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ΕΛΠΙΔΑ
Η στήλη το ψηλάφισε το θέμα στην χθεσινή (15/11) 
αναφορά για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού από 
τον Ολυμπιακό. Ας αναλυθεί λίγο περισσότερο. Ο 
Ολυμπιακός θέλει να διώξει τον Σισέ αλλά όχι να τον 
ξεφορτωθεί. Αγωνιστικά δεν υπολογίζεται μετά τα όσα 
έγιναν με την Καραμπάγκ. Ο Μίτσελ δεν τον έχει στα 
πλάνα του και ούτε θα τον βάλει ξανά. Το ζήτημα είναι 
πως πρόκειται για έναν παίκτη που κάποτε άξιζε στο 
μάρκετ πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ.
Το θετικό σε όλο αυτό διαμορφωμένο αδιέξοδο 
είναι πως ο Σισέ είναι κανονικά στην αποστολή της 
Σενεγάλης για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και μάλιστα σε 
όμιλο με Ολλανδία, Εκουαδόρ και Κατάρ, έχει μεγάλες 
ελπίδες να πάρει τη δεύτερη θέση και να προκριθεί 
στους «16». Όλο αυτό αν μη τι άλλο θα αυξήσει την 
ποδοσφαιρική αξία των μελών της εθνικής Σενεγάλης 
και ο Ολυμπιακός ή οι ατζέντηδες που θα συζητήσουν 
το μέλλον του Σισέ, θα έχουν ακόμα ένα συν στα χέρια 
τους. Αυτό που ελπίζουν αρχικά στους πρωταθλητές 
είναι μήπως βρεθεί κάποια ομάδα και αποκτήσει τον 
παίκτη δανεικό με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι. 
Μια και το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό λήγει το 
καλοκαίρι του 2024. Να έρθει μετά το Μουντιάλ πρόταση 
αγοράς και κοντά σε λεφτά που σκέφτονται στον Πειραιά 
θα είναι μεταγραφικό δώρο αν μη τι άλλο. 

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΗΚΑΝ
Τι το θέλε και αυτός. Πάνω που στην ΑΕΚ τα είχαν βάλει λίγο κάτω να 
δουν πως θα κινηθούν στην περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα, βγήκε σε 
συνέντευξή του πριν το Μουντιάλ, ευχαρίστησε και είπε πως θέλει στο 
τέλος της σεζόν να επιστρέψει στην Ισπανία. Για να πάρει ποδοσφαιρική 
εκδίκηση. Έχει γραφτεί ξανά από τούτη τη γωνιά, πως η Θέλτα που 
πήρε τον Πινέδα χωρίς να δώσει χρήματα και δεν κατάφερε να τον 
αξιοποιήσει, βλέπει πως στην Ελλάδα έχει ξανανιώσει.
Και μάλιστα πως μπορεί, αν δεν παίξει σε εκείνη να φέρει λεφτά στα 
ταμεία. Με τα τωρινά δεδομένα, η ΑΕΚ είναι αουτσάιντερ σε οτιδήποτε 
συμβεί. Αυτό που μπορεί να βάλει καλύτερα την Ελληνική ομάδα στο 
παιχνίδι, είναι να υποβιβαστεί η Θέλτα.
Στη διακοπή  και μετά από 14 παιχνίδια (λίγα, το πρωτάθλημα τελειώνει 
στις 38 αγωνιστικές) έχει 12 βαθμούς και είναι μόλις έναν από τη 
ζώνη του υποβιβασμού. Εκεί είναι η Σεβίλλη (11), η Κάντιθ (11) και 
η Έλτσε. Όλα ανοιχτά λοιπόν και με τη λογική να λέει πως η Σεβίλλη 
θα ανακάμψει.

AGENT GREEK
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AGENT GREEK

ΒΓΗΚΕ
Σε όσους βλέπουν τις προπονήσεις του 
Παναθηναϊκού δεν έκανε εντύπωση πως 
ο Μάγκνουσον πήρε το φάουλ στο 2-0 με 
τον Ατρόμητο. Μπορεί οι αριθμοί του να 
μην το δείχνουν αλλά ο Ισλανδός στόπερ 
το έχει στα set pieces που λένε και οι 
προπονητές.
Γενικά έχει καλό πόδι. Βέβαια κόρνερ και 
φάουλ πρώτη επιλογή παραμένει πάντα ο 
Μπερνάρ αλλά στα υπόψιν πλέον περνάει 
για τα καλά ο Μάγκνουσον.
Ήταν το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα στις 
11 εμφανίσεις που έχει κάνει με τον 
Παναθηναϊκό ενώ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας που 
ήταν είχε σκοράρει 5 φορές σε 93 ματς.
Πάντως, ο Μάγκνουσον το ψάχνει το γκολ 
και αυτό φαίνεται και από τις τοποθετήσεις 
του μέσα στην περιοχή. Μπορεί να μη 
βρίσκει δίχτυα με τη συχνότητα που θα 
ήθελε αλλά η θέληση μετράει και αυτό 
φάνηκε και στον αγώνα με τον Ατρόμητο.

