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THE END!  

Δεν είναι… χθεσινός! Ξέρει τι σημαί-
νει Ολυμπιακός. Απαίτηση, φανέλα, 
πίεση. Η σχέση του με τους πρωταθλη-
τές μέσα στο διάστημα των τελευταίων 
5,5 ετών έχει περάσει από πολλά κύ-
ματα. Από την αξίωση των «ερυθρο-
λεύκων» για πάνω από 15 μύρια μέ-
χρι την… απόστασή του από την ομάδα 
και τον δανεισμό του στην Σεντ Ετιέν. 
Εκείνο που, δυστυχώς, για τον ίδιο 
παρέμενε σταθερό ήταν η ασυνέπεια 
ή η υπερβολική εμπιστοσύνη που ́ χει 
στον εαυτό του. Μερικές φορές γίνε-
σαι μάγκας, σε άλλες περιπτώσεις 
μένεις εκτεθειμένος. Οπως προχθές 
με αντίπαλο την Καραμπάγκ. Εκεί που 
(λογικά) γράφτηκαν οι τίτλοι τέλους 
στην σχέση του Ολυμπιακού με τον 
Σισέ. Στο παιχνίδι που η ποδοσφαιρι-
κή του αδιαλλαξία συνάντησε την αγω-
νιστική του απομυθοποίηση. Η αλλαγή 
του από τον Μίτσελ, απλώς, τον έκα-
νε βορά στην εξέδρα. Η συμπεριφο-
ρά του απέναντι στο απαιτητικό κοινό 
τον έβγαλε στην σέντρα. Πόσω μάλλον 
από την στιγμή που γύρισε την πλάτη 
του για να δείξει το όνομά του.   
Αποχώρησε από το γήπεδο με την 
έγκυο γυναίκα του και τον αδερφό του 
και ούτε εκεί σταμάτησε. Αντιμίλησε 
στις αποδοκιμασίες του κόσμου. Κα-
λώς ή καλώς στο βράδυ της Πέμπτης 
δεν μπορεί να γίνει... delete. Καλώς 
ή κακώς το γυαλί ράγισε στην σχέση 
του Σισέ με τον Ολυμπιακό. Με μια 
συγγνώμη, δεν μπορούν να γίνουν 
θαύματα. Τον Ιανουάριο πρέπει να 
βρεθεί λύση με το ανάλογο transfer 
fee. Επιστροφή δεν υπάρχει. Ο Μί-
τσελ δεν είναι από τους προπονη-
τές που συμβιβάζεται. Όση και ανά-
γκη να ΄χει έναν κεντρικό αμυντικό 
από την στιγμή που αποχώρησε ο Μα-
νωλάς in extremis. Το club δεν υιο-
θετεί τέτοιες συμπεριφορές. Η εξέ-
δρα δεν συγχωρεί. This is THE END! 
Έστω και τόσο άδοξα….     

Παρασκήνια

➠





Ο ΣΙΣΈ ΈΧΈΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΜΈΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 
ΤΟΥ 2024 ΜΈ ΈΤΉΣΙΈΣ 
ΑΠΟΛΑΒΈΣ ΣΧΈΔΟΝ 6-7 
ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ.  

Ο 28ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΠΈΡ ΠΈΡΥΣΙ 
ΈΚΑΝΈ ΤΉΝ ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ 
ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΜΈ 40 ΜΑΤΣ/6 
ΓΚΟΛ ΚΑΙ 2 ΑΣΙΣΤ.  

ΘΈΛΈΙ (ΤΟ ΑΛΛΟ)  
«ΝΉΣΙ»                                         
Φανταστείτε πως πριν τρία χρό-
νια δεν συμμετείχε καν στο 
οικογενειακό δίτερμα της 
ΑΕΚ. Πλέον, είναι το από-
λυτο «Νο9» της Σέλτικ, ο 
εν δυνάμει βασικός σέντερ 
φορ της Εθνικής Ελλάδας. Ο 
εχθρός του καλού είναι το κα-
λύτερο. Το ίδιο ισχύει και για τον 
Γιώργο Γιακουμάκη που σε 39 αγώνες με 
τους «Κέλτες» αριθμεί 20 γκολ! Το «κοπέλι» 
που ζυγώνει στα 28, θέλει να ζήσει το όνειρο 
της Premier League. Οχι μόνο ποδοσφαιρι-
κά, αλλά και οικονομικά, καθώς τα 350 χι-
λιάρικα ΚΑΘΑΡΑ στην Σέλτικ δεν αποτελούν 
συμβόλαιο ζωής. Εξ ου και η επιθυμία του 
στον ατζέντη του να «σκαλίσει» το έδαφος στο 
νησί, μιας και πλέον πληροί τις προϋποθέσεις για άδεια 
εργασίας!   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ή ΣΧΈΣΉ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  
ΜΈ ΤΟΝ ΣΙΣΈ ΠΛΈΟΝ ΔΈΝ  
ΈΧΈΙ ΈΠΙΣΤΡΟΦΉ  

2e-SportTime ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΑΧΙΛΛΈΙΟΣ ΠΤΈΡΝΑ!            

