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ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
Δεν είναι και πολύ εύκολα τα συμπεράσματα από τις 
πρώτες προπονήσεις του Μίτσελ. Διότι, ο Ολυμπιακός 
έχει ένα κάρο διεθνείς παίκτες. Αυτό σημαίνει πως οι 
προπονήσεις δεν είναι με πλήρη σύνθεση. Υπάρχουν 
παίκτες που δεν τους έχει γνωρίσει καν ο νέος τεχνικός 
του Ολυμπιακού.
Ο Σαμασέκου είναι ένας από αυτούς, για παράδειγμα. 
Κάποια μικρά πράγματα όμως βγαίνουν από τώρα. Στα 
εξτρέμ είχαμε προσπέραση. Από εκεί που ο Μάριος 
Βρουσάι ήταν από τους παίκτες που θεωρούνταν «εύκολο 
κόψιμο», είχαμε μια αλλαγή στην ιεραρχία, ή πιο σωστά 
στο μυαλό του Μίτσελ. Ο 59χρονος κόουτς θεωρεί πιο 
χρήσιμο αυτή τη στιγμή τον Βρουσάι από τον Κόνραντ Ντε 
Λα Φουέντε. Και μάλιστα θέλει να τον έχει και «ζεστό», 
μήπως τον χρειαστεί στα ευρωπαϊκά ματς που έχει και 
δικαίωμα συμμετοχής. Το ερώτημα είναι όμως και τι 
γίνεται με τον Αμερικανό winger, μιας και στη συμφωνία 
του δανεισμού του από τη Μαρσέιγ υπάρχουν αρκετοί όροι.

AGENT GREEK

ΚΕΡΔΙΖΕΙ
Αν και ακόμα είναι νωρίς και στο πρωτάθλημα έχουν παιχτεί 
όλα κι όλα 5 παιχνίδια, στην ΑΕΚ ο μεγάλος κερδισμένος 
φαίνεται να είναι ο προπονητής. Ο Αλμέιδα έχει καταφέρει να 
επαναφέρει αρκετά πράγματα ως κανονικότητα, στοιχεία που 
έλειψαν ειδικά την τελευταία 2ετία που η ομάδα υπέφερε.
Του πιστώνονται αρκετά θετικά. Πρώτα απ’ όλα πως το σύνολο 
προσπαθεί να αποκτήσει αγωνιστική ταυτότητα. Με κύριο 
χαρακτηριστικό το πρέσινγκ όταν δεν έχει την μπάλα αλλά 
και το ότι δεν παρατά το ματς.
Το συμπέρασμα βέβαια βγήκε από τις δύο ήττες. Μπορεί το 
αποτέλεσμα να μην ήταν θετικό με Βόλο και Παναθηναϊκό 
αλλά κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τους ποδοσφαιριστές 
της ΑΕΚ πως παράτησαν τον αγώνα.
Του πιστώνεται πως όταν είδε ότι δεν βγαίνει το σύστημα με την 
τριάδα πίσω (κυρίως λόγω του τραυματισμού του Τσούμπερ) 
το γύρισε μέχρι νεωτέρας σε 4. Αλλά και το γεγονός πως 
προσπαθεί να εμπεδώσει στους παίκτες του την μενταλιτέ 
που είχε και ως ποδοσφαιριστής. Πάθος και μάχη μέσα στο 
γήπεδο. Βέβαια και ο Αλμέιδα έχει αφήσει χώρο για σχόλια, 
όπως με τις αλλαγές στη Λεωφόρο που άφησε την ομάδα 
χωρίς χαφ και έπαιξε αυτό το… πρωτοποριακό 4-2-4 αλλά 
με δύο επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές μπροστά από την 
άμυνα. Ο ίδιος φυσικά και το δικαιολόγησε λέγοντας πως 
στόχος είναι η νίκη. Και αυτό άρεσε βγάζοντας τον κόουτς 
κερδισμένο.
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ΖΕΣΤΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ο ΠΑΟΚ κατόρθωσε να συμφωνήσει με τον Ντόουγκλας 
Αουγκούστο όπως πρώτα διαβάσατε στο Sportime και 
για να γίνει αυτό, ο Βραζιλιάνος μπήκε στο top3 των 
ακριβοπληρωμένων μαζί με Ίνγκασον και Αντίγια 
Ζίβκοβιτς. Μέχρι εδώ όλα καλά, μια και το κλαμπ της 
Θεσσαλονίκης κέρδισε αρκετό και πολύτιμο χρόνο στο 
θέμα με τον Αουγκούστο.
Βέβαια, για να γίνει αυτό, το συμβόλαιό του πλέον είναι 
επταψήφιο και με αρκετά μπόνους. Από την άλλη πλευρά 
φυσικά, το νέο συμβόλαιο δε σημαίνει ντε και καλά πως 
ο Αουγκούστο θα μείνει στον ΠΑΟΚ έως και το 2026.
Αν η ομάδα δεν τον απαξιώσει αγωνιστικά βάζοντας τον 
συνεχώς στο 10, τότε θεωρείται βέβαιο πως το καλοκαίρι 
θα έρθουν προτάσεις και μάλιστα σημαντικές. Εκεί θα 
φανεί ποιος είναι και ο σκοπός για τον Αουγκούστο, 
ο οποίος πάντως όπως και να έχει είναι κομβικό που 
έμεινε. 

