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ΔΥΟ 
ΔΡΟΜΟΙ
Ο Αϊτόρ συνεχίζει να πετυχαίνει το ένα γκολ πίσω από το 
άλλο, να αποτελεί τον καταλύτη της κυρίαρχης παρουσίας 
του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και τον πλέον κομβικό 
παίκτη στα χέρια του Γιοβάνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός 
συνεχίζει όμως από την πλευρά του να παίρνει ρίσκο 
με το συμβόλαιο του παίκτη. Οι απορίες υπήρχαν από το 
καλοκαίρι. Με το συμβόλαιο του Αϊτόρ τι γίνεται; Το κακό 
είναι πως αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν και το ακόμα 
χειρότερο πως ο Κυπελλούχος Ελλάδας δεν έχει τις 
απαραίτητες απαντήσεις. Που βρίσκονται οι συζητήσεις, 
για παράδειγμα. Ο Ισπανός εξτρέμ θέλει (μίνιμουμ) 
διπλασιασμό αποδοχών από το «τριφύλλι» και κοντά 
στο εκατομμύριο από κάποιον άλλο ενδιαφερόμενο. 
Ξέρει πολύ καλά πως τώρα είναι ο καιρός και η ώρα να 
πάρει ένα καλό συμβόλαιο. Είναι όμως και ρεαλιστής. Μια 
συμφωνία που θα ξεπερνά τα 800 χιλιάρικα ετησίως, δεν 
μπορεί να τη βρει πίσω στην πατρίδα του. Συνεπώς, είτε ο 
Παναθηναϊκός θα βάλει το χέρι στην τσέπη, είτε ο Αϊτόρ 
θα πρέπει να κοιτάξει αλλού και μάλιστα μπορεί αυτό το 
«αλλού» να μην είναι και πολύ μακριά. Πέρυσι είχε 9 γκολ 
και 10 ασίστ. Φέτος είναι ήδη στο 7-2. Αυτά τα νούμερα 
στα εξτρέμ πληρώνονται. Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν 
έχουν τέτοιον αυτή τη στιγμή. Απλά το αναφέρουμε… 

AGENT GREEK

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ 
ΨΙΛΑ…
Από πού να αρχίσεις και που να τελειώσεις με όσα γίνονται στον ΠΑΟΚ. Υπήρξε μια προσπάθεια 
στήριξης προς τον Λουτέσκου από τους ρεπόρτερ της ομάδας και σε ένα σημείο είναι λογικό. 
Σε μια κακοφτιαγμένη ομάδα σε όλες τις θέσεις τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει αυτός που 
την δημιούργησε. Ο Ρουμάνος κόουτς έχει τα «κολλήματά» του εννοείται και τις προπονητικές 
αστοχίες, αλλά εδώ το πράγμα βγάζει μάτι. Δεν είναι μόνο η απουσία πλέον φορ από τους 
τραυματισμούς των Ολιβέιρα, Τόμας. Είναι και τα «παρκαρισμένα» χρήματα. Ο Φελίπε Σοάρες 
δεν στρίβει. Κόστος; Τρία εκατ. ευρώ. Ο Κουαλιάτα αγνοείται επίσης. Κόστος; Δύο εκατ. ευρώ. 
Σύνολο πέντε και κάτι ψιλά. Ποια είναι αυτά; Μα φυσικά ο Ντάντας. Ο Πορτογάλος αναζητά 
ακόμα ρόλο και θέση μέσα στο γήπεδο. Πολύ soft για 6άρι, πολύ αμυντικός για «8άρι», τι 
είναι τελικά;
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ΤΟ ΨΑΧΝΕΙ
Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ είχαν «φτερά» στα πόδια. Το νέο 
γήπεδο έφερε άλλον αέρα, σε όλη την ομάδα. Βέβαια, 
μακριά από την OPAP Arena είναι το μεγάλο στοίχημα για 
τον Αλμέιδα και τους παίκτες του για το τι θα πετύχουν. 
Ο Αργεντινός προπονητής μετράει κέρδη, πολλά, μετά 
από τις δύο εξαιρετικές εμφανίσεις της ομάδας του: με 
Πανατωλικό και Ιωνικό. Ο Γκατσίνοβιτς έχει αφομοιώσει 
πλήρως τη νέα του θέση. Σκόραρε. Ο Λιβάι Γκαρσία, το ίδιο. 
Σκόραρε επίσης. Ο Μουκουντί με τον Βίντα έπαιξαν ξανά 
μαζί και η σταθερότητα στην άμυνα ήταν οφθαλμοφανής. 
Ακόμα και η δεξιά πλευρά με Ρότα, Ελίασον, ήταν χάραμα 
ιδέσθαι. Ένα πράγμα περιμένει ακόμα ο Ματίας Αλμέιδα 
για να «δέσει» ακόμα περισσότερο το… γλυκό. Ο Σέρχιο 
Αραούχο και ο τρόπος που κινείται μέσα στο γήπεδο. Το 
ότι όταν πάρει την μπάλα, θα εκτελέσει το γνωρίζουμε. 
Αυτό που πρέπει να προσθέσει στο ρεπερτόριό του στο 
σχήμα με τους δύο περιφερειακούς επιθετικούς είναι 
οι κινήσεις του μακριά από το «κουτί». Δείχνει να νιώθει 
λίγο άβολα, ως τώρα. 

