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Ο Ρίτσμοντ Μποάκι ήρθε στη Λαμία με ένα πλού-
σιο βιογραφικό  (Τζένοα, Ελτσε, Αταλάντα, Ερυ-
θρός Αστέρας) και σκοπό να προσφέρει γκολ 
στην ομάδα της Φθιώτιδας. Το ξεκίνημά του δεν 
ήταν καλό, όμως μετά τη νίκη επί του Λεβαδει-
ακού (1-0), ο Γκανέζος φορ δείχνει ότι όντως 
μπορεί να βοηθήσει το σύνολο του Τζανλούκα 
Φέστα στη διατήρησή του στα σαλόνια της Super 
League και μάλιστα στη μαθηματική εξασφάλι-
ση από αρκετά νωρίς στη σεζόν.
H Λαμία έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα και ο 
29χρονος άρχισε την απόσβεση του «αλμυρού» 
του συμβολαίου. Στο 61’, οι γηπεδούχοι λυτρώ-
θηκαν με την προβολή του. Επειτα από εκτέλεση 
κόρνερ του Ασκόφσκι και κεφαλιά του Τσιλού-
λη, εκείνος «τρύπωσε» στην άμυνα των Βοιω-
τών σημειώνοντας το μοναδικό γκολ της συνά-
ντησης.
Πλέον, η ομάδα του Γιάσμινκο Βέλιτς μαζί με τον 
Ιωνικό και τον Αστέρα, είναι τα μοναδικά κλαμπ 
χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.

ΛΑΜΙΑ (ΤΖΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ): Σαράνοφ, Σι-
μόν, Αντέτζο, Κορνέζος, Γκοράνοφ, Μπεχαρά-
νο, Σλίβκα (Ντε Βινσέντι 57’), Τζανδάρης, Τσι-
λούλης, Νούνιες (Ασκόφσκι 57’, Mπενίτες 
90+2’), Μποάκι.

Λεβαδειακός (ΓΙΑΣΜΙΝΚΟ ΒΕΛΙΤΣ): Μάρκο-
βιτς, Μεχία (Τσιριγώτης 75’), Βινίσιους, 
Μουτίνιο, Σβάρκα (Νίκας 63’), Βήχος (Πανα-
γιώτου 71’), Βρακάς, Δούμτσιος (Τορό 75’), 
Λιάγκας, Τσάπρας, Μπελμόντ.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

61’ ΜΠΟΑΚΙ

ΣΚΟΡΕΡ

ΛΑΜΙΑ VS ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ1 0



ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ  
ΣΧΟΙΝΙ  

Πάμε στο… χθες! Βασίλης Ζαγαρίτης. 
Ασχέτως εξέλιξης, ο Παναθηναϊκός επέ-
μεινε σε μία στάση/πρόταση και δεν έκανε 
βήμα. Εφυγε, ο παίκτης! Τάσος Χατζηγιοβά-
νης. Ο Παναθηναϊκός χάραξε ίδια πολιτι-
κή, αποχώρησε ο ποδοσφαιριστής. Ασχέ-
τως που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που το πρώτο 
εξάμηνο που τον είχε ανάγκη έκανε πολι-
τική και μόλις πήραν «φωτιά» Αϊτόρ, Πα-
λάσιος, άλλαξε ρότα. Χουνακάρ. Ξανά τα 
ίδια ο Παναθηναϊκός. Εφθασε in extremis 
και εν τέλει «πλήρωσε» υπεραξία, δίνο-
ντας 4 κατοστάρικα για έναν μπακ που ́ ναι 
32 ετών! Επιστρέφουμε στo σήμερα. Αϊτορ 
από την μία, Κουρμπέλης από την άλλη. Δυο 
παίκτες-βαρόμετρα στον Παναθηναϊκό, σε 
ένα χρονικό σημείο που έχει κερδίσει Κύ-
πελλο μετά από 8 χρόνια και έχει ξεκινήσει 
με 5Χ5 στο πρωτάθλημα. Αμφότεροι βασικοί 
στο μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αμφότεροι 
με συμβόλαιο που λήγει στις 30 Ιουνίου. Ο 
Ισπανός winger «πετάει» φωτιές στο γή-
πεδο: 5 ματς/5 γκολ/2 ασίστ. Ο «αρχηγός» 
παίκτης-ταυτότητα και έχοντας επιστρέψει 
στις επάλξεις μετά από 14 μήνες απουσίας. 
Το club ακόμη δεν έχει συγκινηθεί να κάνει 
κάποιο τηλεφώνημα. Ο Αϊτόρ με 400 χιλιά-
ρικα συμβόλαιο όσο συνεχίζει να «πατάει» 
στον αέρα θα ΄χει πλεονέκτημα στις δια-
πραγματεύσεις. Πόσω μάλλον από την στιγ-
μή που πλέον στην καθημερινότητα του Πα-
ναθηναϊκού έχουν μπει συμβόλαια ύψους 
7-8 κατοστάρικα! Ο δε Κουρμπέλης, πλέον 
με εκπρόσωπο, δεν αναμένει πάνω από το 
τηλέφωνο το «τριφύλλι». Σέβεται απόλυ-
τα την στήριξη του Παναθηναϊκού στα… ζό-
ρια, αλλά από την άλλη στα 28 του θέλει να 
κάνει το κομμάτι του. Και φυσικά έχοντας 
και τις πλάτες της Εθνικής Ελλάδας όντας 
βασικός και εκ των διακριθέντων στην πο-
ρεία μας στο Nations League. Οσο ο Πανα-
θηναϊκός κερδίζει στο γήπεδο, τόσο «προ-
καλεί» την μοίρα του με την πολιτική στις 
ανανεώσεις. ΤΕΛΟΣ!  

