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ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ
ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Η ΑΕΚ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΡΟΡΣΟΝ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 19.09.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1278

ΕΜΦΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

1-0

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ, Ο ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΣ ΠΑΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕ ΑΠΟΤΟΜΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ «2 ΣΤΑ 2»

 ΑΝΤ. ΤΣΙΡΑΚΗΣ:  Πιάστηκε αδιάβαστος

ΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΓΚΑΡΝΤΑΦΣΚΙ 
ΣΤΟ 5’ ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

4η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ
ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
«ΤΡΙΦΥΛΛΙ» ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ 

ΑΓΙΑΞ!
20:30 NS PRIME

16:00 CS3 18:15 ΝS2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

67-94 89-85 (παρ.)

ΗΤΑΝ... ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ!

ΑΥΤΑ 
ΦΤΑΙΝΕ

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΑΚΟ ΤΟ 
ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Ο ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ 

20:30 CS1

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΛΕΙ, ΑΡΧΗΣ 
ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΜΙΑ, ΝΑ 
ΒΑΛΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

Ο ΠΑΟΚ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΕ 

ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΡΕΦΑΡΕΙ ΤΗ 
ΖΗΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 

ΤΕΣΤ ΥΨΗΛΗΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΨΑΧΝΕΙ
ΟΥΣΙΑ

Η ΑΕΚ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ... ΜΕΤΑΛΛΟ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ  
ΣΤΟΝ ΟΦΗ 18:15 CS2
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Στο ματς της πρεμιέρας με τον Απόλλωνα Σμύρνης 
ο Παναθηναϊκός είχε δείξει σημάδια ενθαρρυντικά. 
Υπήρχε, όμως, και ένας μεγάλος αριστερίσκος. Χρει-
αζόταν η σωστή αποκωδικοποίηση του 4-0. Φαινόταν 
πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τις δηλώσεις του είχε μπει 
στο νόημα. 
Βλέποντας, όμως, κανείς το χθεσινό ματς με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα αναρωτιέται τελικά εάν οι «πράσινοι» είχαν 
καταλάβει όσα έπρεπε από την πρεμιέρα. Δεύτερο 
σερί ματς που μπήκαν χαλαροί. Με τον Απόλλωνα 
δεν το πλήρωσαν, αυτή τη φορά όμως ήταν αλλιώς. 
Και από τη στιγμή που το 1-0 έγινε, όλα άλλαξαν. Η 
πίεση αυξήθηκε και ο ΠΑΣ Γιάννινα βρήκε την ευκαι-
ρία να κάνει ό,τι και στην Τούμπα, δηλαδή να κλειστεί 
πίσω. 
Εκανε μπαμ πως στην πρεμιέρα όλα ήταν πιο εύκολα 
και γιατί ο Απόλλων Σμύρνης επέλεξε να δώσει πολ-
λούς χώρους. Ηταν δεδομένο πως ο ΠΑΣ Γιάννινα θα 
λειτουργήσει διαφορετικά. Το ματς με τον ΠΑΟΚ έδει-
ξε πώς θα παίζουν φέτος οι Ηπειρώτες με τους μεγά-
λους, φουλ άμυνα και ό,τι βγει μπροστά. O Παναθη-
ναϊκός όφειλε να είναι διαβασμένος.
Αντιθέτως, δεν είχε κανέναν τρόπο να διασπάσει μία 
πολυπρόσωπη άμυνα. Η μπάλα γύρω - γύρω χωρίς 
καμία απολύτως ουσία. Αργοί και στη σκέψη και στην 
εκτέλεση ήταν οι «πράσινοι», όπως και στις αντιδρά-
σεις από τον πάγκο. Όλα αυτά πρέπει να διορθω-
θούν, όπως θα πρέπει να υπάρξει και μία αναθεώρη-
ση για την αρχική ενδεκάδα γιατί κάποια πράγματα 
δεν «κολλάνε».

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ

Τα αγαπάει τα... παιδιά του ο Γιούργκεν Κλοπ. Σχε-
δόν πάντα μιλάει με ωραία λόγια γι’ αυτά δημοσίως. 
Τόσο που ορισμένες φορές δεν μπορείς να είσαι σί-
γουρος για την «μετάφραση» των λεγομένων του. 
Να, μεσοβδόμαδα αποθέωνε τον Ντιβόκ Οριγκί και 
τον χαρακτήριζε «θρύλο» της Λίβερπουλ , αλλά δεν 
είναι δα ότι έχει «σκιστεί» να του δίνει χρόνο συμμε-
τοχής του Βέλγου. Δικαίως ή αδίκως, δεν εξετάζουμε 
αυτό τούτη την ώρα. Ακούγοντάς τον να στάζει μέλι 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τον Κώστα 
Τσιμίκα, προτιμήσαμε λίγο να περιμένουμε. Θα είχε 
αντίκρισμα όλο αυτό όταν άρχιζαν τα επίσημα; Όταν 
θα επέστρεφε ο - τραυματίας τότε- Ρόμπερτσον; Τε-
λικά ο Γερμανός κόουτς είπε την αλήθεια και μόνο 
την αλήθεια. Ο Έλληνας μπακ έχει σημαντική θέση 
στα πλάνα του για τη σεζόν. Η φανέλα βασικού που 
πήρε (και) κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας δεν συνιστά 
μεμονωμένο γεγονός. Εντάσσεται σε ένα πλαίσιο 
κανονικότητας. Αποτελεί ανταμοιβή του ιδρώτα που 
έχει ρίξει ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στις 
προπονήσεις. Η αποθέωση από πλευράς οπαδών 
στα social media το κάνει ακόμα πιο γλυκό. Κάποιοι 
βιάστηκαν να ξεγράψουν τον Τσιμίκα, να πουν πως 
δεν είναι γι’ αυτό το επίπεδο. Δεν του αναγνώρισαν 
κανένα ελαφρυντικό. Ούτε τραυματισμούς, ούτε πε-
ρίοδο προσαρμογής, ούτε τίποτα. Ας είναι. Έχουν, 
τώρα, την απάντησή τους. 

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

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

ΠΙΑΣΤΗΚΕ 
ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΣ

Αποψη
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ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΡΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ 
ΕΜΠΝΕΥΣΕΙΣ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΧΑΣΕ 
ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΟ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στο πο-
δόσφαιρο είναι το να ξέρεις τι θα συναντήσεις σε 
κάθε ματς και φυσικά το πώς θα το αντιμετωπίσεις. 
Ο ΠΑΣ Γιάννινα το έπραξε, ο Παναθηναϊκός όχι και 
το τελικό 1-0 μόνο άδικο δεν θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί.
Οι Ηπειρώτες βλέποντας το νωθρό ξεκίνημα που 
είχε και στην πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός, μπήκαν 
δυνατά, πίεσαν στα πρώτα λεπτά, σκόραραν μόλις 
στο 5› με το τρομερό σουτ του Γκαρντάφσκι και στη 
συνέχεια έκλεισαν τους χώρους. Άμυνα και αντε-
πιθέσεις με την ταχύτητα του Περέα ήταν το πλά-
νο στη συνέχεια. Οι «πράσινοι», που μία βδομάδα 
νωρίτερα είχαν βρει πολλούς διαδρόμους κόντρα 
στον Απόλλωνα Σμύρνης, αυτή τη φορά απέναντί 
τους είχαν μία πολυπρόσωπη άμυνα και έδειξαν 
πως δεν υπήρχε τρόπος να τη διασπάσουν.
Κανένα πλάνο από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους 
ποδοσφαιριστές του, που έφαγαν ένα ολόκληρο 
ματς να κυκλοφορούν την μπάλα μεταξύ μεσαίας 
γραμμής και άμυνας, αφού όταν έφταναν στο τε-
λευταίο τρίτο του γηπέδου, δεν ήξεραν τι να την κά-
νουν. Πολλοί ήταν εκείνοι που πήραν βαθμό κάτω 
από τη βάση. Το ίδιο ισχύει και για τον Σέρβο τε-
χνικό που άργησε να αλλάξει πράγματα και διάβα-
σε λάθος το ματς.
Για τους νικητές και πρωτοπόρους έχοντας το από-
λυτο το μοναδικό αρνητικό ήταν ο τραυματισμός του 
Πέδρο Κόντε. Σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική 
και εκφράζονται φόβοι πως η ζημιά είναι σοβαρή.

          

Ο ΚΑΛΟΣ
Συνήθως ο καλύτερος είναι αυ-
τός που σκοράρει. Σε αυτό το 
ματς όχι. Ο κορυφαίος ήταν εκεί-
νος που πιστώθηκε την ασίστ στο 
γκολ του Γκαρντάφσκι. Ο λόγος 
για τον Χουάν Χοσέ Περέα που 
κόντρα στην πρώην ομάδα του 
έκανε ίσως το καλύτερό του ματς 
στην Ελλάδα. Ακόμη πρέπει να 
βλέπουν εφιάλτες ο Σάρλια κυρί-
ως και δευτερευόντως ο Βέλεθ.

Ο ΚΑΚΟΣ
Όσο σκέφτεται κανείς τι σκόνη 
είχε σηκωθεί στις αρχές του κα-
λοκαιριού για τον στόπερ-ηγέτη 
(και αριστεροπόδαρο) που θα 
έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, τόσο 
απορεί με την επιλογή που έγι-
νε. Ο Ζβόνιμιρ Σάρλια για ένα 
ακόμη ματς έδειξε «λίγος», σε 
τέτοιο βαθμό που θα είναι περί-
εργο να διατηρήσει τη θέση του 
στην ενδεκάδα.

