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Παράξενα πράγματα σε παράξενους καιρούς. Συνέβη-
σαν πολλά στο πρόσφατο παρελθόν. Ματς που μεγά-
λες ομάδες γελοιοποιήθηκαν, έφαγαν γκολ με το τσουβά-
λι. Μα μέχρι πέρυσι υπήρχε τουλάχιστον μια πολύ καλή 
δικαιολογία. Το πόσο άνω κάτω είχε κάνει ο κορονοϊός 
τον προγραμματισμό όλων. Χωρίς κανονική προετοιμα-
σία, με ελάχιστη ξεκούραση, συνεχείς τραυματισμούς, 
τους φαν «καραντινιασμένους» σπίτια τους και ένα εξο-
ντωτικό καλαντάρι, έγιναν διάφορες «ομορφιές». Φέτος, 
όμως, η κανονικότητα της ροής επανήλθε. Πώς εξηγού-
νται λοιπόν αποτελέσματα όπως το 5-0 που διασύρθηκε 
η Μπάγερν Μονάχου από την Γκλάντμπαχ στο Κύπελ-
λο Γερμανίας; Με μια άλλη ποδοσφαιρική αλήθεια που 
έχει σαφώς διαμορφωθεί αν και σπανίως αποκαλύπτεται 
– έχει «εντός» της το καμουφλάζ: Στην πραγματικότητα, 
πολλά μεγάλα κλαμπ δεν ξέρουν να παίζουν άμυνα! Γιατί 
πολύ απλά συνήθως δεν τους χρειάζεται. Αυτοί είναι που 
πιέζουν, αυτοί ορίζουν το τέμπο και τις καταστάσεις. Μία 
στο τόσο, έρχονται βραδιές που οι μπροστά δεν κάνουν 
το χρέος τους, που η ομάδα παύει να λειτουργεί ως τέ-
τοια. Και η πίεση μεταφέρεται στους πίσω. Τότε ξαφνικά 
ολόκληρος ο οργανισμός που αγνοεί τι σημαίνει να υπο-
φέρεις αγωνιστικά, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτό-
γνωρη κατάσταση. Η αμφιβολία εξαπλώνεται σαν σαρά-
κι και νικάει τη λογική, παραλύει μυαλό και σώμα. Το ένα 
φέρνει το άλλο και η διαχείριση γίνεται βουνό ολάκερο 
ακόμα και για πολύπειρους παίκτες. Εν προκειμένω και 
για τους Βαυαρούς, με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν να μην 
είναι στο γήπεδο (σε καραντίνα λόγω κορονοϊού) έλειπε 
και η φωνή από τον πάγκο που θα ξύπναγε τους σε λή-
θαργο, εξαιτίας του αναπάντεχου, παίκτες του. Ένας λό-
γος παραπάνω. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Τα τελευταία χρόνια, ο Ολυμπιακός επενδύει σε παί-
κτες από την αφρικανική ήπειρο. Οι περισσότερες πε-
ριπτώσεις ποδοσφαιριστών, όχι μόνο έχουν συνεισφέ-
ρει επιθετικά και αμυντικά στους «ερυθρόλευκους», αλλά 
κάποιοι εξ αυτών έχουν γίνει άκρως απαραίτητοι στον 
Πέδρο Μαρτίνς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η φετινή σεζόν, καθώς τα 14 από τα 28 τέρματα των Πει-
ραιωτών ανήκουν σε Αφρικανούς παίκτες. Το 50% της 
παραγωγικότητάς τους δηλαδή.
Γιουσέφ Ελ Αραμπί, Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, 
Παπ Αμπού Σισέ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του φετινού 
Ολυμπιακού. Πολύ παραπάνω, είναι η δύναμή του και η 
ειδοποιός διαφορά απέναντι στους υπόλοιπους αντα-
γωνιστές του.
Κάθε τους γκολ, ασίστ ή αμυντική προσπάθεια συνιστά 
μια δικαίωση στο τμήμα σκάουτινγκ που βρήκε τα παρα-
πάνω «διαμάντια», το καθένα σε διαφορετική φάση στην 
καριέρα του. 
Ωστόσο, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία των πρωταθλη-
τών Ελλάδος έχουν και διεθνείς υποχρεώσεις με τις 
εθνικές τους ομάδες, στις οποίες επίσης έχουν κομβι-
κό ρόλο. Η απουσία του Σισέ απέναντι στην Αϊντραχτ 
Φρανκφούρτης είναι μια καλή ευκαιρία για... πρόβα.
Πρόβα μιας δοκιμασίας στην οποία θα υποβληθούν οι 
«ερυθρόλευκοι» σε δύο μήνες από τώρα. Ο λόγος για το 
Κόπα Αφρικα, στο οποίο οι πρωταθλητές Ελλάδος θα 
στερηθούν για ένα μήνα σημαντικά γρανάζια από τη μη-
χανή τους. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει έχει να 
κάνει με το πως ο Πέδρο Μαρτίνς θα καμουφλάρει αυ-
τές τις ελλείψεις. Αν δεν το καταφέρει, τότε η δύναμη του 
Ολυμπιακού, ίσως μετατραπεί σε αδυναμία του δια της 
απουσίας της.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ  
Η... ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΑΜΥΝΑ 

Αποψη
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ΟΙ ΜΟΥΡΜΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΒΑΝ 
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΚΟΠΑΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΔΙΠΛΟ» 
ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Πρώτα απ’ όλα δεν είναι και καμιά τρελή 
ανακάλυψη ότι οι προπονητές στις μεγά-
λες ομάδες κρίνονται και στις προπονή-
σεις που λέει ο λόγος. Ο Παναθηναϊκός του 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς φυσικά και παρουσιάζει 
καλύτερη εικόνα από αυτόν του Μπόλο-
νι π.χ. (αυτό έλειπε) αλλά οι ήττες μακριά 
από τη Λεωφόρο δεν άρεσαν.
Με λίγα λόγια ήδη είχαν αρχίσει να υπάρ-
χουν μουρμούρες πέριξ του κλαμπ πως 
εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός δεν έβγαζε 
τον απαιτούμενο τσαμπουκά προκειμέ-
νου να πάρει βαθμούς που έπρεπε.
Για την ισοπαλία στο Καραϊσκάκη ήρθε η 
ήττα με ανατροπή στην Τρίπολη να προ-
στεθεί σε αυτές των Ιωαννίνων και του 
«Κλ. Βικελίδης».
Αν ο Παναθηναϊκός έμενε έξω από το Κύ-
πελλο, τότε ο πρώτος μεγάλος σκόπελος 
θα ήταν μέσα στην καθημερινότητα του 
συμπαθή Σέρβου κόουτς.
Τώρα με την πρόκριση κέρδισε ηρεμία 
αλλά (λέω εγώ τώρα και το αφήνω να πέ-
σει κάτω) θα πρέπει να κερδίσει και 4 βαθ-
μούς τουλάχιστον από τους αγώνες με 
ΟΦΗ και ΠΑΟΚ.
Για να μπορέσει να συνεχίσει ο Γιοβάνο-
βιτς τη δουλειά του σε αυτό το ιδιαίτερο και 
ας μην ξεχνάμε μονοετές για τώρα πρό-
τζεκτ.

Agent Greek

Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ 
ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ

Μιλάμε για αδιέξοδο
 
Το άλλο συμπέρασμα που βγαίνει 
από το Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 
είναι και πάλι η εικόνα των γηπε-
δούχων. Δεν βρίσκει λύσεις με τί-
ποτα ο Ατρόμητος, η εικόνα του εί-
ναι πολύ κάτω από το μέτριο. Λες 
και αν έπαιζε δυο μέρες, γκολ δε 
θα έβαζε. Ο Παράσχος είναι από 
τους πιο έμπειρους κόουτς που 
θα μπορούσε να είχε αλλά το θέμα 
είναι βαθιά αγωνιστικό και αν δεν 
κερδίσει και στη Λαμία στην αγω-
νιστική που έρχεται, τότε το ζήτη-
μα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο.

Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΕΚ

Ταξίδια για χαφ
 
Ακούγεται εντόνως πως η ΑΕΚ 
βρίσκεται σε έντονη διαδικασία 
ανεύρεσης παίκτη που θα προ-
στεθεί στο ρόστερ και θα παί-
ζει στη μεσαία γραμμή. Θα είναι 
στο 6-8 αυτό είναι γνωστό. Αυτό 
που λέγεται είναι πως οι Παπα-
δημητρίου, Κονέ έχουν εντοπί-
σει ήδη 2-3 στόχους και πως μά-
λιστα τα ταξίδια που θα κάνουν 
ή ήδη έχουν κάνει είναι για αυ-
τούς τους συγκεκριμένους πο-
δοσφαιριστές.

