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ΘΑ ΦΥΓΕΙ
Κατά τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού η 
έκπληξη ήταν πως έμεινε και όχι πως έφυγε από 
τον Άρη. Ήδη τα όσα γίνονται με βάση το όνομά του 
λέγεται πως είναι πολλά σε μεταγραφικό μοτίβο. 
Με λίγα λόγια ο Ντάνιελ Μαντσίνι είναι και πάλι hot 
περίπτωση. Το καλοκαίρι, κάτι ότι ο Άρης είχε/έχει 
(;) υψηλούς στόχους, κάτι πως οι λεπτομέρειες 
δεν συμφωνήθηκαν με αποτέλεσμα no deal, η 
μεταγραφή δεν έγινε. Τον Ιανουάριο, όμως, τίποτα 
δε θα πρέπει να αποκλειστεί. Σύμφωνοι, πολλοί 
θα πουν άντε πάλι τα ίδια, φεύγει ο Μαντσίνι και 
φεύγει ο Μαντσίνι. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα.
Οι μεταγραφικές διεργασίες για τον 26χρονο 
Αργεντίνο winger έχουν ήδη ξεκινήσει. Ο 
Ολυμπιακός ήταν μία από τις ομάδες που είχαν 
ενδιαφερθεί εντόνως, σημαντική ήταν και η πρόταση 
που είχε έρθει από την Αραβία.
Μάλιστα, είναι γνωστό πως αυτή κάλυπτε τον 
Μαντσίνι αλλά τελικά η συμφωνία δεν ήρθε μια 
και θεωρήθηκε πως η ομάδα θα έχανε πολύ σε 
ποιότητα αν έφευγε τότε. Τώρα, όμως, έχουν 
αλλάξει τα πράγματα. Στον Άρη θεωρούν πως 
κάπως, κάπου θα καλυφθεί το κενό.
Όπως και να έχει, οι μεταγραφικοί μηχανισμοί 
για τον Μαντσίνι που φέτος έχει 12 ματς, 3 γκολ, 2 
ασίστ, όλα τα τέρματα στο πρωτάθλημα είναι on fire.

AGENT GREEK

ΕΞΤΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟ
Εξ’ ορισμού ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με ομάδα της Μπουντεσλίγκα αποτελεί έξτρα κίνητρο. 
Για κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού όμως υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος. Ο Πιερ Κούντε 
είναι ένας από αυτούς, για παράδειγμα. Ο Καμερουνέζος παίζει ούτως ή άλλως μόνο 
στα ματς του Europa League με τον Μίτσελ και εσχάτως αξίωσε συνάντηση με τον Ισπανό 
κόουτς για να του ζητήσει να είναι στο αρχικό σχήμα κόντρα στη Φράιμπουργκ. Αγωνίστηκε 
στην Μάιντς ο Κούντε, είναι στα ραντάρ της Μπόχουμ και ένα καλό παιχνίδι θα βοηθήσει 
τις βλέψεις. Αυτές δεν είναι άλλες από το να επιστρέψει στην Μπουντεσλίγκα. Κοντά στο 
να περάσει το κατώφλι του γερμανικού πρωταθλήματος ήταν και ο Χουάνγκ Ινμπεόμ. Κι 
ακόμα είναι υπό παρακολούθηση. Συνήθως ο Κορεάτης δεν παίζει στα ευρωπαϊκά ματς 
από το ξεκίνημα, αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Ο Μίτσελ έχει αφουγκραστεί το μεγάλο 
«θέλω» των δύο παικτών και προσπαθεί να βρει τρόπο να τους χωρέσει στην ενδεκάδα.
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Η μεταγραφή του Γιάννη Κάργα από τον ΠΑΣ Γιάννινα στον 
ΠΑΟΚ το καλοκαίρι που μας πέρασε ήταν από τις μεγάλες 
εκπλήξεις. Φιλότιμος στόπερ, που θα παίξει στο 100% 
σε κάθε παιχνίδι αλλά πολλές οι αμφιβολίες για το αν 
είναι κεντρικός αμυντικός επιπέδου της ομάδας του 
Λουτσέσκου.
Ο Ρουμάνος τεχνικός δικαιολογεί τον σκεπτικισμό μια και 
του έχει δώσει μόλις 3 συμμετοχές, όλες ως βασικός 
βέβαια.
Το 90λεπτο στη Λιβαδειά (1-1) και τα δύο ματς στο 
καταστροφικό ζευγάρωμα με την Λέφσκι Σόφιας.
Ο Κάργας ήλπιζε πως θα μπορούσε να βάλει από κάτω στην 
ιεραρχία τον Νάσμπεργκ μια και το δίδυμο των Ίνγκασον, 
Κουλιεράκη δεν σπάει. Παρόλα αυτά, ούτε αυτό φαίνεται 
πιθανό. Τι μένει; Τι θα γίνει για το μέλλον.
Ήδη έχουν αρχίσει κάποιες πρώτες σκέψεις/οχλήσεις, 
απέξω απέξω νύξεις από ενδιαφερόμενους.
Αν η στήλη πρέπει να κάνει ένα guess θα έλεγε μην 
αποκλείσετε επιστροφή στα παλιά.

