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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΝΟΣ 
«ΦΛΕΡΤ» ΠΟΎ ΚΡΑΤΉΣΕ 
ΚΑΙΡΟ ΜΕΧΡΙ  
ΝΑ ΕΎΟΔΩΘΕΙ  
ΣΤΟ... ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 
ΣΉΜΕΡΑ  
Ή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΉ  
ΓΙΑ ΤΟΝ  
30ΧΡΟΝΟ ΕΞΤΡΕΜ

ΕΚΤΟΣ ΔΎΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 
Ο ΚΡΕΣΠΟ , 
ΠΟΙΑ ΜΑΤΣ ΤΟΎ ΠΑΟΚ 
ΧΑΝΕΙ. ΤΑ ΠΛΑΝΑ  
ΤΟΎ ΛΟΎΤΣΕΣΚΟΎ  
ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΣΤΕΡΑ 

ΠΡΟΒΛΉΜΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 250 - 370C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 240 - 330C ΑΓΙΑΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΟΣΙΟΥ 
ΕΥΜΕΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΟΡΤΥΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.09.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1277

ΤΙ ΕΓΙΝΕ  
ΜΕ ΣΙΟΒΑ

ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΤΑΝ (ΟΎΤΕ) ΣΤΉ ΝΙΚΑΙΑ  
Ο ΑΡΉΣ ΚΑΙ Ο ΑΞΙΟΜΑΧΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ  

ΤΟΝ ΤΙΜΩΡΉΣΕ ΜΕ ΓΚΟΛΑΡΑ ΣΤΟ 86’ 
 ΑΛ. ΚΩΤΑΚΉΣ: Να βρει άμεσα λύση

1-0

Ο ΑΟΣΜΑΝ ΚΑΙ Ο... ΑΜΑΝ!

ΑΠΟΘΕΩΣΉ  
ΓΙΑ 

ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΎΚ

ΤΕΣΤ  
ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ

 Μ. ΑΝΔΡΟΎΛΑΚΉΣ:  ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΧΕΙ  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

20:30 NS PRIME

ΤΖΑΜΠΟΛ  
ΣΤΟ 3ο ΤΟΎΡΝΟΎΑ  
«ΠΑΎΛΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΎΛΟΣ»

Ο ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ 
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΤΙΣ 
ΚΑΛΕΣ ΕΝΤΎΠΩΣΕΙΣ 
ΠΟΎ ΑΦΉΣΕ ΣΤΉΝ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΟΝ «ΚΑΚΟ ΤΟΎ 
ΔΑΙΜΟΝΑ», ΠΑΣ 

ΑΝΉΣΎΧΙΑ
ΑΒΕΒΑΙΑ Ή ΠΑΡΟΎΣΙΑ ΤΟΎ 
ΜΑΝΤΑΛΟΎ ΣΤΟ ΑΎΡΙΑΝΟ 

ΜΑΤΣ ΤΉΣ ΑΕΚ  
ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΉ. ΤΣΟΎΜΠΕΡ, 

Ο... ΕΛΛΉΝΑΣ! 

Ή ΤΑΧΎΤΉΤΑ, Ή ΕΚΡΉΞΉ ΚΑΙ Ή ΤΕΧΝΙΚΉ ΚΑΘΙΣΤΟΎΝ ΤΟΝ ΓΚΑΡΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ 
 ΛΎΣΉ ΠΟΛΎΤΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΎΜΠΙΑΚΟ

ΤΟΎΡΜΠΟ
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Ένα ξεκίνημα που δεν περίμενε κανείς πραγματο-
ποιεί ο Άρης. Μετά το κακό 0-0 με τον ΟΦΗ... κατά-
φερε να χάσει από τον ακόμη πιο αδύναμο Ιωνικό. 
Το χειρότερο για τους «κίτρινους» δεν είναι τα απο-
τελέσματα, είναι η εικόνα που βγάζει ο Άρης στο γή-
πεδο, η οποία είναι αποκαρδιωτική.
Κι αν κόντρα στον ΟΦΗ υπάρχει το ελαφρυντικό 
της πρεμιέρας, χθες δεν υπήρχε κανένα. Δεν μπο-
ρείς να πιαστείς από πουθενά στην εμφάνιση της 
Νεάπολης καθώς πολύ απλά δεν διασώθηκε κανείς. 
Είναι απίστευτο κι όμως αληθινό. 
Καμία ένταση κανένα πάθος, καμία σωστά οργα-
νωμένη επιθετική προσπάθεια. Λες και έβλεπες τον 
Άρη των... Σουνά και Τριανταφυλλάκου! Ένα άνευ-
ρο πράγμα. Στα «χαρτιά» υπάρχει μεγάλη ποιότη-
τα, η οποία όμως δεν βγαίνει στο χόρτο.
Δεν βγάζω τον Μάντζιο εκτός κριτικής, όμως αυτή 
τη φορά και πολύ νωρίς αντέδρασε και πρόσω-
πα άλλαξε και σχήματα. Όποιος όμως και να μπήκε 
ήταν σαν να μην... μπήκε. Είναι για παράδειγμα ο 
Εντιαγέ αυτός που βλέπαμε στα φιλικά; 
Σίγουρα κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Σαν να έχει χα-
θεί αυτή η «χημεία» που υπήρχε πέρσι μεταξύ των 
μελών του ποδοσφαιρικού τμήματος. 
Το σίγουρο είναι ότι η διοίκηση πρέπει να δώσει 
άμεση λύση ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Όπως το σί-
γουρο είναι ότι κόντρα στον Παναθηναϊκό υπάρχει 
μόνο η νίκη.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΑΚΗΣ

Υπήρξαν αρκετοί λόγοι που οι φίλαθλοι έφυγαν ικανοποι-
ημένοι από το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μετά το 
ματς με τον Απόλλωνα.
Πρώτα απ’ όλα το τελικό 4-0 που δεν αφήνει πολλά περι-
θώρια αμφισβήτησης, ασχέτως αν στο πρώτο 25λεπτο οι 
φιλοξενούμενοι είχαν τα ηνία.
Έπειτα, το απλό, αλλά όμορφο παιχνίδι του Ματέους Βι-
τάλ. Έδωσε ελπίδα στους φιλάθλους της ομάδας (και 
όσους αγαπούν το άθλημα) εν όψει της συνέχειας. Το χρει-
άζεται ο Παναθηναϊκός αυτό το «λάτιν» στοιχείο, διότι 
εκτός από ουσία, φέρνει και κόσμο στα γήπεδα.
Ο πλουραλισμός, επίσης, δεν πρέπει να παρακάμπτε-
ται. Αρκετοί παίκτες είχαν συμμετοχή στα γκολ, ενώ ο Ρού-
μπεν Πέρεθ έδειξε ότι μπορεί να προσφέρει στον χώρο της 
μεσαίας γραμμής. Οι Χουάνκαρ, Μαουρίσιο, Διούδης και 
Κώτσιρας (στα ανεβάσματα) έκαναν κι εκείνοι, με τη σειρά 
τους, σπουδαία δουλειά.
Επομένως, σε συνδυασμό με τις εντός έδρας απώλειες 
των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Άρη στα πρώτα τους παιχνί-
δια, το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννινα για τη 
2η αγωνιστική της Super League 1 απέκτησε περισσότε-
ρο ενδιαφέρον. Θέλει ο φίλαθλος της ομάδας του Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς να δει αν αυτή θα ανταποκριθεί εξίσου καλά σε 
μία δύσκολη έδρα. Μεγάλο στοίχημα η αμυντική λειτουρ-
γία, διότι κόντρα στον Απόλλωνα υπήρξαν πολλά παρα-
τράγουδα, που σίγουρα δεν πρέπει να θεωρηθούν αμελη-
τέα λόγω της εμφατικής νίκης.

ΤΩΡΑ ΘΑ ΕΧΕΙ  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

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

ΝΑ ΒΡΕΙ  
ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΗ

Αποψη
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ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ, 
ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ!
ΗΤΤΑ ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ 
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ! ΔΕΝ «ΒΛΕΠΟΝΤΑΙ»  
ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΡΗΣ

Η «σφαλιάρα» που έφαγε ο Άρης στη Νί-
καια (0-1) πρέπει να ακούστηκε στον Λευκό 
Πύργο! Άνευροι, άγευστοι, άοσμοι οι Θεσ-
σαλονικείς, ήρθε και η γκολάρα του Άοσμαν 
και... τάβλα! Ο Ιωνικός από μεριάς του, έδω-
σε πληρωμένη απάντηση σε όσους τον θεω-
ρούν... φτωχό συγγενή. Δύο φορές σκόραρε, 
το ένα μέτρησε, αλλά κι αυτό ήταν υπέραρκε-
το! Στο πρώτο 45λεπτο βρήκε δίχτυα με τον 
Λενίς, το VAR ωστόσο εντόπισε οφσάιντ! Με 
τον Άρη να μην... τραβάει καθόλου, ο Μάντζι-
ος βάζει Γκάμα - Άλι αντί Ιτούρμπε και Μπερ-
τόγλιο και αλλάζει το σύστημα σε 4-4-1-1 στο 
δεύτερο ημίχρονο.  Οι Θεσσαλονικείς απει-
λούν νωρίς (49’) με τον Καμαρά, άλλα στη 
συνέχεια... εξαφανίζονται! Μόνο δύο κεφα-
λιές (81’ Χαΐροβιτς , 84΄Άλι) καταγράφονται 
ως φάσεις.  Και εκεί που όλα έδειχναν ότι ο 
Άρης θα χάσει άλλους δύο βαθμούς, έγινε 
ακόμα χειρότερο για τους «κίτρινους». Δεν 
πήραν κανέναν! Ο Άοσμαν, με ένα εξαιρετι-
κό φαλτσαριστό σουτ από τα 25 μέτρα, πε-
τυχαίνει το πρώτο γκολ του Ιωνικού στη με-
γάλη κατηγορία μετά από 14 χρόνια! Ήττα 
σοκ για τον Άρη που είναι πολύ πιθανό να 
δρομολογήσει εξελίξεις! 

