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ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΘΡΗΝΕΊ ΤΗΝ ΑΠΏΛΕΊΑ ΤΟΥ 
ΚΟΡΥΦΑΊΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΊ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ, ΝΤΟΥΣΑΝ ΊΒΚΟΒΊΤΣ 

ΑΝΤΊΟ ΣΟΦΕ

ΘΡΥΛΕ ΟΛΕ-ΓΚ!

ΣΒΗΣΤΗ ΝΊΚΗ  
ΤΟΥ ΠΑΟΚ  
ΣΤΟ ΓΊΒΡΑΛΤΑΡ  
ΕΠΊ ΤΗΣ ΛΊΝΚΟΛΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΑ

Ο ΡΕΑΜΠΤΣΊΟΥΚ ΠΗΡΕ ΤΗ ΣΚΥΤΑΛΗ  
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ ΑΡΑΜΠΊ ΚΑΊ ΜΕ ΦΟΒΕΡΟ ΓΚΟΛ 
ΣΤΟ 87’ «ΞΕΡΑΝΕ» ΤΗΝ ΑΝΤΒΕΡΠ

 ΓΕΡ. ΜΑΝΏΛΊΔΗΣ:  ΜΑΡΤΊΝΣ, ΚΟΊΤΑΞΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.09.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1276

 Ν. ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ: Ευλογημένοι  
που ζήσαμε την εποχή του «Ντούντα»

«ΕΦΥΓΕ»  
ΣΕ ΗΛΊΚΊΑ  
77 ΕΤΏΝ

ΑΚΠΟΜ ΚΑΊ ΜΊΤΡΊΤΣΑ ΤΑ ΓΚΟΛ 0-2

ΑΝΤΊΔΡΑΣΗ

BET  
2  

ΣΕΛΊΔΕΣ
ΣΤΗ ΝΊΚΑΊΑ ΔΟΚΊΜΑΖΕΤΑΊ  
Ο ΑΡΗΣ, ΘΕΛΟΝΤΑΣ  
ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΊ ΤΗΝ ΓΚΕΛΑ 
ΤΗΣ ΠΡΕΜΊΕΡΑΣ

ΠΗΡΕ ΚΕΦΑΛΊ ΣΤΟΝ ΟΜΊΛΟ Ο ΟΛΥΜΠΊΑΚΟΣ

 ΑΛ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ:  Η ΑΜΥΝΑ ΔΊΝΕΊ ΝΊΚΕΣ

ΊΣΟΠΑΛΕΣ 
ΑΪΝΤΡΑΧΤ-ΦΕΝΕΡ 
(1-1) ΣΤΟ ΑΛΛΟ 
ΜΑΤΣ ΜΕ ΜΟΊΡΑΊΟ 
ΤΟΝ ΠΕΛΚΑ

2-1
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Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός! Ο Ντού-
σαν Ίβκοβιτς αποχαιρέτησε τα εγκό-
σμια και πλέον μας αφήνει χρυσές 
μπασκετικές σελίδες, αξέχαστες ιστορί-
ες αλλά και αρκετά μαθήματα. Ο «Ντού-
ντα» πέρασε στην αιωνιότητα μετά από 
μια τεράστια καριέρα και με την υστε-
ροφημία του να είναι εξασφαλισμένη 
από καιρό.
Εμείς είμαστε ευλογημένοι και τυχεροί 
ταυτόχρονα επειδή ζήσαμε στην εποχή 
του. Ο Ίβκοβιτς ήταν δάσκαλος με όλη 
τη σημασία της λέξης και μπορούσες 
να πάρεις πολλά από εκείνον. Προσιτό 
δεν τον έλεγες, μάλλον δύσκολος χαρα-
κτήρας ήταν, αλλά αν τον σεβόσουν σε 
σεβόταν. Δεν ήθελε πολλά-πολλά.
Σκληρός, αλλά ιδιοφυής. Το μπασκε-
τικό του μυαλό μοναδικό, οι ιδέες του 
ανεξάντλητες. Μπορεί ο Ζέλικο Ομπρά-
ντοβιτς να έχει πολλούς περισσότε-
ρους τίτλους, αλλά ο Ίβκοβιτς είναι ο 
προπονητής που άλλαξε όλο το ευρω-
παϊκό μπάσκετ τα τελευταία 35 χρόνια.
Και είναι εκείνος που δε σταμάτησε 
ποτέ να «παράγει», να εξελίσσει και να 
φτάνει τα… πουλέν του στα όριά τους, 
να τους μαθαίνει να ξεπερνούν τον εαυ-
τό τους, τις δυνάμεις τους και να κατα-
κτούν κορυφές που δε φαντάζονταν.
Το μπάσκετ που έπαιζαν οι ομάδες του 
ήταν μια ραψωδία. Μια μοναδική καλλι-
τεχνική παράσταση, γεμάτη φαντασία, 
αλλά και πειθαρχία, ομορφιά και σκλη-
ράδα. Ο Ντούντα ήταν ένας και μοναδι-
κός.

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει σε 
ένα ξεκίνημα της σεζόν. Με κάθε τρόπο. 
Γιατί αυτό δίνει ηρεμία και βοηθάει να γίνε-
ται απρόσκοπτα η δουλειά. Αυτό ήθελε ο 
Ολυμπιακός και το πήρε. Έπαιξε με τη φω-
τιά όμως. Και όπου φωτιά, βάλτε δίπλα τη 
λέξη άμυνα. Σε στιγμές πίεσης η Αντβέρπ  
βρήκε διαδρόμους για να σκοράρει. Και αν 
ήταν πιο εύστοχη θα μπορούσε να είχε βά-
λει κι άλλα γκολ. Σίγουρα και ο Ολυμπια-
κός μπορούσε να βάλει παραπάνω από 
δύο τέρματα. Είχε κι ένα που του ακυρώ-
θηκε. Αλλά οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν ζη-
τήματα σε μια ακόμα αναμέτρηση. Σχετικά 
με την αμυντική λειτουργία. Τα λάθη ήταν 
ξανά πολλά. Η άμυνα είναι αυτή που φέρ-
νει νίκες. Και οι «ερυθρόλευκοι» πέρσι και 
πρόπερσι ήταν καλύτεροι σε αυτό το κομ-
μάτι. Στη χθεσινή βραδιά η άμυνα έδωσε 
τη νίκη. Γιατί ο μπακ Ρέαμπτσιουκ έβαλε 
μια γκολάρα. Από τις λίγες φορές που πά-
τησε μεγάλη περιοχή, όσο είναι στον Ολυ-
μπιακό. Πρέπει, όμως, να φτιάξει και την 
αμυντική λειτουργία συνολικά για να παίρ-
νει τα αποτελέσματα που θέλει. 

Η ΑΜΥΝΑ  
ΔΙΝΕΙ ΝΙΚΕΣ!

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΖΗΣΑΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ «ΝΤΟΥΝΤΑ»

Αποψη
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Το Θέμα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣΟ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 

ΠΕΡΑΣΕ  
ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ 

ΝΤΟΥΣΑΝ ΙΒΚΟΒΙΤΣ

Δεν ήταν από εκείνους που «χαμπάρια-
ζαν» και πολλά. Μεγάλωσε σε σκληρές 
εποχές (γεννήθηκε στις 29/10/1943) και 
σε σκληρή περιοχή: Ο «Κόκκινος Σταυ-
ρός», η γειτονιά του στο Βελιγράδι, σε 
υποχρέωνε να είσαι σκληρός για να επι-
βιώσεις.
Κι έτσι ήταν ο μεγάλος Ντούσαν Ίβκοβιτς 
που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα 
της Πέμπτης μετά από πνευμονική εμ-
βολή. Όπως ομολόγησε ο Ντούσκο Βου-
γιόσεβιτς, ο μεγάλος δάσκαλος του μπά-
σκετ είχε προσβληθεί από μια μόλυνση 
που προκλήθηκε από (απίστευτο) τα 
αγαπημένα του περιστέρια! Η λατρεία 
του για τα πτηνά υπήρξε παροιμιώδης.
Ο «Ντούντα» γεννήθηκε για να γίνει προ-
πονητής. Μόλις στα 25 σταμάτησε την 
καριέρα του ως παίκτης (στη Ραντνί-
τσκι). Από τότε και για δέκα χρόνια ήταν 
προπονητής στις ομάδες νέων της Ρα-
ντνίτσκι και στα 31 του προωθήθηκε στις 
«μικρές Εθνικές» της Γιουγκοσλαβίας. 
Από τα χέρια του βγήκαν οι γενιές που 
κυριάρχησαν επί σειρά ετών στο ευρω-
παϊκό μπάσκετ.
Ιδιοφυής ίσως και λόγω γονιδίων, αφού 
είχε συγγένεια (από τη γιαγιά του) με 
τον σπουδαίο Νίκολα Τέσλα. Λάτρης της 
σκληρής προπόνησης, δε σήκωνε μύγα 
στο σπαθί του, δε δίσταζε να τα βάλει 
με όλους και με όλα, αφού είχε εμπιστο-
σύνη στη δουλειά του. Στον Άρη τα έβα-
λε με τον Χάρη Παπαγεωργίου και τον 
Νίκο Γκάλη. Στον ΠΑΟΚ με τον Παναγιώ-
τη Φασούλα και τον Κλιφ Λέβινγκστον. 
Στον Πανιώνιο με τον Φάνη Χριστοδού-
λου… Στον Ολυμπιακό δε δίστασε να 
πάρει μια ομάδα με «αμούστακα» παιδιά 
το 2012 και να τα κάνει πρωταθλητές Ευ-
ρώπης. Στον Πανιώνιο ήταν το «κέντη-
μά» του το 1996, με μια νεανική ομάδα, 
γεμάτη… καταδρομείς που έπαιξε κατά 
γενική ομολογία το καλύτερο μπάσκετ 
απ’ όλους.
Οι τίτλοι του είναι πολλοί. Η αναγνώριση 
καθολική. Η υστεροφημία του εξασφαλι-
σμένη. Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς ενέπνευσε 
γενιές αθλητών και προπονητών, έδω-
σε στίγμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και 
το έβαλε σε μια άλλη εποχή. Στην Ελ-
λάδα όπου δούλεψε για χρόνια βοήθη-
σε ώστε να αλλάξει το επίπεδο και να 
μπουν νέες ιδέες.
Το ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο 
μπάσκετ θρηνούν μια μεγάλη απώλεια. 
Το κενό που αφήνει είναι δυσαναπλή-
ρωτο, αλλά η κληρονομιά του είναι τε-
ράστια. Άλλωστε δεν υπήρξε προσωπι-
κότητα ή ομάδα που να μην έβγαλε μια 
ανακοίνωση ή δήλωση.
Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς περνάει στην αιω-
νιότητα ως μια από τις κορυφαίες μορ-
φές στην ιστορία του αθλήματος και μας 
αφήνει παρακαταθήκη ξεχωριστές στιγ-
μές, αναμνήσεις, ατάκες αλλά και ένα με-
γάλο μάθημα ζωής: Ότι ο πιο σκληρός 
πάντα θα επιβιώσει. Θα βρει τον τρόπο. 
Και ότι όσο δουλεύεις και παρακολου-
θείς τις εξελίξεις, η ηλικία δεν αποτελεί 
τροχοπέδη, ώστε να θεωρείσαι μοντέρ-
νος και σύγχρονος.
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ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΛΔΑΒΙΑ 
ΜΕ ΑΓΑΠΗ
ΜΕ ΜΙΑ «ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ» Ο ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 
ΞΕΛΑΣΠΩΣΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΒΕΡΠ (2-1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ     ΑΝΤΒΕΡΠ           

