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ΚΑΙ ΠΩΣ  
ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ; 

Αφίχθη με τρομερή φούρια από το προ-
πονητικό confidence που «έχτισε» πέ-
ρυσι με την Χάντερσφιλντ. Καθημερινά 
πάνω από 10-12 ώρες στο Ρέντη για να 
«ρουφήξει» το DNA του Ολυμπιακού. Είδε 
πάνω από 15 περυσινά ματς, οι συνεργά-
τες του έχουν τα πάντα την εντέλεια. Ωρες 
ατελείωτες με βίντεο, αναλύσεις αντιπά-
λων. Ζωή και ενέργεια από τον πάγκο. 
«Η τύχη πάει με τους ικανούς» λένε το 
απόφθεγμα, εξ ου και οι προκρίσεις με 
τις Σλόβαν Μπρατισλάβας, Απόλλων Λε-
μεσού αντίστοιχα στα πέναλτι. Μόνο που 
οι εξελίξεις αρχίζουν να προλαβαίνουν 
τον Κάρλος Κορμπεράν. Μέσα στον πανι-
κό των αφίξεων ποδοσφαιριστών και στη 
διαχείριση ενός ρόστερ 35 plus παικτών 
«χάθηκε» και ο ίδιος.  Από την (αναίτια) 
αλλαγή συστήματος μέχρι την αλλόκοτη 
επιλογή προσώπων στο βασικό σχήμα. 
Και φυσικά σε συνδυασμό με τα αποτε-
λέσματα τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην 
Ελλάδα μιας και το club είναι ήδη στο -4 
από τον Παναθηναϊκό μετά από 4 αγωνι-
στικές. Σε 10 συνολικά επίσημους αγώ-
νες έχει σημειώσει μόλις 2 νίκες. Και 
έπεται ο Αρης! Πλέον, η θετική ενέρ-
γεια του Ισπανού προπονητή έχει εξα-
νεμιστεί από τα αποδυτήρια. Το motivation 
στους παίκτες έχει αρχίσει να φθίνει, 
καθώς υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλά-
δα και άλλη στην Ευρώπη και βάσει λί-
στας! Ομιλίες και αναλύσεις έχουν αρ-
χίσει να κουράζουν. Προπονήσεις με την 
ίδια πια μεθοδολογία θυμίζουν τα «τελει-
ώματα» της εποχής του Πέδρο Μαρτίνς. 
Παίκτες βαρόμετρα όπως οι Ελ Αραμπί, 
Παπασταθόπουλος, Μανωλάς έχουν πά-
ρει τις… αποστάσεις τους. Ο άμοιρος, ο 
Αβραάμ Παπαδόπουλος έχει απομείνει 
για να ενώνει το technical staff με τα 
αποδυτήρια! Ο χρόνος μετράει αντίστρο-
φα για τον Κάρλος Κορμπεράν. Καλώς ή 
κακώς…    

Παρασκήνια

➠





ΑΦΌΤΌΥ 
ΑΝΑΚΌΙΝΩΘΗΚΕ 
Ό ΚΌΡΜΠΕΡΑΝ Ό 
ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΣ, ΕΧΕΙ 
ΠΑΡΕΙ ΜΙΑ ΝΤΌΥΖΙΝΑ 
ΠΑΙΚΤΕΣ.  

ΣΤΌΥΣ 10 ΕΠΙΣΗΜΌΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΤΌΥ Ό ΙΣΠΑΝΌΣ 
ΠΡΌΠΌΝΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 
ΜΌΝΌ ΠΑΣ ΚΑΙ ΙΩΝΙΚΌ 
ΑΝΤΙΣΤΌΙΧΑ.  

ΛΕΠΤΕΣ ΙΣΌΡΡΌΠΙΕΣ…                                       
Πέρυσι είχε μάθει να ΄ναι πρώτο 
βιολί! Δυστυχώς, δεν έβγαλε και 
την ανάλογη επάρκεια (5 γκολ 
σε ολάκερη την σεζόν). Φέ-
τος, εμφανίστηκε κανονικό 
9άρι (Σποράρ) και ο Φώτης 
Ιωαννίδης πλέον παλεύει 
με τις στιγμές-momentum. 
Στον Παναθηναϊκό του πρωτα-
θλητισμού και στο μυαλό του Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς δε φέρεται να ́ χει θέση βα-
σικού: 6 ματς και 90’ συνολικά! Η κλήση του στην 
Εθνική Ελλάδας, ελλείψει του Παυλίδη, διατη-
ρεί το reputation του σε διεθνές επίπεδο. Οι 
συζητήσεις για νέο συμβόλαιο «πάγωσαν», 
ο μικρός αρχίζει να γκρινιάζει δεξιά και αρι-
στερά σε σημείο που το case έχει φθάσει 
μέχρι και τον Γιάνναρο! Τον Κομπότη, ντε, που 
΄ναι ψυχοπαίδι του. Εγινε η πρώτη συζήτηση με τον έτερο 
Γιάννη. Το big boss...  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ό ΚΑΡΛΌΣ ΚΌΡΜΠΕΡΑΝ, 
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙΑ ΤΌΝ ΙΔΙΌ, ΕΧΕΙ 
ΗΜΕΡΌΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΤΌΝ 
ΠΑΓΚΌ ΤΌΥ ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΥ 
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ΙΛΙΑ, ΕΤΌΙΜΑΣΌΥ!          

