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TON EXEI 
ΛΟΚΑΡΕΙ!

Είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν 
σαν τη μύγα μέσα στο γάλα στον Άρη. Ειδι-
κά μέχρι και την έλευση του Νταρίντα, ο Πί-
τερ Ετέμπο ήταν σημείο αναφοράς στη Θεσ-
σαλονίκη. Δεν είναι λίγοι άλλωστε αυτοί 
που λένε πως αν τον  είχε ο Άρης από την 
αρχή της σεζόν θα ήταν αλλιώτικα τα πράγ-
ματα. Διότι, ο Νιγηριανός ήρθε στα μέρα 
Σεπτέμβρη και μπήκε από τον Οκτώβρη με 
την υπόλοιπη ομάδα. 
Το Sportime σας έχει ενημερώσει πως 
δεν είναι απλό να μείνει ο παίκτης στους 
«κίτρινους». Μιλάμε για ένα «λαχείο» που 
έπεσε στα χέρια του Άρη. Δεν είχε «κου-
μπώσει» στη Στόουκ, μένει ελεύθερος το 
καλοκαίρι και ουσιαστικά απλά ήρθε μέ-
χρι το τέλος της σεζόν. Τον προσεχή Ιού-
νιο είναι ελεύθερος και πολλές ομάδες 
έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την από-
κτησή του. 
Μία από αυτές είναι ο Ολυμπιακός. Οι 
«ερυθρόλευκοι» στα χαφ ένα μεγάλο ζή-
τημα που δεν είναι άλλο από το μέλλον του 
Εμβιλά. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο θέμα, 
αυτό του Χουάνγκ. Ο Κορεάτης είναι «8άρι» 
βέβαια, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, όσο 
στο ότι δεν μπορεί να αφήσει παντού εκ-
κρεμότητες η ομάδα του Πειραιά. Διότι, η 
σεζόν (και το Μουντιάλ) του Χουάνγκ βγά-
ζει μάτι πως θα φέρει πρόταση. Ο Σαμασέ-
κου έχει ρήτρα αγοράς δέκα εκατ. ευρώ. 
Πολύ δύσκολο να μείνει με αυτό το ποσό 
τουλάχιστον. Άγνωστο αν θα επιστρέψει ο 
Μπουχαλάκης από την Κόνιασπορ, ενώ και 
ο Κασάμι δεν είναι λύση πρώτης γραμμής. 
Τέτοια είναι ο Ετέμπο. Ξέρει πλέον τη Super 
League, ήταν από αυτούς που ξεχώριζαν 
στα ντέρμπι, είναι σε καλή ηλικία (28 ετών) 
και μπορεί να υπογράψει στον Ολυμπιακό 
με ελεύθερη μεταγραφή. Μοναδικό ψε-
γάδι το ότι πιάνει θέση ξένου. Δύσκολο 
όμως αυτό να χαλάσει τη δουλειά. Ο Ολυ-
μπιακός τον έχει πολύ ψηλά στη λίστα του 
και δεν αποκλείεται να είναι από τις πρώ-
τες μεταγραφές που θα ανακοινωθούν για 
τη νέα σεζόν… 

Παρασκήνια

➠





Ο ΕΤΕΜΠΟ ΕΧΕΙ 21 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΏΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΑΡΗ, ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1772 ΛΕΠΤΑ.   

Ο 28ΧΡΟΝΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 
ΜΕΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΗΣ 
ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ, ΕΧΟΝΤΑΣ ΏΣ 
ΤΏΡΑ ΠΕΝΤΕ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ 
ΜΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ.   

ΣΤΗΡΙΞΗ!                                                                 
Όσκαρ ατυχίας διεκδικεί ο Πέδρο 
Κόντε. Και μάλιστα χωρίς αντί-
παλο! Ο Ισπανός επιθετι-
κός επέστρεψε στα Γιάννι-
να το καλοκαίρι του 2021, με 
τον Χριστοβασίλη να του δί-
νει το μεγαλύτερο συμβόλαιο! 
Πρώτη σεζόν και 2η αγωνι-
στική, ο πρώτος χιαστός κόντρα 
στον Παναθηναϊκό και οκτώ μήνες έξω! 
Τη φετινή σεζόν, πάλι 2η αγωνιστική, νέος χια-
στός στο άλλο γόνατο κόντρα στη Λαμία. 
Δύο σεζόν   και ο Κόντε προφανώς και 
δεν έχει καταφέρει να προσφέρει αυτά 
για τα οποία πληρώνει ο Χριστοβασίλης. 
Τον Ιούλιο κλείνει τα 35 του ο Ισπανός και τελειώ-
νει και το συμβόλαιο του. Διόλου απίθανο όμως η δι-
οίκηση να του προσφέρει νέο συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο! 
Αν δεν την έχει «ρίξει» ήδη την πρόταση!  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΝΟΜΟΣ ΙΒΑΝ!                                            
Τη δική του υπέρβαση κάνει ο Παναθηναϊ-
κός για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θέλει να ακούει τίποτα 
άλλο πλην του αγωνιστικού τώρα. Εκρεμμό-
τητες υπάρχουν και είναι αρκετές. Πρώτη η 
ανανέωση του αρχηγού Κουρμπέλη, μετά οι 
οριστικές αποφάσεις για Σάρλια και Πούγγου-
ρα, το αν θα συνεχίσει ο Πούχατς και φυσι-
κά οι επεκτάσεις συμβολαίων προεξέχοντος 
του Ιωαννίδη. Τα μεταγραφικά δεν τα πιάνω 
καν. Ούτε που μπαίνει σε συζήτηση ο Σέρβος 
τεχνικός και από τη στιγμή που όλα περνούν 
από τα χέρια του, η καθυστέρηση πρέπει να 
θεωρείται δεδομένη. Πάντως άνθρωποι του 
κλαμπ τσεκάρουν στόχους για παν ενδεχόμε-
νο, ενώ μία πρώτη λίστα για τις ανάγκες του 

