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ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται εν μέσω μεταγραφικών διεργασιών 
στο πήγαινε αλλά και στο έλα. Και ποιοι θα έρθουν αλλά 
και ποιοι θα φύγουν. Αυτό που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
τα προηγούμενα 24ώρα ήταν το γεγονός πως βγήκαν προς 
τα έξω δύο ονόματα παικτών που αγωνίζονται ως 9άρια. 
Κορυφή, σέντερ φορ.
Ο Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση τη δεδομένη χρονική στιγμή 
έχει Ελ Αραμπί, Μπακαμπού, Ουί Τζο και Αμπουμπακάρ 
Καμαρά.
Οι δύο τελευταίοι θα χαιρετήσουν και δεν πρόκειται να 
παίξουν ξανά με την ερυθρόλευκη. Μένουν ο Ελ Αραμπί 
και ο Μπακαμπού.
Χρειάζεται ο Ολυμπιακός και τρίτο σέντερ φορ; Υπό 
προϋποθέσεις μπορεί αλλά υπάρχει κάποιος που να θεωρεί 
πως αυτή την στιγμή το 9 είναι η προτεραιότητα;
Στο ρόστερ π.χ. υπάρχουν τόσοι wingers και κανείς δεν 
μπορεί να πει πως υπάρχει εκείνος από τον οποίο θα αρχίζει 
η 11άδα. Άλλος είναι δανεικός, ο Μασούρας έχει τόση πίεση 
να διαχειριστεί, ο Γκάρι Ροντρίγκες μπαίνει συχνά στα πιτς, 
ο Μπίελ χαραμίζεται τακτικά στη θέση, γενικά ένα αλαλούμ.
Θα πάρει ο Ολυμπιακός, λοιπόν 9άρι; Ας μην το θεωρούμε 
ούτε σίγουρο, ούτε απίθανο. Πάντως, να σημειωθεί και 
τούτο. Ούτε ο Κοβνάτσκι, ούτε ο Στιούαρτ είναι οι παίκτες που 
λες ουάου. Και η αλήθεια είναι πως μετά την μεταγραφική 
αποτυχία του καλοκαιριού, ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει 
ανάγκη να ακούσει παίκτες που γνωρίζει. Ούτε λαχεία, 
ούτε μεγάλα ονόματα (άσχετα τι έγινε με τον Χάμες) που 
θα έρχονται εδώ με φυσική κατάσταση στο μηδέν. Θα φύγει 
κάποιος που δεν περιμένουμε; Για κρατήστε το κι αυτό.

