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ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΉΝ ΑΕΚ

Ο ΦΩΤΉΣ ΙΩΑΝΝΙΔΉΣ 
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ΣΥΛΛΟΓΩΝ

      ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 180 - 280C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 170 - 300C ΟΣΙΩΝ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.09.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1283

ΓΙΑΤΙ ΕΒΓΑΛΕ ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟ 
Ο ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ  
ΣΤΟΥΣ «ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΟΥΣ»

 ΑΛ. ΧΡΉΣΤΑΚΟΣ:  
Οπως οι μεγάλες σχέσεις

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΉΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΚΟΙΛΙΑ,  ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΜΒΙΚΑ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΉΝ ΑΝΑΝΕΩΣΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΚΑΛΥΨΉ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ

ΝΟΚ ΑΟΥΤ  
Ο ΑΜΡΑΜΠΑΤ

Ή ΑΕΚ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ 

ΜΑΡΟΚΙΝΟ ΕΞΤΡΕΜ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΉ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΟΥ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ

ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ: ΟΙ ΣΥΖΉΤΉΣΕΙΣ  
ΣΤΟ ΡΕΝΤΉ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ

ΣΑΜΑΡΉΣ: ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΠΑΡΤΟΛΟ: ΤΉΛΕΦΩΝΉΜΑ  
ΑΠΟ CLUB ΤΉΣ SUPER LEAGUE

ΠΑΡΑΣΚΉΝΙΑ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ!
Ο ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΉ 

ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ 
ΤΉΝ ΠΟΙΟΤΉΤΑ ΤΟΥ ΑΡΉ ΣΤΟ ΓΉΠΕΔΟ

ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΤΟΥ 21ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ 

ΠΟΙΑ Ή ΣΤΑΣΉ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΥ

ΩΡΑ ΉΜΙΤΕΛΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΥΡΙΟ
ΠΡΟΜΉΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ - ΑΕΚ

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΒΓΑΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΜΑΧΟΥΣ 
ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΟΥ SUPER CUP

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΉΚΕ Ο ΦΕΣΤΑ
ΑΤΡΟΜΉΤΟΣ: ΣΥΜΦΩΝΉΣΕ ΜΕ ΠΑΡΑΣΧΟ

ΑΣΤΑΜΑΤΉΤΉ
Ή ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΉ ΠΡΟΚΡΙΘΉΚΕ ΣΤΑ 

ΉΜΙΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ OSTRAVA OPEN
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Στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα της Ευρώπης θα 
προκαλούσε απορία. Στην ελληνική πραγματικότητα 
όμως, δεν ισχύει κάτι ανάλογο. Ο Πέδρο Μαρτίνς βρέ-
θηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας κριτικής που δημι-
ουργούσε σενάρια, ακόμα και για το μέλλον του, νω-
ρίτερα πριν την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, το 
καλοκαίρι. Η κριτική είναι καλό να γίνεται, για την εκά-
στοτε εικόνα της ομάδας. Αλλά υπήρξαν αρκετοί που 
θέλησαν να προεξοφλήσουν πράγματα. Ο Πορτογάλος 
τεχνικός, από την μεριά του, έδειξε μια ενόχληση για 
όλο αυτό που γίνεται. Επίσης και ο ίδιος δεν θα έπρε-
πε να το κάνει. Γιατί ξέρει πως το έργο του στον Ολυ-
μπιακό είναι κάτι παραπάνω από καλό. Και είναι σε 
όλα τα επίπεδα. Αλλά η φετινή χρονιά δεν αποκλείεται 
να είναι ιδιαίτερη. Γιατί μπαίνει και στο δεύτερο και τε-
λευταίο έτος της ανανέωσης του συμβολαίου που υπέ-
γραψε το καλοκαίρι του 2020. Είναι σε έναν από τους 
πλέον ηλεκτρικούς πάγκους, κάτι παραπάνω από τρία 
χρόνια. Και πάει να ολοκληρώσει την τέταρτη σεζόν. Η 
σχέση λοιπόν είναι πολύχρονη, πλέον. Και όπως κάθε 
τέτοια σχέση θα βγάλει και ένα μεγάλο ζήτημα. Το θέμα 
είναι πως θα ξεπεραστεί αυτό. Ο χρόνος και ο αγωνι-
στικός χώρος είναι αυτός που θα το δείξει. Γιατί εκεί κά-
που στον Δεκέμβριο αναμένεται η πρώτη κουβέντα για 
το ενδεχόμενο νέας ανανέωσης…

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Οι ομάδες θα πρέπει να καταφεύγουν στην αλλαγή προ-
πονητή ως τελευταία λύση για να διορθώσουν το αγω-
νιστικό τους αδιέξοδο. Μόνο που στην περίπτωση της 
Μπαρτσελόνα, η οποία μέσα σε ένα πεντάμηνο απέκτη-
σε νέα διοίκηση και έχασε τον μεγαλύτερο παίκτη στην 
ιστορία της λόγω «παιδικής» οικονομικής διαχείρισης, 
η ανάγκη για «λίφτινγκ» στον πάγκο κρίνεται ως επιβε-
βλημένη.
Η απόφαση του Ζοάν Λαπόρτα να καθυστερήσει λίγο 
ακόμα στην αντικατάσταση του Ρόναλντ Κούμαν δεν 
ήταν κίνηση ψυχραιμίας ή ενότητας στις τάξεις των 
«μπλαουγκράνα». Αντιθέτως, η πρωτοφανής και στα 
όρια τους αδιάφορου ανοχή του ισχυρού άντρα των Κα-
ταλανών σε αυτή τη φαρσοκωμωδία εντός των τεσσά-
ρων γραμμών παρέτεινε το μαρτύριο το οποίο υφίστα-
νται κάθε εβδομάδα οι φίλοι του συλλόγου, αλλά και οι 
παίκτες. Από το απόλυτο μεγαθήριο σε μια ομάδα βυ-
θισμένη στη μετριότητα υπάρχει ενδιάμεση απόσταση, 
την οποία φαίνεται ότι ο Ρόναλντ Κούμαν κατόρθωσε να 
παραλείψει μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.
Ακόμα όμως κι αν έρθει ο πολυπόθητος διάδοχος, είτε 
αυτός λέγεται Τσάβι, είτε Μαρτίνεθ, είτε Κρόιφ (Ζόρντι, 
μην παρεξηγούμαστε), το πρόβλημα στην Μπαρτσελό-
να εντοπίζεται στη βάση και τη δομή της. Επομένως, θα 
χρειαστεί χρόνο για να επουλωθεί. Δεν θα έρθει ξαφνικά 
ένας προπονητής τεράστιου βεληνεκούς ή ένας θρύλος 
του κλαμπ και θα αρχίσουν οι ποδοσφαιριστές να βγά-
ζουν μάτια. Απλώς, με έναν νέο διαχειριστή, αυτή η δια-
δικασία θα γίνει λιγότερο επώδυνη και ντροπιαστική.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ  
ΣΤΟ ΜΑΡΤΎΡΙΟ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΔΙΕΎΘΎΝΤΗΣ ΣΎΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΎΠΕΎΘΎΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΎΝΤΑΞΙΑ ΎΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΎΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΎΘΎΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ  
ΜΕΓΑΛΗ ΣΧΕΣΗ

