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ΠΑΡΙ Σ.Ζ.-ΣΙΤΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ 
ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΧΩΡΑΝΕ (;)

ΡΕΦΕΡΙ CHECK CONTROL!

ΤΟ ΜΕΤΑ ΤΟΥ... ΜΕΤΑ 
ΤΗΣ SUPER LEAGUE

ΟΛΑ 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΝΙΚΗΤΗΣ!

ΕΤΣΙ  
ΚΑΙ... ΕΤΣΙ

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΑΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΦΕΝΕΡ 
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Το πρώτο «διπλό» της σεζόν... διπλασίασε αυ-
τόματα την αξία της νίκης που πέτυχε ο Άρης με 
τον Παναθηναϊκό. Ο Μάντζιος και οι παίκτες του 
«έχτισαν» πάνω σε αυτό και έδειξαν ότι ματς με 
το ματς πλησιάζουν στο πραγματικό επίπεδο 
που μπορεί να παίξει ο φετινός Άρης.
Μετά τον Γιοβάνοβιτς, ο 51χρονος τεχνικός νί-
κησε στην «σκακιέρα» και τον «δάσκαλό» του, 
Παράσχο καθώς ο τελευταίος παρέταξε έναν 
«ανοιχτό» Ατρόμητο και ο «Θεός του πολέμου» 
είπε... ευχαριστώ και χτύπησε στις αδυναμίες 
του.
Το σχήμα με τρεις «τρεχαλατζήδες» στο κέντρο 
(Τζέγκο, Σάσα και Εντιαγέ) έδωσε στον Άρη το 
πάνω χέρι, με τον Σενεγαλέζο να «δένει» ποιοτι-
κά τη μεσαία γραμμή με την επίθεση.
Κορυφαίοι τρεις «παλιοί», οι Γκάμα, Κουέστα (ο 
Κουλούρης θα βλέπει... εφιάλτες) και Δεληζή-
σης (η ψυχή του δεν έχει όρια) που από το «πε-
ριθώριο» απάντησαν με «αρχηγικό» τρόπο.
Το εντυπωσιακό ήταν ότι ο Άρης νίκησε έχο-
ντας τις μισές τελικές από τον αντίπαλό του (14 
έναντι 7) με τα τρία γκολ μάλιστα να φαντάζουν 
λίγα βάσει της καθαρότητας των ευκαιριών!
Στα αρνητικά η απόδοση του Φαμπιάνο (έκανε 
αρκετά λάθη) και κάποια «νεκρά» διαστήματα 
που ευτυχώς δεν στοίχισαν.
Κλείνω με την ερώτηση αν η φάση με το χέρι 
του Παπαδόπουλου ήταν ανάποδα θα καταλο-
γιζόταν ή όχι πέναλτι εις βάρος του Άρη;

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΑΚΗΣ

Η νίκη και η απόλυτη υπεροχή του ΠΑΟΚ επί 
της ΑΕΚ ουσιαστικά επιβεβαίωσε όλα τα άρθρα 
μας σε αυτήν εδώ τη γωνία του Sportime. Όταν 
άναρχες φωνές «έσπερναν πανικό», για την 
ποιότητα των ασπρόμαυρων, τονίζαμε όλα τα 
προτερήματα του φετινού ΠΑΟΚ. Η ομάδα της 
Θεσσαλονίκης έφερε έξι ποδοσφαιριστές στην 
Τούμπα με την απόλυτη συμμετοχή στη διαδικα-
σία των μεταγραφών του Ραζβάν Λουτσέσκου. 
Οι νέοι παίκτες είναι του προπονητή και παί-
ζουν και για αυτόν αλλά και οι παλιοί είναι δικοί 
του, καθώς μαζί έζησαν δοξασμένες στιγμές και 
έφεραν στην Τούμπα, νίκες, χαρές και τίτλους. Ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου έφερε στον ΠΑΟΚ παίκτες 
που έχουν τα χαρακτηριστικά που αυτός έβλε-
πε ότι χρειαζόταν στην ομάδα του και πάντα με 
το μυαλό του, να βρίσκεται στην ισορροπία του 
συνόλου. Φυσικά και υπήρξαν κάποια θέματα 
όπως σε κάθε ομάδα. Σίγουρα θα μπορούσε να 
έρθει ένας παίκτης αλλά ίσως τελικά η μεγαλύ-
τερη απώλεια να είναι ο τραυματισμός του Ολι-
βέιρα, στον οποίο στήριζε πολλά ο Ρουμάνος 
προπονητής και οποίος θα καθυστερήσει να 
επιστρέψει με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να αντιμετω-
πίζει πρόβλημα στην κορυφή της επίθεσης, εκεί 
που για την ώρα, δεν παίρνει πολλά γκολ. Πά-
ντως και την Κυριακή οι νέοι ποδοσφαιριστές 
βοήθησαν πολύ την ομάδα ενώ η υπέροχη του 
ΠΑΟΚ που έπαιζε με σημαντικές απουσίες ήταν 
τέτοια, που δεν αφήνει πλέον κανένα περιθώριο 
συζήτησης. Ο ΠΑΟΚ... επέστρεψε για τα καλά 
και δείχνει ικανός να χτυπήσει στα ίσια τον τίτλο 
του πρωταθλητή Ελλάδας.

ΠΑΟΚ ΕΤΟΙΜΟΣ 
ΓΙΑ ΟΛΑ!

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΙΤΣΗΣ

ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ... 
ΜΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Αποψη
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ΜΠΑΙΝΕΙ 
ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Ο ΑΡΗΣ ΜΕ ΠΕΙΣΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ 3-1 
ΤΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΕ ΤΟ -6 ΤΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΟΥ

Ο Άρης πήγε στο Περιστέρι με ανεβασμέ-
νη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Παναθη-
ναϊκού. Και στο γήπεδο φάνηκε ότι η ομάδα 
έχει αρχίσει να… ξεμπουκώνει. Οι Θεσσαλο-
νικείς ήταν ανώτεροι της ομάδας των δυτικών 
προαστίων και πήραν δίκαια τη νίκη με 3-1. Οι 
«κίτρινοι» ήταν καλύτεροι, κυρίως όμως πιο 
αποτελεσματικοί αξιοποιώντας και τα ατομικά 
λάθη του αντιπάλου σαν αυτά των Κουλούρη, 
Παπαδόπουλου στο 2ο και 3ο γκολ. Ο Άρης 
βρήκε δίχτυα με Μαντσίνι, Γκάμα και Γκαρσία, 
ενώ η ομάδα του Γιώργου Παράσχου, ο οποί-
ος  έκανε ντεμπούτο με το… αριστερό, είδε τον 
Σπιριντόνοβιτς να σκοράρει και τον Κουλούρη 
να σπαταλά μπόλικες ευκαιρίες απέναντι σε 
έναν τρομερό Κουέστα. Έτσι οι Περιστεριώτες 
παρέμειναν στον 1 βαθμό και πλέον μπαίνουν 
σε «περιπέτειες» από πολύ νωρίς. Έναν έχει 
και ο Άρης, ωστόσο κάλυψε την τιμωρία των 
6 βαθμών και δείχνει αγωνιστικά να ανεβαί-
νει. Το ματς είχε μεγάλες διακοπές ελέω επα-
νειλημμένης χρήσης του VAR σε οριακές φά-
σεις. Ο Άρης είχε δύο ακυρωθέντα γκολ μεταξύ 
43’ και 45’, με Εντιαγιέ και Καμαρά.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  ΑΡΗΣ          

Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ο Άκης Μάντζιος έστησε άψογα την ομάδα. Χρη-
σιμοποίησε τον Μαντσίνι στο αριστερό άκρο της 
επίθεσης για να δίνει βοήθειες στον Γκάνεα και ο 
Αργεντινός εξελίχθηκε σε κεντρικό πρόσωπο του 
Άρη στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Εντιαγέ  απέδωσε 
σε ρόλο «8αριού» στην 11άδα αντί του τραυμα-
τία Μπερτόγλιο. Ακόμη και στις αναποδιές που 
του παρουσιάστηκαν με τις αναγκαστικές αλλα-
γές των Μαντσίνι και Φαμπιάνο, οι αλλαγές απο-
δείχθηκαν εξαιρετικές. Ο Ματέο Γκαρσία σκόραρε, 
ενώ ο Δεληζήσης «έδεσε» την άμυνα του Άρη.

Η ΓΚΑΦΑ
Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος 
σε εκτέλεση φάουλ λίγο κάτω 
από το κέντρο έδωσε την μπάλα 
στον Ματέο Γκαρσία ο οποίος 
έκανε κούρσα 40 μέτρων, πλά-
σαρε και τον Πίριτς κάνοντας το 
1-3.

MVP
Ο Χούλιαν Κουέστα έκανε 
σπουδαίες επεμβάσεις σε κρί-
σιμα σημεία. Σταμάτησε τον 
Κουλούρη σε πολλές περι-
πτώσεις και ήταν απροσπέ-
λαστος.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ»
ΣΚΟΡΕΡ43’ ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΙΤΣ 10’ ΜΑΝΤΣΙΝΙ 60’ ΜΠΡΟΥΝΟ ΓΚΑΜΑ65’ ΜΑΤΕΟ ΓΚΑΡΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΚΑΡΤΑΛΗΣ 61’ ΝΑΤΣΟΣ 5 ΜΑΝΤΣΙΝΙ 26’ ΜΑΤΕΟ ΓΚΑΡΣΙΑ 8ΜΟΥΝΙΘ 74’ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 5 ΛΕΪΣΜΑΝ 46’ ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ 8ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΙΤΣ 86’ ΜΠΕΝΤΙΝΕΛΙ - ΜΠΡΟΥΝΟ ΓΚΑΜΑ 63’ ΧΑΪΡΟΒΙΤΣ 7ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ 86’ ΠΙΖΑΝΟ - ΚΑΜΑΡΑ 85’ ΜΟΧΑΝΑΝΤ ΑΛΙ -ΕΝΤΙΑΓΕ 85’ ΜΑΤΙΓΙΑ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ53’ ΚΑΣΤΕΛΑΝΟ 19’ ΜΑΝΤΣΙΝΙ59’ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
83’ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

