ΑΘΗΝΑ: 160 - 210C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 110 - 180C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr

ΙΕΡΟΜΑΡΤΎΡΩΝ ΚΆΡΠΟΥ ΚΑΙ
ΑΓΑΘΟΝΊΚΗΣ, ΝΕΟΜΆΡΤΥΡΟΣ ΧΡΥΣΉΣ
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ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ

ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΙΚΌ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ
ΝΑ ΚΆΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΑΣΙΤΈΧΝΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌ.
ΌΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΊΣΙΜΗ Γ.Σ. ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΊΝΕΙ ΤΑ ΠΆΝΤΑ
ΠΡΟΠΟΝΉΘΗΚΕ Ο ΒΈΛΕΘ

ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Η ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΊΚΗ ΠΆΝΩ
ΣΤΑ ΚΕΝΆ ΠΟΥ ΆΦΗΣΕ Ο ΜΙΛΌΓΕΒΙΤΣ

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

ΚΈΡΔΟΣ Ο ΑΟΥΓΚΟΎΣΤΟ
ΓΙΑΤΊ Ο ΒΡΑΖΙΛΙΆΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΉ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΉΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΤΣΈΣΚΟΥ

Σ ΤΑ ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α
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ΘΈΛΕΙ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ

Γνώμη

Η εμφάνιση της Εθνικής στη Σουηδία ήταν
τρομερή, μέχρι που δέχεται το πρώτο γκολ.
Ο Μαυροπάνος μπορεί να νιώθει άσχημα και
το έδειξε για το λάθος του στο πέναλτι. Τέτοια
παιχνίδια όμως φτιάχνουν χαρακτήρες και
σίγουρα θα έχει την στήριξη που πρέπει γιατί έχει ταλέντο για να κάνει μεγάλη καριέρα.
Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι πως για μια
ακόμα φορά είδαμε ματς που έχει να κάνει με
την Ελλάδα, είτε σε εθνικό, είτε σε συλλογικό
επίπεδο, που δεν μείναμε με το αν. Δηλαδή
αν έμπαινε το γκολ στα δοκάρια των Μασούρα, Παυλίδη. Αν ήταν καλύτερα τα τελειώματα
σε άλλες ευκαιρίες που έγιναν. Ωστόσο σε τέτοια ματς πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δηλαδή το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έπρεπε να πάρει αποτέλεσμα. Γιατί αυτό μετράει
και όχι οι εντυπώσεις. Δεν το πήρε γιατί δεν
έκανε και τη σωστή διαχείριση. Ο ενθουσιασμός και το πρώτο καλό ημίχρονο δεν είχαν
την ανάλογη συνέχεια. Μετά το πρώτο γκολ,
όλα άλλαξαν αν και υπήρχε ο χρόνος για
ανατροπή, με βάση και την εικόνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Γενικά θα
πρέπει να γίνεται διαχείριση από όλους και
από τον πάγκο και να μην μένουμε απλά στο
παραλίγο να βάλουμε γκολ και ήμασταν εξαιρετικοί, αλλά δεν πήραμε αποτέλεσμα.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΆΚΟΣ

ΔΕΝ ΠΛΗΓΏΘΗΚΕ
ΜΌΝΟ ΣΤΟΝ ΑΈΡΑ!
Η παρουσία του Παναθηναϊκού στην Βιτόρια ήταν ικανή για να του δώσει μια νίκη κι
ένα διπλό ουσιαστικό για αγωνιστικούς και
ψυχολογικούς λόγους. Δε μπορείς να πεις
ότι τα έκανε όλα τέλεια οπότε δικαίως αναρωτιέσαι αν πρέπει να χαίρεσαι ή να λυπάσαι.
Να χαίρεσαι δηλαδή επειδή όντως υπήρξε
πρόοδος απ’ αυτό το πολύ άσχημο θέαμα;
Ή να λυπάσαι για την ευκαιρία που χάθηκε;. Είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να λυπάται, να στενοχωριέται, να πεισμώνει. Όχι για τον αγώνα που
χάθηκε αλλά για όσα οι ίδιοι οι παίκτες δεν
έκαναν καλά!
Να πεισμώνει για τα χαμένα ριμπάουντ. Για
την έλλειψη συγκέντρωσης σε διαστήματα που έδωσαν ψυχολογία στον αντίπαλο
ώστε να περάσει μπροστά, να πάρει διαφορά, να βρει ρυθμό στα σουτ. Για όσα έγιναν λάθος και του στέρησαν τη νίκη στην
έδρα μιας ομάδας που δεν ήταν καθόλου
καλύτερη. Σοβαροί να είμαστε…
Τα 6 χαμένα ριμπάουντ στην άμυνα, στο τέλος του αγώνα (συγκεκριμένα στα τελευταία 2’40’’) ήταν η σφραγίδα για τη νίκη των
Βάσκων. Ο Παναθηναϊκός δεν πληγώθηκε μόνο στον… αέρα όμως, έστω κι αν ήταν
καθοριστικά αυτά τα χαμένα ριμπάουντ.
Παρά την αισθητή του βελτίωση, έχασε ένα
παιχνίδι που δεν ήταν καθόλου δύσκολο να
νικήσει.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Αποψη
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ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ
ΚΑΝΟΝΑΚΙ

Agent Greek

Ο ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΣΕ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ! ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΟ…
Από αυτή εδώ τη γωνία είχατε διαβάσει πως ο προβληματισμός έγινε
ανησυχία για τον Μίλαν Ράσταβατς.
Για να το πούμε άλλη μια φορά, οι ιδιοκτήτες στην Τρίπολη θέλουν να βλέπουν αποτελέσματα. Καλή η μπάλα
και το θέαμα, αλλά είναι λάτρεις των
βαθμών και υψηλών θέσεων στη βαθμολογία.
Ο Σέρβος κόουτς είναι στα… σχοινιά
μια και η αρχή που έχει κάνει ο Αστέρας είναι αντιστρόφως ανάλογη από
τις προσδοκίες.
Οι τελευταίοι ψίθυροι από την Αρκαδία, πάντως, λένε πως ο Ράσταβατς
έχει ακόμα… κανονάκι.
Θα του δοθεί χρόνος.
Τώρα πόσος χρόνος δεν είναι σε
θέση να ξέρει κανείς. Δεν είμαστε και
μέντιουμ.
Μέχρι και πριν τη διακοπή τα πράγματα φάνταζαν ακόμα πιο δύσκολα,
απ’ ότι τελικά είναι.
Ο Ράσταβατς θα πρέπει να κερδίσει
σίγουρα το Σάββατο στη Ριζούπολη.
Αυτό είναι δεδομένο.
Αν δηλαδή δεν κερδίσει και τον Απόλλωνα, τότε πλέον θα έχει μπει στην
τελική ευθεία.
Μια και την επόμενη εβδομάδα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ο Αστέρας ήδη μετράει ήττες στην έδρα του
από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Ο ΔΩΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΕΚ

Όχι και τόσο
συμπαθής

➠
➠

ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Μια συνάντηση ήταν

ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

Μία επιλογή λιγότερη…
Ένας από τους βασικούς λόγους που δεν θέλει να αφήσει τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς είναι πως δεν έχει βρει ακόμα κάτι που
να τον καλύπτει περισσότερο από την ομάδα του Πειραιά. Ο Πορτογάλος τεχνικός το
λέει και το ξαναλέει. Θέλει Αγγλία και μόνο. Η
Νιούκαστλ ήταν μία από τις ομάδες που εξέταζαν τον τεχνικό των πρωταθλητών Ελλάδας. Πλέον με την αγορά των «μάγκπις» από
τους Σαουδάραβες, έκλεισε αυτή η πόρτα.

Και το όνομα του Γιώργου
Δώνη ακούστηκε για τον πάγκο της ΑΕΚ. Ο 53χρονος
προπονητής που έχει περάσει ως ποδοσφαιριστής από
την Ένωση, δεν δέχθηκε την
παραμικρή ενόχληση από
άνθρωπο του Δικεφάλου! Το
όνομα του μπορεί να ακούστηκε αλλά μέχρι εκεί.
Όπως μαθαίνω ο Δώνης έχει
φανατικούς μη υποστηρικτές
μέσα στο κλαμπ που το ξέκοψαν εξ αρχής. Οπότε ουσιαστικό ενδιαφέρον δεν προέκυψε ποτέ.

