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Το 171ο ντέρμπι δικεφάλων στο ελληνικό πρωτάθλη-
μα και το πρώτο στη νεότευκτη «OPAP Arena» βάφτηκε 
κιτρινόμαυρο. Η ορμητική, θεαματική και κυνική ΑΕΚ 
επικράτησε του ΠΑΟΚ μετά από δεκατρία μεταξύ τους 
ματς (2-0) και μείωσε ξανά τη διαφορά από τον πρω-
τοπόρο Παναθηναϊκό στους έξι βαθμούς.
Με όπλο την πίεση σε όλο το γήπεδο, η ομάδα του Αλ-
μέδια «έπνιξε» το build-up των φιλοξενούμενων, οι 
οποίοι για τουλάχιστον μία ώρα παιχνιδιού έμοιαζαν 
ανήμποροι να κυκλοφορήσουν την μπάλα. 
Παρά την εκπληκτική εμφάνιση του Κοτάρσκι, το τσου-
νάμι της Ενωσης βρήκε τρόπο να παρασύρει την εστία 
του 22χρονου Κροάτη. Κλειδί γι’αυτό ήταν ο Νίκλας 
Ελιάσον, ο οποίος μοίρασε δύο ασίστ. Αρχικά, η πρώ-
τη ήρθε στο 36ο λεπτό, όπου με δυνατό σουτ ο Λιβάι 
σημείωσε το 1-0. 
Η δεύτερη, στο 61ο, με την μπάλα από το κοντινό πλα-
σέ του Γκατσίνοβιτς να έχει την ίδια κατάληξη. Οι αλ-
λαγές του Λουτσέσκου δεν βοήθησαν και έτσι το τελικό 
2-0 απομάκρυνε τους Θεσσαλονικείς ακόμα περισσό-
τερο από τις πρώτες θέσεις (-14 από Παναθηναϊκό, 
-8 από ΑΕΚ).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βί-
ντα (89΄ Μήτογλου), Μουκουντί, Μοχαμάντι, Σι-
μάνσκι, Γκατσίνοβιτς (82΄ Μάνταλος) , Πινέδα 
(76΄ Γιόνσον), Ελίασον (83΄ Αμραμπατ), Λιβάι 
Γκαρσία, Αραούχο (90΄ Γαλανόπουλος).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, 
Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Ντάντας 
(66΄ Σβαμπ), Κούρτιτς (66΄ Ελ Καντουρί), Ντό-
ουγκλας Αουγκούστο, Νάρει (67΄ Μπίσεσβαρ), 
Κωνσταντέλιας (79΄ Κουαλιάτα), Ολιβέιρα.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

 36΄ ΛΙΒΆΙ ΓΚΆΡΣΙΆ, 61΄ ΓΚΆΤΣΙΝΟΒΙΤΣ

ΣΚΟΡΕΡ

AEK 
ΠΑΟΚ

2-0

ΤΣΟΥΝΑΜΙ
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Το κλασικό παραμύθι, «η πεντάμορφη και το τέ-
ρας» θα μπορούσε μετά το Ολυμπιακός – Λαμία 
να αποκτήσει τη δική του... ποδοσφαιρική εκδο-
χή. 
Γιατί; Εξηγούμαστε. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτα-
σαν σε μια εύκολη νίκη απέναντι στην ομάδα της 
Φθιώτιδας (2-0) με πρωταγωνιστές δύο από τους 
ποιοτικότερους παίκτες στο ρόστερ τους: Χάμες 
Ροντρίγκες και Μπακαμπού, σκόραραν αμφότε-
ροι επιδεικνύοντας διαφορετικά αγωνιστικά χα-
ρακτηριστικά στο χορτάρι.
Ο Κολομβιανός, πέρα από γητευτής της μπάλας 
απέδειξε ότι έχει και ποδοσφαιρικό ΙQ, μιας 
και η κεφαλιά του 22΄ που κρέμασε τον Σαρά-
νοφ ήταν πραγματικά μια πανέξυπνη ενέργεια.
Λίγο αργότερα, ο Γάλλος φορ πήρε παραμάζω-
μα τον άτυχο Αντέτζο που βρέθηκε στο διάβα του 
και με ψύχραιμο πλασέ, το «τέρας» της φύσης 
των Πειραιωτών κλείδωσε ουσιαστικά την δεύ-
τερη σερί νίκη στη Super League. Πλέον, η προ-
σοχή στρέφεται στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, 
με τον κόσμο να απαιτεί «διπλό» στη Λεωφόρο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Αβιλα, Μπα 
(11΄ Παπασταθόπουλος), Ντόι, Ρέαμπτσιουκ 
(60΄ Μαρσέλο), Χουάνγκ, Σαμασέκου, Μπιέλ, 
Χάμες Ροντρίγκες (74΄ Βρουσάι), Μασούρας 
(59΄ Βαλμπουενά), Μπακαμπού (74΄ Ελ Αραμπί)
ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σιμόν, 
Κορνέζος, Αντέτζο, Γκοράνοφ (86΄Γκοράνοφ), 
Τζανδάρης, Σλίβκα, Νούνιες, Ντε Βινσέντι (70΄ 
Ρόμανιτς), Γιακουμάκης (86΄ Καραμάνος), 
Ασκόφσκι (58΄ Ντος Σάντος)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

