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Ο «ΤΣΊΝΟ» 
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για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΤΈΤΡΑ-ΚΊΝΊΟ!

ΚΥΝΊΚΟΣ 

Ο ΒΡΑΖΊΛΊΑΝΟΣ ΞΈΜΠΛΟΚΑΡΈ, 
«ΧΤΥΠΗΣΈ» ΔΊΣ ΚΑΊ ΑΠΛΟΠΟΊΗΣΈ  

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΊΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΊΑΚΟ

1-2
Ο ΠΑΟΚ ΠΈΡΑΣΈ 
ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΤΟ 
ΑΓΡΊΝΊΟ, ΑΛΛΑ 
ΤΟ... ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑ 
ΜΈΤΡΑΈΊ

ΜΊΤΡΊΤΣΑ ΚΑΊ 
ΣΊΝΤΚΛΈΪ ΤΑ 

ΓΚΟΛ ΤΩΝ 
«ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ»

0-0 18:15 CS2 20:30 CS1

Η ΗΤΤΑ ΣΤΑ 
ΓΊΑΝΝΈΝΑ «ΠΊΈΖΈΊ» 

ΤΟΝ ΓΊΟΒΑΝΟΒΊΤΣ 
ΓΊΑ ΑΛΛΑΓΈΣ

ΠΡΩΤΗ ΦΈΤΊΝΗ ΝΊΚΗ ΓΊΑ ΤΟΝ ΨΥΧΩΜΈΝΟ ΑΡΗ ΑΠΈΝΑΝΤΊ  
ΣΈ ΈΝΑΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΟΥ ΈΔΈΊΞΈ ΞΑΝΑ ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΑΝΤΊΔΡΑΣΗΣ

 ΓΈΡ. ΜΑΝΩΛΊΔΗΣ:  Λύνει και... μένει

 Τ. ΚΑΠΈΤΑΝΑΚΟΣ:  
Μέχρι να ανέβει  
το βουνό...

ΜΈΤΑΛΛΟ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΈ 
ΟΠΩΣ ΣΤΑ 
ΓΊΑΝΝΊΝΑ ΤΟ 
«ΤΡΊΦΥΛΛΊ» 

Ο ΚΑΜΑΡΑ ΈΚΑΝΈ 
ΤΗ ΔΊΑΦΟΡΑ 

ΜΈΓΑΛΗ «ΑΝΑΣΑ» 
ΓΊΑ ΜΑΝΤΖΊΟ

Η ΥΠΟΣΧΈΣΗ ΤΟΥ ΓΊΟΒΑΝΟΒΊΤΣ

1-0

ΛΊΓΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΊΣΟΦΑΡΊΣΈ ΠΡΟΣΩΡΊΝΑ Ο ΝΤΊΑΣ 

ΤΈΛΟΣ Ο ΠΈΤΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΑΊ ΒΡΟΥΣΑΪ ΤΑ ΑΛΛΑ 
«ΈΡΥΘΡΟΛΈΥΚΑ» ΤΈΡΜΑΤΑ4-1

ΑΈΡΑΤΗ ΠΡΟΚΡΊΣΗ 
ΣΤΟΥΣ «8» ΤΟΥ 

ΚΥΠΈΛΛΟΥ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ 

55-90

1-0

ΠΟΛΛΈΣ ΤΈΛΊΚΈΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΣΠΑΤΑΛΗ» ΈΝΩΣΗ
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Καλά όλα όσα έγιναν στον Ολυμπιακό κόντρα 
στον Απόλλωνα Σμύρνης. Τα τέσσερα γκολ, 
αλλά και ο Τικίνιο Σοάρες. Για τον Βραζιλιάνο 
ήταν το καλύτερο. Να βάλει τα δύο πρώτα του 
γκολ. Ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη. Κι εκεί-
νος για να μπορέσει να δώσει μια  νέα ώθηση 
στην καριέρα του. Εκείνο που βγαίνει όμως από 
το ματς είναι ο Αγκιμπού Καμαρά. Ο 20χρονος 
άσος για ένα ακόμα παιχνίδι στο Καραϊσκάκη κι-
νήθηκε με άνεση. Βρέθηκε παντού στην επίθεση 
και μοίρασε ωραία την μπάλα. Δείχνει πως έχει 
και το γκολ. Για έναν νεαρό παίκτη, που βρίσκε-
ται πρώτη φορά στην Ελλάδα, το να έχει αυτή 
την ώριμη εικόνα τόσο νωρίς, αν μη τι άλλο ση-
μαίνει πολλά. Αν μπορέσει και κρατήσει μια δι-
άρκεια στην απόδοση του, δηλαδή να μην κα-
ταναλώνει άσκοπα τις δυνάμεις του, τότε μιλάμε 
για ένα νέο αστέρι. Δεν είναι λίγο να τον εμπι-
στεύεται ο Πέδρο Μαρτίνς. Να τον ρίχνει στα 
παιχνίδια σε μια χρονική στιγμή που η ομάδα 
δεν είναι στα καλύτερα της. Ο Αγκιμπού δείχνει 
να είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Που γρήγορα θα 
λάμψει και θα αποτελέσει μια πολύτιμη μονάδα. 
Τουλάχιστον από αυτά που έχει δείξει στα πρώ-
τα του παιχνίδια. Γι’ αυτό καλό είναι να τον προ-
σέξουμε περισσότερο…

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Η ΑΕΚ κέρδισε. Αυτό κρατά και ελάχιστα 
πράγματα ακόμη. Δεν έκανε καλή εμφάνιση, 
αλλά στο σημείο που είναι τώρα πρέπει να 
νικά. Και αυτό δεν έκανε στον ΟΦΗ και έχα-
σε το απόλυτο. Πρώτα πρέπει να κερδίζει, 
να παίρνει τους βαθμούς και εν συνεχεία να 
βελτιώνει την εικόνα της. Για αυτό και είναι 
πολύ σημαντικό να έχει ποιότητα στο ρό-
στερ της και να χρειάζονται την μία φάση 
για να γίνει γκολ και να πάρει τη νίκη η ομά-
δα. Έτσι ξεχωρίζουν οι μεγάλες ομάδες που 
διεκδικούν τίτλους από τις υπόλοιπες. Και 
η ΑΕΚ τέτοια πρέπει να γίνει. Το ματς της 
Κρήτης ήταν η εξαίρεση. Θα προκύψουν 
και τέτοιες. Αλλά η εμφάνιση της ήταν πολύ 
καλή και χάθηκε ένα ματς με κύριο λόγο τη 
διαιτησία. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχά-
σει ποτέ η διοίκηση της.
Στα του ματς ελάχιστα πράγματα κρατάω, 
ελάχιστα πράγματα μου άρεσαν. Η κινητικό-
τητα και η επιμονή του Αραούχο, τα ανεβά-
σματα των μπακ, ο σταθερός και γρήγορος 
Βράνιες, η καλή εμφάνιση του Στάνκο-
βιτς όταν χρειάστηκε και οι σημαντικές πα-
ρεμβάσεις του Μιλόγεβιτς από τον πάγκο. 
Αυτό χρειαζόταν η ΑΕΚ πριν την Τούμπα. 
Να επανέλθει, να συνέλθει μετά το σοκ της 
Κρήτης. Και το πέτυχε. Αν αυτό φτάνει θα 
φανεί την Κυριακή. Εκεί που απαιτούνται 
περισσότερα «καλά» και ένα έξυπνο σχέ-
διο.

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΕΒΕΙ ΤΟ ΒΟΥΝΟ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟΝ 
ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ

Αποψη
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ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ  
ΟΤΑΝ ΕΠΡΕΠΕ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΚΑΜΑΡΑ 
Ο ΑΡΗΣ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ, 
ΕΒΓΑΛΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΙΚΗΣΕ 
ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

ΑΡΗΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ο ένας μπήκε για μάχη από το πρώτο λεπτό. Ο δεύ-
τερος φάνηκε για άλλη μία φορά στα αρχικά λεπτά του 
αγώνα να ψάχνεται. Η εκκίνηση πάντα παίζει τον δικό 
της ρόλο στα οριακά ματς . Ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε 
και με το γκολ που σημείωσε από νωρίς πανηγύρισε την 
πρώτη του φετινή νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας 
του Παναθηναϊκού με 1-0.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε μόλις 
στο 10› από τον Καμαρά μετά από ωραία συνεργασία του 
με τον Μπερτόγλιο. Το κέντρο άμυνας του «τριφυλλιού» 
βγάζει θέματα από τα φιλικά και δεν σταμάτησε να το κά-
νει και χθες. Ναι μεν έμεινε στον πάγκο ο Σάρλια, αλλά 
ούτε το Βέλεθ - Πούγγουρας λειτούργησε. Ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς έκανε πέντε αλλαγές στο αρχικό σχήμα και εκεί-
νη που εμφανώς βγήκε ήταν ο Ιωαννίδης. Ο νεαρός φορ 
πάλεψε για την ισοφάριση και δημιούργησε προβλήμα-
τα στους αντιπάλους του κυρίως στο πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο 45λεπτο ο Άκης Μάντζιος, που είχε κάνει 
και εκείνος τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα, έβαλε τον 
Εντιαγέ και με αυτό τον τρόπο έκλεισε κάποια κενά που 
υπήρχαν. Ο Άρης ήλεγξε καλύτερα το παιχνίδι, είχε φά-
σεις για να τελειώσει τα πάντα και παρόλο που το 2-0 δεν 
έγινε, η νίκη ήρθε. Ο Παναθηναϊκός προς το φινάλε πίε-
σε, αλλά επιβεβαίωσε πως σε κλειστές άμυνες αδυνατεί 

να σκοράρει. Έτσι γνώρισε τη δεύτερη σερί ήττα του.

