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AGENT GREEK

ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΟ
ΚΥΠΕΛΛΟ
Μεγάλο ματς σήμερα Πέμπτη (9/2, 20:30, CS1) ΑΕΚ-Ολυμπιακός, πρώτη συνάντηση 
για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Μεγάλο ματς όμως και για τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς, 
που φέτος δικαίως έχει χάσει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια της Ένωσης 
από τον Αθανασιάδη. Μετράει 11 ματς ο Αυστριακός πορτιέρε, 6 στο πρωτάθλημα 
με 3 clean sheets και 5 στο Κύπελλο με μόλις ένα γκολ παθητικό. Είναι ο 
τερματοφύλακας που παίζει στο θεσμό. Δείχνει, αν και φυσικά όλοι οι παίκτες 
θέλουν να παίζουν, να έχει συμβιβαστεί προς το παρόν με την κατάσταση που 
έχει διαμορφωθεί φέτος. Δεν αφήνει και ο Αλμέιδα με το τιμ του πολλά πολλά 
για αμφισβητήσεις. Για τον Στάνκοβιτς μετράει πολύ το σημερινό παιχνίδι.
Μεγάλο ματς που έχει παίξει ήταν η ήττα 2-1 στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό, 
ήταν κάτω από τα δοκάρια και στην ήττα 0-1 από το Βόλο στη Ριζούπολη.
Θέλει να είναι σημείο αναφοράς για ένα μεγάλο ματς φέτος.

ΙΣΚΟ
Γράφτηκε στην Ισπανία πως ο Ίσκο προτάθηκε στον Ολυμπιακό. 
Καθόλου παράλογο. Άσχετα με τη φετινή μέτρια αγωνιστική 
εικόνα, ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που προσέλκυσε τον Χάμες 
και τον Μαρσέλο συν τον Βρσάλικο που πλέον τον έχουμε 
ξεχάσει.
Άλλο τι έχει προσφέρει ο καθένας και άλλο το μεταγραφικό 
στάτους του συλλόγου.
Ο Ολυμπιακός είναι σε τέτοιο επίπεδο για να του προτείνονται 
παίκτες σαν τον Ίσκο συν ότι έχει φυσικά ατζέντη τον Μέντες, 
με τον οποίο οι σχέσεις του κλαμπ είναι σε εξαιρετικό επίπεδο.
Για την κλάση του Ίσκο φυσικά και δεν τίθεται θέμα αναφοράς.
Παίκτης που έχει παίξει 353 ματς με 53 γκολ στη Ρεάλ Μαδρίτης 
και έχει κατακτήσει 5 Τσάμπιονς Λιγκ, 3 πρωταθλήματα, 1 
Κύπελλο, 4 Παγκόσμια Συλλόγων, 3 Σούπερ Καπ Ευρώπης.
Συλλογή που θα ζήλευε ο κάθε ποδοσφαιριστής.
Στα 30 του, έμεινε ελεύθερος μετά από 18 ματς και 1 γκολ 
από τη Σεβίλλη μετά από μόλις ένα 6μηνο.
Δεν του πήγε η Ανδαλουσία μετά τη Ρεάλ.
Προτείνεται παντού, από την Έβερτον έως και την Αραβία.
Το ζήτημα είναι όμως πάντα αν ένας παίκτης κολλάει σε μια 
ομάδα.
Αγωνιζόμενος πίσω από τον επιθετικό και μόνο (δύσκολα να 
αντέξει στα άκρα), ο Ίσκο θα ήταν ακόμα ένας πονοκέφαλος 
για τον Μίτσελ.
Που έχει να διαχειριστεί Χάμες, Μπιέλ, Φορτούνη στον ίδιο 
χώρο δράσης και έως τώρα φαίνεται να την πληρώνει ο 
Έλληνας άσος.
Συν το μεγάλο συμβόλαιο που αναμενόμενα θέλει.
Άρα, Ίσκο παικταράς αλλά για τώρα που;
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AGENT GREEK