«τριφυλλού» έχει ήδη δημιουργηθεί.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗ 
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΜΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΧΑΦ!



ΣΤΗ ΓΩΝΊΑ!                                                                                           
Μονοετή επί το πλείστον, τα συμβόλαια που έκανε το περασμέ-
νο καλοκαίρι η NOVA, με τις ομάδες που έχει υπό την σκέπη 
της. Άρα το καλοκαίρι εξαντλούνται. Αστέρας Τρίπολης, Ατρό-
μητος, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακός, Άρης και ΠΑΟΚ. Οι περισσό-
τεροι μένουν «ελεύθεροι» και ψάχνονται ή τους... ψάχνουν! Η 
Cosmote που έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα της 
Super League, κυκλοφορεί οτι ήδη σκέφτεται να πάρει κι άλ-
λες ομάδες ενόψει του νέου πρωταθλήματος αν δεν προχω-
ρήσει η Κεντρική διαχείριση. Και με κάποιες έχει κάνει και 
κάποιες διερευνητικές επαφές!

ΠΟΛΛΑ ΝΕΎΡΑ                                                                                     
Εκτός εαυτού ο Κώστας Μπράτσος με τον Ολυμπιακό. Με 
συνοπτικές διαδικασίες πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια.
Η πρώτη για έντονη διαμαρτυρία και η δεύτερη για το «δεν γ@
μιεσ@ι» που είπε στον διαιτητή Διαμαντόπουλο. Μετά το τέλος 
του αγώνα πήγε και στα αποδυτήρια να διαμαρτυρηθεί μαζί με 
τον Μπέο. «Γιατί τον απέβαλες;» ρώτησε ο Δήμαρχος. «Επειδή 
με έβρισε», η απάντηση του διεθνή ρέφερι. «Ωραία, σε βρίζω 
κι εγώ; Θα με αποβάλεις;» η ερώτηση Μπέου, χωρίς να πάρει 
απάντηση και χωρίς να δει φυσικά καμία κόκκινη κάρτα!

Πέρυσι πείστηκε να ανανεώσει το συμβόλαιό του παρό-
λο που υπήρχαν κρούσεις από αλλού. Φέτος αριθμοί και 

εμφανίσεις μιλούν από μόνοι τους. Ο Ζήσης Χατζηστραβός είναι 
έτοιμος για το παραπάνω βήμα. Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει 
να τα βρει με τον ΠΑΟΚ, αλλά τρόπος θα βρεθεί!



ΔΕΝ ΤΡΑΒΑΕΊ…                                                                  

Το αφεντικό το είχε πάρει απόφαση. Ήταν έτοιμο να τι-
νάξει την μπάνκα στον αέρα για να αποκτηθεί επιθετικός 
που θα κάνει τη διαφορά τον Ιανουάριο. Οι γύρω του τον 
κράτησαν. Τελικά μέσω συγκυριών προκρίθηκε η λύση 
του Μάνου ως δανεικός. Φθηνός ήταν, το πρωτάθλημα 
το ήξερε, αλλά προς το παρόν μηδέν εις το πηλίκον. Λο-
γικό να περίμεναν περισσότερα στη Νίκαια.

«ΦΊΛΊΠΠΊΝΕΖΑ»                                                                         
Ουκ ολίγες φορές τα είπαν στο πρόσφατο ματς των ομά-
δων τους στο Βόλο, Μπέος και Μαρινάκης. Σε εξαιρετικό 
κλίμα μαθαίνουμε. Αμφότεροι πέρασαν και την βόλτα τους 
από τα αποδυτήρια των διαιτητών. «Φιλιππινέζα των μεγά-
λων» αποκάλεσε τον διαιτητή Διαμαντόπουλο, ο Δήμαρχος. 
«Πρόσεχε μην κάνεις πάλι κανένα λάθος από το... κεφά-
λι σου, όπως έκανες στη Τούμπα», του είπε ο ιδιοκτήτης 
του Ολυμπιακού! Πάντως ο Έλληνας ρέφερι, εν αντιθέσει 
με τους ξένους της πρώτης αγωνιστικής των play off, δεν 
προκάλεσε με τις αποφάσεις του. Όλα καλά στο τέλος. 

