
 ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 220 - 270C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 170 - 250C ΑΓΙΩΝ ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.08.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.554

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.10.22 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #261



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

AGENT GREEK

2e-SportTime ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΚΕΡΔΙΣΕ 
ΧΡΟΝΟ
Δεν τον ξέπλενε τίποτα τον Μίτσελ αν ο Ολυμπιακός δεν κέρδιζε 
στην Κρήτη. Δεν ήταν καλό το περασμένο 4ήμερο για τον Ισπανό. 
Πρώτα η ήττα από την Καραμπάγκ και στη συνέχεια το πεταμένο 
ημίχρονο με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Όταν η κατάσταση έγινε πιο 
ρεαλιστική όσον αφορά τους 11 του Ολυμπιακού και τι έπρεπε 
να κάνουν φάνηκε και η διαφορά, η μεγάλη διαφορά μεταξύ 
των δύο ομάδων. Η νίκη ήταν σημαντική για τον Μίτσελ μια και 
κέρδισε χρόνο αλλά η Ευρώπη δεν περιμένει ενώ έρχεται και το 
ντέρμπι με τον επίσης πληγωμένο ΠΑΟΚ. Ο Μίτσελ είναι φανερό 
πως ακόμα μαθαίνει την ομάδα του και το μεγάλο ρόστερ που 
έχει ενώ ψάχνει να βρει και λαγούς από το καπέλο όπως το 
ρηξικέλευθο που έκανε με τον Ντόι και δεν του βγήκε. Πάντως, τα 
όσα συμβαίνουν με τα στόπερ του Ολυμπιακού είναι και ενδεικτικό 
του κακού σχεδιασμού. Με την Καραμπάγκ χρειάστηκε να παίξει 
ο Βρσάλικο και με τον ΟΦΗ ο Εμβιλά και ενώ η σεζόν ξεκίνησε 
με Μανωλά, Σωκράτη, Σισέ, Μπα και προστέθηκε ο Ρέτσος. Κάτι 
οι τραυματισμοί, κάτι η μεταγραφή Μανωλά συν το γεγονός με τον 
Σισέ, ο Μίτσελ είναι στα σχοινιά για αυτό το θέμα και αναμένεται 
με μεγάλο ενδιαφέρον τι άλλο θα σκεφτεί.

ΕΙΧΕ ΚΟΣΜΟ
Ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς scouting 
συγκέντρωσε αυτό το Σαββατοκύριακο ένα παιχνίδι Κ19. 
Ο λόγος για το Παναθηναϊκός-Αστέρας Τρίπολης που 
έληξε με 4-1 υπέρ των «πράσινων». Δεν ήταν λίγοι οι 
ατζέντηδες αλλά και ξένοι σκάουτ που βρέθηκαν στο 
γήπεδο προκειμένου να δουν από κοντά τον αγώνα και 
να τσεκάρουν ενδιαφέρουσες περιπτώσεις που μπορεί 
να τραβήξουν την προσοχή για το μέλλον. Δε φαίνεται 
να υπήρξε κάτι συγκεκριμένο ή να τράβηξε κάποιος 
παίκτης όλο αυτόν τον κόσμο στο γήπεδο για έναν 
αγώνα Κ19 αλλά το αξιοσημείωτο είναι πως ανάμεσα 
σε όσους ήταν στις εξέδρες, υπήρχε απεσταλμένος και 
από κλαμπ του εξωτερικού. Αυτό είναι ίσως και το πιο 
ιντριγκαδόρικο. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως ο εν 
λόγω κύριος είδε από κοντά και αναμετρήσεις της Super 
League 1. Τώρα κατά πόσο έμεινε ικανοποιημένος θα 
φανεί και από το αν θα ξανάρθει.
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ΟΛΑ ΤΑ ‘ΧΕ 
Όλα τα είχε φέτος ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήρθε 
και ο επίλογος στον αγώνα με τον Λεβαδειακό 
για να δέσει το γλυκό. Ο Σέρβος διεθνής που 
μάλλον θα πάει και Μουντιάλ, φέτος δεν έχει 
προσφέρει παρά μια ασίστ στον αγώνα με τον 
Ατρόμητο (2-1) όσες δηλαδή και οι κόκκινες 
κάρτες.
Αν ο ΠΑΟΚ πάθαινε το κάζο του αιώνα και του 
γύριζε το ματς ο Λεβαδειακός, ο Σέρβος μπορεί 
να τράβαγε και πάνω του όλη την ευθύνη. 
Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο ο επίλογος στη 
Λίβαδειά και το πόσο άσχημα πήγε πάνω στη 
φάση. Είναι όλη η σεζόν. Σε 6 ματς, 1 ασίστ 
για έναν παίκτη που παίρνει ένα από τα top3 
μεγάλα συμβόλαια του ΠΑΟΚ, είναι λεφτά που 
πάνε άκλαυτα. Και μη νομίζετε πως αυτά δεν 
τα σκέφτονται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης 
όπως και σε κάθε άλλο κλαμπ του κόσμου στη 
δεδομένη οικονομική κατάσταση που επικρατεί.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Και μιας και η στήλη έπιασε τη Θεσσαλονίκη σε ατομικό επίπεδο, ο προβληματισμός 
για τις εμφανίσεις του Χουάν Ιτούρμπε μάλλον έγινε μεγαλύτερος. Όχι βέβαια ότι 
από το συνονθύλευμα του Άρη απέναντι με την ΑΕΚ φταίει ο 29χρονος εξτρέμ αλλά 
πραγματικά πρέπει να ψάξει πολύ κανείς για να βρει κάτι καλό φέτος. Σε 6 ματς δεν 
έχει καταγράψει η στατιστική τίποτα και μιλάμε για έναν παίκτη που παίρνει 800.000 
ευρώ με ότι αυτό συνεπάγεται. Ναι, είναι από τους παίκτες που αρέσουν στον κόσμο 
και είναι από αυτούς που συμπαθεί πολύ ο Καρυπίδης, αλλά κάτι πρέπει να δείξει και 
μέσα στο γήπεδο, δε γίνεται να έχει αυτές τις εμφανίσεις.
Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον και κατά πόσο θα πάρει η μπάλα και τον Ιτούρμπε με όσα 
θα γίνουν στον Άρη είναι άλλο ζήτημα. Πάντως, μέχρι τώρα δεν έχει προσφέρει παρά 
ελάχιστα.
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Έβαλε δύο, έχασε τουλάχιστον δύο που δεν χάνο-
νται και είχε και ένα… τσουβάλι ευκαιρίες να πάει 
το σκορ σε άλλο level. Πάρτι της ΑΕΚ στο «Βικελί-
δης» και «εφιάλτης» για τον Άρη που αποδοκιμά-
στηκε στο φινάλε.
Το τελικό 0-2 στο «Βικελίδης» δεν αντικατοπτρίζει 
σε καμία περίπτωση την εικόνα του αγώνα. Τουλά-
χιστον από το 20’ και μετά. Η ΑΕΚ έπαιζε μόνη της, 
έκανε 16 τελικές από τις οποίες το 1/3 να είναι για 
γκολ!
Στο 25’ προειδοποίησε ο Γκατσίνοβιτς και τρία λε-
πτά μετά από δικό του φάουλ ο Σιμάνσκι έκανε το 
0-2. Στο 30’ θα μπορούσε να γίνει και το 0-2, αλλά 
ο Αραούχο έχασε απίθανη ευκαιρία. Στο 36’ άγγιξε 
το γκολ και ο Λιβάι Γκαρσία, αλλά ο Μαζικού έδιω-
ξε στη γραμμή.
Τελικά το 0-2 έγινε στο 51’ με ωραίο πλασέ του επι-
θετικού Τρίνινταντ και Tομπάγκο. Είχε και δεύτερο 
γκολ στο 67’ ο Γκαρσία, αλλά ακυρώθηκε για οφ-
σάιντ. Ουσιαστικά ο Άρης δεν αντέδρασε ποτέ με 

αποτέλεσμα να μην αποφύγει την ήττα.

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Φαμπιάνο, 
Ενκουλού, Μαζικού, Εμπακατά (58’ Οντουμπά-
τζο), Ματέο Γκαρσία (66’ Πάλμα), Νταμπό, Μα-
νού Γκαρσία (82’ Καμάτσο), Μαντσίνι, Ιτούρ-
μπε (66’ Ντιόπ), Γκρέι (57’ Ζερβίνιο).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βί-
ντα, Μουκουντί, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι, Γκατσί-
νοβιτς (80’ Τσούμπερ), Πινέδα (90’ Γιόνσον), 
Ελίασον (80’ Άμραμπατ), Λιβάι Γκαρσία (90’ 
Μάνταλος), Αραούχο.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

28’ ΣΙΜΆΝΣΚΙ, 51’ ΛΙΒΆΙ ΓΚΆΡΣΙΆ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΡΗΣ VS ΑΕΚ0 2

