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Δε ξέρουμε τι ακριβώς έχει πάθει ο 
Ολυμπιακός που μέσα σε δύο εβδομάδες έχει 
σχεδόν «καταστρέψει» το τρομερό πλεονέκτημα 
με το οποίο ξεκίνησε την Euroleague με τις τρεις 
νίκες στην Ισπανία. Μετά την Μονακό, πέρασε και 
η Βαλένθια (83-82) από το ΣΕΦ με τρεις εύστοχες 
βολές του Τζόουνς (3,7’’ πριν το τέλος) κι ενώ 
πριν ο Σλούκας είχε αστοχήσει σε δύο από τις 
τέσσερις δικές του. Και να φανταστείτε ότι πριν τον 
αγώνα είχε 29/30 βολές στη διοργάνωση.
Στην εκπνοή ο Σλούκας αστόχησε και ο Γουέμπ 
πρόλαβε τον Πίτερς με αποτέλεσμα οι Βαλενθιάνοι 
να πανηγυρίσουν μια μεγάλη νίκη. Ο Ολυμπιακός 
προηγήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της 
αναμέτρησης και με διαφορά που έφτασε στο 
+16 στις αρχές της 3ης περιόδου αλλά τα πολλά 
λάθη (20 στο σύνολο) και η πολύ καλή τελευταία 
περίοδος (επιμέρους σκορ 11-25) άλλαξαν άρδην 
τη μορφή του αγώνα!
Τα δεκάλεπτα: 28-22, 47-34, 71-58, 82-83
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 12, Κάνααν 
3, Λαρεντζάκης 1, Φαλ 10, Σλούκας 11, Βεζένκοφ 
20, Παπανικολάου 9, Μπόλομποϊ, Πίτερς 3, Μπλακ 
9, ΜακΚίσικ 4
ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μουμπρού): Χάρπερ 9, Κλαβέρ 7, 
Πουέρτο 3, Πρέπελιτς 6, Πραντίγια, Γουέμπ 9, 
Λόπεθ- Αροστέγκι 4, Τζόουνς 17, Ράντεμπο 2, 
Ντούμπλιεβιτς 17, Αλεξάντερ 10

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ Η ΒΑΛΕΝΘΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΦ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΒΟΛΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα χθεσινά αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στην Euroleague: Ζαλγκίρις Κάουνας- Άλμπα 88-81, Ολυμπιακός- Βαλένθια 82-
83, Μπαρτσελόνα- Φενέρμπαχτσε 81-80, Βίρτους Μπολόνια- Βιλερμπάν 79-84, Μονακό- Ερυθρός Αστέρας 85-77
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενέρμπαχτσε και Μονακό (5-1), Μπασκόνια, Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακός και Μακάμπι (4-2), Άλμπα, Παρτιζάν, Ρεάλ, 
Βαλένθια, Αρμάνι Μιλάνο, Ζαλγκίρις Κάουνας και Βιλερμπάν (3-3), Εφές (2-4), Μπάγερν, Παναθηναϊκός και Ερυθρός 
Αστέρας (1-5)
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη (9/11): Αρμάνι Μιλάνο- Βίρτους Μπολόνια (21:30)
Πέμπτη (10/11): Φενέρμπαχτσε- Ερυθρός Αστέρας (19:00), Ρεάλ Μαδρίτης- Εφές (20:45), Ολυμπιακός- Παρτιζάν (21:00), 
Άλμπα Βερολίνου- Μπάγερν Μονάχου (21:00), Μακάμπι Τελ Αβίβ- Μπαρτσελόνα (21:05), Βιλερμπάν- Ζαλγκίρις Κάουνας 
(22:00)
Παρασκευή (11/11): Παναθηναϊκός- Μπασκόνια (21:30), Βαλένθια- Μονακό (22:00)

ΠΡΏΤΗ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΕΝΕΡ



«ΦΕΡΕ 
ΠΡΟΤΑΣΗ!» 

Το πρόβλημα; Χρόνιο! Από την εποχή του 
ανταγωνισμού μεταξύ Μπάρκα και Ανέστη 
η ΑΕΚ δεν βρίσκει ποτέ ησυχία κάτω από 
τα δοκάρια. Τα γάντια του «Νο1» άλλαζαν 
σαν τα πουκάμισα και πέρυσι το καλοκαίρι 
ο Γιάννης Παπαδημητρίου ανέλαβε το εγ-
χείρημα της απόκτησης του τερματοφύλα-
κα της επόμενης 5ετίας! Τσιτσάν Στάνκο-
βιτς, ο εκλεκτός. Από την Ζάλτσμπουργκ με 
αντίτιμο πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Το πήρε 
πάνω του 101%. Ποδοσφαιρική παιδεία 
και βιογραφικό έβγαζαν έναν νόημα. Η πο-
ρεία αποδείχθηκε «ανώμαλη». Οχι λόγω 
του performance, αλλά των διαδοχικών 
κρουσμάτων τραυματισμών. Η χρονιά βγή-
κε, η ΑΕΚ απέτυχε παταγωδώς. Φέτος, η 
επιστροφή του «ώριμου» και διεθνή, Γιώρ-
γου Αθανασιάδη αύξησε τον ανταγωνισμό 
στον 30χρονο Αυστριακό που από πέρυσι σε 
όποιο ματς κάθισε στον πάγκο για τεχνικούς 
λόγους, έβγαζε γκρίνια. Ο Στάνκοβιτς παρέ-
μεινε ακόμη και στη συνείδηση του Ματίας 
Αλμέιδα Νο1. Στα πρώτα έξι παιχνίδια πήρε 
τα «γάντια» βασικού δίχως τα ανάλογα απο-
τελέσματα για την ομάδα μέχρι που ο κο-
ρονοϊος του «χτύπησε» την πόρτα και ανα-
γκαστικά έμεινε εκτός αποστολής απέναντι 
στον Αρη. Ο Αθανασιάδης στο ντεμπούτο του 
για φέτος έβγαλε ηρεμία και… αποτέλε-
σμα (0-2). Ακολούθησαν δύο ακόμη «κα-
θαρές» νίκες μέχρι που το προηγούμενο 
Σάββατο ο Στάνκοβιτς αισθάνθηκε ενοχλή-
σεις πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, γνωρί-
ζοντας πως θα είναι στον πάγκο. Η ΑΕΚ νί-
κησε, ο Αθανασιάδης δε χρειάστηκε καν 
να λερώσει τα γάντια του, αλλά το «θέμα» 
Στάνκοβιτς δεν κλειδώθηκε στα αποδυτή-
ρια. Το τετ α τετ του με τον Ματίας Αλμέιδα 
τον έκανε να αντιληφθεί πως εδώ δε γί-
νονται χάρες και η επαφή του ατζέντη του 
με το club οδηγήθηκε στην ακόλουθη ατά-
κα: «Φέρτε πρόταση αν δεν σας καλύπτει 
το τωρινό status». Κοφτά και to the point. 
Τσίτσαν, μπάλα παίζεις εσύ τώρα…    

Παρασκήνια

➠





Ο ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΕΧΕΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΕΚ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2025 ΜΕ 
ΣΧΕΔΟΝ 650 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ.  

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΕ 
4 ΑΓΏΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙ ΤΗΝ 
ΜΠΑΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ.  

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟΙ Ή…                                            
Μπορεί στην ΑΕΚ των 6 διαδοχι-

κών νικών να επικρατεί άκρα-

τη ευφορία, αλλά ο «κάλος» 

ονόματι Στέφεν Τσού-

μπερ δεν λέει να περά-

σει. Το club επένδυσε ένα 

σκασμό χρήματα τόσο για την 

αγορά, όσο και για το salary του 

31χρονου Ελβετού. Η αρχική ιδιο-

μορφία του formation από τον Ματίας Αλ-

μέιδα τον εκτόπισε στη θέση του full back. Μη-

δέν εις το πηλίκο μέχρι που ήρθε και έδεσε 

ο τραυματισμός του. Επιστροφή σε actual 

δράση μετά το Μουντιάλ. Κοινώς, ο πρώτος 

γύρος χάθηκε! Και μαζί η κάψα του προέ-

δρου προς το πρόσωπό του. Η ΑΕΚ «μεγαλώ-

νει», ο Τσούμπερ παραμένει στάσιμος. Και στην συμπερι-

φορά του. Λέτε;   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΕΠΕΙΓΟΝΤΏΣ ΛΥΣΗ!                

Μακάρι να ́ ναι η διακοπή ένεκα Μουντιάλ πα-
νάκεια, ειδάλλως… Σαν σήμερα πάνε ακρι-
βώς δύο μήνες από εκείνο το απόγευμα της 
Δευτέρας που πάνω από 25.000 φίλοι του 
Ολυμπιακού πήγαν να καμαρώσουν τον πολυ-
νίκη παίκτη της Ρεάλ, Μαρσέλο! Είναι η ίδια 
ημέρα που η φανέλα του έκανε πάνω από 
10.000 πωλήσεις. Μιλάμε για παίκτη-brand, 
άνθρωπο που η παρουσία του και μόνο ανοί-
γει πόρτες. Μόνο που το εν λόγω «άθλημα» 
κοστίζει υπερβολικά. Ο διψήφιος αριθμός λί-
πους κατανοητός! Το χρονικό διάστημα για να 
βάλει τον εαυτό του σε ποδοσφαιρικά παπού-
τσια, επίσης. Το ζητούμενο είναι όμως πως 
δεν υπάρχει καμία, μα καμία πρόοδος. Ακόμη 
και με τον Νο1 διαχειριστή Μίτσελ στον πάγκο. 
Το κεφάλαιο Μαρσέλο «πονάει». De facto…  

Η ΑΕΚ ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΔΥΣΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ!  



«ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ»!                                                                
Κανόνι. Πάνω από το 50% των γκολ της ομάδας του (7 από 
τα 13 συνολικά). Δεύτερος σκόρερ στη Super League κ πίσω 
από τον (τραυματία) Αϊτόρ.  Ο Γιάννης Αναστασίου έχει βρει 
τα κουμπιά του και ο Νίκος Καρέλης το χαίρεται ξανά μαζί του 
μετά την συνεργασία τους στον Παναθηναϊκό. Και να φανταστεί 
κανείς πως το καλοκαίρι πήγε να χαθεί για 20-30 χιλιάρικα 
απόσταση.

REQUEST No1                                                            

Είναι η πιο trendy ομάδα στην Super League! Η «πεντάρα» από τον 
Παναθηναϊκό δεν «ακυρώνει» επ’ ουδενί το achievement του 
Βόλου. Το «αφεντικό» είναι αχόρταγο και καλόμαθε με την 
πρώτη εξάδα. Δεν συμβιβάζεται που ο Τσοκάνης ανανέωσε, 
ο Μπαριέντος έχει «λοκάρει» στη θέση με το «Νο8» και 
αναζητά έναν box to box για τον Ιανουάριο. Δίνει (και σεβαστό) 
μεροκάματο: 150 χιλιάρικα ετησίως!

Η μουρμούρα μεγαλώνει. Ο Κρις Κόουλμαν χάνει στα-
θερά πόντους και το αφεντικό την υπομονή του. Ηδη 

γίνονται οι πρώτες σκέψεις για τον επόμενο και εφόσον ο 
κόουτς δεν γυρίσει την κατάσταση, θα πάρει και άλλους μαζί 
του.



ΑΠΟΡΊΈΣ…                                      

Προκρίθηκε ως εν δυνάμει επιλογή για την πρώτη ομάδα. 
Δεν… Θεωρήθηκε πως χρειάζεται χρόνο για το transition. 
Δεν… O Ολυμπιακός κάλυψε τα τροφεία στην Σλάβια Πράγας 
για να «επενδύσει» στον Ντένις Αλίγιαγκιτς. Το ραπόρτο που 
μας έρχεται από του Ρέντη πάντως βγάζει απορίες μιας και 
ο 19χρονος Τσέχος σέντερ φορ φαντάζει πιο έτοιμος για 
την κ19 και λιγότερο για τον Ολυμπιακό Β’.    

ΓΎΡΊΣΈ ΜΠΟΎΜΈΡΑΝΓΚ!                                             
Απωθημένο των «αφεντικών» η επιστροφή του στην 
Τρίπολη! Και μάλιστα με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στα 
αποδυτήρια του Αστέρα με κανένα «250άρι» ετησίως. 
Ηταν από τους πρώτους που σήκωσαν το λάβαρο της 
επανάστασης κατά του Ηρακλή Μεταξά δίχως το 
ανάλογο impact στο γήπεδο. Ο Φακούντο Μπερτόλιο 
είναι η μεγαλύτερη απογοήτευση στο γήπεδο. Πλέον, 
καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του και ο Αστέρας πώς 
να διαχειριστεί το... μπετόν-αρμέ 3ετές συμβόλαιό του. 
Και είναι ήδη 32 ετών…  
ΚΟΟΎΤΣ, ΔΊΑΧΈΊΡΊΣΗ!                                    
Στον Αρη δεν πετάνε την σκούφια τους με τον Αλαν Πάρντιου. 
Δεν είναι μόνο ο πενιχρός απολογισμός των δύο νικών σε 6 
αγώνες, όσο και οι ακατανόητες επιλογές σε πρόσωπα/θέσεις! 
Φερ’ ειπείν, η διαχείριση τους Λουίς Πάλμα. Του παίκτη που ο 
πρόεδρος θεωρεί πως αποτελεί το Νο1 περιουσιακό στοιχείο 
για το club. Αφότου εμφανίστηκε ο Αγγλος στην άκρη του 
πάγκου, ο 22χρονος έχει «χάσει» την alegria στο παιχνίδι του, 
τα τακτικά «θέλω» του Πάρντιου και η (καλοπροαίρετη) επιμονή 
του να μάθει αγγλικά έχουν «λοκάρει» το μυαλό του Πάλμα.  

