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#my_national_team ΚΥΡΙΑΚΗ 09.10.22 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.603



ΣΟΥΡΕΑΛ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Πόσα λάθη μπορούν να χωρέσουν στο Παναιτωλικός – Βόλος; Οι 
Θεσσαλοί έφυγαν θριαμβευτές στο Αγρίνιο και μάλιστα με μια σου-
ρεαλιστική κι ανείπωτη ανατροπή (2-3).
Τα «δώρα» ξεκίνησαν από τους Θεσσαλούς, με τον Κλέιμαν να κάνει 
έξοδο Μεσολογγίου (4΄) στο γκολ του Σενγκέλια και τον Μεθκίδα 
λίγο αργότερα να πετυχαίνει αυτογκόλ με τακουνάκι (12΄). Ωστόσο, ο 
Τάσος Τσοκάνης ισοφάρισε σκοράροντας δις μέσα σε ένα οκτάλεπτο 
(27΄ και 35΄). Στα... καπάκια, κόκκινη ο Καρέλης (44΄) για χτύπημα 
εκτός φάσης! Αποκορύφωμα; Ασταθής έξοδος από Στεργιάκη και το 
πρώτο γκολ του Κούτσια ήταν και το νικηφόρο (78΄). 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ): Στεργιάκης, Μπακάκης, Λάρσον, Κορνέλιους, Χουχούμης, Μάρτεν-
σον (83’ Nτίας), Φλόρες, Κολοβός (83’ Πέδρο), Νταγκό (67’ Μόρσεϊ), Σενγκέλια (72’ Ντουάρτε), Καρέλης.
ΒΟΛΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ): Κλέιμαν, Τσοκάνης, Λούνα, Μπαριέντος, Σιέλης, Μεθκίδα (61’ Κούτσιας), Φερ-
νάντες, Ουές (89’ Ματίγια), Εσκοβάλ, Ντέλετιτς (75’ Μπατόκιο), Οζέγκοβιτς (89’ Τάχατος).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ VS ΒΟΛΟΣ32

ΔΥΣΤΥΧΩΣ... ΤΕΛΕΙΩΣΕ!

Από ένα ημίχρονο είχαν Ιωνικός και Λαμία στη Νίκαια. Κατά συνέπεια, το τελικό 1-1 
φαντάζει ως ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα με βάση τις ευκαιρίες, τα δοκά-
ρια, αλλά και τις αποκρούσεις των Σαράνοφ και Χουτεσιώτη, σε μια απολαυστική μάχη 
που ουδείς ήθελε να ολοκληρωθεί. Οι Φθιώτες άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό, 
αλλά στη συνέχεια το σύνολο του Δημήτρη Σπανού ανέβασε στροφές. Η ισοφάριση ήρθε 
στο δεύτερο μέρος από τον Μάντζη, αλλά οι γηπεδούχοι «κόλλησαν» εκεί. Ετσι, οι Νι-
καιώτες έμειναν πίσω στον βαθμολογικό πίνακα, έχοντας μόλις 2 βαθμούς, ενώ οι Λα-
μιώτες πήραν πολύτιμη βαθμολογική ανάσα.

ΙΩΝΙΚΟΣ VS ΛΑΜΙΑ 11

4’ ΣΕΝΓΚΕΛΙΑ, 16’ ΝΤΑΓΚΌ – 27’, 35’ ΤΣΌΚΑΝΗΣ, 78’ ΚΌΎΤΣΙΑΣΣΚΟΡΕΡ

ΙΩΝΙΚΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ): Χουτεσιώτης, Βαλεριάνος, Αντούνες, Φαντιγκά (71΄Μεντόσα), Άοσμαν 
(87΄Ιωαννίδης), Μάντζης, Ελευθεριάδης (63΄Σεμπά), Μύγας (87΄Σάκιτς), Λοβέρα, Ρομαό, Κάνιας.
ΛΑΜΙΑ (ΤΖΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ): Σαράνοφ, Σιμόν, Γκοράνοφ, Αντέτζο, Κορνέζος, Τζανδάρης, Σλίβκα, Τσιλού-
λης (75΄Γιακουμάκης), Ντε Βινσέντι (66΄Μπεχαράνο), Ασκόφσκι (66΄Μαρμεντίνι) (93΄Μπενίτεζ), Μποά-
κι (75΄Μανούσος)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

