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ΗΞΕΙΣ 
ΑΦΙΞΕΙΣ! 

Ήταν το πρώτο όνομά που ήρθε στο 
μυαλό στην οικογένεια του Ολυμπιακού 
από την στιγμή που η σχέση της με τον Πέ-
δρο Μαρτίνς έφθασε σε αδιέξοδο. Τζέ-
ντλεμαν σε όλα του. Τρομερά ικανός επι-
κοινωνιακά, εξαιρετικός διαχειριστής 
προσωπικοτήτων στα αποδυτήρια και άν-
θρωπος που γνωρίζει το DNA των πρω-
ταθλητών Ελλάδας. Δεν πήρε παρά μόλις 
5΄ για να αποκριθεί στο κάλεσμα και να 
πάρει το πρώτο αεροπλάνο. Έχουν πε-
ράσει 4 μήνες, 22 αγώνες (13 νίκες). 
Ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί στους «4» 
του Κυπέλλου Ελλάδας με μπόλικο στρες, 
μείωσε την απόσταση από την κορυφή 
στους 6 πόντους ένεκα (κυρίως) της κα-
τηφόρας του Παναθηναϊκού, αλλά ακόμη 
ΔΕΝ έχει πείσει ως ομάδα πως μπορεί να 
καταφέρει την απόλυτη ανατροπή! Και συ-
νάμα πλην του αγώνα στην «Λεωφόρο», 
ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ 
στο «Καραϊσκάκης» και κατά καιρούς οι 
αποφάσεις του Μίτσελ σε επιλογές προ-
σώπων/αλλαγών έχουν κριθεί αμφιλε-
γόμενες! Συνάμα, στο διάστημα της δια-
κοπής υπήρξε άπλετο χρονικό διάστημα 
για δουλειά στο αερόβιο κομμάτι για να 
«σβηστεί» η απουσία ανάλογης υποδομής 
από το περασμένο καλοκαίρι. Κάτι που 
με παιχνίδια Τετάρτη και Κυριακή μέσα 
στο 2023 δε φαίνεται να ΄χει δουλευτεί 
αναλόγως και ο Ολυμπιακός να εμφανί-
ζει την απαιτούμενη επάρκεια. Που θέ-
λουμε να καταλήξουμε; Ο Ολυμπιακός 
έχει βγάλει ένα μεγαλύτερο νοικοκυριό, 
ο Μίτσελ εμφανίζει σημάδια κανονικότη-
τας, αλλά στο club αν δεν πάρεις πρωτά-
θλημα είσαι «χαμένος». Στην προκειμέ-
νη περίπτωση και με βάσει την εν γένει 
εικόνα μόνο το «δαχτυλίδι» του πρωτα-
θλητή μπορεί να παρατείνει και του χρό-
νου την παρουσία του Μίτσελ στον πάγκο 
του Ολυμπιακού. Αυτά…   

Παρασκήνια

➠





Ο ΜΙΤΣΕΛ ΑΦΟΤΟΥ 
ΗΡΘΕ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΕ 22 
ΑΓΏΝΕΣ ΑΡΙΘΜΕΙ 12 ΝΙΚΕΣ 
(3 ΗΤΤΕΣ).  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ 
ΙΣΠΑΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
ΛΗΓΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΟΨΙΟΝ 
ΑΝΑΝΕΏΣΗΣ.  

ΣΑΡΑ ΚΑΙ ΜΑΡΑ…                                                          
Η Κονιασπόρ όντας ψάχνει 6άρι! Η 