Την τελευταία δεκαετία, η υπόθεση 
«πρεμιέρα» στις ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις δεν είναι εύκολη για τον Ολυμπιακό, 
ο οποίος μετρούσε μόλις τρεις νίκες. Να 
όμως που αυτές έγιναν τέσσερις χάρη 
σε μια απαράμιλλης ομορφιάς έμπνευ-
ση από τον Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ. Με τη 
«φωτοβολίδα» που επιχείρησε ο Μολ-
βαδός έστειλε... φιλάκια στην Αντβέρπ, 
η οποία είχε στριμώξει στα σχοινιά μέ-
χρι το 87ο λεπτό τους «ερυθρόλευκους».
Κι όμως, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς 
θα μπορούσαν να φτάσουν με λιγότε-
ρο περιπετειώδη τρόπο αν είχαν επεν-
δύσει ουσιαστικότερα μετά το γκολ του 
Γιουσέφ Ελ Αραμπί (53΄).  Ο Μαροκινός 
άνοιξε το σκορ, αλλά στη συνέχεια οι γη-
πεδούχοι «κάθισαν» πάνω στο προβά-
δισμα, με τους Βέλγους να απειλούν ουκ 
ολίγες φορές τα «καρέ» του Βάτσλικ. 
Η «κόκκινη» οπισθοχώρηση έφερε την 
ισοφάρισε (75΄ Σαμάτα), αλλά η νίκη 
ήρθε με μπόλικη αγάπη από τη Μολβα-
δία, με τον Ρέαμπτσιουκ να στέλνει τους 
Πειραιώτες στην πρώτη θέση του ομί-
λου, μετά και την ισοπαλία της Αϊντρα-
χτ Φρανκφούρτης κόντρα στη Φενέρ του 
Πέλκα (1-1). 
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ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΚΛΕΙΔΙ
Η Αντβέρπ είχε ισο-
φαρίσει και από το 
75’ έως το 86΄ ήταν κυ-
ρίαρχος στο «Γ. Καρα-
ϊσκάκης». Μάλιστα, πριν το 
γκολ του Ρέαμπτσιουκ είχε 
δύο σουτ που «έγλειψαν» το 
δοκάρι του Βάτσλικ. Αν ο Σα-
μάτα (84΄) ή ο Μπένσον είχαν 
ευστοχήσει, τότε ο Ολυμπια-
κός δύσκολα θα είχε φτάσει 

στη νίκη.

ΤΟ ΛΑΘΟΣ
Την πρώτη φορά αστόχη-
σε, τη δεύτερη το ίδιο, αλλά 
όχι και την τρίτη. Ο Μπου-
άνα Σαμάτα, σηκώθηκε 
ξανά ολομόναχος στο κέ-
ντρο άμυνας του Ολυμπι-
ακού και «πλήγωσε» τους 
Πειραιώτες, οι οποίοι δεν 
άκουσαν τα καμπανάκια 
του άσου από την Τανζα-
νία. Ευτυχώς που χτύπη-
σε μόνο μια φορά.

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ
Οι αλλαγές καθυστέρησαν χαρακτηρι-
στικά από τον Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος 
έβλεπε την ομάδα του να χάνει σε ενέρ-
γεια και πάθος όσο περνούσαν τα λε-
πτά. Αντ’αυτού πόνταρε στην ομοιογέ-
νεια και όχι στη φρεσκάδα, κίνηση που 
παραλίγο να του στοιχίσει το ματς, σε 
ένα βράδυ που ο κόουτς του Ολυμπια-
κού δεν βρέθηκε στην καλύτερη κατά-
σταση.

O ΣΤΑΡ
Το πρώτο του γκολ 
με τη φανέλα του Ολυμπια-
κού τον έκανε το απόλυτο 
talk of the town. Ο Ολεγκ Ρέ-
αμπτσιουκ έδωσε τη λύση 
στους «ερυθρόλευκους» με 
μια φωτοβολίδα και φυσικά 
παίρνει το βραβείο του MVP 
από τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

ΑΝΤΒΕΡΠ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 1

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»
ΣΚΟΡΕΡ52΄ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ 87΄ ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 74΄ ΣΑΜΑΤΑ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ 76΄ ΕΜΒΙΛΑ ΓΚΕΡΚΕΝΣ 67΄ ΝΑΪΝΓΚΟΛΑΝΒΡΟΥΣΑΪ 81΄ Α. ΚΑΜΑΡΑ ΜΠΕΝΣΟΝ 67΄ ΜΙΓΙΟΣΙΤΙΚΙΝΙΟ 81΄ ONIEKOYΡΟΥ ΕΓΚΕΣΤΑΪΝ 79΄ ΕΓΚΕΣΤΑΪΝΚΟΥΝΤΕ 81΄ ΚΑΜΑΡΑΜΠΑ 88΄ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ67΄ Α. ΚΑΜΑΡΑ 4΄ ΦΕΡΣΤΡΑΕΤΕ 90΄ ΜΠΑΤΑΪΓ
53΄ ΜΠΑΤΑΪΓ 
90΄ ΓΚΕΡΚΕΝΣ

ΒΑΤΣΛΙΚ 5

ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 7ΣΙΣΕ 6
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 5

ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ 5

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 6
ΕΜΒΙΛΑ 5

Α. ΚΑΜΑΡΑ 6

ΚΑΡΜΠΟΒΝΙΚ 6

ΕΛ ΕΡΑΜΠΙ 6
Μ. ΚΑΜΑΡΑ 5

ΜΠΟΥΤΕ 5

ΜΠΟΥΤΑ 4ΑΛΜΕΪΔΑ 4
ΝΤΕ ΛΑΤ 5

ΝΑΪΝΓΚΟΛΑΝ 5
ΦΕΡΣΤΡΑΕΤΕ 6

ΦΙΣΕΡ 6
ΣΑΜΑΤΑ 6

ΜΙΓΙΟΣΙ 5

ΦΡΕΪ 5

ΜΠΑΤΑΪΓ 5

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-3-3

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Τόμας Μπόγκναρ (Ουγγαρία)

ΜΠΡΑΪΑΝ ΠΡΙΣΚΕ 6

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ 6

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 3 2-1

2. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 1 1 1-1

3. ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 1 1 1-1

4. ΑΝΤΒΕΡΠ 1 0 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΝΙΚΗ
Ο ΠΑΟΚ ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΠΡΩΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 
ΚΑΙ ΕΝΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΑΝΕ ΤΟ 
ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ 
ΣΤΟ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΝΚΟΛΝ

ΛΙΝΚΟΛΝ   ΠΑΟΚ         

Έπαιζε κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα 
του ομίλου. Και δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα 
για τον ΠΑΟΚ πλην της νίκης, καθώς η Λίνκολν 
δύσκολα θα κόψει βαθμό από κάποια ομάδα. 
Αυτό κρατάει ο ΠΑΟΚ από την αναμέτρηση 
στο Γιβραλτάρ. Τους τρεις βαθμούς. Ο «δικέ-
φαλος» με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το 
ματς πρωταθλήματος κόντρα στον ΠΑΣ Γιάν-
νινα παρουσιάστηκε και πάλι με πολλά αμυ-
ντικά κενά και ασύνδετος και «φλύαρος» στο 
χώρο του κέντρου.
Στο 16’ σημείωσε τη μοναδική καλή φάση, όταν 
ο Μπίσεσβαρ σέρβιρε στον Άκπομ, ο οποίος 
όμως, σημάδεψε τον τερματοφύλακα της Λίν-
κολν. Μάλιστα οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να 
είχαν προηγηθεί με τον Γκόμεζ στο 25’ ωστό-
σο η μπάλα από το σουτ του κατέληξε ελάχι-
στα άουτ και στο 36’ απέκρουσε ο Πασχαλάκης. 
Ο προβληματικός ΠΑΟΚ, πάντως, που έχασε 
και τον τραυματία Κρέσπο στο 44’, κατάφερε 
να προηγηθεί με τον Άκπομ στις καθυστερή-
σεις του πρώτου ημιχρόνου, έπειτα από εξαι-
ρετική ενέργεια και ασίστ του Λούκας Τέιλορ.
Στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε. Στο 
54’ ακυρώθηκε λανθασμένα γκολ του Άκπομ 
που έφυγε από κανονική θέση. Δύο λεπτά αρ-
γότερα ήρθε το δεύτερο γκολ. Από κόρνερ του 
Μουργκ η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ο Μί-
τριτσα πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τον 
ΠΑΟΚ. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν διαχείριση. 
Δύο καλές επεμβάσεις του Πασχαλάκη και το 
δοκάρι από το σουτ του Τσιπολίνα κράτησαν 
το 2-0 και ο ΠΑΟΚ έφυγε με το «τρίποντο». 

