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ΤΟ ΓΥΑΛΙ  
ΕΙΧΕ ΗΔΗ 
ΡΑΓΙΣΕΙ!  

Κίνησε γη και ουρανό για να επιστρέψει στον 
Πειραιά. Το απέδειξε και εμπράκτως, αφήνο-
ντας πίσω του γη και ύδωρ στην Νάπολι! Μπο-
ρεί οι επαφές τόσο με τον Παπασταθόπουλο, 
όσο και με τον Τοροσίδη να ήταν πολύ στενές, 
αλλά ο ίδιος πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μα-
ρινάκη «έκλεισε» το deal: 1,7 καθαρά ετησί-
ως! Η διάρκεια ήταν δευτερευούσης σημασίας. 
Μάλιστα, πανηγυρίστηκε δεόντως τόσο επικοι-
νωνιακά, όσο και με την υποδοχή στην Πλατεία 
Αλεξάνδρας! Ουδέποτε όμως η συνεργασία 
τους είχε σχέση με το… χθες. Αγωνιστικά και 
μη. Ο σεβασμός μεταξύ των δύο πλευρών δε 
χάθηκε, αλλά η αγωνιστική χημεία δεν εντο-
πίστηκε ποτέ. Ο Κώστας Μανωλάς αμφισβητή-
θηκε τόσο από τον Πέδρο Μαρτίνς, όσο και από 
τον Κάρλος Κορμπεράν. Ο Κώστας Μανωλάς 
έβλεπε πως η δουλειά δεν τσουλούσε. Η απο-
χώρηση του Βασίλη Τοροσίδη τον ζόρισε εγκε-
φαλικά. Μετά το 0-4 από την Μακάμπι Χάιφα 
όντας αρχηγός «υποχρεώθηκε» να απολογη-
θεί oncamera. Τότε, ήταν που κάτι «έσπασε» 
μέσα του. Αντιλήφθηκε πως η επιστροφή δεν 
ήταν τόσο ανώδυνη. Το ίδιο βράδυ άρχισε να 
δουλεύει την ιδέα της αποχώρησης. Το συζή-
τησε με την οικογένειά του. Το μετέφερε μετά 
από κάμποσο καιρό και στο «αφεντικό»: «Δε 
θέλω ευρώ, προτιμώ να μη χαλάσουμε αυτό 
που έχουμε χτίσει», έμμεσα η ατάκα του πλέον 
οικογενειάρχη, Μανωλά στον διοικητικό ηγέτη 
των πρωταθλητών. Φαινόταν και στην καθημε-
ρινότητα στο Ρέντη. Δεν είχε όρεξη για πλάκες. 
Είχε πάρει τις αποστάσεις του από κάθε απόφα-
ση/επίδραση. Καθημερινότητα σε Ελλάδα και η 
Νάξος (σ.σ.: ιδιαίτερη πατρίδα του που θέλει 
να αράξει αφότου «κρεμάσει» τα παπούτσια 
του) πλέον δεν τον κάλυπταν. Δεν το χαιρόταν 
όπως το περίμενε ο ίδιος. Δεν ήθελε πλέον 
να συμβιβάζεται. Ανοιξε την πόρτα. Με τον ίδιο 
άνθρωπο που σχεδίασε το comeback με τον 
ίδιο έκλεισε δια βίου την πόρτα. Διότι οι καλοί 

λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους…   

Παρασκήνια

➠





Ο ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΦΟΤΟΥ 
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΛΑΒΕ 
ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΣΕ 24 
ΑΓΩΝΕΣ!  

Ο 31ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΠΕΡ ΣΤΗΝ 
SHARJAH FC ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 
ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ 2,7 ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.

ΚΟΟΥΤΣ, ΤΑ ΕΜΑΘΕΣ;                                      
To μαγαζί δεν «τσουλάει». Η εικό-
να στο γήπεδο δεν καλύπτει τα 
αφεντικά. Πέντε αγώνες, κα-
μία νίκη! Συνάμα, το αγω-
νιστικό πλάνο δεν βγάζει 
«πειθώ». Αφήστε που στα 
αποδυτήρια ήδη οι Μπαρά-
λες, Μπερτόλιο έχουν δημι-
ουργήσει τάση. Ο Ηρακλής Με-
ταξάς συνεχίζει (μέχι νεοτέρας) με 
τεχνητές αναπνοές. Το περιβάλλον πιέζει για 
αλλαγή, αλλά τα αφεντικά δεν θέλουν να πά-
ρουν αποφάσεις εν θερμώ!  Αυτό δεν ση-
μαίνει πως ήδη δεν «σκαλίζουν» διακριτικά 
το έδαφος για την επόμενη μέρα! Ο ξένος 
βγάζει ρίσκο. Η λογική δημιουργεί επιλογή 
ασφάλειας: Σάββας Παντελίδης. Το ξέρουν και 
τους ξέρει. Απέξω και ανακατωτά. Κρατήστε το όνομα και 
τα λέμε ξανά σε 10 ημέρες. 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΜΕΤΑ 
ΤΟ 0-4  ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΙΦΑ 
ΣΧΕΔΙΑΖΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  
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«ΕΒΛΕΠΕ» ΤΟ ΕΡΓΟ         