Η «ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Ο Ηρακλής Μεταξάς δεν χρειάστηκε να κάνει πολ-
λά. Βρήκε το γκολ γρήγορα ο ΠΑΣ Γιάννινα και 
όλα πήγαν μετά όπως τα ήθελε. Η ομάδα του γύ-
ρισε πίσω και κράτησε εύκολα το σκορ. Γι› αυτό 
και έκανε τρεις αλλαγές χωρίς να βιάζεται για τις 
δύο. Αντιθέτως, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άργησε σημα-
ντικά. Πολύ αργά μπήκαν Χατζηγιοβάνης και Μα-
κέντα σε ένα ματς που φαινόταν πως θα πάει στη 
σέντρα, Ιωαννίδης, Παλάσιος και Βιγιαφάνιες οι 
τρεις αλλαγές που προηγήθηκαν.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»
ΣΚΟΡΕΡ5’ ΓΚΑΡΝΤΑΦΣΚΙ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΚΟΝΤΕ 42’ ΜΟΡΕΪΡΑ 5 ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ 56’ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 6ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 70’ ΣΙΟΝΤΗΣ 5 ΑΪΤΟΡ 70’ ΠΑΛΑΣΙΟΣ 5ΜΟΡΕΪΡΑ 86’ ΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ - ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ 70’ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ 5ΒΙΤΑΛ 79’ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ - ΚΑΡΛΙΤΟΣ 79’ ΜΑΚΕΝΤΑ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ37’ ΚΟΝΤΕ
22’ ΣΑΡΛΙΑ61’ ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ
61’ ΚΑΡΛΙΤΟΣ80’ ΓΚΑΡΝΤΑΦΣΚΙ

84’ ΣΑΛΙΑΚΑΣ 

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-4-2

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 4

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 7

ΔΙΟΥΔΗΣ 5

ΧΟΥΑΝΚΑΡ 4

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ 5

ΒΙΤΑΛ 6
ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ 5

ΚΑΡΛΙΤΟΣ 5

ΑΪΤΟΡ  6

ΡΟΥΜΠΕΝ 6

ΒΕΛΕΘ 5 ΣΑΡΛΙΑ 3 ΚΩΤΣΙΡΑΣ 6

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ 6

ΣΑΛΙΑΚΑΣ 7

ΓΚΑΡΝΤΑΦΣΚΙ 8
ΣΝΑΪΝΤΕΡ 5

ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘ 6

ΚΟΝΤΕ 6

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 6

ΠΕΡΕΑ   8

ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ 6 ΚΑΡΓΑΣ 7 ΠΙΡΣΜΑΝ 6

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 0
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ζζζ

AΕΚ

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΟΦΗ, Η ΑΕΚ 
ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΤΗΣ

«Τρέλα» στο Ηράκλειο
Πριν καλά καλά πατήσουν το πόδι τους στο αεροδρό-
μιο του Ηρακλείου, πλήθος φίλων της ΑΕΚ περίμεναν 

την «κιτρινόμαυρη» αποστολή για να την εμψυχώσουν εν 
όψει του αγώνα με τον ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάν-
νης». Από τα χείλη των φιλάθλων ακούγονταν τα ονόματα 
του Στίβεν Τσούμπερ και του Ογκνιεν Βράνιες, ενώ δεν έλει-
ψαν και οι άκρως απαιτητικοί που ζητούσαν πρωτάθλημα.

➦

ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Απέναντι στον Ιωνικό, όχι μόνο άρεσε, 
αλλά ανέβασε αρκετά και τον πήχη των 
προσδοκιών. Το ίδιο θέλει να κάνει η ΑΕΚ 
και απέναντι στον ΟΦΗ. τον οποίο αντι-
μετωπίζει στο «Γεντί Κουλέ». Ενα ματς με 
ιδιαιτερότητες, καθώς πρόκειται για μια 
αναμέτρηση σε μια από τις πιο απαιτητι-
κές έδρες του πρωταθλήματος. 
Πέρα από τις ικανότητές της, η Ενωση δο-
κιμάζει και το μέταλλό της. Ενα τεστ προ-
σωπικότητας, στο οποίο για να περάσει 
δεν χρειάζεται να βάλει «τεσσάρα», αλλά 
να πάρει το ζητούμενο: τους τρεις βαθ-
μούς της νίκης. Αν δε, το συνδυάσει, τότε 
θα πρόκειται για το ιδανικό σενάριο. 
Ως προς το αγωνιστικό του πλάνο, ο Βλά-
νταν Μιλόγεβιτς θέλει να δημιουργήσει ένα 
ομοιογενές σύνολο, το οποίο θα λειτουρ-
γεί «ρολόι» χωρίς κατάχρηση ροτέισον. 
Κόντρα σε έναν αντίπαλο με τον οποίο 
μετρά έξι νίκες, τρεις νίκες και μια ισοπα-
λία στα δέκα τελευταία μεταξύ τους ματς, 
η ΑΕΚ θα παραταχθεί με το κλασικό πλέ-
ον 4-3-3, με τη μόνη θέση που «παίζεται» 
να είναι εκείνη του Πέτρου Μάνταλου. Ο 
Στάνκοβιτς θα βρίσκεται κάτω από τα δο-
κάρια πίσω από την τετράδα των Μισε-
λέν, Τζαβέλλα, Βράνιες και Χατζισαφί. Στον 
άξονα, λίγο πιο μπροστά από τον Λε Τα-
λέκ θα τοποθετηθεί ο Σιμάνσκι με τον αρ-
χηγό των «κιτρινόμαυρων». Αν δε νιώσει 
καλά, τότε η αμέσως επόμενη επιλογή εί-
ναι ο Σάκφοφ ελλείψει του απόντος Γαλα-
νόπουλου. Παράλληλα, στο αρχικό σχή-
μα αναμένεται να συμπεριληφθεί ο Στίβεν 
Τσούμπερ στα αριστερά, ο Αμραμπάτ στα 
δεξιά και ο Αραούχο στην κορυφή. Τέλος, 
ο Ντάρκο Γέφτιτς ενδέχεται να πάρει λίγο 
χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο ημίχρονο.
Αναλυτικά οι επιλογές του Μιλόβεγιτς: Τσι-
ντώτας, Στάνκοβιτς, Θεοχάρης, Μπακάκης, 
Σβάρνας, Μισελέν, Βράνιες, Μήτογλου, 
Χατζισαφί, Τζαβέλλας, Μιτάι, Σιμάνσκι, Λε 
Ταλέκ, Μάνταλος, Σάκχοφ, Γέβτιτς, Άμρα-
μπατ, Γκαρσία, Ανσαριφάρντ, Αραούχο, 
Τσούμπερ, Τάνκοβιτς.

ΕΠΑΣΙ

ΟΥΕΣ ΒΟΥΡΟΣ

ΝΕΪΡΑ

ΚΑΜΑΟΥ

ΓΚΑΓΕΓΟΣ

ΚΑΣΤΑΝΙΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ

ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ

ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ

ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ

ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ

ΜΑΝΤΑΛΟΣ (ΣΑΚΧΟΦ)

ΤΣΟΥΜΠΕΡ

ΛΕ ΤΑΛΕΚ

ΑΡΑΟΥΧΟ

ΣΙΜΑΝΣΚΙ

ΑΜΡΑΜΠΑΤ

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΒΡΑΝΙΕΣ ΜΙΣΕΛΕΝ

4-3-3

4-2-3-1

ΟΦΗ                  ΑΕΚVS          

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ

ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ

Στο νοσοκομείο ο Σεραφείδης
Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, 
οδήγησαν τον θρύλο της ΑΕΚ, Στέλιο Σεραφείδη στο νοσοκομείο. 
Ο εμβληματικός παλαίμαχος της ΑΕΚ, πλέον στα 86 του χρόνια, 
νοσηλεύεται στο «Υγεία» σε κρίσιμη κατάσταση, με την Ενωση 
και τον Δημήτρη Μελισσανίδη να βρίσκονται στο πλευρό του 
σε μια ακόμα μάχη, με άπαντες να του εύχονται περαστι-
κά. Τα τελευταία νέα από τους θεράποντες ιατρούς εί-
ναι θετικά, με την κατάσταση της υγείας του μύθου 
των «κιτρινόμαυρων» να έχει τεθεί υπό έλεγχο.

18:15 COSMOTE SPORT 2
ΓΗΠΕΔΟ:  «ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
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ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Στην αποστολή ο Σονί 
Μετά το 0-0 στο Αγρίνιο, ο Αστέρας Τρίπολης παίζει 
για πρώτη φορά φέτος στο γήπεδό του. Και, εννοεί-
ται, θέλει να το συνδυάσει με ένα σπουδαίο αποτέ-
λεσμα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο Κέβιν Σονί αποθερα-
πεύτηκε εγκαίρως και ο Μίλαν Ράσταβατς επέλεξε 
να τον πήρε στην αποστολή για το σημερινό παι-
χνίδι, Δεν συνέβη το ίδιο με τους Αλί Μπαμπά, Λέο 
Τιλίκα, Χουάν Μουνάφο, Αντριάν Ριέρα και τον αρ-
χηγό Ματίας Ιγκλέσιας.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΜΕΤΡΑΕΙ
Ο ΠΑΟΚ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΨΕ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ... ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ

ΠAO
K

Αποτέλεσε σοκ για τον ΠΑΟΚ η ήττα από τον 
ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα. Προς τιμήν του δεν 
άφησε να τον πάρει από κάτω. Η ευρωπαϊκή 
εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Λίνκολν ήταν 
αυτό ακριβώς που χρειαζόταν ώστε να γυρί-
σει γρήγορα τη σελίδα. Απαιτείται, πλέον, επι-
βεβαίωση ανάκαμψης. Κάτι που περνάει απα-
ραιτήτως μέσω θετικού αποτελέσματος σήμερα 
στην Τρίπολη, απέναντι στον Αστέρα. «Είναι 
υποχρέωση μας να παρουσιαστούμε όπως 
πρέπει προκειμένου να πάρουμε τη νίκη» για 
να αναπαράγουμε τα λόγια του Ραζβάν Λου-
τσέσκου. Για να λέμε πάντως την... πλήρη αλή-
θεια, η εικόνα του ΠΑΟΚ στο Γιβραλτάρ δεν 
ήταν κυριαρχική. Με έναν πιο δυνατό αντίπα-
λο μπορεί βάσιμα να υποθέσει κανείς πως το 
αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο. Ο Δικέφαλος 
ακόμα δεν είναι στο 100%. Σε καμία περίπτω-
ση. Και αυτό το ξέρει πρώτα από όλους ο προ-
πονητής του. Το θέμα είναι η ομάδα να κάνει 
τη δουλειά και ενόσω μονταρίζεται. Να κερδί-
σει και να αξιοποιήσει το χρόνο, με άλλα λόγια. 
Όταν προσαρμοστούν οι καινούριοι και ειδι-
κά οι τρεις (Μιτρίτσα, Ακπομ και Σίντκλεϊ) που 
ήρθαν στη δύση του παζαριού, αλλά και όταν 
επανέλθουν πλήρως παίκτες-κλειδιά που έμει-
ναν εκτός λόγω τραυματισμού, τότε τα πράγ-
ματα θα είναι, θεωρητικά, πολύ πιο βατά. 
Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, εκτός από τον 
τραυματισμό του Κρέσπο που θα τον αφήσει 
εκτός για περίπου δύο εβδομάδες, δεν υπάρ-
χει άλλο καινούριο πρόβλημα. Επέστρεψε ο 
Αντρίγια Ζίβκοβιτς, έχοντας ξεπεράσει την πε-
ριπέτεια με τον κορονοϊό, αλλά έμεινε εκτός ο 
Σίτζι Καγκάβα. Αναλυτικά, οι 20 παίκτες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο Λουτσέσκου είναι 
οι εξής: Ζίβκοβιτς, Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Ρο-
ντρίγκο, Σίντκλεϊ, Μιχάι, Μιχαηλίδης, Βαρέλα, 
Κούρτιτς, Σβαμπ, Ντόουγκλας, Εσίτι, Μιτρίτσα, 
Μουργκ, Μπίσεσβαρ, Α.Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέ-
λιας, Σβιντέρσκι, Άκπομ, Κούτσιας.

