
ΓΙΑΤΙ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΈΡΧΈΤΑΙ ΑΠΟΤΈΛΈΙ ΜΙΑ 
ΤΈΡΑΣΤΙΑ ΈΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ. 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΈΔΡΑΣ 

ΤΑΠΈΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΡΙΝΙΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ... ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ (6-1)!

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 140 - 220C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 130 - 200C

 ΓΈΡ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ: Μόνο με Σωκράτη...

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΟΣΙΟΥ ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΕΡΑΠΟΛΕΩΣ

ΛΗΞΑΝ ΤΟ ΘΈΜΑ ΜΈ ΜΠΈΝΑΛΟΥΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣΑ, 
ΑΛΛΑ... ΈΠΟΜΈΝΗ ΔΈΝ (ΘΑ) ΈΧΈΙ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.10.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ # 1. 306

BET  
2  

ΣΈΛΙΔΈΣ

Ο ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΠΟΝΑΈΙ, Ο ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ 
«ΖΈΣΤΑΙΝΈΤΑΙ». Η ΑΈΚ ΤΙΜΑΈΙ  
ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ «OPAP ΑΡΈΝΑ»

Ο ΓΚΡΑΜΠΑΡΑ 
ΚΑΙ Ο ΠΑΟΚ 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΓΙΑ  
ΤΗ ΝΗΣΩΤΑΚΗ

ΈΝΑ ΚΑΛΟ 5ΛΈΠΤΟ ΔΈΝ 
ΈΦΤΑΣΈ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΜΑΚΑΜΠΙ 

AGENT 
GREEK 77-73

20:00 NS PRIME

ΑΡΓΑ, 
ΗΤΑΝ  
ΠΙΑ ΑΡΓΑ

ΜΈ ΦΟΡ(Μ)Α
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Αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά (και αυστηρά) 
για τον Παναθηναϊκό τότε θα πρέπει να ξεκαθαρί-
σουμε ότι δε θα πρέπει να μένουμε σε… ηρωικές 
ήττες και μεγάλες προσπάθειες και «αχ» της τελευ-
ταίας στιγμής. Το έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηνα-
ϊκός θα κρίνεται σαν κανονική ομάδα και όχι σαν 
κακομοίρης.
Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στα τε-
λευταία έξι λεπτά του αγώνα όταν επέστρεψε από 
το -20 και απείλησε την Μακάμπι (που για να είμα-
στε ειλικρινείς δεν περίμενε την αντίδραση μιας 
ομάδας που ήταν για 33-34 λεπτά σε λήθαργο).
Είναι όμως αρκετό αυτό για να «βαπτιστεί» ομά-
δα κανονική ένα σύνολο; Όχι βέβαια. Κρατάς κά-
ποια θετικά στοιχεία αλλά σε ένα γενικότερο πλαί-
σιο αντιλαμβάνεσαι ότι τα ζογκλερικά δεν κάνουν 
τη διαφορά. Κι επίσης δε θα μπαίνουν ποτέ 11/20 
τρίποντα σε ένα ημίχρονο και 6/8 στο τελευταίο δε-
κάλεπτο.
Η εικόνα που έβγαλε ο Παναθηναϊκός επιβάλλει 
αποφάσεις με τον αστερίσκο όμως του αν υπάρχει 
η δυνατότητα να γίνουν. Διότι αν δε γίνουν τότε θα 
μιλάμε διαρκώς για ηρωικές εμφανίσεις, για «κρί-
μα» και για καταστάσεις που δεν ταιριάζουν στον 
Παναθηναϊκό… Στον όποιο Παναθηναϊκό, ακό-
μα κι αν έχει αλλάξει ταχύτητα. Επί 33-34 λεπτά, οι 
«πράσινοι» έπαιζαν το οτιδήποτε άλλο εκτός μπά-
σκετ. Το ότι βγήκε ενέργεια στην άμυνα (στο -20) 
και μπήκαν τρίποντα δεν τους καθιστά ομάδα.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ ήταν το χθεσινό 
για τον ΠΑΟΚ στην Κοπεγχάγη και ολοκληρώθη-
κε με ένα καθοριστικό τρίποντο για την πορεία των 
«ασπρόμαυρων» στο Conference League. Ο Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου είχε εμφανώς στο μυαλό του το 
Καραϊσκάκη, αλλά το κίνητρο των παικτών στο 
«Πάρκεν» και το τραγικό λάθος του Γκραμπάρα 
ήταν αυτά, που έφεραν τη νίκη. Μία νίκη, που τελι-
κά ήρθε με αγχωτικό τρόπο ενώ θα μπορούσε να 
είχε πάρει διαστάσεις θριάμβου αν οι επιθετικοί των 
Θεσσαλονικέων ήταν πιο προσεχτικοί στις τελικές 
τους προσπάθειες. Το πάθος του Αντρίγια Ζίβκο-
βιτς, η ποιότητα του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, η δυνα-
μική του Εσίτι και η αντίδραση του Πασχαλάκη στο 
84’ ήταν τα σημεία κλειδιά, που έδωσαν στον ΠΑΟΚ 
το τρίποντο στη Δανία και τον έστειλαν στην κορυ-
φή του ομίλου. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δίνει 
στον Δικέφαλο πολλά περισσότερα από τρεις βαθ-
μούς. Του δίνει αυτοπεποίθηση, ιδανική ψυχολογία, 
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και παράλληλα ανε-
βάζει ψηλά το ταβάνι των στόχων του. Οι «ασπρό-
μαυροι» είδαν απέναντι σε μία από τις καλύτερες 
ομάδες της διοργάνωσης πως μπορούν να φτά-
σουν πολύ ψηλά εάν αντιμετωπίσουν με σοβαρότη-
τα όλους τους αγώνες και κάνουν το καθήκον τους 
και στα θεωρητικά ευκολότερα ματς. Αυτός είναι 
ένας στόχος, που έχει θέσει και ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου, άλλωστε από την αρχή της σεζόν, αφού η ευ-
ρωπαϊκή διάκριση λείπει από το παλμαρέ του Ρου-
μάνου και η χθεσινή νίκη ήταν μόλις το πρώτο από 
τα πολλά παράσημα, που θέλει να… καρφιτσώσει 
στο στήθος του.

ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  
ΑΠΟ ΜΙΑ ΝΙΚΗ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΙΔΗ

ΤΑ ΖΟΓΚΛΕΡΙΚΑ  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ

Αποψη
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Ο ΚΑΜΙΛ ΓΚΡΑΜΠΑΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ 
ΗΡΘΕ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΛΗΓΩΣΕ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

Το καλοκαίρι του 2020 οι σκάουτ του 
ΠΑΟΚ και το συγκεκριμένο τμήμα που είχε 
κάνει πράγματα και θαύματα επί Λουτσέ-
σκου έχει στείλει το report. 
Καμίλ Γκραμπάρα, στα 20 του προέρχεται 
από μια σεζόν με 28 ματς στην Τσάμπιον-
σιπ με την Χάντσερσφιλντ. Στη Λίβερπουλ 
που ανήκει πιστεύουν πως μπορεί να παί-
ξει σε υψηλό επίπεδο αλλά δεν μπορεί να 
βρει χρόνο στην πρώτη ομάδα. Ούτε στα 
ματς Λιγκ Καπ, Κυπέλλου κ.τ.λ. 
Είναι λοιπόν διατεθειμένοι να τον παρα-
χωρήσουν ακόμα και δανεικό. Ο ΠΑΟΚ συ-
ζήτησε με τη Λίβερπουλ για τον 195 εκα-
τοστών τερματοφύλακα από την Πολωνία 
αλλά τελικά δεν τα βρήκε. 
Τελικά ο ΠΑΟΚ δεν πήρε καν τερματοφύ-
λακα, ο Γκραμπάρα πήγε δανεικός στην 
Άαρχους και έκανε όνομα στη Δανία, με 
αποτέλεσμα η Κοπεγχάγη να δώσει το 
καλοκαίρι που μας πέρασε 3,5 εκατομμύ-
ρια ευρώ. 
Και να τον αγοράσει από τη Λίβερπουλ. 
Η τύχη τα έφερε έτσι ώστε Γκραμπάρα και 
ΠΑΟΚ να συναντηθούν ως αντίπαλοι. 
Αλλά διόλου πείραξε αυτό την Ελληνική 
ομάδα, μια και ο Πολωνός πορτιέρε απο-
βλήθηκε μόλις στο 8’ της αναμέτρησης. 

Agent Greek

Ο ΦΕΣΤΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

Έχασε πόντους ήδη 
Τρία ματς στον πάγκο του 
Απόλλωνα Σμύρνης, κανένα 
γκολ και συνεπώς καμία νίκη 
για τον Τζανλούκα Φέστα. Μα-
θαίνω ότι ο κόουτς ήδη χάνει 
πόντους. Εάν δεν έρθει και η 
νίκη με τον ΠΑΣ Γιάννινα, βλέ-
πω να έρχονται τα ζόρια. Το κο-
ουτσάρισμά του με τον Αστέ-
ρα Τρίπολης έδωσε τροφή για 
πολλά σχόλια. Αρκετοί εντός 
του κλαμπ αυτοί που απογο-
ητεύτηκαν και Ριζούπολη εί-
ναι γνωστό πως υπομονή δεν 
υπάρχει. 