ΑΡΕΣΕΊ!                                               
Kλείνει τετραετία το καλοκαίρι στα ξένα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. 
Με εξαίρεση ένα εξάμηνο στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, ο 
33χρονος στόπερ έχει «ριζώσει» στην Μπόχουμ. Την τελευταία 
διετία μετράει 25 συμμετοχές στην Bundesliga. Οσονούπω 
ελεύθερος ο Πυργιώτης κεντρικός αμυντικός, χωρίς ακόμα να έχει 
γίνει κουβέντα για ανανέωση του συμβολαίου του. Προφανώς και 
η Μπόχουμ θα έχει τον πρώτο λόγο αν θέλει να τον κρατήσει, αλλά 
ήδη το βιογραφικό του το εξετάζουν ομάδες. Δύο από εξωτερικό 
και τρεις από Super League! Η μια εξ αυτών «ευρωπαία»!

ΠΟΊΟΣ ΕΊΝΑΊ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΎ ΔΕΝ ΕΧΕΊ ΚΛΕΊΣΕΊ 
ΑΚΟΜΑ ΤΟ DEAL ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΊΤΩΛΊΚΟ;

quizTime
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ΚΑΊ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΟ ΖΗΤΗΜΑ…                                                          
H απουσία του Κουέστα στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα δεν ξέ-
νισε κανέναν. Λογικό να έπαιρνε κάποια στιγμή την ευκαιρία του 
σε «αναίμακτο» ματς ο Έλληνας τερματοφύλακας. Όταν ο Κουέ-
στα έμεινε στον πάγκο για καθαρά (εξω) αγωνιστικούς λόγους και 
στο πρώτο παιχνίδι των play off με τον ΠΑΟΚ, τότε άρχισε να «σκα-
λίζεται» το θέμα. Λογικό, αφού ο Ισπανός πορτιέρε εκτός από ότι 
είναι ο πιο σταθερός παίκτης του Άρη, για τους περισσότερους εί-
ναι και ο MVP την τρέχουσα σεζόν. Και.. ψάξε, ψάξε, προέκυψε 
το οικονομικό ζήτημα. Ο Κουέστα έχει να παίρνει χρήματα από το 
συμβόλαιό του, τα οποία έχουν καθυστερήσει και τα ζήτησε. Κάτι 
που δεν το αρνείται ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Ωστόσο επειδή δεν 
του καταβλήθηκαν, ουδέποτε έθεσε εαυτόν εκτός ομάδας. Καμία 
σχέση. Η απόφαση να μην αγωνιστεί βασικός ούτε κόντρα στον Πα-
ναθηναϊκό και πιθανότατα ούτε στο επόμενο ματς με των play off 
με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης», δεν ήταν δική του.

Έφυγε και βρήκε την υγειά του. Μαζί με αυτή και το 
συμβόλαιο που έψαχνε κοντά στο 300άρι. Ο Αντριάν Ρε-

γκατέν, που πέρασε ένα φεγγάρι και από τον Βόλο, εντυπω-
σιάζει στην Πεντίκσπορ (26/9/8). Μένει ελεύθερος το καλο-
καίρι και οι προτάσεις για το παραπάνω βήμα, ήδη έσκασαν!
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ΛΥΓΙΣΕ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΣΤΗΝ 
«ΚΑΥΤΗ» STARK ARENA ΤΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 
ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥ

Ο Ολυμπιακός βρήκε μια εξαιρετική Παρτιζάν στην «καυτή» Star 
Arena» του Βελιγραδίου όπου δε μπόρεσε να νικήσει τους δικούς του 
«δαίμονες».
Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός χρειάστηκε περίπου 32 λεπτά ώστε 
να ευστοχήσει σε τρίποντο, η ήττα (90-75) ήρθε φυσιολογικά, αλλά 
κανένας στόχος δε χάθηκε. Η πρόκριση στα PlayOffs της Euroleague 
έχει εξασφαλιστεί ενώ με νίκη επί της Βιλερμπάν την Τετάρτη (29/3) 
στο ΣΕΦ, τότε θα εξασφαλιστεί και το πλεονέκτημα έδρας.
Η Παρτιζάν από την πλευρά της έκανε καθοριστικό βήμα για τα PlayOffs. 
Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν χωρίς τον Γιώργο Μπαρτζώκα 
(ασθενής με ίωση έμεινε στην Ελλάδα) και είχαν πρώτο σκόρερ τον 
Σακίελ ΜακΚίσικ (21 πόντοι). Ο Φαλ είχε 13 ενώ σε κακή βραδιά ήταν 
ο Βεζένκοφ (6 πόντοι με 3/9 σουτ)όπως και ο Σλούκας (7 λάθη σε 
19’40’’).
Με 3/20 τρίποντα τελείωσαν τον αγώνα οι παίκτες του Ολυμπιακού 
που είχαν 15 σερί άστοχα μέχρι να ευστοχήσει ο Σακίελ ΜακΚίσικ 
στο 32’. Ο Λεσόρ (19 πόντοι και 10 ριμπάουντ) ήταν ο κορυφαίος των 
νικητών ενώ πολύ καλή παρουσία είχε στο δεύτερο μέρος ο Ιωάννης 
Παπαπέτρου.
Τα δεκάλεπτα: 27-22, 48-34, 60-52, 90-75
ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): ΛεΝτέι 6, Αβράμοβιτς 2, Πάντερ 17, 
Σμάιλαγκιτς 5, Παπαπέτρου 10, Έξουμ 15, Νάναλι 19, Λεσόρ 12, 
Τριφούνοβιτς, Μαντάρ 4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Παππάς): Γουόκαπ 8, Κάνααν 4, Λούντζης, Λαρεντζάκης 
2, Φαλ 13, Σλούκας 8, Βεζένκοφ 6, Παπανικολάου 9, Μπόλομποϊ, 
Πίτερς 2, Μπλακ 2, ΜακΚίσικ 21
Τα άλλα ματς της ημέρας: Βίρτους- Ρεάλ Μαδρίτης 79-96, Μονακό 
Βαλένθια 90-79, Αρμάνι Μιλάνο- Μπάγερν  99-74. Η βαθμολογία: 
Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης 21-9, Μπαρτσελόνα και Μονακό 20-
10, Φενέρμπαχτσε 18-12, Μακάμπι και Παρτιζάν 17-13, Μπασκόνια και 
Ζαλγκίρις 15-15, Βαλένθια, Αρμάνι και Εφές 14-16, Ερυθρός Αστέρας 
και Βίρτους Μπολόνια 13-17, Μπάγερν 11-19, Παναθηναϊκός 10-20, 
Άλμπα 9-21, Βιλερμπάν 8-22
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BASKET LEAGUE: ΑΕΚ- Παναθηναϊκός στα Λιόσια

