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ΑΓΙΑΣ ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
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ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΜΕ 
ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ. ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΜΥΪΚΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΣΤΟ CAS
Ο ΑΡΗΣ ΤΟ ΠΑΕΙ ΕΩΣ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ -6. 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ

• ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Η ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
• ΕΞΑΡΑ Η ΣΙΤΙ • 5ΑΡΑ Ο ΑΓΙΑΞ
• ΚΟΛΛΗΣΕ ΣΤΟ ΜΠΡΙΖ  
• Η ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 
• ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΜΕ  
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ Η ΣΕΡΙΦ

22:00 CS2

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΩΝ «ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΩΝ» 

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΒΕΡΠ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ  
ΜΕ ΓΚΑΡΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ
ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Ο 
ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΕΚ

 Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ      
     γράφει για τους Βλαχοδήμο, 
     Αθανασιάδη που ξεχώρισαν 
     στο Champions League

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΣΗΜΕΡΑ  
Ο ΙΡΑΝΟΣ ΜΠΑΚ

ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ 
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

Ο ΠΑΟΚ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΛΙΝΚΟΛΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 
ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΝΙΚΗ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ 

19:45 CS3

Η ΛΕΞΗ - ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ  
Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΟΙ...

Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ  
Ο ΣΕΡΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΤΟΠΕΡ

ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΙΟΒΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΤΙΔΑ ΠΟΚΕΡ 

ΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΝΙΚΗΤΕΣ

ΕΝΤΟΝΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ  
ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΤΙ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Ο ΜΑΡΤΙΝΣ
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 Η Αντβέρπ δεν τρομάζει. Ο Ολυμπιακός μπορεί 
να κάνει το καθήκον του και να πάρει το αποτέλε-
σμα που θέλει. Ξεκάθαρο αυτό. Αρκεί να πάει πι-
στός στο πλάνο που θα επιλέξει ο Πέδρο Μαρ-
τίνς. Δηλαδή να μην ανοίξει και παρασυρθεί από 
το παιχνίδι της βελγικής ομάδας. Γιατί μετά το 
ματς θα γίνει ροντέο. Και οι Πειραιώτες δεν το θέ-
λουν. Επειδή ακόμα δεν έχουν δείξει καλά αντα-
νακλαστικά σε πίεση στην αμυντική τους λει-
τουργία. Μέχρι στιγμής στα φετινά ευρωπαϊκά 
παιχνίδια ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί πολλές φά-
σεις από τους αντιπάλους του. Και είναι ένα ζή-
τημα ειδικά όταν απόψε θα βρεθεί απέναντι σε 
μια ομάδα που η επίθεση είναι αυτό που κοιτάει 
περισσότερο. Ο Μαρτίνς είπε στην χθεσινή συ-
νέντευξη Τύπου, πολλές φορές για την επιθετι-
κή εικόνα της βελγικής ομάδας. Και πως πρέπει 
να προσέξουν ιδιαίτερα και να μείνουν πιστοί 
στο πλάνο τους. Δεν τρομάζει λοιπόν η Αντβέρπ, 
αλλά θέλει και μεγάλη προσοχή. Για να μπορέ-
σει να πάρει τη νίκη που θέλει πολύ, αφού μετά 
ακολουθούν τα παιχνίδια με Φενέρμπαχτσε και 
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Τις δύο θεωρητικά πιο 
δυνατές ομάδες, σε σχέση με την Αντβέρπ. Το 
παν λοιπόν είναι να προσέξει πολύ ο Ολυμπια-
κός και να κάνει το παιχνίδι του. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Τη θέση μας για την υπόθεση του Μάριο Χεζόνια 
την αναλύσαμε όταν ο Κροάτης αποφάσισε να συ-
νεχίσει την καριέρα του στην Ούνικς Καζάν. Τότε εί-
χαμε ξεκαθαρίσει ότι ο Παναθηναϊκός πήγε κι έκα-
νε «σαπουνόπερα» μια υπόθεση στην οποία ΔΕΝ 
ΕΙΧΕ το πάνω χέρι, εξ αρχής. Τα απόνερα αυτής της 
σαπουνόπερας, ο Παναθηναϊκός τα βρίσκει μπρο-
στά του, από τη στιγμή κατά την οποία η όλη υπό-
θεση ακροβατεί μεταξύ συναισθηματισμού και 
ρεαλισμού. Το επικοινωνιακό «ναυάγιο» του Πανα-
θηναϊκού σε μια υπόθεση που θα μπορούσε απλώς 
να τελειώσει με ένα «δεν έχουμε τόσα χρήματα» θα 
εμφανίζεται διαρκώς μπροστά στους «πράσινους». 
Χωρίς λόγο… Γιατί; Μα ακριβώς επειδή ουσιαστικά 
ουδέποτε έκλεισαν την υπόθεση! Αν και θα έπρεπε.
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να 
ασχολείται με το τι λέει ο Μάριο Χεζόνια (όπως είπε 
πρόσφατα σε Λιθουανό δημοσιογράφο) που έκανε 
μια επαγγελματική επιλογή. Και μέσα στην έννοια 
«Παναθηναϊκός» περιλαμβάνονται και οι οπαδοί 
της ομάδας, φυσικά, που αναζητούν απεγνωσμένα 
κάπου να «ακουμπήσουν», ενθυμούμενοι τα χρόνια 
της δόξας.
Ο Χεζόνια από την πλευρά του, διαρκώς πέφτει σε 
αντιφάσεις, σε «ναι μεν αλλά» και οι «πράσινοι» 
βρίσκουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να «δαιμονο-
ποιούν» το… παλιόπαιδο τον ατζέντη του κι εκεί να 
στηρίζουν την επικοινωνιακή τους πολιτική!
Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει με κάποιο τρόπο να 
κλείσει αυτή τη «σαπουνόπερα» διότι πολύ απλά 
είναι και άδικη για την υπόλοιπη ομάδα. Κι αυτό δε 
θα γίνει με την ανακάλυψη… φταίχτη ούτε με τη λο-
γική να «βγει από το κάδρο η διοίκηση»! Είναι η 
πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονιά που ένας παί-
κτης ο οποίος έπαιξε για… τρεις μήνες σε μια ομά-
δα δημιουργεί τέτοια συναισθηματική διαταραχή…  
Και σε αυτό φταίει μόνο η πολιτική (…) του Παναθη-
ναϊκού.

ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ  
ΤΟ ΛΟΓΟ!

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΡΧΗ

Αποψη
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ΤΙ ΨΙΘΥΡΙΖΟΤΑΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΣΙΟΒΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ «ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ»

Από την πρώτη στιγμή που ο Σιόβας δι-
αφάνηκε πως δε θα μπορούσε να είχε ένα 
deal που θα ήθελε στην Ισπανία, αυτόματα 
των μυαλών όλων πήγε στην Ελλάδα. Και 
του μάνατζέρ του φυσικά, του Ίλια Ίβιτς.
Έτσι προτάθηκε σε όλες τις μεγάλες ομά-
δες, όπως φυσικά και στον Άρη. Ίσως 
στους «κίτρινους» να ταίριαζε περισσό-
τερο από ότι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. 
Αφήνουμε απέξω τον Ολυμπιακό που δε-
δομένα συζητά/συζήτησε. Στον Άρη θα ταί-
ριαζε γιατί η 4άδα των στόπερ αφήνει πε-
ριθώριο για άλλη μια κίνηση, πολλώ δε 
περισσότερο για μια κίνηση τέτοιου επι-
πέδου.
Ο Σιόβας μπορεί να μην έπαιξε στη Ρεάλ 
και τη Μπαρτσελόνα αλλά με Λεγανές και 
Ουέσκα είχε μια συνεχή 4ετή παρουσία 
στην Primera Division. Εξαιρετικό βιογρα-
φικό αν μη τι άλλο. Επίσης, στον Άρη την 
4άδα αποτελούν οι Φαμπιάνο, Μπράμπετς, 
Μπεναλουάν, Δεληζήσης. Για Μπράμπετς, 
Μπεναλουάν δείτε… παρακάτω.
Ο Δεληζήσης είναι ένας από τους κάπτεν 
της ομάδας ενώ ο Φαμπιάνο ήρθε τώρα το 
καλοκαίρι από την Ντενιζλισπόρ. Παρόλα 
αυτά το θέμα ήταν πως το κασέ του Σιόβα 
ήταν μεγάλο, στον Άρη δεν έδειξε ο πρό-
εδρος να θέλει να τρέξει θέμα στόπερ ενώ 
ακόμα και για τα αγωνιστικά του χαρακτη-

