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Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν το 
μεγαλείο της Εθνικής Ισπανίας που μετά τη νίκη 
της επί της Γαλλίας (88-76) κατέκτησε το τέταρτο 
χρυσό μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ και παράλληλα 
απέδειξε σε όλους ότι είναι η μεγαλύτερη ομάδα 
στην «γηραιά ήπειρο» όπου κυριαρχεί τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες.
Και δεν έχει καμία σημασία αν έχει απουσίες, αν 
έχει ανανεωθεί καθώς έπαιζαν 9 παίκτες για πρώτη 
φορά σε Ευρωμπάσκετ. Το μπάσκετ είναι δίκαιο 
άθλημα κι αυτό ακριβώς αποδείχθηκε σε αυτό το 
Ευρωμπάσκετ με την κυριαρχία των Ισπανών.
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε το παιχνίδι της ζωής 
του με 27 πόντους και 7/9 τρίποντα, ο Σέρτζιο Σκαριόλο 
συνέχισε να γράφει ιστορία και να αποδεικνύει 
ότι είναι ένας προπονητής που διαρκώς μαθαίνει, 
βελτιώνεται και μοιράζει γνώση με την ποιότητα, την 
ικανότητα και την εμπειρία του
Τα δεκάλεπτα: 23-14, 47-37, 66-57, 88-76
ΙΣΠΑΝΙΑ (Σκαριόλο): Μπράουν 14, Ντίαθ 8, Γουίλι 
Ερνανγκόμεθ 14, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 26, Λόπεθ- 
Αροστέγκι, Μπριθουέλα 3, Ροντόλφο Φερνάντεθ 7, 
Χάιμε Φερνάντεθ 13, Γκαρούμπα 2, Πάρα, Πραντίγια, 
Σάιθ
ΓΑΛΛΙΑ (Κολέ):  Φουρνιέ 23, Γκομπέρ 6, Ερτέλ 
16, Ταρπέι 4, Γιαμπουσελέ 13, Αλμπισί 1, Φαλ, 
Λουβαβού- Καμπαρό, Οκόμπο 9, Πουαριέ 4
Η Γερμανία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο αφού 
επικράτησε 82-69 της Πολωνίας. Ήταν το τρίτο 
μετάλλιο των Γερμανών σε Ευρωμπάσκετ καθώς 
έχουν ακόμα ένα χρυσό το 1993 κι ένα αργυρό το 
2005. Η δε Πολωνία έφτασε στην 4η θέση για πρώτη 
φορά μετά από 51 χρόνια!
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ΥΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΜΠΟΥΛΣ Ο ΚΏΣΤΑΣ 
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα «μονομαχήσει» για μια από τις δύο 
θέσεις στα two-way contracts των Σικάγο Μπουλς όπως έγινε 
γνωστό χθες. Ο Κώστας θα έχει αντιπάλους τους Τζόουνς, Φρίμαν- 
Λίμπερτι, Χιλ και Λιούις για μια θέση στο ρόστερ της ομάδας 
από το Σικάγο. Βεβαίως τα αδέρφια του, Γιάννης και Θανάσης 
βρίσκονται στους Μπακς ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει υπογράψει 
στους Μάβερικς.
Στους χθεσινούς φιλικούς αγώνες:
Το Περιστέρι κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά «Νίκος 
Φάσουρας» που διοργάνωσε καθώς νίκησε στον τελικό με 93-
87 της Κλουζ. Στο ίδιο τουρνουά η ΑΕΚ νίκησε τον ΠΑΟΚ με 65-59 
και βρέθηκε στην 3η θέση.
Στην Θεσσαλονίκη ο Κολοσσός νίκησε άνετα τον Άρη με 87-61 σε 
«ρεβάνς» για την ήττα του (84-67) ένα 24ωρο πριν.



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 3e-SportTime ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΤΑ 6
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
Τελευταία ημέρα των μεταγραφών και ο Ολυμπιακός συνδέθηκε με έναν από 
τους πιο famous τερματοφύλακες ανά την Ευρώπη. Κέιλορ Νάβας, στα 36 του 
τον Δεκέμβριο αλλά αυτό δεν πτόησε την Παρί Σεν Ζερμέν πριν 3 καλοκαίρια να 
δώσει 15 εκατομμύρια στη Ρεάλ για να τον αποκτήσει. Ο Κοσταρικανός πορτιέρε 
όντως δεν ήθελε/θέλει να είναι Νο2 πίσω από τον Ντοναρούμα, άλλωστε 
βρέθηκε μια ανάσα από τη Νάπολι με κανονική μεταγραφή και όχι δανεισμό. 
Ο Ολυμπιακός επίσης όντως ήταν διατεθειμένος να καλύψει μεγάλο μέρος 
από το συμβόλαιό του. Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει για αυτό, επιβεβαιωμένες 
πληροφορίες της στήλης θέλουν αυτό να είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ net. 
Με τόσα αμείβεται από την Παρί, ο Ολυμπιακός θα έφτανε κοντά στο 40% αυτών 
των χρημάτων, ίσως κατόρθωνε να το ρίξει μάλιστα κι άλλο. Παρόλα αυτά, 
ο Νάβας αν και ο Ολυμπιακός απέκτησε Μαρσέλο και Χάμες δεν έβλεπε τον 
εαυτό του στην Super League της Ελλάδας. Και έμεινε στο Παρίσι μέχρι τον 
Γενάρη τουλάχιστον με συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2024.

