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ΓΕΝΕΙΑΔΑ
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Ό ΚΑΡΛΙΤΌΣ ΈΙΝΑΙ ΔΙΑΦΌΡΈΤΙΚΌΣ  
ΚΑΙ ΤΌ SPORTIME ΦΩΤΙΖΈΙ ΤΙΣ ΠΑΡΈΜΒΑΣΈΙΣ 
ΠΌΥ ΈΓΙΝΑΝ ΤΌ ΚΑΛΌΚΑΙΡΙ

ΠΌΣΌ ΑΛΛΑΞΈΣ

ΥΠΑΡΧΈΙ ΔΙΛΗΜΜΑ!

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΑΘΛΗΤΙΚΌΥ ΔΙΈΥΘΥΝΤΗ

ΠΩΣ ΘΑ ΤΌ ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΤΈΙ 
Ό ΠΈΔΡΌ ΜΑΡΤΙΝΣ

Ό ΤΙΚΙΝΙΌ «ΑΜΦΙΣΒΗΤΈΙ» 
ΤΑ ΠΡΩΤΈΙΑ ΤΌΥ ΈΛ ΑΡΑΜΠΙ 
ΣΤΗΝ ΈΠΙΘΈΣΗ

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΓΙΑ ΞΈΝΌΥΣ ΣΚΑΌΥΤ 
Ό ΑΓΚΙΜΠΌΥ ΚΑΜΑΡΑ
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ΓΈΡ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ: 
Ό Γιώργος, ο Δημήτρης και οι άλλοι…
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Πολλά τα ωραία που ακούγονται στον Ολυ-
μπιακό για τα ταλέντα που έχει στο ρόστερ 
και τους Αφρικανούς που έχουν παρουσιά-
σει καλά δείγματα. Τι θα γίνει όμως με τον Μά-
ριο Βρουσάι; Που μπήκε στο 23ο έτος της ηλι-
κίας του. Κι έχει δείξει δείγματα πως μπορεί 
να δώσει το κάτι παραπάνω. Ο διεθνής άσος 
μπορεί να είναι και ο πιο αδικημένος. Τελευ-
ταία παίζει κάτι 20λεπτα στα οποία προλα-
βαίνει να παρουσιάζει πολλά από τα ποιοτικά 
του χαρακτηριστικά. Μάλιστα με την Αντβέρπ 
ήταν αυτός που έβγαλε από το πουθενά την 
φάση του γκολ του Ρέαμπτσιουκ, με το οποίο 
ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη. Κράτησε την 
μπάλα μην βγει έξω, έκανε την ντρίπλα του, 
περίμενε να έρθει ο Μολδαβός και του την 
έδωσε στην κατάλληλη στιγμή. Αν ήταν κά-
ποιος άλλος θα έπαιρνε φανέλα βασικού στο 
επόμενο ματς. Αντίθετα ο Βρουσάι συνέχισε 
να είναι μια από τις αλλαγές. Και στο παιχνίδι 
με τον Απόλλωνα Σμύρνης πέτυχε ένα όμορ-
φο γκολ. Θα πρέπει και αυτός να παίρνει τον 
χώρο και τον χρόνο που του αναλογεί. Γιατί 
το έχει δείξει πως μπορεί να το κάνει και πολύ 
καλά.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Τη δεκαετία του 90’ ο Αγιαξ έσπερνε τον φόβο 
και τον τρόμο στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με το 
Champions League του 1995 να αποτελεί το 
αποκορύφωμα του ολλανδικού ποδοσφαίρου.
Εκτοτε, πέρασαν αρκετά χρόνια, με τον «Αία-
ντα» να υψώνει ξανά ανάστημα το 2017 με τον 
τελικό του Europa League και το 2019 που άγγι-
ξε έναν αντίστοιχο μεγάλο τελικό στην κορυφαία 
διασυλλογική διοργάνωση. Η νοοτροπία των 
Ολλανδών έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, κα-
θώς πλέον δεν καταφεύγουν τόσο σε πωλήσεις 
των ακριβότερων περιουσιακών τους στοιχεί-
ων, αλλά τα διατηρούν στην ομάδα τους. Αυτή 
η προσέγγιση έδωσε τέλος στην αποχή από 
το ευρωπαϊκό προσκήνιο, η οποία για χρόνια 
έμοιαζε να έχει εγκλωβίσει τον Αγιαξ σε συγκε-
κριμένο ταβάνι.   
Απέναντι στη Μπεσίκτας, η ομάδα του Τεν Χαχ 
έκανε τα απολύτως απαραίτητα, αλλά σίγουρα 
φύσηξε άρωμα 90s στο «Αμστερνταμ Αρένα». 
Η υπεροχή με την οποία κινούνται οι παίκτες 
του «Αίαντα» και η σοβαρότητα σε κάθε παιχνί-
δι, μαρτυρά ότι οι Ολλανδοί κάπου το... πάνε. 
Και αυτό το κάπου μπορεί να βρίσκεται και πέρα 
από το φαινομενικό όριο των «οκτώ». Ειδι-
κά από τη στιγμή που διαθέτουν ταλέντο, απο-
φασιστικότητα και έναν επιθετικό (Σεμπαστιέν 
Αλέ) που διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέ-
ρας του, τίποτα δεν είναι απίθανο για ένα σύνο-
λο που έχει αποδείξει ότι ανήκει στην ελίτ. Εστω 
και αν υπάρχει χαώδες διάστημα από τη μία επι-
τυχία στην άλλη.

ΑΡΩΜΑ 90s  
ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ 
Ο ΜΑΡΙΟΣ;

Αποψη
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ΤΑ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ ΤΟ SPORTIME ΓΙΑ ΜΠΡΟΡΣΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΚ, ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΣΕΚΑΡΟΥΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥΣ

Φραντζ Μπρόρσον, ο 25χρονος Σου-
ηδός στόπερ της Μάλμε, του οποίου το 
όνομα έπαιξε πολύ το καλοκαίρι που 
πέρασε. Για τον Άρη βεβαίως. Προσπά-
θησαν οι «κίτρινοι» της Θεσσαλονίκης 
να τον αποκτήσουν, έκαναν πάνω από 
μία προτάσεις αλλά η ομάδα του δεν τον 
έδωσε παρά το γεγονός πως το συμβό-
λαιό του λήγει τον φετινό Δεκέμβριο. Σε 
3 μήνες και κάτι δηλαδή. Το e-Sportime 
όμως από την στήλη των Παρασκηνί-
ων και από το πρωτοσέλιδο στις 19/9 
(είδατε όλα τα γράφω) το πήγε, όπως 
συνηθίζουμε, ένα βήμα παραπάνω το 
θέμα.
Πως υπήρξε και άλλη Ελληνική ομά-
δα που τσέκαρε την περίπτωση του 
Μπρόρσον και συνεχίζει να την τσε-
κάρει. Η ΑΕΚ βεβαίως βεβαίως όπως 
είχαμε γράψει και τότε. Από τις 19/9 εί-
ναι γνωστό το θέμα χάρη στο Sportime. 
Και τι μας λέει αυτό; Όχι κάτι που δεν 
ξέραμε. Πως η ΑΕΚ τσεκάρει για τη με-
ταγραφική περίοδο που έρχεται κεντρι-
κούς αμυντικούς.
Έχει Βράνιες και Τζαβέλλα, που ήρθαν 
το καλοκαίρι. Αλλά πέραν τούτου; Σί-
γουρα υπάρχει ο Σβάρνας που πιστεύ-
ει το κλαμπ, ο Λάτσι που όμως ακόμα 
φέτος δεν έχουμε δει (αν και τον περι-
μένουν οι ξένοι σκάουτ) και ο Μήτογλου 
που ήρθε και αυτός φέτος. Χωράει ακό-
μα ένας στόπερ; Μάλλον ναι. Για να δι-

εκδικηθούν οι μεγάλοι στόχοι.  

Agent Greek

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ 
ΑΜΡΑΜΠΑΤ Ο ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ

Και όμως του έλειπε
Είχε περισσότερες απουσίες ο 
ΠΑΟΚ. Ίσως και πιο κομβικές 
στο πρόσφατο ντέρμπι με την 
ΑΕΚ. Αλλά η μία που είχε η Ένω-
ση ήταν σημαντική για τον προ-
πονητή της τον Βλάνταν Μιλό-
γεβιτς. Ο λόγος φυσικά για τον 
Άμραμπατ. Ο κόουτς της ΑΕΚ 
στηρίζει πάρα πολλά στον Μα-
ροκινό εξτρέμ. Κυρίως τη δυνα-
μική που βγάζει στο παιχνίδι του 
και τα τρεξίματά του. Στοιχεία που 
έλειψαν πολύ από την ΑΕΚ στο 
χαμένο ντέρμπι της Τούμπας.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΤΖΕΝΤΗ  
Ο ΣΤΟΠΕΡ ΤΟΥ ΟΦΗ;

Φεύγει  
και ο Διαμαντής;
Με μεγάλες φιλοδοξίες ξεκίνη-
σαν οι Ζήσης Βρύζας και Ντί-
νος Διαμαντόπουλος, αλλά η 
συνέχεια δεν είναι η αναμε-
νόμενη. Εχουμε και λέμε. Ο 
Χάρης Τσιγγάρας χάθηκε. Ο 
Αργύρης Καμπετσής άλλαξε 
μανατζερικό γραφείο και πήγε 
στη Βίλεμ με τη Unique. Τελευ-
ταία ακούω ότι και ο Απόστο-
λος Διαμαντής ετοιμάζεται επί-
σης να κουνήσει μαντήλι. Να 
είναι τυχαίο;

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΣΚΑΟΥΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ

Τον περιμένουν
Το 2021 τα νέα κυκλοφορούν με ταχύτητα ούτε 
φωτός, ακόμα πιο γρήγορα. Ειδικά για έναν 
παίκτη στο πιο κάτω (από την πρώτη ομάδα) 
level ανήκε στην πρωταθλήτρια Γαλλίας, Λιλ. 
Πως και πως περιμένουν λοιπόν οι σκάουτ 
ο Πέδρο Μαρτίνς να ξεκινήσει τον Αγκιμπού 
Καμαρά κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Δε θα εί-
ναι λίγοι οι σκάουτ στις εξέδρες. Είναι καλό το 
ματς της Φενέρ με τον Ολυμπιακό, τραβηχτι-
κό, ειδικά για όσα μεγάλα κλαμπ έχουν μόνι-
μους απεσταλμένους στα Βαλκάνια και πέριξ.

ΘΕΩΡΟΥΣΕ ΕΞ’ ΑΡΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Κάτι ήξερε ο «Τσίγκρι»
Η αλήθεια είναι πως προκάλεσε εντύπωση ότι ο Ντμίτρο Τσι-
γκρίνσκι υπέγραψε τελικά στον Ιωνικό. Ο «Τσίγκρι» ωστόσο 
δεν κάνει τίποτα στην τύχη. Είχε μια πρόταση από τη Segunda 
αλλά θεωρούσε από την αρχή πιο ενδιαφέρον και γενικά πολύ 
σοβαρό το πρότζεκτ του Ιωνικού. Και η αλήθεια είναι πως η 
αρχή της σεζόν τον έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Μόλις μία 
ήττα και αυτή από την ΑΕΚ με το 3-0 να μη λέει την αλήθεια. 5 
βαθμοί, μηδέν γκολ παθητικό στα τρία τελευταία ματς.

➠

➠

➠

➠

ΟΙ ΜΑΤΙΕΣ 
ΣΤΑ ΣΤΟΠΕΡ
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Η τελευταία καλή σεζόν 
Πέρσι ο Καρλίτος έβαλε 6 γκολ όλα κι όλα 
με απογοητευτικές εμφανίσεις. Φέτος έχει 
σκοράρει ήδη τέσσερις φορές. Παράλλη-
λα στην αναμέτρηση με τον Άρη έπαιξε 
περίπου 18 λεπτά. Δηλαδή από τα 4 ματς 
του πρωταθλήματος, στα τρία ήταν βασι-
κός. Όσο για την προηγούμενη σεζόν, που 
είχε ξεκινήσει καλά, ήταν τη σεζόν 2018-19. 
Με την Λέγκια Βαρσοβίας, που είχε βάλει 16 
γκολ σε 36 ματς πρωταθλήματος, μοιράζο-
ντας και 6 ασίστ. Εκείνη τη σεζόν τελείω-
σε με συνολικά 19 γκολ σε 45 αγώνες 

σε όλες τις διοργανώσεις. Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ 
ΘΕΛΟΥΝ

Από τις πρώτες μέρες που έπιασε δου-
λειά στον Παναθηναϊκό, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
είχε τονίσει πως θα αξιοποιηθεί το υπάρ-
χον ρόστερ. Και δεν θα γίνουν πολλές αλλα-
γές. Ηταν ένα μήνυμα για τους παίκτες να αι-
σθανθούν πως μπορούν να κρατήσουν την 
θέση τους και να κερδίσουν τον Σέρβο τεχνι-
κό. Ενα από τα μεγάλα ερωτήματα για το τι 
μπορεί να κάνει, είναι ο Καρλίτος. Ο 31χρο-
νος επιθετικός αποκτήθηκε φέρνοντας ένα 
καλό βιογραφικό. Με πολλά γκολ και εξαι-
ρετικές εμφανίσεις, κυρίως με την Λέγκια 
Βαρσοβίας. Έμεινε όμως ένα 6μηνο εκτός 
αγώνων. Κι εκτός ρυθμού. Πέρσι προσπά-
θησε να γυρίσει στην δράση και να θυμηθεί 
τα καλά του. Επεσε όμως πάνω σε μια ακό-
μα κακή χρονιά με προπονητές που δεν τον 
βοήθησαν, αλλά και ο ίδιος δεν βοήθησε. 
Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εχο-
ντας χάσει τα περιττά κιλά (φαίνεται ξεκά-
θαρα στην εικόνα του) νιώθει περισσότερο 
Καρλίτος, όπως ήταν πριν από τρία χρόνια. 
Βοήθησαν και οι κουβέντες που έχει κάνει 
κατά καιρούς με τον Γιοβάνοβιτς. Που του 
έδωσε να καταλάβει πως θέλει να στηριχθεί 
πάνω αρκεί να του δείξει πως αξίζει να γίνει 
αυτό. Έκανε ατομικές προπονήσεις κι έτσι 
παρουσιάστηκε έτοιμος στην προετοιμα-
σία. Και άρχισε να δείχνει τα δείγματα του… 
killer που είχε στην Πολωνία. Παράλλη-
λα και ο Γιοβάνοβιτς δεν τον άφησε 
έτσι. Προσάρμοσε πάνω του πολ-
λά επιθετικά συστήματα. Με απο-
τέλεσμα να έχει ο Καρλίτος πολ-
λές βοήθειες από τους συμπαίκτες 
του. Αποτέλεσμα είναι να το γου-
στάρει ο ίδιος και οι άλλοι πράσι-
νοι. Να αρχίσουν να βρίσκουν τα 
προτερήματα του και να βοηθούν 
να τα βγάλει στο γήπεδο. Έτσι ήρ-
θαν τα δυο γκολ με τον Απόλλωνα και 
τα άλλα δύο με τον Βόλο. Και αν με τον 
Απόλλωνα, που είχε πολλά αμυντικά κενά, 
ήταν κάτι εύκολο, με τον Βόλο τα έβαλε με το 
σπαθί του και τις κινήσεις του. Επίσης έχει 
δώσει και δύο ασίστ. Αυτόν τον καλό Καρ-
λίτος θέλει ο Παναθηναϊκός για να πιάσουν 
τόπο και τα 500 χιλιάρικα που παίρνει ετη-

σίων, συν κάτι ψηλά. 

Το πρόβλημα με 
τον Βέλεθ είναι σημαντικό 

για τον Παναθηναϊκό ενόψει του 
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Γιατί ήδη 

έχει και την απουσία του Σένκεφελντ, 
αλλά παραμένει στα πιτς και ο Κουρμπέ-
λης που θα μπορούσε να βοηθήσει. Ο 
Βέλεθ ουσιαστικά τέθηκε νοκ άουτ με το 
μυϊκό πρόβλημα που έχει. Κι έτσι την 

θέση του αναμένεται να πάρει ο Σάρ-
λια, στο πλευρό του Πούγγουρα 

που δεν έχει δείξει κάτι το 
ιδιαίτερο!

Χωρίς τον Βέλεθ

ΠΩΣ Ο ΚΑΡΛΙΤΟΣ ΑΛΛΑΞΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ 
ΟΠΛΟ – ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ  
ΤΟΥ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
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Χειρουργείο ξανά
Ανάμεσα στους παίκτες της ΑΕΚ, ο Κώστας Γαλανόπου-
λος παίρνει επάξια το όσκαρ ατυχίας. Κι αυτό διότι για δεύ-
τερη φορά μέσα σε δύο μήνες, ο νεαρός χαφ θα περάσει 
την πόρτα του χειρουργείου. Οπως είχατε ενημερωθεί εδώ 
και μήνες από το sportime, η κατάσταση του Ελληνα μέσου 
δεν έδειχνε σημάδια βελτίωσης, με τον τραυματισμό στον 
αστράγαλο να αποδεικνύεται περισσότερο επίμονος από 
το αναμενόμενο. Ετσι, ο 23χρονος πρέπει να απαλλα-
γεί από τους πόνους το συντομότερο, ώστε με την 
κατάλληλη αποθεραπεία να επιστρέψει γρήγο-

ρα στα γήπεδα. 

Επιβεβαίωση για Μπρόρσον
Ματιές προς τον... Ιανουάριο φαίνεται να ρίχνει η ΑΕΚ, η 
οποία επιβεβαίωσε απόλυτα το ρεπορτάζ του Sportime, 
που είχε αναφέρει στις 19/9 στη στήλη των «Παρασκη-
νίων» πως ενδιαφέρεται για τον Φραντς Μπρόρσον. Ο 
Σοηδός σέντερ μπακ δεν κατέληξε ούτε σε Αρη, ούτε 
στη Νότιγχαμ επιλέγοντας να παραμείνει στη Μάλμε. 
Ωστόσο, το γεγονός πως μένει ελεύθερος τον Δεκέμ-
βριο, ανοίγει νέο κύκλο συζητήσεων για την απόκτησή 
του από την Ενωση ως ιδανική λύση για το κέντρο της 

άμυνας που «φωνάζει» ενίσχυση.

AΕΚ

Ο ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΚΑΛΕΤΑΙ ΝΑ 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΕΚ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Το αρνητικό αποτέλεσμα και κυρίως η παθητική ει-
κόνα της ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ δημιούργησε 
αρκετούς τριγμούς στο φετινό της οικοδόμημα. Η 
διάθεση του τεχνικού επιτελείου και των παικτών 
για να αλλάξει το ομολογουμένως βαρύ κλίμα των 
τελευταίων ωρών θα πρέπει να βρει αντίκρισμα 
μέσα στον αγωνιστικό χρόνο. Ο Βλάνταν Μιλόγε-
βιτς καλείται να βρει λύσεις διορθώνοντας δομικές 
αγωνιστικές αδυναμίες της Ενωσης. Μια αποστολή 
που δυσκολεύει, καθώς αντίπαλος πλέον είναι και 
ο χρόνος, με τα πρώτα δείγματα να πρέπει να φα-
νούν ήδη από την κυριακάτικη έξοδο στο Αγρίνιο.

ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΙΟΝ ΚΑΙ Ο «ΒΡΑΧΝΑΣ»
Οι δύο βασικοί άξονες που οι «κιτρινόμαυροι» χρή-
ζουν βελτίωσης είναι η ανασταλτική λειτουργία ως 
προς το αμυντικό τρανζίσιον, αλλά και το στήσιμο 
στα ματς μακριά από το ΟΑΚΑ. Αναφορικά με το 
πρώτο, ο ελλειπής από τις απουσίες ΠΑΟΚ, έβρι-
σκε... αεροδιάδρομο για να ξεδιπλωθεί, κάθε φορά 
που γινόταν ένα λάθος στη μεσαία γραμμή. Κάτι 
που για μια ομάδα που στοχεύει στην κορυφή εί-
ναι ανεπίτρεπτο. Οσο το δυνατόν πιο γρήγορα εί-
ναι τα αντανακλαστικά των ποδοσφαιριστών της, 
τόσο λιγότερες φάσεις θα δέχεται η ΑΕΚ.
Το δεύτερο κομμάτι σχετίζεται περισσότερο με κάτι 
ψυχολογικό. Ο μεγάλος «βραχνάς» της Ενωσης 
φέτος εντοπίζεται στα εκτός έδρας παιχνίδια. Εκεί, 
πραγματικά βραχυκυκλώνει, είτε προηγείται, είτε 
κυνηγά το σκορ. Τόσο στο Μόσταρ (2-1 από 0-1), 
όσο και σε Ηράκλειο (3-3 από 0-3) και Τούμπα (2-
0), η εικόνα κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική ήταν.
Συνεπώς, τα παραπάνω θα πρέπει να διορθωθούν, 
διότι σε διαφορετική περίπτωση η πίστωση χρό-
νου στον Σέρβο τεχνικό θα παρέλθει και θα ανοίξει 
η δυσάρεστη για εκείνον κουβέντα της διαδοχής. 
Αν δεν έχει ήδη ανοίξει εντός των «κιτρινόμαυρων» 
τειχών, με ονόματα όπως του Αργύρη Γιαννίκη να 
βρίσκονται στο κάδρο.
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Πλήγμα με Βαρέλα
Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ματς της Πέμπτης 
με την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Σε μια αναμέτρη-
ση όπου τελικά δεν θα παίξει ο Φερνάντο Βαρέλα. 
Δεν τον αφήνει το πρόβλημα τραυματισμού που 
αντιμετώπισε τελευταία στιγμή πριν από το ντέρ-
μπι με την ΑΕΚ. Θα κάνει θεραπεία με ένεση σε 
μια προσπάθεια να προλάβει το ματς πρωταθλή-
ματος με τον ΟΦΗ. Παράλληλα ο Μουργκ έχει ένα 
πρόβλημα στον αστράγαλο και είναι αμφίβολος 
για το ματς με την Σλόβαν.

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ  
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ»
Ο ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΜΙΛΗΣΕ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ – ΤΙ ΕΙΠΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠAO
K

Πάντα κοντά στον ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης 
που έκανε και δεύτερη τοποθέτηση για όλα 
τα ζητήματα της ομάδας, τον τελευταίο μήνα. 
Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ μίλησε με τηλεδι-
άσκεψη με συνεργάτες και στελέχη της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ, εκπροσώπους του Ερασιτέχνη, των 
Βετεράνων, των Ακαδημιών και του Τμήματος 
Επικοινωνίας με τους φιλάθλους. Για τη Νέα 
Τούμπα είπε μεταξύ άλλων: «Από την ομι-
λία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θεωρούμε 
ότι μπήκαμε σε μια νέα εκκίνηση των διαδι-
κασιών. Άμεσα μετά από την ομιλία, ενημε-
ρώσαμε την Κυβέρνηση πως είμαστε ακό-
μη σε αναμονή της Υπουργικής Απόφασης 
για το Καυτανζόγλειο, την υπογραφή πρω-
τοκόλλου μετά την εκτίμηση της κατάστασης 
και των απαραίτητων έργων στο Καυτανζό-
γλειο, την υπογραφή της σύμβασης μίσθω-
σης του γηπέδου αφού συνυπολογιστούν οι 
απαραίτητες επενδύσεις από πλευράς μας 
και τέλος, το Προεδρικό Διάταγμα. Είναι εφι-
κτός ο στόχος να γιορτάσουμε έναν αιώνα 
ζωής στο νέο μας γήπεδο, μόνο αν τηρηθεί 
αυστηρά το χρονοδιάγραμμα». 
Για την στρατηγική του στον ΠΑΟΚ, ανέφε-
ρε: «Η στρατηγική ανάπτυξης των υποδο-
μών του ΠΑΟΚ, που θα οδηγήσουν τελικά 
στην αυτάρκεια, ήταν ο πρώτος μου στό-
χος όταν ανέλαβα την ομάδα. Αντιλήφθηκα 
όμως πόσο μεγάλη ανάγκη είχε η οικογέ-
νεια του ΠΑΟΚ τους τίτλους που στερήθηκε 
σε 90 χρόνια ζωής. Δεν αλλάξαμε στρατηγι-
κή, αλλά αναπροσαρμόσαμε λίγο την τακτι-
κή μας. Κάναμε «ογκολογικές» παρεμβάσεις 
στο σύστημα του ποδοσφαίρου ώστε να εί-
ναι δυνατή η κατάκτηση των τίτλων και είμαι 
ευγνώμων σε όσους πολέμησαν μαζί μου 
χωρίς να φοβηθούν. Κατακτήσαμε πρωτα-
θλήματα και Κύπελλα σε 5 χρόνια, όσα μαζί 
είχαν κατακτηθεί σε 90». 
Για την επιστροφή του στο γήπεδο, απέφυγε 
να απαντήσει και αναφέρθηκε στον κορονοϊό, 
αλλά προετοιμάζεται. Και τέλος για το πρω-
τάθλημα είπε πως… «Πρέπει να είμαστε ενω-
μένοι, όπως πριν 2 χρόνια. Όταν ήμασταν 
έτσι, κανείς δεν μπορούσε να μας διασπά-
σει. Δοκιμάζουμε το σύστημα χωρίς αθλητι-
κό διευθυντή για να αποφύγουμε προβλήμα-
τα συνεννόησης που αντιμετωπίστηκαν στο 
παρελθόν. Η δεύτερη θέση δεν είναι ποτέ λό-
γος ικανοποίησης για τον ΠΑΟΚ, άρα στο-
χεύουμε στην πρώτη θέση στο πρωτάθλη-
μα και στον όμιλο του Conference League».
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Συγκεκριμένο το πλάνο 
Για την Κωνσταντινούπολη αναχωρεί το μεσημέρι ο 
Ολυμπιακός. Νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 11:00 
θα διεξαχθεί η τελευταία προπόνηση στο Ρέντη. Κι εκεί θα 
φανούν οι σκέψεις του Μαρτίνς για την ενδεκάδα. Πάντως 
οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα πάει στο σύστημα 
4-3-3 με τους Μπουχαλάκη, Καμαρά, Εμβιλά τριάδα 
στο κέντρο. Και τους Μασούρα, Ονιεκούρου στην 
επίθεση με τον Ελ Αραμπί ανάμεσα τους.

ΦΥΓΕ ΓΙΑ  
ΝΑ ΜΠΩ!
ΚΕΝΤΡΙΖΕΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Η 
«ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ, ΤΙΚΙΝΙΟ 
ΣΟΑΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΟΦΕΛΗ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Η απόκτηση του στις αρχές του κα-
λοκαιριού ήταν ξαφνική. Ο Τικίνιο Σο-
άρες ήταν ελεύθερος και δεν θα μπο-
ρούσε ο Ολυμπιακός να χάσει αυτή 
την ευκαιρία. Ειδικά από τη στιγμή 
που αποτέλεσε και επιλογή του Πέ-
δρο Μαρτίνς. Ο οποίος εγγυήθηκε 
πως μπορεί να τον κάνει όπως όταν 
μεσουρανούσε στην Πόρτο. Παράλ-
ληλα μεγάλωσε και ο ανταγωνισμός 
με τον Ελ Αραμπί. Εξαιρετικός ο Μα-
ροκινός αλλά χρειάζεται και αυτός 
κάτι να τον… τσιγκλάει. Επίσης είναι 
και στο 34ο έτος της ηλικίας του. Με 
αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να σκέφτε-
ται και την διάδοχη κατάσταση. Γιατί 
το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο του 
Ελ Αραμπί. Και κανείς δεν μπορεί να 
προδικάσει αν θα ανανεωθεί. Στην πα-
ρούσα φάση διεθνής άσος έχει το με-
γαλύτερο συμβόλαιο. Το οποίο αγγί-
ζει τα 2 εκατ. ευρώ ετήσιες απολαβές. 
Το αξίζει βέβαια γιατί έχει πολλά και 
σημαντικά γκολ. Το θέμα είναι τι γί-
νεται φέτος και με τον Τικίνιο Σο-
άρες να είναι στην ομάδα. Ο Πέ-
δρο Μαρτίνς είναι αυτός που θα 
δώσει απαντήσεις. Τελευταία ο 
Τικίνιο δείχνει να έχει πάρει 
μπρος. Κάτι άκρως θετικό 
για τα παιχνίδια που έρ-
χονται. Δεν μπορεί όμως 
να παίξει στο πλάι του Ελ 
Αραμπί. Γιατί και οι δύο θέ-
λουν τον χώρο τους. Είναι 
τέτοιο δε το βεληνεκές τους 
που ο ένας δεν θα κάνει πίσω 
για τον άλλο. Ετσι βρίσκεται ο τε-
χνικός του Ολυμπιακού μπροστά 
σε ένα δίλημμα. Με δύο επιθετικούς 
που «φωνάζουν» για την ενδεκάδα. 
Σε πρώτη φάση, ο Ελ Αραμπί δείχνει 
να έχει ένα μικρό προβάδισμα, ενό-
ψει και του αγώνα της Πέμπτης με την 
Φενέρμπαχτσε. Σε κάθε περίπτωση η 
«μάχη» των δύο θα είναι ενδιαφέρου-
σα μέσα στη σεζόν. Και ο Ολυμπιακός 

μόνο κέρδος θα έχει.
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Οι κόντρες  
με τον Οζίλ 

Ο Μεσούτ Οζίλ δεσπόζει στην Φενέρ-
μπαχτσε. Και ξέρει καλά τι πάει να πει 

Ολυμπιακός. Ηταν βασικός και αγωνίστη-
κε και στα 120 λεπτά με την Άρσεναλ σε εκείνη 
την βραδιά του Φεβρουαρίου το 2020 όταν οι 

«ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 2-1 στην πα-
ράταση και προκρίθηκαν στους «16» 
του Europa League. Συνολικά αντι-
μετώπισε 3 φορές τον Ολυμπιακό 

με την Άρσεναλ. Έχοντας δύο 
ήττες στο Λονδίνο και μία 

νίκη στο Καραϊσκάκη.



www.sportime.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20218

Εισιτήρια και κάρτες διαρκείας 
Η ΠΑΕ ενημέρωσε πως η διάθεση των καρτών διαρ-
κείας ολοκληρώνεται το Σάββατο. Παράλληλα αναφέρ-
θηκε και στην πώληση των εισιτηρίων για το ματς με 
τον Απόλλωνα Σμύρνης, το Σάββατο. Η διάθεση τους 
συνεχίζεται και οι τιμές ξεκινούν από 15 ευρώ για να 
φτάσουν έως τα 100 ευρώ στην VIP θύρα. Για τα 
παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι δωρεάν και 
μόνο στις θύρες, 4 και 5.

Ο 20άρης Γκάμα
Βρήκε γκολ από την άσπρη βούλα του 
πέναλτι ο Μπρούνο Γκάμα βοηθώντας 
και αυτός για να έρθει η νίκη κόντρα στον 
Ατρόμητο. Και με βάση τα στατιστικά της 
Super League έφτασε τα 20 γκολ με την 
φανέλα του Αρη στο πρωτάθλημα. Είναι 
ο 25ος παίκτης του στην ιστορία που το 
καταφέρνει, αλλά τέταρτος μόλις ξένος 
μετά τους Μιλόγεβιτς, Λόντσαρ και Κόκε. 
Πάντως στάθηκε άτυχος αφού αποχώρη-
σε τραυματίας το ματς. Ενιωσε ενοχλή-
σεις στον προσαγωγό μετά την εκτέλε-
ση του πέναλτι. Κάτι ανάλογο είχε πάθει 
και στο φιλικό με τον Βόλο. 

AΡΗ
Σ

ΒΓΑΙΝΕΙ 
ΜΠΡΟΣΤΑ
Ο ΚΑΜΑΡΑ ΗΤΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΑΡΑ ΤΟ 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΣΚΟΡΑΡΕ 
ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ 
ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΗ

Το γκολ που έβαλε απέναντι στον Πανα-
θηναϊκό ήταν αυτό που ήθελε. Ο Αμπου-
μπακάρ Καμαρά αποκτήθηκε για να κάνει 
την διαφορά στον Αρη. Αλλά δεν ξεκίνη-
σε καλά ο 26χρονος επιθετικός, που στην 
καριέρα του έχει καταγράψει μεγάλες εμ-
φανίσεις με την Φούλαμ. Ωστόσο το τε-
λευταίο διάστημα έχει αλλάξει. Πέτυχε το 
γκολ της νίκης στο κομβικό παιχνίδι με 
τον Παναθηναϊκό. Που του τόνωσε την 
ψυχολογία. Για να έρθει η πολύ καλή του 
παρουσία στο Περιστέρι. Μπορεί να μην 
έβαλε κάποιο από τα τρία γκολ της νίκης 
με τον Ατρόμητο, αλλά βοήθησε σημαντι-
κά για να μπουν αυτά. Πολύ καλή η δου-
λειά του στην κίνηση χωρίς την μπάλα. 
Άνοιξε πολλούς διαδρόμους και παρέ-
μεινε μέσα στην μεγάλη περιοχή. Απα-
σχολώντας τα δύο στόπερ της αντίπαλης 
ομάδας. Ηταν γρήγορος στις αποφάσεις 
του και με την μπάλα στα πόδια και δεν 
έκανε περιττές ενέργειες. Για τον Ακη Μά-
ντζιο ήταν από τους παίκτες που ξεχώ-
ρισαν. Που βοήθησαν σημαντικά για να 
πάρει η ομάδα του τρεις βαθμούς της νί-
κης. Γενικά ήταν η 2η σερί καλή του εμ-
φάνιση και οι «κίτρινοι» έχουν να λένε 
για ένα από  τα βαριά… χαρτιά, το οποίο 
αρχίζει να αποδίδει. Και περιμένουν ανά-
λογη και καλύτερη πορεία στη συνέχεια. 
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ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Κάπου το χάνει
Στο γήπεδο με όσα δείχνει η ομάδα του, 
κερδίζει πόντους. Εκτός μόνο χάνει. Ο 
Ηρακλής Μεταξάς δίνει διαρκώς δικαιώ-
ματα με τις δηλώσεις του. Μετά την ισο-
παλία με τον ΟΦΗ ούτε λίγο ούτε πολύ 
άδειασε τους παίκτες του. Από τα φιλικά 
είχε ξεκινήσει αυτό, όταν τον ρωτούσαν 
γιατί δεν σκοράρει η ομάδα του. Αντε μετά 
να σπάσει ο πάγος που υπάρχει στα απο-
δυτήρια μεταξύ εκείνου και αρκετών πο-
δοσφαιριστών.

ΣΕ ΡΗΧΑ ΝΕΡΑ ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ

SUPER 
LEAGUE

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Δεν ξεκίνησε καλά
Σε μία ομάδα που το αποτέλεσμα είναι το παν, ο 
Τζανλούκα Φέστα άρχισε με το αριστερό. Καλή η 
εμφάνιση, αλλά κακός ο βαθμός. Ακολουθούν Αρης 
και Αστέρας Τρίπολης. Εάν δεν έρθει μία νίκη-έκ-
πληξη σε αυτά, ετοιμαστείτε! Είναι όμως και κάτι 
ακόμα. «Είχαμε πρόβλημα στη φυσική κατάστα-
ση», είπε μετά το ματς και έτρεχε να το 
μαζέψει αργότερα ο Ιταλός στα 
αποδυτήρια ζητώντας συγ-
γνώμη από τον γυμνα-
στή ενώπιον των 
παικτών. Γκά-
φα ολκής.

Οταν άλλοι τον έβγαζαν πρωταθλητή στις με-
ταγραφές, από αυτή τη γωνιά το φωνάζαμε 
πως ο Ατρόμητος έκανε το ένα λάθος μετά το 
άλλο. Υστερα από τέσσερις αγωνιστικές με-
τράει μόλις έναν βαθμό με κάκιστες εμφανί-
σεις και πολλούς παίκτες να παρουσιάζονται 
αγνώριστοι.
Ο Ανχελ Λόπεθ φυσικά και ευθύνεται για πολ-
λά, αλλά όχι για όλα. Από τη στιγμή που απο-
χώρησε, σταματούν και τα άλλοθι για τους παί-
κτες. Πολλοί λόγω ονόματος έκαναν τον κόσμο 
να ενθουσιάσει, αλλά προς το παρόν είναι σκιά 
του παλιού τους εαυτού. Ο Ατρόμητος, όπως 
είχαμε επισημάνει, έκανε μεταγραφές με στό-
χο να κερδίσει τις εντυπώσεις και όχι να λύσει 
τα αγωνιστικά του θέματα. Στο γήπεδο, όμως, 
όλα φαίνονται.
Μετά την ήττα από τον Αρη, ο Γιώργος Παρά-
σχος στις δηλώσεις του είπε και κάποια πράγ-
ματα που δεν γίνεται να περάσουν απαρατή-
ρητα. Σε μία αποστροφή του λόγου του τόνισε 
ότι «αρκεί οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν, να μη μεί-
νουμε μόνο στα ονόματα, να μπορούν να προ-
σφέρουν πολύ περισσότερα από ό,τι έχουν 
προσφέρει μέχρι σήμερα». Το μήνυμα ξεκάθα-
ρο. Λίγο νωρίτερα είχε αδειάσει τους Κουλού-
ρη και Παπαδόπουλο για τα παιδικά, όπως χα-
ρακτήρισε, λάθη που είχαν κάνει.
Αδικο, πάντως, ο έμπειρος τεχνικός δεν έχει. 
Ο Χατζηισαΐας, που τα εργομετρικά του έδει-
χναν παρατημένο παίκτη, έβγαλε κατευθείαν 
θλάση, ο Κουλούρης είναι άσφαιρος και ο Κυ-
ριάκος Παπαδόπουλος ξεκίνησε τις γκέλες. 
Οχι ότι άλλοι πάνε πίσω...

«ΚΑΡΦΙ» ΜΕ  
ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ
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Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ

Η συγκρότηση σε σώμα της νέας Ολομέ-
λειας της ΕΟΕ πριν λίγες ημέρες έφερε στο 
προσκήνιο την ηχηρή απουσία του εκπρο-
σώπου του ΣΕΓΑΣ (που δεν θέλησε να συμ-
μορφωθεί προς τα υποδείξεις…) και συνά-
μα ανέδειξε την ύπαρξη στο Καταστατικό 
της κορυφής της αθλητικής πυραμίδας μιας 
τραγελαφικής διάταξης! 
Δεν θα σχολιάσω αν έκανε καλά ο ΣΕΓΑΣ 
και δεν εξέλεξε νέο τακτικό εκπρόσωπο στη 
θέση του αποβιώσαντος Βασίλη Σεβαστή 
ούτε για πόσο καιρό (αρκετούς μήνες ακό-
μη…) δεν θα το κάνει! Ούτε φυσικά θα προ-
βλέψω από ποια παράταξη (δυστυχώς εδώ 
έχουμε φτάσει χάρη στην …μεταρρυθμιστι-
κή νομοθεσία του κ. Αυγενάκη) θα ήταν ή θα 
είναι ο νέος εκπρόσωπος της παλαιότερης 
Ομοσπονδίας του αθλητισμού μας… Μπο-
ρεί να μην απασχολεί ουσιαστικά κανέναν, 
εκτός απ’ τους ενδιαφερόμενους και τους 
μετέχοντες στις θεωρίες παιγνίων (πολιτι-
κο-αθλητικών και όχι εκείνες του κ. Βαρου-
φάκη…)  
Θα σχολιάσω όμως όσα προβλέπει η παρ.4 
του αρθρ.7 του ισχύοντος καταστατικού 
της ΕΟΕ, που είχε περιληφθεί αρχικά στο 
Ν.4639/2019 και επαναλήφθηκε αυτούσια 
στο Ν. 4726/2020, που κύρωσε εκ νέου το 
σχετικό κείμενο. 
Κατ΄ αρχάς μην μπερδεύεστε με όσα εκτά-
κτως έγιναν πέρυσι κι εφέτος, αλλά λάβε-
τε υπόψη ότι η 4ετής θητεία των μελών της 
ΕΟΕ λήγει στις 31/12 του ολυμπιακού έτους 
και αρχίζει η νέα τον Ιανουάριο του αμέσως 
επόμενου… Οι εκλογές των Ομοσπονδιών 
για την ανάδειξη των νέων ΔΣ και φυσικά 
του τακτικού & αναπληρωματικού εκπρο-
σώπου γίνονται έως την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, συνηθέστερα το Φθινόπωρο 
μετά τους ΟΑ σύμφωνα με τα Καταστατικά 
τους. 
Η κωμωδιακής όμως έμπνευσης διάταξη 
της παρ. 4 ορίζει ότι αν εκλείψει (λόγω θανά-
του, παραίτησης ή έκπτωσης) οποτεδήποτε 
ο τακτικός εκπρόσωπος μιας Ομοσπονδί-
ας τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρω-
ματικός του, αλλά –κρατηθείτε- ώσπου να 
εκλεγεί νέος εκπρόσωπος! 
Και πότε πρέπει να εκλεγεί αυτός; Διαβά-
στε: Η Ομοσπονδία (η ΕΣΟΑ κ.λπ……..) 
υποχρεούνται μέσα σε έναν (1) μήνα να 
εκλέξουν νέο εκπρόσωπο (……) στην Ολο-
μέλεια  σε αντικατάσταση του αποβιώσα-
ντος, παραιτηθέντος ή εκπεσόντος (…..) 
και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού! Η 
μεγαλοφυής σκέψη επεκτείνεται πανομοι-
ότυπα και για τους αναπληρωματικούς εκ-
προσώπους… 
Είναι απορίας άξιο ποιος συνέταξε αυτό το 
κείμενο, την πατρότητα του οποίου  αποποι-
είται η ΕΟΕ….  Οπότε είτε προέκυψε «άνω-
θεν» είτε έξωθεν… 
Προσέξτε τώρα τις συνέπειες που παράγει 
αυτή η διάταξη (που δεν δέχτηκε να εφαρ-
μόσει ο ΣΕΓΑΣ τώρα για λόγους τακτικής….) 
γενικά: 
1. Καθιστά τον αναπληρωματικό εκπρόσω-
πο καθαρά διακοσμητικό στοιχείο! Όπο-
τε και να εκλείψει ο τακτικός θα τον «αντι-
καταστήσει» για 25 -30 (άντε 45 μάξιμουμ) 
ημέρες, ώσπου να γίνει η νέα ΓΣ της Ομο-
σπονδίας του… Διάστημα που μπορεί να 
μη γίνει ούτε συνεδρίαση της Ολομέλειας 
ή κάποιας επιτροπής της ΕΟΕ! Η πλήρης 
πιστοποίηση του στίχου (συγχωρήστε μου 
την ελαφρά παραποίηση) «τι να πει ο εκ-
πρόσωπος έρημος κι απρόσωπος»! 
2. Υποθέστε ότι ο τακτικός εκπρόσωπος 
μιας Ομοσπονδίας ( π.χ. εκλεγμένος τον 
Οκτώβριο /Νοέμβριο του προηγούμενου 
έτους απ΄ τη ΓΣ) μπαίνει στην Ολομέλεια 
κανονικά με την έναρξη του νέου έτους του 
ολυμπιακού κύκλου αλλά σε 2 μήνες πε-

θαίνει κ.λπ. Το ίδιο φυσικά μπορεί να συμ-
βεί και στο τελευταίο έτος που διεξάγονται 
οι ΟΑ τον Μάϊο ή το καλοκαίρι… Σύμφωνα 
με το «ευφυές» άρθρο η Ομοσπονδία στην 
πρώτη περίπτωση 2 έως 4 μήνες μετά τη ΓΣ 
που ανέδειξε τους εκπροσώπους της πρέ-
πει να κάνει έκτακτή ΓΣ για να αναπληρώσει 
τη χηρεύουσα θέση τακτικού! Στη δεύτερη, 
μέσα στο καλοκαίρι θα κάνει το ίδιο, αλλά 
επειδή η θητεία του εκλεγόμενου θα λήγει 
στο τέλος της χρονιάς, θα πρέπει στην ού-
τως ή άλλως προσδιορισμένη για το Φθι-
νόπωρο εκλογική ΓΣ της Ομοσπονδίας να 
εκλέξει ξανά τακτικό και αναπληρωματικό 
εκπρόσωπο! 
3. Το μεγαλειώδες δε πόνημα κερδίζει κάθε 
βραβείο κωμικοτραγικών καταστάσεων αν 
εκτός του τακτικού εκλείψει κάποια στιγ-
μή και ο αναπληρωματικός εκπρόσωπος! 
Θεωρητικά δηλ. θα χαθεί το μέτρημα γενι-
κών συνελεύσεων και επιλογών εκπροσώ-
πων…. Ωσάν οι ΓΣ να είναι «ραντεβού για 
καφέ», να μην απαιτούν έξοδα και διαθεσι-
μότητα των εκπροσώπων των σωματείων 
κ.α.! Αλλά και πού αλλού υπάρχει παρό-
μοια διάταξη; Υπάρχει κάποιο παράδειγ-
μα; Τουλάχιστον ας ειπωθεί να μην μένου-
με στο σκοτάδι…. 
Τέλος προσέξτε και κάτι άλλο που μάλλον 
δείχνει την αφέλεια στο όλο θέμα. Γράφει ο 
Ν. 4726/2020 στην εισαγωγή για το Καταστα-
τικό της ΕΟΕ τα εξής:  «Κυρώνεται [………]
το Καταστατικό της ΕΟΕ το οποίο, όπως ψη-
φίστηκε από την Ολομέλεια της ΕΟΕ κατά τη 
συνεδρίασή της υπ’ αριθ. 21/3-10-2019 και 
εγκρίθηκε από τη ΔΟΕ με το από 24.8.2018 
έγγραφό της, έχει ως εξής…» 
Ο τρίτος παρατηρητής τι καταλαβαίνει από  
τις ημερομηνίες; Ότι είχε σταλεί το τελικό 
σχέδιο του Καταστατικού στη ΔΟΕ ενάμι-
ση χρόνο νωρίτερα (εγκρίθηκε εκεί 24 Αυ-
γούστου 2018), το ψήφισε η ΕΟΕ 3 Οκτω-
βρίου 2019 και το επικύρωσαν τόσο ο Ν. 
4639/2019 όσο και ο Ν.4726/2020
Είναι να μην απορεί κανείς ακόμη και γι’ 
αυτό;  
Επίλογος. Θέλω να πιστεύω ότι ο επανεκλε-
γείς Πρόεδρος Σπύρος Καπράλος αλλά και 
τα μέλη της νέας Ολομέλειας που θα έχει συ-
ντομότερη θητεία έως 31/12/2004, φερόμενα 
ως πρόσωπα που υπηρετούν τον αθλητι-
σμό και όχι πολιτικο-εκλογικές σκοπιμότη-
τες θα τροποποιήσουν με πρώτη ευκαιρία 
και αυτή αλλά και άλλες προβληματικές δι-
ατάξεις του Καταστατικού της ΕΟΕ, η οποία 
πλέον έχει απαλλαγεί κι απ΄ τα «βαρίδια» 
του ΝΠΔΔ και δρα ως νομικό πρόσωπο Ιδι-
ωτικού Δικαίου.  
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ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΛΙΟΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΚΑΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Τα σωματεία στην κορυφογραμμή 
της πυραμίδας… Η ευθύνη της ΕΟΚ 
να «ελαφρύνει» από οικονομικά βάρη 
τις ομάδες… Η παρουσίαση με χρο-
νοδιαγράμματα όλου του αναπτυξια-
κού πλάνου, όχι μόνο στο αγωνιστικό 
αλλά και στο οικονομικό κομμάτι… Η 
επιθυμία ώστε να βρίσκεται ο Δημή-
τρης Ιτούδης στο τιμόνι της Εθνικής…Η 
αξιοποίηση του Τζώρτζη Δικαιουλάκου 
στο μπάσκετ γυναικών, πλάι στην κο-
ρυφαία Ελληνίδα μπασκετμπολίστρια 
όλων των εποχών, Άννυ Κωνσταντινί-
δου…
Αυτά και άλλα πολλά είπε ο πρόεδρος 
της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος κατά τις 
χθεσινές προγραμματικές του δηλώ-
σεις. Όπως και ανακοίνωσε τον Χρήστο 
Χριστοδούλου στο ρόλο του αρχιδιαι-
τητή, το Νίκο Πιτσίλκα στην προεδρία 
της ΚΕΔ μαζί με τους Μπήτη και Μου-
ζάκη. Και βέβαια για ακόμα μια φορά 
διατράνωσε τη θέλησή του για ενότητα 
όλων των φορέων του μπάσκετ. Όμως 
δεν έμεινε μόνο εκεί… Ο Βαγγέλης Λιό-
λιος στάθηκε και στους Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο, Νίκο Γκάλη και Παναγιώ-
τη Γιαννάκη χαρακτηρίζοντάς τους ως 
«τους φάρους που πρέπει να ανάψουν 
ταυτόχρονα»!
Τι είπε ο Λιόλιος;
«Είχαμε επαφή με τον Αντετοκούμπο. 
Είναι φαν της εθνικής ομάδας. Πιο φαν 
απ’ όλους μας. Είναι γεννημένος νικη-
τής. Θα γίνει μια πολύ δυνατή εθνική 
ομάδα. Και μάλιστα είναι ενθουσιασμέ-
νος με τη συνολική εξέλιξη. Φανταστεί-
τε ότι βγήκε ΜVP και πήρε πρωτάθλη-
μα και δεν πέρασε καν από τα γραφεία 
της ομοσπονδίας. Αυτό τα λέει όλα. Η 
περιουσία του είναι ότι παραμένει τα-
πεινός. Μας κάνει υπερήφανους γιατί 
γυρίζει παντού με την ελληνική σημαία. 
Αυτή είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση. 
Κάποτε ήταν ο Νίκος Γκάλης. Ο ίδιος 
ο Γιάννης είπε ότι έδωσε τη σκυτάλη 
στον Σπανούλη κι απ’ αυτόν την πήρε ο 
Γιάννης. Φάρος είναι ο Γιάννης. Όπως 
και ο Γκάλης. Είχα επικοινωνια μαζί 
του όπως και με τον Γιαννακη. Η ομο-
σπονδία είναι ανοιχτή σε φάρους και 
θα χαρούμε αν ανάψουν ταυτόχρονα». 
Το μπάσκετ είναι όντως σε νέα επο-
χή… Κι αυτό φαίνεται παντού.
*Κόντρα στην Ακαντέμικ Πλόντβιβ 
(19:00) ο Ηρακλής θα προσπαθήσει 
να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης σε 
όμιλο του FIBA Europe Cup στο τουρ-
νουά που διεξάγεται στη Σόφια.
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ΣΙΤΙ ΚΑΙ ΓΚΟΥΑΡΝΤΙΟΛΑ ΕΠΕΣΑΝ 
ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΥ ΠΟΥ 

ΑΝΟΙΞΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΙ (2-0)

Για 74 λεπτά, ήταν εξαφανισμέ-
νος από τον αγωνιστικό χώρο. 
Ακόμα κι έτσι όμως, ο Λιονέλ 
Μέσι κατόρθωσε να γίνει πρω-
ταγωνιστής στον θρίαμβο της 
Παρί Σεν Ζερμέν επί της Μάντσε-
στερ Σίτι στο «Παρκ Ντε Πρενς» 
(2-0). 
Ο Αργεντινός είδε τον συμπαί-
κτη του Γκέιγ (8΄) να δίνει προ-
βάδισμα στους γηπεδούχους και 
κάπου εκεί άρχισε να υφαίνει τον 
ιστό του για να δώσει τη χαριστι-
κή βολή σε ένα από τα «αγαπη-
μένα» του θύματα. Τα έξι γκολ σε 
έξι ματς κόντρα στους «πολίτες» 
έγιναν επτά, όταν με ένα πανέ-
μορφο σουτ εκτός περιοχής 
κόλλησε την μπάλα στο «πα-
ραθυράκι» του Εντερσον. Ονει-
ρεμένος τρόπος για να πετύχει 
το 121ο τέρμα του στη διοργά-
νωση και να ανοίξει λογαριασμό 
με τους Παριζιάνους. Σε εκείνο 
το σημείο, με τους φιλοξενούμε-
νους να έχουν χάσει τα... άχαστα 
(διπλό δοκάρι Στέρλινγκ-Σίλβα 
στο 26΄), η πρωταθλήτρια Αγγλί-
ας υποκλίθηκε οριστικά μπρο-
στά στο μεγαλείο του.

ΤΟ ΧΑΒΑ ΤΗΣ
Πιστή στους διασυρμούς της 
Πόρτο έμεινε η Λίβερπουλ, η 
οποία μετά τα πέντε γκολ το 2018 
(0-5) και τα τέσσερα το 2019 (1-
4), έφτασε στο εμφατικό 1-5, με 
την κλασική και εικονογραφη-
μένη τριάδα των Σαλάχ, Φιρμί-
νο (δύο γκολ έκαστος) και Μανέ 
(ένα τέρμα) να κάνει όργια. 

ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ  
ΤΟΥ... ΜΕΣΙ

ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. – ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 22:00

ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 19:45

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΛΙΛ 22:00

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΣΕΒΙΛΛΗ 22:00

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΖΕΝΙΤ – ΜΑΛΜΕ 19:45

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΤΣΕΛΣΙ 22:00

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CHAMPIONS LEAGUE
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΝ. ΣΙΤΙ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2-0

 ΛΕΙΨΙΑ - ΜΠΡΙΖ 1-2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΟΡΤΟ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1-5

ΜΙΛΑΝ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 1-2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΙΑΞ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2-0

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 1-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ - ΙΝΤΕΡ 0-0

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΣΕΡΙΦ 1-2

Παιχνίδια επιβίωσης και déjà vu

Παρότι παραδοσιακές δυνάμεις στο 
ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, Μπαρτσελό-
να, Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ βρίσκονται ήδη στριμωγμένες 
στα σχοινιά και τα ματς απέναντι σε 
Μπενφίκα, Τσέλσι και Βιγιαρεάλ είναι 
κομβικά για την πορεία τους στον όμι-
λο. Με φόντο τις φήμες για μια σανί-
δα σωτηρίας ύψους 1,5 δις ευρώ από 
το Ντουμπάι που αφορά αγορά του 
χρέους τους, οι «μπλαουγκράνα» τα-
ξιδεύουν στη Λισαβόνα με αποκλει-
στικό σκοπό τη νίκη. Σε λιγότερο δύ-

σκολη θέση, αλλά φανερά πληγωμένη 
λόγω των απουσιών (Ντιμπάλα, Mο-
ράτα) είναι η «μεγάλη Κυρία», καθώς 
καλείται να υπερασπιστεί την έδρα της 
κόντρα στην πανίσχυρη Τσέλσι του 
Τούχελ, η οποία θέλει να δείξει ποιος 
είναι το αφεντικό στο γκρουπ. Τέλος, 
στο «Ολντ Τράφορντ» αναμένεται να 
υπάρξει ποδοσφαιρικό déjà vu, με τους 
«κόκκινους διαβόλους» να αντιμετω-
πίζου το «κίτρινο υποβρύχιο» τέσσε-
ρις μήνες μετά τον χαμένο τελικό του 
Europa League, στο Γκντανσκ.
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Ο Λουίς Σουά-
ρες σκοράρει για πρώ-

τη φορά εκτός έδρας στο 
Champions League μετά από το 

2015 και στο 97ο λεπτό ολοκληρώνει 
μια συγκλονιστική ανατροπή για την 
Ατλέτικο Μαδρίτης μέσα στο «Σαν 
Σίρο» (1-2), το οποίο λίγο νωρίτε-

ρα πανηγύριζε το πρώτο «αστε-
ράτο» τέρμα της Μίλαν μετά 

από οκτώ χρόνια.

Η ΣΤΙΓΜΗ

Η μία επέμ-
βαση διαδεχόταν την 

άλλη. Ο Γιώργος Αθανασι-
άδης έκανε το ματς της ζωής 

του και αποτέλεσε κομβικό κομ-
μάτι για τη μεγαλύτερη νίκη 
στην ιστορία της Σέριφ κό-

ντρα στην πιο επιτυχημέ-
νη ομάδα όλων των 

εποχών.

TΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
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ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΙΛ 1 1,95

Όπως έδειξε στο Σάντσεθ Πιθχουάν η Σάλτσμπουργκ δεν θα 
είναι εύκολο εμπόδιο για κανέναν στον όμιλο. Η ισοπαλία την 

έβαλε γερά στη μάχη της πρόκρισης και σήμερα θα ψάξει το 
τρίποντο. Η Λιλ δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που πήρε 

το πρωτάθλημα. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η στήριξη 
μας στην 

έδρα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΕΒΙΛΛΗ Χ 3,20

Αμφότερες έχουν από έναν βαθμό και θα παλέψουν για το πρώτο 
τους τρίποντο. Φαβορί δεν υπάρχει στη Βολκσβάγκεν Αρένα 

και αναμένω μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. 
Ενθουσιασμός υπάρχει στους λύκους για την επιστροφή 

τους στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η ισοπαλία 

θα πάρει 
ποντάρισμα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 1 -1,0 1,86

Δεν πείθει η Μάντσεστερ με την ομάδα να έρχεται από 2 σερί 
εντός έδρας ήττες. Το σημερινό παιχνίδι είναι οριακό με την 

επιστροφή στα τρίποντα να αποτελεί μονόδρομο. Χωρίς 
άγχος η Βιγιαρεάλ αν υποτιμηθεί μπορεί εύκολα να κάνει 

τη ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αναμένω 
αντίδραση 
από τους 

μπέμπηδες.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ OVER 3,0 1,725

Μετά την ήττα στο Μαδριγάλ η Αταλάντα δεν έχει περιθώρια 
για νέες απώλειες. Θα υποδεχθεί την Γιούνγκ Μπόις που 

έρχεται με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη μεγάλη νίκη 
της πρεμιέρας.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό ματς 

στο Μπέργκαμο 
πάμε στα γκολ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2 DNB 1,80

Στη Λισσαβώνα θα ταξιδέψει η Μπαρτσελόνα για να κοντραριστεί 
με την Μπενφίκα. Ένα ματς όπου ο Ρόναλντ Κούμαν παίζει 

ουσιαστικά το κεφάλι του και αν χάσει χάνεται. Η Μπενφίκα 
ποντάρει πολλά στην έδρα της και αν νικήσει μπαίνει γερα 

στη μάχη της πρόκρισης. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στο διπλό.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΖΕΝΙΤ-ΜΑΛΜΕ 1 0,75 1,70

Στο Στάμφορντ Μπριτζ παρουσιάστηκε άκρως ανταγωνιστική η 
Ζενίτ και λύγισε από ένα γκολ του Λουκάκου. Το τρίποντο θα 
ψάξει σήμερα και είναι το φαβορί απέναντι στη Μάλμε που 

θα παίξει στη κόντρα. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗ  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν 
χώρα στην τεχνική ηγεσία του Χολαργού. 
Η εντός έδρας ισοπαλία χωρίς τέρματα 
απέναντι στον Άτταλο Νέας Φιλαδέλφειας 
στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος, 
αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του Βασίλη 
Παπαδόπουλου στο τιμόνι του συλλόγου 
των βορείων προαστίων Η διοίκηση του 
σωματείου έλυσε φιλικα΄τη συνεργασία 
της με τον έμπειρο τεχνικό, ο οποίος πλέ-
ον πλέον είναι ελεύθερος να αποφασίσει 
για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, 

ενώ και ο Χολαργός είναι σε αναζήτηση 
προπονητή. Αναλυτικά η ανακοίνωση του 
συλλόγου… «Ο Όμιλος Φιλάθλων Χολαρ-
γού ανακοινώνει την λήξη της συνεργα-
σίας με τον προπονητή Βασίλη Παπαδό-
πουλο. Βασίλη σε ευχαριστούμε για την 
μέχρι τώρα συνεργασία και σου ευχόμα-
στε καλή συνέχεια στην πορεία της καριέ-
ρας σου». Πάντως η διοίκηση δεν έμεινε 
με σταυρωμένα τα χέρια, αφού αστραπι-
αία έκανε τις επιλογές της και αποφάσισε 
να δώσει την προπονητική σκυτάλη στο 
Σπύρο Μόχλα, που μέχρι πρότινος ήταν 
στενός συνεργάτης του Παπαδόπουλου.

ΥΜΗΤΤΟΣ 
Ως ένα πολύ δυνατό τεστ ενόψει της επερ-
χόμενης έναρξης του πρωταθλήματος της 
Β’Ε ΕΠΣΑ αντιμετώπισαν στον Υμηττό 
την εντός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου 
κόντρα στην Κοψαχείλα το προηγούμενο 
Σάββατο. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε 
στο έξτρα 30λεπτο υπέρ των φιλοξενού-
μενων (1-2) με πέναλτι, το οποίο προ-
ήλθε από μία εξεζητημένη φάση. Για την 
οποία οι ιθύνοντες του Υμηττού διαμαρ-
τύρονται προς τον επόπτη ότι ξεκίνησε 
από αντικανονική θέση, Γενικά πάντως 
τα μηνύματα γραφής που παρουσίασε 
το συγκρότημα των ανατολικών προα-
στίων ήταν αρκετά ενθαρρυντικά. Με τον 
τεχνικό ηγέτη Λευτέρη Καλαντζή να εκ-
φράζει την ικανοποίηση του από τη συ-
νολική εικόνα των παικτών του: «Ήταν 
ένα πολύ δυνατό παιχνίδι κόντρα σε μία 
ομάδα όπως είναι η Κοψαχείλα, που μο-
νίμως πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρό-
νια στη Β’ Κατηγορία. Σε γενικές γραμμές 
έμεινε ικανοποιημένος από τη συνολική 
εικόνα της ομάδας μου. Στο μεγαλύτερο 
διάστημα της αναμέτρησης είχαμε τον 
έλεγχο, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις 
Αντιδράσαμε όταν βρεθήκαμε πίσω στο 
σκορ, ισοφαρίσαμε και στο 90’ λίγο έλειψε 
να πάρουμε την νίκη. Κάναμε καλή προ-
σπάθεια και εκτιμώ ότι το σκορ μας αδι-
κεί, Στην παράταση το ματς κρίθηκε από 
μία φάση που είχε προηγηθεί οφσάιντ 
πριν το πέναλτι με το οποίο η Κοψαχεί-
λα πήρε την νίκη. Ήταν αβλεψία του επό-
πτη η συγκεκριμένη φάση. Εντούτοις και 
πάλι βρήκαμε τον τρόπο να αντιδράσου-
με και στο 120’ σταθήκαμε άτυχοι, αφού 
είχαμε δοκάρι,. Γενικότερα ήταν ένα τεστ 
από το οποίο βγάλαμε πολλά χρήσιμα 
συμπεράσματα για τον βαθμό ετοιμότη-
τας στον οποίο βρισκόμαστε».

ΤΈΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟY - ΑΡΧΗ ΜΟΧΛΑ
ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΈΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΈΙΣ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
ΠΟΥ ΈΔΩΣΈ ΑΜΈΣΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

‘Ισως μια 
δεύτερη ευκαιρία 
είναι απαραίτητη
Είναι αλήθεια πως 
ο Παλλαυρεωτι-
κός δεν ξεκίνησε 
καλά, όμως αυτό για 
όσους γνωρίζουν 
τα πράγματα εκ των 
έσω, μπορεί και να 
αποτελέσει αφορ-
μή συσπείρωσης 
όλων των δυνάμεων 
ή αντίθετα ίσως στα-
θεί και αιτία να ανοί-
ξει το χάσμα των 
τάσεων που η μια 
θέλει τον Παπαιω-
άννου να παραμένει 
δίχως άλλο, αφού το 
ντόπιο στοιχείο εί-
ναι εκείνο που προ-
έχει όλων και η δεύ-
τερη τάση είναι που 
ζητά την αλλαγή του 
κλίματος. Τα πράγ-
ματα δεν είναι πά-
ντως ξεκάθαρα πα-
ρότι κάτι συζητείται! 
Πολλά θα κριθούν 
τις επόμενες μέρες, 
με τις πληροφορίες 
να θέλουν να δοθεί 
άλλη μια ευκαιρία! 
Και μάλλον το δεύ-
τερο είναι που προ-
κρίνεται πριν παρθεί 
η μεγάλη απόφαση. 
* Από χρόνους είναι 
αλήθεια πως κατα-
λαβαίνω τα πάντα. 
Όποιος μου πει πως 
δεν πρόλαβε, τον 
καταλαβαίνω από-
λυτα. Παίρνω από 
μένα το παράδειγ-
μα, που περνά το 
24ώρο χωρίς να κα-
ταλάβω το πώς… 
* Πράγματι το να 
χαθούν τα αποδυ-
τήρια να συμφω-
νήσω με κάποιους 
πως είναι μια κατά-
σταση που μπορεί 
κανείς να τη συνα-
ντήσει στο ποδό-
σφαιρο εύκολα! 
Όμως το να συνεχί-
σεις με ένα πρόσω-
πο που ΚΑΙ αυτό 
είχε συμμετοχή σ’ 
αυτή τη χάλια κα-
τάσταση, κατά κά-
ποιον τρόπο, δεν 
το καταλαβαίνω! * 
Πολλά ευχαριστώ 
στον Μάκη Γκιουλέ-
κα και στον Γιάννη 
Σαράντη. Είναι δυο 
πρόσωπα που έχω 
στην καρδιά μου 
και πάντα τους έχω 
δίπλα μου, ότι και 
να χρειαστώ. Και 
μάλιστα δεν χρειά-
ζονται πολλές κου-
βέντες, μια ματιά 
ίσως είναι αρκετή…

Το δεύτερο θετικό της αποτέλεσμα 
πήρε η Μάχη Μαραθώνα, μέσα στην 
έδρα της κόντρα στην αξιόμαχη Ατλα-
ντίδα, που κατά γενική ομολογία, ει-
δικά στο δεύτερο έπαιξε καλό ποδό-
σφαιρο και έκλεισε τους νικητές, χωρίς 
ωστόσο να ανατρέψει το εις βάρος της 
αποτέλεσμα. Κι αυτό είναι κάτι που δεν 
άφησε να περάσει απαρατήρητο ο Αν-
δρέας Σκουβαράς στις δηλώσεις του, 
αμέσως μετά το ματσάκι, λέγοντας τα 
εξής: «Είμαστε χαρούμενοι, διότι στο 
δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, κατορ-
θώνουμε να πάρουμε όχι μόνον ένα 
θετικό αποτέλεσμα, αλλά νίκη,κόντρα 
σε ένα άξιο αντίπαλο όπως η Ατλαντί-
δα. Μια νίκη που ηταν απόρροια μιας 
καλής εμφάνισης κυρίως στο πρώτο 
μέρος, της καλής τακτικής που ακο-
λουθήσαμε, αλλά και στη συνέχεια της 
σωστής διαχείρισης που κάναμε. Κλεί-
σαμε πολλούς χώρους και όταν κυρί-
ως σημείωσαμε το τρίτο γκολ, κατα-
φέραμε να μην αφήσουμε κενά, ώστε 
να μπορέσει ο αντίπαλός μας να τους 
εκμεταλλευτεί. Δείξαμε πειθαρχία και 
αυτοσυγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια 
του αγώνα, κόντρα σε έναν αντίπαλο 
που στο δεύτερο μας πίεσε ιδιαίτερα, 
χάνοντας μάλιστα και ευκαιρίες. Κρα-
τάμε τη νίκη και τους τρεις πόντους και 
συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για 
να σωθούμε».

ΘΗΣΈΑΣ Ν ΜΑΚΡΗΣ
Η διοίκηση του συλλόγου με ανακοί-
νωσή της γνωστοποιεί τα εξής: «Ανα-
κοινώνουμε σήμερα κατόπιν κοινής 
συμφωνίας την λήξη της συνεργασί-
ας της ομάδας μας με τον Φωκίωνα 
Παυλάκη. Ο Φωκίωνας όσο αγωνί-
στηκε τίμησε τα χρώματα της ομάδας 
μας τον ευχαριστούμε για αυτό και του 
ευχόμαστε τα καλύτερα στην συνέχι-
ση της πορεία του στο χώρο του πο-
δοσφαίρου πάντα με υγεία».

ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Σκουβαράς: Κάναμε 
σωστή διαχείριση 

Η κλήρωση της 3ης φάσης  
του κυπέλλου ΈΠΣΑ
Πραγματοποιήθηκε χθες η κλήρωση του Κυπέλ-
λου ΕΠΣΑ της 3ης φάσης που είναι χωρισμένη 
σε δυο «αγωνιστικές». Η 1η θα πραγματοποιη-
θεί στις 8 Οκτωβρίου και η 2η μετά από μια βδο-
μάδα. Σύμφωνα με τη κλήρωση τα ζευγάρια εί-
ναι τα εξής: Κηπούπολη-Διάνα Ηλιούπολης, 
Αλσούπολη- Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, Ορφέ-
ας Αιγάλεω- Ολυμπιακός Λιοσίων, Ηλυσιακός- 
Κενταυρος Βριλησσίων, Βύρωνας- Κοψαχείλα, 
Καματερό- Βριλήσσια, Ανθούπολη- Χαλάνδρι, 
Αγιιος Θωμάς- Θύελλα Αγίου Δημητρίου, Ηρα-
κλής Περιστερίου- Δόξα Βύρωνος, Μικρασιατι-
κός- Απόλλωνας Χαλανδρίου, Λυκόβρυση- ΑΟ 
Καλαμακίου, Φοίνικας Περιστερίου- Παλαιο Φα-
ληρο, Ατρόμητος Μεταμόρφωσης- Σούρμενα, 
Πεύκη- Αθηναϊκός, Μελίσσια- Αττικός, Αρης Πε-
τρουπολης- Τράχωνες, Αγια Ελεούσα- Ιάοσνας, 
Άγιος Δημήτριος- Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, ΑΕ 
Ηρακλείου- Χαίδαρι, Αγιοι Ανάργυροι- ΑΟ Ιλίου, 
Άτταλος- Παπάγος, ΑΟ Περιστερίου -Άμιλλα Πε-
ριστερίου, ΓΣ Αργυρούπολης- ΑΕ Μεταμόρφω-
σης, Πανερυθραϊκός- Αθηναϊδα, Αγιαξ Ταύρου- 
Πετράλωνα, Χολαργός- Φωστήρας Ηλιούπολης, 
Αγία Παρασκευή- Αστέρας Ζωγράφου, Νέα Ιω-
νία- Ηφαιστος.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΑΟ Άνοιξης 
γνωστοποίησε την απόκτηση του Αρισταγόρα 
Κωτσοβού: «Ο Αθλητικός Όμιλος Άνοιξης ανα-
κοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον νεαρό 
ταλαντούχο μεσοεπιθετικό Αρισταγόρα Κωτσο-
βό , ο οποίος έχει αγωνιστεί στη Γ´ Εθνική με Μο-
σχάτο , Ηλυσιακό και Αναγέννηση Ιεράπετρας»

ΤΟ ΣΗΜΈΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑΝΑ- Κύπελλο:Γηπ Άνοιξης (16.30): Μενί-
δι – Δόξα Κορωπίου

This is Athens

҂ Ο Βασίλης Παπαδόπουλος





Ο ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΤΗΝ ΑΕΚ, Ο ΚΟΛΟΒΟΣ ΠΟΥ 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ 
ΡΕΑΛ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ

Ο ένας δανεικός από την ΑΕΚ. Ο 
άλλος να μην χωράει στον Πανα-
θηναϊκό σε δύο… φάσεις. Οι δυο 
μαζί να είναι στην ενδεκάδα που 
σόκαρε τη Ρεάλ, μέσα στο Μπερ-
ναμπέου. Όχι σε κάποιο φιλικό, 
αλλά σε αγώνα για τη φάση των 
ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ. 
Γιώργος Αθανασιάδης και Δημή-
τρης Κολοβός είναι αυτή τη στιγ-
μή από τα topics, μαζί με όλη τη 
Σέριφ , του Τσάμπιονς Λιγκ. Πρώ-
τη φορά στους ομίλους του Τσά-
μπιονς Λιγκ και κέρδισαν τη Ρεάλ. 
Μέσα στη Μαδρίτη. Στο Μπερνα-
μπέου, όχι στο βοηθητικό. Με κό-
σμο. Με τον Έλληνα γκολκίπερ να 
είναι εκ των μεγάλων πρωταγωνι-
στών, στο παιχνίδι της ζωής του. 
Παιχνίδι που δεν πρόκειται να ξε-
χάσει ποτέ. Γι’ αυτό και το πανη-
γύρισε έξαλλο το 1-2. Νικήθηκε 
μόνο από την άσπρη βούλα του 
πέναλτι. Με μια εκτέλεση άπια-
στη. Σε όλα τις άλλες προσπάθει-
ες της «Βασίλισσας» ήταν εκεί-
νος… Βασιλιάς. Με τα πόδια, με 
τα χέρια, ακόμα και με το κεφά-
λι. Με ότι είχε και δεν είχε. Ναι, 
προφανώς και στάθηκε τυχερός 
σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν γί-
νεται άλλωστε και αλλιώς, όταν 
είαι η Σέριφ να κερδίσεις τη Ρεάλ.  
Ο Έλληνας γκολκίπερ, όπως και 
ο Δημήτρης Κολοβός, ζουν το 
δικό τους όνειρο, τον δικό τους 
μύθο. Αυτή τη στιγμή ότι και να 
γίνει στην καριέρα τους από εδώ 
και πέρα θα έχουν να το λένε. Θα 
υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, μια 
ιστορία που θα φτάσει μέχρι τα δι-
σέγγονά τους. Νίκη επί της Ρεάλ! 
Πιθανότητες, απτές και πολλές, 
πρόκρισης στην επόμενη φάση 
του Τσάμπιονς Λιγκ. Τι να πεις… 
Αναφέραμε χθες το ελληνικό πα-
ρελθόν τους, τα όσα βίωσαν στη 
χώρα μας. Τι αξία έχει αλήθεια; 
Πόσο σημασία έχει; Εν τέλει τους 
βγήκε σε καλό. Πείσμωσαν, ανα-
ζήτησαν αλλού την Ιθάκη τους και 
τη βρήκαν. Αυτό που ζουν δεν θα 
το είχαν ζήσει, αν δεν έφευγαν 
από τα μέρη μας. Δικαιώνουν τον 
ίδιο τους τον εαυτό, κάνουν περή-
φανη τη χώρα μας με την παρου-
σία τους και τα επιτεύγματά τους. 
Ένα μπράβο δεν αρκεί. 

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  
ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ…

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.
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 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...