➠

Εκπρόσωπος της INNfootball
βρέθηκε την προηγούμενη
εβδομάδα στην Αθήνα και φρόντισε να το καταστήσει σαφές
μέσω των social media του πολωνικού γραφείου. Έγιναν επαφές με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό και
αυτό ήταν αρκετό για να αρχίσει από διάφορους η... βόλτα
των πελατών τους στις δύο ομάδες. Το συγκεκριμένο γραφείο
έχει αρκετούς παίκτες και βλέπω έως τον Δεκέμβριο να γράφονται ο ένας μετά τον άλλον!

ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΤΟΝ ΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΙΚΗ

Το λες και οξύμωρο

➠

Όποιος από τους ανθρώπους του ΠΑΣ Γιάννινα κλήθηκε να
μιλήσει δημοσίως για τον Αργύρη Γιαννίκη, μόνο καλά είχε να
πει. Ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης; Πως όσοι τον αποθέωσαν αυτές τις μέρες, με το που έκλειναν το τηλέφωνο, έλεγαν τα αντίθετα! Μη με ρωτήσετε το πόσο τους τιμά, αλλά το
ζουμί αλλού βρίσκεται. Ο κόουτς δημιούργησε αρκετές αντιπάθειες στα Ιωάννινα και η πρόσληψή του από την ΑΕΚ συζητήθηκε ποικιλοτρόπως.
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ΣΟΥΗΔΙΑ  ΕΛΛΑΔΑ

Η ΦΑΣΗ – ΚΛΕΙΔΙ

ΑΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ακόμα κι ένας μη ποδοσφαιρόφιλος κατάλαβε ότι τα δύο δοκάρια της Ελλάδας ήταν οι στιγμές
που άλλαξαν το ρου του ματς. Αν ο
Μασούρας ή πολύ περισσότερο ο
Παυλίδης είχαν ευστοχήσει, τότε η
ομάδα του Φαν’τ Σχιπ θα είχε στριμώξει για τα καλά τη Σουηδία.



γραφει ο

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΧΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ,
Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΤΑ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ ΣΧΕΔΟΝ
ΕΚΑΝΑΝ «ΦΤΕΡΑ» (2-0)

Η ΓΚΑΦΑ

Τους αμμόλοφους του Κατάρ
η εθνική Ελλάδος θα τους βλέπει
μόνο σε... καρτ-ποστάλ. Κι αυτό διότι παρά το μαγικό πρώτο μέρος
όπου κυριάρχησε της Σουηδίας,
κατόρθωσε και έχασε μέσα από τα
χέρια της ένα δικό της ματς κουνώντας μαντήλι στις όποιες πιθανότητες πρόκρισης στα μπαράζ (2-0).
Η «γαλανόλευκη» μπήκε δυνατά
από νωρίς και με τον Μασούρα σε
καλή βραδιά προκάλεσε πολλά
προβλήματα στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο των «βίκινγκ». Ας όψονται τα δύο δοκάρια (21΄ Μασούρας. 39΄ Παυλίδης), τα οποία λίγο
αργότερα θα επιβεβαίωναν τον
άγραφο νόμο τους ποδοσφαίρου.
Η Σουηδία της μίας τελικής προσπάθειας σε ένα ολόκληρο ημίχρονο, πέτυχε δύο γκολ σε τρεις
τελικές στο δεύτερο (59΄ πεν. Φόρσμπερκ, 69΄ Ισάκ). Σε αυτό βοήθησαν και οι παιδικές αντιδράσεις
του ελληνικού ζευγαριού στα σέντερ μπακ που χάρισε απλόχερα
προβάδισμα ασφαλείας στο σύνολο του Αντερσον, το οποίο διατήρησε μέχρι τέλους.

Μόνο και μόνο η αντίδρασή
του, λέει τα πάντα για το πόσο
ακριβά κόστισε το απρόσκεκτο
τάκλιν του Μαυροπάνου στον
Ισάκ. Ηρθε μάλιστα σε κομβικό
σημείο, την ώρα που η Ελλάδα
έλεγχε πλήρως το ματς. Μια γκάφα που μαζί με μια ακόμα του
Χατζηδιάκου και την αποβολή
του, αποτέλεσαν την ταφόπλακα των προκριματικών.

MVP

Ο Αλεξάντερ Ισάκ
βρέθηκε ήταν μέσα
και στα δυο γκολ
των
Σουηδών. Στο πρώτο κέρδισε το πέναλτι από τον Μαυροπάνο τσιμπώντας την
μπάλα, ενώ λίγο αργότερα
σφράγισε την επικράτηση
των «βίκινγκ» που πάνε για
την πρωτιά στην Ισπανία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
Σουηδία
Ισπανία
Ελλάδα
Γεωργία
Κόσοβο

ΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η εκπληκτική εικόνα που έβγαλε η Εθνική στο πρώτο
ημίχρονο δεν οφείλεται σε κάποιο ιδανικό κοουτσάρισμα από τον Φαν’τ Σχιπ, αλλά από την καλή εμφάνιση συγκεκριμένων μονάδων (Μασούρας, Μπακασέτας,
Σιώπης, Μπουχαλάκης). Κάτι που φάνηκε στο δεύτερο
μέρος, κατά το οποίο ο Ολλανδός άργησε χαρακτηριστικά να κάνει αλλαγές κάνοντας κι εκείνος ένα δώρο
στον Αντερσον που είχε ακόμα πιο μοιρολατρική προσέγγιση.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-4-2
ΚΡΑΦΤ 5

ΝΤΑΝΙΕΛΣΟΝ 6

9η αγωνιστική – Πέμπτη 11 Νοεμβρίου
Γεωργία – Σουηδία
Ελλάδα – Ισπανία
10η αγωνιστική – Κυριακή 14 Νοεμβρίου
Ελλάδα – Κόσοβο
Ισπανία – Σουηδία.

Το σενάριο

Η Εθνική έχει ένα σενάριο για να βγει δεύτερη
και να παίξει μπαράζ. Να κάνει νίκες με Ισπανία,
Κόσοβο. Και οι «φούριας ρόχας» να μην νικήσουν τη Σουηδία στο μεταξύ τους ντέρμπι.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΟΛΣΟΝ 6

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΙΝΣΟΝ 6

ΕΚΝΤΑΛ 6

ΚΟΥΑΪΣΟΝ 7

ΦΟΡΣΜΠΕΡΓΚ 6

ΙΣΑΚ 7

ΠΑΥΛΙΔΗΣ 6

ΤΣΙΜΙΚΑΣ 6

ΤΖΟΝ ΦΑΝ’Τ ΣΧΙΠ 6

ΣΙΩΠΗΣ 5

ΣΒΑΝΜΠΕΡΓΚ
ΕΚΝΤΑΛ
ΦΟΡΣΜΠΕΡΓΚ
ΚΟΥΑΪΣΟΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ

IN

81΄ ΚΛΑΕΣΟΝ
82’ ΚΑΓΙΟΥΣΤΕ
87’ ΟΛΣΟΝ
87’ ΓΚΙΟΚΕΡΕΣ

OUT

ΣΙΩΠΗΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

IN

71’ ΠΕΛΚΑΣ5
71’ ΤΖΟΛΗΣ 5
75’ ΔΟΥΒΙΚΑΣ
84’ ΛΗΜΝΙΟΣ

ΚΑΡΤ

58΄ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ 86΄ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
61΄ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ
77΄ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ 7

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 7

ΣΚΟΡΕΡ

59΄ΠΕΝ. ΦΟΡΣΜΠΕΡΓΚ 69΄ ΙΣΑΚ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΕΣ
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
61΄ ΕΚΝΤΑΛ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ 6
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 7

ΕΛΛΑΔΑ
A»

OUT

ΚΛΑΕΣΟΝ 6

2 0

ΣΟΥΔΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «FRIENDS AREN

ΛΙΝΤΕΛΟΦ 5

ΤΟΜΠΙΑΣ ΣΤΙΛΕΡ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 5

ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ 5

ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ 4,

ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ 6

3-5-2

ΓΚΟΛ
12-3
13-5
7-6
4-12
4-14

ΟΙ ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΈΣ

ΓΙΑΡΝΕ ΑΝΤΕΡΣΟΝ 6

ΟΛΣΕΝ 6

ΒΑΘ
15
13
9
4
4
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ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
«ΜΕΤΩΠΑ» ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ
Ο ΒΛΑΝΤΑΝ ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ

Μια αλλαγή προπονητή και δη στο πρώτο κομμάτι της σεζόν μπορεί να επηρεάσει
αρκετά την αγωνιστική συμπεριφορά μιας
ομάδας. Ειδικά όταν αυτό το κλαμπ έχει
υψηλούς στόχους, όπως η ΑΕΚ, η μετάβαση θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερα ομαλό
τρόπο που δεν θα διαταράξει τις ισορροπίες. Η αποστολή του Αργύρη Γιαννίκη γίνεται αυτομάτως πιο δύσκολη, καθώς δεν
παραλαμβάνει ένα έτοιμο σύνολο.
Αντιθέτως, η Ενωση, παρά το γεγονός ότι
διαθέτει εξαιρετικές μονάδες και μεγάλες
δυνατότητες, ακόμα δεν έχει αποκτήσει
ένα συγκεκριμένο στιλ, ενώ παραμένουν
εκκρεμότητες ως προς την αμυντική της
συμπεριφορά.
Ηταν άλλωστε ένα από τα μέτωπα που ο
Βλάνταν Μιλόγεβιτς θα προσπαθούσε να
κλείσει κατά τη διάρκεια της διβδόμαδης
διακοπής. Αντ’αυτού, οι «κιτρινόμαυροι»
έμειναν στο... περίμενε, έπειτα από την
εξέλιξη της αποχώρησης του Σέρβου τεχνικού, η οποία υποχρέωσε το επιτελείο
του «Δικεφάλου» να δείξει ταχύτατα αντακλαστικά για τη διάδοχη κατάσταση.
Ο Ελληνογερμανός κόουτς λοιπόν, καλείται μέσα από τη δική του φιλοσοφία και
υπό την πίεση των άμεσων αποτελέσματων, να δώσει λύση στην ανασταλτική λειτουργία. Στα πρώτα πέντε ματς πρωταθλήματος, η Ενωση έχει δεχθεί έξι γκολ και
ενόψει της δύσκολης συνέχειας θα πρέπει
να μειώσει αισθητά τον παθητικό της συντελεστή. Την ίδια ώρα, το 4-4-2 που θέλει
να εφαρμόσει ο 41χρονος προπονητής, έρχεται σε μια μίνι αντίφαση με το 4-3-3 του
Μιλόγεβιτς και το οποίο δουλεύουν εδώ
και τρεις μήνες οι «κιτρινόμαυροι».
Κάτι που προϋποθέτει μια τακτική επανεκκίνηση και στη δημιουργία, ώστε πλέον η
ΑΕΚνα βγάλει στο γήπεδο αυτό ακριβώς
που μπορεί. Μεγάλο εμπόδιο η μη ύπαρξη χρόνου, στην οποία ο Γιαννίκης θα πρέπει να βρει την απάντηση.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Απαντήσεις στις ερωτήσεις και στους εκπροσώπους των ΜΜΕ θα δώσει ο 41χρονος προπονητής στην προγραμματισμένη Συνέντευξη Τύπου που θα διεξαχθεί στα
Σπάτα, αύριο το μεσημέρι (14:00). Σ’αυτήν,
η οποία θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι της ΑΕΚ στο Youtube, ο Ελληνογερμανός τεχνικός θα ανοίξει τα χαρτιά του αναφορικά με το ρόστερ, αλλά και τον τρόπο
με τον οποίο θα δουλέψει για να οδηγήσει
την ομάδα πιο κοντά στους στόχους της.

Επιστρέφει ο Σιμάνσκι
Το πρόβλημα στο γόνατο που τον κράτησε εκτός πλάνων της εθνικής Πολωνίας φαίνεται ότι ξεπέρασε ο Ντάνιελ Σιμάνσκι. Ο Πολωνός χαφ εξετάστηκε από τον Παντελή Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά.
Χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, σήμερα θα
μπει σε μέρος του ομαδικού, ενώ από την Πέμπτη
θα επιστρέψει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων
για να θέσει εαυτόν στη διάθεση του Γιαννίκη για το ματς με τον Ατρόμητο.
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ
Ο ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ
ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η κατασκευή του νέου γηπέδου
του Παναθηναϊκού θα περάσει
από την συνέλευση του Ερασιτέχνη. Την πολυαναμενόμενη συνέλευση που μάλλον προσδιορίζεται για τον Νοέμβριο. Οι ΠΑΕ,
Δήμος Αθηναίων, Περιφέρεια Αττικής, Κυβέρνηση και Ερασιτέχνης είναι αυτοί που θα πρέπει
να κάνουν την τελική συμφωνία.
Πληροφορίες αναφέρουν πως
οι ΠΑΕ, Δήμος Αθηναίων, Περιφέρεια Αττικής και Κυβέρνηση
έχουν βρει το κοινό σημείο. Για
το οποίο είναι θετική και η ηγεσία
του Ερασιτέχνη. Ωστόσο η συνέλευση και η σχετική ψηφοφορία
θα κρίνει τα πάντα. Είναι το τελευταίο εμπόδιο. Τις τελευταίες
ημέρες γίνονται κινήσεις προς
αυτή την κατεύθυνση. Να πάει το
τελικό σχέδιο προς ψήφιση έχοντας αλλαγές που θα ικανοποιούν απόλυτα και τον πλέον δύσπιστο. Φυσικά και παραμένει
αγκάθι το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός θα δώσει την Λεωφόρο στο Δήμο για να γίνει η διπλή
ανάπλαση. Είναι αρκετοί αυτοί
που θέλουν να παραμείνει ιδιοκτησίας Παναθηναϊκού. Γίνονται διεργασίες και γι’ αυτό το
ζήτημα ώστε να βρεθεί η χρυσή
τομή. Να μπορέσουν να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές και να
προχωρήσει η γραφική διεργασία, ώστε να φτάσει σε σημείο να
ξεκινήσουν και τα έργα. Οι εξελίξεις αναμένεται να «τρέξουν» περισσότερο τις επόμενες ημέρες
για να ολοκληρωθεί το πλαίσιο
που θα «ξεκλειδώσει» ένα μεγάλο θέμα που αφορά την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Βέλεθ, η επιστροφή
Καλά ήταν τα νέα αναφορικά με τον Φραν Βέλεθ. Ο Ισπανός στόπερ έβγαλε κανονικά το χθεσινό πρόγραμμα και
για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Αν συνεχίσει έτσι έως και την Παρασκευή τότε θα τεθεί στην
διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Ιωνικό.

Το δύσκολο για Γιοβάνοβιτς
Το 0-0 στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πρέπει να κεφαλαιοποιήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού καλείται να δώσει παραπάνω ώθηση στην ομάδα
και να πάρει πειστική εμφάνιση απέναντι
στον Ιωνικό το Σάββατο. Να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Αυτά τα μικρά βήματα προς
τα μπρος θα βοηθήσουν για την δημιουργία μιας δυνατής ομάδας και το
ξέρει καλά ο Σέρβος τεχνικός.
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Η ΑΛΛΑΓΗ
ΤΟΥ ΣΙΣΕ

γραφει ο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Η ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΜΑΡΤΙΝΣ, ΜΟΝΤΕΣΤΟ ΠΟΥ
ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ
ΞΑΝΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ
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Πως μπορεί να αλλάξει μια υπόθεση
ενός ποδοσφαιριστή, από την δυσαρέσκεια του και τις μετοχές σε limit down, σε
ξεχωριστό κεφάλαιο και μεταγραφικά σενάρια με μεγάλες ομάδες. Ο λόγος για τον
Παπ Αμπού Σισέ. Ο Σενεγαλέζος πέρσι τον
Ιανουάριο εξέφρασε την δυσαρέσκεια του
στον Ολυμπιακό, επειδή δεν υπολογιζόταν. Με τον μάνατζερ του Πιερ Ισά να ήταν
και να παραμένει σε δυσμένεια, δόθηκε δανεικός στην Σεντ Ετιέν. Εκεί άλλαξαν όλα.
Στο γαλλικό πρωτάθλημα έκανε πολύ καλές
εμφανίσεις. Εμεινε μακριά από την πίεση
του πρωταθλητισμού με τον Ολυμπιακό.
Ηρέμησε, είδε τα πράγματα διαφορετικά
και απέκτησε την χαμένη του αυτοπεποίθηση. Γύρισε στον Πειραιά αποφασισμένος να δείξει πως μπορεί να πάρει ξανά
φανέλα βασικού. Παρουσιάστηκε βελτιωμένος με την μπάλα στα πόδια και με λιγότερη απειθαρχία στην τακτική. Παράλληλα
έκανε σημαντικές συζητήσεις με τον Πέδρο Μαρτίνς και τον Φρανσουά Μοντέστο.
Που θέλησαν να του φτιάξουν ξανά το στάτους και να τον βάλουν με δυνατούς όρους
στην μεταγραφική αγορά. Αυτές οι κουβέντες τον βοήθησαν να βγάλει τους… δράκους από το κεφάλι του, αναφορικά με το
τι θέλει ο Ολυμπιακός από αυτόν. Με πιο
καθαρή και ώριμη σκέψη πλέον ο 26χρονος άσος ξεχώρισε από τα φιλικά κιόλας.
Συνεχίζει τις καλές του εμφανίσεις για να
μπει στο κάδρο ακόμα και συλλόγων από
την Αγγλία. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο όνομα που να ενδιαφέρεται. Ωστόσο το όνομ α του συνεχίζει να
ακούγεται έντονα στην ιταλική αγορά.