Ο,τι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο. 
Ρήση που ταιριάζει γάντι στην επαγγελμα-
τική σχέση του ΟΦΗ με την φαμίλια Σαμα-
ρά. Ο (πλέον) εξ απορρήτων του boss από 
το Αμέρικα έβαλε πλάτες στον Νίκο Νιό-
πλια (σ.σ.: μέχρι νεοτέρας) και πλέον 
αναζητά τον άνθρωπο που θα καθίσει στην 
καρέκλα του τεχνικού διευθυντή. Βάσει 
πηγών μας, το πρώτο όνομα που παίζει στο 
μυαλό του Μηνά Λυσσάνδρου είναι ο Ιλια 
Ιβιτς! Profile που καλύπτει και τις ανά-
γκες του αφεντικού με ατζέντα και προϋ-
πηρεσία σε πιο demanding μαγαζιά. Βάσει 
της ίδιας μαρτυρίας, το πρώτο touch έχει 
γίνει. Ο Ιλια Ιβιτς δεν έχει κανένα θέμα 
να «αδειάσει» την ατζέντα του ως agent, 
αλλά όχι και την φαμίλια του. Εκεί έγκει-

ται το τελευταίο εμπόδιο…   



ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΨΗΘΕΊ!                                                         
Εχουμε και λέμε: 170’, 4 ματς, 2 γκολ και 1 ασίστ! Για ένα παιδί 
που μόλις έσκασε από το αυγό και παίζει για πρώτη φορά σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Απολογισμός άριστος για τον Μάριο 
Τζαβίδα. Ελα όμως, όπως μαθαίνω, που δεν το υιοθετούν ανάλογα 
στο Περιστέρι και in extremis αναζητούν επιθετικό (που να παίζει 
και winger) για να καλύψουν τα νώτα τους πίσω από τον Κιάρτανσον...

ΠΟΣΟ; 15%!                                                    

Κανείς δεν αντιλέγει για το ποδοσφαιρικό μάτι του Δημάρχου. 
Ουδείς αγνοεί την διαπραγματευτική του ικανότητα. Και φυσικά 
κανείς δεν αμφισβητεί την υπεραξία που ́ χει δώσει στο ρόστερ 
του Βόλου. Δε γίνεται όμως σε όλα να ́ ναι τέλειος. Κριστιάν 
Μπατόκιο. Ο 30χρονος που έφυγε από την Πούμας και ήρθε 
στα μέρη μας ζυγίστηκε… βαρύς (15% λίπος) και όμως έπαιξε 
5’ με τον Ολυμπιακό. Κύριοι, μας βλέπουν…  

Μανώλης Σάλιακας. Μόνιμα βασικός στην Τσβάιτε Λι-
γκα με την Ζανκτ Πάουλι (σ.σ.: πέρυσι η δικαιολογία 

ήταν ο ΠΑΣ), μα πάλι εκτός λίστας στην Εθνική Ελλάδας από 
τον Γκουστάβο Πογέτ. Το θέμα είναι αμιγώς ποδοσφαιρικό 
ή υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις;  



Δημήτρης Σπανός! Oπως και πέρυσι έτσι και φέτος η 
φαμίλια Τσιριγώτη θα τον στηρίξει μέχρι τέλους. Μόνο 

που το φέτος έχει ημερομηνία λήξης και δη τον αγώνα με 
την Λαμία την 7η αγωνιστική. Αν «στραβώσει» και αυτό το 
ματς, στράβωσε η συνεργασία…   


ΕΠΊΣΤΡΟΦΗ Νο2!                               

