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ΔΕΝ ΤΟΥΣ 
ΒΛΕΠΩ
 Ο Μίτσελ το είπε καθαρά. «Θέλω και θα έχω ρόστερ 24 παικτών». 
Η αναφορά του Ισπανού κόουτς ήταν χωρίς τους τερματοφύλακες. 
Μόνο από παίκτες, λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει 32! Με άλλα λόγια, από 
αυτούς πρέπει να φύγουν, ή να «κοπούν» και να μην προπονούνται με 
την πρώτη ομάδα, περίπου 7-8. Και δεν είναι εύκολη αποστολή αυτό. 
Σε καμία περίπτωση. Τι θέλω να πω; Με εξαίρεση τον Πασχαλάκη, δεν 
βλέπω άλλη προσθήκη. Να έρθει ο Ομάρ για να κοπεί κάποιος από 
τους Βρσάλικο, Άβιλα; Δύσκολα πράγματα. Να έρθει ο Κασάμι όπου 
ο Ολυμπιακός έχει γεμίσει με «8άρια» και δεν είχε και ο ίδιος τις 
καλύτερες σχέσεις με τον Μίτσελ στην πρώτη θητεία του τελευταία; 
Χλωμό. Ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει ακόμα μεγαλύτερο το αριθμητικό 
πρόβλημα του ρόστερ του.

ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ
Στον ΠΑΟΚ το πρότζεκτ που έχει εκπονήσει ο Ζοσέ Μπότο 
(τουλάχιστον σε αυτόν χρεώνεται) έως τώρα έχει προκαλέσει 
πολλές μουρμούρες και το σούπερ ματς με τον Παναθηναϊκό θα 
κρίνει πολλά.
Εκτός της γκρίνιάς, ωστόσο, στην Τούμπα θεωρούν πως 
υπάρχει μια διαδικασία ανάδειξης παικτών μέσα από τις 
αγωνιστικές ευκαιρίες και ειδικά για τους Έλληνες.
Και στο πλαίσιο αυτό θεωρούν πως δίνουν μεγάλη βάση στον 
Παναγιώτη Τζίμα. Ο Τζίμας δεν είναι βέβαια σε μικρή ηλικία, 
έχει κλείσει τα 21 αλλά ο ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι 
έδωσε πάνω από 300 χιλιάρικα για να τον πάρει από τον 
Αστέρα Τρίπολης. Πρώτη σεζόν έκανε 30 ματς με 7 γκολ και 
1.600 λεπτά συμμετοχής στον ΠΑΟΚ Β’ και φέτος θεωρήθηκε 
καλό να πάει δανεικός προκειμένου να πάρει ματς σε επίπεδο 
Super League μια και στη θέση του (πίσω από τον επιθετικό και 
winger) δε θα έβρισκε ευκαιρίες.
Πήγε λοιπόν στον ΠΑΣ Γιάννινα και ήδη έχει κάνει 5 ματς αλλά 
μόλις το ένα βασικός το προηγούμενο με τον Παναθηναϊκό. 
Ακόμα κανένα γκολ και 180 λεπτά συμμετοχής. Στην Τούμπα 
λένε πως δεν τον έστειλαν απλά και έτσι στα Γιάννενα και πως 
τον πιστεύουν πολύ τον Τζίμα. Περιμένουν πως και πως τι θα 
κάνει φέτος στον ΠΑΣ προκειμένου αν όλα πάνε καλά να μπει 
και αυτός του χρόνου στη διαδικασία.
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ΘΕΤΙΚΑ  
ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
Στην ΑΕΚ θα δώσουν αύριο Παρασκευή (23/9) φιλικό με τον 
Απόλλωνα στα Σπάτα με κύριο γνώμονα να μπει σε αγωνιστικό 
ρυθμό ο Σιντιμπέ. Κάτι σύνηθες βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις, 
παικτών δηλαδή που ήρθαν αργά και ακόμα δεν μπορούν να 
υπολογίζονται. Ο Σιντιμπέ ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ στις 9 
Σεπτεμβρίου και ενώ είχε μείνει ελεύθερος από τη Μονακό στο 
τέλος της περσινής σεζόν και έχοντας παίξει τελευταίο ματς την 
Πρωτομαγιά του 2022 σε έναν αγώνα κόντρα στην Ανζέ.
Θέλει ακόμα ο χρόνος ο Γάλλος μπακ αν και τα πρώτα μηνύματα 
που έρχονται από τις προπονήσεις είναι θετικά και μιλούν για 
ποδοσφαιριστή που θα μπορέσει να έρθει σύντομα σε αγωνιστική 
φυσική κατάσταση. Κάτι που περιμένει πολύ ο Αλμέιδα μια και 
τον υπολογίζει πάρα πολύ τον Σιντιμπέ. Και ως στόπερ μετά τον 
τραυματισμό του Τζαβέλλα.