Η υπόθεση Μανωλά
Ο Ολυμπιακός έφτασε το καλοκαίρι μια ανάσα από το να δώσει τα χέρια με τη Νάπολι
για την απόκτηση του Κώστα Μανωλά. Τελευταία στιγμή χάλασαν όλα, με τους «παρτενοπέι» να αλλάζουν στάση, ενώ επέμεναν
να ζητούν να μπει στο κόλπο και ο Μαντί
Καμαρά. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε και τελικά δεν προχώρησε τίποτα. Το θέμα όμως με
τον Μανωλά παραμένει ανοικτό. Με βάση
τα όσα αναφέρουν στην Ιταλία οι «ερυθρόλευκοι» θα γυρίσουν αλλά όχι τον Ιανουάριο, αλλά το καλοκαίρι.

Οι επιστροφές
Ο Γκάρι Ροντρίγκες γύρισε πιο γρήγορα από τους άλλους διεθνείς. Παράλληλα από σήμερα και κυρίως την
Πέμπτη θα υπάρξουν αφίξεις διεθνών. Ανάλογα με τις πτήσεις και το που βρίσκονταν. Καθώς επίσης και τα τεστ
κορονοϊού που θα κάνουν. Κάτι που σημαίνει πως
την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο θα έχει ο
Μαρτίνς όλους τους παίκτες διαθέσιμους για
να προετοιμαστεί ενόψει ΠΑΣ Γιάννινα.
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Ο «ΝΕΟΣ»
ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ!
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ Ο ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ ΜΕΣΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ
ΣΤΙΓΜΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
Γκολ στη σημαντική νίκη (3-1) επί του
ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Ασίστ στο εκτός
έδρας 2-1 επί του Παναιτωλικού. Καθαρό 90λεπτο με σημαντική προσφορά
στη νίκη με 2-0 επί της ΑΕΚ. Αυτή είναι
η προσφορά του Ντόουγκλας Αουγκούστο στα τρία τελευταία ματς πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ. Με αυτά οι «ασπρόμαυροι» βρέθηκαν και στην κορυφή του
πίνακα της βαθμολογίας. Το πρωτάθλημα είναι που σκέφτονται όλοι και
σε αυτό ο Βραζιλιάνος χαφ, μέχρι στιγμής, είναι μπροστάρης. Ένα χαρτί που
ο ΠΑΟΚ δεν είχε στα πλάνα του και για
φέτος. Αλλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήξερε πως θα κάνει την δουλειά του. Τον
«έφτιαξε» μέσα στο καλοκαίρι. Δούλεψε πολύ μαζί του ψυχολογικά. Βραζιλιάνος γαρ, θέλει την ψυχολογική
ώθηση. Ο Λουτσέσκου τον έκανε
να νιώσει σημαντικός. Που θα
ήταν στα πλάνα του, όπως φάνηκε μέσα στη σεζόν. Αλλά
Δεν είναι μόνο οι παλιοί παίκτες
έπρεπε να τον ενεργοποιήπου άλλαξαν πρόσωπο με τον Λουσει για να βγάλει την καλή
τσέσκου στον πάγκο. Είναι και οι νέοι
του πλευρά. Με βάση
που ήρθαν. Η αναφορά στον Αλεξάντρου
την εικόνα που έχει, διΜιτρίτσα. Που ανεβάζει στροφές. Παράλκαιώνεται ο Ρουμάνος
ληλα έγινε θέμα και στην χώρα του μετά
τεχνικός. Και ο Αουγκούτο νικητήριο γκολ που έβαλε στο 1-0
στο που ήθελε να γίνει εκ
της Ρουμανίας επί της Αρμενίας. Ο
των πρωταγωνιστών. Καίδιος υπογραμμίζει πως ο Λουνείς δεν γνωρίζει πως θα βγάτσέσκου τον άλλαξε προς το
λει τη σεζόν. Αλλά αν συνεχίσει
καλύτερο. Πλέον χαίρεται
με τους ίδιους ρυθμούς θα αποξανά το ποδόσφαιρο.
τελέσει έναν εκ των κορυφαίων
παικτών, σε ένα νευραλγικό χώρο.
Όπως είναι αυτός του κέντρου. Ομάδα με δυνατό κέντρο μπορεί να κάνει
σχέδια για τίτλους. Οπότε η εξαιρετική παρουσία του 24χρονου άσου είναι
σημείο αναφοράς. Παράλληλα μπήκε
στο προτελευταίο έτος του συμβολαίου του. Η επόμενη σεζόν θα είναι καθοριστική. Θέλει να μπει σε αυτή φουριόζος. Για να κερδίσει την ανανέωση
ή μια μεταγραφή σε ένα πρωτάθλημα
μεγαλύτερο από το ελληνικό.

Αναγεννήθηκε
ο Μιτρίτσα

Τα φώτα στον γιο Βαρέλα
Ο πατέρας παλεύει να αποτρέψει τα γκολ και ο γιος κάνει
ότι μπορεί για να σκοράρει. Ο λόγος για τον Φερνάντο
και τον Γκουστάβο Βαρέλα. Ο πρώτος είναι από τις κολώνες στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο δεύτερος κάνει
θραύση στην Κ19 του ΠΑΟΚ. Μάλιστα ο 16χρονος επιθετικός πήρε κλήση για να ενσωματωθεί στην Κ17 της
Πορτογαλίας. Γεννημένος στην Πορτογαλία έχει την
υπηκοότητα. Σε σχέση με τον πατέρα του που αγωνίζεται με την Εθνική του Πράσινου Ακρωτηρίου.
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XΩΡΙΣ 9ΑΡΙ!
Ο ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡ ΚΑΜΑΡΑ ΕΧΕΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ
ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΕΙ
Το γκολ που σημείωσε ο Καμαρά στο φιλικό με τον ΠΑΣ Γιάννινα, μάλλον έκανε
περισσότερο κακό παρά καλό στον Άρη.
Το ίδιο και γενικά η εικόνα που είχαν οι
«κιτρινόμαυροι» κόντρα στους Ηπειρώτες, αλλά πάει αλλού η κουβέντα.
Το πρόβλημα του περσινού Άρη, ήταν το
γκολ. Ο Λόπεθ δεν ακούμπησε, ο Μήτρογλου δεν... ήρθε ποτέ, με αποτέλεσμα να
«βαφτίζεται» βασικός ο Μάνος και 9αρι
ο εξτρέμ Μαντσίνι.
Το καλοκαίρι αποκτήθηκε ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, αλλά το πρόβλημα στο γκολ
παραμένει. Και είναι λογικό, αν μετρήσει
κανείς τις τελικές που έχει ο Άρης στα πέντε πρώτα ματς πρωταθλήματος. Ο Καρυπίδης έκανε την υπέρβαση της υπέρβασης για το φορ, αλλά ο Άρης συνεχίζει
να παίζει χωρίς 9άρι.
Το πρόβλημα έγινε ξεκάθαρο στο τελευταίο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Στο δεύτερο ημίχρονο και μετά το 65’ - 70’ που οι
Θεσσαλονικείς αποφάσισαν να απειλήσουν, η μπάλα... ταξίδεψε αρκετές φορές
από αέρος στη μεγάλη περιοχή, αλλά ο
Καμαρά δεν ήταν ποτέ στο «κάδρο». Ο
Μαυριτανός μη βρίσκοντας χώρους, βγήκε στο πλάι, με αποτέλεσμα να παραμείνει εντελώς ακίνδυνος.
Είναι ένα θέμα στο οποίο καλείται να βρει
λύση ο Μάντζιος. Τα skills του Καμαρά
είναι πολύ συγκεκριμένα. Ένα τανκ που
δεν είναι το κλασικό 9άρι και γίνεται ιδιαίτερα απειλητικός όταν βρει χώρους.
Χώρους που ο Άρης δεν έχει βρει σε κανένα του παιχνίδι και καλούνται να δημιουργήσουν οι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που έχει μεσοεπιθετικά.
Σαφώς και είναι μια δικαιολογία, οι απουσίες αρκετών ποδοσφαιριστών σε κάποια ματς, όπως ο Ιτούρμπε, ο Γκάμα, ο
Μπερτόγλιο, αλλά και ο Μαντσίνι, αλλά
βλέποντας κυνικά την κατάσταση και
όταν ήταν διαθέσιμοι, μεγάλες διαφορές
δεν είδαμε.
Ο φετινός Άρης ίσως να μπορέσει να κερδίσει όλα τα ντέρμπι, αλλά θα «ματώνει»
για να κερδίζει τους «μικρούς».
Η Λαμία είναι ένα ακόμα «στοίχημα» που
δεν έχει περιθώρια να χάσει ο Άρης.