Ο Κλαουντιού Μπαλάν με γεμάτα ματς στην Κραϊόβα, είναι 
τελικά ο αντικαταστάτης του άτυχου Πέδρο Κόντε στον ΠΑΣ 
Γιάννινα. Δεύτερη επιλογή, μιας και δεν προχωρησε η 
πρώτη. Ποια ήταν αυτή; Το έχουμε. Ο Λι Εργουιν! Ο 28χρονος 
Σκοτσέζος φορ που βγάζει το ψωμί του στην φινλανδική 
Χάκα, την 4η, παρακαλώ, της βαθμολογίας, χάρη στα γκολ 
του (14 γκολ σε 22 ματς στη Veikkausliiga)! Το πάλεψαν 
οι Ηπειρώτες, ζεστός και ο ποδοσφαιριστής, αλλά η ομάδα 
του έθεσε μπλόκο!

ΚΑΜΊΑ ΡΗΤΡΑ!                                      
Μία ακόμη αποκάλυψη της στήλης μας δικαιώθηκε πανηγυρικά: 
Ο Γιώργος Κούτσιας δανεικός στον Βόλο, ασχέτως που δεν 
ολοκληρώθηκε το deal του Φερνάντες! Ο μικρός που πλέον 
εκπροσωπείται και τυπικά από τον θείο του μετά το τριήμερο της 
απομόνωσης των προπονήσεων στον ΠΑΟΚ, πήγε και υπέγραψε 
με τα δύο χέρια το νέο συμβόλαιο μέχρι το 2026, δίχως πλέον να 
υπάρχει καμία ρήτρα αποδέσμευσης. Συνάμα, η αξίωση για 20 
γκαραντί 45λεπτα ΔΕΝ έγινε αποδεκτή από τον Βόλο. Προχωράμε…  

ΠΟΊΟΣ ΠΛΗΡΏΝΕΊ ΤΗ ΝΥΦΗ;                           
Φαινόταν δια γυμνού οφθαλμού. Παιδί 23 ετών, δίχως 
την ανάλογη πέραση στο διεθνές market, χωρίς να ΄ναι 
διεθνής με τις Ελπίδες της Παραγουάης και παίζοντας στην 
4η/5η ομάδα της χώρας. Και μάλιστα από την άλλη άκρη του 
Ατλαντικού με τελείως διαφορετικά αγωνιστικά «θέλω». 
Πώς να δημιουργήσει impact στον ΠΑΟΚ; Και όμως εγκρίθηκε 
κονδύλι 1,5 μύριου για την αγορά του 80% των δικαιωμάτων 
του. Επαιξε ένα ματς και εφεξής εξαφανισμένος. Δεν κάνει 
την διαφορά ούτε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ Β’. Κυρίες και 
κύριοι, ο Νικολάς Κουαλιάτα, αν τον θυμάστε ακόμη…  

AΛΗΘΕΊΑ, ΤΊ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΤΑΝ ΜΕΤΑ 
ΚΑΊ ΤΟ 0-3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ Ο 
ΒΑΣΊΛΗΣ ΤΟΡΟΣΊΔΗΣ;

quizTime
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EΧΏ (ΜΕΓΑΛΗ) ΑΠΟΡΊΑ…                          
Η επιλογή της αγοράς του ήταν ειλημμένη. Ασχέτως προπονητή. Και 
μάλιστα τα χρήματα δεν είναι αμελητέα ποσότητα: 1,5 «χαρτί» σε 2 
δόσεις,, παρακαλώ! Μόνο που θεωρητικά ήταν για να παίζει winger 
και ουχί full back με ανάποδο πόδι στο 3-5-2 που πρωτοφόρεσε 
στην ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα! Ενα ακόμη σκέλος στη διαχείριση των 
παικτών που αρχίζει να συζητιέται στα Σπάτα μετά τις δύο διαδοχικές 
ήττες του «Δικεφάλου» και την αίσθηση που δημιουργείται γύρω από 
την προπονητική ευελιξία του 48χρονου Αργεντινού. Ένα ακόμη case 
για έναν παίκτη που η ΑΕΚ φέτος είχε «χτίσει» πάνω του το vision του 
πρωταθλητισμού. Ο Στίβεν Τσούμπερ είναι μία ακόμη ποδοσφαιρική 
περίπτωση πως δεν «κλειδώνουν» προπονητικά θέλω με παίκτες 
στην ΑΕΚ.   
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Με τον Αλαν Πάρντιου να έχει σηκώσει μανίκια, ο Αρης συνε-
χίζει την προετοιμασία του για το κυριακάτικο παιχνίδι απέναντι 
στον Ολυμπιακό. Με τον Αγγλο να μην γνωρίζει ακόμα πλήρως 
τη νέα του ομάδα, αλλά ούτε και το τοπίο της Super League, οι 
επιλογές θα είναι αρκετά ασφαλείς. Το κενό του Ματέο Γκαρ-
σία αναμένεται να καλυφθεί από έναν εκ των Νταμπό και Ντιόπ.