ΤΙ ΕΚΑΝΕ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ολυμπιακός-ΑΕΚ πάει πέρασε και όπως ήταν λογικό (π.χ. βρέθηκε στην 
Αθήνα ο ατζέντης του Λιβάι Γκαρσία) μάζεψε αρκετό ποδοσφαιρόκοσμο. 
Από σκάουτ και μάνατζερ έως και προπονητές που ήθελαν να δουν πως 
θα προσεγγίσουν το ματς Μίτσελ και Αλμέιδα.
Ανάμεσα στις ομάδες που έστειλαν απεσταλμένο στην Ελλάδα για το 
ντέρμπι ήταν και η Σεβίλλη. Οι Ανδαλουσιάνοι δεν πηγαίνουν καθόλου 
καλά στην Πριμέρα Ντιβιζιόν και ψάχνουν λύσεις κυρίως για τον 
Ιανουάριο. Με τον Σαμπάολι στον πάγκο η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί 
και ιδιαίτερα μια και σε 11 ματς σε όλες τις διοργανώσεις έχει 3 
νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες. Στο πρωτάθλημα έχει 1-3-3. Αυτό που 
αλίευσε η στήλη είναι πως ο σκάουτ της Σεβίλλης είχε στραμμένα τα 
μάτια του σε παίκτη του Ολυμπιακού. Δεν είναι και πολλές οι επιλογές 
αλλά δεν χρειάζεται να μπει κανείς σε τυχαίες εκτιμήσεις. Το ζήτημα 
είναι και αυτό είναι τσεκαρισμένο 100%, πως το σκάουτινγκ γίνεται 
(αρχικά) για το καλοκαίρι.



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ... ΣΑΛΙΟ!
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ΠΡΈΣΙΝΓΚ ΓΙΑ  
ΝΑ ΤΟΝ «ΤΈΛΈΙΏΣΈΙ»

Ο Μπαλτάκος σε όλους τους τόνους, 
αναφέρει οτι η ΚΕΔ είναι ανεξάρτητη και 
η ΕΠΟ δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση. 
Βέβαια η αλλαγή του Σιδηρόπουλου από το 
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, με ένα τηλέφωνο τον εξέθεσε.
Καλοπροαίρετος, γαρ, αν ο πρόεδρος της ΕΠΟ δεν μπορεί και 
δεν θέλει να παρέμβει στο έργο της Επιτροπής Διαιτησίας, για 
ποιο λόγο τα «τραπέζια» με προέδρους ΕΠΣ οι οποίοι ζητούν 
«κεφάλια» διαιτητών επί πίνακι; Ήρεμα ρωτάμε.

«ΦΟΡΤΏΣΈ» Ο ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ!

Παρμένος ο Μάκης Γκαγκάτσης στο 
ημίχρονο του ΠΑΟΚ - Βόλος. Το 
υψηλοβαθμο στέλεχος της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ τα είχε με την διαιτησία. Όχι 
με τον Γκάμαρη. Με τον Ευαγγέλου 
που ήταν VAR. Για το γκολ που 
ακυρώνεται εν τέλει για φάουλ 
του Μπαριέντος στις αρχές της 
αναμέτρησης. Ο Γκαγκάτσης θεώρησε 
οτι το γκολ ήταν κανονικό και κακώς 
κλήθηκε ο ρέφερι στο μόνιτορ για να το ακυρώσει. 
«Ποδόσφαιρο παίζουμε. Οχι μπάσκετ. Το γκολ είναι 
κανονικό», ανέφερε μεταξύ άλλων. 

