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ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ  

Μπορεί να μην βγάζει τα ανάλο-
γα ποδοσφαιρικά γούστα με το φαι-
νόμενο «Ντέλιας»! Μπορεί ακόμη 
να μην έχει το παρόμοιο ποδοσφαι-
ρικό εκτόπισμα με τον Κουλιεράκη 
που αγωνίζονται στην ίδια θέση. Κα-
νείς, όμως, δεν μπορεί να αγνοήσει 
το «λαχείο» Ανδρέας Ντόι (γεννημέ-
νος και αυτός εν έτει 2003) που από 
την transfer list της Β’ ομάδας το πε-
ρασμένο καλοκαίρι πλέον είναι ΒΑΣΙ-
ΚΟΣ στόπερ στον Ολυμπιακό. Εμφανί-
στηκε στην πιάτσα χάρις στον Μίτσελ 
και πλέον αριθμεί 22 αγώνες, έχει 
«αρπάξει» σε χρηματιστηριακή αξία 
και -με το καλό- τον Ιούνιο αν συ-
νεχίσει έτσι θα προβάρει την «γαλα-
νόλευκη». Τι σημαίνει αυτό πρακτικά 
για τον 20χρονο στόπερ που αμείβε-
ται με μόλις 50-60 χιλιάρικα ετησίως 
και έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025 στον 
πρωταθλητή Ελλάδας; Reward! Εδώ 
και τώρα. Για την ακρίβεια εδώ και 
1,5 μήνα έχουν ξεκινήσει οι συζητή-
σεις του club με τον εκπρόσωπό του 
παίκτη που έχει έδρα το Ντίσελντορφ, 
τον Κωνσταντίνο Λιόλιο. Και βάσει πη-
γών μας ακόμη υπάρχει απόσταση. Της 
τάξεως του 50% σε «θέλω» ανάμε-
σα στις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός 
πάει σε μία λογική 100, 120, 160 και 
180 χιλιάρικα (ετησίως χωρίς τα μπό-
νους) για συμβόλαιο μέχρι το 2027 και 
η πλευρά του παίκτη αξιώνει τουλά-
χιστον τα διπλάσια μια και πλέον λο-
γίζεται starter στον Ολυμπιακό και με 
την αίσθηση πως θα υπάρξει ενδια-
φερόμενος το καλοκαίρι δύο χρόνια 
πριν την λήξη της συνεργασίας του με 
τους «ερυθρόλευκους». Καμία εκ των 
δύο πλευρών δεν αξιώνει την ρήξη, 
αλλά καμία μέχρι νεοτέρας δεν κά-
νει το απαραίτητο βήμα όπισθεν για να 
βρεθεί η «χρυσή» φόρμουλα συνερ-
γασίας. Επιστρέφουμε δριμύτεροι…     

Παρασκήνια

➠





Ο ΝΤΟΙ ΣΕ 15 ΑΓΏΝΕΣ 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΗΝ SUPER 
LEAGUE ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
ΑΗΤΤΗΤΟΣ (10 ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
5 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ).  

Ο 20ΧΡΟΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025 
ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ 60ΑΡΙ ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.  

ΑΠΟ HUMMER…                                                              
Αφίχθη με την ταμπέλα του απόλυ-

του leader! Το αφεντικό μία που τον 

είδε και μία που έδωσε εντολή 

να «κλείσει» το deal μια και 

εκστασιάστηκε από την προ-

σωπικότητα του. Ο κύριος που 

΄χει συμβόλαιο σχεδόν 1,5 μύ-

ριο ετησίως, ενοίκιο σπιτιού 12 χι-

λιάρικα και παραστάσεις υψηλού επιπέ-

δου μέσα στο 2023 είναι ο «δίδυμος» αδερφός 

του Ντομαγκόι Βίντα. Ξεκάθαρα. Τρεις ήττες (Γιάννε-

να, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό) στα τελευταία 11 ματς, 

