ΑΘΗΝΑ: 180 - 270C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 170 - 260C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr

ΑΓΊΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΛΕΆΝΔΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΡΤΎΡΩΝ
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για το
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ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Η ΔΟΥΛΕΙΑ!

Ο ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡ ΚΑΜΑΡΑ
ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΗ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ

Είναι πολύ σημαντικός για τον φετινό Άρη ο Αμπουμπακάρ
Καμαρά. Φαίνεται ακόμα περισσότερο όταν λείπει. Δίχως αυτόν,
δεν υπάρχει άλλη αξιόπιστη επιθετικά λύση. Το γκολ του στην
Τούμπα χάρισε μια μεγάλη νίκη, που η ομάδα χρειαζόταν με τη
διαδικασία του κατεπείγοντος. Ήταν επίσης και η προσωπική
του εξιλέωση για την αποβολή του απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Για απόψε (20:00, Novasports 2), για το μεγάλο ματς με την
ΑΕΚ, έδωσε το σύνθημα: «Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι.
Πρέπει να εστιάσουμε στο παιχνίδι μας και να κάνουμε τη
δουλειά μας». Ο Χερμάν Μπούργος ποντάρει πολλά στην καλή
ψυχολογία του Μαυριτανού φορ και των υπόλοιπων παικτών
του. Δεν υπολογίζει πάντως ούτε τώρα τον Λούκας Σάσα, ο
Βραζιλιάνος χαφ κρίθηκε ανέτοιμος.

ΟΛΑ ‘Η ΤΙΠΟΤΑ
ΜΕ ΑΡΑΟΥΧΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,
ΕΣΤΩ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΛΟΓΟΥΣ, Η ΑΕΚ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ
ΣΤΟ «ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ»
Θέλει σαν τρελός να αγωνιστεί. «Δέστε
με για να μπω να παίξω», έλεγε στους
ανθρώπους της ΑΕΚ. Ωστόσο δεν αρκεί η
θέληση. Ο Σέρχιο Αραούχο δεν είναι έτοιμος,
δεν έχει ακόμα ξεπεράσει τη θλάση που υπέστη.
Θα πρόκειται για τεράστιο ρίσκο αν αγωνιστεί
στον σημερινό «τελικό Ευρώπης» κόντρα
στον Άρη. Πάντως, συμπεριλήφθηκε στην
αποστολή. Για να είναι δίπλα στους συμπαίκτες
του, αλλά και επειδή είναι προγραμματισμένη
η βράβευσή του για τη γνωστή αντίδραση του
στην ιστορία με τον Άλκη. Η νίκη επί του ΠΑΣ
Γιάννινα και η καλή εμφάνιση έφτιαξαν το
κλίμα στην ΑΕΚ, μένει τώρα το πιο δύσκολο,
το «όλα ή τίποτα». Εκτός αποστολής έμειναν
οι Βράνιες, Γέβτιτς, Σιμόες, Γαλανόπουλος.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ομάδα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΡΗΣ
ΑΕΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Βαθ.
79
60
58
56
56
46

Αγ.
34
34
34
34
34
34

Γκολ
58-23
55-32
48-24
33-26
52-36
34-35
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O ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟΝ 47ο ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ
ΠΑΟΚ, ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Είναι περίεργο, αλλά και ενδεικτικό των απαιτήσεων που υπάρχουν στον Ολυμπιακό, πως ετοιμάζεται για
φιέστα τίτλου χωρίς να είναι 100% ευτυχισμένος. Η ευλογία και η κατάρα των μεγάλων ομάδων. Δεν είναι
μόνο τα τρόπαια. Είναι και ο τρόπος. Πάντως, οι Πειραιώτες θέλουν απόψε (20:00, Novasports Prime)
κόντρα στον ΠΑΟΚ να προσφέρουν στο κοινό τους την καλύτερη δυνατή τελευταία εντός έδρας γεύση.
Για να γιορτάσουν το 47ο, να βάλουν τις βάσεις για το επόμενο. Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε αποστολή
με 33 παίκτες. Να είναι όλοι εκεί, όλοι μαζί. Ό,τι άλλο, όπως η έντονη φημολογία για τον Ράφα Σοάρες
(αριστερό μπακ της Γκιμαράες) ας περιμένει για μια μέρα…