Και μετά τη συνάντηση φιάσκο της 
προηγούμενης εβδομάδας για την 
επαγγελματική διαιτησία και καλά, 
έσκασε και το... παραμύθι. Η συνάντηση 
που ουσιαστικά έγινε για να πιέσει ο 
Σιδηρόπουλος να πάει στο επόμενο EURO 
και να καταργηθούν τα όρια ηλικίας, 
αφού σε δύο χρόνια πιάνει τα 45, ήταν 
άνευ ουσίας και αντικειμένου.
Ο Μπαλτάκος σε ρόλο... ληξίαρχου 
ρωτούσε τις ηλικίες των διεθνών, 
δεν κατέθεσε κανένα πλάνο και καμία 
πρόταση, με τους διεθνείς να φεύγουν 
όπως πήγαν!
Στο δια ταύτα τώρα. Η συνάντηση δεν είχε 
κανένα μέλος της ΚΕΔ. Ούτε Μπένετ, 
ούτε Καπέλα, ούτε κάποιον από τους 
Έλληνες. Πως γίνεται συνάντηση για 
θέμα διαιτησίας χωρίς την παρουσία 
του αρχιδιαιτητή, μόνο ο Μπαλτάκος το 
ξέρει.
Πάντως, και η πληροφορία είναι 
γκαραντί, ο Μπένετ έμαθα πως 
«στράβωσε» επειδή δεν κλήθηκε από 
τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Και ήταν μια 
ακόμα... σταγόνα στο ποτήρι, αφού 
έχει κι άλλα παράπονα ο Άγγλος. Θα 
επανέλθω όμως για αυτά.
Λοιπόν για να το κλείσουμε. 
Επαγγελματική διαιτησία χωρίς την Super 
League δεν μπορεί να γίνει ποτέ! Μόνη 
της η ΕΠΟ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. 
Και αυτό επειδή όπως μου λένε οι πηγές 
μου εντός του Πάρκου, δεν υπάρχει... 
σάλιο. Δεν υπάρχει ευρώ, ντε πως το 
λένε.
Το project δεν μπορεί να το τρέξει η 
Ομοσπονδία. Και το αστείο είναι οτι οι 
διεθνείς πρότειναν τον Βασάρα. Με τι θα 
τον πληρώσει η ΕΠΟ; Με τριαντάφυλλα;
Ή θα κάτσουν και οι δύο φορείς στο ίδιο 
τραπέζι (κυκλοφορεί και ένα καινούργιο 
με τον Τοτό) ή επαγγελματική διαιτησία 
ποτέ! Είναι πολλά τα λεφτά Τάκη. Και 
λεφτά δεν υπάρχουν.

ΧΏΡΙΣ ΑΝΤΙΚΈΙΜΈΝΟ Η 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΛΤΑΚΟΥ 
- ΔΙΈΘΝΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΗ!
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
Κανείς δεν αντιλέγει πως βαδίζει αισίως στα 36 χρόνια ζωής! Κανείς δεν 
διαφωνεί πως φέτος δεν διαθέτει το ίδιο killer instinctτης τελευταίας διετίας. 
Φαντάζει ρεαλιστικό ο Μπακαμπού να ΄χει priority στο μυαλό του Μίτσελ. Εκείνο 
που βγάζει μία ένσταση είναι πως ακόμη και με αυτή την συνθήκη ο Ελ Αραμπί σε 
στείρο ματς δε νοείται να μπαίνει στο τελευταίο 10λεπτο. Ο κόουτς, Μίτσελ έχει 
ένα ζήτημα που δεν έχει μείνει ασχολίαστο με το διάβασμα των αγώνων και με 
την αργοπορία των αλλαγών. Κοστίζει…  

 ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΣ    

Το επιχείρησε, του βγήκε και πλέον έχει ευχάριστο πονοκέφαλο! Σβηστό ματς 
στο Αγρίνιο. Μέσα ο Ιωαννίδης, έξω παίκτης από τον άξονα (Κουρμπέλης), 0-1 
με σκόρερ την αλλαγή. Μία από τα ίδια απέναντι στον Ατρόμητο. Δίχως καθαρό 
μυαλό, λύσεις. Μέσα ξανά ο Ιωαννίδης, off ο επιπλέον παίκτης στο κέντρο 
(Κουρμπέλης by the way) και ο «γόρδιος δεσμός» λύθηκε ξανά από τον ίδιο 
παίκτη. Το 4-4-2 με Σποράρ-Ιωαννίδης έδωσε γκολ, βαθμολογικό boost. Λέτε να 
γίνει και formation από την αρχή στο επόμενο ματς μετά την διακοπή;  

 «ΔΙΑΒΑΖΕΙ» ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!      

Εχουμε και λέμε: 17 ματς/10 γκολ/3 ασίστ! Ξεκινάει με τον ΟΦΗ, τελικό σκορ 1-1. 
Φανέλα βασικού με Ατρόμητο, σούπα και 0-0. Στον πάγκο με Λαμία: εκκωφαντική 
εμφάνιση, 5-0 με τον ίδιο να σκοράρει στα 20’ που αγωνίστηκε. Ταξίδι στα Γιάννενα, 
πάλι εκτός ο ίδιος, Ζερβινιό-Πάλμα στην κορυφή και «χάθηκε» η μπάλα: 0-4! Μπήκε 
ένα 10λεπτο και πιστώθηκε μία ασίστ. Αντρέ Γκρέι κυρίες και κύριοι. Κατάρα ή 
ευλογία για τον Αρη. Πρόβλημα ή λυση για τον Αλαν Πάρντιου. Και έπεται ο Καμαρά τον 
Ιανουάριο.  