ανάγκη αυτή έγινε ακόμη μεγαλύ-

τερη από την στιγμή που κάθισε 

στον πάγκο, ο Αλεξάντερ Στα-

νόγεβιτς που ́ χε περάσει ένα 

φεγγάρι από τον ΠΑΟΚ. Εφεξής, 

μπήκε η ελληνική λίστα στο τραπέζι 

του προέδρου της τουρκικής ομάδας. Εξ 

ου και η παρουσία του ονόματος του Ανδρέα Μπου-

χαλάκη. Μιλάμε για ένα εξάμηνο δανεισμού και ένα 

350άρι για κάλυψη συμβολαίου. Το ζήτημα που 

έχει ανακύψει είναι πλέον η εμπλοκή 3-4 μά-

νατζερ, γεγονός που δημιουργήσει αναστάτωση 

ακόμη και στην Κονιασπόρ! Αυτά έχει η τουρκική 

αγορά. Αυτά παθαίνεις όταν δεν έχεις επίσημη μορφή συνερ-

γασίας με έναν agent.  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΔΕΝ «ΤΣΟΥΛΑΕΙ»                                    
Το πρώτο εξάμηνο ιδανικό! Προβιβασμός 
και ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του 
από το ΠΑΟΚ. Μόνο που η εμπειρία της 
Πρέμιερ Λιγκ αποδείχθηκε οδυνηρή. Τόσο 
για τον ίδιο, όσο και για το club. Η ουσία 
είναι πως ο Δημήτρης Γιαννούλης επέ-
στρεψε με την Νόριτς στα… αλώνια της 
Τσάμπιονσιπ. Η ομάδα προχώρησε σε αλ-
λαγή προπονητή, είναι στην πρώτη 6άδα 
της βαθμολογίας, αλλά ο ίδιος δεν είναι ο 
Γιαννούλης του πρώτου εξαμήνου! Στο τε-
λευταίο αγώνα έγινε αλλαγή στο ημίχρο-
νο μολονότι η ομάδα του κέρδιζε 3-2 την 
Κόβεντρι. Μετράει μόλις 6 ματς βασικός 
ένεκα φυσικά και του τραυματισμού του. 
Το συμβόλαιό του παρά την αναγκαστική 
μείωση του υποβιβασμού πολύ υψηλό. Το 

καλοκαίρι πρέπει να βρεθεί λύση…  

ΜΟΝΟ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΤΙΤΛΟΥ ΘΑ ΕΔΙΝΕ ΣΤΟΝ 
ΜΙΤΣΕΛ ΤΟ OPTION 
ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΏΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  



ΚΆΝΟΥΝ LIKE!                                                                                     
Μπορεί να αποχώρησε γρήγορα από την αγκαλιά του 
ΠΑΟΚ, αλλά χαμένος δεν πάει. Μαζί με τον Διαμαντή 
τα μοναδικά ελληνόπουλα με προοπτική που ΄χουν 
απομείνει από την εποχή Σαμαρά στον ΟΦΗ. Παίζει 
αριστερό μπακ, full σε σύστημα με 3 στόπερ, κεντρώ-
ος έχοντας το πλεονέκτημα του αριστερού ποδιού και 
το καλοκαίρι λήγει το συμβόλαιο. Περιζήτητος, σύμ-
φωνα με την πιάτσα, ο Κων/νος Μπαλογιάννης!

«ΈΦΆΓΈ» ΆΚΥΡΟ!                                                                                

Ο Φεντερίκο Μακέντα πήγε και ΔΕΝ ακούμπησε στην Αγκυρα 
(σ.σ.: όπως και ο Πέπε). Ήδη, ανήκει στον ΑΠΟΕΛ που 
παραχωρήθηκε για έξι μήνες δανεικός. Στο μεσοδιάστημα 
το πάλεψε με τουλάχιστον 4-5 διαφορετικούς μάνατζερ για 
τον ΠΑΟΚ, αλλά δυστυχώς για εκείνον η πόρτα ήταν ερμητικά 
κλειστή. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει αξιώσει παίκτη που μπορεί 
να κάνει τη διαφορά και ουχί τα ρεπό του Ολιβέιρα.  

O Αστέρας Τρίπολης μετά τους Χριστόπουλο και Κα-
νελλόπουλο έδωσε και τον Ανζτουλά στην Ουιπεστ της 

Ουγγαρίας! Από τα τρία παιδιά των ακαδημιών αποκόμισε 
μόλις 100 χιλιάρικα transfer fee. Πολύ λίγα σε σχέση με 
το expectation αν έπαιζαν στην πρώτη ομάδα.  



ΤΙ ΛΈΣ ΤΏΡΆ!                                                            

Αφίχθη ως ο απόλυτος σταρ και έφυγε νύχτα! Ο 
κάποτε Μουντιαλικός, Ρίτσαρντ Μποάκι «κόπηκε» 
από τον Παντελίδη προ 10ημέρου έλυσε το συμβό-
λαιό του με την Λαμία και εκείνο που μας σφύρι-
ξαν είναι πως ο πρόεδρος τραβάει τα μαλλιά του 
μια και θα πληρώσει σχεδόν 200 χιλιάρικα για έναν 
«αόρατο» παίκτη!  

ΤΟ «10», ΤΟ ΚΆΛΟ!                                                                   
Ο Βόλος αισθάνεται την πίεση του Ατρόμητου για την 
είσοδο στην 6άδα και τα πλέι οφ. Συνάμα, με την απώλεια 
του Φερνάντες έχασε και τον απόλυτο leader στο 
γήπεδο. Εξ ου και ο εξ απορρήτων του αφεντικού, 
Τάκης Γιαννόπουλος έχει «ξεσκονίσει» την αγορά για 
την απόκτηση 10αριου που θα κάνει τη διαφορά. Με το 
αζημίωτο βεβαίως: 200 χιλιάρικα ετησίως το μπάτζετ 
του Βόλου για το εν λόγω request.   