          
Ο ΚΑΛΟΣ
Ο Άιας Άοσμαν βάζει γκολάρα! 
Το «10αρι» του Ιωνικού τελειώ-
νει εκπληκτικά τη φάση στο 86’. 
Φαλτσαριστό σουτ εκτός περι-
οχής και 1-0 ο Ιωνικός. Οι Νικαι-
ώτες σκόραραν το πρώτο τους 
γκολ μετά από 14 χρόνια στη 
πρώτη κατηγορία και πήραν και 
τη νίκη. Γίνεται να μην πάρει τον 
τίτλο του κορυφαίου ο Σύριος; 

Ο ΚΑΚΟΣ
Ο Φακούντο Μπερτόγλιο κινήθη-
κε και πάλι σε πολύ ρηχά νερά. 
Ο Αργεντινός μέσος, με εξαίρεση 
την ενέργεια του στο 42’, ήταν... 
χαμένος στο πρώτο ημίχρονο, 
γι’ αυτό και ο Άκης Μάντζιος τον 
αντικατέστησε στην ανάπαυλα. 

Η «ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Η επιλογή Ιτούρμπε δεν άλλαξε και πολλά πράγ-
ματα στην εικόνα του Άρη. Ίδια «γεύση» και όταν 
ο Παραγουανός άλλαξε πλευρές με τον Μαντσίνι. 
Ούτε ο Γκάμα, ούτε ο Χαΐροβιτς άλλαξαν την εικό-
να του Άρη. Υπάρχει «θέμα». Εξαιρετικά «έστησε» 
την ομάδα του ο Δημήτρης Σπανός. Αν και είχε και 
τις... αναποδιές με Λενίς, Γκοτσούλια, Κάνιας, έκα-
νε εξαιρετικό κοουτσάρισμα. Ο Ιωνικός απειλήθη-
κε ελάχιστα και βρήκε και δύο φορές δίχτυα. Το ένα 
μόνο μέτρησε αλλά έφτανε και περίσσευε. 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΝΕΑΠΟΛΗΣ»
ΣΚΟΡΕΡ86’ ΑΟΣΜΑΝ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΛΕΝΙΣ 28’ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 7 ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ 46’ ΓΚΑΜΑ 4ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ 54’ ΚΑΝΙΑΣ 6 ΙΤΟΥΡΜΠΕ 46’ ΑΛΙ 5ΑΟΣΜΑΝ 88’ ΒΑΦΕΑΣ - ΣΑΚΙΤΣ 57’ ΓΚΑΝΕΑ 4ΚΑΜΠΡΑΛ 88’ ΚΙΑΚΟΣ - ΜΑΝΤΣΙΝΙ 68’ ΧΑΪΡΟΒΙΤΣ 5 
ΚΑΜΑΡΑ 83’ ΜΑΝΟΣ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ12’ ΝΤΑΛΣΙΟ
67’ ΣΑΣΑ25’ ΛΕΝΙΣ

25’ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ
88’ ΚΑΜΠΡΑΛ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Αριστομένης Κουτσιαύτης (Άρτας)

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 4

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 8

ΝΤΕΝΙΣ 5

ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ 6

ΕΝΤΙΑΓΕ 5ΣΑΣΑ 5

ΙΤΟΥΡΜΠΕ  5ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ  3
ΜΑΝΤΣΙΝΙ  4

ΚΑΜΑΡΑ (83’) 5

ΦΑΜΠΙΑΝΟ 6
ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ 6ΣΑΚΙΤΣ  6

ΜΥΓΑΣ 8ΣΑΝΤΣΕΣ 6
ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ 7ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ 8

ΝΤΑΛΣΙΟ 7ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ 6

ΤΟΥΡΑΜ 7ΑΟΣΜΑΝ  9
ΛΕΝΙΣ  6

ΚΑΜΠΡΑΛ  6

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ 7

ΙΩΝΙΚΟΣ 1 0 ΑΡΗΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 1 4-0

2. ΑΕΚ 3 1 3-0

3. ΒΟΛΟΣ 3 1 2-1

4. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 3 1 1-0

5. ΙΩΝΙΚΟΣ 3 2 1-3

6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 1 1 0-0

7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 1 0-0

8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 1 0-0

9. ΟΦΗ 1 1 0-0

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 1 0-0

11. ΛΑΜΙΑ 0 1 1-2

12. ΠΑΟΚ 0 1 0-1

13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 1 0-4

14. ΑΡΗΣ -5 2 0-1

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.



www.sportime.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20214

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Το... άλλο πλάνο 
Κανείς δεν περίμενε πως ο ΠΑΣ θα έφευ-

γε αλώβητος στην πρεμιέρα από την Τούμπα. 
Τελικά καλύτερο δεν γινόταν για τους Ηπειρώ-
τες, που «ξέραναν» τον ΠΑΟΚ (1-0). Σειρά τώρα 
για δεύτερο «σκαλπ» μεγάλου και συγκεκριμέ-
να αυτό του Παναθηναϊκού; Ο Ηρακλής Μεταξάς 
κράτησε χαμηλούς τόνους, αλλά εμφανίστηκε αι-
σιόδοξος και περίεργος να δει πώς θα διαχειρι-
στούν οι παίκτες του το διαφορετικό πλάνο που 
θα κληθούν να υπηρετήσουν σήμερα. Τι εννο-
εί; «Αυτό θα είναι η έκπληξη», σχολίασε αι-
νιγματικά. Το έργο του διευκολύνεται κα-
θώς διαλέγει από πλήρες ρόστερ.

➦

Λοιπόν και για να μπούμε κατευθείαν στο 
ψητό. Έχουμε και λέμε: Σεζόν 2016- 2017: 
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 1-1. Σεζόν 
2017-2018: ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 
2-1. Σεζόν 2018-19: ΠΑΣ Γιάννινα-Πανα-
θηναϊκός 1-0. Σεζόν 2019-20: ΠΑΣ Γιάννι-
να-Παναθηναϊκός 1-0 (Κύπελλο). Σεζόν 
2020-21: ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 2-1 
(Κύπελλο), ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός 
1-0. Τι βλέπουμε με τη μία; Πως και πόσο 
οι επισκέψεις των «πρασίνων» στην πρω-
τεύουσα της Ηπείρου έχουν εξελιχθεί σε 
πονεμένη ιστορία. Χωρίς νίκη εκεί από το 
2016, κακό που ξεκίνησε με μια ισοπαλία 
και κορυφώθηκε μετά με πέντε συνεχόμε-
νες ήττες. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως 
το «τριφύλλι» καλείται να νικήσει και την 
αρνητική παράδοση προκειμένου να συ-
νεχίσει στο δρόμο της ευφορίας που καλ-
λιέργησε το 4-0 επί του Απόλλωνα Σμύρ-
νης. Γενικώς είναι ένα ματς που θα μας 
δώσει πολύ πιο καθαρή εικόνα για την πά-
στα από την οποία είναι φτιαγμένη η ομά-
δα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Είναι ο ορισμός 
του δύσκολου ματς, τόσο από πλευράς 
background όσο και για το τι κρίνει και τι 
μπορεί να ορίσει για το μέλλον. Ο Σέρβος 
κόουτς το έχει δουλέψει πολύ στο μυαλό 
του το σενάριο του τι μπορεί να προκύ-
ψει και στο πλαίσιο αυτό ετοιμάζει αλλα-
γές στην 11άδα κόντρα στο περίφημο ρητό 
«ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει». Πούγ-
γουρας αντί του ασταθούς Σάρλια στο κέ-
ντρο της άμυνας και Παλάσιος στη θέση 
του Αϊτόρ, είναι αυτά στα οποία φαίνεται 
πως έχει καταλήξει. Υπάρχουν και πιθανό-
τητες και για κάποιος εκ των Βιγιαφάνιες 
ή Αλεξανδρόπουλος να στείλει στον πά-
γκο τον Λούντβιστ.
Οι 22 της αποστολής του Παναθηναϊκού: 
Διούδης, Μπρινιόλι, Ξενόπουλος, Χουάν-
καρ, Βέλεθ, Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, 
Μακέντα, Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης, Χατζη-
θεοδωρίδης, Σάντσες, Λούντκβιστ, Ρού-
μπεν, Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ, Κώτσιρας, Σάρ-
λια, Παλάσιος, Πούγγουρας, Μαουρίσιο, 