Αποψη
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ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΟΥ ΤΣΕΚΑΡΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ  
ΤΟΝ 21ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ  
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΣΕΙΡΗΝΕΣ  
ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ο Παναθηναϊκός αποτελεί μία από 
τις ελάχιστες εγχώριες ομάδες που 
συνεχίζει να «επενδύει» στην ακα-
δημία του και κυρίως στους Έλλη-
νες παίκτες. Μάλιστα, οι ειδικές συν-
θήκες των τελευταίων ετών έχουν 
επιτρέψει σε αρκετούς νεαρούς πο-
δοσφαιριστές να αποκτήσουν πρό-
ωρα εμπειρίες σε επίπεδο επίση-
μων αναμετρήσεων. Κάποιοι εξ 
αυτών, βέβαια, κατάφεραν να πεί-
σουν για την αξία τους, με αποτέ-
λεσμα να εδραιωθούν στους 17-18 
που παίρνουν τα περισσότερα λε-
πτά συμμετοχής.
Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένας παί-
κτης που δεν προέρχεται από την 
ακαδημία του Παναθηναϊκού. Απο-
κτήθηκε το καλοκαίρι του 2020 από 
τον Λεβαδειακό. Είχε ήδη καταγρά-
ψει 22 εμφανίσεις στη Super League 
1, προτού κλείσει τα 20. Με τη φα-
νέλα του «τριφυλλιού» έπρεπε να 
μπει ο Ιανουάριος του 2021 για να 
αγωνιστεί βασικός και, μάλιστα, να 
βρει δίχτυα (ανήμερα της γιορτής 
του σκόραρε στο 1-0 επί του Απόλ-
λωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη).
Τότε, ο Λάζλο Μπόλονι του εμπι-
στεύθηκε μια θέση στην ενδεκάδα. 
Έξι σερί παιχνίδια στο αρχικό σχή-
μα και άλλα πέντε στη συνέχεια, 
με... διάλειμμα το ματς του Περι-
στερίου απέναντι στον Ατρόμητο. 
Στις 11 αναμετρήσεις περιλαμβάνε-
ται και ο αγώνας Κυπέλλου κόντρα 
στον ΠΑΣ Γιάννινα. Έκτοτε, αρκέ-
στηκε σε ολιγόλεπτες εμφανίσεις, 
προτού επανέλθει ως βασικός απέ-
ναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπια-
κό.
Την εφετινή σεζόν έχει πάρει χρό-
νο συμμετοχής και στα τρία παιχνί-
δια. Ένα ημίχρονο με τον Απόλλω-
να, 34 λεπτά με τον ΠΑΣ Γιάννινα, 
86’ με τον Άρη. Στο μοναδικό ματς 
εξ αυτών που έπαιξε βασικός, δη-
λαδή σε εκείνο της Θεσσαλονίκης, 
ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν μέσα στις 
φάσεις, έκανε τελικές, εν τέλει όμως 
δεν βρήκε δίχτυα.
Ο ύψους 1.86 επιθετικός έχει ένα 
επιπλέον κίνητρο για να δουλεύει 
σκληρά στις προπονήσεις και να 
αποδίδει καλά στα παιχνίδια. Ο λό-
γος είναι ότι ομάδες από το εξωτερι-
κό παρακολουθούν την εξέλιξή του. 
Τον έχουν συμπεριλάβει στη λίστα 
τους και... ακολουθούν τα βήματά 
του. Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι κλαμπ της Κεντρικής Ευρώπης 
έχουν μία επιπλέον αδυναμία προς 

το πρόσωπό του.
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Γύρισαν οι Ελ Αραμπί, Εμβιλά  
Δύσκολη η εξόρμηση που έρχεται στην Τρίπολη. 
Ο Αστέρας δεν μπήκε καλά στο πρωτάθλημα και 
θέλει να αντιδράσει. Ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει 
συνέχεια στο μικρό νικηφόρο σερί του. Μάλιστα θα 
έχει την βοήθεια του Ελ Αραμπί. Που ξεπέρασε το 
πρόβλημα που είχε στο πόδι του. Παράλληλα ο Εμ-
βιλά προπονήθηκε χθες. Αν το κάνει και σήμερα θα 
αποκτήσει ελπίδες να μπει αποστολή. Το σίγου-
ρο είναι πως θα μπορεί να παίξει στο ματς της 
Πέμπτης με την Φενέρμπαχτσε στην Κων-
σταντινούπολη.

ΓΙΑΤΙ ΠΙΕΣΤΗΚΕ  
Ο ΜΑΡΤΙΝΣ;
ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ, Η ΚΡΙΤΙΚΗ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΣ 
–ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ο εκνευρισμός του ήταν έκδηλος. Αλλά και 
πως κάτι τον απασχολούσε. Ο Πέδρο Μαρτίνς, 
μόλις για δεύτερη φορά, σε αυτά τα 3 και κάτι 
χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό, ένιωσε άβο-
λα. Η πρώτη ήταν τότε που οι «ερυθρόλευκοι» 
αποκλείστηκαν στο κύπελλο από την Λαμία. Με 
την κούρσα του πρωταθλήματος ήδη να χάνο-
νταν. Δεν είχε όμως εκνευρισμό. Απλά ένιωθε 
την πίεση. Τώρα ένιωσε ξανά πίεση. Ωστόσο 
αυτή την φορά δεν το περίμενε. Μετά τα τόσα 
καλά που έχει κάνει στην ομάδα. Η αλήθεια εί-
ναι πως το έργο του είναι εξαιρετικό. Και δεν θα 
έπρεπε να αμφισβητηθεί έντονα στο ξεκίνημα 
της σεζόν. Δεν το περίμενε. Κάπως έτσι ήρθε 
και η αυθόρμητη στήριξη από την Θύρα 7 προς 
το πρόσωπο του. Στο παιχνίδι με τον Απόλ-
λωνα Σμύρνης. Του άρεσε και το στήριξε την 
άλλη μέρα στα προφίλ του στα social media. 
Το ίδιο έκαναν και οι άμεσοι συνεργάτες του. 
Τι ισχύει όμως από όλα αυτά που ακούγονται; 
Υπάρχει καπνός; Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. 
Για την ακρίβεια το πρώτο μισό της σεζόν. Στο 
καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι υπήρξαν κά-
ποιες διαφωνίες με την διοίκηση. Αλλά και σε 
ποιο σύλλογο δεν συμβαίνει αυτό. Στον Ολυ-
μπιακό όμως είχαν και μια ένταση παραπά-
νω. Έτσι λένε οι φήμες. Παράλληλα ο Πορτο-
γάλος αρχίζει να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο 
στο Ρέντη, για παίκτες που δεν θέλει να υπο-
λογίζει. Δίνει ευκαιρίες, αλλά τους αφήνει αβο-
ήθητους με τον τρόπο του! Ο Ολυμπιακός δεν 
μπήκε καλά στη σεζόν. Ο αποκλεισμός από 
την Λουντογκόρετς πείραξε. Περισσότερο οι 
εμφανίσεις της ομάδας. Βέβαια οι τρεις σερί 
νίκες, δύο σε πρωτάθλημα και μία στην Ευρώ-
πη, έφεραν μια ηρεμία. Τι θα γίνει από εδώ και 
πέρα; Τα ματς των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ 
θα κρίνουν πολλά. Όπως και το πρώτο ντέρ-
μπι της σεζόν. Την μεθεπόμενη Κυριακή με τον 
Παναθηναϊκό. Είναι παιχνίδια - σταθμός, για 
το πως θα πάει στην κουβέντα για νέο συμβό-
λαιο. Που θα γίνει τον Δεκέμβριο. Είτε με κα-
λούς όρους για τον ίδιο, είτε με λιγότερο κα-
λούς. Που μπορεί να φέρουν εξελίξεις.
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ζζζ

AΕΚ

ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ, 
Ο ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΨΑΧΝΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΙΚΟΥ ΑΜΡΑΜΠΑΤ

Εφεση για την ποινή  
της Super League

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Super League τιμώρησε πέντε 
στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ για τις δύο φραστικές επιθέσεις στο 
διαιτητή του ματς με τον ΟΦΗ, Βασίλη Φωτιά, ενώ ο Χρή-
στος Παπαδημητρίου είχε αναλάβει την ευθύνη των παρα-
πάνω πράξεων. Η αντίδραση της Ενωσης ήταν άμεση, η 
οποία άσκησε έφεση με αποστολή εγγράφου στο Μονομε-
λές Πρωτοβάθμιο Δικαστικό Οργανο της Λίγκας ζητώντας 
παράλληλα να λάβει το σκεπτικό για την απόφαση. Από 
την ΑΕΚ εκφράζουν τη βεβαιότητα τους πως δεν γίνε-
ται να παραμείνουν αυτές οι ποινές καθώς δεν δι-
καιολογούνται από το φύλλο αγώνα και την έκ-
θεση Αστυνομίας  που ήταν λευκά.