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 
ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΛΟ

Πώς τα φέρνει η μπάλα
 
Ο 21χρονος Κωνσταντίνος Δημητρίου έμει-
νε σε αυτό το τριήμερο του Κυπέλλου για το 
απίστευτο αυτογκόλ που πέτυχε στην ήττα 
της ομάδας του, του Πανσερραϊκού από το 
Βόλο. Το καλοκαίρι του 2018, λοιπόν, στα 18 
του είχε αναγκάσει τη Βασιλεία να τον απο-
κτήσει από τον ΠΑΟΚ, με τον οποίο πάντως 
δεν είχε κάνει συμμετοχή στην πρώτη ομά-
δα. Στην Ελβετία δεν τα κατάφερε, πήγε δα-
νεικός σε άλλη ομάδα και στην Ουγγαρία και 
τελικά φέτος γύρισε στην πατρίδα.

ΩΡΑΙΑ ΜΠΑΛΑ Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Κρατήστε το…
 
Ούτε μέντιουμ δεν ξέρει τι θα γίνει φέτος στη Super League 2, αλλά 
αυτό δεν αναιρεί το γεγονός πως παίζουν ορισμένα πολύ ση-
μαντικά brands στην κατηγορία. Η ΑΕΛ, η Ξάνθη, ο Ηρακλής, 
η Καλαμάτα, φυσικά οι Β’ ομάδες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, 
ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά, όσοι είδαν τον αγώνα με τον Αστέρα 
Τρίπολης δεν μπορεί να μη διαπίστωσαν πως ο Λεβαδειακός 
φέτος θα είναι καλή ομάδα. Με στρωτό ποδόσφαιρο, την μπά-
λα κάτω, μίξη νεαρών και παικτών που ξέρουν την κατηγορία 
και τον πρώην του Εργοτέλη, Γιάννη Ταουσιάνη στον πάγκο.

➠

➠

➠

➠

ΠΑΕΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΟΣ…
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ΓΚΑΡΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ

«Ταύρος» για Αγρίνιο
Τους πάντες εξέπληξε στο Ρέντη ο Γκάρι Ροντρί-
γκες στη χθεσινή προπόνηση. Ο άσος από το Πρά-
σινο Ακρωτήρι προπονήθηκε σε κανονικούς ρυθ-
μούς και έδειξε ότι ο Πέδρο Μαρτίνς μπορεί να τον 
υπολογίζει για το εκτός έδρας ματς με τον Παναι-
τωλικό. Η υπερέκταση στον προσαγωγό που υπέ-
στη απέναντι στον ΠΑΟΚ λοιπόν, δεν φάνηκε ικανή 
να σταματήσει τον 30χρονο εξτρέμ από το να ταξιδέ-
ψει στο Αγρίνιο. Πλέον, όντας πανέτοιμος από ια-
τρικής άποψης, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα 
τον συμπεριλάβει ο Μαρτίνς στην αποστολή, 
αλλά και αν μπορεί να αγωνιστεί ακόμα και 

ως βασικός.

ΑΝΑΚΑΤΕΜΑ 
ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΟΥΛΑ
Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΜΥΝΑ ΣΤΗ ΡΕΒΑΝΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΪΝΤΡΑΧΤ, ΦΕΡΝΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ένας από τους παίκτες που επέστρεψε κα-
λύτερος μετά τον δανεισμό του. Ο Παπ Αμπού 
Σισέ αξιοποίησε στο έπακρο το δεύτερο μισό 
της περσινής σεζόν με τη φανέλα της Σεντ Ετι-
έν και γύρισε στον Ολυμπιακό αποφασισμένος 
για να διεκδικήσει θέση βασικού. Το κατάφερε 
παίρνοντας θετικότατο βαθμό και συγκροτώντας 
ένα εξαιρετικό δίδυμο με τον Σωκράτη Παπα-
σταθόπουλο στο κέντρο της άμυνας. Ωστόσο, 
ο Πέδρο Μαρτίνς θα υποχρεωθεί να προβεί σε 
ανακάτεμα της τράπουλας, τη στιγμή που η τε-
τράδα στα μετόπισθεν έχει «δέσει» με τους δύο 
προαναφερθέντες και τους Ρέαμπτσιουκ-Λαλά 
στα μπακ. 
Το γεγονός πως ο Σενεγαλέζος σέντερ μπακ θα 
απουσιάσει από τη ρεβάνς με την Αϊντραχτ Φραν-
κφούρτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» λόγω καρτών, 
πυροδοτεί μια σειρά από αλλαγές. Αυτές σχετί-
ζονται κυρίως με την ενεργοποίηση του αντικα-
ταστάτη του. Μια υπόθεση, όχι και τόσο απλή. Με 
τον Ρούμπεν Σεμέδο ακόμα εκτός πλάνων, οι επι-
λογές του τεχνικού των «ερυθρολεύκων» περι-
στρέφονται γύρω από τρία συν... ένα πρόσωπα. 
Ο λόγος για τους Ουσεϊνού Μπα, Αβράαμ Παπα-
δόπουλο, Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς και Γιαν Εμβιλά. 
Ο Σενεγαλέζος μοιάζει ως το φαβορί για να τοπο-
θετηθεί δίπλα στον Παπασταθόπουλο, καθώς με 
τα μόλις 16 αγωνιστικά λεπτά μέχρι στιγμής στη 
σεζόν, ο Παπαδόπουλος μοιραία δεν βρίσκεται 
στις πρώτες σκέψεις του Μαρτίνς. Από την άλλη, 
ο νεαρός Σέρβος που προσέφερε καλά δείγματα 
γραφής στα ματς με τη Νέφτσι Μπακού, έχει να 
αγωνιστεί από το καλοκαίρι. 
Τέλος, ο χαφ του Ολυμπιακού, θα μπορούσε υπό 
προϋποθέσεις να αγωνιστεί ως σέντερ μπακ, 
έχοντας όμως ως άσχημη ανάμνηση το περσινό 
εντός έδρας ματς με την Αρσεναλ (1-3). Επομέ-
νως, τη δεδομένη στιγμή, η μοναδική βιώσιμη 
λύση είναι ο συμπατριώτης του Σισέ. Το πέναλ-
τι και η αποβολή απέναντι στη Λουντογκόρετς, 
στο Ράζγκραντ, του στέρησαν πολύτιμα «λεπτά 
πτήσεις» με τη φανέλα των Πειραιωτών. Ωστό-
σο, η εμφάνισή του ως δεξιός μπακ στην Πόλη 
για ένα ημίχρονο, του έδωσε κάποιους πόντους, 
καθώς υπηρέτησε με πειθαρχία το πλάνο του 
Μαρτίνς. Γι’αυτό το τελευταίο άλλωστε βρίσκε-
ται τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά από τους 

υπόλοιπους, παρά τη ροπή του στις κάρτες.
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Μπήκε ο Κούρτιτς
Ο Γιάσμιν Κούρτιτς επέστρεψε στις προπονήσεις 
του ΠΑΟΚ και σε συνδυασμό με τις επιστροφές των 
Ελ Καντουρί και Τσιγγάρα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου 
έχει περισσότερες λύσεις εν όψει Απόλλωνα Σμύρ-
νης. Όσον αφορά τον Ίνγκι Ίνγκασον, ο Ισλανδός 
φαίνεται πως έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό 
του, είναι έτοιμος να ενισχύσει τους Θεσσαλονικείς 
για πρώτη φορά φέτος. Από κει και πέρα οι Σίντκλεϊ, 
Μιτρίτσα και Νέλσον Ολιβέιρα υποβλήθηκαν σε 
θεραπεία και δεν υπολογίζονται για το παιχνί-
δι της 8ης αγωνιστικής της Super League 1.

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ… MVP
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΣΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΥΡΩ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ

Το γκολ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην Κοπεγχάγη 
στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ για το Conference 
League συγκέντρωσε διθυραμβικά σχόλια. Μά-
λιστα, στον επίσημο λογαριασμό στο twitter της 
τρίτης τη τάξει κατηγορίας της UEFA υπάρχει πο-
στάρισμα με το βίντεο από το γκολ με το εξής σχό-
λιο: «Η γρήγορη αντεπίθεση τελείωσε με στυλ». 
Ο Σέρβος επιθετικός Στο 38′ του ματς στο Parken, 
μετά από πάσα του Στέφαν Σβαμπ, μπήκε ταχύ-
τατα στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι στον Γιόν-
σον και τον «εκτέλεσε» με το δεξί.
Πρόκειται για ένα γκολ-υπογραφή του Ζίβκοβιτς 
και από αυτά που έχουν δώσει σημαντικές νίκες 
στο ΠΑΟΚ όλο αυτόν τον καιρό που βρίσκεται ο 
Σέρβος στην Τούμπα. Η ποιότητα και η κλάση του 
είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Σέρβος είναι στη δεξιά 
πτέρυγα το μεγάλο όπλο των «ασπρόμαυρων». 
Είναι ταχυδυναμικός, με δυνατό σουτ έξω από 
την περιοχή, καλές κινήσεις όταν μπει στην πε-
ριοχή, ενώ βοηθάει και ανασταλτικά, αφού δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που έχει κάνει μεγάλα σπριντ 
για να προλάβει αντίπαλο. Όπως έγινε στο Κα-
ραϊσκάκη σε μία φάση που έχασε την μπάλα ο 
Εσίτι και ο Ζίβκοβιτς έτρεξε προσπέρασε τον συ-
μπαίκτη του και πρόλαβε τον Αγκιμπού Καμαρά. 
Για όλα αυτά εδώ και αρκετό καιρό ο ΠΑΟΚ έχει 
αρχίσει συζητήσεις με τον Σέρβο για την ανανέ-
ωση του συμβολαίου του.
Διάθεση υπάρχει και από τις δύο πλευρές, ωστό-
σο ο Ζίβκοβιτς ήταν ξεκάθαρος. Θέλει ίδιες αποδο-
χές με τους Νέλσον Ολιβέιρα και Γιασμίν Κούρτιτς. 
Πρόκειται για τους δύο πιο ακριβοπληρωμένους 
παίκτες στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, με αμοιβή πάνω 
από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει 
την προσφορά του στο 1 εκατομμύριο ευρώ, το 
οποίο θα ξεπεραστεί  με κάποια μπόνους. 
Εκπρόσωπος του Σέρβου είναι ο πατέρας του. 
Ο Γιόβιτσα Ζίβκοβιτς ήταν εκείνος που διαπραγ-
ματεύτηκε τη μεταγραφή του Αντρίγια από την 
Μπενφίκα στον ΠΑΟΚ. Έχει καλές σχέσεις με τον 
Σαββίδη, ωστόσο, είναι σκληρός διαπραγματευ-
τής. Οι προσεχείς εβδομάδες θα καθορίσουν τις 
εξελίξεις. Άλλωστε από την 1η Ιανουαρίου ο παί-
κτης θα μπορεί να διαπραγματεύεται με όποιον 
σύλλογο επιθυμεί και στον ΠΑΟΚ θέλουν να ξε-
καθαρίσει η υπόθεση.
ΜΜΕ από τη Σερβία αναφέρουν ότι ο Ζίβκοβιτς 
θα πει το «ναι» στο «δικέφαλο» και θα γίνει ο πιο 
ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην ομάδα.

ΠAO
K
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Το καλύτερο σενάριο  
πριν τη διακοπή 
Ο τρόπος που προσέγγισε το παιχνίδι. Ο τρόπος 
που το έζησε. Κι αυτά που είπε μετά. Το κάθετι 
στα λόγια και στις πράξεις του Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς φανερώνει πόσο σημαντική ήταν για τον 
Σέρβο κόουτς και τον Παναθηναϊκό η πρό-
κριση απέναντι στον Ατρόμητο. Must win, 
ο ορισμός. «Ήμασταν συνειδητοποιημένοι 
για το πόση σημασία είχε αυτό το παιχνίδι. 
Απογοητεύσαμε αρκετούς στην Τρίπολη, 
δεν έπρεπε να το κάνουμε ξανά, ακόμα πε-
ρισσότερο επειδή θα φεύγαμε από ένα θεσμό 
στον οποίο ο Παναθηναϊκός είναι σημαντικό 
να προχωρήσει», είπε μετά ο προπονητής των 
«πρασίνων». Τώρα έπονται δύο ματς στη Λεω-
φόρο πριν τη διακοπή (με ΟΦΗ και ΠΑΟΚ) και 
η ομάδα θα πάει με την ιδανική ψυχολογία 
για να κυνηγήσει το «2 στα 2». Παν

αθη
ναϊκ

ός

ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΑΞΕΙΣ

Είναι «παιδί» του Παναθηναϊκού. Κάτι 
προφανώς καλό που ωστόσο εμπεριέ-
χει κι ένα κακό. Στα όποια άσχημα αγω-
νιστικά φεγγάρια του θα τα ακούσει πολύ 
περισσότερο από τους άλλους. Συνηθί-
ζουμε, άλλωστε, να είμαστε πιο σκληροί 
με αυτούς που νιώθουμε πιο οικεία – πα-
ράταιρο κι αν ακούγεται. Ο Τάσος Χατζη-
γιοβάνης πάντως, δεν ανήκει σε αυτούς 
που θα αφήσουν να τους πάρει από κάτω. 
Έχει ένα μεγάλο αβαντάζ ως χαρακτήρας. 
Δεν επηρεάζεται από τα γύρω γύρω. Δι-
ατηρεί την αυτοκυριαρχία του υπό πάσα 
συνθήκη. Έτσι και στο ματς με τον Ατρό-
μητο. Ήξερε ότι η ομάδα του έπρεπε να 
νικήσει πάση θυσία. Επειδή το Κύπελλο 
είναι βασικός στόχος. Επειδή ενδεχόμε-
νη νέα εκτός έδρας απουτχία μπορεί να 
μετέτρεπε σε αγιάτρευτο κόμπλεξ τις εξό-
δους. Βγήκε λοιπόν μπροστάρης και έκα-
νε μια πολύ καλή εμφάνιση. Τα φώτα πέ-
φτουν περισσότερο στον Καρλίτος, πάντα 
τα τραβάνε αυτοί που σκοράρουν. Αλλά 
κανείς θα πρέπει να είναι εμπαθής για να 
μη σταθεί στο πόσο κομβικός ήταν ο Έλ-
ληνας εξτρέμ. Ειδικά μετά την πάρε-βάλε 
ασίστ που έδωσε στον Ισπανό και μάλι-
στα μέσα από μία κάθε άλλο παρά εύκο-
λη ενέργεια. «Να αλλάξουμε τη νοοτροπία 
μας στα εκτός έδρας, είμαστε ο Παναθηνα-
ϊκός», είχε πει μετά την ήττα στην Τρίπο-
λη και από τα λόγια πέρασε στις πράξεις. 
Ανεβάζοντας πρώτα ο ίδιος κατακόρυφα 
την απόδοσή του. Όπως δηλαδή περιμέ-
νει κανείς από τον παίκτη του τρέχοντος 
ρόστερ που ίσως κατανοεί περισσότερο 
από κάθε άλλον τι σημαίνει να φοράς τη 
φανέλα με το τριφύλλι. Δεν θα του ανα-
γνωρίσουν όλοι. Θα ακούσει ξανά διάφο-
ρα από ορισμένους. Αλλά, είπαμε, το ξα-
ναλάμε, αυτή είναι η ευχή και η κατάρα 
του ότι είναι παιδί της πράσινης οικογέ-
νειας. Αυτός κάνει τη δουλειά του και αρ-
χής γενομένης από την θερινή προετοι-
μασία, δείχνει πιο ώριμος από ποτέ για 
να προχωρήσει – ό,τι τελικά κι αν αυτό 

σημαίνει σε βάθος χρόνου. 

Ο ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ ΗΤΑΝ  
Ο «Χ-FACTOR» ΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
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ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ

Η συνέντευξη
Το ενδιαφέρον της πασίγνωστης γερμανικής ιστοσελίδας 
«Kicker» προσέλκυσε ο Αργύρης Γιαννίκης. Ο 41χρο-
νος, εξαιτίας και της προϋπηρεσίας του στο Γερμανικό 
ποδόσφαιρο είναι ένας από τους ανθρώπους που τρα-
βούν τα βλέμματα στην Ελλάδα και μίλησε για το νέο του 
ξεκίνημα στην ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντάς την ως το επόμε-
νο μεγάλο βήμα στην εξέλιξη του. Παράλληλα τόνισε 
πως άξιζε τον κόπο η αναμονή όλο αυτόν τον και-
ρό μετά την αποχώρηση του από τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα, καθώς υπέγραψε σε έναν κορυφαίο σύλ-
λογο, όπως είπε. 

➦

AΕΚ

O NTAMIΕN ΛΕ ΤΑΛΕΚ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 
ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΞΑΝΑ

Βλάνταν Μιλόγεβιτς και Αργύρης Γιαννίκης. Δύο προ-
πονητές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά και με 
διαφορετικό όραμα στην ΑΕΚ. Ο δεύτερος διαδέχτηκε 
τον πρώτο πριν από λίγες εβδομάδες και προσπα-
θεί να μεταδώσει τη δική του φιλοσοφία στους παί-
κτες του. Παράλληλα, κινείται λίγο διαφορετικά σχε-
τικά με την αξιοποίηση του ρόστερ. Μια προσέγγιση 
που επηρεάζει ποδοσφαιριστές που υπό τις οδηγί-
ες του Σέρβου τεχνικού είχαν άλλο ρόλο στην Ενω-
ση. Ενας από αυτούς είναι και ο Νταμιέν Λε Ταλέκ. 
Ο 31χρονος χαφ ήρθε με περγαμηνές στους «κιτρινό-
μαυρους», με την αποστολή να γίνει σημείο αναφο-
ράς στη θέση «έξι». Κάτι που το κατάφερε σε μεγάλο 
βαθμό, καθώς στα πέντε ματς υπό την καθοδήγηση 
του Μιλόγεβιτς, ήταν βασικός και αναντικατάστατος 
στον άξονα της ΑΕΚ. Τα πράγματα άλλαξαν όμως με 
την έλευση του Ελληνογερμανού κόουτς, στο πλά-
νο του οποίου ο Λε Ταλέκ χωρούσε ως λύση ερχό-
μενη από τον πάγκο. Σ’αυτό βέβαια, κακά τα ψέμα-
τα, οφείλεται και η εξαιρετική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται ο Αντρέ Σιμόες, αλλά και η πολύ καλή πα-
ρουσία του Νταμιάν Σιμάνσκι. Τόσο απέναντι 
στον Ατρόμητο (22 λεπτά), όσο και κό-
ντρα στον Βόλο (24 λεπτά), ο Γάλλος 
μπήκε αλλαγή.
Τα νέα στοιχεία που φέρνει μαζί 
του ο Γιαννίκης ενδεχομένως 
να μπέρδεψαν τον Γάλλο, ο 
οποίος όμως διαθέτει χωρίς 
αμφιβολία τις ικανότητες για 
να κερδίσει ξανά τη θέση του 
στο αρχικό σχήμα. Για έναν 
παίκτη μάλιστα που έχει φορέ-
σει τη φανέλα τόσων σημαντι-
κών ομάδων (Ντόρτμουντ, Ρεν, 
Ερυθρός Αστέρας), η προσαρμο-
γή στις απαιτήσεις του προπονητή 
δεν αποτελεί διαδικασία που θα πάρει 
πολύ χρόνο. Ηδη, λόγω αρκετών απου-
σιών στο κέντρο (Αμραμπάτ, Γέφτιτς, Γαλανόπου-
λος), ο Λε Ταλέκ μπορεί να πάρει φανέλα βασικού 
τόσο απέναντι στον Αρη, όσο και στο παιχνίδι κό-
ντρα στον Απόλλωνα. 
Εξάλλου, ο ίδιος ο Γιαννίκης ποντάρει πολλά πάνω 
του, με την επιλογή να τον αφήσει να εκτίσει την 
ποινή των καρτών του μετά το πέρας του ντέρμπι 
με τον Ολυμπιακό, να δείχνει ότι τον θεωρεί παί-
κτη για τα δύσκολα. Επομένως, είναι ζήτημα χρό-
νου και συγκυριών, ώστε ο Γάλλος να γίνει ξανά 
σημείο αναφοράς. 

«Iroman» Λιβάι

Ο Λιβάι Γκαρσία μετά τον σοβαρό 
τραυματισμό του στον Βόλο, μπήκε 

στο… στάδιο της επιστροφής. Χθες 
έκανε ατομικό πρόγραμμα στα Σπάτα 
και έτσι ξεκίνησε να μετρά αντίστρο-
φα για την επιστροφή του, με τον 

στόχο να είναι το ντέρμπι με τον 
Ολυμπιακό, στο ΟΑΚΑ, μετά 

τη διακοπή.



www.sportime.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20218

KAΡΥΠΙΔΗΣ

Δύσκολο να πάει στο ΟΑΚΑ
Δημοσιεύματα θέλουν τον Θόδωρο Καρυπίδη να 
σκέφτεται να καθίσει στον πάγκο της ομάδας του, 
στο παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ. Κάτι ανά-
λογο είχε κάνει και στην αναμέτρηση στη Λαμία. 
Γενικά φέτος, το αφεντικό του Άρη έχει δώσει το 
παρών σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια των «κιτρι-
νόμαυρων» εκτός από εκείνο στη Νίκαια. Οι πλη-
ροφορίες πάντως αναφέρουν ότι δύσκολα θα 
δώσει το παρών στο ΟΑΚΑ. Εκτός αν την 
τελευταία στιγμή γίνει κάποια ανατροπή.

AΡΗ
Σ

ZHTHΣΕ ΞΕΝΟ, 
ΑΛΛΑ...
ΔΥΣΚΟΛΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΑΡΗ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ

ΜΑΝΤΖΙΟΣ

«Παίξτε απλό ποδόσφαιρο»
Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για το 
παιχνίδι της Κυριακής. Ο Άκης Μάντζιος μί-
λησε στους ποδοσφαιριστές του, ζητώντας 
να κάνουν το πιο... δύσκολο. Να παίξουν 
απλό ποδόσφαιρο, ο ένας για τον άλλον, 
όπως έκαναν και την περασμένη Κυριακή 
με τον Παναιτωλικό. «Να παίξουμε απλό 
ποδόσφαιρο, μην ψάχνετε το κάτι παρα-
πάνω», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τεχνικός 
του Άρη στους παίκτες του. Ερωτηματικό 
για την μεθαυριανή αναμέτρηση ο Λούμορ.

Το ΑΕΚ - Άρης είναι το παιχνίδι που συγκεντρώ-
νει πάνω του τα φώτα από τα παιχνίδια της 8ης 
αγωνιστικής της Super League 1. Οι «κιτρινό-
μαυροι» μετά την πεντάρα στον Παναιτωλικό, θα 
ψάξουν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα το βράδυ 
της Κυριακής (31/10-20:30) στο ΟΑΚΑ.
Με επιστολή στον Μαρκ Κλάτενμπεργκ, η ΠΑΕ 
Άρης ζήτησε να διευθύνει την αναμέτρηση ξέ-
νος διαιτητής, κατηγορίας elite και να μπει επί-
σης ξένος και ως VAR.
Το αίτημα του Καρυπίδη, σύμφωνα με πληρο-
φορίες του e-Sportime έχει ελάχιστες πιθανό-
τητες να ικανοποιηθεί από τον επικεφαλής της 
ΚΕΔ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ.
Με δεδομένο ότι το Άρης - Παναθηναϊκός το σφύ-
ριξε Έλληνας και συγκεκριμένα ο Παπαπέτρου 
(Αθηνών), έχοντας πολύ καλή παρουσία, ο Κλά-
τενμπεργκ πιθανότατα θα ορίσει Έλληνα διαι-
τητή στο παιχνίδι της Κυριακής. Αυτή ήταν του-
λάχιστον αρχικά η πρόθεση του.
Εξάλλου, πληροφορίες από κύκλους της ΚΕΔ 
αναφέρουν ότι τις προηγούμενες μέρες δεν έγι-
νε καμία επίσημη κίνηση για να κληθεί ξένος δι-
αιτητής από κάποια ευρωπαϊκή ομοσπονδία.
Να σημειωθεί ότι για να έρθει ξένος διαιτητής, 
η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί 
να «τρέξει» τις τελευταίες μέρες.
Με δεδομένο ότι χθες ήταν η αργία της 28ης 
Οκτωβρίου, οι διαιτητές των αναμετρήσεων της 
8ης αγωνιστικής θα ανακοινωθούν σήμερα από 
την ΕΠΟ.
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ΕΞΑΛΛΟΣ Ο ΜΠΕΟΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΟΛΩΝΟ ΜΠΑΚ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΗΜΙΧΡΟΝΟ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

SUPER 
LEAGUE

Η αλήθεια είναι ότι ο Για-
κούμπ Κούζντρα... ξέμεινε 
στο Βόλο. Ο Πολωνός δε-
ξιός μπακ, δεν μπήκε ποτέ 
στα πλάνα του Γκιγιέρμο 
Αμπασκάλ και αν και υπήρ-
χε η πρόθεση να αποχω-
ρήσει το καλοκαίρι, τελικά 
έμεινε στο ρόστερ των Θεσ-
σαλών, απλά για να... υπάρ-
χει.
Ο Κούζντρα είναι ο μοναδι-
κός πλην των... πιτσιρικά-
δων που δεν έχει παίξει λε-
πτό στο πρωτάθλημα της 
Super League. Εξαιρούνται 
φυσικά οι Ορόζ και Ριέν-
στρα. Ο πρώτος τώρα επι-
στρέφει από τραυματισμό 
και ο δεύτερος υπέστη ρήξη 
χιαστών το καλοκαίρι και 
αργεί ακόμα.
Ο Αμπασκάλ έδωσε την... ευκαιρία στον Κού-
ζντρα στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Παν-
σερραϊκό στις Σέρρες, αλλά το μετάνιωσε 
γρήγορα. Στο ημίχρονο ο Πολωνός μπακ 
αντικαταστάθηκε από τον Φαν Βερτ.
Ίσως κάποιοι να το μετέφρασαν ως κίνηση 
τακτικής από τον Ισπανό κόουτς, αφού το 
σκορ στην ανάπαυλα ήταν 1-1, βάζοντας έναν 
επιθετικό για να μην μπλέξει με... παρατάσεις.
Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν έτσι, αν δεν 
άκουγε κάποιος τον Αχιλλέα Μπέο. Ο πρόε-
δρος του Βόλου ήταν έξαλλος με την εικόνα 
του Πολωνού αμυντικού και προφανώς την 
ίδια άποψη είχε και ο προπονητής της ομά-
δας του.
Ούτως ή άλλως «τελειωμένος» από το κα-
λοκαίρι ήταν ο Κούζντρα και το πιθανότερο 
είναι τον Ιανουάριο, να λύσει το συμβόλαιο 
του με συνοπτικές διαδικασίες!

