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ΠΡΩΤΟ 
«ΟΧΙ»! 

Κάποτε ήταν επιλογή του Τσάβι Ρόκα που θε-
ωρητικά τον υπερκοστολόγησε και τον έφερε 
με 3,5 κατοστάρικα στον Παναθηναϊκό. Κάποτε 
(και όχι πολύ μακριά) υπήρξε «χαμένο» στοί-
χημα για το «τριφύλλι». Πλέον, είναι ο σταρ 
του! Το Νο1 στην μαρκίζα του Κυπελλούχο Ελ-
λάδας και της ομάδας που «τρέχει» ένα σερί 
7Χ7. Ας όψεται φυσικά και η «πλύση εγκεφά-
λου» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έναν παίκτη από 
τα πρόθυρα της κατάθλιψης, όπως αποκάλυψε 
ο ίδιος, τον επανέφερε στο διεθνές market. 
Φέτος, έχουμε και λέμε: 7 ματς/8 γκολ/2 ασίστ! 
Εν προκειμένω, μέσα στο 2022 σε 35 αγώνες 
ο λεγάμενος έχει σημειώσει 17 γκολ (ήταν ο 
μοναδικός σκόρερ στον τελικό του Κυπέλλου), 
μετρώντας και 10 ασίστ. Ασύλληπτα νούμερα. 
Πόσω μάλλον για τα δεδομένα του ελληνικού 
πρωταθλήματος. Και όλα αυτά 8 μήνες πριν το 
φινάλε του συμβολαίου του. Τρομερό timing για 
απόσβεση/reward. Κυρίες και κύριοι, ο πιο hot 
παίκτης της Σούπερ Λιγκ είναι ο Αϊτόρ. Το έργο 
φαινόταν από μακριά. Ο Πανθηναϊκός δεν αγνό-
ησε τις ενδείξεις. Προχώρησε σε call στον εκ-
πρόσωπό του, Αλμπερτ Μποτίνες που διαχειρί-
ζεται profiles όπως οι Μπεγερίν, Ονανά και τον 
«δικό» μας, Πάολο Φερνάντες που μέσα σε μία 
νύχτα από τον ΠΑΟΚ τον υπέγραψε στην ΑΕΚ. 
«Σκληρό καρύδι», ο κύριος. Στο πρώτο ανα-
γνωριστικό call δεν ήταν διαθέσιμος για άμε-
σο ταξίδι στην Ελλάδα λόγω υποχρεώσεων. Στο 
δεύτερο θέλησε να ακούσει, αλλά να μην απα-
ντήσει στις προθέσεις του Παναθηναϊκού. Στο 
τρίτο (και όχι φαρμακερό) διατύπωσε πως τα 
7 κατοστάρικα δεν αρκούν. Στην θεωρία μια και 
δεν έχει ΑΚΟΜΗ σταλεί επίσημη πρόταση από 
τον Παναθηναϊκό. Δείγμα των προθέσεών του 
και συνάμα βάσει της πιάτσας του ενδιαφέρο-
ντος που έχει στα χέρια του από club της Πρι-
μέρα Ντιβιζιόν. Κοινώς, «διαβάζοντας» το μέλ-
λον και από την στιγμή που η πλευρά του Αϊτόρ 
δεν συγκινήθηκε με θεωρητικό approach σε 
50% αύξηση των απολαβών η δουλειά δύσκο-
λα θα κλείσει αν το νούμερο δε γίνει οκταψή-

φιο. Λέω, εγώ, τώρα...  

Παρασκήνια

➠





Ο ΑΪΤΟΡ ΜΈΣΑ ΣΤΟ 2022 
ΣΈ 35 ΑΓΩΝΈΣ ΈΧΈΙ 
ΣΗΜΈΙΩΣΈΙ 17 ΓΚΟΛ, 
ΜΈΤΡΗΣΈΙ 10 ΑΣΙΣΤ!   