απουσία intensity, πρόβλημα σε στροφές/απο-

φάσεις και μία συνθήκη σύγχυσης μια και αφό-

του πήγε τραυματίας στο Μουντιάλ δεν έχει επι-

στρέψει ποτέ ο ίδιος. Το… άγχος για τον 34χρονο 

Κροάτη στόπερ υφίσταται πως αν του χρόνου θα (πρέπει να ́ ναι) 

το Hummer στα μετόπισθεν της ΑΕΚ.   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ…                                          
Ολάκερη την διεθνή ποδοσφαιρική 
πιάτσα έχει πιάσει… φρενίτιδα για 
την φουρνιά των ́ 03, Κουλιεράκη και 
Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ. Ο ένας επι-
δρά πάνω στον άλλο στην άφιξη των 
ομάδων και κατά συνέπεια στον οργα-
νισμό του ΠΑΟΚ. Σε βαθμό που και ο 
Ντομινίκ Κοτάρσκι έχει ήδη αρχίσει να 
μπαίνει στην εξίσωση/ατζέντα δια της 
πλαγίας οδού. Μπορεί ο Φεντερίκο 
Παστορέλο (σ.σ.: by the way «έχασε» 
τον Λουκάκου) να βγάζει μία πρόθε-
ση για το ιταλικό market για τον πε-
λάτη του, μα μαθαίνω πως club από 
την Γερμανία έχει εμφανιστεί τουλά-
χιστον 3 φορές (αποκλειστικά) για 
τον 22χρονο Νο1 του «Δικεφαλου». 
Αντε με το καλό για τον Κροάτη…  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΝΤΟΙ  
ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ  
50% ΣΤΑ «ΘΕΛΏ» ΤΟΥΣ  



ΣΤΟ ΜΆΤΙ                                                                                       
Κανείς δεν το περίμενε. Προφανώς, ούτε ο ίδιος όταν το 
περασμένο καλοκαίρι αξίωσε να πάει ξανά δανεικός στον 
Ηρακλή. Μπάλα είναι και γυρίζει. Και στην προκειμένη πε-
ρίπτωση έκανε τρομερή ντρίμπλα. Ο Σταύρος Πήλιος μπή-
κε και δεν ξαναβγήκε από την 11άδα του ΠΑΣ. Το κοντέρ 
«γράφει», οι μετοχές ανεβαίνουν και οι Χριστοβασίλη-
δες τρέχουν και δε φθάνουν για να προλάβουν την ανα-
νέωση του συμβολαίου. Αν και ο Ολυμπιακός, όπως σας 
έχουμε αναφέρει, τον έχει βάλει ήδη στο μάτι.

NOT ESTABLISHED!                                                                                     

Στον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ το λάθος του έβγαλε 
«ανασφάλεια». Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πήγαινε 
πάντα δεύτερος στις προσωπικές μονομαχίες. Πάνω που 
«έχτιζε» momentum βασικού ήρθε ο Κώτσιρας και τον 
άφησε στον πάγκο. Η προσδοκία της κλήσης στην Εθνική δεν 
έγινε ποτέ. Το συμβόλαιο στα λόγια με τους γονείς του και 
τον Παναθηναϊκό έχει ολοκληρωθεί. Τελικά, ο Βαγιαννίδης, 
ακόμη «μεγαλώνει»…   

Ντένζελ Τζουμπιτάνα. Μπορεί ο Ηρακλής να μην κερ-
δίζει το στοίχημα του προβιβασμού, αλλά ο ίδιος έχει 

κάνει show off (12 ματς/9 γκολ) τον εαυτό του σε σημείο 
που ήδη ο Ατρόμητος φέρεται να ́ χει «τσιμπήσει» την υπο-
γραφή του πρώτου σκόρερ του Βορείου Ομίλου της Super 
League 2.  



