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Για τον Παναθηναϊκό το ζητούμενο απέναντι στην καλύτερη 
ομάδα - μέχρι στιγμής- και πρωτοπόρο της διοργάνωσης ήταν 
να παρουσιάσει ένα σοβαρό και ανταγωνιστικό πρόσωπο, 
ώστε να πιστοποιήσει την πρόοδο που είχε παρουσιάσει με την 
Μπασκόνια. Τελικά δεν κατάφερε να φανεί στο γήπεδο, πλην 
ενός επταλέπτου στην πρώτη περίοδο καθώς η Φενέρμπαχτσε 
τον διέλυσε (107-77) και τον έστειλε τρία βήματα πίσω, μετά το 
ένα μπροστά που είχε κάνει με τους Βάσκους.
Δεν έχει νόημα να αναλύσουμε έναν αγώνα που ήταν 
μονόπλευρος. Το γεγονός ότι από το δεύτερο δεκάλεπτο και 
μετά η Φενέρμπαχτσε είχε 27/29 δίποντα κι επιμέρους σκορ 
85-52, δείχνει τα πάντα. Οι «πράσινοι» έμειναν και με την 
αγωνία του τραυματισμού του Μάριους Γκριγκόνις ο οποίος 
αποχώρησε με πόνο στη μέση λίγο πριν το ημίχρονο.
Τα δεκάλεπτα: 22-25, 55-40, 78-55, 107-77
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 10, Μπιρσέν, 
Χαζέρ 7, Γουίλμπεκιν 19, Έντουαρντς 14, Μαχμούτογλου 9, Χέις 
16, Πιερ 2, Τζεκίρι 6, Γκούντουριτς 8, Μπούκερ 7, Καλάθης 9
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 6, 
Γουόλτερς 11, Λι 2, Παπαγιάννης 12, Γουίλιαμς 10, Γ. 
Καλαϊτζάκης 3, Μπέικον 20, Πονίτκα 7, Γκριγκόνις, Μαντζούκας, 
Γκουντάιτις
Στους άλλους αγώνες που έκλεισαν το πρόγραμμα της 8ης 
αγωνιστικής: Ζαλγκίρις Κάουνας- Αρμάνι Μιλάνο 71-62, 
Μονακό- Μπασκόνια 79-74, Παρτιζάν- Μακάμπι Τελ Αβίβ 96-88
Η βαθμολογία: Φενέρμπαχτσε (7-1), Ολυμπιακός και Μονακό 
(6-2), Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Ζαλγκίρις  (5-3), Μπασκόνια, 
Μακάμπι Τελ Αβίβ, Βίρτους Μπολόνια, Παρτιζάν και Βαλένθια 
(4-4), Εφές, Άλμπα Βερολίνου και Βιλερμπάν (3-5), Μπάγερν, 
Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός (2-6).

ΝΑΥΑΓΙΟ
O ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΞΕ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 
ΤΗ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ 107-77

Με τρεις αναμετρήσεις γίνεται επανεκκίνηση στην Basket League μετά τη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων. Ο 
πρωτοπόρος Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Κολοσσό Ρόδου ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει αύριο στην Καρδίτσα την τοπική 
ομάδα. Η ΑΕΚ που ενισχύθηκε με τον Αϊζάια Μάιλς θα φιλοξενήσει τον Ιωνικό. Πάντως από πλευράς ενδιαφέροντος ξεχωρίζουν οι 
αναμετρήσεις του Περιστερίου με τον Άρη (απόψε) και του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα (αύριο).
Το πρόγραμμα: Περιστέρι- Άρης (16:00), ΑΕΚ- Ιωνικός Νίκαιας (17:00), Ολυμπιακός- Κολοσσός (19:15). Αύριο: ΠΑΟΚ- Προμηθέας 
Πάτρας (15:45), Απόλλων Πάτρας- Λαύριο (17:00), Καρδίτσα- Παναθηναϊκός (19:15)
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 10, ΑΕΚ 9, ΠΑΟΚ, Περιστέρι και Άρης 8, Παναθηναϊκός και Κολοσσός 7, Ιωνικός και Απόλλων Πάτρας 6, 
Προμηθέας, Λαύριο και Καρδίτσα 5. Ο Προμηθέας έχει δύο αγώνες λιγότερους, Παναθηναϊκός και Καρδίτσα έχουν από έναν.

BASKET LEAGUE
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 6ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ



«ΣΚΑΛΩΜΑ»!  