ΔΕ ΘΑ
ΕΛΕΓΑΝ ΟΧΙ 
Θέμα σε μεταγραφικά σενάρια σε χώρες που έχουν ακόμα ανοικτές τις 
αγορές τους γίνεται ο Νίκολας Κουαλιάτα. Με τον ΠΑΟΚ πάντως ακόμα να 
βγάζει προς τα έξω πως δεν έχει επίσημες οχλήσεις για τον 24χρονο 
μεσοεπιθετικό από την Ουρουγουάη. Αρκετά άτυχος ο Κουαλιάτα αλλά και 
χωρίς να έχει αφήσει κανένα είδους αποτύπωμα έως τώρα αγωνιστικά 
στην ομάδα του Λουτσέσκου.
Έως τώρα όλα κι όλα 5 ματς, μέχρι και στη Super League 2 με τον ΠΑΟΚ 
Β’ έχει παίξει. Και όλα αυτά για έναν παίκτη που δεν είναι και μικρός σε 
ηλικία (εντάξει δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια αλλά δεν είναι και ταλέντο 
στα 24) και φυσικά για τον οποίο δόθηκαν και κοντά στα 2 εκατομμύρια 
ευρώ για να αποκτηθεί. Ο ορισμός έως τώρα της μεταγραφικής αποτυχίας.
Πάντως, στον ΠΑΟΚ μπορεί να λένε ότι δεν έχουν γίνει δέκτες επίσημης 
όχλησης για τον Κουαλιάτα, αλλά θα το ήθελαν πολύ.

ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ
Έκανε μεγάλη εντύπωση σε κάποιους που ο Παναθηναϊκός έστω και 
στο τέλος των μεταγραφών δεν κινήθηκε για ακόμα έναν εξτρέμ.
Με Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μαντσίνι, Κλάινχαϊσλερ θα πορευθεί έως το 
τέλος της σεζόν, σίγουρα καλύτερος απολογισμός από ότι ήταν χωρίς 
τον Αργεντίνο από τον Άρη και τον Ούγγρο από την Όσιγιεκ.
Απλά με τον Παλάσιος να παίζει σχεδόν σε όλα τα ματς (πριν τον αγώνα 
με τη Λαμία) από την αρχή και τον Βέρμπιτς σε κακή κατάσταση, υπήρχε 
η αίσθηση πως ο Παναθηναϊκός θα την έκανε και αυτήν την κίνηση.
Κάποιοι το ανέλυσαν ως προς το ότι οι «πράσινοι» έχουν και τον Αϊτόρ 
που θα γυρίσει την επόμενη σεζόν, επομένως ακόμα και αν δε φύγει 
κανείς, υπάρχει μια 5άδα καλών παικτών σε αυταίς τις δύο θέσεις.
Αυτό που λέγεται εντόνως είναι πως ο Γιοβάνοβιτς ήταν άκρως 
ικανοποιημένος από τις δύο κινήσεις.
Μπορεί να έγινε κάποιο τσεκ σε 1-2 ποδοσφαιριστές αλλά ο κόουτς 
ήθελε η ομάδα να μείνει ως έχει.
Και με τον Αϊτόρ να είναι σε φάση αποθεραπείας και ανανέωσης 
συμβολαίου, ο Γιοβάνοβιτς θεωρεί πως είναι καλυμμένος.
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ΠΑΡΕΛΑΣΗ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΙΕΛΥΣΕ 93-60 ΤΗΝ ΑΛΜΠΑ ΣΤΟ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΕΣΙΤΑΛ ΜΠΑΣΚΕΤ

Πάρτι έκανε ο Ολυμπιακός στο Βερολίνο (93-60) καθώς η 
Άλμπα δεν ήταν ικανή να κάνει τους πρωταθλητές Ελλάδας να 
ανησυχήσουν στο ελάχιστο.
Και πώς να ανησυχήσει ο Ολυμπιακός από τη στιγμή κατά 
την οποία οι παίκτες του πήραν πολύ σοβαρά τον αγώνα, 
δε σκέφτηκαν στιγμή ότι απέναντί τους ήταν η ουραγός της 
βαθμολογίας κι έβγαλαν ένα πολύ καλό πρόσωπο στην 
Mercedes Benz Arena. Στην ουσία ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν 
πρωτοπόρος της βαθμολογίας, σα μεγάλη ομάδα που σέβεται 
τον εαυτό της και δεν επιτρέπει αμφισβήτηση.
Πραγματικά, οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν ρεσιτάλ σε άμυνα 
κι επίθεση παρότι για ακόμα έναν αγώνα έπαιξαν χωρίς τους 
Κώστα Σλούκα και Άλεκ Πίτερς. Ακόμα ένα double-double 
σε πόντους και ριμπάουντ από τον Σάσα Βεζένκοφ (28-13 
αντίστοιχα) όπως και από τον Τόμας Γουόκαπ (15 πόντοι και 
10 ασίστ) οι οποίοι ήταν οι κορυφαίοι παίκτες της ελληνικής 
ομάδας. Καθοριστική η παρουσία του Φαλ στο καταιγιστικό τρίτο 
δεκάλεπτο.
Ήταν η έκτη συνεχόμενη νίκη για τον Ολυμπιακό που έφτασε 
στο 17-7 κι έκανε ακόμα ένα βήμα όχι μόνο προς τα πλέι οφ 
αλλά και προς την τετράδα και την πρώτη θέση!
Στο τέλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας χρησιμοποίησε τους νεαρούς 
Βενιαμίν Αμπόσι και Παναγιώτη Τσάμη ο οποίος μάλιστα 
σκόραρε
Τα δεκάλεπτα: 13-28, 35-45, 45-73, 60-93
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Γκονζάλες): Προσίντα, Σμιθ 6, Ντελόου 2, 
Βέτζελ 6, Σνάιντερ 4, Ολίντε 16, Κουμάτζε 2, Τίμαν 5, Σίκμα 9, 
Λάμερς 6, Μπλατ 4, Ζούσμαν
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 15, Κάνααν 6, Λούντζης 
2, Λαρεντζάκης 4, Φαλ 9, Βεζένκοφ 28, Παπανικολάου 11, 
Τσάμης 2, Μπόλομποϊ 7, Μπλακ 4, ΜακΚίσικ 5, Αμπόσι
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ΝΙΚΗ ΝΟΥΜΕΡΟ 17 ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΩΤΙΑ
Μετά τη νίκη του στο Βερολίνο ο Ολυμπιακός έφτασε στο 17-7 κι εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της 
βαθμολογίας της Euroleague. Ακολουθούν άλλες δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις στην Βαλένθια (24/2) και 
στο Μιλάνο (3/3) που θα ακολουθήσουν το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας (16-19/2). Το πρόγραμμα: Απόψε, 
Μακάμπι Τελ Αβίβ- Ερυθρός Αστέρας (21:05), Βίρτους Μπολόνια- Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου- Παρτιζάν 
(21:30). Αύριο, Ζαλγκίρις Κάουνας- Μπασκόνια και Μονακό- Βιλερμπάν (20:00), Παναθηναϊκός- Βαλένθια 
(21:00). Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 17-7, Ρεάλ Μαδρίτης 16-7, Μπαρτσελόνα 15-8, Φενέρμπαχτσε και Μονακό 
14-9, Μπασκόνια 13-10, Παρτιζάν, Μακάμπι, Βαλένθια και Ζαλγκίρις 12-11, Εφές και Βίρτους Μπολόνια 11-12, 
Ερυθρός Αστέρας 10-13, Μπάγερν Μονάχου 9-14, Παναθηναϊκός, Αρμάνι Μιλάνο, Βιλερμπάν 8-15, Άλμπα 6-18.
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Ανεβαίνει σταδιακά ο Πάλμα και είναι πολύ πιθανό να προλάβει 
το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Τις επόμενες μέρες θα ξεκα-
θαρίσει πλήρως η κατάστασή του. Στις προπονήσεις μπήκε και ο 
Χριστοδουλόπουλος. Δεν αποκλείεται να κάνει και αυτός το ντε-
μπούτο του στο ματς που έρχεται. Τέλος, άλλαξε ημέρα διεξα-
γωγής το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ. Αντί 
για Σάββατο (18/2) θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα (20/2).

Δύο αγώνες έχει σήμερα η ΑΕΚ. Ο ένας είναι δικαστικός, αφού θα εκ-
δικαστεί η υπόθεση του ματς της με τον Ατρόμητο. Ο δεύτερος είναι απέ-
ναντι στον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου (20:30, CS1). Ο Μα-
τίας Αλμέιδα άφησε εκτός τους Μουκουντί, Ρότα και Γιόνσον, ενώ δεν 
υπολογίζει και στους τραυματίες Φεράντες και Μοχαμάντι.

Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω ο Παναθηναϊκός! Κάνει τον δικό του 
αγώνα φέτος για να πάρει πρωτάθλημα και έτσι είναι διατεθειμένος 
να ασκήσει και εκείνος πίεση ώστε να διεξαχθεί τελικά το Ατρόμη-
τος - ΑΕΚ. Έχοντας, λοιπόν, έννομο συμφέρον θα κάνει και εκείνος 
πρόθεση παρέμβαση στη σημερινή εκδίκαση. Πάγια θέση του είναι ότι 
τα παιχνίδια πρέπει να κρίνονται στους αγωνιστικούς χώρους.