Ομάδα Βαθ. Άγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ 41 15 28-9

2. ΆΕΚ 30 15 27-16

3. ΠΆΟΚ 28 15 31-20

4. ΠΆΝΆΘΗΝΆΙΚΟΣ 23 14 24-11

5. ΠΆΣ ΓΙΆΝΝΙΝΆ 22 15 19-16

6. ΟΦΗ 22 14 17-14

7. ΆΡΗΣ 21 15 17-13

8. ΆΣΤΕΡΆΣ ΤΡ. 17 15 15-15

9. ΠΆΝΆΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 15 16-27

10. ΒΟΛΟΣ 15 14 24-29

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 14 15 13-20

12. ΛΆΜΙΆ 11 15 13-20

13. ΆΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 15 14-32

14. ΆΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 12 7-23

BAΘΜΟΛΟΓΙΆ
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Με πέναλτι του ασταμάτητου Αϊτόρ στο 80’, που κέρ-
δισε ο ίδιος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του 
Αστέρα Τρίπολης στο κατάμεστο «Απ. Νικολαΐδης» 
και πανηγύρισε την έβδομη νίκη του σε ισάριθμα ματς 
στη Super League 1.
Από τη σεζόν 1994-95, όταν το «τρένο» του Χουάν 
Ραμόν Ρότσα πέτυχε 9x9, είχε να κάνει τόσο καλό 
ξεκίνημα το «τριφύλλι». Συνεχίζει πρώτο και ακά-
θεκτο έστω και εάν χθες δυσκολεύτηκε αρκετά.
Όγδοο γκολ σε επτά ματς ο Αϊτόρ, ο οποίος κέρδι-
σε και την αποβολή του Τζουκάνοβιτς τέσσερα λεπτά 
μετά το εύστοχο πέναλτι. Το παιχνίδι συνολικά ήταν 
ένας μονόλογος του «τριφυλλιού». Οι Αρκάδες είχα 
ως μοναδικό πλάνο το να αμυνθούν με αποτέλεσμα 
να μη γίνουν ποτέ απειλητικοί. Μοναδική εξαίρεση 
ένα σουτ του Σίτο στο φινάλε και το «όχι» του Μπρι-
νιόλι.
Τέλος, αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού 
επί της αρκαδικής ομάδας έπειτα από επτά ανεπι-
τυχείς προσπάθειες (1η Δεκεμβρίου 2019 η τελευ-

ταία).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιό-
λι, Σάντσες (75’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, 
Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Πέρεθ, Κουρμπέλης 
(90+2’ Τσόκαϊ), Παλάσιος (63’ Βέρμπιτς), 
Μπερνάρ, Αϊτόρ, Ιωαννίδης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Ν. 
Παπαδόπουλος, Γκαρθία (45+2’ Κρέσπι), 
Τζουκάνοβιτς, Καστάνιο, Άλβαρες, Ιγκλέσι-
ας, Στάνκο, Γκαρντάβσκι, Τιλίκα (88’ Ριέρα), 
Μπαρτόλο (88’ Σίτο), Μπαράλες (60’ Μουνά-
φο).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

80’ ΠΈΝ. ΑΪΤΌΡ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ VS ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ1 0
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Μέταλλο πρωταθλητή έδειξε στην Κρήτη ο Ολυμπια-
κός. Είναι πολύ σημαντικό όταν όλα σου πάνε στρα-
βά, να αντιδράς και οι Πειραιώτες το έκαναν χθες 
νικώντας τον ΟΦΗ με 2-1 σε μία καυτή έδρα.
Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονταν από βαριά εντός 
έδρας ήττα στην Ευρώπη. Εκτός αυτού βρέθηκαν να 
κυνηγούν στο σκορ από το αυτογκόλ του Ντόι στο 40’ 
και στο 53’ έχασαν πέναλτι με τον Χάμες Ροντρίγκες. 
Άλλες ομάδες κάπου εκεί θα λύγιζαν. Ο Ολυμπια-
κός, όμως, έφερε το ματς τούμπα.
Πέντε λεπτά μετά ο Κολομβιανός έκανε υποδειγμα-
τική πάσα για τον Ροντρίγκες και εκείνος ισοφάρι-
σε, ενώ το 1-2 έγινε στο 80’ από τον Μπακαμπού. 
Την ασίστ έκανε ο Βαλμπουενά, ο οποίος είχε μπει 
αλλαγή, όπως και οι Χάμες και Ροντρίγκες. Ενδει-
κτικό αυτό του πόσο καλά αντέδρασε ο Μίτσελ από 
το ημίχρονο και μετά. Οι δικές του αλλαγές γύρισαν 
το παιχνίδι, το οποίο στο πρώτο μέρος είχε φάσεις 
και για τις δύο ομάδες.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Μανδάς, Μαρινάκης, 
Βούρος, Διαμαντής, Μπαλογιάννης, Μεγιά-
δο (72’ Τζου), Περέα, Τοράλ (64’ Ντουρμισάι), 
Λάρσον, Ντίκο (55’ Ντιουσέ), Γκερέρο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Τζολάκης, Άβιλα (38’ 
Βρουσάι), Παπασταθόπουλος, Ντόι (46’ Ροντρί-
γκες), Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Αγκιμπού Καμα-
ρά (80’ Μαρσέλο), Ίνμπομ Χουάνγκ, Μπιέλ (74’ 
Βαλμπουενά), Μασούρας (46’ Χάμες Ροντρί-
γκες), Μπακαμπού.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

