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BET  
2  

ΣΕΛΊΔΕΣ

ΠΡΏΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ  
Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΕΠΊΤΕΛΊΚΟΎ 
ΜΕΣΟΎ ΤΟ ΓΕΝΑΡΗ 

ΤΟ «10» ΤΟ ΚΑΛΟ

ΤΑ «ΒΑΡΊΑ ΧΑΡΤΊΑ»  
ΤΟΎ ΑΡΗ...  
ΑΓΝΟΟΎΝΤΑΊ 

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

22:00 
NS PRIME

21:00 
NS4

ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΎΠΕΡΒΑΣΗ

ΣΠΑΣΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ!
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Η εικόνα του Σαμίρ Νασρί με αρκετά παραπανίσια 
κιλά σε φιλανθρωπικό φιλικό στη Μασσαλία προκάλε-
σε πολλή συζήτηση. Και πολύ «χώσιμο». Όσοι όμως 
του επιτέθηκαν κάνουν μια σειρά από λάθη. Εν αρχή, 
ο 34χρονος Γάλλος έχει σταματήσει την μπάλα. Εδώ 
και καιρό κι ας το επισημοποίησε πρόσφατα. Δεν εί-
ναι ένας κακός επαγγελματίας δηλαδή. Μάλλον ένας... 
ατάσθαλος «συνταξιούχος» Κι έπειτα, είναι κάπου αν-
θρώπινο μετά από χρόνια στερήσεων και καθώς έχει 
αλλάξει πια η καθημερινότητά του να θέλει να ζήσει 
και λίγο χωρίς περιορισμούς. Εν συνεχεία, αγνοούμε 
την ακριβή ψυχολογική του κατάσταση. Οι ειδικοί λένε 
πως ορισμένοι άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο στο 
φαγητό προκειμένου να γεμίσουν άλλου είδους κενά, 
στο «μέσα» τους. Δεν θα ήταν περίεργο αν ίσχυε κάτι 
τέτοιο. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που από την απόλυ-
τη προβολή και δόξα βρέθηκε σε δεύτερο πλάνο, ταλαι-
πωρημένος από χρόνια προβλήματα τραυματισμών, 
μπλεγμένος με ένα σκάνδαλο ντόπινγκ (το οποίο θε-
ωρεί ως τη μεγαλύτερη αδικία που έχει ποτέ βιώσει) 
και εν τέλει αναγκασμένος να κόψει την μπάλα πολύ 
νωρίτερα από όσο θα ήθελε. Σαφώς και μπορεί να γί-
νει συζήτηση για τις ευθύνες που τον βαραίνουν ατομι-
κά. Όμως, άλλο αυτό και άλλο η δημόσια διαπόμπευ-
ση. Ακόμα ένα πρόβλημα της εποχής. Η τοξικότητα 
που συχνά διέπει τα social media. Συμπεράσματα με 
ύφος αυθεντίας, ξερολισμός, μάχη για το ποιος την έχει 
σκληρότερη (την κριτική), πολλοί αντιδρούν λες και ο 
Νασρί... τρώει το φαγητό τους. Φανταζόμαστε πρώτος 
ο ίδιος ξέρει πως τα παραπανίσια κιλά είναι θέμα που 
πρέπει να καταπολεμήσει. Αλλά δεν είναι τρόπος να 
πειστεί το να τον βρίζεις ασύστολα... 

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

 Ήδη έχουν κυλήσει οι πρώτες πέντε αγωνιστικές 
της Super League και ο απολογισμός γράφει δύο 
νίκες, μία ισοπαλία, δύο ήττες.
O Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε μια διαδι-
κασία εύρεσης ταυτότητας και προφανώς για να 
τη βρει θα πρέπει να έχει αρκετά όπλα στη διάθε-
σή της. Οι τελευταίες χρονιές απέχουν έτη φωτός 
από την πραγματική της θέση, ωστόσο, φαινομενι-
κά τουλάχιστον, η κανονικότητα έχει επανέλθει στο 
Κορωπί. Ο Παναθηναϊκός πορεύεται ήδη χωρίς τον 
βασικό του κεντρικό αμυντικό (Μπαρτ Σένκεφελντ) 
και τον αρχηγό (Δημήτρης Κουρμπέλης).
Τώρα χάνει και τον Φεντερίκο Μακέντα, ο οποίος 
ναι μεν δεν αγωνίζεται βασικός, αλλά δεν παύει να 
συγκαταλέγεται στους παίκτες που έχουν ποιότητα 
και εμπειρία.
Συνεπώς, υπάρχει μία σημαντική απουσία σε κάθε 
γραμμή, δεδομένου ότι ανάμεσα σε κέντρο και επί-
θεση, παίζει ο κατώτερος των προσδοκιών Λούκας 
Βιγιαφάνιες. Κοινώς, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει πο-
ρευθεί (και θα κληθεί να πορευθεί) με σοβαρά κενά 
για τα δεδομένα μιας ομάδας που προσπαθεί να 
πατήσει γερά στα πόδια της.
Το ερώτημα είναι αν και για πόσο διάστημα θα αντέ-
χει χωρίς τους απόντες ο Παναθηναϊκός, ο οποίος 
έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο εντός έδρας και 
ένα πολύ χλωμό μακριά από τη Λεωφόρο.
Υ.Γ.: ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ-Βόλος πε-
ριλαμβάνει η 6η αγωνιστική. Και οι τέσσερις βρίσκο-
νται από πάνω του στη βαθμολογία, επομένως ο 
Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να πλησιάσει/προ-
σπεράσει. Η νίκη με τον Ιωνικό είναι επιτακτική.

ΝΑ ΑΝΤΈΞΈΙ ΧΩΡΙΣ  
ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΈΣ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 

ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ  
ΤΟΥΣ... ΤΡΩΈΙ;

Αποψη
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ  
Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΧΑΦ

Ο Αργύρης Γιαννίκης ετοιμάζεται για 
το πρώτο του αγωνιστικό τεστ με τον 
Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ, ματς που έχει 
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία απ’ 
ό,τι φαινόταν αρχικά.
Η έλευση του νέου προπονητή της 
ΑΕΚ, πάντως, δεν έχει αλλάξει τη με-
ταγραφική προτεραιότητα του κλαμπ. 
Χαφ δηλαδή είναι στην κορυφή.
Τώρα αν ο Παπαδημητρίου ή ο Ταυ-
λαρίδης πηγαίνουν στο εξωτερικό για 
να δουν αγώνες με τον μεταγραφικό 
στόχο της μεσαίας γραμμής δεν είναι 
κάτι ντε φακτο.
Το ζήτημα είναι πως στην Ένωση θέ-
λουν σίγουρα να προστεθεί παίκτης 
στο ρόστερ μια και οι Λε Ταλέκ, Σιμόες, 
Σάκχοφ, Σιμάνσκι θεωρείται μια 4άδα 
που θέλει κάτι συν. Άλλωστε ο Γαλα-
νόπουλος το χάνει το μεγαλύτερο αν 
όχι όλο το μέρος της σεζόν.
Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως όλα 
τα σοβαρά κλαμπ, έτσι λογικά και η 
ΑΕΚ κοιτάει και παίκτες, των οποίων 
τα συμβόλαια λήγουν το καλοκαίρι, 
επομένως και μπορούν να υπογρά-
ψουν από τώρα αλλά και μπορούν να 
αποκτηθούν από τώρα με μικρό αντί-
τιμο. Αν συμφωνήσουν όλες οι πλευ-
ρές.
Επίσης, να σημειωθεί και… η εκτίμη-
ση που πάντα υπάρχει στον Σάμαρη.

Agent Greek

Ο ΡΟΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΑΦΟΥΖΟ

Κουβέντα δεν είπε
 
Λέξη δεν θέλησε να πει ο 
Τσάβι Ρόκα σε συνέντευξη 
που παραχώρησε για τον 
Γιάννη Αλαφούζο. Off the 
record, όμως, αυτά που λέει 
σε όποιον τον ρωτάει για το 
πέρασμά του από τον Πανα-
θηναϊκό, μόνο κολακευτικά 
δεν είναι για τον ιδιοκτήτη του 
κλαμπ. 
Αυτόν θεωρεί υπεύθυνο που 
δεν ολοκλήρωσε το project 
του. Τώρα θα μου πείτε, είχε 
άδικο που τον έστειλε ο Αλα-
φούζος; Άλλο καπέλο αυτό.