 47΄ ΜΑΝΤΖΗΣ / 8΄ ΝΤΕ ΒΙΝΣΕΝΤΙΣΚΟΡΕΡ



ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ  
ΤΟ ΜΕΤΡΟ  

Ο λόγος για τον κύριο που ΄χει σηκώ-
σει 5 Champions League. Εκείνον που ́ χει 
κατακτήσει τα πάντα στην ποδοσφαιρική 
του ζωή, στα 15 χρόνια που πέρασε στην 
Ρεάλ. Αυτόν που στα 34 του απεφάνθη να 
μας τιμήσει με την παρουσία του στην Ελ-
λάδα. Την ημέρα της παρουσίασής του ο 
Ολυμπιακός πούλησε πάνω από 10.000 
φανέλες του, ενώ άλλες τόσες και πα-
ραπάνω είναι προς παραγγελία. Μιλάμε 
για το απόλυτο brand. Πάμε στο αγωνι-
στικό σκέλος. Αναδρομικά εμφανίστηκαν 
στην ζωή του τόσο ο Χάμες Ροντρίγκες, όσο 
και ο Μίτσελ. Προσωπικότητες με εκτόπι-
σμα, background. Παρέα ο πρώτος μαζί με 
τις φαμίλιες τους εκτός γηπέδου, άρτιος 
διαχειριστής ο έτερος στην καθημερινότητά 
του στα αποδυτήρια. Το βράδυ της Πέμπτης 
αποφασίστηκε να κάνει το ντεμπούτο του. 
Δίχως να το εκβιάσει ο ίδιος ο Μαρσέλο. 
Φυσιογνωμικά και μόνο δεν φάνταζε ακό-
μη έτοιμος. Εγινε. Τέλος. Γύρισε μπούμε-
ρανγκ σε όλες τις πλευρές. Στον Μίτσελ 
γιατί η είσοδός του στο γήπεδο (σ.σ.: αντί 
του Μπουχαλάκη) αποσυντόνισε πλήρως 
τον Ολυμπιακό, στο club γιατί η πρεμιέρα 
του στιγματίστηκε με το ταπεινωτικό 3-0 
από την Καραμπάχ και στον ίδιο γιατί το βί-
ωμα της περιρρέουσας ατμόσφαιρας ζόρι-
σε μέχρι και την οικογένεια του. Οι δηλώ-
σεις του ανάλογες μίας προσωπικότητας 
που ξέρει να κάνει την αυτοκριτική της. 
Η επόμενη μέρα στα αποδυτήρια εξίσου 
επιβλητική και ενωτική στο σύνολο των 
ποδοσφαιριστών. «Ξύπνησε» τον Βρσά-
λικο, πήρε τον λόγο, είχε τετ α τετ με τον 
Κίκε Μαντιά. Από την στιγμή που Ολυμπι-
ακός και Μαρσέλο δεν μπορούν να ́ χουν 
αγαστή συνεργασία εντός των τεσσάρων 
γραμμών, ας λειτουργήσει η παρουσία του 
34χρονου αριστερού μπακ ως παράγοντας 
τόνωσης στην ψυχολογία και προστασίας 
των εν οίκω. Αρκεί να μην «καεί» φυσι-

κά…  

Παρασκήνια

➠





Ο ΜΑΡΣΕΛΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 
«ΠΟΥΛΗΣΕ» ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
10.000 ΦΑΝΕΛΕΣ.  

Ο 34ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ 
ΜΠΑΚ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΗΤΤΑΣ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΤΑ 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ. 

ΔΙΟΥΔΗΣ-ΑΡΗΣ,  
PART NO2 (;)                                          
H σχέση τους έχει καταλήξει σε 
αδιέξοδο. Δεν οδηγεί πουθε-
νά! Δεν συμφέρει κανένα 
αυτή η κατάσταση. Παναθη-
ναϊκός και Διούδης έκα-
τσαν ξανά στο τραπέζι για να 
βρεθεί λύση τον Ιανουάριο. 
Ο ατζέντης του άλλοτε διεθνούς 
«Νο1» άκουσε από τον εξ απορρήτων 
του boss το ποσό των 200.000 ευρώ ως αντίτι-
μο. Βγάζει έναν (θεωρητικό) ρεαλισμό από την 
στιγμή που θα συμπληρώσει 6 μήνες ανε-
νεργός και βρίσκεται 6 μήνες πριν το φινά-
λε του συμβολαίου του. Φερ’ ειπείν, η Λεχ 
Πόζναν που τον έχει στην λίστα της παραμέ-
νει διαθέσιμη στο market, αλλά εκείνο που 
μου σφύριξαν είναι πως ο Αρης αναμένει τον Διούδη για 
το come back.   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΤΟ STATUS ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛΟ 
ΧΡΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ «ΚΑΕΙ» ΚΑΙ ΜΕΣΑ 
ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
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ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ…            