ριστικά ακούστηκαν ναι μεν αλλά…

Agent Greek

Η ΑΕΚ ΚΑΙ  
ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ

Χολέμπας δεν υπήρξε 
ποτέ, αλλά…
Η ΑΕΚ πήρε τον Μοχαμαντί και… έκλει-
σε την «τρύπα» στο αριστερό άκρο της 
άμυνας. Υπάρχουν μερικά παράδοξα. 
Το ένα είναι πως η ΑΕΚ έχει δύο αρι-
στερά μπακ, αμφότερα από το Ιράν! 
Το αναφέρω διότι είναι και οι δύο διε-
θνείς! Το άλλο, είναι πως στο ρόστερ 
υπάρχουν πλέον τρεις Ιρανοί ποδο-
σφαιριστές (μαζί με τον Καρίμ) και όλοι 
τους ήρθαν με διαφορετικό ατζέντη 
στην «Ενωση». Α, παρεμπιπτόντως, 
του Χολέμπας δεν έπαιξε ποτέ…

Ο ΝΟΠΛΙΑΣ ΘΕΛΕΙ, Ο ΟΦΗ;

Δεν αποφασίζει 
ο κόουτς!
Θα ήθελε κάτι ακόμα ο Νιόπλιας 
και δεν το κρύβει. Μεταγραφι-
κό εννοώ. Εξτρέμ και αριστερό 
μπακ. Τα «θέλω» του είναι γνω-
στά στη ποδοσφαιρική πιά-
τσα, αλλά δεν περνάει από το 
χέρι του. Το ξεκαθαρίζει άλλω-
στε και ο Μακεδόνας κόουτς 
σε όσους του προτείνουν πο-
δοσφαιριστές. Δεν αποφασίζει 
αυτός και τους... στέλνει στους 
αρμόδιους! Σε όσους τουλάχι-
στον έχουν πρόσβαση. Δύσκο-
λο «μαγαζί» οι Κρητικοί.

ΑΡΕΣΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ!

Μπαλάτο στόπερ ο Μπράμπετς
Και κάτι ακόμα για Άρη. Θα την πω την αλήθεια 
μου. Ωραίος ο Τσέχος. Φαίνεται πως πιάνει τόπο 
το 200αρι που έδωσε ο «Κάρυ» συν κάτι... ψιλά 
που πήρε η Βικτόρια Πλζεν για να τον αφήσει 
ελεύθερο. Ο Μπράμπετς, δεν ήρθε για back up 
στον Άρη. Βασικός προοριζόταν και την πήρε τη 
φανέλα με το καλημέρα. Άρεσε και στον Καρυπί-
δη και στον Μάντζιο και στον κόσμο. Στον Μπε-
ναλουάν, δεν άρεσε, μαθαίνω. Μέσα στα νεύρα 
ο Γαλλοτυνήσιος. Η κλωτσιά στις προπονήσεις 
πάει... σύννεφο. Του μίλησε και ο Καρυπίδης πριν 
το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, αλλά δεν…

ΤΖΑΜΠΑ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η «κάνουλα» έκλεισε!
Αρκετοί μανατζαρέοι, μαθαίνω, προτείνουν εξτρέμ και φορ στη 
Νίκαια, βλέποντας ότι υπάρχει «θεματάκι» στις συγκεκριμένες θέ-
σεις. Και ο κόουτς δεν θα έλεγε «όχι» σε μια προσθήκη μεσοεπι-
θετικά. Το αφεντικό ωστόσο το... ξέκοψε. Μεταγραφές, λέει τέλος! 
Ό,τι πήρανε, πήρανε (και δεν πήρανε και λίγους). Τα έβαλε κάτω, 
τα μέτρησε, τα ζύγισε και αποφάσισε να κλείσει τη «κάνουλα». Και 
τι να του πεις; Κύριος στις πληρωμές του. Πρώτη του μήνα άπα-
ντες περνάνε από το λογιστήριο.

➠

➠

➠

➠

ΤΙ ΛΕΓΟΤΑΝ
ΓΙΑ ΑΡΗ
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Εξελίξεις με Γκάρι Ροντρίγκες 
Θα δρομολογηθεί και το θέμα με τον Γκάρι Ροντρί-
γκες. Ο Ολυμπιακός το δουλεύει καλά αν και ακόμα 
δεν έχει βρει την χρυσή τομή σε όλες τις σημαντικές 
λεπτομέρειες. Εδώ όμως τα πράγματα είναι καλύ-
τερα και δεν αποκλείεται να γίνει η συμφωνία. 
Ακόμα και την τελευταία μέρα του παραθύρου 
για μεταγραφή ελεύθερου παίκτη, που εί-

ναι η Παρασκευή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΝΤΡΑΡΕΤΑΙ  
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΒΕΡΠ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ  
ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Καραϊσκά-
κη, μετά το ματς της Κυριακής με τον Ατρό-
μητο. Αυτή την φορά για να αντιμετωπίσει 
την Αντβέρπ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνι-
στικής των ομίλων του Europa League. Θέλει 
μόνο νίκη για να κάνει το πρώτο βήμα προς 
την πρόκριση. Το ματς θα αρχίσει στις 22:00 
και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Cosmote 
Sport 2. Ο Πέδρο Μαρτίνς στην αποστολή 
πήρε όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Αλλά 
και τον Μασούρα, αν καικ είπε πως δεν υπο-
λογίζεται. Η αποστολή αποτελείται από τους: 
Βατσλίκ, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, Αν-
δρούτσος, Καρμπόβνικ, Ο. Μπα, Σισέ, Παπα-
δόπουλος, Παπασταθόπουλος, Μάρκοβιτς, 
Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Σουρ-
λής, Κούντε, Μ. Καμαρά, Α. Καμαρά, Μασού-
ρας, Ονιεκουρού, Βαλμπουενά, Βρουσάι, Λό-
πες, Τικίνιο, Ελ Αραμπί. Αναφορικά με την 
πιθανή ενδεκάδα αυτή αναμένεται να αποτε-
λείται από τους: Βατσλίκ. Ανδρούτσο (Καρ-
μπόβνικ), Σωκράτη, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, 
Εμβιλά, Καμαρά, Ονιεκούρου, Βαλμπου-
ενά. Αγκιμπού Καμαρά, Ελ Αραμπί. Σε 
σχηματισμό 4-2-3-1. Πάντως δεν ήταν 
ξεκάθαρος χθες στο Ρέντη, γιατί δο-
κίμασε πολλά πρόσωπα. Στις δη-
λώσεις του ο Μαρτίνς είπε μετα-
ξύ άλλων: «Θα αντιμετωπίσουμε 
μια επιθετική ομάδα. Παίζει κάθε-
τες μπαλιές και επίθεση. Αλλά εμείς 
δουλεύουμε να είμαστε καλύτεροι σε 
όλα τα επίπεδα. Συνεχώς είμαστε σε 
καλύτερη κατάσταση. Πρέπει να έχου-
με σταθερότητα, επιμονή και εξυπνάδα. 
Να διαχειριστούμε τα λεπτά που θα είναι 
ανώτερος ο αντίπαλος. Να εκμεταλλευτού-
με τα ελατώματα του αντιπάλου. Κι εμείς να 
είμαστε προσεκτικοί και να ακολουθήσουμε 

την τακτική μας».

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το τελειώνει 
Ο Ολυμπιακός φέρεται χθες 

να είχε επαφές με τον Δημήτρη 
Σιόβα ακόμα και στα γραφεία της 

ΠΑΕ. Κάτι που σημαίνει πως οι δύο 
πλευρές ήταν κοντά. Δεν επιβεβαιώθη-

κε από καμία πλευρά. Παρά μόνο το γεγο-
νός πως είναι αμοιβαίο ότι θέλουν να συ-

νεργαστούν. Σε κάθε περίπτωση δεν 
αποκλείεται σήμερα να υπάρξουν 

οριστικές εξελίξεις για το θέμα, 
με τις περισσότερες πηγές να 

αναφέρουν πως τελικά θα 
γίνει η μεταγραφή. 

22:00 COSMOTE SPOPT 2
ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»
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 ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

«Δεν πωλείται ο ΠΑΟΚ, 
δεν είμαι άρρωστος»
Πολλά βγήκαν από την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη, μέσω 
βιντεοκλήσεις με τους εργαζόμενους στο OPEN TV. 
Μεταξύ άλλων μίλησε και για τον ΠΑΟΚ. Ξεκαθάρι-
σε πως δεν πρόκειται να πουλήσει τον ΠΑΟΚ καθώς 
αυτός αποτελεί κομμάτι της ψυχής του όπως χαρα-
κτηριστικά είπε. Αναφερόμενος, στον ΠΑΟΚ είπε: 
«Δεν υπάρχει τιμή πώλησης για την ψυχή». Το άλλο 
θέμα είναι η κατάσταση της υγείας του. Γιατί κυκλο-
φορουν διάφορα σενάρια. Χρησιμοποίησε, μάλι-
στα, μια παλιά ρώσικη παροιμία για να διαψεύσει 
με χιούμορ όσους διακινούν τις φήμες. «Θα φρο-
ντίσω να μην κρυολογήσω στην κηδεία τους», είπε 
χαμογελώντας. Εξήγησε, πάντως, τον λόγο για τον 
οποίο δεν έχει δημόσιες εμφανίσεις την περίοδο 
της πανδημίας: «Εχω κάνει τρία εμβόλια, αλλά ο 
οργανισμός μου δεν έχει αναπτύξει αντισώματα. 
Άρα, πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός. 
Δουλεύω 16-18 ώρες την ημέρα».