Ο ΑΛΜΠΈΡΤ ΜΠΟΤΙΝΈΣ 
ΈΧΈΙ 2 ΑΚΟΜΗ ΠΈΛΑΤΈΣ 
ΣΤΗΝ ΈΛΛΑΔΑ (ΠΑΟΛΟ 
ΦΈΡΝΑΝΤΈΣ ΚΑΙ ΒΙΚΤΡΟ 
ΦΈΡΝΑΝΤΈΘ ΚΑΙ ΣΟΝΙ)  

ΈΝ ΑΝΑΜΟΝΗ  
ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ                                           
Την πρώτη φορά φωτογρα-
φήθηκε live με τον owner 
Ατζούν, αλλά τελικά η συμ-
φωνία με την Χαλ δεν έλα-
βε ποτέ χώρα. Βάσει πηγών 
μας, μπάτζετ και προσέγγιση 
μεταγραφικών στόχων ήταν οι 
βασικές διαφορές που δεν έγι-
νε το deal. Μετά, στο αγγλικό μοντέ-
λο made in Portugal, την Γουλβς ο κλήρος 
δεν έμελλε να κάτσει πάλι στον Πέδρο Μαρτίνς, 
Ας όψεται, ο… Ζόρζε Μέντες! Εννοείται πως 
δεν θα επέτρεπε σε πελάτη του Πίνι Ζαχάβι 
να κάνει κουμάντο στο «μαγαζί» του. Ο άλ-
λοτε τεχνικός του Ολυμπιακού παραμένο-
ντας στην Πορτογαλία αναμένει στο ακου-
στικό του και εσχάτως μου έφθασε μία φήμη 
πως ίσως περιμένει το καλοκαίρι και την πιθανή αποχώ-
ρηση του Ρούμπεν Αμορίμ από την Σπόρτινγκ.

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΤΟ FIRST TOUCH ΣΈ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΑΙ ΑΤΖΈΝΤΗ 
ΑΪΤΟΡ ΈΒΓΑΛΈ (ΛΟΓΙΚΗ) 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑ «ΘΈΛΩ»…  
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ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ,…            

Είναι ξεκάθαρο πως η σχέση τους δεν τσουλά-
ει! Μήτε υπό τις οδηγίες του Μίτσελ. Πήρε μία 
τεχνητή αναπνοή επί εποχής Κάρλος Κορμπε-
ράν με την αναπροσαρμογή/ανανέωση του συμ-
βολαίου και την επιστροφή στις προπονήσεις, 
αλλά πλέον επέστρεψε στον «πάγο». Ο Ισπα-
νός τεχνικός του Ολυμπιακού ασχέτως προσω-
πικού momentum αισθάνεται πως πλέον στο 
Νο10 υπάρχουν 4 λύσεις (Αγκιμπού Καμαρά, 
Μπιέλ, Χάμες και Βαλμπουενά) οπότε ο Κώστας 
Φορτούνης περισσεύει. Συνάμα, η εικόνα του 
στην καθημερινότητα στο Ρέντη δεν δίνει στον 
Μίτσελ την αίσθηση του reaction και πλέον η 
συνεργασία των δύο πλευρών, απλώς, κυλά-
ει στον χρόνο. Μπορεί η Τορίνο το περασμένο 
καλοκαίρι να εμφανίστηκε δειλά, αλλά πλέον 
με έξι ακόμη μήνες σε απραξία ο Φορτούνης 

μπαίνει σε status ειδικής διαχείρισης…   



FINITA LA MUSICA                                                               
Ζυγώνει σχεδόν μία διετία! De facto, μηδέν εις το πηλίκο 
σε σχέση με το expectation αφότου αποχώρησε από τον 
Παναθηναϊκό. Εχει αλλάξει ήδη τρία σπίτια με τελευταίο το 
καλοκαίρι μια και ήταν με την βαλίτσα ανά χείρας, αλλά τελικά 
ξέμεινε στην Πάρμα. Ο Βασίλης Ζαγαρίτης που χθες έπαιξε 
ως winger (!) το ́ χει πάρει απόφαση. Όπως και το club του. 
Τον Ιανουάριο ο καθένας τραβάει τον δρόμο του…  

ΗΡΕΜΑ, ΚΎΡΙΕ!                                                            

Η (περιβόητη) ίωση μετά από 6 διαδοχικούς αγώνες τον 
«κλείδωσε» στο σπίτι. Ο διάδοχός του (Αθανασιάδης) στάθηκε 
αντάξιος στο challenge με αντίπαλο τον Αρη και πιθανότητα 
σήμερα θα πάρει γάντια βασικού. Την ίδια στιγμή που ο Τσίτσαν 
Στάνκοβιτς επέστρεψε μόλις προχθές στις προπονήσεις και 
μάλιστα «στράβωσε» μόλις αντιλήφθηκε πως θα μείνει 
στον πάγκο. Εχει «ψηλώσει» υπερβολικά ή μου φαίνεται ο 
30χρονος Νο1;  

Η Ρακόφ αποτελεί και φέτος την ευχάριστη έκπληξη 
στην Πολωνία ούσα πρωτοπόρος μετά από 13 αγώνες! 