ΑΛΗΘΈΊΑ, ΠΟΣΟ (ΠΟΛΎ) ΧΑΡΗΚΑΝ ΟΊ 
ΧΡΊΣΤΟΒΑΣΊΛΗΔΈΣ ΤΗΝ ΈΠΊΤΎΧΊΑ ΑΠΈΝΑΝΤΊ 
ΣΤΟΝ ΜΈΤΑΞΑ;    

quizTime
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UNFAIR…                                    
Φυσικά και δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, λέγοντας πως ούτε 
φέτος ο Λουτσέσκου ανταλλάσει «καλημέρα» με τον Πάμπλο Γκαρ-
σία. Μολονότι παρενέβη δις ο Ζοσέ Μπότο. Οπως και είναι από-
λυτα αντιληπτό πως ο δεύτερος παραμονεύει για την «καρέκλα» 
που του έφαγε ο πρώτος το καλοκαίρι του 2021. Φυσικά και ας 
πρόσεχε ο «Ινδιάνος»! Εκείνο, όμως, που δεν έμεινε εκτός σχο-
λιασμού ήταν η κίνηση από το staff του ΠΑΟΚ B’ με επικεφαλής 
τον Πάμπλο Γκαρσία να αναρτήσει δημόσια εικόνα με τον Dr Γιώρ-
γο Ζιώγα την στιγμή που ο «Δικέφαλος» πλήττεται από τους τραυ-
ματισμούς λες και η αιτία του κακού είναι η απουσία εργομετρι-
κών κατόπιν απόφασης του Ραζβάν Λουτσέσκου. Μιλάμε για την 
απόλυτη μετωπική…  

Πέτρος Μπαγκαλιάνης! O ΠΑΣ για χάρη του πήγε κόντρα 
στην πολιτική των δανεικών, θέλοντας να «επενδύσει» 

πάνω στον 22χρονο στόπερ. Φευ! Μόλις τρία 90λεπτα σε 10 
αγώνες και δίχως τα ανάλογα αμυντικά αποτελέσματα. Ζο-
ρική η ζωή μακριά από τον Ολυμπιακό…    
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H ποινή του Ζερβινιό μειώθηκε στη μία αγωνιστική και ο Αλαν 
Πάρντιου θα έχει τον Ιβοριανό κυνηγό στη διάθεσή του στο μας 
με τον Ατρόμητο, στο Περιστέρι. Παράλληλα, ο Βρετανός είδε και 
τον Λουίς Πάλμα να εκτίει τη δική του ποινή και να υπολογίζεται 
κανονικά από τον πρώτο. Αντίθετα, εκτός πλάνων είναι ο Σεΐκ 
Ντουκουρέ, που θα επανέλθει πλέον μετά το Μουντιάλ.

Συναγερμός τέλος για τον Σέρχιο Αραούχο. Το οίδημα στον προσαγω-
γό του «Τσίνο» υποχώρησε και ο αρχηγός της Ενωσης θα δώσει κα-
νονικά το «παρών» στην Τρίπολη. Παράλληλα, ετοιμοπόλεμος θα εί-
ναι και ο Στίβεν Τσούμπερ που θα συμπεριληφθεί στην αποστολή των 
«κιτρινόμαυρων». Τέλος, η ίωση από την οποία ταλαιπωρείται ο Μου-
κουντί σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Βίντα, φέρνει ξανά στο 
κέντρο της άμυνας τους Μήτογλου και Τζαβέλλα.

Θλίψη προκάλεσε στον ποδοσφαιρικό κόσμο και ιδιαίτερα στις τά-
ξεις του Παναθηναϊκού η είδηση του θανάτου του Ιγκόρ Σιμπινέφσκι, 
σε ηλικία μόλις 48 ετών. Ο Πολωνός φόρεσε τη φανέλα των «πρά-
σινων» τρεις σεζόν (1998-2001), ενώ αγωνίστηκε και στις Καβάλα, 
Καλλιθέα και ΟΦΗ. Αναφορικά με το ντέρμπι, το «τριφύλλι» «τρέχει» 
μια εκπληκτική παράδοση τον 21ο αιώνα απέναντι στον Ολυμπιακό στη 
Λεωφόρο με επτά νίκες, πέντε ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες.

Κοσμοσυρροή χθες το απόγευμα στου Ρέντη, όπου πέντε χιλιάδες φί-
λοι του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στις προπονητικές εγκαταστά-
σεις για να «ντοπάρουν» ψυχολογικά τους παίκτες ενόψει του ντέρ-
μπι με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, η βασική κερκίδα έκλεισε, καθώς 
δεν χωρούσε άλλο κόσμο. Aναφορικά με την ενδεκάδα, οι επιλογές 
του Μίτσελ φαντάζουν «κλειδωμένες» με μόνη ίσως διαφοροποίη-
ση αυτή του φορ. Εκεί, ο Ελ Αραμπί διεκδικεί θέση βασικού έναντι του 
Μπακαμπού.

Ευχάριστα νέα για τον ΠΑΟΚ, καθώς μετά από οκτώ ολόκληρους μή-
νες ο Γιάννης Μιχαηλίδης αγωνίστηκε ξανά. Ο νεαρός αμυντικός πήρε 
χρόνο συμμετοχής (τριάντα λεπτά ως αλλαγή) στο ματς της Β΄ Ομά-
δας με τη Βέροια (1-1). Παράλληλα, με τις γνωστές απουσίες (Λύ-
ρατζης, Τσαούσης, Νάρεϊ) συνεχίστηκε η προετοιμασία των «ασπρό-
μαυρων» για το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα.



1
ΙΤΑΛΙΑ 19:00

ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΝΑΠΟΛΙ
2 -0,25 1,84

Την παράσταση στο Καμπιονάτο κλέβει το μεγάλο ντέρμπι 
κορυφής ανάμεσα σε Αταλάντα και Νάπολι. Οι πλήρεις 

«παρτενοπέι» ταξιδεύουν στο Μπέργκαμο για τη νίκη που θα 
τους διατηρήσει σε θέση ισχύος για τον φετινό τίτλο.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
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2
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 19:00
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΡΗΣ

OVER 2 1,80
Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος κοντράρεται με τον Αρη και 

αμφότεροι καίγονται για το «τρίποντο», καθώς προέρχονται 
από αρνητικά αποτελέσματα. Φαβορί δεν υπάρχει και 

αναμένεται άκρως ενδιαφέρουσα η αναμέτρηση.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΑΓΓΛΙΑ 17:00

ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ
1 DNB 1,90

Παραδόθηκε άνευ όρων στην Αρσεναλ η Νότιγχαμ, με το 5-0 
να χαρακτηρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Στη τελευταία 
θέση ξανά οι νεοφώτιστοι που καλούνται άμεσα να βγάλουν 

αντίδραση σε ένα ματς μόνο εύκολο δεν είναι.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΦΟΡΕΣΤ

4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΛΕΙΨΙΑ
OVER 2,5 1,66

Μετά τον θρίαμβο επί της Σαχτάρ η Λειψία δοκιμάζεται στην 
έδρα της Χοφενχάιμ. Στο -7 απο την κορυφή οι «ταύροι» 
δεν έχουν περιθώρια για απώλειες κόντρα στην αξιόμαχη 

Χόφενχαϊμ που θα κυνηγήσει τη νίκη.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΣΟΥΗΔΙΑ 2 18:00

ΒΑΣΤΕΡΑΣ-ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ 
GOAL+OVER 2,5 1,66

Τελευταία στροφή στη Σουπερέταν με το ενδιαφέρον να 
στέφεται στη μάχη της παραμονής. Βαστέρας και Εσκιλστούνα 
παίζουν χωρίς άγχος και θα παραταχθούν επιθετικά με στόχο 

να προσφέρουν θέαμα στο κοινό τους.

ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 14:00

ΚΑΡΣΛΡΟΥΗ-ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ
OVER 2,75 1,75

Ανάλογη πορεία έχουν οι δύο ομάδες που βρίσκονται σταθερά 
στη μέση της βαθμολογίας. Την επιστροφή στις νίκες θα 

ψάξουν οι φιλοξενούμενοι μπαίνοντας δυνατά από το πρώτο 
λεπτό. Οπλο της Καρσλρούης η έδρα. 

ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Έιθινγκ Μο αποφάσισε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες και να 
γυμνάζεται στο γκρουπ του θρυλικού Αμερικανού Μπομπ Κέρσι. 

Η Αμερικανίδα παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 800μ. στο Γιου-
τζίν και ολυμπιονίκης πέρσι στο Τόκιο, το ανακοίνωσε η ίδια 

στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media.

Ένας από τους μεγαλύτερους μαραθωνίους στον κόσμο διεξάγεται την 
προσεχή Κυριακή, στη Νέα Υόρκη. Στις γυναίκες φαβορί είναι η πα-
γκόσμια πρωταθλήτρια φέτος στο Γιουτζίν, Γκοτάιτομ Γκεμπρεσλά-
σε, η οποία αποκάλυψε ότι έχει να μιλήσει ένα χρόνο με τους 
γονείς της που ζουν στην Αιθιοπία λόγω των εχθροπραξιών 
στη χώρα.
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Η Αναστασία Μαρινάκου θα επιχειρήσει, όπως πέρσι έτσι και φέ-
τος να κάνει το μοναδικό «νταμπλ», να κερδίσει τα 5χλμ. και 
10χλμ. που διεξάγονται παράλληλα με τον 39ο Αυθεντικό Μα-
ραθώνιο της Αθήνας. Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου θέλει να 
κερδίσει τα 10χλμ. με ρεκόρ διαδρομής και αν είναι σε 
καλή κατάσταση να τρέξει την Κυριακή (13/11) στα 5χλμ. 

Ελληνική παρουσία με τρεις προπονητές ρίψεων είχε ο ΣΕΓΑΣ στο σε-
μινάριο σφαιροβολίας που διοργάνωσε στο Ταλίν η Ευρωπαϊκή Ομο-

σπονδία πριν λίγες ημέρες. Το παρακολούθησαν ο Γιώργος Μπο-
τσκαριώβ που γυμνάζει τους σφαιροβόλους Οδυσσέα Μουζενίδη, 

Τάσο Λατιφλάρι και Αναστασία Ντραγκομίροβα, ο Γιάννης Μπαρ-
λής που έχει την Μαρία Μαγκούλια και ο Ανέστης Καλτζίδης 

που προπονεί τον Θεοφάνη Μαυροδόντη. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ακόμη προσπαθούν να… συνέλθουν στον Αγιο Δημήτριο από το 

σοκ του τέρματος της ισοφάρισης σε 2-2 στις καθυστερήσεις της 

αναμέτρησης με τον Νεοπεντελικό. Σε μία αναμέτρηση όπου οι 

«κυανέρυθροι» είχαν τον τίτλο του απόλυτου φαβορί και είχαν 

την πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων, κάποια ατομικά λάθη 

και αβλεψίες τους στέρησαν τη δυνατότητα να πετύχουν την τρί-

τη συνεχόμενη νίκη τους. Πλέον άπαντες επιχειρούν να αφή-

σουν πίσω τους το συγκεκριμένο ματς και στρέφουν την προ-

σοχή τους στην απαιτητική συνέχεια, επιχειρώντας βέβαια να 

βελτιώσουν τις όποιες αδυναμίες έχουν παρατηρηθεί. Με τον 

τεχνικό Κώστα Αρζένη να τις επισημαίνει, μιλώντας στη στή-

λη: «Είχαμε τη ευκαιρία να φτάσουμε τις τρεις συνεχόμενες 

νίκες στο νέο πρωτάθλημα, όμως δεχθήκαμε το γκολ της ισο-

φάρισης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Προχωράμε. Δεν 

μπορούμε να μένουμε πίσω. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε 

είναι να δουλέψουμε επάνω στις αδυναμίες μας ώστε να φα-

νούμε ακόμη πιο δυνατοί και ανταγωνιστικοί στην κρίσιμη συ-

νέχεια. Οφείλουμε να βελτιώσουμε κάποια ατομικά λάθη και 

αβλεψίες, ώστε να είμαστε ακόμη καλύτεροι. Η σκέψη μας 

πλέον επικεντρώνεται αποκλειστικά στο πολύ δύσκολο εκτός 

έδρας παιχνίδι του Σαββάτου που μας περιμένει κόντρα στην 

Τερψιθέα. Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε εκεί να δι-

εκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς».

XΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

Με την ψυχολογία στα ύψη από την εντυπωσιακή εκτός έδρας 

επικράτηση της πρεμιέρας απέναντι στον Χαλκηδονικό, αλλά 

και τη ανυπομονησία να ξεχειλίζει ολοκληρώνει η Χρυσούπολη 

την προετοιμασία της ενόψει της επανέναρξης του νέου πρω-

ταθλήματος της Γ’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Η δεύτερη αγωνιστική βρί-

σκει τη φιλόδοξη ομάδα των δυτικών προαστίων να φιλοξενεί 

τον Άρη Χολαργού σε μία αναμέτρηση που εκ προοιμίου συγκε-

ντρώνει υψηλό βαθμό δυσκολίας. Με τον τεχνικό ηγέτη Δημή-

τρη Φιλίππου να δίνει το δικό του ξεκάθαρο στίγμα, λέγοντας 

τα εξής:  «Το ρεπό της προηγούμενης αγωνιστική μας έκοψε 

τη φόρα από την σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Χαλκηδο-

νικού, όμως συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά και πλέον προε-

τοιμαζόμαστε κατάλληλα ενόψει του επερχόμενου δύσκολου 

και απαιτητικού αγώνα που μας περιμένει κόντρα στον Άρη Χο-

λαργού. Αντιμετωπίζουμε μία ομάδα που προέρχεται από την Β’ 

ΕΠΣΑ, έχει παραστάσεις από την παραπάνω κατηγορία. Οι πλη-

ροφορίες που έχουμε συλλέξει κάνουν λόγο για μία νεανι-

κή ομάδα, που έχει πολλά τρεξίματα. Σε κάθε περίπτωση πά-

ντως, εμείς δουλεύουμε σκληρά, με σκοπό να φανούμε όσο 

μπορούμε πιο ανταγωνιστικοί και συμπαγείς. Είμαι πολύ ευ-

χαριστημένος από την διάθεση των ποδοσφαιριστών μου δεί-

χνουν τρομερή όρεξη και συνέπεια και αυτό το στοιχείο μας 

κάνει όλους πολύ αισιόδοξους για τη συνέχεια»

ΑΡΖΈΝΗΣ: «ΣΤΟΧΟΣ Η ΒΈΛΤΙΩΣΗ  
ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΛΑΘΗ» 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΈ ΔΗΛΩΣΈΙΣ ΤΟΥ 
ΖΗΤΗΣΈ ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΈΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΈΣ ΤΟΥ

Στο τιμόνι ο 
Δημήτρης 
Κωνσταντόπουλος   
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που 
λαμβάνουν χώρα στην τεχνι-
κή ηγεσία της Δόξα Βύρωνα Στο 
πρόσωπο του Δημήτρη Κωνστα-
ντόπουλου η διοίκηση του δημο-
φιλούς και ιδιαίτερα φιλόδοξου 
συλλόγου βρήκε τον αντικατα-
στάτη του Μαρίνου Βλαχογιάννη 
στο τιμόνι της ομάδας, ενόψει 
της καθοριστικής συνέχειας. Ο 
έμπειρος και απόλυτα επιτυχη-
μένος προπονητής συμφώνη-
σε σε όλα με τη διοίκηση του 
συλλόγου και λίγο μετά τις τε-
λευταίες λεπτομέρειες ανακοι-
νώθηκε. Μεταξύ άλλων έχει 
εργαστεί σε Αθηναϊκό, στις Μι-
κτές ομάδες Αθηνών, στην Αγία 
Παρασκευή όπου έφτασε μέ-
χρι και τον τελικό του Κυπέλ-
λου ΈΠΣΑ καθώς και σε πολλές 
άλλες ομάδες. Στο πλευρό του 
έμπειρου τεχνικού θα βρίσκε-
ται από τη θέση του γυμναστή ο 
Αχιλλέας Γκόγκος. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση «Η Δόξα Βύρωνος 
ανακοινώνει την έναρξη συνερ-
γασίας με τον προπονητή Δημή-
τρη Κωνσταντόπουλο και τον γυ-
μναστή Αχιλλέα Γκόγκο. Τους 
καλωσορίζουμε και τους ευχό-
μαστε καλή επιτυχία στο έργο 
τους!»

ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΈΩ
Σε πλήρως επαγγελματικά πρό-
τυπα κινούνται στον Διαγόρα Αι-
γάλεω σε όλα ατ επίπεδα. Οι 
ιθύνοντες του φιλόδοξου συλ-
λόγου των δυτικών προαστίων 
πασχίζουν καθημερινά με σκο-
πό την όσο το δυνατόν αρτιότε-
ρη λειτουργία του σωματείου σε 
όλα τα επίπεδα., με άμεση συ-
νέπεια ο Διαγόρας Αιγάλεω να 
εξελίσσεται καθημερινά και να 
κερδίζει όλο και περισσότερο 
σεβασμό. Σε σημείο τέτοιο, όπου 
να επιτυγχάνει σπουδαίες χορη-
γίες – συνεργασίες, που μόνο 
οφέλη θα έχουν να φέρουν στη 
ομάδα. Κάτω από αυτό το πρίσμα, 
σε μια νέα σπουδαία χορηγική 
συνεργασία προχώρησε ο Δια-
γόρας Αιγάλεω που ανακοίνω-
σε τη συμφωνία της με την κο-
ρυφαία εταιρεία «Le massage». 

ΈΠΣΑ : Α Κατηγορία -  1ος όμι-
λος: Γήπεδο Έρυθραίας : Πανε-
ρυθραϊκός – Χαϊδάρι,  Ηφαίστου 
: Ηφαιστος Περιστερίου – ΑΟ  Κα-
λαμακίου,  Καισαριανής : Μικρα-
σιατικός - Χαραυγιακός 2ος όμι-
λος : Χαμοστέρνας Αγιαξ Ταύρου 
- Αμιλλα Περιστερίου, Χωράφας: 
Ανθούπολη -  Αγ Ανάργυροι. 3ος 
όμιλος:  Καλαμακίου : Αρης Κα-
λαμακίου - Ατρόμητος Μεταμόρ-
φωσης, Αγίων Αναργύρων : Αγ 
Ανάργυροι, ΑΈ Ηρακλείου, Χολαρ-
γού Β’: Χολαργός - Βύρωνας . Β’ 
κατηγορία - 1ος όμιλος:  Χρυσού-
πολης: Θύελλα Περιστερίου - Ορ-
φέας Αιγάλεω, Έργάνης : Δόξα 
Βύρωνος – Κοψαχείλα, Αλεπό-
τρυπας: Αθηναΐδα - ΑΟ Ιλίου. 2ος 
όμιλος: Τερψιθέας: Τερψιθέα - 
Αγιος Δημήτριος, Νέας Ιωνίας: 
Έλευθερούπολη - Βριλήσσια, Γα-
λατσίου: Κορωνίδα - Λυκόβρυση. 
3ος όμιλος: Μελισσίων: Τριφυλ-
λιακός – Αλσούπολη, Αργυρού-
πολης Β: Λαύρα Αργυρούπολης 
– Πετράλωνα, Νήαρ Ηστ:  Πανι-
ώνιος Καισαριανής - Παγκράτι. 
4ος όμιλος:  Ρουφ:  Κολωνός - 
Γαλάτσι , Ιλίου:  Ιάσων - Φωστή-
ρας Ηλιούπολης, Κάτω Χαλανδρί-
ου: ΠΟΨ -  Απόλλων Χαλανδρίου. 
Γ’ κατηγορία - 1ος όμιλος:  Τζιτζι-
φιών:  Φοίνικας Καλλιθέας - Νέα 
Σμύρνη. 2ος όμιλος:  Πετρούπο-
λης: Αναγέννηση Πετρούπολης - 
Αστέρας Γλυφάδας. 3ος όμιλος: 
Χαϊδαρίου: Δάσος Χαϊδαρίου – Τα-
ταύλα,  Πετρούπολης Γ’:  Αφοβος 
- Προμηθέας. 4ος όμιλος:  Υμητ-
τού: Υμηττός – ΑΈ Ηλίου. ΈΠΣΑΝΑ: 
Α΄ κατηγορία: Γήπεδο Παλλήνης: 
Παλληνιακός - Ολυμπιακός Αγί-
ου Στεφάνου,  Αρτέμιδας: Αρτεμις 
– Σπάτα, Γέρακα: Aτλαντίς - Ολυ-
μπιακός Βάρης, Βάρης: Αστέρας 
Βάρης - Θησέας Νέας Μάκρης, 
Καλυβίων:  Σαρωνικός – Κερατέα, 
Δημοτικό Αχαρνών: Αχαρναϊκός - 
Κρυονέρι. Β’ κατηγορία: Δροσιάς: 
Νίκη Δροσιάς - Βουλιαγμένη. Γ’ 
κατηγορία: Κουβαρά: Κουβαράς 
– Διόνυσος. Οι αγώνες αρχίζουν 
στις 1500.

Το σημερινό 
πρόγραμμα

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 
«Καρέ» σημαντικών μεταγραφών

 Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στον Ηλυσιακό με φό-
ντο την νέα ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Οι «κιτρινόμαυροι» 
έχουν θέσει πρωταγωνιστικές βλέψεις στο επερχόμενο 
πρωτάθλημα του τρίτου ομίλου της Α’ Κατηγορίας ΈΠΣΑ κι 
επιχειρούν σε κάθε περίπτωση αν δημιουργήσουν όλα τα 
εχέγγυα που θα του επιτρέψουν να διεκδικήσουν μέχρι 
τέλους το εισιτήριο της ανόδου στην Γ’ Έθνική. Σε αυτό το 
πλαίσιο η διοίκηση της ιστορικής ομάδας του Ζωγράφου 
προχώρησε σε τέσσερις σημαντικές προσθήκες λίγες 
ώρες πριν εκπνεύσει η μεταγραφική περίοδος. Πρόκει-
ται για αρκετά ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που έχουν 
όλες τις προδιαγραφές, ώστε να αποτελέσουν σημαντικά 
εργαλεία για τον προπονητή Ανδρέα Μαντζούνη. Συγκεκρι-
μένα, τη κιτρινόμαυρη φανέλα θα φοράει ο 19χρονος κε-
ντρικός αμυντικός, Ρούσσος Σταματάκης που άνηκε στον 
ΠΟΑ ωστόσο μετακόμισε λόγω σπουδών στην πρωτεύου-
σα. Κοινή πορεία πλεύσης χάραξε και ο Κύπριος τερμα-
τοφύλακας, Μάρκος Μάρκου που αγωνίζονταν στον Ολυ-
μπιακό Λευκωσίας καθώς και ο πατριώτης του κεντρικός 
αμυντικός, Ανδρέας Παπαδόπουλος που άνηκε στο ρόστερ 
του ΑΠΟΈΛ. Στον Ηλυσιακό θα αγωνίζεται επίσης ο 18χρο-
νος κυνηγός, Γιώργος Μανώλης που ήταν στο ρόστερ της 
ομάδας νέων του Ιωνικού.
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Ο Κώστας Αρζένης




