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ΧΑΜΕΝΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Μέχρι νεοτέρας είναι το report που επικρατεί στο 
εξωτερικό. Ο Αγκιμπού Καμαρά είναι ένα χαμένο 
στοίχημα. Ένας παίκτης που έδειξε στο περσινό μισό 
της σεζόν πως μπορεί να είναι ένα από τα next big things 
και εκτός Ελλάδας, κοντεύει χρόνο που είναι κάτω από 
το μ.ο. στη βαθμολογία των παιχνιδιών του.
Ματς που είναι εξαφανισμένος, θέση που ακόμα αγνοείται. 
Τι είναι τελικά, winger, εσωτερικός, δεκάρι;
Ούτε ο ίδιος δε φαίνεται να νιώθει άνετα μέσα στο γήπεδο 
και ας πούμε για την οικονομία της συζήτησης πως μάλλον 
του ταιριάζει ένας free ρόλος στον άξονα.
Παρόλα αυτά, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτά είναι 
κολλήματα που λίγοι πλέον έχουν.
Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ δεν έκανε κανέναν σοφότερο 
και απλά πρόσθεσε στα φετινά του stats, 9 ματς με μόλις 
1 γκολ και κοντά στα 430 λεπτά συμμετοχής.
Το ακόμα χειρότερο, τόσο για τον παίκτη όσο και για τον 
Ολυμπιακό, είναι πως τόσο στο γήπεδο όσο και από τις 
TV δεν ήταν λίγα τα μάτια σε αυτό το ματς.
Επομένως, ο Αγκιμπού Καμαρά, έπεσε ακόμα πιο κάτω στις 
λίστες των σκάουτ και είναι φανερό πως έχει υποχωρήσει 
στο level των κλαμπ που μπορεί να απασχολήσει.
Τα περί Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κ.τ.λ., 
ακούγονται πλέον σαν κάτι μακρινό και ανέφικτο.

AGENT GREEK

ΕΔΩ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ
Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για την αναζήτηση δεξιού μπακ. Καθόλου οξύμωρο μια και 
κανείς από τους Κώτσιρα, Σάντσες, Βαγιαννίδη δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ο αναντικατάστατος.
Ίσως ο Έλληνας άσος να είναι εκείνος που μπορεί να πει κανείς ότι οι πρωτοπόροι μπορούν 
να χτίσουν πάνω του στο μέλλον, αλλά το ζήτημα είναι πως η ομάδα είναι στο μάρκετ.
Αυτό που ακούγεται, ωστόσο και μετά την εμφάνισή του με τη Λαμία, είναι πως ο Φακούντο 
Σάντσες δύσκολα θα φύγει μέχρι να ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 2023.
Για τον Γενάρη δηλαδή το αναφέρουμε επειδή είχε ακουστεί κάτι τέτοιο και επειδή στην 
Αργεντινή συνηθίζονται μεταγραφές σε αυτήν την περίοδο.
Ο 32χρονος μπακ με 5 ματς, 1 γκολ και 353 λεπτά συμμετοχής, όποτε του ζητηθεί είναι εκεί. 
Ούτε γκρινιάζει όταν δεν παίζει, είναι παίκτης προπονητή και γενικά είναι… στρατιώτης.
Καθίστε μη και του γίνει καμιά πρόταση να ανανεώσει για ένα χρόνο ακόμα.
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ΔΙΑΝΑ
Και από αυτή εδώ τη γωνιά έχει γίνει σκληρή τακτική για 
τον Μπότο. Πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά μια 
και έως τώρα οι περισσότερες επιλογές του δεν έχουν 
πιάσει τόπο.
Αν πιστέψουν μάλιστα στον ΠΑΟΚ πως με ένα θρίαμβο 
επί του Ολυμπιακού έλυσαν όλα τα προβλήματα τους για 
φέτος, τότε μάλλον θα κάνουν πιο εύκολη τη ζωή για 
Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Με αφορμή όμως τη μεγάλη νίκη στο Καραϊσκάκη θα 
πρέπει να ειπωθεί και ένας καλός λόγος για την επιμονή 
του Μπότο να πάρει τον Γερμανό winger.
Κράτησε καιρό η συζήτηση με την Φορτούνα Ντίσελντορφ 
και μάλιστα όλοι θυμούνται πως η μεταγραφή είχε χαλάσει 
αρχικά.
Τελικά, ο Πορτογάλος επέμεινε να δοθεί τελικά το 1,5 
που ήθελαν οι Γερμανοί και τώρα ο ΠΑΟΚ δρέπει τους 
καρπούς της επιμονής αυτής.
Με 8 ματς, 4 γκολ στο πρωτάθλημα ο Νάρεϊ είναι ο πιο 
επιδραστικός ποδοσφαιριστής της ομάδας του Λουτσέσκου 
και ο game changer του για φέτος, τουλάχιστον μέχρι 
στιγμής.