ΆΠΟΤΥΧΙΆ…                                                   
Από την στιγμή που ΄χει πάρει τα κλειδιά του μαγαζιού και 
την «λευκή επιταγή» από το αφεντικό είναι απολύτως λογικό 
να πέσει και πολλές φορές έξω! Εν προκειμένω, στην 
περίπτωση του Σβόνιμιρ Σάρλια ο Γιοβάνοβιτς έχει «χάσει» 
101%. Επέμεινε, επένδυσε στην απόκτηση του και 1,5 χρόνο 
μετά ο 26χρονος στόπερ είναι πλέον 4ος στην ιεραρχία και 
δίχως σε κανένα ματς να ΄χει αφήσει το ποδοσφαιρικό του 
στίγμα. Την ίδια στιγμή που ́ χει ένα συμβόλαιο 3-4 κατοστάρικα. 
Μιλάμε για to flop…  

 ΆΛΉΘΈΙΆ, ΠΟΣΟ «ΚΆΙΓΈΤΆΙ» ΓΙΆ ΝΆ 
ΈΠΙΣΤΡΈΨΈΙ ΣΤΉΝ ΈΝΈΡΓΟ ΔΡΆΣΉ Ο ΚΟΥΡΤΙΤΣ; quizTime
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ΉΤΆΝ ΚΆΠΟΤΈ ΠΆΙΧΤΆΡΆ…                                                   
Πήρε το μάτι μου πως ο Ολυμπιακός στην ανάγκη ενίσχυσης στο 
«φτερό» θα εξέταζε την περίπτωση του Χεσέ ένεκα και της παλαι-
ότερης σχέσης του  με τον Μίτσελ. O λεγάμενος που τον Φεβρου-
άριο κλείνει τα –άντα ήταν ΚΑΠΟΤΕ παιχτάρα. Ακόμη και πέρυσι σε 
χρονιά restart στην Λας Πάλμας δεν ήταν τόσο πειθαρχημένο αγό-
ρι. Φέτος στην Αγκυρα πήγε και είχε 13% λίπος, του πήρε κανένα 
1,5 μήνα για να «αρπάξει» αγωνιστικά και μόλις πατούσε στα πό-
δια του και ο κόουτς τον πέταξε στον πάγκο εκείνος την «έπεσε» 
στον πρόεδρο! Εκτός από… πόδι, πήρε και ένα 400άρι για 5 μήνες 
στην τουρκική ομάδα. Επιλογή με αγωνιστικό ρίσκο και κουσού-
ρια εκτός γηπέδου…  

O Ντέρεκ Κορνέλιους πωλήθηκε με 4 κατοστάρικα στην 
Μάλμε μέσω των αγώνων του στον Παναιτωλικό. Ο 

Φλόρες με ένα 100άρικο πήγε στην Φέρχεβαρ. Λέτε να 
προλάβει και 3ος να αποχωρήσει; Πάντως, πρόταση υπάρ-
χει για βασικό παίκτη!  
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ΜΑΤΣΑΡΑ 

ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗΤΗ
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Το ήθελαν για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. 
Πάλεψαν αρκετά, αλλά έμειναν με τον βαθμό σε ένα 
ματς πιο «γεμάτο» απ’ ό,τι δείχνει το τελικό 1-1. ΠΑΣ 
Γιάννινα και Ατρόμητος είχαν τις φάσεις τους για να 
το πάρουν, αλλά έπεσαν πάνω σε δύο πολύ καλούς 
τερματοφύλακες.
Γενικά οι Ηπειρώτες ήταν ανώτεροι στο παιχνίδι. 
Μπήκαν δυνατά, είχαν ακυρωθέν γκολ στο 5’ και 
το 1-0 με τον Μπάλαν στο 32’. Δεν απειλήθηκαν στο 
πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο ο ανεβασμένος 
Ατρόμητος, πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων. 
Έψαξε την ισοφάριση, είχε τη φάση του Κιάρταν-
σον και τελικά το γκολ στο 77’ με τον Τζοβάρα.
Κάπου εκεί ξαναβγήκε μπροστά ο ΠΑΣ Γιάννινα και 
το παιχνίδι έγινε ροντέο. Οι γηπεδούχοι έχασαν ση-
μαντική ευκαιρία στο 80’ με τον Μορέιρα, είχαν μία 
ακόμη στο 86’ με τον Νίνη και δύο λεπτά μετά άγ-
γιξε το γκολ ο Ατρόμητος με τον Τζαβίδα. Αμέσως 
μετά ο Γιαννιώτης είπε «όχι» στον Καραχάλιο, ενώ 
στις καθυστερήσεις απέκρουσε πέναλτι του Νίνη. 
Στην τελευταία φάση του ματς ο Τσιντώντας έβγαλε 
καλό σουτ του Οικονομίδη.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώ-
τας, Σόρια, Καραχάλιος, Μπακαδήμας, Πή-
λιος, Παντελάκης, Ριένστρα (83΄ Νίνης), 
Τζίνο (63΄ Λιάσος), Μορέιρα, Παμλίδης 
(72΄ Τζίμας), Μπάλαν.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κε-
σχρίντα, Χατζηισαΐας, Στρούγγης, Αθανασί-
ου, Έρλινγκμαρκ (58΄ Οικονομίδης), Γκον-
ζάλεθ, Φριντζόνσον (58’ Κουέν), Ροτάριου 
(66΄ Τζοβάρας), Ρομπάιγ, Κιάρτανσον (58΄ 
Τζαβίδας).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

32’ ΜΠΆΛΆΝ – 77’ ΤΖΟΒΆΡΆΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ VS ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 11



ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
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Σε ματς-ροντέο ο Παναιτωλικός νίκησε με ανα-
τροπή 3-2 τον Βόλο, ξεκόλλησε από τα αρνητι-
κά αποτελέσματα και έδειξε πως μπορεί να πα-
λέψει ακόμη και για την εξάδα, αφού η μεταξύ 
τους απόσταση πήγε στους έξι.
Απογοητευτικοί για ένα ακόμη ματς οι Θεσσαλοί, 
αν και προηγήθηκαν. Μόλις στο 18’ ο Τσιρίνος 
άνοιξε το σκορ παίρνοντας το ριμπάουντ από το 
σουτ του Ντέλετιτς. Επτά λεπτά μετά απείλησε ο 
Ντέλετιτς, αλλά στο 39’ ισοφάρισε ο Σενγκέλια.
Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε χαμός! Στο 61’ ο Οζέ-
γκοβιτς κέρδισε πέναλτι, αλλά δύο λεπτά μετά 
ο Στεργιάκης απέκρουσε την εκτέλεση του Μπα-
ριέντος. Στο 65’ πήρε πέναλτι ο Παναιτωλικός και 
ο Ζοάο Πέδρο το έβαλε. Στο 73’ ο Μαλής έκανε 
το 1-3 από εκτέλεση φάουλ και στη συνέχεια ο 
Μόρσεϊ είχε δύο φάσεις για να βρει γκολ και 
εκείνος. Τελικά στις καθυστερήσεις βρήκε δί-
χτυα και ο Μεθκίδα διαμορφώνοντας έτσι το τε-
λικό 2-3.

ΒΟΛΟΣ VS ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 32

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, 
Εσκοβάλ, Πίρινεν, Λούνα (62΄Αρούνα), 
Μπαριέντος, Μεταξάς (13΄Γκάγκι), Πιρές 
(74΄Μεσκίντα), Ντέλετιτς (73΄Κούτσιας), 
Τσιρίνος (82΄Καρτάλης), Οζέγκοβιτς
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Λιά-
βας, Μάλης, Λάρσον (46΄Χατζηθεοδωρί-
δης), Μάρτενσον, Χουχούμης, Μάρτενσον, 
Ντίας, Μόρσεϊ (89΄Τσιγγάρας), Κολοβός 
(79΄Ντουάρτε), Σενγκέλια (86΄Ξενιτίδης), 
Πέδρο (85΄Μπουζούκης).

18’ ΤΣΙΡΙΝΟΣ, 90’+6 ΜΕΘΚΙΔΑ - 39’ ΣΕΝΓΚΕΛΙΑ, 68’ ΠΕΔΡΟ, 73’ ΜΑΛΉΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ
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Με πάρα πολλά προβλήματα και κακή ψυχολογία μετά τον απο-
κλεισμό από το Κύπελλο θα παίξει κόντρα στην ΑΕΚ ο Άρης (19:30, 
CS1). Τραυματίας είναι ο Μανού Γκαρθία, εκτός και οι Εμπακατά, 
Ενκουλού, Καμαρά, Καμάτσο και Πάλμα. Μπήκαν στην αποστολή 
οι Οντουμπάτζο και Νταμπό. Τέλος, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 
Λούκας Ρουπ, ο Γερμανός που θα αποτελέσει το επόμενο μετα-
γραφικό απόκτημα των «κίτρινων».

Να διατηρήσει το εντός έδρας απόλυτο θέλει η ΑΕΚ, η οποία σήμερα 
υποδέχεται τον Άρη (19:30, CS1). Εφόσον τα καταφέρει, θα περάσει 
και στην κορυφή της βαθμολογίας για πρώτη φορά μετά την πρεμιέ-
ρα. Στην αποστολή μπήκε ο Ελίασον, ενώ επέστρεψε και ο Γκαρσία. 
Συνεχίζεται η αναζήτηση για έναν κεντρικό αμυντικό.

Στο Κορωπί βρέθηκε χθες ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός μίλησε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους ποδοσφαιριστές. 
Τους ζήτησε να αντιδράσουν μετά τον αποκλεισμό από το Κύπελλο και 
εξέφρασε τη βεβαιότητα πως μπορεί το πρωτάθλημα να κατακτηθεί. 
Αμφίβολος είναι εν όψει του αυριανού αγώνα με τον Αστέρα Τρίπο-
λης ο Βέρμπιτς.

Σε αναζήτηση εξτρέμ βρίσκεται ο Ολυμπιακός και ο πήχης έχει μπει 
πολύ ψηλά. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2018 με τη Γαλλία Τοβέν 
είναι η μία περίπτωση που εξετάζεται και ο πρώην παίκτης της Ρεάλ 
Μαδρίτης, Χεσέ Ροντρίγκες, η δεύτερη. «Καίγεται» η υπόθεση του 
Καμπράλ της Σπόρτινγκ. Τέλος, οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται σή-
μερα τον ΟΦΗ και θέλουν μόνο νίκη (16:00, CS1) για να μείνουν στο 
κόλπο του πρωταθλήματος.

Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η μεταγραφή του Τόμας Κεντζιόρα 
στον ΠΑΟΚ. Ο Πολωνός βρίσκεται στην Ελλάδα και απομένει απλώς 
να υπογράψει. Την ίδια στιγμή οι «ασπρόμαυροι» ρίχνουν όλο το βά-
ρος στην απόκτηση φορ. Μπορεί ο Νέλσον Ολιβέιρα να τα πηγαίνει 
εξαιρετικά τελευταία, αλλά χρειάζεται και έναν άξιο συμπαραστάτη.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 18:30
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ GOAL+OVER 2,5 1,72
Η αυλαία πέφτει στο Λεβερκούζεν με την άκρως ενδιαφέ-
ρουσα αναμέτρηση της Μπάγερ με την Ντορντμουντ.
Τα ματς μεταξύ τους έχουν πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον με 
πολλά γκολ αλλά και θέαμα.
Αμφότερες βρίσκονται στο κυνήγι της τετράδας και θα παί-
ξουν φουλ επιθετικά για το τρίποντο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 16:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ 1 -1,5 1,77
Πέταξε δύο βαθμούς στο Περιστέρι ο Ολυμπιακός και κλώ-
τσησε ξανά την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή.
Στο κύπελλο έβγαλε χαρακτήρα και με ήρωα τον Τζολάκη πήρε 
μεγάλη πρόκριση μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Κόντρα στον φορμαρισμένο ΟΦΗ περιθώρια για απώλειες 
και η ομάδα του Μίτσελ θα επιτεθεί από το πρώτο λεπτό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΝΑΠΟΛΙ-ΡΟΜΑ 1 1,73
Ο πρώτος γύρος δεν γινότανε να κλείσει πιο ιδανικά για την 
Νάπολι με την ομάδα του Σπαλέτι να βρίσκεται πλέον στο +12 
από τη δεύτερη Μίλαν. Το πρωτάθλημα πλησιάζει πιο πολύ από 
ποτέ στο νότο με τους παρτενοπέι να είναι με διαφορά η κα-
λύτερη ομάδα. Ο δεύτερος γύρος αρχίζει με ντέρμπι καθώς 
στο Ντιέγκο Μαραντόνα έρχεται η Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΠΑΜΕ ΞΑΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΠΟΛΙ 

ΒΕΛΓΙΟ 19:30
ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2 -0,75 1,87
Το πρωτάθλημα έχει χαθεί για την ευρωπαία Μπριζ καθώς 
το -18 είναι δύσκολο αρκετά να ανατραπεί. Στόχος τώρα είναι 
η είσοδος στη τετράδα και το πρώτο τρίποντο στο 2023 είναι 
ευκαιρία να έρθει σήμερα. Για την παραμονή μέχρι τέλους θα 
παλέψει η μέτρια φέτος Ζούτλε Βάρεγκεμ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ

ΒΕΛΓΙΟ 22:00
ΓΚΕΝΚ-ΣΕΡΕΝΓΚ OVER 3 1,77
Το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο φαντάζει η Γκενκ και σήμε-
ρα έχει την ευκαιρία να αυξήσει την διαφορά από τους διώ-
κτες της.
Ο αντίπαλος ιδανικός καθώς η τελευταία Σέρενγκ δύσκολα 
θα της προκαλέσει προβλήματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΤΟΥΡΚΙΑ 18:00
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ OVER 3 1,78
Στο κυνήγι της Γαλατάσαραϊ βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε με την 
ομάδα να έχει βρει ρυθμό ξανά και να τρέχει σερί τριών νι-
κών. Η έδρα είναι πάντα το όπλο της με το εμπόδιο της Κασί-
μπασα φυσικά να φαντάζει βατό.
Πίεση αναμένω από τους γηπεδούχους που θα ψάξουν σί-
γουρα ένα γρήγορο γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΣΤΗ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΞΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΜΕ ΚΕΡΔΗ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε εντός έδρας ήττα από τον φιλόδοξο Θεμιστοκλή Αιγάλεω με 

1-0 υποχρεώθηκαν τα Ταταύλα την προηγούμενη αγωνιστική, 

με άμεση συνέπεια να μην μπορέσουν να βελτιώσουν περαι-

τέρω την βαθμολογική τους θέση στον τρίτο όμιλο της Γ’ Κατη-

γορίας ΕΠΣΑ. Σε ένα ματς κλειστό το νεανικό συγκρότημα των 

νοτίων προαστίων είχε την υπεροχή, δημιούργησε ευκαιρί-

ες, μεταξύ των οποίων κι ένα δοκάρι, ωστόσο, δεν μπόρεσε 

να τις αξιοποιήσει, με άμεση συνέπεια να μην πάριε κάτι θε-

τικό. Με τον τεχνικό ηγέτη Νίκο Μανωλά να δίνει το έναυσμα 

για την απαιτητική συνέχεια: «Χάσαμε κόντρα στον Θεμιστοκλή 

αρκετές ευκαιρίες να πάρουμε το παιχνίδι . Είχαμε την ξεκά-

θαρη υπεροχή, προβληματίσαμε τον αντίπαλο, είχαμε και δο-

κάρι, αλλά τελικά μας έλειψε η ψυχραιμία στην τελική προ-

σπάθεια,. Απεναντίας σε ακόμη ένα παιχνίδι δεχθήκαμε γκολ 

από στημένη φάση. Τομέας που μας έχει πονέσει πολύ φέ-

τος, παρά το γεγονός ότι συνεχώς δουλεύουμε πολύ στις στα-

τικές φάσεις στις προπονήσεις. Το μυαλό και η προσοχή μας 

στρέφονται στο επερχόμενο παιχνίδι με τον Λαρισαϊκό, όπου 

χρειαζόμαστε την νίκη, ώστε να διεκδικήσουμε μία όσο το δυ-

νατόν καλύτερη πορεία».

ΤΡΑΧΩΝΕΣ 

Με την ατυχία τους τα έχουν βάλει στους Τράχωνες κυρίως 

για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε ο αποκλεισμός από τον Άγιαξ 

Ταύρου στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι με 4-2 (καν. 

αγώνας και παράταση 0-0). Σε μια αναμέτρηση όπου το συγκρό-

τημα των νοτίων προαστίων είχε τη ξεκάθαρη υπεροχή, δημι-

ουργώντας πολλές ευκαιρίες, εντούτοις έλειψε η αποτελε-

σματικότητα και η ψυχραιμία στην τελική προσπάθεια, με άμεση 

συνέπεια η πρόκριση στα ημιτελικά να κριθεί από την ... ρώ-

σικη ρουλέτα, που βρήκε την γηπεδούχο ομάδα να επικρατεί. 

Με τον τεχνικό Αντώνη Τσιμπάκη να αναλύει τις σκέψεις του 

στο «Αθλητικό Πνεύμα»: «Δυστυχώς έτσι είναι το ποδόσφαι-

ρο. Μείναμε με την καλή προσπάθεια και την εξαιρετική μας 

απόδοση. Θεωρώ ότι η δική μας η ομάδα ήταν αυτή που είχε 

την καθολική υπεροχή καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα και στα 

120 λεπτά. Δημιουργήσαμε αρκετές αξιόλογες ευκαιρίες με 

τους Δημογιάννη, Πλούμη, Στεφανή, Τσιουρή, ώστε να πετύ-

χουμε κάποιο γκολ, όμως δεν μπορέσαμε να τις αξιοποιήσου-

με και ως εκ τούτου το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, Εκεί και 

πάλι δεν είχαμε την απαιτούμενη ψυχραιμία, σε αντίθεση με 

τον Αίαντα Ταύρου που ήταν πιο εύστοχος. Σε γενικές γραμ-

μές είμαι πολύ ευχαριστημένος από την συνολική εικόνα των 

παικτών μου. Τώρα αυτή την αγωνιστική θα έχουμε τη δυνατό-

τητα να πάρουμε κάποιες ανάσες ξεκούρασης, διότι προερχό-

μαστε από πολύ απαιτητική και δύσκολα παιχνίδια στο πρωτά-

θλημα κόντρα στους πρωτοπόρους Ηλυσιακό και Χολαργό συν 

φυσικά τα 120 λεπτά αι την καταπόνηση του αγώνα Κυπέλλου 

με τον Άγιαξ Ταύρου».

ΜΑΝΩΛΑΣ: «ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΟΝΕΣΕΙ  
ΠΟΛΥ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΣΤΗΜΕΝΕΣ ΦΑΣΕΙΣ» 
ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ 
ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ 
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΩΝ 
ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ

Το σημερινό  
πρόγραμμα
  
ΕΠΣΑ - Α Κατηγορία - 1ος 
όμιλοςq Γήπεδο Ιλίου: 
Ολυμπιακός Λιοσίων – 
ΓΣ Καισαριανής, Παλαιού 
Φαλήρου: Δάφνη Παλαι-
ού Φαλήρου - Νέα Ιω-
νία, Ηλιούπολης Β: Διά-
να Ηλιούπολης- Χαϊδάρι. 
2ος όμιλος: Ελληνικού 
(1100): Σούρμενα - Άγι-
ος Θωμάς, Αγίας Βαρβά-
ρας (1100): Αγία Ελεού-
σα - Άγιοι Ανάργυροι. 3ος 
όμιλος: Γουδή: Ηλυσια-
κός – Βύρωνας. Β κατη-
γορία - 1ος όμιλος: Χρυ-
σούπολης (1100) θύελλα 
Περιστερίου – Κοψαχεί-
λα, Ηφαίστου (11:30): Ιπ-
ποκράτης - Ορφέας Αι-
γάλεω. Ορυζομύλων: 
Ιεράπολη - Ηρακλής Πε-
ριστερίου, Εργάνης: Δόξα 
Βύρωνος - Αστέρας Ζω-
γράφου, Λυκόβρυσης 
: Μεταμόρφωσης - ΑΟ 
Ιλίου. 2ος όμιλος: Χα-
μοστέρνας (1100): Νε-
οπεντελικός - Άγιος Δη-
μήτριος, Υμηττού: Αρίων 
- Λυκόβρυση . 3ος όμι-
λος: Χαϊδαρίου (10:30): 
Λύκοι Χαϊδαρίου – Πε-
τράλωνα, Χαλανδρί-
ου (1100): Τριφυλλιακός 
– Παπάγος, Καλαμακίου 
Β : Ίωνες Αλίμου - Πεύ-
κη , Αλεπότρυπας: Άτλας 
Κυψέλης – Καματερό. Γ 
κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Υμηττού (1100): Θρίαμβος 
Αθηνών - ΑΟ κωφών, 
ΔΑΚ Αιγάλεω (1100): Δι-
αγόρας Αιγάλεω – Ζέ-
φυρος, Γουδή (1100): 
Ιλίσια 2004 – Χαλκηδονι-
κός, Χρυσούπολης : Χρυ-
σούπολη - Νέα Σμύρνη. 
2ος όμιλος : Χωράφας 
(1100): Πράσινα πουλιά 
- Κρόνος Αθηνών, Αλε-
πότρυπας (1200): Πέρα 
Κλουμπ – Μαρούσι, Νήαρ 
Ηστ: Φωστήρας Καισαρια-
νής – Πανθησειακός. 3ος 
όμιλος : Ακαδημία Πλά-
τωνος (1100): Λαρισαϊκός 
– Ταταύλα, ΔΑΚ Αιγάλεω 
: Θεμιστοκλής – ΑΟΝΑ. 
4ος Ομιλος: Αλεπότρυπας 
(900): Δόξα Γκύζη - ΑΕ 
Ιλίου, Ρουφ (10:30) Κε-
ραμεικός – Πατήσια, Γα-
λατσίου: Νίκη Γαλατσί-
ου – Γαλαξίας. Οι αγώνες 
αρχίζουν στις 1500.

Με τον δείκτη αυτοπεποίθη-
σης στα ύψη προσεγγίζουν 
στην Χρυσούπολη την κρίσιμη 
όσο και απαιτητική συνέχεια 
που περιμένει την ομάδα στον 
πρώτο συναρπαστικό όμιλο της 
Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Το σύνολο 
των δυτικών προαστίων παρου-
σιάζει μία αξιοθαύμαστη σταθε-
ρότητα τόσο σε ό,τι αφορά την 
συνέπειά της στα αποτελέσματα 
όσο περισσότερο στην συνολι-
κή της εικόνα, αποδίδοντας ελ-
κυστικό ποδόσφαιρο, Τομείς, 
πάνω στους οποίους θα επιχει-
ρήσουν να «πατήσουν» και στις 
ερχόμενες αναμετρήσεις, κάτι 
το οποίο σημειώνει ο τεχνικός 
Δημήτρης Φιλίππου με δηλώ-
σεις του στο «Αθλητικό Πνεύ-
μα»: «Η ομάδα μας βρίσκεται 
σε πολύ καλή κατάσταση και 
εκτιμώ ότι δίκαια έχουμε δια-
τηρηθεί στις προνομιούχες θέ-
σεις της βαθμολογίας. Αυτό που 
προέχει για την ομάδα μας και 
ενόψει του επερχόμενου ντέρ-
μπι που μας περιμένει κόντρα 
στην Νέα Σμύρνη, είναι να δι-
ατηρήσουμε την απόδοσή μας 
σε υψηλά επίπεδα, αλλά κυ-
ρίως να εξακολουθήσουμε να 
προσεγγίζουμε όλες τις ανα-
μετρήσεις με την απαιτούμενη 
σοβαρότητα, προσήλωση και πί-
στη στο αγωνιστικό μας πλάνο. 
Είναι σημαντικό να κερδίζου-
με το κάθε παιχνίδι ξεχωρι-
στά διότι μόνο έτσι θα αποκτή-
σουμε ξεκάθαρο πλεονέκτημα 
έναντι των ανταγωνιστών μας 
για την εκπλήρωση του στόχου 
της ανόδου. Υπάρχει ποιότητα 
στην ομάδα μας και είναι στο 
χέρι μας να τα καταφέρουμε»

Φιλίππου: «Να 
διατηρήσουμε την 
απόδοσή μας σε 
υψηλά επίπεδα» 

Τα χθεσινά αποτελέσματα
ΕΠΣΑ - Α κατηγορία - 1ος όμιλος: Ερυθραία - Χαραυγια-
κός 1-0, Μικρασιατικός – Καλαμάκι 4-0 . 2ος όμιλος: Θύ-
ελλα Αγίου Δημητρίου - Άμιλλα Περιστερίου 3-0, Άγιαξ 
Ταύρου – Άτταλος 4-0, Ανθούπολη - Παλαιό Φάληρο 1-1. 
3ος όμιλος : ΑΟ Περιστερίου - Ατρόμητος Μεταμόρφω-
σης 0-0, Άρης Καλαμακίου – Ηράκλειο 1-0, Ελπίδα Αγί-
ων Αναργύρων – Αθηναϊκός 0-2, Χολαργός - Μελίσσια 
3-0. Β’ κατηγορία - 1ος όμιλος: Αθηναΐδα – Αττικός 1-0 
. 2ος όμιλος: Απόλλων Αθηνών – Ελευθερούπολη 2-0, 
Παράδεισος - Αμπελόκηποι 2-0, Κορωνίδα- Βριλήσσια 
0-1. 3ος όμιλος: Αλσούπολη - Αστέρας Εξαρχείων 0-0, 
Κένταυρος Βριλησσίων - Φοίνικας Περιστερίου 2-1, Λαύ-
ρα Αργυρούπολης – Παγκράτι 3-0, Πανιώνιος Καισαρια-
νή – Κηπούπολη 1-1. 4ος όμιλος: Ατρόμητος Χαλανδρίου 
– Γαλάτσι 2-1, Ιάσων - Απόλλων Χαλανδρίου 0-2, ΠΟΨ – 
Θρίαμβος Χαϊδαρίου 0-1. Γ’ κατηγορία - 1ος όμιλος: Φοί-
νικας Καλλιθέας - Ειρήνη Πετρούπολης 2-1 . 2ος Όμιλος: 
ΑΟ Γλυφάδας- Ποσειδών Γλυφάδας 1-3, Αναγέννηση Πε-
τρούπολης - Αστέρας Χαϊδαρίου 2-1 . 3ος όμιλος : Άφο-
βος – Γκυζιακός 0-8, Δάσος Χαϊδαρίου – Πλάτων 2-3, 
Ερμής Ηρακλείου – Προμηθέας 1-0. 4ος όμιλος: Λέοντος 
– Κουκάκι 0-3, Υμηττός - ΑΕ Περιστερίου 2-0.
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Ο Νίκος Μανωλάς 




