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THE LAST 
DANCE!  

Η σχέση τους έχει περάσει από πολ-
λά κύματα. Από το πρώτο του ραντεβού με 
το αφεντικό που τον «εψησε» να γυρίσει 
στην Ελλάδα μέχρι την απόλυτη απόσταση 
του καλοκαιριού που ο Πέδρο Μαρτίνς τον 
είχε στους «κομμένους»! Ασχέτως φάσε-
ων μιλάμε για συνεργασία ζωής! Μετρά-
ει ήδη 8 χρόνια και συνεχίζεται. Ως πότε; 
Καλό ερώτημα. Ο Κώστας Φορτούνης τους 
τελευταίους 16 μήνες έχει βρεθεί πολλά-
κις αντιμέτωπος με την αμφισβήτηση και 
τον εαυτό του. Άγγιξε δις στο ίδιο διάστημα 
να αποχωρήσει, αλλά αμφότερες οι προτά-
σεις έπεσαν στο κενό. Ο ίδιος, όντας πλέον 
και πατέρας, το περασμένο καλοκαίρι έβα-
λε νερό στο κρασί του και έβγαλε διαπραγ-
ματευτική ευελιξία στο «take itor leave it» 
του Ολυμπιακού αναφορικά με την αναπρο-
σαρμογή του συμβολαίου του. Το απόστημα 
«έσπασε», ο Μίτσελ εμφανίστηκε στην άκρη 
του πάγκου και ο Φορτούνης άρχισε να απο-
κτά νόημα στην καθημερινότητα στο Ρέντη. 
Φυσικά, μέχρι την εποχή που ήταν το Α και 
το Ω στο παιχνίδι του Ολυμπιακού υπάρχει 
απόσταση. Από την στιγμή που η φανέλα με 
το Νο10 ανήκει στον Χάμες Ροντρίγκες και 
εναλλακτικά στον Μπιέλ, ο Φορτούνης έχει 
να υπερκεράσει εμπόδια μέχρι να αισθαν-
θεί important. Το break λόγω του Μουντιάλ 
του Κατάρ, πάντως, του δίνει μία δεύτερη 
ευκαιρία να καλύψει μέσα στην σεζόν  το 
χαμένο έδαφος του καλοκαιριού. Τα εργο-
μετρικά του έβγαλαν αισιοδοξία. Την Τετάρ-
τη ακολούθησε και το τετ α τετ με τον Μίτσελ 
και από αύριο υπάρχει η μίνι προετοιμασία 
στην Μαρμπέγια. Στάδιο που ο Φορτούνης 
καλείται να «καλλιεργήσει» το πνεύμα του 
ανταγωνισμού στο μυαλό του προπονητή του 
και να αφήσει το… χθες «κλειδωμένο» στα 
αποδυτήρια. Δεν είναι λίγοι εκείνοι στο Ρέ-
ντη που θεωρούν πως τώρα ή ποτέ είναι 
το timing για τον Φορτούνη για να ανατρέ-
ψει τα δεδομένα και να επιστρέψει δριμύ-
τερος στην αγωνιστική εξίσωση του Ολυ-
μπιακού. ΤΕΛΟΣ!  

Παρασκήνια

➠





ΦΈΤΟΣ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΦΟΡΤΟΥΝΗ ΈΙΝΑΙ 15’ ΣΈ 
4 ΑΓΏΝΈΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΈΡ 
ΛΙΓΚ.  

Ο 30ΧΡΟΝΟΣ ΈΠΙΤΈΛΙΚΟΣ 
ΧΑΦ ΠΛΈΟΝ ΈΧΈΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΈ 7,5 
ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ ΈΤΗΣΙΏΣ 
ΜΈΧΡΙ ΤΟ 2024.  

«ΤΡΏΓΈΤΑΙ»…                                                     
Ζυγώνει καμία διετία στην Τραπε-
ζούντα, άρχισε να τον κουρά-
ζει η πόλη. Έζησε το από-
λυτο peak στην σύγχρονη 
ιστορία του club με την πε-
ρυσινή κατάκτηση του πρω-
ταθλήματος την ίδια στιγμή 
που ο ίδιος έγινε απόλυτο ση-
μείο αναφοράς σε ολάκερη την 
Τουρκία. Είναι 29 ετών, αρχηγός της 
Εθνικής Ελλάδας και φέτος αριθμεί 26 ματς/12 
γκολ/ 9 ασίστ. Έχει συμβόλαιο πάνω από 1 μύ-
ριο και μέχρι το 2024. Η Τραμπζονσπόρ δεν 
έχει βγάλει την ανάλογη πρεμούρα κυρί-
ως λόγω κόστους και (μελλοντικά) ηλικί-
ας! Ο Τάσος Μπακασέτας, όμως, έχει αρχί-
σει να «τρώγεται» με τα ρούχα του. Εδώ και 
έναν χρόνο περιμένει, αλλά ΔΕΝ βλέπει την ανάλογη πρό-
ταση αποχώρησης. Όλα του γάμου δύσκολα…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

H MINI ΠΡΟΈΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΑΠΟΤΈΛΈΙ ΤΗΝ ΤΈΛΈΥΤΑΙΑ 
ΈΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΤΟΥΝΗ  
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ΙΏΑΝΝΙΔΗΣ… 
2026!                      

Επιθετικός. Σημαίνει γκολ, αλλαγή ψυχολο-
γίας κ.ο.κ. Φώτης Ιωαννίδης. Από παντελώς 
άσφαιρος και μόνιμη σκιά του Σποράρ έγινε 
ο game changer του Παναθηναϊκού στα δύο τε-
λευταία ματς, σκοράροντας σε αμφότερα. Τέρ-
ματα-διαβατήριο για να πάρει και φανέλα βα-
σικού στην Εθνική Ελλάδας. Ασχέτως, που δεν 
την ακούμπησε! Πάμε στο παρασύνθημα. Μετα-
ξύ άλλων, ο Παναθηναϊκός έχει βάλει μπρο-
στά στο κομμάτι των ανανεώσεων και το συμ-
βόλαιο του Ιωαννίδη. Ασχέτως που λήγει το 
2024. Δε νοείται σέντερ φορ με εν δυνάμει 
βασικό ρόλο σε ΠΑΟ και Εθνική και να αμεί-
βεται με ένα 80άρι (πάγια) καθαρά; Το «πρά-
σινο» φως έχει δοθεί εκατέρωθεν και πλέον 
με ένα νούμερο στα 3 κατοστάρικα deal DONE! 

Δεν θα αργήσει η στιγμή…  



ΜΆΡΙΕ, ΆΠΌΦΆΣΗ!                                                                       
Μάριος Σιαμπάνης! Από κάποτε top talent πλέον στο 50άρικο 
συμβόλαιο στον Αρη και με μόλις 16 ματς τα τελευταία 2,5 χρό-
νια. Φέτος, μόνιμα στην «σκιά» του Κουέστα και με τον Διούδη 
να «φλερτάρει» για την επόμενη μέρα. Έχοντας αλλάξει 2-3 μά-
νατζερ και όντας πλέον πατέρας, ο 23χρονος Νο1 αναζητά λύση 
εν όψει καλοκαιριού γιατί όσο «παγώνει» τόσο χάνει σε υπε-
ραξία…  

ΚΆΙ ΆΝ ΤΗΣ ΚΆΤΣΕΙ!                                                                    

Η ΑΕΚ διακριτικά και μη αναζητά αριστερό μπακ. Είτε για τώρα, 
είτε για τον Ιανουάριο! Η παρουσία του (αναπληρωματικού) 
Εχσάν Χατζισαφί στα γήπεδα του Κατάρ και μία ενδεχόμενη 
πρόκριση στους «16» μετά τη νίκη απέναντι στην Ουαλία άνοιξε 
την όρεξη στην ΑΕΚ για πώληση του 32χρονου Ιρανού. Εξάλλου, 
το συμβόλαιό του που λήγει τον Ιούνιο ΔΕΝ ανανεώνεται. Με 
ένα σμπάρο…  

Αλλιώς τα περίμενε και αλλιώς τα βρήκε. Αλχο από 
δεξιά και Λούνα από αριστερά έχουν περιορίσει τον 

Ουές σε ρόλο ρολίστα στον Βόλο. Στα 25 του έφυγε από τον 
ΟΦΗ για να πάρει playing time. Οπότε…  



Πέδρο Καραβέλα! Ο μοναδικός άνθρωπος από το επι-
τελείο του Νίκου Νιόπλια που έμεινε με την νέα προπο-

νητική τάξη πραγμάτων στον ΟΦΗ. Δύσκολα να αντέξει όμως! 
Χαμένος δεν θα πάει. Ήδη «τρέχει» το εν Ελλάδι plan B’.  


«ΕΧΆΣΆΝ» ΆΜΦΌΤΕΡΌΙ!                                            

Καμία έκπληξη δεν μου προξένησε το «διαζύγιο» του Ιω-
νικού με τον Χαβιέρ Μεντόσα. Με συμβόλαιο 180 χιλιά-
ρικα δεν έμενε μέχρι που ο ουρανός να κατέβαινε στην 
γη! Το λάθος με τον Αργεντίνο έγινε από το καλοκαίρι. 
Σήκωσε ψηλά τον αμανέ, στο Αγρίνιο «σπάστηκαν» και 
μετά το φινάλε του πρώτου γύρου ο ένας ψάχνει την ανά-
λογη χημεία που ́ χε με τον άλλον… 

LIMIT DOWN…                                                     
Ήταν από τις αποκαλύψεις στην περυσινή Super 
League! Σε σημείο που το όνομά του ενεπλάκη με 
μεταγραφικά σενάρια με τον ΠΑΟΚ. «Μηχανάκι» 
με… τρία πνευμόνια, επιθετικά μαρκαρίσματα και 
ένα profile που έβγαζε προοπτική μεταγραφής. Μόνο 
που το καλοκαίρι ο ΠΑΣ άλλαξε 6/11 σε σχέση με 
πέρυσι και ο Καραχάλιος έχασε το casting support. 
Ήδη, έχει μετανιώσει που έσπευσε να ανανεώσει το 
συμβόλαιό του μέχρι το 2025! Κοινώς, ΔΕΝ αποχωρεί 
ποτέ από την λίμνη…  

ΆΠΩΘΗΜΕΝΌ!                                            
Από την ώρα που στράβωσε το ματς με τον Παναιτωλικό δεν 
πέρασε άλλο όνομά από το μυαλό του. Πήρε λυτούς και δε-
μένους. «Αυτόν θέλω…», η αξίωσή του από το βράδυ του χα-
μένου αγώνα. Εκείνος, επιφυλακτικός έως αρνητικός. Ένα 
άκυρο, δύο «όχι» μέχρι που το boss πήρε την κατάσταση στα 
χέρια του και κάλεσε τον Σάββα Παντελίδη στα… ιδιαίτερα δι-
αμερίσματά του. Εκεί, έπεσε και η «λευκή επιταγή» στο τρα-
πέζι (σ.σ.: εικάζεται ένα 15άρι τον μήνα) και όλα πήραν τον 
δρόμο τους στην Λαμία. Πλέον, τα υπόλοιπα στο γήπεδο.  

ΆΛΗΘΕΙΆ, ΠΩΣ ΔΙΆΧΕΙΡΙΖΕΤΆΙ Ό ΠΆΡΝΤΙΌΥ 
ΤΙΣ ΥΠΌΔΕΙΞΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΆΙ ΕΚΤΌΣ 
ΠΌΔΌΣΦΆΙΡΙΚΌΥ ΤΜΗΜΆΤΌΣ) ΣΤΌΝ ΆΡΗ ; 

quizTime
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FREE AGENT…                                               
«Παιδί για σπίτι», όπως λένε και οι συμπαίκτες του στην Εθνική 
Ελλάδας. Αρκεί όμως αυτό για να παίξεις μπάλα; Όπως έλεγαν 
στο χωριό μου! Ο Παντελής Χατζηδιάκος φέτος το ΄χει δίπορτο. 
Δεξί μπακ (με 5 ασίστ παρακαλώ) στην Αλκμααρ, σταθερή αξία 
στο κέντρο της άμυνας για τον Γκουστάβο Πογέτ στην Εθνική Ελλά-
δας. Πλέον, γνωστά. Όπως γνωστή και η επιθυμία του μετά από 
μία ζωή στο ολλανδικό club να αλλάξει παραστάσεις. Έφτασε μία 
ανάσα από Μπολόνια, Λέτσε το καλοκαίρι, μα ο Max Huiberts ήταν 
ανένδοτος: θέλω 4 μύρια! Δεν ανανεώνει στην AZ, τα «έσπασε» 
με την Ραφαέλα Πιμέντα, δεν τα βρήκε με την Stellar και ο Χατζη-
διάκος αναζητά agent για το deal με φόντο το καλοκαίρι. Κανένας 
διαθέσιμος;   
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Πάλμα και Οντουμπάτζο επέστρεψαν από την έξτρα άδεια που εί-
χαν πάρει και ο Άρης συνεχίζει τη μίνι προετοιμασία του λόγω 
της διακοπής του Μουντιάλ 2022. Ταυτόχρονα οι άνθρωποί του 
κοιτούν για μεταγραφές. Το θέμα του Νταρίντα είναι ανοιχτό, ενώ 
εκείνο του Βίντρα έχει καπως ατονήσει. Δεν αποτελεί προτεραι-
ότητα ο τελευταίος για τη θέση του επιθετικού.

Η ΑΕΚ έχει κάνει ήδη μία μεταγραφή για τον Ιανουάριο, αυτή του Πάολο 
Φερνάντες. Άλλη άμεσα δεν προβλέπεται να γίνει. Στην Ένωση σκανά-
ρουν την αγορά για ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και εάν προκύψει κά-
ποια, θα αποκτηθεί. Ωστόσο, οι «κιτρινόμαυροι» θεωρούν πως και έτσι 
να πάνε έως το φινάλε, το ρόστερ τους είναι αρκετά ικανό να ανταπε-
ξέλθει στις υποχρεώσεις.

Σε talk of the town έχει εξελιχθεί ο Μπιλάλ Μαχάρ. Ο Αιγύπτιος επι-
θετικός σκόραρε δις στο Καυτανζόγλειο και το όνομά του ήρθε ξανά 
στην επικαιρότητα. Ο νεαρός που εντυπωσιάζει φέτος με τις εμφα-
νίσεις του στο Youth League, δείχνει πως έχει όλο το πακέτο για να 
βοηθήσει γενικότερα στο μέλλον. Είναι, άλλωστε, μόλις 19 ετών.

Καίγεται για δεξί μπακ ο Ολυμπιακός και αυτό έγινε ακόμη πιο ξεκά-
θαρο μετά την ανακοίνωση της αποστολής για την Ισπανία. Εκεί θα γί-
νει μέρος της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» και δεν θα πάει 
ο Άβιλα, όπως και ο Αμπουμπακάρ Καμαρά. Αμφότεροι τέθηκαν εκτός 
πλάνων. Αντιθέτως, ο Μαρσέλο θα ταξιδέψει κανονικά και θα έχει 
έτσι μία ακόμη ευκαιρία.

Φωτιές άναψε ιταλικό δημοσίευμα για τον Ζοσέ Μπότο. Ο Πορτογάλος 
τεχνικός διευθυντής σύμφωνα με το «TuttoMercatoWeb» βρέθηκε 
στο στόχαστρο της Σαουθάμπτον μετά την αποχώρηση του Τζο Σιλντς 
για την Τσέλσι. Υπενθυμίζεται πως ο Μπότο έχει ρήτρα στο συμβόλαιό 
του. Τέλος, ο Στέφανος Τζίμας έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο νεότε-
ρος σκόρερ του ΠΑΟΚ με τα δύο γκολ που πέτυχε σε ηλικία 16 ετών 
απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας.
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ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ

ΜΙΛΗΣΕ Ο «ΛΕΒΑ»
Τι ματσάρα ήταν αυτή; Η Πολωνία πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2022 
επικρατώντας με 2-0 της Σαουδικής Αραβίας σε ένα ματς που είχε σχεδόν τα 
πάντα. Από ασίστ του Λεβαντόφσκι ο Ζιελίνσκι στο 39’ άνοιξε το σκορ και ο 
«Λέβα» στο 82’ κλείδωσε το τρίποντο. Αυτό ήταν το πρώτο του γκολ σε Παγκό-
σμιο Κύπελλο. Δύο δοκάρια με Μίλικ στο 64’ και Λεβαντόφσκι στο 66’ είχαν 
οι Πολωνοί, αλλά πολλές ευκαιρίες έχασαν και οι Σαουδάραβες. Μεγαλύτε-
ρη όλων το χαμένο πέναλτι του Αλ-Νταουσαρί, το οποίο απέκρουσε ο Στσέσνι.

ΤΥΝΗΣΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ
Νίκησε και ελπίζει! Το Μουντιάλ 2022 δεν τελείωσε για την Αυστραλία. Μετά την τεσσάρα από τη 
Γαλλία συνήλθε, επιβλήθηκε με 1-0 της Τυνησίας και πήρε έτσι πολύτιμη ανάσα. Η κεφαλιά του Ντι-
ουκ στο 23’ ήταν αρκετή για να δώσει στους Αυστραλούς τη δυνατότητα να παίξουν τελικό πρόκρισης 
την επόμενη αγωνιστική απέναντι στους Τυνήσιους. Οι τελευταίοι έχασαν αρκετές ευκαιρίες. Στο τέ-
λος οι Ντρέγκερ, Τζεμπαλί, Σλιτί και Καζρί απείλησαν, αλλά η ήττα δεν αποφεύχθηκε. Οι Τυνήσιοι 
πρακτικά αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση, αφού την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζουν τη Γαλλία.

ΓΑΛΛΙΑ - ΔΑΝΙΑ 

ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΑΠΕ
Με τέτοιον ηγέτη δεν έχει να φοβάται τίποτα! Μπορεί η Γαλλία σε αυτό το 
τουρνουά να έχει σημαντικές απουσίες, αλλά ο Εμπαπέ φωνάζει διαρ-
κώς παρών. Για δεύτερο σερί παιχνίδι σκόραρε και αυτή τη φορά δις δί-
νοντας τη νίκη στους Γάλλους με 2-1 επί των Δανών. Οι πρωταθλητές κό-
σμου ζορίστηκαν πολύ για να βρουν χώρους και φάσεις, αλλά στο 60’ ο 
Εμπαπέ άνοιξε το σκορ παίζοντας το 1-2 με τον Ερναντέζ. Από κόρνερ του 
Έρικσεν ισοφάρισε ο Κρίστενσεν στο 68’, αλλά στο 86’ ο Εμπαπέ βρήκε 
ξανά δίχτυα και έτσι η πρόκριση στην επόμενη φάση κλείδωσε.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΜΕΞΙΚΟ

ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΜΕΣΙ, ΕΛΠΙΖΕΙ
Και όταν όλα φαντάζουν δύσκολα, βγαίνει μπροστά αυτός! Ο καλύτερος παίκτης του κόσμου 
έκανε το θαύμα του και η Αργεντινή παρέμεινε ζωντανή. Το Μεξικό για μεγάλο χρονικό διά-
στημα την είχε μπλοκάρει. Παίζοντας μαζική άμυνα, είχε κρατήσει στο μηδέν την «αλμπισε-
λέστε». Μέχρι που ήρθε η έμπνευση της στιγμής. Με μία γκολάρα του Μέσι στο 64’ ο γόρ-
διος δεσμός λύθηκε. Στο 87’ με ένα ακόμη τρομερό σουτ ο Έντσο Φερνάντες διαμόρφωσε 
το τελικό 2-0 και κάπως έτσι η Αργεντινή πήρε το πρώτο της τρίποντο στο Μουντιάλ 2022 και 
ελπίζει έτσι πως θα προκριθεί στην επόμενη φάση.

NE
W
SWORLD

CUP



1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 12:00

ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
1 -1,0 1,70

Σόκαρε του Γερμανούς η Ιαπωνία και με επική ανατροπή πήρε 
ένα τεράστιο τρίποντο.

Με νίκη σήμερα μπαίνει γερά στη μάχη της πρόκρισης ενώ θα 
ψάξει αν μπορέσει και νίκη με πολλά γκολ.

Με την εικόνα που έβγαλε στη πρεμιέρα η Κόστα Ρίκα θα 
πρέπει να αλλάξει θεαματικά το αγωνιστικό της πρόσωπο για 

να φανεί ανταγωνιστική.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΞΙ ΜΟΥΝΤΙΑΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ 

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ

6e-SportTime ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

www.xosetips.com
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 12:00

ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
OVER 2,5 2,10

Οι Ιάπωνες έκαναν καλά αυτό που ξέρουν, χτύπησαν στη 
κόντρα τους Γερμανούς και μπήκαν γερά στη διεκδίκηση της 

πρόκρισης. Το τρίποντο σήμερα επιβάλλεται με το εμπόδιο της 
Κόστα Ρίκα να φαντάζει φυσικά βατό.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00

ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ 
Χ2 1,83

Γλύτωσε το Βέλγιο στη πρεμιέρα με το 1-0 να αδικεί σίγουρα 
τους Καναδούς. Ο Κουρτουά έσωσε την ομάδα του Μαρτίνεθ 

σε ένα ματς όπου οι Βέλγοι είχαν παθητικό ρόλο από το πρώτο 
λεπτό. Σκληροτράχηλο το Μαρόκο θα μπορούσε να κλέψει το 

ματς με τους Κροάτες.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΘΑ ΚΟΝΤΡΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:00

ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ
2 3,75

Ανώτερος σε όλο το παιχνίδι ο Καναδάς κόντρα στο Βέλγιο 
με το σκορ να τον αδικεί κατηφόρα. Μοιραίος παίχτης ήταν ο 

Ντέιβις που έχασε το πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο.
Οι Κροάτες δεν έπεισαν στο ματς με το Μαρόκο και δεν μας 

θύμισαν σε τίποτα την ομάδα που βγήκε φιναλίστ.

ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΙΧΤΕΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
2 DNB 2,10

Πρόωρο τελικό δίνουν οι Γερμανοί μετά το κάζο της πρεμιέρας.
Τα πάντσερ πλήρωσαν την αστοχία τους αλλά και τις αμυντικές 

αδυναμίες της ομάδας. Στο σημερινό παιχνίδι η ήττα θα τους 
θέσει πιθανότατα εκτός διοργάνωσης, με τους παίχτες να 

δηλώνουν αποφασισμένοι να ανατρέψουν την κατάσταση.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
OVER 2,5 1,72

Οι Γερμανοί θα επιτεθούν καθώς κινδυνεύουν να αποκλειστούν 
από σήμερα. Το ματς βέβαια μόνο εύκολο δεν θα είναι απέναντι 

στην Ισπανία που έρχεται από το εμφατικό 7-0 κόντρα στη 
Κόστα Ρίκα. Αμφότερες με μεγάλη επιθετική ποιότητα και 

αναμένω ένα παιχνίδι με πολλά γκολ.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με ήττα 2-1 από τον φιλόδοξο ΠΟΨ συνέχισε ο ΠΑΣ Γα-
λάτσι τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στον ιδιαίτερα 
απαιτητικό τέταρτο όμιλο της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε 
μία αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων οι κυανόλευκοι» 
φάνηκαν αρκετά ανταγωνιστικοί, ιδιαίτερα στο πρώ-
το ημίχρονο, διάστημα όπου δημιούργησαν κι έχασαν 
ορισμένες σημαντικές ευκαιρίες να ανοίξουν το σκορ 
όμως δεν τα κατάφεραν. Τουναντίον, βρέθηκαν πίσω 
στο σκορ και υποχρεώθηκαν να … κυνηγούν. Με τον 

τεχνικό Γιάννη Μητρούση να δίνει το δικό του στίγμα 
στο «Αθλητικό Πνεύμα»: «Από την αναμέτρηση με τον 
ΠΟΨ κρατάμε το πολύ καλό πρώτο 30λεπτο. Διάστημα 
στο οποίο ελέγχαμε πλήρως τον ρυθμό της αναμέτρη-
σης. Ήμασταν η πιο επικίνδυνη ομάδα και αυτοί που 
δημιουργήσαμε δύο – τρεις πολύ καλές ευκαιρίες 
να προηγηθούμε στο σκορ. Δεν τα καταφέραμε όμως 
. Δεχθήκαμε δύο μαζεμένα γκολ και έπειτα άλλαξε 
εντελώς η εικόνα του ματς. Χάσαμε τον προσανατο-
λισμό μας και δεν μπορέσαμε να γυρίσουμε το παι-
χνίδι. Το μυαλό μας πλέον στρέφεται αποκλειστικά 
στην αναμέτρηση με τον Άτλαντα Κυψέλης. Ένα παι-
χνίδι καθοριστικό, όπου χρειαζόμαστε απαραίτητα τους 
τρεις βαθμούς. Πρέπει να αντιδράσουμε, να φανούμε 
δυνατοί και παράλληλα να φανερώσουμε τις αρετές 
μας, ώστε να μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλό.»

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Με πολύ καλές προοπτικές έχει ξεκινήσει ο Κεραυ-
νός Πετρούπολης τις φετινές επίσημες αγωνιστικές 
του υποχρεώσεις στον τρίτο όμιλο της Γ’ ΕΠΣΑ. Το 
νεανικό συγκρότημα των δυτικών προαστίων έχει να 
επιδείξει μέχρι στιγμής δύο νίκες που το έχουν φέ-
ρει στην έκτη θέση, ωστόσο εχθρός του καλού είναι 
το καλύτερο, όπως αναφέρει ο θυμόσοφος λαός μας 
και με αυτή την προοπτική προσεγγίζου την αναμέτρη-
ση με τον Άφοβο Σεπολίων. Με τον τεχνικό διευθυ-
ντή Παναγιώτη Δουγιέκο να δίνει το δικό του στίγμα 
μιλώντας στο «Αθλητικό Πνεύμα» «Είμαστε σε πολύ 
καλή κατάσταση και καταφέρνουμε να συνδυάζουμε το 
καλό ποδόσφαιρο που αποδίδουμε με νίκες. Παράλ-
ληλα, φροντίζουμε να δίνουμε χρόνο συμμετοχής σε 
πολλούς ταλαντούχους και εξελίξιμους ποδοσφαι-
ριστές που προέρχονται από τις ακαδημίες μας, ώστε 
να αποκτούν σημαντικές εμπειρίες που θα τους φα-
νούν πολύτιμες. Αυτό που προέχει, είναι να συνεχί-
σουμε σε αυτό το στιλ και το μομέντιουμ. Η προσοχή 
μας είναι στραμμένης την αναμέτρηση με τον Άφοβο 
όπου θα επιδιώξουμε να αποδώσουμε όμορφο πο-
δόσφαιρο. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον τεχνι-
κό Αλέξη Γκοτζούλια και τους ποδοσφαιριστές μας κι 
έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε».

ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ: «ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ» 
ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΗΤΑΝ 
ΣΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣ 
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΕΠΣΑ Α Κατηγορία 1ος όμιλος:  
Χαϊδάρι – Καλαμάκι 4-0. 2ος όμι-
λος:  Άγιαξ Ταύρου – Σούρμενα 
1-3, Ατταλος - Χαλάνδρι 1-4, Αμιλ-
λα – Ανθούπολη 1-3. 3ος όμιλος: 
Άρης Καλαμακίου - Ελπίδα Αγί-
ων Αναργύρων 2-0,  Περιστέ-
ρι – Ηλυσιακός 1-3,    Ηράκλειο 
– Τράχωνες 2-3. Β’ κατηγορία - 
1ος όμιλος: θύελλα Περιστερίου-  
Δόξα Βύρωνος 0-3, Κοψαχείλα 
- Ηρακλής Περιστερίου 0-0, ΑΟ 
Ιλίου - Ιεραπολη  7-0. 2ος όμιλος 
: Λυκόβρυση -Απόλλων Αθηνών 
Δάφνης  1-2.3ος όμιλος: Παγκρά-
τι  - Τριφυλλιακός 0-0,  Κένταυ-
ρος Βριλησσίων - Λύκοι Χαϊδα-
ρίου 3-0,  Αλσούπολη - Λαύρα 
Αργυρούπολης 1-4,  Πετράλωνα 
-  Κηπούπολη 2-4, Αστέρας Εξαρ-
χείων - Πανιώνιος Καισαριανής 
2-2. 4ος όμιλος:  Κολωνός Ιά-
σων 0-2,  Ατρόμητος Χαλανδρίου 
– ΠΟΨ 1-1,   Απόλλων Χαλανδρί-
ου - Καματερό 2-2,  Φωστήρας 
Ηλιούπολης -Πεύκη 1-7, Γ’ Κατη-
γορία -  1ος όμιλος : Ιλίσια 2004 - 
Φοίνικας Καλλιθέας  3-1,Χαλκη-
δονικός – ΑΟ Κωφών 7-0.  2ος  
όμιλος: Αστέρας Χαϊδαρίου - Παν-
θησειακός 1-3, Μαρούσι - Κρόνος 
Αθηνών 1-0.  3ος όμιλος: ΑΟΝΑ – 
Γκυζιακός  2-0.  4ος όμιλος : Πα-
τήσια - Γαλαξίας  4-1. ΕΠΣΑΝΑ : Β 
κατηγορία: Ανοιξη -  Βουλιαγμένη 
2-0,  Λαυρεωτική -Δόξα Κορωπί-
ου 1-0,  Νίκη Δροσιάς -Αχιλλέας 
κάτω Αχαρνών  1-0. Γ  κατηγορία:  
Πικέρμι - Θησέας Νέας Μάκρης Β  
1-3. Αστέρας Βάρης Β - Εθνικός 
Λυκίας 2-1, Φοίβος Βάρης – Κου-
βαράς 2-1.

ΑΤΤΑΛΟΣ -  ΑΕ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  1-4
Τα γκολ των νικητών σημείωσαν 
οι Κατσιούλης (10’), Αλεξανδρά-
κης (62’), Αζάλ (70’),  Πάζα (80’), 
ενώ για τους ηττημένους στο 36’ 
ο Φούντας μεπέναλτι είχε ισο-
φαρίσει σε 1-1.
ΑΤΤΑΛΟΣ (Γιώργος Χασάπης) Σα-
μιώτης, Κουτσόπουλος, Ρεθε-
μνιωτάκης, Νικολακης, Πανακης, 
Δουκας, Τριαντης, Φουντας (70' 
Πανταγιάς), Κολλοκας (66' Ντο-
νης), Χρυσανθακόπουλος (75' 
Καραπάτης), Στεφανου (75' Ξε-
νάκης).  
ΑΕ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Σταύρος Αμα-
νατίδης) Μυλωνάς, Φουκου-
λης, Βλαχος, Μανουσάκης, Αζάλ, 
Ντούλε (80' Γκουτζιούμπας), Κο-
ρωναίος (53' Αλεξανδράκης), 
Μπράχος (53' Πάζα), Καλιαμπά-
κας, (70' Κεχρής) Κατσιουλης, 
Τρυφιάτης.

ΕΠΣΑ- Α’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: 
Γηπ.: Νηαρ Ηστ (1100): ΓΣ Καισαρια-
νής – Μικρασιατικός, Παλ  Φαλήρου: 
Δάφνη Π Φαλήρου – Διάνα, Ιλίου: 
Ολυμπιακός Λιοσίων – Ερυθραία, 
Ν Ιωνίας: Ν Ιωνία – Ηφαιστος. 2ος 
Ομιλος: Τραχώνων΄(1130): Θύελλα 
Αγ Δημητρίου – Αγ Ελεούσα, Γουδή: 
Αγ Θωμάς – Παλ Φάληρο. 3ος Ομι-
λος:Δημοτικό Βύρωνα: Αθηναϊκός 
– Μελίσσια, Λυκόβρυσης: Ατρόμη-
τος Μεταμόρφωσης – Χολαργός. Β’ 
Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Ηφαίστου 
(1100): Ιπποκράτης – Μεταμόρφωση, 
Γουδή: Αστέρας Ζωγράφου – Αττι-
κός, ΔΑΚ Αιγάλεω: Ορφέας Αιγάλεω 
– ΑθηναΊδα. 2ος Ομιλος: Μελισσί-
ων (1100): Νεοπεντελικός – Τερψι-
θέα, Πεύκης: Παράδεισος – Αρίων, 
Αργυρούπολης Β’: ΓΣΑ – Βριλήσσια, 
Καλαμακίου: Αγ Δημήτριος – Ελευ-
θερούπολης, Αλεπότρυπας: Αμπε-
λόκηποι – Κορωνίδα. 3ος Ομιλος: 
Χωράφας (1100): Φοίνικας Περιστε-
ρίου – Παπάγος.  4ος Ομιλος: Γαλα-
τσίου (1100)! Γαλάτσι – Ατλας Κυψέ-
λης, Χαϊδαρίου: Θρίαμβος Χαϊδαρίου 
– Ιωνες Αλίμου. Γ’ Κατηγορία – 1ος 
Ομιλος: Χρυσούπολης: Χρυσούπολη 
–Διαγόρας Αιγάλεω, Χολαργού Β’: 
Αρης Χολαργού – Θρίαμβος Αθηνών, 
Ελληνικού: Ν Σμύρνη – Ειρήνη Πε-
τρούπολης. 2ος Ομιλος: Αλεπότρυ-
πας (9.30): Πέρα Κλουμπ – Φωστή-
ρας Καισαριανής, Πετρούπολης Β’: 
Αναγέννηση Πετρούπολης – Γλυφά-
δα, Τερψιθέας: Αστέρας Γλυφάδας 
– Πράσινα Πουλιά. 3ος Ομιλος: Ακ 
Πλάτωνος (1100): Λαρασαϊκός –Ερ-
μής Ηρακλείου, ΔΑΚ Αιγάλεω (1100): 
Θεμιστοκλής – Δάσος Χαιδαρίου, Πε-
τρούπολης Γ’: Κεραυνός Πετρούπο-
λης – Άφοβος, ΠαλΦαλήρου (1100): 
Ταταύλα – Πλάτων. 4ος Ομιλος:  
Ρουφ (1100): Κεραμεικός – Υμητ-
τός, Καλαμακίου (1100): Νίκη Αλίμου 
– Λέοντες, Ιλίου (1130)! ΑΕ Ιλίου – 
Κουκάκι, Αλεπότρυπας (12.15): Δόξα 
Γκύζη -  Νίκη Γαλατσίου. ΕΠΣΑΝΑ: Α’ 
Κατηγορία: Βάρης: Αστέρας Βάρης – 
Τριγία, Καλυβίων: Σαρωνικός – Ολυ-
μπιακός Αγ Στεφάνου, Αγ Μαρίνας: 
Θησέας Ν Μάκρης – Κρυονέρι, Δη-
μοτικό Αχαρνών: Αχαρναϊκός – Αήτ-
τητος Σπάτων, Βούλας: Αρης Βούλας 
– Ολυμπιακός Βάρης, Ακ Παλλήνης: 
Παλληνιακός – Καλύβια, Γλυκών Νε-
ρών: Γλυκά Νερά – ΑΟ Άρτεμις. Οι 
αγώνες αρχίζουν στις 15.00.

Το σημερινό 
πρόγραμμα

Κλήρωση κυπέλλου της Αθήνας
Σύμφωνα με την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε η επόμε-
νη φάση του κυπέλλου της ΕΠΣΑ που θα διεξαχθεί την Τε-
τάρτη 7-12-2022 και ώρα 14.30, έχει ως εξής: Χαραυγαικός 
– ΠΟΨ, Φωστήρας – Πανιώνιος, Τράχωνες – Αγ Ιερόθεος, 
ΓΣ Καισαριανής – Άρης Πετρούπολης, Διάνα – Ατρόμητος Με-
ταμόρφωσης, Αγ Παρασκευή – Δόξα Βύρωνος, Άγιαξ Ταύρου 
– Χαλάνδρι, Μικρασιατικός – Ηράκλειο. 

ΛΕΟΝΤΕΣ 
Την πρώτη τους νίκη στο νέο πρωτάθλημα στον ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικό τέταρτο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ πανηγύρισαν 
οι Λέοντες την περασμένη αγωνιστική κόντρα στην Α.Ε. Ιλίου 
με 2-1. Σε μία αναμέτρηση υψηλής έντασης με τα δύο συγκρο-
τήματα να έχουν στις ενδεκάδες τους πολλούς πιτσιρικάδες 
η ομάδα των κεντρικών προαστίων εμφανίστηκε εξαιρετική 
και έφτασε δικαιότατα στο τρίποντο. Με το ισχυρό διοικητικό 
στέλεχος Βασίλη Μορφίδη να αναφέρει τα εξής: «Πετύχαμε 
την πρώτη μας νίκη στο νέο πρωτάθλημα απέναντι στην Α.Ε. 
Ιλίου. Σε μία αναμέτρηση όπου και οι δύο ομάδες παρουσιά-
στηκαν δυνατές και με πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιρι-
στές πραγματοποιήσαμε εξαιρετική εμφάνιση, που μας γε-
μίζει με αισιοδοξία για ακόμη καλύτερη συνέχεια. Πλέον η 
σκέψη και η προσοχή μας επικεντρώνονται στο εκτός έδρας 
παιχνίδι με την Νίκη Αλίμου όπου θα επιδιώξουμε το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα.»
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Τα χθεσινά 
αποτελέσματα
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Ο Γιάννης Μητρούσης




