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ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΕΙ
Η κατάσταση στην ΑΕΚ θυμίζει φιέστα. Λογικό και επόμενο 
είναι, μετά από σχεδόν 20 χρόνια επιστρέφει σήμερα στη Νέα 
Φιλαδέλφεια για να δώσει αγώνα με αντίπαλο τον Ιωνικό 
(20:00, CS1). Άλλωστε από την Παρασκευή το βράδυ με το 
φαντασμαγορικό και πανέμορφο event, η OPAP Arena είχε 
ανοίξει και τυπικά τις πόρτες της. Ήταν εκεί και η ομάδα και 
ακόμα και εκείνοι που έχουν παίξει μπροστά σε 50-60.000 
οπαδούς, σε καυτές έδρες, εκείνοι που έχουν εμπειρία, 
είχαν βγάλει τα κινητά τους και αποθανάτιζαν την βραδιά. Το 
ίδιο και ο Αλμέιδα, που έχει περάσει ένα τεράστιο μέρος της 
ποδοσφαιρικής του ζωής στο «Μονουμεντάλ» την ιστορική 
έδρα της Ρίβερ Πλέιτ, έχει παίξει στο «Τζουζέπε Μεάτσα» με 
την Ίντερ, στο «Ολίμπικο» με τη Λάτσιο. Ακόμα και ο κόουτς 
δήλωνε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα, την ακουστική, 
το γήπεδο. Επειδή όμως ο Αλμέιδα δεν είναι κανένας χθεσινός, 
το πρώτο πράγμα πέρα από τακτικές, αυτό που έχει επιστήσει 
στους παίκτες του για το σημερινό παιχνίδι είναι η προσοχή 
συγκέντρωσης. Να είναι δηλαδή focus πάνω στον στόχο της 
νίκης.
Ειδικά από την στιγμή που ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ατρόμητο και 
προσπέρασε έστω και για μια μέρα στη βαθμολογία, η ΑΕΚ δε 
θέλει με τίποτα να είναι από κάτω μετά το ματς με τον Ιωνικό.
Χώρια για το ιστορικό του πράγματος, να ξεκινήσει δηλαδή την 
παρουσία της η ομάδα στην OPAP Arena με νίκη που θα μείνει 
και πάντα στα βιβλία.  

ΣΚΑΟΥΤ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΜΠΑ
Το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός ήταν και το πρώτο ματς μέχρι τώρα στη 
Super League 1 που είχε αρκετές παρουσίες από σκάουτ ξένων 
ομάδων. Αυτό που ειπώθηκε εντόνως στην Τούμπα ήταν πως 
εκτός από την Ολλανδία και το Βέλγιο, υπήρχαν και απεσταλμένοι 
από ομάδες της Γερμανίας.
Το κακό για αυτούς ήταν πως έμεινε εκτός ο Κουλιεράκης μια 
και είχαν έρθει για αυτόν αλλά όπως συνηθίζεται από την στιγμή 
που είχαν κλείσει τη θέση δεν ήθελαν να αφήσουν να κάνουν 
το κοντινό ή μακρινό ταξίδι προς τη Θεσσαλονίκη. Εδώ αξίζει να 
σημειωθεί πως δεν είναι λίγες οι ομάδες με σκάουτ που έχουν 
έδρα γειτονικές χώρες και έτσι μπορούν να ταξιδδέψουν πιο 
εύκολα στα Βαλκάνια. Πάντως εκτός του Κουλιεράκη, είχαν την 
ευκαιρία να δουν από κοντά ίσως τον πιο hot παίκτη στην Ελληνική 
Λίγκα, τον Αϊτόρ. Και ατύχησαν και με τον Παλάσιος που έμεινε 
τελευταία στιγμή εκτός λόγω ενοχλήσεων στο πόδι.
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ΔΥΣΚΟΛΑ  
ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ 
Μπορεί ακόμα τα νούμερα να μην δείχνουν το πραγματικό 
του impact ίσον αφορά το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά 
πραγματικά όποιος βλέπει υον Ιν-Μπέομ Χουάνγκ το χαίρεται.
Ο 26χρονος Κορεάτης χαφ είναι μαζί με τον Αϊτόρ τη 
δεδομένη χρονική στιγμή οι δύο πιο fun to watch παίκτες. 
Οι κινήσεις του μέσα στο γήπεδο, το πώς βρίσκεται με την 
μπάλα αλλά και χωρίς αυτήν και κάνει πιο εύκολη τη ζωή 
των συμπαικτών του, είναι εντυπωσιακό. Ο Χουάνγκ έως 
τώρα έχει 6 ματς με 1 ασίστ αλλά τα όσα κάνει μέσα στο 
γήπεδο δεν αποτυπώνονται με την στατιστική. Η εντυπωσιακή 
του φόρμα, όσο και αν ακούγεται πρώιμο δεν έχει περάσει 
έτσι στην Ευρώπη και ήδη το όνομά του σκανάρεται από 
διάφορες πλευρές. Εξάλλου, ο Ολυμπιακός παίζει Ευρώπη 
και είναι ακόμα πιο εύκολο να τον δει κανείς στα επόμενα 
παιχνίδια μια και ακόμα δεν έχει γράψει λεπτά συμμετοχής 
στους ομίλους. Εκτός των άλλων είχε και το πέρασμα από 
την Ρούμπιν Καζάν.

