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ΑΓΡΙΝΙΩΤΙΚΗ «ΜΠΑΛΟΘΙΑ»
Μονομαχία για γερά νεύρα διεξήχθη στο «Γεντί Κουλέ» ανάμεσα σε ΟΦΗ και Παναιτω-
λικό, με τους Αγρινιώτες να φτάνουν με περιπετειώδη τρόπο στο πρώτο τους φετινό 
«διπλό» (1-2). Ο Νίκος Καρέλης πιστοποίησε ότι βρίσκεται σε εκπληκτική κατάσταση 
σκοράροντας το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα (14΄). Με έναν «κεραυνό», ο Κωνστα-
ντίνος Μπαλογιάννης ισοφάρισε στο 42ο λεπτό, αλλά με μια μπαλοθιά αλά... Αγρίνιο, 
ο Δημήτρης Κολοβός χάρισε τη νίκη στο συγκρότημα του Γιάννη Αναστασίου. Σκούρα τα 
πράγματα για τους Κρητικούς και δη για τον Νίκο Νιόπλια, ο οποίος σίγουρα πλέον δεν 
αισθάνεται ακλόνητος στον πάγκο της ομάδας.

ΟΦΗ VS ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ1 2

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΙΚΗ
Μετά από τρεις αγωνιστικές (δύο ήττες και μια ισοπαλία), ο ΠΑΣ Γιάννινα 
«έσπασε» το ρόδι και έφτασε στην πρώτη του φετινή νίκη, στους «Ζωσιμά-
δες» επί του Λεβαδειακού (2-1). Με ωραίο ποδόσφαιρο, οι Γιαννιώτες προ-
ηγήθηκαν μόλις στο 2ο λεπτό με τον Ροσέρο, αλλά ισοφαρίστηκαν στο τέλος 
του ημιχρόνου από τον Μουτίνιο (45+1΄). Κι όμως, αντί να αναθαρρήσουν 
οι Βοιωτοί στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι βρήκαν τα ψυχικά αποθέ-
ματα και χάνοντας πολλές ευκαιρίες, έφτασαν στο πολυπόθητο «τρίποντο». 

Λυτρωτής, ο Εραμούσπε, μετά από πάσα του Σταματελόπουλου (73΄).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ VS ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 1

ΑΝΑΤΡΟΠΗ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ» ΑΣΤΕΡΩΝ
Οκτώ λεπτά. Τόσο χρειάστηκε ο Ατρόμητος για να φέρει τούμπα το παιχνίδι με τον 
Ιωνικό, στη Νεάπολη (1-4), το οποίο έμοιαζε να στραβώνει στο 37ο λεπτό. Τότε, ο 
Μεντόζα, με το δεύτερο σερί γκολ στη Super League είχε δώσει προβάδισμα στους 
Νικαιώτες. Κι όμως, η νίκη κατέληξε στους Περιστεριώτες. Από το 53ο έως το 61ο 
λεπτό, οι φιλοξενούμενοι σκόραραν τρεις φορές (53΄ Κεχρίντα, 55΄ Φρίντιον-
σον, 61΄ Ρομπέιλ) και από εκεί και πέρα το νερό μπήκε στο αυλάκι. Το κερασάκι 

στην τούρτα μπήκε στις καθυστερήσεις από τον Τζαβίδα (90+1΄).

ΙΩΝΙΚΟΣ VS ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ1 4





ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
ΑΝ ΓΙΝΟΤΑΝ!

Η αναμέτρηση με τη Ναντ στη Γαλλία 
ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. 
Ο αντίπαλος τεχνικός σημάδευε μόνο 
την πλευρά του Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ. 
Τελικά, ο Ολυμπιακός πλήρωσε την 
«τρύπα» από τα αριστερά στην τελευ-
ταία φάση, αλλά θα μπορούσε και πολύ 
νωρίτερα. Είναι φανερό πως ο Μολ-
δαβός μπακ δεν μπορεί να βοηθήσει.  
Ενα στοιχείο τον έσωζε, καιρό τώρα: 
Η καλή του εικόνα ανασταλτικά. Στο 
εντός έδρας παιχνίδι με τον Ιωνι-
κό έγινε πάρτι από την πλευρά του. 
Επιθετικά ποτέ του δεν μπορούσε να 
συνεισφέρει πολλά. Το γκολ με την 
Αντβέρπ και η σέντρα με τη Φενέρ 
φαντάζουν μακρινό παρελθόν. Αυτή 
τη στιγμή, όταν θα πάρει την μπάλα 
στα πόδια του είτε θα τη γυρίσει πάλι 
πίσω στα στόπερ, είτε θα περιμένει να 
κερδίσει την επαφή για να πάρει φά-
ουλ. Μηδέν εις το πηλίκον δηλαδή.  
Ο Μαρσέλο ήρθε με παραπανίσια κιλά. 
Σε φυσιολογικά πλαίσια. Μετά το τέλος 
του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ έκανε 
διακοπές. Σχεδόν 2,5 μήνες μόνο με 
ατομικές είναι. Χρειάζεται 3-4 εβδομά-
δες. Η εικόνα του Ρέαμπτσιουκ όμως, 
είναι τέτοια που ο Βραζιλιάνος αριστε-
ρός μπακ θα εμφανιστεί νωρίτερα από 
τον αρχικό προγραμματισμό. «Ακόμα 
και στο 50% ετοιμότητας θα μας δώ-
σει λύση», είπα μία ψυχή. Με άλλα 
λόγια, ο κύβος ερρίφθη. Ο αρχικός 
προγραμματισμός έλεγε πως θα πάρει 
για μετά τη διακοπή το ντεμπούτο του. 
Για να πάρει όλο τον διαθέσιμο χρό-
νο. Πλέον κι αν συνεχίσει και ο ίδιος 
να ανεβάζει ρυθμό συνεχώς στις ατο-
μικές του προπονήσεις, μάλλον μπο-
ρεί να συμβεί και πριν την αναμέτρη-
ση με την Καραμπάχ… 