Hταν το αγωνιστικό brand του Παναθη-
ναϊκού στο πρώτο γύρο που άγγιξε την τε-
λειότητα με 12 νίκες και ένα «Χ» (1-1, 
με Ολυμπιακό). Εννέα ματς, 8 γκολ και 2 
ασίστ, προτού «χτυπήσει» την πόρτα της 
ατυχίας και τεθεί νοκ-άουτ για τουλάχιστον 
5-6 μήνες! Ακόμη και τραυματίας παρα-
μένει το πρόσωπο της επικαιρότητας στην 
καθημερινότητα του «τριφυλλιού» μια και 
ήταν ο πρώτος παίκτης που κλήθηκε για 
συζήτηση ανανέωσης του συμβολαίου του. 
Την ώρα που ο Αϊτόρ ήταν fit και «όργω-
νε», ο Παναθηναϊκός είχε κάνει πρόταση 
100% αύξησης των αποδοχών του. Ήτοι 
από 370-380 που «καθαρίζει» να πήγαινε 
στα 750 net (συν κανένα 100άρικο σε μπό-
νους). Ακούγεται fair! Μόνο που ο σενιόρ 
«Goal Management», Αλμπέρτ Μποτίνες 
είχε διαφορετική άποψη. Με την συναίνε-
ση του πελάτη-συνεργάτη του δεν έπεφτε 
κάτω από 7ψήφιο νούμερο. Το ίδιο αξί-
ωνε και από τρίτους στην αγορά. Και μά-
λιστα σε εν Ελλάδι υποψήφιο εργοδότη!!! 
Τώρα, όμως, οι κανόνες του παιχνιδιού 
έχουν αλλάξει. Ο 26χρονος winger μπορεί 
να παραμένει ένα attractive project μιας 
και μένει ελεύθερος, μα κανείς δε γνω-
ρίζει πως θα γυρίσει στα γήπεδα μετά την 
ρήξη χιαστού.
Βάσει πηγών μας, μετά από εκείνη την εκ-
κρεμή συζήτηση με την οικονομική απόστα-
ση καμία εκ των δύο πλευρών δεν έχει 
προχωρήσει σε come back. Ο Παναθηνα-
ϊκός φέρεται να ́ χει «στραβώσει» με τη 
διαχείριση από τον Μποτίνες, ο δε Ισπα-
νός agent με τον παίκτη του τραυματία ενδε-
χομένως ως στρατηγική δεν έχει προχω-
ρήσει σε κίνηση φοβούμενος σε μείωση 
της αρχικής πρότασης. Το ζητούμενο είναι 
πως οι «πράσινοι» ήταν και πλέον είναι 
ξεκάθαροι. Ο χρόνος κυλάει και ο (τραυ-
ματίας) Αϊτορ βγάζει ενστάσεις στο διε-
θνές market. Πλέον, το μπαλάκι πέφτει 
στην πλευρά του Ισπανού winger για να 
εμφανιστεί και να αποδειχθεί την πρότα-
ση τριετίας του «τριφυλλιού», ειδάλλως…   

Παρασκήνια

➠





Ο ΑΪΤΟΡ ΠΡΟΤΟΎ 
ΧΤΎΠΉΣΕΙ ΑΡΙΘΜΟΎΣΕ 9 
ΜΑΤΣ/8 ΓΚΟΛ ΚΑΙ 2 ΑΣΙΣΤ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟ.  

Ο 26ΧΡΟΝΟΣ WINGER ΤΩΝ 
«ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΦΕΤΟΣ ΕΧΕΙ 
ΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΣΧΕΔΟΝ 370 
ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ!  

ΠΡΟΣΩΠΟ-ΚΛΕΙΔΙ!                                           
Το γυαλί ράγισε! Για την ακρίβεια από το 
περασμένο καλοκαίρι όταν «έσκα-
σε» η πρόταση από τον Ντίνο Δια-
μαντόπουλο της Ομόνοιας και ο 
Αρης την απέρριψε ασυζητητί. 
Τα μυαλά του Ντάνιελ Μαντσί-
νι πήραν αέρα. Οι καθυστερή-
σεις σε πληρωμές και η προο-
πτική αλλαγή περιβάλλοντος είχαν 
«αδειάσει» την καθημερινότητά του. Εφτα-
σε το timing και ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τις 
αποφάσεις του Βραζιλιάνου εξτρέμ δεν είναι άλλος 
από τον Αλεχάνδρο Ντε Μπαρτόλο. Κάποτε agent, 
αλλά και μέλος του scouting department του 
Ολυμπιακού με τον οποίο κρατά επαφή. Είναι το 
ίδιο πρόσωπο που εισηγήθηκε με θέρμη και την 
απόκτηση του το περασμένο καλοκαίρι, αλλά έπε-
σε πάνω στην ξεροκεφαλιά του Πέδρο Μαρτίνς. Αυτή τη φορά, 
πέρασε το δικό του.

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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«ΨΑΧΝΕΤΑΙ» 
ΓΙΑ TARGET MAN!                  
Μπορεί η πίεση στο αντίπαλο αμυντικό τρίτο να γί-
νεται με τουλάχιστον 6 παίκτες, μπορεί το νέο γή-
πεδο να ́ χει δώσει «φτερά» στα πόδια των παι-
κτών της ΑΕΚ, αλλά αμιγώς αγωνιστικά η απουσία 
ενός original σέντερ φορ είναι εμφανής μετά την 
ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Ο Λιβάι Γκαρσία 
(φωτο) έγινε κατά συνθήκη (ασχέτως των επι-
δόσεών του), ο Σέρχιο Αραούχο είναι περισσό-
τερο εκτός box και λιγότερο μέσα στο «κουτί» και 
ο Φαν Βέερτ εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά 
από τρεις μήνες στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο πρω-
ταθλητισμός απαιτεί επιλογές και ουχί συμβιβα-
σμό. Πολλώ δε που στο δεύτερο εξάμηνο της σε-
ζόν υπάρχουν και οι υποχρεώσεις στο Κύπελλο. Η 
ΑΕΚ, έστω και διακριτικά τώρα, ψάχνεται για ΚΑ-

ΝΟΝΙΚΟ σέντερ φορ. Τέλος…   

ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΑΪΤΟΡ 
ΕΧΟΎΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΤΙΣ 
ΣΎΖΉΤΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΎΠΑΡΧΕΙ 
ΕΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ... ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 



