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Ο αγώνας ήταν δύσκολος όπως αναμενόταν 
καθώς οι Τσέχοι είναι πολύ δυνατή ομάδα, σκληρή 
και με αυτοματισμούς, απότοκο ότι αγωνίζονται 
πολλά χρόνια μαζί. Το τελικό 94-88 ήταν προϊόν 
της σπουδαίας δουλειάς της Εθνικής ομάδας στην 
τελευταία περίοδο (επιμέρους σκορ 31-21).
Μέχρι τότε η Ελλάδα έδειχνε εγκλωβισμένη στο σετ 
παιχνίδι που είχαν επιβάλλει οι Τσέχοι, που έκαναν 
καλή δουλειά και είχαν υψηλά ποσοστά ευστοχίας 
στο περιφερειακό σουτ. Η αλλαγή του σχήματος σε 
δύο φόργουορντ (Παπανικολάου- Παπαπέτρου) με 
τον Γιάννη στο 5 και Λαρεντζάκη, Σλούκα στους γκαρντ 
άλλαξε την κατάσταση. Η ελληνική ομάδα έβγαλε 
περισσότερη ενέργεια, ήταν πιο σκληρή απέναντι 
στους Τσέχους που έπαιζαν στο όριο του φάουλ.
Με τον Αντετοκούνμπο να έχει 0/6 τρίποντα μέχρι 
τότε δε φοβήθηκε την ευθύνη. Πρώτο τρίποντο με 
2’23’’ για το τέλος (86-78) κι ένα ακόμα όταν οι 
Τσέχοι προσπάθησαν να πλησιάσουν (91-83) και 
κατάλαβαν ποιος είναι το αφεντικό.
Τα δεκάλεπτα: 20-20, 41-45, 63-67, 94-88
ΕΛΛΑΔΑ (Ιτούδης): Αγραβάνης, Γ. Αντετοκούνμπο 
27, Θ. Αντετοκούνμπο, Καλάθης 14, Ντόρσεϊ 6, 
Λαρεντζάκης 8, Παπαγιάννης 8, Παπανικολάου 8, 
Παπαπέτρου 13, Σλούκας 10
ΤΣΕΧΙΑ (Γκίνζμπουργκ): Άουντα 12, Μπάλβιν 12, 
Μπόχατσικ 11, Χρούμπαν 17, Κρέϊσι 3, Κριζ, Κίζλινικ 
6, Πέτερκα, Σατοράνσκι 3, Σενάλ 3, Βέσελι 21
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ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΗ

ΤΡΙΤΗ 13/9

Ισπανία- Φινλανδία (18:15), 
Γερμανία- Ελλάδα(21:30)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9

Γαλλία- Ιταλία (18:15), 
Σλοβενία- Πολωνία (21:30)

 ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ 
 ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ 

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ,  
ΠΕΤΑΞΕ ΕΞΩ ΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ 

Από την πρώτη μέρα, η φάση των «16» έδινε την αίσθηση ότι θα γίνει 
το ΜΠΑΜ κάπου. Τελικά το έκανε η Ιταλία που νίκησε με 94-86 την 
Σερβία και την άφησε εκτός οχτάδας για πρώτη φορά μετά το 2007! 
Το τρομερό είναι ότι με το ίδιο σκορ νίκησε τόσο η Φινλανδία την 
Κροατία (και με 43 πόντους του Μαρκάνεν) όσο και η Πολωνία την 
Ουκρανία. Οι Φινλανδοί μπήκαν στους «8» μετά από 55 χρόνια και 
οι Πολωνοί μετά από 25!
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ΜΕ ΝΟΗΜΑ
Η απουσία του Αμπουμπακάρ Καμαρά από την αποστολή του αγώνα 
με το Βόλο μάλλον δεν πρέπει να εκληφθεί έτσι απλά. Ο 27χρονος 
επιθετικός ήρθε από τον Άρη με πολλές προσδοκίες και έως 
τώρα στο βιογραφικό του έχει βάλει 2 συμμετοχές στην Ευρώπη 
όλες κι όλες που θα έλεγε κανείς πως πέρασε απαρατήρητος. 
Ειδικά στο ματς με τη Ναντ μπήκε στο 77’ και θεωρητικά δεν έκανε 
τίποτα από αυτά που τακτικά θα έπρεπε να κάνει. Σίγουρα υπάρχει 
το φάουλ που του έγινε πριν το 2-1 αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. 
Το θέμα είναι τι έκανε όταν μπήκε. Μάλλον τίποτα.
Ο Κορμπεράν έως τώρα δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από 
αυτά που βλέπει από τον Καμαρά και ο αποκλεισμός από ακόμα ένα 
ματς του Ελληνικού πρωταθλήματος θα πρέπει να τον θορυβήσει. 
Ο 27χρονος είχε και το θέμα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε, 
με αποτέλεσμα η έως τώρα θητεία του στον Ολυμπιακό να μην έχει 
ξεκινήσει καθόλου καλά.
Είναι πολλές οι μουρμούρες για την έως τώρα παρουσία του. Θα 
έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μετέπειτα διαχείριση του παίκτη τόσο 
από το τεχνικό τιμ αλλά και τι θα κάνει εκείνος στις επόμενες 
ευκαιρίες που θα πάρει.
Στον Ολυμπιακό άλλωστε η πίεση είναι καθημερινή όχι μόνο στα 
ματς
Για να δούμε…

