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ΠΛΉΓΜΑ ΜΕ ΚΟΎΡΤΙΤΣ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ – ΠΏΣ  
ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ Ο ΛΟΎΤΣΕΣΚΟΎ

ΠΡΟΒΛΉΜΑ

Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΙ ΟΣΟΎΣ  
ΔΟΎΛΕΎΟΎΝ ΣΚΛΉΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟ  
ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΎΤΉΡΙΑ ΤΟΎ ΤΟ ΑΝΑΓΝΏΡΙΖΟΎΝ.  
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΎ ΜΠΟΎΖΟΎΚΉ

ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΉ

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΟΣΙΑΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ,  
ΑΓΙΟΥ ΦΙΛΩΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΠΏΣ ΤΑ ΠΉΓΑΝ  
ΟΙ ΡΕΦΕΡΙ ΑΎΤΉΝ  
ΤΉΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ;

NEXT DAY: ΤΟ ΜΕΤΑ 
ΤΟΎ... ΜΕΤΑ ΤΉΣ 
SUPER LEAGUE
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Βάσει των συνθηκών, στη Λαμία ο Άρης έδινε 
έναν «τελικό» και κατάφερε να τον πάρει. Αυτή 
τη στιγμή η ομάδα έχει ανάγκη από νίκες και 
όχι από... σκορ και θέαμα. Και το «τρίποντο» 
αυτό ήταν άκρως ευεργετικό.
Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να μην 
δούμε ότι ακόμη υπάρχουν αρκετά «κακώς κεί-
μενα» τα οποία πρέπει να διορθωθούν άμεσα. 
Αλλιώς μια νέα γκέλα θα κάνει την εμφάνισή 
της προσεχώς.
Η ένταση και το νεύρο που υπήρχαν πέρσι φέ-
τος λείπουν. Όπως λείπει η αμυντική σταθερό-
τητα, κυρίως από τη μεσαία γραμμή που πέρσι 
ήταν το δυνατό σημείο. Τρίτον μεγάλη η αδυ-
ναμία στην αξιοποίηση του Καμαρά, ο οποίος 
για άλλο ένα ματς ήταν αποκομμένος. 
Το άγχος για το αποτέλεσμα ήταν εμφανές για 
μια ομάδα που της λείπει η αυτοπεποίθηση. Ο 
Ματίγια που πήρε ευκαιρία δεν την εκμεταλ-
λεύθηκε. Υπήρχαν όμως και τα θετικά. Ο Άρης 
κράτησε και πάλι το μηδέν, σκόραρε επιτέλους 
από στημένη φάση και αν το καλοσκεφτείτε: Ο 
«Θεός του πολέμου» στο γήπεδο έχει 11 βαθ-
μούς Υπολείπεται δηλαδή μόλις 3 από την κο-
ρυφή!
Συνεπώς τα πράγματα δεν είναι και τόσο τρα-
γικά. Αρκεί αυτή τη φορά ο Μάντζιος να κατα-
φέρει να «χτίσει» πάνω στο «τρίποντο». Τα 
ματς με Παναιτωλικό και ΑΕΚ προσφέρονται 
για μια ολική ανάκαμψη.

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΑΚΗΣ 

Η ΑΕΚ κέρδισε. Το πρώτο ζητούμενο επιτεύ-
χθηκε. Το έκανε δίχως να δεχθεί γκολ. Πέτυ-
χε και το δεύτερο ζητούμενο. Και το έκανε με 
σχετικά καλή εμφάνιση, δίχως να απειληθεί. 
Άρα πέτυχε πολλά βασικά ζητούμενα στο ντε-
μπούτο του Αργύρη Γιαννίκη. Δεν ενθουσία-
σε, δεν… μας τρέλανε, αλλά αν καταφέρνει να 
κερδίζει 3-0 στο ντεμπούτο ενός νέου προπο-
νητή, τότε μεταφέρει ένα καλό μαντάτο για τη 
συνέχεια.
Ο Ατρόμητος απενεργοποιήθηκε επιθετικά, πα-
ρότι είχε χώρους και μπορούσε να δείξει πε-
ρισσότερα με απειλές προς την εστία της ΑΕΚ.
Για τις εκπλήξεις Γιαννίκη στην 11άδα δεν μπο-
ρώ να πω ότι μας… έβγαλαν τα μάτια, αλλά 
Ρότα και Μήτογλου έκαναν σχετικά τη δουλειά 
τους και έτσι ο νέος προπονητής δεν… κρεμά-
στηκε. Και νομίζω ότι την επόμενη Κυριακή θα 
δούμε νέα πρόσωπα στην 11άδα. Η ΑΕΚ σκό-
ραρε σε καίρια σημεία στο ματς, ο Ατρόμητος 
δεν απείλησε όπως θα περιμέναμε και το 3-0 
δείχνει κάτι πιο ωραίο από ό,τι στην πραγματι-
κότητα είδαμε.
Δεν μπορεί η ΑΕΚ να εφησυχάζει. Πάει στο 
Βόλο για ένα κρας τεστ με ομάδα που παίζει 
με το πόδι στο γκάζι και δεν καταλαβαίνει από 
αντιπάλους-ονόματα. Εκεί θα δω περισσότερα 
για τον Γιαννίκη και τη δική του ΑΕΚ. Το πρέ-
σινγκ είναι ξεκάθαρο πως το θέλει, όπως και η 
αξιοποίηση χώρων. Αλλά λείπει η ουσία. Και 
εκεί είναι το κλειδί. Πώς θα κάνει η ΑΕΚ τη ζωή 
της εύκολη.

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΒΑΣΗ
ΚΑΙ… ΒΛΕΠΟΥΜΕ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ 

ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΝΑ 
ΧΤΙΣΕΙ ΣΤΗ ΝΙΚΗ

Αποψη
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BAΘΙΑ ΑΝΑΣΑ
Ο ΑΡΗΣ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ 
1-0, ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΘΙΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΑΤΣ  
ΜΕ ΠΑΙΚΤΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟ

Χάρη στο γκολ του Μπράμπετς ο 
Άρης πέρασε νικηφόρα από τη Φθιώ-
τιδα, κερδίζοντας με 1-0 τη Λαμία που 
αγωνίστηκε στη μεγαλύτερη διάρκεια 
του ματς με παίκτη λιγότερο λόγω της 
αποβολής του Ελευθεριάδη. Ο νεαρός 
επιθετικός πήγε άτσαλα πάνω στον 
Ντάνιελ Σούντγκρεν χτυπώντας τον με 
το πόδι στο κεφάλι. Ο Άρης εκμεταλλεύ-
τηκε απόλυτα το αριθμητικό του πλεο-
νέκτημα στην έναρξη του δευτέρου ημι-
χρόνου και βρήκαν το γκολ στο 50’ όταν 
από την εκτέλεση κόρνερ του Μπερ-
τόλιο ο Τσέχος αμυντικός πήδηξε πιο 
ψηλά απ’ όλους και με κεφαλιά νίκη-
σε τον Γακραβέλη. Η Λαμία προσπά-
θησε να μείνει στο ματς με τις αλλαγές 
του Μιχάλη Γρηγορίου είχε μία πολύ 
καλή ευκαιρία στο 61. Ο Νούνιες σού-
ταρε έξω από την περιοχή, έπειτα από 
ωραία ενέργεια. Η μπάλα βρήκε στο δεξί 
δοκάρι του Κουέστα, ενώ στη συνέχεια 
ο Καραμάνος αστόχησε σε κενή εστία, 
η ευκαιρία της χρονίας! Ο Άρης ήλεγξε 
μετά το ρυθμό είχε και ευκαιρίες για το 
2-0 και τελικά έφτασε στη νίκη.

ΛΑΜΙΑ ΑΡΗΣ          

UP
Ο Γκαραβέλης είχε δύο απο-
κρούσεις που κράτησαν τη 
Λαμία μέσα στο παιχνίδι. 

DOWN
 Ο Ελευθεριάδης με μία απε-
ρίσκεπτη ενέργεια δέχθηκε 
κόκκινη κάρτα και άφησε την 
ομάδα του να αγωνίζεται με 
παίκτη λιγότερο για περίπου 
μία ώρα.

H MAXH TΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Επιλογή του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν και πάλι το 4-2-3-
1. Από τη στιγμή που η ομάδα του έμεινε με δέκα παί-
κτες προσπάθησε να κρατήσει στην άμυνα και ταυτό-
χρονα να απειλήσει στην επίθεση, μετατρέποντας το 
σύστημα σε 3-4-2. Η ομάδα σε γενικές γραμμές στά-
θηκε καλά και είχε ευκαιρίες, ωστόσο δέχθηκε το γκολ 
από στημένη φάση και δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. 
Ίδιο σχηματισμό επέλεξε και ο Άκης Μάντζιος, με τον 
Κουέστα να καθιερώνεται ως η βασική λύση στα γκολ-
πόστ. Λόγω της απουσίας του Σάσα, ο Ματίγια πήρε 
φανέλα βασικού, έχοντας δίπλα του τον Τζέγκο. Η ομά-
δα του είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια του ματς.