Η ΕΜΜΟΝΗ ΦΑΝ’ Τ ΣΧΙΠ ΜΕ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ  

Για να δούμε
 
Για τον Φαν’τ Σχιπ τα έχουμε 
πει. Αυτό που έχει προκαλέ-
σει έξτρα συζητήσεις είναι και 
το γεγονός πως αγνοεί το τε-
λευταίο διάστημα τον Γιώργο 
Γιακουμάκη. 
Ο πρώτος σκόρερ του ολλαν-
δικού πρωταθλήματος έχει 
παίξει κάποια λεπτά ως αλλα-
γή στη Σέλτικ. Ναι, δεν είναι σε 
φουλ φόρμα αλλά μέχρι τώρα 
ο Παυλίδης δεν έχει… διαλύ-
σει και τα δίχτυα για να υπάρ-
χει τέτοια εμπιστοσύνη. Αμ, το 
άλλο, να χρησιμοποιηθεί τόσο 
λίγο ο Δουβίκας στη Σουηδία…

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙ SHORT 
LIST ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ

Οχι ο Φέρντι, άλλος
 
Έχουν φαγωθεί στην Τουρκία για τον Φέρντι 
Καντίογλου και τον Ολυμπιακό. Τα έχουμε 
πει ξανά και από εδώ. Όχι. Ούτε πριν, ούτε 
τώρα. Για το μέλλον. Δύσκολο. Με λίγα λόγια, 
ο 22χρονος αριστερός μπακ που παίζει βασι-
κός στη Φενέρ και λήγει το συμβόλαιό του το 
καλοκαίρι, δε φαίνεται να συγκινεί τον Μαρ-
τίνς. Στον Ολυμπιακό, πάντως, λέγεται πως 
η short list έχει ήδη καταρτιστεί. Περιλαμβά-
νει 3, εκ των οποίων τουλάχιστον οι 2 έχουν 
τσεκαριστεί πολλαπλώς.

ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ME TON ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

Ανεβαίνει ο Παλάσιος
 
Από εδώ διαβάζατε για τις χαμηλές πτήσεις του Σεμπαστι-
άν Παλάσιος. Η εικόνα του στις προπονήσεις προβλημάτιζε 
και ας πήρε φανέλα βασικού στο ντέρμπι. Επειδή μου αρέ-
σει να είμαι δίκαιος, όμως, ο Αργεντινός διαρκώς ανεβαίνει. 
Δεν ξέρω αν έπαιξαν ρόλο τα τετ α τετ με τον Ιβάν. Παρου-
σιάζεται αλλιώτικος. Παίρνει φάσεις πάνω του, παλεύει για 
κάθε μπάλα και έχει διάθεση. Άντε, να τον δούμε και στα επί-
σημα να τα κάνει.

➠

➠

➠

➠

ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
ΜΕ ΓΙΑΝΝΙΚΗ
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«Ερυθρόλευκη» στρατιά  
στη Φρανκφούρτη
Οχι 1200 όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αλλά 
2000 «ερυθρόλευκοι» οπαδοί θα δώσουν βροντερό 
«παρών» στις εξέδρες του «Deutsche Bank Park» της 
Φρανκφούρτης. Οι αλλαγές στο υγειονομικό πρωτόκολ-
λο με τη συνακόλουθη αύξηση του ποσοστού των θεα-
τών στις κερκίδες αύξησε τα διαθέσιμα εισιτήρια για 
τον Ολυμπιακό που πήρε 800 περισσότερα. Ετσι, 
απέναντι στην Αϊντραχτ, την ερχόμενη Πέμπτη, 
οι πρωταθλητές Ελλάδος θα έχουν σημαντική 

ώθηση από τους φιλάθλους τους.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΑ «ΦΤΕΡΑ»
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ 
ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ... ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΤΗΝ ΤΡΙΠΛΕΤΑ ΤΩΝ ΛΟΠΕΣ, 
ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Μια θέση στην οποία οι φίλοι του Ολυμπιακού 
ακόμα αναπολούν τον Ντανιέλ Ποντένσε. Η απο-
χώρηση του Πορτογάλου τον χειμώνα του 2020 
σηματοδότησε την αρχή της αναζήτησης ενός ικα-
νού αντικαταστάτη στη θέση των εξτρέμ, ο οποί-
ος ακόμα δεν έχει βρεθεί στον απόλυτο βαθμό. Να 
όμως που φέτος, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πραγ-
ματοποιήσει αρκετές προσθήκες στα «φτερά» 
με τους Χένρι Ονιεκούρου, Ρόνι Λόπες και Γκάρι 
Ροντρίγκες. Ολοι τους, παίκτες με προοπτική, οι 
οποίοι όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν προσφέρει 
τα αναμενόμενα στο σύνολο του Πέδρο Μαρτίνς. 
Κι αν ο Ροντρίγκες έχει ελαφρυντικά, μιας και δεν 
έχει αγωνιστεί λεπτό με τα «ερυθρόλευκα», ο Νι-
γηριανός και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έχουν 
δείξει ελάχιστα στον αγωνιστικό χώρο. Ενα γκολ 
σε οκτώ ματς ο πρώτος, κανένα γκολ σε τέσσε-
ρις συμμετοχές ο δεύτερος.
Σε κάθε περίπτωση, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει 
την πρόθεση να ενεργοποιήσει και να βάλει πε-
ρισσότερο στο παιχνίδι την παραπάνω τριπλέτα. 
Εξάλλου, η χρονιά προβλέπεται μεγάλη σε διάρ-
κεια και απαιτείται πληθώρα λύσεων προϊούσης 
αυτής. Το πλάνο ενεργοποίησης προϋποθέτει 
άμεση χρησιμοποίησή τους στα ματς που ακο-
λουθούν. Ενα πρόγραμμα-φωτιά που περιλαμβά-
νει αγώνες σε Ελλάδα (εκτός με ΠΑΣ και Παναι-
τωλικό, εντός με ΠΑΟΚ) και Ευρώπη (εκτός και 
εντός με Αϊντραχτ Φρανκφούρτης). Καταστάσεις 
που σίγουρα ο Μαρτίνς θα χρειαστεί να βγάλει 
το καλό πρόσωπο των μεγάλων ονομάτων στη 
θέση των εξτρέμ. 
Ειδικά με τον συμπατριώτη του, Λόπες, έχει έρ-
θει πιο κοντά κατά τη διάρκεια της διακοπής των 
εθνικών πρωταθλημάτων και θεωρεί προσωπικό 
στοίχημα την αγωνιστική του άνοδο. Διαφορετικά 
θα υπάρξει και αναθεώρηση για το ακριβό ενοίκιο 
στη Σεβίλλη από τον Γενάρη κιόλας. Η αγωνιστι-
κότητα που λείπει από τον Πορτογάλο, υπάρχει 
στον Ονιεκούρου, ο οποίος θα πρέπει να «ξεκλει-
δώσει» κυρίως ψυχολογικά. Οσο για τον άσο από 
το Πράσινο Ακρωτήρι, οι δύο καλές εμφανίσεις 
με την εθνική της πατρίδας του, του έχουν δώσει 
ψυχολογία, η οποία μπορεί να αποτελέσει κινη-
τήριο δύναμη για εξαιρετικές εμφανίσεις.
Εξάλλου, όλοι τους αποκτήθηκαν για να πρωτα-
γωνιστήσουν. Ισως ο μεταξύ τους ανταγωνισμός 
αποτελεί το κλειδί για να «ξυπνήσουν». Τότε, θα 
βγουν κερδισμένοι τόσο εκείνοι, όσο και ο Ολυ-
μπιακός.

Oλυ
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ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ
Ο Αργύρης Γιαννίκης χρειάζεται ξεκίνημα με νίκη στη Super 
League και το κυριακάτικο ματς στον Ατρόμητο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό, ιδίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Λένε, εξάλλου, ότι η 
αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Κόντρα στους Περιστεριώ-
τες, ο 41χρονος θα έχει στη διάθεσή του τον Στίβεν Τσού-
μπερ που επέστρεψε στις προπονήσεις, με τον Νταμιάν 
Λε Ταλέκ να κάνει προληπτικά ατομικό πρόγραμμα. 
Ο Γάλλος πάντως θα βρίσκεται εκτός απροόπτου 
στην αποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι.

AΕΚ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ «ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ» ΤΟΥ 
ΠΛΑΝΟ, Ο ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ 
ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΑΕΚ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 
ΣΤΟ... ΠΑΡΟΝ

Η... κατάρα των πρόσφατων προπονητών 
στην ΑΕΚ δεν τον ενδιαφέρει και δεν τον νοιά-
ζει. Το δε μέλλον θα αποτελέσει την κατάληξη 
του πρότζεκτ που θέλει να εφαρμόσει με τη 
σκληρή του δουλειά. Στη συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε στους εκπροσώπους των 
ΜΜΕ, ο Αργύρης Γιαννίκης έδειξε ότι γνωρί-
ζει απόλυτα σε τι ομάδα έχει έρθει και εμφα-
νίστηκε προσηλωμένος στο παρόν, το οποίο 
εξάλλου είναι αυτό που «καίει» την Ενωση. 
Ο Ελληνογερμανός πιστεύει στο «γερμανικό» 
του πλάνο και φιλοδοξεί να οδηγήσει σύντο-
μα τους «κιτρινόμαυρους» στους εγχώριους 
στόχους τους. Οι τρεις πυλώνες πάνω στους 
οποίους θα κινηθεί ο 41χρονος τεχνικός αφο-
ρούν απλές, αλλά απαιτητικές αρχές του πο-
δοσφαίρου. Πίεση σε όλο το γήπεδο, γρήγο-
ρη ανάπτυξη και ένταση καθόλη τη διάρκεια 
του ενενηνταλέπτου.  
Συστήματα και μικρότερες τεχνικές λεπτομέ-
ρειες αποκτούν δευτερεύουσα σημασία, όταν 
τα αποτελέσματα είναι αυτά που ζητούνται. Σε 
ερώτηση για τα λόγια που χρησιμοποίησε για 
εκείνον ο Δημήτρης Μελισσανίδης περί τρι-
ετίας, ο Αργύρης Γιαννίκης δεδομένα έδωσε 
μια αφοπλιστική και ταπεινή απάντηση. Μια 
απάντηση που φανέρωσε ότι δεν είναι άν-
θρωπος των λόγων, αλλά των έργων. Δεν εί-
ναι άλλωστε τύπος προπονητή που «κάθεται» 
πάνω σε ένα συμβόλαιο. Αντιθέτως υποσχέ-
θηκε δουλειά με μεθοδικότητα, η οποία θα πά-
ρει χρόνο ώστε να αποτυπωθεί στην αγωνι-
στική ταυτότητα της ΑΕΚ. 
Παράλληλα δήλωσε βέβαιος πως οι παίκτες 
της ομάδας έχουν τις ικανότητες για να διεκ-
δικήσουν πρωτάθλημα και Κύπελλο. 

Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η πρώτη εισήγηση του νέου τεχνικού της Ενω-
σης ήταν αρκετά πρωτότυπη, για τα ελληνικά 
δεδομένα. Κι αυτό διότι ζήτησε να μην απο-
σύρεται η ομάδα στο ξενοδοχείο την παρα-
μονή των αγώνων σε κάποια ματς, ειδικά σε 
αυτά που είναι αργά το βράδυ. Αντίθετα, ανή-
μερα του αγώνα θέλει τους παίκτες νωρίς το 
πρωί στα Σπάτα για προπόνηση – ενεργο-
ποίηση στοχεύοντας στην τακτική. Κατόπιν 
η αποστολή θα πηγαίνει στο ξενοδοχείο για 
ξεκούραση και μετά αναχώρηση για το γήπε-
δο και το ματς. Αυτό βέβαια θα αφορά κυρί-
ως στα εντός έδρας ματς. Μια πρακτική που 
εφαρμόζεται τόσο στα γερμανικά κλαμπ, αλλά 
και σε συλλόγους της υπόλοιπης Ευρώπης.
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Τρεις επιστροφές 
Στη χθεσινή (βροχερή) προπόνηση του Παναθη-
ναϊκού ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα οι διε-
θνείς Αλεξανδρόπουλος, Πούγγουρας αλλά και ο 
Χατζηθεοδωρίδης, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλή-
σεις. Αντίθετα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν 
οι Διούδης, Κουρμπέλης, Μπεκ και θεραπεία ο 
Μακέντα. Η παρουσία του Αλμπέρτο Μπρι-
νιόλι στο ματς με τον Ιωνικό θεωρείται 
δεδομένη κάτω από τα δοκάρια.

ΑΚΟΥΣΙΑ Ή ΟΧΙ, Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΚΡΙΒΑ ΠΑΙΚΤΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ... ΚΑΘΟΝΤΑΙ  

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 

Ο Φεντερίκο Μακέντα είναι εκτός, 
ίσως και για το επόμενο δίμηνο, 
ούτως ή άλλως είχε πάψει να λο-
γίζεται ως βασικός τον τελευταίο 
καιρό. Ο Λούκας Βιγιαφάνες έχει 
περάσει σε δεύτερο πλάνο κι ενώ 
μπορεί ακόμα να το γυρίσει το χαρ-
τί, προς ώρας δεν είναι το πιο πι-
θανό σενάριο. Ο Γιασίν Αγιούμπ 
είναι εντελώς παροπλισμένος. Αν 
προσθέσουμε και τους μακροχρό-
νιους απόντες (Μπαρτ Σένκεφελντ, 
Δημήτρης Κουρμπέλης) εξάγουμε 
το εξής συμπέρασμα: Ο Παναθη-
ναϊκός, ηθελημένα ή όχι, δεν έχει 
διαθέσιμους μερικούς από τους 
παίκτες που πληρώνει πιο ακριβά. 
Ελάχιστες ομάδες εκεί έξω έχουν 
την πολυτέλεια να σκορπούν χρή-
ματα δεξιά αριστερά χωρίς να τους 
πειράζει. Κουμάντο στο... πορτο-
φόλι των «πρασίνων» εννοείται 
πως δεν γίνεται να κάνουμε ούτε 
και μπορεί κανείς να προβλέψει τα 
πάντα. Μεταγραφές βγαίνουν και... 
δεν βγαίνουν, έτσι ήταν, έτσι είναι 
και έτσι θα ‘ναι. Αλλά το ότι ο αρχι-
κός σχεδιασμός, οικονομικός άρα 
εξ αντανακλάσεως και αγωνιστι-
κός, έχει ανατραπεί για τον έναν 
ή τον άλλο λόγο είναι κάτι το προ-
βληματικό ως φαινόμενο και ως 
προοπτική. Ο Παναθηναϊκός δεν 
έχει τη δυνατότητα να πληρώνει 
τόσα πολλά χρήματα σε παίκτες 
που δεν του προσφέρουν. Έχει 
γίνει μια κακοδιαχείριση στο πα-
ρελθόν, η οποία αν μη τι άλλο πρέ-
πει να αποτελέσει αντιπαράδειγ-
μα ώστε να μην επαναληφθεί. 

Το εμπόδιο του 
Ατρόμητου θα κληθεί να 

ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός 
στην 5η φάση του Κυπέλλου, σε 

νοκ άουτ αναμέτρηση στο Περιστέ-
ρι. Δεν τη λες βατή την κλήρωση, ει-
δικά καθώς υπήρχαν πολύ πιο εύ-
κολοι αντίπαλοι. Από την άλλη το 

«τριφύλλι» θέλει να φτάσει ψηλά 
στην εν λόγω διοργάνωση 

κι αυτό απαιτεί... δυ-
σκολίες. 

