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«ΣΚΑΕΙ» 
ΠΡΟΤΑΣΗ!  

Η σχέση τους μακροχρόνια! Μία ποδο-
σφαιρική ζωή για τον ίδιο, καθότι βρί-
σκεται στο Ρέντη από το 2017. Με ουκ 
ολίγες διακυμάνσεις. Από την ποδοσφαι-
ρική του ανωριμότητα μέχρι τον δανεισμό 
του στην Σεντ Ετιέν. Από την απορριφθεί-
σα πρόταση των 10 εκατ. ευρώ της Αου-
γκσμπουργκ μέχρι το «τίτλοι τέλους» φέ-
τος στον αγώνα με την Καραμπάγκ! Ματς 
που πρακτικά μηδένισε την απόσταση και 
τον σεβασμό στην σχέση του Σισέ με την 
εξέδρα. Οδήγησε τον Μίτσελ στην από-
φαση της αγωνιστικής του αποπομπής! 
Δεν υπάρχει επιστροφή στη σχέση του με 
τους πρωταθλητές Ελλάδας. Οπως και με 
τον agent του, Πιέρ Ισά. Η κλήση του στην 
αποστολή της Εθνικής Σενεγάλης για το 
Μουντιάλ στο Κατάρ διατηρεί ακόμη ακμαία 
την μετοχή του στο ποδοσφαιρικό χρημα-
τιστήριο. Πλέον, είναι 27 ετών. Το συμβό-
λαιό του εκπνέει τον Ιούνιο του 2024. Οι 
απολαβές του σχεδόν 7 κατοστάρικα τον 
χρόνο. Δεν υπάρχει χρόνος για συμβιβα-
σμούς και εκπτώσεις. Για αμφότερες τις 
πλευρές. Λύση εδώ και τώρα. Τον Ιανου-
άριο για να «αδειάσει» και μία θέση ξέ-
νων μεταξύ άλλων στο ρόστερ του Ολυμπι-
ακού. Η όψιμη πληροφορία που έφθασε 
στα αυτιά μας είναι πως club από την Serie 
Α της Ιταλίας έχει «λοκάρει» το όνομά του 
σχεδόν δίμετρου Σενεγαλέζου στόπερ. 
Η ίδια πηγή ισχυρίζεται πως δεν είναι η 
Μόντσα ένεκα της παρουσίας του Φραν-
σουά Μοντεστό, αλλά βάσει φημολογίας 
μία εκ των Κρεμονέζε, Σαρλενιτάνα. Μά-
λιστα, δεν αποκλείεται η εν λόγω ομάδα 
να προχωρήσει σε επίσημη πρόταση δα-
νεισμού με αυτόματη ενεργοποίηση της 
οψιόν αγοράς σε περίπτωση παραμονής 
της στην πρώτη κατηγορία. Οπως και να 
΄χει, το γεγονός πως ο Σισέ έχει ακόμη 
πέραση στο market και σε συνδυασμό με 
πιθανή συμμετοχή του στο Μουντιάλ αυξά-
νει τις πιθανότητες αποχώρησής του από 
τον Ολυμπιακό μία και καλή…    

Παρασκήνια

➠





Ο ΣΙΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΤΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ ΕΧΕΙ 
ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΜΟΛΙΣ 30’ 
(ΝΑΝΤ).  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ 
27ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΕΤΡΟΥ 
ΣΤΟΠΕΡ ΛΗΓΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 
ΤΟΥ 2024 ΕΧΟΝΤΑΣ 7 
ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ ΑΠΟΛΑΒΕΣ.  

Η ΦΑΝΕΛΑ ΜΕ ΤΟ Νο9!                                                   
Εχουμε και λέμε: ο Ιωαννίδης είναι 
σε καλό φεγγάρι ακόμη όμως 
δεν έχει το ανάλογο ειδικό 
βάρος, εκτόπισμα. Πολλώ δε 
από την στιγμή που δεν είναι 
καν βασικός στον Παναθη-
ναϊκό. Τάσος Δουβίκας δεν 
έχει το ανάλογο impact όταν 
παίρνει την φανέλα βασικού 
(in total: 14 ματς/1 γκολ). Οπότε ο 
«αδειούχος», Γιακουμάκης και ο άρτι αφι-
χθείς από τραυματισμό (και σκόρερ απέναντι στην 
Αϊντχόφεν), Παυλίδης παραμένουν οι ΒΑΣΙ-
ΚΕΣ επιλογές στο μυαλό του Γκουστάβο Πο-
γέτ για την προκριματική φάση του Ευρω-
παϊκού πρωταθλήματος. Ακόμη και αυτοί, 
όμως, με όσα μαθαίνουμε, δεν αποτελούν 
το ιδεατό «9άρι» που θα ήθελε ο κόουτς για 
την κυνική Εθνική που βασίζεται πλέον σχεδόν στις εκτε-
λέσεις του Τάσου Μπακασέτα.    