22΄ ΧΆΜΕΣ, 28΄ ΜΠΆΚΆΜΠΟΎ

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΛΑΜΙΑ

2-0

Ο ΠΑΝΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΤΕΡΑΣ»
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Το σκηνικό, γνώριμο. Για έκτο παιχνίδι με τον Αλαν 
Πάρντιου στον πάγκο, ο Αρης βρέθηκε να κυνηγάει 
στο σκορ, παρότι καλύτερος του ΟΦΗ. Το τελικό 1-1 
στο «Κλεάνθης Βικελίδης» κράτησε τους «κίτρινους» 
στον φτωχό απολογισμό της μιας νίκης στα πέντε τε-
λευταία παιχνίδια και εκτός πεντάδας.
Ο τρόπος δε, που γράφτηκε το τελικό σκορ, σουρεα-
λιστικός. Μετά από την άκαρπη υπεροχή του πρώτου 
ημιχρόνου (δοκάρι στο 20΄ με τον Ματέο Γκαρσία), οι 
Θεσσαλονικείς είδαν το σύνολο του Νταμπράουσκας 
(πρώτο ματς στο τιμόνι των Κρητικών) να προηγείται 
με γκολ του Τοράλ (49΄), έπειτα από βολέ του Μανδά 
και πέντε γρήγορες εναλλαγές της μπάλας.
Με την πλάτη στον τοίχο, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν. Ο 
Γκρέι βρήκε δίχτυα με απίθανο γυριστό (56΄) από το 
ύψος της περιοχής, αλλά... that’s all folks. Οι χαμέ-
νες ευκαιρίες συνεχίστηκαν και το μηδέν εις το πηλίκο 
παρέμεινε ακόμα και μετά το φαινομενικά «άχαστο» 
εξ επαφής τελείωμα του Καμάτσο, το οποίο κατέλη-
ξε στην εξέδρα. 

ΑΡΗΣ (Αλαν Πάρντιου): Κουέστα, Φαμπιάνο, 
Μπράμπετς, Οντουμπάτζο, Πίρσμαν (77’ Μαζι-
κού), Ετέμπο, Νταμπό (85’ Ντιόπ), Μανού Γκαρ-
σία, Ματέο Γκαρσία (64’ Καμάτσο), Μαντσίνι (85’ 
Ιτούρμπε), Γκρέι.