Χωρίς τους Γιόνσον και Τσούμπερ (ακολούθησαν ατομικό πρόγραμ-
μα), αλλά με τον Αραούχο πανέτοιμο, ταξίδεψε η ΑΕΚ στο Αγρίνιο για 
το αποψινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (20:00, COSMOTESPORT 2HD). 
H Eνωση έτυχε εντυπωσιακής υποδοχής από τους φίλους της στην 
πόλη της Αιτωλοακαρνανίας. Ως προς το τακτικό κομμάτι, ο Ματίας Αλ-
μέιδα προσανατολίζεται σε τετράδα στην άμυνα, ενώ ο Λιβάι προορί-
ζεται για «εννιάρι».

Αμεση θα είναι η ενσωμάτωση των Αλεσίς Τρουιγιέ και Ενις Τσοκάι 
στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Αμφότεροι θα αφιχθούν στο «Ελ. Βε-
νιζέλος» σήμερα και μόλις υπογράψουν κι επίσημα, αναμένεται να 
πάρουν μια πρώτη γεύση από το «τριφύλλι». Πως; Θα δώσουν το «πα-
ρών» στις εξέδρες του «Απ. Νικολαΐδης», στο σημαντικό εντός έδρας 
παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα (21:30, COSMOTESPORT 1HD), με 
τους Χουάνκαρ – Σένκεφελντ να επιστρέφουν στην αποστολή.

Αφότου ανανέωσε με τη Χόφενχαϊμ μέχρι το 2025, ο Ντιαντιέ Σαμα-
σεκού (78 συμμετοχές στην Bundesliga) ανακοινώθηκε από τον Ολυ-
μπιακό, ο οποίος τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού. Την ίδια ώρα, 
ο Κάρλος Κορμπεράν καταστρώνει τα σχέδιά του για το κρίσιμο παι-
χνίδι στο «Βικελίδης», με τους Ελ Αραμπί και Κουντέ να «βλέπουν» 
ενδεκάδα. Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρξει γερό ανακάτεμα στην τρά-
πουλα.

Το γεγονός ότι η μεταγραφική περίοδος έκλεισε χωρίς την απόκτηση 
δεκαριού, ειδικά με τον τρόπο που αυτό έγινε (σ.σ. το ναυάγιο με Φερ-
νάντες), έχει προκαλέσει γκρίνια στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Οι «ασπρό-
μαυροι» καλούνται να φέρουν νίκες για να διασκεδάσουν τις μετα-
γραφικές αστοχίες και ταξιδεύουν στο Ηράκλειο για το ματς με τον 
ΟΦΗ έχοντας τον Ντομινίκ Κοτάρσκι (ξεπέρασε τον τραυματισμό του) 
στην αποστολή τους.



w

1
ΑΓΓΛΙΑ 19:30

ΤΟΤΕΝΑΜ-ΛΕΣΤΕΡ
1 -1,0 1,73

Με γκολ στο τέλος η Τότεναμ γνώρισε την πρώτη της φετινή 
ήττα στη Λισαβόνα.Η ομάδα του Κόντε πάντως μπορεί να πάει 

μακρυά εντός και εκτός συνόρων. Στη τελευταία θέση η Λέστερ, 
η οποία δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που θαυμάσαμε τα 

τελευταία χρόνια.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΦΑΒΟΡΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 

ΣΤΗΝ ΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
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2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30

ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ-ΣΑΛΚΕ
OVER 4 ΚΑΡΤΕΣ 1,80

Το μεγάλο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ συγκεντρώνει τα 
βλέμματα στην Bundesliga. Η κόντρα των δύο ομάδων γνωστή, 

με τους «βασιλικούς μπλε» να διψούν για ρεβάνς απο την 
Μπορούσια. Δεδομένο ότι οι φιλοξενούμενοι θα πάνε το ματς 

στη δύναμη.

