
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΤΑΛΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ 
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΣΧΗΜΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ

Ο ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ ΤΟΝΙΣΕ ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΩΣ Ο ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ 
ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΓΙΑ 
ΧΡΟΝΙΑ. ΟΣΑ ΕΙΠΕ 
Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΕΚ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 170 - 200C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 100 - 120C ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΎΡΩΝ  
ΓΕΡΒΑΣΙΟΎ ΚΑΙ ΝΑΖΑΡΙΟΎ

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΛΙ

ΦΕΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ
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AGENT 
GREEK
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ  

ΤΟΥ ΜΑΣΟΥΡΑ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΜΕ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΑΟΥΤ 3 ΟΜΑΔΩΝ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΤΣΕΚΑΡΑΝ

ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ 
ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 

«ΜΗΝΥΜΑΤΑ» ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ

ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟ 
ΙΣΩΣ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

ΔΕΝ
ΜΠΟΡΕΙ!

Ο ΦΑΝ΄Τ ΣΧΙΠ ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

 Γ. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ:  Δεν υπάρχει άλλος δρόμος

ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 
ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΟY ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΟΙ ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΤΗΣ  
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗΣ ΔΕΝ ΦΤΑΝΟΥΝ

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΥΣΕ

 Ν. ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ: Το μήνυμα, πάντως, ήταν ηχηρό

79 -78
παρ. 

(67-67 κ. δ.)

ΕΝΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΟΧΟ ΣΟΥΤ  
ΤΟΥ ΣΛΟΥΚΑ ΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟ ΜΑΤΣ

ΒΕΖΕΝΚΟΦ ΚΑΙ ΝΤΟΡΣΕΪ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟ 12 ΠΟΝΤΟΥΣ

ΜΑΧΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΕ ΜΑΚΕΝΤΑ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΚΑΝΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΑΛΛΑ ΗΤΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
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Η επιστροφή στις αγωνιστικές δραστηρι-
ότητες δεν είναι εύκολη για τον Ολυμπια-
κό. Θα πάει στα Γιάννενα για ένα επικίνδυ-
νο ματς. Ο ΠΑΣ είναι αήττητος μέχρι στιγμής 
και οι δύο νίκες, στα πέντε παιχνίδια του 
ήταν κόντρα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό. Οι Πει-
ραιώτες προέρχονται από το 0-0 στο ντέρ-
μπι εντός με τον Παναθηναϊκό. Αποτέλεσμα 
που ήταν ικανό να φέρει μια μικρή γκρίνια 
και να μείνει πίσω ο θρίαμβος της Κωνστα-
ντινούπολης κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. 
Η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον 
ΠΑΣ γίνεται με πολλά εμπόδια. Γιατί απου-
σιάσαν 14 διεθνείς παίκτες. Κι έτσι ο Πέδρο 
Μαρτίνς δεν μπορεί να δουλέψει με τον τρό-
πο που θέλει. Είναι ένα ζήτημα, αλλά ο Πορ-
τογάλος είναι μαθημένος σε αυτά. Το θετικό 
είναι πως οι Εμβιλά, Ονιεκούρου ξεπέρασαν 
τους τραυματισμούς τους. Δύο παίκτες που 
ποντάρει πολλά ο Πορτογάλος τεχνικός. Και 
οι δύο είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν για 
να επανέλθουν σε επιθυμητά επίπεδα. Πα-
ράλληλα εδώ είναι και οι Τικίνιο, Ελ Αραμπί, 
από τους οποίους επίσης περιμένει πολλά 
και έκανε δουλειά μαζί τους. Ο Ολυμπιακός 
έχει μπροστά του μικρούς στόχους, αλλά με-
γάλης σημασίας και θέλει αποτελέσματα. Ξε-
κινώντας από το ματς της Κυριακής.