Eχει ψώνιο ο άνθρωπος. Oχι επειδή μέ-
νει στην Βουλιαγμένη! Και καλά κάνει. Αυ-
τός πληρώνει, αυτός αποφασίζει. Δεν βά-
ζει, όμως, μυαλό. Ο Θόδωρος Καρυπίδης 
«φαγώθηκε» να δώσει μία δεύτερη πο-
δοσφαιρική ζωή στον Κώστα Μήτρογλου. 
Φευ! Ακόμη το φυσάει και δεν κρυώνει. 
Αγωνιστικά και οικονομικά. Μετά ταξίδε-
ψε τουλάχιστον 5 φορές στο Λονδίνο για 
τον Αμπουμπακάρ Καμαρά. Πάλι καλά που 
πρόλαβε και τον ξεφορτώθηκε οικονομι-
κά πάνω στη μία σεζόν. Και φέτος πήρε 
ξανά την υπόθεση «φανέλα Νο9» πάνω 
του με την άφιξη του Αντρέ Γκρέι! Μήτε το 
εν λόγω project βγάζει αγωνιστικό νόη-
μα. Και ποιος θα το περίμενε να τον «πα-
γώσει» ο Αλαν Πάρντιου που μιλάνε την 

ίδια γλώσσα! Φανταστείτε, μούντζα…   



ΕΚΕΊ «ΤΣΆΚΊΣΕ»!                                                             
Φάνταζε νομοτέλεια η επιστροφή του. Και για τις δύο πλευρές. 
Για τον Γιώργο Σίμο για το αναγκαίο προπονητικό restart, για τον 
Παναθηναϊκό, διότι είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει απέξω και 
ανακατωτά την εν λόγω φουρνιά. Και όμως μπορεί το boss να άναψε 
το «πράσινο» φως, αλλά μόλις έγινε κουβέντα για τα χρήματα 
υπήρξε απόσταση. Τόση, ώστε το «τριφύλλι» να στραφεί στον 
Αντωνίου (σε ποιον;) για την Β΄ ομάδα.  

O ΕΠΌΜΕΝΌΣ…                                                        

Την αρχή έκανε ο Τάσος Δουβίκας. Ακολούθησε, ο Μήτογλου 
και πλέον ο Βόλος έχει γίνει talk of the town, αποτελώντας 
το εν Ελλάδι selling club με τελευταίο το deal του Πάολο 
Φερνάντες στην ΑΕΚ. Βάσει πληροφόρησης, ο επόμενος που 
΄χει βγει στην βιτρίνα είναι ο Χρήστος Σιέλης! Ο 22χρονος 
Κύπριος στόπερ που ΄χει το απόλυτο σε λεπτά σε 6 αγώνες 
έχει ήδη κάνει κλικ σε club της Κεντρικής Ευρώπης. Καλώς 
τον…

Εχουμε και λέμε: 6 ματς/13 γκολ παθητικό! Η αρχική 
σκέψη για στήριξη των Παντελάκη, Μπαγκαλιάνη στο 

πλευρό του Εραμούσπε αρχίζει να πηγαίνει περίπατο στον 
ΠΑΣ Γιάννενα. Μήπως να βγάλουν από το συρτάρι την ιδέα 
που προέκυψε τον Σεπτέμβριο;  



Στέφανος Τζίμας! Γεννηθείς μόλις το 2006. Ο παίκτης 
που ΄χει κερδίσει τον σεβασμό όλων στις ακαδημίες 

του ΠΑΟΚ. Ο σέντερ φορ που αργά ή γρήγορα μέχρι τα Χρι-
στούγεννα θα προβιβαστεί στην πρώτη ομάδα, ξορκίζοντας 
το φάντασμα του Γιώργου Κούτσια.   