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 14:00

ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ-ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 
OVER 2,5 1,70

Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξει η ντεφορμέ Χάνσα κόντρα 
στο ασταθές μέχρι στιγμής Μαγδεμβούργο. Οι γηπεδούχοι 

ποντάρουν πολλά στην έδρα τους με το ένθερμο κοινό να δίνει 
ώθηση στην ομάδα απέναντι στους φιλοξενούμενους που 

έχουν θέματα στην άμυνα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
ΚΥΠΡΟΣ 19:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΑΠΟΕΛ
2 -0,75 1,72

Την επιστροφή στη κορυφή έχει ως μοναδικό στόχο η 
ομάδα του ΑΠΟΕΛ, αλλά το ξεκίνημα δεν είναι καλό. Στο 

γειτονικό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό το «τρίποντο» αποτελεί 
μονόδρομο και θα παραταχθεί με φουλ επιθετικό πλάνο για 

να πάρει αυτό που θέλει.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΤΟΥΡΚΙΑ 20:00

ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
2 -0,75 1,70

Να ρεφάρει άμεσα την ήττα στο ντέρμπι με την Μπασάκσεχιρ 
θέλει σήμερα η Μπεσίκτας απέναντι στη χαμηλή δυναμικότητας 

Ιστανμπούλσπορ. Τα πάντα θα εξαρτηθούν από την απόδοση 
των «αετών».

«ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ VOL 2
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΗΠΑ MLS 22:30

ΑΤΛΑΝΤΑ-ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
OVER 2,75 1,70

Θα κλείσουμε με ποντάρισμα απο το εντυπωσιακό πρωτάθλημα 
του MLS. Αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα σε Ατλάντα και 

Φιλαδέλφεια, με τους γηπεδούχους να έχουν κίνητρο, καθώς 
καίγονται για το τρίποντο.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη είναι ανάμεσα στις 10 υποψήφιες για τον τίτ-
λο της Αθλήτριας της Χρονιάς στην Ευρώπη. Υποψήφιες είναι: 

Ντρισμπιώτη, Μάχουτσικ, Μπολ, Μιχάμπο, Βουλέτα, Τιάμ, Χότζκιν-
σον, Καμπούντζι, Μιούιρ και Πέρκοβιτς. Στους άνδρες εκτός 

από τον Τεντόγλου είναι: Τσεχ, Ντουπλάντις, Ινγκεμπρί-
γκτσεν, Τζέικομπς, Μαγέρ, Νοβίτσκι, Πιτσάρντο, Ταμπέρι 

και Γουάιτμαν. 

Η Ολίβια Φωτοπούλου θα αγωνίζεται στην Ελλάδα από του χρόνου με 
τα «χρώματα» του συλλόγου Α.Ο. Ερμής που «τρέχει» ο προπονη-
τής της Κώστας Βογιατζάκης. Η Κύπρια πρωταθλήτρια στα σπριντ 
εντάχθηκε από φέτος στο γκρουπ του Έλληνα τεχνικού και 
θα πάρει μεταγραφή. 
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SPORTS

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους 10 υποψήφιους που θα 
διεκδικήσουν τον τίτλο του αθλητή της χρονιάς στην Ευρώπη. Ο 
διαγωνισμός που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στί-
βου λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και γίνεται μέσω των social 
media. Οι τρεις πρώτοι θα ανακοινωθούν στις 3 Οκτωβρίου 
και ο νικητής στις 22 Οκτωβρίου στο γκαλά της ΕΑ στο Τα-
λίν. 

Σήμερα παντρεύεται ο Ιταλός ολυμπιονίκης των 100μ. Μαρσέλ Τζέ-
ικομπς την σύντροφό του Νικόλ Ντάζα στη λίμνη Γκάρντα. Έχουν 
σχέση από το 2018 και έχουν δύο παιδιά. Την περασμένη Τρίτη 

μάλιστα, έτρεξε σε αγώνα επίδειξης σε πίστα 68μ. στην πα-
ραλία Κάορλε.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Αρωμα … πρωταθλήματος μύρισε με αφορμή την χθεσι-

νή κλήρωση – διαχωρισμό των ομίλων της Α’ Κατηγορί-

ας ΕΠΣΑ. Ο Ηλυσιακός που υπήρξε από τις ομάδες που 

είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο περυσινό «μαραθώνιο» 