ΑΥΤΟΣ ΕΜΕΙΝΕ
Από αυτή εδώ την στήλη διαβάζατε για τα περί Πάολο Φερνάντες και ΠΑΟΚ. Το 
ημερολόγιο έγραφε 8 Σεπτεμβρίου όταν γινόταν η αναφορά για τις πιθανότητες 
για τον 24χρονο Ισπανό μεσοεπιθετικό.
«ο Φερνάντες θέλει να… πετάξει για κάπου με υψηλότερους στόχους, 
επομένως από την στιγμή που ακόμα δεν έχει κλείσει αυτό το κενό στη 
Θεσσαλονίκη, γιατί να το κλείσουμε εμείς» είχε γραφτεί χαρακτηριστικά.
Ο ΠΑΟΚ ψάχτηκε στο εξωτερικό αλλά πλέον οι λύσεις δεν ήταν πολλές με 
τις περισσότερες αγορές να κλείνουν και τις ομάδες να μη θέλουν να χάσουν 
παίκτες που δεν μπορούν να αντικαταστήσουν. Λίγες οι περιπτώσεις που στο 
ρόστερ είχαν ξεμείνει ποδοσφαιριστές.
Όχι πως δεν υπήρχαν αλλά και για να τις ξεκλειδώσει κάποιος ήθελε χρόνο. 
Έτσι ο ΠΑΟΚ πήγε εκ νέου στη λύση του Φερνάντες. Με κάποιους βέβαια στο 
κλαμπ, να τονιστεί ξανά αυτό, να μην έχουν πειστεί πως ο άσος του Βόλου θα 
είναι η λύση στο ζήτημα του Λουτσέσκου με τον επιτελικό.

AGENT GREEK
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ΜΑΓΙΚΟ
Αν τελικά ο Πίτερ Ετέμπο λύσει τα γραφειοκρατικά προβλήματα και... 
αριβάρει στο «Βικελίδης», θα είναι μια μεγάλη κίνηση Καρυπίδη. 
Οχι απαραίτητα λόγω των ποδοσφαιρικών skills του Νιγηριανού.
Το deal που έχει κάνει ο «Κάρυ» με την Στόουκ είναι «μαγικό». Ο 
27χρονος αμυντικός μέσος έχει ετήσιο συμβόλαιο στα 1,8 εκ. ευρώ. 
Εννοείται πως ο Άρης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να καλύψει 
ολόκληρο το συμβόλαιο του. Τα ραντάρ της στήλης «έπιασαν» ότι 
η πλευρά του Άρη δεν θα αναλάβει ούτε το 1/3 του συμβολαίου 
του, αν και αρχικά η Στόουκ δεν συζητούσε για λιγότερα από 600 
χιλιάδες ευρώ από πλευράς Άρη. Το ποσό που θα δώσει ο Άρης 
έχει «πέσει» περίπου στα μισά!
Credit πιστώνεται και ο νέος προπονητής Άλαν Πάρντιου, με 
τις προσωπικές σχέσεις που διατηρεί στο Νησί! Τα έκανε τα 
τηλεφωνάκια του και φαίνεται πως έπιασαν τόπο.
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ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΠΑΜ
Η αλήθεια είναι πως εύκολα χρησιμοποιείται το… 
μπαμ για μια μεταγραφή. Ε, αυτή αν και γίνει θα είναι 
και μπαμ και μπουμ. Βέβαια, μιλάμε για έναν παίκτη 
που είχε συμβόλαιο 1,2 εκατομμύριο ευρώ net. Η 
φημολογία λοιπόν για τον Τσέκα που ειπώθηκε ξανά 
στην Τουρκία, φέρνει τον Πορτογάλο χαφ ξανά στην 
επικαιρότητα. Παίκτη στο κέντρο ψάχνουν ο Ολυμπιακός 
και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός όμως ψάχνει 
έναν παίκτη περισσότερο στο 6 για να καλύπτει και 
τον Εμβιλά που φάνηκε πως όταν λείπει υπάρχει ένα 
τεράστιο κενό. Περισσότερο οι «πράσινοι» θέλουν να 
προσθέσουν ένα τέτοιου στυλ παίκτη στο ρόστερ. Ο 
Τσέκα έμεινε ελεύθερος από τη Λιλ, που είχε δώσει το 
καλοκαίρι του 2017, 5 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράγκα 
για να τον αποκτήσει. Παίκτης που το 2021 κατέκτησε 
το πρωτάθλημα Γαλλίας και έχει και ένα Σούπερ Καπ 
στην κατοχή του και μόλις στα 28.
Το γεγονός πως δεν έχει ομάδα σε αυτήν την χρονική 
περίοδο σίγουρα αφήνει περιθώρια για όνειρα αλλά 
είναι σίγουρο επίσης πως δεν είναι λίγες οι ομάδες 
που θα τον θέλουν μια και είναι ελεύθερος.

