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ΦΗΜΟΛΟΓΙΑ
Η ήττα από το Βόλο, φυσικά και είναι ποδοσφαιρικά εξηγήσιμη για 
μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ που έχει κάνει μεταγραφικά βήματα 
μπροστά αλλά οι ελλείψεις είναι ηχηρές και φανερές. Ο Ελίασον 
π.χ. έρχεται για να καλύψει το κενό που υπάρχει δεξιά, είναι θετικό 
ότι πρόκειται για παίκτη που έχει αγωνιστεί τη μισή του καριέρα 
και αριστερά αλλά πάντα θα πρέπει να κυριαρχεί το ρητό όλα θα 
φανούν στο γήπεδο. Έρχεται π.χ. από μια ομάδα της Ligue 2 ενώ 
η ΑΕΚ είχε φέρει τον Μισελέν από ένα αξιόπιστο κλαμπ όπως η 
Λανς και είδαμε την κατάληξη. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι άλλο. Το 
ματς της Ριζούπολης κατέδειξε ακόμα περισσότερο (όχι ότι δεν 
ήταν γνωστό απλά άνοιξε τα μάτια και σε όσους δεν ήθελαν να το 
δουν) την ανάγκη απόκτησης ενός σέντερ φορ που θα παίζει μέσα 
στην περιοχή. Τον παίκτη που θα κινείται μέσα ή πάνω στη γραμμή 
της αντίπαλης περιοχής και δε θα ξεμακραίνει τόσο πολύ όσο ο 
Αραούχο ή ο Λιβάι Γκαρσία (που για τις ανάγκες του συστήματος 
και των ελλείψεων έχει γίνει 9άρι). Πρέπει, πλέον και οι πέτρες 
να έχουν ακούσει για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Φαν Βέερτ. Ο 
Ολλανδός και στο μεταξύ τους ματς έδειξε ότι είναι αξιόπιστη λύση. 
Από την άλλη πλευρά βέβαια είναι 32 ετών με καμία πιθανότητα 
μεταπώλησης. Το 1 εκατομμύριο που κάποτε ζητούσε ο Μπέος έχει 
πάει περίπατο και αυτό που λέγεται εντόνως είναι πως αν η ΑΕΚ 
δε βρει πρόσφορο έδαφος με τους παίκτες που βλέπει θα πάει 
στον Ολλανδό στα λεφτά που θέλει η Ένωση μάλιστα.

