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Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΘΈΛΈΙ 9 ΒΑΘΜΟΎΣ ΚΟΝΤΡΑ  
ΣΈ ΙΩΝΙΚΟ, ΑΣΤΈΡΑ ΚΑΙ ΟΦΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΤΈΡΜΠΙ 
ΜΈ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΣΤΗ ΛΈΩΦΟΡΟ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ ΑΠΟΛΎΤΟ

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΑΓΙΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.10.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ # 1. 295

ΈΞΙ ΑΓΩΝΈΣ ΣΈ 22 ΜΑΤΣ, ΔΎΟ ΝΤΈΡΜΠΙ ΣΈ ΦΑΛΗΡΟ 
ΚΑΙ ΛΈΩΦΟΡΟ ΚΑΙ ΔΎΟ ΑΝΑΜΈΤΡΗΣΈΙΣ  
ΜΈ ΤΗΝ ΚΟΠΈΓΧΑΓΗ Ο ΝΈΟΣ… ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΟΎ ΠΑΟΚ

ΑΝΑΝΈΩΣΈ ΈΩΣ ΤΟ 2024 Ο ΜΑΝΤΣΙΝΙ, 
ΑΛΛΑ ΤΟ MLS… ΚΑΡΑΔΟΚΈΙ

ΖΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19:00  
CSHD
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Ναι, το γνωρίζουμε ότι ακόμα είναι πολύ νω-
ρίς, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι 
στις δύο πρώτες αγωνιστικές ο Ολυμπιακός 
μπορεί να επιτρέπει στους φίλους του να ονει-
ρεύονται. Κι αυτό αποπνέει όχι μόνο από τις 
δύο νίκες, αλλά από τον τρόπο που αγωνίζεται 
η ομάδα.
Με όπλο την πολύ δυνατή άμυνα, ο Ολυμπια-
κός έχει παθητικό 118 πόντους σε δύο αγώνες 
(59 κατά μέσο όρο). Η Ρεάλ δεν πέτυχε πάνω 
από 70 πόντους (με το ζόρι έφτασε στους 68 
έχοντας μάλιστα 26 στο δεύτερο δεκάλεπτο και 
42 στα άλλα τρία) και μέσα από την άμυνα οι 
«ερυθρόλευκοι» βρήκαν την αυτοπεποίθησή 
τους και στην επίθεση.
Αυτό φαινόταν ξεκάθαρα τόσο στην άνεση της 
εκτέλεσης του Ντόρσεϊ ή του Λαρεντζάκη και 
φυσικά του Βεζένκοφ ο οποίος παρότι δεν είχε 
καλή βραδιά στο περιφερειακό σουτ (1/7 τρί-
ποντα) εν τούτοις είναι πλέον ένας ολοκληρω-
μένος παίκτης που κάνει πολλές δουλειές.
Οι Πειραιώτες βγάζουν ενέργεια που μοιάζει 
ανεξάντλητη και μάλιστα αυτό δε λείπει ποτέ, 
όσες αλλαγές κι αν γίνουν, όποιος παίκτης 
κι αν μπει. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για μια 
ομάδα πολύ ενδιαφέρουσα που φαίνεται ότι 
έχει υψηλό ταβάνι. Για να δούμε πόσο…

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ 

Η Εθνική ομάδα δίνει απόψε κρίσιμο αγώνα στο 
Μπατούμι κόντρα στη Γεωργία. Την ομάδα η 
οποία στο πρώτο ματς στην Τούμπα είχε κλείσει 
όλους τους διαδρόμους και δεν επέτρεψε στην 
ομάδα του Τζον Φαν’τ Σχιπ να πάρει το «τρίπο-
ντο», κρατώντας το ματς στο 0-0. Πλέον, για το 
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν υπάρχει 
άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης. Βρίσκεται τρεις 
βαθμούς πίσω από τη Σουηδία και θέλει τουλάχι-
στον να μείνει σε αυτή την απόσταση, ώστε την 
Τρίτη στη Σόλνα να τα δώσει όλα για τους τρεις 
βαθμούς που θα τη φέρουν ισόβαθμη με τους 
Σκανδιναβούς και θα έχει μπει γερά στο παιχνί-
δι της κατάκτησης της 2ης θέσης. Απουσίες υπάρ-
χουν, σημαντικές επιστροφές σε σχέση με τα ματς 
του Σεπτέμβρη υπάρχουν, ωστόσο, το μεγαλύτε-
ρο όπλο της Εθνικής είναι το δέσιμο που έχουν 
οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο μεταξύ τους. Η 
ομάδα δέχθηκε έντονη και αυστηρή κριτική μετά 
το 1-1 με το Κόσοβο. Έβγαλε αντίδραση και νίκη-
σε τη Σουηδία. Άντεξε. Και κυρίως οι διεθνείς έδει-
ξαν ότι δεν επηρεάζονται αρνητικά, ενώ έστειλαν 
το μήνυμα στήριξης προς τον Φαν΄τ Σχιπ με τον 
τρόπο που πανηγύρισαν τα γκολ, αγκαλιάζοντάς 
τον στον πάγκο. Το ίδιο αποφασισμένοι πρέπει 
να εμφανιστούν και απόψε απέναντι στη Γεωργία.

ΟΠΛΟ ΤΗΣ  
ΤΟ… ΔΕΣΙΜΟ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

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

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ  
ΟΝΕΙΡΑ

Αποψη
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ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 0-2

Νίκη… κορυφής

ΚΑΘΗΚΟΝ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ, ΝΑ 
ΠΕΡΑΣΕΙ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ 
ΤΗ 2η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΝ… 
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΡΙΤΗ

Ένας και μοναδικός είναι ο στόχος 
της Ελλάδας στην αποψινή αναμέτρη-
ση κόντρα στη Γεωργία στο Μπατού-
μι στις 19:00. Η νίκη. Μία νίκη που θα 
κρατήσει ζωντανό το αντιπροσωπευ-
τικό μας συγκρότημα στη μάχη για την 
κατάληψη της 2ης θέσης στον όμιλο 
που οδηγεί στα πλέι οφ των προκρι-
ματικών αγώνων του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου. Δεδομένου του γεγονότος ότι 
έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση 
στον όμιλο, η Ισπανία θα κατακτήσει 
την πρώτη θέση, η Ελλάδα δεν πρέ-
πει να χάσει την επαφή που έχει με τη 
Σουηδία. Οι Σουηδοί αντιμετωπίζουν το 
Κόσοβο. Οι τρείς βαθμοί, λοιπόν, είναι 
μονόδρομος για την ομάδα του Τζον 
Φαν’τ Σχιπ, ώστε τουλάχιστον να μεί-
νει τρεις βαθμούς πίσω από τους Σκαν-
διναβούς και την Τρίτη οι δύο ομάδες 
να λύσουν τις διαφορές τους στον τε-
λικό της Τρίτης.
Μετά τη νίκη επί της Σουηδίας στο 
ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο το κλίμα στις 
τάξεις των διεθνών είναι σε πολύ καλό 
επίπεδο, καθώς οι παίκτες θεωρούν 
ότι έδωσαν απαντήσεις στους επικρι-
τές τους. Ο Τζον Φαν’τ Σχιπ, εξέφρα-
σε την πίστη του ότι η Εθνική μπορεί 
να νικήσει τη Γεωργία, ενώ υποστή-
ριξε ότι παρά τα σκαμπανευάσματα, 
η ομάδα του κάνει βήματα μπροστά», 
δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ολλανδός τε-
χνικός, ενώ ο Γιώργος Μασούρας από 
την πλευρά του τόνισε: «Σίγουρα είναι 
ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο στόχος 
από την αρχή ήταν αυτός. Να διεκδι-
κούμε μέχρι τελευταία στιγμή ένα ει-
σιτήριο για τα τελικά. Δεν αλλάζει τη 
σκέψη μας ούτε μας δημιουργεί έξτρα 
πίεση για έναν αντίπαλο που πήρε θε-

τικό αποτέλεσμα στην έδρα μας».

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ

ΜΑΣΟΥΡΑΣΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣΣΙΩΠΗΣΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

3-5-2

 ΤΖΟΝ ΦΑΝ’Τ ΣΧΙΠ

Η Εθνική μας ομάδα των Ελπίδων επιβλήθηκε 
με 2-0 εκτός έδρας της Λευκορωσίας και είναι 
πλέον πρώτη στον όμιλό της με 8 πόντους. Η 
Εθνική είχε από νωρίς φάσεις στον αγώνα και 
με ιδιαίτερα κινητικούς τους Λύρατζη και Λώλη. 
Στο 26’ βρήκε γκολ μετά από κόρνερ του Λώλη 
και με σκόρερ τον Διαμαντή. Στο β’ μέρος και οι 
δύο ομάδες είχαν φάσεις και πίεσαν αρκετά. Στο 

84’ η Ελλάδα έβαλε και 2ο γκολ με τον Σαρδέ-
λη μετά από ασίστ του Χριστόπουλου που ήταν 
και το τελικό σκορ. Στο άλλο ματς του ομίλου η 
Πορτογαλία διέλυσε το Λιχτενστάιν με 11-0. 1. 
Ελλάδα (4 αγώνες) 8, 2. Κύπρος (3 αγώνες) 7, 
3. Πορτογαλία (2 αγώνες) 6, 4. Ισλανδία (2 αγώ-
νες) 4, 5. Λευκορωσία (3 αγώνες) 0, 6. Λιχτεστά-
ιν (4 αγώνες) 0.

ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
19:00 COSMOTE SPORTS HD

ΓΗΠΕΔΟ: ΑΤΖΑΡΑΜΠΕΤ ΑΡΕΝΑ



www.sportime.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20214

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΧΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΤΟΥ ΤΡΙΑ ΜΑΤΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ  
ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ  
ΠΡΙΝ ΥΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΝ ΠΑΟΚ  
ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ 3Χ3
ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ

Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω 
των Εθνικών ομάδων βρίσκει τον Πα-
ναθηναϊκό στην 6η θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα, με δύο νίκες, μία ισοπαλία 
και δύο ήττες. Η απόδοση των «πρά-
σινων» είχε σκαμπανεβάσματα, ωστό-
σο, αυτός ο κύκλος των πρώτων πέντε 
αγωνιστικών έκλεισε με… χαμόγελα 
μετά την εντυπωσιακή νίκη με 5-1 επί 
του Βόλου και το 0-0 δια πυρός και σι-
δήρου στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό. 
Πλέον, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά 
του τρεις αναμετρήσεις με την επανέ-
ναρξη, όπου μπορεί να συλλέξει πε-
ρισσότερους βαθμούς και να ανέβει κι 
άλλο στη βαθμολογία. Αρχικά υποδέχε-
ται τον Ιωνικό, στη συνέχεια δοκιμάζε-
ται στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα 
και ακολούθως φιλοξενεί τον ΟΦΗ. Στό-
χος για το «τριφύλλι» σε αυτά τα τρία 
ματς είναι οι εννέα βαθμοί. Οι δύο τε-
λευταίες εμφανίσεις τού επιτρέπουν να 
έχει τέτοιες… απαιτήσεις. Αφενός θα 
πάρει πολύτιμους βαθμούς για να μεί-
νει σε κοντινή απόσταση με την κορυ-
φή, αφετέρου θα έχει ανεβασμένη ψυ-
χολογία για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ 
που ακολουθεί στη Λεωφόρο. 
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει καταφέρει 
ως τώρα να δημιουργήσει ένα σταθε-
ρό κορμό ενδεκάδας, καθώς είχε κά-
ποιους παίκτες που έχασαν το βασικό 
στάδιο της προετοιμασίας, ενώ υπήρ-
ξαν και τραυματισμοί κατά τη διάρκεια 
των πέντε πρώτων αγωνιστικών. Με 
την δρομολογημένη επιστροφή του 
Σένκεφελντ, αλλά και του Κουρμπέλη 
ο Παναθηναϊκός θα έχει πλήρες ρόστερ 
για να αποκτήσει σταθερό κορμό και να 

πορευτεί στο πρωτάθλημα.
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Στην Ιταλία ο 
Γαλανόπουλος
Την πόρτα του χειρουργεί-
ου θα περάσει ο Κώστας 
Γαλανόπουλος, ο οποί-
ος θα ταξιδέψει τη Δευτέ-
ρα μαζί με τον γιατρό της 
ΑΕΚ, Χάρη Λάλο, στη γει-
τονική Ιταλία για να υπο-
βληθεί σε επέμβαση στον 
αστράγαλο. Ο Ολλανδός 
χειρουργός, Νικ Φαν Ντά-
ικ θα αναλάβει την επέμβα-
ση σε κλινική της Πίζας και 
το βράδυ της Τρίτης, ο Έλ-
ληνας μέσος θα επιστρέψει 
στην πατρίδα μας.

AΕΚ

Ο ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΚ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ – 
ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ  
ΕΝ ΑΙΘΡΙΑ

Μια εξέλιξη, την οποία ελάχιστοι έως... κανείς 
μπορούσε να προβλέψει. Ο Βλάνταν Μιλόγε-
βιτς αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ, με τον 
επόμενο σταθμό της καριέρας του να τον πε-
ριμένει στη Σαουδική Αραβία. Η είδηση έσκα-
σε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς ο Σέρβος 
τεχνικός είχε παρουσιάσει μια καλή αγωνι-
στική εικόνα στην ΑΕΚ ιδίως στα ματς πρω-
ταθλήματος.
Τίποτα δεν προμήνυε ότι θα έφευγε έτσι ξαφ-
νικά. Ωστόσο, λίγη ώρα πριν την ανακοίνωση 
των «κιτρινόμαυρων», υπήρξε κρούση από 
την Νταμάκ, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η 
οποία μάλιστα διεκδικεί το πρωτάθλημα της 
χώρας, ούσα στη δεύτερη θέση της βαθμολο-
γίας. Ένας άλλος κόσμος που γνωρίζει όμως 
τον 51χρονο, από το πέρασμά του στην Αλ 
Αχλί. Ένα «διαζύγιο», το οποίο έγινε με φιλι-
κούς τόνους. Η Ένωση ανέφερε χαρακτηρι-
στικά πως τον ευχαριστεί για την μέχρι σήμε-
ρα προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται 
κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.
Από την πλευρά του, ο Σέρβος κόουτς επι-
σήμανε ότι συζήτησε με τους ανθρώπους του 
κλαμπ και διαπιστώθηκε μια κοινή επιθυμία 
για να μην υπάρξει συνέχεια στην κοινή τους 
πορεία. «Πρόκειται για μια απόφαση, που κρί-
ναμε ότι εξυπηρετεί αμοιβαία και τις δύο πλευ-
ρές», τόνισε μεταξύ άλλων.

ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ... ΠΡΩΗΝ
Πλέον, αυτό που αποτελεί το «καυτό» ζήτημα 
είναι η διάδοχη κατάσταση. Από τις δηλώσεις 
του Μιλόγεβιτς προκύπτει ότι η ΑΕΚ είχε ήδη 
κάνει μια προεργασία, την οποία κρατούσε στο 
συρτάρι. Από τη στιγμή όμως που η πρόταση 
της Νταμάκ ικανοποίησε τον τέως προπονητή 
της Ένωσης, ο φάκελος θα πρέπει να ανοίξει 
για τα καλά, ώστε να έρθει καινούριος τεχνι-
κός. Οι τρεις επικρατέστεροι είναι λίγο-πολύ 
γνωστοί. Ο πρώτος και διακαής πόθος είναι 
ο Αργύρης Γιαννίκης. Προπονητής με γερμα-
νική παιδεία και που έχει μείνει χωρίς ομάδα, 
μιας και η πρόταση που περίμενε από Γερμα-
νία δεν ήρθε φέτος. Τεχνικός με όραμα και με 
«προίκα» τις πολύ καλές σεζόν του ΠΑΣ Γιάννι-
να. Οι άλλοι δύο έχουν ήδη καθίσει στον πάγκο 
της Ένωσης. Ο λόγος για τους Μαρίνο Ουζου-
νίδη και Γιώργο Δώνη, αμφότεροι ελεύθεροι. 
Ο πρώτος μάλιστα προέρχεται από μια κατα-
πληκτική σεζόν στη Ρουμανία, όπου στέφθη-
κε κυπελλούχος στη χώρα με την Κραϊόβα.
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ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕΔΟ

Eπανέρχεται η Μπενφίκα
Η Μπενφίκα φαίνεται ότι δεν έχει παρατήσει την υπό-
θεση του Ρούμπεν Σεμέδο, ο οποίος σύμφωνα με δη-
μοσιεύματα της πατρίδας του βρίσκεται στις πρώτες 
επιλογές των «αετών» για ενίσχυση τον επερχόμενο 
Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, ένα μπαράζ ρεπορτάζ από 
τον Τύπο και την τηλεόραση της ιβηρικής χώρας ανα-
φέρει ότι ο Ζόρζε Ζέζους έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον 
25χρονο Πορτογάλο και τον θέλει στο ρόστερ για να 
προσφέρει πολύτιμες λύσεις τόσο στο πρωτάθλη-
μα, όσο και στην Ευρώπη. Απαραίτητη προϋπό-
θεση η διευθέτηση και όλων των εκκρεμοτήτων 

με τη δικαιοσύνη του Σεμέδο. 

H AΓΓΛΙΑ ΣΤΑ 
ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ
Ο ΠΑΠ-ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΣΚΑΟΥΤ 
ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ, ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ «ΨΗΝΕΤΑΙ»

Oλυ
μπι
ακό

ς

Μια ακόμα μεγάλη πώληση του Ολυμπιακού 
μπορεί να βρίσκεται στα σκαριά. Διότι ο Παπ-Α-
μπού Σισέ κεντρίζει μέρα με τη μέρα το ενδιαφέ-
ρον ομάδων και μάλιστα αυτών από το πάνω 
ράφι. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σας είχα-
με επισημάνει ότι ο Σενεγαλέζος αρέσει πολύ 
στους ευρωπαϊκούς συλλόγους και ότι το ενδι-
αφέρον για την απόκτησή του θα αυξηθεί. 
Να λοιπόν που όχι μόνο αυτό συνέβη, όπως 
επισημαίνουν και τα αγγλικά ΜΜΕ, αλλά υπάρ-
χει και πληθώρα επιλογών για τον νεαρό αμυ-
ντικό. Οι χρονιές σε Αζαξιό και Σεντ-Ετιέν, αλλά 
και οι ευρωπαϊκές εμφανίσεις με τους «ερυθρό-
λευκους» άνοιξαν την όρεξη στη Λίβερπουλ, η 
οποία στο παρελθόν είχε μεταγραφικό αλισβε-
ρίσι με τους Πειραιώτες για τον Κώστα Τσιμίκα.