 4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 8

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 5

ΚΟΥΕΣΤΑ 8

ΓΚΑΝΕΑ 8 ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ 8

ΣΑΣΑ8 

ΜΑΝΤΣΙΝΙ 7
ΜΠΡΟΥΝΟ ΓΚΑΜΑ 8ΕΝΤΙΑΓΕ 7

ΚΑΜΑΡΑ 7

ΤΖΕΓΚΟ 8

ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ 8
ΦΑΜΠΙΑΝΟ 8

ΠΙΡΙΤΣ 4

ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟ 4ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ 5
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4

ΝΤΕΝΙΤΣ 4ΣΟΛΟΜΟΝ 4

ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 4

ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΙΤΣ 6
ΚΑΡΤΑΛΗΣ 5ΜΟΥΝΙΘ 5

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 4

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 3 ΑΡΗΣ
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«ΓΕΜΑΤΗ» 
ΜΟΙΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΜΑΤΣ ΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΩΡΑΙΟ ΡΥΘΜΟ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ 
ΟΦΗ ΗΡΘΑΝ ΙΣΟΠΑΛΟΙ 1-1

Από τα παιχνίδια που χαίρεσαι να βλέπεις ήταν αυτό 
που έγινε χθες στους «Ζωσιμάδες». ΠΑΣ Γιάννινα και 
ΟΦΗ μπήκαν για να παίξουν ποδόσφαιρο, έβαλαν την 
μπάλα κάτω, έκαναν ευκαιρίες, βρήκαν γκολ, είχαν καλό 
ρυθμό και το μόνο που έλειψε ήταν ο νικητής.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα για πρώτη φορά μπήκε σε παιχνίδι και 
χρειάστηκε να κυνηγήσει. Δέχτηκε γκολ στο 12’ από 
το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Νέιρα, και κλήθη-
κε να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Δεν τον εί-
χαμε δει να το ξανακάνει φέτος. Δεν τα πήγε άσχημα, 
αν και στην προσπάθειά του να δημιουργήσει, εμφά-
νισε αμυντικές αδυναμίες. Στο 22’ με τον Μιλιντσεάνου 
έφερε το ματς στα ίσα και στη συνέχεια φάσεις είχαν 
και οι δύο. Από τη μία ο ΟΦΗ με τους Ντουρμισάι και 
Νέιρα, από την άλλη οι Ηπειρώτες κυρίως με αντεπι-
θέσεις.
Στο δεύτερο ημίχρονο για ένα σημαντικό χρονικό διά-
στημα εκείνος που πήρε τα ηνία του ματς και πίεζε ήταν 
ο ΠΑΣ Γιάννινα.  Ίσως να έπαιξαν ρόλο και οι αναγκα-
στικές αλλαγές του ΟΦΗ. Δεν ήταν εύκολο να υπάρ-
χει σταθερότητα στην άμυνά του όταν χρειάστηκε δις 
να αλλάξει κεντρικό αμυντικό λόγω τραυματισμού. Οι 
γηπεδούχοι έχασαν σημαντικές ευκαιρίες, δεν έκαναν 
το 2-1 και θα μπορούσαν στο δοκάρι του Ντουρμισάι 
να πάθουν και ψυχρολουσία. Στο τελευταίο τέταρτο ο 
ΟΦΗ ισορρόπησε και έως το φινάλε δεν άλλαξε κάτι.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΟΦΗ          

Ο ΚΑΚΟΣ
Δεν έκανε το καλύτερο παιχνί-
δι του ο Ροντρίγκο Εραμού-
σπε. Αχρείαστο το πέναλτι στο 
οποίο υποπίπτει. Εκτός αυτού 
δεν έβγαζε σιγουριά. Έχασε 
μονομαχίες από τον Ντουρμι-
σάι, ενώ τα περισσότερα προ-
βλήματα από τη δική του πλευ-
ρά προέκυψαν αμυντικά. Δεν 
τον βοηθούσε και ο Σάλιακας, 
αλλά και εκείνος δεν έβγαινε 
όποτε χρειαζόταν.

Ο ΚΑΛΟΣ
Έβαλε το γκολ του ΟΦΗ ανα-
λαμβάνοντας την εκτέλεση 
του πέναλτι, ήταν κινητικός, 
δημιούργησε προβλήματα 
στην αντίπαλη άμυνα και χά-
ρισε και 1-2 στιγμές μαγεί-
ας ο Χουάν Νέιρα. Μόνο και 
μόνο που προς το φινάλε 
του πρώτου μέρους, πέρα-
σε όποιον βρήκε, του αξίζει 
να μπει σε αυτή την κατηγο-
ρία. Επιβεβαίωσε, επίσης, 
πως βρίσκεται σε πολύ καλή 
κατάσταση.

H MAXH TΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Εάν υπήρχε νικητής, αυτός είναι ο Νίκος Νιόπλιας. 
Το δούλεψε το παιχνίδι όσο μπορούσε, σε αντίθε-
ση με τον Ηρακλή Μεταξά. Του έκατσαν και οι ανα-
ποδιές με τον τραυματισμό δύο στόπερ, αλλά στον 
βαθμό που μπορούσε, το διαχειρίστηκε και η ομά-
δα του πήρε τον βαθμό. Από την άλλη, ενώ ο ΠΑΣ 
Γιάννινα συνολικά ήταν καλύτερος, ο προπονητής 
του δεν έδωσε τις απαιτούμενες βοήθειες ώστε να 
έρθει το δεύτερο γκολ και κατά συνέπεια η νίκη.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ »
ΣΚΟΡΕΡ22’ ΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ 12’ ΠΕΝ. ΝΕΪΡΑ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ 78’ Π. ΤΡΙΑΔΗΣ - ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ 56’ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (66’) -ΠΕΡΕΑ 90’+3 ΛΙΑΣΟΣ - ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 66’ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 5ΝΕΪΡΑ 66’ ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ 6ΦΑΝ ΝΤΑΪΝΕΝ 84’ ΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣ -ΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣ 84’ ΓΡΙΒΑΣ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ42’ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
48’ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ
51’ ΓΚΑΓΕΧΟΣ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-4-2

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ 7

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 5

ΕΠΑΣΙ 7

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 6ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ 5ΒΟΥΡΟΣ 6
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 6

ΓΚΑΓΕΧΟΣ 6ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 5

ΛΑΜΠΡΟΥ 7ΝΕΪΡΑ 8
ΦΑΝ ΝΤΑΪΝΕΝ 6

ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ 7

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ 6

ΣΑΛΙΑΚΑΣ 5 ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ 4

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 6
ΣΝΑΪΝΤΕΡ 5 ΜΟΡΕΪΡΑ 5

ΠΕΡΕΑ 5 ΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ 7

ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘ 5

ΚΑΡΓΑΣ 6 ΠΙΡΣΜΑΝ 6

ΟΦΗ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 1
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ΟΥΤΕ ΚΕΡΔΙΣΑΝ,
ΟΥΤΕ ΕΧΑΣΑΝ!
ΑΠΟ ΕΝΑ ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΕΙΧΑΝ  
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΤΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΩΝΙΚΟΣ

Καλή η προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκε-
τή ούτε για τους μεν, ούτε για τους δε. Απόλ-
λων Σμύρνης και Ιωνικός είχαν από ένα ημί-
χρονο στο μεταξύ τους παιχνίδι, αλλά ουδείς 
εκμεταλλεύτηκε ουσιαστικά το καλό του 45λε-
πτό με το 0-0 να μένει από την αρχή μέχρι το 
τέλος.
Οι αριθμοί του πρώτου ημιχρόνου είπαν πολ-
λές αλήθειες. Με εξαίρεση την κατοχή που ήταν 
οριακά υπέρ του Ιωνικού, όλα τα υπόλοιπα 
ήταν συντριπτικά υπέρ των γηπεδούχων. Χαο-
τική η διαφορά στις τελικές. 11 είχε ο Απόλλω-
νας, μόλις μια οι Νικαιωτες. Τρεις από τις 11, 
αρκετά καλές για να έρθει το γκολ, αλλά σπα-
ταλήθηκαν. Στις δύο, ο Χουτεσιώτης νίκησε 
Ντάουντα και Σλίβκα, στην ενδιάμεση, ο Σαχλί 
έστειλε τη μπάλα στα... περιστέρια!
Στο δεύτερο ημίχρονο, άλλο ματς στη Ριζού-
πολη. Ο Ιωνικός παίρνει τα πάνω του κερδί-
ζει συνεχώς μέτρα στο γήπεδο, αλλά το γκολ 
δεν έρχεται. Για να ακριβολογούμε ήρθε, από 
τσαφ του Μπρούνο Άλβες, αλλά δεν μέτρησε 
ως οφσάιντ. Ο Πορτογάλος για καλή του τύχη, 
δεν βρήκε μπάλα με συνέπεια ο Μάναλης να 
είναι εκτεθειμένος! Να σημειωθεί οτι ο Πορτο-
γάλος είχε λίγο νωρίτερα κι άλλο... τσαφ που 
παραλίγο να βάλει αυτογκόλ!
Ούτε έτσι, ούτε αλλιώς γκολ, με το ματς αφού 
δεν έκλεινε προς τον άσο ή το διπλό, έμεινε 
στο «Χ», αφήνοντας μια πικρίλα και στις δύο 

ομάδες.

          

Η ΓΚΑΦΑ
Δεν ήταν μια, ήταν δύο 
και τις έκανε ο ίδιος ποδο-
σφαιριστής. Ο Μπρούνο Άλβες 
κάνει δύο απίστευτα «τσαφ». 
Στο πρώτο παραλίγο να βάλει 
αυτογκόλ και στο δεύτερο τον 
έσωσε το VAR που ακύρωσε 
(σωστά) ως οφσάιντ το γκολ του 
Μάναλη.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Βελτιωμένος αμυντικά τουλάχιστον ο Απόλλων Σμύρνης 
με τον Τζιανλούκα Φέστα στον πάγκο του. Πρώτο παιχνί-
δι του Ιταλού και η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έδειξε πιο συμπα-
γής πίσω. Μπροστά υπάρχουν θέματα. Ο Ιωνικός του Δη-
μήτρη Σπανού, διπρόσωπος. Οι οδηγίες στο ημίχρονο 
έπιασαν τόπο!