Βιτάλ.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΕΙ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΟ 
ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ 

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΤΕΣΤ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΙΟΥΔΗΣ 

ΚΩΤΣΙΡΑΣΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣΒΕΛΕΘΧΟΥΑΝΚΑΡ

ΡΟΥΜΠΕΝ

ΠΑΛΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΛΙΤΟΣ

ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤΒΙΤΑΛ

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ

ΠΙΡΣΜΑΝΚΑΡΓΑΣΕΡΑΜΟΥΣΠΕ

ΓΚΑΝΤΑΒΣΚΙΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘΣΝΑΪΝΤΕΡ

ΣΑΛΙΑΚΑΣ

ΠΕΡΕΑΚΟΝΤΕ

4-2-3-1

4-4-2

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ                  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣVS          

20:30 NOVASPORTS PRIME
ΓΗΠΕΔΟ: ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 
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Τι έγινε με Σιόβα  
Το οικονομικό αποδείχτηκε ανυπέρβλητο εμπό-
διο. Ούτε ο Πέδρο Μαρτίνς «τρελαινόταν» στην 
ιδέα να τον έχει. Ως εκ τούτου, δεν κατέστη εφικτό 
για τον Δημήτρη Σιόβα να επιστρέψει στον Ολυμπι-
ακό. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Δεν πήρε 
έτσι ένα ετεροχρονισμένο... δώρο γενεθλίων, καθώς, 
την Πέμπτη, ο έμπειρος στόπερ έγινε 33 ετών. Το 
γιόρτασε μάλιστα σε γνωστό μαγαζί της παραλια-
κής, έχοντας στην παρέα του, τους Κώστα Μή-
τρογλου και Γιάννη Μανιάτη με τους οποί-
ους διατηρεί στενή φιλία.

ΩΡΙΜΑΣΑΝ  
ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Ο ΓΚΑΡΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ 
ΣΤΙΣ.... ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΚΑΙΡΟ ΣΤΟΧΟ  
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ- ΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 
ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Θα ήταν λάθος να θεωρήσει κανείς την απόκτηση 
του Γκάρι Ροντρίγκες από τον Ολυμπιακό ως κίνηση 
πανικού. Παρότι προέκυψε στις... καθυστερήσεις των 
καθυστερήσεων μεταγραφικά και συγκεκριμένα ακρι-
βώς την ημέρα που εξέπνεε και η διορία για προσθή-
κη από την αγορά των ελεύθερων. Ο 30χρονος εξ-
τρέμ βρίσκεται στη λίστα των «ερυθρολεύκων» εδώ 
και πολλούς μήνες. Στις 28 Μαρτίου 2021, το Sportime 
είχε γράψει τα εξής: «Ο Ολυμπιακός το ψάχνει για ενί-
σχυση στα εξτρέμ και στην μεταγραφική ατζέντα μπή-
κε ξανά ο Γκάρι Ροντρίγκες. Γιατί έχει το πακέτο που 
θέλει ο Πέδρο Μαρτίνς. Παράλληλα γνωρίζει καλά την 
ελληνική πραγματικότητα». Χρειάστηκε τελικά να πε-
ράσει καιρός για να περάσουμε στην πράξη, καθώς 
το οικονομικό επί μακρόν αποτέλεσε σημείο διαφω-
νίας. Τελικά βρέθηκε η άκρη, ωρίμασαν οι συνθήκες. 
Πληροφορίες αναφέρουν πως για τον πρώτο χρόνο οι 
απολαβές του Ολλανδού με καταγωγή από το Πράσινο 
Ακρωτήριο θα φτάσουν στο 1.000.000 ευρώ συν μπό-
νους, ενώ για τον δεύτερο θα ξεπεράσουν το 1.200.000 
ευρώ. Μεγάλο ρόλο παίζουν τα μπόνους κι ήταν αυτά 
για τα οποία αρχικά υπήρξαν διαφωνίες. Το άμεσο 
στοίχημα είναι να φτάσει ο Ροντρίγκες το συντομότε-
ρο δυνατό στην επιθυμητή κατάσταση. Έχει να παίξει 
από τα μέσα Αυγούστου και συγκεκριμένα το 3-0 της 
Αλ Ιτιχάντ με την Αλ Ραέντ. Το σίγουρο είναι ότι δια-
θέτει στοιχεία ικανά να κάνουν τη διαφορά. Ταχύτητα, 
έκρηξη, τεχνική, ένα... τούρμπο προστίθεται στη μη-
χανή των Πειραιωτών. Και μπορεί να μοιάζει με λύση 
ανάγκης τόσο αργά που έρχεται, αλλά στην πραγμα-

τικότητα αποτελεί λύση πολυτελείας! 

Oλυ
μπι
ακό

ς

ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 

Αποθέωση για τον ανέλπιστο ήρωα 
Ήταν ψυχοβγάλτης το ματς με την Αντβέρπ, αλλά ο 
Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ έδωσε τη λύση στο 87’. Ένας ανέλ-
πιστος ήρωας, που αποθεώθηκε από όλους στον Ολυ-
μπιακό, αλλά και στα ΜΜΕ της Μολδαβίας. Αυτό ήταν 
το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» 
και μόλις το 3ο στην επαγγελματική του καριέρα. Το 
ωραίο είναι ότι το αμέσως προηγούμενο γκολ του είχε 
ελληνική χροιά. Το είχε σημειώσει αγωνιζόμενος στην 
Πάσος Φερέιρα νικώντας τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, κί-
περ τότε όπως και τώρα, της Μπενφίκα. Ήταν 12 Ιου-
νίου του 2020. Με «βολίδα» είχε ανοίξει το σκορ, αλλά 

η ομάδα του είχε τελικά χάσει.  
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ΚΑΚΟ 
ΜΑΝΤΑΤΟ
Ο ΧΟΣΕ ΑΝΧΕΛ ΚΡΕΣΠΟ ΘΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΙ 
ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΣ ΤΟΥ 
ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΣΤΕΡΑ

Η είδηση δεν ήταν καλή χθες για τον 
Χοσέ Άνχελ Κρέσπο και τον ΠΑΟΚ. 
Ο αμυντικός του «δικεφάλου» που 
αποχώρησε τραυματίας από το ματς 
στο Γιβραλτάρ και αντικαταστάθη-
κε στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης 
είχε ενοχλήσεις στο δικέφαλο του 
δεξιού του ποδιού.
Χθες υποβλήθηκε σε μαγνητική το-
μογραφία και να αποτελέσματα έδει-
ξαν θλάση και ο Ισπανός αμυντικός 
θα απουσιάσει για τις επόμενες δύο 
εβδομάδες. Δεδομένα λοιπόν ο Κρέ-
σπο θα χάσει τα ματς με τον Αστέ-
ρα Τρίπολης και τον Παναιτωλικό 
και κάνει αγώνα δρόμου για να προ-
λάβει το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην 
Τούμπα στις 26/9, με τις πιθανότη-
τες να μην είναι υπέρ του, όμως θα 
εξαντλήσει τα περιθώρια για να συμ-
βεί αυτό.
Σίγουρα ο Κρέσπο θα είναι έτοιμος 
να αγωνιστεί στον αγώνα κόντρα 
στη Σλόβαν Μπρατισλάβας στις 
30 Σεπτεμβρίου για τους ομίλους 
του Europa Conference League. 
Είναι πασιφανές πως τα προβλή-
ματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ μεγα-
λώνουν, δεδομένου ότι στα δύο 
επίσημα ματς που έχει δώσει αυ-
τές τις μέρες με ΠΑΣ Γιάννινα 
και Λίνκολν είχε πολλά κενά 
και οι αντίπαλοι δημιούργη-
σαν αρκετές ευκαιρίες. 

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΓΙΑ ΙΝΓΚΑΣΟΝ
Από κει και πέρα ο Ρουμάνος τε-
χνικός είδε με ικανοποίηση τον 
Ίνκι Ίνγκασον να βγάζει μέρος της 
προπόνησης για πρώτη φορά μετά 
από αρκετό καιρό που έκανε ατομι-
κό πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι 
ο Ισλανδός μπήκε στην τελική ευ-
θεία της επιστροφής του και φαίνε-
ται πόσο τον έχε ανάγκη ο ΠΑΟΚ 
στην άμυνα Ο Λουτσέσκου περι-
μένει πώς και πώς την επιστροφή 
του Ομάρ Ελ Καντουρί, με δεδομένο 
ότι οι Ροντρίγκο Σοάρες και Αντρί-
γα Ζίβκοβιτς έχουν μπει κανονικά 
με την ομάδα και είναι διαθέσιμοι 
για τα επόμενα παιχνίδια σε Ελλά-
δα και Ευρώπη.

