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ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Από τούτο εδώ το site διαβάσατε πως ο Ουί Τζο ετοιμάζει βαλίτσες μια 
και είναι ο Νο1 παίκτης του Ολυμπιακού προς αποχώρηση. Με λίγα 
λόγια αν μπορούσαν οι πρωταθλητές θα τον έστελναν αύριο το πρωί 
στο αεροδρόμιο. Γράφτηκε πως ο παίκτης γυρίζει στη Νότιγχαμ μια και 
εκεί ανήκει, τον απέκτησε το καλοκαίρι από την Μπορντό. Η αντίδραση 
για το θέμα με τον Ουί Τζο ήταν αρχικά πως δε γίνεται να φύγει και στη 
συνέχεια πως αφού έχει εγγραφεί σε Μπορντό, Νότιγχαμ και Ολυμπιακό, 
έχοντας αγωνιστεί σε Γαλλία και Ελλάδα δεν μπορεί να παίξει σε άλλη 
ευρωπαϊκή Λίγκα. Ας τα κάνουμε 50αράκια λοιπόν.
Το ότι επιστρέφει ο παίκτης στη Νότιγχαμ είναι μια πρόταση που εμπεριέχει 
το λογικό του πράγματος και όχι ότι ο παίκτης θα αγωνιστεί. Εκεί ανήκει, 
εκεί επιστρέφει, εύκολα τα Ελληνικά. Στη συνέχεια, προφανώς και είναι 
γνωστός ο κανονισμός της FIFA για 3 εγγραφές και 2 κλαμπ που έχει 
αγωνιστεί. Σε όλους. Και ναι το λέει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, μπορεί 
να παίξει σε χώρα που η μεταγραφική περίοδος δεν συμπίπτει με την 
Ευρώπη.   Το ζήτημα λοιπόν αγαπητοί μου είναι πως φεύγει ο Ουί Τζο. Τα 
υπόλοιπα ας τα αναλύσουν αυτοί στους οποίους αρέσει το post game!

AGENT GREEK

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ
Δεν άρεσε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς τα όσα είδε στο ντέρμπι 
με τον Ολυμπιακό. Και σε άλλα ματς ο Σέρβος κόουτς έχει 
δει στοιχεία που θα ήθελε η ομάδα του να αποβάλλει όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά η εικόνα στο ματς με τους 
πρωταθλητές ήταν γενικότερα προβληματική.
Ο Παναθηναϊκός εκτός του ότι σε κανένα σημείο (άντε στο 
πρώτο 20λεπτο αν και εκεί δέχθηκε φάσεις) του αγώνα δεν 
ήταν κυριαρχικός, φάνηκε να υπάρχει και θέμα νοοτροπίας.
Ότι δηλαδή το άγχος και η πίεση του ντέρμπι συν το αήττητο 
συν την πρωτιά, φάνηκε να καταβάλλει τους ποδοσφαιριστές 
του Γιοβάνοβιτς.
Όλα αυτά, λοιπόν, δεν άρεσαν. Ο Σέρβος προπονητής που 
δεν είναι και κανένας χθεσινός τα έκανε όλα αυτά γνωστά 
στους παίκτες του. Ενδιάμεσα του ντέρμπι και του σημερινού 
αγώνα στο Αγρίνιο (9/11, 17:00, CS2) με τον Παναιτωλικό.
Μέσες άκρες αυτό που ειπώθηκε είναι πως αν εμφανιστεί 
έτσι ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο δεν κερδίζει.
Και αν δεν κάνει το 2 στα 2 μέχρι τη διακοπή για το Μουντιάλ, 
κάτι που θα σημάνει (λογικά) και τη μείωση της διαφοράς, 
τότε οι «πράσινοι» θα έχουν να διαχειριστούν 1,5 μήνα 
έντονου προβληματισμού.
Σε όλα αυτά, εκτός από το επικίνδυνο ματς με τον Ατρόμητο 
την Κυριακή (13/11) θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός 
πως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται στοχευμένα τουλάχιστον 
δύο μεταγραφές για να καλύψει τα κενά που υπάρχουν.
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Την έκανε ό,τι ήθελε! Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες 
συντρίβοντας τη Λαμία με 5-0. Μεγάλη εμφάνιση έκα-
νε ο Πάλμα, ενώ άξιο αναφοράς ήταν το γεγονός ότι 
από το 21’ οι φιλοξενούμενοι έπαιζαν με δέκα λόγω 
αποβολής του Μπεχαράνο.
Στο 17’ έγινε το 1-0 με την πρώτη τελική του Άρη. Ο Πάλ-
μα έβγαλε τη σέντρα και ο Φαμπιάνο άνοιξε το σκορ. 
Σχεδόν αμέσως η Λαμία έμεινε με παίκτη λιγότερο και 
ακολούθησε η κατηφόρα. Δύο γκολ σημείωσε ο Πάλ-
μα σε τέσσερα λεπτά (33’, 36’) και ουσιαστικά εκεί τε-
λείωσαν όλα.
Το δεύτερο ημίχρονο έχει αρχικά ισορροπία, αλλά ο 
Άρης βρήκε τον τρόπο σε μια υποδειγματική αντεπίθε-
ση να βρει και πάλι γκολ. Σκόρερ και πάλι ο Πάλμα λίγο 
πριν συμπληρώσουμε μια ώρα παιχνιδιού! Χατ τρικ πέ-
τυχε με τρεις τελικές! Το «κερασάκι» στην τούρτα έβα-
λε ο Γκρέι στις καθυστερήσεις με το 10ο δικό του γκολ 
στη σεζόν και το πέμπτο του Άρη στην αναμέτρηση!