ΜΗΝ ΤΗΝ 
ΠΑΤΗΣΕΙ
Ο ΠΑΟΚ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ  
ΤΗ ΝΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ 
ΛΙΝΚΟΛΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ  
ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ

Η Λίνκολν δεν είναι φόβητρο. Και ο καλός 
ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει τη νίκη στο Γι-
βραλτάρ. Το ματς που ξεκινάει στις 19:45 
(Cosmote Sport 3) κρύβει πολλές παγί-
δες. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες 
του καλούνται να το ξεπεράσουν. Και να 
κάνουν καλή αρχή στους ομίλους του 
Europa Conference League. Αγωνιστικά 
βέβαια έχει σημαντικές απουσίες. Που 
έχουν να κάνουν με τους Ζίβκοβιτς, Αου-
γκούστο, Ελ Καντουρί, Ίνγκασον. Αλλά 
και τον Ολιβέιρα. Κι έτσι μια πιθανή σύν-
θεση είναι οι εξής: Πασχαλάκης, Τέιλορ, 
Βαρέλα, Κρέσπο, Βιεϊρίνια, Κούρτιτς, 
Σβαμπ, Μιτρίτσα, Μουργκ, Μπίσεσβαρ, 
Σφιντέρσκι. Γενικά στην αποστολή είναι 
οι: Πασχαλάκης, Ζ. Ζίβκοβιτς, Μπαλω-
μένος, Τέιλορ, Λύρατζης, Βαρέλα, Κρέ-
σπο, Μιχάι, Βιεϊρίνια, Σίντγκλεϊ, Εσίτι, 
Τσιγγάρας, Κούρτιτς, Σβαμπ, Μπίσε-
σβαρ, Κωνσταντέλιας, Μουργκ, Μιτρί-
τσα, Σφιντέρσκι, Άκπομ, Κούτσιας. Ο Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις που 
έκανε στην συνέντευξη Τύπου, είπε με-
ταξύ άλλων: «Ολοι οι αντίπαλοί μας μας 
έχρισαν φαβορί. Είναι μία στρατηγική. 
Εμείς πάμε να παίξουμε έναν τελικό. Σ’ 
έναν ευρωπαϊκό όμιλο δεν υπάρχουν πε-
ριθώρια για απώλειες και πρέπει να πά-
ρουμε το τρίποντο με κάθε κόστος. Είμα-
στε στην αρχή της αρχής. Παίξαμε καλό 
ποδόσφαιρο σε κάποια σημεία στους 
αγώνες που δώσαμε μέχρι σήμερα, αλλά 
δείξαμε κι αδυναμίες. Στα παιχνίδια που 
καταφέρνουμε να ξεκλειδώσουμε νωρίς 
τα πάμε περίφημα. Στα άλλα που αντι-
μετωπίζουμε δυσκολίες χάνουμε την συ-
γκέντρωσή μας. Είναι κάτι καθαρά πνευ-
ματικό. Θα πρέπει να το διορθώσουμε».

ΠAO
K

19:45 COSMOTE SPORT 3
ΓΗΠΕΔΟ: «ΒΙΚΤΟΡΙΑ»
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Διάψευση για Σιόβα
Το όνομα του Δημήτρη Σιόβα ακού-
στηκε για τον Παναθηναϊκό. Αλλά η 
ΠΑΕ έσπευσε άμεσα να το διαψεύσει. 
Μία ημέρα πριν από τα 33α του γενέ-
θλια, ο διεθνής άσος είναι ελεύθερος 
και αναζητά τον επόμενο ποδοσφαι-
ρικό σταθμό της καριέρας του. Υπάρ-
χουν αρκετές ομάδες που φέρονται 
να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
την απόκτησή του, όμως ο Παναθη-
ναϊκός (ομοίως και η ΑΕΚ) ξεκαθάρι-

σε ότι δεν ανήκει σε αυτές.

ΠΩΣ Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ 
ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΤΟΝ 
ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΙΣΕ

Θα το ψάξει
Πάντως ο Παναθηναϊκός δεν αποκλείεται να 
κινηθεί για στόπερ τον Ιανουάριο. Γίνεται 
ήδη μια σχετική διεργασία. Γιατί υπάρχει 
θέμα στο κέντρο της άμυνας. Ο Σάρλια δεν 
έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστο-
σύνη των «πρασίνων». Και δεν αποκλεί-
εται να υπάρξουν εξελίξεις τον Ιανουάριο. 

Ο Παναθηναϊκός πέραν από έναν προ-
πονητή να κάνει τα βασικά έπρεπε να 
βρει και ηρεμία  στα αποδυτήρια του. Για 
να γίνει αυτό ήθελε ο νέος προπονητής 
να είχε πολλά στοιχεία που θα τον έκα-
ναν σκληρό. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θεωρή-
θηκε ο καλύτερος συνδυασμός. Και για 
τον λόγο αυτό έγινε ο νέος τεχνικός. Μέ-
χρι τώρα τα σημάδια είναι θετικά Ξέρει 
καλά και την νοοτροπία των ελληνικών 
ομάδων. Έχει παίξει μπάλα στην χώρα 
και δεν θέλει πολύ για να γίνουν όλα άνω 
κάτω. Τι κατάφερε λοιπόν; Να επιβάλει 
την τάξη. Και να κάνει τους παίκτες να 
κοιτούν απλά πως θα παίξουν μπάλα. 
Πως θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. 
Τίποτα άλλο. Κάποια μικρά παραπτώ-
ματα τα έλυσε άμεσα. Με τεκευταίο αυτό 
που έγινε με τον Βιγιαφάνιες και τον Χα-
τζηγιοβάνη. Από εκεί και πέρα όλα κυ-
λούν ήρεμα. Φυσικά σε όλο αυτό θα βο-
ηθήσουν οι νίκες. Αλλά ο Γιοβάνοβιτς 
και αυτές θέλει να τις αφήσει έξω από 
το Κορωπί. Παράδειγμα η επικράτηση 
απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Δεν 
άφησε να ειπωθούν πολλά Δεν το θέλη-
σε γιατί ξέρει πως λειτουργούν αυτά τα 
συναισθήματα. Το πήγε άμεσα στον ΠΑΣ 
Γιάννινα. Που μετά τη νίκη του επί του 
ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί αλλαγμένος και 
με ψυχολογία. Ο Γιοβάνοβιτς ξέρει λοι-
πόν και δεν πρόκειται να του ξεφύγει ο 

τομέας της ψυχολογίας.
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Διάψευση για Σιόβα
Με το «παράθυρο» των ελεύθερων να απέχει λίγες ώρες για 
να κλείσει, το όνομα του Δημήτρη Σιόβα και ο επαναπατρι-
σμός του βρέθηκε στο προσκήνιο, καθώς συνδέθηκαν ακό-
μα και με την ΑΕΚ. Από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, διέψευσαν 
αυτή την πιθανότητα, η οποία ούτως ή άλλως παρουσιάζει 
τρεις αντικειμενικές δυσκολίες. Οι δύο αριστεροπόδαροι 
στόπερ (Τζαβέλλας- Λάτσι) που υπάρχουν ήδη στο ρό-
στερ, αλλά και οι επιλογές των Σβάρνα- Μήτογλου στα 
μετόπισθεν αποτελούν το αγωνιστικό «αγκάθι». Παράλ-
ληλα το «ερυθρόλευκο» παρελθόν του διεθνούς αμυντι-
κού και οι δηλώσεις του μετά τον ημιτελικό Κυπέλλου 
στο ΟΑΚΑ το 2015 δεν έχουν ξεχαστεί από τους «κιτρι-
νόμαυρους». Την ίδια στιγμή, ψυχρές παραμένουν οι 
σχέσεις του εκπροσώπου του παίκτη, Ιλια Ιβιτς, έπει-
τα από την απομάκρυνση του Σέρβου από το οργανό-
γραμμα του συλλόγου.

