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Ο ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ
ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΛΟΥΝΤΖΗ Ο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΕΦΕΣ 76-70 ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ  ΚΟΡΥΦΗ

Ο Ολυμπιακός δε σταματά πουθενά και παρά τις απουσίες των 
Σλούκα και Πίτερς γονάτισε την Εφές (76-70) συνεχίζοντας την 
πορεία προς την πρωτιά.
Παρέμεινε στην κορυφή η ομάδα του Μπαρτζώκα (16-7) που 
αποσπάστηκε κατά δύο βαθμούς από την Μονακό (που τον έχει 
νικήσει δύο φορές) αλλά αυτό δεν ήταν το καλύτερο μαντάτο, όσο 
ήταν η μεγάλη εμφάνιση του Μιχάλη Λούντζη. Με 13 πόντους- 7 
ριμπάουντ και τρομερή άμυνα, ο γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν το 
κλειδί του αγώνα πιστοποιώντας ότι οι Πειραιώτες μοιάζουν με 
τη Λερναία Ύδρα. Καθοριστικός ο Βεζένκοφ στο τέλος, τρομερές 
άμυνες από τον Μπόλομποϊ αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να 
υστέρησε. 
Πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή κατά την οποία όλοι έκαναν 
«βουτιές» για να «σώσουν» τις φάσεις και να κερδίσουν 
κατοχές. Η ενέργεια που έβγαλε ο Ολυμπιακός και περιόρισε 
την Εφές στους 70 πόντους είναι το σήμα κατατεθέν μιας ομάδας 
έτοιμης για μεγάλα πράγματα.
Τα δεκάλεπτα: 22-13, 41-31, 59-52, 76-70
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Κάνααν 1, Λούντζης 
13, Λαρεντζάκης 5, Φαλ 10, Βεζένκοφ 23, Παπανικολάου 6, 
Μπόλομποϊ 2, Μπλακ 4, ΜακΚίσικ 10
ΕΦΕΣ (Αταμάν): Λάρκιν 10, Μπομπουά 10, Σίνγκλετον, Μπράιαντ 
10, Γκαζί, Κλάιμπερν 8, Πλάις, Μίσιτς 10, ΕμΜπαγιέ 4, Ζίζιτς 9, 
Ντάνστον 9
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Φενέρμπαχτσε- Άλμπα 101-86, 
Ζαλγκίρις- Παρτιζάν 74-88, Μονακό- Ρεάλ 91-95, Βιλερμπάν- 
Βίρτους Μπολόνια 64-77. Η βαθμολογία: Ολυμπιακός και Ρεάλ 
16-7, Μπαρτσελόνα 14-8, Φενέρμπαχτσε και Μονακό 14-9, 
Μπασκόνια 13-10, Παρτιζάν, Μακάμπι, Βαλένθια και Ζαλγκίρις 12-
11, Εφές και Βίρτους Μπολόνια 11-12, Ερυθρός Αστέρας 10-13, 
Μπάγερν Μονάχου 9-14, Παναθηναϊκός, Βιλερμπάν και Αρμάνι 
Μιλάνο 8-15, Άλμπα 6-17
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ΤΙΠΟΤΑ…
Ο Παναθηναϊκός μάλλον κολακεύεται από το τελικό 95-90 με το οποίο ηττήθηκε στην Βιτόρια από 
την Μπασκόνια καθώς το μπάσκετ που παρουσίασε ήταν πέρα από κάθε λογική. Οι γηπεδούχοι 
βρέθηκαν ακόμα και στο +20 και ουσιαστικά δεν ανησύχησαν.
Τα δεκάλεπτα:  21-23, 52-38, 76-65, 95-90
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Πεναρόγια): Χάουαρντ 24, Χάιντεγκερ 5, Σεντεκέρσκις 4, Μαρίνκοβιτς 14, Ντίεθ 4, 
Τόμπσον 3, Κοτσάρ 10, Ενόχ 6, Κοστέλο 16, Γκιεντράιτις 9
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 2, Γουόλτερς 7, Λι 16, Παπαγιάννης 16, Γουίλιαμς 19, Γ. 
Καλαϊτζάκης 2, Μπέικον 16, Γκριγκόνις 7, Γκουντάιτις 5