ΆΠΌΧΩΡΕΊ…                                 

Η ζωή στο Αγρίνιο τον ζορίζει! Η (ελληνική) καθυστέρηση 
στις πληρωμές επίσης. Αφήστε που πλέον δεν είναι ΚΑΙ 
βασικός στο μυαλό του Γιάννη Αναστασίου. Κοινώς, σημείο 
σύγκλισης ανάμεσα στον Παναιτωλικό και τον Ντέιμπι Φλόρες 
δύσκολα θα υπάρξει μετά τον Ιανουάριο. Συμβόλαιο λήγει 
το καλοκαίρι. Με ένα 200άρι πρόταση, θαρρώ, πως ζήσαμε 
εμείς καλά και αυτοί καλύτερα…  

«ΨΆΧΝΕΤΆΊ»!                                          
Πέρυσι ήταν η χρονιά του. Μεταγραφή, φανέλα βασικού 
στην ΑΕΚ και κλήση στην Εθνική Ελλάδας! Σεζόν που 
δημιούργησε την προσδοκία για... καθιέρωση. Αμ, 
δε! Μπορεί στην προετοιμασία να ήταν ανάμεσα στους 
3 στόπερ του Ματίας Αλμέιδα, αλλά μόλις ξεκίνησαν 
τα επίσημα εξαφανίστηκε. Πλέον, 4ος ιεραρχικά (στο 
σύστημα με δύο κεντρικούς αμυντικούς), ο Γεράσιμος 
Μήτογλου βρίσκεται σε εγρήγορση, αναζητώντας από 
τον agent του λύση α λα Σβάρνα για να μην ξεχειμωνιάσει 
μεταξύ πάγκου και εξέδρας.  

NEXT LEVEL…                               
Μέσα σε ένα χρόνο στην Μαλίν έκανε το κομμάτι του! 
Το reward δεν άργησε να έρθει με το deal των 4,5 μυρίων 
στην Γάνδη (50% εξ αυτών στο ταμείο του Ολυμπιακού). 
Μπορεί η ομάδα του να μην «τσουλάει» στο Βέλγιο, αλλά ο 
ίδιος συνεχίζει να «πατάει» στα πόδια του, αποβλέποντας σε 
μεταγραφή στο Big 5. O Ούγκο Κάιπερς ήδη αριθμεί 16 ματς/8 
γκολ, επιδόσεις που κάνουν το όνομά του να σιγοψιθυρίζεται 
τόσο στην Μπουντεσλίγκα, όσο και στην Serie A. Την ίδια στιγμή 
που στον Ολυμπιακό ουδέποτε υπήρξε trust στο πρόσωπό του.    

 ΆΛΉΘΕΊΆ, ΠΌΊΌΣ ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΣΤΉΝ ΣΌΎΠΕΡ 
ΛΊΓΚ 2, ΕΠΕΊΔΉ ΠΛΉΡΩΝΕΊ ΣΤΉΝ ΩΡΆ ΤΌΎ 
ΘΕΛΕΊ ΚΆΊ ΆΝΆΛΌΓΆ ΧΆΤΊΡΊΆ;     

quizTime
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LIMIT DOWN!                                 
Πιέρ Ισά. Υπήρξε αθλητικός διευθυντής στον Ολυμπιακό. Ηταν ο εξ 
απορρήτων του «αφεντικού». Εκείνος που με τις ευλογίες του Κριστιάν 
Καρεμπέ, την συνεργασία με τον Φρανσουά Μοντεστό και τις πλάτες 
του Ζοσέ Ανιγκό έκανε ντου στην αγορά της Γαλλίας για λογαριασμό 
του Ολυμπιακού. Ο καιρός έχει γυρίσματα και στην προκειμένη 
περίπτωση οι δύο πλευρές επήλθαν σε ρήξη. Η… απόστασή του 
έφερε τον Μαντί Καμαρά σε έτερο γραφείο. Την ίδια στιγμή που ο 
ίδιος συμμετείχε κατά 50% στο deal δανεισμού του Σισέ στην Σεντ 
Ετιέν. Πλέον, τα περιουσιακά του στοιχεία στον πρωταθλητή Ελλάδας 
είναι οι Σισέ, Μπα. Ο πρώτος από το κοστολόγιο των 10 μυρίων το 
καλοκαίρι, πλέον ανεπιθύμητος! Ο δεύτερος, μόνιμα, ανεπίδεκτος 
μαθήσεως. C’est la vie…  
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Mε τον Γιακούμπ Μπράμπετς να συνεχίζει στα «πιτ», ο Αρης συ-
νεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Παρόλα 
αυτά, ο Τσέχος αμυντικός απασχολεί γενικότερα, μιας και επι-
θυμία της διοίκησης των «κίτρινων» είναι η επέκταση της μετα-
ξύ τους συνεργασίας, με τον ίδιο τον παίκτη μάλιστα να περιμέ-
νει την καθοριστική προσέγγιση για νέο συμβόλαιο με ορίζοντα 
το 2025. 