  ΓΚΡΕΙ Η «ΚΑΙΕΙ»;    

Χερόνιμο Μπαράλες! Παίκτης-σημαία πλέον στα αποδυτήρια του Αστέρα Τρίπολης 
με 180 παιχνίδια στις πλάτες του. Εκφράζει τον ορισμό του targetman. Ελα όμως 
που ο Ηρακλής Μεταξάς όπως πέρυσι στον ΠΑΣ, έτσι και φέτος δεν παίζει με 
κλασσικό 9άρι, αλλά με παρτενέρ. Ζήτημα για τον 36χρονο Αργεντινό φορ που 
φέτος με διαχείριση, αλλαγή συστήματος (από 4-3-3 σε 4-4-2) νιώθει μακριά 
από τα νερά του (11 ματς/1 γκολ). Και εκφράζει την αντίθεσή του ανοιχτά. Η 
μετωπική, όσο κερδίζει ο Αστέρας, θα συνεχίζεται…  

 «ΛΥΓΙΖΕΙ» Ο… ΒΡΑΧΟΣ!    
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Σε αναζήτηση επιθετικού βρίσκεται ο Άρης και ο Ματέι Βίντρα εί-
ναι ένα όνομα που έπεσε ξανά στο τραπέζι. Είχε προταθεί και τον 
Σεπτέμβριο ο Τσέχος διεθνής, ο οποίος μετά την Μπέρνλι δεν 
έχει βρει ομάδα. Από εκεί και πέρα, οι Οντουμπάτζο και Εμπακα-
τά εκμεταλλεύτηκαν τη διακοπή για να κάνουν επεμβάσεις. Τέ-
λος, ανακοινώθηκε φιλικό με τη Μακάμπι Χάιφα για τις 4 Δε-
κεμβρίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Με τον Πάολο Φερνάντες θα πάει για μίνι προετοιμασία στην Ολλανδία 
η ΑΕΚ. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός θα ενσωματωθεί με τους «κιτρινό-
μαυρους» και θα ξεκινήσει να προπονείται ώστε να είναι έτοιμος από 
τον Ιανουάριο. Στα τρία ματς του Δεκεμβρίου κόντρα σε Κηφισιά, Λαμία 
και Βόλο δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Τέλος, υποβλήθηκε χθες 
σε επέμβαση ο Άμραμπατ.

Ιδανικά έκλεισε τον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός και αυτές τις μέ-
ρες οι παίκτες του απολαμβάνουν την άδεια που τους έδωσε ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς. Σταδιακά στο «τριφύλλι» θα τα βάλουν κάτω για τις με-
ταγραφές. Ο Ιανουάριος δεν είναι εύκολος στο να βρεθεί αυτό που 
ψάχνεις, αλλά αναζητούνται τουλάχιστον τρεις παίκτες μεσοεπιθετικά.

Πρώτα θα διώξει, μετά θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Μίτσελ έχει ζητή-
σει να ελαφρύνει το ρόστερ και υποψήφιοι προς αποχώρηση μετα-
ξύ άλλων είναι και οι Μαρσέλο και Βρσάλικο. Κανείς εκ των δύο δεν 
έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ισπανού τεχνικού. Για τον Βραζι-
λιάνο στην Τουρκία γράφουν πως τον θέλει η Μπεσίκτας. Τέλος, στη 
Ρωσία υποστηρίζουν πως οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για τον Κο-
λομβιανό επιθετικό της Ζενίτ, Ματέο Κασιέρα.

Προετοιμασία στην Κύπρο θα κάνει ο ΠΑΟΚ στη διακοπή του Μουντιάλ. 
Από τις 27 του Νοεμβρίου θα μεταβεί στο Νησί της Αφροδίτης και εκεί 
θα δώσει τρία φιλικά. Ταυτόχρονα οι Θεσσαλονικείς ξεκινούν και τη 
μεταγραφική τους αναζήτηση για τον Ιανουάριο. Στην κορυφή της λί-
στας τους έχει μπει η απόκτηση ενός μεσοεπιθετικού που να παίζει 
τόσο πίσω από τον φορ όσο και στο πλάι.