ΣΟΒΑΡΟ 
ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΑ

Η Βόλφσμπουργκ έχει στα μεταγραφι-
κά της κιτάπια καιρό τώρα τον Λιβάι Γκαρ-
σία. Από το αντάμωμα με την ΑΕΚ στα προ-
κριματικά του Europa League. Από τότε, 
σημείωσε την περίπτωσή του και τον έβα-
λε στους υπό παρακολούθηση παίκτες. 
Βέβαια, από εκείνο το παιχνίδι μέχρι σή-
μερα κύλησε μπόλικο νερό στο αυλάκι. 
Η αξία του Λιβάι στο ευρωπαϊκό market 
έχει εκτοξευθεί. Η αλλαγή θέσης, τα επι-
τεύγματά του στον παραγωγικό τομέα, το 
ότι φέτος δεν έχει βγάλει τραυματισμούς 
και τα… άλματα στις κεφαλιές, τον έχουν 
ανεβάσει πολύ και στα μάτια των «λύ-
κων». Και η ίδια η ΑΕΚ κοιτάζει διακρι-
τικά για φορ εν όψει του καλοκαιριού, 
ξέροντας πως η πιθανότητα πώλησης του 
Λιβάι είναι αρκετά μεγάλη. 
Πολλές φορές τον έχει τσεκάρει άνθρω-
πος της Βόλφσμπουργκ από κοντά. Ει-
δικά στα ντέρμπι και τα reports βγάζουν 
επάρκεια ως προς το αν μπορεί να παί-
ξει στην Bundesliga. Οικονομικό πρόβλη-
μα η Βόλφσμπουργκ δεν είχε ποτέ. Ισα 
ίσα. Το θέμα είναι το μπλεγμένο status 
του μεσοεπιθετικού από το Τρινιντάντ και 
Τομπάγκο. 
Αρκετοί ατζέντηδες είναι μέσα στην υπό-
θεσή του. Και το ακόμα μεγαλύτερο πρό-
βλημα είναι πως η πρώην ομάδα του, 
Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, κρατάει το 40% 
των δικαιωμάτων του. Η Βόλφσμπουργκ 
αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ταβάνι τα 
10, άντε 11, εκατ. ευρώ για τη μεταγρα-
φή του Λιβάι Γκαρσία. Συνολικό κόστος. 
Ποσό που δεν φθάνει να καλυφθούν οι 
ανάγκες της ΑΕΚ (ψάχνει τουλάχιστον 7 
εκατ. ευρώ καθαρά να βάλει στο ταμείο) 
και των παρατρεχάμενων. Από την άλλη 
και ο Λιβάι είναι 26 ετών και ό,τι καλό 
έχει κάνει, που έχει κάνει, είναι στην 
ελληνική Super League. Το καλοκαίρι, 
οι διαπραγματεύσεις θα έχουν μεγάλο 
ενδιαφέρον… 

Παρασκήνια

➠





Ο ΛΙΒΑΙ ΓΚΑΡΣΙΑ ΈΧΈΙ 
12 ΓΚΟΛ ΚΑΙ 4 ΑΣΙΣΤ ΣΈ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 22 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΜΈ ΤΗΝ ΑΈΚ ΣΈ ΟΛΈΣ ΤΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΈΙΣ ΦΈΤΟΣ.   

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 3 ΈΚΑΤ. ΈΥΡΏ 
ΈΙΧΈ ΚΟΣΤΙΣΈΙ Η ΜΈΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΤΟΝ 
ΣΈΠΤΈΜΒΡΗ ΤΟΥ 2020. 

ΗΘΈΛΈ ΚΑΙ ΛΙΑΡ ΤΖΈΤ!                                                            
Τελικά ο... Μέσι της Κροατίας που πέρασε 
(από πολλές ομάδες) και δεν ακούμπη-
σε δεν θα φορέσει τη φανέλα του 
Αρη! Οπως ήρθε, έτσι θα φύγει. Και 
ευτυχώς δηλαδή γιατί από Χαλίλο-
βιτς θα γινόταν κι αυτός... Χαΐρο-
βιτς! Τα εργομετρικά του ήταν τρα-
γικά και η μεταγραφή χάλασε! Ο 
Καρυπίδης γλίτωσε 1 μύριο. Η συμ-
φωνία για τον Κροάτη ποδοσφαιριστή 
ήταν για 2,5 χρόνια συμβόλαιο με ετήσιες 
αποδοχές, 300 χιλιάδες ευρώ. Συν κάτι μπό-
νους, συν ΙΚΑ, εφορίες, πάνω από ένα «χαρτί».Για να τα 
λέμε όλα. Ο Χαλίλοβιτς δεν ζήτησε παραπάνω χρήμα-
τα για να υπογράψει. Αυτό προέκυψε από διαρροή 
της ΠΑΕ Άρης. Τα εργομετρικά του ήταν το πρόβλη-
μα. Και ήταν μεγάλο, αφού έτσι όπως τα υπολό-
γιζαν, αν δεν έβγαζε τραυματισμό, θα ήταν έτοιμος 
τον... Αύγουστο! Φαινόταν από την αρχή πως αυτή η 
μεταγραφή δεν ήταν γραφτό να ολοκληρωθεί. Πριν 
ακόμα μπει στο αεροπλάνο για την Θεσσαλονίκη, ο μπα-
μπάς Χαλίλοβιτς ζήτησε λίαρ τζετ για να ταξιδέψει μαζί με το γιόκα 
του στην Ελλάδα!