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Μπα-
λογιάννης (90+2’ Τοράρινσον), Λάρσον, Βού-
ρος, Διαμαντής, Ντιουσέ (64’ Στάικος), Περέα, 
Τοράλ (78’ Θεοδοσουλάκης), Μεγιάδο (78’ 
Ντουρμισάι), Γκερέρο, Τζου.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

56’ ΓΚΡΈΙ – 49’ TΟΡΆΛ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΡΗΣ 
 ΟΦΗ

1-1

ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ
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Πολλοί στοιχημάτιζαν ότι από Οκτώβρη μήνα, 
ο Λεβαδειακός θα πήγαινε... καρφί στη Super 
League 2. Να όμως που η ομάδα του Γιάσμιν-
κο Βέλιτς τους έστειλε στον «κουβά». Οι Βοιω-
τοί πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο φετινό 
πρωτάθλημα απέναντι στον Ατρόμητο (2-1) και 
μάλιστα με συγκλονιστικό τρόπο.
Το ένστικτο της επιβίωσης οδήγησε τους γηπε-
δούχους στη νίκη, οι οποίοι αρχικά πήραν προ-
βάδισμα με γκολ του Νίκα (25΄). Παρότι ο Λεβα-
δειακός είχε το πάνω χέρι, κατάφερε να κάνει 
ντέρμπι το ματς. Δεν έγινε το 2-0 στο 63΄, κα-
θώς ο Μουτίνιο σημάδεψε το δοκάρι και στα κα-
πάκια οι Περιστεριώτες ισοφάρισαν με τον Ρο-
μπάιγ (65΄). 
Στο χαμένο πέναλτι του Χατζηισαΐα (73΄) άπα-
ντες στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς τραβούσαν τα 
μαλλιά τους, αλλά τελικώς η τρίτη ευκαιρία ήταν 
και η φαρμακερή. Η αλλαγή του Βέλιτς, Σβάρ-
κα, αποδείχθηκε «χρυσή», με τον παίκτη να πε-
τυχαίνει το παρθενικό του γκολ στο 79ο έπειτα 
από ασίστ του Τσάπρα και να ξεκολλάει την ομά-
δα του από την ουρά της βαθμολογίας.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, 
Τσάπρας, Βινίσιους, Λιάγκας, Βρακάς (88’ Τζη-
μόπουλος), Μπαχανακ, Νίκας, Μεχία (56’ Σβάρ-
κα), Μουτίνιο, Χάμοντ, Πετρέ (56’ Λούα Λούα).
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Γιαννιώτης, Κε-
σχρίντα, Χατζηισαϊας, Σουάρεθ, Ντε Μποκ, Ερ-
λινγκμαρκ (63’ Φριτζόνσον), Γκονζάλες, Κου-
έν (82’ Kωτσόπουλος), Κλωναρίδης, Ρομπάιγ, 
Κιάρτανσον (63’ Τζαβίδας).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

25’ ΝΊΚΑΣ, 79’ ΣΒΑΡΚΑ – 65’ ΡΟΜΠΑΙΓ

ΣΚΟΡΕΡ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

2-1

ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
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ΔΥΝΑΤΗ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια κατάσταση εντυπωσιακή 
και δεν χρειάζεται να αναλυθεί πως είναι η καλύτερη την 
τελευταία 10ετία. Μια ομάδα τρένο, που παίζει όμορφο 
ποδόσφαιρο, ένα σύνολο δεμένο που βγάζει και την 
εικόνα της παρέας προς τα έξω.
Μειονεκτήματα ή περιθώρια βελτίωσης προφανώς και 
υπάρχουν αλλά είναι σε δεύτερη μοίρα μια και κανείς 
δεν μπορεί να πει τίποτα ως αντίβαρο για το ιστορικό 10 
στα 10 που έχει κάνει η ομάδα του Γιοβάνοβιτς. Εκτός 
των άλλων έχει πολλούς πρωταγωνιστές, οι παίκτες 
αποκτούν υπεραξία, όλα καλά και ανθηρά. Που θα γίνουν 
ακόμα καλύτερα αν γίνει το 11 στα 11 απέναντι στον αιώνιο 
αντίπαλο Ολυμπιακό την Κυριακή (6/11). Αυτό που λέγεται 
εντόνως στην αγορά είναι πως θα υπάρχει και το ανάλογο 
αντίκτυπο. Ίσως ακόμα και από τον Ιανουάριο.
Ο εξτρέμ που θα μπορεί να παίζει και περιφερειακά από 
τον επιθετικό (κάτι που κάνουν και οι περισσότεροι wingers 
πλέον) είναι ο παίκτης που θα πέσει το βάρος. Λογικό και 
επόμενο μετά τον τραυματισμό του σούπερ φέτος Αϊτόρ. 
Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έχει στρέψει το βλέμμα σε 
παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά. Σε well known λύσεις 
τύπου Σπόραρ και Βέρμπιτς, ποδοσφαιριστές που θα έχουν 
διαγράψει πορεία και θα έρθουν για να κάνουν το σύνολο 
ακόμα καλύτερο και ανταγωνιστικό. Όσο με το ποια μορφή 
θα γίνει αυτό. Μην αποκλείετε ακόμα και το δανεισμό με 
οψιόν αγοράς αν προχωρήσει συγκεκριμένη λύση.

