
ΠΏΣ ΈΦΤΙΑΞΈ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ  
Ο ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΈΣ  
ΤΟΥ ΑΡΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΤΏΛΙΚΟ 

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 120 - 160C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 90 - 150C

ΈΡΧΈΤΑΙ, ΞΑΝΑ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΦΏΤΙΑ. 
Η ΈΠΟΜΈΝΗ ΜΈΡΑ ΤΗΣ 
ΗΤΤΑΣ ΣΤΟ ΝΤΈΡΜΠΙ  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΥΤΟΥ

NEXT DAY ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΙ ΜΟΝΟ «ΈΔΏ»!

20:30 NSP

ΤΡΙΤΗ 26.10.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ # 1. 309

AGENT 
GREEK

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΣΈ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ 
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 

ΈΠΈΣΤΡΈΨΈ Ο ΜΑΚΈΝΤΑ

21:00 NS PRIME
«ΠΈΤΑΈΙ» ΞΑΝΑ

Ο ΠΑΟΚ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΈΙ  
ΓΙΑ ΧΑΦ 

ΓΙΑΤΙ ΟΙ «ΛΑΤΙΝ» ΒΙΤΑΛ ΚΑΙ ΠΑΛΑΣΙΟΣ 
ΘΈΛΟΥΝ ΈΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗ
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Για τον Ολυμπιακό το πρώτο 45λεπτο κόντρα 
στον ΠΑΟΚ ήταν όλα τα λεφτά. Γιατί σε αυτό 
έδειξε την τεράστια δυναμική του. Οι οκτώ τε-
λικές, έναντι μιας τους αντιπάλου, δεν οφει-
λόταν μόνο στα λάθη του Εσίτι. Οι Πειραιώ-
τες κυριάρχησαν σε όλο το μήκος και πλάτος 
του γηπέδου. Είχαν τέτοιο πάθος και αποφα-
σιστικότητα που φάνηκε μέχρι και στα πολλά 
τάκλιν που έκαναν στο ματς. Αυτό ήταν και το 
πρώτο δείγμα του τι μπορούν να κάνουν, αν 
και ακόμα δεν έχουν πάρει αυτά που ήθελαν 
από τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Αν γίνει 
και αυτό τότε η ομάδα θα ρολάρει και θα βρει 
ανάλογες εμφανίσεις σε 90λεπτο. Το σίγου-
ρο ήταν πως έχουν την δυνατότητα να το κά-
νουν. Το επιτρέπει αυτό η ποιότητα τους και 
το γεγονός πως έχουν στον πάγκο έναν προ-
πονητή που δουλεύει πολύ καλά. Με τα όποια 
λάθη του. Τα καλά είναι σαφώς περισσότερα 
και έχουν αποδειχθεί σε αυτά τα τέσσερα χρό-
νια που ήταν εκεί. Αναμφίβολα αυτή η ποιό-
τητα που έχει ο Ολυμπιακός του δίνει το δι-
καίωμα να λέει πως είναι ο μεγάλος παίκτης 
για να κατακτήσει το πρωτάθλημα και φέτος. 
Αρκεί να βρει την συνοχή του, να έχει σταθε-
ρό ρυθμό και να βρίσκει τις λύσεις ακόμα και 
στις δύσκολες στιγμές. Γιατί ήδη έχουν έρθει 
πολλές φέτος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν 
επηρεάσει την ομάδα σε μεγάλο βαθμό.

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Κι όμως, οι φανατικοί της Λίβερπουλ... θύμω-
σαν με την ομάδα τους μετά το ιστορικό 5-0 στο 
«Ολντ Τράφορντ». Επειδή έριξε τέμπο μετά το 
5ο γκολ στο 50’. Επειδή πρακτικά σταμάτησε 
να κυνηγά το οτιδήποτε μετά το 61’ όταν η Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε με δέκα. Ήταν μια 
απολύτως συνειδητή επιλογή των «ρεντς». 
Αποτέλεσμα της εντολής του Γιούργκεν Κλοπ: 
«Σεβαστείτε τον αντίπαλο». Ναι, οι οπαδοί δεν 
τα καταλαβαίνουν ούτε τα δέχονται κάτι τέτοια. 
Φυσικό και επόμενο είναι να νιώθουν ότι χάθη-
κε μια μοναδική (;) ευκαιρία για ακόμα μεγαλύ-
τερο σκορ, για ακόμα ισχυρότερη ταπείνωση 
των «άλλων». «Αυτοί δεν θα μας συγχωρούσαν 
το παραμικρό αν μας πετύχαιναν έτσι κι έπειτα 
βαρούσαν στο ψαχνό – γιατί να αξίζουν οίκτο;», 
φωνάζουν. Όσο κι αν είναι κατανοητή προσέγ-
γιση, η αλήθεια είναι πως έπρεπε να γίνει με 
τον τρόπο του Γερμανού κόουτς. Τους έχει χα-
ρίσει απίστευτες στιγμές τα τελευταία έξι χρό-
νια. Από τη δόξα στο Champions League ως 
το «τέλος» στο μεγάλο απωθημένο, τον πρώ-
το τίτλο μετά από 30 χρόνια. Δεν αξίζει το δι-
καίωμα να ορίσει το πλαίσιο στο ενδεχομένως 
πιο «πικάντικο» από τα κατορθώματά του; Για-
τί ο «Κλόπο» σέβεται το άθλημα που υπηρετεί 
και έχει αρχές που θεωρεί αδιαπραγμάτευτες. 
Μία εξ αυτές είναι του fair play. Δεν «βαράει» 
όταν βλέπει τον άλλον κάτω. Στα ίσα, στο 100%. 
Μόνο έτσι το ευχαριστιέται. Μόνο έτσι έχει κί-
νητρο. Καταφέρνοντας να αποτελεί διαχρονι-
κή πηγή έμπνευσης και εξυψώνοντας τον εαυ-
τό του σε ένα δάσκαλο του αθλήματος. 

ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ  
ΤΟΥ ΚΛΟΠ 

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ  
ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ

Αποψη
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Το Θέμα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ
Η ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ 
ΤΗ ΖΩΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΛΙΣ 56 ΕΤΩΝ, 
ΑΛΛΑ ΑΦΗΝΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟ 
ΗΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ

Αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Δεν κέρ-
δισε ξανά τη μάχη. Η κατάσταση της 
υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία και 
σε ηλικία μόλις 56 ετών, η Φώφη Γεν-
νηματά έφυγε από τη ζωή. Ανήμερα μά-
λιστα της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του 
καρκίνου του μαστού. Της ασθένειας δη-
λαδή που τόσο γενναία και επί μακρόν 
αποτελεσματικά, καταπολέμησε. Τού-
τες τις ώρες, ο πόνος της απώλειας εί-
ναι τόσο ισχυρός ώστε καλύπτει οτιδή-
ποτε άλλο. Το μήνυμα όμως που άφησε 
με τον τρόπο που πολιτεύτηκε και χει-
ρίστηκε την αρρώστια της θα αποδει-
χθεί, σε βάθος χρόνου, πιο ισχυρό. 
Θάρρος, αξιοπρέπεια, δύναμη, ευγέ-
νεια, επιμονή και υπομονή. Η πρώην 
πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ ποτέ δεν ξεστρά-
τισε από την ορθότητα. Όχι μόνο την 
πολιτική. Πορεύτηκε ακλόνητα με τις 
αρχές που τις μεταλαμπάδευσαν οι γο-
νείς της. Ο εκ των κορυφαίων πολιτι-
κών που είδε ποτέ η χώρα μας, Γιώργος 
Γεννημάτας και η Κάκια Βέργου. Πόσο 
σκληρό της μοίρας ότι όλοι τους πέθα-
ναν λίγο πολύ στην ίδια ηλικία, από την 
ίδια αιτία. Σύσσωμος ο πολιτικός κό-
σμος, και όχι μόνο, αποχαιρέτησε την 
πρώην πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ. Όχι μόνο 
λόγω της έντασης του συναισθήματος 
που προκάλεσε ο τόσο πρόωρος θά-
νατός της. Σε έναν τόσο σκληρό κόσμο 
όπως αυτός της πολιτικής, η Φώφη Γεν-
νηματά ξεχώρισε με το ήθος της. Αυτή 
είναι η παρακαταθήκη της. Κι αυτό εί-
ναι κάτι που της το αναγνώριζαν όλοι, 
ανεξαρτήτως κομμάτων ή ιδεολογιών. 
Ποτέ της δεν χρησιμοποίησε το θέμα 
της υγείας της ως δικαιολογία ή ασπί-
δα για το οτιδήποτε. Ούτε το πρόταξε 
μήπως έτσι γίνει πιο συμπαθής – απο-
δεκτή στο εκλογικό κοινό. Δεν «πούλη-
σε» την προσωπική της ζωής εις άγραν 
ψήφων. Δεν είναι καθόλου δεδομένο σε 
αυτό το χώρο – το ξαναλέμε.
«Θα ήθελα να θυμούνται αυτά που έχω 
κάνει. Θα ήθελα να υπάρχει ο χώρος 
μας πιο δυνατός, απ’ ότι τον παρέλαβα 
και θα ήθελα να μπορώ να κοιτάζω και 
τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τους 
Έλληνες πολίτες στα μάτια, να κοιτάζω 
κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και να 
ξέρω ότι αυτούς υπηρέτησα», είχε πει 
παλαιότερα. Είναι μια παρηγοριά για 
τους οικείους της πως αυτό που ήθε-
λε, έγινε. Όπως και ότι έγινε η προσω-
ποποίησης μιας άλλης δήλωσης που 
είχε κάνει στο παρελθόν: «Το θέμα εί-
ναι να μπορείς να ζεις, να μη ζεις συνέ-
χεια κάτω από τη σκιά και την αγωνία 
και τον φόβο».
Με εντολή του Πρωθυπουργού, Κυριά-
κου Μητσοτάκη, αύριο Τετάρτη, ημέρας 
της κηδείας, θα υπάρξει Εθνικό Πένθος. 
Η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προ-
σκύνημα από τις 10:00 το πρωί στη Μη-
τρόπολη. Κατόπιν στις 14:00 θα πραγ-
ματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία και 
αμέσως μετά θα ταφεί στο Α’ Νεκροτα-
φείο Αθηνών.
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Ο ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΚΑΠΩΣ ΤΑ ΜΠΑΛΩΣΕ!  
ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ΟΜΩΣ, ΒΓΗΚΕ  
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ ΕΣΙΤΙ 