AGENT GREEK

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο Άρης γυρίζει μέσα σε ένα τρίλεπτο το ματς με τον Ολυμπιακό, 
χωρίς τον Γκρέι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τζαμαϊκανός φορ 
αποτελεί την πρώτη αλλαγή στην θητεία του Άλαν Πάρντιου στην 
Ελλάδα και μάλιστα πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού 
στο «Βικελίδης».
Προφανώς και ήταν ένα μήνυμα στον επιθετικό του Άρη, στον 
οποίο έγιναν και μετά και πιο private παρατηρήσεις από τον 
Άγγλο. Ο τελευταίος τον πιστεύει πολύ, αλλά δεν θα χαϊδέψει 
αφτιά! To καμπανάκι το χτύπησε! Του το ξεκαθάρισε ότι αν 
δεν τρέχει, αν δεν μαρκάρει, θα χάσει και τη θέση του στην 
11άδα! Δεύτερο φορ δεν πήρε ο Άρης, αλλά ο Πάλμα μια 
χαρά την κάνει την δουλειά. Και ο Ζερβίνιο έχει ανταποκριθεί 
στο παρελθόν στη θέση.
Οπότε φανέλα σπίτι δεν έχει ο Γκρέι.
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Δύο πρόσωπα σε δύο διαφορετικές ταχύτητες και μια πολύ 
ικανοποιητική εικόνα στο τέλος του ενενηνταλέπτου απέναντι 
στη Β. Ιρλανδία έδειξε η Εθνική Ελλάδος. Η «γαλανόλευκη» 
επικράτησε με 3-1 της ομάδας του Ιαν Μπάρακλαφ και ολο-
κλήρωσε με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις τις στον όμιλο 
του UEFA Nations League.
Αν θα μπορούσε να «διαβάσει» κανείς το ματς, θα μπορού-
σε να ανιχνεύσει τόσο αδυναμίες, όσο και αρετές στο σύνο-
λο του Πογέτ. Οι αδυναμίες φάνηκαν σε φάσεις όπως στην 
ισοφάριση των φιλοξενούμενων (18΄) που απάντησαν στο 
τέρμα του Μασούρα (14΄), όταν ο Μπάλντοκ και η άμυνα έχα-
σαν τον Λέιβερι. Αυτός ήταν ο κακός εαυτός της εθνικής μας, 
ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε τη θέση του στον καλό 
της εαυτό. Το γιν πήρε του θέση του γιανγκ και είδαμε τι μπο-
ρεί να μας παρουσιάσει η Ελλάδα στο μέλλον.
Πίεση ψηλά, γρήγορες εναλλαγές, υπεραριθμίες από τα 
μπακ στο δημιουργικό κομμάτι και δύο γκολ – ποιήματα συ-
νέθεσαν ένα μαγικό σαρανταπεντάλεπτο. Διάστημα που δεν 
άφησε κανένα περιθώριο στους αντιπάλους τους. 