AGENT GREEK

ΔΥΣΚΟΛΟ
Τόσο οι μεταγραφές όσο και οι ανανεώσεις δεν είναι ότι και πιο 
εύκολο για κάθε κλαμπ. Ειδικά για μία ομάδα που δεν έχει κάποιον 
για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και μάλιστα από την στιγμή που τα 
δεδομένα που υπάρχουν είναι 100% υπέρ του παίκτη. Αυτή είναι 
η κατάσταση που θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να διαχειριστεί όσον 
αφορά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αϊτόρ. Το συμβόλαιο 
λήγει το καλοκαίρι του 2023, ο Ισπανός winger συνεχίζει με τον 
τρόπο που τελείωσε την περσινή σεζόν. Σε 5 ματς στο πρωτάθλημα 
5 γκολ, 2 ασίστ, χατ τρικ με τον ΠΑΣ Γιάννινα, γκολ στο ντέρμπι με 
την ΑΕΚ. Πέρυσι η στατιστική έγραψε 9 γκολ και 10 ασίστ σε μια 
χρονιά που έληξε με την κατάκτηση του Κυπέλλου. Ο Αϊτόρ είναι 
σίγουρο πως θα θελήσει να αποτυπώσει την εντυπωσιακή του 
πορεία με ένα πολύ καλύτερο συμβόλαιο. Στα 26 του.
Επίσης, δεν έχει και τον πιο εύκολο negotiator. Άλμπερτ Μποτίνες, 
ο ατζέντης μεταξύ άλλων και του Πάολο Φερνάντες που έφερε 
το deal για τον παίκτη του Βόλου εκεί που ήθελε και ο παίκτης 
κατέληξε στην ΑΕΚ και θα αγωνιστεί από τον Γενάρη. Ο Αϊτόρ 
από τον Ιανουάριο θα μπορεί να υπογράψει όπου θέλει, η πρώτη 
φημολογία κάνει λόγο για απαιτήσεις κοντά στις 600-700.000 ευρώ 
και σίγουρο πως και οι υπόλοιπες Ελληνικές ομάδες (Ολυμπιακός, 
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ) θα τον ήθελαν στο ρόστερ τους. Ο Παναθηναϊκός 
μπροστά σε μια πρόκληση…    
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ΝΕΟΣ 
ΣΑΛΙΑΚΑΣ
Μια και η στήλη αναφέρθηκε στο παιχνίδι του Αγρινίου, κρατήστε κάτι και θα το 
θυμηθείτε. Κωνσταντίνος Αποστολάκης. Στα 23 του, βασικός φέτος και στα 5 ματς 
του Παναιτωλικού. Ο γιος του Στράτου. Με την ΑΕΚ μάλλον έκανε την κατάλληλη 
στιγμή την καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Στους 2-3 κορυφαίους της ομάδας του 
σε αυτό το δύσκολο τεστ. Γενικά δείχνει φέτος εξαιρετικά ανεβασμένος και το 
τάιμινγκ για εκείνον είναι το καλύτερο. Η Ελλάδα δεν έχει και πολλούς δεξιούς 
μπακ ενώ το συμβόλαιό του με τον Παναιτωλικό λήγει το καλοκαίρι του 2023. 
Η ομάδα του Αγρινίου κυρίως επειδή το είδε ως ευκαιρία πήρε τον Μπακάκη 
αλλά έχει να παίξει καιρό και όπως αγωνίζεται έτσι ο Αποστολάκης, δύσκολα 
τα πράγματα για τον πρώην διεθνή μπακ. Πάντως, δεν είναι λίγοι εκείνοι που 
παρομοιάζουν τον Αποστολάκη με τον Σάλιακα και θεωρούν πως τόσο οι μεγάλες 
ομάδες στην Ελλάδα όσο και κλαμπ από το εξωτερικό είναι ήδη στο κατόπι του.
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ΑΝΟΙΧΤΟ
Η ΑΕΚ έκανε ίσως την καλύτερη φετινή της 
εμφάνιση στο Αγρίνιο. Επιβλητική θα μπορούσε 
να σκοράρει στο πρώτο μισάωρο, τελικά βρήκε 
γκολ στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου με τον 
Λιβάι Γκαρσία και το 0-2 από τον Μουκουντί. Το 
πρόβλημα με τον Τζαβέλλα είναι μεν σημαντικό 
αλλά αν μπει ο Σιντιμπέ στην εξίσωση, τότε ο 
Αλμέιδα θα μπορεί να περιμένει τον διεθνή 
στόπερ πιο ήσυχος. Το ζήτημα είναι πως ακόμα 
και σε αυτό το πολύ καλό ματς, φάνηκε πόσο 
πιο up ομάδα θα είναι αν αποκτηθεί και ένας 
αριστερός μπακ επιπέδου. Η ΑΕΚ μπορεί να το 
κάνει έως και το τέλος του μήνα, ελεύθεροι 
παίκτες επιπέδου υπάρχουν, όπως π.χ. ο Ρόουζ, 
ο Γκουλάμ, ο Ογιόνγκο πέρυσι στη Μονπελιέ ή ο 
Βίλεμς που ήταν στην Γκρόιτερ Φιρθ πέρυσι στην 
Μπουντεσλίγκα. Το ζήτημα είναι αν το θα πιστέψει 
και ο Αλμέιδα που όπως έχει αναφέρει η στήλη 
θεωρεί τον Τσούμπερ τη λύση και για αυτό το 
ζήτημα. Με 4άδα στην άμυνα όμως τι γίνεται;  

AGENT GREEK



ΜΕΓΑΣ ΑΡΗΣ ΚΑΙ 

ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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Η μαγική no look ασίστ του Ίνμπομ Χουάνγκ και το 
γκολ του Μασούρα νωρίς - νωρίς στο ματς (15’) 
δεν ήταν αρκετά για να κάνει restart ο Ολυμπια-
κός μετά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα σε 
Ελλάδα και Ευρώπη. Ο καλύτερος Άρης με γκολ 
των Μαντσίνι και Πάλμα, γύρισε το ματς σε ένα τρί-
λεπτο και πήρε μια νίκη που δικαιούνταν.
Αν και δεν είχε φάσεις το πρώτο ημίχρονο, η δι-
άθεση των ποδοσφαιριστών από τα πρώτα λεπτά 
έδειχνε ότι το ματς θα έχει γκολ. Η επιβεβαίω-
ση ήρθε στο 15’, όταν Ίνμπομ, Μπιέλ και Μασού-
ρας «έκρυψαν» τη μπάλα. Μαγική, no look ασίστ 
του Κορεάτη, άψογο τελείωμα του τελευταίου και 
1-0 ο Ολυμπιακός!
O Άρης έβγαλε περισσότερη ενέργεια στο δεύτε-
ρο ημίχρονο και γύρισε το ματς. Στο 76’ ο Βατσλίκ 
έκανε άστοχη έξοδο και ο Μαντσίνι τον τιμώρησε 
ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ξανά στα... κάγκελα οι φί-
λοι του Άρη, όταν τρία λεπτά αργότερα, από σέντρα 
πάρε - βάλε του Μανού Γκαρσία ο Πάλμα έγραψε 
το 2-1, που ήταν και το τελικό σκορ.

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Εμπακα-
τά, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μαζικού, Μαντσίνι, 
Nτιόπ, Mανού Γκαρσία (87’ Ζερβίνιο), Νταμπό 
(87’ Πίρσμαν), Ιτούρμπε (68’ Καμάτσο), Γκρέι 
(60’ Πάλμα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν):Βατσλίκ, 
Βρσάλικο (63’ Άβιλα), Εμβιλά, Χ. Ροντρίγκες 
(71’ Α. Καμαρά), Ελ Αραμπί (63’ Μπακαμπού), 
Μασούρας (78’ Μπόουλερ), Μπιέλ, Μπα, Ι. 
Χουάνγκ (78’ Ουι Τζο Χουάνγκ), Μανωλάς, Ρέ-
αμπτσιουκ.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

76’ ΜΑΝΤΣΊΝΊ, 79’ ΠΑΛΜΑ – 15’ MΑΣΟΎΡΑΣ

ΣΚΟΡΕΡ

APHΣ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2 1



ΤΟΝ ΣΟΚΑΡΕ  
Ο ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
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O ΠΑΟΚ κρατούσε τη νίκη μέχρι το 12ο λεπτό των 
καθυστερήσεων, όμως, ένας πρώην παίκτης του, ο 
Απόστολος Διαμαντής, έγραψε το τελικό 1-1 για τον 
ΟΦΗ. Αρχικά, η ομάδα της Κρήτης έδειξε να πατά 
καλύτερα, όμως, ο «δικέφαλος» ήταν εκείνος που 
άνοιξε το σκορ στο 8’. Ο καλυπτόμενος Νάρεϊ δέ-
χτηκε μπαλιά από τον Αντελίνο Βιεϊρίνια, κοντρό-
λαρε ιδανικά και νίκησε τον Σόνι Στίβενς με ωραίο 
σουτ. Αμφότερες οι ομάδες εμφανίστηκαν αρκε-
τά βελτιωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα παι-
χνίδια τους. Ο ΠΑΟΚ, πάντως, είχε τις περισσότε-
ρες ευκαιρίες για να (ξανα)πετύχει γκολ. Δεν το 
έκανε και το πλήρωσε.
Στο τέλος ο ΟΦΗ κέρδισε μέτρα και μαζί το μόλις 
δεύτερο κόρνερ του (έναντι 13 των φιλοξενούμε-
νων). Ο Γκούντμουντορ Θοράρινσον το εκτέλεσε στο 
90+12’, ο Διαμαντής σκόραρε με κεφαλιά και το 
«Θ. Βαρδινογιάννης» σείστηκε!
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο -4 από τον πρωτοπόρο Πα-
ναθηναϊκό, ενώ ο ΟΦΗ, αρχής γενομένης από το 
σημερινό αποτέλεσμα, ελπίζει σε αγωνιστική και 
βαθμολογική ανάταση.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Στίβενς, Πασαλίδης 
(62’ Ντουρμισάι), Βούρος, Διαμαντής, Μπαλο-
γιάννης (79’ Θοράρινσον), Λάρσον, Μεγιάδο, 
Περέα (84’ Στάικος), Ντιουσέ, Ντίκο, Γκερέρο 
(84’ Μπιφουμά).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κουλι-
εράκης, Ίνγκασον, Βιεϊρίνια (25’ Τσαούσης), 
Λύρατζης, Ντάντας, Κούρτιτς (80’ Σβαμπ), Αου-
γκούστο (72’ Ελ Καντουρί), Νάρεϊ, Α. Ζίβκο-
βιτς, Ολιβέιρα (72’ Μπράντον).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

90’+12 ΔΙΑΜΑΝΤΉΣ - 10’ ΝΑΡΕΪ

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΦΗ VS ΠΑΟΚ1 1



ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΡΙΠΟΝΤΟ
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Μακριά από τη νίκη για άλλη μια αγωνιστική έμει-
ναν Λεβαδειακός και Αστέρας Τρίπολης, που ήρ-
θαν ισόπαλοι 1-1.  Οι Αρκάδες ήταν πιο δραστή-
ριοι στα πρώτα λεπτά, με τις μεγάλες ευκαιρίες 
του πρώτου ημιχρόνου ωστόσο να ανήκουν στους 
Βοιωτούς.
Το... ζουμί του παιχνιδιού ήρθε στο δεύτερο μέ-
ρος.  Στο 48’ ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ χάρη 
στην κεφαλιά του Λιάγκα μέσα στην περιοχή έπει-
τα από φάουλ του Μουτίνιο.
Η απάντηση δεν άργησε να έρθει, καθώς στο 54ο 
λεπτό ο Καστάνιος με προβολή μέσα από την μι-
κρή περιοχή έφερε το παιχνίδι στα ίσια.
Οι δύο ομάδες «έψαξαν» στη συνέχεια το γκολ 
που θα τις έδινε τη νίκη, δίχως ωστόσο να τα κα-
ταφέρουν. Έτσι η πίεση μεγαλώνει και για τους 
προπονητές τους. Ειδικά ο Ηρακλής Μεταξάς δεν 
μπορεί να νιώθει άνετος με τόσο προβληματικό 
ξεκίνημα.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Ταουσιάνης): Μάρ-
κοβιτς, Κωνσταντινίδης, Βινίσιους, Λιάγκας, 
Παναγιώτου (88’ Μπαχανάκ), Χάμοντ, Με-
χία (59’ Τσιριγώτης), Μπελμόντε, Μουτίνιο 
(70’ Σβάρκας), Δούμτσιος (59’ Βράκας), Λού-
α-Λούα (88’ Ρεγκίς).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ  (Ηρακλής Μεταξάς): Πα-
παδόπουλος, Καστάνιο, Ζουκάνοβιτς, Καρμό-
να, Άλβαρες, Στάνκο, Ντομίνγκες (46’ Μπαρ-
τόλο), Μπερτόγλιο (74’ Μπαράλες), Τιλίκα, 
Ριέρα (46’ Γκαρντάβσκι), Μπενίτο (59’ Κρε-
σπί).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

48’ ΛΙΆΓΚΆΣ - 54’ ΚΆΣΤΆΝΙΟ

ΣΚΟΡΕΡ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ VS ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ1 1



ΤΟ ΠΗΡΕ ΕΥΚΟΛΑ
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Διαφορά ποιότητας, φρεσκάδας και ετοιμότητας 
υπήρχε και φάνηκε. Κάπως έτσι ο Βόλος νίκησε με 
2-0 τον Ιωνικό. Σκαρφάλωσε ψηλά στη βαθμολογία 
και κράτησε ουραγούς τους Νικαιώτες.
Ο Βόλος μπήκε δυνατά από νωρίς. Απείλησε στα πρώ-
τα λεπτά και στο 15’ άνοιξε το σκορ με τον Οζέγκοβιτς 
μετά από γύρισμα του Μεθκίδα. Σταδιακά έδειξε ση-
μάδια αντίδρασης ο Ιωνικός. Ακυρώθηκε γκολ του 
Μύγα ως οφσάιντ στο 21’, σε μία φάση που ο Μίλο 
σημάδεψε το δοκάρι. Προσπάθησαν κάπως οι φιλο-
ξενούμενοι να κρατήσουν μπάλα στη συνέχεια. Πή-
ραν μέτρα στο γήπεδο, αλλά κάτι τους έλειπε.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε όπως το πρώτο, δη-
λαδή με γκολ των γηπεδούχων. Μεθκίδα, Φερνάντες 
και Ντέλετιτς έκρυψαν την μπάλα με τον Λούνα να τε-
λειώνει υποδειγματικά τη φάση με σουτ εκτός περι-
οχής στο 54’. Εκεί ουσιαστικά τελείωσαν όλα.
Αλλαγές έκανε ο Δημήτρης Σπανός, ο σχηματισμός 
διαφοροποιήθηκε ελέω Ιωαννίδη, αλλά φάσεις δεν 
βγήκαν. Διάθεση υπήρξε από τους φιλοξενούμενους 
να το παλέψουν έως το φινάλε, αλλά ο Βόλος κρά-
τησε σχετικά εύκολα το μηδέν στην άμυνα και κατ’ 
επέκταση τη νίκη.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, 
Σιέλης, Εσκοβάλ, Λούνα, Τσοκάνης, Μεθκί-
δα (65’ Φερνάντεθ), Μπαριέντος, Φερνάντες, 
Ντέλετιτς (80’ Ματίγια), Οζέγκοβιτς (90’ Κού-
τσιας).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύ-
γας (81’ Οφόσου), Τσιγκρίνσκι, Ρομαό, Μίλο 
(49’ Μίλο), Βαλεριάνος (74’ Μασάς), Αντού-
νες, Φαντιγκά (74’ Ελευθεριάδης), Κάνιας, 
Μεντόσα, Μάντζης.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

15’ ΟΖΈΓΚΟΒΙΤΣ, 54’ ΑΝΤΟΝΙΟ

ΣΚΟΡΕΡ

ΒΟΛΟΣ VS IΩΝΙΚΟΣ2 0

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41 15 28-9

2. ΑΈΚ 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. ΑΣΤΈΡΑΣ 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
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Ιδανικό ήταν το ντεμπούτο του Άλαν Πάρντιου, αφού ο Άρης νί-
κησε τον Ολυμπιακό και μάλιστα με ανατροπή! Ωστόσο, η δουλειά 
τώρα αρχίζει. Ο Άγγλος τεχνικός θέλει να περάσει κάποια δικά 
του στοιχεία, ενώ η συζήτηση για την απόκτηση ενός ελεύθερου 
φορ δεν έχει σταματήσει. Το τοπίο θα ξεκαθαρίσει προσεχώς.

Στο Αγρίνιο έκανε την πιο πειστική φετινή της εμφάνιση και το κυρι-
ότερο ήταν πως κέρδισε παίκτες. Ο Μουκουντί είναι το πιο τρανό πα-
ράδειγμα. Ο πρώην στόπερ της Σεντ Ετιέν έδειξε πως έχει το πακέ-
το για να βοηθήσει. Το ίδιο έκανε και ο Λιβάι Γκαρσία. Είναι εμφανές 
πως θα πρέπει να πάρει περισσότερα πράγματα από εκείνον η Ένω-
ση, αφού έχει στοιχεία που λείπουν από το παιχνίδι της.

Συνεχίζει έχοντας το απόλυτο, αύξησε τη διαφορά του από τη δεύτερη 
θέση και πάει με τις καλύτερες προδιαγραφές στη διακοπή ο Πανα-
θηναϊκός. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δίνεται η ευκαιρία στον Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς να ενσωματώσει καλύτερα τα δύο τελευταία μεταγραφι-
κά αποκτήματα, τους Τρουιγέ και Τσοκάι. Για τον δεύτερο θεωρούν οι 
«πράσινοι» πως θα δώσει άμεσα λύσεις.

Το ματς με τον Άρη ήταν το κύκνειο άσμα του Κάρλος Κορμπεράν. Ού-
τως ή άλλως βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο και μετά τη νέα ήττα 
απολύθηκε. Τις τελευταίες μέρες είχαν ήδη πέσει στο τραπέζι τα πρώ-
τα ονόματα για τον διάδοχό του. Άμεσα θα τρέξουν οι εξελίξεις για τον 
επόμενο. Μίτσελ, Λοράν Μπλαν και Σλάβεν Μπίλιτς εξετάζονται μετα-
ξύ άλλων, αλλά οι τελευταίοι δύο έχουν πολλές δυσκολίες.

Όλα τα είχε, οι γκέλες του έλειπαν. Ματς όπως αυτά με τον ΟΦΗ δεν 
αναδεικνύουν μόνο τα αγωνιστικά προβλήματα που έχει ο φετινός 
ΠΑΟΚ, αλλά μεγαλώνουν και τη γενικότερη γκρίνια που υπάρχει εντός 
της ομάδας. Το ματς με τον Παναθηναϊκό θα είναι σημαντικό. Πιθα-
νό νέο αρνητικό αποτέλεσμα εκεί, δεν θα είναι εύκολα διαχειρίσιμο.  



1
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3η 20:00
ΕΣΕΝ-ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ 

2 DNB 1,66
Σε πολύ καλό αγωνιστικό φεγγάρι η Σααρμπρίκεν δείχνει 

ικανή να πάει μέχρι μακρυά φέτος.
Στην έδρα της Έσεν έχει αποστολή σήμερα που όπως όλα 

δείχνουν θα παλέψει μέχρι τέλους για να σώσει την 
κατηγορία.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΌ ΠΌΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΌ ΔΙΠΛΌ.
ΠΡΌΤΑΣΗ:

ΚΑΛΗ ΕΒΔΌΜΑΔΑ ΜΕ 
ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΌΛΌΥΣ ΤΌΥΣ 

ΦΙΛΌΥΣ ΜΑΣ
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2
ΔΑΝΙΑ 1η 20:00

ΣΌΝΤΕΡΙΣΚΕ-ΒΕΝΤΙΣΕΛ
OVER 2,5 1,66

Στις μικρές κατηγορίες της Δανίας θα παίξουμε μπάλα για να 
ποντάρουμε στα γκολ. Με νίκη πιάνει κορυφή η Σοντερίσκε 
και θα τα δώσει όλα για το τρίποντο κόντρα στη Βέντισελ. Όι 

φιλοξενούμενοι παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο και σκοράρουν 
με μεγάλη άνεση.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΌΡΑ ΣΥΜΜΑΧΌ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΌΛ.
ΠΡΌΤΑΣΗ:

3
ΠΌΡΤΌΓΑΛΙΑ 2η 20:00

ΦΕΙΡΕΝΣΕ-ΌΛΙΒΕΙΡΕΝΣΕ 
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,70

Στα χαμηλά στρώματα οι δύο ομάδες ψάχνουν ακόμα να 
βρούνε τα πατήματα τους. Έχουν ανάγκη από ένα τρίποντο που 

θα τους βοηθήσει να ξεφύγουν απο την επικίνδυνη ζώνη. 
Για την νίκη θα παίξουν σήμερα σε ένα ματς χωρίς ξεκάθαρο 

φαβορί.

ΠΡΌΤΑΣΗ:
ΤΌ ΣΗΜΕΙΌ ΜΑΣ ΣΕ ΓΚΌΛ ΣΤΌ ΗΜΙΧΡΌΝΌ.

4
ΣΕΡΒΙΑ 18:00

ΚΌΛΌΥΜΠΑΡΑ-ΝΌΒΙ ΠΑΖΑΡ
OVER 2,5 1,72

Στα γήπεδα της Σερβίας θα ταξιδέψουμε και θα κυνηγήσουμε 
ξανά τα γκολ.

Τρομερή πορεία διαγράφει η Νόβι Πάζαρ και δείχνει ικανή 
να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Την επιστροφή στις 

νίκες θα ψάξει η Κολουμπάρα μετά από δύο σερί ήττες.

ΑΜΦΌΤΕΡΕΣ ΒΓΑΖΌΥΝ ΓΚΌΛ ΣΤΙΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΌΥΣ.
ΠΡΌΤΑΣΗ:

5
ΡΌΥΜΑΝΙΑ 20:30
ΑΡΤΖΕΣ-ΚΛΌΥΖ

2 1,95
Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τα άσχημα ευρωπαϊκά 
αποτελέσματα αλλά και να μειώσει την διαφορά από την 

κορυφή έχει ως στόχο η Κλουζ.
Την αστάθεια της πληρώνει η Άρτζες παραμένοντας στα 

χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

ΤΌ ΦΑΒΌΡΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΌΥΜΕ ΣΤΌ ΔΙΠΛΌ.
ΠΡΌΤΑΣΗ:

6
ΙΣΠΑΝΙΑ 2 22:00

ΤΕΝΕΡΙΦΗ-ΜΑΛΑΓΑ
OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,80

Την χαμένη αίγλη του παρελθόντος ψάχνουν οι δύο ομάδες 
θέλοντας να επιστρέψουν στα σαλόνια. Πολύ κακό ξεκίνημα έχουν 

πραγματοποιήσει στο φετινό πρωτάθλημα και βρίσκονται στις 
τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

ΑΜΦΌΤΕΡΕΣ ΕΧΌΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΌ ΤΡΙΠΌΝΤΌ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΓΡΗΓΌΡΌ ΓΚΌΛ.
ΠΡΌΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Γερμανίδα Μαλάικα Μιχάμπο θα παραμείνει στην πατρίδα της για 
τη νέα σεζόν και εγκατέλειψε το πλάνο της να φύγει για τις ΗΠΑ 

και να γυμνάζεται με τον Καρλ Λιούις. Η παγκόσμια πρωταθλή-
τρια του μήκους δήλωσε πως εμπιστεύεται τον νέο της προ-

πονητή, Ούλι Κναπ.