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΟ ΚΑΖΟ                                   
Ούτε σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο έδει-
ξε τα αντανακλαστικά που θα έπρεπε ο Πα-
ναθηναϊκός με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο τι-
μόνι του. Μπάτζετ υπήρχε και φάνηκε από την 
περίπτωση του Μαντσίνι. Διάθεση για το κάτι 
παραπάνω επίσης. Μόνο που ο Σέρβος έχει 
γνωστά κολλήματα. Δικαίως τα ακούει για το 
πώς χειρίστηκε την όλη κατάσταση. Ακόμη 
και εντός του κλαμπ υπάρχει ο σχετικός προ-
βληματισμός. Μόνο που δεν γίνεται να φταί-
ει για όλα μόνο ο Ιβάν. Δεν είναι χθεσινός 
πια, γνωρίζουν οι «πράσινοι» τον τρόπο λει-
τουργίας του. Και παρόλα αυτά δεν του παρεί-
χαν την παραμικρή βοήθεια σε αυτό το κομμά-
τι. Μόνο ένας φώναζε από κάποια φάση και 
μετά πως πρέπει να αλλάξει τακτική το «τρι-
φύλλι». Και ήταν ο ίδιος που βοήθησε ώστε 

να κλείσει το deal του Μαντσίνι…

Η ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ ΈΧΈΙ 
ΑΡΧΙΣΈΙ ΝΑ ΞΈΣΚΟΝΙΖΈΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΘΈΣΗ ΤΟΥ ΛΙΒΑΙ ΓΚΑΡΣΙΑ 
ΜΈ ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΗ ΘΈΡΜΗ ΚΑΙ ΘΑ 
ΧΤΥΠΗΣΈΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΑΈΚ 



ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ!                                                                                      
Από υπομονή είναι πλέον... λειψός ο Πανουργιάς. 
Μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ιωνικό το αφε-
ντικό ξεκίνησε τα τηλέφωνα. Μαζεύει πληροφορί-
ες. Πήρε και προέδρους άλλων ΠΑΕ για να μάθει τι 
ακούγεται δεξιά κι αριστερά. Ο Κασναφέρης αποχώ-
ρησε και μπορεί να ήταν ο πρώτος. Διότι, η πόρτα δεν 
έκλεισε πίσω του. Παραμένει ανοιχτή. Με άλλα λό-
για, θα ακολουθήσει κόσμος… 

ΤΟ ΈΨΑΞΈ!                                                                                    

Μπορεί ο Ιωνικός να απέκτησε προ ημερών τον Ρασίντ 
Μπουενά, αλλά το θέμα του στόπερ δεν ήταν τωρινό. Η 
ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας συζητήθηκε από τον 
Δεκέμβριο. Τότε ο πρώτος στόχος ήταν ο Φάουστο Γκρίλο, 
ο οποίος κατέληξε στην Ιμπιζα. Ο πρώην παίκτης του Βόλου, 
μάλιστα, έχει ήδη κάνει τρεις συμμετοχές στη La Liga 2. 
Εως το καλοκαίρι υπέγραψε και μετά δεν αποκλείεται να 
ξαναπέσουν τηλέφωνα από τα μέρη μας.

Και μιας και πιάσαμε Λαμία. Δόθηκε η εντολή για μεταγρα-
φές, αλλά οι ελεύθεροι είναι ελάχιστοι. Ο Πίτι ασχολήθη-

κε ακόμη και με τον Αλβαρο Χιμένες, που ήταν στο ρόστερ της Κά-
ντιθ και έχει παραστάσεις από La Liga. Το κασέ του στις 800.000 
ευρώ. Μόλις το άκουσαν οι Φθιώτες, τους έπεσε το τηλέφωνο. 



ΟΥΤΈ ΝΑ ΤΟ ΣΚΈΦΤΟΝΤΑΙ!                                                             

Στον ΠΑΟΚ δεν έφτασε κάτι για το ενδιαφέρον της Ρόμα 
για τον Ινγκασον. Αυτό όμως ήταν υπαρκτό. Βέβαια, ο 
Ισπανός είναι «δεμένος» μέχρι το 2025, αλλά αν ζητή-
σει να πάει στη Ρώμη; Ούτε να το σκέφτονται δεν θέ-
λουν στη Μικράς Ασίας ένα τέτοιο σενάριο. Το πλάνο του 
καλοκαιριού είναι συγκεκριμένο στις πωλήσεις; Κου-
λιεράκης από τους νέους, Ζίβκοβιτς από τους παλιούς. 

ΜΙΑ ΣΈ ΚΑΘΈ ΜΑΤΣ!                                                                
Δεν βάζει μυαλό ο Μάντζιος. Ούτε ο βοηθός του. Τα ίδια 
έκαναν στην Θεσσαλονίκη, τα ίδια και στην Τρίπολη. Μόνο 
που οι Αρκάδες δεν είναι Αρης. «Πέσιμο» στους διαιτητές 
σε κάθε ματς. Κόντρα στον ΟΦΗ, κίτρινη ο Χωριανόπουλος. 
Κόντρα στον Παναθηναϊκό και οι δύο. Πρώτα ο κόουτς μετά 
ο βοηθός. «Θες κι εσύ; Πάρε κι εσύ μια», η ατάκα του 
Τζήλου στον δεύτερο. Οι διαιτητές που άκουσαν πολλά, όσο 
το δίδυμο ήταν στον Αρη, δεν ξεχνούν. Δύσκολο να μην 
κιτρινίζεται τουλάχιστον ένας από τους δύο σε κάθε ματς!

