ομάδα, 
όλοι όμως δείχνουν προσγειω-
μένοι και παραμένουν προσηλω-
μένοι στη δουλειά τους, με στόχο 
την ολοκλήρωση της σεζόν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αγω-
νιστικό επίπεδο, η προσοχή όλων 
περιστρέφεται στο σαββατιάτικο 
κομβικό παιχνίδι με τον Υμηττό,. 
Σε Ένα παιχνίδι το αποτέλεσμα 
του οποίου αναμένεται να καθο-
ρίσει πολλά σε ό,τι αφορά το κυ-
νήγι των προνομιούχων θέσεων. 
Με την ψυχολογία όλων των πο-
δοσφαιριστών να βρίσκεται στο 
καλύτερο δυνατό επίπεδο, απόρ-
ροια της εμφατικής εκτός έδρας 
νίκης επί του Κεραμεικού με το 
εντυπωσιακό 4-0, που συνδυάστη-
κε με εξαιρετική εμφάνιση.

Ενίσχυση με 
τον Σωτήρη 
Κωνσταντόπουλο 

Διπλή προσθήκη με 
Βλαχόπουλο και Κατσάρα 
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στο Χαιδάρι, με 
φόντο την κρίσιμη συνέχεια που περιμένει τη φι-
λόδοξη όσο και ιδιαίτερα δημοφιλή ομάδα στον 
πρώτο απαιτητικό όμιλο της ΑΑ’ Κατηγορίας ΕΠΣ. Η 
διοίκηση του Γρηγόρη Σπήλιου επιχειρεί με κάθε 
τρόπο να ενισχύσει το ρόστερ με ποδοσφαιριστές 
άξια καταρτισμένους, ποιοτικούς, αλλά το κυριό-
τερο με υψηλό κίνητρο διάκρισης, που θα διαθέ-
τουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, ώστε να «κου-
μπώσουν» άμεσα στο πνεύμα και την νοοτροπία των 
«κυανέρυθρων». Όπως φυσικά και να αποδειχθούν 
σε ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία για τον προπονη-
τή Γιάννη Χλωρό. Κάτω από αυτό το πλαίσιο σε δυο 
πολύ σημαντικές μεταγραφές που ενισχύουν την 
ομάδα στον αμυντικό τομέα προχώρησε το Χαϊδά-
ρι. Συγκεκριμένα, υπό τις οδηγίες του Γιάννη Χλω-
ρού θα αγωνιστούν ο έμπειρος ακραίος αμυντικός 
Νίκος Βλαχόπουλος που αγωνιζόταν στον Ηφαιστο 
Περιστερίου, όπως φυσικά και ο δυναμικός κεντρι-
κός αμυντικός Βασίλης Κατσάρας που αγωνιζόταν 
στους Αγίους Αναργύρους.
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ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Γ.Σ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 

e-SportTime ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 Ο Βαγγέλης Δήμου

Α.Ο. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 



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

ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ 
«ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ»

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου έχει 
προσφέρει μερικά από τα μεγαλύτερα 
μεταγραφικά deals στην ιστορία του 
ποδοσφαίρου. Κι όμως, η αντίστοιχη του 
Ιανουαρίου δεν αποτελεί «φτωχό συγγενή», 
καθώς συνέβησαν πολλές σημαντικές 
κινήσεις από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 
ομάδες. Μια εξ αυτών ήταν η ακριβότερη 
προσθήκη βρετανικής ομάδας και η 
ακριβότερη πώληση Αργεντινού παίκτη στην 
ιστορία. Ο λόγος για τον Εντσο Φερνάντες 
που έναντι 120 εκατ. ευρώ έγινε κάτοικος 
Λονδίνου και «Σταμφορντ Μπριτζ». Το 
αφεντικό της Τσέλσι, Τοντ Μπόλι, γενικώς 
«τρελάθηκε» και μοίρασε χρήμα στα κλαμπ 
της Γηραιάς Ηπείρου. Κοντά στα 100 μύρια 
για τον Μούντρικ της Σαχτάρ, άλλα 35 για τον 
Μαντουέκε της Αϊντχόβεν και μόλις 11 για 
τον Ζοάο Φέλιξ. Ας μην μιλήσουμε για τους 
Γκούστο, Φοφανά, Μπαντιασίλ και Σάντος. 
Γερό πορτοφόλι ο Αμερικανός που έκανε 
διευρυμένο shopping με στόχο οι «μπλε» να 
κυνηγήσουν το Champions League. Διότι στην 
Premier League τα πράγματα είναι δύσκολα 
ακόμα και για μια θέση στην τετράδα. Πάντως 
στις προσθήκες, αναδείχθηκαν, το δίχως άλλο 
σε πρωταθλητές.
Ενα τρελό, τρελό παζάρι που επεκτάθηκε 
και σ’άλλα αλισβερίσια. Οπως τον δανεισμό 
του Ζοάο Κανσέλο στην Μπάγερν Μονάχου 
από τη Μάντσεστερ Σίτι με οψιόν αγοράς το 
καλοκαίρι και ρήτρα 70 εκατ. ευρώ. Ισως και η 
κίνηση της σεζόν από τους Βαυαρούς. Κάποτε 
«χάρισαν» τον Κροος στη Ρεάλ έναντι μόλις 25 
εκατ. ευρώ και τώρα έχουν την ευκαιρία για να 
κάνουν εκείνοι μια ποδοσφαιρική ληστεία.
Παράλληλα, η ομάδα του Νάγκελσμαν 
«πάρκαρε» τον Ζάμπιτσερ στη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ που έψαχνε (πάλι) μεσοεπιθετικό, 
ενώ η πρωτοπόρος στην Αγγλία Αρσεναλ 
θωράκισε τον άξονά της με τον κορυφαίο 
Ιταλό ποδοσφαιριστή, Ζορζίνιο.
Βορειότερα, η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη 
Μαρινάκη έκανε το «μπαμ» φέρνοντας τον 
Κέιλορ Νάβας ως δανεικό από την Παρί Σεν 
Ζερμέν, ώστε να παραμείνει στην πρώτη 
κατηγορία. 

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


