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H AEK 
ΞΑΝΑΓΕΝΝΙΕΤΑΙ

Οι ηθοποιοί Ναταλία 
Δραγούμη και Αντώνης 
Αντωνίου ανέλαβαν 
την παρουσίαση της 
φαντασμαγορικής 
βραδιάς αποσπώντας 
καλές κριτικές

Ο λόγος του Δημήτρη Μελισσανίδη καθήλωσε 
όλους όσους παρακολούθησαν από κοντά, 
αλλά και από τους δέκτες τους τα εγκαίνια του 
γηπέδου.

Η παρέλαση των παλαιμάχων της ΑΕΚ σκόρπισε ρίγη, 
ανατριχίλα, αλλά και μια γλυκιά νοσταλγία μαζί με το 
συναίσθημα της προσμονής για το μέλλον.

Φυσικά, τα μουσικά δρώμενα δεν έλειψαν, με τους Ματθαίο 
– Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη, την ομάδα χορού Wolves Team 
(φωτο), αλλά και τον Παντελή Θαλασσινό να προκαλούν βροχή 
χειροκροτημάτων στο πρόσωπό τους.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές. Τα 
ονόματα και οι φωτογραφίες όλων των 
ΑΕΚτζήδων (Κώστας Βουτσάς) που δεν 
πρόλαβαν να καθίσουν στο στάδιο της Ενωσης.



ΟΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΠΝΟΣ…  

Είναι ο άνθρωπος-γκολ! De facto. 
Έχουμε και λέμε: 81 τέρματα/163 αγώ-
νες. Είναι, όμως, και 35 ετών. «Γερνά-
ει» και φαντάζει φυσιολογικό. Δεν αντέ-
χει το Πέμπτη-Κυριακή. Ο Μίτσελ μπορεί 
να σέβεται το «χθες» του στον Ολυμπι-
ακό, αλλά αξιώνει ενέργεια, εκρηκτι-
κότητα στο Νο9. Τόσο ο Μπακαμπού, όσο 
και ο Χουάνγκ Ουί Τζο «δουλεύουν» πε-
ρισσότερο στο μυαλό του. Συνάμα, είναι 
στο Top3 των πιο ακριβοπληρωμένων παι-
κτών στα αποδυτήρια του πρωταθλητή Ελ-
λάδας. Σχεδόν 2 μύρια. Too much για την 
περίπτωσή του. Εκεί που σταματάει ο πο-
δοσφαιρικός ρεαλισμός ξεκινάει η επαγ-
γελματική σχέση του Ολυμπιακού με τον 
Ελ Αραμπί. Ο Μαροκινός με τον άτεγκτο 
ατζέντη του το καλοκαίρι τζόγαρε «όλα ή 
τίποτα» πάνω στην ανάγκη των «ερυθρο-
λεύκων» για ένα κανονικό 9άρι (σ.σ.: Τι-
κίνιο και Χασάν ήταν «φευγάτοι» όπως 
και έγινε) και πήρε το 101% στις διαπραγ-
ματεύσεις. Συνθήκη που πλέον «ζορίζει» 
το μπάτζετ του Ολυμπιακού. Δεν είναι τυ-
χαίο πως στο international break ο Ελ 
Αραμπί πήρε δύο ημέρες εξτρά άδεια από 
το technical staff. Πολλοί το συνέδεσαν 
με την προοπτική της μεταγραφής του σε 
Εμιράτο της Αραβικής Χερσονήσου. Δεν 
είναι τυχαίο πως τα όψιμα δημοσιεύμα-
τα από το εξωτερικό συνδέουν το μέλλον 
του 35χρονου επιθετικού με την επιστρο-
φή του (κατά πάσα πιθανότατα) στο Κα-
τάρ. Ο Ολυμπιακός, όπως και στην περί-
πτωση του Μανωλά, οφείλει να σκεφτεί 
το επιχειρείν! Δε νοείται ένα συμβόλαιο 
της εμβέλειας του Ελ Αραμπί να στρογγυ-
λοκάθεται στον πάγκο. «Κοστίζει» σε αμ-
φότερες τις πλευρές. Είναι νομοτελεια-
κά βέβαιο πως δύσκολα η συνεργασία ια 
φτουρίσει μετά τον Ιανουάριο. Οι εξελί-

ξεις έχουν ήδη δρομολογηθεί…    

Παρασκήνια

➠





Ο ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΑΡΙΘΜΕΙ 
ΕΝΑ ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΥΟ ΜΑΤΣ, 
ΉΤΟΙ 81 ΣΕ 163 ΑΓΏΝΕΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.  