MVP
Ο Μπράμπετς εκτός 
από το γκολ που σημείω-
σε και το οποίο έκρινε την 
αναμέτρηση, ήταν εξαι-
ρετικός και στα αμυντικά 
του καθήκοντα και δικαίως 
παίρνει τον τίτλο του κορυ-
φαίου του αγώνα.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ
ΣΚΟΡΕΡ

50’ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΡΟΜΑΝΙΤΣ 14’ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1 ΜΑΝΤΣΙΝΙ 59’ ΜΑΤΕΟ ΓΚΑΡΣΙΑ 7ΜΑΝΟΥΣΟΣ 58’ ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ 6 ΜΠΡΟΥΝΟ ΓΚΑΜΑ 74’ ΙΤΟΥΡΜΠΕ 6ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ 58’ ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ 7 ΜΑΤΙΓΙΑ 74’ ΕΝΤΙΑΓΕ 6ΤΙΡΟΝΕ 58’ ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ 6 ΜΠΕΡΤΟΛΙΟ 90’+2’ ΜΑΝΟΣ -ΣΚΟΝΔΡΑΣ 79’ ΒΥΝΤΡΑ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ29’ ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ 37’ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 41’ ΜΑΤΙΓΙΑ64’ ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ 88’ ΜΠΕΡΤΟΛΙΟ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ (ΚΥΚΛΑΔΩΝ)

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 6

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 6

ΚΟΥΕΣΤΑ 7

ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ 7ΦΑΜΠΙΑΝΟ 6

ΜΑΤΙΓΙΑ 4

ΜΑΝΤΣΙΝΙ 4ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ 7
ΜΠΡΟΥΝΟ ΓΚΑΜΑ 7

ΚΑΜΑΡΑ 6

ΤΖΕΓΚΟ 6

ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ 8ΓΚΑΝΕΑ 6

ΑΧΕΛ ΜΑΡΤΙΝΕΘ 5

ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ 8

ΑΝΤΕΤΖΟ 6ΓΚΟΛΕΜΙΤΣ 5
ΣΚΟΝΔΡΑΣ 6

ΝΟΥΝΙΕΣ 7
ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ 6

ΡΟΜΑΝΙΤΣ -
ΝΤΕΛ ΠΙΝΟ 5ΜΑΝΟΥΣΟΣ 6

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 5

ΑΡΗΣ
ΛΑΜΙΑ 0 1

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6 14 10-3

2. ΠΑΟΚ 6 13 12-7

3. ΑΕΚ 6 13 13-6

4. ΒΟΛΟΣ 6 13 15-12

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6 10 13-4

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 6 9 5-4

7. ΟΦΗ 6 7 7-8

8. ΙΩΝΙΚΟΣ 6 5 3-9

9. ΑΡΗΣ 6 5 5-2

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6 5 7-10

11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 6 5 2-5

12. ΛΑΜΙΑ 6 4 6-9

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 6 2 3-12

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 2 2-12

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΚΑΙ ΔΗ 20 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΕΚ, Η 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ 
ΠΟΥ Ο ΠΑΟΚ 

ΕΦΑΓΕ 4 ΓΚΟΛ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ

1999   

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ   
Ούτε ένας, μήτε δύο! 14 νιόφερτοι 
αφίχθησαν το καλοκαίρι στην ΑΕΚ 
του Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Ετούτος πέ-
ρασε στα ψιλά. Ας «έφαγε» τη θέση 
του Δημήτρη Γούτα! Δεν σταύρωνε 
ούτε αποστολή. Από το πουθενά… 
11άδα με Γιαννίκη. «Μπράβο ψηλέ», 
το δημόσιο παράσημο από τον πάλι-
ουρα και αντίζηλο, Γιώργο Τζαβέλλα.  

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
Καίτοι το περασμένο θέρος το έμψυχο δυναμικό υπέστη extreme 
makeover. Μαζεύτηκε κόσμος και κοσμάκης. Από τους παλιόφι-
λους Κουλούρη, Χατζηισαία μέχρι τους νιόφερτους Κλωναρίδη, 
Βασιλαντωνόπουλο. Καίτοι ο πρόεδρος προχώρησε μία ωραία 
πρωία σε αλλαγή σκυτάλης στον πάγκο, ευελπιστώντας πως θα 
λειτουργήσει σαν ηλεκτροσόκ. Ο Ατρόμητος παραμένει το flop της 
Σούπερ Λιγκ. Ουραγός! Το ένα από τα δύο club που δεν έχει γευτεί 
ακόμη τη χαρά της νίκης σε 6 αγώνες, μετρώντας δύο ισοπαλίες (3-
12 τέρματα). Η ομάδα που πασχίζει για να δημιουργήσει φάσεις, 
δεινοπαθεί ψυχολογικά για να αποκτήσει αγωνιστικό DNA…  

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

O (32ΧΡΟΝΟΣ) AMΠΑΣΚΑΛ ΔΙΔΑΣΚΕΙ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ…ΑΠΟΨΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ! 

JOGO BONITO  

Ο Δήμαρχος, για μία ακόμη φορά, μας έπιασε αδιάβα-
στους. Την ώρα που η πιάτσα απορούσε που… έστειλε 
σε μία νύχτα τον Ανχελ Λόπεθ (σ.σ.:  προπονητής που 
κατέκτησε την 7η θέση, έφθασε στα ημιτελικά Κυπέλλου), 
εκείνος έβγαινε on air και ανακοίνωσε ένα μειράκιον στον 
πάγκο. Είναι δεν είναι 32 ετών! «Θα χορέψουμε πάλι σε λά-
τιν ρυθμούς. Υπογράψαμε τον Αμπασκάλ Γκιγιέρμο. Μας 
τον έστειλε πακέτο, ο Χάβι Γράθια», η δια ραδιοφώνου 
ανακοίνωση του Αχιλλέα Μπέου. Τι εστί ο κύριος; Έβγαλε 
το δημοτικό με τις ποδοσφαιρικές αρχές της Masia (σ.σ.: 
tiki taka και Σία), πήγε για αγροτικό και τα έκανε όλα κυ-
ριολεκτικά (μέχρι και physio) στην Σεβίλλη για μία 5ετία 
και ακολούθησε το τουρ στο εξωτερικό. Ελβετία, Λουγκά-
νο. «Έμαθα να δουλεύω σε individual part τους παίκτες». 
Ακολούθησε, η Ιταλία. Άσκολι. «Έγινα προσωπικότητα, 
μιλούσα απευθείας με τους προέδρους. Άλλος κόσμος». 
Και πλέον, Βόλος. Talk of the town μαζί του. Η ομάδα με 
την καλύτερη επίθεση (15 γκολ) και τη χειρότερη άμυνα 
(12 τέρματα) στην Σούπερ Λιγκ. Αυτή που σε 30’ μετέτρε-
ψε το 4-1 σε 4-4 στην Τούμπα, έχοντας κορυφαίο παίκτη 
τον Νο1 της, Κλέιμαν! «Προτιμώ να χάσω, παρά να αλ-
λάξω τη φιλοσοφία μου…», είχε πει ο Αμπασκάλ, μετά το 
ταπεινωτικό 5-1 από τον Παναθηναϊκό. Ο Δήμαρχος τελι-
κά δεν πουλάει μόνο παίκτες, αλλά και (προσεχώς) προ-
πονητές που «πουλάνε» ποδοσφαιρική άποψη…   

ΚΑΡΛΙΤΟΣ   
Μιλάμε για 
τον  κύρ ιο 
που το καλοκαί-
ρι βρέθηκε στην 
transferlist! Εκείνον 
που με τα περιττά του 
κιλά και τη ραθυμία που 
διέκρινε τις κινήσεις του έθετε 
απορίες για το 600άρι (ΚΑΘΑΡΟ) συμ-
βόλαιο ετησίως! Κι όμως έξι αγώνες: 7 
γκολ, συμμετοχή σε 9 από τα 13 τέρμα-
τα, έχοντας «δωρίσει» και δύο πέναλτι!    

ΛΟΥΚΑΣ 
ΤΕΪΛΟΡ   
Ά π α ν τ ε ς 
σ το  κα ρ έ 
της άμυνας, 
PLUS τον άλλοτε φύ-
λακα-άγγελο Πασχαλά-
κη, ήταν ματιασμένοι! Μα, 
ετούτος παραμένει «αόρατος». 
Το φάντασμα του Λέο Μάτος, δύο χρόνια 
μετά, δεν έχει ακόμη ξορκιστεί στην Τού-
μπα. Ακόμη και επιθετικά το αγόρι δε θυ-
μίζει σε τίποτε Βραζιλιάνο! Ταλαιπωρία…    

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Η πιο γλυκιά πρωτοβουλία της σεζόν! Οι παίκτες της ΑΕΚ βγήκαν στο 
ΟΑΚΑ κρατώντας στην αγκαλιά τους κουταβάκια, θέλοντας έτσι να ευ-
αισθητοποιήσουν τον κόσμο για την υιοθεσία των αδέσποτων ζώων
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KΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ

«Ξέρω πως 
μπήκατε,  
ξέρετε κι εσείς»
Σουρεάλ καταστάσεις 
στην ΚΕΔ. Μετά από πολ-
λά... επεισόδια, η Κεντρι-
κή Επιτροπή Διαιτησίας 
στελεχώθηκε και με Έλ-
ληνες. Μάνταλος, Νικολα-
κόπουλος, Καρατζίκας και 
Λαμπαδαρίου, τα τέσσε-
ρα μέλη που ασχολούνται 
με το ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο και την εκπαίδευ-
ση. Σε μια από τις συνα-
ντήσεις που είχαν με τον 
Κλάτενμπεργκ, ο Άγγλος 
είπε μεγάλη ατάκα. «Ξέρω 
πως μπήκατε, ξέρετε και 
εσείς οι ίδιοι πως μπήκα-
τε στην ΚΕΔ, οπότε όλα 
καλά»! Σοκαριστική, αλλά 
ίσως η μεγαλύτερη αλή-
θεια που έχει πει ο Κλά-
τενμπεργκ όσο καιρό βρί-
σκεται στην Ελλάδα!