AGENT GREEK

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΠΗΓΕ
Τελικά ο Ντάνιελ Μαντσίνι μένει στον Άρη, μέχρι να... φύγει! Ο Αργεντίνος διάγει την 
τελευταία του σεζόν στο «Βικελίδης» και αυτό το γνωρίζουν τόσο ο ίδιος ο παίκτης, όσο 
και άπαντες στην ομάδα. Δεν αποκλείεται αν προκύψει κάτι που να ικανοποιεί όλες τις 
πλευρές, να αποχωρήσει τον Ιανουάριο.  Η προοπτική του Ντουμπάι που εμφανίστηκε 
λίγες μέρες πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος, δεν προχώρησε. Και δεν ήταν 
μόνο ο Θόδωρος Καρυπίδης που έβαλε «φρένο» στην μεταγραφή του στα Εμιράτα.
Όπως μαθαίνω και είναι γκαραντί η πληροφορία, το συμβόλαιο που προσέφεραν 
οι Άραβες στον Μαντσίνι ξεκίνησε μεν από το 1 εκ. ευρώ, αλλά στην πορεία το ποσό 
«χαμήλωνε» και… χαμήλωνε. Ο Μαντσίνι θα έφτανε αυτό το ποσό αν έπιανε και κάποια 
μπόνους, κάτι που δεν άρεσε στον Αργεντίνο. Ειδικά για αυτές τις χώρες το «μύριο» 
το θέλει ατόφιο. Τώρα, για αλλού μπορεί να κάνει και σκόντο. 



AYTOI EINAI OI NEOI 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ!
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ΒΟΛΟΣ - ΑΡΗΣ

AΛΛΟΣ ΜΠΈΟΣ ΣΤΟ ΜΑΤΣ 
ΜΈ ΤΟΝ AΡΗ!
Χωρίς εντάσεις το παιχνίδι στο 
Πανθεσσαλικό, αν και ο Αχιλλέας Μπέος 
φημίζεται για την παρορμητικότητα του. 
Στο ημίχρονο είχε μια διαφωνία με τον 
διευθυντή ποδοσφαίρου της ΠΑΕ Αρης, Δημήτρη Νιαρχάκο, για 
το πάτημα του Ουές στον Εμπακατά, ενώ στο τέλος αποθέωσε 
τον διαιτητή Βεργέτη. «Ηταν κόκκινη του Αλχο και καλά έκανε 
και μας την έβγαλε», έλεγε στους «δικούς» του ο Δήμαρχος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΑΡΓΑ ΤΟ ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ!
Ο Ατρόμητος απόρησε μέσω social για 
το χέρι του Σισέ που δεν έδωσε πέναλτι 
ο διαιτητής Τζοβάρας. Ζήτησε εξηγήσεις 
από τον Μπένετ, αλλά δεν έχει δίκιο 
η ομάδα του Περιστερίου. Δεν υπάρχει 
καμία παράβαση πέναλτι. Αργοπορημένα 
το θυμήθηκαν οι Περιστεριώτες πάντως, 
αφού στο «Γ. Καραϊσκάκης», ουδείς εκ των 
«κυανολεύκων» εξέφρασε το παραμικρό παράπονο 
στον ρέφερι της αναμέτρησης.

ΤΟ SPORTIME ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΈΙ ΤΟ MAIL 
ΜΈ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΈΙΣ ΤΗΣ ΚΈΔ/ΈΠΟ ΠΡΟΣ 
ΤΗN UEFA ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΈΟΥΣ ΔΙΈΘΝΈΙΣ