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Εμπακατά, Φα-
μπιάνο, Ενκουλού, Πίρσμαν, Ετέμπο (85’ Ιτούρ-
μπε), Ματέο Γκαρσία (65’ Ντιόπ), Μάνου Γκαρ-
θία, Μαντσίνι (65’ Γκρέι), Πάλμα (86’ Νταμπό), 
Ζερβίνιο (65’ Καμάτσο).

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Αντέτζο, 
Κορνέζος, Σαραμαντάς, Σιμόν (86’ Προβυδάκης), 
Σλίβκα (75’ Καραμάνος), Μπεχαράνο, Τσιλού-
λης (66’ Μποάκιε), Ντε Βισέντι (46’ Νούνιες), 
Ασκόφσκι (46’ Τζανδάρης), Γιακουμάκης.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

17’ ΦΑΜΠΙΑΝΟ, 33’, 36’, 58’ ΠΑΛΜΑ, 90’ ΓΚΡΈΙ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΡΗΣ
 ΛΑΜΊΑ

5-0

ΞΕΣΠΑΣΕ
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ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ
ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ
Όταν η ΑΕΚ έφερε ως δανεικό αρχικά το καλοκαίρι του 
2021 τον Στίβεν Τσούμπερ, ήταν από τις μεταγραφές 
που όντως είχαν κάνει κλικ στην ποδοσφαιρική 
Ευρώπη. Σοβαρή καριέρα, μέλος της Άϊντραχτ 
Φρανκφούρτης, βασικός στην εθνική Ελβετίας (θα 
πάει και Μουντιάλ). Ήταν μια κίνηση που την έλεγες 
και έκπληξη από την άποψη, πως ο Τσούμπερ που 
θα μπορούσε να πάει είτε σε άλλο πρωτάθλημα είτε 
σε άλλη ομάδα στην Μπουντεσλίγκα προτίμησε την 
Αθήνα.
Από τη γενική μετριότητα της περσινής ΑΕΚ, υπήρξαν 
αρκετές στιγμές που ξεχώρισε και έτσι το 1,6 που 
θα δινόταν φέτος στην Άϊντραχτ φάνηκε σωστό.
Αγωνιστικά όμως, αμ δε. Βέβαια, για να ειπωθεί το 
σωστό η ΑΕΚ έκανε το λογικό. Πήρε έναν μουντιαλικό 
παίκτη που μπορεί να αγωνιστεί από αριστερό εξτρέμ 
έως αριστερός μπακ/χαφ με κάτω από 2 εκατομμύρια.
Ο Τσούμπερ όμως έως τώρα είναι αλλού για αλλού. 
Με δυο θλάσεις, 6 ματς όλα κι όλα και ούτε 300 
λεπτά συμμετοχής μάλλον περιμένει το Παγκόσμιο 
Κύπελλο για να αλλάξει σελίδα. Μπας και βοηθήσει 
την ΑΕΚ, όχι τίποτα άλλο.

ΔΕΥΤΕΡΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αλλάζουν τα πράγματα. Ο Γιάννης 
Κάργας ήταν στη λίστα του ΠΑΣ Γιάννινα για επιστροφή, το 
σκέφτονταν στην Ήπειρο.
Δεν έχει πολυπαίξει στον ΠΑΟΚ άλλωστε, όπου και πήγε 
το καλοκαίρι, μόλις 3 παιχνίδια, τα 2 με τη Λέφσκι Σόφιας 
και ένα 90λεπτο στην Super League 1 με τον Λεβαδειακό 
αντίπαλο (1-1). Και όμως. Υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία και 
δε θα αργήσει να τη δώσει ο Λουτσέσκου.
Ο Κάργας θα μείνει στον ΠΑΟΚ, που αν και με την επιστροφή 
του Μιχαηλίδη έχει 5 στόπερ (Ίνγκασον, Κουλιεράκης, 
Νάσμπεργκ οι άλλοι 3). Φαίνεται πως ο Νάσμπεργκ μάλλον 
δεν πείθει με τίποτα και ο Κάργας θα είναι εκείνος που από 
ότι λέγεται θα πάρει εκ νέου την ευκαιρία. Τώρα πότε και 
με ποιον αντίπαλο και σε ποια διοργάνωση, θα τα πούμε 
όλα εν καιρώ.

AGENT GREEK
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
Εδώ και 1,5 μήνα «φωνάζει» στις προπονήσεις. «Τους περνάει σαν 
σταματημένους», μου μετέφερε ο «κολλητός» από την καθημερινότητα στην Νέα 
Μεσημβρία. Το ζητούμενο ήταν να κερδίσει το trust του κόουτς. Ο Μπίσεσβαρ, 
πλέον, δεν είναι για πάνω από 30’. Ο Ελ Καντουρί μία παίζει, μία πονάει. Ο 
Ζίβκοβιτς φέτος είναι σκιά του εαυτό του. Οπότε μετά την σπίθα που άναψε με 
τον Παναθηναϊκό, ο Κωνσταντέλιας «αρπάζει» συνεχώς. Δύο σερί 11άδες, 
βγάζει γούστα στο γήπεδο και ο Λουτσέσκου τον κυνηγάει καλοπροαίρετα. 
«Ντέλιας» (’03, παρακαλώ) is coming…   

 ΚΩΔΙΚΟΣ: «ΝΤΈΛΙΑΣ»!    

Κιάρτανσον 3 γκολ! Τζαβίδας 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Και όμως ο Ατρόμητος 
υποδέχθηκε τον Αρη «ορφανός» από 9άρι. Έπαιξε με τον Κλωναρίδη την ίδια 
στιγμή που στα τρία τελευταία παιχνίδια είχε σκοράρει μόλις ένα γκολ στην 
Λιβαδειά. Το τρικ του Κρις Κόουλμαν δεν απέδωσε καρπούς. Τουλάχιστον, 
παραγωγικά. Η ομάδα ξανά έμεινε στείρα. Και μάλιστα προχώρησε στην πρώτη 
αλλαγή (3 έκανε συνολικά) στο 75’. Κοινώς, μπήκε στο γήπεδο περισσότερο για 
το Χ και λιγότερο βάσει στησίματος για την νίκη. Σχολιάστηκε στα επίσημα… 

 ΚΟΟΥΤΣ, «ΜΠΟΥΚΩΣΑΜΈ»    

Το παρακαλετό πήγε σύννεφο ολάκερο το καλοκαίρι για να το πάρει απόφαση. 
Τελικώς, ξεκούνησε από το Κίεβο και δη την Ντινάμο. Ας όψεται και το πατριωτιάκι 
του, ο Σποράρ που είχε ήδη ντυθεί στα «πράσινα». Η άφιξή του εκλήφθηκε ως 
αγωνιστική/οικονομική υπέρβαση. Την ίδια στιγμή που οι «κολλητοί» του Τσερίν, 
Σποράρ έχουν ήδη αφήσει το στίγμα τους στον Παναθηναϊκό, η ντίβα Μπένιαμιν 
Βέρμπιτς ακόμη αγνοείται. Ένα γκολ –και αυτό με πέναλτι- με τον Λεβαδειακό. Πέντε 
στον Βόλο, εκείνος πουθενά. Και στο ντέρμπι της Λεωφόρου απογοήτευση. Έκθετος 
στα μάτια της εξέδρας. Ο Γιοβάνοβιτς ήδη του άνοιξε το γραφείο του.   

  ΤΗΝ… ΑΚΟΥΣΈ!   

Δεν μπορεί να ΄χει παράπονο. Ποιος θα το περίμενε όταν στην αρχή της 
προετοιμασίας ήταν back up! Ο Λάζαρος Ρότα αριθμεί «11 στα 11» φέτος στη 
Super League. Η αθλητικότητά του, τα νούμερα του στα GPS δεν επίσπευσαν την 
είσοδο του Σιντιμπέ στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ. Ο τελευταίος, όμως, αποκτήθηκε 
για να παίζει! Μεγάλο συμβόλαιο, εξαιρετικό στήσιμο στα δύο του 90λεπτα 
(Κύπελλο και πρωτάθλημα) και σε συνδυασμό με την αδυναμία του Ρότα στο 
επιθετικό σκέλος να κάνει την διαφορά μήπως σήμανε η ώρα ου Γάλλου; Ο 
Ματίας το σκέφτεται εδώ και δύο εβδομάδες!  

 ΩΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ  
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Υπήρχε μεγάλη ανάγκη για νίκη στον Άρη και μεγάλη πίεση το 
τελευταίο χρονικό διάστημα. Το χθεσινό ξέσπασμα με τη Λαμία 
συνοδεύτηκε με ανάσα ανακούφισης. Θα χρειαστεί, όμως, και 
τρίποντο με τον ΠΑΣ Γιάννινα για να πάνε οι Θεσσαλονικείς στη 
διακοπή του Μουντιάλ με ηρεμία και να νιώσει καλύτερα ο Άλαν 
Πάρντιου.

Με προβλήματα υποδέχεται σήμερα η ΑΕΚ τον ΟΦΗ (20:00, Cosmote 
Sport 1). Σιμάνκσι και Τσούμπερ τέθηκαν εκτός μάχης και έτσι ο Ματίας 
Αλμέιδα δεν θα τους έχει, όπως και τους Βίντα, Ελίασον και Φαν Βέ-
ερτ. Αντιθέτως, ο Μουκουντί είναι καλά και θα επιστρέψει στο αρχικό 
σχήμα. Κατά πάσα πιθανότητα θα αγωνιστεί αντί του Τζαβέλλα. Την πόρ-
τα της ενδεκάδας χτυπάει και ο Άμραμπατ.

Να δείξει πως ήταν μία παρένθεση η κακή εμφάνιση με τον Ολυμπια-
κό θέλει ο Παναθηναϊκός σήμερα απέναντι στον Παναιτωλικό (17:00, 
Cosmote Sport 2). Τα προβλήματα είναι γνωστά. Παλάσιος, Αϊτόρ, 
Τρουιγέ και Πούγγουρας έχουν προβλήματα τραυματισμού και το ερώ-
τημα είναι ποιοι θα αγωνιστούν στα πλάγια. Μπερνάρ και Βέρμπιτς θε-
ωρούνται οι επικρατέστεροι με τον Τσέριν να πηγαίνει δεκάρι.

Τον Λεβαδειακό αντιμετωπίζει σήμερα ο Ολυμπιακός (20:00, Novasports 
Prime) και επιθυμεί την επιστροφή στις νίκες. Ο Ρέατσουκ κόπηκε από 
την αποστολή για να πάρει ανάσες, ενώ εντός αυτής είναι ο Λάιντνερ. 
Ίσως ξεκινήσει και βασικός ο τελευταίος. Πιθανό να ξεκινήσει και ο 
Ρέτσος, ενώ οι Μαρσέλο, Βρσάλικο και Ουί-Τζο έμειναν στην Αθήνα.

Γκάζωσε στη χθεσινή προπόνηση ο Ραζβάν Λουτσέσκου. «Πρέπει να 
παίζουμε με ένταση» είπε μεταξύ άλλων στους παίκτες του και τους 
ζήτησε να κινούνται πιο γρήγορα και να μην κρατούν τόσο την μπάλα. 
Δεν προλαβαίνουν το ματς με τον Ιωνικό Κούρτιτς και Βιεϊρίνια. Νά-
ρεϊ, Τασούσης και Λύρατζης θα έχαναν δεδομένα τον αγώνα στη Νί-
καια ούτως ή άλλως.



1
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:00

ΑΕΚ-ΟΦΗ
1 -1,5 1,73

Πέταξε δύο βαθμούς στη Τρίπολη η ένωση πληρώνοντας μια 
αμυντική αδράνεια. Το χειρότερο βέβαια για την ομάδα του 
Αλμέιδα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Ελίασον. Κόντρα 

στον πολύ κακό ΟΦΗ νομίζω θα έχει εύκολο έργο στα 
Φιλαδέλφεια.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ ΣΤΗ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
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2
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:00

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
2 -1,25 1,85

Στη καλύτερη φετινή του εμφάνιση ο Ολυμπιακός στη Λεωφόρο 
δικαιούταν να πάρει το τρίποντο. Οι ερυθρόλευκοι έχασαν 

την νίκη κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια τους με συνέπεια να 
παραμένουν στο -10. Μέσα στη Λειβαδιά το τρίποντο αποτελεί 
μονόδρομος ενώ θα έχουν και πολύ κόσμο στο πλευρό τους.