ΤΟ ΔΕΊΠΝΟ ΤΟΥ ΜΊΛΟΓΕΒΊΤΣ
Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς μάλιστα είχε δεσμευτεί στους πο-
δοσφαιριστές της ΑΕΚ ότι αν πάνε όλα καλά στο παιχνί-
δι με τον Ιωνικό, θα τους παρέθετε δείπνο. Και χθες στη 
Γλυφάδα, έκανε πράξη την υπόσχεσή του και οργάνωσε 
δείπνο σε γνωστό εστιατόριο πληρώνοντας το τρα-

πέζι των «κιτρινόμαυρων». AΕΚ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΧΑΜΑΝΤΊ 
Η ΑΕΚ ΠΡΟΝΟΗΣΕ ΚΑΊ ΕΚΛΕΊΣΕ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ «ΤΡΥΠΑ» ΤΟΥ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΊΚΑ

«Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγει-
ρεύουν», λέει ο θυμόσοφος λαός και στην περί-
πτωση της φετινής μεταγραφικής ενίσχυσης της 
ΑΕΚ η παραπάνω φράση «κουμπώνει» απόλυτα. 
Ο μηχανισμός της Ενωσης λειτούργησε με άψο-
γα αντακλαστικά, έπειτα από τον σοκαριστικό 
ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τη Βελέζ. Παίκτες 
εγνωσμένης αξίας (Αμραμπάτ, Τσούμπερ, Γέφτιτς, 
Μισελέν) ήρθαν να ενισχύσουν το σύνολο του Βλά-
νταν Μιλόγεβιτς, με τα πρώτα σημάδια της ποι-
ότητας τους να γίνονται εμφανή στην πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος με τον Ιωνικό. Ωστόσο, τα... 
ρεφλέξ του επιτελείου των «κιτρινόμαυρων» δεν 
σταμάτησαν εκεί, αλλά φαίνεται ότι προχώρησαν 
ένα βήμα παραπέρα. 
Το Νο1 θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια των φιλά-
θλων - και όχι μόνο- από τη στιγμή που ολοκλη-
ρώθηκε η μεταγραφική περίοδος ήταν ένα: Τι θα 
γίνει αν το δίδυμο Χατζισαφί-Μιτάι δεν αποδώσει 
τα αναμενόμενα μέσα στη σεζόν σε συνδυασμό με 
την απουσία ενός τρίτου αριστερού μπακ. Ερώ-
τημα υποθετικό, ουτοπικό αν θέλετε. Κανείς δεν 
μπορεί να πει με σιγουριά τι θα συνέβαινε. Παρό-
λα αυτά, η αμυδρή πιθανότητα ζημιάς στη συγκε-
κριμένη θέση έκανε την Ενωση να κινηθεί αποφα-
σιστικά και να αποκτήσει αριστερό μπακ από την 
αγορά των free agents. 
Με την απόκτηση του Μίλαντ Μοχαμάντι λοιπόν, 
ο Δημήτρης Μελισσανίδης εκπλήρωσε με το πα-
ραπάνω τη δέσμευσή του για πολλές και καλές 
μεταγραφές (δεκατέσσερις συνολικά) και οι «κι-
τρινόμαυροι» έκλεισαν τουλάχιστον σε θεωρη-
τικό επίπεδο και την τελευταία «τρύπα» στο ρό-
στερ τους. Ο διεθνής άσος που προέρχεται από 
«γεμάτη» σεζόν με τη Γάνδη θα υπογράψει τριε-
τές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Ο Ιρα-
νός προσγειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στην 
Αθήνα, με τις διαδικασίες για ανακοίνωση της με-
ταγραφής του 27χρονου Ιρανού να μην ολοκλη-
ρώνονται και να μεταφέρονται για σήμερα. 
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YΠΟΘΕΣΗ ΛΑΣΚΟΦ

Στο CAS και απόφαση άμεσα!
Αναπροσαρμόζει την στρατηγική του ο Άρης για 
την υπόθεση Λάσκοφ και το -6. Οι «κιτρινόμαυροι» 
πάνε τελικά στο CAS. Η αίτηση ανάκλησης και ανα-
ψηλάφησης της υπόθεσης, απλά «παγώνει». Δεν 
εγκαταλείπεται. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν νο-
μικοί κύκλοι που γνωρίζουν από παρόμοιες υπο-
θέσεις, η απόφαση θα βγει το αργότερο μέχρι 
το Δεκέμβριο. Αυτό θα ζητήσει και η ΠΑΕ.

AΡΗ
Σ

ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΝ... 
ΧΩΡΟ!
Ο ΜΟΧΑΝΑΝΤ ΑΛΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΙΩΝΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ – ΤΟ «ΘΕΜΑ» 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ

ΙΤΟΥΡΜΠΕ ΑΝΤΙ ΓΚΑΜΑ

Στο μυαλό του Μάντζιου!
Χρόνος για προετοιμασία δεν υπήρχε. Μια 
προπόνηση χθες και αναχώρηση για Αθήνα. 
Ο Μάντζιος δεν έδειξε πολλά, αλλά ουδέν κρυ-
πτόν! Τουλάχιστον μια θα είναι η αλλαγή που 
θα κάνει στο αρχικό σχήμα ο τεχνικός του Αρη 
στη Νίκαια. Ο Ιτούρμπε διεκδικεί φανέλα βα-
σικού, αντί του Γκάμα. Ο Παραγουανός εξτρέμ 
θα παίξει δεξιά και αριστερά θα πάει ο Μαντσί-
νι. Αν γίνει δεύτερη θα είναι αναγκαστική. Ο 
Σάκιτς αντί του Λούμορ. Τον λόγο τον προα-
ναφέραμε.

Εξαιρετικά στοιχεία «βγάζει» μέχρι στιγμής στις 
προπονήσεις ο Μοχανάντ Άλι. Το τελευταίο με-
ταγραφικό απόκτημα του Άρη, μαθαίνουμε, οτι 
έχει εξαιρετικές επαφές με τη μπάλα και ωραία 
τελειώματα. Το έχει κοινώς το γκολ ο Ιρακινός 
επιθετικός.
Έτοιμος στο 100% μπορεί να μην είναι, αλλά με 
την εικόνα που είχε ο Μάνος τη Δευτέρα το βρά-
δυ με τον ΟΦΗ, δεν αφήνει περιθώρια στον Άκη 
Μάντζιο!
Ο Άλι που σήμερα συμπληρώνει μια εβδομάδα 
στη Θεσσαλονίκη, θα είναι στην αποστολή που 
θα ανακοινώσει σήμερα ο Έλληνας προπονη-
τής και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα.
Το πιθανότερο, είναι να πάρει και χρόνο συμμε-
τοχής την Παρασκευή στη Νίκαια κόντρα στον 
Ιωνικό.
Ένα πρόβλημα (ίσως) λύνεται, ένα άλλο δημι-
ουργείται!  Με τον Ιρακινό επιθετικό, οι μη κοι-
νοτικοί γίνονται έξι και ο Μάντζιος θα πρέπει να 
αφήνει έναν εκτός!
Μοιραία ένας εκ των Καμαρά, Τζέκο, Ιτούρμπε, 
Εντιαγέ, Λούμορ θα πρέπει να δει το παιχνίδι 
από την τηλεόραση! Αν ο Λούμορ που έχει ένα 
μικροπρόβλημα τραυματισμού, δεν είναι έτοι-
μος, το πρόβλημα λύνεται εύκολα. Αν όχι, τότε 
μάλλον ο Τζέγκο θα μείνει εκτός αποστολής! Με 
κάθε επιφύλαξη, αλλά από τους πέντε φαντάζει 
ίσως ο πιο αδύναμος κρίκος!
Ένας λοιπόν ο μη κοινοτικός και ένας ο τραυμα-
τίας Ματέο Γκαρσία, που δεν θα ανέβουν στο αε-
ροπλάνο με προορισμό το «Ελ. Βενιζέλος».
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ΙΩΝΙΚΟΣ  

Βαλεριάνος vs Mάντζιος  
 
Αρκετοί γνωστοί θα σμίξουν ξανά στο αυρι-
ανό παιχνίδι στη Νίκαια. Ο Δημήτρης Σπα-
νός έχει περάσει από τον πάγκο του Άρη. 
Ο Βαλεριάνος έχει αγωνιστεί με τη φανέλα 
των κιτρινόμαυρων και το καλοκαίρι έκανε 
και μια κουβέντα με τον Καρυπίδη για να 
επιστρέψει. Ο Έλληνας μπακ γνωρίζεται 
καλά και με τον Άκη Μάντζιο. Οι δυο τους 
συνυπήρξαν ένα... φεγγάρι στον Απόλλω-
να Σμύρνης. Oι κακές οι γλώσσες λένε οτι 
δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις!

TO BHMA ΠΑΡΑΠΑΝΩ  
ΨΑΧΝΕΙ Ο ΜΑΡΒΙΝ ΠΙΡΣΜΑΝ!