Ο Κώστας Σταμούλης (φωτό) ήταν ο νικητής του 16ου γύρου λίμνης 
Ιωαννίνων στα 30χλμ. Στα 5χλμ. κέρδισε ο Νέστορας Κολιός. Στην 
Καλλιθέα έγινε ο ημιμαραθώνιος με νικητές τον Λάμπρο Μαλτέ-
ζο και την Μοσχούλα Μανούσου, ενώ στα 10χλμ. πρώτος τερ-
μάτισε ο Χρήστος Καλλίας. 
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SPORTS

Η Τόρι Φράνκλιν σε συνέντευξή της στο Stivostime δήλωσε πως 
έχει πλάνο να μείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι το 2025. 
Η Αμερικανίδα αθλήτρια, ως γνωστόν, πήρε την απόφαση να 
συνεργαστεί με τον Γιώργο Πομάσκι και από τον περασμένο 
Απρίλιο μένει στο Γαλάτσι και προπονείται στο ΟΑΚΑ.

Σήμερα θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ με βασι-
κό θέμα τα οικονομικά. Θα γίνει παρουσίαση των επιχορηγήσεων 
από την Πολιτεία τα τελευταία χρόνια που όλο μειώνεται. Η πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Σοφία Σακοράφα θα «κρούσει τον κώδω-

να» κινδύνου, καθώς σε λιγότερο από δύο χρόνια θα γίνουν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με την ψυχολογία στα ύψη που απορρέει από την πε-
ρυσινή ιστορικής σημασίας επάνοδο στην Β’ Κατηγορία 
μετά από διάστημα εννιά ετών, που συνοδεύτηκε από 
την κατάκτηση του πρωταθλήματος, προετοιμάζονται στο 
Παγκράτι να ριχτούν στη μάχη του νέου «μαραθωνίου». 
Το νεανικό συγκρότημα του Νίκου Ακριτίδη παρουσίασε 
εξαιρετικά δείγματα γραφής στην πρόσφατη αναμέτρη-
ση Κυπέλλου κόντρα στα Πετράλωνα, παρά την ήττα με 
1-0, γεγονός το οποίο από μόνο του προσδίδει αισιοδο-

ξία και ακόμη μεγαλύτερη πίστη στην νεοφώτιστη ομά-
δα, ενόψει του ανηφορικού Γολγοθά που την περιμένει. 
Άκρως ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του τεχνικού κα-
θοδηγητή Νίκου Ακριτίδη που είπε τα εξής:  «Προετοι-
μαζόμαστε πυρετωδώς για την επερχόμενη έναρξη του 
νέου πρωταθλήματος της Β’ Κατηγορίας. Ένα πρωτάθλη-
μα ιδιαίτερο στο οποίο επιστρέφουμε μετά από πάροδο 
εννιά ετών. Η πρεμιέρα μας βρίσκει να αντιμετωπίζου-
με μία πολύ ποιοτική ομάδα όπου έχει ενισχυθεί ση-
μαντικά στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού και με 
τις κινήσεις που έχει κάνει, φανερώνει ξεκάθαρα την 
πρόθεσή του να επιστρέψει άμεσα στην Α’ Κατηγορία. 
Γενικότερα φέτος από την πλευρά μας θα προσπαθή-
σουμε να φανούμε όσο μπορούμε πιο ανταγωνιστικοί 
γίνεται, Με όπλο μας τον νεανικό κορμό και τον ενθου-
σιασμό θα παλέψουμε όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτως 
δυναμικότητας αντιπάλου. Ό,τι και να γίνει πάντως εκτι-
μώ ότι θα έχουμε κέρδος από την φετινή σεζόν. Κυρίως 
από πλευράς συλλέκτη εμπειριών και παραστάσεων για 
τους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που συνθέτουν το 
υπάρχον ρόστερ. Στο ματς Κυπέλλου με τα Πετράλωνα, 
πληρώσαμε την απειρία μας, αφού αν και είχαμε την 
απόλυτη πρωτοβουλία των κινήσεων, χάσαμε με 1-0. 
Κρατάμε την πολύ καλή εμφάνιση και τον τρόπο με τον 
οποίο προσεγγίσαμε την αναμέτρηση και είμαι ιδιαίτε-
ρα ευχαριστημένος από τους παίκτες ηλικίας 17 και 18 
ετών που αγωνίστηκαν».

ΣΟΥΡΜΕΝΑ
Την μεταγραφική τους αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συ-
νεχίζουν απτόητα τα Σούρμενα, εμ φόντο την ερχόμενη 
ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Κάτω από αυτό το πρίσμα σε 
μία σημαντική μεταγραφική ενίσχυση για τη μεσαία γραμ-
μή πραγματοποίησαν τα Σούρμενα Στα πλάνα του Γιάν-
νη Τάπρατζη βρίσκεται, πλέον, και ο Γιάννης Μαργαρί-
της, έπειτα από μία διετία στις τάξεις των Σουρμένων. 
Η ανακοίνωση για τον 20χρονο κεντρικό μέσο αναφέ-
ρει: «Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ βρί-
σκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ήρθε 
σε σύναψη συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή Γιάννη 
Μαργαρίτη. Η οικογένεια των Σουρμένων καλωσορί-
ζει τον ποδοσφαιριστή και του εύχεται καλή αγωνιστι-
κή χρονιά με υγεία».

