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ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΘΕΜΑ!

O ΠΑΟΚ μπορεί να μην σπατάλησε ευρώ για 
χάρη του. Του έδωσε το δικαίωμα, όμως, 
για μία δεύτερη ποδοσφαιρική ζωή μετά το 
αποτυχημένα του πέρασμα στην Μπενφίκα. 
Φυσικά και εκείνος ανταπέδωσε μέσα στο 
2021, αποτελώντας τον παίκτη - βαρόμετρο. 
Εξ ου και η επιθυμία του πατέρα του (και ατζέ-
ντη του) έγινε πραγματικότητα και ο κανακά-
ρης του τον περασμένο Νοέμβριο χρίστηκε 
στο Top 3 των πιο ακριβοπληρωμένων παι-
κτών του «Δικεφάλου» με σχεδόν 1,2 εκατ. 
ευρώ απολαβές τον χρόνο. Μια ανανέωση 
συμβολαίου που μέχρι σήμερα στιγματίζει τον 
Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Βλέπετε μέσα στο 2022 
και εν προκειμένω σε 35 αγώνες έχει ση-
μειώσει μόλις δύο γκολ: σκόραρε στο 2-2 
με Μίντιλαντ στο Conference League και στο 
2-1 (ήττα) από τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ! 
Φέτος, σχεδόν μηδέν σε όλα εκτός από μία 
ασίστ απέναντι στον Ατρόμητο.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό μια και η εν γένει 
αγωνιστική του συμπεριφορά δεν έχει την 
ανάλογη «πειθώ» ως winger. Δεν είναι τυ-
χαίο πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου σε αγώνες 
που «στραβώνουν» λόγω συνθηκών περνάει 
τον 26χρονο Σέρβο στα μπακ (πότε δεξιά και 
πότε αριστερά). Δεν είναι συγκυριακό πως 
ο ΠΑΟΚ άλωσε το «Καραϊσκάκης» στο πιο 
must win παιχνίδι της χρονιάς δίχως τον Ζί-
βκοβιτς στην 11άδα του. Δεν είναι καθόλου 
τυχαίες οι διαρροές το καλοκαίρι για ενδε-
χόμενο προτάσεων ομάδων από την Σαουδι-
κή Αραβία για χάρη του. Δείγμα του ότι στον 
ΠΑΟΚ έβλεπαν το δάσος και ουχί το δέντρο.
Πλέον, είναι σαφές πως ο Αντρίγια Ζίβκοβι-
οτς είναι στην transfer list του Δικεφάλου». 
Φέρεται να ΄χει ολοκληρώσει τον αγωνι-
στικό του κύκλο και με τόσο παχυλό συμ-
βόλαιο στον ΠΑΟΚ της λιτότητας δύσκολα να 
΄χει θέση με ανάλογα νούμερα. Ο Ζοζέ Μπό-
το όσο ακόμη εκτελεί καθήκοντα τεχνικού δι-
ευθυντή έχει ως Νο1 μέλημα την πιθανή εύ-
ρεση πρότασης για τον Ζίβκοβιτς.
Αρέσει ή όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα…   

Παρασκήνια

➠





Ο ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
2022 ΣΕ 35 ΑΓΏΝΕΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙ 
ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ ΓΚΟΛ! 

Ο 26ΧΡΟΝΟΣ WINGER 
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ TOP3 ΤΏΝ 
ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΏΜΕΝΏΝ 
ΠΑΙΚΤΏΝ ΜΕ 1,2 ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΛΑΒΕΣ. 

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ!                                          
Σιγά - σιγά γίνεται «δικός μας»! 
Ηδη, πήρε την υπηκοότητα, φα-
νέλα βασικού στο μυαλό του 
Γκουστάβο Πογέτ και πλέ-
ον μία φορά την εβδομάδα 
τουλάχιστον κάνει μαθήματα 
ελληνικών, ώστε να αισθά-
νεται more greek σε κάθε σύ-
ναξη της Εθνικής! Η εταιρεία που 
τον εκπροσωπεί,  έχει και τον εν Ελ-
λάδι αντιπρόσωπό της (σ.σ.: Σάκη Τζήκα). Οπό-
τε, ο Τζορτζ Μπάλντοκ έχει αποκτήσει και το 
ανάλογα εκτόπισμα στα αποδυτήρια της Ελ-
λάδας. Σε σημείο που να «προτείνει» συ-
μπαίκτες του από την Εθνική καλοπροαίρε-
τα στο club του, την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ που 
φέτος έχει ελπίδες να επιστρέψει στα σαλό-
νια της Πρέμιερ Λιγκ. Για να τους πιστεύει, κάτι παραπά-
νω θα ξέρει/πιστεύει…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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THE LAST CHANCE!              