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι 
Ομοσπονδίες στέλνουν τις προτάσεις 
τους για τους νέους διεθνείς. Τους 
διαιτητές που θα έχουν το σήμα της 
FIFA για το 2023. Η ΕΠΟ έστειλε πριν 
λίγες μέρες τις εισηγήσεις της στην 
ευρωπαϊκή ομοσπονδία, οι οποίες 
και θα γίνουν αποδεκτές. Και αυτό 
γιατί σύμφωνα με πληροφορίες 
του Sportime δεν υπάρχει 
καμία αλλαγή! Σιδηρόπουλος, 
Παπαπέτρου, Παπαδόπουλος (φωτο), 
Διαμαντόπουλος, Φωτιάς, Μανούχος, 
Κουμπαράκης από διαιτητές 
και οι Κωσταράς, Δημητριάδης, 
Κουρομπύλια, Πετρόπουλος, 
Νικολαΐδης, Νικολακάκης, 
Μπουξμπάουμ, Κούλα, Απτόσογλου, 
Μεϊντανάς, Ψάρρης οι βοηθοί. 
Περράκης και Τσακαλίδης που 
προορίζονταν για διεθνείς (ένας εκ 
των δύο) επί εποχής Κλάτενμπεργκ, 
δεν προτάθηκαν από την ΕΠΟ, αφού 
η εισήγηση της ΚΕΔ και για τους δύο 
ήταν, οτι ακόμα δεν είναι έτοιμοι και 
δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία 
για να σφυρίξουν στο εξωτερικό. 
Ως εκ τούτου, ο Παπαδόπουλος που 
ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος να 
μείνει εκτός, παραμένει στον σχετικό 
πίνακα. Στους βοηθούς, το ρεπορτάζ 
αναφέρει οτι υπήρχαν δύο βοηθοί 
που κινδύνεψαν να χάσουν το σήμα 
της FIFA, αλλά την τελευταία στιγμή 
αποφασίστηκε να παραμείνουν για 
ακόμα μια χρονιά. Ειδικά για τον έναν 
είναι σίγουρα η τελευταία του σεζόν. 
Σε περίπτωση αλλαγής, υποψήφιοι 
για να τους αντικαταστήσουν ήταν 
δύο Αθηναίοι βοηθοί. Οι Σαμοϊλης 
και Φωτόπουλος. Τέλος, η ΚΕΔ έχει 
προτείνει να γίνουν διεθνείς, μια 
γυναίκα διαιτητής και μια βοηθός, 
αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί feedback 
από την UEFA.
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
Ο μικρός (Κουλιεράκης) δεν ήταν έτοιμος. Κρίμα για τον ίδιο. 
Μέχρι την προπόνηση της Παρασκευής ήταν 50-50 για τον διάδοχό 
του. Η τελευταία δοκιμή και δη τα στημένα έβγαλαν νικητή, τον 
Νάσμπεργκ! Ο Κάργας ανέμενε να πάρει ρεβάνς μετά τα ματς με την 
Λέφσκι, αλλά εις μάτην. Ο Λουτσέσκου πόνταρε στο build up του… 
ζερβού Νορβηγού. Αστοχία. Ακόμη και στο ξενοδοχείο έδειχνε 
σφιγμένος. Μπήκε στην κατάμεστη Τούμπα και «σάστισε». Χάθηκε… 

 «ΚΑΗΚΑΝ» ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ!  

Και αίφνης φανέλα βασικού. Από το «κόψιμο» του Πέδρο 
Μαρτίνς, στα μισόλογα του Κορμπεράν και την 11άδα του Μίτσελ! 
Το σκοτσέζικο ντους του Βρουσάι δεν έχει επιστροφή τη φετινή 
σεζόν. Τώρα, όμως, διαφαίνονται ψήγματα ζωής. Τυχερός που εν 
τη απουσία των διεθνών δούλεψε εντατικά και κέρδισε το πρώτο 
«credit» τόσο του Ισπανού προπονητή, όσο και του βοηθού του, 
Κίκε Μαντιά που τον θυμάται από το πρότερο πέρασμά του με Οσκαρ 
Γκαρθία.  

 ΔΕΝ ΗΤΑΝ (ΤΟΣΟ) ΕΚΠΛΗΞΗ  

Την πρώτη φορά το εκμυστηρεύτηκε στο dinner που ΄χε στην 
Γλυφάδα με τον άλλοτε συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, τον 
Σάρλια. Την επόμενη στα αποδυτήρια και δη στον Τσούμπερ. «Θα 
βάλω γκολ!». Και μάλιστα έγραψε ιστορία μια και έγινε ο πρώτος 
σκόρερ στην «Opap Arena», ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς! Μπορεί να τον 
«τσαλακώνει» στο μυαλό η θέση του που αλλάζει, αλλά όλη την 
εβδομάδα δούλεψε εντατικά στα τελειώματα και το rewardβγήκε 
εντός των τεσσάρων γραμμών.   

 TO΄ΧΕ ΜΑΝΤΕΨΕΙ!  