ΑΚΤΙΝΑ
ΦΩΤΟΣ
ΚΙ ΟΜΩΣ Ο ΠΑΟΚ ΕΧΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΙΑΣΤΕΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ
ΕΠΟΧΗ ΕΝΩ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ (ΞΑΝΑ)
ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Δέκα συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη. Το ηθικό στο ναδίρ. Υπάρχει κάτι για να πιαστεί ο ΠΑΟΚ ενώ
μεταβαίνει στο Καραϊσκάκη για το 4ο αντάμωμά του με τους Πειραιώτες σε διάστημα μόλις 23
ημερών; Ίσως, λέμε ίσως, πως το μοναδικό παιχνίδι που δεν δέχτηκε γκολ όλο αυτό το «μαύρο»
διάστημα ήταν ένα από τα τρία προηγούμενα με τον Ολυμπιακό. Αυτό που εγκαινίασε το «καρέ» με
τους πρωταθλητές (0-0, 21/4). Εν αρχή είναι η άμυνα και αν ο Δικέφαλος επαναλάβει το λευκό
παθητικό, τότε αυξάνει τις όποιες πιθανότητες του να σταματήσει την «ελεύθερη πτώση», που
έχει θέσει εν αμφιβόλω τη 2η θέση.

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ
Ο ΠΑΛΑΣΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ
ΠΑΣ ΩΣΤΕ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΑ
ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Είναι ξεκάθαρα ένας από τους ηγέτες του Παναθηναϊκού σε αυτήν την εξαιρετική πορεία. Με το που πέρασε το
απαραίτητο διάστημα προσαρμογής, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έδειξε την πλήρη γκάμα των δυνατοτήτων του.
Το γκολ του στο Καραϊσκάκη θα μείνει καιρό χαραγμένο στις μνήμες των φαν. Φιλοδοξεί να είναι μπροστάρης
και απόψε, στο εντός έδρας ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα (20:00, COSMOTE SPORT 1), στο οποίο οι «πράσινοι» αν
νικήσουν σφραγίζουν και μαθηματικά το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πανέτοιμος είναι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, που
επανήλθε στην αποστολή έπειτα από απουσία δύο αγώνων ενώ αντίθετα, εκτός έμειναν οι Φώτης Ιωαννίδης και
Φακούντο Σάντσες.
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Global Football

newsROOM

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο Σέρχιο Αγουέρο έχει
πια το δικό του άγαλμα έξω από
το «Ετιχαντ». Η Μάντσεστερ Σίτι τίμησε ως έπρεπε τον κορυφαίο σκόρερ της
ιστορίας της. Με τα αποκαλυπτήρια να γίνονται χθες, στην επέτειο των δέκα χρόνων από
το ιστορικό γκολ του «Κουν» με το οποίο οι
«πολίτες» πήραν το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 44 έτη. Η εκκίνηση
της νέας εποχής…

Χρωστάει αλήθεια 4,5 εκατ. ευρώ
στην εφορία ο Φερνάντο Σάντος; Οφειλές
από τη διετία 2016/17 και τις αμοιβές του ως
εκλέκτορας της εθνικής Πορτογαλίας; Η Ομοσπονδία πάντως διέψευσε κατηγορηματικά
τα περί φοροδιαφυγής από πλευράς του
67χρονου κόουτς.

Η ΑΤΑΚΑ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ
«Κρατάω το στόμα μου κλειστό και είμαι συγκεντρωμένος στην Τσέλσι». Έτσι
απάντησε ο Ρομέλου Λουκάκου στις φήμες
που τον θέλουν να φεύγει το καλοκαίρι από
το Λονδίνο. Έχει άλλες προτεραιότητες, προς
ώρας. Σήμερα είναι ο τελικός του FA Cup με τη
Λίβερπουλ και ο Βέλγος φορ είναι 100%
συγκεντρωμένος στην κούπα…

200

χιλιάδες (!) αιτήσεις για εισιτήριο έγιναν από φίλους της Μίλαν για το εντός έδρας
ματς με την Αταλάντα, που ενδεχομένως (αν
νικήσουν οι «ροσονέρι» και γκελάρει η Ίντερ
κόντρα στην Κάλιαρι) θα συνδυαστεί με την
επισημοποίηση του πρώτου πρωταθλήματος για τους «ροσονέρι» μετά
από 11 χρόνια. Παροξυσμός!

