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Ν. ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ:Εντός είναι αλλιώς

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
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ΟΣΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΔΩΝ

ΤΙ ΕΠΕΙΓΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ Ο ΑΡΗΣ  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ «ΑΝΤΙΟ» ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΑΝΤ. ΤΣΙΡΑΚΗΣ: Μήπως να το ξανασκεφτούμε;

VIVE LA FRANCE!

21:00 
NS PRIME

ΤΕΖΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ, ΑΠΟ 2-0  
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 2-3
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Έρχεται η στιγμή που πρέπει να αναθεωρήσεις. Πολ-
λές φορές πρέπει να προηγηθεί ένα σοκ. Ο χαμός του 
Νίκου Τσουμάνη είναι κάτι τέτοιο. Ενημερώνεσαι για 
το τι έγινε και δεν γίνεται να μην μπει στο μυαλό σου 
πόσα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί δι-
αφορετικά.
Μήπως ήρθε η στιγμή να δώσουμε μεγαλύτερη έμφα-
ση στο τι τραβούν οι αθλητές και τι καταστάσεις βιώ-
νουν; Από τα πιο απλά, όπως η κριτική. Είναι άλλο να 
κριτικάρεις και άλλο να προσβάλεις στα γήπεδα και 
στα social media. Ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να περ-
νάει ο άλλος, γιατί οδηγείται σε κάποιες επιλογές και 
πόσο εύκολο είναι να έρθει η κάτω βόλτα. Και μετά εύ-
κολα δεν σηκώνεις κεφάλι.
Επαγγελματικά ο Τσουμάνης πήρε κάποιες αποφά-
σεις που δεν του βγήκαν. Κάποια στιγμή έφτασε να εί-
ναι στους πιο ελπιδοφόρους αριστερούς μπακ. Στη 
συνέχεια η μία αναποδιά έφερε την άλλη και ακολού-
θησαν επιλογές τραβηγμένες από τα μαλλιά με ομά-
δες που δεν πλήρωναν. Για πόσο θα ανεχόμαστε 
αυτή την κατάσταση; Γιατί πρέπει να υπάρχουν στις 
επαγγελματικές κατηγορίες κλαμπ που γνωρίζουμε 
όλοι εκ των προτέρων πως δεν θα δώσουν ευρώ; Δεν 
σκέφτεται κανείς το πώς θα επιζήσουν όσοι πηγαί-
νουν να δουλέψουν σε αυτές; Εάν κάποιοι ήταν εντά-
ξει απέναντι στον Τσουμάνη, ενδεχομένως να ήταν 
όλα αλλιώς τώρα. Μήπως, λοιπόν, ήρθε η στιγμή να 
το ξανασκεφτούμε για το πώς πρέπει να προστατευ-
τεί το ποδόσφαιρό μας και οι πρωταγωνιστές του;

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ 

Έχει κότερα, ελικόπτερα, παντός τύπου οικόπεδα 
και εδώ και μερικές ώρες και ποδοσφαιρική ομά-
δα. Ο CEO του επενδυτικού ομίλου από τη Σαουδι-
κή Αραβία (PIF), πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Ραχμάν 
προκάλεσε σεισμό όχι μόνο στο αγγλικό, αλλά και 
το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Η εξαγορά της Νιουκάστλ έναντι 300 εκατ. λιρών 
δεν είναι καπρίτσιο ενός πλουσιόπαιδου, αλλά το 
πρώτο βήμα για την υλοποίηση κάτι μεγαλειώδους 
από έναν οραματιστή. Ο Σαουδάραβας πρίγκηψ 
έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να κυριαρ-
χήσει στην Premier League τα επόμενα χρόνια.
Βέβαια, όπως και με την περίπτωση της Μάντσε-
στερ Σίτι, ο δρόμος για την κορυφή είναι μακρύς και 
γεμάτος δυσκολίες. Οι καρακάξες της Νιουκάστλ 
καλούνται να γίνουν σε μια νύχτα... κύκνοι. Σαν να 
μαθαίνεις σε ένα ψάρι να πετά ή σε ένα δελφίνι να 
περπατά.
Τα χρήματα υπάρχουν, όμως από μόνα τους δεν 
πρόκειται να φέρουν ευημερία στην πόλη της βο-
ρειοδυτικής Αγγλίας. Η εποχή του Μάικ Ασλεϊ, μιας 
από τις χειρότερες όλων των εποχών στους κόλ-
πους των «μαγκπις», άφησε πολλά κατάλοιπα, από 
τα οποία το νέο καθεστώς οφείλει να απαγκιστρω-
θεί ήδη από τον επερχόμενο Γενάρη. Ει δυνατόν, 
ακόμα και ολόκληρο ξήλωμα ενός συνόλου πνιγ-
μένου στις παθογένειες, από τη διοίκηση, μέχρι 
τον «χαϊδεμένο» προπονητή του βρετανικού Τύπου 
(Στιβ Μπρους) και μια πλειάδα ποδοσφαιριστών 
βουτηγμένων στη μετριότητα. Αγαπητέ πρίγκιπα, η 
αγορά μιας ομάδας Premier League ήταν το εύκολο. 
Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν.

ΑΠΟ ΚΑΡΑΚΑΞΕΣ...  
ΚΥΚΝΟΙ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΤΟ 
ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΟΥΜΕ; 

Αποψη
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ΓΑΛΑΤΑ, ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΚΑΙ ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 
ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΟ, ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ (ΠΟΛΛΩΝ) ΟΜΑΔΩΝ 

The Bakasetas effect. Δεν είναι υπερβο-
λή. Ο 28χρονος κάπτεν της Εθνικής διάγει 
τις καλύτερες μέρες της ποδοσφαιρικής του 
πορείας, με το σπαθί του βέβαια γιατί δούλε-
ψε όσο λίγοι. 
Είναι γνωστά τα της εξέλιξής του μετά την 
αποχώρηση του (κατέκτησε πρωτάθλημα) 
από την αγαπημένη του (πάντα) ΑΕΚ και το 
πόσο βελτιώθηκε στην Αλάνιασπορ. 
Η διορατικότητα αλλά και τα πάνω από 3 εκα-
τομμύρια ευρώ που έδωσαν οι διοικούντες 
την Τραμπζονσπόρ φαίνεται πως θα είναι 
λίγα μπροστά στην επόμενη μεταγραφή. 
Στην Τουρκία όλα γίνονται γρήγορα και οι με-
γάλες ομάδες της χώρας δεν χρειάζεται να 
δουν κάτι άλλο από τον Μπακασέτα. 
Άλλωστε, από το καλοκαίρι του 2019 είναι 
στη Super Lig. 
Γαλατασαράι, Φενέρμπαχτσε και Μπεσικτάς 
θέλουν σαν τρελές τον αρχηγό της Εθνικής 
αλλά το ζήτημά τους είναι άλλο. 
Πως ο «Μπάκα» πλέον συζητιέται εντόνως 
ακόμα και σε ομάδες από τα 5 μεγάλα πρω-
ταθλήματα της Ευρώπης. 
Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία έχουν 
πλέον στις ατζέντες τους τον Μπακασέτα. 
Στην Τραμπζονσπόρ δεν σταματούν να μι-
λούν για τον σπουδαίο επαγγελματία που 
έχουν και ονειρεύονται πρωτάθλημα για πρώ-
τη φορά μετά το 1984. 
Παρόλα αυτά εκτός από το πρωτάθλημα ο 
Μπακασέτας δεν αποκλείεται να τους φέρει 
και πολλά λεφτά. Ίσως και ένα ποσό, αν συ-

νεχίσει έτσι, πάνω από 8 εκατομμύρια. 