AGENT GREEK

ΠΟΛΥ ΔΡΟΜΟ
Ο Κώστας Φορτούνης έδειξε με τον τρόπο του πως θέλει μια δεύτερη 
ευκαιρία. Θα μπορούσε να πάρει τα ίδια χρήματα με έναν χρόνο συμβολαίου, 
αλλά αυτός δέχτηκε να πάρει το ίδιο ποσό με δέσμευση διετίας. Αυτή η 
κίνηση από μόνη της δεν αρκεί. Υπάρχει το θετικό στοιχείο του δίκαιου 
Κάρλος Κορμπεράν. Δεν είναι από μόνο του βέβαια αρκετό. Η Θύρα 7 
έχει πάρει θέση εναντίον του και αυτό δεν είναι απλό να αλλάξει από 
τη μία μέρα στην άλλη. Μάλιστα, εξακολουθεί να είναι απέναντι και μετά 
την ανακοίνωση. Σε μια περίοδο που στον Ολυμπιακό η κατάσταση με 
τους Έλληνες παίκτες είναι ζόρικη, ο δρόμος του Κώστα Φορτούνη είναι 
ανηφορικός. Και όταν επιστρέψει στο γήπεδο με το καλό, κάθε του επαφή 
με την μπάλα θα αντιμετωπίζεται με καχυποψία ή με προσμονή για έναν 
Φορτούνη από τα παλιά. Ζόρικος ο δρόμος του «Φόρτου», μαγκιά του που 
τον επέλεξε…
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ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?
Καλά όλα τα υπόλοιπα μεταγραφικά ζητήματα του ΠΑΟΚ (δηλαδή 
το 10άρι που θέλει ο Λουτσέσκου και όλοι έχουν πέσει πάνω στον 
Φερνάντες) αλλά υπάρχουν και 4 παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ, 
δεν υπολογίζονται και κοστίζουν.
Και έως τώρα λύση δε φαίνεται να βρίσκεται. Ο Λέο Ζαμπά μπορεί με 
ευκολία να χαρακτηριστεί ως η χειρότερη μεταγραφή στην ιστορία του 
ΠΑΟΚ. Μεταγραφή που κόστισε κοντά στα 5 εκατομμύρια από την Γκρόζνι 
και το μόνο που έχει φέρει είναι ταλαιπωρία και γκρίνια. Ο ΠΑΟΚ το μόνο 
που ζητά είναι να κρατήσει ένα ποσοστό αλλά ο παίκτης δεν τα βρίσκει 
με καμία ομάδα και έχει μείνει αμανάτι. Ο Μουργκ ήταν να πάει στην 
Αυστρία. Έτσι έλεγαν. Αλλά στις 29 Αυγούστου ακόμα στο ρόστερ του 
ΠΑΟΚ είναι. Ο Λάμπρου θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να βρει ομάδα στο 
εξωτερικό αλλιώς θα κοιτάξει προς ΟΦΗ αλλά έχει και ένα συμβόλαιο 
στις 350.000 ευρώ που βαραίνει τον ΠΑΟΚ. Όσο για τον Νινούα, κανείς 
δεν κατάλαβε γιατί αποκτήθηκε και όλο σε δανεισμούς είναι.
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ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΟΚ
H αλλαγή δεδομένων όσον αφορά τους ξένους, αλλάζει και τον 
μεταγραφικό σχεδιασμό στον Άρη. Οι μέχρι πρότινος έξι ξένοι (από 
λάθος της ΕΠΟ), έγιναν τέσσερις και από +1, ο Άρης έχει και μια 
θέση κενή. Γκρέι και Οντουμπάγιο θεωρούνται κοινοτικοί β' ζώνης.
Πλέον, ο Καρυπίδης εκτός του βγάζει off τον Μπούργος «βλέπει» 
ξανά ποδοσφαιριστές που «κόπηκαν» επειδή δεν διέθεταν κοινοτικό 
διαβατήριο.
Ένας τέτοιος είναι ο φορ που εξετάζεται. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής 
παραμένει ελεύθερος και πλέον έχει ρίξει και τις οικονομικές του 
απαιτήσεις. Οι δύο πλευρές έχουν ανοίξει τις τελευταίες μέρες 
δίαυλο επικοινωνίας, χωρίς ο συγκεκριμένος να... μονοπωλεί το 
ενδιαφέρον των «κιτρινόμαυρων».
Εναλλακτικές και για το 6άρι, αφού η περίπτωση του Μπρούνο Κόστα 
«σκοντάφτει» στην επιθυμία του Κονσεϊσάο να τον κρατήσει στην 
Πόρτο.

AGENT GREEK



ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ
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Από το Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια δεν περνού-
σε. Ο ΟΦΗ πάντα του έβαζε δύσκολα. Μόνο που ο 
φετινός Παναθηναϊκός δείχνει πιο ώριμος. Το 
χθεσινό 0-2 το επιβεβαιώνει. Η νίκη, μάλιστα, 
ήρθε σχετικά εύκολα.
Ο Παναθηναϊκός μπήκε από νωρίς σε θέση οδη-
γού. Στο 16’ άνοιξε το σκορ με τον Παλάσιος από 
τρομερή πάσα του Πέρεθ. Οι «πράσινοι» συνέχι-
σαν να έχουν τον έλεγχο. Στο 32’ ο Σπόραρ απεί-
λησε και ένα λεπτό μετά έκανε το 0-2 από σέ-
ντρα του Αϊτόρ. Ουσιαστικά εκεί τελείωσε το ματς, 
αφού δεν κατάφερε ο ΟΦΗ να κάνει πριν το ημί-
χρονο το 1-2 με τον Λάρσον.
Στο δεύτερο 45λεπτο άρχισε ο Νιόπλιας προσπά-
θησε να ρισκάρει. Ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε 
καλά το παιχνίδι έως το 70’ και το λάθος του Σάρ-
λια που δεν εκμεταλλεύτηκε ο Ντίκο. Προς το φι-
νάλε είχε δύο φάσεις με Στάικο και Μπουζούκη, 
αλλά έως εκεί, ενώ στις καθυστερήσεις χάθηκε 
από τον Βέρμπιτς μεγάλη ευκαιρία για το 0-3.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Στίβενς, Μαρινάκης, 
Γιοχού (64’ Διαμαντής), Βούρος, Γιαννούλης 
(46’ Μπουζούκης), Μεγιάδο, Ντιουσέ, Νέιρα 
(12’ Ντίκο), Τοράρινσον (64’ Αποστολάκης), 
Λάρσον, Τοράλ (68’ Στάικος).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιό-
λι, Κώτσιρας, Σάρλια, Πούγγουρας, Χουάνκαρ 
(76’ Γκάνεα), Κουρμπέλης (68’ Βέρμπιτς), 
Πέρεθ, Τσέριν, Παλάσιος (86’ Βαγιαννίδης), 
Σπόραρ (76’ Ιωαννίδης), Αϊτόρ (86’ Φρόκου).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

