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ΔΟΥΝΑΙ,  
ΛΑΒΕΙΝ ΟΜΩΣ…  

Μεταγραφή αεροδρομίου. Εφάμιλλη του 
πολυμετοχικού Παναθηναϊκού και του τε-
λευταίου πρωταθλήματος (2010). Χωρίς 
καμία αντίρρηση. Σημείωση πρώτη: αφίχθη 
από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με εξάρ-
θρωση ωμοπλάτης και «έχασε» ένα 20ήμε-
ρο στην μετάβαση. Σημείωση δεύτερη: το κα-
πρίτσιο του προέδρου κοστίζει αδρά και έχει 
ήδη δημιουργήσει ανισορροπίες στο club εν 
όψει των ανανεώσεων 4 ΒΑΣΙΚΩΝ παικτών 
(σ.σ.: όλοι χρησιμοποιούν το παράδειγμά 
του). Σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ (καθαρά) φέ-
τος, πάνω από 2 μύρια του χρόνου ο λεγά-
μενος όταν μέχρι το περασμένο καλοκαίρι 
δεν υπήρχε συμβόλαιο πάνω από 6 κατοστά-
ρικα στο «τριφύλλι». Σημείωση τρίτη: βασι-
κός στην Τούμπα light, βασικός στο ντέρμπι 
με τον Ολυμπιακό «χάθηκε» στην σύγκριση 
με τον Χάμες, βασικός στο πιο παραγωγικό 
βράδυ του Παναθηναϊκού στον Βόλο (5-1) 
και ΔΕΝ είχε καν τελική on target. Κοινώς, 
10 ματς, πέντε 90λεπτα, μόλις δύο ασίστ η 
πενιχρή δημιουργικά συγκομιδή του Μπερ-
νάρντ μετά το πέρας του πρώτου γύρου. Μπο-
ρεί η ποδοσφαιρική του πάστα να βγάζει το 
απρόβλεπτο, τη φιγούρα, αλλά σε καμία πε-
ρίπτωση δεν κάνει την διαφορά εντός των 
τεσσάρων γραμμών. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν 
αφήνει τίποτε στην τύχη του. Πόσω μάλλον 
τον απόλυτο σταρ. Θα βρει τον μηχανισμό, 
θα δημιουργήσει την εξίσωση για να δια-
σφαλίσει τον leader Μπερνάρντ στο γήπε-
δο. Πάντως, οι ψίθυροι στην περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα έχουν ξεκινήσει. Το ραπόρ-
το στην πιάτσα των agents πως ο Παναθη-
ναϊκός εκτός από winger, αναζητά και υπό 
συνθήκες 10άρι αποκαλύπτει μία τάση βά-
σει της καθημερινότητας στο Κορωπί και 
την εικόνα των αγώνων. Δεν ισοπεδώνου-
με την πιο large ποδοσφαιρικά κίνηση των 
«πρασίνων» την τελευταία 10ετία, αλλά οι 
απαιτήσεις/προσδοκίες για τον Μπερνάρντ 
είναι πολύ μεγαλύτερες από μία ασίστ με την 
Λαμία! Το γνωρίζουν αμφότερες οι πλευ-

ρές. Θα έχει και συνέχεια το πράγμα…     

Παρασκήνια

➠





Ο ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ 
ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΟΝ 1,5 «ΧΑΡΤΙ» 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΥΡΙΑ!  

Ο 30ΧΡΟΝΟΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΕΙ 10 ΜΑΤΣ, 5 
90ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ 
ΑΣΙΣΤ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ. 

ΚΟΟΥΤΣ, ΗΡΕΜΗΣΕ…                                               
O κόουτς μόλις ήρθε σε απευθεί-

ας επαφή με το boss (μέσω του 

Ελευθερούδη) είχε την αίσθη-

ση της «λευκής επιταγής». Στο 

αγωνιστικό σκέλος μια και πα-

ρέλαβε καμένη γη από τον Χερ-

μάν Μπούργος. Η πορεία/καθη-

μερινότητα με 9 αγώνες και μόλις 4 

νίκες διέγραψαν εν μία νυχτί την ασυλία 

του. Ας όψονται οι εμφατικές επιτυχίες με Λα-

μία, ΠΑΣ αντίστοιχα, ειδάλλως… Μαθαίνουμε όμως 

πως στο break, o Αλαν Πάρντιου εξέφρασε στο 

περιβάλλον του τις δεύτερες σκέψεις του για 

την λειτουργία της καθημερινότητας μια και εμ-

φανίζονται πρόσωπα που εκφέρουν αγωνιστι-

κή άποψη και θέλουν να παρέμβουν. Ο 61χρονος 

Αγγλος χρόνια μαθημένος στο μοντέλο του manager στο «νησί» 

έχει αρχίσει να παίρνει ανάποδες.  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΙΔΟΥ, Η ΑΙΤΙΑ                     
To κεφάλαιο δεξιός μπακ στον Ολυμπιακό εί-
ναι μία «πονεμένη» (και υπερβολικά ακριβή) 
ιστορία από την στιγμή που ο Ομάρ αρνήθη-
κε την πρόταση ανανέωσης πριν 3 καλοκαί-
ρια. Εφεξής, οι πρωταθλητές Ελλάδας έχουν 
«επενδύσει» σε πάνω από 4-5 πρόσωπα και 
πάνω από 5 μύρια κόστος για να φθάσει πλέον 
βασική επιλογή να ΄ναι ο Ανδρούτσος! Μέχρι 
να εμφανιστεί στο Ρέντη, ο Ροντίνεϊ. 30 ετών, 
από την Φλαμένγκο ένα από τα τρία καλύτερα 
μπακ στο ντόπιο πρωτάθλημα. Με εφταψήφιο 
συμβόλαιο, παρακαλώ! Βάσει των experts που 
εμπιστευόμαστε τα ραπόρτο λέει πως επιθετι-
κά βγάζει τρομερή φούρια, αλλά αμυντικά χω-
λαίνει. Το πόσο θα φανεί. Λένε πάντως, πως 
ήταν η μόνη αιτία που έφθασε 30 ετών και δεν 
έχει περάσει την άλλη άκρη του Ατλαντικού…  

O ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΕΝ 
«ΦΩΝΑΖΕΙ», ΑΛΛΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  
EXTRA LARGE ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ



ΔΕΝ ΠΩΛΕΊΤΑΊ!                                                                     
Ο Νίκος Καρέλης στα χέρια του Γιάννη Αναστασίου έχει 
αναγεννηθεί! Ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο όντας ο πρώτος 
σκόρερ στη Super League (9 γκολ). Έχει βρει την Ιθάκη του 
στο Αγρίνιο μαζί με την φαμίλια του. Φυσικά και δεν λέει 
«όχι» στο επόμενο βήμα, αλλά το club έχοντας τις πλάτες 
του συμβολαίου του μέχρι ρο 2024 δεν πέφτει κάτω από 5 
κατοστάρικα. Almost impossible…  

ΑΥΤΌΣ ΕΧΕΊ ΨΩΜΊ!                                                                   

O Παναθηναϊκός διατηρεί το winning spirit ακόμη και στα 
φιλικά. Απέναντι στην Χαποέλ Μπερ Σεβά υπήρχαν και άγνωστες 
λέξεις. Ο (σκόρερ) Σιδεράς, πλέον, γνωστό φρούτο στα μάτια 
του Γιοβάνοβιτς! Αλήθεια ποιοι είναι οι Κρυπαράκος (΄03), 
Κυριόπουλος (’04), Συμεωνίδης (’04); Ο καθένας έχει την 
φούρια του, αλλά για τον τελευταίο που ΔΕΝ έχει συμβόλαιο 
στο Κορωπί λένε πως είναι σύγχρονη version winger. «Νέος 
Χατζηγιοβάνης», εικάζουν…  

Ο Σάββας Παντελίδης εκτός από ηγεμονικό συμβόλαιο 
στην Λαμία εξασφάλισε και το δικαίωμα της τελευταί-

ας λέξης σε όλες τις μεταγραφές τον Ιανουάριο. Μολονό-
τι στηρίζει Μανούσο και Καραμάνο το 9άρι θα ΄ναι η απόλυ-
τη υπέρβασή του.  



ΠΑΕΊ (ΚΑΊ) ΑΥΤΌΣ…                                               

Στον Ιωνικό φέτος έχει χαθεί ο μπούσουλας εκτός γη-
πέδου και η ισορροπία εντός των τεσσάρων γραμμών. 
Υπάρχουν παίκτες που δεν γουστάρουν και πολύ γιατί 
επέστρεψε ο Αοσμαν. Υπάρχουν παίκτες που φεύγουν 
και γυρίζουν μετά από έναν μήνα (σ.σ.: Βαλεριάνος). 
Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που απογοήτευσαν (Με-
ντόσα). Υπάρχει και ο Κάνιας που αισθάνεται «ξένο» 
σώμα, αλλά ΔΕΝ το κουνάει αν δεν πάρει την ανάλο-
γη αποζημίωση.  

ΞΗΛΩΝΕΤΑΊ Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ!                                                 
Έχουμε και λέμε: 13 ματς/(μόλις) 7 γκολ στο ενεργητικό. 
Κανένα εξ αυτών από επιθετικό στον Λεβαδειακό. 
Κοινώς, το casting από τον κύριο Μιχάλη (γνωστό και μη 
εξαιρετέο) απέτυχε παταγωδώς το περασμένο καλοκαίρι. 
Οπότε, το boss έχει αναλάβει δράση και εν ημερώσει 
2-3 agents που εμπιστεύεται πως δίνει μέχρι και ένα 
20άρικο τον μήνα για επιθετικό που θα του κάνει τη διαφορά 
στον δεύτερο γύρο.   

ΚΑΊ ΤΩΡΑ;                                          
Σβεν Μίσλιντατ. Μετά από 3,5 χρόνια στη Στουτγκάρδη αποτελεί 
παρελθόν μια και απέρριψε την πρόταση ανανέωσης από 
το club την ίδια στιγμή που η ομάδα είναι στο relegation zone. 
Τι μας αφορά ο εν λόγω κύριος; Μα, κρύβεται πίσω από τα 
εν Ελλάδι ψώνια της Στουτγκάρδης και όχι μόνο. Μετρήστε: 
Μαυροπάνος (διαχρονική η σχέση τους από την Αρσεναλ), Περέα 
και στο παρελθόν με Παπασταθόπουλο. Συνάμα, o 51χρονος 
Γερμανός έχει αγαστή σχέση και με το πελατολόγιο του agent, 
Κώστα Φάρρα. ‘Εχει ενδιαφέρον η επόμενη μέρα…    

