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ΝΑ ΔΟΥΝ 
ΠΡΩΤΑ
Πως τα φέρνει η ζωή. Η παρουσία του Χένρι Ονιεκούρου 
στον Ολυμπιακό πέρυσι ήταν καταστροφική για τον ίδιο και 
την ομάδα. Συν ότι όλα αυτά φορτώθηκαν στον Πέδρο Μαρτίνς 
και ήταν αυτό ένα… κλικ που τον οδήγησε πιο γρήγορα στην 
έξοδο.
Ο Ονιεκούρου για τον οποίο ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι του 
2021 έδωσε ζεστά ζεστά 5 εκατομμύρια ευρώ στη Μονακό, 
απλώς τα… σπάει στην Τουρκία.
Έχουμε και λέμε: 11 ματς, 3 γκολ, 2 ασίστ σε 870 λεπτά 
συμμετοχής και την Άδανα Ντεμιρσπόρ μετά από 11 στροφές 
στη Super Lig να κάθεται στη 2η θέση της βαθμολογίας. Μόλις 
ένα βαθμό πίσω από την Φενέρμπαχτσε, ένα μπροστά από 
την πρωταθλήτρια Τράμπζονσπορ των Μπακασέτα, Σιώπη, 
στο +3 από την Μπεσικτάς και στο +4 από τη Γαλατασαράι.
Ο Ονιεκούρου βασικότατος με τους περισσότερους να λένε 
γιατί το Big3 δεν κινήθηκε να τον πάρει έστω δανεικός όπως 
έκανε η Άδανα.
Ήδη βγήκαν προς τα έξω και τα πρώτα μηνύματα πως το 
τουρκικό κλαμπ το ψάχνει από τώρα για να τον αποκτήσει 
με μόνιμη μεταγραφή.
Στον Ολυμπιακό φυσικά και θα έλεγαν ναι αλλά δεν 
ενθουσιάζονται για δύο λόγους. Πρώτον είναι νωρίς και 
δεύτερον αν η Ντεμιρσπόρ προχωρήσει στο παρασύνθημα 
πρέπει να δουν ποιο θα είναι αυτό. Με λίγα λόγια, για τι 
πρόταση θα γίνεται λόγος.

AGENT GREEK

ΕΓΙΝΕ ΚΙΝΗΣΗ
Ήταν δεδομένο οτι ο Καρυπίδης θα κάνει κίνηση για να πάρει 
πίσω τον Αμπουμπακάρ Καμαρά στον Άρη. Η κίνηση έγινε πριν 
πολλές μέρες. Ο «Κάρυ» από ότι μαθαίνω, ζήτησε τον Μαυριτανό 
επιθετικό δανεικό για 1,5 χρόνο. Η περίπτωση πάντως δεν είναι 
(τόσο) εύκολη.
Ο Αμπουμπακάρ δεν υπολογίζεται στου Ρέντη. Οι ερυθρόλευκοι μετά 
το πρώτο παιχνίδι με τη Ναντ ψάχτηκαν να τον δώσουν δανεικό. Το 
θέμα έχει να κάνει και με το οικονομικό, αφού το ετήσιο συμβόλαιο 
του Καμαρά είναι πάνω από ένα μύριο, αλλά και με την επιθυμία του 
ίδιου του ποδοσφαιριστή. Αν θέλει να επιστρέψει στο «Βικελίδης».
Σε ενδεχόμενο δανεισμό πάντως, όλες οι πλευρές θα βγουν 
κερδισμένες. Ο Άρης θα πάρει φορ, δοκιμασμένη και επιτυχημένη 
λύση, ο Καμαρά θα παίξει και πάλι ποδόσφαιρο και ο Ολυμπιακός 
σε μια ενδεχόμενη πώληση, θα πάρει πίσω τα λεφτά που έδωσε 
για να τον αποκτήσει!
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ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ
Ο Γιώργος Αθανασιάδης αποφάσισε να κεφαλαιοποιήσει 
την εκπληκτική του παρουσία με την Σερίφ Τιρασπόλ στο 
Τσάμπιονς Λιγκ, υπογράφοντας συμβόλαιο με την ΑΕΚ 
έως και το 2025. Περίμενε καρτερικά την ευκαιρία του και 
αυτή ήρθε με το πρώτο δύσκολο ματς στη Θεσσαλονίκη 
απέναντι στον Άρη.
Από τότε 3 ματς κάτω από τα δοκάρια, 3 νίκες, 3 ματς 
χωρίς να δεχθεί γκολ η ομάδα του. Διανύει περίοδο 
που κάθε προπονητής θέλει για τον τερματοφύλακά του. 
Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ σίγουρα πιο σημαντικό τεστ από 
όλα τα υπόλοιπα αλλά ο 29χρονος πορτιέρε δείχνει πως 
μάλλον είναι ο πιο φορμαρισμένος Νο1 στη Super League 
1.
Εκτός των άλλων, ο Αθανασιάδης δείχνει πλέον πως 
καθιερώνεται και στην τριάδα της Εθνικής μια και είναι η 
αυταπόδεικτη επιλογή για τον Πογιέτ μετά τους Βλαχοδήμο, 
Πασχαλάκη.
Άλλωστε, διαθέτει και ευρωπαϊκή εμπειρία ενώ είναι 
και βασικός σε ομάδα πρωταθλητισμού.