Χρόνια ολάκερα έχει βαφτιστεί ως το από-
λυτο project στον Ολυμπιακό. Από τότε που 
ξεφύτρωσε μία ωραία πρωία από τον Πλα-
τανιά στο… Ρέντη! Πέρασαν ήδη τρία και βα-
δίζει στον 4ο. Κάθισε 21 φορές κάτω από τα 
δοκάρια της πρώτης ομάδας, μα ακόμη την 
απαιτούμενη ασφάλεια δεν την έχει βγάλει. 
Είναι και θέμα trust in the process. Μόνο 
που στην  περίπτωση του Τζολάκη δεν είναι 
τι αποφασίζει ο Ολυμπιακός για ένα παιδί 
που ακόμη είναι 20 ετών, αλλά πως και ο 
ίδιος εξελίσσεται μέσα στον χρόνο.  Oταν ο 
Βατσλίκ is almost finished, ο Πασχαλάκης 
είχε 150 ημέρες χωρίς επίσημο αγώνα και 
δεν μπορείς να αξιοποιήσεις την προοπτική 
τότε, Κωνσταντίνε, κάνεις και εσύ την αυτο-

κριτική σου… 

Ο ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΑΚΡΙΒΑ 
(1,2 ΕΚΑΤ.), ΔΕΝ «ΠΟΥΛΑΕΙ» 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ Ο 
ΠΑΟΚ ΕΧΕΙ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 



UNFAIR!                                                             
Κανείς δεν αντιλέγει πως το momentum είναι με τον Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς. Κανείς δεν αμφισβητεί την προπονητική του 
ικανότητα και δικαίωση σε επιλογές προσώπων. Στην περίπτωση 
του Αχιλλέα Πούγγουρα, όμως, ακόμη και άνθρωποι από το 
club έχουν ενστάσεις. Οχι γιατί δεν είναι βασικός, αλλά για τον 
τρόπο που έμεινε εκτός 11άδας στην Τούμπα, ενώ μετρούσε 
4Χ4 με μόλις ένα γκολ παθητικό. Πώς να ανανεώσει μετά; 

OΠΩΣ ΉΡΘΕ…                                                           

Πλεονεκτήματα; Πολλά! Ηξερε το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς 
έκανε παπάδες μία διετία με τον ΠΑΣ. Μπορούσε να παίξει στην 
έσχατη των περιπτώσεων μέχρι και στόπερ. Το club έδινε 
μέχρι και 200 χιλιάρικα τον Ιανουάριο να τον αποκτήσει που 
«καιγόταν» για αριστερό μπακ. Τελικώς, ο Μάρβιν Πίρσμαν 
αποδεικνύεται ανεπαρκής και από το 3-1 του Αγρινίου και μετά 
έχει εξαφανιστεί. Μην εκπλαγείτε αν τον Ιανουάριο περάσει 
από το λογιστήριο. 

Ανδρέας Τετέι! Ο σταρ της Σούπερ Λιγκ 2 απέναντι στον 
ΟΦΗ απέδειξε μέρος των ικανοτήτων και του ντόρου 

που επικρατεί γύρω από το όνομά του. By the way, ο ΟΦΗ 
ήταν η μοναδική ομάδα που έκανε επίσημη πρόταση το κα-
λοκαίρι στην Κηφισιά για χάρη του. 



ΠΆΕΙ ΆΥΤΌΣ!                                   

Νίκος Ιωαννίδης. Ο Ιωνικός μετά την έξυπνη (όπως 
αποδείχθηκε) κίνηση με τον Μάντζη, «επένδυσε» στη χάρη 
του για να χτίσει το ελληνικό δίδυμο στο 3-5-2 του Σπανού. 
Φευ! Η απόλυτη απογοήτευση και φέτος μετά από μία σεζόν 
βουτηγμένη στην μετριότητα με τον Απόλλωνα Αθηνών. Εφτά 
ματς, μηδέν σε όλα και ένα συμβόλαιο 100 χιλιάρικα που 
«τρέχει» δίχως ανταποδοτικότητα.  Οσονούπω, εξελίξεις… 

ΠΌΤΕ, ΠΌΤΕ, ΠΌΤΕ!                                           
Το λέω και το υπογράφω μια και πλέον αρχίζει να 
«παίζει» ως σκέψη δεξιά και αριστερά! Οσο υπάρχει 
Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει μέλλον 
στον «Δικέφαλο» για τον Γιώργο Κούτσια. Ακόμη και 20 
γκολ να παστελώσει με τον Βόλο. Εδώ, η ομάδα φέτος 
δεν έχει επιθετικό της προκοπής (ο Ολιβέιρα μία παίζει, 
δύο προπονήσεις δεν κάνει) και δεν ξέμεινε ούτε ως 
3η επιλογή. Είναι να μην «σκαλώσει» το μυαλό του 
Ρουμάνου. ΤΕΛΟΣ! 