ΑΕΚ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Τρίτωσε το κακό με Παπαδόπουλο
Ο Κλάτενμπεργκ εκνευρίστηκε και με το πέ-
ναλτι που δεν έδωσε ο Παπαδόπουλος στο 
ΟΑΚΑ. Εκείνο που υπέδειξε μετά από πα-
ρέμβαση ο Σιδηρόπουλος. Προβληματισμέ-
νος ο Άγγλος με τον Μακεδόνα. Είναι η τρί-
τη φορά που θα σχολιάσει απόφαση του. Η 
πρώτη ήταν το πέναλτι που (κακώς) έδωσε 
στο ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός και η δεύ-
τερη στο Λαμία - Παναιτωλικός όταν και 
πάλι κακώς, κάλεσε για on field 
review τον Σιδηρόπουλο, με 
τον τελευταίο να μην αλλάζει 
την απόφασή του. Για τις άλ-
λες δύο φάσεις που ζήτησε 
πέναλτι ο Ατρόμητος, η ΚΕΔ 
συμφωνεί με τον ρέφερι που 
δεν καταλόγισε παράβαση.

ΤΟΝ... ΕΠΡΗΞΕ

Τα έχωσε στον τέταρτο!
Είχε το άγχος του ο ρέφερι, να μη χαλάσει το 
παιχνίδι του και έχει πάλι τίποτα ιστορίες, είχε 
και τον 4ο της αναμέτρησης να του κάνει τη ζωή 
δύσκολη! Αφού... έκοβε βόλτες στους πάγκους 
και του... έβαλε χέρι ο βοηθός, λίγο πριν τελειώ-
σει το παιχνίδι που όδευε προς.... happy end, 
μέσω της επικοινωνίας, ζητούσε 
από τον διαιτητή να καταλογί-
σει ένα φάουλ υπέρ της γη-
πεδούχου ομάδας. Ο διαιτη-
τής αρχικά με ένα «ok» τον 
αγνόησε, αλλά η επιμο-
νή του 4ου, τον έβγαλε 
εκτός εαυτού. «Εντάξει 
άκουσα, βούλωστο»! Και 
κάπου εκεί έπεσε... σιγή 
ασυρμάτου!

Η ΗΜΙΜΑΘΕΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ VAR  
ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ... 
ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ!

Aυτά που έγιναν, αλλά και δεν έγι-
ναν στη Ριζούπολη το απόγευμα 
του Σαββάτου στο Απόλλων - Αστέ-
ρας Τρίπολης, ξεγύμνωσαν το VAR 
και τις γνώσεις που έχουν οι πε-
ρισσότεροι, στο κομμάτι του Video 
Assistant Referee.
Καταρχήν να ξεκινήσω από την πε-
ριγραφή. Στο μαρκάρισμα του Κα-
στάνο στον Μαρτίνες στο 28’, ο δη-
μοσιογράφος που σχολίαζε την 
αναμέτρηση, ανέφερε ότι εφόσον 
το μαρκάρισμα ήταν εκτός περιο-
χής, ο VAR δεν μπορούσε να παρέμ-
βει στη φάση! Τραγικό λάθος. Στο 
μαρκάρισμα του αμυντικού της Τρί-
πολης, υπάρχει υποψία στέρησης 
προφανούς ευκαιρίας για γκολ, άρα 
και κόκκινης κάρτας, οπότε ναι, το 
VAR μπορεί να παρέμβει. Τέσσερις 
οι περιπτώσεις που ορίζει το πρω-
τόκολλο ότι μπορεί να γίνει παρέμ-
βαση του Video Assistant Referee. 
Γκολ/όχι γκολ, πέναλτι/όχι πέναλτι, 
κόκκινη κάρτα και λάθος ταυτοποί-
ηση ποδοσφαιριστή. Οπότε αυτά, 
καλό είναι να μη λέγονται. Τουλάχι-
στον στον «αέρα»!
Κι αν ο δημοσιογράφος, μπορεί και 
ίσως και να δικαιούται να μη γνω-

ρίζει το πρωτόκολλο, ο διαιτητής 
απαγορεύεται να έχει άγνοια, ημι-
μάθεια, αμάθεια, όπως θέλετε πεί-
τε το.
Στο 52’.10’’ ο Τσέτσιλας (στο πρώ-
το του παιχνίδι στη Super League) 
σφυρίζει φάουλ στο μαρκάρισμα 
του Καστάνο στον Φατιόν. Στο 
53’.30’’, μετά από 1,5 λεπτό περί-
που και αφού ο Γκορτσίλας (VAR) 
έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο, ο ρέ-
φερι... ψάχνει τον παίκτη του Αστέ-
ρα και αφού τον βρίσκει, του δείχνει 
κίτρινη κάρτα! Κάρτα που ξεκάθαρα 
του υπέδειξε ο VARίστας, με το γνω-
στό κώδικα επικοινωνίας που έχουν 
οι ρέφερι, αφού από το πρωτόκολ-
λο δεν προβλέπεται παρέμβαση για 
κίτρινη κάρτα, ούτε καν για 2η!
Πρωταγωνιστής και στις δύο φά-
σεις ο Καστάνο. Με τουλάχιστον κί-
τρινη στο πρώτη παράβαση και την 
κίτρινη που βγήκε ετεροχρονισμέ-
να στη δεύτερη, θα είχε αποβληθεί 
πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνι-
διού!
O Κλάτενμπεργκ ενημερώθηκε για 
τα ευτράπελα στη Ριζούπολη, με τον 
Τσέτσιλα να μπαίνει νωρίς - νωρίς 
στη black list του Άγγλου.

ΑΥΤΑ, ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ!
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Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΟΓΛΟΥ  
ΕΙΧΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΩΜΑ  
ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ 

Η χρησιμοποίηση του Γεράσιμου Μήτο-
γλου ως βασικού στον αγώνα της ΑΕΚ δεν 
χάλασε κανέναν. Φυσικά όχι τον Γιαννίκη 
που πήρε το ρίσκο και του βγήκε. 
Σίγουρα όχι τον Δημήτρη Μελισσανίδη, 
που του αρέσει να βλέπει νέους παίκτες 
στην ομάδα και να παίζουν καλά. Γνωστό 
άλλωστε πως ο «Τίγρης» είναι οπαδός 
των ποδοσφαιριστών που είναι νεαροί 
σε ηλικία και Έλληνες (21 ο Μήτογλου). 
Το γεγονός μάλιστα πως μέχρι τώρα ο άλ-
λοτε στόπερ του Βόλου δεν είχε παίξει, 
έφερνε και τη σύγκριση με τον Γούτα (είχε 
επιλεχθεί ο ένας από τους δύο). Τη σύ-
γκριση χωρίς φυσικά να φταίει το παιδί 
απλά ο Γούτας στην Τουρκία κάνει ονειρι-
κή αρχή στην πορεία του με τη Σίβασπορ 
(βασικός και με 4 γκολ). 
Το ακόμα καλύτερο όμως για την ΑΕΚ με 
την χρησιμοποίηση του Μήτογλου είναι 
πως… θα κοπεί ο βήχας σε όσους ήθελαν 
να χτυπήσουν την πόρτα τον Ιανουάριο. 
Δεν ήταν μόνο 2-3 ομάδες από την Ελλά-
δα που είχαν σκανάρει τον 21χρονο κε-
ντρικό αμυντικό αλλά, τουλάχιστον, και 
1-2 από το εξωτερικό. Και που είχαν στο 
πλάνο μια πρόταση για δανεισμό και βλέ-
πουμε. 
Το χάλασε το πλάνο τους ο Γιαννίκης με 
το που τον έβαλε; Θα δούμε. Άλλη αξία 
έχει πάντως παίκτης που παίρνει χρόνο 
συμμετοχής στην ΑΕΚ. 

Agent Greek

ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ  
Ο ΜΠΑΚΑΚΗΣ; 

Ήταν μηνυματάρα 
Εντάξει δεν χρειάζεται να έχεις 
και 100% inside information για 
το μέλλον του Μιχάλη Μπακάκη 
στην ΑΕΚ. Ο Μιλόγεβιτς τον είχε 
για μπακ απ του Μισελέν. Ο Γιαννί-
κης στο ντεμπούτο του αποφάσισε 
να πάει σε αλλαγή δεξιού ακραίου 
αμυντικού μια και θεωρούσε πως 
άλλος θα του έδινε τα στοιχεία που 
θα ήθελε. Και τελικά βάζει τον Ρότα. 
Τρίτος στην ιεραρχία ο άλλοτε δε-
ξιός μπακ της Εθνικής που βλέπει 
την χρηματιστηριακή του αξία να 
έχει πάρει την κατιούσα. 