Λουίς Πάλμα! De facto, το Νο1 περιουσιακό 
στοιχείο του Αρη. Παρά το λάθος του Αλαν 
Πάρντιου να τον «θυσιάσει» ως «Νο9» την 
περασμένη εβδομάδα στον Βόλο. Μετρά-
ει ήδη 3 γκολ και 5 ασίστ σε 10 αγώνες. 
Ηδη, ο Θοδωρής Καρυπίδης έχει πάρει 
χαμπάρι πως ο 22χρονος από την Ονδού-
ρα έχει «ψωμί» στο διεθνές market και 
έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι επικοι-
νωνιακά το promotion. Η δήθεν πρόταση 
των 2,5 μυρίων από το MLS δεν υπήρξε 
ποτέ, μολονότι ο ατζέντης του Πάλμα εί-
ναι located στο Μαϊάμι. Ενδιαφέρον ναι, 
πρόταση ΟΧΙ! Η ομάδα που «ενόχλησε» 
επίσημα ήταν η Ντιναμό Κιέβου. Εμαθε, 
έψαξε, ρώτησε για transfer fee, αξιολό-
γησε και αναμένεται να επιστρέψει δρι-

μύτερη. Κρατήστε το… 



NEW KID ON THE BLOCK!                                                              
O ΠΑΟΚ της εσωστρέφειας έχει ανάγκη το φρέσκο αίμα! Ο αέρας 
ανανέωσης που έδωσε ο «Ντέλιας», όπως τον αποκαλούν 
στην Τούμπα, με τον Παναθηναϊκό ήταν ένα ψήγμα, βγαλμένο 
μέσα από τις προπονήσεις. Εκεί που αυτόπτες μάρτυρες είναι 
κατηγορηματικοί πως η δουλειά που ρίχνει ο Κωνσταντέλιας 
αξίζει ανάλογου reward. Εξ ου και η φανέλα βασικού σήμερα 
στην Λειβαδιά. Is coming…  

ΑΥΤΟΠΡΟΤΑΘΗΚΕ!                                                          

Η ομάδα δεν «πατάει» καλά. Μόλις μία νίκη σε 9 αγώνες. 
Η απουσία των Σαμαράδων ακόμη δεν έχει καλυφθεί και το 
κάστινγκ μέσω interviews από τον Μηνά Λυσάνδρου παραμένει 
αδιάπτωτο. Μετά τα ονόματα των Ιβιτς και Νταμπίζα που έχουμε 
αποκαλύψει σημειώστε και του Γιάννη Παπαδημητρίου που 
πρακτικά έτεινε χείρα βοηθείας. Ο άλλοτε τεχνικός διευθυντής 
της ΑΕΚ παραμένει κάτοικος Αθηνών και σε αναζήτηση club…  

Ζήσης Καραχάλιος! Από τα πλέον σημαντικά εργαλεία 
στην περυσινή πορεία-έκπληξη του ΠΑΣ. Την ίδια στιγ-

μή που ο ένας μετά τον άλλον αποχωρούσαν από την λίμνη 
εκείνος ξέμεινε. Ανανέωσε μάλιστα το συμβόλαιό του και 
πλέον φοβάται μην του γυρίσει μπούμερανγκ…  



Ηταν στην ίδια εταιρεία με Κώτσιρα, Μπακάκη! Κοινώς, 
παίκτες στην θέση του. Δεν είναι πάντα εφικτό να κα-

λυφθούν άπαντες. Ο Βασιλαντωνόπουλος εκτός από ομά-
δα (πήρε 50% αποζημίωση από Ατρόμητο) βρίσκεται και σε 
αναζήτηση agent.  


SUCCESS STORY!                                   

Στον Βόλο δεν επαναπαύονται. Μπορεί η ομάδα και 
φέτος να αποτελεί την έκπληξη της Super League, 
μπορεί ήδη να ΄χουν πουλήσει τον Πάολο Φερνά-
ντες (φωτο) στην ΑΕΚ, αλλά η επόμενη μέρα ήδη 
«τρέχει». Ο εξ απορρήτων του Δημάρχου, ο Τάκης 
Γιαννόπουλος έχει πάρει το αεροπλάνο και τις δύο 
τελευταίες εβδομάδες έχει κάνει check in τόσο 
στην Πορτογαλία, όσο και στην Ισπανία. Αυτά είναι…  

«ΔΥΟ ΣΤΑ ΔΥΟ»!                                           
Ντίνος Διαμαντόπουλος. Από agent, τεχνικός διευθυντής! 
Και από υπεύθυνος των μεταγραφών σε ένα γκρουπ 
ομάδων (μεταξύ των οποίων οι Μπέρσχοτ, Λοκομοτίβ 
Πλόντβιβ) ξανά μανά στην πιάτσα. Οντας active κυρίως 
στην Μεγαλόνησο. Οι κεραίες μας έπιασαν πως ο εν 
λόγω agent κρύβεται πίσω από τα δύο deals των τεχνικών 
της Ανόρθωσης (Σίσκο Μουνιόθ) και του ΑΠΟΕΛ (Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς) αντίστοιχα. Με ό,τι συνεπάγεται για τα ψώνια 
του Ιανουαρίου. Καλή μπάζα για off season.   

