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Απλά είναι τα πράγματα: Κόντρα 
στην Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που θέλουν να 
βλέπουν οι φίλοι του και να αισιοδοξούν.
Το τελικό 77-58 με το οποίο ο Παναθηναϊκός σκόρπισε 
τους Γάλλους είναι ενδεικτικό της άριστης λειτουργίας της 
ομάδας του Ντέγιαν Ράντονιτς σε άμυνα κι επίθεση. Από την 
αρχή του αγώνα οι «πράσινοι» μέσα από την άμυνά τους 
εγκλώβισαν τους Γάλλους και στη συνέχεια, παίζοντας πια στο 
δικό τους ρυθμό έφτασαν στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη και 
σκαρφάλωσαν αρκετά στη βαθμολογία (ρεκόρ 4-6) αφήνοντας 
πίσω τους (μεταξύ άλλων) και την Βιλερμπάν που υπέστη την 
4η συνεχόμενη ήττα της.
Τρομερή εμφάνιση από τον Ντουέιν Μπέικον ειδικά στο τρίτο 
δεκάλεπτο όταν οι «πράσινοι» έφτασαν ακόμα και στο +26. 
Γενικά όμως είδαμε μια κανονική ομάδα, με αρχή, μέση και 
τέλος, με αρχές, με άμυνα, με ευδιάκριτους  ρόλους. Και 
η οποία έχτισε το πρώτο της (έστω και μικρό) σερί νικών 
βγάζοντας ιδανικά τη διαβολοβδομάδα.
Τα δεκάλεπτα: 15-11, 39-24, 66-37, 77-58
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 4, Γουόλτερς 5, Λι 
7, Παπαγιάννης 9, Μποχωρίδης 2, Γουίλιαμς 8,  Γ. Καλαϊτζάκης 
2, Μπέικον 25, Πονίτκα 10, Γκουντάιτις 6, Μαντζούκας, Χουγκάζ
ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (Πάρκερ): Μάθιους 7, Νουά, Καουντί, Τάιους 10, 
Ρισασέ 4, Ντε Κολό 7, Φαλ 9, Λάιτι 2, Ομπασοχάν 5, Τζάκσον- 
Κάρτραϊτ 3, Πονς 11

ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!
Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΗΝ 
ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ 77-58 ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΠΕΪΚΟΝ

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής: Μονακό- Μπάγερν Μονάχου 80-79, Βίρτους Μπολόνια- Εφές 80-85, 
Μπαρτσελόνα- Μπασκόνια 96-84, Βαλένθια- Ζαλγκίρις Κάουνας 76-80
Η βαθμολογία:  Φενέρμπαχτσε (9-1), Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Μονακό (7-3),  Ζαλγκίρις (6-4), Εφές, 
Μπασκόνια και Μακάμπι (5-5), Βίρτους Μπολόνια, Παρτιζάν, Παναθηναϊκός, Βαλένθια και Ερυθρός Αστέρας (4-6), Βιλερμπάν, 
Μπάγερν, Άλμπα Βερολίνου και Αρμάνι Μιλάνο (3-7)
Η επόμενη αγωνιστική (11η)
Πέμπτη (1/12): Άλμπα Βερολίνου- Μπαρτσελόνα (19:30), Εφές- Ολυμπιακός (19:30), Βιλερμπάν- Μονακο (21:00), Μπασκόνια- 
Αρμάνι Μιλάνο (21:30), Παρτιζάν- Βαλένθια (21:45)
Παρασκευή (2/12): Ερυθρός Αστέρας- Βίρτους Μπολόνια (19:00), Φενέρμπαχτσε- Ρεάλ Μαδρίτης (19:45), Ζαλγκίρις Κάουνας- 
Παναθηναϊκός (20:00), Μπάγερν Μονάχου- Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30)
*Με δύο αγώνες συνεχίζεται η Basket League απόψε και στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής. Στις 16:00 το Λαύριο που ακόμα δεν έχει 
νίκη στο πρωτάθλημα θα υποδεχθεί το Περιστέρι ενώ στις 19:15 ο Άρης θα φιλοξενήσει την Καρδίτσα.

ΔΕΎΤΕΡΟΣ Ο ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ, 
ΑΝΕΒΗΚΕ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ



«ΤΟΣΑ ΘΕΛΩ»  