SUPER 
LEAGUE

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Μόνο δύο «παλιοί» στην 11άδα
Μπορεί στα φιλικά να μην έκανε... σεφτέ, στο 
πρωτάθλημα μπήκε με το δεξί ο Ατρόμητος. 
Ισοπαλία στο «Καραϊσκάκης» πήραν οι Πε-
ριστεριώτες. Με αρκετή δόση τύχης από ένα 
σημείο και μετά, αλλά το αποτέλεσμα μετράει. 
Εννιά «νέοι» στην 11άδα του Άνχελ Λόπεθ. 
Μόνο δύο ποδοσφαιριστές από το 
περσινό ρόστερ. Σάλομον και 
Μουνίθ.

Ισως η καλύτερη μεταγραφή που έκανε πέρσι 
το καλοκαίρι ο ΠΑΣ Γιάννινα. Μάρβιν Πίρσμαν 
περί ου ο λόγος. Το Sportime έχει... αποθεώσει 
τον Βέλγο αριστερό μπακ, ουκ ολίγες φορές!
Το Sportime αποκάλυψε και το ενδιαφέρον - πρό-
ταση του Άρη, αλλά και της Καρταγένα το φετι-
νό καλοκαίρι. Οπότε το έχει το θέμα με τον πο-
δοσφαιριστή!  
Ο ποδοσφαιριστής ήθελε να κάνει το βήμα πα-
ραπάνω και να πάει στον Άρη, λογικό, το καλο-
καίρι, αλλά ο Χριστοβασίλης ήθελε ένα 300αρι 
χιλιάρικα. Ο Καρυπίδης έδινε τα μισά, οπότε 
η απόσταση που έπρεπε να διανύσουν για να 
βρεθούν στη μέση, μεγάλη και το deal δεν έγι-
νε ποτέ.
Ο Πίρσμαν, επίσης αποκάλυψη του Sportime, 
έχει δεχθεί πρόταση ανανέωσης από τη διοίκη-
ση του ΠΑΣ Γιάννινα. Δεν έχει απαντήσει. Ούτε 
«ναι», ούτε «όχι» από τον Βέλγο ακραίο αμυντι-
κό.
Είναι... στανταράκι οτι το ψάχνει και το θέλει το 
step up στην καριέρα του. Το συμβόλαιο του λή-
γει το επόμενο καλοκαίρι. Έχει προταθεί σε αρ-
κετές ομάδες. Ηδη «βγήκε» η ΑΕΚ.
Δεν είναι μόνο η Ένωση όμως που τον «βλέπει».
Ο Πίρσμαν έχει προταθεί, σύμφωνα με πληρο-
φορίες του Sportime και στον Ατρόμητο! Τώρα 
αν θα το δούν «ζεστά» οι Περιστεριώτες ή όχι, 
θα φανεί τον Ιανουάριο. Τότε ο ποδοσφαιριστής 
υπογράφει όπου θέλει. Πάντως το ενδεχόμενο 
να μείνει στον ΠΑΣ Γιάννινα, στη παρούσα φάση 
δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Εκτός 
αν κλείσουν όλες οι υπόλοιπες «πόρτες» που 
προσπαθούν να ανοίξουν οι άνθρωποι που τον 
«τρέχουν».

STEP UP!
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«ΚΑΛΥΕΡΟΙ  
ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ»
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
ΣΤΕΛΝΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ  
ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΕΚ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Τα ban και ο Ακερ
Στα 7 έπεσαν τα ban της ΑΕΚ. Η «Ένωση» βρίσκεται σε πολύ 
καλό δρόμο αλλά ακόμα έχει αρκετές δυσκολίες. Βρέθηκε η 
χρυσή τομή κι επισήμως ανάμεσα στον Απόλλωνα Πατρών 
και τον Αλεξ Άκερ. Η ομάδα της Πάτρας είναι πλέον έτοιμη να 
παραλάβει τα δελτία των παικτών της και ν’ αγωνιστεί πλή-
ρης στο Κύπελλο το Σάββατο κόντρα στον Ιωνικό στη Νίκαια.
ΝΙΚΗ Ο ΠΑΟΚ
Σε φιλικό αγώνα που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ 
επικράτησε 92-52 της Ελευθερούπολης (αγωνίζεται στην 
Α2). Πρώτος σκόρερ για την ομάδα της Θεσσαλονίκης 
ήταν ο Λοβ με 14 πόντους.

Στις πρώτες επίσημες δηλώσεις τους για 
της νέα σεζόν, ο προπονητής και οι παίκτες 
του Ολυμπιακού υπογράμμισαν τη νέα επο-
χή της ομάδας. Και φάνηκαν έτοιμοι για τις 
προκλήσεις
«Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δημιουργή-
σει μία νέα συνθήκη με το πνεύμα της ομά-
δας και είναι μία διαδικασία που προφανώς 
δεν μπορεί να γίνει σε έναν χρόνο» είπε ο 
Γιώργος Μπαρτζώκας και πρόσθεσε: «Ξέρω 
φυσικά ότι η ομάδα πρέπει να κερδίζει, το 
βάρος της φανέλας και τις απαιτήσεις του 
κόσμου, αλλά δεν γίνεται μία ομάδα που 
έχει πάρει δύο φορές την Euroleague, έχει 
πάει δύο φορές σε Final Four, να την αλλά-
ξεις και να είσαι και πάλι στο ίδιο επίπεδο. 
Θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα κι 
αυτό ήταν η προηγούμενη χρονιά.
Και αυτή που έρχεται τώρα θεωρούμε ότι θα 
είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Προσπαθή-
σαμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυν-
ση, έχοντας ήδη και παίκτες που απέδειξαν 
ότι μπορούν από την περασμένη σεζόν».
Από την πλευρά του ο Κώστας Σλούκας κλή-
θηκε να απαντήσει για το αν αποδέχεται το 
ρόλο του νέου ηγέτη της ομάδας: «Στο γή-
πεδο πρέπει να δείξουμε ποιος κάνει και 
τι. Και το σημαντικότερο είναι να πετύχει 
η ομάδα. Αν πετύχει όλοι οι παίκτες είμα-
στε σημαντικοί, ενώ αν αποτύχουμε κανέ-
νας δεν θα φαίνεται ηγέτης και σημαντικός. 
Το σημαντικό είναι να δέσει το σύνολο και 
θεωρώ πως είμαστε σε καλό σημείο και να 
παίξουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τους 
στόχους μας».

ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ - ΛΙΟΛΙΟΣ
Η πρώτη συνάντηση του Λευτέρη Αυγενάκη 
με το νέο πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιό-
λιο έγινε χθες. Οι δύο άντρες στις δηλώσεις 
τους υπογράμμισαν το πνεύμα συνεργασί-
ας που τους διακατέχει.
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Ο Σωτήρης Γκα-
ραγκάνης, ο νε-

αρός πρωταθλητής 
στα σπριντ, που ήταν 

συνοδός του Θανάση Γκα-
βέλα που κατέκτησαν το χρυ-

σό μετάλλιο στους Παραολυμπι-
ακούς Αγώνες του Τόκιο στα 
100μ., άφησε το σωματείο 
του, τον ΟΦΚΑ Οδυσσέ-

ας και πήρε μεταγρα-
φή στον Α.Ο. Κάλλι-

στος.
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Η κορυφαία Ελ-
ληνίδα μαραθωνοδρόμος, 

Γκλόρια Πριβιλέτζιο ολοκλήρωσε 
για δύο εβδομάδες την προετοιμασία 

της στο υψόμετρο στο Καρπενήσι και επέ-
στρεψε στην Αθήνα. «Οι προπονήσεις πήγαν 

πολύ καλά και ετοιμάζομαι τώρα την Κυριακή να 
ταξιδέψω στα Ιωάννινα και να πάρω μέρος στα 
30χλμ. στο «Lake Run». Ο αγώνας είναι για μένα 
μια δυνατή προπόνηση, καθώς ετοιμάζομαι για τον 
Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, ενώ έχω δη-
λωθεί και στο μαραθώνιο στη Βαλένθια. Θα προ-
χωρήσω βήμα βήμα και θα δω σε τι κατάσταση 
βρίσκομαι πριν αποφασίσω που θ’ αγωνιστώ, 

Ελλάδα ή Ισπανία ή μπορεί και στα δύο», 
δήλωσε η αθλήτρια της Γλυφάδας που 

γυμνάζεται με τους Γιάννη Περήφα-
νο και Μανώλη Χάντζο. 

ΕΧΤΙΣΕ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ

Μία από τις κορυφαίες Γερμανίδες εμποδίστρι-
ες πήρε την απόφαση να κρεμάσει τα σπάικ της. 
Η Πάμελα Ντούτκιεβιτς ανακοίνωσε στα 29 της 
χρόνια πως αποσύρεται από την ενεργό δράση. 
Ήταν «χάλκινη» παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2017 
στα 100μ. εμπόδια και «ασημένια» πρωταθλήτρια 
Ευρώπης το 2018.