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ: «Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΘΑ  
ΕΧΟΥΜΕ ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΣΕΖΟΝ» 
ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ  
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ 
ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Ο στόχος 

επετεύχθη
Αυτός είναι ο πιο σωστός τίτλος, 

όσον αφορά τον αγώνα – νίκη – 

πρόκριση του Κένταυρου, κόντρα 

στην Κοψαχείλα εκτός έδρας την 

οποία και νίκησε με το ευρύ 6-1. 

Τα γκολ των νικητών σημείωσαν 

οι Μπαλατσουρας (3’,63’), Σταυρο-

πουλος (23’), Γεωργουδάκης (25’) 

και Μπριλης (41,89). Για τους γη-

πεδούχους είχε μειώσει σε 1-3 ο 

Ασημακόπουλος

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ (Αντώνης Κουφογιαν-

νης) Μοσχοβίτης, Τσαπανίδης (55’ 

Μπαξεβανιδης), Κούρτης, Φόν-

σος, Ραζακιας (46’ Ίμπρο), Τζελέ-

φας, Φωτόπουλος (61’ Ψαθάκης), 

Μοχαμετ, Περιμενης (46’ Φυτρος), 

Νουλας (46’ Ασημακόπουλος), Ζα-

φειρης.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (Κώστας 

Ρούπτσος) Τικταπανιδης, Μπεκι-

αρης (46’ Δετσης), Ταουζης (55 

Αργυροπουλος), Σταυροπουλος, 

Γεωργουδακης, Φελεκης (78’ Ευ-

αγγελιος), Μανικας, Γεωργιτζό-

γλου (50’ Τσόκας), Τσαντήλας (78’ 

Κολιός), Μπαλατσουρας, Μπριλης.

ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0-2
Με δυο τέρματα που σημειώθη-

καν στο δεύτερο μέρος τοΠεριστέ-

ρι επικράτησε 2-0 των Σουρμένων 

στο ουδέτερο γήπεδο της Χαμο-

στέρνας. Στο 47’ ο Ρίζος με ωραίο 

γυριστό σουτ έκανε το 0-1, με τον 

Γιάννη Μπούζα μετά από κόρνερ 

με προβολή στο 53’ να σημειώνει 

το 0-2. Διαιτητές ήταν οι Αλάμπε-

ης, Ίσσα και Μαρκαντωνάτος. 

ΣΟΥΡΜΕΝΑ (Γιάννης Ταπραντζης) 

Αθανασόπουλος, Αλεξανδράκης 

(72’ Στεργιοπουλος), Μαρινάκης, 

Πεσίλι (68’ Μακρυνόρης), Μιχε-

λής, Καμπουρουδης, Τσομπανης, 

Μαργαριτης, Αρσενιου, Μασάντο, 

Πετριτάι.

ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Θανάσης Βάλσα-

μος) Φανουργιάκης, Τρόκα,α Δι-

ονυσόπουλος, Μπουζας, Σετελλά-

ρι, Ζιάμπρας, Ζαφειράτος Α. (68’ 

Θεοδωρόπουλος), Ζαφειράτος Γ. 

(86’Μπούζας Α.), Μπέργκοβιτς (68’ 

Δημητριου), Ριζος (90’ Κατσίκης), 

Γεωργακοπουλος.

Χωρίς να δυσκολευτεί ο Μικρασιατι-
κός-Εθνικός Αστέρας, επικράτησε άνε-
τα με σκορ 5-0 μέσα στην έδρα του και 
να πάρει το εισιτήριο για την επόμε-
νη φάση του κυπέλλου.Το σκορ άνοιξε 
στο 47’ ο Ζέλο με τη βοήθεια του Πλά-
κα, κάνοντας το 1-0. Τα τέρματα διπλα-
σίασε στο 50’ο Σαπαλίδης, ενώ στο 60’ο 
τελευταίος με ωραία κεφαλιά ψαράκι 
ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 και 
τα προσωπικά γκολ στα δυο. Μετά από 
δέκα λεπτά ο Ταβάρες με πλασέ ση-
μείωσε το 4-0, για να οπλίσει και πάλι 
ο Σαπαλιδης και με ένα τρίτο γκολ, ση-
μείωσε το 5-0 και παράλληλα προσω-
πικό χατ τρικ. Διαιατητές ήταν οι Μητρο-
φάνης, Κατεναλάκης, Πάσκος.
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Νί-
κος Κωτσοβος) Μιχελης, Σμυρνάκης 
(68’ Τσιγαριδας), Βουτυρας (68’ Βου-
τυρας), Κουτσογκιλας Ε., Χρυσανθόπου-
λος, Κουτσογκιλας Π. (58’ Ταβάρες), 
Σαμιος, Κωτσοβος (68’ Αλευρής), Σα-
παλιδης (78’ Θεοδώρου), Ραχιμ, Ζέλο.
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γαλινος Νικολαϊδης) 
Μανώλης, Κοντής, Γκέρτσος, Πλακα, 
Γιαννούλης (56’ Ακαρέπης), Λεβεντης 
(46’ Πασσα), Αρώνης, Καρτσιώλας (53’ 
Μπάλλας), Σαλίου, Ερμαλ, Ριζος.

ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 0-0 (2-1 ΠΕΝ)
Εν τέλει στη διαδικασία των πέναλτι λύ-
θηκε η αγωνιστική διαφορά μεταξύ της 
Δόξας Βύρωνος και του Αστέρα Εξαρ-
χείων, όπου οι γηπεδούχοι επικρά-
τησαν 2-1. Η κανονική διάρκεια έλη-
ξε 0-0.
ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ (Μαρίνος Βλαχο-
γιάννης) Μεϊμαρογλου, Λιακοπουλος, 
Τζαρτζαλος (90+1’ Τσακνάρης), Μιζιος 
Σ., Κοσσυβάκης, Ρωμανος, Τσακλάνος, 
Ζευκιλής (46’ Χαλβαντζής), Βάσος (63’ 
Τσαουρδάς), Μίζιος Α., Τσελέπης (82’ 
Καρατσοπανάκης).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ (Τάσος Ψύλλι-
ας) Μπονης, Φιλιππόπουλος, Γιουρ-
κεβιτς, Ασημακόπουλος (90+1’ Τσια-
ρος), Καρούσος (80’ Πένγκου), 
Καρδαμήτσης, Στουμπος, Καραγκου-
νης (80’ Σιατούνης), Μπουζης (60’ 
Παπανικολάου), Κωτσης, Καραμά-
νος (60’ Δεληγιάννης).

Aνετη ήταν η 
επικράτηση του 
Μικρασιατικού

Oλα τα αποτελέσματα  
του κυπέλλου της ΕΠΣΑ
Πετράλωνα – ΓΣ Καισαριανής 0-6, Πατήσια – Μεταμόρ-
φωση 3-4 (παρ), Φοίνικας Περιστερίου - Τερψιθέα 1-2, 
Απόλλων Χαλανδρίου – Ιεράπολη 2-0, Άγιαξ Ταύρου - 
Άγιος Θωμάς 1-0, Ιάσων - Διάνα Ηλιούπολης 0-4, Χαϊδά-
ρι – Χολαργός 1-2, Παλαιό Φάληρο - Ολυμπιακός Λιοσί-
ων 1-2, Βύρωνας – Νεοπεντελικός 2-3 (παρ), Διαγόρας 
– Πέρα Κλουμπ 4-0, Λυκόβρυση – Κορωνίδα 4-2, Καλα-
μάκι – Ερυθραία 1-0, Δόξα Βύρωνος –Αστέρας Εξαρχεί-
ων 0-0 (2-1 πεν), Κοψαχείλα – Κένταυρος Βριλησσίων 
1-6, Σούρμενα – ΑΟ Περιστερίου 0-2, Κολωνός – Πεύκη 
0-0 (2-3 πεν), ΠΟΨ – Αρίων 5-2, Χαραυγιακός – Ατρό-
μητος Χαλανδρίου, Ν. Ιωνία – Ελπίδα Αγ. Αναργύρων 2-0, 
ΑΟ Ν.Φ. Άτταλος – Ατρόμητος Μετ/σης 0-2, Παράδεισος – 
Ήφαιστος Περιστερίου 0-3, ΑΕ Κηφισίας Ερας. – Ανθού-
πολη 2-1, Μελίσσια – Αθηναϊκός 1-2, Ιλίσια 2004 – Τρά-
χωνες 0-4, Θρίαμβος Χαϊδαρίου – Αγ. Ελεούσα 0-2, Αγ. 
Ανάργυροι – Αστέρας Ζωγράφου 3-0, ΑΟ Μικρασιατικός 
– Αγ. Δημήτριος 5-0, Άμιλλα Περιστερίου – ΑΕ Ηράκλειο 
0-1, Ηλυσιακός – ΑΟ Ιλίου 3-0, ΠΑΣ Γαλάτσι – Θύελλα Αγ. 
Δημητρίου 0-2, Άτλας Κυψέλης – ΓΣ Αργυρούπολης 3-2 
παρ., Άρης Καλαμακίου – Δάφνη Π. Φαλήρου 2-1 παρ.
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Ο Νίκος Ακριτίδης



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ
ΛΑΘΟΣ ΗΤΑΝ

Ο Άρης κανονικά θα έπρεπε να ήταν το θέμα 
της ημέρας μια και γύρισε ένα ματς απέναντι 
στον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Και μάλιστα 
με τον Πάρντιου να είναι λίγες ημέρες 
στον πάγκο, κάτι απόλυτα ενθαρρυντικό.
Προπονητής με παρατάσεις ετών από την 
Πρέμιερ Λιγκ έδειξε με τις κινήσεις του 
μέσα στο γήπεδο πως δε συμβιβάζεται π.χ. 
απλά με ένα γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο Πάρντιου φυσικά και δε θα μπορούσε να 
ξέρει ακόμα όλους τους παίκτες του αλλά 
έχοντας τη μεγάλη του εμπειρία μπήκε στην 
εξίσωση γρήγορα και άμεσα.
Δεν είναι το τακτικό κομμάτι που υπερισχύει 
σε αυτές τις περιπτώσεις αλλά η μενταλιτέ.
Αυτή δηλαδή της οποίας στερείτο ο Κάρλος 
Κορμπεράν. Είχε ειπωθεί πολλάκις από εδώ 
και κάποιοι έκαναν λόγο για ειρωνεία πως 
άλλο Χάντερσφιλντ και άλλο Ολυμπιακός. 
Ήταν και είναι η πραγματικότητα.
Ο Ισπανός ουδέποτε μπορούσε ή θα μπορούσε 
να φτάσει στο επίπεδο του DNA του κλαμπ 
γιατί δεν το είχε δουλέψει.
Αν θα το κατορθώσει σε 10 χρόνια; Κανείς 
δεν είναι μέντιουμ.
Πάντως ήταν μια λάθος επιλογή ειδικά από 
την στιγμή που ο Ολυμπιακός ήταν κοντά αλλά 
έκανε λάθος χειρισμούς σε προπονητές 
όπως ο Μπίλίτς.
Σε αυτό το ράφι πάντως επιτέλους δείχνει 
να κοιτά, κάτι που ήταν απαραίτητο με βάση 
και τις μεταγραφές του.

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

Η ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΗ 

ΕΠΙΣΚΙΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  

ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΜΠΕΡΑΝ

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