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΣΙΝΤΚΛΕΪ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΚΟΥΡΤΙΤΣ

ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ

ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ

ΣΒΑΜΠ

Α.ΖΙΒΚΟΒΙΤΣΜΙΤΡΙΤΣΑ

ΒΑΡΕΛΑ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ

4-2-3-1

4-2-3-1

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ.                ΠΑΟΚVS          

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

20:30 NS PRIME
ΓΗΠΕΔΟ:  «ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΟΥΧΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΜΟΝΑ

ΒΑΛΙΕΝΤΕ

ΡΕΓΚΙΣ

ΚΑΠΙΓΙΑ

ΜΠΑΡΑΛΕΣ

ΣΙΤΟ

ΣΑΝΤΑΦΕ

ΑΤΙΕΝΘΑ ΚΑΣΤΑΝΙΟ ΑΛΒΑΡΕΣ
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Ανακοινώθηκε  
ο Γκάρι Ροντρίγκες 
«Ερυθρόλευκος» με τη βούλα είναι 
πλέον ο Γκάρι Ροντρίγκες, με τον Ολυ-
μπιακό να ανακοινώνει τη συμφωνία 
με τον 30χρονο εξτρέμ από το Πράσινο 
Ακρωτήρι. Ο πρώην άσος των Γαλατά-
σαραϊ, ΠΑΟΚ και Φενέρμπαχτσε υπέγρα-
ψε τριετές συμβόλαιο με τις απολαβές του να 
ξεπερνούν το ένα εκατ. ευρώ το χρόνο. Ο γεννημέ-
νος στην Ολλανδία μεσοεπιθετικός δεν θα ακολουθήσει 
την ομάδα στο παιχνίδι της Λαμίας, καθώς ξεκινά η διαδι-
κασία της αγωνιστικής του προετοιμασίας. Με τελευ-
ταία συμμετοχή, εκείνη στις 16 Αυγούστου, ο Γκάρι 
Ροντρίγκες ενδεχομένως να χρειαστεί κάποιο διά-
στημα προσαρμογής, ώστε να βρεθεί στην επι-
θυμητή κατάσταση.

ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ 
ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ 
ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Οι αρνητικές εντυπώσεις από την «άγονη» πρεμιέ-
ρα κόντρα στον Ατρόμητο εξανεμίστηκαν από τη με-
γάλη νίκη κόντρα στην Αντβέρπ για τους ομίλους του 
Europa League. Με φόρα από την επικράτηση έναντι 
των Βέλγων, ο Ολυμπιακός στοχεύει στο πρώτο του 
φετινό «τρίποντο» στη Super League κόντρα στη Λα-
μία. Σε επίπεδο πρωταθλήματος, η ομάδα της Φθιώτι-
δας ξυπνάει ευχάριστες θύμησες στους «ερυθρόλευ-
κους», οι οποίοι από το 2017 κερδίζουν πάντοτε, με το 
περσινό 0-6 να αποτελεί το αποκορύφωμα. Μάλιστα 
ο συντελεστής γκολ είναι συντριπτικά υπέρ των Πει-
ραιωτών (24-1). Παρά την ευνοϊκή παράδοση, ο Πέδρο 
Μαρτίνς κατέστησε σαφές ότι οι πρωταθλητές Ελλάδος 
δεν θα πρέπει να θεωρήσουν τίποτα δεδομένο και να 
παρουσιαστούν σοβαροί. Γι’αυτό άλλωστε συμπερι-
έλαβε στην αποστολή, όλα τα «βαριά χαρτιά», ακόμα 
και τον Γιαν Εμβιλά. Ο Γάλλος αποχώρησε κουτσαίνο-
ντας από την αναμέτρηση της περασμένης Πέμπτης 
και δεν αναμένεται να αγωνιστεί, αλλά η παρουσία του 
δείχνει τη σημασία του «διπλού». 
Ελάχιστες πιθανότητες για να πάρει φανέλα βασικού 
διατηρεί και ο Γιώργος Μασούρας, τον οποίο ο Μαρ-
τίνς θέλει να βάλει ομαλά στη δράση λόγω και του πρό-
σφατου τραυματισμού του.
Αναφορικά με την αρχική ενδεκάδα, ο Πορτογάλος 
τεχνικός δεν έχει κατασταλάξει ακόμα για την επιλο-
γή του σχηματισμού, καθώς στη χθεσινή προπόνηση 
δοκίμασε τόσο το 4-2-3-1, αλλά και σύστημα με δίδυ-
μο στην επίθεση. Δεν είναι δηλαδή απίθανο να επα-
ναλάβει την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του Τικίνιο 
και του Ελ Αραμπί. 
Παράλληλα, ο κόουτς των «ερυθρολεύκων» προτίθε-
ται να ξεκουράσει τους ποδοσφαιριστές που παίζουν 
εδώ και καιρό στα «κόκκινα». Ενας από αυτούς είναι 
και ο Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ, με τον Μολδαβό να προέρ-
χεται από συνεχόμενα ενενηντάλεπτα και με την εθνι-
κή ομάδα της χώρας του. Επομένως, για την αμυντική 
τετράδα προορίζεται ως αριστερό μπακ ο Μίχαλ Καρ-
μπόβνικ, με τον Ανδρούτσο να έχει προβάδισμα έναντι 
του Κένι Λαλά στα δεξιά. Στο κέντρο της οπισθοφυλα-
κής, Παπασταθόπουλος και Σισέ θα βρεθούν μπρο-
στά από τον Τόμας Βάτσλικ. Μπουχαλάκης και Κου-
ντέ μάχονται για μια θέση δίπλα στον Καμαρά, ενώ το 
ίδιο συμβαίνει για το δεξιό μεσοεπιθετικό άκρο, με τους 
Ρόνι Λόπες, Βρουσάι και Αγκιμπού να «βλέπουν» εν-
δεκάδα. Αριστερά «κλειδωμένη» θέση φαίνεται να έχει 
ο Ονιεκούρου.
Αναλυτικά η αποστολή: Βάτσλικ, Κρίστινσον, Τζολά-
κης, Ανδρούτσος, Λαλά, Καρμπόβνικ, Σισέ, Ο. Μπα, 
Παπασταθόπουλος, Μάρκοβιτς, Παπαδόπουλος, Ρέ-
αμπτσιουκ, Εμβιλά, Σουρλής, Μπουχαλάκης, Κουντέ, 
Α. Καμαρά, Μ. Καμαρά, Μασούρας, Βαλμπουενά, Λό-
πες, Ονιεκουρού, Βρουσάι, Α. Μπα, Τικίνιο, Ελ Αραμπί.
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ΣΑΡΑΝΟΦ

ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΝΤΕΤΖΟ ΜΑΖΟΥΛΟΥΞΗΣ ΜΑΡΤΙΝΕΘ

ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥΤΖΑΝΔΑΡΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΡΟΜΑΝΙΤΣ
ΤΑΪΡΟΝ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

ΒΑΤΣΛΙΚ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣΣΙΣΕΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΚΑΡΜΠΟΒΝΙΚ

ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ

ΚΑΜΑΡΑ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ (ΚΟΥΝΤΕ)

ΕΛ ΑΡΑΜΠΙΤΙΚΙΝΙΟ

ΛΟΠΕΣ (ΒΡΟΥΣΑΪ)

4-4-2

4-2-3-1

ΛΑΜΙΑ               ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣVS          

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

 20:30 COSMOTESPORT 1
ΓΗΠΕΔΟ:  ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΜΑΝΤΖΙΟΣ

Το πήρε πάνω του 
Την ευθύνη για το αρνη-
τικό ξεκίνημα ανέλαβε ο 
Μάντζιος, σπεύδοντας 
πάντως να επισημάνει 
στους παίκτες του ότι και 
αυτοί πρέπει να αναλά-
βουν τις δικές τους από 
εδώ και πέρα. Τους εξή-
γησε πως αδικούν τους 
εαυτούς τους με εμφανί-
σεις όπως στη Νεάπολη. 
Και εμφανίστηκε πεπει-
σμένος ότι θα βρεθούν 
άμεσα οι αιτίες του κα-
κού ώστε να καταπολε-
μηθούν. 

AΡΗ
Σ

ΣΤΟ... ΨΑΞΙΜΟ
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
ΤΟΥ ΑΡΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Λαμπερές μεταγραφές. Ένα θεωρητικά πλή-
ρες ρόστερ. Μεγάλες προσδοκίες, υψηλές 
φιλοδοξίες. Ελπιδοφόρες εμφανίσεις στα 
φιλικά. Και ξάφνου, προσγείωση. Σκληρή 
και επώδυνη. Ο Άρης πραγματοποιεί κάκι-
στο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Την εντός 
έδρας ισοπαλία με τον ΟΦΗ, διαδέχτηκε η 
ήττα (1-0) από τον Ιωνικό στη Νίκαια. Πε-
ρισσότερο από τα αρνητικά αποτελέσματα, 
είναι η κακή αγωνιστική εικόνα που προ-
βληματίζει. Σε αυτά τα δύο ματς, είδαμε μια 
ομάδα δίχως συνοχή, χωρίς ενέργεια, (αντί)
δράση και ιδέες. Ίσως να ́ ναι αναγκαίο κακό 
ως στάδιο εξέλιξης, μιας και μιλάμε για ένα 
σύνολο που αποτελείται από πολλούς και-
νούριους παίκτες, οι οποίοι όσο καλοί κι αν 
είναι ξεχωριστά, πρέπει πρώτα να βρουν 
χημεία μεταξύ τους. Να τα βρουν επίσης και 
στο ανθρώπινο κομμάτι, είναι πολύ σημα-
ντικό και δεν πρέπει να το παραγνωρίζου-
με ως παράγοντα επιτυχίας το ψυχολογι-
κό. Ωστόσο, στα φιλικά η εικόνα ήταν καλή, 
πρόκειται δηλαδή για μέγα πισωγύρισμα. 
Σίγουρα πάντως,  από τότε προέκυψαν και 
νέες προσθήκες, κάποιοι έχασαν τις θέσεις 
τους, ενώ άλλοι ντεφορμαρίστηκαν ακριβώς 
όταν έπρεπε να συμβεί το αντίθετο. Επίσης 
με το που σοβάρεψαν τα πράγματα, λες και 
κάποιοι δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν. 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Ο ΜΑΝΤΖΙΟΣ
Μία ή άλλη, δεν υπάρχει η πολυτέλεια του 
χρόνου. Αν η ομάδα δεν κάνει άμεσα υτά 
που πρέπει, τότε υποθηκεύει το μέλλον της. 
Στα διοικητικά κλιμάκια επικρατεί θυμός. Ο 
Θόδωρος Καρυπίδης επέβαλε βαρύ χρημα-
τικό πρόστιμο τόσο στους παίκτες όσο και 
στον Άκη Μάντζιο. Κινδυνεύει ο Έλληνας 
προπονητής; Μπορεί να γυρίσει το χαρτί, να 
εμπνεύσει και να «κερδίσει» τους παίκτες; 
Σίγουρα δεν (πρέπει να) νιώθει άνετα, ενώ 
ήδη ακούστηκαν κάποια σενάρια, διαψεύ-
στηκαν πάντως (όπως αυτό για τον Μαρίνο 
Ουζουνίδη). Σε κάθε περίπτωση, το ερχό-
μενο ματς με τον Παναθηναϊκό, την Τετάρ-
τη (22/9), μπορεί να χαρακτηριστεί οριακό. 
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Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ, ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΡΙ ΤΡΙΠΟΝΤΟ

Ο ένας στην πρεμιέρα ηττήθηκε με 
4-0 έστω και εάν είχε κάποια καλά δι-
αστήματα στο παιχνίδι του, ο άλλος 
ξεκίνησε με νίκη για άλλη μία σεζόν. 
Συνεπώς, στο σημερινό ματς της Ρι-
ζούπολης Απόλλων Σμύρνης και Βό-
λος κοντράρονται έχοντας άλλον αέρα 
και άλλη πίεση.
Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κα-
νείς για σημαντικά ματς. Βλέποντας, 
πάντως, ότι το επόμενο ματς για τον 
Απόλλωνα είναι αυτό στο «Γ. Καρα-
ϊσκάκης» με τον Ολυμπιακό, εύκολα 
αντιλαμβάνεται ο οποιοσδήποτε πως 
το ματς με τον Βόλο έχει τη δική του 
σημασία. Αν το χάσει, πάει για 0/2 και 
το πιο πιθανό είναι αυτό να γίνει στη 
συνέχεια 0/3 και έτσι να ξεκινήσουν δι-
άφορες συζητήσεις. Από την ενδεκά-
δα της πρεμιέρας με τον Παναθηναϊ-
κό οι περισσότεροι θα πάρουν ψήφο 
εμπιστοσύνης, αλλά έως εκεί. Τιμωρη-
μένος είναι ο Φατιόν και θέση στο αρ-
χικό σχήμα διεκδικεί ο Ματέι, ενώ οι 
Μπρούνο Αλβες και Φαν Λα Πάρα χτυ-
πούν την πόρτα της ενδεκάδας.
Από την άλλη πλευρά, μετά το 2-1 επί 
της Λαμίας ο Βόλος θέλει αποτέλεσμα... 
επιβεβαίωσης. Κόντρα στους Φθιώτες 
ήταν πολύ ανώτερος για ένα ημίχρο-
νο και εάν δεν είχε κάνει την γκάφα ο 
Κλέιμαν, η νίκη θα ερχόταν μάλλον πιο 
εύκολα. Εκτός με ενοχλήσεις ο Μπα-
ριέντος, επέστρεψε ο Νίνης και λογι-
κά θα καλύψει το κενό του. Ανεβάζει 
στροφές, αλλά είναι ακόμη ανέτοιμος 
ο Ρινέρ.

ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ

ΚΛΕΪΜΑΝ

ΦΕΡΑΡΙ ΓΚΡΙΛΟ ΡΟΜΕΡΟ ΠΟΥΡΙΤΑ

ΝΙΝΗΣΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ

ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ

ΡΕΓΚΑΤΕΝΜΠΑΡΤΟΛΟ

4-2-3-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.                ΒΟΛΟΣVS          

4-2-3-1
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

ΓΚΙΓΕΡΜΟ ΑΜΠΑΣΚΑΛ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΡΙΠΟΝΤΟ

Το αποτέλεσμα της πρεμιέρας ήταν κοινό, 
αν και όλα τα άλλα διέφεραν. Ο Ατρόμητος 
αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καρα-
ϊσκάκης» και αυτός ο βαθμός θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί «χρυσάφι». Ο Παναιτωλι-
κός υποδέχτηκε τον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν 
χειρότερος συνολικά, αλλά τουλάχιστον δεν 
έχασε. Δεν θα μπορούσε, όμως, να επικρα-
τεί τις προηγούμενες μέρες η ίδια ικανοποί-
ηση που υπήρχε στο Περιστέρι.
Μόνο που όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. 
Η πίεση του «πρέπει» είναι συνήθως με τον 
γηπεδούχο. Την έχει, λοιπόν,  σε αυτό το 
ματς ο Ατρόμητος. Η ομάδα του Ανχελ Λό-
πεθ πρέπει να δείξει πως μπορεί να δημι-
ουργήσει. Κόντρα στον Ολυμπιακό έκατσε, 
πίσω, ήταν παθητική, οι τελικές των Πειραι-
ωτών έφευγαν έξω η μία μετά την άλλη και 
κάπως έτσι το 0-0 έμεινε έως το φινάλε. Άλλο 
ματς, άλλες απαιτήσεις, άλλος τρόπος παι-
χνιδιού που πρέπει σήμερα να υπηρετή-
σουν οι παίκτες του Λόπεθ. Μπορούν; Αυτό 
μένει να φανεί. Πιθανό το να μη γίνουν αλ-
λαγές στην ενδεκάδα, ενώ δυσάρεστο είναι 
ότι ο Νταβιώτης υπέστη ρήξη μηνίσκου.
Από εκεί και πέρα, ο Παναιτωλικός δύσκο-
λα θα διαφοροποιήσει την προσέγγισή του 
από εκείνη του πρώτου αγώνα. Κλειστά, σο-
βαρότητα αμυντικά και επιθετικά ό,τι προκύ-
ψει είναι το επικρατέστερο πλάνο. Σημαντι-
κή η επιστροφή του Φλόρες, που θα πάρει 
φανέλα βασικού, ενώ διαθέσιμος πλέον εί-
ναι και ο Μπαρμπόσα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ

ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ

ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣ

ΦΛΟΡΕΣ ΒΑΡΟΝΕ

ΝΤΙΑΣ

ΚΑΡΕΛΗΣ

ΜΕΝΤΟΣΑΜΟΡΣΕΪ

ΜΑΛΗΣ ΛΟΥΙ

ΠΙΡΙΤΣ

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΙΣΑΪΑΣ

ΝΤΕΝΙΤΣ ΣΑΛΟΜΟΝ

ΚΑΡΤΑΛΗΣΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ
ΜΟΥΝΙΘ

ΣΑΡΑΝΟΦΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟ

4-2-3-1

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ           ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣVS          

4-2-3-1

18:15 NS2
ΓΗΠΕΔΟ:  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - Π
ΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. - Β
ΟΛΟΣ 

ΑΝΧΕΛ ΛΟΠΕΘ

16:00 CS3HD
ΓΗΠΕΔΟ:  ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΠΕΡΡΑΚΗΣ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΒΕΡΧΟΥΛΣΤ

ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΛΒΕΣ

ΚΑΣΤΡΟ

ΜΑΤΕΪ

ΝΤΑΟΥΝΤΑ

ΣΛΙΒΚΑ

ΣΑΧΛΙΦΑΝ ΛΑ ΠΑΡΑ

ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ
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Ο ΜΑΝΕ ΕΓΙΝΕ... ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ Η 
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΠΕΡΑΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΣ (3-0), 
ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΘΩΣ ΓΚΕΛΑΡΕ Η ΣΙΤΙ

Η θέση του Σαντιό Μανέ στο βιβλίο της ιστορίας της Λίβερπουλ 
είναι εξασφαλισμένη, εδώ και καιρό. Ας μας επιτραπεί ο όρος, 
τώρα απλώς έγινε... ιστορικότερος. Φτάνοντας τα 100 γκολ με 
την ένδοξη κόκκινη φανέλα. Μόλις 18 παίκτες έχουν καμαρώ-
σει για το ίδιο επίτευγμα. Ο Σενεγαλέζος έγινε μέλος μιας εκλε-
κτής παρέας που περιλαμβάνει παίκτες όπως οι Κέβιν Κίγκαν 
και Τζον Μπαρνς. Κόντρα μάλιστα σε μια ομάδα που αγαπά-
ει να... σκοτώνει, σκόραρε για 9η συνεχόμενη φορά απέναντι 
στην ΚρίσταλΠάλας! Ταυτόχρονα, άνοιξε το δρόμο για μια νίκη, 
που πήρε την ανιούσα σε έκταση στο φινάλε. Μία νίκη επίσης, 
στην οποία συμμετείχε ως βασικός ο Κώστας Τσιμίκας, κάνο-
ντας πολύ καλή εμφάνιση.
Κι αν οι «ρεντς» πέρασαν όμορφα το απόγευμά τους, δεν ισχύει 
το ίδιο για τη Σίτι. Βραχυκύκλωσε απέναντι στη Σαουθάμπτον. 
Η ίδια ομάδα που έριξε 6 μεσοβδόμαδα στη Λειψία, χρειάστη-
κε να περιμένει ως το 90’ για να κάνει τελική εντός εστίας απέ-
ναντι στον 15ο της Premier League. Πέντε χαμένοι βαθμοί για 
τους «πολίτες» μετά από ισάριθμες αγωνιστικές. Ανησυχητικό; 
Και πάμε και στην Άρσεναλ. Δεύτερη σερί νίκη. Μετά τη Νό-
ριτς, η Μπέρνλι. Ναι, δύο «ταπεινά σκαλπ». Ναι, δύο μέτριες 
εμφανίσεις. Αλλά για τον Μικέλ Αρτέτα τούτη την ώρα, μόνο το 
αποτέλεσμα μετράει. Δίνει χρόνο, προσφέρει ηρεμία. 
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Γουλβς – Μπρέντφορντ 0-2 (28′ 
πέν. Τόνεϊ, 34′ Εμπεουμό), Μπέρνλι – Άρσεναλ 0-1 (30′ Όντε-
γκααρντ), Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας 3-0 (43′ Μανέ, 78′ Σα-
λάχ, 89′ Κεϊτά), Μάντσεστερ Σίτι – Σαουθάμπτον 0-0, Νόριτς – 
Γουότφορντ 1-3 (35′ Πούκι – 17′ Ντένις, 63′ και 80′ Σαρ), Άστον 
Βίλα – Έβερτον 3-0 (66′ Κας, 69′ αυτ. Ντιν, 75′ Μπέιλι).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Oktoberfest με 7άρα! 

ΙΤΑΛΙΑ

Η πρωταθλήτρια είναι πάντα «εδώ»

Φορώντας μια ειδική σπέσιαλ Oktoberfest πρά-
σινη εμφάνιση, η Μπάγερν ήταν σε εορταστικό 
mood και η καημένη η Μπόχουμ δεν προλάβαινε 
να μετράει (7-0). Μαρτύριο για τους φιλοξενού-
μενους, που θα θυμάται έντονα και ο Λαμπρό-
πουλος, ο Έλληνας στόπερ πέτυχε ένα κωμικό 
αυτογκόλ – αυτός βέβαια δεν γέλασε καθόλου. 
Δεν πατάει καθόλου καλά η Λειψία, φάνηκε και 
στην Κολωνία, σε ένα ματς που ακυρώθηκαν 4 
γκολ, από 2 σε κάθε ομάδα. 