S
P
O
R
T
S

Η πρωταθλήτρια του μήκους 
Έφη Κολοκυθά βρίσκεται σε 
φάση μετακόμισης, αφού μετά 
από χρόνια άφησε το δωμά-
τιο στους ξενώνες που δι-
καιούνταν να μένει στη Θεσ-
σαλονίκη και νοίκιασε σπίτι 
στη Θεσσαλονίκη. Η Ελληνί-
δα πρωταθλήτρια θα αποφα-
σίσει το επόμενο διάστημα αν 
θα μπει για άλλη μια σεζόν.
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ΑΡΩΜΑ... ΠΟΛΗΣ
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ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ,  
Η ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ «ΛΥΓΙΣΕ»  
ΤΗ ΜΙΛΑΝ ΣΤΟ «ΑΝΦΙΛΝΤ» (3-2)

Οι μεταξύ τους αναμετρήσεις είναι από 
τις κλασικές και εικονογραφημένες στο 
ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Λίβερπουλ και 
Μίλαν έδωσαν μια απίστευτη παράστα-
ση στο «Ανφιλντ» με τους «ρεντς» να 
επικρατούν κάνοντας ανατροπή στην 
ανατροπή (3-2). 
Εντονο άρωμα Κωνσταντινούπολης είχε 
η πρεμιέρα των Αγγλων και των «ροσο-
νέρι» στο Champions League. Οπως το 
2005, έτσι και φέτος, η διακύμανση του 
αγώνα δεν ενδείκνυτο για... καρδιακούς. 
1-0 οι γηπεδούχοι με Αρνολντ (9΄), χαμέ-
νο πέναλτι Σαλάχ (14΄) και 1-2 μέσα σε 
εκατό δευτερόλεπτα από τους Μιλανέ-
ζους (42΄ Ρέμπιτς, 44΄ Ντίαθ). 
Προς στιγμήν οι παίκτες του Πιόλι ένιω-
σαν σαν τη Λίβερπουλ του 2005, αλλά τε-
λικώς την πάτησαν ξανά. Ο Σαλάχ έφε-
ρε το ματς στα ίσα (49΄), με τον Τζόρταν 
Χέντερσον να ξυπνάει τα ιταλικά φαντά-
σματα με έναν παροιμιώδη κεραυνό. Εκ-
πληκτική εκκίνηση για το σύνολο του 
Κλοπ που σε συνδυασμό με το 0-0 της 
Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Πόρτο, 
τη μετατρέπει σε φαβορί για την πρω-
τιά του ομίλου.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Τα «μωρά» της Ντόρτμουντ, 
Τζουντ Μπέλιγχαμ και Ερ-
λινγκ Χάαλαντ έδωσαν ρε-
σιτάλ κόντρα στην Μπεσί-
κτας (2-1). Ο Βρετανός έγινε 
ο νεότερος παίκτης που 
σκοράρει σε δύο σερί ματς 
Champions League, ενώ 
ο Νορβηγός ο πιο γρήγο-
ρος φορ, καθώς έφτασε τα 
21 γκολ σε μόλις 17 εμφα-
νίσεις.

Παρί για... κλάματα, Σίτι για «φίλημα»
Η τριάδα Μέσι, Νεϊμάρ και Εμπαπέ παρατάχθηκε στον αγωνιστικό 
χώρο του «Γιαν Μπρέιντελ», αλλά η μεγάλη πρωταγωνίστρια της 
βραδιάς ήταν η Μπριζ. Οι Βέλγοι απέδειξαν ότι τα λεφτά δεν παίζουν 
ποδόσφαιρο και απέσπασαν με μαχητικότητα και ψυχή μια ηρωι-
κή ισοπαλία (1-1) από το φαβορί, Παρί Σεν Ζερμέν χάρη στο γκολ 
του Βανάκεν (27΄). Οι Γάλλοι προηγήθηκαν με τον Ερέρα (15΄) και 
σαφώς περίμεναν καλύτερη πρεμιέρα για την τριάδα MNM. Ομως, 
αυτή η πρώτη συνύπαρξη ήταν για... κλάματα, τα οποία αυξήθη-
καν με τον τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ.
Αντίθετα, η Μάντσεστερ Σίτι ήταν για... φίλημα, η οποία σκόρπι-
σε τη Λειψία με 6-3, παρά τις συγκινητικές προσπάθειες του ανα-
τέλλοντος αστέρα, Κρίστοφερ Ενκουνκού (σημείωσε χατ-τρικ). Το 
καλό του ευρωπαϊκό πρόσωπο από τα 90s θύμισε ο Αγιαξ, ο οποί-
ος κέρασε «πεντάρα» την Σπόρτινγκ, στη Λισαβόνα (5-1), με τον 
Σεμπαστιέν Αλέρ να «γράφει» καρέ τερμάτων.

Η ΣΤΙΓΜΗ
Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί 
των παικτών της Ρεάλ 
Μαδρίτης μετά το buzzer 
beater (89΄) της «χρυσής» 
αλλαγής του Κάρλο Αντσε-
λότι, Ροντρίγκο μέσα στο 
«Τζουζέπε Μεάτσα» (0-1) 
και το κοντράστ συναισθη-
μάτων της Ιντερ που έχα-
σε δικό της ματς.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CHAMPIONS LEAGUE
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (ΧΘΕΣΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΡΙΖ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1-1
ΜΑΝ. ΣΙΤΙ – ΛΕΙΨΙΑ 6-3

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. – ΠΟΡΤΟ 0-0
ΜΙΛΑΝ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3-2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1-2
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ – ΑΓΙΑΞ 1-5

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕΡΙΦ – ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 2-0
ΙΝΤΕΡ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0-1

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ EUROPA LEAGUE
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Mπρόντμπι – Σπάρτα Πράγας 22:00

Ρέιντζερς – Λιόν 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Μονακό – Στουρμ Γκρατς 22:00

Αϊντχόφεν – Σοσιεδάδ 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λέστερ – Νάπολι 22:00

Σπαρτάκ Μόσχας – Λέγκια Βαρσοβίας -

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αϊντραχτ Φρ. – Φενέρμπαχτσε 22:00

Ολυμπιακός – Αντβέρπ 22:00

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλατάσαραϊ – Λάτσιο 19:45

Λοκομοτίβ Μόσχας – Μαρσέιγ 19:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Μίντιλαντ – Λουντογκόρετς 19:45

Ερυθρός Αστέρας – Μπράγκα 19:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λεβερκούζεν – Φερεντσβάρος 19:45

Μπέτις – Σέλτικ 19:45

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γουέστ Χαμ 19:45

Ραπίντ Βιέννης – Γκενκ 19:45

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CONFERENCE LEAGUE
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αλασκέρτ 4-1

Eλσίνκι – Λίντσερ 19:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Φλόρα Ταλίν – Γάνδη 19:45

Ανόρθωση – Παρτιζάν 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπόντο/Γκλιμτ – Ζόρια 22:00

Ρόμα – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιάμπλονετς – Κλουζ 22:00

Ράντερς – ΑΖ Αλκμααρ 22:00

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Μακάμπι Χάιφα – Φέγερνοορντ 0-0

Σλάβια Πράγας – Ουνιόν Β. 19:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Λίνκολν – ΠΑΟΚ 19:45

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Κοπεγχάγη 19:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μούρα – Φίτεσε 19:45

Ρεν – Τότεναμ 19:45

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Καϊράτ Αλμάτι – Ομόνοια 17:30

Καραμπάγκ – Βασιλεία 19:45
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ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 22:00
ΜΟΝΑΚΟ-ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ OVER 2,5 1,72

Αγωνιστική κρίση περνάει η Μονακό στο ξεκίνημα της σεζόν 
με αποκορύφωμα την εντός έδρας ήττα από την Μαρσέιγ. Το 

Γιουρόπα Λιγκ φαντάζει βάλσαμο με το τρίποντο σήμερα να 
είναι μονόδρομος.

Επιθετικό ποδόσφαιρο συνηθίζουν να παίζουν οι 
Αυστριακοί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

τα γκολ στο 
Πριγκιπάτο.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 22:00
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ  OVER 4 

ΚΑΡΤΕΣ 1,70
Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στη Φρανκφούρτη που 

απασχολεί έντονα τον Ολυμπιακό. Οι Γερμανοί θα 
επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους αλλά η 

Φενέρμπαχτσε θα προσπαθήσει να τους βάλει δύσκολα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σκληρό 

ματς αναμένω 
ποντάρω στις 

κάρτες.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 21:45
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ-ΛΑΤΣΙΟ OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,65

Ματσάρα έχουμε στη πόλη με τη Γαλατάσαραϊ να υποδέχεται 
τη Λάτσιο.