Ο ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  

Ψάχνει ήδη φορ  
για τον Γενάρη
Aπό τις χειρότερες επιθέσεις 
του πρωταθλήματος έχει ο Ιω-
νικός. Τρία γκολ, τα δύο ο Άο-
σμαν και ένα ο Σάντσες. Ο Του-
ράμ (φωτό) δεν έχει βρει ακόμα 
δίχτυα. Ο Σπανός το καλοκαίρι 
ήθελε άλλον έναν ποδοσφαιρι-
στή για να βοηθήσει στο σκο-
ράρισμα, μετά την αποχώρηση 
Ιατρούδη και τον τραυματισμό 
του Μαχαίρα, αλλά η διοίκηση 
πήρε μπακ και αμυντικό χαφ. 
Ήδη από ότι μαθαίνω, ενόψει 
Γενάρη, οι «κυανόλευκοι» βλέ-
πουν ξανά βιογραφικά επιθετι-
κών. Ελλήνων και ξένων.

AGENTS ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΣΕΡΙΦ 

Έλληνες στο Μιλάνο 
Δεν χάνονται πλέον τα ματς της Σερίφ στο 
Champions League. Agents από τα μέρη μας 
πήγαν στο Μιλάνο για να δουν από κοντά τον 
αγώνα με την Ίντερ, ενώ μαθαίνω ότι και άν-
θρωποι των μεγάλων κλαμπ θα παρακολου-
θήσουν το ματς με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν θα 
ήταν υπερβολή αν πω ότι τέσσερις είναι έως 
τώρα οι παίκτες των Μολδαβών που σκανά-
ρονται συνολικά.

ΑΔΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΣ Ο ΚΑΜΑΡΑ

Μήπως να παίξει και ο Κούντε;
Ο μεγαλύτερος προβληματισμός στον Ολυμπιακό, έχει να 
κάνει με τον Ονιεκούρου. Περιμένουν περισσότερα στον Πει-
ραιά, δεν τα βλέπουν προς ώρας. Δεν είναι μόνο εκεί το θέμα 
όμως. 
Αμ ο Μαντί Καμαρά; Κουρασμένος; Χωρίς ενέργεια; Ξενερω-
μένος που δεν αποχώρησε το καλοκαίρι; Πάντως μια ψυχή 
στου Ρέντη το είπε. Αδικείται ο Κούντε, έπρεπε να παίζει πε-
ρισσότερο.

➠

➠

➠

➠

ΝΑ ΚΟΠΕΙ 
ΚΑΙ Ο ΒΗΧΑΣ 
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Και τώρα (όλα) Αϊντραχτ 
Η κορυφή στη Super League είναι ξανά δικιά του και 
με τη δέουσα ψυχολογία πλέον, ο Ολυμπιακός κινεί-
ται σε ρυθμούς Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Πρώτος ο 
Πέδρο Μαρτίνς έδωσε το σύνθημα για το παιχνίδι με 
τους «αετούς» μέσω μηνύματός του στα social media: 
«Σημαντική νίκη η χθεσινή (σ.σ.: προχθεσινή). Τώρα επι-
κεντρωνόμαστε στο Europa League». Να σημειώσουμε 
ότι κατά την προσφιλή πλέον συνήθειά τους στα εκτός 
έδρας ευρωπαϊκά ραντεβού, οι «ερυθρόλευκοι» απο-
φάσισαν να μην κάνουν προπόνηση στο γήπε-
δο της αντιπάλου, την παραμονή της αναμέ-

τρησης. 

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ
Η ΣΗΜΑΔΙΑΚΗ 17η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ, ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ, 
ΝΑ ΑΓΝΟΗΘΕΙ 

Oλυ
μπι
ακό

ς

Μερικές φορές αναρωτιέσαι αν 
κάποιες ημερομηνίες έχουν κάτι το 
«καρμικό» για ορισμένους ανθρώ-
πους. Να, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Η 
17η Οκτωβρίου, καταπώς τα... ντο-
κουμέντα πλέον δείχνουν, είναι μια 
άκρως γουρλίδικη και με συγκεκρι-
μένο μοτίβο γι’ αυτόν ημέρα. Προ-
χθές ήταν ο ήρωας του Ολυμπιακού 
στα Γιάννενα και ένα χρόνο ακριβώς 
νωρίτερα, μέρα προς μέρα, είχε πά-
ρει το.. πολυβόλο του πετυχαίνοντας 
χατ τρικ στο 4-0 κόντρα στον Ατρόμη-
το! Το επίσης ωραίο είναι ότι και στα 
δύο αυτά παιχνίδια ήρθε από τον πά-
γκο! Στους Ζωσιμάδες μπήκε στο 67’, 
σε εκείνο το προ έτους ματς στο Κα-
ραϊσκάκη είχε κάνει την είσοδό του 
στο 40ο λεπτό, καθώς ο Πέδρο Μαρ-
τίνς ήθελε τότε να φορτώσει την επί-
θεσή της ομάδας του μετά την από-
κτηση αριθμητικού πλεονεκτήματος 
(είχε αποβληθεί νωρίτερα ο Μάτιτς). 
Πέρα όμως από αυτές τις χαριτωμένες 
συμπτώσεις, οφείλουμε να προτάξου-
με την ουσία. Κι αυτή έχει να κάνει με 
την απαράμιλλη ικανότητα του Μαρο-
κινού στο σκοράρισμα. Τόσο που εί-
ναι μια βάσιμη απορία κατά πόσο έχει 
την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση 
ως τώρα από τον προπονητή του, ο 
οποίος προτιμάει τον Τικίνιο για την 
11άδα. Έτσι εξηγείται, σε συνδυασμό 
με έναν τραυματισμό που τον κράτη-
σε εκτός για ένα διάστημα, πως αυτό 
ήταν μόλις το πρώτο φετινό τέρμα του 
Ελ Αραμπί στο ελληνικό πρωτάθλη-
μα. Και 4ο συνολικά, καθώς έχει ακό-
μα τρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο – εκεί 
έχει παίξει σαφώς περισσότερο και 
ανταποδίδει. Μία ή άλλη, ο Πορτογά-
λος κόουτς καλείται να βρει έναν τρό-
πο να κρατήσει ζεστούς και τους δύο 
φορ του. Γιατί και ο Τικίνιο έχει σο-
βαρά επιχειρήματα υπέρ του για να 
παίζει. Το κακό είναι πως δεν κολλά-
νε μαζί στην 11άδα. Δοκιμάστηκε δί-
χως επιτυχία, σκουντουφλάνε στους 

ίδιους χώρους. 

Oλυ
μπι
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Σχεδόν 50 χρόνια μετά! 
Τα νούμερα του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο 
είναι εντυπωσιακά μέχρι στιγμής. Τρεις νί-
κες σε ισάριθμα ματς, με τουλάχιστον τέσ-
σερα γκολ σε καθεμία εξ αυτών (4-0 τον 
Απόλλωνα Σμύρνης, 5-1 τον Βόλο και 4-1 
τον Ιωνικό). Για να βρούμε ανάλογη πα-
ραγωγική εκκίνηση σε πρωτάθλημα από 
πλευράς «τριφυλλιού» θα πρέπει να γυρί-
σουμε στη σεζόν...  1972-73. Ναι, 49 χρόνια 
πριν. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει κατά 
σειρά Ολυμπιακό Βόλου (6-3), Ομόνοια (4-0) 
και Αιγάλεω (5-0). Για το πλήρες της ιστορί-
ας, τερμάτισε τη σεζόν στην 3η θέση της 
βαθμολογίας, πίσω από Ολυμπιακό 