ΔΕΝ 
ΑΡΕΣΕ
Από αυτή εδώ τη γωνιά είχατε πάρει την πρώτη γεύση 
πως κάτι τρέχει με τον Γκρέι στον Άρη. Δεν ήταν 
τυχαία η αλλαγή στο μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό 
και φυσικά το γεγονός πως απέναντι στο Βόλο 
προτιμήθηκε ο Πάλμα στην κορυφή της επίθεσης.
Γιατί, εντάξει να μένει εκτός ο Γκρέι για να παίξει ο 
Ζερβίνιο αλλά ο Πάλμα δεν είναι 9 κι όμως άφησε 
στον πάγκο των πρώην Πρεμιερλιγκάτο σέντερ φορ.
Μην βιαστεί κανείς να αρχίσει τα σενάρια για Πάρντιου 
και Γκρέι, άλλωστε γνωρίζονται καλά από την 
παρουσία τους στην Αγγλία.
Αλλά ο κόουτς του Άρη δεν θέλει παίκτη που να είναι 
στατικός σε κανένα σημείο του αγώνα και θέλει 
ειδικά οι μετά το κέντρο να τρέχουν προκειμένου να 
δημιουργήσουν ζητήματα στους αντίπαλους αμυντικούς. 
Και κάπως έτσι έμεινε στον πάγκο ο Γκρέι.
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Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρ-
μπι της Τούμπας κόντρα στον ΠΑΟΚ με 1-2, κάνοντας 
μεγάλη ανατροπή και παίρνοντας ξεφεύγοντας στην 
κορυφή στους επτά βαθμούς. Ο Αϊτόρ ήταν αυτός που 
υπέγραψε τη νίκη των «π
ρασίνων» και οδηγεί την ομάδα του, σκοράροντας 
δύο φορές. Ο Δικέφαλος προηγήθηκε στην αναμέ-
τρηση με τον Ολιβέιρα στο 18ο λεπτό μετά από μα-
γική ασίστ του Αουγκούστο. Όλα όμως άλλαξαν στο 
δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός βελτιώθηκε σε 
όλα τα επίπεδα και κατάφερε να ανατρέψει το εις 
βάρος του σκορ. Ο Αϊτόρ έβαλε τις βάσεις στο 51ο 
λεπτό, με τον Πέρεθ να βγάζει όμορφη μπαλιά και 
τον Ισπανό να περνάει και τον Κοτάρσκι φέρνοντας 
στα ίσια το ματς.
Στο 73’ ο Κοτάρσκι συγκρούστηκε με τον Σποράρ, οι 
φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι το οποίο εκτέ-
λεσε και πάλι ο Αϊτόρ κάνοντας ολική ανατροπή και 
γράφοντας το τελικό 1-2. Οι «ασπρόμαυροι» διαμαρ-
τύρονται για πέναλτι που δόθηκε και «ακυρώθηκε» 

μετά μέσω VAR πάνω στον Κωνσταντέλια.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύ-
ρατζης (86’ Κωνσταντέλιας), Ίνγκασον, Νά-
σμπεργκ, Βιεϊρίνια (77’ Τσαούσης), Κούρτιτς 
(86’ Γκορντεζιάνι), Ντάντας (76’ Ελ Καντουρί), 
Ζίβκοβιτς, Αουγκούστο, Νάρεϊ, Ολιβέιρα (57’ 
Μπίσεσβαρ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιό-
λι, Σάντσες, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χου-
άνκαρ, Κουρμπέλης, Ρούμπεν, Τσέριν, Μπερ-
νάρ (90’ Γκάνεα), Σπόραρ, Αϊτόρ (90’+5’ 
Σάρλια).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

18’ ΟΛΙΒΈΙΡΑ – 51’, 73’ ΑΙΤΟΡ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΟΚ VS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ1 2

