ΑΘΗΝΑ: 150 - 190C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 140 - 170C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr

AGENT

ΑΓΊΩΝ ΑΝΔΡΟΜΆΧΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΆΧΟΥ

ΤΡΙΤΗ 12.10.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ # 1. 297

GREEK

ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΓΙΑ ΦΑΝ’Τ ΣΧΙΠ

21:45 OPEN TV/CS1

TEAM SPIRIT

 Γ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ: Γεωργία το... αντιπαράδειγμα

Η ΕΘΝΙΚΉ ΚΥΝΗΓΆ ΑΠΌΨΕ ΈΝΑΝ ΆΘΛΟ ΣΤΟΝ «ΤΕΛΙΚΌ»
ΜΕ ΤΗ ΣΟΥΗΔΊΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΉ ΣΤΟ ΔΡΌΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΆΡ

ΣΗΚΩΣΕ ΜΑΝΙΚΙΑ

BACK TO BUSINESS

ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΚ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΓΙΑΝΝΊΚΗΣ

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΤΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΊΑ ΚΑΙ
ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΜΈΝΟΥΜΕ

ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ
 Τ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ: Ούτε με ένα κλικ,

ούτε καν με έναν… Γιαννίκη

ΧΑΜΌΓΕΛΑ ΓΙΑ ΕΜΒΙΛΆ ΚΑΙ ΟΝΙΕΚΟΎΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΌ
Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΒΕΛΤΊΩΣΗΣ ΤΗΣ ΆΜΥΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΈΝΕΙ ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ
ΓΙΑΤΊ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ ΘΈΛΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ ΝΈΑ
ΣΥΜΒΌΛΑΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΆΝΗ ΚΑΙ ΧΟΥΆΝΚΑΡ.
ΠΟΎ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΎΟ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ
21:30 NS PRIME

ΜΕ ΚΑΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΤΑΧΎΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΝΈΑ ΤΟΎΜΠΑ
ΤΙ ΈΚΑΝΕ Ο ΜΠΕΝΑΛΟΥΆΝ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΆΡΕΣΕ ΣΤΟΝ ΚΑΡΥΠΊΔΗ

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
Σ ΤΑ ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α
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ΟΥΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ,ΟΥΤΕ
ΚΑΝ ΜΕ ΕΝΑΝ… ΓΙΑΝΝΙΚΗ

Γνώμη

Η ΑΕΚ ξεκίνησε την εποχή Γιαννίκη. Δεν θα είναι
εύκολο ούτε για τον ίδιο, ούτε για την ΑΕΚ αυτή η
συνεργασία. Θέλει άντερα, γερό στομάχι και αποτελέσματα. Δυστυχώς για τον ίδιο θα κριθεί νωρίς και
αυστηρά και η περίοδος χάριτος είναι σχεδόν ανύπαρκτη μεσούσης της σεζόν. Όμως η επιτυχία του
δεν κρίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο. Είναι μέλος, εξέχων βέβαια, ενός συνόλου ανθρώπων που
συνθέτουν αυτό που λέγεται ποδοσφαιρική ομάδα της ΑΕΚ. Για να πετύχει ο Γιαννίκης, πρέπει να
δουλέψει σκληρά, για το οποίο είμαι σχεδόν πεπεισμένος από όσα μαθαίνω. Να έχει τύχη, που θα
φανεί στην πορεία. Αλλά πρώτιστα, πρέπει να λειτουργήσει σωστά το σύνολο, για να έχει επιτυχία η
ομάδα. Οι παίκτες θα κρίνουν την παρουσία του εν
πολλοίς. Αυτή είναι η ουσία. Η διοίκηση με την συμπεριφορά της και την στήριξη της στην ομάδα θα
κρίνει επίσης πολλά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
όλα αυτά παρουσιάζουν μία άκρως προβληματική λειτουργία τώρα που δεν αλλάζει με ένα… κλικ.
Ούτε καν με ένα Γιαννίκη. Σε μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, δεν χρειάζεται να απορροφάς την πίεση
απομακρυσμένος από το πρόβλημα, αλλά να το διαχειρίζεσαι και να το λύνεις. Η ΑΕΚ πρέπει να το
δει, να το διαπιστώσει και να το λύσει. Έγραψα και
χθες, είναι εύκολο να παίρνεις και να διώχνεις στελέχη. Αλλά δεν καταφέρνεις τίποτε έτσι, παρά μόνο
να μειώνεις το μέγεθος του κλαμπ. Η αμφισβήτηση θα έρθει αργά η γρήγορα και για τον Γιαννίκη.
Το ζήτημα είναι οι άμυνες και πόσο απορροφά το
κλαμπ όλο αυτό. Αν έχει διάθεση βασικά να απορροφήσει κάτι τέτοιο.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ

Ο ντόρος που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες σχετικά με τη Νιούκαστλ είναι δικαιολογημένος. Οι οπαδοί της βγήκαν στους δρόμους, η μαρτυρική περίοδος της διοίκησης Μάικ Άσλεϊ έλαβε τέλος και
η αισιοδοξία για το αύριο είναι εύλογη. Τα λεφτά,
όμως, δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία. Όσο κλισέ
και εάν ακούγεται αυτό.
Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος για να μπορέσει
να καλυφθεί αυτό το κενό. Υπάρχει το παράδειγμα
της Μάντσεστερ Σίτι. Χρειάστηκε τέσσερα χρόνια
για να πάρει το πρώτο της πρωτάθλημα και ενώ είχαν επενδυθεί ήδη υπέρογκα ποσά. Τότε η Λίβερπουλ δεν ήταν στα καλύτερά της, η Άρσεναλ είχε
αρχίσει να φθείρεται και τα εμπόδια ήταν λιγότερα.
Οποιαδήποτε ομάδα τώρα θέλει ανέβει στην κορυφή, πρέπει να τα βάλει με τη Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα, τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ, την
πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι και τη Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ που αν μη τι άλλο ρόστερ καλό έχει.
Καλά τα χρήματα, αλλά θα πρέπει να επενδυθούν
σωστά και από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Η Σίτι βρήκε τους κατάλληλους και γι› αυτό
έφτασε να καθιερωθεί την τελευταία δεκαετία. Θα
το καταφέρει η Νιούκαστλ; Τα παραδείγματα, πάντως, είναι πολλά. Υπήρξαν και ομάδες που πήγαν
Άραβες και τις παράτησαν όπως η Μάλαγα. Το σίγουρο, όμως, είναι πως η κατάσταση με τον Άσλεϊ
δεν πήγαινε άλλο και το να αποχωρεί εκείνος είναι
ένας λόγος για να χαμογελά κάθε οπαδός της ομάδας.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ

Αποψη
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ΕΧΕΙ ΕΡΘΕΙ
Η ΩΡΑ…

Agent Greek

Ο ΦΑΝ΄Τ ΣΧΙΠ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΦΥΓΕΙ ΜΕΤΑ
ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΛΑ Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΚΑ ΘΑ
ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
Ίσως φανεί αιρετικό. Ίσως υπερβολικό, ίσως εξοργιστικό. Αλλά είναι πιθανό
σε κάποια σοβαρή ποδοσφαιρική χώρα
η εθνική της ομάδα να πήγαινε σήμερα
στο ματς με άλλον προπονητή.
Και ας μεσολαβούσαν τρεις ημέρες από
το προηγούμενο, τρεις ημέρες μέχρι το
επόμενο.
Ο Τζον Φαν΄τ Σχιπ έκανε στη Γεωργία
ότι ΔΕΝ θα έπρεπε να κάνει ένας επαγγελματίας προπονητής. Όλα λάθος.
Δε θέλει τεράστια ποδοσφαιρική γνώση
για να αντιληφθεί κανείς πως η Εθνική
κέρδισε στο Μπατούμι μόνο και μόνο
επειδή… έκατσε η τελευταία φάση με το
σωστό πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής.
Και επειδή πολλά έχουν αναγορευτεί
στην Εθνική σε κόντρα Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, το κακό που γίνεται είναι μεγάλο.
Ο Φαν΄τ Σχιπ λογικά δε θα μπορέσει σήμερα να οδηγήσει την Εθνική σε κάποιο
θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην εξαιρετική σε αυτά τα προκριματικά Σουηδία.
Και όλα δείχνουν (παρά τα όσα διαρρέονται από την ΕΠΟ) πως θα αποτελέσει
παρελθόν συντόμως.
Για να βρει η Εθνική έναν τεχνικό καθοδηγητή που δε θα κάνει το μεγάλο λάθος να χάσει και το επόμενο Euro που
θα είναι… απίστευτο και τραγικό να χαθεί.

ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ
ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΙΚΗ

Η κλήση σας προωθείται

➠

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΜΑΚΕΝΤΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

➠

ΣΤΟ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ

Κι άλλος
δυσαρεστημένος

Σκάουτ για Μασούρα
Ωραία χώρα η Σουηδία για σκάουτινγκ. Πολλές ομάδες άλλωστε έχουν μόνιμη βάση και
γιατί να μην έχουν μια και πρόκειται για μια
εξαιρετική αγορά που μάλιστα γίνονται πολλές value for money κινήσεις. Η Σόλνα στην
περιφέρεια της Στοκχόλμης, είναι επομένως αρκετοί θα είναι εκείνοι που θα βρίσκονται στο γήπεδο για το Σουηδία-Ελλάδα.
Κάποιος θα είναι μάλιστα όπως ακούγεται
έντονα και για τον Γιώργο Μασούρα. Συγκεκριμένα.

Πριν ακόμα κοινοποιήσει την
απόφαση του στον Χριστοβασίλη οτι δεν ανανεώνει ο Γιαννίκης,
είχε μεταφέρει στους στενούς του
συνεργάτες, πλην Ντουρουντού,
οτι σε όποια ομάδα πάει, θα τους
πάρει μαζί του. Όλοι τους πάντως
ενημερώθηκαν από τα ΜΜΕ για
τις επαφές του με την ΑΕΚ και
όχι από τον ίδιο. Κάποιος εκ των
πρώην συνεργατών του προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του,
αλλά η φωνή του Ελληνογερμανού κόουτς δεν ακούστηκε ποτέ
στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής
γραμμής. Λόγια, λόγια, λόγια.

➠

Με τον Μακέντα η ιστορία έχει
στραβώσει για τα καλά. Φαίνεται και από απλά πράγματα
στην καθημερινότητα. Ο Διούδης θα είναι ο επόμενος που θα
πρέπει να διαχειριστεί τη νέα
κατάσταση. Μαθαίνω, όμως,
ότι υπάρχει και τρίτος περσινός βασικός που αρχίζει να
ζορίζεται. Μήπως μαζεύονται
πολλοί σταδιακά;

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΪΚΕΡ ΣΤΟΝ ΑΡΗ

Μάνος ή μεταγραφή

➠

Το θέμα στο γκολ είναι δεδομένο. Το αφεντικό ήθελε σαν τρελός τον Καμαρά και προς το παρόν δεν δικαιώνεται. Ήρθε
και ο τραυματισμός του Αλί και η κατάσταση ζορίζει. Ο μικρός ήταν ο καλύτερος στα τελειώματα στις προπονήσεις.
Κάπως έτσι ο Μάνος θα ξαναπάρει ευκαιρίες. Ή που θα τις
εκμεταλλευτεί ή που ο Άρης βλέπω να ψάχνεται για φορ.

4

www.sportime.gr

TΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Η ΩΡΑ
ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΠΟΨΕ
ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΗΣ ΔΩΣΕΙ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ
ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την
Εθνική μας ομάδα. Στη «Φρεντς Αρίνα» της Σόλνα αντιμετωπίζει τη Σουηδία και η νίκη είναι το ζητούμενο. Με
την κατάκτηση των τριών βαθμών η
Ελλάδα πιάνει στους 12 βαθμούς του
Σκανδιναβούς και ο όμιλος παίρνει…
φωτιά. Και αυτό διότι το συγκρότημα
του Τζον Φαν’τ Σχιπ θα μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και την πρώτη θέση,
αρκεί να κερδίσει την Ισπανία και το
Κόσοβο τις δύο τελευταίες αγωνιστικές και ταυτόχρονα να φέρουν ισοπαλία οι Ισπανοί με τους Σουηδούς
την τελευταία αγωνιστική. Δύσκολο,
αλλά όχι ακατόρθωτο. Πάντως, η ομάδα πάει βήμα-βήμα. Και στο αποψινό
ματς ο Ολλανδός τεχνικός προσανατολίζεται στο 3-5-2 με ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με το ματς με τη Γεωργία. Ο Σταφυλλίδης αναμένεται να
πάρει θέση στην εντεκάδα αντί του τιμωρημένου Τζαβέλλα, ενώ θέση στο
αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Πέλκας, με
αουτσάιντερ τον Τζόλη δίπλα στον
Παυλίδη. Δεν αποκλείεται πάντως να
επιλεγεί και το 4-3-3, καθώς ο Φαν΄τ
Σχιπ δεν το απέκλεισε στη συνέντευξη Τύπου. «Δεν μπαίνουμε με τη νοοτροπία του αουτσάιντερ. Θέλουμε να
παίξουμε και νικήσουμε. Να αξιοποιήσουμε τους ανοιχτούς χώρους. Ξέρουμε πόσο πολύ το θέλει και η Σουηδία για την πρώτη θέση του ομίλου.
Όμως θέλουμε το ίδιο. Δεν το σκέφτομαι αυτό τόσο. Προετοιμάζουμε το
ματς όσο καλύτερα μπορούμε. Παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο και είναι μία
πολύ πρόκληση για τους παίκτες. Για
τα παιδιά αύριο να παίξουν με έναν
αντίπαλο πολύ υψηλού επιπέδου»,
δήλωσε μεταξύ άλλων ο ομοσπονδιακός προπονητής. Από την πλευρά
του ο Ανδρέας Μπουχαλάκης τόνισε:
«Μόνο εμείς γνωρίζουμε καλύτερα
απ’ όλους εσάς το πόσο το θέλουμε.
Το πόσο αγαπάμε την Εθνική και το
πόσο δεμένοι είμαστε. Πιστεύουμε
στην ομάδα και τις δυνατότητές μας.
Ξέρουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Χαιρόμαστε που φαίνεται
προς τα έξω. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Δουλεύουμε για αυτό και μένει να
το δείξουμε στο γήπεδο και αύριο».

ΣΟΥΗΔΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ
21:45 COSMOTE SPORT 1HD/ΟPEN TV
ΓΗΠΕΔΟ: ΦΡΕΝΤΣ ΑΡΙΝΑ
3-5-2

ΤΖΟΝ ΦΑΝ’Τ ΣΧΙΠ

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ

ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ

ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ

ΣΙΩΠΗΣ

ΤΣΙΜΙΚΑΣ

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ

ΠΕΛΚΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 ΙΣΠΑΝΙΑ
2 ΣΟΥΗΔΙΑ
3 ΕΛΛΑΔΑ
4 ΚΟΣΟΒΟ
5 ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΓ
6
5
5
6
6

Β ΓΚΟΛ
13 13-5
12 10-3
9 7-4
4 3-12
1 2-11

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

12/10

ΣΟΥΗΔΙΑ*
ΕΛΛΑΔΑ

11/11

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ*

14/11

ΚΟΣΟΒΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ*

Με αστερίσκο (*) τα εκτός έδρας ματς

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΩΝ

Χαμός με κρούσματα κορονοϊού, αναβλήθηκε το ματς με την Κύπρο
Η αποψινή αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας U23 με
την Κύπρο στην Άχνα αναβλήθηκε, καθώς στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έπειτα από διαγνωστικό έλεγχο εντοπίστηκαν 13 κρούσματα κορονοϊού.
«Τα μέλη της αποστολής που βρέθηκαν θετικά, πα-

ρουσιάζουν ήπια συμπτώματα και έχουν απομονωθεί τις τελευταίες ώρες για προληπτικούς λόγους. Η
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εργάζεται για
την ασφαλή επιστροφή της αποστολής από την Κύπρο», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΕΠΟ.
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ΒΑΣΗ
ΤΟ 4-4-2

Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΩΣ ΕΠΙ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ
ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΩΣΤΟΣΟ ΚΑΙ Η ΤΡΙΑΔΑ
ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΤΟΥ

Η ΑΕΚ πιστεύει πολύ στον Αργύρη Γιαννίκη. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι
έκλεισε γρήγορα και άμεσα τη συμφωνία
μαζί του, παρά το γεγονός ότι εξέταζε κάποιες περιπτώσεις από το εξωτερικό. Αντίθετα, από την εγχώρια αγορά ο 41 κόουτς
ήταν η μόνη επιλογή. Και σε αυτήν κατέληξε η Ένωση. Αποτελεί, λοιπόν, ένα στοίχημα για τον Δημήτρη Μελισσανίδη, αλλά και
για τον ίδιο τον Έλληνα προπονητή η μεταξύ τους συμφωνία. Απόφοιτος της φημισμένης Σχολής προπονητών της Κολωνίας και
πρώην συμφοιτητής του Γιούλιαν Νάγκελσμαν ο Αργύρης Γιαννίκης είναι πλήρως
ενημερωμένος για την ομάδα και ήδη σχεδιάζει τις αλλαγές που πρόκειται να εφαρμόσει στο αγωνιστικό στιλ της ομάδας σε σχέση με εκείνο του Βλάνταν Μιλόγεβιτς.
Ο πρώην προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα,
λοιπόν, είναι λάτρης του 4-4-2. Αυτό το σύστημα έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο
στις ομάδες τόσο στις μικρές κατηγορίες
που δούλεψε, όσο και στον «Άγιαξ της Ηπείρου». Πρωταρχικός στόχος είναι η ομάδα του
να αντέχει στο πρέσινγκ, με συνεχή κίνηση
στους χώρους κυρίως κάθετα προς το τέρμα, αυτοματισμούς και γρήγορες επιθέσεις. Ζητά από τους παίκτες του συνεχή πίεση για ανάκτηση της μπάλας
και γρήγορη μετάβαση στην επίθεση,
Διαρρήκτες εισήλθαν στην πολυτελή
χωρίς μεγάλες μπαλιές.
μονοκατοικία του Νορντίν ΆμπραΣτη Γερμανία το 4-4-2 ήταν κυρίως το
μπατ, ενώ αυτός έλειπε και αφαίρεσύστημα που χρησιμοποίησε, ωστόσαν μεγάλο χρηματικό ποσό καθώς
σο, σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοεπίσης και κοσμήματα. Σύμφωνα με
ποίησε και το 3-5-2. Γενικά συστήματα
όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος
με τριάδα στην άμυνα τα δουλεύει αρποδοσφαιριστής άφησε ένα παράκετές φορές. Στα τελευταία παιχνίδια
θυρο ανοικτό και οι ληστές βρήκαν
του ΠΑΣ Γιάννινα πειραματίστηκε αρτην ευκαιρία να... τρυπώσουν στο
κετά με τρία στόπερ. Η ΑΕΚ «χτίστησπίτι.
κε» το καλοκαίρι για τετράδα στην άμυνα και πέντε παίκτες στα χαφ και εδώ
τίθεται το ερώτημα. Θα αλλάξει ο Γιαννίκης
αυτή τη διάταξη, τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει
πληθώρα ανταγωνισμού στη μεσοεπιθετική
γραμμή, με κίνδυνο να αφήσει κάποιους παραπονεμένους; Ίσως το δούμε δίπλα στον
φορ έναν εκ των Τσούμπερ, Αμραμπατ ή
Τάνκοβιτς αντί για φουλ επιθετικό δίδυμο
Αραούχο-Ανσαριφάρντ. Από κει και πέρα
έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στον
άξονα με τον Γαλανόπουλο εκτός, τον Σιμόες να στερείται φυσικής κατάστασης και
τον Λε Ταλέκ με συγκεκριμένα προβλήματα
όταν παίζει δίδυμο. Ο Σάκχοφ είναι βαρύς
και ο Σιμάνσκι έχει πρόβλημα στο γόνατο.
Μένει να φανεί στην πράξη τι θα επιλέξει ο
Γιαννίκης.

Θύμα ληστείας ο Άμραμπατ

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πετυχημένη επέμβαση
Οπως ενημέρωσε η ΑΕΚ, η χειρουργική αποκατάσταση της δεξιάς ποδοκνημικής του Γαλανόπουλου ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Πίζα της Ιταλίας και πλέον ο Έλληνας διεθνής μέσος αναμένεται να επιστρέψει
στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης ξεκινώντας αμέσως την
αποθεραπεία του. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές διάστημα της απουσίας του, ωστόσο είναι πιθανό να χάσει όλη τη σεζόν. «Κώστα, έχεις τις ευχές όλων μας για γρήγορη αποκατάσταση και
επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους»,
έγραψε η ΑΕΚ στα social media.
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WIN/WIN
ΣΕΝΑΡΙΟ
ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΘΕΛΕΙ
ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΜΕ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗ ΚΑΙ ΧΟΥΑΝΚΑΡ
Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, δε λένε; Στο πλαίσιο
αυτό, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια στρατηγική απόφαση αναφορικά με δύο παίκτες που έχει κρίνει ως κομβικούς για τα
τωρινά και μελλοντικά πλάνα του. Οι Τάσος Χατζηγιοβάνης και Χουάνκαρ βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα αναφορικά με την
υπογραφή νέων συμβολαίων. Με τα υπάρχοντα δεδομένα θα μείνουν ελεύθεροι το
καλοκαίρι, άρα θεωρητικά θα μπορούν
από τον Ιανουάριο να συμφωνήσουν με
κάποια άλλη ομάδα. Αυτό είναι κάτι που
οι «πράσινοι» δεν θέλουν καν να σκέφτονται. Για οικονομικούς και αγωνιστικούς
λόγους, αμφότεροι έχουν κατηγοριοποιηθεί ως απαραίτητοι. Ο Χατζηγιοβάνης βρέθηκε κοντά στο να φύγει το καλοκαίρι. Η
Αλτάι τον ήθελε, αλλά η τουρκική ομάδα
ποτέ δεν πρόσφερε τελικά τις απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις. Ο Έλληνας εξτρέμ, πάντως. ουδέποτε χαλάστηκε από
τη μη φυγή του. Το ακριβώς αντίθετο. Προϊόντος του χρόνου και αφού ξεπέρασε ένα
πρόβλημα που τον είχε αφήσει εκτός για
αρκετές μέρες το καλοκαίρι, ανέβασε την
απόδοσή του και πείθει πως η συνέχεια θα
είναι ακόμα καλύτερη. Πλέον ετοιμάζεται
να μπει σε συζητήσεις για νέο συμβόλαιο
και οι πληροφορίες λένε πως θα του προταθεί γενναία αύξηση στις απολαβές του.
Ο Χουάνκαρ από μεριάς του, είναι ένας
από τους πλέον βελτιωμένους παίκτες
των «πρασίνων». Το ότι έχει καταφέρει
να ξεπεράσει δύο κολλητούς σοβαρούς
τραυματισμούς στο γόνατο, φανερώνει
πόσο θέληση και αποφασιστικότητα διαθέτει. Είναι ένα επιθετικογενές μπακ, που
ανεβαίνει συχνά και καταγράφει εξαιρετικές αποδόσεις σε στατιστικές κατηγορίες
που μετράνε, όπως αυτή των key passes.
Σταθερός σε απόδοση, από τους παίκτες
που ξέρεις σχεδόν πάντα ότι θα πάρεις
αυτό που περιμένεις. Ο 31χρονος Ισπανός έχει κερδίσει με το σπαθί του το προνόμιο να χαρακτηρίζεται «σημαντικός»
στον Παναθηναϊκό.

Φορτσάρει για Ιωνικό
Συνεχίστηκε χθες η προετοιμασία των «πρασίνων» για το παιχνίδι με τον Ιωνικό. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, κυκλοφορία μπάλας και παιχνίδι στο μισό
γήπεδο με περιορισμούς. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χώρισε τους παίκτες του σε δύο
γκρουπ, σε επιθετική και αμυντική γραμμή και έγιναν ξεχωριστές ασκήσεις. Από
εκεί και πέρα, οι απουσίες είναι πολλές.
Βέλεθ, Κουρμπέλης, Μπεκ ακολούθησαν
ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκαναν
οι Μακέντα και Χατζηθεοδωρίδης. Απουσίαζαν και οι διεθνείς Αλεξανδρόπουλος, Πούγγουρας και Χριστογεώργος. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Μπαρτ Σένκεφελντ ανεβάζει
στροφές. Δείχνει σταθερά καλύτερα και
το θέμα είναι το πώς ο Γιοβάνοβιτς
θα επιλέξει να τον διαχειριστεί.
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ΕΝ ΑΡΧΗ,
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ, Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΑΜΥΝΤΙΚΑ
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΕΙΝΕΙ
Ο Ολυμπιακός ως.... Ολυμπιακός ήταν, είναι
και θα είναι υποχρεωμένος να παίζει επιθετικό,
κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είναι θέμα DNA συλλόγου, είναι κάτι που προκύπτει εκ των πραγμάτων. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει και παραμέληση της άμυνας. «Aν ο έρωτας περνάει απ’ το
στομάχι, τότε οι τίτλοι φιλτράρονται μέσα από
μια ισχυρή άμυνα», όπως επέμενε ο άνθρωπος
που έκανε γνωστό το κατενάτσιο σε ολόκληρο
τον πλανήτη, ο Ελένιο Ερέρα. Δεν λέμε να παίξουν οι «ερυθρόλευκοι» τέτοιου είδους μπάλα –
και να ήθελαν δεν θα μπορούσαν καθώς δεν είναι
γι’ αυτό προγραμματισμένοι. Μπορούν, όμως,
κάλλιστα να γίνουν μία ομάδα που ο αντίπαλος θα υποφέρει για να της βάλει γκολ. Και στο
πλαίσιο αυτό, ήταν πολύ υποσχόμενα τα δείγματα πριν από τη διακοπή. Στην οποία ο Ολυμπιακός πήγε με τρία συνεχόμενα λευκά παθητικά (απέναντι κατά σειρά σε Αστέρα Τρίπολης,
Φενερμπαχτσέ και Παναθηναϊκό). Νωρίτερα,
η ομάδα είχε τουλάχιστον ένα τέρμα παθητικό
στην πλειονότητα των αγώνων της. Ήταν φανερό πως κάτι δεν λειτουργούσε σωστά, αλλά
ο Πέδρο Μαρτίνς εντόπισε γρήγορα το «τι» και
φρόντισε να το διορθώσει. Αυτό πέρασε μέσω
της ατομικής βελτίωσης των παικτών που απαρτίζουν τα μετόπισθεν, αλλά είναι κυρίως αποτέλεσμα συνολικής λειτουργίας. Άμυνα παίζει όλη
η ομάδα. Ακόμα και όταν... επιτίθεται. Έτσι είναι
δομημένο το σύγχρονο ποδόσφαιρο και έχει να
κάνει με μία μαγική λέξη που λέγεται «ισορροπία». Τώρα που τελειώνει η διακοπή, οι «ερυθρόλευκοι» θα κληθούν να τα βγάλουν πέρα με
κολλητούς απαιτητικούς αγώνες (ΠΑΣ Γιάννινα,
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, ΠΑΟΚ). Σε ένα τόσο
βαρύ και φορτωμένο πρόγραμμα, οι αυτοματισμοί και οι νόρμες είναι τεράστιο πράγμα. Φέρνουν αποτελέσματα, φέρνουν εξοικονόμηση δυνάμεων. Ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί σκληρά,
αλλά φαίνεται πως έχει βάλει τις βάσεις για να
ανταποκριθεί με επιτυχία.

Χαμόγελα για Εμβιλά, Ονιεκούρου
Το περίμεναν όλοι πώς και πώς στον Ολυμπιακό, έγινε
πράξη και τα χαμόγελα είναι διάπλατα στο λιμάνι. Γιάν
Εμβιλά και Χένρι Ονιεκούρου επέστρεψαν στις προπονήσεις. Οι δύο παίκτες έβγαλαν κανονικά το πρόγραμμα και εκτός απροόπτου είναι πια ξανά στη διάθεση
του Πέδρο Μαρτίνς, δίνοντας του επιλογές και λύνοντας του τα χέρια εν όψει της σειράς δύσκολων αγώνων που έπεται.
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ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΓΙΑ
ΤΗ ΝΕΑ ΤΟΥΜΠΑ
ΣΕ ΚΑΛΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΟΥ ΠΑΟΚ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ευχάριστα τα νέα από την υπόθεση της νέας Τούμπας για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Όπως αποκάλυψε
σε ραδιοφωνικές δηλώσεις του ο αρχιτέκτονας- μηχανικός που έχει αναλάβει το έργο για τη Νέα Τούμπα, Τάκης Δούμας, το θέμα που ενδιαφέρει τον
Δικέφαλο του βορρά αλλά και τον κόσμο του, επιταχύνεται με τα αποτελέσματα να αναμένεται να φανούν ακόμη και πριν από τα Χριστούγεννα.
«Επιταχύνεται το συγκεκριμένο θέμα. Θα φέρει αποτελέσματα η επιτάχυνση πριν από τα Χριστούγεννα για τη Νέα Τούμπα. Για το Καυτανζόγλειο δεν
ξέρω. Υπήρχαν λίγες αγκυλώσεις για το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Όλοι ήταν ένθερμοι υποστηρικτές
του πρότζεκτ», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ.Δούμας.
Οι εξελίξεις που προέκυψαν κατά την εβδομαδιαία
σύσκεψη του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, με τους επιτελείς, που «τρέχουν» το θέμα του
γηπέδου έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι
ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ έχει δώσει συγκεκριμένες εντολές. Μία απ’ αυτές είναι να διακοπούν
περαιτέρω συζητήσεις «πολιτικού χαρακτήρα» που δεν προσφέρουν κάτι στην υλοποίηση του νέου γηπέδου. «Από δω και πέρα
Όπως ανακοίνωση η Κοπεγχάγη στην
όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, υπηρεσίαναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για την 3η
ες, πολιτικοί και τεχνοκράτες, οφείλουν
αγωνιστική του Europa Conference League
να ακολουθούν τον δρόμο των έργων
την Πέμπτη 21/10 ο «δικέφαλος» θα έχει στο
και όχι των λόγων, προσδοκώντας σε
πλευρό του περίπου 1.000 οπαδούς. «Ο
ίδιον πολιτικό όφελος», αναφέρει η αναΠΑΟΚ φημίζεται για τους φανατικούς
κοίνωση της ΠΑΕ.
οπαδούς του και στην εντός έδρας
Μετά τις τελευταίες συναντήσεις με τον Περιαναμέτρηση της ομάδας μας αναφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο
μένουμε 1.000 υποστηρικτές
Τζιτζικώστα αλλά και με τον Δήμαρχο Θεσσατης ελληνικής ομάδας», αναλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, έγινε μία παρουσίφέρει η ανακοίνωση της
αση από την ΠΑΕ των όσων συζητήθηκαν. Έγιομάδας της Δανίας.
νε ξεκάθαρο πως θα υπάρχει μηδενική ανοχή και
θα διακόπτεται άμεσα κάθε συνεργασία με όποιον
επιδεικνύει προσβλητική συμπεριφορά απέναντι
στον σύλλογο.
Επιπλέον οριστικοποιήθηκε πως η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα
χρησιμοποιήσει ως έδρα της Β’ ομάδας την έδρα
του Μακεδονικού. «Με αφορμή αυτή την εξέλιξη, τονίστηκε η μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε για το Καυτανζόγλειο να δεχθεί χρηματοδότηση από ιδιώτη
επενδυτή για έργα άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ,
που θα σταματούσαν την πορεία διάλυσης όλων
υποδομών του Σταδίου επ’ ωφελεία της πόλης και
των αθλητών της Θεσσαλονίκης, αλλά και για την
εξασφάλιση των απαιτήσεων FIFA-UEFA για αθλητικές εγκαταστάσεις τέτοιου επιπέδου, εξαιτίας παλινδρομήσεων και καθυστερήσεων πάνω από ένα
χρόνο για μια απλή υπουργική απόφαση», αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ:
«1.000 ΟΠΑΔΟΙ ΣΤΟ
ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΠΑΟΚ»
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ΑΥΤΑ, ΚΑΛΟ
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ!

ΤΟ ΠΟΣΤΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΑΜΟ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕ
ΣΤΟΝ ΚΑΡΥΠΙΔΗ
Γεύση από... athens by night, πήρε ο Γιοχάν Μπεναλουάν. Ο Γαλλοτυνήσιος κεντρικός αμυντικός του Άρη βρέθηκε πρόσφατα στα μπουζούκια και συγκεκριμένα
στο κέντρο που τα... λέει ο Πάνος Κιάμος!
Ο στόπερ του Άρη μετά την επίσκεψή
του στο Ποσειδώνιο, θέλει να μοιραστεί
την εμπειρία του και τις εντυπώσεις του
με τους φίλους του στα social. «Η πρώτη μου εμπειρία στα μπουζούκια. Η καλύτερη χώρα στον κόσμο», έγραψε στην
στην ανάρτησή του.
Τα like έπεσαν βροχή. Σε εκείνον που δεν
άρεσε το ποστάρισμα ήταν στον Θόδωρο Καρυπίδη. Το αφεντικό του Άρη, δυσανασχέτησε με την κοινοποίηση του
ποδοσφαιριστή του. Προφανώς και οι
Θεσσαλονικείς είχαν άδεια, αλλά όπως
τόνιζε στους συνεργάτες του, δεν χρειάζεται να «φωνάζουν» οι παίκτες ότι πήγαν στα μπουζούκια. Δεν τους έχει απαγορευθεί, αφού ήταν ελεύθεροι ωραρίου,
αλλά καλό θα ήταν κάποια πράγματα
να μην δημοσιεύονται. Δεν αποκλείεται
στην επόμενη επίσκεψη του Καρυπίδη
στη Θεσσαλονίκη να γίνει και μια σχετική κουβέντα- παρατήρηση στον Μπεναλουάν, προκειμένου να μην επαναληφθεί ξανά κάτι ανάλογο.

Θα προλάβουν όλοι...
Μετά το διήμερο ρεπό οι ποδοσφαιριστές του Άκη Μάντζιου επέστρεψαν στις
προπονήσεις. Ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Δευτέρας στη Λαμία. Μια σχετική αγωνία
για την κατάσταση των τραυματιών
υπάρχει. Φαμπιάνο, Ιτούρμπε, Μαντσίνι, Mπερτόγλιο και Γκάμα. Αυτό που
βγαίνει προς τα έξω, αν και ακόμα είναι νωρίς, είναι ότι και οι πέντε θα προλάβουν την προσεχή αναμέτρηση στη
Φθιώτιδα.

ΚΑΜΑΡΑ

Επιστρέφει και πάει για εξετάσεις!
Σήμερα αναμένουν την άφιξη του Αμπουμπακάρ
Καμαρά στη Θεσσαλονίκη, οι άνθρωποι του Άρη.
Ο Μαυριτανός επιθετικός δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι της Εθνικής του τη Κυριακή το βράδυ, ωστόσο για προληπτικούς λόγους. Εννοείται πως θα
εξεταστεί και από το ιατρικό τιμ του Άρη, αν και
είναι δεδομένο ότι τη Δευτέρα το απόγευμα
(19:30) θα είναι στο αρχικό σχήμα.

Σ
Η
Ρ
A
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«ΑΡΕΣΕΙ»
Ο ΠΙΡΣΜΑΝ!
Ο ΒΕΛΓΟΣ ΜΠΑΚ ΜΕΝΕΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ ΤΟΝ
ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΤΟΥΣ

Στον ΠΑΣ Γιάννινα θέλουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Μάρβιν Πίρσμαν, αλλά ο Βέλγος μπακ
αρέσει πολύ! Το καλοκαίρι που
μας πέρασε είχε προτάσεις τόσο
από Ελλάδα (βλ. Άρης), όσο και
από το εξωτερικό (Καρταχένα).
Δεν προχώρησε γιατί σκόνταφτε
στο οικονομικό και στις απαιτήσεις του Γιώργου Χριστοβασίλη.
Τα 300 χιλιάρικα που ζητούσε κρίθηκαν πολλά.
Τον Ιούνιο του 2022, ο Βέλγος
ακραίος αμυντικός μένει ελεύθερος και όπως φαίνεται δεν δείχνει
διάθεση να ανανεώσει με τους
Ηπειρώτες, αφού ακόμα δεν έχει
απαντήσει στην πρόταση που του
έχει κατατεθεί.
Ήδη, όπως έχει αποκαλύψει το
Sportime, σε φιλολογικό επίπεδο,
έχει προκύψει και νέος ενδιαφερόμενος από τη Super League 1.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το
όνομα του Βέλγου είναι σημειωμένο και υπογραμμισμένο, στο
μπλοκάκι των ανθρώπων του
Ατρομήτου! Στο Περιστέρι τον τσεκάρουν καιρό τώρα. Παρ’ όλο που
στο μεταξύ τους παιχνίδι, ο Πίρσμαν δεν ήταν τόσο καλός, στα
Δυτικά προάστια έχουν σχηματίσει πολύ θετική άποψη για τον
ποδοσφαιριστή και δεν αποκλείεται τον Γενάρη, όταν και ο Βέλγος
θα μπορεί να υπογράψει όπου θέλει, το φιλολογικό μέχρι στιγμής
ενδιαφέρον, να πάρει επίσημη
μορφή.
Μέχρι τότε οι Περιστεριώτες θα
συνεχίζουν να παρακολουθούν
τόσο τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή,
όσο και τις εξελίξεις γύρω από την
ανανέωση του συμβολαίου του
με τους Ηπειρώτες. Το δεύτερο,
όπως προαναφέραμε, φαντάζει
πάρα, μα πάρα πολύ δύσκολο!

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Αυτόν ήθελε ο Μεταξάς!

Στο τιμ του Χάσι...

Στο... πόντο το Sportime και για τον διάδοχο του
Γιάννη Ντουρουντού. Θωμάς Γιαννιτόπουλος
γράψαμε, Θωμάς Γιαννιτόπουλος ανακοινώθηκε. Και έχουμε και παρασκήνιο. Όπως αποκάλυψε χθες ο agent, ο Ηρακλής Μεταξάς πρότεινε άλλον για γυμναστή, αλλά ο Χριστοβασίλης
το ξέκοψε. Ποιος ήταν; Ο Στέργιος Φωτόπουλος. Έχει δουλέψει σε Παναθηναϊκό, Ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ, Απόλλωνα Λεμεσού, Ομόνοια,
Ντιναμό Μόσχας,
Ντνίπρο, Ντιναμό Μπρεστ
και Σπάρτακ
Μόσχας.

Οι «κυανόλευκοι» έκαναν προ καιρού επαφή με τον Γιώργο Μαρτάκο. Πρώην αναλυτή του Ολυμπιακού. Τελικά
οι επαφές δεν είχαν αποτέλεσμα. Το deal κάπου «σκάλωσε» στο οικονομικό. Τα χρήματα που δεν του έδωσε η «Ελαφρά Ταξιαρχία», τα βρήκε και με το παραπάνω προφανώς στη Σαουδική Αραβία.
Ως αναλυτής του Μπέσνικ
Χάσι στην Αλ Αχλί.

SUPER
LEAGUE
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΜΕ ΚΑΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ
ΤΗ «ΔΙΑΒΟΛΟΒΔΟΜΑΔΑ»
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη στην Ισπανία
κι εκεί θα παραμείνει ως την Παρασκευή αφού
η πρώτη διαβολοβδομάδα τον φέρνει αντιμέτωπο κατά σειρά με Μπασκόνια (απόψε) και
Ρεάλ (την Παρασκευή). Με πολύ καλή ψυχολογία, μετά τη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε οι
«πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπασκόνια που μέχρι στιγμής έχει 0-2 και μάλιστα με
μέσο όρο επίθεσης στους 57 πόντους. Κι επειδή οι Βάσκοι δεν ήταν τόσο κακοί και η «Φερναντο Μπουέσα Αρένα» είναι πολύ σκληρή έδρα
οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους μια μεγάλη πρόκληση. Κι ένα παιχνίδι που αναμένεται
σκληρό, καθώς οι Βάσκοι θα αντιδράσουν.
«Απέναντι στην Μπασκόνια θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε απέναντι σε μια άμυνα
που θα παίζει στα όρια του φάουλ» είπε ο Δημήτρης Πρίφτης: «Να περιμένουμε ένα physical
παιχνίδι, να περιμένουμε πως ό,τι κάνουμε θα
έχει επαφή και μεγάλη πίεση. Θα πρέπει να
ανταπεξέλθουμε απέναντι στην άμυνά τους
ώστε να μην κάνουμε λάθος πάσες και να μην
της δώσουμε εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό».
Τέλος μεθαύριο αναμένεται στην Αθήνα ο Γιόγκι Φερέλ.

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉΣ
Τρίτη 12/20/2021
19:00 Ούνικς Καζάν- Μπάγερν Μονάχου (NS START)
20:00 ΤΣΣΚΑ Μόσχας- Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (NS4)
21:00 Βιλερμπάν- Εφές (NS 2)
21:00 Άλμπα Βερολίνου- Φενέρμπαχτσε (NS 4)
21:30 Μπασκόνια- Παναθηναϊκός (NS PRIME)
21:30 Αρμάνι Μιλάνο- Μακάμπι Τελ Αβίβ (NS 3)
Τετάρτη 13/10/2021
20:00 Ερυθρός Αστέρας- Ζαλγκίρις Κάουνας (NS START)
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης- Μονακό (NS4)
22:00 Μπαρτσελόνα- Ολυμπιακός (NS PRIME)

21:30-NS PRIME

H ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 2 ΑΓΏΝΕΣ)
ΟΜΑΔΑ

Ν-Η

ΠΟΝΤΟΙ

ΒΑΘΜΟΙ

1.Μπαρτσελόνα
2.Ολυμπιακός
3.Αρμάνι Μιλάνο
4.Βιλερμπάν
5.Μονακό
6.Ζενίτ
7.Ερυθρός Αστέρας
8.Ρεάλ Μαδρίτης
9.Φενέρμπαχτσε
10.ΤΣΣΚΑ Μόσχας
11.Παναθηναϊκός
12.Μακάμπι
13.Ούνικς Καζάν
14.Μπάγερν
15.Εφές
16.Ζαλγκίρις
17.Άλμπα
18.Μπασκόνια

2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
2-0
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

176-136
149-118
162-138
159-143
149-137
140-133
132-124
150-143
148-148
174-180
154-162
132-143
143-144
140-149
165-182
140-158
131-167
114-153

4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

l
l
a
b

BCL
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Νίμπουρκ (19:30-CS4) στη Θεσσαλονίκη στο
πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Basketball Champions League. Ο
ΠΑΟΚ έχει ηττηθεί στον πρώτο αγώνα από την Ιγκοκέα στη Βοσνία
όπως και η Νίμπουρκ από την Γαλατασαράι στην Τουρκία.

FIBA EUROPE CUP
Ιστορική επιστροφή του Ιωνικού που θα αγωνιστεί μετά από 37 χρόνια σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι Νικαιώτες θα αντιμετωπίσουν
την Μονς στο Βέλγιο. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 21:30 και θα
μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της FIBA στο YouTube

s
a
b
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k
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ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ



γραφει ο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Η ΓΑΛΛΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
ΤΟΥ EURO ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Μέτρησε. Επειδή στο VAR έκριναν πως ο
Έρικ Γκαρθία ακουμπά έστω και λίγο την μπάλα και ξεκινάει νέα φάση από εκεί και έπειτα.
Στην οποία ο σκόρερ Κιλιάν Εμπαπέ δεν είναι οφσάιντ όπως δηλαδή όταν έγινε η κάθετη
πάσα από τον Τεό Ερναντέζ. Οι Ισπανοί ουδόλως πείστηκαν από τις εξηγήσεις του ρέφερι και
αναφώνησαν «σκάνδαλο». Κατανοητό. Είναι
σκληρό να χάνει κανείς έτσι σε τελικό (Nations
League). Από την άλλη είναι, καλώς ή κακώς,
θέμα ερμηνείας των κανονισμών.
Οι Γάλλοι δεν κάθονται να σκάσουν με τέτοιες...
λεπτομέρειες. Βλέπουν με χαρά και περηφάνεια να είναι ξανά τροπαιούχοι λίγους μήνες
μετά από ένα τραυματικό Euro. Και αυτό μετά
από δύο επικές ανατροπές απέναντι σε μεγάλες ομάδες (Βέλγιο και Ισπανία). Οι «κόκκινοι
διάβολοι» έχασαν για 2η φορά σε ημιτελικό
από τους «τρικολόρ» τα τελευταία χρόνια, είχε
προηγηθεί το Μουντιάλ του 2018. Τότε ο Τιμπό
Κουρτουά είχε κατηγορήσει για αντιποδόσφαιρο τους Γάλλους. Το ίδιο, μέσες άκρες, έκανε και
ο μέχρι πρότινος... Γάλλος, αλλά Ισπανός πια
διεθνής, Εμερίκ Λαπόρτ μετά το προχθεσινό.
Αμφότεροι έχουν αλήθεια στα λεγόμενά τους.
Αυτό ακριβώς σου κάνει η ομάδα του Ντιντιέ
Ντεσάν. Μπορεί να έχεις την μπάλα, τις πρωτοβουλίες (και τις ευκαιρίες), αλλά αυτή θα βρει
τρόπο να απορροφήσει την πίεση, να ελέγξει
τα κενά στην άμυνα και να σε κερδίσει παίζοντας γρήγορα επιθετικά transition. Δεκτό το να
ισχυριστεί κανείς ότι αυτό που κάνει ο «Ντεντέ»
συνιστά ύβρη στο ταλέντο των παιχταράδων
που έχει την ευλογία να διαχειρίζεται. Αυτός,
πάντως, απαντά με τις κούπες, με τα αποτελέσματα. Ποτέ του άλλωστε δεν ήταν «τζογαδόρος». Κοιτάει πάντα να ελαχιστοποιήσει τα ρίσκα.
Όμως για να κάνει τις δύο μεγάλες ανατροπές,
πήρε τέτοια. Και κυρίως ενέπνευσε στους παίκτες του τη refuse to lose νοοτροπίας. Αυτή η
Γαλλία είναι κατ’ εικόνα του Ντεσάν, κυνική και
πειθαρχημένη. Η μαγεία των world class παικτών που διαθέτει κάνει τα υπόλοιπα. Με μόλις
14 μήνες να απομένουν για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, η ενεργεία κάτοχος του τίτλου έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα προς τον ανταγωνισμό. Βρίσκεται ξανά στο σωστό δρόμο,
βρήκε ξανά το χαμένο της εαυτό. Θα μπορούσε ενδεχομένως ένας άλλος προπονητής να
τους κάνει να παίξουν καλύτερο ποδόσφαιρο.
Αλλά είναι ένα ερώτημα αν αυτό θα συνεπαγόταν και ίδια αποτελεσματικότητα.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Γερμανία, η πρώτη στο Κατάρ!
Έχουμε την πρώτη (ευρωπαϊκή) ομάδα που θα είναι επισημά στα γήπεδα του Κατάρ. Είναι η Γερμανία. Η δικιά της τεσσάρα επί της Βορείου Μακεδονίας συνδυάστηκε με ήττα της Αρμενίας στη
Ρουμανία εξ αιτίας τέρματος του άσου του ΠΑΟΚ,
Μίτριτσα και ήρθε η μαθητική πιστοποίηση. Η Ολλανδία έκανε, αναμενόμενα, πλάκα με το Γιβραλτάρ, αλλά Νορβηγία και Τουρκία δεν της έκαναν
κάποιο χατίρι, ακολουθούν στο -2 και στο -4 αντίστοιχα. Τσεχία και Ουαλία συνεχίζουν να παλεύουν
ισόβαθμες για την 2η θέση, πίσω από το Βέλγιο. Η

Ρωσία είδε με χαρά την Κροατία να γκελάρει, απέκτησε αέρα 2 βαθμών ως πρώτη, ενώ η Κύπρος
ισοφαρίστηκε στο... 90+8’ από τη Μάλτα.
Τα χθεσινά αποτελέσματα: 5ος ΟΜΙΛΟΣ: Εσθονία
– Ουαλία 0-1, Λευκορωσία – Τσεχία 0-2, 7ος ΟΜΙΛΟΣ: Νορβηγία – Μαυροβούνιο 2-0, Ολλανδία – Γιβραλτάρ 6-0, Λετονία – Τουρκία 1-2, 8ος ΟΜΙΛΟΣ:
Κύπρος – Μάλτα 2-2, Σλοβενία – Ρωσία 1-2, Κροατία – Σλοβακία 2-2, 9ος ΟΜΙΛΟΣ: Βορ. Μακεδονία
– Γερμανία 0-4, Ισλανδία – Λιχτενστάιν 4-0. Ρουμανία – Αρμενία 1-0.
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Η ΜΕΓΆΛΗ ΒΡΑΔΙΆ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΑΠΌΨΕ
ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΌΛΜΗ

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ
ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 17:00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
2 1,80

ΣΟΥΗΔΊΑ-ΕΛΛΆΔΑ ΣΕ ΤΕΛΙΚΌ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΌΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΈΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΈΣ
ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΆΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ
Η Εθνική Ομάδα δίνει απόψε (21:45) στη
Στοκχόλμη το πιο κρίσιμο παιχνίδι της στα
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Χρειάζεται τη νίκη κόντρα στη Σουηδία για
να κάνει το μεγάλο βήμα για την πρόκριση.
Αν τα καταφέρει θα φτάσει στη 2η θέση του
ομίλου τη Σουηδία και θα πλησιάσει στον 1
βαθμό την πρωτοπόρο Ισπανία, την οποία
υποδέχεται στην προτελευταία αγωνιστική
(11 Νοεμβρίου) στο ΟΑΚΑ.
Με ισοπαλία θα παραμείνει σε απόσταση 3
βαθμών από τη Σουηδία και θα πλησιάσει
στους 3 πόντους την Ισπανία. Σε αυτή την
περίπτωση για να ελπίζει πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει τα 2 τελευταία ματς, στο
ΟΑΚΑ, με την Ισπανία και το Κόσοβο.
Με ήττα θα έχει μόνο μαθηματικές πιθανότητες για τη 2η θέση.

ΕΙΔΙΚΆ ΣΤΟΙΧΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΌΡΕΡ, ΚΌΡΝΕΡ,
ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΚΆΡΤΕΣ

Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τον μεγάλο αγώνα
Σουηδία-Ελλάδα.
Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται
στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και οι ακόλουθες:
• Νίκη με μηδέν παθητικό
• Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal
• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
• Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα
• Μονά/Ζυγά γκολ
• Παίκτης που θα σκοράρει πρώτος
• Τελευταίος σκόρερ
• Παίκτης που θα σκοράρει και θα κερδίσει
η ομάδα του
• Ημίχρονο-Τελικό και Goal/No Goal
• Ακριβές σύνολο γκολ 1ου/2ου ημιχρόνου
• Σύνολο κόρνερ
• Ομάδα που θα εκτελέσει τα περισσότερα
κόρνερ
• Ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευταίο κόρνερ
• Διαφορά νίκης

ΔΙΠΛΉ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΣΤΗ EUROLEAGUE

Στο μπάσκετ γίνεται διπλή αγωνιστική αυτή
την εβδομάδα στη Euroleague. Οι δύο ελληνικές ομάδες αγωνίζονται εκτός έδρας στην
3η αγωνιστική, απόψε (21:30) ο Παναθηναϊκός με τη Μπασκόνια και αύριο ο Ολυμπιακός (22:00) με τη Μπαρτσελόνα.
Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τα παιχνίδια Μπασκόνια-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, μεταξύ άλλων, για το πρώτο
εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, τα συνολικά
ριμπάουντ, τους Over/Under πόντους παικτών, τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον
νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τη διαφορά
πόντων, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον
πρώτο σκόρερ, τα Over/Under τρίποντα παικτών, τα συνολικά κλεψίματα.

ΌΛΗ Η ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΕ ΈΝΑ
ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω
της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό 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
γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και
προωθητικές ενέργειες όπως το Παρά 1 στο
VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

Η ήττα από την Ουκρανία ελαχιστοποιεί τις ελπίδες της
Φινλανδίας για τη 2η θέση. Η παρέα του Πούκι πλέον
ψάχνει μόνο νίκες και μέσα στο Καζακστάν θα
παραταχθεί με φουλ επιθετικό πλάνο για τη νίκη.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Ανώτερη η
Φινλανδία, θα
τη στηρίξουμε.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΑΛΒΑΝΙΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,65
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Σκληρό,
αλλά και
κλειστό ματς
αναμένω.

Έβγαλε ψυχή η Αλβανία στην Ουγγαρία, με το γκολ
του Μπρόχα στο τέλος να τη βάζει γερά στη μάχη
της 2ης θέσης. Το σημερινό ματς με την Πολωνία
έχει χαρακτήρα τελικού, με τους γηπεδούχους να
θέλουν μόνο το «τρίποντο».

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
OVER 2,75 1,70

Σε ένα παιχνίδι μονόλογο η Ελβετία καθάρισε σχετικά
εύκολα τη Βόρειο Ιρλανδία. Οι Ελβετοί θα παλέψουν
μέχρι τέλους με την Ιταλία για την απευθείας
ΠΡΟΤΑΣΗ:
πρόκριση στο Κατάρ. Εύκολο έργο αναμένω να
Νίκη με
έχει η παρέα του Σακίρι.

πολλά γκολ
θα ψάξουν οι
Ελβετοί.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕΣ-ΣΚΩΤΙΑ
2 -1,25 1,67
ΠΡΟΤΑΣΗ:
«Διπλό» με
χάντικαπ το
σημείο μας.

Το χρυσό γκολ του Μακ Τομινέι στο 96’ κόντρα
στο Ισραήλ καθιστά τους Σκωτσέζους το απόλυτο,
πλέον, φαβορί για τη 2η θέση. Με την ψυχολογία
στα ύψη και χωρίς απουσίες ταξιδεύουν στα Νησιά
Φερόες με μοναδικό στόχο το «τρίποντο».

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΣΕΡΒΙΑ-ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
OVER 2,75 1,65

Το γκολ του Βλάχοβιτς έλυσε το γόρδιο δεσμό για
τους Σέρβους μέσα στο Λουξεμβούργο. Η Σερβία
παραμένει ζωντανή στη μάχη της 1ης θέσης, ενώ έχει
ΠΡΟΤΑΣΗ:
εξασφαλίσει σίγουρα τη 2η! Με φουλ επιθετικό
Τα γκολ θα
πλάνο κόντρα στο αδύναμο Αζερμπαιτζάν.
πάρουν ξανά
ποντάρισμα.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΕΥΡΩΠΗ 21:45
ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ
1 1,72
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Σε καλό
φεγγάρι η
Ουκρανία, θα
πάμε μαζί
της.

Ήταν ανώτερη η Ουκρανία και έφυγε δίκαια με
το «τρίποντο» από το Ελσίνκι. Με νίκη σήμερα
ουσιαστικά εξασφαλίζει τη 2η θέση και θα επιτεθεί
απέναντι στην αδύναμη αμυντικά Βοσνία. Το
τελευταίο τους χαρτί για την πρόκριση παίζουν οι
Βόσνιοι.
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Ο Παναγιώτης Τριβυζάς έχει ξεκινήσει
την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν
έχοντας βάλει σημαντικούς στόχους.
«Η συνεργασία μου με τον προπονητή μου Κώστα Βογιατζάκη πάει πολύ
καλά. Συνεχίζουμε στον Άγιο Κοσμά
με πρώτο στόχο τους αγώνες του κλειστού στα 60μ. Θα προσπαθήσω να κατεβώ την ατομική μου επίδοση που είναι 6.68. Από εκεί και πέρα ο μεγάλος

στόχος είναι ο ανοιχτός. Θα κυνηγήσω τη συμμετοχή στους Μεσογειακούς
Αγώνες και την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 200μ. Υπάρχει
και η σκυτάλη 4x100μ. Δεν πρόκειται
να την αφήσω, ακόμη και 40 ετών να
φθάσω και είμαι στην ομάδα, αν δεν
κατεβούμε τα 39 δευτερόλεπτα!», δηλώνει στο e-sportime ο Έλληνας πρωταθλητής.

«ΔΕΝ ΑΦΗΝΩ ΤΗΝ ΣΚΥΤΑΛΗ!»
Η World Athletics επικύρωσε έξι παγκόσμια ρεκόρ που
σημειώθηκαν μέσα στη φετινή χρονιά.
Δύο στον κλειστό από τον
Χιούζ Φαμπρίς Ζανγκό στο
τριπλούν (18,07μ.) και τον
Ράιαν Κρούζερ στη σφαιροβολία (22,82μ.) και τέσσερα
στον ανοιχτό στην κατηγορία Κ20.
Με αφορμή την εκδήλωση στη Χίο για
την «Κιβωτό του Κόσμου», στην οποία τιμήθηκε
για την προσφορά του από τον
περιφερειάρχη Β. Αιγαίου Κώστα
Μουντζούρη, ο Κώστας Κεντέρης μίλησε στην εκπομπή του Alpha «Happy
Day» και στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.
Τόνισε μεταξύ άλλων πως ποτέ
δεν έφυγε από τα στάδια και
δεν έχει σταματήσει να
αγαπάει τον στίβο.
Κενυατική υπόθεση ήταν ο φετινός ιστορικός Μαραθώνιος στη Βοστόνη. Στον 125ο αγώνα στους άνδρες
νικητής ήταν ο Κενυάτης Μπένσον Κιπρούτο, ο οποίος κάλυψε τη
διαδρομή στην αμερικανική μεγαλούπολη σε 2:09.51. Στις γυναίκες κέρδισε η Κενυάτισσα Νταϊάνα Κιπιογκέι σε 2:24.45.

Λόγια ξένα...
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΟ...
ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μοιάζει παράταιρο μετά από νίκη να
μην θες να συνεχίσει ομοίως η (Εθνική) ομάδα σου. Μόνο που δεν αναφερόμαστε στο αποτέλεσμα. Αλλά στον
τρόπο. Κι αυτός απείχε παρασάγγες
από το να χαρακτηριστεί έστω «ανεκτός». Η Εθνική Ελλάδας δεν έπαιξε
όπως έπρεπε στη Γεωργία. Καθόλου.
Συνδυασμός ευνοϊκών καταστάσεων
παρά η δικιά της δημιουργική πνοή,
της επέτρεψε να πετύχει στο φινάλε
τα δύο γκολ που έκαναν τη διαφορά.
Δεν έχουμε κανέναν απολύτως σκοπό να το ρίξουμε την γκρίνια. Το αποτέλεσμα μετράει, έτσι ήταν, έτσι είναι
και έτσι θα ‘ναι. Ειδικά στην παρούσα στιγμή, των ορίων, του «όλα ή τίποτα». Η «γαλανόλευκη» ήθελε να
αποκτήσει το δικαίωμα για «τελικό»
με τη Σουηδία. Το έκανε. Από εκεί και
πέρα πρέπει να το... ξεχάσει. Γιατί
τώρα την περιμένει ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Με άλλη αλήθεια,
με διαφορετικές απαιτήσεις.
Οι υποστηρικτές του Τζον φαν’τ Σχιπ
(δεν είναι πολλοί, αλλά υπάρχουν....)
θα σταθούν στο ότι η Ελλάδα επί ημερών του έχει γίνει μία πολύ δυσκολοκατάβλητη ομάδα. Οι ισοπαλίες
κυριαρχούν στον απολογισμό του
Ολλανδού προπονητή, αλλά οι ήττες σε επίσημα ματς είναι λιγοστές
και αυτό όντως δεν ήταν απλό πράγμα αν σκεφτούμε πόσο χαμηλά είχε
φτάσει η ομάδα πριν από την άφιξή
του. Από την άλλη, δεν θες να συγκρίνεσαι με κάτι το κακό, το ανεπαρκές.
Δεν προοδεύεις έτσι.
Η ομάδα αυτή πρέπει να έχει πίστη
στον εαυτό της και στις δυνάμεις της.
Πάει καιρός που είχαμε τόσο καλό
υλικό. Με παίκτες που έχουν χτίσει
καλό brandname στο εξωτερικό (Βλαχοδήμος, Τσιμίκας), με άλλους που
συνιστούν υποσχόμενα prospects
(Τζόλης, Δουβίκας, Μαυροπάνος)
ή βρίσκονται στο τοπ της καριέρας
τους (Μπακασέτας, Μασούρας).
Δεν λέμε, εννοείται, ότι γίναμε υπερομάδα. Λέμε πως δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να βγούμε να φωνάξουμε
για τις φιλοδοξίες μας, να τις κάνουμε κτήμα μας. Το πρώτο βήμα για να
φτάσεις κάπου είναι να πιστέψεις ότι
μπορείς. Γι’ αυτό ακριβώς και το ματς
στη Γεωργία είναι, σε τελική ανάλυση, αντιπαράδειγμα. Επειδή και παρά
τη νίκη δεν αντανακλά στις πραγματικές δυνατότητες αυτού του συνόλου ποδοσφαιριστών.
Γνωστό και καταγεγραμμένο πως
αυτή η Εθνική έχει την τάση να εξιτάρεται από το όνομα του αντιπάλου
και να είναι πολύ καλύτερη στα δύσκολα. Δεν ζητάμε τίποτα άλλο παρά
να πράξει ομοίως και σήμερα. Αλλα
της ζητάμε πρώτα και κύρια να πάψει να φοβάται να κοιτάξει ψηλά.

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