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AGENT GREEK

ΤΟΝ ΗΘΕΛΕ
Με την επιστροφή των Γκατσίνοβιτς, Ελίασον και πιο πριν του Τσούμπερ, 
ο Ματίας Αλμέιδα έχει τις λύσεις που θα ήθελε από τη μέση και μπροστά 
και κυρίως στα άκρα. Αν και ως βασικοί λογίζονται ο Πινέδα από αριστερά 
που έχει μετατοπιστεί από τον άξονα αλλά και ο Άμραμπατ από τα δεξιά.
Εν όψει όμως του ντέρμπι Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, ο κόουτς της 
ΑΕΚ θα ήθελε και τον Πάολο Φερνάντες.
Ο Ισπανός μπορεί να μπήκε στην κιτρινόμαυρη καθημερινότητα από τον 
Δεκέμβριο και μετά αλλά έχει δείξει ορισμένα στοιχεία που ίσως και 
μόνο αυτός διαθέτει.
Χαμηλό κέντρο βάρους, εξαιρετικό χειρισμό με την μπάλα, στο ένας 
εναντίον ενός ίσως από τους καλύτερους του πρωταθλήματος.
Και φυσικά το unexpected, αυτό που δεν περιμένει ο αντίπαλος.
Για όλα αυτά ο Αλμέιδα θα ήθελε να έχει τη δυνατότητα να έχει στην 
αποστολή και τον Ισπανό κάτι που μάλλον δε θα γίνει.

ΝΑ ΚΑΝΕΙ
FOCUS…
Η μεταγραφή στην Ίντερ αποδείχθηκε πως έγινε πολύ 
νωρίτερα από ότι θα άντεχε η ποδοσφαιρική του πορεία. 
Στοίχισε. Τον έβγαλε εκτός χάρτη μια και υπήρξε και ένας 
δανεισμός στην Σεντ Τρούιντεν που δεν εξελίχθηκε όπως 
θα έπρεπε.
Η επιστροφή στον Παναθηναϊκό ήταν μάλλον η πιο σοφή 
κίνηση του περιβάλλοντος Βαγιαννίδη. Τάλαντο μεγάλο ο 
21χρονος μπακ, που όμως ακόμα δεν έχει δείξει παρά 
στο ελάχιστο τι μπορεί να κάνει.
Η κατάσταση που βρίσκεται το τελευταίο χρονικό διάστημα 
αποδεικνύει πως είναι στο πικ της έως τώρα εικόνας του.
Και επειδή ο Γιοβάνοβιτς τον βλέπει κάθε μέρα στο Κορωπί 
δεν είναι τυχαίο πως πλέον του δίνει μπαγκέτα βασικού 
αντί του Κώτσιρα.
Δύο σερί βασικός σε Τρίπολη και με τη Λαμία στη 
Λεωφόρο, δύο 90λεπτα στο Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ.
Ο Βαγιαννίδης εξάλλου είναι από τους λίγους που 
δείχνουν να είναι και πάνω από το μέσο όρο στη μέτρια 
κατάσταση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και αυτό είναι 
στα υπέρ του.
Από εκεί και πέρα, επειδή βλέπουν στο «τριφύλλι» πως 
έχουν έναν παίκτη που μπορεί να εξελιχθεί σε asset, σε 
αυτό που έχουν κεντράρει είναι να μείνει συγκεντρωμένος.
Να κάνει focus στο πως θα γίνει ακόμα καλύτερος, να 
μείνει ταπεινός και να παίζει ακόμα καλύτερα. Και με 
συμβόλαιο έως και το 2025 τα καλύτερα θα έρθουν.
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AGENT GREEK