Στο ματς με τον ΠΑΣ τον άλλαξε στο ημίχρονο. Δίχως να του πει 
κουβέντα. Να του «χρεώσει» αγωνιστική απειθαρχία ή ανεπάρκεια. 
Υπήρχε σενάριο/υποψία (αν ήταν fit ο Παλάσιος) να έμενε 
μέχρι και στον πάγκο. Ηταν ήταν επιβαρυμένος με τα δύο ματς 
της Εθνικής. Εν  τέλει, ο Δημήτρης Κουρμπέλης όχι μόνο πήρε 
φανέλα βασικού, αλλά «κατάπιε» χιλιόμετρα (11,5) και τον… 
άξονα του ΠΑΟΚ. Έβγαλε εκτόπισμα, αφήνοντας πλέον το βάρος 
της απόφασης σε περίπτωση που παίξει 10άρι ο Μπερνάρντ στο 
ψυχοπαίδι του Γιοβάνοβιτς, τον Τσέριν.   

 «ΚΟΥΡΜΠΕ», Ο ΝΙΚΗΤΗΣ!  
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Aρκετά διλήμματα έχει ο Αλαν Πάρντιου για την κατάρτιση της εν-
δεκάδας του Αρη απέναντι στην ΑΕΚ. Ο Πίτερ Ετέμπο έφτασε στη 
Θεσσαλονίκη και είναι έτοιμος να πάρει φανέλα βασικού, από τη 
στιγμή που ο Ντιοπ δεν άφησε καλές εντυπώσεις στον Βόλο και 
ο Ντουκουρέ βρίσκεται στα «πιτ». Οσο για την επίθεση, η ατυχής 
τοποθέτηση του Πάλμα ως «εννιάρι» μοιάζει να οδηγεί σε επι-
στροφή του Γκρέι στην κορυφή.

Το βλέμμα των διεθνών ΜΜΕ είναι στραμμένο στην «OPAP Arena». Μια 
μέρα μετά το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ στο νεότευγκτο γήπεδο, ιστοσε-
λίδες του εξωτερικού, όπως η έγκριτη Kicker, έκανε αφιέρωμα για 
το «σπίτι» της Ενωσης. Παράλληλα, συζήτηση έχει ανοίξει για το κατά 
πόσο είναι βιώσιμα τόσα καπνογόνα, από τη στιγμή που η ατμόσφαιρα 
δεν καθαρίζει άμεσα, όταν αυτά ανάψουν στις κερκίδες.

Η αναγκαστική αλλαγή του Αντράζ Σπόραρ τελικώς δεν ήταν αρκετή για 
να αποφευχθεί ο τραυματισμός του Σλοβένου. Ο φορ του «τριφυλλιού» 
έχει υποστεί διάστρεμμα στο δεξί πόδι και τα αποτελέσματα των εξετά-
σεών του έδειξαν ότι θα απουσιάσει για τις επόμενες δύο εβδομάδες. 
Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα δώσει το «παρών» στις αναμετρήσεις 
απέναντι στον Αστέρα (εντός) και Λαμία (εκτός).

Τα σχέδιά του για τον αγώνα με την Καραμπάγκ στο «Γ. Καραϊσκάκης» 
καταστρώνει ο Ολυμπιακός, με τον Μίτσελ να έχει περιορισμένες επι-
λογές στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπιέλ φαντάζει ως φαβορί για 
«εννιάρι», τη στιγμή που θα πάρει χρόνο και ο Αμπουμπακάρ Καμα-
ρά. Ο Μαρσέλο δύσκολα θα ξεκινήσει απέναντι στους Αζέρους, ενώ 
ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» προσανατολίζεται στην τριάδα Εμβι-
λά, Μπουχαλάκη και Ινμπεόμ Χουάνγκ στον άξονα.

Ημέρα μνήμης η χθεσινή για τον ΠΑΟΚ, καθώς συμπληρώθηκαν 23 
χρόνια από τον τραγικό θάνατο των έξι φίλων του στα Τέμπη. «Αδέρ-
φια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε…», έγραφε μεταξύ άλλων το μήνυμα 
της ΠΑΕ. Στο αγωνιστικό σκέλος, «καθαρές» βγήκαν οι εξετάσεις του 
Νέλσον Ολιβέρια και έτσι σήμανε λήξη συναγερμού στις τάξεις των 
«ασπρόμαυρων», οι οποίοι το τελευταίο που χρειάζονταν ήταν νέος 
τραυματισμός επιθετικού.
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1
CHAMPIONS LEAGUE 19:45

ΛΕΙΨΙΑ-ΣΕΛΤΙΚ OVER 2,5 1,66
Χωρίς νίκη στον όμιλο οι δύο αντίπαλοι καλούνται άμεσα να 

βγάλουν αντίδραση. Ο χαμένος θα βρεθεί σε δύσκολη θέση στο 
γκρουπ και κατά συνέπεια αμφότερες είναι υποχρεωμένες να 

επιτεθούν για να πάρουν το τρίποντο.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΑΤΣ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΟ CHAMPIOΝS LEAGUE 
ΠΑΙΖΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΛΑ 