ΑΥΤΟΝ 
ΕΦΑΓΕ
Πράγματα στη μέση ο «agent» δεν αφήνει. Στις 11/9 αποκάλυψε 
ότι ο Άλαν Πάρντιου δεν «έπαιζε» μόνος του για τον πάγκο του Άρη. 
Ο Θόδωρος Καρυπίδης μιλούσε με άλλον προπονητή πριν κάνει 
στροφή στον Άγγλο κόουτς. Και οι επαφές δεν είχαν μείνει μόνο 
στο... μιλητό! Ο «Κάρυ» είχε συμφωνήσει, αλλά κάτι δεν του άρεσε, 
προέκυψε ο Πάρντιου και τον «έκαψε». Ποιος ηταν ο προπονητής που 
«έφαγε» πριν το φίνις ο Πάρντιου; Ο Χοσέ Αλμπέρτο Λόπεθ. Σαφώς 
«μικρότερο» όνομα από τον Πάρντιου με φτωχό βιογραφικό και 
άγνωστος στο ελληνικό κοινό. Αλλά πολύ γνωστός του Μανού Γκαρσία. 
Λόπεθ και Μανού συνεργάστηκαν στην Σπόρτινγκ Χιχόν για τέσσερις 
περίπου μήνες στα τέλη του 2019. Τελευταία ομάδα του 40χρονου 
Λόπεθ η Μάλαγα.
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Το βιογραφικό του, βαρύ σαν ιστορία. Ο Αλαν Πάρντιου ξεκίνησε 
με το δεξί (νίκη με τον Ολυμπιακό) κι έτσι έχει όλο το επόμε-
νο δεκαήμερο για να αρχίσει να προσθέτει τα δικά του κομμάτια 
στο ρόστερ του Αρη. Πάνω απ΄όλα θα πρέπει να διαχειριστεί και 
τα αποδυτήρια, ενώ έθεσε από day 1 τους δικούς του κανόνες. 
Στα καλά νέα, ο Σεΐχ Ντουκουρέ επέστρεψε στις προπονήσεις.

Η στιγμή που οι φίλαθλοι της ΑΕΚ θα μπουν στην «OPAP Arena» δεν αρ-
γεί και σύσσωμος ο οργανισμός ζει και αναπνέει για τα πολυαναμενό-
μενα εγκαίνια του γηπέδου. Η 30η Σεπτεμβρίου φαντάζει ως η ημερο-
μηνία – κλειδί γι’αυτά, με την τελική επιθεώρηση από τα κλιμάκια της 
Περιφέρειας Αττικής και της Πυροσβεστικής να ολοκληρώνεται με επι-
τυχία εν αναμονή και του οριστικού πορίσματος.

Στα απόνερα της νίκης επί του ΠΑΣ και της επίτευξης του 5 στα 5, ο 
άνθρωπος που χαίρει αποθέωσης από τους συμπατριώτες του εί-
ναι ο Αϊτόρ. Η ισπανική «AS» έπλεξε το εγκώμιο του 26χρονου, για 
τον οποίο ανέφερε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί 
αστραπιαία για την επέκταση της συνεργασίας του με τον παίκτη, υπο-
δηλώνοντας ενδιαφέρον στο άμεσο μέλλον προερχόμενο από συλ-
λόγους εντός Ισπανίας.

24. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός του ρόστερ – συν τους τερματοφύλα-
κες -που θέλει να διαχειριστεί, όπως τόνισε ο Μίτσελ σε δηλώσεις του 
κατά την παρουσίασή του. Παράλληλα, ο Ισπανός από χθες έχει σηκώσει 
μανίκια στου Ρέντη. Την ώρα που τα τυπικά απομένουν για την έλευση 
και του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, οι Ανδρούτσος, Κούτρης, Λαλά, Αγκι-
μπού, Βρουσάι φαντάζουν ως οι πρώτες «περικοπές» στο στρατόπεδο 
των «ερυθρόλευκων».

Την ώρα που οι φήμες περί πωλήσεως μερίδας των επιχειρηματι-
κών δραστηριοτήτων (ΟΛΘ, Μακεδονία Παλλάς) που έχει στην Ελλά-
δα ο Ιβάν Σαββίδης εξακολουθούν να παραμένουν «ζωηρές» (σ.σ Ο 
Τζων Καλαφάτης είναι ο επιχειρηματίας που διεκδικεί το παραπάνω 
πακέτο), ο ίδιος ο ισχυρός άντρας του ΠΑΟΚ τις διέψευσε κατηγορη-
ματικά. Από το περιβάλλον των «ασπρόμαυρων» επίσης, υπήρξε το-
ποθέτηση ότι «δεν θα υπάρξει συμπαίκτης όσο ο Σαββίδης είναι στον 
ΠΑΟΚ».



1
UEFA NATIONS 21:45

ΒΕΛΓΙΟ-ΟΥΑΛΙΑ
1 -1,25 1,84

Τα ρέστα του παίζει το Βέλγιο, καθώς μόνο με νίκη θα μείνει 
ζωντανό στη μάχη της 1ης θέσης. Σε δύσκολη θέση η Ουαλία 
δύσκολα θα αποφύγει την τελευταία θέση και τον υποβιβασμό 

στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
KANOYN AΠΟΒΑΣΗ ΣΤΟ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ
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2
UEFA NATIONS 21:45

ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ
1 -1,25 1,84

Ματς τελικός είναι το σημερινό για τους Γάλλους που 
βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο. Οι Αυστριακοί θα 

παραταχθούν αμυντικά και θα παίξουν για δύο αποτελέσματα 
στο Παρίσι.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ VOL 2
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
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ΚΡΟΑΤΙΑ-ΔΑΝΙΑ
OVER 3,5 1,65

Μεγάλη μάχη αναμένεται στο «Μάξιμιρ» ανάμεσα σε Κροάτες 
και Δανούς. Ενα ματς που θα κρίνει πολλά για την πρώτη θέση 
με τους φιλοξενούμενους να είναι σε καλύτερη μοίρα. Με το 
ένθερμο κοινό στο πλευρό της, η παρέα του Μόντριτς θα τα 

δώσει όλα για την νίκη.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
 ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ

4
UEFA NATIONS 21:45

ΤΟΥΡΚΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
OVER 2,5 1,70

Εύκολο έργο είχε η Τουρκία στον όμιλο με την πρώτη 
θέση να έχει σχεδόν εξασφαλιστεί. Οι γείτονες μετράνε 
το απόλυτο αλλά έχουν και 14-0 τέρματα, στοιχείο που 

αποτυπώνει την ανωτερότητα τους.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
UEFA NATIONS 21:45

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ-ΑΝΔΟΡΑ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,90

Τους πρώτους του βαθμούς θα ψάξει σήμερα το Λίχτενσταϊν 
κόντρα στην Ανδόρα. Αμφότερες παραμένουν χαμηλής 
δυναμικότητας ομάδες και δεν έχουν να επιδείξουν κάτι 

σημαντικό ποδοσφαιρικά.

ΣΕ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΜΑΤΣ, ΑΞΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2 03:30
ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ-CRB

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,95
Μάχη μέχρι τέλους θα δώσει η Βίλα Νόβα για να παραμείνει 
στην κατηγορία. Ματς σαν το σημερινό μέσα στην έδρα της 

πρέπει να τα καθαρίζει αν θέλει να έχει ελπίδες.

 ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Ελένη Πόλακ ξεκίνησε την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Με 
τον προπονητή της Μανώλη Καραγιάννη γυμνάζονται στον Άγιο 
Κοσμά και αποφάσισαν να μπουν από νωρίς σε αγώνες στον 
κλειστό. Ο πρώτος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

κλειστού στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου θα βραβεύσει τρεις Έλληνες αθλητές 
για τις επιτυχίες των αθλητών τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο 
Μόναχο. Τον Γιώργο Πομάσκι που προπονεί τον Μίλτο Τεντόγλου, 
τον Ναπολέων Κεφαλόπουλο που γυμνάζει την Αντιγόνη Ντρι-
σμπιώτη και τον Γιώργο Μποτσκαρίωβ, προπονητή της Ελίνας 
Τζένγκο. 
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Η ΕΟΕ ανακοίνωσε χθες πως θα επιβραβεύσει τους αθλητές και 
τις αθλήτριες που κατέκτησαν μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρω-
παϊκά Πρωταθλήματα. Για τον στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου παίρ-
νει 4.000 για το ασημένιο στο Γιουτζίν και 8.000 για το χρυσό 
στο Μόναχο. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη παίρνει 8.000 ευρώ, 
η Ελίνα Τζένγκο 4.000 ευρώ και η Κατερίνα Στεφανίδη 
2.000 ευρώ.

Ο θρυλικός Γιουσέιν Μπολτ βρέθηκε στην Ουτρέχτη, που μίλησε ότι δεν 
βλέπει αγώνες στίβου γιατί νοσταλγεί τις καλές υπέροχες στιγμές 

που πέρασε. Παρότρυνε τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητι-
σμό και να το διασκεδάζουν και είπε στους γονείς να στηρίζουν 

την επιλογή του παιδιού τους για το άθλημα που επιλέγουν. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις που αφορούν την τεχνική ηγε-
σία του Αγίου Δημητρίου, αφού μετά τη απομάκρυνση του Γα-
ληνού Νικολαϊδη, η διοίκηση του Μανώλη Τζινευράκη βρήκε 
το πρόσωπο του Κώστα Αρζένη τον εκλεκτό για το τιμόνι της 
«Μπάρτσα» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο έμπει-
ρος τεχνικός με αξιομνημόνευτη θητεία σε πολλούς ερασιτε-
χνικούς συλλόγους της ΕΠΣΑ , πέρυσι είχε τεθεί αντιμέτωπος 
με τους «κυανέρυθρους» στον πρώτο όμιλο της Α’ Κατηγορίας 

από τον πάγκο του Α.Ο. Περιστερίου και σίγουρα οι παραστά-
σεις που έχει να επιδείξει, όπως και οι γνώσεις του γύρω 
από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, εξώθησαν τους ιθύνοντες 
του συλλόγου των νοτίων προαστίων να στραφούν στην πε-
ρίπτωσή του και να δώσουν τα χέρια. Με αφορμή την ανάλη-
ψη των τεχνικών του καθηκόντων από τον Άγιο Δημήτριο ο 
Κώστας Αρζένης άνοιξε την καρδιά του στο «Αθλητικό Πνεύ-
μα» κι αναφέρθηκε εκτενώς στις σκέψεις τις βλέψεις του, 
αλλά και στη νοοτροπία που θα διακατέχει τη νέα του ομάδα: 
«Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστί-
ες τόσο προς τον Πρόεδρο Μανώλη Τζινευράκη, όσο και προς 
τον γενικό αρχηγό Καπώνη και τον τεχνικό διευθυντή Ζαμπάρα 
για την εμπιστοσύνη κι εκτίμηση που έδειξαν προς το πρόσω-
πό μου. Όλοι μας γνωρίζουμε την δυναμική του και κυρίως τι 
πρεσβεύει αυτός ο σύλλογος και είμαστε υποχρεωμένοι να 
παλέψουμε ώστε να τον οδηγήσουμε στον δρόμο των επιτυ-
χιών. Με σκληρή δουλειά θα πρέπει όλοι μας να μοχθήσου-
με για το καλύτερο. Ο Άγιος Δημήτριος οφείλει να πρωταγω-
νιστεί σε όποια κατηγορία και εάν αγωνίζεται. Αυτό επιτάσσει 
η ιστορία και οι φιλοδοξίες του. Από εκεί και πέρα θα πρέπει 
να μιλήσουμε στο γήπεδο. Ας λέμε λιγότερα λόγια και να κά-
νουμε περισσότερες πράξεις εντός του αγωνιστικού χώρου».