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

CLUB ΑΠΟ SERIE A ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ 
ΣΙΣΕ ΔΑΝΕΙΚΟ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΟΨΙΟΝ  ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ  
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«ΤΣΙΝΑΕΙ»  
Ο ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ                    

Αφότου εμφανίστηκε στα μέρη μας έκανε 
την διαφορά. «Έδεσε» με τον Φαμπιάνο και 
δημιούργησαν ένα από τα καλύτερα αμυντι-
κά δίδυμα στη Super League. Φέτος, ένας 
τραυματισμός τον άφησε εκτός αγωνιστικής 
δράσης για ένα μήνα! Διάστημα που ο Αρης 
γνώρισε 3 ήττες σε 4 ματς, απόρροια και 
της κομβικής του σημασίας. Πλέον, ο Νικο-
λά Νκουλού έχει δημιουργήσει και το απαι-
τούμενο competition σε βαθμό που στα δύο 
τελευταία ματς, ο Γιακούμπ Μπράμετς έμει-
νε στον πάγκο. Πάντως, βάσει πληροφόρη-
σης, ο βασικός λόγος είναι πως ο Τσέχος 
στόπερ δεν ψήνεται για ΑΜΕΣΗ ανανέωση 
του συμβολαίου του με τον Αρη. Υπάρχει ση-
μαντική (οικονομική) απόσταση στα «θέλω» 

των δύο πλευρών…  



«ΣΚΆΛΩΣΕ»!                                                                     
Αντώνης Τσιφτσής. Το καλοκαίρι ο Αστέρας Τρίπολης αξίωνε 
μίνιμουμ ένα μύριο για την παραχώρηση του. Τουλάχιστον, αυτό 
ειπώθηκε σε τηλέφωνο του ΠΑΟΚ. Φέτος, ο 23χρονος Νο1 εί-
ναι στην «σκιά» του Παπαδόπουλου. Δύο (μόλις) ματς, ισάριθ-
μες ήττες και μόνιμα πάγκος. Τα «αφεντικά» δεν καίγονται για 
την ανάδειξη των Ελλήνων και μετά τον Χριστόπουλο ένα ακό-
μη project προς πώληση μπαίνει στον «πάγο»…  

ΠΆΝΆΚΕΙΆ!                                                                   

Την ώρα που ο Καρέλης φιγουράρει στην πρώτη θέση των 
σκόρερ της Super League και ο Κορνέλιους «αγοράζει» υπεραξία 
με την κλήση του στο Μουντιάλ, από το Βέλγιο έρχονται και άλλα 
ευχάριστα νέα για τον Παναιτωλικό. Ο Κωνσταντόπουλος, deal 
700.000 ευρώ, από «αόρατος», εδώ και 5 ματς είναι 11άδατος 
και ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ στην Μπέρσχοτ συνθήκη για την αποπληρωμή 
της δεύτερης δόσης της μεταγραφής.  

Βασίλης Σουρλής. Η επιλογή δανεισμού σωστή. Οπως 
και το πρωτάθλημα. Eredivisie, Φορτούνα Σιτάρντ. Μόνο 

που μετά από 14 αγώνες παραμένει «άφαντος». Ηδη έχει 
αξιώσει να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και δεν περνάει 
απαρατήρητος από τα ραντάρ του Ιωνικού...  



O Γιώργος Κούτσιας πήγε στον Βόλο για να ανασάνει 
από την αμφισβήτηση του Ραζβάν Λουτσέσκου και για 

να «αγοράσει» χρόνο! Σε 9 αγώνες ουδέποτε πήρε φανέ-
λα βασικού, ο Οζέγκοβιτς πάει τρένο (10 ματς/4 γκολ) και 
η περιρρέουσα πίεση αυξάνεται…  


EXIT…                                           

Η επιλογή του ανήκει στην πρότερη αρχούσα τάξη! Τους 
Σαμαράδες. Ο Σόνι Στέφενς έφθασε στον ΟΦΗ για να 
γεμίσει τα «γάντια» του Επασί! Επ΄ ουδενί. Τουναντί-
ον, έγινε αντικείμενο χλευασμού με τα περιττά του 
κιλά.  Εκείνο που «πονάει» ακόμη περισσότερο είναι 
τα 120 χιλιάρικα συμβόλαιο και ήδη ο Μηνάς Λυσάν-
δρου αναζητά τρόπο απεμπλοκής…  