και ΠΑΟΚ. Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΙΒΑΝ,  
Ο ΔΙΚΑΙΟΣ 

Καιρό είχαν να «ψηθούν» τόσο πολύ 
οι φίλοι του Παναθηναϊκού με την ομάδα 
τους. Να χαίρονται πραγματικά γι’ αυτό 
που βλέπουν στο γήπεδο. Να τολμούν 
ξανά να πιστέψουν δυνατά σε μέρες ανά-
λογες της ιστορίας αυτού του μεγάλου, 
αλλά ταλαιπωρημένου τα τελευταία χρό-
νια, συλλόγου. Προφανώς και επειδή τί-
ποτα δεν έρχεται τυχαία σε αυτή την (πο-
δοσφαιρική) ζωή, όλα ξεκινούν από τον 
«καπετάνιο». Τον προπονητή, πιο απλά. 
Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πιστώνεται αυτή 
την ανανέωση, τον άνεμο ελπίδας που 
φυσάει. Για να τα καταφέρει, ο Σέρβος 
προπονητής έχει επενδύσει πολλά στον 
παράγοντα ψυχολογία. Όσοι ζουν από 
κοντά την καθημερινότητα των «πρασί-
νων», έχουν να το λένε: Ο Ιβάν είναι δί-
καιος. Αν δει έναν παίκτη να δουλεύει, 
τότε θα τον ανταμείψει. Χαρακτηριστι-
κό και πρόσφατο παράδειγμα ο Γιάννης 
Μπουζούκης. Δεν είχε αγωνιστεί λεπτό 
στο πρωτάθλημα, μένοντας μάλιστα συ-
χνά εκτός της 18άδας, αλλά στο ματς με 
τον Ιωνικό ίδρωσε ξανά τη φανέλα, περ-
νώντας ως αλλαγή 12 λεπτά πριν από τη 
συμπλήρωση των 90’ και μάλιστα πήρε 
το περιβραχιόνιο του αρχηγού! Μετά το 
παιχνίδι, δημοσίευσε φωτογραφία από 
την επάνοδό του στο Instagram, δείγμα 
του πόσο το είχε ανάγκη αυτό ως γεγο-
νός. Μην μπερδευόμαστε, πάντως. Πα-
ραμένει εξόχως δύσκολο να αλλάξει η 
τάση των πραγμάτων και το πιθανότε-
ρο είναι πως ο 23χρονος μεσοεπιθετικός 
θα φύγει από την ομάδα, αργά ή γρήγο-
ρα. Αλλά όσο παλεύει και όσο υπάρχει 
«παράθυρο» αγωνιστικό, ξέρει ότι ο Γιο-
βάνοβιτς θα κοιτάει (και) προς την πλευ-
ρά του, δεν θα τον αγνοεί δηλαδή. Δεν 
υπάρχει καλύτερο πράγμα, σε οποια-
δήποτε δουλειά, από το να νιώθεις πως 
αυτός που κάνει κουμάντο είναι σωστός 
και δίκαιος. Ευχάριστη πραγματικότη-
τα που ισχύει στα αποδυτήρια του Πα-
ναθηναϊκού στην τρέχουσα χρονική συ-

γκυρία. 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΠΩΣ 
Ο ΣΕΡΒΟΣ ΚΟΟΥΤΣ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΙ 
ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΟ 
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ
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ΓΕΦΤΙΤΣ

Μαγνητική σήμερα 
Ο Ντάρκο Γέφτιτς αποχώρησε λόγω προβλήματος στη 
αριστερή ποδομνημική από το ματς με τον Ατρόμητο. 
Χθες έκανε θεραπεία, ενώ σήμερα θα υποβληθεί σε απει-
κονιστικό έλεγχο. Όσοι «κιτρινόμαυροι» αγωνίστηκαν 
στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ακολούθησαν πρόγραμ-
μα αποκατάστασης. Οι υπόλοιποι παίκτες, πλην 
των Κώστα Γαλανόπουλου και Γιώργου Θεοχά-
ρη, γυμνάστηκαν κανονικά. Σήμερα η ΑΕΚ θα 
έχει ρεπό, με την αυριανή προπόνηση να 
είναι προγραμματισμένη στις 13:00.

AΕΚ

ΤΙ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ 
ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΗΣ ΑΕΚ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΑΕΚ επιβλήθηκε με 3-0 του Ατρόμητου στο 
ΟΑΚΑ στο πρώτο της ματς με προπονητή 
τον Αργύρη Γιαννίκη. Ο 41χρονος τεχνικός 
δεν βάδισε στα σίγουρα, αντίθετα πήρε ρί-
σκα, ωστόσο εκ του αποτελέσματος δικαι-
ώθηκε. Τι είδαμε, λοιπόν, σε αυτό το πρώ-
το 90λεπτο στο οποίο ο Γιαννίκης παρέταξε 
την ΑΕΚ και έδινε εντολές; 
Κατ’ αρχήν η χρησιμοποίηση του Γεράσιμου 
Μήτογλου. Άπαντες περίμεναν τον Γιώργο 
Τζαβέλλα να πλαισιώσει τον Βράνιες, ωστό-
σο ο Ελληνογερμανός κόουτς έδωσε φανέλα 
βασικού στον 21χρονο στόπερ. Ο Μήτογλου 
ήρθε στην ΑΕΚ φέτος, ωστόσο, ο Μιλόγεβιτς 
δεν έδειξε να τον εμπιστεύεται. Ο Γιαννίκης 
που τον γνωρίζει από το περσινό πρωτά-
θλημα και που είχε δείξει πολύ καλή εικόνα 
ως παίκτης του Βόλου (εξ ου και η μεταγρα-
φή στην Ένωση), δεν δίστασε να τον βάλει 
στην ενδεκάδα και με συγκεκριμένες αρμο-
διότητες. Το ύψος του Μήτογλου (1μ95) βο-
ήθησε πολύ την ΑΕΚ. Ο 21χρονος αμυντι-
κός ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης 
της αναμέτρησης και δικαίωσε τον προπο-
νητή του.
Η εμπιστοσύνη στον Λάζαρο Ρότα. Ο 24χρο-
νος δεξιός μπακ ήρθε από τη Φορτούνα Σι-
τάρντ, ωστόσο δεν έβλεπε ενδεκάδα λόγω 
του Μισελέν. Αυτό το ματς ήταν η ευκαιρία 
του και την πήρε από τον Γιαννίκη. Έπαιξε 
πολύ καλά στη θέση του, είχε ένα πολύ κρί-
σιμο τάκλιν στον Κουλούρη, όταν το ματς 
ήταν στο 1-0 και βοήθησε και στην ανάπτυξη 
του παιχνιδιού. Σαφέστατα ο Γιαννίκης πε-
ριμένει πολλά περισσότερα από τον Ρότα, 
αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση ο κόουτς 
των «κιτρινόμαυρων» δικαιώθηκε.
Τέλος, δεν χρησιμοποίησε τον Λε Ταλέκ στα 
κεντρικά χαφ και τοποθέτησε τον Γέφτιτς 
πίσω από τον Αραούχο. Από την αρχή του 
πρωταθλήματος ο Γάλλος δεν έχει δείξει κάτι 
το ιδιαίτερο. Ο Γιαννίκης εμπιστεύθηκε τους 
Σιμάνσκι και Σιμόες, που συνεργάστηκαν 
πολύ καλά. Ο Γέφτιτς ξεκίνησε βασικός ίσως 
επειδή ο Άμραμπατ προερχόταν από τραυ-
ματισμό. Όμως και πάλι θα μπορούσε να 
είχε χρησιμοποιηθεί ο Μάνταλος, εντούτοις 
ο Έλληνας μέσος τον αντικατέστησε λόγω 
τραυματισμού. Ο Άμραμπατ, πάντως, που 
πέρασε ως αλλαγή έδειξε πως είναι η πλέ-
ον υπολογίσιμη δύναμη για το χώρο του κέ-
ντρου.
Ο Αργύρης Γιαννίκης έχει ξεκαθαρίσει πως 
από τις προπονήσεις θα προκύπτουν εκεί-
νοι που θα ξεκινούν στη βασική ενδεκάδα. 
Και όπως φαίνεται το τήρησε.
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ΠΛΗΓΜΑ
Ο ΓΙΑΣΜΙΝ ΚΟΥΡΤΙΤΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΛΟ ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ 
ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΣ ΜΕ 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Ο Γιασμίν Κούρτιτς είναι το νέο με-
γάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Ο 
Σλοβένος χαφ αποκλείστηκε τελευ-
ταία στιγμή από την αποστολή του 
ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Βόλο και 
όπως όλα δείχνουν θα χάσει τις δύο 
κρίσιμες αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ 
με την Κοπεγχάγη για την 3η αγω-
νιστική και το ντέρμπι με τον ολυ-
μπιακό για την 7η αγωνιστική στο 
«Γ. Καραϊσκάκης». Για τον Ραζβάν 
Λουτσέσκου η απουσία του Κούρ-
τιτς είναι σημαντική, διότι πρόκειται 
για έναν μέσο που έφερνε ηρεμία 
στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και είναι πο-
λύτιμος είτε ξεκινώντας ως βασικός 
είτε ως αλλαγή. Και στα δύο προ-
σεχή παιχνίδια ο Σλοβένος θα μπο-
ρούσε να προσφέρει σημαντικές 
λύσεις. Άλλωστε υπάρχει ένα ενδι-
αφέρον στατιστικό στοιχείο: Σε όσα 
ματς ο Κούρτιτς απουσίασε ή δεν 
έπαιξε βασικός, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε 
θετικό αποτέλεσμα. Στο Δουβλίνο 
κόντρα στην Μποέμιανς, όπου έχα-
σε 2-1. Στην πρεμιέρα της Super 
League, όπου ηττήθηκε 0-1 από τον 
ΠΑΣ Γιάννινα στην Τούμπα. Κόντρα 
στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, όπου 
έφερε 1-1 εντός έδρας. Και την Κυ-
ριακή κόντρα στον Βόλο. Και παρά 
το γεγονός ότι δεν μπορεί να πει 
κάποιος ότι απέναντι στον Βόλο η 
ήττα ήρθε λόγω της απουσίας του 
Σλοβένου, αν έπαιζε έστω και ως 
αλλαγή, θα έφερνε την απαιτούμε-
νη ηρεμία στο παιχνίδι τους ΠΑΟΚ, 
για να διαχειριστούν οι «ασπρόμαυ-
ροι» καλύτερα το υπέρ τους σκορ 
και να το διατηρήσουν.
Από κει και πέρα το ευχάριστο για 
τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι η 
επιστροφή του Σίντκλεϊ, ο οποίος 
προπονήθηκε κανονικά, ωστόσο 
εκτός παραμένει ο Κρέσπο. Σήμερα 
ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:30 
στη Νέα Μεσημβρία και το απόγευ-
μα θα αναχωρήσει για Κοπεγχάγη.