Ο Άντερσον Εσίτι φαντάζει ως ο παίκτης 
που ανήκει στην κατηγορία «καλός στρατι-
ώτης». Δεν έχουν βγει προς τα έξω ζητήμα-
τα απειθαρχίας και γενικά ακόμα και όταν δεν 
έπαιζε π.Λ. (προ Λουτσέσκου) δεν είχε απα-
σχολήσει. 
Έχει τα ups και τα downs του έως τώρα η πο-
ρεία του στον ΠΑΟΚ. Ήρθε από τη Γάνδη και 
αποθεώθηκε λες και ήταν ο Καντέ, στη συνέ-
χεια άκουσε τα χειρότερα και δόθηκε δανει-
κός στην Τουρκία. 
Γύρισε και με Λουτσέσκου είναι κάτι παρα-
πάνω από μέρος του rotation. 
Το πρόβλημα με τον συμπαθή Εσίτι είναι πως 
στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (δηλαδή στο 
πιο δύσκολο και απαιτητικό ματς του πρω-
ταθλήματος) βγήκαν όλα τα αγωνιστικά του 
κουσούρια. 
Ο Μαρτίνς τον πίεσε στην ταχύτητα και στην 
έκρηξη, στην πρώτη πάσα, που ήταν δύσκο-
λο να ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα πλέον 
το όποιο πλάνο Λουτσέσκου να είναι έκθετο. 
Τι σημαίνει τώρα αυτό; 
Ο ΠΑΟΚ θα πάει για χαφ τον Ιανουάριο με 
διαφορετικό χαρακτηριστικά ή θα μείνει με 
τους ίδιους. 
Ο Κούρτιτς είναι φανερό πως δεν μπορεί να 
λείπει, ο Αουγκούστο μάλλον θα παίζει κυρί-
ως πιο μπροστά (και βλέπουμε) και ο Σβαμπ 
θα πρέπει να χωράει στην 11άδα. 
Ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι δεν πήρε τερματοφύ-
λακα, μέχρι τώρα ο Πασχαλάκης δεν τα έχει 
πάει άσχημα αλλά δεν βγάζει την 100% σι-
γουριά. 
Ο Λουτσέσκου τι θα κάνει με τον χαφ; Απλά 
ερωτήματα, καυτές απαντήσεις, που μπορεί 
να έχουν ήδη δοθεί. 

Agent Greek

Η ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΡΙΤΣ

Το πήρε απόφαση  
ο Γιαννούλης
Δεν θα μπορούσε να ξεφύ-
γει από την αγωνιστική μιζέ-
ρια της Νόριτς και ο Δημήτρης 
Γιαννούλης.
Ειδικά σε ένας ματς με την 
Τσέλσι που χάθηκε με 7-0 
σκορ. Βέβαια, σαν ατομική ευ-
θύνη φταίει στο 3ο γκολ που 
δεν καταλαβαίνει πότε του 
φεύγει στην πλάτη του ο Τζέ-
ημς. 
Ο Έλληνας αμυντικός ωστό-
σο το πήρε απόφαση. Βλέπει 
τον υποβιβασμό να έρχεται και 
ψάχνει ομάδα. Είτε τον Γενά-
ρη, είτε το επόμενο καλοκαίρι.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΜΕ ΣΝΑΪΝΤΕΡ

Τι έλεγε ο Μεταξάς 
Κάτι απίθανα έλεγε ο Ηρα-
κλής Μεταξάς στην τελευταία 
media day του. Πως τη μία 
εμπιστεύεται τον έναν παί-
κτη, την άλλη τον άλλον. Όλα 
αυτά για να δείξει πως κλει-
δωμένη θέση στην ενδεκάδα 
δεν έχει κανείς και πως όλοι 
θα πρέπει να παλεύουν στην 
προπόνηση. Με τον Σνάιντερ 
όμως τι γίνεται; Δική του επι-
λογή ο Γερμανός που δεν 
βγαίνει και το κοντέρ γράφει 
μηδέν γκολ, μηδέν ασίστ.

ΞΕΦΥΓΕ ΚΑΙ ΤΟΥ… ΞΕΦΥΓΕ

Ρεσιτάλ έδωσε ο Παπαδόπουλος
Είναι πολλά αυτά που πρέπει να λύσει ο Ατρό-
μητος και ένα εξ αυτών η συμπεριφορά των 
παικτών του. Ρεσιτάλ έδωσε ο Κυριάκος Πα-
παδόπουλος κόντρα στον Ιωνικό. Από τη μία 
άνοιξε συνομιλία με τους οπαδούς λέγοντας 
μεταξύ άλλων πως δεν έπρεπε να πάει στο 
Περιστέρι, από την άλλη τα έχωνε ασταμάτη-
τα στους συμπαίκτες του. Κατά τα άλλα μία 
ωραία ατμόσφαιρα τα αποδυτήρια…

ΖΟΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΕΪΡΑ ΣΤΗ ΦΕΝΕΡ

Με άλλον προπονητή…
Καλά, δεν είναι και η ανακάλυψη της Αμερικής. Αλλά κάτι φι-
λαράκια μου Πορτογάλοι μου είπαν πως ο Περέιρα μετράει 
μέρες στη Φενέρ. Το 0-3 από τον Ολυμπιακό, το «Χ» εντός με 
Αντβέρπ έκατσαν βαριά στα «καναρίνια».  Προσθέστε και την 
εντός έδρας ήττα από την Αλάνιασπορ που φέρνει τη Φενέρ-
μπαχτσε πέντε βαθμούς πίσω από την κορυφή και καταλα-
βαίνετε. Με άλλον προπονητή θα την αντιμετωπίσει ο Ολυ-
μπιακός την τελευταία αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ.

➠

➠

➠

➠

ΜΕ ΧΑΦ 
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ 
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Ο 
ΑΡΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΓΚΟΛ 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΣΕ 
ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

ΑΓΩΝΑ. 

41 

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΑΪΑΣ ΑΟΣΜΑΝ    
Πάνω από μία ντουζίνα μεταγραφές 
ο Ιωνικός ποιος να καθίσει να ασχο-
ληθεί εκτενώς για τον κύριο που ́ ναι 
διεθνής με την Εθνική Συρίας! Και 
όμως είναι ο άνθρωπος που οδήγη-
σε τη νεοφώτιστη ομάδα στο πρώτο 
διπλό από το 2006 και έχει συμμετο-
χή ΚΑΙ στα 5 τέρματά της (3 ο ίδιος, 
δύο ασίστ).  

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
Ξεκίνησε με φούρια (4 πόντους σε 2 ματς, 60% κατοχή, 12 
τελικές με ΠΑΟΚ), αλλά φέρεται να ξεμένει από ψυχολογία 
και… παίκτες! Το mentality δε λέει να περάσει μέσα στα απο-
δυτήρια του Αγρινίου για μία ομάδα που στα 5 τελευταία της 
ματς έχει κερδίσει έναν πόντο. Και αυτόν στα χασομέρια του 
αγώνα με την Λαμία, έχοντας μαζέψει 14 φορές την μπάλα 
από τα δίχτυα της στο ίδιο διάστημα. Ευάλωτος άξονας, επί-
θεση χωρίς εκτόπισμα (σ.σ.: ασχέτως των 3 γκολ του Βέρ-
γου) και ένα club που φέρεται να μην έχει ξεπεράσει τη χει-
μερία νάρκη της τελευταίας διετίας.  

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

Ο ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ ΒΓΑΖΕΙ ΜΙΑ «ΧΡΥΣΗ» 
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΜΟΛΙΣ 20 ΕΤΩΝ

O,TI ΛΑΜΠΕΙ… 

 Λουίς Κάμπος! Κινητό PC. Μιλάμε για μυαλό-ξυράφι, μάτι 
(σχεδόν) αλάνθαστο και φυσικά ο Νο1 γκουρού στη διεθνή 
πιάτσα του ποδοσφαίρου μαζί με τον Μόντσι της Σεβίλλης. 
Ο πλέον wanted τεχνικός διευθυντής στον κόσμο. Σε ένα 
ταξίδι του στο Μαρόκο, μεταξύ άλλων, έπεσε πάνω στον 
λεγάμενο. Μάιος του ’18. Έξι μήνες αργότερα έχοντας ενη-
λικιωθεί ενέταξε τον πρωταγωνιστή στη Λιλ. Πρώτο επίση-
μο ματς (σ.σ.: «32» του Κυπέλλου με την Ντιζόν), σκοράρει. 
«Ακούει, μαθαίνει, προσαρμόζεται, αλλά ακόμη έχει δρόμο 
μπροστά του». Τάδε έφη, Κριστόφ Γκαλτιέ, ο τεχνικός της 
περυσινής πρωταθλήτριας Γαλλίας, έπειτα το ντεμπούτο 
του Αγκιμπού Καμαρά με τους «λιλουά». Λουίς Κάμπος και 
Γκαλτιέ ο καθένας για τους λόγους του έβαλαν τελεία στον 
επιτυχημένο κύκλο τους στη Λιλ. Πάνω στο transition και 
αφού πρωτίστως είχε δουλέψει ανελλιπώς το τσεκάρισμα 
στη Βου ομάδα της Λιλ από το λαγωνικό του Φρανσουά 
Μοντεστό στη Γαλλία, εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός και με 
ένα 250άρι (σ.σ.: τροφεία) έφερε παρέα στον έτερο Καμα-
ρά. Τον διάσημο, τον Μαντί. Τον κύριο που αρχικά ήρθε 
για τον Ολυμπιακό Βου, απέναντι στον ΠΑΟΚ είχε γκολ, 
ασίστ, δοκάρι, 10/14 πάσες στο τελευταίο τρίτο του γηπέ-
δου, 5 recoveries και 4/5 επιτυχημένα τάκλιν. Τον 20χρονο 
που με περισσό θράσος «γεμίζει» τα παπούτσια του Κων/
νου Φορτούνη και με 4 τέρματα/2 ασίστ σε 13 αγώνες ανοί-
γει την όρεξη του Ολυμπιακού για το… αύριο! 