ΠAO
K

ΤΖΙΟΒΙΝΚΟ

Επιστρέφει  
στο Τορόντο

Ο Τζιοβίνκο που είχε απασχολήσει 
έντονα τον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι θα κατα-

λήξει στην Τορόντο FC στην οποία αγωνί-
στηκε από το 2015 έως το 2019. Ο Ιταλός 

επιθετικός βρίσκεται ήδη στον Κανα-
δά και σύμφωνα με δημοσιεύματα 
από την Ιταλία έχει συμφωνήσει 

με την ομάδα του Τορόντο, 
προκειμένου να ενταχθεί 
εκεί από τον Ιανουάριο.
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ΤΣΟΥΜΠΕΡ

Στα ελληνικά το όνομά του στη φανέλα!
Ο Στίβεν Τσούμπερ είχε επιθυμία να είναι το 

όνομά του στη φανέλα γραμμένο στα 
ελληνικά. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ 

την έκανε πραγματικότητα και 
δημοσίευσε χθες στα σόσιαλ 

μίντια φωτογραφία με τον Ελ-
βετό να ποζάρει με την εμφά-
νιση και το όνομά του σε ελ-
ληνικούς χαρακτήρες. Αν 
μη τι άλλο, σεβασμός 
από τον Τσούμπερ 

προς την Ελλάδα.

AΕΚ

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΥΠΕΣΤΗ 
ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ 
ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ 
ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  
ΘΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΓΩΝΙΑ

«Πάγωσαν» στην προπόνηση της ΑΕΚ χθες το 
πρωί. Ο Πέτρος Μάνταλος γύρισε το πόδι του 
με αποτέλεσμα να αποχωρήσει, καθώς είχε δη-
μιουργηθεί οίδημα. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκα-
ναν λόγο για δεδομένη απ-ουσία από του αυρι-
ανό παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Ωστόσο 
με την αγωγή που ακολούθησε ο αρχηγός της 
Ένωσης φαίνεται πως ο τραυματισμός δεν εί-
ναι τόσο σοβαρός και πρόκειται για ελαφρύ δι-
άστρεμμα. Έτσι, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς θα περι-
μένει τη σημερινή προπόνηση που αρχίζει στις 
13:00. Αν ο μάνταλος καταφέρει να ακολουθή-
σει το πρόγραμμα θα τον συμπεριλάβει στην 
αποστολή, σε διαφορετική περίπτωση θα τεθεί 
εκτός. Ο Σέρβος τεχνικός θα ανακοινώσει την 
αποστολή μετά το πέρας της προπόνησης.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μιλόγεβιτς κό-
ντρα στον ΟΦΗ θα παρατάξει την ομάδα με 
κάποιες διαφοροποιήσεις σε πρόσωπα. 
Τσούμπερ και Σιμάνσκι αναμένεται να πά-
ρουν φανέλα βασικού. Ο Ελβετός ήταν ο 
MVP του αγώνα με τον Ιωνικό στο ΟΑΚΑ, 
καθώς με την είσοδό του άλλαξε το παι-
χνίδι της Ένωσης, ενώ και ο Πολωνός 
είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Φυσικά ο 
Μοχανάντ Αλί που ανακοινώθηκε και έκα-
νε χθες την πρώτη του προπόνηση, δεν εί-
ναι ακόμη έτοιμος και θα χρειαστεί τουλάχι-
στον μία εβδομάδα για να υπολογίζεται από 
τον Σέρβο προπονητή.
Ο Μιλόγεβιτς φαίνεται να καταλήγει στο 4-3-2-
1 για το ματς στην Κρήτη και έχει έναν… ευχά-
ριστο πονοκέφαλο με πολλές επιλογές για την 
τριάδα πίσω από τον μοναδικό προωθημένο 
που και πάλι θα είναι ο Αραούχο.

 
Στο περιθώριο της 

συνέντευξη Τύπου που έδω-
σε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπου 

ανακοίνωσε ότι δεν θα λάβει μέρος στο 
Davis Cup, δήλωσε ότι είναι οπαδός της 

ΑΕΚ. «Η υποστήριξή μου προς την ΑΕΚ προ-
έρχεται από τον πατέρα μου. Αυτός έβαλε το 
πρώτο λιθαράκι ώστε να υποστηρίζω την ομά-
δα και να βλέπω κάποιους αγώνες της από 
την τηλεόραση. Θα ήθελα να παρευρεθώ 

κάποια στιγμή σε αγώνα της ΑΕΚ αν μας 
το επιτρέπει το πρόγραμμα. Δεν έχω 

δει ποτέ αγώνα της ΑΕΚ από κο-
ντά», ανέφερε ο Έλληνας 

τενίστας.

ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ: «Είμαι ΑΕΚ»
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Ο ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ...

SUPER 
LEAGUE

Ο Ατρόμητος ολοκληρώνει τις με-
ταγραφές του για το φετινό καλο-
καίρι, με την απόκτηση - επιστρο-
φή του Ανδρέα Γιαννιώτη. Τρίτη 
θητεία στα Δυτικά προάστια.
O 28χρονος γκολκίπερ υπερα-
σπίστηκε για πρώτη φορά την 
εστία των «κυανόλευκων» τη σε-
ζόν 2017-2018, ενώ πέρσι επέ-
στρεψε για έναν χρόνο ως δανει-
κός από την Μακάμπι Τελ Αβίβ. 
44 παιχνίδια συνολικά με 19 clean 
sheet, για τον Έλληνα κίπερ. 
Επιστροφή για να αποφευχθεί τυ-
χόν καταστροφή στο Περιστέρι. 
Το ρίσκο που πήραν οι «κυανό-
λευκοι» με τον Πίριτς δεν έχει 
βγει μέχρι στιγμής. Ο Βόσνιος 
δεν έβγαλε τη σιγουριά που πε-
ρίμεναν, διοίκηση και τεχνικό τιμ 
και για να μην... τρέχουν τον Ια-
νουάριο, πρόσεξαν στις καθυ-
στερήσεις των καθυστερήσε-
ων της μεταγραφικής περιόδου. 
Ο Γιαννιώτης δεν είναι ο μόνος 
που... επαναπατρίστηκε το φετινό 
καλοκαίρι στα δυτικά προάστια. 
Προηγήθηκαν άλλοι δύο. Τον... 
πρόλαβαν οι Δημήτρης Χατζηι-
σαΐας και Ευθύμης Κουλούρης! 
Mε τον πρώτο μάλιστα συνυπήρ-
ξαν τη σεζόν 2017-18. Όταν το κα-
λοκαίρι του 2018 που κατηφόριζε 
στο Περιστέρι από τη Θεσσαλο-
νίκη ο Κουλούρης, ο Γιαννιώτης 
επέστρεψε στον Ολυμπιακό.  
 
O ΟΓΔΟΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ!
Αρκετά ενισχύθηκε το Ελληνικό 
στοιχείο στον Ατρόμητο. Ο Αν-
δρέας Γιαννιώτης αποτελεί τη 
14η προσθήκη για την ομάδα των 
Δυτικών προαστίων και ο όγδο-
ος Έλληνας μετά τους Χατζηισα-
ΐα, Βασιλαντωνόπουλο, Τζαβίδα, 
Καρτάλη, Κουλούρη, Παπαδόπου-
λο και Κλωναρίδη! Μόνο ο Ιωνι-
κός έκανε κάτι ανάλογο. Απέκτη-
σε οκτώ Έλληνες, αλλά σε σύνολο 
20 μεταγραφών.

EΠΙΣΤΡΟΦΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ
ΜΗΝ EΡΘΟΥΝ... 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ!
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ΠΩΣ ΕΦΤΑΣΕ Η ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΤΗΝ BUNDESLIGA ΜΕ  
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ 
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Δεν λέμε ότι μπορεί να πάρει τον τίτλο στη Γερμανία, 
αυτό κλασικά υπόθεση της Μπάγερν Μονάχου (θα) εί-
ναι. Λέμε όμως, δυνατά, πώς αυτή η Βόλφσμπουργκ 
αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση ομάδας που 
όλο μεγαλώνει. Παγιώνοντας έτσι τη θέση της στην ελίτ 
της Bundesliga. Για πρώτη φορά, ξεκινάει σεζόν με το 
απόλυτο ύστερα από τέσσερις αγωνιστικές. Ως ευχά-
ριστη συνέπεια βρίσκεται στην κορυφή, στο +2 από 
τους Βαυαρούς. Και να σκεφτεί κανείς ότι η χρονιά ξε-
κίνησε με σοβαρές και ανησυχητικές αναταράξεις. Ο 
Όλιβερ Γκλάσνερ οδήγησε πέρυσι στους «λύκους» στο 
Champions League (4η θέση), αλλά ο Αυστριακός κό-
ουτς τα «έσπασε» με τον Γερκ Σμάντκε – προς υπερά-
σπισή του δεν είναι εύκολο να κάνει κάποιος χωριό με 
αυτόν τον «σκληρό» αθλητικό διευθυντή. Αποφάσισε 
συνεπώς να φύγει, για την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. 
Οι Κασσάνδρες προέβλεπαν ταχεία παρακμή, ειδικά 
καθώς ο Μαρκ φαν Μπόμελ, που χρίστηκε διάδοχος, 
είχε ατελή και μικρά δείγματα (κυρίως σε Αϊντχόφεν), 
καμία σχέση με το πλούσιο παρελθόν του ως ποδο-
σφαιριστής. Όταν μάλιστα χρεώθηκε την επική γκά-
φα των 6 αλλαγών στο Κύπελλο (επιτρεπόντουσαν 
5), που οδήγησαν σε ταπεινωτικό αποκλεισμό στα 
χαρτιά από την μικρούλα Πέπινστερ Μίνστερ, αρκετοί 
βιάστηκαν να ξεγράψουν τον 44χρονο Ολλανδό. Φαί-
νεται πάντως ότι αυτός ο ερασιτεχνισμός έγινε λόγος 
για να πεισμώσουν οι «λύκοι». Και να ενωθούν για να 
το ξεπεράσουν.
Ως ομάδα ξεχωρίζουν για την έξυπνη και ευέλικτη στρα-
τηγική σε συνδυασμό με τη γρανιτένια άμυνα. Επίσης 
διαθέτουν ένα βασικό κορμό παικτών, ο οποίος ενισχύ-
θηκε με παίκτες που έχουν φιλοδοξίες και ικανότητες 
(Βάλντσμιντ, Μπορνάου, Λουκεμπάκιο, Ενμέτσα...). 
Αυτή τη συνέχεια ως συνταγή επιτυχίας εκφράζει κα-
λύτερα από όλους ο Κουν Καστέιλς. Ο Βέλγος βρίσκε-
ται εκεί για 6η συνεχόμενη σεζόν και μόνο του Μάνουελ 
Νόιερ υστερεί από γκολκίπερ στην Bundesliga. Στο με-
σοβδόμαδο 0-0 με τη Λιλ στη Γαλλία για το Champions 
League ήταν ο MVP της αναμέτρησης, μαζί με τον εξαι-
ρετικό στόπερ Λακρουά (άλλη «κολόνα» αυτός). 
Το 2009 η Βόλφσμπουργκ έκανε το «μπαμ» κατακτώ-
ντας τον τίτλο στη Γερμανία, το 2015 τερμάτισε 2η και 
κέρδισε το Κύπελλο με τον Κέβιν ντε Μπρόινε να κά-
νει απίθανα πράγματα.  Η πώληση του Βέλγου «μα-
έστρου» στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και ένα οικονο-
μικό σκάνδαλο που ενεπλάκη η ιδιοκτήτρια εταιρεία 
Volkswagen έκαναν το κλαμπ να παρεκκλίνει του ορ-
θού δρόμου. Χαρακτηριστικά, χρειάστηκε τα πλέι άουτ 
για να μείνει στην Α’ Κατηγορία το 2017 και το 2018. 
Πλέον, όμως, όλα βαίνουν ξανά καλώς. Και η ομάδα 
πάει για το «5 στα 5» κόντρα στην Αϊντραχτ Φραν-
κφούρτης (19/9, 20:30) του... Γκλάσνερ. Αυτός αδυνα-
τεί να περάσει το μήνυμά του στη νέα του ομάδα και 
αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League και κάθε 
άλλο παρά χαίρεται που συναντάει τώρα την πρώην. 
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ΕΛΛΑΔΑ 20:30
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΚΟΡΝΕΡ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10’ 1,72
Το πλάνο στη Τούμπα λειτούργησε άψογα και με το γκολ του 

Κόντε στο τέλος ο ΠΑΣ μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα. 
Από την άλλη οι «πράσινοι» εντυπωσίασαν στη πρεμιέρα, 

έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Βιτάλ. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το σημείο 
μας σε ένα 
γρήγορο 
κόρνερ.

ΙΤΑΛΙΑ 19:00
ΙΝΤΕΡ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ

OVER 2,75 1,70
Μια στιγμή αδράνειας στο τέλος του ματς στέρησε από την 

Ίντερ το βαθμό στο ματς με τη Ρεάλ. Η ομάδα δεν πείθει 
ακόμα και μετά την γκέλα στη Γένοβα καλείται άμεσα να 

επιστρέψει στις νίκες.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα πιέσει 
η Ίντερ, 

ποντάρουμε 
στα γκολ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΠΟΧΟΥΜ

OVER 1,75 1,80
Χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα η Μπάγερν με πρωταγωνιστή 

τον Λεβαντόφσκι πέρασε από τη Βαρκελώνη με 3-0! Το 
κλίμα στην ομάδα είναι καλό, απουσίες δεν υπάρχουν και 
θα επιδιώξει να προσφέρει πολλά γκολ στο κοινό της.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

γκολ από νωρίς 
στο Μόναχο.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ

1/1 1,72
Έβγαλε ψυχή κόντρα στη Μίλαν και με τη βοήθεια του 
κόσμου γύρισε το ματς η Λίβερπουλ. Οι «κόκκινοι» ήταν 
ανώτεροι σε όλο το παιχνίδι και θα μπορούσαν να έχουν 
καθαρίσει από νωρίς. Υποδέχονται τη Πάλας σήμερα με 

στόχο φυσικά να δώσουν συνέχεια στο σερί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 
έδρα από 
ημίχρονο.

ΙΣΠΑΝΙΑ 17:15
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ

1 1,65
Δεν ήταν καλή στο ματς με την Πόρτο για την πρεμιέρα του 

Τσάμπιονς Λιγκ η ομάδα του Σιμεόνε. Το 0-0 άφησε 
απογοήτευση σίγουρα στους παίχτες με την επιστροφή 

στις νίκες σήμερα να επιβάλλεται. Αν υποτιμηθεί, μπορεί 
εύκολα να κάνει τη ζημιά η Αθλέτικ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αναμένω 

αντίδραση από 
την Ατλέτικο.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30
ΚΟΛΩΝΙΑ-ΛΕΙΨΙΑ

2 1,72
Το πάλεψε μέχρι το 75’ στο «Έτιχαντ» η Λειψία με την 

κόκκινη σε εκείνο το σημείο να της στερεί κάθε ελπίδα. 
Έρχεται από 3 σερί ήττες και καλείται μέσα στην Κολωνία 

να βγάλει αντίδραση.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανώτερη η 

Λειψία, πάμε 
μαζί της.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

www.xosetips.com



www.sportime.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 202111

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΤΖΑΜΠΟΛ  
ΣΤΟ 3ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

ΠΑΥΛΟΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τζάμπολ στη Β΄φάση 
Ο Ολυμπιακός αρχίζει νωρίς τις αγωνιστικές του υποχρεώ-
σεις, αρχής γενομένης από τον αγώνα για το Κύπελλο με τον 
Κολοσσό στη Ρόδο (19:00). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει 
κανονικά στη διάθεσή του τον Γιώργο Πρίντεζη, που ταλαι-
πωρούνταν από τραυματισμό.
Νωρίτερα στις 17:00 η Λάρισα θα αντιμετωπίσει εντός έδρας 
τον Άρη. 
Αύριο (19/9) ο Ιωνικός θα φιλοξενήσει στο κλειστό του Πλά-
τωνα τον Απόλλωνα Πάτρας στις 17:00 και την ίδια ώρα 
το Μαρούσι υποδέχεται τον Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός για τρίτη φορά διοργανώνει στη 
μνήμη του σπουδαίου Παύλου Γιαννακόπουλου 
τουρνουά στο ΟΑΚΑ με τη συμμετοχή της Παρτι-
ζάν, της Εφές και της Ουλμ.
Ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν και πάντα θα εί-
ναι μια  εμβληματικά προσωπικότητα για την ιστο-
ρία του Παναθηναϊκού. Είναι η ιστορία του Πανα-
θηναϊκού.
Στο τουρνουά συμμετέχουν πρόσωπα που έχουν 
συνδέσει το όνομά τους με τον Παναθηναϊκό.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στον πάγκο της Παρτιζάν, 
επέστρεψε στην Ελλάδα και στη συνέντευξη Τύπου 
μίλησε για την ευγνωμοσύνη του προς τον Παύλο 
Γιαννακόπουλο. 
«Είναι ο άνθρωπος που δεν θα ξεχάσω ποτέ τα όσα 
έκανε για εμένα και για την ομάδα. Όχι μόνο μπα-
σκετικά, αλλά σε όλες τις πτυχές της ζωής μου. 
Δεν είχαμε σχέση προπονητή-προέδρου. Άκουγα 
ό,τι με συμβούλευε και προσπαθούσε να συμβου-
λεύει όποιον είχε κάποιο θέμα στον σύλλογο.
 Ήταν κοντά μας κάθε βράδυ, ήταν κοντά σε όλους 
τους εργαζομένους».
Λίγο πιο δίπλα στο πάνελ ο Δημήτρης Πρίφτης τό-
νισε πως: «Τιμούμε με την παρουσία μας έναν πολύ 
σημαντικό άνθρωπο, τον Παύλο Γιαννακόπουλο. 