FINISHED!                                 
Τι Σάστρε, τι… Ράφα Σοάρες! Αμφότεροι επιλογές του Ζοζέ Μπότο. 
Και αν ο πρώτος έχει λάβει το μήνυμα από τον πρώτο αγώνα 
με την Λέφσκι, ο Πορτογάλος φαντάζει mission impossible να 
γυρίσει το έργο στο μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ακόμη και 
αν ο Βιεϊρίνια δείχνει ανασταλτικά ανεπαρκής, ο Τσαούσης 
έχει «κερδίσει» το ανάλογο trust για την θέση του αριστερού 
μπακ. Το ζήτημα είναι πλέον πως ο Μπότο θα εξηγήσει στον 
Ράφα Σοάρες πως από την φανέλα βασικού που θα έπαιρνε 
σπίτι του έξι μήνες μετά είναι εκτός κάδρου! Και μάλιστα με 
τριετές συμβόλαιο…  

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΓΙΝΕ Η ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Β’;    quizTime
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ΒΓΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ…                                   
Μπορεί ο άνθρωπος (και κουμπάρος του) που έβαλε πλάτες για 
να γίνει το deal να είναι στο πατρικό του στην Ξάνθη (Τοροσίδης). 
Μπορεί το άλλο του μισό στα αποδυτήρια να αποχώρησε μία ώρα 
αρχύτερα για το Ντουμπάι (Μανωλάς). Μπορεί τα ελληνόπουλα στον 
Ολυμπιακό πλέον να τραβάνε τα ζόρια τους μέσα στον οργανισμό: 
Μπουχαλάκης μόνιμα σε καθεστώς αμφισβήτησης, Μασούρας μόνιμα 
σε καθεστώς αποδείξεων. Μπορεί όλο το project των πρωταθλητών 
φέτος να μην δουλεύει και πλέον ο λόγος έχει πέσει στα «βαριά 
χαρτιά». Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Βάσει πηγών μας, τόσο ο 
Μίτσελ, όσο και το club «χτίζει» πάνω στην προσωπικότητά του για να 
«ξυπνήσει» τους ξένους και να διατηρήσει ζωντανούς τους Ελληνες 
στα αποδυτήρια.   
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Τη δεύτερη νίκη σε τρία παιχνίδια με τους BIG 5 στο «Κ. Βικε-
λίδης» θέλει ο Αρης απέναντι στην ΑΕΚ (21:15, NOVASPORTS 
PRIME). Παρότι ο Πίτερ Ετέμπο δεν βρίσκεται ακόμα στο 100% 
ετοιμότητας, ο Αλαν Πάρντιου τον συμπεριέλαβε στην αποστολή 
αφήνοντας εκτός τον Εντουιν Ροντρίγκες. Στα της ενδεκάδας, ο 
Γκρέι δείχνει να επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης, μετά το 
αποτυχημένο πείραμα με «εννιάρι» τον Πάλμα στον Βόλο.

Xωρίς τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη η ΑΕΚ. Ο Αυ-
στριακός πορτιέρε ταλαιπωρείται από ίωση και μοιραία ο Αλμέιδα τον 
άφησε εκτός. Στα υπόλοιπα κομμάτια της ενδεκάδας, ομάδα που κερ-
δίζει, δεν αλλάζει. Ετσι, ο Αργεντινός προσανατολίζεται κατά πάσα πιθα-
νότητα στα 10/11 που χρησιμοποίησε στο παιχνίδι με τον Ιωνικό.

Με τις απουσίες των Τσέριν και Σπόραρ, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται 
να κάνει τις αλχημείες του, ώστε να φτάσει στο «τρίποντο» απένα-
ντι στον Αστέρα Τρίπολης (19:30, COSMOTESPORT 1HD). Μεγάλη ευ-
καιρία να δείξουν τι αξίζουν - ιδιαίτερα ο μικρός – έχουν οι Φώτης 
Ιωαννίδης και Μπερνάρ. Ο πρώτος θα τοποθετηθεί ως αιχμή του δό-
ρατος, ενώ ο Βραζιλιάνος αναμένεται να κρατήσει την μπαγκέτα του 
«μαέστρου».

Η μη παρουσία του Παπ-Αμπού Σισέ στην αποστολή για το ματς κόντρα 
στον ΟΦΗ (16:00, COSMOTESPORT 1HD), αναμενόμενη. Πολλές εκπλή-
ξεις από τον Μίτσελ, ο οποίος άφησε στην Αθήνα τους Αμπουμπακάρ 
Καμαρά, Μπόουλερ, Ντε Λα Φουέντε, Κουντέ και Σαμασέκου. Παράλ-
ληλα, στην ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» επιστρέφει ο Χάμες Ρο-
ντρίγκες και ο Ιν-Μπομ Χουάνγκ. Μετά τον ρόλο του ως λίμπερο απέ-
ναντι στην Κάραμπαγκ, ο Εμβιλά θα είναι ο τρίτος χαφ.

