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ΔΥΟ ΚΑΙ…
ΕΝΑΣ!   

Ο Παναθηναϊκός διάγει μέρες αγωνιστικής 
ευμάρειας. Έχοντας απολέσει μόλις δύο πό-
ντους σε 12 αγώνες, μετρώντας το ένα μετά το 
άλλο τα sold out στην «Λεωφόρο»  και έχοντας 
ποτίσει με την λογική του πρωταθλητισμού τα 
αποδυτήρια μετά τον πρώτο περυσινό τίτλο (Κύ-
πελλο) από το 2014. Ολοκληρώνοντας σήμε-
ρα (μέχρι νεοτέρας) τις υποχρεώσεις του στη 
Super League από Δευτέρα τίθεται σε εφαρμο-
γή το σχέδιο «ανανεώσεις». Και δεν είναι λί-
γες! Αν η περίπτωση του Αϊτόρ, η πιο δύσκολη, 
ένεκα και τραυματισμού φέρεται να ́ χει μπει 
σε μία λογική ευθεία (πρόταση 8 κατοστάρι-
κα ετησίως, συμβόλαιο μέχρι το 2026) υπάρ-
χουν ακόμη τρία ανοιχτά μέτωπα για το club. 
Πάμε στον αρχηγό. Τον Δήμητρη Κουρμπέλη, 
ο οποίος έχει κάνει το comeback του! Στα 29 
του και με agent (σ.σ.: που έχει τα κονέ να δη-
μιουργήσει έτερο πόλο) πια στο πλευρό του 
βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο επαγγελμα-
τικά. Κλήση ακόμη δεν έχει δεχθεί, το συμβό-
λαιό του είναι σχεδόν 5 κατοστάρικα τον χρό-
νο. Ένα reward εφάμιλλο ενός μαγαζιού που 
κάνει πρωταθλητισμό θα «έκλεινε» το deal. 
Μην ξεχνάμε: Ελληνας και ο μοναδικός (στα-
θερά) διεθνής παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο 
Ιωαννίδης είναι ακόμη 50-50! Μπαρτ Σένκε-
φελντ. Στα 31 του και με ιστορικό τραυματι-
σμών. Την έχει καταβρεί στα Νότια Προάστια, 
πλέον εκ των captains, εκείνο που αξιώνει 
είναι ένα συμβόλαιο 5-6 κατοστάρικα. Ο ατζέ-
ντης του «σκληρό» καρύδι, αλλά δίχως το ανά-
λογο οικονομικά plan Β’ για να ασκήσει πίεση 
στον Παναθηναϊκό. Οπότε, προβλέπουμε happy 
end! Τρίτος (και τελευταίος), ο… Γιοβάνοβιτς 
στο γήπεδο: Ρουμπέν Πέρεθ! Νιώθει οικεία 
και untouchable. Ανάλογη ασυλία δεν θα ́ χε 
στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Η οικογένειά του έχει 
συνηθίσει στην καθημερινότητα της Αθήνας. Ο 
ίδιος ψελλίζει τα πρώτα του ελληνικά, αλλά 
δεν κάνει εκπτώσεις στο τελευταίο του ποδο-
σφαιρικά συμβόλαιο. Ήτοι, ΔΕΝ πέφτει κάτω 
από 7 κατοστάρικα όταν έχει μάθει τα νούμε-
ρα των Βέρμπιτς, Σποράρ και Μπερνάρντ. Πα-

ναθηναϊκέ, έφθασε η σειρά σου…   

Παρασκήνια

➠





 Ο ΡΟΥΜΠΕΝ ΠΕΡΕΘ ΜΕ 
ΣΧΕΔΟΝ 90 ΠΑΣΕΣ ΑΝΑ 
ΜΑΤΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΜΟΛΙΣ 
75’ ΣΕ 14 ΜΑΤΣ ΦΕΤΟΣ.

ΣΤΟ TOP3 ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ, ΒΕΡΜΠΙΤΣ 
ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΡ. 