          

Ο ΚΑΛΟΣ
Είχε διάθεση, ήταν κινητικός, κέρδι-
σε μονομαχίες, εξέθεσε τους αντίπα-
λους στόπερ και πάνω απ› όλα με το 
δικό του γκολ ο Άρης πήρε το πρώ-
το του φετινό τρίποντο. Ο Αμπου-
μπακάρ Καμαρά άνοιξε λογαριασμό 
με τους Θεσσαλονικείς και θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί πολυτιμό-
τερος παίκτης του ματς.

Ο ΚΑΚΟΣ
Ήταν κακός και στα Ιωάν-
νινα, αλλά εκεί τον είχε ξε-
περάσει ο Ζβόνιμιρ Σάρλια. Αυτή 
τη φορά, όμως, ο Φραν Βέλεθ δεν 
είχε... αντίπαλο. Σε πολύ κακό φεγ-
γάρι ο Ισπανός. Έχανε μονομαχί-
ες, έκανε λάθη στις μεταβιβάσεις 
του και ήταν φυσικά μέσα στο 1-0 
του Άρη.

Η «ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Πίεση είχαν και οι δύο. Ωστόσο, εκείνος που κατάφερε να απαντήσει, 
ήταν ο Άκης Μάντζιος. Διάβασε πιο σωστά το ματς και το γρήγορο γκολ 
βοήθησε εκείνον και την ομάδα του να πάνε το ματς όπως θα ήθελαν. Η 
είσοδος του Εντιαγέ στο ημίχρονο έκανε πιο στιβαρό τον Άρη, ενώ τον 
δικαίωσαν και οι αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν βγήκαν ξανά τα όσα έκα-
νε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να φτάσει σε γκολ η ομάδα του. Είναι εμφανές 
πως ψάχνεται, ενώ δεν είναι συγκυριακό που για τρίτο σερί ματς η ομά-
δα του ξεκινάει ματς προβληματικά. Υποσχέθηκε πάντως πως «θα είμα-
στε πολύ καλύτεροι στη συνέχεια».

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ»
ΣΚΟΡΕΡ10’ ΚΑΜΑΡΑ 

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ  46’ ΕΝΤΙΑΓΕ 6 ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ 61’ ΠΑΛΑΣΙΟΣ 5ΓΚΑΜΑ  72’ ΓΚΑΡΣΙΑ 5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 61’ ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ 5ΜΑΝΤΣΙΝΙ  82’ ΙΤΟΥΡΜΠΕ - ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ 72’ ΚΑΡΛΙΤΟΣ 5ΣΑΣΑ  90’+1 ΜΑΤΙΓΙΑ - ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ 87’ ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ -ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 87’ ΜΑΚΕΝΤΑ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ60’ ΕΝΤΙΑΓΕ
86’ ΡΟΥΜΠΕΝ67’ ΦΑΜΠΙΑΝΟ 90’+3 ΧΟΥΑΝΚΑΡ82’ ΜΑΝΤΣΙΝΙ

86’ ΚΑΜΑΡΑ
90’+4 ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ 

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 4

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 8
ΚΟΥΕΣΤΑ 7

ΓΚΑΝΕΑ 6ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ 6ΦΑΜΠΙΑΝΟ 5

ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ 6

ΣΑΣΑ 6
ΤΖΕΓΚΟ 6

ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ 6

ΓΚΑΜΑ 5

ΚΑΜΑΡΑ 8

ΜΑΝΤΣΙΝΙ 6

ΧΟΥΑΝΚΑΡ 6

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 6

ΒΙΤΑΛ 6

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 7

ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ 5
ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ 5

ΔΙΟΥΔΗΣ 5

ΠΕΡΕΘ 5

ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ  5 ΒΕΛΕΘ 4 ΚΩΤΣΙΡΑΣ 6

ΑΡΗΣ 1 0 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΑΕΚ 7 3 7-3

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7 3 6-2

3. ΒΟΛΟΣ 6 2 5-2

4. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 6 2 2-0

5. ΠΑΟΚ 6 3 3-2

6. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4 3 3-3

7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 3 3 4-2

8. ΟΦΗ 3 3 3-3

9. ΙΩΝΙΚΟΣ 3 2 1-3

10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 3 0-1

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 2 1-2

12. ΛΑΜΙΑ 0 3 2-5

13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 3 2-11

14. ΑΡΗΣ -2 3 1-1

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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ΜΑΤ ΜΕ 
«ΤΣΙΝΟ»
ΜΕ ΛΥΤΡΩΤΗ ΤΟΝ ΑΡΑΟΥΧΟ, 
Η ΑΕΚ ΕΛΥΣΕ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΓΡΙΦΟ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΗΣ 
ΛΑΜΙΑΣ (1-0)

ΑΕΚ ΛΑΜΙΑ

Για 67 λεπτά, η ΑΕΚ πάσχιζε να βρει την 
απάντηση στην πολυπρόσωπη και καλά ορ-
γανωμένη άμυνα της Λαμίας. Η φετινή Ένω-
ση όμως έδειξε ότι ακόμα κι όταν τα πράγμα-
τα ζορίζουν, διαθέτει τις επιλογές στο ρόστερ 
για να γείρει την πλάστιγγα προς το μέρος 
της. Κάτι που έγινε με το μαγικό σουτ του 
Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος έκρινε την ανα-
μέτρηση κόντρα στους μαχητικούς Φθιώ-
τες (1-0). 
Με νωπές τις θύμησες από τη σοκαριστική 
ισοπαλία κόντρα στον ΟΦΗ, οι «κιτρινόμαυ-
ροι» δεν είχαν περιθώριο για άλλη απώλεια. 
Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν πάνω στο άγ-
χος των γηπεδούχων και με όπλο τις αντε-
πιθέσεις απείλησαν ουκ ολίγες φορές την 
εστία του Στάνκοβιτς. Ακόμα κι όταν βρέθη-
καν με την πλάτη στον τοίχο, κατέδειξαν τις 
ανασταλτικές αδυναμίες της ΑΕΚ, η οποία 
αδυνατούσε να τελειώσει το ματς σπαταλώ-
ντας σωρεία ευκαιριών από τη στιγμή που 
σκόραρε. 
Με τον Αραούχο η Ένωση έκανε ματ στο σύ-
νολο του Γρηγορίου και πηγαίνει με καλή 
ψυχολογία στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον 

ΠΑΟΚ.

          

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ
Στο 78΄, ο Βλαχομήτρος φεύ-
γει μόνος του απέναντι στον 
Στάνκοβιτς και έχει όλο τον 
χρόνο και τον χώρο για να 
αποφασίσει πως θα νικήσει 
τον πορτιέρε των «κιτρινό-
μαυρων». Ωστόσο, ο επιθε-
τικός της Λαμίας έστειλε την μπά-
λα άουτ, πετώντας στα σκουπίδια 
μια ανεπανάληπτη ευκαιρία στε-
ρώντας από την ομάδα του κάτι 
καλύτερο από το ματς.

DOWN
Το κέντρο άμυνας της 
ΑΕΚ αποτέλεσε ξανά ερω-
τηματικό, καθώς όλες οι ση-
μαντικές ευκαιρίες της Λαμί-
ας προήλθαν από αυτό. Αργές 
αντιδράσεις τόσο σε σετ παιχνί-
δι, όσο και σε ροή αντεπίθεσης. 
Ευτυχώς, οι παίκτες του Μιλόγε-
βιτς δεν της πλήρωσαν.

H «ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Ο Μιχάλης Γρηγορίου έστησε εξαιρετικά την ομά-
δα του και μέχρι ενός σημείου είχε βραχυκυκλώσει 
την ΑΕΚ, η οποία δημιουργούσε λιγοστές φάσεις 
στο παιχνίδι. Ωστόσο, οι αλλαγές του Βλάνταν Μι-
λόγεβιτς, δεν πρόδωσαν την Ένωση, αντιθέτως 
την έκαναν πιο επιθετική και οδήγησαν στην «κι-
τρινόμαυρη» επικράτηση.

MVP 
Ο Σέρχιο Αραούχο ξεμπλόκα-
ρε την ΑΕΚ στο σκοράρισμα 
για δεύτερο συνεχόμενο ματς, 
μόνο που αυτή τη φορά η συ-
νεισφορά του είχε ουσιαστικό 
αντίκρισμα. Δικαίως αποθεώ-
θηκε ο Αργεντινός από τις εξέ-
δρες, οι οποίες «έδειξαν» τον 
MVP με το παρατεταμένο χει-
ροκρότημα. 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΟΑΚΑ»
ΣΚΟΡΕΡ67΄ ΑΡΑΟΥΧΟ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΑΜΡΑΜΠΑΤ 46’ ΤΑΝΚΟΒΙΤΣ 5 ΜΑΝΟΥΣΟΣ 65’ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 5ΣΙΜΑΝΣΚΙ 64’ ΣΑΚΧΟΦ 6) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 66’ ΤΑΪΡΟΝ 5ΓΕΦΤΙΤΣ 65’ ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ 6 ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ 66’ ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ 5ΑΡΑΟΥΧΟ 75’ ΜΑΝΤΑΛΟΣ 5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 74΄ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ 5ΜΙΣΕΛΕΝ 90’ ΣΒΑΡΝΑΣ - ΝΟΥΝΙΕΣ 88’ ΜΑΡΤΙΝΕΘ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ69΄ ΣΑΚΧΟΦ
31’  ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ
 36΄ ΡΟΜΑΝΙΤΣ
56΄ ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ

4-3-3 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-3-3

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΜΠΑΛΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 6

ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ 8ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ 7

ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ 6ΒΡΑΝΙΕΣ 5ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 5

ΓΕΦΤΙΤΣ 5
ΣΙΜΑΝΣΚΙ 6ΛΕ ΤΑΛΕΚ 7

ΜΙΣΕΛΕΝ 6

ΤΣΟΥΜΠΕΡ 7ΑΡΑΟΥΧΟ 8
ΑΜΡΑΜΠΑΤ 5

ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ 7

ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ 4 ΜΑΖΟΥΛΟΥΞΗΣ 4 ΑΝΤΕΤΖΟ 5 ΒΥΝΤΡΑ 6

ΡΟΜΑΝΙΤΣ 5

ΝΟΥΝΙΕΣ 6

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 6

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 5

ΜΑΝΟΥΣΟΣ 6

ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ 6

ΑΕΚ 1 0 ΛΑΜΙΑ
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ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΕΠΙΘΕΣΗ-ΡΟΛΟΪ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ 
ΤΙΚΙΝΙΟ, Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΚΑΝΕ... 
ΣΕΦΤΕ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Ο ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Οι ευρείς νίκες αποτελούν ανέκαθεν σήμα 
κατατεθέν της αγωνιστικής ανόδου του Ολυ-
μπιακού και αυτή απέναντι στον Απόλλωνα 
ανήκει στην εν λόγω κατηγορία (4-1).
Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν... σεφτέ στα «τρί-
ποντα» στο «Γ. Καραϊσκάκης», με την επίθεσή 
τους να λειτουργεί ρολόι. Λογαριασμό όμως 
άνοιξε και ο Τικίνιο Σοάρες, με τον Βραζιλιάνο 
να «ξεμπουκώνει» με δύο πανέμορφα τέρματα, 
τα πρώτα του στο νέο του ξεκίνημα στη Super 
League. Οι παίκτες του Μαρτίνς δεν απειλή-
θηκαν ουσιαστικά σε κανένα σημείο του ματς 
και με δύο γρήγορα γκολ στις αρχές των ημι-
χρόνων (8΄ Μασούρας, 47΄ Τικίνιο) έβαλαν τις 
βάσεις για τους τρεις βαθμούς. 
Ουσία, θέαμα και πολλές τελικές συνέθεσαν το 
αγωνιστικό απόγευμα των πρωταθλητών Ελ-
λάδας, το οποίο θύμισε... κανονικότητα, κυρί-
ως λόγω της πολύ καλής απόδοσης των επι-
θετικογενών παικτών. Πλέον, οι Πειραιώτες 
στρέφουν την προσοχή τους στο κυριακάτικο 
ματς με τον Αστέρα, στην Τρίπολη. O Απόλ-
λων από μεριάς του, ψάχνει νέο προπονητή, 
αφού λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο 
Γιάννης Πετράκης ενημερώθηκε από τη διοί-

κηση για το τέλος της συνεργασίας τους.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ          

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ - ΚΛΕΙΔΙ
Τα πάντα έγιναν πιο εύ-
κολα για τον Ολυμπια-
κό από πολύ νωρίς και 
γι’αυτό ευθύνεται ο Γιώρ-
γος Μασούρας. Ο διε-
θνής κυνηγός επέστρεψε 
μετά από ένα μήνα και έδειξε 
για ποιον λόγο είναι απαραί-
τητος στον Ολυμπιακό. Πάντα 
στο κατάλληλο μέρος, την κα-
τάλληλη στιγμή.

Η ΓΚΑΦΑ
Πάνω που οι φίλα-
θλοι του Ολυμπιακού 
θα έφευγαν ανακουφισμένοι 
από το γήπεδο και λόγω του 
μηδέν στην άμυνα, ο Ουσεϊ-
νού Μπα είχε... παιδική αντι-
μετώπιση στο σουτ του Ντο-
μίνγκεζ, το οποίο αιφνιδίασε 
τον Βάτσλικ και επέτρεψε 
στον Ντάουντα να μειώσει.

Η «ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Το χειροκρότημα των φίλων του Ολυμπιακού προς 
τον Πέδρο Μαρτίνς δεν ήταν τυχαίο, μιας και ο κόσμος 
αναγνώρισε την καλή εικόνα της ομάδας στο κομμά-
τι της δημιουργίας και της ανασταλτικής λειτουργί-
ας. Από την άλλη, ο Γιάννης Πετράκης στριμώχτηκε 
νωρίς σε αυτό που έμελλε να είναι το τελευταίο του 
ματς στον πάγκο της «Ελαφράς Ταξιαρχίας». 

MVP 
Το ένα γκολ ήταν καλύτε-
ρο από το άλλο. Ο Τικίνιο 
«ξεμπούκωσε» βροντοφω-
νάζοντας «παρών» στην 
επίθεση ανεβάζοντας κα-
τακόρυφα την ψυχολογία 
του. Ενας επιθετικός άλλω-
στε τρέφεται από τα γκολ 
και ο Βραζιλιάνος ήταν 
αναμφισβήτητα ο MVP των 
«ερυθρόλευκων».

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»
ΣΚΟΡΕΡ8΄ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 72΄ ΤΙΚΙΝΙΟ 79΄ ΝΤΑΟΥΝΤΑ47΄ΤΙΚΙΝΙΟ  87΄ ΒΡΟΥΣΑΪ 

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΜΑΣΟΥΡΑΣ 67’ ΡΟΝΙ ΛΟΠΕΣ 6 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 58’ ΝΤΑΟΥΝΤΑ 6ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 67΄ΚΑΡΜΠΟΒΝΙΚ 6 ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ 58’ ΠΑΜΛΙΔΗΣ 5ΣΙΣΕ 76’ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 6 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ 68’ ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ  4ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 76΄ΣΟΥΡΛΗΣ 6 ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ 68’ ΒΙΤΛΗΣ 4ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ 76΄ΒΡΟΥΣΑΪ 7 ΜΑΤΕΪ 82’ ΣΕΧΛΙ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ (ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ 6

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ 8
ΒΑΤΣΛΙΚ 6

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 7 ΜΠΑ 5

ΚΟΥΝΤΕ 7

ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ 5

Α. ΚΑΜΑΡΑ 6

ΤΙΚΙΝΙΟ 8

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 7

ΜΑΣΟΥΡΑΣ 7

ΣΙΣΕ 6 ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 7

ΚΟΤΣΑΡΗΣ 6

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ 3
ΜΠΡΟΥΝΟ ΑΛΒΕΣ 5 

ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΖ 6
ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ 3

ΣΛΙΒΚΑ 4
ΚΑΣΤΡΟ 5

ΜΑΤΕΪ 4
ΛΑ ΠΑΡΑ 4

ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ 5

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 5

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 1
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ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

MVP

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΤΕΡΜΑ: 
ΣΕΝΤΕΡ ΜΠΑΚ: , 
Δ. ΜΠΑΚ: 
ΑΡ. ΜΠΑΚ: ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 7
ΑΜ. ΧΑΦ: , 
Δ. ΕΞΤΡΕΜ: 
ΑΡ. ΕΞΤΡΕΜ: 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΧΑΦ: 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ: ΤΙΚΙΝΙΟ 8
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ: 4-2-3-1
ΤΕΡΜΑ: 
ΣΕΝΤΕΡ ΜΠΑΚ: , 
Δ. ΜΠΑΚ: 
ΑΡ. ΜΠΑΚ: 
ΑΜ. ΧΑΦ: , 
Δ. ΕΞΤΡΕΜ: 
ΑΡ. ΕΞΤΡΕΜ: 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΧΑΦ: 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ: 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: 
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ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΟΥΣΙΑ
Ο ΠΑΟΚ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΔΗΡΟΥ, ΠΕΡΑΣΕ ΝΙΚΗΦΟΡΑ 
(ΚΑΙ) ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 
ΚΑΙ ΠΑΕΙ «ΓΕΜΑΤΟΣ» ΣΤΟ 
ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΑΟΚ

Ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος. Πρώτος 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι που το λέει. Πρώ-
τα αυτό χτυπάει στο μάτι σε όποιον βλέπει 
(το) παιχνίδι του. Όταν μια ομάδα βρίσκεται 
σε τέτοια φάση, αγωνιστική και ψυχολογική, 
ένα και μόνο πράγμα μετράει: Το αποτέλε-
σμα. Να νικάει, να κερδίζει χρόνο. Κι αυτό για 
τον ΠΑΟΚ ήρθε (και) στο Αγρίνιο. Απέναντι 
σε έναν Παναιτωλικό, που πούλησε ακριβά 
το τομάρι του. Η οξυδέρκεια του Μιτρίτσα και 
η ταχύτητα σκέψης και προσαρμογής του Σί-
ντκλεϊ επέτρεψαν στους «ασπρόμαυρους» 
να μετατρέψουν σε προσωρινή την ισοφά-
ριση από τον (εξαιρετικό χθες) Ντίας. Τελικά 
ο ΠΑΟΚ άντεξε και πήρε το δεύτερο σερί του 
«τρίποντο». Ο,τι καλύτερο εν όψει του ντέρ-
μπι με την ΑΕΚ. Η ομάδα ακόμα χτίζεται και 
η διαδικασία επισπεύδεται μέσω των νικών. 
Ο Παναιτωλικό άξιζε άλλη τύχης και δικαιού-
ται να νιώθει εκνευρισμό για την ήττα. Κατ’ 
εικόνα της έντονης αντίδρασης που είχε ο 
Γιάννης Αναστασίου λίγο πριν το ημίχρονο 
διαμαρτυρόμενος για μια διαιτητική απόφα-
ση. Μάλιστα, είχε και έντονη λεκτική αντιπα-
ράθεση με τον Λουτσέσκου.

          

H ΙΣΤΟΡΙΑ 
Ο Μίτριτσα με κεφαλιά, κάθε άλλο 
δηλαδή παρά αυτό που περιμέ-
νεις από τον συμπαθέστατο αλλά 
όχι δα... πρώτο μπόι, Ρουμάνο. Ο 
Σίντκλεϊ με το δεξί, το οποίο δεν 
είναι το καλό του πόδι. Και μόνο 
από τα αναπάντεχα των γκολ του, 
κατανοεί κανείς πως ο ΠΑΟΚ είχε 
και την τύχη σύμμαχο. 

UP 
Ελάχιστοι θα προέβλεπαν πως ο 
Πασχαλάκης θα γινόταν ξανά ση-
μείο αναφοράς κάτω από τα γκολ-
πόστ του ΠΑΟΚ. Απαιτείται επιβε-
βαίωση σε βάθος χρόνου, αλλά 
αρχίσουν να μαζεύονται δείγμα-
τα που καλλιεργούν την άποψη 
ότι το πάει ως πρέπει. Πολλές οι 
επεμβάσεις του, με κορυφαία και 
πλέον καθοριστική αυτή του 88’ 
προ του Καρέλη. 

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Οι επιλογές του Λουτσέσκου στα χαφ καταδείκνυαν τη θέ-
λησή του να παίξει η ομάδα του με περισσότερη ενέργεια 
μπροστά, να πιέσει ψηλά και να κλέψει έτσι μπάλες. Ο Αου-
γκούστο όντως πρόσφερε το κάτι παραπάνω και κάπως έτσι 
έγινε πιο καλό, αλλά ακόμα... όχι καλό για τον ΠΑΟΚ. Ο Ανα-
στασίου είχε στήσει πολύ καλά τον Παναιτωλικό, λεπτομέ-
ρειες δεν επέτρεψαν στην ομάδα του να συνεχίσει στο δρό-
μο που είχε χαράξει με το διπλό στο Περιστέρι.  

MVP
Για ακόμα μια φορά, ο Σίντκλεϊ 
έδειξε πως μπορεί να αποτελέ-
σει σημαντική λύση για τον Δι-
κέφαλο του βορρά. Ήταν πολύ 
καλός αμυντικά, ενώ ανέβηκε 
αρκετές φορές για να βοηθήσει 
ψηλά την ομάδα, για να δημιουρ-
γήσει υπεραριθμίες. Όπως απο-
δείχτηκε, πολύ καλά έκανε. 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ»
ΣΚΟΡΕΡ59’ ΝΤΙΑΣ

31’ ΜΙΤΡΙΤΣΑ
80’ ΣΙΝΤΚΛΕΪ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΜΟΡΣΕΪ  46΄ΜΕΝΤΟΖΑ 6 ΜΙΤΡΙΤΣΑ 63΄ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ 8ΦΛΟΡΕΣ  70’ ΒΑΡΟΝΕ 5 ΜΟΥΡΓΚ 64’ Α. ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ 5ΝΤΟΥΑΡΤΕ  81’ ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ - ΣΒΑΜΠ 71́ ΕΣΙΤΙ 7ΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣ  85’ ΜΑΛΗΣ - ΑΚΠΟΜ 71΄ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 6ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ  85΄ΚΑΡΕΛΗΣ - 

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ43’ ΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣ 55’ ΚΟΥΡΤΙΤΣ64’ ΦΛΟΡΕΣ
57’ ΜΙΤΡΙΤΣΑ
69’ ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-3-3

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 8

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 7

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ  9

ΣΙΝΤΚΛΕΪ 9 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 3 ΒΑΡΕΛΑ 5

ΣΒΑΜΠ 6
ΚΟΥΡΤΙΤΣ 5

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ 8

ΑΚΠΟΜ 7

ΜΙΤΡΙΤΣΑ 7
ΜΟΥΡΓΚ 5

ΤΕΪΛΟΡ 8

ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ 6

ΛΟΥΙ 8 ΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣ 7

ΝΤΙΑΣ 9ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ 6

ΜΟΡΣΕΪ 7
ΝΤΟΥΑΡΤΕ  7

ΒΕΡΓΟΣ 8

ΦΛΟΡΕΣ 8

ΒΡΓΚΟΤΣ 6 ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 7

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 2 ΠΑΟΚ
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ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
Ο ΟΦΗ, ΤΙΠΟΤΑ 
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ!
ΤΡΙΤΗ ΣΕΡΙ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΦΗ, 
ΠΑΛΙ «ΑΣΦΑΙΡΟΣ» Ο ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΟΦΗ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Και να μην το έχεις δει το παιχνίδι, εύκολο 
να το κάνεις εικόνες. Όχι ότι είναι πολλές. Ακό-
μα μια ισοπαλία, η τρίτη σερί, για τους Κρητι-
κούς, που εννοείται πως δεν πανηγυρίστηκε, 
απέναντι σε έναν Αστέρα Τρίπολης που έμει-
νε στο μηδέν, για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι. 
Ποδόσφαιρο ποιότητας δεν είδαμε. Διάθε-
ση ναι, προσπάθεια επίσης, κοουτσάρισμα 
πολύ, αλλά μπαλίτσα δεν ευχαριστηθήκαμε. 
Λίγα πράγματα, ακόμα λιγότερες οι τελικές, 
ελάχιστες οι άξιες αναφοράς, ακόμα και για 
να βγουν highlights.
O Aστέρας Τρίπολης ήταν εκείνος που μπήκε 
πιο δραστήριος στο παιχνίδι, κέρδισε στα ση-
μεία το πρώτο ημίχρονο, με καλύτερη στιγμή 
το σουτ του Κρεσπί που πέρασε άουτ στο 11›. 
Ο ΟΦΗ ξεκινάει φουριόζος στο δεύτερο ημί-
χρονο, έχει τέσσερις τελικές μέχρι το 60’ με 
Καστάνιος και Νέιρα, δημιουργεί προσδοκί-
ες για ένα καλύτερο από πλευράς θεάματος 
δεύτερο ημίχρονο, οι οποίες όμως δεν επα-
ληθεύτηκαν! 
Ο ξεκούραστος Σόνι που μπήκε στο 72’ δημι-
ούργησε προβλήματα στους κουρασμένους 
Κρητικούς, αλλά ούτε ο Καμερουνέζος άλλα-
ξε την ιστορία της αναμέτρησης που όπως 
άρχισε, έτσι και τελείωσε!

          

UP
Ο Κέβιν Σονί μπήκε στο 72› στο 
παιχνίδι και λίγο έλειψε να... υπο-
γράψει την ιστορία της αναμέτρη-
σης. Έκανε ένα εξαιρετικό 20λε-
πτο ο Καμερουνέζος εξτρέμ και 
είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή 
θα τον δούμε και στο αρχικό σχή-
μα του Αστέρα Τρίπολης. 

