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Ο καλύτερος φετινός Παναθηναϊκός, έπαιξε «διαστημικό» 
μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο και διέλυσε 98-83 την 
Μπασκόνια. Η εμφάνιση των «πράσινων» άφησε υποσχέσεις 
για το μέλλον και σίγουρα έδειξε μια ομάδα που εφόσον 
βρει τις ισορροπίες και τους ρόλους τότε μπορεί να αλλάξει 
επίπεδο και να παίξει πολύ καλό μπάσκετ. Και στις δύο 
πλευρές του γηπέδου, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. 
Ο Νέιτ Γουόλτερς ήταν ο παίκτης που άλλαξε όλη τη ροή του 
αγώνα στην 3η περίοδο όταν είχε 5 πόντους και 7 ασίστ. 
Συνολική συμμετοχή στους 22 από τους 29 πόντους που 
πέτυχαν οι «πράσινοι» στο διάστημα αυτό όταν «αποτελείωσαν» 
τους Βάσκους κι έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν πολύ καλό 
μπάσκετ. Η άνοδος του Γκριγκόνις και του Λι από το 25’ και 
μετά, η τρομερή απόδοση του Παπαγιάννη, του Πονίτκα και 
του Γουόλτερς, η προσωπικότητα του Μπέικον έδωσαν στους 
«πράσινους» μια εικόνα κανονικής ομάδας, ικανής να αλλάξει 
τη μέχρι τώρα κακή εικόνα της.
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 38-43,  67-59, 98-83
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης, Γουόλτερς 
9, Λι 12, Παπαγιάννης 11, Γουίλιαμς 16, Γ. Καλαϊτζάκης, 
Μπέικον 16, Πονίτκα 15, Γκριγκόνις 13, Γκουντάιτις 6
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ζοάν Πενιαρόγια): Χάουαρντ 20, Ραϊέστε, Χένρι 9, 
Σεντεκέρσκις 7, Μαρίνκοβιτς 8, Ντίεθ 3, Τόμπσον 9, Κότσαρ 14, 
Κοστέλο 10, Γκιεντράιτις 3, Κούρουκς
Στον άλλο αγώνα της χθεσινής ημέρας η Βαλένθια επικράτησε 
της Μονακό με 89-84
Η βαθμολογία: Φενέρμπαχτσε (6-1), Ολυμπιακός, 
Μπαρτσελόνα και Μονακό (5-2), Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, 
Μπασκόνια, Μακάμπι και Ζαλγκίρις (4-3), Βιλερμπάν, Άλμπα, 
Παρτιζάν, Αρμάνι Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια (3-4), Εφές, 
Μπάγερν Μονάχου και Παναθηναϊκός (2-5), Ερυθρός Αστέρας 
(1-6)

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ  
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ
ΣΟΥΠΕΡ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ» ΠΟΥ 
ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Εθνική ομάδα (όχι με την κανονική της σύνθεση βέβαια) υπέστη βαριά ήττα (60-80) από την Λετονία στο Ηράκλειο και πλέον 
πάει για «τελικό» στο Βέλγιο την Δευτέρα. Με νίκη εκεί τότε πολύ απλά θα παραμείνει σε τροχιά πρόκρισης και μια ανάσα από το 
Παγκόσμιο ή θα πάρει το εισιτήριο αν ταυτόχρονα νικήσουν οι Σέρβοι τους Τούρκους. Σε άλλο αποτέλεσμα ακόμα και η πρόκριση θα 
μπει σε κίνδυνο.
Τα δεκάλεπτα: 13-16, 28-36, 45-63, 60-80
ΕΛΛΑΔΑ (Ιτούδης): Χαραλαμπόπουλος 6, Γόντικας 11, Μωραϊτης 6, Νετζήπογλου, Ρογκαβόπουλος 8, Γιαννόπουλος 2, Γκίκας 11, 
Κακλαμανάκης, Λούντζης 2, Μουράτος 2, Τσαϊρέλης 4, Τσαλμπούρης 8
ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Λάκσα, Λόμαζ 7, Μέγερις 2, Στάινμπεργκς, Ζόρικς 8, Άτε, Μπέρτανς 15, Κάβαρς 4, Γκραζούλις 8, Στρέλνιεκς 19, 
Τίμα 17
Στους άλλους αγώνες του ομίλου: Τουρκία- Βέλγιο 86-52, Μεγάλη Βρετανία- Σερβία 68-74
Η βαθμολογία: Λετονία (6-1), Σερβία και Ελλάδα (4-3), Τουρκία και Βέλγιο (3-4), Μεγάλη Βρετανία (1-6)

«ΤΕΛΙΚΟΣ» ΜΕ ΒΕΛΓΙΟ



ΒΡΕ ΛΕΣ;