Ο 35ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΡΟΚΙΝΟΣ 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΏΝ ΣΤΟ TOP3 ΣΤΑ 
ΑΠΟΔΥΤΉΡΙΑ.  

ΠΑΣΧΑΛΑΚΉΣ:  
THE BACKSTAGE!                                        
Δεν έχετε παράπονο για τον 
Πασχαλάκη. Όλα απέξω και 
ανακατωτά τα μάθατε. Από 
τα νούμερα του deal με τον 
Ολυμπιακό μέχρι τα επεισό-
δια για την απόκτησή του. Το 
τελευταίο που πιάσαμε στις κε-
ραίες μας και μοιράστηκε ο ίδιος 
στα αποδυτήρια της Εθνικής ήταν πως το 
πρώτο 10ήμερου του Σεπτεμβρίου έφθασε μία… 
ανάσα από την Νιουκάστλ! Το αγγλικό club ανα-
ζητούσε στο market των free agents αναπλη-
ρωματικό Νο1 (σ.σ.: βασικός είναι ο Πόουπ 
της Εθνικής Αγγλίας) μια και ο Καρλ Ντάρ-
λοου θα μείνει εκτός δράσης για 5-6 μήνες, 
αλλά εν τέλει επίλεξε τον Λόρις Κάριους που 
είχε αποχωρήσει από την Λίβερπουλ. Ήταν τελικά της μοί-
ρας γραφτό να πιάσει λιμάνι…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΉΛΙΚΙΑΚΑ ΚΑΙ  
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΔΥΣΟΛΑ ΝΑ 
ΑΝΤΕΞΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
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ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ,  
Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ!           

Μιλάμε για την ΚΟΛΟΝΑ. Από τις πλέον 
έξυπνες/αξιόπιστες επιλογές επί εποχής 
Καρυπίδη. Δίχως τυμπανοκρουσίες, μα με 
μπόλικη ποδοσφαιρική ουσία. «9 στα 9» 
φέτος, 48 ήδη ματς σε 15 μήνες παρουσίας 
στον Αρη. Τον μάτιασαν και θα απουσιάσει 
για έναν μήνα από την αγωνιστική δράση. 
Το ζητούμενο δεν αλλάζει και ήδη το νερό 
έχει μπει στο αυλάκι. Το club σκέφτεται 
να επιβραβεύσει τον Γιάκουμπ Μπράμπετς 
με νέο βελτιωμένο συμβόλαιο α λα Μανσί-
νι μέχρι το 2025 μια και ήδη εισπράττουν 
από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα ενδια-
φέρον τρίτων. Ο 30χρονος Τσέχος στόπερ 
δεν είναι καν στο Top5 των well paid παι-
κτών του Αρη! Των φρονίμων τα παιδιά…  



ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ                                                           
Έχει το πακέτο/πρώτη ύλη! Ανάστημα, αριστερό πόδι και ηλικία 
(βαδίζει στα 25). Αφήστε που υπάρχει και σοβαρό ενδεχόμενο 
να κληθεί με την Εθνική Καναδά στο Μουντιάλ του Κατάρ. Κοινώς, 
«βγάζει» προσδοκία. Στο deal δανεισμού υπάρχει μία όψιον αγοράς 
στα 4 κατοστάρικα. Το συμβόλαιό του λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Στον 
Παναιτωλικό ακόμη δεν έχουν πάρει απόφαση τι μέλλει γενέσθαι 
με τον Ντέρεκ Κορνέλιους. Χμ…  

RELOADED!                                                      

Πέρυσι η χρονιά πήγε χαμένη. Τόσο με τον ΟΦΗ, όσο και με 
την Εθνική Ελπίδων. Φέτος, ξεκίνησε αναπληρωματικός! 
Έγινε με το σπαθί του βασικός. Έχει πανηγυρίσει ήδη δύο 
φορές, μία παραπάνω από τα τρία προηγούμενα επαγγελματικά 
του χρόνια. Ο Απόστολος Διαμαντής επέστρεψε στην 
ποδοσφαιρική ζωή και μαζί το χαμόγελο στον ΟΦΗ μια και τον 
θεωρούν  project for sale για το επόμενο καλοκαίρι.  

Ο διάδοχος του Φαν Βέερτ βρέθηκε ήδη: Ογκνιεν Οζέ-
γκοβιτς! Δύο ματς, ισάριθμα γκολ. Αφίχθη και ο Κού-

τσιας δανεικός από τον ΠΑΟΚ οπότε ο Μπόγκνταν Σταμένκο-
βιτς που ήρθε από την Καβάλα περισσεύει στην επίθεση του 
Βόλου.  



Ντένις Αλίγιαγκιτς! Το asset που ήρθε από την Σλάβια 
Πράγας και πληρώθηκε κανένα 300άρι από τον Ολυ-

μπιακό ως επένδυση για το μέλλον. Βάσει μαρτυριών μας 
από το Ρέντη ακόμη δεν βγάζει την ανάλογη «πειθώ».  


ΜΑΡΤΎΡΙΌ…                                

Hφανέλα με το Νο9 έχει εξελιχθεί σε γάγγραινα για τον 
Λεβαδειακό! Τα δύο στοιχήματα (Δούμτσιος/Τσιριγώτης) 
δεν πιάνουν τόπο, ένας Βραζιλιάνος που αφίχθη «κόπηκε» 
στα ιατρικά, ο νιόφερτος Αντριαν Πέτρε έχει θέματα με την 
μέση και ο έσχατος Σουλεϊμάν Ντουκαρά (επιλογή Βέλιτς) 
εμφανίστηκε στην πόλη με τουλάχιστον 15% λίπος! Κανείς 
δεν αποκλείει τον Ιανουάριο να υπάρξει συνέχεια…   

ΕΠΙΛΌΓΗ-ΤΖΌΓΌΣ…                                        
Μπορεί να ένιωθε πως «πνιγόταν» στον φετινό ΠΑΟΚ μια 
και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν του έδινε την ανάλογη σημασία 
στην προετοιμασία, αλλά και στην Τουλούζ η διαδικασία της 
προσαρμογής αποδεικνύεται «βουνό» για τον Χάρη Τσιγγάρα. 
Ο 22χρονος κεντρικός χαφ πέραν της ταλαιπωρίας που ́ χε το 
καλοκαίρι με τους κοιλιακούς-προσαγωγούς πιέζεται έντονα και 
στο intensity των προπονήσεων της Τουλούζ. Μέχρι στιγμής και 
λόγω τραυματισμού (σ.σ.: σε ένα φιλικό) δεν έχει σταυρώσει 
λεπτό/αποστολή στο γαλλικό club. Μακάρι να γίνει αύριο με 
την Μονπελιέ…    

ΕΙΝΑΙ ΠΌΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ!                              
Ο ΟΦΗ και δη ο Μηνάς Λυσάνδρου που είναι ο CEO του club εδώ 
και 15 ημέρες έχει ξεκινήσει μια σειρά από meetings για να 
καταλήξει στο profile που θα διαδεχθεί τον Γιώργο Σαμαρά στην 
καρέκλα του τεχνικού διευθυντή. Μετά τον Ιλια Ιβιτς, σειρά πήρε, 
βάσει πηγών μας, ο Νίκος Νταμπίζας! Χημεία υπήρξε στον τρόπο 
λειτουργίας, αλλά στο οικονομικό υπήρξε μεγάλη απόσταση μια 
και ο άλλοτε τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού φέρεται 
να αξίωσε ένα ποσό 15.000 ευρώ μηνιάτικο, αντίστοιχο με τις 
απολαβές του Λυσάνδρου! C’est fini…   

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΣΤΌΝ ΙΩΝΙΚΌ ΠΌΣΌΎΣ ΜΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΌΤΕ ΑΝΑΜΕΝΌΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ;       quizTime
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ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΑΔΙΑΒΑΣΤΌΣ!                              
Μετά την αποκάλυψη της στήλης για την συμφωνία της επέκτασης της 
συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ντόουγκλας Αουγκούστο προχωράμε 
και στο παρασκήνιο της επόμενης μέρας. Τι έπιασαν οι κεραίες μας 
από την Τούμπα; Ασχέτως από τις έμμεσες αιχμές του Λέο Κορνατσίνι 
η ουσία είναι ότι ο Ζοσέ Μπότο «μύρισε», όπως λένε στην πιάτσα, 
το deal. Εν ολίγοις, ήταν ο τελευταίος από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα 
που ενημερώθηκε για την πορεία των διαπραγματεύσεων ΚΑΙ κυρίως 
αφότου ολοκληρώθηκαν! Η Μαρία Γκοντσάρεβα, με την έγκριση 
του boss, πήρε πάνω της την υπόθεση και «έκλεισε» μία ανοιχτή 
πληγή.  Το θερινό κάστινγκ του Πορτογάλου τεχνικού διευθυντή έχει 
αφήσει πολλά ερωτηματικά και οι απαντήσεις ήδη του δίνονται…  
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Λύσεις στα αρκετά προβλήματα που έχει ενόψει του αγώνα με 
τον Βόλο θέλει να βρει ο Αλαν Πάρντιου. Η απουσία του Μπρά-
μπετς φέρνει τον Ενκουλού στο κέντρο της άμυνας, στο πλευρό 
του Φαμπιάνο, ενώ στον άξονα οι Ντιόπ και Νταμπό φαντάζουν 
ως οι επικρατέστεροι για να καλύψουν τις θέσεις των Ετέμπο 
και Ντουκουρέ. Ο προπονητής των «κίτρινων» αποθέωσε τους 
Ζερβινιό και Ματέο Γκαρσία.

Με κάθε μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της «OPAP 
Arena». Το νέο γήπεδο της ΑΕΚ γέμισε με κόσμο, ο οποίος απόλαυσε 
το φαντασμαγορικό σόου στα ιερά χώματα, συνοδεία πολλών συγκι-
νητικών εκδηλώσεων. Τόσο η παρέλαση των παλαιμάχων στο χορ-
τάρι (Νεστορίδης, Αρδίζογλου, Μαύρος, κ.ά), όσο και τα χορευτικά 
δρώμενα μαζί με το τραγούδι συνέθεσαν μια ιστορική βραδιά που θα 
μείνει χαραγμένη στους φίλους της Ενωσης.

Mια καθοριστική εξέλιξη για το γηπεδικό σημειώθηκε στον Παναθη-
ναϊκό. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τον Βοτανικό εγκρίθηκαν. Ετσι, 
άνοιξε ο δρόμος για τη δημοπράτηση του σταδίου που θα γίνει 10-15 
Οκτωβρίου. Στόχος οι εγκαταστάσεις στον Βοτανικό να είναι έτοιμες το 
2024 και το ποδοσφαιρικό γήπεδο το 2026. Στα αγωνιστικά, ο Σένκε-
φελντ θα παίξει ως σέντερ μπακ στην Τούμπα, ενώ Μάγκνουσον και 
Πούγγουρας παλεύουν για την έτερη θέση.

Ακόμα και στην τελευταία μέρα του παραθύρου των free agents, ο Ολυ-
μπιακός βρήκε τρόπο να αποκτήσει παίκτη. Ο Παϊτίμ Κασάμι επέστρε-
ψε στους «ερυθρόλευκους» μετά από πέντε χρόνια υπογράφοντας 
συμβόλαιο συνεργασίας 1+1. Ο Ελβετός έμεινε ελεύθερος από τη 
Βασιλεία και δήλωσε περιχαρής για τη δεύτερη θητεία του στο κλαμπ. 
Παράλληλα, ο Γιάννης Οκκάς ανέλαβε το τιμόνι της δεύτερης ομάδας 
των Πειραιωτών.

Σε συνέντευξή του στο Βέλγιο, ο Σίντζι Καγκάβα υποστήριξε ότι το πέ-
ρασμα στον ΠΑΟΚ δεν ήταν επιτυχημένο και ότι ποτέ δεν βρήκε ρόλο 
στην ομάδα. Στα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή τον Κωνσταντίνο Κουλιερά-
κη. Ο νεαρός αμυντικός πραγματοποίησε και χθες ατομικό πρόγραμμα 
εκγύμνασης και σήμερα θα παρθεί η οριστική απόφαση για τη συμμε-
τοχή του.



1
ΑΓΓΛΙΑ 14:30

ΑΡΣΕΝΑΛ-ΤΟΤΕΝΑΜ
OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,80

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στην Αγγλία με το λονδρέζικο 
ντέρμπι ανάμεσα σε Aρσεναλ και Τότεναμ. Αμφότερες έχουν 
ξεκινήσει εντυπωσιακά το πρωτάθλημα και αναμένεται να 

πέσουν... κορμιά στο «Emirates».

ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ  
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΕΣ  
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ
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2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30

ΚΟΛΩΝΙΑ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 
UNDER 3 1,90

Στο κυνήγι της κορυφής η Ντόρτμουντ έχει δύσκολη αποστολή 
σήμερα στην Κολωνία. Πολλά τα προβλήματα για τους 
Βεστφαλούς, που έχασαν και τον Ρόις εκτός του Αλέρ.

ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΜΕ ΣΤΟ UNDER
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΣΟΥΗΔΙΑ 18:30

ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ-ΤΖΟΥΡΓΚΑΡΝΤΕΝ 
2 -0,75 1,68

Εφτά τελικούς έχει μπροστά της η Τζουργκάρντεν στη μάχη που 
δίνει για τον τίτλο. Η ομάδα δείχνει πιο ικανή από ποτέ για το 

πρωτάθλημα και απέναντι στην αδύναμη Ντέγκερφορς οφείλει 
να φτάσει στο «τρίποντο».

ΠΡΟΤΑΣΗ:
 «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

4
ΙΤΑΛΙΑ 16:00

ΝΑΠΟΛΙ-ΤΟΡΙΝΟ
1 -0,75 1,75

Η διακοπή βρήκε την Νάπολι στη κορυφή, με την ομάδα του 
Σπαλέτι να πείθει εντός και εκτός συνόρων. Το «Ντιέγκο 

Μαραντόνα» αναμένεται κατάμεστο με τους παρτενοπέι να 
θέλουν μόνο την νίκη πριν τα ματς με τον Αγιαξ.

 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΙΣΠΑΝΙΑ 19:30

ΣΕΒΙΛΛΗ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,66

Να επιστρέψουν με νίκη από την διακοπή αλλά και να πάρουν 
ψυχολογία για τις ευρωπαϊκές αποστολές στοχεύουν οι δύο 
αντίπαλοι. Φαβορί δεν υπάρχει ενώ αμφότερες βρίσκονται 

μακρυά απο την κορυφή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΒΕΛΓΙΟ 21:45

ΜΠΡΙΖ-ΜΑΛΙΝ
1 -1,0 1,70

Στο -8 απο την Αντβέρπ, η Μπριζ καλείται άμεσα να κάνει την 
δική της αντεπίθεση. Οι πρωταθλητές εντυπωσιάζουν στην 

Ευρώπη αλλά εντός συνόρων παρουσιάζουν αστάθεια.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Σοφία Υφαντίδου, που αποφάσισε μετά το τέλος της φετινής αγω-
νιστικής περιόδου να «κρεμάσει» τα σπάικ της, θα τρέξει στον 

ημιμαραθώνιο στη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος της να πιάσει το 
όριο για να πάρει μέρος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της 

Αθήνας. 

Η Ιωάννα Σιώμου, συντονίστρια του ΣΕΓΑΣ στις ταχύτητες και στα εμπό-
δια, έκανε στο Stivostime έναν απολογισμό για τη σεζόν που πέρασε. 
Μίλησε για την ανάγκη των καμπ και έβαλε στόχο στους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι να υπάρχει-αν είναι δυνα-
τόν- εκπροσώπηση και από τις 4 εθνικές ομάδες σκυταλο-
δρομίας.  
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Σήμερα διεξάγεται το 2ο Sifnos Street Shot Put στη Σίφνο. Από τις 
συμμετοχές ξεχωρίζει εκείνη του πρωταθλητή Ελλάδας φέ-
τος στη σφαιροβολία, Τάσου Λατιφλάρι. Ο ρίπτης του Γιώργου 
Μποτσκαρίωβ θα προσπαθήσει να πετύχει το ρεκόρ αγώνων 
που έχει από πέρσι ο Οδυσσέας Μουζενίδης με 19,32μ.

Αύριο διεξάγεται ο μαραθώνιος στο Λονδίνο με τη συμμετοχή πολλών 
κορυφαίων δρομέων. Στους άνδρες θα τρέξει ο Βέλγος Μπασίρ 
Αμπντί που «κυνηγάει» το ρεκόρ Ευρώπης (2:06.36) και στις γυ-

ναίκες η Κενυάτισσα Τζόισλιν Τζεπκοσγκέι που θέλει να βελτι-
ώσει το ατομικό της ρεκόρ (2:17.43). 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Aκρως ενθαρρυντική ήταν η συνολική εικόνα που παρουσί-
ασε ο Aρης Καλαμακίου στην πρόσφατη αναμέτρησα Κυπέλ-
λου κόντρα στον πανίσχυρο μικρασιατικό Εθνικό Αστέρα. Το 
συγκρότημα των νοτίων προαστίων πάλεψε τηρουμένων των 
αναλογιών, ωστόσο από ένα σημείο κι έπειτα υποτάχθηκε 
στην ανωτερότητα της ομάδας από την Καισαριανή και έτσι 
αποχαιρέτησε τον θεσμό του Κυπέλλου Με τον τεχνικό ηγέ-
τη Μιχάλη Λυκερίδη να χαρακτηρίζει δίκαιη την επικράτηση 
του Μικρασιατικού Εθνικού Αστέρα μέσω δηλώσεών του στο 
«Αθλητικό Πνεύμα» Ο έμπειρος προπονητής στάθηκε στην 

ποιότητα του αντιπάλου, για τον οποίο μίλησε με τα καλύτερα 
λόγια, τονίζοντας ότι η προσοχή όλων στρέφεται στην προ-
σεχή κρίσιμη αναμέτρηση που ακλουθεί κόντρα στον Αθηνα-
ϊκό: «Ήταν ανώτερος ο Μικρασιατικός Εθνικός Αστέρας, θα 
έλεγα μάλιστα διαφορετικού επιπέδου ομάδα σε σχέση με 
εμάς. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι κατά μεγάλο ποσοστό αντα-
ποκριθήκαμε στην πρόκληση αφού είχαμε ανταγωνιστική ει-
κόνα. Δείξαμε θετικά δείγματα γραφής Είχαμε ένα πλάνο να 
μην αφήσουμε κενούς χώρους αφού ο αντίπαλος διαθέτει 
μεγάλη ποιότητα. Χρησιμοποιήσαμε αρκετά παιδιά που δεν 
αγωνίστηκαν στο ματς με τον Βύρωνα και γενικά μείναμε ευ-
χαριστημένοι από την εικόνα, πλην του τραυματισμού που εί-
χαμε με τον Κιοσέογλου. Ήταν κέρδος για τους ποδοσφαιρι-
στές που αγωνίστηκαν απέναντι σε ποιοτικές μονάδες. Πλέον 
η προσοχή μας στρέφεται στο πρωτάθλημα και το επόμενο 
πολύ δύσκολο, όσο και καθοριστικό παιχνίδι που μας περι-
μένει κόντρα στον Αθηναϊκό».

ΑΝΑΣΤΟΛΉ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΩΝ
Με απόφαση της ΕΠΟ αναστέλλονται τα πρωταθλήματα  όλων 
των κατηγοριών αλλά και των υποδομών για σήμερα 1/10 
και αύριο 2/10.

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
Θετική σε γενικές γραμμές ήταν για τη Αγία Ελεούσα η πρε-
μιέρα του δευτέρου ομίλου στην Α’ Κατηγορία, που την βρή-
κε να αποσπά ισοπαλία 1-1 από την δυνατή και άκρως φιλό-
δοξη Α.Ε. Χαλανδρίου. Η εν γένει εικόνα ήταν ενθαρρυντική 
για το σύνολο του Νίκου Κουνάδη, που αποδεικνύει ότι έχει 
όλα τα εχέγγυα, ώστε να διαδραματίσει ρόλο πρωταγωνιστή 
στο νέο πρωτάθλημα. Ο Τάκης Γιαννόπουλος που αποτελεί τη 
ζωντανή ιστορία του σωματείου των δυτικών προαστίων, τον 
οποίο έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών ως ποδοσφαιριστή, 
προπονητής, αλλά και στιβαρό διοικητικό στέλεχος έσπευσε 
να δώσει το στίγμα του μιλώντας και λέγοντας τα εξής: «Θε-
ωρώ ότι σε γενικές γραμμές πήγαμε πολύ καλά στην πρεμιέ-
ρα. Ανταποκριθήκαμε στο μέτρο του δυνατού στο ύψος των 
απαιτήσεων απέναντι σε μία δυνατή ομάδα που πρωταγωνι-
στεί τα τελευταία χρόνια όπως η Α.Ε. Χαλανδρίου. Από τη συ-
γκεκριμένη αναμέτρηση κρατάμε τον βαθμό και προχωράμε. 
Πλέον η προσοχή και το μυαλό μας επικεντρώνονται απο-
κλειστικά στην επερχόμενη αναμέτρηση με το Παλαιό Φάλη-
ρο, που αποτελεί και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που δί-
νουμε για την νέα σεζόν. Οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε την 
έδρα μας. Στο γήπεδό μας για την ομάδα μας υπάρχει μόνο η 
νίκη, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα».

ΛΥΚΕΡΙΔΉΣ: «ΘΕΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΉΣ» 
ΠΑΡΑ ΤΉΝ ΉΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ Ο ΠΡΟΠΟΝΉΤΉΣ 
ΤΟΥ AΡΉ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ ΕΜΕΙΝΕ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΉΜΕΝΟΣ

Μανωλάς: «Το 
φιλικό με τον 
Υμηττό θα μας 
χρησιμεύσει 
αρκετά»      
Στην τελική της ευθεία μπαί-

νει για τον Α.Ο. Ταταύλα το 

βασικό στάδιο προετοιμασί-

ας με φόντο τη επόμενη ιδι-

αίτερα απαιτητική σεζόν. Στον 

δημοφιλέστατο σύλλογο των 

νοτίων προαστίων έχει ση-

μειωθεί ολική ανανέωση, με 

την ολική αλλαγή του υπάρ-

χοντος υλικού και την δυ-

νατότητα που παρέχεται 

σε πολλά ταλαντούχα παι-

διά που προέρχονται από τις 

υποδομές αλλά και σε ορι-

σμένα άλλα υπό δοκιμή παι-

διά να αναδείξουν το ταλέ-

ντο τους και να γίνουν μέλη 

της ομάδας. Χαρακτηριστικές 

είναι οι δηλώσεις του τεχνι-

κού Νίκου Μανωλά στη στή-

λη : «Κάνουμε μία διαρκή 

ανανέωση στην ομάδα μα,. 

Χτίζουμε ένα εντελώς νεα-

νικό σύνολο, το οποίο θα δι-

αφέρει αρκετά από προη-

γούμενα χρόνια και θέτουμε 

γερές βάσεις για τα επόμε-

να χρόνια, με την προοπτική 

σιγά – σιγά να αποκτήσουμε 

πρωταγωνιστικές βλέψεις 

Το φιλικό της Κυριακής με 

τον Υμηττό θα μας βοηθήσει 

πάρα πολύ, ώστε να εξάγου-

με πολλά χρήσιμα συμπερά-

σματα αναφορικά με το πού 

βρισκόμαστε από πλευράς 

αγωνιστικής ετοιμότητας, 

ενόψει της συμμετοχής μας 

στο προσεχές πρωτάθλημα 

της Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Αντι-

μετωπίζουμε μία πολύ δυ-

νατή κι οργανωμένη ομάδα, 

η οποία φέτος έχει ενισχυ-

θεί αρκετά και έχει υψηλές 

βλέψεις».

Σε μια κοινή πορεία θα πορευτούν τα ιστο-
ρικά Πράσινα Πουλιά και η ανεξάρτητη αλλά 
εξαιρετική ομάδα του Ανακασιακού. Αναλυ-
τικά η ανακοίνωση του Ανακασιακού: «Κα-
λησπέρα στους φίλους του Ανακασιακου. 
Ανακοινώσεις σήμερα για την ομάδα μας. 
Oμως πρώτα από όλα να ευχαριστήσουμε 
κάθε μέλος της ομάδας για την προσφορά 
του στο σύλλογο αλλά και για κάθε επιλογή 
του και ευχόμαστε μια χρονιά με υγεία και 
προσωπικές επιτυχίες.. η πόρτα της οικο-
γένειας μας θα είναι πάντα ανοιχτή. Οι δύο 
πρώτες ανακοινώσεις έχουν να κάνουν 
με το ποδοσφαιρικό Ανακασιακό. Πειρα-
ματική χρόνια φέτος για την ομάδα αφού 
σχεδόν σύσσωμη θα αγωνιστεί στην Γ’Αθη-
νων. Αυτό θα γίνει με την αιγίδα των Πρα-
σινων Πουλιών Με αμοιβαίο σεβασμό για 
μια ομάδα με ίδρυση το 1947 και την δικιά 
μας υπερβολική αγάπη για τον Ανακασια-
κό δεν μπορούμε να μην προβλέψουμε ότι 
αυτό το μόνιασμα παιχτών δεν θα φέρει μια 
μια παθιασμένη και όμορφη χρονιά με αντι-
πάλους στο 2ο όμιλο όπως ο Α.Ο. Γλυφά-
δας,ο Φωστήρας,το Μαρούσι και ο Αστέ-
ρας Χαϊδαρίου.. Δεύτερη ανακοίνωση για 
την ομάδα μας είναι ότι πλέον θα συμμετέ-
χει και στο πρωτάθλημα του renti arena σε 
πρωτάθλημα 8 επι 8 την ημέρα της Τετάρ-
της.. Σε γήπεδα όπου ξεκίνησε αυτή η ιδέα 
πριν 12 χρόνια και μεγάλωσε τα παιδιά του 
Ανακασιακου φόρεσαν ήδη τα καλά τους 
και ειχαν πρεμιέρα χτες που συνδυάστη-
κε και με νίκη με 4-3(θα την αναλύσουμε 
σε άλλο post αυριο).μεγαλη προσπάθεια 
και σε αυτο το κομμάτι ελπίζοντας μεγάλες 
νίκες και τρόπαια αλλά πάνω από όλα να 
δείξει την προσωπικότητα της ομάδας και 
την ηθική όλα αυτά τα χρόνια.. Τρίτη ανακοί-
νωση της ομάδας έχει να κάνει οτι οι οι-
κογένεια μεγαλώνει και κτίζει.. Έτσι είμα-
στε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε να 
πούμε ότι ο Ανακασιακός θα έχει και ομά-
δα μπάσκετ. Θα συμμετέχει στο πρωτάθλη-
μα του basketaki.gr με παιδιά/φίλους της 
Ανάκασας. Ο Anacasiakos b.c. Ενα εγχεί-
ρημα καινούργιο αλλά μας κέρδισε η αγά-
πη που δείξατε απο την αρχη.. Πολλά μέ-
τωπα φέτος αλλά θα προσπαθήσουμε να 
σας κρατάμε ενήμερους για όλα μέσα απο 
αυτή την σελίδα όσο εσείς φουντώνετε την 
φλόγα μας με την αγάπη σας…».

Eνωσαν τις 
δυνάμεις 
τους με τον 
Ανακασιακό 

ΑΓΙΟΣ ΔΉΜΉΤΡΙΟΣ 
 Αίσθηση με τον Μανώλη 
Νασόπουλο 
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνε-
χίζει ακάθεκτος ο Άγιος Δημήτριος. Ο διοικητικός ηγέτης 
των «κυανέρυθρων», Μανώλης Τζινευράκης και οι άμε-
σοι συνεργάτες του φροντίζουν να διευθετούν όλα τα ζη-
τήματα που αφορούν την διαμόρφωση του ρόστερ, ώστε η 
φιλόδοξη ομάδα να θέσει όλες τις παραμέτρους και προο-
πτικές που θα της επιτρέψουν να διεκδικήσει με αξιώσεις 
το πολυπόθητο εισιτήριο της άμεσης επανόδου στην Α’ Κα-
τηγορία, Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι ιθύνοντες του Αγίου 
Δημητρίου και έπειτα από αστραπιαίες ενέργειες προχώ-
ρησαν σε ακόμη μία σπουδαία μεταγραφή, καθώς προχώ-
ρησαν στη ένταξη του Μανώλη Νασόπουλου. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση «Κόλπο - Γκρόσο με Μανώλη Νασόπουλο! Ο 
Άγιος Δημήτριος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μανώλη Νασόπουλο 
για την περίοδο 2022-2023. Ο Μανώλης έχει να επιδείξει 
μία πλούσια πορεία στο πρωτάθλημα δωδεκανήσων ενώ 
αρχικά είχε ανακοινωθεί η απόκτηση του από τον Αίαντα 
Σαλαμίνας. Καλωσορίζουμε τον Μανώλη στην οικογένειά 
μας και του ευχόμαστε υγεία και πάντα επιτυχίες.»
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Ο Μιχάλης Λυκερίδης



ΑΕΚ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ...

Από τις στιγμές που είτε κάποιος έχει την 
ιδιότητα του φιλάθλου μιας ομάδας, είτε την 
ιδιότητα του αντιπάλου αυτής, το αποτέλεσμα 
είναι ίδιο. Ενα ρίγος συγκίνησης διαπερνά 
το κορμί και οι λέξεις περιττεύουν. Κοινώς, 
ανατριχίλα.
Σε μια βραδιά – συνώνυμο μιας αθλητικής 
παλιγγενεσίας, αυτή των εγκαινίων της «OPAP 
Arena», του γηπέδου της ΑΕΚ, το στιγμιότυπο 
της εισόδου του θρυλικού Κώστα Νεστορίδη 
στο χορτάρι, ίσως αποτελεί ένα από τα στοπ 
– καρέ της χρονιάς. Πολλοί (ευλόγως) 
θα σταθούν στα εκτυφλωτικά φώτα, τα 
εκπληκτικά χορευτικά σόου, στη γενικότερη 
παρέλαση των παλαιμάχων ή ακόμα και την 
ομιλία του Δημήτρη Μελισσανίδη, η οποία 
ήταν ιδιαιτέρως ενωτική.
Ωστόσο, αυτή η στιγμή, η ανάκρουση του 
ονόματος του μυθικού Νεστορίδη, οι 
αποθεωτικές ιαχές από τις κερκίδες και η 
εμφάνιση του πρώτου με το αμαξίδιο στον 
αγωνιστικό χώρο, ήταν ίσως η πιο... ΑΕΚ 
στιγμή της επιστροφής της Ενωσης στα «ιερά 
χώματα». 
Μια είσοδος που αποτυπώνει όλες τις αξίες 
που πρεσβεύει ο σύλλογος και παράλληλα 
δείχνει το τι σημαίνει σαν σωματείο. Το πόσο 
συνδεδεμένοι είναι μαζί του οι άνθρωποι που 
τον υπηρέτησαν. Οτι η αγάπη για κάτι, είτε 
είναι ομάδα, είτε αντικείμενο, είτε πρόσωπο, 
νικάει το ο,τιδήποτε και αποτελεί κινητήριο 
δύναμη.
Οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν σπίτι τους 
και πλέον έχουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
στάδια της Ευρώπης, έπειτα από είκοσι 
ολόκληρα χρόνια. Εναν ποδοσφαιρικό ναό, 
στον οποίο υποκλίνεται όλη η Ελλάδα. Κι όμως, 
τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε σημασία, αν 
η Αθλητική Ενωση Κωνσταντινουπόλεως δεν 
είχε εξαρχής μπολιάσει τους φίλους της με 
την ίσως πιο συναισθηματική – υπέρ το δέον 
ενίοτε – νοοτροπία.  

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 ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...




