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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΉΡΘΕ  
ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΓΚΑΡΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ 

Ή ΑΕΚ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ 27ΧΡΟΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΉΜΕΡΑ ΣΤΉΝ ΑΘΉΝΑ

ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ!
Ο ΠΑΟΚ ΠΉΓΕ ΣΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΕΧΟΝΤΑΣ 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ ΤΟΝ ΣΕΡΒΟ ΕΞΤΡΕΜ
ΑΠΏΝ ΚΑΙ Ο ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ

Ο ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΘΑ 
ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΣ 
ΤΉΣ ΕΟΚ, ΕΝΏ ΑΡΧΙΚΑ 
ΉΤΑΝ ΑΡΝΉΤΙΚΟΣ
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ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΙΟΒΑ

Ή ΠΡΏΤΉ ΑΝΤΙΔΡΑΣΉ ΤΟΥ ΣΕΜΕΔΟ

ΕΙΔΙΚΉ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ
ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΜΕ 
ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ. ΑΦΟΡΜΉ ΤΑ ΜΥΪΚΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΉΣ ΜΠΑΓΕΡΝ ΣΤΉ ΒΑΡΚΕΛΏΝΉ
ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΣΕΛΣΙ, ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
ΣΟΚ ΓΙΑ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

 ΓΕΡ. ΜΑΝΏΛΙΔΉΣ:  
Ο Φαν’τ Σχιπ άρχισε 
τα επικοινωνιακά 
παιχνίδια

ΧΏΡΙΣ ΤΟΝ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

ΤΑ ΓΥΡΙΣΕ!ΡΥΘΜΙΣΤΉΣ
NO… PARTY ΓΙΑ  
ΤΟΝ ΑΡΉ ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ  
Ο ΜΑΤΕΟ ΓΚΑΡΣΙΑ,  
ΠΟΥ ΧΑΝΕΙ ΚΑΙ ΙΏΝΙΚΟ

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΉΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΉΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΝΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΉΝ ΓΑΝΔΉ

ΜΕΓΑΛΏΣΕ Ή ΠΑΡΟΙΚΙΑ  
ΤΏΝ ΙΡΑΝΏΝ ΣΤΉΝ ΕΝΏΣΉ
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Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να κάνει κινήσεις 
στην αγορά των ελεύθερων παικτών. Την 
οποία δεν ήθελε να ασχολείται τα τελευταία 
χρόνια. Βέβαια φέτος τα πράγματα είναι δια-
φορετικά. Γιατί σε αυτή υπάρχουν μεγάλα ονό-
ματα και το δέλεαρ είναι μεγάλο. Ωστόσο η κί-
νηση με Γκάρι Ροντρίγκες ή οι κινήσεις, γιατί 
είναι και ο Σιόβας λένε πολλά. Αρχικά ο μετα-
γραφικός σχεδιασμός, τον οποίο πάντα ο Ολυ-
μπιακός ετοιμάζει νωρίς, δεν πήγε όπως θα 
ήθελε. Μπορεί να περίμενε, όπως πάντα και τις 
τελευταίες μέρες των μεταγραφών, αλλά δεν 
του «έκατσε». Δεν ενισχύθηκε στα μπακ όπως 
θα ήθελε. Κι ενώ έχει 6-7 στόπερ δεν αποκλείε-
ται να πάρει ένα ακόμα. Πληροφορίες λένε πως 
μάλλον θα γίνει και του Σιόβα. Πάει και για τον 
Γκάρι Ροντρίγκες. Ενα ακόμα εξτρέμ. Μαζεύο-
νται πολλοί και πολλά αν θέλετε. Σχετικά με τον 
τρόπο που κινήθηκε ο Ολυμπιακός στο παζά-
ρι. Αλλά και τις ανάγκες που είχε, όπως και τα 
θέλω του Μαρτίνς και της διοίκησης. Πάντως 
οι λύσεις πάντα βρίσκονται στον Ολυμπιακό 
και καλό είναι να περιμένουμε λίγο ακόμα πριν 
βγάλουμε ξεκάθαρα συμπεράσματα. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η διοίκηση της Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε τα πάντα για να 
κάνει την ομάδα της άμεση διεκδικήτρια του 
τίτλου στην Αγγλία και ένα από τα φαβορί για 
την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ. Εφερε τον 
Ραφαέλ Βαράν για να θωρακίσει με μια με-
ταγραφή την εδώ και χρόνια προβληματική 
άμυνά της, πραγματοποίησε το «μπαμ» του 
καλοκαιριού με την επιστροφή του Κριστιά-
νο Ρονάλντο και επένδυσε σε ένα από τα με-
γαλύτερα ταλέντα στο νησί για να αποκομί-
σει ασίστ και επιθετικότητα (Τζέιντον Σάντσο). 
Μόνο που... στην εξίσωση για να γίνει και 
πάλι σπουδαία, η οικογένεια Γκλέιζερ ξέχα-
σε έναν ανασταλτικό παράγοντα ονόματι Ολε 
Γκούναρ Σόλσκιερ.  
Παρά το γεγονός ότι ο Νορβηγός βρίσκεται 
σε συνεχή γραμμή με τον Σερ Αλεξ Φέργκιου-
σον για συμβουλές, συνεχίζει να την «πατά-
ει» σαν πρωτάρης. Απόδειξη το στήσιμο της 
ομάδας του απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις, κατά 
το οποίο φάνηκε ότι ο Σόλσκιερ έχει... μπλέξει 
τις προτεραιότητες του συλλόγου. Ενα κλαμπ 
σαν τους «κόκκινους διαβόλους» δεν διαλέ-
γουν ούτε ματς, ούτε διοργανώσεις. Κι όμως 
εκείνος επέλεξε να αποδυναμώσει την άμυ-
νά του τοποθετώντας τον Λίντελεφ στο κέ-
ντρο της άμυνας αντί του πολύπειρου Βαράν. 
Μάλιστα, ακόμα κι όταν έριξε τον Γάλλο στη 
μάχη, άφησε τον Σουηδό στην ενδεκάδα, με 
τους Ελβετούς να χτυπούν στο κέντρο των με-
τόπισθεν. Λάθη σαν του Λίνγκαρντ είναι μες 
στο πρόγραμμα, αλλά προπονητικές βραδιές 
σαν αυτή του Νορβηγού με ανεξήγητη αλαζο-
νεία και εμπάθεια απαγορεύονται ρητώς. Διό-
τι μέσα από αυτές, η Γιουνάιτεντ μπορεί άνετα 
να μετατραπεί από φαβορί σε αουτσάιντερ.

ΕΝΑΣ… ΣΌΛΣΚΙΕΡ 
ΔΡΌΜΌΣ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΖΕΎΌΝΤΑΙ 
ΠΌΛΛΑ

Αποψη



www.sportime.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20213

Ο ΓΚΑΡΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΗΘΕΛΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ 
ΤΟ ∆ΙΑΜΗΝΥΣΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ 

Όταν ο ΠΑΟΚ έφερε στην Ελλάδα από 
την Ισπανία τον Γκάρι Ροντρίγκες, από 
την πρώτη στιγμή φάνηκε πως πρόκει-
ται για έναν winger με πολλά ταλέντα. 
Παρεμπιπτόντως, τότε τον παίκτη ήθελε 
πολύ και η ΑΕΚ αλλά ο «Δικέφαλος του 
Βορρά» είχε δώσει καλύτερο συμβόλαιο 
και τον είχε αποκτήσει. 
Τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ που έβγαλε ο 
ΠΑΟΚ με τη μεταγραφή στη Γαλατασα-
ράι δεν ήταν και το ποσό που απηχούσε 
στο value του παίκτη. Θα μπορούσε να 
βγάλει και περισσότερα αλλά αυτά τώρα 
είναι παλιές ιστορίες. 
Ο Γκαρί Ροντρίγκες μπορεί να περιπλα-
νήθηκε αλλά την Ελλάδα δεν την ξέχασε 
ποτέ. 
Στη Θεσσαλονίκη είχε περάσει ωραία και 
ήθελε να επιστρέψει. 
Στη Θεσσαλονίκη ή και αλλού. Το συμ-
βόλαιο που είχε με την Ίτιχαντ ήταν απο-
τρεπτικός παράγοντας για μεταγραφή. 
Όταν το τοπίο όμως ξεδιάλυνε σιγά σιγά 
και φαινόταν πως μπορούσε να μείνει 
ελεύθερος το σχέδιο «Ελλάδα» μπήκε 
σε εφαρμογή. 
Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ενο-
χλήθηκαν από την πλευρά του παίκτη. 
Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ασχο-
ληθεί με τα οικονομικά δεδομένα που 
υπήρχαν. Στον ΠΑΟΚ όπως είχατε πλη-
ροφορηθεί από αυτή την στήλη το σκέ-
φτηκαν λίγο. Κρίθηκε πως ζητούσε πολ-
λά αρχικά. 