Από περιττός στην ΑΕΚ, έγινε απα-
ραίτητος. Τουλάχιστον για την ώρα. 
Του αρέσει αυτός ο ρόλος του Νόρντιν 
Αμραμπατ. Στην καριέρα του άλλωστε 
έχει μάθει να έχει αυτόν ακριβώς τον 
ρόλο. Πρωταγωνιστικό. Το θέμα είναι 
πως η έλευση του Πάολο Φερνάντες, 
πιθανώς να του τον στερήσει. 
Το καλοκαίρι που πέρασε βρέθηκε κο-
ντά στην έξοδο, δεδομένου ότι υπήρ-
χαν οικογενειακά θέματα. Η ΑΕΚ στά-
θηκε αρωγός και εκείνος το εκτίμησε. 
Η έλευση του Αλμέιδα, έκανε ξεκάθα-
ρο τον ρόλο του. Από εκεί που δεν τον 
χωρούσε ο τόπος, ο Νόρντιν Αμραμπατ 
βγάζει ξεκάθαρο motivation μέσω του 
φετινού ρόστερ και είτε μπαίνει αλ-
λαγή είτε παίζει βασικός (όπως στο 
ματς με τον ΟΦΗ αντί του Ελίασον), πα-
ρουσιάζεται πιο ώριμος και περισσό-
τερο team player. 
Η έλευση του Φερνάντες, λογικά, θα 
κάνει εκ νέου δεύτερη επιλογή τον 
35χρονο Μαροκινό, που τελικά δεν 
μπήκε στις κλήσεις για το Μουντιάλ. 
Του στοίχισε αυτό, αν και ήξερε πως 
οι ελπίδες του ήταν σχεδόν μηδεμινές. 
Με το συμβόλαιό του να λήγει το καλο-
καίρι του 2023, άπαντες έχουν/είχαν 
προεξοφλήσει πως όμορφα κι ωραία 
τελειώνει η σχέση του με την ΑΕΚ. Ας 
κρατήσουμε όμως μία πισινή. 
Διότι, με 11 ματς/3 γκολ/1 ασίστ, εδώ 
που τα λέμε, υπάρχει κανείς που θα 
έλεγε πως ο Αμραμπατ δε θα χωρού-
σε στο ρόστερ της Ένωσης για ακό-
μα μια σεζόν. Εστω και στα 36 του; Ξε-
χνάει άλλωστε ο Αλμέιδα πως όταν η 
μπάλα «έκαιγε» με τον Ατρόμητο, πήρε 
και εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι; Ποτέ 
μη λες ποτέ. Πάντως στην ΑΕΚ μιλούν 
με τα καλύτερα λόγια για τον φετινό 
Αμραμπατ.

Παρασκήνια

➠





ΣΕ 11 ΜΑΤΣ, ΜΌΛΙΣ 3 
«ΓΕΜΑΤΑ», ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ 
Ό ΑΜΡΑΜΠΑΤ ΑΡΙΘΜΕΙ 3 
ΓΚΌΛ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΣΙΣΤ  

Ό ΝΌΡΝΤΙΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ  ΤΌΝ 
ΕΡΧΌΜΕΝΌ ΜΑΡΤΙΌ ΘΑ 
ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ 36 ΤΌΥ ΧΡΌΝΙΑ. 

ΠΌΔΌΣΦΑΙΡΙΚΗ  
Η ΑΠΌΦΑΣΗ                                            

Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν το 
πρόβλημα του Ντόι. Και δεν είναι 
αμιγώς ποδοσφαιρικό φαινό-
μενο. Είναι κοινωνικό. Στην Αλ-
βανία είσαι Ελληνας και στην 
Ελλάδα Αλβανός. Οι γονείς του 
είναι από την Αλβανία και τις ρί-
ζες του δεν τις απαρνήθηκε ποτέ. 
Ο νεαρός αμυντικός του Ολυμπιακού 
αγωνίστηκε με την Εθνική Αλβανίας Κ19, 
όταν δεν υπήρχε στην ελληνική ποδοσφαιρική 
πραγματικότητα. Πλέον είναι βασικός στόπερ στον Ολυ-
μπιακό και μπροστά του έχει μέλλον λαμπρό. Η 
Εθνική Ελλάδας στους Ανδρες έχει πρόθεση να 
τον εντάξει στις επιλογές της κι αυτό σημαίνει 
πως θα πρέπει τα δικαιώματά του να επανέλθουν 
στην ελληνική ομοσπονδία. Ο ίδιος ζήτησε και κί-
νησε τις διαδικασίες, κάτι που δεν άρεσε στην πα-
τρίδα από την οποία κατάγεται. Ο Ντόι έχει γεννηθεί 
στην Ελλάδα, αγαπάει το ίδιο και τις δύο χώρες και η απόφασή 
του για την Εθνική Ελλάδας είναι καθαρά ποδοσφαιρική. 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΨΑΧΝΌΥΝ ΔΥΌ ΕΤΕΜΠΌ!                

