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ΧΤΙΖΕΙ
Ο Ματίας Αλμέιδα με 5 νίκες σε 7 παιχνίδια μπορεί να είναι 
στο -6 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό αλλά κερδίζει 
τον κόσμο της ΑΕΚ. Η ομάδα του παίζει καλό ποδόσφαιρο, 
έχει σαφή τακτική εικόνα, είναι γρήγορη, διέλυσε τον 
Άρη στο επιθετικό transition και γενικά βγάζει στοιχεία 
σύγχρονου συνόλου.
Στα συν του Αλμέιδα πως προετοίμασε την ΑΕΚ με 3-5-
2 αλλά είδε ότι δεν του έβγαινε, το άλλαξε σε 4-4-2 και 
όλα πάνε πρίμα.
Να τονιστεί εδώ πως από το κλαμπ έλεγαν πως δεν υπάρχει 
ίχνος ανησυχίας τα όσα γράφονταν περί ενδιαφέροντος 
των Τσίβας και Ιντεπεντιέντε μια και ο κόουτς ήθελε καιρό 
να έρθει στην Ευρώπη και στόχος του είναι να καθιερωθεί 
αρχικά στην Ένωση.
Ο Αλμέιδα άλλωστε είναι γνωστό σε όλους πως δεν είναι 
ο άνθρωπος που παρατάει πρότζεκτ στη μέση, ειδικά από 
την στιγμή που υπάρχει μια σχετική οργάνωση στο κλαμπ.
Για τον Αργεντίνο ο Μελισσανίδης είναι πολύ 
ικανοποιημένος. Η προσωπικότητα του είναι ισχυρή, 
η ομάδα παίζει μπάλα, τι άλλο να θέλει ο κόσμος. Οι 
σκέψεις πλέον είναι δεδομένες. Η ΑΕΚ θέλει να χτίσει 
πάνω στον Αλμέιδα. Ο στόχος ήταν ίδιος και με Καρντόσο 
π.χ. Γιαννίκη, Ουζουνίδη αλλά ο Αργεντίνος είναι άλλη 
πάστα. Με την ελπίδα πως τα αποτελέσματα μπορούν να 
έρθουν από φέτος.

AGENT GREEK

ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ
Με ένα στυλό και ένα μπλοκάκι, κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών του Άρη. Ούτε μια ούτε δύο, 
ούτε τρεις οι φορές που τον έχει «πιάσει» η κάμερα να σημειώνει στο... τεφτέρι του. Δεν 
είναι μόνο συστήματα, διατάξεις και προβλήματα τα οποία έχει διαγνώσει το μικρό χρονικό 
διάστημα της παρουσίας του στον Άρη. Ο Άγγλος τεχνικός έχει βρει και... ατέλειες στο ρόστερ 
και ήδη έχει αρχίσει να ετοιμάζει την έκθεση του για την διοίκηση, την οποία και θα στείλει 
κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος. Ο Πάρντιου θέλει ενίσχυση και νωρίς 
για να δουλέψει με τους νέους ποδοσφαιριστές και να τους έχει έτοιμους το νέο έτος. 
Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ο κόουτς του Άρη, έχοντας πλέον ολοκληρωμένη άποψη 
για τους περρισότερους ποδοσφαιριστές του «κιτρινόμαυρου» ρόστερ, θα ζητήσει σίγουρα 
έναν κεντρικό αμυντικό, έναν ανασταλτικό μέσο και έναν ακόμα σέντερ φορ. Μίνιμουμ αυτά.
Το θέμα είναι αν θα προλάβει. Μέχρι την διακοπή ο Άρης έχει να παίξει με Ιωνικό, ΟΦΗ, 
Λαμία εντός και Παναθηναϊκό, Ατρόμητο, ΠΑΣ Γιάννινα εκτός.
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ΕΤΩΝ 23
Ο ΠΑΟΚ θα τραβήξει ένα αγωνιστικό μαρτύριο, τουλάχιστον 
μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος για το Μουντιάλ 
και την επόμενη μεταγραφική περίοδο. Με παίκτες 
«στοιχήματα» και φανερό έλλειμμα προσωπικότητας 
και εμπειρίας, θα έχει πολλά ματς που δεν θα τα κερδίζει 
και στο τέλος θα ψάχνει το «πως» και το «γιατί». Πάντως 
το ρίσκο του Μπότο για τη θέση του τερματοφύλακα ήταν 
εντυπωσιακό πλην όμως μεγάλο. Ο Κροάτης είναι καλός 
γκολκίπερ, αλλά στα 23 του χρόνια και χωρίς πολλές 
παραστάσεις θα κάνει λάθη. Λάθος έκανε στην Τούμπα 
με το αχρείαστο πέναλτι στον Σπόραρ. Πέναλτι με το οποίο 
«γυρίζει» το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και το χάνει ο ΠΑΟΚ. 
Λάθος δεύτερη αγωνιστική κολλητά και με την έξοδό του 
στο γκολ που πετυχαίνει ο Μπελμόντ. Βαθμός, βαθμοί και 
θα υπάρξουν κι άλλα μέχρι να «ψηθεί».