A.O. BYΡΩΝ

Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχί-
ζει ακάθεκτος ο Α.Ο. Βύρων με φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα 
απαιτητική σεζόν, που περιμένει την ομάδα. Οι ιθύνοντες του 
συλλόγου των ανατολικών προαστίων είναι σε διαρκή εγρή-
γορση ευελπιστώντας να προσθέσουν τις τελευταίες τους «πι-
νελιές» που θα επιτρέψουν στην ομάδα να φανεί ακόμη πιο 
συμπαγής κι ανταγωνιστική ενόψει της έναρξης του νέου πρω-
ταθλήματος του τρίτου ομίλου της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω 
από αυτό το πρίσμα, η διοίκηση του Α.Ο. Βύρωνα προχώρησε 
στην απόκτηση του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού Άγγελου Βε-
λισσαρόπουλου. Το νέο απόκτημα γνωρίζει πρόσωπα και κα-
ταστάσεις, σε ό,τι αφορά τον σύλλογο, αφού έχει ξεκινήσει 
τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τα τμήματα υποδομής 
του Α.Ο. Βύρωνα , ενώ έχει να επιδείξει θητεία σε Πανιώνιο, 
Φωστήρα, και Διάνα Ηλιούπολης και φυσικά πληροί όλες τις 
προδιαγραφές, ώστε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο εργα-
λείο για τον τεχνικό ηγέτη Ανδρέα Μηλιά.

ΑΡΖΈΝΗΣ: «OΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΈ  
ΤΙ ΠΡΈΣΒΈΥΈΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ» 
ΝΈΈΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΈΣ 
ΑΝΑΓΈΝΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ  
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΈ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Πρόσθεσε Σίμο 
Καββαδία κάτω 
από τα γκολπόστ  
Την μεταγραφική της δρα-
στηριότητα συνεχίζει απτόη-
τη η Αθηναϊδα με φόντο την 
ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτη-
τική σεζόν. Η φιλόδοξη ομά-
δα της κυψέλης προχώρησε 
σε μία πολύ σημαντική προ-
σθήκη που αφορά την νευ-
ραλγική θέση κάτω από τα 
δοκάρια, αφού μετά από συ-
ντονισμένες ενέργειες ενέ-
ταξε στο ρόστερ της τον τα-
λαντούχο τερματοφύλακα 
Σίμο Καββαδία, ο οποίος 
έμεινε ελεύθερος από τον 
Α.Ο. Ιλίου. Σαφέστατα πρό-
κειται για μία πολύ ουσιαστι-
κή προσθήκη, που αναμένε-
ται να προσδώσει ποιότητα 
κάτω από τα γκολπόστ και να 
αποτελέσει μία πολύ ποιοτι-
κή λύση στα χέρια του τεχνι-
κού Μάκη Ραφαηλίδη. Ανα-
λυτικά η ανακοίνωση: «Ο 
Α.Ο Αθηναΐς ανακοινώνει 
την έναρξη της συνεργασίας 
με τον Σιμο Καββαδία. Παί-
χτης της Αθηναΐδας θα εί-
ναι για την ερχόμενη σεζόν ο 
25χρονος τερματοφύλακας ο 
οποίος την περασμένη σεζόν 
αγωνίστηκε στον Α.Ο Ιλίου. 
Κατά το παρελθόν έχει αγω-
νιστεί σε Φωστήρα Ηλιούπο-
λης , Παπάγο και Γκυζιακο. 
Η Αθηναΐδα προχώρησε και 
στην απόκτηση του γεννημέ-
νου το 2005 Σπύρου Ρουτση 
ο οποίος αγωνίζεται σαν εξ-
τρεμ και αποκτήθηκε με την 
μορφή δανεισμού από τον 
Απόλλων Σμύρνης. Έπιπρό-
σθετα ανακοινώνεται η προ-
ώθηση στην αντρική ομάδα 
των παρακάτω παικτών προ-
ερχόμενων από τις ακαδη-
μίες του Συλλόγου: Φώτης 
Πρασσος. Γιώργος Κωστα-
ντιδελλης. Χρήστος Πρασ-
σος. Γιάννης Γιαμπουρανης. 
Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ καλω-
σορίζουν τους νέους παίχτες 
και τους εύχονται υγεία και 
επιτυχίες με την φανέλα της 
ομάδας μας».

Την πίκρα του αποκλεισμού στην πα-
ράταση από τη συνέχεια του Κυπέλλου 
ΈΠΣΑ με θύτη τον Aρη Καλαμακίου γνώ-
ρισε η Δάφνη Παλαιού Φαλήρου. Το συ-
γκρότημα των νοτίων προαστίων υπο-
τάχθηκε με 2-1 στις λεπτομέρειες στο 
έξτρα 30λεπτο, χάνοντας ωστόσο σει-
ρά σημαντικών ευκαιριών να εξασφα-
λίσει αυτό την πρόκριση στην κανονική 
διάρκεια. Άπαντες πλέον επιχειρούν 
να ξεχάσουν το συγκεκριμένο παιχνί-
δι και πλέον στρέφουν την προσοχή 
τους στην επερχόμενη έναρξη του νέου 
πρωταθλήματος του πρώτου ομίλου της 
Α’ Κατηγορίας. Με την Δάφνη Παλαιού 
Φαλήρου να δοκιμάζεται στην έδρα του 
ισχυρού και ιδιαίτερα ενισχυμένου Χα-
ραυγιακού. Μία πρεμιέρα που εκ προ-
οιμίου κρύβει μεγάλο όγκο δυσκολιών, 
αλλά και ιδιαιτεροτήτων. Ο Αλέξανδρος 
Μπότος έχει να επιδείξει στην καριέ-
ρα του πληθώρα παραστάσεων κρίσι-
μων αναμετρήσεων. Με θητεία στη Γ’ 
Έθνική σε συλλόγους όπως το Κερα-
τσίνι, ο Ασπρόπυργος, ο Φωστήρας και 
ο Ασπρόπυργος, ο 33χρονος πορτιέρο 
έσπευσε να δώσει τη δική του διάστα-
ση μιλώντας στο «Αθλητικό Πνεύμα» 
«Αποκλειστήκαμε πρόωρα από τον θε-
σμό του Κυπέλλου από τον Άρη Καλα-
μακίου, όμως δεν μπορούμε να κοιτάμε 
πίσω,. Πλέον η σκέψη και η προσοχή 
μας επικεντρώνονται στην πρεμιέρα του 
νέου πρωταθλήματος, που μας φέρ-
νει να αντιμετωπίζουμε μία ιδιαίτερα 
δυνατή και παραδοσιακή ομάδα όπως 
είναι ο Χαραυγιακός. Καλούμαστε να 
δείξουμε χαρακτήρα και να φανούμε 
δυνατοί σε μία πολύ δύσκολη έδρα και 
κόντρα σε ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο, 
που έχει θέσει υψηλούς στόχους. Πά-
ντα μία πρεμιέρα συγκεντρώνει ιδιαιτε-
ρότητες και από τη πλευρά μας θα προ-
σπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό»

Μπότος: «Θα 
προσπαθήσουμε 
για το καλύτερο 
δυνατό»  