➦

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΦΟΡΜΟΥΛΑΣ

Ο Νορντίν Αμραμπάτ κατόρθωσε μέσα από 
δυόμισι ενενηντάλεπτα να πάρει επ’ώμου 
τον χαρακτηρισμό του «πολύτιμου» στη φε-
τινή ΑΕΚ και όχι άδικα. Ο Μαροκινός ήρθε 
στην Ενωση για να αλλάξει άρδην τη συ-
μπεριφορά της ομάδας στη δημιουργία και 
σε μεγάλο βαθμό η επιρροή του έχει ήδη 
φανεί στο χορτάρι, είτε ως ο τρίτος στο κέ-
ντρο, είτε στην επιθετική τριάδα του 4-3-3. 
Μεγαλύτερη θα είναι η απουσία του, καθώς 
λόγω του τραυματισμού του δεν θα μπο-
ρέσει να ενισχύσει τους «κιτρινόμαυρους» 
στο πρώτο και ιδιαίτερα σημειολογικό ντέρ-
μπι της σεζόν. Απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο Βλά-
νταν Μιλόγεβιτς θα στερηθεί την ποιότητα 
του 34χρονου και καλείται να βρει τη φόρ-
μουλα για την εύστοχη αντικατάστασή του.
Στην Τούμπα οι απαιτήσεις μοιραία αυξάνο-
νται και ο Σέρβος προπονητής που θα βιώ-
σει για πρώτη φορά στην καριέρα του ένα 
ντέρμπι δικεφάλων, έχει στο μυαλό του δύο 
ονόματα. Θα μπορούσε να έχει και περισ-
σότερα, αλλά οι Γαλανόπουλος και Σιμόες 
δεν βρίσκονται ακόμα στον κατάλληλο βαθ-
μό ετοιμότητας για να του προσφέρουν πε-
ρισσότερες επιλογές. 
Επομένως, τα δύο πρόσωπα που θέτουν 
υποψηφιότητα για την τρίτη θέση στα χαφ εί-
ναι οι Πέτρος Μάνταλος και Ντάρκο Γέφτιτς. 
Ο αρχηγός της ομάδας διατηρεί προβάδι-
σμα για την ενδεκάδα για πολλούς λόγους. 
Ελληνας, έχει την τεχνογνωσία ενός ντέρ-
μπι και βρίσκεται για την ώρα σε καλύτερη 
αγωνιστική κατάσταση από τον Ελβετό που 
δεν έδειξε όλες του τις ικανότητες στο ντε-
μπούτο του με τη Λαμία.
Το άλλο τρικ του Μιλόγεβιτς έχει να κάνει με 
την απουσία του Ελ Καντουρί από πλευράς 
ΠΑΟΚ, η οποία κάνει πιο σοφτ το κέντρο του 
ΠΑΟΚ. Με το να δώσει τα κλειδιά του άξονα 
στον Λε Ταλέκ ως «εξάρι» και να φορτώσει 
τη μεσοεπιθετική γραμμά, ο Σέρβος ναι μεν 
θα τολμήσει περισσότερα, αλλά το 4-1-4-1 
θα πρόκειται για ελεγχόμενο ρίσκο που μπο-
ρεί να γείρει την πλάστιγγα προς το «κιτρι-
νόμαυρο» στρατόπεδο, με τα πάντα να δι-
αμορφώνονται στη σημερινή προπόνηση.
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Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΕΙ
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ Ο ΠΑΟΚ 
ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ 
ΑΕΚ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΤΟΝ ΕΝΑΤΟ 
ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τού-
μπα για την 4η αγωνιστική της Super League 
συγκεντρώνει τα βλέμματα των φίλων του πο-
δοσφαίρου. Για τον «δικέφαλο» αποτελεί ένα 
μεγάλο στοίχημα εν όψει της συνέχειας. Και 
τούτο διότι μετά την εντός έδρας ήττα της πρε-
μιέρας από τον ΠΑΣ Γιάννινα, σημείωσε μεν 
δύο νίκες σε δύο δύσκολες έδρες, ωστόσο δεν 
έθελξε με την εμφάνισή του. Η γκρίνια από τον 
κόσμο υπάρχει, ωστόσο μία ενδεχόμενη νίκη 
επί ενός ισχυρού αντιπάλου όπως είναι η ΑΕΚ 
θα αλλάξει το κλίμα στις τάξεις των οπαδών 
του ΠΑΟΚ.
Το στατιστικό στοιχείο που έχει υπέρ του ο 
ΠΑΟΚ είναι η παράδοση. Το ενδιαφέρον είναι 
ότι Σεπτέμβριο μήνα ο «δικέφαλος» είναι αήττη-
τος απέναντι στην Ένωση στην Τούμπα. Έχει 
υποστεί μία ήττα με 2-1 στις 14/9/1980, ωστό-
σο εκείνο το ματς είχε διεξαχθεί στο Καυταντζό-
γλειο. Συνολικά ο ΠΑΟΚ Σεπτέμβριο μήνα στην 
τούμπα μετράει 5 νίκες και 6 ισοπαλίες. Έχει 
και άλλη μία νίκη με 1-0 στις 11 Σεπτεμβρίου 
1983 στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών.
Η πρώτη νίκη, λοιπόν, για τον 9ο μήνα κατα-
γράφηκε στις 15/9/1963 με 1-0 και σκόρερ τον 
Μουρατίδη στο 35’. Στις 6/9/1987 το ματς έλη-
ξε 2-2 (Μπάνον 11’, Καρασαβί-
δης 74’ – Βασιλάκος 5’, Νίλσεν 
78’). Δύο χρόνια αργότερα 
στις 17 Σεπτεμβρίου 1989 το 
ματς έληξε 1-1 (Σκαρτάδος 
30’ πεν. – Οκόνσκι 55’). Στο 
μοναδικό ματς του παρελθό-
ντος που οι δύο ομάδες τέθη-
καν αντιμέτωπες ίδια ακριβώς 
ημερομηνία 26/9/1993 ήρθαν 
ισόπαλες 0-0. Άλλο ένα 0-0 
την 1η Σεπτεμβρίου 1997, ενώ 
το πιο θεαματικό ματς ήταν το 
1999 (20/9), όπου το ματς έληξε 
4-4 (Μαραγκός 16’, Ντόλμπεργκ 35’, Γεωργιά-
δης 65’, Βαλέντσια 89’ – Τσίριτς 2’ πεν., Νικο-
λαΐδης 18’, Ντόλμπεργκ 28’ αυτ., Δέλλας 58’). 
Στις 14/9/2008 οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 
1-1 (Μουσλίμοβιτς 14’ – Μπλάνκο 45’) και από 
τότε ο ΠΑΟΚ μετράει μόνο νίκες. Στις 25/9/2011 
νίκησε με 3-0 την ΑΕΚ (Βιεϊρίνα 15’, Αθανασι-
άδης 37’, Σαλπιγγίδης 45’) και στις 23/9/2015 
επιβλήθηκε με 2-1 (Γκάρι Ροντρίγκες 64’, Αθα-
νασιάδης 85’ – Αραβίδης 47’). Τελευταίο ματς 
που έγινε Σεπτέμβριο μήνα ήταν το 2018 (23/9) 
με τον ΠΑΟΚ να νικάει με 2-0 την Ένωση με 
δύο γκολ του Πρίγιοβιτς (29’, 59’).

ΠAO
K

ΠΑΟΚ και Nova επίσημα μαζί
ΠΑΟΚ και Nova συνεχίζουν μαζί με κάθε επι-

σημότητα, αφού το συνδρομητικό κανάλι ανα-
κοίνωσε τη συνέχιση της συνεργασίας του με 

τους «ασπρόμαυρους».

Τελευταία στιγμή  
του Βιεϊρίνια

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια συμμετείχε 
χθες σε τμήμα της προπόνη-
σης και η συμμετοχή του στο 
ντέρμπι με την ΑΕΚ θα κριθεί 

την τελευταία στιγμή. Αντίθετα, 
δεν υπολογίζονται οι τραυμα-
τίες Ελ Καντουρί, Κρέσπο, Ίν-
γκασον που συνεχίζουν ειδικό 

ατομικό πρόγραμμα.
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  

Φέστα ο (μόλις) τέταρτος ξένος!  
 
Επί εποχής Μονεμβασιώτη, ο Απόλλων Σμύρνης δεν έχει 
βγάλει χρονιά χωρίς να αλλάξει τουλάχιστον μια φορά προ-
πονητή. Περισσότερες από 20 φορές έχει αλλάξει προπονη-
τή η ομάδα της Ριζούπολης.  Τζιανλούκα Φέστα ο διάδοχος 
του Γιάννη Πετράκη. Μόλις ο τέταρτος ξένος που θα κοουτσά-
ρει την «Ελαφρά Ταξιαρχία» από το καλοκαίρι του 2014 που 
η ομάδα άλλαξε διοίκηση. Την αρχή έκανε ο Κροάτης Βού-
λιτς (85 μέρες), δεύτερος ήταν ο Γάλλος Βαλεριέν (60 μέρες) 
για να ακολουθήσει ο Ισπανός Μοντεαγούδο  (18 μέρες).

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΗΤΑΝ ΑΠΛΑ ΤΟ... 
ΔΕΝΤΡΟ. ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙ Ο 
ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΚΡΥΣ ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ 
ΜΠΟΛΙΚΗ!

SUPER 
LEAGUE

ATΡΟΜΗΤΟΣ  

«Τέλος τα... πειράματα»  
 
Πριν ακόμα σφυρίξει τρεις φορές στο Βόλο ο 
Τζήλος, η απόφαση είχε παρθεί. Άνχελ Λόπεθ 
τέλος. Γιώργος Σπανός speaking. Το αφεντι-
κό του Ατρομήτου, είχε προ πολλού χάσει την 
υπομονή του με τον Ισπανό τεχνικό, αλλά τον 
κρατούσε το... περιβάλλον. «Τέλος τα πειρά-
ματα» ακούστηκε από υψηλόβαθμο στέλεχος 
της ΠΑΕ και Γιώργος Παράσχος. Ο 69χρονος 
είχε συμφωνήσει από το βράδυ της Πέμπτης 
με τους Περιστεριώτες. Τρίτη θητεία στους «κυ-
ανόλευκους» και πρώτο ματς, εκείνο της Δευ-
τέρας κόντρα στον Άρη!

Νίκη - οξυγόνο για τον Άρη κόντρα στον Παναθη-
ναϊκό, αλλά μέχρι εκεί. Ο Άκης Μάντζιος «αγόρα-
σε» χρόνο για να δουλέψει και να βελτιώσει την 
εικόνα των «κιτρίνων». Σαφώς και κόντρα στους 
«πράσινους» οι Θεσσαλονικείς ήταν βελτιωμέ-
νοι, αλλά δεν θα μπορούσαν να ήταν χειρότεροι 
από την εικόνα που έδειξαν στη Νίκαια.
Ο Παναθηναϊκός ήταν απλά ένα... δέντρο στη φετινή 
διαδρομή, μέχρι να φτάσει ο Άρης στο... δάσος και 
πολύς είναι ο δρόμος και πολλή δουλειά χρειάζεται. 
Έβγαλε ψυχή, αλλά και πάλι ήταν πολύ μακριά από 
αυτό που έδειξε σε κάποια φιλικά του καλοκαιριού.
Για όσους ζουν καθημερινά την ομάδα, τα περι-
θώρια βελτίωσης είναι πάρα πολλά. Και φυσικά 
απαιτείται και συνέχεια και όχι πισωγυρίσματα. 
Συνέπεια και συνέχεια στο Περιστέρι το ζητούμενο 
για την ομάδα του Μάντζιου που θα έχει απουσίες 
(Μπερτόγλιο, Λούμορ, Ιτούρμπε) και πιθανότατα 
θα παραταχθεί με την 11άδα που ξεκίνησε στο δεύ-
τερο ημίχρονο της αναμέτρησης με το «τριφύλλι».

ΠΑΕΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ο ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ!
Τον τελευταίο χρόνο και όχι μόνο φέτος, ο Θόδωρος 
Καρυπίδης δεν πήγαινε στα εκτός έδρας παιχνίδια 
του Άρη. Λίγο ο Covid-19, κάτι οι επαγγελματικές 
του υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να παρακο-
λουθεί δια ζώσης, τα ματς της ομάδας του μακριά 
από το «Βικελίδης». Το αφεντικό του Άρη αλλάζει 
τακτική και όπως μαθαίνουμε θα δώσει κανονικά το 
παρών τη Δευτέρα το βράδυ στο Περιστέρι. Η εικό-
να των «κιτρίνων» στη Νίκαια τον.. θορύβησε!

QU’EST CE QUE C’EST ΠΕΡΡΑΚΗΣ!
Ο Κώστας Περράκης θα σφυρίξει το Ατρόμητος 
- Άρης τη Δευτέρα. Στον Άρη δεν ήχησε καλώς ο 
συγκεκριμένος ορισμός. Ο Αθηναίος ρέφερι, σύμ-
φωνα με κύκλους της ΠΑΕ, είναι εντελώς άπειρος 
για να διευθύνει τέτοια παιχνίδια. Μόλις το δεύ-
τερο του παιχνίδι στη Super League 1. Οι Θεσ-
σαλονικείς απόρησαν με τον ορισμό, ωστόσο 
όπως αναφέρουν θα βοηθήσουν τον ρέφερι, να 
βγει χωρίς προβλήματα το παιχνίδι.

ΕΧΕΙ... ΨΩΜΙ 
ΑΚΟΜΑ!
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Η ΤΕΧΝΗ  
ΤΟΥ «ΠΟΛΕΜΟΥ»
OI ΜΕΤΡ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ, ΜΟΥΡΙΝΙΟ  
ΚΑΙ ΣΑΡΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ  
ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΕΞΤΡΑ ΑΡΩΜΑ...  ΑΡΕΝΑΣ

«Μέσα στο χάος υπάρχει πάντα 
μια ευκαιρία για νίκη», έγραφε ο Κι-
νέζος συγγραφέας και στρατιωτι-
κός του 6ου αιώνα π.Χ, Σουν Τζου. 
Χάος ,όπως αυτό που περιγράφε-
ται στη διάσημη πραγματεία του 
«η τέχνη του πολέμου», δημιουρ-
γείται και σε μεγάλες ποδοσφαι-
ρικές μάχες, όπως το derbi della 
capitale ανάμεσα σε Ρόμα και Λά-
τσιο. Ενα ντέρμπι που θα γεννή-
σει μόνο έναν θριαμβευτή, είτε τον 
«τζαλορόσο» Ζοσέ Μουρίνιο, είτε 
τον «αετό» Μαουρίτσιο Σάρι. 
Ήδη υπάρχει το τεταμένο κλίμα 
αντιπαλότητας ανάμεσα στους 
δύο αέναους μονομάχους της «αι-
ώνιας» πόλης, αλλά η παρουσία 
δύο μετρ της προπονητικής τα-
κτικής προσδίδει έξτρα άρωμα... 
αρένας στο «Ολίμπικο».
Η μοίρα τα έφερε έτσι που ο 
«Special One» και ο «καθηγητής» 
συναντιούνται για πρώτη φορά 
σε παιχνίδι. Μέχρι φέτος, τα χρο-
νοδιαγράμματα των δύο δεν ευ-
θυγραμμίζονταν, καθώς η σεζόν 
της άφιξης του Σάρι στην Αγγλία 
(2018-2019) συνέπεσε με τη «σαβ-
βατική» άδεια του Μουρίνιο, ενώ 
την επόμενη ο Ιταλός επέστρεψε 
στην πατρίδα του. 
Μέχρι στιγμής έχουν κερδίσει τις 
εντυπώσεις, καθώς η δουλειά τους 
σε «τζαλορόσι» και «αετούς» είναι 
ο λόγος που η ιταλική πρωτεύ-
ουσα αντεπιτίθεται αναφορικά με 
την υπόθεση τίτλο. Το βέβαιον εί-
ναι ότι η μεταξύ τους αναμέτρηση 
υπόσχεται πολύ «σκάκι» και λε-
πτούς χειρισμούς για να φτάσουν 
στη νίκη του ντέρμπι της Ρώμης, 
ενώ τα στιγμιότυπο του αγώνα εν-
δεχομένως θα είναι από τις σπά-
νιες φορές που θα προκύψει από 
τον πάγκο και όχι από το χορτάρι.

ΤΣΕΛΣΙ – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ

Εναν τελικό και δύο «βόμβες» αργότερα...

ΡΕΑΛ Μ. - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

Το μαγικό ραβδί του «Καρλέτο»

Τρεις μήνες και κάτι μετά τον μεταξύ τους τελι-
κό στο Champions League, η Τσέλσι συγκρούε-
ται ξανά με τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά είναι λες και 
τα πάντα μεταξύ τους (προπονητές, δυναμική, 
στάτους) έμειναν ίδια. Ή σχεδόν ίδια. Τη διαφο-
ρά στα δύο ρόστερ κάνουν οι δύο «βόμβες» ίσης 
αξίας (115 εκατ. ευρώ) που πυροδοτήθηκαν σχε-

δόν ταυτόχρονο στο παζάρι του καλοκαιριού. Ο 
λόγος για τους Ρομελού Λουκάκου και Τζακ Γκρί-
λις. Ο Βέλγος έχει συνδεθεί ήδη τέσσερις φορές 
με τα δίχτυα, με τον Αγγλο να παλεύει να βρει τη 
δική του θέση στο σύνολο των «σίτιζενς». Στο ματς 
του «Στάμφορντ Μπριζ» όμως, αμφότεροι καλού-
νται να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Με φόρα από το εμφατικό 6-1 επί της Μαγιόρκα, η 
Ρεάλ υποδέχεται την Κυπελλούχο Ευρώπης, Βιγια-
ρεάλ. Ενα ματς με ιδιαιτερότητες, αλλά για το οποίο 
ο Κάρλο Αντσελότι διαθέτει τις απαιτούμενες λύσεις. 
Σε αυτές ανήκουν πλέον οι Μάρκος Ασένσιο και Ισκο, 
με τους δύο Ισπανούς να έχουν αναγεννηθεί υπό 

τις οδηγίες του «Καρλέτο». Μπροστά τους βρίσκο-
νται ακόμα λόγω φόρμας οι Βινίσιους και Ροντρίγκο, 
αλλά ο Ιταλός κόουτς αγαπάει το ροτέισον και απέ-
δειξε ότι υπολογίζει όλους τους παίκτες του το ίδιο. 
Κάτι που δεν αποκλείεται να φέρει ξανά στην κορυ-
φή τους «μπλάνκος».
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ΙΤΑΛΙΑ 19:00
ΙΝΤΕΡ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ 

OVER 2,5 1,72
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής η πρωταθλήτρια Ίντερ θα υποδεχθεί 
την Αταλάντα. Αμφότερες έχουν μπροστά τους ευρωπαϊκές 

μάχες και θέλουν να πάνε με την καλύτερη δυνατή 
ψυχολογία. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Ανοιχτό 
παιχνίδι, 

ποντάρουμε 
στα γκολ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΛΕΙΨΙΑ-ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

1 -1,25 1,80
Σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες μέσα στη Κολωνία η Λειψία 
με συνέπεια να στερηθεί ξανά το «τρίποντο». Το σημερινό 

παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού με τη νίκη να είναι 
μονόδρομος. Πολλές και σημαντικές απουσίες για την 

ομάδα της πρωτεύουσας.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ώρα νίκης 

για τη Λειψία.