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 19:30

ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ
OVER 2,5 1,70

Στο δρόμο για την επιστροφή στα σαλόνια το Αμβούργο έχει 
αποστολή στην έδρα της Γκρόιτερ Φιρτ. Εύκολο έργο πάντως 

δεν θα έχει καθώς οι γηπεδούχοι έρχονται από δύο σερί νίκες 
που τους έχουν δώσει ψυχολογία.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30

ΚΟΛΩΝΙΑ-ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ
OVER 2,5 1,66

Στη καλύτερη φετινή της εμφάνιση η Λεβερκούζεν 
συνέτριψε την πρωτοπόρο Ουνιόν με το εμφατικό 5-0. 
Σήμερα έχει έξοδο στην Κολωνία σε ένα ματς όπου θα 

επιδιώξει να δώσει συνέχεια. Το τρίποντο θέλουν και οι 
ταύροι για να διατηρηθούν κοντά στις ευρωπαϊκές θέσεις.

ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30

ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ
OVER 2,75 1,80

Σε συνέχεια των καλών εμφανίσεων η Άιντραχτ πέρασε από το 
Άουγκσμπουργκ με το αγαπημένο της 2-1! Παραμένει σταθερά 
κοντά στη τετράδα και καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα της 

απέναντι στη πάντα αξιόλογη Χοφενχάιμ.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΑΓΓΛΙΑ EFL 22:00

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΤΣΕΛΣΙ
G/G 1,80

Το μεγάλο ζευγάρι στο Λιγκ Καπ είναι σίγουρα αυτό ανάμεσα σε 
Σίτι και Τσέλσι. Οι πολίτες είναι το φαβορί αλλά οι μπλε δεν θα 
παραδοθούν εύκολα και θα παίξουν στη κόντρα για να κάνουν 

την ζημιά.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ολοκληρώθηκε το καμπ αποστάσεων που μετείχαν πολλοί Έλληνες 
πρωταθλητές στο Καρπενήσι. Ανάμεσά τους ήταν οι Μάριος Ανα-

γνώστου, Μαρία Κάσσου, Ανθή- Κοραΐνη Κυριακοπούλου, Χα-
ρίδημος Ξενιδάκης (φωτό), Πέτρος Παπαϊωάννου κ.α. Στο 
τέλος οι αθλητές δέχθηκαν την επίσκεψη του αντιπεριφε-

ρειάρχη Ευρυτανίας Αριστείδη Τασιού. 

Την προσεχή εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο σχεδιασμός αθλητών του ΣΕ-
ΓΑΣ. Θα γίνει διεύρυνση των αθλητών που θα είναι στις κατηγορίες, 
οι οποίες γίνονται πέντε. Προβλέπεται για πρώτη φορά η κατηγο-
ρία «Διακεκριμένων» αθλητών, που θα είναι οι μεταλλιούχοι 
Τεντόγλου, Ντρισμπιώτη, Τζένγκο, Στεφανίδη (Α, Β, Γ, Δ και 
Στήριξης).
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Οι Έλληνες πρωταθλητές που διακρίθηκαν τη φετινή σεζόν σε με-
γάλες διοργανώσεις θα τιμηθούν στη διάρκεια του 39ου Αυθεντι-
κού Μαραθωνίου της Αθήνας. Μίλτος Τεντόγλου, Αντιγόνη Ντρι-
σμπιώτη, Ελίνα Τζένγκο και άλλοι που κέρδισαν μετάλλια το 
2022 θα βραβευτούν την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στο Πανα-
θηναϊκό Στάδιο.

Η φετινή σειρά Diamond League έγινε σε τέσσερις ηπείρους και σε δώδε-
κα χώρες. Συνολικά μετείχαν 1084 αθλητές (555 άνδρες και 529 γυναί-

κες) από 88 διαφορετικές χώρες. Στους νικητές είχαμε και από τέσ-
σερα κράτη για πρώτη φορά. Ο Μαροκινός Σουφιάν Ελ Μπακαλί στα 

στιπλ, ο Σλοβένος Κρίστγιαν Τσεχ στη δισκοβολία, ο Ινδός Νίρατζ 
Τσόπρα στον ακοντισμό και η Μεριλέιντι Παουλίνο από τη Δομινι-