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ  
ΚΑΙ ΜΠΑΓΕΡΝ  

Λίγο πιο ψηλός  
να ήταν… 
Κάποτε ήταν ανάμεσα στις 
επιλογές για back up του Νόι-
ερ. Και όχι απλά. Πολύ ψηλά. 
Τελικά προτιμήθηκε ο Νίμπελ, 
ο οποίος αυτή τη στιγμή αγω-
νίζεται δανεικός στη Μονακό. 
Η εμφάνιση του Οδυσσέα Βλα-
χοδήμου απέναντι στην Μπά-
γερν όμως, δικαιολόγησε για 
ποιο λόγο ο Έλληνας γκολκί-
περ συζητήθηκε για τους Βαυ-
αρούς. Αν ήταν λίγο πιο ψηλός 
θα ήταν ήδη κάτοικος Μονά-
χου…  

Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ ΣΤΗ ΝΟΡΙΤΣ 

Προαγωγή η Νησωτάκη 
Η Μαριέλα Νησωτάκη ίσως και να μην έχει 
ακόμα στην Ελλάδα την αναγνώριση που θα 
έπρεπε. Αλλά έχει μπροστά της χρόνια και 
θα τη γνωρίσει καλύτερα το ελληνικό φίλα-
θλο κοινό. Για όσους δεν ξέρουν. Πρόκειται 
για την Ελληνίδα σκάουτ που μας κάνει πε-
ρήφανους στην Πρέμιερ Λιγκ με τη Νόριτς 
των Γιαννούλη, Τζόλη. Η Νησωτάκη, λοιπόν, 
πήρε προαγωγή μια και πλέον είναι Head of 
Emerging Talent στη Νόριτς, στην προσπά-
θεια να βρεθούν ακόμα πιο ψαγμένες περι-
πτώσεις στα ραντάρ. Έχει περάσει και από 
τις θέσεις της Lead Recruitment Analyst και 
European and Domestic Lead Scout. 

ΣΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ Ο ΣΠΑΝΟΣ

Κλείνει η κάνουλα  
Τον δικό του εφιάλτη ζει ο Γιώργος Σπανός. Έδωσε τόσα και 
βλέπει την ομάδα του να μην στρώνει με τίποτα. Έρχεται ο 
τελικός με τον Ιωνικό. 
Εάν κάπως ανασάνει ο Ατρόμητος και πάει στη διακοπή των 
Χριστουγέννων με μία απόσταση ασφαλείας, δεν βλέπω να 
ξαναβάζει το χέρι στην τσέπη το αφεντικό. 

➠

➠

➠

➠

ΠΩΣ ΤΑ 
ΦΕΡΝΕΙ Η ΖΩΗ



www.sportime.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20214

ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ... 
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΑΓΝΩΡΙΣΤΟΣ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΚΑΙ ΕΠΕΣΕ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (3-1)

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τα πάντα έμοιαζαν ιδανικά 
για ένα θετικό αποτέλεσμα στο 
«Deutsche Bank Park». Οι δύο χι-
λιάδες φίλοι του Ολυμπιακού που 
βρέθηκαν στις κερκίδες δημιούργη-
σαν εκπληκτική ατμόσφαιρα, αλλά 
το αποτέλεσμα δεν ήταν ανάλογο. 
Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν ήττα 
από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 
(3-1), η οποία πέρα από την απώ-
λεια της κορυφής του ομίλου, τους 
χτύπησε και... καμπανάκι για την 
ανάπτυξή τους.
Η ομάδα του Μαρτίνς, με εξαίρεση 
το μεσοδιάστημα 30΄-40΄, δεν απεί-
λησε και οι Γερμανοί το εκμεταλλεύ-
τηκαν. Αρχικά, πήραν προβάδισμα 
με τον Μπορέ (26΄) και παρότι δέχτη-
καν τη γρήγορη ισοφάριση (30΄ Ελ 
Αραμπί), είχαν τον τελευταίο λόγο. 
Πριν το τέλος του ημιχρόνου, σε 
μια φάση διαρκείας, ο Αλμαμί Του-
ρέ σημείωσε το 2-1 (45΄). Στο δεύ-
τερο μέρος αναμενόταν αντίδραση 
από τον Ολυμπιακό, η οποία δεν 
ήρθε ποτέ, παρότι ζήτησε 2 πέναλ-
τι. Αντίθετα συνεχίστηκαν τα λάθη 
στη μεσαία γραμμή, από τα οποία 
προήλθε το 3-1 με κοντινό τελείω-
μα του Καμάντα, έπειτα από αστα-
θή απόκρουση του Βάτσλικ.

          

 

γρ
α

φ
ει

 ο
 Σ

Π
ΥΡ

Ο
Σ 

ΓΙ
Α

Ν
Ν

Ο
Π

Ο
ΥΛ

Ο
Σ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΚΛΕΙΔΙ
Το γκολ της Αιντραχτ 
στη λήξη του πρώτου 
ημιχρόνου ήταν μεί-
ζονος σημασίας. Οχι 
μόνο γιατί της έδωσε ξανά 
το προβάδισμα, αλλά γιατί 
«χάλασε» τα σχέδια στους 
«ερυθρόλευκους» που πί-
στεψαν ότι θα πήγαιναν με 
το 1-1 στο ημίχρονο. 

Η ΓΚΑΦΑ
Η πτώση του Σισέ, οδήγησε 
στην ανατροπή του Ραφα-
έλ Μπορέ κι αυτό επέτρεψε 
στην Άιντραχτ να ξεκολλήσει 
επιθετικά. Μια άτυχη στιγμή 
που αν και δεν έγινε ηθελημέ-
να, έβαλε τον Ολυμπιακό να 
κυνηγάει στο σκορ. 

Η «ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Ο Μαρτίνς δεν κατόρθωσε να προσφέρει την επιθετικό-
τητα που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός, ειδικά από τη στιγ-
μή που βρέθηκε με δύο γκολ πίσω στο σκολ. Ο Γκλάσνερ 
έπαιζε έναν τελικό για τη θέση του στην Αϊντραχτ και η 
τεχνική αντιμετώπιση ήταν ακριβώς αυτή. «Κλείδωσε» 
την ανάπτυξη των «ερυθρολεύκων», δημιούργησε υπε-
ραριθμία στον άξονα και μοιραία έφτασε στη νίκη.

MVP
Κορυφαίος της αναμέτρησης 
ήταν ο Αργεντινός Ραφαέλ 
Μπορέ. Ο επιθετικός της Αϊ-
ντραχτ κέρδισε πέναλτι και 
σκόραρε, αλλά η συνεισφο-
ρά του δεν σταμάτησε εκεί. 
Εξαιρετικός στο πρέσινγκ, 
αλλά και στις βοήθειες για τη 
δημιουργία, ήταν ο παράγο-
ντας «Χ» στη Φρανκφούρτη.

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ 3 1

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΝΤΟΪΤΣΕ ΜΠΑΝΚ ΠΑΡΚ»
ΣΚΟΡΕΡ26΄ ΠΕΝ. ΜΠΟΡΕ 59’ KAMANTA 30΄ ΠΕΝ. ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ45΄ ΤΟΥΡΕ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΕΝΤΙΚΑ 62΄ ΤΟΥΤΑ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ 60΄ ΕΜΒΙΛΑΡΟΝΤΕ 82΄ ΠΑΣΙΕΝΣΙΑ ΤΙΚΙΝΙΟ 65΄ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙΝΤΟΥΡΜ 82΄ ΤΟΥΡΕ ΚΟΥΝΤΕ 65΄ Μ. ΚΑΜΑΡΑΧΑΟΥΓΚΕ 89΄ ΣΟ ΛΑΛΑ 77΄ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣΡΟΝΙ ΛΟΠΕΣ 77΄ ΜΑΣΟΥΡΑΣ

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ35΄ ΠΑΣΙΕΝΣΙΑ
25΄ ΣΙΣΕ50΄ ΤΟΥΤΑ
39΄ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
48΄ Μ. ΚΑΜΑΡΑ
84΄ ΚΟΥΝΤΕ

ΒΑΤΣΛΙΚ 5

ΛΑΛΑ 4ΣΙΣΕ 4
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 6

ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 5

ΕΜΒΙΛΑ 4

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 6

ΜΑΣΟΥΡΑΣ 5

M. KAMΑΡΑ 4

Α. ΚΑΜΑΡΑ 4
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ 6

ΤΡΑΠ 7

ΤΟΥΤΑ 6
ΧΑΣΕΜΠΕ 7

ΧΙΝΤΕΡΕΓΚΕΡ 5

ΠΑΣΙΕΝΣΙΑ 7ΜΠΟΡΕ 8

ΓΙΑΚΙΤΣ 5

ΚΟΣΤΙΤΣ 7

ΤΟΥΡΕ 7 ΚΑΜΑΝΤΑ 7

ΣΟ 7

 4-3-3

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
3-5-2

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΤΙΑΓΚΟ ΜΑΡΤΙΝΣ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ 6