Ηδη, το εν Ελλάδι ρεύμα (Παπανικολάου, Σβάρνας) δουλεύ-
ει αρμονικά και το scouting department του club συχνά πυ-
κνά έρχεται στα μέρη μας.  



Αγγελος Λιάσος. Το upcoming ταλέντο του ΠΑΣ τείνει 
να «ριζώσει» στην λίμνη! Δίχως να υπάρχει και το ανά-

λογο promotion. Τόσο σε support από το club, όσο και από 
τον ίδιο με το αγωνιστικό του γίγνεσθαι. «Χαμένοι» στην με-
τάφραση και οι δύο.  


ΑΔΙΕΞΟΔΟ!                                    

Ηρθε στα μέρη μας 20 ετών! Πλέον, πάει να γίνει 
μόνιμος κάτοικος Λαμίας, έχοντας ήδη συμπληρώ-
σει μία 4ετία. Δυστυχώς για τον ίδιο δεν είχε την 
ανάλογη ποδοσφαιρική εξέλιξη. Σε σημείο που πια 
με διψήφιο αριθμό λίπους και με ένα 80άρι συμ-
βόλαιο να αποτελεί «βαρίδι» για τον Φέστα και το 
αφεντικό του club. Ο Λάζαρ Ρόμανιτς «φλερτάρει» 
με τον αφανισμό.

«ΑΟΡΑΤΟΣ»                                           
Στον Βόλο βρήκε την δεύτερη ποδοσφαιρική του νιό-
τη: 34 ματς/17 γκολ! Κέρδισε σε υπεραξία και στα 
32 του κατόρθωσε να πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ. 
Μόνο που αφότου πέρασε την πόρτα των Σπάτωνν 
εδώ και 40 ημέρες, ο Τομ Φαν Βέερτ παραμένει 
άφαντος. Μία η θλάση, την άλλη ο Covid! Ακόμη 
δεν έχει «πατήσει» στα πόδια του και βάσει καθη-
μερινότητας ο Ματίας Αλμέιδα δεν πιστεύει πως 
αποτελεί ανταγωνιστική δεύτερη λύση! Ουπς…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ SPEAKING!                                   
Γιώργος Κούτσιας. Πάλι στον πάγκο με αντίπαλο τον Λε-
βαδειακό, την ίδια στιγμή που ́ χε σημειώσει (έστω και 
by accident) το νικητήριο τέρμα με αντίπαλο τον Παναιτω-
λικό. Απόφαση που ξένισε τόσο στον μικρό, όσο και στο 
περιβάλλον του μια και ήταν το 4ο διαδοχικό ματς αφότου 
πήγε στον Βόλο που δεν πήρε φανέλα βασικού. Πάντως, 
ο Δήμαρχος στο πρώτο τηλεφώνημα του γνωστού-αγνώ-
στου θείου απάντησε αναλόγως. Εξάλλου, μέχρι νεοτέ-
ρας η προτεραιότητά του είναι να «πουλήσει» για 3ο κα-
λοκαίρι επιθετικό και δη τον Ογκνιεν Οζέγκοβιτς!  

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ Ο ΜΑΝΤΑΛΟΣ 
ΟΝΤΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΜΟΝΙΜΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΚ;

quizTime
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ΔΕΝ ΠΕΙΘΕΙ!                                      
Μπορεί να εμφανίστηκε στα μέρη μας ως σταρ του Χόλιγουντ! 
Με λίαρ τζετ και την γυναίκα του να ΄χει κάνει τουρ σε ολά-
κερη την Βουλιαγμένη. Τον ίδιο με τα αδέρφια Λέμιτς να ‘ναι 
«καμπόσοι» στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να «ψηθούν» 
για τις υπογραφές. Ήταν μάλιστα εκείνος που έκανε ποδαρικό 
στις φετινές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Μόνο που η θεω-
ρία απέχει με την πράξη για τον Σίμε Βρσάλικο. Δεξί μπακ με 
το ανάλογο εκτόπισμα βάσει salary ΔΕΝ είναι. Το τρικ όντας 
3ος στόπερ για να μην «καεί» η επένδυση βγάζει ερωτηματι-
κά. Το χειρότερο στην περίπτωσή του  30χρονου Κροάτη πλην 
της ευπάθειας σε τραυματισμούς είναι ότι δεν βγάζει το ανά-
λογο leadership εντός και εκτός γηπέδου. Και αυτό δεν αλ-
λάζει…   



ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΗ ΣΤΟΝ 

ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΡΗ
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Βρέθηκε ξανά με την πλάτη στον τοίχο και αυτή τη 
φορά αντέδρασε. Μετά από δύο ήττες ο Άρης έδειξε 
πως έχει σφυγμό. Χωρίς να πείσει, νίκησε τον Ιω-
νικό με 2-1 και πήρε ανάσα εν όψει της συνέχειας.
 Άφαντοι για 60 λεπτά οι γηπεδούχοι, οι Νικαιώτες 
προηγήθηκαν με τον Μάντζη, αλλά οι «κιτρινόμαυ-
ροι» το γύρισαν με το πρώτο γκολ του Ζερβίνιο  μετά 
από ένα χρόνο και ένα ακόμη του Γκρέι.
Στο πρώτο ημίχρονο οι φάσεις ήταν ελάχιστες. Ένα 
δοκάρι είχε ο Πάλμα στο 21’ και ένα γκολ ο Οντου-
μπάτζο που ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ. Τις αντε-
πιθέσεις έψαχνε ο Ιωνικός, αλλά από στημένη μπά-
λα προηγήθηκε με τον Μάντζη να πλασάρει προ κενής 
εστίας στο 43’.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι φιλοξενούμενοι έχασαν 
ευκαιρίες για να καθαρίσουν το ματς και το πλήρω-
σαν. Ο Ζερβίνιο στο 63’ ισοφάρισε και δέκα λεπτά 
μετά ο Γκρέι έφερε τούμπα το παιχνίδι δίνοντας το 
τρίποντο στην ομάδα του.

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Φαμπιά-
νο, Ενκουλού, Οντουμπάτζο, Μαζικού, Ετέμπο, 
Νταμπό (56’ Ματέο Γκαρσία), Καμάτσο, Ζερ-
βίνιο (67’ Ιτούρμπε), Μαντσίνι (42’ Μανού 
Γκαρθία), Πάλμα (67’ Γκρέι).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Xoυτεσιώτης, 
Μύγας, Σάκιτς (77’ Μίλο), Αντούνες, Ρομαό, 
Κάνιας (52’ Τσίμπσαχ, 78’ Μασάς), Φαντιγκά, 
Άοσμαν (77’ Άοσμαν), Λοβέρα (46’ Σεμπά), 
Ελευθεριάδης, Μάντζης.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

63’ ΖΕΡΒΊΝΊΟ, 73’ ΓΚΡΕΙ – 43΄ΜΆΝΤΖΗΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΡΗΣ VS IΩΝΙΚΟΣ2 1



ΤΟ ΓΥΡΙΣΕ  
ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ
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Βόλος για μεγάλα πράγματα φέτος! Φορτσά-
τος έχει ξεκινήσει τη σεζόν και εντυπωσιάζει. Κό-
ντρα στον Λεβαδειακό πήρε τέταρτη σερί νίκη η ομά-
δα του Κώστα Μπράτσου γυρνώντας το ματς μέσα σε 
ένα 5λεπτο.
Ανοιχτό ματς στο πρώτο ημίχρονο, με τον Λεβαδεια-
κό να απειλεί κυρίως και να έχει ευκαιρίες για να 
ανοίξει το σκορ στο Πανθεσσαλικό και τον Κλέιμαν 
να είναι.. υπεύθυνος για το 0-0 του πρώτου 45λε-
πτου. Ο Ισραηλινός είχε σημαντικές επεμβάσεις 
στο 25’ σε προσπάθεια του Τορό και στο 30’ απένα-
ντι στον Λιάγκα. Στις καθυστερήσεις είπε «όχι» και 
στον Δούμτσιο. Τσοκάνης και Οζέγκοβιτς είχαν τις 
ευκαιρίες για τους γηπεδούχους.
Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έγινε το 0-1. 
Σκόρερ ο Μουτίνιο στο 53’ με εξαιρετική εκτέλεση 
φάουλ. Ωστόσο, η αντίδραση ήταν άμεση. Πρώτα ο 
Τσοκάνης στο 62’ ισοφάρισε και πέντε λεπτά αργό-
τερα ο Ντέλετιτς διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στο 86’ 
ο Τσιριγώτης άγγιξε την ισοφάριση, αλλά ο Εσκο-
βάλ έδιωξε στη γραμμή και οι Θεσσαλοί πήραν ένα 

ακόμη τρίποντο.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Λούνα, Σι-
έλης, Εσκοβάλ, Άλχο, Τσοκάνης, Μπαριέντος, 
Μεσκίδα (69’ Νόκερτ), Π. Φερνάντες, Ντέλε-
τιτς (83’ Ντέλετιτς), Οζέγκοβιτς (76’ Κούτσιας).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, 
Παναγιώτου (74΄Χάμοντ), Βινίσιους, Τσάπρας, 
Λιάγκας, Μεχία, Νίκας, Βρακάς (46’ Μπαχα-
νάκ), Μουτίνιο, Τορό (73’ Λούα Λούα), Δού-
μτσιος (61’ Τσιριγώτης).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

62’ ΤΣΟΚΆΝΗΣ, 67’ ΝΤΈΛΈΤΙΤΣ – 53’ ΜΟΥΤΙΝΙΟ

ΣΚΟΡΕΡ

ΒΟΛΟΣ VS ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ2 1
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Ανάσα έδωσε η νίκη επί του Ιωνικού και πρωτίστως στον Άλαν 
Πάρντιου. Με νέα ήττα ο Άγγλος τεχνικός θα βρισκόταν με την 
πλάτη στον τοίχο. Όχι ότι κέρδισε πολλούς πόντους με την εμ-
φάνιση της ομάδας του. Κατά τα άλλα, ανησυχία υπάρχει για τον 
τραυματισμό του Μαντσίνι. Τα αποτελέσματα των εξετάσεών του 
θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος.

Με τον Στάνκοβιτς να επιστρέφει στην αποστολή θα αντιμετωπίσει σήμε-
ρα τον Ατρόμητο (16:00, Cosmote Sport 1) η ΑΕΚ. Η στόχος είναι το νέο 
τρίποντο στο πρωτάθλημα. Δύσκολα θα αλλάξει ενδεκάδα ο Ματίας Αλ-
μέιδα, αφού πιθανότατα θα παραμείνει κάτω από τα δοκάρια ο Αθανα-
σιάδης. Τσούμπερ και Φαν Βέερτ είναι τραυματίες. Ο Τζαβέλλας κρίθη-
κε ανέτοιμος και ο Σιντιμπέ δεν είναι στο 100%.

Αρχηγού παρόντος πήγε στη Λαμία ο Παναθηναϊκός για να αντιμετω-
πίσει σήμερα την ομώνυμη ομάδα (19:30, Cosmote Sport 1). Χωρίς 
να έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του ο Κουρμπέλης μπήκε 
στην αποστολή. Δύσκολα, όμως, θα ξεκινήσει. Φαβορί για τα χαφ ο 
Τσέριν. Σπόραρ και Κώτσιρας λόγω τραυματισμού παραμένουν εκτός. 
Ανοιχτό το ποιος θα παίξει στο δεξί άκρο της άμυνας.

Κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει ο Μίτσελ στο Ολυμπιακό. Για να επιβεβαι-
ωθεί, όμως, αυτό, θα πρέπει να νικήσουν οι Πειραιώτες τον ΠΑΟΚ. Ο 
Ισπανός τεχνικός δεν έχει ανοίξει πλήρως τα χαρτιά του για την εν-
δεκάδα. Επιστρέφει σε αυτή ο Μπακαμπού, ερωτηματικό το εάν θα πα-
ραμείνει ο Πασχαλάκης. Σε τεστ ετοιμότητας θα υποβληθούν Ελ Αρα-
μπί και Άβιλα για να μπουν στην αποστολή.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό συ-
νεχίζεται. Κρας τεστ για όλους είναι αυτό το παιχνίδι. Από τον Ραζβάν 
Λουτσέσκου και τον Ζοσέ Μπότο μέχρι αρκετούς ποδοσφαιριστές. Το 
κλίμα είναι ιδιαίτερα προβληματικό, η αγωνιστική εικόνα το ίδιο και 
σε αυτές τις περιπτώσεις μία νίκη τα φέρνει όλα τούμπα και μία ήττα 
αποτελεί ταφόπλακα.
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PREMIER LEAGUE 18:30

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
GOAL+OVER 2,5 1,72

Τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάντα ντέρμπι τίτλου αλλά η 
Λίβερπουλ φέτος έχει μείνει εκτός μάχης από νωρίς. Η Σίτι 

σκορπάει τρόμο παντού με τον Χάαλαντ να σπάει το ένα ρεκόρ 
μετά το άλλο. Έχουν ανάγκη από ένα μεγάλο τρίποντο οι 

κόκκινοι αλλά το έργο σήμερα αναμένεται δύσκολο.

ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΜΕ ΤΟ OVER ΜΕ ΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΜΕΓΑΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΤΕΡΜΠΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 

ΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΑ
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ΓΑΛΛΙΑ 22:00

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΑΡΣΕΙΓ
OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70

Ντέρμπι μίσους αλλά και κορυφής στο Παρίσι ανάμεσα σε 
Παρί και Μαρσέιγ. Γνωστή η κόντρα των δύο ομάδων με το 
γόητρο σε αυτά τα ματς να είναι πάντα ξεχωριστό. Φαβορί 
οι γηπεδούχοι αλλά η παρέα του Σάντσεζ δεν θα παραδοθεί 

εύκολα.

ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
PREMIER LEAGUE 16:00

ΛΙΝΤΣ-ΑΡΣΕΝΑΛ
OVER 2,5 1,66

Η Άρσεναλ δεν σταματάει πουθενά πήρε το ντέρμπι με την 
Λίβερπουλ παραμένοντας έτσι μόνη στη κορυφή. Η ομάδα 

του Αρτέτα έχει όλο το δικαίωμα να ονειρεύεται με την 
επιστροφή στο champions league να είναι πιο κοντά από ποτέ. 
Η έξοδος στην έδρα της Λιντς κρύβει πάντως παγίδες για τους 

κανονιέρηδες.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

4
ΚΥΠΡΟΣ 19:00

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ-ΑΠΟΕΛ
ΑΠΟΕΛ OVER 1,5 1,75

Σε μια δύσκολη φάση ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς αναλαμβάνει 
το ΑΠΟΕΛ με στόχο να το οδηγήσει ξανά στη κορυφή. Χωρίς 
περιθώρια οι φιλοξενούμενοι καθώς έχουν μείνει αρκετά 

πίσω πρέπει σήμερα να πάρουν το ματς. Με ενθουσιασμό για 
την έκπληξη ο νεοφώτιστος Ακρίτας.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΣΟΥΗΔΙΑ 18:30

ΜΙΑΛΜΠΙ-ΧΑΜΑΡΜΠΙ
2 1,75

Όσο ζει ελπίζει η Χαμάρμπι που ψάχνει μόνο νίκες μέχρι 
τέλους. Συνέτριψε την Βάρμπεργκς ούσα εξαιρετική σε όλο τον 
αγώνα με την επιθετική της γραμμή να βγάζει φωτιές. Μέσα 
στην αδιάφορη Μιάλμπι είναι το φαβορί και αν παρουσιαστεί 

σοβαρή θα πάρει αυτό που θέλει.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 18:00

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ
OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,65

Σε κακό φεγγάρι οι δύο ομάδες ψάχνουν ακόμα να βρούνε 
την αγωνιστική τους ταυτότητα. Ιδιαίτερα κρίσιμο το σημερινό 

παιχνίδι με τους Ηπειρώτες να καίγονται για το τρίποντο. 
Σκληρό αλλά και κλειστό ματς αναμένω που θα πάει στη 

δύναμη.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε μία καίρια χρονικά περίοδο όπου το σύνολο των ερασιτε-
χνικών σωματείων της ΕΠΣΑ λειτουργούν στο … άπλετο σκο-
τάδι μετά την απόφαση της ΕΠΟ να προχωρήσει στην αναστο-
λή των τοπικών πρωταθλημάτων, στην Ιεράπολη επιχειρούν 
να λειτουργήσου όσο καλύτερα μπορούν, προκειμένου να 
εμφανιστούν απόλυτα έτοιμοι όταν οι συνθήκες το απαιτή-
σουν. Χαρακτηριστικές της έντονης ανησυχίας που έχει κυ-
ριεύσεις τους πάντες στην ομάδα των δυτικών προαστίων, εί-

ναι οι δηλώσεις του τεχνικού Χρήστου Κιούρκου:  «Αυτό που 
μπορούμε να κάνουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι να 
δουλεύουμε όσο πιο μεθοδικά γίνεται, όπως φυσικά και να 
βελτιώνουμε τις αδυναμίες μας, μέσα από τις προπονήσεις 
και τα φιλικά που δίνουμε προκειμένου η ομάδα να μας εμ-
φανιστεί έτοιμη να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσε-
ων με την επανεκκίνηση των πρωταθλημάτων. Περιμένουμε 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, ώστε να ξέρουμε κι 
εμείς που βαδίζουμε . Για την ώρα όμως προχωρούμε στο 
απόλυτο σκοτάδι…»