ΠAO
K
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ΙΩΝΙΚΟΣ

«Θάλασσα» στο κέντρο της άμυνας
Πρώτα έχασε τον Τσιγκρίνσκι. Στη Λεωφόρο κόντρα στον 
Παναθηναϊκό έχασε και τον Σάντσες που αποβλήθηκε. Ο Δη-
μήτρης Σπανός έχει εκτός ενόψει Ατρομήτου και τους δύο 
βασικούς του κεντρικούς αμυντικούς. Με τον Βαφέα να μην 
ικανοποιεί απέναντι στο «τριφύλλι», ο Αιγιώτης τεχνικός ανα-
ζητά λύσεις. Ο Λουάν μετά τον κορονοϊό, είναι άλλος ποδο-
σφαιριστής και δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προ-

πονητή του. Δεν αποκλείεται, λόγω 
ανάγκης να γίνει στόπερ 

ο Ρομάο στο Περι-
στέρι.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ  
Ο ΦΕΤΙΝΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -  
ΤΑ «ΓΑΛΛΙΚΑ» ΣΤΟ ΟΑΚΑ  
ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΡΘΕ  
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΧΟ!

SUPER 
LEAGUE

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Από ωραίοι, μοιραίοι
Ακόμα μια εντός έδρας ήττα για τον 
Παναιτωλικό. Οι Αγρινιώτες προη-
γήθηκαν κόντρα στον ΟΦΗ, αλλά τε-
λικά δεν πήραν τίποτα από το ματς. 
Οι... ωραίοι στο 1-0 Λούι και Καρέ-
λης έγιναν μοιραίοι στη συνέχεια. Ο 
πρώτος αρχικά βγάζει τη σέντρα στο 
γκολ, αλλά λίγο αργότερα χάνει τον 
Λάμπρου στο 1-1, ενώ ο Καρέλης που 
σκόραρε σε επίσημο ματς μετά από 
22 μήνες, κάνει το πέναλτι με 
το οποίο διαμορφώνεται 
το τελικό 2-1 υπέρ 
των Κρητικών.

Πραγματικά, υπάρχουν στιγμές που ο Ατρό-
μητος φαντάζει μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση 
και τέλος. Σοβαρή η υποψηφιότητα των Πε-
ριστεριωτών για το χρυσό «βατόμουρο» και 
τον τίτλο της χειρότερης ομάδας στη Super 
League!
Ψάχνοντας την ομάδα των Δυτικών προα-
στίων στο βαθμολογικό πίνακα, χρειάζεται 
να κατέβεις πολύ χαμηλά για να τους βρεις. 
Πιο χαμηλά δεν πάει. Τελευταίοι. Κάτω από 
Ιωνικό. Κάτω από Απόλλωνα Σμύρνης.
H αλλαγή προπονητή δεν έφερε κανένα 
αποτέλεσμα. Ήττες με Άνχελ Λόπεθ, μια 
από τα ίδια και με τον Γιώργο Παράσχο. Δύο 
ήττες (Άρης, ΑΕΚ) και μια ισοπαλία (ΠΑΣ 
Γιάννινα) έχει ο Έλληνας κόουτς. Ένα βαθ-
μό έχει πάρει αυτός και άλλον έναν ο προ-
κάτοχος του στα άλλα τρία που πρόλαβε να 
κοουτσάρει τους «κυανόλευκους».
Το κλίμα στο Περιστέρι παραμένει στραβό 
και αν κρίνουμε και από το πως αντέδρα-
σαν κάποιοι ποδοσφαιριστές στο ΟΑΚΑ, 
όταν είδαν το νούμερο της φανέλας τους, 
στο ταμπελάκι του 4ου, μάλλον έχει στρα-
βώσει ακόμα περισσότερο.
Μουνίθ και Κουλούρης αντέδρασαν έντονα, 
όταν ο Παράσχος τους αντικατέστησε. Προ-
φανώς παίζει ρόλο και η πίεση που υπάρ-
χει στα αποδυτήρια για ένα θετικό αποτέ-
λεσμα και μια νίκη που αγνοείται από την 
ημέρα που ξεκίνησε η προετοιμασία για τη 
φετινή σεζόν.
Βελτίωση πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει. 
Λόγους για να... αισιοδοξούν για τη συνέ-
χεια, δεν βρίσκουν στο Περιστέρι. Ο Γιώρ-
γος Σπανός δεν θα προχωρήσει σε άλλη... 
βιαστική κίνηση, χωρίς να σημαίνει ότι θα... 
παντρευτεί τον Παράσχο.
Τα τρία επόμενα παιχνίδια μέχρι την διακο-
πή με Ιωνικό (εντός), Λαμία (εκτός) και ΟΦΗ 
(εκτός), κομβικά. Αν δεν έρθουν νίκες, στο 
Περιστέρι θα αναγκαστούν να το πάρουν αλ-
λιώς και να αναπροσαρμόσουν τον στόχο 
τους. Παραμονή και τίποτα παραπάνω!

ΔΕΝ... ΙΣΙΩΝΕΙ
ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ!
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EUROCUP
Στο αναβαθμισμένο Eurocup ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει 
στην Ισπανία την Βαλένθια, που είναι ένα από τα φαβορί της 
διοργάνωσης (21:30- NOVASPORTS PRIME)

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τρεβίζο (19:30- CS4) με πολλά προ-
βλήματα αλλά και με θέληση να πετύχει την πρώτη της νίκη 
στη διοργάνωση.

ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η ΕΟΚ έκανε γνωστό ότι Πέτρος Πρέκας θα είναι ο 
προπονητής της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ 
γυναικών.

ΝΕΟ(ΚΛΗ)Σ  
ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΣ!
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΙΚΗΣΕ 
92-78 ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟΝ ΑΒΔΑΛΑ, 
ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΕΟΤΕΡΟ 
ΠΑΙΚΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε ρυθμό 
στην τελευταία περίοδο και νίκη-
σε 92-78 τον μαχητικό Ιωνικό που 
για τριάντα λεπτά ήταν μέσα στον 
αγώνα. Τι μένει; Η σταθερά καλή πα-
ρουσία του Ιωάννη Παπαπέτρου, 
η κάποια άνοδος του Νέντοβιτς και 
φυσικά ένας πιτσιρικάς που έκλεψε 
την παράσταση.
Ο Νεοκλής Αβδάλας, γιός του πα-
λαιού παίκτη του Άρη και του Σπόρ-
τιγκ, Δημήτρη έκανε το ντεμπούτο 
του στην Basket League. Και μάλι-
στα σε ηλικία 15 ετών- 8 μηνών και 
14 ημερών έγινε ο δεύτερος νεότε-
ρος παίκτης στην ιστορία του Πανα-
θηναϊκού που αγωνίζεται στο επαγ-
γελματικό πρωτάθλημα. Ο πιο νέος 
παραμένει ο Γιάννης Καραμαλέγκος 
ενώ με τον Βασίλη Χαραλαμπόπου-
λο είναι οι τρεις παίκτες που έχουν 
κάνει ντεμπούτο με τον Παναθηνα-
ϊκό σε ηλικία κάτω των 16 ετών.
Κατά τα άλλα οι «πράσινοι» πέτυ-
χαν την πρώτη τους νίκη στο φετι-
νό πρωτάθλημα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-13, 41-35, 63-
59, 92-78
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 
3, Παπαπέτρου 19, Γουάιτ 16, Φλό-
ιντ 13, Νέντοβιτς 16, Μέικον 9, Καβ-
βαδάς, Κασελάκης 6, Αβδάλας, Μα-
ντζούκας 8, Σαντ Ρος 2
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Σεγκούρα): Άρ-
τις, Κολοβέρος 13, Τζέρμαν 25, Γό-
ντικας 7, Χουγκάζ 7, Χατζηκυριάκος 
3, Αρσενόπουλος 5, Μούρτος 6, Αθη-
ναίου 7, Γκιουζέλης 5
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός (3-0), 
Κολοσσός, Απόλλων Πάτρας, Λαύ-
ριο και Προμηθέας (2-1), Παναθη-
ναϊκός και Περιστέρι (1-1),  Ιωνικός, 
ΑΕΚ, Λάρισα, Άρης και ΠΑΟΚ (1-2), 
Ηρακλής (0-2) .

ς

basketball

92-78
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Ο ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ  
ΚΛΟΠ 
ΚΑΙ Ο  

ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΙΜΕΟΝΕ  
ΣΕ ΝΕΕΣ... 

