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ΕΣΟ 
ΕΤΟΙΜΟΣ!

Μπορεί ο χρόνος να γιατρεύει τις πλη-
γές, αλλά στην περίπτωση μίας επαγ-
γελματικής σχέσης ενός προπονητή με 
το club το αποτέλεσμα είναι το καλύ-
τερο αντίδοτο. Σε όλα: στο χρόνο, στο 
confidence, το team-spirit και την απο-
φυγή της γκρίνιας/εσωστρέφειας!
Δυστυχώς, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο 
προπονητής του νταμπλ, εκείνος που 
επέστρεψε καβάλα στ’ άλογο μετά την 
κατάκτηση του Κυπέλλου εν έτει 2021 
δεν έχει το momentum πια στον ΠΑΟΚ. 
Βρίσκεται υπό αμφισβήτηση ακόμη και 
από την εξέδρα.
Την ίδια στιγμή που είναι στο -9 από τον 
Παναθηναϊκό, η ομάδα έχει αποκλει-
στεί στην Ευρώπη από κάποια Λέφσκι 
Σόφιας και τις επόμενες δύο εβδομά-
δες έρχεται στην Αθήνα για να παίξει 
κόντρα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ αντί-
στοιχα.
Κοινώς, διαδρομή στα χαρακώματα! Την 
ίδια ώρα που οι φήμες δίνουν και παίρ-
νουν πως μετά το ατυχές 1-1 στην Λει-
βαδιά πέρασε από το μυαλό του η ιδέα 
της παραίτησης εν βρασμώ ψυχής. Εί-
ναι πλέον ξεκάθαρο πως στην σχέση 
του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ η ασυ-
λία από τις επιτυχίες του… χθες έχει 
«κλειδωθεί» στα αποδυτήρια.
Η φαμίλια Σαββίδη ακούει, ασπάζεται, 
σέβεται ακόμη τις ενστάσεις του, αλλά…
Προς επίρρωση τούτου δεν είναι τυχαίο 
πως στα πέριξ της Τούμπας έχει αρχί-
σει ήδη να ψελλίζεται το όνομα του Πά-
μπλο Γκαρσία. Ναι, του κυρίου που το 
καλοκαίρι του 2021 αποχώρησε λόγω 
δηλώσεων για να επιστρέψει ο «βασι-
λιάς» Ραζβάν στον θρόνο του. Ναι, αυ-
τός που εδώ και 15 μήνες, περίοδος 
συνύπαρξης των δύο, δεν λένε ούτε 
τα… βασικά για τα μάτια του κόσμου.
Μην ξεχνάτε πως όπου υπάρχει κα-
πνός… 

Παρασκήνια

➠





Ο ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΕΧΕΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
2024 ΜΕ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΟΥ 
ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ 1,5 ΜΥΡΙΟ 
ΕΤΗΣΙΩΣ!

 Ο ΠΑΜΠΛΟ ΓΚΑΡΣΙΑ 
«ΤΡΕΧΕΙ» ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ STAFF 
ΤΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 5-6 
ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ. 

ΤΟ ΄ΧΕΙ ΠΑΡΕΙ  
ΧΑΜΠΑΡΙ!                                         
Δεν είναι κανένας χθεσινός. 
Χρόνια στο κουρμπέτι, Αισθά-
νεται τα vibes, την απόσταση 
πλέον με το club, ένεκα των 
θερινών του επιλογών και 
τη διαχείρισή τους.  Ήδη, το 
πρώτο ράπισμα του ήρθε με 
την απουσία του στις διαπραγμα-
τεύσεις για την ανανέωση του συμ-
βολαίου του Αουγκούστο. Μετά το Χ στην 
Λειβαδιά, εκείνος αποσυμπιέστηκε με διήμερο 
στην Αθήνα και ουχί στο κέντρο των εξελίξε-
ων για την ομάδα του, την Σαλόνικα. Δεν εί-
ναι τυχαίο το timing που έχει ανοίξει το στό-
μα του στον διεθνή Τύπο για να «πουλήσει» 
τον εαυτό του μέσω των Κοτάρσκι, Κουλιε-
ράκη και Σία. Δίχως φυσικά να βάζει στο ίδιο 
καλάθι τα flops του στην Τούμπα. Ο Ζοζέ Μπότο ήδη αισθά-
νεται «ξένο σώμα»… 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ…             