AGENT GREEK

ΤΕΣΤ
Από το Sportime έχει αναλυθεί επισταμένως γιατί η φετινή σεζόν 
είναι τόσο τραγική για τον Ζίβκοβιτς αλλά και πόσο αυτό έχει 
επηρεάσει τον ΠΑΟΚ. Σε 9 ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη μόλις 1 
ασίστ η συνεισφορά, αποβολή στη Λιβαδειά, πέναλτι με τον Αστέρα 
Τρίπολης. Τώρα θα πει κανείς, πως ένας δεξιός winger και μάλιστα 
στο κατώφλι του Μουντιάλ με την εθνική Σερβίας, παίζει αριστερό 
μπακ, αλήθεια θα είναι. Πάντως, δεν τον πάει τον Ζίβκοβιτς και 
όπως έχει αναφερθεί πολλές φορές στη μέση είναι και το μεγάλο 
συμβόλαιο, κάτι που σημαίνει πως ο Μπότο το παλεύει μήπως βρεθεί 
αγοραστής. Αν και σε αυτό θα βοηθήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Η τελευταία ευκαιρία του Ζίβκοβιτς να μείνει στην επιφάνεια στον 
ΠΑΟΚ είναι φυσικά το ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή (30/10).
Αν και εκεί τα κακά μαντάτα είναι πως αν παίξει (έχει ενοχλήσεις 
στο πόδι), αυτό θα γίνει μάλλον στη θέση του αριστερού μπακ. 



ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ!
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ΠΑΟΚ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

PLAY-ON ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΠΕΝΑΛΤΙ!

Δύο φορές πήγε στο μόνιτορ ο Κουμπαράκης. 
Για δύο πέναλτι τον έστειλε ο Σιδηρόπουλος. 
Τα καταλόγισε και τα δύο. Για πατήματα. Ειδικά το 
δεύτερο δεν με έπεισε, αλλά οk.
Στο δεύτερο αρχικά ο Σιδηρόπουλος είπε play on στον 
Κουμπαράκη, αλλά μετά το... γύρισε. Δεν είχε δει αρχικά 
το πάτημα του Γκαρντάφσκι. Το είδε με την δεύτερη και τον 
έστειλε στο μόνιτορ. Θα ρισκάρω να πω οτι αν δεν τον είχε 
στείλει για το πρώτο, δεν θα τον έστελνε ούτε για το δεύτερο. 
Balance!

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ

ΜΕ ΒΕΡΓΕΤΗ Η ΚΕΔ!

«Πάρε το μηδέν», η συνεργασία VAR με 
διαιτητή στη Λιβαδειά. Ο Βεργέτης είδε 
επαφή και καταλόγισε πέναλτι υπέρ 
της ΑΕΚ στο μαρκάρισμα του Χάμοντ. 
Light... ξε-light, είδε επαφή, το 
σφύριξε.
Ο Ζαμπαλάς που ζήτησε περιγραφή, 
ήθελε περισσότερη ανάλυση και τον 
έστειλε στο μόνιτορ. Η ΚΕΔ άκουσε το 
ηχητικό και συμφωνεί με τον Βεργέτη που 
είδε τη φάση στο μόνιτορ και δεν άλλαξε την απόφαση 
του. Διαφωνεί με τον Ζαμπαλά που φώναξε για 
ανασκόπηση της φάσης τον ρέφερι. Τροφή για σχόλια 
χωρίς λόγο!

TO ΚΟΡΑΚΙ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ 
ΠΟΙΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΕΝ 
«ΒΓΑΖΕΙ» ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ 
SUPER LEAGUE

Aυτή την εβδομάδα δεν θα 
καταπιαστώ (ως πρώτο θέμα) 
με την επικαιρότητα και τα όσα 
συνέβησαν το Σου - Κου κατά τη 
διάρκεια της 9ης αγωνιστικής. 
Εχω άλλο θεματάκι, αποκλειστικό 
εννοείται, που δεν θα το 
διαβάσετε πουθενά αλλού. Μόνο 
ως αναπαραγωγή!
Λοιπόν έχουμε και λέμε. Πόσους 
διαιτητές έχει ο πίνακας της 
Super League; Mην μετράτε. 26, 
ζωή να’ χουν! Οσονούπω όμως 
ο αριθμός θα αλλάξει. Και για 
να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα 
μειωθεί κατά έναν ρέφερι!
Και για να είμαι και to the point, 
ο Αριστομένης Κουτσιαύτης 
αναμένεται να βγει εκτός πινάκων 
στην διακοπή του πρωταθλήματος.
Οι πίνακες είναι ανοιχτοί, ωστόσο 
η αποχώρηση του δεν έχει να 
κάνει με διαιτητικά λάθη σε καμία 
περίπτωση. Ο Μένιος κλείνει 
τα 45 του χρόνια και βάσει του 
κανονισμού υπερβαίνει το όριο 
ηλικίας.
Αυτό σημαίνει οτι αυτόματα θα 
σταματήσει να σφυρίζει παιχνίδια. 
Το ρεπορτάζ μου αναφέρει οτι 
ο Αρτινός ρέφερι έχει ήδη 
ενημερωθεί από την ΚΕΔ και 
το γνωρίζει και ο ίδιος οτι 
«τελειώνει».
Ο επόμενος που πλησιάζει το όριο 
ηλικίας είναι ο Σιδηρόπουλος. 
Κλεισμένα 43 ο διεθνής ρέφερι, 
οπότε έχει «ψωμιά» μέχρι 
το καλοκαίρι του 2024. Δύο 
ακόμα χρονάκια. Για να πάρει 
παράταση πρέπει να πάρει διεθνή 
διοργάνωση και συγκεκριμένα να 
είναι στην επιλογή της UEFA για το 
επόμενο EURO.
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
Εκείνος στη νίκη της χρονιάς (2-1, στο «Καραϊσκάκης») καλώς ή 
κακώς ήταν απών. Εκείνος, φέτος, είναι γενικά απών! «Αόρατος». Από 
Νο1 winger έχει καταλήξει να παίζει πότε δεξί και πότε αριστερό μπακ! 
Τα νούμερα του παντελώς αναιμικά. Εν αντιθέσει με τις προσδοκίες στο 
πρόσωπό του. Και όμως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο άκουσμα της 11άδας 
με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης πήρε ανάποδες. Αισθάνθηκε θιγμένος 
μιας και έμεινε στον πάγκο. Λες και όταν μπήκε έκανε την διαφορά. Δεν 
πέρασε ούτε μία σέντρα της προκοπής… 

 «ΜΟΥΤΣΟΥΝΙΑΣΕ»!    

Αθελα του, λόγω ίωσης, έχασε την σειρά του. Και ο… αντίζηλός 
του, πάντως, δεν τα πάει άσχημα: 3 ματς, ισάριθμες νίκες και άλλα 
τόσα clean sheets. Προπόνηση Σαββάτου, καθοριστική για την θέση 
κάτω από τα δοκάρια εν όψει του ταξιδιού στην 11άδα. Γιώργο (σ.σ.: 
Αθανασιάδη) πάνω, Τσίτσαν (σ.σ.: Στάνκοβιτς) κάτω η εντολή του Ματίας 
Αλμέιδα για τα «γάντια» βασικού. Ε, αυτό ήταν! Μουρμούρα, εσωστρέφεια 
και κάποιοι κώνοι πήγαν από ΄κει που ήρθαν με τον Στάνκοβιτς να 
«πνίγεται» στην ιδέα του πάγκου. 

 ΝΕΥΡΑΚΙΑ, ΝΕΥΡΑΚΙΑ;       

Πεπ Μπιέλ. Κανείς ακόμη και σήμερα δεν έχει αντιληφθεί με σαφήνεια τον 
λόγο που έμεινε εκτός αποστολής στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Μετά από εκείνο 
το ματς ήταν συνέχεια στα τηλέφωνα. Δύο ημέρες μετά,  Ρέντη. Χτύπησε την 
πόρτα του κόουτς. Δόθηκαν οι (αμοιβαίες) κατάλληλες εξηγήσεις. Πλέον, η 
επόμενη σπαζοκεφαλιά ήταν το positioning. Τελικώς, όλοι οι καλοί χωράνε. 
Τουλάχιστον, με τον Παναιτωλικό! Επαιξε «φτερό», έκανε το γκολ-ζωγραφιά 
και η φωτιά έσβησε εν τη γενέσει της. Η ζωή συνεχίζεται…  

 ΚΡΥΟ, (ΠΑΛΙ) ΖΕΣΤΗ!   

Ηταν να μην μπει στο «τρυπάκι»! Εγινε και πλέον κάθε παιχνίδι του Αλαν 
Παρντιου είναι κορώνα γράμματα. Ξεκίνησε με το τρικ του Πάλμα στην 
κορυφή της επίθεσης στον Βόλο. Ακολούθησε ο «ψυχρός πόλεμος» με τον 
Αντρέ Γκρέι και ολοκληρώθηκε με το πείραμα των δύο δεξιών μπακ στην 
Λεωφόρο (Οντουμπάγιο, Εμπακατά)! Αποτέλεσμα; Μηδέν εις το πηλίκο. 
Σε όλες τις περιπτώσεις για τον Αλαν Πάρντιου που θεωρητικά ήθελε να 
«ακυρώσει» τις διαδρομές του Χουανκάρ και εν τέλει ο Αρης δεν πέρασε 
την μεσαία γραμμή.  

 ΤΖΟΓΟΣ ΞΑΝΑ!    
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H επιστροφή του Αμπουμπακάρ Καμαρά σε γνώριμα λημέρια, 
αυτά του «Κ. Βικελίδης» είναι κάτι που τον τελευταίο μήνα έχει 
ακουστεί. Το ενδιαφέρον από τους «κίτρινους» για την επανέ-
νταξη του Μαυριτανού στο ρόστερ τους δεδομένα υπάρχει, αλλά 
θα πρέπει να ερευνηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο το όλο «ρι-
γιούνιον» θα λειτουργήσει. Ενας νέος δανεισμός ή μήπως μια 
επαναγορά; Δύσκολη απόφαση.

Οι αριθμοί εν προκειμένω λένε την αλήθεια. Η ΑΕΚ έχει την καλύτε-
ρη επίθεση του πρωταθλήματος με 17 τέρματα, τη δεύτερη καλύτερη 
άμυνα με 4 γκολ παθητικό (ένα στα τελευταία έξι ματς) και ενδεχο-
μένως τον πιο φορμαρισμένο φορ (Λιβάι Γκαρσία), ακόμα κι αν έχει 
«θυσιαστεί» ο Αραούχο στα άκρα. Οι «κιτρινόμαυροι» πηγαίνουν με 
τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να παίξουν το πρώτο ντέρ-
μπι στο νέο τους «σπίτι».

H τρέλα και η προσμονή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού πηγαίνουν... 
Βόλο! Κοντά στους δέκα χιλιάδες φίλους του «τριφυλλιού» αναμένο-
νται να ταξιδέψουν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας για το ματς στο Παν-
θεσσαλικό. Παράλληλα, η ανανέωση συμβολαίου με τον Αϊτόρ συνεχί-
ζει να βρίσκεται στην ατζέντα των «πράσινων» που περιμένουν το τελικό 
«οκ» από τον Ισπανό και τον εκπρόσωπό του.

Με γεμάτο απουσιολόγιο θα ταξιδέψει σήμερα ο Ολυμπιακός στο Φρά-
ιμπουργκ για το παιχνίδι – τελικό της Πέμπτης. Εκτός οι Παπασταθό-
πουλος, Βρσάλικο, Μαρσέλο και Σισέ. Πονοκέφαλος η άμυνα για τον 
Μίτσελ, με το σχήμα Ντόι – Μπα να αποτελεί το πιο πιθανό κεντρικό 
ανασταλτικό δίδυμο απέναντι στους Γερμανούς του Στράιχ. Οσο για τη 
θέση «Νο1», ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα είναι κάτω απ’τα δοκάρια. 

Το ντέρμπι με την ΑΕΚ βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στον ΠΑΟΚ, με τα προ-
βλήματα στα μπακ (Λύρατζης, Τσαούσης, Βιεϊρίνια) να αναγκάζουν τον 
Ραζβάν Λουτσέσκου να προβεί σε αλχημείες. Αυτή τη στιγμή, οι καθα-
ρόαιμοι ακραίοι οπισθοφύλακες είναι οι Σάστρε – Σοάρες, αλλά δεν 
αποπνέουν εμπιστοσύνη στον απόλυτο βαθμό, ενώ οι Νάσμπεργκ και 
Ζίβκοβιτς φαντάζουν ως λύσεις ανάγκης.
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1
CHAMPIONS LEAGUE 19:45
ΙΝΤΕΡ- ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ

OVER 1,25 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1,77
Τη τύχη στα χέρια της κρατάει η Ιντερ, καθώς με νίκη σήμερα 

εξασφαλίζει την πρόκριση στα νοκ-άουτ. Ο αντίπαλος ιδανικός, 
καθώς η Βικτόρια Πλζεν αποτελεί τον σάκο του μποξ στον 

όμιλο.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE 
ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΙΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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2
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΑΓΙΑΞ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
GOAL+OVER 2,5 1,72

Στο Αμστερνταμ η Λίβερπουλ θα επιδιώξει να τσεκάρει το 
εισιτήριο της πρόκρισης. Σε κακό φεγγάρι η ομάδα του Κλοπ 

που πληρώνει την αστάθεια που παρουσιάζει στην απόδοση της. 
Από την άλλη, ο «Αίας» ψάχνει ένα θαύμα για ν προκριθεί.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΜΕ ΑΝΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΜΑΡΣΕΪΓ
OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,80

Σκληρή μάχη αναμένεται στη Φρανκφούρτη με τη κόντρα των 
δύο ομάδων να είναι γνωστή από το πρώτο ματς. Αμφότερες 
παραμένουν μέσα στη μάχη της πρόκρισης και θα τα δώσουν 

όλα για το «τρίποντο».

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΣ

4
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ OVER 1,5 1,70

Εκτός Champions League βρίσκεται ουσιαστικά η 
Μπαρτσελόνα αλλά είναι υποχρεωμένη να διεκδικήσει τις 
λιγοστές ελπίδες που έχει. Η Μπάγερν είναι αδιάφορη και 

ταξιδεύει στη Βαρκελώνη για ένα ματς γοήτρου.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

1 -1,0 1,77 OVER 2,5 1,66
Κρίσιμη αναμέτρηση στο Λονδίνο με την Τότεναμ να υποδέχεται 

την Σπόρτινγκ.
Τα «σπιρούνια» με νίκη εξασφαλίζουν την πρόκριση στα νοκ-

άουτ και μέσα στην έδρα τους είναι ξεκάθαρα το φαβορί.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,82

Κορμιά θα πέσουν στη Μαδρίτη με τον χαμένο ουσιαστικά να 
χάνεται.

Δείχνει να βρίσκει ρυθμό η Ατλέτικο αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα 
την ομάδα που ξέρουμε.

Στη κόντρα θα παίξουν οι ασπιρίνες για να κάνουν την ζημιά.

ΚΥΝΗΓΙ ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Athletics Integrity Unit τιμώρησε την Ρωσίδα Νατάλια Αντιούχ για 
χρήση απαγορευμένων ουσιών. Ακυρώνονται τα αποτελέσματά 

της από 15 Ιουλίου 2012 μέχρι 29 Ιουνίου 2013, ενώ ήδη είναι 
αποκλεισμένη για 4 χρόνια. Έτσι, θα χάσει το χρυσό μετάλλιο 

στα 400μ. εμπόδια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 
στο Λονδίνο. 

Ο ΣΕΓΑΣ την ερχόμενη εβδομάδα διοργανώνει καμπ για τις αποστάσεις 
στο αθλητικό κέντρο στο Καρπενήσι, σε συνεργασία με τον δήμο της 
περιοχής και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Θα είναι δεκαήμε-
ρο και αφορά τους άνδρες και γυναίκες, όπου θα υπάρξει και 
ενημέρωση για τους στόχους της νέας σεζόν και το Ευρωπαϊ-
κό Πρωτάθλημα ομάδων. Ανάμεσα στους αθλητές θα είναι οι 
Κυριακοπούλου, Μαρινάκου, Κοτίτσας κ.α.
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Η Ραφαέλα Σπανουδάκη, που ταλαιπωρήθηκε από τον Covid-19 το 
προηγούμενο διάστημα, ξεπέρασε το πρόβλημα και επέστρεψε 
στις προπονήσεις. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προετοιμάζεται 
για τη νέα σεζόν, με πρώτο στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα κλειστού στην Κωνσταντινούπολη, όπου έχει ήδη το όριο 
στα 60μ.

Ο 32χρονος Κριστόφ Λεμέτρ δεν το βάζει κάτω και θέλει να πάει μέχρι 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Τον Γάλλο σπρίντερ πε-

ριβάλλει μια νέα ομάδα, με την σύντροφό του Αναΐς Μουζέ, προπο-
νήτρια και στο «τιμόνι» τους Ρισάρ Κορσάζ και Μανουέλ Ρεϊνάρ. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με τον ιδανικότερο τρόπο εκκίνησε ο Υμηττός τις επίσημες 
αγωνιστικές του υποχρεώσεις στον ιδιαίτερα απαιτητικό 
τέταρτο όμιλο της Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Η φιλόδοξη ομά-
δα των ανατολικών προαστίων αποδίδοντας εκπληκτικό 
ποδόσφαιρο, επικράτησε εκτός έδρας των πανίσχυρων 
Πατησίων με 3-1 αναδεικνύοντας πτυχές της ποιότητάς 
της. Παράλληλα απέδειξε έμπρακτα ότι είναι δουλεμέ-
νη για πολύ σπουδαία πράγματα και ότι διαθέτει όλα τα 
εχέγγυα, ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, 
αλλά και να διεκδικήσει μέχρι τέλους την άμεση επάνο-

δό της στην Β’ Κατηγορία. Ενδεικτικές του κλίματος που 
έχει καλλιεργηθεί, είναι οι δηλώσεις του τεχνικού ηγέ-
τη Βασίλη Σκαλτσά: «Μπήκαμε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στο νέο πρωτάθλημα, αφού κερδίσαμε μία πολύ 
δυνατή ομάδα εκτός έδρας όπως είναι τα Πατήσια, που 
εκτιμώ ότι και φέτος θα διαδραματίσουν πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στον όμιλό ας. Συνεπώς η νίκη μας αποκτά δι-
πλή αξία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την συνολική 
εικόνα των ποδοσφαιριστών μου τόσο στο τακτικό κομμά-
τι όσο και από πλευράς διάθεσης και δίψας για την εκ-
πλήρωση του στόχου που έχουμε θέσει, Θεωρώ ότι όσο 
περνάει ο καιρός θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι, ενώ 
σίγουρα θα ενισχυθούμε περαιτέρω. Συνεχίζουμε σεμνά 
και ταπεινά. Με σκληρή δουλειά θα προχωρήσουμε και 
έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε ότι μπορούμε να τα 
καταφέρουμε».

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Αφήνουν πίσω τους στον Ηφαιστο Περιστερίου την ήττα 
με 3-0 από τον Μικρασιατικό και πλέον προετοιμάζονται 
πυρετωδώς για το σημερινό νοκ άουτ παιχνίδι Κυπέλλου 
με τον Γ.Σ. Καισαριανής. Με τον τεχνικό Σάκη Σάσσαλο 
να δίνει το δικό του στίγμα λέγοντας τα εξής: «Η προσο-
χή μας πλέον βρίσκεται μόνο στη επερχόμενη αναμέτρη-
ση Κυπέλλου με τον Γ.Σ. Καισαριανής,. Αντιμετωπίζουμε 
μία πολύ φιλόδοξη και νεοφώτιστη ομάδα που έχει ενι-
σχυθεί αρκετά την περίοδο των μεταγραφών, Θα τη φι-
λοξενήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και ευχής έργον 
είναι να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι . Το εν λόγω ματς 
το προσεγγίζουμε ως μία καλή πρόβα ενόψει της κρίσι-
μης συνέχειας του πρωταθλήματος, Θα προχωρήσω σε 
κάποιες αλλαγές συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνί-
δι κόντρα στον Μικρασιατικό και θα έχουμε την ευκαιρία 
επίσης να δοκιμάσουμε διάφορα σχήματα». Το ακόλου-
θο δελτίο Τύπου εξέδωσε ο Ηφαιστος Περιστερίου για 
την αλλαγή σκυτάλης στην Προεδρία. «Πραγματοποιήθη-
κε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Ο πρόεδρος της ομάδας 
κ. Δ. Μοσχος εξέθεσε τους προσωπικούς λόγους υγεί-
ας οι οποίοι δεν του επιτρέπουν αντικειμενικά να συνεχί-
σει να ηγείται του διοικητικού σχήματος. Κατόπιν τούτου, 
με πρόταση του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση, νέος 
πρόεδρος του Σωματείου θα είναι ο κ. Κώστας Γαλλιος. 
Ο κ. Μοσχος ως μέλος του Δ. Σ. θα συνεχίσει, όπως άλ-
λωστε κάνει επί σειρά ετών, να στηρίζει την ομάδα σε 
υλικό και όχι μόνο επίπεδο και θα αποτελεί εγγύηση για 
την ενότητα του συμβουλίου και την πρόοδο του Σωματεί-
ου. Ευχόμαστε στο νέο πρόεδρο καλή θητεία».

ΣΚΑΛΤΣΑΣ: «Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ 
ΑΠΟΚΤΑ ΔΙΠΛΗ ΑΞΙΑ» 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΜΕΙΝΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Στον Ολυμπιακό 
Βόλου  
ο Γιαρλέλης  

Ο Α.Ο. Βύρωνας ανήκει 
στην κατηγορία των συλ-
λόγων που ξεχωρίζουν 
για τη ποιότητα της μεθο-
δικής δουλειάς των Ακα-
δημιών. Αρκετά παιδιά 
που προέρχονται από τα 
σπλάχνα του συλλόγου 
επανδρώνουν την πρώτη 
ομάδα, γεγονός το οποίο 
αποτελεί ποδοσφαιρική 
υγεία και κυρίως ανοίγει 
τον δρόμο για ένα πολύ 
πιο ευοίωνο μέλλον. Το 
ταλέντο ορισμένων παι-
κτών που απαρτίζουν το 
ρόστερ του συλλόγου του 
σωματείου των ανατολι-
κών προαστίων μάλιστα 
δεν έχει περάσει απα-
ρατήρητο από ιθύνοντες 
ομάδων, που αγωνίζονται 
στις επαγγελματικές κα-
τηγορίες. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα, ο Ολυμπια-
κός Βόλου κινήθηκε τα-
χύτατα και απέσπασε την 
υπογραφή του ταλαντού-
χου Δημήτρη Γιαρλέλη, ο 
οποίος πλέον θα αγωνί-
ζεται στα «σαλόνια» της 
Γ’ Εθνικής με την φανέ-
λα της ιστορικής ομάδας 
του Βόλου Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: «Η δουλειά 
που γίνεται στις ακαδημί-
ες μας παίρνει σάρκα και 
οστά και έχει ονοματε-
πώνυμο. Δημήτρης Γιαρ-
λέλης. Ο Δημήτρης υπέ-
γραψε στον Ολυμπιακό 
Βόλου στην Γ’ Εθνική και 
είναι ο πρώτος εκπρό-
σωπος του Α.Ο.ΒΥΡΩΝΑ 
στις εθνικές κατηγορίες. 
Μητσάρα μας αυτό να εί-
ναι το σκαλοπάτι για την 
superleaguegreece. Υ. 
Γ. Να είστε σίγουροι ότι 
ακολουθούν κι άλλοι».

 

Με τον ιδανικότερο τρόπο επα-
νεκκίνησε η Αθηναϊδα τις επίση-
μες αγωνιστικές της υποχρεώσεις 
επικρατώντας με 3-1 του αξιόμα-
χου Ηρακλή Περιστερίου. Η επι-
κράτηση της «Κυρίας» αποκτά ακό-
μη μεγαλύτερη αξία εάν ληφθεί 
υπόψη ότι επιτεύχθηκε με ανατρο-
πή και αντεπίθεση διαρκείας στο 
δεύτερο μέρος διάστημα, όπου το 
συγκρότημα της Κυψέλης παρου-
σίασε ψήγματα της ποιότητάς του. 
Με τον τεχνικό ηγέτη Μάκη Ρα-
φαηλίδη να εκφράζει την απόλυ-
τη ικανοποίησή του μιλώντας στη 
στήλη: «Πήραμε μία πανάξια νίκη 
κόντρα στον Ηρακλή Περιστερίου, 
την οποία την θέλαμε άρα πολύ 
κυρίως για την ψυχολογία μας, 
αλλά και το γεγονός ότι δημιουρ-
γούμε έναν νέο κορμό Αν και δου-
λεύουμε συνεχώς στις στημένες 
φάσεις, δεχθήκαμε ένα γκολ από 
στημένη μπάλα, το οποίο μας προ-
κάλεσε μία νευρικότητα. Στην ανά-
παυλα μιλήσαμε μεταξύ μας και 
εγώ ήμουν απόλυτα σίγουρος. Πί-
στευα πολύ στην ανατροπή ειδικά 
σε περίπτωση κατά την οποία δεν 
δεχόμασταν κάποιο γκολ, Σταθήκα-
με τυχεροί στο ξεκίνημα της επα-
νάληψης όπου οι αντίπαλοί μας 
είχαν δοκάρι και μετά το 55’ η υπε-
ροχή μας ήταν ολοκληρωτικά. Σε 
αυτό το διάστημα κυριαρχήσαμε 
πλήρως, ευτυχήσαμε να ισοφαρί-
σουμε γρήγορα . Βρήκαμε ψυχι-
κά αποθέματα, ελέγξαμε πλήρως 
το παιχνίδι καις φτάσαμε σε μία 
νίκη, την οποία θέλαμε πάρα πολύ. 
Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά , 
ώστε αν φανούμε ακόμη καλύτε-
ροι στην απαιτητική συνέχεια που 
μας περιμένει».

Ραφαηλίδης: 
«Πήραμε μία νίκη 
που την θέλαμε 
πολύ» 

«Βόμβα» με τον Μανώλη Χατζή 
 
Την μεταγραφική τους εξόρμηση συνεχίζουν ακά-
θεκτα τα Μελίσσια με φόντο την επόμενη ιδιαίτερα 
απαιτητική σεζόν. Οι ιθύνοντες του φιλόδοξου συλ-
λόγου των βορείων προαστίων δεν σταματούν τις 
ενέργειες που άπτονται της όσο το δυνατόν ποιοτι-
κότερης ενίσχυσης του ρόστερ με ποδοσφαιριστές 
εγνωσμένης αξίας που πληρούν όλες τις προδια-
γραφές, ώστε να προσφέρουν το κάτι παραπάνω και 
παράλληλα να ηγηθούν στο δύσκολο εγχείρημα της 
νέας σεζόν που βρίσκει την ομάδα στον μαραθώνιο 
της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα οι 
«πράσινοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον Μανώλη Χα-
τζή. Ο πρόεδρος της ομάδας, Γιάννης Γυφτόπουλος 
και οι συνεργάτες του κατέβαλαν κάθε δυνατή προ-
σπάθεια και ενέταξαν στη φαρέτρα του Αλέξη Μα-
ντζούνη έναν ποδοσφαιριστή που βρέθηκε στο στό-
χαστρο αρκετών συλλόγων από τη στιγμή που έφυγε 
από τον Παλληνιακό. Πέρυσι ήταν από τους βασικούς 
πρωταγωνιστές στην πορεία του Χολαργού προς την 
κατάκτηση του τίτλου ενώ μεταξύ άλλων έχει πε-
ράσει από Βοτανικό, Γκυζιακό, Αθηναϊδα, Φωστήρα 
Ηλιούπολης, Πανακρωτηριακός, ΠΑΟ Ρουφ.
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Α.Ο. ΒΥΡΩΝΑ

ΑΘΗΝΑΪΔΑ
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ΜΕΛΙΣΣΙΑ



ΣΚΟΤΑΔΙ  
& ΦΩΣ

Η Νάπολι πετάει φωτιές, η Ιντερ μένει να μη 
λαθέψει απέναντι στην Πλζεν για να πετάξει 
εκτός Champions League την Μπαρτσελόνα, 
η Μίλαν θυμήθηκε απέναντι στη Ντιναμό 
Ζάγκρεμπ πόσο ζυγίζει η φανέλα της (0-4) 
και η Γιουβέντους, βυθισμένη στο σκοτάδι. 
Πίσσα, έρεβος, άβυσσος. Βάλτε όποιο άλλο 
σκοτεινό χαρακτηρισμό θέλετε. Η φετινή 
κατάσταση της «γηραιάς κυρίας» δεν έχει 
προηγούμενο. Οι «μπιανκονέρι» μοιάζουν 
παγιδευμένοι σε έναν κόσμο σκιών: του 
παρελθόντος, το οποίο έτσι όπως αγωνίζονται 
δεν πρόκειται να ξαναζήσουν και του 
παρόντος, με την πίεση από την κατακόρυφη 
άνοδο του ανταγωνισμού να μην τους αφήνει 
να κουνήσουν ρούπι. 
Τα τέσσερα «τεμάχια» από τη μισή λόγω 
τραυματισμών Μπενφίκα (4-3) ήταν η 
σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η «Γιούβε» 
αποχαιρέτησε φάση ομίλων μετά από εννιά 
χρόνια (2013-2014), αλλά το... αυτάκι του 
Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, λόγω της υπέρογκης 
αποζημίωσης που θα λάβει σε περίπτωση 
απόλυσης, δεν ιδρώνει με τίποτα.
Μια δις πρωταθλήτρια Ευρώπης έχει 
περιέλθει σε μια πρωτόγνωρη ποδοσφαιρική 
ένδεια, η οποία δεν διορθώνεται μόνο με 
πακτωλό χρημάτων. Από το σκοτάδι της 
Γιουβέντους όμως, δεν μπορεί να μη μείνει 
κανείς και στο φως που μετέδωσε με τη 
μεγαλοπρεπή του εμφάνισή του ο Λιονέλ 
Μέσι. 
Ο Αργεντινός αρχίζει να «ζεσταίνεται» και 
στο μυαλό του φυσικά και...δεν είναι το 
τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής 
διοργάνωσης, αλλά της κορυφαίς εθνικής. 
Καλά καταλάβατε. Το Μουντιάλ του Κατάρ 
κοντοζυγώνει και ο 35χρονος ετοιμάζεται 
για ποδοσφαιρικές παραστάσεις (δύο γκολ 
και ασίστ) σαν κι αυτή κόντρα στη Μακάμπι 
στο 7-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν. 

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

 γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


