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H ΓΕΝΙΑ  
ΤΩΝ ’03! 

Δεν είμαστε Ισπανία. Μήτε καν Πορτο-
γαλία. Πολλώ δε, Ολλανδία που τα πε-
τάνε μέσα «νεογέννητα», δημιουργώ-
ντας υπεραξία προτού ακόμη γίνουν… 
Ανδρες (18 Μαϊων). Οπότε για τα μέρη 
μας είναι κάτι πρωτόγνωρο. Μοναδικό. 
Τόσο καλό για να ΄ναι ελληνικά αληθι-
νό στην φτωχή μας ποδοσφαιρική πραγ-
ματικότητα. Στην Τούμπα, σήμερα, εκτός 
από το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός υπάρχουν και 
τρία Ελληνόπουλα γεννημένα εν έτει 
2003 που με το καλό θα κάνουν πασαρέ-
λα. Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Γιάννης 
Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ και Αν-
δρέας Ντόη από τον Ολυμπιακό. Παιδιά 
που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης 
στην διεθνή πιάτσα. Παίκτες που αποτε-
λούν πόλο έλξης για τους «καρχαρίες» 
που ψάχνουν εναγωνίως ποδοσφαιρι-
κή τροφή για να συντηρήσουν υπερα-
ξία στα δικά τους μαγαζιά. Το tickets@
paokfc.gr εδώ και καιρό «βομβαρδί-
ζεται». Τα εισερχόμενα μηνύματα ουκ 
ολίγα. Από την Μπάγερ Λεβερκούζεν 
μέχρι την Σοσιεδάδ. Και από την PSV 
μέχρι τον γείτονά της, Αγιαξ! Δεν μιλά-
με για Μπριζ, Αταλάντα που ́ ναι μόνιμοι 
θαμώνες πλέον στα μέρη μας. Μιλάμε 
για high society του διεθνούς ποδοα-
σφαίρου και ουχί φτωχούς συγγενείς. 
Μιλάμε για ομάδες που ταξιδεύοντας 
στην Σαλόνικα γνωρίζουν πως τα ψώνια 
τους πλέον κοστίζουν. Πάνω από 10 μύ-
ρια για τον εκάστοτε. Υπερβολικό ή όχι 
αυτό το transferfee price έχει οριστεί 
από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό αντί-
στοιχα. Μπορεί να μην έχουμε ακόμη 
την φήμη των Πόρτο, Μπενφίκα. Μπο-
ρεί να μην πουλάμε με την «πειθώ» 
των Αγιαξ, Αϊντχόφεν. Ούτε καν των 
Μπριζ, Γκενκ. Υπάρχουμε, όμως, στον 
ποδοσφαιρικό χάρτη. Και η φουρνιά 
των ΄03 αποτελεί τον οδηγό για το πο-
δοσφαιρικό μας αύριο…     

Παρασκήνια

➠





Ο ΠΑΟΚ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΚΟ 
ΣΕ 16 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΧΕΙ ΜΟΛΙΣ 
ΜΙΑ ΗΤΤΑ (2-0, ΑΕΚ).  

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΝΤΟΗ ΠΑΡΟΝΤΑ ΣΕ 17 ΜΑΤΣ 
ΣΤΗΝ 11ΑΔΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΑΗΤΤΗΤΟΣ (11 ΝΙΚΕΣ).  

ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ…                                                            
Δεν χρειάζεται σύνθετη σκέψη. Η χη-

μεία δεν βγήκε ποτέ. Πολλώ δε 

από την στιγμή που τραυματίστη-

κε. Το κόστος έστω και εξ ημι-

σείας για την Τβέντε θεωρήθη-

κε πολυτέλεια από την στιγμή 

που δεν ήταν starter. Οπότε μία 

ώρα αρχύτερα ολοκληρώθηκε ο δα-

νεισμός του Χρήστου Τζόλη στην ολλανδική 

ομάδα. Ο νέος προπονητής, Ντέβιντ Βάγκνερ, μπορεί 

να ΄χει positive report για χάρη του από τότε που 

ο Ολεφ Ρέμπε του ́ χε πάρει τα αυτιά για τον πά-

ρει στην Σάλκε, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο 

21χρονος winger στην Νόριτς που κάνει πρωτα-

θλητισμό στην Τσάμπιονσιπ θα ΄χει το απαιτούμε-

νο playingtime! Εδώ δεν παίζει ο Γιαννούλης. Η αλήθεια να λέ-

γεται…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!                                      
Στην Τουρκία το market στην πλειονότητα 
των ομάδων λειτουργεί «καφενειακά». 
Με όλη τη σημασία της λέξης. Μπορεί 
να προτείνουν παίκτες από τον ξάδερφο 
του owner μέχρι τον «αυλικό» agent. Η 
Μπασακσεχίρ είναι πιο ευρωπαϊκό club 
και λιγότερο τουρκικό. Λειτουργεί με 
ένα συγκεκριμένο κύκλο εκπροσώπων/
συνεργατών. Tα πάντα περνάνε από τα 
χέρια του Ερμέ Μπελόζογλου, του προ-
πονητή. Όπως και η επιλογή του Γιώρ-
γου Μασούρα που έφθασε στο Top3 των 
wingers για την εξτρά εβδομάδα των με-
ταγραφών στην γειτονική χώρα. Εν τέλει, 
δεν έγινε καν πρόταση δανεισμού στον 
Ολυμπιακό μια και νικητής ήταν ο Αντναν 
Γιανουζάι από την Σεβίλλη. Ο «Μάσου» 
δύσκολα να αποχωρήσει πλέον…    

Η ΝΕΟΛΑΙΑ (ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ,  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΤΟΗ) 
«ΓΕΜΙΖΕΙ» ΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΜΕ 
ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΤΙΑ!  



ΔΙΑΚΟΠΈΣ!                                                                                      
Μπορεί πέρυσι να έκανε όντως παπάδες (44 ματς/15 
γκολ), αλλά φέτος η ιστορία ήταν τελείως διαφο-
ρετική. Με συνέπεια το πρόωρο διαζύγιο του Λάζα-
ρου Χριστοδουλόπουλου με την Ανόρθωση. Η επόμε-
νη μέρα δημιούργησε και την ανάλογη φιλολογία στα 
μέρη μας μόνο που μέχρι νεοτέρας και από την στιγ-
μή που πληρώθηκε το 70% του λοιπού συμβολαίου ο 
36χρονος είναι σε mood διακοπών. Και έχει ο Θεός…  

ΚΑΙ, Ο ΜΑΡΙΟΣ;                                                                                  

Ολάκερο τον πρώτο γύρο ήταν ΒΑΣΙΚΟΣ! Ο Ράφα Σοάρες ήταν 
ένα ακόμη χαμένο bet του Ζοζέ Μπότο. Μόλις τραυματίστηκε ο 
Μάριος Τσαούσης εμφανίστηκε στον χάρτη. Στο μεσοδιάστημα 
εμφανίστηκε και άλλο αριστερό μπακ, ο Τόμας Κεντζιόρα! Και 
τώρα που είναι να γυρίσει ο 22χρονος αριστερός μπακ υπάρχει 
συνωστισμός. Και το συμβόλαιο λήγει τον Ιούνιο του 2025. Και 
μέχρι το καλοκαίρι πως θα βγει άκρη;  

Στέφανος Στρούγγης! Στον πρώτο γύρο δεν έπαιξε λε-
πτό. Εφεξής, σε 9 επίσημους αγώνες έχει χάσει μό-

λις έναν. Από σχεδόν aparted έχει δημιουργήσει την αίσθη-
ση μίας ακόμη ευκαιρίας. Κοινώς, ενός νέου συμβολαίου 
στον Ατρόμητο.  



«ΜΠΟΎΚΩΣΈ»!                                                            

Επί Πέδρο Μαρτίνς έπαιξε μέχρι και την πρώτη ομάδα! Ακο-
λούθησε βασικό στάδιο προετοιμασίας και την περασμένη 
εβδομάδα αγωνίστηκε με την Κ19! Όλα αυτά σε διάστημα 
1,5 έτους. Κοινώς, το project Αλέξανδρος Καλογερόπουλος 
«μπούκωσε» στον Ολυμπιακό. Και με την άτακτη επιστροφή 
του Μπαγκαλιάνη στον Ολυμπιακό Β’ ο χώρος περιορίζεται 
ακόμη περισσότερο. Το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο. Ουπς…  

«ΈΚΛΈΙΣΈ» ΤΟ DEAL!                                                                     
Στα ποδοσφαιρικά στέκια της Γλυφάδας ψιθυριζόταν εδώ 
και καιρό. Μπορεί η πρώην σύντροφος να στάθηκε ο λόγος 
της καθόδου στην Αθήνα, αλλά η σχέση του με τον εν λόγω 
agent σφράγισε το deal με τον Ολυμπιακό. Ο καιρός πέρασε, 
ο αχός κόπασε και πλέον η συνεργασία του Αλέξανδρου 
Πασχαλάκη με τον Πάνο Γαλαριώτη έλαβε σάρκα και οστά. 
Εστω και στα 33 του ο διεθνής Νο1 μετά από μία διετία σόλο 
απέκτησε επαγγελματική εκπροσώπηση.  