ΕΡΩΤΗΜΆΤΙΚΟ                                                               

Μπορεί ο Παναιτωλικός να ΄χει ήδη «κερδίσει» το αγωνι-
στικό στοίχημα της χρονιάς. Μπορεί να είχε εκπρόσωπο στο 
Μουντιάλ (σ.σ.: Κορνέλιους), να διαθέτει τον δεύτερο σκό-
ρερ στη Super League (σ.σ.: Καρέλης 12 γκολ), αλλά ακόμη 
δεν υπάρχει αίσθηση/ενημέρωση για τις κινήσεις της επό-
μενης μέρας με την φαμίλια Καμίνσκι πλέον στην ηγεσία. 
Μπάτζετ, πλάνο κ.ο.κ. Στόματα ερμητικά κλειστά…  

ΠΛΕΙ… ΚΡΙΣΗΣ!                                                                        
Η χρονιά είναι δράμα. Κανείς και τίποτε δεν έχει να θυμάται 
από τον φετινό Αστέρα Τρίπολης. Απομένουν 7 ματς και 
είναι στο +8 από την επικίνδυνη ζώνη. O Άκης Μάντζιος 
σε 11 αγώνες στον πάγκο έστρωσε κάπως το πράγμα, 
αλλά οι δύο νίκες ίσως να μην είναι αρκετές! Η μία (1-
0, Παναθηναϊκός) εξ αυτών κομβική για το προπονητικό 
του credit. Τα «αφεντικά», όμως, δεν έχουν ακόμη 
αποφασίσει για τη νέα χρονιά. Μάλλον όμως δικαιούταν 
να είναι εξασφαλισμένη η επόμενη μέρα του κόουτς…  

ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙ!                                               
Την ίδια ώρα που η ομάδα του, Ζανκτ Πάουλι, τα «σπάει» (7 στα 
7 μέσα στο 2023), ο ίδιος σκοράρει, μοιράζει ασίστ και έχει 
βγει τουλάχιστον 3 φορές στην καλύτερη 11άδα του kicker, ο 
Γκουστάβο Πογέτ συνεχίζει να τον αγνοεί επιδεικτικά. Και μάλιστα 
σε βαθμό που μετά τους Μπάλντοκ, Ρότα έχει στο μυαλό του ως 
3η επιλογή τον Γιάννη Κώτσιρα του Παναθηναϊκού. Ναι, όντως! 
Την ίδια στιγμή που ο Μανώλης Σάλιακας πέρυσι βγήκε κορυφαίο 
δεξί μπακ στη Super League και φέτος πραγματοποιεί χρονιά 
μεταγραφής. Η Βέρντερ έχει απλώσει δίχτυα για τον Σάλιακα 
άλλωστε. Poyet knows…    

ΆΛΗΘΕΙΆ, ΠΩΣ ΣΧΟΛΙΆΣΆΝ ΣΤΗΝ ΟΥΤΡΕΧΤΗ 
ΤΗΝ ΆΠΟΥΣΙΆ ΤΟΥ ΔΟΥΒΙΚΆ ΆΠΟ ΤΙΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΟΓΕΤ;  quizTime
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ΥΠΆΡΧΕΙ ΔΙΆΦΟΡΆ! ΜΕΓΆΛΗ…                                                         
Κανείς δεν αγνοεί την πρόοδο του. Κανείς δεν αντιλέγει πως τα 2 
«χαρτιά» που έχει θέσει ως τιμή για να δώσει ο ΟΚ Ο Μηνάς Λυ-
σάνδρου για την αποχώρησή του δεν φαντάζουν εξωπραγματικό 
ποσό. O Χρήστος Μανδάς, επιτέλους, βγήκε στην πιάτσα. Στα 21 του 
και μετά από μία διετία ανασφάλειας! Πήρε τα «γάντια» βασικού 
στο ΟΦΗ (20 ματς/7 cleansheets). Έχει ήδη ακουστεί πως ομάδα 
της Primera Division έκανε πρόταση με 1,5 μύριο, αλλά οι Κρητι-
κοί την απέρριψαν. Γράφτηκε επίσης για ενδιαφέρον της Σπόρ-
τινγκ. ΔΕΝ ισχύει. Τα «λιοντάρια» δεν καίγονται για Νο1 αναπλη-
ρωματικό και ουχί για profile με μόλις 20 ματς τον τελευταίο 1,5 
χρόνο. Απλώς εν όψει καλοκαιριού η φαντασία «οργιάζει»…   
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Οριστικά χωρίς τον Ρουπ θα πάει στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 
ο Άρης. Ο Γερμανός έκανε και χθες ατομικό και δεν θα είναι δι-
αθέσιμος. Πάνω στον Πάλμα έχουν πέσει οι «κίτρινοι» για να 
τον αφυπνίσουν θεωρώντας πως είναι παίκτης που μπορεί να 
κάνει τη διαφορά. Ιδιαίτερες εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα δεν 
αναμένονται.