Παρασκήνια

➠





Ο ΟΛΕΓΚ ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 
ΕΧΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 6 ΑΣΙΣΤ 
ΚΑΙ 2 ΓΚΟΛ ΣΕ 84 ΜΑΤΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.  

Ο ΜΑΡΣΕΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ 
ΠΕΡΥΣΙ ΣΕ 18 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ, 
ΕΧΟΝΤΑΣ 2 ΑΣΙΣΤ.

ΣΩΚΡΑΤΗ,  
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;                                     
Προ διετίας ο Σωκράτης Διού-
δης βγήκε ο κορυφαίος 
τερματοφύλακας της Super 
League 1 και ήταν ο καλύ-
τερος παίκτης του Παναθη-
ναϊκού. Σταδιακά το κλαμπ 
τον έθεσε στο περιθώριο με 
άνωθεν εντολή. Τον Ιανουάριο η 
μόνη πρόταση που έφερε ο εκπρό-
σωπός του ήταν από τη Λέγκια για δανει-
σμό με οψιόν. Το καλοκαίρι ο ίδιος έλεγε πως 
θα του πάει την Αλάνιασπορ. Τζίφος! Υπαρκτό 
ενδιαφέρον υπήρξε μόνο από Κύπρο και 
εκεί δεν θα μπορούσε εξ αρχής να προ-
χωρήσει το θέμα για πολλούς λόγους. Σε 
έναν χρόνο ως free agent τα πράγματα θα 
είναι πιο απλά και γι’ αυτό ο ίδιος συμβιβά-
στηκε από νωρίς με την ιδέα της παραμονής. Εως τότε, 
όμως, μήπως ήρθε η ώρα για μία αλλαγή; 

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!      

Ο,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο. Η 
περίπτωση της επαγγελματικής σχέσης του 
ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Κούτσια ταιριάζει γά-
ντι στην εν λόγω ρήση. Ξεκίνησε πάνω στα 
μέλια και την εποχή των «χρυσών αγελά-
δων» του Ιβάν Σαββίδη και πλέον βρίσκε-
ται στο απόλυτο αδιέξοδο. Εκεί που ο «Δι-
κέφαλος» αξιώνει ανανέωση συμβολαίου 
και να δοθεί δανεικός (και πληρωμένος 
100%) στον Βόλο και ο μικρός και η φαμί-
λια του τα ΄χουν στυλώσει και ΔΕΝ υπογρά-
φουν το renewal. Πλέον, ο Κούτσιας δεν 
έχει επαφή, παρά ελάχιστες προπονήσεις 
με την πρώτη ομάδα, δίνοντας όλα τα φιλι-
κά προετοιμασίας με τον ΠΑΟΚ Β΄ του Πά-
μπλο Γκαρσία. Μονόδρομος πλέον να συνε-

χίσει στον Βόλο…    

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ 
ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ 
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛΟ ΣΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
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ΕΠΌΜΕΝΌΣ…                                                       
Ετοιμος να κλείσει φορ είναι ο Λεβαδειακός. Η πρώτη του 
επιλογή τσάκισε, αλλά δεν θα αργήσει να πάρει τον επόμενο. 
Ο εκλεκτός ήταν ο Ρανγκέλο Γιάνγκα. Από τη στιγμή που τέθηκε 
εκτός λίστας του Απόλλωνα Λεμεσού, οι Βοιωτοί το έψαξαν, 
αλλά δίχως επιτυχία. Ο 30χρονος, που είχε βάλει και γκολ 
στον Ολυμπιακό στα μεταξύ τους μας, προτίμησε να πάει στην 
Κλουζ. Next!