Μία μεγάλη προσωπικότητα, που μαζί με την οι-
κογένειά του συνέβαλλαν τα μέγιστα όχι μόνο στην 
εξέλιξη του ελληνικού μπάσκετ, αλλά συνολικά του 
ελληνικού αθλητισμού».
Ο Γιάκα Λάκοβιτς επέστρεψε στην Αθήνα, ως προ-
πονητής της Ουλμ και θυμήθηκε την αγάπη που 
είχε  ο Παύλος Γιαννακόπουλος για τον Παναθηνα-
ϊκό: «Ήμουν τυχερός που ήμουν μέλος αυτής της 
ομάδας κι ένιωσα τη ζεστασιά και την αγάπη του 
κυρίου Παύλου. Ήταν ένας από τους λόγους που ο 
Παναθηναϊκός είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα 
κλαμπ στο παγκόσμιο μπάσκετ. Για αυτόν, ο Πα-
ναθηναϊκός δεν ήταν δουλειά, αλλά οικογένεια».
Τέλος ο Εργκίν Αταμάν, εκπροσωπώντας την Εφές 
είπε: «Ο Παύλος ήταν πάντα μπροστά. Νιώθουμε 
ύψιστο σεβασμό για όσα έκανε αυτός ο άνθρωπος».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ:
Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 
17:00:  Εφές – Ουλμ
20:00:  Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ- Παρτιζάν
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου
17:00:  Μικρός Τελικός
20:00:  Τελικός
22:00:  Απονομές
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Για πολλούς η χθεσινή κλήρωση του πρωτα-
θλήματος, ήταν μοιρασμένη. Οι δυο πρώτοι 
όμιλοι, είναι οι θεωρητικά εύκολοι και οι δυο 
επόμενοι οι δύσκολοι. Μεγάλο ενδιαφέρον 
έχει βέβαια η άποψη των πρωταγωνιστών. Οι 
Τράχωνες που κληρώθηκαν στο όμιλο-«φω-
τιά» στον 3ο όπου συμμετέχουν ο Άρης Πε-
τρούπολης και Ηλυσιακός, θα είναι μέσα στην 
3άδα της διεκδίκησης! Βέβαια εκείνο που βγαί-
νει από τα στόματα των πρωταγωνιστών της 
ομάδος του Αλίμου, είναι πως από τη μεριά 
τους θα διεκδικήσουν την άνοδο, έχοντας ως 
όπλο, την όρεξη και το μεράκι. Κι αυτό είναι 
που ισχυρίστηκε – υιοθέτησε και ο Χρήστος 

Τσιουρής. Ο πρόεδρος των Τραχώνων, ερω-
τηθείς σχετικά είπε τα εξής: «Πάντα οι κληρώ-
σεις, έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Είναι 
μια διαδικασία… ψυχοφθόρα για τις ομάδες, 
όταν γίνεται γνωστό το πρόγραμμα. Όμως η 
εικόνα του γηπέδου, είναι εκείνη όπου μπορεί 
κάποιος να αντικρίσει τη σκληρή πραγματικό-
τητα και να αντιληφθεί το μέγεθος της όλης κα-
τάστασης. Δεν θα διαφωνήσω με όλους όσοι 
επιμένουν πως είναι ένας όμιλος πολύ δυνα-
τός. Όμως από τη μεριά μου θα συμφωνήσω, 
πως παρ’ όλα αυτά, είναι καθήκον μας να προ-
σπαθήσουμε για το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν δυο ομάδες, ο Άρης Πετρούπολης 
και ο Ηλυσιακός, που από θέμα μπάτζετ, είναι 
πολύ ψηλά από ό,τι εμείς. Όμως στο γήπεδο, 
όλα αλλάζουν. Κι εκεί θα κληθούμε να παρου-
σιάσουμε τη δουλειά μας και να αποδείξουμε 
πως ο σχεδιασμός μας, δεν πήγε χαμένος. Μέ-
χρι στιγμής, έχουμε δείξει πως είμαστε μια δε-
μένη ομάδα, που έχει κάνει πολύ σωστή προ-
ετοιμασία και πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμοι 
στην έναρξη του πρωταθλήματος».

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑ – Κύπελλο: Γηπ. Τερψιθέας: Τερψιθέα – 
ΠΟΨ, Ν. Ιωνίας: Αλσούπολη – Γκυζιακός, Ελ-
ληνικού: Ν. Σμύρνη – Ιλίσια 2004, Αργυρού-
πολης Β: Λαύρα Αργυρούπολης- Φωστήρας 
Ηλιούπολης, Υμηττού: Υμηττός - Κοψαχείλα, 
Ακαδημία Πλάτωνος: Αττικός - Κολωνός, Ηφαί-
στου: Ιπποκράτης - Πανιώνιος Καισαριανής, 
Ζωγράφου: Άγιος Θωμάς – Γαλάτσι, Μελισ-
σίων: Νεοπεντελικος - Ταταύλα, Πεύκης: Πεύ-
κη – Λέοντες, Αλεπότρυπας: Πέρα Κλουμπ 
- Άρης Χολαργού, Καλαμακίου Β: Καλαμάκι - 
Πλάτων, Χαϊδαρίου: Αστέρας Χαϊδαρίου - Κη-
φισιά 2010. Οι αγώνες αρχίζουν στις 16:00. 
ΕΠΣΑΝΑ - Πρωτάθλημα – Α’ Κατηγορία – 1ος 
Ομιλος: Γηπ. Αρτέμιδος: ΑΟ Άρτεμις – Γλυκά 
Νερά. 2ος Ομιλος: Γηπ. Σταμάτας: Σταμάτα – 
Κορωπί. Οι αγώνες αρχίζουν στις 16:30.

ΑΤΤΑΛΟΣ 
Τη μεταγραφική του δραστηριότητα συνεχίζει 
ακλόνητος ο Άτταλος θέτοντας τις υγιείς βά-
σεις για τη συγκρότηση ενός πανίσχυρου συ-
νόλου, ικανού να διεκδικήσει μία πρωταγω-
νιστική παρουσία στο επερχόμενο δύσκολο 
πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας. Συγκεκριμέ-
να, ο δημοφιλής σύλλογος της Νέας Φιλαδέλ-
φειας ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπει-
ρου και σπουδαίου φορ Βασίλη Ταμπάκη. 

«Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΟΣ!»
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΧΩΝΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  
ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

Σέντρα σε 
Αθήνα και 
Ανατολική 
Αττική
Καλή ποδοσφαιρική 
χρονιά στις ομάδες 
της Αθήνας και της 
Ανατολικής Αττικής 
που ρίχνονται στη 
μάχη, οι μεν πρώτες 
στο πλαίσιο του κυ-
πέλλου, όπου συμμε-
τέχουν ομάδες της Β’ 
και Γ’ κατηγορίας και 
οι δεύτερες που βά-
ζουν την μπάλα στη 
σέντρα ενόψει της 
πρεμιέρας του πρω-
ταθλήματος, όπου 
συμμετέχουν ομάδες 
μόνον της μεγάλης 
κατηγορίας. Εύχομαι 
όλα να πάνε καλά και 
να μην μας κλείσουν! 
Διότι το άνοιγμα είναι 
γεγονός και μια πραγ-
ματικότητα πλέον! 
* Το ζητούμενο εί-
ναι πως αντιλαμβά-
νεσαι το χώρο στον 
οποίο δραστηριοποι-
είσαι! Αν τον αντιλη-
φθείς σωστά, τότε δεν 
υπάρχει κανένα πρό-
βλημα. Αν δεν το κα-
ταλάβεις, τότε ναι 
υπάρχει πρόβλημα! 
* Μεγάλη μέρα σήμε-
ρα για το Ανεξάρτητο 
ποδόσφαιρο και για 
την Ένωση, τη μεγα-
λύτερη διοργάνωση 
σε επίπεδο ανεξαρ-
τήτου ποδοσφαίρου. 
Σήμερα το βράδυ στις 
20:15 στις αθλητικές 
εγκαταστάσεις της 
Βάρης, θα πραγμα-
τοποιηθεί ο μεγάλος 
τελικό του κυπέλλου 
μεταξύ των ομάδων 
Πελοποννησιακός – 
Σκλαβενίτης. Μεγάλο 
το ενδιαφέρον, αφού 
πρόκειται για δυο μο-
νομάχους που έχουν 
δώσει τα διαπιστευ-
τήριά τους και είναι 
σίγουρο, πως όποιος 
θα παρακολουθήσει 
το ματσάκι αυτό στο 
τέλος θα μείνει ικανο-
ποιημένος. Το ότι δεν 
υπάρχει φαβορί τα 
λέει όλα. Και οι δυο εί-
ναι υποψήφιοι για την 
κατάκτηση του τρο-
παίου. Μετά τη λήξη 
και τις απονομές ο οι-
κοδεσπότης της εκδή-
λωσης και πρόεδρος 
της Ένωσης Γιώργος 
Πλουσής, θα δεξιω-
θεί όλους όσοι θα δώ-
σουν το παρών, προ-
κειμένου να κλείσει η 
περσινή εκκρεμότη-
τα. 

