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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ 
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Ο ΜΠΑΡΑΛΕΣ 
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ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 150 - 200C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 100 - 170C ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΠΡΕΠΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝ ΚΑΙ  
ΣΑΣΑ ΥΠΕΠΕΣΑΝ ΣΕ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ

ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.10.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ # 1. 302

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

16:00 NSP
Ο ΠΑΟΚ ΜΕ ΝΙΚΗ ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟΣ  
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο ΒΑΡΕΛΑ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

ΑΣΗΜΕΝΙΕΣ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΟ 
ΗΤΤΗΘΗΚΕ 10-5 ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΟΝ 
ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
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Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έπαιζε στην έδρα 
του με μία ομάδα που έχει ως στόχο την παραμονή, η 
νίκη ήταν αυτοσκοπός. Δεν είναι, όμως, πάντα δεδομέ-
νο το τρίποντο. Ειδικά όταν ο αντίπαλος έχει ως στόχο 
από νωρίς απλώς να κλείσει διαδρόμους και να αμυν-
θεί.
Άλλες χρονιές ο Παναθηναϊκός την πατούσε εύκολα 
σε τέτοια ματς. Φέτος δείχνει πως τουλάχιστον στο γή-
πεδό του έχει τον τρόπο. Υπάρχει, πάντως, μία σημα-
ντική διαφορά συγκριτικά με τους αγώνες κόντρα σε 
Απόλλωνα Σμύρνης και Βόλο. Εκεί τίποτα δεν στράβω-
σε. Αντιθέτως, με τον Ιωνικό ο Παναθηναϊκός μπορεί να 
προηγήθηκε νωρίς, αλλά σχεδόν αμέσως ισοφαρίστη-
κε από το πουθενά. Ψυχρολουσία...
Αντέδρασε, όμως, στη συνέχεια με τον καλύτερο τρό-
πο. Δεν τον πήρε από κάτω. Για να τα λέμε όλα βοήθη-
σε και ο αντίπαλος. Άλλος ο Ιωνικός με τον Τσιγκρίνσκι 
και τον Μύγα, άλλος με τους Βαφέα και Κωνσταντινί-
δη. Πολλά τα λάθη των δύο. Αυτό, πάντως, δεν αναι-
ρεί το γεγονός πως οι «πράσινοι» αποκτούν σταδιακά 
ταυτότητα και έχουν πρωταγωνιστές. Βάζουν την μπά-
λα κάτω, δημιουργούν φάσεις και πλέον υπάρχει και ο 
εκτελεστής.
Είναι να απορείς πραγματικά εάν ο φετινός Καρλίτος εί-
ναι ίδιος παίκτης με τον περσινό. Το σίγουρο είναι πως 
τον έχει ανάγκη το «τριφύλλι». Το ίδιο ισχύει και για τον 
Παλάσιος που ανεβαίνει. Εξαιρετικός ο Αλεξανδρόπου-
λος, συνεπής ο Σάντσες και μαέστρος ο Ρούμπεν στο 
πώς βοηθάει να απλωθεί το παιχνίδι. Επόμενος στό-
χος, το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ

Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ποδο-
σφαιρικό project για την ΑΕΚ ο Αργύρης Γιαννίκης. 
Στα 41 του αναλαμβάνει ένα μεγάλο… καράβι. Αν 
δεν πάει καλά μπορεί και να τον καταπιεί. Αν πάει, 
μπορεί να τον στείλει σε μεγάλους ωκεανούς για τα-
ξίδια.
Ο Γιαννίκης από τις πρώτες του εικόνες στα Σπά-
τα δείχνει έναν άνθρωπο σίγουρο για το σχέδιο του, 
αποφασισμένο. Εν ολίγοις δυνατό, πατά στα πόδια 
του. Δεν είναι ένα… παιδί που έχει αγχωθεί και δεν 
μπορεί να διαχειριστεί το σπουδαίο challenge που 
ανέλαβε.
Η ΑΕΚ του Γιαννίκη λοιπόν θα κάνει πρεμιέρα με τον 
Ατρόμητο και είναι… ανόητο να περιμένουμε να αλ-
λάξουν από πολλά έως… όλα. Ο Γιαννίκης δεν εί-
ναι ανόητος. Θα πατήσει στις 1-2 σταθερές που έχει 
η ομάδα, θα προσθέσει τα δικά του στοιχεία και θα 
περιμένει να δει μια πιο επιθετική ΑΕΚ. Πιο όμορφη 
στο χορτάρι, πιο πιεστική για τον αντίπαλο.
Αμυντικά επιμένω να έχω την αγωνία μου. Και επι-
μένω να περιμένω βελτίωση, να απαιτώ βελτίωση 
της εικόνας και της συμπεριφοράς όλης της ομάδας. 
Αυτό περιμένω και από τον Γιαννίκη. Αν όχι τώρα, 
αλλά άμεσα. Άλλωστε χωρίς δυνατή άμυνα, χωρίς 
refuse to lose πνεύμα δεν μπορείς να πας πολύ μα-
κριά.

Ο ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ  
ΝΙΏΘΕΙ ΔΥΝΑΤΟΣ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

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
ΦΏΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

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

ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΝΑ  
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟ

Αποψη
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ΣΟΟΥ ΚΑΡΛΙΤΟΣ
ΜΕ ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΟΥ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΠΗΡΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 
ΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΜΕ 4-1 ΤΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΩΝΙΚΟΣ

Τρομάζει στο γήπεδό του! Τρίτο ματς, ισάριθμες νίκες και με 
το συντελεστή τερμάτων να γράφει το εντυπωσιακό 13-2. Ο Πα-
ναθηναϊκός μετά τους Απόλλωνα Σμύρνης και Βόλο, διέλυσε και 
τον Ιωνικό με το εμφατικό 4-1. Πρωταγωνιστής ξανά ο Καρλίτος 
που έφτασε τα επτά γκολ στο πρωτάθλημα. Εκανε το πρώτο του 
χατ τρικ με το «τριφύλλι» και αρχίζει να πείθει τους πάντες πως 
είναι... άλλος παίκτης από αυτόν που βλέπαμε πέρυσι.
Με τρομερή διάθεση και αυτοπεποίθηση, δείχνει ικανός να κά-
νει τη μισή φάση γκολ. Ξεκίνησε το σόου του στο 6’ με υποδειγ-
ματικό τελείωμα και ολοκλήρωσε το έργο του αργότερα, αφού 
προηγουμένως είχε γίνει το 1-1 με τον Σάντσες στο 11’. Από το 
πουθενά βρήκε γκολ ο Ιωνικός, αλλά δεν κατάφερε να πάρει κάτι 
από το ματς για πολλούς λόγους. Επιθετικά δεν μπορούσε να 
δημιουργήσει και αμυντικά, που ήταν το δυνατό του σημείο, τα 
προβλήματα ήταν πολλά. Τσιγκρίνσκι και Μύγας έλειψαν (σ.σ. 
ο δεύτερος ήταν ανέτοιμος και μπήκε στο τέλος) και οι Βαφέας 
και Κωνσταντινίδης έκαναν το ένα λάθος μετά το άλλο.
Ο Καρλίτος «χτύπησε» ξανά στο 38’ και στο 53’, ενώ το κερα-
σάκι στην τούρτα έβαλε ο Παλάσιος τρία λεπτά μετά με πέναλτι 
που κέρδισε ο ίδιος. Ανεβασμένος ο Αργεντινός, εντυπωσιακός 
ο Αλεξανδρόπουλος και γενικά πολύ καλή εμφάνιση από τους 
«πράσινους». Μπορούσαν και άλλα γκολ, αλλά δεν έχει σημα-
σία. Το τρίποντο ήρθε και τώρα θα πρέπει να αποδείξουν πως 

μπορούν και εκτός έδρας να πανηγυρίζουν νίκες.

          

Ο ΚΑΛΟΣ
Από τη στιγμή που έκανε χατ τρικ, 
δεν μπορούμε να μιλάμε για άλ-
λον. Σε απόλυτο πρωταγωνιστή 
του ματς εξελίχθηκε ο Καρλίτος, 
που φέτος είναι εντελώς διαφορε-
τικός. Μάλλον του πάει και η Λε-
ωφόρος. Ολα του τα γκολ εκεί τα 
έχει πετύχει φέτος και δεν είναι 
λίγα, καθώς έφτασε ήδη τα επτά!

Ο ΚΑΚΟΣ
Οι δύο που έπαιξαν για πρώτη 
φορά φέτος βασικοί, Κωνσταντι-
νίδης και Βαφέας, ήταν οι χειρό-
τεροι του γηπέδου. Ωστόσο, ο 
δεύτερος εκτέθηκε περισσότε-
ρο. Αφενός γιατί έκανε χατ τρικ 
ο Καρλίτος και αφετέρου γιατί 
το τρίτο του τέρμα είναι ευγενική 
χορηγία του Βαφέα. Θα έχει και 
άλλες ευκαιρίες, πάντως, όσο 
είναι τραυματίας ο Τσιγκρίνσκι.

Η «ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Δεν είναι απλά το κοουτσάρι-
σμα που έκανε ο Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς, αλλά γενικότερα το πόσο 
προσπαθεί να αλλάξει τον Πα-
ναθηναϊκό. Τουλάχιστον στα 
εντός έδρας ματς βλέπεις πλέ-
ον μία ομάδα με αρχή, μέση και 
τέλος. Ξέρει τι ψάχνει στο γήπε-
δο, πώς να αναπτυχθεί και πώς 
να πάρει το ματς. Διαχειρίστηκε 
καλά το παιχνίδι ο Σέρβος. Αντι-
θέτως, δεν βγήκε τίποτα στον 
Δημήτρη Σπανό. Σημαντικό άλ-
λοθι για εκείνον το ότι έπρεπε 
να αλλάξει τα δύο τέταρτα της 
άμυνάς του και ότι λίγο πριν τη 
σέντρα διαπίστωσε πως ο Λέ-
νις είναι off.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»
ΣΚΟΡΕΡ6’ ΚΑΡΛΙΤΟΣ  53’ ΚΑΡΛΙΤΟΣ 11’ ΣΑΝΤΣΕΣ 38’ ΚΑΡΛΙΤΟΣ 56’ ΠΑΛΑΣΙΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT IN70’ ΠΑΛΑΣΙΟΣ  ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ 5 69’ ΚΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΛΗΣ 570’ ΚΑΡΛΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 5 69’ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΠΑΣΑ 581’ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ - 70’ ΚΑΜΠΡΑΛ ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ 582’ ΒΙΤΑΛ ΑΪΤΟΡ - 86’ ΑΟΣΜΑΝ ΜΥΓΑΣ -86’ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ -
 -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ68’ ΣΑΡΛΙΑ
19’ ΣΑΝΤΣΕΣ 79’ ΣΑΝΤΣΕΣ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΟΥΧΟΣ (Αργολίδας)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 5

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 7ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ 5

ΣΑΝΤΣΕΣ 6 ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ 4

ΡΟΥΜΠΕΝ 7

ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ 6
ΠΑΛΑΣΙΟΣ (70’) 7

ΚΑΡΛΙΤΟΣ  9

ΒΙΤΑΛ  6

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ  8

ΣΑΡΛΙΑ 6
ΧΟΥΑΝΚΑΡ 5

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ 5

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ 4 ΣΑΝΤΣΕΣ 6

ΚΑΝΙΑΣ  5
ΡΟΜΑΟ 5

 ΚΑΜΠΡΑΛ 5
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ   4

ΑΟΣΜΑΝ  5

ΤΟΥΡΑΜ 5

ΒΑΦΕΑΣ 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 3

IΩΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4 1

*ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΞΙ ΒΑΘΜΩΝ.

