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Ο Νο1!
Δεν περίμενε κανείς το παιχνίδι με τον Άρη για 
να βγάλει το συμπέρασμα αλλά αν μη τι άλλο ήταν 
ακόμα μια εκκωφαντική νίκη για τον Παναθηναϊκό 
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Μετά την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, το 
«τριφύλλι» νίκησε και τον Άρη και πλέον μένει 
μόνο το αιώνιο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 
6 Νοεμβρίου για να κάνει το 4 στα 4 με τους 
υπόλοιπους μεγάλους αντιπάλους στο πρωτάθλημα.
Βέβαια, την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός 
πάει στο Βόλο σε ένα σούπερ τεστ απέναντι στον 
2ο (μέχρι το σημερινό ματς της ΑΕΚ στη Λιβαδειά) 
στη βαθμολογία της Super League 1.
Το συμπέρασμα, λοιπόν, που βγαίνει μετά και τις 
9 πρώτες στροφές είναι πως ο Αμίρ Ρούζνιτς θα 
πρέπει αυτήν τη στιγμή να είναι ο Νο1 στα ενδότερα 
του κλαμπ.
Ο Σλοβένος ατζέντης ήταν εκείνος που πέρασε 
Σπόραρ, Τσέριν και Βέρμπιτς στον Παναθηναϊκό.
Για τον Τσέριν ίσως οι 700.000 ευρώ στη 
Νυρεμβέργη φάνηκαν στην αρχή υπερβολικά 
αλλά μέσα στο γήπεδο, μάλλον φαίνονται λίγα. Ο 
Βέρμπιτς ήταν well known και λογίζεται ως επιτυχία 
και του ατζέντη ενώ για τον Σπόραραρ γνωστό πως 
δαπανήθηκαν κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και 
πως απαντά ο Σλοβένος στράικερ; Με 9 ματς, 4 
γκολ και 2 ασίστ, winner στο μεγάλο ματς με τον 
Άρη και ένας επιθετικός που γεμίζει την περιοχή.
Τι ετοιμάζει άραγε ο Ρούζνιτς για τον Ιανουάριο;

AGENT GREEK

ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ
Η 11άδα που θα κατεβάσει ο Αλμέιδα στο σημερινό 
(24/10) παιχνίδι με τον Λεβαδειακό θα έχει, ίσως, 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο φετινό πρωτάθλημα. 
Θα δείξει εν μέρει τις προθέσεις του για τις δύο 
θέσεις που τη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται 
να υπάρχει και ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Στον 
τερματοφύλακα και τον αμυντικό χαφ.
Στον άσο ο Στάνκοβιτς επέστρεψε στο ματς Κυπέλλου 
με τον ΠΑΣ Γιάννινα, κράτησε το μηδέν αλλά έκανε 
και κάποια μικρά λάθη. Ο Αθανασιάδης αυτή τη 
στιγμή φαίνεται να έχει το προβάδισμα. Και αν στο 
1 η κατάσταση είναι στο 51-49 υπέρ του Έλληνα 
πορτιέρε, στο 6 ο Νταμιάν Σιμάνσκι μάλλον έχει πάρει 
προβάδισμα έναντι του Γιόνσον, ο οποίος όταν είχε 
έρθει όλοι είχαν ενθουσιαστεί.
Και παραμένουν ενθουσιασμένοι μια και είναι 
φανερό πως πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση. 
Ο τραυματισμός του, ωστόσο, άνοιξε τον δρόμο για τον 
Σιμάνσκι, εκείνος άρπαξε την ευκαιρία και βλέπει 
μέχρι και Μουντιάλ.
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ΤΑ ΡΕΣΤΑ 
ΤΟΥ
Αυτό ήταν. Το Αγρίνιο έδειξε πως το μεγάλο 
στοίχημα του Μίτσελ είναι ο Ανδρέας Ντόι. Ο Ισπανός 
κόουτς είναι γνωστό πως θέλει να βγάζει παίκτες, 
θέλει να βάζει δική του, καταδική του πινελιά στο 
ρόστερ και στην ομάδα.
Το 45λεπτο στο Ηράκλειο όχι τόσο καλό ήταν ο 
πρόλογος.
Ακολούθησε το 90λεπτο στο Αζερμπαϊτζάν και το 
χρίσμα βασικού εκτός έδρας με τον Παναιτωλικό 
που συνοδεύτηκε και πάλι με φουλ συμμετοχή, 
δείχνουν πως ο 19χρονος στόπερ θα είναι ο 
παίκτης που ο Μίτσελ υπολογίζει απόλυτα.
Και μάλιστα ως στόπερ ενώ στις μικρές ομάδες 
του Ολυμπιακού ήταν χαφ.
Βέβαια, το ζήτημα είναι πως για τον προπονητή των 
πρωταθλητών θα πρέπει να βγει αυτό το ρίσκο.
Με τον Σωκράτη να μη βγάζει πλέον απόλυτα 
αυτό το safety, τους Σισέ, Μπα σε βαρομετρικό 
χαμηλό, ο Ντόι είναι ίσως το απάγκιο που ψάχνει 
ο Ολυμπιακός στα στόπερ.
Και ίσως και ο Μίτσελ…  