Με Ατρόμητο στο Κύπελλο 
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ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Πρόβλημα με Σίντκλεϊ
Ο Σίντκλεϊ εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις στο δικέφαλο του 
ποδιού του. Ο Βραζιλιάνος μπακ-χαφ έκανε ατομικό πρόγραμ-
μα και θεραπεία στο γήπεδο και το γυμναστήριο και παραμέ-
νει αμφίβολος εν όψει της αναμέτρησης με τον Βόλο. Ο Άνχελ 
Κρέσπο δούλεψε για άλλη μια μέρα μόνος σε μια προσπά-
θεια να ξεπεράσει τη θλάση που υπέστη στον αγώνα με τη 
Λίνκολν στο Γιβραλτάρ και φυσικά δεν υπολογίζεται. Ο Αντρέ 
Βιεϊρίνια θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στο αριστερό άκρο 
της άμυνας, ενώ δύο εκ των Βαρέλα, Μιχάι και Μιχαηλίδη 
θα καλύψουν τις δυο θέσεις στο κέντρο της άμυνας.

Τον μεταγραφικό του σχεδιασμό για τον Ιανουάριο 
έχει αρχίσει από τώρα ο ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος» μπο-
ρεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση του βαθμολογικού 
πίνακα, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαύεται. 
Όπως έχετε διαβάσει στην eSportime από την προ-
ηγούμενη εβδομάδα ο Ιβάν Σαββίδης έχει δώσει το 
ΟΚ για την περεταίρω ενίσχυση της ομάδα στη χειμε-
ρινή μεταγραφική περίοδο. Το τεχνικό επιτελείο έχει 
βάλει τα δεδομένα κάτω και έχει καταλήξει σε ποιες 
θέσεις πρέπει να υπάρξουν  προσθήκες. 
Αυτό που όλοι γνωρίζουν είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε από 
το καλοκαίρι έναν επιτελικό μέσο. Πάλεψε πολύ την 
υπόθεση του Σεμπαστιάν Τζοβίνκο, περίμενε μέχρι 
την τελευταία στιγμή, αλλά δεν του βγήκε. Και έτσι 
δεν υπήρξε προσθήκη στο «10». Ο ΠΑΟΚ φαίνεται 
πως «χωλαίνει» σε αυτή τη θέση. Αυτό που θέλει ο 
Ρασβάν Λουτσέσκου είναι να αποκτηθεί ένας παίκτης 
που άμεσα θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Θα είναι δηλαδή 
εγνωσμένης αξίας και θα πάρει αμέσως φανέλα βα-
σικού. Γι’ αυτό στον ΠΑΟΚ έχουν ήδη σημειώσει και 
εξετάζουν περιπτώσεις παικτών, γράφοντας και σβή-
νοντας ονόματα, ανάλογα με την εξέλιξή τους.
Από κει και πέρα ο Λέο Ζαμπά όπως όλα δείχνουν θα 
επιστρέψει στους «ασπρόμαυρους» μόλις ολοκλη-
ρωθεί ο δανεισμός του τον Δεκέμβριο στην Βάσκο 
Ντα Γκάμα. Ο Ρουμάνος τεχνικός τον τσεκάρει και θα 
αποφασίσει όταν έρθει η ώρα αν θα τον κρατήσει ή 
θα δοθεί εκ νέου με υποσχετική.
Επίσης, στον «δικέφαλο» θα κινηθούν για την από-
κτηση δεξιού μπακ. Ο Τέιλορ είναι ο παίκτης που έχει 
«κλειδώσει» ως βασικός, αλλά οι Θεσσαλονικείς θέ-
λουν και άλλον έναν παίκτη για αυτή τη θέση με δια-
φορετικά χαρακτηριστικά, ώστε να προσαρμόζουν 
τη διάταξη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε αγώνα. 
Με την απόκτηση δεξιού οπισθοφύλακα ουσιαστικά 
τίθεται στο περιθώριο ο Ροντρίγκο, ο οποίος άλλω-
στε δεν έχει ικανοποιήσει ως τώρα τον Λουτσέσκου, 
ενώ ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του το προσεχές 
καλοκαίρι. Ο Ρουμάνος προπονητής σκέφτεται και 
την περίπτωση να κάνει… ξεσκαρτάρισμα στο ρό-
στερ και δεν αποκλείεται να υπάρξουν αποχωρήσεις 
παικτών, όπως λ.χ. ο Καγκάβα.
Στον ΠΑΟΚ έχει γίνει συζήτηση και για έναν δεξιό εξ-
τρέμ, ωστόσο, στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να 
υπάρχει μεγάλη ανάγκη, ωστόσο, δεν αποκλείεται 
μέχρι τον Ιανουάριο να έχουν αλλάξει τα δεδομένα.

ΠAO
K

ΤΟ ΔΕΚΑΡΙ
ΠΟΥ  
ΤΟΥ ΛΕΙΠΕΙ
Ο ΠΑΟΚ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΟ 
ΠΩΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ 
ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
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AΡΗ
Σ

AΓΝΟΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ GAME 
CHANGERS!
O AΡΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ 
ΑΠΟ ΤΑ «ΒΑΡΙΑ» ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΑ 
ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ!

Ο ενθουσιασμός του καλοκαιριού, έγινε 
πολύ γρήγορα προβληματισμός! Οι οπα-
δοί του Άρη έκαναν... σπίτι τους το «Μα-
κεδονία», αλλά τσάμπα οι υποδοχές! Ο 
Άρης απέκτησε Ιτούρμπε, Καμαρά, Εντια-
γέ. Δυνατά ονόματα και οι τρεις. Οι οποί-
οι θα πλαισίωναν Σάσα, Γκάμα, Γκαρσία, 
Μαντσίνι, Μπερτόγλιο. Στο σύνολο, επτά 
ποδοσφαιριστές που μπορούν ο καθένας 
ξεχωριστά να αλλάξει την εικόνα ενός παι-
χνιδιού. Και γιατί όχι να το πάρει και μόνος 
του. Οκτώ game changers που στο χορτά-
ρι... αγνοούνται.
Ο Καμαρά πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ στο 
φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα και σημείωσε 
και το νικητήριο γκολ με τον Παναθηναϊκό, 
πάνω από τη γραμμή και σε κενό τέρμα. 
Ο Εντιαγέ έβγαλε μάτια σχεδόν σε όλα τα 
φιλικά, αλλά στα επίσημα είναι άλλος πο-
δοσφαιριστής. Ο Ιτούρμπε έχει μέχρι στιγ-
μής μόνο το βιογραφικό του, που θυμίζει 
ότι είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής.
Ο Ματέο Γκαρσία, παραμένει ένα μεγάλο 
στοίχημα που χάνεται για τον Άρη και προ-
σωπικά τον Καρυπίδη. Προφανώς και με 
το γκολ που έβαλε στο Περιστέρι, δεν κά-
νει απόσβεση στα 350 χιλιάρικα που έχει 
ετήσιο συμβόλαιο.
Ο Γκάμα, δεν έχει καμία σχέση με τον περ-
σινό Γκάμα και φέτος μοιάζει πιο επιρρε-
πής στους τραυματισμούς.
Ο Μπερτόγλιο μια του ύψους, μια του βά-
θους. Και αυτός κομμάτι της φετινής με-
τριότητας.
Ο Μαντσίνι που ανανέωσε, είναι ίσως ο 
μόνος που είναι κοντά στα στάνταρ από-
δοσης του, χωρίς τρελές αυξομειώσεις.
Αυτό που εκτός από την γενική εικόνα, έχει 
στοιχίσει πολύ στον Άρη τις πέντε πρώτες 
αγωνιστικές και στις τρεις γκέλες (ΟΦΗ, 
Ιωνικός, Απόλλων) εκτός προγράμματος, 
είναι ότι ποδοσφαιριστές που αποκτήθη-
καν για να κάνουν τη διαφορά, δεν την κά-
νουν ούτε ως «γρανάζια» της ομάδας, ούτε 
ατομικά.
Στη Λαμία, μετά από καιρό, ο Μάντζιος θα 
τους έχει όλους διαθέσιμους. Εκτός από 
την βελτιωμένη εικόνα, ζητούμενο και ο 
game changer που θα αλλάξει την εικόνα 
του αγώνα, αν και πάλι στραβώσει!
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ΟΦΗ

Επέστρεψαν
Διαμαντής και Γρίβας γύρισαν χθες με ειδι-
κά ναυλωμένη πτήση από την Κύπρο μαζί 
με τους υπόλοιπους διεθνείς της Εθνικής 
Ελπίδων που είχαν παραμείνει στο νησί 
της «Αφροδίτης». Αμφότεροι δεν υπολο-
γίζονται από τον Νίκο Νιόπλια για το παι-
χνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Για 
τον ίδιο λόγο που δεν υπολογίζονται 
και οι Βάτερμαν, Λυμπεράκης 
και Ντε Γκουζμάν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Γλίτωσε την... ταλαιπωρία
Την Παναχαϊκή αντιμετωπίζουν στο Κύπελλο οι Αγρι-
νιώτες. Πριν το παιχνίδι με τους Αχαιούς, τα «κανα-
ρίνια» παίζουν με τον Άρη στο «Βικελίδης» και μετά 
από το ματς κυπέλλου υποδέχονται τον Ολυμπια-
κό. Χαμόγελα, λοιπόν, στο Αγρίνιο αφού εκτός από 
την βατή κλήρωση, ο Παναιτωλικός απέφυγε και ένα 

μακρινό ταξίδι που θα επιβάρυνε 
ακόμα περισσότερο τους 

ποδοσφαιριστές. 

Η ΚΟΝΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ - ΚΟΥΓΙΑ 
ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΛΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

SUPER 
LEAGUE

Παιχνίδια της μοίρας. Η κληρωτίδα χθες 
είχε κέφια. Κλήρωση της 5ης φάσης του 
κυπέλλου Ελλάδας και ένα από τα 9 ζευ-
γάρια που θα αναμετρηθούν σε νοκ άουτ 
παιχνίδια το τριήμερο 26-27-28/10, το 
ΑΕΛ - ΠΑΣ Γιάννινα!
Ένα... μπρα ντε φερ που ξεκίνησε πέρ-
σι με το μεταξύ τους παιχνίδι στο Αλκα-
ζάρ και τα όσα συνέβησαν με Κάστρο 
και Μπέρτο, συνεχίστηκε με την καταγ-
γελία του Αλέξη Κούγια για τη μεταβίβα-
ση των μετοχών της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα 
σε φυσικό πρόσωπο που σχετίζεται με 
άλλη ΠΑΕ και έχει και συνέχεια!
Η τελευταία ιστορία είχε «σβήσει», αλλά 
παραμονές του αγώνα των Ηπειρωτών 
με τον Ολυμπιακό επανήλθε στο προ-
σκήνιο με την κλήση για εξηγήσεις από 
την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητι-
σμού ο ΠΑΣ Γιάννινα. 
Η κλήση έρχεται να διαψεύσει τους ισχυ-
ρισμούς των ανθρώπων του ΠΑΣ, ότι η 
συγκεκριμένη καταγγελία είχε απορρι-
φθεί, αφού τη Δευτέρα ο Γιώργος Χρι-
στοβασίλης και το νομικό του επιτελείο 
θα παρουσιάσουν τα δικά τους στοιχεία. 
Εδώ υπάρχει και ένα οξύμωρο. 
Ο Κούγιας θεωρεί δεδομένη την αφαί-
ρεση βαθμών από τον ΠΑΣ Γιάννινα και 
οι Ηπειρώτες ότι η καταγγελία θα πέσει 
στο κενό. Προφανώς ο καθένας έχει τα 
«χαρτιά» του.
Ο Κούγιας συμβολαιογραφικές πράξεις 
ότι το 2015 οι μετοχές πέρασαν σε κά-
ποιον Αυδή, ο οποίος είχε επαγγελμα-
τική σχέση με τον Συγγελίδη, ο οποίος 
με τη σειρά του, με τον Πανόπουλο και 
ο Χριστοβασίλης ότι η μεταβίβαση των 
μετοχών δεν έγινε ποτέ!
10 μέρες μετά την ΕΕΑ, οι δύο τους θα 
βρεθούν ξανά αντιμέτωποι για το κύπελ-
λο και ένα εισιτήριο για τη φάση των 16 
του θεσμού.
Ευχή όλων, μέχρι τότε να έχει βρεθεί τη-
λεοπτική «στέγη» και τα παιχνίδια της 
5ης φάσης να έχουμε εικόνα και ήχο από 
τις αναμετρήσεις. ΑΕΛ - ΠΑΣ Γιάννινα εί-
ναι αυτό.

ΠΡΩΤΑ Η ΕΕΑ,
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΚΑΖΑΡ!
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EUROLEAGUE

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Ζενίτ- Μπάγερν Μονάχου 79-71, Φενέρμπαχτσε- Ούνικς Κα-
ζάν 80-41, Βιλερμπάν- Μακάμπι 85-93, Άλμπα Βερολίνου- 
Μπασκόνια 76-80
Απόψε: ΤΣΣΚΑ Μόσχας- Ερυθρός Αστέρας (20:00), Μονα-
κό- Μπαρτσελόνα (20:00), Ολυμπιακός- Ζαλγκίρις (21:00), 
Αρμάνι Μιλάνο- Εφές (21:30), Ρεάλ Μαδρίτης- Παναθηναϊ-
κός (22:00).
Η βαθμολογία: Μπαρτσελόνα, Αρμάνι Μιλάνο (3-0), Βι-
λερμπάν, Ζενίτ (3-1), Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας, 
Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ, Μονακό (2-1), Φενέρμπα-
χτσε, Μακάμπι, Μπασκόνια (2-2), Παναθηναϊκός 
(1-2), Ούνικς Καζάν, Άλμπα (1-3), Εφές, Ζαλ-
γκίρις (0-3), Μπάγερν Μονάχου (0-4).

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ 
ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ!!!
ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ,  
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  
ΜΕ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ,  
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  
ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζαλγκί-
ρις από την οποία μετρά 10 ήττες στους 
τελευταίους 12 αγώνες ενώ ο Παναθη-
ναϊκός παίζει στη Μαδρίτη με την Ρεάλ 
η οποία τον έχει νικήσει και στις 12 τε-
λευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις.
Οι Πειραιώτες θέλουν να βάλουν ένα 
τέλος στην κακή παράδοση που έχει 
δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια με 
τους Λιθουανούς. Ούτε λίγο ούτε πολύ 
η Ζαλγκίρις μετρά τρεις σερί νίκες σε 
βάρος του Ολυμπιακού κι ακόμα επτά 
στα τελευταία οχτώ παιχνίδια και δέκα 
στα τελευταία δώδεκα.
Η ουσία είναι ότι ο φετινός Ολυμπια-
κός βγάζει την εικόνα μιας ομάδας που 
δε θα έχει εύκολα τέτοιες απώλειες. Τα 
τρία πρώτα ματς ήταν ενδεικτικά της 
λογικής, της νοοτροπίας και της δυνα-
μικής των Πειραιωτών που θέλουν να 
έχουν το πολύ καλό 3-1 πριν τον αγώ-
να στη Μόσχα με την ΤΣΣΚΑ.
Με την ενέργεια που βγάζουν οι παί-
κτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, με την 
προσήλωση στην άμυνα και το κυρι-
αρχικό τους παιχνίδι, δε θα έχουν κα-
νένα πρόβλημα απέναντι σε μια ομά-
δα (παρεμπιπτόντως με ρεκόρ 0-3) που 
παραμένει επικίνδυνη αλλά δε διαθέ-
τει αντίστοιχη ποιότητα.