40’ ΑΥΤ. ΝΤΌΙ – 58’ ΡΌΝΤΡΊΓΚΕΣ, 81’ ΜΠΑΚΑΜΠΌΥ

ΣΚΟΡΕΡ

OΦΗ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1 2
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Δεν μπορεί μακριά από την Τούμπα! Για τρίτο σερί ματς 
τη φετινή σεζόν ο ΠΑΟΚ πέταξε βαθμούς μακριά από 
το γήπεδό του. Ούτε τον μετριότατο Λεβαδειακό κα-
τάφερε να νικήσει με τους Βοιωτούς στο φινάλε να 
ισοφαρίζουν σε 1-1 και να κλέβουν τον πόντο.
Στην… προσπάθεια να απειλήσει τον Μάρκοβιτς έμει-
νε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο! Μονοδιάστατος ο «Δι-
κέφαλος του Βορρά». Δεν κατάφερε να απειλήσει. 
Ούτε ο Λεβαδειακός μπόρεσε. Εν ολίγοις, μια άνο-
στη «σούπα» το πρώτο ημίχρονο. Με το… καλημέρα 
του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ έδειξε εμφανή δι-
άθεση να γίνει πιο απειλητικός και είχε δοκάρι στο 
48’ με κεφαλιά του Κούρτιτς! Στο 63’ ο Μπαχανάκ στη 
γραμμή έσωσε την κεφαλιά του Μπαχανάκ, αλλά η 
τρίτη ήταν και φαρμακερή. Ο Νάρεϊ στο 73’ άνοιξε το 
σκορ.
Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι οπισθοχώρησαν 
και το πλήρωσαν. Στο 90’+3 ο Μπελμόντ με σουτάρα 
εκτός περιοχής ισοφάρισε. Αμέσως μετά ο Ζίβκοβιτς 
αποβλήθηκε, αλλά το 1-1 έμεινε έως το φινάλε.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, 
Μεχία, Βινίσιους, Μουτίνιο, Σκβάρκα (56’ 
Μπαχανάκ), Δούμτσιος (56’ Τσιριγώτης), Λιά-
γκας, Τορό (69’ Μπελμόντ), Νίκας (90+4’ 
Τζημόπουλος), Παναγιώτου, Τσάπρας.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ίνγκα-
σον, Κάργας, Λύρατζης, Τσαούσης (61’ Βιεϊ-
ρίνια, 72’ Kωνσταντέλιας), Ντάντας (61’ Μπί-
σεσβαρ), Κούρτιτς, Καντουρί (84’ Καντουρί), 
Αντρίγια, Νάρεϊ, Γκορντεζιάνι (61’ Ολιβέιρα).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

90+3’ ΜΠΕΛΜΌΝΤ – 73’ ΝΆΡΕΪ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ VS ΠΑΟΚ1 1



1
ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 18:00
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

1 1,90
Η αυλαία πέφτει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο να υποδέχεται 
τον Πας Γιάννινα σε ένα ματς όπου οι γηπεδούχοι θα ψάξουν 
την επιστροφή στις νίκες. Βαρύ το κλίμα στον ΠΑΣ μετά την 

βαριά ήττα από τον Παναιτωλικό, οι Ηπειρώτες παρουσίασαν 
ξανά μεγάλες αδυναμίες σε όλες τις γραμμές.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΙΤΑΛΙΑ 21:45

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΛΑΤΣΙΟ
OVER 2,5 1,88

Άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Αρτέμιο Φράνκι 
ανάμεσα σε Φιορεντίνα και Λάτσιο.

Στα χαμηλά στρώματα οι Βιόλα έχουν ανάγκη από ένα μεγάλο 
τρίποντο που θα τους δώσει ώθηση για την συνέχεια. Υψηλές 

βλέψεις για την φετινή σεζόν έχουν θέσει οι Λατσιάλι.

ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΓΑΛΛΙΑ 2 21:45

ΣΟΣΟ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ
OVER 2,5 2,05

Ντέρμπι από τα παλιά που μας φέρνει σίγουρα αναμνήσεις από 
τα σαλόνια. Σοσό και Σεντ Ετιέν ψάχνουν την χαμένη αίγλη 

του παρελθόντος με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται στη 
ζώνη του υποβιβασμού ξανά. Ανοιχτό ματς αναμένω πάντως 

με γκολ και πολλά κόρνερ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΙ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
ΚΥΠΡΟΣ 19:00

ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ
OVER 2 1,75

Βαρύ το κλίμα στην Ανόρθωση μετά και την βαριά ήττα στη 
Λάρνακα. Το σημερινό παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού για 
την ομάδα του Μίλανιτς αλλά ο ευρωπαίος Απόλλων μόνο 

εύκολο εμπόδιο δεν θα είναι.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΤΟΥΡΚΙΑ 20:00

ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ-ΣΙΒΑΣΠΟΡ
1 -0,75 1,73

Με όπλο την άμυνα η Μπασάκ διαγράφει εξαιρετική πορεία 
και δείχνει ικανή να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Από 
την άλλη η Σίβασπορ απογοητεύει ενώ έρχεται και από εντός 

έδρας ήττα σοκ στο Conference.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΤΟΥΡΚΙΑ 20:00

ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ-ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ
1 -1,0 1,70

OVER 2,75 1,70
Άλλαξε πρόσωπο η Τράμπζονσπορ και με σερί νικών κάλυψε το 

χαμένο έδαφος στη βαθμολογία.
Η παρέα του Μπακασέτα είναι από τα φαβορί για τον τίτλο και 
αν πάρει το ματς σήμερα θα πλησιάσει ακόμα περισσότερο την 

κορυφή.

ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Ειρήνη Βασιλείου ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία για τη νέα σε-
ζόν έχοντας βασικό στόχο να βελτιώσει τις ατομικές της επιδόσεις 

και πιστεύει ότι αυτόματα θα έρθουν και προκρίσεις στις μεγάλες 
διοργανώσεις της χρονιάς, με αρχή το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-

μα κλειστού στην Κωνσταντινούπολη. Τον επόμενο μήνα έχει 
αποφασίσει να πάει προετοιμασία στη Σιέρα Νεβάδα. 

Η Οκσάνα Κορένεβα μίλησε στο Stivostime για το παρελθόν της που 
άφησε τη Σιβηρία για την Αθήνα, το παρόν με τη νίκη της στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα στο τριπλούν, αφήνοντας το μήκος και το 
μέλλον που θέλει ρεκόρ και συμμετοχή σε μεγάλη διοργά-
νωση. 
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Οι 33οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου διεξήχθησαν το Σαββα-
τοκύριακο στη Λήμνο. Μία από τις πρωταγωνίστριες των αγώ-
νων στο στάδιο Μύρινα ήταν η Μαρία Κάσσου που κέρδισε τα 
1.500μ. με 4.33.19 σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων που είχε 
η παλιά μεγάλη πρωταθλήτρια Χρυσοστομία Ιακώβου με 
4.39.70.

Η Τσέλσι Σοντάρο είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Ironman 
που έγινε στη Χαβάι. Η 33χρονη αθλήτρια και μητέρα, χάρισε νίκη 
στις ΗΠΑ μετά από 25 χρόνια στη διοργάνωση. Είναι παλιά πρωτα-

θλήτρια του στίβου και είχε κερδίσει το πρωτάθλημα κλειστού 
στα 3.000μ. το 2013. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Το έντονα οικογενειακό κλίμα που επικρατείς την Α.Ε. 
Χαλανδρίου σε όλα τα επίπεδα επιβεβαιώθηκε πλή-
ρως με μία ιδιαίτερα συμβολική κίνηση από πλευράς 
της διοίκησης του συλλόγου. Οι ιθύνοντες των «πρα-
σίνων» στο πλαίσιο του πνεύματος ομοψυχία ςπου 
διέπει τον σύλλογο παρέθεσε γεύμα σε παίκτες και 
τεχνική ηγεσία. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η ΑΕ Χα-
λανδρίου είναι μία οικογένεια. Όσο και να το λέμε, δεν 

είναι τα λόγια που το αποδεικνύουν, αλλά οι πράξεις. 
Στην καθημερινότητά μας, σε όλα τα επίπεδα, από τα 
πιο μικρά, έως τα πιο μεγάλα γεγονότα, η ομάδα μας 
λειτουργεί ενωμένη σαν μία γροθιά. Στο πνεύμα αυτό 
και μέσα στο πλαίσιο δημιουργίας ενός οικογενεια-
κού κλίματος, της σύσφιξης των σχέσεων ανάμεσα 
σε παλιούς και νέους αθλητές, αλλά και με τη θέλη-
ση να “ξεφύγουν” για λίγο από την καθημερινότητα 
των προπονήσεων οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό και 
ιατρικό επιτελείο, σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα 
και μέλη της Διοίκησης της ομάδας μας, μετά το τέλος 
της σημερινής προπόνησης γευμάτισαν μέσα σε ευ-
χάριστο κλίμα κι απόλαυσαν τα εδέσματα του γνωστού 
εστιατορίου της πόλης μας “Μπάρμπα Θανάσης”. Οι 
ποδοσφαιριστές συζήτησαν πολλά θέματα, αγωνιστι-
κά και μη, ενώ ενδιαφέρουσες συζητήσεις υπήρξαν 
στο τραπέζι του τεχνικού επιτελείου και της διοίκησης, 
με επίκεντρο φυσικά τη αναβολή των ερασιτεχνικών 
πρωταθλημάτων.»

NEA IΩΝΙΑ

Την μεταγραφική της εξόρμηση συνεχίζει ακάθεκτη η 
Νέα Ιωνία με φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική 
σεζόν. Οι ιθύνοντες του συλλόγου των βορείων προα-
στίων δεν σταματούν τις ενέργειες που αφορούν την 
όσο το δυνατόν ποιοτικότερη ενίσχυση του ρόστερ με 
παίκτες εγνωσμένης αξίας που έχουν να επιδείξουν 
παραστάσεις πρωταγωνιστικής πορείας όλα αυτά τα 
χρόνια και πληρούν όλες τις προδιαγραφές να ηγη-
θούν στο εγχείρημα της προσεχούς περιόδου. Κάτω 
από αυτό το πρίσμα, οι «γαλαζοκίτρινοι» προχώρησαν 
σε μία ιδιαίτερα σημαντική μεταγραφική κίνηση αφού 
απέκτησαν τον Αινεία Καλογέρη. Ο ιδιαίτερα ποιοτικός 
επιθετικός μετά από μικρή απουσία επέστρεψε στην 
ομάδα και θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για 
τον κόουτς Μάκη Παπαδόπουλο. Στην αρχή της περι-
όδου συμφώνησε με τον Πανερυθραϊκό, αλλά η συ-
νεργασία τους δεν προχώρησε. Εγινε γνωστός στο 
ευρύ κοινό με το πέρασμα του από την ΑΕΚ, ενώ έχει 
χει αγωνιστεί επίσης σε Ιωνικό, Πανναυπλιακό, Αήτ-
τητο Σπάτων, Παναργειακό, ΑΕ Κηφισιάς, Αστέρα Μα-
γούλας, ΑΟ Θήβας, Χερσόνησο.

ΤΡΑΠΈΖΙ ΣΎΣΦΙΞΗΣ ΣXΈΣΈΩΝ 
ΞΈΧΩΡΙΣΤΈΣ ΣΤΙΓΜΈΣ ΈΖΗΣΑΝ ΟΙ 
ΠΑΙΚΤΈΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ 
ΤΙΜ ΤΗΣ ΑΈ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΎ 

 Γαζής: «Το 
ποδόσφαιρο 
δεν είναι 
πολιτική!»  
Τις εξαιρετικές του εμφα-
νίσεις στα φιλικά παιχνί-
δια συνεχίζει ακάθεκτος 
ο Άγιαξ Ταύρου. Οι «ερυ-
θρόλευκοι» αποδίδοντας 
όμορφο ποδόσφαιρο επι-
κράτησαν με 3-0 την Έλ-
πίδα Αγίων Αναργύρων 
αποδεικνύοντας για ακό-
μη μία φορά ότι βρίσκονται 
σε πολύ καλό επίπεδο. Τα 
τέρματα των «ερυθρόλευ-
κων» πέτυχαν οι Παπα-
κωνσταντίνου (31’), Γκαρ-
διακός (36’, 46’), με τον 
προπονητή Γιάννη Γαζή να 
μένει απόλυτα ευχαριστη-
μένος από την αγωνιστική 
συνέπεια όλων των παι-
κτών του. Ο έμπειρος τε-
χνικός με δηλώσεις του ,  
δεν παρέλειψε να εκφρά-
σει δημόσια τη ευχή του 
για γρήγορη επανέναρξη 
των πρωταθλημάτων της 
ΈΠΣΑ: «Δώσαμε ακόμη ένα 
δυνατό φιλικό παιχνίδι κό-
ντρα στην Έλπίδα Αγίων 
Αναργύρων που μας έδω-
σε τη δυνατότητα να δια-
πιστώσουμε πού ακριβώς 
βρισκόμαστε από πλευράς 
αγωνιστικής ετοιμότητας., 
Διαπιστώνω με ιδιαίτερη 
ικανοποίηση ότι βρισκό-
μαστε σε πολύ καλό επί-
πεδο Ανυπομονούμε να 
ξαναξεκινήσει το πρωτά-
θλημα το συντομότερο δυ-
νατόν. Θα πρέπει να αντι-
ληφθούν οι αρμόδιοι ότι το 
ποδόσφαιρο δεν είναι πο-
λιτική και να δουν πολύ 
πιο σοβαρά το θέμα». Σε 
περίπτωση κατά την οποία 
δεν επαναρχίσει άμεσα το 
πρωτάθλημα, ο Άγιαξ Ταύ-
ρου έχει κλείσει δυνα-
τό φιλικό με τον Ηλυσιακό 
εκτός έδρας την ερχόμενη 
Κυριακή 16 Οκτωβρίου.

 Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακό-
ψει την ξέφρενη μεταγραφική κούρ-
σα του Διαγόρα Αιγάλεω με φόντο την 
ερχόμενη σεζόν. Στη φιλόδοξη και 
ιδιαίτερα δημοφιλή ομάδα των δυτι-
κών προαστίων δεν πτοούνται από την 
αναστολή των πρωταθλημάτων με την 
ομάδα των δυτικών προαστίων να δεί-
χνει ότι με τη δουλειά τους εντός γη-
πέδου αλλάζει επίπεδο. Στο πλαίσιο 
αυτό η διοίκηση των πρασίνων προ-
χώρησε σε ακόμη μια σπουδαία κίνη-
ση ενισχύοντας το δυναμικό της και 
τις επιλογές του προπονητή, Στέλιου 
Γιάκα. Μετά από ενέργειες του Νίκου 
Νταλαμπίρα και των υπόλοιπων μελών 
της διοίκησης στο δυναμικό του συλ-
λόγου ενσωματώνεται ο Μάριος Κα-
ραγιάννης. Ο ακραίος δεξιοπόδαρος 
επιθετικό μετά το θετικό πέρασμα που 
είχε από το Σαρωνικό Αναβύσσου τα 
βρήκε σε όλα με τον Διαγόρα και συμ-
φώνησε ώστε να αγωνιστεί για λογα-
ριασμό των πρασίνων. Μεταξύ άλλων 
έχει περάσει από Ακράτητο, Κόρινθο, 
Ιωνικό, Αναγέννηση Καρδίτσας, Αχα-
ϊκή, Ολυμπιακό Λαυρίου και Ατρόμη-
το Κ20. Αυτό πιστοποιεί ότι ο Διαγόρας 
προχωράει σε ακόμη μια κίνηση που 
τον ανεβάζει επίπεδο.

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
Οριστικά παρελθόν από τον Αχαρναϊκό 
αποτελεί ο Μανώλης Θωμόπουλος. Ο 
γνωστός γυμναστής τερματοφυλάκων 
έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα 
του Μενιδίου και αναζητάει τη νέα του 
επαγγελματική στέγη. Ο άλλοτε σπου-
δαίος πορτιέρο για επαγγελματικούς 
λόγους πήρε την δύσκολη όσο ιδιαί-
τερα ριζοσπαστική απόφαση να απο-
χωρήσει από τους «πράσινους» με τον 
ίδιο μετά το διαζύγιο να ευχαριστεί τα 
πρόσωπα που συνεργάστηκε. Αναλυ-
τικά, το σχόλιο του: Θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω την ομάδα του Αχαρναϊκού 
και να ευχηθώ καλή επιτυχία στο νέο 
πρωτάθλημα. Έυχή όλων είναι να πε-
τύχει το στόχο της ανόδου αφού αξί-
ζει να βρίσκεται σε ανώτερη κατηγο-
ρία. Έυχαριστώ τους συνεργάτες μου 
(Σήφη Βενάκη, Μάνο Βουγιούκα, Γιάν-
νη Δερμιτζόγλι) καθώς και την διοίκη-
ση της ομάδας όπως και τον πρόεδρο, 
Δημήτρη Κουλούρη. Καλή συνέχεια σε 
όλους.»