Ο Ολυμπιακός όμως το αποφάσισε. 

Agent Greek

ΠΑΓΩΣΕ ΜΕ ΡΑΓΙΟ

Η ανατροπή µε Σιόβα
Έτοιμο ήταν το deal με τη Ρά-
γιο Βαγιεκάνο. Ο Δημήτρης Σι-
όβας είχε προσφορά 700.000 
από την ισπανική ομάδα. Οι 
αξιώσεις του ήταν λίγο πάνω 
από το μύριο. «Μπες και το αε-
ροπλάνο και θα τα βρούμε», εί-
παν στον Έλληνα στόπερ. Θε-
ώρησε πως θα ανέβουν, αλλά 
μάταια. Δεν άλλαξε καθόλου η 
πρόταση της Ράγιο και το θέμα 
«έκλεισε» για τον πρώην κε-
ντρικό αμυντικό του Ολυμπι-
ακού. 

∆ΕΝ ΠΕΙΘΕΙ Ο ΣΑΡΛΙΑ

Κοιτάνε στόπερ
Θα μου πείτε πως κάνω πόλε-
μο στον Παναθηναϊκό τώρα, 
αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είμαι 
υπέρ της ανθρωποφαγίας. Να 
περιμένουμε λίγο για τον Σάρ-
λια, δεν λέω. Μόνο που όσο τον 
βλέπουμε, τόσο δεν μας πείθει. 
Και εντάξει εμάς, εκείνους που 
είναι σε καθημερινή βάση στο 
Κορωπί να δείτε! Γι’ αυτό και 
άνοιξε ξανά θέμα στόπερ. Τρεις 
μέρες μένουν, όμως, οπότε θα 
έλεγα να το κρατήσουμε για Γε-
νάρη. Τότε βλέπω να ανοίγει η 
συζήτηση και για αλλού κυρί-
ως λόγω των αποχωρήσεων 
που θα «σκάσουν»...

ΣΤΑ ΜΕΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΒΑΣΠΟΡ 

Συγκλονιστικός Γούτας 
Τελικά μόνο άσχημα δεν πήγε η κατάσταση για 
τον Δημήτρη Γούτα με αυτό το πήγαινε-έλα που 
συνέβη φέτος το καλοκαίρι με την ΑΕΚ. Μετα-
γραφή που είχε αποκαλύψει το Sportime μην ξε-
χνιόμαστε. Πήγε με συμβόλαιο πάνω από 300 
χιλιάρικα στη Σίβασπορ έχει καταγράψει ήδη 5 
συμμετοχές με τις δύο τελευταίες για το πρωτά-
θλημα. Και αφού έβαλε 2 γκολ με την Γκεζτεπέ, 
ήταν βασικός στο 1-1 μέσα στην έδρα της Φενέρ-
μπαχτσε. Καθόλου άσχημα…

Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ «ΖΕΣΤΟΣ»

∆εν ψηνόταν για Βιτάλ
Τα εύσημα στον Γιοβάνοβιτς τα απέδωσα. Μην είστε άδικοι. Να 
αναφέρω όμως για να είμαι δίκαιος ως προς τον χαμό που έγινε 
με τον Βιτάλ. Είχε βάλει «φρένο» ο Σέρβος κόουτς. Δεν ήταν ζε-
στός. Αυτός που ‘έδωσε το τελικό boost και έπεισε τον ιδιοκτήτη 
του Παναθηναϊκού ήταν ο μάνατζερ του Μαουρίσιο. Πλέον αυτός 
περιμένει τα ευχάριστα από Αραβία μεριά και να υπάρξει διευκό-
λυνση αποδέσμευσης στον πελάτη του. Τον Γενάρη…

➠

➠

➠

➠

∆ΙΧΤΥΑ 
ΠΑΝΤΟΥ
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Η αντίδραση του Σεμέδο 
Ο Ρούμπεν Σεμέδο περιμένει για να γυρίσει στις 
υποχρεώσεις του. Για την ακρίβεια κάνει ατομικές 
προπονήσεις. Παράλληλα προετοιμάζεται με τους 
δικηγόρους του για την υπερασπιστική του γραμμή. 
Μαζί του είναι και η σύντροφος του. Ο Πορτογάλος 
στις πρώτες του εσωτερικές αντιδράσεις δηλώνει 
πως θα δώσει απαντήσεις στο γήπεδο. Σίγουρα 
κατάλαβε τα λάθη που έχει κάνει κατά καιρούς. 
Αλλά περιμένει πως και πως να του δοθεί 

η ευκαιρία να απαντήσει αγωνιστικά. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ 
ΘΕΛΟΥΝ ΠΟΛΥ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ!

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ξαφνική την κίνηση του Ολυμπιακού να κι-
νηθεί στηνα αγορά των ελεύθερων παικτών 
δεν την λες Γιατί το Sportime έχει αναφέρει 
καιρό τώρα πως θα έκανε κάποια κίνηση. Κυ-
ρίως αμυντικού. Στην πορεία ή για την ακρί-
βεια τις τελευταίες ημέρες προέκυψε ο Γκά-
ρι Ροντρίγκες. Ο διεθνής εξτρέμ που είναι 
γεννημένος στην Ολλανδία, αλλά η καταγω-
γή του είναι από το Πράσινο Ακρωτήριο. Το 
οποίο ενισχύει και τον Ιανουάριο αναμένεται 
να μετάσχει μαζί του στο Κόπα Αφρικα. Κάτι 
σημαντικό το τελευταίο στοιχεία στην εξέλιξη 
των επαφών. Γιατί ο Ροντρίγκες είναι εκτός 
δράσης καιρό τώρα. Και θα χρειαστεί ένα δι-
άστημα για φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. 
Θα χαθεί χρόνος. Παράλλλα δεν μπορεί να 
μετάσχει στο Γιουρόπα Λιγκ. Στην φάση των 
ομίλων. Κι έτσι είναι μόνο για τις εγχώριες 
διοργανώσεις. Για τον λόγο αυτό ο Ολυμπια-
κός δεν δίνει συμβόλαιο με απολαβές που να 
ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ. Με τα μπόνους. 
Με κλιμακωτή αύξηση για το δεύτερο έτος, 
που τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Η 
πλευρά του Ροντρίγκες ήθελε συμβόλαιο με 
ετήσιες απολαβές κοντά στο 1,5 εκατ. ευρώ. 
Και κάπου εκεί υπήρξε πρόβλημα. Ωστό-
σο πηγές κοντά στις εμπλεκόμενες πλευ-
ρές αναφέρουν πως δύσκολα δεν 
θα γίνει η συμφωνία. Είναι 
κάτι που το θέλουν και 
οι δύο. Πιέζει και ο 
Πέδρο Μαρτίνς 
που τον θέλει. 
Κι έτσι οι πλη-
ροφορίε ανα-
φέρουν πως 
είναι πολύ 
κοντά.

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ο Ολυμπιακός έχει 
βάλει καιρό τώρα στο κάδρο 

τον Δημήτρη Σιόβα. Και μπορεί να 
τελειώσει το θέμα. Βέβαια και ο έμπει-

ρος στόπερ δεν είναι απλή υπόθεση. Θέ-
λει όμως και ο ίδιος να γυρίσει. Το θέμα εί-
ναι ο χρόνος που θια βρει στην ομάδα. Και 
τι θέλει ο Πέδρο Μαρτίνς. Η κουβέντα παρα-
μένει πάντως ενώ στο κόλπο είναι η Οσα-
σούνα. Γιατί η Ράγιο Βαγιεκάνο, φέρεται 

να έκανε πίσω. Ακόμα μια μεταγρα-
φική υπόθεση που δεν αποκλεί-

εται να κλείσει θετικά την 
Παρασκευή.

Τα
 δ

εδ
ομ

έν
α μ

ε Σ
ιόβα
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Η προσγείωση
Η νίκη απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης είναι 
κάτι που θέλει να ξεχαστεί άμεσα ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς. Με βάση αυτά που λέει καθημερινά και 
στους παίκτες. Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» 
δεν θέλει να παίρνουν αέρα τα μυαλά των παι-
κτών. Και ζητάει να είναι όλοι προσγειωμένοι, 
αφού πρέπει να κάνουν πολλά μέχρι να φτά-

σουν στο επιθυμητό επίπεδο.