Καλοκαίρι του 2019. Ο Νίκος Ντα-
μπίζας βάσει του μπάτζετ που ΄χε δι-
αθέσιμο αναζητούσε εναγωνίως το 
«Hummer» για το κέντρο της άμυνας. 
Πολλοί απόρησαν με την επιλογή του 
Μπαρτ Σένκεφελντ από την άγνωστη 
ποδοσφαιρικά Αυστραλία. Πολλώ δε 
με το «αμαρτωλό» ιατρικό του παρελ-
θόν. Μετά από τρία χρόνια, ο λεγά-
μενος έχει αποδειχθεί λίρα εκατό. 
Πλέον, εκ των αρχηγών του Παναθη-
ναϊκού, εκείνος που φέτος με συνο-
δοιπόρο τον Μάγκνουσον έχουν δημι-
ουργήσει το «τείχος» της καλύτερης 
άμυνας στον πρώτο γύρο στη Super 
League. Στα 31 του, ο Ολλανδός έχει 
βρει αγωνιστικά και οικογενειακά την 
Ιθάκη του στον Παναθηναϊκό και την 
Ελλάδα αντίστοιχα. Το συμβόλαιό του 
από τα «φλέγοντα» ζητήματα. Ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς τον συνάντησε στο «τρι-
φύλλι» και έχει ήδη δώσει την έγκρι-
σή του για να προχωρήσει το club σε 
επέκταση της συνεργασίας τους. Μόνο 
που η… αντίπαλη πλευρά βγάζει εκτό-
πισμα στις διαπραγματεύσεις. Πάει 
στην λογική του πόκερ. Εξάλλου, ο 
Σένκεφελντ γνωρίζει καλύτερα από 
τον καθένα πως αυτό ενδεχομένως 
να ΄ναι το ύστατο «γεμάτο» συμβόλαιο 
στην καριέρα του. Εχουμε και λέμε: 
800 χιλιάρικα ετησίως και δέσμευση 
μέχρι το 2026 η αξίωση του Ολλανδού 
στόπερ. Στον Παναθηναϊκό δεν ενθου-
σιάστηκαν και τόσο με τα «θέλω» του 
μιας και μιλάμε για πάνω από 100% 
αύξηση μια και το τωρινό συμβόλαιο 
δεν είναι πάνω από 350.000 ευρώ. 
Το mind game ήδη συνεχίζεται και η 
λογική λέει πως ο Σένκεφλεντ μπο-
ρεί να «πέσει» μέχρι τα 7 κατοστάρι-
κα. Το ζήτημα είναι ο Παναθηναϊκός 
θα τα δώσει όταν έχει τον παρτενέρ 
του ήδη με 8 κατοστάρικα και ο Ολλαν-
δός τον Αύγουστο θα γίνει 32 ετών;  

Παρασκήνια

➠





Ο ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ 
ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 8 ΜΑΤΣ 
ΩΣ STARTER ΣΤΑ 6 Ο 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΜΗΔΕΝ.  

Ο 31ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΟΣ 
ΣΤΟΠΕΡ ΕΧΕΙ ΤΩΡΙΝΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΙΣ 350.000 
ΕΥΡΩ.  

NO WAY!                                             
Μπορεί το agency του (CAA Base) να 

αποτελεί εκλεκτό πελάτη στο λι-

μάνι του Πειραιά. Μπορεί ο εν 

Ελλάδι εκπρόσωπός τoυ, Σά-

κης Τζήκας να ΄χει αναλά-

βει service και πλύση εγκε-

φάλου σε κάθε του επίσκεψη 

με την Εθνική Ελλάδας. Μπορεί ο 

«Γιώργαρος» να ́ χει βάλει τα μαθήμα-

τα ελληνικών σε εβδομαδιαία βάση στο ρεπερ-

τόριο του, αλλά δεν ψήνεται για τα μέρη μας και δη 

τον Ολυμπιακό. Τον εξιτάρει πολύ περισσότερο η 

ιδέα της επιστροφής στα «σαλόνια» της Πρέμι-

ερ Λιγκ με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και λιγότερο 

ο εν Ελλάδι πρωταθλητισμός ή η παρουσία στην 

Ευρώπη. Φανταστείτε πως ο Τζορτζ Μπάλντοκ κά-

νει τρομερή διαφήμιση του club του στα αποδυτήρια της Εθνικής. 

Μην ασχολείστε παραπάνω…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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«ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ»  
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!                    
Γιώργος Τζαβέλλας. Σβήνει σήμερα το 36ο 
κεράκι και ήδη από φέτος έχει αντιληφθεί 
την αγωνιστική φθορά στο πρόσωπό του.  Σε-
βόμενος τον εαυτό του δεν θέλει να «εκ-
βιάσει» το plus ένα χρόνο συμβολαίου στην 
ΑΕΚ και ετοιμάζει παράλληλα για την επόμε-
νη μέρα του. Δειλά δειλά με στενή συνεργά-
τιδα (σ.σ.: δικηγόρος, παρακαλώ) έχει αρχί-
σει το «ψήσιμο» σε παίκτες για την στιγμή που 
θα «κρεμάσει» τα παπούτσια του. Ποδοσφαι-
ριστής με background και επιρροή ακόμη και 
σήμερα στα αποδυτήρια της Εθνικής θα ΄χει 
την ανάλογη πέραση στο μετερίζι του agent. 
Μπίζνα που έχει στο μυαλό του, έχοντας μά-
λιστα κάνει ήδη τις πρώτες του… μεταγρα-

φές! Stay tuned…  

Ο ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ ΑΞΙΩΝΕΙ 
«ΑΡΧΗΓΙΚΟ» ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕ 
ΣΧΕΔΟΝ 8 ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ  
ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ… 
ΖΟΡΙΖΕΤΑΙ!  



ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                   
Ο λεγάμενος δεν έχει καμία σχέση με το πρότερο πέρασμά του 
στην Ελλάδα και δη στην Τρίπολη! Ο Ατρόμητος έχει γνωρίσει 
6 ήττες στο πρωτάθλημα, στις 5 εκ των οποίων ο κύριος ήταν 
11άδατος. Πλέον, εδώ και τρία ματς είναι εξαφανισμένος,. 
Απόφαση/επιλογή που «γεννάει» σκέψεις για το μέλλον του 
Ντάνι Σουάρεθ στον Ατρόμητο. Είναι πολλά και τα 150 χιλιάρικα 
για τον Ισπανό στόπερ. Οπότε…  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΟΡΙ…                                                                  

Μπορεί ο κύριος να ζει το όνειρό του συμμετέχοντας στο 
Μουντιάλ του Κατάρ με την Εθνική Καναδά, αλλά ακόμη 
το status του παραμένει αβέβαιο ποδοσφαιρικά. Ο δανεισμός 
του Ντέρεκ Κορνέλιους από το Βανκούβερ στον Παναιτωλικό 
εκπνέει 31 Δεκεμβρίου και μολονότι οι δυο πλευρές είναι σε 
επαφή υπάρχει απόσταση. Και στον τρόπο αποπληρωμής της 
οψιόν αγοράς και στα «θέλω» του 25χρονου αριστεροπόδαρου 
στόπερ.   

Την αρχή έκανε ο ανενεργός, Νίνης! Η συνέχεια θα 
δοθεί με τον (επίσης σε απραξία), Τσιντώντα. Ο ΠΑΣ 

«φορτώνει» σε εμπειρία για να αποφύγει το μοιραίο. Δεν 
θα αργήσει να τριτώσει το deal των… ανέργων! 



SCOUTING-THERAPY                                            

Μπορεί ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός να κατεβαίνουν στην 
Κύπρο για το βασικό στάδιο της μίνι-προετοιμασίας, 
αλλά η ελληνική παρουσία θα ΄ναι πολυπληθής μια 
και τουλάχιστον 3 ομάδες της Super League θα «κα-
τεβάσουν» κόσμο στην Μεγαλόνησο για scouting. Το 
πρωτάθλημα δεν σταματάει μια και μόλις 2 παίκτες 
από ολάκερη την Λίγκα συμμετέχουν στο Μουντιάλ. 
Οπότε σήμανε η ώρα για ψώνια.   

«ΚΟΠΗΚΕ»…                                                
Ήδη δύο πατριωτάκια μας (Παπανικολάου και Σβάρνας) 
κάνουν το κομμάτι τους! Την ίδια στιγμή που η Ρακόφ κάνει 
την δική της πασαρέλα και είναι στην κορυφή και στο +9 από 
την δεύτερη Λέγκια. Βάσει αναγκών είχε βγει στην πιάτσα 
για full αριστερό μπακ μια και παίζει με 3 στόπερ. Λεονάρντο 
Κούτρης, όπως είχαμε αποκαλύψει, ήταν στο Top3 των 
επιλογών. Μάλιστα, είχαν πέσει και τα νούμερα στο τραπέζι. 
Τελικώς, δεν βγήκε «λευκός καπνός». Αγνωσται, ακόμη, 
αι βουλαί…  

ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ!                                        
Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό γιατί «πνιγόταν» στον 
συνωστισμό. Κατέβηκε στην Κρήτη με τις ευλογίες των 
Σαμαράδων με την προοπτική να γίνει ηγέτης! Σχεδόν ένα 
χρόνο μετά όλα πήγαν… αριστερά: 18 ματς, 0 για τον Γιάννη 
Μπουζούκη, που δεν έτυχε ούτε εκεί σωστής μεταχείρισης. 
Σε σημείο που φαντάζει αμοιβαία η βούληση για λύση τον 
Ιανουάριο. Το «κοπέλι» διαχρονικά είχε περάσει στην 
Μεγαλόνησο (σ.σ.: δύο ομάδες από το Big 6 «ψάχνονται» στη 
θέση του), τα πρώτα τηλέφωνα έχουν πέσει, το ραντεβού με τον 
Βάλντας Νταμπράουσκας δεν θα αργήσει να γίνει. Οσονούπω, 
εξελίξεις…    

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΦΟΥ Ο ΜΙΤΣΕΛ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ 
ΤΟΝ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΦΗΣΕ ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΕΚ;       

quizTime
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«ΦΕΥΓΑΤΟΣ»…                                       
Δεν ξέρω αν είναι απορία μου, αλλά de facto αποτελεί πραγμα-
τικότητα βάσει των «κους κους» στις συνάξεις της Εθνικής Ελλά-
δας. Τίποτε δεν είναι ίδιο φέτος στην Τραπεζούντα για τα παιδιά 
μας. Η πρωταθλήτρια Τουρκίας έχει «σκάσει» από τα συνεχή ματς, 
ο κόουτς πλέον βγάζει… απόσταση στο λοιπό dressing room και εν 
όψει Ιανουαρίου έπονται αλλαγές. Πόσω μάλλον για τον Μανώλη 
Σιώπη, ο οποίος έχει πάρει φανέλα βασικού σε μόλις 6 από τα 
13 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, εμμέσως πλην σαφώς, η 
Τραμπζονσπόρ έχει περάσει το μήνυμα στο περιβάλλον του παίκτη 
πως με transfer fee ενός μυρίου ο «Μανωλιός» μπορεί να απο-
χωριστεί το άλλο του μισό, τον Μπακασέτα. Κοινώς, δεν «καίγο-
νται» να (παρα)μείνει…  

Ο Σάββας Παντελίδης εκτός από τις αλλαγές στο staff, 
βάσει πληροφόρησης, θα προχωρήσει και σε ριζι-

κές αλλαγές στο ρόστερ μια και ήδη υπάρχουν 7-8 ονόματα 
στην black list με τις ανάλογες προσθήκες τον Ιανουάριο.
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Πέραν της απόκτησης κεντρικού χαφ, στον Αρη σταθμίζουν τις 
επιλογές τους και για κεντρικό επιθετικό. Μόνο που οι Θεσσα-
λονικείς δεν θα πάρουν «γουρούνι στο σακί», αλλά θα ψάξουν 
ενδελεχώς μέχρι να καταλήξουν στον παίκτη που ταιριάζει στα 
πλάνα του Πάρντιου. Τα ονόματα των Αμπουμπακάρ Καμαρά και 
Ματέι Βύντρα παραμένουν στη λίστα, αλλά δεν αποτελούν από-
λυτη προτεραιότητα. Στόχος φυσικά και η εύρεση αντικαταστά-
τη του Μαντσίνι.

Ο Πάολο Φερνάντες είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Ο Ισπα-
νός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ενωση. Μια σημαντι-
κή προσθήκη, καθότι ο Ελιάσον χάνει την τρέχουσα περίοδο και απαι-
τείται άμεση λύση, την οποία ο Φερνάντες μπορεί να προσφέρει. Στα 
της προετοιμασίας, τουλάχιστον επτά παίκτες από τη Β΄ ομάδα θα πά-
ρει μαζί του ο Αλμέιδα στην Ολλανδία.

Πριν υπάρξει ενίσχυση, στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού μπαίνουν 
σε πρώτο πλάνο οι ανανεώσεις. Ο Ρουμπέν Πέρεθ, ο οποίος έχει 
αποδειχθεί πυλώνας στον άξονα των «πράσινων» φαίνεται ότι θα εί-
ναι ο παίκτης που θα σύρει τον χορό. Από εκεί και πέρα, το «τριφύλ-
λι» έχει να περάσει τρεις πιο δύσκολες «πίστες». Ο λόγος για τους 
Κουρμπέλη και ο Σένκεφελντ που προσβλέπει σε γενναία αύξηση.

Σιγήν ιχθύος τηρούν στον Ολυμπιακό αναφορικά με τη μεταγραφική 
ενίσχυση. Ο στόχος δεν είναι άλλος από έναν δεξιό μπακ, ο οποίος 
θα είναι Νο1 στην ιεραρχία – ο Αβιλα έχει ήδη χάσει πόντους - και 
που σε αντίθεση με τον Σίμε Βρσάλικο, θα μπορεί να «κουμπώσει» 
στα πλάνα του Μίτσελ και να συνεισφέρει τα μέγιστα στους «ερυθρό-
λευκους».

Διακοπές τέλος στον ΠΑΟΚ, με τους παίκτες να επιστρέφουν στις προ-
πονήσεις, εκτός από τους διεθνείς που θα ενσωματωθούν τις επό-
μενες μέρες. Στο μεταγραφικό μέτωπο, μπορεί ο Κουαλιάτα να θε-
ωρείται project, αλλά ο παίκτης που θα δώσει λύση στο επιθετικό 
πρόβλημα, συνεχίζει να αναζητείται από τους «ασπρόμαυρους» και 
πέραν του Μάρτινς, υπάρχουν ακόμα δύο περιπτώσεις που τους έχουν 
κάνει το κλικ.
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ΚΑΤΑΡ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΑΝΤΙΟ»
Για νίκη δεν ξέρουμε, πάντως μια πρωτιά την κατέκτησε στο... ρελαντί το Κατάρ. 
Οι διοργανωτές υπέστησαν αναμενόμενη ήττα από τη Σενεγάλη (1-3) και έγιναν η 
πρώτη ομάδα που αποκλείεται και μαθηματικά από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Παρα-
μένουν... σπίτι, αλλά εκτός τουρνουά. Κατάφεραν πάντως να σκοράρουν (78΄ Μου-
ντάρι), πριν οι Αφρικανοί (προηγήθηκαν με τους Ντιά στο 41ο και τον Ντιεντιού στο 
48ο λεπτό) κλειδώσουν με τον Μπαμπά (84΄) το «τρίποντο» που τους οδηγεί σε 
«τελικό» με τον Ισημερινό.