ΟΛΙΒΕΡ ΓΚΛΑΣΝΕΡ 8

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 3 7 5-2

2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 6 6-4

3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 3 2 3-6

4 ΑΝΤΒΕΡΠ 3 1 3-5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

H ΙΣΤΟΡΙΑ
Το γκολ του Ελ Αραμπί ήταν 
το 15ο του με τη φανέλα των 
Πειραιωτών στην Ευρώπη. 
Έπιασε έτσι στην κορυφή 
της ευρωσκόρερ της ομά-
δας τους Πρέντραγκ Τζόρ-
τζεβιτς και Κώστα Μήτρο-
γλου! Ο Μαροκινός φορ 
έχει 15 γκολ σε 32 συμμε-
τοχές σε Champions και 
Europa League.
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ΚΑΛΥΤΕΡΟ  
ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ
Ο ΠΑΟΚ ΠΗΡΕ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥΜ  
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, 
ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΑΜΠΛΟ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ   ΠΑΟΚ

Νίκη. Τεράστιας σημασίας. Από όπου 
και αν την πιάσεις. Αγωνιστικά, βαθμο-
λογικά, ψυχολογικά. Ο ΠΑΟΚ πήρε το 
μάξιμουμ από το ταξίδι του στην Κοπεγ-
χάγη. Αγκάλιασε την πρόκριση στην 
επόμενη φάση του Conference League. 
Ανέκτησε την αυτοπεποίθησή του, που 
είχε κλονιστεί μετά το 4-4 με το Βόλο (ει-
δικά όπως αυτό έγινε) και συνεπώς πάει 
με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο 
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και βεβαί-
ως, έδειξε πως αν όλα πάνε σύμφωνα 
με το πλάνο και όλοι κάνουν αυτό που 
πρέπει, τότε το παραγόμενο αποτέλε-
σμα στο χορτάρι είναι εξαιρετικό. Το α’ 
μέρος των «ασπρόμαυρων» στο «Πάρ-
κεν» ήταν σούπερ. Ταχύτητα, συνεργα-
σίες, τεχνική όλα ήταν στο «όπως πρέ-
πει» και τα γκολ των Σίντκλεϊ, Αντρίγια 
Ζίβκοβιτς το αποτύπωσαν με πράξεις. 
Ναι, εννοείται, πως όλα έγιναν πιο εύ-
κολα μετά την αποβολή του κίπερ Γκρα-
βάρα, πριν καν το 10λεπτο. Αλλά είναι 
εντυπωσιακό το πώς ο ΠΑΟΚ έπιασε 
τους Δανούς από το λαιμό, εξωθώντας 
τους να... υποφέρουν. Το β’ μέρος δεν 
ήταν το ίδιο. Δόθηκαν δικαιώματα προ-
ϊόντος του χρόνου και οι γηπεδούχοι 
μείωσαν, στο 80’. Αυτό οδήγησε σε ένα 

αγχωτικό φινάλε και πίεση. Ως εκεί. 

           Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
Μεγάλος άτυχος. 
Λόγω σοβαρού τραυ-
ματισμού θα κάνει και-
ρό να παίξει ξανά. Δεν 
μπορούσε πάντως να 
λείπει από το «Πάρ-
κεν» σε ματς με ελλη-
νική ομάδα. Ο Κάρλος 
Ζέκα μάλιστα χειρο-
κροτήθηκε από τους 
φίλους του ΠΑΟΚ. 
Ανταπέδωσε. Μιλώ-
ντας μετά στην κάμερα 
της Cosmote TV ευχα-
ρίστησε ξανά τους φί-
λους των «ασπρόμαυ-
ρων» για αυτήν τους 
την κίνηση.

Η ΣΤΙΓΜΗ 
Η αφελής (ανόητη;) 
έξοδος του Γκραβά-
ρα και το χέρι που 
έκανε εκτός περιο-
χής χαντάκωσε την 
Κοπεγχάγη. Ο Πολω-
νός γκολκίπερ ήταν 
ο καταλύτης των εξε-
λίξεων. Τι κοντράστ 
με τον Πασχαλάκη, 
που ήταν ξανά πολύ 
καλός και στο 84’ μά-
λιστα έκανε την επέμ-
βαση του αγώνα, 
κρατώντας τη νίκη 
για τον ΠΑΟΚ. 

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
Άψογη διαχείριση καταστάσεων από τον 
Λουτσέσκου. Και στο πώς προετοίμασε το 
ματς και στο πώς ελίχθηκε ανάλογα με τις 
ανάγκες που προκύπταν. Απέναντι ο Τό-
ρουπ βρέθηκε να τρέχει να καλύψει πράγ-
ματα που δεν διανοούταν καν με την απο-
βολή του τερματοφύλακα του. Στο β’ μέρος 
πάντως, η ομάδα του ανέβηκε και το πάλε-
ψε μέχρι τέλος. 

MVP
Αυτά που κά-
νει στο α’ μέρος ο Αντρί-
για Ζίβκοβιτς είναι για 
να... κοκκινίζουν οι πα-
λάμες από το χειροκρό-
τημα. Ασίστ αρχικά (πά-
ρε-βάλε με έξτρα δόση... 
γλυκάδας) και μετά ένα 
σούπερ γκολ, το ό,τι κα-
λύτερο για φινάλε μιας 
ωραία χτισμένης αντε-
πίθεσης. 

ΠΑΟΚ
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 1 2

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΠΑΡΚΕΝ», ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
ΣΚΟΡΕΡ80’ ΜΠΙΕΛ

19’ ΣΙΝΤΚΛΕΪ 38’ ΑΝΤΡ. ΖΙΒΚΟΒΙΤΣΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΜΠΟΒΙΝΓΚ 11’ ΓΙΟΝΣΟΝ 5 ΣΒΑΜΠ 64’ ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙ 6ΜΠΑΛΝΤΟΥΡΣΟΝ 46’ ΣΙΝΓΚ 5 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 74’ ΒΑΡΕΛΑ - ΓΙΟΧΑΝΕΣΟΝ 74’ ΓΕΛΕΡΤ - ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ 74’ ΝΤΟΟΥΓΚΛΑΣ -ΣΙΝΓΚ 84’ ΧΟΛΟΥΝΤ - ΜΙΤΡΙΤΣΑ 83’ ΜΟΥΡΓΚ -
ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 83’ ΑΚΠΟΜ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ41’ ΛΕΡΑΓΚΕΡ 9’ ΓΚΡΑΜΠΑΡΑ 22’ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ52’ ΓΙΟΧΑΝΕΣΟΝ
69’ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 88’ ΒΙΝΤ
81’ ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 
82’ ΑΝΤΡ. ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 8

ΤΕΪΛΟΡ 7ΜΙΧΑΪ 7ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 7
ΣΙΝΤΚΛΕΪ 8

ΕΣΙΤΙ 8ΣΒΑΜΠ 7

Α.ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ 9
ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ 8

ΜΙΤΡΙΤΣΑ 8

ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 6

ΓΚΡΑΜΠΑΡΑ 1

ΝΤΙΚΣ 5
ΜΠΟΪΛΕΣΕΝ 5

ΚΟΤΣΟΛΑΒΑ 6ΑΝΚΕΡΣΕΝ 5

ΜΠΑΛΝΤΟΥΡΣΟΝ 4
ΛΕΡΑΓΚΕΡ 5 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΟΝ 5

ΜΠΟΒΙΝΓΚ - ΒΙΝΤ 6ΜΠΙΕΛ 7

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-3-3

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
 ΕΡΙΚ ΛΑΜΠΡΕΧΤΣ (ΒΕΛΓΙΟ)

ΓΕΝΣ ΤΟΡΟΥΠ 5

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 8

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1. ΠΑΟΚ 3 7 5-2

2. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3 6 7-4

3. ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. 3 4 4-4

4. ΛΙΝΚΟΛΝ 3 0 1-7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Απουσία χωρίς... προεκτάσεις 
Χωρίς τον Τάσο Χατζηγιοβάνη πραγματοποι-
ήθηκε η χθεσινή προπόνηση του Παναθηνα-
ϊκού. Δεν προκύπτει πάντως ανησυχία στις 
τάξεις των «πρασίνων». Για προληπτικούς 
λόγους έμεινε εκτός, επειδή ένιωσε ενοχλή-
σεις στο ισχίο. Εκτός μεγάλου απροόπτου, 
θα είναι άμεσα ξανά στη διάθεση του Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς. Από εκεί και πέρα, μέρος της προ-
πόνησης έβγαλαν οι Ραμόν Πασκάλ Λούντκ-
βιστ και Γιασίν Αγιούμπ, ενώ ατομικό έκαναν 
οι Φεντερίκο Μακέντα, Δημήτρης Κουρμπέλης 
και Ούφε Μπεκ. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 
προθέρμανση, «κορόιδο», παιχνίδι σε περι-
ορισμένο χώρο με μικρές εστίες, τακτική 