Εναν εκλεκτό καλεσμένο υποδέχθηκε χθες το μεσημέρι η «Αγια-Σο-
φιά - Opap Arena». Ο πρέσβης των ΗΠΑ, προσκεκλημένος του Δη-
μήτρη Μελισσανίδη και του γιου του ξεναγήθηκε στο νέο γήπεδο της 
ΑΕΚ και δήλωσε ενθουσιασμένος απ’ όλους τους χώρους του. Στο 
αγωνιστικό κομμάτι, ο Εχσάν Χατζισαφί επέστρεψε στις προπονήσεις 
της Ενωσης και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα για το 
ματς με τον Αρη.

Το 7x7 στο πρωτάθλημα περνάει από μια ομάδα που παραδοσιακά δυ-
σκολεύει τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» προετοιμάζονται για το ματς 
με τον Αστέρα Τρίπολης, στο γήπεδο της Λεωφόρου με τον Μπένιαμιν 
Βέρμπιτς να ανεβάζει ρυθμούς και να «βλέπει» ενδεκάδα. Χωρίς κό-
σμο στη Λαμία το «τριφύλλι», καθώς οι Φθιώτες αρνήθηκαν να δώ-
σουν εισιτήρια για το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής.

Η ίσως πιο απογοητευτική εμφανίσή του με τη φανέλα του Ολυμπια-
κού είναι ικανή να τον στείλει στην έξοδο. Για την ώρα, ο Παπ-Αμπού 
Σισέ είναι στον «πάγο». Μια εξέλιξη που φέρνει έναν εκ των Βρσά-
λικο ή Εμβιλά δίπλα στον Παπασταθόπουλο, στο κέντρο της άμυνας για 
το ματς με τον ΟΦΗ, στο Ηράκλειο. Παράλληλα, μπαίνει ξανά σε λει-
τουργία η διαδικασία εκκαθάρισης με αρκετούς παίκτες να αποχω-
ρούν τον Γενάρη (Ανδρούτσος, Κούτρης, Κρίστινσον, Λαλά μερικοί εξ 
αυτών).

Η επέκταση συνεργασίας και η παράλληλη αύξηση στο συμβόλαιο του 
Λευτέρη Λύρατζη - διάρκεια τρέχοντος συμβολαίου μέχρι το 2025 και 
ετήσιες 100 χιλ. ευρώ -  δεν φαίνεται να προχωράει γοργά τον τε-
λευταίο καιρό στον ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να τηρούν σιγήν 
ιχθύος για το ζήτημα. Την ίδια ώρα, μετά τις εισηγήσεις του Ραζβάν 
Λουτσέσκου, η ομάδα κινεί τις διαδικασίες για εύρεση φορ και «δε-
καριού» ενόψει Ιανουαρίου.
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Ο εκπληκτικός Ολυμπιακός νίκησε καθαρά και δίκαια 80-
70 την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» κι έδειξε 
από την πρεμιέρα ότι θα είναι και φέτος στους διεκδικητές της 
διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν πολλές λύσεις σε 
διαφορετικά χρονικά διαστήματα και στο τέλος ο Λαρεντζάκης με 4 
εύστοχα τρίποντα έβαλε τη σφραγίδα του στον αγώνα.
Είχε προηγηθεί το ρεσιτάλ του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο οποίος με το 
σχήμα Πίτερς - Βεζένκοφ μπέρδεψε την Μπαρτσελόνα κι άνοιξε την 
αμυνά της σαν «βεντάλια», η εξαιρετική παρουσία του Μπόλομποϊ, 
η άνοδος του Κάνααν,  οι βοήθειες του Μπλακ, η δημιουργία του 
Σλούκα και η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ άμυνα από Γουόκαπ- Παπανικολάου!
Ο Ολυμπιακός λειτουργούσε άριστα στο παρκέ με εξαιρετική 
επικοινωνία και στις δύο πλευρές του γηπέδου ενώ η Μπαρτσελόνα 
έδειχνε πολύ πίσω συγκριτικά με την ελληνική ομάδα σε ετοιμότητα 
αλλά και σε αγωνιστικό πλάνο.
Δεν θα ονειρευόταν καλύτερο ξεκίνημα στη διοργάνωση κανένας 
φίλος του Ολυμπιακού που βλέπει ότι και φέτος η ομάδα του θα 
είναι μεγάλη πρωταγωνίστρια.
Τα δεκάλεπτα: 16-13, 28-34, 49-57, 70-80
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γιασικεβίτσιους): Ντα Σίλβα, Σανλί 9, Βέσελι 5, 
Κάλινιτς 11, Σατοράνσκι 7, Λαπροβίτολα 16, Αμπρίνες 8, Χίγκινς 10, 
Τόμπι, Γιοκουμπάιτις 4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5, Κάνααν 9, Λαρεντζάκης 12, 
Φαλ, Σλούκας 7, Βεζένκοφ 20, Παπανικολάου 2, Μπόλομποϊ 12, 
Πίτερς 10, Μπακ 3, ΜακΚίσικ
Τα άλλα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας: Άλμπα Βερολίνου- 
Παρτιζάν 100-84, Βίρτους Μονακό- 66-83, Εφές- Ερυθρός Αστέρας 
72-59

ΟΝΕΙΡΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

70-80

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΩΣΕ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
ΚΙ ΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ EUROLEAGUE

Η σεζόν 2022-2023 ανοίγει και για την Basket League με τρεις αγώνες. Το Λαύριο θα 
υποδεχτεί τον Προμηθέα Πάτρας (16:00-ΕΡΤ3), ο Ιωνικός Νίκαιας τον Κολοσσό (17:00- 
ERTSPORTS1) και το Περιστέρι τον ΠΑΟΚ (19:15- ΕΡΤ3). Αύριο ο Άρης θα αντιμετωπίσει 
τον Παναθηναϊκό (16:00- ΕΡΤ3) και η ΑΕΚ την Καρδίτσα (19:15- ΕΡΤ3) ενώ επ’ 
ευκαιρία θα βραβεύσει και τον Γιάννη Μπουρούση. Τέλος ο πρωταθλητής Ολυμπιακός 
θα αρχίσει την Δευτέρα (10/10-19:15) τις υποχρεώσεις του στην Basket League και 
συγκεκριμένα στην Πάτρα κόντρα στον Απόλλωνα.

ΤΖΑΜΠΟΛ ΣΤΗΝ 
BASKET LEAGUE



1
ΑΓΓΛΙΑ 17:00

ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ-ΛΕΣΤΕΡ
OVER 2,5 1,90

Στο ματς με την Νότιγχαμ οι «αλεπούδες» έβγαλαν αντίδραση 
παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα. Κρίσιμο το σημερινό 

παιχνίδι με την Μπόρνμουθ που «τρέχει» αήττητο σερί 
τεσσάρων αγώνων, όπου θέλει να πιστοποιήσει την άνοδό της.

ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΑ ΓΚΟΛ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ 

ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ 
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
OVER 3,5 1,91

1 4,25
Το «Klassiker» κλέβει την παράσταση στη Μπουντεσλίγκα. 

Ντόρντμουντ και Μπάγερν κοντράρονται με τους γηπεδούχους 
να ψάχνουν την πρώτη τους νίκη μετά από τρία χρόνια. 

Παρόλα αυτά, το φαβορί είναι οι Βαυαροί.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΕ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΒΕΛΓΙΟ 21:45

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΒΕΣΤΕΡΛΟ
1 -0,75 1,70

Η Ευρώπη παραμιλέι με την Μπριζ, η οποία μετράει το 
απόλυτο νικών στο Champions League.Μετά τον θρίαμβο επί 
της Ατλέτικο Μαδρίτης θα επικεντρωθεί στην αναμέτρηση με 
την Βέστερλο με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομος για τους 

γηπεδούχους.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 21:30

ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ
OVER 2,75 1,78

Ντέρμπι απο τα παλιά στο Αμβούργο ανάμεσα στη τοπική 
ομάδα και την Καιζερσλάουτερν.

Με γκολ στο 92’ η ομάδα του Βάλτερ πέρασε απο το Αννόβερο 
και δείχνει πιο ικανη απο ποτέ για να επιστρέψει στα 

σαλόνια. Αμφότερες θα ακολουθήσουν επιθετική προσέγγιση 
και το ματς αναμένεται εξαιρετικά αμφίρροπο.

ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΕΛΒΕΤΙΑ 21:30

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ
GOAL+OVER 2,5 1,70

Την επιστροφή στον θρόνο του πρωταθλητή έχει ως μοναδικό 
στόχο η Γιούνγκ Μπόις, με το ξεκίνημα της ομάδας να είναι 
εντυπωσιακό. Απέναντι στη Σεν Γκάλεν που δεν κλείνεται, 

θέλει να συνεχίσει την εκπληκτική της πορεία.