ΟΥΑΛΙΑ – ΙΡΑΝ

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Μετά την «εξάρα» από την Αγγλία, το Ιράν όχι μόνο μάζεψε τα κομμάτια του, αλλά δί-
δαξε τι σημαίνει ολική επαναφορά θέτοντας βάσεις πρόκρισης. Οι παίκτες του Κάρ-
λος Κεϊρόζ πραγματοποίησαν ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο κόντρα στην Ουαλία 
και αν δεν ήταν ο τερματοφύλακας Χένεσι και τα δοκάρια (δυο), τότε το κοντέρ μπο-
ρεί να είχε γράψει παραπάνω από το τελικό 2-0. Ο γκολκίπερ των «δράκων» ήταν 
και ο μοιραίος, μιας και αντίκρισε κόκκινη στο 86΄, με τους Ιρανούς να σκοράρουν 
στις καθυστερήσεις με τους Τσεσμί (90+8΄) και Ρεζαιάν (90+11΄).

ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 

ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΑΣΤΕΙΑ
Ενας κούκος, εν προκειμένω ο Γκάκπο, δεν φέρνει την άνοιξη. Η εθνική 
Ολλανδίας «κάθισε» απροκάλυπτα πάνω στο 1-0 που σημείωσε στο 6ο 
λεπτό ο φορμαρισμένος στράικερ της Αϊντχόβεν και προκάλεσε τη μοί-
ρα της κόντρα στον Ισημερινό (1-1). Παρότι το γκολ του Εστουπινιάν ακυ-
ρώθηκε, το σύνολο του Αλφάρο ισοφάρισε με τον Ενερ Βαλένσια (49΄), 
λίγα λεπτά πριν εκείνος αποσυρθεί στον πάγκο λόγω τραυματισμού. Ο 
Μέμφις Ντεπάι δεν βοήθησε και πλέον τα αστεία τελείωσαν για τους 
«οράνιε» που καλούνται να δείξουν άλλη εικόνα, κυρίως στα νοκ-άουτ.

ΑΓΓΛΙΑ – ΗΠΑ

ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Τι κι αν λένε το ποδόσφαιρο «soccer» και δεν το θεωρούν πρωτεύον άθλημα στη χώρα 
τους; Οι ΗΠΑ διατήρησαν το εκπληκτικό αήττητο σερί που «τρέχουν» απέναντι στην πο-
δοσφαιρομάνα Αγγλία (0-0). Την τρίτη φορά που τα «τρία λιοντάρια» θα αντιμετώπιζαν 
τους Αμερικανούς, ήλπιζαν ότι επιτέλους θα έφταναν σε μία νίκη. Αντ’αυτού, οι παίκτες 
του Μπερχάλτερ ήταν οι πιο επικίνδυνοι (33΄ δοκάρι με Πούλισικ) και μετά το 1950 (1-
0) και το 2010 (1-1) έφυγαν ξανά χαμογελαστοί σε μεταξύ τους ματς σε Μουντιάλ, λίγο 
πριν τη μονομαχία με το Ιράν.
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1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 12:00

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Χ 3,25

Ανώτερη των προσδοκιών η Τυνησία παρουσιάστηκε άκρως 
ανταγωνιστική στη πρεμιέρα και μπήκε σε τροχιά πρόκρισης. 

Αντιθέτως, η Αυστραλία έκανε το λάθος να... προηγηθεί κόντρα 
στη Γαλλία βιώνοντας συντριβή.

ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 12:00

ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
OVER 8 ΚΟΡΝΕΡ 1,66

Κρίσιμη αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά στη μάχη για την 
δεύτερη θέση. Αμφότερες θα παίξουν για την νίκη και σίγουρα 

θα επιτεθούν για να πάρουν αυτό που θέλουν.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΚΟΡΝΕΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 

G/G 2,00
Μία απο τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία πέτυχε η 

Σαουδική Αραβία με την επική ανατροπή κόντρα στην Αργεντινή 
και ελπίζουν σε νέα υπέρβαση με την Πολωνία. Η παρέα του 

Λεβαντόφσκι αν χάσει, θα βρεθεί στα σχοινιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ

4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
Χ 3,80

Μετά την επιβλητική νίκη της πρεμιέρας η Γαλλία 
κοντράρεται με τον κακό της δαίμονα τα τελευταία χρόνια, 

την Δανία. «Μπλε» και «βίκινγκ» δεν... χάνονται με 
ισοπαλία. Αντιθέτως, σε περίπτωση ήττας θα μπουν σε 

περιπέτειες.

ΒΟΛΙΚΗ Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:00

ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ
OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,83

Ετοιμη για μεγάλα πράγματα έδειξε ότι είναι η Γαλλία στη 
πρεμιέρα. Περίσσια ποιότητα σε όλες τις γραμμές η ομάδα του 
Ντεσάν, με τον Μπαπέ να ηγείται της προσπάθειας. Από την 

άλλη, η Δανία καλείται να ανεβάσει στροφές.

ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΚΟΡΝΕΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ
OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70

Πρόωρο τελικό δίνει σήμερα η Αργεντινή απέναντι στο αρκετά 
αξιόλογο Μεξικό. Η ήττα απο την Σαουδική Αραβία δεν αφήνει 

περιθώρια για περαιτέρω απώλειες. Ενα ματς με έντονο το 
στοιχείο της δύναμης.

Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Δάφνη Λαβασά θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου που θα διεξαχθεί στις 11 Δε-
κεμβρίου στο Τορίνο. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα ταξιδέψει 

απευθείας από τις ΗΠΑ στην Ιταλία, όπου θα ενσωματωθεί 
με την Εθνική ομάδα και θ’ αγωνιστεί στην κατηγορία Κ23. 

Ο Κουβανός Αλεχάντρο Ντίαζ ανακοίνωσε στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο τουίτερ ότι το 2024 θα μπορεί να εκπροσωπήσει την Ισπανία 
σε διεθνείς αγώνες, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί ν’ αγωνιστεί 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ωστόσο, του χρόνου 
δεν μπορεί να πάρει μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις. 
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Στον «αέρα» είναι από χθες το «Road to Budapest», που αφορά 
τη διαδικασία για τα όρια πρόκρισης των αθλητών για το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα. Εντός πρόκρισης είναι 8 Ελληνες αθλητές. 
Μίλτος Τεντόγλου, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Ελίνα Τζένγκο, Κα-
τερίνα Στεφανίδη, Χρήστος Φραντζεσκάκης, Χριστίνα Πα-
παδοπούλου, Εφη Κουρκουτσάκη και Αλέξανδρος Παπα-
μιχαήλ.

Οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023 στη Βουδα-
πέστη ανακοίνωσαν ότι από 12 Δεκεμβρίου θα διατίθενται ηλεκτρονι-

κά 420.000 εισιτήρια για τη διοργάνωση που θα γίνει 19-27 Αυγού-
στου. Επίσης, έγινε γνωστό ότι θα λειτουργεί από του χρόνου τον 

Απρίλιο μεγάλη έκθεση της MOWA, στο εμπορικό κέντρο Etele 
Plaza.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε βαριά ήττα με 5-0 από τη πρωτοπόρο Αθηναϊδα υποχρεώθηκε 

η Κοψαχείλα. Σε μία αναμέτρηση όπου το συγκρότημα των νοτί-

ων προαστίων κατά κοινή παραδοχή ήταν ανταγωνιστικό στο με-

γαλύτερο διάστημά της, «πλήρωσε» την απειρία, κάποια φτη-

νά αμυντικά της λάθη, αλλά και την αναποτελεσματικότητα που 

επέδειξε στην τελική προσπάθεια. Με τον τεχνικό ηγέτη Αντώνη 

Κουφογιαννάκη να δίνει το δικό του ξεκάθαρο στίγμα στη στήλη: 

«Προσπαθούσαμε να δείξουμε ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέ-

ναντι σε μία πολύ ποιοτική ομάδα, όπως είναι η Αθηναϊδα, που 

βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου. Θεωρώ ότι για μεγάλο κομ-

μάτι του αγώνα ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, όμως δυστυχώς 

για ακόμη μία φορά πληρώσαμε την απειρία των πολλών παι-

κτών που απαρτίζουν το υπάρχον ρόστερ. Το τελικό σκορ εκτιμώ 

ότι αδικεί κατάφωρα την προσπάθειά μας αλλά και την γενικό-

τερη εικόνα., Η ροή του αγώνα ήταν για πολύ διαφορετικό σκορ, 

αφού δημιουργήσαμε και χάσαμε σωρεία κλασικών ευκαιριών. 

Οφείλουμε να δουλέψουμε λίγο παραπάνω στο κομμάτι της τε-

λικής προσπάθεια, διότι η αλήθεια είναι ότι δημιουργούμε φά-

σεις και βάζουμε δύσκολα στους αντιπάλους μας».

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

Εξαιρετικά δείγματα γραφής παρουσίασε το νεοφώτιστο Παγκρά-

τι στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Κηπούπολη από την 

οποία απέσπασε το πολύτιμο 1-1. Σε ένα παιχνίδι το οποίο εκ 

προοιμίου συγκέντρωνε πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για 

το συγκρότημα των ανατολικών προαστίων, οι παίκτες του Νίκου 

Ακριτίδη παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ψυχωμένοι, αποφασιστικοί, 

αλλά και πολύ συγκεντρωμένοι στο αγωνιστικό τους πλάνο, ανα-

δεικνύοντας ένα μέρος των σπουδαίων τους δυνατοτήτων, Με τον 

τεχνικό Νίκο Ακριτίδη να έχει κάθε λόγο να αισθάνεται χαρούμε-

νος: «Πήραμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε μία ομά-

δα όπως η Κηπούπολης, η οποία τρέφει υψηλές βλέψεις στον 

όμιλό μας. Για ακόμη ένα παιχνίδι διαπιστώνω ότι οι παίκτες μου 

βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο όλα όσα δουλεύουμε με πολύ με-

ράκι στις προπονήσεις και παράλληλα αναδεικνύουν το πλούσιο 

ταλέντο τους. Να φανταστείτε το συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι 

της αρχικής ενδεκάδας απαρτίζεται από ποδοσφαιριστές γεννη-

μένους το 2005 και το 2006, οι οποίοι αποκτούν πολύτιμες εμπει-

ρίες που θα τους φανούν πολύ σημαντικές στην συνέχεια της 

καριέρας τους αγωνιζόμενοι σ’ ένα πολύ ιδιαίτερο πρωτάθλη-

μα όπως είναι αυτό της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Μετά τα δύο πρώτα 

παιχνίδια που δώσαμε βλέπουμε μία διαρκή βελτίωση στο παι-

χνίδι μας στοιχείο το οποίο μας χαροποιεί όλους. Απέναντι στην 

Κηπούπολη πραγματοποιήσαμε πολύ καλή εμφάνιση και δεν το 

κρύβω ότι βάσει της εξέλιξης του αγώνα φεύγουμε και παρα-

πονεμένοι από το τελικό 1-1, αφού δημιουργήσαμε ευκαιρίες, 

ώστε να πάρουμε ακόμη και τη νίκη. Συνεχίζουμε με ακόμη με-

γαλύτερη πίστη και αυτοπεποίθηση τη προσπάθειά μας, ευελπι-

στώντας να παρουσιαστούμε ακόμη πιο δυνατοί κι ανταγωνιστι-

κοί στην κρίσιμη συνέχεια που μας περιμένει».

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: «ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΡ  
ΜΑΣ ΑΔΙΚΕΙ ΚΑΤΑΦΩΡΑ» 
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΗΓΗΣΗ ΔΙΝΕΙ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙΔΑ

Το σημερινό  
πρόγραμμα 

ΕΠΣΑ Α Κατηγορία 1ος όμι-
λος Γήπεδο Χαϊδαρίου: Χαϊ-
δάρι Καλαμάκι 2ος όμιλος 
Χαμοστέρνας: Άγιαξ Ταύρου 
Σούρμενα κάτω Αχαρνών 
Χαλάνδρι 3ος όμιλος Καλα-
μακίου: Άρης Καλαμακίου 
Ελπίδα Αγίων Αναργύρων 
Ηφαίστου Ηρακλείου Ηρά-
κλειο β κατηγορία 1ος όμι-
λος Χρυσούπολης: θύελλα 
Περιστερίου Δόξα Βύρωνος 
Παλαιό Φάληρο Κοψαχείλα 
Ηρακλής Περιστερίου Ιλί-
ου ΑΟ Ιλίου ιεραπολη 2ος 
όμιλος Λυκόβρυσης: Λυ-
κόβρυση Απόλλων Αθηνών 
Δάφνης 3ος όμιλος Ελλη-
νικού: Παγκράτι τριφυλλια-
κός Βριλησσίων Κένταυρος 
Βριλησσίων λύκοι Χαϊδα-
ρίου Νέας Ιωνίας Αλσού-
πολη Λαύρα Αργυρούπολης 
Ρουφ Πετράλωνα Κηπού-
πολη αλεπότρυπας Αστέρας 
Εξαρχείων Πανιώνιος Και-
σαριανής 4ος όμιλος Ακα-
δημία Πλάτωνος: Κολωνός 
Ιάσων Χαλανδρίου Ατρόμη-
τος Χαλανδρίου pops Κάτω 
Χαλανδρίου Απόλλων Χα-
λανδρίου Καματερό Ηλιού-
πολης Β Φωστήρας Ηλιού-
πολης Πεύκη γ κατηγορία 
1ος όμιλος Γουδί: Ιλίσια 
2004 Φοίνικας Καλλιθέας 
Πετρούπολης Γ χαλκηδονι-
κός δεύτερος όμιλος Χαϊ-
δαρίου Αστέρας Χαϊδαρί-
ου πανθησειακός Πεύκης 
Μαρούσι Κρόνος Αθηνών 
3ος όμιλος Αργυρούπο-
λης: Alpha αγώνα Κυριά-
κος 4ος όμιλος Γαλατσίου: 
Πατήσια Γαλαξίας ΕΠΣΑΝΑ 
β κατηγορία ανοίξεις Άνοι-
ξη Βουλιαγμένη Λαυρίου 
λαυρεωτική Δόξα Κορωπί-
ου Δροσιάς Νίκη Δροσιάς 
Αχιλλέας κάτω Αχαρνών 
γ κατηγορία δακ Παιανίας 
Παιανία Μενίδι διώνης Πι-
κέρμι Θησέας Νέας Μάκρης 
Β Βάρης κυανούς Αστέρας 
Βάρης Β Εθνικός ηλικίας 
Βούλας Φοίβος Βάρης κου-
βαράς οι αγώνες αρχίζουν 
στις 1500