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΑ…                                            
Oλεγάμενος στην ατζέντα του Παναιτωλικού από το περασμένο 
καλοκαίρι! Δεν έκατσε τότε το deal, αλλά έξι μήνες αργότερα 
εμφανίστηκε στο Αγρίνιο με τις ευλογίες του νέου ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος! Η είδηση για τον Χουάνπι είναι και ο κύριος που τον 
συνόδευσε μέχρι το «Emileon». Ο Χουάν Μανουέλ Μάτα, πατέρας 
του άλλοτε σταρ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι που πλέον 
βγάζει το… μεροκάματο στην Γαλατασαράι και φυσικά ο διερμηνέας 
στην δουλειά που ήταν ο γιόκας του Μπράνκο Μιλοβάνοβιτς! Μπήκε 
ο «μικρός» στα κόλπα της δουλειάς την ίδια στιγμή που ο μπαμπάς 
συνεχίζει ως chief scout της Λας Πάλμας!  

ΑΛΉΘΈΙΑ, ΑΎΤΉ Ή ΘΛΑΣΉ ΤΟΎ ΜΑΓΚΝΟΎΣΟΝ ΤΙ 
ΒΑΘΜΟΎ ΈΙΝΑΙ ΚΑΙ ΈΝΑ ΜΉΝΑ ΜΈΤΑ ΑΚΟΜΉ 
ΑΠΟΎΣΙΑΖΈΙ ;

quizTime
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ΔΑΧΤΎΛΟΣ ΓΎΝΑΙΚΑΣ!                                                     
Ο Παναθηναϊκός το ΄ψαξε in extremis για την υπέρβαση στα εξ-
τρέμ με τον Ροσίνια από την Σπόρτινγκ, όπως προλάβαμε να σας 
ξεφουρνίσουμε! Πλέον, ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των clubs 
είναι ορθάνοιχτος μετά τα deal του καλοκαιριού με τους Σποράρ 
και Αλεξανδρόπουλο αντίστοιχα. Κοινώς, το status θα βρισκόταν. 
Μην αγχώνεστε. Εκείνο που μαθαίνουμε από τον… κοριό μας στην 
Πορτογαλία είναι πως ο Ροσίνια στην προοπτική δεν «ψήθηκε» 
και 100%, ασχέτως που δεν είναι στο βασικό κάδρο του Ρουμπέν 
Αμορίμ. Συνάμα, η εγκυμοσύνη της γυναίκας του αποτέλεσε ένα 
εξτρά τροχοπέδη για την επίσπευση των διαδικασιών. Κρατήστε, 
όμως, το όνομά του για το επόμενο καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός 
εξτρέμ θα ψάχνει ΣΙΓΟΥΡΑ…   

Νίκος Βέργος! Αποτέλεσε τον «εκλεκτό» του Σάββα 
Παντελίδη και το boss δεν του χάλασε το χατίρι. Πέντε 

ματς, μηδέν σε όλα όμως και ήδη η Λαμία αναζητά σέντερ 
φορ στην αγορά των free agents.  





ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ 

ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ
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Εάν πίστεψε κανείς πως το διπλό στη Λαμία ήταν τυ-
χαίο, ήρθε και η νίκη επί του Άρη για να διαψευ-
στεί. Ο ξεγραμμένος από πολλούς Ιωνικός, φώνα-
ξε παρών. Επικράτησε με 1-0 των «κίτρινων» και 
για πρώτη φορά φέτος, είναι πάνω από τη ζώνη του 
υποβιβασμού.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά κλειστό. Ο Άρης 
είχε μία φλύαρη υπεροχή, αλλά όχι τις φάσεις για 
να βρει δίχτυα. Απείλησε μία φορά στο 23’ με τον 
Οντουμπάτζο και άλλη μία προς το τέλος, όταν ο Γκρέι 
δεν μπόρεσε να μπει στην τροχιά της μπάλας.
Ο Ιωνικός είχε πάει το παιχνίδι στα μέτρα του και 
αυτό δεν άλλαξε στις αρχές του δευτέρου ημιχρό-
νου. Από σπόντα στο 60’ ο Σεμπά βγήκε μόνος του, 
ανατράπηκε από τον Κουέστα και ένα λεπτό μετά έγι-
νε το 1-0 με την εκτέλεση του Λοβέρα. Κάπου εκεί 
οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν. Είχαν μεγάλες φά-
σεις με Φαμπιάνο και Γκρέι, αλλά γκολ δεν έβαλαν 
έως το φινάλε.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώ-
της, Μύγας, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Βαλεριά-
νος, Σάκιτς (86’ Μπουενά), Κάνιας, Φαντι-
γκά (86’ Φαντιγκά), Σεμπά (90+3’ Mασάς), 
Λοβέρα (70’ Αντούνες), Μάντζης (70’ Μά-
νος).
ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Φαμπιά-
νο, Μπράμπετς, Οντουμπάτζο (78’ Καμάτσο), 
Πίρσμαν, Ντουκουρέ (10’ Ματέο Γκαρσία), 
Νταρίντα, Νταμπό (78’ Εμπακατά), Μαζικού 
(66’ Καμαρά), Ιτούρμπε (78’ Ρουπ), Γκρέι.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

61’ ΠΈΝ. ΛΟΒΈΡΑ

ΣΚΟΡΕΡ

ΙΩΝΙΚΟΣ VS ΑΡΗΣ 01



ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ 
ΑΓΚΑΖΕ

5e-SportTime ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Το ήθελαν και οι δύο, είχαν τις φάσεις τους, 
αλλά δεν το πήρε κανείς. ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάννινα 
έμειναν στο 0-0 και συνεχίζουν έτσι να συγκα-
τοικούν στη βαθμολογία.
Γκολ θα μπορούσαν να έχουν βρει. Οι Κρητικοί 
απείλησαν κατά κύριο λόγο με τα ανεβάσματα 
των μπακ τους. Ο Λάρσον ήταν μέσα στις περισ-
σότερες ευκαιρίες. Έχασε μία στο 18’ και άλλη 
μία στο 79’. Ο Ντίκο δεν είχε τα τελειώματα που 
θα έπρεπε, ενώ στο 21’ ούτε ο Μεγιάδο εκτέλε-
σε ως όφειλε με αποτέλεσμα να μη νικήσει τον 
Τσιντώτα.
Από την πλευρά του ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε τρεις με-
γάλες στιγμές με τον Παμλίδη. Ο τελευταίος βρέ-
θηκε σε κάκιστη μέρα και απώλεσε τη μία ευ-
καιρία μετά την άλλη. Στο 83’ ο Μπάλαν είδε τον 
Μανδά να κάνει μεγάλη επέμβαση στο πλασέ του 
και έτσι όλα έμειναν στο μηδέν έως το φινάλε. 
Εκεί ο Λουίζ Φελίπε βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ 
του ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ.

ΟΦΗ VS ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 00

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, 
Βούρος, Διαμαντής, Πασαλίδης (83’ Φε-
λίπε), Λάρσον, Θοράρινσον (83’ Μπαλο-
γιάννης), Μεγιάδο, Ντιουσέ (72’ Περέα), 
Μπάκιτς (62’ Μοσκέρα), Τοράλ, Ντίκο (72’ 
Τσιλιανίδης).
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώ-
τας, Σόρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Πήλι-
ος, Καραχάλιος, Ριένστρα, Νίνης, Μορέι-
ρα (85’ Σταματελόπουλος), Παμλίδης (70’ 
Τζίμας), Μπάλαν.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ



6e-SportTime ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Απογοητευτικός για ένα ακόμη παιχνίδι ήταν ο Άρης στην Αθήνα. 
Έχασε με 1-0 και από τον Ιωνικό με αποτέλεσμα η υπομονή για 
τον Άλαν Πάρντιου να στερεύει. Πολύ πιθανό είναι πλέον το να 
διαβεί την πόρτα της εξόδου ο Άγγλος τεχνικός. Ήδη έχουν μα-
ζευτεί πολλά τον τελευταίο καιρό και οι σχέσεις του με τον Θε-
όδωρο Καρυπίδη είναι κάκιστες.

Πάνω που ανέβηκε στην κορυφή, θέλει να παραμείνει εκεί η ΑΕΚ και 
γι’ αυτό σήμερα απέναντι στον Ατρόμητο (17:30, Novasports Prime) ο 
στόχος είναι μόνο η νίκη. Το θετικό για τον Ματίας Αλμέιδα είναι ότι 
δεν έχει πολλά προβλήματα. Πλην του εδώ και καιρό τραυματία Μο-
χαμάντι εκτός είναι μόνο ο Φερνάντες. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται 
στη διάθεση του Αργεντινού τεχνικού.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει αντίδραση σήμερα (17:00, Cosmote 
Sport 1) στο ματς με τη Λαμία ώστε να μη χάσει νέο έδαφος στη μάχη 
για το πρωτάθλημα. Ο Βέρμπιτς μπήκε στην αποστολή, αλλά το πιο πι-
θανό είναι να μην ξεκινήσει. Φανέλα βασικού προβάρει ο Μαντσίνι, 
ενώ στο εξωτερικό υποστηρίζουν πως θα αποκτηθεί και ο αδερφός 
του για τον Παναθηναϊκό Β’.

Ένα μεγάλο τεστ έχει σήμερα ο Ολυμπιακός (20:30, Novasports Prime). 
Καλείται να φύγει αλώβητος από την Τούμπα για να μείνει κοντά 
στην κορυφή. Ένα μεγάλο τεστ έχει σήμερα ο Ολυμπιακός (20:30, 
Novasports Prime). Καλείται να φύγει αλώβητος από την Τούμπα για 
να μείνει κοντά στην κορυφή. Στην αποστολή μπήκαν τα νέα αποκτή-
ματα, Μποτούτσι και Κανός. Αντιθέτως, εκτός έμεινε ο Γκάρι Ροντρί-
γκες, ο οποίος είναι υπό παραχώρηση.

Να επιβεβαιώσει την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται θέλει ο 
ΠΑΟΚ και ο αγώνας με τον Ολυμπιακό (20:30, Novasports Prime) του 
δίνει τη δυνατότητα. Νέα νίκη σε μεγάλο ματς θα βάλει τους «ασπρό-
μαυρους» γερά στο κόλπο του τίτλου. Μπήκε στην αποστολή ο Κεντζι-
όρα, έμεινε έξω ο Τάισον. Τέλος, στα ΗΑΕ λένε για ενδιαφέρον του 
«Δικέφαλου του Βορρά» για τον Χαρίμπ Σουχαΐλ της Αλ Αχλί Σαμπάμπ.



7e-SportTime ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

www.xosetips.com

ΕΛΛΑΔΑ 17:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ 1 -1,25 1,72
Η ήττα στη Τρίπολη από τον Αστέρα έριξε τον Παναθηναϊκό από 
την κορυφή για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.
Τα περιθώρια στένεψαν για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς που 
καλείται άμεσα να βγάλει αντίδραση.
Σε δύσκολο φεγγάρι και η Λαμία με πολλά προβλήματα εντός 
και εκτός αγωνιστικού χώρου.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΜΑΤΣ ΣΑΝ ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ

ΕΛΛΑΔΑ 20:30
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ OVER 2,5 2,40
Το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και 
Ολυμπιακό κλέβει σίγουρα τη παράσταση.
Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στη 3η θέση αλλά έχουν διαφο-
ρά πέντε βαθμών από την κορυφή.
Ξέρουν καλά ότι ο χαμένος σήμερα χάνεται και αμφότερες 
αναγκαστικά θα επιτεθούν για το τρίποντο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

ΓΑΛΛΙΑ 21:45
ΜΑΡΣΕΙΓ-ΝΙΣ OVER 4 ΚΑΡΤΕΣ 1,80
Πέρασε από την Ναντ η Μαρσέιγ σε ένα ματς όπου έβγαλε 
ποιότητα στο γήπεδο. Παραμένει σταθερά κοντά στη μάχη του 
τίτλου και δείχνει ικανή να τον διεκδικήσει φέτος.
Εύκολο έργο δεν θα έχει με την Νις μια αντίπαλο που θα είναι 
σκληρό καρύδι. Γνωστή η κόντρα των δύο ομάδων και αναμέ-
νω το παιχνίδι να πάει στη δύναμη.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 13:15
ΚΑΜΠΟΥΡ-ΑΓΙΑΞ 2 -1,5 1,73
Το έργο αρχίζει να ζορίζει με τον Αίαντα να είναι στο -5 από 
την κορυφή.Το πρωτάθλημα δεν είναι πλέον στα χέρια του 
ενώ αν δεν αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο θα βρεθεί σίγου-
ρα εκτός και απο την τριάδα. Μέσα στην αδύναμη Καμπούρ το 
τρίποντο αποτελεί μονόδρομος.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ Ο ΑΓΙΑΞ

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΙΝΤΕΡ-ΜΙΛΑΝ OVER 2,5 1,83
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70
Ντέρμπι έχουμε και στην Ιταλία με την μεγάλη κόντρα του Μι-
λάνου να μας απασχολεί στοιχηματικά. Οι δύο ομάδες βλέ-
πουν το πρωτάθλημα να οδεύει στο νότο με την Νάπολι να εί-
ναι εκτός συναγωνισμού. Ακόμα και η θέση τους στη τετράδα 
δεν φαντάζει εύκολη υπόθεση προς το παρόν.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΕ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 18:30
ΒΟΛΣΦΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ GOAL+OVER 2,5 1,75
Χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα η Μπάγερν μετά την επανέναρ-
ξη και με το κλίμα στην ομάδα να είναι κακό.
Πίεση υπάρχει στον Νάγκελσμαν που πήρε ανάσα από την νί-
κη-πρόκριση στο κύπελλο μεσοβδόμαδα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΜΕ ΤΟ OVER ΜΕ ΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ 

ΕΞΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ 
ΚΕΡΔΗ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ένα πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που καταβάλει για 

την εξασφάλιση της παραμονής του στον τρίτο συναρπαστικό 

όμιλο της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ πραγματοποίησε ο Άρης Καλαμα-

κίου με την σπουδαία του νίκη επί της Α.Ε. Ηρακλείου με 1-0. 

Σε μία αναμέτρηση πολύ υψηλών απαιτήσεων, η νεοφώτιστη 

ομάδα των νοτίων προαστίων έδειξε πυγμή και αποδίδοντας 

όμορφο ποδόσφαιρο έφτασε στο πολύτιμο «τρίποντο» που της 

επέτρεψε να αναρριχηθεί στην έκτη θέση του βαθμολογικού πί-

νακα με απολογισμό 17 πόντων. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 

τρέχουν ακατάπαυστα και φέρνουν τον Άρη Καλαμακίου να δί-

νει ένα πολύ δύσκολο όσο και απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι 

κόντρα στον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης. Με τον τεχνικό Μιχάλη 

Λυκερίδη να δίνει το στίγμα του μιλώντας στο «Αθλητικό Πνεύ-

μα» «Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι κόντρα 

στον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζου-

με μία ομάδα που έχει θέσει τους ίδιους στόχους και βαθμο-

λογικό κίνητρο με εμάς το καθιστά ακόμη πιο δύσκολο και ιδι-

αίτερο. Από την πλευρά μας έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, 

ώστε να δώσουμε τον καλύτερό μάς εαυτό. Θα πρέπει να επι-

δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή. Ο όμιλός μας είναι πολύ ισορ-

ροπημένος, αφού όλα τα ματς έχουν τον χαρακτήρα ντέρμπι 

και αυτό το στοιχείο μας κρατάει σε διαρκή εγρήγορση, ώστε 

να υλοποιήσουμε τον αντικειμενικό μας στόχο.»

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΙΡΟΥ

Με μια ομάδα λιγότερη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα του 1ου 

ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ. Ο λόγος για την Θύελλα Περιστερίου, που 

αποχώρησε από το πρωτάθλημα, αφού αδυνατεί να συνεχί-

σει. Ο λόγος είναι η αποχώρηση πολλών ποδοσφαιριστών, 

κάτι που κάνει αδύνατη την συνέχιση της παρουσίας της ομά-

δας στο πρωτάθλημα. Όπως μας σημείωσε ο Πρόεδρος του 

συλλόγου Θεόδωρος Αθανασόπουλος σε επικοινωνία μας, θα 

συνεχιστούν οι προπονήσεις με τους εναπομείναντες ποδο-

σφαιριστές, με φιλικά παιχνίδια, ενώ θα γίνει ότι χρειάζεται 

έτσι ώστε η ομάδα να αγωνιστεί κανονικά την επόμενη περίο-

δο στο πρωτάθλημα της Γ’ ΕΠΣΑ. Επίσης, κανονικά θα συνεχι-

στεί η λειτουργία της Ακαδημίας του συλλόγου. Έτσι, όλοι οι 

αγώνες της από εδώ και μετά θα κατακυρώνεται με 3-0 υπέρ 

των αντιπάλων της, αρχής γενομένης από τον αγώνα της 15ης 

αγωνιστικής με τον Ορφέα Αιγάλεω. Υπενθυμίζεται ότι είναι η 

2η ομάδα που αποχώρησε από τα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αθη-

νών, αφού έχει ήδη αποχωρήσει ο Φωστήρας Ηλιούπολης…

ΛΥΚΕΡΙΔΗΣ: «ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ  
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΤΕΡΜΠΙ…» 
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣΚΕΨΗ 
ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΤΡΟΜΗΤΟ

Το σημερινό  
πρόγραμμα
  
ΕΠΣΑ - Α Κατηγορία - 1ος 
όμιλος: Γήπεδο Νέας Ιω-
νίας: Νέα Ιωνία - Διάνα 
Ηλιούπολης, Καλαμακίου: 
ΑΟ Καλαμακίου- Ήφαιστος 
Περιστερίου, Ηλιούπολης Β: 
Χαραυγιακός - Μικρασιατι-
κός. 2ος όμιλος: Χωράφας 
(1100): Άμιλλα Περιστερίου 
- Άγιαξ Ταύρου, Γουδή: Άγι-
ος Θωμάς - Αγία Ελεούσα, 
Αγίων Αναργύρων : Αγιοι 
Ανάργυροι – Ανθούπολη. 
3ος όμιλος: Λυκόβρυσης: 
Ατρόμητος Μεταμόρφω-
σης - Άρης Καλαμακίου, 
Δημοτικό Βύρωνα: Αθηναϊ-
κός – Ηλυσιακός, Μελισσί-
ων: Μελίσσια – Τράχωνες. 
Β κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Ηφαίστου (1100): Ιπποκρά-
της – Ιεράπολη, Παλαι-
ού Φαλήρου: Κοψαχείλα 
- Δόξα Βύρωνας 2ος όμι-
λος: Βριλησσίων (1100): 
Βριλήσσια – Ελευθερού-
πολη, Πεύκης: Παράδεισος 
- Απόλλων Αθηνών, Αργυ-
ρούπολης Β: ΓΣ Αργυρού-
πολης – Αρίων. 3ος όμι-
λος: Χρυσούπολης (11:30): 
Κηπούπολη – Παπάγος, 
Αλεπότρυπας: Αστέρας 
Εξαρχείων - Κένταυρος 
Βριλησσίων. 4ος όμιλος: 
Χαϊδαρίου (1100): Θρίαμβος 
Χαϊδαρίου - Ατλας Κυψέ-
λης, Γαλατσίου: Γαλάτσι – 
Κολωνός. Γ κατηγορία - 1ος 
όμιλος: Υμηττού (1100): Θρί-
αμβος Αθηνών - Ειρήνη Πε-
τρούπολης, ΔΑΚ Αιγάλεω 
(1100): Διαγόρας Αιγάλεω - 
Νέα Σμύρνη, Χρυσούπολης: 
Χρυσούπολη – Χαλκηδονι-
κός. 2ος όμιλος: Αλεπότρυ-
πας (900): Πέρα Κλουμπ - 
Αστέρας Γλυφάδας, Νηαρ 
Ηστ (1100): Φωστήρας Και-
σαριανής- Ποσειδών Γλυ-
φάδας, Πετρούπολης Β: 
Αναγέννηση Πετρούπο-
λης – Μαρούσι. 3ος όμι-
λος: Ηρακλείου (1100): Ερ-
μής Ηρακλείου – Ταταύλα, 
Ακαδημία Πλάτωνος (11 
00): Λαρισαϊκός ΑΟΝ Αργυ-
ρούπολης, Ακαδημία Πλά-
τωνος: Άφοβος – Πλάτων, 
ΔΑΚ Αιγάλεω: Θεμιστοκλής 
- Κεραυνός Πετρούπολης. 
4ος όμιλος: Ρουφ (1100): 
Λέοντες – Γαλαξίας, Αλε-
πότρυπας (1200): Δόξα Γκύ-
ζη – Νίκη Αλίμου, Ρουφ: 
Κεραμεικός – ΑΕ Ιλίου. Οι 
αγώνες αρχίζουν στις 1500.

Κόντρα σε μια πολύ ισχυρή ομάδα, 
όπως ο Χολαργός, που μάλιστα διεκ-
δικεί και την άνοδο, ο Βύρωνας σήκω-
σε το ανάστημά του και πήρε πολύτιμο 
πόντο, κρατώντας το δείκτη του σκορ 
στο 0-0. Διαιτητές ήταν οι Γουρέλης, Κα-
μπιώτης, Λιαμπότης.
ΑΟ ΒΥΡΩΝ (Μιχαηλίδης) Τσαλαματας, 
Τριανταφυλλάκης, Καλατζης, Κυρμα-
ζογλου, Σκαρωνης, Σπανουδάκης, Ζα-
φειρης, Δήμος (90+4’ Ζάγκας), Δημά-
κης (72 Δρακας), Μπαλαφούτης (90+3’ 
Δημητρακόπουλος), Γκουτσούλας (82’ 
Βελισσαρόπουλος). 
ΧΟΛΑΡΓΟΣ ( Τσαμόπουλος) Μολφέ-
σης, Κορφιάτης, Τσαγκαρης, Μιχελής, 
Βλασσόπουλος, Τσίρος (71’ Μυλωνάς), 
Μπολης (46’ Κομνηνός), Μπαλαχτσής, 
Κετσετζογλου, Πιπερας (61’ Κοντογιάν-
νης), Τσιαντης (46’ Σκούμας).

ΑΤΤΑΛΟΣ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ 0-1
Με ένα τέρμα που σημείωσε ο Ντοκάι στο 
75’ τα Σούρμενα επικράτησαν 1-0 εκτός 
έδρας επί του Άτταλου και προς στιγμή 
παραμένει στην κορυφή. Διαιτητές ήταν 
οι Παπαδόπουλος, Κολλιάκος, Συνεφιάς.
ΑΤΤΑΛΟΣ (Σκαρπέλης) Τσέκας, Γεωργό-
πουλος, Κουτσόπουλος (81’ Ξυμητήρης), 
Πατρινος, Πανάκης, Νικολάκης (81’ Κα-
ραπάτης), Μπαντασπανουδακης (79’ Ρε-
θεμνιωτάκης), Φουντας, Δουκας, Τρια-
ντης, Φέκας (54’ Ταμβάκου). 
ΣΟΥΡΜΕΝΑ (Τάπραντζης) Αθανασόπου-
λος, Τσομπάνης, Περμπάσα (63’ Αλε-
ξανδράκης), Καμπουρούδης, Γιεσίλι, 
Μαργαρίτης, Αρσενίου (90+5 Λαμτσάι), 
Χαπάλογλου (46’ Μακρυνόρης), Γιαννό-
πουλος, Μασάντο (61’ Ντοκάι), Πετριτάι. 

ΧΑΪΔΑΡΙ – ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2-1
ΣΚΟΡΕΡ: Κρέμπι (10’), Αποστολόπουλος 
(45’) - Καμπας (20’). Διαιτητές ήταν οι 
Στεργιώτης, Ισσα, Καφρίτσας
ΧΑΪΔΑΡΙ (Χλωρός): Καλαματιανός, Τζανι-
δάκης, Καλογερόπουλος, Ζίζηλας, Μπι-
ταξής, Τσιούλος, Γιαννακόπουλος (92’ 
Βλαχόπουλος), Καμπεράι (55’ Αντωνό-
πουλος), Παληγεώργος (89’ Ζαχαρίου), 
Αποστολόπουλος, Κρέμπι
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ (Δημητρίου): Τσαφάι, 
Σουμελίδης, Τσορτανίδης (55’ λ.τρ. Κο-
ντός), Καρδάμης, Μπαλής (84’ Φραγκά-
κης), Βαρκαρώτας (46’ Αραμπαντζής), 
Λουκάς, Απειρανθίτης, Αχαρονιάν (84’ 
Παπαθανασίου), Καμπάς (55’ Κατσάρας), 
Μπαμπαλούκας.

Πολύτιμο πόντο 
πήρε ο Βύρωνας

Τα χθεσινά αποτελέσματα
ΕΠΣΑ - Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: ΓΣ Καισαριανής - 
Δάφνη Παλαιού Φαλήρου 1-0, Χαϊδάρι – Ερυθραία 
2-1. 2ος όμιλος: Άτταλος – Σούρμενα 0-1, Παλαιό Φά-
ληρο – Χαλάνδρι 0-1. 3ος όμιλος: Ηράκλειο - Ελπί-
δα Αγίων Αναργύρων 2-0, Βύρων – Χολαργός 0-0. Β 
κατηγορία - 1ος Όμιλος: Ορφέας Αιγάλεω - θύελλα 
Περιστερίου 3-0(αα), Αστέρας Ζωγράφου – Μετα-
μόρφωση 2-0, Αττικός – Ηρακλής Περιστερίου 0-2, 
ΑΟ Ιλίου – Αθηναΐδα 0-1. 2ος Ομιλος: Αμπελόκηποι 
– Νεοπεντελικός 1-2, Άγιος Δημήτριος – Τερψιθέα 
1-1, Λυκόβρυση – Κορωνίδα 2-0. 3ος όμιλος: Αλ-
σούπολη – Τριφυλλιακός 1-2, Φοίνικας Περιστερί-
ου – Λύκοι Χαϊδαρίου 1-0, Πετράλωνα - Λαύρα Αρ-
γυρούπολης 1-4, Παγκράτι - Πανιώνιος Καισαριανής 
0-1.4ος όμιλος: Ατρόμητος Χαλανδρίου – Ίωνες -1, 
Απόλλων Χαλανδρίου – ΠΟΨ 1-0, Καματερό – Πεύ-
κη 1-2. Γ’ κατηγορία - 1ος όμιλος: Φοίνικας Καλλι-
θέας Ζέφυρος 3-3, Ιλίσια 2004 – Άρης Χολαργού 
2-2. 2ος όμιλος: Πράσινα Πουλιά – Πανθησειακός 
0-2, ΑΟ Γλυφάδας - Αστέρας Χαϊδαρίου 2-1. 3ος όμι-
λος: Δάσος Χαϊδαρίου – Προμηθέας 0-1. 4ος όμιλος: 
Υμηττός – Πατήσια 5-2. 
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Ο Μιχάλης Λυκερίδης