ΤΑ... ΑΚΟΥΣΕ 
Ο ΚΟΥΖΝΤΡΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 0-1

Πρόκριση για τους Βολιώτες
Η Νίκη Βόλου πανηγύρισε την πρόκρισή της στη 
φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα 
του Αλέκου Βοσνιάδη επικράτησε 1-0 των Τρι-
κάλων. Το ματς κρίθηκε στο 71ο λεπτό σε 
ανατροπή του Μιράντα στην περιοχή. Ο 
Ροχάνο ανέλαβε την εκτέλεση και έστει-
λε την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το 
0-1. Μέχρι και το φινάλε του παιχνιδιού 
τα Τρίκαλα προσπάθησαν να αντιδρά-
σουν προκειμένου να στείλουν το ματς 
στην παράταση. Οι γηπεδούχοι έμειναν 
και με δέκα παίκτες καθώς στο 87’ ο Παρέ-
δες είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα για χέρι. Πριν 
από την έναρξη της αναμέτρησης προκλή-
θηκε αναταραχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
προτού αρχίζει ο αγώνας σημειώθηκαν μικρής 
έκτασης επεισόδια μεταξύ οπαδών της φιλοξε-
νούμενης ομάδας και των ανδρών των ΜΑΤ. Οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια 
των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομι-
κός, ενώ υπήρξαν και δύο προσαγωγές οπαδών 
της Νίκης Βόλου.
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ: Σεντουριόν, Σανδραβέλης, Παρέ-
δες, Ντιαλόσι, Ριζογιάννης, Μπαξεβάνος, Ρε-
κίν, Ελευθεριάδης, Πέλκας, Κουσκουνάς, Χει-
ρίτραντας.
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ: Μπάγιτς, Πάνος, Παναγιωτίδης, 
Γρομητσάρης, Ανδρέου, Κυριακίδης, Τσουκαλάς, 
Μιράντα, Κάσσος, Βλαχομήτρος, Ροχάνο.

ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ – ΟΦΗ 0-1

Στους «16» οι Κρητικοί
Ο ΟΦΗ επιβλήθηκε με 1-0 του Αχέροντα 
Καναλακίου και πήρε την πρόκριση για τη 
φάση των 16. Οι Κρητικοί το μοναδικό γκολ 
της αναμέτρησης σημείώθηκε στο 25ο λε-

πτό. Ο Καμάου κέρδισε πέ-
ναλτι, του οποίου την εκτέ-
λεση ανέλαβε ο Καστάνιος.  
Ο Ολλανδός επιθετικός ήταν 
εύστοχος και έγραψε το 0-1. 

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Κρη-
τικοί διαχειρίστηκαν το παιχνί-

δι, ενώ στο 67’ είχαν ευκαιρία 
με σουτ του Γρίβα, με την μπά-

λα ωστόσο να περνάει άουτ. Ο 
Αχέροντας έχασε ευκαιρία στο 80’ 

με τον Βέρμπη να μην βρίσκει δί-
χτυα σε κενή εστία. Το σκορ δεν άλ-

λαξε μέχρι το φινάλε και ο ΟΦΗ πανη-
γύρισε την πρόκριση.

ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ: Βλάχος, Κων-
σταντίνου, Θεοδωράκης (37’ Ντατί-

δης), Καππιάς, Παπανίκου, Ζδρα-
βός, Φράγκος, Πότσης, Γεωργίου, 
Βέρμπης, Τσαούσης.
ΟΦΗ: Βάτερμαν, Μαρινάκης, Πα-
σαλίδης, Γιαννούλης, Κοροβέσης, 

Σελίμοβιτς (46’ Μεγιάδο), Ναμπί, 
Γκαγιέγκος (46’ Λυμπεράκης), Καμάου, Καστά-
νιος, Φαν Ντάινεν.
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ΗΓΕΤΗΣ, ΛΥΤΡΩΤΗΣ, 
ΝΙΚΗΤΗΣ
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ ΜΕ ΕΥΣΤΟΧΟ 
ΣΟΥΤ 2’’ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΔΩΣΕ ΤΗ 
ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΜΕ 67-65

Ο Κώστας Σλούκας πήρε την ευ-
θύνη (όπως πρέπει να κάνει κάθε 
ηγέτης) και ο Ολυμπιακός λύγισε 
τη Φενέρμπαχτσε με 67-65 στο Φά-
ληρο βελτιώνοντας το ρεκόρ του 
στο 5-2. Οι Πειραιώτες τα βρήκαν 
σκούρα στα τελευταία 13 λεπτά, 
όταν οι Τούρκοι ανέτρεψαν δια-
φορά 13 πόντων, πέρασαν μπρο-
στά, απείλησαν αλλά τελικά… σκό-
νταψαν επάνω σ’ έναν παίκτη τον 
οποίο λάτρεψαν επί πέντε χρό-
νια στην Κωνσταντινούπολη! Τον 
Σλούκα δηλαδή.

Ο Ολυμπιακός είχε 45 πόντους με 11/14 δίπο-
ντα και 7/17 τρίποντα στο πρώτο μέρος και 22 πόντους 
με 4/11 δίποντα και 3/15 τρίποντα στο δεύτερο. Επίσης 
στο πρώτο ημίχρονο οι Πειραιώτες ήταν μπροστά στα 
ριμπάουντ (17-12) και στο δεύτερο πίσω (12-20). Ο Ολυ-
μπιακός είχε 14 ασίστ για 5 λάθη στο πρώτο ημίχρο-
νο και 6 ασίστ για 5 λάθη στο δεύτερο. Από τη στιγμή 
που προηγήθηκε 55-42 με 3’18’’ για το τέλος της 3ης 
περιόδου ο Ολυμπιακός πέτυχε 12 πόντους με 2/6 δί-
ποντα, 1/11 τρίποντα και 5/5 βολές.

Ο Κώστας Σλούκας. Τι να αναλύσουμε παρα-
πάνω! Οι πέντε πόντοι του στα τελευταία 99 δευτερόλε-
πτα της αναμέτρησης ήταν όλα τα λεφτά κι έσπρωξαν 
τον Ολυμπιακό στη μεγάλη νίκη.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 5/5 στην έδρας 
του, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και θέλει να κάνει το 

6/6 την ερχόμενη εβδομάδα πριν τις δύο εκτός έδρας 
αναμετρήσεις με Ζενίτ και Εφές. Το να πάει στη Ρω-
σία ο Ολυμπιακός με 6-2 θα είναι ό,τι καλύτερο.
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ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ο MVP

STAYS PERFECT

67-65

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-14, 45-34, 55-
53, 67-65
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γου-
όκαπ 3, Ντόρσεϊ 10, Λαρεντζάκης 
10, Φαλ 10, Σλούκας 14, Βεζένκοφ 
7, Πρίντεζης, Παπανικολάου 5, Ζαν 
Σαρλ 4, ΜακΚίσικ 4
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Τζόρτζεβιτς): 
Μπιρσέν, Χαζέρ 2, Μαχμούτογλου 6, 
Ντε Κολό 10, Χένρι 8, Πιέρ 4, Γκού-
ντουριτς 10, Βέσελι 14, Μπούκερ 2, 
Πολονάρα 9, Ντουβιερίογλου

ςς

basketball

Για το απόλυτο στη 
διαβολοβδομάδα
Με την αύρα του ΟΑΚΑ να δίνει δύναμη, ενέρ-
γεια κι ενθουσιασμό και το θρίαμβο επί της 
Εφές να ανεβάζει τη ψυχολογία στα ουράνια, 
ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν 
για την 7η αγωνιστική της Euroleague.
Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το 2/2 στη 
διαβολοβδομάδα, να διατηρήσουν το αήττη-
το στην έδρα τους και να κλείσουν την πρώ-
τη επτάδα αγώνων με το αξιοπρεπές 3-4 μετά 
από ένα δύσκολο πρόγραμμα.
Οι Γάλλοι έρχονται με πολύ καλή ψυχολογία 
μετά το θρίαμβο επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας (70-
68). Όσο για τον Παναθηναϊκό; Να παραμείνει 
«ζεστός» και αφοσιωμένος στο στόχο του. Να 
διατηρήσει το ίδιο σημαντικό κίνητρο. Και φυ-
σικά να μην έχει χαλαρώσει πνευματικά μετά 
την άνετη νίκη επί των πρωταθλητών Ευρώ-
πης. Και τότε θα έχει τον πρώτο λόγο για τη 
νίκη.
Δε θα αγωνιστεί ο Τζεχάιβ Φλόιντ που ταλαι-
πωρείται από διάστρεμμα στον αστράγαλο 
του αριστερού του ποδιού.

Η ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ EUROLEAGUE (7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Άλμπα- Μπάγερν 69-82, Ολυμπιακός- 
Φενέρμπαχτσε 67-65, Μακάμπι- Μπαρτσελόνα 85-68, Αρμά-
νι Μιλάνο- Ερυθρός Αστέρας 79-62
ΑΠΟΨΕ: Ούνικς- Ρεάλ Μαδρίτης (19:00), Ζενίτ- Μπασκόνια 
(20:00), Εφές- Ζαλγκίρις (20:30), Μονακό- ΤΣΣΚΑ (21:00), Πα-
ναθηναϊκός- Βιλερμπάν (21:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 7 αγώνες): Μπαρτσελόνα και Αρμάνι Μι-
λάνο (6-1), Ρεάλ (5-1), Ολυμπιακός και Μακάμπι (5-2), ΤΣΣΚΑ 
και Βιλερμπάν (4-2), Ζενίτ και Μονακό (3-3), Μπάγερν (3-4), 
Παναθηναϊκός και Ούνικς Καζάν (2-4), Φενέρμπαχτσε, Ερυ-
θρός Αστέρας και Άλμπα (2-5), Εφές  (1-5), Ζαλγκίρις (0-6)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πέμπτη 4/11: ΤΣΣΚΑ- Φενέρμπαχτσε (19:00), Ερυθρός Αστέ-
ρας- Παναθηναϊκός (19:00), Βιλερμπάν- Ούνικς Καζάν 
(21:00), Μιλάνο- Μπαρτσελόνα (21:30),
Παρασκευή 5/11: Εφές- Ζενίτ (19:30), Ζαλγκίρις- Άλ-
μπα (20:00), Ολυμπιακός- Μονακό (21:00), Μπα-
σκόνια- Μακάμπι (21:30), Μπάγερν- Ρεάλ 
(21:45)

EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Ήττες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 70-88 στη Ρωσία από τη Ναντέζ-
ντα και ο Παναθηναϊκός 56-87 στην Τουρκία από τη Χατάι 
για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι «ερυθρό-
λευκες» βρίσκονται στο 2-1 (αήττητη είναι η Ναντέ-
ζντα), ενώ οι «πράσινες» υποχώρησαν στο 1-2.

21:00-NS PRIME
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ΤΟ «ΠΑΛΙΑ ΔΟΞΑ» ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ
Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΚΟΥΜΑΝ ΕΙΧΕ ΧΑΣΕΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟ ΤΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ Ο ΤΣΑΒΙ, ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ, ΘΑ 
ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Δεν περίμενε καν να πατήσουν ξανά στη Βαρκελώνη. Τον 
απέλυσε στο... αεροπλάνο. Στην πτήση της επιστροφής 
από τη Μαδρίτη. Εκεί δηλαδή όπου η Μπαρτσελόνα ηττή-
θηκε (1-0) από τη Ράγιο Βαγιεκάνο για πρώτη φορά μετά 
από 20 χρόνια. Το «ως εδώ και μη παρέκει» για τον Ζοάν 
Λαπόρτα, που ενημέρωσε on air (κυριολεκτικά) τον Ρό-
ναλντ Κούμαν για τα καθέκαστα. Ούτε η υψηλή αποζημί-
ωση (12-14 εκατ. ευρώ) ούτε το status του Ολλανδού ως 
θρύλου του κλαμπ μπόρεσαν αυτή τη φορά να σταθούν 
εμπόδιο. 
Κατανοητό αν μιλήσει κανείς για έλλειψη σεβασμού. Από 
την άλλη, ο ρομαντισμός έχει προ πολλού νικηθεί στο 
επαγγελματικό ποδοσφαίρο. Κι έπειτα, ο Κούμαν τις πήρε 
τις ευκαιρίες του. «Κανονάκια ζωής» που δεν αξιοποίησε. 
Δικαιολογίες, έχει, αναμφίβολα. Βρέθηκε επικεφαλής σε μία 
από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία του κλαμπ, με 
την παρακμή πανταχού παρούσα και τα χρέη βουνό. Μην 
ξεχνάμε επίσης ότι κλήθηκε να διαχειριστεί το «μετά-Μέ-
σι», ποιος θα μπορούσε άραγε να το κάνει «αναίμακτα»; 
Κάποιοι θα μιλήσουν για κάρμα. Πως δηλαδή «τιμωρεί-
ται» επειδή παράτησε στα κρύα του λουτρού την εθνική 
Ολλανδίας – πάνω που την είχε στρώσει- για να αναλάβει 
την Μπαρτσελόνα. Εννοείται, βέβαια, ότι δεν έχει πραγμα-
τικά νόημα μια τέτοια προσέγγιση. Δεν ήταν μεταφυσική 
ότι συνέβη. Κυρίως, ο Κούμαν χρεώθηκε την εσωστρέφεια 
του. Την έλλειψη επικοινωνίας. Με τον κόσμο, τη διοίκη-
ση και την πλειονότητα των παικτών – πλην των συμπα-
τριωτών του ενδεχομένως. Είναι, άλλωστε, ένα ακόμη 
από τα πράγματα που τον κατηγορούν. Η «ολλανδοποί-
ηση» δηλαδή της ομάδας, ακόμα και με προσθήκες που 
ουδεμία σχέση έχουν με το DNA του συλλόγου (Λουκ ντε 
Γιονγκ, επί παραδείγματι). Η ιστορία θα κρατήσει ότι έκα-
τσε στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» για 67 συνολικά 
παιχνίδια. Πιθανότατα και πως είχε την τόλμη να προω-
θήσει νέα παιδιά γεμάτα προοπτική (Γκάβι, Πέδρι), ενδε-
χομένως στο μέλλον να του αναγνωριστεί, δεν είναι μικρό 
πράγμα. Τώρα, όμως, κανείς δεν είχε την υπομονή να πε-
ριμένει. Η ζωή των μεγάλων ομάδων. 
Η επόμενη μέρα έχει πρακτικά κλειδώσει. Θα χρειαστεί 
μόνο λίγος χρόνος για να συμφωνηθούν τα πάντα, ως τότε 
ο Σέρχι Μπαρχουάν θα εκτελεί χρέη υπηρεσιακού. Εν συ-
νεχεία, ο Τσάβι έρχεται. Δεσμεύεται μεν με συμβόλαιο με 
την Αλ Σαντ, αλλά έχει βρεθεί τρόπος για να σπάσει ο βε-
λούδινα αυτή η συνεργασία. Να τελειώσει έτσι το «αγρο-
τικό» του στο Κατάρ, την έκανε τη δουλειά (του) εκεί. Και 
να επιστρέψει στη Βαρκελώνη, κάτι που όλοι ξέραμε ότι 
αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε από τη στιγμή που αυτός 
ο άλλοτε σπουδαίος εγκεφαλικός μέσος αποφάσισε να 
γίνει προπονητής. Απλώς είναι ένα βάσιμο ερώτημα αν 
αυτό είναι το σωστό timing. Αξίζει να κάνει αυτή τη δου-
λειά με τους όρους που αυτός θα θέσει, αγωνιστικούς και 
οικονομικούς. Έχοντας το δικαίωμα να χτίσει την ομάδα 
όπως θέλει. Μόνο που η Μπάρτσα αυτή τη στιγμή θυμί-
ζει σκορποχώρι, σε όλα τα επίπεδα. Θα χρειαστεί μεγά-
λη πίστωση χρόνου και στήριξη και δεν θα έχει ελαφρυ-
ντικά επειδή είναι παλιά μεγάλη δόξα του συλλόγου. Και 
ο Κούμαν το ίδιο δεν ήταν; 

Ομάδα Αγ. Βαθ. Γκολ.
1. ΝΑΠΟΛΙ 10 28 22-3
2. ΜΙΛΑΝ 10 28 23-9
3. ΙΝΤΕΡ 10 21 26-12
4. ΡΟΜΑ 10 19 18-10
5. ΑΤΑΛΑΝΤΑ 10 18 18-12
6. ΛΑΤΣΙΟ 10 17 20-17
7. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 10 15 14-13
8. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 10 15 13-13
9. ΣΑΣΟΥΟΛΟ 10 14 14-13

10. ΜΠΟΛΟΝΙΑ 10 12 15-22
11. ΒΕΡΟΝΑ 10 12 22-19
12. ΕΜΠΟΛΙ 10 12 14-20
13. ΤΟΡΙΝΟ 10 11 12-11
14. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 10 11 12-14
15. ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 10 9 14-20
16. ΣΠΕΤΣΙΑ 10 8 12-23
17. ΒΕΝΕΤΣΙΑ 10 8 8-17
18. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 10 7 10-22
19. ΤΖΕΝΟΑ 10 7 15-22
20. ΚΑΛΙΑΡΙ 10 6 12-22

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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ΤΟ «ΠΑΛΙΑ ΔΟΞΑ» ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ

ΙΤΑΛΙΑ

Ξανά κορυφή η Νάπολι 
Φαμπιάν Ρουίθ στο 18’ και δύο πέναλτι του Ινσίνιε 
(40’, 63’), η Νάπολι το πήγε απλά και ωραία κόντρα 
στην Μπολόνια ώστε να φτάσει σε μια άνετη επι-
κράτηση. Ένα 3-0 που την επανάφερε στην κορυ-
φή της Serie A, μαζί με τη Μίλαν. 
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ-ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ

OVER 2,75 1,75
Τη χαμένη αίγλη του παρελθόντος ψάχνουν οι δύο ομάδες 

και εχουν ως βασικό στόχο την είσοδο στα πλέι οφ. 
Το «τρίποντο» θα κυνηγήσουν σήμερα και θα 

παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο αμφότερες.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχός μας 
στα γκολ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΧAΪΝΤΕΝΧΑΪΜ-ΣΑΛΚΕ

2 DNB 1,66
Με σερί νικών η ιστορική Σάλκε πραγματοποιεί τη 
δική της αντεπίθεση που τη φέρνει ξανά στη πρώτη 

τριάδα. Οι «μπλε» έχουν ως μοναδικό στόχο την 
επιστροφή στα σαλόνια και στο σημερινό παιχνίδι 

θα ψάξουν ξανά το «τρίποντο».