Η ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΚΑΙ Ο... ΓΕΝΑΡΗΣ
Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στους «ρεντς», 
καθώς η Αρσεναλ και η Εβερτον έχουν τεντώσει 
τις κεραίες τους για τον σέντερ μπακ των πρω-
ταθλητών Ελλάδος. Δεν είναι τυχαίο ότι βρέθη-
καν στις κερκίδες του «Σουκρού Σαράτζογλου» 
για να τον δουν από κοντά. Την ίδια στιγμή, πλη-
ροφορίες από Αγγλία μεριά κάνουν λόγο για 
παρουσία σκάουτ από «γκάνερς», «ζαχαρωτά» 
και «κόκκινους» στο παιχνίδι με την Αϊντραχτ 
στη Φρανκφούρτη για το Europa League. Στο 
«Deutsche Bank Park» λοιπόν, ο Σισέ, αλλά και 
άλλοι παίκτες των «ερυθρόλευκων» (Μαντί και 
Αγκιμπού Καμαρά) θα έχουν άλλη μια ευκαιρία 
για να δείξουν το ταλέντο τους στα ειδικά «μά-
τια» που θα τους δουν. 
Συγκεκριμένα, οι «κανονιέρηδες» που... καίγο-
νται για ενίσχυση τον Γενάρη, είναι οι πιο ζε-
στοί στο να κάνουν σύντομα πρόταση στον Ολυ-
μπιακό, ο οποίος πήγαινε για πώληση Σεμέντο 
και δεν αποκλείεται να καταλήξει με μια ακόμα, 
ίδιου οικονομικού ύψους. Επομένως, εφόσον 
συνεχίσει τα καλά παιχνίδια ο Σισέ, η χειμερινή 
μεταγραφική περίοδος θα φέρει αρκετές προ-
σφορές, με τα δέκα εκατ. ευρώ, όπως σας έχου-
με αναφέρει, να αποτελούν την τιμή εκκίνησης 

για τον Αφρικανό. 
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Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ένα πολύ δύσκολο 
πρόγραμμα τον Σεπτέμβριο απόλυτα 
πετυχημένα, καθώς η διακοπή για τις 
υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων 
τον βρήκε στην πρώτη θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα της Super League, 
αλλά και στην πρώτη θέση του ομίλου 
του Conference League με δύο νίκες 
σε δύο ματς στη διοργάνωση. Ο «δι-
κέφαλος» ουσιαστικά αυτή την εποχή 
ετοιμάζει τα πλάνα του για τον επόμε-
νο αγωνιστικό… Γολγοθά. Οι «ασπρό-
μαυροι» καλούνται με την επανέναρ-
ξη να δώσουν έξι δύσκολους αγώνες 
σε διάστημα 22 ημερών. Ο ΠΑΟΚ αρ-
χίζει τις υποχρεώσεις του με την ανα-
μέτρηση με τον συγκάτοικό του στην 
κορυφή της βαθμολογίας Βόλο στην 
Τούμπα στις 17/10. Φυσικά η νίκη τον 
κρατάει μόνο πρώτο στην κατάταξη. 
Τέσσερις μέρες αργότερα στις 21 του 
μήνα ταξιδεύει για την Κοπεγχάγη για 
την 3η αγωνιστική του Conference 
League. Επιστρέφει στην Αθήνα και 
κατηφορίζει για το μεγάλο ντέρμπι 
με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο στο 
ματς που θα γίνει κεκλεισμένων των 
θυρών μετά την τιμωρία του Ολυμπια-
κού για τα καπνογόνα και τη διακοπή 
στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊ-
κό. Απόφαση, μάλιστα, που δεν είναι 
εφέσιμη. Ακολουθούν δύο εντός έδρας 
παιχνίδια για τον «δικέφαλο». Με τον 
Απόλλωνα Σμύρνης στις 30/10 και με 
την Κοπεγχάγη για την 4η αγωνιστι-
κή του Conference League στις 4/11. 
Το δύσκολο αυτό πρόγραμμα ολοκλη-
ρώνεται στις 7 του επόμενου μήνα με 
την αναμέτρηση κόντρα στον Πανα-
θηναϊκό στη Λεωφόρο. Στη συνέχεια 
υπάρχει νέα διακοπή δύο εβδομάδων 
λόγω εθνικών ομάδων.
Ο Ρασβάν Λουτσέσκου ελπίζει ότι 
όλοι οι διεθνείς θα επιστρέψουν υγι-
είς, ώστε να δουλέψει απερίσπαστος 
εν όψει της δύσκολης συνέχειας. Ήδη 
ο Ρουμάνος τεχνικός είδε τους Βαρέ-
λα και Ελ Καντουρί να ξεπερνούν τους 
τραυματισμούς τους και να μετέχουν 
κανονικά, ενώ στο δρόμο της επιστρο-
φής βρίσκεται και ο Ίνκασον. Κρέσπο 
και Μουργκ συνέχισαν το ατομικό τους 
πρόγραμμα, ωστόσο από την επό-
μενη εβδομάδα αναμένεται να μπουν 
στο κανονικό πρόγραμμα.

ΠAO
K

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟΣ… 
ΓΟΛΓΟΘΑΣ
Ο ΠΑΟΚ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΕΞΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ 17/10 ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 7/11 ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΜΑΤΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
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ΚΑΜΑΡΑ

Τα είχε χύμα...
Ηρθαν και τσουβαλάτα στον Άκη Μάντζιο. Ο Αμπου-
μπακάρ Καμαρά τραυματίστηκε στον αστράγαλο 
στο παιχνίδι της Μαυριτανίας με την Τυνησία και 
έγινε αλλαγή! Μέχρι να έχουν μια πρώτη ενημέρω-
ση οι Θεσσαλονικείς τα χρειάστηκαν, αφού ήδη 
το ιατρικό δελτίο είναι φουλ. Το πρώτο feedback 
ήταν θετικό, αλλά ακόμα δεν έχουν ηρεμήσει. Μέ-
χρι να έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Μαυριτανός 
φορ και να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις, 
μια ανησυχία υπάρχει στην περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα.

AΡΗ
Σ

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ
ΕΙΤΕ ΕΤΣΙ,
ΕΙΤΕ ΑΛΛΙΩΣ!
ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2024  
Ο ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΑΝΤΣΙΝΙ,  
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ  
ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΚΙΟΛΑΣ!

H πρόθεση ανανέωσης, ή καλύτερα επέ-
κτασης, του συμβολαίου του Ντάνιελ Μα-
ντσίνι, έγινε και πράξη. Ο Αργεντινός εξ-
τρέμ, υπέγραψε νέο συμβόλαιο, για άλλα 
δύο χρόνια με την ΠΑΕ Άρης, για άλλα δύο 
χρόνια. Ποδοσφαιριστής του Άρη μέχρι το 
καλοκαίρι του 2024! Χωρίς αυτό να σημαί-
νει ότι θα το εξαντλήσει και απαραίτητα!
Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής, δεν είναι 
μυστικό, ότι αποτελεί «καψούρα» του Άκη 
Μάντζιου, αλλά και ένα από τα αγαπημένα 
παιδιά του Θόδωρου Καρυπίδη. Με Γκαρ-
σία, Ιτούρμπε, Γκάμα στο ρόστερ, ο Μα-
ντσίνι, άσχετα με τους τραυματισμούς, δεν 
έχει χάσει τη θέση του στην 11άδα.
Μόνο μειονέκτημα του Αργεντίνου το γκολ. 
Δεν το έχει με το σκοράρισμα, αλλά όπως 
λένε και στην ομάδα, «αν είχε και το γκολ, 
δεν θα έπαιζε αυτή τη στιγμή στον Άρη». 
Πιθανότατα και να έχουν δίκιο.
Για άλλα 2,5 χρόνια στον Άρη λοιπόν ο Μα-
ντσίνι, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι δεν εί-
ναι δεδομένο ότι θα το εξαντλήσει! Ο Αργε-
ντίνος εξτρέμ, ακούγεται, ότι ήδη βρίσκεται 
στο στόχαστρο αρκετών ομάδων και από 
την από εδώ και από την από εκεί, πλευ-
ρά του Ατλαντικού. Μάλιστα, αν και χιλιά-
δες χιλιόμετρα μακριά, οι «σειρήνες» από 
το MLS, ακούγονται πολύ έντονα.
Η διοίκηση του Άρη τις έχει ακούσει επί-
σης! Οπότε μαγειρεύει, για να μην... πεινά-
σει. Ο Μαντσίνι το καλοκαίρι έμενε ελεύθε-
ρος, οπότε τον Ιανουάριο υπέγραφε όπου 
ήθελε. Πλέον, ο οποιοσδήποτε ενδιαφερό-
μενος και υποψήφιος «μνηστήρας» πρέ-
πει πρώτα να τα βρει με τον Άρη και τον 
Καρυπίδη. Σωστός ο ιδιοκτήτης. Είτε μέ-
νοντας ο Μαντσίνι στο «Βικελίδης» μέχρι 
το 2024, είτε όχι, κερδισμένος θα βγει!
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ΟΦΗ

«Θερίζουν» οι ιώσεις!
Επιστροφές, αλλά και... καταστροφές για τον 
Νίκο Νιόπλια. Οι Κρητικοί που μετράνε κάθε 
αγωνιστική... πληγές από τραυματισμούς, 
πάνω που πάει να... σκάσει το χειλάκι τους, 
πίσω Γιάννη τα καράβια. Συρροή ιώσεων τις 
τελευταίες δύο εβδομάδες. Ξεκίνησε ο Καμάου, 
ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις και εν 
συνεχεία ακολούθησαν οι Βούρος και Γκαγιέ-
γος που έχασαν και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. 
Αμφότεροι θα προλάβουν όπως όλα δείχνουν 
το παιχνίδι στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό. Αυ-
τοί που μάλλον το χάνουν είναι οι Ντε Γκούζ-
μαν και Λυμπεράκης. Τα δύο τελευταία «θύμα-
τα» της ίωσης που... θερίζει τους Κρητικούς.

ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΕ, ΟΥΤΕ ΠΕΤΥΧΕ ΓΚΟΛ 
ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ 
ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ 
ΤΗΣ Η «ΕΛΑΦΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ»

SUPER 
LEAGUE

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

«Τιμωρία» το 30ευρo!
Στα 30 ευρώ η τιμή του εισιτηρίου για το προσεχές 
εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Τιμή που 
προκάλεσε δυσαρέσκεια στις τάξεις των φίλων του 
ΠΑΣ Γιάννινα που θέλουν μεν, αλλά δεν μπορούν 
να πληρώσουν τόσο ακριβό εισιτήριο. Μάλιστα 
δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι είναι 
ένα είδος «τιμωρίας» από πλευρά της 
ΠΑΕ, επειδή δεν «τσούλησαν» 
το καλοκαίρι οι πωλήσεις 
των εισιτηρίων διαρ-
κείας. Έχει κι αυτό 
μια λογική!

Μετά την αλλαγή προπονητή στον Απόλλωνα 
Σμύρνης, βελτιώθηκαν τα πράγματα. Μαζεύτηκε 
η κατάσταση στην άμυνα της «Ελαφράς Ταξιαρχί-
ας». Στην επίθεση παραμένουν δύσκολοι οι «κυ-
ανόλευκοι».
Τα δείγματα γραφής του Τζιανλούκα Φέστα στην 
Ελλάδα είναι γνωστά. Αυτά αξιολόγησαν στη Ρι-
ζούπολη και του έδωσαν τα «κλειδιά» της ομάδας 
μετά το «διαζύγιο» με τον Γιάννη Πετράκη.
Η... μέρα με τη νύχτα, στα δύο πρώτα ματς που κο-
ουτσάρισε την ομάδα ο Ιταλός, τουλάχιστον όσον 
αφορά στην αμυντική λειτουργία της ομάδας.
Οι «κυανόλευκοι» κράτησαν το μηδέν στα μετόπι-
σθεν και με τον Ιωνικό και με τον Άρη! Όταν στα 
πρώτα τρία επίσημα παιχνίδια για το πρωτάθλη-
μα της Super League 1, είχαν δεχθεί 11! Τέσσερα 
από τον Παναθηναϊκό, άλλα τόσα από τον Ολυ-
μπιακό και τρία από τον Βόλο.
Με το καλημέρα λοιπόν ο Φέστα συμμάζεψε την 
κατάσταση στην άμυνα. Παράλληλα, όμως η «Ελα-
φρά Ταξιαρχία» χρειάζεται άμεσα βελτίωση και 
στην επίθεση. Με τον Ιταλό στον πάγκο, ο Απόλ-
λων Σμύρνης δεν έχει πανηγυρίσει γκολ! Κάτι που 
χρειάζεται άμεσα. Με ισοπαλίες δεν σώθηκε κα-
νείς!
Όλα... μηδέν λοιπόν στα δύο πρώτα παιχνίδια του 
Τζιανλούκα Φέστα στον πάγκο.
Η επανέναρξη του πρωταθλήματος φέρνει τον 
Αστέρα Τρίπολης στη Ριζούπολη. Ζητούμενο το 
«τρίποντο» που για να έρθει, κάποιος, κάπως πρέ-
πει να στείλει τη μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.

ΟΛΑ... ΜΗΔΕΝ!
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EUROLEAGUE

Τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής
Ζαλγκίρις Κάουνας- Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 64-70, Παναθηναϊκός- 
Φενέρμπαχτσε 91-87, Μακάμπι- Ερυθρός Αστέρας 63-75, Μπάγερν 
Μονάχου- Μπαρτσελόνα 72-80, Ούνικς Καζάν- Μονακό 80-88, Εφές- 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας 96-100, Άλμπα Βερολίνου- Βιλερμπάν 57-71, Ολυμπι-
ακός- Ρεάλ Μαδρίτης 74-68, Μπασκόνια- Μιλάνο 64-78
Η βαθμολογία: Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακός, Ζενίτ, Μονακό, Βιλερμπάν 
και Μιλάνο (2-0), Ερυθρός Αστέρας, Ρεάλ, Φενέρμπαχτσε, ΤΣΣΚΑ 
και Παναθηναϊκός (1-1), Ούνικς Καζάν, Μπάγερν, Εφές, Ζαλκίρις, 
Άλμπα και Μπασκόνια (0-2)

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Ο ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΦΟΥΛ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ 
ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΝΙΚΗΣΕ 74-68 ΤΗ ΡΕΑΛ 
ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ 2/2 
ΣΤΗ EUROLEAGUE

Η άμυνα του Ολυμπιακού 
έκανε τη μεγάλη διαφορά στη 
μεγάλη νίκη με 74-68 επί της 
Ρεάλ Μαδρίτης. Η ισπανική 
ομάδα περιορίστηκε στους 
68 πόντους, σούταρε με 12,5% 
στα τρίποντα, έκανε 13 λάθη. 
Με εξαίρεση το δεύτερο δε-
κάλεπτο, στο υπόλοιπο δι-
άστημα οι Μαδριλένοι ήταν 
εγκλωβισμένοι στην άμυνα 
του Ολυμπιακού. Απ’ εκεί άρ-
χισαν όλα. Τα 2/12 τρίποντα 
του πρώτου μέρους έγιναν 
6/15 στο δεύτερο ενώ η ενέρ-
γεια των Πειραιωτών πάλι 
ήταν ανεξάντλητη.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-10, 35-36,  
54-52, 74-68
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): 
Γουόκαπ 2, ΝτόρσεΪ 12, Λού-
ντζης, Λαρεντζάκης 8, Φαλ 3, 
Σλούκας 9, Μάρτιν 7, Βεζένκοφ 
16, Πρίντεζης 4, Παπανικολά-
ου 9, Ζαν Σαρλ, ΜακΚίσικ 4
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Λάσο): Γου-
ίλιαμς- Γκος 16, Κοσέρ 2, Ερ-
τέλ 7, Φερνάντεζ 2, Αμπάλντε 
2, Χάνγκα 6, Πουαριέ 6, Ταβά-
ρες 15, Γιουλ 5, Γιαμπουσελέ 
7, Τέιλορ. 

Ο Σάσα Βεζένκοφ. Επιθετικά ήταν εκεί-
νος που καθάρισε τον αγώνα ενώ ήταν 
και ο πρώτος ριμπάουντερ του Ολυμπι-
ακού. Πλέον εκτός από το σκορ που πά-
ντα ήταν το δυνατό του σημείο, ο φόρ-
γουορντ του Ολυμπιακού είναι ένας 
ολοκληρωμένος παίκτης που κάνει πολ-
λές δουλειές.

Το double- double του Βεζένκοφ σε 
πόντους και ριμπάουντ. Τα 6/15 τρίπο-
ντα του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος 
έναντι 2/12 στο πρώτο. Τα 3/24 τρίποντα 
της Ρεάλ. Οι 7 χαμένες βολές του Ολυ-
μπιακού αλλά και οι 19 πόντοι της Ρεάλ 
από τα λάθη των γηπεδούχων.

Το ΣΕΦ θύμισε κάτι από τα 
παλιά. Περισσότεροι από 7 χιλιάδες φί-
λοι του Ολυμπιακού, με παλμό, με εν-
θουσιασμό έδωσαν ακόμη περισσότε-
ρη ενέργεια στην ομάδα τους. Κάποτε 
το ΣΕΦ ήταν το μεγάλο όπλο των «ερυ-
θρολεύκων» και δεν πρέπει να το ξεχνά-
με αυτό.
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basketball

MVP

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ

74-68

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να κλείσει 
μια μεταγραφή που θα του αλλάξει επί-
πεδο. Ο Γιόγκι Φερέλ δεν είναι τυχαία πε-
ρίπτωση. Ο Φερέλ είναι έτοιμος να βάλει 
την υπογραφή του και να ενισχύσει ση-
μαντικά την περιφερειακή γραμμή και το 
ρόστερ του Παναθηναϊκού. Δεν πρόκειται 
για τυχαία περίπτωση. Σε καλή ηλικία (28 
ετών) ο ύψους 1,83μ. Αμερικανός έχει θη-
τεία στο NBA από το 2016. Έχει παίξει σε 
Νετς, Μάβεριγκς, Κινγκς, Κάβαλιερς και 
Κλίπερς. Είναι ο παίκτης για τον οποίο 
στην κολεγιακή του καριέρα έγραφαν ότι 
«τρέχει την επίθεση με τη συγκέντρωση 
ενός χειρουργού» θέλοντας να δείξουν τις 
ικανότητές του στη θέση 1. Στο NBA έχει 
συνολικά 259 αγώνες και μέσο όρο κα-
ριέρας 7,7 πόντους- 2,3 ασίστ και 2,1 ρι-
μπάουντ. Η καλύτερη χρονιά του ήταν με 
τους Ντάλας Μάβερικς (σεζόν 2016-2017) 
όταν είχε 11,3 πόντους- 4,3 ασίστ σε 36 
αγώνες με αποτέλεσμα την επόμενη σε-
ζόν να πάρει γεμάτη χρονιά: 82 αγώνες 
(starter στους 21) και 10,2 πόντους- 3 ρι-
μπάουντ και 2,5 ασίστ. Το ρεκόρ του στο 
NBA είναι οι 32 πόντοι με 9/11 τρίποντα 
(!!!) που είχε κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέ-
ιλ Μπλέιζερς στις 3/2/2017 ως παίκτης 
των Μάβερικς.

ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ  «ΒΟΜΒΑ» ΜΕ 
ΦΕΡΕΛ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ!!!

17:00 Ιωνικός- Άρης (EΡΤ SPORTS/ERTFLIX)

17:00 Προμηθέας- ΠΑΟΚ (ΕΡΤ3)

20:00 ΑΕΚ- Λάρισα (ΕΡΤ3)

17:00 Κολοσσός- Απόλλων Πάτρας (EΡΤ SPORTS/ERTFLIX)

17:00 Ηρακλής- Περιστέρι (ΕΡΤ3)

20:00 Λαύριο- Ολυμπιακός (ΕΡΤ3)

Ρεπό: Παναθηναϊκός

BASKET LEAGUE- ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/10

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/10

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός, 
Λαύριο, Άρης, Απόλλων Πά-
τρας, Προμηθέας Πάτρας και 
Λάρισα (1-0), Κολοσσός, Πε-
ριστέρι, Ιωνικός Νίκαιας, Πα-
ναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ 
(0-1), Ηρακλής (0-0)
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ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ  
ΜΕΛΛΟΝ

Μόνο και μόνο το γεγονός ότι 
μεσοβδόμαδα ο ποδοσφαιρικός 
κόσμος παρακολούθησε με κομ-
μένη την ανάσα δύο ματσάρες σε 
«Σαν Σίρο» και «Allianz Stadium», 
δικαιώνει απόλυτα την απόφα-
ση της UEFA να δημιουργήσει το 
Nations League. Επειτα από τους 
δύο ημιτελικούς λοιπόν, το κυρί-
ως πιάτο μοιράζεται το βράδυ της 
Κυριακής. Πέρα από σύγκρουση 
δύο παραδοσιακών υπερδυνάμε-
ων (Ισπανία και Γαλλία), θα διεξα-
χθεί και ένα έντονο μπραντεφέρ 
ανάμεσα στο «πλούσιο» παρόν 
και το πολλά υποσχόμενο μέλλον. 
Στα χαρτιά, οι «τρικολόρ» του 
Ντιντιέ Ντεσάν είναι το φαβορί, 
καθώς διαθέτουν μια πλειάδα 
παικτών που μεσουρανεί στα ευ-
ρωπαϊκά γήπεδα. Εμπαπέ, Μπεν-
ζεμά, Πογκμπά, Γκριζμάν, Bαράν 
και η λίστα συνεχίζεται. Οι συστά-
σεις, περιττές. Οπως και η αξία 
τους.
Από την άλλη πλευρά όμως υπάρ-
χει αγνό ταλέντο, ικανό να αλλάξει 
σε λίγα χρόνια από τώρα τις ισορ-
ροπίες στον ποδοσφαιρικό χάρ-
τη. Η «φούρια ρόχα» του Λουίς Εν-
ρίκε έδειξε ψήγματα του ταλέντου 
της στο πρόσφατο EURO, αλλά 
πλέον η κουβέντα επικεντρώνε-
ται σε μια νέα τριάδα παικτών που 
έκανε πολλούς να τους βγάλουν 
το καπέλο. Ο λόγος για τους Γκά-
βι, Γέρεμι Πίνο και Μπράιαν Χιλ. 
Οι τρεις τους μαζί με τους Πέδρι 
και Ολμο συγκροτούν μια πεντά-
δα που θα απασχολήσει πολύ στο 
επερχόμενο Μουντιάλ. Ιδιαίτερα ο 
17χρονος χαφ της Μπαρτσελόνα 
αποτελεί προσωπική δικαίωση 
του Αστουριάνου ομοσπονδια-
κού τεχνικού, ο οποίος άκουσε τα 
εξ αμάξης από τα ισπανικά ΜΜΕ 
για τη «βιαστική» χρησιμοποίη-
σή του απέναντι στην Ιταλία. 
Κι όμως, κάθε του επιλογή ήταν 
ζυγισμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να αποφύγει την παραμικρή πι-
θανότητα αστοχίας. Ο επίσης 
teenager Πίνο, έχοντας ήδη ένα 
ευρωπαϊκό τρόπαιο με τη Βιγια-
ρεάλ (Europa League 2021), μοιά-
ζει ακόμα πιο «ψημένος» από τον 
Γκάβι έχοντας αποτινάξει πλήρως 
από πάνω του τον χαρακτηρισμό 
«μικρός». Το ποδοσφαιρικό αύριο 
λοιπόν συναντάει το σήμερα στο 
«Σαν Σίρο», σε μια αναμέτρηση 
που θα αποτελέσει σημείο αναφο-
ράς για τους ιστορικούς του μέλ-
λοντος.

Ανατροπή η Γερμανία, το... καθήκον της η Ολλανδία
Γερμανία καλεί Κατάρ. Τα «πάντσερ» μπορεί να 
δυσκολεύτηκαν απέναντι στη Ρουμανία (0-1 με τον 
Ιάνις Χάτζι στο 9΄), αλλά δεν μάσησαν και πραγμα-
τοποίησαν την ανατροπή. Ένα 2-1 (52΄ Γκνάμπρι, 
81΄ Μίλερ) που τους φέρνει έναν βαθμό μακριά από 
το Κατάρ, με τη Β. Μακεδονία να είναι η κερδισμέ-
νη του δέκατου ομίλου (0-4 το Λιχτενστάιν), καθώς 
ανέβηκε στη δεύτερη θέση, έπειτα και από την ισο-

παλία 1-1 της Αρμενίας στη Φινλανδία. Πύρρειος 
νίκη στη Λετονία (1-0 με γκολ του Κλάασεν) για την 
Ολλανδία, η οποία διατηρήθηκε στην πρώτη θέση 
του έβδομου γκρουπ, με τη Νορβηγία να παίρνει 
«χρυσό» βαθμό (1-1) στην έδρα της τρίτης πλέον 
Τουρκίας. Στο ντέρμπι του πέμπτου ομίλου, Τσε-
χία και Ουαλία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 με τη 
«συγκατοίκηση» στη δεύτερη θέση να συνεχίζεται.
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ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ

OVER 5,5 1,72
Η ισοπαλία κόντρα στην Αγγλία κράτησε ζωντανή την Πολωνία 

στη μάχη της 2ης θέσης. Το σημερινό παιχνίδι φαντάζει 
περισσότερο σαν φιλικό και αναμένω γκολ και θέαμα 

απέναντι στο αρκετά αδύναμο Σαν Μαρίνο. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε τα 
γκολ, πολλά 

γκολ.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΔΑΝΙΑ

OVER 3,0 1,67
Ασταμάτητη η ομαδάρα της Δανίας μετράει το απόλυτο με 6/6 

και 22-0 τέρματα! Ο δρόμος για το Κατάρ είναι ορθάνοιχτος 
και με ενδεχόμενη νίκη σήμερα ουσιαστικά εξασφαλίζει το 
εισιτήριο. Σάκο του μποξ αποτελεί η αδύναμη Μολδαβία.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ θα 

πάρουν σημείο 
στη Μολδαβία.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΑΝΔΟΡΑ-ΑΓΓΛΙΑ

OVER 1,5 ΗΜΙΧ. 1,80
Στο δρόμο για το Κατάρ η Αγγλία θέλει να κάνει ακόμα ένα 
βήμα για τα τελικά. Ο αντίπαλος ιδανικός, καθώς η αδύναμη 

Ανδόρα δεν μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα 
λιοντάρια.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

δύο γρήγορα 
γκολ.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 19:00
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

2 2,30
Η νίκη κόντρα στη Σουηδία έβαλε ξανά την Ελλάδα στη 
μάχη της πρόκρισης. Στην Τιφλίδα ταξιδεύει η εθνική μας 
ομάδα για να κοντραριστεί με την αδιάφορη και τελευταία 

Γεωργία. Αν θέλουμε να ελπίζουμε σε πρόκριση, θα 
πρέπει να κερδίσουμε σήμερα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ή τώρα ή 

ποτέ για την 
Ελλάδα.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΣΕΡΒΙΑ

2 -1,0 1,67
Η Σερβία έχει εξασφαλίσει σίγουρα τη 2η θέση, ενώ θα δώσει 

μάχη μέχρι τέλους με τους Πορτογάλους για την απευθείας 
πρόκριση. Στο σημερινό παιχνίδι με το αδύναμο 

Λουξεμβούργο η νίκη είναι μονόδρομος.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
«Διπλό» με 
χάντικαπ το 
ποντάρισμα.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 16:00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ-ΒΟΣΝΙΑ

1Χ 1,90
Χωρίς πολλές ελπίδες πρόκρισης Καζακστάν και Βοσνία 

συγκρούονται στην έδρα της πρώτης. Οι Βόσνιοι δεν έχουν 
καλή παρουσία, ενώ θα παραταχθούν και με παρά πολλές 

απουσίες. Ποντάρει πολλά στην έδρα του το άσημο 
Καζακστάν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμησή 

μας με την 
έδρα.