MVP
Όταν το γήπεδο... κατηφόριζε 
στο πρώτο ημίχρονο, ο Λευτέ-
ρης Χουτεσιώτης έπαιζε μόνος 
του και... όλοι τους. Ο τερματο-
φύλακας του Ιωνικού κράτησε 
ανέπαφη την εστία του σε δύο 
περιπτώσεις, αρχικά στην κεφα-
λιά του Ντάουντα και στη συνέ-
χεια στο σουτ του Σλίβκα.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ»
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΣΑΧΛΙ 46’ ΠΑΜΛΙΔΗΣ 7 ΚΑΜΠΡΑΛ 64’ ΜΑΝΑΛΗΣ 6ΝΤΑΟΥΝΤΑ 70’ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΑΟΣΜΑΝ 65’ ΚΑΝΙΑΣ 6ΣΛΙΒΚΑ 79’ ΛΑ ΠΑΡΑ - ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 86’ ΜΠΟΥΕΝΟ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ44’ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ 84’ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ 34’ ΤΟΥΡΑΜ83’ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ 44’ ΚΑΜΠΡΑΛ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-3-3

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
  ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 6

ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ 6

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ 7

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ 6

ΝΤΑΛΣΙΟ 6 ΡΟΜΑΟ 5

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 5
ΚΑΜΠΡΑΛ 5

ΑΟΣΜΑΝ 5

ΤΟΥΡΑΜ 5

ΣΑΝΤΣΕΣ 5 ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ 6 ΜΥΓΑΣ 6 

KOTΣΑΡΗΣ 6

MΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ 5 ΑΛΒΕΣ 2

ΦΑΤΙΟΝ 6 ΚΑΣΤΡΟ 6

ΣΑΧΛΙ  3
ΝΤΑΟΥΝΤΑ  5

ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ 5

ΣΛΙΒΚΑ  6

ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ 5 ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ 5

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 0 ΙΩΝΙΚΟΣ
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-1  ΒΟΛΟΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 0-2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΛΑΜΙΑ 2-2 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΠΑΟΚ 2-0 ΑΕΚ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1-1 ΟΦΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0-0 ΙΩΝΙΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-3 ΑΡΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

(7’ ΤΙΚΙΝΙΟ, 23’ Α. ΚΑΜΑΡΑ)

(3’, 69’ ΚΑΡΛΙΤΟΣ, 4’ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 33’ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ, 45+1’ ΠΕΝ. ΒΙΤΑΛ - 58’ ΓΚΙΟΥΛΕΝ)

(10’ ΜΑΖΟΥΛΟΥΞΗΣ, 66’ ΝΟΥΝΙΕΣ - 30’ ΝΤΟΥΑΡΤΕ, 90’ ΒΑΡΟΝΕ)

(42’ MΠΙΣΕΣΒΑΡ, 79’ ΠΕΝ. ΚΟΥΡΤΙΤΣ)

(22’ ΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ - 12’ ΝΕΪΡΑ)

(45+3’ ΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΙΤΣ - 10’ ΜΑΝΤΣΙΝΙ, 60’ ΠΕΝ. ΓΚΑΜΑ, 65’ ΓΚΑΡΣΙΑ)

ΒΟΛΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - AΕΚ

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ 

ΙΩΝΙΚΟΣ - ΛΑΜΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΕΠΟΜΕΝΗ
(2-3/10)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

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

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 4 3 1 0 8-2 2 1 1 0 4-1 2 2 0 0 4-1

2. ΠΑΟΚ 9 4 3 0 1 5-2 2 1 0 1 2-1 2 2 0 0 3-1

3. ΒΟΛΟΣ 9 4 3 0 1 9-7 2 2 0 0 5-1 2 1 0 1 4-6

4. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 8 4 2 2 0 3-1 2 1 1 0 2-1 2 1 1 0 1-0

5. ΑΕΚ 7 4 2 1 1 7-5 2 2 0 0 4-0 2 0 1 1 3-5

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6 4 2 0 2 9-3 2 2 0 0 9-1 2 0 0 2 0-2

7. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5 4 1 2 1 5-5 2 0 1 1 1-2 2 1 1 0 4-3

8. ΙΩΝΙΚΟΣ 5 4 1 2 1 1-3 2 1 1 0 1-0 2 0 1 1 0-3

9. ΟΦΗ 4 4 0 4 0 4-4 2 0 2 0 3-3 2 0 2 0 1-1

10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡIΠΟΛΗΣ 2 4 0 2 2 0-3 2 0 0 2 0-3 2 0 2 0 0-0

11. ΑΡΗΣ 1 4 2 1 1 4-2 1 1 1 0 1-0 2 1 0 1 3-2

12. ΛΑΜΙΑ 1 4 0 1 3 4-7 2 0 1 1 3-4 2 0 0 2 1-3

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1 4 0 1 3 2-8 2 0 0 2 2-5 2 0 1 1 0-3

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 4 0 1 3 2-11 2 0 1 1 1-3 2 0 0 2 1-8

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΚΑΡΛΙΤΟΣ (ΠΑΟ) 4

2. ΝΕΪΡΑ (ΟΦΗ) 3

-. ΤΙΚΙΝΙΟ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) 3

-. ΦΑΝ ΒΕΡΤ  (ΒΟΛΟΣ) 3

3. ΑΡΑΟΥΧΟ (ΑΕΚ) 2

-. ΤΣΟΥΜΠΕΡ (ΑΕΚ) 2

-. ΜΠΑΡΤΟΛΟ (ΒΟΛΟΣ) 2

4. ΑΜΡΑΜΠΑΤ (ΑΕΚ) 1

-. ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ (ΑΕΚ) 1

-. ΛΕ ΤΑΛΕΚ (ΑΕΚ) 1

-. ΝΤΑΟΥΝΤΑ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ) 1

-. ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ (ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ) 1

-. ΚΑΜΑΡΑ (ΑΡΗΣ) 1

-. ΜΑΝΤΣΙΝΙ (ΑΡΗΣ) 1

-. ΓΚΑΜΑ (ΑΡΗΣ) 1

-. ΓΚΑΡΣΙΑ (ΑΡΗΣ) 1

-. ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ) 1

ΣΚΟΡΕΡ

ΜVP
ΚΑΡΛΙΤΟΣ

Το καλύτερο του παιχνίδι με 
τη φανέλα του Παναθηνα-
ϊκού. Τα έκανε όλα κόντρα 
στον Βόλο ο Ισπανός επιθε-
τικός. Άνοιξε και έκλεισε το 
σκορ, σκοράροντας στο 2’ 
και στο 69’. Ασίστ με σέντρα 
με εξωτερικό φάλτσο στον 
Χατζηγιοβάνη στο 33’ για το 
2-0 και κερδισμένο πέναλτι 
στις καθυστερήσεις που έκα-
νε γκολ ο Βιτάλ για το 4-0. 

16.00

16.00

16.00

18:15

20:30

20:30

20.30

*ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΞΙ ΒΑΘΜΩΝ.

4-2-3-1

11ΑΔΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΑ
ΒΒ

ΑΤ
Ο 

2/
10

 
ΚΥ

ΡΙ
ΑΚ

Η 
3/

10

TEΪΛΟΡ (ΠΑΟΚ)

NEΪΡΑ (ΟΦΗ)

ΤΙΚΙΝΙΟ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

ΜΑΖΟΥΛΟΥΞΗΣ (ΛΑΜΙΑ)

 ΒΑΡΟΝΕ (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ)

XATZHΓΙΟΒΑΝΗΣ (ΠΑΟ) ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ (ΠΑΟΚ)
ΚΑΡΛΙΤΟΣ (ΠΑΟ)

ΚΑΡΓΑΣ (ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ) ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

ΚΟΥΕΣΤΑ (ΑΡΗΣ)
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ 
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ Ο 

ΒΟΛΟΣ ΔΕΧΘΗΚΕ 
4 ΓΚΟΛ ΣΕ ΕΝΑ 

ΗΜΙΧΡΟΝΟ.  

1η  

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΤΙΚΙΝΙΟ ΣΟΑΡΕΣ   
Αφίχθη με παραπανίσια κιλά! 
Στην υπερβολική του προσπά-
θεια να κερδίσει έδαφος, έβγαλε 
τραυματισμό. Πλέον, υγιής. Οσο-
νούπω και fit 100%. Το θωρη-
κτό on time κάλυψε με επάρκεια 
το κενό του Ελ Αραμπί: 2 ματς/3 
γκολ και έπεται συνέχεια. Ήταν να 
μην πάρει μπρος… 

ΑΕΚ 
Από όλες τις πλευρές και απόψεις. Από την προπονητική προσέγ-
γιση του Βλάνταν Μιλόγεβιτς που συνεχίζει να ΜΗΝ πείθει μέχρι 
την… απουσία των παικτών-σταρ (Τσούμπερ, Λε Ταλέκ, Αραού-
χο) βάσει εμφάνισης στην Τούμπα. Από τις προσδοκίες πρωτα-
θλητισμού που ́ χει «γεννήσει» η φετινή ΑΕΚ μέσα από τις 14 με-
ταγραφές μέχρι το εν γένει ξεκίνημά της: αποκλεισμός από Βέλεζ, 
0-3 στο 77 που έγινε 3-3 στο Ηράκλειο. Μιλάμε για την απόλυτη ητ-
τοπάθεια μετά την χρονιά του πρωταθλήματος (2018): 4 νίκες σε 
30 ντέρμπι! Η ΑΕΚ που άλλαξε τα 5/5 της άμυνάς της παραμέ-
νει too much ευάλωτη. Έτσι, «κούπες» δε σηκώνεις…   

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

Ο ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ ΣΕ ΜΙΑ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΑ… ΜΙΣΕΛΕΝ!  

ΕΓΩ, Ο ΝΤΙΕΓΚΟ!  

Ξεζουμισμένος. Δίχως κέφι. Χωρίς alegria στο παιχνίδι 
του. Με… μπάκα δημοσίου υπαλλήλου έφθασε πέρυσι 
να φλερτάρει με το ΟΡΙΣΤΙΚΟ exit από την Τούμπα για 
πρώτη φορά από το 2016! Πήγε ένα ταξίδι ανανέωσης 
στην Κύπρο και δη στην Λεμεσό. Ένα εξάμηνο. Finished, 
θα έλεγαν πολλοί. Φευ! Γύρισε το αφεντικό. Ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου. Ο άνθρωπος που έβγαλε τον ποδοσφαιρι-
κό Ντιέγκο από μέσα του. Την καλλιτεχνική φλέβα που 
θα ζήλευε οιοσδήποτε επιθετικογενής παίκτης στη Σού-
περ Λιγκ. Έχουμε και λέμε: 1 γκολ, 1 κερδισμένο πέναλτι, 
77% επιτυχία σε πάσες, 24/30 επιτυχημένα action από το 
μισό και πάνω, πάτησε τουλάχιστον 4 φορές στην αντί-
παλη περιοχή και με ένα αδιανόητο σπριντ στην αλλα-
γή στα χασομέρια έριξε την αυλαία σε ένα performance 
για standingovation! Όλα αυτά σε ηλικία 33 ετών! Εν τη 
απουσία των Βιεϊρίνια, Ελ Καντουρί, Κρέσπο και εν ώρα 
αγώνα του Βαρέλα, ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ πήρε την μπα-
γκέτα του μαέστρου αναδύοντας ξανά στην Τούμπα το 
πνεύμα του πρωταθλητή. Όπως τότε το 2019 με τον ίδιο 
προπονητή και το ίδιο θύμα. Μπορεί ακόμη και η επωνυ-
μία «Ντιέγκο των φτωχών» να φαντάζει υπερβολική για 
έναν κύριο που παίζει στην Εθνική Σουρινάμ, αλλά για 
τα μέρη μας, ο Μπίσεσβαρ σε κάτι τέτοιες του εκφάνσεις 
αναβιώνει το ποδοσφαιρικό πνεύμα του ενός και ΜΟΝΑ-
ΔΙΚΟΥ, Ντιέγκο…

ΚΑΡΛΙΤΟΣ  
Πλέον με 
την φαμίλια 
στο πλευρό του και 
έχοντας βρει το αγω-
νιστικό boost (και σε 
θέση) από τον Γιοβά-
νοβιτς, ο Καρλίτος κα-
ταθέτει το killer instinct, που 
πλήρωσε αδρά ο Ρόκα, στο γήπεδο! 4 
ματς, ισάριθμα γκολ, ο πρώτος παίκτης 
που το καταφέρνει την τελευταία 10ετία 
με τον Παναθηναϊκό.  

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ   
Έξι απουσί-
ες (όλες θλά-
ση). Δεκτό. 
Μέσα, ο σχεδόν 17χρο-
νος Τρούμπουλος. Μα-
γκιά! Η Λαμία, όμως, ούτε 
τώρα πήρε το «τρίποντο». Μετά 
το συγκυριακό 2-1, ο κόουτς «χάθηκε». 
6άρι ο (στόπερ) Μαζουλουξής, τρεις κε-
ντρικοί αμυντικοί, αλλαγές δίχως να «κερ-
δίσει» γήπεδο και τιμωρία στο 90φεύγα.   

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Αρης και... είναι καλά! Εμφατικό πέρασμα από το Περιστέρι, η κακή 
αρχή στη σεζόν έγινε απλώς και μόνο ανάμνηση....
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ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ ΜΕ ΟΣΑ
ΕΙΔΕ Ο ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ!

Η... απορία του 
Μανούσου!
Πολλοί ψάχτηκαν για το τι 
είπε τελικά ο Μανούσος και 
σε ποιον, όταν φόρεσε το 
ακουστικό της ενδοεπικοινω-
νίας του Τάσου Σιδηρόπου-
λου. Ο επιθετικός της Λαμί-
ας ρώτησε αν στη φάση που 
σκόραρε και το γκολ ακυρώ-
θηκε ήταν... πολύ ή λίγο οφ-
σάιντ! Ο Παπαδόπουλος που 
ήταν στο VAR του επιβεβαίω-
σε ότι ήταν αρκετά εκτεθειμέ-
νος στη συγκεκριμένη φάση!  

Τα διόρθωσε το VAR!
Ό,τι λάθη έγιναν στα υπόλοι-
πα ματς της αγωνιστικής τα 
διόρθωσε το VAR. Στην Τρί-
πολη ο Σίτο ήταν οφσάιντ και 
σωστά δεν μέτρησε το γκολ 
του. Στη Λεωφόρο, στο 64’ 
η μπάλα βρίσκει στο σώμα 
του Γκιουλέν και όχι στο χέρι. 
Μετά από on field review o 
Κουτσιαύτης πήρε πίσω το 
πέναλτι. Στην Τούμπα, παρά 
τα όσα γράφονται, σωστά ο 
Μεϊντανάς δεν σήκωσε τη ση-
μαία στο γκολ του Μοχαμαντί. 
Αυτή είναι η οδηγία της ΚΕΔ. 
Το γκολ σωστά δεν μέτρησε, 
ο Ανσαριφάρντ επηρεάζει το 
οπτικό πεδίο του Πασχαλά-
κη. Πέναλτι ήταν και το μαρ-
κάρισμα του Ερα-
μούσπε στον 
Λ ά μ π ρ ο υ 
που αρχικά 
έχασε ο 
Αγγελά-
κης.

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΠΟΣΑ ΛΑΘΗ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗ 
ΛΑΜΙΑ, ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ!

Βλέπει και ξαναβλέπει το Λαμία 
- Παναιτωλικός ο Μαρκ Κλάτεν-
μπεργκ και δεν μπορεί να το... μα-
ζέψει από πουθενά! Ο Άγγλος απο-
ρεί, μιλώντας με συναδέλφους του 
στην ΚΕΔ, πως έγιναν τόσα λάθη 
από τη διαιτητική ομάδα, που 
απαρτιζόταν από τρεις διεθνείς (Σι-
δηρόπουλος, Κουρομπύλια, Πα-
παδόπουλος) και έναν υποψήφιο 
(Γκορτσίλας) για το σήμα της FIFA!
Στο 44’ ο Μανούσος ρίχνει αγκωνιά 
για... κατακόκκινη στον Βργκοτς, 
ο Σιδηρόπουλος δεν το βλέπει και 
μετά από υπόδειξη του Παπαδό-
πουλου, βγάζει κίτρινη!
Πριν την έναρξη του δευτέρου ημι-
χρόνου, η κάμερα «πιάνει» τον Σιδη-
ρόπουλο να δίνει το ακουστικό της 
ενδοεπικοινωνιας στον Μανούσο, 
ο οποίος είχε ένα σύντομο διάλογο 
με τον VARίστα Παπαδόπουλο!
Στο 54’ παράβαση πέναλτι στο χέρι 
του Αντέτζο δεν υπάρχει, ωστόσο 

ο Παπαδόπουλος καλεί τον Σιδη-
ρόπουλο για οn field review! O Σι-
δηρόπουλος δεν αλλάζει την από-
φαση του. Ο Κλάτενμπεργκ έχει 
ζητήσει από τους VARίστες να κα-
λούν στο μόνιτορ τους διαιτητές 
μόνο για να αλλάξουν την αρχική 
τους απόφαση και όχι φάσεις που 
είναι... γκρι!
Στο 58’ νέο μπάχαλο. Η Λαμία έχει 
δώσει διπλή αλλαγή, ο Σιδηρόπου-
λος δεν ενημερώνεται ούτε από τον 
4ο Γκορτσίλα, ούτε από τη βοηθό 
Κουρομπύλια. Γίνεται η μια και την 
ώρα που σφυρίζει να εκτελεστεί το 
φάουλ, σφυρίζει ξανά, ενώ η μπάλα 
είναι στον αέρα (και καταλήγει στα 
δίχτυα), να σταματήσει το παιχνίδι 
για να γίνει και η δεύτερη! Μύλος!
Και στο 90’ μπαίνει και το κερασά-
κι! Ο Σιδηρόπουλος σφυρίζει ένα 
φάουλ που δεν υπάρχει υπέρ του 
Παναιτωλικού, από το οποίο έρχε-
ται το τελικό 2-2!
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΤΙΣΤΑ
Ο ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΕΔΩΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΟΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

Έχει «πατήσει» τα 33 έτη. Μπορεί να μη βρί-
σκεται στο επίπεδο που ήταν τα πρώτα χρό-
νια όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Η ποιότητα του 
Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, όμως είναι τέτοια που 
στην καλή του μέρα μπορεί να αλλάξει όλο 
το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, να τον ανεβάσει επί-
πεδο. Και έτσι έκανε κόντρα στην ΑΕΚ την 
Κυριακή στην Τούμπα. Ένα γκολ, ένα κερ-
δισμένο πέναλτι και διαρκής κίνδυνος για 
την άμυνα των «κιτρινόμαυρων». Έκλεισε τα 
στόματα όσων κατέκριναν τον Ρασβάν Λοι-
υτσέσκου που επέμενε να τον χρησιμοποι-
εί. «Δεν θέλω να κρίνω και να ασκήσω κρι-
τική στη διαχείριση που γίνονταν σε αυτούς 
τους ποδοσφαιριστές τα προηγούμενα χρό-
νια. Η συνεισφορά τους είναι φανταστική» 
είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ όταν ρωτήθη-
κε για τον τρόπο που αντιμετωπίζονταν πο-
δοσφαιριστές όπως ο Μπίσεσβαρ και Εσί-
τι. Και να φανταστείτε ότι υπήρχαν περίοδοι 
στον «δικέφαλο» που δεν είχε καλές σχέσεις 
με τον Ρουμάνο τεχνικό. Σε μία αλλαγή πριν 
από χρόνια ο Μπίσεσβαρ τον είχε αποκαλέ-
σει μ@λ@κ@. Παρά την κόντρα τους, ο Λου-
τσέσκου πάντα αναγνώριζε το ταλέντο του.
Στις δηλώσεις του ο Ένεα Μιχάι τον χαρακτή-
ρισε Μέσι... Υπερβολές μεν, αλλά κατανοητές 
για την ποιότητά του μέσου από το Σουρινάμ 
και το πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνί-
δι του ΠΑΟΚ. 
Όταν το 2016 εμφανίστηκε στην προετοιμασία 
του ΠΑΟΚ ως το νέο απόκτημα της ομάδας, 
πολλοί μίλησαν για έναν χοντρούλη που ψι-
λοβαριέται και δεν θα πετύχει. Εκείνος, όμως, 
ήταν (και είναι) ένας αρτίστας που δεν χρει-
αζόταν προπόνηση για να δείξει το ταλέντο 
του. Λίγους μήνες μετά πήρε το πρώτο του 
τρόπαιο όντας mvp του τελικού του Βόλου. 
Έφτασε με την χθεσινή της 175 εμφανίσεις 
με τα ασπρόμαυρα και πανηγύρισε 27 δικά 
του γκολ και άλλα 36 που προήλθαν από δι-
κές του τελικές πάσες. Με τον ΠΑΟΚ έχει κα-
τακτήσει ένα πρωτάθλημα και τρία κύπελλα.
Βαφτίστηκε Ντιέγκο λόγω της λατρείας του 
πατέρα του στον Μαραντόνα. Ο αδερφός του 
ονομάζεται «Ρομάριο». Ο πατέρας του είναι 
ένα θηρίο πάνω από 100κ σωματικό βάρος. 
Μάλιστα, κυκλοφορούσε στους δρόμους του 
Άμστερνταμ με μία τσάντα της Φέγενορντ 
απαντώντας σε όποιον τον ρωτούσε αν φο-
βάται: «Δε θα με πειράξει κανείς». Και ο Ντιέ-
γκο είναι οπαδός της Φέγενορντ. Όνειρό του 
ήταν να παίξει στη Σεριέ Α’. Είχε ευκαιρία να 
αγωνισθεί στην Premier League, αλλά δεν 
πήγε γιατί δεν του ταιριάζει το στιλ της Αγ-
γλίας, όπως δήλωσε. Χθες ο Ντιέγκο Μπί-
σεσβαρ εμφανώς χαρούμενος για τη δική 
του εμφάνιση και τη νίκη του ΠΑΟΚ έστειλε 
μήνυμα στους οπαδούς της μοάδας. «Γεια 
σε όλους, εδώ Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Σας ευ-
χαριστώ που ήρθατε στο γήπεδο και για τη 
συμπαράσταση προς την ομάδα. Την εκτι-
μούμε πολύ. Πήραμε μια καλή νίκη και πάμε 
για το επόμενο παιχνίδι. ΠΑΟΚάρα. Θα σας 
δούμε σύντομα, την Πέμπτη το βράδυ», δή-
λωσε υποσχόμενες ανάλογες εμφανίσεις 
στο μέλλον.

ΠAO
K
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AΕΚ

Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΡΑΜΠΑΤ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΗΤΑΝ ΤΟ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΚ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ

ΤΗΣ ΕΛΕΙΨΕ

Όταν η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις μεταγραφές 
άπαντες έγραφαν για την πληθώρα ποιό-
τητας που έχει η ομάδα στο χώρο του κέ-
ντρου και τον ευχάριστο πονοκέφαλο για 
τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς σε σχέση με το 
rotation που θα κάνει. Στο παιχνίδι με τον 
ΠΑΟΚ όμως στην Τούμπα φάνηκε περισ-
σότερο απ’ όλα η απουσία ενός παίκτη 
που όπως αποδείχθηκε έκανε τη διαφο-
ρά στα προηγούμενα ματς της Ένωσης. 
Αυτός είναι ο Άμραμπατ. Η ποιότητα του 
Μαροκινού έλειψε στην Τούμπα. Η κίνησή 
του, ο τρόπος που ανοίγει από τις πτέρυ-
γες το παιχνίδι της ΑΕΚ και η ικανότητά 
του να δημιουργεί επικίνδυνες καταστά-
σεις στην αντίπαλη άμυνα. Ίσως αν αντί 
του Γέφτιτς που δεν... τράβηξε στο ματς 
ήταν ο Άμραμπατ και με μία μικρή διαφο-
ροποίηση στην τριάδα των χαφ η Ένω-
ση να είχε καλύτερη εικόνα. Άλλωστε για 
πολλούς είναι ανεξήγητο γιατί δεν μετα-
κινήθηκε κεντρικά ο Τσούμπερ.
Γενικά ο Μιλόγεβιτς έχασε τη μάχη των 
πάγκων με τον Λουτσέσκου. Δεν μπόρε-
σε ν’ αποτρέψει ούτε το miss match που 
είχε δημιουργηθεί με Μπίσεσβαρ-Μισε-
λέν. Ο Γέβτιτς ήταν απογοητευτικός και 
ίσως έπρεπε να αντικατασταθεί πολύ νω-
ρίτερα, ενώ για τρίτο συνεχόμενο παιχνί-
δι έγινε η ίδια διπλή αλλαγή με την είσο-
δο Σάκχοφ-Ανσαριφάρντ, αν και σε κάθε 
ματς οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. 
Πλέον η ΑΕΚ πάει στο Αγρίνιο για την ανα-
μέτρηση με τον Παναιτωλικό, εκεί όπου 
έχει περάσει νικηφόρα ο ΠΑΟΚ. Αυτό ση-
μαίνει ότι η Ένωση κυνηγάει μόνο τη νίκη. 
Σε περίπτωση αντίθετου αποτελέσματος, 
τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα για 
τους «κιτρινόμαυρους» και η θέση του Σέρ-
βου προπονητή θα δυσχεράνει αρκετά.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ
Πέτρος Μάνταλος, Νόρντιν Άμραμπατ και 
Κώστας Γαλανόπουλος ακολούθησαν 
ατομικά προγράμματα εκγύμνασης χθες. 
Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς με τον ΠΑΟΚ 
έκαναν πρόγραμμα αποκατάστασης. Οι 
υπόλοιποι παίκτες έπαιξαν δίτερμα προ-
πονητικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή 
ποδοσφαιριστών και από την ΑΕΚ Β. Σή-
μερα η ομάδα έχει ρεπό. Η προπόνηση 
της Τετάρτης είναι προγραμματισμένη στις 
11:00.
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Η καλύτερη ψυχολογία  
πριν το φώτο φίνις
Το πρόγραμμα είναι φουλ φορτωμένο για τον Ολυ-
μπιακό αυτήν την εποχή, με ματς σχεδόν ανά τρεις 
μέρες. Με εξαίρεση την εκκίνηση (0-0 με τον Ατρόμη-
το), οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν αυτό που έπρεπε. Επι-
κράτησαν κατά σειρά των Αντβέρπ, Λαμία, Απόλλωνας 
Σμύρνης, Αστέρας Τρίπολης. Δύο ματς απέμειναν ως τη 
διακοπή. Και είναι «καυτά»: Φενερμπαχτσέ και Παναθη-
ναϊκός. Οι τέσσερις διαδοχικές νίκες δίνουν στην ομάδα 
τη δέουσα ψυχολογία. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και 
σε αυτό στάθηκε ο Πέδρο Μαρτίνς χθες, ο Πορτο-
γάλος τεχνικός ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπάρ-
χει καλύτερο από τη... συνήθεια στη νίκη.

TEAM  
PLAYER 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 
ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ Ο 
ΜΑΡΤΙΝΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην 
πρώτη θέση της βαθμολογίας. Ο 
Ολυμπιακός πέρασε από την Τρί-
πολη πολύ πιο άνετα από όσα φα-
νταζόταν, κρατώντας μάλιστα και 
δυνάμεις εν όψει Φενέρ στο επερ-
χόμενο ματς για τη 2η αγωνιστική 
των ομίλων του Europa League. 
Καλύτερο δεν γινόταν δηλαδή. Ου-
σία και ηρεμία, ο ιδανικός συνδυ-
ασμός. Πολλοί παίκτες έχουν ανε-
βάσει την απόδοσή τους ώστε να 
προκύψει αυτή η συνθήκη. Κι ένας 
άλλος, έχει επιστρέψει στη δράση 
με τον πιο ηχηρά... αθόρυβα τρό-
πο! Ο Γιώργος Μασούρας κάνει 
ακριβώς αυτό που θέλει απ’ αυτόν 
ο Πέδρο Μαρτίνς μετά το comeback 
του. Σε δύο ματς έχει αγωνιστεί ως 
τώρα και έχει «γράψει» πράγμα-
τα ωραία, πράγματα κομβικά: Ένα 
γκολ και δύο ασίστ. 
Γράφαμε την προηγούμενη εβδο-
μάδα ότι πρόκειται για ένα πολυερ-
γαλείο. Έναν παίκτη που μετέτρε-
ψε την αμφισβήτηση της εξέδρας 
την πρώτη χρονιά σε καθολική 
αναγνώριση και σεβασμό. Επειδή 
δίνει πάντα ό,τι έχει, επειδή παίζει 
πρώτα για την ομάδα και μετά για 
τον εαυτό του. Ως εκ τούτου, γίνεται 
επιδραστικός με το σωστό τρόπο. 
Ενσαρκώνει έτσι όλα εκείνα τα 
στοιχεία που θέλει να βλέπει στο 
παιχνίδι των πρωταθλητών ο Πέ-
δρο Μαρτίνς. Πιέζει, προσφέρει, 
ανοίγει χώρους, είναι κομβικός, 
ιδρώνει τη φανέλα μέχρι το τελευ-
ταίο δευτερόλεπτο. Ως εκ τούτου, 
είναι εντάξει με τον εαυτό του και 
και διεκδικεί σημαντικό ρόλο όχι 
μόνο τώρα, αλλά σε βάθος χρόνου. 
Ένας τέτοιος team player είναι πά-
ντα πολύτιμος σε ένα μαραθώνιο, 

όπως είναι κάθε σεζόν.
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Κακά μαντάτα  
για Βέλεθ 
Πολύ δύσκολα θα προλάβει ο Φραν 
Βέλεθ το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. 
Η πρώτη διάγνωση κάνει λόγο για 
θλάση ελαφριάς μορφής και όσο και 
αν θα πρέπει να περιμένουμε, σήμε-
ρα, τα αποτελέσματα της μαγνητικής, 
είναι δύσκολο κανείς να είναι αισιό-
δοξος για την παρουσία του Ισπανού 
στόπερ στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αντί-
θετα, ο Ματέους Βιτάλ, που επίσης 
αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματι-
σμού, αναμένεται να δώσει κανονι-

κά το παρών. 

ΠΕΝΤΕ ΓΚΟΛ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ  
ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ  
ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΜΦΑΝΗΣ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

FULL ATTACK 

24 Νοεμβρίου του 2018. Αυτό έγραφε το ημε-
ρολόγιο την τελευταία φορά που ο Παναθηνα-
ϊκός πέτυχε πέντε γκολ στο πρωτάθλημα. Σχε-
δόν δηλαδή τρία χρόνια πριν. Αντίπαλος ήταν 
τότε ο Απόλλωνας Σμύρνης, προπονητής ο 
Γιώργος Δώνης και αν ψάξουμε τους σκόρερ 
θα βρούμε παίκτες που βρίσκονται ακόμα στην 
ομάδα (Μακέντα δις και Κουρμπέλης - Ινσούα 
και Γιόχανσον είχαν σημειώσει τα υπόλοιπα 
τέρματα). Στη νέα πεντάρα, κόντρα στο Βόλο, 
έλαμψε ο Καρλίτος (δύο γκολ, ασίστ και κερδι-
σμένο πέναλτι). Δεν ήταν μόνος του. Είχε μια 
ολόκληρη ομάδα να του κάνει τη ζωή εύκολη, 
να του δίνει χώρους και προϋποθέσεις ώστε 
να κάνει τη διαφορά. Κι αυτή ακριβώς είναι η 
μεγαλύτερη πηγή ελπίδας για το «τριφύλλι». 
Τα γκολ δεν μπήκαν κατά τύχη ή λόγω του ατο-
μικού ταλέντου. Ήταν δουλεμένα, προϊόν των 
συνεχόμενων προβών στις προπονήσεις, που 
δημιουργούν νόρμες και αυτοματισμούς. Εί-
ναι, επίσης και κυρίως, αυτό που προκύπτει 
με βάση τη φιλοσοφία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 
Αυτός θέλει να βλέπει έναν Παναθηναϊκό κυρί-
αρχο, που πιέζει ψηλά, κλέβει μπάλες και έχει 
το νου του στο να φύγει γρήγορα και αμέσως 
μπροστά. Αυτό διδάσκει από την πρώτη μέρα 
που ανέλαβε, αρκετά κοινό με αυτό που είχε 
άλλοτε ως στόχο και ο Δώνης για να... ενώσου-
με και τις πεντάρες. Και αυτό έχει βρει αντίκρι-
σμα στα δύο ως τώρα εντός έδρας ματς πρω-
ταθλήματος – μην λησμονούμε το 4-0 επί του 
Απόλλωνα στην πρεμιέρα. Μόνο που κόντρα 
στο Βόλο φάνηκε ακόμα πιο καθαρά το σχέ-
διο, η κεντρική ιδέα. Επειδή η εκτέλεση ήταν 
καλύτερη. Αυτό που τώρα πρέπει να συμβεί, 
είναι ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να εμφανί-
ζει τα ίδια στοιχεία και εκτός Λεωφόρου. Αρ-
χής γενομένης από το μεγάλο ντέρμπι με τον 
Ολυμπιακό. Δύσκολο; Ναι. Αλλά αν ήταν εύ-
κολο θα το ‘καναν κι άλλοι. Και τίποτα δεν επι-
ταχύνει περισσότερο την εξέλιξη μιας ομάδας 
από τα μεγάλα αποτελέσματα.
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ΤΟ «ΑΝΤΙΟ»  
ΕΝΟΣ ΘΡΥΛΟΥ 
ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΓΡΑΦΤΗΚΕ 
Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΚΕ  
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΣΠΑΝΟΥΛΗ

Ο Βασίλης Σπανούλης φόρεσε το κου-
στούμι του και την γραβάτα του για να 
επισημοποιηθεί ότι ο Λαρισαίος γκαρντ 
αποσύρθηκε από τα παρκέ.
Στο πλευρό του βρισκόταν η Ολυμπία 
και τα έξι τους παιδιά. Όλοι τους ήταν 
εκεί για να τον θαυμάσουν.
Η μπασκετική ζωή του Βασίλη Σπανού-
λη είναι σαν παραμύθι. Λατρεύτηκε και 
δοξάστηκε όσο λίγοι αθλητές. 
Η συνέντευξη Τύπου που έγινε στην κε-
ντρική σάλα του ΣΕΦ ήταν γεμάτη τρό-
παια, αναμνήσεις και συναισθήματα. 
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κλήθηκε να 
μιλήσει για τον Σπανούλη και με λίγες 
ατάκες τα είπε όλα: «Σε ευχαριστώ για 
όσα έχεις κάνει για το μπάσκετ και για 
εμένα. Τη νοοτροπία σου λίγοι την είχαν. 
Γι’ αυτό ήσουν από τους καλύτερους 
στην Ευρώπη. Δεν ήσουν ο πιο ψηλός 
ή ο πιο γρήγορος ή ο πιο δυνατός, αλλά 
ήσουν killer και δούλευες σκληρά.
Έμαθα πάρα πολλά για εσένα και συνε-
χίζω. Όπως εσύ πήρες τη σκυτάλη από 
τον Γκάλη, έτσι την παίρνω κι εγώ από 
εσένα. Σε αγαπάμε. Να περάσεις χρό-
νο με την οικογένειά σου. Μάθαμε πολ-
λά από τον Γκάλη, μάθαμε πάρα πολ-
λά και από εσένα. Χωρίς Νίκο δεν θα 
υπήρχε Βασίλης και χωρίς Βασίλη δεν 
θα υπήρχε Γιάννης».
Ο Βασίλης Σπανούλης είπε πολλά, αλλά 
είναι λίγα μπροστά στο μεγαλείο του. 
Μεταξύ άλλων τόνισε: «Προσπάθησα να 
είμαι ένας σωστός άνθρωπος, να έχω 
αρχές μέσα και έξω από το γήπεδο και 
στο τέλος της ημέρας το σημαντικότερο 
είναι ότι ενέπνευσα πολλά παιδιά, αθλη-
τές, κόσμο, μέσα από αυτή τη σταδιο-
δρομία για να είναι μαχητές και να μην 
τα παρατούν ποτέ».
Ενώ σε μια άλλη ατάκα πρόσθεσε: «Στον 
Ολυμπιακό βρήκα την Ιθάκη μου, αγα-
πήθηκα ίσως σε υπερβολικό βαθμό. Ο 
κόσμος δεν σε αγαπάει μόνο σαν παί-
κτη, αλλά και σαν άνθρωπο». 
Όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Αγ-
γελόπουλος τον Σεπτέμβριο του 2022 
θα γίνει αγώνας με μια μεγάλη ομάδα 
για να τιμήσουν τον Βασίλη Σπανούλη. 
Κι ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για 
το πως πήγε στον Ολυμπιακό: «Ήταν 
Σάββατο, Κυριακή έφτασα στην Αθήνα 
και Κυριακή απόγευμα υπογράψαμε το 
πρώτο από τα πολλά συμβόλαια που 
ακολούθησαν. Εκεί άλλαξε και η ιστο-
ρία του Ολυμπιακού».
Όσα και να πεις, όσα και να γράψεις εί-
ναι λίγα μπροστά στο μεγαλείο αυτού 
του παίκτη και λίγες γραμμές δεν είναι 
αρκετές.
Σε ευχαριστούμε Βασίλη Σπανούλη 
για όλα όσα πρόσφερες στον ελληνικό 
αθλητισμό.
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ΟΙ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΙ ΣΕΝ 
ΖΕΡΜΕΝ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΚΑΙ Η 

ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 
ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ

Ευλογία για μια ομάδα να ‘χει μαζεμένους 
παιχταράδες; Ή μήπως ένα εν δυνάμει 
«δηλητήριο»; Η φετινή Παρί Σεν Ζερμέν 
θα απαντήσει στην ερώτησή μας. Προς το 
παρόν, τόσα εκλεκτά (αλλά) διογκωμένα 
«εγώ» μαζεμένα δεν κάνουν χωριό στην 
πόλη (του Φωτός). Η έλευση του Λιονέλ 
Μέσι φαίνεται πως λειτούργησε διασπα-
στικά στα αποδυτήρια. Κολλητός φίλος 
με τον Νεϊμάρ, ήρθε και «κούμπωσε» δί-
πλα του, με συνέπεια ο Κιλιάν Εμπαπέ να 
βρεθεί στην «απ’ έξω». Όταν βγήκε αλλα-
γή, στο 88’ του σαββατιάτικου αγώνα με 
τη Μονπελιέ, ο τηλεοπτικός φακός τον 
έπιασε να λέει στον συμπαίκτη του, Ιντρί-
σα Γκέιγ αναφορικά με τον «Νέι»: «Αυτός 
ο αλήτης δεν μου δίνει πάσα». Νεύρα της 
στιγμής ή κάτι πιο βαθύ, που λερώνει; Ο 
«Λίο» απουσίαζε. Τώρα, όμως, (θα) είναι 
back to action.
Κι επανέρχεται αυτό που αρχικά ακου-
γόταν ως ψίθυρος και πλέον έγινε φωνή: 
Χαρισματικοί κι αν είναι οι τρεις τους, με 
το μαρκάρισμα δεν έχουν τις καλύτερες 
των σχέσεων. Εξ όθεν προκύπτει ανισορ-
ροπία στο σύνολο. Οι υπόλοιποι πρέπει 
να τρέξουν διπλά για να καλύψουν αυτή 
την έλλειψη. Στο γαλλικό πρωτάθλημα 
δεν έχει κοστίσει («6 στα 6»), αλλά στο 
Champions League, η Κλαμπ Μπριζ το 
έκανε, γενναία και λαμπρά, πρόβλημα. 
Πολυτελείας, αλλά δεν παύει να ‘ναι πρό-
βλημα. Ειδικά αυτήν την εποχή που ο Μα-
ουρίσιο Ποτσετίνο προσπαθεί να το κάνει 
όλο αυτό ομάδα. Τον ορισμό αυτής, αντί-
θετα, αποτελεί η Μάντσεστερ Σίτι. Ένας 
λόγος παραπάνω το αποψινό ήδη μεγά-
λο (ματς) να γίνει μεγαλύτερο. Δύο παρό-
μοιες φιλοσοφίες συναντώνται, με κοινή 
βάση το αραβικό αθρόο χρήμα, με τη δια-
φορά πως βρίσκονται σε εντελώς διαφο-
ρετική φάση στην εξελεγκτική τους πο-
ρεία. Οι «πολίτες» είναι μια έτοιμη ομάδα. 
Φάνηκε και στον περσινό μεταξύ τους ημι-
τελικό στο Champions League. Φάνηκε 
και στον τακτικό θρίαμβο του Πεπ Γκου-
αρντιόλα επί του Τόμας Τούχελ, το προη-
γούμενο Σάββατο, μια ηχηρή υπενθύμιση 
ότι ποτέ δεν εφησυχάζουν εκεί στο «Έτι-
χαντ». Το «0 στα 3» πέρυσι κόντρα στους 
«μπλε», με πιο επώδυνο τραύμα την ήττα 
στον τελικό του Champions League, έγινε 
μάθημα, έγινε πείσμα με την καλή έννοια. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΛΟΙ, 
ΠΩΣ ΧΩΡΑΝΕ; 
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ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CHAMPIONS LEAGUE
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΙ Σ.Ζ. – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 22:00

ΛΕΙΨΙΑ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΟΡΤΟ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 22:00

ΜΙΛΑΝ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΙΑΞ – ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 19:45

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. – ΙΝΤΕΡ 19:45

ΡΕΑΛ Μ. – ΣΕΡΙΦ 22:00

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΜΑΝ.ΣΙΤΙ 1 3 6-3

2. ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 1 1 1-1

3. ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 1 1 1-1

4. ΛΕΙΨΙΑ 1 0 3-6

2ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1 3 3-2

2. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 1 1 0-0

3. ΠΟΡΤΟ 1 1 0-0

4. ΜΙΛΑΝ 1 0 2-3

3ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΑΓΙΑΞ 1 3 5-1

2. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 1 3 2-1

3. ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1 0 1-2

4. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 1 0 1-5

4ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΣΕΡΙΦ 1 3 2-0

2. ΡΕΑΛ Μ. 1 3 1-0

3. ΙΝΤΕΡ 1 0 0-1

4. ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. 1 0 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2 2,25
GOAL+OVER 2,5 1,83

Το ματς της βραδιάς διεξάγεται στο Παρίσι με την 
Παρί απέναντι στη Σίτι του Γκουαρντιόλα. Οι 

Παριζιάνοι δεν πείθουν και ο Μέσι δείχνει εκτός 
κλίματος μέχρι στιγμής. Με την ψυχολογία στα 

ύψη οι «πολίτες» μετά το «διπλό» στο «Στάμφορντ 
Μπριτζ».

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε δύο 

σημεία οι 
επιλογές μας.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ.

2 +1,5 1,86
2 9,00

Στο Βεστφάλεν η Μπορούσια θα υποδεχθεί τα λιοντάρια 
από τη Λισαβόνα. Ο Χάαλαντ είναι αμφίβολος και αν 

απουσιάσει, το έργο τότε δεν θα είναι εύκολο. Μετά 
την ήττα της πρεμιέρας οι Πορτογάλοι ψάχνουν 

μόνο το θετικό αποτέλεσμα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Λάθος 

αποδόσεις, θα 
κοντράρουμε 

το φαβορί.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΛΕΙΨΙΑ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

OVER 2,75 1,70
Έβγαλε αντίδραση η Λειψία συντρίβοντας τη Χέρτα με 6-

0. Βασικός στόχος των Γερμανών είναι η 3η θέση 
στον όμιλο, καθώς Σίτι και Παρί φαντάζουν εκτός 
συναγωνισμού. Στην κόντρα, που την ξέρει καλά, 

θα παίξει η πάντα επικίνδυνη Μπριζ.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό 

παιχνίδι, θα 
πάμε στα 

γκολ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΙΝΤΕΡ

2 -0,75 1,70
Στην Ουκρανία η Ίντερ θα ψάξει το «τρίποντο» μετά την 

ήττα της πρεμιέρας. Η Σαχτάρ δεν πείθει με τη συντριβή στο 
Τιρασπόλ να την βγάζει ουσιαστικά εκτός πρόκρισης 

από νωρίς. Οι «νερατζούρι» έχουν την ποιότητα να 
πάρουν αυτό που θέλουν.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

«Διπλό» με 
χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΑΓΙΑΞ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ

OVER 3,25 1,80
Δεν σταματάει πουθενά η ομαδάρα του Άγιαξ και τρέχει 

σερί 6 νικών με 29-1 τέρματα! Εύκολο έργο αναμένω να 
έχει και σήμερα, καθώς η Μπεσίκτας ταξιδεύει στο 

Άμστερνταμ με παρά πολλές απουσίες.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Εύκολη 

αποστολή 
θα έχει ο 

«Αίαντας».

ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ ΞΑΝΑ  
ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΔΕΟΝΤΩΣ. 

www.xosetips.com

Τα Κύπελλα Ευρώπης συνεχίζονται 
αυτή την εβδομάδα με τα παιχνίδια της 
2ης αγωνιστικής των ομίλων. Σήμερα 
και αύριο διεξάγονται οι αγώνες του 
Champions League. Τα ντέρμπι Παρί 
Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Σίτι (απόψε, 
22:00) και Γιουβέντους-Τσέλσι (αύριο, 
22:00) κλέβουν την παράσταση.
Την Πέμπτη παίρνουν σειρά το Europa 
League και το Conference. Στις 19:45 
Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας 
τη Φενερμπαχτσέ στο Europa League 
και στις 22:00 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την 
Σλόβαν Μπρατισλάβας στο Conference 
League. 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΚΟΡΕΡ, ΚΟΡΝΕΡ, ΓΚΟΛ ΚΑΙ 
ΚΑΡΤΕΣ  
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ει-
δικά στοιχήματα για τους αγώνες Παρί 
Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέ-
ντους-Τσέλσι, Φενερμπαχτσέ-Ολυμπι-
ακός και ΠΑΟΚ-Σλόβαν Μπρατισλάβας.
Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρο-
νται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και 
αυτές για το σύνολο των κόρνερ, την 
ομάδα που θα εκτελέσει τα περισσό-
τερα κόρνερ, τα πολλαπλά σκορ, τον 
πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τε-
λευταίο σκόρερ, τον παίκτη που θα δε-
χτεί την πρώτη κάρτα, τον παίκτη που 
θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα 
του, τον παίκτη που θα πετύχει χατ-τρικ, 
το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, 
τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς 
ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό 
Αποτέλεσμα & Goal/No Goal. 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
EUROLEAGUE 
Την Πέμπτη ξεκινάει η Euroleague και 
το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλά 
ειδικά στοιχήματα για τα παιχνίδια της 
1ης αγωνιστικής. 
Η αυλαία ανοίγει στις 20:00 με τον αγώ-
να Μονακό-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ. Την 
Παρασκευή, στις 21:00, διεξάγεται ο 
αγώνας Ολυμπιακός-Μπασκόνια. 
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που 
προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ 
είναι και αυτά για τη διαφορά πόντων, 
τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον 
νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τον νικη-
τή αγώνα σε συνδυασμό με τον πρώτο 
σκόρερ, την ομάδα με τα περισσότερα 
εύστοχα τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, 
τον πρώτο στις ασίστ. 

ΟΛΗ Η ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν 
μέσω της εφαρμογής Opapp να δημι-
ουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο 
τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και 
να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγ-
μή επιθυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυ-
νατότητα να παρακολουθήσουν αθλη-
τικό 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.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΑ 
ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΩΠΗΣ, 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ 
EUROLEAGUE
ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ

OVER 3,25 1,775
OVER 1,25 ΗΜΙΧ. 1,70

Με τη νίκη στο Μιλάνο η Ρεάλ έγινε αυτόματα 
το απόλυτο φαβορί στον όμιλο. Το 2/2 θα ψάξει 
σήμερα και δεν νομίζω να συναντήσει δυσκολίες 
κόντρα στην άσημη Σερίφ. Οι Μολδαβοί, πάντως, 
παίζουν χωρίς άγχος και έχουν κάνει ζημιές μέχρι 

στιγμής.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε τα 
γκολ, πολλά 

γκολ.
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Ο Α.Ο. Ερμής, ο σύλλογος του Πειραιά 
που τρέχει ο προπονητής Κώστας Βογια-
τζάκης, πραγματοποίησε το Σαββατοκύ-
ριακο που μας πέρασε εκδρομή με δια-
μονή και διατροφή στο «The Ranch» στο 
Σοφικό Κορινθίας για 25 περίπου παιδιά 
του αγωνιστικού του τμήματος.

www.sportime.gr16
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Την πρώτη του 
προπόνηση είχε ο 19χρονος 

αθλητής του επί κοντώ Σωτήρης Χύ-
τας στο ΟΑΚΑ με τον νέο του προπονη-

τή Δημήτρη Κυτέα.
«Ο Σωτήρης έχει τα προσόντα να πάει ψηλά. 

Χρειάζεται φυσικά δουλειά. Αρχίσαμε με φυσική 
κατάσταση στο χόρτο του ΟΑΚΑ και ανάλογα την 
πορεία θα φανεί πότε θα είναι έτοιμος να ξεκινήσου-
με τα άλματα. Ο πρώτος στόχος είναι να είναι στα-
θερός σε άλματα στα 5,30μ. Από εκεί και πέρα αν 
πάνε όλα καλά θα μπούμε σε αγώνες στον κλει-
στό, γιατί για μένα η βασική προϋπόθεση να κά-

νει πολλούς αγώνες», δήλωσε στο e-sportime 
ο Δημήτρης Κυτέας για τον άλτη που έχει 

ατομικό 5,21μ.

ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΩΤΗ!

S
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Η αύξηση των κρουσμάτων στο νομό Κα-
στοριάς οδήγησε στην αναβολή του αγώ-
να της σειράς του ΣΕΓΑΣ Run Greece. Η 
Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα σε συ-
νεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα 
Καστοριάς και το δήμο της πόλης ανέ-
βαλαν τον αγώνα που ήταν προγραμμα-
τισμένος για τις 3 Οκτωβρίου. 

Η Γεωργία Παραστατίδου θα συνεχίσει 
την καριέρα της στην Αθήνα με προπο-
νητή τον Αντώνη Τζήκο. Η νεαρή πρωτα-
θλήτρια στα 400μ. εμπόδια από τη Ρόδο, 
συμφώνησε με τον Έλληνα προπονητή 
και θα ενταχθεί στο γκρουπ με την Ανδρι-
άνα Φέρρα και τη Μαρία Γάτου.

ΑΞΕΧΑΣΤΟ!
Σαν σήμερα ήταν, 28 Σεπτεμβρίου 2000 
συγκεκριμένα. Ο Κώστας Κεντέρης έγρα-
ψε ιστορία στο Ολυμπιακό στάδιο του Σίδ-
νεϊ, τερματίζοντας πρώτος στον τελικό 
των 200μ με χρόνο 20.09
Η κούρσα που μας «τρέλανε». Το χρυσό 
ολυμπιακό μετάλλιο που μας έκανε να 
φουσκώνουμε από υπερηφάνεια. 
Πέρασαν κιόλας 21 χρόνια από εκείνη την 
ευλογημένη για τον ελληνικό αθλητισμό 
ημέρα. Αλησμόνητο, αξεπέραστο. 
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΝΤΙΕΓΚΟ ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! ΑΥΤΟ! 

Ντιέγκο Μπίσεσβαρ. Αρτίστας. Παιδί της 
ακαδημίας του Άγιαξ αρχικά και μετά της Φέ-
γενορντ. Πάνω από 100 ματς με το μεγάλο 
κλαμπ του Ρότερνταμ. Δεν έκανε ποτέ όμως 
την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει. 
Κάθε άγγιγμα της μπάλας μαγικό, κάθε κίνη-
ση που θα βάλει πρώτα στο μυαλό μπορεί 
να αποτελέσει highlight σε κάθε ματς. 
Βρέθηκε με το ενάμιση πόδι εκτός ΠΑΟΚ. Ο 
Απόλλων Λεμεσού ήθελε να τον κρατήσει και 
την τρέχουσα σεζόν στο ρόστερ αλλά το με-
γάλο συμβόλαιο (ας μη λέμε αριθμούς τώρα 
δεν είναι της παρούσης) δε βοήθησε τους 
Κύπριους. 
Τον έχουν πει χοντρό, αγύμναστο, πως δεν 
τρέχει. Έχει γραφτεί πως παίρνει πολλά και 
ίσως δεν τα αξίζει. 
Εκείνος όμως αρέσκεται να απαντά (όποτε 
μπορεί ή για να ακριβολογούμε του δίνεται 
η δυνατότητα) μέσα στο γήπεδο. 
Μόνος του κέρδισε την ΑΕΚ. Η επιστροφή του 
Λουτσέσκου τον έβαλε και πάλι στην πρώτη 
γραμμή. 
Το ζήτημα είναι τι θα γίνει στο τέλος της σε-
ζόν, τώρα που το όνομα Μπίσεσβαρ… καίει. 
Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαί-
ρι του 2022. Με αυτά τα χρήματα που παίρνει 
τώρα απίθανο να υπάρξει σκέψη να μείνει. 
Θα γίνει πρόταση για λιγότερα; Θα γίνει πρό-
ταση γενικά; 
Σκέψεις που στον ΠΑΟΚ καλούνται να απα-
ντήσουν. Και μάλιστα σχετικά γρήγορα. 
Ο «Μπίσε» άλλωστε έχει πατήσει ήδη τα 33. 

Agent Greek

ΤΟ… ΧΤΥΠΗΜΑ  
ΤΟΥ ΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ  

Aπάντησε...  
γενικώς!
Ο ΟΦΗ προηγήθηκε νωρίς - 
νωρίς χθες το απόγευμα στο 
«Ζωσιμάδες». Ο ΠΑΣ Γιάν-
νινα είχε γρήγορη απάντη-
ση. Ο Νικολάε Μιλιντσεάνου 
- που γενικότερα δεν τον είχε 
στις πρώτες του επιλογές ο 
Ηρακλής Μεταξάς- ισοφάρισε 
άμεσα. Απάντησε... γενικώς 
και προς όλες τις κατευθύν-
σεις ο Μολδαβός επιθετικός! 
Το πιάσατε!

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΚΟΛ 

Αλλος Μπαράλες 
φέτος!
Ο Αστέρας Τρίπολης δεν 
έχει καταφέρει να σκοράρει 
σε τέσσερα παιχνίδια πρω-
ταθλήματος. Κάτι που δεν 
έχει συμβεί ποτέ ξανά. Εξη-
γήσεις υπάρχουν πολλές. 
Εκτός από την... τύχη. Ο Χε-
ρόνιμο Μπαράλες δεν έχει 
καμία σχέση με τον περσι-
νό. Λίγο... ξενερωμένος δεί-
χνει στα πρώτα ματς. Ίσως 
επειδή δεν κατάφερε τελικά 
να μετακομίσει στον Άρη που 
τον ήθελε και τον Γενάρη και 
το καλοκαίρι. Μπορεί να’ ναι 
και η ιδέα μας.

Η 4ΑΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΑΕΚ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 

Θα κρίνει πολλά… 
Η ΑΕΚ στηρίζει τον Μιλόγεβιτς. Αυτό έλειπε να 
μην από τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Το ζήτη-
μα είναι άλλο. Η επόμενη 4άδα αγώνων. Δύ-
σκολη. Η ΑΕΚ πάει στο Αγρίνιο, στη συνέχεια 
υποδέχεται τον «κακό της Δαίμονα» Ατρόμη-
το, πάει στο Βόλο και υποδέχεται τον Άρη. Με 
4/4 η ΑΕΚ κάνει δήλωση παρουσίας στη φετι-
νή σεζόν. Με απώλειες σε όλα τα ματς, ίσως 
πλην του Άρη, θα αρχίσουν χοντρές μουρμού-
ρες. Το σίγουρο είναι πως πρέπει να κερδί-
σει στο Αγρίνιο για αρχή. 

ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΤΡΕΜ ΤΟΥ ΑΡΗ 

Ο Μαντσίνι, η επέκταση και το MLS!
Προφορική συμφωνία με Ντάνιελ Μαντσίνι για ανανέωση του 
συμβολαίου του μέχρι το 2024! Υπογραφές πάντως με τον Αρ-
γεντίνο δεν έχουν... πέσει ακόμα! Γκαραντί αυτό. Κάτι ακού-
γεται οτι για τον εξτρέμ του Άρη, υπάρχει ενδιαφέρον ομάδας 
από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από MLS μεριά! Δεν 
αποκλείεται αντί για ανανέωση, να αποχωρήσει και νωρίτε-
ρα από τη λήξη του συμβολαίου του. Με το αζημίωτο (για τον 
Καρυπίδη), εννοείται!

➠

➠

➠

➠

ΤΩΡΑ ΤΙ 
ΓΙΝΕΤΑΙ? 



ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ 
ΤΟΙΧΟ Ο ΑΡΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥ 
ΝΙΚΗΣΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΑΙ ΑΤΡΟΜΗΤΟ. 
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΚΡΟΤΟ

Κακά τα ψέματα. Ήθελε κι αυτό το 
ματς να νιώσει καλά. Τόσο ο ίδιος ο 
Άρης, όσο και ο τεχνικός του, Άκης 
Μάντζιος. Με την πλάτη στον τοίχο 
ήταν οι Θεσσαλονικείς πριν από ένα 
10ήμερο. Το -6 είχε θορυβήσει την 
ομάδα, ο μόλις ένας πόντος μετά 
από παιχνίδι με ΟΦΗ (μέσα) και Ιω-
νικό (έξω) ακόμα περισσότερο. 
Μπροστά τους οι «κίτρινοι» είχαν 
μέσα σε λίγες μέρες ένα ντέρμπι με 
τον Παναθηναϊκό και εκτός έδρας 
αποστολή στο Περιστέρι, κόντρα 
στον Ατρόμητο. Δύσκολα ματς εξ 
ορισμού. «Βουνό» όταν παίζεις υπό 
πίεση, με «μουρμούρες» για τον 
προπονητή και την εικόνα της ομά-
δας, με πολλά ζητήματα και «πρέ-
πει» πριν τη σέντρα. Τι έγραψε το 
κοντέρ; Δύο νίκες. Εξαιρετικά ση-
μαντικές, νίκες που βάζουν ξανά το 
τρένο στις ράγες του. Μπορεί βαθ-
μολογικά αυτό να μη φαίνεται εξαι-
τίας του -6, αλλά αυτό δεν είναι ζή-
τημα αγωνιστικό, δεν είναι θέμα 
παικτών και προπονητή, είναι θέμα 
διοίκησης να το λύσει. Αν οριστικο-
ποιηθεί η ποινή, η προσπάθεια να 
καλυφθεί θα μεταφερθεί στο χορτά-
ρι. 
Εκεί, πάντως, η πρώτη δουλειά φαί-
νεται πως έγινε. Ο Άρης πέρασε τον 
πρώτο σκόπελο της σεζόν. Αυτός 
δεν ήταν άλλος από το να παραμεί-
νει η ομάδα ως έχει. Γίνεται μπόλι-
κη συζήτηση για τον Άκη Μάντζιο 
και το κατά πόσο πρέπει αυτό το 
ρόστερ να μείνει μαζί του. 
Ο Θεόδωρος Καρυπίδης το καλο-
καίρι ανανέωσε μαζί του, θεωρώ-
ντας πως μπορεί ο Έλληνας τεχνι-
κός να ολοκληρώσει την υπέρβαση 
που έμεινε μισή την περυσινή σε-
ζόν. Η αλήθεια είναι πως τα όσα εί-
δαμε από τον Άρη πέρυσι, δικαίως 
έδωσαν το εισιτήριο στον Άκη Μά-
ντζιο και φέτος. Θα ήταν πισωγύ-
ρισμα στο συγκεκριμένο χρονικό 
σημείο η αλλαγή και αυτή δεν πρό-
κειται να γίνει. 
Ο Άρης είχε μερικά εξαιρετικά δια-
στήματα στο παιχνίδι του, ορθολο-
γική ανάπτυξη, σωστά σχεδιασμέ-
νο πρέσινγκ ψηλά στο γήπεδο και 
τρία γκολ επιθετικά. Αυτά μάλιστα 
τα σημείωσαν οι τρεις πίσω από 
τον Καμαρά. Μαντσίνι, Γκάμα, Μα-
τέο Γκαρσία. Ο Χ-Factor Κουέστα 
επίσης, είναι μια ιστορία από μό-
νος του. Κάπως έτσι ήρθε η δεύτερη 
διαδοχική νίκη. Κάπως έτσι ο Άρης 
και ο προπονητής του βγήκαν από 
το αδιέξοδο. Οι «κίτρινοι» μοιάζουν 
καλύτεροι από παιχνίδι σε παιχνίδι, 
διαθέτουν ένα εξαιρετικό ρόστερ και 
πολύ ισχυρό μέταλλο πλέον. Αυτές 
οι νίκες του έκαναν κρότο. 

ΙΣΧΥΡΟ 
ΜΕΤΑΛΛΟ

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...