και εξάσκηση στα τελειώματα. Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Κάθε ομάδα οφείλει πρώτα να κοιτάει 
τον εαυτό της, τι κάνει αυτή δηλαδή, όχι 
οι άλλοι. Ωστόσο και... μεταξύ μας, είναι 
αδύνατον να μην βλέπεις και προς την κα-
τεύθυνση των υπόλοιπων. Ναι. Ο Πανα-
θηναϊκός ως ιερό στόχο έχει να «ισιώσει» 
μετά από μια παρατεταμένη περίοδο που 
βρέθηκε σε βάθη εντελώς ξένα προς το 
status και την ιστορία του. Αλλά και επει-
δή τρώγοντας έρχεται η όρεξη και τίπο-
τα δεν επισπεύδει περισσότερη την εξε-
λικτική σου πορεία από τις νίκες και τη... 
θέα από τα ψηλά στρώματα της βαθμο-
λογίας, το «τριφύλλι» έχει μια θεωρητικά 
πολύ καλή ευκαιρία: Να κερδίσει κι άλλο 
βαθμολογικό έδαφος αυτήν την εβδομά-
δα, μαζί και μια ισχυρή τονωτική ένεση 
αυτοπεποίθησης. Εν αρχή βέβαια, επι-
βάλλεται να «μεταγγίσει» στα εκτός έδρας 
παιχνίδια την αποτελεσματικότητα και την 
άνεση που βγάζει στη Λεωφόρο. Δεν είναι 
εύκολο, είναι όμως απαραίτητο για μια φι-
λόδοξη ομάδα. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν 
είναι στα καλύτερα του, ο Παναθηναϊκός 
μπορεί να το αξιοποιήσει. Σε περίπτωση 
που φτάσει αύριο στη νίκη, τότε και μόνο 
τότε θα μπορεί να κάτσει και να... απολαύ-
σει το πρόγραμμα της Κυριακής. Βλέπο-
ντας τους, αυτή τη στιγμή, από πάνω του 
στη βαθμολογία να «σκοτώνονται» μετα-
ξύ τους. Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Βόλος-Α-
ΕΚ στο πρόγραμμα και αν το «τριφύλλι» 
έχει νικήσει στην Τρίπολη, το άλμα στην 

κατάταξη θα είναι δεδομένο. 

Κίνδυνος τιμωρίας της έδρας!
Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος τιμωρίας της 
Λεωφόρου για 2-4 αγωνιστικές μετά την 
πειθαρχική δίωξη κατά της ΠΑΕ άσκησε 
ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας της ΕΠΟ. 
Εντελώς αναπάντεχη εξέλιξη, η οποία δεν 
αφορά συμβάντα που έχουν γραφτεί στο 
φύλλο αγώνα – εκεί δεν υπάρχει το οτιδή-
ποτε μεμπτό. Προφανώς υπήρξε είτε κά-
ποια συμπληρωματική έκθεση από την 
αστυνομία είτε κάποια επώνυμη καταγγε-
λία, που προκάλεσε την επέμβαση του ει-
σαγγελέα.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ  
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ  
ΚΙ ΑΛΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
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ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ

Μια ακόμα σημαία στον ιστό της
Μετά από τον μεγάλο Στέλιο 
Σεραφείδη και η μορφή του 
μυθικού Κώστα Νεστορίδη 
τοποθετήθηκε στους πυλώ-
νες της «OPAP Arena». Η ιδέα 
του Δημήτρη Μελισανίδη συ-
νεχίζει να αποκτά σάρκα και 
οστά, με την τοποθέτηση μιας 
ακόμα τεράστιας προσωπι-
κότητας που τίμησε τη φανέ-
λα της ΑΕΚ. Με τα 224 γκολ 
του για λογαριασμό των «κιτρινόμαυρων», του ανήκει 
δικαιωματικά μια θέση στο νέο «ναό» της Ενωσης. 
Θα ακολουθήσουν πλέον άλλες δύο «σημαίες», 
οι Μίμης Παπαϊωάννου και Θωμάς Μαύρος.

AΕΚ

Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ 
ΓΕΝΝΑ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΚΑΙ ΦΕΡΝΕΙ 
ΤΟΝ ΤΣΙΝΤΩΤΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ

ΑΛΛΑΓΗ  
ΣΤΟΝ «ΑΣΟ»

Από τη στιγμή που φόρεσε τα «κιτρινόμαυρα» γά-
ντια, ο κόσμος της ΑΕΚ ένιωσε αυτόματα μια ασφά-
λεια κάτω από την εστία. Ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς 
πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις ήδη από το 
ματς του ΟΑΚΑ με τη Βελέζ και έκτοτε έχει πάρει 
ασυζητητί τη φανέλα βασικού στα γκολπόστ της 
Ενωσης. Τι γίνεται όμως, όταν ο Βόσνιος δεν θα 
υπερασπίζεται το τέρμα; Η απάντηση είναι πολύ 
πιθανό να δοθεί στο προσεχές ματς πρωταθλήμα-
τος κόντρα στον Βόλο. 
Κι αυτό, διότι ο Στάνκοβιτς αισθάνθηκε ενοχλήσεις 
στο γόνατο και πλέον τα σενάρια για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος είναι δύο: Είτε χειρουργείο 
που συνεπάγεται αρκετό χρονικό διάστημα εκτός 
αγωνιστικής δράσης, αλλά οριστική λύση του θέ-
ματος, είτε ειδικό πρόγραμμα αποθεραπείας, με 
μικρότερο χρόνο απουσίας, αλλά με τον κίνδυνο 
να εμφανιστούν ξανά οι ενοχλήσεις. 
Η απόφαση είναι δύσκολη και πολύ κρίσιμη, ο ίδιος 
ο παίκτης δεν θέλει να μπει στο χειρουργείο. Μια 
λύση πάντως είναι μια επέμβαση σε ένα χρονικό 
σημείο χωρίς  επιβαρυμένο πρόγραμμα και πολ-
λά ντέρμπι.
Μπορεί να γεννά ανησυχία αυτή η ομολογουμέ-
νως αρνητική εξέλιξη στο επιτελείο της Ενωσης, 
αλλά παράλληλα φέρνει αλλαγή στον «άσο» και 
ξανά στο προσκήνιο τον Παναγιώτη Τσιντώτα. Ο 
Ελληνας τερματοφύλακας δεν έχει αφήσει την κα-
λύτερη ανάμνηση στους φίλους της ΑΕΚ φέτος, κα-
θώς στο ματς με τη Βελέζ ευθύνεται για το γκολ της 
ισοφάρισης των Βόσνιων. Παρόλα αυτά, ο 29χρο-
νος γκολκίπερ θα έχει την ευκαιρία να... ρεφάρει 
εκείνο το κακό βράδυ, με μια καλή παρουσία στο 
παιχνίδι του Πανθεσσαλικού. Αλλωστε, με βάση 
τη συνέπειά του στις προπονήσεις και τη δουλειά 
που ρίχνει, αξίζει μια θέση στην ενδεκάδα..

ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΓΕΦΤΙΤΣ
Ασχημα νέα και για τον Ντάρκο Γέφτιτς. Ο Ελβετός 
τραυματίστηκε κόντρα στον Ατρόμητο, υποβλή-
θηκε σε απεικονιστικό έλεγχο και διαπιστώθηκε 
πως έχει υποστεί διάστρεμμα στην αριστερή πο-
δοκνημική. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα χάσει 
τις αναμετρήσεις με Βόλο, Αρη, Απόλλωνα Σμύρ-
νης. Κάτι που σημαίνει ότι, αν υπολογιστεί και η 
διακοπή των εθνικών πρωταθλημάτων, ο Γέφτιτς 
θα απουσιάσει για σχεδόν ένα μήνα και θα είναι 
έτοιμος πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
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ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ

«Όαση» στη Λαμία ο Αργεντίνος
Με 10 παίκτες αγωνίστηκε για περίπου μια ώρα παι
χνιδιού η Λαμία, αλλά το αριθμητικό της μειονέκτη-
μα δεν φάνηκε ποτέ στο χορτάρι. Ο Άρης πήρε τη 
νίκη, αλλά η εμφάνιση του ήταν και πάλι προβλη-
ματική. Γκολ από στατική φάση και μια καλή στιγ-
μή σε όλο το ματς, το σουτ του Γκάμα που έβγαλε 
σε κόρνερ ο Γκαραβέλης. Όαση στην κιτρινόμαυ-
ρη μετριότητα ο Φακούντο Μπερτόγλιο. Ο Αρ-
γεντίνος ήταν μακράν του δευτέρου ο καλύ-
τερος ποδοσφαιριστής του Άρη.

AΡΗ
Σ

ΜΙΑ ΚΙ ΑΛΛΗ 
ΚΑΜΙΑ!
ΛΗΞΑΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙΑ 
ΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣΑ, ΑΛΛΑ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ!

ΜΑΤΙΓΙΑ

Παραλίγο μοιραίος στη Λαμία!
Έκπληξη η συμμετοχή του Ματίγια στο αρ-
χικό σχήμα κόντρα στη Λαμία. Μόλις 18 λε-
πτά συμμετοχής στα προηγούμενα πέντε 
ματς για τον Πορτογάλο. Ένα πεντάλεπτο 
με τον Παναθηναϊκό και... σκάρτο 15λεπτο 
στο Περιστέρι. Την ευκαιρία του την έδωσε 
ο Μάντζιος, αλλά ο Ματίγια δεν την εκμε-
ταλλεύτηκε. Κακός στη Λαμία και παραλίγο 
και μοιραίος. Από δικό του λάθος (του κλέ-
βει τη μπάλα ο Νούνιες) παραλίγο να γίνει 
το 1-1, αλλά ο Καραμάνος έχασε το άχαστο.

Λούκας Σάσα και Γιοάν Μπεναλουάν μετά το 
επεισόδιο που είχαν την περασμένη εβδομάδα 
και έμειναν εκτός αποστολής για το παιχνίδι στη 
Λαμία, προπονήθηκαν με την υπόλοιπη ομάδα.
Οι δύο ποδοσφαιριστές απολογήθηκαν το βρά-
δυ της Τετάρτης, με το θέμα να θεωρείται λήξαν.
Μια και... καμία, αφού επόμενη δεν θα υπάρξει 
για τους δύο «κιτρινόμαυρους». Αν και αρχικά 
υπήρχε σκέψη για πιο βαριά «καμπάνα», οι δύο 
παίκτες τη γλίτωσαν με μια αγωνιστική εκτός και 
πρόστιμο εννοείται. Ύψους 10 χιλιάδων ευρώ!
Αυτό που μεταφέρθηκε και στους δύο από πλευ-
ράς διοίκησης, είναι ότι την επόμενη ο πέλεκυς 
θα πέσει πολύ πιο βαρύς. Συγκεκριμένα σε πε-
ρίπτωση... υποτροπής, η τιμωρία θα είναι δια-
κοπή συμβολαίου!
Σάσα και Μπεναλουάν προπονούνται πλέον και 
υπολογίζονται από τον Άκη Μάντζιο. Ο πρώτος 
εννοείται πως βρίσκεται στα πλάνα του. Για τον 
δεύτερο πάλι, δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα εί-
ναι στην αποστολή για το κυριακάτικο παιχνί-
δι με τον Παναιτωλικό, αφού ο Γαλλοτυνήσιος 
δεν είναι στα πλάνα του Άκη Μάντζιου. Ειδικά 
και μετά την επιστροφή του Φαμπιάνο, ο Μπε-
ναλούαν είναι πλέον πίσω και από τον Δεληζή-
ση στην ιεραρχία των στόπερ.
«Γεμάτος» πλέον ο Άρης ενόψει Παναιτωλικού, 
καθώς και ο Σάκιτς, που επίσης δεν ταξίδεψε στη 
Λαμία, προπονείται πλέον κανονικά με τα προ-
βλήματα για τον Έλληνα τεχνικό να μειώνονται 
στο ελάχιστο. Εκτός πλάνων μόνο ο Μοχανάντ 
Αλί και ο Κρίστιαν Λόπεθ.
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ΟΦΗ

Oσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά!
Πρώτη νίκη για φέτος του ΟΦΗ στο Αγρίνιο την προηγούμε-
νη αγωνιστική. Αήττητοι οι Κρητικοί εκτός έδρας. Μια νίκη 
και δύο ισοπαλίες (Άρης, ΠΑΣ Γιάννινα) μακριά από το Ηρά-
κλειο φέτος, νίκες σε Λαμία, Λάρισα και ισοπαλίες σε Βόλο 
και Ριζούπολη στα περσινά play out, έχοντας δεχτεί μόλις 
ένα γκολ! Τα... ζόρια τα έχουν στο «Θ. Βαρδινογιάννης». Πέ-
ντε παιχνίδια χωρίς νίκη. Τα φετινά με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Αστέρα 
Τρίπολης και εκείνα των play out με Παναιτωλικο και Ατρό-

μητο. Τελευταία νίκη το 2-1 επί 
του ΠΑΣ Γιάννινα στις 

3 Απριλίου. Πριν 
από 200 μέ-

ρες!

Η ΔΙΠΛΗ ΚΟΝΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗ - 
ΚΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

SUPER 
LEAGUE

ATΡΟΜΗΤΟΣ

Δεν μίλησε κανείς  
για διαιτησία!
Ο Ατρόμητος, όπως έγραψε το Sportime 
και επιβεβαίωσε και ο Κλάτενμπεργκ, αδι-
κήθηκε στο ματς με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ! 
Στο 0-0 Παπαδόπουλος και Σιδηρόπου-
λος δεν είδαν πέναλτι στο μαρκάρισμα του 
Ρότα στον Κλωναρίδη. Παρ’ όλα αυτά, από 
πλευράς Περιστεριωτών δεν ακούστηκε... 
κιχ για τη διαιτησία. Στάση που δεν συνη-
θίζουν να κρατούν οι «κυανόλευκοι», 
μετά από εις βάρος τους διαιτη-
τικά λάθη! Αλλαγή φιλοσο-
φίας ή κάτι παρωδικό. 
Θα φανεί στην πο-
ρεία!

Παιχνίδια της μοίρας. Η κληρωτίδα είχε 
κέφια. Ένα από τα 9 ζευγάρια της 5ης φά-
σης του κυπέλλου Ελλάδας, που θα ανα-
μετρηθούν σε νοκ άουτ παιχνίδια, το ΑΕΛ 
- ΠΑΣ Γιάννινα!
Ένα.. μπρα ντε φερ μεταξύ Κούγια και 
ΠΑΣ Γιάννινα που ξεκίνησε πέρσι με το 
μεταξύ τους παιχνίδι στο Αλκαζάρ και τα 
όσα συνέβησαν με Κάστρο και Μπέρτο, 
συνεχίστηκε με την καταγγελία του Αλέξη 
Κούγια για την μεταβίβαση των μετοχών 
της ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα σε φυσικό πρόσω-
πο που σχετίζεται με άλλη ΠΑΕ και έχει 
και συνέχεια!
Η τελευταία ιστορία είχε «σβήσει», αλλά 
παραμονές του αγώνα των Ηπειρωτών 
με τον Ολυμπιακό επανήλθε στο προσκή-
νιο με την κλήση για εξηγήσεις από την 
Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού 
ο ΠΑΣ Γιάννινα. Η κλήση έρχεται να δια-
ψεύσει τους ισχυρισμούς των ανθρώπων 
του ΠΑΣ, ότι η συγκεκριμένη καταγγελία 
είχε απορριφθεί, αφού τη Δευτέρα (25/10) 
ο Γιώργος Χριστοβασίλης και το νομικό 
του επιτελείο θα παρουσιάσουν τα δικά 
τους στοιχεία. Εδώ υπάρχει και ένα οξύ-
μωρο. Ο Κούγιας θεωρεί δεδομένη την 
αφαίρεση βαθμών από τον ΠΑΣ Γιάννινα 
και οι Ηπειρώτες ότι η καταγγελία θα πέ-
σει στο κενό. Προφανώς ο καθένας έχει 
τα «χαρτιά» του.
Ο Κούγιας συμβολαιογραφικές πράξεις 
ότι το 2015 οι μετοχές πέρασαν σε κά-
ποιον Αυδή, ο οποίος είχε επαγγελματική 
σχέση με τον Συγγελίδη, ο οποίος με τη 
σειρά του, με τον Πανόπουλο, και ο Χρι-
στοβασίλης ότι η μεταβίβαση των μετο-
χών δεν έγινε ποτέ!
Μια μέρα την ΕΕΑ (26/10-17.15), οι δυο 
τους θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι για το 
κύπελλο και ένα εισιτήριο για την φάση 
των 16 του θεσμού.
Ευχή όλων, μέχρι τότε να έχει βρεθεί τη-
λεοπτική «στέγη» για το θεσμό του Κυ-
πέλλου και να έχουμε εικόνα και ήχο από 
τις αναμετρήσεις. ΑΕΛ - ΠΑΣ Γιάννινα εί-
ναι αυτό.

ΠΡΩΤΑ Η ΕΕΑ,  
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΛΚΑΖΑΡ!



www.sportime.gr ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202110

ΟΤΑΝ ΕΒΓΑΛΕ ΕΓΩΙΣΜΟ 
ΗΤΑΝ ΑΡΓΑ
ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. 
ΟΜΩΣ, Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝ

Ο Παναθηναϊκός ξύπνη-
σε μετά το 33’ αλλά η Μα-
κάμπι έφτασε στη νίκη (77-
73) καθώς είχε ήδη ξεφύγει 
στο σκορ. Κι όταν οι «πρά-
σινοι» μέσα από την καλή 
τους άμυνα και τα εύστο-
χα τρίποντα στην επίθεση 
βρήκαν  λύσεις ήταν πολύ 
αργά. Το να πεις ότι «αδί-
κησαν τους εαυτούς τους» 
είναι βαρύ καθώς για 33-34 
λεπτά, ο Παναθηναϊκός δεν 
έπαιζε μπάσκετ.
Η Μακάμπι προηγήθηκε και 
με διαφορά 20 πόντων (64-
44) στο 32’30’’ όταν ο Πα-
ναθηναϊκός αντέδρασε. Τα 
11/20 τρίποντα του δευτέ-
ρου μέρους πήγαν ν› αλλά-
ξουν το σκηνικό αλλά μέσα 
σε ένα πεντάλεπτο δε διορ-
θώνεις 35 άσχημα λεπτά.

Ο Οκάρο Γουάιτ έδωσε το έναυσμα 
για την αντεπίθεση,  ο Ντάριλ Μέικον 
έδειξε ότι θα είναι το κέρδος της χρο-
νιάς ενώ ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν 
πάλι εκεί στα κρίσιμα. Δε φτάνουν.

Ο Κέντρικ Πέρι μετά τα 0/10 σουτ στο 
Μονακό έκανε 0/7 στο Τελ Αβίβ ενώ σε 
ό,τι αφορά στον Τζέρεμι Έβανς αναζη-
τείται ο λόγος που βρίσκεται στο ρό-
στερ.

Ο Παναθηναϊκός είχε 23 πό-
ντους στο πρώτο μέρος και 50 στο δεύ-
τερο αλλά και 33 στο τέταρτο δεκάλεπτο! 
Οι «πράσινοι» στο δεύτερο μέρος πέτυ-
χαν τους 33 από τους 50 πόντους τους 
με τρίποντα (11/20). Είχαν μόλις 5 δίπο-
ντα (στις 10 προσπάθειες).
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basketball

ΟΙ ΚΑΛΟΙ

ΟΙ ΚΑΚΟΙ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

77-73

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:  19-13, 33-23, 55-40, 77-73
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σφαιρόπουλος): Γου-
ίλμπεκιν  16, Έβανς 7, Καλοϊάρο 4, Γουί-
λιαμς 11, Τέιλορ, Ρέινολντς 6, Σόρκιν 9, Ντι-
μπαρτολομέο, Νάναλι 18, Ζίζιτς 6, Λεσόρ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι, Μέικον 
17, Παπαγιάννης 6, Παπαπέτρου 15, Φε-
ρέλ 3, Κασελάκης 3, Γουάιτ 14, Φλόιντ, Νέ-
ντοβιτς 13, Έβανς 2, Σαντ Ρος

20:00 NS PRIME

Ο φορμαρισμένος Ολυμπιακός κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 
Στη Μόσχα κι απέναντι στην ΤΣΣΚΑ θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του ο Ολυμπια-
κός και βέβαια με τη μέχρι τώρα εικόνα που παρουσιάζει αφήνει υποσχέσεις ότι 
μπορεί να πετύχει κάτι καλό.
Και οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 3-1 και για τον Ολυμπιακό είναι η δεύτερη 
εκτός έδρας αναμέτρηση. Για την ΤΣΣΚΑ θα είναι ο τρίτος εντός έδρας αγώνας 
ενώ ήδη έχει μια εκτός έδρας νίκη (στην έδρα της Εφές).
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν θα έχει στις τάξεις της τους τραυ-
ματίες Μιλουτίνοφ, Σενγκέλια και Γκριγκόνις. Τρεις σημαντι-
κές απουσίες, αλλά ως ομάδα έχει ποιότητα και εμπειρία 
ώστε να συσπειρωθεί και να τις καλύψει.
Πάντως οι Πειραιώτες είναι αποφασισμένοι να διεκδική-
σουν μια μεγάλη νίκη που θα πιστοποιήσει τις φετινές 
τους δυνατότητες. Διότι είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός 
έχει ενθουσιάσει με το μπάσκετ που παίζει ως τώρα

EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩN

Νίκες και για τις δύο ελληνικές ομάδες στο πλαίσιο 
της 2ης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 
69-61 στη Ρωσία της Ένισεϊ και πέτυχε την πρώτη 
του ευρωπαϊκή νίκη μετά από 22 χρόνια και 15 σερί 
ήττες. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 μετά το 82-66 στο 
ΣΕΦ επί του Ερυθρού Αστέρα.
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ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ... 
ΡΩΜΑΙΟΣ; 
Η ΑΠΙΘΑΝΗ ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ ΕΞΩΘΗΣΕ 
ΤΟΝ ΖΟΣΕ ΜΟΥΡΙΝΙΟ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΒΑΡΙΑ 
ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ (6-1) 

Έτρεξε αμέσως και συνεχάρη θερμά 
τον αντίπαλο κόουτς, αλλά μέσα του 
έβραζε. Από θυμό, από απογοήτευση. 
Χρειάστηκαν 1.008 ματς ως προπονη-
τής για να ζήσει τέτοια ταπείνωση ο 
Ζοσέ Μουρίνιο, τη βαρύτερη ήττα της 
καριέρας του (6-1). Και πού παρακα-
λώ; Στη Νορβηγία από... κάποια Μπό-
ντο Γκλιμτ. Την υποτιμάμε, κακώς. Τί-
ποτα δεν της χαρίστηκε, έκανε δυνατό 
το θεωρητικά αδύνατο. Κι έπειτα, όσοι 
ξέρουν μιλούσαν με πολύ καλά λόγια 
για αυτήν την ομάδα από το μακρινό 
βορρά. Από εκεί όμως ως το να κάνει 
ρεζίλι μια από τις τοπ δυνάμεις της 
Ιταλίας υπάρχει χαοτική απόσταση. 
Που όμως καλύφτηκε. Ο Ζοσέ δικαιο-
λογήθηκε μετά πως το ρόστερ που δι-
αχειρίζεται είναι ανεπαρκές για πολλά 
ταμπλό. Αλήθεια όμως, πόσους τοπ 
παίκτες χρειαζόταν για να μην φάει 6 
χθες; Ιδού η αλήθεια, η απορία, που 
πονάει τον πάλαι ποτέ Special One. 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Πάλι από Μπόντο Γκλιμτ με-
ριά θα... ψωνίσουμε. Ερικ 
Μπότεϊμ, ο κύριος. Ετών 21, 
διέλυσε τη Ρόμα, με 2 γκολ και 
3 ασίστ. Τελικά ο Χάαλαντ δεν 
είναι το μόνο καλό νορβηγι-
κό ποδοσφαιρικό προϊόν εκεί 
έξω! Συνολικά έχει 18 γκολ και 
8 ασίστ σε 35 εμφανίσεις φέ-
τος, άρα μόνο τυχαίο δεν ήταν 
το χθεσινό. 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ  
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Το «0 βαθμοί» αδικούσε την Αντβέρπ, για να είμαστε ει-
λικρινείς. Στο φινάλε είχε χάσει τόσο από τον Ολυμπι-
ακό όσο και από την Αϊντραχτ. Με τη Φενέρ οι Βέλγοι 
στάθηκαν ξανά καλά και αυτή τη φορά ανταμείφθηκαν με 
ένα βαθμό. Κι ας είδαν τη Φενέρ να τους γυρνάει τούμπα 
το 0-1 του 2’ (Σαμάτα) με τον Βαλένσια να σκοράρει δις 
(21’, 45’) και να χάνει ενδιάμεσα και πέναλτι. Ο Γκέρκενς 
στο 62’ επέτρεψε στην Αντβέρπ να πάρει επιτέλους μια 
χαρά – που άξιζε- σε αυτό το Europa League. Στον όμι-
λο του ΠΑΟΚ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας έκανε το αναμε-
νόμενο κόντρα στη Λίνκολν (2-0) και μπήκε στο κόλπο 
της πρόκρισης. Γκριν στο 47’ και Χέντι στο 84΄σημείω-
σαν τα γκολ. 

Η ΓΚΑΦΑ
Αναμονή για σέντρα στο Λοκομοτίβ 
Μόσχας- Γαλατασαράι, ο κόσμος πε-
ριμένει ήρεμα, μέχρι που στον φωτεινό 
πίνακα εμφανίζεται η 11άδα της «τσιμ 
μπομ». Σοκ. Εκεί διάβαζε κανείς τα ονό-
ματα παικτών της Μπάγερν από την 
περσινή σεζόν! Είχε ξεμείνει μάλλον 
από το περσινό ματς των Βαυαρών 
στο ίδιο γήπεδο, για το Champions 
League. Τον κόουτς πάντως (Φετίχ Τε-
ρίμ) τον είχαν σωστό...

ΞΕΧΩΡΙΣΑΜΕ
Την πρώτη νίκη στην ιστο-
ρία της Φιτέσε απέναντι σε 
αγγλική ομάδα (η Τότεναμ 
το... έκανε κι αυτό). Το πόσο 
ματσάρα ήταν το Σπάρτα 
Πράγας- Λιόν με τους Γάλ-
λους να κάνουν το 2-0 του 
19’ σε 2-4 στο 88’, στο φινά-
λε έφαγαν ακόμα ένα, έτσι 
να γίνει πιο χορταστικό. Η 
Νάπολι συνέχισε με κεκτη-
μένη ταχύτητα από το από-
λυτο που έχει στη Serie A, 
ενώ το Λάτσιο – Μαρσέ-
ιγ είχε πολλή προσμονή, 
αλλά... κανένα γκολ. 