Agent Greek

ΤΟΡΙΝΟ ΚΑΙ ΣΙΣΕ

Σταθερά η Σεντ Ετιέν
Βγήκε προς τα έξω και πάλι το 
ενδιαφέρον της Τορίνο για τον 
Σισέ. Να σας πω την αμαρτία 
μου δεν το έχω το θέμα, δεν έχω 
ακούσει κάτι. Αυτό που ξέρω 
όμως είναι πως η Σεντ Ετιέν 
δεν έχει φύγει από το τραπέ-
ζι. Ψάχνει τρόπο (και χρήματα) 
για να καταφέρει να… συναντή-
σει τις απαιτήσεις του Ολυμπι-
ακού. Εύκολο δεν είναι, το πα-
λεύει όμως ο Μοντεστό.

ΜΙΤΑΪ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΚΟΣ

Να πάρει χρόνο 
Ιρανική παροικία έχει γίνει η 
αριστερή πλευρά της άμυνας 
της ΑΕΚ. Μετά τον Χατζισαφί 
μπήκε στην αγωνιστική εξίσω-
ση και ο Μοχαμαντί. Και μάλι-
στα οι πρώτες εντυπώσεις ως 
βασικός στο Αγρίνιο (στην Τού-
μπα έπαιξε λίγο και δεν μπορεί 
να κριθεί) είναι κάτι παραπάνω 
από καλές. Το ζήτημα όμως εί-
ναι τι γίνεται με τον Μάριο Μι-
τάι. Τον πιστεύουν πολύ τον νε-
αρό Αλβανό στην ΑΕΚ αλλά το 
θέμα είναι πως με πάγκο ή με Β’ 
ομάδες κανείς δεν πρόκοψε. Για 
αυτό η λύση που εξετάζεται εί-
ναι ο δανεισμός στο εξωτερικό. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ  
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 

Προτεραιότητα ο μπακ 
Καλά δεν ανακαλύπτεται η Αμερική εδώ απλά 
να τονιστεί κάτι. Ο Ολυμπιακός είναι γνωστό 
πως αναζητά παίκτη στην αριστερή πλευρά 
της άμυνας. Μάλιστα, το πρώτο report κάνει 
λόγο για ποδοσφαιριστή που θα είναι μπακ 
απ του Ρέαμπτσιουκ. Τόσο καλά τα πάει ο 
Μολδαβός. Αλλά είναι αποδεκτό πως δε θα 
βγάλει την χρονιά μόνο ένας παίκτης σε αυτή 
τη θέση. Επομένως, σε συνέχεια αυτού που 
λέγαμε χθες για τον στόπερ προσθέστε πως 
Νο1 αναζήτηση είναι ο αριστερός μπακ. 

ΑΠΟ ΣΠΟΝΤΑ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Η… τύχη του Φαν’τ Σχιπ
Του το ψιθύρισε μια ψυχή πριν από τις κλήσεις. «Κόουτς, 
τον Αθανασιάδη». Και είχε ως μοχλό πίεσης την εμφάνιση 
του Έλληνα γκολκίπερ κόντρα στη Σαχτάρ. Που να ήξερε 
δηλαδή πως έρχεται και η εμφάνιση στο ματς με τη Ρεάλ. 
Εκεί το πήγε σε άλλο level ο τερματοφύλακας της Σέριφ 
που δεν θα ήταν στις κλήσεις της Εθνικής αν δεν είχε αρ-
ρωστήσει ο Διούδης. Από σπόντα δηλαδή. Τυχερός ο κό-
ουτς.

➠

➠

➠

➠

ΧΑΜΟΣ ΜΕ 
ΜΠΑΚΑΣΕΤΑ 
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Μήνυμα από Ροντρίγκες
Με τον καλύτερο τρόπο έβαλε τέλος 
στην αγωνιστική του αποχή ο Γκάρι 
Ροντρίγκες. Ο 30χρονoς εξτρέμ ήταν 
ο ήρωας για το Πράσινο Ακρωτήρι 
στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη 
Λιβερία, καθώς με ένα άπιαστο σουτ 
από τα 25 μέτρα χάρισε τη νίκη στις 
καθυστερήσεις. Ευχάριστη εξέλιξη 
και μήνυμα ετοιμότητας του Ροντρί-
γκες στον Ολυμπιακό που διατηρεί 
τα ραντάρ του ανοιχτά κατά τη διάρ-
κεια των Προκριματικών Μουντιάλ 
στην Αφρική, λόγω των πολλών διε-
θνών του που αγωνίζονται εκεί (Σισέ, 
Μ. Καμαρά, Α. Καμαρά, Ο. Μπα).

ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ 
ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ RESTART  
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΝ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Όταν υποδέχεται την μπάλα στα πόδια του, 
όλος ο κόσμος περιμένει μια φαντεζί ενέρ-
γεια συνδυασμένη με ουσία. Δεν το έχουν 
πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές αυτό το 
χαρακτηριστικό τα τελευταία χρόνια. Αυτή η 
ιδιαίτερη ικανότητά του στο χορτάρι έχει ανα-
γάγει τον Κώστα Φορτούνη ως τον πιο χαρι-
σματικό παίκτη της γενιάς του στη χώρα μας. 
Ο αρχηγός του Ολυμπιακού είδε την τύχη να 
του γυρνάει την πλάτη την τελευταία διετία, 
με δύο ρήξεις χιαστού, τελευταία τον περα-
σμένο Ιούνιο, στο φιλικό προετοιμασίας απέ-
ναντι στη Βακ Πέλετς. Δύο τραυματισμοί που 
του στέρησαν τα πιο παραγωγικά του χρό-
νια στον κόσμο της στρογγυλής θεάς. Πολλοί 
στη θέση του, θα τα είχαν παρατήσει και θα 
είχαν κρεμάσει τα παπούτσια τους. Ωστόσο, 
ο Φορτούνης είναι αποφασισμένος να επι-
στρέψει πιο δυνατός από ποτέ και να πάρει 
ξανά θέση βασικού στους «ερυθρόλευκους». 
Το μεγάλο του κίνητρο είναι η γέννηση του 
παιδιού του. Ένα γεγονός που όπως δήλω-
σε στο συνδρομητικό κανάλι Novasports, 
του άλλαξε τη ζωή και τον τρόπο που σκέ-
φτεται τα πράγματα. 
Ο 29χρονος άσος θέλει να δει το παιδί του 
να τον παρακολουθεί από τις εξέδρες και επ’ 
ουδενί δεν σκέφτεται να του στερήσει αυτή 
τη χαρά. Γι’ αυτό και ονειρεύεται... διπλά το 
restart του στους Πειραιώτες. 
Η αποθεραπεία του βαίνει καλώς και βδομά-
δα με την βδομάδα αρχίζει να νιώθει καλύ-
τερα. Ο δρόμος, μακρύς μέχρι τον Φεβρουά-
ριο, αλλά και γεμάτος από διδάγματα που θα 
σφυρηλατήσουν τον χαρακτήρα του ακόμα 
περισσότερο. Μια ιστορική ευρωπαϊκή πο-
ρεία με τον Ολυμπιακό είναι κάτι που στρι-
φογυρίζει συνεχώς στο μυαλό του και μόλις 
επανέλθει, θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοη-
θήσει τους πρωταθλητές Ελλάδος να την κυ-
νηγήσουν. Η μεγάλη του νίκη όμως θα είναι 
άλλη. Η επιστροφή στο χορτάρι μετά από 
δύο γερά χτυπήματα της μοίρας ως το μεγα-
λύτερο παράδειγμα θέλησης για την οικογέ-
νειά του. Γιατί έτσι πρέπει να είναι οι αρχηγοί 

εντός κι εκτός των τεσσάρων γραμμών.
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«Μπαίνει» ο Αμραμπάτ
Ευχάριστα νέα στην ΑΕΚ αναφορικά με 
τον Νορντίν Αμραμπάτ, του οποίου η 
αποθεραπεία έχει κυλήσει εξαιρετικά. 
Μάλιστα, ο 34χρονος ήταν έτοιμος για 
να μπει στις προπονήσεις από σήμε-
ρα. Ο Μαροκινός έχει πάρει το «πράσι-
νο φως» των γιατρών για να μπει, αλλά 
προληπτικά θα συνεχίσει τις επόμε-
νες 3 ημέρες με κάποια κομμάτια ατο-
μικής εκγύμνασης ελλείψει και των δι-
εθνών. Επομένως, η επιστροφή του 
στις προπονήσεις θα πραγματοποι-
ηθεί την προσεχή Δευτέρα. Στόχος εί-
ναι ο Αμραμπάτ να τεθεί στη διάθεση 
του Βλάνταν Μιλόγεβιτς στην επανέ-
ναρξη της Super League, στο ματς με 
τον Ατρόμητο (17/10), στο ΟΑΚΑ.