AGENT GREEK

ΛΟΓΙΚΗ
Είδε και απόειδε ο Μίτσελ με όσα συμβαίνουν με τους στόπερ στον Ολυμπιακό και 
μετά τα πειράματα με την Καραμπάγκ και τον ΟΦΗ, επιστρέφει σε μια κάποια λογική.
Ο Ισπανός κόουτς που δεν είναι κανένας άβγαλτος, το αντίθετο μάλιστα, πιάνει τα vibes 
και έφερε στην Α’ ομάδα και στην αποστολή για το Αζερμπαϊτζάν τον Καλογερόπουλο.
Ο 18χρονος κεντρικός αμυντικός είναι εκείνος για τον οποίο έχουν ακουστεί τα 
καλύτερα λόγια και μάλλον με όσα συμβαίνουν ήρθε η ώρα να πάρει την ευκαιρία 
του για τα καλά.
Είχε παίξει 3 ματς πέρυσι στα πλέι οφ αλλά φέτος τίποτα ακόμα. Πάντως, ο νεαρός 
στόπερ είναι και ψηλός, κοντά στο 1,90μ. αλλά και όσοι τον έχουν δει κάνουν λόγο 
για έναν παίκτη που το έχει με την μπάλα στα πόδια. Για να δούμε αν θα γίνει η 
έκπληξη και θα παίξει με την Καραμπάγκ.
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
Απαντες πιάστηκαν εξαπίνης! Ακόμη και ο λεγάμενος (Ανδρέας Ντόι) μια και 
ο κόουτς δεν τον είχε προετοιμάσει μήτε μετά το breakfast πριν τον αγώνα. 
Πόσω μάλλον πως θα υποδυθεί τον ρόλο του στόπερ εν τη απουσία του 
Βρσάλικο μια και μία ζωή στα filiales (σ.σ.: όπως λένε τις ακαδημίες στα μέρη 
του Μίτσελ) ήταν πάντα κολόνα στον άξονα (αμυντικός χαφ). Ο Ντόι έλαβε 
το «βάπτισμα του πυρός», έγινε ο 39ος παίκτης στο φετινό ρόστερ και στο 
ημίχρονο αποχώρησε έχοντας σημειώσει αυτογκόλ και πάρει κίτρινα κάρτα. 
Κόουτς, γιατί;   

 «ΟΝΕΙΡΟ» ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΕΙ!   

Η περιβόητη ίωση «ξάπλωσε», τον Στάνκοβιτς, στην Αθήνα! Γάντια βασικού 
για πρώτη φορά στον Γιώργο Αθανασιάδη. Πίεση υπερβολική δεν είχε, αλλά 
το bodylanguage έβγαλε σιγουριά και επικοινωνία με τους συμπαίκτες του. Ο 
Κάρλος Ρόα την προηγουμένη του αγώνα είχε τετ α τετ μαζί του. Το αξίωσε ο 
Κάρλος Αλμέιδα για να «ντοπάρει» τον Αθανασιάδη. Ο ίδιος, όμως, του ΄χε 
εμπιστοσύνη. Ξέρει πόσες διπλοβάρδιες έχουν δουλέψει μαζί εν αναμονή του 
(συγκυριακού στην προκειμένη στιγμή) reward. Το club δεν ανανέωσε τυχαία 
στον Αθανασιάδη. Μυρίζομαι ανταγωνισμό…   
 

 WELL-PREPARED  

Πριν μία εβδομάδα χωρίς την ανάλογη προεργασία στο Νέο Ρύσιο τον πέταξε 
στην κορυφή της επίθεσης για να βγάλει τον προπονητικό του «εγωιϊσμό» 
στον Γκρέι! Δυστυχώς, το τρικ με 9άρι τον Πάλμα στον Βόλο έπεσε μέσα στον 
Παγασητικό. Και μάλιστα «πλήρωσε» τα σπασμένα μια και ο 22χρονος έμεινε 
εκτός νυμφώνος απέναντι με την ΑΕΚ την ίδια στιγμή που είχαν εμφανιστεί 2-3 
ομάδες για χάρη του στο «Βικελίδης»! Διπλά χαμένος ο Αλαν Πάρντιου με τις 
αλχημείες μια και αποτέλεσμα δεν είδε και ο Πάλμα «χάθηκε» στην θολούρα 
του. Μουρμουράνε οι παίκτες για τον κόουτς.    

 «ΣΤΡΑΒΩΜΑ»…

Κατανοώ την προπονητική του ανάγκη για νίκη. Αντιλαμβάνομαι την αίσθηση 
της σιγουριάς που του αποπνέουν οι φιγούρες, εν προκειμένω ο Βιεϊρίνια, 
της εποχής του νταμπλ. Αυτό, όμως, ξεπερνάει την ανθρώπινη φύση. Αγγίζει 
τα όρια της ψύχωσης. Λάθος στο κάστινγκ για το αριστερό μπακ με τον Ράφα 
Σοάρες. Πάει αυτό. Ο Μάριος Τσαούσης δεν του βγάζει την ανάλογη ασφάλεια 
με εκείνη του Λύρατζη. Μαζί του. Η επιμονή όμως του Λουτσέσκου να ξεκάνει 
τον αρχηγό του ΠΑΟΚ πλέον έχει αρχίσει να γίνεται ανέκδοτο στα αποδυτήρια. 
Κρίμα…

 ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ!  
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Ο προβληματισμός στις τάξεις του Αρη για τις δύο σερί ήττες, την 
εικόνα της ομάδας, αλλά κι εκείνη που παρουσιάζουν συγκε-
κριμένοι παίκτες εσχάτως στο χορτάρι, παραμένει έντονος. Ενα 
πρόσωπο που μπορεί να «γυρίσει» κάπως την κατάσταση, είναι 
ο Πίτερ Ετέμπο. Ο Νιγηριανός αποτελεί το μεγάλο χαρτί του Αλαν 
Πάρντιου για μεταστροφή του κλίματος και το ντεμπούτο δεν θα 
αργήσει.

Μια που βγήκαν και μια που θα κάνουν «φτερά» τα εισιτήρια της ΑΕΚ 
για το ματς με τον Ατρόμητο στην «Αγια-Σοφιά - OPAP Arena». Εκεί 
που ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ αναμένεται να κάνει το πολυαναμενόμενο ντε-
μπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα». Ο Γάλλος είναι έτοιμος, απλώς η 
αγωνιστική φόρμα των Μουκουντί και Ρότα, δεν έχει δημιουργήσει 
τις συνθήκες για τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του.

Μετά από πολλά χρόνια αναμονής, ο δρόμος για τον Βοτανικό γίνεται ακό-
μα πιο διάπλατος. Μέχρι την Παρασκευή, το θέμα της δημοπράτησης του 
νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού από τον Δήμο Αθηναίων θα έχει δρο-
μολογηθεί. Το ποδοσφαιρικό γήπεδο και οι νέες εγκαταστάσεις του Ερα-
σιτέχνη, αποτελούν τους δύο βασικούς άξονες στο μεγάλο πρότζεκτ της 
«Διπλής Ανάπλασης» σε Βοτανικό και Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Την ώρα που ο Σισέ έμοιαζε να είναι στον «πάγο» και ο Μπα να μην 
υπολογίζεται άμεσα, ο Μίτσελ έκανε την έκπληξη και συμπεριέλα-
βε τους δύο κεντρικούς αμυντικούς στην αποστολή για τον αγώνα της 
Πέμπτης απέναντι στην Καραμπάγκ, στο Μπακού. Ο Βρσάλικο φαντά-
ζει ως η λύση στο δεξί άκρο, μιας και ο Αβιλα θα απουσιάσει για τις 
επόμενες δέκα μέρες από τους «ερυθρόλευκους».

Σαν να μην έφτανε το στραβό αγωνιστικό κλίμα στον ΠΑΟΚ, το νέο σοκ 
με τον τραυματισμό του Αντρέ Βιεϊρίνια ήρθε να ταράξει ακόμα περισ-
σότερο τους «ασπρόμαυρους». Ο αρχηγός υπέστη θλάση β΄βαθμού 
και θα μείνει εκτός για τρεις εβδομάδες, χάνοντας κρίσιμα παιχνίδια 
(Oλυμπιακό – ΑΕΚ εκτός και Αστέρα Τρίπολης εντός). Την ίδια ώρα, 
οι παίκτες του Δικεφάλου οργανώνουν γεύμα για τον Ραζβάν Λουτσέ-
σκου ως στήριξη στο πρόσωπό του.
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1
CHAMPIONS LEAGUE 19:45

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ
1 -1,0 1,70

Ματς-τελικός για την Ατλέτικο είναι το σημερινό κόντρα στην 
τρομερή φέτος Μπριζ. Η ομάδα του Σιμεόνε δεν έχει περιθώρια 

και καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να μπει γερά 
στη μάχη της πρόκρισης.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE 
ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΙΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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www.xosetips.com

2
CHAMPIONS LEAGUE 19:45

ΝΑΠΟΛΙ-ΑΓΙΑΞ
OVER 3 1,80

Τρομάζει κόσμο η αρμάδα του Σπαλέτι με συνεχόμενες νίκες 
εντός και εκτός συνόρων και επίθεση που βγάζει φωτιά. 
Λογικό να βρίσκεται μια ανάσα από τους «16». Αντίθετα, ο 

αποκλεισμός χτυπάει την πόρτα στον «Αίαντα».

ΜΑΤΣ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,72

Η Λίβερπουλ δεν θυμίζει την ομάδα των προηγούμενων ετών. 
Μόνο νίκη θέλει στο «Αϊμπροξ» απέναντι στους χωρίς βαθμό 
Σκωτσέζους, περιμένοντας παράλληλα και τα ευχάριστα απο 

τον ιταλικό Νότο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΚΟΡΝΕΡ

4
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ.-ΜΑΡΣΕΪΓ
OVER 2,5 1,85

OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,80
Η Μαρσέιγ έμεινε ζωντανή μετά την νίκη στο άδειο 

«Βελοντρόμ» βάζοντας φωτιά στον όμιλο. Τα «λιοντάρια» 
γνωρίζουν ότι με «τρίποντο» αγκαλιάζουν την πρόκριση και 

θα ψάξουν από νωρίς σκορ.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.

1 -1,0 1,84
Η Τοτενάμ εχει σταθερή παρουσία, κάτι που ωφείλεται στον 

αγωνιστικό πλάνο του Κόντε. Από την άλλη, η Αϊντραχτ 
καλείται να συνέλθει από τη συντριβή από τη Μπόχουμ και να 

παλέψει για θετικό αποτέλεσμα στο Λονδίνο.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΠΟΡΤΟ
OVER 2,5 1,72

Η Πόρτο έβγαλε αντιδράση στο «Ντραγκάο» και μπήκε 
ξανά σε τροχιά πρόκρισης. Με τον κόσμο στο πλευρό τους, 

οι «ασπιρίνες» είναι υποχρεωμένες να φτάσουν στο 
«τρίποντο». Αμφότεροι έχουν έφεση στο σκοράρισμα.

ΘΑ «ΜΙΛΗΣΕΙ» Η ΕΠΙΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε μία καίρια στιγμή όπου κλονίζεται ανεπανόρθωτα το οι-
κοδόμημα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου από τις αποφά-
σεις ανθρώπων που διαφεντεύουν τις τύχες του, είναι φυ-
σικό κι επόμενο άνθρωποι που το λατρεύουν και πασχίζου 
για τη βελτίωσή του σε καθημερινή βάση να εκφράζουν τον 
εύλογο προβληματισμό τους. Με μια εξαιρετική δήλωση του 
ο πολύπειρος κόουτς Θανάσης Ψύλλιας, που πλέον βρίσκε-

ται στον Λαρισαϊκό, εξέφρασε την προσωπική του άποψη 
για τα τεκταινόμενα στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαί-
ρου. Αναλυτικά η τοποθέτης του πολύπειρου τεχνικού «Με 
την διακοπή των πρωταθλημάτων είναι η μοναδική χρονιά 
που θα κάνουν όλοι οι προπονητές παρέλαση… Είχαμε δύο 
χρόνια διακοπής των πρωταθλημάτων λόγω της πανδημίας. 
Τώρα έχουμε πάλι διακοπή λόγω παν βλακείας… Τους μι-
κρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, που χάνουν κρίσιμα 
χρόνια για τυχόν καριέρα , τους σκέφτεται κανείς; Τα μεγα-
λύτερα παιδιά που κάνουν το χόμπι τους και είναι έτοιμα να 
το κόψουν γιατί ξενερώνουν τα σκέφτεται κανείς; Τους πα-
ράγοντες των ομάδων που ματώνουν προσωπικά και οικο-
νομικά, για να τους κρατήσουν στο γήπεδο τους σκέφτεται 
κανείς; Μαλώνουν τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βα-
τράχια… Αφήστε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην ησυχία 
του. Συμμορφώθηκαν σε όλα όσα τους ζητήσατε. Είναι το πιο 
υγιές κομμάτι του Ελληνικού Ποδοσφαίρου.. Αφήστε μας να 
παίξουμε. Αφήστε μας να χαρούμε το παιχνίδι που αγαπάμε. 
Αφήστε τους γονείς να καμαρώσουν τα παιδιά τους!!! Αφή-
στε τους εραστές φιλάθλους του Ερασιτεχνικού ποδοσφαί-
ρου να περάσουν όμορφα τα ΣΚ. Γιατί μας τιμωρείτε; Έλεος 
πια…. Τελικά ισχύει το διαχρονικό: Απ τους προστάτες ποι-
ός θα μας προστατέψει;»

ΤΡΑΧΩΝΕΣ

Aκρως ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύματα γραφής που παρου-
σίασαν οι Τράχωνες στο τελευταίο τους χρονικά φιλικό που 
έδωσαν απέναντι στην Κ-20 της Ηλιούπολης., Η ομάδα των 
νοτίων προαστίων αποδίδοντας ελκυστικό ποδόσφαιρο επι-
κράτησαν άνετα με 3-0 παρουσιάζοντας ένα δείγμα των τε-
ράστιων φετινών τους δυνατοτήτων και έστειλαν χαρμόσυνα 
μηνύματα στον τεχνικό ηγέτη Αντώνη Τσιμπάκη, ο οποίος έχει 
κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος από την μεθοδική 
δουλειά που γίνεται. Με τον έμπειρο προπονητή να αναφέ-
ρει τα εξής στο «Αθλητικό Πνεύμα» «Έμεινα πολύ ευχαριστη-
μένος από την συνολική απόδοση, αλλά και την διάθεση για 
προσφορά που επιδεικνύουν οι ποδοσφαιριστές μου. Βαδί-
ζουμε σε καλό δρόμο και πλέον προετοιμαζόμαστε , ώστε να 
είμαστε απόλυτα έτοιμοι όποτε αποφασιστεί η επανέναρξη 
των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. Συνεχίζουμε τη σκληρή 
δουλειά, με σκοπό να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να ελα-
χιστοποιούμε τα λάθη και τα κενά όπου έχουμε εντοπίσει».

ΨΎΛΛΙΑΣ: «ΑΦΉΣΤΕ ΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΉ ΉΣΎΧΙΑ ΤΟΎ!» 
ΜΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΠΟΎ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΕΕΙ ΤΉΝ 
ΑΛΉΘΕΙΑ ΒΓΉΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΤΟΜΑ ΤΟΎ ΠΡΟΠΟΝΉΤΉ ΤΟΎ 
ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΎ

Σάσσαλος: «Είμαι 
πολύ ευχαριστη-
μένος από τη συ-
νέπεια των παι-
κτών μου»
Ως ικανοποιητικά κρίνο-
νται τα μηνύματα γραφής 
που παρουσίασε ο Ήφαι-
στος Περιστερίου στο τε-
λευταίο του χρονικά φι-
λικό παιχνίδι που έδωσε 
κόντρα στον ΠΑΟ Ρουφ, 
από τον οποίο ηττήθηκε 
με 1-0. Απέναντι σε μία 
ομάδα επιπέδου Super 
League 2, το συγκρότη-
μα των δυτικών προαστί-
ων φανέρωσε πολλές 
από τις αρετές που το χα-
ρακτηρίζουν, αναδεικνύ-
οντας ένα μέρος της με-
θοδικής δουλειάς που 
γίνεται όλο αυτό το δι-
άστημα από τον τεχνι-
κό ηγέτη Σάκη Σάσσαλο 
και τους άμεσους συνερ-
γάτες του. Με τον έμπει-
ρο τεχνικό να εκφράζει 
την απόλυτη ικανοποί-
ησή του με δηλώσεις 
του στο «Αθλητικό Πνεύ-
μα»: «Αντιμετωπίσαμε μία 
ομάδα επιπέδου Super 
League 2, όπως είναι ο 
ΠΑΟ Ρουφ και κατά γενι-
κότερη ομολογία τα μηνύ-
ματα που έλαβα από τους 
παίκτες μου ήταν εξόχως 
ενθαρρυντικά όσον αφο-
ρά την γενικότερη συμπε-
ριφορά τους, αλλά και τον 
τρόπο με τον οποίο προ-
σέγγισαν την αναμέτρηση. 
Φανήκαμε ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικοί και βγάλα-
με πολλά από τα στοιχεία, 
όπου δουλεύουμε στις 
προπονήσεις. Είμαι πολύ 
ευχαριστημένος από την 
συνέπεια και την διάθεση 
των ποδοσφαιριστών μου 
αφού όλοι τους δίνουν το 
100%. Από εκεί και έπειτα 
περιμένουμε τις αποφά-
σεις των αρμοδίων, ώστε 
να δούμε πότε θα ξαναξε-
κινήσουν τα ερασιτεχνικά 
πρωταθλήματα».

Σε πλήρως επαγγελματικά πρό-
τυπα κινούνται στην Α.Ε. Χαλαν-
δρίου με φόντο την ερχόμε-
νη απαιτητική σεζόν. Κάτω από 
αυτό το πρίσμα η διοίκηση των 
«πρασίνων» ανακοίνωσε με 
κάθε επισημότητα τους νέους 
αρχηγούς της ομάδας Αναλυτι-
κά: «Ενώ συνεχίζονται με αμεί-
ωτο ρυθμό οι καθημερινές προ-
πονήσεις & ανυπομονώντας για 
την επιστροφή στο πρωτάθλη-
μα, η ΑΕ Χαλανδρίου μετά την 
ετήσια φωτογράφιση του συλ-
λόγου, ανακοινώνει τους αρ-
χηγούς της ομάδας μας για την 
τρέχουσα της αγωνιστική περί-
οδο. Πολλές φορές ακούμε για 
το ρόλο του αρχηγού μιας ποδο-
σφαιρικής ομάδας & πως αυ-
τός σπρώχνει την ομάδα προς 
τη νίκη. Χαρακτηριστικά ενός 
αρχηγού είναι η μαχητικότητα 
του, η ενδυνάμωση των σχέ-
σεων μέσα στην ομάδα, το πά-
θος του, η ηγετική πρωτοβου-
λία που χρειάζεται ούτως ώστε 
να είναι όντως αρχηγός και να 
σπρώχνει την ομάδα στα δύσκο-
λα και γενικά να είναι ο παί-
κτης παράδειγμα προς μίμηση 
για τους άλλους. Αχιλλέας Κα-
τσιούλης, Αστέριος Καλιαμπά-
κας, Γιώργος Ντζαβίδας, Βαγγέ-
λης Μανουσάκης & Απόστολος 
Φουκούλης πλέον θα έχουν την 
τιμή & το ειδικό βάρος να φο-
ρούν το περιβραχιόνιο και την 
ευθύνη να ηγηθούν σε αποδυ-
τήρια & γήπεδο. Αρχηγός ση-
μαίνει καθοδήγηση και ηρεμία. 
Πιστεύουμε πως & τα πέντε παι-
διά θα σταθούν ως αρχηγοί τόσο 
εντός αγωνιστικού χώρου αλλά 
κι εκτός! Καλή επιτυχία στα πο-
δοσφαιρικά τους καθήκοντα!»

Ανακοίνωσε τους 
νέους αρχηγούς 

Αποχωρεί ο Βαγγέλης 
Καλαντζής 
Στην απόφαση να χωρίσουν φιλικά τη συνεργα-
σία τους προχώρησαν ο Άτταλος Νέας Φιλαδέλ-
φειας και ο Βαγγέλης Καλαντζής. Ο ικανότατος 
ακραίος αμυντικός έλυσε τη συνεργασία του με 
την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας και αναζητάει 
τον επόμενο ποδοσφαιρικό του σταθμό. Ο 23χρο-
νος ακραίος αμυντικός που μεταξύ άλλων έχει 
αγωνιστεί σε Αγία Παρασκευή, Ήλιούπολη και Χο-
λαργό αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέ-
ρας του και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες 
να συμφωνήσει με κάποια ομάδα. Το γεγονός ότι 
προέρχεται από μία «γεμάτη» σεζόν όπου η φι-
λόδοξη ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας διεκδί-
κησε με αξιώσεις το εισιτήριο της ανόδου , χά-
νοντας τον τίτλο του πρωταθλητή την τελευταία 
κυριολεκτικά αγωνιστική από τον Χολαργό, ανα-
μένεται να αποτελέσει ένα εξαιρετικά σημαντικό 
διαπραγματευτικού ατού για τον ίδιο στην προσπά-
θειά του να βρει τον επόμενο σταθμό της ποδο-
σφαιρικής του διαδρομής.
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ΉΦΑΙΣΤΟΣ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΎ

Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΎ 
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Ο Θανάσης Ψύλλιας
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Δάφνη Λαβασά πήρε μια σημαντική τιμητική διάκριση, καθώς η 
Ένωση Προπονητών Στίβου και Ανωμάλου Δρόμου των ΗΠΑ την 

ανάδειξε κορυφαία αθλήτρια της εβδομάδας. Απόρροια της Ελ-
ληνίδας πρωταθλήτριας, που σπουδάζει στο Μαϊάμι, της νί-
κης της στα 5χλμ. ανωμάλου δρόμου στο Ταλαχάσι την πε-

ρασμένη εβδομάδα. 

Ο Νοτιοαφρικανός παγκόσμιος πρωταθλητής του 2017 στο μήκους Λού-
βο Μανιόνγκα μίλησε στο BBC, πως παρά τον αποκλεισμό του για 
τρεις χαμένους ελέγχους μέχρι το 2024 θέλει να επιστρέψει. 
Ο 31χρονος μικρός είχε εξάρτηση από τα ναρκωτικά, ενώ το 
2020 έχασε τη μητέρα του και αυτό τον έριξε…
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SPORTS

Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κάνει την στρατιωτικό του θητεία και πε-
ριμένει την απόσπαση στο ΑΣΑΕΔ για να ξεκινήσει τις προπονή-
σεις. Αρχές Νοεμβρίου θα πάει για προετοιμασία στην Κύπρο 
με τον προπονητή του Κωστή Παπαμαρκάκη. Ο μεγάλος του 
στόχος το 2023 είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδα-
πέστη.

Ανακοινώθηκε η διάθεση εισιτηρίων για δύο μεγάλες διοργανώσεις του 2023. 
Από 30 Οκτωβρίου θα πωλούνται τα εισιτήρια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-

μα κλειστού που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο. Η World 
Athletics έκανε γνωστό ότι πωλούνται τα εισιτήρια για το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου που θα γίνει 17-19 Φεβρουαρίου στο 
Μπάθερστ της Αυστραλίας. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ 
«ΝΟΥΝΙΕΣ»

Αν μια ομάδα χάνει τον πληρέστερό της παίκτη και γίνεται αυτομάτως καλύτερη την ερχόμενη 
σεζόν, τότε αυτή συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι από την Πορτογαλία. H Mπενφίκα 
παραδίδει μαθήματα στην ποδοσφαιρική Ευρώπη για το πως ένα κλαμπ μπορεί να βελτιώνεται 
αντί να χάνει σε ποιότητα, όταν αποχαιρετάει τον αστέρα του ρόστερ. 
Ο Ντάρβιν Νούνιες έβγαλε μάτια την προηγούμενη σεζόν και νομοτελειακά κέρδισε με το σπαθί 
του τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ. Τα 80 εκατ. ευρώ μπήκαν στα ταμεία των «αετών», οι οποίοι 
τα αξιοποίησαν με σύνεση και περισσή ευστοχία. 
Την ίδια ώρα, η σταθερά στα γκολπόστ παρέμεινε αναλλοίωτη. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είναι 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια ο κέρβερος των Λουζιτανών, ενώ συνιστά και πρότζεκτ πώλησης. Η 
Μπενφίκα έκανε ό,τι μπορούσε για να τον κρατήσει πριν από δύο καλοκαίρια. Το κατάφερε.
Εκανε το ίδιο και το περασμένο. Το κατάφερε. Ξανά. Τι θα γίνει όμως τον Ιανουάριο ή στην επόμενη 
θερινή μεταγραφική περίοδο; Διότι με εμφανίσεις όπως αυτές κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν ή 
σε άλλα μεγαθήρια της Ευρώπης, η μεγάλη μεταγραφή δεν θα αργήσει. 
Οι ψίθυροι για μεταγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να γίνουν φωνές όσο περνάει ο 
καιρός. Ακόμα όμως κι αν δεν καταλήξει εκεί, ο «Ody» αποτελεί ένα «καυτό» όνομα στην αγορά 
και μπορεί άνετα να εξελιχθεί σε έναν νέον Ντάρβιν Νούνιες. 

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 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

 γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