κανή Δημοκρατία στα 400μ. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Στην πιο βαριά φετινή του ήττα υποχρεώθηκε ο Άρης Κα-
λαμακίου με θύτη τον Ατρόμητο Μεταμόρφωσης χάνοντας 
με το ευρύ 1-4. Σε μία αναμέτρηση όπου η τύχη σε αρκε-
τές περιπτώσεις γύρισε την πλάτη στο νεοφώτιστο σωμα-
τείο των νοτίων προαστίων για όσο διάστημα διεκδικού-
σε ένα θετικό αποτέλεσμα, όλα λειτούργησαν έτσι, ώστε 
ο Άρης Καλαμακίου να οδηγηθεί σε αυτό το σκορ. Με πιο 
τρανταχτές περιπτώσεις την αποβολή του τερματοφύλακα 

Λώλου στο 43’, αλλά και την απώλεια ενός πέναλτι στο 
πρώτο μέρος… Με τον εορτάζοντα χθες τεχνικό Μιχάλη 
Λυκερίδη να δίνει με δηλώσεις του στη στήλη  τη δική του 
πινελιά σε ό,τι αφορά τις πτυχές που οδήγησαν την ομά-
δα του σε αυτή την ήττα: «Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε καλά 
για την ομάδα μας από το ξεκίνημα. Στο πρώτο μέρος εί-
χαμε τη απόλυτη υπεροχή, δημιουργήσαμε πολλές φά-
σεις, τόσο για να προηγηθούμε στο σκορ, όσο και για να 
ισοφαρίσουμε, με αποκορύφωμα την απώλεια του πέ-
ναλτι. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη φάση μας κόστισε πιο 
πολύ απ’ όλες, αφού οι παίκτες μου έχασαν την αυτοπε-
ποίθησή τους ενώ καταλυτική για την έκβαση του αγώνα 
ήταν η αποβολή του τερματοφύλακά μας Λώλου στο 43’ 
και το δεύτερο γκολ που δεχθήκαμε στο 45’. Από εκεί-
νο το σημείο ήταν πολύ δύσκολο για εμάς να αντιδρά-
σουμε όπως είναι λογικό άλλωστε να συμβεί σε κάθε 
ομάδα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οφείλουμε να ξε-
περάσουμε το συντομότερο δυνατό αυτή την ήττα, να δου-
λέψουμε με μεγαλύτερη σύνεση και αποφασιστικότητα 
και αν προσεγγίσουμε με πίστη την απαιτητική συνέχεια 
που μας περιμένει, αρχής γενομένης από το πολύ δύ-
σκολο εκτός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στον 
Α.Ο. Περιστερίου».

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ
Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Αχαρναϊκός τη 
σαββατιάτικη αναμέτρηση του κόντρα στο Κρυονέρι θρι-
αμβεύοντας με το εντυπωσιακό 4-0. Μία επιτυχία που 
επέτρεψε στη φιλόδοξη ομάδα του Μενιδίου να αναρρι-
χηθεί στην πέμπτη θέση με 8 πόντους και να ατενίζει το 
μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία. Οι «πράσινοι» 
απέδωσαν ελκυστικό ποδόσφαιρο αι από τα πρώτα λεπτά 
της αναμέτρησης επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους ανα-
γκάζοντας τον αντίπαλό τους σε παθητικό ρόλο, ενώ ανέ-
δειξαν πτυχές της μεθοδικής δουλειάς που γίνεται από 
τη εκκίνηση της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Με τον τε-
χνικό Σήφη Βενάκη να εκφράζει την απόλυτη ικανοποίη-
σή του, όσο αφορά τη διάθεση που επέδειξαν οι παίκτες 
μου: «Η ομάδα μας επέστρεψε σε ρότα επιτυχιών. Το 
είχαμε πολύ ανάγκη μετά τις διοικητικές εξελίξεις που 
είχαν προηγηθεί. Θέλαμε μία εμφατική νίκη με πειστι-
κή εμφάνιση κυρίως για τους εαυτούς μας, ώστε να μας 
τονώσει τον δείκτη αυτοπεποίθησης. Οι ποδοσφαιριστές 
μου έδειξαν τρομερή όρεξη αποφασιστικότητα και πίστη 
στο πλάνο που είχαμε εκπονήσει. Γενικότερα θεωρώ ότι 
η ομάδα μας αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά της και να 
δουλεύουμε με ακόμη μεγαλύτερη ηρεμία και πολύ με-
θοδικά και απερίσπαστοι πλέον, ευελπιστώντας σε μία 
ακόμη καλύτερη συνέχεια.»

