
 ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 210 - 240C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 150 - 200C ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.08.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.554

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.09.22 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.585
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ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ
Μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει στην Πολωνία η παρουσία του 
Στράτου Σβάρνα στην Ράκοβ. Ο 25χρονος στόπερ έχει κάνει ήδη 11 ματς 
με 1 γκολ και 2 ασίστ και τα περισσότερα 90λεπτα.
Ο Σβάρνας πάει από το καλό στο καλύτερο, κάθε εμφάνισή του είναι 
σημείο αναφοράς και μπαίνει και στην 11άδα της αγωνιστικής.
Η Ράκοβ, άλλωστε, συνεχίζει την ανοδική πορεία που έχει τα τελευταία 
3 χρόνια και παραμένει σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Είναι δεύτερη με 
ένα βαθμό λιγότερο από τη Λέγκια αλλά και ματς λιγότερο (στην ομάδα 
αγωνίζεται και ο Γιάννης Παπανικολάου όπως είναι γνωστό).
Το ζήτημα για τον Σβάρνα είναι πως μπορεί να ωφεληθεί η ΑΕΚ. Ο 
Έλληνας στόπερ παίζει δανεικός και λέγεται πως η οψιόν που δεν 
είναι υποχρεωτική είναι κοντά στο ένα εκατομμύριο.
Αν και οι Πολωνοί αγοράζουν φτηνά και πουλούν ακριβά, θεωρείται 
βέβαιο στη χώρα πως αν ο Σβάρνας συνεχίσει έτσι, η Ράκοβ θα 
αγοράσει τον παίκτη από την ΑΕΚ.

ΟΥΤΕ ΑΣΤΕΙΟ
Ο Ολυμπιακός κατέληξε, λοιπόν, στον Μιτσέλ για τη θέση του 
προπονητή μια και οι πόρτες που χτύπησε για πιο ψηλά δεν άνοιξαν. 
Το προσπάθησαν πάντως οι πρωταθλητές. Αυτός που δεν απασχόλησε 
ποτέ παρά το γεγονός πως για κάποιο διάστημα ήταν trend, ήταν ο 
Ράφα Μπενίτες. Ο 62χρονος Ισπανός που είναι χωρίς ομάδα από τον 
Ιανουάριο, οπότε και έφυγε μετά από 22 ματς από την Έβερτον δεν ήταν 
στη λίστα του Ολυμπιακού. Όχι φυσικά γιατί είναι ή ήταν εξαιρετικός 
προπονητής αλλά για δύο σημαντικούς λόγους. Πρώτα απ’ όλα ο 
Μπενίτες που πέτυχε τον Χάμες Ροντρίγκες τόσο στη Ρεάλ όσο και 
στην Έβερτον είχαν τις χειρότερες των σχέσεων. Μπορεί φέτος στον 
Ολυμπιακό να έχουν κάνει αρκετές λάθος κινήσεις στις μεταγραφές 
με πήγανε-έλα ποδοσφαιριστών αλλά να έφερναν έναν προπονητή 
που θα είχε κακό παρελθόν με το Νο1 μεταγραφικό απόκτημα, όχι δε 
θα το έκαναν. Εδώ το ήξερε όλος ο κόσμος, στον Ολυμπιακό δε θα 
το γνώριζαν; Δεύτερον ο Μπενίτες μετά από μια μεγάλη πορεία και 
ένα εντυπωσιακό βιογραφικό (Βαλένθια, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, 
Νάπολι, Ρεάλ, Νιουκάστλ, Κίνα, Έβερτον μεταξύ άλλων) δε φαίνεται 
έτοιμος απ’ ότι λέγεται να επιστρέψει στους πάγκους. Τουλάχιστον 
άμεσα. Μάλιστα, λέγεται εντόνως πως το όλο στόρι για τον Μπενίτες 
ξεκίνησε από την επιθυμία, ουσιαστικά, των Κολομβιανών να μην 
συνεργαστεί ο σούπερ σταρ τους με τον προπονητή με τον οποίο δεν 
είχε καλό παρελθόν. Άρα ήταν περισσότερο μια (μη) επιθυμία παρά κάτι 
ουσιαστικό.
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ΤΩΡΑ ΤΙ? 
Νίκολας Κουαλιάτα ο κύριος και δεν είναι υπερβολή να 
πει κανείς πως είναι ίσως και το κύριο θέμα συζήτησης 
στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ έδωσε κοντά στο 1,8 εκατομμύρια 
ευρώ για να τον πάρει από τους Γουόντερερς του 
Μοντεβιδέο και να τον φέρει στην Ελλάδα και στα 23 του 
να θεωρείται ως nexti big thing στην Ουρουγουάη. Next 
Big thing βέβαια στα 23 και μάλιστα σε μια αγορά που 
όταν ένας παίκτης ξεχωρίζει τον αρπάζουν αμέσως από 
την Ευρώπη.
Το ζήτημα για τον Κουαλιάτα αλλά και τον ΠΑΟΚ δεν 
είναι μόνο τα πολλά λεφτά σε χαλεπούς καιρούς 
που δόθηκαν. Αλλά και ότι ο παίκτης δεν παίζει. Δύο 
ματς όλα κι όλα, αυτά με τη Λέφσκι, τελευταίο στις 28 
Ιουλίου. Μια στον πάγκο, μια εκτός αποστολής.
Ήρθε με τις προοπτικές ότι θα αλλάξει την αγωνιστική 
εικόνα και δεν βλέπει να είναι στα πλάνα του 
Λουτσέσκου. Σε τέτοιο σημείο που ο ΠΑΟΚ ψάχτηκε 
ακόμα και για winger στη θέση του στο τέλος της 
μεταγραφικής περιόδου. Πάει για φιάσκο Μπότο η 
υπόθεση.   