Χρόνινγχεν. Η ομάδα που έχει φέρει στον 
ποδοσφαιρικό κόσμο τον κορυφαίο στό-
περ, Bίρtzιλ Φαν Ντάικ. Το πρώτο club 
που έζησε δια ζώσης και προχώρησε σε 
ενδελεχές scouting για τον Κων/νο Κου-
λιεράκη. Ας όψεται το μεταξύ τους φιλι-
κό στην Ολλανδία! Εφεξής, η ομάδα που 
δεν έχασε παιχνίδι του και μάλιστα αρ-
χές Αυγούστου προχώρησε σε επίσημο 
bid για την αγορά (!) του 18χρονου διε-
θνούς στόπερ. Βάσει πηγών μας, το offer 
έφθασε το 1 εκατ. ευρώ για ένα αμούστα-
κο και άγουρο παιδί που ΔΕΝ είχε ούτε 
ένα επίσημο ματς στα πόδια του. Φυσικά, 
ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καν στην διαδικασία 
συζήτησης, αλλά το επιμύθιο της ιστορί-
ας είναι πως ο μικρός με το καλημέρα 

δημιούργησε υπεραξία!  



«ΧΑΜΈΝΗ» ΥΠΌΘΈΣΗ!                                                          
Απωθημένο. Εδώ και δύο χρόνια. Τελικώς, η επιθυμία εκπληρώθηκε 
φέτος! Ο Παναιτωλικός συνεργάστηκε με τον Ζοάο Πέδρο. Διετές 
συμβόλαιο ο λεγάμενος με ένα 150άρι ετησίως, παρακαλώ. Μόνο 
που 2,5 μήνες αφότου αφίχθη στην πόλη του Αγρινίου παραμένει 
«αόρατος» αγωνιστικά. Και δίχως την ανάλογη πειθαρχία/
συμπεριφορά και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Αφήστε που έχει 
πάρει αμανάτι και τον Ντουάρτε. Διπλό το κακό…  

ΤΣΑΌΥΣΗΣ, Ό ΈΠΌΜΈΝΌΣ!                                                    

Είναι Ελληνόπουλο. Βασικό. Από τα σπλάχνα της ακαδημίας. 
Επίσης, σημαντικό. 22 ετών και σε μία θέση που το ελληνικό 
ποδόσφαιρο μόνο «πουλάει»: Τσιμίκας, Γιαννούλης, 
Κυριακόπουλος και Σια.  Ο Μάριος Τσαούσης στον ανταγωνισμό 
με τον Ράφα Σοάρες βγάζει μεγαλύτερη ασφάλεια στον κόουτς 
Λουτσέσκου. Ηδη αριθμεί 5 ματς! Τα 60-70 χιλιάρικα δεν 
ισοδυναμούν με βασικό παίκτη του ΠΑΟΚ. Το reward έρχεται. 
Αμεσα: αναπροσαρμογή και συμβόλαιο μέχρι το 2026.  

Ηλίας Τσέλιος. Μετά από μία «γεμάτη» 3ετία στα… αλώ-
νια της Σούπερ Λιγκ 2 προβιβάστηκε στον Βόλο. Πά-

ντως, μέχρι στιγμής δεν έχει αξιοποιηθεί στο ελάχιστο και 
κανείς δεν αποκλείει διαζύγιο τον Ιανουάριο. Χαμένος δεν 
πάει. Ηδη, club της Σούπερ Λιγκ τον έχει «λοκάρει»… 



Ο Ταουσιάνης μετά από 5 αγώνες αποτέλεσε παρελ-
θόν από τον πάγκο του Λεβαδειακού. Κάτι που διαφαι-

νόταν από την στιγμή που ο Κομπότης είχε ήδη να ξεκινά-
ει και να αποφασίζει για μεταγραφικές επιλογές εν αγνοία 
του μέσα στον Σεπτέμβριο. Ασχέτως, που δεν ευοδώθηκαν!   


ΑΠΌΓΌΗΤΈΥΣΗ!                              