H ΣΤΙΓΜΗ
Τρελές φάσεις για γκολ δεν είχε 
το παιχνίδι στο Ηράκλειο. Ίσως 
η καλύτερη στο 58’. Ο Νέιρα από 
το ύψος του πέναλτι έχει «οπλί-
σει» για να σκοράρει, αλλά ο 
Ρούμπεν Γκαρσία με μια εξαιρε-
τική προβολή, πιθανότατα γλι-
τώνει την ομάδα του από τα χει-
ρότερα. 

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Ο Νίκος Νιόπλιας πήρε το ρίσκο να μην βάλει αρκετούς 
«φρέσκους» ποδοσφαιριστές στην 11άδα. Ο Μίλαν Ράστα-
βατς πάλι άλλαξε τα 6/11. Και οι δύο προπονητές το δού-
λεψαν πολύ το παιχνίδι από τους πάγκους τους για να το 
κερδίσουν, αλλά στο τέλος μοιράστηκαν τους βαθμούς. 

MVP
O Χουάν Νέιρα δεν σκόραρε, όπως 
έκανε δύο φορές κόντρα στην ΑΕΚ, 
αλλά ήταν ο πιο δραστήριος πο-
δοσφαιριστής που πάτησε το χορ-
τάρι του «Θ. Βαρδινογιάννης» και 
εκείνος που απείλησε την εστία 
του Παπαδόπουλου. 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ»
ΣΚΟΡΕΡ

27’ ΠΕΝ. ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΛΑΜΠΡΟΥ 46’ ΚΑΣΤΑΝΙΟΣ 5 ΣΙΤΟ 46’ ΑΛΒΑΡΕΖ 6ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ 61’ ΟΥΕΣ 6 ΓΚΟΜΕΣ 60’ ΜΠΑΡΑΛΕΣ 6ΚΑΜΑΟΥ 61’ ΦΑΝ ΝΤΟΥΙΝΕΝ 5 ΜΠΕΝΙΤΟ 60’ ΚΑΠΙΓΙΑ 6ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ 77’ ΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣ - ΤΑΣΟΥΛΗΣ 72’ ΣΟΝΙ 7ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 78’ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ - ΣΑΝΤΑΦΕ 84’ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ32’ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ 73’ ΓΚΑΡΣΙΑ45’ ΝΕΪΡΑ
82’ ΒΑΛΙΕΝΤΕ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-3-3

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΓΚΑΜΑΡΗΣ (ΑΘΗΝΩΝ) 

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ 6

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ 6
EΠΑΣΙ 6

ΒΟΥΡΟΣ 6 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ 6

ΝΕΪΡΑ 7

ΚΑΜΑΟΥ 5
ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ 6

ΛΑΜΠΡΟΥ 4

ΓΚΑΓΙΕΓΚΟΣ 6
ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ 5

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 7 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 6

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 6

ΤΑΣΟΥΛΗΣ 7 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 6

ΣΑΝΤΑΦΕ 5

ΣΙΤΟ 4

ΓΚΟΜΕΣ 5

ΚΡΕΣΠΙ 5

ΜΠΕΝΙΤΟ 5

ΒΑΛΙΕΝΤΕ 5

ΚΑΣΤΑΝΟ 6 ΓΚΑΡΣΙΑ 7

ΟΦΗ 0 0 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
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ΚΟΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙ ΒΟΛΟΣ ΚΑΙ 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Ο Βόλος βγήκε πρώτος πέρσι στα πλέι 
άουτ. Φέτος θέλει πλέι οφ. Ο Ατρόμη-
τος, από την άλλη, «ανακαινίστηκε» εκ 
βάθρων για να διεκδικήσει θέση στην 
6άδα. Στο χόρτο, μετά από δύο αγωνι-
στικές, μόνο οι Θεσσαλοί επιβεβαιώνουν 
τα «θέλω» τους και στην πράξη. Οι Πε-
ριστεριώτες ένα βήμα μπρος, δύο πίσω 
και προβληματισμός που παράλληλα με 
την... ανυπομονησία της διοίκησης για 
αποτελέσματα, έχει δημιουργήσει ένα βα-
ρομετρικό χαμηλό στα Δυτικά προάστια, 
πριν ακόμα μπούμε στο Φθινόπωρο! 
Οι εκκινήσεις είναι το δυνατό του σημείο. 
Μόνο νίκες έχει ο Βόλος στην ιστορία 
του σε πρεμιέρες. Αλλά αυτό που πάει 
να καταφέρει φέτος δεν έχει ξαναγίνει. 
Αυτή τη σεζόν, μετά τη νίκη επί της Λαμί-
ας και το διπλό στη Ριζούπολη, κυνηγάει 
το τρία στα τρία, με το momentum να εί-
ναι υπέρ του. Ο Μπαριέντος στη διάθεση 
του Γκιγέρμο Αμπασκάλ. Ο Ουρουγουα-
νός, που έχασε το ματς της Ριζούπολης 
εκτός απροόπτου επιστρέφει στην 11άδα.  
Πίσωγύρισμα για τους Περιστεριώτες. 
Άνευ αντικρίσματος ο βαθμός που πήρε 
στην πρεμιέρα στο «Καραϊσκάκης», ο 
Ατρόμητος. Η ήττα από τον Παναιτωλικό 
εντός έδρας, από το ένα βήμα μπροστά, 
τον πήγε δύο πίσω. Ο Άνχελ Λόπεθ, που 
επιστρέφει ως αντίπαλος πλέον στο Βόλο, 
στηρίζεται από τη διοίκηση, αλλά αυτά 
σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Το πόσο 
άμεσο θα είναι το «αύριο», θα εξαρτηθεί 
από τα αποτελέσματα. Εκτός πλάνων οι 
τραυματίες, Χατζηισαϊας, Κλωναρίδης, 
Χαρίσης και ο τιμωρημένος Μπετινέλι.

ΑΛΛΑ «ΛΕΕΙ» ΤΟ ΧΟΡΤΑΡΙ!

ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ... ΤΑΒΑΝΙ, ΙΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣ 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΚΟΝΤΡΑΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ

Ποιος τους πιάνει; Ιωνικός και ΠΑΣ Γιάννινα με 
την ψυχολογία στα ύψη, τίθενται αντιμέτωποι το 
απόγευμα στη Νεάπολη. Οι Νικαιώτες ταπείνω-
σαν τον Άρη την προηγούμενη αγωνιστική, ενώ 
οι Ηπειρώτες, μετά τον ΠΑΟΚ, υποχρέωσαν σε 
ήττα και τον Παναθηναϊκό! 
Οι Νικαιώτες έσβησαν μονοκοντηλιά το 3-0 από 
την ΑΕΚ, με τη νίκη επί του Άρη την περασμένη 
Παρασκευή και πλέον θέλουν να τις «ζευγαρώ-
σουν» για να δώσουν και την απαιτούμενη αξία 
στο τρίποντο της προηγούμενης αγωνιστικής. Ο 
Δημήτρης Σπανός έχει ξεμείνει με δύο εξτρέμ (Κα-
μπράλ, Ματσούκας) μετά τον τραυματισμό του 
Λενίς. ο Γκοτσούλιας, βασικός και στα δύο προ-
ηγούμενα παιχνίδια, είναι επίσης τραυματίας και 
δεν υπολογίζεται, αλλά επιστρέφει ο Ρομαό που 
εξέτισε. 
Ο «Αγιαξ» της Ηπείρου κατηφόρισε στην Αθή-
να χωρίς τον μεγάλο άτυχο Πέδρο Κόντε για τον 
οποίο η χρονιά τελείωσε πρόωρα μετά τη ρήξη 
χιαστών που υπέστη το περασμένο Σάββατο στο 
«Ζωσιμάδες». Ο Ηρακλής Μεταξάς που ψάχνει 
τον παρτενέρ του εξαιρετικού Περέα κόντρα στον 
Παναθηναϊκό, πήρε άριστα στο ανασταλτικό κομ-
μάτι, στα δύο προηγούμενα ματς, δίνει εξετάσεις 
και στο δημιουργικό κομμάτι, αλλά και στο παι-
χνίδι κατοχής. Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, 
αλλά αρκετοί είναι εκείνοι που συγκρίνουν το πο-
δόσφαιρο που έπαιζε η ομάδα τους επί ημερών 
Γιαννίκη. Βέβαια αν ρωτήσει κανείς τον Χριστο-
βασίλη, είναι δεδομένο ότι θα επιλέξει το αποτέ-
λεσμα και όχι τις εντυπώσεις!

ΟΙ ΦΟΝΕΙΣ  
ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ!

