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«Το να είσαι ανίκητος εξαρτάται από την άμυνα. Η πιθανότητα 
να νικήσεις, εξαρτάται από την επίθεση». Είναι μια φράση που 
είχε πει ο φημισμένος Κινέζος στρατηγός, Σουν Τζου κατά 
τον 5ο αιώνα π.Χ και μάλιστα όλα αυτά τα αποφθέγματά του 
συμπεριλαμβάνονται στο εκπληκτικό βιβλίο του «η τέχνη του 
πολέμου» που διαβάζεται μέχρι και σήμερα.
Βρίσκουμε εφαρμογή και στο μπάσκετ λοιπόν καθώς η 
Ελλάδα ηττήθηκε από την Γερμανία (107-96) κι αποχαιρέτησε 
το Ευρωμπάσκετ χωρίς να καταφέρει να μπει στην τετράδα 
για ακόμα μια διοργάνωση. Από το 2009 έχουμε να λάβουμε 
μέρος στο «χορό των μεταλλίων» κι αυτό είναι μια σκληρή 
όσο και πικρή πραγματικότητα.
Δε μπορούσε να νικήσει η Ελλάδα με τον τρόπο που αγωνίστηκε. 
Χωρίς ενέργεια, με κακή άμυνα που επέτρεψε στους Γερμανούς 
να πάρουν ψυχολογία (άρχισαν με 4/4 και στη συνέχεια 7/8 
τρίποντα) χωρίς να έχουν τη «δύναμη» να κάνουν ένα σκληρό 
φάουλ για να τους νιώσει ο αντίπαλος. Παράλληλα δεν πήρε 
πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, ήταν εξαιρετικά προβλέψιμη στην 
επίθεση και πολύ κακή στην άμυνα. Οι Γερμανοί διάβασαν τα μις 
ματς με τις αλλαγές στην άμυνα (όταν έπαιζε με τρεις γκαρντ 
η Ελλάδα) και «χτύπησαν» εύκολα από κοντά.
Το τραγικό τρίτο δεκάλεπτο όταν οι Γερμανοί έκαναν επιμέρους 
σκορ 20-1 έκρινε τα πάντα. Κι έδειξε ποια ομάδα ήταν 
περισσότερο έτοιμη από όλες τις απόψεις για έναν αγώνα 
υψηλών απαιτήσεων.
Ο Γιάννης (αποβλήθηκε μετά από δεύτερο αντιαθλητικό στο 
35’) με 31 πόντους και ο συγκινητικός Λαρεντζάκης (18 πόντοι) 
διασώθηκαν από την ελληνική ομάδα που παρουσιάστηκε 
κατώτερη των περιστάσεων.

2e-SportTime ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΙΚΡΑ

Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ  
ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΔΑ 
Δεν υπάρχουν λόγια πλέον για την Εθνική Ισπανίας. Για 11η φορά 
στη σειρά θα δώσει παρουσία στην τετράδα του Ευρωμπάσκετ αφού 
επικράτησε 100-90 της Φινλανδίας με τρομερούς τους Γουίλι 
Ερνανγκόμεθ, Ρούντι Φερνάντεθ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και 
Μπριθουέλα και θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της Παρασκευής 
την Γερμανία. Για τελευταία φορά η Ισπανία έμεινε εκτός τετράδας 
το μακρινό 1997 και μάλιστα στη διοργάνωση που έγινε στην έδρα 
της. Μάλιστα οι Ισπανοί βρέθηκαν να χάνουν με διαφορά 15 πόντων 
στα μέσα της δεύτερης περιόδου όμως κατάφεραν να αλλάξουν 
τα δεδομένα.
Στους αποψινούς προημιτελικούς, η Γαλλία υποδέχεται την Ιταλία 
(18:15) και η Σλοβενία την Πολωνία (21:30).

ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ 

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ 

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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ΑΕΚ Ή 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Ο ΠΑΟΚ δεν κατόρθωσε να παίξει σωστά το χαρτί Πάολο Φερνάντες. 
Αν και τα είχε βρει με τον Βόλο, έκανε… νταηλίκια στον μάνατζέρ 
του και αυτά δε βγήκαν προς όφελος της μεταγραφής. Καλή αυτή η 
στρατηγική, όπου μπορεί να πιάσει αλλά από αυτή εδώ τη γωνιά είχατε 
ενημερωθεί χθες ποιος είναι ο Αλμπέρτ Μποτίνες, ο ατζέντης του 
24χρονου Ισπανού. Μάνατζερ που ντιλάρει με Μπαρτσελόνα και Ίντερ, 
ε δε θα έχει και μέγα θέμα με τις Ελληνικές ομάδες. Το ζήτημα είναι ο 
Βόλος, που θέλει να πουλήσει τον Φερνάντες γιατί βλέπει όλο και πιο 
πιθανό το ενδεχόμενο να φύγει χωρίς να πάρει λεφτά. Από Ελλάδα 
η επιλογή είναι μία, σας είχε ενημερώσει το Sportime, αυτή είναι η 
ΑΕΚ. Ο μάνατζερ του Φερνάντες πάντως δε θα κάτσει να σκάσει, έχει 
ήδη κάνει το απαραίτητο promotion στο εξωτερικό. Πάντως, η ΑΕΚ 
παραμένει ισχυρή επιλογή, είτε για τώρα είτε για τον Γενάρη.

ΑΝΟΙΧΤΟΤΑΤΟ
Πολλές πλέον οι αναφορές πως ο Ολυμπιακός στοχεύει και στην 
απόκτηση τερματοφύλακα έως και τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου. 
Η οποία τελειώνει αύριο (15/9) για τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο 
αλλά πάει έως και το τέλος του μήνα για όσους είναι ελεύθεροι. Το 
θέμα τερματοφύλακας και Ολυμπιακός έχει ακουστεί πολλάκις κατά τη 
διάρκεια τούτης της μεταγραφικής περιόδου αν και ο Βάτσλικ δείχνει 
πως δικαιότατα είναι ο Νο1 κάτω από τα δοκάρια των πρωταθλητών. 
Δυο ευρωπαϊκές προκρίσεις έχει δώσει ο άνθρωπος, τι άλλο να 
κάνει. Εδώ που έχει φτάσει βέβαια η κατάσταση όσον αφορά την 
χρονική στιγμή, ο Ολυμπιακός αν και εφόσον πάρει πορτιέρε, αυτός 
δε θα είναι για βασικός. Δε γίνεται, δεν υπάρχει σε κανέναν κανονικό 
σχεδιασμό αυτό.
Από την στιγμή λοιπόν που φαίνεται να είναι ανοιχτό το θέμα, τι κάνει 
νιάου νιάου στα κεραμίδια; Μα φυσικά ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. 
Και από το Sportime έχετε ενημερωθεί πως είναι ανοιχτό το θέμα. 
Φυσικά και είναι. Ειδικά από την στιγμή που μάλιστα είναι στις κλήσεις 
του Πογιέτ για τους αγώνες της Εθνικής, δείχνει πως κάτι έχει βρει ο 
33χρονος άσος.
Ο Πασχαλάκης φυσικά και έχει συνδεθεί με τον ΠΑΟΚ με τον οποίο 
έκανε 55 ματς πέρυσι, νούμερο άκρως εντυπωσιακό. Θα έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει στο 100% για αυτή τη 
μεταγραφή.  
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ΝΟΒΑΚ  
ΚΑΙ ΛΕΜΟΣ 
Είχε ενδιαφέρον η αναφορά που έγινε στην Τουρκία 
πριν από ένα διήμερο από τον δημοσιογράφο Εκρέμ 
Κονούρ, πως υπάρχει ενδιαφέρον από την Ελλάδα για 
δύο παίκτες της Φενέρμπαχτσε, τον Μαουρίσιο Λέμος 
και τον Φίλιπ Νόβακ. Και οι δύο είναι εκτός πλάνων από 
τη Φενέρ τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Τουρκία, 
έχουν μεγάλα συμβόλαια και το κλαμπ ψάχνει να τους 
δώσει. Ο Λέμος είναι στόπερ και ο Νόβακ αριστερός 
μπακ. Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια 
συνέχεια, δεν έχει ακουστεί τίποτα για να πούμε και την 
αλήθεια.
Υπό προϋποθέσεις, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να 
πάρει ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό και η ΑΕΚ αριστερό 
μπακ. Αλλά όλα αυτά τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι 
υποθέσεις εργασίας. Δύο 24ώρα μένουν αν μπορεί 
να αλλάξει κάτι στα δεδομένα όσον αφορά τους δύο 
ποδοσφαιριστές και την Ελλάδα αλλά να τονιστεί ξανά, 
πως έως τώρα δεν έχει ακουστεί κάτι. Ίδωμεν…