«ΠΟΥΛΑΕΙ»!                                                  
Βασίλης Μπάρκας. Από την… αφά-
νεια της Σέλτικ, επιστροφή στην 
ποδοσφαιρική ζωή μέσω της 
Ουτρέχτης! Μπορεί το παθη-
τικό των 21 γκολ (και μό-
λις 4 cleansheets) να φα-
ντάζει μεγάλο για 13 αγώνες 
(σ.σ.: δεν υπολογίζεται το ματς 
με την Φόλενταμ) στην Eredivisie, 
αλλά τα «πλοκάμια» του 28χρονου Νο1 
ήδη συζητιούνται στην διεθνή πιάτσα. Επέστρε-
ψε και στις κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας και 
πλέον ο μπαμπάς του βγάζει λιγότερη αδιαλ-
λαξία στα ραντεβού με τους agents! Η Σέλ-
τικ με 1,5 μύριο (μαξ) to καλοκαίρι θα τον 
έστελνε στο αεροδρόμιο. Φανταστείτε πως 
η Ουτρέχτη ήδη κάνει σκέψεις για αγορά του, 
αποβλέποντας σε μελλοντική πώληση. Ο Βασίλης Μπάρ-
κας επιστρέφει στο προσκήνιο…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ  
«ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΝ», ΕΝΩ Ο ΠΕΡΕΘ  
ΒΓΑΖΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ 
«ΨΗΘΕΙ»  
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ΝΟ KURTIC, YES PARTY!                  

Υπάρχει «θέμα» από πέρυσι με την 
χάρη του, μολονότι πανηγύρισε 18 φο-
ρές! Λίγο το παχυλό του συμβόλαιο, λίγο 
το attitude του, λίγο η απουσία διαλλα-
κτικότητας σε αγωνιστικά και μη ζητήματα 
έφεραν τον Γιασμίν Κούρτιτς στην transfer 
list του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι. Τελικώς, (ξ)
έμεινε! Εν τη απουσία ενίσχυσης και φέ-
τος είναι βασικότατος στον άξονα. Μόνο 
που πλέον τα σύγχρονα «θέλω» του πο-
δοσφαίρου δεν βγάζουν αναλογία με το 
ποδοσφαιρικό του status. Στα δύο τελευ-
ταία ματς εν τη απουσία του, ο «Δικέφα-
λος» είχε σπιρτάδα, αποτελεσματικότη-
τα, «κέρδισε» με το παιχνίδι του. «Είναι 
τυχαίο ότι έλειπε;», μία φωνή στα πέριξ 
του Λουτσέσκου. Hιστορία έχει ενδιαφέ-
ρον…  



ΣΎΓΧΎΣΗ!                                                                   
Έχουμε και λέμε: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κρίστινσον και (ο 
τραυματίας) Βάτσλικ για την πρώτη ομάδα. Νίκας, Στουρνά-
ρας και Παπαδούδης για τον Ολυμπιακό Β’. Κοινώς, 6 πρα-
κτικά τερματοφύλακες για οριακά 4 θέσεις στους πρωτα-
θλητές. Καίτοι οι Τζολάκης (΄02), Παπαδούδης (΄03) βάσει 
των experts έχουν την μεγαλύτερη προοπτική κανένας εκ των 
δύο δεν αξιοποιείται ανάλογα στις εκάστοτε ομάδες τους. Τα 
χρόνια δεν επιστρέφουν πίσω…  

ΒΑΡΎΧΕΙΜΩΝΙΑ…                                                                 

Από την ώρα που τα 350 χιλιάρικα συμβόλαιο έπεσαν στο 
τραπέζι «έχασε» το μυαλό του. Δεν τον χωρούσε ο τόπος στο 
Περιστέρι. Έγινε το θέλημά του και μετακόμισε στην Τουρκία 
και δη στον «κολλητό» του, Γούτα στην Σιβασπόρ. Μόνο που 
στο αγωνιστικό σκέλος, ο Χαρίσης τραβάει ζόρια. Η πόλη δεν 
αντέχεται. Με παρέα τον Γούτα μέχρι τον Μάιο λες ΟΚ. Μετά, 
Χάρη; 

O ΠΑΣ όχι μόνο θέλει, αλλά πετάει την σκούφια του. 
Ο παίκτης θα το άκουγε για να μην χαθεί η χρονιά μια 

και πλέον αποτελεί 4η επιλογή στον ΠΑΟΚ. Μόνο που ο «Δι-
κέφαλος» δεν ψήνεται να απεγκλωβιστεί τόσο άμεσα από 
τον Κάργα.  