AΕΚ

ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΑΤΟΥΛΗ ΚΑΙ ΙΝΤΡΑΚΑΤ, 
Η ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ 
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «OPAP ARENA»

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΥΘΕΙΑ

Το μεγάλο όνειρο κάθε ΑΕΚτζή απέχει λίγους μό-
λις μήνες από το να ολοκληρωθεί. Το νέο γήπεδο 
της Ένωσης, η «OPAP Arena» προχωράει γοργά 
προς την ολοκλήρωσή της, αλλά η καθυστέρηση 
της πληρωμής ενός λογαριασμού από πλευράς 
Πολιτείας για την εξέλιξη του έργου της πέριξ υπο-
γειοποίησης, τάραξε τα νερά. Ο θυμόσοφος λαός 
έχει μια έκφραση που ταιριάζει... ταμάμ: «Τον φά-
γαμε τον γάιδαρο, η ουρά έμεινε». Μόνο που αυτή 
η... ουρά αποδεικνύεται ολίγον τι φουντωτή, αλλά 
όχι ικανή για να προκαλέσει περαιτέρω επιβρά-
δυνση στο μεγαλεπήβολο «κιτρινόμαυρο» έργο. 

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ – ΠΑΤΟΥΛΗ
Ο ισχυρός άντρας της ΑΕΚ, Δημήτρης Μελισσα-
νίδης ήταν ανήσυχος από τα δημοσιεύματα, αλλά 
και από την ανάρτηση στη Διαύγεια σχετικά με 
την υπογειοποίηση. Έτσι λοιπόν απευθύνθηκε 
το βράδυ της Τετάρτης στον περιφερειάρχη Ατ-
τικής, Γιώργο Πατούλη, ο οποίος τον διαβεβαίω-
σε ότι δεν θα υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα 
για την ολοκλήρωση του έργου. Κάτι που ο Περι-
φερειάρχης γνωστοποίησε και στα social media, 
με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό 
στο Facebook.
Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει δεσμευτεί προσωπικά 
για την απόλυτη τήρηση των όσων έχουν συμ-
φωνηθεί μεταξύ όλων των εμπλεκομένων πλευ-
ρών για το μεγάλο αυτό εγχείρημα. Ο Δημήτρης 
Μελισσανίδης τον ευχαρίστησε άμεση αντίδρασή 
του λέγοντάς του χαρακτηριστικά πως «για μια 
ακόμα φορά αποδεικνύετε έμπρακτα το προσω-
πικό σας ενδιαφέρον και τη φροντίδα για να ξε-
περαστούν όλα τα προβλήματα που έχουν προ-
κύψει για το μεγάλο αυτό έργο σε όλο αυτό το 
διάστημα».

ΟΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΝΤΡΑΚΑΤ
Λίγες ώρες αργότερα, ήρθε και η επίσημη παραδο-
χή από την ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Η κατασκευάστρια εταιρία 
πήρε θέση για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά 
με την «ΟPAP Arena» και το έργο της υπογειο-
ποίησης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεταξύ άλλων 
ανέφερε στην ανακοίνωσή της πως «το έργο της 
υπογειοποίησης είναι μπροστά από το χρονοδι-
άγραμμα και θα ολοκληρωθεί έγκαιρα».
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Μήνυμα της ΠΑΕ για Βέλεθ  

Η επιστροφή του Φραν Βέλεθ είναι πρακτικά γεγο-
νός και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα για να 
το επικοινωνήσει μέσω Instagram, δείγμα του πόσο 
ανυπομονούν όλοι στο «τριφύλλι» για να έχουν 
ξανά στο 100% τον Ισπανό στόπερ. Θυμίζου-
με ότι το πρώτο ματς μετά τη διακοπή είναι 
με αντίπαλο τον Ιωνικό, στη Λεωφόρο.

Η ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΝΑ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΜΑΡΤΥΡΙΟ

Λέγαμε στο χθεσινό φύλλο για τον 
Μπαρτ Σένκεφελντ. Και το ότι το ιατρικό 
τιμ του Παναθηναϊκού έπεσε έξω στην 
εκτίμηση για το χρόνο αποθεραπείας 
του. Η περίπτωση του Ολλανδού κε-
ντρικού αμυντικού είναι ως και πταίσμα 
μπροστά σε αυτή του Δημήτρη Κουρ-
μπέλη. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού 
έχει να αγωνιστεί από τις 12 του περα-
σμένου Δεκεμβρίου. Και καμία ασφα-
λής πρόβλεψη δεν μπορεί να γίνει πλέ-
ον σχετικά με το πότε θα επιστρέψει. 
Στην πραγματικότητα, έχει μπλέξει σε 
ένα φαύλο κύκλο «μαυρίλας» από τον 
οποίο δεν λέει να ξεμπλέξει. Για να ανα-
παράγουμε τι είχε γράψει το e-Sportime 
και συγκεκριμένα η στήλη των Παρα-
σκήνιων ήδη από τα μέσα του περα-
σμένου Σεπτεμβρίου: «Η λάθος γνωμά-
τευση, η εκτίμηση της αποθεραπείας, 
το ταξίδι στο Μόναχο στον specialist 
γιατρό, η εξτρά βοήθεια που τελικώς 
γύρισε μπούμερανγκ, φθάνοντας στην 
ανασφάλεια του σήμερα με τον captain 
του «τριφυλλιού» να χει βαρεθεί το κα-
θημερινό δρομολόγιο Χαλάνδρι-Κορω-
πί δίχως αντίκρισμα». 
Το πρόβλημά του είναι σωματικό, εί-
ναι και ψυχολογικό. Το τελευταίο χρο-
νικά πλάνο ήταν να μπει σταδιακά σε 
ένα πρόγραμμα κανονικότητας αυτές 
τις μέρες, είχε πάρει μάλιστα και χρό-
νο συμμετοχής με τη β’ ομάδα. Δυστυ-
χώς όμως, πάνω που κλήθηκε να φορ-
τσάρει, αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις 
στους κοιλιακούς και όλα τινάχτηκαν 
ξανά στον αέρα όσον αφορά τον προ-
γραμματισμό. Ο ίδιος ο παίκτης είναι 
φυσιολογικό να νιώθει πολύ άσχημα. 
Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για 
έναν ποδοσφαιριστή από το να είναι 
εκτός δράσης τόσο καιρό και μάλιστα 
χωρίς καθαρό χρονοδιάγραμμα επι-
στροφής. Αυτή τη στιγμή σημασία δεν 
έχει σε τι κατάσταση θα είναι όταν γυ-
ρίσει. Ας γυρίσει πρώτα με το καλό, ας 
τελειώσει αυτό το μαρτύριο που βιώνει 

και όλα τα υπόλοιπα έπονται. 
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Ο Guardian... σαγηνεύτηκε 
από τον Κούτσια! 
Είναι το νέο μεγάλο ταλέντο του 
ΠΑΟΚ. Το όνομά του ακούγεται 
όλο και περισσότερο στις ποδο-
σφαιρικές «πιάτσες». Και όχι μόνο 
εντός συνόρων. Η φήμη του Γιώρ-
γου Κούτσια έχει ξεπεράσει κατά 
πολύ την ελληνική επικράτεια. 
Μάλιστα η γνωστή αγγλική εφη-
μερίδα, «Guardian» συμπεριέλα-
βε τον 17χρονο στη λίστα με τα 
60 μεγαλύτερα ταλέντα στον κό-
σμο στο πλαίσιο του ετήσιου αφιε-
ρώματος που κάνει για τα «next 
best thing» του παγκοσμίου 
ποδοσφαίρου. 