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ
1. ΠΑΟΚ 12 5 8-3
2. ΒΟΛΟΣ 12 5 11-8
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 5 8-2
4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10 6 13-4
5. ΑΕΚ 10 5 10-6
6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 9 5 4-2
7. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5 5 6-8
8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5 6 2-5
9. ΙΩΝΙΚΟΣ 5 6 3-9

10. ΛΑΜΙΑ 4 5 6-8
11. ΟΦΗ 4 5 5-7
12. ΑΡΗΣ 2 5 4-2
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 5 3-9
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 6 2-12

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ζζζ

AΕΚ

ΤΣΟΥΜΠΕΡ, ΑΜΡΑΜΠΑΤ ΚΑΙ 
ΛΙΒΑΪ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Εκτός οι Παπαδόπουλος  
και Καρτάλης

Αν και είχε μπει σε κανονικούς ρυθμούς, ο Κυριάκος Παπα-
δόπουλος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για το ση-
μερινό παιχνίδι (20.30) με την ΑΕΚ, από τον Γιώργο Παρά-
σχο, αφού ο Ελληνας τεχνικός επέλεξε να τον προφυλάξει. 
Δεύτερη απουσία για τους Περιστεριώτες ο Αλέξανδρος 
Καρτάλης που έχει ενοχλήσεις στο γόνατο. Από τους 
21 που επιλέχθηκαν λείπει και ο Χαρίσης που επί-
σης προπονείται κανονικά, αλλά προέρχεται 
από μεγάλο διάστημα απουσίας.

➦

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ 
ΜΕ... ΤΡΙΠΛΕΤΑ

Το πρόσωπο των ημερών στην ΑΕΚ είναι χωρίς αμ-
φιβολία ο Αργύρης Γιαννίκης. Ο Ελληνογερμανός τε-
χνικός θα στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω του στην 
πρεμιέρα του στον πάγκο της ομάδας απέναντι στον 
Ατρόμητο (COSMOTESPORT 1, 20:30). Ο 41χρονος 
θα πάρει μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα του 
ΟΑΚΑ που ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί σε ένα ματς 
κομβικής σημασίας για τους «κιτρινόμαυρους». 
Ο ίδιος γνωρίζει ότι με νίκη κερδίζει πολλά περισσό-
τερα από τους τρεις βαθμούς, όπως πίστωση χρό-
νου και ηρεμία για να εφαρμόσει όλα τα στοιχεία 
που θέλει. Γι’αυτό και κόντρα στους Περιστεριώτες, 
θα παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Η πίε-
ση στην πρώτη πάσα και η ένταση είναι οι δύο άξο-
νες που θέλει να κινηθούν οι παίκτες του και γι’αυτό 
είναι πολύ πιθανό να κάνει τα αποκαλυπτήρια της 
ΑΕΚ με την τριπλέτα Αμραμπάτ, Τσούμπερ και Λι-
βάι Γκαρσία. 
Ο Ελβετός βρίσκεται σε εξαρετική κατάσταση, ενώ 
ο Μαροκινός πέρασε μια εβδομάδα προπονήσεων 
υψηλού ρυθμού που τον κάνουν φαβορί για την αρχι-
κή ενδεκάδα. Παράλληλα, το 4-2-3-1 θα είναι η πρώ-
τη φορά που θα χρησιμοποιηθεί φέτος, χωρίς όμως 
να «κλειδώνει» ως πάγια τακτική προσέγγιση. 

«ΧΑΜΟΣ» ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
Την ίδια ώρα, ο νέος κόουτς του Δικεφάλου έχει ευ-
χάριστο πονοκέφαλο, μιας και για τις δύο θέσεις του 
άξονα μάχονται πέντε (!) παίκτες. Ο Λε Ταλέκ μοιά-
ζει να βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά απ’όλους 
και από εκεί και πέρα ο «χαμός» στο κέντρο θα ξεκα-
θαρίσει ανάλογα με το πόση επιθετικότητα θέλει να 
προσδώσει ο Γιαννίκης στο παιχνίδι της Ενωσης. 
Γι’αυτό και Σιμάνσκι, Σιμόες, Σάκχογφ και Μάνταλος 
(δεν αποκλείεται να μετατεθεί πιο μπροστά, στη θέση 
του Αμραμπάτ) διεκδικούν τη θέση του «οκταριού».

ΠΙΡΙΤΣ

ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟ ΧΑΤΖΗΙΣΑΪΑΣ

ΝΑΤΣΟΣ

ΜΟΥΝΙΘ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ

ΣΑΛΟΜΟΝ ΝΤΕΝΙΤΣ

ΓΚΑΛΒΑΟ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ

ΜΙΣΕΛΕΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

ΛΕ ΤΑΛΕΚ

ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ ΤΣΟΥΜΠΕΡ

ΣΙΜΑΝΣΚΙ (ΜΑΝΤΑΛΟΣ)

ΑΜΡΑΜΠΑΤ

ΑΡΑΟΥΧΟ

ΒΡΑΝΙΕΣ ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ

4-3-3

4-2-3-1

ΑΕΚ                  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣVS          

20:30 COSMOTESPORTS 1 
ΓΗΠΕΔΟ: ΟΑΚΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Τέλος στην... κατάρα
Τα δύο προηγούμενα ντεμπούτα προπονητών στην 
ΑΕΚ δεν πήγαν όπως θα περίμενε το κλαμπ. Στην 
περσινή του επιστροφή, ο Μανόλο Χιμένεθ ηττήθη-
κε με 3-0 από τον Ολυμπιακό, ενώ ο Βλάνταν Μιλό-
γεβιτς είδε τους «κιτρινόμαυρους» να χάνουν από 
την άσημη Βελέζ. Επομένως, με τη νίκη, ο Αργύρης 
Γιαννίκης θα βάλει τέλος και σε μια μίνι κατάρα που 
δημιουργείται στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο. 
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ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

«Φονέας» των μεγάλων
Αναμέτρηση ανάμεσα στις μοναδικές αήττητες ομά-
δες του πρωταθλήματος στα Γιάννινα. Μετά τον 
ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΣ θέλει να κά-
νει ακόμα μια «ζημιά» σε ομάδα του Big 4. Με οδη-
γό τα δύο προαναφερθέντα ματς, αλλά και το περ-
σινό κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Ζωσιμάδες», οι 
Ηπειρώτες θέλουν να δώσουν συνέχεια στα... μεγάλα 
αποτελέσματα απέναντι στους μεγάλους της Super 
League 1. Επιπλέον λύσεις για τον Ηρακλή Μετα-
ξά. Γκαρντάφσκι και Μιλιντσεάνου στην απο-
στολή, εκτός ο Λώλης μετά το ταξίδι του με 

την Εθνική Ελπίδων στη Κύπρο.

ΕΙΝΑΙ 
«ΝΤΕΡΜΠΙ»
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ  
ΑΗΤΤΗΤΟ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ  
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΣΕΡΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ταξίδι και ματς δύσκολο για τον Ολυμπια-
κό, αυτό στα Ιωάννινα για την 6η αγωνιστι-
κή του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΣ Γιάννινα ξε-
κίνησε τη σεζόν με καλή αμυντική λειτουργία 
και καλά ποσοστά στις λίγες τελικές που κά-
νει. Με αποτέλεσμα να είναι αήττητος. Οι γη-
πεδούχοι ετοιμάζονται για το απόλυτο κρας 
τεστ. Κόντρα στον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Τι 
κάνουν όμως οι «ερυθρόλευκοι»; Και οι ίδιοι 
βλέπουν το ματς σαν ένα ντέρμπι. Με τον Πέ-
δρο Μαρτίνς να λέει και χθες στους παίκτες 
του πως το παιχνίδι χρειάζεται απόλυτη συ-
γκέντρωση. Και ψυχολογική προετοιμασία 
ανάλογη ενός ντέρμπι. Οι Πειραιώτες θα βρε-
θούν σήμερα στους «Ζωσιμάδες» προερχό-
μενοι από την ισοπαλία στο ντέρμπι με τον 
Παναθηναϊκό. Και δεύτερο σερί ματς με απώ-
λεια βαθμών, δεν το σηκώνει ο ψυχισμός του 
κλαμπ. Αγωνιστικά το θετικό είναι πως οι Εμ-
βιλά, Ονιεκούρου είναι απολύτως έτοιμοι και 
μπήκαν αποστολή. Ο πρώτος αναμένεται να 
είναι στο αρχικό σχήμα. Ο Μαρτίνς μπορεί 
να μην άνοιξε τα χαρτιά του χθες στο ντέρ-
μπι, αλλά δεν προτίθεται να κάνει εκπλήξεις. 
Θα πάει με αυτούς που έχουν ριχτεί σε όλες 
τις μεγάλες μάχες. Δεν αποκλείεται λοιπόν να 
βάλει στα χαφ τριάδα με Εμβιλά, Μπουχαλά-
κη, Μαντί Καμαρά. Με εξτρέμ τους Μασούρα, 
Αγκιμπού Καμαρά και πιθανότατα μοναδικό 
προωθημένο τον Ελ Αραμπί. Υπάρχουν και οι 
Ονιεκούρου, Τικίνιο που διεκδικούν θέση. Για 
την 4άδα της άμυνας δεν προβλέπεται αλλαγή 
(Λαλά, Σωκράτης, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ), όπως 
και κάτω από τα γκολπόστ (Βατσλίκ). Πέραν 
των πιθανών για την ενδεκάδα στην αποστο-
λή είναι και οι: Κρίστινσον, Καραργύρης, Αν-
δρούτσος, Καρμπόβνικ, Παπαδόπουλος, Ο. 
Μπα, Κούντε, Ροντρίγκες, Λόπες, Βρουσάι, 

Βαλμπουενά.