ΣΤΙΒΕΝ 
ΤΣΟΥΜΠΕΡ  
Είναι πρώτο 
όνομα στη μαρκίζα 
και το αποδεικνύει 
εμπράκτως. Ο σταρ! 
Ο leader. Η ΑΕΚ των 
16 γκολ (σ.σ.: καλύτερη 
επίθεση μαζί με Βόλο στη Σού-
περ Λιγκ) έχει τη σφραγίδα του: 5 τέρ-
ματα και 2 ασίστ σε 7 αγώνες! Ελβετικό 
ρολόι στο ραντεβού με την αποτελε-
σματικότητα.   

ΜΑΤΕΟΥΣ 
ΒΙΤΑΛ   
Α φ ε τ η ρ ί α 
«βουτηγμένη» 
στην προσδο-
κία, συμμετέχοντας και 
στα 4 γκολ κόντρα στον 
Απόλλωνα. Συνέχεια γεμάτη 
απορίες. Χωρίς αγωνιστικό impact, εκτός 
από το πέναλτι-δώρο του Καρλίτος με τον 
Βόλο. Αλλαγή στο ημίχρονο δίχως να ΄χει 
πατήσει στο αντίπαλο box με την Τρίπολη! 
4 ταξίδια, σε κανένα ΔΕΝ εμφανίστηκε.   

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ακόμα ένα εκτός έδρας ματς που ο Παναθηναϊκός δεν έκανε αυτό που 
έπρεπε. Ακόμα μια φορά που ο Αστέρας Τρίπολης αποδείχτηκε κακός 
του δαίμονας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται με άσχημο τρόπο για τους 
«πράσινους»....
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AΡΗΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Αλλο είδαν,  
άλλο έδωσε!
Πόσοι είστε εδώ για την ανά-
λυση διαιτησίας της 7ης αγω-
νιστικής της Super League; 
Στο παιχνίδι Άρης - Ατρόμη-
τος δεν γίνεται αναφορά στο 
τελευταίο πέναλτι που δίνει 
υπέρ του Άρη ο Κουτσιαύτης. 
Αφού είδαμε και τους τρεις τη-
λεκριτικούς, αλλά και δημοσιο-
γράφους, να σχολιάζουν - ανα-
λύουν αν το χέρι του Αντούνες 
ήταν σε φυσική ή όχι θέση, ας 
ασχοληθούμε με το τι πραγμα-
τικά συνέβη. Ο Κουτσιαύτης 
δεν έχει καταλογίσει πέναλτι 
για χέρι. Αλλά για κράτημα του 
Μπράμπετς από τον Ντουάρ-
τε λίγα δευτερόλεπτα νωρίτε-
ρα! Αν τη βάλει τη φάση στο 
video analysis της αγωνιστι-
κής ο Κλάτενμπεργκ, θα γελά-
σει κόσμος. Αυτά για να ξέρου-
με τι λέμε και τι γράφουμε!

BOΛΟΣ - ΑΕΚ

Τελικά... δεν τα είπαν!
«Ντου» στον Γρατσάνη έκανε ο Δημητριάδης 
στο Πανθεσσαλικό. Ο Τρικαλινός ρέφερι κάλεσε 
τον Τζοβάρα για να τον «κιτρινίσει» επειδή δια-
μαρτυρήθηκε για τη φάση που ο Κλέιμαν μπλό-
καρε την μπάλα στη γραμμή, ζητώντας γκολ! 
Ο Δημητριάδης τον άκουσε και η κάμερα τον 
έπιασε να τα χώνει στον Γρατσάνη. «Εσύ φταις, 
εσύ φταις, θα τα πούμε μετά», φαίνεται να λέει ο 
υπεύθυνος λειτουργίας του ποδοσφαιρι-
κού τμήματος της ΑΕΚ στον τέταρ-
το. Τελικά, όπως μάθαμε, μετά 
δεν είπαν τίποτα. Καμία κου-
βέντα δεν έγινε στα αποδυτή-
ρια. Γενικά ή εικόνα εκτός αγω-
νιστικού χώρου δεν είχε καμία 
σχέση με την ένταση που «βγή-
κε» στο ματς. Στο γήπεδο φασα-
ρία, στα αποδυτήρια «εκκλησία»!

KΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ

Δεν είδε λάθη ο Αγγλος
Ποικιλία απόψεων για το πέναλτι που έδωσε στη 
Τρίπολη ο Φωτιάς. Κάκος, Σπάθας συμφώνη-
σαν, Βαρούχας διαφώνησε. Διαφορετικές από-
ψεις και για τις φάσεις στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ. 
Ο Βαρούχας δεν βλέπει επιθετικό φάουλ ούτε 
στο γκολ του Ολυμπιακού, ούτε στου ΠΑΟΚ, ο 
Κάκος βλέπει φάουλ και στα δύο 
και ο Σπάθας μόνο στου ΠΑΟΚ. 
Ο Κλάτενμπεργκ πάντως δεν 
είδε λάθος απόφαση σε καμία 
από τις τρεις φάσεις. Αυτό 
είναι το feedback, σχο-
λιάζοντας τις φάσεις με 
τους στενούς του συνερ-
γάτες. Η επιβεβαίωση 
στο καθιερωμένο video 
analysis.

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΣΚΟΥΛΑ ΕΧΕΙ... 
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ. 
ΤΟ «ΚΟΡΑΚΙ» 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ!

Μας τελείωσε ο Μανώλης ο Σκού-
λας. Τέλος, πάπαλα. «Κρέμασε» 
τη σφυρίχτρα του ο θεσσαλός δι-
εθνής ρέφερι. Μια μέρα μετά από 
ευρωπαϊκό παιχνίδι, έστειλε επι-
στολή αποχώρησης στην ΕΠΣ 
Θεσσαλίας. Έφυγε πριν τον φύ-
γουν από διεθνή. Με κάτι... πρό-
κες να (με το συμπάθειο) προς 
τον Μαρκ Κλάτενμπερκ.
Τα ξέρετε αυτά. Το «Κοράκι» θα 
σας γράψει (που πήγε το μυαλό 
σας), όσα δεν ξέρετε. Και δεν εί-
ναι και λίγα.
Πάμε λοιπόν. Ο Σκουλάς για 
όσους δεν θυμούνται, ήταν VAR 
στο ΟΦΗ - ΑΕΚ. Μετά το παιχνί-
δι και επανειλημμένως, ο διαιτη-
τής προσπάθησε να επικοινωνή-
σει με τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ. 
Τη μια «η κλήση σας προωθεί-
ται», την άλλη «ο συνδρομητής 
που καλέσατε είναι κατειλημμέ-
νος» και την τρίτη καμία απάντη-
ση. Ποτέ δεν πήρε feedback για 
το παιχνίδι στο Ηράκλειο.
Την επόμενη αγωνιστική ήταν δι-
αιτητής στο Ιωνικός - ΠΑΣ Γιάν-

νινα. Κανένα πρόβλημα η διαι-
τησία του, αλλά από κει και μετά 
δεν πήρε ξανά ορισμό. Από την 
3η αγωνιστική μέχρι την έκτη 
εκτός. Ή για να τα λέμε τα πράγ-
ματα με το όνομα τους, δεν είδα-
με ποτέ ορισμό του!
Οι πληροφορίες μας και δεν επι-
δέχονται καμίας αμφισβήτησης, 
αναφέρουν ότι ο Σκουλάς πήρε 
ορισμό! Όταν ήταν στο Ισρα-
ήλ για παιχνίδι Youth League, 
του ήρθε παιχνίδι για 4ος! Aντί 
για «accept» ο Σκουλάς πάτη-
σε «deny. Δεν αποδέχθηκε τον 
ορισμό και στη συνέχεια πάτησε 
το «send» για την επιστολή που 
ήταν ήδη γραμμένη και αποθη-
κευμένη στα πρόχειρα.
Κάπως έτσι έπεσαν οι τίτλοι τέ-
λους του εν ενεργεία διαιτητή Μα-
νώλη Σκουλά.
Πάντως για να ευλογήσουμε και 
τα γένια μας, στις 6 Ιανουαρίου 
είχαμε αποκαλύψει ότι το όνο-
μα του Σκουλά δεν θα βρίσκεται 
στις επόμενες προτάσεις των δι-
εθνών.   