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Καλαϊτζίδης: «Θα πάμε  
να παλέψουμε κόντρα  
στον Παπάγο»  
Με τη δίψα για μία επιτυχημένη πορεία στον ιδιαίτερα 
απαιτητικό τρίτο όμιλο της Β’ Κατηγορίας να ξεχειλίζει, 
ρίχνεται η Λαύρα Αργυρούπολης στη μάχη του νέου πρω-
ταθλήματος. Άπαντες στο νεανικό συγκρότημα των νο-
τίων προαστίων ευελπιστούν σε μία πορεία αρκετά κα-
λύτερη της περυσινής, ευελπιστώντας να αναδείξουν 
το ταλέντο και τη ποιότητά τους εντός των τεσσάρων 
γραμμών. Η πρεμιέρα του νέου «μαραθωνίου» βρίσκει 
τους «ροσονέρι» να δοκιμάζονται στην έδρα του ισχυρού 
και ιδιαίτερα φιλόδοξου φέτος Παπάγο. Με τον τεχνικό 
ηγέτη Παναγιώτη Καλαϊτζίδη να δίνει το δικό του ξεκά-
θαρο στίγμα μιλώντας στο «Αθλητικό Πνεύμα» «Ξεκινά-
με έναν καινούριο μαραθώνιο με αρκετή αισιοδοξία και 
πίστη στις δυνάμεις μας. Η πρεμιέρα μας βρίσκει να δί-
νουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, καθώς αντιμετωπί-
ζουμε εκτός έδρας τον Παπάγο. Μία ομάδα που προέρ-
χεται από τη περυσινή του παρουσία στην Α’ Κατηγορία 
και έχει θέσει υψηλές βλέψεις για την νέα σεζόν. Ανα-
γνωρίζουμε τον όγκο των δυσκολιών αλλά και των ιδι-
αιτεροτήτων που κρύβει πάντοτε μια πρεμιέρα, ωστόσο 
εμείς θα πάμε χωρίς άγχος να παίξουμε το ποδόσφαι-
ρο που μπορούμε και ό,τι καλό έρθει θα είναι ευπρόσ-
δεκτο. Θα πάμε να παλέψουμε με όλες τις δυνάμεις μας 
για το καλύτερο.»
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Ο Κώστας Αρζένης



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΠΩΣ... GNTM!

Τι κοινό μπορεί να έχει μια ποδοσφαιρική 
ομάδα με ένα ριάλιτι μόδας; Η απάντηση 
είναι πολύ απλή: Το κάστινγκ! Η επιλογή 
εκείνων που θα προχωρήσουν και θα 
συγκροτήσουν τον βασικό κορμό πάνω 
στον οποίο θα κυλήσει μια σεζόν. Οπως 
ακριβώς δηλαδή η Βίκυ Καγιά και οι λοιποί 
συνεργάτες της επιλέγουν τα μοντέλα που 
θα μπουν στο σπίτι του GNTM, έτσι και ο 
Μίτσελ θα κληθεί να καθορίσει ποιοι από 
τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού του 
κάνουν και ποιοι όχι!
Κοινώς θα έχουμε bootcamp στου Ρέντη. 
Και σε κάθε τέτοια διαδικασία θα υπάρξουν 
οι ευχαριστημένοι και οι δυσαρεστημένοι. 
Για τους δεύτερους, τα πράγματα δεν θα 
κυλήσουν όπως τα περιμένουν, καθώς 
θα πρέπει μήνα Σεπτέμβρη, με την αγορά 
περιορισμένη, να κοιτάξουν τον επόμενο 
σταθμό της καριέρας τους. Είναι μάλιστα 
ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν με 
εντελώς άλλες προοπτικές τη θητεία τους 
στον σύλλογο (Κούτρης, Αγκιμπού).
Μια κατάσταση που δεν είναι και η πιο 
ευχάριστη, αλλά είναι απαραίτητο να 
διεκπεραιωθεί. Διότι με 37 παίκτες 
ρόστερ, καμία ομάδα δεν μπορεί να 
διατηρήσει την ομοιογένειά τους, ούτε να 
αφομοιώσει στο ακέραιο τη νοοτροπία και 
τα «θέλω» του προπονητή. 
Πέραν λοιπόν από το δύσκολο έργο 
που έχει ο Ισπανός κόουτς για να 
επαναφέρει τη νοοτροπία νικητή στους 
«ερυθρόλευκους», θα χρειαστεί να 
πατήσει πόδι και να αποδεσμεύσει αρκετά 
ονόματα από το δυναμικό των πρωταθλητών 
Ελλάδος. Το σίγουρο είναι ότι θα μείνουν 
αυτοί που θέλει ο Μίτσελ, όση σκόνη κι 
αν σηκώσουν οι αποφάσεις του. Μην 
ξεχνάμε άλλωστε, ότι για να επέλθει η 
αγωνιστική υγεία, απαιτούνται και κάποιες 
μικρές θυσίες στο έμψυχο δυναμικό.

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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Γιώργος Κοσεντίνος
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Ρόιλα Κοράλλη
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ΕΚΔΟΤΗΣ 
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