Αποκτήθηκε ως δανεικός στη δύση 
της θερινής μεταγραφικής περιό-
δου. Αμέσως έδειξε πως μπορεί να 
αποτελέσει μία σημαντική ποιοτική 
αναβάθμιση για το ρόστερ. Να προ-
σφέρει πράγματα που δεν είχε στο 
παιχνίδι του ο ΠΑΟΚ. Ο Αλεξάντρου 
Μιτρίτσα έχει θέσει τις βάσεις για να 
αποδειχθεί μία πολύ καλή μεταγρα-
φή. Με κύρια όπλα του την ταχύτη-
τα και την εκρηκτικότητα, φέρνει πο-
λύτιμες λύσεις, κάνει τη διαφορά σε 
αυτά που μετράνε (γκολ+ασίστ). Κά-
πως έτσι ή μάλλον... ακριβώς έτσι, 
κέρδισε παράλληλα την επιστροφή 
του στην εθνική Ρουμανίας, ένα χρό-
νο μετά την προηγούμενη κλήση του. 
Τα ΜΜΕ της χώρας ενδιαφέρθηκαν 
να μάθουν περισσότερα - λογικό. Στο 
πλαίσιο αυτό, ήρθαν σε επαφή με 
τον συμπατριώτη τους, Ραζβάν Λου-
τσέσκου έτσι ώστε να πληροφορη-
θούν από πρώτο χέρι και από τον 
καθ’ ύλην αρμόδιο τα πώς και τα για-
τί αυτού του comeback. Ο Ρουμάνος 
κόουτς είπε τα καλύτερα για τον πο-
δοσφαιριστή του, άλλωστε επέμενε ο 
ίδιος πολύ για την απόκτησή του και 
σίγουρα νιώθει (και) δικαιωμένος: «Ο 
Μιτρίτσα δεν επέστρεψε στην εθνική 
ομάδα χάρη σε εμένα, αλλά στις ιδι-
ότητές του παιχνιδιού του που είναι 
εξαιρετικές. Μαθαίνει πολύ γρήγορα 
και προσαρμόζεται όλο και περισσό-
τερο στον ΠΑΟΚ» είπε αρχικά ο Λου-
τσέσκου και στη συνέχεια πρόσθε-
σε τα εξής: «Οι ευκαιρίες που πήρε 
τον έκαναν να σκοράρει δύο φορές 
και αυτό είναι πολύ καλό και γι’ αυ-
τόν και για την ομάδα. Τώρα όμως 
μιλάμε για την εθνική ομάδα, όχι για 
τον παίκτη. Αυτό που είχα να πω, το 
είπα στον ίδιο!».

ΠAO
K

ΜΑΘΑΙΝΕΙ  
ΓΡΗΓΟΡΑ
Ο ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΥ ΜΙΤΡΙΤΣΑ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ 
ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΙΚΑΙΩΣ ΞΑΝΑ ΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
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Το τελευταίο «αντίο»  
στον Νίκο Τσουμάνη 
Πλήθος από συγγενείς και φίλους έδωσαν το πα-
ρών στο «ύστατο χαίρε» στον Νίκο Τσουμάνη μέσα 
σε κλίμα συγκίνησης. Η κηδεία έγινε στην ιδιαίτε-
ρη πατρίδα του, το Γαρδίκι Θεσπρωτίας. Ο θά-
νατος του πρώην παίκτη του Άρη και νυν του 
Μακεδονικού φαίνεται να προήλθε από αυ-
τοχειρία. 

AΡΗ
Σ

Η ΑΜΕΣΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΚΗ ΜΑΝΤΖΙΟ ΝΑ ΒΑΛΕΙ  
ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ  
ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ  
ΤΟ Νο1 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΗ 

Νέα από την προπόνηση 
Το ματς με τη Λαμία αργεί ακόμη (18/10), 
αλλά ο Άρης έχει ήδη αρχίσει να κινεί-
ται με βάση αυτό. Όσον αφορά το ιατρι-
κό κομμάτι, στη χθεσινή προπόνηση, 
οι Χουάν Ιτούρμπε, Φακούντο Μπερτό-
γλιο, Φαμπιάνο, Ντάνιελ Μαντσίνι συμ-
μετείχαν στο πρώτο κομμάτι της προ-
πόνησης και στη συνέχεια έκαναν και 
πάλι ατομικό, με τον Μπρούνο Γκάμα 
να συνεχίζει το πρόγραμμα θεραπείας.

Η περίοδος της διακοπής δίνει στον Άρη 
μια ευκαιρία να πάρει μια ανάσα και να 
εντοπίσει με πιο καθαρό μυαλό τι δεν κά-
νει καλά. Γιατί η αρχή στη σεζόν είναι μα-
κριά από αυτό που ήλπιζαν και πίστευαν 
οι «κίτρινοι». Αλλά και μπορούν, βάσει ρό-
στερ. Ο Άκης Μάντζιος οφείλει να βρει τη 
λύση σε αυτό που έχει φανεί πια πως είναι 
το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας του. 
Ήτοι το πώς διασπάται μια κλειστή άμυνα. 
Όλες τις φορές ως τώρα που ο Άρης έχει 
συναντήσει απέναντί του ένα «τείχος», δεν 
έχει βρει τρόπο για να το γκρεμίσει. Φα-
ντασία μηδέν, έμπνευση μηδέν και ακόμα 
χειρότερα, έλλειψη πάθους, μια παθητι-
κότητα. Αυτό είναι σαφώς προβληματικό, 
αλλά είναι και... καλό. Καθώς είναι κάτι ψυ-
χολογικό, άρα κάτι που μπορεί να δουλευ-
τεί πιο άμεσα και γρήγορα σε σύγκριση 
με το αγωνιστικό. Οι παίκτες οφείλουν να 
αποκτήσουν περισσότερο νεύρο και πά-
θος. Να το πάρουν και προσωπικά, πέρα 
από ομαδικά. Ναι, μπορεί να γίνει και μία 
άλλη συζήτηση, βασικά έχει ήδη ξεκινήσει, 
αναφορικά με το αν παρά το εντυπωσια-
κό μεταγραφικό ντεμαράζ, δεν καλύφτηκε 
η εκκρεμότητα ενός δημιουργικού μεσοε-
πιθετικού, ικανού να ξεκλειδώσει τα πράγ-
ματα με μία και μόνο ενέργεια. Αλλά ό,τι 
έγινε έγινε. Μέχρι το Γενάρη δεν μπορεί 
να διορθωθεί αυτό. Η δουλειά, η βελτίω-
ση πρέπει να γίνει με τα υπάρχοντα μέσα. 
Κι αυτή είναι η άμεση πρόκληση του Μά-
ντζιου και των συνεργατών του. 
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ΒΟΛΟΣ

Στη μαύρη λίστα
Θέμα μαζί του έσκασε από το καλοκαίρι. Στις 26 Ιουλίου 
είχε αποκαλύψει το Sportime.gr πως ο Γιακούμπ Κούζντρα 
βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου και ας είχε αποκτηθεί μό-
λις λίγες μέρες νωρίτερα. Τελικά δεν δέχτηκε να το λύσει, 
η σεζόν ξεκίνησε και δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο. Η συ-
ζήτηση για την αποχώρησή του δεν αποκλείεται να ανοίξει 

ξανά όσο πλησιάζουμε στον 
Ιανουάριο. 

ΤΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΠΟΥ 
ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΕΚ ΚΑΙ ΟΣΑ ΕΙΠΩΘΗΚΑΝ

SUPER 
LEAGUE

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το σκέφτεται
Την περσινή σεζόν πήραν τις ευκαι-
ρίες τους και οι δύο. Φέτος ο Μίλαν 
Ράσταβατς ξεκίνησε με τον Νίκου Πα-
παδόπουλο τερματοφύλακα. Άλλες 
χρονιές ήταν από τους καλύτερους, 
φέτος όχι. Δύο σερί γκέλες έκανε στα 
τελευταία ματς και ο Αντώνης Τσι-
φτσής ετοιμάζεται. Ο Σέρβος τεχνι-
κός εξετάζει το να προχωρήσει σε 
αλλαγή τερματοφύλακα μετά 
τη διακοπή.

Είναι το πρόσωπο των ημε-
ρών στο Αγρίνιο. Ο Παναιτω-
λικός τον απέκτησε για βασι-
κό τερματοφύλακα και μετά 
από πέντε αγωνιστικές φαί-
νεται να χάνει τη θέση του έχο-
ντας απογοητεύσει πλήρως. 
Ο Ντιέγκο Ροντρίγκες κάνει το 
ένα λάθος μετά το άλλο και με 
την έως τώρα εικόνα του εκθέ-
τει εκείνους που τον επέλεξαν.
Πριν από τον αγώνα με την 
ΑΕΚ, και ενώ είχαν προηγη-
θεί κακές εκτιμήσεις του στα 
προηγούμενα ματς, ο Γιάννης 
Αναστασίου είχε τετ α τετ μαζί 
του. Σε αυτό ο στόχος ήταν να 
μάθει τι πάει στραβά. Για κανέ-
ναν δεν είναι εύκολο να προ-
σαρμόζεται αμέσως όταν αλ-
λάζει Ηπειρο. Επί της ουσίας 
αυτό είπε και ο Ροντρίγκες. 
Ορισμένες φορές η αλλαγή 
περιβάλλοντος δημιουργεί 
προβλήματα όχι απαραίτητα 
στον ίδιο τον παίκτη, αλλά σε 
οικεία του πρόσωπα. Κάτι τέ-
τοιο έχει συμβεί και τώρα με 
αποτέλεσμα ο 32χρονος να 
έχει επηρεαστεί ψυχολογικά.
Αυτό μετέφερε στον Αναστα-
σίου, αλλά ζήτησε μία ακόμη 
ευκαιρία. Με αυτό τον τρόπο 
θεώρησε πως θα ανεβεί και θα 
βρει τα πατήματά του. Εκ του 
αποτελέσματος είχε άδικο. Γι› 
αυτό και μόλις είδε το νέο λά-
θος του ο Αρτινός τεχνικός, 
επέλεξε να τον αντικαταστή-
σει στο ημίχρονο. Είναι νωρίς 
να πει κανείς εάν ο Παναιτω-
λικός απέτυχε πλήρως με την 
επιλογή του Ροντρίγκες. Μπο-
ρεί αργότερα να βρει τα πατή-
ματά του. Πάντως για την ώρα 
ο Μελίσσας θα έχει τις ευκαι-
ρίες του

ΤΟ ΠΗΡΕ  
ΠΑΝΩ ΤΟΥ 
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EUROLEAGUE

Τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής
Ζαλγκίρις Κάουνας- Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 64-70, Παναθηνα-
ϊκός- Φενέρμπαχτσε 91-87 Μακάμπι- Ερυθρός Αστέρας 63-75, 
Μπάγερν Μονάχου- Μπαρτσελόνα 72-80
ΑΠΌΨΕ: Όύνικς Καζάν- Μονακό (19:00), Εφές- ΤΣΣΚΑ Μό-
σχας (20:30), Άλμπα Βερολίνου- Βιλερμπάν 21:00). Όλυ-
μπιακός- Ρεάλ (21:00), Μπασκόνια- Αρμάνι (21:30)
Η ΒΑΘΜΌΛΌΓΙΑ: Ζενίτ και Μπαρτσελόνα (2-0), Όλυ-
μπιακός, Ρεάλ, Βιλερμπάν, Μιλάνο, Μονακό (1-0), 
Ερυθρός Αστέρας, Φενέρμπαχτσε, Παναθηνα-
ϊκός, Μακάμπι (1-1), Όύνικς, ΤΣΣΚΑ, Εφές, 
Μπασκόνια, Άλμπα (0-1), Ζαλγκίρις και 
Μπάγερν (0-2)

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ  
ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ!
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΗΡΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΑΚΑ 
ΚΑΙ ΕΚΑΝΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΕΡΙ 
9-0 ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 40’’  
ΝΙΚΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΕΝΕΡ 

Μόνο ο Παναθηναϊκός στο 
ΌΑΚΑ μπορεί να πετύχει μια 
τόσο επική ανατροπή: 9-0 στα 
τελευταία 40’’ και τα 82-87 έγινε 
91-87 κόντρα στη Φενέρ. Πρώ-
τη νίκη στη φετινή Euroleague. 
Μεγάλη επιστροφή του Νεμά-
νια Νέντοβιτς με 20 πόντους 
και 13 στην τελευταία περίοδο. 
Η Φενέρμπαχτσε ήταν μπρο-
στά με 87-82. Ό Παναθηναϊκός 
μείωσε πρώτα με 2/2 βολές 
του Νέντοβιτς (87-84). Το λά-
θος του Ντε Κολό ακολούθησε 
αντιαθλητικό φάουλ στον Μέι-
κον. Ό Αμερικάνος με 11’’ ήταν 
ψύχραιμος (μείωσε σε 87-86) 
και στη συνέχεια ο Χένρι πριν 
η μπάλα μπει στο παρκέ έκανε 
νέο αντιαθλητικό στον Νέντο-
βιτς. Ό Σέρβος είχε κρύο αίμα 
κι έδωσε προβάδισμα στον 
Παναθηναϊκό 88-87. Με 2,4’’ να 
απομένουν ο Παπαπέτρου πα-
νέξυπνα (αφού ήξερε ότι θα γί-
νει φάουλ) σηκώθηκε για τρεις 
πόντους! Κέρδισε τρεις βολές, 
έβαλε και τις τρεις και ο θρίαμ-
βος ολοκληρώθηκε.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-21, 45-46, 
64-67, 91-87
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ (Πρίφτης): 
Πέρι 9, Μέικον 13, Παπαγιάν-
νης 2, Παπαπέτρου 14, Κασε-
λάκης, Γουάιτ 12, Φλόιντ 8, 
Νέντοβιτς 20, Έβανς 7, Μα-
ντζούκας, Σαντ Ρος 6
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Τζόρτζε-
βιτς): Χαζέρ, Σαγιόκ, Μαχμού-
τογλου, Ντε Κολό 16, Χένρι 12, 
Πιέρ 10, Μπαρτέλ, Γκούντου-
ριτς 8, Βέσελι 18, Μπούκερ 14, 
Πολονάρα 9

Ό Νεμάνια Νέντοβιτς. Να μην το ανα-
λύσουμε περισσότερο. Ό Παναθηναϊ-
κός ξαναβρήκε τον ηγέτη του και ο Σέρ-
βος ήταν εκεί. Με 20 πόντους συνολικά, 
τους 13 στην τελευταία περίοδο και 11/11 
βολές, δεν έχουμε πολλά περισσότερα 
να πούμε.

Το παραλίγο double-double του Όκά-
ρο Γουάιτ (12 πόντοι και 9 ριμπάουντ). 
Όι 11/11 βολές του Νέντοβιτς και οι 13 
από τους 20 πόντους του στην τελευ-
ταία περίοδο. Τα 12/18 δίποντα του Πα-
ναθηναϊκού στο δεύτερο μέρος. Όι 21 
πόντοι των πράσινων από τα λάθη των 
αντιπάλων.

ΤΌ Μπορεί να πείστηκε ακό-
μα κι ο τελευταίος δύσπιστος χθες το 
βράδυ ότι στο ΌΑΚΑ όλα θα είναι διαφο-
ρετικά! Ακόμα κι αν ο Παναθηναϊκός δε 
βρίσκεται στην καλύτερη φάση της ιστο-
ρίας του, ακόμα κι αν δεν έχει την πιο 
ποιοτική ομάδα. Ακόμα κι αν το ΌΑΚΑ 
δε γεμίζει! Η ενέργεια που δίνει στους 
παίκτες είναι απίστευτη.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

21:00 
NS PRIME

Ό Όλυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ (21:00-NS 
PRIME) στο ΣΕΦ σε έναν αγώνα γεμάτο προ-
κλήσεις για τους Πειραιώτες που θέλουν να 
δουν που βρίσκονται.
Τι εννοούμε; Ότι ο Όλυμπιακός δικαίως ανέ-
βασε τις προσδοκίες των φίλων του μετά την 
εκπληκτική εμφάνιση κόντρα στην Μπασκό-
νια. Είναι μια ομάδα γεμάτη ενέργεια, που παί-
ζει ωραίο μπάσκετ (κάτι που φάνηκε και στον 
αγώνα με την ΑΕΚ). Κι όσο θα περνά ο καιρός, 
θα δείχνει που μπορεί να φτάσει.
Η Ρεάλ είναι βέβαια πολύ πιο έτοιμη. Έχει ήδη 
5 αγώνες μέσα στη σεζόν. Στο πολύ ισχυρό 
πρωτάθλημα Ισπανίας έχει ρεκόρ 5-0 έχο-
ντας νικήσει Μπούργος, Ανδόρα, Τενερίφη 
και Όμπραντόιρο. Στην Euroleague επικράτη-
σε με χαρακτηριστική ευκολία της Εφές,  που 
αν δεν το θυμάστε είναι η πρωταθλήτρια Ευ-
ρώπης.

ΒΑΛΤΕ  
ΤΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ…

91-87
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ΓΙΑΤΙ  
ΑΥΤΗ ΞΕΡΕΙ 
Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΚΑΝΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ 
ΜΙΑ ΕΠΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ 2-0  
ΣΕ 3-2 ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ  
ΤΟΥ NATIONS LEAGUE

Και στο τέλος κερδίζει η… Γαλλία! Το 
Βέλγιο έφτασε στην πηγή, αλλά δέχτη-
κε μια αδιανόητη ανατροπή από τους 
«τρικολόρ», οι οποίοι με μπροστάρη 
τον Κιλιάν Εμπαπέ προκρίθηκαν στον 
τελικό του Nations League (2-3)
Το πρώτο ημίωρο δεν είχε καμία σχέ-
ση με το… ροντέο που θα ακολούθησε. 
Το Βέλγιο, με ορθή τακτική, εκμηδένισε 
τις προσπάθειες της Γαλλίας για γκολ 
και αφότου υπνώτισε τους «τρικολόρ», 
τους χτύπησε δύο φορές.
Στο 37΄ ο Γιανίκ Καράσκο άνοιξε το σκορ 
με σουτ μέσα από την περιοχή για να 
έρθει τέσσερα λεπτά μετά ο Ρομέλου 
Λουκάκου για να πετύχει το 2-0 και να 
το αφιερώσει στη μαμά του, προκαλώ-
ντας ενθουσιασμό στους Βέλγους που 
βρέθηκαν στις κερκίδες του «Allianz 
Stadium» στο Τορίνο.
Η Γαλλία έπρεπε να τα παίξει όλα για 
όλα στα δεύτερο ημίχρονο και ο Κιλιάν 
Εμπαπέ βγήκε μπροστά. Ο αστέρας της 
Παρί Σεν Ζερμέν έκανε τα πάντα στο γή-
πεδο.
Ένας μεγάλος παίκτης μπορεί και ξυ-
πνά τους συμπαίκτες του και αυτό έκα-
νε ο 22χρονος. Ο Γκριεζμάν έχασε ανε-
πανάληπτη ευκαιρία από το μισό μέτρο, 
αλλά στο 62ο λεπτό, ο Καρίμ Μπενζεμά 
ήταν εκείνος που έλυσε το γόρδιο δε-
σμό για τους «τρικολόρ». Με όμορφο 
τελείωμα, ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης 
νίκησε τον συμπαίκτη του στους «με-
ρένγκες», Τιμπό Κουρτουά, δίνοντας 
νέο ενδιαφέρον στον ημιτελικό.
Η ισορροπία στο σκορ αποκαταστάθη-
κε στο 68′. Ο Γιούρι Τίλεμανς ανέτρεψε 
απερίσκεπτα τον Γκριζμάν και ο Εμπα-
πέ, τιμώρησε το λάθος του παίκτη της 
Λέστερ από τη βούλα.
Οι Γάλλοι είχαν την ψυχολογία με το 
μέρος τους, αλλά το Βέλγιο ήταν αυτό 
που έφτασε κοντά στο 3-2. Ο Καράσκο 
σέρβιρε, ο Λουκάκου σκόραρε, αλλά το 
VAR απεφάνθη ότι ο θηριώδης στράι-
κερ της Τσέλσι ήταν εκτεθειμένος.
Οι παίκτες του Ντεσάν είχαν μια ακόμη 
μεγάλη ευκαιρία για να ολοκληρώσουν 
με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών. Ο 
Πολ Πογκμπά εκτέλεσε το φάουλ, αλλά 
η μπάλα προσέκρουσε στο δοκάρι του 
Κουρτουά.
Κι όμως, ήταν τελικά γραφτό τους. Με 
έναν ανέλπιστο ήρωα, οι Γάλλοι έκα-
ναν το επικό come-back. Ο Τεό Ερνα-
ντέζ βρέθηκε στην περιοχή του Κουρ-
τουά και με έναν κεραυνό έκανε πράξη 
μια μυθική ανατροπή. Ηθικός και φυσι-
κός αυτουργός αυτής ο Κιλιάν Εμπαπέ, 
ο οποίος έγινε ο νεότερος Γάλλος που 
φτάνει τις 50 εμφανίσεις με το εθνόση-
μο.
Έτσι, η Γαλλία θα συναντήσει την Ισπα-
νία στον μεγάλο τελικό του Nations 
League. Ένα ζευγάρι που έπαιξε στον 
τελικό του EURO του 1984, με τους Γάλ-
λους του Πλατινί να στέφονται πρωτα-
θλητές Ευρώπης. 
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ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΡΩΣΙΑ-ΣΛΟΒΑΚΙΑ

OVER 4 ΚΑΡΤΕΣ 1,70
Το τελευταίο τους χαρτί παίζουν στη Ρωσία οι Σλοβάκοι 

και θέλουν μόνο τη νίκη για να ελπίζουν σε πρόκριση. 
Οι Ρώσοι ισοβαθμούν με τους Κροάτες και αν 

πάρουν το τρίποντο θα μπούνε γερά στη μάχη της 
απευθείας πρόκρισης στα τελικά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σκληρό ματς 
με αξία στις 

κάρτες.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΦΡΙΚΗ 22:00
ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ-ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ

OVER 1,75 1,70
Στα προκριματικά της Αφρικής θα ταξιδέψουμε για 

να ποντάρουμε φυσικά στα γκολ. Εύκολο έργο 
αναμένουμε να έχει η Μπουρκίνα Φάσο μέσα στο 
αδύναμο Τζιμπουτί που αποτελεί σάκο του μποξ 

στον όμιλο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το σημείο 
μας σε δύο 
γρήγορα 

γκολ.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ

OVER 3,25 1,70
Το μεγάλο βήμα για τα τελικά θέλει να κάνει η Γερμανία 

κόντρα στους Ρουμάνους. Τα «πάντσερ» είναι το φαβορί 
έχουν ποιότητα και όλα θα εξαρτηθούν από τη δική 
τους απόδοση. Βαθμό ή βαθμούς στη μάχη της 2ης 

θέσης θα ψάξουν οι Ρουμάνοι.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

γκολ, πολλά 
γκολ.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΤΟΥΡΚΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ

OVER 2,5 1,95
Μεγάλο ματς στη Πόλη που θα κρίνει το μέλλον 

των δύο ομάδων στον όμιλο. Οι Τούρκοι 
παίζουν μόνο για τη νίκη μετρά τη βαριά ήττα 

στο Άμστερνταμ ενώ θα έχουν μαζί και το 
ένθερμο κοινό τους. Στην κόντρα θα παίξουν οι 

εξαιρετικοί επιθετικά Νορβηγοί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

έχουν αξία στη 
Κωνσταντινούπολη.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΟΑΤΙΑ

2 1,88
Σταθερά στη κορυφή οι Κροάτες έχουν ως μεγάλο στόχο 

την απευθείας πρόκριση στο Κατάρ. Από την άλλη, η 
Κύπρος έχει κακή παρουσία με συνέπεια να βρίσκεται 

εκτός στόχων. Αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί τη 
παρέα του Μόντριτς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ το 
ποντάρισμα.