          
ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΚΛΕΙΔΙ
Φυσικά το γκολ του 
Άκπομ. Στο ιδανι-
κότερο σημείο για 
τον ΠΑΟΚ, στις κα-
θυστερήσεις του πρώτου 
ημιχρόνου τη στιγμή μά-
λιστα που ο «δικέφαλος» 
είχε προβληματίσει με την 
εμφάνισή του. Το γκολ 
έστειλε τον ΠΑΟΚ με άλλη 
ψυχολογία στα αποδυτή-
ρια και όπως ήταν λογικό 
βρήκε περισσότερους χώ-
ρους στην επανάληψη για 
να κάνει το 2-0 και να «κα-
θαρίσει» το ματς.

Η ΓΚΑΦΑ
Προς το τέ-
λος του ματς 
ο Κωνσταντέ-
λιας τροφοδοτεί 
τον Τσούμπα Άκπομ, που 
βρέθηκε μόνο με τον τερ-
ματοφύλακα της Λινκολν, 
τον Σολέρ, αλλά κάπου 
μπερδεύτηκε, πάτησε 
την μπάλα και σκόρπισε 
κάτω.

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
Χρεώνεται το κακό πρώτο ημίχρονο του 
ΠΑΟΚ, που δημιούργησε ελάχιστες ευκαι-
ρίες. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα παρου-
σιάστηκε με επτά αλλαγές σε σχέση με το 
ματς του πρωταθλήματος, δεν έδειξε θεα-
ματική βελτίωση. Στο δεύτερο ημίχρονο η 
ομάδα έδειξε καλύτερη εικόνα, ενώ από το 
73 και μετά το σύστημα γύρισε από 4-3-2-
1 σε 4-4-2. Η επιλογή να περάσει στο ματς 
του ς Κωνσταντέλια και Κούτσια 

MVP
Ο Τσούμπα 
Άκπομ παρά 
το γεγονός ότι έχασε με-
γάλη ευκαιρία στο ξεκίνη-
μα του αγώνα, ήταν δρα-
στήριος και συμμετείχε 
σε πολλές φάσεις. Κερ-
δίζει στο… νήμα τον Λού-
κας Τέιλορ. Ήταν εκείνος 
που με το τέρμα του στις 
καθυστερήσεις του πρώ-
του ημιχρόνου άνοιξε το 
δρόμο για την επικράτη-
ση του «δικεφάλου» στο 
Γιβρελτάρ.

ΠΑΟΚ
ΛΙΝΚΟΛΝ 0 2

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΒΕΝΙΟΥ ΒΙΚΤΟΡΙΑ»
ΣΚΟΡΕΡ

45’+1’ ΑΚΠΟΜ, 56’ ΜΙΤΡΙΤΣΑΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΓΚΟΜΕΖ 62’ ΟΚΡΑΝ 5 ΚΡΕΣΠΟ 44’ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 6ΑΝΙΟΝ 62’ ΡΟΝΑΝ 6 ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ 73’ ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 6ΤΟΡΙΓΙΑ 67’ ΤΣΙΠΟΛΙΝΑ 5 ΜΙΤΡΙΤΣΑ 73’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ 8ΑΡΑΪΘΑ 81’ ΠΙΚΟΚ 4 ΑΚΠΟΜ 82’ ΚΟΥΤΣΙΑΣ 7ΚΑΡΑΛΕΡΟ 81’ ΣΕΡΤΖΕΝΤ 4 ΜΟΥΡΓΚ 83’ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ 6
ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ39’ ΤΟΡΙΓΙΑ

44’ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ56’ ΣΟΛΕΡ

ΤΕΪΛΟΡ 8

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 9

ΚΡΕΣΠΟ 6

ΕΣΙΤΙ 7

ΜΙΧΑΪ 8

ΜΟΥΡΓΚ 8
ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ 8

ΜΙΤΡΙΤΣΑ 8

ΚΟΥΡΤΙΤΣ 7

ΑΚΠΟΜ 8

ΣΙΝΤΚΛΕΪ 8

ΣΟΛΕΡ 6

ΣΕΡΑΝΟ  5ΛΟΠΕΣ 5ΤΣΙΠΟΛΙΝΑ 5
ΓΟΥΑΙΣΜΑΝ  6

ΡΟΣΑ 6 ΤΟΡΙΓΙΑ 5 ΑΝΟΝ 7

ΑΡΑΪΣΑ 5
ΓΚΟΜΕΖ 5 ΚΑΡΑΛΕΡΟ 5

4-2-3-1 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-3-3 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Ρόμπερτ Χάρβεϊ (Ιρλανδία)

ΜΑΪΚΛ ΜΑΚΕΛΒΙ 6

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 8

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1 3 3-1

2. ΠΑΟΚ 1 3 2-0

3. ΣΛΟΒΑΝ ΜΠ. 1 0 1-3

4. ΛΙΝΚΟΛΝ 1 0 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Το βάρος στην τακτική 
Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν χθες το 
πρωί στο Κορωπί με τον Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς να εμμένει στο κομμάτι της τακτικής. 
Κανονικά γυμνάστηκε για δεύτερη συνε-
χόμενη μέρα ο Μαουρίσο. Θεραπεία ακο-
λούθησαν οι Κουρμπέλης, Σένκεφελντ, 

Σιδέρας, ενώ ατομικό έκανε ο Μπεκ.

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΔΑ 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ  
ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΠΙΣΩ ΑΠΟ  
ΤΑ... ΦΩΤΑ

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και 
μπορεί ο Παναθηναϊκός να κέρδισε πολ-
λά «μπράβο» για την εμφάνισή του και το 
αποτέλεσμα (4-0) απέναντι στον Απόλλω-
να Σμύρνης, αλλά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε 
πίσω από τα... φώτα. Διαπίστωσε πράγμα-
τα που δεν του άρεσαν και τα οποία μπο-
ρεί να μην κόστισαν σε πρώτη φάση, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει και ότι δεν συνιστούν εν 
δυνάμει πρόβλημα. Κυρίως έχουν να κά-
νουν με την αμυντική λειτουργία. Και για να 
μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, με τον Ζβόνι-
μιρ Σάρλια (φωτό). Δεν ενέπνευσε εμπιστο-
σύνη, ήταν επιρρεπής στις λάθος τοποθετή-
σεις και γενικώς έδειξε άτολμος, αφήνοντας 
στον Βέλεθ το μεγαλύτερο μέρος της δου-
λειάς. Είναι σχεδόν ειλημμένη η απόφαση 
του Σέρβου κόουτς να αφήσει στον πάγκο 
τον Κροάτη στόπερ στο αυριανό ματς με τον 
ΠΑΣ στα Γιάννενα. Ο Αχιλλέας Πούγγουρας 
έχει αφήσει πίσω του τον τραυματισμό του, 
είναι ξανά στο 100% και θέτει σοβαρή υπο-
ψηφιότητα για την ενδεκάδα. Πολύ πιθανό 
είναι να παίξει από την αρχή και ο Σεμπα-
στιάν Παλάσιος. Ο Αργεντινός, που έπαιξε 
ως αλλαγή στην πρεμιέρα, κάθε μέρα προ-
σαρμόζεται και περισσότερο στο νέο του πε-
ριβάλλον και είναι φαβορί για να πάρει τη 
θέση του Αϊτόρ, ο οποίος πάντως επέστρε-
ψε στις προπονήσεις μετά από το προχθε-
σινό break λόγω ενοχλήσεων που ένιωθε. 
Στα υπόψη του Γιοβάνοβιτς και ακόμα μια 
τροποποίηση, με τον Βιγιαφάνιες να διεκ-
δικεί θέση αντί του Λούντκβιστ, ο Σουηδός 
δεν έδειξε να πατάει πολύ καλά στην πρώ-
τη του επίσημη εμφάνιση στα πράσινα και 
ίσως θέλει περισσότερο χρόνο για να δείξει 
αυτά που μπορεί. 
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Προτάθηκε ο Μανγκαλά,  
επαφές με Μαϊκόν
Η ΑΕΚ έκλεισε με το κεφάλαιο «μεταγραφές», αλλά οι επα-
φές με «κελεπούρια» δεν είχαν σταματήσει μέχρι και λίγες 
ώρες πριν το δείπνο της Τετάρτης. Ενδεικτικά, προτάθη-
κε ο 30χρονος πρώην αμυντικός των Πόρτο, Σίτι, Βαλέν-
θια και Εβερτον, Ελιακίμ Μανγκαλά, ο οποίος κυκλοφορεί 
ελεύθερος μετά το «διαζύγιο» με τις «νυχτερίδες». Ωστόσο 
η περίπτωση δεν προχώρησε. Ιδια κατάληξη και οι επαφές 
της Ενωσης με τον 33χρονο πια Μαϊκόν, ο οποίος έψαχνε 
ομάδα, με τη Φλαμένγκο να αποκτά στη θέση του τον Νταβίντ 
Λουίζ. Στη λίστα παρέμενε και ο Ανδρέας Σάμαρης, με την 
Μπενφίκα μάλιστα να είναι διατεθειμένη να πληρώσει 
η ίδια τη διαφορά από το επόμενο συμβόλαιο του, 
σύμφωνα με τις προηγούμενες αποδοχές του σε 
όποιο κλαμπ κατέθετε πρόταση για τον Ελλη-

να χαφ. 