ΛΥΚΕΡΊΔΗΣ: «ΜΑΣ ΚΟΣΤΊΣΕ  
Η ΑΠΏΛΕΊΑ ΤΟΥ ΠΕΝΑΛΤΊ» 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΗ 
ΚΑΛΑΜΑΚΊΟΥ, ΕΞΗΓΕΊ  ΤΊΣ 
ΑΊΤΊΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΕ ΗΤΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ

Κιούρκος:  
«Πήραμε μια  
σημαντική νίκη 
επί ενός  
αξιόλογου  
αντιπάλου»   

Την εξαιρετική της πορεία στον 
πρώτο όμιλο της Β’ Κατηγορίας 
συνέχισε απτόητη η Ίεράπο-
λη. Οι «κυανόλευκοι» αποδί-
δοντας εκπληκτικό ποδόσφαι-
ρο στο μεγαλύτερο διάστημα 
της αναμέτρησης επικράτησαν 
με 2-1 του Ίπποκράτη κι έτσι 
αναρριχήθηκαν στην Πέμπτη 
θέση του βαθμολογικού πίνα-
κα με 7 πόντους. Σε μία ανα-
μέτρηση υψηλών απαιτήσεων 
οι παίκτες του Χρήστου Κιούρ-
κου μπήκαν αποφασισμένοι 
και με επιθετικές βλέψεις 
υποχρέωσαν τους αντιπάλους 
τους σε παθητικό ρόλο, ανα-
δεικνύοντας πτυχές της πολύ 
αξιόλογης δουλειάς που γίνε-
ται στις προπονήσεις. Με τον 
έμπειρο τεχνικό να έχει κάθε 
λόγο να νιώθει ευχαριστημέ-
νος από την νίκη και τη συνο-
λική εικόνα των ποδοσφαιρι-
στών του: «Πετύχαμε μία πολύ 
σημαντική νίκη επί ενός ιδι-
αίτερα αξιόλογου αντιπάλου. 
Θεωρώ ότι η επιτυχία μας εί-
ναι απόλυτα δίκαιη και θα μας 
οπλίσει με ακόμη μεγαλύτε-
ρη αυτοπεποίθηση ενόψει της 
καθοριστικής συνέχειας. Μπή-
καμε πολύ δυνατά, είχαμε ένα 
εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο δι-
άστημα όπου είχαμε την από-
λυτη πρωτοβουλία, ευτυχήσα-
με να προηγηθούμε με 2-0, 
ενώ δημιουργήσαμε και χά-
σαμε ορισμένες ευκαιρίες να 
δώσουμε μεγαλύτερες δια-
στάσεις στο σκορ. Στα πρώ-
τα λεπτά της επανάληψης δεν 
μπήκαμε το ίδιο καλά δώσαμε 
χώρο στους αντιπάλους μας, 
οι οποίο βρήκαν ένα γκολ από 
στημένη φάση, ωστόσο μετά το 
60’ αποκτήσαμε ξανά τον πλή-
ρη έλεγχο του αγώνα, αφού 
δημιουργήσαμε και χάσαμε 
κραυγαλέες ευκαιρίες ώστε 
να καθαρίσουμε νωρίτερα το 
παιχνίδι. Η προσοχή μας πλέ-
ον στρέφεται αποκλειστικά στο 
επόμενο παιχνίδι που μας πε-
ριμένει κόντρα στον Αττικό».

Πιστοί στο μοντέλο αξιοποίησης τα-
λαντούχων παικτών παραμένουν 
στον Ορφέα Αιγάλεω. Στην φιλό-
δοξη ομάδα των δυτικών προαστί-
ων ακολουθούν με … θρησκευτική 
ευλάβεια την πολιτική ανάδειξης 
ταλαντούχων ποδοσφαιριστών 
που έχουν όλα τα εχέγγυα να δι-
ακριθούν στο μέλλον και να κυνη-
γήσουν το … ποδοσφαιρικό τους 
όνειρο. Σε αυτό το πλαίσιο προω-
θήθηκε στην πρώτη ομάδα ο μόλις 
14χρονος Μανώλης Παπασηφάκης 
για τον οποίο οι συστάσεις είναι 
εξαιρετικές. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση: «Τη Δευτέρα έγινε η πρώτη 
προπόνηση του ανδρικού μας τμή-
ματος για την προετοιμασία ενός 
δυνατού αγώνα για τη συνέχεια με 
αντίπαλο τη Δόξα Βύρωνος. Ο κό-
ουτς Ηλιόπουλος που δε σταματά 
να παρακολουθεί συνεχώς και τα 
τμήματα των ακαδημιών, σε συ-
νεργασία με τον άμεσο συνεργάτη 
του κ. Λακέρδα έδωσε τη δυνατό-
τητα σε ακόμα ένα 14χρονο παι-
δί της Ακαδημίας μας ( Παπαση-
φάκη Εμμανουήλ) να συμμετέχει 
και αυτό στο πρόγραμμα του αν-
δρικού μας. Ο σύλλογος μας συ-
νεχώς αναβαθμίζεται και ξανά γυ-
ρίζει στο ποδοσφαιρικό μοντέλο 
που παρουσίαζε επί πολλά έτη με 
την παρουσία αθλητών της Ακαδη-
μίας μας στο ανδρικό μας τμήμα ! 
Συγχαρητήρια στους προπονητές 
αλλά και στον νεαρό αθλητή μας ! 
Να προσθέσουμε πως είναι ο δεύ-
τερος 14χρονος αθλητής που θα 
βρίσκεται στο ανδρικό μας τμήμα 
μετά από τον Μουσκάτ Εμμανουήλ 
ο οποίος έχει εκπλήξει τον κόουτς 
Ηλιόπουλο.»

Στην πρώτη ομάδα 
ο 14χρονος 
Μανώλης 
Παπασηφάκης  

«Διαζύγιο» με τον Αντώνη 
Βαζλαματζή 
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν 
χώρα στη Ελπίδα Αγίων Αναργύρων μετά την 
εντός έδρας ήττα που γνώρισε ομάδα των δυτι-
κών προαστίων με 1-2 από το Ηράκλειο. Το συ-
γκεκριμένο αποτέλεσμα, έφερε την δημοφιλή 
ομάδα στην ουρά του βαθμολογικού πίνακα του 
τρίτου ομίλου της Α’ ΕΠΣΑ, την οποία μοιράζεται 
με τον ΑΟ Βύρωνα με απολογισμό ενός μόλις 
πόντου, γεγονός το οποίο οδήγησε τους ιθύνο-
ντες του σωματείου στη λύση της συνεργασίας 
τους με τον Αντώνη Βαζλαματζή. Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση: «Η Ελπίδα Αγίων Αναργύρων ανακοι-
νώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργα-
σίας της με τον προπονητή της ομάδας, Αντώνη 
Βαζλαματζή. Τον ευχαριστούμε πολύ για την προ-
σφορά του μέχρι σήμερα και του ευχόμαστε να 
έχει προπάντων υγεία και καλή συνέχεια στην 
καριέρα του. Η Ελπίδα βρίσκεται ήδη στην ανα-
ζήτηση νέου προπονητή.»


Th

is
 is

 ATh
e

n
s


9

ΟΡΦΕΑΣ ΑΊΓΑΛΕΏ  

e-SportTime TΕTΑΡTΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΛΠΊΔΑ ΑΓΊΏΝ ΑΝΑΡΓΥΡΏΝ 

  Ο Μιχάλης Λυκερίδης



ΔΕ ΓΙΝΟΤΑΝ
ΑΛΛΙΩΣ

Τα απόνερα του ντέρμπι Παναθηναϊκός-
Ολυμπιακός κρατούν ακόμα και ας μπήκε 
στη δράση και η επόμενη αγωνιστική. Λογικό 
και επόμενο είναι, δε βλέπεις κάθε φορά 
να κρίνεται το Ελληνικό κλάσικο με πέναλτι 
στο τέλος.
Βασικά θα μείνει και στην ιστορία.
Μετά το τέλος του ντέρμπι στην ιστορία 
ειπώθηκε από την πλευρά του Ολυμπιακού 
η επιθυμία να φύγει η ομάδα από το 
πρωτάθλημα.
Λίγοι είναι η αλήθεια στάθηκαν στο ότι αυτό 
θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.
Για πάρα πολλούς λόγους αυτό δεν είναι 
εφικτό, επίσης δεν υπάρχει και σύγκριση 
με την αντίστοιχη κίνηση που είχε κάνει το 
τμήμα μπάσκετ του συλλόγου.
Για τον απλούστατο λόγο πως εκείνο 
συμμετέχει στην κορυφαία διασυλλογική 
ευρωπαϊκή διοργάνωση του αθλήματος 
έχοντας υπογράψει κλειστό συμβόλαιο. Στη 
Νο1 διοργάνωση που λαμβάνει μέρος δεν 
είχε δηλαδή καμία επίπτωση.
Αν δηλαδή ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός 
συμμετείχε στο Τσάμπιονς Λιγκ με κλειστό 
συμβόλαιο τότε η κουβέντα θα γινόταν σε 
άλλη βάση.
Τώρα, δεν είναι δυνατό ούτε να φύγει το 
κλαμπ από τη Super League 1, ούτε να πάει 
στην Κύπρο.

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 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