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΡΙΧΝΟΥΝ ΑΥΛΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΝΑ
ΠΑΙΡΝΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Έδρα και κίνητρο θα στηρίξουμε.

ΓΑΛΛΙΑ 22:00
ΝΙΣ-ΛΙΛ
1 1,75

Αναμέτρηση με μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον και την ομάδα
της Νίκαιας να καίγεται για το τρίποντο. Η Νις έχει όλα τα φόντα για
τη νίκη με το κλίμα στη Λιλ να είναι βαρύ και όλοι να έχουν το μυαλό
στις διακοπές.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Τα γκολ θα πάρουν ποντάρισμα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΜΑΪΝΤΣ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.
GOAL+OVER 2,5 1,66

Αδιάφορη αναμέτρηση ανάμεσα σε Μάιντς και Αϊντραχτ με τους
φιλοξενούμενους να σκέφτονται ήδη τον μεγάλο τελικό του Europa
League.
Αμφότερες σήμερα θα παίξουν επιθετικά με στόχο να προσφέρουν
γκολ αλλά και θέαμα στο κοινό τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Κυνηγάμε τα γκολ, πολλά γκολ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ
OVER 3,75 1,80

Να δώσει χαρά στο κοινό της αλλά και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις
από τη μέτρια χρονιά θέλει σήμερα η Γκλάντμπαχ. Αντίπαλος η
Χόφενχαϊμ που δεν μπόρεσε τελικά να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό
εισιτήριο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Τεράστιο το κίνητρο εκεί θα ποντάρουμε.

ΙΤΑΛΙΑ 16:00
ΕΜΠΟΛΙ-ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ
2 2,10

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Σαλερνιτάνα με την ομάδα του
Νικόλα να παίζει την παραμονή της. Στο ματς με την Κάλιαρι έχασε
το τρίποντο μέσα από τα χέρια καθώς δέχτηκε την ισοφάριση στο 98’.
Στις διακοπές έχουν το μυαλό όλοι στην Έμπολι.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Συνδυάζουμε το διπλό με τα γκολ

ΚΥΠΡΟΣ 18:00
ΠΑΕΕΚ-ΟΜΟΝΟΙΑ
2+OVER 2,5 1,75

Τυπική διαδικασία τα πλέι άουτ στη Κύπρο με τα πάντα να έχουν
κριθεί. Η Ομόνοια ετοιμάζεται για τον τελικό του κυπέλλου με την
κατάκτηση του τροπαίου να αποτελεί μονόδρομο. Η ιστορική ΠΑΕΕΚ
θέλει να φύγει από τα σαλόνια με ψηλά το κεφάλι.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Το σημείο μας σε έδρα και κίνητρο.

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΠΑΦΟΣ
1 1,75

Όνειρα ακόμα και για το Champions League κάνουν στη Λάρνακα με
την ΑΕΚ να καίγεται για το τρίποντο. Η Πάφος έμεινε εκτός στόχων
και το κλίμα στην ομάδα δεν είναι καλό.

www.xosetips.com
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ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ: «ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΆ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»

This is Athens

ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΌΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΊΚΤΕΣ
ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΊΣΤΗΚΕ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ ΤΗΣ
ΜΙΚΤΉΣ ΑΘΗΝΏΝ

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, το να μιλήσουμε για την πρόκριση της Μικτής Αθηνών
Κ17 στους 8 του Διενωσιακού Πρωταθλήματος είναι η μικρή εικόνα. Όχι με την έννοια
του αμελητέου – πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι αυτό δυνατόν; Σύμφωνοι, η Μικτή Αθηνών πραγματοποίησε άλλη μια καλή
εμφάνιση, αυτή τη φορά απέναντι στην ΕΠΣ
Μεσσηνίας και με το τελικό 3-2 βρίσκεται με
το σπαθί της στους «8» της διοργάνωσης και
αυτό είναι από μόνο του σπουδαίο επίτευγμα. Όμως, η μεγάλη εικόνα δεν έχει να κάνει
τόσο με αυτή τη νίκη, όσο κι αν είναι κι αν εί-

Ο Τάσος Δημητρίου

ναι, όσο με το μέλλον που διαγράφεται για τη
Μικτή Αθηνών και το πόσο ψηλά μπορεί να
φτάσει. Το ταλέντο αδιαμφισβήτητα περισσεύει σε αυτή την αθηναϊκή φουρνιά, όμως
ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης πιστώνεται σίγουρα ο Τάσος Δημητρίου. Η εικόνα της
ομάδας στο γήπεδο αποτυπώνει τη δουλειά
που γίνεται στις προπονήσεις, ενώ ο παράλληλα ο κόουτς έχει καταφέρει και κάτι εξίσου
σπουδαίο: να επικρατεί στα αποδυτήρια οικογενειακό κλίμα. Το πόσο μακριά μπορεί να
φτάσει η ομάδα στο Διενωσιακό Πρωτάθλημα υπό της οδηγίες του Τάσου Δημητρίου, θα
το δείξει η ιστορία, μιας και το ταξίδι της Μικτής Αθηνών στη διοργάνωση συνεχίζεται.
Όπως πάντως δήλωσε ο κόουτς έχει μεγάλη
πίστη στις δυνατότητες των παικτών τους,
των οποίων το ταλέντο εκθείασε. Αναλυτικά
ο Τάσος Δημητρίου είπε τα εξής: «Ήταν ένα
παιχνίδι πολύ σημαντικό για μας. Συνδυάσαμε με τον καλύτερο τρόπο το καλό ποδόσφαιρο με το αποτέλεσμα και νομίζω πως
δίκαια προκριθήκαμε στις οκτώ καλύτερες
ομάδες του πρωταθλήματος. Θέλω να στείλω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους παίκτες για την προσπάθειά τους και για το γεγονός πως σε ένα ακόμη παιχνίδι έδωσαν
τον καλύτερό τους εαυτό, ώστε στο τέλος να
πάρουμε τη νίκη. Και βεβαίως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε το καλό
οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στα ενδότερα της ομάδας κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Η
Αθήνα έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον αγωνιστικό πήχη τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται στην ευχάριστη θέση σήμερα, όχι μόνον
να το εισπράττει, αλλά και να το μοιράζεται.
Επαναλαμβάνω, αυτή η φουρνιά των παικτών έχει ταλέντο και μπορεί να φθάσει ακόμη πιο ψηλά»

ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Αποφασισμένοι να ακολουθήσουν πιστά και
την επόμενη σεζόν στο επιτυχημένο πλάνο
που τους οδήγησε στην φετινή αξιόλογη πορεία στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας δείχνουν στον Χολαργό σε κάθε περίπτωση. Οι
ιθύνοντες του συλλόγου των βορείων προαστίων μετά από συντονισμένες ενέργειες και
αφού υπήρξε απόλυτη ταύτιση απόψεων σε
ό,τι αφορά την γενικότερη νοοτροπία που θα
χαρακτηρίζει τον σύλλογο την ερχόμενη σεζόν, έδωσαν τα χέρια με τον Σπύρο Μόχλα, ο
οποίος θα εξακολουθήσει και την καινούρια
περίοδο να ηγείται των τυχών της ομάδας.

ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ο Μακαρονάς στα
κιτρινόμαυρα
Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΓΣ Καισαριανής, γνωστοποίησε την απόκτηση του
Θωμά Μακαρονά. Σχετική είναι η αναφορά: «Ο σχεδιασμός
της ομάδας μας συνεχίζεται με
αμείωτους ρυθμούς προκειμένου να συμπληρωθούν τα κομμάτια στο παζλ του έμψυχου
δυναμικού. Στο πλαίσιο αυτό,
η διοίκηση του συλλόγου μας
ήρθε σε συμφωνία με ακόμη
έναν ικανότατο ποδοσφαιριστή
που αναμένεται να βοηθήσει
σημαντικά τη φετινή προσπάθεια.. Συγκεκριμένα, τη φανέλα
του ΓΣ Καισαριανής θα φοράει από εδώ και στο εξής ο Θωμάς Μακαρονάς. Το νέο απόκτημα της ομάδας μας είναι 29
χρονών (26/9/1992) και μπορεί
να καλύψει θέση στο νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής. Κατά το παρελθόν έχει
προσφέρει τις υπηρεσίες του
σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό,
FC Oss, Πανιώνιο, Προοδευτική και ΑΟ Κεραυνό Γλυφάδας
με μεγάλη επιτυχία. Είμαστε βέβαιοι ότι με το ταλέντο και την
εμπειρία που τον διακρίνει θα
αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την ομάδα μας. Καλωσορίζουμε τον Θωμά Μακαρονά και του ευχόμαστε καλή
αγωνιστική σεζόν.».

ΑΟΝΑ

Μετά από τρία χρόνια στον πάγκο του ΑΟΝΑ ο Γιώργος Λιαγκάκης και ο Τόλης Μπακατσέλος, αποχωρούν από τον
πάγκο της ομάδας και όπως διαφαίνεται και από την επιστολή τους, μέσα σε ένα ζεστό και
απόλυτο φιλικό κλίμα, ενώ ευχαρίστησαν και τη διοίκηση για
τη συνεργασία που είχαν.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ

Γεύμα από τον Πάπιο
Αναμφίβολα ένα ποδοσφαιρικό γεύμα κυρίως στο τέλος της σεζόν , από τη διοίκηση ενός συλλόγου, να θεωρείται κάτι το
αυτονόητο. Όμως όταν αυτό προορίζεται
για την Κ14 των ακαδημιών, τότε το πράγμα σοβαρεύει και η κίνηση αυτή, εντάσσεται στη σφαίρα των σπάνιων γεγονότων!
Και ο Δημήτρης Πάπιος μέχρι σήμερα έχει
αποδείξει πως με πράξεις κυρίως πως όχι
μόνον σέβεται τους πάντες, αλλά εκτιμά
ακόμη περισσότερο τους μικρούς πρωταγωνιστές του συλλόγου του. Με μια κίνηση γενναία και γεμάτη ζεστασιά, φιλοξένησε στο ζεστό χώρο του Astera Cafe την
Κ14 των ακαδημιών. Και εννοείται πως
δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηγέτης των
Κυανών προβαίνει σε μια τέτοια κίνηση,
αλλά η πολλοστή! Και γίνεται πρωτίστως
από σεβασμό σε όλα εκείνα τα παιδιά που
σήμερα φορούν τη φανέλα με το αστέρι
στο στήθος. Και ο Πάπιος, όπως και ο Ανδρέας Αντάρτης που είναι ο υπεύθυνος
των ακαδημιών, είναι δυο πρόσωπα που
νοιάζονται όσο κανείς για την αναπτυξιακή αυτή ηλικία και το δείχνουν με κάθε
τρόπο!

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΣΑ: Αγώνες κατάταξης – Β’ Κατηγορία: Γηπ. Καλαμακίου: Καλαμάκι – Άμιλλα
Περιστερίου. Γ’ Κατηγορία – 2ος Ομιλος:
Πεύκης: Μαρούσι – Θύελλα Περιστερίου.
ΕΠΣΑΝΑ: Γ’ Κατηγορία: Λαυρίου: Ολυμπιακός Λαυρίου - Μενίδι, Ν Μάκρης: Εθνικός Λυκίας - Πικέρμι. Οι αγώνες αρχίζουν
στις 17.00

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Το μήλο κάτω
από τη μηλιά
έπεσε…
Ήρθε πλέον ο καιρός που μπορούμε να πούμε και για
τα κορίτσια , πως
το μήλο έπεσε κάτω
από μηλιά! Όσο κι
αν αυτό φαίνεται
παράξενο, εν τούτοις είναι μια πραγματικότητα … Και
αναφέρομαι στην
νεογέννητη κορούλα του Βασίλη Σκαλτσά! Τρισευτυχισμένος ο προπονητής
του Υμηττού, δεν
έχει σταματήσει να
δέχεται ευχές από
κάθε μεριά. Άλλωστε είναι αγαπητός
σε όλους κι αυτό
ήταν επόμενο. Και
από μας, καλορίζικο και καλή ανατροφή… Και όσο για
τις πάνες, θα πρέπει σιγά – σιγά να
τις συνηθίσει! Άλλωστε όλοι όσοι γίναμε γονείς, τις γευτήκαμε για τα καλά!
* Έσπασε τον ώμο
του ο καπετάν Γουσέταρος! Έπεσε και
αυτό ήταν… Χρόνια
πάνω στη μηχανή
και ούτε γρατζουνιά
και τώρα ξέρεις τι είναι να πέφτεις στο
ίσωμα και να σπας
τον ώμο σου! Απίστευτο! Όμως ευτυχώς που δεν ήταν
πόδι… Και το λέω
αυτό, διότι ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται και
ο Γουσέτης, παρά
τους πόνους δίνει
κανονικά το παρών
στο σκάφος του και
τους πελάτες του
που γυρίζουν κάθε
μέρα όλο το Σαρωνικό! * Έφτασε μήνας, προκειμένου να βγει μια
απόφαση! Κατά τα
άλλα όλα καλά στην
ΕΠΟ… Αντε να δούμε, έστω και τώρα,
να φουλάρουν τις
μηχανές τα εργαλεία και να μπουν
στα γήπεδα, μπας
και δούμε τώρα στα
τελειώματα κανένα καλό ματσάκι. *
Τα έσπασαν μεταξύ
τους οι δυο αρχηγοί
που βρέθηκαν στην
ίδια ομάδα και η
ίδια η ομάδα, μετατρέπεται σε… μπάχαλο!
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ΔΕΝ
ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ!



γραφει ο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΠΑΟΚ ΑΠΩΛΕΣΕΙ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ
Η ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ ΔΕΝ ΘΑ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

➠

Παρασκήνια

Δεν είναι… χθεσινός! Δεν είναι η
πρώτη, μήτε η τελευταία αγωνιστική
κρίση που ΄χει να διαχειριστεί. Υπήρχε κάποτε και ο αποκλεισμός από την
Οστερσουντ. Τώρα, τα 10 ματς χωρίς
νίκη είναι πολλά. Το παραδέχεται και ο
ίδιος εξάλλου στα dinners με τους συνεργάτες του. «Στήριξα, αλλά δεν πήρα
ανάλογη ανταπόδοση», η ατάκα του δίχως φυσικά να βγάζει τον εαυτό του
από το κάδρο των ευθυνών. Η τελευταία
φορά που συνέβη κάτι ανάλογο ήταν το
1983! Μόνο που τώρα είναι και 7 ήττες
μεταξύ άλλων. Η πρόκριση (με δύο Χ)
στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας διατηρεί το status του ΠΑΟΚ εντός στόχων
μια και κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει
την ευρωπαϊκή πορεία μέχρι την προημιτελική φάση του Conference League.
Πάμε στην ουσία. Μετά την ήττα από τον
Αρη (σ.σ.: 4 ματς φέτος, καμία νίκη) ο
κόσμος είναι πρώτη φορά αφότου ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέστρεψε στον θρόνο του που «σφυρίχτηκε». Και κανείς
είναι να απορεί τι θα γίνει σε περίπτωση απώλειας του Κυπέλλου (κυρίως)
και της 2ης θέσης από τον Παναθηναϊκό σε αμφότερες τις περιπτώσεις. ΤΙΠΟΤΑ. Θα υπάρξει μουρμούρα, γκρίνια,
μα ο Ρουμάνος ΔΕΝ πρόκειται να κουνηθεί από την άκρη του πάγκου. Η φαμίλια Σαββίδη του ΄χει απόλυτη εμπιστοσύνη, η Γκοντσάρεβα πίνει νερό στ’
όνομά του και ο Ζοζέ Μπότο μέχρι νεοτέρας έχει μία αγαστή συνεργασία μαζί
του. Οπότε, εκείνοι που θα πληρώσουν
τη «νύφη» θα ΄ναι δεδομένα οι παίκτες και συν αυτών. Ήδη, το scouting
department έχει «ξηλωθεί» και με την
εμφάνιση του Μπότο πλέον ο ΠΑΟΚ είναι
πιο open στα agencies. Ο ΠΑΟΚ, ασχέτως αποτελεσμάτων, ήδη δουλεύει για
την επόμενη χρονιά με τον Ραζβάν Λουτσέσκου καπετάνιο…

50% ΈΚΠΤΩΣΗ
Η σχέση του με τον Παναθηναϊκό στην διετία της επιστροφής του έχει περάσει από
χίλια κύματα. Από προσωπική επιλογή του
προέδρου που ήταν γαλαντόμος τόσο και
στο signing fee, όσο και στον εξωδικαστικό του συμβιβασμό φέτος με τον «τριφύλι»
που ΄χε ως νομικό εκπρόσωπο τον άλλοτε
δικηγόρο του Παναθηναϊκού, Αλκη Παπαντωνίου! Ασχέτως αυτού, η μπογιά του αντέχει
ακόμη στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς: 31
ματς (0 γκολ)! Το συμβόλαιό του Λούκας Βιγιαφάνιες λήγει, τον Οκτώβριο γίνεται 32,
ο Παναθηναϊκός του χρόνου θέλει να βγάλει ακόμη περισσότερο competition οπότε
υπάρχει «σφίξιμο» για την επόμενη μέρα.
Το club θα ήταν happy με +1 και 50% έκπτωση των φετινών του απολαβών (6 κατοστάρικα πάνω κάτω).

ΠΏΣ ΕΊΠΑΤΕ;
ΝΑΙ, ΓΚΆΡΙ!





Τα κεφάλαια Ονιεκούρου και
Ρόνι Λόπες χιλιοειπωμένα! Και
κυρίως γραμμένα. Τα απόλυτα flops. Παρότι στο βιράζ της
σεζόν ο Ρόνι Λόπες το «γύρισε». Δεν στοίχισε όσο ο ΝιΟ ΠΑΟΚ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
γηριανός, εξάλλου. Εσχάτως,
ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 1983
στην συζήτηση των άνωθεν κλιΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 10
μακίων του Ολυμπιακού έχει πέσει
ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ.
και το όνομά του Γκάρι Ροντρίγκες. Κακά
τα ψέματα, μία μέσα, δύο έξω! Συνάμα, δεν είναι ο winger των 10 plus γκολ (σ.σ.: όπως ο Μασούρας φερ’ ειπείν) που ψάχνουν εναγωνίως
οι πρωταθλητές μια και φέτος έχει «γράψει»
Ο ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΕΧΕΙ
5 (μετά βίας). Αφήστε που πλην του πρώτου
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2024 ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ
δεν
έχει
αφήσει
το
impact
του
σε
άλλο
ντέρ1,5 ΜΥΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΕΣ.
μπι. Και μιλάμε για έναν κύριο που αμείβεται με
1,2 εκατ. ευρώ ετησίως και ζυγώνει τα 32 χρόνια
ζωής. Μην εκπλαγείτε αν ο λεγάμενος γίνει αντικείμενο συζήτησης τον Αύγουστο…
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ΤΌΤΕ «ΣΚΆΛΩΣΕ»!

ΔΕΝ ΜΈΝΕΙ…

Η πιάτσα βοά πως ο Μίλαν Ράσταβατς μαζεύει τις βαλίτσες του
και ο Ηρακλής Μεταξάς με ένα 100άρικο αντίτιμο αναλαμβάνει
τη θέση του στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Οι Αρκάδες πέρυσι
τέτοια εποχή είχαν προσφέρει αντίστοιχο ποσό στον ΠΑΣ για
τον Μανώλη Σάλιακα, θέλοντας να καλύψουν την μεταγραφή
του Κώτσιρα στον Παναθηναϊκό. Μόνο που το boss τότε αξίωσε
σχεδόν τα τριπλάσια!

Λουίς Φελίπε. Ήρθε και άλλαξε την αίσθηση της φανέλας με το
Νο9 στον ΟΦΗ: 12 αγώνες/8 γκολ! Η επόμενη μέρα; Ο ΟΦΗ έχει
ξεκινήσει το ψηστήρι τόσο στον ίδιο και στην γυναίκα του για να
υιοθετήσει τις κρητικές μαντινάδες για έναν ακόμη χρόνο, αλλά
εκείνος ανένδοτος. Η πρόταση που «έσκασε» από Τουρκία τον
έχει ξελογιάσει μια και θέση στην Σπόρτινγκ που ανήκει δεν θα
΄χει ούτε του χρόνου…

 Γιώργος Λιάβας. Εδώ και ένα μήνα δηλώνει fit και
βάσει της καθημερινότητας στο Emileon. Ακόμη, όμως,
σεφτέ ΔΕΝ έχει κάνει στα παιχνίδια. Οι φήμες λένε πως
περισσότερο «μιλάει»/σχολιάζει και λιγότερο δουλεύει
δίνουν μία έμμεση απάντηση…

 Κυριάκος Παπαδόπουλος. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν διεθνής
ΜΈΝΕΙ & ΜΕΓΑΛΏΝΕΙ!
Ανδρέας Τετέι! Το ποδοσφαιρικό λουλούδι που εμφανίστηκε
φέτος στην άγονη γραμμή της Super League 2. Ο παίκτης που
σε 34 αγώνες, σημείωσε 12 τέρματα και ήδη ακούγονται,
γράφονται «μαργαριτάρια» για χάρη του. Η επόμενη μέρα;
Κηφισιά! Άλλη μία χρονιά με στόχο (ΚΑΙ) τον πρωταθλητισμό
και το επόμενο καλοκαίρι με το καλό deal στα ξένα. Απόφαση
ελήφθη από το αφεντικό.

και με ένα 800άρι συμβόλαιο στην Σαουδική Αραβία. Φέτος,
μετά από μία απογοητευτική σεζόν με τον Ατρόμητο ακούει ακόμη
και το σενάριο μεταγραφής στην Κύπρο.

ΑΝΗΣΥΧΊΑ…
Μετά το πακέτο των 3 μυρίων για τον Σοάρες που ακόμη
αγνοείται, στην ποδοσφαιρική πιάτσα συζητείται εντόνως και
η αυτόματη (βάσει αγώνων) ενεργοποίηση της ρήτρας των
350.000 ευρώ του Ζοάν Σάστρε. Με την λογική πως ο Ισπανός
μπακ ΔΕΝ έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και ακόμη
και ο Ραζβάν Λουτσέσκου βγάζει μία μεγαλύτερη προτίμηση
στον Λευτέρη Λύρατζη (σ.σ.: εσχάτως τραυματίας). Κοινώς,
του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα είναι πιο ανταγωνιστικός με κάλυψη
στα δεξιά «Λύρα» και Σάστρε; Απορία έχω…

ΜΆΓΚΑΣ!
Μπορεί επί εποχής Ακη Μάντζιου να ήταν TOP επιλογή και
μόνιμος θαμώνας της 11άδας. Να έφθασε σε σημείο ο Αρης
προφορικά (επαναλαμβάνω) να του δίνει 3 κατοστάρικα τον
χρόνο, αλλά αφότου εμφανίστηκε ο Χερμάν Μπούργος στον
πάγκο να εξαφανίζεται από προσώπου γης! Σε σημείο που ο
Φακούντο Μπερτόγλιο συμφώνησε με τον Αστέρα Τρίπολης
και το boss την περασμένη Δευτέρα να κάνει «ντου» στα
αποδυτήρια για να αξιώσει εμμέσως την αλλαγή συστήματος
και την επιστροφή προσώπων στην Τούμπα. Οπερ και εγένετο
και ο Μπερτόγλιο αν και 1,5 μήνα σε απραξία ήταν 101% εκεί.

quizTime

ΒΑΔΊΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΆΓΝΩΣΤΟ…
Πέδρο Μαρτίνς. Επιστροφή στην εσωστρέφεια. Επιστροφή στα
ζητήματα διαχείρισης έμψυχου δυναμικού. Δε νοείται ο εδώ και
15 αγώνες εξαφανισμένος, Ρόνι Λόπες να αποτελεί πλέον Νο1
επιλογή στα εξτρέμ ενώ σε 10 ημέρες αποχωρεί από το Ρέντη.
Ασχέτως performance! Υπάρχει τακτ. Δε νοείται o Μπουχαλάκης
που πέρυσι έπαιξε 3.200 λεπτά εσχάτως να μην σηκώνεται ούτε
για ζέσταμα! Συνάμα, η αγωνιστική θολούρα που διέπει το μυαλό
του Πορτογάλου προπονητή εμφανίζεται και στις ομιλίες του. Δε
νοείται ο Γιοβάνοβιτς να λέει πως ΔΕΝ είναι happy μια και είναι
στο -19 από τον Παναθηναϊκό και ο Μαρτίνς που ΔΕΝ έχει νικήσει
σε κανένα από τα 4 ματς το «τριφύλλι» χθες στους διαδρόμους
να ψιθυρίζει την λέξη φιέστα! Δύσκολοι καιροί…

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΟΝ UPCOMING ΠΑΙΚΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕ
ΓΙΑ SCOUTING ΣΤΟΝ ΠΟΓΕΤ Ο (ΕΛΛΗΝΑΣ)
ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΦΕΡΕ;
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