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό (19:15) στο κλειστό των Άνω Λιοσίων ξεχωρίζει 
στο πρόγραμμα της 20ης αγωνιστικής της Basket League που θα διεξαχθεί απόψε. Επίσης 
στις 16:00 ο Απόλλωνας θα υποδεχθεί τον Προμηθέα στο ντέρμπι της Πάτρας ενώ στις 
17:00 ο Άρης θα φιλοξενήσει τον Ιωνικό Νικαίας. Αύριο το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον 
Κολοσσό Ρόδου (15:45), η Καρδίτσα το Λαύριο (17:00) σε έναν αγώνα πολύ σημαντικό σε 
ό,τι αφορά στην παραμονή. Το πρόγραμμα θα κλείσει με την αναμέτρηση Ολυμπιακού- ΠΑΟΚ 
(19:15). Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 38, Παναθηναϊκός 32, Περιστέρι 31, ΠΑΟΚ 30, ΑΕΚ 29, 
Προμηθέας Πάτρας και Άρης 28, Κολοσσός 27, Λαύριο 24, Απόλλων, Ιωνικός και Καρδίτσα 23 
(Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Προμηθέας και Κολοσσός έχουν από έναν αγώνα λιγότερο).



ΟΠΩΣ ΕΠΡΕΠΕ
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Πραγματοποιώντας αρκετά καλή εμφάνι-
ση κόντρα σε έναν ομολογουμένως πολύ 
αδύναμο αντίπαλο η Ελλάδα επικράτησε 
χθες 0-3 του Γιβραλτάρ στην πρεμιέρα 
της για τα προκριματικά του Euro 2024.
Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η «γαλανό-
λευκη» ήταν ανώτερη. Μπήκε με το πόδι 
στο γκάζι, άνοιξε το σκορ στο 11’ με τον 
Μασούρα και στη συνέχεια έχασε αρκε-
τές ευκαιρίες. Μεταξύ αυτών ήταν και 
το δοκάρι του Πέλκα στο 36’. Εννιά λε-
πτά αργότερα με δυνατό σουτ εκτός πε-
ριοχής ο Σιώπης έκανε το 0-2.
Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου 
η Ελλάδα δεν άφησε πολλά περιθώρια 
στο Γιβραλτάρ. Συνέχισε να πιέσει και στο 
58’ ο Μπακασέτας διαμόρφωσε το τελικό 
0-3. Το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγα-
λύτερο, καθώς ο Παυλίδης στο 70’ και ο 
Μάνταλος στο 73’ σημάδεψαν το δοκάρι.
Να σημειωθεί πως ντεμπούτο έκανε ο 
Κωνσταντέλιας, ενώ ο Φορτούνης αγω-
νίστηκε με το εθνόσημο περίπου μετά από 
δύο χρόνια. Τέλος, στο άλλο ματς του 
ομίλου η Γαλλία διέλυσε με 4-0 την Ολ-

λανδία.

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ VS ΕΛΛΑΔΑ 30
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Προπονήσεις χωρίς τον Ρουπ συνεχίζουν να γίνονται στον Άρη. Ο 
Γερμανός μέσος δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το πρόβλημα που τον 
ταλαιπωρεί. Παράλληλα, στη Δανία υποστηρίζουν πως οι Θεσσα-
λονικείς έχουν κάνει κίνηση για τον Πιόνε Σίστο. Υποστηρίζουν, 
πάντως, πως για τον εξτρέμ της Μίντιλαντ ενδιαφέρον έχει εκ-
δηλώσει και ο Ολυμπιακός.

Πρόβλημα με τον Φαν Βέερτ προέκυψε χθες στην ΑΕΚ. Ο Ολλανδός 
επιθετικός τραυματίστηκε στην προπόνηση και οι εξετάσεις έδειξαν 
πως έχει υποστεί διάστρεμμα στην ποδοκνημική. Λογικά θα προλά-
βει το ματς με τον ΠΑΟΚ. Άλλα προβλήματα δεν αντιμετωπίζει αυτό το 
χρονικό διάστημα ο Ματίας Αλμέιδα παρά μόνο τις απουσίες όσων εί-
ναι διεθνείς (Γκαρσία, Τσούμπερ, Λάτσι, Μιτάι, Αθανασιάδης, Μάντα-
λος, Τζαβέλλας και Ρότα).

Με Σάρλια έγινε η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, αλλά χω-
ρίς Πούγγουρα. Ο Έλληνας στόπερ ταλαιπωρείται με γαστρεντερίτι-
δα. Αποθεραπεία έκανε ο Κουρμπέλης και απόντες ήταν οι διεθνείς 
Σπόραρ, Βέρμπιτς, Τσέριν, Μάγκνουσον, Κλεϊνχέισλερ και Ιωαννί-
δης. Τέλος, σήμερα θα γίνει δίτερμα με την Κ19 για να ξεμουδιάσουν 
όσοι είναι διαθέσιμοι.

Η κόντρα συνεχίζεται! Με επιστολή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξα-
πέλυσε νέα επίθεση σε ΕΠΟ και Στιβ Μπένετ. Σε αυτή τονίζει πως εί-
ναι ασέβεια προς Άρη και Βόλο ο αποκλεισμός τους από τη συνάντηση 
με τον αρχιδιαιτητή και επισημαίνει ξανά πως θα πρέπει να κληθούν 
τοπ διαιτητές από μεγάλα πρωταθλήματα για τα ντέρμπι των πλέι οφ.

Μπορεί στην Πορτογαλία να υποστηρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ δίνει 2.500.000 
ευρώ για να κάνει δικό του τον Τιάγκο Ντάντας, αλλά κάτι τέτοιο δεν 
επιβεβαιώνεται. Οι συζητήσεις με την Μπενφίκα σε πρώτη φάση αφο-
ρούν δανεισμό. Επίσης, υπάρχει δυσαρέσκεια στις τάξεις της ΠΑΕ για 
το γεγονός πως δεν έχει οριστεί ακόμη η έδρα του τελικού του Κυ-
πέλλου Ελλάδας.



7e-SportTime ΣΑΒΒΑΤΟ 25 MΑΡΤΙΟΥ 2023
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ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 13:45
ΑΕΚ Β´-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 -1,0 1,82
Ο ιστορικός Απόλλων έβγαλε αντίδραση στο μεγάλο ντέρμπι 
με την Κηφισιά και πήρε το τρίποντο που τον κρατάει ζωντα-
νό στη μαχη της κορυφής.
Βέβαια για να έχει αξία αυτή η νίκη θα πρέπει να δώσει συ-
νέχεια σήμερα στα Σπάτα με την ΑΕΚ Β’.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ

ΠΡ.EURO 16:00
ΣΚΩΤΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 -1,5 1,73
Το ταξίδι της αγαπημένης Κύπρου στα προκριματικά ξεκινάει 
με δύσκολη αποστολή στο Χάμπτεν Πάρκ.
Οι Σκωτσέζοι είδαν την κλήρωση να τους χαμογελάει και δι-
αθέτουν την ποιότητα για να προκριθούν στη τελική φάση.
Πίεση αναμένω στη Γκλασκώβη από το πρώτο λεπτό με στό-
χο το γρήγορο γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ

ΠΡ.EURO 21:45
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1 -1,25 1,77
Απόλυτο φαβορί στον όμιλο οι Ισπανοί θα επιδιώξουν να μπού-
νε με το δεξί. Πρώτος αντίπαλος η ανεβασμένη Νορβηγία που 
διψάει για διάκριση αλλά στο σημερινό θα στερηθεί το μεγά-
λο της αστερι τον Χάαλαντ.
Οι φούριος ρόχας θα ψάξουν το γρήγορο γκολ που θα διώ-
ξει το άγχος.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ

ΠΡ.EURO 19:00
ΑΡΜΕΝΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ 2 -1,0 1,76 
Η κλήρωση έκανε το χατίρι στους Τούρκους και τους έστειλε 
σε έναν αρκετά βατό όμιλο. Η ευκαιρία για διάκριση μεγάλη 
αρκεί βέβαια να παρουσιαστούν σοβαροί.
Χαμηλής δυναμικότητας η Αρμενία δεδομένα θα παίξει στη 
κόντρα για να κάνει τη ζημιά.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:30
ΧΑΚΕΝ-ΤΡΟΛΧΑΤΑΝ OVER 3,25 1,75
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά 
στο στοιχηματικό μενού.
Την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διάφορα σχή-
ματα θα έχουν σήμερα οι δύο προπονητές.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 13:00
ΤΒΑΑΚΕΡΣ-ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ OVER 3,25 1,82
Φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας να τεστάρουν την 
κατάσταση όλων των παιχτών.
Η πρώτη σέντρα στη Σουηδία πλησιάζει και αμφότερες θέ-
λουν να είναι πανέτοιμες.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ ΣΤΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

1

2

3

4

5
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 γραφει ο ΔΙΟΝΎΣΗΣ ΑΝΤΩΝΈΛΛΟΣ

SPORTS
WORLD ATHLETICS: ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ ΤΗΝ ΣΎΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΝΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΎΝΑΙΚΏΝ
Στις 23 Μαρτίου, η World Athletics ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση των τρανς αθλητών στην κατηγορία γυναικών.
Κανένας αθλητής που έχει περάσει την εφηβεία ως άνδρας δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχει σε αγώνες γυναικών από 
τις 31 Μαρτίου και μετά. «Οι τρανς αθλήτριες δεν πρέπει να αγωνίζονται στη γυναικεία κατηγορία», δήλωσε ο πρόεδρος 
του Παγκόσμιου Στίβου Σεμπάστιαν Κόε. «Το συμβούλιο συμφωνεί ότι πρέπει η επιστήμη να καθοδηγείται από την κυρίαρχη 
αρχή μας για την προστασία όλων των βιολογικά θηλυκών ατόμων στο άθλημά μας», σημείωσε. «Αυτή δεν ήταν μια εύκολη 
απόφαση», είπε ο Κόε.
«Μπήκαμε σε μια διαβούλευση πριν από μήνες, θέλαμε να ακούσουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και η κρίση που λά-
βαμε ήταν προς το συμφέρον του αθλήματός μας», ανέφερε. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Στίβου συμφώνησε να δημιουργή-
σει μια ομάδα εργασίας για τα τρανς άτομα ώστε να δώσει «στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Στίβου μια καλύτερη κατανόηση των 
τρανς αθλητών».

www.stivostime.gr www.stivostime.gr

10ο RUN GREECE 2023 ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΦΙΕΡΏΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
ΤΏΝ ΘΎΜΑΤΏΝ ΤΗΣ ΤΡΑΓΏΔΙΑΣ ΤΏΝ 
ΤΕΜΠΏΝ
Η αγωνιστική δράση των αγώνων δρόμου Run Greece επιστρέφει 
στις 2 Απριλίου με πρώτη στάση το Ηράκλειο της Κρήτης. Το 1ο 
Run Greece της σειράς έξι αγώνων 2023 είναι αφιερωμένο στη 
μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών μετά από πρόταση 
του Δήμου Ηρακλείου που έγινε αποδεκτή στο πλαίσιο στη συνέ-
ντευξη τύπου των διοργανωτών.



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Τη ξέφρενη κούρσα του στον ιδιαίτερα συναρπαστικό τρίτο 
όμιλο της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ συνέχισε ακάθεκτος ο Κέ-
νταυρος Βριλησσίων χάρη στη σπουδαία του εκτός έδρας 
νίκη επί του μαχητικού Πανιωνίου Καισαριανής με 1-0. Ο 
αρχιτέκτονας των επιτυχιών Κώστας Ρούπτσος μιλώντας 
στη στήλη στάθηκε στην αξία αυτού του «τριπόντου», το 
οποίο κατακτήθηκε με αρκετές και σημαντικές ελλείψεις 
βασικών του ποδοσφαιριστών. Παράλληλα, στάθηκε και 

στο γεγονός ότι ήδη γίνεται από τώρα προεργασία για την 
επόμενη σεζόν «Στον αγώνα με τον Πανιώνιο Καισαριανής 
βρεθήκαμε με αρκετές απουσίες αλλά και σε έναν αγω-
νιστικό χώρο στον οποίο χάναμε το μεγάλο μας ατού που 
είναι το συνδυαστικό παιχνίδι. Γενικότερα το παιχνίδι αυτό 
ήταν για εμάς μια πολύ δύσκολη προσαρμογή αγωνιστική 
και ψυχολογική απέναντι σε μία σκληροτράχηλη ομάδα. 
Δεν κάναμε ιδιαίτερα καλό ξεκίνημα στο παιχνίδι και αυτό 
θα έλεγα ότι ήταν δικαιολογημένο για πολλούς λόγους, 
ενώ το σχήμα που παρατάξαμε ήταν από ασυνήθιστο έως 
ανορθόδοξο. Είναι σημαντικό ότι οι παίκτες μου έχουν συ-
νηθίσει φέτος να έχουν μεταβλητούς ρόλους και θέσεις 
και ίσως αυτό να είναι ένα από τα στοιχεία που τους βο-
ηθάει να έχουν γρήγορη προσαρμογή στις συνθήκες και 
στα δεδομένα ενός αγώνα. Έτσι όπως κυλούσε το παιχνίδι 
φαινόταν ότι αυτός που θα σκοράρει πρώτος θα αποκτήσει 
πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και εμείς ήμασταν αυτοί που 
τελικά πετύχαμε το γκολ. Ο Πανιώνιος είναι μία σκληρή 
ομάδα που είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις και αυτό 
νομίζω ότι το δίνει ένα πλεονέκτημα για να πετύχει φέτος 
τους στόχους του. Εμείς πλέον προετοιμάζουμε και οργα-
νώνουμε την ομάδα μας για την επόμενη χρονιά και θέ-
λουμε να έχουμε μία σοβαρή και αξιοπρεπή παρουσία σε 
κάθε δραστηριότητα μας, ώστε να μπορούσαμε να παρου-
σιάζουμε συνεχή βελτίωση.»