Οι Τούρκοι με το κοινό στο πλευρό τους θα ψάξουν το 
τρίποντο που θα τους βάλει γερά στη μάχη της πρόκρισης. 
Με όπλο την επιθετική της γραμμή θα παραταχθεί η ομάδα 

του Μαουρίσιο Σάρι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

ποντάρισμα 
στις κάρτες.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ 19:45
ΛΙΝΚΟΛΝ-ΠΑΟΚ 2 -1,5 1,67

Στο μακρινό και άγνωστο ποδοσφαιρικά Γιβραλτάρ ταξιδεύει ο 
δικέφαλος. Μετά την εντός έδρας ήττα από τον Πας Γιάννινα 

για το πρωτάθλημα η ομάδα του Λουτσέσκου θέλει σήμερα 
να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Χωρίς άγχος θα παίξει η 
Λίνκολν που ζει το όνειρο της με την παρουσία στους 

ομίλους.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αναμένω 

αντίδραση από 
τον δικέφαλο.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 19:45
ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ  OVER 2,75 1,70

Πλήρωσε τις αμυντικές της αδυναμίες γνωρίζοντας την ήττα εντός 
έδρας από την Ντόρντμουντ η Λεβερκούζεν. Την επιστροφή 
στις νίκες θα ψάξει σήμερα για να μπει με το δεξί σε έναν 

όμιλο που δεν θα έχει εύκολη αποστολή. Στη κόντρα θα 
χτυπήσουν οι Ούγγροι για να κάνουν τη ζημιά. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Η αγορά 
σύμμαχος μας 

στα γκολ.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΝΤΒΕΡΠ 1 &1,66 ΚΟΡΝΕΡ ΠΡΙΝ ΤΟ 10’ 1,72

Πρεμιέρα και για τον Ολυμπιακό στη φάση των ομίλων 
απέναντι στην Αντβέρπ του Ράτζα Ναιγκολάν.

Οι ερυθρόλευκοι επιβάλλεται να κερδίσουν για να έχουν 
ελπίδες πρόκρισης πριν τα ταξίδια σε Γερμανία και 

Τουρκία.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε δύο 

σημεία οι 
επιλογές 

μας.

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ  
ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Απόλυτα συνειδητοποιημένοι και με την συ-
ναίσθηση των ευθυνών τους να τους συνο-
δεύει , αντιμετωπίζουν στα Βριλήσσια την 
επερχόμενη έναρξη του νέου πρωταθλή-
ματος της Α’ Κατηγορίες ΕΠΣΑ. Η συγκυρία 
με την πανδημία και οι καταστροφικές της 
συνέπειες, έπληξαν τον χώρο του ερασιτε-
χνικού ποδοσφαίρου όσο τίποτε άλλο και 
οι καταστροφικές του συνέπειες έρχονται 
να δημιουργήσουν αίσθημα προβληματι-
σμού στους πάντες. Με τον τεχνικό ηγέτη 
Μιχάλη Λυκερίδη να δίνει το δικό του στίγ-
μα: « Δουλεύουμε καθημερινά και σκληρά 
από την έναρξη του βασικού σταδίου της 
προετοιμασίας με σκοπό να φανούμε όσο 

μπορούμε πιο ανταγωνιστικοί γίνεται στο 
επερχόμενο δύσκολο πρωτάθλημα της Α’ 
Κατηγορίας,. Η φετινή σεζόν θα είναι τρο-
μερά μεταβατική, αφού όλες οι ομάδες θα 
κληθούν να λύσουν τον γρίφο της πολύμη-
νης αγωνιστικής απραξίας που δημιούργη-
σε η πανδημία. Συν βεβαίως και το κομμά-
τι που αφορά τη εύρεση της απαιτούμενης 
ομοιογένειας. Εμείς από την πλευρά μας 
θα επιδιώξουμε να φανούμε όσο μπορού-
με πιο δυνατοί και αξιόμαχοι βλέποντας το 
κάθε παιχνίδι ξεχωριστά» Στο μεταγραφι-
κό κομμάτι στα Βριλήσσια είναι σε επαφές 
για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντι-
κού και ενός ανασταλτικού χαφ.

ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΑ
Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα 
επίπεδα συνέχισε απτόητη η Δόξα Βύρω-
να, δημιουργώντας όλες τις απαραίτητες και 
υγιείς βάσεις, που θα της επιτρέψουν να πα-
λέψει με αξιώσεις στο επερχόμενο πρωτά-
θλημα για μία αξιοπρόσεκτη πορεία, αντά-
ξια της δυναμικής που κουβαλάει. Κάτω από 
αυτό το πρίσμα, οι «κυανόλευκοι» προχώ-
ρησαν σε ακόμη μία σημαντική προσθήκη, 
αφού απέκτησαν τον 20χρονο φορ Διονύ-
ση Στατήρη

ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
ΟΙ εξελίξεις ήταν ραγδαίες , και μάλιστα μέσα 
σε μια νύχτα ήρθαν όλα τούμπα! Ο μέχρι 
πρότινος προπονητής Κώστας Μπουρίτης 
και η διοίκηση του Λευτέρη Σφυρίδη τα έσπα-
σαν. Οι λόγοι δεν θα γίνουν ποτέ γνωστοί , 
στην παρούσα φάση όμως. Αλλά και ούτε 
πρόκειται από τη στιγμή που ο καλός αυτός 
προπονητής στις τοποθετήσεις του και επί-
σημα πλέον μιλά για προσωπικούς λόγους! 
Και στο θέμα μπαίνει μια τελεία,έτσι όπως 
θα έπρεπε να μπει σε παρόμοιες περιπτώ-
σεις, διότι ακριβώς δεν επιτρέπεται η πε-
ραιτέρω διερεύνηση του θέματος. Ο Μπου-
ρίτης είναι ένας σοβαρός προπονητής και 
δεν άφηνε ποτέ να διαρρεύσει κάτι που δεν 
θα ωφελούσε ούτε τον ίδιο αλλά και θα ζημί-
ωνε την ομάδα.Άρα πάμε παρακάτω. Προς 
το παρών και προσωρινός αντικαταστάτης 
του Μπουρίτη, εμφανίζεται ο Γιάννης Ξυ-
διάς! Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σφυρί-
δης δεν θα μείνει σ’ αυτόν, αλλά όπως λέει 
και το περιβάλλον του ψάχνει για τον αντι-
καταστάτη του απελθόντα προπονητή του.

 «ΝΑ ΦΑΝΟΥΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ» 
ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΥΚΕΡΙΔΗΣ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Επιμένει στη 
φιλοσοφία ο 
Γερονικολός!
Μπορεί ορισμέ-
νοι να λένε τα δικά 
τους για το φιλαρά-
κι μου τον πρόεδρο 
της Δόξας Βύρω-
νος Γιώργο Γερο-
νικολό, σε ότι αφο-
ρά την μεταστροφή 
του τώρα τελευταία 
προς τα φιλοσοφι-
κά! Εγώ έχω αρχίσει 
πάντως και γίνομαι 
φαν του προσώπου 
του και δεν σηκώνω 
κουβέντα για τίποτε. 
Από την άλλη για να 
βγάλεις μια γνώμη 
που είναι σίγουρη, 
θα πρέπει πρώτα να 
παρακολουθήσεις 
τον ίδιο και τι ακρι-
βώς πρεσβεύει. 
* Σε αγωνιστικούς 
ρυθμούς κινείται 
τόσο η Αθήνα, με 
τους αγώνες του κυ-
πέλλου της πρώ-
της φάσης, όσο και 
η Ανατολική Αττι-
κή με τους αγώνες 
του πρωταθλήματος 
της μεγάλης κατη-
γορίας. Άρα αυτό το 
Σαββατοκύριακο θα 
έχουμε φουλ αγώ-
νες! Καιρός ήταν 
μου φαίνεται και φυ-
σικά θα πρέπει να 
παρακαλάμε όλοι 
μας, να μην διακο-
πούν! Διότι είναι σί-
γουρο πως θα ξεκι-
νήσουν. Ίδωμεν… 
* Πάντως για το θέμα 
των βεβαιώσεων 
των προπονητών 
σε ότι αφορά τη δή-
λωσή τους στο ΙΚΑ, 
έχει να γίνει ένας μι-
κρός χαμός. Κι ενώ 
τα πράγματα είναι 
ξεκάθαρα, παρατη-
ρώ ορισμένους σαν 
να μην τρέχει τίπο-
τε! Μάλλον δεν ξέ-
ρουν τι τους περιμέ-
νει! Ζουν στο δικό 
τους κόσμο! Βεβαί-
ως ο προβληματι-
σμός είναι διάχυτος 
σε όλα τα επίπε-
δα. Και να προσθέ-
σω πως ούτε και 
οι ομάδες, γνωρί-
ζουν τι θα κάνουν, 
με τις Ενώσεις να 
μην μπορούν να 
δώσουν λύση! Πά-
ντως υπάρχει πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον 
και αξίζει κανείς να 
το παρακολουθήσει, 
διότι έχουν να συμ-
βούν πολλά και διά-
φορα ευτράπελα!

Αιφνίδια ήταν η απόφαση της 
τελευταίας στιγμής και λίγο 
πριν την έναρξη και των επίση-
μων διοργανώσεων του συλ-
λόγου, να διακοπεί η συνερ-
γασία με τον Θοδωρή Τρανό! 
Αναμφίβολα η χρονική στιγμή, 
δεν μπορεί να κριθεί πως ήταν 
η καλύτερη, όμως σ’ αυτό δεν 
μπορεί να παρέμβει κανείς. 
Εκείνο που έχει σημασία από 
δω και μπρος είναι η επόμενη 
μέρα για το σύλλογο, η διοίκη-
ση του οποίου ήδη από χθες 
κάνει τις απαραίτητες επαφές 
του, ώστε ο αντικαταστάτης 
του Τρανού να είναι ένα πρό-
σωπο που να μπορεί να ση-
κώσει το βάρος της ευθύνης 
αλλά και του υψηλού σχεδια-
σμού που έχει γίνει από τη δι-
οίκηση. Πολλά ακούγονται και 
ειδικά κάποια βαριά προπονη-
τικά ονόματα, με ένα από αυτά 
ο Γιάννης Σιλεβίστας να έχει 
ήδη κάνει το πρώτο ραντεβού 
από χθες το βράδυ και μάλιστα 
πληροφορίες λένε, πως μπο-
ρεί και να είναι ο επόμενος που 
θα καθίσει στον πάγκο!

ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 
Τα νέα μεταγραφικά αποκτήμα-
τα του Γκυζιακού είναι: Ο μεσο-
αμυντικός Βαγγέλης Ζαννάκης 
που έχει αγωνιστεί σε Ανδρια-
κό, Τριγλία Ραφήνας, Λύκους 
Χαϊδαρίου, Μάχη Μαραθώνα, 
Εθνικό Νέας Μάκρης. Ο αμυ-
ντικός Χρήστος Πανταζής από 
την Ελπίδα Αγίων Αναργύρων. 
Ο μέσος Μιχάλης Λώλης από 
την Ελπίδα Αγίων Αναργύρων. 
Ο μέσος Αλέξανδρος Μαντρά-
κου από τον Ατλα Κυψέλης. Ο 
αμυντικός Νίκος Μικελόπου-
λος που αγωνίστηκε σε Πατή-
σια και Δούρειο. Αναμφίβολα 
εκείνο που αξίζει να καταγρα-
φεί είναι πως φέτος ο Παντε-
λής Σταθόπουλος, θα έχει πε-
ρισσότερες λύσεις.

ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Τέλος ο Τρανός 
από τον πάγκο!

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 

Κατράνας: Στα επίσημα  
τα συμπεράσματα
Για την παρουσία της Βουλιαγμένης στα 
τρια φιλικά που έχει δώσει μέχρι σήμερα, 
αλλά και για την επικρατούσα κατάσταση 
στο ποδοσφαιρικό στρατόπεδο του συλ-
λόγου, μιλά με τα καλύτερα λόγια ο Σωτή-
ρης Κατράνας. Σπουδαία η παρουσία του 
και μεγάλο το έργο που έχει παραχθεί μέ-
χρι σήμερα και για το οποίο έργο, ο ίδιος 
έχει συντελέσει στα μέγιστα. Η διοίκηση 
της Βουλιαγμένης και ο τεχνικός διευθυ-
ντής Μανώλης Καπίρης, θα πρέπει να αι-
σθάνονται ικανοποιημένοι, τόσο από την 
εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, όσο και 
από τη δουλειά του Κατράνα. Πάντως ο 
ικανός προπονητής και ερωτηθείς σχε-
τικά με τα φιλικά και την εικόνα της ομά-
δος είπε τα εξής: «Δώσαμε τρία δυνατά 
φιλικά σε διάστημα μιας εβδομάδας δί-
νοντας χρόνο σε όλους τους ποδοσφαι-
ριστές δοκιμάζοντας διαφορα σχήματα . 
Σήμερα η κούραση από μεριάς μας ήταν 
εμφανής ωστόσο είχαμε τις αρχές που δι-
έπουν το παιχνίδι μας και ουσία . Η μέχρι 
τώρα εικόνα της ομάδας κρίνεται ικανο-
ποιητική αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη 
και περιμένουμε τις επίσημες υποχρεώ-
σεις για να βγάλουμε συμπεράσματα». 

This is Athens

҂ Ο Μιχάλης Λυκερίδης





Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΕΙΝΑΙ  
ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΜΟΝΟ…

Μέχρι πριν έξι μήνες είχε πέσει σε δυ-
σμένεια. Άδικη. Με τον γεροπαράξενο 
Ζόρζε Ζέσους δεν βγάζεις άκρη βέβαια. 
Προπονητής top class επιπέδου, αλλά 
είναι να μην πάρει ανάποδες. Του κόλ-
λησε μια βραδιά και άργησε να του ξε-
κολλήσει. Τι του κόλλησε; Να μην έχει 
τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο βασικό. Σε μια 
Μπενφίκα με… έναν τερματοφύλακα.  
Χωρίς καμία δόση υπερβολής δεν… 
έβλεπε κανέναν από τους συμπαίκτες 
του στον άσο. Κι όμως, αναγκαζόταν 
να τους βλέπει από τον πάγκο. Πέ-
ρασε η λόξα του Ζέσους και ο «Ody» 
επανήλθε στη βασική ενδεκάδα. Και 
τυχερή ήταν η Μπενφίκα που από κα-
ραμπόλες έμεινε στη Λισσαβώνα το 
περασμένο καλοκαίρι. Ακόμα πιο τυ-
χερή είναι πως επανήλθε πιο «κέρβε-
ρος» από ότι ήταν πριν. 
Οι ίδιοι οι «αετοί» άλλαξαν το όνομα 
της ομάδας στην επίσημη σελίδα τους 
σε social media μετά την πρόκριση 
επί της Αϊντχόφεν. Με τους Πορτογά-
λους να έχουν μείνει με δέκα παίκτες… 
έβγαζε κι αυτά που δεν βγαίνουν. Στο 
Κίεβο, στο ματς κόντρα στην Ντινα-
μό, η ομάδα του δέχτηκε πίεση στο 
τελευταίο πεντάλεπτο. Δέχτηκε ένα 
γκολ που δεν μέτρησε, ορθά, μετά 
από εξέταση στο VAR. Πριν από αυτά, 
είχε φροντίσει να αποκρούσει όσα θα 
μέτραγαν! Και αποκρούσεις καίριες, 
δύσκολες, σημαντικές. Αποτέλεσμα 
να τον αποθεώνει μία μέρα μετά ολό-
κληρος ο πορτογαλικός Τύπος. «VAR-
χοδήμος» έγραψαν! Και είχαν δίκιο.  
Και φυσικά δεν ήταν μόνο ο Βλαχο-
δήμος. Οι Έλληνες της Σέριφ, Κολο-
βός και Αθανασιάδης, πρώτα οδήγη-
σαν την ομάδα από τη Μολδαβία για 
1η φορά στην ιστορία της σε ομίλους 
του Τσάμπιονς Λιγκ και στη συνέχεια 
και στην πρώτη της εκεί. Και τι νίκη, 
κόντρα στη Σαχτάρ. Εκεί… καθάρισαν 
πάλι ελληνικά γάντια. 
Ο  Γιώργος Αθανασιάδης και η Σέριφ 
δέχθηκε μεγάλη πίεση από τους παί-
κτες της Σαχτάρ. Ειδικά στο ξεκίνημα 
του δευτέρου μέρους, όταν η ομάδα 
του Ντόνετσκ προσπάθησε να ισο-
φαρίσει νωρίς. Ο Έλληνας κίπερ είχε 
απαντήσει στα πάντα. ΜVP της ανα-
μέτρησης χωρίς καμία αμφιβολία. Ο 
Γιώργος Αθανασιάδης είναι μια περί-
πτωση παρόμοια με αυτή του συνο-
νόματού του Γιακουμάκη. Δεν έδειξαν 
πολλά πράγματα (στις λίγες ευκαιρίες 
που πήραν) στην ΑΕΚ, αλλά μακριά 
από την «Ένωση» είναι διαφορετικοί. 
Προς το καλύτερο… 

ΕΛΛΗΝΕΣ  
ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ 
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥΣ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

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

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...