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός πως ακόμα δεν έχει βρει 
ομάδα ο Μαουρίσιο. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος μη ανανεώνοντας 
το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό είχε γίνει πιστευτό πως 
θα έβρισκε κλαμπ να συνεχίσει ειδικά στην Αραβία. Από εκεί 
προτάσεις, δύο μάλιστα με πολλά λεφτά με τελευταία την Νταμάκ, 
που εδώ και 4 χρόνια παίζει στην πρώτη κατηγορία.
Οι προτάσεις όμως είχαν έρθει ενόσω είχε συμβόλαιο με τον 
Παναθηναϊκό και τελικά δεν κατόρθωσε να απεμπλακεί. Στις 14 
του Σεπτέμβρη όμως ο Μαουρίσιο ακόμα δεν έχει βρει την επόμενη 
στέγη του και αυτό αν μη τι άλλο έχει συζητηθεί και στην Ελλάδα.
Βέβαια, τη δεδομένη χρονική στιγμή δύσκολα θα υπάρχει ομάδα 
που θα μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του ενώ μάλλον οι 
περισσότερες έχουν κλείσει το ρόστερ τους ειδικά στο κέντρο.
Βέβαια, έστω και έως τα τέλη του μήνα όλα είναι ανοικτά και είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον πως δεν έχει βρει ακόμα ομάδα.
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Το πρόβλημα του Πίτερ Ετέμπο με την έκδοση της βίζας του φαί-
νεται ότι θα επιλυθεί άμεσα και ο Νιγηριανός θα ταξιδέψει άμε-
σα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, στον Αρη περιμένουν και τον Αλαν 
Πάρντιου, που καταφθάνει σήμερα στο «Μακεδονία», σχεδόν ταυ-
τόχρονα με τον Ονδουρένιο εξτρέμ Εντουιν Ροντρίγκες. Στο κομ-
μάτι του φορ, βιασύνη δεν υπάρχει («παίζει» και κίνηση προς 
τον Γενάρη), ενώ εντείνεται η φημολογία περί μεταγραφής τρί-
του πορτιέρε.

Το επερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό το 
μέταλλο της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, καθώς πρόκειται για το πρώτο «must-
win» ματς. Σ’αυτό, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες η Ενωση να μην έχει 
στη διάθεσή της τον Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος υποβλήθηκε σε απεικο-
νιστικό έλεγχο και τα σημερινά αποτελέσματα θα δώσουν εικόνα για το 
αν θα υπολογίζεται για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Με τον χρόνο να πιέζει, στον Παναθηναϊκό κινούνται για προσθήκη μέ-
σου. Ψηλά στη λίστα του «τριφυλλιού» βρίσκεται ο Γιάκομπ Κρίστεν-
σεν. Ενας 21χρονος Δανός αμυντικός χαφ που αγωνίζεται βασικός 
στη Νόρτζελαντ. Το πράγμα προς ώρας κολλάει στο ότι οι μεταγραφές 
στη Δανία έχουν κλείσει και η ομάδα του δεν μπορεί να τον αντικατα-
στήσει. Ωστόσο, υπάρχει η αίσθηση, ότι αν η πρόταση των «πρασίνων» 
ικανοποιήσει τους Δανούς, τότε θα επέλθει συμφωνία.

Μετά τον Μαρσέλο, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να πυροδοτήσει και τη βόμ-
βα ονόματι Χάμες Ροντρίγκες. Ο Κολομβιανός μιλάει εδώ και μέρες με 
τους «ερυθρόλευκους», θέλει να αποχωρήσει από το Κατάρ και η Ελ-
λάδα τη δεδομένη στιγμή μοιάζει ασφαλής επιλογή. Το οικονομικό θέμα 
είναι δύσκολο ασφαλώς (7 εκατ. ευρώ στην Αλ Ραγιάν).  Η πληροφο-
ρία θέλει όμως να γίνεται μία τεράστια προσπάθεια από πλευράς Ολυ-
μπιακού με συμβόλαιο παρόμοιο του Μαρσέλο, ώστε ο πρώην  σούπερ 
σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να έρθει στον Πειραιά στα 31 του χρόνια.

Μετά το ναυάγιο στην υπόθεση απόκτησης του Πάολο Φερνάντες από 
τον Βόλο, ο Ζοσέ Μπότο «τρέχει» για να φέρει ποιοτικό επιτελικό μέσο 
στον ΠΑΟΚ. Η προσοχή έχει στραφεί στον 29χρονο Πορτογάλο άσο της 
Αλ Ουάχντα και πρώην της Μπράγκα, Φάμπιο Μάρτινς, ο οποίος σκέ-
φτεται να αφήσει τον σύλλογο των Εμιράτων. Καθοριστικές και κρί-
σιμες οι επόμενες ώρες για το μέλλον των ήδη προχωρημένων συ-
ζητήσεων με τον παίκτη.



1
CHAMPIONS LEAGUE 19:45

ΜΙΛΑΝ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ
1/1 1,80

Πριν τα ματς με την Τσέλσι, Μίλαν καλείται να ξεπεράσει το 
εμπόδιο της Ντινάμο. Οι «ροσονέρι» πλήρωσαν την αστοχία 
τους στην Αυστρία φεύγοντας μόνο με το «Χ». Οι Κροάτες 

έκαναν την έκπληξη της αγωνιστικής κόντρα στη Τσέλσι και 
μόνο ως εύκολος αντίπαλος δεν πρέπει να λογίζεται.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΝΔΡΑ ΚΑΙ «ΦΑΝΕΛΑ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE 
ΠΑΙΖΕΙ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΛΑ 
ΜΕ ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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2
CHAMPIONS LEAGUE 19:45
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΣΕΛΤΙΚ

2 -0,25 1,93
Ανω – κάτω έκαναν τον όμιλο οι Ουκρανοί με τον θρίαμβό τους 
στη Λειψία. Κόντρα στα προγνωστικά η Σαχτάρ εκμεταλεύτηκε 
τα λάθη των Γερμανών και πήρε το ματς με το εμφατικό 1-4! 

Μονόδρομος το θετικό αποτέλεσμα για την Σέλτικ μετά την ήττα 
της πρεμιέρας.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ- ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 
OVER 3,5 1,90

Η Σίτι απέδειξε στην πρεμιέρα ότι αποτελεί και φέτος φαβορί 
για τον τίτλο. Με τον Χάαλαντ να δίνει στην ομάδα αυτό που της 
έλειπε η Μάντσεστερ φαντάζει άτρωτη. Κόντρα στη Μπορούσια 

θα παίξει επιθετικά για να προσφέρει θέαμα στο απαιτητικό 
κοινό της.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΕΙΨΙΑ

1 -0,75 1,80
GOAL+OVER 2,5 1,83

Η «βασίλισσα» ζορίστηκε για λίγο στη Σκωτία αλλά μετά το 
60’ μίλησε η φανέλα. Σε εξαιρετική κατάσταση η ομάδα του 

Αντσελότι, είναι ικανή και φέτος να πάει μακριά. Νίκη ανάσα 
πήρε η Λειψία στο ντέρμπι με την Ντόρτμουντ και ταξιδεύει 
στο «Μπερναμπέου» για να δημιουργήσει προβλήματα στη 

πρωταθλήτρια Ευρώπης.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΝΑΠΟΛΙ
OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,72

Βαριές ήττες από Σέλτικ και Αγιαξ υπέστη η Ρέιντζερς με 
συνέπεια το σημερινό ματς να είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Από την 

άλλη στη Νάπολι το κλίμα είναι εξαιρετικό με την ομάδα να 
έρχεται από τον θρίαμβο με 4-1 κόντρα στη Λίβερπουλ.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΚΟΡΝΕΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ

2-3 GOAL 2,00
Η Γιουβέντους φαίνεται ότι θα παλέψει με την Μπενφίκα 
για την 2η θέση στον όμιλο. Η «μεγάλη κυρία» δεν πείθει 
μέχρι στιγμής παρουσιάζοντας αστάθεια στην απόδοση της. 
Η Μπενφίκα έρχεται για να κάνει την ζημιά και να γίνει το 

αφεντικό στη μάχη της πρόκρισης.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Στο πρώτο γκρουπ του… θανάτου, των μεγάλων αναμετρήσε-
ων και των έντονων συγκινήσεων που υπόσχεται, κληρώθηκε 
ο Ολυμπιακός Λιοσίων. Με τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο 
να παρουσιάζονται με συγκρατημένη αισιοδοξία και με ακλό-
νητη την πίστη ότι διαθέτουν το ειδικό βάρος και την ποιότητα 
να φανούν όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Ακρως 
ενδεικτικές του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουν στο φιλό-
δοξο σωματείων των δυτικών προαστίων το αποτέλεσμα της 

κλήρωσης, είναι οι δηλώσεις του τεχνικού ηγέτη Θόδωρου 
Τρανού: «Είμαστε σε ένα πολύ δυνατό εκ προοιμίου γκρουπ, 
με πολλές δυνατές και παραδοσιακές ομάδες, ωστόσο εκτιμώ 
ότι κάθε αγωνιστική θα παραμονεύει κινδύνους κι εκπλήξεις 
για όλους. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να 
επικεντρωνόμαστε πάνω στο δικό μας πλάνο ώστε να εμφα-
νιστούμε απόλυτα έτοιμοι με την έναρξη του νέου πρωταθλή-
ματος. Εμείς θα πάμε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και 
σεβασμό όλους τους αντιπάλους μας διεκδικώντας με τις πι-
θανότητες που μας αναλογούν. Κανένα παιχνίδι στην Α’ Κατη-
γορία δεν είναι εύκολο. Θεωρώ ότι έχουμε την ποιότητα και 
τις λύσεις να ανταποκριθούμε στο ύψος των περιστάσεων».

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 

Ανοιξε για τα … καλά η όρεξη όλων στην Αγία Ελεούσα από το 
αποτέλεσμα της κλήρωση των ομίλων της Α’ ΕΠΣΑ. Ένας δι-
αχωρισμός, που έφερε τους «κυανόλευκους» στο δεύτερο 
πολύ ισορροπημένο εκ προοιμίου γκρουπ, ο οποίος αφήνει 
ορθάνοικτη τη πόρτα γα όνερα και θέσπιση υψηλών βλέψε-
ων. Εστω και επί … χάρτου,. Ο Τάκης Γιαννόπουλος συνιστά 
τον άνθρωπο – σφραγίδα της ομάδας στο πέρασμα των δεκα-
ετιών, αφού έχει υπηρετήσει τον φιλόδοξο σύλλογο από όλα 
τα πόστα. Τόσο του ποδοσφαιριστή, τόσο του προπονητή, ιδιότη-
τα με την οποία χάρισε την πολυπόθητη και ιστορική επάνοδο 
στην Α’ ΕΠΣΑ την περίοδο 2019-20, όσο και αυτή του διοικητι-
κού στελέχους. Με τον έμπειρο παράγοντα να αναλύει με τη 
δική του έμπειρη ματιά τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν στον 
νέο «μαραθώνιο». «Η άποψή μου είναι ότι τοποθετηθήκαμε σ’ 
ένα όμιλο όπου τα πάντα μοιάζουν ανοικτά, καθώς απουσιά-
ζουν οι ομάδες που θεωρούνται βάσει ιστορίας και δυναμικής 
τα ακλόνητα φαβορί. Υπάρχουν βεβαίως σύλλογοι με δυναμι-
κή όπως η Α.Ε. Χαλανδρίου και ο Άγιαξ Ταύρου που προέρχο-
νται από τις περυσινές τους εξαιρετικές πορεία που διέγρα-
ψαν, ωστόσο θεωρώ ότι γενικότερα είμαστε σε ένα γκρουπ 
όπου είναι πολύ πιθανό να ξεπεταχθεί κάποια ομάδα- έκπλη-
ξη. Δεν επαναπαυόμαστε από το αποτέλεσμα της κλήρωσης, 
το αντίθετο. Είμαστε σε διαρκή εγρήγορση, ευελπιστώντας ότι 
έχουμε τις δυνατότητες να αφήσουμε το δικό μας στίγμα και 
να κάνουμε εξαιρετικά ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Θα χρει-
αστεί ιδιαίτερη προσοχή και μάχη σε κάθε παιχνίδι, ώστε να 
μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Οφείλουμε να φανούμε 
πανέτοιμοι με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος»

ΤΡΑΝΟΣ: «ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ» 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ 
ΗΤΑΝ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΙΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Η Κλήρωση  

του κυπέλλου 

Χωρίς αγώνα προκρίθηκε ο 
ΠΑΟ Καματερού, ενώ τα υπόλοι-
πα ζευγάρια είναι τα εξής: Κο-
λωνός – Πεύκη, Πετράλωνα 
– ΓΣ Καισαριανής, ΠΟΨ – Αρίω-
νας, Χαραυγιακός – Ατρόμητος 
Χαλανδρίου, Πατήσια – ΑΕ Με-
ταμόρφωσης, Νέα Ιωνία – Ελ-
πίδα Αγίων Αναργύρων, ΑΟΝΦ 
Ατταλος – Ατρόμητος Μεταμόρ-
φωσης, Φοίνικας Περιστερί-
ου – Τερψιθέα, Δόξα Βύρωνος 
– Αστέρας Εξαρχείων, Παράδει-
σος – Ήφαιστος Περιστερίου, 
Απόλλων Χαλανδρίου – Ίωνες 
Αλίμου, ΑΕ Κηφισιάς – Ανθού-
πολη, Άγιαξ Ταύρου – Άγιος Θω-
μάς, Μελίσσια – Αθηναϊκός, Ιλί-
σια 2004- Τράχωνες, Θρίαμβος 
Χαϊδαρίου – Αγία Ελεούσα, Κο-
ψαχείλα – Κένταυρος Βριλησσί-
ων, Άγιοι Ανάργυροι – Αστέρας 
Ζωγράφου, Μικρασιατικός Εθνι-
κός Αστέρας – Άγιος Δημήτρι-
ος, Ιάσωνας – Διάνα Ηλιούπο-
λης, Χαϊδάρι – Χολαργός, Παλαιό 
Φάληρο – Ολυμπιακός Λιοσίων, 
Άμιλλα Περιστερίου – ΑΕ Ηρά-
κλειο, Βύρωνας – Νεοπεντελι-
κός, Διαγόρας Αιγάλεω – Πέρα 
Κλουμπ, Χαλάνδρι – Ηρακλής Πε-
ριστερίου, Ηλυσιακός – ΑΟ Ιλίου, 
ΠΑΣ Γαλάτσι – Θύελλα Αγίου Δη-
μητρίου, Λυκόβρυση – Κορωνίδα, 
Ατλας Κυψέλης – ΓΣ Αργυρούπο-
λης, Σούρμενα – ΑΟ Περιστερί-
ου, Καλαμάκι – Πανερυθραϊκός, 
Αρης Καλαμακίου – Δάφνη Πα-
λαιού Φαλήρου. Οι αγώνες θα δι-
εξαχθούν το Σαββατοκύριακο 17 
και 18 Σεπτεμβρίου.

ATTIKOΣ 
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που 
λαμβάνουν χώρα στην τεχνι-
κή ηγεσία του Αττικού. Ο πρόω-
ρος αποκλεισμός που γνώρισε 
η φιλόδοξη ομάδα των κεντρι-
κών προαστίων από τον ΠΑΣ Γα-
λάτσι από τη συνέχεια του Κυπέλ-
λου ΕΠΣΑ με 2-0, εξώθησε τον 
Αυγέρη Πάσχο στη δύσκολη από-
φαση να παραιτηθεί των καθηκό-
ντων του Η συνολική εικόνα της 
ομάδας, αλλά και σεβόμενος κυ-
ρίως τον εαυτό του εξώθησαν 
τον έμπειρο τεχνικό στην δύσκο-
λη όσο και ριζοσπαστική απόφα-
ση να αποχωρήσει από το τιμόνι 
της ομάδας. 

 
 
Ούτε κρύο, ούτε ζέστη … επέ-
φερε στους τράχωνες το απο-
τέλεσμα της κλήρωσης – δια-
χωρισμού ων ομίλων του νέου 
πρωταθλήματος της Α’ Κατηγορί-
ας, τοποθέτηση της δημοφιλούς 
ομάδας στο τρίτο γκρουπ διατη-
ρεί τους πάντες εκ των πραγμά-
των σε καθεστώς εγρήγορσης. Κι 
αυτό διότι αναφερόμαστε σ’ ένα 
μαραθώνιο με μόλις 22 αγωνι-
στικές όπου … απαγορεύεται το 
λάθος, λόγω των ειδικών συν-
θηκών που πρόκειται να επικρα-
τήσουν, Παράμετρος, την οποία 
την βίωσαν σε κάθε περίπτωση 
όλα τα σωματεία, όταν χρειάστη-
καν να κάνουν πρωταθλητισμό, 
προκειμένου να αποφύγουν τη 
δυσάρεστη εμπειρία του υποβι-
βασμού. Χαρακτηριστικές είναι 
οι δηλώσεις του τεχνικού ηγέτη 
Αντώνη Τσιμπάκη στη στήλη: «Εί-
μαστε σ’ ένα πολύ ισορροπημένο 
όμιλο όπου λείπουν τα ακλόνητα 
φαβορί και τα πάντα μπορούν να 
συμβούν, Από εκεί και έπειτα και 
έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί 
τα γκρουπ με τις λίγες ομάδες 
θεωρώ ότι δεν υπάρχει εύκολο 
παιχνίδι στην Α’ Κατηγορία. Θα 
πρέπει σε κάθε ματς να δείχνου-
με την απαιτούμενη συγκέντρω-
ση και να αποδίδουμε βάσει των 
πραγματικών μας δυνατοτήτων. 
Όλες οι ομάδες πλέον καλούνται 
να κάνουν πορεία πρωταθλητι-
σμού, ώστε να μην κινδυνεύσουν 
Αυτό που προέχει, είναι να συνε-
χίσουμε να κάνουμε τη δουλειά 
μας, και να βελτιωνόμαστε δι-
αρκώς ώστε να παρουσιαστούμε 
απόλυτα έτοιμοι μέχρι την έναρ-
ξη του πρωταθλήματος».

Τσιμπάκης: «Δεν 
υπάρχει εύκολο 
παιχνίδι στην  
Α’ Κατηγορία»

ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
 
Χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό υποδέχθηκαν στο στρα-
τόπεδο του Απόλλωνα Χαλανδρίου το χθεσινό απο-
τέλεσμα της κλήρωσης – διαχωρισμού των ομίλων 
της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ, που τους έφερε στο τέταρτο 
γκρουπ. Με τον τεχνικό ηγέτη Χρήστο Βλάχο να δίνει 
τη δική του ξεχωριστή πινελιά μιλώντας στη στήλη: 
«Πέσαμε σε έναν όμιλο όπου υπάρχουν αρκετές κα-
λές και ποιοτικές ομάδες με δυναμική, που δείχνουν 
ικανές να πρωταγωνιστήσουν όπως είναι ο ΠΟΨ, ο 
Ατρόμητος Χαλανδρίου, ο ΠΑΣ Γαλάτσι. Βεβαίως πρό-
κειται για ένα ισορροπημένο όμιλο, όπου δεν υπάρ-
χουν ακλόνητα φαβορί και η αίσθησή μου είναι ότι σε 
κάθε αγωνιστική θα υπάρχου γενικότερα πολλές ανα-
κατατάξεις, Εμείς θα αντιμετωπίσουμε με το δέοντα 
σεβασμό όλους τους αντιπάλους μας βασιζόμενοι κυ-
ρίως στον νεανικό μας κορμό. Από εκεί κι έπειτα κα-
θρέφτης όλων είναι το γήπεδο. Συνεχίζουμε να δου-
λεύουμε σκληρά, αφού ξεκάθαρή μας επιδίωξη, είναι 
να εμφανιστούμε πανέτοιμοι με την έναρξη του νέου 
πρωταθλήματος. Η προσοχή μας πλέον στρέφεται στο 
επερχόμενο παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στους Ίωνες».
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Ο Θοδωρής Τρανός



ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 
13... ΞΑΝΑ

Σύμφωνα με τη θεωρία της ορχήστρας, για 
την άψογη απόδοση ενός μουσικού έργου 
όλα τα μέλη της είναι το ίδιο σημαντικά. Τόσο 
ο μαέστρος και το πρώτο βιολί, όσο και ο τύπος 
που χτυπάει μια φορά σε όλο το έργο το πιατίνι.
Ωστόσο, στην περίπτωση της εθνικής ομάδας 
μπάσκετ, η ορχήστρα παρουσίασε μια 
κακοπαιγμένη όπερα, η οποία της στοίχισε τον 
αποκλεισμό. Ο τύπος με το πιατίνι (Λαρεντζάκης) 
κατέθεσε την ψυχή του, το πρώτο βιολί 
(Αντετοκούνμπο) έκανε ό,τι μπορούσε για να 
κρύψει τα φαλτσαρίσματα των υπολοίπων, αλλά 
ο μαέστρος (Δημήτρης Ιτούδης) και πολλά από 
τα υπόλοιπα βασικά μουσικά όργανα (Ντόρσεϊ, 
Σλούκας, Καλάθης, Παπανικολάου) σίγησαν.  
Η παραπάνω αποτελεί μια αφηρημένη 
παραβολή για να αποτυπώσει αυτό που συνέβη 
στην Ελλάδα το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου στο 
Βερολίνο. Η «επίσημη αγαπημένη» τράκαρε με 
το τείχος της εθνικής Γερμανίας, πορευόμενη 
σε... ευθεία. Την ώρα που άπαντες είχαν 
ενθουσιαστεί με το buzzer – beater του Σλούκα 
στο ημίχρονο (57-61).
Ωστόσο, για τους... προληπτικούς, η Τρίτη και 
13 πιστοποίησε την αρνητική μεταφυσική της 
επίδραση και στο δεύτερο ημίχρονο ΟΛΑ πήγαν 
λάθος. Ξανά. Η άμυνα, οι επιλογές στην επίθεση 
και πολύ περισσότερο η διάθεση!
Από το 21΄ μέχρι το 27΄, φανερώθηκαν ξανά οι 
παθογένειες που ταλανίζουν εδώ και δεκατρία 
χρόνια την εθνική ομάδα. Για ακόμα μια φορά, 
η γκαντεμιά (εκπληκτικό ποσοστό στα τρίποντα 
από τους Γερμανούς), μαζί με την απώλεια 
πνευματικής ετοιμότητας για έναν προημιτελικό, 
οδήγησαν σε έναν ακόμα αποκλεισμό, τον 
τέταρτο κατά σειρά στους «8» στο Eurobasket.
Κάθε ιστορία, όσο επίπονη κι αν είναι, 
διαθέτει ένα ηθικό δίδαγμα. Εν προκειμένω, 
αυτό επιτάσσει ότι την επόμενη μέρα, πέραν 
του ταλέντου, που υπάρχει, στο ελληνικό 
αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα πρέπει να 
κατανεμηθούν ισομερώς οι ευθύνες και όχι 
να πέσουν σαν... πλανήτης στους ώμους του 
Γιάννη Αντετοκούνμπο.

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.
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