AGENT GREEK

ΑΠΟ ΤΩΡΑ
Στην ΑΕΚ δεν έχουν αφήσει τον Πάολο Φερνάντες έτσι μετά τη συμφωνία με το 
Βόλο και τη μεταγραφή του. Κάνουν σκάουτινγκ κάθε παιχνιδιού του και φυσικά 
δεν χρειάζεται να γίνει αναφορά ποιο είναι το συμπέρασμα έως τώρα.
Είναι ξετρελαμένοι στην Ένωση με τα όσα κάνει ο Ισπανός και θεωρούν πως θα 
είναι μια από τις καλύτερες κινήσεις που θα έχουν γίνει.
Η αλήθεια είναι πως ο Φερνάντες διανύει περίοδο φόρμας και συνεχίζει εδώ και 
δύο χρόνια να κάνει εντυπωσιακά πράγματα.
Ο Αλμέιδα φυσικά και ήδη έχει καταστρώσει πλάνα για το που θα χωρέσει καλύτερα 
ο Φερνάντες αν και στο 4-4-2 που λειτουργεί καλύτερα στην ΑΕΚ δεν υπάρχουν και 
πολλοί χώροι παρά στα άκρα της επίθεσης. Πάντως, ο Ισπανός δε θα έρθει για να 
έρθει στην ΑΕΚ. Θα πάρει ρόλο.



ΛΑΘΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΑΙΡΝΕ 
ΠΙΣΩ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ!
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ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ Η ΚΕΔ

ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΛΑΘΗ Ο ΜΠΕΝΕΤ!
Ανακοινώσεις κατά της διαιτησίας εξέδωσαν 
μετά το τέλος της αγωνιστικής, δύο ΠΑΕ, 
Αρης και Παναθηναϊκός. Ενώ υπήρξε και 
τοποθέτηση ανθρώπου του Ολυμπιακού. 
Η ΚΕΔ πάντως σύμφωνα με αποκλειστικές 
πληροφορίες της στήλης, δεν είδε λάθος που 
δεν διορθώθηκε και συμφωνεί με τις αποφάσεις τόσο 
του Παπαπέτρου, όσο και των Φωτιά και Τρεϊμάνις. Για τον 
Μπένετ σωστά δεν δόθηκε πέναλτι στο χέρι του Μύγα στο 
Αρης - Ιωνικός, όπως επίσης σωστά δεν δόθηκε κόκκινη στον 
Τζανδάρη στο Λαμία - Παναθηναϊκός. Τέλος, επίσης σωστά 
ο Τρεϊμάνις πήρε πίσω την απόφαση του για το πέναλτι που 
αρχικά καταλόγισε υπέρ του ΠΑΟΚ! Οσο για τον Κάκο που είδε 
λάθος, επειδή ο Σιδηρόπουλος σφύριξε λήξη στη τελευταία 
φάση, ας τον ενημερώσει κάποιος οτι ο VAR μπορεί να 
παρέμβει ακόμα και μετά το τέλος του αγώνα. Ασχετα αν ο 
«Σιδηρό» δεν άφησε πολλά περιθώρια στον Γκορτσίλα!

ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ

«ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ»
Αν και η τελευταία φάση στο ΑΕΚ - 
Ατρόμητος σήκωσε κάποια... σκόνη, 
μετά το τέλος της αναμέτρησης, 
ουδείς ασχολήθηκε με την διαιτησία 
του Σιδηρόπουλου. Ούτε καν οι 
Περιστεριώτες. Εναν σύντομο διάλογο 
με έναν ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου 
είχε ο διεθνής ρέφερι, αλλά μέχρι 
εκεί. Αφού άπαντες είχαν αποχωρήσει για 
τα αποδυτήρια, ο Δημήτρης Μελισσανίδης μοίρασε 
συγχαρητήρια στην διαιτητική ομάδα. Μάλιστα ο 
διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ τάχθηκε υπέρ των Ελλήνων 
διαιτητών. «Συγχαρητήρια για την απόδοση σας. Να 
γνωρίζετε οτι εγώ είμαι υπέρ της ελληνικής διαιτησίας 
και των Ελλήνων διαιτητών», ανέφερε μεταξύ άλλων.

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ 
«ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΟΥ... ΣΩΣΤΟΥ 
ΤΡΕΪΜΑΝΙΣ!

Αναστάτωση υπήρξε στις εξέδρες του 
«Καραϊσκάκης» μετά την εντός έδρας 
ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ στο 
μεταξύ τους ντέρμπι. Πάντως, ουδείς 
ασχολήθηκε με τον Aντρις Τρεϊμάνις, 
τον άρχοντας της αναμέτρησης, μετά 
το τέλος του αγώνα.
Οι γηπεδούχοι δεν εξέφρασαν 
κανένα παράπονο στον Λετονό 
διαιτητή, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν 
έδωσαν συνέχεια στο πέναλτι που 
πήρε πίσω ο ρέφερι. Ισως επειδή το 
αποτέλεσμα ήταν υπέρ τους.
Είτε έτσι, είτε αλλιώς πάντως, η 
διαιτησία πέρασε απαρατήρητη. Ούτε 
ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξέφρασε 
κάποιο παράπονο στον διαιτητή μετά το 
τέλος του αγώνα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΝΑΛΤΙ!
Η φάση στο 61’ της αναμέτρησης 
στο Φάληρο είναι άξια αναφοράς. 
Ο Τρεϊμανις αρχικά καταλογίζει 
πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού 
μετά απο σύγκρουση του Μπα αρχικά 
και εν συνεχεία του Τζολάκη με 
τον Ολιβέιρα. Ο φορ του ΠΑΟΚ στην 
πρώτη σύγκρουση, από ένα σημειο 
και μετά δεν ασχολείται καθόλου 
με τη μπάλα. Το μόνο που επιδιώκει 
είναι να βρεθεί στην πορεία του Μπα 
που προσπαθεί να παίξει τη μπάλα. 
Υπάρχει επαφή των δύο, αλλά όχι 
πέναλτι. Στη συνέχεια ο Τζολάκης 
στην έξοδο, παίζει την μπάλα και 
βρίσκει τον επιθετικό του ΠΑΟΚ. Ούτε 
εδώ υπάρχει παράβαση πέναλτι.
O Tρεϊμάνις κλήθηκε στο μόνιτορ 
από τον Πορτογάλο VARιστα και 
συμφώνησαν οτι πρόκειται για 
ποδοσφαιρικές επαφές στο πλαίσιο 
του επιτρεπτού από τον κανονισμό. 
Γι’ αυτό και ο Λετονός πήρε πίσω την 
αρχική του απόφαση.
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
Μετά το… όνειρο με τον Ανδρεά Ντόι στο Ηράκλειο, προχθές, ο κόουτς 
μας ξάφνιασε άπαντες όχι με τον αποκλεισμό του Μπιέλ από την 
αποστολή, αλλά κυρίως με την χρησιμοποίηση του Αγκιμπού Καμαρά 
ως left-winger! Κίνηση παντελώς άτοπη τακτικά και άστοχη αγωνιστικά 
μιας και «λύγισε» στο μπραντεφέρ με τον Λύρατζη στη φάση του 1-2. 
Σκέψη που ο Μίτσελ είχε δουλέψει στο μυαλό του από την προπόνηση 
του Σαββάτου, μολονότι από θεωρία πράξη δεν είχε τα ανάλογα 
αποτελέσματα στο Ρέντη. Κι όμως…  

 ΚΟΟΥΤΣ, POR QUÉ?  

Εχουμε και λέμε: 8 ματς/1 μόλις νίκη! 7 γκολ ΜΟΝΟ στην επίθεση. Την ίδια 
στιγμή που ο κόουτς, Νίκος Νιόπλιας από Ιούλιο μήνα έχει την καραμέλα περί 
απραξίας/καθυστέρησης, μέσα Οκτωβρίου έχει τρεις επιθετικούς στο ρόστερ 
του (Γκερέρο, Ντουρμισάι, Ντικό). Και όμως στο μοναδικό «9άρι» που επενδύει 
αφότου εμφανίστηκε στο Ηράκλειο είναι ο Γκερέρο (4 ματς/0 γκολ). Και όμως 
επιμένει ακόμη και στις προπονήσεις να μην αλλάζει σύστημα ή πλάνο πια και 
να «θυσιάζει» Ντικό και Ντουρμισάι στα «φτερά». Με το συμπάθιο, εκείνοι οι 
real wingers που πήγαν;    

 ΤΟ ΘΟΛΩΜΈΝΟ ΜΟΥ ΜΥΑΛΟ!     

Ζοάο Πέδρο. Εδώ και δύο χρόνια μεταγραφικό απωθημένο των 
Μπελεβώνηδων! Αφίχθη φέτος με ένα 150άρι συμβόλαιο, αλλά ακόμη 
«άφαντος». Τι κι αν ο Καρέλης ήταν τιμωρημένος; Ο Αναστασίου έκανε drib-
bling στον αντίπαλο κόουτς, βάζοντας στην κορυφή τον Κολοβό. Ψευτο9άρι 
θέση που είχε υποστηρίξει και στο παρελθόν μαζί με τον Τάσο Μπακασέτα 
στον Πανιώνιο του Μαρίνου Ουζουνίδη. Απώτερος σκοπός να μαζέψει τα ψηλά 
(και αργά) στόπερ του Αστέρα και να «χτυπήσει» στην πλάτη της άμυνας με την 
ταχύτητα των Μόρσεϊ, Σενγκέλια. Επαιξε, δεν έχασε! 

 ΤΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΚ 

Πριν το kick-off του ντέρμπι στο λιμάνι δύο απορίες είχε στο μυαλό του 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ακόμη και το πρωί του ματς στο ξενοδοχείο. Τον 
φόβιζε ελαφρώς η απραξία δύο εβδομάδων του Κουλιεράκη (σ.σ.: θα έβαζε 
τον Νάσμπεργκ) και ο διάδοχος του τιμωρημένου Ζίβκοβιτς που θα έπαιζε 
ανάμεσα στον Μπίσεσβαρ και τον Ελ Καντουρί. Εν τέλει, οι αποφάσεις που 
πήρε τον δικαίωσαν, καθώς ο «μικρός» μετά το πρώτο νωθρό ημίχρονο στην 
επανάληψη έβγαλε εκτόπισμα και ο Ελ Καντουρί τακτικά και αγωνιστικά άφησε 
το impact του. Ωραίος, ο Ραζβάν!    

 ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ…  
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H συμμετοχή του Ντανιέλ Μαντσίνι στο ματς με τον Παναθηναϊ-
κό στο «Απ. Νικολαΐδης» θα κριθεί την τελευταία στιγμή (τρά-
βηγμα στον οπίσθιο μηριαίο). Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη θα 
διεξαχθεί τελικά η δίκη των κατηγορουμένων για τη δολοφο-
νία του Αλκη Καμπανού. Η οικογένεια του αδικοχαμένου 19χρο-
νου φίλου του Αρη είχε ζητήσει για λόγους ασφαλείας να γίνει 
η δίκη στην Αθήνα, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε από τον Εισαγ-
γελέα του Αρείου Πάγου.

Mια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε στους εκπρο-
σώπους των ΜΜΕ ο Δημήτρης Μελισσανίδης κατά την ξενάγησή τους 
στην «Αγια-Σοφιά - OPAP Arena». Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ τό-
νισε πως στην περίπτωση που δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα ομάδα 
του, η αμέσως επόμενη επιλογή είναι ο Παναθηναϊκός. «Χίλιες φο-
ρές να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη ομάδα είναι, μετά από τόσα 
χρόνια, μπορεί να το δικαιούται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αέρας... sold-out αναμένεται να φυσήξει κατά τη σημερινή κυκλοφορία 
των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Αρη στη Λεωφόρο. Ο κόσμος του 
Παναθηναϊκού περιμένει πως και πως το ματς με τους «κίτρινους» για 
να δώσει ξανά ηχηρό «παρών». Ο Αλεξί Τρουιγέ έστειλε το δικό του μή-
νυμα ότι θα επιστρέψει δριμύτερος, ενώ οι «πράσινοι» είδαν τους Σπό-
ραρ – Κώτσιρα να «μπαίνουν» σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων. 

Το κλίμα στις τάξεις του Ολυμπιακού παραμένει. Και κόντρα στον ΠΑΟΚ 
οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, χωρίς να ανατρέψουν 
την κατάσταση. Ζήτημα οι στατικές φάσεις από τις οποίες προέρχο-
νται τα περισσότερα γκολ που δέχονται οι Πειραιώτες. Στα απόνερα 
του ντέρμπι, ο Κώστας Τζολάκης έχει υποστεί κάκωση στον δεξιό ώμο 
και η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό θα κριθεί τα επό-
μενα εικοσιτετράωρα. 

Με τη θέση του Ραζβάν Λουτσέσκου εμφανώς ισχυροποιημένη έπει-
τα από το «διπλό» στο Φάληρο, η ψυχολογία στον ΠΑΟΚ έχει ανέβει 
σημαντικά. Παράλληλα, τα χαμόγελα για τον Καλέντ Νάρει πληθαί-
νουν, καθώς ο Γερμανός αποδεικνύεται λίρα – εκατό. Πρώτος σκό-
ρερ (τέσσερα τέρματα), πρώτος «σερβιτόρος» (δύο ασίστ) σε μόλις 
δέκα συμμετοχές με τους «ασπρόμαυρους». Ενα από τα λιγοστά «λα-
βράκια» του Ζοσέ Μπότο τη φετινή σεζόν.
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1
ΑΓΓΛΙΑ 21:30

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
1 -1,0 1,70

Η αχίλλειος πτέρνα της φέτος, η άμυνα, δούλεψε άψογα στο 
ντέρμπι με την Σίτι. Η ομάδα του Κλοπ πήρε πολύ μεγάλη νίκη 

που θα βοηθήσει και στο κομμάτι της ψυχολογίας. Βέβαια,  
κόντρα στα σφυριά.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΦΑΒΟΡΙ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑ 

ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ
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2
ΑΓΓΛΙΑ 22:15 

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΤΟΤΕΝΑΜ
2 DNB 1,90

Δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτα η Γιουνάιτεντ, η οποία παρά τις 
σημαντικές μεταγραφές συνεχίζει να παραπαίει. Η Τότεναμ του 
Κόντε έχει βρει ρυθμό με συνεχόμενες νίκες εντός και εκτός 
συνόρων και μπορούν να φύγει με το «τρίποντο» από το Ολντ 

Τράφορντ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ «ΣΠΙΡΟΥΝΙΑ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΒΕΛΓΙΟ 19:30

ΟΥΝΙΟΝ ΣΑΝ ΖΙΛΟΥΑΖ-ΓΑΝΔΗ
OVER 2,5 1,90

Από εντυπωσιακές νίκες προέρχονται αμφότερες, με την 
επιθετική τους γραμμή να βγάζει φωτιές. Για το τρίποντο θα 

παίξουν και σήμερα σε ένα ματς, όπου η αρκετά φορμαρισμένη 
Σεν Ζιλουάζ είναι το φαβορί. Ανοιχτό ματς αναμένεται με γκολ 

και πολλά κόρνερ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
ΒΕΛΓΙΟ 21:45

ΜΑΛΙΝ-ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ
2 DNB 1,85

Επιβλητική η Σταντάρ στο ντέρμπι με την Αντβέρπ, καθώς 
συνέτριψε τους πρωτοπόρους με 3-0! Σε συνέχεια των 

μετρίων εμφανίσεων η Μαλίν γνώρισε βαριά ήττα στη Γάνδη 
που την διατηρεί στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

ΠΑΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΣΤΑΝΤΑΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ

1 -1,0 1,75
Μετά τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με την Αντερλεχτ, η ευρωπαία 
Μπριζ μείωσε τη διαφορά από την κορυφή στους έξι βαθμούς. 

Μονόδρομος και σήμερα το τρίποντο απέναντι στη Σεντ 
Τρούιντεν σε ένα ματς που είναι ξεκάθαρα το φαβορί.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:00

ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
1 -2,5 1,86

Με εντυπωσιακή εμφάνιση η Αλμπα πέρασε από το Μιλάνο και 
έκανε έτσι το 2/2 και με το ενθουσιώδες κοινό στο πλευρό τους 

θέλουν να λυγίσουν και τον Παναθηναϊκό που έβγαλε ψυχή 
κατακτώντας μια πολύ σημαντική νίκη στο Βελιγράδι.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η σειρά World Athletics Indoor Tour Gold του 2023 θα περιλαμβά-
νει 7 μίτινγκ που θα γίνουν σε 7 πόλεις σε 6 χώρες στον κόσμο. 

Η αρχή θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου στην Καρλσρούη, σε ένα 
μίτινγκ που μετέχει, όπως έκανε το 2021, ο Μίλτος Τεντό-

γλου. 

Ο Σπύρος Καπράλος, πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτρο-
πών σε δηλώσεις του σε ξένα ΜΜΕ, τόνισε ότι πολύ δύσκολα με τις 
υπάρχουσες συνθήκες θα επιστρέψουν του χρόνου οι Ρώσοι και 
Λευκορώσοι αθλητές σε διεθνείς διοργανώσεις. Μάλιστα, το 
2023 διοργανώνονται οι Ευρωπαϊκοί Αγώνες στην Πολωνία. 
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Ο Μιχάλης Αναστασάκης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για 
να ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε στους κοιλιακούς προσαγω-
γούς και θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο Έλλη-
νας πρωταθλητής της σφυροβολίας αναμένεται προς τα τέλη 
του χρόνου να είναι έτοιμος να επιστρέψει σε κανονικούς 
ρυθμούς προπονήσεων. 

Ο πρωταθλητής Βελγίου και κάτοχος του εθνικού ρεκόρ στο επί κοντώ, Μπεν 
Μπρούντερς διέκοψε τη συνεργασία με τον προπονητή του Στέφεν Τέλμαν 

και θα συνεχίσει με προπονητές τους Γκρεγκ και Έλενα Ντουπλάντις 
που προπονούν τον γιο του Μόντο Ντουπλάντις. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχίζει ακά-
θεκτη η Θύελλα Αγίου Δημητρίου με φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα 
απαιτητική σεζόν. Οι διοικητικοί ηγέτες του φιλόδοξου σωματείου 
των νοτίων προαστίων, αδέλφια Τσακόγιωργα, φροντίζουν να επι-
λύουν όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον σύλλογο, ώστε 
η ομάδα να φανεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική και συμπαγής 
γίνεται στο επερχόμενο δύσκολο πρωτάθλημα του δευτέρου ομί-
λου της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα στην απόκτη-
ση του κεντρικού αμυντικού, Δημήτρη Μανουσέλη προχώρησε η Θύ-

ελλα Αγίου Δημητρίου. Ο νεαρός αριστεροπόδαρος αμυντικός άσος 
που άνηκε στην Ανθούπολη τα βρήκε σε όλα με την διοίκηση των κυ-
ανόλευκων και ανακοινώθηκε. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Σε μια 
ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφική προσθήκη προχώρησε η ομά-
δα μας . Η διοίκηση της Θύελλας ήρθε σε συμφωνία με τον Δημή-
τρη Μανουσέλη . Ο νεαρός αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός, 
αγωνίστηκε την σεζόν 2017-18 με την Κ16 του Πανιωνίου, ενώ στη 
συνέχεια εντάχθηκε στην Κ18 του Ατρόμητου , πριν ενσωματωθεί 
με την ομάδα της Ανθούπολης την περίοδο 2019-2020. Στη συνέ-
χεια αγωνίστηκε και πάλι στην Ανθούπολη . Η διοίκηση της Θύελλας 
Αγίου Δημητρίου καλοσωρίζει τον Δημήτρη στην οικογένεια της».

ΜΕΛΙΣΣΙΑ: «ΜΠΑΜ» ΜΕ ΠΛΑΤΕΛΛΑ
Σε μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφικές κινήσεις του φετινού 
παζαριού προχώρησε ο Α.Ο. Μελισσίων . Η διοίκηση του Γιάννη Γυ-
φτόπουλου έκανε κίνηση-ματ καθώς ενέταξε στο δυναμικό της ομά-
δας μια μονάδα που βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων από 
την Γ' Εθνική. Ο λόγος για την απόκτηση του Ανάργυρου Πλατέλλα. 
Ενός ποδοσφαιριστή, που έχει τη ποιότητα αλλά και τις αγωνιστι-
κές παραστάσεις, ώστε να ηγηθεί στο φετινό εγχείρημα της φιλό-
δοξης ομάδας των βορείων προαστίων. Ο 26χρονος ποδοσφαιρι-
στής, αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της δεξιάς πλευράς, με έφεση 
σε αυτή του πλάγιου δεξιού αμυντικού. Παρά το νεαρό της ηλικίας 
του, έχει σημειώσει μέχρι σήμερα αξιοπρόσεκτη καριέρα ως παί-
κτης, συμμετέχοντας στα Εθνικά πρωταθλήματα με τις ομάδες του. 
Έχει αγωνιστεί διαδοχικά με τα τμήματα U19 της Καλλιθέας και U20 
του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια με την ανδρική ομάδα 
των, ΑΟ Γλυφάδας, ΑΟ Λεβάντε, Ηρακλή Ψαχνών, ΑΠΟ Κερατσινί-
ου, ΑΟ Θήβας, Ιωνικού Νίκαιας, Μαρκό, Παλληνιακού και ΑΟ Κασ-
σιόπης Κέρκυρας. Με βάση όλα τα παραπάνω, το νέο απόκτημα των 
Μελισσίων αναμένεται να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας και να 
αποτελέσει αξιόπιστη λύση τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετι-
κό κομμάτι.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
Θέμα τεχνικής ηγεσίας εντελώς ξαφνικά ανέκυψε για τον Αθη-
ναïκό. Κι αυτό διότι παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Αθη-
ναϊκού αποτελεί ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Ο έμπειρος τε-
χνικός αποχώρησε από την ομάδα του Βύρωνα επικαλούμενος 
προσωπικούς λόγους, χωρίς να θελήσει να πει περισσότερα. 
Μετά από αυτή την εξέλιξη η ιστορική και ιδιαίτερα δημοφιλής ή 
ομάδα του Βύρωνα βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Οι ιθύνο-
ντες του «ερυθροκιτρίνων» εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλες 
τις περιπτώσεις ελεύθερων προπονητών, που είναι και γνώστες 
της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ, έχουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και 
την ικανότητα να εμπνεύσουν και να ηγηθούν στο δύσκολο εγχεί-
ρημα της ερχόμενης σεζόν.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ
AΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ 
ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΓΡΑΝΑΖΙ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ ΑΓIOY 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ακριτίδης: «Να 
φανούμε όσο πιο 
ανταγωνιστικοί 
γίνεται» 
Στους ρυθμούς της επικεί-
μενης επανέναρξης των 
ερασιτεχνικών πρωταθλη-
μάτων κινούνται όλες οι 
ομάδες της ΕΠΣΑ. Εξαίρε-
ση από τον γενικότερο κα-
νόνα δεν θα μπορούσε να 
αποτελέσει το Παγκράτι, Η 
νεοφώτιστη ομάδα καλεί-
ται να φανεί αντάξια των 
απαιτήσεων και φυσικά να 
αποδείξει ότι η φετινή ξέ-
φρενη πορεία στην Γ’ ΕΠΣΑ 
που την οδήγησε στη ιστο-
ρική της επάνοδο στην Β’ 
Κατηγορά μετά από πάρο-
δο εννιά ετών δεν αποτε-
λεί φωτοβολίδα. Αρμόδιος 
να απαντήσει στα … καυτά 
ερωτήματα, είναι ο τεχνι-
κός ηγέτης και αρχιτέκτο-
νας της περυσινής πορεί-
ας του συλλόγου Νίκος 
Ακριτίδης: «Όλο αυτό το δι-
άστημα δουλεύουμε πυ-
ρετωδώς, ώστε η ομάδα 
μας να διατηρηθεί σε κα-
θεστώς εγρήγορσης προ-
κειμένου να παρουσιαστεί 
απόλυτα έτοιμη με την επα-
νέναρξη του νέου πρωτα-
θλήματος. Η επόμενη αγω-
νιστική υποχρέωση μας 
βρίσκει να αντιμετωπίζου-
με εκτός έδρας τους Λύ-
κους Χαϊδαρίου, μία ομά-
δα ιδιαίτερα δύσκολη και 
συμπαγής. Θα κάνουμε την 
προσπάθειά μας, ώστε να 
φανούμε όσο το δυνατόν 
πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. 
Με το ίδιο πνεύμα θα προ-
σεγγίσουμε όλες τις ανα-
μετρήσεις και στο τέλος θα 
κάνουμε ταμείο.» Σε αγω-
νιστικό επίπεδο ο Δημή-
τρης Καλαρίτης αντιμετω-
πίζει πρόβλημα ίωσης και 
θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια, ώστε αν ενι-
σχύσει την προσπάθεια των 
συμπαικτών του απένα-
ντι στους Λύκους Χαϊδαρί-
ου. Τραυματίες παραμένουν 
οι Νίκος Νάνος και Γιάννης 
Σακαλής.

Με ταχύτατους ρυθμούς προχω-
ρούν στην Κοψαχείλα την προε-
τοιμασία τους με φόντο τη ερχό-
μενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Το 
διάστημα της αναστολής των ερα-
σιτεχνικών πρωταθλημάτων κατά 
κάποιο τρόπο ωφέλησε τους ιθύνο-
ντες του συλλόγου και πολύ περισ-
σότερο έδωσε τη δυνατότητα στον 
προπονητή Αντώνη Κουφογιαννάκη 
μαζί με τους άμεσους συνεργάτες 
του και τους ποδοσφαιριστές του 
να δουλέψουν εμπεριστατωμένα, 
ώστε να βελτιωθούν σε καίριους 
τομείς του παιχνιδιού. Το γεγονός 
ότι οι «κιτρινόμαυροι» έχουν αλ-
λάξει σε πρόσωπα το φετινό καλο-
καίρι τουλάχιστον κατά 80% αν μη 
τι άλλο αποτελεί τροχοπέδη στην 
εύρεση της απαιτούμενης ομοιο-
γένειας τη δεδομένη χρονική στιγ-
μή. Κάτι που φάνηκε και στο τελευ-
ταίο χρονικά φιλικό που έδωσε η 
Κοψαχείλα κόντρα στο γειτονικό 
Παλαιό Φάληρο από το οποίο ηττή-
θηκε με 2-0. Με τον Αντώνη Κου-
φογιαννάκη να εκφράζει τις σκέ-
ψεις του στο «Αθλητικό Πνεύμα»: 
«Συνεχίζουμε μέσα από τα φιλι-
κά παιχνίδια και τις προπονήσεις 
να διατηρούμαστε σε μία αγωνι-
στική εγρήγορση, περιμένοντας το 
πότε θα επαναρχίσουν τα ερασι-
τεχνικά πρωταθλήματα. Με βάση 
τα όσα φαίνονται στον αγωνιστι-
κό χώρο και τα συμπεράσματα που 
έχουμε λάβει, δείχνουμε ότι ακό-
μη χρειαζόμαστε δουλειά ώστε να 
φτάσουμε στα επιθυμητά επίπε-
δα αγωνιστικής ετοιμότητας». Τη 
ίδια στιγμή όλο και εντείνονται οι 
ενέργειες των ανθρώπων της Κο-
ψαχείλας για την εύρεση ενός κε-
ντρικού αμυντικού, που θα έχει την 
ικανότητα να προσφέρει καίριες 
λύσεις στην ομάδα.

Κουφογιαννάκης: 
«Θέλουμε ακόμα 
δουλειά» 

Λυκερίδης: «Αδημονούμε για 
την επανέναρξη» 
Σε… ρυθμούς επανεκκίνησης πρωταθλήματος λειτουρ-
γούν τα πάντα στο σύνολο των ερασιτεχνικών σωματεί-
ων της ΕΠΣΑ. Εξαίρεσης τον γενικότερο κανόνα δεν θα 
μπορούσε να αποτελέσει ο Άρης Καλαμακίου. Η νεοφώ-
τιστη ομάδα των νοτίων προαστίων θα επιδιώξει να πετύ-
χει μία όσο το δυνατόν πιο αξιοπρόσεκτη πορεία στον τρί-
το απαιτητικό όμιλο της Α’ ΕΠΣΑ , ωστόσο τα εμπόδια και 
οι δυσκολίες κρίνονται πολύ υψηλά εκ προοιμίου. Αυτό 
το γνωρίζουν πολύ καλά ο Μιχάλης Λυκερίδης και οι πο-
δοσφαιριστές του. Με τον έμπειρο τεχνικό να αναλύει τις 
σκέψεις του στο «Αθλητικό Πνεύμα» ενόψει της επανέ-
ναρξης του νέου πρωταθλήματος που βρίσκει την ομάδα 
του να υποδέχεται το Αθηναϊκό: «Αδημονούμε για την επα-
νέναρξη. Όλο αυτό το διάστημα δουλεύουμε πολύ σκληρά 
και μεθοδικά με σκοπό να φανούμε όσο το δυνατόν πιο 
έτοιμοι γίνεται με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων. 
Εγχείρημα το οποίο μόνο εύκολο δεν είναι, ειδικά από τη 
στιγμή όπου φαντάζει πολύ δύσκολο να κρατήσεις τους 
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ενεργούς και σε εγρήγορ-
ση την περίοδο όπου δεν υπάρχουν επίσημες αγωνιστι-
κές υποχρεώσεις. Ευελπιστούμε να φανούμε αντάξιοι 
των προσδοκιών»’
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ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 
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Ο Δημήτρης Μανουσέλης

ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ



REWIND 
ΣΤΑ 90s

Με το 1/3 της κανονικής περιόδου της Super League να φτάνει σε λίγες μέρες προς την 
ολοκλήρωσή του, το μελάνι της πένας αρχίζει να κινείται στο μοτίβο του πρώτου γενικού ελέγχου 
για την πορεία των ομάδων της χώρας. 
Σε αυτό τριμηνιαίο τεστ προόδου, το σημαντικότερο συμπέρασμα που εξάγεται αφορά στις δυναμικές 
της κορυφής που μέσα σε λίγους μήνες έχουν έρθει τούμπα. Πολύ περισσότερο διαπιστώνεται 
μια στροφή με άρωμα 90s. 
Το ποδόσφαιρο, όπως και κάθε άλλος τομέας της ζωής διαγράφει κυκλική διαδρομή. Στο επίκεντρο 
πλέον, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά από μια γεμάτη δεκαετία παρακμής μπορεί να 
θεωρείται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο. Πίσω του, στο μείον έξι, η ΑΕΚ, η οποία 
επέστρεψε επιτέλους στο «σπίτι» της, έπειτα από 19 χρόνια περιπλάνησης και θέτει τις βάσεις 
για κάτι ελπιδοφόρο.
Ενα νέο δίπολο παίρνει τη θέση εκείνου που μέχρι πρότινος όλοι είχαν συνηθίσει. Ολυμπιακός 
και ΠΑΟΚ μοιάζουν χαμένοι στη μετάφραση μιας νέας πραγματικότητας, έχοντας σκοντάψει 
κυριολεκτικά στο... ίσιωμα. Τόσο οι «ερυθρόλευκοι», όσο και οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν δύο 
πρότζεκτ με τις καλύτερες προϋποθέσεις, όμως τελικώς αμφότερα «έσκασαν» στα χέρια τους. 
Οι μεν Πειραιώτες βρίσκονται στην αθλητική εντατική, ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν διαφύγει 
προς ώρας τον κίνδυνο της ολικής κατάρρευσης. 
Την εν λόγω κατάσταση έχουν εκμεταλλευτεί το «τριφύλλι» και οι «κιτρινόμαυροι» που φαντάζουν 
ως οι δυο διεκδικητές του πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα φέρνουν στη μνήμη των παλιών 
τις μεταξύ τους μάχες στα early και mid 90s. Τότε που οι τίτλοι έκαναν στάση σε Δεκελείας και 
Αλεξάνδρας. Εδώ που τα λέμε, μια αλλαγή στα εν Ελλάδι πρωτεία δεν βλάπτει. Εκτός κι αν το 
Μουντιάλ τα ανατρέψει όλα... 

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 
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