ΚΛΕΪΜΑΝ

ΠΟΥΡΙΤΑ ΓΚΡΙΛΟ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΡΕΓΚΑΤΕΝ ΜΠΑΡΤΟΛΟ
ΦΕΡΝΑΝΤΕΘ

ΦΑΝ ΒΕΡΤ

ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ

ΡΟMΕΡΟ ΦΕΡΑΡΙ

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΛΟΜΟΝ

ΜΟΥΝΙΘ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΝΤΕΝΙΤΣ

ΠΙΣΑΝΟΚΑΡΤΑΛΗΣ

ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟ

ΠΙΡΙΤΣ

4-2-3-1

ΒΟΛΟΣ                  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣVS          

4-2-3-1

20.30 COSMOTESPORTS 
1ΓΗΠΕΔΟ:  ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΖΗΛΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΑΝΧΕΛ ΛΟΠΕΘ

ΙΩΝΙΚΟΣ - Π
ΑΣ ΓΙΑ

ΝΝΙΝΑ 

ΒΟΛΟΣ - Α
ΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΑΜΠΑΣΚΑΛ

4-4-1-1

ΙΩΝΙΚΟΣ              ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑVS          

4-2-3-1
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

18.30 COSMOTESPORTS 1
ΓΗΠΕΔΟ:  ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΣΚΟΥΛΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ

ΜΥΓΑΣ ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ

ΝΤΑΛΣΙΟ

ΜΠΟΥΕΝΟ

ΤΟΥΡΑΜ

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ

ΣΑΛΙΑΚΑΣ ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ

ΝΤΟΜΙΝΚΕΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΚΑΡΝΤΑΦΣΚΙΣΝΑΪΝΤΕΡ

ΛΩΛΗΣ

ΠΕΡΕΑ

ΚΑΡΓΑΣ ΠΙΡΣΜΑΝ

ΡΟΜΑΟ

ΚΑΜΠΡΑΛΑΟΣΜΑΝ

ΣΑΝΤΣΕΣ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ
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ΜΟΛΙΣ ΣΤΑ 30 ΤΟΥ, Ο ΧΑΜΕΣ 
ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ 
(ΑΛ ΡΑΓΙΑΝ) ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ 
ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ

ΑΛΛΙΩΣ ΜΑΣ  
ΤΑ ΧΕΣ ΠΕΙ
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Μια αίσθηση ανολοκλήρωτου. Μια διάχυτη εντύ-
πωση ότι ποτέ δεν είδαμε το μάξιμουμ των δυ-
νατοτήτων του. Ο Χάμες Ροντρίγκες μας άφησε 
με το… παράπονο. Δεν πλησίασε ποτέ στα μεγά-
λα ύψη για τα οποία έμοιαζε καμωμένος. Τα πήγε 
πολύ καλά στην Πόρτο. Ακόμα καλύτερα στη Μο-
νακό. Το ταλέντο του, αδιαμφισβήτητο, του είδους 
που ευφραίνει τη ψυχή κάθε φιλάθλου που αγα-
πάει την μπάλα. Κι ύστερα ήρθε, το σχεδόν τέλειο: 
Μουντιάλ του 2014. Στα 22 του τότε, ο Κολομβιανός 
σκόραρε ένα υπέροχο γκολ απέναντι στην Ουρου-
γουάη, τερμάτισε πρώτος σκόρερ του τουρνουά, 
έκανε το ένα μεγάλο ματς μετά το άλλο. Ο Φλορε-
ντίνο Πέρεθ ξετρελάθηκε και κίνησε γη και ουρανό 
προκειμένου να τον φέρει στη Μαδρίτη, κάνοντάς 
τον εκείνη την εποχή την 4ο ακριβότερη μεταγρα-
φή όλων των εποχών. 
Η Ρεάλ ωστόσο, ουδέποτε πήρε αυτό που ήλπιζε, 
που αγόρασε. Αρκετό καιρό αργότερα, ο δανεισμός 
του στην Μπάγερν Μονάχου δεν τροποποίησε τί-
ποτα προς το καλύτερο. Τον κρίναμε άραγε πιο 
αυστηρά επειδή είχαμε πάντα ως μέτρο σύγκρι-
σης το τι μας έδειξε στα πρώτα του βήματα; Μπο-
ρεί. Συμβαίνει. Συχνά. Ουσία είναι ότι έτσι όπως 
έφτασαν τα πράγματα, όταν πήγε στην Εβερτον 
έμοιαζε απολύτως φυσιολογικό ως εξέλιξη. Μια 
ομάδα δηλαδή που δεν ανήκει στις τοπ δυνάμεις 
στην Αγγλία, αλλά συγκαταλέγεται στις ιστορικές 
του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο. Είναι 
μάλλον ταμάμ με το status που είχε πια ως παί-
κτης.  Τα «ζαχαρωτά» του προσέφεραν θεωρητικά 
ένα καλό περιβάλλον για να πάρει ξανά τα πάνω 
του ψυχολογικά. Να γίνει το απόλυτο σημείο ανα-
φοράς, ο ηγέτης. Αυτός από τον οποίο θα περνάει 
συνεχώς η μπάλα, αυτός που θα κοιτάνε όλοι στα 
ζόρικα. Φανταζόμασταν ότι αυτή η ανάληψη ευθύ-
νης θα του δώσει τα εχέγγυα να απελευθερωθεί. 
Να ξεφύγει από τα τρελά όνειρα της νιότης και να 
γίνει σημαντικός στο σήμερα. 
Δεν συνέβη. Από τη στιγμή μάλιστα που έφυγε ο 
Κάρλος Αντσελότι για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης 
στις αρχές του καλοκαιριού, ήταν απλώς και μόνο 
θέμα χρόνου να ακολουθήσει και αυτός. Ο Ιταλός 
κόουτς ήταν από τους λίγους που μπορούσαν ακό-
μα να πάρουν πράγματα από τον Χάμες. Έστω 
σποραδικά. Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είχε καν τη δι-
άθεση να προσπαθήσει, ενώ η Έβερτον ήθελε να 
ξεφορτωθεί το βαρύ συμβόλαιο του Κολομβιανού, 
εντελώς δυσανάλογο σε σχέση κόστους – απόδο-
σης. Το διαζύγιο συνεπώς ήρθε. Ο Κολομβιανός 
θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ραγιάν του 
Λοράν Μπλαν, στο Κατάρ. Με ένα χρυσό συμβό-
λαιο για συνοδεία. Δυστυχώς μάλλον, αυτή είναι η 
πραγματική του διάσταση. Ένας παίκτης που μό-
λις στα 30 του σκέφτεται και δρα σαν παλαίμαχος. 
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ΙΤΑΛΙΑ 21:45 
ΡΟΜΑ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ

 1 (-1,0) 1,75
Πλήρωσε τις αμυντικά της αδυναμίες στη Βερόνα η ομάδα του 

Μουρίνιο με συνέπεια να έρθει η πρώτη ήττα της σεζόν. Το 
κλίμα πάντως είναι εξαιρετικό και κόντρα στην Ουντινέζε 

έχει όλα τα φόντα για να επιστρέψει στις νίκες. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσο με 

χάντικαπ θα 
παίξουμε.

ΙΤΑΛΙΑ 19:30
ΤΟΡΙΝΟ-ΛΑΤΣΙΟ

OVER 2,5 1,72
Ήταν ανώτερη σε όλο το ματς η Τορίνο και πήρε δίκαια 
το τρίποντο στο Σασουόλο. Η ομάδα δείχνει να βρίσκει 

ρυθμό, αλλά σήμερα έχει δύσκολο έργο κόντρα στη 
Λάτσιο του Σάρι. Την επιστροφή στις νίκες  θα ψάξουν οι 

φιλοξενούμενοι μετά από 3 ματς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
θα παίξουν 

επιθετικά πάμε 
στα γκολ.

ΙΤΑΛΙΑ 19:30
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ-ΝΑΠΟΛΙ

2 1,75
Εντυπωσιάζει η αρμάδα του Σπαλέτι με τους «παρτενοπέι» 

να έχουν το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας τους. Σαν 
σίφουνας πέρασε από το Ούντινε η Νάπολι βγάζοντας 

επιθετικό πλουραλισμό. Με καλή ψυχολογία η 
Σαμπντόρια μετά το διπλό στο Έμπολι με 0-3!

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 

ξανά τη 
Νάπολι.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 18:15
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

2 DNB 1,95
Επέστρεψε ο Ιωνικός στην έδρα του και με τον κόσμο του 

μαζί, κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη κόντρα στον Άρη. 
Εντυπωσιάζει ο ΠΑΣ, καθώς μετά τον ΠΑΟΚ ξεπέρασε και 
το εμπόδιο του Παναθηναϊκού με 1-0.Ο τραυματισμός του 
Κόντε μέχρι το τέλος της σεζόν δημιουργεί ένα τεράστιο 

κενό στην ομάδα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στο διπλό.

