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ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ!

Ο ΠΑΟΚ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ  
ΤΟΥ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ

ΔΟΚΑΡΙ Ο ΜΠΑΡΑΛΕΣ

ΔΕΙΝΟΠΑΘΗΣΕ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΣΕ 
ΔΥΣΚΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΜΕ 
ΓΚΟΛ ΤΩΝ ΣΙΣΕ, ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗ 

Ο ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΜΕΙΩΣΕ,  
ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΔΟΚΑΡΙ

Ο ΟΦΗ ΕΚΑΝΕ ΕΠΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ 0-3, ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ 
ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΛΛΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΙΑ, ΣΚΟΥΛΑ

ΑΝΕΤΑ 
ΤΟ «2 ΣΤΑ 2»

 ΑΛ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ: Κάτι λείπει

 Ν. ΤΟΣΚΙΤΣΗΣ:  
Τέτοιες νίκες  
φέρνουν πρωταθλήματα

1-2

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ  
ΤΗΣ ΕΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
«ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
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ΣΩΤΗΡΙΕΣ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ

ΙΒΑΝ, 
Ο… ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ

ΕΔΕΙΞΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ «ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ» ΤΟΥ

Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΡΑΦΕΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΙΕΣ  
ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

ΤΟ ΓΥΡΙΣΕ 
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

XAMOΣ
 Γ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Τι να πει κανείς…

ΟΙ ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΟΙ ΦΩΝΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΜΑΟΥ, ΦΑΟΥΛ 
ΣΤΟΝ ΒΡΑΝΙΕΣ ΣΤΟ 1-3 ΚΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΤΟ ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ

ΑΠΙΘΑΝΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΣΚΟΡΑΡΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΪΡΑ (ΔΙΣ), ΒΟΥΡΟ (92’)

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΑΟΥΧΟ, 
ΤΣΟΥΜΠΕΡ, ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ
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Με τον Ατρόμητο έμεινε στο μηδέν. Πολλές 
οι ευκαιρίες, αλλά κι ένα χαμένο 60λεπτο. 
Με την Λαμία ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1. Δύο 
τελικές, ισάριθμα γκολ, στο πρώτο ημίχρο-
νο. Στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια οι «ερυ-
θρόλευκοι» ήταν χάλια. Δεν έκαναν τίπο-
τα. Με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις. Σίγουρα 
είναι αρχή ακόμα. Είναι ένα ελαφρυντικό. 
Αλλά και πάλι το πρωτάθλημα δεν ξεκίνη-
σε το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. 
Αλλά στα μέσα Σεπτεμβρίου. Και δεν υπάρ-
χουν πολλές δικαιολογίες. Επίσης, με βάση 
και τις ενδεκάδες που βάζει ο Μαρτίνς στη-
ρίζεται στους… παλιούς. Δεν χρησιμοποιεί 
και πολύ τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. 
Πέραν των Βατσλίκ, Καρμπόβνικ, Ονιεκού-
ρου. Από την άλλη για ένα ακόμα παιχνίδι 
ο Ολυμπιακός δέχθηκε πολλές φάσεις. Στο 
δεύτερο ημίχρονο η Λαμία ήταν απειλητική. 
Εμπαινε κυρίως από τα άκρα. Είναι ένα ζη-
τούμενο το οποίο έχουν διαπιστώσει όλοι οι 
αντίπαλοι. Με αποτέλεσμα τα προβλήματα 
να είναι πολλά. Δεν ήθελε και πολύ να χα-
θούν δύο ακόμα βαθμοί. Σα κάτι να λείπει 
από την φετινή ομάδα. Κάτι γίνεται με την 
αμυντική της λειτουργία. Αλλά και το πάθος 
της, το τσαγανό της. Στην παρούσα φάση 
μόνο επισημάνσεις και κριτική μπορούμε 
να κάνουμε. Αν όμως συνεχιστεί η ίδια ει-
κόνα, τότε μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες 
αναλύσεις…

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Τρίπολη 
ο τίτλος στην ιστοσελίδα του Sportime μιλούσε 
για μεγάλη νίκη. Και όντως η χθεσινή επικρά-
τησε το κεφάλι όταν πολύ μεγάλη ανεξάρτη-
τα αν η εμφάνιση δεν ήτανε καλή. Τέτοιες νίκες 
απέναντι μάλιστα σε πολύ καλές ομάδες και σε 
δύσκολες έδρες μπορούν να δώσουν μεγάλη 
αυτοπεποίθηση στην ομάδα να της αλλάξουν 
την ψυχολογία, έτσι ώστε βήμα-βήμα να κερδί-
σει ο ΠΑΟΚ το χρόνο που χρειάζεται ώστε να 
δείξει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο στη συ-
νέχεια. Ο «δικέφαλος» δεινοπάθησε για να πά-
ρει τους τρεις βαθμούς της νίκης όμως στο τέ-
λος αυτό που μετράει είναι οι τρεις βαθμοί 
που άλλες ομάδες μπορεί να μην μπορέσουν 
να τα καταφέρουν να τους κατακτήσουν μέσα 
στην Τρίπολη. Γι’ αυτό ήταν και πολύ χαρού-
μενος ο Λουτσέσκου μετά το τέλος του ματς. Ο 
Ρουμάνος ξέρει ότι η ομάδα του δεν είναι έτοι-
μη, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι τέτοιες νίκες 
μπορούν να βοηθήσουν το έργο τους και αυτό 
ήταν το μεγάλο κέρδος από το ματς απέναντι 
στον Αστέρα. Άλλωστε και οι υπόλοιπες με-
γάλες ομάδες δε δείχνουν να είναι έτοιμες και 
τόσο ισχυρές ώστε ο ΠΑΟΚ να ανησυχεί ιδιαί-
τερα τη δεδομένη στιγμή. Έτσι, λοιπόν, ίσως 
είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες αναμετρή-
σεις που θα διεξαχθούν μέσα σε λίγες μέρες 
απέναντι σε Παναιτωλικό και ΑΕΚ, καθώς αν 
οι «ασπρόμαυροι» καταφέρουν να πετύχουν 
το απόλυτο, θα πιστέψουν περισσότερο στον 
εαυτό τους και θα ενισχύσουν το μέταλλο του 
πρωταθλητή, που θέλει ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

ΤΕΤΟΙΕΣ ΝΙΚΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ  
ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο NIKOΣ ΤΟΣΚΙΤΣΗΣ

ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ

Αποψη
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Το Θέμα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

IBAN, O… ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ 
ΤΑ «ΚΟΛΛΗΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ, 
ΠΟΛΛΑ. ΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, 
ΛΕΠΤΕΣ. Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΙΝΑΙ 
«ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ» ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ «ΤΡΙΦΥΛΛΙ». ΑΥΤΟ ΤΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ Η’ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ; 

Μία ζωή είναι ο ίδιος. Ρωτήστε στον Ηρακλή, ρίξτε ένα 
τηλέφωνο στην Κύπρο που έζησε το προπονητικό του 
glory και φυσικά το εξαργύρωσε με το μυθικό συμβό-
λαιο στην Αλ Νασρ! Θα επιστρέψω επ΄ αυτού. Μεθο-
δικός, δίχως πολλές κουβέντες, νοικοκύρης, αλλά και 
εγωιστή! 
Σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Ακόμη και 
στο group therapy με το staff του παραμένει εγωκεντρι-
κός. Και όχι μόνο εκεί. Από το ξεκίνημα. Από την αρχή, 
όταν και πήγε στο ραντεβού με τον Γιάννη Αλαφούζο. 
Εκεί ήταν απόλυτος: «Όλα θα περνάνε από μένα…». Εξ 
ου και η απουσία τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό. 
Τελεία και παύλα. «Όλα από εμένα». Γι’ αυτό από τους 
22 (!!!) στόπερ που προτάθηκαν τελικώς κατέληξε στον 
Σβόνιμιρ Σάρλια! Μήτε leader, μήτε ζερβό πόδι! Χάρισε 
χρήματα για να φύγει όπου φύγει από την Άγκυρα που 
πέρυσι υποβιβάστηκε και δέχθηκε 65 γκολ. Μάλιστα!
«Όλα από εμένα». Γι’ αυτό από τους 50 wingers και άνω 
που εστάλησαν στο email του τελικώς δεν πήρε κανέ-
να με την 100% έγκρισή του (σ.σ.: Βιτάλ και Παλάσιος 
ειδικά ο δεύτερος ήταν άνωθεν εντολή) για να παίζει 
ο… Αϊτόρ! Ποιος, ο παίκτης που μέχρι πριν ένα μήνα 
το club ήταν έτοιμο να του πάρει τον αριθμό στη φα-
νέλα για να τον ωθήσει στην έξοδο, αφού η αδιαφορία 
του είχε «χτυπήσει» κόκκινο. Όμως όχι. Αφού για τον 
κόουτς στο φιλικό με τη Λαμία και με μόλις μία εβδομά-
δα στις προπονήσεις ήταν «τούμπανο», πάει και τελεί-
ωσε. Ακόμη και αυτό είναι απόρροια της αδιαλλαξίας 
στο μυαλό του. 60 ετών ζυγώνει πώς να «μαλακώσει» 
ο εγκέφαλος! 
Να πάμε και στην καθημερινότητα; Να πάμε. Πριν τον 
αγώνα με τον Απόλλωνα 45’ ομιλία. Σκέτη κούραση. 
Φλυαρία, όχι το the point. Λες και ήταν ματς Τσάμπιονς 
Λιγκ. Δυστυχώς για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν φανερό 
πως δεν μιλούσε αυτός, αλλά η «ανασφάλειά» του μια 
και στα 8 φιλικά προετοιμασίας κέρδισε μόνο τον… Πα-
ναθηναϊκό Βου! 
Επαφή-διαχείριση με παίκτες; Ατάκες-δηλητήριο. Όπως 
η προχθεσινή στον Χουάνκαρ στην πρώτη σέντρα! Ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα. «Κοστίζουν» ψυχολογικά 
σε παίκτες με status μεταξύ πάγκου και εξέδρας. Γίνο-
νται αντικείμενο συζήτησης στα αποδυτήρια. Χάνει σε 
respect. Δε νοείται να επιστρέφει ο Ιωαννίδης από την 
Εθνική Ελπίδων με δύο γκολ σε ισάριθμα ματς και να 
«χρεώνεται» πως έλειπε από 10 προπονήσεις για να 
μην παίρνει φανέλα βασικού. Κι αντί αυτού, να παίζει ο 
Καρλίτος που ξεκίνησε την προετοιμασία με 13% λίπος! 
Ο Χατζηγιοβάνης είναι, σύμφωνα μα τα λεγόμενα του, ο 
καλύτερος παίκτης στην προετοιμασία και μετά από δύο 
αγωνιστικές είναι ο winger με τα λιγότερα λεπτά συμ-
μετοχής! Ποδοσφαιρική αντίφαση του Σέρβου κόουτς. 
Περέα. «Κατάπιε» τον ταλαίπωρο Βέλεθ (σ.σ.: έγινε και 
αρχηγός) και τον «παίκτη» του, Σάρλια και εσύ κόουτς 
ούτε που τον έβαζες στο οικογενειακό δίτερμα. Κολο-
βός. Πλέον, στο Τσάμπιονς Λιγκ με τη Σερίφ με πολύ 
θετικές παρουσίες. Ε, και; Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε τρε-
λαθεί με τον… άοσμο Λούνκβιστ που μόλις του ξένισε 
πέταξε μέσα τον Βιαγιαφάνες ως επιβράβευση για τα 
μπουνίδια που έσκασε στον Χατζηγιοβάνη. 
Α, κάτι τελευταίο: Σημαντικό! Ποιος ήταν ο πιο πρό-
σφατος ποδοσφαιριστής που «έπλασε» ο κόουτς; Το 
αναφέρουμε αυτό διότι σε αυτό το club που πληρώνε-
ται αδρά μας έχουν φάει το κεφάλι με εκείνον τον Αλε-
ξανδρόπουλο. Και δεν τον πολυβλέπουμε.
Όλα αυτά μετά από μια ήττα στα Γιάννινα από τον ΠΑΣ 
θα μας πείτε. Όχι. Ο Απόλλωνας ήταν μια απλή παρέν-
θεση. Ευχάριστη για τους φίλους της ομάδας, αλλά μη 
ρεαλιστική. Η αγωνιστική ένδεια αναμένεται να φανεί 
ακόμα περισσότερο. Διότι ο προπονητής του Παναθη-
ναϊκού δείχνει να αγνοεί πως το άθλημα είναι ομαδικό 
και όχι εγωκεντρικό!    
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ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ;
Η ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 0-3 ΕΙΔΕ ΤΟΝ 
ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΟΦΗ ΝΑ ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ - 
ΦΩΝΑΖΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ολα έδειχναν ιδανικά για την ΑΕΚ στο «Γεντί 
Κουλέ» αφού προηγήθηκε με 3-0, παρότι έπαι-
ζε από νωρίς με παίκτη λιγότερο, για να φύγει 
από εκεί με 3-3. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγω-
νιστικής του πρωταθλήματος. Η Ενωση προη-
γήθηκε με τα των Αραούχο, Τσούμπερ και Αν-
σαριφάρντ, αλλά στο τελευταίο 10λεπτο είδε 
τον εφιάλτη με τα… μάτια της! Και αυτό διότι ο 
Νέιρα με 2 γκολ και ο Βούρος στις καθυστερή-
σεις ισοφάρισε δίνοντας το έναυσμα για ξέφρε-
να πανηγύρια στο Γεντί Κουλέ. Μεγάλες ευθύ-
νες για την… ξαφνική ισοπαλία στον Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς που δεν κατάφερε να κλειδώσει το 
ματς από 0-3 και είδε την ομάδα του να πανι-
κοβάλλεται, ενώ η ΑΕΚ ρίχνει μεγάλες ευθύνες 
στον διαιτητή Φωτιά (και στον Σκουλά στο VAR) 
για την αποβολή Γκαρσία, την μη αποβολή Κα-
μάου και το 1-3 του ΟΦΗ για φάουλ στον Βράνι-
ες. Οι φιλοξενούμενοι έχουν να λένε και για την 
αποβολή του Λιβάι Γκαρσία στο 36’ για σπρώ-
ξιμο στον Νέιρα. Κι ενώ στην φάση που έφερε 
και την διακοπή ο Λάμπρου μόνο κεφαλοκλεί-
δωμα δεν του έκανε για να τον σταματήσει κι 
ενώ ξεχυνόταν στην επίθεση. Η ΑΕΚ ήταν ορ-
γισμένη με την φιλοξενία του ΟΦΗ, κάνοντας 
λόγω για προπηλακισμούς. Το ίδιο οργισμένη 
ήταν και για τον διαιτητή Φωτιά, αλλά και τον 
Σκουλά που ήταν στο VAR. Γιατί στην φάση του 
πρώτου γκολ του ΟΦΗ προηγείται φάουλ στον 
Βράνιες. Από την πλευρά της η κρητική ομά-
δα ανέφερε πως τα τελευταία 3 χρόνια έχουν 
αποδείξει το ήθος τους και την φιλοξενία τους, 
χαρακτηρίζοντας μυθεύματα αυτά της ΑΕΚ, για 

