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ΤΙΜΩΡΟΣ
«ΤΣΙΝΟ»
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Απέναντι σε μια ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα, τα λάθη 
απαγορεύονται. Ωστόσο, η Λαμία υπέπεσε ουκ ολίγες φορές 
σε τέτοια και όχι μόνο αμυντικά. Η ΑΕΚ έφυγε νικήτρια από το 
ΔΑΚ Λαμίας (0-3) εκμεταλλευόμενη τις ολιγωρίες των Φθι-
ωτών στην άμυνα. Εκεί, φυσικά βρισκόταν ο τιμωρός Σέρχιο 
Αραούχο. Ο «Τσίνο» τιμώρησε δύο στιγμές αδράνειας των Κορ-
νέζου (35΄) και Τζανετόπουλου (65΄) δίνοντας προβάδισμα νί-
κης στους «κιτρινόμαυρους».
Για να έρθει αυτό, έπρεπε να αστοχήσει σε πέναλτι ο Ντε Βιν-
σέντι (33΄), ο οποίος σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Τσί-
τσαν Στάνκοβιτς. 
Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Oρμπελίν Πινέδα με ένα φαλ-
τσαριστό σουτ που δεν άφησε περιθώρια στον Γκαραβέλη (73΄). 
Ο Μεξικανός και ο Αργεντινός έκαναν πολλά στο κομμάτι του 
πρέσινγκ, το οποίο στο τέλος μέτρησε υπέρ της Ενωσης, η οποία 
ξεκίνησε ιδανικά στο φετινό πρωτάθλημα.

ΛΑΜΙΑ (ΤΖΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ): Γκαραβέλης, 
Προβυδάκης (58΄ Μανούσος), Τζανετόπουλος, 
Κορνέζος, Γκοράνοφ, Σιμόν, Μπάμπης (84΄ 
Σαραμαντάς), Σλίβκα, Νούνιες, Ντε Βινσέντι 
(74΄ Τσούκαλος), Τσιλούλης.

ΑΕΚ (ΜΑΤΙΑΣ ΑΛΜΕΪΔΑ): Στάνκοβιτς, Βίντα (83΄ 
Ρότα), Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Άμρα-
μπατ (89΄ Φράνσον), Γιόνσον, Πινέδα (76΄ Λι-
βάι Γκαρσία), Τσούμπερ (89΄ Μοχαμάντι), Μά-
νταλος, Αραούχο (84΄ Μήτογλου

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

35’, 65’ ΑΡΑΟΥΧΟ, 73΄ ΠΙΝΕΔΑ

ΣΚΟΡΕΡ
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ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΟΙ 
«ΝΕΟΙ»
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Ο ΠΑΟΚ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση κό-
ντρα στον Παναιτωλικό, επικρατώντας με 1-0 στην πρεμιέρα 
της Super League. Ο Δικέφαλος χρειαζόταν τη νίκη τόσο για 
βαθμολογικούς λόγους, όσο και για ψυχολογικούς και δεν 
άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην ομάδα του Αγρινί-
ου έχοντας τον απόλυτο έλεγχο και δημιουργώντας αρκετές 
φάσεις με πρωταγωνιστές αυτών να είναι κυρίως νέα πρό-
σωπα στην ομάδα. Ο Μπράντον Τόμας άνοιξε λογαριασμό με τα 
«ασπρόμαυρα» μόλις στο 7ο λεπτό, μετά από σέντρα του επί-
σης «νέου» Κάλεντ Νάραϊ που αποτελούσε μόνιμη πηγή κινδύ-
νου από τη δεξιά πλευρά, αφού ο ΠΑΟΚ έστησε πάνω του όλο 
το παιχνίδι. Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, οι φιλοξε-
νούμενοι προσπάθησαν να πάρουν πράγματα από το ματς, χω-
ρίς επιτυχία, με τους «ασπρόμαυρους» να παίρνουν το πρώτο 
τρίποντο της σεζόν. 

ΠΑΟΚ (ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ): Κοτάρσκι, Λύ-
ρατζης (80΄Σάστρε), Ίνγκασον, Κουλιεράκης, 
Τσαούσης, Κούρτιτς, Ντάντας (71΄ Σοάρες), 
Αουγκούστο, Νάρεϊ (80΄Κωνσταντέλιας), Μπί-
σεσβαρ (65΄ Ελ Καντουρί) και Μπράντον Τόμας 
(71΄Ολιβέιρα)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ): Ανέ-
στης, Λάρσον, Αποστολάκης, Κορνέλιους, 
Χουχούμης, Μλάντεν (81΄Βαρόνε), Φλόρες, 
Ντίαζ (71΄ Σενγκέλια), Ντουάρτε (81΄Ξενιτί-
δης), Χατζηθεοδωρίδης (57΄Νάντρεϊ) και Κα-
ρέλης (81΄Πέδρο)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΣΚΟΡΕΡ: 7΄ ΤΟΜΑΣ

ΣΚΟΡΕΡ
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ΚΕΦΑΤΟΣ ΜΕ ΣΟΟΥ 
ΚΛΩΝΑΡΙΔΗ
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Hταν να μη φορτσάρει! Σε ένα ματς που ξεκίνησε αρ-
κετά νωχελικά και μέχρι το ημίωρο ήταν υποτονικό, o Ατρόμη-
τος βρήκε τον τρόπο να «καθαρίσει» τον ΟΦΗ (3-1) χωρίς να 
ζοριστεί ιδιαίτερα. Ναι μεν ήταν οι Κρητικοί εκείνοι που άνοι-
ξαν το σκορ, αλλά ο Ατρόμητος γύρισε το ματς πριν το ημίχρονο 
και αυτό ήταν το κλειδί. Εκανε πρεμιέρα με νίκη, έδειξε καλή 
εικόνα και κυρίως έστειλε μήνυμα πως φέτος δεν έχει διά-
θεση να μπει σε περιπέτειες αντίστοιχες των περσινών.
Τρομερό ματς έκανε ο Κλωναρίδης. Τρεις ασίστ έδωσε, περ-
νούσε με κάθε τρόπο τον Μπαλογιάννη και δημιουργούσε διαρ-
κώς ρήγματα. Στους διακριθέντες ο Μουνίθ, που έκανε το 2-1, 
κι ας έχασε πέναλτι, άνοιξε λογαριασμό με το «καλημέρα» ο 
Κιάρτανσον στο 73’, καλός ο νεαρός Τζαβίδας που είχε προ-
σωρινά ισοφαρίσει. Αρκετοί παίκτες προβλημάτισαν από τους 
φιλοξενούμενους με πρώτους τους Μπαλογιάννη και Γιοχού.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κι-
βρακίδης, Σουάρεθ, Χατζηισαΐας, Ντε Μποκ, 
Γκονθάλεθ, Κουέν, Κλωναρίδης (78’ Ροτάρι-
ου), Μουνίθ (67’ Έρλινγκμαρκ), Ρομπάιγ (79’ 
Τζοβάρας), Τζαβίδας (58’ Κιάρτανσον).

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Στέφενς, Λάρσον, Γιο-
χού (56’ Βούρος), Γιαννούλης, Μπαλογιάννης 
(70’ Θοράριρσον), Μεγιάδο (70’ Στάικος), Ντι-
ουσέ, Νέιρα, Μπουζούκης (57’ Μαρινάκης), 
Τοράλ, Ντίκο (81’ Θεοδοσουλάκης).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΣΚΟΡΕΡ: 39’ΤΖΑΒΙΔΑΣ, 45’+3 ΜΟΥΝΙΟΘ, 73’ ΚΙΑΡΤΑΝΣΟΝ – 34’ ΝΕΪΡΑ

ΣΚΟΡΕΡ
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ΥΠΑΡΧΕΙ…  
ΑΠΟΣΤΑΣΗ!  

Είναι κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό. 
Ξεκάθαρα. Η πρώτη μεταγραφή-κίνηση 
επί Γιάννη Αλαφούζου που σηματοδότη-
σε την σταδιακή αλλαγή εποχής στο αγω-
νιστικό γίγνεσθαι του «τριφυλλιού» με 
αποκορύφωμα το φετινό καλοκαίρι. Ο 
αρχηγός των «πρασίνων», πλέον, έχει 
συμπληρώσει 5,5 χρόνια στο Κορωπί. Στο 
παρελθόν τόσο από το εξωτερικό, όσο 
και από το εσωτερικό (ΠΑΟΚ) αρνήθηκε 
προτάσεις, θέλοντας εμπράκτως να ηγη-
θεί ενός Παναθηναϊκού πρωταγωνιστή. 
Πέρυσι «σήκωσε» το Κύπελλο, έχοντας 
επιστρέψει μετά από 14 μήνες αποχή. 
Χρονικό διάστημα που τον ζόρισε ψυχο-
λογικά και αγωνιστικά, Χρονικό διάστη-
μα που τον περιόρισε στο μυαλό του Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς αναφορικά με την ιεραρχία 
στην 11άδα και έβαλε το club σε δεύτε-
ρες σκέψεις. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης 
ζει στην σκιά του Ρουμπέν Πέρεθ στον 
Παναθηναϊκό. Ο Δημήτρης Κουρμπέ-
λης έχει συμβόλαιο σχεδόν 6 κατοστά-
ρικα και απέχει έναν χρόνο πριν το φι-
νάλε του. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης από 
πέρυσι κιόλας διατηρεί μία… απόσταση 
με τον προπονητή του. Κανείς δεν ξε-
χνάει το περιστατικό μετά τον αγώνα Κυ-
πέλλου με την Λαμία που έμεινε εκτός 
αποστολής και αξίωσε interview, αλλά 
το request του έμεινε δίχως απάντηση! 
Κανείς δεν αγνοεί πως στην υπάρχουσα 
κατάσταση στον άξονα δεν είναι ο starter. 
Κανείς δεν λησμονεί τα πρόσφατα δημο-
σιεύματα για τον «captain» του Παναθη-
ναϊκού που έκαναν λόγο για πρόταση της 
Τραμπζονσπόρ ύψους 600.000 ευρώ που 
έπεσε στον «κουβά». Που θέλω να κα-
ταλήξω; Το club ΔΕΝ πρόκειται να δώ-
σει εφάμιλλο συμβόλαιο στον παίκτη για 
επέκταση της συνεργασίας του. Ο Κουρ-
μπέλης ΔΕΝ πρόκειται να συμβιβαστεί με 
την ιδέα του πάγκου. Ολα αυτά ένα χρόνο 
πριν το φινάλε της συνεργασίας. Λέτε να 
έχουμε ανατροπή μέχρι τις 31/08;     

Παρασκήνια

➠





Ο ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΕΧΕΙ 
ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ 
6 ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ ΚΑΘΑΡΑ

Ο 28ΧΡΟΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΧΑΦ ΠΕΡΥΣΙ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ 
«ΙΔΡΏΣΕΙ» ΣΕ 13 ΑΓΏΝΕΣ 
(556’)

O ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΕΝΙΟΡ 
ΚΟΡΜΠΕΡΑΝ!                                 
Εχουμε και λέμε: Τρεις εβδο-
μάδες δουλειάς, ισάριθμοι 
αγώνες (καμία νίκη, κα-
μία ήττα, μία πρόκριση) και 
ένας πρώτος απολογισμός 
για το νέο αφεντικό του πά-
γκου του Ολυμπιακού. Βάσει 
μαρτυριών από το Ρέντη, ο Κάρ-
λος Κορμπεράν επιμένει σε πο-
δοσφαιρική προπόνηση (σ.σ.: εν αντι-
θέσει με τον προκάτοχό του) με το ανάλογο 
ασκησιολόγιο. «Μιλάνε» για αυτόν οι συνεργάτες 
του, η πόρτα του γραφείου του είναι ανοιχτή μόνο 
για το staff του, αναλύει συνεχώς αντίπαλο και 
ομάδα, δεν συμβιβάζεται, ζει τρομερά έντο-
να ακόμη και την καθημερινότητα. Το αποδυ-
τήρια έχουν ανανεωθεί με την παρουσία του 
και οι παίκτες αισθάνονται πως καθρέφτης 
είναι οι προπονήσεις και ουχί τα ονόματα. Χα-
ρακτηριστικό το παράδειγμα Μπα-Μανωλά στα δύο τελευ-
ταία ματς! Και οι εκπλήξεις έπονται…    

ΑΠΟ ́ ΚΕΙ «ΕΣΚΑΣΕ»!   

Κεφάλαιο «Τάσος Δουβίκας». Ακούγεται, 
γράφεται για το φιλολογικό ενδιαφέρον 
του Ολυμπιακού και την φερόμενη πρότα-
ση της ΑΕΚ που απορρίφθηκε από την Ου-
τρέχτη. Τίποτε από τα δύο μέχρι νεοτέρας. 
Για αρχή, ο κύριος ΔΕΝ είναι προς πώληση 
από το ολλανδικό club που κρίνει πως με 
10 plus γκολ και φέτος του χρόνου τέτοια 
εποχή μπορεί να ΄χει μέχρι και 10 «μύ-
ρια» πρόταση για τον 23χρονο διεθνή σέ-
ντερ φορ! Δεύτερον, όντως το profile του 
έχει ζήτηση στην αγορά και βάσει πηγών 
μας, club από την Championship της Αγ-
γλίας φέρεται να ́ χει «σκαλίσει» τον φά-
κελο του, αλλά η αποστολή του email με τα 
νούμερα δεν κάλυψε επ΄ ουδενί την Ου-

τρέχτη. Αυτά…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
«ΘΕΛΏ» ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ  
ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ  
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ΤΑΜΕΊΟ ΚΛΕΊΣΤΟ!                                                    
Μία ολάκερη ντουζίνα. Τόσες είναι οι μεταγραφές που 
προχώρησε ο Ιωνικός. Και ορθώς έπραξε. Η τσέπη, όμως, 
του αφεντικού «μάτωσε»: 170 ο Μεντόσα, 150-160 ο Αοσμαν, 
ένα 120 ο Χουτετσιώτης για ανανέωση, εξαψήφιο και ο 
Ιωαννίδης. Το ίδιο και ο Αντούνες! Την ίδια στιγμή που δεν 
υπάρχει τσιγάρο από την Πολιτεία για το στοίχημα και η επόμενη 
δόση τηλεοπτικού συμβολαίου είναι τον Νοέμβριο. Πως;   

ΕΠΊΜΕΝΩ! ΔΥΣΤΥΧΩΣ…                                              

Πάει μήνας και από την στιγμή της άφιξης του στην Σαλόνικα. 
Δυστυχώς, η απουσία του αποδείχθηκε κομβική στους αγώνες 
με την Μακάμπι Τελ Αβιβ. Γι αυτά τα ματς-υπέρβαση δεν ήρθε ή 
κάνω λάθος; Κανείς δεν αντιλέγει πως στην καθημερινότητα του 
είναι ΚΥΡΙΟΣ. Από την «καλημέρα» που θα πει στα αποδυτήρια 
μέχρι με την συνεργασία του με τον φροντιστή. Επί του πρακτέου, 
θα μας πει κανείς πότε θα ́ ναι έτοιμος και θα παίξει ο Ζερβινιό;  

Από τη στιγμή που ο Δήμαρχος θέλει να είναι ο… ίδιος 
προπονητής, ή εν πάση περιπτώσει να έχει λόγο, καμία 

έκπληξη δεν προκάλεσε η απόλυση του Τανσό από τον πάγκο 
του Βόλου. Οι γνώστες ήξεραν. 



Γιάννης Αποστολάκης! Γεννηθείς εν έτει 2004, αποτελεί 
το νεότερο επαγγελματία στην ιστορία του ΟΦΗ. Ο παίκτης 

που «κέρδισε» εντυπώσεις και απέσπασε πολλά «μπράβο» στην 
προετοιμασία των Κρητικών ανήκει μανατζερικά στον Βασίλη Ρόβα. 
Προς ενημέρωση της πιάτσας…  



ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ…                          

Δεν είναι μόνο το «τσαφ» που προκάλεσε την ισοφάριση 
της Σλάβια Πράγας, μήτε ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα 
στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εκείνο που πλέον 
αντιμετωπίζει ο Αργύρης Καμπετσής μετά το λάθος του 
είναι πως οι μνηστήρες δύσκολα θα εμφανιστούν και ο 
ίδιος «τρομάζει» στην ιδέα μίας χρονιάς-συμβιβασμού 
στον Παναθηναϊκό. Μόλις στα 23 του…   

ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΜΑ (;)!                                  
Τέλη Μαϊου ομάδα εμφανίστηκε για χάρη του: «2 
μύρια, ευρώ παρακάτω!», η αξίωση του Αστέρα 
Τρίπολης για τον Σόνι. Το ενδιαφερόμενο club άλλαξε 
γωνία. Αρχές Αυγούστου το ίδιο ποσό είχε μειωθεί 
στο 50% και προχθές στην πρεμιέρα ο 24χρονος 
Καμερουνέζος επιθετικός μπήκε στο τελευταίο 20λεπτο. 
Τα κολπάκια του με την μπάλα και η απουσία αντίδρασης 
στο transition στις προπονήσεις έχουν «θολώσει» τον 
Ηρακλή Μεταξά, την ίδια στιγμή που ο Σόνι αισθάνεται 
άβολα μαζί του. Εχουμε θέμα ή μήπως;  

ΠΑΛΊ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ!                      
Θα μπορούσε κάλλιστα να προσωποποιήσει τον 
ποδοσφαιρικό Σίσυφο! Ο Θανάσης Ανδρούτσος για μία 
ακόμη χρονιά φαίνεται να μένει στο «θα» και ουχί στην 
πράξη στην σχέση του με τον Ολυμπιακό. Εγκλωβισμένος 
στο συμβόλαιό του, την αλλαγή θέσης και την απουσία 
πρότασης για αποχώρηση ο 25χρονος (πλέον) δεξιός μπακ 
δεν είναι στο κάδρο ούτε του Κάρλος Κορμπεράν, απόντος 
του Βρσάλικο, και παρά τη νέα αλλαγή εκπροσώπου, νόημα 
δεν βγαίνει. Σε σημείο που ο Ανδρούτσος από μόνος του 
πλέον ρωτάει για διαθεσιμότητα στην πιάτσα…  

ΑΛΗΘΕΊΑ, Ο ΜΠΕΟΣ ΓΊΑΤΊ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΔΊΩΞΕΊ ΤΟΝ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΦΊΛΊΚΟ;   quizTime
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ΠΑΊΡΝΟΥΝ ΑΝΑΠΟΔΕΣ…                        
Στην Ελλάδα δεν θέλει να πάει στον Ατρόμητο γιατί χαμηλώνει 
το status του. Στην Τουρκία, δεν το συζητάει εξαιτίας της οικογένειάς 
του. Στην πατρίδα του να επιστρέψει δεν ψήνεται ούτε για αστείο. 
Απόλυα σεβαστός ο ποδοσφαιρικός εγωισμός, αλλά στην προκειμένη 
περίπτωση μπορεί να μην βγει σε καλό. Κι ας έχει δίκιο η πλευρά 
του παίκτη. Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ, είναι 32 ετών, προέρχεται από 
μία χρονιά πολύ παρωχημένη (35 ματς/6 γκολ) και πλέον ο Ματίας 
Αλμέιδα δεν τον θεωρεί ούτε καν 3η επιλογή. Όσο περνάει ο καιρός 
το πρόβλημα των επιλογών μειώνεται και στην ΑΕΚ δεν έχουν καμία 
όρεξη να μείνει αμανάτι ένα συμβόλαιο με 6 κατοστάρικα! Ήδη, οι 
πιέσεις τόσο στον ίδιο, όσο και στο περιβάλλον του εντείνονται κυρίως 
λόγω του ότι περνάει ο καιρός και στο μέλλον του Ιρανού δεν έχει 
δοθεί λύση…  
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Ιδανικά θέλει να ξεκινήσει στο πρωτάθλημα ο Αρης, ο οποίος 
υποδέχεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Λεβαδειακό (20:30, 
NS Prime). Ενας επιπρόσθετος λόγος θα είναι και το ενδεχόμε-
νο ντεμπούτο του Ζερβινιό, αν κριθεί έτοιμος από τον Μπούργος, 
ώστε να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Παράλληλα, στην τελική 
ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του εκλεκτού του Θόδωρου Καρυ-
πίδη για το κέντρο της άμυνας, Νικολάς Ενκουλού. Ο 32χρονος 
Καμερουνέζος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, ώστε να εν-
σωματωθεί το δυνατόν συντομότερα στο ρόστερ των «κιτρίνων». 
Και φυσικά, η ενίσχυση μέχρι 31/8 δεν έχει «κλείσει», με μία 
ή δυο ακόμα μεταγραφές να αναμένονται.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μετρούν αντίστροφα για την άφιξη του 
Μπερνάρντ στην Αθήνα. Μάλιστα, ο ίδιος ο ατζέντης του παίκτη «καρ-
φώθηκε» με ποστάρισμα στο Instagram ότι θα έρθει στην Ελλάδα, 
προφανώς για να ρυθμίσει τις τελικές λεπτομέρειες. Την ίδια ώρα, 
το «τριφύλλι» προετοιμάζεται (μέσα Τσέριν, Γκάνεα και Βέρμπιτς) για 
το ματς με τον Ιωνικό (20:00, COSMOTESPORT2), ενώ ο Αλεξανδρό-
πουλος φέρεται να βρίσκεται στο ραντάρ της Βερόνα. Μάλιστα, οι Βε-
ρονέζοι προσφέρουν σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα περί τα 4 
εκατ. ευρώ! Είναι βλέπεται και η πολυκοσμία στον άξονα, όπως έχε-
τε διαβάσει εδώ και μέρες από τον Agent Greek που ίσως πάιξει κά-
ποιον ρόλο σ’αυτήν την ιστορία...

Για την πρεμιέρα της Super League ετοιμάζεται και ο Ολυμπιακός (22:00, 
COSMOTESPORT1) απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα στο «Γ. Καραϊσκάκης». 
Ο Κάρλος Κορμπεράν δεν αναμένεται να πραγματοποιήσει συνταρα-
κτικές αλλαγές συγκριτικά με το παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα Λε-
μεσού. Πέρα από τα αγωνιστικά, η διαδικασία αναζήτησης επιθετικο-
γενούς ποδοσφαιριστή συνεχίζεται. Ο Χουάνγκ Ουί-Τζο, αλλά και ο 
Σαϊντού Σο της Σεντ Ετιέν, τον οποίον εμπλέκει η γαλλική Equipe, μοιά-
ζουν προς ώρας ως οι επικρατέστεροι στόχοι για τους «ερυθρόλευ-
κους» για την κάλυψη της θέσης του κεντρικού επιθετικού. Οσο για 
τον Κριστιάν Τέγιο, το MLS και οι Los Angeles FC των Κιελίνι – Μπέιλ, 
κλείνει το μάτι στον 31χρονο. 



1
ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 22:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 -1,5 1,85
Με το μυαλό στη ρεβάνς με τον Απόλλων 

Λεμεσού ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΣ.Οι 
ερυθρόλευκοι θέλουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα 
με το τρίποντο στη πρεμιέρα να είναι μονόδρομος.
Πίεση αναμένω από τους ερυθρόλευκους που θα 

επιδιώξουν να καθαρίσουν από νωρίς.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ 
ΝΙΚΕΣ
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2
ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ 1 -1,25 1,70
Ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει επιστρέψει για τα 
καλά και δικαιούται να κάνει όνειρα ακόμα και για 
τον τίτλο.Η ενδεχόμενη μεταγραφή του Μπερνάρντ 

δυναμώνει και άλλο την ομάδα του Γιοβάνοβιτς με το 
ρόστερ να διαθέτει ποιότητα. Με τον κόσμο στο πλευρό 

του δύσκολα θα έχει αντίσταση από τον Ιωνικό.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ 18:30

ΜΠΟΧΟΥΜ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ OVER 3,5 1,90
Καθάρισε εύκολα την Βόλφσμπουργκ στη πρεμιέρα η Μπάγερν 

με τον Μανέ να σκοράρει δις αλλά με το var να λέει όχι. Οι 
Βαυαροί είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο και 

μέσα στη Μπόχουμ δεν νομίζω να συναντήσουν δυσκολίες. 
Στη κόντρα θα παίξει για την έκπληξη η Μπόχουμ έχοντας ως 

εικόνα τον περσινό θρίαμβο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ΜΠΑΓΕΡΝ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΣΗ.

4
ΣΟΥΗΔΙΑ 1η 16:00

ΜΙΑΛΜΠΙ-ΜΑΛΜΕ 2 1,75
Στο -5 από την κορυφή η Μάλμε ταξιδεύει στην 
έδρα της Μιάλμπι χωρίς πολλά περιθώρια για 

απώλειες. Οι γηπεδούχοι έχουν εξαιρετική 
παρουσία, παίζουν χωρίς άγχος και αν βρουν 

χώρους μπορούν εύκολα προκαλέσουν 
προβλήματα.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΛΜΕ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΠΡΙΜΕΡΑ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ 20:30

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,72
Το ματς της αγωνιστικής στην Ισπανία είναι σίγουρα η κόντρα 
ανάμεσα σε Ατλέτικο και Βιγιαρεάλ. Αμφότερες μπήκανε με 

εντυπωσιακό τρόπο στο πρωτάθλημα και θα τα δώσουν όλα για 
το 2/2! Ενθουσιασμός υπάρχει στο κίτρινο υποβρύχιο μετά την 

απόκτηση του Έντισον Καβάνι.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΤΟΥΡΚΙΑ 21:45

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ  OVER 2,75 1,80
Σε ένα τρελό ματς μέσα στην έδρα της Αλάνια 

η Μπεσίκτας προηγήθηκε με 3-0 αλλά στο 
τέλος κινδυνέψει ακόμα και να χάσει. Στόχος 
τώρα η επιστροφή στις νίκες με αντίπαλο την 

Καραγκουμρούκ που θα παλέψει για να σωθεί.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Τις τελευταίες ημέρες των καλοκαιρινών τους διακοπών 
απολαμβάνουν οι ποδοσφαιριστές του Α.Ο. Ταταύλα, αφού 
για την προσεχή Δευτέρα 22 Αυγούστου έχει προγραμματι-
στεί το πρώτο προσκλητήριο ενόψει της νέας ποδοσφαιρι-
κής σεζόν. Με αφορμή την εκκίνηση της θερινής προετοι-
μασίας ο τεχνικός ηγέτης Νίκος Μανωλάς άνοιξε την καρδιά 
του στο «Αθλητικό Πνεύμα» κι αναφέρθηκε στις προοπτικές 
και φιλοδοξίες του καινούριου εγχειρήματος: «Αρχίζουμε 
σιγά – σιγά να μαζευόμαστε και πλέον συγκεντρωνόμαστε, 
ώστε να δουλέψουμε σκληρά με φόντο την ερχόμενη σεζόν. 
Η ομάδα προέρχεται από την δύσκολη εμπειρία του υποβι-

βασμού στη Γ’ Κατηγορία, όπου φάνηκε περίτρανα ότι δεν 
είχαμε τις απαραίτητες βάσεις, αλλά και νοοτροπία, ώστε 
να παραμείνουμε στην Β’ ΕΠΣΑ. Αυτό που πρωτίστως προ-
έχει, είναι να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη 
τω υποδομών μας και να αρχίσουμε να παράγουμε νέα τα-
λέντα, τα οποία θα μπουν σταδιακά στη πρώτη ομάδα. Αυτό 
που προέχει, είναι να χτίσουμε γερά θεμέλια για το μέλ-
λον και από εκεί και πέρα θα πλάσουμε χαρακτήρα».
ΠΟΨ 
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει την ξέφρενη με-
ταγραφική κούρσα του ΠΟΨ, ενόψει της νέας ποδοσφαι-
ρικής σεζόν. Οι «πράσινοι» με πρωτεργάτη και «μπροστά-
ρη» τον διοικητικό τους ηγέτη Γιάννη Πετρίδη συνιστούν μία 
από τις ομάδες, που έχουν ξεχωρίσει το φετινό καλοκαί-
ρι για τις δυναμικές τους κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι 
ενισχύοντας ουσιαστικά το ρόστερ της ομάδας των βορεί-
ων προαστίων με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που έχουν 
υψηλό κίνητρο διάκρισης. Κάτω από αυτό το πλαίσιο ολο-
κληρώθηκε μία ακόμη σημαντική μεταγραφή Ο λόγος για 
την απόκτηση του Βασίλη Κοντιζά, την οποία ανακοίνωσε με 
κάθε επισημότητα το Ψυχικό. Το νέο απόκτημα των πράσι-
νων άνηκε μέχρι πρότινος στον Παμπαιανικό. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση «Καλωσορίζουμε στον Π.Ο.ΨΥΧΙΚΟΥ τον Βασί-
λη Κοντιζα, όπου αγωνίζεται σε περισσότερες από μία θέ-
σεις στην αμυντική γραμμή και μετεγραφή από τον Α.Ο. Πα-
μπαιανικο. Κάθε επιτυχία Βασίλη».
Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Την μεταγραφική τους αντεπίθεση συνεχίζουν ακάθεκτοι 
στον Α.Ο. Περιστερίου με φόντο την επόμενη ιδιαίτερα απαι-
τητική σεζόν. Στη διάθεσή του ο Θανάσης Βάλσαμος έχει πλη-
θώρα ποδοσφαιριστών, εκ των οποίων οι επτά είναι νεοα-
ποκτηθέντες ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, νέα πρόσωπα 
στον Όμιλο είναι ο κεντρικός αμυντικός Θανάσης Κλουβά-
τος, ο μεσοεπιθετικός Ρωμανός Ρίζος, ο ακραίος επιθε-
τικός Τάσος Γεωργακόπουλος, ο τερματοφύλακας Μανώ-
λης Φανουργιάκης, ο αριστεροπόδαρος ακραίος αμυντικός 
Γιάννης Λάνη, ο τερματοφύλακας Σωτήρης Λιανός και ο κε-
ντρικός μέσος Τάσος Πατέλης. Την ίδια στιγμή στο καθαρά 
αγωνιστικό μέρος σε πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζεται η 
προετοιμασία στις τάξεις του ΑΟ Περιστερίου. Με ξεκάθα-
ρη επιδίωξη οι «ροσονέρι» να παρουσιαστούν πανέτοιμοι 
με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Α' ΕΠΣΑ και να 
έχουν μία τέτοια παρουσία που δεν θα αφήνει... περιθώρια 
για μπελάδες αναφορικά με την παραμονή στην Κατηγορία.

ΜΑΝΩΛΑΣ: «ΠΡΟΕΧΕΙ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ 
ΓΕΡΑ ΘΕΜΕΛΙΑ» 
OΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

Ενίσχυση με 
Χάρη Ντούλια    
Την μεταγραφική του εξόρ-
μηση συνεχίζει απτόητος ο 
Α.Ο. Χαϊδαρίου με φόντο την 
ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτη-
τική σεζόν,. Τα άτομα όπου 
ηγούνται των τυχών της φι-
λόδοξης όσο και ιδιαίτε-
ρα δημοφιλούς ομάδας των 
δυτικών προαστίων δεν στα-
ματούν τιε ενέργειες τους 
που άπτονται της όσο το δυ-
νατόν ποιοτικότερης ενίσχυ-
σης του υπάρχοντος ρόστερ. 
Τόσο με παίκτες εγνωσμέ-
νης αξίας, όσο και με αρ-
κετούς νεαρούς που έχουν 
όλες τις προδιαγραφές να 
διαδραματίσουν καταλυτι-
κό ρόλο και να αναδείξουν 
το πλούσιο ταλέντο τους. Με 
άμεση συνέπεια να αποδει-
χθούν στην πορεία σε τρο-
μερά χρήσιμα εργαλεία για 
τον προπονητή Γιάννη Χλω-
ρό. Κάτω από αυτό το πρί-
σμα οι «κυανόλευκοι» ανα-
κοίνωσαν την απόκτηση του 
20χρονου Χάρη Ντούλια. 
Το νέο απόκτημα αγωνιζό-
ταν την προηγούμενη περίο-
δο στα τμήματα υποδμής του 
Παναιτωλικού. Με τη μορ-
φή δανεισμού από τον Πα-
ναγρινιακό. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Α.Ο Χαϊδαρί-
ου ανακοινώνει την απόκτη-
ση από τον ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ του 
Χάρη Ντούλια. Την χρονιά 
που διανύσαμε ο Ντουλιας 
αγωνιζόταν δανεικός από 
τον Παναιτωλικό στον Πανα-
γρινιακό ομάδα Εθνικής Ο 
Χάρης Ντούλιας είναι γεν-
νημένος στις 10 Μαΐου του 
2002 και αγωνίζονταν στα 
τμήματα υποδομής του Πα-
ναιτωλικού. Ήταν επίσης δι-
εθνής με την Εθνική Νέων. 
Ευχόμαστε στο Χάρη καλή 
αγωνιστική χρονιά με υγεία 
και επιτυχίες με τα χρώματα 
της ομάδας μας».

Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακό-
ψει την ξέφρενη μεταγραφική κούρ-
σα του Αττικού με φόντο τη ερχόμενη 
ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Τα άτο-
μα όπου ηγούνται των τυχών της νε-
οφώτιστης ομάδας των κεντρικών 
προαστίων βρίσκονται κυριολεκτικά 
επί ποδός όλο αυτό το διάστημα. Με 
σαφή πρόθεση να ενισχύσουν ση-
μαντικά το υπάρχον ρόστερ με ποι-
οτικούς ποδοσφαιριστές, αλλά και 
αρκετούς ταλαντούχους οι οποίοι 
ωστόσο πληρούν όλες τις προδια-
γραφές , ώστε να αναδείξουν το τα-
λέντο τους και παράλληλα να δια-
δραματίσουν καταλυτικό ρόλο, ώστε 
η ομάδα να σταθεί με αξιώσεις στο 
νέο δύσκολο πρωτάθλημα της Β’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ, όπου θα αγωνίζεται 
την προσεχή σεζόν. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα την απόκτηση του νεαρού 
φορ Βασίλη Βάρσου ανακοίνωσε ο 
Αττικός. Ο 17χρονος ταλαντούχος επι-
θετικός αγωνιζόταν στους Φιλάθλους 
Πειραιά, ενώ έχει αποτελέσει στέλε-
χος στις Μικτές ομάδες του Πειραιά…

Α.Ε. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Με πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στην 
Α.Ε. Μεταμόρφωσης αναφορικά με 
την γενικευμένη προσπάθεια ουσι-
αστικής ενίσχυσης του ρόστερ, ενό-
ψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. 
Ο Στέφανος Μαρούσος που προέρχε-
ται από τον Κρόνο Αθηνών αποτελεί 
την τελευταία μεταγραφική επιτυχία 
για την Μεταμόρφωση. Ο 21χρονος 
ακραίος επιθετικός με θητεία σε 
Αχιλλέα Κάτω Αχαρνών και Χαλκη-
δονικό έδωσε τα χέρια με την ΑΕΜ 
και υπέγραψε το νέο του συμφωνη-
τικό. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το 
Δ.Σ της Α.Ε. Μεταμόρφωσης ανακοι-
νώνει την έναρξη της συνεργασίας 
της με τον ποδοσφαιριστή Στέφανο 
Μαρούσο. Ο 21χρονος ακραίος επι-
θετικός προέρχεται από τον Κρόνο 
Αθηνών ενώ έχει αγωνιστεί και στις 
ομάδες του Αχιλλέα Κ.Αχαρνών και 
Χαλκηδονικού. Στέφανε, σε καλωσο-
ρίζουμε στην μεγάλη οικογένεια της 
Α.Ε.Μ!Σου ευχόμαστε υγεία και πολ-
λές επιτυχίες».

Επένδυση με τον 
Βασίλη Βάρσο 

ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Αποκαλυπτήρια με τον 
Ολυμπιακό Λιοσίων 

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το βασικό στάδιο της 
προετοιμασίας τη Αμιλλα Περιστερίου με φόντο την 
νέα απαιτητική σεζόν. Παράλληλα την ευκαιρία για 
το πρώτο... ξεμούδιασμα της σεζόν θα έχουν σήμε-
ρα Κυριακή οι ποδοσφαιριστές της Αμιλλας, οι οποίοι 
βρίσκονται στη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας 
τους στο γήπεδο της Τσαλαβούτα, υπό την καθοδήγη-
ση του Κώστα Σώκου και του συνεργάτη του, Γιάννη 
Κανατσέλη. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Περιστερίου 
θα φιλοξενηθεί στο ΔΑΚ Ιλίου από τον Ολυμπιακό Λι-
οσίων, σε ένα φιλικό παιχνίδι που προσφέρεται για 
κάποια πρώτα χρήσιμα συμπεράσματα, ενόψει μίας 
σεζόν που φέρνει την πρόκληση της συμμετοχής στο 
πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣΑ. Την ίδια ώρα, οι ιθύνοντες 
του συλλόγου κινούνται για τη μεταγραφική ενίσχυση, 
έχοντας εστιάσει στην απόκτηση ενός επιθετικού και 
ενός ακραίου επιθετικού. Μέχρι στιγμής έχουν απο-
κτηθεί οι τερματοφύλακες Κώστας Αδαμόπουλος και 
Παναγιώτης Κομπότης, ο αμυντικός μέσος Αναστάσιος 
Κάστορας, ο αμυντικός Θοδωρής Κατσιμπούλας και ο 
μέσος Κώστας Βουζαλή.
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A.O. XΑΙΔΑΡΙΟΥ 

ΑΤΤΙΚΟΣ 
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Ο Νίκος Μανωλάς



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έγραψε ιστορία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα στο Μόναχο. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 20χλμ. βάδην και 

έκανε «νταμπλ», αφού είχε πάριε το χρυσό και στα 35χλμ. βά-
δην. Τερμάτισε σε 1:29.03 που είναι ατομικό της ρεκόρ και η 

2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Η Ελισάβετ Πεσιρίδου πέρασε στα ημιτελικά στα 100μ. εμπόδια στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε 
καλή εμφάνιση και έτρεξε χθες στη 2η ημιτελική σειρά και ήταν 3η 
με 13.33 και πήρε το απευθείας εισιτήριο για τον σημερινό ημι-
τελικό. 
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SPORTS

Η Ελίνα Τζένγκο είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντι-
σμό. Λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 20 της χρόνια, η Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια ήταν εντυπωσιακή και με βολή στα 65,81μ. κα-
τέκτησε το χρυσό μετάλλιο, πετυχαίνοντας ατομικό ρεκόρ 
και πανελλήνιο ρεκόρ Κ23. 

Σήμερα ολοκληρώνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο με την 
7η ημέρα των αγώνων. Στο πρόγραμμα υπάρχει η συμμετοχή και μιας 

ακόμη Ελληνίδας, της Τατιάνας Γκούσιν που αγωνίζεται στον τελικό 
του ύψους γυναικών. Η αθλήτρια της Ιωάννας Σιώμου είχε πάρει 

την πρόκριση με 1,87μ.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr
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ΟΙ «ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ» 
ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ

Δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια έπρεπε να περάσουν για να κάνει το 
3/3 η Αρσεναλ στα τρία πρώτα ματς της σεζόν στην Premier League. 
Οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέρα πιστοποίησαν ότι πρόκειται 
για ένα σύνολο που δεν αστειεύεται. Με μια εμφάνιση εφάμιλλη 
της ιστορίας τους, οι Λονδρέζοι πέρασαν σαν σίφουνας από την 
έδρα της Μπόρνμουθ (0-3) και στρογγυλοκάθισαν στην κορυφή. 
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους, ο Μάρτιν 
Εντεγκααρντ. Ο Νορβηγός σκόραρε δις (5΄, 11΄), ενώ ο Σαλιμπά 
(54΄) έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην Αρσεναλ. Και κάπως έτσι, 
προστίθεται πάνω στο κλαμπ του βορείου Λονδίνου η ταμπέλα 
«διεκδικητής τίτλου». Θα μπορέσει να αντέξει το βάρος άραγε; 
Λίγο νωρίτερα, η Νότιγχαμ Φόρεστ, υπό το βλέμμα του Βαγγέλη 
Μαρινάκη αποσπούσε μια παλικαρίσια ισοπαλία στο «Γκούντισον 
Παρκ» (1-1 με Εβερτον).  Οσο για τη Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, οι 
«κότατζερς» πανηγύρισαν σημαντική νίκη επί της Μπρέντφορντ 
(3-2) και έδειξαν ότι η σωτηρία θα έρθει γρηγορότερα του 
αναμενομένου.  Τέλος, με ένα... επαγγελματικό 1-0, η «αθόρυβη» 
Τότεναμ ξέρανε τη Γουλβς και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη 
θέση του βαθμολογικού πίνακα. Σαν να κάνει καλή δουλειά ο 
Αντόνιο Κόντε... Στις άλλες δύο αναμετρήσεις, η Λέστερ υπέστη 
νέα ήττα-σοκ από τη Σαουθάμπτον (1-2), ενώ η Κρίσταλ Πάλας 
διέλυσε με το εμφατικό 3-1 την Αστον Βίλα, με τον Μαρτίνεθ 
να υπερβάλλει εαυτόν για να μην αυξηθεί ο δείκτης του σκορ 

(απέκρουσε πέναλτι).