ΞΆΝΆ ΣΤΟ ΨΆΞΙΜΟ!                                                   
Μπήκε με φούρια στην προετοιμασία. Αρχισε να 
«ψήνει» τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς! Αλλά… Με τους 
Κώτσιρα, Σάντσες δίχως να κάνουν special σεζόν και 
τους Αϊτόρ, Παλάσιος στα πιτς, ο Γιώργος Βαγιαννίδης 
ακόμη δεν αποτελεί εν δυνάμει επιλογή για τον 
προπονητή του «τριφυλλιού». Η φαμίλια του έχει 
αποφασίσει πως η συνεργασία τους με την Proeleven 
του Κάρλος Γκονσάλβες δεν βγάζει εξέλιξη και 
βαδίζουν σε εκ νέου αναζήτηση εκπροσώπου με 
φόντο τον (δανεισμό του) Ιανουαρίου…  

ΚΆΜΙΆ ΠΡΕΜΟΎΡΆ…                                          
Ο Γολγοθάς πέρασε! Πλέον, είναι υγιής. Επέστρεψε στην ενερ-
γό δράση με τον ΠΑΟΚ Β’ έχοντας ήδη «ιδρώσει» σε δύο αγώ-
νες. Εκείνο που απομένει είναι το timing για την ενσωμάτω-
σή του στις αποστολές του «Δικεφάλου». Τεχνικό επιτελείο 
και medical staff δεν βιάζονται για το comeback του Γιάννη 
Μιχαηλίδη. Ο ίδιος μπορεί, αλλά στην πρώτη ομάδα έχοντας 
και εικόνα από τους αγώνες κρίνουν αναγκαία την επιστρο-
φή του από το… 2023! Το δίδυμο των Ινγκασον-Κουλιεράκη 
έχει «δέσει», η μεταγραφή Νάσμπεργκ δεν μπορεί να «καεί» 
τόσο άμεσα και ο Κάργας αναμένει τον χρόνο του. Οπότε…  

ΆΛΉΘΕΙΆ, ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΣΤΟ 60΄ ΤΟΎ 
ΆΓΩΝΆ ΜΕ ΠΆΝΆΙΤΩΛΙΚΟ ΤΟΝ ΠΆΝΤΕΛΙΔΉ 
ΣΤΉΝ ΛΆΜΙΆ;  

quizTime
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ΕΠΕΣΕ ΤΉΛΕΦΩΝΉΜΆ…                                              
Αφίχθη με υπερβολικές προσδοκίες στην κοσμογονία αλλαγών 
του Σεπτεμβρίου στον Ολυμπιακό! Με την ολοκλήρωση του  πρώ-
του γύρου της Super League το απόλυτο ΜΗΔΕΝ. Μόλις ένα 90λεπτο 
με την Λαμία. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει αν είναι 6άρι ή box-
to-box παίκτης. Μιλάμε για εφταψήφιο συμβόλαιο που ο δανει-
σμός του έγινε με την έγκριση της Χοφενχαϊμ με την λογική να 
«γεμίσει» σε λεπτά/νούμερα. Το δίδυμο των Εμβιλά-Χουάνγκ δεν 
«σπάει», υπάρχουν επίσης οι Αγκιμπού, Μπουχαλάκης και ο Κα-
σάμι που έρχεται. Οπότε λογικό και επόμενο ήταν το τηλέφωνο 
του γερμανικού club στον Σαμασέκου για την επόμενη ημέρα εν 
όψει του Ιανουαρίου. Δεν αποκλείω ακόμη και πρόωρη διακοπή 
του δανεισμού, αν δεν υπάρξουν τα ανάλογα εχέγγυα συμμετοχής.    
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

O Ντανιέλ Μαντσίνι φαίνεται ότι θα ανοίξει την πόρτα των αποχω-
ρήσεων και αυτή δεν θα κλείσει μέχρι να το αποφασίσει ο Θό-
δωρος Καρυπίδης. Η καμπάνα... χτυπά και για τον Χουάν Ιτούρ-
μπε, του οποίου η απόδοση προβληματίζει (1 γκολ σε 15 ματς). 
Παράλληλα, οι επαφές με τον Ματέι Βίντρα δεν προχωρούν, μιας 
και οι «κίτρινοι» αναζητούν κι άλλες περιπτώσεις για την ενί-
σχυση στην επίθεση. 