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ 

r
Δέκα χρόνια έχει να 
παίξει ο Κέβιν ντε 

Μπρόινε στο Βέλγιο σε 
συλλογικό επίπεδο. Επι-
στρέφει τώρα στην πα-
τρίδα. Σε ένα γήπεδο που 
ως παίκτης της Γκενκ 
σκάρωσε αρκετά «χουνέ-
ρια» στην Κλαμπ Μπριζ. 
Συνέχεια από εκεί που το 
άφησε; 

r
Οι χωρισμένοι δεν 
γιορτάζουνε ποτέ; 

Η Γουάντα Νάρα άφη-
σε σύξυλο τον (καημένο 
τον) Μάουρο Ικάρντι και 
δεν φαίνεται τρόπος να 
δούμε τον Αργεντινό της 
Παρί εν δράσει κόντρα 
στη Λειψία. Ο Νεϊμάρ, πα-
ρεμπιπτόντως, είναι σί-
γουρα «off».

r
Στην Ιταλία κάνει την 
καλύτερη εκκίνησή 

της ever σε σεζόν. Ευ-
ρωπαϊκά, ωστόσο, η νε-
ανική αλλά με ποιοτικές 
δόσεις εκλεκτής πείρας 
(Ζιρού, Ζλάταν) Μίλαν, 
ακόμα δεν έχει κάνει σε-
φτέ. Στο Οπόρτο η αρχή;

r
Ποιος εκ των Μπεσί-
κτας – Σπόρτινγκ θα 

πάρει προβάδισμα για 
την 3η θέση; Γιατί γι’ αυτό 
– και μόνο- παλεύουν.

r
Ντόρτμουντ και μετά 
Αϊντχόφεν, ο Άγιαξ 

ετοιμάζεται για... λουτρό 
αλήθειας. Με τον Ερικ 
τεν Χαγκ να κοντράρεται 
με μια ομάδα που έμαθε 
να έχει για εχθρό από τα 
χρόνια του στο τεχνικό 
τιμ της Μπάγερν Μονά-
χου. 

r
Θα νικήσει για 3η συ-
νεχόμενη φορά σε 

φάση ομίλων η Σαχτάρ 
Ντόνετσκ τη Ρεάλ Μαδρί-
της, μετά τις 2 περσινές; 

r
Έχει κι άλλα θαύματα 
η Σέριφ; ‘Η η Ίντερ, 

ως ψυλλιασμένη, θα βά-
λει τα πράγματα στη θέση 
τους;

ΣΕ ΣΕΒΟΜΑΙ, ΔΕΝ Μ’ ΑΡΕΣΕΙΣ
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ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CHAMPIONS LEAGUE
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 19:45

ΠΑΡΙ Σ.Ζ. – ΛΕΙΨΙΑ 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΟΡΤΟ – ΜΙΛΑΝ 22:00

ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 19:45

ΑΓΙΑΞ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. – ΡΕΑΛ Μ. 22:00

ΙΝΤΕΡ – ΣΕΡΙΦ 22:00 

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

1 ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 2 4 3-1

2 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 2 4 3-2

3 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 2 3 6-5

4 ΛΕΙΨΙΑ 2 0 4-8

2ος ΟΜΙΛΟΣ

1 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2 6 8-3

2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 2 4 2-1

3 ΠΟΡΤΟ 2 1 1-5

4 ΜΙΛΑΝ 2 0 3-5

3ος ΟΜΙΛΟΣ

1 ΑΓΙΑΞ 2 6 7-1

2 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2 6 3-2

3 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2 0 1-4

4 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 2 0 1-6

4ος ΟΜΙΛΟΣ

1 ΣΕΡΙΦ 2 6 4-1

2 ΡΕΑΛ Μ. 2 3 2-2

3 ΙΝΤΕΡ 2 1 0-1

4 ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. 2 1 0-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Το Μάρτιο του 2020, λίγο πριν αρχίσει 
η επέλαση του κορονοϊού, η Ατλέτι-
κο γινόταν η πρώτη ομάδα που απο-
κλείει στην Ευρώπη τη Λίβερπουλ 
επί Γιούργκεν Κλοπ. Τον είχε πειρά-
ξει πολύ τότε τον Γερμανό. Είχε κα-
τηγορήσει τους «κολτσονέρος» για 
αντιπόδοσφαιρο. Εν όψει του απο-
ψινού reunion, δεν απολογήθηκε για 
εκείνα τα λόγια. Μόνο το ξεκαθάρισε. 
Δεν του άρεσε ούτε πρόκειται ποτέ 
να του αρέσει το στιλ του ποδοσφαί-
ρου που διδάσκει ο Ντιέγκο Σιμεόνε. 
Αλλά όπως έσπευσε να πει: «Αυτό 
δεν λέει τίποτα, είναι απλά κάτι δικό 

μου και δεν θα μπορούσα να νιώθω 
περισσότερο σεβασμό για όσα έχει 
πετύχει στην καριέρα του». Μισός... 
διπλωμάτης; Μάλλον απλώς ειλι-
κρινής. Δεν είπε δα κάτι αδιανόητο 
ο Γερμανός. Μία ματιά στο πώς παί-
ζει η δικιά του Λίβερπουλ σε σύγκρι-
ση με την Ατλέτικο Μαδρίτης αρκεί να 
καταδείξει τη διαφορά φιλοσοφίας. Η 
δίψα για επιτυχία είναι κοινός τους 
τόπος. Τα media προσπάθησαν να 
δημιουργήσουν ντόρο, αλλά ο «Τσό-
λο» πρώτος, δεν «τσίμπησε». «Ου-
δέν σχόλιο» και πέρασε αμέσως πα-
ρακάτω.  

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΤΣ 
ΣΕ... ΑΠΟΡΙΕΣ
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CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΛΕΙΨΙΑ

OVER 3 1,84
Δεν πείθει η Παρί με την εικόνα της και σίγουρα στις 

τάξεις της ομάδας υπάρχει προβληματισμός. Θα έχει 
σημαντικές επιστροφές στο σημερινό παιχνίδι 
απέναντι στη Λειψία, που παίζει τα ρέστα της.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Παίζουμε 
γκολ και στο 

Παρίσι.

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΙΝΤΕΡ-ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ

1 -2,0 1,86
Τη μεγάλη έκπληξη του ομίλου Σερίφ υποδέχεται 

η Ίντερ, σε ένα ματς που έχει χαρακτήρα τελικού 
για τους «νερατζούρι». Χωρίς νίκη ακόμα η ομάδα 

του Ινζάγκι καλείται να επανέλθει στο δρόμο 
των επιτυχιών. Στην κόντρα θα προσπαθήσει να 

χτυπήσει ξανά η άκρως ελληνική Σερίφ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
«Άσος» με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΑΓΙΑΞ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 

OVER 3 1,80
OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,83

Στο Άμστερνταμ ο Αιάντας θα υποδεχθεί την Μπορούσια 
Ντόρτμουντ σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. 

Δύο ομάδες με μεγάλη επιθετική ποιότητα, ενώ με 
ενδιαφέρον περιμένουμε να ζήσουμε τη μονομαχία 

ανάμεσα σε Χάλερ και Χάαλαντ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε γκολ και 
κόρνερ θα 

ποντάρουμε.

CHAMPIONS LEAGUE 19:45
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ

OVER 2,5 1,90
Κρίσιμη αναμέτρηση στην Πόλη με τις δύο ομάδες 

να παίζουν την ύπαρξη τους στη διοργάνωση. 
Αμφότερες χωρίς βαθμό είναι αναγκασμένες να 

επιτεθούν για το «τρίποντο».

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ θα 

πάρουν ξανά 
σημείο.

CHAMPIONS LEAGUE 19:45
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

OVER 3 1,82
Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξει η Σίτι μετά την άδικη ήττα 

στο Παρίσι. Το ματς στο Βέλγιο δεν θα είναι τόσο εύκολο 
όσο φαίνεται, καθώς η Μπριζ έχει αποδείξει ότι μπορεί 

εύκολα να κάνει τη ζημιά.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό 

παιχνίδι θα 
πάμε στα 

γκολ.

ΔΙΗΜΕΡΟ CHAMPIONS LEAGUE ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΑ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

www.xosetips.com

Τα Κύπελλα Ευρώπης επιστρέφουν 
και η 3η αγωνιστική των ομίλων πε-
ριλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις. 
Στους περισσότερους ομίλους γίνεται 
μεγάλη μάχη για την πρόκριση και πολ-
λοί αγώνες έχουν μεγάλο βαθμολογικό 
ενδιαφέρον. 
Στο Champions League ξεχωρίζουν, 
στο σημερινό πρόγραμμα, τα παιχνί-
δια Ατλέτικο Μαδρίτης-Λίβερπουλ, 
Άγιαξ-Ντόρτμουντ και στο αυριανό, οι 
αγώνες Μπενφίκα-Μπάγερν, Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ-Αταλάντα. 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ  
ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΑΟΚ
Στο Europa League και το Conference 
League οι 2 ελληνικές ομάδες παραμέ-
νουν αήττητες στους ομίλους τους και 
δίνουν κρίσιμα εκτός έδρας παιχνίδια. 
Ο Ολυμπιακός προηγείται στον 4ο όμι-
λο του Europa League με 6 βαθμούς. Την 
Πέμπτη (22:00) αντιμετωπίζει στη Φραν-
κφούρτη την Άιντραχτ, η οποία είναι 2η 
στη βαθμολογία με 4 πόντους. 
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 2η θέση του 
6ου ομίλου του Conference League με 
4 βαθμούς. Αντίπαλός του την Πέμπτη 
(19:45) είναι η πρωτοπόρος Κοπεγχά-
γη, η οποία έχει κάνει το 2 στα 2. 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΡΝΕΡ,  
ΣΚΟΡΕΡ ΚΑΙ ΓΚΟΛ 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολ-
λά ειδικά στοιχήματα για τους αγώ-
νες Ατλέτικο Μαδρίτης-Λίβερπουλ, 
Άγιαξ-Ντόρτμουντ, Μπενφίκα-Μπάγερν, 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Αταλάντα, Άι-
ντραχτ Φρανκφούρτης-Ολυμπιακός και 
Κοπεγχάγη-ΠΑΟΚ.
Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρο-
νται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και 
αυτές για το σύνολο των κόρνερ, το ημί-
χρονο με τα περισσότερα κόρνερ, τον 
πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τε-
λευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδή-
ποτε τέρματος, τα σκορ πολλαπλών επι-
λογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο 
παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημι-
χρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχη-
μα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, 
το τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal.