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ο Α.Ο. Περιστερίου συνιστά μία από τις ομά-
δες που έχουν προκαλέσει ευμενή σχόλια 
με αφορμή την συνολική του εικόνα, αλλά 
και τη συνέπειά του στο … ραντεβού με τις 
επιτυχίες στις δύο πρώτες αγωνιστικές του 
πρώτου ομίλου της Α’ ΕΠΣΑ απέναντι σε Λυ-
κόβρυση (1-0) και Δάφνη Παλαιού Φαλήρου 
(2-4) αντίστοιχα. Το συγκρότημα των δυτι-
κών προαστίων αποδίδοντας κατά βάση 
όμορφο ποδόσφαιρο, αποδεικνύει ότι έχει 
όλα τα φόντα να διαδραματίσει καταλυτικό 
ρόλο στον νέο «μαραθώνιο». Ο Κώστας Αρ-
ζένης σε αυτή τη δεύτερη θητεία του στην 
άκρη του πάγκου των «κυανόλευκων» έχει 

αρχίσει να αφήνει τη δική του φιλοσοφία, 
προσεγγίζοντας το κάθε παιχνίδι με τη δέ-
ουσα σοβαρότητα και συγκέντρωση. Κάτι το 
οποίο ο έμπειρος προπονητής υπερτονίζει 
στις δηλώσεις του: «Βρισκόμαστε σε πολύ 
καλή κατάσταση. Δόξα το Θεό, μέχρι στιγμής 
βγάζουμε πράγματα στον αγωνιστικό χώρο 
τα οποία δουλεύουμε όλο αυτό το διάστημα 
στις προπονήσεις. Δεν πετάμε στα σύννε-
φα. Προσεγγίζουμε τη δύσκολη συνέχεια του 
πρωταθλήματος με την απαιτούμενη ηρεμία 
και συγκέντρωση, βλέποντας το κάθε παιχνί-
δι ξεχωριστά. Το μυαλό μας τώρα είναι απο-
κλειστικά στην προσεχή αναμέτρηση με την 
Ανθούπολη, την οποία αντιμετωπίζουμε με 
μεγάλο σεβασμό και σοβαρότητα».

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 
Αρκετά ενθαρρυντικά ήταν τα μηνύματα γρα-
φής που άφησε η Κοψαχείλα στην εκτός 
έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου κόντρα στον 
Α.Ο. Βύρωνα. Η ήττα με 1-0 από το κατά μία 
κατηγορία ανώτερο συγκρότημα του Ανδρέα 
μηλιά ήταν το λιγότερο που απασχόλησε 
τον τεχνικό Αντώνη Κουφογιαννάκη και τους 
άμεσους συνεργάτες του. Κι αυτό διότι δι-
απίστωσαν ότι η ομάδα τους πληροί όλες 
τις προδιαγραφές, ώστε να αντιμετωπίσει 
όλους τους αντιπάλους της σαν ίσο προς 
ίσο. Με τον Αντώνη Κουφογιαννάκη να δίνει 
το έναυσμα ενόψει της απαιτητικής συνέχει-
ας που περιμένει την ομάδα του στο πρωτά-
θλημα του πρώτου απαιτητικού ομίλου της 
Β’ ΕΠΣΑ και ειδικότερα την εκτός έδρας ανα-
μέτρηση με τον Κολωνό: «Τα συμπεράσμα-
τα που εξάγαμε στο παιχνίδι Κυπέλλου με 
τον Α.Ο. Βύρωνα ήταν αρκετά ενθαρρυντι-
κά για τη συνέχεια. Βγάλαμε αντίδραση απέ-
ναντι σε μία ομάδα, η οποία υπερείχε έναντι 
ημών κατά μία κατηγορία και ήμασταν αρκε-
τά ανταγωνιστικοί. Το συγκεκριμένο παιχνί-
δι άφησε πολλά κέρδη για την ομάδα μας, η 
οποία αποδεικνύει ότι μπορεί να κοιτάξει τον 
κάθε αντίπαλο στα μάτια. Όμως δεν έχουμε 
τα χρονικά περιθώρια να μείνουμε πίσω. Η 
προσοχή μας είναι αποκλειστικά στραμμέ-
νη στο πρωτάθλημα και ειδικότερα στη δύ-
σκολη όσο και ιδιαίτερα κρίσιμη εκτός έδρας 
αναμέτρηση με τον Κολωνό. Θα πρέπει να 
φανούμε απόλυτα συγκεντρωμένοι και κυ-
ρίως να προσαρμοστούμε άμεσα στις δύ-
σκολες και ιδιαίτερες γηπεδικές συνθήκες 
που θα συναντήσουμε, ώστε να φτάσουμε 
στο αποτέλεσμα που θέλουμε».

«ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ» 
ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΕΛΝΕΙ  
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΖΕΝΗΣ, ΕΝΟΨΕΙ  
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

Ευγενέστατος 
και καλός 
προπονητής 
είναι ο Βλάχος
Ο Χρήστος Βλάχος 
δεν είναι μόνον ένα 
ικανός και σύγχρο-
νος προπονητής, 
που βρίσκεται στον 
πάγκο του Απόλλω-
να Χαλανδρίου, αλλά 
κι ένας τζέντλεμαν. 
Γι’ αυτό ακριβώς το 
λόγο, έχει πολλές συ-
μπάθειες στο χώρο 
του αθηναϊκού πο-
δοσφαίρου. Βέβαια, 
αυτό δεν είναι τυχαίο, 
αλλά είναι το αποτέ-
λεσμα της ηρεμίας και 
της ευγένειας που δι-
αθέτει σε πολύ μεγά-
λο βαθμό. 
* Και επειδή ο λόγος 
περί ευγένειας, θα 
πρέπει να πω δυο λέ-
ξεις για την πρόσφα-
τη κίνηση – ανακοίνω-
ση της διοίκησης. Η 
τελευταία ευχαρίστη-
σε την αντίστοιχη των 
Σουρμένων, για την 
παραχώρηση ωρών 
από το γήπεδο Ελλη-
νικού, προκειμένου 
οι Μπραχαμιώτες να 
κάνουν προπόνηση, 
λόγω έλλειψης δικού 
του. Κάπως έτσι πρέ-
πει να είναι οι σχέσεις 
των ομάδων εκτός 
αγωνιστικού χώρου. 
* Είναι αλήθεια πως 
οι ευχές που έλαβε ο 
Σωκράτης Μητρογιάν-
νης αντιπρόεδρος του 
Αθηναϊκού για τα γε-
νέθλιά του, ήταν πάρα 
πολλές. Βέβαια αυτό 
δεν είναι τυχαίο, αλλά 
οφείλεται στο γεγο-
νός, πως ο Σωκράτης 
είναι ιδιαίτερα αγαπη-
τός. 
* Στην ορκωμοσία του 
γιου του Θόδωρου 
παραβρέθηκε ο Θά-
νος Ριζάς. Απλά να δι-
ευκρινίσω πως ο Θο-
δωρής υπηρετεί τη 
θητεία του και γι’ αυτό 
το διάστημα μάλλον 
θα προσπαθήσει να 
τα καταφέρει και στις 
προπονήσεις. 
* Έξω από το εκκλη-
σάκι του Αγ. Αθανασί-
ου, προτίμησε να βγά-
λει φωτό ο Μάνθος 
Δεσίπρης και να την 
ανεβάσει στην προ-
σωπική του σελίδα 
στο ΦΒ. Αξίζει να ση-
μειώσω πως ο αντι-
πρόεδρος του Ολυ-
μπιακού Βάρης, έχει 
καλές σχέσεις με την 
εκκλησία.

ΕΠΣΑ: Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Γήπεδο Ταύρου: Άγιαξ Ταύρου – 
Λυκόβρυση, Ηφαίστου: ΑΟ Περι-
στερίου - Ανθούπολη 2ος όμιλος: 
Ρουφ: Πετράλωνα – Άτταλος, Χο-
λαργός Β: Χολαργός - Αστέρα 
Ζωγράφου. 3ος όμιλος: Χρυσού-
πολης : Κηπούπολη - Καματερό, 
Παλαιού Φαλήρου: Παλαιό Φά-
ληρο - Άρης Πετρούπολης, Εργά-
νης: Βύρωνας – Ηλυσιακός. 4ος 
όμιλος: Χαλανδρίου: Χαλάνδρι - 
Θύελλα Αγίου Δημητρίου, Ιλίου: 
Ιάσων – Μελίσσια, Αγίων Αναρ-
γύρων: Ελπίδα Αγίων Αναργύ-
ρων – Χαϊδάρι. Β’ κατηγορία -1ος 
όμιλος: Ακαδημία Πλάτωνος: Κο-
λωνός - Κοψαχείλα , Κάτω Χα-
λανδρίου: ΠΟΨ - Κορωνίδα. Αλε-
πότρυπας: Γκυζιακός Γλυφάδα ς 
- 3ος όμιλος: Νέας Ιωνίας - Ελευ-
θερούπολη - Ορφέας Αιγάλεω, 
Αργυρούπολης Β: Λαύρα Αργυ-
ρούπολης - Κηφισιά 2010, Καλα-
μακίου: Καλαμάκι - Άρης Καλα-
μακίου. 4ος όμιλος: Τερψιθέας: 
Ποσειδών Γλυφάδας – Υμητ-
τός, Χωράφας: Φοίνικας Περι-
στερίου - Ιεράπολη . Γ’ κατηγορία 
- 1ος όμιλος: Υμηττού: Προμη-
θέας - Θρίαμβος Αθηνών Ελλη-
νικού: Παγκράτι - Αίμος Πετρού-
πολης. 2ος όμιλος: Γουδί: Ιλίσια 
2004 - Θύελλα Περιστερίου, Πεύ-
κης: Μαρούσι - Κρόνος Αθηνών. 
3ος όμιλος: Γαλατσίου: Πατήσια 
– Λαρισαϊκός. 4ος όμιλος: Χαϊ-
δαρίου: Αστέρας Χαϊδαρίου - Ζέ-
φυρος, Πετρούπολης Β’: Αναγέν-
νηση Πετρούπολης - Διαγόρας 
Αιγάλεω. ΕΠΣΑΝΑ: Α Κατηγορία 
- 2ος όμιλος: Γήπεδο άνοιξης: 
Δόξα άνοιξης - Σταμάτα, Αγίου 
Στεφάνου: Παθιακάκης – Τριγλία 
Ραφήνας, Κορωπίου: Κορωπί – 
Ατλαντίς. Β’ κατηγορία: Λαυρί-
ου: Λαυρεωτική – Παμπαιανικός, 
Παλαιάς Φώκαιας: Πρωτέας Πα-
λαιάς Φώκαιας - Βουλιαγμένη. 
Γ’ κατηγορία: Βούλας: Φοίβος 
Βάρης - Εθνικός Λυκίας, Βάρης: 
Αστέρας Βάρης Β’. - Νικηφόρος , 
Κουβαρά : Κουβαράς - Πανσταυ-
ραϊκός. Οι αγώνες αρχίζουν στις 
16:00

Το σημερινό 
πρόγραμμα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ

Δεσίπρης: «Ζητώ συγνώμη»
Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Βάρης 
Μάνθος Δεσίπρης, θέλοντας να επανορ-
θώσει για όσα συνέβησαν στον αγώνα 
με τον Παλλαυρεωτικό δήλωσε τα εξής: 
«Ήταν μια κακή στιγμή και μια λανθασμέ-
νη εκτίμηση της στιγμής. Είπα μια κουβέ-
ντα που δεν συνάδει με τον χαρακτήρα 
μου και κυρίως είναι αντίθετη με τις αρ-
χές μου. Γι’ αυτό ακριβώς ζητώ συγνώμη 
από τους ανθρώπους του Παλλαυρεωτι-
κού κι εύχομαι καλή συνέχεια στη δύσκο-
λη προσπάθεια που κάνουν στο πρωτά-
θλημα της Α’ ΕΠΣΑΝΑ». Ερωτηθείς για το 
μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής ο ισχυρός 
άνδρας των ερυθρολεύκων είπε: «Αντιμε-
τωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα, όπως 
η Κερατέα που είναι το πρώτο φαβορί 
για την άνοδο. Εκπέμπουμε σεβασμό για 
την ιστορία της, είμαστε από εκείνους 
που υποστηρίζουν πως η πραγματική 
της θέση είναι στα εθνικά πρωταθλήμα-
τα και θέλω να ελπίζω πως θα γίνει ένα 
ωραίο παιχνίδι, ανάμεσα σε δυο από τις 
πολύ δυνατές ομάδες του πρωταθλήμα-
τος, όπου όλοι από την κερκίδα θα απο-
λαύσουμε το ωραίο θέαμα που θα μας 
προσφέρουν οι παίκτες στο γήπεδο». 

This is Athens

҂ Ο  Κώστας Αρζένης.



www.sportime.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202114

ΠΛΕΟΝ, 
ΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ «ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ»  
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

Φαντάζει απολύτως λογικό. Μιλά-
με για ένα success story που μετρά-
ει ένα νταμπλ, πρόκριση σε ομίλους 
του Τσάμπιονς Λιγκ, παρουσία στους 
«16» του Europa League, εμφατικά δι-
πλά σε «Emirates», Πόλη, ιστορική 
νίκη απέναντι σε Μίλαν! Εν δυνάμει 
θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηρι-
στεί ο πιο επιτυχημένος κόουτς στον 
πάγκο του Ολυμπιακού.
Ο χρόνος, όμως, «τσαλακώνει» ακό-
μη και τις μεγαλύτερες αγάπες. Η κα-
θημερινότητα, η τριβή «ρουφάει» το 
ένδοξο χθες και στέκεται στα conflicts 
του σήμερα. Ο Πέδρο Μαρτίνς στον 4ο 
χρόνο του στον πάγκο του Ολυμπια-
κού βρίσκεται στο πλέον μεταβατικό 
στάδιο της συνεργασίας του με τους 
πρωταθλητές Ελλάδας. Ο πρόωρος 
αποκλεισμός από το Τσάμπιονς Λιγκ 
από την Λουντογκόρετς, οι δύο στρα-
βές στο «Καραϊσκάκης» με Ατρόμητο, 
Παναθηναϊκό αντίστοιχα και οι εν γέ-
νει προπονητικές του εμμονές έχουν 
«χτυπήσει» alarm στα υψηλότερα κλι-
μάκια του Ολυμπιακού. Και έπεται δια-
βολοβδομάδα: Γιάννενα (εκτός), Άι-
ντραχτ (εκτός) και ΠΑΟΚ (εντός έδρας) 
χωρίς κόσμο.
Η λέξη ανανέωση, μέχρι νεοτέρας, 
δεν έχει εκστομιστεί από καμία εκ των 
δύο πλευρών.  Είπαμε ο χρόνος έχει 
«αιχμαλωτίσει» τη σχέση. Τα αμοιβαία 
κουσούρια δεν μπαίνουν κάτω από 
το χαλί, αλλά οδηγούν σε συγκρού-
σεις. Δεν είναι τυχαία η αναφορά του 
κόουτς Μαρτίνς στα διαιτητικά λάθη 
(ποια;) μετά τον αγώνα με τον Πανα-
θηναϊκό για να δικαιολογήσει την προ-
πονητική του ξεροκεφαλιά.
Δείγμα της πίεσης, θολούρας και εν 
γένει απουσίας ασφάλειας που ει-
σπράττει από την περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα. Μη νομίζετε πως ο Μαρτίνς 
πλέον είναι 100% respectable στην οι-
κογένεια του Ολυμπιακού. Πόσο μάλ-
λον που φέτος ότι (σχεδόν) ήθελε, ο 
Μαρινάκης του το έφερε.
Εδώ έπαιξε τα ρέστα του για τον Μα-
νωλά, βλέποντας τον Σεμέδο να κα-
ταρρέει…
Πάντως, εκείνο που συζητάνε και έχει 
βάση στην Πλατεία Αλεξάνδρας δεν 
είναι μόνο το μέλλον του Πέδρο Μαρ-
τίνς, όσο και την εύρεση σε περίπτω-
ση που γίνει ικανού διαδόχου.
Εδώ, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα…     

Παρασκήνια

➠





Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ  
ΣΕ 176 ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΑΡΙΘΜΕΙ 118 ΝΙΚΕΣ 

ΣΕ 30 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ 
ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΧΕΙ 
ΚΕΡΔΙΣΕΙ 10 ΦΟΡΕΣ  

Επιλογή του κόουτς 101%. Δεν κοίταγε καν τις 
εναλλακτικές που υπήρχαν 
στην short list. Τελικώς, 
έγινε το θέλημα του 
και ο Λε Ταλέκ αφί-
χθη στην ΑΕΚ με 
ένα 800άρι (!!!) 
ετησίως για να 
«γεμίσει» τον 
άξονα! Στα 
7 παιχνίδια 
του έχει ήδη 
προλάβει να 
πάρει 4 κί-
τρινες κάρ-
τες και στο 
ντέρμπι με τον 
ΠΑΟΚ εκτέθη-
κε στο transition 
game. Το club δεν 
έχει πειστεί. Τουναντί-
ον! Πόσο μάλλον για το 
«κασέρι» που παίρνει και έχει 
ήδη δώσει το request στην μανα-
τζερική πιάτσα για την απόκτηση κε-
ντρώου. Γαλανόπουλος off, Σιμάνσκι 
με up και down, Σιμόες λήγει το συμ-
βόλαιό του, Σακχόφ άοσμος και ο Λε Ταλέκ φυ-
σικά δίχως το ανάλογο support casting εντός 
των τειχών. Οπότε, is coming…    

«ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ»…      
Ποιος θα το περίμενε πως η ποδο-
σφαιρική Ιθάκη των Ελλήνων θα 
ήταν η Τουρκία! Μετά τον leader 
Μπακασέτα, τον Πέλκα που έχει 
διαμορφώσει ένα status 10 μυρί-
ων για transfer fee, τον υποτιμη-
μένο Σιώπη στα μέρη μας,  ένας 
ακόμη νιόφερτος φέρεται να δη-
μιουργεί θόρυβο στην γείτονα 
χώρα. Ο Δημήτρης Γούτας με τα 
4 γκολ σε 6 αγώνες και την εν γέ-
νει αθλητική του παρουσία ΔΕΝ 
περνάει απαρατήρητος από τα 
club της Πόλης. Και φυσικά δεν εί-
ναι μόνο οι τρεις «μεγάλοι», αλλά 
και η προ διετίας πρωταθλήτρια 
Μπασακσεχίρ, η οποία προχώρη-
σε σε αλλαγή προπονητή. Φαντα-
στείτε πως μόνο το περασμένο 
καλοκαίρι 35 στόπερ (!!!) μετακι-
νήθηκαν στην Τουρκία. Οπότε… 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



LIMIT UP…  
Μπορεί ο μπαμπάς (Γιάννης) να έφυγε… νύχτα από 
τον Απόλλωνα, αλλά η κληρονομιά που άφησε μέσω 
του γιόκα του στον πάγκο του Ολυμπιακού Λευκωσίας 
τον κάνει περήφανο! Ο Πετράκης junior, ετών 33 πα-
ρακαλώ, έχει ήδη κερδίσει ΑΠΟΕΛ (εκτός έδρας), την 
δις πρωταθλήτρια Ομόνοια και έχασε στις λεπτομέ-
ρειες από την πρωτοπόρο ΑΕΚ Λάρνακας σε 5 αγω-
νιστικές στην Κύπρο. Δεν θα αργήσει η προαγωγή…   

ΕΧΕΙ ΉΔΉ ΦΎΓΕΙ…      
Το παιχνίδι είχε διάρκεια σχεδόν 100’. Ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς προχώρησε σε 4 αλλαγές, μα εκείνος που-
θενά. Την επομένη το πρωί εθεάθη στην Σαντορί-
νη για τριήμερο! Είναι εμφανές πως η σχέση του 
Παναθηναϊκού με τον Λούκας Βιγιαφάνες βαδίζει 
στο φινάλε της. Το ματς με τον Άρη ήταν το τελει-
ωτικό χτύπημα. Πλέον, θα υπάρξει mind game για 
την πρόωρη λύση της συνεργασίας… 

Είναι θωρηκτό, αλλά το γκολ δεν είναι στο 
αίμα του. ΞΕΚΑΘΑΡΑ. Ο Χουάν Περέα πέρυ-

σι έβαλε μόλις 3 σε 31 ματς με τον Βόλο και στον 
ΠΑΣ ακόμη δεν έχει κάνει σεφτέ. Πρόβλημα για 
οιαδήποτε προοπτική περήφανης πώλησης! 

Γιώργος Βαγιαννίδης! Επέστρεψε στη βάση 
του δίχως να καταλάβει κανείς αν έφυγε κιό-

λας. Το μεταβατικό στάδιο με προπονήσεις/συμ-
μετοχές στον Παναθηναϊκό Βου πάντως ακόμη 
δεν έχουν το ανάλογο αποτέλεσμα στο μυαλό 
του Γιοβάνοβιτς.  





ΣΤΌΠΕΡ, ΠΑΡΑΚΑΛΏ!  
 
Μπορεί από τα 11 γκολ παθητικό των τριών 
πρώτων αγωνιστικών να αριθμεί δύο δια-
δοχικά clean sheets, αλλά ο κύβος ερρίφθη! 
Ο Απόλλων βγαίνει στην πιάτσα για κεντρι-
κό αμυντικό. Μπορεί Αλβες και Ντομίνγκες 
να ́ χουν «κλειδώσει» στο μυαλό του Φέστα, 
αλλά ο Λισγάρας χάνει μόνιμα έδαφος οπό-
τε απαιτείται ενίσχυση. Κανένα 50άρικο για 
ένα εξάμηνο μιλάμε…  

ΚΙ ΌΜΏΣ…  
 
Ξέρετε πολλούς 00άρους στην Ελλάδα με 
πάνω από 50 αγώνες στην Σούπερ Λιγκ; Μι-
λάμε για τον εν δυνάμει captain της Εθνικής 
Ελπίδων. Τον παίκτη που από πέρυσι ο ΟΦΗ 
έχει «επενδύσει» για το επόμενο project προς 
πώληση. Εκείνον που ήδη έχει αλλάξει τρεις 
εκπροσώπους σε ηλικία 21 ετών και το περα-
σμένο καλοκαίρι σήκωσε γη και ουρανό για 
να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ Βου, παρακαλώ! 
Στην περίπτωση του Απόστολου Διαμαντή το 
mentality πάει περίπατο… 

ΚΑΒΑΛΑ ΣΤ΄ ΑΛΌΓΌ…  
 
Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ήδη στον 5ο χρόνο 
συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ και 10 μήνες πριν 
το φινάλε του συμβολαίου του. «Καμία πρεμού-
ρα», μου απάντησαν μόλις αποτάθηκα σε αρμό-
διο πρόσωπό για να μάθω τι μέλλει γενέσθαι με 
το εν λόγω αγόρι. Είναι 32 ετών, αναζητώντας το 
τελευταίο μεγάλο του συμβόλαιο. Είναι ήδη στα 
χάι του μια και σε 10 επίσημους αγώνες αριθμεί 
5 clean sheets και συνάμα έχει καθιερωθεί στην 
3άδα των Νο1 της Εθνικής Ελλάδας. «Όνειρο του 
είναι η Αγγλία», μου ψέλλισε η ίδια πηγή μα είναι 
almost impossible πλέον. Εν ολίγοις, ο Πασχα-
λάκης αν συνεχίσει στο ίδιο performance level 
δύσκολα να συζητήσει ανανέωση με τον ΠΑΟΚ 
με κάτω από 6-7 κατοστάρικα, τωρινές απολα-
βές. Ειδάλλως, θα προχωρήσει τη ζωή του. Ξε-
κάθαρα…

ΠΡΏΤΉ ΦΌΡΑ!  
 
Τρελάθηκε! Πήγε να «σπάσει» ολάκερο το 
γραφείο του μετά τον αγώνα με τον Βόλο. Δεν 
ρώτησε κανέναν και προχώρησε άμεσα στην 
πρόσληψη του Γιώργου Παράσχου. Και πλέ-
ον οργανώνει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του 
Ιανουαρίου. Ο Γιώργος Σπανός είναι η πρώ-
τη φορά στα 12 και βάλε χρόνια συνεργασί-
ας του με τον Γιάννη Αγγελόπουλο που φέ-
ρεται να αποφασίζει και να διατάζει για το τι 
πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα προσωπι-
κά. Το θερινό κάστινγκ με τους 14 νιόφερτους 
και την ομάδα ουραγό μετά από 5 αγώνες εί-
ναι λογικό να τον έχει εκνευρίσει. Πάντως δεί-
χνει αποφασισμένος να το «γυρίσει», παρέα 
πάντα με τον πιστό συνεργάτη του.

ΑΛΉΘΕΙΑ, ΠΏΣ ΕΞΕΛΑΒΕ Ό ΔΙΌΎΔΉΣ ΤΉΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΉ ΤΌΎ ΜΠΡΙΝΙΌΛΙ ΣΤΌ «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΉΣ»; quizTime
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Ο Γιάννης Καμα-
ρινός θα συνεχίσει 

με προπονητή τον Χάρη 
Βαρυτιμίδη στη Θεσσα-

λονίκη. Ο νεαρός πρωταθλη-
τής στα 110μ. εμπόδια, που ανήκει 

στην Ολυμπιάδα Δομή έλυσε τη 
συνεργασία του με την Κική 

Τσακίρη. O 20χρονος 
εμποδιστής έχει ατο-

μικό ρεκόρ 14.55.
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Η Βαλκανική Ομοσπονδία Στίβου έχει μπει στη διαδικασία αναζή-
τησης άλλης πόλης που θα φιλοξενήσει το Βαλκανικό Πρωτάθλη-
μα Ανωμάλου Δρόμου. Οι αγώνες ήταν να γίνουν στο Πλοϊέστι της 
Ρουμανίας στις 6 Νοεμβρίου και ακυρώθηκαν. Αν βρεθεί πόλη, θα 
αλλάξει η ημερομηνία διεξαγωγής. 
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Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε τρεις ση-
μαντικούς χορηγούς που θα 
συνδράμουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ομοσπονδίας. Πρό-
κειται για χορηγικά προγράμμα-
τα με την αυτοκινητοβιομηχανία 
της «Renault», την εταιρεία πα-
ραγωγής και διανομής φρού-
των και λαχανικών «Dole» και 
την εταιρεία συμπληρωμάτων 
«EthicSport».

Η Νικόλ Κυριακοπούλου είχε μια πολύ 
καλή φετινή σεζόν που κορυφώθηκε με 
τη συμμετοχή της στον τελικό του επί κο-
ντώ και την 8η θέση στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες στο Τόκιο. Με εφαλτήριο αυτό 
η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήδη έχει δι-
ανύσει περίπου ενάμιση μήνα προετοι-
μασίας εν όψει της νέας χρονιάς. 
Μιας σεζόν που έχει ως πρώτο στόχο το 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο 
Βελιγράδι. «Η αρχή θα γίνει με τους αγώ-
νες του κλειστού και το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα. Από εκεί και πέρα το καλοκαίρι 
υπάρχει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο 
Όρεγκον και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα στο Μόναχο, αγώνες που θα επιδι-
ώξω τη διάκριση», δήλωσε η κορυφαία 
άλτρια που έχει ατομικό ρεκόρ 4,83μ.

ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ!