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στο «διπλό».

ΓΑΛΛΙΑ 22:00
ΠΑΡΙ Σ.Ζ.-ΛΙΛ

1 -1,25 1,72
Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο Παρίσι με την παρέα 

του Μέσι να υποδέχεται την πρωταθλήτρια Λιλ. 
Ρεβάνς θέλουν να πάρουν οι Παριζιάνοι για την 
περσινή ήττα που τους στέρησε το πρωτάθλημα. 
Στην κόντρα θα παίξει για την έκπληξη η Λιλ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αναμένω 

αντίδραση από 
την Παρί Σεν 

Ζερμέν

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:00
ΖΕΝΙΤ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

1 -3,5 1,66
Πάλεψε κόντρα στη Ρεάλ η Ζενίτ αλλά δεν κατάφερε 
να πάρει τη νίκη. Άκρως ανταγωνιστική η ομάδα του 

Πασκουάλ δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορεί να παλέψει 
για μια θέση στα πλέι οφ. Δεν πείθει καθόλου με 

την παρουσία της η Μπασκόνια φέτος.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η στήριξή 
μας στην 

έδρα.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 19:00
ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2 -3,0 1,70
Στη Ρωσία έχει αποστολή ξανά η «βασίλισσα» και 
αυτή τη φορά στο μακρινό Καζάν. Έδωσε συνέχεια 

στα θετικά αποτελέσματα η ομάδα του Πάμπλο 
Λάσο, φεύγοντας με το ροζ φύλλο από την Αγία 

Πετρούπολη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
«Διπλό» με 
χάντικαπ το 
ποντάρισμα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

Με πολλά δυνατά παιχνίδια συνεχίζονται 
το Σαββατοκύριακο τα ευρωπαϊκά πρωταθλή-
ματα. Ξεχωρίζουν στη Super League, ο αγώ-
νας ΑΕΚ-Άρης (Κυριακή, 19:30), στην Premier 
League το ματς Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ (Σάββατο, 19:30) και στη Serie A το ντέρ-
μπι Ρόμα-Μίλαν (Κυριακή, 21:45). 
Για τα τρία αυτά παιχνίδια το Πάμε Στοίχη-
μα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα, με-
ταξύ άλλων, για τον πρώτο παίκτη που θα 
σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ 
οποιουδήποτε τέρματος, το Τελικό Αποτέλε-
σμα & Goal/No Goal, το Τελικό Αποτέλεσμα 
& Over/Under, τη διαφορά νίκης, το σύνολο 
των κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, το ημί-
χρονο με τα περισσότερα κόρνερ, τα σκορ 
πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε 
στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου 
ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα 
χωρίς ισοπαλία. 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΤΗΣ SUPER LEAGUE
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και 
ειδικά στοιχήματα για την 8η αγωνιστική της 
Super League. 
Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες 
του Πάμε Στοίχημα είναι για τα Over/Under 
συνολικά γκολ στην 8η αγωνιστική, τα Over/
Under συνολικά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, 
την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα 
γκολ, τη νίκη γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων 
με χάντικαπ 1,5 γκολ, την ομάδα που θα πετύ-
χει τα περισσότερα γκολ στα ζευγάρια ΑΕΚ-Ο-
λυμπιακός, Ολυμπιακός-Άρης, Παναθηναϊ-
κός-Άρης, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, 
ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Άρης, Ολυμπι-
ακός-Παναθηναϊκός και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ 
ΑΠΟΨΕ ΤΗ ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ
Στη Euroleague ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αντι-
μετωπίζει απόψε (21:00) στο ΟΑΚΑ τη Βιλερ-
μπάν. 
Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλά ειδι-
κά στοιχήματα, για το πρώτο εύστοχο τρίπο-
ντο στον αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ, τους 
Over/Under πόντους παικτών, τον νικητή της 
πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου 
ημιχρόνου, τη διαφορά πόντων, τα συνολι-
κά 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.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  
ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΣΕ SUPER LEAGUE, 
PREMIER LEAGUE  
ΚΑΙ SERIE A
ΑΕΚ-ΑΡΗΣ, ΤΟΤΕΝΑΜ-
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 
ΚΑΙ ΡΟΜΑ-ΜΙΛΑΝ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ-ΡΟΝΤΑ

OVER 3 1,72
Στην έδρα της Μάαστριχτ ταξιδεύει η Ρόντα, σε 
ένα παιχνίδι που είναι το φαβορί για την νίκη. Οι 

γηπεδούχοι δεν πείθουν με την απόδοσή τους, 
παρουσιάζοντας πολλά αμυντικά προβλήματα. 
Ανοιχτό ματς αναμένω με γκολ και κόρνερ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ολλανδία 

και γκολ πάνε 
μαζί.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΚΕΡΔΗ
Μετά από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες με 3 
στα 4, καταγράψαμε 3/5 πετυχημένες επιλογές. 
Και, βεβαίως, θετικό συντελεστή. Στην πραγ-
ματικότητα, εδώ και αρκετό καιρό βαδίζουμε 
στο σωστό στοιχηματικό δρόμο. Η καλοκαι-
ρινή γκίνια μας έριξε πολύ χαμηλά την κάβα, 
αλλά σημασία έχει ότι έχουμε στανιάρει και τα 
πράγματα πάνε πια σταθερά καλά. Το προη-
γούμενο ΣΚ, Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ μας 
δικαίωσαν με άνεση στα big ματς με Μπαρτσε-
λόνα και Λίβερπουλ, στο παραλίγο και εξαιτί-
ας ενός τουλάχιστον αμφισβητήσιμου πέναλτι, 
δεν «μαντέψαμε» σωστά και στο Ίντερ – Γιου-
βέντους, κρίμα και άδικο. Εύκολα πέρασε το 
αμφίσκορο στο Βόλος – ΑΕΚ, σε τελική ανά-
λυση μόνο το Ατρόμητος – Ιωνικός διαβάσαμε 
λάθος, ποντάροντας κακώς σε ανάκαμψη των 
αγνώριστων φέτος, Περιστεριωτών. Πάμε δυ-
νατά και αυτήν την εβδομάδα για ακόμα καλύ-
τερες επιδόσεις και περισσότερα κέρδη. 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  70

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 87,65

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: 17,65

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -229,3

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ: -211,65

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

2,302,04
Πληρώνει το να 

γίνει η Ρόμα η πρώτη 
ομάδα που νικάει 
φέτος τη Μίλαν 

στη Serie A, 
στο «Ολίμπικο» 

Προσφέρεται 
το ενδεχόμενο να βρουν 
δίχτυα (GOAL) τόσο η ΑΕΚ 

όσο και ο Άρης στο 
μεταξύ τους ματς για 

τη Super League

Ανεξήγητο, στα όρια του μεταφυσικού. Δεν 
πρόκυπτε από πουθενά, δεν υπήρχε κανένα 
απολύτως σημάδι. Κι όμως, συνέβη. Η Μπάγερν 
διασύρθηκε με το αδιανόητο 5-0 από την Γκλά-
ντμπαχ γνωρίζοντας ταπεινωτικό αποκλεισμό 
από το Κύπελλο. Πώς θα απαντήσουν οι Βαυ-
αροί; Πιστεύουμε, με τον μόνο τρόπο που ξέ-
ρουν: Λυσσασμένα. Όπως το έθεσε ο μεγάλος 
άσος του παρελθόντος, Στέφαν Έφενμπεργκ: 
«Δεν κάνεις κάτι τέτοιο στην Μπάγερν και περι-
μένεις πως θα το αφήσει έτσι. Θα είναι αμείλικτη 
από εδώ και πέρα. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της 
συντριβής». Ακούμε τα λόγια του και... λυπόμα-
στε προκαταβολικά την Ουνιόν, πρώτη αντίπα-
λο της Μπάγερν μετά το ιστορικό κάζο της Τε-
τάρτης. 
Δύο επιλογές ξεχωρίσαμε από Αγγλία μεριά. 
Συγκεκριμένα, περιμένουμε ένα παραγωγικό 
εκατέρωθεν ματς από Λέστερ και Άρσεναλ, βρί-
σκονται στη δέουσα αγωνιστική και ψυχολογι-
κή κατάσταση ώστε να υπηρετήσουν το «θέλω» 
μας. Στο Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συ-
γκρούονται δύο ομάδες που αλλιώς τα περίμε-
ναν κι αλλιώς τα βλέπουν. Πρέπει να πάρουν ρί-
σκα στη φάση που βρίσκονται, αυτό ευνοεί το 
να δούμε γκολ. Από την άλλη, ο Σόλσκιερ φαί-
νεται πως έχει χάσει τον έλεγχο των αποδυτηρί-
ων και αυτό προφανώς μόνο καλά μαντάτα δεν 
προοιωνίζει για τη Γιουνάιτεντ.  
Κλείνουμε με ένα σημείο από Ελλάδα. Ο Ολυ-
μπιακός είναι στα χάι του μετά το ντέρμπι με τον 
ΠΑΟΚ και έχει όλα τα φόντα για να συνεχίσει νι-
κηφόρα και στο Αγρίνιο, ζητάμε να το κάνει με 
περισσότερο του ενός γκολ στο ενεργητικό του. 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΑΝΤΙΔΡΑ ΜΕ... ΛΥΣΣΑ 
Η ΜΠΑΓΕΡΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/10 18:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ 1 1,82 20 μονάδες 
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10 16:00 ΒΟΛΟΣ – ΑΕΚ GOAL 1,81 15 μονάδες 
27,15