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 
ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟΖ

www.xosetips.com

Έναν ακόμα «τελικό» δίνει η Εθνική 
Ομάδα αύριο (19:00) στο Μπατούμι 
με τη Γεωργία. Θέλει μόνο τη νίκη για 
να διατηρήσει τις ελπίδες της για την 
κατάκτηση της 2ης θέσης στον όμιλο, 
που οδηγεί στα play off των προκρι-
ματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Σε περίπτωση που κερδίσει τη Γε-
ωργία, δεν θα ξεφύγει βαθμολογικά η 
Σουηδία, η οποία έχει 3 βαθμούς πε-
ρισσότερους και αύριο υποδέχεται το 
Κόσοβο. 
Την Τρίτη η Εθνική Ομάδα θα πάει στη 
Στοκχόλμη για να δώσει το καθοριστι-
κής σημασίας παιχνίδι με τη Σουηδία. 
Προηγουμένως όμως πρέπει να έχει 
πάρει το τρίποντο στο ματς με τη Γε-
ωργία, η οποία είναι ουραγός στον 
όμιλο με 1 βαθμό. 
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότη-
μα προέρχεται από την πρώτη νίκη 
του στα προκριματικά του Παγκοσμί-
ου Κυπέλλου με 2-1 κατά της Σουη-
δίας, στο ΟΑΚΑ. Είναι αήττητο στον 
2ο όμιλο, αφού στα 3 πρώτα παιχνί-
δια με Ισπανία, Γεωργία και Κόσοβο 
έφερε ισάριθμες ισοπαλίες με το ίδιο 
σκορ 1-1, 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΡΕΡ,  
ΚΟΡΝΕΡ, ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολ-
λά ειδικά στοιχήματα για το παιχνίδι 
Γεωργία-Ελλάδα. 
Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέ-
ρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι 
και αυτές για τον πρώτο παίκτη που 
θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδή-
ποτε τέρματος, τον τελευταίο σκό-
ρερ, τον παίκτη που θα σκοράρει και 
θα κερδίσει η ομάδα του, το σύνολο 
των κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, 
τα πολλαπλά σκορ, τον παίκτη που 
θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον παί-
κτη που θα πετύχει χατ-τρικ, το ακρι-
βές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/
ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπα-
λία, τη διαφορά νίκης, το τελικό Απο-
τέλεσμα & Goal/No Goal. 
Την Κυριακή ολοκληρώνεται και το 
Nations League με τον μικρό και τον 
μεγάλο τελικό, για τους οποίους το 
Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος 
στοιχηματικών επιλογών στα κατα-
στήματα ΟΠΑΠ.

ΟΛΗ Η ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπο-
ρούν μέσω της εφαρμογής Opapp να 
δημιουργούν εύκολα και γρήγορα το 
δελτίο τους, να σκανάρουν τα αποδει-
κτικά και να κάνουν Cash Out οποια-
δήποτε στιγμή 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 
προσφέρεται και σε virtual αγώνες, 
στο Ποδόσφαιρο, το Πρωτάθλημα 
και το Μπάσκετ, με κορυφαία γραφι-
κά, αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις 
και προωθητικές ενέργειες όπως το 
Παρά 1 στο VIRTUAL SPORTS ΠΡΩ-
ΤΑΘΛΗΜΑ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΜΠΑΤΟΥΜΙ 

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:30
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ

1 (-3,0) 1,66
Μεγάλο ματς στην Πόλη που μας φέρνει μνήμες από 

Final 4 με τις δύο ομάδες να έρχονται από ήττες στη 
πρεμιέρα. Οι Τούρκοι είναι το φαβορί στην έδρα 

τους, αλλά την ομάδα του Ιτούδη δεν μπορείς 
ποτέ να την υποτιμήσεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα 

στηρίξουμε την 
παρέα του Σέιν 

Λάρκιν.
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
ΕΤΣΙ!
Επιτέλους μία καλή εβδομάδα. Με 3 από 
τις 4 επιλογές μας να βγαίνουν. Η Ίντερ 
πέρασε νικηφόρα από το Σασουόλο (με 
ανατροπή), ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης πρό-
σθεσε ακόμα ένα πρόβλημα στην... προ-
βληματική φέτος Μπαρτσελόνα. Η ΑΕΚ 
επίσης πήρε μια νίκη στο Αγρίνιο που είχε 
απόλυτη ανάγκη, ούσα και παραγωγική 
επιθετικά. Μόνο το Ολυμπιακός – Πανα-
θηναϊκός δεν διαβάσαμε σωστά, αφού το 
«τριφύλλι» κατάφερε, κόντρα σε φόρμα, 
φόρα και απουσίες να φύγει από το Κα-
ραϊσκάκη με το βαθμό. Αυτή την εβδομά-
δα τα πρωταθλήματα κάνουν στην άκρη. 
Ένα pause που μας φέρνει σε περιβάλλον 
Εθνικών ομάδων και υπάρχουν ευκαιρί-
ες για να συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπά-
τι, για να συνεχίσουμε δηλαδή να «διορ-
θώνουμε» την κάβα μας.

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  80

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 102,8

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: 22,8

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -312,6

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ: -289,8

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ: 60 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

2,062,10
Προσφέρεται  

ο άσος  
της Ουγγαρίας  

απέναντι  
στην Αλβανία

Συναντάμε  
το ενδεχόμενο  

του GOAL+OVER 2,5  
στο ματς ανάμεσα στην 

Τουρκία και τη Νορβηγία

Είναι πολύ περίεργη... ιστορία η Εθνική 
μας ομάδα. Ικανή να πάρει μεγάλα αποτε-
λέσματα όταν ο αντίπαλος μοιάζει βουνό 
ολάκερο (ισοπαλίες με Ισπανία και Βέλ-
γιο, νίκη απέναντι στη Σουηδία...) και την 
αμέσως επόμενη στιγμή να τα κάνει μα-
ντάρα στα θεωρητικά εύκολα. Είναι και-
ρός να μπει τέλος σε αυτό το παράδοξο. 
Απέναντι στη Γεωργία των τεσσάρων συ-
νεχόμενων ηττών, οι παίκτες του Φαν΄τ 
Σχιπ καλούνται να κάνουν το χρέος τους, 
να δείξουν την ίδια νοοτροπία που κατα-
θέτουν στα γκράντε παιχνίδια. Είναι απα-
ραίτητο στη διαδικασία εξέλιξης αυτής της 
ομάδας. Παρά τη μεγάλη νίκη κόντρα στη 
Σουηδία, οι πιθανότητες να πάμε στο Κα-
τάρ δεν είναι παρά λιγοστές. Άλλα όσες 
και να ́ ναι, οφείλουμε να τις κυνηγήσου-
με όσο είναι μαθηματικά εφικτό. Ο στόχος 
της νίκης (πρέπει να) είναι πάντα ιερός 
και αυτό ακριβώς επιλέγουμε στο παιχνί-
δι μας.
Μαζί, έχουμε και ακόμα δύο επιλογές από 
τις αναμετρήσεις για τα Προκριματικά του 
Μουντιάλ. Στηρίζουμε δύο φαβορί. Σουη-
δία και Σερβία. Απέναντι σε Κόσοβο και 
Λουξεμβούργο αντίστοιχα. Το συνδυάζου-
με με γκολ προκειμένου να πιάσουμε μία 
απόδοση που να μας ικανοποιεί.
Στην 4άδα μας αυτήν την εβδομάδα, έχου-
με και μπάσκετ. Από Euroleague συγκε-
κριμένα και ποντάρουμε στο ότι η δυνα-
μική που έχει ο Ολυμπιακός στα πρώτα 
του βήματα στη σεζόν θα επιβεβαιωθεί και 
απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, στο ΣΕΦ. 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/10 21:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – 
ΡΕΑΛ Μ.

1 2,05 20 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/10 19:00 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 2 2,30 15 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/10 19:00 ΣΟΥΗΔΙΑ – ΚΟΣΟΒΟ 1+OVER 1,5 1,62 15 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/10 21:45 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – 
ΣΕΡΒΙΑ 2+OVER 1,5 1,73 10 μονάδες

ΓΙΑ ΤΟ «ΔΙΠΛΟ» 
ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/10 21:45 ΣΑΣΟΥΟΛΟ – ΙΝΤΕΡ 2 1,76 15 μονάδες 
+26,4

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/10 22:00 ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. – 
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

1 1,91 15 μονάδες
+28,65

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/10 16:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – 
ΑΕΚ 2+OVER 1,5 1,91 25 μονάδες

+47,75

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/10 20:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1+OVER 1,5 1,91 25 μονάδες

0



www.sportime.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202114

«Υποθέτω ότι είμαι ο 
Πίτερ Παν του βάδην, 

αιώνια νέος. Ίσως μια μέρα 
ξυπνήσω και συνειδητοποιή-

σω ότι είμαι μεγάλος, αλλά δεν το 
έχω κάνει ακόμα». Τάδε έφη Χέσους 

Άνχελ Γκαρσία, ο Ισπανός βαδιστής με 
τις 8 παρουσίες σε Ολυμπιακούς 
Αγώνες και σε 13 Παγκόσμια, που 

τιμήθηκε σε τελετή στη Μαδρί-
τη από την Ισπανική Ολυ-

μπιακή Επιτροπή. 
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Πρόσφατα η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες 
πραγματοποίησε τις εσωτερικές της εκλογές. Τώρα το νέο Συμβού-
λιο ήρθε και σε Σώμα και στην Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμα-
σίας της Ε.Ο.Ε., της οποίας πρόεδρος είναι ο Γιάννης Καράς, επε-
λέγη ο πρωταθλητής του επί κοντώ Κώστας Φιλιππίδης (φωτό).
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Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 
τριών φιναλίστ στους άνδρες 
και των τριών στις γυναίκες για 
τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή 
και αθλήτριας στην Ευρώπη για 
φέτος. Στις γυναίκες είναι η Σι-
φάν Χασάν (φωτό), η Μαρία Λα-
σίτσκινε και η Ανίτα Βλόνταρ-
τσικ και στους άνδρες ο Μαρσέλ 
Τζέικομπς, ο Κάρστεν Γουόρ-
χολμ και ο Μόντο Ντουπλάντις. 

Η φετινή σεζόν δεν κύλησε όπως θα 
ήθελε ο Αντώνης Μέρλος, αλλά είχε το 
χρόνο να ξεκουραστεί και να ξεκινήσει 
τις προπονήσεις με περισσότερη όρε-
ξη.  
«Οι προπονήσεις πάνε πολύ καλά και 
αν και νωρίς και τα άλματα βγαίνουν. 
Θέλω να πάρω μια ρεβάνς από τον εαυ-
τό μου για τη χρονιά που έκανα. Θα μπω 

σε αγώνες από τον κλειστό και ευελπι-
στώ να ξεκινήσω με ένα ατομικό ρεκόρ. 
Για τον ανοιχτό θέλω να πάρω το εισι-
τήριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
στο Μόναχο», δήλωσε στο e-sportime 
ο Έλληνας πρωταθλητής του ύψους. 
Ο 22χρονος που γυμνάζεται στη Θεσ-
σαλονίκη με τον Γιώργο Τσούγκο έχει 
ατομικό ρεκόρ 2,23μ.

ΡΕΚΟΡ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ!





Πολλοί το θεωρούν υπερβολή. Ή 
έστω και «κλισέ»! Δεν είναι. Μπορούν 
να το βεβαιώσουν όσοι το έχουν ζή-
σει. Μπορείτε επίσης (οι δύσπιστοι) 
να αναζητήσετε δηλώσεις αντιπάλων 
του Παναθηναϊκού. Το ΟΑΚΑ είναι μια 
ξεχωριστή κατάσταση. Και πάντα θα 
δίνει ενέργεια, θα χαρίζει φτερά, θα 
οπλίζει με πείσμα και κίνητρο τους 
«πράσινους».
Δεν έχει σημασία το γεγονός ότι δε 
βρίσκονται στην καλύτερη κατάστα-
ση της ιστορίας τους. Δεν παίζει κα-
νένα ρόλο ότι δεν είναι πια η ομάδα 
που όλοι υπολογίζουν για τον τίτλο 
ή το φάιναλ φορ. Δεν είναι καν φαβο-
ρί για την είσοδο στα πλέι οφ. Όμως 
στο ΟΑΚΑ κανείς δε θα περνάει καλά. 
Ο Παναθηναϊκός θα είναι 50% (του-
λάχιστον) καλύτερος στο «σπίτι» του 
απ’ ότι εκτός έδρας. Κι αυτό μπορεί 
να δώσει αυτοπεποίθηση και δύνα-
μη στους παίκτες.
Με 40’’ πριν το τέλος οι «πράσινοι» 
ήταν πίσω με 87-82. Είχαν δεχτεί σερί 
8-0 στη διάρκεια του οποίου είχαν 0/3 
σουτ και 1 λάθος ενώ η Φενέρ είχε 
εύκολα, 4/4 επιθέσεις! Μέσα σε 2’16’’ 
όλα αυτά: Από το 82-79 στο 82-87.
Πολλοί πίστεψαν ότι το παιχνίδι τε-
λείωσε. Είχαν προφανώς στο μυαλό 
τους τον περσινό Παναθηναϊκό αλλά 
με μια βασική λεπτομέρεια: Πέρυσι 
το ΟΑΚΑ ήταν άδειο! Κι όταν ακούς 
τον κόσμο, να πιστεύει, να φωνάζει, 
να εμψυχώνει, με τη διαφορά στο -5 
και 40’’ πριν το τέλος, δε μπορεί να 
μην πάρεις ενέργεια.
Η Φενέρ έδειξε χαλαρά αντανακλα-
στικά. Τα δύο αντιαθλητικά φάουλ 
στο τέλος είναι ολόσωστες αποφά-
σεις των διαιτητών και κακές αποφά-
σεις των παικτών της Φενέρμπαχτσε. 
Και μάλιστα δύο έμπειρων παικτών, 
όπως ο Γκούντουριτς και ο Χένρι. 
Η μεγάλη ανατροπή έγινε. Ο Πανα-
θηναϊκός πήρε βαθιά ανάσα. Κέρδι-
σε πόντους και κυρίως είδε τον ηγέτη 
του, τον Νεμάνια Νέντοβιτς, να επι-
στρέφει δριμύτερος. Δεν πέρασε εύ-
κολα ο Σέρβος κι αυτό δεν πρέπει να 
το ξεχνάμε.
Είδε τον Ντάριλ Μέικον να παλεύει 
για να αλλάξει επίπεδο. Είναι φιλό-
δοξο παιδί. Πολύ βασικό, όμως εί-
ναι ότι το ΟΑΚΑ είναι το θεμέλιο επά-
νω στο οποίο μπορούν να χτίσουν ο 
Πρίφτης και οι παίκτες του. Είναι η σι-
γουριά, η δύναμη. Και σίγουρα, μετά 
απ’ αυτή την ανατροπή, απ’ αυτή την 
ατμόσφαιρα, οι «πράσινοι» δεν κέρ-
δισαν μόνο χρόνο ώστε να βελτιω-
θούν ακόμα περισσότερο, αλλά είδαν 
ότι μπορούν και πρέπει να παίξουν 
καλύτερα.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  
ΣΤΟ ΟΑΚΑ  
ΘΑ ΕΙΝΑΙ 50% ΠΑΝΩ

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 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