AΕΚ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ, 
Η ΑΕΚ ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟ 
ΡΟΣΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΕΛΟΣ

Ο Μίλαντ Μοχαμαντί αποδείχθηκε «ταύρος» στις εργομε-
τρικές εξετάσεις και η ΑΕΚ θα ανακοινώσει σήμερα την 
τελευταία μεταγραφή του καλοκαιριού. Στο δείπνο της Τε-
τάρτης που παρέθεσε ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς προς τους 
παίκτες, στο οποίο παραβρέθηκε και ο ισχυρός άντρας 
της ομάδας, Δημήτρης Μελισσανίδης, πάρθηκε η από-
φαση για το αν θα υπάρξει ακόμα μια προσθήκη στο «κι-
τρινόμαυρο» ρόστερ. Ο 27χρονος Ιρανός λοιπόν θα είναι 
κι επίσημα 14η και ύστατη προσθήκη της φετινής καλο-
καιρινής μεταγραφικής περιόδου. 
Μια κίνηση που αν μη τι άλλο, καθιστά το υλικό που θα 
έχει στη διάθεσή του ο Σέρβος προπονητής της ΑΕΚ, κάτι 
παραπάνω από πλήρες. Με τουλάχιστον δύο παίκτες 
άκρως υπολογίσιμους σε κάθε θέση, ο «Δικέφαλος» χρει-
άζεται πλέον λίγο χρόνο για να δέσει το «γλυκό» και να 
επικεντρωθεί στο πρωτάθλημα, αλλά και στο κύπελλο. 
Τα κενά στην άμυνα καλύφθηκαν τόσο στο κέντρο (Τζα-
βέλλας, Βράνιες), ενώ στα δεξιά οι Μισελέν, Ρότα και Μπα-
κάκης αποτελούν μια εξαιρετική τριάδα. Με την έλευση 
του Μοχαμαντί κλείνει και το ερωτηματικό που είχε δη-
μιουργηθεί για το αριστερό άκρο, το οποίο θα πλαισιώ-
σει ο 27χρονος με τον συμπατριώτη του, Χατζισαφί και 
τον Μιτάι. 

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
Εκεί όμως που πραγματικά η ΑΕΚ δεν έχει να ζηλέψει 
τίποτα από τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου εί-
ναι το κέντρο και η μεσοεπιθετική της γραμμή. Η «αχίλ-
λειος πτέρνα» των δύο προηγούμενων σεζόν μετατρέ-
πεται σε ατού για την Ενωση, η οποία με τον Νταμιέν Λε 
Ταλέκ να προσφέρει ηρεμία στο «έξι», απέκτησε έναν 
ανθεκτικό συνδετικό κρίκο που μαζί με τις επιλογές των 
Σιμάνσκι, Γαλανόπουλου, Γέφτιτς και Σιμόες θωρακίζο-
ντας τον άξονά της. 
Παίκτες που συνδυάζονται με τους εξτρέμ και τους φορ 
και δημιουργούν μια ομάδα με πολλές λύσεις, οι οποίες 
σε βάθος χρόνου μπορούν να αποδειχτούν καθοριστι-
κές. Αμραμπάτ, Τσούμπερ, Λιβάι Γκαρσία και Αραούχο 
φέρνουν πολύτιμα αγωνιστικά στοιχεία που συνθέτουν 
μια τετράδα που προορίζεται για τον βασικό κορμό των 
«κιτρινόμαυρων». 
Συνοπτικά λοιπόν, οι δεκατέσσερις μεταγραφές είναι 
οι: Τσίτσαν Στάνκοβιτς, Κλεμάν Μισελέν, Λάζαρος Ρότα, 
Ογκνιεν Βράνιες, Γεράσιμος Μήτογλου, Γιώργος Τζαβέλ-
λας, Εχσάν Χατζισαφί, Αλέξανδρος Παρράς, Νταμιάν Λε 
Ταλέκ, Ντάρκο Γέβτιτς, Στίβεν Τσούμπερ, Νορντίν Αμρα-
μπατ, Σέρχιο Αραούχο και Μίλαντ Μοχαμάντι.
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AΡΗ
Σ

Η ΩΡΑ ΤΗΣ...
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ
Ο ΑΡΗΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ 
ΙΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΜΟΝΟ ΝΙΚΗ, 
ΜΕΤΑ ΤΟ... ΣΤΡΑΒΟΠΑΤΗΜΑ 
ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Το 0-0 κόντρα στον ΟΦΗ στο «Κλεάν-
θης Βικελίδης» στην πρεμιέρα πλήγω-
σε τον Άρη διπλά. Δεν είναι μόνο η απώ-
λεια βαθμών από την αρχή σε μία σεζόν 
που οι «κιτρινόμαυροι» έχουν θέσει υψη-
λά στάνταρ, είναι και το γεγονός της ποι-
νής αφαίρεσης 6 βαθμών για την υπόθε-
ση Λασκόφ, που ήδη έχει αναγκάσει τον 
Άρη να ξεκινάει στο πρωτάθλημα με ση-
μαντικό μειονέκτημα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ο Άκης Μάντζιος και οι 
παίκτες του θέλουν να φύγουν νικηφόρα 
από το γήπεδο της Νεάπολης, μετουσι-
ώνοντας αυτή τη φορά τις ευκαιρίες σε 
γκολ. Γι’ αυτό δεν αποκλείεται ο προπο-
νητής των «κιτρινόμαυρων» να χρησιμο-
ποιήσει ένα πιο επιθετικό σχήμα σε σχέ-
ση με την  αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.
Ο Άκης Μάντζιος συμπεριέλαβε στην 
αποστολή και το νέο μεταγραφικό από-
κτημα της ομάδας, τον Μοχανάντ Αλί, 
όπως και τον Κρίστιαν Γκανέα. Νοκ-ά-
ουτ είναι οι Ματέο Γκαρσία και Λούμορ, 
που δεν έχουν ξεπεράσει τον τραυματι-
σμό τους.
Στον Ιωνικό κρατούν την καλή εμφάνι-
ση στο πρώτο ημίωρο κόντρα στην ΑΕΚ 
(0-3) και θέλουν αυτή τη φορά και θετικό 
αποτέλεσμα στο γήπεδό τους. Χοσέ Κά-
νιας και Βούλνετ Μπάσα έχουν επιστρέ-
ψει στις προπονήσεις και τέθηκαν κανο-
νικά στη διάθεση του Δημήτρη Σπανού. 
Τιμωρημένος είναι ο Ρομαό.
Στο μεταξύ, ο αγώνας των διοικούντων 
τον Άρη κατά της απόφασης της ποινής 
αφαίρεσης 6 βαθμών για την υπόθεση 
Λασκόφ συνεχίζεται. Όπως διαβάσατε 
χθες στο eSportime η «κιτρινόμαυρη» 
ΠΑΕ έχει προσφύγει στο CAS και θα επι-
διώξει την αθώωσή του και υπάρχει αι-
σιοδοξία ότι στο τέλος η ομάδα της Θεσ-
σαλονίκης θα δικαιωθεί. «Πιστεύουμε ότι 
στο CAS θα αθωωθεί ο Άρης. Το Ευρω-
παϊκό δικαστήριο θα μπει στην ουσία της 
υπόθεσης και με βάση αυτό θα καταρρί-
ψει τους -6 βαθμούς. Είναι ξεκάθαρο ότι 
ο Άρης δεν είχε γνώση της πλαστογρα-
φίας, ενώ το ίδιο ομολογεί και ο φυσικός 
αυτουργός. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα εκ-
πέσει η ποινή στο CAS», δήλωσε χθες 
ο Παναγιώτης Μπιλίρης εκ των νομικών 
εκπροσώπων της ΠΑΕ.
Παράλληλα ο ισχυρός άνδρας του Άρη, 
Θοδωρής Καρυπίδης συνεχίζει τις επα-
φές με τα στελέχη της κυβέρνησης και 
όχι μόνο στην Ελλάδα για τις κινήσεις 
που γίνονται και πρέπει να γίνουν για 
την υπόθεση αφαίρεσης των έξι βαθμών, 
καθώς έχει αναλάβει προσωπικά ο ίδιος 
την υπόθεση. 

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣΣΑΝΤΣΕΣΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ

ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ

ΑΟΣΜΑΝ

ΝΤΑΛΣΙΟ

ΜΥΓΑΣ

ΚΑΜΠΡΑΛ
ΤΟΥΡΑΜ

ΛΕΝΙΣ

ΝΤΕΝΙΣ

ΑΓΚΜΠΕΝΙΕΝΟΥΜΠΡΑΜΠΕΤΣΦΑΜΠΙΑΝΟΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ

ΜΠΡΟΥΝΟ ΓΚΑΜΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΣΑΕΝΤΙΑΓΕ

ΜΑΝΤΣΙΝΙ

ΙΤΟΥΡΜΠΕΚΑΜΑΡΑ

4-4-2

4-2-3-1

ΙΩΝΙΚΟΣ               ΑΡΗΣVS          

19:00 ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
COSMOTE SPORT 2HD

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Εχει ενδιαφέρον
Από την πρεμιέρα ο Γιάννης Πετράκης με 
κάποιες επιλογές του στην ενδεκάδα προ-
βλημάτισε ορισμένους. Μια βδομάδα μετά 
Φαν Λα Πάρα και Μπρούνο Αλβες έχουν πε-
ρισσότερες προπονήσεις στα πόδια τους 
και σταδιακά θα αρχίσουν να διεκδικούν και 
εκείνοι θέση στην ενδεκάδα. Πολλοί μαζεύ-
ονται και να δούμε πώς θα χωρέσουν! Ηδη 
ορισμένοι περιμένουν το ποιοι θα πάρουν 
φανέλα βασικού με τον Βόλο.

Ο ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
ΕΦΕΡΕ ΠΙΣΩ ΤΟΝ ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ  
ΚΑΙ Η ΛΑΜΙΑ ΚΥΝΗΓΑ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ 
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

SUPER 
LEAGUE

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Υπάρχει κίνητρο
Για κάποιους στον Παναιτωλικό είναι ιδιαίτερο 
το ματς που έρχεται κόντρα στον Ατρόμητο. 
Σε μία πρώτη ανάγνωση το μυαλό όλων πη-
γαίνει στον Γιάννη Αναστασίου και δικαίως. 
Λογικό ο κόουτς να νιώθει ότι έχει να 
αποδείξει κάτι. Ελα, όμως, που 
δεν είναι μόνο αυτός. Και 
ένας παίκτης θέλει να 
δώσει τις δικές του 
απαντήσεις...

Εάν δεν κάνει κάποια προσθήκη στο παρά 
πέντε, αισθάνεται ότι δεν θα του πάει καλά 
η σεζόν. Πάντα τα τελευταία φιλικά και τα 
πρώτα επίσημα ματς αποτελούν κριτήριο. 
Βλέπει και παίρνει αποφάσεις. Η Λαμία είχε 
κατεβάσει στροφές μεταγραφικά για πολύ 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά όποιος γνω-
ρίζει τον Πανουργιά Παπαϊωάννου, ήταν βέ-
βαιος πως στο φινάλε κάτι θα γίνει. Δεν κό-
βεται η συνήθεια.
Τα όσα είδε στην πρεμιέρα με το Βόλο τον 
ταρακούνησαν. Από τότε αποφάσισε να ανε-
βάσει στροφές. Με συνοπτικές διαδικασίες 
έκλεισε το θέμα του Μπατσάνα Αραμπού-
λι. Αυτό ήταν το εύκολο. Τον γνώριζε, ο Γε-
ωργιανός ήταν στα αζήτητα και τον έπεισε 
χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα ο 27χρονος φορ πουλούσε 
τρέλα ζητώντας απίθανα χρήματα. Στο φι-
νάλε έφτασε να μιλάει με ομάδες της Super 
League 2, αλλά η Λαμία με το που ασχολή-
θηκε, τον έκανε και δικό της.
Το αφεντικό, όμως, δεν σταματά εδώ. Θέ-
λει στο παρά ένα και στόπερ. Η «καμπάνα» 
χτυπά φυσικά για τον Ντάνιελ Αντέτζο. Πέ-
ρυσι φλέρταρε κάποια στιγμή με διαζύγιο, 
υπήρχαν ματς που έκανε τρανταχτά λάθη 
και η τραγική του εικόνα στην πρεμιέρα θο-
ρύβησε αρκετούς. Θα προλάβουν τις προ-
θεσμίες για τον κεντρικό αμυντικό οι Φθιώ-
τες; Αυτό είναι το μοναδικό ερώτημα, αν και 
μία σιγουριά υπάρχει πως το κερασάκι στην 
τούρτα θα μπει...

EINAI TO 
XOYI TOY
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ΕΝΑ... ΠΕΝΑΛΤΙ 
ΔΡΟΜΟΣ
ΠΩΣ Ο ΠΕΛΚΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΕΧΑΣΕ  
ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΗΡΩΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΝΕΡ

Πόση είναι η απόσταση ανάμεσα στο ήρωας 
και στο μοιραίος; Για τον Δημήτρη Πέλκα απο-
δείχτηκε ένα... πέναλτι. Το κέρδισε στις καθυ-
στερήσεις στη Φρανκφούρτη. Πήρε την ευθύνη, 
έστησε την μπάλα στη βούλα, όμως η εμφανής 
νευρικότητά του τον έκανε να νικηθεί από τον 
Τραπ, ο οποίος λίγο νωρίτερα τον είχε ανατρέ-
ψει. Κι επειδή, θαρρείς, η μοίρα το ‘χε γραμμένο 
να συνεχίσει να είναι «κουλουβάχατα» το πράγ-
μα, ο Μπερίσα στην επαναφορά σκόραρε μεν, 
μόνο και μόνο για να παρέμβει το VAR και να το 
ακυρώσει! Το 1-1 έμεινε συνεπώς μέχρι τέλος 
μεταξύ Αϊντραχτ και Φενερμπαχτσέ, όπως είχε 
διαμορφωθεί από τους Οζίλ (10’) και την απά-
ντηση των «αετών» (41’ Λάμερς). Δεν τον χαλά-
ει τον Ολυμπιακό το «Χ», καθόλου....
Συναισθηματικό roller-coaster και στη Σεβίλ-
λη, εκεί που το 0-2 του 27’ μετατράπηκε σε 4-2 
υπέρ της Μπέτις στο 53’, η Σέλτικ δέχτηκε 4 γκολ 
σε 21 λεπτά (μεσολάβησε και το ημίχρονο)!  Η 
Γουέστ Χαμ απάντησε σε όσους τη θεωρού-
σαν soft για εκτός αγγλικών συνόρων, με δυ-
νατό αποτέλεσμα στο Ζάγκρεμπ, κόντρα στην 
Ντιναμό. Ωραίο ματς στην Ολλανδία ανάμεσα 
σε Αϊντχόφεν και Σοσιεδάδ, στο 2-2 (32’ Γκέτσε, 
54’ Γκακπό – 34’ Γιανουζάι, 39’ Ισακ). Ο Ντιατά 
(63’) έφτιαξε το κέφι της Μονακό απέναντι στη 
Στουρμ Γκρατς. 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΒΙΚΤΟΡ ΟΣΙΜΕΝ – 
ΝΑΠΟΛΙ
Το ‘χε όπως το θέλε η Λέ-
στερ το ματς με τη Νάπο-
λι, με Πέρεθ (9’) και Μπαρνς 
(64’). Όμως οι «παρτενο-
πέι» είδαν επιτέλους τον 
Οσιμεν για τον οποίο έδω-
σαν κάποτε 80 εκατ. ευρώ 
στη Λιλ. Στο 69’ και στο 87’ ο 
Νιγηριανός άλλαξε την αφή-
γηση.  

CONFERENCE LEAGUE

Ανετη Κοπεγχάγη στην Μπρατισλάβα 
Με τον Ζέκα, κλασικά, βασικό και με το περιβραχιόνιο, η Κοπεγχά-
γη νίκησε 3-1 (21’ Χέντι - 18’ 68’ πέν. Βιντ, 41’ Στάγκε) στην Μπρατι-
σλάβα τη Σλόβαν, στον όμιλο του ΠΑΟΚ.  Η Ρόμα ξεκίνησε άσχη-
μα κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά στη συνέχεια. με δύο γκολ 
του Πελεγκρίνι και από ένα των Ελ Σααραουί, Μαντσίνι, Εϊμπρα-
χαμ έφερε τα πράγματα στη σωστή τους βάση και συνέχισε την 
dolce vita επί Ζοσέ Μουρίνιο. Η επιστροφή σε ευρωπαϊκό όμιλο 
μετά από 12 χρόνια συνδυάστηκε με ήττα για την Ανόρθωση. Πρώ-
το γκολ στην καριέρα του σε ευρωπαϊκό όμιλο πέτυχε ο Βαγγέλης 
Παυλίδης, το οποίο, όμως,  δεν αρκούσε για νίκη στην Άλκμααρ 
απέναντι στη Ράντερς (2-2). 

ΤΟ ΓΚΟΛ
Αξίζει το view στο «τεμά-
χιο» με το οποίο ο Εκαμπί 
έστρωσε το δρόμο στη 
Λιόν για να φύγει νικήτρια 
με 2-0 από το «Αϊμπροξ» 
κόντρα στη Ρέιντζερς. Σλά-
λομ, σουτάρα, όλα όπως 
πρέπει! 

Η ΓΚΑΦΑ
Η στιγμή που η Λάτσιο έχα-
σε έναν τερματοφύλακα και 
κέρδισε έναν… βολεϊμπο-
λίστα – Φοβερό καρφί! Πέ-
ραν της πλάκας, είναι απί-
στευτ πώς μπλόκαρε έτσι 
ο Θωμάς Στρακόσα, ένας 
αποδεδειγμένα καλός γκο-
λκίπερ, απέναντι στη Γα-
λατασαράι. 