ΤΟΥΡΚΙΑ 20:00
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΓΚΙΡΕΣΟΥΝΣΠΟΡ

1 (-1,0) 1,70
Κατώτερη των προσδοκιών ηττήθηκε δίκαια από τη 

Μπασακσεχίρ η παρέα του Πέλκα. Στο -4 από την κορυφή 
δεν έχει περιθώρια για απώλειες με την αδύναμη 
Γκιρεσούνσπορ να φαντάζει ιδανικός αντίπαλος.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:30
ΒΟΛΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

2 DNB 2,00
Απόλυτα ουσιαστικός ο Βόλος πέρασε εύκολα από την 

Ριζούπολη και έκανε το 2/2! Ο τραυματισμός του 
Χατζηισαΐα και η κόκκινη του Τόμας στέρησαν από 

τον Ατρόμητο το θετικό αποτέλεσμα στο ματς με τον 
Παναιτωλικό.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αναμένω 
αντίδραση 
από τους 

Περιστεριώτες.

ΣΕ ΦΟΥΛ ΔΡΑΣΗ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ,  
ΕΚΕΙ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ ΜΠΑΛΑ ΞΑΝΑ

www.xosetips.com
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«ΚΑΥΤΟΣ» ΝΤΟΡΣΕΪ, 
ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΙ  
ΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ
ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, 90-55 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ

Ο Ολυμπιακός δεν είχε κανένα πρόβλημα 
απέναντι στον Ηρακλή όπως μαρτυρά και 
το τελικό 90-55 με το οποίο προκρίθηκε στα 
προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι Πειραιώτες 
ήταν πολύ σοβαροί, έπαιξαν καλή άμυνα και 
είδαν τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να… παίρνει φω-
τιά και να δίνει αυτά που περιμένουν: Σκορ, 
αξιόπιστο περιφερειακό σουτ και σιγουριά.
Τα δεκάλεπτα: 15-25, 27-46, 42-66, 55-90
ΗΡΑΚΛΗΣ (Σκουρτόπουλος): Γούλριτζ 18, 
Σκορδίλης, Φίλλιος, Αγραβάνης 9, Τέιλορ 
2, Χαριτόπουλος 3, Πετανίδης, Ντάγκλας 1, 
Τέρνερ 10, Παπαδάκης 6, Λιντς 6.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 4, 
Ντόρσεϊ 21, Λούντζης, Λαρεντζάκης 6, Φαλ 
7, Σλούκας 13, Μάρτιν 5, Βεζένκοφ 10, Πρί-
ντεζης 7, Παπανικολάου 3, Ζαν Σαρλ 6, Μακ-
Κίσικ 8
Στα προημιτελικά ο Ολυμπιακός θα αντιμε-
τωπίσει τον Ιωνικό Νίκαιας ο οποίος νίκη-
σε 74-66 στο κλειστό του «Πλάτωνα» τη Λά-
ρισα.
Τα δεκάλεπτα: 18-22, 30-30, 56-55, 74-66
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Σεγκούρα): Μουσταφά 
12, Τζέρμαν 16, Χατζηκυριάκος 3, Κολοβέρος 
1, Λιακόπουλος, Αρσενόπουλος 2, Μούρ-
τος 2, Αθηναίου 11, Γόντικας 5, Γκιουζέλης 
3, Όουενς 8, Χουγκάζ 11
ΛΑΡΙΣΑ (Παπανικολόπουλος): Γουάσιν-
γκτον 5, Θριτ 19, Κρουμπάλι 9, Τσαϊρέλης 
5, Βησσαρίου, Σπυρόπουλος, Σαχπατζίδης 
2, Ζάρας 10, Φόρτσουν 7, Σπαν, Καράμπε-
λας 9.
Η επόμενη φάση έχει ως εξής:
ΚΥΠΕΛΛΟ- ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (16/2/2022)
Ολυμπιακός- Ιωνικός Νίκαιας
Προμηθέας Πάτρας- ΠΑΟΚ
ΑΕΚ- Περιστέρι
Παναθηναϊκός- Λαύριο

*Σε φιλικούς αγώνες που έγιναν στη Θεσ-
σαλονίκη ο Άρης επικράτησε 84-68 του Κο-
λοσσού και ο ΠΑΟΚ 81-77 της βουλγάρικης 
Τσερνομόρετς.
Τα δεκάλεπτα: 24-22, 45-33, 71-47, 84-68.
ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Τζούστον 11, Κάουαν JR 
16 (2τρ.), Σιδηροηλίας 5, Πουλιανίτης 4 (1τρ.), 
Πετανίδης, Λόκετ 7, Νετζήπογλου 4, Γουί-
λιαμς 22 (6τρ.), Κώττας 9, Σταμάτης 6 (2τρ.).
ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Ξανθόπουλος 2, 
Μέσιτσεκ 15, Πράπας, Μομίροφ 10 (2), Γου-
ίλιαμς 12 (3), Μαργαρίτης 3, Μπιλής, Μίλερ 
7, Τιλί 16 (3), Χατζηδάκης 1, Σλαφτσάκης 2.
Και οι πόντοι από τον αγώνα του ΠΑΟΚ
Τα δεκάλεπτα: 30-18, 50-38, 62-55, 81-77
ΠΑΟΚ: Χριστοδούλου 2, Λοβ 9 (2), Γκρίφιν 6, 
Καμπερίδης Μ., Καμαριανός, ΝτιΛέο 12 (2), 
Καμπερίδης Γ. 12 (4), Κάρτερ 8 (1), Τζόουνς 
7, Τολιόπουλος 9 (3), Γιάνκοβιτς 4, Ογκμπέ-
ιντε 12.
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ: Χάρις, Μαριντσέφσκι, 
Λιούις 14, Χατζιρούσεφ 9 (1), Τσιτάτζε, Τρό-
τσα 15, Τόνεφ 2, Κόεφ 3 (1), Ζέλεφ  12 (3), 
Μπογιάνοφ 15 (1), Μπέλγκερ 7 (1).
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Ο κυριακάτικος μα-
ραθώνιος στο Βε-

ρολίνο «ανοίγει» ουσι-
αστικά ένα «παράθυρο» 

πλατινένιων ελίτ μαραθωνί-
ων τις επόμενες εβδομάδες, αφού 

ακολουθούν 3 Οκτώβρη το Λονδί-
νο, 10 το Σικάγο, 11 η Βοστό-

νη, 17 το Άμστερνταμ, 7 Νο-
έμβρη η Νέα Υόρκη και 5 

Δεκέμβρη η Βαλένθια. 

www.sportime.gr12
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Ο Οδυσσέας Μου-
ζενίδης θα είναι ένας από 

τους κορυφαίους Έλληνες σφαι-
ροβόλους που θα πάρει μέρος στο «1o 

Sifnos Street Shot Put». Ο νεαρός πρωτα-
θλητής, μπορεί να ξεκίνησε την προετοιμασία 

του για τη νέα σεζόν, αλλά θέλει και εκείνος να βο-
ηθήσει στην προσπάθεια που γίνεται στο νησί των 
Κυκλάδων για την καθιέρωση μίτινγκ σφαιροβολίας. 
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να γίνει την Κυ-
ριακή 26 Σεπτεμβρίου σε διαμορφωμένο χώρο στον 
Αρτεμώνα της Σίφνου. 
Ο 22χρονος αθλητής του Γιώργου Μποτσκαριώβ 
μπορεί να είναι νωρίς, αλλά ανοίγει τη νέα χρο-

νιά, που έχει ως στόχο να βελτιώσει τις ατο-
μικές του επιδόσεις σε κλειστό (19,74μ.) 

και ανοιχτό (19,92μ.). 

ΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΙΦΝΟ!

S
P
O
R
T
S

Χωρισμένο στα δύο είναι το κοινό στο Τόκιο για το αν η ια-
πωνική πρωτεύουσα φιλοξενήσει ξανά Ολυμπιακούς Αγώ-
νες, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Το 36,3% έδωσε θετική απά-
ντηση, το 36% αρνητική και το 27,7% είπε πως δεν είναι ούτε 
υπέρ ούτε κατά. 