ΠΡΏΤΟΣ ΜΑΓΚΑΣ!                                                 
Η Κόνιασπορ ήθελε καιρό τον Ανδρέα Μπουχαλάκη και 
έβγαλε αποφασιστικότητα. Γι’ αυτό και τον πήρε. Ο «Μπούχα» 
είχε ως προτεραιότητα κάποιες άλλες χώρες. Οταν εκεί 
«τσάκισε», οι Τούρκοι τον περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες. 
Τόσοι και τόσοι Ελληνες πήγαν στη γειτονική χώρα και 
βρήκαν την υγεία τους, άλλωστε. Δανεισμός μέχρι το τέλος 
της σεζόν χωρίς να πάρει λεφτά ο Ολυμπιακός και καμία 
οψιόν αγοράς στο deal. Οι Τούρκοι θα καλύψουν στο 100% 
τις αποδοχές του και μάλιστα ο «Μπούχα» θα βγάλει και 
κάτι παραπάνω. Και όλα αυτά σε μία ομάδα που θα έχει τον 
χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί. Είπατε κάτι;

ΠΟΣΟ ΈΥΚΟΛΟ ΘΑ ΈΙΝΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΉΣΈΙ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΝ ΚΏΝΣΤΑΝΤΈΛΙΑ Ο ΠΑΟΚ;quizTime
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ΤΟΝ ΈΒΑΛΈ ΣΤΟ ΜΑΤΙ!                                                
Μπορεί για τον Καραχάλιο να μην έχει σκάσει ακόμα πρόταση στον Χρι-
στοβασίλη, αλλά δεν είναι ο μόνος που ενδεχομένως να φέρει χρήμα-
τα στα ταμεία του κλαμπ. Ο πρόεδρος έχει τον τρόπο και προπονητές να 
«βγάζει» και ποδοσφαιριστές να μεταμορφώνει. Αρκεί να δει κάποιος 
τι κάνουν όσοι έχουν φύγει από τη λίμνη! Μια τρύπα στα όμορφα και πα-
γωμένα νερά της.
Για να επανέλθω στο θέμα. Εξαιρετικό πρωτάθλημα ο Πήλιος. Από τρίτο 
αριστερό μπακ, πρώτο και αναντικατάστατο. Του έδωσε ευκαιρίες ο Στά-
ικος και δικαιώθηκε. Και δεν αποκλείεται να κερδίσει και η διοίκηση. 
Κάτι ακούω ότι τον έχει βάλει στο μάτι ο Ολυμπιακός. Και ήδη έχει ενη-
μερώσει για το ενδιαφέρον του, τον Χριστοβασίλη.
Πάντως, πρόταση τον Γενάρη ήρθε και για τον Ροσέρο από Κύπρο μεριά, 
αλλά η απάντηση ήταν λακωνική και κατηγορηματική. «Οχι»!

Ηταν λίγο περίεργη η απόφαση του Μίτσελ να δηλώ-
σει τον Εμβιλά να εκτίσει ποινή στο εκτός έδρας παι-

χνίδι με τη Λαμία. Ο Ισπανός είχε και την επιλογή της εντός 
έδρας αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, ματς που είναι και 
μετά το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ. Εκεί όπου θα είχε 
ανάγκη και τις ανάσες του ο Γάλλος… 
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Επειτα από το ναυάγιο με τον Αλεν Χαλίλοβιτς, ο Αρης προετοιμάζε-
ται για την κρίσιμη αναμέτρηση στη Νίκαια (19:00, COSMOTESPORT 
1HD). Ο Λούκας Ρουπ θα βρίσκεται στην υποστολή και αναμένε-
ται να κάνει τοντεμπούτο του με τους «κίτρινους». Παράλληλα, ο 
Αλαν Πάρντιου υπολογίζει σε τρεις παίκτες που ξεπέρασαν τους 
τραυματισμούς τους. Ο λόγος για τους Αμπουμπακάρ Καμαρά, Ρα-
φαέλ Καμάσο και Σαλέμ Εμπακατά.

Διπλό είναι το δίλημμα που έχει ο Ματίας Αλμέιδα για την αναμέτρη-
ση στο Περιστέρι. Ο Αργεντινός τεχνικός προσανατολίζεται σε χρησι-
μοποίηση του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ στο αριστερό άκρο της άμυνας, όπου 
με ανάποδο πόδι θα αντικαταστήσει τον Εχσάν Χατζισαφί. Παρλληλα, ο 
κόουτς των «κιτρινόμαυρων» έχει δεύτερες σκέψεις για σχήμα Γκα-
τσίνοβιτς – Σιμάνσκι (αντί του Γιόνσον) και Πινέδα, μιας και ο Κροά-
της δεν είναι ακόμα για 90 λεπτο φουλ έντασης..