AGENT GREEK

ON FIRE
Το αγωνιστικό του ταλέντο και την κλάση του δεν 
μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Η παρουσία του 
σε Μαδρίτη και Μόναχο άφησαν έστω και ένα μικρό 
αποτύπωμα. Το ζήτημα ήταν πότε θα βρισκόταν στο 
κατάλληλο fitness αλλά και με τι όρεξη θα επέστρεφε 
στην Ευρώπη. Φάνηκε από το πρώτο ματς αλλά πλέον 
στο 5ο, ο Χάμες Ροντρίγκες δείχνει να είναι on fire. 
Δεν ήταν απλά το γκολ αλλά η γενικότερη εμφάνισή 
του για ένα σημαντικό διάστημα με αντίπαλο ομάδα 
που παλεύει για την παραμονή.
Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θα δείξει πολλά 
αλλά τα 5 ματς/2 γκολ οδηγούν στο συμπέρασμα πως 
αν ο Ολυμπιακός έφερνε νωρίτερα τον Χάμες (αν 
ήταν δυνατό φυσικά σε τέτοιου επιπέδου μεταγραφή) 
τότε ίσως και η ευρωπαϊκή του μοίρα να ήταν 
διαφορετική. Τα σχόλια ήταν σχεδόν αποθεωτικά 
ακόμα και μετά από ένα ματς όπως αυτό με τη Λαμία.
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ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΝΙΟΤΗ
Αν και για ένα παιδί 25 ετών είναι άτοπο να λέγεται… 
δεύτερη νιότη στην περίπτωση του Λάζαρου Λάμπρου 
η ποιητική αδεία δείχνει την εξέλιξη του από την 
στιγμή που άφησε τον ΠΑΟΚ για την Εξέλσιορ. Σιγά 
σιγά βρίσκει και θέση βασικού αλλά τα στατιστικά 
του σε πρωτάθλημα και Κύπελλο είναι ήδη για… 
μεταγραφή. Σε 9 ματς, 4 γκολ, 2 ασίστ, συμβόλαιο 
έως και το καλοκαίρι του 2024 με την Εξέλσιορ και 
ήδη αρκετά βλέμματα να είναι πάνω του.
Στον ΠΑΟΚ ποτέ δεν άφησε στίγμα, ο ΟΦΗ δεν 
συγκέντρωνε τις φιλοδοξίες του και έτσι ο Λάζαρος 
Λάμπρου πήρε και πάλι τον δρόμο για την Ολλανδία 
που τον ξέρει και την ξέρει καλά.
Έως τώρα πάει καλά. Μακριά από την πίεση της 
Ελλάδας, δείχνει δείγματα του ταλέντου του αλλά το 
ζήτημα είναι η επόμενη μέρα που δεν αποκλείεται 
να έρθει ακόμα και αυτό το καλοκαίρι.
Ακόμα και από την Ελλάδα το… ψάχνουν για 
τον Λάμπρου. Εκείνος πάντως σίγουρα έχει 
προτεραιότητα την παραμονή στο εξωτερικό.