Oλυ
μπι
ακό

ς

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ

ΣΑΛΙΑΚΑΣ ΚΑΡΓΑΣ ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ ΠΙΡΣΜΑΝ

ΓΚΑΡΝΤΑΦΣΚΙΜΟΡΕΪΡΑ

ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ

ΠΕΡΕΑ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ

ΒΑΤΣΛΙΚ

ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ

ΑΓΚ. ΚΑΜΑΡΑ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΜΑΣΟΥΡΑΣ

Μ. ΚΑΜΑΡΑ ΕΜΒΙΛΑ

ΣΙΣΕ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΛΑ

4-3-3

4-4-2

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ                 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣVS          

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ 

20:30 NOVASPORTS PRIME 
ΓΗΠΕΔΟ: «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)
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Πάει για ντεμπούτο
Σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση είναι ι Γκά-
ρι Ροντρίγκες. Που είναι και στην αποστολή, κάτι 
που συμβαίνει για δεύτερο σερί παιχνίδι. Αυτή 
την φορά όμως ο διεθνής εξτρέμ έχει πολλές πι-
θανότητες να πάρει λεπτά συμμετοχής. Στο μετα-
ξύ ο Ολυμπιακός πέρσι βρέθηκε δύο φορές στα 
Γιάννινα. Η μία ήταν για το κύπελλο. Και τις δύο 
έφυγε από εκεί με ισοπαλία με σκορ 1-1. 
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ΒΟΛΟΣ

Δεν είναι, αλλά... είναι! 
Στο Βόλο μπορεί να κρατάνε χαμηλά τη μπάλα και να 
μην αποδέχονται οτι το σημερινό (16.00) παιχνίδι με 
τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα είναι ντέρμπι, αλλά η βαθμο-
λογία τους διαψεύδει. Συγκάτοικοι στην κορυφή Θεσ-
σαλοί και Θεσσαλονικείς, οπότε μιλάμε ξεκάθαρα για 
παιχνίδι κορυφής. Χωρίς τον τραυματία Κότνικ και τον 
ανέτοιμο Ορόζ στη Τούμπα οι Βολιώτες που εντυπω-
σιάζουν με τέσσερις νίκες στις πέντε πρώτες αγωνι-
στικές. Όσον αφορά στον Νικολάς Ορόζ, μετράει αντί-
στροφα για την επιστροφή του και είναι πολύ πιθανό 
να μπει αποστολή στο το ματς της επόμενης αγωνι-
στικής κόντρα στην ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό.

ΤΡΙΑΔΑ ΦΩΤΙΑ
ΟΙ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ, ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ, ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΚΑΙ Ο ΠΑΟΚ ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ  
ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΛΟ

ΠAO
K

Η ήττα της πρεμιέρας από τον ΠΑΣ Γιάννινα 
και μάλιστα στην Τούμπα, έφερε μια παγωμά-
ρα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήξερε όμως, πως 
θα ήταν το αποτέλεσμα που θα «ξεκλείδωνε» 
την ομάδα του. Όπως κι έγινε. Γιατί το πείσμα 
βγήκε μπροστά και ο ΠΑΟΚ έκανε 4 σερί νίκες. 
Με αποτέλεσμα να αφήσει πίσω την άσχημη 
πρεμιέρα και πλέον να είναι στην κορυφή του 
πίνακα της βαθμολογίας. Και το μεσημέρι στην 
Τούμπα έχει την ευκαιρία να μείνει μόνος. Υπο-
δέχεται τον Βόλο στο πλαίσιο της 6ης αγωνι-
στικής του πρωταθλήματος. Οι φιλοξενούμενοι 
είναι η ευχάριστη έκπληξη, μέχρι στιγμής,. Με 
4 νίκες στα 5 παιχνίδια τους βρίσκονται στην 
πρώτη θέση μαζί με τον ΠΑΟΚ. Και θέλουν να 
τα πάνε καλά σε αυτό το κρας τεστ. Βέβαια στο 
προηγούμενο, που ήταν με τον Παναθηναϊκό 
στη Λεωφόρο, όλα πήγαν στραβά. Δέχθηκε 5 
γκολ και δεν θέλει να επαναληφθεί. Από την με-
ριά του ο ΠΑΟΚ έχει πλέον την ίδια αυτοπεποί-
θηση όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα, το 2019. 
Και αυτό είναι ένα ακόμα σημάδι. Για τον Λου-
τσέσκου και τους παίκτες του θα είναι εξαιρετι-
κό να μείνουν μόνοι στην κορυφή και να πάνε 
έτσι στο ντέρμπι της επόμενης Κυριακής στο 
Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Τακτικά 
ο Ρουμάνος τεχνικός δεν αλλάζει πολλά. Ο Ελ 
Καντουρί μπορεί να είναι διαθέσιμος για μπά-
λα μετά από 52 ημέρες, ωστόσο δεν αναμένε-
ται να ξεκινήσει. Η τριάδα των Ζίβκοβιτς, Αου-
γκούστο, Μπίσεσβαρ είναι όλα τα λεφτά και 
παραμένει ως έχει. Αναλυτικά στην αποστολή 
βρίσκονται οι: Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς , Βιεϊρί-
νια, Τέιλορ, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Μιχάι, Μιχαηλί-
δης, Εσίτι, Κούρτιτς, Σβαμπ, Ντόυγκλας, Ελ Κα-
ντουρί, Μπίσεσβαρ, Κωνσταντέλιας, Μουργκ, 
Μιτρίτσα, Α.Ζίβκοβιτς, Σφιντέρσκι, Άκπομ.

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΤΕΙΛΟΡ ΒΑΡΕΛΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ

ΚΟΥΡΤΙΤΣΣΒΑΜΠ

ΑΚΠΟΜ

Α.ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ

ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ

ΚΛΕΪΜΑΝ

ΦΕΡΑΡΙ ΓΚΡΙΛΟ ΡΟΜΕΡΟ

ΤΣΟΚΑΝΗΣΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ

ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ

ΦΑΝ ΒΕΡΤ

ΜΠΑΡΤΟΛΟ ΡΙΓΚΑΤΕΝ

ΠΟΥΡΙΤΑ

4-2-3-1

4-2-3-1

ΠΑΟΚ               ΒΟΛΟΣVS          

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΑΜΠΑΣΚΑΛ

16:00 NOVASPOSPORTS PRIME
ΓΗΠΕΔΟ:  ΤΟΥΜΠΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ 
(ΗΜΑΘΙΑΣ)

Ιστορικό ματς για Βαρέλα
Αποτέλεσε ένα σίριαλ η μεταγραφή του, αλλά 
άξιζε. Ο Φερνάντο Βαρέλα έδωσε άλλη διάστα-
ση στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος στόπερ 
είναι από τους καλύτερους στο πρωτάθλημα. 
Βέβαια είχε και διαστήματα που ήταν… down. 
Στο σημερινό ματς με τον Βόλο πιάνει τις 200 
συμμετοχές με την ασπρόμαυρη φανέλα. Σί-
γουρα θα γίνει ο δεύτερος ξένος παίκτης που 
θα σπάσει το φράγμα των 200 αγώνων, μετά 
τον Βιεϊρίνια.
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ΝEO ΡΥΣΙΟ

«Ξεσπιτώνεται» για ένα μήνα
Μεγάλες οι ζημιές που προκάλεσε στο προπονητικό κέ-
ντρο του Άρη, η πρόσφατη κακοκαιρία. Το Νέο Ρύσιο 
πλημμύρισε, το κόστος των ζημιών ξεπερνάει τις 200.000 
ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις αναφέρουν οτι θα χρειαστεί του-
λάχιστον ένας μήνας προκειμένου οι «κιτρινόμαυροι» 
να επιστρέψουν εκεί για προπόνηση. Να σημειωθεί οτι 
οι καταστροφές έγιναν την ώρα που οι Θεσσαλονικείς 
έκαναν προπόνηση στο «Βικελίδης». Σε περίπτωση 
που είχαν πάει στο Ρύσιο, εκτός από τις εγκαταστά-
σεις, κάποιοι θα... έκλαιγαν και τα αυτοκίνητα τους!

AΡΗ
Σ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ!
ΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣΑ ΕΜΕΙΝΑΝ 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΟΣ

Και εκεί που ο Άρης θα πήγαινε πλήρης 
στη Λαμία για το αυριανό παιχνίδι, προ-
έκυψαν απουσίες. Λούκας Σάσα και Γιό-
χαν Μπεναλουάν δεν θα είναι στην απο-
στολή που θα αναχωρήσει σήμερα για 
την πόλη της Φθιώτιδας. Οι δύο ποδο-
σφαιριστές υπέπεσαν σε πειθαρχικό πα-
ράπτωμα και έμειναν εκτός.
Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν έντονο 
επεισόδιο στη σημερινή προπόνηση και 
με κοινή απόφαση Μάντζιου και Καρυπί-
δη τέθηκαν εκτός και θα υπάρξει και συ-
νέχεια. Με χρηματικό πρόστιμο εννοείται, 
ενώ δεν αποκλείεται να χάσουν κι άλλο 
παιχνίδι του Άρη.
Να σημειωθεί πάντως, πως ο Μπεναλου-
άν θα έμενε ούτως ή άλλως εκτός απο-
στολής για το αυριανό παιχνίδι στη Λα-
μία, ενώ και ο Σάσα δεν ήταν στα πλάνα 
του Άκη Μάντζιου για την αρχική 11άδα, 
με τον Έλληνα τεχνικό να έχει αποφασί-
σει να δώσει φανέλα βασικού σε Τζέγκο 
και Εντιαγέ.
Ειδικά για τον Μπεναλουάν δεν είναι η 
πρώτη φορά που έχει δημιουργήσει πρό-
βλημα στις προπονήσεις. Από τη στιγμή 
που έχασε τη θέση του στο αρχικό σχή-
μα ο Γαλλοτυνήσιος είναι άκρως επιθετι-
κός, ενώ ουκ ολίγες φορές έχει μαρκάρει 
στο όριο του αντιαθλητικού, συμπαίκτες 
του στο οικογενειακό δίτερμα. Οι σχέσεις 
του είναι τεταμένες και με τον Άκη Μάντζιο 
από την περσινή σεζόν ακόμα. Οι δύο 
άντρες είχαν φραστικό επεισόδιο τόσο 
στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα 
Τρίπολης, όσο και στο παιχνίδι με τον 
ΠΑΟΚ στη Τουμπα στα play off.
Διόλου απίθανο μετά το χθεσινό επει-
σόδιο, ο Μπεναλουάν να τεθεί και εκτός 
ομάδας, αφού ο Μάντζιος δεν τον υπο-
λογίζει πλέον.
Όσον αφορά στον Σάσα, είναι τελείως 
διαφορετική περίπτωση, αλλά πρόθεση 
της διοίκησης είναι να μην υπάρξουν εκ-
πτώσεις σε θέματα πειθαρχίας.
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ΤΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΣΤΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΝΤΟΣ  Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ, 
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ... ΓΕΝΙΚΑ Ο ΟΦΗ

Μακράν της δεύτερης, η πιο φιλοξένη έδρα 
για τον Αστέρα Τρίπολης, η Ριζούπολη. Μόνο 
νίκες είχαν και έχουν και μετά το χθεσινό παι-
χνίδι οι Αρκάδες στην έδρα του Απόλλωνα 
Σμύρνης.
Ενα deja vu της αναμέτρησης του περσινού 
πρωταθλήματος, η χθεσινή αναμέτρηση. 
Ίδιο, σκορ (0-1), ίδιος σκόρερ (Μπαράλες) 
με το γκολ να σημειώνεται στο ίδιο τέρμα!
Πρώτη νίκη για τους Αρκάδες, απέναντι στην 
«Ελαφρά Ταξιαρχία» που μετά από εξι παι-
χνίδια συνεχίζει να την αγνοεί και να μην έχει 
σκοράρει με τον Τζιανλούκα Φέστα στον πά-
γκο της!
O Μπρούνο Άλβες γλιτώνει το 0-1 στο 3’ και 
στην κεφαλιά του Κρεσπί, διώχνωντας πάνω 
στη γραμμή και… αγγίζει το 1-0, όταν η απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ του Πορτογάλου στο 
21’ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσι-
φτσή.
Από την άλλη ο Χερόνιμο Μπαράλες προει-
δοποιεί στο 43’ με την κεφαλιά του να περ-
νάει άουτ, αλλά η δεύτερη απόπειρα του Αρ-
γεντίνου να σκοράρει στέφεται με απόλυτη 
επιτυχία. Στο 48’ ο Αργεντίνος με νέα κεφα-
λιά επιβεβαιωσε οτι είναι ένας από τους κα-
λύτερους επιθετικούς της Super League στον 
αέρα.
Mέχρι και τον Λισγάρα έβαλε σέντερ φορ ο 
Φέστα στο τελευταίο 20λεπτο, αλλά φάση για 
γκολ ο Απόλλωνας δεν έκανε. Ούτε η έμπνευ-
ση που είχε πριν το ματς με τον Ιωαννίδη 
αντί του Ντάουντα βγήκε στον Ιταλό κόουτς, 
ούτε οι κινήσεις που έκανε κατά τη διάρκεια 
της αναμέτρησης. Ο Απόλλωνας «έσφιξε» 
πίσω, αλλά παραμένει δύσκολος επιθετικά. 
Και χωρίς γκολ, νίκες δεν έρχονται!

Μισογεμάτο το ποτήρι για τον Παναιτωλικό. Αήττη-
τοι οι Αγρινιώτες εκτός έδρας, αλλά χωρίς νίκη στο 
«σπίτι» τους, έχοντας φιλοξενήσει τον Αστέρα Τρί-
πολης (0-0) και τους δύο δικέφαλους από τους οποί-
ους και ηττήθηκαν. Σαφώς και οι εντυπώσεις είναι 
συν για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, αλλά στη 
παρούσα φάση, το αποτέλεσμα μετράει, δεδομένου 
οτι ακολουθούν τα παιχνίδια με Άρη (εκτός) και Ολυ-
μπιακό (εντός).
Μισοάδειο για τον ΟΦΗ που μπορεί να μετράει μό-
λις μια ήττα σε πέντε αγωνιστικές, αλλά ακόμα δεν 
έχει πάρει τρίποντο, ούτε εντός, ούτε εκτός Κρήτης. 
Δύο ισοπαλίες μακριά από το Ηράκλειο, αμφότερες 
χωρίς σκορ! Και για τους Κρητικούς το αποτέλεσμα 
είναι αυτό που μετράει στην παρούσα φάση, αφού 
μια νίκη θα δώσει ώθηση και στη ψυχολογία για την 
ομάδα του Νίκου Νιόπλια που ταλαιπωρείται από 
τραυματισμούς και Covid.
Με αρκετές και σημαντικές απουσίες ο Παναιτωλικός. 
O Γιάννης Αναστασίου δεν υπολογίζει στους Μεντό-
σα, Ντίας, Μπαρμπόσα και Χουχούμη. Στον αντίπο-
δα, διαθέσιμοι είναι οι Μόρσει, Κορνέλιους, Φλόρες.
Mια από τα ίδια για τον ΟΦΗ, όσον αφορά τις απου-
σίες. Αποστολή χωρίς οκτώ ποδοσφαιριστές ανα-
κοίνωσε για το Αγρίνιο ο Νίκος Νιόπλιας. Εκτός απο 
τους τραυματίες Στάικο, Τσιλιανίδη και Ουές, στο 
Ηράκλειο έμειναν και οι Διαμαντής, Γρίβας που... 
ταλαιπωρήθηκαν με το ταξίδι της Εθνικής Ελπίδων 
στη Κύπρο, αλλά και οι Λυμπεράκης, Ντε Γκουζμάν 
και Βάτερμαν, με την ΠΑΕ να αναφέρει στο δελτίο 
τύπου οτι δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα την ίωση που 
τους ταλαιπωρεί. Στα ευχάριστα η επιστροφή των 
μέχρι πρότινος μακροχρόνια απόντων, Τοράλ και 
Μεγιάδο.

ΕΞΟΧΙΚΟ...

TO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑΕΙ

ΕΠΑΣΙ

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΓΚΑΓΙΕΓΟΣ

ΝΕΪΡΑ

ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ

ΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣ

ΛΑΜΠΡΟΥΚΑΜΑΟΥ

ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΛΟΥΙ ΒΡΓΚΟΤΣ

ΒΑΡΟΝΕ

ΝΤΟΥΑΡΤΕ ΒΕΡΓΟΣ ΜΟΡΣΕΪ

ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ ΦΛΟΡΕΣ

ΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣ ΑΝΤΟΥΝΕΣ

4-2-3-1

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ           ΟΦΗVS          

4-3-3

16.00 COSMOTESPORTS 2
ΓΗΠΕΔΟ:  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ (ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ

ΠΑΝ
ΑΙΤΩ

ΛΙΚΟ
Σ - Ο

ΦΗ

ΤΣΙΦΤΣΗΣ 6

ΚΑΡΜΟΝΑ 6ΚΑΣΤΑΝΙΟ 5ΒΑΛΙΕΝΤΕ 6ΑΛΒΑΡΕΖ 6

ΣΑΝΤΑΦΕ 5ΜΟΥΝΑΦΟ 6

ΣΟΝΙ 5ΚΡΕΣΠΙ 7ΣΙΤΟ 7

ΜΠΑΡΑΛΕΣ 8

ΚΟΤΣΑΡΗΣ 6

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ 5 ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ 7 ΑΛΒΕΣ 7

ΚΑΣΤΡΟ 5ΦΑΤΙΟΝ 6

ΛΑ ΠΑΡΑ 4 ΣΛΙΒΚΑ 7
ΜΑΡΤΙΝΕΣ 4

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 4

ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ 6

4-2-3-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ            ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣVS          

4-2-3-1
ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ 5

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ 6

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 1
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

48’ ΜΠΑΡΑΛΕΣ

ΜΑΡΤΙΝΕΣ (58’) ΣΑΧΛΙ 4
ΛΑ ΠΑΡΑ (63’) ΝΤΑΟΥΝΤΑ 6
ΦΟΡ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (63’) ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ 5
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ (82’)  ΛΙΣΓΑΡΑΣ -
ΚΑΣΤΡΟ (82’)  ΜΑΤΕΪ

ΣΟΝΙ (70’)  ΡΙΕΡΑ 5
ΣΙΤΟ (71’) ΚΑΠΙΓΙΑ -
ΚΑΠΙΓΙΑ (81’) ΑΛΙ ΜΠΑΜΠΑ -
ΣΑΝΤΑΦΕ (82’)  ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ -
ΚΡΕΣΠΙ (90+1’)  ΤΑΣΟΥΛΗΣ -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:55’ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ, 76’ ΣΛΙΒΚΑ, 83’ ΛΙΣΓΑΡΑΣ - 38’ ΜΠΑΡΑΛΕΣ, 54’ ΚΑΣΤΑΝΟ, 
79’ ΤΣΙΦΤΣΗΣ, 90+4 ΤΑΣΟΥΛΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ)
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΟ ΗΤΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΑΠΕΔΕΙΞE ΠΩΣ ΕΧEI 
ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡEI ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΑΜΠΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η Ελλάδα στο πόλο έχει γευτεί πολλές επι-
τυχίες είτε σε Εθνικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. 
Χρειάζονται χιλιάδες λέξεις για να καταγραφούν 
τα επιτεύγματα. Σίγουρα θα πρέπει περισσότερο 
όλοι να προσέξουν ένα άθλημα στο οποίο σαν 
χώρα έχουμε πολλά ταλέντα. Η προβολή γίνε-
ται μόνο στις επιτυχίες, αλλά αυτό είναι άδικο. Η 
Ελλάδα είναι χώρα με έντονο στοιχείο το νερό, 
ασχολείται με αυτό σε αθλητικό και επιχειρημα-
τικό επίπεδο. Και τα πάει καλά. Κάτι που ισχύ-
ει και για την Εθνική Νέων Γυναικών στο πόλο. 
Χθες έδωσε τον τελικό του Παγκοσμίου πρωτα-
θλήματος κόντρα στην Ισπανία. Μπορεί να ηττή-
θηκε με 10-5 αλλά γενικότερα τα κορίτσια έχουν 
μέλλον. Μπορούν να γευτούν κι άλλες επιτυχίες. 
Ανεβαίνοντας στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. 
Και η δεύτερη θέση που πήραν όμως στο τουρ-
νουά που έγινε στο Ισραήλ, δεν είναι μικρό πράγ-
μα. Ειδικά όταν στον ημιτελικό απέκλεισαν την 
Ουγγαρία με νίκη 13-8. Την Ουγγαρία που είναι 
από τις υπερδυνάμεις στο πόλο.  Στο πρώτο 8λε-
πτο η Ισπανία πήρε προβάδισμα με 2-1. Το αντι-
προσωπευτικό μας συγκρότημα δυσκολεύτηκε 
πολύ στις επιθέσεις του. Κάτι που ίσχυσε και στο 
δεύτερο 8λεπτο, όπου σε αυτό όμως υπήρξαν 
και θέματα στην άμυνα. Με αποτέλεσμα η ομάδα 
της Ισπανίας να προηγηθεί με 6-1 στο ημίχρονο. 
Στο τρίτο 8λεπτο η Εθνική αύξησε την πίεση της. 
Αλλά στο τέλος του βρήκε την αντίπαλη ομάδα 
να είναι μπροστά στο σκορ με 9-4. Στο τελευταίο 
και οι δύο αντίπαλοι έβαλαν από ένα γκολ για 
να τελειώσει το ματς με 10-5 υπέρ της Ισπανίας. 
Οκτάλεπτα: 1-5, 0-1, 3-3, 1-1
ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Ζαφειράκη, Τριχά 
1, Φουντωτού, Σιούτη , Κανετίδου 1, Γιαννοπού-
λου, Νίνου 1 , Μυριοκεφαλιτάκη 1 , Κατσιμπρή , 
Μπιτσάκου, Κοντονή 1,Τορνάρου, Καρύτσα.
ΙΣΠΑΝΙΑ (Ζόρντι Βαλς Ναρτ): Α. Ρουίζ Μπαρίλ 
3, Φάρελ Κολομίνα 1, Καμαρένα Χερεντία 1, Κά-

μους Αμόρος 3, Ε. Ρουίζ Μπαρίλ 2,
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ΜΟΝΟΜΑΧΊΑ 
ΑΉΤΤΉΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΦ

ΒΑΡΊΑ ΉΤΤΑ ΤΉΣ ΑΕΚ ΣΤΉΝ ΠΑΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Προμηθέα στο πλαί-
σιο της 3ης αγωνιστικής της Basket League κι αυτό 
σημαίνει ότι από το βράδυ θα έχουμε μόνο μια αήτ-
τητη ομάδα στο πρωτάθλημα.
Επίσης η Λάρισα υποδέχεται το Λαύριο ενώ η 3η αγω-
νιστική θα κλείσει αύριο με τον Παναθηναϊκό να υπο-
δέχεται τον Ιωνικό στο ΟΑΚΑ.
Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης νικητής ήταν ο ΠΑΟΚ, 
ο οποίος με εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο πήρε το μο-
μέντουμ του αγώνα και ήταν αυτός ο νικητής
Κατά τα άλλα ο Απόλλωνας διέλυσε 84-68 την ΑΕΚ με 
κορυφαίο το Νίκο Δίπλαρο ενώ ο Κολοσσός νίκησε 
για 5η συνεχόμενη χρονιά (!) στη Θεσσαλονίκη τον 
Άρη (σκορ 85-81).

ΠΑΟΚ- ΉΡΑΚΛΉΣ 72-69
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-20, 33-37, 56-48, 72-67
ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Χριστοδούλου 10, Γκρίφιν 7, 
Ντιλέο 12, Τζόουνς 15, Γιάνκοβιτς 14, Καμπερίδης , 
Καμαριανός, Καμπερίδης, Τολιόπουλος 10, Ογκμπε-
ϊντε 4
ΗΡΑΚΛΗΣ (Σκουρτόπουλος): Αγραβάνης 7, Ντάγκλας 
10, Κουζέλογου 16, Παπαδάκης 6, Λιντς 14, Γούλριντζ 
4, Σκορδίλης 2, Ντάνιελς 5, Τέιλορ 2, Τέρνερ 5

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ- ΑΕΚ 84-68
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-22, 46-35, 62-56, 84-68
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Βετούλας): Κόλεμαν 13, Μπάρ-
φιλντ 2, Τσαλμπούρης 15, Ντέιβις 13, Τόμας 7, Τσιακ-
μάς 3, Διαμαντάκος 2, Ζούμπος 7, Δίπλαρος 22, Μολ-
φέτας, ΜακΛάφλιν, Κογιώνης
ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 10, Γέλοβατς 8, Παππάς 17, Γκρί-
φιν 10, Βαουλέτ 12, Πετρόπουλος 3, Φιλιππάκος, Χά-
μερ 9

ΑΡΉΣ- ΚΟΛΟΣΣΟΣ 81-85
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-17, 39-38, 57-67, 81-85
ΑΡΗΣ (Καστρίτης): Κάουαν 21, Νετζήπογλου 3, Γουί-
λιαμς 11, Χάνλαν 33, Κώττας 4, Τζούιστον, Καμάρας, 
Φίνκε 8, Πουλιανίτης 1, Λόκετ.
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Καντζούρης): Μομίροφ 19, Γου-
ίλιαμς 7, Μίλερ 16, Τιλί 17, Ποτ 1, Ξανθόπουλος 7, Μέ-
ζιτσεκ 5, Μαργαρίτης 3, Χατζηδάκης 5, Σλαφτσάκης 5.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ολυμπιακός, Προμηθέας (2-0), Κο-
λοσσός, Απόλλων Πάτρας (2-1), Ιωνικός, Λάρισα, Πε-
ριστέρι, Λαύριο (1-1), ΑΕΚ, Άρης (1-2), Ηρακλής, Πα-
ναθηναϊκός (0-1), ΠΑΟΚ (0-2)
Απόψε: Ολυμπιακός- Προμηθέας (17:00-ΕΡΤ3). Λάρι-
σα- Λαύριο (20:00- ΕΡΤ3)
Αύριο: Παναθηναϊκός- Ιωνικός Νίκαιας (19:30-ΕΡΤ3). 
Ρεπό έχει το Περιστέρι

Α2 ΚΑΤΉΓΟΡΊΑ: ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΉΣ ΠΡΕΜΊΕΡΑΣ
Αγρίνιο- Καρδίτσα 61-78, Πανερυθραϊκός- Κόροιβος 
82-58, Αμύντας- Παγκράτι 69-74, Φίλιππος Βέροιας- 
Ψυχικό 50-69, Δάφνη Δαφνίου- Καβάλα 67-89, Μαρού-
σι- Ελευθερούπολη 88-73, Τρίτωνας- Χαρίλαος Τρι-
κούπης (αναβλήθηκε)
Α1 Κατηγορία Γυναικών: Στον αγώνα που άνοιξε την 
αυλαία στο φετινό πρωτάθλημα ΟΑ Χανίων- ΠΑΟΚ 
71-73.
Το αποψινό πρόγραμμα: ΠΑΣ Γιάννινα- Ολυμπια-
κός (14:00), Νίκη Λευκάδας- Δάφνη Αγίου Δημητρίου 
(15:00), Ελευθερία Μοσχάτου- Παναθηναϊκός (17:00). 
Ρεπό οι Εσπερίδες

ς

basketball
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, 
ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ
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ΜΕ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΝΤΕΜΑΡΑΖ, Η ΛΕΣΤΕΡ 
ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 
ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ (4-2)

Για 29 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, η Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ αγνοούσε τη λέξη «ήττα». Να όμως 
που μετά τη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο του 2020, ήρθε 
η ώρα να την γνωρίσει ξανά στο «King Power» απέ-
ναντι στη Λέστερ (4-2) περνώντας από τον... παρά-
δεισο στην κόλαση. 
Ο Γκρίνγουντ έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Ολε 
Γκούναρ Σόλσκιερ (19΄), αλλά το σύνολο του Μπρέ-
νταν Ρότζερς απάντησε με τον Τίλεμανς (31΄). Τα 47 
λεπτά που ακολούθησαν ήταν απλώς η ηρεμία πριν 
την καταιγίδα των γκολ. Εκρηξη χαράς με Σογιού-
ντσου (2-1 στο 78΄), ανώμαλη προσγείωση από τον 
Μαρσιάλ (82΄) και εκ νέου απογείωση με Βάρντι (83΄). 
Ο Ντάκα απλώς υπέγραψε (90΄) το πιο εντυπωσιακό 
φετινό ματς της Πρέμιερ Λιγκ με 40(!) τελικές!
«ΠΙΚΡΗ» ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Ο Γιούργκεν Κλοπ σε ένδειξη σεβασμού έβγαλε το κα-
πέλο για να χαιρετήσει τον Κλαούντιο Ρανιέρι στην 
επιστροφή του στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά τελικά ο Γερ-
μανός ήταν αυτός που του πήρε το... σκαλπ! Η τρι-
άδα Φιρμίνο (37΄, 52΄, 90΄), Σαλάχ (54΄) και Μανέ (9΄) 
έκανε τα δικά της  ποδοπατώντας τη Γουότφορντ με 
5-0, μέσα στο «Vicarage Road». Πρώτη πάντως, πα-
ρέμεινε η Τσέλσι που είχε φύλακα-άγγελο του Εντου-
άρντ Μεντί και «χρυσό» σκόρερ τον Τσίλγουελ (45΄) 
στην έδρα της Μπρέντφορντ (0-1).
Οσο για τη Μάντσεστερ Σίτι, οι πρωταθλητές επικρά-
τησαν με 2-0 της Μπέρνλι σε ρυθμούς ρελαντί με τους 
Μπερνάρντο Σίλβα (12΄) και Κέβιν Ντε Μπράουνε (70΄) 
να κάνουν τη δουλειά. Στα υπόλοιπα ματς: Αστον 
Βίλα – Γουλβς 2-3, Σαουθάμπτον – Λιντς 1-0, Νόριτς 
– Μπράιτον 0-0.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Το «οχυρό» και το... εξοχικό

ΙΤΑΛΙΑ

Χωρίς πολλές... ευγένειες

Με το απόλυτο νικών (5/5) εντός έδρας, η Μπορού-
σια Ντόρτμουντ πέταξε στην κορυφή της Bundesliga 
χάρη στον Ερλινγκ Χόλαντ που οργίασε ξανά κό-
ντρα στη Μάιντς (3-1). Ο Νορβηγός πέτυχε δύο τέρ-
ματα απέναντι στη Μάιντς (54΄, 90΄) με τον Μάρκο 
Ρόις να προσθέτει ένα ακόμα (3΄), με τους φιλο-
ξενούμενους να μειώνουν ενδιάμεσα (87΄) με τον 
Μπούρκαντ.
Το «Signal Iduna Park» θυμίζει απόρθητο οχυρό, 

αλλά δεν συμβαίνει το 
ίδιο με το «Deutsche Bank 
Park», καθώς η Αϊντραχτ 
Φρανκφούρτης απογο-
ήτευσε ξανά κόντρα στη 
Χέρτα (1-2) έχοντας μόνο μια νίκη. Στα υπόλοιπα 
αποτελέσματα: Βόφλσμπουργκ – Ουνιόν Β. 2-0, 
Φράιμπουργκ - Λειψία 1-1, Γκρόιτερ Φιρτ – Μπό-
χουμ 0-1, Γκλάντμπαχ - Στουτγκάρδη 1-1.

Πάθος, αγωνιστικότητα και όχι Fair Play επιστρά-
τευσε η Λάτσιο για να κάνει την ανατροπή επί της 
Ιντερ (3-1). Οι «νερατζούρι» προηγήθηκαν με πέ-
ναλτι του Πέρισιτς (12΄), αλλά «έκατσαν» πάνω στο 
προβάδισμά τους και τιμωρήθηκαν. Οι «λατσιά-
λι» το εκμεταλλεύτηκαν ισοφαρίζοντας με τον ίδιο 
τρόπο με τον Ιμόμπιλε (64΄). Στο 81΄ οι παίκτες του 
Σάρι, χωρίς πολλές ευγένειες, δεν σταμάτησαν το 
παιχνίδι με πεσμένο παίκτη των φιλοξενούμενων 

στο χορτάρι και ο Φελίπε Αντερσον 
«έγραψε» το 2-1. Λίγο αργότερα (90΄), 
ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς υπέγραψε το τε-
λικό σκορ που έφερε τους «αετούς» 
στην πέμπτη θέση του Καμπιονάτο. Την ήττα της 
συμπολίτισσας η Μίλαν, η οποία με έναν σούπερ 
Ολιβιέ Ζιρού έφερε τούμπα το ματς με τη Βερόνα 
(3-2 από 0-2).  Νωρίτερα, η Σπέτσια επικράτησε 
με 2-1 της Σαλερνιτάνα.