ΟΛΗ Η ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν 
μέσω της εφαρμογής Opapp να δημι-
ουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο 
τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και 
να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγ-
μή επιθυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνα-
τότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό 
κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό 
ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προ-
σφέρεται και σε virtual αγώνες, στο Πο-
δόσφαιρο, το Πρωτάθλημα και το Μπά-
σκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες 
στοιχηματικές φάσεις και προωθητικές 
ενέργειες όπως το Παρά 1 στο VIRTUAL 
SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΥΡΏΠΗΣ: 
ΚΟΡΥΦΏΝΕΤΑΙ 
Η ΜΑΧΗ ΣΤΟΥΣ 
ΟΜΙΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΚΡΙΣΗ
ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ 
3η ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

OVER 2,75 1,80
Έμπλεξε η Ρεάλ μετά την ήττα-σοκ από τη Σερίφ στο 

Μπερναμπέου. Το ταξίδι στην Ουκρανία κρύβει 
παγίδες, ενώ και η προϊστορία είναι σύμμαχος 

της Σαχτάρ. Ανοιχτό παιχνίδι με γκολ και κόρνερ 
αναμένω.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ θα 
πάρουν την 
προτίμησή 

μας.
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Το ταξίδι της ολυμπια-
κής φλόγας για το Πεκί-

νο ξεκίνησε για τους χειμερι-
νούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 

2022. Τη Δευτέρα πραγματοποιήθη-
κε η τελετή Αφής στην Αρχαία Ολυμπία, 

παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου (φωτ.), του 

προέδρου της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και 
του προέδρου της ΕΟΕ Σπύρου 

Καπράλου, ενώ η φλόγα άνα-
ψε στα χέρια της πρωθιέ-

ρειας Ξανθής Γεωργίου. 

15
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ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ!S
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Στο ξενοδοχείο 
Χίλτον πραγματο-
ποιήθηκε η πρώ-
τη συνάντηση της 
προέδρου του ΣΕ-
ΓΑΣ Σοφίας Σακο-
ράφα με τη νέα τε-
χνική ηγεσία της 
Ομοσπονδίας. 
Η πρόεδρος ζή-
τησε από τους τε-
χνικούς τη στενή 
συνεργασία προ-
κριμένου να λει-
τουργήσει καλύτε-
ρο το νέο μοντέλο 
διάρθρωσης.

Η συνέντευξη Τύπου για τον 38ο Αυ-
θεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που 
πραγματοποιήθηκε χθες στο ξενοδο-
χείο Χίλτον, ουσιαστικά αποτέλεσε και 
επίσημα την έναρξη αντίστροφης μέ-
τρησης για την επιστροφή του.
Οι θεσμικοί φορείς και ο μεγάλος χορη-
γός, η ΟΠΑΠ Α.Ε. μίλησαν για τις συ-
νεργασίες τους για το μεγάλο ραντεβού 
του αθλητισμού και του πολιτισμού στις 
13-14 Νοεμβρίου. 
Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακορά-

φα (φωτ.), ο περιφερειάρχης Αττικής 
Γιώργος Πατούλης, ο υφυπουργός Πε-
ριβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, ο γενι-
κός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος 
Μαυρωτάς, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ 
Νίκη Αραμπατζή, ο δήμαρχος Μαρα-
θώνα Στέλιος Τσίρκας και ο διευθυντής 
Μάρκετινγκ και επικοινωνίας του ΟΠΑΠ 
Γιάννης Ρόκκας είχαν την ευκαιρία να 
μιλήσουν για το σπουδαίο αθλητικό και 
πολιτιστικό γεγονός το οποίο επιστρέ-
φει φέτος για πρώτη φορά από το 2019.

Η World Athletics θα 
ανακοινώσει την προ-
σεχή Πέμπτη 21 Οκτω-
βρίου τις υποψηφι-
ότητες των αθλητών 
που θα διεκδικήσουν 
μέσω της ψηφοφορί-
ας τον τίτλο του αθλητή 
της χρονιάς. Μία ημέ-
ρα αργότερα, δηλαδή, 
την Παρασκευή 22 του 
μήνα θα ανακοινωθούν 
τα ονόματα των αθλη-
τριών. Οι νικητές θα γί-
νουν γνωστοί 22-23 Νο-
εμβρίου. 





«ΠΟΝΕΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ» ΣΤΟ 
ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΙ «ΚΙΤΡΙΝΟΙ» 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΗΡΑΝ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ, 
ΠΟΥ ΕΝΑΓΩΝΙΩΣ, ΚΥΝΗΓΟΥΣΑΝ

Υπήρχαν στιγμές στο Λαμία-Άρης που ήταν 
να απορεί κανείς αν αυτό είναι παιχνίδι για 
την πρώτη κατηγορία του Ελληνικού πρω-
ταθλήματος. 
Δικαιολογίες υπάρχουν αν θέλει επίσης να 
σταθεί κανείς! 
Με 10 θα πουν στη Λαμία πως έπαιζαν, για 
το άγχος της νίκης θα μπορούν να μιλήσουν 
στον Άρη. 
Βάση έχουν αλλά όποιες ομάδες στέκονται 
σε δικαιολογίες δεν πετυχαίνουν σε βάθος 
χρόνου τους στόχους τους. 
Ο Άρης πήγε στη Λαμία με μεγάλο ψυχολο-
γικό βάρος. Ενδεχόμενη αποτυχία νίκης θα 
έκανε την κατάσταση στους «κίτρινους» όχι 
αποδεκτή. 
Έχει ειπωθεί ξανά πως ο Μάντζιος έχει να δι-
αχειριστεί το καλύτερο ρόστερ του κλαμπ εδώ 
και πολλά χρόνια. Ακόμα όμως δεν έχει κα-
ταφέρει σε μεγάλη ροή αγώνα να δείξει κυρι-
αρχικό χαρακτήρα. Ούτε στη Λαμία τα κατά-
φερε αν και ο αντίπαλος έπαιζε από το 37’ με 
παίκτη λιγότερο. Η ποιότητα της ομάδας του 
από τη μέση και μπροστά είναι εντυπωσια-
κή. Συγκρίνεται με σύνολα που έχουν μόνο 
υψηλούς στόχους. 
Ακόμα, όμως, αν εξαιρέσει κανείς τον αγώνα 
με τον Παναθηναϊκό, δεν έχει εντυπωσιάσει. 
Δεν είναι η ομάδα που θα δώσει σιγουριά. 
Ο Μάντζιος είναι από τους ανθρώπους που 
λόγω χαρακτήρα έχει ανάγκη το Ελληνικό 
ποδόσφαιρο. 
Δίχως αμφιβολία ο Άρης είναι το μεγαλύτερο 
πρότζεκτ στην καριέρα του. Ειδικά ο τωρινός 
Άρης, που κοστίζει αρκετά λεφτά όσον αφο-
ρά το ρόστερ. Θα πρέπει όμως να παρουσι-
άσει βελτίωση. 
Τα ματς με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ θα είναι η 
ιδανική ευκαιρία για να δουν και οι δύο πλευ-
ρές σε ποιο επίπεδο βρίσκεται το πρότζεκτ, 
τι βήματα προόδου έχει κάνει. 
Αξίζει και μια αναφορά στη Λαμία. Είναι πολύ 
δύσκολο όπως είπε και ο προπονητής Μιχά-
λης Γρηγορίου να παίζεις με δέκα παίκτες. Ει-
δικά με έναν αντίπαλο της ποιότητας του Άρη. 
Αλλά πραγματικά φάνηκε πως δεν είχε κανέ-
να πλάνο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Και μέσα 
σε όλα αυτά, μια ομάδα που έπαιζε μόνο με 
γιόμες για να φτάσει στην περιοχή του αντι-
πάλου, έβγαλε από το παιχνίδι τον Μανού-
σο, ίσως τον παίκτη που μπορούσε να ταρα-
κουνήσει περισσότερο την αντίπαλη άμυνα. 
Σε κακή μέρα ο τεχνικός της Λαμίας. Ο οποί-
ος επίσης εν έτει 2021 δεν μπορεί να βγαί-
νει να δηλώνει πως δεν είχε δει τη φάση της 
αποβολής που έγινε στο πρώτο ημίχρονο. 
Στα αποδυτήρια δηλαδή δεν την είδε ή δεν 
του την έδειξε κανείς από την ομάδα του; 
Κρίμα και για την προσπάθεια του εξαιρετι-
κού, έτοιμου για καλύτερη ομάδα Κρίστοφερ 
Νούνιες. 

ΕΚΑΝΕ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ 
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ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
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