AGENT GREEK
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΑΕΚ στο καυτό 
«Απόστολος Νικολαΐδης», πέτυχε το 4x4 στη Super 
League 1 και, δικαίως, οι οπαδοί των «πρασίνων» 
παραμένουν ενθουσιασμένοι εν όψει της συνέχειας.
Το «τριφύλλι» δέχθηκε για πρώτη φορά γκολ στο 
φετινό πρωτάθλημα, όμως, πολύ γρήγορα ανέτρε-
ψε τα δεδομένα με δύο πέναλτι και έφτασε στη νίκη, 
στο ντεμπούτο του Μπερνάρ.
Στο 36ο λεπτό, ύστερα από τραγικό λάθος του Ρού-
μπεν Πέρεθ, ο Σέρχιο Αραούχο γύρισε στον Ορμπε-
λίν Πινέδα κι εκείνος άνοιξε το σκορ.
Το μομέντουμ έγινε «κιτρινόμαυρο», αλλά πολύ σύ-
ντομα το ντέρμπι γύρισε… τούμπα, με τους Αϊτόρ και 
Άντραζ Σπόραρ να ευστοχούν σε πέναλτι (στο 43’ και 
το 45+7’), ανατρέποντας τα δεδομένα.
Στο β’ ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός είχε δύο δοκά-
ρια (με Αϊτόρ, Σεμπαστιάν Παλάσιος) και ακόμα μία 
κλασική ευκαιρία με τον Αργεντινό, η ΑΕΚ είχε με 
τη σειρά της τρεις καλές στιγμές για την ισοφάρι-
ση, ωστόσο το 2-1 παρέμεινε μέχρι τέλους.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιό-
λι, Κώτσιρας, Πούγγουρας, Σάρλια, Γκάνεα, 
Ρούμπεν, Κουρμπέλης (74’ Βέρμπιτς), Τσέ-
ριν, Παλάσιος (90+3’ Βαγιαννίδης), Αϊτόρ 
(78’ Μπερνάρ), Σπόραρ (78’ Ιωαννίδης).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βί-
ντα, Τζαβέλλας, Χατζισαφί (58’ Μοχαμάντι), 
Σιμάνσκι (57’ Άμραμπατ), Γιόνσον (57’ Μά-
νταλος), Πινέδα, Λιβάι Γκαρσία, Γκατσίνοβιτς 
(58’ Ελίασον), Αραούχο (77’ Φαν Βέερτ).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

43’ (ΠΕΝ.) ΑΪΤΟΡ,  
45’+7 (ΠΕΝ.) ΣΠΟΡΑΡ - 36’ ΠΙΝΕΔΑ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ VS ΑΕΚ2 1

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41 15 28-9

2. ΑΕΚ 30 15 27-16

3. ΠΑΟΚ 28 15 31-20

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 23 14 24-11

5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 15 19-16

6. ΟΦΗ 22 14 17-14

7. ΑΡΗΣ 21 15 17-13

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 17 15 15-15

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 15 16-27

10. ΒΟΛΟΣ 15 14 24-29

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 14 15 13-20

12. ΛΑΜΙΑ 11 15 13-20

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 15 14-32

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 12 7-23

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ



ΕΧΕΙ «ΘΕΜΑΤΑ»
6e-SportTime ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τη μία απογοητευτική εμφάνιση μετά την άλλη 
πραγματοποιεί φέτος ο Ολυμπιακός με τις εξαι-
ρέσεις να είναι ελάχιστες. Χθες κόντρα στον 
Βόλο ήρθε ισόπαλος 1-1. Πέταξε άλλους δύο 
βαθμούς, τους πρώτους του σε εντός έδρας ματς 
πρωταθλήματος. Οι Θεσσαλοί ήταν διαβασμένοι, 
βρήκαν γρήγορα ένα γκολ, είχαν και την τύχη 
με το μέρος τους και κάπως έτσι έφυγαν με τον 
βαθμό.
Ο Ολυμπιακός μπήκε ελαφρώς καλύτερα στο 
πρώτο ημίχρονο, αλλά ο Βόλος έκανε το 0-1 στο 
29’ με τον Οζέγκοβιτς στο ντεμπούτο του. Δημι-
ουργός ο Φερνάντες, που γενικά εξέθετε τον 
Ρέαμπτσουκ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ανέβηκε 
με τις μαζεμένες αλλαγές του Κορμπεράν. Μπι-
έλ και Ελ Αραμπί έβαλαν νέα δεδομένα με τον 
Μαροκινό να ισοφαρίζει στο 76’. Είχε προηγη-
θεί δοκάρι του Κούντε. Η πίεση στο φινάλε ήταν 
ασφυκτική, αλλά η ανατροπή δεν έγινε. Μοιραί-
ος ο Ντε Λα Φουέντε με δοκάρι και μία ακόμη 
πολύ μεγάλη ευκαιρία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βατσλίκ, 
Βρσάλικο (46’ Άβιλα), Παπασταθόπουλος, 
Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Κουντέ, Εμβιλά, Μπόου-
λερ (69’ Ροντρίγκες), Βαλμπουενά (78’ Ντε 
Λα Φούεντε), Μασούρας (46’ Μπιέλ), Χουάνγκ 
Ουί Τζο (46’ Ελ Αραμπί).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, 
Εσκοβάλ, Σιέλης, Λούνα, Τσοκάνης, Μεθκίδα 
(58’ Φερνάντεθ), Μπαριέντος (85’ Μπατόκιο), 
Φερνάντες, Ντέλετιτς (78’ Ματίγια), Οζέγκο-
βιτς.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