Τα χθεσινά αποτελέ-
σματα: Μπάγερν Μο-
νάχου-Μπόχουμ 7-0 
(17’ Σανέ, 27’, 65’ Κίμιχ, 
32’ Γκνάμπρι, 43’ αυτ. 
Λαμπρόπουλος, 61’ Λεβαντόφσκι, 79’ Τσού-
πο-Μοτίνγκ), Μάιντς-Φράιμπουργκ 0-0, Άου-
γκσμπουργκ-Γκλάντμπαχ 1-0 (80’ Νίντερλε-
χνερ), Αρμίνια Μπίλεφελντ-Χόφενχαϊμ 0-0, 
Κολωνία-Λειψία 1-1 (54’ Μοντέστ - 71’ Χαϊνταρά).

Ο Κόντε έφυγε. Λίγο μετά και οι Χακίμι, Λουκάκου. 
Αλλά η Ίντερ φαίνεται πως ουδόλως αποδυναμώ-
θηκε. Ο Σιμόνε Ιντζάγκι εμπνέει και καθοδηγεί σω-
στά τους παίκτες του στη «μετά το πρωτάθλημα» σε-
ζόν με συνέπεια και... συνέχεια να έρχονται σούπερ 
παιχνίδια όπως αυτό κόντρα στην Μπολόνια (6-1). 
Οι «νερατζούρι» ανέβηκαν, έστω προσωρινά, στην 

1η θέση της Serie A. 
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Τζένοα-Φι-
ορεντίνα 1-2 (90’+8’ πέν. Κρίσιτο – 
60’ Σαπονάρα, 89’ Μποναβεντούρα), 
Ίντερ-Μπολόνια 6-1 (6’ Μαρτίνες, 30’ Σκρίνιαρ, 34’ 
Μπαρέλα, 54’ Βεσίνο, 63’, 68’ Τζέκο – 86’ Τεάτε), Σα-
λερνιτάνα-Αταλάντα 0-1 (75’ Ντούβαν Σαπάτα).

Νευρική ήταν, ασύνδετη επίσης, γενικώς δεν ήταν ο 
εαυτός της η Ατλέτικο κόντρα στην Μπιλμπάο. Ο Γκρι-
εζμάν ακόμα είναι σε.... mode Μπαρτσελόνα, ο Σουά-
ρες κάπως βαρύς. Αν προκύψει νικητής σήμερα από 
το Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης, αυτός θα είναι και πρω-
τοπόρος μετά το πέρας της αγωνιστικής. 

Τα χθεσινά αποτελέσματα: Ρά-
γιο Βαγιεκάνο-Χετάφε 3-0 (9’ πεν. 
Τρέχο, 78’ Σις, 81’ Φαλκάο), Ατλέ-
τικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0, Έλτσε-Λεβάντε 
1-1 (33’ Λ. Πέρεθ – 55’ Μοράλες), Αλαβές-Οσασούνα 
0-2 (22’ Ντ. Γκαρθία, 29’ πέν. Ρ. Τόρες)

ΙΣΠΑΝΙΑ

Κόλλησε η Ατλέτικο 
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ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΜΙΛΑΝ

OVER 2,5 1,72
Ματσάρα έχουμε και στο Τορίνο με τη μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε 
Γιουβέντους και Μίλαν. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν περιθώρια, 
καθώς παραμένουν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Η Μίλαν 

ξέρει καλά ότι με νίκη σήμερα βγάζει από νωρίς εκτός 
μάχης ένα εκ των φαβορί του τίτλου.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

έχουν την 
τιμητική 

τους.

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

OVER 2,5 1,72
Αναμέτρηση με φόντο τη κορυφή στο «Μεστάγια» με τις 
«νυχτερίδες» να υποδέχονται τη Ρεάλ του Αντσελότι. Οι 

Μαδριλένοι είναι το φαβορί, αλλά όπως δείχνει και η 
προϊστορία το έργο μέσα στη Βαλένθια μόνο εύκολο δεν 

θα είναι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το 

ποντάρισμα 
στα γκολ στο 
«Μεστάγια».

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ-ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

OVER 2,75 1,70
Έχουν μείνει πίσω βαθμολογικά οι δύο ομάδες και θα 
παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για την επιστροφή 
στα τρίποντα. Η Στουτγκάρδη θα έχει αρκετές απουσίες, 
αλλά πάντα μέσα στην έδρα της παρουσιάζεται αρκετά 

ανταγωνιστική.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

σκοράρουν με 
άνεση.

ΑΓΓΛΙΑ 18:30
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΤΣΕΛΣΙ

ΚΟΡΝΕΡ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 9’ 1,83
Το μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου κλέβει τη παράσταση 
στο Νησί. Αμφότερες έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά και 
θα ψάξουν το τρίποντο που θα τους κρατήσει στα ψηλά 

στρώματα. Φαβορί δεν υπάρχει και αναμένουμε μια 
άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

ένα γρήγορο 
κόρνερ.

ΕΛΛΑΔΑ 20:30
ΛΑΜΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΚΟΡΝΕΡ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 10’ 1,83
Με καλή ψυχολογία μετά την ευρωπαϊκή νίκη ταξιδεύει 

ο Ολυμπιακός στη Λαμία. Χωρίς περιθώρια οι 
«ερυθρόλευκοι» μετά την γκέλα της πρεμιέρας, θα 

παραταχθούν με επιθετικό πλάνο.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στα κόρνερ 
και εδώ η 

επιλογή μας.

ΓΑΛΛΙΑ 21:45
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΛΙΟΝ

OVER 3,0 1,70
Νωχελικό το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Μέσι με την 
Παρί να μην αξίζει κάτι παραπάνω από την ισοπαλία 
στο Βέλγιο. Στο ματς της αγωνιστικής υποδέχεται την 

Λιόν και θα επιδιώξει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Οι 
φιλοξενούμενοι πάντως μπορούν εύκολα να κάνουν τη 

ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

ποντάρισμα 
στα γκολ.

ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ

www.xosetips.com
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΜΕ 
ΕΜΦΑΤΙΚΉ ΠΡΟΚΡΙΣΉ 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 67-94

ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ 89-85 (ΠΑΡ.)

Στο β’ ημίχρονο έγινε... Παναθηναϊκός! 
Όταν ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να γίνει σκληρή ομάδα, να παί-
ξει άμυνα, το ΟΑΚΑ ξεσηκώθηκε και η Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς 
σταμάτησε να κάνει περίπατο!
Το 89-85 στην παράταση (80-80 ο κανονικός αγώνας) με το οποίο 
ο Παναθηναϊκός νίκησε την Παρτιζάν έχει πολλαπλή ανάγνωση. 
Με μια εικόνα ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ στο πρώτο εικοσάλεπτο. Και με μια 
ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΗ στην επανάληψη. Διότι μπορεί τα προβλήματα να 
υπάρχουν και να «φωνάζουν» αλλά οι «πράσινοι» δεν έχουν 
κανένα άλλο δρόμο πέρα απ’ αυτόν που τους οδηγεί ν’ ανα-
ζητούν τα όριά τους.
Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός του δευτέρου ημιχρόνου 
ήταν η… κανονική ομάδα. Με παίκτες αποφασισμένους να 
παίξουν άμυνα, να βγάλουν ενέργεια, να πιέσουν, να διεκ-
δικήσουν κάθε φάση. Και όχι το νωχελικό πρόσωπο του 
πρώτου μέρους όπου οι Σέρβοι έκαναν ό,τι ήθελαν, είχαν τα 
διπλάσια ριμπάουντ και μόλις 4 λάθη για 13 ασίστ. Και πέ-
τυχαν εύκολα 48 πόντους.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-20, 31-48, 59-68, 80-80 (κ.α), 89-85.
Παναθηναϊκός (Πρίφτης): Πέρι 15, Μέικον 9, Παπαγιάννης 
6, Μποχωρίδης, Καββαδάς, Παπαπέτρου 20, Κασελάκης, 
Ουάιτ 5, Φλόιντ 11, Νέντοβιτς, Έβανς 15, Σαντ Ρος 8.
Παρτιζάν (Ομπράντοβιτς): Κούρουκς 8, Πάντερ 8, Λεντέι 
17, Ζάγκορατς 10, Αβράμοβιτς 5, Κοπρίβιτσα, Ντάνγκου-
μπιτ 2, Στεφάνοβιτς, Μίλετιτς 3, Μουρ 8, Τριφούνοβιτς 
10, Μαντάρ 15.

Ο Ολυμπιακός, που αγωνίστηκε με πένθος στη φα-
νέλα εις μνήμην του Ντούσαν Ίβκοβιτς στην επιστρο-
φή στις εγχώριες διοργανώσεις, έπειτα από δυόμιση 
χρόνια απουσίας επικράτησε με άνεση του Κολοσ-
σού 94-67 στη Ρόδο για το Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Ολυμπιακός στη δεύτερη αγωνιστική της Β’ φάσης 
του Κυπέλλου θα κληθεί να αντιμετωπίσει το νικητή 
από το ζευγάρι Μαρούσι- Ηρακλής (σήμερα, 17:00). 
Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκας κορυφαίος 
ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 14 πόντους, ενώ ξεχώρισε 
ο Γουόκαπ με 12 πόντους.
Από τον Κολοσσό οι Γουίλιαμς και Μέσιτσεκ ξεχώρι-
σαν με 14 πόντους που σκόραραν αμφότεροι.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν πολύ καλά την αναμέτρη-
ση και βρέθηκαν να προηγούνται με 10-9 στο 4’.
Ο Ολυμπιακός βρήκε από τον Γουόκαπ καλές άμυνες 
και το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τρίποντο 
του Ντόρσεϊ που διαμόρφωσε το 26-28.
Η είσοδος του Ζαν Σαρλ βοήθησε στο να βρει καλά-
θια μέσα στην ρακέτα.
Στο τρίτο δεκάλεπτο  ο Ολυμπιακός με σερί 11-0 εκτό-
ξευσε τη διαφορά στο +22 (64-42 στο 24’) και «καθά-
ρισε» την υπόθεση πρόκριση.
Η διαφορά ολοένα και αυξανόταν, για να ολοκληρω-
θεί το παιχνίδι με την ανώτερη τιμή της, που ήταν το 
+27 για τους φιλοξενούμενους. 
Τα δεκάλεπτα: 26-28, 42-53, 48-66, 67-94.
ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Γκατζούρης): Λόουσον, Ξανθόπουλος 2, 
Μέσιτσεκ 14, Πράπας, Μομίροφ 9, Γουίλιαμς 16, Μαρ-
γαρίτης 7, Μπιλλής, Μίλερ 11, Τιλί 2, Χατζηδάκης, Σλα-
φτσάκης 6.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 12, Ντόρσεϊ 
6, Λούντζης, Λαρεντζάκης 10, Φαλ 8, Σλούκας 8, Μάρ-
τιν 9, Βεζένκοφ 16, Πρίντεζης, Παπανικολάου 3,  Ζαν 
Σαρλ 15, ΜακΚίσικ 7
Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας η Λάρισα πήρε το ντέρ-
μπι 68-67 απέναντι στον Άρη και θα αντιμετωπίσει το 
νικητή του ζευγαριού Ιωνικός- Απόλλωνας που αγω-
νίζεται σήμερα στις 17:00.

ς
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Έπρεπε να περάσουν 110’ λεπτά προκειμένου 
να αναδειχθεί νικητής στην αναμέτρηση του 
Υμηττού, όπου τελικά το εισιτήριο για την επό-
μενη φάση του κυπέλλου πήρε η Κοψαχείλα με 
δυο γκολ του Ασημακόπουλου. Η κανονική διάρ-
κεια του αγώνα έληξε 1-1, με τον Ασημακόπου-
λο αρχικά να ανοίγει το σκορ στο 49’ και εν συ-
νεχεία ο Πανάκης στο 57’ να ισοφαρίζει σε 1-1, 
ο ίδιος παίκτης είχε δοκάρι στο 115’με σουτ. Το 
τελικό 1-2 διαμόρφωσε στο 110’ με δεύτερο γκολ 
του Ασημακόπουλου.
ΥΜΗΤΤΟΣ (Καλαντζής): Στέτσικ, Βούτας, Νικο-
λαίδης, Πουρνάρας (66’ Μουλάς), Λιακόπουλος, 
Κόκκαλης, Αθ. Παπαζαφείρης (28’ Καλούμενος), 

Αν. Παπαζαφείρης, Πανάκης, Πετρόπουλος (102’ 
Κολάι), Παπάζογλου (73’ Καπουράνης). 
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ (Κουφογιαννάκης): Αγγελόπου-
λος, Ρίγος, Ίμπρο, Νεφρός (59’ Κουλουβάρι), 
Τσίκος, Λουμίδης, Φύτρος (81’ Κάρλος), Ζαφεί-
ρης (112’ Τεκίδης), Δημητρόπουλος, Ασημακό-
πουλος, Νούλ

ΤΕΡΨΙΘΕΑ – ΠΟΨ 1-0
Ο Πετράτος με ένα σουτ στο 11’ έδωσε τη νίκη και 
την πρόκριση στην Τερψιθέα, η οποία θα μπει 
στην κληρωτίδα για την επόμενη φάση του κυ-
πέλλου. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το δυ-
ναμικό τους ξεκίνημα και πήραν το εισιτήριο για 
τη β’ φάση. Στο 77’ ακυρώθηκε γκολ για τους γη-
πεδούχους με τον Πόρρη, ενώ οι πράσινοι του 
Δημήτρη Αμπαρίαν είχαν δοκάρι με τον Μαρα-
βελάκη (48’), ο οποίος είχε και δυο τετ α τετ.
ΤΕΡΨΙΘΕΑ (Τόνυ Σκουμπουρδής) Εξαρχάκος, 
Ζιόγκα, Τσιρόπουλος, Μήτσιος, Παππάς (46’ Γιο-
ματάρης Δ.), Πεσκελίδης, Αγγελίδης, Γιοματά-
ρης Κ., Σερτσάι (46’ Κολτσίδας), Πετράτος (67’ 
Λύσανδρος), Πόρρης (90’ Οσμένι)
ΠΟΨ (Δημήτρης Αμπαριάν) Χρανιώτης, Λιούσης 
(80’ Πετρίδης), Γκότζος, Τσέλικας, Κυρίτσης, Μα-
κρίδης (60’ Βεντούρης), Κωστόπουλος (62’ λ.τρ. 
Καλλής), Μαραβελάκης, Αρναρέλλης (60’ Ερντι), 
Λεοντίου (60 Συκκάς), Λαμπρίδης.

ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ -  ΤΑΤΑΥΛΑ 6-0
Ο Νεοπεντελικός δεν συνάντησε καμία αντίστα-
ση και επικράτησε εύκολα με 6-0 των Ταταύλων 
παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
Το ματς δεν αντέχει σε κριτική αφού όπως αποτυ-
πώνεται από το τελικό σκορ, οι γηπεδούχοι ήταν 
ανώτεροι. Τα γκολ για τους νικητές πέτυχαν οι Σέ-
μπογλου (16’), Χωριανόπουλος (41’), Δέκας (67’), 
Τριανταφύλλου (79’), Λούκας (80’) και Ευαγγελίου 
(83’). Διαιτητές: Θωμόγλου, Κασίδης-Αργυριάδης 
ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ (Μάνος Χωριανόπουλος): 
Κουτρομάνος, Στάππας, Βαφειάδης (63’ Κο-
ριώζος), Καρύδης, Τριανταφύλλου, Αργυ-
ρόπουλος, Χωριανόπουλος (46’ Γ. Σαγμα-
τόπουλος), Λυμπούσης, Λούκας (60’ Δέκος), 
Σέμπογλου (71’ Κάτζος), Σ. Σαγματόπουλος 
ΤΑΤΑΥΛΑ (Νίκος Μανωλάς): Μηλάς, Χαμντάν (46’ 
Αρβανιτάκης), Πολύδωρας (65’ Κιττές), Μούκας, 
Γιαννόπουλος, Ιωακειμίδης, Ροϊλίδης (46’ Νίνε), 
Μήτρακας, Καλογερόπουλος, Αργύρης, Τζάρας

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ -  ΚΗΦΙΣΙΑ 2010 0-2
Τα γκολ των νικητών σημείωσαν οι  Αγγελούσης 
στο  46΄ σημειώνοντας το 0-1, ενώ στο 57΄ ο Θεοφι-
λόπουλος πέτυχε το τελικό 0-2. Διαιτητής ο Παπα-
παύλου με βοηθούς τους Μπάγια και Γαλαριώτη. 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ: Ποϊραζίδης, Αδαμόπουλος 
(58΄ Ζαχαρόπουλος), Μακρής, Κιουρκτσής (75΄ 
Μουστάκας), Κωστάκος (58΄ Λέλης), Γκίλας, Χρυ-
σοχόος, Σπυρόπουλος, Καραγεώργος (80΄ Σταυρι-
ανίδης), Καραγιάννης, Θαναηλάκης (46΄ Χαλιλάϊ). 
ΚΗΦΙΣΙΑ 2010: Χαριτίδης, Καλογρίτσας (55΄ Χα-
τζηϊωαννίδης), Πολίτης (62΄ Κυριακόπουλος), 
Θανάσουλας, Μητρόπουλος, Θεοφιλόπουλος 
(70΄ Βακόνδιος), Βουγιουκλίδης, Αναστασιάδης, 
Αγγελούσης, Σμυρναίος, Ντέντια.

ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ Η ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ
ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΡΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Μεγάλη εκτός 
έδρας νίκη το 
Κορωπί
Το μοναδικό γκολ που έκρι-
νε την αναμέτρηση σημεί-
ωσε στο 60’ ο Καψιόχας με 
σουτ. Δοκάρι για το Κορω-
πί είχαν στο 30’ ο Πορου-
τσίδης και στο 70’ο Σπυ-
ράκος. Στο 85’αποβλήθηκε 
με δεύτερη κίτρινη κάρτα 
ο Μουστόγιαννης. Γενικά 
ήταν ένα παιχνίδι όπου και 
οι δυο ομάδες, προσπά-
θησαν για το καλύτερο και 
στο τέλος δίκαια δέχθηκαν 
το χειροκρότημα, άσχε-
τα από το αποτέλεσμα. Δι-
αιτητές ήταν  οι Αρφάνης, 
Σπυρόπουλος, Σπίθας.  
ΣΤΑΜΑΤΑ (Σκαρπέ-
λης): Μανουσάκης, Τορ-
λαχίδης, Παπαμακαρίου, 
Γιαννακίδης (70’ Μπερμπά-
ντης), Σούλιαρης, Σιατρα-
βάνης, Ραυτακόπουλος, 
Χρυσανθόπουλος, Κοσκι-
νάς (75’ Δεσύλλας), Παπι-
δάκης, Μαντζιώρος. 
ΑΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (Σαβούρ-
δος): Τσαβαρής, Σπυρά-
κος, Μαυρούτσικος, Χρι-
στόπουλος, Καψιόχας, 
Δογάνης, Μέρα (85’ Λα-
μπρόπουλος), Γεωργακό-
πουλος, Πορουτσίδης (46’ 
Τσιριγώτης), Μουστόγιαν-
νης, Σιδέρης.

ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ -  
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2-1
Τα νικητήρια τέρματα που 
έστειλαν τον Αγ Θωμά 
στην επόμενη φάση του 
κυπέλλου σημείωσαν οι 
Ηροδότου στο 25’ και ο Κο-
λοβός με εύστοχο χτύπημα 
πέναλτι στο 45’, κάνοντας 
το 2-0.Στο  65’ επίσης με-
πέναλτι  μείωσε ο Γεωργα-
ντώνης σε 2-1 που ήταν και 
το τελικό.  Αποβλήθηκαν 
οι Θανάσουλας στο 80’ και 
στο 93’ ο Γεωργαντώνης. 
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (Στέφα-
νος Σοϊλεμές) Πετράκης, 
Κουζελής, Πετράκος, Πα-
παθανάσης, Μεταξούλης, 
Ζαρκαδούλας, Τζώρτζης, 
Τετώρος, Ηροδότου, Κολο-
βός, Αλικάι.
ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ (Θανάσης 
Ζαμπούρας) Γαϊτανίδης 
(70’ λ.τρ. Θεοφανίδης), 
Γκιώνης, Βλαχονικολέας 
(75’ Ξυδούς), Ραπάι, Θα-
νάσουλας, Βογατσάς, Κω-
τσής (60’ Βούλγαρης), Πο-
λυμέρου, Χαραλάμπους, 
Γεωργαντώνης, Χρυσαν-
θακόπουλος.