προπηλακισμούς.

ΟΦΗ ΑΕΚ          

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ
Το γκολ του Ανσαριφάρ-
ντ ίσως να χαλάρωσε κά-
πως παραπάνω την ΑΕΚ, 
η οποία ήταν σαν να ξέχα-
σε ότι παίζει με δέκα παί-
κτες. Αυτή η χαλάρωση οδή-
γησε σε αλλαγή της εικόνας του 
ματς και στέρησε από τους «κι-
τρινόμαυρους» την ευκαιρία να 
βρεθούν στην κορυφή της Super 
League.

Η «ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ:
Ο Νίκος Νιόπλιας πόνταρε πολλά στο αριθμητι-
κό αβαντάζ του ΟΦΗ και στο δεύτερο ημίχρονο με 
τις αλλαγές του προσπάθησε να αλλάξει τη μοίρα 
του ματς. Ο Μιλόγεβιτς πάλι, έστησε πολύ αμυντι-
κά την Ενωση στο δεύτερο μέρος, δίνοντας πολύ 
χώρο, τον οποίο οι Κρητικοί δεν άφησαν ανεκμε-
τάλλευτο.

Η ΓΚΑΦΑ
Η φάση του 33ου λεπτού 
οδήγησε στην αποβολή του Λι-
βάι Γκαρσία, με τον μεσοεπιθε-
τικό από το Τρίνινταντ να χάνει 
την ψυχραιμία του από το πα-
ρατεταμένο μαρκάρισμα του 
Λάμπρου και το σπρώξιμο του 
Νέιρα. Ο Φωτιάς τιμώρησε με 
απευθείας κόκκινη κάρτα για τις 
δύο ανάρμοστες αντιδράσεις 
που ακολούθησαν. Ενα λάθος 
που προϊόντος του ματς στοί-
χισε στην ΑΕΚ.

MVP
Με τα δύο γκολ του σε ένα εξά-
λεπτο, ο Νέιρα σάλπισε την 
αντεπίθεση του ΟΦΗ, καθώς 
μέχρι το 79ο λεπτό, δεν εί-
χαν παραβιάσει την εστία του 
Στάνκοβιτς. Ο άσος των γηπε-
δούχων έδωσε ψυχολογία και 
τη βάση για το θετικό αποτέ-

λεσμα που απέσπασαν.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ»
ΣΚΟΡΕΡ79΄, 84΄ ΝΕΪΡΑ 15΄ ΑΡΑΟΥΧΟ 65΄ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ93’ ΒΟΥΡΟΣ

41΄ ΤΣΟΥΜΠΕΡ
ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΠΑΣΑΛΙΔΗΣ 46΄ ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ 5 ΑΡΑΟΥΧΟ 62΄ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ 6ΚΑΜΑΟΥ 46΄ ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ 5 ΑΜΡΑΜΠΑΤ 62΄ ΣΑΚΧΟΦ  4ΚΑΣΤΑΝΙΟΣ 59΄ ΦΑΝ ΝΤΟΥΙΝΕΝ 5 ΤΣΟΥΜΠΕΡ 75΄ ΜΑΝΤΑΛΟΣ 5ΛΑΜΠΡΟΥ 71΄ ΓΡΙΒΑΣ 5 ΣΙΜΑΝΣΚΙ 89’ ΣΒΑΡΝΑΣ

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ31΄ ΚΑΜΑΟΥ
36΄ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ36’  ΝΕΪΡΑ

36΄ ΛΑΜΠΡΟΥ
42΄ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ
61΄ ΒΟΥΡΟΣ

4-3-3 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-5-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΑΣ (ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ)

ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ 6

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ 6
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ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ 5

ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ 7 ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 5

ΑΜΡΑΜΠΑΤ 6

ΤΣΟΥΜΠΕΡ 7
ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ 6

ΣΙΜΑΝΣΚΙ 6

ΑΡΑΟΥΧΟ 6

ΛΕ ΤΑΛΕΚ 6

ΜΙΣΕΛΕΝ 6
ΒΡΑΝΙΕΣ 6

ΕΠΑΣΙ 4

ΒΟΥΡΟΣ 7 ΣΑΚΟΡ 3

ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ 4

ΚΑΜΑΟΥ 5
ΛΑΜΠΡΟΥ 5

ΚΑΣΤΕΝΙΟΣ 4

ΝΕΪΡΑ 8
ΓΚΑΓΙΕΓΟΣ 5

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 3 ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 4

ΟΦΗ 3 3 ΑΕΚ
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ΑΓΧΩΤΙΚΗ 
ΝΙΚΗ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΣΕ ΠΟΛΛΑ  
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΗΝ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΛΑΜΙΑ

Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά, αλλά η ποιότη-
τα του και το ειδικό του βάρος έδωσε τη νίκη στη 
Λαμία για την δεύτερη αγωνιστική του πρωτα-
θλήματος. Οι Σισέ, Μπουχαλάκης ήταν εύστοχοι 
στις δύο τελικές του πρώτου ημιχρόνου. Με την 
Λαμία να γίνεται επικίνδυνη στο δεύτερο και να 
είχε δοκάρι και γκολ με τον Καραμάνο. Ο Μιχά-
λης Γρηγορίου έκανε δύο αλλαγές σε σχέση με 
την ενδεκάδα που παρέταξε απέναντι στον Βόλο. 
Ξεκίνησε τον Ταϊρόν σε ρόλο επιτελικού, έχοντας 
δείξει καλά στοιχεία όταν μπήκε αλλαγή. Επίσης 
στην μία πλευρά της επίθεσης βρέθηκε ο Μα-
νουσάκης σε αυτό το 4-2-3-1. Ο Πέδρο Μαρτίνς 
από την μεριά του έκανε και αυτός δύο αλλαγές, 
σε σχέση με ενδεκάδα που κατέβασε στο ματς 
της Πέμπτης με την Αντβέρπ. Ο Τικίνιο βρέθηκε 
στην κορυφή της επίθεσης αντί του τραυματία 
Ελ Αραμπί. Επίσης ο Βαλμπουενά βρέθηκε στο 
4-2-3-1, με τον Εμβιλά να ήταν απών λόγω τραυ-
ματισμού. Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τον αντίπα-
λο τους να είχε δέκα τελικές, στο 90λεπτο και οι 
ίδιοι εφτά. Κάτι ασυνήθιστο. Στο πρώτο ημίχρονο 
μπορεί να σκόραραν δύο φορές, αλλά στο δεύ-
τερο 45λεπτο ήταν κακοί. Σε αυτό η Λαμία βρήκε 
επιθέσεις από τα άκρα, εκεί όπου πάσχει αμυ-
ντικά ο Ολυμπιακός. Μάλιστα στο 79’ ο Βύντρα 
έχασε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Ο οποίος 
πήρε μια επαγγελματική νίκη και στην παρού-

σα φάση αυτό είναι που μετράει. 

ΛΑΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ          

UP
Ο Καραμάνος έβγαλε στην 
επιφάνεια όλα τα αμυντικά 
προβλήματα που έχει ο Ολυ-
μπιακος. Είχε καλές τοποθετή-
σεις και είχε κι ένα δοκάρι πριν 
σκοράρει το τέρμα της Λαμίας 
για να της δώσει και την ώθη-
ση που ήθελε για να παλέψει 
περισσότερο.

DOWN
Ο Τικίνιο Σοάρες διαθέτει με-
γάλο βιογραφικό. Και μπο-
ρεί να κάνει την διαφορά. 
Αλλά στο ματς με την Λαμία 
δεν έδειξε τίποτα. Ήταν και 
αποκομένος από τους υπό-
λοιπους συμπαίκτες του και 
γενικά δεν έκανε τους αμυ-
ντικούς της Λαμίας να τον αι-
σθανθούν.

ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Ο Μιχάλης Γρηγορίου έδωσε εντολές για επιθέσεις 
από τα πλάγια στο δεύτερο ημίχρονο και με τις αλλα-
γές του έκανε την Λαμία πιο μαχητική. Ο Πέδρο Μαρ-
τίνς από την άλλη έβαλε τον Τικίνιο απόντος του Ελ 
Αραμπί, αλλά δεν του βγήκε. Παράλληλα δεν πήρε τί-
ποτα και από τις παρεμβάσεις που έκανε στο παιχνί-
δι του. Γενικά δεν ήταν μια καλή βραδιά, παρά τη νίκη, 
για τον ίδιο αλλά και για τον Ολυμπιακό.

MVP
Ο Παπέ Αμπού Σισέ ήταν 
αυτός που είχε την μεγα-
λύτερη ενέργεια ενώ έβα-
λε κι ένα γκολ. Πολλές οι 
μάχες που έδωσε και στην 
άμυνα και αν είχε και μεγα-
λύτερη βοήθεια θα φαινό-
ταν περισσότερο η εμφά-
νιση του.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ»
ΣΚΟΡΕΡ72’ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 12’ ΣΙΣΈ 

32’ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΣΚΟΝΔΡΑΣ 40’ ΒΥΝΤΡΑ ΚΑΡΜΠΟΒΝΙΚ 83’ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣΤΖΑΝΔΑΡΗΣ 84’ ΓΚΈΝΤΣΟΓΛΟΥ Μ. ΚΑΜΑΡΑ 84’ ΣΟΥΡΛΗΣΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 65’ ΈΛΈΥΘΈΡΙΑΔΗΣ Α. ΚΑΜΑΡΑ 77’ ΒΡΟΥΣΑΪΤΑΪΡΟΝ 65΄ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΒΑΛΜΠΟΥΈΝΑ 62’ ΚΟΥΝΤΈ 

ΟΝΙΈΚΟΥΡΟΥ 76’ ΡΟΝΙ ΛΟΠΈΣ

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ40’ ΡΟΜΑΝΙΤΣ 
70’ ΜΑΖΟΥΛΟΥΞΗΣ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΈΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ 5

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 6

ΒΑΤΣΛΙΚ 6

ΡΈΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 5 ΣΙΣΈ 7

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 6

ΟΝΙΈΚΟΥΡΟΥ 5
ΒΑΛΜΠΟΥΈΝΑ 6

ΑΓΚ. ΚΑΜΑΡΑ 5

ΤΙΚΙΝΙΟ 4

Μ. ΚΑΜΑΡΑ 6

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 6 ΚΑΡΜΠΟΒΝΙΚ 5

ΣΑΡΑΝΟΦ 5

ΣΚΟΝΔΡΑΣ 5 ΑΝΤΈΤΖΟ 5

ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ 5

ΡΟΜΑΝΙΤΣ 7
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 5

ΤΑΪΡΟΝ 6

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 7

ΝΟΥΝΙΈΣ 6

ΜΑΖΟΥΛΟΥΞΗΣ 5 ΜΑΡΤΙΝΈΘ 5

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΛΑΜΙΑ 1 2
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ
Ο ΠΑΟΚ ΠΕΡΑΣΕ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΕ 1-0 ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ, 
ΑΝΤΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΑΟΚ

Πολύτιμους βαθμούς πήρε ο ΠΑΟΚ 
στο «Θ. Κολοκοτρώνης» σε μία έδρα 
που ανέκαθεν δυσκολευόταν να πά-
ρει θετικό αποτέλεσμα. Οι Θεσσαλο-
νικείς δεν ήταν καλύτεροι στον αγω-
νιστικό χώρο, ωστόσο, πέτυχαν το 
γκολ που ήθελαν, κράτησαν στα με-
τόπισθεν χάρη στην εξαιρετική πα-
ρουσία του Πασχαλάκη και έφυγαν 
με τους τρεις βαθμούς, τους πρώτους 
τους στο πρωτάθλημα. Στο μοιρασμέ-
νο πρώτο ημίωρο ο ΠΑΟΚ κέρδισε 
πέναλτι όταν ο Κανελλόπουλος πά-
τησε τον Μπίσεσβαρ με τον Μανού-
χο να μη δίνει κάτι. Ωστόσο ο Ευαγ-
γέλου τον φώναξε από το VAR να δει 
τη φάση και αφού την είδε έδωσε και 
το πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών 
εκτέλεσε ο Βιεϊρίνια κάνοντας το 0-1 
για τον ΠΑΟΚ. Ο Αστέρας στη συνέ-
χεια πίεσε αρκετά. Ο Πασχαλάκης 
είπε δύο φορές «όχι» στον Αλβάρες. 
Στο δεύτερο ημίχρονο σταμάτησε τις 
προσπάθειες των Μπαράλες, Αλβά-
ρες και Βαλιέντε. Η μεγαλύτερη φάση 
για τον Αστέρα έγινε στο 86’. Ο Γκαρ-
σία έβγαλε ωραία την σέντρα για τον 
Μπαράλες, με τον Αργεντίνο να πιάνει 
την κεφαλιά αλλά η μπάλα χτύπησε 
στο οριζόντιο δοκάρι του Πασχαλάκη 
και το 1-0 να μένει υπέρ του ΠΑΟΚ.

          

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ
Το δοκάρι του Μπαράλες. 
Ίσως στη μοναδική φάση που 
οι Αρκάδες δεν βρήκαν μπρο-
στά τους τον Πασχαλάκη. Στο 
86ο λεπτό ο Αργεντινός επιθε-
τικός του Αστέρα έκανε καρφωτή 
κεφαλιά, αλλά η μπάλα χτύπησε 
στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Αμφότεροι επέλεξαν σύστημα 4-2-3-1. Το πρώτο ημίχρο-
νο ήταν μοιρασμένο, με τον ΠΑΟΚ ωστόσο μετά το γκολ 
να υποχωρεί. Ο Αστέρας πίεσε για την ισοφάριση χωρίς 
αποτέλεσμα. Οι κινήσεις από τον Ράσταβατς στο δεύτε-
ρο ημίχρονο έκαναν πιο επιθετικούς τους Αρκάδες, με τον 
Λουτσέσκου να βάζοντας περισσότερους χαφ στο παιχνί-
δι για να το ισορροπήσει. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι 
στο δεύτερο μέρος, αλλά γκολ δεν πέτυχαν.

MVP
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης ήταν 
αυτός που κράτησε όρθιο στην 
Τρίπολη τον ΠΑΟΚ με τις επεμ-
βάσεις του τόσο στο πρώτο ημί-
χρονο, αλλά κυρίως στο δεύτερο 
και στα τελευταία λεπτά. Η εστία 
του παρέμεινε απαραβίαστη και 
ο ΠΑΟΚ πήρε μία μεγάλη νίκη.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»
ΣΚΟΡΕΡ

27’ ΠΕΝ. ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΚΑΡΜΟΝΑ 66’ ΡΟΥΜΠΕΝ ΓΚΑΡΣΙΑ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ 52’ ΡΟΝΤΡΙΓΚΟΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 66’ ΣΑΝΤΑΦΕ ΣΒΑΜΠ 72’ ΕΣΙΤΙΣΙΤΟ 66’ ΓΚΟΜΕΖ ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ 78’ ΑΚΠΟΜΑΛΒΑΡΕΣ 81’ ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΜΙΤΡΙΤΣΑ 78’ ΝΤΟΟΥΓΚΛΑΣΚΑΠΙΓΙΑ 82’ ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΡΓΚ 79’ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ26’ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 42’ ΣΒΑΜΠ77’ ΣΑΝΤΑΦΕ
69΄ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΟΥΧΟΣ

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 6

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ 6 

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ  9

ΣΙΝΤΚΛΕΪ  7 ΒΑΡΕΛΑ 7 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 8

ΚΟΥΡΤΙΤΣ 7
ΣΒΑΜΠ 7

ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ 8

ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 7

ΜΙΤΡΙΤΣΑ 7
ΜΟΥΡΓΚ 7

ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ  7

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 6

ΚΑΡΜΟΝΑ 5 ΑΤΙΕΝΖΑ 6

ΒΑΛΙΕΝΤΕ 5

ΡΕΓΚΙΣ 7
ΣΙΤΟ  5

ΚΑΠΙΓΙΑ  5

ΜΠΑΡΑΛΕΣ  7

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 5

ΚΑΣΤΑΝΙΟ 5 ΑΛΒΑΡΕΖ  7

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0 1 ΠΑΟΚ
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ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΑ 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΗΣ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

Η ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Όταν την πρώτη αγωνιστική ο 
Παναθηναϊκός κέρδιζε με 4-0 τον 
Απόλλωνα Σμύρνης ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς δεν ήθελε να ανεβάσει το 
πήχη. Ήταν... λακωνικός στις δη-
λώσεις του. Και φαίνεται πως τελι-
κά καλά έκανε. Διότι προχθές στα 
Γιάννινα φάνηκε ότι η ομάδα θέλει 
ακόμη πολλή δουλειά. Ούτε η ευ-
ρεία σε έκταση νίκη στη Λεωφόρο 
ήταν ένα τυχαίο γεγονός, ούτε και 
η ήττα στο «Ζωσιμάδες» αποκάλυ-
ψε κάποια... γύμνια του Παναθηνα-
ϊκού. Ήταν διαφορετικές οι συνθή-
κες που οδήγησαν σε διαφορετικά 
αποτελέσματα. Ωστόσο αυτό που 
είδαν στο «πράσινο» στρατόπε-
δο στα Γιάννενα ήταν τη δυσκολία 
στη δημιουργία φάσεων. Η ομάδα 
είχε τόσες τελικές (10) όσες είχε και 
στην πρεμιέρα. Ωστόσο ο Βιτάλ, 
που και πάλι ξεχώρισε, δεν κατά-
φερε να ανοίξει το παιχνίδι του Πα-
ναθηναϊκού με τον ίδιο τρόπο που 
το έκανε στην πρεμιέρα. Είναι προ-
φανές ότι οι «πράσινοι» δεν πρέπει 
να πέσουν στην παγίδα του να τα 
περιμένουν όλα από έναν παίκτη. 
Κόντρα στον Απόλλωνα η ομάδα 
βρήκε χώρους. Η «Ελαφρά Ταξιαρ-
χία» έπαιξε ανοικτά. Και είχε μείνει 
και με παίκτη λιγότερο για περισ-
σότερο από μισή ώρα. Στην Ήπει-
ρο ο Παναθηναϊκός βρήκε κλειστή 
άμυνα. Δεν υπήρχαν χώροι, απόρ-
ροια του γρήγορου γκολ που πέτυ-
χε ο ΠΑΣ. Και απέναντι σε κλειστή 
άμυνα οι «πράσινοι» είχαν πολλές 
δυσκολίες.
Από σήμερα ο Παναθηναϊκός αρ-
χίζει την προετοιμασία του για την 
αναμέτρηση με τον Άρη την Τετάρ-
τη στο «Κλεάνθης Βικαλίδης». Εκεί, 
λοιπόν, καλείται να δείξει άλλη ει-
κόνα. Εκείνο που στο «πράσινο» 
στρατόπεδο φοβούνται περισσό-
τερο είναι η γκρίνια, που από πέρ-
σι μέχρι και στα φιλικά ήταν έντονη 
από τον κόσμο. Ένα θετικό αποτέ-
λεσμα στη Θεσσαλονίκη θα επανα-