Πρόσθετη παρέμβαση κατά της ΑΕΚ θα κάνει στη σημερινή εκδίκαση 
για την τύχη του αγώνα του Ατρομήτου με την Ένωση ο Ολυμπιακός. 
Και στο έκτακτο χθεσινό Δ.Σ. της Λίγκας ξεκαθάρισε πως το παιχνίδι 
θα πρέπει να οριστεί σε νέα ημερομηνία δια στόματος Βαγγέλη Μα-
ρινάκη. Τέλος, σήμερα αντιμετωπίζει τους «κιτρινόμαυρους» (20:30, 
CS1) για τα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Με αρκετές απουσίες πήγε ο ΠΑΟΚ στη Λαμία για να αντιμετωπίσει 
σήμερα την ομώνυμη ομάδα (18:30, CS2) για τα ημιτελικά του Κυπέλ-
λου. Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα από αυτό το 
παιχνίδι και να βρεθούν έτσι σε έναν ακόμη τελικό. Κουλιεράκης και 
Τάισον έμειναν εκτός, ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει και αρκετούς 
ακόμη τραυματίες. Ο λόγος για τους Ελ Καντουρί, Μουργκ, Κούρτιτς, 
Λύρατζη και Βιεϊρίνια.
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ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:30
ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ 2 1,70
Καλύτερος ο δικέφαλος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό 
αλλά έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Πασχαλάκη.
Σε καλό φεγγάρι η ομάδα του Λουτσέσκου θα επιδιώξει 
να καθαρίσει την πρόκριση από σήμερα.
Μεγάλο ματς για την Λαμία αλλά είναι σίγουρο ότι πρώ-
τος στόχος είναι η παραμονή στη Σούπερ Λιγκ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ Ο ΠΑΟΚ

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 1 -1,0 1,80
Έμπλεξε ο Απόλλων μετά και την ήττα στο ντέρμπι του ΓΣΠ 
από το ΑΠΟΕΛ. Πλέον η ομάδα της Λεμεσού κινδυνεύει να 
μείνει εκτός πλέι οφ και έχει μπροστά της μόνο τελικούς.
Η Καρμιώτισσα διατηρεί απόσταση ασφαλείας από την επι-
κίνδυνη ζώνη και δύσκολα θα κινδυνέψει με υποβιβασμό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:00
ΧΑΜΑΡΜΠΙ-ΝΤΑΛΑΣ OVER 2,75 1,85
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά 
στο στοιχηματικό μενού. Για την πρώτη σέντρα ετοιμάζο-
νται οι δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμά-
σουν πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα:
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1 DNB 2,00
Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο η φοβερή και τρομερή φέ-
τος Νέα Σαλαμίνα. Με σερί έξι νικών έχει μπει πιο γερά 
από ποτέ στις θέσεις των πλέι οφ. Έπαιξε έξυπνα στη κό-
ντρα και έφυγε με τεράστιο διπλό από τη Πάφο. Σήμερα 
υποδέχεται την Ανόρθωση σε ένα ματς με μεγάλη βαθ-
μολογική σημασία. Ιδανικός αντίπαλος φαντάζει η ομάδα 
της Αμμοχώστου ούσα αδιάφορη και με το μυαλό ξεκά-
θαρα στο κύπελλο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΕΔΡΑ

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:30
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1 +6,5 1,72
Στο ματς του πρώτου γύρου η Βίρτους με πρωταγωνιστή 
τον Τεόντοσιτς πέρασε με εμφατικό τρόπο από την Βαρ-
κελώνη. Οι Ιταλοί έχουν μπει πλέον γερά στη μάχη για τα 
πλέι οφ και στο σημερινό παιχνίδι το γήπεδο αναμένεται 
κατάμεστο. Σταθερά στα ψηλά στρώματα η Μπαρτσελόνα 
αλλά δεν φοβίζει με την απόδοση της.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΑΟΥΝΤΑ-ΜΠΟΡΑΤΣ ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ OVER 3,25 1,83
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας να 
είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα μετά τη χειμε-
ρινή διακοπή. Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία σήμε-
ρα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διαφορά σχήματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ 
ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 
ΚΑΘΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑ 
ΓΕΜΑΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Μπορεί ο Ολυμπιακός Λιοσίων να απόλαυσε το ρεπό του στον πρώτο 