76’ ΕΛ ΑΡΑΜΠΊ – 29’ ΟΖΕΓΚΟΒΊΤΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ VS ΒΟΛΟΣ1 1



ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ  
ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
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Το κέρδισε χωρίς να το παίξει! Αυτός ήταν ο στόχος. 
Ο Άρης επέστρεψε στα τρίποντα νικώντας τον Αστέρα 
Τρίπολης με 2-0 και τον βύθισε ακόμα περισσότερο 
στα προβλήματά του.
Μέχρι το 20’ ζήτημα να έχει αλλάξει τρεις πάσες ο 
Άρης. Τότε, όμως έγινε το 0-1. Μανού Γκαρσία, Μα-
ντσίνι και Γκρέι οι τρεις που συμμετείχαν στο γκολ, 
σκόρερ ο τελευταίος. 
Απίθανο «ξερό» του Άλβαρες στο 27’, ακόμα πιο απί-
θανη η απόκρουση του Κουέστα. Έτσι έως το ημίχρο-
νο δεν άλλαξε κάτι. Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με 
τον Ατιένθα δις να αγγίζει το γκολ και τον Εμπακατά να 
σώζει ισάριθμες φορές στη γραμμή. Λίγο μετά ο Εμπα-
κατά έκανε και το 0-2 παίρνοντας το ριμπάουντ από το 
δοκάρι του Μαντσίνι. Έτσι πήρε και τον τίτλο του MVP.
Στη συνέχεια ήταν ο Κουέστα εκείνος που βγήκε μπρο-
στά. Είπε «όχι» όποτε χρειάστηκε. Τέλος, αποβλήθη-
κε στο 77’ ο Ματέο Γκαρσία και χάνει τον Ολυμπιακό.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Τσι-
φτσής, Καρμόνα, Καστάνιο, Ατιένθα (63’ Tζου-
γκάνοβιτς), Άλβαρες, Στάνκο, Ντομίνγκεθ, 
Μπερτόγλιο (64’ Μπαρτόλο), Γκαρντάφσκι (46’ 
Tιλίκα), Ριέρα, Μπαράλες (63’ Μπαράλες).

ΑΡΗΣ (Τόλης Τέρζης): Κουέστα, Εμπακατά, Φα-
μπιάνο, Μπράμπετς, Μαζικού, Μαντσίνι (86’ 
Οντουμπάτζο), Ντουκουρέ (71’Ενκουλού), Mα-
νού Γκαρσία (70’ Πάλμα), Ματέο Γκαρσία, 
Ιτούρμπε (70’ Ντιόπ), Γκρέι (78’ Πίρσμαν).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

20’ ΓΚΡΕΪ, 60’ ΕΜΠΑΚΑΤΑ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ VS ΑΡΗΣ0 2
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Σε ανοιχτή γραμμή βρίσκονται Θόδωρος Καρυπίδης και Άλαν 
Πάρντιου αυτές τις μέρες. Αύριο αναμένεται η άφιξη του Άγγλου 
τεχνικού εκτός απροόπτου. Έως τότε οι δύο άνδρες μιλούν τη-
λεφωνικά για το τι ακόμη χρειάζεται η ομάδα. Σε πρώτο πλάνο 
βρίσκεται η απόκτηση του Πίτερ Ετεμπό από τη Στόουκ, ενώ ανοι-
χτό είναι κα το θέμα του επιθετικού.

Ιδανικά στην ΑΕΚ θα ήθελαν να «ελαφρύνει» λίγο το ρόστερ τους έως 
το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου. Υπάρχουν ακόμη παίκτες που 
έχουν μπει στην transfer list, αλλά δεν έχουν αποχωρήσει. Δύσκολα 
θα κινηθεί κάτι στις μέρες που διανύουμε, αν και υπάρχει η σχετική 
πρόθεση από τους ανθρώπους του κλαμπ.

Η καθυστέρηση έχει σπάσει όλα τα κοντέρ. Ο Παναθηναϊκός από άπο-
ψη χρόνου έχει αποτύχει πλήρως σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. 
Ωστόσο, εκείνο που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι ο χαφ έχει βρε-
θεί, οι επαφές έχουν κορυφωθεί και εντός της εβδομάδας που δι-
ανύουμε, γίνεται προσπάθεια ώστε να συμφωνήσει και να πέσουν οι 
υπογραφές.