ΤΟ... DENY
ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ!
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Η διαχείριση!
Δεν ήταν όλα καλά για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με 
τον ΠΑΟΚ. Η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου χρίζει με-
γάλης ανάλυσης. Η καθίζηση ήταν μεγάλη και λίγο έλει-
ψε να έρθει η ισοφάριση. Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν έκανε τις 
καλύτερες κινήσεις, και ειδικά αυτή με τον Ονιεκούρου 
δεν απέδωσε. Θα μπορούσε να μπει ο Βρουσαι, νω-
ρίτερα, ακόμα και να πάρει το ρίσκο με τον Ρόνι 
Λόπες. Κι αυτό γιατί ο Νιγηριανός δεν έχει δεί-

ξει ακόμα και έχει πάρει πολλές ευκαιρίες.

Εξαιρετικός ο Λαλά
Ο Γκάρι Ροντρίγκες ανέβασε και τον Κένι 
Λαλά. Ο Γάλλος μπακ έδεσε άμεσα με τον 
συμπαίκτη του στην δεξιά πτέρυγα κι έκα-
ναν ένα από τα κορυφαία ματς του ντέρμπι. 
Για τον ίδιο ήταν και η καλύτερη του εμφάνι-
ση, μέχρι τώρα, με την ερυθρόλευκη φανέ-
λα. Και αυτός δέχθηκε πολλά μπράβο, ακό-
μα και από τον Πέδρο Μαρτίνς. Τώρα μένει 
να βρει έναν σταθερό ρυθμό γιατί παρουσι-

άζει μεγάλα σκαμπανεβάσματα.

ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ  
ΡΕ ΓΚΑΡΙ;
Η ΩΘΗΣΗ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Ο 29ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΞΤΡΕΜ, ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ 
ΔΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Η προσμονή ήταν μεγάλη για να βρεθεί 
στο αρχικό σχήμα. Γιατί ο Γκάρι Ροντρίγκες 
από τότε που αποκτήθηκε φαινόταν πως θα 
έφερνε αυτό το κάτι παραπάνω στα εξτρέμ. 
Και έτσι έγινε με την πρώτη συμμετοχή του 
29χρονου δεξιού εξτρέμ σε αρχικό σχήμα. Οι 
ενδείξεις πως θα γίνονταν αυτό στο ντέρμπι 
με τον ΠΑΟΚ υπήρχαν και από τις κουβέντες 
που έκανε μαζί του ο Πέδρο Μαρτίνς. Για τον 
λόγο αυτό τον πήρε και στην αποστολή για τη 
Φρανκφούρτη. Παρά το γεγονός πως δεν έχει 
δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Για να 
τον προετοιμάσει για την Κυριακή. Να μπει κα-
λύτερα στο κλίμα της ομάδας. Πέτυχε σε αυτό 
το σημείο, αν και ο διεθνής μέσος ήξερε. Από 
την προηγούμενη θητεία του στην Ελλάδα για 
τον ΠΑΟΚ. Γνώριζε τι πάει να πει Ολυμπιακός 
και τι γίνεται με τον κόσμο του και τους στό-
χους. Οπότε δεν χρειάστηκε χρόνο να προ-
σαρμοστεί. Και χρειάστηκαν 45 λεπτά για να 
δείξει πως μπορεί να κάνει την διαφορά. Ήταν 
μια μόνιμη απειλή και αυτό βοήθησε και τον 
Γιώργο Μασούρα. Γιατί πλέον το βάρος, αμυ-
ντικά, έπεφτε και στον Ροντρίγκες, από τον 
αντίπαλο, όχι μόνο στον Μασούρα και τις κι-
νήσεις του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 
ημίχρονο ήταν πολλά τα συγχαρητήρια που 
δέχθηκε από τον Πέδρο Μαρτίνς και τους συ-
μπαίκτες του. Το χάρηκε ιδιαίτερα, όπως έλεγε 
μετά και στο στενό του οικογενειακό περιβάλ-
λον. Ωστόσο έκανε λόγο για κάποιες μικρο-
ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Και άμεσα 
έγινε αλλαγή για να αποφευχθούν τα χειρό-
τερα. Η μαγνητική που έκανε έδειξε πως δεν 
έχει κάτι το ιδιαίτερο. Ωστόσο είναι δύσκολο 
να προλάβει το ματς με τον Παναιτωλικό το 

Σάββατο στο Αγρίνιο.
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Επέστρεψε ο Μακέντα,  
όλα... Ατρόμητος 
Το αυριανό ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι 
βρίσκεται στο μυαλό όλων στο πράσινο στρα-
τόπεδο. Κρισιμότατο παιχνίδι. Το Κύπελλο εί-
ναι ένας εκ των μεγαλύτερων φετινών στόχων 
της ομάδας, που για να περάσει θα πρέπει να 
πάει κόντρα στις κακές εκτός έδρας συνήθει-
ες που έχει. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε τον Φε-
ντερίκο Μακέντα να επιστρέφει στις προπονή-
σεις. Ο Ιταλός φορ ξεπέρασε τον τραυματισμό 
του και συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα. Χω-
ρίς αυτό να σημαίνει πως είναι ρεαλιστικό σενά-
ριο χρησιμοποίησής του στην 11άδα. Την πόρτα 
αυτής χτυπούν οι Φραν Βέλεθ, Γιάννης Κώ-
τσιρας, Φώτης Ιωαννίδης και Σωκράτης 
Διούδης συγκριτικά με το παιχνίδι της 
Τρίπολης. Παν

αθη
ναϊκ

ός

ΕΠΙΜΟΝΗ  
ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ 

Πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου συ-
νηθίζουν να λένε ότι τον Λατινοαμερικά-
νο ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη δεν θα 
τον κρίνεις παρά μόνο όταν έχει περάσει 
αρκετός καιρός. Επειδή η περίοδος προ-
σαρμογής του είναι αισθητά μεγαλύτερη 
συγκριτικά με τους «ντόπιους». Προφα-
νώς και υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά αυ-
τός είναι ο κανόνας. Δεν μιλάμε μόνο για 
αλλαγή χώρας, αλλά για κάτι που προ-
σομοιάζει σε... αλλαγή κόσμου. Νοοτρο-
πίες, συνήθειες, καθημερινότητα, κλίμα, 
ξάφνου οι «λάτιν» βρίσκονται μπροστά σε 
κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που 
ήξεραν. Κι αυτό γιγαντώνεται όταν το κά-
δρο μεταφέρεται στο ποδόσφαιρο. Διαφο-
ρετική φιλοσοφία, προπονήσεις, τακτική 
παιδεία. Άλλος τόπος, άλλος τρόπος. Σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο, η υπομονή και η επι-
μονή αποτελούν αρετές ζωτικής σημασί-
ας. 
Κάτι που μας υπενθυμίζει ο φετινός Πανα-
θηναϊκός. Με το παράδειγμα των Ματέους 
Βιτάλ και Σεμπαστιάν Παλάσιος. Κατ’ αρ-
χάς, είναι ολοφάνερο πως οι δύο παίκτες 
«μιλάνε» στο τόπι. Όπως επίσης, όμως, 
πως ακόμα είναι μακριά από το πικ τους. 
Ο πρώτος μας... ξεγέλασε. Με το εντυπω-
σιακό ματς που έκανε στην πρεμιέρα, 
κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης. Όταν 
και δημιούργησε τα 3 από τα 4 γκολ των 
«πρασίνων». Τελικά περισσότερο κακό 
παρά καλό του έκανε αυτή η εμφάνιση. 
Μπήκε ως μέτρο σύγκρισης. Υψηλό τα-
βάνι και εν τέλει βασανιστικό κριτήριο για 
τον Βραζιλιάνο, καθώς μετά, όταν εμφα-
νίστηκε η κανονικότητα του «χρειάζομαι 
χρόνο», αρκετοί δεν εμφανίστηκαν πρό-
θυμοι να του αναγνωρίσουν ελαφρυντι-
κά. Αντίθετα, ο Παλάσιος μπήκε πιο νορ-
μάλ στα πράγματα, πιο σταδιακά δηλαδή. 
Η ιδιοφυής, από πάσα άποψη, ασίστ του 
στον Καρλίτος στην Τρίπολη δείνχει πως 
αποδίδει καρπούς η δίμηνη προσπάθεια 
που κάνει καθημερινά ο Αργεντινός προ-
κειμένου να ενταχθεί αρμονικά στο σύνο-
λο. Χωρίς ακόμα βέβαι να έχει ακόμα στο 
100%. Το θέμα είναι ότι τόσο αυτός όσο 
και ο Βιτάλ οφείλουν να «τρέξουν». Η επι-
μονή αρχίζει πια να γίνεται πιο σημαντι-
κή από την υπομονή, καλώς ή κακώς. 

ΒΙΤΑΛ ΚΑΙ ΠΑΛΑΣΙΟΣ ΜΟΧΘΟΥΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 
(ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ) ΣΚΕΨΗΣ
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Εκτός με Αρη οι Γκαρσία, Αμραμπατ
Τα νέα για τον Λιβάι Γκαρσία είναι ευχάριστα, καθώς 
γλίτωσε τα χειρότερα. Ο μεσοεπιθετικός από το Τρίνι-
ταντ έχει υποστεί κάκωση συνδέσμων στην αυχενική 
μοίρα και δεδομένου ότι έχει ένα οίδημα που θα πρέ-
πει να υποχωρήσει για να μπει σε κανονικούς ρυθμούς 
προπόνησης, θα μείνει σίγουρα έξω από τα ματς με Άρη 
και Απόλλωνα, ώστε να επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς 
στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μετά τη διακοπή. Όσο 
για τον Άμραμπατ, που τραυματίστηκε στον ώμο οι 
πρώτες εξετάσεις έδειξαν ότι έχει μαζευτεί υγρό 
στο σημείο του χτυπήματος, με αποτέλεσμα να 
μην προπονηθεί. Αύριο θα υποβληθεί σε μα-
γνητική και θεωρείται απίθανο να είναι δι-
αθέσιμος την Κυριακή.