Mε τα μάτια των ανθρώπων της ΑΕΚ να είναι στραμμένα και στο Κατάρ, 
συνεχίζονται οι προπονήσεις. Το μείον οκτώ αποτελεί εικόνα αντίστρο-
φη του ποδοσφαίρου που καταθέτει στο γήπεδο η Ενωση, αλλά υπάρ-
χει αισιοδοξία για ανατροπή της κατάστασης. Στο κομμάτι της ενίσχυσης, 
οι «κιτρινόμαυροι» μπορεί να μην... καίγονται να αποκτήσουν «εννιάρι» 
λόγω και των εμφανίσεων του Λιβάι Γκαρσία, αλλά αναζητούν διακρι-
τικώς παίκτη στη θέση.

Η υπόθεση ανανέωσης του Αϊτόρ μπορεί να έχει «παγώσει» για την 
ώρα, όπως διαβάσατε από τη στήλη «Παρασκήνια», αλλά στον Πανα-
θηναϊκό παραμένουν με μανίκια... σηκωμένα ενόψει επανέναρξης. 
Από εδώ και πέρα ξεκινούν διπλές προπονήσεις για το «τριφύλλι», 
ενώ στις 28 Νοεμβρίου, η ομάδα θα ξεκινήσει την προετοιμασία στην 
Κύπρ, όπου θα δώσει συνολικά τρία φιλικά, με τα δύο να είναι κό-
ντρα σε Χάποελ Μπερ Σεβά και Πάφο. 

Απαντες στο λιμάνι περιμένουν την επιστροφή του Μίτσελ, ώστε να 
προχωρήσουν φλέγοντα θέματα για τις εκκαθαρίσεις στο ρόστερ (η 
γνωστή τετράδα, Σισέ, Ουί-Τζο, Ντε Λα Φουέντε, Κούντε). Παράλλη-
λα, ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για την Ισπανία στις 28 Νοεμβρίου, 
όπου θα πραγματοποιήσει μίνι στάδιο προετοιμασίας και θα αντιμετω-
πίσει μια ομάδα από την Championship, αλλά και την Σταντάρ Λιέγης.

Την ώρα που το μπρα ντε φερ μεταξύ ΕΕΑ και ΠΑΟΚ συνεχίζεται για την 
υπόθεση των Γιώργου και Νίκου Σαββίδη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μαζί 
με τον Ζοσέ Μπότο βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού για το ποιους το-
μείς θα δουλέψουν στην προετοιμασία της Κύπρου. Στα μεταγραφικά, 
ο Ρουμάνος τεχνικός έχει εισηγηθεί έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος 
να μπορεί να λύσει το πρόβλημα στην εκτέλεση. 
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ΚΑΤΑΡ

Η «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ» ΔΗΛΩΣΗ
Λίγο μετά το λογύδριο του Ινφαντίνο, ακολούθησε μια δημόσια παράδοχη από έτε-
ρο μέλος της FIFA και μάλιστα τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομοσπονδίας, Μπρά-
ιαν Σουόνσον. Ο Βρετανός δήλωσε ανοιχτά ότι είναι ομοφιλόφυλος, ώστε να προσ-
δώσει ένα αίσθημα ασφάλειας στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ  κοινότητας που βρίσκονται στο 
Κατάρ. Επισήμανε ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εγγυήσεις από τις αρμόδιες αρ-
χές ότι δεν θα υπάρξει τίποτα και ότι ανεξαρτήτου σεξουαλικής προτίμησης όλοι 
είναι ευπρόσδεκτοι. Μια «πυροσβεστική» δήλωση στις φωτιές που άναψε ο πρόε-
δρος της FIFA. Επεισαν όμως;

FIFA

Ο ΙΝΦΑΝΤΙΝΟ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ... ΑΜΕΡΙΚΗ
Τη μούρη... κρέας έκανε στον δυτικό πολιτισμό ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο με τη συνέντευξη που 
προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση. Ο ισχυρός άντρας έκανε λόγο για «υποκρισία» του δυτικού πολιτισμού που 
«διέπραττε εγκλήματα για τρεις χιλιάδες χρόνια», ώστε να μαζέψει τα... ασυμμάζευτα του Κατάρ. «Το Κατάρ 
μπορεί να υπερασπιστεί μόνο του τον εαυτό του», πρόσθεσε. Καλέ μας Τζάνι, αλήθεια; Διότι από τη συνέντευξη 
το μόνο που δεν φάνηκε ήταν αυτό. Υψωσε το ανάστημα του σαν ασπίδα για τους πάνω από έξι χιλιάδες θανά-
τους εργατών και για τις υπόλοιπες κοινωνικοπολιτικές σκιές που περικυκλώνουν τη διοργάνωση.

