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Είναι ξεκάθαρο ότι για τον αποκλεισμό της Εθνικής μας 
ομάδας μπορούμε να πούμε «κρίμα» αλλά όχι και «άδικο»! 
Διότι ειλικρινά, η Γερμανία έπαιξε πολύ καλύτερα όχι μόνο 
στο συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά συνολικά στη διοργάνωση. 
Και κυρίως, για ακόμα μια φορά ξεχαρβαλώθηκε η Εθνική 
ομάδα αφού οι παθογένειες του ελληνικού μπάσκετ βγήκαν 
στην επιφάνεια.
Δεν αρκεί λοιπόν μόνο η «λάμψη» και η φήμη του Γιάννη. Δεν 
αρκεί το ότι βρέθηκε ένας καλός σουτέρ. Δεν είναι αρκετό το 
ότι διαθέτουμε μερικούς top class παίκτες στην Euroleague. 
Ούτε βάθος σε ποιότητα διαθέτουμε ενώ αν αναλογιστούμε ότι ο 
Καλάθης οδεύει στα 34 και ο Σλούκας στα 33 κι αναρωτηθούμε 
ποιοι μπορούν να τους αντικαταστήσουν σε βάθος χρόνου, θα 
μελαγχολήσουμε.
Θα πρέπει να γίνουν ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ αλλαγές εκ βάθρων, να 
αναζητήσουμε το μοντέλο του ελληνικού μπάσκετ και το 
πρότυπο του σύγχρονου Έλληνα μπασκετμπολίστα. Το άθλημα 
έχει αλλάξει, έχει γίνει πιο γρήγορο, πιο αθλητικό, απαιτεί 
σπουδαίες ατομικές ικανότητες και παίκτες που σουτάρουν 
ανεξαρτήτως θέσης!
Η δουλειά αυτή πρέπει να γίνει από το αναπτυξιακό κιόλας 
ώστε μετά από 5-6 χρόνια να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα 
αποτελέσματα από την αλλαγή νοοτροπίας. Χρειάζεται πολλή 
δουλειά κι αποφάσεις που μπορεί να δυσαρεστήσουν κόσμο 
που θα χάσει τη «βόλεψή» του αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος 
επιβίωσης.
Κινδυνεύουμε να χάσουμε κι άλλο έδαφος. Κι αυτό θα είναι 
ακόμα χειρότερο από το ότι μείναμε για ακόμα μια διοργάνωση 
εκτός τετράδας.
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ΩΡΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΚΙ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΕΤΑΞΕ  
ΕΞΩ ΤΗΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
Απίστευτοι και οι δύο χθεσινοί προημιτελικοί με την Σλοβενία να 
κάνει τη μεγάλη έκπληξη, να νικά με 90-87 την πρωταθλήτρια 
Ευρώπης, Σλοβενία και να περνά στην τετράδα για πρώτη φορά 
μετά από 51 χρόνια και συγκεκριμένα από τη διοργάνωση του 1971 
που είχε γίνει (κατά σύμπτωση) ξανά στην Γερμανία. Ο Ματέους 
Πονίτκα με 26 πόντους- 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο απόλυτος 
πρωταγωνιστής για την εκπληκτική Πολωνία που προηγήθηκε και 
με διαφορά 23 πόντων.
Η Γαλλία νίκησε (93-85) την Ιταλία με τον ίδιο τρόπο που είχε νικήσει 
την Τουρκία: Στην παράταση (πάλι 77-77 το σκορ) κι αφού οι αντίπαλοι 
έχασαν δύο βολές με τη διαφορά στο +2 (χθες ο Φοντέκιο, με την 
Τουρκία ο Οσμάν). Ο Ερτέλ ισοφάρισε και στην παράταση οι Γάλλοι 
έφτασαν στην πρόκριση
Οι αυριανοί ημιτελικοί: (18:15) Πολωνία- Γαλλία, (21:30) Γερμανία- 
Ισπανία
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ΡΙΣΚΟ
Με τη μεταγραφική περίοδο να ολοκληρώνεται σήμερα Πέμπτη 15/9 
για τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο, η ΑΕΚ δύσκολα θα κάνει άλλη 
μεταγραφή. Μια και ο Φερνάντες είναι ουσιαστικά καπαρωμένος 
για τον Γενάρη με το Βόλο να παίρνει κάποια χρήματα αλλά σε καμία 
περίπτωση αυτά που ζητούσε ο Μπέος. Το ζήτημα όμως για τον Αλμέιδα 
είναι άλλο. Η μη απόκτηση αριστερού μπακ είναι απόλυτο ρίσκο. 
Φάνηκε. Σε όλα τα ματς έως τώρα. Σε τέτοιο σημείο που να λέγεται 
πως άλλαξε το σύστημα σε 4άδα στην άμυνα επειδή τραυματίστηκε ο 
Τσούμπερ και μόνο. Ο Ελβετός παίζει όλη την πλευρά στο 3-5-2 αλλά 
χωρίς αυτόν ο Αλμέιδα δε θέλει να κατεβάσει αυτό το σύστημα.
Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τους Ιρανούς. Ο Μοχαμαντί δεν μπορεί, 
είναι απορίας άξιο πως έκανε 30 και συμμετοχές με τη Γάνδη. Ο τίμιος 
και φιλότιμος Χατζισαφί όσο και να παίξει δείχνει να μην μπορεί να 
ακολουθήσει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μεγάλο ρίσκο η ΑΕΚ.