φέρει τα χαμόγελα.
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ΒΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΖΕΣΤΕΝΤ ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΟ ΜΑΤΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Η προπαίδεια του τρία συνεχίζεται για τον Βόλο, χω-
ρίς απώλειες. Οι Θεσσαλοί επικράτησαν 3-1 του Απόλ-
λωνα Σμύρνης, ξεκινώντας ιδανικά το πρωτάθλημα με 
δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.
Δύο γρήγορα γκολ (εννοείται των φιλοξενούμενων), 
από ένα σε κάθε ημίχρονο - και μάλιστα στο ίδιο χρο-
νικό σημείο - ένα του Μπαρτόλο και εκείνο της... τιμής 
του Τσιλούλη διαμόρφωσε το τελικό 1-3 στη Ριζούπο-
λη.
Η ομάδα του Γκιγιέρμο Αμπασκάλ προηγείται στο 4’  
μετά από μπαλιά του Κλέιμαν, τέσσερις πάσες και 
ωραία κίνηση και ακόμα ωραιότερο τελείωμα του Φερ-
νάντες εκτός περιοχής.
Οι γηπεδούχοι το παλεύουν, αλλά στην τελική κάπως 
το χάνουν. Είτε ο Κλέιμαν λέει «όχι», όπως στη φάση 
με τον Ντάουντα στο 14’, είτε η μπάλα που πάει προς 
τα δίχτυα στο σουτ του Σαχλί στο 20’ δεν φτάνει ποτέ, 
αφού κάπου κόντραρε και άλλαξε πορεία.
Οι Θεσσαλοί «χτυπάνε» ξανά στο δεύτερο ημίχρονο 
με ακρίβεια δευτερολέπτου! Και πάλι στο 4ο λεπτό της 
επανάληψης, με διαφορετικό τρόπο, αλλά παρόμοιο 
concept, o Βέρχουλστ μαζεύει και πάλι την μπάλα από 
το βάθος της εστίας του. Θύτης ο Φαν Βερτ με κεφαλιά.
Το σκορ αρχίζει να ξεφεύγει στο 63’ με το τέρμα του 
Μπαρτόλο, αλλά η άμεση απάντηση του Τσιλούλη φέρ-
νει θύμησες από το περσινό 3-3, το οποίο όμως δεν 
επαναλήφθηκε.
Ο όποιος ενθουσιασμός από πλευράς γηπεδούχων, 
μετά τη μείωση του σκορ «έσβησε» γρήγορα και το 1-3 
δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή 
Περράκη.

Πώς το είχε πει αυτό με το σύμπαν ο Πάολο Κοέλιο; Α, 
ναι. «Όταν θέλεις κάτι πολύ, όλο το σύμπαν συνωμο-
τεί για να το αποκτήσεις. Το σύμπαν μπορεί να έκανε 
τα... δικά του στο Περιστέρι, αλλά το θέμα... σκάλωσε 
στη θέληση!
Χρειάστηκε να γίνουν αρκετά για να προηγηθούν οι Πε-
ριστεριώτες, σε ένα παιχνίδι που βάσει της συνολικής 
τους εικόνας, δεν άξιζαν τίποτα, απέναντι στα «κανα-
ρίνια» που πήγαν στο Περιστέρι, όχι για να αντέξουν 
και να κρατήσουν, αλλά για να παίξουν και να δείξουν 
και δημιουργικά πραγματάκια που δουλεύτηκαν το κα-
λοκαίρι στο Αγρίνιο.
Στο 16’ ο Χατζηισαΐας ζητάει αλλαγή, λόγω ενοχλήσε-
ων και στη θέση του περνάει ο Στρούγγης. Στο 44’ ο 
νεαρός στόπερ από εκτέλεση φάουλ του Μουνίθ σκο-
ράρει με κεφαλιά και από αναγκαστική αλλαγή, γίνε-
ται η «χρυσή» αλλαγή του Λόπεθ! Το φάουλ από το 
οποίο ήρθε το γκολ, το έκανε ο Χουχούμης. Ο Αναστα-
σίου έχει αποφασίσει να τον κάνει αλλαγή, βλέποντας 
ότι... φλερτάρει με την 2η κίτρινη! Άργησε όμως και το 
κακό έγινε για τον Παναιτωλικό!
Οι Αγρινιώτες που στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κυρί-
αρχοι και ήταν εκείνοι που ήθελαν πάρα πολύ το ματς. 
Και το πήραν. Ανατροπή και «τρίποντο» για τα «κανα-
ρίνια» με σκόρερ δύο αλλαγές που μπήκαν ταυτόχρο-
να στο ματς.  Βέργος και Ζέστεντ. Ο πρώτος ισοφαρί-
ζει στο 72’ με κεφαλιά και ο δεύτερος ολοκληρώνει την 
ανατροπή με προβολή στο 90’.
Το σύμπαν και ο τραγικός... Ροντρίγκεζ πήγαν να κά-
νουν τα δικά τους ξανά στη τελευταία φάση του αγώ-
να, αλλά το «καθάρισε» το VAR. Ο τερματοφύλακας του 
Παναιτωλικού κάνει τραγική έξοδο στο 96’, ο Στρουγ-
γής σκοράρει ξανά, αλλά το γκολ που αρχικά μέτρη-
σε, ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Σωστά.  

AN EΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 
ΤΗ ΖΕΣΤΗ...

«ΧΡΥΣΕΣ» ΑΛΛΑΓΕΣ,
ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΠΛΟ!

ΒΟΛΟΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 3
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣ

65’ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ 4’ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ,  
49’ ΦΑΝ ΒΕΡΤ, 63’ ΜΠΑΡΤΟΛΟ

46’ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ 4
53’ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ 6
53’ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 5
53’ ΛΑ ΠΑΡΑ 5
60’ ΜΑΤΕΪ 5

64’ ΝΙΝΗΣ 5
74’ ΣΟΑΡΕΣ 5
86’ ΒΟΪΤΚΟΦΣΚΙ -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:652’ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ- 36’ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ, 44’ ΤΣΟΚΑΝΗΣ, 72’ ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ,  
80’ ΚΛΕΪΜΑΝ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΠΕΡΡΑΚΗΣ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΛΕΪΜΑΝ 7

ΦΕΡΑΡΙ 6 ΓΚΡΙΛΟ 6 ΡΟΜΕΡΟ 6 ΠΟΥΡΙΤΑ 7

ΜΠΑΡΤΟΛΟ (74’) 5ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ (64’) 7
ΤΣΟΚΑΝΗΣ 6

ΦΑΝ ΒΕΡΤ 7 ΡΟΣΕΡΟ (86’) 6ΡΕΓΚΑΤΕΝ 6

4-2-3-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.                ΒΟΛΟΣVS          

4-3-3
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 4

ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΑΜΠΑΣΚΑΛ 6

BEΡΧΟΥΛΣΤ 5

ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ 6 ΛΙΣΓΑΡΑΣ 5

ΣΛΙΒΚΑ 6

ΣΑΧΛΙ (53’) 5
ΠΑΜΛΙΔΗΣ (53’) 5

ΝΤΑΟΥΝΤΑ (53’) 7

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (60’) 4ΚΑΣΤΡΟ 4

ΑΛΒΕΣ 5 ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ (46’) 4

ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ 2

ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ (45’) 4 ΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣ 6

ΒΑΡΟΝΕ (77’) 6 ΦΛΟΡΕΣ 6

ΝΤΙΑΣ 7

ΚΑΡΕΛΗΣ (60’) 4

ΜΕΝΤΟΣΑ (60’) 5ΜΟΡΣΕΪ (78’) 6

ΜΑΛΗΣ 5 ΛΟΥΙ 6

ΠΙΡΙΤΣ 5

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 6

ΣΑΛΟΜΟΝ 4 ΝΤΕΝΙΤΣ 4

ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ (61’) 4ΚΑΡΤΑΛΗΣ (61’) 3
ΜΟΥΝΙΘ (81’) 7

ΣΑΡΑΝΟΦΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 4

ΧΑΤΖΗΙΣΑΪΑΣ (16’) - ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟ 5

4-2-3-1

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ           ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣVS          

4-2-3-1

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 7

ΑΝΧΕΛ ΛΟΠΕΘ 4

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 2
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

44’ ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ 72’ ΒΕΡΓΟΣ, 90’ ZEΣΤΕΝΤ 

16’ ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ 8
61’ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ 1
61’ ΠΙΣΑΝΟ 4
81’ ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΙΤΣ -

45’ ΑΝΤΟΥΝΕΘ 6
60’ ΒΕΡΓΟΣ 8
60’ ZEΣΤΕΝΤ 8
77’ ΝΤΟΥΑΡΤΕ -
78’ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:48’ ΣΑΛΟΜΟΝ, 79’ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ - 34’ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 83’ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΓΗΠΕΔΟ: ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ

ΝΙΚΗΣΕ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ  
ΚΑΙ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΕ ΤΙΣ ΝΙΚΕΣ ΤΟΥ Ο ΒΟΛΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
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ΙΩΝΙΚΟΣ  1-0 ΑΡΗΣ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-0 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1-3 ΒΟΛΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-2 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΟΦΗ 3-3 AΕΚ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-1 ΠΑΟΚ

ΛΑΜΙΑ 0-1  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(6’ ΓΚΑΡΝΤΑΒΣΚΙ)

(86’ ΑΟΣΜΑΝ)

(65’ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ - 4’ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ, 49’ ΦΑΝ ΒΕΡΤ, 63’ ΜΠΑΡΤΟΛΟ)

(44’ ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ - 72’ ΒΕΡΓΟΣ, 90’ ΖΕΣΤΕΝΤ)

(78’, 94’ ΝΕΪΡΑ, 90+2’ ΒΟΥΡΟΣ - 15’ ΑΡΑΟΥΧΟ, 41’ ΤΣΟΥΜΠΕΡ, 64’ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ)

(27’ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ)

(72’ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ - 12’ ΣΙΣΕ, 32’ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΝΡΗΣ

ΟΦΗ  - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  - ΠΑΟΚ

ΑΕΚ  - ΛΑΜΙΑ

ΑΡΗΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ -  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΒΟΛΟΣ -  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΠΟΜΕΝΗ
(22-23/9)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Ν. Ι. Η. Γκολ Αγ. Ν Ι Η Γκολ Αγ. Ν Ι Η Γκολ

1. ΒΟΛΟΣ 6 2 2 0 0 5-2 1 1 0 0 2-1 1 1 0 0 3-1

2. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 6 2 2 0 0 2-0 1 1 0 0 1-0 1 1 0 0 1-0

3. ΑΕΚ 4 2 1 1 0 6-3 1 1 0 0 3-0 1 0 1 0 3-3

4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 2 1 1 0 2-1 1 0 1 0 0-0 1 1 0 0 2-1

5. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4 2 1 1 0 2-1 1 0 1 0 0-0 1 1 0 0 2-1