AGENT GREEK
ΤΟ ΨΑΧΝΕΙ
Το δοκίμασε λέει ο Πάρντιου το 3-5-2 στις προπονήσεις τώρα με τη 
διακοπή, το εφάρμοσε και στο φιλικό με την Μακάμπι Χάιφα, αν μη 
τι άλλο ένα υψηλού επιπέδου δυσκολίας αγώνα.
Όλα αυτά καλά. Φαντάζεται όμως κανείς, τον Άρη με το ρόστερ που 
έχει, που είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, να παίζει με τριάδα στην 
άμυνα; Θα χαθεί η μπάλα.
Ο Άρης από την στιγμή που δεν έχουν γίνει έως τώρα κοσμογονικές 
αλλαγές στην ομάδα, με 4άδα στην άμυνα μπορεί να παίξει, τα άλλα 
είναι δύσκολα πειράματα. Φυσικά και ξέρει ο προπονητής καλύτερα 
αλλά κάποια πράγματα, κάνουν… μπαμ. Είναι φανερό πως ο Πάρντιου 
θέλει να αλλάξει πράγματα μια και ήταν πολλά τα σκαμπανεβάσματα 
στο 1/3 της σεζόν.
Ειδικά για μια ομάδα που υπάρχουν απαιτήσεις πάνω απ’ όλα από τον 
ίδιο τον ιδιοοκτήτη. Ο Καρυπίδης θέλει να βλέπει μεγάλες νίκες και 
κάποιον τίτλο. Το ψάχνει λοιπόν και ο Πάνρτιου. Αλλά πιο πολύ αυτό 
το 3-5-2 ως διαχείριση μέσα στο ματς φάνηκε, να αλλάζει δηλαδή το 
σύστημα μέσα στον αγώνα.
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ΔΕΝ  
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Η στήλη έχει αναφερθεί πολλές φορές για το θέμα των 
μεταγραφών του Παναθηναϊκού του Γιοβάνοβιτς που κινείται 
στην αγορά για την απόκτηση ενός εξτρέμ και ενός χαφ. Το 
ψάχνουν οι πρωτοπόροι, μιλάνε, κάνουν επαφές, γενικά 
ότι πρέπει προκειμένου να μπουν στην τελική ευθεία. Αυτό, 
πάντως, που θα πρέπει να τονιστεί είναι πως σίγουρα δε θα 
έχει προσθήκη στα δύο πρώτα ματς του δεύτερου γύρου μια 
και όποιος αποκτηθεί θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 
1/1/2023 κάτι που ισχύει για όλους. Δηλαδή με τον Ιωνικό 
εκτός και τον ΟΦΗ εντός.
Αυτό που φαίνεται όμως είναι πως δε θα υπάρχει νέος παίκτης 
στο ρόστερ και στο πρώτο ματς του νέου έτους που είναι στη 
Λιβαδειά.
Ο σχεδιασμός στον Παναθηναϊκό προβλέπει την απόκτηση 
ενός παίκτη σε εκείνο το χρονικό διάστημα, τέλη Δεκέμβρη 
αρχές Ιανουαρίου.
Δύσκολο δηλαδή να έρθει κάποιος που να είναι τόσο άμεσα 
έτοιμος που να μπει τόσο γρήγορα αποστολή. Όσον αφορά 
και το δεύτερο παίκτη, αυτός μάλλον θα αργήσει λίγο ακόμα 
περισσότερο.

AGENT GREEK

ΔΥΣΚΟΛΟ
Από την ΑΕΚ μπορεί να θέλουν να κρατήσουν λίγο χαμηλά την μπάλα για 
το θέμα του αριστερού μπακ αλλά η λογική δεν μπορεί να πάει περίπατο.
Μπαίνει δηλαδή ο Μοχαμάντι στο χειρουργείο και μάλιστα για ένα τόσο 
ευαίσθητο σημείο όπως ο προσαγωγός και θα μείνει η ομάδα με έναν 
παίκτη τον Χατζισαφί. Που δεν ήταν και ο βασικός.
Μια χαρά στην αγορά είναι η ΑΕΚ και ψάχνει αριστερό μπακ και τον ψάχνει 
στο εξωτερικό.
Από την Ελλάδα δε φαίνεται πως τον Αλμέιδα τον συγκινεί κάποια περίπτωση. 
Μάλιστα, η εκτίμηση αυτή είναι γενικότερη πως η ΑΕΚ πρώτα κοιτά στο 
εξωτερικό και στη συνέχεια αν δεν, θα δει τι θα κάνει από το εγχώριο 
μάρκετ.
Άλλωστε την κίνησή της από εδώ την έκανε με την απόκτηση του Φερνάντες.
Στο εξωτερικό κοιτάει λοιπόν η ΑΕΚ για την απόκτηση αριστερού μπακ.
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Εξελίξεις στα μεταγραφικά δεν υπάρχουν. Ο Άρης περιμένει 
εντός των ημερών να τελειώσει με την υπόθεση του Τσέχου χαφ 
Νταρίντα και να κλείσει έτσι το πιο σημαντικό κενό που έχει στο 
ρόστερ του. Από εκεί και πέρα, μέρος του προγράμματος έβγα-
λαν οι Μόουζες και Οντουμπάτζο, ενώ ο Εμπακατά συνεχίζει με 
ατομικό. Τέλος, ο Σιαμπάνης έχει τενοντίτιδα.

Όλα δείχνουν πως τελικά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Μοχαμάντι 
είναι σοβαρό. Ο Ιρανός χτύπησε στο ματς του Μουντιάλ 2022 με τις ΗΠΑ 
και θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Το πρόβλη-
μα στον προσαγωγό θα τον κρατήσει εκτός για αρκετές μέρες και έτσι η 
αναζήτηση για αριστερό μπακ γίνεται προτεραιότητα.

Το τελευταίο του φιλικό επί κυπριακού εδάφους δίνει σήμερα ο Πα-
ναθηναϊκός (18:30, Cosmote Sport 1) με αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα. 
Οι «πράσινοι» ολοκληρώνουν τη μίνι προετοιμασία τους με τον Βέρ-
μπιτς να είναι αυτός που δείχνει ανεβασμένος. Τέλος, εξελίξεις στο 
μεταγραφικό σκέλος δεν υπάρχουν παρόλο που ο στόχος είναι να 
αποκτηθεί τουλάχιστον ένας παίκτης μέσα στο 2022.

Μπορεί οι αποχωρήσεις να έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα φύγουν και άλλοι. Ο Μίτσελ επιθυμεί 
να ακολουθήσουν τουλάχιστον άλλα πέντε διαζύγια για να ελαφρυν-
θεί το ρόστερ. Ας μην ξεχνάμε πως θα γίνουν και μεταγραφές. Κα-
νονικά προπονήθηκε ο Ντόι, θεραπεία ο Ανδρούτσος και γυμναστήριο 
ο Ροντρίγκες τη χθεσινή μέρα.

Με τον Φάμπιο Μαρτίνς συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, αλλά την 
ίδια στιγμή παρατηρείται ακόμη σημαντική απόσταση στο οικονομικό. 
Δεν τα έχουν βρει οι δύο πλευρές με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να κοιτά-
ει και άλλες λύσεις για τα φτερά της επίθεσής του. Ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου έχει ζητήσει και φορ, αλλά για τον Ζοσέ Μπότο δεν φαίνεται 
αυτό να αποτελεί προτεραιότητα.



ΜΑΡΟΚΟ - ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΗΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΠΙΤΙ
Τεράστια έκπληξη σημειώθηκε χθες... Το Μαρόκο συνεχίζει να γράφει το δικό του πα-
ραμύθι στο Μουντιάλ 2022. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πέρασε στα προημιτελικά 
πετώντας έξω την Ισπανία στα πέναλτι. Μετά το 0-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση 
μίλησε ο Μπόνο. Έπιασε δύο πέναλτι, ένα του Σαράμπια πήγε στο δοκάρι και κάπως έτσι 
οι Ισπανοί αποκλείστηκαν.
Γενικότερα η Ισπανία αποδείχτηκε άτολμη, άνευρη και χωρίς εμπνεύσεις. Οι φάσεις 
που έκανε ήταν ελάχιστες απέναντι στο μαχητικό Μαρόκο. Η μεγαλύτερη ήρθε στο 120’ 
με το δοκάρι του Σαράμπια. Μοράτα και Όλμο απείλησαν επίσης στη διάρκεια του 90λε-
πτου, ενώ ευκαιρίες κυρίως από αντεπιθέσεις είχαν και οι Αφρικανοί με μεγαλύτερη 
εκείνη στο 104’ του Τσεντιρά.
Τελικά ο αγώνας πήγε στα πέναλτι. Εκεί μίλησε ο Μπόνο. Αφού πρώτα ο Σαράμπια ση-
μάδεψε το δοκάρι, ακολούθησαν οι επεμβάσεις του Μαροκινού σε εκτελέσεις των Σο-
λέρ και Μπουσκέτς. Το Μαρόκο ευστόχησε σε τρία από τα τέσσερα και έτσι προκρίθηκε.

Η ΦΑΣΗ ΤΩΝ «8»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (9/12)
ΚΡΟΑΤΙΑ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ (17:00)
ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (21:00)

ΣΑΒΒΑΤΟ (10/12)
ΜΑΡΟΚΟ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (17:00)
ΑΓΓΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ (21:00)