ΑΛΗΘΕΊΑ, ΠΌΣΕΣ ΠΊΘΑΝΌΤΗΤΕΣ ΕΧΕΊ Ό 
ΑΝΔΡΌΥΤΣΌΣ ΝΑ ΚΕΡΔΊΣΕΊ ΝΕΌ ΣΥΜΒΌΛΑΊΌ 
ΣΤΌΝ ΌΛΥΜΠΊΑΚΌ;  

quizTime
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«ΨΑΧΝΕΤΑΊ» ΓΊΑ ΤΌ COME BACK!                                      
Ο «κύκλος» τω ατζέντηδων στα Νότια Προάστια δεν χάνει επεισό-
δια. Πότε στο Opus, πότε στο νέο ποδοσφαιρικό στέκι της Γλυφά-
δας, το Nuera μαθαίνει τα κουτσομπολιά. Το τελευταίο αφορά τον 
Αλμπέρτο Μποτία. Τον μορφονιό που «έκλεψε» την καρδιά της Ελέ-
νης Φουρέιρα με την οποία αναμένουν και τον απόγονο. Το ζευγά-
ρι εθεάθη σε τσάρκα μέσα στην εβδομάδα στην Γλυφάδα και το πε-
ριβάλλον τους ψιθύρισε πως ο 33χρονος στόπερ φέτος ΔΕΝ έχει 
πάρει… ριάλ, προχωρώντας σε προσφυγή στην Al-WehdaFC της 
Σαουδικής Αραβίας. Κοινώς, πλέον έχει μπουχτίσει από το «πη-
γαινέλα» και μέσω της επικείμενης του ελευθερίας αποζητά την 
επιστροφή στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο γίνεται 34 ετών και δεν 
αποκλείει να «κρεμάσει» τα παπούτσια του στα μέρη μας που ́ χει 
αγοράσει και σπίτι.  

Στέφανος Στρούγγης! Ήταν νιός και ζυγώνει να «γε-
ράσει» στον Ατρόμητο μια και πήγε ήδη 25 ετών (60 

ματς/4 γκολ στο ίδιο διάστημα). Ποτέ δεν έγινε βασικός και 
πλέον σήμανε η ώρα του αποχωρισμού. Δεν ανανεώνεται 
το συμβόλαιό του…  
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Την αγωνιστική του άνοδο πιστοποίησε ο Παναθηναϊκός 
που μπορεί πλέον να μιλάει για αναπροσαρμογή στόχων και να 
βλέπει (έστω και δειλά) την οχτάδα.
Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη στο Κάουνας επί της 
Ζαλγκίρις (81-67) και μάλιστα με τρόπο θριαμβευτικό, 
κυρίαρχο κι ενίοτε ισοπεδωτικό. Φοβερό πρώτο μέρος από 
τους «πράσινους» όταν κι έχτισαν τη διαφορά χάρη στην 
τρομερή τους άμυνα. Οι «πράσινοι» άντεξαν στο «ξύλο» της 
Ζαλγκίρις στο δεύτερο μέρος και κάθε φορά που οι Λιθουανοί 
απειλούσαν, έβρισκαν τις λύσεις και ξέφευγαν.
Κορυφαίος του Παναθηναϊκού ο Ντέρικ Γουίλιαμς που κράτησε 
την ομάδα στο δύσκολο τρίτο δεκάλεπτο και ήταν ο πρώτος 
σκόρερ. Ο χαρακτήρας του Μπέικον φάνηκε στις κρίσιμες 
στιγμές, μεγάλη εμφάνιση κι από τον Γουόλτερς, σημαντική 
η προσφορά του Παπαγιάννη όπως και του Λι. Πλέον οι 
«πράσινοι» πάνε με άλλη ψυχολογία στο ΣΕΦ για το ντέρμπι 
αιωνίων της Δευτέρας
Τα δεκάλεπτα: 13-27, 28-44, 53-60, 67-81
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μακσβίτις):  Έβανς 18, Λεκαβίτσιους, 
Χέις 10, Σμιτς 2, Μπιρούτις 4, Λουκοσιούνας 3, Μπραζντέικις 8, 
Ντίμσα 4, Κάβανο 3, Μπουτκεβίτσιους 6, Ουλανόβας 10
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 2, Γουόλτερς 11, 
Λι 5, Παπαγιάννης 6, Γουίλιαμς 25, Γ. Καλαϊτζάκης, Μπέικον 
19, Πονίτκα 9, Γκουντάιτις 4
Στις άλλες αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής: Ερυθρός 
Αστέρας- Βίρτους Μπολόνια 83-74, Φενέρμπαχτσε- Ρεάλ 
Μαδρίτης 71-85, Μπάγερν Μονάχου- Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-89
Η βαθμολογία: Φενέρμπαχτσε 9-2, Ρεάλ Μαδρίτης, 
Μπαρτσελόνα και Μονακό 8-3, Ολυμπιακός 7-4, Εφές, 
Μπασκόνια και Ζαλγκίρις 6-5, Μακάμπι, Παναθηναϊκός, 
Βαλένθια και Ερυθρός Αστέρας 5-6, Παρτιζάν, Βίρτους και 
Μπάγερν Μονάχου 4-7, Άλμπα, Βιλερμπάν και Αρμάνι Μιλάνο 
3-8

ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕ
ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΙΔΟΠΕΔΩΣΕ 
ΤΗΝ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ ΚΙ ΕΒΑΛΕ 
ΠΛΩΡΗ ΓΙΑ ΟΧΤΑΔΑ