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑ - Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: Γήπεδο Καισαριανής:  
Μικρασιατικός – Πανερυθραϊκός,  Ηφαίστου:  Ήφαιστος 
Περιστερίου - Διάνα Ηλιούπολης, Χαϊδαρίου:  Χαϊδάρι – 
ΓΣ Καισαριανής .2ος Όμιλος: Παλαιού Φαλήρου : Παλαιό 
Φάληρο - Άγιαξ Ταύρου 3ος όμιλος: Χολαργού Α : Χολαρ-
γός – Ηλυσιακός. Β κατηγορία - 2ος όμιλος:  Υμηττού:  
Αρίων - Απόλλων Αθηνών Δάφνης,  Καλαμακίου:  Άγιος 
Δημήτριος – ΓΣ Αργυρούπολης, Αλεπότρυπας:  Αμπελόκη-
ποι – Λυκόβρυση, Πεύκης : Παράδεισος – Βριλήσσια, Με-
λισσίων: Νεοπεντελικός -  Ελευθερούπολη,  Τερψιθέας:  
Τερψιθέα – Κορωνίδα. 3ος όμιλος: Χωραφας:  Φοίνικας 
Περιστερίου – Πετράλωνα. 4ος όμιλος: Κάτω Χαλανδρίου: 
ΠΟΨ -  Ίωνες Αλίμου, Γαλατσίου:  Γαλάτσι - Θρίαμβος Χαϊ-
δαρίου, Ακαδημία Πλάτωνος:  Κολωνός – Πεύκη,  Ιλίου: 
Ιάσων - Άτλας Κυψέλης. Οι αγώνες αρχίζουν στις 1530.

ΡΟΎΠΤΣΟΣ: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΎΜΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΏΝΟΎΜΕ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ» 

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΎ 
ΚΕΝΤΑΎΡΟΎ ΒΡΙΛΗΣΣΙΏΝ, 
ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΎ 

Παπαρούνης: «Να 
χτίσουμε κάτω από 
υγιείς βάσεις»  
  
Την πορεία … πρωταθλητισμού 
που πραγματοποίησε σε αυτόν 
τον δεύτερο γύρο του πρώτου 
ομίλου της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ 
επιβεβαίωσε περίτρανα ο Ολυ-
μπιακός Λιοσίων με την νέα 
του ευρεία νίκη, αυτή τη φορά 
κόντρα στον Α.Ο. Καλαμακίου 
με 3-0. Αποτέλεσμα, το οποίο 
επέτρεψε στους «ερυθρό-
λευκους» να εξασφαλίσουν 
και μαθηματικά την παραμονή 
τους στην κορυφαία των ερα-
σιτεχνικών κατηγοριών Ο Νί-
κος Παπαρούνης με την εμπει-
ρία και την τεχνογνωσία του 
έχει συνδράμει καταλυτικά σε 
αυτή την αγωνιστική μεταμόρ-
φωση των «ερυθρόλευκων», 
αφού από τον περασμένο Ια-
νουάριο, που ανέλαβε κι επί-
σημα τα ηνία της ομάδας της 
έχει δώσει ξεκάθαρη αγωνι-
στική ταυτότητα. Στις δηλώσεις 
που παραχώρησε στη στήλη ο 
επιτυχημένος τεχνικός ανέλυ-
σε τις σκέψεις και τις προτε-
ραιότητές του με φόντο κυρίως 
την επόμενη απαιτητική σεζόν: 
« Με την άνετη νίκη επί του Κα-
λαμακίου εξασφαλίσαμε και 
μαθηματικά την παραμονή μας. 
Παράλληλα στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι είχα τη δυνατότητα να 
δώσω ευκαιρίες σε νεαρούς 
κι εξελίξιμους ποδοσφαιρι-
στές που προέρχονται από τις 
Ακαδημίες του συλλόγου, γεν-
νηθέντες το 2005 και το 2006. 
Κακά τα ψέματα, ήδη το μυαλό 
και η προσοχή μας είναι συ-
γκεντρωμένες στην επόμε-
νη σεζόν. Αυτό που πρωτίστως 
μας ενδιαφέρει, είναι να δημι-
ουργήσουμε ένα πολύ συμπα-
γές σύνολο κάτω από υγιείς 
βάσεις, που θα έχει τα φόντα 
να πραγματοποιήσει μία αξιό-
λογη πορεία και το κυριότερο 
θα αποδίδει σωστό ποδόσφαι-
ρο, Αυτό που προέχει είναι να 
δημιουργήσουμε παίκτες που 
θα έχουν μπολιασμένη την νο-
οτροπία του πρωταγωνιστή και 
του νικητή. Όλα τ’ άλλα θα φα-
νούν στην πορεία, Μέχρι στιγ-
μής η αλήθεια είναι ότι έχω 
μία εξαιρετική συνεργασία 
με τους διοικούντες, υπάρχει 
αμοιβαία εμπιστοσύνη και αυτό 
το στοιχείο με χαροποιεί από-
λυτα.»

 Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μέ-
χρι τέλους το εισιτήριο της ανόδου 
στην Γ’ Εθνική παρουσιάζονται άπαντες 
στην Αγία Ελεούσα. Τα αποτελέσματα 
της προηγούμενης αγωνιστικής, όπου 
ο σύλλογος των δυτικών προαστίων 
είχε το ρεπό του (σ.σ. αναφερόμαστε 
στην εκτός έδρας νίκη της Α.Ε. Χαλαν-
δρίου επί του Άγιαξ Ταύρου με 1-0 και 
την ισοπαλία 2-2 των Σουρμένων κό-
ντρα στην Ανθούπολη) αν μη τι άλλο 
δημιούργησαν νέα δεδομένα, τα οποία 
εκ προοιμίου δυσκολεύουν αρκετά το 
έργο της φιλόδοξης ομάδα της Αγίας 
Βαρβάρας για τη εκπλήρωση του με-
γάλου στόχου που είχε θέσει από την 
εκκίνηση της φετινής περιόδου στον 
δεύτερο συναρπαστικό όμιλο της Α’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ Χαρακτηριστικές είναι 
οι δηλώσεις του στιβαρού διοικητικού 
στελέχους Τάκη Γιαννόπουλου: «Μετά 
τα αποτελέσματα που προέκυψαν την 
προτελευταία αγωνιστική τα πράγμα-
τα δυσκόλεψαν αρκετά για την ομάδα 
μας. Τα Σούρμενα με την ισοπαλία που 
παραχώρησαν στην Ανθούπολη , αυτο-
μάτως έχασαν κάθε ελπίδα και πλέ-
ον ελπίζουμε στις … ορέξεις τους και 
την μαχητικότητά τους στο ματς της τε-
λευταίας αγωνιστικής που θα δώσουν 
εκτός έδρας κόντρα στην Α.Ε. Χαλαν-
δρίου, που θα παίξει για δύο αποτελέ-
σματα. Σε κάθε περίπτωση εμείς αυτό 
που οφείλουμε να κάνουμε,. Είναι να 
φανούμε συνεπείς και να τα δώσουμε 
όλα για την νίκη στην έδρα της Ανθού-
πολης. Μιας Ανθούπολης, που από την 
πλευρά της χρειάζεται τον βαθμό της 
ισοπαλίας για να σωθεί. Είμαστε υπο-
χρεωμένοι να εξαντλήσουμε τις πι-
θανότητες που μας αναλογούν και να 
παλέψουμε γι αυτές. Αν μη τι άλλο το 
πρωτάθλημά μα είναι πολύ συναρπα-
στικό τόσο στην κορυφή όσο και στην 
ουρά μέχρι την τελευταία του αγωνι-
στική και αυτό αυτομάτως του δίνει μία 
έξτρα άγρια ομορφιά.»

Γιαννόπουλος: 
«Είμαστε 
υποχρεωμένοι να 
εξαντλήσουμε τις 
πιθανότητές μας»

Κουφογιαννάκης: «Παίζουμε τους 
κόπους μιας σεζόν μα Αστέρα 
Εξαρχείων και Ιεράπολη» 
Με ήττα 3-1 από τον ισχυρό Α.Ο. Ιλίου συνέχισε η Κοψα-
χείλα την πορεία της στον ιδιαίτερα συναρπαστικό πρώτο 
όμιλο της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Ένα αποτέλεσμα, το οποίο 
δυσχέρανε αρκετά την βαθμολογική θέση των «κιτρινό-
μαυρων». Με τον τεχνικό Αντώνη Κουφογιαννάκη να ανα-
λύει τις σκέψεις του: «Χάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο εκ 
προοιμίου συγκέντρωνε πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας για 
την ομάδα μας. Είχαμε να διαχειριστούμε πολλές και ση-
μαντικές απουσίες βασικών μας στελεχών και γνωρίζαμε 
ότι θα έπρεπε αν υπερβάλουμε εαυτόν, ώστε να φτάσουμε 
σ’ ένα θετικό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι 
Μοσχοβίτης, Βεϊζάι, Φωτόπουλος, Μπαξεβανίδης και Σε-
νεβιράτζε αντιμετωπίζουν προβλήματα με μυϊκούς κυρίως 
τραυματισμούς, γεγονός το οποίο ψαλίδισαν στο ελάχιστο 
τις εναλλακτικές μας λύσεις. Πλέον η προσοχή μας στρέ-
φεται αποκλειστικά στα δύο επόμενα παιχνίδια κόντρα σε 
Αστέρα Ζωγράφου και Ιεράπολη, στα οποία θα παίξουμε 
τους κόπους μιας ολόκληρης σεζόν. Θα προετοιμαστούμε 
κατάλληλα, ώστε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες παρα-
μονής μας».
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