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 2 1 0 1 4-1 1 1 0 0 4-0 1 0 0 1 0-1

7. ΠΑΟΚ 3 2 1 0 1 1-1 1 0 0 1 0-1 1 1 0 0 1-0

8. ΙΩΝΙΚΟΣ 3 2 1 0 1 1-3 1 1 0 0 1-0 1 0 0 1 0-3

9. ΟΦΗ 2 2 0 2 0 3-3 1 0 1 0 3-3 1 0 1 0 0-0

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 2 0 1 1 1-2 1 0 0 1 1-2 1 0 1 0 0-0

11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 2 0 1 1 0-1 1 0 0 1 0-1 1 0 1 0 0-0

12. ΛΑΜΙΑ 0 2 0 0 2 2-4 1 0 0 1 1-2 1 0 0 1 1-2

13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 2 0 0 2 1-7 1 0 0 1 1-3 1 0 0 1 0-4

14. ΑΡΗΣ -5 2 0 1 1 0-1 1 0 1 0 0-0 1 0 0 1 0-1

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΤΣΟΥΜΠΕΡ (ΑΕΚ) 2

-. ΦΑΝ ΒΕΡΤ  (ΒΟΛΟΣ) 2

-. ΝΕΪΡΑ (ΟΦΗ) 2

- ΚΑΡΛΙΤΟΣ (ΠΑΟ) 2

-. ΜΠΑΡΤΟΛΟ (ΒΟΛΟΣ) 2

2. ΑΜΡΑΜΠΑΤ (ΑΕΚ) 1

-. ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ (ΑΕΚ) 1

-. ΑΡΑΟΥΧΟ (ΑΕΚ) 1

-. ΛΕ ΤΑΛΕΚ (ΑΕΚ) 1

-. ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ) 1

-. ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ) 1

-. ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ (ΒΟΛΟΣ) 1

-. ΑΟΣΜΑΝ (ΙΩΝΙΚΟΣ) 1

-. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ (ΛΑΜΙΑ) 1

-. ΤΑΪΡΟΝ (ΛΑΜΙΑ) 1

-. ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) 1

ΣΚΟΡΕΡ

ΜVP
ΧΟΥΑΝ ΠΕΡΕΑ

Ο Χουάν Περέα δεν σκόραρε 
κόντρα στον Παναθηναϊκό, 
αλλά έκανε όλα τα υπόλοι-
πα. Και τα έκανε εξαιρετικά. 
Ισως κόντρα στην πρώην 
ομάδα του, ο επιθετικός του 
ΠΑΣ Γιάννινα να έκανε το κα-
λύτερο του παιχνίδι εν Ελλά-
δι. Ο Σάρλια που είχε επωμι-
στεί κυρίως, το μαρκάρισμα 
του, πέρασε δύσκολο βράδυ 
στο «Ζωσιμάδες».

18:15 

18:15 

20:30

20:30

18:15

20:30

18:15 

*ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΞΙ ΒΑΘΜΩΝ.

4-4-3

11ΑΔΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

TE
ΤΑ

ΡΤ
Η 

(2
2/

9)
ΠΕ

Μ
ΠΤ

Η 
(2

3/
/9

)

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ (ΙΩΝΙΚΟΣ)

NEΪΡΑ (ΟΦΗ)

ΠΕΡΕΑ (ΠΑΣ)

ΒΟΥΡΟΣ (ΟΦΗ)

ΑΟΣΜΑΝ (ΙΩΝΙΚΟΣ)

ΓΚΑΡΝΤΑΦΣΚΙ (ΠΑΣ)

ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ (ΒΟΛΟΣ)

ΤΣΟΥΜΠΕΡ (ΑΕΚ)

 ΣΙΣΕ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ (ΑΕΚ)

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ (ΠΑΟΚ)
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ΚΙ ΟΜΩΣ, ΤΟ ΕΠΙΑΣΕ
Ο ΝΤΑΒΙΝΤ ΝΤΕ ΧΕΑ ΑΠΕΚΡΟΥΣΕ ΠΕΝΑΛΤΙ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ 40 ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ 
ΗΡΩΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέφυγε την γκέλα και το 
οφείλει στον Νταβίντ Ντε Χέα. Ο Ισπανός τερματοφύλα-
κας απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Νομπλ στο 
5ο λεπτό των καθυστερήσεων, κράτησε το 2-1 υπέρ 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Γουέστ Χαμ και 
έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Ταυτόχρονα σταμά-
τησε ένα αρνητικό σερί 40 αποτυχημένων προσπα-
θειών του να αποκρούσει πέναλτι. Τα «σφυριά» ήταν 
εκείνα που προηγήθηκαν στο σκορ με τον Μπενραχμά 
στο 30’, ωστόσο ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε και 
πάλι, ισοφαρίζοντας πέντε λεπτά αργότερα. Το πανέ-
μορφο γκολ του Λίνγκαρντ στο 89’ έφερε την ανατρο-
πή για την ομάδα του Σόλσκιερ. Ωστόσο, δεν τελεί-
ωσαν τα πάντα εκεί. Στις καθυστερήσεις ο Κριστιάνο 
Ρονάλντο ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ζουμά, 
το οποίο θα μπορούσε να δοθεί. Αντίθετα, ο διαιτητής 
έδειξε την άσπρη βούλα στην αντίπαλη περιοχή λίγο 
μετά. Ορθώς, αφού ο Σο έκανε πέναλτι σε σέντρα του 
Γιαρμολένκο. Ο Νομπλε ανέλαβε την εκτέλεση και ο Ντε 
Χέα του είπε «όχι». Έτσι η Μάντσεστερ βρίσκεται στην 
κορυφή μαζί με τη Λίβερπουλ και την Τσέλσι, η οποία 
με τη σειρά της επιβλήθηκε με 3-0 της Τότεναμ εκτός 
έδρας. Το σκορ άνοιξε ο 36χρονος Τιάγκο Σίλβα και 
έγινε ο 2ος γηραιότερος σκόρερ των «μπλε» μετά τον 
Ντρογκμπά. Οκτώ λεπτά αργότερα οι «μπλε» έφτασαν 
σε δεύτερο τέρμα με τυχερό τρόπο αφού το μακρινό 
σουτ του κόντραρε, άλλαξε τελείως πορεία και κατέληξε 
στην εστία του ανήμπορου να αντιδράσει Γιορίς για το 
2-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ρέντινγκερ 
στο 89. Νωρίτερα η Μπράιτον νίκησε τη Λέστερ με 2-1 
(Μαπέι 35’ πεν., Γουέλμπεκ 50’ – Βάρντι 61’).
ΓΑΛΛΙΑ: Η Παρί με ανατροπή νίκη με 2-1 τη Λυών στο 
ντέρμπι της αγωνιστικής. Όμως, αυτό που προκάλε-
σε αίσθηση ήταν η άρνηση του Μέσι να δώσει το χέρι 
στον Ποτσετίνο όταν έγινε αλλαγή στο 76’ (Νεϊμάρ 66’ 
πεν., Ικάρντι 90’ – Πακέτα 54’).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τεσσάρα η Ντόρτμουντ

ΙΤΑΛΙΑ

Κυριά για… κλάματα

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ανατροπή… κορυφής

Με τον Χάαλαντ σε μεγάλα κέφια η Ντόρτμουντ 
επιβλήθηκε με 4-2 της Ουνιόν Βερολίνου. Ο 
Νορβηγός σκόραρε δύο τέρματα, οι Βεστφαλοί 
έφτασαν τις τρεις συνεχόμενες νίκες, ωστόσο 
τα αμυντικά κενά εξακολουθούν να υπάρχουν. 
Όσο σκοράρει, πάντως… όλα καλά. (Γκερέι-
ρο 10’, Χάαλαντ 24’ 83’, Φρίντριχ 52’ - Κρούζε 
57’ πέν., Φολγκζάμερ 81’). Η Βόλφσμπουργκ 

έμεινε στο 1-1 με την Άι-
ντραχτ Φρανκφούρτης (Βέ-
γκχορστ 70’ – Λάμερς 38’) 
και έτσι απέκτησε συγκά-
τοικο την Μπάγερν στην κορυφή. Η Λεβερ-
κούζεν πέρασε νικηφόρα από τη Στουτγκάρσ-
δη με 3-1 (Μανγκαλά 38’ – Άντριχ 2’, Σικ 19’, 
Βιρτς 70’).

Χωρίς νίκη παρέμεινε η Γιουβέντους και έχει βυθι-
στεί στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Κό-
ντρα στη Μίλαν προηγήθηκε μόλις στο 4ο λεπτό με 
τον Μοράτα, ωστόσο οι «ροσονέρι» ισοφάρισαν με 
τον Ρέμπιτς στο 76’. Στα υπόλοιπα αποτελέσματα 
ξεχώρισε η ήττα της Ρόμα 3-2 στη Βερόνα και έχα-
σε την ευκαιρία να περάσει στην κορυφή της βαθ-
μολογίας. Έμπολι-Σαμπντόρια 0-3 (Καπούτο 31’, 

52’, Καντρέβα70’), Βενέτσια-Σπέτσια 
1-2 (Τσεκαρόνι 59’-Μπαστόνε 19’, 
Μπουράμπια 90+3’), Βερόνα-Ρό-
μα 3-2 (Μπαράκ 49’, Καπράρι 54’, 
Φαραόνι 63’- Πελεγκρίνι 36’, Ίλιτς 
58’), Λάτσιο-Κάλιαρι 2-2 (Ιμόμπιλε 
45’, Κατάλντι 83’- Ζοάο Πέδρο 46’, 
Μπαλντέ 62’).

Τρομερή ανατροπή για τη Ρεάλ στο «Μεστάγια» 
κόντρα στη Βαλένθια! Αν και βρέθηκε πίσω στο 
σκορ από το γκολ του Χιούγκο Ντούρο στο 66’, με 
τα τέρματα των Βινίσιους (86’) και Μπενζεμά (88’) 
πήρε τη νίκη και πέρασε μόνη πρώτη στην κορυ-
φή της βαθμολογίας. Στα άλλα ματς της ημέρας η 
Σεβίλλη έμεινε όρθια στο «Σαν Σεμπαστιάν» με το 

0-0 που απέσπασε, με τη Σοσιεδάδ να χάνει πέναλ-
τι με τον Ογιαρθάμπαλ. Μα-
γιόρκα-Βιγιαρεάλ 0-0, Ρεάλ 
Σοσιεδάδ-Σεβίλλη 0-0, Μπέ-
τις-Εσπανιόλ (Γουίλιαν Χοσέ 
41’, Φεκίρ 45’ – Βιδάλ 16’, Κα-
μπρέρα 90’).
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ΕΣΘΟΝΙΑ 19:00
ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ Β-ΕΛΒΑ

OVER 3,5 1,70
Στη μακρινή Εσθονία θα ταξιδέψουμε και στην αναμέτρηση που 
ρίχνει αυλαία στην αγωνιστική δράση. «Καίγεται» για τη νίκη η 
Έλβα που θα την κρατήσει ζωντανή στη μάχη για μια θέση 

στα πλέι οφ. Χωρίς άγχος όπως συνηθίζουν να παίζουν τα 
πιτσιρίκια της Λεβάντια.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό 

παιχνίδι με 
αξία στα 

γκολ.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ Β-ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ

OVER 2,75 1,75
Η Ολλανδία μάς αποζημιώνει σταθερά και θα την τιμήσουμε 

ξανά στη σημερινή μας στήλη. Διψάει για την επιστροφή 
στα σαλόνια η ιστορική Ντεν Χάαγκ και μέσα στα 

πιτσιρίκια της Αϊντχόφεν θα παίξει με φουλ επιθετικό 
πλάνο για τη νίκη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχός μας 
στα γκολ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3η 20:00
ΒΕΧΕΝ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΙΙ

OVER 2,5 1,66
Στις μικρές κατηγορίες της Γερμανίας θα παίξουμε μπάλα

για να ποντάρουμε στα γκολ. Οι δύο ομάδες έχουν 
ξεκινήσει καλά και θα τα δώσουν όλα για το «τρίποντο» 

που θα τις κρατήσει στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

σκοράρουν με 
άνεση.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΝΑΠΟΛΙ

2 1,83
Άκρως εντυπωσιακό το ξεκίνημα της Νάπολι με την ομάδα να 

έχει το απόλυτο και να έρχεται από τη μεγάλη νίκη κόντρα 
στη Γιουβέντους. Χωρίς ιδιαίτερες απουσίες θα πάει στο 

σημερινό ματς η ομάδα του Σπαλέτι, έχει όλα τα φόντα να 
φύγει με το «τρίποντο».

