
 ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 160 - 240C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 130 - 220C
ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ, ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 

ΑΣΚΗΤΟΥ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.08.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.554

ΠΕΜΠΤΗ 20.10.22 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.612



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 2e-SportTime ΠΕΜΠTΗ 20 ΟΚTΩΒΡΙΟΥ 2022

ΓΙΑ Νο1
Η κίνηση του Μίτσελ να ξεκινήσει τον Τζολάκη στο ματς με 
τον ΠΑΟΚ δεν είχε ποδοσφαιρική λογική. Όχι επειδή έχασε 
ο Ολυμπιακός, αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά επειδή λίγες 
ημέρες πριν στο Αζερμπαϊτζάν, ο Πασχαλάκης είχε κλείσει 
το ματς με clean sheet.
Όταν ένας πορτιέρε δε δέχεται γκολ, τότε μάλλον θα είναι 
καλό και για την ομάδα να παίρνει σειρά αγώνων.
Τώρα με το πρόβλημα τραυματισμού του Τζολάκη, ο Πασχαλάκης 
θα ξεκινήσει στο Αγρίνιο και προφανώς είναι η ευκαιρία και 
για τον ίδιο αλλά και για τον Μίτσελ για αυτό το σερί αγώνων.
Η αλήθεια είναι πως με την εμφάνισή του με αντίπαλο την 
Καραμπάγκ, ο 33χρονος τερματοφύλακας δείχνει αυτή την 
στιγμή μάλλον η πιο safe επιλογή για τον Ισπανό προπονητή.
Ειδικά αν ο Ολυμπιακός κερδίσει στο Αγρίνιο και πάρει την 
ανάσα που χρειάζεται τότε μάλλον ο Πασχαλάκης θα πάρει 
το Νο1 για ένα μεγάλο διάστημα.
Από την άλλη πλευρά, βέβαια θα έχει μεγάλη σημασία τι θα 
γίνει όταν επιστρέψει από τον τραυματισμό του ο Βατσλίκ και 
πως ο Μίτσελ θα χειριστεί την τριάδα που έχει κάτω από τα 
δοκάρια.
Μια και όλοι πλέον έχουν ή θα έχουν πάρει ένα σημαντικό 
αριθμό αγώνων στα γάντια τους και αν μη τι άλλο θα θεωρούν 
εαυτόν ως πιθανό βασικό.

AGENT GREEK

ΔΗΛΩΣΗ
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεώρησαν/θεωρούν λάθος το δανεισμό του 
Γιώργου Κούτσια στο Βόλο. Όχι ότι θα αποτελέσει φρένο στην καριέρα 
του αλλά επειδή απλά θα έπρεπε να πάρει χρόνο συμμετοχής και να είναι 
στα πλάνα του ΠΑΟΚ. Πριν προλάβει να συστηθεί στη Μαγνησία, ο 18χρονος 
επιθετικός έχει ήδη βάλει στην σφραγίδα του. Με 4 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 
όλες ως αλλαγή, υπέγραψε γκολ κόντρα στον Λεβαδειακό και στο πρώτο ως 
11αδάτος έκανε ισχυρή δήλωση με δύο γκολ απέναντι στον Ιωνικό για το 
Κύπελλο, με ομάδα Super League δηλαδή ως αντίπαλο. Ήδη 7 ματς, 3 γκολ για 
τον Κούτσια στον Βόλο, ο Μπέος τρίβει τα χέρια του για ακόμα μια επιλογή του 
(ίσως το καλύτερο «μάτι» στο Ελληνικό φουτμπόλ) και το άγχος του Μπράτσου 
θα είναι μάλλον πως θα χωρέσει τον νεαρό μαζί με τον  Οζέγκοβιτς στο αρχικό 
σχήμα. Και στον ΠΑΟΚ το μόνο που θα πρέπει να ελπίζουν είναι να επιστρέψει 
το καλοκαίρι ο Κούτσιας στη Θεσσαλονίκη ή πως θα διαχειριστούν μια δυνατή 
πρόταση που θα έρθει.
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AGENT GREEK

ΕΝΤΑΤΙΚΑ
Από αυτή εδώ τη γωνιά είχατε διαβάσει πως εκτός των άλλων ο 
Παναθηναϊκός τσεκάρει για τα καλά την αγορά προκειμένου να βρει 
αυτό που ατιριάζει στο νυν ρόστερ και στην αρκετά καλή επιλογή παικτών, 
όσον αφορά τα χαφ.
Έναν παίκτη που και θα μπορεί να αμύνεται αλλά και θα φέρνει το παιχνίδι 
με την μπάλα μπροστά, ένα σύγχρονο 8άρι δηλαδή.
Ο τραυματισμός του Τρουιγιέ επιτάχυνε την όλη διαδικασία και είναι 
μεγάλη ατυχία για τον Γάλλο χαφ που έδειχνε πως μπορούσε να 
προσαρμοστεί γρήγορα στα όσα θέλει τόσο ο Γιοβάνοβιτς όσο και ο 
Παναθηναϊκός. Πάντως να σημειωθεί και κάτι άλλο. Καλοί οι στόχοι 
την προηγούμενη μεταγραφική περίοδο αλλά κάτι λέει στην στήλη 
πως ο Παναθηναϊκός τσεκάρει για τα καλά και 1-2 περιπτώσεις 
νέων στη λίστα του. Κρατήστε το…

