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«ΚΟΚΚΙΝΗ»  
ΓΡΑΜΜΗ!  

Πήγε 25 Σεπτεμβρίου και ακόμη κυκλοφορεί 
ως free agent! Μολονότι πέρυσι έκανε 55 ολά-
κερα ματς κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, κρατώ-
ντας σε 20 περιπτώσεις το μηδέν. Παρόλ΄ αυτά, 
ο Γκουστάβο Πογέτ επίλεξε να τον καλέσει στην 
Εθνική Ελλάδας, διατηρώντας την ποδοσφαιρι-
κή του ζωή σε ένα καλοκαίρι γεμάτο παλινωδί-
ες. Πότε Μαρσέιγ, πότε Σαουδική Αραβία, πότε 
σκεφτόταν την Τσάμπιονσιπ. Τζίφος, μέχρι νεο-
τέρας. Στα 33 του, παρακαλώ. Κοινώς, το τελευ-
ταίο του συμβόλαιο, κυκλοφορώντας μάλιστα και 
χωρίς επίσημο εκπρόσωπο. Οι «κακές γλώσ-
σες», λένε, πως τον εν λόγο ρόλο τον έχει ανα-
λάβει η σύντροφος της ζωής του, Ειρήνη Παπα-
δοπούλου. 
Από την πρώτη στιγμή της αποχώρησης του από 
τον ΠΑΟΚ το όνομα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη 
συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό. Ασχέτως ή μη, η 
ιστορία έχει διατηρηθεί πάνω από 3 μήνες. Κοι-
νώς, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. 
Στα Νότια Προάστια και δη στην Γλυφάδα ο κόσμος 
βοά πως ο 33χρονος διεθνής «Νο1» μέχρι τέλος 
του μήνα θα αποτελέσει παίκτη του Ολυμπιακού. 
Μάλιστα, οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για διετές 
συμβόλαιο με 300 χιλιάρικα ετησίως (σ.σ.: 50% 
κάτω σε σχέση με το αντίστοιχο του ΠΑΟΚ), plus 
μπόνους. Οι ενδείξεις ήταν τέτοιες που η κλή-
ση του στην Εθνική συνδέθηκε άρρηκτα με αυτό 
το σενάριο. Και μάλιστα δεν ήταν λίγοι που εί-
χαν υιοθετήσει πως την επομένη του αγώνα με 
την Αρη και την αποχώρηση του Κάρλος Κορμπε-
ράν θα γινόταν και η ανακοίνωση του περιβόη-
του deal. Φευ! Που ́ χει «σκαλώσει» το πράγμα; 
Στους Μίτσελ και Ανιγκό! Ναι, σωστά διαβάσατε. 
Στα δύο πρόσωπα που πλέον έχουν αναλάβει το 
κομμάτι των αγωνιστικών αποφάσεων σε συν-
δυασμό με την παρουσία του Τζολάκη, τον οποίο 
το club δε θέλει να τον «κάψει» στη διαδικασία 
του development. Κανείς εκ των δύο «ψήνεται» 
100% για την χρησιμότητα της απόκτησης του Πα-
σχαλάκη, έστω και αν είναι Νο1 και ο Βατσλίκ δεν 
«πατάει» καλά φέτος, την ίδια στιγμή που έχουν 
στο μυαλό τους να «κόψουν» δέκα ποδοσφαι-
ριστές. Ενδιαφέρον…

Παρασκήνια

➠





Ο ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΠΈΡΥΣΙ 
ΜΈΤΡΗΣΈ 55 ΜΑΤΣ ΚΑΙ 
20 CLEAN SHEETS ΚΑΤΩ ΑΠΟ 
ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΟΥ 
΄ΧΈΙ ΠΡΟΤΑΘΈΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΈΙΝΑΙ 50% 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΈΚΈΙΝΟ ΠΟΥ ΄ΧΈ 
ΣΤΟΝ «ΔΙΚΈΦΑΛΟ».  

ΔΈΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ!                                       
Γκάρι, μπορείς να πηγαίνεις!  
Μεταγραφικό απωθημένο. Πάνω 
από μία 3ετία, το οποίο ολοκλη-
ρώθηκε πέρυσι τέτοια εποχή. 
Ποτέ, όμως, δεν είχε την ανά-
λογη χημεία με το club. Ουδέπο-
τε υπήρξε το αντίστοιχο impact στο 
γήπεδο: 27 ματς/5 γκολ/3 ασίστ. Μιλάμε 
για ένα εφταψήφιο συμβόλαιο που έχει ισχύ 
μέχρι το 2024! Μιλάμε για ένα winger που αφίχθη για να 
κάνει την διαφορά. Μία υγιής, δύο τραυματίας. Ο Γκάρι 
Ροντρίγκες, στα 32 του, στον Ολυμπιακό του Μίτσελ 
δύσκολο να βρει χώρο. Να αναπνεύσει αγωνιστι-
κά. Μπορεί τώρα να απουσιάζει από το Ρέντη γιατί 
«έχασε» τον πεθερό του, αλλά τα πρώτα δείγματα 
προπονήσεων από τον Ισπανό προπονητή τον έχουν 
εκτός κάδρου! Λέτε το μαγικό χαλί για το Ντουμπάι να έχει και 
άλλη στάση στον Πειραιά;  

ΝΈΥΡΑΚΙΑ, ΝΈΥΡΑΚΙΑ;       

 Ο θυμόσοφος λαός ασπάζεται τα εν οίκω 
μη εν δήμω! Σωστά πράττει. Στην προκειμέ-
νη περίπτωση, όμως, το κακό έχει παραγί-
νει. Και θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη 
δράση ο κόουτς, Ματίας Αλμέιδα. Στο ημί-
χρονο του αγώνα με τον Παναιτωλικό εκτυ-
λίχθηκε το τρίτο διπλωματικό επεισόδιο με-
ταξύ παικτών στα αποδυτήρια της ΑΕΚ που 
δυστυχώς οδήγησε τον Τζαβέλλα στο χει-
ρουργείο από την αγανάκτηση, μιας και κα-
τέβασε κάτω την τζαμαρία. Η ένταση μεταξύ 
των Λιβάι Γκαρσία και Βίντα ενέπλεξε και 
τον Ρότα που τα «άκουσε» εν ώρα αγώνα 
από τον τελευταίο και αξίωσε εξηγήσεις. 
Η «φωτιά» έσβησε εγκαίρως, αλλά είναι 
η 3η φορά που υπάρχει παρεξήγηση μέσα 

σε ένα 20ήμερο. Παιδιά, ήρεμα…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 
ΈΙΝΑΙ ΜΈ ΤΟ ΣΤIΛΟ ΣΤΟ ΧΈΡΙ, 
ΜΙΤΣΈΛ ΚΑΙ ΑΝΙΓΚΟ KANOYΝ 
ΔΈΥΤΈΡΈΣ ΣΚΈΨΈΙΣ!
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ΝΟ1 PRIORITY!                                                           
Μπορεί το έξτρα μεταγραφικό παράθυρο του Σεπτεμβρίου 
να αποδεικνύεται «τζούφιο» για τον ΠΑΟΚ, αλλά έχει ήδη 
ξεκινήσει ο σχεδιασμός για το αντίστοιχο του Ιανουαρίου. Μετά 
τον αριστερό μπακ, ο Ζοζέ Μπότο έχει ήδη «ψαχουλέψει» λίστα 
για τα εξτρέμ, καθώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπορεί να 
περιμένει άλλο πότε θα «ξεμπουκώσει» ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, 
την ίδια στιγμή που ο Νάρεϊ «πετάει» φωτιές.  

ΣΑΜΑΡΑΣ: THE NEXT DAY!                                                     

Ο κύκλος συνεργασίας ολοκληρώθηκε! Εστω και άδοξα. 
Πάμε στην επόμενη μέρα. Ο Γιάννης αναζητά τον επόμενο 
εργοδότη για να «πουλήσει» την τεχνογνωσία του πάνω στο 
αντικείμενο. Ο Γιώργος Σαμαράς, λογικά, θα αλλάξει μετερίζι. 
Γνωρίζει γλώσσες, έχει τρομερή ατζέντα και είναι asset στην 
ποδοσφαιρική πιάτσα. Ηδη, έχει κάνει δύο ραντεβού με 
διεθνείς εταιρείες εκπροσώπησης ποδοσφαιριστών. Δεν θα 
αργήσουν οι ανακοινώσεις…  

Στέφανος Ευαγγέλου. Μήτε η φετινή χρονιά βαδίζει με τα 
αγωνιστικά του «θέλω» μια και είναι εκτός λίστας στην Ευ-

ρώπη και δεν είναι βασικός στο πρωτάθλημα. Το συμβόλαιο λήγει 
το καλοκαίρι με την Σερίφ, Ηδη, ψάχνει ομάδα και ενδεχομένως 
εκπρόσωπο για τον Ιανουάριο…  



Επαναλαμβάνω: Δημήτρης Σπανός! Οση εκτίμηση και να 
΄χει από την φαμίλια Τσιριγώτη τα πάντα είναι συναρτήσει 

αποτελεσμάτων. Ο αγώνας της 7ης αγωνιστικής με την Λαμία είναι 
το χρονικό deadline στην συνεργασία των δύο πλευρών. Τέλος.   


ΚΑΝΕΙ «ΚΛΙΚ»   
Δεν μπαίνω στην διαδικασία να ερμηνεύσω την επιλογή 
του Βόλου να τον αφήσει free! Το ίδιο έπαθε και με τον 
Χουάν Περέα και ένα χρόνο αργότερα πουλήθηκε με 2,5 
μύρια στην Στουτγκάρδη από τον ΠΑΣ. Οι τελευταίοι «τσί-
μπησαν» τον Κέβιν Ροσέρο μέσα σε μία νύχτα και ήδη ο 
Κολομβιανός winger «κλέβει» καρδιές. Οσονούπω, ανα-
μένονται επισκέψεις για χάρη του…   

«ΤΡΏΓΟΝΤΑΙ»…     
Η προετοιμασία «έβγαλε» κέρδη! Δημιούργησε συνθήκες/
προϋποθέσεις εν όψει της νέας χρονιάς. Τα ματς 
στην Ευρώπη, επίσης! Επαιξε σε αμφότερα. Εστω και 
ως winger. Στην συνέχεια, όμως; Ξανά σε εσωστρέφεια. 
Μόλις 5΄σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος. Ακόμη στο 
μυαλό του το status δεν είναι ξεκάθαρο αναφορικά με 
την θέση. Απέναντι στον ΠΑΣ εν τη απουσία του Κώτσιρα, 
90’ ο Σάντσες, εκείνος ούτε για ζέσταμα! Απογοήτευση. 
Μουρμούρα από την φαμίλια. Ο Βαγιαννίδης πρέπει να 
«μεγαλώσει»…   

ΜΟΝΙΜΟΣ ΘΑΜΏΝΑΣ  
Γιάννης Παπανικολάου. Από τα αζήτητα και όντας winger στον 
Πανιώνιο πήγε στην Πολωνία και δη την Ρακόφ. Δύο χρόνια 
μετά, μόνο δικαιωμένος για αυτή του την απόφαση μπορεί να 
νιώθει. Εχει πάρει Κύπελλο με την ομάδα του, έχει «μεγαλώσει» 
ποδοσφαιρικά παίζοντας στον άξονα και όπως κάθε Ελληνας 
του εξωτερικού με ανεβασμένη απόδοση, τυγχάνει και της 
ανάλογης επιβράβευσης. Αυτή έρχεται μέσω της εθνικής, στην 
οποία εσχάτως αποτελεί μόνιμος θαμώνας των κλήσεων του 
Γκουστάβο Πογέτ. 

 ΑΛΉΘΕΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΧΤΥΠΑΕΙ ΤΟ ΤΉΛΕΦΏΝΟ 
ΤΟΥ ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΓΚΟ;   quizTime
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«ΦΑΚΕΛΟΣ» ΜΑΡΣΕΛΟ!    
Κανείς δεν αντιλέγει για το «μέγεθος» της επιλογής. Μιλάμε για έναν 
αθλητή που ήδη έχει «χτυπήσει» κόκκινο εντός και εκτός γηπέδου 
παγκοσμίως. Μόνο που πλέον ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια 
για άλλα δώρα εντός των τεσσάρων γραμμών. Στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη. Ο λεγάμενος αφίχθη ελαφρώς «φορτωμένος». Διαχρονικά 
ήταν πιο… αφράτος, αλλά ο δείκτης στις αρχικές μετρήσεις έδειξε 
16% λίπος! Από την μία ημέρα στην άλλη δε γίνονται θαύματα. 
Και ο Μίτσελ γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα την διαχείριση 
προσωπικοτήτων. Βάσει πηγής μας, ο Μαρσέλο θα κάνει ποδαρικό 
μόλις αισθανθεί ο ίδιος «κανονικός». Για να υπάρξει και η ανάλογη 
δραστικότητα στο γήπεδο. Κανείς δεν θα εκβιάσει λειτουργώντας υπό 
την λαϊκή πίεση. Μέσα Οκτωβρίου και βλέπουμε…



ΚΑΚΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ
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Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Η Εθνική Ελλάδος 
πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων ένα ολόκληρο ημίχρονο 
απέναντι στην Κύπρο, στη Λάρνακα και πληρώνοντας τις αμυ-
ντικές τις αδυναμίες μοιραία ηττήθηκε (1-0). 
Το μηδέν παθητικό «έσπασε» μετά από τέσσερα σερί ματς, 
αλλά πέραν αυτού, η ήττα δεν κόστισε στην ομάδα του Γκου-
στάβο Πογέτ. Ουσιαστικά, αυτό που οδήγησε στο 1-0 υπέρ του 
συνόλου του Τιμούρ Κετσμπάγια ήταν οι αμυντικές ολιγωρί-
ες. Μια κακή παρένθεση δύο λεπτών (τρία τετ α τετ σε 7 λε-
πτά για τους γηπεδούχους) έδωσε τη δυνατότητα στον Τζιώ-
νη να κερδίσει τον Βλαχοδήμο στο τετ α τετ (18΄). Εκτοτε, το 
δοκάρι του Φούντα (63΄), το ακυρωθέν γκολ (89΄), αλλά και 
οι αποκρούσεις του Παναγή διατήρησαν το σκορ υπέρ της Κύ-
πρου. 
Η πρωτιά είχε κλειδώσει και ο Ουρουγουανός σίγουρα κρα-
τάει το δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο με τις αλλαγές που 
πραγματοποίησε, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έγινε 
πιο επικίνδυνο επιθετικά.
Πλέον, επόμενος στόχος είναι το «τρίποντο» με τη Β. Ιρλαν-
δία στην τελευταία αγωνιστική.

Κύπρος (Τιμούρ Κετσπάγια, 4-3-3): Παναγή, 
Ιωάννου (76΄ Αντωνιάδης), Κατελάρης, Κυ-
ριάκου, Σωτηρίου (75΄ Κακουλλής), Ρομπέρζ, 
Λοΐζου (58΄ Χαραλάμπους), Αρτυματάς, Αν-
δρέου, Κάστανος (75΄ Γκόγκιτς), Τζιωνής (64΄ 
Κάρο).
Ελλάδα (Γκουστάβο Πογέτ, 4-2-3-1): Βλαχο-
δήμος, Μπάλντοκ, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, 
Τσιμίκας, Σιώπης (46΄ Μπουχαλάκης), Κουρ-
μπέλης (77’  Χατζηγιοβάνης), Μασούρας, Πέλ-
κας (77΄ Αλεξανδρόπουλος), Μπακασέτας 
(58΄ Ιωαννίδης), Δουβίκας (46’ Φούντας).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

18΄ ΤΖΙΩΝΗΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΚΥΠΡΟΣ VS ΕΛΛΑΔΑ1 0
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Πόλος έλξης έχει γίνει ο Ντανιέλ Μαντσίνι, με τον Αργεντινό άσο 
του Αρη να προσεγγίζει πέραν από το Ντουμπάι, το ενδιαφέρον 
και της Κοπεγχάγης! Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή, προτεραιότητα 
αποτελεί η πρόταση από τα Εμιράτα και όχι εκείνη των Δανών. Ο 
λόγος, το γεγονός ότι το παράθυρο των μεταγραφών έχει κλεί-
σει στη σκανδιναβική χώρα και ανοίγει ξανά τον Γενάρη. Εν προ-
κειμένω, η άμεση πώληση ενδιαφέρει τους «κίτρινους».

Με τον Τζιμπρίλ Σιντιμπέ να ανεβάζει ρυθμούς, ώστε σύντομα να φτά-
σει στο επιθυμητό αγωνιστικό επίπεδο, η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τα εγκαί-
νια της «OPAP Arena», τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα... τσουνάμι 
ενθουσιασμού. Σε αυτά, θα δώσουν το «παρών» όλοι οι εν ζωή σπου-
δαίοι ποδοσφαιριστές της ομάδας, ενώ θα υπάρξουν και αναφορές 
σε εκείνους που δεν πρόλαβαν να δουν το γήπεδο να ολοκληρώνε-
ται, όπως ο αείμνηστος Στέλιος Σεραφείδης.

Τσέριν, Σπόραρ και Βέρμπιτς δεν αποτελούν σημαντικά «χαρτιά» μόνο 
για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την εθνική Σλοβενίας. Ολοι τους πή-
ραν φανέλα βασικού, με τον Αντράζ Σπόραρ να σκοράρει στο ματς του 
Nations League κόντρα στη Νορβηγία του Χάαλαντ. Παράλληλα, ο Αϊτόρ 
παραχώρησε συνέντευξη σε ΜΜΕ της πατρίδας επισημαίνοντας ότι απο-
λαμβάνει κάθε στιγμή στον Παναθηναϊκό.

Η διάκοπη των εθνικών ομάδων αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τον 
Μίτσελ, ώστε να αρχίσει να θέτει τις δικές του βάσεις στο παιχνίδι του 
Ολυμπιακού. Η χρησιμοποίηση του Φορτούνη ως «οκτάρι» συνιστά μια 
από τις δοκιμές του Ισπανού κόουτς, ενώ οι διεργασίες για τις απο-
χωρήσεις (δέκα ποδοσφαιριστές θα κουνήσουν μαντήλι), αλλά και 
τις προσθήκες (σ.σ σίριαλ με Πασχαλάκη) στο ερυθρόλευκο ρόστερ 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. 

Το θέμα της ανανέωσης της συνεργασίας με τον Ντόουγκλας Αουγκού-
στο βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ατζέντας του ΠΑΟΚ, με τις εξελί-
ξεις να αναμένονται τις επόμενες ώρες. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν ρίξει 
το βάρος στην τακτική στις τελευταίες προπονήσεις (Βιεϊρίνια – Μιχα-
ηλίδης συνέχισαν με ατομικό), ενώ σήμερα αναμένεται να δώσουν φι-
λικό προπονητικού χαρακτήρα στην Τούμπα κεκλεισμένων των θυρών 
απέναντι στον Πανσερραϊκό (17:00).
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1
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ
OVER 2,5 1,75

Το ματς της βραδιάς είναι σίγουρα αυτό ανάμεσα σε Ολλανδία 
και Βέλγιο, το οποίο θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο. Σε θέση 
ισχύος οι «οράνιε», αλλά αμφότερες θα παίξουν επιθετικά για 

το «τρίποντο».

ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ, ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΛΕΙΝΕΙ  
ΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΑΠΟ UEFA NATIONS LEAGUE 

6e-SportTime ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

www.xosetips.com

2
UEFA NATIONS LEAGUE 21:45

ΟΥΑΛΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,72

Ουαλοί και Πολωνοί κοντράρονται στο Κάρντιφ με έπαθλο την 
τρίτη θέση. Σε καλύτερη μοίρα οι φιλοξενούμενοι θα παίξουν 

για δύο αποτελέσματα, με τον Λεβαντόφσκι να δηλώνει 
«παρών» στη μάχη.

 ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
UEFA NATIONS LEAGUE 19:00
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ-ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,90
Αδιάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση στο Μπακού, καθώς τα 

πάντα έχουν ξεκαθαρίσει στον όμιλο. Το Καζακστάν πανηγύρισε 
δίκαια την άνοδο στο δεύτερο γκρουπ, ενώ το Αζερμπαϊτζάν 

θέλει να κλείσει με νίκη τις υποχρεώσεις του.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
UEFA NATIONS LEAGUE 19:00

ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
OVER 2,5 2,18

Να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις απο τις κακές εμφανίσεις 
που είχαν στον όμιλο θέλουν σήμερα οι δύο ομάδες. Η 

Λευκορωσία δεν κατάφερε να αποφύγει την τελευταία θέση 
συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία.

ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2 00:30

ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ-ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ
Χ2 1,75

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι τα πρωταθλήματα στη Βραζιλία καθώς 
βρίσκονται στις τελευταίες στροφές. Μάχη για να σώσει την 

κατηγορία δίνει η ιστορική Σαπεκοένσε και θα δώσει τα πάντα 
για να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα.

 ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 01:30

ΣΕΡΟ ΠΟΡΤΕΝΙΟ-ΤΑΚΟΥΑΡΙ
1 -1,0 1,88 

Απο τα μεγάλα ονόματα της χώρας, η Σέρο θα διεκδικήσει 
μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Προέρχεται από εκτός έδρας νίκη 
και το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. Στη κόντρα θα παίξει 

η Τακουάρι για να κάνει την ζημιά.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με την δίψα όλων για μία πορεία ανάλογης της περυσι-

νής να ξεχειλίζει, ο Aγιαξ Ταύρου ρίχνεται στην μάχη του 

νέου πρωταθλήματος του δευτέρου ομίλου της Α’ Κατηγορί-

ας ΕΠΣΑ. Η πρεμιέρα του νέου μαραθωνίου» βρίσκει τους 

«ερυθρόλευκους» να δοκιμάζονται στη σκληρή έδρα των 

Αγίων Αναργύρων σε μία αναμέτρηση, που υπόσχεται έντο-

νες συγκινήσεις, αλλά και μάχη μέχρις τέλους για τη κατά-

κτηση των τριών πρώτων βαθμών τη σεζόν. Ο Γιάνης Γαζής 

αποτέλεσε πέρυσι τον αρχιτέκτονα της εκπληκτικής πορείας 

που διέγραψε η ομάδα των κεντρικών προαστίων, την κο-

ρυφαία στο πέρασμα των 20 τελευταίων ετών σε επίπεδο Α’ 

Αθηνών. Ο επιτυχημένος τεχνικός με αφορμή την εκκίνηση 

του φετινού «ταξιδιού» άνοιξε την καρδιά του στη στήλη και 

έδωσε το δικό του στίγμα: «Ξεκινάμε τις υποχρεώσεις μας 

για το νέο πρωτάθλημα με αρκετά καλή ψυχολογία και με 

ξεκάθαρη διάθεση να φανούμε όσο μπορούμε πιο ανταγω-

νιστικοί και συμπαγείς, Η πρεμιέρα μας φέρνει να δίνουμε 

ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα σε μία πολύ 

καλή και ποιοτική ομάδα όπως οι Aγιοι Ανάργυροι. Κάθε πρε-

μιέρα κρύβει κινδύνους και ιδιαιτερότητες, το γνωρίζουμε 

αυτό, ωστόσο έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα κι εκτιμώ ότι 

μπορούμε να ανταποκριθούμε στο ύψος των περιστάσεων. 

Τρέφουμε απεριόριστο σεβασμό σε όλους τους αντιπάλους 

μας, όμως έχουμε και απόλυτη εμπιστοσύνη στην δική μας 

ομάδα και τους ποδοσφαιριστές μας. Εύχομαι να έχουμε μία 

όμορφη ποδοσφαιρική σεζόν μακριά από τραυματισμούς.»

ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ

Με την ανυπομονησία να … πιάνει κόκκινο, αλλά και την δίψα 

για μία πρωταγωνιστική πορεία στα ύψη, ρίχνεται ο Χαραυ-

γιακός στην μάχη του πρωταθλήματος του πρώτου συναρπα-

στικού ομίλου της Α’ Κατηγορίας, φιλοξενώντας την Δάφνη 

Παλαιού Φαλήρου. Για το σημερινό ματσάκι ο Χρήστος Τσά-

κος,παίκτης του Χαραυγιακού φέτος θα πει: «Ξεκινάμε την 

νέα ποδοσφαιρική σεζόν με διάθεση να πετύχουμε σπου-

δαία πράγματα, αλλά και να αποδώσουμε όμορφο ποδόσφαι-

ρο, Γνωρίζουμε πολύ καλά σε ποια ομάδα βρισκόμαστε και τι 

σύλλογο εκπροσωπούμε. Σίγουρα ο όμιλος στον οποίο κλη-

ρωθήκαμε χαρακτηρίζεται από τις πολύ δυνατές ομάδες με 

οργάνωση, συνέπεια, παρελθόν, αλλά και τεράστια δυναμι-

κή, αφού πάνω από τις μισές έχουν αγωνιστεί στα σαλόνια 

της Γ’ Εθνικής, ενώ και η τωρινή τους δυναμική με συλλό-

γους της συγκεκριμένης κατηγορίας δεν διαφέρει σχεδόν 

καθόλου, ωστόσο, για εμάς δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. 

Eχουμε ενισχυθεί σημαντικά κι εκτιμώ ότι έχουμε δημιουρ-

γήσει ένα δυνατό σύνολο. Η σκέψη μας είναι να μπαίνουμε 

με δύναμη, πάθος κι ένταση στον αγωνιστικό χώρο με σκο-

πό να κερδίζουμε τα ματς και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. 

Γνωρίζουμε σε ποια ομάδα βρισκόμαστε, αλλά και το ύψος 

των περιστάσεων».

ΓΑΖΉΣ: «EΧΟΥΜΕ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΉ  
ΣΤΉΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ»
ΣΉΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΉΛΏΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΉΤΉ ΤΟΥ AΓΙΑΞ ΕΝ 
ΟΨΕΙ ΤΉΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΠΡΏΤΑΘΛΉΜΑΤΟΣ Σπουδαία 

νίκη μέσα στο 
Βύρωνα

Το πιο γρήγορο γκολ σημειώθη-

κε στο γήπεδο της Εργάνης, όπου 

ο Βύρωνας υποδέχθηκε τον νε-

οφώτιστο στη μεγάλη κατηγορία 

της Αθήνα Άρη Καλαμακίου, όπου 

οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 

μισό λεπτό μετά το σφύριγμα της 

σέντρα, με σκόρερ τον Νούλα, που 

έκανε το 0-1. Ενώ το τελικό 0-2 

σημείωσε στο 90’ ο Βούζας. Διαι-

τητές ήταν οι Γουρέλης, Καραγε-

ώργος, Μπάγιας.

ΑΟ ΒΥΡΏΝ (Ανδρέας Μηλιάς) 

Έκτορας, Τσιγαρίδας (16’ Ζαφεί-

ρης), Σταύρου, Κυρμαζογλου, Λια-

τσος (53’ Κουντουριώτης), Σκα-

ρώνης, Δήμος (53’ Χάγιας), 

Τρυφέρης (40’ λ.τρ. Ζάγκας) Τρι-

αντης, Τσαβαλιάς, Βελισσαρόπου-

λος.

ΑΡΉΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Μιχάλης Λυ-

κερίδης) Λώλος, Οικονόμου (78’ 

Σπανός), Σουγλίδης, Διαμαντόπου-

λος, Κακούτης, Προμπονάς, Ελευ-

θεριάδης, Τσερεμεγκλής (65’ Βα-

σιλειάδης), Τρυφωνιδης (83’ 

Σουρβίνος), Νουλας (78’ Βούζας), 

Τζιμας (65’ Τζαης). 

ΚΉΠΟΥΠΟΛΉ - ΛΥΚΟΙ 
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2-1
Με τέρματα που σημείωσαν οι 

Κλωνάρης στο 48’ με πέναλτι και 

στο 86’ ο Μουράτης, η Κηπούπο-

λη επικράτησε 2-1 των Λύκων, για 

λογαριασμό των οποίων σκόρα-

ρε ο Τζαμαλής στο 70’, ενώ ο ίδιος 

παίκτης είχε δοκάρι.

ΚΉΠΟΥΠΟΛΉ (Τάκης Τριανταφύλ-

λου) Σιφογιάννης, Τουρνακης (84’ 

Παούρης), Σταματογιαννόπουλος, 

Γκεκας, Σαββουλίδης, Λουκάκης, 

Νένδος, Καλαμοτουσάκης, Μου-

ρατης, Κλωναρης (67’ Ανδρωνιώ-

της), Δρόσος (62’ Σοφός). 

ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Βασίλης Γκού-

μας) Παρασκευόπουλος, Βασί-

λας, Τουλιαγκάνοφ (89’ Τσατσαλι-

δης), Σογιας, Μακρης, Κορωνιος 

(89 Μητρώκας), Τζαμαλης, Μιχος, 

Ταρουσα, Γκοτσούλιας (54’ Μπό-

γκος), Κιρκιλής.

Tο σημερινό πρόγραμμα των αγώνων 
της ΕΠΣΑ, έχει ως εξής: Α Κατηγορία : 
1ος όμιλος : Γήπεδο Ήλιούπολης Β.:Χα-
ραυγιακός - Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, 
Νέας Ιωνίας: Νέα Ιωνία – ΓΣ Καισα-
ριανής, 2ος όμιλος : Αγίων Αναργύ-
ρων: Αγιοι Ανάργυροι - Άγιαξ Ταύρου 
,Γουδή : Άγιος Θωμάς - θύελλα Αγίου 
Δημητρίου. 3ος όμιλος : Τραχώνων: 
Τράχωνες – Ήλυσιακός, Μελισσίων 
: Μελίσσια - Ελπίδα Αγίων Αναργύ-
ρων ,Βύρωνα : Αθηναϊκός - ΑΟ Πε-
ριστερίου, Β’ κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Ήφαίστου : Ήρακλής Περιστερίου –
Μεταμόρφωση, Παλαιού Φαλήρου : 
Κοψαχείλα - Ορφέας Αιγάλεω. 2ος 
όμιλος: Βριλησσίων : Βριλήσσια - Τερ-
ψιθέα , Αργυρούπολης: ΓΣΑ - Παράδει-
σος , Καλαμακίου : Άγιος Δημήτριος 
- Αμπελόκηποι. 3ος όμιλος : Ελληνι-
κού (10:30 ): Παγκράτι - Κένταυρος 
Βριλησσίων , Χολαργού Β : Παπάγος 
- Λαύρα Αργυρούπολης , Καισαριανής 
: Πανιώνιος Καισαριανής - Τριφυλλι-
ακός .4ος όμιλος : Πεύκης : Πεύκη – 
ΠΟΨ, Χαϊδαρίου : Θρίαμβος Χαϊδαρί-
ου - Κολωνός , Αλεπότρυπας: Άτλας 
Κυψέλης Ιωνες ς Αλίμου. Οι αγώνες 
αρχίζουν στις 16:30.
Τα χθεσινά αποτελέσματα
Α’Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Ήφαιστος – 
Ερυθραία 0-0, Καλαμάκι – Διάνα 0-1, 
Χαιδάρι – Ολυμπιακός Λιοσίων 0-0. 
2ος Ομιλος: Χαλάνδρι – Αγ Ελεούσα 
1-1, Παλ Φάληρο- Σούρμενα 0-4, Ατ-
ταλος – Αμιλλα Περιστερίου 3-1. 3ος 
Ομιλος: Βύρων –Αρης Καλαμακίου 
0-2, Ήράκλειο – Ατρόμητος 1-1 Μετα-
μόρφωσης. Β’ Κατηγορία – 1ος Ομι-
λος: Αττικός – Δόξα Βύρωνος 1-1, ϊλιον 
– Θύελλας Περιστερίου 3-1, Αστέρας 
Ζωγραφου – Ιπποκράτης 1-2, Αθηναϊ-
δα –Ιεράπολη 3-0. 2ος Ομιλος: Ελευ-
θερούπολη – Αρίων 1-1, Λυκόβρυ-
ση – Νεοπεντελικός 1-3, Κορωνίδα 
– Απόλλων Αθηνών 1-3. 3ος Ομιλος: 
Κηπούπολη – Λύκοι 2-1, Πετράλωνα – 
Αλσούπολη 0-2, Φοίνικας Περιστερί-
ου –Αστέρας Εξαρχείων 3-1. 4ος Ομι-
λος: Καματερό – Ιάσων 3-0, Απόλλων 
Χαλανδρίου – Ατρόμητος Χαλανδρίου 
2-1, Φωστήρας Ήλ. – Γαλάτσι Διακ. 

Το σημερινό 
πρόγραμμα

Χωρίς νικητή
Χωρίς τέρματα έληξε η αναμέτρηση μεταξύ του Χαιδαρίου και 
του Ολυμπιακού Λιοσίων, με το δείκτη να δείχνει το 0-0. Δι-
αιτητές: Περράκης, Κολλιάκος-Λ. Τσολακίδης
ΧΑΪΔΑΡΙ (Γιάννης Χλωρός): Καλαματιανός, Τανιδάκης, Κα-
λογερόπουλος, Ζίζηλας, Μπιταξής, Τσιούλος, Ζαχαρίου (62’ 
Αντωνόπουλος), Καμπεράι (70’ Καββαδίας), Παληγεώργος, 
Αποστολόπουλος, Γκρέμπι
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΏΝ (Θοδωρής Τρανός): Καυκιάς, Σουλο-
βάρι (76’ Βασιλάκος), Λαμπρόπουλος, Μιχαηλίδης, Τσάτσα, 
Μπριστογιάννης, Ζέρβας (56’ Τίγκας), Γανιώτης, Νησαριώτης, 
Χριστόπουλος (68’ Τουρτούλλι), Νικολάου (76’ Καλκανάκος).

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΉΡΟ – ΣΟΥΡΜΕΝΑ 0-4
Πολύ καλή εμφάνιση σημείωσαν τα Σούρμενα επικρατώντας 
του Παλ Φαλήρου, με σκορ 4-0.Τα τέρματα σημείωσαν οι Αλε-
ξανδράκης (40’), Μασάντο στο 45’ και 82’ Πετριτάι στο 70’.
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΉΡΟ (Αλέκος Ρίζος) Ελθίνι, Μπούρσαλης, Γαβα-
λας, Καψιωτης, Τριανταφυλλιδης, Παπαδκαης, Φωτοπουλος, 
Μακρυγιαννης, Βαιας, Σκορδος, Φεντορορ (63’ Ανδρέου)
ΣΟΥΡΜΕΝΑ (Γιάννης Ταπραντζής) Αθανασόπουλος, Αλεξαν-
δράκης, Μαρινάκης (69’ Περμπάσα), Καμπουρούδης, Μιχε-
λής, Μακρυνόρης, Τσομπανης (82’ Οικονόμου), Μαργαρίτης, 
Πετριτάι, Μασάντο (82’ Στεργιοπουλος), Αρσενιου (72’ Ξενό-
πουλος).
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Ο Γιάννης Γαζής