ΜΟΧΑΝΑΝΤ AΛΙ

Σε ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη
Επιτυχημένη ήταν η επέμβαση του Μοχανάντ Άλι
στο Ίνσμπουργκ της Αυστρίας, όπου και θα παραμείνει για έναν μήνα για την αποκατάσταση. Ο
21χρονος Ιρακινός φορ, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστών και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, χειρουργήθηκε στο γόνατο του και σε ένα μήνα
θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σ
Η
Ρ
A
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ΒΟΥΝΟ
ΜΕ ΒΟΥΝΟ...

Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΙΘΕΤΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Την ΑΕΚ του Αργύρη Γιαννίκη πλέον, αντιμετωπίζει ο Ατρόμητος την προσεχή Κυριακή για την 6η
αγωνιστική της Super League 1. Παιχνίδι με ιδιαιτερότητες το Κυριακάτικο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι
«κυανόλευκοι» θα τεθούν αντιμέτωποι του προπονητή που είχαν προσεγγίσει το καλοκαίρι πριν ακόμα αποχωρήσει ο Σάββας Παντελίδης, αλλά ο Ελληνογερμανός κόουτς τους... ακύρωσε και κατόπιν
στράφηκαν στον Άνχελ Λόπεθ που απέτυχε παταγωδώς. Πριν τον Λόπεθ, επαναλαμβάνουμε.
Η αρνητική απάντηση που είχε δώσει στις αρχές του
καλοκαιριού στους Περιστεριώτες, ο Γιαννίκης ήταν
και η αιτία που στο Περιστέρι δεν τους πέρασε ούτε
ως... σκέψη το όνομα του Ελληνογερμανού, όταν ο
Γιώργος Σπανός αποφάσισε να... σχολάσει τον Λόπεθ, μετά την ήττα στο Βόλο. Αν και τότε γράφτηκε
πρώτο - πρώτο το όνομα του Γιαννίκη ως υποψήφιου διαδόχου του Ισπανού στα Δυτικά προάστια,
δεν δέχθηκε το παραμικρό τηλεφώνημα από τους
ανθρώπους του Ατρομήτου.
Οι Περιστεριώτες, λοιπόν, που αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και γενικά από τότε
που τελείωσε το περσινό και μετά, θα έχουν απέναντι τους, τον Γιαννίκη, κάτι που αποτελεί ένα έξτρα
κίνητρο για τον Γιώργο Σπανό.
Το ζήτημα όμως δεν είναι τι θέλει ο Σπανός, αλλά τι
θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του. Ήδη
το αφεντικό των «κυανολεύκων» έχοντας κάνει υπέρβαση το καλοκαίρι, εμφανίζεται τουλάχιστον απογοητευμένο από την μέχρι τώρα εικόνα στο πρωτάθλημα. Ο καιρός περνάει και ο Γενάρης, είναι πλέον
πολύ κοντά. Δεν το έχει σε τίποτα να ξεκινήσει ξανά
από την αρχή να ράβει το πουλόβερ. Το μάτι του τελευταία έχει αρχίσει να γυαλίζει επικίνδυνα!

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Τελικά δεν... απορρίφθηκε!
Για... εξηγήσεις κλήθηκε από την Επιτροπή
Επαγγελματικού Αθλητισμού ο ΠΑΣ Γιάννινα. Η κλήση είναι απόρροια της καταγγελίας
που έχει κάνει η ΑΕΛ για παράνομη μεταβίβαση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ σε φυσικό πρόσωπο που σχετίζεται με άλλη ΠΑΕ. Η
κλήση έρχεται να διαψεύσει τους ισχυρισμούς
των ανθρώπων του ΠΑΣ, οτι η συγκεκριμένη
καταγγελία είχε απορριφθεί.

OΦΗ

Εξι και ανησυχία
για άλλους δύο!
Ακόμα ένα κρούσμα κορονοϊού προέκυψε χθες στον
ΟΦΗ. Το πρώτο δεν είναι, με την ελπίδα όμως να είναι το τελευταίο. Παραμονές του αγώνα στα Γιάννινα
και σε διάστημα περίπου 10 ημερών οι Κρητικοί μετρούν με το τελευταίο, έξι κρούσματα σε ποδοσφαιριστές! Να σημειωθεί πάντως από οι μισοί έχουν
επιστρέψει στις προπονήσεις. Παράλληλα
υπάρχει αγωνία για τους Γρίβα και Διαμαντή που είναι στην αποστολή της Εθνικής Ελπίδων,
όπου ανακοινώθηκαν
13 κρούσματα, χωρίς να γίνουν
γνωστά τα
ονόματα.

SUPER
LEAGUE
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81-79

EΧΑΣΕ ΔΙΚΌ ΤΟΥ
ΠΑΙΧΝΊΔΙ!



γραφει ο

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΕ ΝΑ
ΈΧΕΙ ΝΙΚΉΣΕΙ ΣΤΗΝ ΒΙΤΌΡΙΑ, ΑΝ ΉΤΑΝ
ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ ΣΤΑ ΡΙΜΠΆΟΥΝΤ ΚΑΙ Η ΉΤΤΑ
ΤΟΥ ΑΦΉΝΕΙ ΠΙΚΡΉ ΓΕΎΣΗ
Τα ριμπάουντ πλήγωσαν
τον Παναθηναϊκό και έγειραν
τη πλάστιγγα σε βάρος τους.
Η Μπασκόνια πήρε 6 επιθετικά
ριμπάουντ στα τελευταία 2’40’’
όταν οι «πράσινοι» δεν εξαργύρωσαν με σιγουριά της μπάλας τις καλές τους άμυνες. Οι
2/2 βολές του Γκρέιντζερ, 23’’
πριν το τέλος έδωσαν προβάδισμα στους Βάσκους (81-79) κι
έμελλε να είναι το τελικό σκορ
αφού το τρίποντο του Παπαπέτρου δεν έγινε υπό καλές προϋποθέσεις. Νωρίτερα, δύο σερί
τρίποντα από τον Μέικον είχαν
φέρει τον αγώνα στα ίσα.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-17, 40-35,
61-59, 81-79
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς):
Μπάλντουιν 7, Σεντεκέρσκις
15, Μαρίνκοβιτς 3, Γκρέιντζερ
12, Φοντέκιο 16, Ενόκ 7, Κοστέλο 1, Γκεντράιτις 16, ΕνΝοκό 4, Κούρουκς
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης):
Πέρι 9, Μέικον 13, Παπαγιάννης 2, Παπαπέτρου 22, Κασελάκης 2, Γουάιτ 7,Φλόιντ 2, Νέντοβιτς 5, Έβανς 8, Σαντ Ρος 9.

ΕΝΑ ΑΚΌΜΑ
ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ
22:00
NS PRIME
Ο αήττητος σε όλες τις διοργανώσεις (6/6
μετράει) Ολυμπιακός έχει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Και οι δύο
ομάδες είναι στο 2-0 και παράλληλα παρουσιάζουν δύο από τις καλύτερες άμυνες
της Euroleague. Ο Ολυμπιακός την καλύτερη, βέβαια, με 59 πόντους παθητικό και
η Μπαρτσελόνα την 4η καλύτερη (68 πόντοι).
Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει να περιορίσει
ένα πολύ ποιοτικό σύνολο: Με 88 πόντους
μέσο όρο στην επίθεση αλλά και 58% στα
τρίποντα (η Μπαρτσελόνα προηγείται μέχρι στιγμής στις δύο κατηγορίες). Και με
ένα βαθύ ρόστερ αφού 11 παίκτες έχουν
πολύ σημαντικό ρόλο και γι’ αυτό ο χρόνος μοιράζεται. Για τον Ολυμπιακό που βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, ο αγώνας είναι μια μεγάλη πρόκληση.

Ι
Φ
Α
Ρ
Τ
Σ
Ε
Γ
Η
Π

Οι 19 πόντοι του Παπαπέτρου στο
δεύτερο ημίχρονο ενώ στο πρώτο είχε
τρεις

Α
Κ
Ι
Τ
Σ
Ι
Τ
Α
ΣΤ

Το 13/30 τρίποντα της Μπασκόνια
(43,3%) ενώ μέχρι αυτόν τον αγώνα είχε
συνολικά 8/50 (16%). Τα 15 επιθετικά ριμπάουντ των νικητών που τους απέφεραν 17 πόντους!!!

Α
Ι
Ε
Χ
Ε
Ν
Υ
ΗΣ

Ο Παναθηναϊκός μένει στην
Ισπανία καθώς την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει στην Μαδρίτη την Ρεάλ.

BCL: Ήττα για τον ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε παρά τη μεγάλη ανατροπή (από το 70-81
με 2’46’’ για το τέλος βρέθηκε στο 83-82 μόλις 6’’ για τη λήξη) καθώς
ο Χάρντινγκ με καλάθι 3’’ για το τέλος χάρισε τη νίκη στη Νίμπουρκ
(83-84) στη Θεσσαλονίκη. Στο 0/2 ο ΠΑΟΚ στο BCL ενώ έπαιξε χωρίς Λοβ και Γιώργο Καμπερίδη
Τα δεκάλεπτα: 11-21, 35-40, 58-65, 83-84
ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): ΝτιΛέο 16, Γκρίφιν 13, Γιάνκοβιτς 14, Τζόουνς 17, Καμαριανός 5, Κάρτερ, Χριστοδούλου 7, Ογκμπέιντε
2, Τολιόπουλος 9
FIBA EUROPE CUP: Τεράστια νίκη για τον Ιωνικό, 7875 στο Βέλγιο επί της Μονς και δυναμική επιστροφή
στην Ευρώπη μετά από 37 χρόνια για τους Νικαιώτες. ΙΩΝΙΚΟΣ (Σεγκούρα): Αθηναίου 7, Χουγκάζ 7, Τζέρμαν 21, Γόντικας 18, Κολοβέρος
3, Μουσταφά 7, Άρτις 6, Αρσενόπουλος 3,
Μούρτος 4, Γκιουζέλης 2
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γραφει ο

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

TA «ΠΑΝΤΣΕΡ»
ΤΟΥ ΦΛΙΚ

ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ ΤΗΣ,
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΛΕΩΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ

Το πρώτο εισιτήριο για το Μουντιάλ του 2022 γράφει το όνομά της.
Στην μετά Γιόακιμ Λεβ εποχή, η Γερμανία του Χάνσι Φλικ εκπέμπει ποδοσφαιρικό κυνισμό συνδυασμένο με ταλέντο, νιάτα, εμπειρία και
δίψα για διάκριση. Τα «πάντσερ»
του πρώην τεχνικού της Μπάγερν
Μονάχου παρουσίασαν ένα σοβαρό
πρόσωπο στα προκριματικά κερδίζοντας τόσο θαυμασμό, όσο και σεβασμό και πηγαίνουν στο Κατάρ με
διπλό στόχο.
Ο βασικός και ενδεχομένως πιο σημαντικός για τον πληγωμένο εγωισμό της «nationalmannschaft», είναι η εξιλέωση. Στο Παγκόσμιο της
Ρωσίας, οι Γερμανοί πήγαν, είδαν
και απήλθαν μόλις στη φάση των
ομίλων απογοητεύοντας εκείνους
που πόνταραν σε ανάλογη πορεία
με το 2014.
Πλέον, με νεανικό αέρα, οι τέσσερις
φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές διαθέτουν μια διαφορετική συνταγή, η
οποία επιτάσσει αρκετούς νεαρούς
ποδοσφαιριστές με περίσσιο θράσος και ικανότητα. Η συνομοταξία
των Χάβερτς, Αντεγέμι, Βιρτς, Μουσιάλα, Κέρερ και Βέρνερ αποτελούν
έναν βασικό κορμό για την εθνική με
φόντο το μέλλον, ο οποίος συνδυάζεται με τις παραστάσεις των «παλιοσειρών» (Νόιερ, Χούμελς, Κίμιχ,
Μίλερ, κ.ά). Οι δύο «πόλοι» έρχονται
πιο κοντά χάρη στη φιλοσοφία του
Χάνσι Φλικ, ο οποίος ως ένας από
τους πιο αποτελεσματικούς διαχειριστές στον κόσμο, γνωρίζει πως
να δώσει κίνητρα και να βγάλει τον
καλύτερο εαυτό από κάθε μονάδα.
Ο πρώτος στόχος οδηγεί αναπόφευκτα και στον δεύτερο που έχει
να κάνει με την καταξίωση. Μια ομάδα που δεν τα παρατά ποτέ και που
έχει μάθει να φτάνει πολλές φορές
μέχρι το τέλος του δρόμου. Αυτό
είναι το χαρακτηριστικό των «πάντσερ», τα οποία μπορεί να μη διαθέτουν ένα σούπερσταρ, αλλά
με όπλο την ομαδική προσπάθεια
μπορούν να εξελιχθούν σε «Λερναία Υδρα», βγάζοντας κάθε φορά
και διαφορετικό πρωταγωνιστή. Η
δεξαμενή επιλογών για τον Φλικ είναι αστείρευτη. Απλώς, θα πρέπει
να επιλέξει κομμάτια που θα «κουμπώσουν» στον χαρακτήρα ενός
Μουντιάλ. Γι’αυτό και όταν θα έρθει η ώρα, παίκτες πρώτης γραμμής, ίσως να μην συμπεριληφθούν
στην 23αδα. Ολα στον βωμό ενός
ανώτερου ποδοσφαιρικού σκοπού,
ο οποίος όπως θα έλεγε και ο Νικολό Μακιαβέλι, αγιάζει τα μέσα.

Επεισόδια στα Τίρανα, βαλίτσες για Δανούς
Μια ιστορική ευκαιρία πρόκριση στα μπαράζ
έχασε η Αλβανία, καθώς ηττήθηκε με 0-1 από
την Πολωνία στα Τίρανα. «Μαύρη» στιγμή, τα
αντικείμενα που έριξαν οι Αλβανοί στον σκόρερ της αναμέτρησης, Κάρολ Σβιντέσρκι, αναγκάζοντας τον διαιτητή να διακόψει προσωρινά το ματς στο 77΄.
Την ίδια ώρα, η Δανία έγινε μια ακόμα ομάδα

που σφράγισε την παρουσία της στο Κατάρ,
επικρατώντας της Αυστρίας δύσκολα χάρη στο
τέρμα του Μέλε (53΄). Η Αγγλία κρατάει την πρωτιά στα χέρια της, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη
1-1 με την Ουγγαρία, ενώ Σερβία (3-1 το Αζερμπαϊτζάν) και Πορτογαλία (5-0 το Λουξεμβούργο) θα λύσουν τις διαφορές τους για την κορυφή του ομίλου τον Νοέμβριο.
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www.xosetips.com

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:00
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ OVER 142,5 1,55
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Αξία και
ποντάρισμα
στο over.

Με άμυνα σεμιναριακού επιπέδου ο Ερυθρός έφυγε με το
ροζ φύλλο από το Τελ Αβίβ. Οι Σέρβοι ήταν ανώτεροι
σε όλο το ματς και πήραν δίκαια τη πρώτη τους νίκη.
Προβληματίζει η Ζαλγκίρις στο ξεκίνημα της σεζόν με δύο
εντός έδρας ήττες.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:45
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΟΝΑΚΟ OVER 159,5 1,72

Λύγισε στο ΣΕΦ η ομάδα του Πάμπλο Λάσο και σήμερα θα ψάξει
την επιστροφή στις νίκες. Αντίπαλος η Μονακό που έχει
ξεκινήσει με 2/2 και δείχνει ικανή να κάνει αρκετές ζημιές αν
ΠΡΟΤΑΣΗ:
υποτιμηθεί.
Over

παίζουμε και
στη Μαδρίτη.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 22:00
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ UNDER 153,5 1,66

Μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στη Ρεάλ ο Ολυμπιακός ταξιδεύει
στη Βαρκελώνη. Οι Καταλανοί είναι από τα φαβορί της
ΠΡΟΤΑΣΗ:
διοργάνωσης αλλά η ομάδα του Πειραιά θα τα δώσει όλα
Δύο ομάδες
για να επαναλάβει το περσινό κατόρθωμα.
που δίνουν
βάση στην
άμυνα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:30
ΙΓΚΟΚΕΑ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ 2 1,76

Αναμέτρηση για τον όμιλο του ΠΑΟΚ με την Ιγκοκέα να
υποδέχεται την Γαλατάσαραϊ. Αμφότερες μπήκανε με το δεξί
στον όμιλο και ανάλογα θέλουν να συνεχίσουν. Οι Τούρκοι
υπερτερούν σε ποιότητα αλλά δεν θα είναι εύκολο το ματς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Θα
στηρίξουμε
τους Τούρκους.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 01:00
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ-ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ 1 -1,25 1,75

Στο -11 από την κορυφή η Φλαμένγκο με δύο ματς λιγότερα
όμως. Περιθώρια δεν υπάρχουν για απώλειες και απέναντι
στην αδύναμη Ζουβεντούδε είναι αναγκασμένη να επιτεθεί
ΠΡΟΤΑΣΗ:
για το τρίποντο. Με αμυντικό πλάνο θα παραταχθούν οι
Άσος με
φιλοξενούμενοι.