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?
Μια νίκη σε 8 αγώνες, μόλις 8 βαθμοί συγκομιδή στο πρωτάθλημα 
και τώρα αποκλεισμός μέσα στην έδρα του από τον Ατρόμητο, ομάδα 
δηλαδή με τους ίδιους στόχους.
Το νέο πρότζεκτ με τον Ηρακλή Μεταξά δεν τσουλάει στην Τρίπολη και 
είναι φανερό σε όποιον δει έστω και ένα παιχνίδι του Αστέρα.
Μέσα σε όλα και τα νεύρα (βλέπε αλλαγή Ριέρα) αλλά και η φτωχή 
αγωνιστική παρουσία με την ομάδα να έχει αμυντικά κενά (σπάνιο 
για τον Αστέρα) και να μην μπορεί να δημιουργήσει από τη μέση και 
μπροστά.
Με λίγα λόγια άστα να πάνε.
Ο κόουτς που πέρυσι θάμπωσε με τον ΠΑΣ Γιάννινα χάνει πόντους 
παιχνίδι με το παιχνίδι αν και ο Αστέρας δεν μας έχει συνηθίσει σε 
δραστικές αλλαγές τόσο νωρίς στη σεζόν.
Ο Μεταξάς πάντως άνετος δεν είναι και όσο προχωρούν έτσι τα 
πράγματα, όλα είναι στον αέρα.  
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Ο Ολυμπιακός θριάμβευσε στην Μαδρίτη με 
καλάθι του Σλούκα ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν 
τραγικός και συνετρίβη στην Βαρκελώνη
Ο Κώστας Σλούκας, με καλάθι 3’’ πριν το τέλος 
της αναμέτρησης χάρισε στον Ολυμπιακό την 
3η του νίκη σε ισάριθμους αγώνες στην φετινή 
Euroleague, αφού επικράτησε-87 της Ρεάλ στην 
Μαδρίτη! Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο 
Ολυμπιακός νίκησε σε μια έδρα όπως της Ρεάλ 
έχοντας 28% στα τρίποντα ενώ η αντίπαλός του 
είχε 44%! Πλέον έχοντας νικήσει εκτός έδρας 
την Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ στέλνει ηχηρό 
μήνυμα σε όλη την Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 21-20, 38-37,  62-63,  87-89
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ματέο): Κοσέρ 3, Αμπάλντε, 
Χεζόνια 5, Ροντρίγκεθ 3, Ντεκ 5, Πουαριέ 2, 
Κορνελί 11, Ταβάρες 14, Γιουλ 14, Γιαμπουσελέ 
13, Μούσα 17
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 9, Κάνααν 
3, Λούντζης, Λαρεντζάκης 8, Φαλ 6, Σλούκας 14, 
Βεζένκοφ 23, Μπόλομποϊ 11, Πίτερς 5, Μπλακ, 
ΜακΚίσικ 10

Ο ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑΜΒΟΣ

87-89

Τόσο ο ΠΑΟΚ στο BCL όσο και ο Προμηθέας στο Eurocup κατάφεραν να πετύχουν μεγάλες 
νίκες αφού μάλιστα αμφότεροι ανέτρεψαν σε βάρος τους διαφορά που είχε φτάσει στους 11 
πόντους.
Ο ΠΑΟΚ που πλέον είναι στο 1-1 στον Όμιλό του, διέλυσε την Σάσαρι με 88-68 αν και ήταν 
πίσω στο σκορ με 43-35 στο ημίχρονο. Ένα τρομερό 28-9 στην 3η περίοδο έδωσε αέρα και 
ψυχολογία στον ΠΑΟΚ  που ανέτρεψε τα δεδομένα κι έφτασε στη μεγάλη νίκη.
Ο Προμηθέας είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζο Γιανγκ (34 πόντοι) κι έκανε το 2-0 στον όμιλό 
του αφού νίκησε με 93-82 την Γκραν Κανάρια. Οι Πατρινοί είχαν 15/23 τρίποντα συνολικά.

ΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΟΚ  
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Ο Παναθηναϊκός ήταν τραγικός στο 
Βερολίνο και παραδόθηκε στην Άλμπα 
με 94-65 κυρίως όμως προβλημάτισε 
με την απόδοσή του και με την εμφάνιση 
που σίγουρα θα πρέπει να ηχήσει ως 
συναγερμός. Κι ακόμα αν φέρει τον 
Τζέικ Λέιμαν (28-2,03μ) με τον οποίο 
βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, δεν 
πρόκειται να αλλάξουν και πολλά 
πράγματα. Έχει σοβαρά δομικά θέματα 
στο ρόστερ του.
Τα δεκάλεπτα: 17-9, 43-33, 64-45, 94-65
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Γκονζάλες): 
Προσίντα 6, Μαχόφσκι 2, Ντελόου 
5, Βέτζελ 11, Μάτισεκ 3, Σνάιντερ 2, 
Κουμάτζε 10, Σίκμα 16, Λάμερς 7, Μπλατ 
15, Ζούσμαν 10
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. 
Καλαϊτζάκης, Λι 11, Παπαγιάννης, 
Μποχωρίδης 5, Γουίλιαμς 6, Άντριους 13, 
Γ. Καλαϊτζάκης, Πονίτκα 5, Γκριγκόνις 14, 
Μαντζούκας 3, Γκουντάιτις 8

94-65

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φενέρμπαχτσε, Άλμπα, Μπασκόνια και Ολυμπιακός (3-0), Αρμάνι, Μονακό, Μπαρτσελόνα και 
Μακάμπι (2-1), Εφές, Ρεάλ, Ζαλγκίρις, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Βιλερμπάν και Παναθηναϊκός (1-2), Παρτιζάν, Μπάγερν 
και Ερυθρός Αστέρας (0-3)
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Τον Μαντσίνι θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή ο Άλαν Πάρ-
ντιου. Ο Αργεντινός τραυματίστηκε κόντρα στον Ιωνικό και είναι 
αμφίβολος για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εάν δεν τα κα-
ταφέρει, ίσως πάρει τη θέση του στην ενδεκάδα ο Ματέο Γκαρ-
σία. Τέλος, ο Μπράμπετς προπονείται κανονικά και φλερτάρει 
με την επιστροφή στο αρχικό σχήμα.

Η πρώτη ομάδα του Big 5 που ρίχνεται στη μάχη για το Κύπελλο εί-
ναι η ΑΕΚ. Σήμερα (19:00, CS1) φιλοξενεί τον ΠΑΣ Γιάννινα έχοντας 
απουσίες. Ο Ματίας Αλμέιδα δεν μπορεί να υπολογίζει στους Άμρα-
μπατ, Τσούπερ και Φαν Βέερτ. Όλοι τους γυμνάστηκαν ατομικά. Ενο-
χλήσεις ένιωσε και ο Μοχαμάντι και αποκλείστηκε από την αποστο-
λή, ενώ εκτός έμειναν και οι Αθανασιάδης, Βίντα. Τέλος, ο Σιντιμπέ 
ίσως κάνει το ντεμπούτο του.

Γεμίζει η φαρέτρα του και ετοιμάζεται για Άρη. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει 
κανονικά στη διάθεσή του τους Τσέριν, Παλάσιος και Αϊτόρ για το παιχνί-
δι της Κυριακής (23/10). Πολύ σημαντική η επιστροφή του Σπόραρ, ενώ 
διαθέσιμος είναι και ο Κώτσιρας. Ίσως, όμως, δεν ξεκινήσει βασικός. 
Τέλος, προπονήθηκε χθες με προστατευτική μάσκα ο Ιωαννίδης.

Να ανυψώσει το ηθικό των παικτών του προσπαθεί ο Μίτσελ μετά την 
ήττα από τον ΠΑΟΚ. Στη χθεσινή προπόνηση ζήτησε από αυτούς να μην 
κάνουν δώρα και να βγάλουν αντίδραση. Με κάποιους είχε και κατ’ 
ιδίαν επαφές. «Μόνο εμείς μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση», 
είπε μεταξύ άλλων ο Ισπανός τεχνικός.

Δεν άφησαν έτσι στον ΠΑΟΚ τους Τρεϊμάνις και Πινέιρο. Επικοινώ-
νησαν με την ΕΠΟ και ζήτησαν την τιμωρία του ρέφερι του αγώνα με 
τον Ολυμπιακό και του VARίστα. Από την πλευρά της η ελληνική Ομο-
σπονδία απέστειλε το βίντεο στους αρμόδιους. Από εκεί και πέρα, το 
κλίμα είναι ιδιαίτερα καλό μετά τη μεγάλη νίκη στο Φάληρο.
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Ματσάρα ήταν το ΑΕΛ – Λεβαδειακός. Το πάλεψαν πολύ και οι δύο, φάσεις υπήρχαν μπροστά από τις 
εστίες και στο φινάλε οι Βοιωτοί με 2-1 έκλεισαν εισιτήριο για τον 6ο γύρο του Κυπέλλου. Δυνατά ξε-
κίνησε το παιχνίδι. Λούα Λούα και Όγκμποε είχαν τις πρώτες φάσεις, ενώ στο 7’ ο Πεντρόσο με ωραίο 
σουτ έκανε το 1-0. Από το πουθενά λίγο έλειψε να γίνει και το 2-0. Στο 15’ ο Χαμόντ γύρισε την μπάλα 
προς τα πίσω και τελικά εκείνη πήγε στο δοκάρι. Θα ήταν ένα απίθανο αυτογκόλ. Στη συνέχεια ο Λεβα-
δειακός πήρε τα ηνία του ματς. Στο 26’ ο Νίκας με κεφαλιά από κόρνερ ισοφάρισε και πριν τη λήξη του 
πρώτου μέρους έγινε το 1-2 με τον Σκβάρκα.
Στο δεύτερο ημίχρονο οι φάσεις δεν έλειψαν. Ένα καλό σουτ στο 60’ είχε ο Λούα Λούα, ενώ αργότερα 
ο Στογιάνοβιτς είπε «όχι» σε Νικολιά και Πλέγα. Έτσι το 2-1 έως το φινάλε, αφού στην τελευταία φάση 
έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση ο Πλέγας.

ΑΕΛ (Παναγιώτης Γκουτσίδης): Θεοδωρόπουλος, Καλουτσικίδης (64’ Θ. Παπαγεωργίου), Κοσσονού, Γκοτζα-
μανίδης, Ηλιάδης, Παπαγεωργίου (72’ Μιλτιάδης), Θωμαΐδης (81’ Αντράντα), Πλέγας, Πεντρόσο, Νικολιάς, 
Όγκμποε.
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, Τσάπρας, Βινίσιους, Τζιμόπουλος (62’ Μπάχανακ), Πανα-
γιώτου, Νίκας, Χάμοντ (83’ Μεχία), Σκβάρκα, Λούα Λουα (73’ Τόρο), Μουτίνιο, Δούμτσιος (83’ Τσιριγώτης).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΑΕΛ VS ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21

«ΜΙΛΗΣΕ» Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Έκανε το καθήκον της και συνεχίζει! Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο από τους Προβυδάκη (26’) και Μαρμε-
ντίνι (60’) η Λαμία πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16» στο Κύπελλο Ελλάδας, σε αναμέτρηση που έγι-
νε στα Γιαννιτσά (σ.σ. στην έδρα του Αλμωπού γίνονται εργασίες). Η Λαμία απείλησε πρώτη φορά στο 11’ με 
κεφαλιά του Μπενίτες που πέρασε άουτ και στο 26’, με τους παίκτες του Φέστα να ανοίγουν το σκορ τελικά 
στο 26ο λεπτό. Ο Προβυδάκης εκτέλεσε με πολλά φάλτσα ένα φάουλ από πλάγια θέση και με αφού η μπά-
λα βρήκε στο δοκάρι, στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Ο Αλμωπός προσπάθησε να αντιδράσει 
κι απείλησε 1-2 φορές με αξιώσεις, όμως η ανώτερη Λαμία «κλείδωσε» την πρόκριση με τη συμπλήρωση 
μιας ώρας αγώνα. Συγκεκριμένα στο 60’ ο Γιακουμάκης βρήκε τον Νούνιες, ο τελευταίος γέμισε στην περι-
οχή και ο Μαρμεντίνι με δυνατό πλασέ νίκησε τον Ντόκιτς για το 0-2 που ήταν και το τελικό σκορ.

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ VS ΛΑΜΙΑ 20

7’ ΠΕΝΤΡΌΣΌ - 26’ ΝΊΚΑΣ, 43’ ΜΌΥΤΊΝΊΌΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (Γιώργος Τυριακίδης): Ντόκιτς, Παρασκευάς, Σέχου, Τσιμπούκας, Γιαλαμούδης (71’ Μανωλά-
κης), Έππας (65’ Κέρθι), Πέλκας (83’ Τσίπουρας), Κολλαρας, Πόποβιτς (65’ Παπαδόπουλος), Γιουκούδης, Πέττας
ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Γκαραβέλης, Προβυδάκης, Σαραμαντάς, Τζανετόπουλος, Νούνιες (82’ Μπάμπης), Για-
κουμάκης, Σλίβκα (70’ Μανούσος), Μαρμεντίνι (82’ Τσούκαλος), Μπεντίτες, Ασκόφσκι (59’ Μπεχαράνο), Ρόμα-
νιτς (82’ Καραμάνος)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

26’ ΠΡΌΒΥΔΑΚΗΣ, 60’ ΜΑΡΜΕΝΤΊΝΊΣΚΟΡΕΡ
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Δεν σηκώνει κεφάλι ο Αστέρας Τρίπολης. Εκτός Κυπέλλου τον πέταξε ο Ατρόμητος νικώντας 
τον στο «Θ. Κολοκοτρώνης» με 3-1. Όλα τα γκολ μπήκαν στην παράταση, αφού το 90λεπτο είχε λήξει 
0-0.
Φάσεις, βέβαια, υπήρχαν και για τους δύο. Στην κανονική διάρκεια ήταν ελαφρώς καλύτεροι οι γηπε-
δούχοι. Απείλησαν πρώτοι με Μουνάφο (21’) και είχαν δοκάρι με τον Μπαράλες (27’). Τζαβίδας (30’ 
και Ροτάριου (33’) απάντησαν. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος έχασε τις καλύτερες στιγμές με Κούεν 
(63’), Γκονζάλες (90’+2) και Μουνίθ (90’+3), αλλά περισσότερο για το γκολ πίεσαν οι Αρκάδες.
Τελικά ο Κλωναρίδης βρήκε πρώτος δίχτυα στην παράταση (94’) και ακολούθησε η ισοφάριση του Κα-
στάνιο στο 105’. Με προσωπική ενέργεια ο Κιάρτανσον στο 112’ «έγραψε» το 1-2 και στο 120’ έγινε το 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Καρμόνα (90’ Στάνκο), Άλβαρες, Τζουκάνοβιτς, 
Καστάνο, Μουνάφο, Ντομίνγκεθ (46’ λ.τρ. Προύντζος), Σίτο (65’ Μπαρτόλο), Ριέρα (37’ Τιλίκα), Μπενίτο (65’ 
Κρέσπι), Μπαράλες.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Αθανασίου (85’ Ντε Μποκ), Σουάρεθ, Μαυρομμάτης, 
Έρλινγκμαρκ, Κούεν (67’ Μουνίθ), Φριντζόνσον (61’ λ.τρ. Έντερ Γκονθάλεθ), Ροτάριου (67’ Κλωναρίδης), 
Τζοβάρας, Τζαβίδας (101’ Κιάρτανσον).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΊΠΟΛΗΣ VS ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ31

ΣΤΡΑΠΑΤΣΟ
Ηχηρό χαστούκι δέχτηκε στη Μεσσηνία χθες ο Παναιτωλικός. Ηττήθηκε στα πέναλτι από την Καλαμάτα 

και έμεινε εκτός Κυπέλλου. Αυτό ήταν το τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη και τέταρτο στα τελευταία πέντε για την 
ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, που παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές και την πάτησε.
Το ματς ήταν ροντέο με φάσεις από νωρίς. Με μία γκολάρα ο Φλόρες έκανε το 0-1, αλλά πολύ γρήγορα 
ήρθε η ανατροπή. Ο Ρόβας ισοφάρισε με κεφαλιά στο 35’ και τέσσερα λεπτά μετά έκανε το 2-1. Ο Παναιτω-
λικός πίεσε και με νέο εντυπωσιακό γκολ ο Φλόρες στο 78’ έκανε το 2-2.
Έτσι το ματς πήγε στην παράταση. Στεργιάκης στο 97’ και ο Ταΐρης στο 107’ διατήρησαν την ισοπαλία, αλλά 
στο τέλος ήρωας αναδείχτηκε ο δεύτερος. Ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας απέκρουσε τις εκτελέσεις 

των Μόρσεϊ και Κολοβού, ενώ ο Στεργιάκης αυτή του Ρόβα. Με 4-3 πέρασε η «Μαύρη Θύελλα».

105’ ΚΑΣΤΑΝΙΟ – 94’ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ, 112’ ΚΙΑΡΤΑΝΣΟΝ, 120’ ΜΟΥΝΙΘΣΚΟΡΕΡ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Νίκος Αναστόπουλος): Ταΐρης, Ασίγκμπα (73’ Β. Καραγκούνης), Κωσταντινόπουλος, Μπακαγιόκο, Λουπάνο, 
Μπενίτες (81’ Ούγκο), Άλβες (69’ Αναστασόπουλος), Παπατόλιος, Βασιλόγιαννης (81’ Αρναρέλης), Ρόβας, Πασάς.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Στεργιάκης, Αποστολάκης (82’ Μπακάκης), Μαλής (106’ Κορνέλιους), Λιάβας, Χατζη-
θεοδωρίδης, Τσιγγάρας (69’ Σενγκέλια), Φλόρες, Βαρόνε (60’ Κολοβός), Ξενιτίδης (60’ Μόρσεϊ), Ντουάρτε (100’), Πέδρο.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

35’ ΚΑΙ 39’ ΡΟΒΑΣ - 30’ ΚΑΙ 78’ ΦΛΟΡΕΣΣΚΟΡΕΡ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ VS ΠΑΝΑΊΤΩΛΊΚΟΣ 22 4-3 ΠΕΝ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 5ου ΓΥΡΟΥ Προχθές (18/10) • Βόλος – Ιωνικός 4-0  Χθες (19/10) •  Καλαμάτα – Παναιτωλικός 2-2, 
πέν. 4-3  • Καλλιθέα – Βέροια 1-0 • Αλμωπός Αριδαιας – Λαμία 0-2 • ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2 •  Πανσερραϊκός – Παναχαϊκή 2-2, πάρ. 
5-2 •  Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 0-0, πάρ. 1-3 • Σήμερα (20/10) • Κηφισιά – ΟΦΗ (15:00/CS1) • Άγιος Νικόλαος – Αλμυρός (16:00) 
• Ιωνικός Ιωνίας – Απόλλων Παραλιμνίου (16:00) • Πανελευσινιακός – Απόλλων Πόντου (16:00) • ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα (19:00/CS1)



1
ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 22:15

ΛΕΣΤΕΡ-ΛΙΝΤΣ
OVER 2,5 1,72

Ζορίζει το πράγμα στη Λέστερ με τις αλεπούδες να παραμένουν 
σταθερά στη τελευταία θέση.

Οριακό το σημερινό παιχνίδι με την Λιντς αλλά τα παγώνια 
μόνο εύκολο εμπόδιο δεν θα είναι.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ 
ΣΤΗΛΗ
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2
ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:00

ΑΕΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
1/1 1,95

Έστω και στο 92’ η ΑΕΚ πήρε το τρίποντο με τον Ατρόμητο 
παραμένοντας έτσι σε τροχιά τίτλου.

Την ευκαιρία να δώσει χρόνο σε όλους τους παίχτες θα έχει 
σήμερα ο Αλμέιδα απέναντι στον Πας που θα παραταχθεί με 

αμυντικό πλάνο.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΦΑΒΟΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΡΙΜΕΡΑ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ 22:00
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

1 -1,0 1,77
Κατώτερη των περιστάσεων η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε 

δίκαια στο Μπερναμπέου σε ένα πάντως που έχει πολλά 
παράπονα από την διαιτησία. Η επιστροφή στα τρίποντα 

σήμερα επιβάλλεται αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσει την πάντα 
αξιόλογη Βιγιαρεάλ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

4
ΒΕΛΓΙΟ 21:45

ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 
2 1,66

Κοίταξε στα μάτια την Μπριζ η Άντερλεχτ σε ένα ντέρμπι από 
τα παλιά. Στο τέλος βέβαια έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι, 

μια ήττα που την έβγαλε από τις θέσεις των πλέι οφ.
Καλείται να βγάλει αντίδραση τώρα μέσα στην αδύναμη 

φέτος Ζούλτε.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΒΕΛΓΙΟ 19:30
ΑΝΤΒΕΡΠ-ΟΣΤΑΝΔΗ

1 -0,75 1,75
Να ξεπεράσει την βαριά ήττα στη Λιέγη και να επιστρέψει στις 

νίκες έχει ως στόχο η Αντβέρπ.
Η Οστάνδη έρχεται από πολύ βαριά εντός έδρας ήττα και το 

κλίμα στην ομάδα είναι βαρύ.

ΑΣΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:45

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ
OVER 155,5 1,83

Σε φουλ δράση η Ευρωλίγκα θα βρίσκεται ξανά στις επιλογές 
μας. Μεγάλες βλέψεις έχει για φέτος η Φενέρμπαχτσε με τον 
Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο και τον Νικ Καλάθη να ηγείται στην 

οργάνωση.
Άκρως ανταγωνιστική η Βαλένθια θα κάνει ζημιές αν 

υποτιμηθεί.

ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΟΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Στο πρόσωπο του Λάκη Σμυρνή βρήκαν στον Αθηναϊκό τον άν-

θρωπο που θα κληθεί να αναπληρώσει το κενό που υπήρξε 

στην τεχνική του ηγεσία μετά την ξαφνική αποχώρηση του Δη-

μήτρη Κωνσταντόπουλου Ο έμπειρος τεχνικός θα είναι αυτός 

που θα αναλάβει την ιστορική ομάδα στο πρωτάθλημα της Α’ 

ΕΠΣΑ. Ο Λεωνίδας Σμυρνής έχει τεράστια εμπειρία, καθώς 

έχει εργαστεί σε πολλές Αθηναϊκές ομάδες και συγκατα-

λέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους προπονητές του συνό-

λου του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της ΕΠΣΑ. Ξεχωρίζει 

για τη μεθοδική του δουλειά, είναι λάτρης της σιδηράς πει-

θαρχίας κι εκτιμάται ότι με τη τεχνογνωσία και την εμπειράι 

του, θα μεταδώσει στους «Λόρδους» το πνεύμα νικητή Με-

ταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με τον Άγιο Δημήτριο, Αστέρα 

Ζωγράφου, Ολυμπιακό Λιοσίων, Δόξα Βύρωνα, Πετράλωνα, 

Άρη Πετρούπολης και ΑΕ Πάρου. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Ο Λάκης Σμυρνής αποτελεί τον νέο προπονητή μας Ευχό-

μαστε καλή αρχή υγεία και πάντα επιτυχίες. Ο κύριος Σμυρ-

νής σηκώνει μανίκια από σήμερα , με τον κύριο σκοπό του 

να αποτελεί η αναμόρφωση της ομάδας.»

ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ

Σε μία καίρια χρονικά στιγμή όπου το σύνολο των ερασιτε-

χνικών σωματείων της ΕΠΣΑ αδημονεί για την επανέναρξη 

των τοπικών πρωταθλημάτων, στον Γκυζιακό ετοιμάζουν ήδη 

τα πλάνα τους για την ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν 

που θα τους βρει στο δύσκολο πρωτάθλημα της Γ’ Κατηγο-

ρίας ΕΠΣΑ. Στο ιστορικό σωματείο των κεντρικών προαστί-

ων ευελπιστούν να βρεθεί οριστική λύση στις εργασίες της 

σημερινής καθοριστικής σύσκεψης της ΕΠΟ και να υπάρ-

ξει σέντρα αυτό το σαββατοκύριακο. Με τον Διοικητικό Ηγέτη 

Δημήτρη Καββαδία να εκφράζει τους προβληματισμούς του, 

λέγοντας τα εξής: «Περιμένουμε πώς και πώς να επαναρ-

χίσουν τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, ώστε επιτέλους να 

μπούμε σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Το διάστημα ενός 

μήνα όπου έχει μεσολαβήσει μετά τη απόφαση αναστολής 

των πρωταθλημάτων είναι πολύ μεγάλο και έχει ξενερώ-

σει τόσο τους παίκτες όσο και τα τεχνικά επιτελεία όλων των 

ομάδων. Η δική μας η ομάδα έχει ξεπεράσει τους δύο μή-

νες βασικού σταδίου προετοιμασίας και ειλικρινά είναι πολύ 

δύσκολο να «κρατήσει» ζωντανό το ενδιαφέρον των ποδο-

σφαιριστών όταν δεν έχουν μπροστά του κάποιο επίσημο παι-

χνίδι, ώστε αν συγκεντρωθούν. Οι σύλλογοι αιμορραγούν, 

τα έξοδα τρέχουν, γενικότερα άπαντες υποφέρουν και αυ-

τήτην παράμετρο κάποιοι θα πρέπει να την λάβουν πολύ σο-

βαρά υπόψη τους».

ΤΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» 
ΣΤΟΝ ΛΑΚΗ ΣΜΥΡΝΗ 
ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ 
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Βόμβα» με  
τον Κώστα  
Καταχανάκη  

Συνεχίζει με αμείωτη 
ένταση το Παλιαό Φάληρο 
να εντυπωσιάζει τους πά-
ντες με τις τελευταίες του 
μεταγραφικές προσθή-
κες! Οι ιθύνοντες του φι-
λόδοξου σωματείου των 
νοτίων προαστίων προ-
χώρησε σε μεταγραφική 
κίνηση από το πάνω ράφι 
που πλέον προετοιμάζε-
ται πυρετωδώς ετοιμά-
ζεται για την επανέναρξη 
του πρωταθλήματος. Με 
την προοπτική να διεκδι-
κήσει μία όσο το δυνατόν 
πιο αξιόλογη παρουσία. 
Η διοίκηση της ιστορικής 
ομάδας ήρθε σε συμφω-
νία με τον Κώστα Κατα-
χανάκη που την περσι-
νή σεζόν υπερασπίζονταν 
την εστία της Αγίας Παρα-
σκευής, κατακτώντας το 
πρωτάθλημα στον 1ο όμι-
λο της Α’ ΕΠΣΑ. Ο ικανότα-
τος πορτιέρο αποδεσμεύ-
τηκε πριν από λίγα 24ωρα 
από τους «μελανόλευ-
κους» και οι άνθρωποι 
του Παλαιού Φαλήρου με 
συντονισμένες ενέργειες 
κατάφεραν να τον εντά-
ξουν στο δυναμικό του 
συλλόγου. Ο ποδοσφαιρι-
στής παρότι βρέθηκε στο 
στόχαστρο αρκετών ομά-
δων Γ’ Εθνικής επέλεξε 
την φερεγγυότητα της δι-
οίκησης του Παλαιού Φα-
λήρου αφού η προσέγγι-
ση έγινε κάτω από άκρα 
μυστικότητα πριν μερι-
κές ώρες. Πέρυσι ήταν 
ο φύλακας άγγελος για 
την εστία της «Σάντα» δι-
αδραματίζοντας καταλυ-
τικό ρόλο στην άνοδο του 
συλλόγου από τα βόρεια 
προάστια. Μεταξύ άλλων 
έχει περάσει από ΑΟ Πε-
ριστερίου, Θύελλα Αγίου 
Δημητρίου, Αθηναϊκό και 
Ηλιούπολη γεγονός που 
δείχνει ότι πρόκειται για 
έναν πορτιέρο με παρα-
στάσεις. Ο Καταχανάκης 
επίσης έχει να επιδείξει 
αξιόλογη θητεία σε Οπού-
ντιο, Γλυκά Νερά και Πα-
ναργειακό.

Η ατυχία χτύπησε για ακό-
μη μία φορά φέτος την πόρτα 
του ΓΣ Αργυρούπολης, αφού 
ακόμη ένας ποδοσφαιριστής 
των «πορτοκαλί» υπέστη έναν 
πολύ σοβαρό τραυματισμό. 
Λίγα λεπτά πριν το τέλος της 
φιλικής αναμέτρησης με τον 
ΑΟ Βύρων ο ιδιαίτερα ταλα-
ντούχος κι εξελίξιμος Νεκτά-
ριος Γεωργάτος υπέστη κάταγ-
μα σε τρία σημεία στην κλείδα, 
προκαλώντας τη στεναχώρια 
τόσο στις τάξεις της ομάδας 
του όσο και στο «στρατόπεδο» 
της ομάδας των νοτίων προα-
στίων προχώρησαν σε ευχετή-
ρια ανακοίνωση προς τον άτυ-
χο ποδοσφαιριστή. Ο 19χρονος 
άσος θα περάσει την πόρ-
τα του χειρουργείου στο ΚΑΤ, 
όπου ήδη νοσηλεύεται, με την 
ευχή των ανθρώπων του ΓΣΑ 
να έχει «ταχεία ανάρρωση και 
επάνοδο στους αγωνιστικούς 
χώρους το συντομότερο δυ-
νατόν». Σαφέστατα πρόκειται 
για ένα πολύ άσχημο νέο για 
τον προπονητή Βασίλη Λεβέντη 
και τους άμεσους συνεργάτες 
του ενόψει της επανέναρξης 
του νέου πρωταθλήματος της 
Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΟ ΒΥΡΩΝΑ 
Τις ευχαριστίες τους προς τη 
διοίκηση του ΑΟ Βύρων θέλη-
σαν να εκφράσουν δημοσίως 
οι άνθρωποι του ΓΣ Αργυρού-
πολης, για το ενδιαφέρον που 
έδειξαν στο ζήτημα του τραυ-
ματισμού του Νεκτάριου Γε-
ωργάτου στο πρόσφατο φιλι-
κό των δύο ομάδων. Μάλιστα, 
οι «πορτοκαλί» ευχαριστούν 
ιδιαιτέρως τον πρόεδρο των 
κυανέρυθρων, Γιώργο Δημά-
κη, ο οποίος έσπευσε ο ίδιος, 
με την ιδιότητα του χειρουργού 
ορθοπεδικού, σε προσπάθεια 
ανάταξης του χεριού του νεα-
ρού ποδοσφαιριστή.

Κάταγμα 
στην κλείδα 
ο Νεκτάριος 
Γεωργάτος 
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ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

Γ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

e-SportTime ΠΕΜΠTΗ 20 ΟΚTΩΒΡΙΟΥ 2022

Ο Λάκης Σμύρνης



ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΙ
ΤΗΝ EUROLEAGUE

Τα λόγια είναι περιττά μπροστά στην 
πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός έχει 
καταφέρει να περάσει από την έδρα της 
Μπαρτσελόνα όπως κι από εκείνη της Ρεάλ, 
με το δικό του τρόπο, με το δικό του μπάσκετ. 
Καταφέρνοντας να ξεπερνά υψηλά εμπόδια 
και να βρίσκει λύσεις. Αλήθεια, θα περίμενε 
ποτέ κάποιος ότι ο Ολυμπιακός έχοντας 28% 
στα τρίποντα θα κατάφερνε να νικήσει στην 
Μαδρίτη σε αγώνα όπου η Ρεάλ θα είχε 44% 
αντίστοιχα έξω από τα 6,75 μέτρα;
Είναι απλά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός 
έχει χαρακτήρα, έχει προσωπικότητα, έχει 
ομοιογένεια μα κυρίως έχει ψυχολογία. 
Οι παίκτες του αισθάνονται, πολύ απλά, ότι 
δεν πρόκειται να ηττηθούν. Και το θέμα είναι 
ότι αυτό το αντιλαμβάνονται και οι αντίπαλοι, 
με αποτέλεσμα οι Πειραιώτες στο τέλος να 
«καλπάζουν» και να τρομοκρατούν.
Κάτι θα συμβεί (σκέφτονται). Μια έμπνευση- 
μαζί με εκτέλεση, όπως στην Μαδρίτη- 
του Σλούκα, ένα σουτ του Βεζένκοφ, 
ένα απρόβλεπτο του Λαρεντζάκη (πάλι 
έβαλε τέτοια), μια άμυνα του Γουόκαπ. Ο 
Ολυμπιακός βγάζει ενέργεια ως το τελευταίο 
δευτερόλεπτο!
Μα είναι τρομοκρατία αυτό που κάνει 
ο Ολυμπιακός. Για σκεφτείτε πως θα 
αισθανόταν κάποια ομάδα που θα είχε ήδη 
περάσει από την Βαρκελώνη και την Μαδρίτη; 
Πόσο ανεβασμένη, πόσο ενεργητική, πόσο 
«διψασμένη»;

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
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