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον 
Άρη Πετρούπολης σε ό,τι αφο-
ρά τα τεκταινόμενα στην τεχνι-
κή του ηγεσία. Ο Γιάννης Σιλε-
βίστας αποτελεί τον εκλεκτό 
της διοίκησης των βυσσινί», 
ώστε να διαδεχθεί τον Θοδωρή 
Τρανό στην άκρη του πάγκου. 
Ο νεαρός προπονητής βρέθηκε 
ψηλά στη λίστα της διοίκησης 
και γι’ αυτό το λόγο και του δό-
θηκε η φόρμα του προπονητή. 
Όσον αφορά το βιογραφικό του 
νέου προπονητή του Άρη Πε-
τρούπολης, πρόκειται για ένα 
πρόσωπο που έχει δουλέψει 
σε αρκετές ομάδες έχοντας την 
εμπειρία του πρωταθλητισμού. 
Συγκεκριμένα ο Σιλεβίστας έχει 
περάσει από Πανθηραϊκό, Ατ-
τικό, ΠΑΟ Ρουφ έχοντας κατα-
κτήσει τίτλο στην Α ΕΠΣΑ και 
Παπάγο.

Α.Ο. ΒΥΡΩΝΑΣ 
Τη μεταγραφική του δραστηρι-
ότητα συνεχίζει απτόητος ο Α.Ο 
Βύρωνας σε μία προσπάθεια 
να δημιουργήσει όλα τα απα-
ραίτητα εχέγγυα να θέσει τις 
βάσεις, που θα του επιτρέψουν 
να σταθεί με αξιώσεις στο επερ-
χόμενο δύσκολο πρωτάθλημα 
της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω 
από αυτό το πρίσμα, η ομάδα 
των ανατολικών προαστίων 
προχώρησε σε μία ακόμη ση-
μαντική προσθήκη που αφο-
ρά τη νευραλγική θέση κάτω 
από τα δοκάρια, αφού ανακοί-
νωσε την απόκτηση του έμπει-
ρου γκολκίπερ Έκτορα Λεω-
νίδα ανακοίνωσε ο Βύρωνας. 
Αναλυτικά το πλήρες κείμενο 
της ανακοίνωσης: «Με μεγάλη 
χαρά ανακοινώνουμε την από-
κτηση του έμπειρου τερματο-
φύλακα Έκτορα Λεωνίδα. Με 
θητεία σε Θρίαμβο, Μικρασια-
τικό, Βελούχι αλλά και Α.Ο.ΒΥ-
ΡΩΝ ήρθε να δυναμώσει την 
ομάδα στην νευραλγική αυτή 
θέση.»

ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

«Έκλεισε» τον 
Γιάννη Σιλεβίστα 

ΚΟΡΩΠΙ

Σαβούρδος: «Είμαστε 
συγκρατημένα αισιόδοξοι»
Για το σημερινό εκτός έδρας αγώνα με τη Στα-
μάτα ο προπονητής του Κορωπίου Θανά-
σης Σαβούρδος είπε: «Η ώρα που θα δούμε 
την πραγματική εικόνα της ομάδος μας έφθα-
σε. Η προετοιμασία ήταν σκληρή και επίπονη 
και πιστεύω πως όλοι έχουν κατανοήσει γιατί. 
Το πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑΝΑ, δεν σηκώνει 
αστεία! Για να κάνεις μια σωστή και καλή πο-
ρεία και κυρίως για να έχει συνέχεις, θα πρέπει 
να υπάρχει και η ανάλογη εικόνα και στην προ-
ετοιμασία. Παρότι αργήσαμε σχετικά να ξεκι-
νήσουμε, εν τούτοις πρέπει να δηλώσω ικανο-
ποιημένος από τη συνολική ανταπόκριση των 
παικτών μου, που στην κυριολεξία τα έδωσαν 
όλα. Τώρα όσον αφορά το δύσκολο εκτός έδρας 
αγώνα με τη Σταμάτα, εκείνο που έχω να πω, 
είναι πως πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλή-
ξεις. Κι εμείς θα προσπαθήσουμε, ώστε να μην 
υπάρξει κάτι τέτοιο. Έχουμε προετοιμαστεί κα-
τάλληλα και θέλω να πιστεύω, πως οι παίκτες 
μου θα κάνουν το καλύτερο ώστε να πάρουμε 
το θετικό αποτέλεσμα που θέλουμε. Είμαστε συ-
γκρατημένα αισιόδοξοι».

This is Athens

҂ ΟΤσιουρής (δεξιά) με τον Τάσο Δημητρίου.
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«ΤΡΩΓΕΤΑΙ…»
Ο ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ  
ΕΝΑ ΚΛΙΜΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΝΟΡΙΤΣ ΚΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ  
ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ  

Πρεμιέρα vs Σαλάχ! Μιλάμε για τον 
άνθρωπο των 100 γκολ σε 162 ματς! 
Οπότε… Απολογισμός; 1 γκολ και 
δύο ασίστ στην ήττα με 3-0 από την 
Λίβερπουλ. Επόμενο ταξίδι στο Μά-
ντσεστερ. Σιτι. VsΖόρζε Ζεσούς. 2-0 
στο ημίχρονο με 15 τελικές η αντίπα-
λος και αλλαγή στο ημίχρονο. «Περί-
μενα μέχρι το ημίχρονο γιατί δεν ήθε-
λα να τον ντροπιάσω…», η ατάκα του 
Ντάνιελ Φάρκε για τον Δημήτρη Γιαν-
νούλη! Την επομένη κιόλας δόθηκε η 
εντολή για την απόκτηση έτερου αρι-
στερού μπακ: Μπράντον Γουίλιαμς 
on loan από την Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ. Εφεξής, ούτε φωνή, μήτε ακρό-
αση με τον διεθνή αριστερό μπακ να 
μένει στον πάγκο για τεχνικούς λό-
γους στο ένα ματς (Λέστερ) και στο 
επόμενο να απουσιάζει εξαιτίας ενο-
χλήσεων στον αυχένα! Και την ίδια 
στιγμή, η Νόριτς παραμένει η μονα-
δική ομάδα στην Αγγλία που δεν έχει 
σταυρώσει βαθμό μετά από 4 αγώ-
νες και εν όψει του σημερινού αγώ-
να με την Γουότφορντ, ο Φάρκε φέ-
ρεται να ́ χει καταλήξει στην επιλογή 
του 20χρονου Αγγλου για τη θέση του 
αριστερού μπακ. Παρότι αυτός έχει 
κάνει πιο χοντρά λάθη από τον συ-
μπατριώτη μας και μάλιστα σε πιο 
βατά θεωρητικά ματς, ενώ ούτε πα-
ρόντος αυτού στην 11άδα έχει προκύ-
ψει βαθμολογικό κέρδος. Η απουσία 
τακτ από τα λεγόμενα του προπονη-
τή του «ενόχλησαν» τον Γιαννούλη 
την ίδια ώρα που θεωρεί πως «φω-
τογραφήθηκε» αδίκως για τις δύο ήτ-
τες από Λιβερπουλ και Μάντσεστερ 
Σίτι αντίστοιχα. Τα βράδια που περ-
νάει με τον Χρήστο Τζόλη δεν είναι 
λίγες οι φορές που εκφράζει τα πα-
ράπονά του, αλλά ο κόσμος της Πρέ-
μιερ Λιγκ είναι αμείλικτος. Δε σηκώ-
νει λάθη ακόμη και για έναν παίκτη 
που στο περυσινό δεύτερο εξάμηνο 
πρωταθλητισμού με την Νόριτς στην 
Τσάμπιονσιπ έβγαλε τρομερή προ-
σαρμογή και η ομάδα του κατέθεσε 
6,5 μύρια στον ΠΑΟΚ, ενεργοποιώ-
ντας την όψιον αγοράς του. Ο Γιαν-
νούλης ήδη στις πρώτες συζητήσεις 
με το περιβάλλον του έχει εκφραστεί 
ανοιχτά πως αν συνεχιστεί το status 
πάγκου θα ήθελε τον Ιανουάριο να 
μεταπηδήσει σε άλλη ομάδα/χώρα 
μια και πλέον believe in himself. Εχει 

ψωμί η ιστορία…   

Παρασκήνια

➠





Ο ΕΤΕΡΟΣ ΜΠΑΚ, ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ 
ΕΧΕΙ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ 
«ΙΔΡΩΣΕΙ» ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΕ 4 ΜΑΤΣ, 
ΜΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.

O 26ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 
ΜΠΑΚ ΑΡΙΘΜΕΙ 19 ΑΓΩΝΕΣ 
ΚΑΙ 1 ΑΣΙΣΤ ΑΦΟΤΟΥ ΠΗΓΕ 
ΣΤΑ «ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ». 