Η Λάρισα μπορεί να μην είναι πλέον υπό καθεστώς Κούγια, 
μπορεί να ́ χει μπει σειρά σε πληρωμές και νοικοκυριό σε 
αγωνιστικό επίπεδο, αλλά ακόμη ο κόσμος δεν συμβαδίζει 
με την αλλαγή εποχής!  Το νέο αφεντικό περίμενε τρομερή 
απήχηση από την κοινωνία και στήριξη στην ΑΕΛ, αλλά τα 
μόλις 500 διαρκείας που ́ χουν πουληθεί δε συνάδουν με 
το όραμα της επόμενης μέρας.   

ΓΥΝΑΊΚΑ ΈΊΝΑΊ Η ΑΊΤΊΑ!                                       
Στα μέρη μας έγινε ποδοσφαιριστής με εκτόπισμα. Εδώ έζησε 
τα πάντα και του έδωσαν το διαβατήριο για την μισθοφορική 
επιλογή της Αλ Σαμπάμπ στην Σαουδική Αραβία. Στην Ελλάδα 
γνώρισε και την γυναίκα της ζωής του. Εκείνη μεσίτρια τότε του 
βρήκε σπίτι για τον Ολυμπιακό και του «έκλεψε» την καρδιά. Η 
ίδια είναι η βασική αιτία που στα 30 του ο Σεμπά επιστρέφει στη 
Super League και δη τον Ιωνικό μετά από ένα 6μηνο απραξίας. 
Και σχεδόν τσάμπα!   

«ΨΗΛΏΝΈΊ»…                            
Μια και το project Κουλιεράκης έχει τρομερή πέραση πάμε να 
«σκαλίσουμε» τον φάκελο σε ένα ανάλογο profile! Χρήστος 
Αλεξίου. Κορμί λαμπάδα, αριστερό πόδι, γεννημένος εν έτει 
2005. Εν μέσω (πρώτης) καραντίνας κυνήγησε το όνειρο του 
εξωτερικού και μέχρι νεοτέρας δικαιώνεται. Στην ομάδα 
Κ19 της Ιντερ και βασικός στην Εθνική Νέων. Την ομάδα που 
ξεκίνησε νικηφόρα την προκριματική φάση στην Ελβετία (σ.σ.: 
2-0 την οικοδέσποινα), σε ένα ματς που υπήρχαν στο γήπεδο 
πάνω από 20 ομάδες και όλες τίκαραν το όνομά του 17χρονου 
Ελληνα στόπερ. Χαμένος δεν πρόκειται να πάει…  

ΑΛΗΘΈΊΑ, ΓΊΑΤΊ ΛΈΣ ΚΑΊ Η ΓΗ ΑΝΌΊΞΈ ΚΑΊ 
ΚΑΤΑΠΊΈ ΤΌΝ ΤΌΡΌΣΊΔΗ ΑΦΌΤΌΥ ΑΠΌΧΏΡΗΣΈ 
ΑΠΌ ΤΌΝ ΌΛΥΜΠΊΑΚΌ;    

quizTime
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ΔΈΝ ΑΛΛΑΖΈΊ STATUS!                           
Σε ένα καλοκαίρι βουτηγμένο στις αλλαγές, εκείνος έστω και με 
έμμεσο συμβιβασμό (σ.σ.: «έσπασε» τις οικονομικές απολαβές 
του μονοετούς συμβολαίου σε δύο χρόνια) παραμένει στο ρόστερ 
του Ολυμπιακού. Ο πρεσβύτερος είναι ντε! Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν 
ήθελε να τον βλέπει, ο Κάρλος Κορμπεράν του έδωσε την αίσθηση/
δικαίωμα να νιώσει ξανά ποδοσφαιριστής, αλλά ως εκεί. Πλέον, 
με τον Μίτσελ στην άκρη του πάγκου και με τον συνωστισμό στη θέση 
Νο10, το status του Κώστα Φορτούνη δύσκολα να αλλάξει. Μπορεί 
να προπονείται κανονικά με την ομάδα αλλά το νέο αφεντικό στους 
πρωταθλητές τον χρησιμοποιεί σε τακτικές δοκιμές ως «8άρι»!!! 
Δεν έχει να κάνει τόσο με το…χθες και την σχέση των δύο ανδρών 
στην πρότερη συνεργασία τους, όσο με τον ποδοσφαιρικό ρεαλισμό 
του σήμερα.  



Η «ΔΕΞΑΜΕΝΗ» 
ΤΟΥ ΠΟΓΕΤ
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Η πρωτιά στον δεύτερο όμιλο του τρίτου γκρουπ δυναμικό-
τητας του Nations League και ο προβιβασμός στο δεύτερο 
έχουν «κλειδώσει». Πλέον, στο εκτός έδρα ματς απέναντι 
στην Κύπρο (21:45, ALPHA, Novasports Prime), Εθνική Ελ-
λάδος και Γκουστάβο Πογέτ θα βάλουν μπρος τις διεργασί-
ες ενόψει των προκριματικών του Euro 2024 (ξεκινούν τον 
Μάρτιο του 2023), σε μερικούς μήνες από τώρα.
Το γεγονός ότι η «γαλανόλευκη» ταξίδεψε στο «νησί της 
Αφροδίτης» (και) με νέα πρόσωπα (Μπάρκας, Κουλιερά-
κης Κυριακόπουλος, Φούντας, Πέλκας, Ιωαννίδης) δημιουρ-
γεί την αίσθηση ότι ο Ουρουγουανός εκλέκτορας της εθνι-
κής μας θέλει να δημιουργήσει ένα δίκτυο ποδοσφαιριστών 
και να εξάγει μια σειρά συμπερασμάτων για το εγγύς μέλ-
λον. Μια δεξαμενή, από την οποία θα μπορεί, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις των αγώνων, να αντλεί παίκτες με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Το νούμερο των παικτών που έχει καλέσει 
ο κόουτς προς ώρας στις αναμετρήσεις του Nations League 
φτάνει τους 33. Και ενδέχεται στο μέλλον να αυξηθεί, όσο 
θα προκύπτουν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, είτε στο ελλη-
νικό πρωτάθλημα, είτε σε λίγκες του εξωτερικού.
Αθανασιάδης, Διούδης, Τζαβέλλας, Γιαννούλης, Κώτσιρας, 
Λημνιός και Παυλίδης δεν έδωσαν το «παρών» είτε λόγω 
τραυματισμού, είτε λόγω τακτικής, αλλά σίγουρα δεν... ξε-
γράφονται από το μπλοκάκι του Πογέτ. 
Ισα – ισα, ο νέος τεχνικός της Εθνικής θέλει να επαναφέρει 
το οικογενειακό κλίμα που υπήρχε πριν τη «μαύρη» οκταετία 
(2014-2022) με συνεχείς αποτυχίες σε προκριματικά Μου-
ντιάλ και Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
Παράλληλα, με τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες που έχει ως 
απολογισμό μέχρι στιγμής σε επίσημα παιχνίδια, η Ελλάδα 
βάζει πλώρη για την ισοφάριση ενός ρεκόρ που κρατάει από 
το 2013. Οταν η ομάδα του Φερνάντο Σάντος είχε έξι σερί 
«τρίποντα». Με επικράτηση επί των Κυπρίων και της Β. Ιρ-
λανδίας, την τελευταία αγωνιστική, το αντιπροσωπευτικό μας 
συγκρότημα θα το πετύχει. Κι έπειτα, ο Πογέτ και οι συνεργά-
τες του θα έχουν όλο τον χρόνο, προϊούσης της σεζόν για την 
κατάλληλη στελέχωση της ομάδας για τα επόμενα επίσημα 
παιχνίδια που θα κρίνουν εν πολλοίς την επιστροφή της ή μη 

στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης.

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ,  
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΑ ΕΞΑΓΕΙ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ EURO
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Η πρώτη κρίθηκε χαμηλή. Η δεύτερη επίσης. Η τρίτη δεν αποδεί-
χθηκε... φαρμακερή. Ομως, τι θα συμβεί με την τέταρτη πρότα-
ση για τον Ντάνιελ Μαντσίνι από ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ; Αυτή τη φορά, τα οικονομικά 
«θέλω» των Θεσσαλονικέων καλύπτονται και δεν θα πρέπει να 
θεωρείται απίθανο το «ναι» για την πώληση του Αργεντινού. Οι 
επόμενες ώρες είναι καθοριστικές για την έκβαση της υπόθε-
σης.

To ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ πραγματοποίη-
σε ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ, στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα απέναντι 
στον Απόλλωνα Σμύρνης, στο «Σεραφίδειο» (1-0). Ο 30χρονος Γάλ-
λος αμυντικός αγωνίστηκε για 72 λεπτά, αφήνοντας μια αρκετά καλή 
πρώτη εντύπωση. Το γκολ για την Ενωση πέτυχε στην επιστροφή του 
ο Μαχαίρας, στο 50ο λεπτό με σέντρα - σουτ.

Με το 5 στα 5 να έχει ανεβάσει κατακόρυφα την ψυχολογία στο στρα-
τόπεδο του Παναθηναϊκού, η επόμενη εβδομάδα αποτελεί κρίσιμο διά-
στημα για την ομαλή ένταξη των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων στα 
πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μπερνάρντ και Βέρμπιτς είναι δύο στοι-
χήματα για τον κόουτς των «πράσινων», ενώ και οι Τρουιγιέ – Τσοκάι 
θα επιχειρήσουν να μπουν όσο το δυνατό συντομότερα στην εξίσωση.

Το ρόστερ του Ολυμπιακού συνεχίζει να βρίσκεται υπό καθεστώς... εκ-
καθάρισης, καθώς πέραν του Μανωλά κι άλλοι ποδοσφαιριστές θα 
ακολουθήσουν τον δρόμο της εξόδου. Ενας απ’αυτούς είναι ο Αμπου-
μπακάρ Καμαρά, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μίτσελ. Οι συ-
ζητήσεις με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ του Βλάνταν Ιβιτς δεν ευοδώθηκαν, 
ενώ «παίζει» ακόμα και το ενδεχόμενο παραχώρησής του στον Αρη!

Την επιλογή του να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ παρά το ενδιαφέρον 
της Ντινάμο Ζάγκρεμπ επισήμανε σε συνέντευξη που παραχώρησε σε 
μέσο της πατρίδας του ο Ντόμινικ Κοτάρσκι. Τα μάτια των «ασπρόμαυ-
ρων» θα είναι στραμμένα και σε ενδεχόμενο ντεμπούτο του Κωνστα-
ντίνου Κουλιεράκη στο Κύπρος – Ελλάδα φυσικά, καθώς ο μικρός 
πρόκειται περί υποσχόμενου πρότζεκτ, που μπορεί να αποφέρει αρ-
κετά εκατομμύρια στα ταμεία της ομάδας.



1
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
1 -1,0 1,82

Την νίκη που θα την στείλει στο ντέρμπι με την Πορτογαλία με 
τις καλύτερες προϋποθέσεις αναζητά η Ισπανία. Εξαιρετικό το 

κλίμα στην ομάδα του Λούις Ενρίκε και αν παρουσιαστεί σοβαρή 
θα πάρει αυτό που θέλει. Στο επερχόμενο ματς με την Τσεχία 

έχει το μυαλό της η Ελβετία.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΑ ΓΟΥΣΤΑ
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2
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΤΣΕΧΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
2 1,75

Απο την Τσεχία περνάει η πρώτη θέση για τους Πορτογάλους με 
το τρίποντο να αποτελεί μονόδρομο. Ενόψει του μεγάλου ματς 
με τους Ισπανούς η ομάδα του Σάντος είναι υποχρεωμένη να 

φύγει με νίκη από την Πράγα.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
UEFA NATIONS LEAGUE 16:00

ΑΡΜΕΝΙΑ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ
2 -1,0 1,86

Ανεπηρέαστη απο τον πόλεμο, η Ουκρανία παραμένει άκρως 
ανταγωνιστική και με νίκη σήμερα θα παραμείνει ζωντανή στη 

μάχη της πρώτης θέσης. Είναι το φαβορί στο Γερεβάν και θα 
επιτεθεί για να πάρει αυτό που θέλει.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
«ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

4
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΙΣΡΑΗΛ-ΑΛΒΑΝΙΑ
1 2,25

Τη τύχη στα χέρια του κρατάει το Ισραήλ, καθώς με νίκη 
σήμερα εξασφαλίζει την πρώτη θέση στον όμιλο. Αντίθετα, οι 
Αλβανοί δεν έχουν πολλές ελπίδες και μόνο αν νικήσουν θα 

μείνουν ζωντανοί στη διεκδίκησή της.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΣΚΩΤΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ
OVER 4 ΚΑΡΤΕΣ 1,90

Με μεστή εμφάνιση η Σκωτία ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο 
της Ουκρανίας και έγινε αφεντικό στον όμιλο. Στο βρετανικό 

ντέρμπι θα κοντραριστεί με την Ιρλανδία που παίζει ουσιαστικά 
το τελευταίο της χαρτί. Σκληρό, αλλά και κλειστό ματς 

αναμένω.

ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΣΕΡΒΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ
1 1,83

Με μοναδικό στόχο να πάρει το ματς κόντρα στη Σουηδία θα 
παραταχθεί η Σερβία. Το τρίποντο θα την κρατήσει ζωντανή, 

έτσι ώστε να ταξιδέψει στη Νορβηγία κι εκεί να παίξει τελικό 
για την πρωτιά στο γκρουπ.

ΓΕΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΣΕΡΒΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Προς αναβάθμιση πάνε τα ελληνικά μίτινγκ τη νέα σεζόν και όπως 
ζήτησαν οι ίδιοι οι διοργανωτές τους. Ο ΣΕΓΑΣ έστειλε τη σχετική 

λίστα προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Καλύτερα, 
στην κατηγορία Silver, είναι το γκαλά γυναικών στη Φιλο-

θέη, το μίτινγκ επί κοντώ στην Αθήνα και στην Ολυμπία. 

Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς μετά το γάμο του με την αγαπημένη του Νίκη Σταύ-
ρου, την περασμένη Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίας Ξένης στη Λεμεσό, 
ετοιμάζεται για το μήνα του μέλιτος στις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμε-
ρική. Ο Κύπριος πρωταθλητής θα μπει στις προπονήσεις από 
τον Οκτώβριο με πρώτο στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
κλειστού στην Κωνσταντινούπολη.
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Ο Κώστας Γκελαούζος είναι σε καλή κατάσταση μετά από την προ-
ετοιμασία του στο υψόμετρο στην Αριζόνα. Ο Έλληνας πρωτα-
θλητής θα προσπαθήσει αύριο να «κυνηγήσει» ένα ατομικό 
ρεκόρ στο μαραθώνιο στο Βερολίνο. Έχει 2:14.44 από το 
2020 στο μαραθώνιο στη Βαλένθια.

Ο Μιχάλης Αναστασάκης ετοιμάζεται να κάνει μια επέμβαση τις επό-
μενες ημέρες, στη βουβωνοκήλη. Είναι μια εγχείρηση που πρέ-

πει να κάνει ο Έλληνας πρωταθλητής της σφυροβολίας και θα 
χρειαστεί περίπου δύο μήνες μετά αποκατάσταση και αναμέ-

νεται να επιστρέψει στις προπονήσεις τον Δεκέμβριο. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Επίδειξη πραγματοποίησε ο Κένταυρος Βριλησσίων στο προ-

ηγούμενο εκτός έδρας ματς Κυπέλλου κόντρα στην Κοψα-

χείλα συντρίβοντας τους «κιτρινόμαυρους» με το εντυπω-

σιακό 6-1 και τσέκαρε με εμφατικό τρόπο το εισιτήριο της 

πρόκρισης για τη επόμενη φάση του θεσμού. Σε μία αναμέ-

τρηση πολύ υψηλών απαιτήσεων οι παίκτες του Κώστα Ρού-

πτσου παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ορεξάτοι, αλλά το κυριότε-

ρο συγκεντρωμένοι και πιστοί στο πλάνο που είχε εκπονηθεί, 

αναδεικνύοντας πτυχές της ποιότητάς τους, αλλά και της συ-

στηματικής δουλειάς που γίνεται, στέλνοντας χαρμόσυνα μη-

νύματα ενόψει της επερχόμενης έναρξης του πρωταθλήμα-

τος. Με τον τεχνικό Κώστα Ρούπτσο να αναλύει τις σκέψεις 

του, είπε τα εξής: «Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη με 

μεγάλο σκορ επί μιας σπουδαίας ομάδας όπως είναι η Κο-

ψαχείλα , που μας δίνει ώθηση για τη συνέχεια. Βρεθήκα-

με σε τρομερή ημέρα, το γρήγορο προβάδισμα μας επέτρεψε 

να αποκτήσουμε ρυθμό και από ένα σημείο και έπειτα βγά-

λαμε όμορφες συνεργασίες και πράγματα τα οποία δουλεύ-

ουμε στις προπονήσεις, που μας βοήθησαν να ανεβάσουμε 

τον δείκτη του σκορ . Από εκεί και έπειτα πλέον η προσοχή 

μας είναι στραμμένη αποκλειστικά στην επερχόμενη πρεμιέ-

ρα του πρωταθλήματος που μας φέρνει να αντιμετωπίζου-

με το Παγκράτι εκτός έδρας. Πρόκειται για μία ομάδα με τη 

οποία δεν έχουμε αναμετρηθεί, προερχόμαστε από διαφο-

ρετικές κατηγορίες είναι νεοφώτιστη, έχει τον ενθουσιασμό 

της έδρας και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Άλλωστε πά-

ντα οι πρεμιέρες κρύβουν ιδιαιτερότητες και κινδύνους και 

οφείλουμε να παρουσιαστούμε απόλυτα συγκεντρωμένοι»