Παρασκήνια

➠





Ο ΑΪΤΟΡ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ (5 
ΤΕΡΜΑΤΑ) Η ΕΜΜΕΣΗ (2 
ΑΣΙΣΤ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ 
7 ΑΠΟ ΤΑ 9 ΓΚΟΛ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ.   

Ο ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΑΦΟΤΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ 
ΑΡΙΘΜΕΙ 5 ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΜΑΤΣ.  

«ΕΚΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ»!                                        
Πάνω στον μεταγραφικό πανικό και 

την απουσία θέσης για τον ίδιο 

στην Νότιγχαμ, ο Τζος Μπόου-

λερ εμφανίστηκε μία ωραία 

πρωΐα στο Ρέντη! Σε μία θέση 

(εξτρέμ) που ήδη ο Ολυμπιακός 

ήταν υπεράριθμος. Τα πρώτα δείγ-

ματα γραφής με τον Κάρλος Κορμπε-

ράν δεν είχαν δικαιολογήσει την απόφαση 

της προσθήκης του. Ο Μίτσελ φέρεται να τον βγάζει εκτός 

κάδρου, μα το χειρότερο για τον 23χρονο Αγγλο είναι 

πως ακόμη δεν έχει «κουμπώσει» με άνθρωπο 

στα αποδυτήρια των πρωταθλητών. Φαίνεται ξε-

κάθαρα τόσο στην καθημερινότητα στο Ρέντη, όσο 

και στις αποστολές στα ταξίδια. Παράγοντας που de 

facto επηρεάζει την ποδοσφαιρική ψυχολογία του Βρετανού και 

έχει ήδη γίνει αντιληπτό από το club…   

ΔΕΝ ΣΤΡΙΒΕΙ!        

Η… κακή ημέρα φαίνεται από το πρωί! 
Ρήση που αν μη τι άλλο, έστω και παρα-
φρασμένη, ταιριάζει γάντι στο deal του Φε-
λίπε Σοάρες με τον ΠΑΟΚ. Ενός παίκτη που 
΄χει κοστίσει πάνω από 3 μύρια και εξαρ-
χής αντιμετωπίστηκε με ποδοσφαιρική και 
μη δυσπιστία. Το μοναδικό ψήγμα ελπί-
δας εντός των τεσσάρων γραμμών ήταν το 
γκολ με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στα πλέι 
οφ του περυσινού πρωταθλήματος. Εφε-
ξής, το χάος! Και δυστυχώς κάτι ανάλο-
γο συμβαίνει και στις προπονήσεις με τον 
23χρονο Πορτογάλο επιτελικό χαφ τακτι-
κά να είναι απείθαρχος και συνάμα με το 
body attitude να δημιουργεί ακόμη με-
γαλύτερη απόσταση στα αποδυτήρια. Case 

almost closed!   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΝΩΡΙΣ, 
ΑΛΛΑ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΡΙΣΚΑΡΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΪΤΟΡ, 
ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ 
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ΔΕΝ ΒΓΆΖΕΙ ΝΌΗΜΆ…                                                             
Κώστας Γαλανόπουλος! Εδώ και δύο χρόνια δυστυχώς δεν 
είχε την ανάλογη πρόοδο λόγω τραυματισμών. Φέτος, πήγε να 
«υψώσει» ανάστημα, αλλά τελικά μάσησε στο bullying μόλις 
έμεινε εκτός αποστολής και δίχως τη συνοδεία ατζέντη πήγε 
και υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίο του με την ΑΕΚ. 
Απόφαση που μέχρι νεοτέρας δεν το δικαιώνει, καθώς μπορεί 
να μην είναι 100% fit, αλλά και όταν γίνει, ο Ματίας Αλμέιδα 
θα έχει «κλειδώσει» σε άλλες προτεραιότητες.  