1
ΑΓΓΛΙΑ FA 21:45

ΣΑΛΦΟΡΝΤ-ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ
1Χ 1,90

Το στοιχηματικό μενού δεν μας αφήνει και πολλά περιθώρια 
προς το παρόν. Στην Αγγλία θα παίξουμε μπάλα και σε 

αναμέτρηση για τον θεσμό του κυπέλλου.
Η Σάλφορντ όπως έδειξε και στο πρώτο ματς δεν θα είναι 

εύκολο εμπόδιο.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ 
ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
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2
ΑΓΓΛΙΑ FA 21:45

ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ-ΟΞΦΟΡΝΤ
2 1,80

Δύο κατηγορίες χωρίζουν τις δύο ομάδες σε ένα ζευγάρι 
με ξεκάθαρο φαβορί την Όξφορντ. Χωρίς άγχος και με 

ενθουσιασμό οι γηπεδούχοι θα τα δώσουν όλα για να κάνουν 
την έκπληξη.

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ 21:30

ΜΕΞΙΚΟ-ΣΟΥΗΔΙΑ
1 2,10

Κόντρα στο Ιράκ οι Μεξικανοί έδειξαν σε καλή κατάσταση με 
την επιθετική γραμμή να βγάζει φωτιές. Πρόβα τζενεράλε 
αποτελεί το σημερινό φιλικό με τη σέντρα του Μουντιάλ να 

πλησιάζει.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ

4
ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΚΑ 14:00

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ
OVER 2,5 2,00

Τις δυνάμεις τους ενόψει της πρεμιέρας θα δοκιμάσουν οι 
δύο αντίπαλοι με τους Κροάτες φυσικά να υπερτερούν σε 

ποιότητα. Οι Σαουδάραβες θα έχουν ξεκάθαρα το μυαλό τους 
στο επίσημο ματς που έρχεται με την Αργεντινή του Μέσι.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ 20:00

ΣΛΑΒΙΑ ΜΠΑΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ
2 -33,5 1,83

Την νίκη που θα την κρατήσει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης 
θα ψάξει η Γαλατάσαραϊ στη Σλοβακία. Το έργο αναμένεται 

εύκολο με την Σλάβια να είναι χαμηλής δυναμικότητας και να 
αποτελεί σάκο του μποξ στον όμιλο.

ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00

ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ-ΡΟΝΤΑ
OVER 2,5 1,70

Αναμέτρηση που μας φέρνει μνήμες από τα σαλόνια με τις 
δύο ομάδες να ψάχνουν την χαμένη τους αίγλη. Τρέχει για να 
καλύψει το χαμένο έδαφος η Ντεν Χάαγκ ενώ έχει και ανάγκη 
από ένα μεγάλο τρίποντο. Να μείνει κοντά στις πρώτες θέσεις 

έχει ως στόχο η αξιόλογη Ρόντα.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΓΚΟΛ ΑΝΑΜΕΝΩ 
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Στην λεωφόρο των επιτυχιών επανήλθε δριμύτερος ο 
Απόλλων Χαλανδρίου λυγίζοντας με 1-0 τη σθεναρή αντί-
σταση του Άτλαντα Κυψέλης. Σε μία αναμέτρηση, η οποία 
εκ προοιμίου συγκέντρωνε υψηλό βαθμό δυσκολίας, οι 
«κυανόλευκοι» απέδωσαν όμορφο ποδόσφαιρο, βγάζο-
ντας πολλούς αυτοματισμούς, αλλά και αρετές, απόρροια 
της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται στις προπονήσεις, 
σκορπίζοντας χαμόγελα αισιοδοξίας Με τον τεχνικό Χρή-
στο Βλάχο να δίνει το δικό του στίγμα με δηλώσεις του, 
λέγοντας τα εξής: «Πήραμε μία νίκη, την οποία βάσει της 

συνολικής μας αξίζαμε. Η ομάδας μας προσπάθησε αρκε-
τά και λειτούργησε αρκετά καλά σε πολλούς τομείς κό-
ντρα στον Άτλαντα Κυψέλης, γεγονός το οποίο μας γεμί-
ζει με ικανοποίηση και αισιοδοξία για το μέλλον. Είχαμε 
τον απόλυτο έλεγχο, δημιουργήσαμε φάσεις, βγάλαμε 
όμορφες συνεργασίες, γενικότερα προβληματίσαμε τον 
αντίπαλο. Πλέον η προσοχή μας στρέφεται αποκλειστι-
κά στο επόμενο πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι που 
μας περιμένει κόντρα στην Πεύκη. Καλούμαστε να αντι-
μετωπίσουμε το φαβορί του ομίλου, αναγνωρίζουμε τον 
όγκο των δυσκολιών, που θα αντιμετωπίσουμε, ωστόσο, 
είμαστε υποχρεωμένοι να δουλέψουμε συστηματικά και 
να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε να φανούμε όσο 
μπορούμε πιο ανταγωνιστικοί.»

ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 
Τον πρώτο του βαθμό στον ιδιαίτερα απαιτητικό τρίτο όμι-
λο της Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ απέσπασε ο ανανεωμένος 
Λαρισαϊκός παίρνοντας πολύτιμο 0-0 στην έδρα του Θε-
μιστοκλή Αιγάλεω. Σε μία αναμέτρηση, η οποία εκ προ-
οιμίου συγκέντρωνε υψηλό βαθμό δυσκολίας, το νεανι-
κό συγκρότημα των κεντρικών προαστίων ανταποκρίθηκε 
στο ύψος των περιστάσεων και παρουσιάστηκε αισθητά 
βελτιωμένο ειδικά στη ανασταλτική του λειτουργία. Με 
τον τεχνικό Θανάση Ψύλλια να έχει κάθε λόγο να αισθά-
νεται ευχαριστημένος από τη συνολική προσπάθεια των 
ποδοσφαιριστών του: «Καταφέραμε σε μία αρκετά δύ-
σκολη αναμέτρηση όπως ήταν αυτή στην έδρα του Θεμι-
στοκλή Αιγάλεω να φανούμε αρκετά ανταγωνιστικοί και 
τουλάχιστον να πάρουμε τον πρώτο μας βαθμό στο πρω-
τάθλημα. Παρουσιαστήκαμε αισθητά βελτιωμένοι ειδικά 
στο ανασταλτικό σκέλος, τομέας, όπου είχαν διαπιστω-
θεί χτυπητές αδυναμίες στα δύο προηγούμενα παιχνίδια 
που είχαμε δώσει. Γεγονός το οποίο μας οπλίζει με αυ-
τοπεποίθηση και πίστη ενόψει της απαιτητικής συνέχει-
ας. Είμαστε μία εντελώς καινούρια ομάδα και σε πολλές 
περιπτώσεις έχουμε πληρώσει κάποια φτηνά λάθη που 
έχουμε κάνει απόρροια της απειρίας πολλών παικτών 
που υπάρχουν στην ομάδα μας. Δεν έχουμε το παραμικρό 
άγχος και αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε ένα νεανι-
κό σύνολο, το οποίο θα απαρτίζεται από παιδιά που προ-
έρχονται από τις ακαδημίες του συλλόγου. Θεωρώ ότι με 
τον χρόνο θα παρουσιαζόμαστε όλο και πιο βελτιωμένοι».

ΒΛΑΧΟΣ: «ΝΑ ΦΑΝΟΎΜΕ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΎΚΗ» 
ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΎ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΟΎ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΎ

Μανωλάς: «Το 
μυαλό μας εί-
ναι στη δύσκολη 
αναμέτρηση με 
τον Γκυζιακό»    

Με το εμφατικό 11-0 επί του 
Άφοβου Σεπολίων τα Ταταύ-
λα πανηγύρισαν την πρώτη τους 
νίκη στον φετινό «μαραθώνιο» 
του τρίτου ομίλου της Γ’ ΕΠΣΑ. Σε 
μία αναμέτρηση, όπου η διαφο-
ρά δυναμικότητας μεταξύ των 
δύο συγκροτημάτων ήταν τερά-
στια, η ομάδα των νοτίων προα-
στίων απέδωσε εκπληκτικό πο-
δόσφαιρο και από πολύ νωρίς 
έφτασε τον δείκτη του σκορ σε 
αστρονομικά επίπεδα. Με τον 
τεχνικό Νίκο Μανωλά να διατη-
ρεί χαμηλούς τους τόνους: «Το 
παιχνίδι με τον Άφοβο δεν χρή-
ζει σπουδαίας ανάλυσης, αφού 
υπήρξε εκ των προτέρων με-
γάλη διαφορά μεταξύ των δύο 
ομάδων. Μπήκαμε αρκετά δυνα-
τά ευτυχήσαμε γρήγορα να προ-
ηγηθούμε 5-0. Από εκεί κι έπει-
τα ξεχνάμε τη συγκεκριμένη 
αναμέτρηση και στρέφουμε την 
προσοχή μας αποκλειστικά στην 
όσο το δυνατόν καλύτερη προε-
τοιμασία μας ενόψει της καθο-
ριστικής συνέχειας που μας πε-
ριμένει. Ακολουθεί ένα πολύ 
δύσκολο εκτός έδρας ματς κό-
ντρα στον Γκυζιακό. Μία ομάδα 
που προέρχεται από την Β’ Κα-
τηγορία, είναι αρκετά έμπειρη, 
ενώ μας προβληματίζουν αρ-
κετά οι μικρές διαστάσεις του 
αγωνιστικού χώρου του γηπέ-
δου της Αλεπότρυπας. Θα προε-
τοιμαστούμε όσο πιο κατάλληλα 
γίνεται, ώστε να φανούμε αντά-
ξιοι των προσδοκιών».