AGENT GREEK

ΠΑΟΚ!
Από αυτή εδώ τη γωνιά τα… γράφαμε. Πως αν ο ΠΑΟΚ 
δε δει πάνω από τα σοβαρά προβλήματα που έχει 
μεσοεπιθετικά κυρίως, η νίκη επί του Ολυμπιακού 
δε θα δώσει την ώθηση που ήθελε η ομάδα.
Και πριν αλέκτωρ… ισοπαλία και πάλι καλά να 
λέει με τον Αστέρα Τρίπολης. Έπρεπε να μπει ο 
Κωνσταντέλιας για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει 
τη σπίθα που θα έφερνε ένα γκολ και κατ’ επέκταση 
ένα κλικ μπροστά την ανατροπή. Η ολική δεν έγινε 
αλλά καλό και το 2-2 εδώ που φτάσαμε.
Η απογοήτευση φυσικά ήταν ο Ντόουγκλας 
Αουγκούστο ενώ ακόμα και αν σκόραρε, σε σχέση 
με τους αντιπάλους του, ο ΠΑΟΚ στο 9 είναι πιο πίσω.
Αυτό δεν συζητείται.
Το ζήτημα είναι πως ο Λουτσέσκου θα πρέπει να πάει 
με τις λιγότερες απώλειες έως και τα πλέι οφ και 
εκεί να παίξει όσα ρέστα μπορεί.
Αν και πρώτα υπάρχει η Νέα Φιλαδέλφεια.
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Μπορεί να φλέρταρε με την γκέλα πιο πολύ από 
κάθε άλλη φορά, μπορεί να τον ζόρισε πολύ ο 
Άρης, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο 
ξανά! Έλυσε τον γόρδιο δεσμό στις καθυστερή-
σεις με τον Σπόραρ, νίκησε με 1-0 και έκανε το 
9x9 ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της ομάδας του Χου-
άν Ραμόν Ρότσα (1994-95).
Οι «πράσινοι» ήταν καλύτεροι σε όλο το ματς, 
αλλά το γκολ δεν ερχόταν. Απείλησαν στα πρώ-
τα λεπτά, απειλήθηκαν στη συνέχεια με τις αντε-
πιθέσεις του Άρη. Σε κακή μέρα ο Ιτούρμπε για 
τους φιλοξενούμενους. Πολλές οι λανθασμέ-
νες επιλογές του.
Στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησε η ένταση. 
Υπήρξαν αψιμαχίες και κάπου η φάση ξέφυ-
γε. Οι δύο προπονητές ανακάτεψαν την τράπου-
λα και κερδισμένος βγήκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 
Μία εκ των αλλαγών του, ο Σπόραρ, ήταν εκείνος 
που στο 90’+2 με κεφαλιά χάρισε στην ομάδα 
του το τρίποντο. Στα αρνητικά για τους νικητές ο 
τραυματισμός του Αϊτόρ, που αποχώρησε υπο-
βασταζόμενος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, 
Σάντσες, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, 
Τσέριν, Πέρεθ, Μπερνάρ (79’ Τσόκαϊ), Παλά-
σιος (79’ Αϊτόρ, 83’ Βαγιαννίδης), Ιωαννίδης 
(63’ Σπόραρ), Βέρμπιτς.