AGENT GREEK

ΕΔΙΩΞΕ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Μια χαρά τα πάει ο Όγκνιεν Βράνιες στην Χαταϊσπόρ. Και δε λείπουν έως τώρα 
στη σεζόν τα posts κυρίως στο Instagram για την ΑΕΚ, κυρίως repost από οπαδούς 
ή θέματα που ανεβαίνουν και τον αφορούν. Ο Βόσνιος, λοιπόν, στην Τουρκία πάει 
πολύ πολύ καλά, μάλιστα πρόσφατα μπήκε και στην 11άδα της αγωνιστικής.
Αυτό συνέβη γιατί η ομάδα του έκανε τη σούπερ έκπληξη και νίκησε 2-1 την Μπεσικτάς.
Η νίκη μάλιστα είχε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αφού η Μπεσικτάς απέλυσε 
τον προπονητή της Βαλερί Ισμαέλ (ναι τον πρώην του Απόλλωνα Σμύρνης).
Όσο για τον Βράνιες; 8 ματς φέτος, τα 6 είναι 90λεπτα, τα 7 ως βασικός και μόλις 
3 κίτρινες κάρτες. Μάλιστα, η Χαταϊσπορ έχει πάρει τα πάνω της και βρίσκεται 
πλέον πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, στη 15η θέση (στις θέσεις 16-19 είναι και 
οι 4 ομάδες που πέφτουν φέτος κατηγορία στην Τουρκία).



BIG
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Είναι ειλημμένη απόφαση στον Άρη να γίνουν μεταγραφές τον 
Ιανουάριο. Επιθετικός θα αποκτηθεί και ο Αμπουμπακάρ Καμα-
ρά ενδιαφέρει. Ωστόσο, η περίπτωσή του έχει δυσκολίες τόσο 
στο οικονομικό σκέλος όσο και στο να πειστεί ο παίκτης. Παίζουν 
φυσικά και άλλες περιπτώσεις επιθετικών. Εν τω μεταξύ, μπή-
κε στις προπονήσεις ο Μαντσίνι, αλλά όχι οι Καμάτσο και Ντου-
κουρέ.

Ελπίδες για να προλάβει το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ έχει ο Χατζισα-
φί. Ο Ιρανός έκανε πιο εντατικά χθες και θα επιχειρήσει να ανεβά-
σει στροφές. Διαφορετικά ο Σιντιμπέ θα αγωνιστεί ξανά στο αριστε-
ρό άκρο της άμυνας. Τέλος, οι Τσούμπερ, Άμραμπατ, Φαν Βέερτ, και 
Μοχαμάντι παραμένουν τραυματίες. Κανείς εξ αυτών δεν προλαβαί-
νει να είναι έτοιμος για το ματς της Κυριακής (30/10).

Με τα γνωστά προβλήματα θα πάει ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίσει 
τον Βόλο. Αυτά είναι των Αϊτόρ και Τρουιγέ, των δύο παικτών που θα 
χάσουν το υπόλοιπο της σεζόν. Υπάρχουν σκέψεις για αλλαγές στην 
ενδεκάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η κυριότερη είναι να επαναφέ-
ρει στο αρχικό σχήμα τον Σπόραρ αντί του Ιωαννίδη. Λιγότερες πιθα-
νότητες έχει ο Κώτσιρας για να παίξει αντί του Σάντσες.

Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα παίζει σήμερα κόντρα στη Φράι-
μπουργκ ο Ολυμπιακός (22:00, Cosmote Sport 2). Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Μίτσελ δεν είναι λίγα. Μαρσέλο, Βρασάλικο, Σισέ και 
Αμπουμπακάρ Καμαρά έχουν τεθεί εκτός μάχης. Ο Εμβιλά θα παίξει 
πιθανότατα στόπερ και ίσως στο πλάι του έχει τον Ντόι. Πολλά τα ερω-
τηματικά και για άλλες θέσεις. Σίγουρος κάτω από τα δοκάρια θεω-
ρείται ο Πασχαλάκης.

Αναγκασμένος να πάει χωρίς τους βασικούς του πλάγιους μπακ στο 
ματς με την ΑΕΚ είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Δεξιά θα παίξει ο Σάστρε 
εκτός απροόπτου, αφού εκτός είναι Λύρατζης και Βιεϊρίνια. Αριστε-
ρά υπάρχει η σκέψη να ξεκινήσει ο Ράφα Σοάρες. Ωστόσο, τις επό-
μενες μέρες θα φανεί εάν είναι σε θέση να βγάλει 90λεπτο. Διαφο-
ρετικά θα χρειαστεί κάποια αλχημεία.
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EUROPA LEAGUE 19:45
ΛΑΤΣΙΟ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ

OVER 2,5 1,66
Όμιλος φωτιά καθώς έχουμε τετραπλή ισοβαθμία με τα πάντα να 

είναι ανοιχτά.
Με την ψυχολογία στα ύψη οι Λατσιάλι μετά την νίκη στο 
Μπέργκαμο θα επιδιώξουν να κάνουν βήμα πρόκρισης.

Στη κόντρα θα παίξει η αξιόλογη επιθετικά Μίντιλαντ για να κάνει 
την ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ 3

ς

ΠΡΏΤΟ ΝΤΈΡΜΠΙ ΣΤΗΝ OPAP ARENA ΜΈ  
ΤΙΣ ΚΑΛΎΤΈΡΈΣ ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΈ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

Το μεγάλο παιχνίδι της ΑΈΚ με τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής της Super League. Την Κυριακή, στις 19:30, διεξάγεται το πρώτο 
ντέρμπι στην OPAP ARENA. 

Η ΑΈΚ βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας και προέρχεται από 5 συνεχόμενες νίκες στη Super League. Θέλει να διευρύνει το σερί στην προσπάθειά 
της να πλησιάσει τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 6 βαθμούς περισσότερους. 

Ο ΠΑΟΚ, μετά την νίκη του με 1-2 στο Καραϊσκάκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ήρθε ισόπαλος 2-2 στην Τούμπα με τον Αστέρα Τρίπολης και υποχώρησε 
στην 5η θέση. Έχει διαφορά 5 βαθμών από την ΑΈΚ και 11 από τον Παναθηναϊκό. 

Το ντέρμπι ΑΈΚ-ΠΑΟΚ έρχεται με τις καλύτερες αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΓΏΝΙΖΈΤΑΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο αγώνας του Βόλου με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος διεξάγεται το Σάββατο, στις 19:30, στο Πανθεσσαλικό στάδιο. 

Μόνο νίκες έχει ο Παναθηναϊκός στις 9 πρώτες αγωνιστικές. Έντυπωσιακή είναι και η πορεία του Βόλου, ο οποίος βρίσκεται στην 3η θέση, με 7 βαθμούς 
διαφορά από τους «πράσινους». 

Και ο αγώνας Βόλος-Παναθηναϊκός έχει τις πιο δυνατές αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 
Τις καλύτερες αποδόσεις προσφέρει το Πάμε Στοίχημα και στα παιχνίδια της Premier League, Μπράιτον-Τσέλσι (Σάββατο, 17:00) και της Serie A, Βερόνα-

Ρόμα (Δευτέρα, 19:30). 

ΟΙ ΑΓΏΝΈΣ ΠΟΎ ΞΈΧΏΡΙΖΟΎΝ ΈΏΣ ΤΗ ΔΈΎΤΈΡΑ
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμα, το Σάββατο οι αγώνες Λέστερ-Μάντσεστερ Σίτι (14:30), Μπάγερν-Μάιντζ (16:30), Παρί Σεν Ζερμέν-Τρουά (18:00) 
και Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (22:00) και την Κυριακή τα παιχνίδια Άρσεναλ-Νότιγχαμ (16:00), Ολυμπιακός-Λαμία (16:00) και Ρεάλ Μαδρίτης-Χιρόνα (17:15). 