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΎΠΕΛΛΟΎ
Το σημερινό πρόγραμμα κυπέλ-
λου της ΕΠΣΑ έχεις ως εξής: 
Γηπ. Ηρακλείου: Ηράκλειο – 
Ηλυσιακός, Καισαριανής: Μι-
κρασιατικός – Χολαργός, Ηλιού-
πολης Β’: Διάνα – Θύελλα Αγ 
Δημητρίου, Λυκόβρυσης: Κηφι-
σιά (ερ) – Τράχωνες, Ν Ιωνί-
ας: Ν Ιωνία – Αγιαξ, Νηαρ Ηστ: 
ΓΣ Καισαριανής – Διαγόρας Αι-
γάλεω. Οι αγώνες αρχίζουν στις 
14.30. 

 Στο πρόσωπο του Σάκη Σάσσα-
λου η διοίκηση του ΑΟ Περι-
στερίου βρήκε τον αντικαταστά-
τη του Θανάση Βάλσαμου στην 
τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο 
έμπειρος προπονητής αποδέ-
χτηκε την πρόταση της διοίκη-
σης και έδωσε τα χέρια ώστε 
να αναλάβει την ομάδα των δυ-
τικών προαστίων για Τρίτη φορά 
στην προπονητική του διαδρο-
μή. Με τον επιτυχημένο κόουτς 
να ανοίγει την καρδιά του στη 
στήλη  και να αναλύει τις σκέ-
ψεις του για νέα πρόκληση της 
σπουδαίας σταδιοδρομίας του: 
«Επέστρεψα σε μία ομάδα με 
την οποία είμαι έντονα συναι-
σθηματικά δεμένος, αφού δεν 
ξεχνώ ότι τα πρώτα μου ποδο-
σφαιρικά βήματα τα ξεκίνησα 
από τον Α.Ο. Περιστερίου. Επί-
σης, έχω πολύ ευχάριστες μνή-
μες από τις δύο προηγούμενες 
θητείες μου στην ομάδα. Την μία 
όταν είχε πανηγυρίσει την άνο-
δό της από τη Α’ ΕΠΣΑ στην Δ’ 
Εθνική και την άλλη όταν αγω-
νιζόταν στην Γ’ Εθνική. Γνωρίζω 
καλά πρόσωπα και καταστάσεις 
στον σύλλογο. Αυτό που πρω-
τίστως επιθυμώ είναι με την 
δουλειά μου να φανώ αντάξι-
ος της εμπιστοσύνης της διοί-
κησης που με επέλεξε, ώστε 
να οδηγήσω τον Α.Ο. Περιστε-
ρίου στον δρόμο των επιτυχι-
ών. Αυτό που προέχει, είναι να 
τα δώσουμε όλα ώστε η ομάδα 
να ορθοποδήσει και σταδιακά 
να αναδείξουμε παιδιά από τα 
τμήματα υποδομών μας.».

Σάσσαλος:  
«Να αποδειχθώ 
αντάξιος της 
εμπιστοσύνης  
της διοίκησης»

Αρζένης: «Μας περιμένει δύσκολο 
παιχνίδι κόντρα στην Κορωνίδα» 
Στον δρόμο των επιτυχιών συνεχίζει απτόητος ο Άγι-
ος Δημήτριος, ο οποίος πραγματοποιώντας επίδειξη 
δύναμης στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης 
συνέτριψε με 5-2 τον Αρίωνα και παρέμεινε ακλό-
νητος στην κορυφή του δευτέρου ομίλου της Β’ Κατη-
γορίας. Ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών, Κώστας Αρζέ-
νης με δηλώσεις του,  επικεντρώθηκε περισσότερο 
στην καθοριστική συνέχεια που περιμένει τους «κυ-
ανέρυθρους»: «Πήραμε μία ακόμη νίκη, που μας γε-
μίζει με ακόμη καλύτερη ψυχολογία και αυτοπεποί-
θηση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Αν και δεν 
παρουσιαστήκαμε το ίδιο σοβαροί αι συγκεντρωμένοι 
συγκριτικά με προηγούμενα παιχνίδια φτάσαμε άνε-
τα στην νίκη. Πλέον σκύβουμε το κεφάλι και συνεχί-
ζουμε τη σκληρή δουλειά. Μας περιμένει ένα πολύ 
δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Κορωνί-
δα, που είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο, όπου 
επιβάλλεται να φανούμε απόλυτα προσηλωμένοι και 
έτοιμοι, ώστε να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς. 
Αυτό που προέχει, είναι να παρουσιαζόμαστε απόλυ-
τα προσηλωμένοι στο αγωνιστικό μας πλάνο».
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ΤΑΤΑΎΛΑ

AO ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΎ   
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ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 Ο Χρήστος Βλάχος



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 
2024 στο Παρίσι αποκάλυψαν τη μασκότ, που είναι ο φρυγικός 
σκούφος. Πρόκειται για το σύμβολο της ελευθερίας που υπάρ-

χει για αιώνες στη Γαλλία. Το φρυγικό καπέλο είναι κόκκινο 
με μάτια και βλέφαρα της γαλλικής σημαίας.

Την ερχόμενη Παρασκευή θα συνεδριάσει η Επιτροπή Υψηλού Αθλητι-
σμού και αναμένεται να ανακοινωθεί η πρόταση για τον σχεδιασμό 
των αθλητών και αθλητριών της νέας περιόδου που θα πάει για την 
τελική έγκριση στο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ. Θα είναι πέντε κατηγορίες, με 
πρώτη την «Διακεκριμένη», όπου θα είναι Τεντόγλου, Ντρι-
σμπιώτη, Τζένγκο και Στεφανίδη.
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SPORTS

Κλιμάκιο του ΣΕΓΑΣ θα ταξιδέψει στο Παρίσι για την αναζήτηση προ-
πονητικού κέντρου που θα προετοιμαστούν οι Έλληνες αθλητές και 
αθλήτριες με τους προπονητές τους εν όψει των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Στη γαλλική πρωτεύουσα θα μεταβούν αρχές Δεκεμ-
βρίου και στο Δήμο Αντονί, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος 
Μελέτογλου και το μέλος του Δ.Σ. Γιάννης Μυστακίδης. 

Η World Athletics ανακοίνωσε τους πέντε υποψήφιους αθλητές που θα 
διεκδικήσουν τον τίτλο του αθλητή της χρονιάς. Είναι ο Σουηδός Άρ-

μαντ Ντουπλάντις (επί κοντώ- φωτό), ο Μαροκινός Σουφιάν Ελ Μπακα-
λί (στιπλ), ο Νορβηγός Γιάκομπ Ιγκεμπρίγκτσεν (1.500μ.), ο Κενυά-

της Έλιουντ Κιπτσόγκε (μαραθώνιος) και ο Αμερικανός Νόα Λάιλς 
(200μ.). 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

Ο πολυδιαφημισμένος από τους δύο ήταν ο Μαρσέλο. Δεν το συζητάμε αυτό. Μιλάμε γι έναν από 
τους πιο σημαντικούς παίκτες που ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει πως και ο Βρσάλικο 
δεν ήταν ένας σταρ. Ειδικά για ελληνική ομάδα. Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, ο Ολυμπιακός 
από τον Κροάτη είναι που περίμενε περισσότερα. Πολλά περισσότερα.
Πριν λίγους μήνες μόνο ήταν βασικός σε ματς νοκ-άουτ του Τσάμπιονς Λιγκ, με την Ατλέτικο να 
ζορίζει και να φτάνει στα όριά της τη Μάντσεστερ Σίτι. Λίγους μήνες μετά ήταν ένα «φάντασμα» 
που δεν μπορούσε να σταθεί σε παιχνίδια με τη Μακάμπι Χάιφ και τον Άρη. Ο Κροάτης δεν είχε 
καν την ηλικία του Μαρσέλο, ούτε και τα κιλά του. Κι όμως. Η προσφορά  του ήταν μηδαμινή. Ο 
Βρσάλικο δεν μπορούσε.
Κι αν ο Βρσάλικο δεν μπορούσε, ο Μαρσέλο δεν ήθελε. Ναι, ήταν ανέτοιμος. Ήρθε αρχές 
Σεπτέμβρη χωρίς να έχει κάνει προπόνηση και με παραπανίσια κιλά. Για έναν αθλητή αυτού του 
επιπέδου, ο οποίος γυμνάζεται και προπονείται με τη Ρεάλ για 15 χρόνια, το να επανέλθει σε 
κανονικά standard ήταν ζήτημα 20 ημερών. Δύο μήνες μετά και η αγωνιστική κατάσταση, η εικόνα 
του, παραμένει η ίδια. Με άλλα λόγια, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ δεν έφτασε ποτέ σε σημείο 
να είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Επειδή δεν ήθελε… 

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

Ο ΕΝΑΣ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ
Ο ΑΛΛΟΣ

ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ