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ EUROPA LEAGUE

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Mπρόντμπι – Σπάρτα Πράγας 0-0

Ρέιντζερς – Λιόν 0-2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Μονακό – Στουρμ Γκρατς 1-0

Αϊντχόφεν – Σοσιεδάδ 2-2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λέστερ – Νάπολι 2-2

Σπαρτάκ Μόσχας – Λέγκια Βαρσοβίας 0-1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αϊντραχτ Φρ. – Φενέρμπαχτσε 1-1

Ολυμπιακός – Αντβέρπ 2-1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλατάσαραϊ – Λάτσιο 1-0

Λοκομοτίβ Μόσχας – Μαρσέιγ 1-1

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Μίντιλαντ – Λουντογκόρετς 1-1

Ερυθρός Αστέρας – Μπράγκα 2-1

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λεβερκούζεν – Φερεντσβάρος 2-1

Μπέτις – Σέλτικ 4-3

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γουέστ Χαμ 0-2

Ραπίντ Βιέννης – Γκενκ 0-1

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CONFERENCE LEAGUE
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αλασκέρτ 4-1 4-1

Eλσίνκι – ΛΑΣΚ 0-2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Φλόρα Ταλίν – Γάνδη 0-1

Ανόρθωση – Παρτιζάν 0-2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπόντο/Γκλιμτ – Ζόρια 3-1

Ρόμα – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 5-1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιάμπλονετς – Κλουζ 1-0

Ράντερς – ΑΖ Αλκμααρ 2-2

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Μακάμπι Χάιφα – Φέγενορντ 0-0 0-0

Σλάβια Πράγας – Ουνιόν Β. 3-1

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Λίνκολν – ΠΑΟΚ 0-2

Σλόβαν Μπρατισλάβας – Κοπεγχάγη 1-3

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Μούρα – Φίτεσε 0-2

Ρεν – Τότεναμ 2-2

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Καϊράτ Αλμάτι – Ομόνοια 0-0

Καραμπάγκ – Βασιλεία 0-0
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΑΛΜΕΡ ΣΙΤΙ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ

OVER 3,0 1,675
Η Ολλανδία μάς πληρώνει και θα την τιμήσουμε ξανά 

στη σημερινή μας στήλη. Τα πιτσιρίκια του Αίαντα 
έβγαλαν αντίδραση στο ματς με την Μπρέντα και 
θα ταξιδέψουν στην Αλμέρ, με σκοπό να δώσουν 

συνέχεια.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ολλανδία 

και γκολ πάνε 
μαζί.

ΔΑΝΙΑ 1η 19:00
ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ-ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ

OVER 2,5 1,65
Στις μικρές κατηγορίες της Δανίας θα παίξουμε μπάλα, 

ποντάροντας φυσικά στα γκολ. Ντέρμπι κορυφής έχουμε 
με τη Φρεντερίτσια να υποδέχεται τη Χέλσινγκορ. Οι 

δύο αντίπαλοι έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά το 
πρωτάθλημα και είναι από τα φαβορί για την άνοδο.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Αμφότερες 
σκοράρουν με 

άνεση.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30
ΧΕΡΤΑ Β.-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ

OVER 2,5 1,80
Έβγαλε χαρακτήρα στο Μπόχουμ η Χέρτα και πήρε 

το πρώτο «τρίποντο» για φέτος. Από την άλλη 
η νεοφώτιστη Γκρόιτερ Φιρτ παραμένει ακόμα 

χωρίς νίκη. Οριακό το σημερινό παιχνίδι και για 
τις δύο ομάδες.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
με μεγάλα 
αμυντικά 

προβλήματα.

ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΛΙΝΤΣ

OVER 2,5 1,66
Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Σεντ Τζέιμς Πάρκ με τη 

Νιουκάστλ να υποδέχεται τη Λιντς. Αμφότερες παραδόθηκαν 
στην ανωτερότητα των Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ αν 
και το πάλεψαν όσο μπορούσαν. Με επιθετικό πλάνο 
για το «τρίποντο» θα παραταχθούν οι δύο ομάδες.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Αξία και 
ποντάρισμα 
στα γκολ.

 

ΕΛΛΑΔΑ 19:00
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ

OVER 3,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧ. 1,75
Πάλεψε κόντρα στην ΑΕΚ ο Ιωνικός με την αποβολή 

του Ρομάο, όμως, να του στερεί κάθε ελπίδα. Σε 
πανηγυρικούς ρυθμούς θα υποδεχθεί τον Άρη, που 

απογοήτευσε στην πρεμιέρα και ψάχνει μόνο το 
«τρίποντο» σήμερα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το σημείο 

μας σε κόρνερ 
στο ημίχρονο.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  
 ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

www.xosetips.com

H Super League ξεκίνησε με εκπλήξεις. Στην 
πρεμιέρα ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 0-1 
στην Τούμπα από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Ολυ-
μπιακός και ο Άρης έμειναν στο 0-0 εντός 
έδρας με τον Ατρόμητο και τον ΟΦΗ, αντί-
στοιχα. Με το δεξί μπήκαν στο νέο πρωτά-
θλημα ο Παναθηναϊκός (4-0 τον Απόλλωνα) 
και η ΑΕΚ (3-0 τον Ιωνικό). 
Στη 2η αγωνιστική οι «μεγάλοι» παίζουν 
εκτός έδρας. Σήμερα διεξάγεται ο αγώνας 
Ιωνικός-Άρης (19:00), το Σάββατο το παι-
χνίδι ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός (20:30) 
και την Κυριακή οι αγώνες Απόλλων Σμύρ-
νης-Βόλος (16:00), Ατρόμητος-Παναιτωλι-
κός (18:15), ΟΦΗ-ΑΕΚ (18:15), Αστέρας Τρί-
πολης-ΠΑΟΚ (20:30) και Λαμία-Ολυμπιακός 
(20:30). 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοι-
χηματικές επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠ 
για όλα τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής 
της Super League. 

ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΟΤΕΝΑΜ-ΤΣΕΛΣΙ  
ΣΤΗΝ PREMIER LEAGUE 
Στην Premier League έχουν γίνει 4 αγωνιστι-
κές και στην κορυφή ισοβαθμούν 4 ομάδες. 
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι, η Λί-
βερπουλ και η Έβερτον έχουν από 10 βαθ-
μούς. Τις ακολουθούν με 1 πόντο λιγότερο 
η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπράιτον και η Τότε-
ναμ και στο -2 από την κορυφή βρίσκεται η 
Γουέστ Χαμ. 
Στο πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής ξεχω-
ρίζουν 2 κυριακάτικα παιχνίδια, το ντέρμπι 
Τότεναμ-Τσέλσι (18:30) και η αναμέτρηση 
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16:00). 
Για τα ματς της Premier League Τότε-
ναμ-Τσέλσι, Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ και τους αγώνες της Super League, 
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρί-
πολης-ΠΑΟΚ, το Πάμε Στοίχημα έχει ετοι-
μάσει πολλά ειδικά στοιχήματα.
Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται 
στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και αυτές για 
τη νίκη της γηπεδούχου/φιλοξενούμενης σε 
τουλάχιστον 1 από τα 2 ημίχρονα, την ομά-
δα που θα εκτελέσει τα περισσότερα κόρνερ, 
τα Over/Under 1,5 γκολ και στα 2 ημίχρονα, 
το ακριβές σύνολο γκολ, το στοίχημα χω-
ρίς ισοπαλία, τα πολλαπλά σκορ, τον πρώ-
το παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο 
σκόρερ, τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώ-
τη κάρτα, τον παίκτη που θα σκοράρει και 
θα κερδίσει η ομάδα του, το ακριβές σκορ 
1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το 
σύνολο των κόρνερ, τη διαφορά νίκης, το 
τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal. 

ΟΛΗ Η ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν 
μέσω της εφαρμογής Opapp να δημιουρ-
γούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να 
σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν 
Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατό-
τητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανά-
λι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντα-
νά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προ-
σφέρεται και σε virtual αγώνες, στο Πο-
δόσφαιρο, το Πρωτάθλημα και το Μπά-
σκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες 
στοιχηματικές φάσεις και προωθητικές 
ενέργειες όπως το Παρά 1 στο VIRTUAL 
SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΤΗΣ 
SUPER LEAGUE
ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΦΟΛΕΝΤΑΜ-ΦΕΝΛΟ

OVER 2,75 1,675
Ανάλογο ξεκίνημα έχουν πραγματοποιήσει οι δύο 

ομάδες, ενώ έχουν θέσει αμφότερες ως στόχο τα 
πλέι οφ. Η Φένλο έρχεται από 2 σερί νίκες, αλλά 

το έργο σήμερα θα είναι δύσκολο μέσα στην 
αξιόλογη Φόλενταμ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό ματς 
αναμένω και 
ποντάρω στα 

γκολ.
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ΞΑΝΑ ΚΑΙ  
ΔΥΝΑΤΑ  
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ! 
Η γκίνια, δυστυχώς, επέστρεψε. Και 
πάνω που είχαμε βάλει πλώρη για να ρε-
φάρουμε, η κάβα μας βρέθηκε πάλι στο... 
αρκετά μείον. Εννοείται πως δεν πρόκει-
ται να το βάλουμε κάτω. Με ψυχραιμία 
θα χειριστούμε αυτήν την απρόσμενα 
κακή περίοδο, που έρχεται σε αντίθεση 
με όσα (σας) έχουμε συνηθίσει τα τελευ-
ταία χρόνια. Την περασμένη εβδομάδα, 
μόνο η Γουλβς μας δικαίωσε, αλλά κρα-
τάμε ως ελαφρυντικό ότι ήταν αμέσως 
μετά το break λόγω των εθνικών ομά-
δων, οπότε το σωστό διάβασμα ήταν πιο 
δύσκολο. Τώρα η δράση είναι ξανά στο 
φουλ, προερχόμαστε και από ευρωπαϊ-
κές αναμετρήσεις, οπότε φόρμες και φό-
ρες είναι στο... νορμάλ. 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  65

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 22,7

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: -42,3

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -173,80

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ: -216,1

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ: 70 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

1,872,10
Βρίσκουμε  
το «διπλό»  

του Αρη στο γήπεδο  
του Ιωνικού

Πληρώνει ο «άσος» 
 της Γιουβέντους  

στο ντέρμπι  
με τη Μίλαν

Θα επιμείνουμε κι ας μην μας βγήκε την 
περασμένη εβδομάδα: Είναι αφύσικο η 
Γιουβέντους να βρίσκεται τόσο χαμηλά 
στην κατάταξη της Serie A. Επιπλέον, ως 
κλαμπ είναι συνυφασμένο με το να αντλεί 
κίνητρο από τις δυσκολίες. 
Η νίκη στο Μάλμε, πιστεύουμε, θα λειτουρ-
γήσει ως το σημείο καμπής που θα διώξει 
τις «κακές σκέψεις» από την ομάδα. Δεν 
υπάρχει καλύτερος αντίπαλος για να δεί-
ξει πως είναι ξανά «εδώ» από τη Μίλαν. 
Ο «άσος» είναι καλοπληρωμένος και σα-
φώς αξίζει. Την προτίμησή μας θα πάρει 
για 2η συνεχόμενη εβδομάδα και η Γουλ-
βς. Φαινόταν πως ήταν καλύτερη από 
αυτό που έδειχνε η βαθμολογία τις πρώ-
τες αγωνιστικές, επιβεβαιώθηκε στο Γου-
ότφορντ και ζητάμε να συνεχίσει ομοίως 
και απέναντι στην Μπρέντφορντ. 
Παραμένοντας σε κάδρο Premier League, 
μας αρέσει πολύ το αμφίσκορο στο Τότε-
ναμ – Τσέλσι, ειδικά καθώς τα «σπιρού-
νια» δεν έχουν επιλογή, θα πρέπει να παί-
ξουν επιθετικά για να βρουν ξανά τον καλό 
εαυτό τους. Γεννάνε και τα κοκόρια του 
Ζοσέ Μουρίνιο ως τώρα στη Ρόμα, στη 
Βερόνα πάει για το «4 στα 4» και πιστεύ-
ουμε πως αυτό θα συμβεί. 
Τελευταία μας επιλογή από Γαλλία μεριά, 
η Παρί μετά τις άσχημες εντυπώσεις που 
άφησε στην Μπριζ, θα θέλει να εξιλεωθεί. 
Αλλά η Λιόν αναμένεται να δώσει γενναία 
τη μάχη της και είναι σε καλή κατάσταση, 
αγωνιστικά και ψυχολογικά. 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9 14:30 ΓΟΥΛΒΣ – ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1 1,88 10 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9 18:30 ΤΟΤΕΝΑΜ – ΤΣΕΛΣΙ GOAL 1,94 20 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9 19:00 ΒΕΡΟΝΑ – ΡΟΜΑ 2 1,90 15 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9 21:45 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΜΙΛΑΝ 1 2,10 15 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9  21:45 ΠΑΡΙ Σ.Ζ. – ΛΙΟΝ OVER 2,5+GOAL 1,90 10 μονάδες 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9 18:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ –  
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2 2,60 15 μονάδες
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9 17:00 ΛΕΣΤΕΡ – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ GOAL 1,74 20 μονάδες
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9 17:00 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ – ΓΟΥΛΒΣ 2 2,27 10 μονάδες
+22,7

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9 19:00 ΝΑΠΟΛΙ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2 2,82 15 μονάδες
0

ΓΙΟΥΒΕ, ΤΩΡΑ 
ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙΣ!
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ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΕ… ΣΦΡΑΓΙΔΑ!

ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ,  

Η ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ 
ΚΙ Ο ΑΛΕΞ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ 

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΗΚΑΝ ΤΙΜΗΤΙΚΑ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΛΙΟΛΙΟΣ

«Προστατέψτε το μπάσκετ»
Ενωτικός παρουσιάστηκε ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέ-
λης Λιόλιος στην πρώτη του συνάντηση που είχε με εκπρο-
σώπους των ΜΜΕ.
Με σύνθημα «μην πυροβολείτε το μπάσκετ» και ότι «η Ομο-
σπονδία θα ενώσει τους πάντες» ο Βαγγέλης Λιόλιος έδει-
ξε τις διαθέσεις του για την επόμενη μέρα. Ο νέος πρόεδρος 
της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, σε συνάντηση που είχε με τους 
δημοσιογράφους πέρασε το μήνυμα για τη νέα εποχή της 
Ομοσπονδίας. Ζήτησε να συσπειρωθούν όλες οι δυνάμεις 
προκειμένου να προστατευτεί και να ενωθεί το μπάσκετ.

Πλέον δεν είναι μόνο στη ψυχή 
αλλά και στα… χαρτιά Έλληνες 
πολίτες. Εδώ μεγάλωσαν, εδώ 
έζησαν, εδώ έκαναν τους φίλους 
τους και φυσικά είναι Έλληνες.
Η σχετική τελετή ορκωμοσίας έγι-
νε στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν γι-
νόταν από τη διαδικασία να λείπει 
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Άλλω-
στε ορκίστηκαν η μητέρα Βερόνι-
κα του και ο αδερφός του Άλεξ.
Ο πρωταθλητής του NBA αυτές τις 
μέρες βρίσκεται στην Ελλάδα και 
δεν γινόταν να μην παραστεί σε 
μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγ-
μές για την οικογένειά του.
Κατά την έξοδό του δεν μπορού-
σε να κρύψει τη χαρά του και στις 
κάμερες δήλωσε χαρακτηριστι-
κά, μεταξύ άλλων: «Πάντα νιώθα-
με Έλληνες και τώρα είμαστε με 
τη βούλα». Όταν βλέπεις τη χαρά 
αυτών των ανθρώπων για το ότι 
όχι μόνο αισθάνονται, αλλά… 
αναγνωρίζονται και Έλληνες, δεν 
έχεις πολλά να πεις.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης προχώρησε 
στην εξής τοποθέτηση: «Η Βερό-
νικα Αντετοκούνμπο και ο Εμέ-
κα – Άλεξ Αντετοκούνμπο πολι-
τογραφήθηκαν σήμερα τιμητικά 
Έλληνες πολίτες. Στο πρόσωπο 
όλης της οικογένειας Αντετοκούν-
μπο αντικατοπτρίζεται η Ελλάδα 
που αγωνίζεται, ξεπερνά τις δυ-
σκολίες και κρατά ενωμένη την οι-
κογένειά της. Θερμά συγχαρητή-
ρια».
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Η Ολλανδή Σι-
φάν Χασάν θα επικε-

ντρωθεί στη νέα σεζόν 
στις μεσαίες αποστάσεις. 

«Είμαι ακόμη νέα, οπότε μπο-
ρώ να επικεντρωθώ αργότερα 

στις μεγάλες αποστάσεις, όπως 
και στο μαραθώνιο. Θέλω κι’ 
άλλο παγκόσμιο ρεκόρ στα 

1.500μ…», δήλωσε μετα-
ξύ άλλων η Ολυμπιο-

νίκης.
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         ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2023!

Στα πλάνα της Διοίκησης του ΣΕΓΑΣ είναι να 
σταλεί πλήρης η Εθνική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Ανωμάλου Δρόμου που είναι προγραμματι-
σμένο να διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου στο Δουβλίνο. 
Θα μετάσχουν αθλητές στις κατηγορίες Ανδρών- Γυ-
ναικών, Κ23, Κ20 και Κ18.

S
P
O
R
T
S

Προς 17.700 ευρώ πουλή-
θηκε το μετάλλιο που έβγα-
λε σε δημοπρασία η Κρι-
στίνα Τσιμανούσκαγια, 
το οποίο είχε κατακτήσει 
στους Ευρωπαϊκούς Αγώ-
νες του 2019. 
Η Λευκορωσίδα σπρίντερ 
ως γνωστόν έφυγε από 
την πατρίδα της και ζήτη-
σε άσυλο στην Πολωνία. 

Η Παναγιώτα Δόση έχει ξεκινήσει 
την προετοιμασία της στην ιδιαίτε-
ρη πατρίδα της την Κέρκυρα υπό τις 
οδηγίες του πατέρα και προπονητή 
της Θόδωρου. Η νεαρή πρωταθλή-
τρια σε λίγες ημέρες θα πάει πάλι 
στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει 
τις προπονήσεις και παράλληλα τις 
σπουδές της, καθώς βρίσκονται στο 
3ο έτος στα ΤΕΦΑΑ. 

Η 20χρονη έκλεισε τη σεζόν με καλύ-
τερο άλμα στο 1,84μ. «Μετά από πε-
ρίπου ενάμιση μήνα ξεκούρασης για 
να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυμα-
τισμού, ξεκινήσαμε πάλι με στόχο 
να βελτιώσει το 2022 το ατομικό της 
ρεκόρ και από εκεί και πέρα να χτί-
σουμε μια χρονιά προκειμένου να 
διεκδικήσει το 2023 τη διάκριση στο 
Ευρωπαϊκό Κ23».
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Η ΑΕΚ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΟΣΟ  
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΤΟΥΣ ΛΑΤΣΙ, ΣΒΑΡΝΑ

Αν μη τι άλλο αξέχαστο μεταγραφικό κα-
λοκαίρι για την ΑΕΚ. Δεν είναι πως έκανε 
14 μεταγραφές αλλά τι μεταγραφές έκανε, 
τα deals που ήταν τα περισσότερα εξαι-
ρετικά και πρόσφεραν ενθουσιασμό στον 
κόσμο. 
Αν σε κάποια θέση θα μπορούσε να γί-
νει συζήτηση δεν είναι αυτή του χαφ που 
ακούστηκε το όνομα του Σάμαρη. Υπάρ-
χουν λύσεις όπως οι Λε Ταλέκ, Σιμάνσκι, 
Γαλανόπουλος, Σάκχοφ και ο Σιμόες που 
επιστρέφει. 
Το κομμάτι του γηπέδου που θα έχει εν-
διαφέρον όσον αφορά το ρόστερ είναι τα 
στόπερ. Η ΑΕΚ πήρε δύο παίκτες βασι-
κούς μάλιστα. Τον Βράνιες και τον Τζαβέλ-
λα. Και έναν ακόμα, τον Μήτογλου από 
τον Βόλο, για χάρη του οποίου ακυρώθη-
κε και η μεταγραφή του Γούτα. 
Επειδή στην ΑΕΚ είχαν πάρει φόρα, συ-
ζήτησαν για το τι τελευταία προσθήκη θα 
μπορούσε να γίνει και μπήκε στην κου-
βέντα και το θέμα των στόπερ. 
Η απόφαση πάρθηκε, όμως και αυτή ήταν 
να συνεχίσει η ΑΕΚ με την 5άδα που είχε. 
Για να στηριχθούν και να πάρουν ευκαι-
ρίες και ματς και οι άλλοι δύο. 
Ο Λάτσι με τον Σβάρνα δηλαδή που τώρα 
επιστρέφουν λόγω τραυματισμού. 
Άλλωστε, στην ΑΕΚ τα έβαλαν κάτω και 
η ούγια… θύμισε. Τον Λάτσι είχε τσεκάρει 
η Άντερλεχτ, ο Σβάρνας είχε φτάσει έως 
και την Εθνική. 

Agent Greek

ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΝΙΩΘΟΥΝ ΚΑΛΑ

Από νωρίς στα ζόρια…
Φουρτούνες βλέπω στη Ριζού-
πολη εάν ο Απόλλων Σμύρ-
νης απογοητεύσει κόντρα στον 
Βόλο. Οι λόγοι πολλοί και όχι 
όλοι αγωνιστικοί. Το κλίμα από 
νωρίς στράβωσε και ορισμέ-
νοι το λένε ανοιχτά (δεν ανα-
φερόμαστε στον κόουτς). Δεν 
θα αργήσει η στιγμή που θα ξε-
κινήσουν τα τηλέφωνα προς 
μάνατζερ. Ήδη ακούγονται οι 
πρώτες θέσεις που θα προκύ-
ψει θέμα και αυτό έχει να κάνει 
και με τις αποχωρήσεις που θα 
γίνουν. Μίνιμουμ δύο ηχηρές 
βλέπω...

ΚΟΜΜΑΤΑΚΙ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ

Μήπως να παίζει 
περισσότερο;
Ένα project έχει (πραγματικά 
καλό) που μπορεί να βαδίσει 
στα χνάρια των Πέλκα, Γιαν-
νούλη και Τζόλη ο ΠΑΟΚ. Αυτό 
δεν είναι άλλο από τον Γιάν-
νη Μιχαϊλίδη. Ο Βαρέλα χρεια-
ζόταν ξεκούραση, ο Ινγκασον 
είναι εδώ και καιρό στα πιτς 
και έπρεπε να τραυματιστεί 
ο Κρέσπο για να μπει μέσα ο 
Έλληνας στόπερ. Όλα καλά 
κι όλα ωραία με τον Λουτσέ-
σκου, αλλά με τους Έλληνες 
παίκτες έχει αλλεργία.

«ΚΑΜΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ»

Πίεσαν για «Βίγια»
Διάβασα με ενδιαφέρον δεξιά και αριστερά 
πως εκτός από τον Παλάσιος είναι έτοιμος 
και  ο Βιγιαφάνιες για ενδεκάδα. Δεν το βλέ-
πω να μπαίνει ξανά στο κόλπο ο «Βίγια». Ο 
ιδιοκτήτης είναι παρμένος μαζί του και πλέ-
ον δεν τρελαίνεται για την πάρτη του, ούτε ο 
κόουτς. Αφήστε πλέον που οι λύσεις εκεί πε-
ρισσεύουν για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Λίγα τα 
ψωμιά του Αργεντινού μεσοεπιθετικού.

ΤΟ DEAL ΤΗΣ ΑΕΚ ΓΙΑ ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ 

Στα μέτρα της 
Ο Μοχαμαντί ήταν ο παίκτης που η ΑΕΚ ήθελε να φέρει 
εδώ και καιρό. Αλλά τα λεφτά που ζητούσε ο ίδιος και ο 
ατζέντης του ήταν πέρα από τη φαντασία μιας ομάδας 
που ήθελε να τον αποκτήσει. Η ΑΕΚ μάλιστα τα είχε βρει 
με τη Γάνδη. Ο καιρός πέρασε και ήρθε ο μαγικός Σεπτέμ-
βριος. Η πλευρά Μοχαμαντί έκανε κίνηση προς την ΑΕΚ 
και μάλιστα το deal έκλεισε με 30-35% λιγότερα χρήματα. 
Καθόλου άσχημα… 
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΗΡΕ ΤΟΝ… ΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΤΒΕΡΠ, ΑΛΛΑ Ο ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ. 
ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ

Ο Ολυμπιακός κέρδισε. Η κουβέντα θα 
μπορούσε να τελειώνει εκεί. Όχι άδικα. 
Διότι, αν δεν έπαιρνε αυτό το ματς αυ-
τομάτως έβαζε εαυτόν σε πολύ δύσκο-
λη θέση. Από τη στιγμή που ήρθε το 
γκολ στο φινάλε, όμως, από τον Ρέα-
μπτσιουκ και… δια ποδός Πέλκα (έχασε 
πέναλτι στο φινάλε) έμεινε στην ισοπα-
λία το παιχνίδι της Άιντραχτ με τη Φε-
νερμπαχτσέ, είναι καβάλα στο άλογο.  
Το μοναδικό πραγματικά παιχνίδι 
από όλα στον όμιλο που είχε το «πρέ-
πει» δίπλα στη λέξη νίκη, αυτό που 
δεν… άντεχε να χάσει, ήταν αυτό κό-
ντρα στην Αντβέρπ. Έστω κι έτσι, η 
ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς δεν το έχα-
σε. Πήρε τη νίκη και βρίσκεται πια 
στην κορυφή του ομίλου μετά το πέ-
ρας της πρώτης αγωνιστικής. Από σή-
μερα κιόλας, όμως, ο Πορτογάλος τε-
χνικός των πρωταθλητών Ελλάδας 
πρέπει να κοιταχτεί στον καθρέφτη.  
Για δεύτερο διαδοχικό εντός έδρας παι-
χνίδι, το σύνολο που παρουσιάζει μέσα 
στον αγωνιστικό χώρο δεν έχει συνο-
χή, πλάνο και αυτοπεποίθηση. Και την 
ίδια ώρα ο ίδιος αργεί χαρακτηριστικά 
να κάνει τις αλλαγές του. Κακή ομάδα 
δεν ήταν οι Βέλγοι, αλλά η ανισορρο-
πία τους ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση 
ήταν εμφανής. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 
το εξής απλό να κάνουν. Να πιέσουν την 
πρώτη μπάλα, στο build up. Να μη φτά-
νει εύκολα αυτή στους «μπροστινούς». 
Το έκανε ελάχιστα και το ακόμα χειρό-
τερο ήταν πως όταν βρέθηκε μπροστά 
στο σκορ, οπισθοχώρησε. Προκάλεσε 
την αντίπαλό του ο Ολυμπιακός, προ-
κάλεσε και την τύχη του με αποτέλεσμα 
αν δεχθεί το γκολ της ισοφάρισης. Στη 
συνέχεια «μίλησε» το άστρο του Πέ-
δρο Μαρτίνς. Αυτό που τον είχε εγκα-
ταλείψει τους τελευταίους μήνες. Ένα 
δικό του παιδί, ο Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ 
ήταν που «καθάρισε» την μπουγάδα.  
Αυτή η επιτυχία, ωστόσο, δεν αναιρεί 
πως ο Ολυμπιακός δεν πείθει. Από την 
αρχή της σεζόν. Η δουλειά που έχει μπρο-
στά του ο κόουτς της ομάδας του Πειραιά 
είναι μπόλικη και ο χρόνος λιγοστός.  
Πολλή δουλειά έχει και ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου. Διότι ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στρι-
μωγμένος στα σχοινιά για ένα ημίχρονο 
από την άσημη Λίνκολν του Γιβραλτάρ. 
Ασφαλώς ισχύει και στην προκειμένη 
περίπτωση ότι αναφέραμε πιο πάνω και 
για τον Ολυμπιακό. Ματς που έπρεπε 
να κερδηθεί ήταν αυτό για τον ΠΑΟΚ και 
το κέρδισε. Στο μέλλον, όμως, τέτοιες 
εμφανίσεις δεν θα βγάλουν πουθενά. 

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ, 
ΚΟΙΤΑΞΟΥ  
ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, 
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση του 
περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς 

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

UEFA RANKING

Ανέβηκε 19η η Ελλάδα
Κομβικό για την Ελλάδα και την προσπά-
θεια που κάνει στο UEFA Ranking το γε-
γονός ότι νίκησαν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. 
Ήταν ματς που θεωρητικά έπρεπε να τα 
πάρουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Το έκα-
ναν και οι δύο δίνοντας έτσι σημαντικούς 
βαθμούς και η Ελλάδα σκαρφάλωσε στη 
19η θέση. Στην 21η θέση ξεκινήσαμε ως 
ελληνικό ποδόσφαιρο την Πέμπτη (16/9), 
αλλά οι 1000 βαθμοί ήταν αρκετοί για να 
κάνουμε το προσπέρασμα βάζοντας από 
κάτω Σουηδία και Νορβηγία.