Θέση βασικού απέναντι στη Λαμία διεκδικεί ο Ντανιέλ Μαντσίνι, ο 
οποίος αναγκάζει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να εξετάσει και το ενδεχόμε-
νο του 4-2-3-1 με ταυτόχρονη παρουσία των δύο Αργεντινών εξτρέμ 
αλλά και του Μπερνάρ, ώστε να γίνει πιο εύρυθμη η μεσοεπιθετική 
λειτουργία του Παναθηναϊκού. Οριστικά εκτός για το κυριακάτικο παι-
χνίδι θα είναι ο Χόρντουρ Μάγκνουσον, ενώ ο Βέρμπιτς πιθανότατα 
θα μπει αποστολή.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για τον ορι-
σμό του Σλοβάκου Κρούζλιακ στο ντέρμπι της Τούμπας. Στο αγωνιστι-
κό σκέλος, το γεγονός πως ο Ολυμπιακός απέκτησε δύο ετοιμοπό-
λεμους εξτρέμ, καθιστά πιθανή είτε τη χρησιμοποίηση του Κανός είτε 
του Μπούτουτσι ακόμα κι απ’την αρχή της αναμέτρησης! Οσο για τον 
Γκάρι Ροντρίγκες, το ενδιαφέρον της Αδάνα-Ντεμίρσπορ παραμένει 
«ζεστό» και δεν αποκλείεται να υπάρξει συμφωνία μέχρι την προ-
σεχή Τετάρτη.

Την ώρα που το μπαράζ δηλώσεων με τον Ολυμπιακό συνεχίζεται, ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου προετοιμάζει τα πλάνα του για το μεγάλο ντέρμπι 
της Κυριακής. Ο Ρουμάνος κόουτς έχει «φρέσκα πόδια» στη διάθε-
σή του, καθώς Ινγκασον, Μπίσεσβαρ και Ζίβκοβιτς είναι 100% καλά, 
ενώ επιθετικά έχει και την εναλλακτική του Μπράντον Τόμας. Παράλ-
ληλα, ο νεοαποκτηθείς Τόμας Κεντζιόρα ενδέχεται να «γράψει» τα 
πρώτα λεπτά με τους «ασπρόμαυρους».
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.-ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1 -1,00 1,84
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Ακρως ανταγωνιστική η Αιντραχτ στο Μόναχο, έφυγε δί-
καια με τον βαθμό της ισοπαλίας. Σταθερά μέσα στη μάχη 
της τετράδας, οι «αετοί» θα υποδεχθούν τη ντεφορμέ Χέρ-
τα, που βρίσκεται σε δύσκολο φεγγάρι και μάχεται για την 
παραμονή.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΣΑΣΟΥΟΛΟ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ OVER 2,75 1,80
Με σοκαριστική εμφάνιση η Σασουόλο πέρασε απο το Μι-
λάνο με το εμφατικό 5-2! Ετσι η ομάδα του Ντιονίσι πήρε 
βαθμολογική ανάσα ξεφεύγοντας απο την επικίνδυνη ζώνη. 
Στη 4η θέση η Αταλάντα θα δώσει μεγάλη μάχη για να βρε-
θεί στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ.
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 -0,75 1,82
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ
Η ΑΕΚ πήρε το μεγάλο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και είναι πλέ-
ον το φαβορί για τον τίτλο. Στην έδρα της Καρμιώτισσα πάει 
με την ψυχολογία στα ύψη και έχει τα φόντα για να φτά-
σει στο «τρίποντο». Βήμα παραμονής έκαναν οι γηπεδού-
χοι κόντρα στον Ακρίτα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 21:00
ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΧΕΡΕΝΦΕΝ OVER 2,5 1,95
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Στην αγαπημένη Ολλανδία κάνουμε focus στα γκολ. Με τον 
Δουβίκα να κάνει χατ τρικ η Ουτρέχτη πήρε σημαντικό  βαθ-
μό στην έδρα της Αλκμάαρ, με το 5-5 να είναι το σκορ της 
χρόνιας. Κόντρα στη Χέρενφεν που έχει τους ίδιους στό-
χους θα επιδιώξει να επιστρέψει στις νίκες.

ΕΛΛΑΔΑ 17:00
ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 2,00
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ
Ο άκρως ανταγωνιστικός ΟΦΗ κοίταξε στα μάτια τον Ολυ-
μπιακό και στο τέλος θα μπορούσε να φύγει με τον βαθ-
μό της ισοπαλίας. Οι Κρητικοί δύσκολα θα κινδυνέψουν με 
υποβιβασμό και αν επικρατήσουν του ΠΑΣ, τότε θα αποκτή-
σουν διαφορά ασφαλείας.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:00
ΤΡΙΝΕΤΣ-ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ OVER 3,5 2,10
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά στο 
στοιχηματικό μενού. Για την πρώτη σέντρα ετοιμάζονται οι 
δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρό-
σωπα αλλά και διάφορα σχήματα.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ 
ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Κατερίνα Στεφανίδη κάνει πρεμιέρα για τη φετινή σεζόν, στο μί-
τινγκ στη Βοστόνη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ετοιμάζεται με πρώ-

το στόχο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στην Κωνσταντι-
νούπολη. Στον αγώνα στην αμερικανική μεγαλούπολη κύρια 

αντίπαλός της θα είναι η ολυμπιονίκης Κέιτι Μουν. 

Μεγάλη είναι σήμερα η ελληνική συμμετοχή σε μίτινγκ στο εξωτερικό. 
Στη Γάνδη αγωνίζονται Άρτεμις Αναστασίου, Χρήστος Κοτίτσας, Κατε-
ρίνα Κουτλή, Ανθή- Κοραΐνη Κυριακοπούλου, Χαρίδημος Ξενιδά-
κης, Χαράλαμπος Λαγός, Μάριος Αναγνώστου, Βασιλική Τσέ-
τσικα. Στο Λοτζ ο Εμμανουήλ Καραλής (φωτό) και η Αναΐς 
Καραγιάννη.
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Η Σέρβα Ανγκελίνα Τόπιτς έκανε άλλο ένα μεγάλο άλμα στο 
1,91μ. στο ύψος και ήταν νικήτρια στο μίτινγκ κλειστού στην 
Καλλιθέα. Την ακολούθησαν η Παναγιώτα Δόση με 1,78μ. 
και η Δέσποινα Μαλταμπέ με 1,78μ. επίσης. Στους άνδρες 
κέρδισε ο Αντώνης Μέρλος με 2,16μ. 

Η Σλοβένα Τίνα Σούτεϊ ήταν από τις πρωταγωνίστριες μίτινγκ που έγι-
ναν στο εξωτερικό. Στην Οστράβα πέρασε στο επί κοντώ τα 4,82μ. 
που είναι απόλυτο εθνικό και ατομικό ρεκόρ και η καλύτερη φε-

τινή επίδοση στον κόσμο. Στο μίτινγκ του Ούλστενβικ η Ουκρανή 
Γιαροσλάβα Μάχουτσικ πέρασε το 1,99μ. στο ύψος. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την επιστροφή του έμπειρου ακραίου επιθετικού 
Δημήτρη Μαντινιώτη ανακοίνωσε η Ανθούπολη. Ο 
ικανότατος ποδοσφαιριστής, που έχει αγωνιστεί 
επίσης σε Ειρήνη Πετρούπολης , Ηρακλή Περιστε-
ρίου, Αμιλλα Περιστερίου και ΑΕ Περάματος, επέ-
στρεψε στην ομάδα για να την βοηθήσει να παρα-
μείνει στην κατηγορία. Ολες οι ενδείξεις οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι πληροί τις προδιαγραφές να 
ενισχύσει καταλυτικά την προσπάθεια της ομάδας 
να διεκδικήσει με αξιώσεις την παραμονή της Α’ 
Κατηγορία. Οπως φυσικά και να αποτελέσει ένα 
εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του προπο-
νητή Αλέξη Γκλεγκλέ ενόψει της καθοριστικής τε-
λικής ευθείας του «μαραθωνίου», ο οποίος δήλω-
σε πως «Θα παλέψουμε για το καλύτερο». Στους 
ρυθμούς του πολύ σημαντικού όσο και ιδιαίτερα 
δύσκολου αγώνα με τους Αγίους Αναργύρους κι-
νούνται τα πάντα πλέον στο στρατόπεδο της Ανθού-
πολης. Άπαντες δείχνουν να έχουν συναισθανθεί 
τον όγκο δυσκολίας που συγκεντρώνει η εν λόγω 
αναμέτρηση, ωστόσο δεν παραλείπουν να εκφρά-
σουν την ακλόνητη πίστη τους για… μάχη μέχρι τέ-
λους. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του τε-
χνικού Αλέξη Γκλεγκλέ στο «Αθλητικό Πνεύμα»: 
«Καλούμαστε να δώσουμε ένα από τα δυσκολό-
τερα παιχνίδια της σεζόν απέναντι σε μία ιδιαίτε-
ρα δυνατή αι ποιοτική ομάδα όπως είναι οι Άγι-
οι Ανάργυροι. Εδώ που βρισκόμαστε, δεν έχουμε 
άλλη επιλογή από τα παλεύουμε όλα τα παιχνίδια 
και να ψάχνουμε για βαθμούς που θα μας φέρουν 
πιο κοντά στην επίτευξη της παραμονής. Το δεδο-
μένο είναι ότι από τη πλευρά μας θα παλέψουμε 
για το καλύτερο».