Χαμόγελα για τον έναν, προβληματισμός για τον άλλον. Όλα δείχνουν 
πως ο Μουκουντί θα προλάβει το ματς με τον Παναθηναϊκό και θα εί-
ναι ο παίκτης που θα αγωνιστεί στο πλάι του Μήτογλου στο κέντρο της 
άμυνας. Αντιθέτως, δύσκολα θα μπει αποστολή ο Λιβά Γκαρσία. Ούτε 
χθες προπονήθηκε με τους υπόλοιπους.

Μέρος του προγράμματος της προπόνησης έκανε χθες ο Σπόραρ και 
όλα δείχνουν πως θα είναι έτοιμος για το αυριανό μεγάλο ματς με 
την ΑΕΚ, σε αντίθεση με τον Σάρλια. Ερωτηματικό το αν θα προτιμήσει 
ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δώσει φανέλα βασικού στον Μπερνάρντ μετά 
τη διβδόμαδη απουσία του.

Στα κάγκελα είναι ο Ολυμπιακός, όπως και ο Βόλος, για τον ορισμό 
του Διαμαντόπουλου στο μεταξύ τους ματς, ενώ υπήρχε συμφωνία να 
παίξουν τα πλέι οφ μόνο ξένοι διαιτητές. Αντιπροσωπεία των «ερυ-
θρόλευκων» προεξέχοντος του Κώστα Καραπαπά πήγε στα γραφεία 
της ΚΕΔ και έψαχνε τον Στιβ Μπένετ μετά την ανακοίνωση των ορι-
σμών, ενώ επισήμως τοποθετήθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ως 
πρόεδρος της Λίγκας.

Στους παίκτες του ΠΑΟΚ μίλησε πριν την έναρξη των πλέι οφ ο Ιβάν 
Σαββίδης για να στείλει το μήνυμά του. «Έχουμε 12 τελικούς. Αποδεί-
ξαμε στα παιχνίδια με αυτούς τους αντιπάλους ότι αν εμείς τα δώσου-
με όλα και είμαστε συγκεντρωμένοι, μπορούμε να τους δούμε όλους 
στα μάτια. Συγκεντρωθείτε σε κάθε ένα παιχνίδι σαν να ναι τελικός, 
συνεχίστε με την ίδια νοοτροπία και πάθος», είπε μεταξύ άλλων.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30
ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ-ΚΟΛΩΝΙΑ 1 -1,0 1,76
Δικό της ματς έχασε η Ντορντμουντ στο Γκελζεκίρχεν με συ-
νέπεια να πέσει από τη κορυφή. Μονόδρομος η επιστροφή 
στις νίκες αλλά δεν θα πρέπει να υποτιμήσει τη πάντα επικίν-
δυνη Κολωνία. Πίεση αναμένω στο Βεστφάλεν από το πρώ-
το λεπτό με στόχο το γρήγορο γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΣΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΜΠΟΧΟΥΜ-ΛΕΙΨΙΑ OVER 2,5 1,70
Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Λειψίας έλαβε τέλος με βαρύ δια-
συρμό στο Μάντσεστερ.
Το 7-0 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα με τους 
Γερμανούς να μην βγαίνουν ποτέ στο γήπεδο.
Στο πρωτάθλημα τώρα απόλυτος στόχος είναι μια θέση στη 
τετράδα. Μάχη για την παραμονή δίνει η Μπόχουμ και θα πα-
λέψει για το θετικό αποτέλεσμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 14:00
ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΚΙΕΛ OVER 3 1,82
Κακή εμφάνιση και δίκαια ήττα μέσα στη Καρσλρούη για το Αμ-
βούργο. Οι ταύροι πάντως παραμένουν μέσα στις θέσεις ανό-
δου με την Χαιντενχάιμ όμως να έχει πλησιάσει επικίνδυνα.
Η Χολστάιν διατηρεί απόσταση ασφαλείας απο την επικίνδυ-
νη ζώνη και θα παραταχθεί με σαφώς λιγότερο άγχος.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