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

Η ΠΡΏΤΗ ΚΑΙ Η ΤΈΛΈΎΤΑΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΎ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΈΙ
Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρονται για όλα τα παιχνίδια. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων, στον πρώτο και τον 
τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τον νικητή των κόρνερ, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, τον 
παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, το ημίχρονο-τελικό & Goal/No Goal, τη διαφορά νίκης, το ακριβές σύνολο γκολ, τη διπλή ευκαιρία & Goal/No Goal.στο σκορ 
οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τη νίκη γηπεδούχου/φιλοξενούμενης ομάδας σε τουλάχιστον ένα 

από τα δύο ημίχρονα. Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου τα καταστήματα ΟΠΑΠ θα είναι κλειστά, λόγω της εθνικής εορτής. 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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EUROPA LEAGUE 19:45
ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ

1+0,25 1,88
Τη τύχη στα χέρια της κρατάει η ομάδα της Λάρνακας ούσα 

άκρως ανταγωνιστική στον όμιλο.
Με ισοπαλία εξασφαλίζει την τρίτη θέση που οδηγεί στο 

Conference και όπως απέδειξε στο πρώτο ματς έχει όλα τα 
φόντα για να πληγώσει ξανά τους Ουκρανούς.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
EUROPA LEAGUE 19:45

ΖΥΡΙΧΗ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ
2 1,95

Στην Ελβετία ταξιδεύει η Μπόντο Γκλιμτ με στόχο το τρίποντο που 
θα την κρατήσει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης.

Ο αντίπαλος ιδανικός καθώς η πολύ μέτρια φέτος Ζυρίχη 
αποτελεί σάκο του μποξ στον όμιλο.

ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΞΕΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

EUROPA LEAGUE 22:00
ΕΛΣΙΝΚΙ-ΡΟΜΑ

2 -1,25 1,73
Κατώτερη των περιστάσεων η Ρόμα ηττήθηκε δίκαια 

από την Νάπολι. Στην Ευρώπη παίζει τελικό σήμερα στη 
Φινλανδία με το τρίποντο να αποτελεί μονόδρομο για την 

συνέχεια.

ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

EUROPA CONFERENCE 19:45
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΣΤΕΑΟΥΑ Β.

1 -1,25 1,70
Τελικό παίζει σήμερα η Άντερλεχτ απέναντι στη παντελώς 

αδιάφορη και κακή Στεάουα. Οι Βέλγοι δεν έχουν περιθώρια 
και καλούνται να βγάλουν αντίδραση σε ένα ματς όπου θα 

παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο. Με άκρως νεανική 
εντεκάδα και με αρκετές αλλαγές θα παίξουν οι Ρουμάνοι.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

EUROPA CONFERENCE 19:45
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 

1 1,70
Τα ρέστα της παίζει η Φιορεντίνα κόντρα στη πολύ δυνατή Μπασακσεχιρ. Μόνο με νίκη 
θα ελπίζουν οι Βιόλα σε κατάκτηση της πρώτης θέσης. Το φαβορί είναι οι γηπεδούχοι 

αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσουν τους Τούρκους.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με ήττα 4-1 από τους Λύκους Χαϊδαρίου επανεκκίνησε το 

Παγκράτι τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις στον 

τρίτο απαιτητικό όμιλο της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Οι νεοφώ-

τιστοι βρέθηκαν να χάνουν με γκολ από τα αποδυτήρια και 

παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν να ξαναμπούν στο ματς, 

δεν μπόρεσαν να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα, αφού 

«μίλησε» η ποιότητα και η εμπειρία των αντιπάλων. Με τον 

τεχνικό Νίκο Ακριτίδη να δίνει το δικό του ξεκάθαρο στίγ-

μα: «Προσπαθήσαμε να φανούμε όσο το δυνατόν πιο αντα-

γωνιστικοί. Βρεθήκαμε να χάνουμε από το πρώτο λεπτό αι 

αυτό το γκολ σαφέστατα επηρέασε την εξέλιξη ντο παιχνι-

διού, γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι το έργο μας θα ήταν 

πολύ δύσκολο, αφού είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία ιδι-

αίτερα δυνατή και ποιοτική ομάδα, όμως θα πρέπει σιγά 

– σιγά οι ποδοσφαιριστές μου να συνειδητοποιήσουν ότι 

βρισκόμαστε σε μία μεγαλύτερη κατηγορία αι επομένως θα 

πρέπει να επιδεικνύουμε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στις 

λεπτομέρειες που κρίνουν τους αγώνες. Στη συνέχεια πιέ-

σαμε, μειώσαμε σε 2-1, αλλά δεν μπορέσαμε να ολοκλη-

ρώσουμε την ανατροπή, δεχόμενοι άλλα δύο τέρματα… Η 

προσοχή μας στρέφεται πλέον στο σαββατιάτικο δύσκολο 

όσο και απαιτητικό παιχνίδι που έχουμε κόντρα στην Λαύ-

ρα Αργυρούπολης, μία ομάδα ιδιαίτερα ποιοτική και έμπει-

ρη. Θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατόν, ώστε να φα-

νούμε ανταγωνιστικοί.»

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

«ΉΜΑΣΤΑΝ ΠΟΛΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ» 

Στην δεύτερη συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα του πρώ-

του ομίλου της Β΄Κατηγορίας ΕΠΣΑ υποχρεώθηκε η Θύελλα 

Περιστερίου με … θύτη τον Αστέρα Ζωγράφου με 1-2. Σε 

μία αναμέτρηση όπου οι νεοφώτιστοι παρουσιάστηκαν αρ-

κετά ανταγωνιστικοί, δεν κατάφεραν να πάρουν τον πρώ-

το τους βαθμό στην Β’ ΕΠΣΣΑ στην … ιστορία τους, κάτι το 

οποίο θα επιχειρήσουν στα επόμενα καθοριστικά παιχνί-

δια που τους περιμένουν, αρχής γενομένης από το επόμε-

νο πολύ δύσκολο και απαιτητικό εκτός έδρας ματς κόντρα 

στην Κοψαχείλα. Με τον Διοικητικό Ηγέτη Θόδωρο Αθανα-

σόπουλο να δίνει την δική του διάσταση: «Γενικότερα θε-

ωρώ ότι κάναμε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στον Αστέ-

ρα Ζωγράφου, Δημιουργήσαμε πολλές φάσεις, ήμασταν 

πολύ ανταγωνιστικοί ωστόσο χάσαμε στις λεπτομέρειες 

το συγκεκριμένο παιχνίδι. Συνεχίζουμε στους ίδιους ρυθ-

μούς και με αυτό το πρίσμα επικεντρώνουμε την προσοχή 

μας στο επόμενο κρίσιμο παιχνίδι που μας περιμένει κό-

ντρα στην Κοψαχείλα.» Οι τραυματισμοί των Μιχάλη Κουμε-

ντάκη και Βασίλη Ζαρναβέλλη έρχονται να προβληματίσουν 

τον τεχνικό Κώστα Δημόπουλο, ενόψει της επερχόμενης 

αναμέτρησης με την Κοψαχείλα.

ΑΚΡΙΤΙΔΉΣ: «ΑΠΛΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ  
ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΉ ΚΑΤΉΓΟΡΙΑ» 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΉΤΑΝ 
ΣΤΙΣ ΔΉΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΉΤΉΣ ΤΟΥ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

Μανωλάς: «Μας 
στοίχισαν οι 
απουσίες, προ-
χωράμε στο ίδιο 
πλάνο» 
 

Με εντός έδρας ήττα 1-2 

από τον Ερμή Ειρήνης 

Ήρακλείου ξεκίνησαν τα 

ανανεωμένα σε πρόσω-

πα Ταταύλα τις επίσημες 

αγωνιστικές τους υπο-

χρεώσεις στο πρωτάθλη-

μα του τρίτου ομίλου της Γ’ 

Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Το νεα-

νικό συγκρότημα των νο-

τίων προαστίων πλήρω-

σε κάποιες ολιγωρίες, 

ενώ γενικότερα φάνηκε 

ανταγωνιστικό στο μεγα-

λύτερο διάστημα της ανα-

μέτρησης. Με τον τεχνικό 

Νίκο Μανωλά να αναλύ-

ει τις σκέψεις του: «Φέ-

τος είμαστε σε μία φάση 

ανασυγκρότησης και ανα-

δημιουργίας Γνωρίζουμε 

πολύ καλά ότι η ερχόμε-

νη σεζόν θα είναι μετα-

βατική σε ό,τι αφορά την 

ομάδα μας. Στο παιχνίδι 

με τον Ερμή Ειρήνης Ήρα-

κλείου βιώσαμε μία κα-

τάσταση, την οποία είχαμε 

ζήσει σε μεγάλο βαθ-

μό και την περασμένη πε-

ρίοδο, αφού δεχθήκαμε 

γκολ μόλις στο δεύτερο 

λεπτό. Συνθήκη, η οποία 

μας επηρέασε στο ψυχο-

λογικό κομμάτι. Βεβαίως 

η ομάδα ας στο συγκεκρι-

μένο ματς είχε να διαχει-

ριστεί τη απουσία πέντε 

βασικών στελεχών στον 

άξονα, τομέας, όπου επη-

ρέασε σε σημαντικό βαθ-

μό την συνολική μας ει-

κόνα Προχωράμε δυνατά 

στο ίδιο πλάνο, έχοντας 

ως προτεραιότητα τη δη-

μιουργία ενός νεανικού 

και ανταγωνιστικού συνό-

λου. Μέσα στις επόμενες 

ημέρες θα προχωρήσου-

με και στην απόκτηση τεσ-

σάρων ακόμη ταλαντού-

χων παικτών».

Την μεταγραφική του εξόρμηση 
συνεχίζει ακάθεκτο το Καματερό 
με φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα 
απαιτητική σεζόν. Οι ιθύνοντες του 
φιλόδοξου σωματείου των δυτι-
κών συνοικιών δεν σταματούν τις 
ενέργειες που ανάγονται στην όσο 
το δυνατόν ποιοτικότερη ενίσχυση 
του υπάρχοντος ρόστερ με ποδο-
σφαιριστές εγνωσμένης αξίας που 
πληρούν όλες τις προδιαγραφές 
ώστε να διαδραματίσουν ηγετικό 
ρόλο στο εγχείρημα της νέας σε-
ζόν. Κάτω από αυτό το πρίσμα την 
απόκτηση του Δημήτρη Τσουρούλα 
ανακοίνωσε το Καματερό. Πρόκει-
ται για ποδοσφαιριστή που άνηκε 
στον ΑΟ Σταμάτας και στο πρωτά-
θλημα της Α’ ΕΠΣΑΝΑ ενώ μεταξύ 
άλλων έχει περάσει και από τον 
Ατρόμητο και τον Πανιώνιο. Αναλυ-
τικά η ανακοίνωση: «Ο Δημήτρης 
Τσουρούλας από τον ΑΟ Σταμάτας 
θα ενισχύσει την προσπάθεια της 
ομάδας μας με παραστάσεις από 
τις ακαδημίες του Ατρομήτου και 
Πανιωνίου ο 20άχρονος αποτελεί 
επένδυση για το παρόν και το μέλ-
λον. Τον καλωσορίζουμε και του 
ευχόμαστε καλή αγωνιστική πα-
ρουσία.»

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΣΑ : Κύπελλο: Άγιαξ Ταύρου – 
Αθηναϊκός 2-1, Δόξα Βύρωνος – 
Αγ Ανάργυροι 2-1, Τράχωνες – Αγ 
Ελεούσα 2-1 παρ., Λυκόβρυση – 
Χολαργός 1-2, Διάνα – Καλαμάκι 
1-0, Ήφαιστος – ΓΣ Καισαριανής 
1-3. Πρωτάθλημα ΕΠΣΑΝΑ : Α’ Κα-
τηγορία: Αστέρας Βάρης – Σαρω-
νικός 0-0, Αχαρναϊκός – Κερατέα 
2-2, Άρης Βούλας – Θησέας 1-0, 
Παλληνιακός – Κρυονέρι 2-2, ΑΟ 
Αρτεμις – Ολυμπιακός Αγ Στεφά-
νου 1-2, Ατλαντίς – Τριγλία 1-3, Κα-
λύβια – Σπάτα 0-1, Γλυκά Νερά – 
Ολυμπιακός Βάρης 1-0. 

Αίσθηση 
με Δημήτρη 
Τσουρούλα

Φιλίππου: «Υπάρχει πολλή 
εμπιστοσύνη στο γενικότερο 
πλάνο και στο υλικό μας» 
Με τον ιδανικότερο τρόπο ξεκίνησε η Χρυσούπολη τις επί-
σημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις στον πρώτο απαιτητι-
κό όμιλο της Γ’ ΕΠΣΑ. Το συγκρότημα των δυτικών προαστίων 
αποδίδοντας εξαιρετικά στο μεγαλύτερο διάστημα της ανα-
μέτρησης, συνέτριψε εκτός έδρας με 4-1 τον Χαλκηδονικό 
και φρόντισε ένα στείλει με το .. καλησπέρα μηνύματα προς 
κάθε κατεύθυνση… Ή εν γένει εικόνα και φυσικά η νίκη άφη-
σαν απόλυτα ευχαριστημένο τον εορτάζοντα τεχνικό Δημήτρη 
Φιλίππου ο οποίος με τη σειρά του εξέφρασε τις σκέψεις 
του όσον αφορά το φετινό εγχείρημα της ομάδας του: «Θέ-
λαμε να ξεκινήσουμε με ένα νικηφόρο αποτέλεσμά την προ-
σπάθειά μας στο νέο πρωτάθλημα, ώστε να μπούμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στην νέα σεζόν, Νιώθουμε πολύ χα-
ρούμενοι τός με την νίκη. Όσο κυρίως για την συνολική μας 
εμφάνιση, αφού η ομάδα μας έβγαλε πράγματα στον αγω-
νιστικό χώρο τα οποία δουλεύουμε στις προπονήσεις, Γενι-
κότερα υπάρχει πολλή εμπιστοσύνη στο υπάρχον υλικό στο 
γενικότερο πλάνο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έχου-
με χτίσει την φετινή ομάδα και αυτό βγαίνει στον αγωνιστικό 
χώρο, Γενικότερα θεωρώ ότι έχουμε πολλά ακόμη να δεί-
ξουμε και ότι μπορούμε να αποδώσουμε ακόμη ποιοτικότε-
ρο ποδόσφαιρο. Ή αίσθησή μου είναι ότι θα πάνε όλα καλά, 
αρκεί να μείνουμε προσηλωμένοι στο στόχο και να προετοι-
μαζόμαστε σωστά για το επόμενο παιχνίδι».
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ΤΑΤΑΥΛΑ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
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Ο Νίκος Ακριτίδης

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΉ



ΔΕΝ ΤΟ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕ
ΟΥΤΕ Ο «ΛΕΒΑ»

Η Μπαρτσελόνα πρέπει να βιώνει την πιο 
δύσκολη φάση ή τέλος πάντων μία από 
τις σημαντικότερες κρίσεις της ιστορίας 
της. Δεν είναι λίγο πράγμα να μένεις και 
πάλι εκτός Τσάμπιονς Λιγκ από τη φάση 
των ομίλων όπως και πέρυσι και κάτι 
αντίστοιχο είχε να συμβεί (πριν το ’22) 
από το 2001.
Δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για το 
ποια είναι η Μπάρτσα, ωστόσο, εκτός 
της ιστορίας και της ταυτότητας που έχει 
προσδώσει στο παγκόσμιο φουτμπόλ, 
πλέον είναι παγκόσμιο case study για 
το πώς να μην πάρει την κατηφόρα ένα 
κλαμπ.
Ένα κλαμπ που είχε τον Μέσι, τον Ινιέστα, 
τον Τσάβι (ως παίκτη), τον Γκουαρδιόλα 
προπονητή, ρόλαρε σαν την απόλυτη 
μηχανή ορισμένες χρονιές αλλά κατάφερε 
να σπαταλήσει εκατοντάδες εκατομμύρια 
σε αμφιβόλου αξίας (για το επίπεδό της) 
μεταγραφές.
Αποτέλεσμα αυτό που φαίνεται εδώ και 
δύο χρόνια τουλάχιστον, αυτό που έφερε 
τον Μέσι εκτός Βαρκελώνης.
Αν και φέτος κάτι πήγε να γίνει, αλλά 
μάλλον τον αποκλεισμό δε θα τον 
έβλεπε ούτε ο ίδιος ο Λεβαντόφσκι όταν 
πολυθρύλητα άφηνε το Μόναχο.  

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.
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