Ο ΝΕΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΥ ΘΑ 
ΚΑΝΕΙ Ο ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΘΕΜΑ Ο 
ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ

Πάνω στον Παλάσιος
Ειδική δουλειά γίνεται με τον Σεμπαστιάν 
Παλάσιος αναφορικά με το κομμάτι της τα-
κτικής. Ο Αργεντινός πρέπει να μπει άμε-
σα στην φιλοσοφία του Γιοβάνοβιτς. Και 
για τον λόγο αυτό είναι πολλά τα.. μαθή-
ματα που παίρνει για να είναι έτοιμος το 
συντομότερο δυνατό.

Μεγάλη η κλάση του και η ώθηση που δίνει 
στην ομάδα. Ο Μαουρίσιο είναι μια από τις 
κολώνες του Παναθηναϊκού. Ωστόσο χρει-
άζεται και μεγάλη προσοχή. Συχνοί οι τραυ-
ματισμοί που βγάζει. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
αναμένεται να προχωρήσει σε μια ειδική δι-
αχείριση. Για να μπορέσει να τον έχει έτοι-
μο και διαθέσιμο στο μεγαλύτερο διάστημα 
της σεζόν. Στην παρούσα φάση ο Βραζιλιά-
νος χαφ είναι ξανά τραυματίας. Ενα σφίξιμο 
στον προσαγωγό. Χθες ακολούθησε ατομι-
κό πρόγραμμα. Κάτι ανάλογο έκαναν οι Δη-
μήτρης Κουρμπέλης, Μπαρτ Σένκεφελντ και 
Ούφε Μπεκ. Ο Μαουρίσιο, τα τελευταία χρό-
νια έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυμα-
τισμούς. Αυτή τη στιγμή, αν φυσικά προ-
πονηθεί σήμερα έχει πολλές πιθανότητες 
να συμπεριληφθεί στην αποστολή για την 
αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα. Δύ-
σκολο, όμως, θεωρείται να πάρει φανέλα βα-
σικού, δεδομένου ότι το παιχνίδι αναμένε-
ται να πάει σε αρκετές σκληρές μονομαχίες 
στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το θετικό 
για τον Παναθηναϊκό είναι ότι πλέον υπάρ-
χει ο Ρούμπεν Πέρεθ, ο οποίος στο ματς της 
πρεμιέρας με τον Απόλλωνα Σμύρνης έπια-
σε πολύ καλή απόδοση. Παράλληλα, στο 
διάστημα που αγωνίστηκε, ο Σωτήρης Αλε-
ξανδρόπουλος απέδειξε ότι ο Γιοβάνοβιτς 
μπορεί να βασιστεί πάνω του. Το δε τρομε-
ρό γκολ που σημείωσε στο 83ο λεπτό βοη-
θά στην απαιτούμενη ψυχολογική τόνωση 

εν όψει της συνέχειας. 
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«ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ» 
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
Η πολυπόθητη νικηφόρα εκκίνηση στη 
Super League είναι γεγονός και πέρα 
από το βαθμολογικό όφελος η ΑΕΚ 
απέκτησε μια ακόμα «προίκα». Οι με-
ταγραφές που ακολούθησαν χρονικά 
τον αποκλεισμό από τη Βελέζ έδειξαν 
έμπρακτα ότι μπορούν να πρωταγω-
νιστήσουν και η ψυχολογία αρχίζει να 
«χτίζεται» στο ρόστερ της Ενωσης. Δι-
αθέτει πλειάδα επιλογών σε κάθε θέση, 
από τη στιγμή που δεν προκύψει κά-
ποια αναποδιά με τραυματισμό την 
τελευταία στιγμή. Στο μεταξύ οι Τσού-
μπερ, Λε Ταλέκ, Σιμάνσκι αποτελούν 
τρεις νέες σταθερές. Ο Πολωνός, με 
τον Γάλλο κάνουν την βρώμικη δου-
λειά στον άξονα. Και ο Τσούμπερ παί-
ζει ελεύθερα ξεδιπλώνοντας τις αρε-

τές του.

AΕΚ

Η ΑΕΚ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΙΡΑΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 
ΜΕΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΝΔΗ

ΠΑΙΡΝΕΙ 
ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να κλείσει την με-
ταγραφή του Μιλάντ Μοχαμάντι για να 
καλύψει την θέση του αριστερού μπακ 
μαζί με τους Χατζισαφί-Μιτάι. Ο 27χρο-
νος Ιρανός αριστερός μπακ είναι πολύ 
κοντά σε συμφωνία με την Ενωση για 
να φορέσει άμεσα τα «κιτρινόμαυρα», 
δίχως όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει 
οριστικό deal. O Μιλάντ Μοχαμάντι αγω-
νίστηκε τα τελευταία χρόνια στο Βέλγιο 
με την Γάνδη και έχει 37 συμμετοχές με 
την Εθνική Ιράν.
Ο Μοχαμάντι βρέθηκε στην «κιτρινό-
μαυρη» λίστα από το καλοκαίρι όμως 
η υπόθεση του δεν προχώρησε νωρί-
τερα, ενώ πριν λίγο καιρό έμεινε ελεύ-
θερος από την Γάνδη. Είναι 42 φορές 
διεθνής με το Ιράν έχοντας κι ένα γκολ, 
ενώ έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη στην 
ρωσική Αχμάτ Γκρόζνι (2016-2019, με 
82 συμμετοχές, 3 γκολ και 6 ασίστ) και 
την τελευταία διετία στη Γάνδη. Στο Βέλ-
γιο είχε συνολικά 65 εμφανίσεις, 2 γκολ 
και 7 ασίστ.
Την περασμένη σεζόν ήταν βασικός με-
τρώντας 41 συμμετοχές, 1 γκολ και 5 
ασίστ. Ετσι, με την επικείμενη απόκτη-
ση του Μοχαμάντι, η ΑΕΚ θα έχει τρεις 
Ιρανούς στο ρόστερ της μετά τους Αν-
σαριφάρντ και Χατζισαφί. 
Και ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς θα προσθέ-
σει μία ακόμη λύση στο αριστερό άκρο 
της άμυνας, μετά τον Χατζισαφί και τον 
Μιτάι και η διοίκηση της ΠΑΕ είναι έτοι-
μη για ακόμη μία μεταγραφή μετά τον 
αποκλεισμό από την Βελέζ τον Ιούλιο…
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Το «αντίο» στον Κουϊρουκίδη
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πένθος, καθώς ένας από τους 
παίκτες «σύμβολα» της ιστορίας του, ο Λάμπης 
Κουϊρουκίδης, είπε το τελευταίο «αντίο», σε ηλι-
κία 91 ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Δόξα 
Δράμας, ενώ μετακόμισε τον ΠΑΟΚ το 1953. Μαζί 
με τους Γιεντζή και Παπαδάκη συνέθεσαν μία τρι-
πλέτα, με εξαιρετική επιθετική δεινότητα. Λόγω των 
πολλών τραυματισμών του σταμάτησε νωρίς το 
ποδόσφαιρο, όμως θα μείνει αξέχαστος.

ΠΟΛΛΕΣ  
ΑΠΟΥΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ Ο ΠΑΟΚ ΧΩΡΙΣ 
ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ, ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙ, ΣΟΑΡΕΣ, ΙΝΓΚΑΣΟΝ

Μια μέρα νωρίτερα πήγε ο ΠΑΟΚ 
στο Γιβραλτάρ αφού υπάρχουν και 
τα θέματα με τον κορονοϊό, που δυ-
σκολεύουν τις μεταφορές. Η απο-
στολή είναι από το βράδυ της Τρί-
της στο Γιβραλτάρ για το ματς με 
την Λίνκολν. Βέβαια παρουσιάζει 
ενδιαφέρον και το γεγονός πως ο 
αριθμός των απόντων μεγάλωσε. 
Πιο συγκεκριμένα ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου δεν συμπεριέλαβε στην απο-
στολή τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Ντό-
ουγκλας Αουγκούστο. Ο τελευταίος 
είχε ξεκινήσει βασικός στο παιχνί-
δι με την ομάδα των Ιωαννίνων για 
την Super League 1. Αντιμετωπί-
ζει ένα μυϊκό πρόβλημα και πάρθη-
κε η απόφαση να μείνει εκτός και 
να μην επιβαρυνθεί. Ο Ζίβκοβιτς 
πριν από μέρες είχε διαγνωστεί με 
κορονοϊό, ενώ βρισκόταν με την 
αποστολή της Εθνική Σερβίας, 
για τα ματς των προκριματι-
κών του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου. Βέβαια προπονήθη-
κε κανονικά χθες. Αλλά 
χρειάζεται ακόμα κι άλ-
λες προπονήσεις για να 
επανέλθει και να υπο-
λογίζεται. Έτσι ο Λουτσέ-
σκου έχει στην διάθεση 
του τους Πασχαλάκη, Ζ. Ζί-
βκοβιτς, Μπαλωμένο, Τέιλορ, 
Λύρατζη, Βαρέλα, Κρέσπο, Μι-
χάι, Βιεϊρίνια, Σίντγκλεϊ, Εσίτι, 
Τσιγγάρα, Κούρτιτς, Σβαμπ, Μπί-
σεσβαρ, Κωνσταντέλια, Μουργκ, 
Μιτρίτσα, Σφιντέρσκι, Άκπομ, Κού-
τσια. Παράλληλα εκτός είναι και οι 
Ροντρίγκο Σοάρες, Ελ Καντουρί, Ίν-
γκασον και Νέλσον Ολιβέιρα.