AGENT GREEK

ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
Έχει το πακέτο. Ουδείς αμφιβάλλει! Ανάστημα, αριστερό 
πόδι και επιθετική φύση στα μαρκαρίσματά του. Ο Ντέρεκ 
Κορνέλιους θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη. Η οψιόν 
αγοράς του από το Βανκούβερ αγγίζει τα 350 χιλιάρικα. 
Το αφεντικό δεν έχει δώσει το «πράσινο» φως για τέτοιο 
ποσό. Τι περιμένει ο Παναιτωλικός; Την κλήση του 25χρονου 
στόπερ στο Μουντιάλ με την Εθνική Καναδά. Ήτοι συλλογική 
αποζημίωση σχεδόν 200.000 ευρώ οπότε ανοίγει ο δρόμος 
αγοράς του. Μέχρι τότε δεν υπάρχει «λευκός καπνός» και 
συνεχίζεται το σαφάρι για κεντρικό αμυντικό.  Αυτό βέβαια 
δεν αναιρεί το γεγονός πως ο Κορνέλιους παραμένει 
ένας από τους πυλώνες του Παναιτωλικού. Το μαρτυρούν 
άλλωστε τα 10 στα 10 90λεπτα που έχει αγωνιστεί για την 
ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Και η οποία βέβαια έχει 
βελτιωθεί πολύ φέτος κάνοντας εξαιρετικές εμφανίσεις 
και γιατί όχι να μην έχει βλέψεις ακόμα και να κυνηγήσει 
έως και το τέλος την είσοδο στα πλέι οφ. Δύσκολο αλλά 
ποτέ δεν ξέρεις…
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Μεγάλο το επιθετικό πρόβλημα για τον Αρη, ο οποίος ναι μεν δη-
μιουργεί φάσεις, αλλά δεν τις μετουσιώνει σε γκολ. Απόδειξη 
το τελείωμα του Καμάτσο, το οποίο, όπως είπε και ο Αλαν Πάρ-
ντιου «9 στις 10 μπαίνει». Mαζί με τον ΠΑΟΚ έχουν τη χειρότε-
ρη συγκομιδή γκολ από τους BIG 5 με μόλις 11 τέρματα. Οσο δεν 
κερδίζουν οι «κίτρινοι», τόσο θα παραμένουν σε κρίση.

Η προκλητική στάση του Ραζβάν Λουτσέσκου προς τον κόσμο της ΑΕΚ κατά 
την είσοδό του στο χορτάρι της «Αγια-Σοφιάς» πριν την προθέρμανση των 
δύο ομάδων έφερε την... πληρωμένη απάντηση από τον Δημήτρη Με-
λισσανίδη. Ο Ρουμάνος πήγε να δώσει το χέρι του στον διοικητικό ηγέ-
τη της Ενωσης για να εισπράξει την ακόλουθη απάντηση: «Κάνεις αυτά 
τα πράγματα και μου δίνεις το χέρι; Φύγε από εδώ».

Με ευχαριστήρια ανακοίνωση ευχαρίστησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τον 
κόσμο που ταξίδεψε στον Βόλο για να ενισχύσει την προσπάθεια της 
ομάδας με το τραγούδι του. Πλέον, άπαντες σκέφτονται το ντέρμπι με 
τον Ολυμπιακό και τη νίκη που θα ανεβάσει το σερί στις έντεκα νίκες, 
με τους Μπερνάρ και Σπόραρ να δίνουν το σύνθημα με δηλώσεις του.

Ακόμα και σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός το είχε υπό απόλυτο έλεγ-
χο, οι τραυματισμοί δεν έλειψαν. Αρχικά ο Μπα έγινε αναγκαστική 
αλλαγή στο 11΄, ενώ και ο Ματιέ Βαλμπουενά ολοκλήρωσε σε... αυ-
τόματο πιλότο το παιχνίδι με τη Λαμία. Ο Σενεγαλέζος έχει υποστεί δι-
άστρεμμα ποδοκνημικής και δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με τον 
Παναθηναϊκό, ενώ ο Γάλλος υπέστη θλάση και θα επιστρέψει μετά 
τη διακοπή του Μουντιάλ.

Στα «φθηνά» λάθη που επέτρεψαν στην ΑΕΚ να σκοράρει στάθηκε 
τόσο ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όσο και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σε δη-
λώσεις τους. Την ίδια ώρα, ανησυχία υπάρχει για την κατάσταση του 
Καλέντ Νάρεϊ. Ο Γερμανός εξτρέμ έγινε αναγκαστική αλλαγή, καθώς 
ένιωσε σφίξιμο στον προσαγωγό. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε εξετά-
σεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.



1
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 18:00

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
OVER 2 1,80

Ο ΠΑΣ έφυγε με χρυσό βαθμό από την Νίκαια, ενώ στο τέλος 
θα μπορούσε να κλέψει το ματς. Οι Ηπειρώτες θα κάνουν τα 

πάντα για να επιστρέψουν στα τρίποντα απέναντι στον Αστέρα, 
ο οποίος έχασε τη νίκη στην Τούμπα στο φινάλε.

 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΙΤΑΛΙΑ 19:30

ΒΕΡΟΝΑ-ΡΟΜΑ
OVER 2,5 1,98

Η ασταθής Ρόμα ηττήθηκε δίκαια στο ντέρμπι με την Νάπολι και 
το όνειρο του τίτλου φαίνεται να σβήνει από νωρίς. Δύσκολη 
αποστολή για τους «τζαλορόσι» στη Βερόνα, όπου και οι δύο 

ομάδες έχουν αρκετές απουσίες.

ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3η 20:00

ΟΣΝΑΜΠΡΟΥΚ-ΧΑΛΕΣΚΕΡ
OVER 2,5 1,72

Ανάλογη πορεία έχουν οι δύο ομάδες που πληρώνουν μέχρι 
στιγμής την αστάθεια τους. Στα χαμηλά στρώματα αμφότερες, 
θα παίξουν ξεκάθαρα για το «τρίποντο» και αναμένεται να 

παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

4
ΙΣΡΑΗΛ 20:30

ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
OVER 2,5 1,85

Την ευκαιρία να πιάσει ξανά κορυφή έχει σήμερα η Μακάμπι 
αρκεί να περάσει από την έδρα της Μπεερ Σεβά. Εύκολη 

αποστολή δεν θα έχει πάντως, με τους γηπεδούχους να είναι 
άκρως ανταγωνιστικοί ειδικά στην έδρα τους.

ΞΑΝΑ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΣΟΥΗΔΙΑ 20:00

ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ-ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ
OVER 3 1,80

Δεν κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία η ιστορική 
Χέλσινμποργκ βιώνοντας επώδυνο υποβιβασμό. Για το 

γόητρο παίζει η αδιάφορη Ελφσμποργκ που θα επιδιώξει να 
προσφέρει γκολ και θέαμα στο κοινό της.

ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΜΑΤΣ, ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00

ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ-ΒΙΛΕΜ
OVER 2,75 1,72

Αυλαία θα ρίξουμε με ταξίδι στις μικρές κατηγορίες της 
Ολλανδίας και με σημείο φυσικά στα γκολ. Χωρίς άγχος τα 

πιτσιρίκια του «Αίαντα» απέναντι στη Βίλεμ που έχει ως 
μεγάλο στόχο την επιστροφή στα σαλόνια της Eredivisie.

ΜΗΔΕΝ ΑΓΧΟΣ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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LALIGA

ΕΓΡΑΨΕ... ΙΣΤΟΡΙΑ Ο ΚΡΟΟΣ
Οταν σε ένα παιχνίδι ο Τόνι Κροος αντικρίζει κόκκινη κάρτα, τότε μάλλον κάτι δεν 
πάει καλά. Ο Γερμανός αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του, μετά από 
426 ματς! Ενα ιστορικό στατιστικό που συνοδεύτηκε με εντός έδρας γκέλα της Ρεάλ 
Μαδρίτης απέναντι στη Ζιρόνα (1-1). Το γκολ του Βινίσιους δεν αρκούσε στη «βασί-
λισσα», η οποία ισοφαρίστηκε από τον Στουάνι (80΄ πεν.) και είδε τη διαφορά της 
από τη δεύτερη Μπαρτσελόνα να μειώνεται στον έναν βαθμό.

PREMIER LEAGUE

ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ
Το νέο «αίμα» της Αρσεναλ συνοδευόμενο από την προπονητική μαεστρία του Αρτέτα έφεραν μια 
ακόμα ευρεία νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (5-0). Στο επίκεντρο ένα προϊόν των 
ακαδημιών των «gunners», ο Ρις Νέλσον. Ο 22χρονος, που πέρυσι έβγαλε μάτια στην Ολλανδία με τη 
φανέλα της Φέγενορντ, πέτυχε δύο τέρματα και μοίρασε μια ασίστ, δείχνοντας ότι φέτος οι Λονδρέ-
ζοι αποτελούν Λερναία Υδρα, βγάζοντας νέους πρωταγωνιστές κάθε φορά. Οσο για τη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ, οι «κόκκινοι διάβολοι» επιβλήθηκαν δύσκολα με 1-0 της Γουέστ Χαμ.

PLANET
FOOTBALL

SERIE A 

ΚΑΖΟ ΑΠ’ΤΗΝ «ΠΡΏΗΝ»
Πριν σχεδόν έναν χρόνο, ο μέχρι πρότινος ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος της 
Σαλερνιτάνα, Κλαούντιο Λοτίτο (φωτο), είδε την ομάδα που ο ίδιος την ανέβα-
σε στην πρώτη κατηγορία, να πωλείται μόλις δέκα εκατ. ευρώ, καθώς δεν γι-
νόταν να είναι ιδιοκτήτης δύο κλαμπ της Serie A ταυτόχρονα. Χθες, η Λάτσιο, 
της οποίας παραμένει αφεντικό υπέστη ήττα – σοκ με ανατροπή από τον πρώ-
ην σύλλογό του που παρέλασε στο «Ολίμπικο» (1-3). Την ήττα από τους «λα-
τσιάλι» ξεπέρασε γρήγορα η Αταλάντα, η οποία επιβλήθηκε εκτός έδρας της 
Εμπολι (0-2).

BUNDESLIGA

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΔΙΧΏΣ ΤΕΛΟΣ
Και στο τέλος κερδίζουν οι... Βερολινέζοι. Η φοβερή Ουνιόν επέστρεψε στις 
νίκες και μάλιστα με μια επική ανατροπή απέναντι στη Γκλάντμπαχ (2-1) που 
προηγήθηκε με τον Ελβέντι (33΄). Ωστόσο, με μια αντεπίθεση διαρκείας στο 
φινάλε, Μπέρενς (79΄) και Ντοέκι (90+7΄) έστειλαν ξανά τους γηπεδούχους 
στην κορυφή της Bundesliga δίνοντας συνέχεια στο φετινό τους παραμύθι. Ξέ-
φρενη πορεία και η τρίτη της βαθμολογίας Φράιμπουργκ, η οποία με doppietta 
του Βιντσέντσο Γκρίφο άλωσε την έδρα της Σάλκε (0-2)



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Έγιναν τα εγκαίνια της γέφυρας που ενώνει το νησί Τσέπελ που 
βρίσκεται στο Δούναβη και είναι το μεγαλύτερο στην ουγγρική 

πρωτεύουσα, με το στάδιο που του χρόνου θα διεξαχθεί του 
χρόνου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Παράλληλα συνεχίζονται 

οι εργασίες στο στάδιο στη Βουδαπέστη.  

Σήμερα ξεκινάει στο Καρπενήσι το καμπ δρόμων που διοργανώνει ο 
ΣΕΓΑΣ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον 
δήμο Καρπενησίου. Θα συγκεντρωθούν μερικοί από τους πρω-
ταθλητές των αποστάσεων, ανάμεσά τους οι Μάριος Αναγνώ-
στου, Ανθή Κοραΐνη Κυριακοπούλου και θα διαρκέσει περί-
που δέκα ημέρες. 
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SPORTS

Η Αναΐς Καραγιάννη σε συνέντευξή της στο stivostime μίλησε για 
τα πρώτα της βήματα στον αθλητισμό, για τη φετινή σεζόν που 
πέτυχε δύο ατομικά ρεκόρ, αλλά και το μέλλον, όπου θέλει 
να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Πα-
ρίσι.

Ο ολυμπιονίκης του ακοντισμού Νίρατζ Τσόπρα παίζει στο promo video 
της νέας ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» που ετοιμάζε-

ται να κυκλοφορήσει. Ο Ινδός, που ήταν φέτος δεύτερος στο Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, «ντύθηκε» για λίγο υπέρ 

ήρωας της Marvel.