ΚΑΝΕΙ ΚΛΙΚ
Δεν ήταν μόνο το πρόσφατο παιχνίδι με τη Σλάβια Σόφιας, που 
φυσικά ήταν εντυπωσιακός αλλά γενικά ο Μπιλάλ, ο 19χρονος φορ 
του Παναθηναϊκού που έως τώρα αγωνίζεται με τη Β’ ομάδα, κάνει 
κλικ. Εκτός Ελλάδας.
Για την ιστορία, ο Μπιλάλ στη νίκη των «πρασίνων» με 8-0 για το 
Youth League πέτυχε 5 γκολ και αν μη τι άλλο από μόνο του αυτό 
ήταν εντυπωσιακό. Εκτός των άλλων, ο Μπιλάλ είναι γιος του Μαζάρ 
Αμπντελραχμάν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του έπαιξε 
σε Μονακό και Ζαμαλέκ και γενικά είναι όνομα στην Αίγυπτο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν ο νεαρός φορ έρθει στην Ελλάδα είχε 
βολιδοσκοπηθεί από τις Αλ Αχλί και Ζαμαλέκ, ομάδες μύθους όχι 
μόνο για την Αίγυπτο αλλά και γενικότερα με τίτλους και εκατομμύρια 
οπαδών. Πάντως, προς ώρας στον Παναθηναϊκό δεν προβλέπεται 
ο Μπιλάλ να ανέβει στην πρώτη ομάδα αλλά αν συνεχίσει έτσι τότε 
σίγουρα το τιμ θα ασχοληθεί μαζί του.  
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Αλλαγή σχεδίων για τον Πίτερ Ετέμπο. Μπορεί να είχε κληθεί 
στην εθνική Νιγηρίας, αλλά τελικά δεν θα πάει και έτσι ίσως εν-
σωματωθεί με τον Άρη πιο γρήγορα απ’ ό,τι αναμενόταν. Για να 
συμβεί, όμως, το τελευταίο, θα πρέπει να βγει η βίζα του. Ωστό-
σο, λόγω του θανάτου της Βασίλισσας Ελισάβετ, τα γραφειοκρα-
τικά θέματα στην Αγγλία έχουν πάει πιο πίσω.

Χωρίς τους Τσούμπερ και Γιόνσον συνεχίζονται οι προπονήσεις στην 
ΑΕΚ. Το θέμα απόκτησης αριστερού μπακ έχει ατονήσει, ενώ ροντέο 
έγινε το χθεσινό Δ.Σ. της Super League. Εκεί μέσω του Γιώργου Κοσμά 
η Ένωση τόνισε ότι εάν επαναληφθεί ορισμός αντίστοιχος του Καμπά-
κοφ, οι «κιτρινόμαυροι» θα αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους προς τον 
Στίβεν Μπένετ.

Επτά διεθνείς έχει ο Παναθηναϊκός αυτό το χρονικό διάστημα, αρκε-
τούς δηλαδή συγκριτικά με τα δεδομένα άλλων χρόνων. Ο Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς δουλεύει χωρίς τους Κουρμπέλη, Ιωαννίδη, Σπόραρ, Βέρ-
μπιτς, Τσέριν, Μάγκνουσον και Τσόκαϊ. Πιο πολύ τον προβληματίζει η 
απουσία του τελευταίου, αφού θα αργήσει έτσι να ενσωματωθεί στα 
«θέλω» του. Την πρώτη του προπόνηση έκανε ο Τρουιγέ. Ο Γάλλος, 
πάντως, δεν αναμένεται να προσφέρει άμεσα.

Το θέμα του προπονητή έκλεισε χθες ο Ολυμπιακός με έναν παλιό γνώ-
ριμο. Ο Μίτσελ επέστρεψε στους Πειραιώτες. Υπέγραψε συμβόλαιο έως 
το τέλος του καλοκαιριού σε πρώτη φάση και θα έχει έτσι μία δεύτερη 
ευκαιρία. Διαθέτει τις παραστάσεις και την προσωπικότητα που επιθυ-
μούσαν στο κλαμπ προκειμένου να μπει μία τάξη. Φυσικά το έργο του 
είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, του δίνεται η ευκαιρία στη διακοπή να 
περάσει τα πρώτα στοιχεία που θέλει.

Αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν υπάρχουν και αυτό εκμεταλλεύτηκε ο 
Ζοσέ Μπότο, ο οποίος πήγε στην Πορτογαλία. Ο αθλητικός διευθυντής 
του ΠΑΟΚ έδωσε το παρών στο σεμινάριο της πορτογαλικής Ομοσπον-
δίας. Στη Θεσσαλονίκη θα γυρίσει την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Οκτώ-
βριος αναμένεται αρκετά απαιτητικός, αφού υπάρχουν μεγάλα ματς 
απέναντι σε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ έως το φινάλε του μήνα.



1
UEFA NATIONS 21:45
ΣΚΩΤΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,87
Στη σκιά του θανάτου της βασίλισσας η Σκωτία κοντράρεται με 

την Ουκρανία.
Κρίσιμη αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά στη μάχη της 1ης 

θέσης με τους Ουκρανούς να παίζουν για δύο αποτελέσματα.
Διψάνε για διάκριση οι ανεβασμένοι τα τελευταία χρόνια 

Σκωτσέζοι.

ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΘΑ 

ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΟ 
ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
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2
ΚΙΝΑ 1η 10:30

ΣΑΑΝΞΙ-ΧΟΥΑΚΑΙΕΡ
OVER 2,5 1,80

Διατηρεί ελπίδες ανόδου η Σαανξί αλλά δεν έχει περιθώρια 
για περαιτέρω απώλειες. Μονόδρομος το τρίποντο σήμερα 

κόντρα στην Χουακάιερ που δύσκολα πλέον θα αποφύγει τον 
υποβιβασμό.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:00
ΚΑΡΣΛΡΟΥΗ-ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ

OVER 3 2,00
Να εκμεταλλευτούν την διακοπή θέλουν οι δύο ομάδες ώστε 
να είναι απόλυτα έτοιμες με την επανέναρξη. Στο σημερινό 

φιλικό παιχνίδι οι δύο προπονητές θα έχουν την ευκαιρία να 
δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και σχήματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ.

4
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 02:00

ΓΟΥΑΔΑΛΟΥΠΕ-ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ
Χ2 1,70

Στο πρωτάθλημα της Κόστα Ρίκα θα ταξιδέψουμε για να 
στηρίξουμε το κίνητρο.

Στη μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά οι φιλοξενούμενοι 
με νίκη σήμερα θα μπούνε ξανά σε τροχιά πρόκρισης. Εκτός 
στόχων οι γηπεδούχοι παίζουν πλέον μόνο για το γόητρο.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΑΝ ΚΑΡΛΟΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2 03:00

ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ-ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,83

Αναμέτρηση που μας φέρνει μνήμες από τα μεγάλα ντέρμπι 
του παρελθόντος. Οι δύο ομάδες ανήκουν στα σαλόνια και εκεί 
ευχόμαστε να βρεθούν άμεσα. Η Κρουζέιρο έχει εξασφαλίσει 

την άνοδο και παίζει χωρίς κανένα άγχος.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΚΟΛΟΜΒΙΑ 04:15

ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,85

Η Λατινική Αμερική στο προσκήνιο και θα την τιμήσουμε 
δεόντως. Στη κορυφή η Μιγιονάριος ούσα από τα μεγάλα 

φαβορί για τον τίτλο. Από την άλλη η Τζούνιορ τρέχει για να 
προλάβει τα πλέι οφ.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ αποφάσισε η μείνει στη Γερμανία και θα 
ζει και προπονείται στην πόλη Έμπερσταντ. Η Ουκρανή είχε φύγει 

από την πατρίδα της στα μέσα Μαρτίου και είχε μετακομίσει στη 
Γερμανία με την στήριξη του χορηγού της στην πόλη Χερτζο-

γκενάουραχ.

Δύο αλλαγές προπονητών είχαμε πρόσφατα για Έλληνες αθλητές. Η 
Ολυμπία Καραγιάννη έλυσε τη συνεργασία της με τον Κώστα Χήτα και 
συνεχίζει στη Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Χαλάτση. Και ο Γιάννης 
Βοσκόπουλος σταμάτησε με τον Λυκούργο Τσάκωνα και θα κά-
νει με τον Γιώργο Οικονομίδη.
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Η World Athletics επικύρωσε τρία παγκόσμια ρεκόρ που σημει-
ώθηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν. Το 12.12 της 
Νιγηριανής Τόμπι Αμουσάν στα 100μ. εμπόδια, το 6,21μ. του 
Σουηδού Άρμαντ Ντουπλάντις στο επί κοντώ και το 50.68 
της Αμερικανίδας Σίντνεϊ Μακλάφλιν στα 400μ. εμπόδια. 

Παντρεύτηκε ο ολυμπιονίκης Μαρσέλ Τζέικομπς την αγαπημένη του Νι-
κόλ Ντάζα. Ο πολιτικός γάμος έγινε στην Γκαρντόνε Ριβιέρα, δί-

πλα στη λίμνη Γκάρντα. Οι καλεσμένοι ήταν περίπου 170, ανάμεσά 
τους ο ολυμπιονίκης του ύψους Τζιανμάρκο Ταμπέρι. Το ζευγά-

ρι θα πάει μήνα του μέλιτος στο Μπαλί και τις Μαλδίβες. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην τεχνι-

κή ηγεσία του Αγίου Δημητρίου. Η ήττα που γνώρισαν οι «κυ-

ανέρυθροι» στο Κύπελλο από το Μικρασιατικό Εθνικό Αστέρα 

με 5-0 , οδήγησε τους ιθύνοντες του συλλόγου στην δύσκο-

λη απόφαση να λύσουν την συνεργασία τους με τον Γαληνό 

Νικολαϊδη. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Άγιος Δημήτριος 

ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γα-

ληνό Νικολαΐδη. Του εύχεται καλή συνέχεια στην προπονητι-

κή του καριέρα και τον ευχαριστεί για την μέχρι τώρα συνερ-

γασία μας». Μετά από αυτή τη εξέλιξη ο Διοικητικός Ηγέτης 

Μανώλης Τζινευράκης και οι άμεσοι συνεργάτες τους έχουν 

ξεκινήσει τη προσπάθεια ανεύρεσης νέου προπονητή, που 

να έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία , την δίψα για δουλειά 

και το κυριότερο τις παραστάσεις πρωταθλητισμού από το δύ-

σκολο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Η αίσθηση που 

έχει καλλιεργηθεί, θέλει την «Μπάρτσα» μέσα στις προσε-

χείς ημέρες να προχωρά στη εύρεση του αντικαταστάτη του 

Γαληνού Νικολαϊδη.