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ
Τεράστια η επιτυχία του Γεράσιμου Μανωλίδη και του Sportime 
που από το βράδυ της Τρίτης, πάνω στη μάχη της Εθνικής στο 
Ευρωμπάσκετ, ενημέρωσε πως ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον 
Χάμες Ροντρίγκες. Τεράστια μεταγραφή επιπέδου Τσάμπιονς 
Λιγκ δεν χρειάζεται να τα πει η στήλη. Τι θα προσφέρει παικτικά 
ο Κολομβιανός σούπερ σταρ θα κριθεί στο γήπεδο αλλά είναι 
επίσης δεδομένο πως ο Ολυμπιακός με την απόκτησή του 
αποκτά οφέλη και άλλων διαστάσεων. Όπως ακριβώς με τη 
μεταγραφή του Μαρσέλο. Εδώ το ακόμα πιο συν, είναι ο agent 
που έκανε τα τηλεφωνά του για να κλείσει το deal. Ζόρζε 
Μέντες και εκεί τελειώνει το πράγμα.
Ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει εδώ και χρόνια δίαυλο με τον 
κορυφαίο των κορυφαίων. Αρκετές οι μεταγραφές που έχουν 
γίνει με τον Πορτογάλο μεγαατζέντη να εμπλέκεται π.χ. σε αυτές 
των Ποντένσε, Σα στη Γουλβς. Αλλά εδώ το ζήτημα με τον Χάμες 
είναι άλλο.
Πως ο Ολυμπιακός έχει φέρει την σχέση του με τον Μέντες 
σε τέτοιο σημείο που να μπορεί να του φέρει έναν παίκτη τόσο 
διάσημο και δημοφιλή όπως είναι ο Ροντρίγκες. Που έχει 
παίξει σε Ρεάλ και Μπάγερν. Ναι ο Μέντες προσπάθησε να τον 
περάσει αρχικά σε Ισπανία και Πορτογαλία αλλά μόνο και μόνο 
που στη λίστα είναι ο Ολυμπιακός φανερώνει το πόσο έχει 
ξεφύγει το κλαμπ σε αυτό το επίπεδο.
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ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 
Κάθε καλοκαίρι μια ομάδα ΔΕΝ κάνει μια μεταγραφή που της 
είναι απαραίτητη και που το κενό φαίνεται με γυμνό μάτι σε 
όλους. Οπαδούς, διοικούντες, τεχνικό τιμ, τα πάντα. Αλλά δεν τα 
καταφέρνει και πορεύεται με αυτό το κενό μέχρι να αποκτήσει 
εκ νέου το δικαίωμα για προσθήκες τον Ιανουάριο. Αν σκεφτεί 
κανείς πως ο Παναθηναϊκός άρχισε το πρωτάθλημα με 4 στα 4, 
νίκη στην Κρήτη, νίκη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και τον κόσμο να 
είναι επιτέλους χαρούμενος μετά από χρόνια, η μη απόκτηση 
χαφ είναι ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ. Είναι απορίας άξιο γιατί 
γίνεται. Βασικά είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως ο Γιοβάνοβιτς 
που έχει πάρει και δικαίως όλα τα credits και για τη μεταγραφική 
δραστηριότητα δεν βρήκε όλο το καλοκαίρι ένα χαφ που να του 
κάνει. Γιατί μην πει κανείς πως ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε 
χαφ ακόμα και με τον Αλεξανδρόπουλο στο ρόστερ. Πολύ δε 
περισσότερο όταν φάνηκε πως ο διεθνής μέσος θα έφευγε. 
Μένει μία μέρα. Για να δούμε…

ΚΑΛΟ  
ΘΑ ΕΙΝΑΙ
Ο Άρης είναι σίγουρα από τις ομάδες που ο καθένας θα θέλει να 
δει που μπορεί να φτάσει φέτος. Θεωρητικά είναι πλήρης αν και 
έναν στόπερ θα τον ήθελε για να κλείσει μια πιο safe 4άδα με τους 
Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Ενκουλού (τέταρτος ο Τανούλης).
Πάντως, ο Καρυπίδης θα το παλέψει είτε σήμερα είτε στο τέλος των 
ελεύθερων στις 30 του μήνα να φέρει 1-2 ακόμα στη Θεσσαλονίκη.
Ψάχνει τερματοφύλακα και φορ αν και στο 1 έχει Κουέστα και πίσω 
Σιαμπάνη που δεν το λες και άσχημο δίδυμο. Στην επίθεση γνωστό πως 
έχει πολλές επιλογές και είναι λίγο έκπληξη αφού έκανε τη σπουδαία 
κίνηση με τον Ζερβίνιο. Θα έχει σίγουρα ενδιαφέρον πως θα κλείσει 
τις μεταγραφές του ο Άρης αλλά κρατήστε το πώς είναι πολύ πιθανό να 
το πάει έως και το τέλος του μήνα. Να πάρει ελεύθερο παίκτη δηλαδή.
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Ημέρα ανακοινώσεων ήταν η χθεσινή για τον Άρη. Πρώτα επισημοποι-
ήθηκε η πρόσληψη του Άλαν Πάρντιου. Ο Άγγλος προπονητής έκανε 
και την πρώτη του προπόνηση το απόγευμα. Κατά την ομιλία του στο Νέο 
Ρύσιο, ζήτησε τρία πράγματα για αρχή. Υπευθυνότητα, επαγγελματισμό 
και άπαντες να δουλεύουν στο 100% των δυνατοτήτων τους. Τέλος, 
ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Έντουιν Ροντρίγκες. Ο 22χρονος 
μεσοεπιθετικός απο την Ονδούρα αποκτήθηκε ως δανεικός με οψιόν 
αγοράς από την Ολίμπια Ντεπορτίβο.

Οργή υπάρχει στην ΑΕΚ για τη Super League και τις τοποθετήσεις της Λί-
γκας εναντίον των «κιτρινόμαυρων». Εκτός αυτού, έχει ενοχλήσει και 
η στάση του Λευτέρη Αυγενάκη. Ο τελευταίος απαγόρευσε μόνο την ορ-
γανωμένη μετακίνηση οπαδών της Ένωσης, αλλά εκείνη με ανακοίνω-
σή της ζήτησε να μην ταξιδέψει για το Αγρίνιο κανένας οπαδός της. Τέ-
λος, η φημολογία για τον Πάολο Φερνάντες καλά κρατεί. Το πιο πιθανό 
είναι να κατηφορίσει από τον Βόλο τον Ιανουάριο.

Η καθυστέρηση στον φετινό μεταγραφικό σχεδιασμό είναι μνημειώ-
δης. Δύο χαφ έψαχνε ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που πούλησε τον 
Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο και δεν έχει πάρει κανέναν. Δεν υπάρχει 
σημείο επαφής με την Νόρτζελαντ για τον Γιάκομπ Κρίστενσεν, ενώ ο 
Τζόναθαν Οσόριο εξ αρχής ήταν μία υπόθεση που δεν είχε πολλούς 
θαυμαστές. Ούτε ο ίδιος καιγόταν άμεσα να φύγει από την Τορόντο. 
Προτιμά να περάσει πρώτα το Μουντιάλ.

Μία ακόμη μεταγραφική βόμβα έσκασε στον Πειραιά. Μετά τον Μαρ-
σέλο ένας ακόμη πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και συμπαίκτης 
του Βραζιλιάνου, ντύνεται στα «ερυθρόλευκα». Ο λόγος για τον Χά-
μες Ροντρίγκες. Χθες σας ενημερώσαμε ότι ο Κολομβιανός ήταν κο-
ντά και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση. Αυτή θα βγει σήμερα, 
αφού έχει περάσει και από τις ιατρικές εξετάσεις. Τέλος, Ολυμπια-
κός ψάχνει σήμερα κόντρα στη Φράιμπουργκ (19:45) στο «Γ. Καραϊ-
σκάκης» την πρώτη φετινή του ευρωπαϊκή νίκη.

Από τη στιγμή που χάλασε η υπόθεση του Πάολο Φερνάντες, ο ΠΑΟΚ 
αποφάσισε να στραφεί στον Φάμπιο Μαρτίνς. Είναι ένας παίκτης με 
τον οποίο υπήρχαν επαφές και νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Με τον 
Πορτογάλο έχουν προχωρήσει αρκετά οι επαφές. Θέλει να φύγει 
από την Αλ Γουάντα και στην Τούμπα αναμένουν την τελική απόφαση 
του Ιβάν Σαββίδη.



1
EUROPA LEAGUE 19:45

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
1 DNB 1,90

Η μεγάλη μεταγραφή του Χάμες Ροντρίγκες σίγουρα θα 
αλλάξει το κλίμα στην ομάδα. Στους ερυθρόλευκους υπάρχει 
ενθουσιασμός και αυτός θα γίνει μεγαλύτερος αν πάρουν το 

ματς σήμερα που τόσο έχουν ανάγκη.
Οι Γερμανοί είναι άπειροι για τέτοια παιχνίδια αλλά έχουν 

ποιότητα και βρίσκονται σε πολύ καλό αγωνιστικό φεγγάρι.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΈΔΡΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΈΠΙΛΟΓΈΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΈΥΡΩΠΑΐΚΈΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΈΙΣ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΈΣ ΣΤΗ 
ΣΗΜΈΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
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2
EUROPA LEAGUE 19:45
ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ-ΝΑΝΤ

1 DNB 1,80
Στο μακρινό Αζερμπαιτζάν η Καραμπάγκ θα κοντραριστεί με την 

Ναντ. Οι Αζέροι ήταν πολύ ανταγωνιστικοί στο Φράιμπουργκ 
και θα μπορούσαν να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα αν ήταν 
πιο εύστοχοι. Η Ναντ λυτρώθηκε στο τέλος με τον Ολυμπιακό 

και επέστρεψε με το δεξί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΈ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΖΈΡΟΥΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
EUROPA LEAGUE 19:45

ΜΟΝΑΚΟ-ΦΈΡΈΝΤΣΒΑΡΟΣ 
OVER 2,5 1,66

Αμφότερες μπήκανε με το δεξί και σήμερα θα ψάξουν το 
τρίποντο ξανά που θα τους κάνει αφεντικό στον όμιλο.

Η Μονακό έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και τρέχει σερί τριών 
νικών που δίνουν άλλον αέρα στην ομάδα.

Στη κόντρα θα παίξουν οι Ούγγροι για να κάνουν την ζημιά στο 
Πριγκιπάτο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΜΈ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΈ ΓΚΟΛ.

4
EUROPA CONFERENCE 19:45

ΚΛΟΥΖ-ΣΙΒΑΣΠΟΡ
Χ2 1,75

Γλύτωσε στο 90’ το κάζο στο Κόσοβο η Κλουζ και πήρε τον 
έναν βαθμό.

Θα παλέψει για την πρόκριση με την Σίβασπορ και το 
σημερινό ματς σίγουρα θα κρίνει πολλά. Έχουν ποιότητα οι 

Τούρκοι αλλά ακόμα ψάχνονται μέσα στο γήπεδο.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
EUROPA CONFERENCE 19:45

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΈΜΈΣΟΥ-ΝΤΝΙΠΡΟ
1 1,90

Ο όμιλος είναι βατός για τους Κύπριους με την 2η θέση να είναι 
ο μεγάλος στόχος. Το σημερινό παιχνίδι είναι στα μέτρα τους 
και οι Ουκρανοί δεν φοβίζουν την ομάδα της Λεμεσού. Αν ο 
Απόλλων παρουσιαστεί σοβαρός θα πάρει αυτό που θέλει.

ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
EUROPA CONFERENCE 22:00

ΠΑΡΤΙΖΑΝ-ΝΙΣ
OVER 4,5 ΚΑΡΤΈΣ 1,70

Μετά τα έκτροπα στο ματς με την Κολωνία η Νις κινδυνεύει 
σίγουρα με βαριά τιμωρία. Έβγαλε ψυχή η Παρτιζάν γύρισε 

το ματς στη Τσεχία παρότι αγωνίστηκε με παίχτη λιγότερο για 
σχεδόν 70’. Το γήπεδο αναμένεται κατάμεστο και η ατμόσφαιρα 

καυτή στο Βελιγράδι.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΈΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα συ-

νεχίζει απτόητος ο Πανερυθραϊκός, δημιουργώντας όλα 

τα εχέγγυα για τη συγκρότηση ενός πανίσχυρου συνόλου, 

ικανού να διεκδικήσει με αξιώσεις μία πρωταγωνιστική 

πορεία στο επερχόμενο πρωτάθλημα της Α‘ Κατηγορίας 

ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα, σε μια ιδιαίτερα σημαντική 

μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο φιλόδοξος σύλλογος 

των βορείων προαστίων, αφού απέκτησε τον Αινεία Κα-

λογέρη. Ο ιδιαίτερα ποιοτικός επιθετικός μετά από ενέρ-

γειες του Κώστα Αλαφούζου συμφώνησε σε όλα με την 

ομάδα και θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για τον 

κόουτς Γιάννη Δημητρίου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η τελευταία του χρονικά ομάδα ήταν η Νέα 

Ιωνία, ενώ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό με το πέρασμα 

του από την ΑΕΚ. Έχει αγωνιστεί επίσης σε Ιωνικό, Παν-

ναυπλιακό, Αήττητο Σπάτων, Παναργειακό, ΑΕ Κηφισιάς, 

Αστέρα Μαγούλας, ΑΟ Θήβας, Χερσόνησο.

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 Στον … λάκκο των λεόντων έπεσε ο Ήφαιστος Περιστε-

ρίου. Το αποτέλεσμα της κλήρωση των ομίλων έφερε την 

φιλόδοξη ομάδα των δυτικών προαστίων σε ένα γκρουπ 

– φωτιά με ομάδες που έχουν τεράστιο ειδικό βάρος κι 

έχουν επενδύσει αρκετά χρήματα, προκειμένου να θέ-

σουν πρωταγωνιστικές βλέψεις στο επερχόμενο δύσκολο 

πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Με τον τεχνικό ηγέ-

τη Σάκη Σάσσαλο να δίνει το δικό του στίγμα με δηλώσεις 

του, αναφέροντας τα εξής: «Πέρασε σε ένα πολύ συναρ-

παστικό όμιλο . Θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες 

που έχουν τεράστιο ειδικό βάρος , δυναμική και το κυρι-

ότερο απ’ όλα έχουν επενδύσει πολλά χρήματα, ώστε να 

διεκδικήσουν με αξιώσεις το εισιτήριο της ανόδου στην 

Γ’ Εθνική. Ομάδες όπως ο Χαραυγιακός, το Χαϊδάρι, η 

Διάνα Ηλιούπολης, η Νέα Ιωνία και όχι μόνο. Η εκτίμη-

σή μου είναι ότι θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη τόσο για την 

άνοδο, ός και για την υπόθεση παραμονή. Από την πλευ-

ρά μας όμως προετοιμαζόμαστε όσο μπορούμε, ώστε να 

φανούμε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί μπορούμε. 

Εμείς δεν αλλάζουμε σκεπτικό και φιλοσοφία. Θα προε-

τοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται, ώστε να διεκδικήσου-

με το καλύτερο δυνατό. Βήμα – βήμα θα προχωρήσουμε 

και θα παλεύουμε σε κάθε ματς για το καλύτερο δυνατό. 

Πλέον η προσοχή μας είναι στραμμένη στο ματς Κυπέλ-

λου με τον Παράδεισο Αμαρουσίου, το οποίο θα αποτελέ-

σει για εμάς μια πρόβα τζενεράλε ενόψει της επερχόμε-

νης έναρξης του πρωταθλήματος».

«ΒΟΜΒΑ» ΜΕ ΑΙΝΕΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΣΤΗΝ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Μανωλάς: 
«Δημιουργούμε 
μία εντελώς 
καινούρια 
ομάδα»    
Άκρως ενθαρρυντικά ήταν τα 
μηνύματα γραφής που άφη-
σαν τα Ταταύλα στο κυριακά-
τικο νικηφόρο φιλικό τεστ 
απέναντι στον Λαρισαϊκό, τον 
οποίο υπέταξαν με 3-2. Το 
σκορ αυτό κάθε αυτό είναι το 
λιγότερο που απασχόλησε τον 
τεχνικό ηγέτη Νίκο Μανω-
λά, ο οποίος με ιδιαίτερη ικα-
νοποίηση διαπιστώνει ότι οι 
πολλοί νεαροί κι εξελίξιμοι 
ποδοσφαιριστές που διαθέ-
τει, παρουσιάζουν εξαιρετικά 
δείγματα γραφής και αφομοι-
ώνουν όλα όσα δουλεύονται 
στις προπονήσεις. Με τον πα-
λαίμαχο άσο του Εθνικού Πει-
ραιά να αναλύει τις σκέψεις 
του και να λέει τα εξής:  «Δώ-
σαμε ένα γερό τεστ απένα-
ντι σε μία ομάδα που ανήκεις 
την ίδια κατηγορία με εμάς, 
όπως ο Λαρισαϊκός. Έγινε 
ένα όμορφο παιχνίδι, όπου 
είχαμε την ευκαιρία να δι-
απιστώσουμε που ακριβώς 
βρισκόμαστε από πλευράς 
αγωνιστικής ετοιμότητα, όπως 
και να διαγνώσουμε τυχόν 
αδυναμίες πάνω στις οποίες 
θα πρέπει να δουλέψουμε, 
ώστε αν φανούμε όσο το δυ-
νατόν πιο έτοιμοι κι ανταγωνι-
στικοί με την έναρξη του νέου 
πρωταθλήματος. Το πλέον εν-
θαρρυντικό στοιχείο είναι ότι 
κόντρα στον Λαρισαϊκό οι επτά 
παίκτες του αρχικού σχήμα-
τος ήταν παιδιά κάτω των 20 
ετών. Δημιουργούμε μία εντε-
λώς καινούρια ομάδα από νέα 
βάση και διαφορετική νοο-
τροπία. Τώρα σπέρνουμε με 
φόντο το μέλλον. Ξεκάθα-
ρος στόχος μας είναι να δημι-
ουργήσουμε ένα σύνολο, που 
θα έχει τα εχέγγυα μέσα στα 
επόμενα 1-2 χρόνια να πρω-
ταγωνιστήσει»