OVER ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΤΟΥΡΚΙΑ 20:00

ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ
2 1,80

Σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις η Μπεσίκτας έμεινε στο 
0-0 με την Φενέρμπαχτσε. Διαβασμένος ο Ισμαέλ είδε την 
ομάδα του να μην κινδυνεύει ιδιαίτερα. Ωστόσο, οι «αετοί» 

χρειάζονται και σκορ για να παραμείνουν κοντά στην κορυφή.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Τρεις αθλήτριες που κατέκτησαν χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα και ανέβηκαν στο βάθρο και στο Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα είναι οι τρεις τελικές υποψήφιες για τον τίτλο της αθλή-
τριας της χρονιάς στην Ευρώπη. Η Ολλανδή Φέμκε Μπολ, η 

Ουκρανή Γιαροσλάβα Μάχουτσικ και η Βελγίδα Νάφι Τιάμ.

Το Σαββατοκύριακο, 8 και 9 Οκτωβρίου διεξάγονται στη Λήμνο, στο στά-
διο της Μυρίνας, οι 33οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου. Μετέχουν 
πολλοί αθλητές και αθλήτριες που ανήκουν σε σωματεία των νη-
σιών του Αιγαίου. Ξεχωρίζουν οι συμμετοχές του Αλέξανδρου 
Παπαμιχαήλ, του Ανδρέα Δημητράκη και της Μαρίας Κάσσου. 
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Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι στην τελική τριάδα των υποψηφίων που 
θα διεκδικήσουν τον τίτλο του αθλητή της χρονιάς στην Ευρώπη. 
Ο Eλληνας πρωταθλητής ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Στίβου και είναι συνυποψήφιος με τον Σουηδό 
Aρμαντ Ντουπλάντις και τον Νορβηγό Γιάκομπ Ινγκεμπρί-
γκτσεν.

Η Κάθριν Σουίτσερ, μια γυναίκα-σύμβολο, που ήταν η πρώτη που έτρε-
ξε στο μαραθώνιο στη Βοστόνη το 1967, είναι συγγραφέας, αλλά 
συνεχίζει και της αρέσει το τρέξιμο. Στα 75 της χρόνια θα πάρει 
μέρος στο Great South Run, στο Πόρτσμουθ, στις 16 Οκτωβρίου. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του εξόρμηση συνεχίζει ακάθεκτος ο Αγιος 
Δημήτριος επιχειρώντας να πολλαπλασιάσει τις δυνατές και 
αξιόπιστες επιλογές του σε όλες τις γραμμές. Υπό αυτό το 
πρίσμα και έπειτα από αστραπιαίες ενέργειες του διοικητι-
κού ηγέτη, Μανώλη Τζινευράκη, η δημοφιλέστατη ομάδα των 
νοτίων προαστίων προχώρησε στην απόκτηση του νεαρού κε-
ντρικού αμυντικού Νικήτα Φούφα. Το νέο απόκτημα έχει να 
επιδείξει πολύ αξιόλογες παραστάσεις πρωταγωνιστικής πα-
ρουσίας στην Α’ Κατηγορία ΕΠΣΑ με τις φανέλες των Άγιαξ 
Ταύρου και Άτταλου Νέας Φιλαδέλφειας και πληροί όλες τις 

προδιαγραφές ώστε να αποτελέσει μία πολύ χρήσιμη επι-
λογή για τον νέο του προπονητή Κώστα Αρζένη στο προσεχές 
δύσκολο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Αναλυτικά το 
πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης: «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εί-
ναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του 
κεντρικού αμυντικού ΝΙΚΗΤΑ ΦΟΥΦΑ για την περίοδο 2022-
2023. Άλλος ένας ποδοσφαιριστής με πλούσιο βιογραφικό 
έρχεται να ενταχθεί στο ρόστερ και στο δυναμικό της ομάδας 
μας, πρόκειται για κεντρικό αμυντικό με παραστάσεις στην 
Ά κατηγορία Αθήνας με την φανέλα του Άτταλου Νέας Φι-
λαδέλφειας και του Άγιαξ Ταύρου. Η Οικογένεια του Αγίου 
Δημητρίου καλωσορίζει τον Νικήτα και του εύχεται υγεία και 
πολλές επιτυχίες με την φανέλα της ομάδας μας.»