Στις 9 Οκτωβρίου αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθούν οι εκλογές στον 
Σύνδεσμο Προπονητών Στίβου Βο-
ρείου Ελλάδας, ενώ ανακοινώθη-
καν και οι υποψήφιοι που είναι ο 
νυν πρόεδρος Κώστας Λαμπρόπου-
λος (φωτό), ο αντιπρόεδρος Σάββας 
Κεφαλίδης και οι Νικολέττα Δήμα, 
Αρετή Μαζνή, Γιώργος Σαράφης, Νι-
κόλαος Σπανός και Βασίλης Συρό-
πουλος.
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ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΝ 
ΚΕΡΔΙΖΕΙ, ΔΕΝ ΗΧΕΙ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ 

Καλές εμφανίσεις στα φιλικά, καλό 
(όπως πάντα σχεδόν) ρόστερ, μεγάλες 
οι προσδοκίες για τον φετινό Αστέρα Τρί-
πολης. 
Από τους διοικούντες μέχρι τον τελευ-
ταίο που ακολουθεί το κλαμπ. 
Ο Μίλαν Ράσταβατς από την άλλη πλευ-
ρά, είχε δείξει πως μπορούσε να κάνει 
upgrade η ομάδα μαζί του. Ενώ το γεγο-
νός πως «έπαιξε» ακόμα και για τον πά-
γκο της ΑΕΚ, ανέβασε τις μετοχές του. 
Φευ.
Μέχρι τώρα η ομάδα της Τρίπολης, που 
οι περισσότεροι έβλεπαν πως θα ήταν 
εκείνη που έμπαινε τρύπα στα πλέι οφ, 
δεν έχει δει τη χαρά της νίκης. 
Και καλά ο ΠΑΟΚ και η ήττα εντός έδρας. 
Η εμφάνιση ήταν καλή και ο ΠΑΟΚ είναι 
ΠΑΟΚ. 
Εκτός όμως; Ταξίδι στο Αγρίνιο και μετά 
στην Κρήτη. Το αποτέλεσμα, μηδέν γκολ, 
δύο βαθμοί μετά από 3 αγωνιστικές. 
Ο Ράσταβατς είναι σημαντικός για τον 
Αστέρα αλλά όπως συζητιέται εντόνως 
στην… πιάτσα, οι ιδιοκτήτες είναι μεγά-
λοι οπαδοί των αποτελεσμάτων. 
Θέλουν να βλέπουν βαθμούς και γκολ, 
γιατί χωρίς τα γκολ βαθμοί δεν έρχονται. 
Δεν έχει αρχίσει καλά ο Αστέρας λοιπόν 
και θα πρέπει να βρουν δίχτυα οι παίκτες 
και βαθμούς το σακούλι. 
Επόμενο, σοβαρό, τεστ και για τον Ρά-
σταβατς η εντός έδρας αναμέτρηση με 
τον Ολυμπιακό την Κυριακή (26/9). 
Μια νίκη θα αλλάξει την μουντάδα στην 

Τρίπολη… 

Agent Greek

ΞΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
Ο ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ

Ήθελε ένα 200άρι 
ακατέβατο…
Πολλοί τον σκέφτηκαν και κά-
ποιοι το τόλμησαν κιόλας. Όταν 
όμως του χτύπησαν την πόρτα, 
άκουσαν ποσά που τους απομά-
κρυναν. Ακόμη και μετά το πέ-
ρας του καλοκαιριού, σε όποιον 
τον έπαιρνε τηλέφωνο, ο Γιάννης 
Γιαννιώτας ζητούσε ένα 200άρι 
ακατέβατο. Κάπως έτσι δεν πήγε 
πουθενά και παραμένει στην απ’ 
έξω ο 28χρονος winger. Επιλο-
γές είναι αυτές.

Ο ΠΑΓΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΤΕΝΙΣ 
ΣΤΟΝ ΑΡΗ

Μήνυμα και καλό 
Συμπαθητική έκπληξη από τον 
Μάντζιο πως ο Ντενίς έκατσε 
στον πάγκο και τη θέση του 
πήρε ο Κουέστα στο μεγάλο 
ματς με τον Παναθηναϊκό. Και 
όχι μάλιστα ο Κουέστα επέστρε-
ψε κάτω από τα δοκάρια αλλά 
ήταν στην πρώτη σειρά των δι-
ακριθέντων. 
Τώρα το μυστήριο θα είναι τι θα 
γίνει στο επόμενο ματς του Άρη, 
στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο 
τη Δευτέρα (27/9). 
Ο Ντενίς ήταν από τις μεταγρα-
φές τις καλοκαιρινές του Άρη ας 
γίνει η υπενθύμιση. 

Ο ΦΕΣΤΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

Είχε «παίξει» και για Ατρόμητο
Μεγάλη πέραση έχει ο Τζιανλούκα Φέστα 
στη Super League 1. Ο γνωστός Ιταλός κό-
ουτς που τον θυμόμαστε από την ΑΕΛ. Μι-
λάει με τον Απόλλωνα για να αναλάβει τη 
θέση του Γιάννη Πετράκη (από εδώ τα λέγα-
με χθες πως θα πρέπει η ομάδα να δει βελ-
τίωση) αλλά το ζήτημα είναι πως το προ-
ηγούμενο χρονικό διάστημα μετά το τέλος 
του πρωταθλήματος είχε παίξει και για άλλη 
ομάδα. Αυτή δεν είναι άλλη από τον Ατρό-
μητο, που τελικά πήγε στη λύση Λόπεθ. 

ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

Έπιασε τόπο η κριτική
Οι περισσότεροι ήταν αδικημένοι και… δικαίως μουρμού-
ραγαν. Το ελληνικό μπλοκ είχε κάνει «κόμμα» στα αποδυ-
τήρια του Παναθηναϊκού. Ιωαννίδης, Χατζηγιοβάννης, Αλε-
ξανδρόπουλος, Πούγγουρας, όλοι ξεκίνησαν με τον Άρη. 
Προσθέστε και τους Διούδη, Κώτσιρα και έχουμε εξάδα Ελ-
λήνων στην ενδεκάδα. Εκτενές ροτέισον ή δεν άντεξε στην 
πίεση ο Ιβάν; Θα φανεί…
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ΚΙ ΟΜΩΣ 
ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ 





Με την πλάτη στον τοίχο ήταν. Τόσο ο Άρης, 
όσο και ο τεχνικός του, Άκης Μάντζιος. Ταυ-
τόσημες πορείες εξάλλου, ειδικά όσα οι 
δύο πλευρές μένουν μαζί. Και σκοπός τους 
ποτέ δεν ήταν να μην συνεχίσουν παρέα…  
Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό θα καθόρι-
ζε πολλά. Σε αυτό το ντέρμπι, το πρώτο ντέρ-
μπι στη σεζόν, ο Άρης έδειξε έτοιμος να κά-
νει αυτό που πρέπει στον αγωνιστικό χώρο. 
Και το έκανε, με το παραπάνω μάλιστα. Όχι, 
δεν έθελξε με την απόδοσή του, είχε όμως η 
ομάδα του Άκη Μάντζιο όλα αυτά τα συστα-
τικά που πρέπει να έχει ένα σύνολο για να 
πάρει ένα τέτοιο ματς. Κυρίως το ότι το ήθελε 
περισσότερο από τον αντίπαλό του. Αυτή η 
θέληση, η ορθή νοοτροπία, πιστώνεται σε τέ-
τοιες οριακές καταστάσεις στον προπονητή.  
Ο Έλληνας τεχνικός είδε επιτέλους τον Καμα-
ρά να κάνει ένα γεμάτο, αρχοντικό, παιχνίδι. Ο 
άλλοτε επιθετικός της Φούλαμ πήρε… παρα-
μάζωμα ουκ ολίγες φορές την άμυνα του Πανα-
θηναϊκού, ήταν το σημείο αναφοράς στο παι-
χνίδι των γηπεδούχων και ο σκόρερ της νίκης 
στο ματς. Άπαντες στον Άρη περίμεναν να κά-
νει σεφτέ για να πάρει μπρος και αυτό συνέβη.  
Σημείο κλειδί όμως για τον Μάντζιο και την 
ομάδα του, πέρα από το ξύπνημα του Καμα-
ρά, ήταν η αλλαγή κάτω από την εστία. Ο Κου-
έστα πήρε τη θέση του Ντενίς και αποδείχθηκε 
κομβικός στο να κρατήσει η ομάδα της Θεσσα-
λονίκης το υπέρ της σκορ. Όπως καθοριστική 
αποδείχθηκε και η είσοδος του Εντιαγέ στο δεύ-
τερο ημίχρονο. Οι αποστάσεις του Άρη ήταν 
κοντινές, οι χώροι έκλεισαν, ο Παναθηναϊκός 
μπλόκαρε. Μια νίκη με υπογραφή προπονητή.  
Νομοτελειακά βέβαια, η χαρά του εντός είναι η 
λύπη του άλλου. Ο Άρης με τη νίκη του βγήκε 
από την εσωστρέφεια, ο Παναθηναϊκός εισήλ-
θε σε αυτή. Δεύτερη σερί ήττα, με παρόμοιο 
τρόπο με αυτόν κόντρα στον ΠΑΣ – να δέχεται 
γκολ νωρίς δηλαδή και να μην μπορεί να αντι-
δράσει, δεύτερο ματς χωρίς να σκοράρει. Ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς φρέσκαρε την ενδεκάδα του, 
είδε διάθεση, όχι όμως και αποτέλεσμα. Δεν 
βρήκε τις λύσεις που έψαχνε ο Σέρβος τεχνι-
κός. Ειδικά στην τελική προσπάθεια, η απου-
σία φορ… βγάζει μάτι. Πλέον η αναμέτρηση 
με τον Βόλο αποκτά χαρακτήρα αρκετές δύ-
σκολης συνθήκης για το «τριφύλλι». 

ΛΥΝΕΙ  
ΚΑΙ… 
ΜΕΝΕΙ!

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.
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