NE
W
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ

ΤΗΣ ΕΚΑΝΕ ΠΛΑΚΑ
Ποιος χρειάζεται τον Κριστιάνο Ρονάλντο; Ίσως να είναι και υπερβολικό, αλλά 
στο πρώτο ματς χωρίς εκείνον ως βασικό στο Μουντιάλ 2022 η Πορτογαλία 
έκανε το καλύτερό της ματς. Πέρασε στα προημιτελικά διαλύοντας με το εμφα-
τικό 6-1 την Ελβετία.
Ο Φερνάντο Σάντος αιφνιδίασε και το τρικ του λειτούργησε άριστα με τον αντι-
καταστάτη του, Γκονσάλο Ράμος, να είναι εξαιρετικός. Εκείνος άνοιξε το σκορ 
στο 17’, έκανε το 3-0 στο 51’ και το 5-1 στο 67’. Ενδιάμεσα είχαν σκοράρει οι 
Πέπε από ασίστ του Φερνάντες και Ραφαέλ Γκερέρο στο 55’. Μάλιστα το 4-0 
έγινε από ασίστ του Γκονσάλο Ράμος, του μεγάλου πρωταγωνιστή. Το κερασάκι 
στην τούρτα έβαλε ο Λεάο στο 90’+2.
Η Ελβετία έμοιαζε με σάκο του μποξ. Δεν μπορούσε να αντιδράσει σε κανένα 
σημείο του ματς. Το μόνο που κατάφερε ήταν στο 57’ να μειώσει με τον Ακάντζι 
μετά από εκτέλεση κόρνερ. Έτσι αποχαιρέτησε το Κατάρ βγάζοντας μία αρκετά 
προβληματική εικόνα στο τελευταίο της ματς.
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ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 13:00
ΑΓΙΑΞ-ΦΟΛΕΝΤΑΜ OVER 3,75 1,75
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλο-
ντας να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα 
μετά το παγκόσμιο κύπελλο.
Οι προπονητές θα έχουν την ευκαιρία σήμερα να 
δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διαφορά σχήματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΜΠΟΧΟΥΜ-ΖΒΟΛΕ OVER 2,75 1,75
Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις 
επιλογές μας.
Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται αμφότερες και ευ-
ελπιστούν σε μια καλύτερη αγωνιστική χρονιά.
Ανοιχτό ματς αναμένω με γκολ και κόρνερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:30
ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ OVER 3 1,75
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερι-
νά στο στοιχηματικό μενού.
Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται οι δύο ομάδες και θα 
έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά 
και διάφορα σχήματα:
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00
ΟΚΝΑ ΜΟΥΡΕΣ-ΜΠΑΙΑ ΜΑΡΕ OVER 2,5 1,72
Αναμέτρηση για τον θεσμό του κυπέλλου με τις δύο 
ομάδες φυσικά να θέλουν το τρίποντο.
Αμφότερες θα επιτεθούν και αναμένεται ένα ιδιαί-
τερα ανοιχτό παιχνίδι.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΓΚΟΛ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΚΗΦΙΣΙΑ 2/2 1,70
Πέρασε αέρας από την Προοδευτική η Κηφισιά στέλ-
νοντας ηχηρό μήνυμα ανόδου.
Η ομάδα των Βορείων Προαστίων βρίσκεται σε εξαι-
ρετική κατάσταση και μέσα στο αδύναμο Ρουφ έχει 
όλα τα φόντα για να δώσει συνέχεια στα τρίποντα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΦΑΒΟΡΙ ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ

ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ 20:30
ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ OVER 161,5 1,75
Αναμέτρηση για το Γιούροκαπ ανάμεσα σε Αμβούρ-
γο και Χάποελ Τελ Αβίβ.
Σε κακό φεγγάρι οι γηπεδούχοι με έξι σερί ήττες 
θα ψάξουν άμεσα την επιστροφή στα ροζ φύλλα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ OVER

ΦΤΩΧΟ ΤΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ 
ΚΑΙ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ 
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

1

2

3

4

5
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο πρόεδρος της ουκρανικής ομοσπονδίας στίβου Γεβγέν Πρόνιν 
δήλωσε ότι οι στρατιώτες που ήταν στην πρώτη γραμμή στον πό-

λεμο με τη Ρωσία, εμπνεύστηκαν από τη νίκη της Γιαροσλάβα 
Μάχουτσικ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Βελι-
γράδι. Ήταν στις 19 Μαρτίου όταν ο ρωσικός στρατός πλη-

σίαζε το Κίεβο.

