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Μόνο ως τρένο με σπασμένα τα φρένα μπορεί 
να παρομοιαστεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πα-
ρέδωσε για ακόμα μια φορά μαθήματα... προ-
παίδειας στο πρωτάθλημα. Πέντε γκολ απέναντι 
στον Βόλο (1-5), δέκατη σερί νίκη στο πρωτά-
θλημα, τριάντα βαθμοί και... βρείτε του αντίπαλο!
Είτε με Αϊτόρ, είτε χωρίς τον Ισπανό, οι «πρά-
σινοι» παραμένουν εξαιρετικοί, βγάζοντας σε 
κάθε παιχνίδι νέο πρωταγωνιστή. Αυτή τη φορά, 
ο Παλάσιος ήταν ο παίκτης που βγήκε μπροστά, 
σκοράροντας το 0-1 με ένα εξωτερικό πλασέ α 
λα Κουαρέσμα (39΄). 
Πριν κλείσει το ημίχρονο, ο Αργεντινός ξαναχτύ-
πησε (44΄) για να δώσει στο «τριφύλλι» αέρα 
δύο γκολ. Το «διπλό» κλείδωσε και τυπικά μέσα 
σ’ένα δεκάλεπτο (66΄- 76΄) στο δεύτερο μέρος, 
όταν οι φιλοξενούμενοι σημείωσαν τρία γκολ 
(αυτ. Εσκοβάλ, Τσέριν και Σπόραρ).
Το πάρτι στον αγωνιστικό χώρο συνεχίστηκε και 
στις κερκίδες με τους 17 χιλιάδες φίλους του 
Παναθηναϊκού να πλαισιώνουν μια εμφάνιση 
πέντε αστέρων στο Πανθεσσαλικό.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο, 
Λούνα (85’ Ουές), Σιέλης, Εσκοβάλ, Τσοκά-
νης, Μπαριέντος (71’ Ματίγια), Μεθκίδα (46’ 
Νοκέρτ), Ντέλετιτς, Π. Φερνάντες (85’ Μπατό-
κιο), Οζέγκοβιτς (71’ Κούτσιας).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιό-
λι, Σάντσες (86’ Κώτσιρας), Χουάνκαρ, Σένκε-
φελντ, Μάγκνουσον, Πέρεθ (78’ Τσόκαϊ), Τσέ-
ριν, Μπερνάρ (86’ Γκάνεα), Παλάσιος, Βέρμπιτς 
(69’ Κουρμπέλης), Σπόραρ (78’ Ιωαννίδης).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

84’ ΠΈΝ. ΝΌΚΈΡΤ / 39’, 44’ ΠΑΛΑΣΙΌΣ, 66’ ΑΥΤ. ΈΣΚΌΒΑΛ, 67’ ΤΣΈΡΙΝ, 76’ ΣΠΌΡΑΡ

ΣΚΟΡΕΡ
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ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
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Τη μέρα της μαρμότας φαίνεται πως ζει τον τε-
λευταίο μήνα ο Ιωνικός. Η ομάδα του Δημήτρη 
Σπανού προηγήθηκε ξανά εντός έδρας, αλλά υπέ-
πεσαν σε ένα ακόμα εις βάρος τους πέναλτι και 
η πρώτη νίκη της σεζόν απέναντι στον Παναιτω-
λικό της ξεγλίστησε απ’τα χέρια (1-1).
Οι Νικαιώτες προηγήθηκαν με ένα αρκετά τυχε-
ρό γκολ από τον Μάντζη (6΄) και είχαν όλες τις 
προϋποθέσεις για να διαχειριστούν το προβάδι-
σμά τους. Ωστόσο, τα πέναλτι έχουν γίνει... θε-
σμός στη Νεάπολη, με τον Μύγα να... μιμείται 
τον Βαλεριάνο (δύο πέναλτι στο 2-2 κόντρα στον 
ΠΑΣ) και να κάνει την τρίτη κατά σειρά παράβα-
ση. Ο Νίκος Καρέλης ευστόχησε από την άσπρη 
βούλα και σημείωσε το 1-1 (30΄).
Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, μιας και οι φιλο-
ξενούμενοι έχασαν αρκετές ευκαιρίες για να 
κάνουν την ανατροπή, με σημαντικότερη το δο-
κάρι με τον Ντουάρτε (60΄). Οι Αγρινιώτες δια-
τηρήθηκαν στα μεσαία στρώματα της βαθμολογί-
ας, ενώ οι γηπεδούχοι διατηρήθηκαν στον φαύλο 
αγωνιστικό κύκλο που διαγράφουν δίχως νίκη.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Xoυτεσιώτης, Ρο-
μαό, Σόουζα (46’ Κάνιας), Μύγας (86’ Aντούνες), 
Τσιγκρίνσκι, Σάκιτς, Άοσμαν (55’ Mεντόσα), Φα-
ντιγκά, Λοβέρα, Μάντζης (86’ Ιωαννίδης), Ελευ-
θεριάδης (56’ Σεμπά).
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Στεργιά-
κης, Αποστολάκης, Λάρσον, Κορνέλιους, Χου-
χούμης, Μλάντεν, Μάρτενσον (75’ Φλόρες), 
Κολοβός (83’ Νταγκό), Ντουάρτε, Μόρσεϊ (89’ 
Σενγκέλια), Καρέλης (89’ Πέδρο).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