Η 8η αγωνιστική της Basket League ανοίγει απόψε με τρεις αγώνες αλλά επί της ουσίας πρόκειται για το «ορεκτικό» το οποίο 
μάλιστα έχει και δύο δόσεις (αύριο) πριν φτάσουμε στο κυρίως «μενού» την Δευτέρα και στο «ντέρμπι αιωνίων» ανάμεσα στον 
Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα (19:15) ξεχωρίζει από το αποψινό 
πρόγραμμα ενώ στις άλλες αναμετρήσεις το Περιστέρι θα υποδεχτεί τον Ιωνικό (16:00) και ο Απόλλωνας Πάτρας τον Κολοσσό 
Ρόδου (17:00). Αύριο ο Άρης θα φιλοξενήσει το Λαύριο (15:45) και η Καρδίτσα τον ΠΑΟΚ (19:15) ενώ για τη Δευτέρα είναι 
ορισμένος ο αγώνας Ολυμπιακού- Παναθηναϊκού.
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 14, ΑΕΚ, Περιστέρι 12, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης 11, Κολοσσός 10, Ιωνικός, Απόλλων Πάτρας 9, 
Προμηθέας, Λαύριο, Καρδίτσα 7. Ο Προμηθέας έχει δύο αγώνες λιγότερους, Παναθηναϊκός και Καρδίτσα έχουν από έναν.

BASKET LEAGUE: ΤΑ «ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ»  
ΤΟΥ «ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΙΩΝΙΩΝ»
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Ρυθμιστής στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Άρη είναι ο Ντου-
κουρέ. Οι «κίτρινοι» το σκέφτηκαν να τον αφήνουν ελεύθερο 
και να πάρουν έτσι έναν ακόμη μέσο (σ.σ. πλην του Νταρνίντα), 
αλλά σε πρώτη φάση αυτό το σενάριο παγώνει. Ανάλογα με τη 
δική του υπόθεση θα γίνει ή όχι και άλλη μεταγραφή στα χαφ.

Στην Αθήνα θα συνεχίσει την αποθεραπεία του ο Άμραμπατ. Αύριο ολο-
κληρώνεται η μίνι προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία, οπότε ο Μα-
ροκινός ούτως ή άλλως δεν θα προλάβαινε να μπει σε προπόνηση. 
Από εκεί και πέρα, ο Ματίας Αλμέιδα δεν είχε χθες στη διάθεσή του 
τους Φαν Βέερτ, Σιντιμπέ, Παρρά, Γκατσίνοβιτς και Μαχαίρα, ενώ μέ-
ρος του προγράμματος έκαναν οι Τζαβέλλας και Γαλανόπουλος.

Δύο νέα ονόματα προέκυψαν χθες για τον Παναθηναϊκό. Το ένα εί-
ναι αυτό του Αργεντινού δεξιού μπακ Τζίνο Περούτζι, ο οποίος σύμ-
φωνα με τον μάνατζέρ του δέχτηκε κρούση από τους «πράσινους». Το 
δεύτερο είναι αυτό του Αλιρεζά Γιάχανμπακς. Ολλανδικό δημοσίευ-
μα υποστηρίζει πως τσεκάρουν στο «τριφύλλι» τον Ιρανό εξτρέμ της 
Φέγενορντ για να τον αποκτήσουν δανεικό. Επισήμως, πάντως, δεν 
επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον.

Μπορεί το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός να είχε συμφωνήσει με τον Σκάρ-
πα για να τον πάρει δανεικό τον Ιανουάριο από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, 
αλλά τελικά δεν τίθεται θέμα απόκτησής του τώρα γιατί οι «ερυθρό-
λευκοι» με τους Χάμες και Μπιελ πια είναι γεμάτοι. Επίσης, ανεβαίνει 
και ο Φορτούνης. Τέλος, επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του e-Sportime 
για τον Βασίλη Σουρλή, αφού θα τερματιστεί ο δανεισμός του στη Φορ-
τούνα Σιτάρντ.

Σε ανοιχτή γραμμή βρίσκονται ΠΑΟΚ και Φάμπιο Μαρτίνς. Οι διαπραγ-
ματεύσεις των δύο πλευρών συνεχίζονται και τα όποια εμπόδια υπήρ-
χαν, δείχνουν να προσπερνιούνται. Επίσης, ο Ζοσέ Μπότο έχει επα-
φές με τους ανθρώπους της Πάφου προκειμένου να συνεχίσει εκεί 
την καριέρα του ο Τόμας Μουργκ. Από το καλοκαίρι τον ήθελε η κυ-
πριακή ομάδα.
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ΓΚΑΝΑ - ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΠΗΡΕ ΜΑΖΙ ΤΗΣ
ΤΗΝ Πάει και η Ουρουγουάη! Ένας ακόμη ηχηρός αποκλεισμός στο Μουντιάλ 2022. Η «σελέστε» 
μπορεί να νίκησε με 2-0 την Γκάνα, αλλά αυτό δεν έφτανε. Όπως ήρθαν τα πράγματα ήθελε ένα 
ακόμη γκολ και δεν το πέτυχε κόντρα στους Αφρικανούς που επίσης αποκλείστηκαν. Εκείνοι απώ-
λεσαν τη μεγάλη ευκαιρία με το χαμένο πέναλτι του Αντρέ Αγιού στο 21’ και πέντε λεπτά μετά ο 
Ντε Αρασκαέτα έκανε το 1-0. Ο ίδιος παίκτης σκόραρε και στο 32’, αλλά παρά την πίεση των Ου-
ρουγουανών άλλο γκολ δεν μπήκε. Πολλά παράπονα για τη διαιτησία είχαν οι Λατινοαμερικάνοι.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Στους «16» του Μουντιάλ 2022 πέρασε η Νότια Κορέα. Έκανε τη δική της υπέρβαση, νίκησε με 
2-1 την Πορτογαλία και συνεχίζει να ονειρεύεται. Μόλις στο 5’ άνοιξαν το σκορ οι Ίβηρες με 
τον Όρτα, αλλά στο 27’ ο Γιούνγκ-Γκουόν Κιμ ισοφάρισε με προβολή από κόρνερ. Όσο περ-
νούσαν τα λεπτά οι αδιάφοροι Πορτογάλοι κατέβαζαν ταχύτητα και ο Ασιάτες πίεζαν. Τελικά στο 
90’+1 η Νότια Κορέα βρήκε το γκολ που έψαχνε και πέρασε. Ο Σον έκανε μία φανταστική ατο-
μική προσπάθεια και ο Χε-Τσανγκ Χουάνγκ χάρισε στη χώρα του την πρόκριση.

ΚΑΜΕΡΟΥΝ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

ΕΠΕΣΕ ΜΑΧΟΜΕΝΟ
Έκανε τη δική της υπέρβαση. Τρύπησε το ταβάνι της νικώντας με 1-0 τη Βραζιλία. Τελι-
κά δεν έφτανε. Το Καμερούν αποχαιρέτησε το Μουντιάλ 2022. Το έκανε, όμως, με το κε-
φάλι ψηλά. Οι Βραζιλιάνοι παρατάχθηκαν με πολλές αλλαγές, ήταν καλύτεροι έχασαν 
σημαντικές ευκαιρίες, αλλά είχαν και ένα μπλαζέ ύφος που τελικά πλήρωσαν Το Καμε-
ρούν με τον Επασί τρομερό έμεινε στο ματς έως το τέλος και στις καθυστερήσεις πήρε 
μία ιστορική νίκη με την κεφαλιά-γκολ του Αμπουμπακάρ. Παρά την ήττα της η «σελε-
σάο» πέρασε ως πρώτη και θα παίξει με τη Νότια Κορέα.

ΣΕΡΒΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ

ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ
Σε ματς-θρίλερ η Ελβετία βρήκε τον τρόπο να υποτάξει με 3-2 τη Σερβία και να περάσει 
έτσι την επόμενη φάση. Οι Ελβετοί άνοιξαν το σκορ στο 20’ με τον Σακίρι και έξι λε-
πτά μετά ο Μίτροβιτς απάντησε μετά από σέντρα του Τάντιτς. Από ενέργεια του τελευταί-
ου σκόραρε και ο Βλάχοβιτς στο 35’ φέρνοντας τούμπα το ματς. Ωστόσο, στο 44’ ο Εμπο-
λό έφερε ξανά το ματς στα ίσα και με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έγινε το 2-3 
με τον Φρόιλερ. Στη συνέχεια οι Ελβετοί κατάφεραν να παγώσουν το ματς και να προ-
κριθούν.

NE
W
SWORLD

CUP

 Τα ζευγάρια των «16» 

 Ολλανδία - ΗΠΑ 
 Αργεντινή - Αυστραλία 

 Γαλλία - Πολωνία 
 Αγγλία - Σενεγάλη 
 Ιαπωνία - Κροατία 

 Βραζιλία - Νότια Κορέα 
 Μαρόκο - Ισπανία 

 Πορτογαλία - Ελβετία 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΗΠΑ Χ2 1,80
Το Παγκόσμιο Κύπελλο μπαίνει στη τελική ευθεία 
με τα νοκ αουτ να κάνουν σέντρα σήμερα. Οι Ολλαν-
δοί με το απόλυτο στον όμιλο διψάνε για διάκριση 
αλλά το εμπόδιο της Αμερικής δεν θα είναι τόσο εύ-
κολο. Με ενθουσιασμό οι Αμερικανοί για να κάνουν 
την έκπληξη.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1 -1,75 1,88
Έβγαλε ψυχή η Αργεντινή και με δύο σερί νίκες πήρε 
την πρωτιά στον όμιλο. Ο Μέσι θέλει όσο τίποτα ένα 
Μουντιάλ με το ταξίδι ουσιαστικά τώρα να αρχίζει.
Απέναντι στους Αυστραλούς δεν νομίζω να ζοριστεί 
η Αλμπισελέστε. Έκαναν την έκπληξη τα καγκουρό 
αφήνοντας έξω την Δανία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΜΕΣΙ ANYTIME SCORER 1,72
Και τώρα είναι η ώρα του Λιονέλ Μέσι με τον Αργε-
ντινό σταρ να ηγείται της προσπάθειας για την κο-
ρυφή. Ο δρόμος για τα προημιτελικά είναι ανοιχτός 
και αν η Αργεντινή παρουσιαστεί σοβαρή δεν θα συ-
ναντήσει δυσκολίες σήμερα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ Ο ΜΕΣΙ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 2 1,95
Στον γειτονικό Μακεδονικό ο Ηρακλής θα επιδιώ-
ξει να επιστρέψει στα τρίποντα. Ο γηραιός θα έχει 
πολύ κόσμο στο πλευρό του με την ομάδα να διαθέ-
τει αρκετή ποιότητα επιθετικά. Ο νεοφώτιστος Μα-
κεδονικός μπορεί εύκολα να κάνει την ζημιά.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΦΑΒΟΡΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΛΑ 