Ζοάο Πέδρο! Αφίχθη στο Αγρίνιο για δώσει λύση στο 
γκολ και ακόμη δεν έχει «ματώσει» το πλεχτό. Το συμ-

βόλαιό του είναι μεγάλο (150 χιλιάρικα), η απόδοση πα-
ντελώς δυσανάλογη και πλέον ο Παναιτωλικός ψάχνει για 
9άρι. Τι γίνεται;  


EXIT…                                           

Αλλιώς τα περίμενε το περασμένο καλοκαίρι. Του έτα-
ζαν ανανέωση με τον Αρη. Φευ! Περίμενε «κασέρι» από 
την Κύπρο. Μήτε είδε φως από ́ κει και εν τέλει κατέλη-
ξε να συμβιβαστεί με ένα 150άρι στον Βόλο. Προκοπή, 
όμως, καμία. Μόλις 2 φορές φανέλα βασικού σε ολά-
κερο τον πρώτο γύρο και όντας 34 ετών δεν αποκλείω ο 
Χαβιέρ Ματίγια να «σχολάει» τον γάμο πρόωρα…  

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ                                                 
Από τα πρόσωπα με την μεγαλύτερη επιρροή στο 
παγκόσμιο ποδόσφαιρο εκτός γηπέδων. Πρώτο θέμα 
συζήτησης στα Μέσα της Πορτογαλίας μια και αποτελεί 
τον μάνατζερ με την μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο 
Μουντιάλ του Κατάρ. 18 από τους 26 παίκτες που 
κάλεσε ο Φερνάντο Σάντος ανήκουν στην Gestifute του 
Ζόρζε Μέντες! Όπως και ο 19χρονος Αντόνιο Σίλβα 
με μόλις 15 ματς με την Μπενφίκα! Ζοάο Μοουτίνιο 
και Ρενάτο Σάντσες έμειναν εκτός νυμφώνος. Η 
απάντηση; Δεν έχουν agent τον Ζόρζε Μέντες.  

ΤΟΝ «ΛΟΚΑΡΟΎΝ»!                                         
Ηλικιακά έχει πέραση: 21 ετών, μόλις! Βάσει αναστήματος 
«πουλάει» στο διεθνές market μια και το size του ξεπερνά-
ει τα 185 εκατοστά. Η ποδοσφαιρική παιδεία ακόμη αμφι-
σβητείται για το next level, αλλά είναι μία περίπτωση που 
ΔΕΝ αγνοείται. Ποιος τον ελέγχει; Ο πρόεδρος φυσικά! Αυ-
τός ήδη απαντάει στα τηλεφωνήματα για τους ενδιαφερόμε-
νους. Το πρώτο εν Ελλάδι, του Παναθηναϊκού, το χειρίστη-
κε αμιγώς επαγγελματικά. Σε εκείνο από τα ξένα άφησε να 
εννοηθεί πως ο Λεβαδειακός δεν πέφτει κάτω από 4 κατο-
στάρικα για τον Τσάπρα. Βρε, μπράβο, ζήτηση…   

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΣΟ ΘΑ ΗΘΕΛΕ Ο ΠΑΟΚ ΝΑ 
ΠΟΎΛΗΣΕΙ ΤΟΝ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΜΕΣΩ ΤΟΎ 
ΜΟΎΝΤΙΑΛ;    

quizTime
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ΕΣΎ, ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΎ…                                            
Ο Μίτσελ το ΄χε αποδείξει και στο πρότερο πέρασμά του. «Ολυ-
μπιακός δίχως Ελληνες δεν υπάρχει!», τότε η ατάκα του. Εξ ου 
και οι πωλήσεις των Σάμαρη, Μανωλά, Μήτρογλου και Σία. Η συ-
νταγή copy paste και τώρα. Βρουσάι από εξαφανισμένος, 9 αγώ-
νες σε 35 ημέρες. Ανδρούτσος από προπονήσεις με Ολυμπιακό 
Β’, σκόρερ! Ανδρέας Ντόι από το… πουθενά πλέον με φανέλα βα-
σικού σπίτι του. Ο Παπασταθόπουλος έχει ξανανιώσει ποδοσφαι-
ρικά και πλέον κάτω από τα δοκάρια υπάρχει πατριωτάκη μας. Μία 
ψυχή, όμως, από τα μέρη μας έχει ξεμείνει σε ιεραρχία: Ανδρέας 
Μπουχαλάκης! Και ζυγώνει τα 30 χρόνια ζωής. Και το συμβόλαιό 
του λήγει του χρόνου τον Ιούνιο. Δουλειά εν όψει καλοκαιριού…  
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Να κλείσει τον πρώτο γύρο με νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα εκτός 
έδρας θέλει ο Άρης (16:00, Novasports Prime). Από την απο-
στολή δεν έλειπαν οι εκπλήξεις. Ο Μαντσίνι «κόπηκε» με διοι-
κητική απόφαση. Η ΠΑΕ λέει πως κανείς δεν είναι πάνω από την 
ομάδα και πως το θέμα δεν είναι οικονομικής φύσης, αν και το 
αντίθετο ακούγεται. Εκτός και ο Ντιοπ, του οποίου το συμβόλαιο 
θα λυθεί.

Με προβλήματα πηγαίνει στο ντέρμπι (19:30, Cosmote Sport 1) η ΑΕΚ. 
Είναι ήδη στο -6 από την κορυφή και θα ήθελε να μη μεγαλώσει η δια-
φορά. Βέβαια τίποτα δεν είναι εύκολο όταν αντιμετωπίζεις τον Ολυμπι-
ακό και ειδικά με απουσίες. Βίντα και Φαν Βέερτ μπήκαν στην αποστο-
λή, αλλά όχι οι τραυματίες Ελίασον, Τσούμπερ και Σιμάνσκι. Τέλος, ο 
Γιόνσον ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε και φώναξε παρών.

Με τα γνωστά προβλήματα προετοιμάστηκε ο Παναθηναϊκός για το ση-
μερινό ματς κόντρα στον Ατρόμητο (17:15, Cosmote Sport 3) στοχεύ-
οντας σε μία ακόμη νίκη πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει ξανά τους Παλάσιος, Αιτόρ, Πούγγουρα και 
Τρουιγέ. Δύσκολα θα αλλάξει η ενδεκάδα συγκριτικά με τον αγώνα 
απέναντι στον Παναιτωλικό.

Με τον Γκάρι Ροντρίγκες στην αποστολή θα υποδεχτεί ο Ολυμπιακός 
την ΑΕΚ (19:30, Cosmote Sport 1) στοχεύοντας σε νίκη που θα μειώ-
σει τη μεταξύ τους διαφορά. Για ένα ακόμη παιχνίδι, πάντως, ο Μί-
τσελ επέλεξε να μην πάρει τους Μαρσέλο Βρσάλικο στέλνοντας το μή-
νυμά του. Εκτός έμειναν και οι Σισέ, Ουσεϊνού Μπα, Κούντε, Ουί Τζο, 
Αμπουμπακάρ Καμαρά και Βαλμπουενά.

Να κλείσει τον πρώτο γύρο με μία ακόμη νίκη θέλει ο ΠΑΟΚ. Υποδέ-
χεται τον Βόλο σήμερα (21:30, Novasports Prime) και γνωρίζει πως 
με τρίποντο τον προσπερνάει στη βαθμολογία. Τα προβλήματα για τον 
Ραζβάν Λουτσέσκου δεν λείπουν. Νάρεϊ, Λύρατζης και Τσαούσης πα-
ραμένουν σταθερά εκτός το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αντιθέτως, 
επέστρεψαν Κουλιεράκης, Βιεϊρίνια και Κούρτιτς.



1
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 19:30
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,70
Η αγωνιστική δράση στη Σούπερ Λιγκ  θα μας απασχολήσει στη 

σημερινή μας στήλη.
Το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ κλέβει την 

παράσταση με τις δύο ομάδες να καίγονται για το τρίποντο. 
Ένα ιδιαίτερα ανοιχτό παιχνίδι αναμένω στο Γεώργιος 

Καραισκάκης.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ  

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ  
ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ
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2
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 16:00

ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ
2 1,80

Στη καλύτερη φετινή του εμφάνιση ο Άρης συνέτριψε τη Λαμία 
με το εμφατικό 5-0.