ανταγωνιστικό όμιλο, ωστόσο άπαντες στην ομάδα των δυτικών προ-

αστίων παρέμειναν … επί ποδός όσον αφορά την άρτια προετοιμασία 

της ομάδα ενόψει της απαιτητικής συνέχεια που τη περιμένει στον 

φετινό «μαραθώνιο». Οι «ερυθρόλευκοι» αξιοποίησαν το ρεπό μ’ 

ένα δυνατό φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στην Θύελλα Αγί-

ου Δημητρίου, ματς, όπου ο τεχνικός Νίκος Παπαρούνης είχε τη δυ-

νατότητα να προβεί σε πολλές δοκιμές σχημάτων, ρόλων αλλά πα-

ράλληλα και να «τσεκάρει» τον βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας των 

παικτών του. Με τον έμπειρο κόουτς να στέκεται στην απαιτητική συ-

νέχεια μιλώντας στη στήλη είπε τα εξής:  «Το ρεπό είχε ευεργετικό 

χαρακτήρα για την ομάδα μας, αφού μας έδωσε τη ευκαιρία να μαζευ-

τούμε περισσότερο και κάποιοι ποδοσφαιριστές μας να ξεπεράσουν 

ορισμένα θέματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν. Αξιοποιήσαμε το 

ρεπό το Σάββατο μ’ ένα φιλικό τεστ κόντρα στην Θύελλα Αγίου Δημη-

τρίου, όπου είχα τη δυνατότητα να διαγνώσω σε ποιο σημείο βρισκό-

μαστε αγωνιστικά. Πλέον η προσοχή μας είναι αποκλειστικά στραμμέ-

νη στο επερχόμενο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι που μας περιμένει 

κόντρα στην Δάφνη Παλαιού Φαλήρου. Μία ομάδα πολύ δυνατή που 

αποδίδει όμορφο ποδόσφαιρο. Το γεγονός ότι ο προσεχής μας αντί-

παλος προέρχεται από ήτα στην έδρα του Γ.Σ. Καισαριανής καθιστά 

ακόμη πιο δύσκολη την αποστολή μας. Θα προετοιμαστούμε κατάλλη-

λα, ώστε να φανούμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε 

και να διεκδικήσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό που πρωτίστως 

επιδιώκουμε, είναι να ορίζουμε μόνο μας την τύχη μας με τα αποτε-

λέσματα και τις εμφανίσεις μας και να μην φτάσουμε στο σημείο να 

εξαρτιόμαστε από αποτελέσματα των ανταγωνιστών μας».

ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

 Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στον Ορφέα Αιγάλεω με φόντο την 

όσο το δυνατόν ποιοτικότερη ενίσχυση του υπάρχοντος ρόστερ. Οι ιθύ-

νοντες του δημοφιλούς σωματείου των δυτικών προαστίων δεν στα-

ματούν τις ενέργειες που άπτονται της συγκρότησης ενός ισχυρού και 

συμπαγούς σύνολο, ικανού να διεκδικήσει με αξιώσεις μία όσο το 

δυνατόν πιο αξιόλογη πορεία στα δύσβατα μονοπάτια της Β’ Κατηγο-

ρίας ΕΠΣΑ Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο Ορφέας Αιγάλεω προχώρη-

σε στην απόκτηση πέντε ταλαντούχων και πολύ αξιόλογων παικτών. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Διοίκηση του Ορφέα Αιγάλεω βρίσκε-

ται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση 5 νέων παι-

κτών!!! 1. Σακάκος Λευτέρης πρώην ομάδα Βέροια Κ-19, Ηφαιστος 

Περιστερίου, 19 ετών αμυντικός 2. Γεωργόπουλος Ανδρέας πρώην 

ομάδα Ολυμπιακός Λιοσίων, 23 ετών επιθετικός 3. Μαγαλιός Άγγε-

λος πρώην ομάδα Αναγέννηση Καρδίτσας, Πετράλωνα, 22 ετών μέ-

σος 4. Κετσίλης Αλέξανδρος, πρώην ομάδα Διαγόρας Αιγάλεω, επέ-

στρεψε στον ΟΡΦΕΑ μετά από τέσσερα χρόνια, 23 ετών αμυντικός 5. 

Ανεζίνης Αλέξανδρος πρώην ομάδα Άγιαξ Ταύρου, 17 ετών τερμα-

τοφύλακας Καλωσορίσατε στην οικογένεια του Οργέα Αιγάλεω»

ΠΑΠΑΡΟΎΝΗΣ: «ΤΟ ΡΕΠΟ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕ 
ΝΑ ΜΑΖΕΎΤΟΎΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ» 
ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΕΙ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΎ 
ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΎ ΛΙΟΣΙΩΝ ΛΕΕΙ 
ΜΟΝΟΝ ΑΛΗΘΕΙΕΣ 

Γιαννόπουλος:  
«Οι παίκτες μας 
ανταποκρίθηκαν 
πλήρως στις 
απαιτήσεις του 
αγώνα» 

Στον δρόμο των επιτυχι-
ών επανήλθε δριμύτερη η 
Αγία Ελεούσα, επικρατώντας 
εκτός έδρας του Αγίου Θωμά 
με 2-0. Ένα αποτέλεσμα, το 
οποίο διατήρησε τους «κυα-
νόλευκους» ζωντανούς στο 
κυνήγι της ανόδου στον ιδι-
αίτερα συναρπαστικό δεύ-
τερο όμιλο της Α’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ. Σε μία αναμέτρηση 
που είχε αποκτήσει χαρα-
κτήρα τελικού για την φι-
λόδοξη ομάδα των δυτικών 
προαστίων οι παίκτες του Νί-
κου Κουνάδη ανταποκρίθη-
καν πλήρως στις απαιτήσεις 
του κι έτσι ήρθε το πολυπό-
θητο τρίποντο. Με τον άν-
θρωπο που αποτελεί την ζω-
ντανή ιστορία του σωματείου 
Τάκη Γιαννόπουλο να αναλύ-
ει τις σκέψεις του στηνστή-
λη: «Πήραμε μία πολύ ση-
μαντική νίκη απέναντι σε μία 
εξαιρετική ομάδα όπως εί-
ναι ο Άγιος Θωμάς. Είχαμε 
σταθεί στην σημασία του συ-
γκεκριμένου παιχνιδιού, διό-
τι ο αντίπαλός μας βρισκόταν 
και αυτός πολύ κοντά στο κυ-
νήγι της ανόδου, συνεπώς η 
επιτυχία αποκτά διπλή αξία. 
Ήμασταν ανώτεροι στην με-
γαλύτερη διάρκεια του αγώ-
να και η νίκη μας κρίνεται δί-
καιη. Εάν εξαιρέσουμε το 
πρώτο 20λεπτο, όπου ήταν 
αναγνωριστικό, στην συνέ-
χεια αναλάβαμε την πλήρη 
πρωτοβουλία των κινήσεων, 
δημιουργήσαμε φάσεις προ-
βληματίσαμε τον αντίπαλο 
και ευτυχίσαμε να πετύχουμε 
δύο γκολ στο δεύτερο μέρος, 
ενώ χάσαμε και πληθώρα 
ευκαιριών. Στοιχείο το οποίο 
λίγο έλειψε να το πληρώ-
σομε σε μία – δύο σημαντι-
κές φάσεις του Αγίου Θωμά. 
Οι παίκτες μας ανταποκρίθη-
καν πλήρως στις απαιτήσεις 
της αναμέτρησης δείχνοντας 
τις πραγματικές τους δυνατό-
τητες. Συνεχίζουμε στον ίδιο 
ρυθμό. Η προσοχή μας επι-
κεντρώνεται στο επόμενο 
καθοριστικό παιχνίδι που δί-
νουμε στην έδρα μας κόντρα 
στον Άτταλο. Θα προετοιμα-
στούμε κατάλληλα, ώστε να 
διεκδικήσουμε με όλες μα 
στις δυνάμεις την νίκη, που 
θα μας κρατήσει στο κυνήγι 
της πρώτης θέσης.»

Την γλυκιά μοναξιά της κορυφής στον 
πρώτο απαιτητικό όμιλο της Β’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ απολαμβάνει η Αθηναϊ-
δα χάρη στην τεράστια σε αξία εκτός 
έδρας νίκη της επί του Α.Ο. Ιλίου με 
1-0. Σε ένα παιχνίδι το οποίο εκ προ-
οιμίου συγκέντρωνε όλα τα στοιχεία 
του ντέρμπι, η «Κυρία» φάνηκε από-
λυτα προσηλωμένη και συγκεντρω-
μένη, αναδεικνύοντας ένα δείγμα των 
τεράστιων φετινών της δυνατοτήτων 
κι έφτασε σε ένα τρίποντο το οποίο 
της επιτρέπει να ατενίζει με ακόμη με-
γαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Με 
τον τεχνικό ηγέτη Μάκη Ραφαηλίδη 
να απονείμει τα εύσημα στους ποδο-
σφαιριστές του για την συνολική τους 
εικόνα και φυσικό το τρίποντο μέσω 
δηλώσεών του:  «Πετύχαμε μία πολύ 
σημαντική νίκη απέναντι σε μία πολύ 
αξιόλογη ομάδα και σε μία δυνατή 
έδρα. Πήγαμε καλά διαβασμένοι, οι 
παίκτες μου εκπόνησαν άριστα το αγω-
νιστικό πλάνο που είχαμε εκπονήσει 
και είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Ήμα-
σταν άριστα προσηλωμένοι και ουσια-
στικά δεν απειληθήκαμε. Δημιουργή-
σαμε φάσεις, μπήκαμε πολύ δυνατά 
και χάσαμε δύο σπουδαίες ευκαιρίες 
με τον Ντιντιφά στο 8’ και στο 32’. Στο 
δεύτερο μέρος συνεχίσαμε να έχουμε 
την πρωτοβουλία αναζητώντας το γκολ, 
που θα μας έδινε το προβάδισμα στο 
σκορ και τελικά φτάσαμε στην σπου-
δαία νίκη σκοράροντας για τρίτο συ-
νεχόμενο παιχνίδι από στημένη φάση 
και συγκεκριμένα από εκτέλεση του 
Φραντζέσκου και κεφαλιά του Πανά-
κη. Συνεχίζουμε με χαμηλούς τόνους, 
προχωράμε. Θα ήθελα να εκφράσω 
τα συγχαρητήριά μου στην διαιτησία 
του Περράκη και του διαιτητικού τρί-
του που ήταν άψογοι»

Ραφαηλίδης: 
«Πήγαμε καλά 
διαβασμένοι»

Κουφογιαννάκης: «Κρατάμε 
την αντίδραση που βγάλαμε στο 
δεύτερο ημίχρονο» 
Πάλεψε σαν ίση προς ίσο η «λαβωμένη» Κοψαχείλα απέναντι στην 
ισχυρή Δόξα Βύρωνα, χωρίς ωστόσο να αποφύγει την εντός έδρας 
ήττα με 1-2. Σε μία αναμέτρηση πολύ υψηλών απαιτήσεων, οι «κιτρινό-
μαυροι» παρά τα δύο πολύ σημαντικές απουσίες της τελευταίας στιγ-
μής που προέκυψαν με τους Σεντεβιράτζε και Φωτόπουλο, λόγω ίωσης 
υπήρξαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί κυρίως στο δεύτερο μέρος, διάστη-
μα όπου πέτυχαν το γκολ με το οποίο ξαναμπήκαν στο παιχνίδι και φα-
νέρωσαν ένα μέρος των πραγματικών τους δυνατοτήτων, Ενδεικτικές 
είναι οι δηλώσεις του τεχνικού Αντώνη Κουφογιαννάκη: «Φανήκαμε 
αρκετά ανταγωνιστικοί απέναντι στην Δόξα Βύρωνα. Σε μία αναμέτρηση 
που εκ προοιμίου συγκέντρωνε μεγάλο βαθμό δυσκολίας για εμάς ήρ-
θαν και ήρθαν να προστεθούν δύο πολύ σημαντικά προβλήματα με ιώ-
σεις της τελευταίας στιγμής με τους Σεντεβιράτζε και Φωτόπουλο ήταν 
λογικό να επηρεαστούμε. Μπήκαμε πολύ μουδιασμένα, οι αντίπαλοί μας 
πήραν το κέντρο και ιδιαίτερα στα 25 πρώτα λεπτά αντιμετωπίσαμε τρο-
μερά προβλήματα, διάστημα όπου βρεθήκαμε να χάνουμε 0-2. Στο δεύ-
τερο ημίχρονο ανεβάσαμε κατακόρυφα την απόδοσή μας, βρήκαμε τα 
πατήματά μας, πιέσαμε πολύ την Δόξα Βύρωνα, μειώσαμε το σκορ, ενώ 
δημιουργήσαμε και χάσαμε ορισμένες σημαντικές ευκαιρίες να ισοφα-
ρίσουμε το ματς. Κρατάμε την αντίδραση που βγάλαμε στο δεύτερο μέ-
ρος. Πλέον η προσοχή μας στρέφεται αποκλειστικά στην επερχόμενη 
κρίσιμη αναμέτρηση με την Α.Ε. Μεταμόρφωσης. Θα προετοιμαστούμε 
κατάλληλα, ώστε να φανούμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί γίνε-
ται. Έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού, όπως και όλα τα εναπομείνα-
ντα παιχνίδια μέχρι την λήξη του πρωταθλήματος. Οφείλουμε να παλέ-
ψουμε, ώστε να υλοποιήσουμε τον στόχο της παραμονής».
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ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΎΣΑ 

ΑΘΗΝΑΪΔΑ 
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Ο Νίκος Παπαρούνης

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ



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

Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ 
ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται πλέον στο θρόνο του 
NBA ως ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, 
αφήνοντας πίσω του τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ 
Τζαμπάρ ο οποίος ήταν παρών στο γήπεδο για να 
του παραδώσει τα «σκήπτρα» την ημέρα που έγινε 
το ρεκόρ. Μπορεί οι Λέικερς να μην το χάρηκαν 
αφού έχασαν από τους Θάντερ αλλά μπροστά σε 
αυτή την ιστορική στιγμή, όλα πέρασαν σε δεύτερη 
μοίρα. Και φυσιολογικά μάλιστα.
Χρειάστηκαν 39 χρόνια περίπου για να 
προσπεράσει ένας παίκτης του ΝΒΑ τον Καρίμ 
Αμπντούλ Τζαμπάρ στην πρώτη θέση του σκόρερ 
όλων των εποχών. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που 
πίστευαν ότι ο Καρίμ δύσκολα θα έπεφτε από την 
κορυφή κι ας είχαν περάσει σχεδόν τέσσερις 
δεκαετίες από τότε που προσπέρασε τον Γουίλτ 
Τσάμπερλεν και κάθισε στο θρόνο.
Ο ΛεΜπρόν το είχε βάλει σκοπό! Ήταν ολοφάνερο. 
Και ήταν ασφαλώς μια ξεχωριστή στιγμή όταν 
ευστόχησε στο σουτ που του έδωσε την πρωτιά, 
λίγο πριν το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου.
Τα ρεκόρ φυσικά κι έχουν μεγάλη σημασία, 
όπως κι ενδιαφέρον αλλά είναι αλήθεια ότι ο 
ΛεΜπρόν Τζέιμς ουσιαστικά βάζει σφραγίδα ότι 
είναι ο κορυφαίος παίκτης του 21ου αιώνα. Με 
όποιες διαφωνίες να είναι καλοδεχούμενες και 
συζητήσιμες αλλά είναι γεγονός ότι ο σούπερ σταρ 
των Λέικερς είναι ο «Βασιλιάς»!
Πρωταθλητής με τρεις διαφορετικές ομάδες, με 
πάμπολλες ατομικές διακρίσεις και πλέον πρώτος 
σκόρερ όλων των εποχών, ο ΛεΜπρόν περίπου 
δύο δεκαετίες από τότε που μπήκε στο ΝΒΑ σαν 
το παιδί- θαύμα, δικαιώνει όλους εκείνους 
που πίστευαν ότι έβλεπαν μπροστά τους το νέο 
«Βασιλιά».
Ακόμα ένα στοιχείο, όμως, που κάνει τον ΛεΜπρόν 
να ξεχωρίζει είναι ότι δεν περιορίζεται στο 
αθλητικό και μπασκετικό πλαίσιο. Αποδέχεται 
το ρόλο του σούπερ σταρ, πιστεύει ότι είναι ο 
καλύτερος αλλά κινείται και σε πολλά κοινωνικά 
ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο. Δε διστάζει 
να μιλήσει για το ρατσισμό, για τις ταξικές 
ανισότητες, να ζητήσει δικαιοσύνη για όλους 
και όλα αυτά διανθισμένα με ένα ξεχωριστό 
φιλανθρωπικό έργο. Είναι προφανές ότι σε 
κοινωνική δράση κι αντίστοιχες ανησυχίες, μοιάζει 
πολύ με τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ ο οποίος 
«πολέμησε» για τα δικαιώματά του, αγωνίστηκε 
για την κοινωνική ισότητα, μίλησε και μιλά συχνά 
για την ελευθερία και την ισονομία. Γι’ αυτό και 
σε πολλούς από εμάς ο Καρίμ αποτελεί κάτι 
ξεχωριστό, διότι ποτέ δεν «κάθισε ήσυχος» να 
απολαύσει το star system που του έδινε την ησυχία 
του αλλά με τη δύναμή του αγωνίστηκε για έναν 
καλύτερο κόσμο. Ο ΛεΜπρόν τουλάχιστον στη δική 
μου οπτική βρίσκεται ακριβώς στον ίδιο δρόμο. Κι 
αυτό είναι εξαιρετικό νέο.

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