Έξαλλοι ήταν στον Ολυμπιακό για τη διαιτησία του Φωτιά στο ματς με 
τον Βόλο. Οι Πειραιώτες τα έβαλαν και με τον Ζαμπάλα που ήταν στο 
VAR. Στο φινάλε φώναζαν πως υπήρχε πέναλτι στον Ρέαμπτσουκ, ενώ 
τόνιζαν ακόμη ότι ο ρέφερι του αγώνα ήταν αρκετά ανεκτικός στις κα-
θυστερήσεις των φιλοξενούμενων. Εις ένδειξη διαμαρτυρίας ο Κάρ-
λος Κορμπεράν δεν έκανε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα.

Για το ματς με τη Λαμία (19:00, Novasports Prime) προετοιμάζεται ο 
ΠΑΟΚ. Στόχος η επιστροφή στις νίκες που θα του δώσει τη δυνατό-
τητα να βελτιωθεί το κλίμα και να ανέβει βαθμολογικά. Στο γήπεδό 
του μετράει μόνο νίκες. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Κουαλιά-
τα. Εν τω μεταξύ, στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Πά-
ολο Φερνάντες.



1
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 19:00

ΠΑΟΚ-ΛΑΜΙΑ
OVER 8 ΚΟΡΝΕΡ 1,80

Με στόχο την επιστροφή στα τρίποντα ο δικέφαλος υποδέχεται 
στη Τούμπα την Λαμία. Η ομάδα του Λουτσέσκου θα παραταχθεί 
επιθετικά με στόχο το γρήγορο γκολ που θα διώξει το άγχος. 
Με φουλ αμυντικό πλάνο η Λαμία για να κάνει την ζημιά στξ 

κόντρα.

ΠΙΕΣΗ ΑΝΑΜΕΝΩ ΚΑΙ ΠΟΝΤΑΡΩ ΣΤΑ ΚΟΡΝΕΡ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ 
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΙΤΑΛΙΑ 21:45

ΕΜΠΟΛΙ-ΡΟΜΑ
G/G 1,80

Κακή ήταν και στη Βουλγαρία η Ρόμα με συνέπεια να γνωρίσει 
δεύτερη σερί ήττα. Η ´Εμπολι παίζει συνηθίζει να παίζει ανοιχτά 
και αν βρει χώρους θα δημιουργήσει προβλήματα στην ομάδα 

του Μουρίνιο.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00

ΓΙΟΝΓΚ ΑΛΚΜΑΑΡ-ΖΒΟΛΕ
OVER 2,75 1,72

Αξίζε τη νίκη στο ντέρμπι με την Βίλεμ η Ζβόλε αλλά πλήρωσε 
την αστοχία της. Παραμένει στη κορυφή πάντως και είναι από 

τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο. Με ενθουσιασμό παίζουν 
τα πιτσιρίκια της Αλκμάαρ και έχουν μπει πολύ καλά στο 

πρωτάθλημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.

4
ΣΟΥΗΔΙΑ 20:10

ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ-ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ
1 1,66

Σταθερά στα ψηλά στρώματα η Γκέτεμποργκ δικαιούται να 
κάνει όνειρα για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σε δύσκολη 

θέση η ιστορική Χέλσινμποργκ καλείται άμεσα να αλλάξει 
αγωνιστικό πρόσωπο για να μην γνωρίσει ξανά τον 

υποβιβασμό.

ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΤΟΥΡΚΙΑ 21:30

ΑΝΤΑΝΑΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ-ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 
2 +0,25 1,83

Δεν θυμίζει την περσινή ομάδα η Τράμπζονσπορ επιβαρυμένη 
βέβαια από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχει ποιότητα η 

Αντάνα αλλά και δυνατή έδρα που της δίνει ώθηση.
Αμφότερες θα παίξουν για το τρίποντο σε ένα ματς χωρίς 

ξεκάθαρο φαβορί.

ΑΝΑΜΕΝΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΛΙΓΚΑΕΝ 19:00

ΜΠΡΑΝ-ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ
OVER 3,75 1,70

Ασταμάτητη η Μπραν έχει εξασφαλίσει την άνοδο και αποδίδει 
εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Κόντρα στην τελευταία και αδύναμη 
Γκρόρουντ θα επιδιώξει να προσφέρει γκολ αλλά και θέαμα.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Άκρως ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα που προκύπτουν 

για τον τεχνικό της Χρυσούπολης Δημήτρη Φιλίππου από 

την μέχρι τώρα πορεία της προετοιμασίας., Άπαντες φρο-

ντίζουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και πάνω απ’ 