Στην εξάδα θα κλείσει ο πρώτος γύρος 
για τον Αρη. Για τον δεύτερο βλέπουμε. 
Σέντερ φορ και αμυντικό χαφ θα πάρει 
ο Καρυπίδης. Και εξτρέμ, εφόσον που-
ληθεί ο Μαντσίνι που δεν... κρατιέται. Ο 
Ετέμπο μπήκε και συμμάζεψε κάπως την 
κατάσταση στο κέντρο. Από τη στιγμή που 
μπήκε στην 11άδα δεν βγήκε ξανά ο Νι-
γηριανός. Και πως να βγει, όταν στον πά-
γκο είναι ο Ντιόπ! Καρυπίδης και Πάρντι-
ου ψάχνουν έναν ακόμα Ετέμπο ενόψει 
Ιανουαρίου. Και λογικά θα ψαχτούν για 
έναν ακόμα το καλοκαίρι. Ο Νιγηριανός 
είναι δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν. 
Ηδη από ό,τι ακούγεται, υπάρχει ενδιαφέ-
ρον από ομάδες για την αφεντιά του. Και 
από ομάδες της Super League, εννοείται!

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΌΥ ΠΑΌΛΌ 
ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΜΠΌΡΕΙ ΝΑ 
«ΖΌΡΙΣΕΙ» ΤΌΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ 
ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΚΑΝΌΥΝ 
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



ΤΟΝ ΒΡΉΚΕ!                                                               
Ο Ριένστρα «τσίμπησε» το 80αρι το καλοκαίρι από τον 
Χριστοβασίλη, αλλά περισσότερο ήρθε για αποθεραπεία στον 
ΠΑΣ Γιάννινα παρά για να παίξει ποδόσφαιρο. Του Καραχάλιου 
του έχει βγει η... γλώσσα και η διοίκηση αποφάσισε να πάρει 
«6άρι». Τον βρήκε μαθαίνω. Από Αργεντινή ο εκλεκτός με τον 
οποίο οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και κάνα 
15ήμερο. Το κονέ το έκανε ο Εραμούσπε!

ΒΡΉΚΕ ΤΡΟΠΟ!                                                               

Καταραμένη «φτώχια» στη Super League 2, αλλά κάποιοι 
έχουν βρει τον τρόπο και το βγάζουν το μεροκάματο! Σε μεγάλη 
επαρχιακή ομάδα, ο τεχνικός διευθυντής δουλεύει παράλληλα 
και σε γραφείο μάνατζερ. Γι’ αυτό και το καλοκαίρι όλες οι 
μεταγραφές πέρασαν από το γραφείο με το οποίο συνεργάζεται! 
Οσοι ποδοσφαιριστές είχαν δικό τους εκπρόσωπο, είτε 
«κόπηκαν» με συνοπτικές διαδικασίες, είτε τον έκαναν στην 
άκρη για να περάσουν! Η διοίκηση έχει πλήρη άγνοια!

Η περίπτωση ΠΑΣ Γιάννινα δεν προχώρησε για τον Σταύ-
ρο Βασιλαντωνόπουλο. Το ενδιαφέρον από Κύπρο με-

ριά είναι υπαρκτό, αλλά όλα δείχνουν ότι μένει Ελλάδα. 
Προέκυψε πρόταση από Super League, η οποία τον καλύπτει 
πλήρως και όλα δείχνουν ότι θα την αποδεχτεί! Stay tuned!



ΠΡΟΕΔΡΕ, ΤΙ ΚΆΝΟΥΜΕ;                                        

Η ομάδα δεν «τσουλάει». Σε όλους τους τομείς. Αγωνιστικά 
(1 νίκη σε 12 αγώνες) και στα αποδυτήρια. Ο πρόεδρος (ο 
ένας) παραμένει πιστός στην επιλογή του. Μέχρι και buy-
out πλήρωσε για να τον φέρει στην Τρίπολη. Μόνο που ο 
έτερος διοικητικός πόλος έχει αρχίσει να δέχεται πιέσεις 
εκ των έσω. Ο,τι σήμανε η ώρα της αλλαγής εν μέσω δι-
ακοπής. Τώρα, είναι θέμα «αφεντικών» για την οριστική 
απόφαση για τον Ηρακλή Μεταξά…  

ΆΠΟΧΩΡΉΣΕΙΣ ΠΡΩΤΆ                                             
Το αυτί του Μπούση δεν φαίνεται να... ιδρώνει από τις 
ανακοινώσεις των οργανωμένων. Το αφεντικό του ΟΦΗ 
είναι ξεκάθαρο προς τους συνεργάτες του και δεν αλλάζει 
ούτε κόμμα. Λεφτά δεν υπάρχουν. Εσοδα - έξοδα για να 
βγει η χρονιά. Τα όποια λάθη έγιναν το καλοκαίρι και έχουν 
φέρει τους Κρητικούς τελευταίους θα διορθωθούν μόνο 
με... αποχωρήσεις. Πρώτα λοιπόν αποδεσμεύσεις και μετά 
μεταγραφές. Οι Σαμαράδες έφυγαν. Ο Νιόπλιας το ίδιο. 
Ποιος είναι ο επόμενος που θα πληρώσει το μάρμαρο;

ΔΙΆΦΩΝΙΆ…                                      
Η… κακή μέρα φαίνεται από το πρωί! Ισχύει και στην περίπτωση 
του Στίβεν Τσούμπερ με την ΑΕΚ. Μία που ενεργοποιήθηκε η 
οψιον αγοράς του από την Αϊντραχτ και μία που τους «μάτιασαν». 
Αλλαγή συστήματος (αρχικά), θέσης και απουσία υψηλής 
απόδοσης. Μετά, πάγκος, ενοχλήσεις και εν τέλει σύνδρομο 
κοιλιακών προσαγωγών την ίδια στιγμή που ο βασικός winger, 
Ελίασον θα απουσιάσει για 4 μήνες! Ολα στραβά και ανάποδα 
με τον 31χρονο Ελβετό που είναι στο Τop 5 των συμβολαίων 
και μία ψυχή έλεγε το καλοκαίρι: «Παιδιά, μην βιαζόμαστε. 
Δεν κάνει την διαφορά…». 

ΠΟΙΟΣ ΙΔΙΟΚΤΉΤΉΣ ΠΆΕ ΕΝΉΜΕΡΩΣΕ ΜΕΤΆ ΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΆΤΣ ΤΉΣ ΟΜΆΔΆΣ ΤΟΥ ΠΩΣ ΤΟ 
ΠΆΙΧΝΙΔΙ ΠΆΙΧΤΉΚΕ ΣΤΆ ΙΣΙΆ;    

quizTime
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ΞΆΝΆ OPTION!                                   
Θεωρήθηκε ως το next big thing στο Νο1. Η σύγκριση με τον Μπάρκα 
μιας και αμφότεροι ήταν στον Ατρόμητο, δεδομένη. Η πορεία όχι και τόσο 
ενθαρρυντική και ο ΟΦΗ από τον περασμένο Ιανουάριο ήταν το απάγκιο. 
Δεν ξεκίνησε ως βασική επιλογή του Νιόπλια μια και ο νεοφερμένος 
αλλά 30άρης στην ηλικία Στίβενς πήρε τα γάντια.
Ο Χρήστος Μανδάς, ωστόσο, συμπληρώνει 6 σερί 90λεπτα κάτω από την 
εστία των Κρητικών, κάνοντας μάλιστα τη διαφορά στην μετριότητα που 
βγάζει η φετινή ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. 
Τρεις ισοπαλίες με εκείνον στην 11άδα (πιο γκλαμ το 1-1 με τον 
Αρη), εξαιρετική εμφάνιση ακόμα και στο πρόσφατο 3-0 από την ΑΕΚ 
στην OPAP Arena.
Ο Μανδάς μπαίνει και πάλι στα options των μεγάλων της Super League 1 
και μην παραξενευτεί κανείς αν δει κίνηση ακόμα και το φετινό καλο-
καίρι. Στα 21 του και με συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2026 με 
τον ΟΦΗ. Που; Ολοι οι μεγάλοι θα ήθελαν να προσδώσουν ανταγωνι-
σμό στον Νο1 που έχουν αυτή τη στιγμή. Από Ολυμπιακό και ΑΕΚ, μέχρι 
και τον ΠΑΟΚ.

Από τις μεταγραφές με θετικό πρόσημο του Τόμας Ντε 
Βισέντι στη Λαμία. Bασικός ο Αργεντίνος στην ομάδα 

της Φθιώτιδας έχει βρει και δύο φορές δίχτυα. Πάντως, 
από οτι φαίνεται δεν πρέπει να περνάει και πολύ καλά! Κά-
ποιοι μου σφύριξαν οτι ψάχνεται!
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Μια από τις «σπαζοκεφαλιές» που καλείται να λύσει ο Αλαν Πάρ-
ντιου ενόψει του αγώνα στα Γιάννενα είναι οι σαφείς ρόλοι στο 
δημιουργικό κομμάτι. Ο Λουίς Πάλμα ενεργοποιήθηκε κόντρα στη 
Λαμία και δεδομένα εξυπηρετεί τα πλάνα του Βρετανού. Ωστόσο, 
στο δίλημμα Γκρέι – Ζερβίνιο για την κορυφή, ο πρώτος φαντά-
ζει ως το μόνο αξιόπιστο καθαρόαιμο «εννιάρι» στο ρόστερ που 
αξίζει λίγη παραπάνω στήριξη συγκριτικά με τον Ιβοριανό.

Χωρίς τον Νταμιάν Σιμάνσκι θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον 
Ολυμπιακό. Ο Πολωνός ταλαιπωρείται από ίωση και δύσκολα θα προ-
λάβει να είναι έτοιμος. Αντίθετα, ο Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος μπήκε 
στις προπονήσεις από την Πέμπτη, έχει θέσει εαυτόν στη διάθεση του 
Αλμέιδα δείχνοντας τεράστια θέληση για να αγωνιστεί από το πρώτο 
λεπτό κόντρα στους «ερυθρόλευκους».

Από τις 16:00, στις 21:30 και από εκεί στις 17:15. Αυτή θα είναι, όπως 
φαίνεται η οριστική ώρα διεξαγωγής του αυριανού εντός έδρας αγώ-
να του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον Ατρόμητο, μετά από ανακοίνω-
ση της Super League. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ακόμα και σχήμα με δύο 
φορ (Σπόραρ – Ιωαννίδης) μπορεί να επιστρατεύσει ο Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς λόγω των απουσιών στα εξτρέμ.

Με το κρίσιμο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» να πλη-
σιάζει, ο Μίτσελ καταστρώνει τα πλάνα του για την ενδεκάδα του Ολυ-
μπιακού, όπου υπάρχουν αρκετά «μέτωπα». Στα μπακ, ο Βρουσάι δι-
εκδικεί τη θέση βασικού από τον Αβιλα, η απόφαση για την κορυφή 
κλείνει προς τον Σεντρίκ Μπακαμπού, ενώ ενδιαφέρον θα έχει η πα-
ρουσία ή όχι του Μαρσέλο στην αποστολή.

H υπόθεση της ανανέωσης συμβολαίου του Λευτέρη Λύρατζη παρα-
μένει ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΟΚ, αλλά τοποθετείται σίγουρα με το 
που υπάρξει διακοπή στα πρωταθλήματα. Από τον παιχνίδι με τον Ιω-
νικό κι έπειτα, ένα άλλο προϊόν των ακαδημιών βρίσκεται σε πρώτο 
πλάνο. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του 
και το διεθνές ενδιαφέρον για εκείνον, όσο συνεχίζει τέτοιες εμφα-
νίσεις, δεδομένα θα αυξηθεί.



1
ΑΓΓΛΙΑ 17:00

ΤΟΤΕΝΑΜ-ΛΙΝΤΣ
1 1,65

Με καλή ψυχολογία και εντός τετράδας θέλει να κλείσει τις 
υποχρεώσεις της η Τότεναμ πριν τη διακοπή. Το έργο με τη 

Λιντς, η οποία θα παίξει στην κόντρα δεν θα είναι εύκολο αλλά 
η ομάδα του Κόντε εντός έδρας είναι... τεφαρίκι.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
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2
ΙΤΑΛΙΑ 16:00

ΝΑΠΟΛΙ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ
1 -1,0 1,75

Δεν σταματάει πουθενά η ομαδάρα του Σπαλέτι που έχει 
«χτίσει» διαφορά οκτώ πόντων από τη δεύτερη της 

βαθμολογίας Μίλαν. Αν κερδίσει και την Ουντινέζε, τότε το 
πρωτάθλημα θα πλησιάσει ακόμα περισσότερο.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30

ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ
1 1,72

Από σερί δύο νικών προέρχεται η Λεβερκούζεν, η οποία 
επικράτησε με ανατροπή της Κολωνίας την προηγούμενη 

αγωνιστική. Με μπροστάρη τον εκπληκτικό Ντιαμπί, οι 
«ασπιρίνες» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους κόντρα 

στους Σουηβούς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ «ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ»

4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30

ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΛΕΙΨΙΑ
ΛΕΙΨΙΑ OVER 1,5 1,72

Σε τρομερή κατάσταση η Λειψία με συνεχόμενες νίκες 
εντός και εκτος συνόρων. Απέναντί της πριν τη διακοπή, η 

Βέρντερ που υπέστη συντριβή στο Μόναχο. Ιδιαίτερα ανοικτή 
αναμέτρηση με γκολ και πολλά κόρνερ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ ΤΗΣ ΛΕΙΨΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 10:45

ΣΙΔΝΕΪ-ΣΙΔΝΕΪ ΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ
OVER 2,5 1,72

Η Αυστραλία μας αποζημίωσε στη χθεσινή μας στήλη και θα την 
τιμήσουμε ξανά. Στο μενού το τοπικό ντέρμπι του Σίδνεϊ, με τις 
δύο ομάδες να έχουν μεγάλες βλέψεις για φέτος. Αμφότερες 

θα παίξουν επιθετικά για το «τρίποντο».

FOCUS ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΕΛΒΕΤΙΑ 21:30

ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,80

Τα ντέρμπι ανάμεσα σε Γκρασχόπερς και Βασιλεία έχουν 
πάντα την δική τους αίγλη. Το γόητρο είναι μεγάλο, ενώ και η 
ατμόσφαιρα αναμένεται καυτή. Ενα παιχνίδι που σίγουρα θα 

πάει στη δύναμη από το πρώτο λεπτό.

ΜΑΤΣ ΜΕ ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Ειρήνη Βασιλείου πραγματοποιεί την προετοιμασία της στην Ισπα-
νία και στη Σιέρα Νεβάδα, σε υψόμετρο 2.300μ. Θα παραμεί-

νει μέχρι τις 20 Νοεμβρίου και θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο 
πρώτος της στόχος για τη νέα σεζόν είναι ο κλειστός. 

Η Δάφνη Λαβασά (φωτό) και ο Βασιλεία Σπύρου μετείχαν χθες στο 
NCAA για την Νότια Περιφέρεια που διεξήχθη στο Χάντσβιλ στην 
Αλαμπάμα. Η πρώτη, που αγωνίστηκε με το Μαϊάμι, ήταν 22η με 
20.22.8 που είναι ατομικό της ρεκόρ και η δεύτερη, που είναι 
στο Φλόριντα, ήταν 26η με 20.30.10.
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Σήμερα το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λαμπαδηδρομία για τη Φλό-
γα του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας στον Τύμβο Μαρα-
θώνα. Τελευταίο ζευγάρι αθλητών είναι οι πρωταθλήτριες 
Ευρώπης Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Ελίνα Τζένγκο. Το από-
γευμα θα γίνουν τα 10χλμ. με εκκίνηση το Σύνταγμα και 
τερματισμό το Παναθηναϊκό Στάδιο. 

Το Μπέρμιγχαμ πήρε και επίσημα το «χρίσμα» από την Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Στίβου που συνεδρίασε στη Βαρσοβία, για να φιλοξενή-

σει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2026. Νωρίτερα η Βουδαπέστη 
είχε αποσύρει το ενδιαφέρον της να αναλάβει τη διοργάνωση 

και η βρετανική πόλη είχε μείνει η μοναδική υποψήφια.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελπίδα Αγί-
ων Αναργύρων σε όλα τα επίπεδα τις τελευταίες ημέρες. Σε αυτό το 
πλαίσιο υπήρξε μία αποχώρηση ενός ιδιαίτερα ικανού ποδοσφαι-
ριστή. Ο λόγος για τον Ερβις Ζιάι. Στην καθοριστική συνάντηση που 
είχε η πλευρά του πολυσύνθετου ποδοσφαιριστή με κορυφαία δι-
οικητικά στελέχη κρίθηκε σκόπιμο οι δύο πλευρές να λύσουν φι-
λικά τη συνεργασία τους, με τον αξιόλογο ποδοσφαιριστή πλέον να 
βρίσκεται σε διαδικασία ανεύρεσης νέας ποδοσφαιρικής στέγης. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, ανακοινώ-
νει τη λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Έρβις Ζιάι. 

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μέχρι σήμερα 
και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στην συνέχεια της καριέρας του».

ΠΟΨ
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει την ξέφρενη μεταγρα-
φική δραστηριότητα του ΠΟΨ με φόντο την επερχόμενη ιδιαίτε-
ρα απαιτητική σεζόν. Ο διοικητικός ηγέτη, Γιάννης Πετρίδης και οι 
άμεσοι συνεργάτες του προχώρησαν σε ακόμη μία σπουδαία προ-
σθήκη, η οποία αναμένετια να αναδειχθεί σε εξαιρετικά χρήσιμο 
εργαλείο για τον τεχνικό ηγέτη Παναγιώτη Γκίκα και τους στενούς 
του συνεργάτες. Ο λόγος για τον 20χρονο εξτρέμ Ανάργυρο Δα-
γρέ, ο οποίος προέρχεται από ερασιτεχνική ομάδα της Περιφέ-
ρειας και έρχεται να προσφέρει ταχύτητα αλλά και ποιότητα στις 
πτέρυγες. Μάλιστα, το νέο απόκτημα των «πρασίνων» ευτύχησε 
να συνδυάσει με γκολ το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα 
της νέας του ομάδας, αφού άνοιξε το σκορ στο ισόπαλο 1-1 κό-
ντρα στον γειτονικό Απόλλωνα Χαλανδρίου, με τον Γιάννη Πετρί-
δη να αναφέρεται με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για την αξία 
του: «Αποκτήσαμε ένα ιδιαίτερα ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, τον 
Ανάργυρο Δαγρέ, ο οποίος από το πρώτο του κιόλας παιχνίδι με 
την φανέλα του ΠΟΨ φανέρωσε πτυχές του ταλέντου και της αξί-
ας του σκοράροντας κόντρα στον Απόλλωνα Χαλανδρίου. Η ομά-
δα μας συνεχίζει στο ίδιο πνεύμα και θέλουμε να μείνουμε κο-
ντά στην κορυφή. Το μυαλό μας είναι αποκλειστικά στο επόμενο 
καθοριστικό, όσο και δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι που μας πε-
ριμένει κόντρα στον Φωστήρα Ηλιούπολης, όπου θα επιδιώξου-
με την επιστροφή μας στις νίκες, ώστε να διατηρηθούμε σε από-
σταση αναπνοής από τις πρώτες θέσεις».

ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην τεχνική ηγεσία της Ελπί-
δας Αγίων Αναργύρων είναι άμεσες. Κι αυτό διότι ο Δήμος Τσιμι-
λιώτης είναι ο νέος προπονητής του συλλόγου των δυτικών προ-
αστίων, όπως ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: «Η Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, βρίσκεται στην ευ-
χάριστη θέση να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της, 
με τον προπονητή Δήμο Τσιμιλιώτη. Ο κύριος Τσιμιλιώτης έχει 
πλούσιο βιογραφικό με υψηλές παραστάσεις, τόσο ως ποδο-
σφαιριστής, όσο και ως προπονητής. Ως ποδοσφαιριστής, έχει 
αγωνιστεί σε επαγγελματικό επίπεδο σε Καλλιθέα, Αχαρναϊκό 
και ΑΕΚ! Ως προπονητής, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων τους πά-
γκους των Άρη Πετρούπολης, Παλληνιακού, Αστέρα Βάρης και 
Αχιλλέα Κάτω Αχαρνών, παρουσιάζοντας πολύ σημαντικό έργο, 
ενώ έχει κατακτήσει και το Κύπελλο ΕΠΣΑ με το Χαλάνδρι το 2016. 
Το ΔΣ της Ελπίδας Αγίων Αναργύρων καλωσορίζει τον Δήμο Τσι-
μιλιώτη και του εύχεται κάθε προσωπική και ομαδική επιτυχία!»

ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΕΡΒΙΣ ΖΙΑΪ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Ο ΖΙΑΪ ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μπότος:  
«Προέχει 
να γίνουμε πιο 
ουσιαστικοί»
 
Σε εντός έδρας ήττα-πισωγύ-
ρισμα από τον νεοφώτιστο Γ.Σ. 
Καισαριανής στο 95’ υποχρε-
ώθηκε η Δάφνη Παλαιού Φα-
λήρου χάνοντας με 0-1 και έτσι 
πήγε στράφι η εκτός έδρας νίκη 
επί της Νέας Ιωνίας που είχε 
προηγηθεί την τρίτη αγωνιστική 
στον πρώτο ανταγωνιστικό όμι-
λο της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε 
μία αναμέτρηση όπου οι «πρά-
σινοι» είχαν την ξεκάθαρη υπε-
ροχή και έχασαν απίστευτες ευ-
καιρίες για γκολ, τιμωρήθηκαν 
από μία στημένη φάση στις κα-
θυστερήσεις όπου και λειτούρ-
γησε ο άγραφος νόμος του πο-
δοσφαίρου. Με τον έμπειρο 
πορτιέρο Αλέξη Μπότο να δί-
νει τη δική του πινελιά μιλώντας 
στο «Αθλητικό Πνεύμα» «Χάσα-
με ένα παιχνίδι το οποίο ελέγ-
χαμε απόλυτα στο μεγαλύτερο 
μέρος του. Ξεκινήσαμε πολύ δυ-
νατά στο πρώτο πεντάλεπτο χά-
σαμε τεράστιες ευκαιρίες από 
πολύ κοντά, ενώ δημιουργήσα-
με προβλήματα στον αντίπαλο. Ο 
Γ.Σ. Καισαριανής ήταν πολύ σφι-
κτός αξιοπρεπέστατος κι ευτύ-
χησε να πάρει την νίκη με γκολ 
στις καθυστερήσεις που προήλ-
θε από στημένη φάση και αδρά-
νεια της άμυνάς μας. Πλέον θα 
πρέπει να αφήσουμε το συ-
γκεκριμένο ματς και να δού-
με μπροστά. Η προσοχή μας επι-
κεντρώνεται στο επόμενο πολύ 
δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι 
που μας περιμένει κόντρα στον 
Ολυμπιακό Λιοσίων. Θέλουμε να 
επιστρέψουμε στις νίκες αφού 
μετά από το συγκεκριμένο παι-
χνίδι θα έχουμε το ρεπό μας και 
μοιραία κάποιες ομάδες θα μας 
ξεπεράσουν στην βαθμολογία. 
Αυτό που προέχει πάντως, εί-
ναι να γίνουμε πιο ουσιαστικοί 
στις φάσεις που δημιουργούμε, 
ώστε να μην δίνουμε δικαιώμα-
τα στους αντιπάλους μας».

ΕΠΣΑ : Α κατηγορία - 1ος όμι-
λος : Χαϊδαρίου : Χαϊδάρι - Μι-
κρασιατικός 2ος όμιλος: Τραχώ-
νων: θύελλα Αγίου Δημητρίου 
- Άγιαξ Ταύρου, Κάτω Αχαρνών: 
Άτταλος - Αγία Ελεούσα , Γουδή: 
Άγιος Θωμάς – Ανθούπολη. 3ος 
όμιλος: Ηφαίστου : ΑΟ Περιστερί-
ου - Άρης Καλαμακίου, Ηρακλεί-
ου: Ηράκλειο – Ηλυσιακός, Ερ-
γάνης: Βύρωνας – Τράχωνες. Β’ 
κατηγορία - 1ος όμιλος: Ακαδημία 
Πλάτωνος: Αττικός – Ιεράπολη, 
Παλαιού Φαλήρου : Κοψαχείλα 
– Μεταμόρφωση, Ιλίου: ΑΟ Ιλί-
ου - Ηρακλής Περιστερίου. 2ος 
όμιλος : Αλεπότρυπας : Αμπελό-
κηποι – Τερψιθέα, Λυκόβρυσης 
: Λυκόβρυση – Ελευθερούπολη. 
3ος όμιλος: Χρυσούπολης: Κη-
πούπολη – Τριφυλλιακός, Νέας 
Ιωνίας : Αλσούπολη - Κένταυρος 
Χωράφας: Φοίνικας Περιστερί-
ου- Λαύρα, Ελληνικού : Παγκρά-
τι – Παπάγος, Ρουφ : Πετράλωνα 
- Πανιώνιος Καισαριανής, Καμα-
τερού: Καματερό – Ίωνες, Χα-
λανδρίου: Ατρόμητος Χαλανδρίου 
– Κολωνός, Ηλιούπολη Β: Φω-
στήρας Ηλιούπολης – ΠΟΨ, Κάτω 
Χαλανδρίου: Απόλλων Χαλανδρί-
ου - Ατλας Κυψέλης. Γκατηγορία - 
1ος όμιλος: Πετρούπολης Γ’: Χαλ-
κηδονικός - Φοίνικας Καλλιθέας, 
2ος όμιλος : Πεύκης: Μαρούσι - 
Φωστήρας Καισαριανής , Χαϊδαρί-
ου: Αστέρας Χαϊδαρίου - Πράσινα 
Πουλιά, Αργυρούπολης: Ποσει-
δών - Κρόνος Αθηνών. 3ος όμι-
λος: Υμηττού: Προμηθέας – Γκυ-
ζιακός. 4ος όμιλος : Καλαμακίου: 
Νίκη Αλίμου - Υμηττός , Γαλατσί-
ου: Πατήσια – Λέοντες. ΕΠΣΑΝΑ: 
Α Κατηγορία: Αρτέμιδος: Άρτεμις 
– Καλύβια, Γλυκών Νερών : Γλυ-
κά Νερά – Ατλαντίς. Γ’ Κατηγορία 
: Διονύσου – Διόνυσος – Μενίδι, 
Βάρης: Αστέρας Βάρης Β’ – Θησέ-
ας Ν Μάκρης Β’, Βούλας: Φοίβος 
Βάρης – Νικηφόρος, ΔΑΚ Παιανί-
ας : Παιανία – Κουβαράς. Οι αγώ-
νες αρχίζουν στις 15.00.

Το σημερινό 
πρόγραμμα

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Στο τεχνικό επιτελείο ο Σταύρος 
Παναγιωτάκης
 
Σε πλήρως επαγγελματικά επίπεδα κινείται ο Ηφαι-
στος Περιστερίου σε όλα τα επίπεδα. Η νεοσύστατη 
διοίκηση υπό την Προεδρία του Κώστα Αλαφούζου 
φροντίζει να διεκπεραιώνει ό,τι ζήτημα προκύψει, με 
ξεκάθαρη επιδίωξη την ομαλή λειτουργία του συλ-
λόγου σε όλα τα επίπεδα. Με φόντο τη δημιουργία 
ενός ισχυρού συνόλου, που θα μπορεί κάτω από υγι-
είς και στέρεες βάσεις να διεκδικήσει μία αξιομνη-
μόνευτη πορεία στο νέο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγο-
ρίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα σε περαιτέρω 
στελέχωση του τεχνικού επιτελείου προχωράει η 
διοίκηση του Ηφαίστου Περιστερίου Στο πλευρό του 
Γαληνού Νικολαΐδη, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον 
την τεχνική ηγεσία, τοποθετείται ως στενός του συ-
νεργάτης ο Σταύρος Παναγιωτάκης. O λόγος για τον 
33χρονο πρώην άσο, με σημαντική διαδρομή μέχρι 
προσφάτως στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο και σταθμούς 
όπως η Θύελλα Αγ. Δημητρίου, τα Σούρμενα, η Ειρή-
νη Πετρούπολης, τα Πετράλωνα, η Αγία Ελεούσα, ο 
ΑΟΝΦ Άτταλος και ο Ιπποκράτης την τελευταία διετία.
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ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ
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Έρβις Ζιάι