ΔΡΆΣΉ-ΆΝΤΙΔΡΆΣΉ!                                
H ΑΕΚ τον έβγαλε από την αφάνεια. Η απόκτησή του πραγματικό 
bet. Και όμως ο Λάζαρος Ρότα δικαιωματικά επέστρεψε στο 
ποδοσφαιρικό προσκήνιο. Μέσα σε 15 μήνες πήρε φανέλα 
βασικού στον «Δικέφαλο» (35 ματς/2 γκολ/1 ασίστ), 
κερδίζοντας στο competition Μισελέν, Μπακάκη, είναι πλέον 
μόνιμο μέλος στις αποστολές της Εθνικής Ελλάδας και ήδη 
έχει πάρει υπεραξία στο διεθνές market, έχοντας απολαβές 
μόλις 100.000 ευρώ! H upcoming ένταξη του Σιντιμπέ βγάζει 
ανταγωνισμό, αλλά ο Ρότα δεν τα βάφει μαύρα. Τουναντίον, 
ένα χρόνο πριν το φινάλε του συμβολαίου του η αγορά της 
Τουρκίας ήδη «δουλεύεται»… 

ΆΛΉΘΕΙΆ, ΜΉΠΩΣ ΕΠΕΙΔΉ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΡΕΘΕΙ 
Ό ΔΙΆΔΌΧΌΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΆΚΌΜΉ Ό ΜΕΤΆΞΆΣ 
ΣΤΉΝ ΤΡΙΠΌΛΉ;  

quizTime
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ΚΆΙ ΆΠΌ ΕΛΛΆΔΆ                                   
Πάει. Αυτό ήταν. Μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο και 53 ματς (16 νί-
κες, μόνο 1 φέτος σε 9 αγώνες) στον πάγκο του ΟΦΗ, ο Νίκος Νιό-
πλιας αποτελεί παρελθόν. Η επόμενη μέρα; Βάλντας Νταμπράου-
σκας με εξαιρετική θητεία στη Λουντογκόρετς και στον πάγκο της 
όταν είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό.
Πολλοί αναρωτήθηκαν πως και ο ΟΦΗ δεν ψάχτηκε από Ελλάδα. 
Εχουμε και λέμε: Ο Νταμίρ Κάναντι που ́ χει βαρεθεί να γυρίζει τα 
ελληνικά γήπεδα και να αυτοπροβάλλει τον εαυτό του άρχιζε να 
ξεφτίζει ως ιδέα στον χρόνο. Ο Ακης Μάντζιος έχει αγαστές σχέ-
σεις με τον Μηνά Λυσάνδρου, αλλά ως εκεί. Εν κατακλείδι, εσχά-
τως ως υποψηφιότητα είχε πέσει και το όνομα ακόμα ενός Ελληνα 
προπονητή, αλλά μέχρι εκεί. Το project ξένου προπονητή έβγαζε 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και η απόφαση πάρθηκε.
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Ο Ολυμπιακός πέρασε και από την Μπασκόνια 
(97-92) με τον Βεζένκοφ να τον κρατά στη 
δύσκολη 3η περίοδο και τον Σλούκα να εκτελεί 
τους Βάσκους (με 16 από τους 20 πόντους 
του) στην τελευταία περίοδο και ο Ολυμπιακός 
έφτασε στο 4-0 έχοντας νικήσει τρεις αγώνες 
επί ισπανικού εδάφους! Οι Πειραιώτες δείχνουν 
ασταμάτητοι και αυτή τη στιγμή είναι μακράν η 
καλύτερη ομάδα στην Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 16-32, 47-42, 74-65, 92-97
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Πεναρόγια): Χάουαρντ 11, Ραϊέστε 
4, Σεντεκέρσκις 15, Μαρίνκοβιτς 12, Τόμπσον 9, 
Κοτσάρ 16, Κοστέλο 6, Γκιεντράιτις 7, Χομς 12, 
Κούρουκς
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας):  Γουόκαπ 8, Κάνααν 
5, Λούντζης, Λαρεντζάκης 11, Φαλ 6, Σλούκας 20, 
Βεζένκοφ 26, Μπόλομποϊ 2, Πίτερς 3, Μπλακ 4, 
ΜακΚίσικ 12

ΒΙΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ

92-97

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΩΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ  
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΛΕΨΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΚΟ

Και ξαφνικά ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε στροφή 180 μοιρών κι ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας με τον Ντουέιν 
Μπέικον για τα επόμενα δύο χρόνια! Και αυτός ο πρόλογος είναι απαραίτητος όχι για να «μειώσει» την αξία της μεταγραφής 
(το αντίθετο ισχύει) αλλά για το λόγο ότι πέντε μέρες πριν ο ίδιος ο Ντέγιαν Ράντονιτς είχε απορρίψει σε δημόσια τοποθέτησή 
του τον Μπέικον («δεν είναι ο παίκτης που μας ταιριάζει» είχε πει) ενώ από πλευράς «πράσινων» διοχετευόταν η 
πληροφορία ότι ο Αμερικανός δεν απασχολεί λόγω χαρακτήρα (!) την ομάδα. Τώρα το πως μέσα σε πέντε μέρες ο Μπέικον 
ταίριαξε στην ομάδα κι έφτιαξε ο χαρακτήρας του, θα πρέπει να το αναζητήσουμε στη συντριβή στο Βερολίνο, στο αγωνιστικό 
ηλεκτροσόκ και φυσικά στο επικοινωνιακό (που πάντως έχει χαθεί εξ ολοκλήρου με τα παραπάνω και μάλιστα χωρίς να 
υπάρχει και λόγος)

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ» Ο ΜΠΕΙΚΟΝ

Ο Παναθηναϊκός είχε ένα πολύ κακό 
πρώτο δεκάλεπτο όταν και βρέθηκε να χάνει 
με 27-10 αλλά κατάφερε να βγάλει ενέργεια, 
να ανταποκριθεί και παρά τα προβλήματά του 
(απουσία Γουόλτερς ανέτοιμος ο Παπαγιάννης) 
να επιστρέψει στον αγώνα και να τον 
διεκδικήσει ως το τέλος. Σίγουρα μένει η 
μεγάλη προσπάθεια αλλά μένει κι ένα ακόμα 
αρνητικό αποτέλεσμα.
Τα δεκάλεπτα: 13-29, 34-40, 59-60, 80-83
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 3, 
Λι 11, Παπαγιάννης, Μποχωρίδης 5, Γουίλιαμς 
28, Αντριους 4, Πονίτκα 12, Γκριγκόνις 7, 
Μαντζούκας, Γκουντάιτις 10
ΜΟΝΑΚΟ (Ομπράντοβιτς): Οκόμπο 13, Μπράουν 
10, Λόιντ 9, Μπλόσομγκεϊμ, Ντιαλό 7, Μορμάν 
3, Μοτεγιούνας 2, Ουαταρά 2, Στραζέλ, Χολ 10, 
Τζέιμς 27

80-83

ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΧΘΕΣΙΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ: Εφές- Άλμπα 78-74, Ρεάλ Μαδρίτης- Ερυθρός Αστέρας 72-56
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φενέρμπαχτσε και Ολυμπιακός 4-0, Άλμπα, Μπασκόνια, Αρμάνι, Μακάμπι και Μονακό 3-1, Εφές, 
Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Ζαλγκίρις 2-2, Παρτιζάν, Βαλένθια, Παναθηναϊκός, Βίρτους και Βιλερμπάν 1-3, Ερυθρός Αστέρας και 
Μπάγερν 0-4
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Πέμπτη 27/10: Ολυμπιακός- Μονακό (19:45), Μακάμπι- Παναθηναϊκός (21:05), 
Βαλένθια- Άλμπα (21:30), Παρτιζάν- Ζαλγκίρις (21:30), Ρεάλ- Βίρτους (21:45) Παρασκευή 28/10: Ερυθρός Αστέρας- Μπάγερν 
(20:00), Εφές- Φενέρμπαχτσε (20:30), Βιλερμπάν- Μπασκόνια (21:00), Μπαρτσελόνα- Αρμάνι (21:30)



5e-SportTime ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Εξαιρετικά δύσκολη χαρακτηρίζεται η συμμετοχή του Ντανιέλ 
Μαντσίνι για το ματς με τον Παναθηναϊκό. Ο Αργεντινός έκανε 
και χθες ατομικό, με τη συμμετοχή του να ξεκαθαρίζει οριστικά 
μετά τη σημερινή προπόνηση. Ωστόσο, νέο πρόβλημα «έσκασε» 
για τον Αλαν Πάρντιου και ακούει στο όνομα Ραφαέλ Καμάτσο. Ο 
Πορτογάλος ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και πλέον εί-
ναι αμφίβολος για το κυριακάτικο παιχνίδι.

Με τον Τζιμπρίλ Σιντιμπέ να δείχνει πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία κό-
ντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, ο Ματίας Αλμέιδα έχει έναν... ευχάριστο πο-
νοκέφαλο. Ρότα ή Σιντιμπέ στο δεξί άκρο της άμυνας; Ο πρώτος συ-
νεχώς βελτιώνεται, ενώ ο Γάλλος διαθέτει αδιαμφισβήτητη ποιότητα. 
Δύσκολη η επιλογή για τον Αργεντινό. Παράλληλα εκφράζεται αισιο-
δοξία ότι ο Μοχαμάντι θα ξεπεράσει πλήρως τη θλάση και θα αγωνι-
στεί στο εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Την ώρα που η συμμετοχή του Αϊτόρ στην αναμέτρηση με τον Αρη πα-
ραμένει ανοιχτή – κυρίως για το αν θα παίξει βασικός ή όχι -, ο Πα-
ναθηναϊκός επικεντρώνεται στις στατικές φάσεις. Οι «πράσινοι» δεν 
θα έχουν στη διάθεσή τους τον Δημήτρη Κουρμπέλη, ο οποίος συνέ-
χισε με ατομικό. Τέλος, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το «τριφύλλι» 
ανακοίνωσε ότι θα βραβεύσει τους Ρότσα, Σαραβάκο, Ζάετς και Κα-
ραγκούνη.

Εδώ και αρκετούς μήνες, ο Κώστας Φορτούνης βρίσκεται σε μια δι-
αδικασία on/off στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Υπολογίζεται; Δεν υπο-
λογίζεται; Πλέον, οι πρόσφατες εξελίξεις στους «ερυθρόλευκους» 
επιβάλλουν την ενεργοποίησή του στο ρόστερ. Ο Μίτσελ συμπεριέ-
λαβε τον 30χρονο χαφ στην αποστολή για το ματς με τον Παναιτωλι-
κό (19:30, Cosmote Sport 1HD), ενώ ο Ουσεϊνού Μπα έμεινε εκτός 
λόγω γρίπης.

Mε ανεβασμένη ψυχολογία, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του 
για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα. Ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου εστίασε στην επίθεση, με τους παίκτες να δου-
λεύουν τους αυτοματισμούς σε δημιουργία και εκτέλεση. Εξάλλου, 
απόντος του Τόμας, ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να βρει το εύ-
κολο γκολ, το οποίο λείπει τη φετινή σεζόν. 



1
EUROPA LEAGUE 19:45

ΜΠΕΤΙΣ-ΡΟΜΑ
2 DNB 1,90

Εμπλεξε η Ρόμα με την ήττα στο «Ολίμπικο» και το σημερινό 
ματς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Η Μπέτις είναι αγκαλιά με την 

πρώτη θέση, παίζει με σαφώς λιγότερο άγχος, αλλά παρόλα 
αυτά δεν θα εμφανιστεί αδιάφορη.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΑ 

ΓΟΥΣΤΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
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2
EUROPA LEAGUE 19:45

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΑΡΣΕΝΑΛ
OVER 2,75 1,70

Η Αρσεναλ προέρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι με την 
Λίβερπουλ. Η αρμάδα του Αρτέτα δείχνει ικανή να συνδυάσει 
καλή πορεία σε Πρέμιερ Λιγκ και Ευρώπη. Από την άλλη, οι 

Νορβηγοί θέλουν να μείνουν ζωντανοί στη μάχη της δεύτερης 
θέσης.

ΘΑ «ΜΙΛΗΣΕΙ» Η ΕΠΙΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
EUROPA LEAGUE 19:45

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ
OVER 2,75 1,72

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ο όμιλος έχει πάρει φωτιά, καθώς έχουμε τετραπλή ισοβαθμία. 

Η έδρα είναι το φαβορί σήμερα, με τον νικητή να παίρνει 
σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση. Οι Ολλανδοί θα 

πιέσουν με στόχο ένα γρήγορο γκολ που θα διώξει το άγχος.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
EUROPA LEAGUE 22:00

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-ΕΛΣΙΝΚΙ
1 -0,75 1,70

Η Λουντογκόρετς έχει μπει γερά στη μάχη της πρόκρισης 
και αν πάρει το ματς σήμερα εξασφαλίζει την τρίτη θέση. Οι 
Φινλανδοί παίζουν τα ρέστα τους και αν χάσουν χάνονται, 

καθώς έχουν μόνο έναν βαθμό.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
EUROPA CONFERENCE LEAGUE 22:00

ΣΤΕΑΟΥΑ Β. - ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 
2 DNB 1,95

Πάρτι έκανε στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι η Σίλκεμποργκ 
συντρίβοντας τους Ρουμάνους με το εμφατικό 5-0! Οι 

γηπεδούχοι μοιάζουν να μην δίνουν βάση στην Ευρώπη, ενώ οι 
Δανοί έχουν κίνητρο για να κυνηγήσουν τη δεύτερη θέση.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
EUROPA CONFERENCE LEAGUE 22:00

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ-ΠΙΟΥΝΙΚ
Χ2 1,87

Ζει το όνειρο της η Πιούνικ και με τέσσερις βαθμούς στο 
ενεργητικό της παραμένει ζωντανή για την πρόκριση. Η 

Ζαλγκίρις κατώτερη των προσδοκιών ηττήθηκε δίκαια στην 
Αρμενία και μόνο με νίκη σήμερα θα έχει ελπίδες για την 

συνέχεια.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΟΥΝΙΚ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Με επιστολή τους οι αθλητές και προπονητές του στίβου που προπο-
νούνται στο ΕΑΚ Αγ. Κοσμά «κρούουν τον κώδωνα κινδύνου» για 

τα όσα λέγονται για κλείσιμο του προπονητικού κέντρου. Ζη-
τούν την στήριξη από τους φορείς του Κράτους και ενημέ-

ρωση από την Πολιτεία.

Ο Μίλαν Τραΐκοβιτς βρίσκεται στην Εσθονία για το «γκαλά» καλεσμέ-
νος της ΕΑ, καθώς είναι και εκπρόσωπος των αθλητών. Ο Κύπριος 
πρωταθλητής επέστρεψε στις προπονήσεις μετά το γάμο του και 
προετοιμάζεται με μεγάλο στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
κλειστού στην Κωνσταντινούπολη. 
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Σήμερα διεξάγεται στο Ταλίν το «γκαλά» της Ευρωπαϊκής Ομο-
σπονδίας Στίβου, όπου θα ανακοινωθούν οι κορυφαίοι αθλητές 
της χρονιάς. Η Ελίνα Τζένγκο βρίσκεται στην εσθονική πρω-
τεύουσα και είναι το φαβορί για τον τίτλο του «Ανερχόμε-
νου Αστεριού» του 2022 στην Ευρώπη. 

Ο Γιουσέιν Μπολτ επισκέφθηκε το λύκειο Γουίλιαμ Κνιμπ που ήταν μα-
θητής ο ίδιος και μίλησε σε μαθητές και καθηγητές και τους ανακοί-

νωσε δωρεά 2 εκατομμυρίων JAD για αθλητικά προγράμματα, μαζί 
με χορηγό δωρεάν διαδικτύου που έχει κάνει συμφωνία και τη 
χορηγό του «Puma» που θα δώσει δωρεάν αθλητικές στολές. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχίζει 
ακάθεκτος ο ΠΑΟ Καματρού με φόντο την ερχόμενη ιδιαίτε-
ρα απαιτητική σεζόν. Οι ιθύνοντες του φιλόδοξου σωματείου 
των δυτικών προαστίων επιχειρούν με κάθε τρόπο να καλύ-
ψουν τα όποια κενά έχουν διαπιστωθεί στα προηγούμενα φι-
λικά που έδωσε η ομάδα, προκειμένου να φανεί όσο το δυνα-
τόν πιο ανταγωνιστική και συμπαγής γίνεται με την επανέναρξη 
των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. 
Κάτω από αυτό το πρίσμα την απόκτηση του κεντρικού αμυντι-
κού Σπύρου Ράλλιου ανακοίνωσε το Καματερό. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: «Ενίσχυση στη θέση του στόπερ με την απόκτηση 

του Σπύρου Ράλλιου από τον Ερμή Μελιγούς ομάδα Γ´ Εθνικής. 
Ο ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε από την ομάδα της Αρκαδί-
ας με περισσότερες από 100 συμμετοχές γεννημένος το 1998 
αποτελεί κομμάτι του φετινού ρόστερ μας ,τον καλωσορίζου-
με και του ευχόμαστε υγεία και καλή αγωνιστική παρουσία.»

AΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 
Στους ρυθμούς της επερχόμενης επανέναρξης των ερασιτεχνι-
κών πρωταθλημάτων κινούνται τα πάντα στο σύνολο όλων των 
αθηναϊκών σωματείων. Εξαίρεση από τον γενικότερο κανό-
να δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ο Αγιαξ Ταύρου. Οι «ερυ-
θρόλευκοι» που αποτέλεσαν την ευχάριστη περυσινή έκπληξη 
το πρώτου ομίλου της Α΄ ΕΠΣΑ, ευελπιστούν να επαναλάβουν 
φέτος ανάλογη πορεία στο πρωτάθλημα του δευτέρου γκρουπ 
της Α΄ Κατηγορίας. 
Μετά την ήττα της πρεμιέρας με 1-0 από τους Αγίους Αναργύ-
ρους, η επανέναρξη του «μαραθωνίου» βρίσκει το φιλόδο-
ξο σωματείο των κεντρικών προαστίων να φιλοξενεί τον Αγιο 
Θωμά. Με τον τεχνικό Γιάννη Γαζή να δίνει το δικό του στίγμα: 
«Αδημονούμε για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. 
Ολο αυτό το διάστημα της διακοπής παλέψαμε αρκετά, ώστε να 
βρούμε κίνητρο να διατηρηθούμε σε καθεστώς εγρήγορσης, 
αλλά και να προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε να φανούμε 
δυνατοί, αποφασιστικοί και το κυριότερο έτοιμοι να υλοποιή-
σουμε τους υψηλούς μας στόχους. 
Η επανέναρξη του πρωταθλήματος μας φέρνει να φιλοξενού-
με τον Αγιο Θωμά, μία ομάδα συμπαγή. Θέλουμε να ξαναμπού-
με στο νέο πρωτάθλημα με νίκη και με μία πειστική εμφάνιση, 
που θα μας οπλίσει την αυτοπεποίθηση ενόψει της καθοριστι-
κής συνέχειας. Είναι πολύ σημαντικό να ξαναμπούμε σε φουλ 
ρυθμούς, ώστε να έχουμε ξεκάθαρο κίνητρο μπροστά μας και 
κάποιους συγκεκριμένους στόχους».

XAΡΑΥΓΙΑΚΟΣ
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα συνεχί-
ζει απτόητος ο Χαραυγιακός με φόντο την καθοριστική όσο και 
απαιτητική συνέχεια που περιμένει την φιλόδοξη ομάδα της 
Ηλιούπολης στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρώτο όμιλο της Α’ 
Κατηγορίας. Κάτω από αυτό το πρίσμα η δημοφιλής ομάδα της 
Ηλιούπολης και έπειτα από συντονισμένες ενέργειες προχώ-
ρησε σε δύο μεταγραφές που θα ενισχύουν την ομάδα στον 
αμυντικό τομέα. Συγκεκριμένα, υπό τις οδηγίες του Άγγελου 
Νταούδη θα αγωνιστούν ο κεντρικός αμυντικός Αποστόλης Πα-
ϊκόπουλος που αγωνιζόταν στο Κερατσίνι και έχει παίξει και 
παλαιότερα στην ομάδα, και ο ακραίος αμυντικός Μανώλης 
Ανεβλαβής που έπαιζε στον Πανναξιακό. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ  
ΜΕ ΣΠΥΡΟ ΡΑΛΛΙΟ 
Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ KENTΡΙΚΟΥ 
ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Το σημερινό 
πρόγραμμα  

Το σημερινό πρόγραμμα έχει 
ως εξής:  Γηπ.: Ν. Ερυθραίας : 
Πανερυθραϊκός- Καλαμάκι, Και-
σαριανής: Μικρασιατικός- Ηφαι-
στος Περιστερίου.  2ος Ομιλος: 
Χαμοστέρνας: Αγιαξ Ταύρου- 
Αγιος Θωμάς. 3ος Ομιλος: Κα-
λαμακίου: Αρης Καλαμακί-
ου- Αθηναϊκός, Αγ Αναργύρων : 
Ελπίδα Αγίων Αναργύρων- Βύ-
ρωνας, Χολαργού  Α’: Χολαργός- 
Τράχωνες. Ηφαίστου (16.15’): 
ΑΟ Περιστερίου- ΑΕ Ηράκλειο. 
Β’ Κατηγορίας – 1ος Ομιλος:  
Χρυσούπολης:  Θύελλα Περι-
στερίου- Αστέρας Ζωγράφου, 
Αλεπότρυπας: Αθηναΐδα- Ηρα-
κλής Περιστερίου. 2ος Ομιλος: 
Κ Αχαρνών: Απόλλων Αθηνών 
Δάφνη- Αμπελόκηποι, Τερψι-
θέας: Τερψιθέα- Λυκόβρυση, 
Γαλατσίου: Κορωνίδα- Ελευ-
θερούπολη. 3ος Ομιλος: Ν Ιω-
νίας: Αλσούπολη- Φοίνικας Πε-
ριστερίου, Αργυρούπολης Β’: 
Λαύρα Αργυρούπολης- Κηπού-
πολη, Νηαρ Ηστ: Πανιώνιος Και-
σαριανής- Παπάγος. 4ος Ομι-
λος: Χαλανδρίου: Ατρόμητος 
Χαλανδρίου- Φωστήρας Ηλιού-
πολης. Ιλίου: Ιάσωνας- Θρίαμ-
βος Χαϊδαρίου, Κάτω Χαλανδρί-
ου: ΠΟΨ- Καματερό. Γ’ Κατηγορία 
– 1ος Ομιλος: Πετρούπολης Β’: 
Ειρήνη Πετρούπολης- Θρίαμβος 
Αθηνών. Ελληνικού: Νέα Σμύρ-
νη- Διαγόρας Αιγάλεω, Πετρού-
πολης Γ’: Χαλκηδονικός- Χρυ-
σούπολη. 2ος Ομιλος: ΡΟΥΦ: 
Πανθησειακός- Πράσινα Πουλιά, 
Χαιδαρίου: Αστέρας Χαϊδαρίου- 
ΑΟ Γλυφάδας, Πεύκης: Μαρού-
σι- Αναγέννηση Πετρούπολης. 
3ος Ομιλος: Υμηττού: Προμηθέ-
ας- Δάσος Χαϊδαρίου, Παλ Φα-
λήρου: Ταταύλα- Ερμής Ηρα-
κλείου, Αργυρούπολης  Α’: ΑΟΝ 
Αργυρούπολης- Λαρισαϊκός ΕΠ-
ΣΑΝΑ: Α’ Κατηγορία: Κερατέας: 
Κερατέα – ‘Αρης Βούλας. Β’ Κα-
τηγορία: Λαυριου: Λαυρεωτική 
– Πρωτέας Παλ Φωκαίας, Βου-
λιαγμένης: Βουλιαγμένη – Δόξα 
Αγ Άννας. Γ’ Κατηγορία: Διονύ-
σου: Διόνυσος – Εθνικός Λυ-
κίας, ΔΑΚ Παιανίας: Παιανία – 
Νικηφόρος, Βούλας: Φοίβος 
Βάρης – Πικέρμι, Βάρης: Αστέ-
ρας Βάρης Β’ – Συκάμινο. Οι 
αγώνες θα αρχίσουν στις 16.00.

 

Με την δίψα όλων για τη επα-
νεκκίνηση των ερασιτεχνικών 
πρωταθλημάτων να ξεχειλίζει, 
προσεγγίζουν στον ΠΑΣ Γαλάτσι 
την καθοριστική συνέχεια. Το 
διάστημα του ενός μήνα όπου 
κράτησε η περιβόητη αναστολή 
των τοπικών πρωταθλημάτων 
λόγω Μητρώου αποδείχθηκε 
καταστροφικό για το σύνολο 
των σωματείων, αφού ήρθε σε 
μία χρονική περίοδο όπου όλες 
οι ομάδες είχαν ολοκληρώσει 
το βασικό στάδιο της προετοι-
μασίας τους και ετοιμάζονταν 
για τις… μάχες που θα έκριναν 
τους κόπους μιας ολόκληρη 
σεζόν. Στο ίδιο πνεύμα φυσι-
κά κινούνται και στον ΠΑΣ Γα-
λάτσι. Με τον τεχνικό καθοδη-
γητή Γιάννη Μητρούση να δίνει 
το δικό του ξεκάθαρο στίγμα 
μιλώντας στη στήλη και λέγο-
ντας τα εξής: «Oλο αυτό το δι-
άστημα περιμέναμε με τρομερή 
ανυπομονησία να ξαναξεκινή-
σουν τα πρωταθλήματα, ώστε 
να μπούμε σε φουλ αγωνιστι-
κούς ρυθμούς κα σε ροή επί-
σημων αγώνων. Hταν πολύ δύ-
σκολο για εμάς να κρατήσουμε 
τους ποδοσφαιριστές σε εγρή-
γορση, αφού γενικότερα οι 
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές 
είναι πολύ δύσκολο να βρουν 
κίνητρο εφόσον δεν υπάρχει 
κάποιο επίσημο ματς μπροστά 
τους. Ευτυχώς όλα καλά ξανα-
ξεκινάμε με την ευχή όλων να 
ολοκληρωθεί ομαλά η σεζόν 
και να μην υπάρξουν και νέα 
παρατράγουδα που θα λειτουρ-
γήσουν σε βάρος του ερασιτε-
χνικού αθλητισμού».

Μητρούσης: 
«Eχουμε 
ανάγκη την 
επανέναρξη»  

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Δικός του ο Σάββας Πορτάλιος   
Την μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει απτόητος 
ο Πανιώνιος Καισαριανής με φόντο την ερχόμενη 
ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Η διοίκηση του Νίκου 
Χατζηλία επιχειρεί με κάθε τρόπο να διευθετήσει 
όλα τα ζητήματα και να ενισχύει το υπάρχον ρόστερ 
με ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας ικανούς να 
δώσουν την απαιτούμενη ώθηση, αλλά και να ηγη-
θούν στο δύσκολο εγχείρημα της ερχόμενης περι-
όδου.  Κάτω από αυτό το πλαίσιο την απόκτηση του 
εξαιρετικού φορ Σάββα Πορτάλιου ανακοίνωσε ο 
Πανιώνιος Καισαριανής. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Ο Πανιώνιος Καισαριανής είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του επιθετικού 
Πορτάλιου Σάββα. Ο 27χρονος φορ προέρχεται από 
τον γειτονικό Α Ο Βύρωνα έχοντας στο βιογραφικό 
του γεμάτες χρονιές, ελπίζοντας ότι με την παρου-
σία του θα βοηθήσει την ομάδα μας στο απαιτητικό 
πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας. Τον καλωσορίζου-
με στην οικογένειά μας και του ευχόμαστε υγεία 
και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.»
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Ο Σπύρος Ράλλιος