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 19:30
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

2 -1,0 1,80
Σε εξαιρετική κατάσταση η Λίβερπουλ βρίσκεται στη κορυφή 

και εκεί θέλει να παραμείνει. Χωρίς σοβαρές απουσίες 
ταξιδεύει στη νεοφώτιστη Μπρέντφορντ με στόχο να 

δώσει συνέχεια στις καλές εμφανίσεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
«Διπλό» 

με χάντικαπ 
παίζουμε.

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 14:30
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

OVER 2,5 1,65
Η μεταγραφή του Ρονάλντο έχει δημιουργήσει μεγάλες 

προσδοκίες στο Μάντσεστερ. Ο Πορτογάλος σκοράρει 
παντού και δείχνει ικανός να ηγηθεί της ομάδας. Με φουλ 

επιθετικό πλάνο θα επιδιώξει να καθαρίσει από νωρίς ο 
Σόλσκιερ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμησή 
μας στα γκολ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 

GOAL+OVER 3,5 2,05
Πολύ κακό το ξεκίνημα για τα «πουλάρια» με συνέπεια να 

βρίσκονται αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία. Περιθώρια δεν 
υπάρχουν και στο σημερινό παιχνίδι θα ψάξουν ξεκάθαρα 
το «τρίποντο». Το έργο, βέβαια, δύσκολο απέναντι στην 

Μπορούσια που έρχεται με τον Χάαλαντ φορτσάτο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε τα 
γκολ, πολλά 

γκολ.

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 17:00
ΛΙΝΤΣ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ

OVER 2,5 1,65
Οριακό το σημερινό παιχνίδι για τα παγώνια που ψάχνουν 

ακόμα την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Από την άλλη 
το κλίμα στη Γουέστ Χαμ είναι εξαιρετικό μετά τη μεγάλη 

πρόκριση μεσοβδόμαδα στο «Όλντ Τράφορντ».

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προϊστορία 
σύμμαχός μας 

στα γκολ.

ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ 
ΜΠΑΛΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τη Δευτέρα κοινή συνέντευξη Τύπου 
Σπανούλη- Αγγελόπουλων
Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης 
και Γιώργος Αγγελόπουλος μαζί με τον Βασίλη 
Σπανούλη θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου 
στο ΣΕΦ για το «αντίο» του μεγάλου αρχηγού τη 
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ  
ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ

HNC COIN SUPER CUP 

Παναθηναϊκός, Λαύριο, Προμηθέας 
και ΑΕΚ μάχονται για τα δύο εισι-
τήρια που θα οδηγήσουν στον τε-
λικό του 2ου HNC Coin Super Cup.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι που 
θα γίνει στο κλειστό «Δημήτρης Τό-
φαλος» ο Παναθηναϊκός στις 16:30  
(ΕΡΤ 3) θα αντιμετωπίσει το Λαύ-
ριο. 
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Ιω-
άννης Παπαπέτρου, στη συνέντευ-
ξη Τύπου μίλησε για το επίπεδο 
ετοιμότητας των «πρασίνων»: «Εί-
μαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο. 
Δεν είμαστε στον κατάλληλο βαθμό 
ετοιμότητας, ωστόσο έχουμε δου-
λέψει καλά και νομίζω ότι θα είμα-
στε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύ-
τερό μας εαυτό».
Από την πλευρά του ο αρχηγός 
του Λαύριου, Βασίλης Μουράτος 
είπε: «Είναι τιμητικό για την ομά-
δα μας να βρίσκεται σε μία διορ-
γάνωση όπως το Super Cup και 
να διεκδικεί έναν τίτλο. Δείχνει την 
πολύ καλή δουλειά που γίνεται και 
ότι προσπαθεί να αλλάξει στάτους 
και να καταξιωθεί στις κορυφαίες 
ομάδες».
Στις 21:00 (ΕΡΤ 3) ο Προμηθέας θα 
αναμετρηθεί με την ΑΕΚ για το δεύ-
τερο εισιτήριο που θα δώσει την 
πρόκριση στον τελικό του 2ου HNC 
Coin Super Cup.
Ο αρχηγός του Προμηθέα, Νίκος 
Γκίκας επεσήμανε για τον ημιτε-
λικό με την ΑΕΚ: «Όλες οι ομάδες 
που είναι εδώ έχουν καταλάβει ότι 
είναι ακόμη αρχή για να έχουμε 
στόχους για τη διοργάνωση. Από 
τη μεριά της δική μας ομάδας, εί-
ναι ότι έχουμε τον τίτλο από πέρυ-
σι και έχουμε την ευκαιρία να κά-
νουμε το repeat».
Ενώ εκ μέρους της ΑΕΚ ο Δημή-
τρης Μαυροειδής είπε: «Η ομά-
δα μας έχει κάνει μία διαφορετική 
αρχή. Γύρισε σελίδα σε όλα. Παί-
κτες, προπονητές και νέο γήπεδο. 
Νέα αρχή για εμάς, που θα στηρι-
χτεί στις βάσεις των τελευταίων 
ετών. Πιστεύω ότι θα είμαστε αντα-
γωνιστικοί και θα παλέψουμε για 
τίτλους. Καμία ομάδα δεν είναι έτοι-
μη και σίγουρα εμείς που έχουμε 
αλλάξει πολύ».
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Η Κορίνα Πολίτη 
είχε μια καλή φετινή σεζόν, 

που της έδωσε το εισιτήριο να με-
τάσχει με την Εθνική 4x400μ. Στο Ευ-

ρωπαϊκό Ομάδων στο Κλουζ Ναπόκα ήταν 
4η και στους Βαλκανικούς Αγώνες στο Σμεντέ-

ρεβο 2η. Ατομικά πήρε δύο μετάλλια στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα, ασημένιο στα 200μ. και χάλκι-

νο στα 400μ.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ξεκινήσει την προ-

ετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν. «Είμαι αι-
σιόδοξη για τη νέα σεζόν και ελπίζω να γίνουν 
αγώνες χωρίς προβλήματα με τον Covid-19. Ο 
στόχος μου είναι ατομικά ρεκόρ στα 200μ. και 
400μ. και μια πρόκριση και διάκριση με την 

Εθνική Ομάδα 4x400μ. στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα στο Μόναχο». 

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ  
ΣΤΗΝ ΣΚΥΤΑΛΗ

S
P
O
R
T
S

Την Κυριακή διεξάγεται ο μαραθώνιος στο Βερολίνο, ένας 
αγώνας που έχει δώσει λόγω της διαδρομής πολλά ρεκόρ. 
Ένα από τα φαβορί, η Χίουοτ Γκεμπρεκιντάν από την Αιθιο-
πία στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε πως στοχεύει στο ρεκόρ 
διαδρομής της Γκλάντις Τσερόνο (2:18.11).

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη άφησε για 
λίγο την προπόνηση και επισκέφθη-
κε τις Ακαδημίες του συλλόγου της 
Γ.Σ. Ηλιούπολης. Μίλησε στα μικρά 
παιδιά, φωτογραφήθηκε μαζί τους 
και μοίρασε αυτόγραφα. Η Ελληνί-
δα πρωταθλήτρια ετοιμάζεται για τη 
νέα σεζόν, όπου θα επικεντρωθεί κυ-
ρίως στα 200μ.

Η Αντζέλικα Σιντό-
ροβα επέλεξε την Κύ-

προ για να κάνει τις δι-
ακοπές της μετά από μια 

σεζόν που κράτησε για την ίδια 
μέχρι μέσα Σεπτέμβρη. Η Ρωσίδα 

«ασημένια» ολυμπιονίκης στο 
Τόκιο στο επί κοντώ ανέβασε 

φωτογραφίες από την επί-
σκεψή της στο Αρχαίο 

Θέατρο Κουρίου.

J&T BANKA OSTRAVA OPEN

Στους «4» η Σάκκαρη 
Η Μαρία Σάκκαρη ξεπέρασε και το 
εμπόδιο της Τσέχας Τερέζα Μαρτί-
ντσοβα (Νο. 61) την οποία νίκησε 
στην Οστράβα με 2-0 σετ (7-5, 6-3) 
και πήρε για δεύτερη σερί σεζόν το 
εισιτήριο για την τετράδα της διοργά-
νωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την 
Ίγκα Σβιόντεκ, Νο.6 στον κόσμο. Τον 
περασμένο Ιούνιο στα προημιτελικά 
του Roland Garros, η 26χρονη Ελλη-
νίδα είχε πάρει επιβλητική νίκη επί 
της Πολωνής με 6-4, 6-4. η Μαρία έκα-
νε ένα ακόμα βήμα προς το Top 10 
της παγκόσμιας κατάταξης και θα κα-
ταφέρει να κάνει την πρώτη της είσο-
δο αν προχωρήσει πιο πέρα από τις 
Μπελίντα Μπέντσιτς και Πέτρα Κβί-
τοβα στο τουρνουά.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με αφορμή την κλήρωση των ομίλων και 
του πρωταθλήματος ο τεχνικός διευθυ-
ντής της Ελευθερούπολης, καταθέτει τη 
δική του άποψη. Ο Άρης Γκάνιας δεν εί-
ναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά ούτε και μόνον 
ο Τεχνικός διευθυντής της Ελευθερούπο-
λης, αλλά ένα πρόσωπο που έχει δώσει 
τα πάντα για το ποδόσφαιρο και άρα εί-
ναι από εκείνους που δικαιούνται να μι-
λούν για τη στρογγυλή θεά. Αναλυτικά για 
την κλήρωση δήλωσε τα εξής: «Με πολύ 
μικρές αποκλίσεις και με κίνδυνο να έχω 
κάνει λάθος μία και η αγωνιστική εικόνα 
των ομάδων δεν μπορεί να κριθεί εύκολα 

πριν την διεξαγωγή αγώνων. Νομίζω ότι 
πιο ανταγωνιστικός όμιλος για την κατά-
κτηση του τίτλου θα είναι ο πρώτος μετά 
ο δεύτερος, μετά ο τέταρτος και μετά ο τρί-
τος. Όσο αναφορά των υποβιβασμό με 
τη μορφή που έχει φέτος το πρωτάθλη-
μα- μικρός αριθμός ομάδων- όλοι οι όμι-
λοι θα είναι ανταγωνιστικοί!! Όπως καλά 
γνωρίζουμε όλοι μας, όλα αυτά είναι θε-
ωρητικά, θα διεξαχθεί αν όλα πάνε καλά 
το πιο ιδιόρρυθμο πρωτάθλημα, μετά την 
καραντίνα! Προβλήματα πολλά: Απου-
σία αγωνιστικής δράσης Τραυματισμοί... 
Οικονομικά κλπ. Υγεία σε όλους! Εμείς 
συνεχίζουμε το πλάνο μας, για καλό πο-
δόσφαιρο, με ανάδειξη πολλών νέων τα-
λέντων και βλέποντας το κάθε παιχνίδι ξε-
χωριστά».

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ
Σε ρυθμούς… έναρξης το νέου πρωτα-
θλήματος κινούνται τα πάντα στον Άγιαξ 
Ταύρου. Το τελευταίο χρονικά φιλικό, που 
έδωσαν οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στον 
ισχυρό Ηλυσιακό και το οποίο είχε απο-
κτήσει χαρακτήρα τελικής πρόσβασης, 
άφησε ενθαρρυντικά μηνύματα γραφής 
για το χρονικό διάστημα όπου βρισκόμα-
στε. Το τελικό 1-1 ήταν το λιγότερο, που 
απασχόλησε τον τεχνικό ηγέτη Γιάννη 
Γαζή, ο οποίος προχώρησε σε πολλές 
δοκιμές σχημάτων και ρόλων, ενόψει της 
επικείμενης έναρξης του πρωταθλήματος: 
«Έμεινα πολύ ευχαριστημένος στο τελευ-
ταίο φιλικό που δώσαμε με αντίπαλο τον 
Ηλυσιακό. Το τελικό 1-1 δεν μας απασχο-
λεί ως σκορ, όσο πολύ περισσότερο από 
τη συνολική εικόνα που παρουσιάσαμε 
μία εβδομάδα πριν την έναρξη του νέου 
πρωταθλήματος. Σε γενικές γραμμές έμει-
να ευχαριστημένοι από όλα όσα βγάλαμε 
στον αγωνιστικό χώρο, γεγονός το οποίο 
καταδεικνύει ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. 
Από εκεί και έπειτα η προσοχή μας στρέ-
φεται εξ ολοκλήρου στην πρεμιέρα που 
μας περιμένει εκτός έδρας κόντρα στον 
Ολυμπιακό Λιοσίων. Κάθε πρεμιέρα κρύ-
βει κινδύνους και ιδιαιτερότητες. Εκτιμώ 
ότι έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα και 
σε κάθε παιχνίδι θα παλεύουμε για το κα-
λύτερο. Άλλωστε, όπως έχουν διαμορφω-
θεί οι όμιλοι με λίγες ομάδες είναι απαραί-
τητο ένα θετικό ξεκίνημα».

«ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΜΑΣ»
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΑΡΗΣ ΓΚΑΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΝΟ

Όλοι 
έκλαιγαν για 
διαφορετικούς 
λόγους
Οι μισοί έκλαιγαν 
από τα γέλια και οι 
άλλοι μισοί από τα 
κωμικοτραγικά που 
γίνονται συχνά – 
πυκνά στα ενδότε-
ρα της ΕΠΣΑΝΑ. Με 
πιο πρόσφατο την 
κλήρωση του κυ-
πέλλου της 2ης φά-
σης, όπου 18 ομά-
δες έχουν κληρωθεί 
να παίξουν μπάλα 
και άλλες τόσες να 
μην παίξουν. Ούτε τι-
μωρία να είχαν μπει 
αυτές που ήθελαν 
να παίξουν, αλλά εν 
τέλει δεν παίζουν, 
λόγω της διαδικα-
σίας. Μια διαδικα-
σία που θα πρέπει 
να είναι η μοναδι-
κή σε όλο το πλα-
νήτη. Πρέπει αυτός 
που επινόησε αυτό 
το σύστημα να μην 
κοιμήθηκε μέχρι να 
το βρει! * Και βέβαια 
πολλοί ήταν εκεί-
νοι οι παράγοντες 
που το σχολίασαν 
αρνητικά! Αντίθε-
τα εγώ το βρήκα μια 
χαρά! Είναι το καλύ-
τερο… Γιατί να παί-
ζουν όλοι μαζί και να 
δημιουργείται συγ-
χρωτισμός; Αφού εί-
παμε να κρατάμε τις 
αποστάσεις! Άμα τη-
ρείς το γράμμα του 
νόμου αυτά παθαί-
νεις! * Πολύ μεγάλη 
εντύπωση μου προ-
κάλεσε η στάση και 
η θέση του Γιάννη 
Σκαρπέλη. Ο προπο-
νητής της Σταμάτας 
και παρότι σύμφω-
να με την ανακοίνω-
ση που εξέδωσε η 
διοίκηση της ομάδος 
του, ο διαιτητής Αρ-
φάνης τους αδίκησε, 
εν τούτοις προτίμη-
σε να μην αναφερ-
θεί ούτε καν! Σωστό-
τατος και από τους 
ελάχιστους που το 
κάνουν. Άλλωστε αν 
έκανε κάτι τέτοιο, θα 
ήταν περιττό! Ήδη 
έχει γίνει κίνηση από 
τη διοίκηση, που σί-
γουρα θα της στοι-
χίσει κάποιο πρό-
στιμο, και άρα δεν 
απαιτούνταν κάτι 
επιπλέον… 

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον 
πάγκο των Καλυβίων. Ύστερα 
από απόφαση της διοίκησης, 
νέος προπονητής του συλλό-
γου αναλαμβάνει ο Πέτρος Τσι-
γκούλης, στη θέση του Παντε-
λή Βασιλακόπουλου. Κάτι που 
γνωστοποιήθηκε μέσω σχετι-
κής ανακοίνωσης που αναφέρει 
τα εξής: «Μου φάνηκε πολύ σο-
βαρός άνθρωπος ο πρόεδρος , 
με καλή λειτουργία σαν ομάδα, 
αλλά κυρίως με όραμα, για μια 
πορεία ανοδική και συνεχόμενη. 
Έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 
για τις υποδομές, αλλά παράλ-
ληλα τον ενδιαφέρει να έχει μια 
ομάδα γεμάτη υγεία και κυρίως 
ήθος. Δεν τον ενδιαφέρει η αλμα-
τώδη άνοδο της ομάδος, αλλά να 
διαμορφωθεί το κατάλληλο κλί-
μα, ώστε τα ταλαντούχα παιδιά 
της ακαδημίας να πλαισιώνουν 
την πρώτη ομάδα. Ενώ αξίζει να 
αναφέρω πως η λειτουργία της 
ομάδος βρίσκεται σε καλά επί-
πεδα και πιστεύω πως είναι χρέ-
ος όλων να δώσουμε τον καλύ-
τερό μας εαυτό». Ερωτηθείς αν 
απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση 
τη ομάδος, ο Τσιγκούλης απά-
ντησε θετικά, παρότι ο χρόνος εί-
ναι εις βάρος όλων, αλλά κι ενός 
πιθανού νέου σχεδιασμού. 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ
Και με τη βούλα ο Δημήτρης 
Μπουλγκουρίδης είναι παίκτης 
του Κρυονερίου. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: 
«Μεταγραφική ενίσχυση του ΑΟ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ με την προσθή-
κη στο ρόστερ του του Δημήτρη 
Μπουλγκουρίδη. Ο Δημήτρης 
Μπουλγκουρίδης αμυντικό χαφ 
με πολλές παραστάσεις από 
πρωταθλήματα Β & Γ Εθνικής 
συμφώνησε σε όλα με τον Πρόε-
δρο του συλλόγου Δημήτρη Τσα-
πάρα και αναμένεται να ενισχύ-
σει σημαντικά την ομάδα του ΑΟ 
Κρυονερίου».

ΚΑΛΥΒΙΑ 

Τσιγκούλης: 
«Υπάρχει καλή 
λειτουργικότητα» 

Το σημερινό πρόγραμμα
ΕΠΣΑ - Α Κατηγορία- 2ος όμιλος: Γήπεδο Χολαρ-
γού: Χολαργός – Άτταλος, Ρουφ : Πετράλωνα – 
Αθηναϊκός. Οι αγώνες ξεκινούν στις 16:30. Κύ-
πελλο: ΔΑΚ Αιγάλεω : Ορφέας Αιγάλεω - Κηφισιά 
2010, Νήαρ Ηστ: ΓΣ Καισαριανής - Φοίνικας Περι-
στερίου, Καλαμακίου: Καλαμάκι - Εθνικός Αστέ-
ρας, Ελληνικού: Παγκράτι - Ηρακλής Περιστερί-
ου , Νέας Ιωνίας: Αλσούπολη – Ελευθερούπολη, 
Ηλιούπολης Β: Φωστήρας Ηλιούπολης - Νέα Σμύρ-
νη. Οι αγώνες ξεκινούν στις 16:00. ΕΠΣΑΝΑ - Α Κα-
τηγορία - 2ος όμιλος: Γήπεδο Καλυβίων: Καλύβια 
- Τριγλία Ραφήνας, Κορωπίου: Κορωπί - Μαρκό, 
Αγίου Στεφάνου: Παθιακάκης - Σταμάτα. Γ’ κατη-
γορία: Γήπεδο Βούλας: Φοίβος Βάρης – Διόνυ-
σος, Λαυρίου: Ολυμπιακός Λαυρίου – Νικηφόρος, 
Κουβαρά: Κουβαράς - Μενίδι οι αγώνες ξεκινούν 
στις 16:30.
 
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Στο πλαίσιο της πρόσφατης κλήρωσης του κυπέλ-
λου της ΕΠΣΑΝΑ, αναδείχθηκαν τα εξής ζευγάρια: 
Γέρακας-Θησέας Ν. Μάκρης, Τριγλία Ραφήνας-Α-
χιλλέας Κ. Αχαρνών, ΑΟ Σταμάτας-Αήττητος Σπά-
των, Μάχη Μαραθώνα-ΠΑΟ Καλυβίων, Παλληνια-
κός-Θύελλα Ραφήνας, Νίκη Δροσιάς-Λαυρεωτική, 
Δόξα Αγ. Άννας-Σαρωνικός Αναβύσσου, Ολυμπι-
ακός Βάρης – Παλλαυρεωτικός, Δόξα Άνοιξης-Ά-
νοιξη. Ενώ χωρίς αγώνα περνούν οι: Παθιακάκης, 
ΑΟ Άρτεμις, Κεραυνός Κερατέας, Μαρκό, ΑΟ Κο-
ρωπίου, νικητής αγώνα AE Mενιδίου-Δόξα Κορω-
πίου, Γλυκά Νερά, Αστέρας Βάρης, Αχαρναϊκός, 
Ολυμπιακός Αγ. Στεφ., Βουλιαγμένη, Κρυονέρι, 
Άρης Βούλας, Αστέρας Βάρης Β’, ΑΟ Ατλαντίς.

This is Athens

҂ Ο Άρης Γκάνιας
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ΒΓΕΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ!
ΗΔΗ ΣΥΖΗΤΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ  
Η «ΑΦΛΟΓΙΣΤΙΑ» ΤΟΥ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ  
ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ  

Δεν αποτέλεσε ΜΟΝΟ επιλογή 
προπονητή, αλλά ολάκερου του 
μηχανισμού. Από τον επικεφαλής 
του scouting department, Φρανσουά 
Μοντεστό μέχρι και τη Λίνα Σουλού-
κου. Παίκτης κοινής και καθολικής 
αποδοχής στην οικογένεια του Ολυ-
μπιακού ο κύριος Χένρι Ονιεκούρου 
που κόστισε αδρά στο πορτοφόλι 
του president. Δεν είναι τυχαίο πως 
ο πρωταθλητής Ευρώπης βρισκόταν 
στο κατόπι του εδώ και τρία χρόνια 
μέχρι τελικά να περάσουν τις πολυ-
πόθητες βέρες. Ξεκίνησε με το… ζερ-
βό. Εμφανίστηκε με πράσινη μπλού-
ζα στο Ρέντη, ήταν κανένα 20ήμερο 
δίχως καν κοιλιακούς και έβγαλε 
μίνι τραυματισμό, στο πρώτο ρεπό 
πήρε το αεροπλάνο για Πόλη (σ.σ.: 
την ημέρα του περιβόητου πράσι-
νου look) και μόλις αντιλήφθηκε πού 
βρίσκεται άρχισε να «ιδρώνει» και 
στο γήπεδο. Σε σημείο που να καεί, 
μια και η διαχείριση από τον Πέδρο 
Μαρτίνς δεν έχει την ανάλογη απο-
τελεσματικότητα: 80’ vs Αντβερπ, 
75’με Λαμία, άλλα τόσα με Απόλλω-
να. Μέσα σε μία εβδομάδα, δίχως ο 
Ονιεκούρου να κάνει τελική της προ-
κοπής. Την ίδια ώρα που ο Βρουσάι 
σε 30’ σε δύο εκ των τριών αγώνων 
είχε ασίστ, γκολ, και χαμένο τετ α τετ! 
Σε έξι αγώνες δεν έχει βγάλει ακόμη 
90λεπτο και έχει στο… παλμαρέ του 
την εμφάνιση και το γκολ απέναντι 
στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Και έπο-
νται Τρίπολη, Φενέρ (Πόλη), Πανα-
θηναϊκός. Την ώρα που σύσσωμος ο 
Ολυμπιακός έχει πέσει πάνω του και 
δεν βγαίνει ούτε από το οικογενεια-
κό δίτερμα, ο Ονιεκούρου πρέπει να 
σταματήσει να πετάει τη μία ευκαιρία 
πίσω από την άλλη, μια και ο βαθ-
μός ετοιμότητάς/απορρόφηση στα 
«θέλω» του Μαρτίνς δεν είναι ανάλο-
γα επαρκής! Ο 24χρονος winger από 
τη Νιγηρία δεν έχει κάνει τη διαφο-
ρά σε σεταρισμένες άμυνες, βγάζει 
πίεση στις κινήσεις του και δεν έχει 
το touch με τα αντίπαλα δίχτυα για να 
«αρπάξει» σε αυτοπεποίθηση. Είναι 
πολύ νωρίς για οποιοδήποτε συμπέ-
ρασμα, αλλά η καλή (ή κακή) μέρα 
φαίνεται από το πρωί λέει ο θυμό-

σοφος λαός…    

Παρασκήνια

➠





Ο ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΤΗΝ 4η ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΕΠΟΧΗΣ 
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Ο 24ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΤΡΙΑ 
ΜΑΤΣ (230’) ΔΕΝ ΕΙΧΕ 
ΤΕΛΙΚΗ, ΕΝΏ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Ο 
ΒΡΟΥΣΑΙ ΣΕ 40’ ΜΕΤΡΗΣΕ 
ΓΚΟΛ/ΑΣΙΣΤ

Θέμα διαχείρισης…     
Δεν ξέρω αν βλέπω φα-
ντάσματα, αλλά ήδη σας 
έχω δώσει το feeling. 
Και οι δύο είναι πα-
τριωτάκια μας, απο-
τελούν επενδύσεις 
για τη νεοφώτιστη 
Νόριτς, αλλά δεν 
αντιμετωπίζονται 
με το ίδιο τακτ από 
τον κόουτς, Ντά-
νιελ Φάρκε. Στην 
«σέντρα» έβγαλε τον 
Γιαννούλη μετά από 
45’με τη Μάντσεστερ 
Σίτι και εφεξής τον εξαφά-
νισε από τους αγώνες της Πρέ-
μιερ Λιγκ. Ενώ μπορεί να επέπληξε 
τον Τζόλη για την πρωτοβουλία του να 
εκτελέσει το (άστοχο) πέναλτι με τη Λί-
βερπουλ, αλλά ήδη επικοινωνιακά «κά-
λυψε» τον 20χρονο winger (σ.σ.: «Δεν 
θα τον τιμωρήσουμε, αλλά θα μας κερά-
σει ελληνικό φαγητό»). Και όταν μιλάμε 
για τον Φάρκε, εννοούμε τον απόλυτα 
άρχοντα των αποφάσεων στα «κανα-
ρίνια». Οπότε…    

ΔΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ..      
Ανδρέας Σάμαρης! Μπορεί να έλυ-
σε τη συνεργασία του με την Μπεν-
φίκα, αλλά μέχρι να βρει ομάδα θα 
τον πληρώνει και μόλις εντοπίσει 
εργοδότη θα του καλύψει τη διαφο-
ρά στο δύο χρόνια εναπομένοντος 
συμβολαίου με τους «αετούς». Κοι-
νώς, εξαιρετικό deal στα 32 του και 
έχοντας οριακά 1000’ plus την τελευ-
ταία διετία στην πόλη του Οδυσσέα. 
Επειδή ήδη το όνομά του «έπαιξε» 
στην ΑΕΚ (και λόγω Κατσουράνη) 
και πρόκειται να αναμειχθεί και με 
τον ΠΑΟΚ, ο Σάμαρης και η φαμίλια 
του ΔΕΝ έχουν αποφασίσει ακόμη 
να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μήτε 
ψήνονται να πάνε σε χώρες της Μέ-
σης Ανατολής για την «αρπαχτή». Ο 
Σάμαρης είναι με το ακουστικό στο 
χέρι για προοπτική σε club του Big-
5. Το ευχόμαστε…    

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



ΑΠΟΓΟΉΤΕΥΣΉ!       
Φίλος του Σαμάρα (σ.σ.: Γιώργου). Ήρθε με 
στόχο το ποδοσφαιρικό restart μια και ακό-
μη είναι μόλις 28 ετών! Μόνο που έξι μήνες 
μετά την άφιξή του στο Ηράκλειο είναι ο ορι-
σμός της ποδοσφαιρικής απογοήτευσης για 
τον ΟΦΗ: 12 αγώνες/ (μόλις) 1 γκολ! Και βλέ-
ποντας τον Φιορίν Ντουρμισάι να του παίρνει 
τη φανέλα βασικού, ο Λουκ Καστάνιος αρχί-
ζει και τις… γκριμάτσες στην καθημερινότητα.   

Ή ΑΛΛΉ ΟΨΉ…     
Μπορεί ο ΠΑΣ να ́ ναι αήττητος, να ΜΗΝ έχει δεχθεί γκολ, 
αλλά ο Μεταξάς σε κομμάτια επιλογής παραμένει αρτηριο-
σκληρωτικός. Το project προς πώληση ονόματι Άγγελος 
Λιάσος δεν έχει ακόμη σηκωθεί από τον πάγκο. Σε 3 αγώ-
νες, ούτε λεπτό συμμετοχής. Την ίδια στιγμή που το συμ-
βόλαιό του λήγει τον Ιούνιο και ο Χριστοβασίλης junior τον 
είχε «ψημένο» για renewal. Αχ, Ηρακλή…   

Άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Επιλογή του 
κόουτς 101%. Ήδη, το όνομά του κάνει θό-

ρυβο. Μαζί του ο Παναιτωλικός είναι ΕΝΤΕΛΩΣ 
άλλη ομάδα. Ο Ντέιμπι Φλόρες συν το χρόνω θα 
μας απασχολήσει. Είναι 25 ετών. Σημειώστε το!    

Μιχάλης Γρηγορίου. Η Λαμία μπορεί να ́ χει 
«βαρβάτο» πρόγραμμα, να πάλεψε μέχρι 

εσχάτως τα ματς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αλλά η 
συμπεριφορά του κόουτς έχει αρχίσει να «χαλά-
ει» τα αποδυτήρια. Αν στραβώσει με Παναιτωλι-
κό τι γίνεται;  





ΠΕΡΙΖΉΤΉΤΟΣ!  
   
Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο πλέον φορμαρισμέ-
νος winger της Σούπερ Λιγκ. Έχουμε και λέμε; 
3 ματς/2 γκολ/1 ασίστ και καλλιτεχνική ποδο-
σφαιρική φλέβα. Το συμβόλαιό του εκπνέει το 
επόμενο καλοκαίρι, βγάζει κανένα 70άρι και σε 
ΚΑΜΙΑ περίπτωση δεν ψήνεται να ανανεώ-
σει στον Βόλο, αναζητώντας το reward! Ήδη, 
το πρώτο τηλεφώνημα από club της Σούπερ 
Λιγκ με double συμβόλαιο έπεσε…  

RAZVAN KNOWS…    

Πριν από την σέντρα στην Τρίπολη, ο Λου-
τσέσκου με την ατάκα του (σ.σ.: «Αφήστε 
τους ήσυχους) «φωτογράφισε» τόσο τον 
Κωνσταντέλια, όσο και τον Κούτσια. Δύο παι-
διά που δεν είναι καν 18 Μαΐων και χωρίς 
καν να ́ χουν «ιδρώσει» έγιναν ήδη… σταρ! 
Πέραν ότι ήθελε να τους προστατέψει αγω-
νιστικά, ο Ρουμάνος θέλει και να τους συ-
νετίσει επαγγελματικά. Δεν είναι καθόλου 
τυχαίο ότι ο πρώτος έμεινε και στο Αγρίνιο 
εκτός αποστολής. Τα εν οίκω…   

ΩΣ ΠΟΤΕ…  

 
Πάει και αυτός! Προτού καν συστηθεί, ο Άνχελ 
Λόπεθ «φαγώθηκε» από τον Ατρόμητο, έχοντας 
πρωτίστως ο ίδιος με συμπεριφορά και επιλογές 
«φάει» τον εαυτό του. Έχουμε και λέμε: Αναστα-
σίου, Παντελίδης, Κάναντι, (ξανά μανά) Παντελί-
δης και τώρα ο Ισπανός. Πέντε αλλαγές προπο-
νητών, πάνω από ένα 250άρι σε αποζημιώσεις 
συνολικά και μία τρύπα στο νερό μέχρι νεοτέ-
ρας. Ο Ατρόμητος κάποτε ήταν ελιξίριο καριέ-
ρας για τους ποδοσφαιριστές, μαγαζί γωνία για 
τους προπονητές, πλατφόρμα ανάδειξης παιδιών 
από την ακαδημία, αλλά πλέον είναι «αιχμάλω-
τος» της εσωστρέφειάς του. Δουλεύοντας με συ-
γκεκριμένα πρόσωπα και φιλοσοφία. Ο Σπανός 
έτοιμος να «σκάσει» έχοντας ξοδέψει έναν σκα-
σμό χρήματα φέτος, ο Αγγελόπουλος στα πρό-
θυρα της αποχώρησης και ένας οργανισμός που 
ασθμαίνει…    

ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΓΚΑΣ!  

Αφότου ανάρρωσε από τον Covid και μπή-
κε στην 11άδα, η Σιβασπόρ ΔΕΝ έχει χάσει 
αγώνα (1 νίκη και 3 ισοπαλίες). Την ίδια στιγ-
μή που ο ίδιος έχει πάρει παραμάζωμα τους 
αντιπάλους, σημειώνοντας 3 γκολ. Ήδη, ψηφί-
στηκε για δεύτερη φορά στην καλύτερη 11άδα 
της αγωνιστικής και ήδη το όνομά του αρχίζει 
να ψιθυρίζεται στην Πόλη. Κάθε εμπόδιο για 
καλό για τον Δημήτρη Γούτα μια και εξασφάλι-
σε σχεδόν διπλάσιο συμβόλαιο στην Τουρκία, 
κερδίζει σε υπεραξία και απέφυγε τον πάγκο 
της ΑΕΚ. Η τελευταία όμως «έχασε» έναν ΚΑ-
ΝΟΝΙΚΟ στόπερ χωρίς να υπάρχει «γιατί»…   

ΑΛΉΘΕΙΑ, ΣΕ ΠΟΙΟΝ «ΧΡΕΩΝΕΙ» Ή ΑΕΚ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ;  quizTime
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