ΠAO
K

«Κακή μέρα»
Ο Αντρέ Βιεϊρίνια μίλησε 

στην NOVA για την ήττα από 
τον ΠΑΣ Γιάννινα, τονίζοντας: Το 

πλάνο δεν πήγε καλά, ούτε το παιχνί-
δι. Αρκετά κακή μέρα για εμάς». Στην συ-
νέχεια ρωτήθηκε για τις αποδοκιμασίες 
του κόσμου, για να απαντήσει: «Η εικό-

να δεν ήταν αυτή που θέλαμε να δεί-
ξουμε». Για τον τραυματισμό του 

είπε: «Καλά είμαι νομίζω. Με 
πονάει λίγο το γόνατο, δεν 

είναι κάτι σοβαρό αλλά 
θα δούμε».
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AΡΗ
Σ

NO PARTY!
Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΤΕΟ ΓΚΑΡΣΙΑ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΟΦΗ ΦΑΝΗΚΕ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ! ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΕΙ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ!

MΠΡΑΜΠΕΤΣ

«Μπαλάτος» στόπερ  
ο Τσέχος!
Και τα λέγαμε και τα γράφαμε. Ο Γιακούμπ 
Μπράμπετς αποκτήθηκε για βασικός. Και 
βασικός ήταν με το... καλημέρα! Ο Τσέ-
χος πήρε τη θέση του Μπεναλουάν, δί-
πλα στον Φαμπιάνο και ήταν εξαιρετικός. 
Aπό τα ελάχιστα θετικά που «έβγαλε» κό-
ντρα στον ΟΦΗ ο Άρης. Κομβική η πα-
ρέμβαση του στο 4’, με στοιχεία μπαλά-
του στόπερ που θα βοηθήσει πολύ στο 
built up που θέλει ο Άκης Μάντζιος.

Με Ιτούρμπε, Γκάμα, Μαντσίνι, Χαϊροβιτς 
στη «φαρέτρα», πολλοί ήταν εκείνοι που 
θεώρησαν οτι η απουσία του Ματέο Γκαρ-
σία δεν θα γίνει αντιληπτή. Αμ δε! Ο Αργε-
ντίνος εξτρέμ έλειψε και... παρα έλλειψε από 
το παιχνίδι με τον ΟΦΗ! Νο Garcia, no party 
και αν δεν αργούσε στο 3’ ο Καστάνιος να 
εξελισσόταν και σε... κηδεία!
Ο Μαντσίνι, ίσως ένας από τους παίκτες του 
Άρη που διακρίθηκαν στο Δευτεριάτικο παι-
χνίδι, αλλά Γκαρσία δεν είναι. Γενικά τα εξ-
τρέμ δεν τράβηξαν. Ούτε ο Μπρούνο Γκά-
μα ήταν στα καλύτερα του, ούτε ο Ιτούρμπε, 
αν και έδειξε αρκετά δραστήριος όταν πά-
τησε το χορτάρι του «Βικελίδης».
Και ο άξονας όμως δεν τράβηξε! Εντιαγέ και 
Σάσα, εξουδετερώθηκαν και δεν βοήθησαν 
καθόλου. Ειδικά ο πρώτος ήταν εκτός παι-
χνιδιού, πραγματοποιώντας τη χειρότερη 
του εμφάνιση.
Ο Άρης το πάλεψε, αλλά ήταν ανεμικός και 
φλύαρος. Οι εμπνεύσεις του Μάντζιου δεν 
βοήθησαν. Ο Μάνος δεν μπορεί να σηκώ-
σει το βάρος. Ίσως ένα σχήμα με Μαντσίνι 
δεύτερο φορ, Χαϊροβιτς νωρίτερα στο ματς 
και Ματίγια αντί Σάσα ή Εντιαγέ να άλλα-
ζε κάτι στην εικόνα που είχαν οι Θεσσαλο-
νικείς στο δεύτερο ημίχρονο. Με τα «αν», 
ούτε ποδόσφαιρο παίζεις, ούτε αποτέλε-
σμα παίρνεις.
«Στροφή» στον Ιωνικό πλέον, με την ανα-
μέτρηση να διεξάγεται τελικά Παρασκευή 
και όχι Σάββατο, όπως αρχικά είχε οριστεί, 
μετά από αίτημα της Αστυνομίας. Η νίκη εί-
ναι μονόδρομος. Δεν σηκώνει άλλη γκέλα, 
τόσο κολλητά τουλάχιστον.
Πάλι, σύμφωνα με πληροφορίες του 
eSportime, θα είναι εκτός ο Γκαρσία! Δεν 
προλαβαίνει το παιχνίδι της Νεάπολης ο 
Αργεντίνος. Πρόβλεψη: Δύσκολα, θα μείνει 
και πάλι εκτός 11άδας ο Ιτούρμπε!
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 200 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ 
ΣΤΗΝ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ 
SUPER LEAGUE 1. MOΛΙΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΤΟ 1/4 ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ!

SUPER 
LEAGUE

«Στα ξένα Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος». 
Στίχος από τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη 
που σαν... χθες το 2001 έφυγε από τη ζωή!
20 χρόνια μετά έρχεται να ταιριάξει απόλυ-
τα με την πρεμιέρα της Super League 1. Τι 
σχέση μπορεί να έχει με το Ελληνικό ποδό-
σφαιρο! Μεγάλη.
Στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος 
αγωνίστηκαν περισσότεροι από 200 ποδο-
σφαιριστές. 205 για την ακρίβεια. Από αυ-
τούς μόλις και μετά βίας, το 25% ήταν Έλ-
ληνες! Μόνο 53!
Και πάλι καλά που υπήρξαν κάποια clubs 
που κράτησαν ψηλά την Ελληνική σημαία, 
διατήρησαν το Ελληνικό στοιχείο στο ρό-
στερ τους, ειδάλλως θα ψάχναμε τον Έλλη-
να με το κυάλι!
Υπήρχαν ομάδες που δεν αγωνίστηκε ούτε 
ένας Έλληνας! Στη Τούμπα, ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου χρησιμοποίησε συνολικά 15 ποδο-
σφαιριστές. Όλοι ξένοι! Και να κέρδιζε και 
ο ΠΑΟΚ;
Ο προπονητής του Βόλου, Γκιγιέρμο Αμπα-
σκάλ έβαλε στο χορτάρι του Πανθεσσαλι-
κού, κόντρα στη Λαμία, 14 παίκτες. Μονα-
δικός Έλληνας ο Τσοκάνης!
Φουλ ξένοι και στον Αρη. Με εξαίρεση το 
15λεπτο που αγωνίστηκε ο Μάνος!
Μια από τα ίδια και στον Αστέρα Τρίπολης. 
Ο Παπαδόπουλος και οι υπόλοιποι Ισπανοί 
και Αργεντίνοι!
Μόλις τρεις Έλληνες (Μάνταλος, Τζαβέλλας, 
Γαλανόπουλος) στην 11άδα της ΑΕΚ κόντρα 
στον Ιωνικό. Ολοι οι υπόλοιποι, συν τις αλ-
λαγές, ξένοι!
Τρεις και στον Ολυμπιακό. Παπασταθόπου-
λος, Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Για.. 
ένα ολόκληρο λεπτό, πριν αντικατασταθεί 
ο Μπουχαλάκης στο 69’, συνυπήρξαν και οι 
τρεις στην 11άδα!
Έναν περισσότερο (Λισγάρας, Παμλίδης, 
Ιωαννίδης, Τσιλούλης, Ντεντάκης) είχε ο 
Απόλλωνας στη Λεωφόρο και πέντε ο Πα-
ναθηναϊκός (Διούδης, Κώτσιρας, Ιωαννίδης, 
Αναγνωστόπουλος, Ιωαννίδης).
Συνολικά το Big-5 της Super League 1 χρησι-
μοποίησε 12 Έλληνες ποδοσφαιριστές! Πέ-
ντε ομάδες της Super League 1 χρησιμοποί-
ησαν δύο παραπάνω, από όσους έπαιξαν 
για λογαριασμό της Λαμίας. Οι κυανόλευ-
κοι ήταν οι μοναδικοί που έπιασαν διψήφιο 
αριθμό Ελλήνων!
Δύο λιγότερους (8) είχε ο Ατρόμητος και έξι 
ο Παναιτωλικός!
Tώρα που το κάναμε... πενηνταράκια, κολ-
λάει ο στίχος ή δεν κολλάει;
Ευτυχώς τα ποσοστά στους προπονητές 
είναι πολύ καλύτερα. Στο 50/50. 
Μοιρασμένοι! Ακόμα τουλά-
χιστον!