χάντικαπ το
σημείο μας.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 02:30
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ-ΓΚΡΕΜΙΟ Χ2 1,70

Ζόρικα τα πράγματα για την ιστορική Γκρέμιο με την ομάδα να
κινδυνεύει με υποβιβασμό. Ούτε στο ντέρμπι με την Σάντος
κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα με συνέπεια κάθε
ματς να είναι τελικός από εδώ και πέρα. Όνειρα για το
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Λιμπερταδόρες κάνει η νεανική Φορταλέζα.

Αναμένω
την αντεπίθεση
της Γκρέμιο.
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ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: «ΕΙΧΑΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ»

This is Athens

ΤΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2010
ΣΧΟΛΙΑΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ

Το σημερινό
πρόγραμμα
του κυπέλλου

«Σεφτέ» στις νίκες στο νέο απαιτητικό
πρωτάθλημα του τρίτου ομίλου της Β’
ΕΠΣΑ έκανε η Λαύρα Αργυρούπολης, επικρατώντας έστω και δύσκολα με 1-0 της
μαχητικής Κηφισιάς 2010. Το τρίποντο το
οποίο κατακτήθηκε χάρη σε γκολ του Γρηγόρη Παππά στο 39’ ήρθε με πολύ κόπο
απέναντι σε ένα αρκετά δυνατό συγκρότημα, ωστόσο η αγωνιστική συνέπεια
των παικτών του Αργύρη Ψαρρού, άφησε άκρως ενθαρρυντικά μηνύματα ενόψει
της απαιτητικής συνέχειας. Με τον Πρόεδρο Βλάση Ρηγόπουλο να δίνει το δικό
του ξεκάθαρος στίγμα: «Πήραμε μία πολύ
σημαντική νίκη, την οποία είχαμε άμεση
ανάγκη, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, ενόψει της συνέχειας. Καταφέραμε
να κερδίσουμε ένα πολύ δύσκολο αντίπα-

ΕΠΣΑ: Γήπεδο Χωράφας : Ανθούπολη - Χαλάνδρι , Λυκόβρυσης:
Λυκόβρυση - ΑΟ Καλαμακίου, Πετρούπολης Β’: Άρης Πετρούπολης - Τράχωνες , Αγίας Βαρβάρας:
Αγία Ελεούσα - Ιάσων, Καλαμακίου: Άγιος Δημήτριος - Ελπίδα Αγίων
Αναργύρων , Ηρακλείου : Ηράκλειο
- Χαϊδάρι , Αγίων Αναργύρων: Αγιοι
Ανάργυροι - ΑΟ Ιλίου, Κάτω Αχαρνών: Άτταλος - Παπάγος, Ηφαίστου:
Περιστέρι - Άμιλλα Περιστερίου , Χολαργού Β’: Χολαργός - Φωστήρας
Ηλιούπολης, Αγίας Παρασκευής:
Αγία Παρασκευή - Αστέρας Ζωγράφου , Ζωγράφου: Ηλυσιακός - Κένταυρος Βριλησσίων , Νέας Ιωνίας:
Νέα Ιωνία - Ήφαιστος. Οι αγώνες αρχίζουν στις 15.30.

ΔΟΞΑ ΑΝΟΙΞΗΣ

҂ Ο Βλάσης Ρηγόπουλος

Κι αν το χαμηλό μέσο όρο ηλικίας
είναι το σήμα κατατεθέν της Δόξας
Άνοιξης, αυτό συνεχίζεται και στον
πάγκο. Δυο νέα παιδιά, από φέτος
κάθονται στον πάγκο της ομάδος και
θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν
τις ποδοσφαιρικές τους γνώσεις. Ο
Νίκος Πετρίτσης έκανε αυτό που ξέρει να κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Να
δίνει την ευκαιρία σε νέα παιδιά να
παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά από φέτος αυτή την ευκαιρία τη δίνει και σε
προπονητικό επίπεδο. Στο πλαίσιο
αυτό ο Καμάρας και ο Κώστας Τσεβάς είναι τα νέα πρόσωπα στον πάγκο της ομάδος και θα κατευθύνουν
την ομάδα σ’ αυτή τη δύσκολη χρονιά, όπως είναι η φετινή. Πάντως ο
ιδρυτής του συλλόγου Νίκος Πετρίτσης σε σχετική ερώτηση που του
έγινε, είπε πως μπορεί η αρχή να
ήταν δύσκολη, όμως στη συνέχεια
η ομάδα θα δείξει καλύτερα στοιχεία
και θα πάει από το καλό στο καλύτερο. Ενώ για μια φορά ακόμη εκθείασε το χαμηλό μέσο όρο ηλικίας των
παικτών του, με απτή απόδειξη το
κύπελλο, όπου περίπου οκτώ παίκτες ήταν γεννηθέντες το 2003 -2006!

λο, όπως είναι η Κηφισιά 2010, η οποία
εκτιmώ ότι θα προκαλέσει ζημιές στη συνέχεια. Οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν
απόλυτα το αγωνιστικό πλάνο του προπονητή Αργύρη Ψαρρού, ήταν πειθαρχημένοι και είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας».

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ

Για την ισοπαλία 2-2 με τον Κολωνό ο
Αντώνης Κουφογιαννάκης , προπονητής της Κοψαχείλας είπε τα εξής: «Χάσαμε από τα χέρια μας ένα δικό μας παιχνίδι
Ξεκινήσαμε ιδανικά, βρεθήκαμε να προηγούμαστε 0-2 και στη συνέχεια δημιουργήσαμε και χάσαμε απίστευτες ευκαιρίες να
ανεβάσουμε τον δείκτη του σκορ στα επίπεδα του 0-3 ή του 0-4, δεν το κάναμε και
το πληρώσαμε στο τέλος. Σε ειδικές συνθήκες όπως είναι αυτές οι γηπεδικές της
Ακαδημίας Πλάτωνα πρέπει να είσαι πάντα σε εγρήγορση και να μη δίνεις δικαιώματα. Δώσαμε δικαιώματα και το πληρώσαμε στο τέλος. Βέβαια ήταν ανύπαρκτο
το πέναλτι που κέρδισαν οι αντίπαλοι στο
95΄ύστερα από ένα διώξιμο από την περιοχή μας. Πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, οφείλουμε να διορθώσουμε
τα λάθη μας και να παρουσιαζόμαστε πιο
συγκεντρωμένοι στους αγώνες μας».

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Στην τρίτη διαδοχική της ήττα στο πρωτάθλημα του πρώτου ομίλου της Α’ ΕΠΣΑ
υποχρεώθηκε η Λυκόβρυση, καθώς υποτάχθηκε με 3-1 στον Άγιαξ Ταύρου. Στο
στρατόπεδο του συλλόγου των βορείων
προαστίων επικρατεί σκεπτικισμός για
το γεγονός ότι η ομάδα φανέρωσε σε ακόμη ένα παιχνίδι αμυντικές αδυναμίες, ειδικά στις φάσεις των δύο γρήγορων τερμάτων των γηπεδούχων. Με τον τεχνικό
Κώστα Ιωάννου να δίνει το στίγμα του ενόψει της ανηφορικής συνέχειας:: «Είμαστε στενοχωρημένοι για το γεγονός ότι σε
ακόμη ένα παιχνίδι πληρώσαμε τα φτηνά
μας λάθη. Χωρίς να δεχθούμε καμία πολύ
έντονη πίεση βρεθήκαμε μόλις στο 9’ να
χάνουμε με 2-0, δεχόμενοι ισάριθμα γκολ
από στημένες φάσεις και ολιγωρίες μας.
Απ΄ εκεί και έπειτα ήταν πολύ δύσκολο για
εμάς να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Το παραμικρό λάθος που κάνουμε, το πληρώνουμε, σε αντίθεση με τη δική μας την ομάδα
που παρουσιάζει μία δυσκολία σο γκολ.
Πρέπει στο ρεπό που έρχεται να δουλέψουμε πάνω στα λάθη μας, ώστε να φανούμε πιο ανταγωνιστικοί στη συνέχεια.» .