ΚΑΙ ΟΜΩΣ... ΕΥΚΟΛΟΣ!
Για τον Παναθηναϊκό ο αγώνας με τη 
Ρεάλ είναι από τους πιο… εύκολους! 
Κι αυτό διότι δεν έχει κανένα άγχος 
αφού θα αντιμετωπίσει στην έδρα της 
μια πολύ καλύτερη ομάδα με την οποία 
φυσικά δεν έχουν τους ίδιους στόχους.
Προσοχή όμως: Άλλο εύκολος κι 
άλλο… αδιάφορος αγώνας. Πρώτον, 
δεν υπάρχει αδιάφορος αγώνας για 
καμία ομάδα αφού από όλες τις ανα-
μετρήσεις. Δεύτερον, είναι εύκολος 
ακριβώς επειδή από μόνος του δίνει 
υψηλό κίνητρο στους παίκτες του Πα-
ναθηναϊκού. Η πρόκληση του να δο-
κιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι 
σε μια από τις καλύτερες ομάδες της 
διοργάνωσης δεν είναι μικρή.
Ο Παναθηναϊκός άλλωστε βρίσκεται 
στη διαδρομή ενός δύσκολου προ-
γράμματος καθώς ακολουθούν η Μα-
κάμπι εκτός αλλά και η διαβολοβδομά-
δα με Εφές και Βιλερμπάν εντός που 
κλείνει τον Οκτώβριο.
Παρεμπιπτόντως η Ρεάλ μετρά 12 σερί 
νίκες (!) επί του Παναθηναϊκού. Στις 
17 Απριλίου του 2018 συναντούμε την 
τελευταία «πράσινη νίκη» (95-67 στο 
ΟΑΚΑ).
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21:00 
NS4

EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Με το... αριστερό
Στην ιστορική του επιστροφή σε ευρωπαϊκές διοργανώ-
σεις, ο Παναθηναϊκός κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια αλλά 
δεν τα κατάφερε στο ΟΑΚΑ απέναντι στην πολωνική Πο-
λκοβίτσε. Η σύνθεση του Παναθηναϊκού: Ριντ 17, Σταμά-
τη, Λίμουρα 3, Βιντσηλαίου 20, Μπουντούρη 3, Γρηγορο-
πούλου 2, Σταχ  7, Μυλωνάκη, Χολμς. Για την Πολκοβίτσε 
η Άρτεμις Σπανού είχε 10 πόντους και 9 ριμπάουντ. Την 
επόμενη Πέμπτη ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την 
Ένισεϊ στη Ρωσία.

22:00 
NS PRIME
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ΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΟ, 
ΠΟΛΛΕΣ... ΑΠΟΨΕΙΣ 
Η ΚΟΥΡΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΜΠΑΛΑ  
ΤΟΥ 2021 ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ  
ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ 

Πολλοί λένε πως όσο στα πράγμα-
τα υπάρχουν ενεργά οι Κριστιάνο 
Ρονάλντο και οι Λιονέλ Μέσι, «απα-
γορεύεται» κάποιος άλλος να λαμ-
βάνει τον τίτλο του καλύτερου. Ο 
Αργεντινός «μάγος» είναι μάλιστα 
το μεγάλο φαβορί για το 7ο (προ-
σωπικό του), το Κόπα Αμέρικα και 
ο εκεί θρίαμβος με την Αργεντινή 
του δίνουν πολλά «points». Οι μα-
δριλένικες εφημερίδες, κυρίως η 
Marca, έχουν ξεκινήσει καμπάνια 
υπέρ του Καρίμ Μπενζεμά – για τη 
Ρεάλ Μαδρίτης η «Χρυσή Μπάλα» 
είναι ένα «plus» που θεωρεί ότι το 
πρεστίζ της ως κλαμπ επιβάλλει να 
ξαναπάρει, άμεσα. Στην Μπάγερν 
Μονάχου στέκονται στην αδικία του 
ότι δεν δόθηκε πουθενά το βραβείο 
το 2020 με την αιτιολογία του κο-
ρονοϊού και «απαιτούν» διόρθωση 
φέτος, με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφ-
σκι να πρέπει να πάρει αυτό που 
στερήθηκε πέρυσι. Θα βρούμε στη 
συζήτηση και τους... εκκεντρικούς, 
εκείνους δηλαδή που προτείνουν 
αναγνώριση όλων των «νεροκου-
βαλητών» εκεί έξω στο πρόσωπο 
του Ενγκολό Καντέ ή των διακριτι-
κών ηρώων, κάτι που έχει ενσαρ-
κώσει όσο λίγοι ο Ζορζίνιο στο 
δρόμο για τη δόξα σε Champions 
League και Euro 2020. Κάποιοι άλ-
λοι που θα μπορούσαν άνετα να 
μπουν στην κουβέντα, όπως ο χα-
ρισματικός Κέβιν ντε Μπρόινε βγαί-
νουν εκτός κάδρου, καθώς έμειναν 
μακριά από τους τίτλους που «με-
τράνε». Μία ή άλλη, η κούρσα για 
τη Χρυσή Μπάλα του 2021 έχει μπει 
στην τελική της ευθεία. Το αποτέλε-
σμα θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμ-
βρίου και όποιος και να κερδίσει ξέ-
ρουμε ήδη κάτι: Πολλοί θα βρεθούν 
να διαφωνήσουν! Έχει κι αυτό τη 
μαγεία του ορισμένες φορές σε τέ-
τοιες περιπτώσεις...
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Θέσαρ Αθπιλικουέτα (Ισπανία, Τσέλσι)
Νικολό Μπαρέλα (Ιταλία, Ίντερ)
Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία, Ρεάλ)

Λεονάρντο Μπονούτσι (Ιταλία, Γιουβέντους)
Κέβιν ντε Μπρόινε (Βέλγιο, Μάντσεστερ Σίτι)

Τζιόρτζιο Κιελίνι (Ιταλία, Γιουβέντους)
Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία, Γιουβέντους)
Ρουμπέν Ντίας (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Σίτι)

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Μίλαν)
Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

Φιλ Φόντεν (Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι)
Έρλινγκ Χάλαντ (Νορβηγία, Ντόρτμουντ)

Ζορζίνιο (Ιταλία, Τσέλσι)
Χάρι Κέιν (Αγγλία, Τότεναμ)

Ενγκολό Καντέ (Γαλλία, Τσέλσι)
Σιμόν Κιάερ (Δανία, Μίλαν)

Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Πολωνία, Μπάγερν)
Ρομέλου Λουκάκου (Βέλγιο, Ίντερ)

Ριγιάντ Μαχρέζ (Αλγερία, Μάντσεστερ Σίτι)
Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή, Ίντερ)

Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Παρί)
Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα)

Λούκα Μόντριτς (Κροατία, Ρεάλ)
Ζεράρ Μορένο (Ισπανία, Βιγιαρεάλ)

Μέισον Μάουντ (Αγγλία, Τσέλσι)
Νεϊμάρ (Βραζιλία, Παρί)

Πέδρι (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)

Ραχίμ Στέρλινγκ (Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι)
Λουίς Σουάρες (Ουρουγουάη, Ατλέτικο)

ΟΙ 30 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΜΠΑΛΑ 2021
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΑΓΙΑΞ Β-ΟΥΤΡΕΧΤΗ Β

OVER 3,25 1,70
Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξουν τα πιτσιρίκια του 

Αίαντα μετά την ήττα στο Χέλμοντ. Αντίπαλος η 
νεανική ομάδα της Ουτρέχτης που παρουσιάζεται 
άκρως ανταγωνιστική στο φετινό πρωτάθλημα.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Η προϊστορία 
μαζί μας στα 

γκολ.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ-ΑΛΜΕΡ ΣΙΤΙ

OVER 2,75 1,70 
Σε δράση ξανά τα γήπεδα της Ολλανδίας και θα 

τα τιμήσουμε δεόντως. Ντεν Μπος και Αλμέρ 
δεν έχουν ξεκινήσει καλά στο πρωτάθλημα, με 

συνέπεια να ψάχνουν άμεσα βαθμούς. Με επιθετικό 
πλάνο θα παραταχθούν αμφότερες.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 

μας φυσικά 
στα γκολ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 

GOAL+OVER 2,5 1,72
Ντέρμπι κορυφής στη 2η κατηγορία με 
την Πάντερμπορν να κοντράρεται με τη 

Ρέγκενσμπουργκ. Οι δύο ομάδες έχουν εξαιρετική 
παρουσία μέχρι στιγμής και δίκαια μπορούν να 

κάνουν όνειρα ανόδου.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
σκοράρουν 
με μεγάλη 

άνεση.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΑΝΝΟΒΕΡΟ-ΣΑΛΚΕ

2 DNB 1,83
Η Σάλκε έχει αρχίσει να προσαρμόζεται στα 
δεδομένα της κατηγορίας με την ομάδα να 

βρίσκεται στο -3 από την κορυφή. Δύσκολη έξοδος 
στο Αννόβερο η σημερινή, αλλά οι «μπλε» έχουν 
την ποιότητα για να πάρουν αυτό που θέλουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στο «διπλό».