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41 15 28-9

2. ΑΈΚ 30 15 27-16

3. ΠΑΟΚ 28 15 31-20

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 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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Μετά από τέσσερα ανεπιτυχή αποτελέσματα βγή-
κε αντίδραση με την αύρα του Μίτσελ! Στο πρώτο του 
ματς μετά την επιστροφή του ο Ισπανός τεχνικός επα-
νέφερε στις νίκες τους Πειραιώτες.
Ο Ολυμπιακός μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι 
και άρχισε από νωρίς να πιέζει. Δημιούργησε φά-
σεις με τους Σισέ, Χουάνγκ και Μασούρα, ενώ στο 
30’ ο Μπακαμπού άγγιξε το γκολ αλλά νικήθηκε από 
τον Γιαννιώτη.
Σε καλή μέρα βρέθηκε ο Έλληνας τερματοφύλα-
κας και το επιβεβαίωσε και στο 38’. Ο Γιαννιώτης σε 
εκείνο το λεπτό είπε «όχι» μετά από εκτέλεση πέ-
ναλτι του Ελ Αραμπί. Τελικά στο 45’+2 νικήθηκε ο 
κίπερ του Ατρομήτου από πέναλτι που αυτή τη φορά 
εκτέλεσε ο Μπακαμπού.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος προσπάθησε να 
αιφνιδιάσει με τον Φριντζόσον. Αφού δεν ήρθε η 
ισοφάριση, το γήπεδο έγειρε ξανά. Ο Μπακαμπού 
έχασε σημαντικές ευκαιρίες και τελικά βρήκε ξανά 
γκολ στο 68’. Η συνέχεια ήταν διαδικαστικού χαρα-
κτήρα με τον Γκάρι Ροντρίγκες να χάνει σημαντικές 

φάσεις για το 3-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Τζολάκης, Άβιλα, Σισέ, 
Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Ινμπέ-
ομ Χουάνγκ (90’ Σαμασέκου), Μασούρας (62’ 
Ροντρίγκες), Βρουσάι, Ελ Αραμπί (46’ Βαλ-
μπουενά), Μπακαμπού (72’ Αμπουμπακάρ Κα-
μαρά).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κι-
βρακίδης, Σουάρεθ (81’ Μαυρομμάτης), Χατζηι-
σαΐας, Ντε Μποκ, Φριντζόνσον (82’ Τζαβίδας), 
Έντερ Γκονσάλες (81’ Έρλινγκμαρκ), Κουέν, 
Ροτάριου (70’ Μουνίθ), Ρομπάιγ, Κιάρτανσον.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

45’+2 ΚΑΙ 68’ ΜΠΑΚΑΜΠΟΎ

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ VS ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ2 0
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Λίγες βδομάδες πριν νικούσε την ΑΕΚ, χθες τα κατάφερε και με τον Άρη. Τον υποχρέωσε σε ήττα με 2-0 παίζοντας 
αρκετά πειστικά. Ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε τα λάθη στην ενδεκάδα του Άλαν Πάρντιου με πιο χτυπητό τη χρησιμοποίη-
ση του Πίρσμαν στα στόπερ και το τρίποντο ήρθε σχετικά άνετα.
Το ματς ξεκίνησε «γεμάτο» φάσεις. Διπλή ευκαιρία με Νταμπό, Εμπακατά στο 5’, σουτ άουτ ο Ντιόπ στο 11’ για λογα-
ριασμό του Άρη, κεφαλιά λίγο άουτ στο 12’ ο Οζέγκοβιτς και από καραμπόλα μπλοκάρει πάνω στη γραμμή ο Κουέστα 
στο 20’. Έξι λεπτά μετά έγινε το 1-0 με κεφαλιά του Ντέλετιτς.
Ο Οζέγκοβιτς ταλαιπωρούσε διαρκώς την αντίπαλη άμυνα, κέρδισε πέναλτι και στο 30’ ο Μπαριέντος εκτε-
λώντας το έκανε το 2-0. Στο 47’ έγινε και το 3-0, αλλά το γκολ του Μεσκίθα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Οκτώ 
λεπτά αργότερα αποβλήθηκε ο Άλχο και άλλαξε η εικόνα του αγώνα. Πίεσε ο Άρης, έψαξε ένα γκολ, αλλά 
έπεσε πάνω στον ανίκητο Κλέιμαν με αποτέλεσμα το 2-0 να μείνει έως το φινάλε.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Σιέλης, Εσκοβάλ, Ουές, Τσοκάνης, Μεσκίθα (64’ Ματίγια), 
Μπαριέντος, Φερνάντες, Ντέλετιτς (70’ Πίρινεν), Οζέγκοβιτς (86’ Κούτσιας).
ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Φαμπιάνο, Πίρσμαν (46’ Ενκουλού), Μαζικού, Εμπακατά, Νταμπό (68’ 
Γκρέι), Ντιόπ (46’ Ματέο Γκαρσία), Μανού Γκαρσία, Ιτούρμπε (79’ Καμάτσο), Μαντσίνι, Πάλμα 74’ Ζερβίνιο).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΒΟΛΟΣ VS ΑΡΗΣ 02

ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΡΟΔΙ

Άργησε, αλλά ήρθε η πρώτη νίκη και μαζί με αυτή μία ανάσα για τον Ηρακλή Μεταξά. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτη-
σε 2-0 του ΟΦΗ κάνοντας το καλύτερο φετινό του ματς. Άκρως προβληματικοί οι Κρητικοί. Οι γηπεδούχοι προηγήθη-
καν με εξαιρετικό γκολ του Τιλίκα, πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο και διπλασίασαν τα τέρματα τους με Γκαρντάσκι στο 
44’, πάλι με… σερβιτόρο τον Μπαρτόλο που ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός!  Οι «κιτρινομπλέ» είχαν δύο ακόμα 
μεγάλες ευκαιρίες (κεφαλιά Γκαρσία 14’, δοκάρι Γκαρντάφσκι 17’). O Νιόπλιας ρισκάρει στο δεύτερο ημίχρονο κά-
νει πιο επιθετική την ομάδα του με Τοράλ και Μπιφουμά, αλλά ο Παπαδόπουλος συνεχίζει την… ηλιοθεραπεία του με 
εξαίρεση το σουτ του Γκερέιρο στο 80’! Αυτή ήταν και η μοναδική τελική στην εστία που έκανε ο ΟΦΗ σε όλο το δεύτε-
ρο 45λεπτο! Αντιθέτως, οι Αρκάδες είχαν φάσεις, αλλά το 2-0 δεν άλλαξε.

AΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ VS ΟΦΗ02

26’ ΝΤΈΛΈΤΙΤΣ, 30’ (ΠΈΝ.) ΜΠΑΡΙΈΝΤΟΣΣΚΟΡΕΡ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Καστάνο, Άλβαρες, Γκαρσία, Tζουγκάνοβιτς, Ιγκλέ-
σιας (75’ Βαλιέντε), Μπαρτόλο (74’ Μπερτόλιο, 87’ Ριέρα), Τιλίκα, Μπαράλες, Ντομίνγκες (46’ Στάνκο), 
Γκαρντάφσκι (65’ Κρεσπί).
ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Στίβενς, Διαμαντής, Βούρος, Μπαλογιάννης (73’ Θοράρινσον), Λάρσον, Μεγιάδο 
(46’ Τοράλ), Περέα, Ντιουσέ (62’ Στάικος), Ντουρμισάι (46’ Μπιφουμά), Ντικό (57’ Mπουζούκης), Γκερέιρο.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

 19’ TΙΛΙΚΑ, 44’ ΓΚΑΡΝΤΑΦΣΚΙΣΚΟΡΕΡ
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Τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν και ο Ολυμπιακός 
κατέκτησε το Super Cup αφού επικράτησε 67-52 του 
Παναθηναϊκού στον τελικό. Ήταν η 8η συνεχόμενη νίκη που 
πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του «αιωνίου αντιπάλου».
Οι «πράσινοι» έχουν ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουν 
αλλά ανεξάρτητα απ’ αυτό έδειξαν και πολλές σημαντικές 
αδυναμίες λειτουργικά. Δίκαια το τρόπαιο στον Ολυμπιακό 
που αρχίζει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν.
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε στο πρώτο μέρος, με διάφορα 
«τεχνάσματα» να μειώσει τον αριθμό των επιθέσεων, 
να «μικρύνει» το γήπεδο, να κόψει την ταχύτητα του 
Ολυμπιακού. Με τον τρόπο αυτό ήταν πάντα κοντά στους 
Πειραιώτες και κατάφερε μάλιστα να ισοφαρίσει σε 32-32 
μετά από ένα «κρεσέντο» του Πάρις Λι με 8 συνεχόμενους 
πόντους. Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον έλεγχο 
μετά την πολύ καλή αρχή του Παναθηναϊκού (9-2) όταν 
με επιμέρους σκορ πέρασε με 18-11. Οι «πράσινοι» 
παίζοντας small ball και με τον Γιώργο Καλαϊτζάκη στο «4» 
προσπάθησαν και κατάφεραν να εμποδίσουν τη λειτουργία 
του Ολυμπιακού. Τα 7 λάθη των «ερυθρόλευκων» στο 
πρώτο μέρος αλλά και οι 14 πόντοι του Παναθηναϊκού 
στον αιφνιδιασμό έδειχναν ότι η λογική των «πράσινων» 
είχε φέρει αποτέλεσμα. Οι  Πειραιώτες έγιναν 
περισσότερο «επιθετικοί» στην άμυνά τους στο ξεκίνημα 
του δευτέρου μέρους, υποχρέωσαν τον Παναθηναϊκό σε 
κακές επιθέσεις και ανέβασαν την ταχύτητα του αγώνα. 
Ξέφυγαν γρήγορα με 47-36 κι απέκτησαν τον έλεγχο της 
αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στους 9 πόντους 
στην 3η περίοδο χωρίς να ευστοχήσει σε δίποντο (!) αφού 
η άμυνα του Ολυμπιακού έκλεινε και τον υποχρέωνε 
σε μακρινά σουτ ή σε λάθη. Ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε 
απόλυτα εκμεταλλευόμενος τον Μουσταφά Φαλ στην 
επίθεση και η διαφορά πήγε σταθερά σε διψήφιο.
Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν και στο +16 καθώς ο 
Παναθηναϊκός έκανε περίπου 17 λεπτά να ευστοχήσει σε 
δίποντο (με τον Λι). Το θέαμα στην επανάληψη έγινε πολύ 
χειρότερο αλλά ο Ολυμπιακός διατηρούσε απόλυτα τον 
έλεγχο. Ο Παναθηναϊκός με επιθέσεις της «πυρκαγιάς» δε 
μπορούσε να φανεί απειλητικός.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 34-37, 43-56, 52-67
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης, Λι 12, 
Παπαγιάννης 8, Γουίλιαμς 10, Άντριους 2, Γ. Καλαϊτζάκης, 
Πονίτκα 8, Γκουντάιτις
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6, Κάνααν 6, Φαλ 12, 
Βεζένκοφ 12, Παπανικολάου 2, Λούντζης, Λαρεντζάκης 11, 
Σλούκας 2, Μπόλομποϊ 9, Πίτερς 2, ΜακΚίσικ 5