Case study…   
Πλέον, απορούν μαζί του 
μέχρι και οι συνεργά-
τες του. Defacto! Να 
το ξέρετε. Ο Πέ-
δρο Μαρτίνς μπο-
ρεί να ΄χει κερδί-
σει την ασυλία 
αποδυτηρίων 
και board μέ-
χρι νεοτέρας βά-
σει της πρότερης 
3ετίας, αλλά φέτος 
σε επιλογή προσώ-
πων και διαχείριση 
πάει από αυτογκόλ σε 
αυτογκόλ. Δε νοείται να 
στέλνεις συνεργάτες του να 
ενημερώνουν τους παίκτες πως 
θα πάρουν φανέλα βασικού και την 
επομένη του αγώνα να κάνεις το 
αντίθετο! Δε νοείται να κάθεσαι 15΄ 
εν ώρα προπόνησης να λύνεις τα 
υπαρξιακά του Λόπες ή να ΄χεις 3 
τετ α τετ με τον Ονιεκούρου και το 
εν Ελλάδι γκρουπ να το αγνοείς επι-
δεικτικά! Έχει χαθεί η μπάλα ή εμέ-
να μου φαίνεται;   

CASTING ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΤΥΧΕΙ!    
Οργανισμός ΠΑΟΚ! Καλά κάνει και ανα-
δεικνύει το wonderkid, Κωσταντέλια ως 
κληρονομιά της νίκης στο Γιβραλτάρ 
(σ.σ.: στο φινάλε τι παραπάνω έχει από 
τον Καγκάβα), μα η ομάδα ασθμαίνει. 
Πλέον, ακόμη και ο «στρατηγός» Ραζ-
βάν Λουτσέσκου έχει αρχίσει να το αντι-
λαμβάνεται. Πήγε περισσότερο με το 
συναίσθημα (Νο1, στόπερ και άξονας) 
και λιγότερο με την ποδοσφαιρική επι-
λογή του περασμένο καλοκαίρι. Πέραν 
αυτού, ο «Δικέφαλος» αριθμεί 6 ξένους 
(4 Βραζιλιάνους Τέιλορ, Ροντρίγκο, Σί-
ντκλεϊ, Αουγκούστο, Εσίτι και Καγκά-
βα) και σχεδόν κανένας, μα κανένας δεν 
θεωρείται ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ. «Πα-
γκόσμια πρωτοτυπία», όπως ειπώθηκε 
από άτομα στο περιβάλλον του Ρουμά-
νου προπονητή. Όντως. Πόσο μάλλον 
όταν οι 3 εξ αυτών παίζουν στα μπακ. 
Ο νοών νοείτω…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



BAD TIMING…     
Θωμάς Στρακόσια! Το… αυτογκόλ του με την 
Γαλατασαράι έγινε viral σε ολάκερη την Ευ-
ρώπη. Στο πρώτο του φετινό παιχνίδι την ίδια 
στιγμή που ο Ρέινα και φέτος του ΄χει πάρει 
τα «γάντια» βασικού και ο ίδιος είναι στα χα-
ρακώματα με τον πρόεδρο της Λάτσιο για την 
ανανέωση συμβολαίου. Και πριν δύο χρόνια 
ήταν στην short list της Λίβερπουλ! Κακό φεγ-
γάρι για τον γιόκα του Φώτη…  

ΑΥΤΌΣ ΈΧΈΙ «ΨΩΜΙ»…   
Το κάστινγκ στη Νίκαια ολοκληρώθηκε! Πάνω-κάτω κα-
μία 20αριά παίκτες αφίχθησαν στο νεοφώτιστο Ιωνικό 
που βάσει της πρεμιέρας δεν πρόκειται να ΄ναι το εξιλα-
στήριο θύμα. Εκείνος που μάζεψε όλο το «κασέρι», όπως 
μου σφύριξαν, είναι ο Ροζέριο Τουράμ που ΄χει το μεγα-
λύτερο συμβόλαιο: ένα 20άρικο προκαταβολή και ακόμη 
110 χιλιάδες μέχρι 30/06! Και με την προϋπόθεση πως αν 
«σκάσει» κάτι ενδιαφέρον τον Ιανουάριο έχετε γεια βρυ-
σούλες…  

Ο ΟΦΗ μέχρι τα… χαρακώματα την έψαξε 
για winger μια και η ομάδα νοσεί σε αυτή την 

θέση! Επιλογές υπήρχαν και μάλιστα εν αφθονία 
αλλά ο Λυσάνδρου ήταν κάθετος: «Εκτός μπά-
τζετ κανείς…». Οπότε…   

Γιώργος Αντζουλάς! Μετά από δύο δανει-
σμούς στην Serie B της Ιταλίας, τελικώς δεν 

επετεύχθη το deal αποχώρησης και ανανέωσε με 
τον Αστέρα Τρίπολης. Πάντως, με την ξενομανία 
που ́ χει χτυπήσει τους Αρκάδες progress δε δι-
απιστώνεται…  





Νο9 IS COMING…  

Έβγαλε ανταγωνισμό απέναντι στον Αστέ-
ρα των 18-2 γκολ (7 νίκες, 1 ισοπαλία) στα 
φιλικά. Έδειξε αθλητικότητα και με 7 (εν δυ-
νάμει) απουσίες κέρδισε το χειροκρότημα. Ο 
«πονοκέφαλος» στον Παναιτωλικό παραμέ-
νει η φανέλα με το Νο9! Καρέλης τόσο όσο, 
ο Βέργος δεν «ψήνει» το staff και ο Ρούντι 
Ζεστέντ είναι βαρύς και ασήκωτος! Βρέθηκε 
η Νο1 προτεραιότητα για τον Γενάρη…   

«ΑΠΌΧΩΡΩ…»  

Φάνηκε από τα φιλικά του καλοκαιριού. Ελά-
χιστα λεπτά συμμετοχής, μόνιμα παρατηρή-
σεις και μια απουσία αλλαγής στο τέμπο που 
μεταφέρθηκε και επί προσωπικού. Ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς back to back άφησε τον Γιάννη 
Μπουζούκη εκτός αποστολής στον Παναθη-
ναϊκό. «Αδερφέ, αποχωρώ…», η ατάκα του 
μόλις αντίκρισε στο Κορωπί τους 22 για το 
ταξίδι στα Γιάννενα. Ήδη, σύμφωνα με την 
πιάτσα,  έχει γίνει και η ανάλογη προεργα-
σία για τον Ιανουάριο για τον 23χρονο επι-
τελικό χαφ…   

BACKSTAGE… 

Αφότου κλείσουν οι κουρτίνες από το εκάστο-
τε transfer window τα στόματα ανοίγουν. Μαθαί-
νεις/ανακαλύπτεις τα καλύτερα παρασκήνια και 
τις υποθέσεις των «ifso…». Μία εξ αυτών μια και 
έκανε σεφτέ σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνω-
σης (2-2 με Ράντερς), ο Βαγγέλης Παυλίδης! Ο 
παίκτης που μέσω Χατζηδιάκου κατέληξε στον 
πολλά βαρύ, Μίνο Ραϊόλα. Τον άνθρωπο που 
τον καλοκαίρι τον «έκλεισε» στην Άλκμααρ με 
4ετές συμβόλαιο και μεσοσταθμικές απολαβές 
σχεδόν 350 χιλιάρικα! Τον ίδιο που είχε «ψήσει» 
την Τρουά για την αγορά του διεθνούς φορ από 
την Βίλεμ, με σχεδόν διπλάσιες απολαβές (σ.σ.: 
πάνω κάτω 6 κατοστάρικα). Μόνο που ο Παυλί-
δης έχοντας νωπό το παράδειγμα του failure του 
Κουλούρη γυρίζοντας με τζετ στο Μονακό, σπί-
τι του Ραϊόλα, αξίωσε την ποδοσφαιρική επιλο-
γή: ΑΖ!     

ΤΌ ΠΛΑΝΌ ΠΑΈΙ ΠΈΡΙΠΑΤΌ…   

Πάει κανένας μήνας που αποκαλύπταμε πως ο 
Ατρόμητος, βλέποντας τις επιδόσεις του Πίριτς 
στα φιλικά προετοιμασίας για να διαφυλάξει 
(ει δυνατόν) τις φετινές του επενδύσεις ήταν 
υποχρεωμένος να βγει στην πιάτσα για Νο1. 
Όπερ και εγένετο με το τρίτο come back του 
Ανδρέα Γιαννιώτη έναντι 100.000 ευρώ!  Πλέ-
ον, το ερώτημα που υπάρχει στο Περιστέρι εί-
ναι τι γίνεται με το development του Μανδά. Το 
συμβόλαιο του μικρού λήγει τον Ιούνιο, στις 
Ελπίδες «χάνει» την μάχη από τον Τζολάκη 
και ο μπαμπάς μπαρουτοκαπνισμένος ανε-
βοκατεβαίνει τα σκαλοπάτια στο Μουσείο της 
Ακρόπολης…   

ΑΛΉΘΈΙΑ, ΠΩΣ ΠΉΡΈ ΤΉΝ ΑΠΌΦΑΣΉ  
ΤΌΥ ΚΌΌΥΤΣ ΝΑ ΜΈΙΝΈΙ ΣΤΌΝ ΠΑΓΚΌ  
ΜΈ ΤΉΝ ΑΜΒΈΡΣΑ Ό ΒΑΛΜΠΌΥΈΝΑ;   

quizTime
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