AΕΚ

Ο ΕΛΒΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΣ 
ΗΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ

Ο ΤΣΟΥΜΠΕΡ 
ΤΩΝ ΡΕΚΟΡ

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από το 
Βόλο και ο μεγάλος πρωταγωνι-
στής σε αυτή τη νίκη είναι αδιαμ-
φισβήτητα ο Στίβεν Τσούμπερ. Ο 
30χρονος μεσοεπιθετικός με ένα 
γκολ και δύο ασίστ ηγήθηκε της 
προσπάθειας της Ένωσης και συ-
νέχισε την εντυπωσιακή του εκκί-
νηση με τα κιτρινόμαυρα. Πλέον 
μετρά ήδη πέντε γκολ στη Super 
League, επίδοση που ισοφαρίζει 
την καλύτερή του εκτός Ελβετίας. 
Στο δεύτερο μισό της σεζόν 2018/19 
είχε αγωνιστεί δανεικός στη Στου-
τγάρδη, με την οποία πέτυχε τον 
ίδιο αριθμό τερμάτων, αλλά σε 15 
συμμετοχές (13 στην κανονική πε-
ρίοδο και 2 στα μπαράζ). Παραγω-
γικότερες της φετινής ο 30χρονος 
Ελβετός μεσοεπιθετικός έχει κατα-
γράψει μόνο στο ξεκίνημα της κα-
ριέρας του στην πατρίδα του. Ήταν 
οι δύο τελευταίες του με τη φανέλα 
της Γκρασχόπερς, πρώτα η αποδο-
τικότερη του, σεζόν 2011-12, οπότε 
και σημείωσε οκτώ γκολ, σερβίρο-
ντας και άλλες τέσσερις φορές και 
αμέσως μετά η επόμενη (2012-13), 
οπότε και σκόραρε έξι φορές, κάνο-
ντας και ρεκόρ καριέρας στις ασίστ, 
προσφέροντας συνολικά δέκα.
Ο Ελβετός είναι μόνιμη απειλή για 
τις αντίπαλες άμυνες. Απέναντι 
στον Βόλο ήταν πρώτος σε επιτυ-
χημένες πάσες στο αντίπαλο μισό 
(15), με τον Σιμόες να ακολουθεί 
με 11, καθώς και σε επιτυχημένες 
πάσες στο τελευταίο τρίτο (11), με 
τους Μάνταλο και Ρότα να ακολου-
θούν με 6. Σημειώνει ένα γκολ κάθε 
114 λεπτά συμμετοχής και μόνο ο 
Καρλίτος έχει καλύτερη αναλογία, 
βρίσκοντας δίχτυα κάθε 64 λεπτά. 
Επίσης ο Τσούμπερ σκοράρει ή 
δίνει ασίστ κάθε 81 λεπτά! Εκπλη-
κτικά νούμερα για ένας δεδομένα 
ποιοτικό παίκτη, που κρατάει την 
ΑΕΚ στη 2η θέση του βαθμολογι-
κού πίνακα μόλις ένα βαθμό πίσω 
από τον Ολυμπιακό.
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Προβλήματα για Μιτρίτσα και Σίντκλεϊ
Οι Αλεξάντρου Μιτρίτσα και Σίντκλεϊ Φερέιρα απο-
χώρησαν με μυϊκά προβλήματα τραυματισμών.Το 
σίγουρο είναι πως θα μείνουν εκτός προπονήσε-
ων, ενδεχομένως να μην είναι καν διαθέσιμοι για τον 
επόμενο αγώνα κόντρα στον Απόλλωνα στην Τού-
μπα. Ο Αντρέ Βιεϊρίνια είχε πρόβλημα μέσα στην 
εβδομάδα, γι’ αυτό δεν αγωνίστηκε καθόλου με την 
Κοπεγχάγη και σήμερα έπαιξε ως αλλαγή, ενώ στον 
«Δικέφαλο» περιμένουν την επιστροφή του Γιά-
σμιν Κούρτιτς στις προπονήσεις της ομάδας.

ΑΝΗΦΟΡΟΣ
ΝΕΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ-
«ΦΩΤΙΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΚΟΠΗ – Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΤΙΤΣ 
ΚΑΙ Η... ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΣΙΤΙ

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 2-1 από τον Ολυ-
μπιακό στο Καραϊσκάκη και στα-
μάτησε γι’ αυτόν ένα εντυπωσιακό 
εκτός έδρας σερί με έξι διαδοχικές 
νίκες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. 
Μάλιστα, σε αγώνα πρωταθλήματος 
είχε να ηττηθεί εκτός έδρας από τις 
12 Μαΐου και το, αδιάφορο, ντέρμπι 
με τον Ολυμπιακό για τα Play Off. 
Πλέον οι «ασπρόμαυροι» στρέφο-
νται στην αναμέτρηση με τον Απόλ-
λωνα Σμύρνης και φυσικά μοναδι-
κός στόχος είναι η νίκη προκειμένου 
η ομάδα τουλάχιστον να διατηρήσει 
την απόσταση των τεσσάρων βαθ-
μών που έχει από την κορυφή. Στη 
συνέχεια ο «δικέφαλος» θα αντιμε-
τωπίσει την Κοπεγχάγη στην Τού-
μπα και ακολουθεί η το ντέρμπι με 
τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Εί-
ναι λογικό λοιπόν πριν από το ματς 
με τους «πράσινους» ο ΠΑΟΚ να 
βρίσκεται σε σχετικά κοντινή από-
σταση με τους πρωτοπόρους. Αν 
περάσει νικηφόρα από το «Από-
στολος Νικολαΐδης» θα έχει απο-
κτήσει ένα σημαντικό αβαντάζ που 
θα μπορεί να εξαργυρώσει στο δεύ-
τερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει 
Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο 
γήπεδό του.
Την ίδια ώρα θα πάει στην επόμενη 
διακοπή για τις υποχρεώσεις των 
εθνικών ομάδων με καλή ψυχολο-
γία και με τη δυνατότητα να δου-
λέψει στους τομείς που η ομάδα 
έχει αδυναμίες. Στον ΠΑΟΚ στέκο-
νται στο γεγονός ότι η ομάδα είχε 
πολλές απουσίες, που την επηρέ-
ασαν αρνητικά, όπως του Κούρτιτς 
που τον θεωρούν κομβικό παίκτη 
για τέτοια ματς, γεγονός που παρα-
δέχθηκε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου 
σε δηλώσεις του μετά το φαληρι-
κό ντέρμπι. Αλλά και του Βιεϊρίνια 
που έκανε ένεση για να μπορέσει 
να παίξει τουλάχιστον ένα ημίωρο. 
Υπάρχει γκρίνια από τους οπαδούς 
για τον Εσίτι, ωστόσο στον ΠΑΟΚ 
θέλουν να προστατέψουν τον παί-
κτη, που ήταν πολύ καλός στην Κο-
πεγχάγη, αλλά αντιμετωπίσει πολ-
λά προβλήματα στο Καραϊσκάκη. 

ΠAO
K
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

Οσο δεν «σκάει» ban, βλέπουν παίκτες!
Δύο μήνες και κάτι απομένουν μέχρι να φύγει το 2022. Κο-
ντά ο Ιανουάριος. Χειμερινή μεταγραφική περίοδος. Όσο 
δεν υπάρχουν νεότερα από το CAS και απαγορευτικό μετα-
γραφών, στον Άρη εξετάζουν μεταγραφικούς στόχους. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες του e-Sportime, είναι πολύ πιθανό 
να αποκτηθεί ένας εξτρέμ (η περίπτωση Σίλβα είναι η μια) 
αφού ο Χαΐροβιτς δεν έχει «κολλήσει» και ένα 10άρι, αφού 
υπάρχει μόνο ο Μπερτόγλιο! Κρατήστε τα αυτά.

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Ερχονται εξελίξεις για το -6
Καμία εξέλιξη ακόμα στην υπόθεση της τιμωρίας με το 
-6. Φήμες που κυκλοφορούν, θέλουν να «σβήνει» η ποι-
νή μετά από τροπολογία που θα περάσει η Κυβέρνηση 
και δεν αποκλείεται να γίνει και μέσα στις επόμενες 15 
μέρες. Ο Θόδωρος Καρυπίδης περιμένει να γίνουν 
πράξη όσα έχει πει στο παρελθόν ο Υπουργός 
Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

AΡΗ
Σ

«ΠΑΙΞΤΕ Ο ΕΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ»
Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟ 
ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ 
KAI TO... SAVOIR VIVRE ΣΤΙΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΠΕΝΑΛΤΙ

Ένας Άρης που πραγματικά γουστάρεις 
κόντρα στον Παναιτωλικό. Ένας άλλος 
Άρης. Αυτός που είχαν στο μυαλό τους 
διοίκηση και τεχνικό τιμ, όταν έκλεινε ο 
κύκλος των μεταγραφών του καλοκαι-
ριού. Ένας Άρης που ο κόσμος του είχε 
να δει από το φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Ο Άκης Μάντζιος μετά τα όσα είδε στη 
Λαμία και προφανώς δεν του άρεσαν, 
μίλησε στους ποδοσφαιριστές του πριν 
τη σέντρα του αγώνα με τα «καναρίνια» 
με στόχο να τους αφυπνίσει και από ό,τι 
φάνηκε και στο χορτάρι του «Βικελίδης», 
το κατάφερε.
«Κανένας δεν είναι πάνω από την ομά-
δα. Παίξτε ο ένας για τον άλλον και όχι ο 
καθένας για την πάρτη του. Όποιος παί-
ζει για τον εαυτό του και όχι για το σύνο-
λο δεν έχει θέση στην ομάδα. Δείξτε την 
ποιότητα σας και το πόσο καλή ομάδα 
είμαστε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έλ-
ληνας τεχνικός.
Οι Θεσσαλονικείς το έκαναν πράξη και...
κρύφτηκε η μπάλα. Ο Καμαρά που στη 
Λαμία τροφοδοτήθηκε ελάχιστα, πήρε 
περισσότερες μπάλες, κάνοντας τις δύο 
εξ αυτών ασίστ σε Μπερτόγλιο και Σού-
ντγκρεν.
O Γκάμα που εκτελεί τα πέναλτι, δίνει το 
πρώτο στον Καμαρά, με τον Μαυριτανό 
να το κάνει γκολ!
Στο τρίτο πέναλτι, ο Καμαρά πήρε τη 
μπάλα, την έδωσε στον Ματέο Γκαρσία 
και ο Αργεντίνος με τη σειρά του στον 
Μπρούνο Γκάμα.
Ο Άρης έχει πολύ καλή ομάδα. Την Κυ-
ριακή το μεσημέρι έκανε το πρώτο βήμα. 
Έδειξε καταρχήν ότι είναι ομάδα. Τα υπό-
λοιπα θα έρθουν.
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ΙΩΝΙΚΟΣ

Μια, δύο, τρίτη δεν έχει!
Εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον Ατρό-
μητο, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος έμει-
νε ο Αλμπερτο Μπουένο. Ο Ισπανός επιθετι-
κός δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες του 
στη Νίκαια. Στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα 
έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Εκεί ήταν το πρώ-
το κρούσμα. Την... πλήρωσαν κάτι πόρτες των 
αποδυτηρίων της Νεάπολης. Παραμονές του 
αγώνα στο Περιστέρι, πάλι αντέδρασε άσχη-
μα σε ένα μαρκάρισμα και ο Σπανός τον «κα-
θάρισε». Προς γνώση και συμμόρφωση. Και 
ο Γενάρης κοντά είναι!

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

«Κατέβηκε» και ο Σιόντης στη Λάρισα
Επόμενη στάση Λάρισα και παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΛ 
(17:15) για την αποστολή του ΠΑΣ Γιάννινα που έμεινε Αθή-
να μετά την ήττα από τον Απόλλωνα. Στην αποστολή θα εν-
σωματωθούν και οι Σιόντης και Ρίζος. Ο πρώτος έγινε πρό-
σφατα μπαμπάς και δεν ταξίδεψε στην Αθήνα. Ο δεύτερος 
είναι ο ένας από τους δύο μικρούς που πρέπει να έχουν στην 
20άδα οι ομάδες στα παιχνίδια Κυπέλλου.

ΞΕΦΕΥΓΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ. ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕ ΙΩΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΤΟ FOUL ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ!

SUPER 
LEAGUE

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ξεκουράζει πολλούς  
στη Λιβαδειά
Στο θεσμό του Κυπέλλου μπαίνει σήμε-
ρα (15.00) ο Αστέρας Τρίπολης. Ο Μί-
λαν Ράσταβατς αναμένεται να ξεκουρά-
σει αρκετούς κόντρα στον Λεβαδειακό. 
Εκτός από τους Τσιφτσή, Καρμόνα, 
Καστάνιο, Καπίγια, Τιλίκα, Κρέσπι και 
Μπενίτο που έμειναν στη Τρίπολη, ο 
Σέρβος τεχνικός θα δώσει ανάσες 
και σε άλλους βασικούς του 
ποδοσφαιριστές, ενό-
ψει και της Κυριακά-
τικης εκτός έδρας 
αναμέτρησης 
με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα.

Το «χαστούκι» που έφαγε από τον Ιωνικό ο Ατρό-
μητος ακούστηκε μέχρι τη Νίκαια! Ακόμα μια ήττα 
για την ομάδα του Περιστερίου που έκανε το ήδη... 
ξεχειλισμένο ποτήρι να ραγίσει!
Πριν το τέλος του αγώνα, δημιουργήθηκε επεισό-
διο στην εξέδρα των επισήμων. Οπαδός έβριζε τον 
Γιάννη Αγγελόπουλο, ενώ πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι στον καυγά, πριν φύγει ο Αγγελόπουλος 
από τον πάγκο και ανέβει στην εξέδρα, ενεπλάκη 
και συγγενικό του πρόσωπο. Άνθρωποι που είδαν 
το γεγονός, αναφέρουν ότι το επεισόδιο δεν περι-
ορίστηκε στο λεκτικό του πράγματος.
Η αναστάτωση προκάλεσε και τη δικαιολογημένη 
αντίδραση του Γιώργου Σπανού, ο οποίος αν και 
στεναχωρημένος από όσα έβλεπε μέσα στο γήπε-
δο, προσπάθησε να σβήσει τη «φωτιά».
Κάπου στην απέναντι πλευρά, οπαδοί του Ατρο-
μήτου έχουν αρχίσει να... κόβουν βόλτες στα πέριξ 
του αγωνιστικού χώρου. Με το τελευταίο σφύριγ-
μα του Καραντώνη, μπήκαν στο χορτάρι, μάζεψαν 
τους ποδοσφαιριστές και το... γκάζι πήγε σύννε-
φο. «Ξεφτιλίζετε την ομάδα, ή θα συνέλθετε και θα 
παίξετε μπάλα ή θα μας ξαναβρείτε μπροστά σας». 
Οι ποδοσφαιριστές με κάτω τα κεφάλια περίμεναν 
στωικά να πουν όσα είχαν να πουν οι οπαδοί και 
αποχώρησαν.
Νωρίτερα, είχε αποχωρήσει ο Γιώργος Παράσχος, 
εμφανώς προβληματισμένος. Μάλιστα ο προπονη-
τής του Ατρομήτου έφυγε για τα αποδυτήρια, χωρίς 
να χαιρετήσει τον συνάδελφο του Δημήτρη Σπανό. 
Μεγάλο φάουλ, από έναν έμπειρο προπονητή!

KAZANI ΠΟΥ 
«ΒΡΑΖΕΙ»
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ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ!!!
• Ο Ηρακλής ανακοίνωσε ότι προπονητής της ομάδας θα είναι ο 
Στέργιος Κουφός.
• Ο Άρης απέκτησε τον Τζέιμς Κέλι (28χρ.-2,03μ.) για να ενισχύ-
σει τη γραμμή ψηλών του. Είχε καλή χρονιά πέρυσι με την 
Μακάμπι Ρισόν (13,5 πόντοι- 7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο).
• Ο Απόλλωνας Πάτρας απέκτησε τον Ντάιον Γκρίφιν 
(26χρ.-1,96μ.). Άρχισε τη σεζόν στην Ουκρανία και την 
Τερνοπίλ (13,8 πόντοι και 3,3 ασίστ κατά μέσο όρο).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Πρόβλημα  
με Παπαπέτρου
Εξαιρετικά αμφίβολη κρίνεται η συμμετο-
χή του Ιωάννη Παπαπέτρου στον αγώ-
να του Παναθηναϊκού με την Εφές αύριο 
το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Ο αρχηγός του Πα-
ναθηναϊκού τραυματίστηκε στην αναμέ-
τρηση με το Περιστέρι και προς το παρόν 
κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν 
θα μπορέσει ν’ αγωνιστεί αύριο. Περισ-
σότερα θα φανούν στην αποψινή προ-
πόνηση.

ΝΑ ΚΑΝΕΙ  
ΤΗΝ ΑΡΧΗ  
ΓΙΑ ΣΕΡΙ

Στο πλαίσιο της 6ης αγωνι-
στικής της Euroleague και στην 
έναρξη της δεύτερης διαβολο-
βδομάδας, ο Ολυμπιακός υπο-
δέχεται την Άλμπα Βερολίνου. 
Ο Κώστας Παπανικολάου πι-
θανότατα θα μείνει εκτός μετά 
τον τραυματισμό του στον αγώ-
να με τον Ηρακλή, που αποδεί-
χθηκε ότι δεν ήταν σοβαρός πά-
ντως. Στόχος του Ολυμπιακού 
είναι να κάνει την αρχή για ένα 
σερί καθώς εκτός της Άλμπα 
ακολουθούν άλλοι δύο αγώνες 
στο ΣΕΦ. Με την Φενέρμπαχτσε 
μεθαύριο και με τη Μονακό την 
άλλη Παρασκευή.
Το αποψινό πρόγραμμα: Μονα-
κό- Ερυθρός Αστέρας (20:00), 
Φενέρμπαχτσε- Μπαρτσελό-
να (20:45- NS5), Ολυμπιακός- 
Άλμπα Βερολίνου (21:00-NS 
PRIME), Μακάμπι- Ζαλγκίρις 
(21:05- NS6), Μπάγερν Μονά-
χου- Αρμάνι Μιλάνο (21:45- 
NS4)
Αύριο: Ούνικς Καζάν- Μπασκό-
νια (19:00- NS4), Ζενίτ- Ρεάλ 
Μαδρίτης (20:00- NS5), Βιλερ-
μπάν- ΤΣΣΚΑ Μόσχας (21:00- 
NS4), Παναθηναϊκός- Εφές 
(21:00-NS PRIME).
Η βαθμολογία (Σε 5 αγώνες): 
Μπαρτσελόνα και Αρμάνι (5-
0), Ρεάλ και ΤΣΣΚΑ (4-1), Ολυ-
μπιακός, Βιλερμπάν, Μακάμπι 
και Ζενίτ (3-2), Φενέρμπαχτσε, 
Ερυθρός Αστέρας, Μονακό και 
Άλμπα (2-3), Μπάγερν, Εφές, 
Παναθηναϊκός, Ούνικς (1-4), 
Ζαλγκίρις (0-5)