ΝΕΥΡΙΑΣΕ 
Ο Λουτσέσκου νευρίασε στο 0-0 με τον Ολυμπιακό. Θέλει 
να κερδίζει τις ομάδες του τέως ΠΟΚ (μπορεί να είναι και η 
πρώτη φορά που η στήλη χρησιμοποιεί αυτό το ακρωνύμιο) 
και ειδικά με εμφανίσεις όπως αυτής της Τούμπας που 
θα μπορούσε να πάρει το ματς αλλά δεν, εκνευρίζεται.
Είναι ίσως η πρώτη φορά φέτος που ο Λουτσέσκου τα είχε 
με τους παίκτες. Και ειδικά δημόσια. Ακόμα και όταν στην 
αρχή και στη μέση της σεζόν που δεν πήγαιναν καλά τα 
πράγματα, ο ρουμάνος είχε το αφήγημα πως κάτι χτίζεται 
και να μην αναμένονται άμεσα τα αποτελέσματα.
Αλλά πλέον με τον ΠΑΟΚ κοντά σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και 
μαζί με τον Ολυμπιακό ήθελε τη νίκη.
Ειδικά από την στιγμή που ήταν και καλύτερος ο ΠΑΟΚ.
Νευρίασε επειδή οι παίκτες του δεν ακολούθησαν και την 
ομαδική τακτική και έκαναν σε αρκετά σημεία ότι ήθελαν.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΤΕΣΤ
Πιθανό είναι να μείνει εκτός ο Ιν-Μπέομ από τον αγώνα Κυπέλλου 
με την ΑΕΚ. Για τον Μίτσελ ήταν κάτι που φυσικά και δε θέλει μια και 
ο Κορεάτης έχει δείξει παίκτης που είναι για μεγάλο πρωτάθλημα.
Από την άλλη πλευρά, ο Ισπανός προπονητής έχει ήδη αρχίσει 
επεξεργάζεται το σενάριο να μην τον έχει στη διάθεσή του. Και τι 
γίνεται τώρα;
Τώρα γίνεται πως λογικά δίπλα στον Εμβιλά θα σταθεί ο Σαμασεκού.
Δεν υπάρχει πιο δυνατό τεστ που θα υποβληθεί ο χαφ από το Μάλι 
που παίζει δανεικός από την Χόφενχάιμ.
Και όχι μόνο επειδή η OPAP Arena φαντάζει όπως την περιμέναμε, 
μια ισχυρή έδρα αλλά γιατί και η ΑΕΚ είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
Αν ο Σαμασεκού τελικά παίξει, θα τραβήξει μεγάλο από το βάρος 
της ανασταλτικής λειτουργίας που στα περισσότερα ματς έχει ο 
Εμβιλά.
Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
Δεν ανακάλυψε την Αμερική! Τουναντίον. Εξάλλου, δεν έχει και τα χρονικά/
μεταγραφικά περιθώρια για να πειραματιστεί. Πήγε στην απλή αναλογική της ανάγκης 
του αποτελέσματος. Ο Μιχάλης Γρηγορίου άφησε στα αποδυτήρια το σύστημα των τριών 
στόπερ. Πήγε σε συζητήσεις ψυχολογίας με τους «παλιούς» Τσιγκρίνσκι - Κάνιας που 
΄χουν ξανανιώσει αφότου αποχώρησε ο Σπανός. Στο 4-4-1-1 οι γραμμές είναι πιο 
κοντά, η συνοχή έβγαλε ανθεκτικότητα και η μισή φάση έγινε γκολ! Οπως κόντρα στην 
Λαμία: 5-0 τελικές, 0-1 σκορ στο πρώτο 20λεπτο! Το ίδιο «χειρουργικά» με τον Λοβέρα 
σε θέση πλέι-μέικερ ήρθε και το «2x2» με τον Αρη!   

 ΑΠΛΑ… ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ!             

Ηταν τέτοια η κάψα του να συνεργαστεί με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που νιώθει ήδη 
την πίεση της «εμπιστοσύνης»! Και συνάμα της υπεραξίας που πληρώθηκε για 
τον ίδιο από το club. H αγωνιστική και επικοινωνιακή ανάγκη που «γεννήθηκε» 
γύρω από το πρόσωπό του μεταφράστηκε σε άμεση απαίτηση: 45’ με τον ΠΑΟΚ, 
σχεδόν αόρατος! Στο ταξίδι στην Τρίπολη, απλώς, συμμετείχε και προχθές με την 
Λαμία δεν του έβγαιναν οι αποφάσεις/εκτελέσεις. Και τώρα έρχεται το ματς με 
τον Αρη. Ο Γιοβάνοβιτς πρέπει να «προστατέψει» τον Μανσίνι και αντιστρόφως…  

 ΑΚΟΜΗ «ΨΑΧΝΕΤΑΙ»…           

Ολη την εβδομάδα τα πειράγματα έδιναν και έπαιρναν στις προπονήσεις στο Ρέντη! 
Εκείνος, δεν χαμπάριαζε. Βλέπετε, θα επέστρεφε για πρώτη φορά αντίπαλος 
στο εδώ και 6 χρόνια «σπίτι» του. Με ό,τι επακολούθησε/γράφτηκε ολάκερο 
το καλοκαίρι για χάρη του. Σε μία χρονική περίοδο που ο κόσμος ασχολείται 
περισσότερο με την προσωπική του ζωή και λιγότερο με την αγωνιστική του 
παρουσία. Εν τέλει, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης που μίλησε τόσο με τον Μίτσελ, όσο 
και με τον προπονητή των Νο1, τον Αγριογιάννη εκτενώς πριν το ματς ήταν ΒΡΑΧΟΣ 
στην «Τούμπα». Δεν ταρακουνήθηκε καθόλου…

  «ΒΡΑΧΟΣ»!           

Στο Περιστέρι και δη στον Ατρόμητο μπορεί να μιλούσαν για χάρη του, αλλά 
ουδέποτε πήρε το ανάλογο support. Μέχρι που έγινε trade με τον Ναμπί που 
πέρασε και δεν ακούμπησε. Μήτε στον ΟΦΗ το πρώτο εξάμηνο. Αφήστε που 
το καλοκαίρι οι Σαμαράδες, μετά την πώληση του Επασί, εμφάνισαν έναν 
υπέρβαρο Ολλανδό Νο1 (σ.σ.: Στέφενς) με 120 χιλιάρικα συμβόλαιο. Τελικώς, 
οι καλοί δεν χάνονται. Ο Χρήστος Μανδάς αφότου «άρπαξε» τα γάντια βασικού 
δημιούργησε υπεραξία: 5 clean sheets στα έξι τελευταία ματς, παρακαλώ! Και 
εις ανώτερα…  

 ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΔΡΑΣ!            
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Την πρώτη του προπόνηση στην επιστροφή του στην Ελλάδα πραγ-
ματοποίησε ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος που γνώρισε τους νέ-
ους του συμπαίκτες στο Δασυγένειο, ενώ λίγο νωρίτερα ανακοι-
νώθηκε κι επίσημα από τον Αρη. Την ίδια ώρα, ο μεγάλος άτυχος 
της σεζόν για τους «κίτρινους», Μανού Γκαρθία χειρουργήθηκε 
επιτυχώς στο γόνατο και η πολύμηνη διαδικασία αποκατάστασης 
στον πρόσθιο χιαστό ξεκινάει. 

Από τον αθλητικό δικαστή κλήθηκαν Ατρόμητος και ΑΕΚ με αφορμή τα 
όσα οδήγησαν στη μη διεξαγωγή του αγώνα της Κυριακής στο Περιστέ-
ρι. Η διαδικασία θα γίνει αύριο στις 13:30, στο Πρωτοβάθμιο Μονομελές 
Πειθαρχικό όργανο. Την ίδια ώρα, η ένταση πριν τον πρώτο ημιτελικό με 
τον Ολυμπιακό ανεβαίνει, με τους «κιτρινόμαυρους» να απευθύνουν κά-
λεσμα στον κόσμο τους για άψογη συμπεριφορά εντός, αλλά και εκτός 
«OPAP Arena».

Με την ηρεμία να έχει επέλθει στο πράσινο στρατόπεδο μετά τη νίκη 
επί της Λαμίας, η προετοιμασία για το κρίσιμο παιχνίδι στο «Κ. Βικε-
λίδης» συνεχίζεται. Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον δεν πρόκειται να βρί-
σκεται στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Ισλανδό να κάνει ακόμα 
μια φορά ατομικό. Παίκτης της Β’ ομάδας έγινε ο 19χρονος Αργεντι-
νός εξτρέμ και αδερφός του Ντανιέλ Μαντσίνι, Βαλεντίν.