ΑΠΛΩΣ  
ΑΝΩΤΕΡΟΣ



1
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:00

ΑΕΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ
1 -1,5 1,70

Η πιο μεγάλη μέρα έφτασε για την ένωση με την επιστροφή 
στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά από τόσα χρόνια αναμονή. Το 

γήπεδο αναμένεται κατάμεστο με τον κόσμο να δίνει τεράστια 
ώθηση στην ομάδα του Αλμέιδα. Δύσκολα θα αντισταθεί ο πολύ 

κακός μέχρι στιγμής Ιωνικός.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 18:00

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
OVER 2 1,80

Δύσκολο πρόγραμμα έβγαλε ο ΠΑΣ καθώς αντιμετώπισε τους 
τρεις μεγάλους εκτός έδρας. Επιστρέφει στην έδρα του τώρα 

με στόχο φυσικά να επιστρέψει και στις νίκες. Ο Παναιτωλικός 
από την άλλη θέλει και αυτός το θετικό αποτέλεσμα που θα τον 

κρατήσει κοντά στη μέση της βαθμολογίας.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 22:00

ΛΕΣΤΕΡ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ
OVER 2,5 1,66

Με ντέρμπι ουραγών πέφτει η αυλαία στην αγωνιστική δράση 
της Πρέμιερ Λιγκ. Χωρίς νίκη μετά από εφτά αγωνιστικές η 
Λέστερ ξέρει καλά ότι το σημερινό παιχνίδι έχει χαρακτήρα 
τελικού. Η νεοφώτιστη Νότιγχαμ έχει καταλάβει καλά ότι το 

ταξίδι στα σαλόνια κρύβει πολλές δυσκολίες.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ.

4
ΓΑΛΛΙΑ 2 21:45

ΛΑΒΑΛ-ΜΠΟΡΝΤΟ
OVER 2,5 2,10

Η ιστορική Μπορντό είναι το μεγάλο όνομα της κατηγορίας 
και έχει ως στόχο φυσικά να επιστρέψει άμεσα εκεί 
που ανήκει. Ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα έχοντας 

προσαρμοστεί άμεσα στα νέα δεδομένα.
Η Λαβάλ παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και αν βρει χώρους 

θα κάνει την ζημιά.

ΤΑ ΓΚΟΛ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 21:45

ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ-ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ
2 2,15

Στο κυνήγι της Ευρώπης η Σεντ Πάτρικς ταξιδεύει στην έδρα της 
Σέλμπουρν για να πάρει το ματς.

Χωρίς άγχος παίζουν οι γηπεδούχοι καθώς έχουν μείνει από 
αρκετά νωρίς εκτός στόχων.

ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 21:00

ΣΙΝΤΙΑ ΤΑΡΓΚΟΒΙΣΤΕ-ΡΑΠΙΝΤ Β.
2 2,05

Η ιστορική Ραπίντ δείχνει να έχει επιστρέψει για τα καλά πλέον.
Η ομάδα εντυπωσιάζει με την απόδοση της και βρίσκεται δίκαια στη 

κορυφή της βαθμολογίας. Μέσα στη τελευταία Ταργκόβιστε έχει 
όλα τα φόντα για να πάρει αυτό που θέλει.

ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΤΗΣ ΡΑΠΙΝΤ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Θανάσης Μπύρος και η Τζένη Παπαδημάτου αναδείχθηκαν νικητές 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 10χλμ. σε δημόσιο δρόμο που έγινε 

χθες, παράλληλα με τη σειρά του ΣΕΓΑΣ Run Greece, στη Λάρι-
σα. Ο πρώτος τερμάτισε σε 34.08 και η δεύτερη σε 37.04.

Ο Κενυάτης Έιμος Κιπρούτο, «χάλκινος» παγκόσμιος πρωταθλητής 
το 2019 στη Ντόχα και η Γιαλεμζέρφ Γιεχουάλοου από την Αιθιο-
πία ήταν οι νικητές στο μαραθώνιο που έγινε χθες στο Λονδίνο. 
Ο πρώτος κάλυψε την απόσταση σε 2:04.40 και η δεύτερη σε 
2:17.26.
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Ο Γιάννης Κορακίδης μίλησε σε συνέντευξή του στο Stivostime για 
την πορεία του μέχρι τώρα ώστε να φθάσει στο χρυσό μετάλλιο 
στη σφυροβολία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 στο Κάλι. Για 
την νέα πρόκληση ν’ αφήσει το Κιλκίς για την Αθήνα και να 
συνεχίζει με προπονητή τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου 
και το μέλλον του!

Η Μαρίγια Βούκοβιτς ήταν το τελευταίο αφιέρωμα της εβδομάδας που 
έφυγε στην World Athletics. Η Μαυροβούνια αθλήτρια, που κατέκτη-

σε το ασημένιο μετάλλιο στο ύψος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
στο Μόναχο, μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή, να έρθει στην Αθήνα 

και να γυμνάζεται με την Ιωάννα Σιώμου. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν την σκληρή δουλειά στον Γκυζιακό με 
φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Η διακοπή των πρω-
ταθλημάτων σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει το πλάνο των αρμοδίων 
των «πορτοκαλί», οι οποίοι εκτιμούν ότι με τη πάροδο του χρόνου θα 
δομηθεί ένα πολύ συμπαγές νεανικό σύνολο, το οποίο θα πληροί όλες 
τις προδιαγραφές ώστε να αποδώσει όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά πα-
ράλληλα και να θέσει πρωταγωνιστικούς στόχους. Άκρως ενδεικτικές 
είναι οι δηλώσεις του Προέδρου Δημήτρη Καββαδία στη στήλη όπου με-
ταξύ άλλων είπε τα εξής: «Συνεχίζουμε απρόσκοπτοι την σκληρή δου-
λειά, με φόντο την δημιουργία ενός δυνατού συνόλου με προοπτική 

για το μέλλον. Ο προπονητής μας Μάης Ντέτσικας και οι άμεσοι συνερ-
γάτες του εκπονούν με ιδιαίτερη σύνεση το πλάνο, που θέλει τη ομά-
δα μας να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο φρέσκια και έτοιμη με τη 
έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Υπάρχει τα-
λέντο, αλλά παράλληλα, πολλή όρεξη και διάθεση, ώστε να χτίσουμε 
κάτι πολύ καλό. Γεγονός το οποίο μας κάνει όλους να αισιοδοξούμε.»

ΠΟΨ

Μεθυσμένη Πολιτεία θυμίζει η οικογένεια του ΠΟΨ με αφορμή τη ιστο-
ρική και τεράστια σε αξία πρόκριση επί της Τερψιθέας με 2-0 στην 
παράταση, Σε μία αναμέτρηση, η οποία κατά γενική ομολογία απο-
τέλεσε διαφήμιση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αθήνας, το 
συγκρότημα του Παναγιώτη Γκίκα απέδωσε εκπληκτικό ποδόσφαιρο 
και πιστοποίησε ότι πληροί όλες τις προδιαγραφές ώστε να αποτελέ-
σει την ευχάριστη έκπληξη της φετινής περιόδου στην Β’ Κατηγορία 
γενικότερα, αλλά και στον θεσμό του Κυπέλλου. Με τον Διοικητικό 
Ηγέτη Γιάννη Πετρίδη να απονείμει τα εύσημα μέσω δηλώσεών του 
στο «Αθλητικό Πνεύμα» σε όλους τους άμεσους πρωταγωνιστές αυτή 
της επιτυχίας: «Πετύχαμε μία σπουδαίας σημασίας πρόκριση απένα-
ντι σε μία ομάδα η οποία στον θεσμό του Κυπέλλου απέναντι σε μία 
ομάδα πολύ δυνατή και οργανωμένη, η οποία αποτελούσε τον κακό 
μας δαίμονα, αφού τις δύο προηγούμενες φορές που είχαμε ανα-
μετρηθεί στην διοργάνωση, μας είχε αποκλείσει. Τώρα όμως ήταν 
η δική μας σειρά να χαμογελάσουμε. Νιώθουμε υπερήφανοι για το 
γεγονός ότι η ομάδα μας για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρί-
νεται στην τέταρτη φάση του Κυπέλλου και εκτιμώ ότι αυτή η επιτυ-
χία θα μας δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση, ώστε να πιστέψουμε 
περισσότερο στους εαυτούς μας. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων όλοι οι 
ποδοσφαιριστές μας και το τεχνικό μας επιτελείο για την νίκη και την 
συνολική μας απόδοση. Στο κανονικό 90λεπτο θεωρώ ότι δεν ήθελε 
η μπάλα να μπει με τίποτε στα δίχτυα. Δημιουργήσαμε σωρεία ευ-
καιριών, είχαμε δύο δοκάρια , ήμασταν η ομάδα που δημιούργησε 
τις περισσότερες ευκαιρίες και θεωρώ ότι δίκαια προκριθήκαμε. 
Βεβαίως είχε και η Τερψιθέα τις στιγμές της μεταξύ των οποίων κι 
ένα δοκάρι και με την συνολική της αγωνιστική συμπεριφορά βοή-
θησε στο να διεξαχθεί ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Στην παράταση, 
η υπεροχή μας καρποφόρησε κι έτσι προκριθήκαμε στην επόμενη 
φάση, Πλέον το μυαλό και η προσοχή μας στρέφεται αποκλειστικά 
στο επερχόμενο ντέρμπι με το Καματερό Ένα παιχνίδι που θέλου-
με να το κερδίσουμε πάση θυσία, ώστε να αποκτήσουμε ακόμη κα-
λύτερες προοπτικές για την δύσκολη συνέχεια που μας περιμένει»