Πάνω που ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ... τσουπ, πρόβλη-
μα! Ο Ντόουγκλας Αουγκούστο αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφα-
λο και δεν θα δώσει το «παρών» στο παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδει-
ακό (16:30, NOVASPORTS PRIME). Ετσι, το απουσιολόγιο μεγαλώνει, 
καθώς Κουλιεράκης, Κουαλιάτα και Μπράντον είναι ήδη σ’αυτό. Αντι-
θέτως, οι Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Νέλσον Ολιβέιρα βρίσκονται στη δι-
άθεση του Λουτσέσκου.
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PREMIER LEAGUE

TΡΟΜΟΣ
Η ποδοσφαιρική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά με την περίπτωση του Ερ-
λινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός σκόραρε στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Σαου-
θάμπτον (4-0) και οι αριθμοί του συνεχίζουν να τρομάζουν. Δεκαπέντε γκολ σε 
εννιά ματς, δέκα μόνο στο «Etihad», όσα είχε πετύχει όλη η ομάδα των «πολι-
τών» εντός έδρας τη σεζόν 2006-2007! Απόδραση για την Τότεναμ από την έδρα 
της Μπράιτον (0-1), ενώ η Τσέλσι φιλοδώρησε με «τριάρα» (3-0) τη Γουλβς.

SERIE A

ΒΡΥΧΗΘΜΟΣ
Η Ευρώπη αποδεικνύεται ακόμα δύσκολη πίστα, όμως στην Ιταλία η Μίλαν 
έχει πλέον την τεχνοτροπία για να κερδίζει τους συνδιεκδικητές του τίτλου. 
Κάτι που επανέλαβε απέναντι στη Γιουβέντους (2-0) χάρη στις «μαχαιριές» 
των Τομόρι (45+1΄) και Μπραΐμ Ντίαθ (54΄). Ετσι, ο βρυχηθμός - μήνυμα 
των «ροσονέρι» ακούστηκε μέχρι τη Νάπολι, με την οποία – έστω και προ-
σωρινά συγκατοικούν στην κορυφή. Σημαντικό «διπλό» για την Ιντερ στην 
έδρα της Σασουόλο (1-2).

PLANET
FOOTBALL

BUNDESLIGA 

ΑΛΛΗΛΟΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ
Η Μπάγερν Μονάχου έδειχνε ότι θα έφευγε θριαμβεύτρια από το Βέστφαλεν, 
αλλά τελικώς ο Αντονί Μοντέστ ισοφάρισε σε 2-2 για λογαριασμό της Ντόρ-
τμουντ. Αλληλοεξουδετέρωση στο Klassiker μεταξύ «κιτρινόμαυρων» και Βαυ-
αρών με κερδισμένη την πρωτοπόρο Ουνιόν. Λίγο νωρίτερα, ο Τσάμπι Αλόνσο 
πραγματοποιούσε ονειρεμένο ντεμπούτο στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν, η 
οποία διέλυσε με 4-0 τη Σάλκε. Οσο για την «ελληνική» Μπόχουμ, ο Κώστας Στα-
φυλίδης αγωνίστηκε ως αλλαγή στη νίκη της ομάδας του επί της Αϊντραχτ (3-0).

LIGUE 1

ΜIΔΑΣ
Ποιος Μέσι και ποιος Ρονάλντο; Ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον πλα-
νήτη δεν είναι άλλος από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος αποτελεί έναν σύγχρονο ποδο-
σφαιρικό Μίδα, καθώς και με τη βούλα πλέον εκθρόνισε από την κορυφή το μεγάλο δί-
πολο μετά από οκτώ χρόνια λαμβάνοντας 128 εκατ. δολάρια ετησίως, έναντι 120 του 
Αργεντινού και 100 του Πορτογάλου. Εκπληξη αποτελεί ότι ο Ερλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος 
είναι μόλις στην έκτη θέση με σχεδόν 40 εκατ. δολάρια ετήσιες απολαβές.  