ΚΥΠΡΟΣ 17:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΟΜΟΝΟΙΑ 1 2,20 
Με ψυχή πρωταθλητή ο Απόλλων έφυγε με μεγάλο διπλό 
από την Λάρνακα.
Η ομάδα της Λεμεσού με σερί τεσσάρων νικών μπήκε ξανά 
μέσα στη μάχη της Ευρώπης.
Χωρίς κίνητρο και με το μυαλό στο κύπελλο παίζει η Ομόνοια 
στα πλέι οφ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΑ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ 17:00
ΜΠΑΡΝΕΤ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2 -0,75 1,80
Πολύ σημαντικό τρίποντο πήρε μεσοβδόμαδα η Νοτς Κάουντι 
παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Ίστλιχ.
Η ιστορική ομάδα του νησιού διψάει για διάκριση και θέλει 
μόνο τη νίκη σήμερα για να παραμείνει στο κυνήγι της Ρέξαμ.
Εντός στόχων η Μπαρνέτ δύσκολα θα χάσει τα πλέι οφ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:00
ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ-ΛΟΥΝΤΣ OVER 2,75 1,77
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας να εί-
ναι έτοιμες με την πρώτη σέντρα στο πρωτάθλημα της Σουη-
δίας.
Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία σήμερα να δοκιμάσουν 
πρόσωπα αλλά και διαφορά σχήματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ 
ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Έφυγε από τη ζωή ο Χαράλαμπος Πολυμιάδης
Έφυγε από τη ζωή ο Χαράλαμπος Πολυμιάδης, ο οποίος υπήρξε μέλος της 
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου και για πολλά χρόνια πρόεδρος του Αρίωνα ΓΣ Μυτιλή-
νης.
Η θητεία του ως προέδρου του Αρίωνα Γ.Σ. Μυτιλήνης συνδέθηκε με τη 
χρυσή εποχή του κλασικού αθλητισμού της Λέσβου, με την ανάδειξη του 
χρυσού Ολυμπιονίκη Κώστα Κεντέρη και της Ολυμπιονίκη Αγγελικής Τσιο-
λακούδη. Ήταν ένας άνθρωπος με αδιάλειπτη και ανιδιοτελή προσφορά στο 
χώρο του στίβου.
Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και τα μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου εκφράζουν τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια και τους οικεί-
ους του. Συλλυπητήρια επιστολή απέστειλε και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Σάββατο 18/03/2023 και ώρα 12:00 το 
μεσημέρι , στον Ι.Ν Αγίου Θωμά στο Δημοτικό Κοιμητήριο Πετρούπολης – 
Αττικής.
Παναγιώτης Καραΐσκος: Θέλει 5η νίκη και ρεκόρ διαδρομής
Ο Παναγιώτης Καραΐσκος θα πάρει θέση εκκίνησης στον αγώνα της Κυρια-

κής (19/3) και θα επιδιώξει να πετύχει μια σειρά 
από σημαντικούς στόχους.
Κάτοχος του ρεκόρ διαδρομής και νικητής στα τέσσε-
ρα προηγούμενα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, αποτε-

λεί δίχως αμφιβολία το μεγαλύτερο όνομα της δι-
οργάνωσης.
«Θα κυνηγήσω το ρεκόρ διαδρομής που είναι 

1:07.45, αλλά και το ατομικό μου 1:06.56 από το 
2018. Τα έχω όλα μαζί στο μυαλό μου. Είμαι σε καλή 
κατάσταση και νομίζω πως μπορώ να πετύχω τους στό-
χους μου», είπε εκτός των άλλων ο αθλητής μιλώντας 
στο κανάλι του ΣΕΓΑΣ στο Youtbe. «Έχω αγαπήσει αυτή 
τη διαδρομή, μου αρέσει πολύ», συμπλήρωσε.