Ελλάδα (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, 
Μπάλντοκ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμί-
κας, Μπακασέτας (76΄ Μπουχαλάκης), Κουρ-
μπέλης, Μάνταλος, Μασούρας (79΄ Χατζηγιο-
βάνης), Πέλκας (67΄ Φούντας), Ιωαννίδης 
(67΄ Δουβίκας).

Β. Ιρλανδία (Ιαν Μπάρακλαφ): Φάρελ, Μπρά-
ντλεϊ (69΄ Τσαρλς), Φλάναγκαν, Έβανς, 
Λιούις (76΄ Φέργκιουσον), ΜακΝάιρ, ΜακΚαν, 
Ντέιβις, Τόμπσον (9΄ Σάβιλ), Μαγκένις (76΄ 
Μακμέναμιν), Λέιβερι (67΄ Ουάιτ).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

14΄ ΠΕΛΚΑΣ, 55΄ ΜΑΣΟΥΡΑΣ, 80΄ ΜΑΝΤΑΛΟΣ / 18΄ ΛΕΪΒΕΡΙ

ΣΚΟΡΕΡ

ΕΛΛΑΔΑ VS ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ3 1
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Τέλος στο σίριαλ για την παραμονή του Ντανιέλ Μαντσίνι στον Αρη 
έδωσε ο Θόδωρος Καρυπίδης που το πήρε πάνω του. Ο Αργε-
ντινός θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου μέχρι το 2024 και 
μένει στους «κίτρινους» τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, μιας 
και τότε μπορεί να προκύψουν νέες προτάσεις από επίδοξους 
μνηστήρες. Με το αζημείωτο φυσικά, καθώς πλέον οι απολαβές 
του θα ξεπεράσουν τις 300 χιλιάδες ετησίως!

Η ιστορική στιγμή της επιστροφής της ΑΕΚ στο «σπίτι» της, την προσε-
χή Παρασκευή, μονοπωλεί τα ρεπορτάζ, με τον Δημήτρη Μελισσανί-
δη να επιθεωρεί τις ετοιμασίες στην «OPAP Arena». Παράλληλα με 
τις τελευταίες πινελιές πριν τη μεγάλη βραδιά, οι παίκτες της Ενω-
σης ανεβάζουν ρυθμούς για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Γα-
λανόπουλος και Τσούμπερ έβγαλαν όλο το πρόγραμμα της προπόνη-
σης και τέθηκαν στη διάθεση του Αλμέιδα. 

Την ώρα που το πρώτο μεγάλο κρας τεστ μακριά από τη Λεωφόρο, 
αυτό στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, πλησιάζει, ο Παναθηναϊκός πε-
ριμένει τους διεθνείς, ώστε να καταστρώσει τα πλάνα του (ανοιχτή η 
επιστροφή Σένκεφελντ στην ενδεκάδα). Στο επίκεντρο παραμένει ο 
Αντράζ Σπόραρ, ο οποίος με τρία γκολ σε επτά συμμετοχές φαντάζει 
ως ο άνθρωπος που μπορεί να εξελιχθεί στο φετινό «κανόνι» των 
«πράσινων».

Από «οκτάρια» ο Ολυμπιακός έχει... πλεόνασμα. Κι όμως, σύμφω-
να με ρεπορτάζ, στα ήδη υπάρχοντα είναι κοντά στο να προστεθεί και 
ο Παϊτίμ Κασάμι. Αποτελί όμως συνετή κίνηση η απόκτησή του; Την 
ίδια ώρα, μετά τον τραυματισμό του Ρέτσου, εντείνονται οι προσπάθει-
ες για σέντερ μπακ, ενώ ανοιχτή παραμένει και η υπόθεση «άσος», 
με τον Πασχαλάκη, που έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «ερυθρό-
λευκους», να είναι στο... περίμενε.

Τον χορό των ανανεώσεων συμβολαίου θα συνεχίσει ο Λευτέρης Λύ-
ρατζης. Μετά τον Αουγκούστο και ο Ελληνας ακραίος οπισθοφύλακας 
κάθεται στο τραπέζι των συζητήσεων για επέκταση της συνεργασίας 
με τον ΠΑΟΚ. Οι εξελίξεις αναμένονται να υπάρξουν σύντομα. Παράλ-
ληλα, οι «ασπρόμαυροι» ψάχνονται για μεταγραφική κίνηση πριν εκ-
πνεύσει η αγορά των free agent, με τον Φάμπιο Μάρτινς που έμεινε 
ελεύθερος, να επανέρχεται στο προσκήνιο.



1
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 01:00

ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ-ΓΚΟΪΑΝΕΝΣΕ 1 -0,75 1,70
Στο κυνήγι της τετράδας η Κορίνθιανς καλείται να εκμεταλευτεί 
την έδρα της απέναντι στην αδύναμη Γκοϊανένσε. Ανώτεροι οι 

γηπεδούχοι και όλα θα εξαρτηθούν απο την δική τους απόδοση.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΤΩΧΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΘΑ 

ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
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2
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 03:45

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ-ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,72

Τα ντέρμπι ανάμεσα σε Μινέιρο και Παλμέιρας έχουν πάντα την 
δική τους αίγλη. Η ομάδα του Φερέιρα μόνο με θαύμα μπορεί 
να χάσει τον τίτλο. Την έξοδο στο Κόπα Λιμπερταδόρες έχουν 

ως στόχο οι γηπεδούχοι.και θα παίξουν για δύο αποτελέσματα, 
ενώ θα έχουν στο πλευρό τους και το ένθερμο κοινό τους.

ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 03:45

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ 1 1,80
Η Ιντερνασιονάλ παραμένει ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου. 

Στο -8 απο την πρωτοπόρο Παλμέιρας, δεν έχει περιθώρια για 
περαιτέρω απώλειες. Το «τρίποντο» αποτελεί μονόδρομος.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ

4
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1η 03:30

ΘΟΥΙΑΜΠΑ-ΑΜΕΡΙΚΑ  Χ2 1,66
Στη μάχη της παραμονής η Θουιάμπα που θα παλέψει μέχρι 
τέλους για να σώσει την κατηγορία. Απο την άλλη η Αμέρικα 
διαγράφει εξαιρετική πορεία κάνοντας όνειρα ακόμα και το 

Κόπα Λιμπερταδόρες.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 01:00

ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ-ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ 1Χ 1,66
Η ιστορική Κρουζέιρο είναι και επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια, 

καθώς βρίσκεται αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Η Πόντε Πρέτα 
διψάει για άνοδο και θα διατηρήσει τις ελπίδες της μόνο αν 

πάρει το ματς σήμερα.

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΑΝΙΑΣ 19:00

ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ  OVER 2,5 1,66
Αναμέτρηση για τον θεσμό του κυπέλλου στη Δανία με 

ξεκάθαρο φαβορί την Σίλκεμποργκ. Οι φιλοξενούμενοι έχουν 
ξεκινήσει πολύ καλά την σεζόν με το κύπελλο να αποτελεί 

πάντα στόχος της ομάδας.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Έκλεισαν οι 15.000 θέσεις για τον φετινό 39ο Αυθεντικό Μαραθώ-
νιο της Αθήνας που θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου. Το ίδιο και για τον 

παιδικό αγώνα, ενώ απέμειναν λίγες θέσεις για τις κούρσες 5 
και 10 χιλιομέτρων. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι οι δρομείς 

θα έχουν δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ και είσοδο στο 
Μουσείο Ακρόπολης. 

Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης μετά από μία σεζόν που «φόρεσε» τα χρώ-
ματα του Α.Ο. Κάλλιστος, αναμένεται να επιστρέψει στον παλιό του 
σύλλογο τον ΟΦΚΑ Οδυσσέας. Ο Έλληνας πρωταθλητής, που γυ-
μνάζεται με τον Χρήστο Κατσίκα, έχει ως στόχο τη νέα σεζόν να 
βελτιωθεί στα 200μ.
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SPORTS

 Η επίσημη παρουσίαση του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της 
Αθήνας πραγματοποιήθηκε χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευ-
ξης Τύπου που έγινε στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας στο 
«Golden Hall» στο Μαρούσι. Ανακοινώθηκαν τρεις καινοτο-
μίες το «Authentic talks», ο αγώνας Πανεπιστημίων και 
το Περιβάλλον. 

Κορυφαίοι αθλητές μετείχαν σε αγώνες δρόμου το περασμένο Σαββα-
τοκύριακο. Ο Βραζιλιάνος άσος του ποδοσφαίρου Κακά, με το κανονι-

κό του όνομα Ρικάρντο Λέιτε, έτρεξε στο μαραθώνιο στο Βερολίνο 
και έκανε 3:38.06 και η Σουηδέζα ολυμπιονίκης της κολύμβησης 

Σάρα Σιέστρεμ έτρεξε 15χλμ. σε 1:28.53 στο Λίντινγκο. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συ-
νεχίζει απτόητη η Θύελλα Αγίου Δημητρίου με φόντο την 
ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Oι ιθύνοντες του 
φιλόδοξου σωματείου των νοτίων προαστίων είναι σε 
συνεχή εγρήγορση, επιχειρώντας να ενισχύσουν με τον 
ουσιαστικότερο τρόπο το υπάρχον ρόστερ, ώστε η ομά-
δα να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις μία αξιο-
πρόσεκτη πορεία στον δύσκολο «μαραθώνιο» του δευ-
τέορυ ομίλου της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα την απόκτηση των Νίκου Τουρναβίτη και Στέ-

φανου Σαϊνίδη ανακοίνωσε η Θύελλα Αγίου Δημητρί-
ου. Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Τουρναβίτη: 
«Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή για την ενίσχυση της 
προχώρησε η ομάδα μας, που ήρθε σε συμφωνία με το 
Νίκο Τουρναβίτη. Ο 20χρονος τερματοφύλακας, συμφώ-
νησε σε όλα με τον πρόεδρο της ομάδας και έκανε ήδη 
την πρώτη του προπονηση με την ομάδα Ο Νίκος αγω-
νίστηκε την προηγούμενη πενταετία στον Α,Ο Καλαμα-
κίου, ενώ έχει περάσει από τις μικτές Κ15 και Κ17. Η 
διοίκηση της Θύελλας τον καλοσωρίζει και του εύχε-
ται υγεία και δύναμη.» Και η ανακοίνωση για τον Σαϊ-
νίδη: «Η διοίκηση της ομάδας μας είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει μια ακόμα μεταγραφική προσθή-
κη. Πρόκειται για τον Στέφανο Σαϊνίδη, γεννημένο το 
2003, που έρχεται να ενισχύσει τον σύλλογο. Ο Σαϊ-
νίδης αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και προηγούμενη 
ομάδα του ήταν η Νίκη Αλίμου. Το 2020 συμμετείχε στην 
Superleague2 με την Κ19 του Ιωνικού . Στέφανε καλώς 
ήρθες στην Θύελλα».