ΓΑΛΛΙΑ 

ΣΟΚ ΜΠΕΝΖΕΜΑ
Καντέ, Πογκμπά, Κιμπεμπέ, Ενκουνκού και τώρα Μπενζεμά. Η κακοδαιμο-
νία συνεχίζεται στη Γαλλία, με τον 34χρονο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρί-
της να κινδυνεύει να χάσει το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του λόγω 
τραυματισμού. Ο κάτοχος της φετινής «Χρυσής Μπάλας» υπέστη υποτρο-
πή στο πρόβλημα που είχε στο στο γόνατο και στον ιγνυακό τένοντα και οι 
πρώτες ενδείξεις δεν είναι υπέρ του έμπειρου επιθετικού. Για αρχή, ξε-
χνάει το ματς με την Αυστραλία και... βλέπουμε αν θα αγωνιστεί στα υπό-
λοιπα. Κι αυτό, αν τελικώς υπάρξει λύση στον τραυματισμό του.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Ο «ΑΦΑΝΑΣ» ΜΙΛΗΣΕ
Μια από τις πιο καλτ φιγούρες του ποδοσφαίρου στα 80s και τα 90s χάρη στην τεράστια 
ξανθιά αφάνα του. Ο Κάρλος Βαλντεράμα πάντα έχει κάτι να πει μέσα από τις συνεντεύ-
ξεις του και ερωτηθείς για το ποιος πιστεύει ότι θα κατακτήσει το 22ο Μουντιάλ, απά-
ντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: Αργεντινή. «Η Αργεντινή έχει χτίσει μια ομάδα για να νι-
κάει, όπως έκανε και το 1986», ανέφερε ο 61χρονος πλέον Κολομβιανός. Ουσιαστικά 
είπε, αυτό που όλος ο φίλαθλος κόσμος θέλει να δει στις 18 Δεκεμβρίου: Τον Μέσι 
τροπαιούχο. 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:00

ΚΑΤΑΡ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΝΑΛΤΙ 3,40

Οι διοργανωτές του Μουντιάλ έχουν προετοιμαστεί σκληρά 
για την πρεμιέρα ενώ θα έχουν και το κοινό μαζί τους. Το 

Εκουαδόρ υπερέχει σε εμπειρία αλλά και σε ποιότητα έναντι 
των Ασιατών.

ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΝΑΛΤΙ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΚΑΝΕΙ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ
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www.xosetips.com

2
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:00

ΚΑΤΑΡ-ΕΚΟΥΑΔΟΡ
2 DNB 1,66

Ενα ακόμα σημείο στο εναρκτήριο ματς. Σίγουρα το κλίμα δεν 
είναι καλό για τους διοργανωτές μετά τις καταγγελίας περί 
δωροδοκίας του Εκουαδόρ, με αρκετό κόσμο να εκφράζει 

την αντίθεση του. Η πρεμιέρα δεν θα είναι εύκολη για τους 
Ασιάτες.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΣΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2,00

Το πρώτο τους τρίποντο στο φετινο πρωτάθλημα θα ψάξουν 
οι δύο αντίπαλοι. Πιο δύσκολο το έργο είναι σίγουρα για τον 
Ηρόδοτο που έχει ποινή 9 βαθμών για οφειλές. Στην έδρα 

ποντάρει η Ηλιούπολη για να σώσει την κατηγορία.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΔΡΑ ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ

4
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00

ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΧΑΝΙΑ
2 DNB 1,66

Το κρητικό ντέρμπι ανάμεσα σε Επισκοπή και Χανιά κλέβει 
την παράσταση στο νότιο όμιλο. Χωρίς νίκη οι δύο ομάδες 
θα τα δώσουν όλα για το πρώτο τους τρίποντο σε ένα ματς 

χωρίς ξεκάθαρο φαβορί.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΔΑΝΙΑ 2η 15:00

ΑΒ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΘΙΣΤΕΝΤ
1 1,87

Σε τρομερή κατάσταση οι γηπεδούχοι τρέχουν σερί πέντε νικών 
που τους έχουν φέρει μια ανάσα από την κορυφή. Σήμερα θα 
επιδιώξουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα 

αρκεί να εκμεταλλευτούν την έδρα τους κόντρα στους αμυντικά 
προσηλωμένους φιλοξενούμενους.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΕΛΛΑΔΑ Α1 19:15

ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
OVER 150,5 1,75

Να μαζέψει τα συντρίμμια του από την βαριά ήττα στη Πόλη 
και να πάρει ψυχολογία ενόψει της διαβολοβδομάδας θέλει ο 
Παναθηναϊκος. Από την άλλη, η Καρδίτσα παίζει χωρίς άγχος 