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στον ιδιαίτερα απαιτητικό τρίτο 

όμιλο της Γ’ ΕΠΣΣ συνέχισε ακάθεκτος ο Γκυζιακός . Οι [Πορτο-

καλί» αναδεικνύοντας πολλές από τις αρετές που τους χαρα-

κτηρίζουν, δυσκόλεψαν αρκετά τον πρωτοπόρο ΑΟΝΑ από τον 

οποίο ηττήθηκαν με 2-3. Με τους ιθύνοντες του συλλόγου μά-

λιστα να διαμαρτύρονται για τον μη καταλογισμό ενός πέναλ-

τι στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Άκρως ενδεικτικές 

είναι οι δηλώσεις του Διοικητικού Ηγέτη Δημήτρη Καββαδία, 

που είπε τα εξής: «Συνεχίσαμε και κόντρα στον ΑΟΝΑ τις πολύ 

καλές εμφανίσεις σε αυτόν τον δεύτερο γύρο. Απέναντι στον 

πρωτοπόρο του ομίλου και μία ομάδα που δείχνει πάρα πολύ 

δυνατή δείξαμε αρκετά καλή εικόνα. Κοιτάξαμε στα μάτια τον 

αντίπαλό μας και μάλιστα στο 97’ ζητήσαμε πέναλτι σε μία δι-

πλή ανατροπή στη αντίπαλη περιοχή, την οποία όμως αγνόη-

σε ο διαιτητής. Σε κάθε περίπτωση, και κόντρα στα προβλήμα-

τα τραυματισμών που είχαμε να διαχειριστούμε, αποδώσαμε 

όμορφο ποδόσφαιρο, γεγονός το οποίο οπλίζει την αυτοπεποί-

θησή μας για τη συνέχεια. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και 

να παλεύουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά ευελπιστώντας να 

πετύχουμε την καλύτερη δυνατή παρουσία».

ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 

 Τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στον δεύτερο γύρο συνέχισε 

απτόητος ο Λαρισαϊκός και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με 

τον Ερμή Ειρήνης Ηρακλείου. Απέναντι σε μία ομάδα που εί-

ναι από τους πρωταγωνιστές του τρίτου ομίλου της Γ’ ΕΠΣΑ, το 

νεανικό συγκρότημα του Θανάση Ψύλλια παρουσίασε ψήγματα 

του ταλέντου του, κοιτάζοντας στα μάτια τον αντίπαλό του, όπως 

μαρτυρά και το τελικό 2-1 υπέρ του Ερμή. Η εν γένει εικόνα της 

ομάδας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι παρουσιάζει σταθε-

ρά ανοδική τροχιά άφησαν απόλυτα ευχαριστημένο τον τεχνι-

κό Θανάση Ψύλλια, ο οποίος με τη σειρά του, τους αφιέρω-

σε εγκωμιαστικά σχόλια στις δηλώσεις που παραχώρησε στη 

στήλη: : «Για ακόμη ένα παιχνίδισε αυτό το δεύτερο μισό του 

πρωταθλήματος παρουσιάσαμε εξαιρετική εικόνα. Παρά το γε-

γονός ότι απέναντί μας είχαμε μία από τις ποιοτικότερες ομά-

δες της Γ’ Κατηγορίας, όπως είναι ο Ερμής Ειρήνης Ηρακλεί-

ου, ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί αναδεικνύοντας πολλές 

από τις αρετές μας. Κοιτάξαμε τον αντίπαλό μας στα μάτια και 

ιδιαίτερα στο τελευταίο ημίωρο είχαμε την ξεκάθαρη υπερο-

χή., Πιέσαμε πολύ τον αντίπαλό μας, για ακόμη μία φορά παί-

ξαμε συνδυαστικό ποδόσφαιρο βγάζοντας πολλά στοιχεία, τα 

οποία δουλεύουμε στις προπονήσεις. Η ομάδα μας αποδεικνύ-

ει ότι είναι σε διαρκή αγωνιστική άνοδο, έχει βρει αγωνιστι-

κή ταυτότητα και ουσιαστικά βρίσκεται στο σημείο όπου πραγ-

ματικά θέλω. Σε γενικές γραμμές εκτιμώ ότι η βαθμολογική 

θέση που καταλαμβάνουμε, μας αδικεί, αφού θα μπορούσαμε 

να είχαμε πετύχει μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, όμως 

σε πολλά παιχνίδια χάσαμε λόγω απειρίας».