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ: «ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΦΑΝΗΚΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΓΚΥΖΙΑΚΟΥ

Ιωάννου: 
«Ψάχνουμε να 
μαζέψουμε τα 
κομμάτια μας» 
Σε κατάσταση πλήρους ανα-
διοργάνωσης βρίσκονται ήδη 
στην Λυκόβρυση μετά την εντός 
έδρας ήττα της πρεμιέρας με 1-3 
από τον φιλόδοξο Νεοπεντελι-
κό. Σε μία αναμέτρηση υψηλών 
απαιτήσεων το νεανικό συγκρό-
τημα των βορείων προαστίων 
πλήρωσε τις αμυντικές του ολι-
γωρίες, αλλά και την απειρία 
του, δεχόμενο τρία γκολ μέσα 
σε ένα διάστημα δέκα λεπτών. 
Γεγονός το οποίο διαδραμάτισε 
καταλυτικό ρόλο στην τελική έκ-
βαση του αγώνα. Ο τεχνικός της 
Λυκόβρυσης Κώστας Ιωάννου 
με δηλώσεις του στη στήλη ανέ-
λυσε όλα τα δεδομένα κι έδειξε 
τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα 
του θα ανακάμψει στην καθορι-
στική συνέχεια που την περιμέ-
νει στον μαραθώνιο το δεύτερου 
ομίλου της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ: 
«Η αλήθεια είναι ότι μετά το 
αποτέλεσμα κόντρα στον Νεοπε-
ντελικό, αλλά και την γενικότε-
ρη εμφάνισή μας στην πρεμιέρα 
του πρωταθλήματος προσπα-
θούμε να μαζέψουμε τα κομμά-
τια μας. Παρά το γεγονός ότι ξε-
κινήσαμε δυνατά τον αγώνα και 
πολύ νωρίς βρεθήκαμε να παί-
ζουμε με αριθμητικό μειονέκτη-
μα, εντελώς ξαφνικά και χω-
ρίς να το .. πολυκαταλάβουμε, 
βρεθήκαμε να χάνουμε 0-3 δε-
χόμενοι τρία γκολ μέσα σε δι-
άστημα δέκα λεπτών,. Πληρώ-
σαμε κάποιες ολιγωρίες αλλά 
και την απειρία των περισσότε-
ρων παικτών που συνθέτουν το 
υπάρχον ρόστερ. Η πραγματικό-
τητα είναι ότι ήδη σχεδιάζουμε 
ένα δυνατό σύνολο, που αποτε-
λείται από πολλά νεαρά παιδιά 
και χτίζουμε από τώρα την ομά-
δα του μέλλοντος. Βρισκόμαστε 
σε μία δύσκολη και ψυχοφθό-
ρα διαδικασία και πλέον προε-
τοιμαζόμαστε πυρετωδώς, ώστε 
να ανακάμψουμε και να προε-
τοιμαστούμε κατάλληλα ενόψει 
του επόμενου δύσκολου εκτός 
έδρας αγώνα που μας περιμέ-
νει κόντρα την Τερψιθέα. Οφεί-
λουμε να βγάλουμε αντίδραση 
και να παλέψουμε για ένα θετι-
κό αποτέλεσμα, που θα βελτιώ-
σει την ψυχολογία μας».

Η απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης της ΕΠΟ να αναστεί-
λει τα ερασιτεχνικά πρωτα-
θλήματα μπορεί να έφερε 
νέα δεδομένα στον πολύπαθο 
χώρο του ερασιτεχνικού αθη-
ναϊκού ποδοσφαίρου, ωστόσο 
στη Λαύρα Αργυρούπολης συ-
νεχίζουν απτόητοι την σκληρή 
δουλειά. Με ξεκάθαρη επιδί-
ωξη η νεανική ομάδα να εμ-
φανιστεί απόλυτα έτοιμη να 
διεκδικήσει τους στόχους της 
με την επανέναρξη του νέου 
πρωταθλήματος της Β’ Κατη-
γορίας. Κάτω από αυτό το πρί-
σμα, το απόγευμα του Σαββά-
του οι «ροσονέρι» έδωσαν 
φιλικό παιχνίδι προπονητι-
κού χαρακτήρα κόντρα στο 
Αρίωνα, όπου δεν κρατήθη-
κε σκορ. Με το τεχνικό ηγέτη 
Παναγιώτη Καλαϊτζίδη να μέ-
νει αρκετά ευχαριστημένος 
από το κέφι και την όρεξη για 
προσφορά όλων των ποδο-
σφαιριστών του, κάτι το οποίο 
φανέρωσε με δηλώσεις του 
είπε τα εξής: «Δώσαμε ένα 
φιλικό παιχνίδι με τον Αρί-
ωνα, ώστε να κρατηθούμε σε 
φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δι-
απίστωσα ότι οι όλοι οι ποδο-
σφαιριστές που αγωνίστηκαν, 
έδειξαν τρομερή διάθεση και 
πολύ καλό πρόσωπο., Σημά-
δι ότι η δουλειά που κάνου-
με στις προπονήσεις αρχίζει 
και αποδίδει καρπούς, Θεω-
ρώ ότι βρισκόμαστε σε πολύ 
καλό δρόμο και αυτό το στοι-
χείο μας κάνει όλους να αισι-
οδοξούμε ότι με τη επανέναρ-
ξη του νέου πρωταθλήματος 
θα παρουσιαστούμε απόλυ-
τα έτοιμοι. Το διάστημα της 
διακοπής, εκτιμώ ότι θα μας 
δώσει τη δυνατότητα να βελ-
τιωθούμε και να δουλέψου-
με ακόμη περισσότερο»