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 14:30
ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ & ΡΕΝΤ-ΤΟΡΚΙ OVER 2,5 1,70
Την ευκαιρία να μπει ξανά στις θέσεις των πλέι οφ 
έχει σήμερα η Ντάγκεναμ αρκεί να εκμεταλλευτεί 
την έδρα της. Ο αντίπαλος φαντάζει ιδανικός με την 
Τορκί να παραμένει σταθερά στη τελευταία θέση της 
βαθμολογίας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 14:30
ΣΚΑΝΘΟΡΠ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ OVER 3 1,82
Η Νοτς Κάουντι είναι η πιο ιστορική ομάδα στο νησί 
και φυσικά θέλει να επιστρέψει στις επαγγελμα-
τικές κατηγορίες. Όπως όλα δείχνουν θα παλέψει 
μέχρι τέλους για την πρώτη θέση με την Ρέξαμ.
Στο σημερινό ματς με την μέτρια Σκάνθορπ το τρίπο-
ντο αποτελεί μονόδρομος
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΓΚΟΛ

ΚΑΛΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ  

ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ

1

2

3

4

5

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Δύο επικοντίστριες, η Αμερικανίδα Κέιτι Ναζότ (φωτό) και η Βρετα-
νίδα Χόλι Μπράντσο κέρδισαν το βραβείο «Fair Play» της χρονιάς 

στα φετινή βραβεία της WA. Στο Παγκόσμιο του Γιουτζίν έσπα-
σε το κοντάρι της δεύτερης και η πρώτη έτρεξε κοντά της να 

της συμπαρασταθεί. 

Μια άτυχη στιγμή για τη Γερμανίδα αθλήτρια Λέα Μάγιερ που έπε-
σε στη λίμνη  των στιπλ, αποτέλεσε τη φωτογραφία της χρονιάς. 
Ο φωτογράφος Μάρτιν Ρίκετ «συνέλαβε» με το φακό του τη 
στιγμή αυτή και πήρε το βραβείο της World Athletics.
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SPORTS

Στο Παρίσι ταξίδεψε η ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη για ένα 
διήμερο δραστηριοτήτων και φωτογράφησης για χορηγό. Μετεί-
χαν και άλλοι Έλληνες πρωταθλητές που στηρίζονται από την 
εταιρεία όπως η πρωταθλήτρια της πάλης Μαρία Πρεβολαρά-
κη, τον πρωταθλητή της κωπηλασίας Στέφανο Ντούσκο και 
οι παραολυμπιονίκες Νάσο Γκαβέλα, Στέλιος Μαλακόπου-
λος και Στέλλα Σμαραγδή. 

Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε θα τρέξει του χρόνου στο μαραθώνιο στη Βοστό-
νη, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 17 Απρι-
λίου. Ο Κενυάτης κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θα πάρει μέρος 

για πρώτη φορά στο μαραθώνιο της αμερικανικής μεγαλούπο-
λης που ανήκει στη σειρά Abbott World Marathon Majors.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Tην εκπληκτική κι απόλυτη κούρσα του στον ιδιαίτερα απαιτητικό 
τρίτο όμιλο της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ συνέχισε ακάθεκτος ο Κένταυ-
ρος Βριλησσίων χάρη στο εμφατικό 3-0 επί των Λύκων Χαϊδα-
ρίου. Σε μία αναμέτρηση όπου στοιχειοθετούσε όλα εκείνα τα … 
σημεία του ντέρμπι η ομάδα των βορείων προαστίων μπήκε φου-
ριόζα και βρέθηκε μόλις στο 4’ να προηγείται 2-0 χάρη σε ισάριθ-
μα τέρματα του Κωνσταντίνου Γκούγκα, παίρνοντας από πολύ σα-
φές προβάδισμα και νωρίς τα ηνία της αναμέτρησης Έτσι λοιπόν 
ο Κένταυρος Βριλησσίων πανηγύρισε αισίως την έβδομη συνε-
χόμενη νίκη του που του έχει επιτρέψει να απολαμβάνει τη γλυ-

κιά μοναξιά της κορυφής με την απόλυτη συγκομιδή 21 πόντων. 
Η επόμενη πρόκληση φέρνει το φιλόδοξο συγκρότημα των βο-
ρείων προαστίων σε μία δύσκολη εκτός έδρας αποστολή κόντρα 
στην φορμαρισμένη Λαύρα Αργυρούπολης. Με τον αρχιτέκτονα 
των επιτυχιών Κώστα Ρούπτσο να δίνει το στίγμα του αναλύοντας 
τα αίτια της επιτυχημένης πορείας με δηλώσεις του στη στήλη 
είπε τα εξής:  «Γενικότερα είμαστε σε πολύ καλά επίπεδα, δόξα 
τω Θεώ. Όλα τα παιδιά, που καλούνται να καλύψουν τα κενά που 
παρουσιάζονται, ανταποκρίνονται πλήρως και αυτό το στοιχείο μας 
δίνει αυτή την αίσθηση ανωτερότητας. Γενικότερα πάντως διαθέ-
τουμε παίκτες που μπαίνουν στο ροτέισον και όλα τα παιδιά που 
έχουν κληθεί να προσφέρουν, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους 
Σε όλα τα παιχνίδια δεν έχουμε σταθερή ενδεκάδα, Υπάρχει βέ-
βαια ένας κορμός, αλλά υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που μπαί-
νουν στο ροτέισον και γενικά έχουμε καταφέρει να μην χάνουμε 
ρυθμό και να διατηρήσουμε το επίπεδο που θέλουμε . Πλέον η 
προσοχή μας επικεντρώνεται στο επόμενο δύσκολο εκτός έδρας 
παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στην Λαύρα Αργυρούπολης, που 
προέρχεται από ευρεία εκτός έδρας νίκη επί της Αλσούπολης 
με 4-1. Γενικότερα πάντως, με όσες ομάδες παίζουμε τους βρί-
σκουμε σε καλή φόρμα, αφού όλες προέρχονται από καλά απο-
τελέσματα κι εξαιρετικές εμφανίσεις. Οπότε θα πρέπει να είμα-
στε κι εμείς πολύ προσεκτικοί, ώστε να έχουμε την εικόνα και 
το αποτέλεσμα που θέλουμε.»