1
ΑΓΓΛΙΑ 18:30

ΑΡΣΕΝΑΛ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
GOAL+OVER 2,5 1,83

Σε τρομερή κατάσταση η Aρσεναλ που βρίσκεται στη κορυφή 
και «ζαχαρώνει» ακόμα και τον τίτλο. Από την άλλη η 

Λίβερπουλ προβληματίζει με την εικόνα της και η άμυνα 
αποτελεί πληγή για την ομάδα. Αμφότερες πάντως θέλουν το 

«τρίποντο» για ξεχωριστούς λόγους.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΞΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ  
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ  

ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΜΕ ΚΕΡΔΗ
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2
ΓΑΛΛΙΑ 21:45
ΛΙΛ-ΛΑΝΣ

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,82
Τα ματς ανάμεσα σε Λιλ και Λανς έχουν πάντα την δική τους 

αίγλη με την κόντρα των δύο ομάδων να είναι μεγάλη. 
Η τρομερή Λανς εντυπωσιάζει και έχει βάλει στόχο ένα 
ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μεγάλο τεστ απέναντι στην ασταθή 

φέτος Λιλ.

ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΙΤΑΛΙΑ 19:00

ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ-ΝΑΠΟΛΙ
2 -1,0 1,70

Τρελαίνει κόσμο η Νάπολι του Λουτσιάνο Σπαλέτι εντός και 
εκτός συνόρων, με τελευταίο θύμα της τον Αγιαξ, τον οποίο 
υπέταξε με 6-1 στο Αμστερνταμ. Στόχος στο πρωτάθλημα η 

παραμονή στη κορυφή και η Κρεμονέζε φαντάζει ως η ιδανική 
αντίπαλος.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
 «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

4
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 16:00
ΟΦΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2 -1,0 1,70
Βαρύ το κλίμα στον Ολυμπιακό μετά τη συντριβή από την 

Καραμπάγκ. Το όνειρο της Ευρώπης ζόρισε και τώρα 
είναι υποχρεωμένος να ρίξει το βάρος στο πρωτάθλημα. 

Σημαντικές επιστροφές στην ομάδα, με το τρίποντο να 
αποτελεί μονόδρομο.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 21:15 

ΑΡΗΣ-ΑΕΚ
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70

Το ματς της αγωνιστικής στη Σούπερ Λιγκ είναι σίγουρα η μάχη 
ανάμεσα σε Αρη και ΑΕΚ. Στριμωγμένοι οι «κίτρινοι» μετά 

την ήττα στο Βόλο καλούνται να βγάλουν αντίδραση. Αντίθετα, 
ενθουσιασμός επικρατεί στην Ενωση για την επιστροφή στο 

«σπίτι» της.

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΒΕΛΓΙΟ 22:00

ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΖΙΛΟΥΑΖ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ
1 -0,75 1,70

Σε τρομερή κατάσταση η Σαν Ζιλουάζ με τέσσερις σερί νίκες 
εντός και εκτός συνόρων. Κλίμα ενθουσιασμού υπάρχει στους 

γηπεδούχους μετά το μεγάλο «διπλό» στη Μπράγκα για το 
Europa Conference. Φαβορί και στη σημερινή αναμέτρηση.

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ «ΑΣΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζουν στου Τράχωνες την σκλη-
ρή δουλειά με ξεκάθαρη επιδίωξη η ομάδα να παραμείνει 
σε φουλ αγωνιστική δράση. Η απόφαση της ΕΠΟ για διακο-
πή των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων βρίσκει τους Τράχω-
νες να συνεχίσουν απτόητοι την επίπονη δουλειά, προκει-
μένου η ομάδα να εμφανιστεί πανέτοιμη και αποφασιστική 
να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί με την επανέναρξη των 
επίσημων αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Χαρακτηριστι-

κές είναι οι δηλώσεις του τεχνικού Αντώνη Τσιμπάκη: «Θε-
ωρώ ότι βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο και σε καλό μομέντι-
ουμ. Δώσαμε ένα τεστ κόντρα στην Θύελλα Αγίου Δημητρίου 
όπου φάνηκαν αρκετές αρετές αλλά και κάποιες αδυναμί-
ες πάνω στις οποίες θα δουλέψουμε όλο αυτό το διάστημα, 
ώστε να φανούμε πολύ πιο δυνατοί ενόψει της κρίσιμης συ-
νέχειας αν και εφόσον επαναρχίσει το πρωτάθλημα. Ευελ-
πιστώ αυτό να συμβεί σύντομα, ώστε να μην υπάρχει ανησυ-
χία και αβεβαιότητα».

ΠΟΨ
Εντονος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί στο σύνολο 
των ερασιτεχνικών σωματείων της ΕΠΣΑ μετά την απόφαση 
της ΕΠΟ να αναστείλει όλα τα τοπικά πρωταθλήματα, λόγω 
του Μητρώου. Μία απόφαση, η οποία αν μη τι άλλο, έρχεται 
να συντρίψει συθέμελα ολόκληρο το οικοδόμημα του γνήσιου 
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και να δημιουργήσει ένα έντο-
νο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον, που προδιαγράφεται 
δυσοίωνο από όποια πλευρά και εάν το προσεγγίσει κανείς. 
Από τον γενικότερο κανόνα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 
εξαίρεση ο ΠΟΨ. Ένα σωματείο που λειτουργεί κάτω από 
επαγγελματικά πρότυπα σε ό,τι αφορά την λειτουργία του σε 
όλους τους τομείς. Ακρως ενδεικτικές είναι οι δηλώσει του 
Προέδρου Γιάννη Πετρίδη: «Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ώρα 
μηδέν. Δυστυχώς ό,τι και να πούμε είναι μάταιο. Και μετά 
αναρωτιόμαστε για πιο λόγο δεν πάει συνολικά καλά το πο-
δόσφαιρο. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που τρο-
φοδοτεί τις επαγγελματικές κατηγορίες και είναι αυτό από 
το οποίο αναδεικνύονται φυτώρια… Αυτό δεν λένε να το κα-
ταλάβουν και πάνε να το διαλύσουν για χάρη κάποιων πο-
λιτικών συμφερόντων... Όλες οι ομάδες από το περασμένο 
καλοκαίρι έκαναν σχεδιασμό , μεταγραφές, προετοιμασί-
ες και βλέπουν τα όνειρά τους και οι ώρες που αφιέρωσαν 
να πηγαίνουν στράφι. Αν δεν αναλάβουν το σύνολο του πο-
δοσφαίρου κάποιοι τεχνοκράτες που να μην καταλαβαίνουν 
από μικροκομματικά συμφέροντα και από παρασκήνιο, θεω-
ρώ ότι δύσκολα μπορεί να ανατραπεί η υπάρχουσα κατάστα-
ση. Και δυστυχώς όποτε παρουσιάζονται, γρήγορα απογοη-
τεύονται από όσα διαπιστώνουν και εγκαταλείπουν.» Φιλικό 
στο Κορωπί Από την στιγμή όπου δεν διεξάγονται αγώνες το-
πικών πρωταθλημάτων, στον ΠΟΨ (σ.σ. όπως και σ’ όλα τα 
ερασιτεχνικά σωματεία) φροντίζουν να κλείνουν δυνατά φι-
λικά, ώστε οι ποδοσφαιριστές να διατηρηθούν σε αγωνιστική 
εγρήγορση. Σε αυτό το πλαίσιο για αύριο Σάββατο έχει προ-
γραμματιστεί εάν γερό τεστ στο Κορωπί απέναντι στην ομώ-
νυμη ομάδα η οποία μάλιστα θα πραγματοποιήσει τα εγκαί-
νια του νέου αγωνιστικού χώρου.

ΤΣΙΜΠΑΚΗΣ: «ME ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ  
ΘΑ ΕΠΕΛΘΕΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΡΥΘΜΟΣ»
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΩΝ 
ΤΡΑΧΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΧΡΙ 
ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ

Βλάχος: «Λύση 
το συντομότερο 
δυνατό» 
 

Η διακοπή της ΕΠΟ για διακο-

πή των ερασιτεχνικών πρω-

ταθλημάτων. Λόγω του θέ-

ματος με τα Μητρώα αν μη 

τι άλλο δημιουργεί εύλογα 

εμπόδια στον τρόπο λειτουρ-

γίας όλων των σωματείων. 

Σε αυτή την εξίσωση βρίσκε-

ται και ο Απόλλων Χαλαν-

δρίου. Στον σύλλογο των βο-

ρείων προαστίων είχαν ήδη 

αρχίσει αν προσαρμόζουν τα 

πλάνα τους ενόψει της καθο-

ριστικής συνέχειας που τους 

περίμενε στον τέταρτο όμιλο 

της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ, ήρθε 

αυτή η παράμετρος να ανα-

τρέψει τα σχέδια όλων. Ο τε-

χνικός των «κυανόλευκων» 

Χρήστος Βλάχος έρχεται με 

δηλώσεις του στο «Αθλη-

τικό Πνεύμα» να εκφράσει 

τις σκέψεις του: «Σαφέστα-

τα αυτή η διακοπή έρχεται 

σε μία χρονική στιγμή όπου 

όλες οι ομάδες βρίσκονταν 

σε αγωνιστικό ρυθμό και σε 

φάση επίσημων παιχνιδιών 

και αν μη τι άλλο δημιουρ-

γεί πρόσθετα προβλήματα. 

Αυτό που προέχει, είναι να 

βρεθεί το συντομότερο δυνα-

τό μία καίρια και ριζοσπαστι-

κή λύση, ώστε να σωματεία 

να μην δρουν στην αβεβαι-

ότητα και αν συνεχίσουν να 

κάνουν τον σχεδιασμό τους. 