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ 21:30
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΚΟΛΩΝΙΑ 

OVER 3,0 1,725
1 2,00

Με σύμμαχο την προϊστορία η Χοφενχάιμ υποδέχεται 
την αξιόλογη φέτος Κολωνία. Στα χαμηλά στρώματα 

οι γηπεδούχοι θα ψάξουν το «τρίποντο», που θα 
τους δώσει ώθηση για την συνέχεια.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σημείο 

στα γκολ και 
στην έδρα 

στηρίζουμε.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ  
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΔΕΟΝΤΩΣ

www.xosetips.com

Επιστρέφουν στη δράση όλα τα πρω-
ταθλήματα, μετά τη διακοπή τους για 
τους αγώνες των εθνικών ομάδων. 
Στην Premier League ξεχωρίζει η αυρι-
ανή αναμέτρηση (17:00) της Λέστερ με 
τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έχει μεί-
νει πίσω στη βαθμολογία η Λέστερ και 
χρειάζεται τη νίκη. Σε απόσταση 2 βαθ-
μών από την κορυφή βρίσκεται η Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ και θέλει να φύ-
γει με το τρίποντο από το Λέστερ, πριν 
δώσει την επόμενη εβδομάδα το ντέρ-
μπι με τη Λίβερπουλ. 
Στη Serie A το ενδιαφέρον επικεντρώνε-
ται στα ντέρμπι Λάτσιο-Ίντερ (Σάββατο, 
19:00) και Γιουβέντους-Ρόμα (Κυριακή, 
21:45). Η Λάτσιο και η Γιουβέντους δεν 
έχουν περιθώρια για απώλειες αφού 
ισοβαθμούν στην έκτη θέση με 11 βαθ-
μούς και απέχουν 10 πόντους από την 
πρωτοπόρο Νάπολι. Η Ίντερ βρίσκε-
ται στην τέταρτη θέση, 4 βαθμούς μα-
κριά από την κορυφή και η Ρόμα στην 
έκτη, με 6 πόντους λιγότερους από τη 
Νάπολι. 

ΜΟΝΑ/ΖΥΓΑ ΓΚΟΛ, ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΝΕΡ  
ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΙΚΗΣ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές 
στοιχηματικές επιλογές για τους αγώ-
νες Λέστερ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λά-
τσιο-Ίντερ και Γιουβέντους-Ρόμα. 
Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρο-
νται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και οι 
ακόλουθες:
• Παίκτης που θα σκοράρει πρώτος
• Τελευταίος σκόρερ
• Παίκτης που θα πετύχει χατ-τρικ
• Νίκη με μηδέν παθητικό 
• Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal
• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
• Μονά/Ζυγά γκολ 
• Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα 
• Παίκτης που θα σκοράρει και θα κερ-
δίσει η ομάδα του
• Ημίχρονο/Τελικό και Goal/No Goal
• Ακριβές σύνολο γκολ 1ου/2ου ημιχρό-
νου
• Σύνολο κόρνερ
• Ομάδα που θα εκτελέσει τα περισσό-
τερα κόρνερ
• Ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τε-
λευταίο κόρνερ
• Διαφορά νίκης

ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ EUROLEAGUE
Στο μπάσκετ αγωνίζονται σήμερα οι ελ-
ληνικές ομάδες για την 4η αγωνιστική 
της Euroleague. Στις 21:00 ο Ολυμπια-
κός υποδέχεται, στο ΣΕΦ, τη Ζαλγκίρις 
Κάουνας και στις 22:00 ο Παναθηναϊ-
κός ΟΠΑΠ αντιμετωπίζει, στη Μαδρίτη, 
τη Ρεάλ.  
Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές 
στοιχηματικές επιλογές για τα παιχνί-
δια Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις Κάουνας και 
Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ, 
μεταξύ άλλων, για τα συνολικά ριμπά-
ουντ, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, το 
πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα, 
τους Over/Under πόντους παικτών, τον 
νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικη-
τή του πρώτου ημιχρόνου, τη διαφορά 
πόντων, τον πρώτο σκόρερ, τα Over/
Under τρίποντα παικτών, τα συνολικά 
κλεψίματα. 

ΜΑΧΗ ΛΕΣΤΕΡ- 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ 
ΚΑΙ ΔΥΟ ΙΤΑΛΙΚΑ ΝΤΕΡΜΠΙ 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΡΟΜΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΛΑΤΣΙΟ-ΙΝΤΕΡ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ 2η 19:30
ΛΙΕΦΕΡΙΝΓΚ-ΛΑΣΚ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ

OVER 3,25 1,75
Στο κυνήγι της κορυφής η Λιεφέρινγκ θα υποδεχθεί την 

αδύναμη Λασκ που βολοδέρνει στις τελευταίες θέσεις. 
Οι γηπεδούχοι είναι το φαβορί και αν παρουσιαστούν 

σοβαροί, δεν θα συναντήσουν δυσκολίες.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε τα 
γκολ, πολλά 

γκολ.
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ΜΕ ΦΟΡΑ,  
ΣΕ ΦΟΡΜΑ!
Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα που πέ-
ρασαν οι 3 από τις 4 επιλογές μας, άντε 
επιτέλους βρήκαμε ρυθμό. Πολύ γκίνια 
μας κυνηγούσε τον προηγούμενο καιρό, 
κόντρα στις... συνήθειες της στήλης, ελ-
πίζουμε και πιστεύουμε πως αφήσαμε 
οριστικά πίσω αυτές τις κακές μέρες. Ο 
Ολυμπιακός στο μπάσκετ νίκησε τη Ρεάλ 
Μαδρίτης, η Εθνική πήρε τους τρεις βαθ-
μούς στη Γεωργία, η Σουηδία υπέταξε το 
Κόσοβο, μόνο η Σερβία δεν μας έκανε 
το χατίρι – νίκησε μεν το Λουξεμβούργο, 
αλλά υπήρξε φειδωλή ως προς το σκο-
ράρισμα.  Αυτή την εβδομάδα τα πρωτα-
θλήματα επιστρέφουν, τέρμα το διάλειμμα 
λόγω Εθνικών. Πάμε δυνατά για να συνε-
χίσουμε να «διορθώνουμε» την κάβα μας.

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  60

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 99,8

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: 39,8

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -289,8

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ: -250

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  70 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

2,402,07
Συναντάμε το ενδεχόμενο 
νίκης της Ίντερ στο γήπεδο 
της Λάτσιο με παράλληλα 

περισσότερο του  
ενός γκολ στο ενεργητικό  

της (2+OVER 1,5)

Πληρώνει το να σκοράρουν 
και η ΑΕΚ  

και ο Ατρόμητος  
στο μεταξύ τους ματς  

της προσεχούς  
Κυριακής

Δεν συνηθίζει να δίνει δικαιώματα ούτε 
να κάνει μισές δουλειές. Το ότι πέρασε 
δύο εβδομάδες δίχως, αναγκαστικά, να 
μπορεί να ρεφάρει για την ήττα (μαγική 
εικόνα) από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 
ενέτεινε παρά ξεθύμανε την... οργή της. 
Η Μπάγερν Μονάχου είναι ένα «θηρίο» 
που τρέφεται από τις νίκες και πιστεύου-
με ότι θα το δείξει για νιοστή φορά, επι-
κρατώντας στο γήπεδο της Λεβερκούζεν, 
η οποία έχει «τολμήσει» και συγκατοικεί 
μαζί της στην 1η θέση της Bundesliga.  Η 
ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν θέλει να 
βάλει τα πράγματα άμεσα στη θέση τους 
με την επανέναρξη της Bundesliga. 
Σε επίπεδο Premier League, δύο σημεία 
μας ιντριγκάρουν. Εν αρχή το OVER 2,5 
στο Μπρέντφορντ – Τσέλσι, το οποίο προ-
σφέρεται σε απόδοση άνωθεν του διπλα-
σιασμού – πώς να το αγνοήσεις όταν ανα-
λογίζεσαι τις επιθετικές δυνατότητες των 
«μπλε»; Παιχνίδι με τα γκολ επιλέγουμε 
να κάνουμε και για το Λέστερ – Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ, αμφότερες θα χρειαστεί 
να ρισκάρουν καθώς έχουν ανάγκη κάτι 
καλό για να ξαναπάρουν τα πάνω τους – 
η καθεμιά για τους δικούς της λόγους και 
προοπτική.  
Κλείνουμε με τα μέρη μας, δίνοντας ψήφο 
εμπιστοσύνης στον Ολυμπιακό στα Γιάν-
νενα και περιμένοντας ταυτόχρονα πως 
οι «ερυθρόλευκοι» θα επιβεβαιώσουν την 
επιθετική τους πληρότητα, σκοράροντας 
περισσότερο από μια φορά. 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