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

2 2,50 15 μονάδες 
37,5

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

2 2,30 10 μονάδες 
23 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10 21:45 ΙΝΤΕΡ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1 2,10 10 μονάδες 
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10 14:30 ΛΕΣΤΕΡ – ΑΡΣΕΝΑΛ
GOAL+OVER 

2,5 1,98 15 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10 16:30 ΟΥΝΙΟΝ Β. – ΜΠΑΓΕΡΝ 2+OVER 2,5 1,73 20 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10 19:30 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2+OVER 1,5 1,73 20 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10 19:30 ΤΟΤΕΝΑΜ – ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝ.
1Χ+OVER 

1,5 1,78 15 μονάδες
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Η Σέλι-Αν Φρέιζερ- 
Πράις μετά τη φετινή 

σεζόν σκέφτεται να προ-
σπαθήσει να αγωνιστεί και 

στους επόμενους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. «Πριν από αυτή τη σεζόν, 

δεν είχα μετρήσει το Παρίσι, αλλά με 
αυτή την εξέλιξη, ξέρω ότι έχω ακό-
μη να δώσω… Μπορώ να δω τον 

εαυτό μου στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες το 2024 και σκέφτο-

μαι ότι το 10.50 είναι εφι-
κτό».

14
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Η World Athletics επικύρωσε δύο παγκόσμια ρεκόρ. 
Στον ημιμαραθώνιο από την Κενυάτισσα Ρουθ Τσε-
πνγκέτιτς με 1:04.02 που είχε πετύχει στις 4 Απριλίου 
στην Κωνσταντινούπολη και στα 2.000μ. από την Φράνσιν 
Νιονσάμπα από το Μπουρούντι με 5.21.56 που είχε πετύχει 
στο Ζάγκρεμπ στις 14 Σεπτεμβρίου. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ ενέκρι-
νε τους προπονητές που 
θα συνεργαστούν την επό-
μενη σεζόν. Προϋπολογί-
ζεται πως οι δαπάνες των 
συμβολαίων των τεχνικών 
και λοιπόν εξόδων ανέρ-
χονται στα 450.000 ευρώ 
και η καταβολή τους θα γί-
νεται κάθε μήνα μέσω της 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. 

Συνολικά 75 αθλητές και αθλήτριες εντά-
χθηκαν στο νέο σχεδιασμό, που επικυ-
ρώθηκε στη διάρκεια της χθεσινής συ-
νεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου 
του ΣΕΓΑΣ.
Οι αθλητές και αθλήτριες κατάφεραν να 
ενταχθούν σε καθεμία από τις τέσσερις 
κατηγορίες χάρη στις παρουσίες τους 
τη χρονιά που πέρασε, τη διάκριση σε 
μεγάλες διοργανώσεις και τη θέση τους 
στο παγκόσμιο ράνκινγκ.

Ο αριθμός των αθλητών και αθλητρι-
ών που εντάχθηκαν στο σχεδιασμό σε 
σχέση με το 2021 είναι ιδιαίτερα αυξη-
μένος, αφού την περασμένη χρονιά οι 
τέσσερις κατηγορίες «φιλοξενούσαν» 
46 αθλητές και αθλήτριες.
Στη Γ΄ κατηγορία του σχεδιασμού εντά-
χθηκαν όσοι αθλητές και αθλήτριες συμ-
μετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο και δεν μπήκαν στις δύο πρώ-
τες κατηγορίες. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ 75 ΑΘΛΗΤΕΣ
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Αυτή είναι η ζωή. Ο Κώστας Σλούκας έχασε 
το τελευταίο σουτ στη Βαρκελώνη και ταυ-
τόχρονα τη μεγάλη ευκαιρία να χαρίσει στην 
ομάδα του ένα μεγάλο «διπλό». Ευστόχη-
σε στο σουτ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στο 
ΣΕΦ (έστω και σε διαφορετικές συνθήκες 
καθώς σούταρε στο -1 στο «Παλάου Μπλα-
ουγκράνα» και στην ισοπαλία στο Φάληρο) 
και χάρισε στον Ολυμπιακό μια μεγάλη νίκη.
Τα πράγματα είναι πολύ απλά, όμως. Ο 
Σλούκας πήρε, θα πάρει και θα ξαναπάρει 
τέτοια σουτ. Αυτό πρέπει να κάνει, αυτό έκα-
νε κι αυτό θα κάνει. Τα θέλει, τα πιστεύει κι 
εκτελεί. Δεν έχει κανένα νόημα να συγκρί-
νουμε. Δεν έχει ουσία να λέμε «τι θα γινό-
ταν αν» κτλ. Ο Ολυμπιακός αυτό περιμένει 
από τον Σλούκα: Να λέει «ΝΑΙ» στην ευθύ-
νη, να είναι ΠΑΡΩΝ στα μεγάλα σουτ. Αυτό 
πρέπει να κάνει κάθε ηγέτης.
Οι Πειραιώτες είχαν μεγάλο πρόβλημα στο 
δεύτερο ημίχρονο και ειδικά από το 27’ και 
μετά. Οι 45 πόντοι στο «μισό γήπεδο» (βρή-
κε ελάχιστες ευκαιρίες να ανοίξει το γήπε-
δο) ήταν απόρροια της τρομερής ευστοχί-
ας: Τα 7/17 τρίποντα του πρώτου μέρος (4/6 
στο δεύτερο δεκάλεπτο) και τα 5 λάθη για 14 
ασίστ (τρομερή αναλογία) μαζί με τα 11/14 
δίποντα αποτυπώνουν την εικόνα. Μαζί με 
το ότι η Φενέρ δεν βρήκε πόντους από δεύ-
τερη ευκαιρία καθώς ο Φαλ κυριαρχούσε 
στη ρακέτα.
Στην επανάληψη ο Ολυμπιακός είχε συνο-
λικά 7/26 σουτ. Είχε 9 ριμπάουντ λιγότερα 
από τη Φενέρ, δέχτηκε 6 πόντους από επι-
θετικά ριμπάουντ κι άλλους 7 στον αιφνιδια-
σμό. Αυτά σημαίνουν πολλά από τη στιγμή 
που οι Τούρκοι δε σκόραραν ιδιαίτερα (31 
πόντοι με 12/34 σουτ στο β’ μέρος).
Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν είχε 
σκορ, κρατήθηκε από την άμυνά του απένα-
ντι στις «συζητήσιμες» επιθέσεις των Τούρ-
κων. Που επίσης στο πέντε εναντίον πέ-
ντε… δεν έβγαλαν και μάτια.
Η λύτρωση από τον Σλούκα ήταν ό,τι καλύ-
τερο για τους Πειραιώτες μετά από ένα πολύ 
σκληρό παιχνίδι, με σθεναρή αντίσταση και 
με τελείως προβληματικό δεύτερο ημίχρονο. 
Μια νίκη που πλέον τους βάζει μέσα στην 
τετράδα μετά από 7 αγωνιστικές με από-
σταση ενός βαθμού από την κορυφή όπου 
ισοβαθμούν Μπαρτσελόνα και Αρμάνι.
Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός έμεινε… τέλει-
ος: Στο ΣΕΦ όπου μετράει πέντε στα πέντε 
αλλά και στη διαβολοβδομάδα καθώς είχε 
προηγηθεί ένα 48ωρο πριν η νίκη επί της 
Άλμπα. Πλέον ο στόχος επικεντρώνεται στο 
να «καθαρίσει» και τη Μονακό την ερχόμε-
νη εβδομάδα και να πάει με άνετο ρεκόρ (6-
2) σε δύο κολλητά εκτός έδρας ματς. Με Ζε-
νίτ και Εφές.

Ο ΣΛΟΥΚΑΣ 
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