όλα διάθεση και δίψα για διάκριση, στοιχεία, τα οποία 

καταδεικνύουν ότι κάτι πολύ καλό χτίζεται στον σύλλογο 

των δυτικών προαστίων. Με τον τεχνικό Δημήτρη Φιλίπ-

που να εκφράζει την ικανοποίησή του μέσω δηλώσεών 

του στο «Αθλητικό Πνεύμα» «Λειτουργούμε εξαιρετικά σε 

όλα τα επίπεδα καθ’ όλη την περίοδο της προετοιμασί-

ας, Διαπιστώνω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές φροντίζουν 

να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό τόσο στις προπονή-

σεις όσο και στα μέχρι τώρα φιλικά που έχουμε δώσει, 

Μα το πλέον ευχάριστο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχου-

με κανένα τραυματισμό. Στοιχείο το οποίο μας βοηθάει 

σημαντικά στο να υλοποιήσουμε το πλάνο προετοιμασίας, 

που έχουμε σχεδιάσει να εφαρμόσουμε. Σε μεταγραφι-

κό επίπεδο στην Χρυσούπολη φέρονται να είναι σε προ-

χωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση 

δύο παικτών που ξεχωρίζουν στη μεσαία γραμμή. Ο κύ-

κλος των φιλικών αγώνων συνεχίζεται σήμερα Δευτέ-

ρα για την Χρυσούπολη όπου αντιμετωπίζει την γειτονική 

Κηπούπολη στις 6 μ.μ.

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ

Ικανοποιητικά δείγματα γραφής παρουσίασε ο Άγιαξ Ταύ-

ρου στο σαββατιάτικο πολύ δυνατό φιλικό απέναντι στον 

ισχυρό Α.Ο. Καραβά. Η εντός έδρας ήττα με 1-2 που γνώ-

ρισαν οι «ερυθρόλευκοι» από το συγκρότημα του Πει-

ραιά ήταν το λιγότερο που απασχόλησε τον τεχνικό ηγέτη 

Γιάννη Γαζή, ο οποίος μιλώντας στο «Αθλητικό Πνεύμα» 

ανέλυσε τις προοπτικές και τις φιλοδοξίες του για την 

ερχόμενη σεζόν. «Δώσαμε ένα πολύ δυνατό τεστ απένα-

ντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα με πρωταγωνιστικές βλέ-

ψεις, όπως είναι ο .ΑΟ. Καραβά., Είχαν την ευκαιρία να 

διαπιστώσω προτερήματα, αλλά και αδυναμίες πάνω στις 

οποίες θα δουλέψουμε το διάστημα που μεσολαβεί μέ-

χρι την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Το βέβαιο, πά-

ντως είναι ότι έχουμε ακόμη πράγματα να βελτιώσουμε 

στο παιχνίδι μας συνολικά. Πλέον το μυαλό μας επικε-

ντρώνεται στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση που θα 

είναι για τον θεσμό του Κυπέλλου το προσεχές σαββατο-

κύριακο». Σε μεταγραφικό επίπεδο, στον Άγιαξ Ταύρου 

είναι σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ενός ακραί-

ου μεσοεπιθετικού.

ΦΙΛΙΠΠΟΥ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ»
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΗ 
ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΨΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ Το εισιτήριο 

πήρε ο Ηρακλής
Τελικός νικητής στη χθεσινή ανα-
μέτρηση του κυπέλλου μεταξύ του 
Ηρακλή Περιστερίου και του Γκυ-
ζιακο΄, αναδείχθηκε ο πρώτος με 
τέρματα 3-2. Στο 10’ ο Νικος έκα-
νε το 1-0, με τον Κρεμμύδα στο 26’ 
να πετυχαίνει το 2-0. Στο 34’ ο Ευ-
τύχης Σάσσαλος έκανε το 3-0, με 
τους οράνιε να εκμεταλλεύονται 
τις πολλές αλλαγές του Ηρακλή 
στο β’ μέρος και να μειώνουν σε 
3-1 αρχικά με το αυτογκολ του Ν. 
Μήτρου (46’) και το γκολ του Μου-
σεσβίλι στο 85’.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Αργυρης 
Πουλος) Νοτι, Ζενέτος (83΄Δασκα-
λοπουλος), Σφιχτης, Σάσσαλος 
(46’ Μητρος Π.), Χαιδας, Σασσαλος 
(58’ Βασιλείου), Ελευθερος, Μη-
τρος, Κρεμμυδας, Παναγιωτου (46’ 
Λιαγκόζης), Νικος (83’ Χρυσοχο-
ος).
ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ (Μάκης Ντέτσικας) Φα-
σουλας, Κιτσος, Καρποντινης, Κο-
λοβος, Αδαμιδης, Παντζι (70’ 
Λολι), Καφουσης (38’ Μουσεσβί-
λι), Φιτσακης, Πασβουρης (38’ Κυ-
ριτσης), Μαυρικος (80 Ασημακο-
πουλος), Καββαδιας.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. - 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. 0-3
Άνετη επικράτηση του Απόλλω-
να μέσα στην Πετρούπολη, επί της 
Αναγέννησης με τέρματα 3-0. Στο 
26ο λεπτό ο Χαραλάμπους αξιο-
ποίησε ασίστ του Παπουτσή και με 
πλασέ έγραψε το 0-1, για να με-
τατραπεί σε δημιουργό στα επό-
μενα γκολ της ομάδας του. Στο 34’ 
έκανε την ασίστ για το πλασέ του 
Ζώη με το οποίο έγινε το 0-2 και 
στο 88’ πάσαρε για το 0-3 που ση-
μείωσε ο Παναγιώτου με κοντι-
νό πλασέ. Ο Χαραλάμπους είχε 
και σουτ στο δοκάρι στο 80ο λε-
πτό. Διαιτητές: Αθανασάκης, Κατώ-
νης-Μαρκόπουλος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ.: Κωστόπουλος, 
Σχίζας, Παππάς, Χριστοδουλάκης, 
Μαρκοτσάι, Ντίνος (68’ Παπαδημη-
τράκης), Οικονόμου (58’ Τσαούσι), 
Αρβανιτάκης (46’ Μαχαίρας), Κα-
φούρος, Αναστόπουλος (46’ Νίνο), 
Ντάνας (46’ Ασημινιός)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛ. (Χρήστος Βλάχος): 
Ζαπάντης, Παγώνης (54’ Παπαδά-
κης), Νούσης, Παναγιώτου, Αγ-
γελόπουλος, Αγκόλλη, Ζώης (46’ 
Κανδεράκης), Νίνος (68’ Μπεθά-
νης), Στεργιώτης (54’ Γιουνί), Χα-
ραλάμπους, Παπουτσής (68’ Κού-
ρος).