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ

 Έντονη είναι η οργή και η αγανάκτηση που έχουν κυριεύσει τις 
τελευταίες ώρες τους ανθρώπους του Ηλυσιακού και ο λόγος 
δεν είναι άλλος από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει 
τις τελευταίες ώρες ο αγωνιστικός χώρος του δημοτικού στα-
δίου Ζωγράφου «Γρ. Λαμπράκης». Οι κιτρινόμαυροι είναι έξω 
φρενών με τη Δημοτική Αρχή, η οποία παραχώρησε το γήπεδο 
για διεξαγωγή αγώνα μεταξύ των ομάδων της ελληνικής και της 
γερμανικής αστυνομίας το πρωί της περασμένης Πέμπτης (1/12) 
το πρωί, που είχε ως συνέπεια ο αγωνιστικός χώρος να μετα-
τραπεί σε... χωράφι! Σημειώνεται, μάλιστα, ότι αύριο Κυριακή ο 
Ηλυσιακός πρόκειται να επιστρέψει στη φυσική του έδρα για να 
υποδεχθεί τον Άρη Καλαμακίου για το πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣΑ, 
έχοντας δώσει τους δύο προηγούμενους εντός έδρας αγώνες 
του στο γήπεδο του Γουδή, αφού το δημοτικό στάδιο Ζωγράφου 
είχε κλείσει τον τελευταίο μήνα, προκειμένου να γίνει στον αγω-
νιστικό του χώρο η προβλεπόμενη σπορά!

ΡΟΥΠΤΣΟΣ: «ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΏΣΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ» 
ΘΕΤΙΚΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΏΝ

 «Παυλάρα θα 
επιστρέψει δυ-
νατός, Περαστικά 
σε Μπιμάι» 
Τις θερμές της ευχές στον 
άτυχο ποδοσφαιριστή της 
ομάδας Παύλο Γκλεζάκο, 
που πρόκειται να υποβλη-
θεί σε εγχείρηση πρόσθιου 
χιαστού και θα μείνει εκτός 
δράσης ως το τέλος της σε-
ζόν, αλλά και στον ποδο-
σφαιριστή του Άρη Πετρού-
πολης Αλέξανδρο Μπιμάι, 
εξέφρασε το Δ.Σ. του Γ.Σ. 
Καισαριανής. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: «Το διοικητικό 
συμβούλιο, το τεχνικό επι-
τελείο και το ποδοσφαιρικό 
τμήμα του ΓΣ Καισαριανής 
εκφράζουν τη συμπαράστα-
ση τους στον ποδοσφαι-
ριστή της ομάδας, Παύ-
λο Γκλεζάκο, ο οποίος στο 
ματς της προηγούμενης Κυ-
ριακής με τον Μικρασιατι-
κό υπέστη ρήξη πρόσθιου 
χιαστού και έξω μηνίσκου. 
Ο χρόνος αποκατάστασης 
του θα διαρκέσει 6 μήνες 
ενώ την Πέμπτη (8/12) θα 
υποβληθεί σε χειρουργι-
κή επέμβαση προκειμένου 
να ξεκινήσει η αντίστροφη 
μέτρηση για την επιστρο-
φή του στους αγωνιστικούς 
χώρους. Όλος ο οργα-
νισμός του ΓΣ Καισαρια-
νής βρίσκεται στο πλευρό 
του Παύλου και θα καταβά-
λει κάθε δυνατή προσπά-
θεια ώστε ο ποδοσφαιρι-
στής να επιστρέψει δυνατός 
και έτοιμος να βοηθήσει την 
ομάδα μας. Επίσης θα θέ-
λαμε να ευχηθούμε περα-
στικά σε έναν Καισαρια-
νιώτη ποδοσφαιριστή που 
τραυματίστηκε σοβαρά την 
προηγούμενη Κυριακή. Συ-
γκεκριμένα η ομάδα μας 
εύχεται γρήγορη επάνοδο 
και επιστροφή στους αγω-
νιστικούς στον ποδοσφαιρι-
στή του Άρη Πετρούπολης , 
Αλέξανδρο Μπιμάι,  ο οποί-
ος είχε φορέσει τη φα-
νέλα της ομάδας μας την 
αγωνιστική περίοδο 2012-
2013 όταν συμμετείχαμε στο 
πρωτάθλημα της Β’ κατηγο-
ρίας.»

ΕΠΣΑ:  Α Κατηγορία -  1ος όμιλος: Γήπε-
δο Νέας Ερυθραίας: Ερυθραία - Δάφ-
νη Παλαιού Φαλήρου,  Καλαμακίου : 
ΑΟ Καλαμακίου - Νέα Ιωνία,  Ηφαί-
στου : Ηφαίστος – ΓΣ Καισαριανής , 
Καισαριανής: Μικρασιατικός - Ολυ-
μπιακός Λιοσίων  2ος Όμιλος:  Παλαι-
ού Φαλήρου:  Παλαιό Φάληρο - Άττα-
λος , Χαλανδρίου:  Χαλάνδρι - Άμιλλα 
Περιστερίου. 3ος όμιλος.  Εργάνης:  
Βύρωνας – Αθηναϊκός,  Τραχώνων: 
Τράχωνες - Ατρόμητος Μεταμόρφω-
σης,  Χολαργού Α:  Χολαργός - ΑΟ Πε-
ριστερίου. Β’ κατηγορία - 1ος όμιλος:  
Ιλίου:  ΑΟ Ιλίου – Αστέρας  Ζωγρά-
φου , Ακαδημία Πλάτωνος:  Αττικός-  
Κοψαχείλα , Αλεπότρυπας : Αθηναΐ-
δα – Ιπποκράτης. 2ος όμιλος: Κάτω 
Αχαρνών : Απόλλων Αθηνών Δάφνη 
– Τερψιθέα,  Λυκόβρυσης:  Λυκόβρυ-
ση -  ΓΣ Αργυρούπολης , Γαλατσίου: 
Κορωνίδα -παράδεισος .3ος όμιλος:  
Αργυρούπολης Β : Λαύρα - Κένταυ-
ρος Βριλησσίων,  Ελληνικού : Πα-
γκράτι – Πετράλωνα,  Χρυσούπολης:  
Κηπούπολη - Φοίνικας Περιστερί-
ου,  Χολαργού Β : Παπάγος - Αστέρας 
Εξαρχείων, Νήαρ Ηστ : Πανιώνιος Και-
σαριανής - Αλσούπολη . 4ος όμιλος : 
Κάτω Χαλανδρίου : ΠΟΨ  - Κολωνός,  
Καματερού:  Καματερό - Φωστήρας 
Ηλιούπολης . Γ’ κατηγορία - 1ος όμι-
λος: Τζιτζιφιών:  Φοίνικας Καλλιθέας 
– Χρυσούπολη,  Πετρούπολης Β:  Ει-
ρήνη Πετρούπολης – Χαλκηδονικός. 
2ος όμιλος: Χωράφας:  Πράσινα Που-
λιά - Πέρα Κλουμπ,  Αργυρούπολης 
Α:  Ποσειδώνας Γλυφάδας  -Αστέρας 
Χαϊδαρίου,  Ρουφ : Πανθησειακός – 
Μαρούσι.  3ος όμιλος : Χαϊδαρίου : Δά-
σος Χαϊδαρίου - Λαρισαϊκός , Υμηττού 
: Προμηθέας – Ταταύλα.   ΕΠΣΑΝΑ:  Α 
κατηγορία: Γήπεδο Σπάτων:  Αήττητος 
Σπάτων - Αστέρας Βάρης , Ραφήνας 
: ΤΡιγλία Ραφήνας – Σαρωνικός, Βά-
ρης:  Ολυμπιακός Βάρης – Αχαρναϊ-
κός,  Γέρακα : Ατλντίς –Παλληνιακός. 
Β κατηγορία: Βουλιαγμένης : Βουλιαγ-
μένη – Λαυρεωτική. Γ κατηγορία : ΔΑΚ 
Παιανίας : Παιανία – Καπανδρίτι,  Δι-
ονύσου:  Διόνυσος - Φοίβος Βάρης , 
Κουβαρά:  Κουβαράς - Αστέρας Βά-
ρης Β. Οι αγώνες αρχίζουν στις 1500. 

Το σημερινό 
πρόγραμμα

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ  
 Γαζής: «Πάμε να διεκδικήσουμε  
ό,τι καλύτερο μπορούμε» 
Με τον δείκτη αποφασιστικότητας στα ύψη ολοκλη-
ρώνει ο Άγιαξ Ταύρου την προετοιμασία του ενό-
ψει του επερχόμενου ντέρμπι κορυφής του δευτέ-
ρου ομίλου της Α’ ΕΠΣΑ κόντρα στην πρωτοπόρο Αγία 
Ελεούσα. Με τον τεχνικό Γιάννη Γαζή μέσω δηλώσε-
ών του στη στήλη να αναδεικνύει την θέληση όλων 
για μία αξιόλογη εμφάνιση, αντάξια των φετινών 
δυνατοτήτων των «ερυθρόλευκων»: «Η ομάδα μας 
βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Αφήνουμε πίσω 
την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής στο ντέρ-
μπι με τα Σούρμενα και η προσοχή μας πλέον είναι 
εξ’ ολοκλήρου στραμμένη στην σπουδαία και ιδιαί-
τερα δύσκολη μάχη που έχουμε μπροστά μας απέ-
ναντι στην πρωτοπόρο Αγία Ελεούσα. Αντιμετωπί-
ζουμε ένα σύνολο πολύ καλά δουλεμένο, το οποίο 
αποδίδει όμορφο ποδόσφαιρο. Από την πλευρά μας 
εκτιμώ ότι έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για 
ένα τόσο πολύ απαιτητικό ματς. Το ευχάριστο είναι 
ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα απουσιών. Θα 
πάμε να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και 
να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τη 
συγκεκριμένη αναμέτρηση. »


Th

is
 is

 ATh
e

n
s


9

Γ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

e-SportTime ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Ο Κώστας Ρούπτσος