Ο μαραθώνιος στη Βαλένθια ήταν ο δεύτερος ταχύτερος μαραθώνιος 
στην ιστορία σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των δύο νικητών. Κέλ-
βιν Κίπτουμ (2:01.53) και Αμάνε Μπερίσο- φωτό (2:14.58) δίνουν 
σύνθετο αποτέλεσμα 4:16.51. Κορυφαίος είναι ο μαραθώνι-
ος στο Βερολίνο με Έλιουντ Κιπτσόγκε (2:01.09) και Τίγκιστ 
Ασέφα (2:15.37) που δίνουν 4:16.46.
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SPORTS

Σήμερα (19:00) διεξάγεται στο ξενοδοχείο «Hyatt» στην Αθήνα 
το «γκαλά» της ABAF, που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ όπου θα βρα-
βευτούν οι κορυφαίοι αθλητές της χρονιάς. Στους άνδρες 
αναμένεται να πάρει το βραβείο ο Μίλτος Τεντόγλου και 
στις γυναίκες η Ιβάνα Βουλέτα. 

Η Αυστριακή πρωταθλήτρια του επτάθλου Ιβόνα Ντάντιτς είναι πρέ-
σβειρα της UNICEF για την κλιματική αλλαγή. Με ανάρτησή της 

στον προσωπικό της λογαριασμό στο Ίνσταγκραμ μίλησε για την 
πρόσβαση στο νερό στις Τρίτες Χώρες και την προώθηση συ-

στήματος υδροδότησης της UNICEF στο Μαλάουϊ. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τελευταίου μήνα συνέχι-
σε απτόητη η Λαύρα Αργυρούπολης κόντρα στον Κένταυ-
ρο Βριλησσίων με τον οποίο αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1. 
Απέναντι στην πρωτοπόρο ομάδα του τρίτου συναρπαστικού 
ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ οι «ροσονέρι» παρουσιάστηκαν ιδιαίτε-
ρα συμπαγείς υποχρεώνοντας το συγκρότημα των βορείων 
προαστίων στην πρώτη του βαθμολογική απώλεια. Η εν γέ-
νει εικόνα και πολύ περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο οι 

ποδοσφαιριστές του προσέγγισαν την αναμέτρηση, άφησε 
απόλυτα ευχαριστημένο τον τεχνικό ηγέτη Παναγιώτη Κα-
λαϊτζίδη, ο οποίος με δηλώσεις του, απένειμε τα εύση-
μα: «Συνεχίσαμε τις πολύ καλές εμφανίσεις του τελευταί-
ου μήνα και αυτό είναι το πλέον ενθαρρυντικό ενόψει της 
απαιτητικής συνέχειας. Απέναντι στον πρωτοπόρο της βαθ-
μολογίας φανήκαμε πολύ δυνατοί και με πίστη στο αγωνι-
στικό μας πλάνο τον υποχρεώσαμε στην πρώτη του βαθμο-
λογική απώλεια. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγχαμε το ρυθμό 
και καταφέραμε να προηγηθούμε στο 38’. Στην επανάληψη 
δεχθήκαμε πίεση, ισοφαριστήκαμε στο ξεκίνημα του δευ-
τέρου μέρους, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν πανικοβλη-
θήκαμε και φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα, το οποίο μας δί-
νει ψυχολογική ώθηση να πιστέψουμε σε ακόμη καλύτερη 
συνέχεια. Οι παίκτες μου είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την 
συνολική τους εμφάνιση, αλλά και την προσπάθεια που κα-
τέβαλαν Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό.».