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ EUROPA LEAGUE

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ – ΛΙΟΝ 3-4  

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ – ΜΟΝΑΚΟ 1-2

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ 0-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ  - ΛΕΣΤΕΡ 3-4

ΝΑΠΟΛΙ – ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 3-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΑΝΤΒΕΡΠ 2-2

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΑΤΣΙΟ – ΜΑΡΣΕΪΓ 0-0

ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 0-1

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ – ΜΠΡΑΓΚΑ 0-1

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1-1

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΕΤΙΣ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1-1

ΣΕΛΤΙΚ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 2-0

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 2-1 

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ – ΓΚΕΝΚ 3-0

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CONFERENCE LEAGUE
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΕΛΣΙΝΚΙ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 0-5

ΑΛΑΣΚΕΡΤ – ΛΑΣΚ 0-3

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 2-2

ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΓΑΝΔΗ 0-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ -  ΡΟΜΑ 6-1

ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ – ΖΟΡΙΑ 0-1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ – ΡΑΝΤΕΡΣ 2-2

ΚΛΟΥΖ – ΑΛΚΜΑΑΡ 0-1

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΟΥΝΙΟΝ Β . 3-1

ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ – ΣΛΑΒΙΑ ΠΡ. 1-0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΠΑΟΚ 1-2

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. – ΛΙΝΚΟΛΝ 2-0

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΙΤΕΣΕ – ΤΟΤΕΝΑΜ 1-0

ΜΟΥΡΑ – ΡΕΝ 1-2

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ –  ΟΜΟΝΟΙΑ 3-1

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ - ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ 2-1


 

γρ
α

φ
ει

 ο
 Γ

ΙΩ
ΡΓ

Ο
Σ 

Κ
Α

ΡΑ
ΧΑ

ΛΙ
Ο

Σ



www.sportime.gr ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202112

ΡΩΣΙΑ 19:00
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ-ΚΙΜΚΙ

1 (-1,0) 1,82
Προηγήθηκε νωρίς στο ντέρμπι της Μόσχας η Ντιναμό, 

αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να φύγει με το τρίποντο. 
Η ομάδα έχει μεγάλες βλέψεις για φέτος και θα 
τα δώσει όλα για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στην 

κόντρα για την έκπληξη θα παίξει η Κίμκι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΜΠΡΕΝΤΑ-ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 

OVER 3 1,75
Αστάθεια παρουσιάζει η Μπρέντα με συνέπεια να παραμένει 

χαμηλά στη βαθμολογία. Οριακό το σημερινό παιχνίδι με 
το τρίποντο να επιβάλλεται απέναντι στην αδύναμη 
αμυντικά Μάαστριχτ. Με φουλ επιθετικό πλάνο θα 

παραταχθούν οι γηπεδούχοι.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Κυνηγάμε τα 
γκολ, πολλά 

γκολ.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ-ΕΞΕΛΣΙΟΡ

OVER 2,75 1,70
Ασταμάτητη η Εξέλσιορ ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο 

της Φένλο με 3-0! Οι φιλοξενούμενοι κάνουν δίκαια 
όνειρα ανόδου και μέσα στη Χάγη θα παίξουν για 
το τρίποντο. Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξει η 
Ντεν Χάαγκ μέσα στην πανίσχυρη έδρα της.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχος μας 
στα γκολ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΑΟΥΕ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ

OVER 2,5 1,80
Ντέρμπι ουραγών με την Άουε να κοντράρεται 
με την Ινγκολσταντ. Οι δύο ομάδες διαγραφούν 
πολύ κακή πορεία με συνέπεια να βολοδέρνουν 
στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Ανοιχτό 

ματς αναμένουμε με γκολ και κόρνερ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

είναι 
αναγκασμένες 
να επιτεθούν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ

OVER 2,75 1,70
Στις μικρές κατηγορίες της Γερμανίας θα ταξιδέψουμε για 

να ποντάρουμε στα γκολ. Ντέρμπι με φόντο την άνοδο 
και την Πάντερμπορν να υποδέχεται το ιστορικό 
Αμβούργο. Χωρίς περιθώρια οι φιλοξενούμενοι 
καθώς δεν θέλουν να χάσουν την επαφή με τις 

θέσεις ανόδου.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

σκοράρουν με 
μεγάλη άνεση.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΝΤΕΡΜΠΙ  
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

www.xosetips.com

Το ένα ντέρμπι διαδέχεται το άλλο, αυτή 
την Κυριακή, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήμα-
τα. Η αρχή γίνεται στις 17:15 από τη La Liga, 
με το Clasico Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης. 
Σειρά παίρνει η Premier League, στις 18:30, 
με το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λί-
βερπουλ. 
Στη Serie A, στις 19:00, ξεκινάει το ντέρμπι 
Ρόμα-Νάπολι και στις 21:45 το μεγάλο παι-
χνίδι Ίντερ-Γιουβέντους. 
Στη Super League, στις 20:30 γίνεται η σέ-
ντρα στο ντέρμπι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και στη 
Ligue 1 αρχίζει στις 21:45 η αναμέτρηση Μαρ-
σέιγ-Παρί Σεν Ζερμέν. 

ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΩΝ ΝΤΕΡΜΠΙ  
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοι-
χηματικές επιλογές για τα έξι ντέρμπι των ευ-
ρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προ-
σφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και 
τα ακόλουθα: 
• Παίκτης που θα σκοράρει πρώτος
• Τελευταίος σκόρερ
• Σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος
• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
• Νίκη με μηδέν παθητικό 
• Διαφορά νίκης
• Σύνολο κόρνερ
• Νικητής κόρνερ
• Ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευ-
ταίο κόρνερ
• Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ
• Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal
• Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under
• Μονά/Ζυγά γκολ 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ  
ΤΗΝ 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και 
ειδικά στοιχήματα για την 7η αγωνιστική της 
Super League. 
Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες 
του Πάμε Στοίχημα είναι για τα Over/Under 
συνολικά γκολ στην 7η αγωνιστική, τα Over/
Under συνολικά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, 
την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα 
γκολ, τη νίκη γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων 
με χάντικαπ 2,5 γκολ, την ομάδα που θα πε-
τύχει τα περισσότερα γκολ στα ζευγάρια Ολυ-
μπιακός-ΑΕΚ, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, 
Ολυμπιακός-Άρης, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ-Πανα-
θηναϊκός, ΠΑΟΚ-Άρης, ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, 
ΑΕΚ-Άρης και Παναθηναϊκός-Άρης.

ΟΛΗ Η ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω 
της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύ-
κολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανά-
ρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out 
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που 
μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώ-
νες απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρε-
ται και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαιρο, 
το Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, με κορυφαία 
γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και 
προωθητικές ενέργειες όπως το Παρά 1 στο 
VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕ 
ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ, 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ-
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΚΑΙ 
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΡΕΑΛ 
ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:00
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2 2,55
Στη Μόσχα ταξιδεύει ο Ολυμπιακός για να τεθεί αντιμέτωπος 

με την ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη. Οι «ερυθρόλευκοι» 
αποδίδουν εξαιρετικό μπάσκετ εντός και εκτός συνόρων. 

Με δύο σημαντικές απουσίες οι Ρώσοι, καθώς οι 
Σενγκέλια και Μιλουτίνοφ είναι τραυματίες.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Σε αυτές τις 
τιμές το διπλό 

έχει αξία.
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
ΔΥΝΑΤΑ 
Τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα που πέ-
ρασαν οι 3 από τις 4 επιλογές μας, 
βρήκαμε για τα καλά ρυθμό. Το αμ-
φίσκορο σε συνδυασμό με υψηλή 
παραγωγικότητα επαληθεύτηκε με 
άνεση στο Λέστερ – Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ, όπως και το εμφατικό «δι-
πλό» της Μπάγερν στο Λεβερκούζεν. 
Ο Ολυμπιακός επίσης πέρασε νικη-
τής και με 1+ γκολ από τα Γιάννενα, 
μόνο στο Μπρέντφορντ-  Τσέλσι δεν 
βρήκαμε δικαίωση, παρότι βάσει εικό-
νας της αναμέτρησης το OVER 2,5 θα 
μπορούσε κάλλιστα να είχε προέλθει. 
Πάμε δυνατά και αυτήν την εβδομά-
δα για να συνεχίσουμε να «διορθώ-
νουμε» την κάβα μας. Είναι, άλλωστε, 
ένα σούπερ ΣΚ αυτό που έρχεται με 
φοβερά ντέρμπι, ούτε επίτηδες να ́ χε 
γίνει τέτοιο πρόγραμμα!

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  70

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 90,7

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: 20,7

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -250

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ: -229,3

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  70 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

2,202,50
Συναντάμε  

το ενδεχόμενο  
να μη χάσει (1Χ)  

η Μαρσέιγ στο ντέρμπι  
με την Παρί Σεν Ζερμέν,  

στο «Βελοντρόμ»

Πληρώνει  
το GOAL+ΟVER 2,5  

στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ  
της ερχόμενης  

Κυριακής

Σύμφωνοι. Ένα clasico είναι πάντα 
ένα... clasico. Τουτέστιν ένα ματς με 
τη δικιά του αλήθεια, που δεν εξαρ-
τάται πάντα ή απαραίτητα από τους 
συνήθεις παράγοντες που συνυπο-
λογίζουμε όταν προσεγγίζουμε στοι-
χηματικά ένα παιχνίδι. Εν προκει-
μένω όμως, μας είναι δύσκολο να 
αγνοήσουμε το «διπλό» της Ρεάλ Μα-
δρίτης στο «Καμπ Νόου». Η «Βασί-
λισσα» έχει σαφώς πιο ξεκάθαρη ταυ-
τότητα και είναι κατά πολύ ικανότερη 
να παίξει καλά υπό συνθήκες πίεσης 
σε σχέση με την τρέχουσα βερσιόν 
των «μπλαουγκράνα». Οι παίκτες του 
Κάρλο Αντσελότι είναι το φαβορί και 
έχουν την προτίμησή μας. Στο αγγλι-
κό… classic, θα πάμε επίσης με το 
«διπλό». Η Γιουνάιτεντ είναι αρκετά 
ασταθής αμυντικά και η Λίβερπουλ 
κάτι τέτοια δεν τα αφήνει συνήθως 
ανεκμετάλλευτα. Και πάμε και στο ιτα-
λικό mega ματς, εκεί όπου θα επιλέ-
ξουμε την πρωταθλήτρια Ίντερ, πα-
ρότι η Γιουβέντους έχει αρχίσει και 
βρίσκει τα πατήματά της. Και κλείνου-
με με δύο παιχνίδια από τα μέρη μας. 
Στο Βόλος –ΑΕΚ θα ζητήσουμε αμφί-
σκορο, αντλώντας έξτρα αυτοπεποί-
θηση από το δίχως σκοπιμότητα τρό-
πο παιχνιδιού των Θεσσαλών, ενώ 
στο Ατρόμητος – Ιωνικός θα στηρίξου-
με το restart των γηπεδούχων, επεί-
γονται για νίκη. 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/10 18:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ 1 1,82 20 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10 16:00 ΒΟΛΟΣ – ΑΕΚ GOAL 1,81 15 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10 17:15 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ –  
ΡΕΑΛ Μ.

2 2,50 15 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10 18:30 ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝ. – 
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

2 2,30 10 μονάδες 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10 21:45 ΙΝΤΕΡ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1 2,10 10 μονάδες

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

GOAL+OVER 2,5 1,94 15 μονάδες
+29,1

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/10 19:30 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ – 
ΤΣΕΛΣΙ

OVER 2,5 2,04 20 μονάδες
0

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

+34,6

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

+27

ΜΕ ΤΗ ΡΕΑΛ ΣΤΟ  
«ΚΑΜΠ ΝΟΟΥ»
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Στην πρόσφατη συ-
νάντηση στο ΟΑΚΑ του 

αντιπροέδρου του ΣΕΓΑΣ Κώ-
στα Κεντέρη με την τεχνική ηγεσία 

της Ομοσπονδίας, τεχνικό διευθυντή, 
συντονιστές έγιναν οι πρώτες «ζυμώσεις» 

για τις επιλογές των ομοσπονδια-
κών προπονητών της νέας σεζόν. 

Επίσης, για τους υπεύθυνους 
στις σκυταλοδρομίες. 
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Τέσσερις φαίνεται πως έγιναν οι πόλεις που θα διεκδικήσουν το Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2025. Στο Ναϊρόμπι, το Τόκιο και 
το Χορζόφ προστέθηκε και η Σιγκαπούρη. Οι υποψηφιότητες πά-
ντως έκλεισαν και την απόφασή της η World Athletics θα την πάρει 
τον ερχόμενο Μάρτιο. 

S
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T
S

Στην Αθήνα ταξίδεψε, από 
τα Χανιά, η Δήμητρα Γνα-
φάκη για να περάσει ερ-
γομετρικές εξετάσεις στο 
νοσοκομείο Metropolitan, 
το οποίο έχει συνάψει 
συμφωνία με τη διοίκη-
ση του ΣΕΓΑΣ. Η Ελληνί-
δα πρωταθλήτρια θα μεί-
νει και μερικές ημέρες για 
προετοιμασία στο ΟΑΚΑ. 

Άλλη μια διάκριση για τον Μίλτο Τεντό-
γλου, ο οποίος επελέγη από την World 
Athletics ανάμεσα στους 10 καλύτερους 
αθλητές του κόσμου που θα διεκδική-
σουν τον τίτλο του αθλητή της χρονιάς.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε 
το όνομα του άλτη του Γιώργου Πομά-
σκι και η ειδική επιτροπή τον επέλεξε 
έχοντας τρία κριτήρια: Την κατάκτηση 
του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπα-
ϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, το χρυσό 

ολυμπιακό μετάλλιο και την καλύτερη 
επίδοση στον κόσμο στο μήκος για το 
2021. 
Ο διαγωνισμός «τρέχει» και μπορεί να 
ψηφίσουν και οι φίλαθλοι μέσω social 
media διαμορφώνοντας το 25% του τε-
λικού αποτελέσματος, ως τις 6 Νοεμ-
βρίου τα μεσάνυχτα. Το υπόλοιπο 50% 
θα προκύψει από το Συμβούλιο της WA 
και το τελευταίο 25% από την «οικογέ-
νεια» της WA.

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ!





Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΤΑΝ 
Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΕ 
ΜΑΤΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΡΙΑ ΓΚΟΛ. ΔΕΝ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΠΩΘΕΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ

Η Αϊντραχτ σε 11 ματς με τον Γκλάσνερ στον 
πάγκο είχε μόλις δύο νίκες. Στο γήπεδό της 
δεν είχε καταφέρει να πανηγυρίσει ως τώρα. 
Τα κατάφερε κόντρα στον Ολυμπιακό με ευ-
κολία. Ελάχιστα έχουμε να πούμε για την 
ομάδα του Πειραιά. 
Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος ήταν μα-
κράν ο κορυφαίος των «ερυθρολεύκων». 
Ενδεχομένως και ένας από τους κορυφαί-
ους του γηπέδου. Μετά τους Μπορέ και Κα-
μαντα, ο καλύτερος. Ο βασικός κεντρικός 
αμυντικός του Ολυμπιακού ήταν ο μόνος 
που έπιασε υψηλά στάνταρ απόδοσης σε 
ματς που οι πρωταθλητές Ελλάδας δέχθη-
καν τρία γκολ. Εκεί τελειώνει κάπου η ιστο-
ρία της ανάλυσης υπό κανονικές συνθήκες. 
Ο Ολυμπιακός που εμφανίστηκε στη Φραν-
κφούρτη δεν άξιζε να πάρει τίποτε από το 
παιχνίδι κόντρα στην Αϊντραχτ. Και το ένα 
γκολ ενεργητικό, κολακευτικό είναι. Δεν εκ-
μεταλλεύτηκε ούτε καν το τυχερό σημείο του 
στο παιχνίδι. Αυτό ήταν στη γρήγορη ισο-
φάριση . 
Οι «αετοί» δούλεψαν πάρα πολύ στο πρώ-
το τους μισάωρο για να προηγηθούν, τη 
στιγμή που ο Ολυμπιακός με την πρώτη 
καλή του κατεβασιά, κατάφερε να ισοφα-
ρίσει στο… καπάκι. Σπασμωδική αντίδρα-
ση ήταν, όμως. Έτσι αποδείχθηκε στη συ-
νέχεια του αγώνα. Αδυναμία να «φάει» την 
μπάλα στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέ-
ρους, ακόμα μεγαλύτερη να μπει απειλητι-
κά στο δεύτερο μισό του ματς. 
Οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού 
βρέθηκαν σε κακή μέρα, το αυτό ισχύει και 
για τον Πέδρο Μαρτίνς. Γενικώς ο Πορτογά-
λος τεχνικός κάνει λάθη στο κοουτσάρισμά 
του τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ακόμα 
και τις καλές μέρες, πρόσθεσε ένα ακόμα 
στο ενεργητικό του. Ακόμα μία φορά καθυ-
στέρησε τις παρεμβάσεις του στο ματς. Αυτό 
έδειξε η θετική παρουσία του Κούντε από τη 
στιγμή που πέρασε στο παιχνίδι, στο 3-1. 
Δεν βοήθησε ούτε στον άξονα ο Αγκιμπού, 
ο οποίος έμεινε μέσα σε όλο το ματς. Λεπτο-
μέρειες σαφώς όλα αυτά, μιας και το μεγα-
λύτερο πρόβλημα ήταν στη νοοτροπία και 
την ψυχολογική προετοιμασία. Δεν έδειξε ο 
Ολυμπιακός μέσα στο παιχνίδι έτοιμος να 
κερδίσει ή έστω να πάρει κάτι θετικό στη 
Φρανκφούρτη. Κρίμα για τη συγκινητική 
παρουσία του Σωκράτη Παπασταθόπου-
λου στην άμυνα. 
Τα καλά νέα βέβαια ήρθαν από την Πόλη, 
εκεί όπου Φενέρ και Αντβέρπ έμειναν στο 
2-2. Ο Ολυμπιακός κράτησε αποστάσεις και 
αν παρουσιαστεί όπως  πρέπει στην εντός 
έδρας αναμέτρηση με την Αϊντραχτ, δεν κρα-
τά απλώς την τύχη στα χέρια του, αλλά και 
την πρωτιά. Καλό νέο για τον Ολυμπιακό και 
όλες τις ελληνικές ομάδες η νίκη του ΠΑΟΚ 
στην Κοπεγχάγη. Κι αυτό διότι η άνοδος 
στο Uefa Ranking ήταν άκρως σημαντική. 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΩΚΡΑΤΗ
ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ

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

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

12η Σερβία 29.125 (2/4)

13η Βέλγιο 28.600 (4/5)

14η Ελβετία 27.425 (2/4)

15η Κροατία 24.900 (1/4)

16η Ελλάδα 24.700 (2/4)

17η Κύπρος 24.625 (2/4)

18η Τσεχία 24.600 (3/5)

19η Τουρκία 24.500 (3/5)

20η Νορβηγία 23.750 (1/4)

21η Ισραήλ 23.125 (2/4)

22η Δανία 22.975 (4/5)

23η Σουηδία 22.625 (1/4)

UEFA RANKING