BCL

Φοβερός ΠΑΟΚ, αιχμαλώτισε  
την Γαλατασαράι
Η νίκη που πέτυχε ο ΠΑΟΚ επί της Γαλατασαράι (81-74) ήταν η πρώ-
τη του για το φετινό BCL. Αλλά ταυτόχρονα έδειξε κι ένα κομμάτι από 
τις δυνατότητές του και δεν αποκλείεται αυτή η νίκη να αποτελέσει 
το turning point της χρονιάς. Η επιστροφή του Λοβ που έβαλε τα δύο 
καθοριστικά τρίποντα στο τελευταίο λεπτό, έδωσε στην ομάδα την 
προσωπικότητα. Νίκη ουσίας και ψυχολογίας για την ελληνική ομά-
δα που εγκλώβισε με την άμυνά της μια ομάδα που πετύχαινε για 
πλάκα 90-95 πόντους φέτος.
Τα δεκάλεπτα: 12-24, 33-36, 55-53, 81-74
ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Κάρτερ 9, Γκρίφιν 13, Γιάνκοβιτς 8, Τζόουνς 
12, Λοβ 14, Χριστοδούλου 3, ΝτιΛέο 8, Μ.Καμπερίδης 1, Γ.Καμπερί-
δης 3, Ογκμπέιντε 4, Τολιόπουλος 6
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (Μεμνούν): Πουρσέλ 21, Μπλάκσιρ 18, Μποστ 11, Κα-
μπατσά 5, Τριμπλ 8, Αράρ 6, Κράβις 5, Κους, Οντσέλ
EUROCUP: Προμηθέας- Γκραν Κανάρια (19:30-NS4). Η ομάδα της 
Πάτρας αναζητά την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση μετά την ήττα 
στην πρεμιέρα από την Βαλένθια στην Ισπανία. Θα πρέπει να ση-
μειώσουμε ότι η Γκραν Κανάρια μπορεί να έχασε εντός από την 
Ολίμπια στον πρώτο της αγώνα στο Eurocup αλλά πριν από ένα 
48ωρο… καθάρισε τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για το πρωτάθλημα 
Ισπανίας.
FIBA EUROPE CUP: Σπόρτιγκ- Λισαβόνας- Ιωνικός Νίκαιας 
(22:30-FIBA/YouTube). 
Ο Ιωνικός αγωνίζεται 
κόντρα στην πρωτα-
θλήτρια Πορτογαλί-
ας. Και οι δύο ομά-
δες έχουν ρεκόρ 1-1 
στον όμιλό τους.
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ΤΕΡΜΑ ΤΑ... ΟΛΕ
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΟΛΣΚΙΕΡ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ 
ΤΗΣ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΕΙΝΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟ ΠΟΤΕ 

Υπό πίεση ήταν ήδη. Αυτή, πλέον, 
έγινε αφόρητη. Δεν θα μπορού-
σε να είναι διαφορετικά μετά την 
ταπείνωση από τη Λίβερπουλ (5-
0) στο «Όλντ Τράφορντ». Ο Όλε 
Γκούναρ Σόλσκιερ επιμένει πως 
το μεγαλύτερο μέρος της δου-
λειάς έχει γίνει και ότι δεν απομέ-
νει παρά λίγο ώστε η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ να απελευθερώσει την 
ισχύ της, να βγει η δουλειά στο 
γήπεδο. Πώς όμως να δει κανείς 
κάτι τέτοιο μετά από έναν ιστορι-
κό διασυρμό; Μετά από σωρεία 
αλλοπρόσαλλων εμφανίσεων και 
καταιγισμό επαναλαμβανόμενων 
λαθών σε σχεδιασμό και εκτέλεση; 
Για την πλειονότητα των παρατη-
ρητών, είναι ο φταίχτης. Για τους 
πιο επιεικείς, το παλεύει, αλλά 
δεν μπορεί να συγκριθεί με την 
αφρόκρεμα που εκπροσωπούν οι 
Κλοπ, Γκουαρντιόλα και Τούχελ. 
Οι παίκτες των «κόκκινων διαβό-
λων», ενώ εμφανίζονται να τον 
«πάνε» ως άνθρωπο, τον θεωρούν 
παραλλήλως λίγο ως επαγγελμα-
τία. Ανήμπορο να σηκώσει το βά-
ρος της θέσης, να εκπληρώσει τις 
απαιτήσεις. Κάποιοι μάλιστα ισχυ-
ρίζονται ότι (οι παίκτες) φροντί-
ζουν μέσω διαφόρων καναλιών 
να διοχετεύσουν αυτή τη δυσαρέ-
σκειά προς τα έξω, ώστε να επι-
σπευσθούν οι διαδικασίες και να 
«καεί» ο Νορβηγός κόουτς. Έντα-
ση στη φημολογία έδωσε «παρα-
κάμερα» από το ντέρμπι, που δεί-
χνει τον Κριστιάνο Ρονάλντο να 
κάνει κάτι που μοιάζει έντονα με 
ειρωνεία προς τον πάγκο, κατά τη 
διάρκεια του αγώνα. 
Τα γρανάζια έχουν τεθεί σε κίνη-
ση, μένει να δούμε πού θα κατα-
λήξουν. Θα είναι στενάχωρο αν 
έρθει το τέλος δεδομένου πως ο 
Σόλσκιερ είναι ένας θρύλος του 
κλαμπ. Ωστόσο το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο σπανίως είναι ένας 
χώρος για νοσταλγία και ρομαντι-
σμό. Το θέμα είναι ποιος θα κληθεί 
να κάνει αυτό που δεν κατάφερε ο 
48χρονος κόουτς αν όντως απο-
λυθεί. Δύο ονόματα ξεχωρίζουν 
στη λίστα των υποψηφίων: Αντό-
νιο Κόντε και Ζινεντίν Ζιντάν. Βα-
σικά, είναι οι μόνοι δύο «τοπ» του 
χώρου, που αυτή τη στιγμή είναι 
ελεύθεροι και πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις για τη δουλειά. Γιατί 
ποιος ο λόγος να αντικαταστήσεις 
τον Νορβηγό με κάποιον παρόμοι-
ου CV; Αν είναι έτσι, το μόνο που 
βγάζει νόημα είναι να συνεχίσει 
η Γιουνάιτεντ ως έχει. Ειδικά κα-
θότι ακολουθεί «κόλαση». Τα τρία 
επόμενα ματς είναι κατά σειρά με 
Τότεναμ (30/10), Αταλάντα (2/11) 
και Μάντσεστερ Σίτι (6/11). Προς 
τα τέλη του μήνα, έποντα Τσέλσι, 
Άρσεναλ. Ίσως τελικά τότε να κρι-
θεί πραγματικά το μέλλον του Σόλ-
σκιερ. Αρκεί βέβαια πρώτα να έχει 
ξεπεράσει τούτο το σκόπελο.
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 22:00
ΜΠΡΕΝΤΑ-ΦΕΝΛΟ

OVER 2,5 1,65
Σε δράση και η Ολλανδία με το κύπελλο να παίζει μπάλα 

και να μας απασχολεί στοιχηματικά. Μπρέντα και 
Φένλο θα παίξουν για την πρόκριση, σε ένα ματς 

όπου η έδρα έχει προβάδισμα.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

θα επιτεθούν, 
πάμε στα 

γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ EFL CUP 21:45
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΛΙΝΤΣ

OVER 2,5 1,72
Για την πρόκριση θα παίξουν οι δύο ομάδες και 

θα παραταχθούν με επιθετικό πλάνο. Αρκετές 
αλλαγές θα κάνουν οι δύο προπονητές με στόχο να 

δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και σχήματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό 
παιχνίδι, 

κυνηγάμε τα 
γκολ.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΜΙΛΑΝ-ΤΟΡΙΝΟ

1 -0,75 1,75
Ονειρικό ξεκίνημα για τη Μίλαν με την ομάδα να 
βρίσκεται στη κορυφή και να κάνει όνειρα τίτλου. 

Στόχος σήμερα ξανά το «τρίποντο» απέναντι στη 
σκληροτράχηλη Τορίνο που θα παίξει στη κόντρα 

για την έκπληξη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
«Άσος» με 

χάντικαπ το 
ποντάρισμα.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:15
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ 1,65
Το χαμένο πέναλτι του Περέα στο 93’ στέρησε από τον 

ΠΑΣ το θετικό αποτέλεσμα στη Ριζούπολη. Πέντε 
χωρίς νίκη μετράνε οι Ηπειρώτες και ταξιδεύουν 

στη Λάρισα με την πρόκριση να είναι μονόδρομος.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 

ξεκάθαρα τα 
Γιάννινα.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2 -0,75 1,70
Ο θεσμός του κυπέλλου παίζει μπάλα στα ελληνικά 

γήπεδα το προσεχές τριήμερο. Εξαιρετικό το 
κλίμα στον Αστέρα μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα 
στον Παναθηναϊκό. Για την έκπληξη θα παίξει ο 

Λεβαδειακός.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το φαβορί 
θα πάρει 
σημείο.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

Η Serie A και η La Liga συνεχίζονται με εμ-
βόλιμη αγωνιστική. Το πρόγραμμα στα μέσα 
της εβδομάδας συμπεριλαμβάνει ακόμα τους 
νοκ άουτ αγώνες των Κυπέλλων Ελλάδας και 
Γερμανίας και της φάσης των «16» του League 
Cup Αγγλίας.  
Στη Serie A ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μί-
λαν-Τορίνο και Λάτσιο-Φιορεντίνα και στη La 
Liga τα παιχνίδια Βαγιεκάνο-Μπαρτσελόνα, 
Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα και Λεβάντε-Ατλέ-
τικο Μαδρίτης. 
Στο Κύπελλο Ελλάδας το ενδιαφέρον επικε-
ντρώνεται στον αγώνα Ατρόμητος-Παναθη-
ναϊκός και στο Κύπελλο Γερμανίας στα ματς 
Γκλάντμπαχ-Μπάγερν, Στουτγάρδη-Κολωνία. 
Στο League Cup Αγγλίας τα βλέμματα πέφτουν 
στα παιχνίδια Τσέλσι-Σαουθάμπτον, Άρσε-
ναλ-Λιντς, Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι και 
Μπέρνλι-Τότεναμ.  