ενώ και το γήπεδο θα είναι κατάμεστο.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ OVER
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην τεχνική ηγεσία 
του Φωστήρα Ηλιούπολης. Με τον Ανδρέα Μηλιά να αποτελεί τον νέο τε-
χνικό καθοδηγητή των «κιτρινόμαυρων». 
Ο έμπειρος τεχνικός λίγες ημέρες μετά τη λύση τη συνεργασίας του με 
τον Α.Ο. Βύρωνα, βρήκε στέγη σε μία ομάδα τη οποία γνωρίζει πολύ καλά 
από προηγούμενη θητεία του. Ο Μηλιάς αναλαμβάνει το δύσκολο έργο 
να οδηγήσει τον Φωστήρα Ηλιούπολης στο νέο δύσκολο μαραθώνιο του 
τετάρτου ομίλου της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. 
Επειτα από κρούση που δέχτηκε από τους ανθρώπους των κιτρινόμαυρων 

συμφώνησε να επιστρέψει στον Φωστήρα Ηλιούπολης και θα πραγμα-
τοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του σε αυτή τη νέα του θητεία στην κυ-
ριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άτλαντα Κυψέλης. Ο Μηλιάς 
γνωρίζει πρόσωπο και καταστάσεις στην ομάδα αφού και κατά το παρελ-
θόν έχει διατελέσει προπονητής του Φωστήρα Ηλιούπολης.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΣΑ: Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: Γήπεδο Ηλιούπολης Β: Διάνα Ηλιούπο-
λης - Ολυμπιακός Λιοσίων, Καισαριανής: Μικρασιατικός - Νέα Ιωνία. 
2ος όμιλος: Χωράφας (10:30): Ανθούπολη - Άτταλος, Ελληνικού (1100 
): Σούρμενα - θύελλα Αγίου Δημητρίου , Αγίας Βαρβάρας (1100): Αγία 
Ελεούσα - Άμιλλα Περιστερίου. 3ος όμιλος : Γουδή: Ηλυσιακός – Ατρό-
μητος Μεταμόρφωσης. Μελισσίων: Μελίσσια - Βύρων Τραχώνων: Τρά-
χωνες –Αθηναϊκός. Β’ Κατηγορία - 1ος όμιλος:Ορυζομύλων: Ιεράπολη 
- θύελλα Περιστερίου, Εργάνης : Δόξα Βύρωνος - Ιπποκράτης, Λυκόβρυ-
σης : Μεταμόρφωσης - Ορφέας Αιγάλεω , Ηφαίστου : Ηρακλής Περιστε-
ρίου - Αστέρας Ζωγράφου. 2ος όμιλος : Βριλησσίων (1100): Βριλήσσια 
– Λυκόβρυση, Υμηττού (12:30): Αρίων - Αμπελόκηποι . 3ος όμιλος : Χα-
λανδρίου (1100): Τριφυλλιακός – Κένταυρος, Χαϊδαρίου: Λύκοι Χαϊ-
δαρίου - Αλσούπολη , Χολαργού Β ΄: Παπάγος – Πετράλωνα. 4ος όμι-
λος: Καλαμακίου (1100): Ίωνες – Κολωνός, Πεύκης : Πεύκη - Απόλλων 
Χαλανδρίου, Αλεπότρυπας (10 :30): Άτλας Κυψέλης - Φωστήρας Ηλιού-
πολης. Γ’ Κατηγορία - 1ος όμιλος : Υμηττού (9:30): Θρίαμβος Αθηνών - 
Χαλκηδονικός , Ακαδημία Πλάτωνος (9:30) ΑΟ Κωφών - Νέα Σμύρνη, 
ΔΑΚ Αιγάλεω (1100): Διαγόρας Αιγάλεω – Ιλίσια. 2ος όμιλος: Ρουφ 
(12:30): Πανθησειακός – Ποσειδών, Αλεπότρυπας (12:30) Κρόνος Αθη-
νών - Αστέρας Χαϊδαρίου, Νήαρ Ηστ : Φωστήρας Καισαριανής - Αστέ-
ρας Γλυφάδας . 3ος όμιλος:Αλεπότρυπας (9:30): Γκυζιακός – Ταταύλα, 
Ακαδημία Πλάτωνος (12:30) Άφοβος – ΑΟΝ Αργυρούπολης , Ακαδημία 
Πλάτωνος : Πλάτων – Προμηθέας. 4ος όμιλος: Ρουφ (9:30):β Κουκάκι 
– Πατήσια, Γαλατσίου (1100): Νίκη Γαλατσίου - Νίκη Αλίμου, Χρυσούπο-
λης : Γαλαξίας - ΑΕ Περιστερίου. ΕΠΣΑΝΑ: Α κατηγορία: Αγίου Στεφάνου 
: Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου - Αστέρας Βάρης , Κρυονερίου : Κρυονέ-
ρι - Κερατέα , Σπάτων: Αήττητος Σπάτων - Άρης Βούλας, Βάρης: Ολυμπι-
ακός Βάρης – Παλληνιακός, Γέρακα : Ατλαντίς - Άρτεμις , Αγίας Μαρίνας 
: Θησέας Νέας Μάκρης - Γλυκά Νερά . Β΄Κατηγορία: Κορωπίου : Δόξα 
Κορωπίου – Άνοιξη, Κάτω Αχαρνών: Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών - Δόξα 
Αγίας Άννας, Αυλώνος: Αυλώνας - Γέρακας, Νέων Παλατίων: Ωρωπός 
– Κορωπί. Γ’ Κατηγορία: Αγίας Άννας: Μενίδι – Πικέρμι, Γλυκών Νερών 
: Νικηφόρος - Κυανούς Αστέρας Βάρης Β΄, Νέας Μάκρης : Εθνικός Λυ-
κίας Φοίβος Βάρης. Οι αγώνες αρχίζουν στις 1500