16’ ΠΑΛΑΣΙΟΣ, 33’ ΣΠΟΡΑΡ

ΣΚΟΡΕΡ

OΦΗ VS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ0 2



ΝΙΚΗΤΗΣ  
ΣΤΟ ΘΡΙΛΕΡ
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Του αρέσει να το κάνει δύσκολο, δεν εξη-
γείται αλλιώς! Στην πρεμιέρα με τον Παναιτωλικό 
δεν «καθάρισε» το ματς και αγχώθηκε. Κόντρα στον 
Ατρόμητο το πήγε ένα βήμα παραπάνω. Δέχτηκε γκολ 
στις καθυστερήσεις, φλέρταρε με την γκέλα, αλλά 
ο ΠΑΟΚ νίκησε ξανά, αυτή τη φορά με 2-1.
Πήρε κεφάλι από νωρίς στο σκορ. Ο Κούρτις στο 12’ 
έκανε το 1-0 με πέναλτι. Είχε φάσεις και στη συνέ-
χεια με κορυφαία στο 24’ αυτή του Τόμας. Στο δεύτε-
ρο ημίχρονο ο Ατρόμητος άρχισε να πατάει καλύτε-
ρα, αλλά τις φάσεις ο ΠΑΟΚ τις είχε. Ο Κιβρακίδης 
αποβλήθηκε στο 82’, τέσσερα λεπτά μετά ακυρώ-
θηκε γκολ του Ολβιέιρα και στο 90’+2 ο Τζοβάρας 
έκανε το 1-1.  Κι εκεί που όλα έδειχναν γκέλα, βρέ-
θηκε στο 90’+6 ο Νάρεϊ που με σουτ στην κίνηση 
από το δεύτερο δοκάρι έκανε το 2-1 έχοντας και τη 
βοήθεια του Ντε Μποκ. Έτσι οι «ασπρόμαυροι» δια-

τήρησαν το απόλυτο.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιε-
ϊρίνια (Σάστρε 70΄), Ίνγκασον, Κουλιερά-
κης, Τσαούσης, Κούρτιτς (Σβαμπ 80’), Ντάντας 
(Μπίσεσβαρ 76΄), Αουγκούστο (Φ. Σοάρες 
80’), Νάρεϊ, Α. Ζίβκοβιτς, Μπράντον Τόμας 
(Ολιβέιρα 63’). 

Ατρόμητος (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κι-
βρακίδης, Σουάρεθ, Χατζηισαΐας, Ντε Μποκ, 
Γκονζάλες, Κουέν, Μουνίθ (Οικονομίδης 
90’+2), Τζαβίδας (Ροτάριου 63’), Κλωναρί-
δης (Τζοβάρας 80’) Ρομπάιγ (Κιάρτανσον 63’).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

12’ (ΠΕΝ.) ΚΟΥΡΤΙΤΣ, 90’+6 ΝΑΡΕΪ - 90’+2 ΤΖΟΒΑΡΑΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΟΚ VS ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ2 1

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



ΖΟΡΙΑ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ
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Για «δυσκολίες που θα εμφανιστούν στο μαρα-
θώνιο του πρωταθλήματος» έκανε λόγο ο Καρυπίδης 
πριν την πρεμιέρα της Super League, αλλά τόσο νω-
ρίς, ούτε ο πιο απαισιόδοξος φίλος του Άρη. Το τε-
λικό 3-1 στο Αγρίνιο, μάλλον αδικεί τον Παναιτωλικό 
που είχε δοκάρι με τον Φλορές και κλασικές ευκαι-
ρίες με τον Καρέλη για να ξεφύγει το σκορ!
Με τη συμπλήρωση του πρώτου 15λεπτου οι γηπεδού-
χοι άνοιξαν το σκορ με τον Σενγκέλια, αντίδραση άμε-
ση των φιλοξενούμενων με την εξαιρετική ενέργεια 
του Πάλμα για το 1-1, αλλά το δεύτερο μισό ήταν ένας 
μονόλογος των γηπεδούχων που είχαν και δοκάρι στο 
35’ με Φλόρες.
Ο Καρέλης δίνει εκ νέου προβάδισμα στο 63’, χάνει 
μεγάλες ευκαιρίες στο 64’ και στο 70’ και ο Νταγκό 
«γράφει» το τελικό 3-1 στο 77’! Ένα σουτ του Γκρέι 
που «έβγαλε» ο Ανέστης μεταξύ των δύο τερμάτων και 
ένα του Ζερβινιό που δεν έφτασε ποτέ στην εστία, οι 

δύο απόπειρες του Άρη να ξαναμπεί στο ματς.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, 
Λάρσον, Αποστολάκης (83’ Λιάβας), Κορνέ-
λιους, Χατζηθεοδωρίδης, Μλάντεν, Φλόρες 
(58’ Nτουάρτε), Ντίαζ, Νταγκό (84’ Χουχού-
μης), Σενγκέλια (71’ Μόρσεϊ), Καρέλης (84’ 
Πέδρο).

Άρης (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Εμπακα-
τά, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Πίρσμαν, Μαντσί-
νι (61’ Καμάτσο), Ντουκουρέ, Mανού Γκαρσία 
(73’ Ζερβίνιο), Ιτούρμπε (73’ Ματέο Γκαρσία), 
Πάλμα (62’ Ντιόπ), Γκρέι (85’ Χατζηιωάννου).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

15’ ΣΕΝΓΚΕΛΙΑ, 63’ ΚΑΡΕΛΗΣ, 77’ ΝΤΑΓΚΌ – 21’ ΠΑΛΜΑ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ VS ΑΡΗΣ3 1
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Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Χερμάν Μπούργος από 
τον Άρη. Με τον Αργεντινό ο προβληματισμός ήταν έντονος και-
ρό τώρα και εκείνος δεν έκανε τίποτα για να αντιστρέψει το κλί-
μα. Κακές προπονήσεις, προβληματικές σχέσεις στα αποδυτή-
ρια με τους παίκτες και λάθη στο κοουτσάρισμα. Η χθεσινή ήττα 
από τον Παναιτωλικό ήταν το κερασάκι στην τούρτα.

Προβληματισμός επικρατεί στην ΑΕΚ μετά την ήττα από τον Βόλο. Ζητεί-
ται άμεση αντίδραση, ενώ άνοιξε ξανά η συζήτηση για τα μεταγραφι-
κά. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Νίκλας Ελίασον για να υπογράψει, πιθα-
νό να αποκτηθεί και ένας φορ με άλλα χαρακτηριστικά από του Σέρχιο 
Αραούχο. Τέλος, συλλυπητήρια προς τον Μάρκο Λιβάια εξέφρασε η 
ΠΑΕ για τον χαμό του πατέρα του.

Στη Λισαβόνα βρίσκεται ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος για να προχω-
ρήσει η μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ. Ο Παναθηναϊκός θα βάλει ένα 
πολύ καλό ποσό στα ταμεία του ύψους 4.000.000 ευρώ άμεσα συν κά-
ποια μπόνους επίτευξης στόχων και ένα ποσοστό μεταπώλησης. Ταυ-
τόχρονα, όμως, «τρέχει» για μία έξτρα μεταγραφή στα χαφ, τη στιγ-
μή που ούτως ή άλλως θα γινόταν εκεί μία προσθήκη.

Το βλέμμα του ποδοσφαιρικού τμήματος είναι στραμμένο στο σημερι-
νό ματς με τον Αστέρα Τρίπολης (19:00, Novasports Prime). Στην απο-
στολή κανονικά και ο Ούι Ζο Χουάνγκ, το νέο απόκτημα. Κατά τα άλλα, 
έχουν πάρει φωτιά τα μεταγραφικά. Στη Ρόμα ο Μαντί Καμαρά, σή-
μερα αναμένεται η άφιξη του Παναγιώτη Ρέτσου, που θα υπογράψει 
τριετές, ενώ αφίξεις και αποχωρήσεις θα συνεχιστούν. «Παίζει» του 
Μανού Μορλάνες της Βιγιαρεάλ.

Δεκάρι έχει ζητήσει και δεκάρι δεν βλέπει προς το παρόν ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου. Στο κομμάτι των αποχωρήσεων βρέθηκε λύση με έναν. 
Ο Λάζαρος Λάμπρου πακετάρει για Ολλανδία. Μετά τις Φορτούνα Σιτάρ-
ντ και Τβέντε θα αγωνιστεί στην Εξέλσιορ. Δεν υπολογιζόταν ο 24χρο-
νος και ο ΠΑΟΚ γλιτώνει ένα σεβαστό συμβόλαιο κοντά στις 400.000 
ευρώ μαζί με κάποια μπόνους.



1
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 19:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2 1,72

Έστω και στα πέναλτι ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση που τόσο 
πολύ ήθελε. Ο Φορτούνης επέστρεψε στην ομάδα με το κλίμα σιγά 
σιγά να αλλάζει. Το τρίποντο σήμερα μέσα στη Τρίπολη θα φέρει 

ακόμη περισσότερη ηρεμία στην ομάδα.
Στη κόντρα θα παίξει ο Αστέρας για να κάνει την ζημιά.

ΕΧΕΙ ΤΑ ΦΟΝΤΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ 
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΚΥΠΡΟΣ 19:00

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑ-ΟΜΟΝΟΙΑ
2 1,65

Στην έδρα του νεοφώτιστου Ακρίτα ξεκινάει το φετινό ταξίδι της 
Ομόνοιας. Η ψυχολογία της ομάδας στα ύψη μετά την μεγαλειώδη 

πρόκριση επί της Γάνδης. Με ενθουσιασμό οι γηπεδούχοι αν 
υποτιμηθούν θα προκαλέσουν προβλήματα.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΑ Η ΟΜΟΝΟΙΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΔΑΝΙΑ 20:00

ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ
OVER 2,5 1,80

Κακό ξεκίνημα πραγματοποιούν αμφότερες με συνέπεια να έχουν χάσει την 
επαφή με την κορυφή. Η Μίντιλαντ έχει ως στόχο τον τίτλο αλλά πρέπει 

άμεσα να αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο. Στη δύναμη της έδρας ποντάρει η 
Μπρόντμπι για να καλύψει το χαμένο έδαφος.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ.

4
ΙΣΡΑΗΛ 20:15

ΧΑΠΟΕΛ ΧΑΝΤΕΡΑ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
2 -1,0 1,73

Πάλεψε στα ίσα η Μακάμπι μέσα στη Νίκαια αγγίζοντας 
την πρόκριση. Η ομάδα τώρα επιστρέφει στις εγχώριες 

διοργανώσεις και θέλει όσο τίποτα να πάρει ξανά το 
πρωτάθλημα. Δύσκολο έργο θα έχει η Χαντέρα σήμερα και 

θα παραταχθεί αρκετά αμυντικά.

ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00

ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΒΙΛΕΜ
2 -0,75 1,80

Την άμεση επιστροφή στα σαλόνια έχει ως μοναδικό στόχο η Βίλεμ που ακόμα δεν 
έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Ματς σαν το σημερινό πρέπει να τα καθαρίζει με τα πιτσιρίκια της Ουτρέχτης να 
είναι χαμηλής δυναμικότητας.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΤΟΥΡΚΙΑ 21:45

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΣΙΒΑΣΠΟΡ
1 -1,0 1,90

Οι μεταγραφές έχουν αρχίσει να αποδίδουν με τους αετούς να βγάζουν όλο 
και καλύτερο πρόσωπο.

Η επιστροφή στη κορυφή είναι αυτοσκοπός και κόντρα στην απογοητευμένη 
Σίβασπορ θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια.

ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΟ ΦΑΒΟΡΙ ΤΗΝ ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του αντεπίθεση συνεχίζει απτόητος ο Δια-
γόρας Αιγάλεω, με φόντο τη ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική 
σεζόν. Τα άτομα όπου διαχειρίζονται των τυχών του φιλό-
δοξου σωματείου των δυτικών προαστίων, δεν σταματούν 
τις ενέργειες που αφορούν την ουσιαστική ενίσχυση του 
έμψυχου υλικού. Κάτω από αυτό το πρίσμα οι παράγοντες 
του Διαγόρα Αιγάλεω προχώρησαν σε ακόμη μία σπουδαία 
προσθήκη, αφού μετά από συντονισμένες ενέργειες απέ-
κτησαν τον Στέφανο Μίχα, ενισχύοντας σε σημαντικό βαθμό 

την γραμμή κρούσης τους ενόψει του επερχόμενου δύσκο-
λου πρωταθλήματος της Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Ο 24χρονος 
φορ προέρχεται από μία εκπληκτική σεζόν, αφού αγωνιζό-
ταν στον γειτονικό Ζέφυρο Αιγάλεω όπου και αναδείχθηκε 
πρώτος σκόρερ. Έτσι ο κόουτς Στέλιος Γιάκας θα έχει στα 
χέρια του ένα σημαντικό επιθετικό όπλο…

ΠEYKH 

Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνε-
χίζει ακάθεκτη η Πεύκη. Οι ιθύνοντες του φιλόδοξου σω-
ματείου των βορείων προαστίων κυριολεκτικά βρίσκονται 
επί ποδός το τελευταίο διάστημα, Με ξεκάθαρη επιδίωξη 
να ενισχύσουν σε σημαντικό βαθμό το υπάρχον ρόστερ, έτσι 
ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, που 
θα επιτρέψουν στο νεοφώτιστο συγκρότημα να διεκδική-
σει με αξιώσεις μία αξιοπρόσεκτη πορεία στο επερχόμε-
νο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το 
πλαίσιο οι ιθύνοντες της Πεύκης προχώρησαν με συνοπτι-
κές διαδικασίες στην απόκτηση ενός πολύ αξιόλογου αμυ-
ντικού. Ο λόγος για τον Χρήστο Ντέντια. Ο ικανότατος κεντρι-
κός αμυντικός αγωνιζόταν στην Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, 
ενώ έχει παίξει επίσης σε Άρη Πετρούπολης, Ολυμπιακό 
Αγίου Στεφάνου και Πετράλωνα.

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Την μεταγραφική της εξόρμηση σε όλα τα επίπεδα συνε-
χίζει απτόητη η Νέα Σμύρνη., Τα άτομα όπου ηγούνται των 
τυχών της φιλόδοξης ομάδας των νοτίων προαστίων κυ-
ριολεκτικά τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται επί .. πο-
δός, με ξεκάθαρη επιδίωξη την ουσιαστική ενίσχυσης του 
υπάρχοντος ρόστερ με αξιόλογους ποδοσφαιριστές που 
έχουν να επιδείξου παραστάσεις πρωταθλητισμού. Με την 
προοπτική η φιλόδοξη ομάδα να θέσει τις κατάλληλες και 
στέρεες βάσεις, που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσει 
με πολλές αξιώσεις το πολυπόθητο εισιτήριο της άμεσης 
επανόδου στην Β’ Κατηγορία ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα 
οι ιθύνοντες του συλλόγου προχώρησαν στην ένταξη του 
Γιάννη Κατσίποδα. Ο 27χρονος ακραίος επιθετικός αποτε-
λούσε βασικό στέλεχος του Α.Ο. Καλαμακίου, και αναμένε-
ται να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στη νέα του ομάδα.

ΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΣ 
ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
«ΧΤΥΠΗΣΕ» Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ 
ΑΘΗΝΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ

Ανέλαβε 
προπονητής 
τερματοφυλάκων 
ο Βασίλης 
Τσιάκαλος      
Σε πλήρως επαγγελματι-
κά πρότυπα κινούνται τα πάντα 
στον Ολυμπιακό Λιοσίων όσον 
αφορά την εν γένει οργάνωση 
του σωματείου σε όλα τα επί-
πεδα. Οι ιθύνοντες του συλλό-
γου των δυτικών προαστίων 
φροντίζουν να εμπλουτίζουν 
στο δικό τους σταφ, ανθρώ-
πους που αποτελούν άριστους 
γνώστες του αντικειμένου 
πάνω απ όλα και το κυριότε-
ρο διακρίνονται εκτός από τις 
τεράστιες γνώσεις τους και 
για την μοναδική ικανότητα να 
τις μεταδίδουν σε νεαρά παι-
διά που έχουν δίψα για μά-
θηση και βελτίωση Κάτω από 
αυτό το πρίσμα οι «ερυθρό-
λευκοι» εμπλούτισαν το τεχνι-
κό τους επιτελείο μ’ ένα άν-
θρωπο που αποτελεί ένας από 
τους πλέον διακεκριμένους 
προπονητές και γνώστες του 
ποδοσφαίρου. Ο λόγος για τον 
Βασίλη Τσιάκαλο, που έρχε-
ται να πλαισιώσει το τιμ άμε-
σων συνεργατών του Θόδω-
ρου Τρανού αναλαμβάνοντας 
το νευραλγικό πόστο εκγύμνα-
σης τερματοφυλάκων. Ο Βασί-
λης Τσιάκαλος έχει να επιδεί-
ξει αξιοζήλευτο βιογραφικό, 
αφού έχει εργαστεί με ιδιαί-
τερη επιτυχία στο συγκεκριμέ-
νο πόστο σε Ιλίσια 2004, ΠΟΨ, 
ΑΣ Ποντίων, Εθνική Ελλάδας 
Κωφών. Ως πρώτος προπονη-
τής ο Τσιάλαος έχει δουλέψει 
σε Αστέρα Χαϊδαρίου, Λαρισαϊ-
κό, Λέοντες , Ακαδημίες Αιγά-
λεω. Αναλυτικά η ανακοίνωση 
που εξέδωσε ο Ολυμπιακός 
Λιοσίων… «Το ΔΣ ανακοινώνει 
την έναρξη της συνεργασίας 
με τον προπονητή τερματοφυ-
λάκων Τσιάκαλο Βασίλη. Ο Βα-
σίλης θα πλαισιώσει το τεχνι-
κό Τιμ και θα είναι δίπλα στον 
Θοδωρή Τρανό και Μουρκάκη 
Νίκο για την νέα σεζόν. Ευχό-
μαστε στον κόουτς καλή επιτυ-
χία στα νέα του καθήκοντα.»

 
 
Με την ψυχολογία στα ύψη και την 
δίψα για μία πορεία αντάξια της δυ-
ναμικής και του ονόματος που κου-
βαλάει έχει ξεκινήσει η Χρυσούπολη 
εδώ και μερικές ημέρες το βασικό 
στάδιο προετοιμασίας της με φόντο 
την νέα αγωνιστική σεζόν. Η όρεξη 
και η διάθεση όλων των ποδοσφαι-
ριστών να ανταποκριθούν στο ιδιαί-
τερα επιβαρυμένο πρόγραμμα που 
ακολουθούν αυτό διάστημα ξεχειλί-
ζει, γεγονός το οποίο αφήνει από-
λυτα ευχαριστημένο τον τεχνικό Δη-
μήτρη Φιλίππου που έχει κάθε λόγο 
να τρίβει τα χέρια του από ικανοποί-
ηση. Με τον έμπειρο προπονητή να 
εκφράζει την απόλυτη ευχαρίστησή 
για τα πρώτα δείγματα γραφής της 
δουλειάς που γίνεται: «Έχουμε ξε-
κινήσει με πολλή όρεξη και μεράκι 
την θερινή μας προετοιμασία με φό-
ντο την ερχόμενη σεζόν., Όλοι οι πο-
δοσφαιριστές που μετέχουν σε αυτό 
το πρώτο βασικό κομμάτι της προε-
τοιμασίας δίνουν τον καλύτερό τους 
εαυτό και το κυριότερο, επιδεικνύ-
ουν τρομερή όρεξη και διάθεση. Τα 
πρώτα μηνύματα είναι εξόχως εν-
θαρρυντικά, αφού άπαντες έχουν συ-
ναισθανθεί ότι τώρα είναι η ευκαιρία 
να θέσουμε υγιείς και στέρεες βά-
σεις, που θα μας βοηθήσουν σημαντι-
κά, ώστε να υλοποιήσουμε τους στό-
χους που έχουμε θέσει. Βρισκόμαστε 
σε μία χρονική στιγμή όπου αρχίζου-
με να γνωριζόμαστε σιγά – σιγά και 
όσο κυλάει ο καιρός θα δίνουμε όλο 
και μεγαλύτερη βάση σε θέματα που 
αφορούν την τακτική μας. Αν πάντως 
λάβουμε υπόψη το ρητό που λέει ότι 
η καλή ημέρα από το πρωϊ … φαίνε-
ται, τότε έχουμε κάθε λόγο να αισι-
οδοξούμε για την έκβαση της φετι-
νής σεζόν!»

Φιλίπου: «Τα 
πρώτα μηνύματα 
είναι εξόχως 
ενθαρρυντικά» 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Αίσθηση με τον Πολύβιο Ρίζο
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει την ξέ-
φρενη κούρσα του Αγίου Δημητρίου σε ό,τι αφο-
ρά τη γενικευμένη προσπάθεια ενίσχυσης του 
ρόστερ. Με Πρωτεργάτη τον Διοικητικό Ηγέτη Μα-
νώλη Τζινευράκη οι «κυανέρυθροι» προχωρούν 
σε εφαρμογή το πλάνο που έχουν χαράξει με φό-
ντο την όσο το δυνατόν ποιοτικότερη ενίσχυση του 
υπάρχοντος ρόστερ. Τόσο από πλευράς εμπειρί-
ας, ικανοτήτων, όσο και από πλευράς ταλαντού-
χων παικτών, που πληρούν όλες τις προδιαγρα-
φές να αποτελέσουν επένδυση για το μέλλον. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα οι ιθύνοντες του Αγίου 
Δημητρίου προχώρησαν σε ακόμη μία σπουδαία 
μεταγραφή. Ο λόγος για τον 21χρονο επιθετικό 
Πολύβιο Ρίζο Αναλυτικά η ανακοίνωση «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Πο-
λύβιου Ρίζου για την αγωνιστική περίοδο 2022-
2023. Ο Πολύβιος καλύπτει θέση μικρού (Γεννη-
θείς 2001) και αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της 
επίθεσης. Η Οικογένεια του Αγίου Δημητρίου κα-
λωσορίζει τον Πολύβιο στην οικογένεια του και 
του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την 
ομάδα μας.»
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ  