ΠΟΨ

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο ΠΟΨ την αναμέτρη-

ση Κυπέλλου κόντρα στον Αρίωνα τον οποίο και συνέτριψε με 

5-2. Οι «πράσινοι» αποδίδοντας ελκυστικό ποδόσφαιρο, ανέ-

δειξα στο γρασίδι πτυχές της ποιότητας που τους χαρακτηρί-

ζει, αλλά κι ένα δείγμα της πολύ συστηματικής δουλειάς που 

γίνεται από την έναρξη της θερινής προετοιμασίας από τον τε-

χνικό ηγέτη Παναγιώτη Γκίκα και τους άμεσους συνεργάτες 

του. Με άμεση συνέπεια η ομάδα να παρουσιάζει μία αξιο-

θαύμαστη για την εποχή σταθερότητα στην απόδοση, αλλά και 

ισορροπία μεταξύ των γραμμών της. Ενδεικτικές του κλίματος 

που έχει καλλιεργηθεί στο στρατόπεδο των «πρασίνων» είναι 

οι δηλώσεις του Διοικητικού Ηγέτη Γιάννη Πετρίδη, ο οποίος 

με τη σειρά του έδωσε το στίγμα του ενόψει της έναρξης του 

νέου πρωταθλήματος: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη 

ευρεία νίκη, την πρόκριση επί του Αρίωνα, αλλά κυρίως από 

την συνολική απόδοση της ομάδα ςγια τα δεδομένα της επο-

χής. Βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση και το σημαντικό-

τερο, είναι ότι έχουμε αποκτήσει χημεία , με τους παίκτες να 

αφομοιώνουν τα συστήματα και τα κομμάτια της τακτικής που 

δουλεύονται στις προπονήσεις. Από εκεί και έπειτα συνεχί-

ζουμε με ταπεινότητα και σεμνότητα και πλέον η προσοχή μας 

είναι αποκλειστικά στραμμένη στην δύσκολη εκτός έδρας πρε-

μιέρα που μας περιμένει στο πρωτάθλημα κόντρα στην Πεύ-

κη. Το πλέον ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι διαθέτουμε δύο 

ισάξιες ενδεκάδες και ο καθένας ποδοσφαιριστής μπορεί να 

φανεί ιδιαίτερα χρήσιμος. Με το τεχνικό επιτελειο να έχει ευ-

χάριστο πονοκέφαλο.».

ΤΕΛΟΣ Ο ΓΑΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο 
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Τρανός: 
«Δείξαμε την 
ποιότητά μας» 
Ένα μέρος των φετινών του τεράστιων 
δυνατοτήτων παρουσίασε ο Ολυμπια-
κός Λιοσίων στην εκτός έδρας ανα-
μέτρηση Κυπέλλου κόντρα στο Παλαιό 
Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» αποδί-
δοντας όμορφο ποδόσφαιρο, έβγα-
λαν πολλές όμορφες συνεργασίες, 
αλλά και συστήματα τα οποία δουλεύ-
ουν με σύνεση από την έναρξη της θε-
ρινής προετοιμασίας στις προπονήσεις 
και μένοντας απόλυτα προσηλωμέ-
νοι στο πλάνο έφτασαν στην νίκη με 
2-1 και την πρόκριση. Γεγονός το οποίο 
άφησε απόλυτα ικανοποιημένο τον τε-
χνικό ηγέτη Θόδωρο Τρανό, ο οποίος 
με τη σειρά του, τους επιβράβευσε με 
δηλώσεις του λέγοντας τα εξής: «Δώ-
σαμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι Κυ-
πέλλου κόντρα στο Παλαιό Φάληρο 
μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του 
νέου πρωταθλήματος. Ένα παιχνίδι στο 
οποίο εκτιμώ ότι δείξαμε την ποιότητά 
μας. Γενικότερα είμαι πολύ ευχαριστη-
μένος από τη συνολική εικόνα και τη 
διάθεση για προσφορά όλων των παι-
κτών μου. Βγάλαμε πολλές όμορφες 
συνεργασίες και συστήματα τα οποία 
δουλεύουμε στις προπονήσεις ενώ 
όλοι οι ποδοσφαιριστές που χρησιμο-
ποιήθηκαν ανταποκρίθηκαν πλήρως 
στις απαιτήσεις του αγώνα. Σε αυτό το 
σημείο έχω να σημειώσω ότι και οι 
πέντε αλλαγές που κάναμε, όχι απλά 
δεν μας αποσυντόνισαν, αλλά μας 
έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ενέργεια 
και διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στο 
να έρθει η νίκη και η πρόκριση».

ΙΑΣΩΝΑΣ: ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Ο 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
Την μεταγραφική του δραστηριότη-
τα συνεχίζει ακάθεκτος ο Ιάσωνας, με 
φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα απαι-
τητικής εζόν. Τα άτομα όπου ηγούνται 
των τυχών της δημοφιλούς και φι-
λόδοξης ομάδας των δυτικών προα-
στίων είναι κυριολεκτικά επί .. ποδός, 
επιχειρώντας να ενισχύσουν το υπάρ-
χον ρόστερ με ποιοτικούς ποδοσφαι-
ριστές που θα έχουν όλα τα εχέγγυα, 
ώστε να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο 
στο εγχείρημα της ερχόμενη σεζόν, 
που φέρνει την ομάδα να παλεύει στο 
δύσκολο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα την 
επιστροφή του στον Ιάσωνα ανακοί-
νωσε ο πολύπειρος αριστεροπόδαρος 
μεσοαμυντικός Δημήτρης Καράμπελας. 
Ο ιδιαίτερα ποιοτικός ποδοσφαιριστής 
έπειτα από συζητήσεις που είχε με τον 
πρόεδρο του Ιάσωνα Νίκο Φούσκα και 
τον προπονητή της ομάδας Κώστα Δα-
δίτσο αποφάσισε να επιστρέψει στην 
ομάδα και να βοηθήσει καταλυτικά στο 
πλάνο που έχει δομηθεί με τα νέα παι-
διά.

Την μεταγραφική της ενίσχυση συνε-
χίζει ακάθεκτη η Κοψαχείλα με φό-
ντο την ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική 
σεζόν. Οι κιτρινόμαυροι» δεν σταμα-
τούν τις ενέργειές τους που αφορούν 
στην ουσιαστική ενδυνάμωση του ρό-
στερ σε θέσεις – κλειδιά, όπου έχουν 
διαπιστωθεί σημαντικά κενά. Με ξε-
κάθαρη επιδίωξη η ομάδα να μπορέ-
σει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν 
πιο ανταγωνιστική γίνεται στο προ-
σεχές πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα, 
η Κοψαχείλα προχώρησε στην από-
κτηση του 20χρονου τερματοφύλα-
κα Κώστα Κατράνα, που προέρχεται 
από τον ΑΟΝ Αργυρούπολης και τον 
οποίο συνοδεύουν εξαιρετικές συ-
στάσεις για το ταλέντο του. Κουφο-
γιαννάκης: «Δεν φανήκαμε αντάξιοι 
των περιστάσεων» Την συντριβή από 
τον Κένταυρο Βριλησσίων με 6-1 γνώ-
ρισε η Κοψαχείλα με άμεση συνέ-
πια να αποχαιρετήσει πρόωρα και με 
άσχημο τρόπο τον θεσμό του Κυπέλ-
λου. Απέναντι στο ισχυρό συγκρότημα 
των βορείων προαστίων οι «κιτρινό-
μαυροι» παρουσίασαν πολλά αμυντικά 
κενά. Με άμεση συνέπεια να το πλη-
ρώσουν. Χαρακτηριστικές είναι οι δη-
λώσεις του τεχνικού Αντώνη Κουφο-
γιαννάκη: «Αντιμετωπίσαμε μία πολύ 
ποιοτική ομάδα που έχει χτιστεί φέ-
τος με σκοπό να κάνει πρωταθλητισμό 
στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορία και 
να διεκδικήσει την άνοδο Βρεθήκαμε 
σε πολύ κακή ημέρα στο ανασταλτικό 
μέρος και το πληρώσαμε ακριβά. Δεν 
σταθήκαμε αντάξιοι των περιστάσε-
ων και δικαιότατα αποκλειστήκαμε,. 
Υπάρχει έντονος προβληματισμός γα 
το εύρος της ήττας και μας στεναχω-
ρεί το γεγονός ότι δεν βγάλαμε την 
ένταση και το πάθος που θα περιμέ-
ναμε ενόψει της επερχόμενης έναρ-
ξης του πρωταθλήματος».

Ενίσχυση  
στον «άσο» με 
Κατράνα 

ΥΜΗΤΤΟΣ 
Σκαλτσάς: «Θέλουμε κάθε 
ημέρα να εξελισσόμαστε!»
Με τον δείκτη αποφασιστικότητας στα ύψη, αλλά και με 
πλήρη συναίσθηση των ιδιαιτεροτήτων που κρύβει το 
πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγορίας, θα ριχτεί ο Υμηττός στην 
μάχη του νέου «μαραθωνίου»]. Με αφορμή το νέο εγ-
χείρημα αλλά και τους υψηλούς στόχους που έχουν ορι-
οθετηθεί, ο τεχνικός ηγέτης Βασίλης Σκαλτσάς έσπευσε 
να δώσει το δικό του ξεκάθαρο στίγμα καταθέτοντας τα 
εξής: αναδεικνύοντας τη δίψα του διακρίσεις και σκλη-
ρή δουλειά: «Ξεκινάμε τη μάχη του νέου πρωταθλήματος 
με πλήρη ταπεινότητα, αλλά κι ενσυναίσθηση των δυσκο-
λιών που μας περιμένουν. Αυτό που προέχει τη δεδομέ-
νη στιγμή, είναι να παρουσιαζόμαστε παιχνίδι με παιχνί-
δι, εβδομάδας με την εβδομάδα όλο και πιο βελτιωμένοι 
και να αναδεικνύουμε στον αγωνιστικό χώρο πτυχές της 
μεθοδικής μα δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις,. 
Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την όρεξη και την διά-
θεση των παικτών μου για προσφορά. Αυτό που προέχει, 
είναι να εξελισσόμαστε μήνα με τον μήνα και να παρου-
σιαζόμαστε δυνατοί και απόλυτα συγκεντρωμένοι κι όσο 
μπορούμε πιο ανταγωνιστικοί».
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Ο Γαληνός Νικολαίδης



ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΟΡΜΠΕΡΑΝ 

ΣΤΟΝ ΜΙΤΣΕΛ

Ο Μίτσελ επιστέφει στον Ολυμπιακό και 
μαζί του, άπαντες στον Πειραιά ελπίζουν, 
και η ποδοσφαιρική κανονικότητα. Από 
το σύστημα, μέχρι τους παίκτες. Από το 
κλίμα, μέχρι τη συνολική ψυχολογία στον 
Ολυμπιακό.
Το αν είναι ή όχι ορθή επιλογή ο Μίτσελ 
δεν πρέπει να συζητιέται για πολύ ακόμα. 
Ας ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα για 
να το βάλουμε σε μία σειρά. Ο Ολυμπιακός 
μπορούσε να πάρει τον Μπίλιτς, δεν το 
έκανε και πήρε τον Κάρλος Κορμπεράν. 
Ο Ολυμπιακός ήταν σε συζητήσεις με τον 
Μπλαν, δεν μπόρεσε να τον πάρει και 
προτίμησε τον Μίτσελ.
Και στις δύο περιπτώσεις, η πρώτη επιλογή 
ήταν φαινομενικά καλύτερη. Ωστόσο, ο 
Μίτσελ δεν είναι Κάρλος Κορμπεράν. 
Να ξέρουμε τι λέμε και τι συζητάμε. 
Προσωπικότητα, γνώσεις, εμπειρία, 
ειδικά βάρος… Σε όλα πιο πάνω. Και σαν 
προπονητής επίσης.
Σε κάθε ιστορία ομάδας που αλλάζει 
έναν προπονητή, πρέπει να κοιτάμε 
ποιον διαδέχεται. Ο Ολυμπιακός είχε 
έναν κανονικό προπονητή που έκανε τον 
κύκλο του: Τον Πέδρο Μαρτίνς. Τη θέση 
του πήρε ο Κάρλος Κορμπεράν και μάλιστα 
με την κατάσταση στην ομάδα, ρευστή. 
Λανθασμένη απόφαση. Κορμπεράν 
αντί Μαρτίνς. Υποβάθμιση. Ο Μίτσελ θα 
έρθει αντί του Κορμπεράν. Μας αρέσει ή 
όχι, αποτελεί αναβάθμιση. Αυτή είναι η 
αλήθεια.

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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