Ή ΤΏΡΆ Η…ΤΕΛΌΣ!                                                    

Ο «μικρός» (Κουλιεράκης) έχει κερδίσει credit/εντυπώσεις, 
αλλά δυστυχώς για τον ίδιο και τον Λουτσέσκου θα απουσιάσει 
από το ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό. Το ζητούμενο 
είναι ποιος θα λάβει την θέση του. Κάργας ή Ιβάν Νάσμπεργκ! Ο 
πρώτος που ήδη «κάηκε» στα δύο ματς με την Λεφσκι Σόφιας 
αν δεν πάρει ούτε τώρα φανέλα βασικού «χάνει» τελείως το 
έδαφος στην ιεραρχία. Ξεκάθαρα…  

Ανταμ Τζανετόπουλος. Πέρυσι κολόνα στο σύστημα με τα 3 στό-
περ με τον Φέστα και ως reward ανανέωσε το συμβόλαιό του 

μέχρι το 2024. Φέτος, βασικός στην πρεμιέρα με ΑΕΚ και εφεξής 
αγνοείται. Σε σημείο που το τετ α τετ με τον Ιταλό προπονητή δημι-
ούργησε ακόμη μεγαλύτερη απόσταση.  



Μια... μεταμόρφωση έλαβε χώρα στο «Μεάτσα». Ο Μαντί 
Καμαρά θύμισε τον Καμαρά του 2019 και του 2020 στον 

Ολυμπιακό. Καμία σχέση δηλαδή με τον παίκτη που βρισκόταν στους 
«ερυθρόλευκους» τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Τι σου κάνει μια 
μεταγραφή...


IS COMING…   
Η επιστροφή του Μιχάλη Μπακάκη στον Παναιτωλικό ήταν προ-
σωπική επιθυμία του αφεντικού 101%. Εξάλλου, στην εν λόγω 
θέση φέτος ο Γιάννης Αναστασίου ήθελε να «επενδύσει» είτε 
στον Αποστολάκη (μετράει «5 στα 5»), είτε στον Λιάβα. Ωστό-
σο, η εμπειρία είναι κάτι που δεν νικιέται εύκολο από τον νε-
ανικό ενθουσιασμό. Ετσι, δεν θα αργήσει η ώρα για το come 
back του «Μιχαλιού» (σ.σ.: τελευταίο ματς 29/7/21)!

«ΤΕΛΕΙΏΜΕΝΌΣ»…       
Το ́ ψαξε (και λόγω φαμίλιας) το καλοκαίρι να επιστρέψει 
στα μέρη μας. Δεν του έκατσε και το τουρ στις χώρες της 
Αραβικής Χερσονήσου συνεχίζεται για τον Γιάννη Φετφατζίδη. 
Ο υποβιβασμός της Αλ Κορ τον έφερε στην αγκαλιά της 
Αλ-Σαλίγια του Κατάρ. Συμβόλαιο ενός έτους με σχεδόν 8 
εκατοστάρικα συν τα μπόνους. Δυστυχώς, το ξεκίνημα δεν 
ήταν ανάλογα «καρπερό» με τον «Φετφα» να μένει στον 
πάγκο ενώ στα προηγούμενα 4 ματς (με ισάριθμες ήττες) 
δεν μέτρησε γκολ/ασίστ. Μάλιστα, το club έχει αρχίσει να 
δημιουργεί κλίμα για αποχώρηση…  

ΓΙ’ ΆΥΤΌ ΕΦΥΓΕ…  
Από πέρυσι που κάθισε στην άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού 
Β’ η λογική ήταν συν τω χρόνω να ενταχθεί στο staff της πρώτης 
ομάδας. Μετά από 32 αγώνες (14 νίκες) η άφιξη του Μίτσελ 
δημιούργησε στον «Κάνιο» την προσδοκία της… προαγωγής! 
Δυστυχώς, για τον ίδιο δεν έγινε και σε συνδυασμό με την 
παθητικότητα (σ.σ.: «πόνεσε» η ήττα με 3-0 από την Καλαμάτα) 
της προετοιμασίας της δεύτερης ομάδας έφερε την οριστική ρήξη 
ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Ιμπαγάσα junior (Ιάγο) συνεχίζει 
κανονικά μια και έχει ακόμη δύο χρόνια συμβόλαιο.  

ΆΛΗΘΕΙΆ, ΠΌΣΌ SAFE ΆΙΣΘΆΝΕΤΆΙ Ό 
ΛΌΥΤΣΕΣΚΌΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΌΙΜΌΤΗΤΆ ΤΌΥ 
ΌΛΙΒΕΙΡΆ;

quizTime
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ΆΡΝΗΤΙΚΌ ΠΡΌΣΗΜΌ!      
Χορντούρ Μάγκνουσον. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Σχεδόν ένα 800άρι 
ετησίως για έναν παίκτη που ήρθε με την προοπτική του leader και 
έως τώρα τον έχουμε καμαρώσει μόλις 32’ στη Super League και στα 
δύο ματς με την Σλάβια Πράγας. Αφήστε που υπάρχει και το θερινό 
ραπόρτο με τα νυχτοπερπατήματα του 29χρονου Ισλανδού στόπερ. 
Το χειρότερο για τον ίδιο είναι πως δεν έλαμψε δια της απουσίας 
του μια και στο ίδιο διάστημα ο Παναθηναϊκός έχει σημειώσει το 
απόλυτο σε 5 αγώνες! Η ευπάθειά του αποτελεί αντικείμενο συζήτησης 
στο Κορωπί σε βαθμό που και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωράει σε 
ανάλογη διαχείριση του status του. Το «δούναι λαβείν», πάντως, 
βγάζει στην σέντρα τον Μαγκνουσον…    



BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Οι γνωστές απουσίες των Μπράμπετς και Ντουκουρέ περιορί-
ζουν κάπως τις επιλογές του Αλαν Πάρντιου για το ματς με τον 
Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (19:30, COSMOTE SPORT 1 HD). 
Ο Ενκουλού πιθανότατα θα ντεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας 
και καλείται να δείξει ότι μπορεί να ηγηθεί της θέσης στο υπό-
λοιπο της σεζόν. Παράλληλα, ο Νταμπό συμπεριλήφθηκε κανο-
νικά στην αποστολή των «κίτρινων».

Η επόμενη μέρα των φαντασμαγορικών εγκαινίων της «OPAP Arena» 
είδε τα social media να παίρνουν «φωτιά» με ευχές από πρώην και 
νυν ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Τσιάρτας (παράλληλα με τις ευχές άφη-
σε και αιχμές για τη μη πρόσκλησή του στα εγκαίνια) Μπακασέτας, Σο-
ϊλέδης, Σαββίδης, Αραούχο και Τσιντώτας και η λίστα συνεχίζεται... 
Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Τσούμπερ προπονήθηκε και τέθηκε στη δι-
άθεση του Αλμέιδα για το ματς με τον Ιωνικό.

Με μοναδική απουσία τον Γιάννη Κώτσιρα ταξίδεψε ο Παναθηναϊκός στη 
Θεσσαλονίκη για το πρώτο μεγάλο φετινό κρας τεστ εκτός έδρας. Στις επι-
λογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκονται και οι νέες προσθήκες στα χαφ, 
Τσοκάι και Τρουιγιέ. Στα εξωαγωνιστικά, με μηνύματα στα social media 
η ΠΑΕ αποχαιρέτησε έναν πιστό φίλαθλο του Παναθηναϊκού, τον Σταμά-
τη Κόκοτα που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών.

Mε γεμάτο το απουσιολόγιο (Χάμες Ροντρίγκες, Ουί-Τζο, Μπα, Ρέ-
τσος) θα υποδεχθεί ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκά-
κης» (COSMOTE SPORT 1, 16:00). Παράλληλα, αποκλείστηκαν απ’την 
αποστολή οι Κούντε, Ντε Λα Φουέντε, Μπόουλερ, Φορτούνης και Λάι-
ντνερ. Αντίθετα, για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή οι 
Μαρσέλο, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, αλλά και ο Αμπουμπακάρ Κα-
μαρά. Ο Βραζιλιάνος ενδέχεται να κάνει και το ντεμπούτο του με τα 
«ερυθρόλευκα».

Τελευταία στιγμή θα αποφασισθεί η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Κου-
λιεράκη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό (21:30, Νοvasports 
Prime). Ο νεαρός αμυντικός το παλεύει, αλλά σε περίπτωση που δεν 
τα καταφέρει, ο Ιβάν Νάσμπεργκ περιμένει την ευκαιρία του. Ο Νορ-
βηγός έχει ξεπεράσει πλήρως τη θλάση που τον έθεσε νοκ-άουτ για 
ένα μήνα και κόντρα στους «πράσινους» συγκεντρώνει πολλές πιθα-
νότητες να βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα. 
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Εγινε αυτό που όλοι περιμέναμε στην Ρόδο καθώς στον τελικό 
του Super Cup πέρασαν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έστω 
κι αν οι αγώνες τους είχαν εντελώς διαφορετική διακύμανση 
κι εξέλιξη. Οι μεν «ερυθρόλευκοι» βασιζόμενοι στο ότι έχουν 
8 παίκτες από την περσινή ομάδα (άρα εύκολους αυτοματισμούς 
κι επίσης ευκολότερη προσαρμογή των νέων προσώπων που 
αναβαθμίζουν το ρόστερ) έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ κι έδειξαν ότι 
βρίσκονται μπροστά από πλευράς ετοιμότητας.
Ο Παναθηναϊκός, χωρίς τον τραυματία Νέιτ Γουόλτερς είχε 
προβληματικό πρόσωπο, ασύνδετο και με πολλά θέματα ειδικά στο 
περιφερειακό σουτ αλλά και τον ρυθμό. Με τόσα νέα πρόσωπα, 
φυσιολογικά χρειάζεται καιρό προκειμένου να φτάσει σε ένα καλό 
επίπεδο αλλά στην παρούσα χρονική στιγμή υπολείπεται αισθητά 
του αντιπάλου του. Περισσότερα θα δούμε (και θα γράψουμε) 
στον αποψινό τελικό (21:00) όπου θα διεκδικήσουν οι «αιώνιοι 
αντίπαλοι» τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
Ο Ολυμπιακός ήταν απολαυστικός απέναντι στον Προμηθέα, πέντε 
παίκτες είχαν διψήφιο αριθμό πόντων ενώ όσο κυλούσε ο αγώνας 
τόσο βελτιωνόταν στην άμυνά του. Από ένα σημείο και μετά ο αγώνας 
δεν αντέχει σε κριτική.
Τα δεκάλεπτα: 23-19, 47-34, 69-48, 93-65
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11, Κάνααν 3, Φαλ 2, 
Βεζένκοφ 19, Παπανικολάου 8, Λούντζης 11, Λαρεντζάκης, Πάπας, 
Σλούκας 7, Μπόλομποϊ 12, Πίτερς 17, ΜακΚίσικ 3
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Γιατράς): Γιανγκ 3, Γκίκας 5, Κακλαμανάκης 4, 
Σίμπσον 16, Κουλμπόκα 14, Κάουαν 11, Κόντιτ 4, Πλώτας, Τσαϊρέλης 
4, Μουράτος 2, Χέλεμς 2, Τανούλης.
Ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά προβλήματα απέναντι στον Κολοσσό, 
έδειξε ασύνδετος και κινδύνεψε. Μάλιστα με 24’’ πριν το τέλος 
(σκορ 70-66) ο Γιαννόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο το οποίο δε 
μέτρησε αφού υποδείχθηκε φάουλ εκτός φάσης από τον Αντριους 
στον Οζμπορν, ο οποίος πέτυχε μια βολή. Ο Γουίλιαμς στα 18’’ μετά 
από μακρινή πάσα του Πονίτκα σφράγισε τη νίκη.
Τα δεκάλεπτα: 20-18, 36-32, 61-57, 72-67
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Καλαϊτζάκης, Λι 8 (2), Παπαγιάννης 
6, Γουίλιαμς 14 (1), Γκριγκόνις 13 (2), Μποχωρίδης 2, Άντριους 8, 
Καλαϊτζάκης, Πονίτκα 7 (1), Γκουντάιτις 14
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 9, Χρυσικόπουλος 3 
(1), Μπαρσέλο 6 (2), Κατσίβελης 4, Γιαννόπουλος 5 (1), Σταρκς 20 
(1), Όζμπορν 14 (1), Μπιλλής, Χατζηδάκης, Στεφάνοβιτς 6 (2).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΘΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ 
ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΟΥ SUPER CUP (21:00, ΕΡΤ3)

ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ
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SERIE A

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Ακόμα και τους πιο δύσπιστους για τη φετινή δυναμική της έπεισε η Ρόμα στο 
«Τζουζέπε Μεάτσα». Η Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο επικράτησε με επική ανατροπή 
της Ιντερ (1-2) χάρη στα γκολ των Ντιμπάλα (39΄) και Σμόλινγκ (75΄) και μεί-
ωσε προσωρινά τη διαφορά από την πρωτοπόρο Νάπολι στο μείον τέσσερα. Οχι 
άσχημα για δύο «σακάτηδες» (Τζανιόλο, Σπινατσόλα) και δύο «τελειωμένους» 
(Ντιμπάλα και Μουρίνιο), όπως πολλοί τους αποκαλούσαν. Με μια αυτοκρατορι-
κή εμφάνιση, έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις. Η αιώνια πόλη μπαίνει ξανά 
σε mode... διεκδίκησης τίτλου.

PREMIER LEAGUE

ΚΑΝΟΝΙΕΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Το αφεντικό του Βορείου Λονδίνου είναι και με τη βούλα η Αρσεναλ. Τα 
«μωρά» του Αρτέτα υπέταξαν την επίσης φορμαρισμένη Τότεναμ (3-1) και 
έφτασαν στην έβδομη νίκη τους σε οκτώ ματς στην Premier League. Πάρ-
τι, Ζέσους και Τζάκα υπερκέρασαν την πρόσκαιρη ισοφάριση του Κέιν και οι 
«κανονιέρηδες» συνεχίζουν την τρελή τους πορεία. Αντίθετα, νέα γκέλα για 
τη Λίβερπουλ, με τον Λεάντρο Τροσάρντ να κάνει το ματς της ζωής του στο 
«Ανφιλντ» και με χατ-τρικ να χαρίζει έναν πολύτιμο βαθμό στην Μπράιτον (3-
3). Με νίκη προχώρησε και η Τσέλσι (2-1 εκτός έδρας την Κρίσταλ Πάλας).

PLANET
FOOTBALL

LALIGA 

ΒΙΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ
Η μία ξεκίνησε την αγωνιστική της αναγέννηση, ενώ η άλλη υπέστη ήττα που δί-
νει παράταση στην κατάρρευσή της ούσα στη 16η θέση της LaLiga. Η Ατλέτικο Μα-
δρίτης άλωσε το «Σάντσεθ Πιθχουάν» (0-2) χτυπώντας τη Σεβίλλη εκεί που «πο-
νάει»: Στην άμυνα. Δράστες οι Γιορέντε και Μοράτα, οι οποίοι τιμώρησαν τα λάθη 
των Σεβιγιάνων, καθώς οι Τιανζού και Σάλας ακόμα προσπαθούν να «δέσουν». 
Ο Ζούλεν Λοπετέγι, βρίσκεται ξανά στα σχοινιά, ενώ ο Ντιέγκο Σιμεόνε απέδειξε 
ξανά ότι η ομάδα του είναι... survivor.

BUNDESLIGA

ΣΤΟΠ ΣΤΟ «ΤΡΕΝΟ»
Μετά από επτά αγωνιστικές ξέφρενης διαδρομής, το τρένο της Ουνιόν Βερολίνου 
εκτροχιάστηκε στην Φρανκφούρτη. Οι πρωτευουσιάνοι γνώρισαν την ήττα με 2-0 από 
την Αϊντραχτ, αλλά ακόμα κι έτσι παρέμειναν στην κορυφή. Πλέον, έχουν και συγκά-
τοικο, με την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, Φράιμπουργκ, να κερδί-
ζει, έστω και δύσκολα, τη Μάιντς (2-1). Αντίθετα, μεγάλη ευκαιρία έχασε η Μπορούσια 
Ντόρτμουντ, η οποία με τον Ρόις απόντα, την πάτησε απέναντι στην Κολωνία (3-2). Ηττες 
για τη Στουτγκάρδη του Μαυροπάνου (3-2 από τη Βόλφσμπουργκ) και τη Μπόχουμ του 
Λαμπρόπουλου (4-0 από τη Λειψία).



1
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 19:30

ΒΟΛΟΣ-ΑΡΗΣ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,72

Να συνεχίσει από εκεί που τον άφησε η διακοπή έχει ως 
στόχο ο Aρης στον Βόλο. Το ματς δεν θα είναι εύκολο, καθώς η 
ομάδα της Μαγνησίας μπορεί να κάνει τη ζημιά. Ανοιχτό ματς 

αναμένω με γκολ και πολλά κόρνερ.

 ΓΚΟΛ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΞΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ 
Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ
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2
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 16:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
ΚΟΡΝΕΡ ΠΡΙΝ ΤΟ 9’ 1,83

Στο ντεμπούτο του Μίτσελ ο Ολυμπιακός θα κάνει τα πάντα για 
να επιστρέψει στα «τρίποντα». Μετά τα συνεχόμενα αρνητικά 

αποτελέσματα οι «ερυθρόλευκοι» είναι υποχρεωμένοι να 
πάρουν το σημερινό παιχνίδι με πίεση απ’το πρώτο λεπτό.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΟΡΝΕΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΤΟΥΡΚΙΑ 20:00

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,97

Το μεγάλο ντέρμπι μίσους της πόλης ανάμεσα σε Μπεσίκτας 
και Φενέρμπαχτσε τραβάει τα βλέμματα στην Τουρκία. Διψάνε 
για την κορυφή αμφότεροι, ενώ και τα μεταξύ τους ματς έχουν 

πάντα την δική τους αίγλη.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ

4
ΔΑΝΙΑ 15:00

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ-ΒΙΜΠΟΡΓΚ
OVER 2,5 1,70

Την πολύ καλή φέτος Βίμποργκ υποδέχεται η Μίντιλαντ 
σε ένα ματς με αποκλειστικό στόχο τη νίκη. Στο -9 απο την 

κορυφή οι γηπεδούχοι θα πιέσουν απο νωρίς για να πάρουν 
αυτό που θέλουν, ενώ οι φιλοξενούμενοι θα παίξουν στην 

κόντρα.

ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΒΕΛΓΙΟ 14:30

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ
OVER 2,5 1,66

Την χαμένη αίγλη του παρελθόντος ψάχνει η Αντερλεχτ με την 
ομάδα να διψάει για διάκριση. Μονόδρομος το τρίποντο σήμερα 
καθώς έχει μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία. Η Σαρλερουά 

σκοράρει με άνεση και αν βρει χώρους θα κάνει την ζημιά 
εύκολα.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΕΛΒΕΤΙΑ 15:15

ΣΙΟΝ-ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ
1 1,75

Η Σιόν του Μπαλοτέλι έχει μπει καλά στο πρωτάθλημα και πριν 
την διακοπή ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Μεγάλος στόχος η 
ευρωπαϊκή έξοδος και ματς σαν το σημερινό με την τελευταία 

της βαθμολογίας Βίντερτουρ πρέπει να τα παίρνει.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε μία μεταγραφή, που προκαλεί αίσθηση στο άκουσμά της 

και αναμένεται σε κάθε περίπτωση να απογειώσει αγωνι-

στικά προχώρησε το Φάληρο με την προσθήκη του Γιώργου 

Καναβέτα. Έπειτα από συντονισμένε ενέργειες του διοικητι-

κού ηγέτη, Παναγιώτη Σταυριανάκου, στην ομάδα των νοτίων 

προαστίων θα αγωνίζεται ο Γιώργος Καναβέτας. Ο 27χρονος 

ακραίος επιθετικός τα βρήκε σε όλα με την διοίκηση του συλ-

λόγου. Με τη πλευρλα του έμπειρου ποδοσφαιριστή να πεί-

θεται από το «κόνσεπτ» του συλλόγου και να δίνει τα χέρια 

με τους ιθύνοντες των «κυανέρυθρων» Η επιτυχία της με-

ταγραφής είναι μεγάλη, καθώς ο ποδοσφαιριστής βρέθηκε 

στο στόχαστρο αρκετών ομάδων από την Γ’ Εθνική και την Α’ 