ΌΤΑΝ ΤΌ ΤΗΛΕΦΩΝΌ ΧΤΥΠΗΣΕΙ!                                                  

To έχει χάσει ο Μεταξάς στη Τρίπολη. Πλέον λιγοστεύουν και 
οι «φίλοι» του στη διοίκηση. Για τα αποδυτήρια τα έχει χάσει 
προ πολλού. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν οτι τα δύο 
επόμενα παιχνίδια μέχρι την διακοπή, με Αρη και Λεβαδειακό 
είναι κομβικά για το μέλλον του. Ποιος ποδοσφαιριστής θα 
παίξει καταλυτικό ρόλο στην επόμενη μέρα του Μεταξά στη 
Τρίπολη; «Παλιοσειρά» είναι και δεν παίζει συχνά. Ούτε με 
τον Ράσταβατς έπαιζε!
 

Εντός αποστολής για το ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Μπερ-
νάρντ. Ωστόσο, δύσκολα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. 

Δεν υπάρχει λόγος ρίσκου, λέει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, 
θα παίξει και σύντομα ο Βραζιλιάνος αλλά μην τρελαθούμε 
κιόλας. Το ήξεραν στο «τριφύλλι» πως μετά τη διακοπή θα 
τον υπολόγιζαν. Με ΠΑΣ, ίσως πάρει λίγα λεπτά ωστόσο…



Μια συνέχεια για Αυλωνίτη και ΠΑΣ. Ναι, δεν έγινε η οικονομική 
υπέρβαση από τη διοίκηση Χριστοβασίλη. Διότι, δεν ήθελε να 

κάψει κάποιον από τους Παντελάκη και Μπαγκαλιάνη. Προτιμήθηκε 
ο νεαρός Μπακαδήμας. Που είναι ξεκάθαρα τέταρτος στην ιεραρχία 
και δεν θα γκρινιάζει!


ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΌΣ                           

Τι κι αν ο ΠΑΟΚ έδωσε κοντά 1,8 εκατ. ευρώ για να 
τον αποκτήσει; Τι κι αν στη θέση «10» ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου κάνει αλχημείες για να μπορέσει να βρει 
λύσεις; Ο Νικολάς Κουαλιάτα που υποτίθεται ήρθε 
γι’ αυτό το ρόλο είναι εξαφανισμένος. Οχι να πάρει 
λεπτά συμμετοχής, αλλά ούτε αποστολή δεν μπαίνει 
και δεν προβλέπεται σύντομα. 

ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ                                      
Ο,τι περνάει από το χέρι του κάνει ο Ατρόμητος για να 
αδειάσει το ρόστερ του. Βάζει όχι απλά πλάτη, αλλά 
δίνει περισσότερο από το μισό συμβόλαιο σε κάποιους 
παίκτες. Αυτό συμβαίνει με τους Ναμπί (φωτο) και 
Βασιλαντωνόπουλο. Κρούσεις είχε ο Αλέξανδρος 
Καρτάλης, αλλά καμία δεν του γέμισε το μάτι. Και όπως 
λέει στο περιβάλλον του, «θα περιμένω να βρει ομάδα 
ο Αργύρης Γιαννίκης και θα με πάρει μαζί του». Καλό 
Γενάρη και βλέπουμε δηλαδή…

ΘΑ ΕΜΠΑΙΝΑΝ ΜΕΣΑ!                        
Ο ορισμός και τα... μπρος - πίσω με τον Τάσο Σιδηρόπουλο στο 
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, σήκωσε μεγάλη «σκόνη», η οποία παρά 
την αλλαγή του διεθνή ρέφερι, δεν έχει κάτσει ακόμα. Ο Γιάννης 
Αλαφούζος είχε ενημερωθεί για την επιλογή Μπένετ, πριν ακόμα 
προκύψει η διαρροή. Και δεν το πήρε και πολύ ψύχραιμα! «Πρώτη 
αγωνιστική τον έβριζε όλο το γήπεδο. Πως θα τους κρατήσω; 
Θα μπούνε μέσα», έλεγε στους συνεργάτες του ο «Αλαφού». Η 
επόμενη κίνηση ήταν να επικοινωνήσει προσωπικά με άνθρωπο 
της UEFA, με τον οποίο βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή!