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

1 2,05 20 μονάδες
41

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/10 19:00 ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 2 2,30 15 μονάδες
34,5

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/10 19:00 ΣΟΥΗΔΙΑ – ΚΟΣΟΒΟ 1+OVER 1,5 1,62 15 μονάδες
24,3

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

0

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/10 17:00 ΛΕΣΤΕΡ –  
ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝ.

GOAL+OVER 2,5 1,94 15 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/10 19:30 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ – 
ΤΣΕΛΣΙ

OVER 2,5 2,04 20 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10 16:30 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – 
ΜΠΑΓΕΡΝ 2+OVER 1,5 1,73 20 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10 20:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2+OVER 1,5 1,80 15 μονάδες 

ΑΝΤΙΔΡΑΕΙ 
ΕΜΦΑΤΙΚΑ  
Η ΜΠΑΓΕΡΝ
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Ο Παναγιώτης Τρι-
βυζάς αποτελεί μία 

από τις σημαντικές με-
ταγραφές της νέας σεζόν, 

καθώς ανακοινώθηκε πως θα 
συνεχίσει στον Παναθηναϊκό. Ο 

πρωταθλητής στα σπριντ μετά από 
πέντε χρόνια που φορούσε τη 

φανέλα του Ολυμπιακού, 
έφυγε και πήγε στους 

«πρασίνους». 
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Το αγώνισμα των 35χλμ. βάδην σε άνδρες και γυναίκες αντικατέστη-
σε αυτό των 50χλμ. βάδην και στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Πά-
ντως, όταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξάγεται την ίδια χρονιά με 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τότε θα γίνονται μόνο τα 20χλμ. βάδην. 
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Ο Ντόμπρι Καραμαρίνοφ είναι 
και επίσημα ο νέος πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδί-
ας Στίβου. Στις χθεσινές εκλο-
γές που έγιναν στη Λοζάνη, ο 
Βούλγαρος αξιωματούχος ήταν 
ο μοναδικός υποψήφιος, ενώ 
μέχρι πρότινος ήταν προσωρι-
νός πρόεδρος, μετά τον θάνα-
το του Σβέιν Άρνε Χάνσεν. 

Χτίζεται σιγά σιγά το αγωνιστικό κα-
λεντάρι της νέας χρονιάς, με αρχή τον 
κλειστό, όπου δεσπόζει στο πρόγραμ-
μα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Βε-
λιγράδι. 
Η World Athletics ανακοίνωσε το πρό-
γραμμα αγώνων, που αφορά πρωτί-
στως τη σειρά World Tour Gold, που 
ανήκουν στην Α’ κατηγορία και δίνουν 
πολλούς βαθμούς στους αθλητές που 

κυνηγούν την πρόκριση για το Παγκό-
σμιο εκτός από τα όρια και μέσω του 
ράνκινγκ. 
Η σειρά ξεκινάει στις 28 Ιανουαρίου 
από τη Γερμανία και το μίτινγκ στην 
Καρλσρούη και ακολούθως έχουμε: 
29/1 Νέα Υόρκη (Millrose Games), 13/2 
Βοστόνη (New Balance), 17/2 Λιεβέν, 
19/2 Μπέρμιγχαμ, 22/2 Τόρουν και 2/3 
Μαδρίτη. 

Η ΔΡΑΣΗ… ΣΤΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟ





ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ, ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΟΙΑ  
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Πρωτοφανή μέτρα για την προστασία των πολι-
τών από την κακοκαιρία «Μπάλλος» αποφασίστη-
καν κατά τη χθεσινή σύσκεψη στη Γενική Γραμ-
ματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναλυτικά από τη 1 
π.μ. έως τις 8 π.μ. απαγορεύεται η διέλευση ΙΧ και 
ΜΜΜ σε Κηφισό και παραλιακή. Για τα φορτηγά 
θα εκτιμηθεί η κατάσταση ανάλογα με την εξέλιξη 
του φαινομένου. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις σε 
συνεννόηση με την Τροχαία. Κλειστές οι δημόσιες 
υπηρεσίες στην Αττική, εκτός από τις αναγκαίες 
για τη διαχείριση του φαινομένου και των υπηρε-
σιών ΟΤΑ. Ενθαρρύνεται η τηλεργασία στην Ατ-
τική σε όλο τον ιδιωτικό τομέα που θα συνεισφέ-
ρει στην αποσυμφόρηση των δρόμων. Κλειστά 
τα σχολεία σε Κέρκυρα, Σάμο και Ικαρία, Αττική, 
Χαλκιδική και Εύβοια, καθώς επίσης οι βρεφονη-
πιακοί σταθμοί και οι δομές ΑμεΑ. Θα αξιοποιού-
νται όλα τα αναγκαία μέσα από ιδιωτικές εταιρείες 
ώστε ο ιδιωτικός τομέας να συνδράμει με μηχα-
νήματα που διαθέτει.
Σε ό,τι αφορά το τραμ οι συρμοί αποσύρθηκαν από 
τις 9μμ χθες και θα παραμείνουν στο Αμαξοστά-
σιο ως τις 8 σήμερα το πρωί, οπότε και θα επα-
νεξεταστούν οι συνθήκες για την λειτουργία της 
Γραμμής. Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό λειτουρ-
γούν κανονικά.
Στην Αθήνα, χθες, σε κάποιες περιοχές καταγρά-
φηκαν περισσότερα από 140 χιλιοστά βροχής. 
Σύμφωνα με στοιχεία του meteo του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη καταγρά-
φηκαν στους σταθμούς Πατησίων (147 χιλιοστά), 
Αμπελοκήπων (145 χιλιοστά) και Περιστερίου (139 
χιλιοστά).
Αξίζει να σημειωθεί ότι 1 χιλιοστό ύψους βροχής 
αντιστοιχεί σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα, επομέ-
νως επί παραδείγματι στην περιοχή των Πατησί-
ων από το πρωί, οπότε ξεκίνησαν οι βροχοπτώ-
σεις, έως χθ8ες το απόγευμα έπεσαν 147 τόνοι 
νερού ανά στρέμμα.
Σε τμήματα της Καλλιθέας, της Νέας Σμύρνης και 
στο Κορωπί υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτρο-
δότηση με διακοπές ρεύματος. Νωρίτερα, σημειώ-
θηκαν διακοπές στο κέντρο της Αθήνας (Εξάρχεια, 
Κάτω Πατήσια) καθώς και σε περιοχές του Ρέντη.
H κακοκαιρία «Μπάλλος» πλήττει από χθες το 
πρωί πολλές περιοχές της χώρας και έχει δημι-
ουργήσει μεγάλα προβλήματα. Το Κέντρο Πολιτι-
σμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζο-
νος Ελληνισμού ανέφερε μεγάλες καταστροφές 
στις εγκαταστάσεις του.
Οι εικόνες είναι πραγματικά ασύλληπτες, με ένα 
λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραι-
άς – Βούλα να εγκλωβίζεται στην παλαιά Λεωφό-
ρο Ποσειδώνος.

LOCKDOWN… 
ΛΟΓΩ 
«ΜΠΑΛΛΟΥ»

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