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟ «ΤΙΜΟΝΙ» 
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΙΑΣ 
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
ΠΟΥ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ 
ΤΟΥ ΛΙΜΕΡΙΑ

Δεν δυσκολεύτηκε να επικρα-
τήσει με σκορ 3-0 η Κερα-
τέαστην έδρα της,κόντρα στο 
Θησέα Ν Μάκρης, που δεν κα-
τάφερε να ανταποκριθεί στο 
ματσάκι αυτό, όπως έπρεπε. 
Το σκορ άνοιξε ο Μαγγανάς Β’ 
στο 15’, για να διπλασιάσει τα 
τέρματα ο ίδιος στο 20’, κάνο-
ντας το 2-0, με το οποίο έλη-
ξε το πρώτο μέρος. Στην επα-
νάληψη η Κερατέα σημείωσε 
και το 3-0 με τον Χρήστο Μαγ-
γανά, ο οποίος και σφράγισε 
και τη νίκη. Διαιτητές ήταν οι 
Κορωνιάς, με βοηθούς τους 
Κάλλη και Μακρή. 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Δημη-
τρόπουλος) Καλογερόπου-
λος, Πασκάλι (70΄ Ζώης), 
Κατσίκης (65΄ Βαγγέλι Π.), 
Δαρδαμάνης (46΄ Ασκοτί-
ρης), Μπουγιούκος, Βαγγέλι 
Ν., Κρητικός, Παληγεώργος, 
Μαγγανάς Χ. (82΄ Κολιαδή-
μας), Μαγγανάς Β., Γκορόγιας 
ΘΗΣΕΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ (Τσέλιος) 
Κατσιούλης, Βασιλαράς, Βε-
ϊζάι, Σεφέκος (46΄ Νούκας), 
Παυλάκης, Τσέλιος Μ., Τσέ-
λιος Κ., Νταής, Ζιάγκος, Νικη-
φοράκης (67΄ Παρασκευό-
πουλος), Μαστρογιαννούδης.

ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ – 
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 3-2
Τα γκολ των νικητών σημεί-
ωσαν οι Παπάζογλου (10’, 
47’), Παναγιώτου (80’), ενώ 
για τους ηττημένους οι Κλω-
νάρης (75), Λένγκα (85’). Δι-
αιτητές ήταν οι  Παπαποστό-
λου, με βοηθούς τους Πύκνη 
και Κουλοχέρη. 
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Μαρωνίτης) 
Κονόμι, Γιαννόπουλος, Κο-
ντογιάννης (8΄ Τζεμπελί-
κος), Ελ Γκαμάλ, Σταμούλης, 
Αργυρίου, Παπάζογλου, Πα-
ναγιώτου, Ψιλοπάτης, Μπε-
γλεκτσής, Καραγεώργος 
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ (Καρα-
τζάς) Παναγόπουλος, Παλύ-
βος Α., Παναγιώτου (46΄ Κα-
ραγιάννης), Μουρούτης (56΄ 
Κράμπης), Λένγκα, Ιωαννί-
δης, Παλύβος Κ. (46΄ Avdio), 
Κλωνάρης, Κοβάνης, Σπανός, 
Χοτζάι (62΄ Φράγκου)

ΕΠΣΑ : Α Κατηγορία - 1ος όμι-
λος: Ερυθραία – ΓΣ Καισα-
ριανής 1-0, ΑΟ Καλαμακίου – 
Χαραυγιακός 0-1, Ήφαιστος 
Περιστερίου - Χαϊδάρι 0-3. 
2ος Όμιλος : Παλαιό Φάληρο 
- Άγιοι Ανάργυροι 0-0, Χαλάν-
δρι - Άγιος Θωμάς 2-2. 3ος 
όμιλος: Ελπίδα Αγίων Αναρ-
γύρων - ΑΟ Περιστερίου 0-2, 
Χολαργός – Ηράκλειο 2-1. Β’ 
Κατηγορία - 1ος όμιλος: Αττι-
κός - ΑΟ Ιλίου 0-0, Αθηναΐδα 
– Κοψαχείλα 5-0. 2ος όμιλος: 
Απόλλων Αθηνών Δάφνη –Νε-
οπεντελικός 4-0, Τερψιθέα - 
Παράδεισος 2-1, Ελευθερού-
πολη – ΓΣ Αργυρούπολης 0-1, 
Κορωνίδα - Άγιος Δημήτριος 
4-3. 3ος όμιλος :Λαύρα Αργυ-
ρούπολης - Αστέρας Εξαρχεί-
ων 0-0, Κηπούπολη – Παγκρά-
τι 1-1, Πανιώνιος Καισαριανής 
- Φοίνικας Περιστερίου 0-2. 
4ος όμιλος: Ιάσων - Ατρόμητος 
Χαλανδρίου 1-1, ΠΟΨ - Γαλάτσι 
2-1, Καματερό - Θρίαμβος Χαϊ-
δαρίου 0-0. Γ’ Κατηγορία - 1ος 
όμιλος : Φοίνικας Καλλιθέας 
- Άρης Χολαργού 0-2, Ειρήνη 
Πετρούπολης – Ζέφυρος 1-4. 
2ος όμιλος: Γλυφάδα – Πέρα 
Κλουμπ 0-5, Πράσινα Πουλιά 
- Μαρούσι 0-5. 3ος όμιλος: 
Ερμής Ηρακλείου - Θεμιστο-
κλής 2-2, Δάσος Χαϊδαρίου - 
Κεραυνός Πετρούπολης 3-5. 
4ος Ομιλος: Υμηττός - Δόξα 
Γκύζη 1-2, Λέοντες - ΑΕ Ιλί-
ου 2-1. ΕΠΣΑΝΑ : Α κατηγορία: 
Τριγλία Ραφήνας - Αχαρναϊ-
κός 1-0. Β’ Κατηγορία : Λαυρε-
ωτική - Μάχη Μαραθώνα 1-2, 
Παθιακάκης – Παλλαυρεωτι-
κός 1-2 . Γ’ Κατηγορία : Θησέ-
ας Νέας Μάκρης Β’ - Συκάμι-
νο 1-4, Διόνυσος - ΑΟ Παιανίας 
0-3, Κουβαράς – Καπανδρί-
τι 4-1. 

Τα χθεσινά 
αποτελέσματα

 Αθανασόπουλος: «Το σίγουρο είναι 
ότι θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια»  
Αποφασισμένοι να δείξουν την δυναμική τους στην κρί-
σιμη συνέχεια που τους περιμένει στον πρώτο όμιλο της 
Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ παρουσιάζονται στην Θύελλα Περι-
στερίου. Οι πέντε ήττες που έχουν γνωρίσει οι «πράσι-
νοι» σε αυτή την νέα κατηγορία που μετέχουν για πρώτη 
φορά στην ιστορία τους, φαίνεται πώς τους έχουν πει-
σμώσει και άπαντες δείχνου διάθεση να φανούν ακό-
μη πιο δυνατοί και να φανερώσουν την δυναμική τους 
στην καθοριστική συνέχεια. Αρχής γενομένης από την 
σημερινή εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Ιεράπο-
λη. Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του Προέδρου Θόδω-
ρου Αθανασόπουλου στη στήλη:  «Στα προηγούμενα παι-
χνίδια πληρώσαμε κάποιες αδυναμίες αλλά και λάθη 
απόρροια της απειρίας μας, αλλά και ορισμένων ση-
μαντικών απουσιών βασικών μας ποδοσφαιριστών. Το 
βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε απογοητευτεί. Συγκεντρω-
νόμαστε, δουλεύουμε πολύ μεθοδικά, αποσκοπώντας 
να φανούμε στην συνέχεια όσο το δυνατόν πιο αντα-
γωνιστικοί γίνεται. Το σίγουρο είναι ότι θα παλέψου-
με όλα τα παιχνίδια, επιζητώντας το καλύτερο δυνατό »
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Άνετη 
επικράτηση  
της Κερατέας
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Ο Ανδρέας Μηλιάς

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ




