
ΛΗΞΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ  

ΓΙΑ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ 

NEXT DAY
για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 240 - 310C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 200 - 290C ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΙΩΝΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ  
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ  
Ο ΙΤΟΥΔΗΣ 

ΑΥΤΑ ΤΟΥ 
ΛΕΙΠΟΥΝ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ  
ΧΩΛΑΙΝΕΙ Ο ΑΡΗΣ. ΤΙ ΕΙΠΕ  
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ Ο ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΟΚ 
ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ 
ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ  
ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η ΑΕΚ ΟΦΕΙΛΕΙ ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΥΝ ΜΑΤΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΗ 

Ο ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΑΝΤΛΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥΜ  

ΑΠΟ ΤΟ -ΠΟΙΟΤΙΚΟΤΑΤΟ- ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ 
SUPER LEAGUE ΕΙΝΑΙ «ΕΔΩ»!

TI ΚΑΛΟ (ΚΑΙ... ΚΑΚΟ) 
ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ 
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ;

ΨΑΧΝΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΘΙΖΗΣΗ
ΓΙΑΤΙ Ο ΤΙΚΙΝΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ 

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ Ο ΜΑΡΤΙΝΣ «ΜΠΗΚΕ» Ο ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ 

 ΓΕΡ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ: Ο δύσκολος δρόμος του κόουτς

ΤΡΙΤΗ 21.09.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1279

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΤΙ ΚΡΑΤΑΕΙ Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ 
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Οφείλει κανείς να είναι επιεικής με τη φετινή Μπαρ-
τσελόνα. Πρόκειται για μία ομάδα που έμεινε ορ-
φανή απ’ αυτόν που ήταν τα πάντα της επί σειρά 
ετών. Θα ήταν άδικο να της ζητήσουμε πολλά τόσο 
σύντομα, στη μετά Λιονέλ Μέσι εποχή. Άλλο αυτό 
όμως και άλλο να προκύπτουν ματς όπως το χθε-
σινό με τη Γρανάδα, στο «Καμπ Νόου». Το 0-1 δι-
αμορφώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό από τον Ντουάρ-
τε. Υπήρχε δηλαδή πρακτικά ολόκληρο ματς για να 
διορθωθεί. Το μόνο που έγινε ήταν να έρθει η ισο-
φάριση, ακριβώς στο 90’, με τον Ρόναλντ Αραού-
χο (1-1) και την ομάδα να παίζει σύστημα... γιούρια, 
ο Πικέ χαρακτηριστικά αγωνιζόταν ως φορ! Όλα 
αυτά εντείνουν την αμφισβήτηση για τον Ρόναλντ 
Κούμαν. Στη διοίκηση των Καταλανών υπάρχουν 
δύο εντελώς αντίθετες μεταξύ τους τάσεις. Αυ-
τοί που θέλουν να δώσουν χρόνο ως το καλοκαί-
ρι στον Ολλανδό τεχνικό αναγνωρίζοντάς του ελα-
φρυντικά και αυτοί που λένε πως θα πρέπει θα 
φύγει το συντομότερο δυνατό, ότι δεν έχει πλάνο 
ούτε την απαιτούμενη «αύρα». Το θέμα είναι ότι η 
αποζημίωση του Ολλανδού κόουτς είναι ένα βαρίδι 
που στο οικονομικά αυτό βαριά χρεωμένο κλαμπ 
δεν θα ήταν ίσως και πολύ καλή ιδέα να ανοίξει ως 
νέο επιζήμιο κεφάλαιο. Ομοίως ότι δεν περισσεύ-
ουν στην αγορά οι διαθέσιμοι, αξιόλογοι, αντικατα-
στάτες. Και έγινε αμφίβολο κατά πόσο αποτελεί ευ-
καιρία ή παγίδα να αναλάβει κάποιος την Μπάρτσα 
σε αυτό το χρονικό σημείο. Ποιος να το ‘λεγε για 
αυτό το (κάτι περισσότερο από ένα) κλαμπ. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Η ολοκλήρωση των δύο πρώτων αγωνιστι-
κών βρίσκει τις πέντε «μεγάλες» ομάδες της 
Superleague να μην έχουν το απόλυτο. Ολυμπι-
ακός και ΠΑΟΚ στραβοπάτησαν στην πρεμιέ-
ρα και σημείωσαν την πρώτη τους νίκη της 2η 
αγωνιστική, ενώ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός νίκη-
σαν στην πρεμιέρα και απώλεσαν βαθμούς το 
Σαββατοκύριακο. Ο Άρης αγνοεί ακόμη τη νίκη. 
Το αναπάντεχο και ταυτόχρονα ωραίο στο πρω-
τάθλημα είναι το γεγονός ότι δύο από τις λεγό-
μενες «μικρές» ομάδες φιγουράρουν στην κο-
ρυφή έχοντας το 2x2. Βόλος και ΠΑΣ Γιάννινα 
είχαν σταθερότητα στις καλές εμφανίσεις. Ειδι-
κά οι Ηπειρώτες κατάφεραν να νικήσουν δύο με-
γάλα φαβορί. Τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Διαφο-
ρετικό στιλ παιχνιδιού για την κάθε μία. Από τη 
μία ο Βόλος σκοράρει με άνεση, από την άλλη ο 
ΠΑΣ είναι εξαιρετικός ανασταλτικά (δεν έχει δε-
χθεί γκολ) και μπροστά κάνει ό,τι πρέπει να κά-
νει. Αμφότερες έχουν τη δυνατότητα να συνε-
χίσουν το απόλυτο στις νίκες, δεδομένου ότι ο 
Βόλος υποδέχεται τον Ατρόμητο και ο ΠΑΣ Γιάν-
νινα δοκιμάζεται στη Νίκαια κόντρα στον Ιωνικό. 
Όσο για τους μεγάλους που διεκδικούν φέτος 
το πρωτάθλημα. Κανείς ως τώρα δεν έχει δείξει 
αυτά που μπορεί να κάνει. Ο Ολυμπιακός ζορί-
ζεται στο σκοράρισμα, η ΠΑΟΚ στη δημιουργία, 
η ΑΕΚ στα μετόπισθεν, ο Παναθηναϊκός δεν βρί-
σκει χώρους και ο Άρης δεν έχει συνοχή. Οι δύο 
τελευταίοι, μάλιστα, κοντράρονται στο «Κλεάν-
θης Βικελίδης». Δεδομένα κάποιος θα έχει απώ-
λειες. Και η γκρίνια έχει ήδη αρχίσει από τον κό-
σμο. Θα υπάρξει υπομονή ή θα έχουμε εξελίξεις;

ΤΟ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΑ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  
ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΜΗ

Αποψη
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Ο ΑΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΜΕΣΑ, ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ 
ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ 

Τα λεφτά που βγήκαν από τα ταμεία 
τόσο για το δικό του συμβόλαιο όσο και 
για να πει το «ναι» η Φούλαμ ζαλίζουν. 
Η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία 
του Άρη, πάνω από 3,5-4 εκατομμύρια 
το κόστος. 
Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά μπορεί να δεί-
χνει θέληση, αλλά θέληση έχουμε όλοι. 
Το αποτέλεσμα στο πηλίκον είναι μηδέν. 
Μηδέν για τον Άρη, μηδέν και για τον 
«AK-47» (το 47 και το νούμερο στη φα-
νέλα που φόρεσε και ο Καρυπίδης). 
Συνολικά 173’ ανομβρίας απέναντι σε 
ΟΦΗ και Ιωνικό. 
Και αν στο «Κλ. Βικελίδης» προσπάθη-
σε να είναι μέσα στις φάσεις, είχε κινή-
σεις μέσα στην περιοχή, στη Νίκαια, ο 
Καμαρά δεν… 
Ακόμα ο Άρης δεν έχει κάνει σεφτέ ούτε 
στα γκολ. 
Μόλις ένα βαθμός συγκομιδής εκεί που 
όλοι περίμεναν έξι και με τον βραχνά του 
-6 ακόμα πάνω από τα κεφάλια. 
Ο Καμαρά δεν χρειάζεται να το ψάξει κα-
νείς, είναι το αγαπημένο παιδί του προ-
έδρου. Τόσα λεφτά δόθηκαν. 
Αλλά είναι και οι απαιτήσεις μεγάλες, οι 
προσδοκίες ακόμα μεγαλύτερες. 
Στον Άρη θέλουν να δουν ένα touch να 
γίνεται γκολ. 
Το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊ-
κό είναι μια καλή ευκαιρία. 
Το όνομα του αντιπάλου ακόμα μεγαλύ-
τερο από ΟΦΗ και Ιωνικό. 
Η ευκαιρία του Καμαρά με λίγα λόγια… 

Agent Greek

Ο ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΕΧΕΙ ΝΕΥΡΙΑΣΕΙ 

«Βρέχει» πρόστιμα! 
Ο Καρυπίδης τρελάθηκε με την ήττα 
στη Νίκαια και ενημέρωσε οτι θα υπο-
βληθεί πρόστιμο. «Χοντρό» κιόλας. 
Κάτι για 10χίλιαρο πήραν τα αφτιά 
μου. Και όπως με πληροφορήσαν 
από τη συμπρωτεύουσα δεν είναι 
οι πρώτες «καμπάνες» που έπεσαν 
ή για να ακριβολογούμε θα πέσουν. 
Ήδη κάποιοι έχουν ήδη βάλει το χέρι 
στη τσέπη. Δύο ξένοι και δύο Έλλη-
νες. Κι αν κάνουν άστατη ζωή, δικός 
τους και ο... λογαριασμός!  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ 

H... μαγκιά Χριστοβασίλη! 
Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, 
παύει να είναι σύμπτωση! Ο ΠΑΣ 
Γιάννινα μετά τη νίκη στη Τούμπα, 
κέρδισε και τον Παναθηναϊκό. Τέταρ-
τη διαδοχική φορά, αλλά η τελευταία 
υπό νέα... διεύθυνση. Oπότε δεν έτυ-
χε, πέτυχε! Οι τρεις περσινές με Γιαν-
νίκη, το βράδυ του Σαββάτου με Με-
ταξά. Κοινή συνισταμένη, η ευκολία 
με την οποία ήρθε το θετικό αποτέ-
λεσμα. Ο Γιώργος Χριστοβασίλης 
έχει δεχθεί ουκ ολίγες φορές έντο-
νη κριτική, αλλά στο θέμα προπονη-
τή, βλέπε να μαθαίνεις! Σημείο ανα-
φοράς πέρσι ο άγνωστος Γιαννίκης, 
οσονούπω σύνθημα στα χείλη των 
οπαδών του και ο Μεταξάς! Κόβει το 
μάτι του ιδιοκτήτη!

Η… ΤΡΥΠΑ ΤΗΣ ΑΕΚ

Να μιλήσουμε για την άμυνα;
Διαιτησία; Διαιτησία. Προπονητής; Προπο-
νητής! Η χαλάρωση των παικτών; Κι αυτή 
μέσα. Αυτές είναι οι δεδομένα τρεις από τις 
αιτίες της «γκέλας» στην Κρήτη. Ο κοινός 
παρονομαστής όμως στα άσχημα διαστή-
ματα της ΑΕΚ είναι συγκεκριμένος. Η άμυνα. 
Με καλύτερο (μακράν) παίκτη  τον Τζαβέλλα, 
δεν βγαίνει το πράμα. Κρίμα σε ένα τέτοιο 
ρόστερ που δεν αποκτήθηκε ένας «βράχος» 
στόπερ αντί του Βράνιες. Αστοχία…

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΝ ΑΛΛΑ 

Βαρύς ο Τικίνιο 
Ήρθε στην Ελλάδα με τρομερές περγαμηνές. Εκτός των άλλων ο 
πρωταθλητής Ολυμπιακός του έδωσε και επταψήφιο, μεγάλο, συμ-
βόλαιο. Ο Τικίνιο ξεκίνησε βασικός στη Λαμία αλλά δεν έθελξε με 
την απόδοσή του. Βέβαια, αρχή είναι ακόμα, το πρωτάθλημα δεν 
έχει αρχίσει καλά καλά, αλλά όπως και να έχει άλλα περίμεναν Μαρ-
τίνς και σταφ. Πάντως, επειδή στον Τικίνιο ποντάρουν πολλά στον 
Ολυμπιακό, περιμένουν βελτίωση συν τον σοβαρό τραυματισμό 
που πέρασε. 

➠

➠

➠

➠

ΚΑΜΑΡΑ 
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ? 
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΤΟΥ 2006 Η 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΙΚΗ 
ΤΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ 
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ 

ΛΙΓΚ

10

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ   
Πέρυσι σε 13 ταξίδια (regular season), 
δεν έκανε σεφτέ (0-5-8). Φέτος, 
«έσπασε» το ρόδι με το καλημέρα. 
Και με απόλυτη ανατροπή. Εμφατι-
κά. Με 12 τελικές στα τελευταία 30’. 
Εκεί που ο Αναστασίου πήρε το ρί-
σκο, έπαιξε με δύο φορ και δικαιώ-
θηκε, παίρνοντας ρεβάνς από το…
χθες (Ατρόμητο).  

Προτού ακόμη ισιώσει από το σκοτσέζικο ντους των -6 βαθ-
μών ήρθαν και οι αγωνιστικές κατραπακιές! Δύο ματς, κανέ-
να γκολ (σ.σ.: πέντε συνολικά ματς μαζί με τα περυσινά πλέι 
οφ), 3-4 τελικές on target, ένας Ελληνας (Μάνος) σε 180’, μό-
λις ένας κερδισμένος βαθμός και βροχή τα πρόστιμα από 
τον πρόεδρο που ́ χει προχωρήσει στην υπέρβαση του 
21ου αιώνα. Μία ομάδα που χάθηκε στην πολυφωνία των 
μεταγραφών, δίχως (ακόμη) DNA εντός και εκτός γηπέδου 
και έναν προπονητή που βάλλεται πανταχόθεν. Υπάρχει 
απαίτηση, υπάρχει προσδοκία, υπάρχουν μπόλικα «θέλω», 
μα μέχρι νεοτέρας ΔΕΝ υπάρχει ομαδικό πνεύμα.   

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

Ο ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ «ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ» ΕΝΑ ΤΟΣΟ 
ΕΜΦΑΤΙΚΟ CLEAN SHEET ΣΤΟΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ  

ΔΟΥΝΑΙ ΚΑΙ ΛΑΒΕΙΝ!  

Δεν ήταν έξοδος, αλλά ένα ατελείωτο σφυροκόπημα. Εχου-
με και λέμε: 62-38 κατοχή μπάλας, 9-2 τελικές και σχεδόν τρι-
πλάσιες πάσες-επαφές στο αντίπαλο τελευταίο τρίτο. Συν 
τις 6 αποκρούσεις! Μιλάμε για την «κατοχή» που βίωσε ο 
ΠΑΟΚ τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο στο ταξίδι του 
στην Τρίπολη. Κι όμως, η μόνιμη «πέτρα του σκανδάλου», 
ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έκανε κατάθεση ψυχής. Κράτησε 
το μηδέν και συνάμα το πνεύμα του πρωταθλητή ζωντανό 
στα αποδυτήρια.  Μία εβδομάδα μετά την γκάφα του αντα-
γωνιστή του, Ζίβκο Ζίβκοβιτς που κόστισε την ήττα απένα-
ντι στον ΠΑΣ. «Τον προτίμησα γιατί ήθελα να ΄χω καλύτε-
ρο build up…», η δικαιολογία του Ραζβάν Λουτσέσκου για 
την απόφασή του να αλλάξει τα «γάντια» στους συνεργάτες 
του στην πρεμιέρα της Σούπερ Λιγκ. Ο Πασχαλάκης, όμως, 
δεν ξένισε τα μούτρα του. Τουναντίον, ήθελε με την πρώτη 
ευκαιρία να δικαιώσει τον κόουτς. Μαζί του πήρε το νταμπλ 
εν έτει 2019, «έχτισε» profile, πήρε καινούργιο συμβόλαιο, 
έγινε διεθνής και μπήκε σε ευρωπαϊκές ατζέντες. Συνάμα, 
ήθελε να βγάλει την (συμβατική) υποχρέωση του καλοκαι-
ριού μια και ο Λουτσέσκου κόντρα σε κάθε ποδοσφαιρική 
φωνή στήριξε τον Πασχαλάκη για Νο1. Ακόμη και σήμερα 
μετά την καλύτερη εμφάνιση του 32χρονου πορτιέρο τον τε-
λευταίο 1,5 χρόνο στην φαμίλια του ΠΑΟΚ κάνουν λόγο για 
απόκτηση τερματοφύλακα τον Ιανουάριο. Όσο όμως υπάρ-
χει ο Λουτσέσκου, θα υπάρχει και ο Πασχαλάκης…       

ΧΟΥΑΝ 
ΠΕΡΕΑ  
Το απόλυ-
το value for money! 
Με μόλις 80 χιλιά-
ρικα έφυγε και δεν 
πρόλαβε να παίξει 
καν δίτερμα με τον Πανα-
θηναϊκό. Κέρδισε φάουλ (6), 
κίτρινες κάρτες, έκανε 4 τελικές, «τσα-
λάκωσε» τους Βέλεθ, Σάρλια και έκα-
νε την ασίστ για το 1-0! Στη λίμνη ήδη 
ορέγονται μνηστήρες…

ΒΛΑΝΤΑΝ 
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ  
Θα μας πείτε 
με το σκορ 
0-3 στο 77’ 
και να ΜΗΝ κερδίζεις 
το ματς φταίει ο προ-
πονητής; Ε, δυστυχώς, το 
ανάθεμα έπεσε πάνω και σε αυ-
τόν. Με την πρεμούρα που τον έπιασε για 
αλλαγές (σ.σ.: Τσούμπερ, Αραούχο και 
Αμραμπατ), δίχως να τα «σπάσει» στον 
πάγκο μόλις κατηφόρισε το γήπεδο…   

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ο Λιβάι Γκαρσία χάνει τη ψυχραιμία του και σπρώχνει τον Λάζαρο Λά-
μπρου μετά από παρατεταμένο αντικανονικό μαρκάρισμα του ποδο-
σφαιριστή του ΟΦΗ. Ακολουθεί αποβολή του. Δικαίως ή αδίκως, η ΑΕΚ 
έμεινε με 10 παίκτες στην Κρήτη και στο φινάλε (και) αυτό της κόστισε 
ώστε το 0-3 να γίνει 3-3...
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MONO TO EΠΙΘΕΤΙΚΟ 
ΣΤΟ 1-3....

ΓΚΟΛ ΝΕΪΡΑ

Ελέγχθηκε  
και για οφσάιντ!
Στο 1-3 του ΟΦΗ, η φάση ελέγ-
χθηκε από το VAR τόσο για επι-
θετικό φάουλ του Ντουρμισάι, 
όσο και για το αν ο σκόρερ εί-
ναι σε κανονική θέση. Μάλιστα 
για τον έλεγχο ενημέρωσε και 
ο Φωτιάς κάνοντας μια κίνηση 
με το χέρι του εντός αγωνιστι-
κού χώρου. Γραμμές μπήκαν 
και ο Αργεντίνος καλυπτόταν. 
Τώρα για ποιο λόγο δεν είδαμε 
τη σχετική φάση με τις γραμ-
μές, μόνο ο Σκουλάς μπορεί να 
απαντήσει!

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΟ

Κακώς τον φώναξε 
ο Τζήλος!
Είναι άλλο να ξέρεις τον κα-
νονισμό και τελείως διαφο-
ρετικό να μπορείς να τον ερ-
μηνεύσεις. Το πέναλτι που 
καταλογίζει ο Παπαδόπουλος 
στο «Ζωσιμάδες», έχει έντονα 
στοιχεία παράβασης. Ναι μεν ο 
αμυνόμενος βάζει το χέρι στο 
χορτάρι (χέρι στήριξης), αλλά 
το χέρι ακολουθεί τη πορεία 
της μπάλας και όχι τη φορά του 
σώματος. Λάθος του Τζήλου να 
τον φωνάξει να το δει. Η οδη-
γία της ΚΕΔ, είναι να γίνεται on 
field review μόνο σε ξεκάθαρα 
λάθη. Και η απόφαση του Πα-
παδόπουλου δεν ήταν τέτοια.

ΣΩΣΤΟΣ Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Varίστας με 
Varίστα...
Ωραίο το VAR και χρήσιμο, 
αλλά το χειρίζονται άνθρω-
ποι. Διαιτητές. Ό,τι δεν έκαναν 
Σκουλάς και Τζήλος, το έκανε ο 
Σιδηρόπουλος στην Τρίπολη. 
Ο Μανούχος λογικό να χάσει 
το πάτημα του Κανελλόπου-
λου στον Μπίσεσβαρ, αφού 
το οπτικό του πεδίο ακολουθεί 
την πορεία της μπάλας μέσα 
στην περιοχή, αλλά όχι και ο 
Σιδηρόπουλος. Μέχρι να πάει 
στο μόνιτορ ο Μανούχος, ο διε-
θνής ρέφερι τού 
είχε έτοιμο το 
σωστό πλάνο 
και η πα-
ράβαση 
καταλο-

γίστηκε.

ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΠΡΩΞΙΜΟ ΤΟΥ ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ 
ΣΤΟΝ ΒΡΑΝΙΕΣ, ΣΤΟ 1-3, ΧΡΕΩΝΕΙ Ο 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΑ!

Οι διαιτητικές αποφάσεις στο 
ΟΦΗ - ΑΕΚ σήκωσαν την περισ-
σότερη... σκόνη, τη 2η αγωνιστι-
κή. Διαιτητής ο Φωτιάς (Πέλλας), 
VAR o Σκουλάς (Θεσσαλίας).
Γνωστές οι φάσεις που άνοιξαν 
κουβέντα και διαμαρτυρίες. Να 
τις αναφέρουμε επιγραμματικά.
Στο 31′ ο  Καμάου βρίσκει στο 
πρόσωπο με το πόδι τον Ανσα-
ριφάρντ. Ο Φωτιάς έβγαλε κίτρι-
νη κάρτα.
Στο 36’ ο Λιβάι Γκαρσία απω-
θεί τον Νέιρα και αντικρίζει την 
κόκκινη κάρτα. Ο Λάμπρου που 
προηγουμένως τον έχει πιάσει 
κεφαλοκλείδωμα, βλέπει την κί-
τρινη.
Στο 78′ πριν το πρώτο γκολ του 
ΟΦΗ, ο Βράνιες βρίσκεται στο 
χορτάρι από μαρκάρισμα του 
Ντουρμισάι. Ο διαιτητής μετρά-
ει κανονικά το γκολ, με τη σύμ-
φωνη γνώμη του Σκουλά.
Οι δύο πρώτες φάσεις, είναι 
αποφάσεις γηπέδου. Ο διαιτη-
τής αποφασίζει και ο VARιστας 

κάνει support. Border line, αμ-
φότερες. Πορτοκαλί δηλαδή. Στη 
πρώτη του Καμάου, αν ο Χατζι-
σαφί δεν έσκυβε το κεφάλι για 
να παίξει τη μπάλα, η κόκκινη θα 
ήταν πιο σωστή ίσως από την 
κίτρινη. Με την απόφαση του ρέ-
φερι πάει και ο παρατηρητής Τα-
πατζάς.
Στη δεύτερη, στην αποβολή, 
υπάρχει βίαιη απώθηση, αλλά 
όχι βαναυσότητα και ένταση. 
Ο ρέφερι έκρινε ότι έπρεπε να 
αποβληθεί ο παίκτης της ΑΕΚ. 
Πας μαζί του. Μαζί του και ο πα-
ρατηρητής Ταπατζάς.
Εκεί που διαφωνούν διαιτητής 
και παρατηρητής είναι στο πρώ-
το γκολ του ΟΦΗ. Ο Ταπατζάς 
μετά από χρήση βίντεο, έκρινε 
ότι το γκολ δεν έπρεπε να μετρή-
σει για επιθετικό φάουλ. Μερί-
διο ευθύνη φέρει και ο Σκουλάς, 
ο οποίος δεν έχει την.. πολυτέ-
λεια να κάνει λάθος. Έπρεπε να 
γίνει on field review και το γκολ 
να ακυρωθεί.
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Οργή επικρατεί στην ΑΕΚ τόσο για τον διαιτητή Βασίλη 
Φωτιά όσο και για τον VAR Μανώλη Σκουλά για τα όσα 
έκαναν και... δεν έκαναν στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ 
στην Κρήτη, όπου η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3. οι 
«κιτρινόμαυροι» τόνισαν ότι το θέμα θα το διευκρινίσουν 
και προς την πλευρά της ΚΕΔ, ενώ με επίσημη τοποθέ-
τησή τους χαρακτήρισαν «έγκλημα» τα όσα συνέβησαν 
στο Ηράκλειο.
«Να μην έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία ότι η ΠΑΕ 
ΑΕΚ γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια το τι και γιατί συνέβη 
στον χθεσινό αγώνα με τον ΟΦΗ. Όσοι πίστεψαν ότι βρή-
καν τον μοναδικό τρόπο για να σταματήσουν την ομάδα 
μας, τους λέμε απλά ότι το έγκλημα, που δεδομένα συ-
ντελέστηκε, δεν πρόκειται να περάσει έτσι», είναι η θέση 
της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ. 
Στην ΑΕΚ ουσιαστικά στέκονται σε συγκεκριμένες περι-
πτώσεις:
Θεωρούν άδικη την αποβολή του Λιβάι Γκαρσία, καθώς 
υποστηρίζουν πως δεν υπήρξε βίαιη απώθηση.
Ζήτησαν την αποβολή του Καμάου πέντε λεπτά νωρίτε-
ρα από την αποβολή του Λιβάι Γκαρσία για κλοτσιά στο 
πρόσωπο στον Χατζησαφί, προκαλώντας αιμορραγία 
του Ιρανού.
Στο πρώτο γκολ του ΟΦΗ θεωρούν ότι υπάρχει σπρώξι-
μο του Ντουρμισάι στον Βράνιες. Ο Φωτιάς συμβουλεύ-
τηκε τον VAR για περίπτωση οφ σάιντ, ενώ οι παίκτες 
της ΑΕΚ του ζητούσαν να δει την περίπτωση του φάουλ.
Στο τρίτο γκολ των Κρητικών ο Ντουρμισάι σύμφωνα με 
τα όσα υποστηρίζουν στην Ένωση βρισκόταν σε ελεγχό-
μενη θέση οφ σάιντ και φαίνεται να επηρεάζει τη φάση. Η 
γραμμή του οφσάιντ και το αντίστοιχο replay δεν ήρθαν 
ποτέ στις οθόνες. Η ΑΕΚ επικοινώνησε με την Cosmote 
και με τους ανθρώπους της παραγωγής της μετάδοσης και 
ρώτησε για το συγκεκριμένο θέμα. Από την συνδρομητι-
κή τηλεόραση ξεκαθάρισαν ότι ουδέποτε από το VAR δό-
θηκε για την τηλεοπτική μετάδοση το οποιοδήποτε πλά-
νο με γραμμή σε έλεγχο φάσης. Η στάση αυτή, ωστόσο, 
από τον VAR που ήταν ο Σκουλάς προκάλεσε και ερωτή-
ματα από πλευράς ΑΕΚ, η οποία αναρωτιέται για το αν 
«όντως το VAR έλεγξε τις επίμαχες φάσεις» και «γιατί δεν 
τις έδωσε στον ‘αέρα’ για να δει όλη η Ελλάδα». 

«ΒΡΑΖΟΥΝ» ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
Έξαλλοι είναι και οι «κι-
τρινόμαυροι» παίκτες με 
τις αποφάσεις του Φω-
τιά. Μίλησαν για απαξι-
ωτικό ύφος των διαιτη-
τών και πώς τα έδιναν 
όλα ανάποδα. Ο Καρίμ 
Ανσαριφάρντ μάλιστα 
σε ποστάρισμά του 
στα social media ανέ-
βασε τη φωτογραφία 
με το φάουλ που ζη-
τάει η ΑΕΚ στον Βρά-
νιες πριν το πρώτο 
γκολ του ΟΦΗ και 
έγραψε: «Ακόμα και 
με το VAR δεν μπο-
ρείτε να το δείτε ή 
δεν θέλετε να το 
δείτε;».

AΕΚ

Η ΑΕΚ ΠΗΡΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

«ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΕΝ
ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΤΣΙ»
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ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ 

Καλός με... ντοκουμέντα 
Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι δεν ήρθε στον Πα-
ναθηναϊκός για «δεύτερος». Φιλοδοξία του 
είναι να γίνει αυτός το Νο1 της ομάδας, 
προσπερνώντας τον Σωκράτη Διούδη 
στην ιεραρχία. Κανείς δεν ξέρει αν θα τα 
καταφέρει, αλλά σίγουρα είναι ένας πολύ 
ικανός, όπως μαρτυρά το ότι αναδείχτη-
κε κορυφαίος γκολκίπερ της περσινής σε-
ζόν στην Serie B, ως παίκτης της Έμπολι. 
Αυτές τις μέρες μάλιστα, παρέλαβε το βρα-

βείο του.

Ο ΡΑΜΟΝ ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ ΕΘΕΣΕ ΤΟΝ ΠΗΧΗ 
ΨΗΛΑ, ΑΛΛΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ 

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΑΛΛΙΩΣ  
ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΓΕ

Οι πληροφορίες από τις πρώτες του 
προπονήσεις με τη φανέλα του Παναθη-
ναϊκού ήταν άκρως ενθαρρυντικές. Έκα-
ναν λόγο για έναν παίκτη που «μιλάει» στο 
τόπι και διαθέτει υψηλού επιπέδου δημι-
ουργικές αρετές. Ο ίδιος επίσης, έδειχνε 
να μην στερείται αυτοπεποίθησης, δηλώ-
νοντας πως είναι σε θέση να κάνει σχεδόν 
τα πάντα στο γήπεδο (»Μπορώ να παί-
ξω box to box, μπορώ επίσης να αμυν-
θώ, παίζω επιθετικά, σουτάρω, είμαι δη-
μιουργικός»). Οι προσδοκίες συνεπώς 
ήταν μεγάλες για τον Ραμόν Λούντκβιστ 
εν όψει της έναρξης των επίσημων υπο-
χρεώσεων του «τριφυλλιού». Η προσγεί-
ωση υπήρξε απότομη. Ο Σουηδός μέσος 
δεν έχει δείξει σχεδόν τίποτα στα δύο ως 
τώρα ματς πρωταθλήματος. Ακόμα και στο 
4-0 με τον Απόλλωνα Σμύρνης άνηκε στις 
λίγες παραφωνίες της ομάδας. Τόσο που 
ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του ως βασι-
κός στα Γιάννενα. Τελικά, ο Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς τον εμπιστεύτηκε ξανά, αλλά ο Σέρ-
βος κόουτς δεν δικαιώθηκε ούτε αυτή τη 
φορά για έναν παίκτη που επέμενε πολύ 
για την απόκτησή του. Προφανώς και ακό-
μα είναι πολύ νωρίς για τελεσίδικα συμπε-
ράσματα. Προφανώς επίσης, πρέπει να 
αναγνωριστεί στον Λούντκβιστ το δικαί-
ωμα σε μια περίοδο προσαρμογής. Αγω-
νιστικά και ψυχολογικά. Αλλά σε αυτή τη 
φάση και με τα τρέχοντα δεδομένα, μοιάζει 
απολύτως λογικό και δίκαιο να μείνει στον 
πάγκο στο αυριανό μεγάλο ματς με τον 
Άρη στο «Βικελίδης». Εκεί το «τριφύλλι» 
θα χρειαστεί την καλύτερη δυνατή 11άδα 
του ώστε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα 
και να βρει έτσι ξανά το κέφι που έχασε, 
το περασμένο Σάββατο, στους «Ζωσιμά-

δες».
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«Μπήκε» ο Γκάρι Ροντρίγκες 
 
Την πρώτη του προπόνηση με τους Πειραιώτες 
πραγματοποίησε χθες ο Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ είχε 
και συνομιλία με τον Πέδρο Μαρτίνς. Σε πρώτη φάση, 
ο 30χρονος εξτρέμ θα ακολουθήσει ένα ειδικά 

σχεδιασμένο πρόγραμμα ώστε να βρεθεί το 
συντομότερο δυνατό στο 100% και να μπει 

στη συνέχεια σε φουλ ρυθμούς με τους 
υπόλοιπους. Οι πληροφορίες 

αναφέρουν πως παρότι 
έχει να αγωνιστεί ένα 
μήνα, βρίσκεται σε καλό 
επίπεδο και άρα δεν θα 

αργήσει να είναι έτοιμος. «Είναι 
ένας παίκτης δυνατός στο ένας με 

έναν και με πολλή εμπειρία και προσόντα. 
Έχουμε δει πως ανταπεξήλθε σε ένα δύσκολο 

πρωτάθλημα όπως το τουρκικό. Πραγματικά 
έχουμε πολλές λύσεις στη μεσοεπιθετική 
γραμμή», σχολίασε ο Μαρτίνς.

ΑΚΟΜΑ ΨΑΧΝΕΤΑΙ
ΓΙΑΤΙ Ο ΤΙΚΙΝΙΟ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΣΤΙΓΜΗΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ 

Oλυ
μπι
ακό

ς

Η αλήθεια είναι πως θα ήταν άδικο να το απο-
μονώσει κανείς πάνω του. Δεν είναι δηλαδή ότι 
όλος ο Ολυμπιακός λειτουργεί καλά και ότι μόνο 
ο Τικίνιο δεν είναι αυτός που μπορεί και πρέπει. 
Αλλά, όπως και να το κάνουμε, αποτελεί μία από 
τις πιο λαμπερές προσθήκες των «ερυθρολεύ-
κων» αυτό το καλοκαίρι. Το βιογραφικό του, οι 
ικανότητές του, οι παραστάσεις του, όλα είναι 
από το λεγόμενο «πάνω ράφι». Παρόλα αυτά, ο 
30χρονος φορ δεν έχει καταφέρει να δείξει στην 
πράξη ποιος είναι. Ακόμα κυνηγάει το πρώτο 
του γκολ ως παίκτης του Ολυμπιακού. Είχε πει 
πριν από τη Λαμία ότι αυτό «σύντομα θα έρθει», 
αλλά τελικά δεν μπόρεσε ούτε αυτή τη φορά να 
«ανοίξει λογαριασμό». Τι φταίει; Πρώτα και κύ-
ρια, η απλή και εύλογη εξήγηση: Όλη η ομάδα 
δυσκολεύεται ως τώρα, οπότε θα ήταν παράδο-
ξο αυτός, ένας καινούριος, να αποτελεί ευχάρι-
στη εξαίρεση. Ακόμα δεν έχει βρει νόρμες και 
αυτοματισμούς με τους συμπαίκτες του. Τρέ-
χει, πιέζει και ζητάει μπάλες, αλλά δεν το κάνει 
με την αρμονία που προκύπτει από το δέσιμο, 
από τη χημεία και άρα πηγαίνει στράφι ο κόπος 
του. Μένει μόνος, δεν τροφοδοτείται σωστά και 
συχνά. Οφείλει επίσης κανείς να του αναγνω-
ρίσει ως ελαφρυντικό ότι ένας τραυματισμός το 
καλοκαίρι διέκοψε την ομαλότητα της πορείας 
προσαρμογής του και τον πήγε πίσω χρονικά. 

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΣ 
Σε κάθε περίπτωση, παίκτης με τις δυνατότη-
τες του θα είναι παράδοξο να μείνει καιρό «σι-
ωπηλός». Κάτι που δεν θα συμβεί αν δικαιωθεί 
ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος τεχνικός εμφα-
νίστηκε πεπεισμένος πως ο Ολυμπιακός πολύ 
σύντομα θα έχει εντελώς διαφορετική εικόνα. «Ο 
κόσμος δεν ξέρει όσα γίνονται εδώ, εμείς γνω-
ρίζουμε καλύτερα και είμαστε σίγουροι για την 
επιτυχία. Είμαστε τέσσερα χρόνια εδώ και ξέ-
ρουμε πως η ομάδα αυτή θα συνεχίσει να μας 
δίνει χαρές», είπε χαρακτηριστικά λίγες ώρες 
πριν από την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα 
Σμύρνης (22/9, 18:15).

Oλυ
μπι
ακό

ς
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ΛΗΞΗ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΔΕΝ ΕΔΕΙΞΕ ΚΑΤΙ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ Η ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ ΒΙΕΪΡΙΝΑ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ

ΠAO
K

Οι… καρδιές των ανθρώπων του ΠΑΟΚ επέ-
στρεψαν στις θέσεις τους. Ο Αντρέ Βιεϊρίνια 
που είχε χτυπήσει στο πόδι στην αναμέτρη-
ση με τον Αστέρα στην Τρίπολη και αποχώ-
ρησε στο 52ο λεπτό, δεν έχει τελικά κάτι σο-
βαρό. Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε 
χθες έδειξε κάκωση μαλακών μορίων στην 
έσω επιφάνεια του αστραγάλου με αιμάτω-
μα. Ο Πορτογάλος άσος έχει ήδη ξεκινήσει 
θεραπεία και θα γίνει προσπάθεια να προ-
λάβει την αυριανή αναμέτρηση με τον Πα-
ναιτωλικό.
Δεν αποκλείεται, βέβαια, ο Ρασβάν Λουτσέ-
σκου να τον προφυλάξει στο ματς στο Αγρί-
νιο, προκειμένου να τον έχει πανέτοιμο στο 
ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή στην Τού-
μπα. 
Ο Βιεϊρίνα συμπλήρωσε 250 συμμετοχές με 
τη φανέλα του ΠΑΟΚ, έχοντας παράλληλα και 
48 γκολ και το γιόρτασε κατά την επιστρο-
φή της αποστολής από την Τρίπολη. Οι 250 
εμφανίσεις σ’ όλες τις διοργανώσεις κατα-
τάσσουν τον αρχηγό του δικεφάλου στην 3η 
θέση ανάμεσα στους 210 ξένους (57 διαφο-
ρετικές χώρες) οι οποίοι από το 1959 μέχρι 
σήμερα έχουν περάσει από την Τούμπα και 
στην 26η θέση της ιστορίας του «Δικεφάλου».
Λογικά μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν ο 
Αντρέ Βιεϊρίνια θα πιάσει τον Μλάντεν Φούρ-
τουλα στη 2η θέση της λίστας των ξένων με 
τις περισσότερες συμμετοχές (277 μετρά-
ει ο Σέρβος πρώην τερματοφύλακας), ενώ 
ο πρώτος ξένος στην ιστορία του ΠΑΟΚ σε 
συμμετοχές (287) και γκολ (65) παραμένει ο 
Νέτο Γκουερίνο. «Στην αρχή δεν το περίμε-
να αυτό, γιατί όλοι ξέρουν ότι την πρώτη μου 
χρονιά ήμουν δανεικός, αλλά είναι ένα πολύ 
ωραίο και όμορφο ταξίδι με αυτή την ομά-
δα. Είμαι περήφανος και χαρούμενος που 
έχω αυτά τα νούμερα και μακάρι να έρθουν 
κι άλλα με αυτή τη φανέλα. Δεν υπολογίζω 
το που θα φτάσω. Όπως έχω πει, τη στιγ-
μή που δε θα μπορώ να βοηθάω την ομάδα, 
θα σταματήσω. Αυτή τη στιγμή νιώθω καλά, 
νιώθω ότι μπορώ να βοηθήσω και αν με θέ-
λουν, θα είμαι εδώ», δήλωσε ο Βιεϊρίνια.
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ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ... ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ

Μίλησε στους παίκτες ο Καρυπίδης
Παρουσία Καρυπίδη η χθεσινή προπόνηση. Με 
ομιλία προς τους ποδοσφαιριστές. Περισσότερο 
διάλογος έγινε. Προβληματισμένος αλλά και ενωτι-
κός. «Εγώ είμαι μαζί σας, δεν είμαι απέναντι. Είμαι 
σκασμένος και προβληματισμένος. Τι σας συμβαί-
νει; Τι έχετε και βγάζετε τέτοια εικόνα;», ανέφερε 
μεταξύ άλλων, χωρίς ωστόσο να γίνει καμία ανα-
φορά στο πρόστιμο που είχε προαναγγελθεί μετά 
την ήττα στη Νίκαια.

AΡΗ
Σ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥ,
ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΝΟ
ΚΑΙ ΨΥΧΗ!
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ ΑΡΗ 
ΑΦΘΟΝΗ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ 
ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ... ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ!

Ευθεία γραμμή καρδιογράφημα, η εμφάνιση 
του Άρη στη Νίκαια. Το ότι το ρόστερ των «κι-
τρίνων» ξεχειλίζει από ποιότητα είναι αδιαμφι-
σβήτητο. Αυτό που δεν βγάζει ο Άρης στο χορ-
τάρι είναι ψυχή! Αυτό ενόχλησε. Διοίκηση και 
οπαδούς.
Ο Καρυπίδης έβγαζε... καπνούς μετά την ήττα 
στη Νεάπολη. Δικαιολογημένα, αφού είδε ένα... 
τσούρμο ποδοσφαιριστών να περιφέρονται 
στο γήπεδο της Νίκαιας, πηδώντας αρκετές φο-
ρές πάνω από την μπάλα για να αποφύγουν τα 
μαρκαρίσματα.
Προβληματισμένος και με τον Άκη Μάντζιο. Ο τε-
λευταίος ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα, αλλά 
το κακό έγινε! Κάποια πράγματα, όπως η αλλα-
γή του Ιτούρμπε στο ημίχρονο, δεν άρεσαν στο 
αφεντικό του Άρη. 
Καρυπίδης και Μάντζιος τα είπαν τηλεφωνικά, 
αλλά... όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους!. Ούτε 
λέγονται, ούτε γράφονται!
Στα... κάγκελα και οι φίλοι του Άρη. Όποιος τους 
άκουσε στην... υποδοχή της αποστολής στο 
«Μακεδονία» το βράδυ της Παρασκευής το κα-
τάλαβε. Προς τα έξω βγήκε η κεντρική ιδέα και 
τα πιο... light που ειπώθηκαν. Οι 100 περίπου 
οπαδοί που τους περίμεναν έδειξαν άγριες δι-
αθέσεις αν δεν αλλάξει το... βιολί!
«Αλλάξτε νοοτροπία γιατί θα έχετε πρόβλημα. 
Σταματήστε τις βόλτες στην πόλη και παίξτε 
μπάλα. Την επόμενη θα σας επισκεφτούμε μέσα 
στα μαγαζιά. Αν δεν σας βρούμε εκεί θα έρθου-
με σπίτια σας», ειπώθηκε μεταξύ άλλων. Ορι-
σμένοι εκ των ξένων δεν καταλάβαιναν και μετά 
ζητούσαν μετάφραση.

ΟI «ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟI» ΜΑΤΙΓΙΑ, TZΕΓΚΟ!
29 συμμετοχές κατέγραψε την περσινή σεζόν 
στο πρωτάθλημα, ο Χαβιέρ Ματίγια. Βασικός 
στις περισσότερες ο Ισπανός μέσος, αλλά φέ-
τος δεν έχει παίξει λεπτό στα δύο πρώτα ματς 
της σεζόν. Έμεινε στον πάγκο και με ΟΦΗ και 
με Ιωνικό. Σε δύο παιχνίδια που τόσο ο Σάσα, 
όσο και ο Εντιαγέ ήταν από μέτριοι έως κακοί! 
Το ίδιο και ο Τζέγκο. Οι δύο μέσοι έχουν «εξα-
φανιστεί» φέτος. Ο Ισπανός, όμως, είναι εκεί-
νος που γκρινιάζει περισσότερο!
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ΙΩΝΙΚΟΣ

Εμεινε με δύο εξτρέμ!
Ο Λενίς τραυματίστηκε στο παιχνίδι με 
τον Άρη και οι εξετάσεις έδειξαν θλάση. Ο 
Κολομβιανός εξτρέμ θα μείνει ένα 20ημε-
ρο εκτός. Θα χάσει όλα τα παιχνίδια μέ-
χρι τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ιω-
νικό, ΟΦΗ και Ατρόμητο. Ο Δημήτρης 
Σπανός ξεμένει με μόλις δύο εξτρέμ στο 
ρόστερ. Ο Καμπράλ και ο Ματσούκας. 
Και ο κλήρος πέφτει στον Άοσμαν. Στην 
πρεμιέρα έπαιξε αμυντικό χαφ μετά την 
κόκκινη στον Ρομαό, στα επόμενα θα 
παίξει και εξτρέμ. Πολυθεσίτης ο Σύριος.

ΑΛΛΟ ΜΑΤΣ ΕΙΔΕ ΠΡΟΦΑΝΩΣ  
Ο ΑΝΧΕΛ ΛΟΠΕΘ!

SUPER 
LEAGUE

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Πάει για φορ τον Γενάρη!
Μεγάλη η ζημιά με τον Πέδρο Κόντε. Τέλος 
η χρονιά για τον Ισπανό επιθετικό μετά τη 
ρήξη χιαστών που υπέστη στο ματς με τον 
Παναθηναϊκό. Το 4-4-2 πλέον δεν μπορεί να 
«τρέξει». Ο Μεταξάς δεν τον «βλέπει» τον Μι-
λιντσεάνου. Ίσως παίξει ο Λώλης πίσω 
από τον Περέα. Ο Χριστοβασίλης 
είναι αναγκασμένος να βγει 
στην αγορά για επιθε-
τικό τον Ιανουάριο. 
Κι ας έδωσε το 
μεγαλύτερο 
συμβόλαιο 
στον Κό-
ντε.

«Θεωρώ το αποτέλεσμα άδικο αρκετά άδι-
κο», δήλωσε μετά την ήττα του Ατρομήτου 
ο Άνχελ Λόπεθ. Και κάπου εκεί ψάχνει τα... 
director’s cut για να βρεις τις... κομμένες 
σκηνές από την αναμέτρηση με τον Παναι-
τωλικό που προφανώς είδε μόνο ο Ισπανός 
τεχνικός.
Η καλή παρένθεση που άνοιξαν οι «κυανό-
λευκοι» στο Φάληρο έκλεισε γρήγορα και 
απότομα. Επανήλθαν σε mood φιλικών. 
Εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό με 
ανατροπή.
Ελάχιστα πράγματα έδειξαν οι Περιστεριώ-
τες. Τα «καναρίνια» κέρδισαν και τις εντυ-
πώσεις, πήραν και τους τρεις βαθμούς.
Όταν οι γηπεδούχοι απειλούσαν μόνο με τα 
«στημένα» του Μουνίθ (κάπως έτσι ήρθε και 
το γκολ, οι φιλοξενούμενοι έχαναν ευκαιρί-
ες με τον Καρέλη σε ροή αγώνα.
Μετά το 60’ το γήπεδο στο Περιστέρι κατηφό-
ρισε.  Ο Παναιτωλικός σημειώνει δύο γκολ 
και καταγράφει 12 τελικές.
Οι αριθμοί δεν λένε πάντα την αλήθεια, αλλά 
το σίγουρο είναι, βάσει της εικόνας του παι-
χνιδιού, ότι αν το αποτέλεσμα ήταν διαφο-
ρετικό, θα ήταν άδικο για τον Παναιτωλικό. 
Οπότε, σόρυ κόουτς, αλλά διαφωνούμε!
Ήττα πισωγύρισμα για τον Ατρόμητο και για 
τον Άνχελ Λόπεθ που ακόμα δεν έχει κερδί-
σει την εμπιστοσύνη της διοίκησης. Και έρ-
χονται δύσκολα παιχνίδια. Με Βόλο εκτός 
και Άρη εντός. Ας περάσουν αυτά τα δύο και 
βλέπουμε μετά τα επόμενα.

KOOYTΣ,
ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ!
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ΤΕΡΑΣΤΙΑ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ 
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΤΟΥΔΗΣ

Είναι ο πλέον επιτυχημένος Έλληνας 
προπονητής τα τελευταία χρόνια κι εκ 
των κορυφαίων στη Euroleague. Από το 
καλοκαίρι του 2014 βρίσκεται στη Μόσχα 
και στο «τιμόνι» της ΤΣΣΚΑ με την οποία 
έχει κατακτήσει δύο φορές το τρόπαιο 
της Euroleague.
Ο Δημήτρης Ιτούδης ετοιμάζεται για μια 
τεράστια πρόκληση στην καριέρα του. 
Που είναι αλήθεια ότι την επιζητούσε, 
αφού ουδέποτε έκρυψε ότι θα ήθελε να 
αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση της 
Εθνικής ομάδας!
Ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ είχε ξεκαθαρί-
σει ότι ο νέος προπονητής θα είναι Έλ-
ληνας κι εκ των κορυφαίων. Η μετάφρα-
ση δεν ήταν δύσκολη. Το ευχάριστο είναι 
ότι έχουν γίνει και οι πρώτες συζητήσεις 
και οι πληροφορίες (έστω και με το στα-
γονόμετρο) που εξάγονται κάνουν λόγο 
για πολύ θετικό κλίμα.
Η κατάσταση είναι ευνοϊκή και για πρώ-
τη φορά ο Δημήτρης Ιτούδης βρίσκεται 
τόσο κοντά στο να αναλάβει την Εθνική 
Ελλάδας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο 
κόουτς της ΤΣΣΚΑ προορίζεται για τις 
μεγάλες διοργανώσεις, αφού λόγω των 
υποχρεώσεών του στη Euroleague δεν 
μπορεί να είναι παρών στα «παράθυρα».
Το τι θα γίνει εκεί είναι μια διαφορετική 
κουβέντα. Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος 
έχει συμβόλαιο ως το 2023 αλλά αυτό 
δε σημαίνει ότι θεωρείται δεδομένη η 
παρουσία του. Μάλιστα υπήρξε και μια 
πρώτη επαφή χθες το μεσημέρι, ανάμε-
σα στον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιό-
λιο και τον Θανάση Σκουρτόπουλο όπου 
ουσιαστικά υπήρξε ενημέρωση της κατά-
στασης από τη μια πλευρά στην άλλη. Η 
αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, ο Σκουρ-
τόπουλος δε θεωρείται «σίγουρος» στην 
Εθνική, αλλά ούτε και είναι σίγουρο ότι 
θα φύγει!
Πάντως ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει δεσμευ-
τεί ότι στις 27 Σεπτεμβρίου, σε συνέντευ-
ξη Τύπου θα παρουσιάσει όλο του το πλά-
νο και μάλιστα με ονόματα. Εν αναμονή 
λοιπόν…

ς

basketball
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Η Κέλλυ Σαμάνη έχει 
αποφασίσει να πάει 
πιο χαλαρά τη νέα 
σεζόν και να μπει 
από Οκτώβριο στις 
προπονήσεις στη 
Θεσσαλονίκη με 
προπονητή τον Κώ-
στα Κοτσίδη. Στους 
στόχους πάντως εί-
ναι ο κλειστός και τα 
60μ. εμπόδια που θα 
δείξουν το δρόμο… 
για τη συνέχεια. 

Τα φετινά 73α βραβεία «Emmy» 
είχαν άρωμα στίβου, καθώς 
καλεσμένη, η οποία περπά-
τησε στο κόκκινο χαλί, ήταν η 
απαστράπτουσα Άλισον Φίλιξ. 
Η θρυλική Αμερικανίδα, που 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
στο Τόκιο πήρε δύο μετάλλια 
και έφθασε τα 11!

Ένα απίστευτο πε-
ριστατικό συμβαίνει στην κω-

μόπολη Σέρβια του νομού Κοζάνης, 
με τη Δημοτική Αρχή και τον σύλλογο Α.Σ. 

Τιτάν να μην επιτρέπουν στην πρωταθλήτρια 
του επτάθλου Στέλλα Τζικανούλα να γυμναστεί. 

Μάλιστα, όχι μόνο δεν της επιτρέπουν να μπαί-
νει στο στάδιο που επί σειρά ετών προπονούνταν, 

αλλά και να φύγει από το σωματείο που τίμησε από 
την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκε με τον πρωταθλη-
τισμό μέχρι σήμερα. Η αλλαγή στη διοίκηση του συλ-
λόγου και στο στάδιο είχε φαίνεται ως πρώτη προ-
τεραιότητα να διώξουν μία από τις «σημαίες» της 
περιοχής και ήδη υπάρχουν αντιδράσεις από τους 

ανθρώπους της μικρής κωμόπολης των περί-
που 5.000 κατοίκων. 

ΕΚΔΙΩΧΝΟΥΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ!

Ο Νίκος Εμπέογλου θα συνεχίσει την καριέρα του με προπονη-
τή τον Περικλή Χατζηαναστασιάδη και στο γκρουπ του που προ-
ετοιμάζεται στον Άγιο Κοσμά.  Ο 24χρονος αθλητής με ατομικά 
ρεκόρ 21.24 στα 200μ. και 48.16 στα 400μ., έλυσε τη συνεργασία 
του με τον Μιχάλη Γωνιωτάκη.

S
P
O
R
T
S
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ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ – ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ, ΟΙ ΔΥΟ 
ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ 
(ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ....) ΣΕ ΕΝΤΕΛΩΣ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ 

Κάθε τους κίνηση γεννά αμέσως σύγκρι-
ση. Ο ένας υπάρχει και μέσω του άλλου. 
Η μεταξύ τους αντιπαλότητα άλλωστε, συ-
νέτεινε τα μέγιστα στο να φτάσουν στην 
καλύτερη version του εαυτού τους, να γί-
νουν τόσο μεγάλοι και τρανοί. Κι από τη 
στιγμή που είχαν την κοινή «έμπνευση» 
να αλλάξουν ομάδες το ίδιο καλοκαίρι, το 
πήγαν σε ακόμα πιο ισχυρό πλαίσιο αυτό 
το «ένας εναντίον ενός». Ή για να μιλή-
σουμε με τη γλώσσα που τους αρμόζει, το 
«GOAT Vs GOAT».  Εκεί, πάντως, σταμα-
τούν προς το παρόν οι ομοιότητες στην 
πορεία των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρο-
νάλντο. Καθότι τη στιγμή που ο Αργεντι-
νός ακόμα παλεύει να προσαρμοστεί στην 
Παρί Σεν Ζερμέν, αναζητώντας το πρώτο 
του γκολ και βγαίνοντας αλλαγή (κόντρα 
στη Λιόν) εκνευρισμένος και απογοητευ-
μένος, ο Πορτογάλος τα πηγαίνει περίφη-
μα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας 
4 γκολ σε 3 παιχνίδια. 
Ναι, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Ο 
«Λίο» παίζει για πρώτη φορά εκτός Μπαρ-
τσελόνα. Αντίθετα, ο CR7 δεν είναι «ξέ-
νος» με τις μεταγραφικές αλλαγές και κυ-
ρίως αγωνίζεται (ξανά) σε ένα κλαμπ με το 
οποίο είναι συνυφασμένος, στο οικείο πε-
ριβάλλον που πρακτικά ξεκίνησε τη σπου-
δαία του καριέρα. Είναι, όμως, γεγονός ότι 
όταν μιλάμε για αυτούς τους δύο, ζητάμε 
το τέλειο. Δεν φταίμε εμείς, αυτοί το όρι-
σαν ως στόχο, με τα όσα φοβερά και τρο-
μερά έχουν πετύχει όλα αυτά τα χρόνια.
Το πιθανότερο είναι πως η κακή αρχή του 
Μέσι στο Παρίσι θα αποδειχθεί κάτι πα-
ροδικό. Η αλήθεια είναι πως δεν τον θέ-
λει και η τύχη μέχρι στιγμής, χαρακτηρι-
στικά τόσο κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ 
(Champions League) όσο και απέναντι 
στη Λιόν, το δοκάρι του στέρησε τη χαρά. 
Ένα γκολ θα μπορούσε να είχε αλλάξει 
εντελώς την αφήγηση, να τον ξεκλειδώ-
σει. Επίσης, ακόμα ψάχνει να μάθει πώς 
παίζουν και σκέφτονται οι νέοι του συμπαί-
κτες, είναι πολύ διαφορετικό από όλα όσα 
ήξερε και είχε μάθει να θεωρεί δεδομένα 
στη Βαρκελώνη. Ακόμα δεν νιώθει το από-
λυτο Νο1 στην Παρί. Κι αυτό του βγαίνει 
σε νευρικότητα. 
Ο Ρονάλντο από πλευράς του, κερδίζει 
στο ζύγι χάρη σε αυτήν την απαράμιλλη 
ικανότητα που διαθέτει να οσμίζεται το 
γκολ, να είναι εκεί που πρέπει και ασύ-
γκριτα αποτελεσματικός μπροστά από την 
αντίπαλη εστία. Με την παρουσία του και 
μόνο, κάνει όλους τους παίκτες των «κόκ-
κινων διαβόλων» να ανεβάζουν το επίπε-
δό τους. Δίνει το παράδειγμα δια της πρά-
ξης. Οι φαν της αγγλικής ομάδας ζουν το 
όνειρο να τον έχουν ξανά δικό τους. Με 
άλλα λόγια, ο Κριστιάνο εκφράζεται στο 
πλέον ιδανικό περιβάλλον για να λάμψει. 
Ας το δουν εκεί στο Παρίσι γιατί και πώς 
συμβαίνει, δεν θα βγουν χαμένοι...

ΞΑΦΝΟΥ...  
ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΟΥΝ
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ΕΛΒΕΤΙΑ 2η 21:30
ΑΑΡΑΟΥ-ΒΙΛ
OVER 3,0 1,70

Το «τρίποντο» θα ψάξει η Ααράου που θα την κρατήσει 
κοντά στις πρώτες θέσεις. Αντίπαλος η Βιλ που 

πραγματοποιεί μέτριο ξεκίνημα και έχει ανάγκη από 
μια εκτός έδρας νίκη. Ανοιχτό ματς με γκολ και 

πολλά κόρνερ αναμένω.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ελβετία και 
γκολ πάνε 

μαζί.

ΕΛΒΕΤΙΑ 2η 19:00
ΒΑΝΤΟΥΖ-ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ

OVER 2,75 1,825
Στις μικρές κατηγορίες της Ελβετίας θα ταξιδέψουμε 

για να ποντάρουμε φυσικά στα γκολ. Βαντούζ και 
Βίντερτουρ δικαιώνουν απόλυτα τον τίτλο του 

φαβορί που έχουν για την άνοδο. Φαβορί, πάντως, 
δεν υπάρχει στο ντέρμπι κορυφής και αμφότερες 

θα επιτεθούν από νωρίς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Με την 

προϊστορία 
μαζί κυνηγάμε 

τα γκολ.

ΕΛΒΕΤΙΑ 19:30
ΖΥΡΙΧΗ-ΣΕΡΒΕΤ 
OVER 2,75 1,70

Στις επάλξεις η Ελβετία με δράση σε όλες τις κατηγορίες. 
Η ιστορική Ζυρίχη δείχνει να έχει επιστρέψει για τα 

καλά, με την ομάδα να βρίσκεται στη κορυφή της 
βαθμολογίας. Μετά τη βαριά ήττα στο ντέρμπι με 
την Γιουγκ Μπόις θα επιδιώξει να επιστρέψει στις 

νίκες.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχός μας 
στα γκολ.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΙΝΤΕΡ

OVER 2,5 1,66
Έβγαλε αντίδραση η Ίντερ συντρίβοντας την 
Μπολόνια με 6-1 στο Μεάτσα. Ένα «τρίποντο» 
που έφερε ξανά στη κορυφή τους Νερατζούρι 
του Ινζάγκι. Δύσκολο το έργο, πάντως, σήμερα 

με τους πρωταθλητές να ταξιδεύουν στο Αρτέμιο 
Φράνκι. Εξαιρετικό το ξεκίνημα της Φιορεντίνα με 

τον Βλάχοβιτς να σκοράρει παντού.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
σκοράρουν 

παντού μέχρι 
στιγμής.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΣΑΣΟΥΟΛΟ

OVER 3 1,70
Επαγγελματική νίκη πήρε η Αταλάντα μέσα στη νεοφώτιστη 

Σαλερνιτάνα. Σήμερα θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια 
αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσει την πάντα επικίνδυνη 

Σασουόλο. Ένα ιδιαίτερα ανοιχτό ματς αναμένω στο 
Μπέργκαμο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

θα πάρουν 
ποντάρισμα.

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΟΒΔΟΜΑΔΑ ΜΠΑΛΑ, ΘΑ ΤΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΔΕΟΝΤΩΣ

www.xosetips.com

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχί-
ζονται στα μέσα της εβδομάδας με εμβό-
λιμη αγωνιστική σε Super League, Serie 
A, La Liga και Ligue 1. Στο πρόγραμμα 
της 3ης αγωνιστικής της Super League 
ξεχωρίζει τo ντέρμπι, ανάμεσα στον Άρη 
και τον Παναθηναϊκό, το οποίο θα διεξα-
χθεί την Τετάρτη, στις 20:30, στο γήπεδο 
«Κλεάνθης Βικελίδης». 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές 
στοιχηματικές επιλογές στα καταστήμα-
τα ΟΠΑΠ για την αναμέτρηση του Άρη με 
τον Παναθηναϊκού.  
Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρο-
νται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και αυ-
τές για τον πρώτο παίκτη που θα σκο-
ράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον παίκτη 
που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον παί-
κτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η 
ομάδα του, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημι-
χρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το σύνολο 
των κόρνερ, τη διαφορά νίκης, το τελικό 
Αποτέλεσμα & Goal/No Goal, τη νίκη της 
γηπεδούχου/φιλοξενούμενης σε τουλά-
χιστον 1 από τα 2 ημίχρονα, την ομάδα 
που θα εκτελέσει τα περισσότερα κόρνερ, 
τα Over/Under 1,5 γκολ και στα 2 ημίχρο-
να, το ακριβές σύνολο γκολ, το στοίχη-
μα χωρίς ισοπαλία, τα πολλαπλά σκορ.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ EUROLEAGUE
Την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η 
Euroleague, με τη συμμετοχή των δύο 
ελληνικών ομάδων, του Παναθηναϊκού 
ΟΠΑΠ και του Ολυμπιακού. 
Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολ-
λά μακροχρόνια στοιχήματα για την 
Euroleague. Ανάμεσα στις επιλογές που 
προσφέρονται από τώρα στα καταστή-
ματα του ΟΠΑΠ είναι για τον νικητή της 
διοργάνωσης, την πρόκριση στα play 
offs, την πρόκριση στο final four, τον φι-
ναλίστ, τον νικητή της κανονικής περιό-
δου. 
Προσφέρονται ακόμα ειδικά στοιχήματα 
για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ και τον Ολυ-
μπιακό για τη φάση του αποκλεισμού, 
τον πρώτο σκόρερ και τον μέσο όρο παι-
κτών στους πόντους, τις ασίστ, τα εύστο-
χα τρίποντα, τα κλεψίματα, τα κοψίματα, 
τα ριμπάουντ, τα λάθη. 

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

SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

ΕΜΒΟΛΙΜΗ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ 
SUPER LEAGUE 
ΜΕ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΜΕ 
ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 19:45
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ-ΑΓΙΑΞ

OVER 1,5 ΗΜΙΧ. 1,825
Σε τρομακτική κατάσταση ο Αίαντας μετά τα 5 στη Σπόρτινγκ 

έβαλε 9 το Σάββατο στη Καμπούρ. Απόλυτο φαβορί για 
τον τίτλο ο Άγιαξ θέλει μόνο το «τρίποντο» μέσα στην 

αδύναμη φέτος Φορτούνα.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

δύο γρήγορα 
γκολ.





Είναι ο άνθρωπος που αυτή τη στιγμή δέ-
χεται όλη την πίεση. Σε όλα τα επίπεδα. Στα 
χέρια του έχει ρόστερ ζηλευτό. Μόνο η ΑΕΚ 
του Μαρίνου Ουζουνίδη είχε ανάλογους παί-
κτες τα τελευταία χρόνια. Επομένως, τη δε-
δομένη στιγμή, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς είναι 
αυτός που καλείται να κάνει τα πράγματα να 
συμβαίνουν. 
Μερικά πράγματα είναι δεδομένα. Η «Ενω-
ση» ήταν εξαιρετική για 78 λεπτά στην Κρή-
τη. Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της 
εδώ και πολύ καιρό. «Τσούλαγε» η μπάλα, 
υπήρχαν αυτοματισμοί, έβλεπες μια ομά-
δα να παίζει ποδόσφαιρο. Κι όμως, αυτό 
δεν έφτασε στο φινάλε. Αδικήθηκε η ΑΕΚ; 
Ασφαλώς. Αυστηρή κόκκινη στον Λιβάι και 
μη αποβολή στον Καμάου. Αντί να είναι με 
11 οι φιλοξενούμενοι και με δέκα οι γηπε-
δούχοι, έγινε το αντίθετο. Δεν είναι μικρό. 
Όπως δεν είναι μικρό και το γεγονός πως 
ακόμα κι έτσι, μέσα σε ένα τέταρτο δέχθηκε 
τρία γκολ! Ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, 
ακόμα και με αυτό τον τρόπο είναι κάτι που 
δεν επιτρέπεται για την ΑΕΚ σε ένα ματς με 
τον ΟΦΗ στην Κρήτη. 
Δεν επιτρέπεται επίσης να αποκλειστείς κι 
από τη Βελέζ Μόσταρ, ακόμα και με το ρό-
στερ της… περσινής ΑΕΚ. Και το ερώτημα 
είναι πλέον αν «επιτρέπεται» να χάσει αυτή 
η ΑΕΚ, από αυτόν τον ΠΑΟΚ. Σε εισαγωγι-
κά το επιτρέπεται αυτή τη φορά, διότι είναι 
ένα ντέρμπι εκτός έδρας, συνεπώς δεν γίνε-
ται να είναι φαβορί οι «κιτρινόμαυροι». Ούτε 
ασφαλώς μπορεί να κριθεί το μέλλον του 
Βλάνταν Μιλόγεβιτς από τόσο νωρίς μέσα 
στη σεζόν. Απλώς, από εδώ και πέρα έχει 
ένα δύσβατο μονοπάτι να διαβεί και το παι-
χνίδι με τον ΠΑΟΚ θα καθορίσει πόσα «αγκά-
θια» θα έχει αυτό. 
Διότι η ΑΕΚ ήταν κακή και έχασε από τη Βε-
λέζ. Η ΑΕΚ ήταν καλή και δεν κέρδισε τον 
ΟΦΗ και η αλήθεια είναι πως η ΑΕΚ αυτή 
τη στιγμή δείχνει πως είναι ένα πολύ καλύ-
τερο σύνολο από τον Δικέφαλο του Βορρά. 
Στο ενδιάμεσο βέβαια, υπάρχει και η Λαμία. 
Παιχνίδι εκ των ων ουκ άνευ ασφαλώς σε 
ό,τι αφορά τους τρεις βαθμούς της νίκης. 
Τα επόμενα δύο ματς, λοιπόν. Αυτά θα κα-
θορίσουν το πόσο ψηλά θα μπει ο πήχης. 

Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ
ΤΟΥ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ

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

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

Ο ΣΕΡΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΚΑΛΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΒΕΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΓΕΜΑΤΟ ΜΕ 
ΑΓΚΑΘΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ