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχί-

ζει ακάθεκτη η Νέα Ιωνία, επιχειρώντας να προσθέσει τις 

τελευταίες της σημαντικές της πινελιές στο υπάρχον ρό-

στερ. Με σκοπό να φανεί όσο το δυνατόν πιο συμπαγής και 

ανταγωνιστική την ερχόμενη σεζόν,. Κάτω από αυτό το πλαί-

σιο ακόμη μία ηχηρή μεταγραφική κίνηση πραγματοποίησε η 

Νέα Ιωνία, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήμα-

τος στον 1ο όμιλο της Α’ ΕΠΣΑ. Η διοίκηση του προσφυγικού 

συλλόγου έχει έρθει σε συμφωνία με τον Νάσο Γερόλυμο, 

με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως για την απόκτησή 

του απομένουν πλέον τα τυπικά. Ο Έλληνας ακραίος αμυντι-

κός, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνίζεται και ως εξ-

τρέμ, προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν πέρυσι καθώς 

ξεχώρισε με τη φανέλα του Χαραυγιακού. Παράλληλα ο ικα-

νότατος και ιδσιαίτερα ταχύς μπακ – χαφ έχει να επιδείξει 

αξι΄λολογη θητεία σε ΠΑΟ Ρουφ, Διαγόρα Ρόδου, Ολυμπια-

κό (Ομάδα νέων), Αήττητο Σπάτων και Πανσερραϊκό έχοντας 

πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις ομάδες.

ΡΟΥΠΤΣΟΣ: «ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΣΕ ΤΡΟΜΕΡΗ 
ΗΜΕΡΑ, ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙ» 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ Τα σημερινό 

πρόγραμμα     

Α’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Γηπ. 
Ηφαίστου; Ηφαιστος - Ερυθραία, 
Καλαμακίου: Καλαμάκι – Διάνα, 
Χαιδαρίου: Χαιδάρι – Ολυμπιακός 
Λιοσίων. 2ος Ομιλος: Χαλανδρί-
ου: Χαλάνδρι – Αγ Ελεούσα, Παλ 
Φαλήρου: Παλ Φάληρο- Σούρμε-
να, Κάτω χαρνών: Ατταλος – Αμιλ-
λα Περιστερίου. 3ος Ομιλος: Ερ-
γάνης: Βύρων –Αρης Καλαμακίου, 
Ηρακλείυ: Ηράκλειο – Ατρόμητος 
Μεταμόρφωσης. Β’ Κατηγορία – 
1ος Ομιλος: Ακ Πλάτωνος: Αττικός 
– Δόξα Βύρωνος, Ιλίου: ϊλιον – 
Θύελλας Περιστερίου, Ζωγράφου: 
Αστέρας Ζωγραφου – Ιπποκράτης, 
Αλεπότρυπας: Αθηναϊδα –Ιεράπο-
λη. 2ος Ομιλος: Ν Ιωνίας: Ελευ-
θερούπολη – Αρίων, Λυκόβρυ-
σης: Λυκόβρυση – Νεοπεντελικός, 
Γαλατσίου: Κορωνίδα – Απόλ-
λων Αθηνών. 3ος Ομιλος: Χρυ-
σούπολης: Κηπούπολη – Λύκοι, 
Ρουφ: Πετράλωνα – Αλσούπολη, 
Χωραφας: Φοίνικας Περιστερί-
ου –Αστέρας Εξαρχείων. 4ος Ομι-
λος: Καματερού: Καματερό – Ιά-
σων, Κάτω Χαλανδρίου: Απόλλων 
Χαλανδρίου – Ατρόμητος Χαλαν-
δρίου, Ηλιούπολης Β’: Φωστήρας 
Ηλ. – Γαλάτσι. Οι αγώνες αρχίζουν 
στις 16.30.

ΑΤΤΙΚΟΣ
Την μεταγραφική του εξόρμη-
ση συνεχίζει ακάθεκτος ο Αττι-
κός επιχειρώντας να δημιουργή-
σει όλα τα απαραίτητα εχέγγυα, 
που θα του εξασφαλίσουν μία αξι-
ομνημόνευτη παρουσία στο επερ-
χόμενο δύσκολο πρωτάθλημα της 
Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ, όπου θα συμ-
μετάσχει την προσεχή αγωνι-
στική περίοδο, Οι ιθύνοντες του 
συλλόγου των κεντρικών προα-
στίων επιχειρούν να προσθέτουν 
τις τελευταίες τους «πινελιές» 
στο υπάρχον ρόστερ, που θα τους 
προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερη 
ώθηση και πίστη για τη εκπλήρω-
ση των στόχων που έχουν οριο-
θετηθεί. Κάτω από αυτό το πρίσμα 
προχώρησαν στην απόκτηση του 
Διονύση Μπέλη. Ο έμπειρος μεσο-
επιθετικός είχε συμφωνήσει με 
το Κρυονέρι, αλλά η συνεργασία 
τους δεν προχώρησε. Έτσι, ήρθε 
σε συμφωνία με τον Αττικό, και θα 
αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του κό-
ουτς Παναγιώτης Κοζακόπουλου 
τη νέα σεζόν. Προηγούμενη ομά-
δα του ήταν η Άμιλλα Περιστερίου, 
ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε ΑΟ 
Περιστερίου και Καλλιθέα.

 
Με τη δίψα για μία αξιόλογη πο-
ρεία στο επερχόμενο πρωτάθλη-
μα της Γ’ ΕΠΣ να ξεχειλίζει, συ-
νεχίζεται στα Ταταύλα το βασικό 
κομμάτι της προετοιμασίας ενό-
ψει της νέας σεζόν Ο Νίκος Μα-
νωλάς και οι άμεσοι συνεργάτες 
του φροντίζουν να βελτιώνουν τις 
όποιες αδυναμίες έχουν διαγνω-
στεί από τα προηγούμενα φιλι-
κά και να προσθέτουν τις δικές 
τους πινελιές, προκειμένου η 
ομάδα των νοτίων προαστίων να 
παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη και 
ανταγωνιστική στον νέο «μαρα-
θώνιο». Με αφορμή τις απαιτή-
σεις της ερχόμενης περιόδου και 
τους στόχους που χαράσσονται, ο 
τεχνικός Νίκος Μανωλάς τόνισε 
τα εξής στο «Αθλητικό Πνεύμα»: 
«Λαμβάνουμε πλέον μέρος σ’ ένα 
πρωτάθλημα όπου τις περισσότε-
ρες ομάδες δεν τις γνωρίζουμε 
Ανεξάρτητα από αυτό δεν πρόκει-
ται να αλλάξουμε φιλοσοφία και 
την γενικότερη νοοτροπία μας στο 
ελάχιστο. Την ερχόμενη σεζόν θα 
πορευτούμε έχοντας ως βάση το 
νεανικό μας κορμό και θα επιχει-
ρήσουμε να φτιάξουμε ομάδα με 
προοπτική και με το βλέμμα στο 
μέλλον. Ξεκάθαρη μας επιδίωξη, 
είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς 
από παιχνίδι σε παιχνίδι». Δυνατό 
φιλικό κόντρα στον ισχυρό Υμητ-
τό θα δώσουν τα Ταταύλα εντός 
έδρας την προσεχή Κυριακή στις 
5 μ.μ. Ένα παιχνίδι, το οποίο ανα-
μένετια να αποτελέσει πρόβα τζε-
νεράλε ενόψει της έναρξης του 
νέου πρωταθλήματος.

Μανωλάς: 
«Με βάση 
τον νεανικό 
μας κορμό θα 
προχωρήσουμε»  

ΘΥΕΛΛΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Παρέθεσε δείπνο η διοίκηση
Σε πλήρως επαγγελματικά πρότυπα κινούνται στην Θύελ-
λα Αγίου Δημητρίου ενόψει της επερχόμενης έναρξης 
του νέου πρωταθλήματος. Η Διοίκηση του Τάσου Τσακό-
γιωργα φροντίζιε να λειτουργούν όλα στην εντέλεια μα 
πάνω απ’ όλα επιθυμεί να δρα και να πορεύεται το σω-
ματείο ως μία αγαπημένη κι ενωμένη οικογένεια. Έτσι 
λοιπόν και στα πρότυπα ομάδων υψηλότερων κατηγορι-
ών, η διοίκηση του συλλόγου των νοτίων προαστίων προ-
χώρησε σε μία συμβολική κίνηση η οποία αναδεικνύει 
το ενωτικό κλίμα που επικρατεί στις τάξεις του μετά την 
νίκη στο Κύπελλο επί του Γαλατσίου, αλλΆ κι ενόψει του 
νέου πρωταθλήματος. Μέσω ενημέρωσης στην επίση-
μη σελίδα της η Θύελλα Αγίου Δημητρίου έκανε γνωστό 
ότι η ομάδα δείπνησε σε γνωστό εστιατόριο της περιο-
χής. Αναλυτικά>: «Σε εστιατόριο των Νοτίων προαστί-
ων δείπνησε η ομάδα μας , λίγες μέρες πριν την έναρ-
ξη του πρωταθλήματος . Κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα 
, ήταν σύσσωμη η διοίκηση , που ευχήθηκε στους παί-
κτες καλή αρχή και στο πρωτάθλημα, μετά τη νίκη στο 
κύπελλο επι του ΠΑΣ Γαλατσίου.»
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Ο Κώστας Ρούπτσος