Την μεγάλη του επιστροφή στο τιμόνι του 
Πανιωνίου Καισαριανής έπειτα από ένα 
χρόνο πραγματοποίησε ο Παύλος Κυρια-
κουλέας. Όπως είχαμε αναφέρει και σε 
προηγούμενα φύλλα η διοίκηση του Νίκου 
Χατζηλία προσανατολιζόταν στην περίπτω-
ση του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος γνω-
ρίζει άριστα πρόσωπα και καταστάσεις που 
αφορούν το πολύ φιλόδοξο σωματείο. Έτσι, 
αφού έγινε η κατάλληλη προεργασία, δια-
πιστώθηκε απόλυτη ταύτιση απόψεων με-
ταξύ των δύο πλευρών και πλέον ο Παύλος 
Κυριακουλέας αποτελεί τον διάδοχο του 
Θανάση Γάκη στη άκρη του «κυανέρυθρου» 
πάγκου και θα πραγματοποιήσει το επίση-
μο ντεμπούτο της δεύτερης θητείας του στη 
σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με 
τον Αστέρα Εξαρχείων. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι ο Κυριακουλέας έχει να επιδείξει 
πολυετή θητεία σε αρκετούς πάγκους ερα-
σιτεχνικών συλλόγων της ΕΠΣΑ, όπως οι 
Φωστήρας Ηλιούπολης, Παλαιό Φάληρο, 
Πανιώνιο Καισαριανής και αποτελεί θιασώ-
τη της σκληρής δουλειάς και πειθαρχίας. 
Ο Διοικητικός Ηγέτης Νίκος Χατζηλίας ανα-
φερόμενος στο σκεπτικό της απόφασης – 
επιλογής του Παύλου Κυριακουλέα τόνισε 
τα εξής: στο «Αθλητικό Πνεύμα»: «Η ομάδα 
χρειαζόταν επειγόντως μία αλλαγή, ώστε 
να διαφοροποιηθεί η ατμόσφαιρα, αλλά και 
η κακή ψυχολογία που είχε συσσωρευ-
τεί από τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέ-
σματα και τις άσχημες εμφανίσεις, Επιλέ-
ξαμε έναν έμπειρο και πολύ επιτυχημένο 
προπονητή, που ξέρει πολύ καλά τη κατη-
γορία και φυσικά προϋπήρχε στην ομάδα 
μας και δεν θα χρειαστεί καθόλου χρόνο 
προσαρμογής. Από την πλευρά του ο έμπει-
ρος τεχνικός αναφερόμενος στην επιστρο-
φή του στον Πανιώνιο Καισαριανής τόνισε 
τα εξής: «Στη αρχή δεν ήθελα να δουλέ-
ψω κάπου φέτος όμως ο τρόπος που με 
πλησίασε η διοίκηση σε συνδυασμό με το 
γεγονός ότι αισθάνθηκα τη ανάγκη να ολο-
κληρώσω αυτό που είχα αφήσει στη μέση 
πέρυσι, με ώθησαν στην απόφαση να πω το 
ναι. Στενοχωριόμουν που έβλεπα την ομά-
δα να μην πηγαίνει καλά και αισθάνθηκα 
την ανάγκη να βοηθήσω όσο μπορώ, ώστε 
να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών».

Κυριακουλέας: 
«Ηθελα να 
συνεχίσω αυτό 
που άφησα 
πέρυσι στη μέση» 

ΤΡΑΧΩΝΕΣ  
Τσιμπάκης: «Μας επηρέασε η 
κόπωση από το ματς του Κυπέλλου»
 Στο στείρο και άγονο 0-0 απέναντι στον Αθηναϊκό υπο-
χρεώθηκαν οι Τράχωνες. Σε μία αναμέτρηση όπου κυ-
ριάρχησαν η δύναμη και οι πολλές μονομαχίες στον 
χώρο της μεσαίας γραμμής, η ομάδα των νοτίων προ-
αστίων ήταν αυτή που είχε την ξεκάθαρη υπεροχή, ιδι-
αίτερα στο πρώτο ημίχρονο, την οποία όμως δεν κατά-
φερε να μετουσιώσει σε γκολ. Με τον τεχνικό Αντώνη 
Τσιμπάκη να δίνει το δικό του ξεκάθαρο στίγμα, λέγο-
ντας τα εξής: «Δεν καταφέραμε να πάρουμε την νίκη 
απέναντι στον Αθηναϊκό σε μία αναμέτρηση που δεν 
είχε τις πολλές φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο 
κυριαρχήσαμε, είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, δημιουρ-
γήσαμε τρεις – τέσσερις καλές ευκαιρίες για γκολ, 
τις οποίες όμως δεν αξιοποιήσαμε. Από ένα σημείο 
και έπειτα ειδικά στο δεύτερο μέρος έκανε την εμφά-
νισή της η κόπωση στις ενέργειες των ποδοσφαιρι-
στών μου, απόρροια της υπερπροσπάθειας που κάναμε 
στο ματς Κυπέλλου που είχε προηγηθεί κόντρα στους 
Ερασιτέχνες της Κηφισιάς . Συνεχίζουμε τη προσπά-
θεια ευελπιστώντας σε μία όσο το δυνατόν καλύτερη 
παρουσία μας».
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