Ο Ζούλεν Λομπέτε έστειλε στα ουράνια τους οπα-
δούς της Σοσιεδάδ, η οποία με γκολ στο 91ο λεπτό 
λύγισε τη μαχητική Μαγιόρκα (1-0) και στρογγυλο-
κάθισε στην κορυφή της LaLiga, εκμεταλλευόμενη 

και τις αναβολές στα παιχνί-
δια Ρεάλ Μαδρίτης – Μπιλ-
μπάο και Γρανάδα – Ατλέτι-
κο Μαδρίτης.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Βασκική πρωτιά
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ΔΑΝΙΑ 19:00
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ  2 -0,75 1,70

Η διακοπή βρήκε την Κοπεγχάγη σε πολύ καλό φεγγάρι με 
την ομάδα να έχει ως μεγάλο στόχο το πρωτάθλημα. Πριν τη 

ευρωπαϊκή μάχη με τον ΠΑΟΚ καλείται να περάσει από την 
έδρα της αδύναμη φέτος Σοντερίσκε.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ θα 
ποντάρουμε.

ΡΩΣΙΑ 14:00
ΟΥΡΑΛ-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2 1,65

Στην έδρα της Ουράλ ταξιδεύει η ΤΣΣΚΑ σε ένα ματς όπου δεν 
έχει περιθώρια για απώλειες. Στο -6 από την κορυφή οι 

φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο 
για το τρίποντο.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Ανώτερη 
η ΤΣΣΚΑ θα 
πάμε μαζί 

της.

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ 16:30
ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ GOAL+OVER 3,5 

1,90
Ντέρμπι κορυφής στο Λεβερκούζεν με την ομώνυμη ομάδα 

να υποδέχεται την πανίσχυρη Μπάγερν. Οι ασπιρίνες 
βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση και αν υποτιμηθούν 

από τους Βαυαρούς τότε όλα θα είναι πιθανά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

τα γκολ, πολλά 
γκολ.

ΚΑΜΠΙΟΝΑΤΟ 19:00
ΝΑΠΟΛΙ-ΤΟΡΙΝΟ 1 -1,0 1,65

Ονειρικό ξεκίνημα για την Νάπολι με την ομάδα να μετράει 
το απόλυτο. Στο νότο μιλούν ξεκάθαρα για πρωτάθλημα 

και στο σημερινό παιχνίδι το σερί επιβάλλεται να 
μεγαλώσει. Με αμυντικό πλάνο θα παραταχθεί η ασταθής 

φέτος Τορίνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:30
ΑΕΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ OVER 7,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,66

Να μπει με το δεξί θέλει ο Αργύρης Γιαννίκης στο πάγκο της 
ΑΕΚ. Τον Ατρόμητο υποδέχεται η ένωση σε ένα ματς που κρύβει 
παγίδες καθώς οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν άμεσα βαθμούς. 

Πίεση αναμένω από τους κιτρινόμαυρους με στόχο το 
γρήγορο γκολ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα κόρνερ 
Θα πάρουν 
σημείο στο 

ΟΑΚΑ.

ΚΑΜΠΙΟΝΑΤΟ 16:00
ΕΜΠΟΛΙ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2 -0,75 1,70

Η ήττα από την Μίλαν απομάκρυνε αρκετά την Αταλάντα από 
τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η ομάδα του Γκασπερίνι 
καλείται άμεσα να αλλάξει πρόσωπο και θέλει το τρίποντο 
πριν τη μεγάλη μάχη με την Μάντσεστερ για το Τσάμπιονς 

Λιγκ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

στήριξη στην 
Αταλάντα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Όλα έγιναν πιο εύκολα ακόμη μετά την αποβολή 
αρχικά του πορτιέρο Παναγόπουλου που ανέτρεψε 
ως τελευταίος τον Νικολαίδη και στη συνέχεια στο 
60’ του Μπακάλη, με συνέπεια ο Χαλκηδονικός να 
μην καταφέρει να δείξει αυτοσυγκέντρωση, αφού 
αγωνίζονταν με εννιά. Κατά τα άλλα ήταν μια δί-
καιη επικράτηση του Φωστήρα με τον σκορ να ξε-
φεύγει και ο δείκτης στη λήξη να δείχνει το 6-0! Το 
σκορ άνοιξε στο 22’ ο Νικολαίδης μεεύστοχο χτύ-
πημα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, για να διπλα-
σιάσει τα τέρματα στο 27’ ο Σταματόπουλος. Στην 
επανάληψη ο Φωστήρας πιο επιθετικός σημείωσε 
άλλα τέσσερα τέρματα. Στο 52’ ο Σταματόπουλος 
με κοντινή προβολή ανέβασε το δείκτη του σκορ 
στο 3-0, για να ακολουθήσουν δυο κεφαλιές του 
Νίκου Ασωνίτη, ο οποίος σημείωσε το 5-0, ενώ 
το τελικό 6-0 που είναι και το τελικό στο 79’ ο Ζή-

σης. Διαιτητές ήταν οι Παπαδόπουλος, Μετζελέ-
πουλος, Φωτάκος.
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: Βεικο, Τριανταφυλλά-
κης, Σταματόπουλος (72’ Γιαννακόπουλος), Ασω-
νίτης Β., Ασωνίτης Ν. (72’ Μπιρμπίλης), Τάφα (66’ 
Μύλλερ), Παπουτσάκης(50’ Ζήσης), Κυριακόπου-
λος (66’ Κουντουριώτης), Νικολαίδης, Παπίγκου, 
Φατσέας.
ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ: Παναγόπουλος, Λαγός (68’ Χασ-
ράμα), Μπακάλης, Χαντζάρας (70’ Μπίνας), Δόγα-
νος, Λέσι,Καγιαννάς, Τσιάμης (22’ Δεμεσλής), Βλά-
μης, Γρατσίας, Παππάς.
 
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑ: Α’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Γηπ. Παλ Φα-
λήρου: Δάφνη Παλ Φαλήρου – Άγιαξ, Καλαμακίου: 
Αγ Δημήτριος – Περιστέρι, Βριλησσίων: Κένταυ-
ρος – Αγ Ανάργυροι, Εργάνης: Δόξα Βύρωνος – 
Αγ Παρασκευή. 2ος Ομιλος: Αγ Βαρβάρας (11): Αγ 
Ελεούσα – Πετράλωνα, Ελληνικού (11): Σούρμενα 
– ΓΣΑ. 3ος Ομιλος: Πετρούπολης Β: Άρης Πετρού-
πολης – Βύρων, Ζωγράφου: Ηλυσιακός – Τράχω-
νες. Β’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Ηφαίστου: Ηρα-
κλής Περιστερίου – Νεοπεντελικός, Τερψιθέας: 
Γλυφάδα – Γαλαξίας, Αλεπότρυπας: Πέρα Κλουμπ 
– ΓΣ Καισαριανής. 2ος Ομιλος: Ηφαίστου (10): Ιπ-
ποκράτης- Ατρόμητος Μεταμόρφωσης, Χωράφας 
(13.00): Άμιλλα Περιστερίου – ΑΕ Περιστερίου, Και-
σαριανής: Εθν Αστέρας – Γαλάτσι, Πεύκης: Πα-
ράδεισος – Ταταύλα. 3ος Ομιλος: Κάτω Αχαρνών 
: Δάφνη Αθηνών – Ελευθερούπολη, Ζηρίνειου: 
Κηφισιά 2010 – Καλαμάκι. 4ος Ομιλος: Χαϊδαρί-
ου (12): Θρίαμβος Χαιδαρίου – Πεύκη, Ορυζομύ-
λων: Ιεράπολη – Λύκοι Χαιδαρίου, Αργυρούπολης 
Α’: ΑΟΝΑ - Αγ Θωμάς. Γ’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: 
Παλ Φαλήρου (11): Ιωνες Παλ Φαλήρου – Παγκρά-
τι , Ρουφ (11): Λέοντες – Θεμιστοκλής, Υμηττού: 
Θρίαμβος Αθηνών – Κεραυνός Πετρούπολης. 2ος 
Ομιλος: Αλεπότρυπας (12.30): Ατλας Κυψέλης – 
Κεραμεικός,Χρυσούπολης: Θύελλα Περιστερίου 
– ΑΟ Κωφών. 3ος Ομιλος: Αλεπότρυπας (9.30): 
Δόξα Γκύζη – Άφοβος, Χωράφας (10): Πράσινα 
Πουλιά – Λαρισαϊκός, Γαλατσίου (11): Δούρειος – 
Πατήσια, Υμηττού (11): Αρίων – Ερμής Ηρακλείου, 
Ακ Πλάτωνος: Πλάτων – Αμπελόκηποι. 4ος Ομι-
λος: ΔΑ Αιγάλεω (11): Διαγόρας Αιγάλεω – Κουκά-
κι, ΔΑΚ Αιγλεω: Ζέφυρος – ΑΕ Ιλίου. ΕΠΣΑΝΑ: Α’ 
Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Δημ Αχαρνών: Αχαρνα-
ϊκός – Άνοιξη, Γλυκών Νερών : Γλυκά Νερά – Ολυ-
μπιακός Αγ Στεφάνου, Αναβύσσου: Σαρωνικός 
– Παλληνιακός, Λαυρίου: Παλλαυρεωτικός – Κρυ-
ονέρι. 2ος Ομιλος: Καλυβίων: Καλύβια – Κορωπί, 
Ραφήνας: Τριγλία – Άρης Βούλας. Β’ Κατηγορία: 
Συκαμίνου: Αυλών – Λαυρεωτική, ΔΑΚ Παιανίας: 
Παμπαιανικός – Ολυμπιακός Βάρης, Κερατέας: 
Κερατέα – Πρωτέας Π Φωκαίας, Νέων Παλατίων: 
Ωρωπός – Μ Αετός. Γ’ Κατηγορία: Αγ Άννας: Δόξα 
Αγ Αννας – Φοίβος Βάρης, Κορωπίου: Κορωπί – 
Παιανία, Διώνης: Πικέρμι – Συκάμινο, Πολυδεν-
δρίου: Νικηφόρος – Κουβαράς.Οι αγώνες αρχί-
ζουν στις 16.00.

ΑΝΕΤA O ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ 22’ ΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ 
ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΔΕΚΑ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ 60’ΜΕ ΕΝΝΙΑ 

Τα χθεσινά 
αποτελέσματα
ΕΠΣΑ - Α Κατηγορία - 1ος 
όμιλος: Ανθούπολη - Ολυ-
μπιακός Λιοσίων 2-4. 2ος 
όμιλος: Άτταλος – Αθηνα-
ϊκός 1-1, Αστέρας Ζωγρά-
φου - Νέα Ιωνία 0-4, Ηρά-
κλειο – Χολαργός 3-2. 2ος 
Ομιλος:ΑΟ Ιλίου – Μικρα-
σιατικός 0-5, Καματερό - 
Παλαιό Φάληρο 2-1, Πανε-
ρυθραϊκός – Κηπούπολη 
2-0. 4ος όμιλος: Ήφαιστος 
– Χαλάνδρι 0-3, Χαϊδάρι 
– Διάνα 1-1. Β’ κατηγορία 
- 1ος όμιλος : Τερψιθέα 
– Κολωνός 5-0, Κοψαχεί-
λα – ΠΟΨ 0-0, Κορωνίδα 
– Γκυζιακος 1-1 .2ος όμι-
λος : Αλσούπολη - Ατρό-
μητος Χαλανδρίου 5-1 
Φωστήρας Ηλιούπολης 
– Χαλκηδονικός 6-0. 3ος 
όμιλος: Ορφέας Αιγάλεω 
– Λαύρα 3-2, Άρης Καλα-
μακίου - Άρης Χολαργού 
2-0, Νέα Σμύρνη - Αστέ-
ρας Εξαρχείων 0-1. 4ος 
όμιλος Υμηττός - Φοίνι-
κας Περιστερίου 0-0, Αθη-
ναΐδα - Ποσειδών Γλυφά-
δας 5-1. Γ’ κατηγορία - 2ος 
όμιλος: Φωστήρας Και-
σαριανής - Κρόνος Αθη-
νών 2-2, Πανθησειακός 
– Μαρούσι 0-1, Φοίνικας 
Καλλιθέας - Ιλίσια 2004 
0-3. 4ος όμιλος : Αττικός 
- Αστέρας Χαϊδαρίου 2-1, 
Δάσος Χαϊδαρίου – Χρυ-
σούπολη 1-1, Αναγέννη-
ση Πετρούπολης – Τρι-
φυλλιακός 0-6. ΕΠΣΑΝΑ 
- Α Κατηγορία: 1ος όμιλος 
: Άρτεμις - Αχιλλέας Κάτω 
Αχαρνών 3-0. 2ος όμιλος: 
Σταμάτα - Μάχη Μαραθώ-
να 1-1, Ατλαντίς – Παθια-
κάκης 2-1, Μάρκο - Δόξα 
άνοιξης 4-0. Β’ κατηγορία 
: Βουλιαγμένη – Γέρακας 
1-2. Γ κατηγορία : Εθνικός 
Λυκίας - Ολυμπιακός Λαυ-
ρίου 1-3, Διόνυσος - Αστέ-
ρας Βάρης Β ΄ 0-1, Παν-
σταυραϊκός – Μενίδι 0-2.

Χαϊδάρι και Διάνα Ηλιούπολης, 
αποχώρησαν από το γήπεδο με 
ένα πόντο στο τσεπάκι τους. Κι 
όλα αυτά προς τέρψιν κυρίως των 
φιλοξενουμένων, που ενώ το μα-
τσάκι έδειχνε να λήγει 1-0 με τέρ-
μα που είχε σημειώσει στο 5’ο Πα-
ληγεώργος, εν τούτοις ο Φάρος 
ως από μηχανής θεός στη λήξη 
του αγώνα με ωραίο φάουλ έκανε 
το 1-1. Διαιτητές ήταν οι Κατοίκος, 
Απτόσογλου, Σαμοίλης. 
ΑΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Γιάννης Χλω-
ρός) Σκυριώτης (70’ λ.τρ. Γκεζε-
μπογλου), Αντωνόπουλος, Ζίζη-
λας, Καμπεράι, Τσιούλος, Τύρπος, 
Αποστολόπουλος, Παληγεώρ-
γος (87’ Μακρής), Τσαγιάννης (70’ 
Τζωρτζίνης), Γιαννακόπουλος, Κα-
λογερόπουλος (42’ Ζαχαρίου).
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Γιώργος 
Τσαμόπουλος) Φουτράκης, Δάρ-
ρας, Ποντικάκος (80’ Νίκολι), Γιαν-
νουλάκης, Μπακογιάννης, Μπαρ-
δάκης, Χάλος (70’ Δωματιώτης), 
Φάρος, Λεοντίου (46’ Κατσίκιας), 
Καζάκος, Κετσετζόγλου.
 
ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 0-5
Πολύ καλή εμφάνιση πραγματο-
ποίησε ο Μικρασιατικός, που αξι-
οποιώντας τις ευκαιρίες που έκανε 
πήρε ευρεία νίκη επί του ΑΟ Ιλίου 
με σκορ 5-0. Το σκορ άνοιξε στο 
5’ο Αλευρής, που έκανε το 0-1. Ο 
Σπυρόπουλος στο 12’ διπλασίασε 
τα τέρματα κάνοντας το 0-2, που 
ήταν και το σκορ ημιχρόνου. Στην 
επανάληψη οι Καρακώστας (50’), 
Παπούλιας (60’) και Κετσές (80’), 
διαμόρφωσαν το τελικό 0-5. Διαι-
τητές ήταν οι Καλογερόπουλος, 
Τζέλος, Βαρβιτσιώτης.
ΑΟ ΙΛΙΟΥ (Γιώργος Τζωτζης): Χαλ-
βατζής, Καραλής, Μπάνη, Μητρό-
πουλος, Λάχας, Παπαδημητρίου 
(63’ Λάγιας), Παυλίδης (84’ Μπενέ-
τος), Λουκόπουλος (63’ Δράκος), 
Ράπτης, Αγκαλίου (39’ Γαγάκας), 
Σκαμάνης.
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ (Θανάσης Γάκης): 
Καραντάνης, Αμπάζι, Μιχόπου-
λος (82’ Σαρηκινός), Καρακώστας 
(79’ Χαζίσας), Σάββας, Γκουρνέ-
λος, Παπούλιας, Βουτυράς (82’ Κα-
τηρτζιγιαννόγλου), Γρυπάρης (62’ 
Βενέτης), Αλευρής, Σπυρόπουλος 
(62’ Κετσές).

Χωρίς νικητή  
στο Χαϊδάρι

Με αυτόματο πιλότο 
πετάει η Μαρκό
Από νίκη σε νίκη πετάει η Μαρ-
κό, στο φετινό ράλι του πρωτα-
θλήματος, αφού επικράτησε 4-0 
κόντρα στη Δόξα Άνοιξης και πα-
ρέμεινε στην κορυφή του 2ου ομί-
λου της Α’ κατηγορίας. Τα γκολ 
σημείωσαν οι Σουλελές (13’) και 
τρια ο Ντούλιας (42’, 63’, 75’). Δι-
αιτητές ήταν οι Κουτρομάνος, 
Τσελεπίδης και Τρασανίδης. 
ΜΑΡΚΟ (Τσιριμώκος) Παππάς, 
Δημητρόπουλος (76΄ Βρεκι.), 
Μπαλωμένος (75΄ Φλώρος), Λα-
μπρόπουλος, Μουσταφίδης, Πί-
κουλης, Κότσι (72΄ Χαλίλι), Ιατρού 
Π. (55΄ Βασιλειάδης), Σαχσανίδης 
(55΄ Μπάκος), Σουλελές, Ντούλιας
ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ (Πετρίτσης) Πο-
λεμίτης, Νικολαϊδης, Μακρής (46΄ 
Μαρινάκης), Κοσκινιώτης, Μπερ-
μπάντης, Αβαρκιώτης, Δραγότι, 
Τσιμπόκας, Ρίζος (69΄ Αποστολό-
πουλος), Μαγκανάρης, Γενούζης
 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΓΕΡΑΚΑΣ 1-2
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη σημείω-
σε ο Γέρακας, επικρατώντας 2-1 
μέσα στη Βουλιαγμένη, της ομώ-
νυμης ομάδος. Το σκορ άνοιξε στο 
70’ ο Ρούσσης από φάουλ του Γκό-
μπλια, ενώ ο δεύτερος στο 85’ με 
φάουλ σημείωσε το 0-2. Η Βουλιαγ-
μένη μείωσε στα χασομέρια 1-2 με 
τον Πετρίτση, που ήταν και το τελι-
κό. Αποβλήθηκε στο 92’ ο Ρέκα.Δι-
αιτητές ήταν οι Αρφάνης, Πολυχρο-
νιάδης, Παπαδιώτης. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κατράνας): Μανώ-
λης, Βειόγλου, Καρβούνης, Εστυλια-
νίδης, Τσίλης Μπίνας (70’ Πουλίδης), 
Κουσιάκης (59’ Γεωργακόπουλος), 
Τσακύρης, Μράντι, Παπανικολάου, 
Πετρίτσης
ΓΕΡΑΚΑΣ (Τσέρτος): Φελέσκουρας, 
Δημητριάδης, Ρέκα, Ζαρομυτίδης, Πα-
παδόπουλος,Ρούσης, Βασιλείου (55’ 
Προβίδης), Γκόμπλιας (92’ Μάρας), 
Τζεμπελίκος (92’ Χατζής), Παναγιω-
τόπουλος (92’ Αναστασίου), Σλαβίδης 
(60’ Μπαρμπαρίγος)

This is Athens

҂  Στιγμιότυπο από τη χθεσινή αναμέτρηση
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WHERE IS THE  
(WONDER)KID? 
O ΦΑΡΚΕ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΄ΧΕΙ  
ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΜΑΝΙΑΤΙΚΟ ΤΗΝ (ΑΣΤΟΧΗ)  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΖΟΛΗ  

Κανείς δεν αντιλέγει για την ποι-
ότητά του. Την ικανότητά του. Αλή-
θεια, πόσοι 20χρονοι είναι ήδη στον 
αστραφτερό κόσμο της Πρέμιερ Λιγκ 
και δεν είναι Αγγλοι; Ο Χρήστος Τζό-
λης μέσα σε μία χρονιά όχι μόνο «με-
γάλωσε» ποδοσφαιρικά, αλλά εκτο-
ξεύτηκε! Σε όλους τους τομείς. Σημείο 
αναφοράς στον ΠΑΟΚ, φανέλα βα-
σικού στην Εθνική Ελλάδας και deal 
10 μυρίων plus στην Νόριτς. Πάνω 
την αθωότητα της ηλικίας, την άγνοια 
κινδύνου που τον διακρίνει μέσα στο 
γήπεδο υπερβάλλει. Όπως με την 
απόφασή του να εκτελέσει το πέναλ-
τι στο Λιγκ Καπ απέναντι στην Λί-
βερπουλ δίχως να πάρει την άδεια 
του προπονητή του. Τον κυρίευσε 
ο ίλιγγος του publicity. Αστόχησε. 
Η ομάδα έχασε, εκείνος έγινε αλλα-
γή και το προπονητικό… παράση-
μο δεν πέρασε απαρατήρητο: «Δεν 
πρόκειται να του επιτρέψω να κά-
νει ξανά αυτό το λάθος», η αυστη-
ρή τοποθέτηση του Ντάνιελ Φάρκε. 
Του προπονητή που τα κάνει ΟΛΑ 
στην Νόριτς. Εκείνος που άναψε το 
«πράσινο» φως για την μεταγραφή 
του και αυτός που μέχρι νεοτέρας 
φέρεται να ́ χει βάλει στον πάγο τον 
Τζόλη ώστε το πάθημα να του γίνει 
μάθημα! Δεν είναι τυχαίο πως από 
εκείνο το βράδυ και μετά, ο 20χρονος 
winger έχει «ιδρώσει» μόλις 20’ (vs 
Εβερτον). Ακόμη και χθες με αντίπα-
λο την Μπράϊτον σε έναν αγώνα που 
η Νόριτς κυνήγησε το γκολ μέχρις 
εσχάτων στο 3-5-2 των «καναρινιών» 
ξεκίνησαν οι Πούκι, Σάρτζεντ και τε-
λείωσαν με τους Ρασίντα, Ιντάχ στην 
κορυφή της επίθεσης! Και ο «δικός» 
μας δεν σηκώθηκε ούτε για ζέσταμα. 
Με την ομάδα του να παραμένει ου-
ραγός στην Πρέμιερ Λιγκ με μόλις 
δύο ισοπαλίες σε 8 αγώνες, έχοντας 
σημειώσει δύο γκολ! Όλα αυτά στον 
απόηχο της απουσίας του από το 
βασικό σχήμα της Ελλάδας και της 
συζήτησης περί αξιολόγησης που 
΄χε με τον Τζον Φαν ́ τ Σιπ αναφορι-
κά με την απραξία του στην αγγλική 
ομάδα. Το δύσκολο δεν είναι ΜΟΝΟ 
να φθάσεις στην κορυφή, αλλά να 
παραμείνεις εκεί. Μικρέ, αντίδραση 

εδώ και τώρα… 

Παρασκήνια

➠





ΣΕ 8 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡ 
ΛΙΓΚ, Ο ΤΖΟΛΗΣ ΕΧΕΙ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΟΛΙΣ ΜΙΑ ΦΟΡΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΕΝΑΛ 

ΑΦΟΤΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΕΧΕΙ 
«ΙΔΡΩΣΕΙ» ΜΟΛΙΣ 20’ΣΕ 
ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ

Σχεδόν απίθανο!          
Εκ των πυλώνων την χρονιά του νταμπλ! 
Πλέον, όμως τα χρόνια δεν 
κρύβονται. Τον Φεβρουά-
ριο «πατάει» τα 35. Το 
κορμί του φέρεται να 
΄χει «γεράσει» και 
να μην βγάζει τα 
ανάλογα ρεφλέξ. 
Αφήστε που κο-
στίζει και ένα 
σκασμό χρήμα-
τα μια και στην 
τελευταία ανανέ-
ωση (σ.σ.: βρί-
σκεται στην Σαλό-
νικα από το 2016) 
έφθασε σε εφταψή-
φιο νούμερο απολα-
βών. Ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου μπορεί να τον βρήκε 
στον ΠΑΟΚ, να «έχτισε» πάνω 
στην εμπειρία του, αλλά πλέον εί-
ναι ρεαλιστής! Δεν πρόκειται να 
προχωρήσει σε εισήγηση για την 
ανανέωση του συμβολαίου του Χοσέ 
Κρέσπο. Δεν είναι τυχαίο πως πλέον 
οι κουβέντες έχουν γίνει ΜΟΝΟ με τους Ινγκα-
σον, Ζίβκοβιτς και ενδεχομένως τον Σβαμπ.   

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΠΡΟΣΕΧΩΣ…         
Καπρίτσιο, απωθημένο του Ιλια 
Ιβιτς! Περίμενε, μάλιστα, κανένα 
εξάμηνο. Πήρε και γενναίο μπό-
νους υπογραφής μια και ήρθε free 
agent. Μετά από σχεδόν 15 μή-
νες, ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς και έχο-
ντας αλλάξει ήδη 3 προπονητές 
ποτέ δεν ήταν ο Mr απαραίτητος 
για την ΑΕΚ. Μέχρι και εταιρεία 
εκπροσώπησης άλλαξε μήπως 
τελικά το λάθος ήταν εκείνοι. Το 
καλοκαίρι του δόθηκε η τελευταία 
ευκαιρία και αποχώρησε ο Αλ-
μπάνης. Δυστυχώς, δεν έχει αλ-
λάξει κάτι μέσα στο χρόνο και με 
τον συνωστισμό στα wingers δύ-
σκολα θα δει φως στο τούνελ. Την 
ίδια στιγμή που ο ίδιος «καίγεται» 
για χρόνο εν όψει του Μουντιάλ 
στο Κατάρ σε περίπτωση πρό-
κρισης της Σουηδίας. Οπότε…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



CREDIT!     
Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Πόσο μάλ-
λον στο level του Ολυμπιακού και ο Πέδρο Μαρ-
τίνς δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω. Ο Αβρα-
αμ Παπαδόπουλος σε κάθε ευκαιρία καταθέτει 
το 101% των δυνάμεων του και ΔΕ θέλει να χάνει 
ούτε στο οικογενειακό δίτερμα. Με τον Απόλλω-
να που έπαιξε «έσκασε» που έφαγε γκολ. Οπότε 
η προτίμησή του από τον Μάρκοβιτς, στις απο-
στολές, δεν είναι τυχαία…  

ΛΆΖΆΡΕ, ΔΕΎΡΟ ΕΞΩ!        
Εξαρχής, η επιλογή έβγαζε μία παραξενιά από την στιγ-
μή που υπήρχε ο Μισελέν και τελικώς δεν αποχώρησε ο 
Μιχάλης Μπακάκης! «Επένδυση για το μέλλον…», μου 
ψέλλισε κάποιος. Όπως και ο «αόρατος» μέχρι στιγμής 
Γεράσιμος Μήτογλου. Ακόμη και η αλλαγή προπονητή 
δύσκολα να αλλάξει την αγωνιστική μοίρα του Λάζαρου 
Ρότα που ΔΕΝ έχει σταυρώσει ακόμη αποστολή στην 
ΑΕΚ.   

Αλέξανδρος Καρτάλης. Αφίχθη από τον ΠΑΣ 
με «γεμάτη» χρονιά για να αλλάξει επίπεδο 

την μεσαία γραμμή του Ατρόμητου. Φευ! Μάλι-
στα, η επιστροφή του Χαρίση ενδεχομένως να 
τον στείλει μέχρι και την εξέδρα.   

Λουκ Καστάνιος! Το απόλυτο μεταγραφι-
κό flop. Δυστυχώς, ο ΟΦΗ ακόμη περιμένει 

το restart του 29χρονου φορ, εκείνος έχει χάσει 
τη θέση βασικού από τον Ντουρμισάι και βγάζει 
γκρίνια/νεύρα στις προπονήσεις. 





ΠΡΟΣΩΠΟ-ΚΛΕΙΔΙ!      

Πίσω από κάθε επιτυχημένο άνδρα κρύβεται 
και μία δυναμική γυναίκα. Στην περίπτωση 
του Αργύρη Γιαννίκη, η σύζυγος και μητέρα 
των δύο παιδιών του, κατέχει κάτι παραπά-
νω από σημαίνοντα ρόλο στις επαγγελματι-
κές του αποφάσεις. Σύμφωνα με το εν Ελλάδι 
περιβάλλον του εκείνη ήταν που τον απέτρε-
ψε να συνεχίσει στον ΠΑΣ, να απορρίψει την 
προοπτική του Ατρόμητου και φυσικά να εν-
δώσει στο δέλεαρ ΑΕΚ.    

ΔΕΝ ΕΙΝΆΙ ΠΡΟΤΕΡΆΙΟΤΗΤΆ…       

Ασχέτως της εξέλιξης που θα ́ χει η ανανέω-
ση ή μη της συνεργασίας του με την Εθνική, 
ο Τζον Φαν’ τ Σιπ θα ́ ναι ο προπονητής για 
τα δύο τελευταία ματς με Ισπανία και Κόσο-
βο αντίστοιχα! Επειδή γράφεται, ακούγεται 
και εν γένει υπάρχει ένας ντόρος για πιθα-
νή κλήση του Φώτη Ιωαννίδη στους Ανδρες 
βάσει πληροφόρησής μας, ο Ολλανδός, πέ-
ραν της παρουσίας των Παυλίδη, Δουβίκα, 
ακόμη δεν «ψήνεται» για τον φορ του Πανα-
θηναϊκού!   

ΔΕΚΆΡΙΚΟ PLUS…   

Ντόμπρα πράγματα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν 
τρελαίνεται για χάρη του. Τον θεωρεί team player 
και ουχί σταρ! 9άρι περιωπής. Το club επίσης. Γι’ 
αυτό και το καλοκαίρι που μας πέρασε με ένα τά-
λιρο ενδεχομένως να ενέδιδε στην πώληση του 
Κάρολ Σβιντέρσκι. Κάθε εμπόδιο για καλό μια 
και οι επιδόσεις του 24χρονου φορ με την Εθνι-
κή Πολωνίας (7 ματς/4 γκολ, την ίδια στιγμή που 
ο Παυλίδης σε 15 επίσημους αγώνες έχει σκορά-
ρει μόλις δις) σε συνδυασμό με την προοπτική 
του Μουντιάλ του Κατάρ έχουν ανοίξει την όρεξη 
στον ΠΑΟΚ  για sale 10 μυρίων plus το επόμενο 
καλοκαίρι. Ηδη, η Μπολόνια εδώ και ένα εξάμη-
νο είναι έτοιμη να πατήσει το κουμπι! Αρκεί φυ-
σικά και ο Σφιντέρσκι να «αρπάξει» σε νούμερα 
στην Ελλάδα (11 ματς/1 γκολ)!     

CASTING SUPPORT…      

Ο Ολυμπιακός Βου στα φιλικά προετοιμασίας 
ΔΕΝ έχει σταυρώσει νίκη! Αφήστε που «μα-
τώνει» για να βάλει ένα γκολ. Και έχει παίκτες 
που στην πλειοψηφία τους έχουν κάνει τουλά-
χιστον μία χρονιά με Ανδρες (Κωστή, Πινακάς, 
Ξενιτίδης, Βοϊλης και Σία).  Το club προκειμέ-
νου να μην «κάψει» εν τη γενέσει του την επι-
λογή του κόουτς Αριέλ Ιμπαγάσα (σ.σ.: αλή-
θεια πότε πρόλαβε να γίνει με μισή χρονιά 
στην κ15) επιστράτευσαν τόσο τον Μανιάτη, 
όσο και τον Ανατολάκη για «προστασία». Και 
συνάμα να «τρίξουν» τα δόντια στα αποδυτή-
ρια για να πιάσουν το feeling της πίεσης…  

ΆΛΗΘΕΙΆ, ΓΙΆΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΆΚΟΜΗ ΆΠΟΧΩΡΗΣΕΙ 
ΆΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΆΔΆ Ο ΆΝΧΕΛ ΛΟΠΕΘ;   quizTime
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