Δεν πρόκειται να άφηνε την Γλυφά-
δα, την dolce vita της Αθήνας δίχως 
το ανάλογο αντάλλαγμα. Πολλώ δε 
από την στιγμή που έγινε 31 ετών! 
Πάνω από 1,5 μύριο για τα επόμενο 
δύο χρόνια το συμβόλαιό του στην 
Ανκαραγκουτσού. Καίτοι έχει πάνω 
από κανένα 10άρικο στην άκρη, ο 
Φεντερίκο Μακέντα δεν πρόκει-
ται να κάνει καμία έκπτωση. Μήτε 
θα εκβίαζε να γυρίσει στην Ελλά-
δα (είτε στην πατρίδα του στην Ιτα-
λία) μια και η συνεργασία του με 
το club από την Τουρκία δεν έχει 
«κουμπώσει»: 6 ματς (4 βασικός)/0 
σε όλα, στα 4 τελευταία παιχνίδια 
έχει «ιδρώσει» μόλις 6’.  Αυτά μέ-

χρι νεοτέρας… 

Η ΠΙΑΤΣΑ ΒΟΑ ΠΩΣ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ «ΣΤΡΑΒΩΣΕΙ» 
ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΟΥ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΞΑΝΑ ΠΑΜΠΛΟ 



ΑΝΗΣΥΧΊΑ…                                                             
Τα γράφουμε από πέρυσι! Έχει πέραση. Η ζωή στην Αθήνα 
έχει και τις επιλογές της. Ο Στέφεν Τσούμπερ από την στιγμή 
που έγινε μόνιμα παίκτης της ΑΕΚ βγάζει… θεματάκια. Μία η 
θέση του ως full αριστερό μπακ στο αρχικό 3-5-2 του Ματίας 
Αλμέιδα, μετά ο τραυματισμός, η παραμονή στον πάγκο και 
τώρα ξανά μανά στα πιτς. Ψυχολογία ή μήπως…

ΔΕΞΊ ΜΠΑΚ; ΟΝΤΩΣ!                                                         

Έχει ήδη τρεις διαθέσιμους. Και όμως, μαζί με τον κεντρώο 
στον άξονα, αποτελεί την μεταγραφική προτεραιότητα του 
Παναθηναϊκού για τον Ιανουάριο. Η ευπάθεια του Κώτσιρα, η 
ανεπάρκεια του Σάντσες (κυρίως στον επιθετικό μηχανισμό) 
και ο «άγουρος» ακόμη Βαγιαννίδης έχουν οδηγήσει τον Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς στην εν λόγω απόφαση. Με ότι αυτό συνεπάγεται 
στην καθημερινότητα των τριών προαναφερθέντων… 

Στην Λάρισα το δίδυμο των Ταυλαρίδη, Βενέτη έχει δει 
κάτι παραπάνω από επαγγελματικά τη δουλειά του. Την 

ίδια δουλειά που η Σούπερ Λιγκ 2 παραμένει «εγκλωβισμέ-
νη» στην γραφειοκρατία, η ΑΕΛ κάνει ταξίδια στα Βαλκάνια 
για ανεύρεση μεταγραφικών στόχων. 



Γιώργος Νίκας! Ηταν νιός και ζυγώνει να «γεράσει» 
στον Λεβαδειακό. Κόντρα στον ΠΑΟΚ βγήκε από την 

κατάψυξη του Κομπότη λόγω της άρνησής του να υπογρά-
ψει ανανέωση συμβολαίου. Προφανώς και πήρε χαμπάρι 
το αφεντικό πως «χάνεται» η αξία του… 


ΟΛΑ ΜΗΔΕΝ                                 

Σαν την πρώτη φορά τίποτα. Πόσω μάλλον όταν δεν είναι 
αμοιβαίο. Η σχέση του Ιωνικού με τον Αίας Αοσμάν «τσάκισε» 
το καλοκαίρι. Την ώρα που πήρε πριμ υπογραφής για 
ανανέωση και τον βρήκαν να παρουσιάζεται στην Αδάνα του 
Βιτσέντζο Μοντέλα.  Του γύρισε μπούμερανγκ και επέστρεψε 
στη Νίκαια με την ουρά στα σκέλια. Δυστυχώς το touch έχει 
χαθεί: 5 ματς/0 σε όλα!  

ΛΗΓΕΊ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΊΟ                                           
Κάποτε ο Ολυμπιακός πλήρωσε σχεδόν 7 κατοστάρικα 
για χάρη του. Κάποτε το ίδιο club αξίωνε πάνω από 10 
μύρια για το status του. Πλέον, έχει ξεμείνει στην Β΄ 
ομάδα για να παίζει φιλικά. Είχε τις ατυχίες του, δεν 
έκατσε η επιλογή του στην Φορτούνα Ντίσελντορφ. Πλέον 
απέχει 8 μήνες από το φινάλε του συμβολαίου του. Παιδί-
μάλαμα έχουν να το λένε όλοι στα αποδυτήρια στο Ρέντη. 
Εκτιμάται από τον οργανισμό και τον Ιανουάριο ο Κούτρης 
αποχωρεί, αφήνοντας μόνο ένα ποσοστό μεταπώλησης… 

«ΧΑΜΕΝΟΣ» ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ!                              
Ο Νίκος Νιόπλιας μπορεί να νιώθει πως δεν είχε την ανάλογη 
μεταγραφική στήριξη από τους (αποχωρήσαντες) Σαμαράδες! 
Μπορεί να δικαιολόγησε την απουσία αποτελεσμάτων (1 νίκη 
σε 7 αγώνες) στην έλλειψη ανάλογων επιλογών. Νισάφι, 
όμως, πια. Ήταν Αύγουστος και έφθασε Οκτώβριος. Συνεχείς 
παλινωδίες σε επιλογές προσώπων και συστήματα. Βάσει 
πηγών μας, το γκρουπ στα αποδυτήρια (Έλληνες και ξένοι) 
δεν αισθάνονται το ισχύς εν τη ενώσει! Δεν είναι λίγοι που 
νιώθουν εκτεθειμένοι στα βίντεο μετά τα ματς δίχως ο ίδιος ο 
κόουτς να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Κυριακή κοντή γιορτή…  

ΑΛΗΘΕΊΑ, ΤΊ ΕΚΑΝΕ Ο ΜΠΕΟΣ ΣΤΑ 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΊΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΟ ΗΜΊΧΡΟΝΟ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΑΝΑΊΤΩΛΊΚΟ;      

quizTime
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Ο «ΤΟΥΡΊΣΤΑΣ»!                                   
Κοιτάς το βιογραφικό του. Σε δελεάζει απόλυτα! Εξ ου και η απόλυτη 
υπέρβαση (Νο1 μισθολόγιο). Κοιτάς τα μέχρι στιγμής νούμερά του: 11 
ματς/7 γκολ. Λες, κάτι σαλεύει! Αμ, δε! Τα 4 εξ αυτών με κάποια… 
Γκόμελ και το άλλο απέναντι στον Λεβαδειακό σε ματς-περίπατο. 
Μοναδικό τέρμα ως starter ήταν στην Τρίπολη (2-0, τον Αστέρα).  
Κόντρα στον ΠΑΟΚ είναι ο μοιραίος, αστοχώντας σε πέναλτι! Με 
αντίπαλο τον Ολυμπιακό έπρεπε να γίνει αλλαγή για να γυρίσει το ματς. 
Στην έσχατη εμφάνισή τους στην 11άδα με την ΑΕΚ ήταν «αόρατος».  
Ο Αντρέ Γκρέι, μαθαίνω, πηγαίνει τελευταίος στο Νέο Ρύσιο και 
αποχωρεί από τους πρώτους. Κοινώς, κανένα δείγμα ευθιξίας για 
την «άκαρπη» παρουσία του, Πρόεδρε, τι κάνουμε με δαύτον;
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Αντίδραση ή χάος! Ο Άρης υποδέχεται τον Ιωνικό σήμερα (20:30, 
Novasports Prime) και δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους. Ο 
Άλαν Πάρντιου με νέο αρνητικό αποτέλεσμα θα έχει «θέμα». 
Πήρε ίδια αποστολή με αυτή κόντρα στην ΑΕΚκαι στην ενδεκάδα 
ίσως υπάρξει μία αλλαγή. Ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Ετέμπο. 
Τραυματίες παραμένουν Ντουκουρέ και Μπράμπες.

Δεν κράτησε πολύ η επιστροφή του Τσούμπερ από τα πιτς. Τα αποτε-
λέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν χθες πως 
έχει υποστεί θλάση. Θα φανεί προσεχώς το πόσο θα χρειαστεί να 
μείνει έξω. Από οσφυαλγία ταλαιπωρείται ο Σιντιμπέ και έτσι δεν θα 
κάνει ούτε τώρα το ντεμπούτο του εκτός απροόπτου. Ατομικό κάνει ο 
Φαν Βέερτ, ενώ επέστρεψε ο Στάνκοβιτς από την ίωση που τον ταλαι-
πωρούσε.

Σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο Αϊτόρ. Ο ηγέτης του 
φετινού Παναθηναϊκού εξομολογήθηκε σε συνέντευξή του στην ιστο-
σελίδα relevo.com ότι έπασχε από κατάθλιψη επί εποχής Μπόλονι. 
Τόνισε πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η ψυχολόγος του και ο Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς στην πολύ μεγάλη βελτίωσή του. Προσέθεσε πως σκέφτε-
ται να παραμείνει στην Ελλάδα για να πάρει την υπηκοότητα. Έρχεται 
το νέο συμβόλαιο με τους «πράσινους» ή θα αλλάξει στρατόπεδο; Ο 
ίδιος δεν απάντησε.

Μετά την Κρήτη ο Ολυμπιακός έδειξε σημάδια προόδου και κόντρα στην 
Καραμπάγκ. Μία νίκη επί του ΠΑΟΚ θα είναι το επιστέγασμα της βελ-
τίωσης. Ο Μίτσελ έχει αλλάξει κάποια πράγματα και κυρίως παλεύει 
να βελτιώσει την ψυχολογία των παικτών του. Στην Κύπρο υποστηρί-
ζουν πως ο Βανά Άλβες του Άρη Λεμεσού είναι στο «ερυθρόλευκο» 
μπλοκάκι παρόλο που στο ρόστερ υπάρχουν τέσσερις τερματοφύλα-
κες. Τέλος, ρουμανικό διαβατήριο πήρε ο Λάιντνερ.

Αουγκούστο και Κουλιεράκης είναι διαθέσιμοι για το ματς με τον Ολυ-
μπιακό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου το σκέφτεται για να τους βάλει βασι-
κούς στο «Γ. Καραϊσκάκης». Η πίεση προς τον Ρουμάνο είναι μεγάλη 
και θα χρειαστεί όλα τα όπλα του. Δεν είναι έτοιμος ο Τόμας, παρα-
μένει εκτός ο Μιχαηλίδης και τραυματίας ο Βιεϊρίνια. Τέλος, έγινε 
χθες η κηδεία του Σταύρου Σαράφη.
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Ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε ακόμα ένα double- double στην 
Euroleague και ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 αφού επικράτησε 90-80 της 
Ζαλγκίρις στο παγωμένο ΣΕΦ. Κεκλεισμένων των θυρών έγινε το ματς, 
αλλά αυτό δεν πτόησε τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Η εξαιρετική δεύτερη περίοδος ήταν το «θεμέλιο» του Ολυμπιακού ώστε 
να φτάσει στη νίκη επί της Ζαλγκίρις. Το επιμέρους 26-14 στο διάστημα 
αυτό με Βεζένκοφ και Λαρεντζάκη να έχουν συνολικά 19 πόντους, είναι 
ενδεικτικό. Όχι όμως από μόνο του.
Για να «χτιστεί» αυτό έπρεπε οι «ερυθρόλευκοι» να κοπιάσουν στην 
άμυνα, να υποχρεώσουν σε 6 λάθη τους Λιθουανούς στη δεύτερη περίοδο 
τα οποία και «τιμώρησαν» οι παίκτες του Ολυμπιακού με 9 πόντους. Η 
βελτίωση στα τρίποντα ήταν επίσης μεγάλο θέμα καθώς τα 1/7 της πρώτης 
περιόδου έγιναν 3/4 στη δεύτερη και το τρίτο ήταν του Λαρεντζάκη στην 
εκπνοή του ημιχρόνου που «έκοψε τα πόδια» των παικτών της Ζαλγκίρις.
Η αναλογία ασίστ/λαθών από 6/5 στην πρώτη περίοδο έγινε 6/1 στη 
δεύτερη και τα 3 κλεψίματα των «ερυθρόλευκων» δείχνουν την καλή 
δουλειά στην άμυνα. Παρεμπιπτόντως όλα αυτά έγιναν με τον Γουόκαπ 
στον πάγκο. Ο Αμερικανός ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στην 
πρώτη περίοδο έχοντας συνολικά συμμετοχή σε 14 από τους 18 πόντους: 
Ο ίδιος είχε σκοράρει 4 ενώ οι άλλοι 10 ήταν από δικές του ασίστ. Το 18-
21 στο τέλος της πρώτης περιόδου και το 18-23 στις αρχές της δεύτερης 
έγινε 31-25 στο 14’ με επιμέρους σκορ 13-2 κι εξαιρετική άμυνα.
Ο Ολυμπιακός διατήρησε τη διαφορά με τον Τόμας Γουόκαπ να συνεχίζει 
να κυριαρχεί σε άμυνα, δημιουργία αλλά και εκτελεστικά αλλά οι 
Λιθουανοί δεν «έπεφταν» εύκολα. Η διαφορά δεν ξεπέρασε τους 9 
πόντους και η Ζαλγκίρις με εύστοχα σουτ κατάφερνε να «κόβει» και να 
παραμένει κοντά.
Με το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Πίτερς η διαφορά ξεπέρασε τους 10 
πόντους (67-56) στο 29’ και οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο του 
αγώνα ανεξάρτητα από το ότι η διαφορά δεν παρείχε ασφάλεια.
Ο Μπαρτζώκας επέλεξε χαμηλό σχήμα για την 4η περίοδο στην 
προσπάθειά του να γίνει περισσότερο λειτουργική η ομάδα. Γενικά 
προσπαθούσε να βρει ένα τρόπο να «τελειώσει» το παιχνίδι καθώς ο 
Ολυμπιακός είχε διαρκές προβάδισμα αλλά δεν είχε «καθαρίσει» τον 
αγώνα. Στα μισά της τέταρτης περιόδου, η Ζαλγκίρις μείωσε σε 72-67 και 
στη συνέχεια σε 74-70. Η απάντηση των «ερυθρόλευκων» ήταν άμεση με 
Λαρεντζάκη και Βεζένκοφ αρχικά ενώ μια καλή άμυνα και αιφνιδιασμός 
με τον ΜακΚίσικ επανέφερε γρήγορα την τάξη (81-70). Το τρίποντο του 
Λαρεντζάκη με 1’32’’ για το τέλος (85-73) έκοψε και τις τελευταίες (αν 
υπήρχαν κιόλας) ελπίδες της Ζαλγκίρις.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 44-35, 67-58, 90-80
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10, Κάνααν, Λαρεντζάκης 15, Φαλ 
16, Σλούκας 15, Βεζένκοφ 23, Μπόλομποϊ, Πίτερς 6, Μπλακ, ΜακΚίσικ 5
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μακσβίτις): Έβανς 14, Λεκαβίτσιους 4, Χέις 6, Σμιτς 
10, Μπιρούτις, Λουκοσιούνας, Μπραζντέικις 21, Ντίμσα 3, Κάβανο 12, 
Μπουτκεβίτσιους 5, Ουλανόβας 5

ΣΟΎΠΕΡ ΒΕΖΕΝΚΟΦ 
ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΉ 
ΠΟΛΎΦΩΝΙΑ

90-80



1
ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ 16:30

ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΜΠΑΓΕΡ 
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 
OVER 2,75 1,80

Αμφότερες από ευρωπαϊκές ήττες με άσχημες εμφανίσεις που 
καθιστούν το έργο τους ακόμα πιο δύσκολο. Η Λεβερκούζεν 
παραπαίει και στο πρωτάθλημα ούσα σταθερά στα χαμηλά 

στρώματα της βαθμολογίας. Κοντά στη τετράδα η Άιντραχτ θα 
ψάξει το τρίποντο μέσα στη δυνατή της έδρα.

ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
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2
ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 19:30
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΕΒΕΡΤΟΝ

1 -1,0 1,75
Η Τότεναμ βγάζει υγεία με την δουλειά του Αντόνιο Κόντε 

να βγαίνει στο γήπεδο. Οι πετεινοί καθάρισαν την Άιντραχτ 
με όπλο την επιθετική τους γραμμή που έβγαζε φωτιές. Στο 

σημερινό παιχνίδι θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στα θετικά 
αποτελέσματα απέναντι στην ασταθή φέτος Έβερτον.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΒΕΛΓΙΟ 21:45

ΛΕΟΥΒΕΝ-ΓΚΕΝΚ
OVER 3 1,82

Σε τρομερή κατάσταση η Γκενκ με τέσσερις σερί νίκες που την 
φέρνουν μια ανάσα από την Αντβέρπ. Δικαιούται να κάνει 

όνειρα ακόμα και για τον τίτλο με αυτές τις εμφανίσεις αλλά 
μέσα στη Λέουβεν θα συναντήσει σίγουρα δυσκολίες.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 14:00

ΚΑΡΣΛΡΟΥΗ-ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 
OVER 2,75 1,80

Στη Ντάρμσταντ έχουν θέσει ως στόχο την άνοδο και η 
παρουσία της δικαιώνει απόλυτα τα προγνωστικά που την 

θέλουν φαβορί. Βέβαια σήμερα έχει δύσκοκη αποστολή μέσα 
στην έδρα της πολύ δυνατής φέτος Καρσλρούη. Αμφότερες 
θα επιτεθούν και αναμένω ένα ιδιαίτερα ανοιχτό παιχνίδι.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:30

ΑΡΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ
ΑΡΗΣ OVER 1,5 1,66

Χαρακτήρα τελικού έχει το σημερινό παιχνίδι για τον Άρη μετά 
τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Η ομάδα του Πάρντιου 

καλείται άμεσα να αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο και να 
επανέλθει στα τρίποντα. Στη τελευταία θέση ο Ιωνικός περνάει 

συνεχή αγωνιστική κρίση.

ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΙΤΑΛΙΑ 19:00

ΤΟΡΙΝΟ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,87 

Δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτα η Γιουβέντους με την ήττα στο 
Ισραήλ να την βγάζει ουσιαστικά εκτός champions league. 

Δύσκολα είναι τα πράγματα και στο πρωτάθλημα καθώς έχει 
μείνει ήδη αρκετά πίσω στη βαθμολογία. Τα ντέρμπι με την 

Τορίνο πάντως έχουν πάντα την δική τους αίγλη.

ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Νικόλας Σκαρβέλης αποφάσισε να σταματήσει τον πρωταθλητισμό 
και να συνεχίσει στην προπονητική, καθώς δέχθηκε πρόταση από 

το πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο. Ο Έλληνας πρωταθλητής της 
σφαιροβολίας ενημέρωσε με επιστολή του τον ΣΕΓΑΣ για την 

απόφασή του. Έκλεισε με ρεκόρ 21,05μ.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου δημοσιοποίησε το καλεντάρι του 2023 
που αφορά μίτινγκ κλειστού των κατηγοριών Silver, Bronze και 
Challenge. Στο πρόγραμμα είναι 44 αγώνες, ανάμεσά τους το μί-
τινγκ ύψους στην Καλλιθέα που θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου 
και θα μετάσχουν πολλοί Έλληνες αθλητές, όπως ο Αντώ-
νης Μέρλος και η Τατιάνα Γκούσιν.
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Ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες πρωταθλητές, ο Κώστας 
Φιλιππίδης πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από την ενεργό 
δράση. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2014, στα 36 του χρό-
νια ανακοίνωσε και επίσημα στην πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σο-
φία Σακοράφα το τέλος της καριέρας του. 

Η Ελένη Πόλακ δέχθηκε πρόκληση να μετάσχει στο μίτινγκ της σειράς 
«Golden Fly» που θα διεξαχθεί στις 3 Δεκεμβρίου στην Ταϊλάνδη. Ο 

αγώνας θα γίνει στην παραλία Σονγκλά στο Πουκέτ και η Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια αν είναι σε καλή κατάσταση θα ταξιδέψει στην 

ασιατική χώρα. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Υπό καθεστώς πλήρως αναδιοργάνωσης κινούνται στην 

Λυκόβρυση, ευελπιστώντας στην άμεση επανέναρξη των 

ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑ. Η αλήθεια εί-

ναι ότι όλο αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων,. Όπου 

δεν υπήρξαν αγωνιστικές δραστηριότητες στο νεανικό συ-

γκρότημα των βορείων προαστίων επιχειρήθηκαν να μπουν 

οι σωστές και στέρεες βάσεις, που θα επιτρέψουν στην 

ομάδα να φανεί όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική μπορεί 

στο επερχόμενο δύσκολο και γεμάτο ιδιαιτερότητες πρω-

τάθλημα της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Με τον τεχνικό Κώστα 

Ιωάννου και τους άμεσους συνεργάτες του να αναλαμβά-

νουν το δύσκολο εγχείρημα να διατηρήσουν την ομάδα σε 

ένα αγωνιστικό επίπεδο. Ο έμπειρος προπονητής ανέλυ-

σε τις σκέψεις του στη στήλη λέγοντας τα εξής:  «Όλο 

αυτό το διάστημα της διακοπής προσπαθούμε να μαζευτού-

με και διορθώσουμε τις όποιες αδυναμίες μας, ώστε να 

φανούμε όσο μπορούμε πιο ανταγωνιστικοί και συμπαγείς 

όποτε αποφασιστεί η επανέναρξη των πρωταθλημάτων. Το 

ευχάριστο είναι ότι υπάρχει όρεξη και διάθεση από τους 

ποδοσφαιριστές μου για προσφορά και αυτό το στοιχείο 

μας κάνει αισιόδοξους ενόψει της νέας σεζόν». Φιλικό 

προπονητικού χαρακτήρα με το Μαρούσι έδωσε χθες το 

απόγευμα η Λυκόβρυση, με το Κώστα Ιωάννου να μοιράζει 

τον χρόνο συμμετοχής των διαθέσιμων παικτών του και να 

προχωρά σε δοκιμές σχημάτων και ρόλων.