Όσον αφορά την δική μας την 

ομάδα, κάναμε πολύ καλό 

ξεκίνημα με τη νίκη μας επί 

του Ατρομήτου Χαλανδρίου, 

ωστόσο, είμαστε υποχρεω-

μένοι πλέον να δουλέψου-

με ακόμη πιο εμπεριστατω-

μένα, ώστε να παραμείνουμε 

σε αγωνιστική εγρήγορση, 

αλλά και να βελτιώσουμε τις 

όποιες αδυναμίες έχουμε 

παρουσιάσει από το ξεκίνημα 

της καλοκαιρινής προετοιμα-

σίας».

 

Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε 
ο Αρης Καλαμακίου τις φετινές επί-
σημες αγωνιστικές του υποχρεώ-
σεις στο δύσκολο πρωτάθλημα της 
Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Η νεοφώτιστη 
ομάδα των νοτίων προαστίων υπέτα-
ξε εκτός έδρας τον δυνατό Α.Ο. Βύ-
ρωνα με 2-0 αναδεικνύοντας πτυ-
χές της ποιότητάς της, αλλά και της 
μεθοδικής δουλειάς που έχει προ-
ηγηθεί την περίοδο της καλοκαιρι-
νής προετοιμασίας. Μία νίκη, η οποία 
μπορεί να προσέδωσε ψυχολογία 
και τόνους αυτοπεποίθησης, όμως 
έμεινε στην… μέση, καθώς ακολού-
θησε η απόφαση της ΕΠΟ για δια-
κοπή των τοπικών πρωταθλημάτων. 
Μια απόφαση που έρχεται να προσ-
δώσει αβεβαιότητα αναφορικά με 
το πότε θα υπάρξει επανεκκίνηση. 
Ο τεχνικός του συλλόγου, Μιχάλης 
Λυκερίδης, αναφερόμενος σε αυτή 
την απόφαση, αλλά και το μέλλον 
που περιμένει την ομάδα του, άνοιξε 
την καρδιά του και δήλωσε τα εξής: 
«Σαφέστατα είναι μια απόφαση που 
μας πηγαίνει πολύ πίσω και έρχεται 
να φέρει τη αβεβαιότητα στο σύνο-
λο των ερασιτεχνικών σωματείων. 
Θα πρέπει να βρεθεί λύση το συντο-
μότερο δυνατόν, ώστε να επαναρ-
χίσουν τα πρωταθλήματα και να μη 
ταλαιπωρηθούν τα σωματεία. Οσον 
αφορά τη δική μας την ομάδα, συ-
νεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, με 
σκοπό να παρουσιαστούμε πανέτοι-
μοι, όποτε αποφασιστεί η επανέναρ-
ξη των επίσημων αγωνιστικών μας 
υποχρεώσεων. Είμαι αισιόδοξος, 
με βάση την δουλειά που έχει γί-
νει ως τώρα και με το έμψυχο υλι-
κό που διαθέτουμε, ότι η ομάδα θα 
καταφέρει να πετύχει τους στόχους 
που έχει θέσει και παιχνίδι με το 
παιχνίδι θα παρουσιάζεται όλο και 
πιο έτοιμη στο δύσκολο πρωτάθλη-
μα που έχουμε μπροστά μας». 

Λυκερίδης: 
«Προσήλωση 
στους στόχους 
μας» 

Ενίσχυση με Βασίλη Οικονόμου 
Την μεταγραφική της εξόρμηση συνεχίζει ακάθεκτη 
η Άμιλλα Περιστερίου. Οι ιθύνοντες του δημοφιλούς 
σωματείου των δυτικών προαστίων δεν σταματούν 
τις ενέργειες που άπτονται στην όσο το δυνατόν ποι-
οτικότερη ενίσχυση του υπάρχοντος ρόστερ με νεα-
ρούς, αλλά και χαρισματικούς ποδοσφαιριστές που 
έχουν όλα τα εχέγγυα να διαδραματίσουν καταλυτι-
κό ρόλο και να ηγηθούν στο δύσκολο εγχείρημα της 
ερχόμενης περιόδου, όπου θα τη βρει να αγωνίζε-
ται στα μονοπάτια της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από 
αυτό το πρίσμα, οι παράγοντες της Άμιλλας Περιστε-
ρίου προχώρησα ν σε ακόμη μία σημαντική προσθή-
κη, αφού ενέταξαν στο δυναμικό τους τον ιδιαίτερα 
εξελίξιμο Βασίλη Οικονόμου. Ο 23χρονος ποιοτικός 
ακραίος μεσοαμυντικός συμφώνησε σε όλα με την 
Περιστεριώτικη ομάδα και θα φοράει τη φανέλα της 
στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι προηγούμενη ομάδα του νέου αποκτήματος 
της Άμιλλας Περιστερίου ήταν η Αναγέννηση Πετρού-
πολης, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Γκυζιακό, Ιπ-
ποκράτη και Κ-15 του Ατρομήτου Αθηνών.
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ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 
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Ο Αντώνης Τσιμπάκης

ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ