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

AΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 
«Διαζύγιο» με Φούφα 
Στην απόφαση να διαβούν χωριστούς δρόμους προχώρησαν οι Άγιαξ 
Ταύρου και Νικήτας Φούφας. Στην καθοριστική συνάντηση που είχε 
ο νεαρός κεντρικός αμυντικός με κορυφαία διοικητικά στελέχη των 
«ερυθρόλευκων» κρίθηκε σκόπιμο οι δύο πλευρές να λύσουν φι-
λικά τη συνεργασία τους Μετά από αυτή την εξέλιξη πλέον ο Φού-
φας είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί το μέλλον του με ομάδα 
της αρεσκείας του Με αξιόλογη παρουσία σε αρκετά σωματεία του 
αθηναϊκού ποδοσφαίρου ο Φούφας είναι δεδομένο ότι δε θα αρ-
γήσει να βρει την επόμενη ομάδα που θα αγωνιστεί. Ο 24χρονος 
ποδοσφαιριστής έχει περάσει από το Παλαιό Φάληρο, την Ηλιού-
πολη, Τράχωνες, αλλά και τον Άτταλο Νέας Φιλαδέλφειας.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
«Πύρρεια» αποδείχθηκε για τη Νέα Ιωνία η νίκη – πρόκριση επί 
του Ολυμπιακού Λιοσίων με 2-1, που έφερε τους «κυανοκίτρινους» 
στην τέταρτη φάση του θεσμού του Κυπέλλου ΕΠΣΑ. Κι αυτό έχει 
να κάνει με τον τραυματισμό του Κώστα Παπαδόπουλου, ο οποίος 
αντιμετώπισε πρόβλημα σε μία ανύποπτη στιγμή λίγο πριν το φι-
νάλε του πρώτου ημιχρόνου και αντικαταστάθηκε αναγκαστικά από 
τον Νταϊφώτη. Ο 28χρονος μέσος έχει υποστεί θλάση στο γαστρο-
κνήμιο και, πλέον, αναμένεται να υποβληθεί σε υπέρηχο για να δι-
απιστωθεί ο βαθμός του προβλήματος. Ήδη στο τεχνικό επιτελείο 
εκτιμούν πως δεν θα τον υπολογίζουν στα πλάνα τους τουλάχιστον 
για τις επόμενες είκοσι μέρες.
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Ο Δημήτρης Καββαδίας



ΟΣΟ ΝΙΚΑΕΙ, 
ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ

Με το πόδι στο γκάζι έχει μπει ο Παναθηναϊκός 
στη σεζόν και έως τώρα εντυπωσιάζει. Είναι 
η πιο φορμαρισμένη ομάδα και εκείνη που 
ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι αναζητά 
στο γήπεδο.
Δεν είναι μόνο το 6/6, αλλά και το γεγονός 
πως γύρισε δύο ντέρμπι. Μετά τη νίκη επί της 
ΑΕΚ, πέρασε και από την Τούμπα στέλνοντας 
ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα. Οι «πράσινοι» 
είχαν ένα προβληματικό πρώτο ημίχρονο μετά 
τα αρχικά λεπτά, αλλά έβγαλαν αντίδραση. 
Κλειδί τα όσα άλλαξε στο ημίχρονο τακτικά 
ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έκανε κινήσεις ματ στον 
Ραζβάν Λουτσέσκου και η πίεση προς εκείνον 
μεγαλώνει.
Δεν είναι μόνο οι αποδοκιμασίες που άκουσε 
προς το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ έχει θέματα και 
ο Ρουμάνος δεν είναι άμοιρος ευθυνών. 
Πρέπει να αλλάξει αρκετά έχοντας να 
διαχειριστεί ένα ρόστερ πιο φτωχό από 
άλλα χρόνια. Θα χρειαστεί να βγάλει 
λαγούς από το καπέλο για να αντιστρέψει 
την κατάσταση. Μπορεί να το κάνει; Όσο για 
τον Γιοβάνοβιτς και τον Παναθηναϊκό, νίκη με 
τη νίκη αποκτούν δικαίωμα στο όνειρο. Ειδικά 
όταν ο Αϊτόρ είναι σε τέτοια κατάσταση που 
μπορεί και «καθαρίζει» ακόμα και ντέρμπι. 

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