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

ΕΠΣΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΪΔΑΡΙ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2-1

ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 0-4

ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 2-1

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2-4

ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 0-1

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

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΥΡΩΝ – ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 0-5

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0-1

ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 3-0

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2-0

ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 1-2

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 1-0

ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2-0

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3-2

ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ 0-2

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ 1-1

ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ 3-1

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΑΡΙΩΝ  3-0

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 1-3

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ  3-2

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 2-2

ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ 0-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0-3

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ 2-2

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 1-0

ΠΑΠΑΓΟΣ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 2-3

ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 2-1

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1-2

4ος ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ 1-4

ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΑΣΩΝ 2-0

ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 2-2

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΟΨ 0-0

ΠΕΥΚΗ - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ 1-0

ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2-2

ΚΎΠΕΛΛΟ 

1η ΦΑΣΗ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΑΠΣ ΔΟΞΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 2-0

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1-3

ΠΑΟ ΚΟΡΩΠΙ 1903 - ΠΑΣ ΩΡΩΠΟΣ 1-0

ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ 3-2

ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 4-1

ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΥΚΙΑΣ - ΓΕΡΑΚΑ ΑΕ ΟΦ ΠΑΝ/ΚΟΥ 0-1

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ - ΑΝΟΙΞΗ 3-1
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ΕΠΣΑΝΑ

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η ΦΑΣΗ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 0-1

ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 0-1

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 2-2

ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 2-2

ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ 0-2

ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2-2

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ 1-1



O ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
ALMEIDA EDITION

Τα παλιά τα χρόνια, πριν τη δημιουργία 
σύγχρονων πολιτισμών, σε περιόδους 
ξηρασίας οι Ινδιάνοι μαζεύονταν γύρω από 
τη φωτιά και εκτελούσαν ένα είδος χορού, 
ώστε να έρθει η βροχή για να ποτίσει τις 
καλλιέργειές τους. 
Αυτό το σκηνικό μπορεί να μεταφερθεί σήμερα 
και να «κουμπώσει» στην ποδοσφαιρική 
πραγματικότητα που έχει εφαρμόσει ο Ματίας 
Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Μετά την αγωνιστική 
ξηρασία των τεσσάρων τελευταίων ετών, 
οι «κιτρινόμαυροι» συγκροτούν ένα σύνολο, 
το οποίο δίνει την αίσθηση ότι στο τέλος της 
χρονιάς θα γευτεί πλούσιας γεύσης καρπούς 
από τους κόπους του.
Ο Αργεντινός τεχνικός έχει δημιουργήσει 
έναν δικό του χορό της βροχής, με στόχο την 
τέρψη των δεκάδων χιλιάδων φιλάθλων 
της ομάδας και την έλευση τροπαίων. Εχει 
τοποθετήσει κάθε παίκτη με μεγάλη προσοχή 
σε συγκεκριμένη θέση (Λιβάι στο «Νο9») και 
παίρνει το μάξιμουμ από τον καθέναν. Δεν 
έχει σημασία αν κάποιοι ποδοσφαιριστές 
υστερούν ποιοτικά από τους συμπαίκτες τους. 
Το άθροισμα της απόδοσής τους υπερσκελίζει 
κάθε αναποδιά ή εμπόδιο. 
Το πάθος, η δίψα για διάκριση, η σωστή 
νοοτροπία εντός των τεσσάρων γραμμών 
και πάνω απ’όλα η συνεχής δουλειά είναι 
στοιχεία ικανά για να ξορκίσουν παθογένειες 
του παρελθόντος και να οδηγήσουν τους 
«κιτρινόμαυρους» ξανά στην κορυφη. 
Ως ένα πρώτο επίτευγμα μπορεί να θεωρηθεί 
η διάλυση της «κατάρας» απέναντι στον ΠΑΟΚ, 
έναν αντίπαλο που την τελευταία τετραετία της 
είχε πάρει τον αέρα. Μεγάλο μερίδιο αυτού 
πιστώνεται στον Αλμέιδα, ο οποίος μαζί με τον 
Γιοβάνοβιτς του Παναθηναϊκού, αποτελούν 
τους πιο επιδραστικούς προπονητές του 
πρωταθλήματος.

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 
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