6΄ ΜΆΝΤΖΗΣ / 30΄ ΠΕΝ. 

ΣΚΟΡΕΡ
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ΠΟΛΟΣ 
ΕΛΞΗΣ!  

Ο ένας (Λιβάι Γκαρσία) είχε διαχρονικά 
το πακέτο, αλλά πάντα κάτι έλειπε. Κυρί-
ως στο fitness level για να αλλάξει επί-
πεδο. Να πάει στο Top5! Φέτος, με την αλ-
λαγή θέσης (στην αρχή του προκαλούσε 
αλλεργία) φέρεται να ́ χει βρει τον εαυ-
τό του: 9 ματς/5 γκολ. Τύποις target man, 
εν δυνάμει 9,5άρι με εκτόπισμα, ικανό-
τητα ψηλά και χαμηλά στο γήπεδο και 
επάρκεια σε «τελειώματα». Στα 26 του 
αναζητά την break-out season, κοινώς 
καθιέρωση και μεταγραφή. Με το 40% 
να ανήκει ακόμη στην Μπεϊτάρ Ιερουσα-
λήμ και τον ατζέντη του να ΄ναι «καρχα-
ρίας», η ΑΕΚ θα άκουγε μία πρόταση στα 
10 μύρια εν αρχή για να πέσει μαξ στα 
7,5 «χαρτιά» συν ποσοστό μεταπώλησης. 
Επι της ουσίας, για χάρη του σήμερα στο 
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ check in έχουν κάνει η Τζέ-
νοα (σ.σ.: ομάδα που λογικά θα επιστρέ-
ψει στην Serie A), Φιορεντίνα, Λάτσιο, 
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, Λιλ (σε πολύ 
διερευνητικό επίπεδο) και οι Τραμπζον-
σπόρ, Μπεσικτάς. Μιλάμε για τις ομά-
δες που ́ χουν το ανάλογο πορτοφόλι σε 
περίπτωση που το αποφασίσουν για να 
πατήσουν το κουμπί για την πρόταση. Ο 
άλλος (Κων/νος Κουλιεράκης) αριθμεί 
μόλις 7 επαγγελματικά ματς. Και όμως 
πρόλαβε να κληθεί στην Εθνική Ελλάδας 
και να αποτελεί λόγο για να επισκέπτεται 
κανείς τη Super League σε εβδομαδιαία 
βάση. Ηδη έχει ακουστεί, γραφτεί για 
χάρη του η μισή Ευρώπη. Από την Ντόρ-
τμουντ μέχρι την Μπενφίκα. Και από την 
Μπράιτον μέχρι την… Λίβερπουλ!!! Το ζη-
τούμενο είναι πως ο μικρός έχει αέρα, 
ποδοσφαιρικό IQ, αριστερό πόδι, ανά-
στημα και ηλικία για το next level. Ηδη, 
μία ομάδα από Γερμανία και μία από Ιτα-
λία έχουν ρωτήσει και transfer fee price. 
Αμφότερες θα ΄ναι παρούσες σήμερα 
στο γήπεδο. Πλην των γνωστών και μη 

εξαιρετέων καλεσμένων…  

Παρασκήνια

➠





Ο ΛΙΒΆΙ ΓΚΆΡΣΙΆ, 
ΠΆΙΖΟΝΤΆΣ ΣΕΝΤΕΡ ΦΟΡ, 
ΣΕ 9 ΆΓΏΝΕΣ ΦΕΤΟΣ 
ΆΡΙΘΜΕΙ ΗΔΗ 5 ΤΕΡΜΆΤΆ.  

Ο ΚΟΥΛΙΕΡΆΚΗΣ ΣΤΆ 7 
ΠΆΙΧΝΙΔΙΆ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΆΟΚ 
ΠΆΡΆΜΕΝΕΙ ΆΗΤΤΗΤΟΣ (4 
ΝΙΚΕΣ, 3 ΙΣΟΠΆΛΙΕΣ).

ΓΙΆΝΝΗ, ΗΡΕΜΆ!                                               
Τον συνάντησε η ατυχία! Σε ένα αγω-
νιστικό timing κορύφωσης. Πάλι 
κάλα που ΄χε προλάβει να 
κάνει το νέο συμβόλαιο με 
τον ΠΑΟΚ με σχεδόν 350 χι-
λιάρικα καθαρά ετησίως. Η 
επιστροφή μαρτύριο. «Γολ-
γοθάς». Πλέον, εδώ και μία 
εβδομάδα έχει ενταχθεί στις 
προπονήσεις της ομάδας. Εκείνος, 
βιάζεται στην καθημερινότητά του. Δεί-
χνει ανυπόμονος και συνάμα μια έμμεση πρε-
μούρα για να «βάλει» παπούτσια βασικού. Ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου και το ιατρικό επιτελείο 
του ΠΑΟΚ έχει θέσει ένα χρονοδιάγραμμα 
επιστροφής για μετά το Μουντιάλ. Δύσκολα 
θα κάνει εκπτώσεις! Ο Γιάννης Μιχαηλίδης 
μπορεί να «έχασε» το τρένο της καθιέρωσης/
μεταγραφής, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να επιτρέψει να 
«χάσει» και τα μυαλά του!  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΛΙΒΆΙ ΓΚΆΡΣΙΆ ΚΆΙ 
ΚΟΥΛΙΕΡΆΚΗΣ «ΓΕΜΙΖΟΥΝ» 
ΣΗΜΕΡΆ ΜΕ ΣΚΆΟΥΤΣ  
ΤΟ «ΟPAP ARENA»
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ΔΙΠΛΏΜΆΤΙΆ…                 

Σε κανέναν παίκτη δεν αρέσει ο πάγκος. 
Πόσω μάλλον σε εκείνον που ΄χει φάει μία 
ζωή στο ίδιο club, είναι αρχηγός, ΒΑΣΙΚΟΣ 
στην εθνική Ελλάδας και μόλις το καλοκαί-
ρι απέρριψε την προοπτική εναλλακτικής 
επιλογής κατόπιν προτροπής του αφεντικού 
για να ζήσει και το όνειρο της Αγίας Σοφιάς! 
Μόνο που ο Ματίας Αλμέιδα έχει διαφορε-
τική άποψη. Εδώ και εφτά αγώνες ο Πέτρος 
Μάνταλος μένει στον πάγκο. Και δεν σηκώ-
νει μύγα στο σπαθί του. Στο ίδιο χρονικό διά-
στημα η ομάδα, με αλλαγή συστήματος, αριθ-
μεί 6 νίκες! Που να χτυπήσει την πόρτα των 
αποδυτηρίων; Πώς να πάει κόντρα στο ρεύ-
μα/momentum; Ο άλλοτε αρχηγός, όμως, 
δεν ενίσταται δημόσια. Κάνει υπομονή. Εί-
ναι 31 ετών και έχει 7 κατοστάρικα συμβό-

λαιο. Που, να πάει;  



ΒΑΡΥΧΕΙΜΩΝΙΑ!                                                                   
Κανείς δεν τον υποχρέωσε. Το αξίωσε ο ίδιος: «Θέλω να πάω 
εξωτερικό», η ατάκα του Νίκου Βέργου το περασμένο καλοκαίρι 
μόλις είχε τις εν Ελλάδι προτάσεις. Τρεις μήνες μετά τον 
έπιασε η παλιννόστηση: 17 επίσημα ματς σε πρωτάθλημα και 
Ευρώπη, μόλις στα δύο φανέλα βασικού. Απολογισμός; 1 
γκολ και μία ασίστ στην Αυστρία και δη την Βόλφσμπεργκερ. 
Ζόρικος ο χειμώνας για τον 26χρονο επιθετικό.  

ΠΑΕΙ ΡΑΚΌΦ                                                             

Είναι η πιο trend ομάδα στην Πολωνία την τελευταία 3έτια. 
Η διαδικασία ανέλιξής της αξιοθαύμαστη! Πρωτοπόρος, 
φέτος, μετά από 15 αγωνιστικές. Συνάμα, φαν της ελληνικής 
αγοράς: Παπανικολάου (αναγέννησης καριέρας), Σβάρνας 
(σωστό step για να «κερδίσει» χρονιά). Βάσει πηγών μας, το 
παρεάκι σύντομα θα ́ χει και 3ο μέλος. Ο Λεονάρντο Κούτρης 
που είναι εκτός πλάνων στον Ολυμπιακό έχει συμφωνήσει 
προφορικά με τους Πολωνούς.  

Γιώργος Κορνέζος! Από εναλλακτική επιλογή αποτε-
λεί τον στόπερ 100% σε 9 αγώνες για την Λαμία. Και 

δίχως να υπάρχει καμία ανάλογη συμφωνία με την ΑΕΚ. Με 
το σπαθί του. Στα 24 του. «Μεγαλώνει» και σε θαυμαστές…   



Βίκτωρ Κλωναρίδης! Μπορεί η περυσινή χρονιά να ήταν 
«γεμάτη» ερωτηματικά, αλλά φέτος βάζει την σφρα-

γίδα του: 8 ματς/1 γκολ/6 ασίστ. Ηδη, στον Ατρόμητο έχουν 
ξεκινήσει συζητήσεις ανανέωσης του συμβολαίου του.  


ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…                                         

Η ομάδα έχει «σκάσει». Οικονομικά; Η κατάσταση έχει ξε-
φύγει από το καλοκαίρι και τις ανανεώσεις συμβολαίων. 
Μετά ξηλώθηκε στο μεταγραφικό κάστινγκ και τις συνεχείς 
ελεύσεις σε σημείο πλέον που η φαμίλια Τσιριγώτη δεν 
έχει χρήματα για... πέταμα. Ο Βαλεριάνος ήταν (και αγωνι-
στικά) το πρώτο θύμα. Επονται ακόμη 4-5 παίκτες και μάλιστα 
μέσα στο break του Νοεμβρίου. Υπάρχουν και εκπλήξεις…  

ΑΕΡΑΣ ΑΛΛΑΓΉΣ                                             
Βάλντας Νταμπράουσκας. Ο κύριος που ήρθε στην άκρη του 
πάγκου του ΟΦΗ για να βγάλει το club από την αγωνιστική 
ναφθαλίνη. Δεν έχει προλάβει να συμπληρώσει ούτε 
προπονητική εβδομάδα στο Ηράκλειο και ήδη στα αποδυτήρια 
υπάρχει μία αύρα αλλαγής. «Ενταση προπονήσεων, 
λεπτομέρεια στην άσκηση, προσωπική συζήτηση», στοιχεία 
βγαλμένα μέσα από την επαφή/καθημερινότητα των παικτών. 
By the way, μας μεταφέρθηκε πως το κασέ του λεγάμενου 
μαζί με το επιτελείο του αγγίζει τις 300.000 ευρώ μέχρι το 
φινάλε της χρονιάς.

ΔΕΝ ΚΌΥΝΙΕΤΑΙ…                                        
Την επομένη του αποκλεισμού με τον Ατρόμητο οι ψίθυροι 
έγιναν ψόγοι αποδοκιμασιών. Εντός και εκτός αποδυτηρί-
ων. Το γνωστό παρεάκι το επόμενο πρωί ήπιε τον καφέ του 
στο Ναύπλιο, αλλά σχεδίαζε χωρίς τον ξενοδόχο. Ο παί-
κτης με την μεγαλύτερη επιρροή στα αποδυτήρια του Αστέρα 
Τρίπολης ενημερώθηκε εκ των boss των Αρκάδων πως ο 
Ηρακλής Μεταξάς είναι επιλογή του και ΔΕΝ κουνιέται από 
τον πάγκο. Μόλις η είδηση ανακοινώθηκε στα αποδυτήρια η 
πλειονότητα των παικτών τα έβαψε μαύρα. Ο «εμφύλιος» 
στην Τρίπολη συνεχίζεται και όποιος αντέξει…  

ΑΛΉΘΕΙΑ, ΣΕ ΤΙ ΨΥΧΌΛΌΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Ό 
ΜΑΣΌΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΌ ΧΑΜΕΝΌ ΤΕΤ Α ΤΕΤ;   quizTime
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«ΜΙΚΡΕ», ΤΙ ΚΑΝΌΥΜΕ;                                          
Μπορεί τα χρόνια να μην τον πήραν (σ.σ.: είναι μόλις 20 
ετών), αλλά σίγουρα οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί 
γύρω από το status του είναι ανακόλουθες σε σχέση με την 
πρόοδο του μέσα στον χρόνο. Και αν πέρυσι ήταν «σκιά» 
του Τόμας Βατσλίκ, φέτος τι γίνεται πλέον με τον Κων/νο 
Τζολάκη; Μπορεί ο Μίτσελ και ο Ολυμπιακός να μην θέλουν 
να τον «κάψουν» μια και ο Πασχαλάκης στο debate για τα 
γάντια βασικού φέρεται να βγάζει… κυβέρνηση, αλλά ποια θα 
είναι εφεξής η διαχείριση; Χρονιά καθιέρωσης δύσκολα θα 
κάνει ο Τζολάκης και το καλοκαίρι θα απομένει ένας χρόνος 
συμβολαίου με τον Ολυμπιακό. Ανανέωση και δανεισμός ή 
πάγκο και βλέπουμε;    
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Ο Αρης στοχεύει μόνο σε νίκες μέχρι τη διακοπή του Μουντιάλ 
και σ’αυτό θα παίξουν ρόλο και οι σημαντικές επιστροφές στο 
ρόστερ. Για πρώτη φορά μετά από αρκετές εβδομάδες, ο Γιάκομπ 
Μπράμπετς μπήκε σε αποστολή του Αρη. Ο Τσέχος αμυντικός εί-
ναι έτοιμος για το ματς απέναντι στον ΟΦΗ (20:30, Novasports 
Prime HD), ενώ ο Αλαν Πάρντιου είδε και τους Μαντσίνι και Κα-
μάτσο να τίθεται στη διάθεσή του. 

Τέλος σε ένα αρνητικό σερί δώδεκα αγώνων χωρίς νίκη απέναντι στον 
ΠΑΟΚ (7 ήττες και 5 ισοπαλίες) θέλει να βάλει η ΑΕΚ (τελευταίο «τρίπο-
ντο» στα play-off του 2020 με 2-0 στην Τούμπα) στο νέο της γήπεδο. Με 
ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση, καθώς ο Στάν-
κοβιτς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον μηρό. Ο Αθανασιάδης θα βρεθεί 
κάτω απ’τα δοκάρια, ενώ Μάνταλος, Αμραμπάτ, Μοχαμάντι και Χατζισα-
φί υπολογίζονται κανονικά από τον Ματίας Αλμέιδα.  

Το «διπλό» στον Βόλο επισφράγισε και το καλύτερο ξεκίνημα των 
«πράσινων» στο πρωτάθλημα ξεπερνώντας το 9 στα 9 της ομάδας 
του Ρότσα τη σεζόν 1994-1995. Ενα σερί που «δείχνει» κούπα, κα-
θώς όποιος σύλλογος έκανε κάτι παρεμφερές από το 1980 κι έπει-
τα, στο τέλος πανηγύρισε τον τίτλο. Παράλληλα, ο αρχιτέκτονας του 
φετινού Παναθηναϊκού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποθεώθηκε από τον κό-
σμο των «πράσινων».

Με τον Μίτσελ να δηλώνει ότι στην αποστολή μπαίνουν μόνο όσοι το 
αξίζουν, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το ματς με 
τη Λαμία στο «Γ. Καραϊσκάκης» (16:00, COSMOTE SPORT 1HD). Μαρ-
σέλο και Παπασταθόπουλος βρίσκονται ξανά στα πλάνα του Ισπανού 
που έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες (Βρσάλικο, Λάιντνερ, Σισέ, 
Αμπουμπακάρ Καμαρά, Ουί-Τζο, Μπόουλερ, Ντε Λα Φουέντε και Γκά-
ρι Ροντρίγκες), ενώ Ρέτσος και Εμβιλά έμειναν εκτός λόγω ίωσης.

Μια ακόμα απουσία σε μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ για τον Αντρίγια Ζί-
βκοβιτς, ο οποίος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον 
ταλαιπωρούσε. Αντίθετα, στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το 
ντέρμπι με την ΑΕΚ (19:30, COSMOTE SPORT 1HD) θα είναι ο Ελ Κα-
ντουρί. Εντονο πρόβλημα στα μπακ (Λύρατζης, Τσαούσης, Βιεϊρίνια 
εκτός), με τον Ράφα Σοάρες να αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά 
από τρεις (!) μήνες.



1
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 19:30

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
1 1,75

Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι στην «Aγια-Σοφιά-OPAP Arena» 
θα δώσει η Eνωση κόντρα στον κακό της δαίμονα. Οι 

«κιτρινόμαυροι» είναι σε καλό φεγγάρι και διατηρούν 
προβάδισμα για τη νίκη. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ παραμένει ιδιαίτερα 

ασταθής.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΞΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ 

ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΝΙΚΕΣ
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2
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 16:00

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ
1 -1,5 1,90

Στη καλύτερη φετινή του εμφάνιση ο Ολυμπιακός έχασε το 
«τρίποντο» στο τέλος στη Γερμανία και το ευρωπαϊκό ταξίδι 
έλαβε τέλος. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο πρωτάθλημα, 

όπου περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 14:30

ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ
OVER 3 1,80

Την άνοδο έχουν ως μεγάλο στόχο οι δύο ομάδες και θα 
ψάξουν στο σημερινό ντέρμπι την επιστροφή στις νίκες. 

Τρεις σερί ήττες μετράει ο Αμβούργο, το οποίο έπεσε από την 
κορυφή. Ανοιχτό ματς με γκολ και πολλά κόρνερ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

4
ΑΓΓΛΙΑ 16:00

ΑΡΣΕΝΑΛ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ
OVER 3 1,80

Μετά την γκέλα στο «Σεντ Μέρις» η Αρσεναλ είναι 
υποχρεωμένη να πάρει το ματς σήμερα για να παραμείνει 
μόνη στη κορυφή. Οι νεοφώτιστοι όπως απέδειξαν κόντρα 

στη Λίβερπουλ μπορούν να κάνουν την ζημιά.

ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΣΟΥΗΔΙΑ 16:00

ΜΙΑΛΜΠΙ-ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
2 2,10

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκονται τα πρωταθλήματα στη Σουηδία με 
το κίνητρο φυσικά να παίρνει ποντάρισμα. Τα ρέστα της για ένα 
ευρωπαϊκό εισιτήριο παίζει σήμερα η ΑΪΚ η οποία μόνο με νίκη 

θα διατηρήσει τις πιθανότητές της.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΤΟΥΡΚΙΑ 19:00

ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 
2 -1,0 1,83

Από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται 
στη κορυφή της βαθμολογίας με την επιθετική της γραμμή να 
βγάζει φωτιές. Αν παρουσιαστεί σοβαρή θα πάρει αυτό που 

θέλει κόντρα στην αδύναμη Ιστανμπουλσπορ.

FOCUS ΣΕ «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ 
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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SERIE A

ΦΑΙΝΌΜΕΝΌ «ΧΒΑΡΑ»
Μόνο οι Ντιέγκο Μιλίτο (15) και Κριστιάνο Ρονάλντο (13) είχαν εμπλακεί στην 
πρώτη τους χρονιά στο Καμπιονάτο σε περισσότερα γκολ - είτε σκοράροντας είτε 
με ασίστ - απ’αυτόν (11). Το φαινόμενο Χβίσα Χβαρατσχέλια έστησε ένα ακόμα 
πάρτι στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» και μαζί με τον Οσιμέν που πέτυχε χατ-τρικ οδήγη-
σαν τη Νάπολι στην άνετη επικράτηση επί της Σασουόλο (4-0). Επιτέλους νίκη και 
για τη Γιουβέντους, η οποία πέρασε δύσκολα από την έδρα της Λέτσε (0-1).

PREMIER LEAGUE

ΥΨΗΛΕΣ «ΠΤΗΣΕΙΣ»
Μια αγωνιστική που οι «γλάροι», οι «καρακάξες», οι «πετεινοί» και οι «κύκνοι» είχαν την τιμη-
τική τους. Η Μπράιτον διέλυσε την Τσέλσι (4-1), η Νιουκάστλ ανέβηκε τετράδα με «ντόρτια» (4-
0) στην Αστον Βίλα, ενώ η τρίτη της βαθμολογίας Τότεναμ του Κόντε έφτασε σε επεισοδιακή ανα-
τροπή στην έδρα της Μπόρνμουθ (2-3). Τέλος, η κατηφόρα της Λίβερπουλ σταματημό δεν έχει. Η 
Λιντς άλωσε το «Ανφιλντ» με γκολ του Σάμερβιλ στο 89΄ και οι «reds» παρέμειναν κολλημένοι 
στην ένατη θέση.

PLANET
FOOTBALL

BUNDESLIGA 

ΤΌ ΘΗΡΙΌ ΞΥΠΝΗΣΕ
Πολλοί την κατηγόρησαν για αγωνιστική «κοιλιά». Ωστόσο, η Μπάγερν Μο-
νάχου έδωσε μια ακόμα απάντηση στους επικριτές της με μια ακόμα «εξά-
ρα» και μάλιστα με έξι διαφορετικούς σκόρερ απέναντι στη Μάιντς (6-2). 
Στην πρώτη θέση ανέβηκε η ομάδα του Νάγκελσμαν που περιμένει στραβοπά-
τημα της Ουνιόν για να παραμείνει εκεί. Μεγάλο «διπλό» για την Ντόρτμουντ 
και έναν Μπέλινγχαμ για όσκαρ στην έδρα της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (1-2), 
ενώ νίκη-ανάσα με ανατροπή πανηγύρισε η Στουτγκάρδη του Μαυροπάνου απέ-
ναντι στην Αουγκσμπουργκ.

LALIGA

ΜΕ ΤΌ ΙΔΙΌ ΝΌΜΙΣΜΑ
Ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Champions League δεν ήταν το μοναδικό 
σοκ που βιώνει η Ατλέτικο Μαδρίτης φέτος. Οι «κολτσονέρος» γνώρισαν οδυ-
νηρή ήττα με τον ίδιο τρόπο που εκείνη έπαιρναν τα «τρίποντα» μέχρι πρότινος: 
με γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Σομπρίνο (90+9΄) χάρισε μεγάλη νίκη στην 
Κάντιθ (3-2) βυθίζοντας το σύνολο του «Τσόλο» Σιμεόνε σε ακόμα πιο έντονη 
κρίση. Στο φινάλε σώθηκε η Μπαρτσελόνα στο «Μεστάγια» επικρατώντας της 
Βαλένθια με γκολ του Λεβαντόφσκι στο 93΄ (0-1). Το «διπλό» της αγωνιστι-
κής πάντως πέτυχε η Ράγιο Βαγεκάνο επί της Σεβίλλης (0-1).



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Τζο Κόβακς και η Ασλεϊ Κόβακς απέκτησαν δίδυμα και έτσι η 
οικογένεια μεγάλωσε. Τα δύο παιδάκια απέκτησαν και ονόμα-
τα, το αγοράκι θα λέγεται Κάνον Ματίας και το κοριτσάκι Κάα-

ρι Μαρί. H σύζυγος του κορυφαίου σφαιροβόλου γέννησε 
στο νοσοκομείο Βάντερμπιλτ στο Νάσβιλ του Τενεσί. 

Αλλαγή για το γκρουπ του Παναγιώτη Μπαλταδούρου, που ανέβηκε για 
προπονήσεις στο ΟΑΚΑ, δίπλα στα γκρουπ του Γιώργου Πομάσκι και 
του Δημήτρη Βασιλικού. Ανάμεσα στους αθλητές του Ελληνα προ-
πονητή είναι ο φιναλίστ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 Νίκος 
Σταματονικολός, ο αδελφός του Ανδρέας, ενώ επέστρεψε 
και η Αναστασία Βοκοτοπούλου. 
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SPORTS

Παρουσιάστηκε ο προϋπολογισμός του ΣΕΓΑΣ για το 2023 από 
την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σοφία Σακοράφα. Ανάμεσα 
στα θετικά, αυξάνονται οι αμοιβές των προπονητών από 
450.000 το 2022 σε 550.000 τη νέα χρονιά και κατά 20% 
οι αμοιβές των αθλητών του σχεδιασμού. 

Η Γιαλαμζέρφ Γιεχουάλοου θέλει να εκπροσωπήσει τη χώρα της την 
Αιθιοπία του χρόνου στο μαραθώνιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

στη Βουδαπέστη. Η νικήτρια του φετινού μαραθωνίου στο Λον-
δίνο στοχεύει στο παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ θέλει να τρέξει το 
αγώνισμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Πα-

ρίσι. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr