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουν στην Χρυσούπολη τις 

εξελίξεις που αφορούν τις τύχες του συνόλου των ερασι-

τεχνικών πρωταθλημάτων. Το πρωί της Δευτέρας θα λη-

φθεί η οριστική απόφαση για την επανεκκίνηση ή όχι των 

ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. Εκτελεστική επιτροπή της 

ΕΠΟ θα κληθεί να αποφασίσει αν θα ξαναρχίσει ή όχι η 

δράση στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, έχοντας λάβει την 

σχετική εξουσιοδότηση από την προηγούμενη ΓΣ στις 30/9. 

Μοιραία όλα τα σωματεία αδημονούν για την επιστροφή σε 

φουλ αγωνιστική δραστηριότητα, Σε αυτή την κατηγορία 

ανήκει και η Χρυσούπολη, Με τον τεχνικό ηγέτη Δημήτρη 

Φιλίππου να σημειώνει τα εξής: «Περιμένουμε με ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις που αφορούν το μέλλον 

του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στο σύνολό του. Έχουμε 

αδρανήσει πολύ καιρό και αυτό που προέχει, είναι επι-

τέλους να βρεθεί μία λύση, ικανή ώστε να επαναρχίσουν 

τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και να διώξει αυτό το κλί-

μα αβεβαιότητας. Εμείς όλο αυτό το διάστημα δουλέψαμε 

αρκετά επάνω σε τομείς που είχαμε διαπιστώσει κάποιες 

αδυναμίες και όλοι μας αδημονούμε για τη στιγμή που θα 

ξαναβρεθούμε σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς.»

ΙΩΆΝΝΟΥ: «ΠΡΟΣΠΆΘΟΥΜΕ  
ΝΆ ΜΆΖΕΥΤΟΥΜΕ» 
ΣΗΜΆΝΤΙΚΗ ΕΙΝΆΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Μανωλάς: 
«Πρέπει να 
βρεθεί το 
συντομότερο 
λύση…»   
Μπορεί τα ερασιτεχνικά 

πρωταθλήματα της ΕΠΣΆ να 

έχουν διακοπεί λόγω του 

ζητήματος που έχιε προκύ-

ψει με τα Μητρώα, ωστό-

σο στα Ταταύλα συνεχίζουν 

απτόητοι τη λειτουργία του 

συλλόγου. Με γνώμονα την 

άρτια προετοιμασία της ομά-

δας ενόψει της επανέναρ-

ξης των τοπικών πρωτα-

θλημάτων. Ο τεχνικός του 

συλλόγου των νοτίων προα-

στίων Νίκος Μανωλάς άνοι-

ξε την καρδιά του στη στήλη  

και αναφέρθηκε στην ανά-

γκη να πρυτανεύσει η λο-

γική και να βρεθεί άμεσα 

λύση, ώστε να ξαναξεκινή-

σουν τα πρωταθλήματα: «Σί-

γουρα η κατάσταση που βι-

ώνουμε όλα τα σωματεία τη 

δεδομένη χρονική περίοδο 

μόνο ευχάριστη δεν μπορεί 

να χαρακτηριστεί, Άπό την 

πλευρά μας είμαστε υπο-

χρεωμένοι να συνεχίσουμε 

να δουλεύουμε μεθοδικά, 

με σκοπό να εμφανιστού-

με απόλυτα έτοιμοι όπο-

τε επαναρχίσουν τα πρωτα-

θλήματα. Άυτό που θα ήθελα 

να τονίσω, είναι ότι θα πρέ-

πει να βρεθεί μία λύση το 

συντομότερο δυνατό , ώστε 

να επανέλθουμε στη δράση. 

Όσον αφορά τη δική αμς την 

ομάδα εντείνουμε τη σκλη-

ρή δουλειά ώστε να βρού-

με την απαιτούμενη ομοιο-

γένεια, καθώς είμαστε μία 

εντελώς καινούρια σε πρό-

σωπα ομάδα συγκριτικά με 

τα δύο προηγούμενα χρό-

νια».

Την έντονη αγανάκτησή του για 
την κοροϊδία άνευ προηγουμέ-
νου που εισπράττουν όλοι οι ιθύ-
νοντες του ερασιτεχνικού πο-
δοσφαίρου, ως απόρροια του 
«πολέμου» μεταξύ Πολιτείας-Ε-
ΠΟ, θέλησε να μοιραστεί δημο-
σίως ο Θανάσης Παύλοβιτς. Με 
προσωπική του δήλωση, ο έμπει-
ρος τεχνικός της ΆΕ Πετραλώνων 
βάλει με δριμύ ύφος κατά όσων 
είναι υπαίτιοι για την κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί, υπεν-
θυμίζοντας ότι οι άνθρωποι που 
βρίσκονται σε θέσης ευθύνης 
οφείλουν να βοηθούν το ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο και όχι να το 
καταστρέφουν. Άναλυτικά, τονί-
ζει: «Τα μικροπολιτικά παιχνίδια 
και οι προσωπικές αντιπαραθέ-
σεις από κάποιους ανευθυνοϋ-
πεύθυνους (γιατί μόνο έτσι μπο-
ρώ να τους χαρακτηρίσω) δεν 
χωράνε στον Άθλητισμό και ιδι-
αίτερα στον ερασιτεχνικό. Το σί-
γουρο είναι ότι δεν ξέρουν τι ση-
μαίνει Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, 
αλλιώς δεν δικαιολογούνται οι 
επιλογές τους. Έχετε βάλει επί 
2,5 χρονια περίπου στο πάγο τον 
χώρο και συνεχίζετε να το κάνε-
τε με αποτέλεσμα να απομακρύ-
νετε τα παιδιά και τους νέους, 
αποθαρρύνοντάς τους να στρα-
φούν σε οτιδήποτε υγιές υπάρ-
χει. Κύριοι έχετε βαλτώσει το 
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μας 
έχετε κουράσει. Έπρεπε να είχα-
τε βρει λύση χθες! Γι’ αυτό υπάρ-
χετε εκεί, για να βοηθάτε και όχι 
να καταστρέφετε. Άν δεν μπορεί-
τε να το κάνετε, αν δεν μπορείτε 
να διαχειριστείτε τα θέματα του 
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, κα-
λύτερα να πάτε σπίτια σας να ξε-
κουραστείτε. Θα είναι καλό για 
όλους εμάς που ασχολούμαστε 
χρόνια με το Ερασιτεχνικό πο-
δόσφαιρο».

Παύλοβιτς: «Μας 
κουράσατε…»  

ΚΟΛΩΝΟΣ 
Συνεργασία με το Δίκτυο 
Άκαδημιών της ΆΕΚ   
Σε πλήρως επαγγελματικά πρότυπα λειτουργούν στον 
Κολωνό σε όλα τα πίπεδ.α Οι ιθύνοντες του δημοφι-
λούς και ιδιαίτερα φιλόδοξου σωματείου των κε-
ντρικω΄ν προαστίων φροντίζουν να δημιουργήσουν 
όλες τις υγιείς και στέρεες βάσεις που θα αποτελέ-
σουν ικανή και αναγκαία συνθήκη για την παραγω-
γή σπουδαίων παικτών μέσα από τις πλούσιες υπο-
δομές τους. Κάτω από αυτό το πρίσμα, στον Κολωνό 
αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την τε-
χνογνωσία των υποδομών της ΠΆΕ ΆΕΚ με τη οποία 
και ξεκίνησαν συνεργασάι σε όλα τα επίπεδα. Άνα-
λυτικά το δελτίο τύπου εξέδωσε το δίκτυο ακαδημι-
ών της ΆΕΚ «Το Δίκτυο Άκαδημιών της ΆΕΚ καλωσο-
ρίζει τον ΆΟ ΚΟΛΩΝΟΣ με έδρα τον Δήμο Άθηναίων 
ως επίσημο συνεργάτη της στον Νομό Άττικής. Ευελ-
πιστούμε και θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια αγαστή 
συνεργασία και ότι μέσα από την επικοινωνία και την 
παροχή τεχνογνωσίας στους προπονητές και τα παι-
διά της Άκαδημίας, θα πετύχουμε και οι δύο πλευ-
ρές τους στόχους μας.»
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ΤΆΤΆΥΛΆ 

A.E. ΠΕΤΡΆΛΩΝΩΝ
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Ο Κώστας Ιωάννου