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ: «ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ» 
ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΓΚΥΖΙΑΚΟΥ ΣΤΙΣ 
ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟ, ΟΤΑΝ 
ΡΏΤΗΘΗΚΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

Μανωλάς: 
«Βρισκόμαστε 
σε πολύ καλό 
επίπεδο»  

Την εκπληκτική τους πο-
ρεία στο δεύτερο γύρο 
του πρωταθλήματος του 
τρίτου ομίλου της Γ’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ επιβεβαί-
ωσαν τα Ταταύλα με την 
επιβλητική εκτός έδρας 
νίκη τους στην έδρα του 
Πλάτωνα με 5-1. Σε μία 
αναμέτρηση υψηλών 
απαιτήσεων, το νεανι-
κό συγκρότημα των νοτί-
ων προαστίων παρουσία-
σε αρκετά ενθαρρυντικά 
σημάδια γραφής, αναδει-
κνύοντας σε όλη του την 
μεγαλοπρέπεια ψήγμα-
τα της ποιότητάς του. Με 
τον τεχνικό Νίκο Μανωλά 
να εκφράζει τις σκέψεις 
του.λέγοντας τα εξής: 
«Βρισκόμαστε σε πολύ 
καλό επίπεδο και σε μία 
περίοδο παρατεταμένης 
φόρμας. Αυτό το επιβε-
βαιώσαμε και στην εκτός 
έδρας αναμέτρηση με τον 
Πλάτωνα, όπου κερδίσα-
με δίκαια. Σε ένα γήπε-
δο μικρών διαστάσεων, 
είχαμε την ποιότητα να 
αποδώσουμε όμορφο και 
συνδυαστικό ποδόσφαι-
ρο βγάζοντας όμορφες 
συνεργασίες, αλλά και 
φάσεις τις οποίες δου-
λεύουμε πολύ στις προ-
πονήσεις. Η προσοχή μας 
πλέον επικεντρώνεται 
στην αναμέτρηση με τον 
Προμηθέα. Μία εξίσου 
πολύ δυνατή και ποιοτική 
ομάδα και ένα παιχνίδι 
πολύ απαιτητικό. Την ίδια 
στιγμή βέβαια καλούμα-
στε να διαχειριστούμε 
τρεις σημαντικές απουσί-
ες. Ο Γιαννακούρος αντι-
μετωπίζει πρόβλημα στον 
προσαγωγό, ο Παγουράς 
στον τετρακέφαλο, ενώ 
ο Φώσκολος υποφέρει 
από θλάση στον δικέφα-
λο. Την ίδια στιγμή κέρ-
δος για την ομάδα μας 
αποτελεί η επιστροφή 
του Νίκου Τζώνη, που ξε-
πέρασε τον τραυματισμό 
του.»

 

Ο τραυματισμός του Γιώργου 

Ζαφειράτο στην αναμέτρη-

ση του περασμένου Σαββά-

του με τους Τράχωνες έχει 

… παγώσει τους πάντες στον 

Α.Ο. Περιστερίου. Δεδομέ-

να η προσοχή και το μυαλό 

όλων περιστρέφεται στην 

πορεία αποκατάστασης της 

υγείας του πολυσύνθετου 

και ιδιαίτερα ικανού ποδο-

σφαιριστή. Με την διοίκηση 

του σωματείου των δυτικών 

προαστίων μέσω ανακοίνω-

σής του να σπεύδει να ευ-

χαριστήσει δημόσια τον για-

τρό Ευστάθιο Καρκάζη για 

τις σημαντικές βοήθειες 

που προσέφερε. Αναλυτι-

κά η ανακοίνωση « Το Διοι-

κητικό Συμβούλιο, ο Συντο-

νιστής του ποδοσφαιρικού 

τμήματος Γιάννης Αναγνώ-

στου, το προπονητικό team, 

οι ποδοσφαιριστές του Ομί-

λου και ο Γιώργος Ζαφειρά-

τος ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ τον για-

τρό του αγώνα κο. ΚΑΡΚΑΖΗ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟ για τις βοήθειες 