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΣΑ – Κύπελλο: Τερψι-
θέα – ΠΟΨ 1-0, Αλσού-
πολη – Γκυζιακός 4-2, Ν. 
Σμύρνη – Ιλίσια 2004 2-1, 
Λαύρα Αργυρούπολης- 
Φωστήρας Ηλιούπολης 
1-2,  Υμηττός – Κοψαχείλα 
1-2 (παρ), Αττικός – Κολω-
νός 3-0, Ιπποκράτης - Πα-
νιώνιος Καισαριανής  3-1, 
Άγιος Θωμάς – Γαλάτσι 
2-1, Νεοπεντελικός – Τα-
ταύλα 6-0 ,  Πεύκη – Λέο-
ντες 5-0, Πέρα Κλουμπ - 
Άρης Χολαργού 0-1 (παρ.), 
Καλαμάκι – Πλάτων 2-0, 
Αστέρας Χαϊδαρίου - Κηφι-
σιά 2010 0-2.  
ΕΠΣΑΝΑ - Πρωτάθλημα – 
Α’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: 
ΑΟ Άρτεμις – Γλυκά Νερά 
1-2. 2ος Ομιλος: Σταμάτα – 
Κορωπί 0-1.

Από ένα γκολ σε ένα ημίχρονο ση-
μείωσε το Καλαμάκι με συνέπεια 
να πάρει την πρόκριση στην επό-
μενη φάση του κυπέλλου. Το σκορ 
άνοιξε στο 17’ο  Γεροντάρης Μ.  
ύστερα από ωραίο  σουτ και  στο 
73’ ο Γιατράς με ένα δεύτερο τέρμα 
διαμόρφωσε το τελικό 2-0και πα-
ράλληλε το εισιτήριο για την επό-
μενη φάση του κυπελλου.
ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Απόστολος Κα-
φτάνης): Τουρναβίτης, Κοτόπου-
λος, Ζαχαρίου, Ν. Γεροντάρης (81’ 
Λεΐσος), Ι. Γιατράς, Π. Γιατράς, Κα-
τσίποδας (81’ Χαραλαμπίδης), Μ. 
Γεροντάρης, Δεληγιάννης (40’ λ. 
τρ. Γιανναράκος), Τσατσούλης, Σι-
δεράς (65’ Λαζάρου)
ΠΛΑΤΩΝ (Γιώργος Καλούδης): 
Στρατηγαρέας, Σταμελάκης, Κα-
τσός, Φελεμέγκας, Αναγνώστης, 
Γεωργιάδης, Οικονομίδης (86’ Κά-
τρης), Μπάλλας (74’ Λαμπρόπου-
λος), Καπαρδέλης (46’ Ντούπης), 
Μαργώνης (81’ Μπουσδούκος), Χρ. 
Μάντζαρης (46’ Παπαδόπουλος).

ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ -  ΑΡΗΣ 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0-1
Ο Άρης Χολαργού πιο ουσιαστι-
κός  στην παράταση πήρε την 
πρόκριση απέναντι στην Πέρα 
Κλουμπ επικρατώντας με 0-1, 
με την κανονική διάρκεια να λή-
γει 0-0.  Στο 98› ο Κωνσταντινίδης 
βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα 
για τους φιλοξενούμενους και το 
γκολ αυτό αρκούσε για να κλει-
δώσει το ματς. Στο 63› η ομάδα 
των βορείων προαστίων έπαιζε με 
παίκτη λιγότερο στο γήπεδο λόγω 
αποβολής του Παππά. Διαιτητές: 
Αρβανίτης, Βαρζάκης, Κάρνης. 
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ: Κότι, Ατσαβές 
(46’ Πολίτης), Κατσουλάκης (97’ 
Σαλτογιάννης), Κούρτι, Παυλό-
πουλος, Σμυρνιωτάκης (91’ Μπί-
τι), Ρίζος, Αντωνόπουλος (91’ 
Κάπελλας), Διαμαντίδης (46’ Αγκα-
λίου), ΣΙάσος, Μουρδουκούτας. 
ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ: Χρόνης, Βλά-
χος, Κωνσταντινίδης (105’ Μύρ-
τεζα), Παππάς, Κ. Βλάχος, Ξύδης 
(105’ Τριανταφυλλίδης), Χριστο-
φιλόπουλος (87’ Τρούγκας), Μπό-
τσας (56’ Καπάνταης), Καραχάλι-
ος (76’ Παναγόπουλος), Γκόνος, 
Κωνσταντάκης (76’ Βιτσεντζάτος).

Στην επόμενη φάση 
του Κυπέλλου το 
Καλαμάκι

Το σημερινό πρόγραμμα
ΕΠΣΑ – Κύπελλο: Γήπεδο Αλεπότρυπας (10.30): 
Άτλας Κυψέλης - Λύκοι Χαϊδαρίου, Χωράφας  
(10:30): Πράσινα  Πουλιά - Φοίνικας Περιστε-
ρίου, Τερψιθέας (10:30):  Αστέρας Γλυφάδας – 
Παγκράτι, Ηφαίστου: Ηρακλής Περιστερίου - 
Ατρόμητος Χαλανδρίου, Κάτω Αχαρνών: Δάφνη 
Αθηνών - Άμιλλα Περιστερίου, Ακαδημία Πλάτω-
νος: ΑΟ Κωφών - ΑΕ Περιστερίου , Λυκόβρυσης:  
Ατρόμητος Μεταμόρφωσης  -Αστέρας Εξαρχεί-
ων, Ορυζομύλων : Ιεράπολη - Ορφέας Αιγάλεω, 
Νήαρ Ηστ : ΓΣΚαισαριανής - Κορωνίδα , Μ Κρη-
τικόπουλος :  Εθνικός Αστέρας - Θρίαμβος Αθη-
νών,  Νέας Ιωνίας : Ελευθερούπολη – Άφοβος,  
Καλαμακίου Β: Άρης Καλαμακίου - Αθηναΐδα , 
Τερψιθέας: Ποσειδώνας Γλυφάδας – Μεταμόρ-
φωση, Υμηττού : Αρίων – Προμηθέας. Οι αγώ-
νες αρχίζουν στις 1600. ΕΠΣΑΝΑ  - Πρωτάθλημα 
- Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: Γήπεδο Παλλήνης:-
Παλληνιακός - Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών, Αγί-
ας Μαρίνας: Θησέας Νέας Μάκρης- Ολυμπια-
κός Αγίου Στεφάνου,  Αναβύσσου : Σαρωνικός 
Αναβύσσου – Άνοιξη, Λαυρίου: Παλλαυρεωτι-
κος -  Αχαρναϊκός. 2ος όμιλος: Άνοιξης : Δόξα 
Άνοιξης – Παθιακάκης, Μαρκοπούλου : Μαρκό 
-  Καλύβια, Ραφήνας: Τριγλία Ραφήνας – Ατλα-
ντίς, Βούλας: Άρης Βούλας -Μάχη Μαραθώνα. 
Οι αγώνες αρχίζουν στις 16:30.

This is Athens

҂ Στιγμιότυπο από τη χθεσινή αναμέτρηση
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Είναι δύο μεγά-
λες κυρίες του πα-

γκόσμιου και κροατικού 
στίβου. Η πρώτη αποχώ-

ρησε η δεύτερη συνεχίζει. Ο 
λόγος για την Μπλάνκα Βλάσιτς 

και την Σάντρα Πέρκοβιτς που βρέ-
θηκαν στο Ζάγκρεμπ και η τε-

λευταία έγραψε ένα συγκι-
νητικό μήνυμα στο social 

media.
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Η Φεράρι είναι γρήγορη και στη Μόντσα είχε πρόσφατα 
αέρα ταχύτητας, αλλά από το στίβο. Στο γκραν πρι και το 
χώρο της ιταλικής ομάδας καλεσμένοι ήταν ο ολυμπιονί-
κης στα 100μ. Μαρσέλ Τζέικομπς και οι τρεις συναθλητές 
του που κέρδισαν στα 4x100μ. Τόρτου, Πάτα και Ντεσάλου. 
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Μετά από καιρό αγώ-
νων και με βάση την 
Ισπανία, η Γιούλιμαρ 
Ρόχας επέστρεψε 
στην πατρίδα της, 
τη Βενεζουέλα, όπου 
την περίμενε απο-
θεωτική υποδοχή. 
Η ολυμπιονίκης και 
κάτοχος του παγκο-
σμίου ρεκόρ στο τρι-
πλούν, δήλωσε πως 
στόχος της του χρό-
νου είναι τα 16μ.!

Η Αναστασία 
Ντραγκομίροβα πέρασε ένα 

μεταβατικό στάδιο τη φετινή σε-
ζόν, αφού ο τραυματισμός της την ανά-

γκασε να επικεντρωθεί σε ένα αγώνισμα, 
τη σφαιροβολία. Μπορεί να μην πέτυχε κά-

ποιο μεγάλο στόχο, όμως μπόρεσε να είναι πα-
ρούσα τόσο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όσο και 

στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20. Επιπλέον πήρε 
το «πράσινο φως» για να επιλέξει να μπει σε κά-
ποια σχολή και πιθανότατα θα φοιτήσει στα ΤΕΦΑΑ 
Θεσσαλονίκης. Με όπλο τα παραπάνω και το γεγο-
νός ότι έχει επανέλθει πλήρως, η νεαρή πρωτα-
θλήτρια του Γιώργο Μποτσκαριώβ έχει ξεκινήσει 
την προετοιμασία της. «Η Αναστασία θα επι-

κεντρωθεί στα σύνθετα και από τη νέα σε-
ζόν ο πρώτος στόχος είναι το πέντα-

θλο», δηλώσει στο e-Sportime ο 
Έλληνας προπονητής. 

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ!
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ΚΑΤΙ 
ΤΡΕΧΕΙ…  
Ο ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΑΚΟΜΗ ΑΡΓΕΙ 
(ΠΟΛΥ) ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ 
ΟΛΑΚΕΡΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ  

Η τελευταία φορά ήταν 12/12! Του 
περασμένου έτους, παρακαλώ. 
Στον επόμενο αγώνα στην Τούμπα 
δεν αγωνίστηκε θεωρητικά για να 
προφυλαχθεί και το νέο χρόνο να 
επέστρεφε δριμύτερος. Εννέα μή-
νες μετά ακόμη «άφαντος». Και βά-
σει της πληροφόρησης που μας έρ-
χεται από το Κορωπί θα αργήσουμε 
τουλάχιστον ένα μήνα να καμαρώ-
σουμε τον Δημήτρη Κουρμπέλη με 
τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Όλα 
πήγαν λάθος. Ανάποδα. Η λάθος 
γνωμάτευση, η εκτίμηση της αποθε-
ραπείας, το ταξίδι στο Μόναχο στον 
specialist γιατρό, η εξτρά βοήθεια 
που τελικώς γύρισε μπούμερανγκ, 
φθάνοντας στην ανασφάλεια του 
σήμερα με τον captain του «τριφυλ-
λιού» να ́ χει βαρεθεί το καθημερινό 
δρομολόγιο Χαλάνδρι-Κορωπί δί-
χως αντίκρισμα. Το μισάωρο που 
«ίδρωσε» στο φιλικό με την Β’ ομά-
δα δυστυχώς δεν είχε την ανάλο-
γη αποτελεσματικότητα/πρόοδο με 
τον Κουρμπέλη πλέον να ́ ναι ξανά 
στα πιτς, με ειδικό πρόγραμμα δια-
χείρισης και ατομική επιτήρηση και 
(το χειρότερο) δίχως σαφή ημερο-
μηνία επιστροφής στους αγωνιστι-
κούς χώρους. Η ψυχολογία του έχει 
πέσει στα Τάρταρα, την ίδια στιγ-
μή που το συμβόλαιό του μπαίνει 
στην τελική του φάση (σ.σ.: λήγει 
το 2023) με τον ίδιο να αισθάνεται 
ανήμπορος για οιαδήποτε διαπραγ-
μάτευση, έχοντας χάσει κάθε αγω-
νιστικό εφόδιο τους τελευταίος 9 
μήνες! Τον επόμενο Νοέμβριο θα 
γιορτάσει τα 28α γενέθλιά του που 
σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέ-
ση με το… χθες όντας βασικός στην 
Εθνική Ελλάδας και το απόλυτο ση-
μείο αναφοράς στον Παναθηναϊκό. 
Το credit που πήρε από την διοίκη-
ση που τον όρισε ανάμεσα στους 
4 αρχηγούς για την φετινή χρονιά 
σίγουρα δεν μπορεί να κλείσει την 
ψυχολογική και μη πληγή που ΄χει 
ανοίξει στον Κουρμπέλη η περιπέ-
τεια του τραυματισμού του. Το ταξί-
δι της επιστροφής έχει ακόμη δρό-
μο...   

Παρασκήνια

➠





Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ 
ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ 12 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2020  
(2-0, ΤΟΝ ΠΑΣ)

O 28ΧΡΟΝΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ 
ΧΑΦ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2023 ΜΕ ΕΝΑ 
500ΑΡΙΚΟ AVERAGE 
ΑΠΟΛΑΒΏΝ

Από θύτης έγινε θύμα…     
Άκης Μάντζιος! Επιλογή εξπρές, 
πέρυσι τέτοια εποχή, όταν το 
«αφεντικό» ανέλαβε δράση 
και ακύρωσε τον Χαριστέα 
και την προπονητική του 
επιλογή (σ.σ.: Μίχαελ 
Ενινγκ). Ο 51χρονος 
προπονητής αρίστευ-
σε, ολοκληρώνοντας τη 
θητεία του πρωταθλή-
ματος όντας δεύτερος. 
Το περυσινό feeling γέμι-
σε με υπέρμετρη προσδο-
κία τον Καρυπίδη που φέ-
τος όποιον συναντούσε στο 
Κολωνάκι έλεγε «πάω για πρω-
τάθλημα».  Η ομάδα άργησε πολύ 
στο κάστινγκ, ο κόουτς Μάντζιος πήγε 
στα ματς με την Αστάνα με 14-15 δια-
θέσιμους παίκτες. Αποκλείστηκε, τα 
αποδυτήρια «γέμισαν» διαφορετικές 
γλώσσες, ντίβες ήρθε το -6 από τα λάθη 
του… χθες, η τρομερή πίεση και η απου-
σία γκολ στα ματς με ΟΦΗ, Ιωνικό αντί-
στοιχα. Το «καληνύχτα» προ των πυλών. Δυστυ-
χώς, σε τέτοιες περιπτώσεις ΠΑΝΤΑ την πληρώνει 
ο προπονητής… Άδικα...

FUTURE REFERENCE!     
Φραντς Μπρόρσον. Ο Νο1 μεταγρα-
φικός στόχος του Άρη για το κέντρο 
της άμυνάς του συνεχίζει τελικά 
στην Μάλμε, κάνοντας πρωταθλη-
τισμό στην Σουηδία και το κομμά-
τι του στους ομίλους του Τσάμπι-
ονς Λιγκ. Όλα αυτά γνωστά, αλλά 
εκείνο που μας σφύριξαν είναι ότι 
το τελευταίο 5ήμερο των μεταγρα-
φών έτερη ελληνική ομάδα ασχολή-
θηκε εκτενώς με τον ποδοσφαιρι-
κό φάκελο του 25χρονου Σουηδού 
στόπερ, ο οποίος μένει ελεύθερος 
τον Δεκέμβριο. Και το όνομά αυτής, 
ΑΕΚ. Μόνο που το case δεν «τσού-
λησε» γιατί η περίπτωσή του χα-
ρακτηρίστηκε ως πλεονασμός στο 
κέντρο της άμυνας. Βάσει της εικό-
νας, όμως, στην πρεμιέρα των Βρά-
νιες-Τζαβέλλα κανείς δεν αποκλείει 
ο Μπρόρσον να εμφανιστεί ξανά.  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



ΚΑΝΈΝΑ ΘΈΜΑ!     
Ο Γιάννης Αναστασίου επιστρέφει σήμερα στο Πε-
ριστέρι με την πλειονότητα της κοινής γνώμης να 
αναμένει πως έχει τάσεις ρεβανσισμού για το timing 
που εκδιώχθηκε από τον Ατρόμητο! Φευ! Τόσο ο 
ίδιος, όσο και οι Σπανός-Αγγελόπουλος εκ των υστέ-
ρων αποδέχθηκαν πως δεν υπήρξε χημεία, ταύτι-
ση απόψεων σε αγωνιστική και μη θέματα. Πρακτι-
κά ήταν σα να μην συνεργάστηκαν ποτέ…  

ΚΑΛΏΣ ΤΟΝ…     
Πήγε 30. Έχει βρει την ποδοσφαιρική του Ιθάκη. Η 
φαμίλια του (3 τέκνα πλέον) δεν έχει θέμα παραμο-
νής, αλλά πλέον η Γκέτεμποργκ δεν έχει το αντί-
στοιχο μπάτζετ. Ο Γιάννης Ανέστης φέτος αριθμεί 
18 ματς (6 clean sheets) και σχεδόν 90 αγώνες την 
τελευταία 3ετία στην Σουηδία. Τον Δεκέμβριο λήγει 
το συμβόλαιό του και η εν Ελλάδι προοπτική δεν θα 
τον χαλούσε. ΑΕΚ, ΠΑΟΚ θα ́ ναι στο ψάξιμο. Λέτε;   

Ο Κούγιας δεν είναι… χθεσινός! Βλέπει πως 
βάσει της εικόνας του καλοκαιριού δεν «τσου-

λάει» και in extremis πήγε να κάνει κινήσεις-ματ 
για τη φανέλα με το Νο9 με τους Μανιά και Αρα-
μπουλί αντίστοιχα, αλλά…  

Γεράσιμος Μήτογλου. Μπορεί να ́ θελε εξωτε-
ρικό, αλλά ο μπαμπάς πήρε την τελική από-

φαση. Δύσκολα να σταυρώσει συμμετοχές και 
ήδη τόσο ο Ιωνικός, όσο και ο Βόλος θα στείλουν 
request για τον Ιανουάριο. 





ΚΈΦΑΛΑΣ!  

Μπατσανά Αραμπούλι. Πέρυσι τον πλήρωσε 
«χρυσό» η Λαμία (σ.σ.: κανένα 130άρι). Φέτος 
ενώ ήθελε να τον κρατήσει εκείνος ζητούσε 
τρέλες. Έφαγε όλο το καλοκαίρι αναζητώντας 
ομάδα, άλλαξε ατζέντη μέχρι που τελικά επέ-
στρεψε στη… βάση του με την διαφορά πως 
για 10 μήνες θα πάρει ένα 80άρι! «Αγύριστο 
κεφάλι...», λένε για χάρη Αραμπούλι, ο οποίος 
εμφανίζεται αλλεργικός με τις προετοιμασίες!   

«ΤΣΑΛΑΚΏΝΈΤΑΙ»…    

Ο πρώτος χρόνος ικανός για να εξασφαλί-
σει την μεταγραφή από τον Αστέρα Τρίπο-
λης. Εφεξής, όμως, το development δεν ήταν 
εφάμιλλο (23 ματς/1γκολ/1 ασίστ) και φέτος 
με την αλλαγή προπονητή έχει χάσει μέχρι 
και την θέση του στην Εθνική Ελλάδας (σ.σ.: 
ο κόουτς προτιμάει τον Κούτρη)! Ο Γιώργος 
Κυριακόπουλος «δοκιμάζεται» φέτος στην 
Σασουόλο μια και μετά από 4 αγώνες έχει 
«ιδρώσει» μόλις 25΄και όπως μου σφύριξαν 
οι Ιταλοί ο κόουτς είναι και ελαφρώς αγύρι-
στο κεφάλι!  

ΜΙΚΡΈ, «ΞΎΠΝΑ»!  

Προχωράω στην καταγραφή και τα επιμέρους 
εν καιρώ! Ο χρόνος είναι ο κατάλληλος οδηγός. 
Το γήπεδο καθρέφτης. Κων/νος Τζολάκης. Ολά-
κερο το μέλλον στα… χέρια του. Ο Ολυμπιακός 
με σταθερά βήματα θέλει να τον βγάλει στην βι-
τρίνα. Δύο ομάδες που «χτύπησαν» την πόρτα 
για δανεισμό/παιχνίδια έφαγαν άκυρο. Δεν αρ-
κεί όμως μόνο αυτό. Ο «μικρός» μετά τον αγώνα 
με την Λουντογκόρετς δεν βγάζει reaction. Σάστι-
σε που είδε τον Βάτσλικ κάτω από τα δοκάρια με 
την Σλόβαν Μπρατισλάβας, πήγε στις Ελπίδες 
και «έπνιξε» το γκολ στην Ισλανδία, ο Κρίστιν-
σον πήρε το προπονητικό credit και ήταν ο 2ος 
με τον Ατρόμητο και στις προπονήσεις ο Τζολά-
κης δεν κάθεται να «ιδρώσει» παραπάνω. Ελπί-
ζουμε, να μην «ψήλωσε»! Γιατί η προσγείωση 
θα ΄ναι ανώμαλη.    

FINISHED…   

Το deal με τον Σίνζι Καγκάβα εκτός από αγω-
νιστικούς λόγους (σ.σ.: το απόλυτο BET) έγι-
νε και για δημόσιες σχέσεις. Επί παραδείγ-
ματι, το marketing, ανοίγοντας την αγορά 
της Ιαπωνίας μια και μιλάμε για brandκαι συ-
νάμα το approach με τον Αρτούρο Κανάλες. 
Του owner της ACTalent που ΄χει πολύ κα-
λές παρτίδες με την κυρά-Μαρία και ήταν να 
φέρει στον Ισπανό SportsDirector το καλο-
καίρι. Τελικώς, δεν προχώρησε τίποτε από 
αυτά και ο Καγκάβα αποτελεί ένα βαρίδι στον 
ΠΑΟΚ μέχρι τον επόμενο Ιανουάριο. «Κάη-
κε» από τον Λουτσέσκου, μεταφέρθηκε το 
μήνυμα αποχώρησης…   
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