ΤΑΞΊΔΊ ΓΊΑ 9ΑΡΊ!                                                                  
Στον Ατρόμητο δεν κάθονται με σταυρωμένα χέρια και ήδη 
ετοιμάζουν να «μακιγιάρουν» το ρόστερ για την μετά-Μουντιάλ 
εποχή! Εξ ου και το ταξίδι στην Σκανδιναβία προ 10ημέρου από 
άνθρωπο εμπιστοσύνης για την αναζήτηση 9αριού που θα βγάλει 
ανταγωνισμό στον Κιάταρσον. Μην ξεχνάμε πως ο Γιάννης 
Αγγελόπουλος είναι φαν της αγοράς. Ήδη, εντοπίστηκε μία 
περίπτωση στην Δανία, μα είναι κομμάτι ακριβούτσικη.  

BACK TO NORMALITY!                                                                 

Μέχρι να χτυπήσει ο Μάριος Τσαούσης δεν υπήρχε καν στον 
χάρτη. Μιλάμε για παίκτη που ήρθε για ΒΑΣΙΚΟΣ και κοστίζει ένα 
500άρικο ετησίως. «Πάτησε» το πόδι στο στην Super League 
κόντρα στην ΑΕΚ. Εφεξής, αριθμεί ακόμη 3 ματς, έχοντας 
μοιράσει δύο ασίστ και μία… κανονικότητα (κυρίως επιθετικά) 
στον ΠΑΟΚ. Πλέον, ο Ράφα Σοάρες είναι το «αφεντικό» στη 
θέση του αριστερού μπακ!  

Την ώρα που η πλειονότητα των αλλοδαπών παικτών 
ακόμη δεν έχει βγάλει ΑΦΜ και δεν έχει πάρει δόση, 

ο Γιάννης Σαμαράς ανέλαβε την απόλυτη εξουσία στον Απόλ-
λων Αθηνών με 6 χιλιάρικα μηνιάτικο. Τα παράλογα που συμ-
βαίνουν καμιά φορά…  



ΛΑΘΗ!                                          

Το πήρε πάνω του 101%! Μιλάμε για τον Γιώργο Κα-
σναφέρη που εκτός της παραμονής του Τζιανλούκα 
Φέστα, μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε με θέρμη την από-
κτηση του Ρίτσμοντ Μποάκι! Του επιθετικού που θα άλ-
λαζε την επιθετική φυσιογνωμία της Λαμίας. Αντ’ αυ-
τού μόλις 7 ματς, κανένα 90λεπτο, ένα γκολ (1-0, τον 
Λεβαδειακό) και ένα συμβόλαιο 220.000 ευρώ! «Χρυ-
σό βατόμουρο»…  

ΧΩΡΊΣ ΛΟΓΊΚΗ!                                               
Μπορεί ο κόουτς Πογέτ να αισθάνεται «βασιλιάς» στα 
πέριξ της ΕΠΟ. Μπορεί να ́ χει εξαρχής περάσει κανόνες/
θέλω μια και δεν υπήρχε αντίπαλο δέος, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει πως είναι στο απυρόβλητο με μία πρωτιά 
στο Nations League. Ηδη, οι αποφάσεις του συζητιούνται. 
Ηδη, η επιλογή Ρέτσου αντί του Ντόη δεν βγάζει νόημα. 
Πολλώ δε, η φανέλα βασικού στον 35χρονο Τζαβέλλα με 
μόλις ένα ματς το τελευταίο δίμηνο. Και αυτό με συμμετοχή 
στο γκολ που δέχεται η ΑΕΚ. Εστω και άθελά του. 

ΠΡΟΧΩΡΑΕΊ ΣΕ DEAL!                                       
Μπορεί ο Παναιτωλικός να «φυσάει» για το status του στο 
γήπεδο (16 πόντους δεν είχε ποτέ σε πρώτο γύρο στη σύγχρονη 
ιστορία του), αλλά η τρύπα στα οικονομικά βγάζει μουρμούρα 
στα αποδυτήρια. Παρόλ’ αυτά, ο πρόεδρος έχει «ψηθεί» 
στο project, Ντέρεκ Κορνέλιους! Τι εννοώ; Χρειάζονται 350 
χιλιάρικα για την αγορά του από το Βανκούβερ. Η παρουσία του 
στο Μουντιάλ με τον Καναδά έχει αποζημίωση 200.000 ευρώ, 
οπότε ο δρόμος ανοίγει. Ο 25χρονος στόπερ έχει πέραση στο 
διεθνές market και το καλοκαίρι απορρίφθηκε πρόταση 400 
χιλιάδων από τη Φερεντσβάρος!  

ΑΛΗΘΕΊΑ, ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΧΕΊ ΝΑ ΕΜΦΑΝΊΣΤΕΊ ΣΤΑ 
ΓΡΑΦΕΊΑ ΤΗΣ ΠΑΕ, Ο ΖΟΣΕ ΜΠΟΤΟ;      quizTime
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ΟΊΩΝΟΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ!                                      
Τόμας Βατσλίκ! Πέρυσι ο ακρογωνιαίος λίθος στην κατάκτηση τη 
Super League από τον Ολυμπιακό. Ο κορυφαίος Νο1 στην Ελλάδα. 
Φέτος, τα «γάντια» του αποσόβησαν δις το μοιραίο στην «ρώσικη 
ρουλέτα». Τόσο με την Σλόβαν Μπρατισλάβας, όσο και με τον Απόλ-
λωνα Λεμεσού. Το ματς, όμως, με τον Αρη τον άφησε εκτεθειμέ-
νο. Ο τραυματισμός τον εξοστράκισε και πλέον με τον Πασχαλάκη 
κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού, ο 33χρονος Τσέχος τερμα-
τοφύλακας ΔΕΝ έχει επόμενη μέρα. Ακόμη και τον Ιανουάριο απο-
χωρεί. Κυριολεκτικά. Δεν είναι τυχαία και η αλλαγή εκπροσώπη-
σης πριν κανένα μήνα με τον Βατσλίκ να αφήνει το γραφείο στην 
Τσεχία και να υπογράφει με την Unique Sports Group του πανί-
σχυρου, Γκόρντον Στίπιτς με πελατολόγιο τους Ρις Τζέιμς (Τσέλ-
σι), Ουπαμεκανό (Μπάγερν Μονάχου), Τσαλχάνογλου (Ιντερ), Λο-
σάνο (Νάπολι) και Σία. «Μυρίζει» deal…  

Στην ΑΕΛ έχουν δει τόσο σοβαρά την υπόθεση restart μέ-
χρι που είχαν και εκπρόσωπο (σ.σ.: Στάθη Ταυλαρίδη) 

στο ετήσιο meeting του Transfer Room που αυτή την φορά 
έγινε στο Βερολίνο. Βγάζουν υγεία τέτοιες πρωτοβουλίες.  
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Οι συζητήσεις με τον Ματέι Βίντρα, αλλά και με τον Αμπουμπακάρ 
Καμαρά (τον θέλει και η Αλ Γκαράφα του Πέδρο Μαρτίνς) για μια 
πιθανή ενίσχυση της επιθετικής γραμμής είναι η μία πλευρά του 
νομίσματος στον Αρη. Προτεραιότητα αποτελεί εξίσου και η εκκα-
θάριση από διάφορα συμβόλαια που «βαραίνουν» τον προϋπο-
λογισμό. Χαρακτηριστικά παραδείγματα το διαχρονικώς «ξένο» 
σώμα, Χαϊροβιτς, ο παραπτωματίας Ντιόπ και ο Ντουκουρέ που 
έχει βεβαρυμένο παρελθόν λόγω τραυματισμών.

Ο ερχομός του Πάολο Φερνάντες για το δεύτερο μισό της σεζόν στην 
ΑΕΚ αποτελεί βάλσαμο. Ο λόγος, απλώς. Με τον κορυφαίο «σερβι-
τόρο» της Ενωσης φέτος (έξι ασίστ σε δώδεκα ματς), Νίκλας Ελία-
σον, στα «πιτ» για τους επόμενους μήνες, οι «κιτρινόμαυροι» χρειά-
ζονται κάποιον παίκτη που θα βοηθήσει στη δημιουργία. Υπάρχει δε, 
αισιοδοξία εντός των τειχών της ομάδας ότι ο παίκτης θα «κουμπώ-
σει» άμεσα στα πλάνα του Αλμέιδα.

Εν αναμονή της έναρξης της μίνι προετοιμασίας στην Κύπρο, στον Πα-
ναθηναϊκό συνεχίζουν την αναζήτηση για περιπτώσεις ποδοσφαιρι-
στών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν το «τριφύλλι» στον δεύτερο 
γύρο, αλλά και τα πλέι-οφ. Η χειμερινή περίοδος κρύβει «διαμάντια» 
και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που έχει «μάτι», έχει το «οκ» από τον Γιάννη 
Αλαφούζο για να καλύψει τις όποιες ελλείψεις στο ρόστερ (εξτρέμ, 
8-10αρι). 

Το γκελ της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό τεράστιο. Η παρουσίασή 
του στο «Γ. Καραϊσκάκης» μάτσαρε τηλεοπτικά γεγονότα άλλων δε-
καετιών. Στο γήπεδο όμως, ο Μαρσέλο δεν δείχνει να «στρώνει», τη 
στιγμή που ομάδες της Βραζιλίας καλοβλέπουν το ενδεχόμενο να τον 
επαναπατρίσουν. Η Φλουμινένσε έχει κάνει κρούση στον 34χρονο, 
ενώ και η Μποταφόγκο ερίζει για την απόκτησή του. «Καυτός» Γενά-
ρης προβλέπεται για τον Βραζιλιάνο.

Η νομική υπόθεση που αφορά τους Γιώργο και τον Νίκο Σαββίδη συ-
νεχίζει να απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφε-
τών Θεσσαλονίκης που δημοσιοποιήθηκε από την ΕΕΑ και παραπέμπει 
για κακουργηματική εκβίαση τους δύο άντρες, προκάλεσε την απά-
ντηση των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι ζητούν εξηγήσεις από την ΕΕΑ 
και υποστηρίζουν ότι «δεν υπήρχε κάποιο βούλευμα όταν ο Γιώργος 
Σαββίδης υπέγραφε τη δήλωση». 
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ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ
Μετά από 92 ολόκληρα χρόνια, οι γυναίκες διαιτητές μπαίνουν δυναμικά στην διορ-
γάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγκεκριμένα τρεις θα είναι οι γυναίκες που 
επιλέχθηκαν από τη FIFA για να διευθύνουν αγώνες Μουντιάλ. Η ιστορική τριάδα θα 
αποτελείται από τη Σαλιμά Μουκασανγκά (Ρουάντα), τη γνωστή συνάδελφο της, Στε-
φανί Φραπάρτ (Γαλλία), αλλά και τη Γιαπωνέζα, Γιοσίμι Γιαμασίτα. Σημειωτέον, ότι 
νωρίτερα στη σεζόν, η Μουκασανγκά έγινε και η πρώτη γυναίκα διαιτητής που σφύ-
ριξε αναμέτρηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής μετά από 65 χρόνια ύπαρξης του 
θεσμού.

ΚΑΤΑΡ

ENA ΜΟΥΝΤΙΑΛ… ALCOHOL-FREE!
Οπως και να το κάνουμε, μαζί με έναν αγώνα Μουντιάλ, μια μπυρίτσα είναι... τα-
μάμ! Ωστόσο, στο Κατάρ δεν το βλέπουν έτσι. Η FIFA ανακοίνωσε και επίσημα ότι δεν 
θα πωλείται αλκοόλ στα γήπεδα όπου θα φιλοξενηθούν τα ματς του Μουντιάλ. Κι όλα 
αυτά, μόλις δύο ημέρες πριν από την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαί-
ρου. Κάτι που δεδομένα προκάλεσε αντιδράσεις σε έναν από τους βασικούς χορη-
γούς του τουρνουά που είναι πασίγνωστη αμερικανική εταιρία πώλησης μπύρας. Θα 
μπουν τη μπύρα... μπυρίτσα!

IΣΠΑΝΙΑ 

ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Πως γίνεται σε ένα Μουντιάλ να απασχολεί η Μπαρτσελόνα; Κι όμως γί-
νεται! Διότι με την αναγκαστική αλλαγή του Γκαγιά με τον Αλεχάντρο 
Μπαλντέ, οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν τους 17 παίκτες που έχουν στα 
γήπεδα του Κατάρ! Ενα νούμερο, το οποίο αποτελεί επίδοση – ρεκόρ στην 
ιστορία της διοργάνωσης! Κι αν δεν μας πιστεύετε, πάμε να κάνουμε την 
καταμέτρηση μαζί: Τερ Στέγκεν, Αραούχο, Κρίστενσεν, Κουντέ, Αλμπα, 
Ερικ Γκαρσία, Μπαλντέ, Μπουσκέτς, Πέδρι, Γκάβι, Ντε Γιονγκ, Τόρες, Αν-
σού Φάτι, Ντεπάι, Λεβαντόφσκι, Ντεμπελέ και Ραφίνια. 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΪΜΑΡ
Ετοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο δήλωσε ο Νεϊμάρ στη συνέντευξη που παραχώρη-
σε στη βρετανική Telegraph. Μια συνέντευξη που έβγαλε... ψωμάκι, μιας και ο Βρα-
ζιλιάνος ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός αγώνα απέναντι στην Αργεντινή του Μέσι 
στα ημιτελικά ή στον τελικό. Και ο άσος της Παρί έδωσε την απάντηση που όλοι θέλαμε. 
«Εγώ θα είμαι πρωταθλητής, θα το πω στο Μέσι και θα τον κερδίσω». Από το να το πει 
κανείς, μέχρι να το κάνει, αγαπητέ «Νέι», υπάρχει μια απόσταση.

NE
W
SWORLD

CUP



1
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 1500
ΠΑΟ ΡΟΥΦ-ΚΗΦΙΣΙΑ

22 1,95
Η Κηφισιά έχει ξεκινήσει δυνατά δικαιώνοντας τα 

προγνωστικά που την θέλουν απο τα φαβορί για την άνοδο. 
Το νεοφώτιστο Ρουφ θα έχει δύσκολο έργο στο φετινό 

πρωτάθλημα, όπως φάνηκε στην Ιεράπετρα.

«ΔΙΠΛΟ» ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΜΕ ΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ 1700

ΡΕΞΑΜ-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ
OVER 3 1,80

Διψάει για διάκριση αλλά και για την επιστροφή στα σαλόνια 
η ιστορική Ρέξαμ. Σταθερά στα ψηλά στρώματα, όπως όλα 

δείχνουν θα παλέψει μέχρι τέλους με την Νοτς Κάουντι για την 
πρώτη θέση.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ 1700

ΜΠΑΡΝΕΤ-ΤΟΡΚΙ
OVER 2,75 1,70

Σε πολύ καλό φεγγάρι η Μπαρνέτ με τρεις σερί νίκες που την 
έβαλαν ξανά στις θέσεις των πλέι οφ. Η έδρα αποτελεί και το 
όπλο της ομάδας με το εμπόδιο της αδύναμης Τορκί φυσικά να 

φαντάζει βατό.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ 1700

ΓΚΕΪΤΣΧΕΝΤ-ΣΑΟΥΘΕΝΤ
2 2,10

Βρίσκει ρυθμό η Σάουθεντ παραμένοντας σταθερά κοντά στη 
πρώτη τριάδα. Στόχος σήμερα είναι να δώσει συνέχεια στα 

θετικά αποτελέσματα μέσα στην έδρα της μέτριας Γκέιτσχεντ.

ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΔΑΝΙΑ 2η 1500

ΦΡΕΜ-ΚΕΛΝΤΙΝΓΚ 
2 -0,75 1,80

Πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα της Σκίβε η Κέλντινγκ με 
το εμφατικό 4-0 και πλέον μπορεί να κοιτάει για πιο ψηλά με 
λιγότερο άγχος. Σάκος του μποξ αποτελεί στο πρωτάθλημα η 

Φρεμ.

«ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΑΓΓΛΙΑ 2 1700

ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ-ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ
2 DNB 2,05

Στη τελευταία θέση σταθερά η Κόλτσεστερ δεν σηκώνει κεφάλι 
με τίποτα. Το έργο της παραμονής δεν θα είναι εύκολο και 
πρέπει άμεσα να αλλάξει πρόσωπο απέναντι σε έναν πολύ 

επιθετικό αντίπαλο όπως η Ντονκάστερ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Στην προολυμπιακή ομάδα του στίβου περιλαμβάνονται 27 αθλη-
τές και αθλήτριες. Ο ΣΕΓΑΣ απέστειλε τη σχετική λίστα στην ΕΟΕ, 

η οποία προέκυψε με βάση κριτηρίων και συγκεκριμένα επι-
τυχιών μέσα στο 2022 ή στους προηγούμενους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Ανάμεσά τους φυσικά ο ολυμπιονίκης του μήκους 

Μίλτος Τεντόγλου. 

Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί το «Kallithea 
International High Jump meeting». Πρόκειται για τον αγώνα που δι-
οργανώνει ο ΦΣ Καλλιθέας και μπαίνει για πρώτη φορά στο αγω-
νιστικό καλεντάρι και θα γίνει στο κλειστό Καλλιθέας. Θα 
πάρουν μέρος κορυφαίοι αθλητές, όπως οι Έλληνες πρωτα-
θλητές Τατιάνα Γκούσιν και Αντώνης Μέρλος.
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SPORTS

Ο σχεδιασμός της νέας σεζόν περιλαμβάνει 62 αθλητές και αθλή-
τριες που είναι χωρισμένοι σε πέντε κατηγορίες, όπου για 
πρώτη φορά υπάρχει η «Διακεκριμένη». Αφορά τους πρωτα-
θλητές που πέτυχαν υψηλές διακρίσεις και θα είναι πέντε: 
Μίλτος Τεντόγλου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Ελίνα Τζένγκο, 
Κατερίνα Στεφανίδη και Χρήστος Φραντζεσκάκης. 

Η Γερμανίδα πρωταθλήτρια στα 400 μέτρα Άλικα Σμιντ συμπεριλήφθη-
κε στη λίστα του περιοδικού «Forbes». Βρίσκεται μέσα στους 30 

που έχουν υψηλά επίπεδα δημόσιας αναγνώρισης (influencers). 
Έχει ξεπεράσει τα 3,3 εκατομμύρια followers στον προσωπικό 

της λογαριασμό στο Instagram.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε ρότα επιτυχιών συνεχίζει να βαδίζει ακάθεκτος ο Aγιαξ Ταύ-

ρου. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάζοντας πολύ ανταγωνιστικό 

πρόσωπο και με τεράστια ψυχικά αποθέματα υπέταξαν στην δια-

δικασία των πέναλτι τη γηπεδούχο Νέα Ιωνία με 5-4 (καν. αγώ-

νας και παράταση 0-0) κι έτσι τσέκαραν το εισιτήριο της πρόκρι-

σης για την επόμενη φάση του Κυπέλλου ΕΠΣΑ. Σε ένα παιχνίδι 

το οποίο συγκέντρωνε υψηλό δείκτη δυσκολίας, ο Aγιαξ Ταύ-

ρου φανέρωσε πολλές αρετές και το σημαντικότερο απέδειξε 

ότι η εκπληκτική του πορεία στον δεύτερο όμιλο της Α’ Κατηγο-

ρία, μόνο ως τυχαίο γεγονός δεν μπορεί να εκληφθεί, Με τον 

τεχνικό Γιάννη Γαζή να έχει κάθε λόγο να απονείμει τα εύσημα 

στους παίκτες του: «Πήραμε την έκτη διαδοχική νίκη σε όλες τις 

διοργανώσεις – έστω και στην διαδικασία των πέναλτι. Φανή-

καμε πιο ψύχραιμοι στα κρίσιμα σημεία και ευτυχήσαμε να προ-

κριθούμε. Μας ενδιαφέρει η καλή πορεία στο Κύπελλο, όπως 

και σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό που προέχει πλέον για εμάς, 

είναι να εκμεταλλευτούμε το ρεπό που έχουμε το σαββατοκύρια-

κο και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το επόμενο δύσκολο 

παιχνίδι που μας περιμένει κόντρα στα Σούρμενα».

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 

Στην δεύτερη θέση του δεύτερου ιδιαίτερα ανταγωνιστικού ομί-

λου της Α’ ΕΠΣΑ αναρριχήθηκε η Αγία Ελεούσα με τη νίκη της επί 

του Αγίου Θωμά με 1-0. Στα 45 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου 

από τον προ δύο εβδομάδων διακοπέντα αγώνα (σ.σ. το ματς είχε 

διακοπεί στο ημίχρονο λόγω της καταρρακτώδους βροχής που 

έπεφτε και είχε μετατρέψει σε λίμνη τον αγωνιστικό χώρο) οι 

παίκτες του Νίκου Κουνάδη κατάφεραν να διαχειριστούν το προ-

βάδισμά τους από το πρώτο 45λεπτο και με έξυπνη τακτική κρά-

τησαν την πολύ σημαντική νίκη, που τους έφερε στους 11 πό-

ντους, έναν λιγότερο από τον πρωτοπόρο Aγιαξ Ταύρου που έχει 

12, Μάλιστα, οι «κυανόλευκοι» έχουν την ευκαιρία την προσε-

χή αγωνιστική να βρεθούν μόνοι τους στην κορυφή, αν επικρα-

τήσουν στην έδρα τους, της Aμιλλας Περιστερίου την ερχόμενη 

Κυριακή δεδομένου ότι ο Aγιαξ Ταύρου έχει προγραμματισμένο 

το ρεπό του. Με το στιβαρό διοικητικό στέλεχος Τάκη Γιαννόπου-

λο να δίνει το δικό του στίγμα: «Καταφέραμε και ανταποκριθήκα-

με σε αυτό το δεύτερο 45λεπτο κόντρα στον Aγιο Θωμά. Διαχει-

ριστήκαμε το υπέρ μας 1-0 και μάλιστα εμείς ήμασταν η ομάδα 

που δημιούργησε τις πιο σημαντικές και κραυγαλέες ευκαιρίες 

ώστε να καθαρίσουμε πολύ νωρίτερα το παιχνίδι. Βεβαίως και 

ο Aγιος Θωμάς ήταν πολύ ανταγωνιστικός, δημιούργησε και αυ-

τός τις ευκαιρίες του. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας με σοβα-

ρότητα και απόλυτα προσηλωμένοι. Δεν παίρνουν τα μυαλά μας… 

αέρα και παραμένουμε ταπεινοί, προετοιμάζοντας τα πλάνα μας 

για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, Πλέον το μυαλό και η προσοχή 

μας είναι αποκλειστικά στραμμένη στην αναμέτρηση με την Aμιλ-

λα Περιστερίου».

ΓΑΖΉΣ: «ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 
Ή ΚΑΛΉ ΠΟΡΕΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ» 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΉΤΑΝ ΣΤΙΣ 
ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ ΤΟΥ  
Ο ΠΡΟΠΟΝΉΤΉΣ ΤΟΥ AΓΙΑΞ

Τσιμπάκης:  
«Να δούμε  
πού θα φτάσει  
το ταξίδι μας» 
 
Το εισιτήριο της πρόκρισης για 
την επόμενη φάση του Κυπέλ-
λου ΕΠΣΣΑ εξασφάλισαν οι Τρά-
χωνες με τη σπουδαία όσο και 
δύσκολης επικράτησή τους επί 
των Ερασιτεχνών της Κηφισιάς 
με 3-2. Σε μία ιδιαίτερα απαιτη-
τική αναμέτρηση και κόντρα σε 
ένα καλοκουρδισμένο και πει-
θαρχημένο σύνολο, το συγκρό-
τημα των νοτίων προαστίων 
έδειξε χαρακτήρα συνδυάζοντας 
με εξαιρετική εμφάνιση την 
σπουδαία του επιτυχία. Γεγονός 
το οποίο άφησε απόλυτα ευχα-
ριστημένο τον τεχνικό Αντώνη 
Τσιμπάκη, που με τη σειρά του 
και μέσω δηλώσεών του στο 
«Αθλητικό Πνεύμα», έδωσε το 
σύνθημα για μία εξίσου επιτυχη-
μένη συνέχεια αποκαλύπτοντας 
τα εξής: «Πήραμε μία πολύ δύ-
σκολη, όσο και ιδιαίτερα σημα-
ντική πρόκριση απέναντι σε μία 
καλοδουλεμένη ομάδα. Μπο-
ρεί να ήταν Ερασιτέχνες, ωστό-
σο τα παιδιά της Κηφισιάς έδει-
ξαν πώς διαθέτουν ποιότητα και 
ορισμένες πολύ καλές μονάδες 
και αυτό το στοιχείο δίνει ακόμη 
μεγαλύτερη αξία στο επίτευγ-
μά μας. Είμαι πολύ χαρούμε-
νος διότι συνδυάσαμε την νίκη 
με πολύ καλή εμφάνιση και πα-
ράλληλα είχαμε την ευκαιρία να 
δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε 
3-4 ταλέντα από τις υποδομές 
μας, που έδειξαν αρκετά θετι-
κά στοιχεία. Από εκεί και έπει-
τα γενικότερα μπαίνουμε σε μία 
διαδικασία του να διεκδικούμε 
ό,τι καλύτερο μπορούμε από το 
κάθε παιχνίδι και προσπαθού-
με να χτίσουμε νοοτροπία πρω-
ταθλητισμού. Σαφώς και μας εν-
διαφέρει μία καλή πορεία στη 
συνέχεια και του Κυπέλλου. Να 
συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθ-
μούς και φυσικά να δούμε πού 
θα φτάσει το ταξίδι μας».

ΕΠΣΑ:  Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Γήπεδο Νέας Ερυθραίας:  Ερυ-
θραία – ΓΣ  Καισαριανής , Κα-
λαμακίου: ΑΟ Καλαμακίου – Χα-
ραυγιακός,  Ήφαίστου:  Ήφαιστος 
Περιστερίου - Χαϊδάρι   2ος  Όμι-
λος:  Παλαιού Φαλήρου: Παλαιό 
Φάληρο - Άγιοι Ανάργυροι,  Χα-
λανδρίου:  Χαλάνδρι - Άγιος Θω-
μάς. 3ος όμιλος:  Αγίων Αναργύ-
ρων : Ελπίδα Αγίων Αναργύρων 
- ΑΟ Περιστερίου,  Χολαργού Α:  
Χολαργός – Ήράκλειο. Β’ Κατηγο-
ρία - 1ος όμιλος:  Ακαδημία Πλά-
τωνος: Αττικός - ΑΟ Ιλίου, Αλεπό-
τρυπας: Αθηναΐδα – Κοψαχείλα. 
2ος όμιλος: Κάτω Αχαρνών: Απόλ-
λων Αθηνών Δάφνη –Νεοπε-
ντελικός,  Τερψιθέας : Τερψι-
θέα - Παράδεισος ,Νέας Ιωνίας:  
Ελευθερούπολη – ΓΣ  Αργυρούπο-
λης,  Γαλατσίου: Κορωνίδα - Άγιος 
Δημήτριος. 3ος όμιλος : Αργυρού-
πολης Β’:  Λαύρα Αργυρούπολης 
- Αστέρας Εξαρχείων,  Χρυσού-
πολης:  Κηπούπολη – Παγκράτι, 
Νήαρ Ήστ : Πανιώνιος Καισαρια-
νής - Φοίνικας Περιστερίου.  4ος 
όμιλος: Ιλίου:  Ιάσων - Ατρόμητος 
Χαλανδρίου,  Κάτω Χαλανδρίου: 
ΠΟΨ - Γαλάτσι , Καματερού : Καμα-
τερό - Θρίαμβος Χαϊδαρίου. Γ’ Κα-
τηγορία  - 1ος όμιλος : Τζιτζιφιών: 
Φοίνικας  Καλλιθέας - Άρης Χο-
λαργού,  Πετρούπολης Β ‘: Ειρή-
νη Πετρούπολης – Ζέφυρος. 2ος  
όμιλος:  Ελληνικού: Γλυφάδα – 
Πέρα Κλουμπ, Ζωράφας: Πράσι-
να Πουλιά -  Μαρούσι. 3ος όμιλος:  
Ήρακλείου:  Ερμής Ήρακλείου - 
Θεμιστοκλής , Χαϊδαρίου:  Δάσος 
Χαϊδαρίου - Κεραυνός Πετρούπο-
λης,  Υμηττού:  Υμηττός - Δόξα Γκύ-
ζη,  Ρουφ:  Λέοντες - ΑΟ Ιλίου. 
ΕΠΣΑΝΑ : Α κατηγορία:  Ραφήνας: 
Τριγλία  Ραφήνας - Αχαρναϊκός  
Β’ Κατηγορία : Λαυρίου:Λαυρεω-
τική - Μάχη Μαραθώνα . Γ’ Κατη-
γορία : Αγίας Μαρίνας : Θησέας 
Νέας Μάκρης Β’ - Συκάμινο , Διο-
νύσου:  Διόνυσος - ΑΟ Παιανίας , 
Κουβαρά: Κουβαράς – Καπανδρί-
τι. Οι αγώνες αρχίσουν στις 1500. 

Το σημερινό 
πρόγραμμα

ΑΘΉΝΑΪΔΑ  
Ραφαηλίδης: «Ή ομάδα μας δεν 
είναι έτοιμη για πρωταθλητισμό»
Στην πρώτη της φετινή ήττα στον δύσκολο πρώτο όμιλο της 
Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ υποχρεώθηκε η Αθηναϊδα με «θύτη» τον 
ισχυρό Αστέρα Ζωγράφου με 2-0. Σε μία αναμέτρηση όπου η 
ομάδα της Κυψέλης γενικότερα δεν βρέθηκε σε καλή ημέ-
ρα, δέχθηκε δύο καίρια … χτυπήματα μέσα σε διάστημα τριών 
λεπτών (33’, 36’) από τον Χρήστο Καραμάνο και δεν μπόρες 
ένα βγάλει την απαιτούμενη αντίδραση, που θα της επέτρεπε 
να ελπίζει βάσιμα σε ανατροπή του αποτελέσματος. Με τον τε-
χνικό Μάκη Ραφαηλίδη να δίνει το δικό του στίγμα λέγοντας 
τα εξής:«Γενικότερα απέναντι στον Αστέρα Ζωγράφου δεν 
βρεθήκαμε σε καλή ημέρα και δίκαια χάσαμε. Αντιμετωπί-
ζαμε εκ προοιμίου πολλά και σημαντικά αγωνιστικά προβλή-
ματα με απουσίες βασικών μας μονάδων όπως ο Ντιντιφάς, 
ο Φραντζέσκος, ο Πράσος και ορισμένα άλλα παιδιά. Με άμε-
ση συνέπεια να επηρεαστεί η συνολική μας εικόνα. Το λέμε 
από την αρχή της φετινής περιόδου και το πιστεύουμε. Ή ομά-
δα μας δεν είναι έτοιμη για να κάνει φέτος πρωταθλητισμό. 
Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο, το οποίο θα 
είναι ανταγωνιστικό και θα προσπαθεί να αποδίδει όμορφο 
ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιόμαστε. Ή προετοιμασία μας 
και για το επόμενο παιχνίδι με την Κοψαχείλα γίνεται μετ’ 
εμποδίων, αφού ακόμη δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω εάν 
θα υπολογίζω σε κάποια παιδιά που είναι βασικά στελέχη».
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Ο Γιάννης Γαζής