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αποχώρησε από τον πάγκο
ο Ραφαηλίδης
Η διοίκηση του Φωστήρα Ηλιούπολης με μια
λιτή ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την αποχώρηση του Μάκη Ραφαηλίδη. Πιο συγκεκριμένα
αναφέρει τα εξής: «Την παραίτηση του υπέβαλε
στην Διοίκηση του ΦΩΣΤΗΡΑ ο Μ. Ραφαηλιδης.
Η Διοίκηση τον ευχαριστεί για τις υπηρεσίες του
και του εύχεται ότι καλύτερο για το μέλλον». Αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα και στον αγώνα
κυπέλλου με τον Χολαργό στον πάγκο θα καθίσει προσωρινά ο μέχρι πρότινος συνεργάτης
του Γιώργος Ζουμπουνέλης.

ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ

Ο Πρόεδρος του Γκυζιακού Δημήτρης Καββαδίας απόλυτα ευχαριστημένος από τα μέχρι τώρα
… πεπραγμένα των «πορτοκαλί» φροντίζει να
δώσει το στίγμα του ενόψει της απαιτητικής συνέχειας: «Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ξεκινήσει
πολύ καλά. Έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο
τον παράγοντα έδρα σε αυτές τις δύο πρώτες
αγωνιστικές επικρατώντας τόσο επί του Γαλαξία, όσο και επί του Α.Ο. Γλυφάδας. Νιώθουμε
ευχαριστημένοι, ωστόσο είναι ακόμη η αρχή .
Δεν πετάμε στα σύννεφα και προχωράμε μπροστά. Οι πανηγυρισμοί έχουν τελειώσει και από
σήμερα στρέφουμε τη προσοχή μας στο επόμενο καθοριστικό παιχνίδι που μας περιμένει
κόντρα στην Κορωνίδα».

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Μέσα στην
καλή χαρά
ήταν ο Νούτσος
Όλος χαρά ήταν ο
αδελφός Νούτσος
μετά τη νίκη της ομάδος του κόντρα στον
Απόλλωνα Χαλανδρίου. Ο «αδελφός»
πάντα διακριτικός
μου έδειξε μεν πόσο
το χάρηκε, αλλά από
την άλλη επειδή είναι φίλαθλος εκτός
γηπέδου, προσπάθησε να χαμηλώσει του τόνους και
να πει, πως η ομαδάρα του, προσπαθεί να σωθεί! Ε, αυτά
μόνον από το δικό
του στόμα μπορεί να
τα ακούσει κάποιος.
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις
του Ντόκου. Ο προπονητής του Παπάγου, επειδή διάκειται φιλικώς, τόσο με
τον ίδιο τον Χρήστο
Βλάχο, αλλά και γενικώς με την ομάδα του Χαλανδρίου,
ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στις δηλώσεις του. Άλλωστε
εκεί δείχνει κάποιος
τη μαγκιά του και ο
Ντόκος σ’αυτά είναι
μάνα. Εδώ κάπνισε ένα πακέτο τράκα
από τον αδελφό κι
έλεγε πως συνολικά
καπνίζει όλη τη μέρα
μόνον πέντε τσιγάρα!
* Κέρασμα «λαρτζ»
από Βαγγέλη Μιχαλά. Ένας από τους
καλύτερους αθηναίους παρατηρητές
αγώνων, τη Δευτέρα που μας πέρασε,
στάθηκε ΚΥΡΙΟΣ με
κεφαλαία στο κέρασμα. Με «ηθοποιό»
μέσα και τη μουτσούνα στη διπλανή καρέκλα, έδειξε τη
μεγάλη του καρδιά.
Κεραστός ο φίλος
μου.
* Στενοχωρημένος
ήταν ο Τάκης Χιωτάκης με κάποιες ζημιές του κυλικείου
του Υμηττού. Αλλά
όχι για πολύ όμως,
αφού διαθέτει τα καλύτερα εργαλεία.
Τους γιούς του, που
ποτέ δεν τον έχουν
αφήσει μόνο. Αρκεί
ένα σφύριγμα και νάτοι, όπως οι σωματοφύλακες!
* Σήμερα έχουμε ματσάκια κυπέλλου
στην Αθήνα.

Λόγια φιλικά...


γραφει ο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΦΑΝ’Τ ΣΧΙΠ
ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΣ
ΕΙΧΕ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ.
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΜΗΔΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΛΙΚΟΝ.
Η Εθνική Ελλάδας είχε πολύ θετική
εικόνα κόντρα στην Σουηδία. Σε ένα
παιχνίδι «τελικό» για την πρόκριση,
εκτός έδρας, απέναντι σε ένα σύνολο
που διαπρέπει τα τελευταία χρόνια.
Δεν ήταν απλό, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η εμφάνιση που
έκανε η ομάδα του Τζον Φαν’τ Σχιπ.
Η ιστορία της αναμέτρησης στη
Σκανδιναβική χερσόνησο συνοψίζεται απλά. Η Ελλάδα στο καλό της
ημίχρονο είχε δύο δοκάρια. Η Σουηδία στο δικό της καλό μισό, είχε
δύο γκολ. Αυτή είναι μια γρήγορη,
σχεδόν πρόχειρη, σκοπιά. Αποτελεί όμως και το ρεαλιστικό σκέλος
ενός αγώνα, ενός αποτελέσματος.
Θα ήταν σφάλμα βέβαια να το θέσουμε απλώς έτσι. Διότι η Ελλάδα στα
πρώτα 45 λεπτά «πάτησε» στην κυριολεξία την αντίπαλό της. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είχε ελάχιστη συμμετοχή στο παιχνίδι, η άμυνα κρατούσε
με άνεση τους Σουηδούς μακριά από
την ελληνική περιοχή και με την υπερκινητικό Μασούρα να ζητά συνεχώς
την μπάλα στη χώρο η Ελλάδα απειλούσε συνεχώς. Είχε δύο δοκάρια,
είχε το παιχνίδι έξω από την περιοχή του Όλσεν, αλλά δεν είχε ουσία.
Σαν να μην έφτανε αυτό, στην επανάληψη δύο φτηνά γκολ χάρισαν τη νίκη
στους Σουηδούς. Το ερώτημα μετά
από έναν ακόμα αποκλεισμό, τη δεύτερη αποτυχία επί ημερών Φαν’τ Σχιπ
μετά τη δεύτερη θέση στο Nations
League, είναι αν η Εθνική Ελλάδας
πρέπει να συνεχίσει την επόμενη
μέρα με τον Ολλανδό στον πάγκο της.
Η απάντηση πρέπει να είναι σαφής
και κατηγορηματική. Όχι! Η γεύση
της αποτυχίας έχει ποτίσει τους διεθνείς παίκτες με τον ομοσπονδιακό τεχνικό στην άκρη του πάγκου.
Υπήρξαν κι άλλες φορές που η εικόνα μας ήταν καλή. Όπως για παράδειγμα με την Ισπανία εκτός έδρας,
ή με τη Σουηδία στο ΟΑΚΑ. Υπάρχουν όμως και οι εικόνες με αντιπάλους όπως το Κόσοβο και τη Γεωργία –εις διπλούν.
Σε αυτό το διάστημα που ο Φαν΄τ
Σχιπ είναι προπονητής της Ελλάδας,
τα αρνητικά είναι περισσότερα από
τα θετικά δείγματα. Οι σπασμωδικές
καλές εικόνες δεν μπορούν να αλλοιώσουν τη μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι
πως η Εθνική δεν έχει κερδίσει απολύτως τίποτε με τον Ολλανδό στον
πάγκο. Ούτε καν μια σημαντική άνοδο στο Fifa Ranking…

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

ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Γιώργος Καραχάλιος
Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ
Ρόιλα Κοράλλη

Περικλής Γκιόλιας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ
Γιώργος Περιβολάρης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΑΤΕΛΙΕ
Κατερίνα Αβτζή

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME