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνη-
σε η Κοψαχείλα τις φετινές επί-
σημες αγωνιστικές της υποχρεώ-
σεις επικρατώντας στην παράταση 
με 2-0 του ισχυρού Παπάγου. Οι 
«κιτρινόμαυροι» φανερώνοντας 
πτυχές της εξαιρετικής δου-
λειάς που γίνεται σε αυτό το βα-
σικό στάδιο της προετοιμασίας, 
αλλά και ένα μέρος της ποιότη-
τάς τους, επικράτησαν απέναντι 
ενός ισχυρού αντιπάλου στέλνο-
ντας ευχάριστα μηνύματα στον τε-
χνικό Αντώνη Κουφογιαννάκη, ο 
οποίος έσπευσε να σημειώσει 
τα εξής:  «Δώσαμε ένα πολύ δυ-
νατό παιχνίδι Κυπέλλου απένα-
ντι σε μία πολύ ισχυρή ομάδα,. 
Όπως είναι ο Παπάγος. Νιώθου-
με πολύ χαρούμενοι για το γεγο-
νός ότι αποδώσαμε όμορφο πο-
δόσφαιρο και το συνδυάσαμε με 
πρόκριση στην επόμενη φάση του 
θεσμού. Μπήκαμε με το δεξί στην 
νέα σεζόν και αυτό το στοιχείο 
θα μας οπλίσει με αυτοπεποίθη-
ση, καθώς δεν θα πρέπει να μας 
διαφεύγει το γεγονός ότι είμα-
στε μία εντελώς καινούρια ομάδα 
που δημιουργείται κάτω από νέες 
βάσεις. Πλέον το μυαλό μας στρέ-
φεται στην επόμενη αγωνιστική 
πρόκληση που μας περιμένει κό-
ντρα στον Κένταυρο Βριλησσίων. 
Μία πολύ ισχυρή ομάδα, που εί-
ναι ομάδα Α’ Κατηγορίας . Θα προ-
ετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε 
να φανούμε όσο το δυνατόν πιο 
ανταγωνιστικοί γίνεται, αλλά πα-
ράλληλα και να δείξουμε σημάδια 
περαιτέρω αγωνιστικής βελτίω-
σης. Το ενθαρρυντικό στοιχείο εί-
ναι ότι έχουμε δημιουργήσει μία 
πολύ καλή παράδοση στο Κύπελ-
λο κόντρα σε ομάδες της Α’ Κατη-
γορίας, την οποία θα επιδιώξου-
με να διευρύνουμε»

Κουφογιαννάκης: 
«Πρόκριση που 
μας οπλίζει με 
αυτοπεποίθηση»

Γ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   
Eβαλε Παναγιώτη Ντόνι  
στα γκολπόστ 
Την μεταγραφική του εξόρμηση σε όλα τα επίπεδα συνεχί-
ζει απτόητος ο Γ.Σ. Καισαριανής. Τα άτομα όπου ηγούνται των 
τυχών της νεοφώτιστης και ιδιαίτερα φιλόδοξης ομάδας 
των ανατολικών προαστίων βρίσκονται κυριολεκτικά επί 
ποδός ευελπιστώντας να δημιουργήσουν όλες τις απαραί-
τητες και κατάλληλες προϋποθέσεις, που θα επιτρέψουν 
στους «κιτρινόμαυρους» να διεκδικήσουν με αξιώσεις μία 
αξιομνημόνευτη πορεία στο νέο πρωτάθλημα της Α’ Κα-
τηγορίας όπου πρόκειται να συμμετάσχουν την ερχόμενη 
σεζόν. Κάτω από αυτό το πρίσμα την απόκτηση του γκολκί-
περ Παναγιώτη Ντόνι ανακοίνωσε ο ΓΣ Καισαριανής. Ανα-
λυτικά το κείμενο της ανακοίνωσης «Το διοικητικό συμ-
βούλιο του ΓΣ Καισαριανής ανακοινώνει τη συμφωνία με 
τον ποδοσφαιριστή, Παναγιώτη Ντόνι. Το νέο απόκτημα της 
ομάδας μας είναι 29 χρονών και αγωνίζεται στη θέση του 
τερματοφύλακα. Μεταξύ άλλων έχει περάσει από Απόλ-
λωνα Σμύρνης, Αιγάλεω, Ένωση Βοτανικού και Φωστήρα 
Ηλιούπολης. Καλωσορίζουμε τον Παναγιώτη Ντόνι και του 
ευχόμαστε καλή αγωνιστική σεζόν.»
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ΤΑΤΑΥΛΑ

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 
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Ο Αινείας Καλογέρης



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα είχε συνάντηση χθες στο 
γραφείο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την αρμόδιο 
υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο, με την παρουσία του αρχηγού της 

ΕΛΑΣ αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα. Υπεγράφη μνημό-
νιο συνεργασίας εν όψει του Αυθεντικού Μαραθωνίου της 

Αθήνας.

Δύο στιβικά ζευγάρια παντρεύτηκαν στη Γερμανία. Ο πρωταθλητής Ευ-
ρώπης στο μαραθώνιο Ρίχαρντ Ρίνγκερ παντρεύτηκε στη λίμνη Κο-
σταντία την Αυστριακή δρομέα Νάντα Ίνα Πάουερ και η πρωτα-
θλήτρια του μήκους Μαρίζε Λούτσολο παντρεύτηκε στο κάστρο 
Φρόιντενμπεργκ τον προπονητή των σπριντ Ντέιβιντ Κόρελ. 
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SPORTS

Ο Κώστας Δουβαλίδης μετά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Θεσ-
σαλονίκη αποφάσισε να ρίξει το βάρος στην προπόνηση για να 
κερδίσει το χαμένο έδαφος στη σεζόν που έμεινε πίσω λόγω 
τραυματισμού. Ο 35χρονος ετοιμάζεται για άλλη μια σεζόν 
με πρώτο στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στην 
Κωνσταντινούπολη. 

Οι Ουκρανοί αθλητές μετά από μία περίοδο που προετοιμάζονταν στο 
εξωτερικό μπόρεσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Ανάμεσά 

τους και η πρωταθλήτρια το ύψους Ιρίνα Χερατσένκο που μίλησε 
ότι πρωτίστως ήταν «ηθικά» δύσκολο να μην έχει δυνατότητα 

μετά από αγώνες να γυρίζει στη χώρα της.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΜΠΑΜ ΣΤΟ 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Αν η μεταγραφή του Μαρσέλο από μόνη της 
προκάλεσε παροξυσμό, το να κάνεις και 
δεύτερη μέσα στο ίδιο καλοκαίρι, είναι κάτι 
παραπάνω από εντυπωσιακό. Ο Ολυμπιακός 
έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού 
στους φιλάθλους του και δικαίως, αφού 
έφερε στην Ελλάδα και τον Χάμες Ροντρίγκες.
Δύο μεταγραφές τέτοιου βεληνεκούς μέσα 
σε ένα καλοκαίρι δύσκολα μπορεί κανείς 
να θυμηθεί. Το μυαλό κάποιων φίλων του 
Ολυμπιακού πήγε στο καλοκαίρι του 1999 με 
τους Ζιοβάνι και Ζάχοβιτς. Οι «ερυθρόλευκοι» 
σε αυτή την περίπτωση δεν πλήρωσαν τρελά 
λεφτά σε ομάδες (σ.σ. θα δώσει ενοίκιο 
ο Ολυμπιακός στην Αλ Ραγιάν), αλλά 
εκτόξευσαν το wage budget τους με τους 
δύο σούπερ σταρ που απέκτησαν.
Από εκεί και πέρα, το πώς θα τον χωρέσει 
ο Κάρλος Κορμπεράν είναι κάτι που όλοι 
περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε. 
Σίγουρα, όμως, για το πρωτάθλημά μας το 
να έρχονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές μόνο 
καλό μπορεί να κάνει. Γίνεται ντόρος και 
ωφελημένοι μπορούν να βγουν όλοι, εάν 
το εκμεταλλευτούν σωστά.
Κλείνοντας, ας ευλογήσουμε και τα γένια 
μας. Επειδή πολλές «αποκαλύψεις» 
έπαιξαν σχετικά με τον Χάμες Ροντρίγκες, 
εσείς ξέρετε από πού διαβάσατε πρώτοι ότι 
ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι για να τον κάνει 
δικό του.

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