KAI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ... 
ΞΕΝΟΣ!



www.sportime.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 202110

ΑΛΛΑΓΗ  
ΠΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΚΑ Ο ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ 
ΝΑ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΟΚ 
ΚΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕ ΠΩΣ  
ΘΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΩΣ ΑΠΛΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

Πρώτος τελικός…
Το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει την ρουμάνικη Κλουζ (20:30- 
ΕΡΤ SPORTS) στο κλειστό «Ανδρέα Παπανδρέου» στον ημι-
τελικό των προκριματικών για την είσοδο στο BCL. Θα προ-
ηγηθεί (17:30) ο ημιτελικός ανάμεσα στην Φρίμπουργκ και 
την ΚΚ Σπλιτ. Ο τελικός που δίνει το εισιτήριο για το BCL 
είναι για την Παρασκευή (17/9-20:30)

Από το πρώτο κιόλας ΔΣ στην ΕΟΚ είχαμε την πρώ-
τη αναμπουμπούλα! Βεβαίως το Συμβούλιο είναι 
αραγές αλλά η απουσία του Παναγιώτη Φασούλα 
δεν προκάλεσε και τις καλύτερες εντυπώσεις. Πολύ 
δε περισσότερο από τη στιγμή κατά την οποία σε 
επικοινωνία του με το νέο πρόεδρο, Βαγγέλη Λιό-
λιο ξεκαθάρισε ότι δε θέλει να ασχοληθεί! Κι επικα-
λέστηκε ότι θα βρίσκεται στο εξωτερικό…
Τελικά ο Φασούλας με δήλωσή του αργά το βράδυ 
τόνισε ότι θα σεβαστεί τη ψήφο των 180 σωματεί-
ων που τον τίμησαν. Πάλι καλά…Και θα μετέχει ως 
απλό μέλος.
Ο Φανης Χριστοδούλου συμμετείχε διαδικτυακά 
αλλά έθεσε θέμα δικού του ρόλου, ζητώντας συνά-
ντηση με τον πρόεδρο. Κατά τα άλλα από τη συ-
γκρότηση σε σώμα και το μοίρασμα αρμοδιοτή-
των ξεχώρισε η τοποθέτηση του Δήμου Ντικούδη 
ως υπεύθυνου Εθνικών Ομάδων αλλά και της Άν-
νυς Κωνσταντινίδου στο πόστο για την ανάπτυξη 
του μπάσκετ γυναικών. Ο Ευθύμης Ρεντζιάς (αν και 
από την παράταξη Φασούλα) ανέλαβε τις διεθνείς 
σχέσεις.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: «ΘΕΛΟΥΜΕ ΙΣΟΝΟΜΙΑ» 
Ο Ολυμπιακός παρουσίασε τις φανέλες του για τη 
νέα σεζόν και στο περιθώριο ο Γιώργος Μπαρτζώ-
κας είπε μερικές ενδιαφέρουσες κουβέντες. Αρχι-
κά, Ο Ολυμπιακός σε συνεργασία με την GSA, θα 
έχει τρεις εμφανίσεις: Μία ερυθρόλευκη, με 7 κόκ-
κινες ρίγες, μία κόκκινη και μία που θα συνδυάζει 
τρία χρώματα: Το άσπρο, το κόκκινο και το μαύρο. 
«Είναι μεγάλη η χαρά μας που επιστρέφουμε στην 
Basket League. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ισονομία 
και ο καλύτερος θα κερδίσει» είπε ο Μπαρτζώκας «Ο 
Ολυμπιακός θέλει τίτλους. Είμαστε όλοι αρκετά χα-
ρούμενοι που γυρίσαμε πίσω. Το είχε ανάγκη και ο 
Ολυμπιακός, αλλά και ο ελληνικός αθλητισμός, για 
να ξαναδούμε μεγάλα παιχνίδια» τόνισε ο Γιώργος 
Πρίντεζης.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: «ΝΑ ΜΑΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ»
Στον Παναθηναϊκό έγιναν οι καθιερωμένες δηλώ-
σεις ενόψει της νέας σεζόν. «Υπάρχει θέληση απ’ 
όλα τα παιδιά και το προπονητικό τιμ. Όλοι θέλουμε 
να πάμε καλύτερα. Δεν ήταν αντιπροσωπευτικό να 
είμαστε 16οι στην EuroLeague. Δεν έχει συνηθίσει 
έτσι η ομάδα» είπε ο Γιώργος Παπαγιάννης ενώ ο 
Χάουαρντ Σαντ Ρος το προχώρησε ακόμα περισσό-
τερο: «Νιώθω ότι είμαστε έτοιμοι και πεινασμένοι, 
αν και σίγουρα θα υπάρχουν δυσκολίες. Η ενέργεια 
πρέπει να μεταφερθεί στο παρκέ και σε κάθε ματς. 
Είμαστε μία νέα ομάδα και πρέπει να τους δείξου-
με ότι πρέπει να μας σέβονται»

ς
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Η «χάλκινη» πα-
γκόσμια πρω-

ταθλήτρια Κ20 στα 
800μ. Έλλη- Ευτυχία Δε-

ληγιάννη μετά από μία μίνι 
προετοιμασία στην Ελλάδα με 

τον προπονητή της Μιχάλη Ανα-
γνώστου, αναχωρεί την Τετάρ-

τη για τις ΗΠΑ για να συ-
νεχίσει τις σπουδές της 

στο πανεπιστήμιο 
Στάνφορντ. 
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«Έσβησε» σε ηλι-
κία 66 ετών μία από τις με-

γαλύτερες μορφές του παγκόσμιου 
αθλητισμού, ο Γιούρι Σέντιχ. Ο θρυλικός 

Σοβιετικός πρωταθλητής της σφυροβολίας 
έγραψε τη δική του ιστορία στο αγώνισμα και 

μέχρι σήμερα είναι ο κάτοχος του παγκοσμίου 
ρεκόρ με 86,74μ.
Έχει κατακτήσει τρία μετάλλια σε Ολυμπιακούς 
Αγώνες, δύο χρυσά στο Μόντρεαλ το 1976 και στη 
Μόσχα το 1980 και ένα ασημένιο το 1988 στη Σε-
ούλ. Έχει κατακτήσει δύο μετάλλια σε Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα, ένα χρυσό στο Τόκιο το 1991 και 
ένα ασημένιο στο Ελσίνκι το 1983. Επίσης, έχει 

τρία χρυσά μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωτα-
θλήματα, το 1978 στην Πράγα, το 1982 

στην Αθήνα και το 1986 στην Στουτ-
γκάρδη, όπου είχε σπάσει την 

παγκόσμια επίδοση. 

«ΈΦΥΓΈ» ΈΝΑΣ ΘΡΥΛΟΣ

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τον 2ο Ημιμαραθώνιο 
Καλλιθέας, που διοργανώνει ο Φιλαθλητικός Σύλλο-
γος Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου την Κυριακή 3 Οκτω-
βρίου 2021 με τη συνεργασία του Κέντρου Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα γίνουν 21,1χλμ., 10χλμ. και 
5χλμ. με εκκίνηση και τερματισμό την πλατεία Νερού.