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 
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Ο Στέφανος Μίχας



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες των αλμάτων που μετείχαν στο πρό-
σφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο, συνέχισαν τους αγώνες 

τους επί γερμανικού εδάφους. Η Σπυριδούλα Καρύδη και η Βασι-
λική Χαϊτίδου μετείχαν στο μίτινγκ του Λεβερκούζεν. Η πρώτη 
ήταν 6η στο τριπλούν με 13,24μ. (+0,5) και η δεύτερη 7η στο 

μήκος με 6,02μ. (0,0). 

Η Ελίνα Τζένγκο συνεχίζει τις προπονήσεις, καθώς έχει κλείσει συμ-
μετοχή στο Diamond League που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 2 Σε-
πτεμβρίου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είναι 8η με 6 βαθμούς και 
είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στον τελικό της σειράς που θα 
διεξαχθεί στη Ζυρίχη στις 7 Σεπτεμβρίου. 
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Η Ελισάβετ Πεσιρίδου πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο χθε-
σινό μίτινγκ στο Λεβερκούζεν. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πήρε 
τη δεύτερη θέση στα 100μ. εμπόδια τερματίζοντας σε 13.28 
(+0,3). Ο αγώνας ανήκει στην κατηγορία WACT Bronze και 
δίνει καλούς βαθμούς για το ράνκινγκ.

Η Αντζέλικα Σιντόροβα εξέφρασε την αμφιβολία της για το αν θα συ-
νεχίσει ν’ αγωνίζεται, αν οι Ρώσοι αθλητές παραμείνουν αποκλει-

σμένοι από διεθνείς διοργανώσεις. «Δεν έχω ιδέα τι ακολουθεί. 
Θα πάω διακοπές, και μετά δεν ξέρω τι θα συμβεί. Δεν είναι 

έτοιμη να απαντήσω τώρα».

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΤΟ ΕΙΧΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ

Το γνωστό αστειάκι με τον προπονητή που θα 
προλάβει την παρέλαση έχει ήδη παλιώσει 
μια και πλέον ο στόχος των ανθρώπων που 
κάθονται στους πάγκους των Ελληνικών 
ομάδων είναι π.χ. να βγάλουν πρώτα τον 
Σεπτέμβριο.
Και είναι απορίας άξιο, πως γίνεται ιδιοκτήτες 
να ξεκινούν πρότζεκτ εκατομμυρίων, όπως 
π.χ. ο Καρυπίδης στον Άρη, έχοντας στην 
επίβλεψη έναν προπονητή, που ουσιαστικά 
έχουν αποφασίσει να διώξουν στην πρώτη 
στραβή.
Οι φήμες για το γεγονός πως το αφεντικό 
των «κιτρίνων» είχε στην… μπούκα τον 
Μπούργος ήταν έντονη εδώ και μέρες.
Απλά, η λογική έλεγε πως θα περίμενε σε 
κάποιο δεύτερο άσχημο αποτέλεσμα.
Λέγεται εντόνως πως ο Καρυπίδης ήθελε να 
παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο ο Άρης και 
αυτό δεν το είδε, ούτε στα φιλικά, ούτε στα 
προκριματικά, ούτε στα δύο επίσημα. Επίσης, 
οι πληροφορίες αναφέρουν πως κάποιες 
μεταγραφές κομβικές σημαντικών ονομάτων 
έγιναν χωρίς 100% τη σύμφωνη γνώμη του 
προπονητή.
Πάντως, αν ο Καρυπίδης δεν έχει υπομονή 
τότε ποτέ δε θα δει προκοπή στην επένδυσή 
του. Και είναι κρίμα και για αυτόν αλλά και για 
τον κόσμο του Άρη που πραγματικά η ομάδα 
του πρέπει να έχει το καλύτερο ρόστερ ίσως 
και της ιστορίας του.
Οι μεταγραφές ήταν εντυπωσιακές, 
αναμένονται κι άλλες αλλά αν δεν έχει 
χρόνο ο κόουτς τότε δεν πρόκειται να γίνει 
τίποτα.
Στην Κρήτη ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός, 
ο ΟΦΗ τραγικός, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη που 
θα γλιτώσει την ακόμα μεγαλύτερη γκρίνια 
που θα υπήρχε.

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 
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