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 

τους 
«παρτενοπέι».

ΚΥΠΡΟΣ 21:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

1 -1,25 1,825
Παραδόθηκε στην ανωτερότητα της Παρτιζάν η Ανόρθωση 

και μπήκε με το αριστερό στη φάση των ομίλων. Στο 
πρωτάθλημα δεν έχει νίκη και θα παραταχθεί με επιθετικό 

πλάνο απέναντι στον Εθνικό Άχνας.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το φαβορί 
θα πάρει 

ποντάρισμα.

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΓΡΑΝΑΔΑ 

1 -1,5 1,88
Παραδόθηκε άνευ όρων στις ορέξεις της Μπάγερν η 

Μπαρτσελόνα του Κούμαν. Απογοητευτική η εμφάνιση 
των Καταλανών σε όλο το παιχνίδι χωρίς τελική στην 

εστία. Η επιστροφή στις νίκες σήμερα είναι μονόδρομος.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ.

www.xosetips.com
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ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προκρίθηκαν Ιωνικός και Ηρακλής
Ο Ιωνικός επικράτησε 76-69 του Απόλλωνα Πά-
τρας στη Νίκαια και ο Ηρακλής 76-65 στο Μαρούσι 
και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Κυπέλ-
λου. Την Τετάρτη (22/9) θα συνεχιστεί η διοργάνω-
ση με τους αγώνες: Ιωνικός Νίκαιας- Λάρισα και 
Ηρακλής-Ολυμπιακός. Οι νικητές θα πάρουν τα 
εισιτήρια για τη φάση των «8» όπου μάλιστα θα 
παίξουν και μεταξύ τους (τον Φεβρουάριο πια).

ΖΕΣΤΑΝΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΝΙΚΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΦΕΣ ΜΕ 80-74, 
ΠΗΡΑΝ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Το ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε 80-74 την Εφές 
και κατέκτησε την πρωτιά στο τουρνουά «Παύ-
λος Γιαννακόπουλος» είναι το πιο ασήμαντο 
απ’ όσα είδαμε στο ΟΑΚΑ.
Τα πολύ θετικά μηνύματα που έστειλε ο Πανα-
θηναϊκός είχαν να κάνουν με την απόδοση των 
παικτών του. Που βέβαια δεν αποτελεί το… 
έναυσμα για πανηγυρισμούς και για αλλαγή 
στόχων (σοβαροί να είμαστε) αλλά δείχνει ότι 
με αυτογνωσία και σκληρή δουλειά κάτι καλό 
μπορεί να γίνει.
Ποιο είναι το καλό; Αυτό που είδαμε για 25 λε-
πτά (δεύτερο ημίχρονο και παράταση) με την 
Παρτιζάν και για πολλά περισσότερα με την 
Εφές: Μια ομάδα που θα παλεύει σε κάθε φάση. 
Θα διεκδικεί κάθε μπάλα. Θα «δαγκώνει» στην 
άμυνα. Θα παίζει σε κάθε αγώνα λες και είναι 
τελικός επιβίωσης.
Δεν έχει άλλο τρόπο ο Παναθηναϊκός πέρα απ’ 
αυτόν. Δεν είναι ούτε η σούπερ ποιοτική ομά-
δα ούτε έχει πλεονέκτημα το βάθος στο ρό-
στερ της.
Αυτά πρέπει να τα υπερκεράσει με αθλητικό-
τητα, δύναμη, άμυνα και κίνητρο. Κι έτσι στα-
διακά να προοδεύει και να γίνεται μια αξιοπρε-
πής, σοβαρή και ανταγωνιστική ομάδα. Αυτή 
θα είναι η πρώτη κατάκτηση.
Και με αυτή την αγωνιστική συμπεριφορά και 
νοοτροπία θα παίρνει ενέργεια από τον κό-
σμο. Που επί δύο ημέρες μοίρασε το πιο θερ-
μό χειροκρότημα στην ομάδα.
Απ’ εκεί και πέρα σ’ έναν αγώνα που δεν έπαι-
ξε ο Παπαπέτρου από τη μια και οι Λάρκιν, Σι-
μόν, Πλάις και Σίνγκλετον από την άλλη δεν 
ασχολείσαι με το σκορ. Αλλά με το τι παρου-
σίασε ο Παναθηναϊκός.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-23, 47-34, 59-54, 80-74.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Πρίφτης): Πέρι 
9, Μέικον 13, Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης 3, 
Καββαδάς, Κασελάκης 6, Ουάιτ 7, Φλόιντ 10, 
Νέντοβιτς 9, Έβανς 6, Μαντζούκας 2, Σαντ Ρος 
7.
ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Μπομπουά 17, Σαϊ-
μπίρ 6, Μπαλμπάι, Γκετσίμ 2, Ιλιάσογλου, Γκα-
ζί, Μοερμάν, Τουντσέρ 11, Μίσιτς 17, Άντερσον 
9, Πετρούσεφ 5, Ντάνστον 7.

ς

basketball
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Πρωτίστως αξίζει να σημειωθεί πως η προ-
σπάθεια όλων όσοι κλήθηκαν για να αγωνι-
στούν χθες στο… «καμίνι» του Καλαμακίου, 
είναι ήρωες. Η αφόρητη ζέστη σε συνδυα-
σμό με το πλαστικό χόρτο καιτο καουτσούκ, 
έκαναν πιο δύσκολες τις κινήσεις τους. Παρ’ 
όλα αυτά και οι δυο ομάδες προσπάθησαν 
για τη νίκη – πρόκριση την οποία πήρεεν τέ-
λει η Αθηναίδα με δυο τέρματα που σημείω-
σαν ο Κορφιάτης στο 60’ και Ντιντίφας στο 
83’. Ο τελευταίος είχε δοκάρι στο 36’ όταν 
σε σουτ που επιχείρησε έξω από την πε-
ριοχή ανάγκασε τον Σιγανά να ακουμπή-

σει την μπάλα με τα δάχτυλα αυτή να βρει 
το οριζόντιο δοκάρι και να καταλήξει κόρ-
νερ. Το Καλαμάκι στο 87’ κέρδισε πέναλτι 
σε ανατροπή του Γιούσεφ, αλλά ο Πελεκού-
δας δεν κατάφερε να κερδίσει τον Γκιμούση 
που απόκρουσε κρατώντας το 0-2 και την 
πρόκριση για την ομάδα του. Διαιτητές ήταν 
οι Δημητρακόπουλος, Τραντάς, Σερεβέτας.
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ (Γιάννης Ξυδιάς): Σιγα-
νάς, Γιούσεφ, Οικονόμου (63’ Αντωνάτος), 
Διαμαντόπουλος, Λιάτος, Βασιλειάδης, Τζί-
μας (75’ Γονιδης), Τσεδεμεγκλής, Πελεκού-
δας, Νούλας (83’ Φοινικόπουλος), Δημάκης.
ΑΘΗΝΑΪΔΑ (Δημήτρης Φιλίππου) Γκιμού-
σης, Λούλο (62’ Βαγγέλης), Κατσιώρης (62’ 
Καπέλης Μ.), Κοντής, Αναγνώστου, Κανδα-
λέπας, Ντιντίφας, Μπούντου (78’ Φίλος), Κα-
πέλης Ι., Λαγός, Κορφιάτης (90’ Τσελίκης).

ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΚΟΡΩΝΙΔΑ 3-0
Πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό σκορ, 
η Καισαριανή επικράτησε 3-0 της Κορωνί-
δας, παίρνοντας το εισιτήριο για την επό-
μενη φάση τουκυπέλλου. Το πρώτο μέρος 
έληξε 2-0 με δυο τέρματα που σημείωσαν 
ο Γεωργίου στο 5’και ο Τσακλάνος στο 20’, 
ενώ το τελικό 3-0, διαμόρφωσε στο 82’ ο 
Λούρμπας. Διαιτητές ήταν οι Καρνής, Κου-
κιάς, Τζίβρας.ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Μαρίνος 
Πολυμέρης) Αλεξανδρής,Χατζηστεφάνου, 
Κοσμίδης (75’ Πεμάι), Αλεξίου, Χιώτης, Αϊ-
βάζης, Λούρμπας (80’ Αποστολόπουλος), 
Τσακλάνος, Γεωργίου (75’ Μπαριαμπάς), 
Κατώποδης(60’ Κουλιμπαλί), Οικονομόπου-
λος (60’ Μαλλίδης).ΚΟΡΩΝΙΔΑ (Γρηγόρης 
Ροπόκης) Γιαννακούδης, Παλαιολόγου (77’ 
Μύλλερ), Μαντζιούφας, Κρανάρι, Καράμπε-
λας, Ψαρρός, Χρηστίδης, Μαύρος, Κορρέ-
ας, Μούτσα, Σκέμπι (77’ Φλέσσας).

ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 0-1
Ένα γκολ που σημείωσε ο Πετανάι στο 35’ 
με πέναλτι αποδείχθηκε αρκετό για να δώ-
σει τη νίκη στον Ορφέα Αιγάλεω και μαζί 
της και τηνπρόκριση στην επόμενη φάση 
του κυπέλλου. Διαιτητές ήταν οι Τσολακί-
δης, Αθανασόπουλος, Μαμούνης.ΙΕΡΑΠΟ-
ΛΗ (Κώστας Ζαμπέτας) Τρεύλας, Μαντάς 
(62’ Πανουσιάκης), Ρούσσης, Βιτουλαδί-
της, Σαρδέλης, Τσολάκογλου (46’ Παπανι-
κολάου), Γιακουμάκης, Τσαπουρνής (69’ 
Βιδάκης), Σίγκρε (62’ Πατσελής), Κωνστα-
ντινίδης, Μίσκα (46’ Παλικισιανός).ΟΡΦΕΑΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ (Γαλινος Νικολαϊδης) Μαρουδιάς, 
Ντούλας, Αθανασόπουλος (76’ Καλογήρου) 
Ουάγια, Χρόνης, Βουτσινάς, Ζουμπουνέλης, 
Παντελής (60’ Ζιώγας), Τιτόνης (52’ Κυριά-
κος), Πετανάι, Αγγελακόπουλος Β.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑΪΔΑ 
ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ 
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΣΤΟ 60’ ΚΑΙ ΝΤΙΝΤΙΦΑΣ 
ΣΤΟ 83’, ΝΙΚΗΣΕ 0-2 ΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ

Τα χθεσινά 
αποτελέσματα
ΕΠΣΑ – Κύπελλο: 
Τερψιθέα – ΠΟΨ 1-0, 
Αλσούπολη – Γκυ-
ζιακός 4-2, Ν Σμύρ-
νη – Ιλίσια 2004 2-1, 
Λαύρα Αργυρού-
πολης- Φωστήρας 
Ηλιούπολης 1-2 , 
Υμηττός – Κοψαχεί-
λα 1-2 (παρ) , Αττι-
κός – Κολωνός 3-0 
, Ιπποκράτης - Πα-
νιώνιος Καισαρια-
νής 3-1, Άγιος Θω-
μάς – Γαλάτσι 2-1, 
Νεοπεντελικος – Τα-
ταύλα 6-0 , Πεύκη – 
Λέοντες 5-0, Πέρα 
Κλουμπ - Άρης Χο-
λαργού 0-1 (παρ), 
Καλαμάκι – Πλάτων 
2-0 , Αστέρας Χαϊδα-
ρίου - Κηφισιά 2010 
0-2., Άτλας Κυψέλης 
- Λύκοι Χαϊδαρίου 
1-4, Πράσινα Πουλιά 
- Φοίνικας Περιστε-
ρίου 2-6, Αστέρας 
Γλυφάδας – Πα-
γκράτι 0-1, Ηρακλής 
Περιστερίου - Ατρό-
μητος Χαλανδρίου 
2-0, Δάφνη Αθηνών 
- Άμιλλα Περιστερί-
ου 1-4, ΑΟ Κωφών - 
ΑΕ Περιστερίου 0-4 
, Ατρόμητος Μετα-
μόρφωσης -Αστέ-
ρας Εξαρχείων 4-0, 
Ιεράπολη - Ορφέας 
Αιγάλεω 0-1, ΓΣΚαι-
σαριανής – Κορω-
νίδα 3-0 , Εθνικός 
Αστέρας- Θρίαμβος 
Αθηνών 2-0, Ελευ-
θερούπολη – Άφο-
βος3-0, Άρης Καλα-
μακίου – Αθηναΐδα 
0-2 , Ποσειδώνας 
Γλυφάδας – Μετα-
μόρφωση 1-2, Αρί-
ων – Προμηθέας1-4. 
ΕΠΣΑΝΑ - Πρωτά-
θλημα - Α Κατηγο-
ρία - 1ος όμιλος: 
ΑΟ Άρτεμις – Γλυ-
κά Νερά 1-2, Παλ-
ληνιακός - Αχιλλέ-
ας Κάτω Αχαρνών 
4-0, Θησέας Νέας 
Μάκρης- Ολυμπι-
ακός Αγίου Στεφά-
νου 0-2, Σαρωνικός 
Αναβύσσου – Άνοι-
ξη 3-3, Παλλαυρεω-
τικός - Αχαρναϊκός 
0-3. 2ος όμιλος: Στα-
μάτα – Κορωπί 0-1, 
Δόξα Άνοιξης – Πα-
θιακάκης 2-2, Μαρ-
κό - Καλύβια 5-0, 
Τριγλία Ραφήνας – 
Ατλαντίς 2-1, Άρης 
Βούλας -Μάχη Μα-
ραθώνα 1-1.

Με το ευρύ 4-0 επικράτησε ο Παλ-
ληνιακός του Αχιλλέα Κάτω Αχαρ-
νών,μέσα στην έδρα του και πήρε 
άνετη νίκη, στην πρεμιέρα του 
πρωταθλήματος. Ο Κυριόπουλος 
στο 34’ άνοιξε το σκορ κάνοντας 
το 1-0. Στην επανάληψη και πάλι 
ο ίδιος παίκτης με δεύτερο προ-
σωπικό του γκολ στο 59’ ανέβα-
σε το δείκτη του σκορ στο 2-0. Οι 
κιτρινόμαυροι που έδειξαν να μην 
αρκούνται στα ήδη δυο τέρματα, 
σημείωσαν άλλα δυο γκολ, με τον 
Σειτάι στο 65’, να κάνει το 3-0,και 
τον Σταμούλη στο 70’ να διαμορ-
φώνει το τελικό 4-0.Διαιτητές ήταν 
οιΑνδρικόπουλος, Σόφιας και Πα-
παδιώτηςΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Χριστο-
φιλέας) Μπαλασάκης, Τσαλερίδης 
(77΄ Βασιλείου), Βλάχος, Γαληνά-
κης (67΄ Σραμούλης), Κοντογιάν-
νης, Ντέλης, Σειτάι (67΄ Χρυσά-
φης), Δημογιάννης, Κυριόπουλος, 
Καραμπίνης, Καλτσάς (69΄ Αση-
μακόπουλος)ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡ-
ΝΩΝ (Καβαλάρης) Αρχοντάκης, 
Κολοβός (77΄ Μάιτος), Χονδρογε-
ωργόπουλος, Παράσχος, Ρόππας, 
Μπούσκος (61΄ Βιτωράτος), Καρ-
βέλας (61΄ Κίκη), Κουτουλάκος (77΄ 
Πουλής), Χαλάς, Βιαντόμ, Βαλανί-
δης

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ- ΑΝΟΙΞΗ 3-3
Το σκορ άνοιξε στο 32΄ ο Τζιβίλο-
γλου, για να ισοφαρίσει η Άνοιξη 
στο 35΄ φέρνοντας το παιχνίδι στα 
ίσια με γκολ του Νησιωτάκη. Στο 
δεύτερος μέρος με εύστοχο πέναλ-
τι στο 73΄ που εκτέλεσε ο Γιαρέ-
νης, στο 82΄ ο Σαρωνικός έκαναν 
το σκορ 2-2 με γκολ του Έλενα και 
πάλι οι φιλοξενούμενοι με γκολ του 
Κωτσοβού στο 84΄ έγραψαν το 2-3, 
το τελικό 3-3 ήρθε στο 89΄ με τον 
Χίσο. Διαιτητές ήταν οι Πανούτσος, 
Μπουξμπάουμ και Κουλοχέρης-
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (Τζιβί-
λογλου) Καραλής, Μπουκουβά-
λας, Λογοθέτης, Ζουμπουρλής (76΄ 
Έλενας), Λίτσης, Τζιβίλογλου, Κα-
ραγιάννης, Κακαράς, Βουλωμένος 
(90΄ Βασιλείου), Χίσο, Haddad (72΄ 
Καρκαλέτσος)ΑΝΟΙΞΗ (Κοσμάς) 
Παππάς, Αμανατίδης, Καράμπε-
λας (58΄ Κατσέρης), Πανάγου, Πέτ-
τας, Γιαρένης, Γεωργούσης, Μή-
τση, Νησιωτάκης (86΄ Μαυρίδης), 
Γασπαράκης (79΄ Παληαρούτας), 
Κωτσοβός

Στο τσεπάκι έβαλε το 
πρώτο 3ποντο

Aνετο πέρασμα -  
πρόκριση της Aμιλλας
Το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Άμιλλα όχι μόνον 
δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν αλλά και ανα-
γράφηκε με καθαρά γράμματα και στον πίνακα 
του σκορ. ΟΙ φιλοξενούμενοι παίζοντας ουσια-
στικό ποδόσφαιρο κατάφεραν να επικρατήσουν 
4-1 της Δάφνης και να περάσουν στην επόμε-
νη φάση του κυπέλλου. Με δυο γκολ του Μπελ-
λή στο 5’ και 45’ ήδη ο δείκτης του σκορ έδειξε 
το 0-2, για να ακολουθήσουν άλλα δυο τέρμα-
τα των Παππά (65’) και Κοπανά στο 86’, που 
έκαναν το 0-4. Ο Δέγκλερης στο 88’ μείωσε σε 
1-4, που ήταν και το τελικό. Στο 35’ ο Παππάς 
είχε δοκάρι. Γενικώς οι φιλοξενούμενοι ήθελαν 
πολύ τη νίκη – πρόκριση την οποία και πήραν. 
Διαιτητές ήταν οι Μικελόπουλος, Γκίκας, Μα-
τσάγκας.ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ: Παφίλης, Λυκού-
δης, Αβιντάι (63΄Καμπούρης), Δούρος, Χάσκης, 
Κόφινης, Θανόπουλος (56’ Δεσποτόπουλος), 
Κόκκορης(79’ Μαυρίδης), Δελερης, Καφεντζής 
(79’ Καπογιάννης), Κανελλάκης.ΑΜΙΛΛΑ (Κα-
ζακόπουλος) Γεροντάκης, Ρεραι (46’ Κασημά-
της), Κατσούλας (46’ Τζαβάρας), Ασημακόπου-
λος, Μουστης (56’ Δέγκλερης),Ζήκος, Παππάς, 
Μπέλλης (72’ Ασφής), Καρρας (56’ Κλαυδιανός), 
Κοπανάς, Χαλάσας.

This is Athens

҂ Από τη χθεσινή πρόκριση της Αθηναϊδας
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Ο Σουηδός ολυμπι-
ονίκης της δισκοβο-

λίας Ντάνιελ Σταλ στον 
τελευταίο του φετινό αγώ-

να σε μίτινγκ στο Νόρκεπινγκ 
σημείωσε άλλη μια νίκη με 68,02μ. 

Έκλεισε τη σεζόν με 13 αγώνες 
πάνω από τα 68μ. και έχασε 

μόλις μία φορά σε αγώ-
να που μετείχε. 

www.sportime.gr14
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Ο Μάριος Αναγνώ-
στου μετά από μία πολύ καλή 

φετινή σεζόν, έχει αρχίσει ήδη την 
προετοιμασία του για την επόμενη, κα-

θώς μέσα στους στόχους του είναι το Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου. Ο Έλ-

ληνας πρωταθλητής με τον προπονητή του Σάββα 
Κουμπούρα θα προπονηθούν για τη διοργάνωση 
που θα διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου στο Δουβλίνο. 
Ο δρομέας της Αναγέννησης Λαμίας παράλληλα ετοι-
μάζεται να παρουσιαστεί στον Στρατό και να υπηρε-
τήσει, αλλά φυσικά θα έχει διευκολύνσεις, καθώς θα 
αποσπαστεί στο ΑΣΑΕΔ. 
Εν τω μεταξύ έκανε και ένα τεστ, καθώς μετείχε 

στο Lamia Night Run και επικράτησε εύκολα 
στα 10χλμ. με χρόνο 34.38.

ΜΕ ΣΤΟΧΟ  
ΤΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟ

S
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R
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Ο Κενυάτης ολυμπιονίκης Έλιουντ Κιπτσόγκε αποκάλυψε 
πως αντιμετωπίζει τον πόνο. «Προσπαθώ να ελέγχω τον 
εγκέφαλό μου και να πω στον εαυτό μου, άκου: όπου ο πό-
νος αυξάνεται, εκεί είναι η επιτυχία. Εκεί είναι το μυαλό μου 
και αυτό λέει στο σώμα μου»! 

Η πρωταθλήτρια του μαραθωνίου 
Γκλόρια Πριβιλέτζιο ήταν η νικήτρια 
του φετινού γύρου λίμνης Ιωαννίνων 
στα 30χλμ. τερματίζοντας σε 1:56.51, 
η οποία ήταν έκτη στη γενική κατά-
ταξη. Πρώτος ήταν ο Κώστας Στα-
μούλης σε 1:41.08. Στα 5χλμ. κέρ-
δισαν Κολιός και Παπαδημάτου και 
στα 10χλμ. Σταμούλης και Νικολο-
πούλου. 
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟ EUROPA 
ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ! ΝΕΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η ΟΜΟΡΦΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ? 

Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι από τους προ-
πονητές που έχουν αφήσει την υπογραφή 
τους στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. 
Οι πρωταθλητές έχουν αποκτήσει ταυτό-
τητα, έπαιξαν εξαιρετική μπάλα και έχουν 
κατακτήσει τα δύο τελευταία πρωταθλή-
ματα. 
Βέβαια, το κλαμπ στήριξε τον Μαρτίνς 
μετά την απώλεια του τίτλου το 2019, ενώ 
μεταγραφικά ο Πορτογάλος κόουτς έχει 
πολλά και καλά υλικά να δουλέψει. 
Σχεδόν ότι ζήτησε το είχε. Για να μην πού-
με και θυμηθούμε τώρα τον Πεπέ και πει 
κανείς πως οι επιλογές οι δικές του δεν 
είναι και 100% να… της πιεις στο ποτήρι. 
Το θέμα είναι, ίσως, πως μάλλον διανύ-
ουμε το διάστημα που ο Πέδρο Μαρτίνς 
έχει αρκετά βλέμματα πάνω του πλέον. 
Το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 
2022. 
Θα πρέπει ή να κληθεί για νέο ή να υπάρ-
ξει αποχαιρετισμός. 
Το θα το κρίνει; 
Μα η Ευρώπη. 
Έως και τον Δεκέμβριο θα έχει διαφανεί, 
θα είναι γνωστή η πορεία του Ολυμπια-
κού στο Europa League. Αν θα συνεχίζει 
ή αν θα έχει πάει στο Conference League. 
Ή ακόμα χειρότερα αν έχει αποκλειστεί. 
Το τελευταίο δε θα αρέσει. Σημασία θα έχει 
και η πορεία στην Ελλάδα. 
Αλλά η Ευρώπη θα κρίνει το μέλλον της 

σχέσης Ολυμπιακού-Μαρτίνς. 

Agent Greek

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝΤΖΙΟ ΣΤΟΝ ΑΡΗ 

Ασφυκτική η πίεση
Νωρίτερα απ’ ότι περίμεναν οι 
περισσότεροι άρχισε η πίεση 
στον Άρη για τον Άκη Μάντζιο. 
Βέβαια, αν και η ισοπαλία με τον 
ΟΦΗ πήγε να χωνευτεί, η ήττα 
στη Νίκαια ήταν βαριά και ασή-
κωτη. 
Ο Μάντζιος είναι σε πίεση και 
έχει θέμα, έτσι έχουν τα πράγ-
ματα. Όλα αυτά για λίγο θα ξε-
χαστούν αν κερδίσει τον Πανα-
θηναϊκό την Τετάρτη (22/9) γιατί 
μετά έρχεται ακόμα μια δύσκολη 
έξοδος, στο Περιστέρι. Δύσκολα 
τα πράγματα. 

Η ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΜΕ  
ΤΟΝ ΓΚΑΡΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ 

Βιάζονται να τον δουν 
Ο Ολυμπιακός στο γκραν φινάλε 
των μεταγραφών πήρε τον Γκά-
ρι Ροντρίγκες και αν μη τι άλλο οι 
πτέρυγές του είναι από τις καλύ-
τερες των τελευταίων ετών. Παρό-
λα αυτά, αν και υπάρχουν παίκτες 
σε αυτή τη θέση, έγινε κουβέντα 
με τον Ροντρίγκες για το πότε θα 
είναι έτοιμος. Ο 31χρονος winger 
βέβαια έπαιξε ματς με την Ίτιχαντ 
στις 16 Αυγούστου στη νίκη 3-0 
επί της Αλ Ραέντ (είχε και ασίστ). 
Αυτό που ειπώθηκε πάντως είναι 
ότι στις 20-30 ημέρες ο Ροντρί-
γκες θα μπορεί να είναι στο γή-
πεδο για αγώνα. 

ΣΤΗΝ ΟΥΤΡΕΧΤΗ… ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ 

«Τρένο» ο Δουβίκας 
Η Ουτρέχτη έδωσε καλά λεφτά στον Βόλο για 
να πάρει τον Τάσο Δουβίκα αλλά δεν πρέπει να 
περίμενε τόσο νωρίς να δείχνει πως μπορεί να 
αποδειχθεί επικερδής επένδυση. Εκτός από παί-
κτη που είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα για 
ψηλά. Είναι ήδη στην 6άδα μετά από 5 ματς, ο 
Δουβίκας έχει παίξει σε όλα αν και όχι βασικός. 
Σε αυτά ο απολογισμός είναι 290’, 2 γκολ αλλά 
και μία ασίστ. Σούπερ… 

Ο ΑΝΧΕΛ ΛΟΠΕΘ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

Τα έκανε μαντάρα  
Και καλά το ΟΦΗ-ΑΕΚ 3-3 ήταν ανατροπή μεγάλη και η ΑΕΚ φω-
νάζει. Στο Περιστέρι ο Άνχελ Λόπεθ πως κατάφερε να του γυρίσει 
το ματς από 1-0 στο 76’, είναι επικό. Ο κόουτς έχει ξεκινήσει τη σε-
ζόν με μουρμούρα αλλά η ισοπαλία στο Καραϊσκάκη με τον Ολυ-
μπιακό ανέβασε πολύ τις μετοχές του. Δεν ήταν λίγο πράγμα και 
βαθμός εκτός προγράμματος, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά η ήττα 
από τον Παναιτωλικό μέσα στο Περιστέρι ήταν… ασχολίαστη. Σκα-
σμένο ήταν το board μετά από αυτό. Σκασμένο. 
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ΚΑΥΤΟΣ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ





Στο ποδόσφαιρο που είναι το πιο δίκαιο/άδικο άθλη-
μα του κόσμου δεν υπάρχει μόνο το άσπρο ή το μαύ-
ρο. Υπάρχει και το γκρι. 
Στο γκρι του ποδοσφαίρου, λοιπόν, υπάρχουν εκείνοι 
που λένε πως αν μια ομάδα προηγείται 3-0 στο 77’, σχε-
δόν ότι και να γίνει μετά και δεν κερδίσει, η ευθύνη εί-
ναι αποκλειστικά δική της. Των παικτών και του προ-
πονητή. 
Υπάρχουν και εκείνοι που λένε πως αν φταίει η διαιτη-
σία, φταίει η διαιτησία. Πάει και τελείωσε. Και πως αν 
οφείλεται σε αποφάσεις των ρέφερι αυτή η ανατροπή, 
τότε καλά κάνει και φωνάζει και ας ήταν μπροστά 10-0, 
όχι 3-0. 
Στο Ηράκλειο, στο ΟΦΗ-ΑΕΚ αυτό ήταν πάνω κάτω το 
σενάριο. 
Οι μεγάλες ομάδες έχουν την τάση όταν δεν κερδίζουν 
ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουν (και με βάση την 
εικόνα μέσα στο γήπεδο), βγάζουν προς πάσα κατεύ-
θυνση τη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία. 
Η ΑΕΚ πάνω-κάτω πάντως στο Ηράκλειο έχει το δικαί-
ωμα να διαμαρτύρεται. Δεν αφαιρείται αυτό επειδή προ-
ηγήθηκε 3-0. 
Η αλήθεια είναι πως μπορεί να κοιτάει στραβά από εδώ 
και πέρα τόσο τον διαιτητή Φωτιά όσο και τον VAR Σκου-
λά. 
Ο Χατζισαφί τρώει μια κλωτσιά στο πρόσωπο από τον 
Καμάου και ματώνει στη μύτη αλλά τελικά αποβάλλε-
ται λίγα λεπτά μετά ο Γκαρσία για βίαιη απώθηση. Με-
γάλη κουβέντα αυτό. 
Ανάλογα και από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς. 
Με ήρεμη προσέγγιση η απόφαση του διαιτητή είναι 
υπερβολική, ειδικά αν κρίνει κανείς πως είχε προηγη-
θεί το κεφαλοκλείδωμα του Λάμπρου. 
Από εκεί και πέρα, όντως στο 1-3 υπάρχει σπρώξιμο 
του Ντουρμισάι στον Βράνιες και το γκολ θα έπρεπε να 
ακυρωθεί. Η μεγάλη ευθύνη είναι καθαρά του Σκουλά 
που θα έπρεπε να ενημερώσει τον Φωτιά. 
Εδώ τελειώνει η (μεγάλη) συζήτηση για τους διαιτητές 
για το ροκ ματς στην Κρήτη. 
Ευθύνες όμως είχε και η ΑΕΚ. 
Το ματς μέχρι το 78’ και το 0-3 ήταν λες και αυτή η ομά-
δα μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Έως το 3-3, όμως, 
φάνηκαν και οι δομικές της αδυναμίες μέσα στο γήπεδο. 
Βγήκε ο Τσούμπερ, ο Άμραμπατ και αποβλήθηκε ο Γκαρ-
σία και αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο δε βοήθησαν. 
Ο Σάκχοφ είναι πιο βαρύς από ποτέ και πλέον μετά την 
επιστροφή του Σιμόες δε δικαιούται τίποτα περισσότε-
ρο από το να είναι ο 5ος χαφ. Το δίδυμο των Βράνιες, 
Τζαβέλλα, ειδικά στις στημένες φάσεις έχει θέμα. Τρώει 
φάσεις στην πλάτη ακόμα και σε set παιχνίδι και πρέ-
πει να το δουλέψουν. 
Για το τέλος, ο έμπειρος Στάνκοβιτς. Με παραστά-
σεις Τσάμπιονς Λιγκ με σοβαρό κλαμπ όπως η Σάλ-
τσμπουργκ. Και όμως δε βγαίνει στις στημένες φάσεις. 
Δε γίνεται έτσι δουλειά, πρέπει να εμπνέεις σιγουριά 
στους αμυντικούς. 
Επίσης να τονιστεί πως μπορεί ο Νιόπλιας να καθόταν 
στην άκρη του πάγκου έως το 0-3 (όπως ενημερωθήκα-
με από το συνδρομητικό κανάλι που μετέδιδε τον αγώ-
να), παρόλα αυτά έχει μπολιάσει με εξαίσιο mentality 
την ομάδα του. 
Ο ΟΦΗ δεν παράτησε τον αγώνα. Δεν τον παράτησε 
στο μυαλό των παικτών του. 
Με γνώμονα την… μπάλα τόσο στη Θεσσαλονίκη με τον 
Άρη όσο και στην Κρήτη με την ΑΕΚ δεν έδειξε πράγμα-
τα. Αλλά δεν έχασε από τις δύο ομάδες του Big5. Αυτό 
κάτι λέει. 

ΤΙ ΝΑ ΠΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ…

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 
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