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα επίπε-
δα συνεχίζει ακάθεκτη η Αναγέννηση Πετρούπο-
λης. Οι παράγοντες του δημοφιλούς και ιδιαίτε-
ρα φιλόδοξου σωματείου των δυτικών προαστίων 
δεν σταματούν τις ενέργειες που αφορούν την όσο 
το δυνατόν ποιοτικότερη ενδυνάμωση του ρόστερ. 
Κυρίως με ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που 
έχουν ισχυρό κίνητρο διάκρισης και ανέλιξης της 
καριέρας του. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η ομάδα 
της Πετρούπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του 
Σουμελά-Παναγιώτη Κοτσώνη. Ο 18χρονος ταλα-
ντούχος αμυντικός παρά το νεαρό της ηλικίας του 
έχει σημαντικές παραστάσεις έχοντας αγωνιστεί 
στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής με ΑΠΣ Ζακύνθου 
και Εθνικό Σκουλικάδου, και θα αποτελέσει μια 
σημαντική λύση για τον κόουτς Αγγελο Πασχαλίδη 
στον αμυντικό τομέα. Οι μεταγραφικές αναζητήσεις 
των ανθρώπων της Αναγέννησης Πετρούπολης δεν 
εξαντλούνται εδώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληρο-
φορίες αναμένεται άμεσα να ανακοινωθούν ακό-
μη δύο μεταγραφές, που θα ενισχύσουν το ήδη 
πολύ αξιόλογο και συμπαγές ρόστερ…

ΡΙΓΙΟΥΝΙΟΝ ΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΝΤΙΝΙΩΤΗ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΚΑΝΟΥ 
ΠΑΙΚΤΗ

Στον Πανιώνιο  
ο Γιώργος  
Παπαγγελής 
 
Στο επόμενο σημαντι-
κό βήμα της καριέρας 
του προχωρά ο Γιώργος 
Παπαγγελής, ο οποί-
ος θα εξαργυρώσει τις 
δυο γεμάτες σεζόν του 
(2021-23) με μια με-
ταγραφή στον Πανιώ-
νιο! Ο νεαρός πορτιέρο, 
ο οποίος υπερασπίστηκε 
την εστία των Τραχώνων 
για διάστημα δυόμιση 
ετών ενώ πέρυσι είχε 
αγωνιστεί με την μορφή 
δανεισμού στον Άγιο Ιε-
ρόθεο για διάστημα έξι 
μηνών, έχει γαλουχηθεί 
στην ΑΕΚ και στον Πα-
νιώνιο, όπου θα πάρει 
την ευκαιρία του από τον 
Νίκο Κούστα, ώστε να 
πλαισιώσει τους Τάσο 
Παχατούρα και Θεόδω-
ρο Αντωνόπουλο. Κατά 
την αποχώρησή του από 
τους «κυανόλευκους» 
του Αλίμου, ο φέρελπις 
πορτιέρε προχώρησε 
στην ακόλουθη δήλωση, 
ευχαριστώντας προσω-
πικά όσους τον βοήθη-
σαν σημαντικά στην εξέ-
λιξή του: «Αρχικά, είμαι 
πολύ χαρούμενος που 
η δουλειά και η προσή-
λωση μου των τελευταί-
ων χρόνων απέδωσαν. 
Θέλω να ευχαριστήσω 
του Τράχωνες που μου 
έδωσαν πριν από 2 χρό-
νια την ευκαιρία και μου 
έδειξαν απόλυτη εμπι-
στοσύνη για να εξελι-
χθώ και να βοηθήσω 
την ομάδα στα μέγιστα. 
Θέλω να πω ένα μεγά-
λο ευχαριστώ, πρώτα, 
στον Γιώργο Μανωλιά-
δη, ο οποίος ήταν δί-
πλα μου κάθε στιγμή σε 
ότι χρειάστηκα και του 
χρωστάω τεράστιο με-
ρίδιο κάθε επιτυχίας, 
όπως και στον πρόεδρο, 
κ. Τσιούρη μαζί με τον 
κ. Δημητριάδη, οι οποί-
οι κοίταξαν το καλύτερο 
μέλλον για εμένα πρώ-
τα απ’ όλα. Όπως επίσης 
και τον κόουτς κ. Τσι-
μπάκη με την άριστη συ-
νεργασία μας και την 
πολύ καλή δουλειά που 
γίνεται καθημερινά στις 
προπονήσεις μαζί με τον 
γυμναστή κ. Φώτου».

Την μεταγραφική του δραστηριό-
τητα συνεχίζει ακάθεκτος ο Κολω-
νός. Οι ιθύνοντες του φιλόδοξου 
συλλόγου των κεντρικών προαστί-
ων δεν σταματούν τις προσπάθει-
ες που αφορούν την όσο το δυ-
νατόν ποιοτικότερη ενίσχυση του 
υπάρχοντος ρόστερ, με την προ-
οπτική η ομάδα να παρουσιαστεί 
ακόμη πιο συμπαγής και ανταγω-
νιστική στην προσπάθεια, που θα 
επιχειρήσει για την εξασφάλιση 
της πολυπόθητης παραμονής στον 
τέταρτο ανταγωνιστικό όμιλο της Β’ 
Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Σε αυτό το πλαί-
σιο αποκτήθηκε ο 27χρονος μεσο-
επιθειτκός Πέτρος Λιβάνιος, που 
προέρχεται από την Αναγέννηση 
Πετρούπολης και πληροί όλες τις 
προδιαγραφές να αποτελέσει μία 
εξαιρετικά χρήσιμη λύση για τον 
νέο του προπονητή Παναγιώτη Κα-
λαϊτζίδη. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο. 
Κολωνού ανακοινώνει την απόκτη-
ση του 27χρονου μεσοεπιθετικού 
Πέτρου Λιβανίου ο οποίος αγωνι-
ζόταν στην ομάδα της Αναγέννη-
σης Πετρούπολης. Του ευχόμαστε 
να έχει μια επιτυχημένη πορεία 
με την φανέλα του Συλλόγου μας. 
Με τιμή Το Δ.Σ. του Α.Ο. Κολωνού».

ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται 
τα Μελίσσια, με φόντο την όσο το 
δυνατόν ποιοτικότερη ενίσχυση 
του έμψυχου δυναμικού σε θέ-
σεις, όπου έχει εντοπιστεί ιδιαίτε-
ρη ανάγκη, ενόψει της καθοριστι-
κής συνέχειας που περιμένει την 
φιλόδοξη ομάδα στον τρίτο αντα-
γωνιστικό όμιλο της Α’ Κατηγορί-
ας ΕΠΣΑ.. Κάτω από αυτό το πρίσμα 
σε μια πολύ σημαντική μεταγραφι-
κή κίνηση προχώρησαν τα Μελίσ-
σια, που απέκτησαν τον Δημήτρη 
Καυκιά. Ο έμπειρος και ικανότατος 
γκολκίπερ συμφώνησε σε όλα με 
την διοίκηση του κυρίου Γυφτόπου-
λου και αναμένεται να αποτελέσει 
μια σημαντική λύση στη νευραλγι-
κή θέση κάτω από τα γκολπόστ. 

Ενίσχυση με τον 
Πέτρο Λιβάνιο

Το σημερινό πρόγραμμα
ΕΠΣΑ - Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: Γήπεδο Νήαρ Ηστ: ΓΣ Και-
σαριανής - Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, Χαϊδαρίου: Χαϊδάρι 
– Ερυθραία. 2ος όμιλος: Κάτω Αχαρνών: Ατταλος – Σούρ-
μενα, Παλαιού Φαλήρου: Παλαιό Φάληρο – Χαλάνδρι. 3ος 
όμιλος: Ηρακλείου: Ηράκλειο - Ελπίδα Αγίων Αναργύρων, 
Εργάνης: Βύρων – Χολαργός. Β΄ Κατηγορία - 1ος Ομιλος: 
ΔΑΚ Αιγάλεω: Ορφέας Αιγάλεω - θύελλα Περιστερίου, 
Ζωγράφου: Αστέρας Ζωγράφου – Μεταμόρφωση, Ακ Πλά-
τωνος: Αττικός – Ηρακλής Περιστερίου, Ιλίου: ΑΟ Ιλίου – 
Αθηναΐδα. 2ος Ομιλος: Αλεπότρυπας :Αμπελόκηποι – Νε-
οπεντελικός, Καλαμακίου: Αγιος Δημήτριος – Τερψιθέα, 
Λυκόβρυσης: Λυκόβρυση – Κορωνίδα. 3ος όμιλος: Νέας 
Ιωνίας: Αλσούπολη – Τριφυλλιακός, Χωράφας: Φοίνι-
κας Περιστερίου – Λύκοι Χαϊδαρίου, Ρουφ: Πετράλωνα - 
Λαύρα Αργυρούπολης, Ελληνικού:ω Παγκράτι - Πανιώνιος 
Καισαριανής. 4ος όμιλος: Χαλανδρίου: Ατρόμητος Χαλαν-
δρίου – Ιωνες, Κάτω Χαλανδρίου: Απόλλων Χαλανδρίου 
– ΠΟΨ, Καματερού: Καματερό – Πεύκη. Γ’ κατηγορία - 1ος 
όμιλος: Τζιτζιφιών: Φοίνικας Καλλιθέας Ζέφυρος, Γουδή: 
Ιλίσια 2004 – Αρης Χολαργού. 2ος όμιλος: Χρυσούπολης: 
Πράσινα Πουλιά Πανθησειακός, Αργυρούπολης Β: ΑΟ Γλυ-
φάδας - Αστέρας Χαϊδαρίου. 3ος όμιλος: Χαϊδαρίου: Δά-
σος Χαϊδαρίου - Προμηθέας 4ος όμιλος: Υμηττού : Υμηττός 
– Πατήσια, Γαλατσίου (1530): Νίκη Γαλατσίου - ΑΕ Περιστε-
ρίου. Οι αγώνες αρχίζουν στις 15:00. 
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