ΠΌΙΑ ΌΜΑΔΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE ΘΕΛΕΙ, ΑΛΛΑ 
ΔΕΝ ΜΠΌΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΛΌΓΩ 
ΕΝΗΜΕΡΌΤΗΤΑΣ;

quizTime

5e-SportTime ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ό ΠΑΡΝΤΙΌΥ ΚΑΙ Ό ΝΕΑΡΌΣ                            
Δύο ήταν οι περιπτώσεις προπονητών που προέκυψαν μετά την 
προφορική συμφωνία με Βελάσκεθ. Συμφωνία που ποτέ δεν πήρε 
επίσημη μορφή, αφού ο Ισπανός ζητούσε συνεχώς αλλαγές στους 
όρους του συμβολαίου του!
Πήγε λοιπόν παρακάτω ο Καρυπίδης. Ο Πάρντιου είναι η περίπτωση 
που προχώρησε. Η άλλη αφορούσε νεαρό προπονητή, με «φτωχό» 
βιογραφικό. Ο «Κάρυ» δεν είχε πρόβλημα να του δώσει τα «κλειδιά» 
της ομάδας, αλλά η υπόθεση «στράβωσε» όταν άρχισαν τα «θέλω» 
του. 
Ζήτησε (βασικό) αριστερό μπακ, έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό, ενώ 
έβαλε «φρένο» στον αμυντικό μέσο. Είδε την ομάδα και διέγνωσε 
πληρότητα στο «6», ζητώντας να αποκτηθεί ένα ακόμα 8άρι και σέντερ 
φορ!  
Κάπου εκεί οι συζητήσεις των δύο πλευρών έλαβαν τέλος και ο 
Καρυπίδης έδωσε εντολή να προχωρήσει του Αλαν Πάρντιου. 



BIG
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Με τους Εντουιν Ροντρίγκες και Πίτερ Ετέμπο να ετοιμάζονται να 
γίνουν κάτοικοι Θεσσαλονίκης, ο Αρης θα πρέπει να κοιτάξει 
το δύσκολο ματς στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα (Novasports 
Prime, 21:30). Ομως, ο «μαγνήτης» του μεταγραφικού παζαριού 
είναι πολύ ισχυρός και πέραν των παραπάνω κινήσεων, οι «κί-
τρινοι» δίνουν μάχη με τον χρόνο για να φέρουν και έναν ακό-
μα φορ. Θα προλάβουν ή θα πουν «καλό Γενάρη»;

Με τον Κώστα Γαλανόπουλο να επιστρέφει στην αποστολή της ΑΕΚ μετά 
από μεγάλο χρονικό διάστημα, οι «κιτρινόμαυροι» πηγαίνουν στη Λε-
ωφόρο Αλεξάνδρας με στόχο τη νίκη. Στα πλάνα του Ματίας Αλμέιδα 
θα βρίσκεται και ο άρτι αφιχθείς από τον Βόλο, Τομ Φαν Βερτ, ενώ 
εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσούμπερ, Μαχαίρας και ο Σιντιμπέ, ο 
οποίος χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση στα Σπάτα.

Για πρώτη φορά από τότε που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα θα βρεθεί 
σε αποστολή του Παναθηναϊκού ο Μπερνάρντ. Ο Βραζιλιάνος θα είναι στις 
επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (COSMOTESPORT 
1HD, 21:30). Ωστόσο, η έλλειψει αγωνιστικού ρυθμού, μειώνει τις πιθα-
νότητες συμμετοχής του. Εκτός πλάνων του τεχνικού του «τριφυλλιού» 
τέθηκε οριστικά ο Χουάνκαρ.

Το ματς με τον Βόλο (COSMOTESPORT 1HD, 18:30) είναι η αρχή για την 
αγωνιστική αφύπνιση του Ολυμπιακού (Εμβιλά και Βρσάλικο μπήκαν 
αποστολή). Παράλληλα με τα αγωνιστικά «τρέχουν» και τα μεταγρα-
φικά, με μια ακόμα κίνηση στα χαφ να ετοιμάζεται να «σκάσει» μέ-
χρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Τιεμουέ Μπακαγιόκο (Μίλαν) και Ντάνι Γκαρ-
σία (Αθλέτικ Μπιλμπάο) απασχολούν τους «ερυθρόλευκους», με τον 
δεύτερο να υπάρχει διαφορά στη διάρκεια του συμβολαίου (1+1 
έναντι τριετούς).

Η προετοιμασία για το παιχνίδι της Δευτέρας με τη Λαμία συνεχίζεται, αλλά 
στον ΠΑΟΚ θέλουν να κλείσουν την υπόθεση «δεκάρι», πριν εκπνεύσει 
η προθεσμία στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Πάολο Φερνάντες μοιάζει μετά 
από ένα μήνα συζητήσεων να είναι κοντά στο να ανηφορίσει για την Τού-
μπα και να ολοκληρωθεί η σύνθεση της μεσοεπιθετικής γραμμής στον 
«Δικέφαλο» και να εκπληρωθεί η επιθυμία του Ραζβάν Λουτσέσκου.
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1
ΓΑΛΛΙΑ 21:45

ΜΟΝΑΚΟ-ΛΥΩΝ
OVER 2,75 1,72

Στο ματς της αγωνιστικής στο Σαμπιονά, η Μονακό κοντράρεται 
με την σαφώς βελτιωμένη Λυών που θα παίξει μόνο για το 
τρίποντο. Αμφότερες με επιθετική ποιότητα συνηθίζουν να 

βγάζουν γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ 
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ 

ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΝΙΚΗΦΟΡΑ
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2
ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00

ΜΠΕΤΙΣ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ
OVER 2,5 1,91

Αμφότερες ξεκίνησαν με το δεξί τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. 
Πάλεψε στο «Μπερναμπέου» η Μπέτις αλλά πληγώθηκε απο ένα 
γκολ του Ροντρίγκο. Με όπλο την άμυνα θα πάει στο «Βιγιαμαρίν» 

η Βιγιαρεάλ καθώς δεν έχει δεχθεί ακόμα τέρμα στο φετινό 
πρωτάθλημα.

ΓΚΟΛ ΣΤΟ «ΜΠΕΝΙΤΟ ΒΙΓΙΑΜΑΡΙΝ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΒΕΛΓΙΟ 17:00

ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ-ΑΝΤΒΕΡΠ
2 DNB 1,80

Γράφει ιστορία η φοβερή και τρομερή Αντβέρπ του Ράτζα Ναιγκολάν. Ξεκίνημα 
εντυπωσιακό με 7/7 στέλνοντας μήνυμα τίτλου προς πάσα κατεύθυνση. Απο 

την άλλη οι γηπεδούχοι απογοητεύουν και βρίσκονται στη τελευταία θέση της 
βαθμολογίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»

4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 14:30

ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ
OVER 2,75 1,70

Ντέρμπι ουραγών ανάμεσα σε Μαγδεμβούργο και Γκρόιτερ 
Φιρτ. Αδυνατεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα η 

Γκρόιτερ και αν δεν αλλάξει άμεσα αγωνιστικό πρόσωπο θα 
κινδυνέψει ξανά με υποβιβασμό. Η άμυνα πληγώνει προς το 

παρόν το νεοφώτιστο Μαγδεβούργο.

ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΔΑΝΙΑ 15:00

ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ
OVER 2,5 1,65

Η πρωτοπόρος και μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος Νόρτζελαντ υποδέχεται 
την ευρωπαία Μίντιλαντ. Ονειρα τίτλου κάνουν οι γηπεδούχοι βλέποντας τα 

μεγάλα φαβορί να έχουν μείνει πίσω στη βαθμολογία, με τους φιλοξενούμενους 
να μην έχουν περιθώρια για άλλες απώλειες.

ΞΑΝΑ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΤΕΡΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΕΛΛΑΔΑ 21:30

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΑΕΚ
Χ 3,20

Στη Σούπερ Λιγκ την παράσταση κλέβει το μεγάλο αθηναϊκό 
ντέρμπι της Λεωφόρου. Μετά από χρόνια ο Παναθηναϊκός 

δείχνει ικανός να διεκδικήσει ξανά το πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ 
που απέχει ελάχιστα από το να μπει στο νέο της «σπίτι» έχει 

επίσης πίεση για θετικό αποτέλεσμα. 

Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με την καλύτερες δυνατές προοπτικές συνεχίζουν στην Λυκό-
βρυση το πρόγραμμα προετοιμασίας τους με φόντο την ερχόμε-
νη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές που 
απαρτίζουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τον βασικό κορμό του συλ-
λόγου δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στις προπονήσεις, παρά 
την έντονη ζέστη που επικρατεί και δείχνουν τρομερή διάθεση 
και ζήλο, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμοι με την έναρξη των επί-
σημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. 
Γεγονός το οποίο αφήνει απόλυτα ευχαριστημένο τον τεχνι-

κό ηγέτη Κώστα Ιωάννου , που με δηλώσεις του στο «Αθλητικό 
Πνεύμα » φρόντισε να εξωτερικεύσει τις σκέψεις του για την 
ερχόμενη αγωνιστική περίοδο: «Συνεχίζουμε με την ίδια δίψα, 
κέφι και διάθεση τη προετοιμασία μας ενόψει της νέας αγω-
νιστικής περιόδου. Όλοι οι ποδοσφαιριστές δείχνουν τρομερή 
διάθεση στις προπονήσεις, στοιχείο, το οποίο μας χαροποιεί. 
Την δεδομένη εποχή δουλεύουμε πλέον περισσότερο σε κομ-
μάτια της τακτικής, ώστε να αρχίσουμε να αποκτούμε την απαι-
τούμενη ομοιογένεια κι ενώ περιμένουμε και την έλευση 5-6 
έμπειρων παικτών που απουσίαζαν το προηγούμενο διάστημα 
λόγω εργασίας. Το γεγονός ότι έχουμε περάσει χωρίς αγώνα 
στην επόμενη φάση του Κυπέλλου μας δίνει τη δυνατότητα να 
δουλέψουμε με μεγαλύτερη σύνεση».