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΡΝΕΡ, ΣΚΟΡΕΡ ΚΑΙ ΓΚΟΛ 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά 
στοιχήματα για τους πιο δυνατούς αγώνες 
των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και κυ-
πέλλων. 
Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται 
στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και αυτές για 
το Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το Τε-
λικό Αποτέλεσμα & Over/Under, τη διαφορά 
νίκης, το σύνολο των κόρνερ, το ημίχρονο 
με τα περισσότερα κόρνερ, τον πρώτο παί-
κτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, 
τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τα σκορ 
πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε 
στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου 
ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα 
χωρίς ισοπαλία. 

ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΟΙ «ΑΙΏΝΙΟΙ»  
ΣΤΗ ΔΙΠΛΗ ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ EUROLEAGUE
Στο μπάσκετ γίνεται άλλη μία διπλή αγωνι-
στική αυτή την εβδομάδα στη Euroleague. Οι 
δύο ελληνικές ομάδες δίνουν εντός έδρας τα 
τέσσερα παιχνίδια τους. 
Απόψε (21:00) ο Ολυμπιακός υποδέχεται την 
Άλμπα Βερολίνου και αύριο (21:00) ο Παναθη-
ναϊκός ΟΠΑΠ φιλοξενεί την Αναντολού Εφές. 
Θα ακολουθήσουν την Πέμπτη (21:00) το παι-
χνίδι Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ και την Πα-
ρασκευή (21:00) ο αγώνας Παναθηναϊκός 
ΟΠΑΠ-Βιλερμπάν. 
Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές στοι-
χηματικές επιλογές για τα παιχνίδια των ελ-
ληνικών ομάδων στην Euroleague, μεταξύ 
άλλων, για το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον 
αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ, τους Over/
Under πόντους παικτών, τον νικητή της πρώ-
της περιόδου, τον νικητή του πρώτου ημιχρό-
νου, τη διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα 
τρίποντα, τον πρώτο σκόρερ, τα Over/Under 
τρίποντα παικτών, τα συνολικά κλεψίματα. 

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.

ΔΥΝΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕ SERIE A,  
LA LIGA, LEAGUE CUP 
ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΑ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ  
ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΒΟΛΕΝΤΑΜ-ΕΜΕΝ

OVER 2,75 1,70
Ασταμάτητη η Βόλενταμ τρέχει σερί 6 νικών ενώ είναι 

και από τα φαβορί για την άνοδο. Για τον θεσμό του 
κυπέλλου θα κοντραριστεί με την φορμαρισμένη 

Έμεν με στόχο φυσικά την πρόκριση.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά και 
η προϊστορία 
μάς οδηγούν 

στα γκολ.
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Ο Μίλτος Τεντό-
γλου αναδείχθη-
κε από την Ε.Ο.Ε. 
ο κορυφαίος Έλλη-
νας αθλητής από 
τους συμμετέχοντες 
στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες στο Τόκιο. Η 
βράβευσή του έγινε 
από τον υφυπουργό 
Αθλητισμού Λευτέ-
ρη Αυγενάκη στη δι-
άρκεια της τελετής 
βραβείων της ANOC 
στο ανοιχτό θέατρο 
«Μάνος Κατράκης» 
στο Ηράκλειο. 

Η Τριγιάνα Στοΐκοβιτς, η εθελόντρια που 
βοήθησε τον Χανσλ Πάρτσμεντ να φθά-
σει στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον ημι-
τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του 
Τόκιο, ονομάστηκε πρέσβειρα στο Πα-
ρίσι το 2024. Συγκεκριμένα θα είναι πρέ-
σβειρα της «Decathlon», της εταιρείας 
αθλητικών αγαθών και εξοπλισμού που 
είναι ο επίσημος σπόνσορας των Ολυ-
μπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 
του 2024 στη γαλλική πρωτεύουσα.

Η ίδια ανέβασε το θέμα στον προσω-
πικό της λογαριασμό στο Ίνσταγκραμ, 
όπου έχει φθάσει τους 110 χιλιάδες ακό-
λουθους, μετά την ευγενική της κίνηση 
στον Τζαμαϊκανό αθλητή. Η εθελόντρια 
του είχε δώσει 10.000 γιέν για πάρει με-
ταφορικό να πάει στο Στάδιο, ενώ ο Τζα-
μαϊκανός έφθασε στη συνέχεια στην 
κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Της 
χάρισε για την καλοσύνη της μια εμφά-
νιση (φωτό).

Το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Μα-
ραθωνίου δρόμου 
θα διεξαχθεί στις 14 
Νοεμβρίου, παράλ-
ληλα με τον Αυθε-
ντικό Μαραθώνιο 
της Αθήνας. Οι δη-
λώσεις συμμετοχής 
για τη διοργάνωση 
πρέπει να σταλούν 
αποκλειστικά και 
μόνο με email μέχρι 
τη Δευτέρα 1 Νοεμ-
βρίου και ώρα 14:00 
στον ΣΕΓΑΣ.

Ο χθεσινός σεισμός που 
έγινε αισθητός στην Αττι-
κή και ήταν 2,9 της κλίμα-
κας Ρίχτερ, είχε επίκεντρο 
το Κ2 του ΟΑΚΑ σύμφωνα 
με το Γεωδυναμικό Ινστιτού-
το. Πρόκειται φυσικά για το 
κέντρο που γυμνάζονται οι 
πρωταθλητές του στίβου, 
αλλά και οι ακαδημίες των 
συλλόγων. 
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Η αλήθεια είναι πως το μεταγραφικό στρα-
τηγείο της ΑΕΚ ανά τα χρόνια έχει κάνει 
πολλά, μα πάρα πολλά λάθη. Βέβαια, δεν 
ήταν τα ίδια πρόσωπα, οι αλλαγές που γί-
νονταν στη θέση του Τεχνικού Διευθυντή 
δεν άφηναν περιθώρια για ομοιογένεια και 
κοινή στόχευση αλλά έτσι είναι οι μεγάλες 
ομάδες. 
Και επειδή κατά διαστήματα έχουν δεχθεί 
όσοι βρέθηκαν σε αυτές τις θέσεις σκλη-
ρή κριτική, καλό θα είναι να λέγονται και 
τα καλά. 
Οι Παπαδημητρίου, Κονέ με την καθοδή-
γηση φυσικά του Μελισσανίδη κατάφεραν 
και έφεραν εις πέρας μια μεταγραφή που 
τα οφέλη της τα βλέπει όλος ο κόσμος μετά 
από 7 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. 
Ο Στίβεν Τσούμπερ είναι ξεκάθαρα ένας πο-
δοσφαιριστής που η θέση του και η αξία του 
είναι για ένα πρωτάθλημα ανωτέρου επιπέ-
δου από την Ελληνική Super League. 
Οι συγκυρίες, η θέληση του Ελβετού άσου 
για πιο εξωτικές περιπέτειες από την σκλη-
ρή Μπουντεσλίγκα και το δύσκολο πε-
ριβάλλον της Άιντραχτ, οι κινήσεις των 
ανθρώπων της ΑΕΚ έφεραν αυτόν τον, 
πραγματικά, σπουδαίο παίκτη. 
Ότι ομάδα και αν υποστηρίζει κανείς, είναι 
ποδοσφαιρικά όμορφο να βλέπει κανείς 
τις κινήσεις του Στίβεν Τσούμπερ. Από τις 
ασίστ (ήδη 2) και τα γκολ του (5 σε 7 ματς) 
έως και τις απλές επαφές του με την μπάλα. 
Από την τακτική του προσέγγιση και συν-
δρομή στο παιχνίδι της ΑΕΚ, ο Ελβετός με-
σοεπιθετικός φαντάζει ως ο ιδανικός αγω-
νιστικός ηγέτης. 
Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν ακόμα 
και ορισμένα στοιχεία που μπορούν και 
έως τώρα κάνουν τη διαφορά. 
Η θέληση του να παίξει και να προσφέρει αν 
και ήρθε σε μια Λίγκα που ουδεμία σύγκρι-
ση μπορεί να έχει με την Μπουντεσλίγκα. 
Η, επίσης, φανερή έλλειψη βεντετισμού του, 
που προσφέρουν τη δυνατότητα σε όλους 
να τον θεωρούν ως part of the family αν και 
είναι λίγο καιρό στο κλαμπ. 
Τα, περίπου, 2 εκατομμύρια ευρώ που θα 
κληθεί η ΑΕΚ να πληρώσει στην Άιντραχτ 
για να αγοράσει τον Τσούμπερ φαντάζουν 
τέλειο deal. 
Το ζήτημα για τον διεθνή Ελβετό είναι αν θα 
έρθουν στην Αθήνα τέτοιες προτάσεις που 
θα αναγκάσουν το Ελληνικό κλαμπ να τις 
σκεφτεί. 
Ο Τσούμπερ ήδη κάνει αίσθηση και εκτός 
Ελλάδας. 

ΤΣ, ΤΣ, ΤΣ
ΤΙ ΚΛΑΣΗ!

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