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ
Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν στον Ηλυσιακό το πρόγραμ-
μα προετοιμασίας ενόψει της επανέναρξης του νέου πρω-
ταθλήματος της Α’ Κατηγορίας. Σε μια χρονική περίοδο όπου 
το σύνολο των συλλόγων του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου 
της Αθήνας αγωνιά για το πότε θα υπάρξει επανέναρξη των 
πρωταθλημάτων, ο Ηλυσιακός είναι έτοιμος να δώσει ακό-
μη ένα δυνατό φιλικό ενόψει της επανέναρξης του πρωτα-
θλήματος. Συγκεκριμένα, οι κιτρινόμαυροι θα υποδεχτούν 
στο γήπεδο «Γρηγόρης Λαμπράκης» σήμερα Κυριακή στις 
16.30 τον Άγιαξ Ταύρου. Ο τεχνικός ηγέτης των «κιτρινό-
μαυρων» Ανδρέας Μαντζούνης που θα δώσει ανάσες στους 
Νίκο Λέκκα και Κώστα Κάρδαρη θα μοιράσει το χρόνο συμ-
μετοχής προκειμένου να διατηρήσει τους ποδοσφαιριστές 
του σε καλή κατάσταση.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στον Άγιο Δημήτριο με φό-
ντο την κρίσιμη συνέχεια που περιμένει την φιλόδοξη ομά-
δα των νοτίων προαστίων στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ. Μία συνέχεια, για την οποία υπάρχει ένα μεγάλο 
ερωτηματικό όσον αφορά το χρονικό διάστημα όπου τοποθε-
τείται η πολυπόθητη επανέναρξη. Με τον τεχνικό ηγέτη Κώ-
στα Αρζένη να δίνει το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα με δηλώ-
σεις του: «Προετοιμαζόμαστε πυρετωδώς σε κάθε περίπτωση, 
προκειμένου η ομάδα μας να διορθώσει τις όποιες αδυναμί-
ες της και να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη με την επανέναρ-
ξη του νέου πρωταθλήματος, Φυσικά δεν είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε πότε θα γίνει αυτή η επανεκκίνηση. Θα πρέ-
πει όλοι όσοι διαφεντεύονται τις τύχες του αθλητισμού στη 
χώρα μας να συνειδητοποιήσου ότι το ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο αποτελεί τον αιμοδότη της χώρας στο πιο δημοφι-
λές άθλημα και καλό θα είναι να το προστατεύουν και όχι να 
βρίσκουν αφορμές να το χτυπούν βάναυσα. Πρέπει να βρε-
θεί επιτέλους μία λύση, ώστε να ξεκινήσουμε, διότι όσο πα-
ραμένει αυτή η αβεβαιότητα θα είναι εις βάρος όλων μας».

ΚΙΟΥΡΚΟΣ: «ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  
ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ» 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΠΟΛΗΣ

Καλαϊτζίδης: 
«Απόλυτα  
έτοιμοι με την 
επανέναρξη των 
πρωταθλημάτων»  
 

Την προετοιμασία τους 

ενόψει της επικείμενης 

επανέναρξης των ερασι-

τεχνικών πρωταθλημάτων 

(σ.σ. όποτε αυτή αποφα-

σιστεί) συνεχίζουν απτόη-

τοι στη Λαύρα Αργυρούπο-

λης. Σε μία καίρια χρονικά 

περίοδο όπου κυριαρχεί η 

αβεβαιότητα αναφορικά με 

το τι ξημερώνει στον ευ-

αίσθητο και ιδιαίτερα πο-

λύπαθο χώρο του ερασιτε-

χνικού ποδοσφαίρου της 

ΕΠΣΑ οι «ροσονέρι» συνε-

χίζουν την σκληρή δουλειά 

με την προοπτική να πα-

ρουσιαστούν απόλυτα έτοι-

μοι όποτε οι συνθήκες το 

απαιτήσουν. Χαρακτηριστι-

κές είναι οι δηλώσεις του 

τεχνικού ηγέτη Παναγιώ-

τη Καλαϊτζίδη που είπε τα 

εξής «Συνεχίζουμε απτό-

ητοι να δουλεύουμε στις 

προπονήσεις και να δίνου-

με τον καλύτερό αμς εαυ-

τό, με σκοπό να παρουσια-

στούμε απόλυτα έτοιμοι με 

τη επανέναρξη του νέου 

πρωταθλήματος. Η διακο-

πή μας έδωσε τη δυνατό-

τητα να δουλέψουμε ακό-

μη πιο εμπεριστατωμένα 

επάνω σε τομείς όπου εί-

χαμε παρουσιάσει κάποιες 

αδυναμίες και με όπλο την 

τρομερή όρεξη και θέληση 

που επιδεικνύουν οι ποδο-

σφαιριστές μου εκτιμώ ότι 

θα είμαστε απόλυτα έτοι-

μοι. Συνεχίζουμε σε αυτό 

το μότο περιμένων τας με 

αγωνία τις εξελίξεις». 

Εκπληκτική και πέρα από κάθε 
προσδοκία ήταν για την Δάφ-
νη Παλαιού Φαλήρου η αφετη-
ρία της στον νέο μαραθώνιο του 
πρώτου ομίλου της Α’ Κατηγο-
ρίας ΕΠΣΑ, χάρη στην σπουδαία 
ευρεία εκτός έδρας νίκη της επί 
του πανίσχυρου Χαραυγιακού με 
3-0. Μία πρεμιέρα ονειρική, με 
το σύνολο των νοτίων προαστί-
ων να δείχνει τα … δόντια του, 
αλλά και να αποδεικνύει με εμ-
φατικό τρόπο στο γρασίδι πτυ-
χές της ποιότητάς του. Σπουδαία 
επιτυχία, η οποία όμως έμεινε 
στη … μέση λόγω της απόφαση 
της ΕΠΟ για διακοπή των ερασι-
τεχνικών πρωταθλημάτων, Με 
τους «πράσινους» να προπονού-
νται πυρετωδώς, αδημονώντας 
για τη επανεκκίνηση του πρω-
ταθλήματος Ο πολύπειρος πορ-
τιέρο της ομάδας Αλέξανδρος 
Μπότος έσπευσε να δώσει το 
έναυσμα με δηλώσεις του, λέ-
γοντας τα εξής: «Ο εκτός έδρας 
θρίαμβος επί του Χαραυγιακού 
που συνοδεύτηκε από σπου-
δαία εμφάνιση μας έδωσε ση-
μαντική τονωτική ένεση ενόψει 
της απαιτητικής συνέχειας. Σί-
γουρα αυτή η διακοπή αποτελεί 
τροχοπέδη, όμως είμαστε υπο-
χρεωμένοι να συνεχίσουμε τη 
σκληρή δουλειά. Κι αυτό διότι 
βρισκόμαστε σε ένα πολύ απαι-
τητικό όμιλο, όπου θα κληθούμε 
να δώσουμε πολλά και συνεχό-
μενα δύσκολα παιχνίδια κόντρα 
σε πολύ δυνατούς αντιπάλους 
που έχουν να επιδείξουν πα-
ρουσία σε ανώτερες κατηγορί-
ες. Αυτό που προέχει, είναι να 
συνεχίσουμε να δουλεύουμε με 
την ίδια δίψα για επιτυχίες, πά-
θος και απόλυτη συγκέντρωση».

Μπότος: «Μας 
περιμένουν 
πολλά δύσκολα 
παιχνίδια»  

Συνάντηση ιστορικού 
χαρακτήρα με πρωτοβουλία 
του Ατρόμητου 
Στη ροή των εξελίξεων φροντίζουν να βρίσκονται 
στον Ηρακλή Περιστερίου με φόντο την όσο το δυνα-
τόν πιο εύρυθμη λειτουργία του σωματείου σε όλα τα 
επίπεδα. Κάτω από αυτό το πρίσμα οι «κυανόλευκοι» 
δεν θα μπορούσαν να μην λάβουν μέρος σε μία εκδή-
λωση ιδιαίτερου χαρακτήρα. Η διοίκηση του Ηρακλή 
Περιστερίου αναφορικά με την συνάντηση ιστορικού 
χαρακτήρα που είχαν όλα τα σωματεία του δήμου Πε-
ριστερίου με την πρώτη ομάδα της πόλης, τον Ατρό-
μητο, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «Ο Πρόε-
δρος του Ηρακλή Περιστερίου, Γρηγόρης Καλαντζής, 
παρευρέθηκε στην συνάντηση που πραγματοποιήθη-
κε μετά από πρόσκληση της ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών 
1923 – Atromitos F.C. (Official). Συζητήθηκαν πολλά 
θέματα που αφορούν την συνεργασία και τη υποστή-
ριξη που μπορεί να δώσει η ΠΑΕ Ατρόμητος στα ερα-
σιτεχνικά σωματεία της πόλης. Δηλώνουμε υποστη-
ρικτές της προσπάθειας αυτής και θα συνδράμουμε 
με οποιονδήποτε τρόπο».
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ΛΑΥΡΑ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
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Ο Χρήστος Κιούρκος

HΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ




