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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
Καλή η σχέση Λουτσέσκου και Μπότο δεν ήταν. Η παρέμβαση Σαββίδη 
όμως έχει βγάλει προς τα έξω τον επαγγελματισμό των δύο ανδρών. 
Ο Ρουμάνος τεχνικός, κυρίως, έβαλε νερό στο κρασί του. Διότι, ο Ιβάν 
Σαββίδης προειδοποίησε και τον Λουτσέσκου με τις κουβέντες. Ο ΠΑΟΚ 
μπορεί να ζορίστηκε στο ματς με τον Παναιτωλικό, αλλά η επόμενη μέρα 
του αγώνα τον βρίσκει μόνο με κέρδη. Τα «πουλέν» του Μπότο Κοτάρσκι, 
Ντάντας, Νάρεϊ και Τόμας είχαν ουσιαστική εμφάνιση, Οι δύο τελευταίοι 
συνδυάστηκαν στο γκολ μάλιστα. Το έτερο κέρδος ήταν οι νεαροί της 
άμυνας. Τσαούσης (αρ. μπακ, ετών 22) και Κουλιεράκη (ετών 19) στα 
στόπερ! Ειδικά ο τελευταίος είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα ολόκληρου 
του οργανισμού του Δικεφάλου του Βορρά. Επιτέλους μια καλή μέρα στη 
δουλειά για τον ΠΑΟΚ, μια μέρα που μπορεί να «χτίσει» γύρω από αυτή. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ο Κάρλος Κορμπεράν άφησε εκτός αποστολής για την αναμέτρηση 
με τον Απόλλωνα Λεμεσού τον Μαντί Καμαρά. Ο Ισπανός τεχνικός 
έπραξε το ίδιο και στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννια για την πρώτη 
αγωνιστική της Super League. Παρά το γεγονός πως είχε μια 
ενδεκάδα με πολλές αλλαγές. 
Η εξήγηση είναι απλή. Σε ότι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή 
λίστα, ο Καμαρά απλά δεν χώραγε. Διότι, ο Κορμπεράν έχει σε 
μεγαλύτερη εκτίμηση, ή πιο μπροστά στο μυαλό του, τους Κούντε 
και Χουάνγκ στα χαφ. Ακόμα και ο Αγκιμπού που πήρε θέση στο 
«8» δίπλα στον Μπουχαλάκη. Η φόρμα και η φόρα τον άφησαν 
εκτός του Μαντί. Στην αναμέτρηση με τον ΠΑΣ τον άφησε εκτός του 
πρόβλημα με τους ξένους παίκτες που έχουν ο Ολυμπιακός. Μέχρι 
πέντε μπορεί να έχει στην αποστολή του. 
Με τον ΠΑΣ  είχε τους: Αγκιμπού. Μπα, Κούντε, Σισέ και Ντε Λα 
Φουέντε. Τι σημαίνει αυτό; Πως δεν είναι καθόλου απλά, μήτε 
εύκολο να προσπεράσει τους προαναφερθέντες. Και να ταν μόνο 
αυτό; Από την αποστολή έλειπε ο τραυματίας Χουάνγκ, ο οποίος 
με την παρουσία που έχει μέχρι στιγμής μοιάζει να έχει πάρει τη 
φανέλα βασικού… σπίτι του. Ασφαλώς και ο Κορμπεράν δείχνει 
πως θα κάνει εκτενές ροτέισον, αλλά η εξέδρα δεν μοιάζει να 
είναι προσωρινή για τον Μαντί Καμαρά, είτε το ματς είναι Πέμπτη, 
είτε Κυριακή. Όχι, δεν είναι… τιμωρία, τύπου Φορτούνη, μιας 
και προπονείται κανονικά με την ομάδα ο Μαντί Καμαρά, αλλά 
στο δια ταύτα δεν αλλάζει ιδιαίτερα η το status. Σε ελεύθερη 
πτώση η συγκεκριμένη ποδοσφαιρική μετοχή. Πρόβλημα πλέον 
η κατάσταση… 

AGENT GREEK
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ;
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ιωνικό, αλλά έχει διάφορα 
πράγματα για τα οποία πρέπει να προβληματίζεται. Μια 
νευρική εμφάνιση είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πρεμιέρα 
ήταν εξάλλου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν σε σκέψεις για την 
απόκτηση στόπερ, τώρα αυτές έχουν μεγαλώσει ακόμα 
περισσότερο. Διότι, ο Σένκεφελντ είναι στα πιτς και ο 
Μάγκνουσον έχει «βαρύ» ιατρικό ιστορικό και δεν μπόρεσε 
να βγάλει το παιχνίδι. Συν τους άλλοις, ο Σάρλια είχε πάλι 
λάθη και κακές τοποθετήσεις. Δεν απέφυγε επίσης και το 
κακό του συνήθειο. Αυτό δεν είναι άλλο από το να παίρνει 
κάρτα. Ο δε Δημήτρης Κουρμπέλης έχει απόσταση στα 
«θέλω» από αυτά του προπονητή του. Δεν τρελαίνεται με 
την ιδέα του να παίζει στόπερ. Διότι, στόχος του είναι η 
συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδας κι εκεί έχει τύχη μόνο ως 
χαφ. Άρα, τι κάνουμε στα στόπερ Ιβάν; 
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ΑΥΤΟ 
ΛΕΙΠΕΙ
Είναι δυνατόν σε μια μέρα που ο Άρης σκόραρε 
τρεις φορές, νίκησε καθαρά τον Λεβαδειακό και θα 
μπορούσε να είχε βρει κι άλλα τέρματα να μιλάμε 
για ελλείψεις; Γίνεται. Ο Ενκουλού κλείνει μια 
«τρύπα» στο ρόστερ, αλλά μένουν ακόμα δύο. Η μία 
έχει να κάνει μα τα χαφ. Γνωστό. Η άλλη έχει να 
κάνει με τον επιθετικό. Ο Ντανιέλ Μαντσίνι σκόραρε 
δις, αλλά η κλάση του είναι γνωστή. Αυτή του Γκρέι, 
επίσης. Απλώς από τον Τζαμαϊκανό φορ έχουμε 
τις  πρώτες εικόνες. Και αυτές είναι που δεν είναι 
απλώς ενθαρρυντικές. Είναι κάτι παραπάνω από 
εξαιρετικές. Ο Γκρέι εκτός από σκόρερ, είναι και 
τρομερός δημιουργός. Οι κινήσεις του έξω από την 
περιοχή και οι πάσες του στους εξτρέμ που «έκοβαν» 
ήταν χάρμα ιδέσθαι. Το καλό βέβαια για την ομάδα του 
Μπούργος ήταν πως ο Λεβαδειακός δεν «κλείστηκε», 
έπαιξε ποδόσφαιρο. Σε μια κλειστή άμυνα, θα είναι 
απαραίτητος και ο κλασικός φορ περιοχής. Το σημείο 
αναφοράς. Αν κάτι κι αυτή την προσθήκη ο Άρης, δεν 
θα του λείπει τίποτε. 

AGENT GREEK
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Έψαχνε το γρήγορο γκολ για να τελειώνει από νω-
ρίς. Είχε δοκάρι με τον Χασάν στο 5’ και σημαντικές ευκαιρίες, 
αλλά δεν του βγήκε. Πήγε στο ημίχρονο με το 0-0. Δεν αγχώ-
θηκε, το διαχειρίστηκε και τελικά ο Ολυμπιακός πήρε το τρίπο-
ντο. Ξεκίνησε με το δεξί επικρατώντας με 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα 
και στρέφεται πλέον στη ρεβάνς με τον Απόλλωνα Λεμεσού.
Μπορεί ο Κάρλος Κορμπεράν να άλλαξε σχεδόν όλη την εν-
δεκάδα θέλοντας να τη φρεσκάρει, όμως, αυτό δεν κόστισε. 
Ο Ολυμπιακός δεν βρήκε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά με 
τις αλλαγές του προπονητή του τα κατάφερε. Το πρώτο από τον 
Βαλμπουενά στο 54’ μετά από σέντρα του νεοεισελθόντα Άβι-
λα, το δεύτερο από τον Ραντζέλοβιτς στο 80’ μετά από πάσα του 
Ελ Αραμπί.
Λειτούργησαν οι αλλαγές, ενώ και κάποια νέα πρόσωπα πή-
ραν την ευκαιρία τους. Κάτω του μετρίου και ακίνδυνος γενικά 
ο ΠΑΣ Γιάννινα. Στα δυσάρεστα για τους Ηπειρώτες ο τραυματι-

σμός του Παντελάκη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ, 
Μανωλάς (79΄ Μπα), Σισέ, Ανδρούτσος (46΄ 
Άβιλα), Κούτρης, Αγκιμπού Καμαρά, Μπουχα-
λάκης (53′ Εμβιλά), Βαλμπουενά, Ραντζέ-
λοβιτς, Ντε Λα Φουέντε (64΄ Μασούρας), Χα-
σάν (53΄ Ελ Αραμπί).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Πρίορ, Σό-
ρια, Εραμούσπε, Παντελάκης (35΄ λ.τρ. Μπα-
γκαλιάνης), Κιάκος, Καραχάλιος, Μπιλμπάο, 
Λιάσος (79΄ Ριένστρα), Μέντες (61΄ Τζίμας), 
Λώλης (61΄ Παμλίδης), Κόντε (78΄ Σταματε-
λόπουλος).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

57’ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ, 74’ΡΑΝΤΖΕΛΟΒΙΤΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ VS ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ2 0

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41 15 28-9

2. ΑΕΚ 30 15 27-16

3. ΠΑΟΚ 28 15 31-20

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 23 14 24-11

5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 15 19-16

6. ΟΦΗ 22 14 17-14

7. ΑΡΗΣ 21 15 17-13

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 17 15 15-15

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 15 16-27

10. ΒΟΛΟΣ 15 14 24-29

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 14 15 13-20

12. ΛΑΜΙΑ 11 15 13-20

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 15 14-32

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 12 7-23

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ



«ΚΑΘΑΡΙΣΕ» 
Ο ΑΪΤΟΡ
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Έπαιξε όσο χρειαζόταν, ήταν προσεκτικός, απειλήθηκε μόλις 
μία φορά και με το πέναλτι του Αϊτόρ πήρε το τρίποντο. Ο Πανα-
θηναϊκός επικράτησε 1-0 του Ιωνικού χθες στη Λεωφόρο και 
έτσι ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο νέο πρωτά-
θλημα. Έχοντας σε καλή μέρα τους Σπόραρ και Τσέριν θα μπο-
ρούσε να έχει δώσει και μεγαλύτερη έκταση στη νίκη του κό-
ντρα σε μία ομάδα που διαρκώς αμυνόταν.
Με εξαίρεση τη μεγάλη ευκαιρία του Μάντζη στο 22’ οι φιλοξε-
νούμενοι το μόνο που έκαναν ήταν να κλείνουν χώρους. Έκα-
ναν αρκετά φάουλ, ήταν σε μεγάλο μέρος του ματς πίσω από 
την μπάλα ακόμη και μετά το 1-0 και έτσι έφυγαν με άδεια χέ-
ρια από τον αγώνα. Οι Σπόραρ και Τσέριν κατά κύριο λόγο εί-
χαν τις ευκαιρίες για άλλα γκολ, ενώ ο πρώτος κέρδισε και το 
πέναλτι. Ντεμπούτο έκανε ο Βέρμπιτς, που αποθεώθηκε, δεν 
εμπνέει ανησυχία ο τραυματισμός του Μάγκνουσον.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβαν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, 
Κώτσιρας, Σάρλια, Μάγκνουσον (33’ Πούγγου-
ρας), Χουάνκαρ, Κουρμπέλης (84’ Αλεξαν-
δρόπουλος), Ρουμπέν, Τσέριν, Παλάσιος, Σπό-
ραρ (84’ Ιωαννίδης), Αϊτόρ (77’ Βέρμπιτς).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύ-
γας, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Αντούνες, Βαλεριά-
νος, Άοσμαν, Μασάς (87’ Κοκκίνης), Μεντόσα 
(60’ Μίλο), Μάντζης (87’ Ελευθεριάδης), Ν. 
Ιωαννίδης (60’ Οφόσου).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ VS ΙΩΝΙΚΟΣ1 0

45’+3 ΑΪΤΟΡ



ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΌΣ ΜΕ 

«ΔΙΠΛΌ» ΜΑΝΤΣΙΝΙ
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Ο σαφώς πιο έτοιμος Άρης λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώ-
σεων, ήταν εκείνος που πήρε μια δίκαιη νίκη (3-0) στο Βικε-
λίδης, απέναντι στον Λεβαδειακό για την πρεμιέρα του πρω-
ταθλήματος. Οι Βοιωτοί που επέστρεψαν μετά από τρία χρόνια 
στη Super League, άφησαν καλές εντυπώσεις στο πρώτο ημί-
χρονο, παίζοντας ανοιχτά και έχοντας μάλιστα περισσότερες 
τελικές (7-5).
Ο Άρης ήταν όμως εκείνος που ήταν πιο αποτελεσματικός και 
με δύο εξαιρετικά γκολ σε κομβικά σημεία (12’ και 45+1’) 
έβαλε γερές βάσεις νίκης. 
Στο δεύτερο ματς κυριάρχησε ξεκάθαρα, ην ώρα που ο Λεβα-
δειακός έμεινε από δυνάμεις. Έχασε πολλές ευκαιρίες, τρεις 
εξ αυτών ο Γκρέι, ο οποίος όμως έκανε το 3-0 στο 68’ μετά από 
τη μαγική ασίστ  του Λουίς Πάλμα. Φυσικά πρέπει να σταθούμε 
και στο ντεμπούτο του Ζερβίνιο ο οποίος, χειροκροτήθηκε, χά-
νοντας και μια καλή ευκαιρία στο 89’. 

ΆΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Οντου-
μπάγιο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Πίρσμαν (82’ 
Μαζικού), Μαντσίνι, Ντουκουρέ, Νταμπό (46’ 
Ντιόπ), Καμάτσο (46’ Μανού Γκαρθία), Πάλμα 
(74’ Ζερβίνιο), Γκρέι (82’ Χατζηιωάννου).

ΛΕΒΆΔΕΙΆΚΟΣ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μάρκο-
βιτς, Κωνσταντινίδης, Τζημόπουλος, Βινίσι-
ους, Βήχος, Μπελμόντ (58’ Λούα Λούα), Με-
χία - Βρακάς (76’ Βουτσάς), Συμελίδης (76’ 
Ρεγκίς), Μουτίνιο (63’ Νίκας), Δούμτσιος.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

12’, 45’+1’ ΜΑΝΤΣΊΝΊ, 68’ ΓΚΡΈΙ

ΣΚΌΡΕΡ

ΑΡΗΣ VS ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ3 0
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Από το «Κλεάνθης Βικελίδης» παρακολούθησε χθες το ματς του 
Άρη με τον Λεβαδειακό ο Νικολά Ενκουλού. Ο 32χρονος Καμε-
ρουνέζος αμυντικός θα υπογράψει συμβόλαιο δύο χρόνων. Μαζί 
με το Θεόδωρο Καρυπίδη είδε το παιχνίδι ο έμπειρος στόπερ, 
που θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις αφού πρώτα περάσει 
από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Δεν τελειώνουν εδώ 
οι μεταγραφές για τους «κίτρινους».

Η πρώτη νίκη ήρθε και ταυτόχρονα ο Ματίας Αλμέιδα είδε τι θα πρέπει 
να διορθώσει εν όψει της συνέχειας. Αμυντικά είναι δεδομένο πως 
θα χρειαστεί χρόνος για να δέσουν τα νέα αποκτήματα. Άξιο αναφο-
ράς ότι χθες ο Γαλανόπουλος πήρε χρόνο συμμετοχής με την ΑΕΚ Β’ 
στο φιλικό με την Κηφισιά.

Το μπαμ ολοκληρώθηκε. Στο «τριφύλλι» θα παίζει ο Μπερνάρντ αυτή 
τη σεζόν. Η μεγάλη μεταγραφή έκλεισε και ανακοινώθηκε χθες από 
τα μεγάφωνα στη Λεωφόρο πριν τη σέντρα του αγώνα με τον Ιωνικό. 
Ενθουσιασμένοι υποδέχτηκαν την είδηση οι φίλαθλοι. Ο 29χρονος 
μεσοεπιθετικός θα πάρει το μεγαλύτερο συμβόλαιο του υπάρχοντος 
ρόστερ με την Αλ Σαρίγια να πληρώνει περίπου τα μισά για φέτος.

Πολλαπλά μηνύματα έστειλε χθες ο Κάρλος Κορμπαράν με την ενδε-
κάδα που παρέταξε. Αφενός έδειξε πόσο θέλει την πρόκριση στην 
Ευρώπη, αφετέρου ίσως αλλάζει για κάποιους το κλίμα, όπως ο Κού-
τρης. Ας περιμένουμε λίγο. Εκείνος που δεν είχε θέση στο φετινό ρό-
στερ σίγουρα είναι ο Μαμαντού Κανέ. Σήμερα πάει Κύπρο για να υπο-
γράψει στην Πάφο ως δανεικός.

Κάθε συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει το δικό της εν-
διαφέρον. Εκείνο που δεν κρύβεται στον ΠΑΟΚ είναι το αρνητικό κλί-
μα. Πέταξε αρκετά καρφιά ο Ρουμάνος τεχνικός. Ξεκάθαρη η θέλησή 
του να αποκτηθεί δεκάρι, ενώ είναι εντυπωσιακό πως προσπάθησε 
να πείσει ότι στηρίζει τους νεαρούς παίκτες, όταν πρέπει να γυρίσει 
η γη ανάποδα για να τους βάλει.



1
ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 22:00

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2 -0,75 1,77
Το ματς της βραδιάς είναι ξεκάθαρα το μεγάλο ντέρμπι 

του Όλντ Τράφορντ. Δύσκολα τα πράγματα στους 
μπέμπηδες με το κλίμα να είναι βαρύ και το ξεκίνημα 
απογοητευτικό. Πλήρωσε την αστοχία της η Λίβερπουλ 
στα δύο πρώτα ματς με το πρώτο τρίποντο σήμερα να 

είναι ο μοναδικός στόχος για τον Κλοπ.

ΟΛΑ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ 
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00

ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ-ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ GOAL+OVER 2,5 1,72
Στις μικρές κατηγορίες της Ολλανδίας θα παίξουμε 

μπάλα και θα ποντάρουμε φυσικά στα γκολ.
Αμφότερες μπήκανε με το δεξί και θα τα δώσουν όλα 

για να πάρουν το πρώτο τρίποντο της χρονιάς.
Ανοιχτό παιχνίδι αναμένω με γκολ και πολλά κόρνερ.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΣΟΥΗΔΙΑ 1η 20:10

ΧΑΜΑΡΜΠΙ-ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ 1/1 1,66
Την ευκαιρία να πιάσει ξανά κορυφή έχει σήμερα η Χάμαρμπι 
αρκεί να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Ο αντίπαλος ιδανικός 
με την αδύναμη Ντέγκερφορς να είναι ο αγαπημένος της 
αντίπαλος. Εύκολο έργο θα έχουν οι γηπεδούχοι που θα 
παραταχθούν επιθετικά για να καθαρίσουν από νωρίς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΔΡΑ ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ.

4
ΤΟΥΡΚΙΑ 21:45

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΑΝΤΑΝΑΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1 1,66
Πέρασε από την Βιέννη με 2-0 εξασφαλίζοντας 
ουσιαστικά την είσοδο στους ομίλους του Europa 
League η Φενέρμπαχτσε. Στα εγχώρια διψάει 

για την επιστροφή στη κορυφή και κόντρα στην 
Αντάνα η συνέχεια στις νίκες επιβάλλεται.

Το απόλυτο μετράνε οι φιλοξενούμενοι

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 02:00

ΑΒΑΙ-ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,77
Την τετράδα έχει ως στόχο η Ιντερνασιονάλ με την ψυχολογία 
των παιχτών να είναι στα ύψη. Επιβλητική στο ντέρμπι με την 
Φλουμινένσε επικράτησε εύκολα με 3-0! Μέσα στην Αβάι που 

ψάχνει βαθμούς για την παραμονή θα επιτεθεί για να πάρει αυτό 
που τόσο πολύ θέλει.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΙΣΠΑΝΙΑ 2η 23:00

ΜΑΛΑΓΑ-ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,90
Αναμέτρηση που φέρνει μνήμες από την Πριμέρα Ντιβιζιόν με 
την Μάλαγα να υποδέχεται την Λας Πάλμας. Διψάνε για την 
επιστροφή στα σαλόνια οι δύο ομάδες και θα ψάξουν σήμερα 
την πρώτη τους νίκη. Φαβορί δεν υπάρχει με τις δύο ομάδες 

ακόμα να ψάχνονται.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΕ ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με έκδηλη τη δίψα όλων για μία πορεία ανώτερη των προ-
ηγούμενων ετών και με ξεκάθαρη διάθεση να χτιστού πολύ 
γερά θεμέλια και στέρεες βάσεις για τη δημιουργία ενός 
ιδιαίτερα δυνατού ι αξιόμαχου συνόλου, που θα έχει τα φό-
ντα να διεκδικήσει μία αξιοζήλευτη πορεία, ξεκίνησε χθες 
Τρίτη το απόγευμα η Λαύρα Αργυρούπολης τη θερινή της 
προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν. Στο πρώτο προσκλη-
τήριο της νέας σεζόν ο νέος «τιμονιέρης» Παναγιώτης Κα-
λαϊτζίδης έδωσε το σύνθημα με τους ποδοσφαιριστές να 
παρουσιάζονται ιδιαίτερα ορεξάτοι και το κυριότερο απο-

φασισμένοι να αφήσουν το δικό τους στίγμα στο ν επερ-
χόμενο «μαραθώνιο της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Με αφορ-
μή την έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας, αλλά και 
τις προοπτικές που χαράσσονται, ο νέος προπονητής της 
Λαύρας Αργυρούπολης Παναγιώτης Καλαϊτζίδης άνοιξε 
την καρδιά του  και ανέφερε τα εξής: «Ξεκινάμε την προ-
ετοιμασία μας απόλυτα συνειδητοποιημένοι και το κυριό-
τερο διψασμένοι να παρουσιάσουμε ένα καλό σύνολο και 
ανταγωνιστικό σύνολο την ερχόμενη σεζόν, Κατά βάση θα 
βασιστούμε στους πολλούς νεαρούς και ταλαντούχους πο-
δοσφαιριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες μας και 
θα γίνουν προσεκτικές μεταγραφικές κινήσεις σε θέσεις 
όπου έχουμε επισημάνει ανάγκη ενίσχυσης. Πρωταρχική 
μας επιδίωξη είναι να αποδώσουμε όμορφο ποδόσφαιρο 
και να δημιουργήσουμε γερές βάσεις για το μέλλον. Εύ-
χομαι να έχουμε υγεία και να ζήσουμε όλοι μας μία όμορ-
φη ποδοσφαιρική σεζόν.» 
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
το Καματερό με φόντο την επόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σε-
ζόν. Οι ιθύνοντες του φιλόδοξου σωματείου των δυτικών 
προαστίων μετά από συντονισμένες ενέργειες ενέταξαν 
στο έμψυχο δυναμικό τους τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό 
Άρη Πλάκα προκαλώντας αίσθηση. Πρόκειται για μία προ-
σθήκη, που ενδέχεται να αποτελέσει μία σούπερ επιλογή 
για τον προπονητή Μιχάλη Κάτσικα, ενόψει του απαιτητικού 
πρωταθλήματος της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση: «Σε μια ακόμη σημαντική μεταγραφή προχώρη-
σε η διοίκηση του ΠΑΟ Καματερού δίνοντας τα χέρια με τον 
σπουδαίο κεντρικό αμυντικό Άρη Πλάκα. Ο τελευταίος είναι 
33 ετών, αγωνίζεται ανελλιπώς και ακούραστα στην θέση 
του κεντρικού αμυντικού όλα αυτά τα χρόνια, δείχνοντας το 
ταλέντο του στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Αγωνίστηκε στην 
Αγία Ελεούσα από το 2012-2015, και στην συνέχεια φόρε-
σε την φανέλα του ΑΟ Ιλίου για έξι χρόνια από το 2015-
2021 βάζοντας το δικό του λιθαράκι στη πορεία του γειτο-
νικού συλλόγου. Στην χρονιά που πέρασε ήταν από τους 
σημαντικούς στυλοβάτες στην άνοδο του Ατρόμητου Μετα-
μόρφωσης στην Α’ Αθηνών. Η διοίκηση κατάφερε και ήρθε 
σε συμφωνία με τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό και θα βο-
ηθήσει τα μέγιστα το έργο του Μιχάλη Κάτσικα στην φετινή 
πορεία. “Άρη καλώς ήρθες στον ΠΑΟ Καματερού…»

ΚΑΛΑΪΤΖΊΔΗΣ: «ΘΑ ΒΑΣΊΣΤΟΎΜΕ 
ΣΕ ΔΊΚΑ ΜΑΣ ΠΑΊΔΊΑ» 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΎΡΑΣ 
ΑΡΓΎΡΟΎΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΊ 
ΣΗΜΕΡΑ ΤΗ ΔΊΚΗ ΤΟΎ ΑΠΟΨΗ 

«Βόμβα» με τον 
Κώστα Καραβίδα     
Την μεταγραφική του ενί-
σχυση συνεχίζει ακάθεκτος 
ο Ατρόμητος Μεταμόρφω-
σης με φόντο τη επόμενη 
σεζόν. Η διοίκηση του συλ-
λόγου των βορείων προα-
στίων μετά από αστραπιαίες 
ενέργειες προχώρησε στην 
απόκτηση του Κώστα Καρα-
βίδα, προκαλώντας αίσθηση. 
Ο 21χρονος αμυντικός που 
άνηκε στον Πανιώνιο και 
στην ΑΕΚ τα βρήκε σε όλα 
με τους νεοφώτιστους στην 
Α' ΕΠΣΑ και ανακοινώθηκε. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση «O 
Ατρόμητος βρίσκεται στην 
πολύ ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την μεταγραφή 
του Κωνσταντίνου Καραβί-
δα για την νέα σεζόν. Ο Κα-
ραβίδας τα δυο προηγούμε-
να χρόνια αγωνίστηκε στον 
Πανιώνιο καταγράφοντας 
συμμέτοχες στο πρωτάθλη-
μα της Γ' Εθνικής ενώ όλα τα 
προηγούμενα χρόνια αγω-
νίστηκε στην ΑΕΚ φτάνοντας 
έως και την πρώτη ομάδα, 
καταφέρνοντας να αγωνι-
στεί και στην Under 17 της 
Εθνικής Ελλάδος. Το μακρο-
πρόθεσμο Project του συλ-
λόγου έπεισε τον 21χρονο 
αμυντικό να ενταχθεί στον 
Ατρόμητο και σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι αποτε-
λεί παιδί της περιοχής ενι-
σχύει και τους στόχους μας 
για την στελέχωση του ρό-
στερ από γηγενής αθλητές. 
ο Ατρόμητος θα κινηθεί για 
ακόμη δυο προσθήκες που 
θα ισχυροποιήσουν το σύλ-
λογο (εξτρεμ και αμυντικό 
χαφ) ώστε να παρουσιαστεί 
έτοιμος στο πρωτάθλημα. Ο 
Πρόεδρος και το ΔΣ καλώς 
ορίζουν τον Κωνσταντίνο και 
του εύχονται μια χρονιά γε-
μάτη υγειά και προσωπικές 
επιτυχίες!»

«Άλλη» ομάδα θα θυμίζει ο Κένταυ-
ρος Βριλησσίων την νέα αγωνιστική 
περίοδο. Κι αυτό διότι οι ιθύνοντες 
του δημοφιλούς σωματείου των βο-
ρείων προαστίων προχώρησαν σε 
σειρά ριζικών αλλαγών, αλλά και ση-
μαντικών μεταγραφών. Με ανακοί-
νωση του ο Κένταυρος Βριλησσίων 
έκανε γνωστή την απόκτηση έξι πο-
δοσφαιριστών που ενισχύουν σε ση-
μαντικό βαθμό το ρόστερ της ομάδας. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Μια ξεχω-
ριστή χρονιά αρχίζει για τον Κένταυ-
ρο Βριλησσίων. Ο σύλλογος “Πρότυ-
πο”, με σταθερές μεν αξίες, αλλά και 
την δυνατότητα, την ευχέρεια και την 
φιλοσοφία, στην ανανέωση, τον εκ-
συγχρονισμό και την ποιοτική εξέλι-
ξη. Η διοίκηση του Μανώλη Μάνικα, 
σε συνεργασία με τον Κώστα Ρού-
πτσο, και την ιδιαίτερα καταρτισμένη 
και έμπειρη ομάδα προπονητών του, 
φιλοδοξούν για έναν Κένταυρο: “…
ακόμα πιο ψηλά, πολύ ψηλότερα…” 
Παράλληλα, ξεκίνησε με πολλά χα-
μόγελα χθες Τετάρτη 17 Αυγούστου 
η προετοιμασία της ανδρικής ομά-
δας ενόψει της νέα σεζόν. με όλους 
σχεδόν τους παλιούς ποδοσφαιρι-
στές του, ενισχυμένος όπως πάντα 
με νεαρούς ταλαντούχους από την 
Κ18 & Κ16, αλλά και με την προσθή-
κη ιδιαίτερα έμπειρων και ποιοτικών 
παιχτών που θα δώσουν μια άλλη ει-
κόνα, ένα άλλο επίπεδο στην φετινή 
ομάδα. Σε αυτήν την φιλόδοξη λοι-
πόν προσπάθεια, προστέθηκαν / απο-
κτήθηκαν οι ποδοσφαιριστές: Τικτα-
πανίδης Τάσος (Τ/Φ), Σταυρόπουλος 
Νίκος (Αμυντικός), Μπαλατσούρας 
Τόλης & Κατσιμίχας Σταμάτης (Μέ-
σοι) και οι επιθετικοί Γκούγκας Κώ-
στας και Γεωργουδάκης Γιάννης. Με 
αυτό το καλά σχεδιασμένο κοκτέιλ 
νεαρών ταλαντούχων, παλαιότερων 
πολύ καλών αλλά και νέων ιδιαίτε-
ρα ποιοτικών ποδοσφαιριστών, ο Κώ-
στας Ρούπτσος με το προπονητικό του 
team, θα συνεχίσει την ανοδική πο-
ρεία του Κενταύρου και θα τον φτά-
σει: “…ακόμα πιο ψηλά, πολύ ψηλό-
τερα…».

Πλειάδα 
σπουδαίων 
μεταγραφών 

ΔΊΑΓΟΡΑΣ ΑΊΓΑΛΕΩ 
Σπουδαία προσθήκη 
με Κωνσταντίνο Κάσσο
Σπουδαία προσθήκη με Κωνσταντίνο Κάσσο
 Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει την ξέφρενη 
μεταγραφική κούρσα του Διαγόρα Αιγάλεω ενόψει 
της προσεχούς απαιτητικής σεζόν. Οι ιθύνοντες του 
φιλόδοξου σωματείου των δυτικών προαστίων βρί-
σκονται κυριολεκτικά επί ποδός, αποσκοπώντας στην 
όσο το δυνατόν ποιοτικότερη ενίσχυση του υπάρχο-
ντος ρόστερ με ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας 
που έχουν υψηλό κίνητρο διάκρισης Κάτω από αυτό 
το πλαίσιο σε μια ακόμη εξαιρετική μεταγραφική κί-
νηση προχώρησε ο Διαγόρας Αιγάλεω, αναδεικνύο-
ντας ξεκάθαρα τις προθέσεις του με φόντο την ερχό-
μενη σεζόν ότι μοναδικός στόχος είναι η άνοδος. Έτσι, 
υπό τις οδηγίες του κόουτς Στέλιου Γιάκα θα αγωνιστεί 
πλέον ο Κωνσταντίνος Κάσσος. Ο 30χρονος ακραίος 
μεσοαμυντικός, που μπορεί με την ίδια άνεση να αγω-
νιστεί και στις δύο πλευρές, αναμένεται να προσφέ-
ρει πολύτιμες υπηρεσίες στη νέα του ομάδα. Τελευ-
ταία ομάδα του ήταν η ΑΕ Ίλίου, ενώ έχει αγωνιστεί 
επίσης σε Ακράτητο, Θρασύβουλο, Ολυμπιακό Λιοσί-
ων, Κηπούπολη, Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, όπως και 
στον Α.Ο. Ίλίου.
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ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

KENTAYΡΟΣ ΒΊΡΊΛΗΣΣΊΩΝ 
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Ο Παναγιώτης Καλαϊτζίδης



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Με τα 4 χρυσά των Τεντόγλου, Ντρισμπιώτη και Τζένγκο η Ελλάδα 
έφθασε τα 15 χρυσά στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημά-

των. Επίσης, με το ασημένιο της Στεφανίδη έγιναν 8 τα ασημένια 
και παραμένουν 11 τα χάλκινα. Έτσι, στο σύνολο η χώρα μας 

έχει 34 μετάλλια (15-8-11). 

Η Ελισάβετ Πεσιρίδου ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα στο Μόναχο με μια καλή εμφάνιση. Έτρεξε στις ημιτελι-
κές σειρές στα 100μ. εμπόδια και ήταν 6η στη σειρά της με 13.19 
και κατέλαβε την 17η θέση στο σύνολο, σε μια χρονιά που αντι-
μετώπισε προβλήματα.
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SPORTS

Η Ελλάδα αναδείχθηκε σε 4η δύναμη στον πίνακα μεταλλίων στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο. Ο απολογισμός ήταν 5 
μετάλλια, 4 χρυσά με την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (δύο χρυσά), 
τον Μίλτο Τεντόγλου και την Ελίνα Τζένγκο και ένα ασημέ-
νιο με την Κατερίνα Στεφανίδη.

Η Τατιάνα Γκούσιν αγωνίστηκε στον τελικό του ύψους και με άλμα στα 
1,86μ. κατέλαβε την ένατη θέση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε μια 
καλή σεζόν με πολλούς αγώνες και κατάφερε να βρεθεί στον τελι-
κό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μόναχο. Αποτέλεσε την τε-

λευταία ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΑΠΛΑ Ο 
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια Φιλικά...

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, 
μερική, ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση 
του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και 

κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

Είναι μια κατηγορία ανθρώπου από μόνος 
του. Τα κοσμητικά επίθετα έχουν στερέψει 
για να περιγράψουν το μέγεθός του. Ως 
αθλητής και προσωπικότητα. Αστείρευτη πηγή 
κινήτρου ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε 
το 6ο του χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα. Δεν είναι ζητούμενο πως 
θα σταματήσει. Όρεξη να έχει και υγεία 
προφανώς, μοιάζει να έχει μπροστά του 
πολλά ακόμα επιτεύγματα να μας δώσει. Ο 
«άρχοντας των κρίκων» άλλωστε δείχνει πιο 
φρέσκος από κάθε άλλο φορά. Κατορθώνει 
το πρόγραμμά του να είναι πάντα άρτιο και 
υψηλού επιπέδου/δυσκολίας για να του 
χαρίζει χρυσά μετάλλια. 
Πιθανότατα ως πατέρας πια, αρκετά ενεργός 
στο Instagram με τα όσα κάνει με τις δύο 
κόρες, να θέλει να μαζέψει πολλά μετάλλια 
ακόμα. Άλλωστε, λίγο αφότου τελείωσε το 
πρόγραμμα του και πήρε το μετάλλιό του, 
έβγαλε φωτογραφίες με τη σύζυγό του, 
Βασιλική Μιλούση και τα δυο τους κορίτσια. 
Η πιο μεγάλη μάλιστα, πήρε το μετάλλιο για… 
πάρτη της. 
Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν έχει να αποδείξει 
τίποτε σε κανέναν, ούτε καν στον ίδιο του τον 
εαυτό έχοντας επιστρέψει και αγωνιστεί σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες από τραυματισμούς 
που άλλοι δεν θα «γύριζαν» ποτέ, συνεχίζει 
να αποδεικνύει πως είναι ο καλύτερος στο 
είδος του. 