ΕΠΣΑ, ωστόσο, στις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ του ποδο-

σφαιριστή και της διοίκησης, παρουσιάστηκε απόλυτη ταύ-

τιση απόψεων. Αξίζει να τονιστεί ότι στη διάρκεια της πε-

ρασμένης περιόδου αγωνίστηκε στον Αίαντα Σαλαμίνας ενώ 

τα τελευταία χρόνια μετράει γεμάτες σεζόν στο πρωτάθλημα 

της Γ’ Εθνικής αφού έχει φορέσει τις φανέλες των Εθνικού 

Πειραιά, Παναρκαδικού, Αχαρναϊκού, Αστέρα Βάρης, ΟΦΗ, 

Παναιγιάλειου, όντας παράλληλα διεθνής με τα τμήματα της 

Κ17 και Κ20.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΩΣΙΩΝ

Σε ρυθμούς πρωταθλήματος κινούνται πλέον στον Ολυμπια-

κό Λιοσίων έπειτα την ήττα από τη Νέα Ιωνία με 2-1 που ση-

ματοδότησε αυτομάτως και τον αποκλεισμό από την συνέχεια 

του θεσμού του Κυπέλλου ΕΠΣΑ. Σε μία αναμέτρηση, η οποία 

κρίθηκε στις λεπτομέρειες, οι «ερυθρόλευκοι αν και πάλε-

ψαν , εντούτοις δεν κατάφεραν να αποδράσουν από την έδρα 

των «γαλαζοκιτρίνων» με το εισιτήριο της πρόκρισης στις 

αποσκευές τους Ο τεχνικός ηγέτης Θοδωρής Τρανός επιχει-

ρεί να προσεγγίσει τα υπάρχοντα δεδομένα με μία πολύ πιο 

ψύχραιμη ματιά σημειώνοντας ότι η ομάδα του δεν είχε την 

απαιτούμενη διάθεση για το ματς Κυπέλλου με τη Νέα Ιωνία 

στρέφοντας την προσοχή του στο κυριακάτικο ντέρμπι πρω-

ταθλήματος κόντρα στον ίδιο αντίπαλο, αλλά αυτή τη φορά 

στην έδρα των «ερυθρόλευκων»: «Σε ένα παιχνίδι χωρίς 

πολλές φάσεις που θα κρινόταν στις λεπτομέρειες δεν εί-

χαμε τη διάθεση που έπρεπε για ένα τέτοιο ματς. Πρέπει να 

αφήσουμε πίσω αυτό το παιχνίδι και να ετοιμαστούμε για το 

επόμενο της Κυριακής απέναντι στον ίδιο αντίπαλο και να 

κλείσουμε έτσι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Οι διαφορές 

είναι πολύ μικρές και θα κρίνονται όλα στις λεπτομέρειες. Ο 

πιο σοβαρός θα είναι αυτός που θα χαμογελάει στο τέλος».

ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΑΝΑΒΕΤΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ 
ΚΑΝΑΒΕΤΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΠΑΛ 
ΦΑΛΗΡΟΥ

«Βόμβα» με τον 
Μάριο Ζελέκου! 
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει 
τους πάντες με τη φετινή του 
μεταγραφική δραστηριότη-
τα ο Γ.Σ. Καισαριανής. Οι ιθύ-
νοντες του νεοφώτιστου σω-
ματείου δεν σταματούν τις 
ενέργειες που άπτονται στη 
όσο το δυνατόν ποιοτικότε-
ρη ενίσχυση του ρόστερ με 
ποδοσφαιριστές εγνωσμέ-
νης αξίας, που έχουν όλα τα 
εχέγγυα να ηγηθούν στο δύ-
σκολο εγχείρημα που περι-
μένει τους «κιτρινόμαυρους» 
στο προσεχές πρωτάθλη-
μα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα την 
απόκτηση του Μάριου Ζελέ-
κου ανακοίνωσε ο ΓΣ Και-
σαριανής. Ο 27χρονος εξ-
τρέμ που είχε βγάλει... μάτια 
με τη φανέλα της Προοδευ-
τικής και της Καλαμάτας τα 
βρήκε σε όλα με τους Καισα-
ριανιώτες και ανακοινώθη-
κε. Αναλυτικά η ανακοίνωση 
«Ο ΓΣ Καισαριανής ανακοι-
νώνει την προσθήκη του Μά-
ριου Ζελέκου στο δυναμι-
κό της ομάδας μας. Το νέο 
μας απόκτημα είναι 27 χρο-
νών (9/7/1995) και αγωνί-
ζεται στα άκρα της επίθεσης. 
Ο Μάριος Ζελέκου γεννήθη-
κε στην Αθήνα και έκανε τα 
πρώτα του ποδοσφαιρικά βή-
ματα στην Ακαδημία Παθιακά-
κη. Στη συνέχεια εντάχθηκε 
στις υποδομές του Πανιωνι-
ου ενώ μετέπειτα φόρεσε 
τη φανέλα της Προοδευτικής 
και του Αθηναϊκού. Μεταξύ 
άλλων έχει αγωνιστεί στην 
4η κατηγορία του Γερμανι-
κού Πρωταθλήματος για λο-
γαριασμό της Σόνεμπεκ, πριν 
μεταγραφεί στην Καλαμάτα. 
Με τη φανέλα της ιστορικής 
ομάδας είχε γεμάτη χρονιά, 
έχοντας περάσει παράλλη-
λα και από την ΑΕ Μοσχάτου. 
Καλωσορίζουμε τον Μάριο 
Ζελέκου και του ευχόμαστε 
καλή αγωνιστική σεζόν».

Με την ανυπομονησία στα ύψη και 
τη δίψα για μία πορεία αντάξια του 
ονόματος και της δυναμικής που 
κουβαλάει ο σύλλογος, συνεχί-
ζουν στην Χρυσούπολη την προε-
τοιμασία τους με φόντο την έναρξη 
των επίσημων αγωνιστικών υπο-
χρεώσεων της ομάδας στα δύσβα-
τα μονοπάτια της Γ’ Κατηγορίας. Ο 
τεχνικός Δημήτρης Φιλίππου και 
οι άμεσοι συνεργάτες του δεν στα-
ματούν τη σκληρή δουλειά έχοντας 
κυρίως στραμμένη την προσοχή 
τους σε θέματα που αφορούν την 
τακτική και κυρίως την αφομοίω-
ση των συστημάτων, αλλά και τον 
βαθμό προσαρμογής των νεοαπο-
κτηθέντων παικτών στην νοοτρο-
πία αλλά και τη γενικότερη ιδιο-
συγκρασία του σωματείου. Με τον 
επιτυχημένο τεχνικό να δίνει το 
δικό του ξεκάθαρο στίγμα κι ενώ 
πλησιάζουμε προς την έναρξη του 
νέου πρωταθλήματος: «Συνεχίζου-
με να δουλεύουμε πυρετωδώς 
αυτό το διάστημα με σκοπό να πα-
ρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο 
έτοιμοι και αποφασιστικοί με την 
έναρξη του νέου πρωταθλήματος, 
Προσπαθούμε να βάλουμε γερές 
βάσεις τη δεδομένη χρονική στιγ-
μή, ώστε η ομάδα μας να μπορέσει 
να διεκδικήσει πρωταγωνιστικούς 
στόχους και να αποδώσει όμορφο 
ποδόσφαιρο. Είμαι απόλυτα ευχα-
ριστημένος από την προσπάθεια 
και την συνέπεια των παικτών μου 
στις προπονήσεις, αλλά και στα 
μέχρι τώρα φιλικά παιχνίδια που 
έχουμε δώσει. Αυτό που επιδιώ-
κουμε είναι να χτίσουμε ένα δυνα-
τό σύνολο και να βρούμε την επι-
θυμητή ομοιογένεια που θα μας 
φέρει στο δρόμο των επιτυχιών».

Φιλίππου: 
«Βάζουμε γερά 
θεμέλια για τη 
νέα σεζόν»

Επένδυση» με Δημήτρη 
Βολυράκη 
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνε-
χίζει απτόητος ο Άγιος Δημήτριος Η διοίκηση των «κυανέ-
ρυθρων» με πρωτομάστορα τον Μανώλη Τζινευράκη δεν 
σταματά τις ενέργειες που ανάγονται στην όσο το δυνατόν 
ποιοτικότερη ενίσχυση του υπάρχοντος ρόστερ με παίκτες 
που διαθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία ώστε να αποτελέσουν 
εξαιρετικά χρήσιμες επιλογές για τον νέο προπονητή Κώ-
στα Αρζένη. Όπως φυσικά και να διαδραματίσουν καταλυτικό 
ρόλο, ώστε να εκπληρωθούν οι υψηλοί στόχοι που έχουν 
οριοθετηθεί με φόντο την νέα σεζόν και φτάνουν μέχρι την 
επίτευξη του στόχου της άμεσης επανόδου στην Α’ Κατηγο-
ρία Σε αυτό το πλαίσιο την απόκτηση του νεαρού και ιδιαί-
τερα ταλαντούχου Δημήτρη Βολυράκη ανακοίνωσε ο Άγιος 
Δημήτριος. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση 
του Δημήτρη Βολυράκη για την περίοδο 2022-2023. Ο Δη-
μήτρης γεννημένος του 2003 την προηγούμενη χρονιά ανή-
κε στον Α.Ο Περιστερίου είναι προσωπική επιλογή του προ-
πονητή μας κ. Κώστα Αρζένη και καλύπτει θέση «μικρού». 
Δημήτρη καλώς ήρθες στην οικογένεια του Αγίου Δημητρί-
ου. Ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».


Th

is
 is

 ATh
e

n
s


9

Γ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

e-SportTime ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΘΙΟΥ 2022

Ο Γιώργος Καναβέτας

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ