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Στην πρώτη του φετινή βαθμολογική απώλεια στην δύσκολη 
έδρα της Λαύρας Αργυρούπολης υποχρεώθηκε ο Κένταυρος 
Βριλησσίων μένοντας στο 1-1. Σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτε-
ρα μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας οι πρωτοπόροι του τρίτου 
ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ είχαν την απόλυτη υπεροχή στο μεγαλύ-
τερο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο δεν μπόρεσαν να 
φτάσουν στο «τρίποντο». Η εν γένει εικόνα που παρουσία-
σε η ομάδα σε ακόμη ένα φετινό παιχνίδι άφησε απόλυτα 
ευχαριστημένο τον τεχνικό Κώστα Ρούπτσο: «Γνωρίζαμε εκ 
των προτέρων ότι το έργο μας προβλέπονταν δύσκολο απέ-
ναντι στην Λαύρα Αργυρούπολης. Φάνηκε και στον αγωνι-
στικό χώρο, Αν και δεν πιεστήκαμε αρκετά εντελώς απροσ-
δόκητα βρεθήκαμε πίσω στο σκορ στο 38’. Με τις αλλαγές 
που κάναμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, δώσαμε μία πιο 
επιθετική πνοή στην ομάδα. Ευτυχήσαμε να ισοφαρίσουμε 
με την έναρξη του δευτέρου μέρους και αυτό το γκολ μας 
τόνωσε την αυτοπεποίθηση . Πιέσαμε πολύ τον αντίπαλο, 
ψάξαμε με κάθε τρόπο το γκολ της νίκης, όμως πέσαμε σε 
ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, ο οποίος πραγματοποίησε 
ορισμένες πολύ καλές αποκρούσεις, Κρατάμε την αντίδρα-
ση που βγάλαμε στο ματς και είμαι απόλυτα ευχαριστημέ-
νος από την διάθεση και την προσπάθεια που κατέβαλαν οι 
ποδοσφαιριστές μου, Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια και 
στην αντίπαλη ομάδα για τον καθαρό τρόπο που μας αντιμε-
τώπισε και βοήθησε να γίνει ένα πολύ όμορφο παιχνίδι».

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ: «ΑΞΙΟΙ  
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΟΥ»
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΕΛΝΕΙ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ

 Ιωάννου:  
«Βγάλαμε πολλή 
ενέργεια, όρεξη 
και πάθος»  
 
Αρκετά ικανοποιητικά δείγ-
ματα γραφής παρουσίας εη 
Λυκόβρυση στην ισόπαλη 
χωρίς τέρματα αναμέτρη-
σή της κόντρα στον Γ.Σ. Αρ-
γυρούπολης. Απέναντι σε 
μία από τις ποιοτικότερες 
ομάδες της κατηγορίας συ-
νολικά το νεανικό συγκρό-
τημα των βορείων προα-
στίων απέδωσε όμορφο 
ποδόσφαιρο βγάζοντας στον 
αγωνιστικό χώρο πολλές 
από τις συνεργασίες που 
δουλεύονται στις προπονή-
σεις προς τέρψη του τεχνι-
κού Κώστα Ιωάννου, με τον 
έμπειρο προπονητή να επι-
βραβεύει τους ποδοσφαι-
ριστές του για τη συνολική 
τους εικόνα με δηλώσεις 
του, είπε τα εξής: «Θεω-
ρώ ότι γενικότερα πραγμα-
τοποιήσαμε μία πολύ καλή 
εμφάνιση και βάσει της 
εξέλιξης της αναμέτρηση το 
σκορ μας αδικεί. Απέναντι 
σε μία από τις πιο δυνατές 
και ποιοτικές ομάδες της 
κατηγορίας βγάλαμε πολ-
λή ενέργεια όρεξη και δι-
άθεση, προβληματίζοντας 
τον αντίπαλο. Δημιουργήσα-
με και χάσαμε αρκετές ευ-
καιρίες , γεγονός το οποίο 
μας αφήνει μία πικρία. Εδώ 
που βρισκόμαστε πλέον δεν 
έχουμε τίποτε άλλο από το 
να συνεχίσουμε να προ-
σπαθούμε, ώστε να διατη-
ρήσουμε την συνολική μας 
απόδοση σε υψηλά επίπε-
δα. Πλέον η προσοχή μας 
στρέφεται στην όσο το δυ-
νατόν καλύτερη προετοιμα-
σία ενόψει του επερχόμε-
νου πολύ δύσκολου εκτός 
έδρας αγώνα που μας πε-
ριμένει κόντρα στον Άγιο 
Δημήτριο. Μία ομάδα πολύ 
ποιοτική που διεκδικεί με 
αξιώσεις την επάνοδό της 
στην Α’ Κατηγορία

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΕΠΣΑ: Γηπ. Ηλιούπολης Α’: 
Χαραυγιακός – ΠΟΨ, Τρα-
χώνων: Τράχωνες – Αγ Ιε-
ρόθεος, Ηλιούπολης Β: 
Διάνα – ΑτρόμητοςΜετα-
μόρφωσης, Αγ  Παρασκευ-
ής: Αγ Παρασκευή – Δόξα 
Βύρωνος,  Χαμοστέρνας: 
Άγιαξ – Χαλάνδρ,  ΕΠΣΑ: 
Κορωπίου: Δόξα Κορωπίου 
– Κρυονέρι, Συκαμίνου: Συ-
κάμινο – Αυλών. Οι αγώνες 
αρχίζουν στις 14.30.

Σε ήττα με 2-0 από τον ψυχωμένο 
Προμηθέα υποχρεώθηκαν τα Τα-
ταύλα, με άμεση συνέπεια να χά-
σουν μοναδική ευκαιρία να εδραι-
ωθούν στις πρώτες θέσεις του 
τρίτου ομίλου της Γ’ ΕΠΣΑ. Σε αντί-
θεση με τα προηγούμενα παιχνίδια 
το συγκρότημα των νοτίων προα-
στίων δεν βρέθηκε σε καλή ημέ-
ρα παρουσιάζοντας έλλειψη συ-
γκέντρωσης. Με τον τεχνικό Νίκο 
Μανωλά να αναλύει στη στήλη τα 
αίτια της ήττας: «Θεωρώ ότι κό-
ντρα στον Προμηθέα η ομάδα μας 
δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και 
γενικότερα η όλη μας εικόνα ήταν 
πολύ μακριά από το αγωνιστικό 
πρόσωπο που είχαμε παρουσιάσει 
στα προηγούμενα παιχνίδια. Πα-
ρουσιάσαμε σημάδια που είχαμε 
δείξει την περασμένη σεζόν, αφού 
δεχθήκαμε γκολ από τα αποδυτή-
ρια, το οποίο διαδραμάτισε κατα-
λυτικό ρόλο για την έκβαση τηςε 
αναμέτρησης. Στην συνέχεια βέ-
βαια, αντιδράσαμε, προσπαθήσαμε 
να ψάξουμε το γκολ της ισοφάρι-
σης, δημιουργήσαμε ευκαιρίες τις 
οποίες όμως δεν αξιοποιήσαμε, 
για να δεχθούμε το δεύτερο γκολ 
στο τέλος του ματς. Σε κάθε περί-
πτωση η συνολική μας απόδοση 
δεν ήταν ανάλογη προηγούμενων 
εμφανίσεων., Δείξαμε έλλειψη 
συγκέντρωσης και γενικότερα χά-
σαμε μοναδική ευκαιρία να εδραι-
ωθούμε στις πρώτες θέσεις της 
βαθμολογίας. Ακολουθεί το ρεπο, 
που θα μας βοηθήσει να δουλέ-
ψουμε πάνω στον τομέα βελτίω-
σης των λαθών, ενώ παράλληλα 
θα περιμένουμε τη ανάρρωση κά-
ποιων παικτών που έλειψαν, ώστε 
να προετοιμαστούμε κατάλληλα για 
την αναμέτρηση με τον πρωτοπό-
ρο ΑΟΝΑ.».

Μανωλάς:  
«Η ομάδα μας  
δεν απέδωσε  
τα αναμενόμενα» 

Κουφογιαννάκης: «Οι παίκτες 
μου έδειξαν τρομερά ψυχικά 
αποθέματα» 
 

Τεράστια σε αξία εκτός έδρας νίκη επί του Αττικού με 
2-1 πανηγύρισε η Κοψαχείλα παίρνοντας σπουδαία βαθ-
μολογική ανάσα. Σε μία αναμέτρηση, η οποία εκ προ-
οιμίου συγκέντρωνε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας οι 
κιτρινόμαυροι φανέρωσαν μεγάλα ψυχικά αποθέματα 
και παρά το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα 
έμεινα ν με 1-0 παίκτες έφτασαν στην νίκη με γκολ του 
Τσουμάγκα στο 93’. Με τον τεχνικό Αντώνη Κουφογιαν-
νάκη να επιβραβεύει τους ποδοσφαιριστές του με δη-
λώσεις του, είπε τα εξής: «Πήραμε μία τεράστια εκτός 
έδρας νίκη σε μία πολύ δύσκολη έδρα. Παρά το γεγο-
νός ότι μείναμε για τουλάχιστον 40 λεπτά με παίκτη λι-
γότερο , οι ποδοσφαιριστές μου έδειξαν τρομερά ψυ-
χικά αποθέματα και αφού στάθηκαν σαν ίσοι προς ίσο, 
κατάφεραν στο 93’ να πάρουν μία πολύ μεγάλη νίκη με 
γκολ του Τσουμάγκα στο 93’ Ένα αποτέλεσμα, το οποίο 
αναμένεται να μας δώσει τρομερή ψυχολογική ώθη-
ση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Επαναλαμβάνω 
ξεκάθαρη επιδίωξή μας παραμένει η επίτευξη του στό-
χου της παραμονής, λόγω των αντικειμενικών δυσκο-
λιών που έχουμε να υπερκεράσουμε, καθώς είμαστε 
μία πολύ νεανική κι εντελώς καινούρια ομάδα.».
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ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

ΤΑΤΑΥΛΑ 
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Ο Παναγιώτης Καλαϊτζίδης

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ



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

Ω ΦΕΡΝΑΝΤΟ!

Στα 68 του χρόνια ο Φερνάντο Σάντος δεν έχει να αποδείξει 
και πολλά. Βασικά δεν έχει να αποδείξει τίποτα, ακόμα και 
σε αυτούς τους Έλληνες που κάποτε τον είχαν λοιδορήσει. 
Μα τι να σχολιάσει κανείς.
Ο Φερνάντο Σάντος είδε/άκουσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να 
τον βρίζει όταν έγινε αλλαγή στην ήττα από τη Νότια Κορέα. 
Τον μεγάλο σταρ της ομάδας του, τον οποίο όμως έχει 
στηρίξει δημόσια ενώ όποτε τοποθετείται για αυτόν το κάνει 
με τον απόλυτο σεβασμό.
Ένιωσε σαν να τον προδίδει ίσως. Ο ίδιος Κριστιάνο 
Ρονάλντο που στην ερώτηση για τους κορυφαίους 
προπονητές στην καριέρα του ή τους πιο επιδραστικούς βάζει 
τον Φερνάντο Σάντος στην ίδια πρόταση με τον Σερ Άλεξ 
Φέργκιουσον. Ο Σάντος, λοιπόν, το αποφάσισε. Ο Κριστιάνο 
θα έμενε στον πάγκο στο πρώτο νοκ άουτ της Πορτογαλίας 
σε αυτό το Μουντιάλ. Για να νουθετήσει το παιδί που δείχνει 
να ξεμακραίνει από τον δρόμο του.
Να ασχολείται με άλλα πράγματα στο μυαλό του, να 
δείχνει όχι ψύχραιμος να διαχειριστεί την τελική φάση 
του Μουντιάλ. Έβαλε μέσα έναν 21χρονο επιθετικό, τον 
Γκονσάλο Ράμος της Μπενφίκα που πριν το Παγκόσμιο 
Κύπελλο είχε παίξει σε ένα φιλικό και είχε κληθεί στο 
Nations League. Ο Ράμος απάντησε στην έμπνευση του 
Σάντος με χατ τρικ, η Πορτογαλία με την πιο εμφατική εικόνα 
ομάδας στη φάση των 16 και ο δρόμος για τον τελικό Μέσι-
Ρονάλντο είναι ανοικτός. Ε, τότε ο Σάντος δεν θα τον αφήσει 
στον πάγκο. Επίσης, ωραίο αυτό το σενάριο αλλά η Αργεντινή 
θα πρέπει να αποκλείσει την Ολλανδία και λογικά τη 
Βραζιλία και η Πορτογαλία το εντυπωσιακό Μαρόκο και έναν 
εκ των Γαλλία (φαβορί), Αγγλία.
Κατά τ΄άλλα η Πορτογαλία των 10,4 εκατομμυρίων κατοίκων 
συνεχίζει να προσφέρει απλόχερα το know how για top 
level ποδόσφαιρο και κάποιοι τολμούν να τη συγκρίνουν με 
την Ελλάδα. Τη χώρα δηλαδή που τουλάχιστον σε επίπεδο 
συλλόγων δεν είχε την υπομονή να στηρίξει τον μεγάλο 
Φερνάντο Σάντος. Αγαπήθηκε έστω στην Εθνική.

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