ΜΕ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

7e-SportTime TΕTΑΡTΗ 5 ΟΚTΩΒΡΙΟΥ 2022
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2
CHAMPIONS LEAGUE 19:45

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ G/G 1,80
Σε έναν όμιλο με μεγαθήρια όπως Μίλαν και Τσέλσι οι δύο 
ομάδες παρουσιάζονται άκρως ανταγωνιστικές. Ο νικητής 

σήμερα θα μπει γερά στη μάχη της πρόκρισης, με το φαβορί να 
είναι η έδρα στην Αυστρία.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ 1/1 1,80
Η ήττα απο την Μπενφίκα στο Τορίνο έβαλε σε μπελάδες την 

Γιουβέντους κι έτσι, το σημερινό παιχνίδι έχει χαρακτήρα 
τελικού. Οι Ισραηλινοί ζουν το όνειρο τους, παίζουν χωρίς 

άγχος και αν υποτιμηθούν, μπορούν εύκολα 
να κάνουν την ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Η «ΓΙΟΥΒΕ»
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CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ OVER 3,75 1,83
Ο Χάαλαντ σκοράρει κατά ριπάς σκορπώντας τον τρόμο και η 
Σίτι προς το παρόν μοιάζει να είναι μια κατηγορία μόνη της. 
Το 3/3 θα ψάξουν σήμερα οι πολίτες απέναντι στην αδύναμη 

Κοπεγχάγη, το οποίο θα τους φέρει αγκαλιά
 με την πρωτιά στον όμιλο. 

«ΒΡΕΧΕΙ» ΓΚΟΛ ΣΤΟ «ΕΤΙΧΑΝΤ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 1 -2,0 1,77
Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις απο την κακή εμφάνιση κόντρα 
στην Οσασούνα έχει ως στόχο σήμερα η «βασίλισσα». Απόλυτο 
φαβορί στον όμιλο οι Μαδριλένοι με νίκη εξασφαλίζουν κατά 

μεγάλο βαθμό την πρώτη θέση.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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CHAMPIONS LEAGUE 22:00

ΣΕΒΙΛΛΗ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,80
Δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτα η Σεβίλλη με την ομάδα του 

Λοπετέγι να ψάχνεται μέσα στο γήπεδο. Κρίσιμο το σημερινό 
παιχνίδι με τους «κιτρινόμαυρους» να ταξιδεύουν στο 
«Σάντσεθ Πιθχουάν» για να βγάλουν εκτός πρόκρισης

 τους γηπεδούχους.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΡΝΕΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Μαρίγια Λασίτσκενε πραγματοποιεί την προετοιμασία της στην Ελλά-
δα. Η Ρωσίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια του ύψους, έχει έρθει στην 

Αθήνα με τον σύζυγό της, που ως γνωστόν έχει ρίζες στη χώρα 
μας, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα 

και ζει στη Νέα Σμύρνη. 

Ο Σουηδός Αρμαντ Ντουπλάντις και η Σέρβα Ιβάνα Βουλέτα πήραν τις 
περισσότερες ψήφους στο διαγωνισμό που έκανε η Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Στίβου μέσω των social media της για την ανάδειξη 
του αθλητή της χρονιάς στην Ευρώπη. Φυσικά ψηφίζουν ακό-
μη τα ΜΜΕ και η «οικογένεια» της ΕΑ.
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Η Ελίνα Τζένγκο επέστρεψε στις προπονήσεις, μετά από ολιγοήμε-
ρες διακοπές, έχοντας υψηλούς στόχους για τη νέα σεζόν. 
Ο προπονητής της, Γιώργος Μποτσκαρίωβ, έθεσε ως βασικούς 
στόχους για το 2023 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Βουδα-
πέστη και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 στο Εσπού. 

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του επί κοντώ στον κλειστό που έγινε φέτος στο 
Βελιγράδι, Σάντι Μόρις βρίσκεται για διακοπές στην Ελλάδα. Ανέβασε φω-

τογραφίες από τη Ζάκυνθο στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα 
social media γράφοντας: «Ποιο είναι το πιο όμορφο μέρος που έχετε 

δει ποτέ; Νομίζω ότι η Ελλάδα μετακινήθηκε στο νο1». 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του δραστηριότητα συνεχίζει απτόητος ο Aτ-
ταλος! Οι ιθύνοντες του δημοφιλούς και ιδιαίτερα φιλόδο-
ξου συλλόγου της Νέας Φιλαδέλφειας είναι σε πλήρη εγρή-
γορση και δεν σταματούν τις ενέργειές τους που αφορούν 
τη ουσιαστική ενίσχυση του υπάρχοντος ρόστερ με ποιοτι-
κούς ποδοσφαιριστές που διαθέτουν όλα εκείνα τα απαραί-
τητα στοιχεία, που θα επιτρέψουν στην ομάδα να διεκδική-
σει με πολλές αξιώσεις μία πρωταγωνιστική πορεία στο νέο 
πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρί-

σμα κι έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, η διοίκηση του 
Aτταλου προχώρησε στην απόκτηση του 32χρονου μεσοαμυ-
ντικού Μανώλη Ξενάκη, προκαλώντας αίσθηση Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: «Ο Άτταλος Νέας Φιλαδέλφειας ανακοινώνει 
την απόκτηση του ικανότατου μεσοαμυντικού Μανώλη Ξενά-
κη. Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής με σημαντική εμπειρία στην 
Α Κατηγορία, έχει αγωνιστεί κατά το παρελθόν σε Ζωφριά, 
Ολυμπιακό Λιοσίων, Καματερό, και άλλες ομάδες και ανα-
μένεται να βοηθήσει σημαντικά στην προσπάθειά της ομάδας 
στο πρωτάθλημα. Η Διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον 
Μανώλη στην οικογένεια του Ατταλου και του εύχεται υγεία 
και καλή ποδοσφαιρική σεζόν!!»
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
Με το πόδι … πατημένο στο γκάζι εντείνουν στην Χρυσούπολη 
το πρόγραμμα προετοιμασίας, ενόψει της έναρξης του νέου 
απαιτητικού πρωταθλήματος της Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Η δια-
κοπή των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων μέχρι νεωτέρας 
λόγω του ζητήματος που έχει προκύψει με τα Μητρώα, αν 
μη τι άλλο, πηγαίνει αρκετά πίσω τον σχεδιασμό όλων των 
σωματείων. Εξαίρεση στον γενικότερο κανόνα δεν θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει η Χρυσούπολη. Μία ομάδα, που επι-
χειρεί την τελευταία διετία με το μεράκι πολλών ανθρώπων 
να ξαναμπεί γερά στο προσκήνιο, δημιουργώντας ένα σύ-
νολο ιδιαίτερα συμπαγές ικανό να πρωταγωνιστήσει στην Γ’ 
ΕΠΣΑ. Ο τεχνικός ηγέτης Δημήτρης Φιλίππου με δηλώσεις 
τους εξέφρασε τους όποιους προβληματισμούς του: «Σίγου-
ρα το θέμα που έχει προκύψει με τα μητρώα που έφερε και 
την διακοπή των πρωταθλημάτων αποτελεί απόρροια της έλ-
λειψης οργάνωσης που διέπει την Πολιτεία μας όλα αυτά τα 
χρόνια. Αυτό που προέχει, είναι να βρεθεί λύση το συντο-
μότερο δυνατόν, ώστε να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και 
να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος. Επίσης, θα πρέπει 
τα σωματεία να γνωρίζουν πώς θα προχωρήσουν και να μην 
λειτουργούν κάτω από ένα καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας. 
Σε αγωνιστικό επίπεδο, η ομάδα μας συνεχίζει την προετοι-
μασία της, με σκοπό να εμφανιστούμε απόλυτα έτοιμοι όπο-
τε προγραμματιστεί η έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Με 
συνεχείς προπονήσεις και φιλικά παιχνίδια προσπαθούμε 
να διατηρήσουμε τους ποδοσφαιριστές μας σε ένα αγωνι-
στικό ρυθμό». Φιλικό με τον Αττικό θα δώσει σήμερα στις 7 
μ.μ. η Χρυσούπολη, ενώ για την προσεχή Κυριακή 9 Οκτω-
βρίου έχει προγραμματιστεί νέο τεστ απέναντι στην Αναγέν-
νηση Πετρούπολης.

«ΒΌΜΒΑ» ΜΕ ΜΑΝΏΛΗ ΞΕΝΑΚΗ 
ΜΙΑ ΠΡΌΣΘΗΚΗ ΠΌΥ ΣΙΓΌΥΡΑ 
ΘΑ ΒΌΗΘΗΣΕΙ ΤΌΝ ATΤΑΛΌ 
ΣΤΌ ΔΥΣΚΌΛΌ ΦΕΤΙΝΌ 
ΠΡΏΤΑΘΛΗΜΑ

Επιστροφή για 
Νίκο Καραβάνα
Τη μεταγραφική της εξόρ-
μηση συνεχίζει ακάθεκτη η 
Α.Ε. Μεταμόρφωσης, με φό-
ντο το νέο απαιτητικό πρω-
τάθλημα της Β’ Κατηγορίας 
ΕΠΣΑ. Τα άτομα όπου ηγού-
νται των τυχών του φιλόδο-
ξου σωματείου των βορεί-
ων προαστίων δεν σταματούν 
τιε ενέργειες που άπτονται 
της όσο το δυνατόν ποιοτι-
κότερης ενίσχυσης του ρό-
στερ με παίκτες που έχουν 
όλα τα φόντα να ηγηθούν 
στο νέο δύσκολο εγχείρημα 
Κάτω από αυτό το πρίσμα η 
διοίκηση του συλλόγου ανα-
κοίνωσε την επιστροφή του 
επιθετικού Νίκου Καραβά-
να. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Το Δ.Σ της Α.Ε. Μεταμόρφω-
σης βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της 
με τον ποδοσφαιριστή Καρα-
βάνα Νίκο. Ό Μεταμορφωσι-
ώτης επιθετικός επιστρέφει 
στην ομάδα από την οποία 
ουσιαστικά ξεκίνησε την κα-
ριέρα του με σκοπό να βοη-
θήσει στο σκοράρισμα όπως 
πολύ καλά ξέρει να κάνει 
όλα αυτά τα χρόνια. Προη-
γούμενη ομάδα του ο Ερμής 
Ηρακλείου όπου και σημείω-
σε 15 γκολ σε 20 παιχνίδια, 
ενώ έχει αγωνιστεί και στις 
ομάδες της Νέας Ζωής και 
στο Μαρούσι. Νίκο σε καλω-
σορίζουμε ξανά στην μεγάλη 
οικογένεια της Α.Ε.Μ!Σου ευ-
χόμαστε υγεία και 
πολλές επιτυχίες!!
ΑΤΤΙΚΌΣ
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις 
που λαμβάνουν χώρα τις τε-
λευταίες ώρες στον Αττικό 
σε ό,τι αφορά το διοικητικό 
μέτωπο. Κι αυτό διότι εντε-
λώς ξαφνικά υπέβαλε την 
παραίτησή του από το νευ-
ραλγικό πόστο του γενικού 
αρχηγού ο Βλάσης Σέργης. Ό 
πολύπειρος παράγοντας απο-
φάσισε για προσωπικούς 
λόγους, τους οποίους θέλη-
σε να κρατήσει για το εαυτό 
του, να αποχωρήσει από το 
συγκεκριμένο πόστο.  

Μπορεί ακόμη να μην έχει αποσα-
φηνιστεί πότε και εάν θα επαναρ-
χίσουν τα ερασιτεχνικά πρωταθλή-
ματα, ωστόσο αυτή η παράμετρος 
δεν φαίνεται να επηρεάζει στο 
ελάχιστο τους ανθρώπους του 
Υμηττού. Κι αυτό διότι συνεχίζε-
ται με αμείωτη ένταση η σκληρή 
δουλειά σε αυτό το κομμάτι της τε-
λικής φάσης της προετοιμασίας, 
με σκοπό η ομάδα των ανατολι-
κών προαστίων να εμφανιστεί πα-
νέτοιμη και αποφασισμένη να δι-
εκδικήσει τους υψηλούς στόχους 
που έχει θέσει. Σε αυτό το πλαί-
σιο πραγματοποιήθηκε το απόγευ-
μα της Κυριακής το δυνατό εκτός 
έδρας φιλικό κόντρα στα Ταταύλα, 
όπου οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν 
ισόπαλες 1-1. Με τον τεχνικό ηγέτη 
Βασίλη Σκαλτσά να κάνει τις επι-
σημάνσεις του λέγοντας τα εξής: 
«Εμείς ανεξάρτητα από το πότε θα 
ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, συ-
νεχίζουμε κανονικά την σκληρή 
μας δουλειά, με σκοπό να εμφανι-
στούμε απόλυτα έτοιμοι όταν πρέ-
πει. Ξεκάθαρη μας επιδίωξη εί-
ναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς αι 
να διορθώνουμε άμεσα τις όποιες 
αδυναμίες έχουμε εντοπίσει. Όι 
βλέψεις μας είναι και παραμέ-
νουν υψηλές όπως αναλογεί σε 
ένα σύλλογο με την δυναμική και 
τη ιστορία του Υμηττού. Όσον αφο-
ρά το φιλικό κόντρα στα Ταταύ-
λα θεωρώ ότι ήταν ένα σημαντικό 
τεστ για την ομάδα μας. Αντιμετω-
πίσαμε ένα συγκρότημα πολύ δυ-
νατό, το οποίο θεωρώ ότι θα πρω-
ταγωνιστήσει στο νέο πρωτάθλημα 
της Γ’ Κατηγορίας. Στο πρώτο ημί-
χρονο είχαμε τον έλεγχο του αγώ-
να διάστημα όπου προηγηθήκαμε, 
ενώ δημιουργήσαμε και χάσαμε 
ορισμένες ακόμη ευκαιρίες για 
ένα ακόμη γκολ. Στο δεύτερο μέ-
ρος με τις αλλαγές που κάναμε 
χάσαμε τον ρυθμό μας».

Σκαλτσάς: «Στόχος 
μας η διαρκής 
βελτίωση»

Στο τεχνικό επιτελείο ο 
Βασίλης Τσιάκαλος
Σε πλήρως επαγγελματικά πρότυπα κινούνται στον Νεοπε-
ντελικό με φόντο την ερχόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. 
Η διοίκηση του φιλόδοξου σωματείου των βορείων προα-
στίων επιχειρεί σε κάθε περίπτωση να θέσει τις υγιείς βά-
σεις, που θα διασφαλίζουν μία εύρυθμη λειτουργία σε όλα 
τα επίπεδα. Μία συνθήκη, που είναι άκρως απαραίτητη, ώστε 
να μπουν οι στέρεες βάσεις όπου θα δομηθούν οι επιτυχίες. 
Κάτω από αυτό το πλαίσιο και στην γενικότερη πολιτική ανα-
βάθμισης της οργάνωσης του σωματείου, προσέλαβε ένα 
από τους πλέον καταρτισμένους προπονητές τερματοφυλά-
κων, τον Βασίλη Τσιάκαλο. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η δι-
οίκηση του Νεοπεντελικού, στα πλαίσια συνολικής αναβάθ-
μισης του σωματείου, ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας 
με τον έμπειρο και καταρτισμένο προπονητή τερματοφυλά-
κων Βασίλη Τσιάκαλο. Ό Βασίλης έχει διατελέσει/διατελεί 
στο πόστο αυτό, διαγράφοντας μακρά διαδρομή, στα Ιλίσσια 
2004, Προφήτη Ηλία, ΠΌΨ, ΑΣ Ποντίων, Όλυμπιακό Λιοσίων, 
Εθνική Ελλάδος Κωφών. Βασίλη καλώς ήρθες στην οικο-
γένεια του Νεοπεντελικού, ευχόμαστε υγεία και πάντα επι-
τυχίες! Καλή αρχή!!!»
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A.E. METAMΌΡΦΏΣΗΣ 

ΥΜΗΤΤΌΣ 
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Ο Μανώλης Ξενάκης

ΝΕΌΠΕΝΤΕΛΙΚΌΣ



Ο ΝΤΙΕΓΚΟ 
ΘΑ ΗΤΑΝ
ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ...

Σε μια ευφάνταστη και συνάμα συγκινητική καλλιτεχνική δημιουργία, η ομάδα των social media 
του Αγιαξ, δημοσίευσε πριν το παιχνίδι με τη Νάπολι ένα σκίτσο, το οποίο απεικόνιζε Γιόχαν Κρόιφ 
και Ντιέγκο Μαραντόνα να κάθονται αναπαυτικά σ’έναν καναπέ στον παράδεισο και να ετοιμάζονται 
να δουν το μεγάλο παιχνίδι στο «Amsterdam Arena».
Αν με κάποιον υπερφυσικό τρόπο, αυτό το σκηνικό όντως ελάμβανε χώρα εκεί ψηλά, ο Ντιέγκο 
Μαραντόνα θα είχε...ταράξει στην καζούρα τον μεγάλο Ολλανδό. Κι αυτό διότι τα «παιδιά» του 
θρυλικού Αργεντινού έκαναν τους φιλάθλους του «Αίαντα» να γίνουν... καπνός από το 63ο 
λεπτό. Τότε, Χβίσα Κβαρατσχέλια – κρατήστε το αυτό το όνομα, θα σας χρειαστεί στο μέλλον – 
διαμόρφωνε το 1-5 και έδινε διαστάσεις υπέρτατου θριάμβου στην παρέλαση των «παρτενοπέι» 
στο άντρο του Αγιαξ (τελικό σκορ 1-6).
Αλήθεια, πόσο περήφανος θα ήταν ο μεγάλος Ντιέγκο βλέποντας τους παίκτες του Λουτσιάνο 
Σπαλέτι να πραγματοποιούν αυτή την εμφάνιση; Μπορεί οι Ναπολιτάνοι να έχουν συνηθίσει να 
ρίχνουν την καρδάρα με το γάλα τα τελευταία χρόνια και να σκοντάφτουν προ ενός τίτλου στο 
πρωτάθλημα ή μιας πρόκρισης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωστόσο, φέτος δείχνουν ότι 
έχουν αποβάλλει την ταυτότητα του loser και βγάζουν μια νοοτροπία στο χορτάρι που δεν διαφέρει 
από την εικόνα των late 80s. Θέαμα, ουσία, κάθε φορά νέοι πρωταγωνιστές, με βαρόμετρο τον 
21χρονο Γεωργιανό άσο και ένα σύνολο που αποτελεί Ο-Μ-Α-Δ-Α με αρχή, μέση και τέλος. Ναι, 
κάπως έτσι θα ονειρευόταν ο μεγάλος Ντιέγκο τη δική του Νάπολ

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...