που πρόσφερε έτσι ώστε ο 

ποδοσφαιριστής που έμει-

νε επί 45 λεπτά στο έδαφος 

του γηπέδου μέχρι να έρθει 

το Ασθενοφόρο. Είχε μαζί 

του όλον τον Ιατρικό εξο-

πλισμό, ακόμη και ισοθερ-

μική κουβέρτα έτσι ώστε να 

παραμείνει ζεστός ο ποδο-

σφαιριστής μας. Τον ευχα-

ριστούμε.»

Το σημερινό πρόγραμμα
ΕΠΣΑ : Α Κατηγορία - 2ος όμιλος: Γήπεδο Κάτω Αχαρνών: 
Άτταλος - Άγιος Θωμάς, Τραχώνων: Θύελλα  Αγίου Δη-
μητρίου - Παλαιό Φάληρο, Χαμοστέρνας:  Άγιαξ Ταύρου 
– Χαλάνδρι, Ρουφ: Σούρμενα – Ανθούπολη, Χωράφας: 
Αμιλλα -  Άγιοι Ανάργυροι. 3ος όμιλος:  Ηρακλείου: Ηρά-
κλειο – Αθηναϊκός,  Λυκόβρυσης:  Ατρόμητος Μεταμόρ-
φωσης – Βύρων, Ηφαίστου: ΑΟ Περιστερίου -  Μελίσσια,  
Καλαμακίου: Άρης Καλαμακίου – Τράχωνες, Αγίων Αναρ-
γύρων: Ελπίδα Αγίων Αναργύρων – Χολαργός. Β’  κατη-
γορία - 2ος όμιλος: Υμηττού:  Αρίων – Τερψιθέα, Νέας 
Ιωνίας : Ελευθερούπολη – Παράδεισος, Γαλατσίου: Κο-
ρωνίδα – Νεοπεντελικός. 3ος όμιλος:  Αργυρούπολης 
Β:  Λαύρα Αργυρούπολης - Λύκοι Χαϊδαρίου,  Ελληνικού:  
Παγκράτι - Φοίνικας Περιστερίου, Χρυσούπολης: Κηπού-
πολη - Αστέρας Εξαρχείων, Χολαργού Β:  Παπάγος – Αλ-
σούπολη, Νηαρ Ηστ: Πανιώνιος Καισαριανής - Κένταυρος 
Βριλησσίων. Γ’  κατηγορία - 1ος όμιλος:  Πετρούπολης Γ: 
Χαλκηδονικός - Ειρήνη Πετρούπολης. 2ος όμιλος: Αλεπό-
τρυπας: Πέρα Κλουμπ - Πράσινα Πουλιά,  Χαϊδαρίου:  Αστέ-
ρας Χαϊδαρίου - Ποσειδών Γλυφάδας, Πεύκης: Μαρούσι 
– Πανθησειακός,  Τερψιθέας: Αστέρας Γλυφάδας - Κρό-
νος Αθηνών. 3ος όμιλος:  Ακαδημία Πλάτωνος: Λαρισα-
ϊκός - Δάσος Χαϊδαρίου,  Παλαιού Φαλήρου: Ταταύλα – 
Προμηθέας, Αργυρούπολης: ΑΟΝΑ -  Πλάτων. 4ος Ομιλος: 
Ιλίου: ΑΕ Ιλίου -  Γαλαξίας.Οι αγώνες αρχίζουν στις 1500.
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ΤΑΤΑΥΛΑ

Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
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 Ο Δημήτρης Καββαδίας