του τρίτου ομίλου , καλείται και φέτος να φανεί δυνατός 

και το κυριότερο να πραγματοποιήσει μία πορεία αντάξια 

της δυναμικής και της ιστορίας που κουβαλάει. Στο τιμό-

νι του θα βρεθεί για δεύτερη διαδοχική σεζόν ο Ανδρέ-

ας Μαντζούνης και με αφορμή τα όσα προέκυψαν, έδω-

σε το στίγμα του: «Στα... χαρτιά μάς θεωρούν μαζί με τον 

Χολαργό ως τα δύο φαβορί. Αυτό ισχύει βάσει των μετα-

γραφικών κινήσεων, συν το γεγονός ότι και ο Χολαργός 

πέρσι τερμάτισε πρώτος, ενώ φέτος δεν άλλαξε την ομά-

δα του και, αντιθέτως, ενισχύθηκε. Οι Τράχωνες είναι μία 

διαχρονικά καλή και σταθερή ομάδα, που είναι πάντα στις 

πρώτες θέσεις, ενώ θεωρώ ότι και το Ηράκλειο, ασχέτως 

αν πέρσι σώθηκε την τελευταία στιγμή, είναι... Ηράκλειο 

και με βάση και τις μεταγραφές του, θα είναι μία ομάδα 

πάρα πολύ ανταγωνιστική. Θεωρώ πως αυτές οι τέσσε-

ρις ομάδες έχουν βλέψεις για το πρωτάθλημα» σχολίασε 

αρχικά και συνέχισε: «Βέβαια, όλα τα ματς θα είναι πολύ 

δύσκολα. Επίσης, υπάρχει και το Περιστέρι και ο Αθηνα-

ϊκός, δύο διαχρονικά καλές ομάδες, που πιστεύω ότι θα 

κάνουν καλή πορεία. Ολα αυτά, ωστόσο, είναι στη θεω-

ρία! Η κάθε ομάδα οφείλει να αποδεικνύει κάθε αγωνι-

στική στο γήπεδο αν είναι φαβορί. Μέσα από την εικόνα, 

την απόδοση και τη διάρκειά της». Σε εκείνο το σημείο, 

σημείωσε αναφορικά με την προσπάθεια της δικής του 

ομάδας: «Έχουμε ένα μειονέκτημα, σε σχέση με τις άλ-

λες ομάδες. Όπως και πέρσι, όλα τα παιχνίδια για εμάς 

θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί όλες οι ομάδες παί-

ζουν ακόμη πιο δυνατά λόγω του ονόματος του Ηλυσια-

κού. Θέλω να τονίσω απευθυνόμενος στον κόσμο μας ότι 

θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να πάρουμε 

φέτος το πρωτάθλημα». Αναφορικά με το γεγονός ότι η... 

μοίρα τα έφερε έτσι και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον 

αδερφό του, ο Ανδρέας Μαντζούνης σχολίασε: «Έχω δε-

χθεί πολλά τηλεφωνήματα από το πρωί μόνο και μόνο για 

αυτό το λόγο! Είναι ενενήντα λεπτά στα οποία εκείνος θα 

παλέψει για την ομάδα του και εγώ για τη δική μου. Όταν 

λήξει το παιχνίδι, είμαστε ίδιο αίμα. Πιο πολύ για τον κό-

σμο έχει ενδιαφέρον αυτό, για να δει την κόντρα των δύο 

Μαντζούνηδων». Στον επίλογό του, πρόσθεσε: «Η εκτίμη-

σή μου γενικά είναι ότι ο πιο δύσκολος είναι ο πρώτος, 

γιατί έχει πέντε φαβορί για την πρώτη θέση. Επίσης, νο-

μίζω ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί στον δεύτερο όμι-

λο. Με την ευκαιρία, θέλω να ευχηθώ υγεία σε όλες τις 

ομάδες, τους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντες, και 

να έχουμε ένα πρωτάθλημα αντάξιο της κατηγορίας μας».

ΜΑΝΤΖΟΥΝΗΣ: «ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ 
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕAN ΕΙΝΑΙ ΦΑΒΟΡΙ!»
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΥΣΙΑΚΟΥ

Κιούρκος: 
«Εμφανίσαμε 
πολλές 
αδυναμίες»      

Με βαριά εντός έδρας ήττα 4-0 

από τον ισχυρό Γ.Σ. Αργυρού-

πολης ξεκίνησε η Ιεράπολη τις 

επίσημες αγωνιστικές της υπο-

χρεώσεις για τον θεσμό του 

Κυπέλλου ΕΠΣΑ. Η εν γένει ει-

κόνα που παρουσίασαν οι «κυ-

ανόλευκοι» δεν ήταν η επιθυ-

μητή, καθώς φάνηκαν πολλά 

κενά σε όλες τις γραμμές. Γε-

γονός το οποίο προβλημάτισε 

τον προπονητή Χρήστο Κιούρ-

κο, ο οποίος σε δηλώσεις του 

σημείωσε τα εξής: «Παρουσι-

αστήκαμε κατώτεροι των απαι-

τήσεων απέναντι σε μία πολύ 

δυνατή ομάδα όπως ο Γ.Σ. Αρ-

γυρούπολης, Εμφανίσαμε πολ-

λές αδυναμίες, πάνω στις 

οποίες οφείλουμε να δουλέ-

ψουμε το διάστημα που με-

σολαβεί μέχρι την έναρξη του 

πρωταθλήματος, Έτσι και αλ-

λιώς είχαμε τονίσει ότι ο θε-

σμός του Κυπέλλου δεν ήταν 

στις προτεραιότητές μας και 

το συγκεκριμένο ματς το εί-

δαμε ως ένα επίσημο φιλικό, 

που μας έδωσε τη δυνατότητα 

να διαγνώσουμε τα κενά και τις 

αδυναμίες μας,. Σε μεταγρα-

φικό επίπεδο βρισκόμαστε σε 

συζητήσεις με 3-4 παίκτες που 

είναι στα υπόψη κι εκτιμώ ότι 

η εβδομάδα που διανύουμε θα 

είναι πολύ καθοριστική. Άλλω-

στε το ρόστερ δεν έχει κλείσει 

ακόμη».

Τη μεταγραφική του δραστηριότητα συ-
νεχίζει ακάθεκτος ο Aγιαξ Ταύρου με 
φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτη-
τική σεζόν. Οι ιθύνοντες του συλλόγου 
των κεντρικών προαστίων συνεχίζουν 
απτόητοι τις ενέργειές τους που ανά-
γονται στην ουσιαστική ενίσχυση του 
υπάρχοντος ρόστερ με ποδοσφαιριστές 
αξίας που γνωρίζουν άριστα πρόσωπα 
και καταστάσεις που αφορούν το ερα-
σιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας και 
αυτομάτως δεν θα χρειαστούν μεγάλο 
χρόνο προσαρμογής, ώστε να «κου-
μπώσουν» στο πνεύμα και την φιλο-
σοφία του νέου τους προπονητή Γιάν-
νη Γαζή. Κάτω από αυτό το πρίσμα σε 
ακόμη μία πολύ σημαντική μεταγρα-
φική κίνηση προχώρησε ο Άγιαξ Ταύ-
ρου, που ανακοίνωσε την απόκτηση του 
Μπάμπη Παπανδρέου. Ο ικανότατος φορ 
που έχει αγωνιστεί και παλαιότερα στην 
ομάδα, αγωνιζόταν στον Απόλλωνα Ευ-
παλίου όπου και αναδείχθηκε πρωτα-
θλητής στην ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας. 
Επίσης, έχει να επιδείξει πολύ αξιό-
λογη θητεία σε Παλαιό Φάληρο, Πετρά-
λωνα, Γκυζιακό και Ναυπακτιακό Αστέ-
ρα και όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι έχει τις προοπτικές να 
αποτελέσει εξαιρετικά χρήσιμο εργα-
λείο για τον τεχνικό Γιάννη Γαζή.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑ – Κύπελλο: Γήπεδο Ρουφ: Πετρά-
λωνα – ΓΣ Καισαριανής, Γαλατσίου Πα-
τήσια – Μεταμόρφωση, Χωράφας: Φοί-
νικας Περιστερίου - Τερψιθέα , Κάτω 
Χαλανδρίου: Απόλλων Χαλανδρίου - 
Ιεράπολη, Χαμοστέρνας: Άγιαξ Ταύρου 
- Άγιος Θωμάς , Ιλίου: Ιάσων - Διάνα 
Ηλιούπολης , Χαϊδαρίου: Χαϊδάρι – Χο-
λαργός, Παλαιού Φαλήρου : Παλαιό Φά-
ληρο - Ολυμπιακός Λιοσίων, Εργάνης : 
Βύρωνας – Νεοπεντελικός, ΔΑΚ Αιγά-
λεω - Διαγόρας – Πέρα Κλουμπ, Λυκό-
βρυσης : Λυκόβρυση – Κορωνίδα, Κα-
λαμακίου : Καλαμάκι – Ερυθραία, 

Αίσθηση με 
τον Μπάμπη 
Παπανδρέου   

ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ  
Ψύλλιας: «Τα μηνύματα που 
λαμβάνουμε είναι ενθαρρυντικά»  
 
Την ευκαιρία να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα από την μέ-
χρι τώρα πορεία της προετοιμασίας της ομάδας του το συ-
γκεκριμένο διάστημα είχε ο τεχνικός του Λαρισαϊκούς Θα-
νάσης Ψύλλιας στο δυνατό εκτός έδρας φιλικό κόντρα στα 
Ταταύλα. Η ήττα με 3-2 ήταν το λιγότερο που απασχόλησε τον 
επιτυχημένο τεχνικό, ο οποίος διαπίστωσε ότι αρχίζουν να 
βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο στοιχεία τα οποία δουλεύ-
ονται στις προπονήσεις. Με τον Θανάση Ψύλλια να σημει-
ώνει τα εξής: «Είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε ένα γερό 
φιλικό απέναντι σε μία πολύ καλή κι οργανωμένη ομάδα 
όπως είναι τα Ταταύλα, Έγινε ένα πολύ όμορφο και ελεύ-
θερο παιχνίδι, όπου και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να 
αποδώσουν ωραίο ποδόσφαιρο για τα δεδομένα της επο-
χής, Με τη συνολική μας εμφάνιση δείξαμε ότι βρισκόμα-
στε σε σωστό δρόμο. Τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι 
ενθαρρυντικά, παρά το γεγονός ότι μας λείπουν παίκτες 
στο ρόστερ. Γίνεται μια προσπάθεια να αποκτηθούν 4-5 πο-
δοσφαιριστές σε θέσεις κλειδιά, ώστε να φανούμε πολύ 
πιο συμπαγείς με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος».
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ΙΕΡΑΠΟΛΗ

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 
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Ο Ανδρέας Μαντζούνης



Η Γαλλία και η Ισπανία θα διεκδικήσουν το 
ευρωπαϊκό στέμμα αύριο στις 21:30 στο Βερολίνο 
αφού επικράτησαν της Πολωνίας (95-54) και της 
οικοδέσποινας Γερμανίας (96-91) αντίστοιχα. Αν το 
ερευνήσουμε πιο βαθιά, τότε θα συμφωνήσουμε όλοι 
ότι πρόκειται για την επιβράβευση των δύο κορυφαίων 
σύγχρονων σχολών του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Η επιβράβευση του πλάνου, αν προτιμάτε. Που θα 
ήταν πολύ καλό να δούμε τι κάνουν αυτές οι δύο 
Ομοσπονδίες και παράγουν παίκτες. Eχουν διάρκεια, 
παρελθόν, παρόν και μέλλον! Και φυσικά να το 
προσαρμόσουμε στα δικά μας στοιχεία.
Οι Γάλλοι αν και μέχρι τώρα δεν είχαν δείξει κάτι 
σημαντικό, στον αγώνα που έκρινε το εισιτήριο 
για τον τελικό του Ευρωμπάσκετ κόντρα στην 
Πολωνία, προφανώς κι έστειλαν το μήνυμα για 
να «τρομοκρατήσουν» τον (όποιο) αντίπαλο. Aμυνα 
σκληρή, επίθεση ιδανική, απόλυτη ισορροπία, 
πραγματική «πολεμική μηχανή»! 
Οι Ισπανοί με εννέα παίκτες να παίζουν για πρώτη φορά 
σε Ευρωμπάσκετ, αν και βρέθηκαν να «κυνηγούν» 
τους Γερμανούς, έκαναν επιμέρους σκορ 31-20 στην 
τελευταία περίοδο και έφτασαν στο θρίαμβο. Eστειλαν 
το δικό τους μήνυμα: Η Ισπανία θα είναι ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ!
Πρόκειται για επανάληψη του τελικού του 2011 (τότε οι 
Ισπανοί είχαν νικήσει) αλλά με τελείως διαφορετικές 
συνθήκες. Οι Ισπανοί θα διεκδικήσουν το τέταρτο 
χρυσό μετάλλιο που θα είναι το 14ο συνολικά και οι 
Γάλλοι το δεύτερο χρυσό που θα είναι το 10ο συνολικά!
Στον αυριανό μικρό τελικό (18:15) η Πολωνία θα 
επιδιώξει να πάρει το πρώτο μετάλλιο μετά από 
55 χρόνια και η Γερμανία αντίστοιχα μετά από 17 
χρόνια!
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ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ 

ΦΟΥΛ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ 

Οι ομάδες της Basket League έχουν μπει στην τελική ευθεία κι 
απόψε υπάρχουν πολλές φιλικές αναμετρήσεις. Ο Ολυμπιακός 
θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας ενώ ο Παναθηναϊκός θα 
παίξει στην Καρδίτσα με τους νεοφώτιστους στην Basket League και 
στο πλαίσιο της μετονομασίας του κλειστού της πόλης σε «Γιάννης 
Μπουρούσης». Ο Άρης θα έχει ένα τεστ με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ ενώ 
έχουμε και το τουρνουά του Περιστερίου «Νίκος Φάσουρας» όπου 
η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Κλουζ και το Περιστέρι τον ΠΑΟΚ. Κατά 
τα άλλα ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον Γκριγκόνις, το Λαύριο 
ανακοίνωσε τον Ζάρα, ο Προμηθέας τον Τζορτζ Κόντιτ και ο Ιωνικός 
έφτασε σε συμφωνία με τον Βαγγέλη Μάντζαρη.

ΣΤΟ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ 2022 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΕΣ  

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ