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Γήπεδο Γαλατσίου (9:30):  Πατήσια – Αστέρας  Χαϊδαρίου, Ρουφ 
( 9:30):  Δόξα Γκύζη -  Κένταυρος Βριλησσίων , Αλεπότρυπας  
(9:30) Πέρα  Κλουμπ – Υμηττός, Καλαμακίου (10:30): Άγιος Δη-
μήτριος - Τριφυλλιακός ,  ΔΑΚ Αιγάλεω (10:30):  Ορφέας Αιγά-
λεω - Ατρόμητος Χαλανδρίου,  Χρυσούπολης (10:30):  Χαλκηδο-
νικός - Δόξα Βύρωνος , Ρουφ (1300):  Πετράλωνα – Παγκράτι, 
Αλεπότρυπας (1300):  Κρόνος Αθηνών - Παράδεισος , Ηφαί-
στου : Ηρακλής Περιστερίου –Γκυζιακός,  Γουδή:  Ιλίσια 2004 
– ΑΕ Περιστερίου, Τραχώνων: Ιωνες  Αλίμου - Βριλήσσια , Αρ-
γυρούπολης Α ΄:  ΑΟΝΑ - Φοίνικας Περιστερίου,  Πετρούπολης 
Β΄: Αναγέννηση Πετρούπολης - Απόλλων Χαλανδρίου,  Χαϊδα-
ρίου: Θρίαμβος Χαϊδάρι ου – ΑΟ Γλυφάδας,  Μεταμόρφωσης 
: Μεταμόρφωση – Προμηθέας, Τερψιθέας:  Ποσειδώνας Γλυ-
φάδας - Διαγόρας Δρυοπιδέων,  Πεύκης:  Πεύκη - Αστέρας 
Γλυφάδας, Ορυζομύλων : ιεράπολη – ΓΣΑ,  ΔΑΚ Αιγάλεω: Θμι-
στοκλής – Αρίων,  Αλεπότρυπας (16.30):  Άτλας Κυψέλης  - 
Πλάτων,  Ρουφ (16:30):  Αστέρας Εξαρχείων - Πανιώνιος Και-
σαριανής , Γαλατσίου (16.30): Γαλάτσι – Αττικός. Οι αγώνες  
αρχίζουν στις 16:00.
Τα χθεσινά αποτελέσματα:
Κορωνίδα – Λαύρα Αργυρούπολης  3-2, Ιάσων – Μαρούσι  3-2, 
Αθηναΐδα – Νεοπεντελικός  3-3 (πεν. 3-4), Τερψιθέα – Λύκοι 
Χαϊδαρίου  1-0, Αστέρας Ζωγράφου – Αλσούπολη  0-0 (πεν. 
4-3), Κολωνός – Ελευθερούπολη  4-3, Κηπούπολη – Ποψ  0-1, 
ΑΕ Κηφισίας – Θρίαμβος Αθηνών  7-0, Καματερό – Ιπποκρά-
της  3-2, Νέα Σμύρνη – ΑΟ Ιλίου  1-5, Κοψαχείλα – Παπάγος  
2-0 παρ.

ΙΩΑΝΝΟΥ: «ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΟΥ 
ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΡΟΜΕΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ»
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ 
ΜΕΧΡΙ  ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ Ανακατασκευή 

στο γήπεδο της 
Αλσούπολης     
 
Σε πλήρη ανακατασκευή του 
αγωνιστικού χώρου του γη-
πέδου της προχώρησε η Αλ-
σούπολη. Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση:
«Με αίσθημα ευθύνης απέ-
ναντι στους μικρούς μας 
αθλητές αλλά και στους 
γονείς τους είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσουμε την ριζική ανα-
κατασκευη του αγωνιστικού 
χώρου στο 5 Χ 5 γήπεδο 
της Αλσούπολης. Η κακή 
κατάσταση που είχε περι-
έλθει τους τελευταίους μή-
νες ο αγωνιστικός χώρος 
λόγω της ελλιπής συντή-
ρησης αλλά και της κακής 
χρήσης από εξωγενείς πα-
ράγοντες μας έφερε προ 
των ευθυνών μας και ανα-
λογιζομενοι ότι η ανάγκη 
άθλησης των μικρών μας 
αθλητών καθώς και η υγεία 
τους ήταν παραπάνω από 
κάθε οικονομικό κόστος, 
και έτσι λάβαμε την γενναία 
απόφαση και με χρήμα-
τα του συλλόγου προβήκα-
με στις προαναφερόμενες 
παρεμβάσεις. Θα θέλα-
με να υπενθημισουμε ότι 
προ 4 μηνών πάλι με δικά 
μας κεφάλαια είχαμε «ντύ-
σει» περιμετρικά τον αγω-
νιστικό χώρο με στρωματα 
ασφαλείας. Για όλους εμάς 
στην ομάδα της Αλσουπο-
λης το γήπεδο στην καρ-
διά της γειτονιάς μας ήταν 
ενα όνειρο ετών και θα κά-
νουμε ότι περνάει από το 
χέρι μας να το διατηρήσου-
με σε άριστη κατάσταση για 
να μπορούν οι μικροί αθλη-
τές μας να μαθαίνουν και 
να χαίρονται το ποδόσφαι-
ρο χωρίς κανένα κίνδυνο 
για την σωματική τους ακε-
ραιότητα. Κλείνοντας θα 
θέλαμε να ενημερώσου-
με την Δημοτική αρχή και 
τον ΟΠΑΝ ότι σαν Π.Α.Ο Αλ-
σουπολης θα συνεχίσουμε 
να είμαστε δίπλα τους στη 
προσπάθεια να διατηρη-
θούν όλοι οι χώροι άθλη-
σης σε άριστη κατάσταση 
καθώς πρωτευει η υγεία 
των αθλητών μας.»

Με την ψυχολογία στα ύψη, αλλά 
και την διάθεση όλων να δείξουν το 
καλύτερο δυνατό αγωνιστικό πρό-
σωπο, ολοκλήρωσε ο Απόλλων Χα-
λανδρίου την προετοιμασία του για 
τις ανάγκες της σημερινής πρώτης 
επίσημης αγωνιστικής υποχρέωσης 
κόντρα στην Αναγέννηση Πετρού-
πολης για τον θεσμό του Κυπέλ-
λου. Οι «κυανόλευκοι», οι οποίοι 
για ακόμη μία σεζόν θα στηριχθούν 
κατά βάση στους πολλούς ταλαντού-
χους ποδοσφαιριστές που προέρ-
χονται από τις πλούσιες ακαδημί-
ες του συλλόγου, επιθυμούν όσο 
τίποτε άλλο να αναδείξουν πτυχές 
του ταλέντου και της ποιότητάς του. 
Οπως φυσικά κι ένα μέρος της συ-
στηματικής δουλειάς που γίνεται σε 
αυτό το βασικό στάδιο της προετοι-
μασίας. Με αφορμή αυτή την προ-
οπτική ο τεχνικός Χρήστος Βλάχος 
έσπευσε να εκφράσει τις σκέψεις 
του μιλώντας στο «Αθλητικό Πνεύ-
μα» «Συνεχίζουμε με αμείωτη έντα-
ση την προετοιμασία μας, με σκοπό 
να εμφανιστούμε απόλυτα έτοιμοι 
με τη έναρξη του πρωταθλήματος 
και να δείξουμε ένα ανταγωνιστικό 
πρόσωπο με γηγενείς ποδοσφαι-
ριστές στη σύνθεσή μας,. Πλέον το 
μυαλό μας είναι αποκλειστικά στο 
πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 
για τον θεσμό του Κυπέλλου απένα-
ντι στην Αναγέννηση Πετρούπολης. 
Θα το προσεγγίσουμε το συγκεκρι-
μένο παιχνίδι ως ένα επίσημο φι-
λικό, αλλά παράλληλα και ως ένα 
τεστ ετοιμότητας, ώστε να διαπιστώ-
σουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε 
σε αγωνιστικό επίπεδο, αλλά και 
να διαγνώσουμε τυχόν αδυναμίες. 
Κακά τα ψέματα, ζητάμε τη διάκριση 
στον θεσμό του Κυπέλλου, ωστόσο 
σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 
να υποτιμήσουμε τον αντίπαλό μας.»

Βλάχος: «Να μην 
υποτιμήσουμε 
τον αντίπαλο»    

ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 
 «Επένδυση»  
με τον Σπύρο Γκίκα 
Την μεταγραφική του εξόρμηση συνεχίζει ακάθε-
κτος ο Χαραυγιακός ισχυροποιώντας σε πολύ μεγά-
λο βαθμό το υπάρχον ρόστερ του ενόψει της επερ-
χόμενης αγωνιστικής περιόδου. Τα άτομα όπου 
ηγούνται των τυχών της φιλόδοξης και ιδιαίτερα 
δημοφιλούς ομάδας της Ηλιούπολης δεν σταματούν 
τις ενέργειες που άπτονται της ουσιαστικής ενίσχυ-
σης του ρόστερ. Τόσο με ποδοσφαιριστές εγνω-
σμένης αξίας όσο και με παίκτες ταλαντούχους κι 
εξελίξιμους που έχουν τον χαρακτήρα επένδυσης 
για το μέλλον. Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι «νερα-
τζούρι» προχώρησαν σε ακόμη μία σημαντική προ-
σθήκη, αφού έπειτα από συντονισμένες ενέργει-
ες ενέταξαν στο δυναμικό τους τον Σπύρο Γκίκα Ο 
νεαρός μεσοεπιθετικός ξεκίνησε από τις Ακαδη-
μίες του ΠΑΣ Γιάννινα και αγωνίστηκε επίσης στον 
ΑΟ Καλαμακίου. Στις αρχές του καλοκαιριού είχε 
συμφωνήσει με τον Άρη Πετρούπολης, αλλά η με-
ταγραφή δεν ολοκληρώθηκε με αποτέλεσμα τελι-
κά να καταλήξει στον Χαραυγιακό, όπου θα αγωνι-
στεί υπό τις οδηγίες του κόουτς Βαγγέλη Γαλάνη…
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Ο  Κώστας Ιωάννου



Βήμα προς βήμα θα πηγαίνει η Εθνική ομάδα στο 
Ευρωμπάσκετ που έχει «μετακομίσει» στο Βερολίνο καθώς 
μπορεί επιθυμία να είναι να φτάσει μακριά αλλά αυτό δε θα 
γίνει με βιασύνη και ανυπομονησία. Ο αποψινός αγώνας 
με την Τσεχία δίνει το «κλειδί» για την πρόκριση στους 8 
της διοργάνωσης.
Μη μας ρωτήσετε ποιον θα αντιμετωπίσει μετά! Κυρίως μη 
ρωτήσετε τους διεθνείς μας ή τον κόουτς. Διότι η Εθνική 
ομάδα θα πηγαίνει βήμα προς βήμα, θα εξετάζει ξεχωριστά 
τον κάθε αγώνα με μεγάλο κίνητρο 
Οι Τσέχοι μας έχουν πληγώσει στις τελευταίες δύο 
διοργανώσεις (Παγκόσμιο 2019 και Προολυμπιακό 2021) 
αλλά δεν παίζουν μπάσκετ οι «παραδόσεις». Είναι καλή 
ομάδα, παίζουν χρόνια μαζί, έχουν αυτοματισμούς και 
εμπειρία και εύκολος αντίπαλος δε θα είναι. 
Οι διεθνείς μας είναι πανέτοιμοι. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 
προπονήθηκε κανονικά (έφυγαν και οι τελευταίες 
ανησυχίες που τις έσβησε ο Ιτούδης μετά τον αγώνα με 
την Εσθονία), η ψυχολογία είναι καλή όπως και ο βαθμός 
ετοιμότητας και υπάρχει μεγάλο κίνητρο και «γλυκιά 
προσμονή» για τον αγώνα.
Σε περίπτωση πρόκρισης η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει 
την Γερμανία στους οχτώ της διοργάνωσης 
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ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

 Γαλλία- Τουρκία 87-86 (παρ. 77-77) 
 Σλοβενία- Βέλγιο 88-72 
 Γερμανία- Μαυροβούνιο 80-77 
 Ισπανία- Λιθουανία 102-94 (παρ. 83-83)  

ΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Ουκρανία- Πολωνία (13:00)
Φινλανδία- Κροατία (15:45)
Σερβία- Ιταλία (19:00)
Ελλάδα- Τσεχία (21:45)

 ΣΤΟΥΣ ΠΡΏΤΟΥΣ 
ΑΓΏΝΕΣ ΤΏΝ «16» 

ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ,  
ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ  

O Ολυμπιακός επικράτησε 74-66 της Φενέρμπαχτσε σε φιλική 
αναμέτρηση στην Πόλη  Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο 
Τζοέλ Μπολομπόι με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετικός 
ήταν τόσο ο Άλεκ Πίτερς με 12 πόντους , όσο και ο Τζορτζ Πάπας με 11 
πόντους, όσους είχε και ο Σακίλ ΜακΚίσικ (είχε και 8 ριμπάουντ). Δέκα 
πόντους είχε ο Ταρίκ Μπλακ. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε σε 
φιλικό αγώνα στο τουρνουά του Κάλιαρι αφού ηττήθηκε 79-75 από την 
Σασαρι. Πρωταγωνιστής για το «τριφύλλι» ήταν ο Ντέρικ Ουίλιαμς με 
18 πόντους, με τον Πάρις Λι να προσθέτει άλλους 14 και τον Λευτέρη 
Μαντζούκα να έχει 12. Σε άλλα φιλικά η ΑΕΚ νίκησε 77-72 το Λαύριο 
με 14 πόντους του Φρέιζιερ ενώ ο Προμηθέας επικράτησε 82-78 στην 
έδρα του Περιστερίου με 18 πόντους του Τσαϊρέλη. Τέλος ο Κολοσσός 
επικράτησε 73-71 στην Κύπρο του Κεραυνού Στροβόλου.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗΝ 

ΤΣΕΧΙΑ (21:45-ΕΡΤ1) ΚΑΙ «ΧΤΥΠΑ» 

ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΟKΤΑΔΑΣ ΣΤΟ 

ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ