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Καμία ομάδα δε χαίρεται και δεν πανηγυρίζει 
μετά από ήττα. Ειδικά όταν αναφερόμαστε στο 
μέγεθος του Ολυμπιακού και πολύ περισσότερο 
μετά από μια τόσο σπουδαία εμφάνιση όπως 
στην Βαρκελώνη. Ανεξάρτητα από το γεγονός 
ότι το να κάνεις μια ήττα στην έδρα της Μπαρ-
τσελόνα, ε δεν το λες και παράλογο ούτε αφύσι-
κο.
Πέραν τούτων όμως, ο Ολυμπιακός έστειλε ένα 
ηχηρό μήνυμα πρώτα στους αντιπάλους του: 
Φέτος είναι άλλη ομάδα. Σε μια σκληρή έδρα, 
απέναντι σε ένα από τα φαβορί όχι απλώς έπαι-
ξε στα… ίσα, ούτε απλώς στρίμωξε τους αντιπά-
λους. Αλλά είχε τον τρόπο να επιστρέφει στον 
αγώνα μετά την αντίδραση των γηπεδούχων 
και τελικά να μένει παραπονούμενος επειδή δε 
νίκησε!
Είναι κι ένα μήνυμα προς τους… εαυτούς τους: 
Ότι το ταβάνι τους είναι πολύ υψηλό και κάθε 
αγώνας είναι μεγάλη πρόκληση ώστε να ανακα-
λύψουν τα όριά τους. Το είχαμε πει και από τους 
πρώτους δύο αγώνες αυτό, ότι ο φετινός Ολυ-
μπιακός δείχνει μια ομάδα που είναι για μεγάλα 
πράγματα.
Ο Ολυμπιακός πλέον παίζει σα… φαβορί. Μπαί-
νει στο γήπεδο, είναι επιθετικός, έχει ενέργεια, 
επιβάλλει τα δικά του δεδομένα. Όσο κυλά ο 
χρόνος τα πράγματα (με βάση τις ενδείξεις) θα 
είναι ακόμα καλύτερα.

ΤΟ ΜΉΝΥΜΑ, ΠΑΝΤΩΣ,  
ΉΤΑΝ ΉΧΉΡΟ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

ΜΙΚΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, 
ΜΕΓΑΛΉΣ ΣΉΜΑΣΙΑΣ

Αποψη
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Ο ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΕΚΤΗΣΕ 
ΟΠΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ! 
ΣΚΑΟΥΤ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΑΠΟ 3 ΟΜΑΔΕΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΑΝ 

Γιώργος Μασούρας. Ο κορυφαίος Έλ-
ληνας ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή σε 
επίπεδο φόρμας. Ο εξτρέμ του Ολυμπια-
κού είναι σε κατάσταση που δεν πρέπει 
να έχει βρεθεί ποτέ ξανά στην καριέρα του. 
Τον επικό αγώνα στην Πόλη, λοιπόν, με 
τον Ολυμπιακό ακολούθησε αυτός με την 
Εθνική στη Σουηδία. 
Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στο 
πρώτο τέταρτο του δευτέρου, ο Μασού-
ρας έκανε ματς μεταγραφής. 
Διέλυσε την άμυνα της Σουηδίας, έπαιζε 
την κίνηση στο χώρο ως ένας σύγχρονος 
ακραίος, που όμως μπορεί και να παίξει 
πιο κεντρικά αν και εφόσον το απαιτήσουν 
οι συνθήκες. 
Ο Μασούρας έδειξε πως εκτός από καλός 
παίκτης, έχει βελτιωθεί τακτικά, βρίσκεται 
σε επίπεδο πάνω από το μέσο όρο του 
Ελληνικού πρωταθλήματος. 
Πάνω κάτ έτσι θα σκέφτηκαν και οι σκάουτ 
που τον είδαν στη Σόλνα. Από αυτή τη γω-
νιά είχατε διαβάσει πως η Σουηδία είναι 
τόπος μόνιμης αντιπροσωπείας τμημά-
των και το ματς με την Ελλάδα ήταν καλή 
ευκαιρία. 
Εκπρόσωποι τουλάχιστον από 3 ομάδες 
μεγάλου πρωταθλήματος, είδαν και ση-
μείωσαν ενδιαφέροντα πράγματα για τον 
Μασούρα στο Σουηδία-Ελλάδα. 
Λεπτομέρειες προσεχώς… 

Agent Greek

Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ  
ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ

Όχι Νιούκαστλ, αλλά 
κάτι κινείται
Σας ανέφερα πως ο Πέδρο Μαρ-
τίνς δεν αποτελεί πλέον επιλογή 
για τη Νιούκαστλ. Χτυπάνε πολύ 
υψηλές πόρτες πλέον στην προ-
κειμένη περίπτωση. Αυτό δεν ση-
μαίνει όμως πως δεν δουλεύεται 
ο τεχνικός του Ολυμπιακού για 
έναν αγγλικό πάγκο. Χρειάζεται 
να ξεκινήσει ένα συγκεκριμένο 
ντόμινο εξελίξεων βέβαια για να 
προχωρήσει, αλλά δεν είναι και 
απίθανο. Αρκεί να φύγει η πρώ-
τη φωτιά. Υπάρχουν άλλωστε 
κόουτς που πήγε Πρέμιερ Λιγκ 
(πρόσφατα) έχοντας καταφέρει 
πολύ λιγότερα.

Ο ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΩΝ 

Κι όμως ήταν καλός  
Ούτε λεπτό δεν έχει φέτος με 
τον ΠΑΟΚ. Δεν τον βλέπει ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου και ας 
έλεγε άλλα πριν ξεκινήσει η 
σεζόν. Στο ματς της Ελπίδων 
με τη Λευκορωσία, όμως, ο 
Χάρης Τσιγγάρας ξεχώρισε. 
Είναι μετά να μην αναρωτιέ-
σαι προς τι η επιμονή στον 
Εσίτι; Και όλα αυτά τη στιγ-
μή που το θέμα της ανανέω-
σης του συμβολαίου του ακό-
μα εκκρεμεί.

Ο ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

Στήριξη πάνω απ΄ όλα 
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οπως οι επιλογές 
Γιαννίκη στους συνεργάτες του. Ο Τζίνο Λετιέ-
ρι είχε νταραβέρια με τον Κωνσταντίνο Φάρρα 
από την Κορόνα Κίελτσε. Όσο για τον Ανδρέα 
Ναούμη; Όχι μόνο είχε κάνει την προσπά-
θειά του να περάσει τον Γιαννίκη στην Ντάρμ-
σταντ, αλλά βοήθησε και στο να προσαρμο-
στεί στον ΠΑΣ Γιάννινα. Έβαλε πλάτη ακόμα 
και στο πώς θα αντιμετωπίζεται ο κόουτς από 
κάποια ΜΜΕ. Κάπως έπρεπε να εξαργυρω-
θεί αυτό.

ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΤΖΕΝΤΗΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ 

Το λες και επικό 
Όλα έχουν και όρια. Δηλαδή η παπάτζα έχει όρια. Να διαφημί-
ζεται δεξιά και αριστερά πως μια μεγάλη ομάδα αποκτά δίαυλο 
επικοινωνίας με μεγάλη αγορά και ο ατζέντης που τονίζεται να 
είναι κάποιος που πρόσφατα είχε… εξοργίσει το κλαμπ, το λες 
και φοβερό. Και άντε να δεχτούμε πως δεν το εξόργισε εκείνος 
αλλά ο πελάτης του πήρε την απόφαση να επιστρέψει αλλού. 
Ε, μην βγάζουμε και πρώτο πλάνο πως μέσω αυτού θα αποκτή-
σουμε δίαυλο. Είναι οξύμωρο το λιγότερο. Βέβαια, οι σχέσεις 
είναι για αλλάζουν. Αν και η ήττα ήταν σημαντική. 

➠

➠

➠

➠

ΤΡΕΛΑΝΕ 
ΚΟΣΜΟ 
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ΚΑΜΙΑ  
ΒΟΗΘΕΙΑ
Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟΥΣ 
ΗΓΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ 
ΤΙΣ ΚΟΛΩΝΕΣ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ, 
ΕΝΩ ΚΑΙ Ο ΦΑΝ’Τ ΣΧΙΠ ΔΕΝ 
ΒΡΙΣΚΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Μπορεί ένα καλό, πραγματικά, 60λεπτο απέ-
ναντι στη Σουηδία να σβήσει ό,τι έχει γίνει μέ-
χρι στιγμής στην Εθνική Ελλάδας; Οχι. Για-
τί όποιος δεν εμβαθύνει για να βρει τα πολλά 
λάθη, πρέπει να κάνει κάτι άλλο. Ο Τζον Φαν΄τ 
Σχιπ έχει κάνει πολλές αλχημείες με την αμυ-
ντική τετράδα της Εθνικής. Κάθε φορά παρου-
σιάζει κάτι διαφορετικό. Οι λύσεις, στις οποίες 
επέμενε, ούτε καν δεν μπορούν να αποδώσουν. 
Φάνηκε με τον καλύτερο τρόπο στο μεγάλων 
απαιτήσεων ματς με την Εθνική Σουηδίας. Κα-
λός ο Μαυροπάνος, αλλά φάνηκε η απειρία 
του. Μικρή η προσφορά και του Χατζηδιάκου. 
Μόνιμα πλέον το πρόβλημα αναφορικά με τα 
στόπερ. Με τους Σωκράτη Παπασταθόπουλο, 
Κώστα Μανωλά να παραμένουν εκτός. Μπορεί 
να είναι και απόφαση των ιδίων. Εγιναν πολλά 
για να αρνηθούν την Εθνική. Ποια είναι όμως 
η ευθύνη ενός προπονητή; Να μπορεί να λύ-
νει τέτοια σημαντικά προβλήματα. Δεν τις βρή-
κε. Παράλληλα δεν έψαξε να βρει ηγέτες. Που 
θα βοηθήσουν και ψυχολογικά σε δύσκολες 
στιγμές. Επίσης φάνηκε αυτό μετά το πρώτο 
γκολ της Σουηδίας. Οι παίκτες κατέρρευσαν. 
Εδειξαν να μην έχουν το σθένος να αντεπεξέλ-
θουν. Με το παιχνίδι να είχε πολλά λεπτά για 
να βγάλουν αντίδραση. Σε αυτές τις στιγμές οι 
ηγέτες βγαίνουν μπροστά. Εμψυχώνουν τους 
συμπαίκτες τους. Τους εμπνέουν για να παλέ-
ψουν. Αυτό είναι κάτι που διαχρονικά δεν έχει 
η Εθνική με τον Φαν΄τ Σχιπ στον πάγκο. Γενικά 
δεν γίνεται δουλειά σε βάθος, κάτι που μπορεί 
να αποτελέσει και το αποτύπωμα του Ολλαν-
δού. Κάτι εξάρσεις υπάρχουν αλλά με αυτές δεν 
βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα. Και πολλά 
τα σκαμπανεβάσματα στην γαλανόλευκη. Με 
αποτέλεσμα να αιωρείται το ερώτημα για την 
δουλειά που κάνει. Και αν μπορεί να προσφέ-
ρει κάτι. Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το 

καλοκαίρι. Και δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Επεσαν πάνω στον Μαυροπάνο
Απαρηγόρητος ήταν ο Ντίνος Μαυροπάνος 
μετά το τέλος του αγώνα με την Σουηδία. Κατά-
λαβε πόσο λάθος ήταν με το πέναλτι που έκα-
νε. Ο διεθνής στόπερ έχει όλο το μέλλον μπρο-
στά του και αναμφίβολα αυτό θα τον κάνει πιο 
έμπειρο και καλύτερο στη συνέχεια. Πάντως 
το κλάμα στον αγωνιστικό χώρο και μετά στα 
αποδυτήρια έδειξαν τη στεναχώρια του. Επε-
σαν όλοι πάνω του για να τον στηρίξουν σε μια 
όμορφη στιγμή. Παράλληλα ο Τζαβέλλας, ανέ-
βασε στο προφίλ του στο Instagram, μια φω-
τογραφία του Μαυροπάνου που έκλαιγε, λέγο-
ντας χαρακτηριστικά: «Το πιο μάγκικο κλάμα 
που έχω δει».
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To πρώτο «θέλω» για Γενάρη
Ενας παίκτης, τον οποίο θα ήθελε πολύ ο Γιαννίκης στην 
ΑΕΚ, είναι ο 26χρονος μέσος του Ατρομήτου, Αλέξαν-
δρος Καρτάλης. Το «πουλέν» του Ελληνογερμανού στον 
ΠΑΣ Γιάννινα αποτελεί «καψούρα» και το πρώτο «θέλω» 
του νέου τεχνικού της Ενωσης. Μέχρι στιγμής όμως, ο 
Καρτάλης που έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο με 
τους Περιστεριώτες δεν έχει σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων. Παρόλα αυτά, η περιπτωσή του 
δεδομένα θα απασχολήσει την Ενωση στο 
χειμερινό μεταγραφικό παζάρι.

AΕΚ

Ο ΙΣΧΥΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΒΡΕΘΗΚΕ 
ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟΝ 
ΑΡΓΥΡΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 

ME ΕΥΛΟΓΙΕΣ 
ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ

Η επιστροφή των διεθνών συνδυάστηκε με 
την επίσκεψη του Δημήτρη Μελισσανίδη 
στις προπονητικές εγκαταστάσεις στα Σπά-
τα. Ο ισχυρός άντρας της ΑΕΚ καλωσόρισε 
και επίσημα τον Αργύρη Γιαννίκη ενώπιον 
των παικτών, ενώ παράλληλα μίλησε για τις 
μελλοντικές προσδοκίες από τον 41χρονο 
τεχνικό.
Τα λεγόμενα του Δημήτρη Μελισσανίδη φα-
νέρωσαν στήριξη και πίστη στις δυνατότη-
τες του Ελληνογερμανού. Εξάλλου, η παρου-
σία του στα Σπάτα είχε αυτόν ακριβώς τον 
χαρακτήρα. Να δείξει τόσο στον νέο κόουτς 
της Ενωσης, αλλά και στους ποδοσφαιρι-
στές της ότι δεν... παίζει και ότι δίνει τις ευ-
λογίες του για το φιλόδοξο εγχείρημα. Ολα 
αυτά, από τη στιγμή που και τα αποτελέσμα-
τα θα είναι τα ανάλογα. 
Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει προσπάθεια 
από την «κιτρινόμαυρη» διοίκηση για συ-
σπείρωση τη στιγμή που το πρωτάθλημα 
ξεκινάει ξανά και οι υποχρεώσεις αυξάνο-
νται και δυσκολεύουν. 

ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ
Επειτα από την παρουσίαση του Γιαννίκη 
στους παίκτες, ο Ελληνογερμανός τεχνικός 
είχε την ευκαιρία να γνωριστεί και εντός αγω-
νιστικού χώρου με τους υπόλοιπους παίκτες. 
Το πρόγραμμα που ακολουθεί από το ξεκίνη-
μα της παρουσίας του στα Σπάτα συνδέεται 
άρρηκτα με την υψηλή ένταση, αλλά και την 
πίεση στην πρώτη πάσα.
Οι «κιτρινόμαυροι» δουλεύουν σε υψηλούς 
ρυθμούς και για αρκετή ώρα που πλησιάζει 
την 1,5 ώρα. Ο ίδιος ο νέος προπονητής με 
το τιμ του θεωρούν ότι με περίπου 90 λεπτά 
δουλειάς κάθε μέρα στα Σπάτα, στους ρυθμούς 
που θέλει ο ίδιος, θα φτάσει σύντομα στο επι-
θυμητό επίπεδο. Το παιχνίδι απέναντι στον 
Ατρόμητο θα αποτελέσει ένα πρώτο δείγμα 
για τη νέα ΑΕΚ του Γιαννίκη, στο οποίο η έμ-
φαση θα δοθεί κυρίως στο αποτέλεσμα και λι-
γότερο η δουλειά στα πιο τεχνικά πράγματα 
που θέλει να περάσει ο ίδιος.
Ενα ματς για το οποίο ο Ντανιέλ Σιμάνσκι έθε-
σε εαυτόν στη διάθεση του κόουτς, καθώς 
συμμετείχε χωρίς προβλήματα στο χθεσινό 
πρόγραμμα. Οσο για τον Στίβεν Τσούμπερ, ο 
οποίος αφίχθη στην Αθήνα χθες αργά το βρά-
δυ, θα γνωριστεί με τον Γιαννίκη στη σημερινή 
προπόνηση. Λίγο αργότερα, ο νέος τεχνικός 
της ΑΕΚ θα ανοίξει τα χαρτιά του στα Σπάτα πα-
ραχωρώντας συνέντευξη Τύπου στους εκπρο-
σώπους των ΜΜΕ (14:00), η οποία θα μεταδο-
θεί από το κανάλι της Ενωσης στο Youtube.
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Η λύση Βαγιαννίδη
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης γύρισε πίσω και θέλει 
να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Αρχικά θα πάρει θέση 
στον Παναθηναϊκό β’ για να βρει τα απαραίτητα 
λεπτά συμμετοχής. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως 
δεν τσεκάρεται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μάλι-
στα τις τελευταίες ημέρες προπονείται με την πρώ-
τη ομάδα. Και θεωρείται μια κάλυψη για το δεξί 
άκρο της άμυνας. Αν και ο Κώτσιρας γύρισε 
στις προπονήσεις, αλλά έχει δουλειά ακό-
μα για να είναι απόλυτα έτοιμος.

Ο ΜΑΚΕΝΤΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΧΑΛΙΑ 
ΤΗ ΣΕΖΟΝ, Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΤΟΝ 
ΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΔΡΟ ΑΛΛΑ ΕΝΑΣ  
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙ 
ΕΚΤΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΠΡΟΒΛΗΜΑ!

Τον Σεπτέμβριο του 2020 υπέ-
γραψε την επέκταση του συμβολαί-
ου του έως το 2023. Με τις ετήσι-
ες απολαβές του να φτάνουν πλέον 
τις 450.000 ευρώ. Κάτι παραπάνω 
από τα διπλά, με βάση το αρχικό 
του συμβόλαιο. Ο Φεντερίκο Μακέ-
ντα βρήκε στον Παναθηναϊκό, την 
ομάδα που του έδωσε ξανά ποδο-
σφαιρική πνοή. Ωστόσο η πρώ-
τη σεζόν με το νέο συμβόλαιο δεν 
ήταν η αναμενόμενη. Ο Ιταλός επι-
θετικός κινήθηκε σε ρηχά νερά, για 
τα στάνταρ του. Τις δύο πρώτες σε-
ζόν έβαλε κάτι παραπάνω από δέκα 
γκολ. Την περσινή έφτασε μετά βίας 
τα δέκα. Φυσικά και παρασύρθηκε 
από την γενικά άσχημη εικόνα που 
είχαν οι «πράσινοι». Φέτος τα πράγ-
ματα είναι διαφορετικά. Η έλευση 
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, 
έβαλε μια τάξη σε μια σειρά πραγ-
μάτων. Ο Παναθηναϊκός παλεύει να 
βρει τον καλό του εαυτό. Γίνονται 
σωστά βήματα προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Ο Μακέντα όμως δεν 
είναι μέσα σε αυτά. Για την 
ακρίβεια είναι μηδενική η 
προσφορά του. Στην πα-
ρούσα φάση έχει ένα 
πρόβλημα στον αστρά-
γαλο. Και αυτό ίσως 
τον οδηγήσει στο χει-
ρουργείο. Και να μεί-
νει εκτός έως και δύο 
μήνες. Ο Σέρβος τεχνι-
κός θέλει τον καλό Μακέ-
ντα. Και ο ίδιος επιθυμεί 
να βγει μπροστά και να βο-
ηθήσει. Στην παρούσα φάση 
λογίζεται σαν 3ος επιθετικός. Οι 
παραστάσεις του όμως είναι τέτοιες 
που μόνο για τρίτος δεν μπορεί να 
είναι. Φέρεται πεισμωμένος και θέ-
λει να δώσει τις απαντήσεις του. Αρ-
κεί βέβαια να ξεπεράσει τον τραυ-
ματισμό του. 

Για μια άσχη-
μη εμπειρία έκανε λόγο ο 

Τσάβι Ρόκα αναφορικά με την 
συνεργασία που είχε με τον Πανα-

θηναϊκό. Ο Ισπανός γύρισε στην ΑΕΚ 
Λάρνακας ως αθλητικός διευθυντής και 
σε συνέντευξη του σε κυπριακή ιστοσε-
λίδα τόνισε πως έκανε λάθος και με τον 
Πογιάτος. Πάντως εκείνο που δεν είπε 

πως έκανε πολλά λάθη στην ομά-
δα και με παίκτες, που ακόμα τα 

πληρώνει το «τριφύλλι».

Τι δεν είπε ο Ρόκα
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Αναμονή για Αγκιμπού, Μαντί
Οι επιστροφές διεθνών συνεχίζονται στον Ρέντη. Και 
σήμερα αναμένεται να γυρίσουν στην Αθήνα οι Μαντί 
και Αγκιμπού Καμαρά. Το θέμα είναι πως έπαιξαν και στα 
τρία ματς που έδωσε η Γουϊνέα σε διάστημα 8 ημερών. 
Κάτι που τους επιβάρυνε έχοντας ήδη ματς στην πλά-
τη τους με τους «ερυθρόλευκους». Ανάλογα με την 
κατάσταση τους θα παρθεί και η απόφαση για το 
αν θα υπολογίζονται για το ματς με τον ΠΑΣ 

Γιάννινα αναφορικά με την ενδεκάδα.

Με προσοχή
Θορυβημένος ο Ολυμπιακός από τα κρού-
σματα κορονοϊού στην Εθνική Ελπίδων. Η 
διασπορά ήταν μεγάλη και τα κρούσματα αυ-
ξήθηκαν στα 15. Στην αποστολή ήταν οι Τζο-
λάκης, Σουρλής που γύρισαν και υποβλή-
θηκαν σε νέα τεστ. Μέχρι στιγμής δεν έχει 
υπάρξει κάτι το ανησυχητικό, αλλά θα μεί-
νουν για λίγο ακόμα σε καραντίνα μέχρι να 

βγουν τα απαραίτητα συμπεράσματα.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΗΔΗ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ 
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το πιο ακριβό συμβόλαιο στον Ολυμπια-
κό έχει ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί και όχι άδικα. 
Από την πρώτη του σεζόν με την ερυθρόλευ-
κη φανέλα, πιστοποίησε το βαρύ βιογραφικό 
του. Πως είναι ένας εξαιρετικός επιθετικός. 
Για τον λόγο αυτό ο Ολυμπιακός έσπευσε 
γρήγορα να επεκτείνει τη συνεργασία τους 
για ένα ακόμα έτος. Λίγο πάνω από 2 εκατ. 
ευρώ το ετήσιο κοστολόγιο για τον Μαροκινό 
μπόμπερ. Οχι άδικα καθώς είναι πάντα στην 
πρώτη γραμμή με πολλά και σημαντικά γκολ. 
Βέβαια φέτος οι ισορροπίες άλλαξαν λίγο. Η 
έλευση του Τικίνιο έφερε νέα δεδομένα. Δυ-
νατός επιθετικός και ο Βραζιλιάνος που δι-
εκδικεί φανέλα βασικού. Κάποιοι έσπευσαν 
να πουν πως ο Ολυμπιακός με τον Τικίνιο 
στέλνει το μήνυμα του αναφορικά με τις επα-
φές για την ανανέωση συμβολαίου του Ελ 
Αραμπί. Γιατί ο 34χρονος άσος μπήκε στο 
τελευταίο έτος του συμβολαίου του. Και τον 
Ιανουάριο μπορεί να συμφωνήσει με ομά-
δα της αρεσκείας του, αναφορικά με το κα-
λοκαίρι του 2022. Οι Πειραιώτες δεν θέλουν 
να χάσουν τον Ελ Αραμπί. Αλλά δεν είναι δι-
ατεθειμένοι να προσφέρουν ανάλογα χρή-
ματα. Καθώς περνούν και τα χρόνια για τον 
διεθνή άσο. Ο ίδιος στέλνει τα δικά του μη-
νύματα. Με τον τρόπο του. Σίγουρα δεν θέ-
λει να φύγει γιατί περνάει καλά ο ίδιος και η 
οικογένεια του. Αλλά μια επέκταση για ένα 
ακόμα χρόνο, μπορεί να μην είναι ικανοποι-
ητική. Δεν αποκλείεται να ζητήσει κάτι πα-
ραπάνω σε χρονική διάρκεια. Βέβαια όλα 
θα ξεκαθαρίσουν στην πρώτη κουβέντα που 
θα κάνουν οι δύο πλευρές. Με τα σενάρια να 
αναφέρουν πως ίσως αυτή να γίνει τον Δε-

κέμβριο.
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Το πήρε πάνω του
Καθημερινές είναι πλέον οι διεργασίες που κάνει ο 
Ιβάν Σαββίδης αναφορικά με τη Νέα Τούμπα. Αλλά 
και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ μέ-
χρι να ανακατασκευαστεί το γήπεδο του. Υπάρχει 
δυσαρέσκεια για το Καυτανζόγλειο και το γεγονός 
πως δεν κουνιέται φύλλο σχετικά με το σχέδιο που 
εκπόνησαν οι «ασπρόμαυροι» για την ανακαίνιση 
του. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ «πιέζει» προς όλες 
τις κατευθύνσεις και αναμένεται να βρει την 
άκρη…