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΈΩ 

Αίσθηση με Μάριο 
Καραγιάννη

ΛΎΚΟΒΡΎΣΗ 
Ιωάννου: «Βρισκόμαστε  
σε καλό δρόμο»

Άκρως ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύματα γραφής που 
άφησε η Λυκόβρυση στην φιλική της αναμέτρηση κό-
ντρα στον Αττικό, τον οποίο λύγισε με 2-1. Σε μία ανα-
μέτρηση που είχε τον χαρακτήρα ξεμουδιάσματος το 
νεανικό συγκρότημα των βορείων προαστίων ανέδει-
ξε το χορτάρι ψήγματα της πολύ ποιοτικής δουλειάς 
που γίνεται από την εκκίνηση της προετοιμασίας, με 
άμεση συνέπεια να αφήσει απόλυτα ευχαριστημένο 
τον τεχνικό ηγέτη Κώστα Ιωάννου, ο οποίος με δηλώ-
σεις του ,  τόνισε τα εξής: «Δώσαμε ένα φιλικό κό-
ντρα στον Αττικό, το οποίο μας έδωσε την δυνατότητα 
να διαπιστώσουμε που ακριβώς βρισκόμαστε, αλλά 
και να διαγνώσουμε τυχόν αρετές, αλλά και αδυνα-
μίες. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση διαβλέπω ότι είμα-
στε σε πολύ καλό δρόμο. Αρχίζουμε και μαζευόμα-
στε. Βρίσκουμε τον τρόπο να διορθώνουμε τις όποιες 
αδυναμίες μας με τις επιστροφές σημαντικών παι-
κτών. Οι παίκτες μου δείχνουν τρομερή αφοσίωση, 
όρεξη και διάθεση και ευελπιστούμε να επαναρχί-
σει το πρωτάθλημα το σημαντικότερο δυνατόν».
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 Στιγμιότυπο από το γεύμα



Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΤΗΣ 4ΕΤΙΑΣ

Δεν είναι μόνο πως η ΑΕΚ πέτυχε μια νίκη 
σε μια από τις δυσκολότερες έδρες που θα 
παίξει φέτος. Είναι πως αυτό το σημείωσε 
τόσο πειστικά που ακόμα και 0-5 να έγραφε 
ο πίνακας δε θα έκανε εντύπωση.
Στη Θεσσαλονίκη και κόντρα στον Άρη, ο 
Αλμέιδα σήμανε και επίσημα το σύνθημα 
της αντεπίθεσης της δικής του ΑΕΚ.
Η εμφάνιση της ομάδας του ήταν η καλύτερη 
για την Ένωση μετά την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος το 2018, αναλογικά πάντα 
και σε συνδυασμό τον αντίπαλο.
Εδώ κρύβεται και η παγίδα.
Η ΑΕΚ είναι φανερό πως αν συνεχίσει 
έτσι θα το χτυπήσει το πρωτάθλημα και όσο 
πάει, μια και είναι η δεύτερη καλύτερη 
ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή μετά τον 
Παναθηναϊκό.
Αλλά ακόμα και αν δεν το κατακτήσει, 
φαίνεται πως η ΑΕΚ έχει βρει στο πρόσωπο 
του Αλμέιδα τον άνθρωπο που χρειαζόταν.
Η ομάδα του έτρεχε ασταμάτητα, είχε 
χαρακτήρα, πάθος ανεξαιρέτως όλοι όσοι 
ήταν στο γήπεδο.
Φαινόταν σαν είναι ένα σύνολο, σαν να 
παίζουν ως οικογένεια και αυτό θα αποδώσει 
ακόμα περισσότερο.
Ο Αλμέιδα διάβασε το ματς και με το 4-4-2, 
τους Σιμάνσκι, Πινέδα και ειδικά τον Πολωνό 
να κάνει μεγάλο ματς, παίρνει μεγάλο βαθμό 
στο transition, εκεί που ουσιαστικά διέλυσε 
τον Άρη. Επίσης, σημαντικό πως φαίνεται να 
βγαίνει ο Γκαρσία ως φορ, μια και βρίσκει 
χώρους. Και να μην ξεχνάει κανείς πως 
πρόκειται για μια ομάδα που ξεκίνησε με 
3-5-2.

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

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ο ΑΛΜΕΪΔΑ ΣΗΜΑΝΕ 

ΤΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΤΗΣ 

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΚ

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Λόγια εχθρικά...