Η κόκκινη κάρτα του Μπεχαράνο έκανε το έργο των κίτρινων 
πιο εύκολο με τον Πάλμα να κάνει χατ τρικ. Πλήρωσε την 
αστοχία του ο ΠΑΣ γνωρίζοντας ακόμα μια ήττα στο Βόλο.

Ο ΑΡΗΣ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΓΑΛΛΙΑ 21:45

ΜΑΡΣΕΙΓ-ΜΟΝΑΚΟ
OVER 2,5 1,72

Η δράση στη Γαλλία πέφτει με το ντέρμπι ανάμεσα σε Μαρσέιγ 
και Μονακό.

Οι δύο αντίπαλοι θέλουν να πάνε με καλή ψυχολογία στη 
διακοπή αλλά και να μείνουν κοντά στη πρώτη τριάδα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.

4
ΙΤΑΛΙΑ 13:30

ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΙΝΤΕΡ
GOAL+OVER 2,5 1,90

Κακή η Αταλάντα ηττήθηκε δίκαια στο Λέτσε με την ομάδα να 
μένει εκτός τετράδας μετά από καιρό. Η Ίντερ επανήλθε στο 

δρόμο των επιτυχιών συντρίβοντας την Μπολόνια με 6-1. Στο 
-14 απο την κορυφή οι νερατζούρι με την υπόθεση τίτλος να 

έχει ζορίσει αρκετά.

ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΜΕ ΤΟ OVER ΜΕ ΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΙΤΑΛΙΑ 21:45

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΛΑΤΣΙΟ
1 2,00 OVER 2,5 2,10

Στα τελευταία ματς η Γιουβεντους άρχισε να βρίσκει ρυθμό με 
την νίκη κόντρα στην Ίντερ να δίνει ώθηση στην ομάδα. Βέβαια 
η κορυφή απέχει πολύ και το πρωτάθλημα μόνο με θαύμα θα 
επιστρέψει στο Τορίνο. Η Λάτσιο σε εξαιρετική κατάσταση θα 

πάει να κάνει την ζημιά στη μεγάλη κυρία.

ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΚΥΠΡΟΣ 19:00

ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ-ΑΠΟΕΛ
2 -0,75 1,75

Ο Μιλόγεβιτς έχει επιβάλλει το πλάνο του με τον ΑΠΟΕΛ να 
έρχεται από πέντε σερί νίκες. Οι πορτοκαλί δηλώνουν παρών 

στη μάχη του τίτλου και στόχος τώρα είναι να πάνε στη διακοπή 
με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ο Ιπποκράτης αποτελεί τον νέο σταθμό της σπουδαίας προπονητικής 
διαδρομής του Θανάση Ζαμπούρα. Ο έμπειρος και ιδιαίτερα επιτυχη-
μένο προπονητής ανέλαβε το τιμόνι του συλλόγου των δυτικών προα-
στίων παίρνοντας την σκυτάλη από τον Βασίλη Βόγλη, με την προοπτική 
να προσφέρει το κάτι παραπάνω και να εξασφαλίσει μία σίγουρη δυ-
ναμική που θα οδηγήσει το σωματείο εκ του ασφαλούς σε ράγες επι-
τυχιών. Με «κληρονομία» πολύ αξιόλογες προηγούμενες δουλειές 
σε Αθηναϊδα, Άρη Καλαμακίου, που συνοδεύτηκαν από ανόδους και 
φυσικά στον ΠΑΣ Γαλάτσι, ο Θανάσης Ζαμπούρας σήκωσε μανίκια δί-

νοντας το σύνθημα για μία άκρως επιτυχημένη σεζόν. Σε δηλώσεις 
που παραχώρησε στο «Αθλητικό Πνεύμα» ο νέος τεχνικός του Ιππο-
κράτη οριοθέτησε τους στόχους του μα πάνω σπ’ όλα αναφέρθηκε 
στην φιλοσοφία που διέπει την καινούρια του ομάδα «Ο Ιπποκράτης 
είναι μια ομάδα που κάνει σταθερά βήματα με στόχο πάντα την καλύ-
τερη δυνατή λειτουργία τόσο διοικητικά όσο και αγωνιστικά.. Την υπη-
ρετούν άνθρωποι σοβαροί ταπεινοί και προσπαθούν να κρεμάσουν το 
σακάκι τους μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι τους. Αγωνιστικά η ομάδα 
παρόλο που είναι χαμηλά στην βαθμολογία η αλήθεια είναι ότι δεν της 
το αξίζει και αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να φτιά-
ξουμε την βαθμολογική μας θέση.. Η ομάδα έχει ταλέντο, έχει ποιό-
τητα και είναι πολύ καλά δουλεμένη από τον προκάτοχό μου Βασίλη 
Βόγλη. Την Κυριακή αντιμετωπίζουμε εντός έδρας την Θύελλα Περι-
στερίου.. Κρίσιμο ματς και για τις δύο ομάδες και παράλληλα δύσκο-
λο. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ελπίζω η συνέχεια να είναι 
όπως επιθυμούμε.»

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Αρκετά ανταγωνιστικό πρόσωπο παρουσίασε για μία ακόμη αγωνιστι-
κή η Θύελλα Περιστερίου κόντρα στον Ορφέα Αιγάλεω. Οι «πράσινοι» 
αν και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες εντούτοις δεν κατάφεραν να 
αξιοποιήσουν καμία από αυτές, μένοντας στο … μηδέν, ενώ προς την 
λήξη του αγώνα και συγκεκριμένα στο 82ο λεπτό δέχθηκαν το γκολ 
που έμελλε να καθορίσει την αναμέτρηση από τον Τάσο Λουμίδη. Με 
άμεση συνέπεια οι νεοφώτιστοι να παραμένουν χωρίς πόντο στον ιδι-
αίτερα δυνατό πρώτο όμιλο της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ και πλέον αναζη-
τούν εσπευσμένα τους πρώτους τους βαθμούς. Την προσεχή Κυρια-
κή η Θύελλα Περιστερίου κοντράρεται με τον γειτονικό Ιπποκράτη σε 
μία αναμέτρηση κομβική και για τα δύο συγκροτήματα. Με τον Διοικη-
τικό Ηγέτη Θόδωρο Αθανασόπουλο να δίνει το δικό του στίγμα με δη-
λώσεις του στο «Αθλητικό Πνεύμα» «Για ακόμη μία αγωνιστική χά-
σαμε ένα παιχνίδι στις λεπτομέρειες κόντρα στον Ορφέα Αιγάλεω. 
Η ομάδα μας αποδεδειγμένα παλεύει όλα τα παιχνίδια και το ίδιο θα 
εξακολουθήσει να κάνει και στην συνέχεια, Μέχρις στιγμής έχουμε 
πληρώσει κάποια λάθη λόγω της δεδομένης απειρίας πολλών παι-
κτών που υπάρχουν στο ρόστερ μας. Μας λείπει η εμπειρία και κυ-
ρίως ο τρόπος να διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους παιχνίδια. Θεωρώ 
ότι με το χρόνο θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Το σίγουρο είναι ότι 
θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Η προσοχή μας πλέον είναι στραμμένη 
εξ’ ολοκλήρου στην αναμέτρηση με τον Ιπποκράτη όπου θα πάμε να 
παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την πρώτη μας νίκη. Υπάρ-
χει ταλέντο και απόλυτη εμπιστοσύνη στο πλάνο μας».

ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ: «ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΟΒΑΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΙ»
ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΗΤΑΝ 
ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

ΕΠΣΑ : Α κατηγορία - 1ος 
όμιλος : Χαϊδάρι – Μικρα-
σιατικός 0-1. 2ος όμιλος: 
θύελλα Αγίου Δημητρίου - 
Άγιαξ Ταύρου 1-2, Άτταλος 
- Αγία Ελεούσα 2-4, Άγιος 
Θωμάς – Ανθούπολη 1-0. 
3ος όμιλος: ΑΟ Περιστερί-
ου - Άρης Καλαμακίου 0-1, 
Ηράκλειο – Ηλυσιακός 1-2, 
Βύρωνας – Τράχωνες 2-4. 
Β’ κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Αττικός – Ιεράπολη 3-1, 
Κοψαχείλα – Μεταμόρ-
φωση 2-1, ΑΟ Ιλίου - Ηρα-
κλής Περιστερίου 1-0. 2ος 
όμιλος : Αμπελόκηποι – 
Τερψιθέα 2-0 Λυκόβρυση 
– Ελευθερούπολη 3-1. 3ος 
όμιλος: Κηπούπολη – Τρι-
φυλλιακός 2-3, Αλσούπο-
λη - Κένταυρος 1-2, Φοί-
νικας Περιστερίου- Λαύρα 
0-0, Παγκράτι – Παπάγος 
0-2, Πετράλωνα - Πανιώ-
νιος Καισαριανής 4-0. 4ος 
Ομιλος: , Καματερό – Ίω-
νες 0-2, Ατρόμητος Χα-
λανδρίου – Κολωνός 2-0, 
Φωστήρας Ηλιούπολης – 
ΠΟΨ 0-4, Απόλλων Χαλαν-
δρίου - Ατλας Κυψέλης. 
1-0 Γ’ κατηγορία - 1ος όμι-
λος: Χαλκηδονικός - Φοί-
νικας Καλλιθέας 1-0. 2ος 
όμιλος : Μαρούσι - Φω-
στήρας Καισαριανής 3-2, 
Αστέρας Χαϊδαρίου - Πρά-
σινα Πουλιά 2-0, Ποσει-
δών - Κρόνος Αθηνών 1-0. 
3ος όμιλος: Προμηθέας – 
Γκυζιακός 1-0. 4ος όμιλος : 
Νίκη Αλίμου - Υμηττός 0-2, 
Πατήσια – Λέοντες 3-1. ΕΠ-
ΣΑΝΑ: Α Κατηγορία: Άρτε-
μις – Καλύβια 2-0, Γλυκά 
Νερά – Ατλαντίς 1-1. Γ’ Κα-
τηγορία : Αστέρας Βάρης Β’ 
– Θησέας Ν Μάκρης Β’ 0-0 
Φοίβος Βάρης – Νικηφό-
ρος 2-1, Παιανία – Κουβα-
ράς 1-2.  

ΕΠΣΑ :Α Κατηγορία -1ος όμιλος : Νηαρ 
Ηστ (1100): ΓΣ Καισαριανής - Διάνα 
Ηλιούπολης, Ιλίου : Ολυμπιακός Λι-
οσίων - Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, 
Νέας Ιωνίας : Νέα Ιωνία – Ερυ-
θραία, Ηλιούπολης Β : Χαραυγιακός 
- Ήφαιστος Περιστερίου. 2ος όμιλος 
:ψ Χωράφας:Άμιλλα Περιστερίου – 
Σούρμενα, Αγίων Αναργύρων : Αγιοι 
Ανάργυροι - Χαλάνδρι . 3ος όμιλος: 
Λυκόβρυσης: Ατρόμητος Μεταμόρ-
φωσης -Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, 
Εργάνης :ω Αθηναϊκός – Χολαργός. 
Β’ Κατηγορία - 1ος όμιλος: Ηφαί-
στου (11 00): Ιπποκράτης - θύελλα 
Περιστερίου, Γουδή (11 00): Αστέρας 
Ζωγράφου - Αθηναΐδα , ΔΑΚ Αιγά-
λεω: Ορφέας Αιγάλεω - Δόξα Βύ-
ρωνος . 2ος όμιλος: Βριλησσίων ( 
1100): Βριλήσσια - Απόλλων Αθηνών 
, Αργυρούπολης Β΄: ΓΣ Αργυρούπο-
λης – Κορωνίδα, Πεύκης: Παράδει-
σος – Νεοπεντελικός, Καλαμακίου : 
Άγιος Δημήτριος – Αρίων 3ος όμι-
λος:Αλεπότρυπας: Αστέρας Εξαρχεί-
ων – Λύκοι Χαιδαρίου, 4ος όμιλος: 
Χαϊδαρίου (1100): Θρίαμβος Χαϊδα-
ρίου – Πεύκη, Γαλατσίου: Γαλάτσι - 
Ιάσων . Γ’ ατηγορία - 1ος Όμιλος : 
ΔΑΚ Αιγάλεω (900): Ζέφυρος – ΑΟ 
Κωφών, Γουδή : Ιλίσια 2004 - Χρυ-
σούπολη , Χολαργού: Άρης Χολαρ-
γού - Διαγόρας Αιγάλεω , Ελληνικού 
: Νέα Σμύρνη - Θρίαμβος Αθηνών. 
2ος όμιλος: Αλεπότρυπας (1200): 
Πέρα Κλουμπ - Αναγέννηση Πετρού-
πολης , Τερψιθέας : Αστέρας Γλυ-
φάδας - ΑΟ Γλυφάδας . 3ος όμιλος: 
Πετρούπολης Γ (1100): Κεραυνός Πε-
τρούπολης - Ερμής Ηρακλείου, ΔΑΚ 
Αιγάλεω (1200): Θεμιστοκλής - Λα-
ρισαϊκός , Αργυρούπολης Α: ΑΟΝΑ - 
Δάσος Χαϊδαρίου, Παλαιού Φαλήρου 
: Ταταύλα – Άφοβος. 4ος Ομιλος:λε-
πότρυπας (900 ): Δόξα Γκύζη – Κερα-
μεικός, Ιλίου (1100): ΑΕ λίου - Νίκη 
Γαλατσίου, Ηφαίστου: ΑΕ Περιστερί-
ου – Κουκάκι. ΕΠΣΑΝΑ : Α κατηγορία: 
Καλυβίων : Σαρωνικός Αναβύσσου – 
Κρυονέρι, Κερατέας : Κερατέα - Θη-
σέας Νέας Μάκρης, Δημοτικό Αχαρ-
νών: Αχαρναϊκός- Ολυμπιακός Αγίου 
Στεφάνου, Βούλας: Άρης Βούλας - 
Τριγλία Ραφήνας , Παλλήνης: Παλ-
ληνιακός - Αήττητος Σπάτων. Γ’ Κα-
τηγορία: Συκαμίνου: Συκάμινο - ΑΕ 
Πικερμίου, Καπανδριτίου : Καπανδρί-
τι - Εθνικός Λυκίας. Οι αγώνες αρχί-
ζουν στις 1500. 

Το σημερινό 
πρόγραμμα

Νίκη με νόημα για τους 
Τράχωνες
Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ οι φιλοξενούμενοι, αφού 
στο 44’ ένα μακρινό σουτ του Ζάγκα, βρήκε εκτός θέσης τον 
Παπαγελλή, που δεν κατάφερε να αποκρούσει και έτσι να 
γίνει το 1-0, εν τούτοις στο δεύτερο και εκμεταλλευόμενο 
την αποβολή του Ζαφείρη στο 55’, κατάφεραν να γυρίσουν 
το παιχνίδι και να πάρουν σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 
σκορ 4-2. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Νίκος Πλουμης που 
σημείωσε χατ τρικ (54’, 55’, 70’), που σε καθοριστικά ση-
μεία του αγώνα έδειξε τη μεγάλη του κλάση του, χαρίζο-
ντας ουσιαστικά τη νίκη στην ομάδα του. Ο Βύρωνας είχε εν 
τω μεταξύ ισοφαρίσει στο 60’ με τον Χάγια σε 2-2.Το 2-4, 
σημείωσε ο Βουρλούμης στις καθυστερήσεις του αγώνα. 
Διαιτητές ήταν ο Σύψας, Γκούντας, Μπακογιάννης.
ΑΟ ΒΥΡΩΝ: Λεωνίδας (35' λ.τρ. Πλάκα), Τριανταφυλλάκης, 
Καλαντζής, Κυρμάζογλου, Σταύρου, Ζάγκας (46' Αναστασί-
ου), Ζαφείρης, Δήμος, Τριάντης (46' Δημάκης), Τσαβαλιάς 
(85' Καινούργιος), Χάγιας (75' Κουντουριώτης).
ΤΡΑΧΩΝΕΣ (Αντώνης Τσιμπάκης): Παπαγγελής, Μερετσό-
λιας, Καραμπάτσης (90+4 Φικιρης), Κουμπαρούλης, Για-
τράς, Πρόι, Καραγιάννης, Στεφανής, Πλούμης, Τσιουρής 
(81' Κικιδης), Βουρλούμης.
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Τα χθεσινά 
αποτελέσματα
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:Ο Θανάσης Ζαμπούρας