ΑΡΗΣ (Αλαν Πάρντιου): Κουέστα, Εμπακατά (80’ 
Ντιοπ), Ενκουλού, Φαμπιάνο, Μαζικού, Νταμπό, 
Ετέμπο, Οντουμπάγιο, Ματέο Γκαρσία (90+1’ 
Πίρσμαν), Ιτούρμπε (63’ Γκρέι), Ζερβίνιο (62’ 
Πάλμα).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

 90’+2 ΣΠΌΡΑΡ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΡΗΣ

1-0

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟ ΤΡΕΝΟ
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Λίγο έλειψε μετά τις χαρές να έρθει η «κηδεία». 
Από το μεγάλο διπλό επί του Ολυμπιακού προ-
ερχόταν ο ΠΑΟΚ, αλλά ο Αστέρας Τρίπολης άγ-
γιξε τη νίκη στην Τούμπα. Με γκολ του Ολιβέιρα 
στο φινάλε γράφτηκε το τελικό 2-2.
Ο ΠΑΟΚ θέλησε να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό 
στην αναμέτρηση, αλλά δυσκολευόταν να βγάλει 
ευκαιρίες. Έτσι το ματς στράβωσε οριστικά στο 
45’+1. Τότε ο Στάνκο άνοιξε το σκορ μετά το δο-
κάρι του Ατιένθα. Στο 54’ έγινε και το 0-2 με πέ-
ναλτι του Τιλίκα.
Εκεί ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάλεψε για να 
αντιδράσει. Είχε φάσεις και στο 80’ με τον Κων-
σταντέλια κέρδισε πέναλτι. Ο Κούρτιτς το εκτέ-
λεσε για το 1-2. Στη συνέχεια η πίεση των γη-
πεδούχων ήταν μεγάλη και καρποφόρησε στο 
φινάλε. Ο Νάρεϊ εκτέλεσε κόρνερ ο Κούρτιτς με 
κεφαλιά βρήκε τον Ολιβέιρα και εκείνος με εκ-
πληκτικό γυριστό εναέριο σουτ χάρισε τον βαθ-
μό της ισοπαλίας στην ομάδα του.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Τσα-
ούσης (Σάστρε 31’), Κουλιεράκης, Ίνγκασον, 
Λύρατζης (Αντρίγια 39’), Ντάντας (Σβαμπ 67’), 
Κούρτιτς, Αουγκούστο (Κωνσταντέλιας 67’) , 
Νάρεϊ, Ελ Καντουρί (Μπίσεσβαρ 46’), Ολιβέιρα.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπα-
δόπουλος, Τασουλής, Ατιένθα, Ζουκάνοβιτς, 
Γκαρντάφσκι, Σίτο, Μουνάφο, Στάνκο, Κρέσπι 
(Ιγκλέσιας 72’), Τιλίκα (Κωστέας 88’), Μπαρ-
τόλο (Μπενίτο 82’).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΣΚΌΡΕΡ: 81’ΚΌΎΡΤΙΤΣ, 90+7’ ΌΛΙΒΕΙΡΑ
45+1’ ΣΤΑΝΚΌ, 54’ΤΙΛΙΚΑ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΟΚ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2-2

ΤΟΝ ΕΣΩΣΕ Ο ΟΛΙΒΕΪΡΑ
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Μπορεί να φλέρταρε με την πρώτη του νίκη ο Ιω-
νικός, αλλά λογάριαζε χωρίς τον ψυχωμένο ΠΑΣ 
Γιάννινα. Έφτασε να προηγηθεί με 2-0, όμως, οι 
Ηπειρώτες επέστρεψαν, πήραν βαθμό ισοφαρί-
ζοντας σε 2-2 και θα μπορούσαν να έχουν κλέ-
ψει στο τέλος και το τρίποντο στη Νίκαια.
Στο πρώτο ημίχρονο ο Ιωνικός κυριάρχησε. Στο 
26’ άνοιξε το σκορ από το τρομερό σουτ στην κί-
νηση του Λοβέρα. Πέντε λεπτά μετά ο Άοσμαν με 
εξαιρετική εκτέλεση φάουλ έκανε το 2-0. Μο-
ναδική αντίδραση των φιλοξενούμενων ήταν στο 
37’ το δοκάρι του Εραμούσπε από το σοβαρό λά-
θος του Χουτεσιώτη.
Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του αγώνα άλ-
λαξε και σε αυτό ρόλο έπαιξαν τρία πράγματα. 
Από τη μία η μεγάλη ευκαιρία που έχασε ο Άο-
σμαν για το 3-0 και από την άλλη οι αλλαγές του 
Στάικου και ο Βαλεριάνος. Ο τελευταίος υπέπε-
σε σε δύο πέναλτι, Ο Εραμούσπε ευστόχησε (55’ 
και 85’) και κάπως έτσι το ματς έληξε ισόπαλο. 
Φάσεις είχαν και οι δύο για το τρίτο γκολ.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Βα-
λεριάνος, Τσιγκρίνσκι, Μύγας, Ρομαό, Λοβέρα 
(85’ Μεντόσα), Φαντιγκά, Άοσμαν (79’ Μάσας), 
Κάνιας, Ελευθεριάδης (59’ Σεμπά), Μάντζης.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Αθανασί-
ου, Σόρια, Πήλιος, Παντελάκης, Καραχάλιος, 
Μπιλμπάο (46’ Κιάκος), Ροσέρο, Παμλίδης (75’ 
Παμλίδης), Εραμούσπε, Ριένστρα (46’ Τζίμας), 
Μπάλαν.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

26’ΛΟΒΈΡΑ, 31’ΑΟΣΜΑΝ – 55’ΠΈΝ. ΚΑΙ 
85’ΠΈΝ. ΈΡΑΜΟΎΣΠΈ

ΣΚΟΡΕΡ

ΙΩΝΙΚΟΣ 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

2-2

ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ
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Την τρίτη του ήττα σε τέσσερα ματς γνώρισε χθες ο Άλαν Πάρ-
ντιου με τον Άρη. Τουλάχιστον αυτή τη φορά η εικόνα της ομά-
δας του ήταν βελτιωμένη. Τα ματς που ακολουθούν είναι τεστ 
για όλους στους «κίτρινους». Τέλος, ο Πάλμα αποβλήθηκε και 
έτσι θα υπάρχει δεδομένα μία ακόμη απουσία για το ματς με τον 
ΟΦΗ. Ίσως, όμως, να είναι έτοιμος τότε ο Μαντσίνι.

Την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊ-
κό έχει σήμερα η ΑΕΚ. Την υποδέχεται ο εκ των ουραγών Λεβαδειακός 
(18:00, Novasports Prime) και θα επιχειρήσει να της βάλει δύσκολα. 
Ο Ματίας Αλμέιδα δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Χατζισαφί και Μο-
χαμάντι με αποτέλεσμα να μην υπάρχει στην αποστολή αριστερός μπακ. 
Στο παρελθόν έχει παίξει εκεί ο Σιντιμπέ. Άμραμπατ, Τσούμπερ και Φαν 
Βέερτ είναι επίσης τραυματίες.

Το 9x9 έγινε, το ρεκόρ της ομάδας του Χουάν Ραμόν Ρότσα της σεζόν 
1994-95 ισοφαρίστηκε και λογικό είναι να υπάρχει κλίμα ευφορί-
ας στο «τριφύλλι». Ωστόσο, οι άνθρωποι του τεχνικού τιμ δεν έκρυ-
βαν και τον προβληματισμό τους. Ο Αϊτόρ ένιωσε ξανά ενοχλήσεις 
και ίσως δεν είναι αμελητέος ο τραυματισμός του.

Δεν έβγαλε απλώς αντίδραση ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο, κέρδισε και 
παίκτες. Ο Μπιέλ για πρώτη φορά επί Μίτσελ έκανε καλό ματς και 
φάνηκε ότι μπορεί να συνυπάρξει με τον Χάμες Ροντρίγκες. Σταδιακά 
οι «ερυθρόλευκοι» βελτιώνονται με τον Ισπανό τεχνικό, αλλά έχουν 
ακόμη δρόμο για να φτάσουν εκεί που επιθυμούν.

Ανώμαλη προσγείωση ήταν το χθεσινό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ μετά 
τη νίκη στο «Γ. Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού. Εκτός αυτού, όμως, 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει και επιπλέον λόγους να ανησυχεί. Είδε 
τους Λύρατζη και Τσαούση να τραυματίζονται. Αμφότεροι θα υποβλη-
θούν σε εξετάσεις, αλλά για τον δεύτερο η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο 
για διάταση στον έσω πλάγιο. Εάν επιβεβαιωθεί, θα λείψει για έναν 
μήνα. Υποβασταζόμενος αποχώρησε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς.



1
ΕΛΛΑΔΑ 18:00

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,75
Το νέο γήπεδο έχει δώσει άλλον αέρα στην ΑΕΚ και 

η ομάδα έχει βρει πλέον ρυθμό.
Στη ένωση κάνουν όνειρα τίτλου και το τρίποντο 

μέσα στη Λειβαδιά αποτελεί μονόδρομο.
Οι γηπεδούχοι θα παραταχθούν αμυντικά και θα 
παίξουν στη κόντρα για να κάνουν την ζημιά.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΙΤΑΛΙΑ 21:45

ΣΑΣΟΥΟΛΟ-ΒΕΡΟΝΑ OVER 2,5 1,72
Πάλεψε στο Μπέργκαμο η Σασουόλο σε ένα ματς 
όπου είχε πολύ καλή παρουσία. Προβληματίζει η 

ντεφορμέ Βερόνα που έρχεται από τρεις σερί ήττες 
παραμένοντας εντός ζώνης του υποβιβασμού.

Αμφότερες πάντως θα επιτεθούν για να πάρουν το 
τρίποντο.

ΘΑ «ΜΙΛΗΣΕΙ» Η ΕΠΙΘΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΑΛΛΙΑ 2 21:45

ΧΑΒΡΗ-ΜΕΤΣ 1 1,95
Με όπλο την έδρα αλλά και την άμυνα η 

Χάβρη πραγματοποιεί εξαιρετικό ξεκίνημα στο 
πρωτάθλημα. Μεγάλος στόχος φυσικά αποτελεί η 
επιστροφή στα σαλόνια και μέχρι στιγμής δείχνει 

ικανή για κάτι τέτοιο. Δεν πείθει η Μετς ούσα 
ασταθής από την αρχή της χρονιάς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ
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ΚΥΠΡΟΣ 19:00

ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1 1,90
Στη γειτονική Κύπρο θα παίξουμε μπάλα και στην 
αναμέτρηση που ρίχνει αυλαία στην αγωνιστική.

Αρκετά πίσω στη βαθμολογία η ΑΕΛ καλείται 
άμεσα να βγάλει αντίδραση για να μην χαθεί 
ο στόχος των πλέι οφ. Όπως έχει αποδείξει η 

Νέα Σαλαμίνα μπορεί πολύ εύκολα να κάνει την 
ζημιά.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΣΟΥΗΔΙΑ 20:00

ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ-ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ OVER 1,5 ΗΜΙΧ. 1,85
Μόνο με θαύμα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα η 
Τζουγκάρντεν αλλά είναι υποχρεωμένη παρόλα 

αυτά να κάνει μόνο νίκες μέχρι τέλους.
Στο σημερινό ματς αναμένεται να έχει εύκολο έργο 

απέναντι στη τελευταία και αδύναμη Σούντσβαλ.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΤΟΥΡΚΙΑ 20:00

ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2 1,66
Στο -4 από την κορυφή η Μπεσίκτας με το τρίποντο 

σήμερα να επιβάλλεται. Οι αετοί δεν έχουν 
περιθώρια και θα πιέσουν από νωρίς για να 

πάρουν αυτό που θέλουν.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Μαρία Βούκοβιτς παραχώρησε συνέντευξη στο Stivostime, που 
μίλησε για τη ζωή της στην Ελλάδα και αφήνει ανοιχτό το ενδε-

χόμενο να μείνει μόνιμα στη χώρα μας. Επίσης, αναφέρθη-
κε στους στόχους της για τη νέα σεζόν, με πρωταρχικό να 

υπερβεί τα 2,00μ. στο ύψος. 

Σήμερα στις 17:00 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας αθλητών και προπονητών στο ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, μετά τις αυξανό-
μενες φήμες πώς θα κλείσει το επόμενο διάστημα το αθλητικό κέ-
ντρο. Επίσης, ο σύλλογος αθλητών (ΠΣΑΚΑ) θα προχωρήσει σε 
επιστολή διαμαρτυρίας. Να θυμίσουμε ότι εκπρόσωπος των 
αθλητών στο Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ είναι ο Γιάννης Νυφαντόπουλος. 
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SPORTS

Η Ελίνα Τζένγκο έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που κερδί-
ζει τον τίτλο του Ανερχόμενου Αστεριού (Rising Star) της χρο-
νιάς στην Ευρώπη. Είναι η δεύτερη φορά που Έλληνας αθλη-
τής ή αθλήτρια κερδίζει οποιοδήποτε τίτλο κορυφαίου, μετά 
το 2017 που η Κατερίνα Στεφανίδη είχε αναδειχθεί αθλή-
τρια της χρονιάς. 

Η Κοστάνζε Κλοστερχάλφεν έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στον ημι-
μαραθώνιο κερδίζοντας τον αγώνα στη Βαλένθια με χρόνο 65.41. Η 
Γερμανίδα πρωταθλήτρια έγινε η τρίτη καλύτερη όλων των εποχών 

στην Ευρώπη. Στους άνδρες στον ημιμαραθώνιο νικητής ήταν ο 
Κενυάτης Κίμπιγουοτ Κάντι με 58.10.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr
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Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΣΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 2-1

ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ 3-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 0-0

ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΧΑΪΔΑΡΙ 1-2

ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 1-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 3-0

ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 0-1

ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 1-0

ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. 2-0

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2-5

3ος ΟΜΙΛΟΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0

ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΒΥΡΩΝ 0-0

ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 1-0

ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2-1

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3-0

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1-2

ΑΘΗΝΑΪΔΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3-1

ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2-1

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 0-0

ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ 2-2

ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ 2-5

2ος ΟΜΙΛΟΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2-1

ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 0-0

ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 0-1

ΑΡΙΩΝ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0-3

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0-2

ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2-3

3ος ΟΜΙΛΟΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1-1

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 2-1

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΠΑΠΑΓΟΣ 2-0

ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 1-1

ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ 4-1

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 3-1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 4-0

ΙΑΣΩΝ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1-3

ΠΟΨ – ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2-1

ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 1-1

ΚΟΛΩΝΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2-3

ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΠΕΥΚΗ 0-2

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 3-2

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 2-0

ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 1-4

ΖΕΦΥΡΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5-0

ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 1-1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 5-0

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3-2

ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 1-2

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 0-0

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 1-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 1-1

ΤΑΤΑΥΛΑ - ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1-2

ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 5-2

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1-3

ΠΛΑΤΩΝ - ΑΦΟΒΟΣ 5-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΓΑΛΑΞΙΑΣ – ΛΕΟΝΤΕΣ 2-1

ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1-1

ΠΑΤΗΣΙΑ - ΥΜΗΤΤΟΣ 1-3

ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 1-0

ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ 0-6



ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ

Το φωνάζει κάθε βδομάδα, τόσο έντονα και 
με τέτοια συνέπεια, που πλέον δεν μπορεί 
να το αγνοήσει κανείς. Ο Παναθηναϊκός πάει 
για πρωτάθλημα! Ο δρόμος είναι μακρύς. 
Για να τα καταφέρει, θα χρειαστεί να κάνει 
αρκετές νίκες ακόμη. Ωστόσο, έως εδώ δεν 
μπορείς παρά να βγάλεις το καπέλο στον Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς για την ομάδα που έχει χτίσει.
Μοιάζουν με λερναία ύδρα οι «πράσινοι». 
Χάνουν παίκτες και παρόλα αυτά συνεχίζουν 
ακάθεκτοι. Σε αυτό το ματς ο Σπόραρ ήταν 
στον πάγκο, ο Αίτόρ έπαιξε ελάχιστα και ο 
Κουρμπέλης εκτός αποστολής. Βρέθηκε, 
όμως, ξανά ο τρόπος να έρθει η νίκη και να 
γίνει το 9x9. Αυτή τη φορά μπροστά βγήκε 
ο Βέρμπιτς. Ο Σλοβένος ήταν εξαιρετικός 
και στο πρώτο του 90λεπτο με το «τριφύλλι» 
έδωσε τη νικητήρια ασίστ στο γκολ του 
Σπόραρ.
Ανεβαίνει εκείνος, ανεβαίνει ο Μπεράρντ 
και ο Παναθηναϊκός αρχίζει να παίρνει 
πράγματα ολοένα και από περισσότερους. 
Θα το χρειαστεί αυτό από τη στιγμή που σε 
μία σεζόν υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, 
τραυματισμοί και κάρτες.
Παρεμπιπτόντως, δεν είναι ενθαρρυντικά 
τα νέα για τον Αϊτόρ. Μάλλον έχει χτυπήσει 
σοβαρά και οι «πράσινοι» θα πρέπει να 
συνεχίσουν για ένα χρονικό διάστημα χωρίς 
τον καλύτερο φετινό τους παίκτη.  Είπαμε, 
όμως, λερναία ύδρα είναι προς το παρόν ο 
Παναθηναϊκός και όσο νικάει, έχει δικαίωμα 
και να ονειρεύεται.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, 
μερική, ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση 
του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και 

κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr