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Aκρως ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύματα γραφής που άφη-
σε η Λαύρα Αργυρούπολης στην δύσκολη εκτός έδρας 
πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος του τρίτου ομίλου 
της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Οι «ροσονέρι» αποδίδοντας 
όμορφο ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρο-
νο απέσπασαν πολύτιμη ισοπαλία με 1-1, η οποία τους 
οπλίζει με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ενόψει 
της απαιτητικής συνέχειας που τους περιμένει. Με τον 
τεχνικό Παναγιώτη Καλαϊτζίδη να εκφράζει την απόλυ-
τη ικανοποίησή του μέσω δηλώσεών του στο «Αθλητι-
κό Πνεύμα». «Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε 
αρκετά καλά απέναντι σε μία ομάδα όπως ο Παπάγος 
και σε μία δύσκολη έδρα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρο-
νο είχαμε την πρωτοβουλία των κινήσεων ελέγξαμε τη 
ροή της αναμέτρησης αι φανερώσαμε πολλές από τις 
αρετές μας. Αν και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ αντιδρά-
σαμε άμεσα και ισοφαρίσαμε γρήγορα, ενώ στη συνέ-
χεια δημιουργήσαμε ευκαιρίες να πάρουμε ακόμη και 
την νίκη, όμως δεν τα καταφέραμε. Συνεχίζουμε τον 
ίδιο ρυθμό κι εκτιμώ ότι όσο κυλάει ο χρόνος θα πα-
ρουσιαζόμαστε ολοένα και καλύτεροι».

ΔΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ 
ΚΑΙ ΣΑΪΝΙΔΗ  
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΘΥEΛΛΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Το σημερινό 
πρόγραμμα
Το σημερινό πρόγραμμα 
του κυπέλλου της ΕΠΣΑ, 
έχει ως ακολούθως: Γηπ. 
Βριλησσίων: Κενταυρος 
– Κηφισιά (ερ), Χαλαν-
δρίου: Χαλάνδρι – Πεύκη, 
ΠΟΨ – Τερψιθέα, Ν Ιωνί-
ας: Ν Ιωνία- Ολυμπιακός 
Λ., ΔΑΚ Αιγαλεω: Διαγόρας 
Αιγάλεω Καματερό, Αλε-
πότρυπας: Ατλας Κυψέ-
λης – Ηλυσιακός, Τραχώ-
νων: Θύελλα Αγ Δημητρίου 
– Περιστέρι, Ηλιούπο-
λης Β’ Χαραυγιακός – Με-
ταμόρφωση, Ηρακλείου: 
Ηράκλειο – Απόλλων Χα-
λανδρίου, Καισαριανής : 
Μικρασιατικός – Αρης Κα-
λαμακίου, Μελισσίων: Νε-
οπεντελικός – Ατρόμητος 
Μεταμόρφωσης. Οι αγώ-
νες αρχίζουν στις 16.00. 
ΧΟΛΑΡΓΟΣ Ανακοίνωσε τον 
Βισσαρίωνα Νταλταρή Την 
μεταγραφική του εξόρμη-
ση συνεχίζει ακάθεκτος 
ο Χολαργός με φόντο την 
ερχόμενη ιδιαίτερα απαι-
τητική σεζόν. Οι ιθύνοντες 
του φιλόδοξου συλλόγου 
των βορείων προαστίων-
δεν σταματούν τις ενέργει-
ες που άπτονται της ουσια-
στικότερης ενίσχυσης του 
υπάρχοντος υλικού. Με την 
προοπτική η ομάδα να πα-
ρουσιαστεί όσο το δυνα-
τόν πιο ανταγωνιστική και-
συμπαγής στον απαιτητικό 
τρίτο όμιλο της Α’ Κατηγο-
ρίας Σε αυτό το πλαίσιο ο 
Χολαργός προχώρησε σε 
μία ακόμη σημαντική προ-
σθήκη, που διαθέτει όλα 
τα απαραίτητα εχέγγυα αν 
αποδειχθεί ιδιαίτερα χρή-
σιμη λύση. Ο λόγος για τον 
μεσοαμυντικό Βισσαρίω-
να Νταλταρή. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση που εξέδω-
σε ο Χολαργός: «Η διοίκη-
ση του Ομίλου Φιλάθλων 
Χολαργού είναι στην ευχά-
ριστη θέση να ανακοινώ-
σει την απόκτηση του με-
σοαμυντικού Βησσαρίωνα 
Νταλταρή, ο οποίος αγω-
νιζόταν στον Ολυμπιακό 
ΛΑΜΙΑΣ ενώ έχει αγωνι-
στεί στην Αταλάντη (Γ Εθνι-
κή) και Γ.Σ Αργυρούπολης 
(Α ΕΠΣΑ). Του ευχόμαστε 
υγεία και πολλές επιτυχί-
ες με την ομάδα μας»!

Με εντός έδρας ήττα στο ντέρ-
μπι κόντρα στον Ηλυσιακό με 1-0 
ξεκίνησαν οι Τράχωνες τις επί-
σημες υποχρεώσεις τους στον 
απαιτητικό τρίτο όμιλο της Α’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ. Σε μία αναμέτρη-
ση όπου είχε όλα τα στοιχεία 
του ντέρμπι και οι δύο ομάδες 
φανέρωσαν αρκετές από τις 
αρετές τους. Με τους φιλοξε-
νούμενους να παρουσιάζονται 
πιο ψύχραιμοι και να φτάνουν 
στο «τρίποντο». 
Ο τεχνικός των Τραχώνων 
Αντώνης Τσιμπάκης μιλώντας 
στο «Αθλητικό Πνεύμα[ ανα-
φέρθηκε στις ιδιαιτερότητες 
της αναμέτρησης, ενώ στάθηκε 
και στην καθοριστική συνέχεια 
που περιμένει την ομάδα του, 
αρχής γενομένης από την εκτός 
έδρας αναμέτρηση κόντρα στον 
Χολαργό: «Έγινε ένα πραγματι-
κό ντέρμπι απέναντι στον Ηλυ-
σιακό, Ένα παιχνίδι όπου και οι 
δύο ομάδες είχαν τις στιγμές 
τους. Εμείς και πριν δεχθούμε 
το γκολ, αλλά και μετά το 0-1 θα 
μπορούσαμε να είχαμε σκορά-
ρει τουλάχιστον σε μία – δύο 
περιπτώσεις, ωστόσο δεν κα-
ταφέραμε να αξιοποιήσουμε τις 
ευκαιρίες που μας παρουσιά-
στηκαν. Αντιμετωπίσαμε μία ιδι-
αίτερα δυνατή και ποιοτική ομά-
δα όπως ο Ηλυσιακός, ο οποίος 
εκτιμώ ότι θα έχει και φέτος 
ως πρωταρχικό στόχο τη διεκ-
δίκηση του πρωταθλήματος. Από 
εκεί και πέρα συνεχίζουμε τη 
δουλειά και προετοιμαζόμαστε 
για το επόμενο εξίσου δύσκολο 
όσο και απαιτητικό παιχνίδι που 
μας περιμένει εκτός έδρας κό-
ντρα στον Χολαργό».

ΤΡΑΧΩΝΕΣ 
Τσιμπάκης: «Θα 
μπορούσαμε να 
είχαμε σκοράρει»

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ
Γαζής: «Το ήθελαν 
περισσότερο και κρίθηκε στις 
λεπτομέρειες»
Με ήττα 1-0 από τους Αγίους Αναργύρους εκτός έδρας 
ξεκίνησε ο Άγιαξ Ταύρου τις φετινές του επίσημες υπο-
χρεώσεις στον δεύτερο απαιτητικό όμιλο της Α’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκα ιδι-
αίτερα ανταγωνιστική σε μία δυνατή έδρα, ωστόσο, μία 
αβλεψία της άμυνας στάθηκε αρκετή, ώστε να μην μπο-
ρέσουν να έχουν κάποιο βαθμολογικό όφελος από την 
αναμέτρηση. Με τον τεχνικό Γιάννη Γαζή να δίνει το δικό 
του στίγμα στο «Αθλητικό Πνεύμα»: «Θεωρώ ότι σε γε-
νικές γραμμές έγινε ένα αρκετά ανταγωνιστικό παιχνί-
δι. Και οι δύο ομάδες είχαν τις φάσεις και τις ευκαιρίες 
τους. Όπως είχε εξελιχθεί η αναμέτρηση, φαινόταν ότι 
όποιος θα έβαζε το γκολ θα έφτανε στην νίκη. Οι αντίπα-
λοί μας έδειξαν να είναι περισσότερο αποφασιστικοί και 
φάνηκαν στα επίμαχα σημεία να επιζητούν περισσότερο 
την νίκη. Το ήθελαν περισσότερο, Από την πλευρά μας 
πάντως θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει τουλάχιστον 
τον βαθμό της ισοπαλίας. Πλέον η προσοχή μας στρέ-
φεται στο επόμενο ιδιαίτερα καθοριστικό παιχνίδι που 
μας περιμένει στην έδρα μας κόντρα στον Aγιο Θωμά».


Th

is
 is

 ATh
e

n
s


8e-SportTime TETAΡTΗ 28 ΣEΠTEΜΒΡΙΟΥ 2022

Ο Στέφανος Σαινίδης



ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Συνα ίσθημα ποδοσφαιρ ικής 
ικανοποίησης. Με ένα τέτοιο στο 
νου και στην καρδιά έφυγαν όλοι 
όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι 
της Εθνικής Ελλάδος στη Ριζούπολη. 
Καιρό είχε να προσφέρει κάτι τόσο 
«γεμάτο» η «γαλανόλευκη» στους 
φίλους της.
Τρία γκολ, ένα σαρανταπεντάλεπτο 
αθλητικής υπεροχής κόντρα σε μια 
αρκετά δυσκολοκατάβλητη αντίπαλο 
όπως η Β. Ιρλανδία, αντίδραση μετά 
από μια κακή παρένθεση (ήττα από την 
Κύπρο) και η σκηνή από τα προσεχώς 
προβλήθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια 
στο «Γ. Καμάρας». 
Ο Γκουστάβο Πογέτ αρχίζει και μπολιάζει 
με τη δική του νοοτροπία τους παίκτες 
του εθνικού αντιπροσωπευτικού 
συγκροτήματος και πλέον ένα άλλο 
συναίσθημα, αυτό της προσμονής για 
τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος γιγαντώνεται. Μετά 
από αρκετούς προκατόχους του, ο 
Ουρουγουανός έχει μετατραπεί σε μια 
φιγούρα που εμπνέει και καθοδηγεί 
με καίριες συμβουλές ή παρεμβάσεις.
Το κλίμα είναι οικογενειακό, το 
ποδόσφαιρο που παίζει έχει αρχή, 
μέση και τέλος, η δίψα για επιστροφή 
σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από 
δέκα (!) χρόνια και το Μουντιάλ της 
Βραζιλίας και από τη στιγμή που 
βελτιωθούν ορισμένα κομμάτια 
(συγκέντρωση στην άμυνα), τότε δεν 
θα αργήσει η στιγμή της δικαίωσης 
όλων όσων πιστεύουν στο πρότζεκτ 
«EURO 2024».
Και για μια τέτοια ομάδα που παλεύει 
κάθε φάση, που δείχνει διάθεση και 
ενωμένη σαν μια γροθιά, η επιτυχία 
είναι νομοτελειακή.

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 
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