To ημερολόγιο έδειχνε 8 Φεβρουαρίου του 1981. Μετά από 42 χρό-
νια, ο πόνος για τα θύματα της Θύρας 7 παραμένει, με σύσσωμο το 
σωματείο του Ολυμπιακού να τιμά τη μνήμη τους. Στα του ημιτελικού 
Κυπέλλου, φαίνεται ότι σημειώνεται ανατροπή δεδομένων με τον Γκά-
ρι Ροντρίγκες. Ο εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι θα βρίσκεται στην 
αποστολή του Μίτσελ, παρότι μετά τις προσθήκες των Κανός – Μπού-
τουτσι έμοιαζε εκτός πλάνων.

Οι... καρδιές των ιθυνόντων του ΠΑΟΚ ήρθαν στη θέση τους, όταν έμα-
θανα τα νέα για τη μαγνητική του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Ο νεα-
ρός αμυντικός θα συνεχίσει τις θεραπείες μέχρι να υποχωρήσουν οι 
ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Επειτα θα επιστρέψει στο κανονικό 
πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Με ατομικό συνέχισαν και οι Τάισον (αισθάνε-
ται ακόμα ενοχλήσεις), Ελ Καντουρί και Μουργκ.
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ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΛΙΝΤΣ 1 -1,0 1,83
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΑΣΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
Την ευκαιρία να μειώσει την διαφορά από την Aρσε-
ναλ έχει στην έδρα της η Γιουνάιτεντ. Σε καλό φεγγά-
ρι η ομάδα του Τεν Χάαγκ με τέσσερις σερί νίκες σε 
όλες τις διοργανώσεις. Σε δύσκολη θέση η Λιντς μετά 
και απο την ήττα από τη Φόρεστ.

ΙΝΔΙΑ 16:00
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛ-ΝΟΡΘ ΗΣΤ OVER 2,75 1,87
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Στη μακρινή Ινδία θα παίξουμε μπάλα για να ποντάρου-
με φυσικά στα γκολ. Αμφότερες έχουν μείνει εκτός 
στόχων και παίζουν μόνο για το γόητρο. Ανοιχτό ματς 
αναμένω με γκολ και πολλά κόρνερ.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:00
ΟΣΤΡΑΒΑ Β΄ -ΚΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ OVER 3,5 1,83
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ
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.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΑΛΛΙΑΣ 22:00
ΜΑΡΣΕΪΓ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 2,00
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΑΞΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
Μεγάλο ματς στο «Βελοντρόμ» ανάμεσα σε Μαρσέιγ και 
Παρί για τον θεσμό του Κυπέλλου. Γνωστή η κόντρα των 
δύο ομάδων με το γόητρο σε αυτά τα παιχνίδια να εί-
ναι μεγάλο. Σίγουρα το ματς θα πάει στη δύναμη όπως 
δείχνει και η προϊστορία.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΒΙΣΚΟΦ-ΧΟΝΤΟΝΙΝ OVER 3,25 1,80
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 τη 
χειμερινή διακοπή. Οι προπονητές θα έχουν την ευκαι-
ρία να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διαφορά σχή-
ματα.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 19:30
ΡΙΤΑΣ-ΒΟΝΝΗ OVER 159,5 1,83
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ OVER ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
Τα ρέστα της παίζει η Ρίτας και ξέρει καλά ότι μόνο με 
νίκη θα μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Απο 
την άλλη η Βόννη θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα για 
τα νοκ-άουτ.

Η ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ  
ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ  
ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 
ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ

1

2

3

4

5

6



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Οριστικά με τον Γιώργο Λαζάρου στην άκρη του πάγκου της θα 

πορευτεί η Αλσούπολη και τη επόμενη σεζόν. Τα άτομα που δι-

αχειρίζονται των τυχών της φιλόδοξης ομάδας των βορείων 

προαστίων απέδειξαν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στο πρό-

σωπο του επιτυχημένου προπονητή, με τον οποίο και επέκτει-

ναν την συνεργασία τους. Mε αυτό τον τρόπο εκτίμησαν ιδιαίτε-

ρα την συστηματική και απόλυτα μεθοδική δουλειά του Γιώργου 

Λαζάρου όλο αυτό το διάστημα όπου ηγείται στον πάγκο των 

«πρασίνων». Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Στην αρχή της αγω-

νιστικής περιόδου ούτε ο πιο απαισιόδοξος φίλαθλος μας δεν 

θα περίμενε η ομάδα μας να είναι σε αυτή την βαθμολογική 

θέση. Το ποδόσφαιρο όμως είναι γεμάτο απρόοπτα και ανα-

τροπές για αυτό και είναι ο βασιλιάς των σπορ. Σε κάθε περί-

πτωση εμείς οφείλουμε να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να 

βγει η ομάδα από αυτή την δύσκολη θέση και να παραμείνει 

στην κατηγορία. Θέλοντας λοιπόν να προλάβουμε φήμες και 

κάποιους ψιθύρους που έχουν αρχίσει να ακούγονται, ενη-

μερώνουμε ότι ήρθαμε σε συμφωνία με τον Γιώργο Λάζαρου 

και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο που θα συνεχίσει να 

είναι προπονητής της ομάδας μας. Κλείνοντας θα θέλαμε να 

ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά τους συμπολίτες μας για 

την συγκλονιστική στήριξη και το ίδιο επιθυμούμε να συμβεί 

και στα 7 εναπομείναντα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Μετά 

τιμής, ΔΣ ΠΑΟ Αλσούπολης».

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ

Την εξαιρετική του πορεία στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό δεύτε-

ρο όμιλο της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑΑ επιβεβαίωσε ο Άγιαξ Ταύρου 

με την σπουδαία του εκτός έδρας νίκη επί της Aμιλλας Περι-

στερίου με 2-0. Σε μία αναμέτρηση όπου το «πρέπει» ήταν με-

γάλο, οι «ερυθρόλευκοι» απέδωσαν πολύ καλό ποδόσφαιρο 

και απέδειξαν περίτρανα ότι η μέχρι τώρα πορεία τους μόνο 

ως τυχαίο γεγονός δεν θα μπορέσει να εκληφθεί. Γεγονός που 

επέτρεψε στο συγκρότημα των κεντρικών προαστίων να διατη-

ρηθεί κοντά στην κορυφή και να ατενίζει το μέλλον με ακόμη 

μεγαλύτερο δείκτη αυτοπεποίθησης. Άκρως ενδεικτικές είναι 

οι δηλώσεις του τεχνικού ηγέτη Γιάννη Γαζή: «Πετύχαμε μία 

πολύ σημαντική νίκη, δείξαμε χαρακτήρα. Από την συγκεκριμέ-

νη αναμέτρηση δεν είχαμε να κερδίσουμε κάτι, παρά μόνο να 

χάσουμε, ωστόσο φανήκαμε πολύ συγκεντρωμένοι και ιδιαί-

τερα προσηλωμένοι στο αγωνιστικό μας πλάνο φτάνοντας στο 

«τρίποντο», που είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Οι παίκτες μου 

είναι άξιο συγχαρητηρίων για τα όσα έχουν πετύχει. Συνεχί-

ζουμε στο ίδιο πνεύμα και φιλοσοφία με σκοπό να φτάσουμε 

όσο ψηλότερα μπορούμε».

ΑΝΑΝΈΩΣΈ ΜΈ ΤΟΝ  
ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ 
ΣΈ ΟΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΈΩΣΑΝ ΤΗ 
ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Βλάχος:  
«Πετύχαμε μία 
πολύ σημαντική 
νίκη»  

Ακόμη ένα «άλμα» προς 

την άμεση επάνοδό του 

στη Α’ Κατηγορία πραγ-

ματοποίησε ο Απόλ-

λων Χαλανδρίου, αφού 

ήταν ο μεγάλος θριαμ-

βευτής του γειτονικού 

ντέρμπι με τον ΠΟΨ, τον 

οποίο υπέταξε με 1-0 . 

Γεγονός το οποίο επέ-

τρεψε στους «κυανό-

λευκους» να διατηρη-

θούν ακλόνητοι στην 

δεύτερη προνομιούχο 

θέση του τετάρτου ομί-

λου της Β’ ΈΠΣΑ με 36 

βαθμούς και πλέον ατε-

νίζουν την καθοριστι-

κή συνέχεια με ακλό-

νητη εμπιστοσύνη στις 

δυνάμεις τους Με τον 

αρχιτέκτονα των επι-

τυχιών Χρήστο Βλάχο 

να απονείμει τα εύση-

μα στους ποδοσφαιρι-

στές του μέσω δηλώ-

σεών του στο «Αθλητικό 

Πνεύμα» «Πετύχαμε μία 

πολύ σημαντική νίκη. Σ’ 

ένα παιχνίδι όπου συ-

γκέντρωνε όλα τα στοι-

χείο ενός ντέρμπι, η 

ομάδα μας ήταν εξαι-

ρετική, απόλυτα συγκε-

ντρωμένη. Αξίζουν πολ-

λά συγχαρητήρια στους 

παίκτες μου για το επί-

τευγμά τους, αλλά και 

την συνολική προσπά-

θεια που έχουν καταβά-

λει εφέτος. Συνεχίζου-

με απτόητοι την πορεία 

μας βλέποντας το κάθε 

παιχνίδι ξεχωριστά. 

Αυτό που προέχει, είναι 

να παραμείνουμε από-

λυτα συγκεντρωμένοι».

Την αξιομνημόνευτη κούρσα της στον 
δεύτερο συναρπαστικό όμιλο της Β’ 
Κατηγορίας ΈΠΣΑ συνέχισε ακάθε-
κτη η Λυκόβρυση, χάρη στη σπουδαία 
της νίκη με 2-0 επί της Κορωνίδας. 
Σε ένα παιχνίδι πολύ απαιτητικό, το 
νεανικό συγκρότημα των βορείων 
προαστίων απέδωσε όμορφο πο-
δόσφαιρο, αναδεικνύοντας ψήγμα-
τα του ταλέντου των περισσότερων 
παικτών που συνθέτουν το υπάρ-
χον ρόστερ και έφτασε δικαιότατα 
στην κατάκτηση η των τριών βαθμών 
που του επέτρεψε να «πατάει» ακό-
μη καλύτερη στα πόδια του, ενόψει 
της καθοριστικής συνέχειας που το 
περιμένει. Χαρακτηριστικές είναι οι 
δηλώσεις του τεχνικού Κώστα Ιω-
άννου: «Πετύχαμε μία πολύ σημαντι-
κή νίκη. Αξίζουν συγχαρητήρια στους 
ποδοσφαιριστές μου για την συνολι-
κή τους εικόνα, την διάθεση, αλλά και 
την προσήλωσή τους στο αγωνιστικό 
πλάνο., Φανήκαμε πολύ συγκεντρω-
μένοι, μπήκαμε πολύ δυνατά, δημι-
ουργήσαμε ευκαιρίες σ’ εάν κλειστό 
ματς. Έυτυχήσαμε να προηγηθούμε σ’ 
ένα πολύ κομβικό σημείο του αγώνα 
και στο δεύτερο μέρος μέρος βρήκα-
με περισσότερους κενούς χώρους, 
στοιχείο το οποίο μας έδωσε την δυ-
νατότητα να δημιουργήσουμε περισ-
σότερες φάσεις και αν γίνουμε ακό-
μη πιο απειλητικοί, σφραγίζοντας την 
νίκη μας. Πλέον, ανασαίνουμε πολύ 
πιο άνετα, γεγονός που μας παρέχει 
την δυνατότητα στα επόμενα παιχνίδια 
να δώσουμε ευκαιρίες σε αρκετούς 
ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που 
προέρχονται από τις υποδομές μας».

Ιωάννου: 
«Αξίζουν 
συγχαρητήρια 
στους 
ποδοσφαιριστές 
μου»

Έπιστροφή Πουρσανίδη
Στην ερώτηση γιατί επέστρεψε ο Γιάννης Πουρσα-
νίδης στην Έλλάδα Ποντίων, ο μόνος που μπορεί 
να απαντήσει είναι ο ίδιος ο παίκτης. Μια απάντη-
ση, που όμως η περιγραφή, γίνεται από το μέρος 
της καρδιάς του, αφού το νέο απόκτημα (εννοεί-
ται στα χαρτιά), μόνον νέο δεν είναι. Ο Γιάννης 
Πουρσανίδης, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του κα-
ριέρα από τους Πόντιους του Πειραιά και αφού 
εμπλούτισε το βιογραφικό του, φορώντας τη φα-
νέλα επαγγελματικών ομάδων της χώρας, με τε-
λευταία αυτή του Μοσχάτου, που αγωνίζεται στη 
Γ’ εθνική, πήρε τη μεγάλη απόφαση να επιστρέ-
ψει στα πάτρια εδάφη, ώστε να βοηθήσει την ομά-
δα του, στη δύσκολη προσπάθεια που κάνει φέ-
τος στο πρωτάθλημα του Πειραιά. Αναμφίβολα με 
την προσθήκη αυτή η ομάδα της ΈλλάδαςΠοντίων, 
ενισχύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και ειδικότε-
ρα ο χώρος του κέντρου, αποκτά έναν παίκτη, που 
μπορεί να κάνει καλή διαχείριση του παιχνιδιού! 
Βέβαια εκείνο που μένει είναι να μπει αμέσως 
στο κλίμα της ομάδος και φυσικά να φανεί χρή-
σιμος! Ο χρόνος δεν περισσεύει για κανέναν και 
κυρίως δεν πρέπει να πάει χαμένος.


Th

is
 is

 ATh
e

n
s


7

ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

e-SportTime ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Ο Γιώργος Λαζάρου

ΈΠΣ ΠΈΙΡΑΙΑ – ΈΛΛΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ



Πριν από ακριβώς 42 χρόνια, 21 φίλαθλοι πήγαν να παρακολουθήσουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και δεν 
γύρισαν ποτέ σπίτι τους. Ο γιος, ο αδερφός ή ο πατέρας σε κάποια οικογένεια χάθηκε για πάντα εξαιτίας της 
μεγαλύτερης τραγωδίας στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. 
Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης των θυμάτων της Θύρας 7, τα οποία όχι μόνο δεν πρέπει να λησμονούνται, 
αλλά και να αποτελούν φάρος συμφιλίωσης ανάμεσα στις ομάδες που «τρώγωνται» σαν τον σκύλο με τη 
γάτα για αστείους λόγους. Αστείους, μάλιστα. Διότι μπροστά στην ανθρώπινη ζωή, δηλώσεις περί αναστροφής 
λεωφορείων, κούφιες αλληλοκατηγορίες και εμπρησμός στο κλίμα ενός ματς, φαντάζουν ως κακοστημένη 
κωμωδία. 
Ενα εικοσιτετράωρο πριν τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, τόσο ΑΕΚ, όσο και Ολυμπιακός θα πρέπει 
να παραμερίσουν την όποια ένταση και να επικεντρωθούν σ’αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν το 1926 και το 
1925 αντίστοιχα: Να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο και να τέρψουν τους οπαδούς τους. 
Προπαγανδιστικές πρακτικές τέτοιες μέρες, αλλά και γενικότερα δεν χωρούν στο αγνό παιχνίδι από το οποίο 
όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι γοητεύτηκαν σε μια αλάνα, σε μια πλατεία σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αγνότητας, 
αθωότητας και δικαιοσύνης. Σύμφωνοι, στην Ελλάδα βρισκόμαστε. 
Ποτέ δεν θα αποκτήσουμε την ποδοσφαιρική παιδεία του εξωτερικού. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξει σεβασμός 
προς τον άνθρωπο, μετριασμός της κακοήθειας και αμοιβαίες υποχωρήσεις. Διαφορετικά, ο,τιδήποτε άλλο 
συνιστά πράξη υποκρισίας στην μνήμη εκείνων των 21 ατόμων. 

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
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