S
P
O
R
T
S

Ο Σουηδός Μόντο 
Ντουπλάντις πέ-
ρασε φέτος πάνω 
από τα 6 μέτρα 
στο επί κοντώ 12 
φορές και έσπα-
σε το ρεκόρ που 
είχε ο ίδιος από 
πέρσι, μαζί με τον 
Ουκρανό «τσά-
ρο των αιθέρων» 
Σεργκέι Μπούμπ-
κα από το 1991 με 
10 φορές. 
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H KAΘΟΔΟΣ 
ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ
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Η ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΛΩΣΕ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ ΠΛΩΡΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΜΕ ΤΟ 
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ» (0-2)

Ηρθε, είδε και (ξανά) νίκησε. Η Μπάγερν Μο-
νάχου ήταν καταιγιστική στο «Καμπ Νόου» 
και με το 3-0 επί της Μπαρτσελόνα ξύπνησε 
τις εφιαλτικές μνήμες των φίλων των «μπλα-
ουγκράνα» από το 8-2 της Λισαβόνας το 2020. 
Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν έκανε ό,τι 
ήθελε στον αγωνιστικό χώρο, ενώ είχε με το 
μέρος της και την τύχη. Από την άλλη, η τε-
λευταία ευνοεί πάντα τους τολμηρούς, όπως 
τους Τόμας Μίλερ και Τζαμάλ Μουσιάλα. Αμ-
φότεροι δοκίμασαν μακρινά σουτ και δικαιώ-
θηκαν. Πρώτος ο γενεθλιάζων Μίλερ (έκλεισε 
τα 32) στο 34ο λεπτό με σουτ-μπιλιάρδο στην 
πλάτη του Γκαρσία και δεύτερος ο Ρόμπερτ Λε-
βαντόφσκι, ο οποίος μάζεψε τα... ριμπάουντ 
από τα δύο δοκάρια του Μουσιάλα (56΄, 90΄). 
Η κάθοδος των Βαυαρών ολοκληρώθηκε με 
ένα εμφατικό «διπλό», το οποίο τους έβαλε 
σε τροχιά πρωτιάς του ομίλου τους και το σύ-
νολο του Κούμαν σε μπελάδες. Εξαιρετικό ξε-
κίνημα για τη Γιουβέντους (0-3 τη Μάλμε) με 
κομβικό Μοράτα, ενώ το θωρυκτό Λουκάκου 
«καθάρισε» για την Τσέλσι κόντρα στη Ζενίτ 
(1-0) στο Λονδίνο.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Στο Champions League έχει... 
βαρεθεί να σκοράρει. Ωστόσο, 
το 135ο τέρμα του Κριστιάνο Ρο-
νάλντο στη διοργάνωση είχε ιδι-
αίτερη συναισθηματική αξία, κα-
θώς συνδυάστηκε με το δεύτερο 
ντεμπούτο του για λογαριασμό 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον 
θεσμό, αλλά και την 177η συμμε-
τοχή του πιάνοντας στην κορυ-
φή τον Ικερ Κασίγιας. Κρίμα για 
τον «CR7», καθώς οι προσωπι-
κές του επιδόσεις συνοδεύτηκαν 
από μια σοκαριστική ήττα κόντρα 
στη Γιουνγκ Μπόις (2-1).

Αρωμα τελικού, 
«ριγιούνιον» και Μέσι!
Αθήνα, 23 Μαΐου, 2007. Η Μίλαν επικρατεί με 
2-1 της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions 
League και σηκώνει στο ΟΑΚΑ το έβδομό της 
τρόπαιο. Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά που 
αγωνίστηκαν μεταξύ τους στον θεσμό, με την 
πρώτη να είναι ο αξέχαστους τελικός της Κων-
σταντινούπολης, το 2005. Δεκατέσσερα χρό-
νια αργότερα, «ροσονέρι» και «ρεντς» μπορεί 
να συγκρούονται σε φάση ομίλων, αλλά οι μο-
νομαχίες τους θα έχουν άρωμα τελικού, όπως 
ακριβώς αρμόζει στην ιστορία τους. Την ίδια 
ώρα, ένα «παρεάκι» (Ρέάλ Μ., Ιντερ, Σαχτάρ) ξα-
νασμίγει συνθέτοντας έναν όμιλο που κατά τα 
¾ είναι ίδιος με τον περσινό. Οι «νερατζούρι» 
υποδέχονται τους «μερένγκες» και σίγουρα ευ-
ελπιστούν σε κάτι πολύ καλύτερο από την τέ-
ταρτη θέση. Πόλος έλξης φυσικά θα είναι και η 
πόλη του Μπριζ, εκεί που ο Λιονέλ Μέσι θα αγω-
νιστεί για πρώτη φορά με τη φανέλα της Παρί 
Σεν Ζερμέν στην κορυφαία διασυλλογική διορ-
γάνωση, εκκινώντας ως το απόλυτο φαβορί κα-
τάκτησής της.

Η ΣΤΙΓΜΗ
Τα Τέσσερα πέναλτι στο ματς Σε-
βίλλη - Σάλτσμπουργκ, τρία για 
τους Αυστριακούς (αστόχησαν 
στα δύο) και ένα για τους Ανδα-
λουσιάνους που γλύτωσαν τα 
χειρότερα στο τέλος (1-1). Οσες 
και οι αποβολές με τους Μπισάκα 
(Γιουνάιτεντ), Κοκλέν (Βιγιαρε-
άλ), Μπρουκς (Βόλφσμπουργκ) 
και Εν Νεσιρί (Σεβίλλη).

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CHAMPIONS LEAGUE

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. 0-3

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ – ΜΠΕΝΦΙΚΑ 0-0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ – ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 2-1

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2-2

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕΒΙΛΛΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1-1

ΛΙΛ – ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 0-0

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΣΕΛΣΙ – ΖΕΝΙΤ 1-0

ΜΑΛΜΕ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 0-3

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CHAMPIONS LEAGUE
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΡΙΖ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 22:00

ΜΑΝ. ΣΙΤΙ – ΛΕΙΨΙΑ 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. – ΠΟΡΤΟ 22:00

ΜΙΛΑΝ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 19:45

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ – ΑΓΙΑΞ 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕΡΙΦ – ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 19:45

ΙΝΤΕΡ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 22:00



www.sportime.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 202113

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΛΕΙΨΙΑ ΚΟΡΝΕΡ ΠΡΙΝ ΤΟ 10’ 1,72

Με στόχο να πάρει αυτό που της στέρησε η Τσέλσι στο 
τελικό του Ντραγκάο ρίχνεται στη μάχη η ομάδα του 
Γκουαρντιόλα. Σε έναν όμιλο όπου θα κοντραριστεί 

ξεκάθαρα με την πανίσχυρη Παρί Σεν Ζερμέν η Σίτι θέλει 
να μπει με το δεξί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

ένα γρήγορο 
κόρνερ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΙΝΤΕΡ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ GOAL+OVER 2,5 1,95

Το ματς της βραδιάς διεξάγεται στο Μεάτσα με την Ίντερ να 
κοντράρεται με τη βασίλισσα.

Οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά καθώς και πέρσι ήταν 
στον ίδιο όμιλο. Οι Μαδριλένοι είχαν πάρει 2 νίκες με τους 

νερατζούρι τώρα να ψάχνουν την ρεβάνς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Δύο ομάδες 
με μεγάλη 
επιθετική 
ποιότητα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ OVER 3,0 1,70

Από το Βέλγιο ξεκινάει το ταξίδι στο Τσάμπιονς Λιγκ το μεγάλο 
φαβορί της διοργάνωσης.

Οι Παριζιάνοι έχουν δημιουργήσει το πιο ποιοτικό ρόστερ της 
ιστορίας τους και με τον Μέσι να ηγείται θα τα δώσουν όλα 

για την κορυφή της Ευρώπης. Με το κοινό στο πλευρό 
τους αλλά και με ενθουσιασμό οι Βέλγοι θα παίξουν 

ανοιχτά όπως συνηθίζουν άλλωστε.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

θα πάρουν 
ποντάρισμα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ OVER 2,75 1,65

Με την αύρα του ασταμάτητου Χάαλαντ η Μπορούσια πέρασε από 
το Λεβερκούζεν.

Τώρα επικεντρώνεται στο Τσάμπιονς Λιγκ και στη πρεμιέρα 
θα ταξιδέψει στη καυτή έδρα της Μπεσίκτας. Οι Τούρκοι 

έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και μπορούν 
εύκολα να κάνουν τη ζημιά στο Βόνταφον Πάρκ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ντόρντμουντ 

και γκολ πάνε 
πάντα μαζί.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΜΙΛΑΝ 1 -1,0 1,67

Ζευγάρι που μας φέρνει όμορφες αναμνήσεις ειδικά από τον 
τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Η Μίλαν επιστρέφει στη κορυφαία διασυλλογική 
διοργάνωση ψάχνοντας τη χαμένη αίγλη του 

παρελθόντος. Στο καυτό και κατηφορικό ´Ανφιλντ η 
Λίβερπουλ θα επιδιώξει να επιβάλλει το ρυθμό της από 

νωρίς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 

την ομάδα του 
Γιούργκεν 

Κλοπ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΠΟΡΤΟ 1 -0,75 1,77

Με γκολ του Λεμάρ στο 100’ η Ατλέτικο πέρασε από την 
Βαρκελώνη.

Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό ενώ η επιστροφή του 
Γκριεζμάν έχει λύσει τα χέρια του Σιμεόνε. Με αμυντικό 
πλάνο θα παραταχθεί η Πόρτο για να κάνει την έκπληξη. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Άσο με 
χάντικαπ 
παίζουμε.

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΚΛΕΒΟΥΝ  
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

www.xosetips.com



www.sportime.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 202114

 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Σε μία πολύ σπουδαία προσθήκη, η οποία 
έρχεται να ταράξει τα νερά του ερασιτεχνι-
κού ποδοσφαίρου της ΕΠΣΑ προχώρησε η 
ΑΕ. Μεταμόρφωση, κάνοντας δικό της τον 
πολύπειρο επιθετικό με αξιόλογη θητεία σε 
πολλούς επαγγελματικού συλλόγους Γιώρ-
γο Τσατσαλίδη! Αναλυτικά ΄η ανακοίνωση 
«Το Δ.Σ της Α.Ε. Μεταμόρφωσης βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαι-
ριστή Γιώργο Τσατσαλίδη. Σε μια από τις με-
γαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας της αλλά 
γενικά της Κατηγορίας προχώρησε η ομά-
δα μας καθώς την φανέλα της Α.Ε.Μ θα φο-
ράει πλέον ο πολύπειρος επιθετικός Γιώρ-

γος Τσατσαλίδης. Μετά από επιθυμία του 
προπονητή μας Γιώργου Λιάπη με τον οποί-
ον έχουν ξανά συνεργαστεί στο παρελθόν 
με μεγάλη επιτυχία σε επαγγελματικό επί-
πεδο και έπειτα από συντονισμένες και με-
θοδικές ενέργειες του Δ.Σ, ο ικανότατος και 
δεινός σκόρερ θα αγωνιστεί για 1η φόρα σε 
ομάδα της Αθήνας μετά από μεγάλη καριέ-
ρα σε ομάδες Α’, Β’, Γ’, Δ’ Εθνικής καθώς και 
Α’ Κατηγορίας Λάρισας. Ημερομηνία σταθ-
μός του νέου μας ποδοσφαιριστή της ομά-
δας μας το γκολ-πρόκριση απέναντι στον 
Άρη στο Κλεάνθη Βικελίδης στις 14/1/2015 
για την ημιτελική φάση Κυπέλλου Γ’ Εθνι-
κής. Ενδεικτικά οι ομάδες που έχει αγωνι-
στεί και τα στατιστικά του που προκαλούν… 
ζάλη : -2007 ΠΑΕ ΑΕΛ (Α’ ΕΘΝΙΚΗ) 2007-2009 
ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ) 2009-
2011 ΠΑΕ Καλλονή (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ) 2011-2012 
Πυργετός (Δ’ ΕΘΝΙΚΗ) 2012-2013 Δωτιέας 
Αγιάς (Δ’ ΕΘΝΙΚΗ 8 γκολ) 2013-2014 Δωτιέας 
Αγιάς (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 15 γκολ) 2014-2015 Δωτιέ-
ας Αγιάς (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 10 γκολ) 2015-2016 Δω-
τιέας Αγιάς (Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 16 γκολ) 2016-2017 
Δωτιέας Αγιάς (Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ 26 γκολ) 2017-
2018 Δωτιέας Αγιάς (Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ 24 γκολ) 
2018-2019 Δωτιέας Αγιάς (Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ 16 
γκολ) 2019-2020 Δωτιέας Αγιάς (Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ 
11 γκολ)» Γιώργο σε καλωσορίζουμε στην 
μεγάλη οικογένεια της Α.Ε.Μ! Σου ευχόμαστε 
καλή σεζόν με υγεία και πολλές επιτυχίες!

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
Την μεταγραφική της αντεπίθεση συνεχί-
ζει απτόητη η Νέα Ιωνία προσπαθώντας να 
δημιουργήσει όλες τις απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις που θα της επιτρέψουν να διεκδι-
κήσει μία αξιόλογη πορεία στο επερχόμε-
νο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Κάτβ από αυτό το πρίσμα οι «γαλαζοκίτρι-
νοι» προχώρησαν σε ακόμη μία σπουδαία 
προσθήκη ενός ιδιαίτερα εξελίξιμου ποδο-
σφαιριστή. Ο λόγος για τον 22χρονο επιθε-
τικό Παύλο Ντουρμίσι, που αποτελεί και επί-
σημα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα 
της Νέας Ιωνίας. Ο ικανότατος ποδοσφαιρι-
στής αγωνίζεται κυρίως στα άκρα της επί-
θεσης. Εχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του 
Παναθηναϊκού, και έχει αγωνιστεί επίσης σε 
Θρίαμβο Αθηνών, Αιγάλεω, Προοδευτική. 
Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι πληροί τις προδιαγραφές να αποτελέ-
σει σημαντική λύση για τον κόουτς Γιώργο 
Παρασκευαΐδη.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ Ο ΤΣΑΤΣΑΛΙΔΗΣ 
ΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣ  
ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΘΑ ΖΑΛΙΣΤΕΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 
ΤΟ ΝΕΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΕΜ

Το 
Σαββατοκύριακο 
πρεμιέρα  
στην ΕΠΣΑΝΑ
Λίγες μέρες έμει-
ναν από τη σέντρα 
του πρωταθλήμα-
τος της μεγάλης κα-
τηγορίας της ΕΠΣΑ-
ΝΑ και είναι αλήθεια 
πως όλες οι ομάδες 
έκαναν τη δική τους 
προσπάθεια, ώστε 
να φανούν έτοιμες 
στις νέες προκλήσεις 
που αναπτύσσο-
νται. Και είναι γεγο-
νός, πως στις μέρες 
μας και με δεδομέ-
νο πως υφίστανται 
ακόμη η οικονομική 
και υγειονομική κρί-
ση, όλοι υπερέβαλαν 
εαυτούς και κατάφε-
ραν να δημιουργή-
σουν όλα εκείνες τις 
προϋποθέσεις, ώστε 
η πρεμιέρα να τους 
βρει έτοιμους από 
κάθε άποψη. Κι αυτό 
είναι το ζητούμενο, 
στο ποδόσφαιρο. Δι-
ότι μπορεί να προ-
ετοιμάζεσαι όλη τη 
βδομάδα, αλλά στον 
αγώνα της Κυρια-
κής να μην πιάνεις τα 
στάνταρτ που απαι-
τούνται! 
* Μέχρι στιγμής ο 
Αστέρας Βάρης Β’ 
και ο Γιώργος Καβά-
σης, πάνε καλά. Ο 
ικανός προπονητής, 
φαίνεται να έχει βά-
λει το νερό στο αυλά-
κι και ήδη τα πρώτα 
συμπεράσματα είναι 
προς τη σωστή κα-
τεύθυνση! Και δεν μι-
λάω για τα δυο θετικά 
αποτελέσματα που 
έφερε η ομάδα, αλλά 
για την εικόνα που 
παρουσίασε μέχρι 
σήμερα, γενικά και 
στα δυο στάδια προ-
ετοιμασίας. Και φυ-
σικά έχει κάθε δίκιο ο 
Πάπιος να κάνει σχέ-
δια για το μέλλον.
* Πολύ στη δουλειά 
το έχει ρίξει ο Μάνθος 
Δεσίπρης. Ο αντι-
πρόεδρος του Ολυ-
μπιακού Βάρης, αυτό 
το διάστημα αλλά και 
όλο το Καλοκαίρι, εί-
ναι αλήθεια πως δεν 
κατάφερε να ξεκλέψει 
έστω και λίγο χρόνο 
για να ξεκουραστεί. 
Αλλά όπως μου λέει, 
δεν γίνεται κάποια 
στιγμή θα τον βρει 
και τότε μην τον είδα-
τε τον… Μάνθο!

Το διαζύγιο του Θοδωρή Τρανού 
και του Άρη Πετρούπολης, επι-
κυρώθηκε και με τη συγκατάθε-
ση και των δυο πλευρών! Οι δυο 
πλευρές συναντήθηκαν και απο-
φάσισαν πως δεν θα συνεχιστεί 
η συνεργασία τους,με συνέπεια 
και ο μεν πρώτος να αναζητήσει 
αλλού την τύχη του, ο δε Άρης 
Πετρούπολης τον αντικαταστά-
τη του.

ΣΟΥΡΜΕΝΑ
Ελεύθερος έμεινε από τα Σούρ-
μενα ο Παύλος Μπίτιλης. Αυτό 
σημαίνει πως έχει ήδη αρχίσει 
η αντίστροφή μέτρηση για την 
εξεύρεση του επόμενου ποδο-
σφαιρικού σταθμού, που όπως 
δείχνουν τα πράγματα μάλλον 
δεν θα αργήσει. 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
Ο Αστέρας Εξαρχείων απέκτησε 
τον Βασίλη Πότση 24 ετών σέ-
ντερ φορ ο οποίος έχει αγωνι-
στεί στο. Πανιώνιο U17 , Λεβα-
δειακό U20 , Φωστήρα Αθηνών 
και Θρίαμβο , η απόκτηση του 
θα βοηθήσει σημαντικά την επι-
θετική γραμμή του Αστέρα Εξαρ-
χείων . Εντός τις εβδομάδας θα 
ανακοινωθεί άλλος ένας επιθετι-
κός παίκτης γνωστό όνομα στα 
αθηναϊκά γήπεδο που θα ενίσχυ-
ση Και ισχυροποιήσει σημαντικά 
την επιθετική γραμμή του Αστέ-
ρα για την νέα χρονιά . Όλη η 
προπόνηση αυτής της εβδομά-
δας θα αφιερωθεί στον δύσκολο 
εκτός έδρας αγώνα με αντίπα-
λο τον Ατρόμητο μεταμόρφωσης 
για τον πρώτο γύρο κυπέλλου .

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
Με ανακοίνωσή της η διοίκηση 
της Κηπούπολης γνωστοποιεί 
τα εξής: «Είμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσουμε την 
επιστροφή του Χρήστου Ταμπά-
κη στην ομάδα μας, είναι γεννη-
θείς 2001 και αγωνίζεται στη με-
σαία γραμμή. Προηγούμενος 
σταθμός της καριέρας του ήταν 
ο ΑΟ Χαϊδαρίου. Καλώς επέστρε-
ψες Χρήστο !».

ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το διαζύγιο 
Τρανού ήταν κοινή 
συναινέσει!  

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ

Μπαγινέτας: Μεγάλη  
έμφαση στους μικρούς
Μεγάλη είναι η προσπάθεια που καταβάλει κα-
θημερινά ο Νίκος Μπαγινέτας και οι συνεργά-
τες του στο ΔΣ, προκειμένου η ομάδα ο Εθνικός 
Λυκίας, να μπει στα μονοπάτια της ανάπτυξης 
και της προόδου, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί η 
νέα χρονιά. Ενώ ο ίδιος ερωτηθείς σχετικά είπε: 
«Αναλογικά και σύμφωνα με το χρόνο προετοι-
μασίας μας, θεωρώ πως η ομάδα πηγαίνει από 
το καλό στο καλύτερο. Οι προπονήσεις μπορεί 
να είναι σκληρές και δυνατές, όμως όλοι γνω-
ρίζουν πως θα τους ωφελήσουν στη συνέχεια. 
Η φιλοσοφία μας παραμένει η ίδια. Θέλουμε να 
προωθήσουμε του νεαρούς ταλαντούχους μι-
κρούς της ακαδημίας μας. Γι αυτό το λόγο έχου-
με δώσει πολύ μεγάλη βαρύτητα στον τομέα 
αυτό. Πάντως πιστεύω και σύμφωνα με την ει-
κόνα που έχω αυτή τη στιγμή από τα φιλικά, 
πάμε καλά, υπάρχουν κενά που πρέπει να βελ-
τιωθούν και γι αυτό ακριβώς όλοι από κοινού 
προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν θέλουμε να 
κάνουμε τεράστια άλματα, αλλάτα βήματα μας 
να είναι μικρά αλλά σταθερά».

This is Athens

҂ Ο Γιώργος Τσατσαλίδης





Ο Τζον Φαν’τ Σχιπ γνωρίζει πολύ καλά πως 
οι μέρες του είναι μετρημένες. Ας είναι αήττη-
τος μετά από τέσσερα παιχνίδια στα προκρι-
ματικά του Μουντιάλ, ας πέτυχε με την Ελλά-
δα μια σπουδαία νίκη επί της Σουηδίας. Δεν 
προλαβαίνει να τερματίσει στην 2η θέση του 
ομίλου. Πιθανότατα δεν θα μπορέσει να είναι 
καν κοντά στη θέση των μπαράζ. Κι αν θα μεί-
νει να βγάλει όλα τα ματς των προκριματικών.
Μετά το κακό τελείωμα στα προκριματικά του 
Euro, την αδυναμία να τερματίσει πρώτος σε 
όμιλο που έπρεπε να προσπεράσει απλώς τη 
Σλοβενία, αλλά και τότε –όπως και τώρα- δεν 
μπόρεσε η Ελλάδα να κερδίσει τα παιχνίδια 
που θεωρητικά ήταν στα «must win».
Ο Ολλανδός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας 
έκανε ένα τιτίβισμα. Σε αυτό είπε, μέσες άκρες, 
πως οι πέντε μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν 
είχαν Έλληνες στην ενδεκάδα τους. Αληθές. 
Fact. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό για ποιο 
λόγο αποτελεί πρόβλημα για το Φαν’τ Σχιπ; 
Ανησυχεί για το μέλλον που δεν θα είναι εδώ; 
Είναι μια προπονητική φιγούρα όπως ο Φερ-
νάντο Σάντος ή ο Όττο Ρεχάγκελ για να έχει 
τέτοιο ειδικό βάρος η δήλωσή του; Τον δυ-
σκολεύει αυτό στην επιλογή της αρχικής εν-
δεκάδας ή στο να έχει μια ισχυρή ομάδα συ-
νολικά;
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος που είναι ο βασικός 
τερματοφύλακας της Εθνικής μεταγράφηκε 
από τον Παναθηναϊκό στην Μπενφίκα. Οπως 
από το «τριφύλλι» έφυγε ο Ζέκα για την Κο-
πεγχάγη. Οι Τζόλης και Γιαννούλης από τον 
ΠΑΟΚ στη Νόριτς. Ο Κώστας Τσιμίκας από τον 
Ολυμπιακό στη Λίβερπουλ. Οι δε πρωταθλη-
τές Ελλάδας έχουν με ενεργό ρόλο Μασούρα, 
Φορτούνη, Μπουχαλάκη, Παπασταθόπουλο 
και Ανδρούτσο. Οι δύο πρώτοι είναι τραυμα-
τίες, ο «Πάπα» δεν επιθυμεί να είναι παίκτης 
του. Λάθος, σωστό, άλλη ιστορία. Ο Μπακα-
σέτας από την ΑΕΚ έφυγε και πήγε Τουρκία. 
Ο Σιώπης από την Άρη στην ίδια χώρα. 
Ποιον ακριβώς σκοπό υπηρέτησε το tweet 
του Ολλανδού τεχνικού; Καλύτερα είναι να 
έχεις παίκτες που παίζουν σε ομάδες της Πρέ-
μιερ Λιγκ ή την Μπενφίκα από το να παίζουν 
στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα μπορούσε να 
πει ο αντίλογος. Ολυμπιακός και ΑΕΚ επίσης 
έχουν ελληνικό κορμό. Ο Παναθηναϊκός επί-
σης. Ο ΠΑΟΚ πούλησε μέσα σε ένα χρόνο Τζό-
λη, Γιαννούλη, Πέλκα. Προϊόντα του Δικεφά-
λου του Βορρά. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για 
να βγάλει νέους. Αστοχο το σχόλιο του Φαν’τ 
Σχιπ. Λες και περίμενε στη γωνία, ή ακόμα χει-
ρότερα περίμενα μία επιτυχία για να αισθαν-
θεί καμπόσος προκειμένου να μιλήσει. Και τα 
δύο άσχημα είναι…

Ο ΦΑΝ’Τ ΣΧΙΠ 
ΑΡΧΙΣΕ
ΤΑ… ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

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...

Ο ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΚΑΠΩΣ ΑΡΓΑ ΝΑ.. ΑΝΗΣΥΧΗΣΕΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ