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή 
τον «δις» σκόρερ του αγώνα τον 
Λαγό, ο Φοίνικας Περιστερίου, επι-
κράτησε 2-1 του πολύ δυνατού ΑΟΝΑ, 
μέσα στην Αργυρούπολη. Το σκορ 
άνοιξαν οι φιλοξενούμενοι με τον 
Λαγό στο 60’, όμως ο Μπαξεβάνης 
μετά από οκτώ λεπτά ισοφάρισε σε1-
1. Το τελικό 1-1 διαμόρφωσε με ένα 
δεύτερο γκολ ο Λαγός στο 75’ κά-
νοντας το 1-2, που ήταν και το τελι-
κό. Διαιτητές: Δεόνας, Μπαζακού-
λας-Φραγκόπουλος
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Σπύρος Τά-
ραμας): Κορδάς, Ι. Ρούσσος (68’ Σ. 
Καλφοδήμος), Τριτσινιώτης, Δρα-
κούλης (56’ Κουσουνής), Μαχαι-
ρίδης, Δ. Ρούσσος, Νταής, Δόγκας, 
Αποστόλου (79’ Γ. Καλφοδήμος), 
Μπαξεβάνης, Εμπιατσέτ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤ. (Στάθης Πανα-
κούλιας): Παπαδιώτης, Χαλικιάς, 
Μαγαλιάς (46’ Νάζης), Λάσκαρης, 
Αναγνωστόπουλος, Γιαταγανάκης, 
Παπαδόπουλος (56’ Καραλής), Λα-
γός, Θεοδώρου (72’ Θεοδωρακό-
πουλος), Καραγιώργος (82’ Παπανι-
κολάου), Σοροβίγκας (46’ Διονάτος).

ΙΕΡΑΠΟΛΗ -  
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0-4
Το τελικό 4-0, τα λέει όλα και φυ-
σικά δεν χωρά αμφισβήτηση για 
τον τελικό νικητή. Στο 19’ με πλασέ 
ο Γκρεβτσίδης έκανε το 0-1. Στο 62’ 
με τον ίδιο τρόπο ο Λεβέντης έκανε 
το 0-2, με τον Κωστόπουλου στο 67’ 
με πλασέ να κάνει το 0-3. Στο 83’ ο 
Ρουμπελάκης με κοντινή προβολή 
δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 0-4. 
ΙΕΡΑΠΟΛΗ (Χρήστος Κιουρκος) Κο-
πανάς, Κουρουπάκης (60’ Μπογδα-
νος), Βιδάκης, Μαρινάκος, Βιτου-
λαδίτης, Γιακουμάκης, Τσαπουρνής, 
Κασιμάτης, Σιντρε (79’ Μανιος), Πα-
πανικολαου (84’ Λαγκαδίτης), Για-
λαμας.
ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Γιάννης Λεβέ-
ντης) Σκαρτάδος Θ., Μπιζίνης (64’ 
Κωστάκης), Χριστογιάννης (77’ Ρου-
μπελάκης), Ζυγούρης, Ασημάκης, 
Καραγκιουλές (64’ Αγγελόπουλος), 
Χρήστου (77΄Οικονομόπουλος), Λε-
βέντης, Κωστόπουλος, Γκρεβτσίδης 
(64’ Γιαννίκος), Δρακοντίδης.

Με δυσκολία 
πήρε το 
εισιτήριο

Τα αποτελέσματα του κυπέλλου
Κορωνίδα – Λαύρα Αργυρούπολης 3-2, Ιάσων – Μαρού-
σι 3-2, Αθηναΐδα – Νεοπεντελικός 3-3 (πεν. 3-4), Τερ-
ψιθέα – Λύκοι Χαϊδαρίου 1-0, Αστέρας Ζωγράφου – Αλ-
σούπολη 0-0 (πεν. 4-3), Κολωνός – Ελευθερούπολη 4-3, 
Κηπούπολη – ΠΟΨ 0-1, ΑΕ Κηφισίας – Θρίαμβος Αθηνών 
7-0, Καματερό – Ιπποκράτης 3-2, Νέα Σμύρνη – ΑΟ Ιλίου 
1-5, Κοψαχείλα – Παπάγος 2-0 παρ., Πατήσια – Αστέρας 
Χαϊδαρίου 7-1, Δόξα Γκύζη - Κένταυρος Βριλησσίων 0-5, 
Πέρα Κλουμπ – Υμηττός2-1, Άγιος Δημήτριος - Τριφυλλι-
ακός 2-1 (παρ), Ορφέας Αιγάλεω - Ατρόμητος Χαλανδρί-
ου 0-1, Χαλκηδονικός - Δόξα Βύρωνος 2-7, Πετράλωνα – 
Παγκράτι 1-0, Κρόνος Αθηνών - Παράδεισος 1-5, Ηρακλής 
Περιστερίου –Γκυζιακός 3-2, Ιλίσια 2004 – ΑΕ Περιστερίου 
1-0, Ιωνες Αλίμου - Βριλήσσια 1-1 (πεν 3-2), ΑΟΝΑ - Φοί-
νικας Περιστερίου 1-2, Αναγέννηση Πετρούπολης - Απόλ-
λων Χαλανδρίου 0-3, Θρίαμβος Χαϊδάρι ου – ΑΟ Γλυφάδας 
3-1, Μεταμόρφωση – Προμηθέας, Ποσειδώνας Γλυφάδας 
- Διαγόρας Δρυοπιδέων 0-1, Πεύκη - Αστέρας Γλυφάδας 
1-0, Ιεράπολη – ΓΣΑ 0-4, Θεμιστοκλής – Αρίων 3-6, Άτλας 
Κυψέλης - Πλάτων 2-1, Αστέρας Εξαρχείων - Πανιώνιος 
Καισαριανής , Γαλάτσι – Αττικός 2-0.
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Ο Δημήτρης Φιλίππου



ΤΑ ΕΙΧΕ 
ΟΛΑ

Τα τελευταία χρόνια τα Παναθηναϊκός-ΑΕΚ δεν 
ακολουθούσαν την ιστορία τους και ήταν λίγο… 
μαλθακά. Παραδοσιακά το ζευγάρι έδινε σπουδαία 
ντέρμπι με την ένταση στο φουλ.
Τα ματς λοιπόν της δεκαετίας του ’90 θύμισε το 
2-1 του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Που μεταξύ 
άλλων έφερε την ομάδα του Γιοβάνοβιτς στο… 
εντυπωσιακό +4 από τον Ολυμπιακό. Σίγουρα 
εντυπωσιακό και ας είμαστε ακόμα στις πρώτες 
στροφές του πρωταθλήματος.
Η ανάλυση του ντέρμπι μπορεί να χωριστεί σε δύο 
στάδια. Τακτικά και στη διαιτησία.
Στο πρώτο κομμάτι ήταν φανερό πως ο Παναθηναϊκός 
είναι μια ομάδα εξαιρετικά δουλεμένη που ο 
προπονητής έχει αφήσει το αποτύπωμά του και θα 
συνεχίσει να το αφήνει.
Οι Σάρλιγια, Πούγγουρας παρά τα όποια λάθη 
έκαναν, ανταποκρίθηκαν σε γενικές γραμμές στις 
ανάγκες ενός τέτοιου αγώνα.
Αντίθετα, ακόμα η ΑΕΚ ψάχνεται γιατί ψάχνεται και 
ο Αλμέιδα.
Δεν είναι εύκολο να περίμενες περισσότερα όταν 
οι 3 στους 4 της άμυνας π.χ. είναι παίκτες που ήταν 
και πέρυσι με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα.
Με τους Σιντιμπέ και Μουκοντί ή ενδεχομένως και 
τον Ελίασον αριστερό μπακ, τότε η ΑΕΚ μπορεί να 
παρουσιαστεί αλλιώς. Σίγουρα άξιο αναφοράς πως 
από το 60’ έπαιξε χωρίς κόφτη. Ρηξικέλευθο.
Για τη διαιτησία, ο καθείς τα βλέπει όποια ομάδα 
και αν υποστηρίζει.
Στο πρώτο πέναλτι, τα χέρια του Σπόραρ είναι 
παρατεταμένα και προφανώς διαιτητής και VAR 
κρίνουν ότι δεν προκάλεσαν ώθηση στον Χατζισαφί.
Στο δεύτερο πέναλτι, πάντως θα έπρεπε να είναι πιο 
προσεκτικοί γιατί από φωτογραφίες τουλάχιστον 
το μαρκάρισμα φαίνεται να ξεκινά εκτός περιοχής.
Και με VAR τέτοια λάθη είναι ανεπίτρεπτα. 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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ