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχί-
ζει ακάθεκτη η Αναγέννηση Πετρούπολης. Οι ιθύνοντες του 
συλλόγου των δυτικών προαστίων σε άμεση συνεννόηση με 
τον τεχνικό ηγέτη Μανώλη Δουλγεράκη φροντίζουν να διευ-
θετούν όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στην επιφάνεια. Με 
γνώμονα τη όσο το δυνατόν ποιοτικότερη ενίσχυση του ρό-
στερ, αλλά κυρίως την άρτια οργάνωση του σωματείου σε όλα 
τα επίπεδα,. Ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσεις 
μία αξιόλογη πορεία στο επερχόμενο δύσκολο πρωτάθλημα 
της Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα απόκτηση 
του Μάριου Καραγιαννόπουλου ανακοίνωσε η Αναγέννηση 
Πετρούπολης. Ο ικανότατος φορ έχει αγωνιστεί σε Ηρακλή 
Ελευσίνας, ΠΑΟ Φυλής, Πλάτωνα και Ιλίσια 2004, και ανα-
μένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι του παζλ που 
φτιάχνεται στην Αναγέννηση Πετρούπολης, με στόχο η ομά-
δα να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσία στο νέο πρω-
τάθλημα.

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ
Στην απόφαση να χωρίσουν τους δρόμους τους προχώρησαν 
Πανερυθραϊκός και Αινέας Καλογερής, Στην καθοριστική συ-
νάντηση που είχε ο 32χρονος εξτρέμ με κορυφαία στελέχη 
της διοίκησης του συλλόγου των βοείων προαστίων αποφα-
σίστηκε ότι την δεδομένη χρονική στιγμή είναι προτιμότερο 
να λύσουν φιλικά την συνεργασία τους Ο 32χρονος μεσοε-
πιθετικός άσος συνιστά έναν παίκτη που έχει να επιδείξει 
ιδιαίτερα αξιόλογο βιογραφικό με θητεία σε πολλές και δυ-
νατές ομάδες, όπως σε Νέα Ιωνία, Ιωνικό, Πανναυπλιακό, 
Αήττητο Σπάτων, Παναργειακό, ΑΕ Κηφισιάς, Αστέρα Μαγου-
λας, ΑΟ Θήβας και Χερσόνησο.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΦΟΥΦΑ
AΛΛΗ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΩΣ 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΤΙ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Ακριτίδης: «Οι 
ποδοσφαιριστές 
μου έχουν 
συνέπεια»    
Με την δίψα και την ανυπομο-
νησία όλων για άμεση επα-
νέναρξη των επίσημων υπο-
χρεώσεων να ξεχειλίζει, 
αντιμετωπίζουν στο Παγκρά-
τι τη διακοπή των ερασιτεχνι-
κών πρωταθλημάτων. Με τον 
τεχνικό Ηγέτη Νίκο Ακριτίδη 
και τους άμεσους συνεργάτες 
του να επιχειρούν να διατηρή-
σουν την νεοφώτιστη ομάδα 
σε φουλ αγωνιστικούς ρυθ-
μούς και δράση. Ο έμπειρος 
τεχνικός έχει μείνει απόλυτα 
ευχαριστημένος από την συνέ-
πεια των παικτών του σε αυτή 
την δύσκολη συγκυρία όπου 
κανείς υπεύθυνος για την ώρα 
δεν βρίσκεται σε θέση να πει 
ξεκάθαρα πότε θα υπάρξει 
επανεκκίνηση των πρωταθλη-
μάτων. Αναλυτικά οι δηλώσεις 
του Νίκου Ακριτίδη: «Συνεχί-
ζουμε την προσπάθειά ώστε η 
ομάδα μας να μείνει σταθερά 
σε αγωνιστική εγρήγορση. Εί-
μαι απόλυτα ευχαριστημένος 
από τη συνέπεια και την όρε-
ξη που επιδεικνύουν οι ποδο-
σφαιριστές μου τόσο στις προ-
πονήσεις, όσο και στα φιλικά 
που δίνουμε αυτόν τον και-
ρό. Μέχρι ενός σημείου η δι-
ακοπή μας ωφέλησε, ώστε να 
δούμε που ακριβώς βρισκό-
μαστε, αλλά παράλληλα και να 
συνεχίσουμε να διορθώνουμε 
τις όποιες αδυναμίες έχουμε 
εντοπίσει». Νικηφόρο με 4-1 
ήταν το τελευταίο χρονικά φι-
λικό που έδωσε το Παγκρά-
τι κόντρα στα Γλυκά Νερά, με 
τους παίκτες του Νίκου Ακριτί-
δη να πιάνουν υψηλά στάνταρ 
απόδοσης. Ο κύκλος των φιλι-
κών αναμετρήσεων συνεχίζε-
ται σήμερα, Σάββατο για το Πα-
γκράτι, που θα αντιμετωπίσει 
τον Αστέρα Βάρης στις 11:30 το 
πρωί.

 
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στην 
Λάυρα Αργυρούπολης με φόντο την 
απαιτητική συνέχεια που περιμέ-
νει την ομάδα. Η διακοπή των ερα-
σιτεχνικών πρωταθλημάτων έπει-
τα από απόφαση της ΕΠΟ κάθε άλλο 
παρά εφησυχάζει τους ιθύνοντες 
των «ροσονέρι», οι οποίοι επιχει-
ρούν με κάθε τρόπο να οργανώσουν 
όσο καλύτερα γίνεται στο φιλόδοξο 
σωματείο. Με σκοπό να εμφανιστεί 
απόλυτα έτοιμο να διεκδικήσει τους 
υψηλούς του στόχους με την επανέ-
ναρξη των πρωταθλημάτων. Άκρως 
ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του 
τεχνικού καθοδηγητή Παναγιώτη Κα-
λαϊτζίδη, που είπε τα εξής: «Ανεξάρ-
τητα από το γεγονός ότι έχει αποφα-
σιστεί διακοπή των ερασιτεχνικών 
πρωταθλημάτων εμείς συνεχίζουμε 
απρόσκοπτα την σκληρή δουλειά με 
σκοπό να βελτιώσουμε τις αδυναμίες 
μα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές μου δεί-
χνουν τον καλύτερό τους εαυτό προσ-
δοκώντας να δημιουργηθεί ένα συ-
μπαγές σύνολο, ικανό να διεκδικήσει 
μία αξιόλογη πορεία στο νέο πρωτά-
θλημα Ω εάν σημείο η διακοπή μας 
ωφέλησε, αφού βρήκαμε τον χρό-
νο να δουλέψουμε με λιγότερη πί-
εση χρόνου επάνω στις όποιες αδυ-
ναμίες έχουμε παρουσιάσει από τα 
προηγούμενα φιλικά παιχνίδια που 
έχουμε δώσει,. Όπως φυσικά και 
μας φαίνεται η δυνατότητα οι πολλοί 
νεαροί ποδοσφαιριστές και νεοαπο-
κτηθέντες να μπουν πολύ πιο άνε-
τα στο πνεύμα και τη φιλοσοφία της 
ομάδας μας. Προσπαθούμε να βελ-
τιωνόμαστε συνεχώς και κάτω από 
αυτή την νοοτροπία λειτουργούμε». 
Ο κύκλος των φιλικών αγώνων συ-
νεχίζεται για την Λαύρα Αργυρούπο-
λης, που αντιμετωπίζει σήμερα Σάβ-
βατο τον συντοπίτη Γ.Σ. Αργυρούπολης 
στις 4 μ.μ.

Καλαϊτζίδης: 
«Στόχος η 
συνεχής 
βελτίωση» 

Α.Ο. ΒΥΡΩΝ 
Μηλιάς: «Είμαι ευχαριστημένος 
από την όρεξη των παικτών μου»  
Με την ψυχολογία και την διάθεση όλων στα ύψη συ-
νεχίζουν στον Α.Ο. Βύρωνα την μίνι προετοιμασία τους 
ενόψει της … επανέναρξης του νέου πρωταθλήματος 
της Α’ Κατηγορίας. Στην φιλόδοξη ομάδα των ανατολι-
κών προαστίων την δεδομένη στιγμή επιχειρούν να δι-
ορθώσουν τα όποια κακώς κείμενα και ανορθογραφίες 
έχουν διαπιστωθεί από την εκκίνηση της προετοιμασίας. 
Με σκοπό να εκμεταλλευτούν αυτή την χρονική συγκυ-
ρία και να εμφανιστούν όσο το δυνατόν πιο συμπαγείς 
γίνεται όταν αποφασιστεί η επανέναρξη των ερασιτε-
χνικών πρωταθλημάτων. Ενδεικτικές είναι οι δηλώ-
σεις του τεχνικού ηγέτη Ανδρέα Μηλιά: «Συνεχίζουμε 
να δουλεύουμε πυρετωδώς, με σκοπό να φανούμε όσο 
πιο δυνατοί και ανταγωνιστικοί γίνεται όταν αποφασιστεί 
η επανέναρξη των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. Σε 
γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος από την 
διάθεση και την όρεξη που επιδεικνύουν οι ποδοσφαι-
ριστές μου. Αυτό που προέχει, είναι να βρεθεί το συ-
ντομότερο δυνατόν μία λύση, ώστε να μην ταλαιπωρη-
θούν όλα τα σωματεία»
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ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
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Ο Νικήτας Φούφας