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν βρήκε 
τις λύσεις που ήθελε η Πολωνία, σε 
αντίθεση με τον Κάρολ Σβιντέρσκι. Ο 
άσος του ΠΑΟΚ έβαλε το γκολ της νί-
κης κόντρα στην Αλβανία (1-0) δίνο-
ντας και μεγάλο πλεονέκτημα για την 
2η θέση στον όμιλο των προκριματι-
κών του Μουντιάλ. Στη νέα καυτή έδρα 
της Αλβανίας, ο 24χρονος επιθετικός 
δεν μάσησε. Με αποτέλεσμα να απο-
θεωθεί και από τα ΜΜΕ της χώρας. 
Ο ήρωας της Πολωνίας γυρίζει στον 
ΠΑΟΚ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου τρίβει 
τα χέρια του από ικανοποίηση. Μπο-
ρεί ο διεθνής άσος  να μην γεμίζει το 
μάτι, ωστόσο φέτος έχει ξεκινήσει 
δυνατά. Μπορεί να αποτελέσει μια 
από τις κολώνες στην επίθεση. Το 
καλοκαίρι αγωνίστηκε βασικός 
στα δύο από τα τρία ματς της 
Πολωνίας στον όμιλο. Ακο-
λούθως βγήκε μπροστά για 
τον ΠΑΟΚ, περισσότερο στο 
πρωτάθλημα, καλύπτοντας και 
το κενό του Νέλσον Ολιβέιρα που 
είναι στα πιτς. Έβαλε ένα γκολ κι 
έδωσε μια ασίστ στα τρία τελευταία 
παιχνίδια πρωταθλήματος. Η αγωνι-
στική του άνοδος συμπίπτει με αυτή 
του ΠΑΟΚ που είναι πλέον στην κο-
ρυφή του πίνακα της βαθμολογίας. 
Είναι στην 3η του σεζόν στην ομάδα 
και στις δύο προηγούμενες δεν έπε-
σε κάτω από τα δέκα γκολ στο πρω-
τάθλημα. Κι ας μην λογίζεται ξεκάθα-
ρα σαν το πρώτο βιολί. Κι ας έχει τα 
δικά του σκαμπανεβάσματα. Φέτος τα 
πράγματα είναι διαφορετικά. Δείχνει 
ένα άλλο πρόσωπο. Νιώθει πιο καλά 
και είναι απόλυτα σίγουρος για τον 
εαυτό του. Η συνέχεια αναμένεται με 
ενδιαφέρον…

ΠAO
K

ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ 
Ο ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ;
Ο ΠΟΛΩΝΟΣ ΑΠΟΘΕΩΘΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΝΩ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΟ 
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ 
ΚΑΝΕΙ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΛΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ

Η επιστροφή  
του Ινγκασον

Ο Ινγκι Ινγκασον έχει γυρίσει στις 
προπονήσεις όπως και οι Ελ Καντου-
ρί, Βαρέλα με τον Λουτσέσκου να βλέ-

πει να του λύνονται πολλά προβλήματα. Ο 
Ισλανδός στόπερ είναι από τους παίκτες 
που θέλει να βασιστεί ο Ρουμάνος προ-

πονητής. Και το γεγονός πως είναι 
πλέον καλά, όπως φάνηκε και 
στην χθεσινή προπόνηση εί-

ναι θετικό για την επιστρο-
φή του στη δράση.
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ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Και τώρα;
Το φωνάζαμε από το Sportime πως και 
Χριστόπουλος μαζί και Αντζουλάς δεν γί-
νεται. Ή ο ένας θα πάρει ευκαιρίες και θα 
εξελιχθεί ή ο άλλος. Τελικά ανανέωσαν αμ-
φότεροι. Για την ακρίβεια πρώτα ο Αντζου-
λάς όταν φαινόταν να χαλάει του Χριστό-
πουλου και μετέπειτα ο δεύτερος. Άτυχος 
της υπόθεσης; Εκείνος που βιάστηκε να 
βάλει την υπογραφή του. Ο Χριστόπου-
λος έπαιξε και ένα ματς έως τώρα ενώ φαί-
νεται να προηγείται στην ιεραρχία. Ο άλ-
λος ούτε λεπτό συμμετοχής!

ΑΡΗΣ

Ευχές σε Αλί
Ο Μοχανάντ Αλί έκανε την επέμβαση στο γόνατο σε ιδι-
ωτικό θεραπευτήριο στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας. 
Ο Ιρακινός επιθετικός χάνει τη σεζόν πριν καν προλά-
βει να δείξει κάτι. Οι «κίτρινοι» είναι στο πλευρό του και 
όλοι του ευχήθηκαν να γυρίσει πιο δυνατός. Οπως έχει 
αποκαλύψει το Sportime ο Αρης επιθυμεί να του ανανε-
ώσει το δανεισμό από την Αλ Ντουχάιλ.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΜΑΤΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ 
Ο ΙΤΑΛΟΣ ΘΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

SUPER 
LEAGUE

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Ζόρια για Μαυρομμάτη
Παπαδόπουλος και Χατζηισαΐας δεν βγαί-
νουν. Ρεζέρβα τους ο Στρούγγης, ενώ ακό-
μη και τώρα που ο Γιώργος Παράσχος έβαλε 
στο τραπέζι το θέμα της τριάδας στην άμυ-
να, εκείνος που πήρε ψήφο εμπιστοσύνης 
ήταν ο Γκαλβάο γιατί είναι αριστεροπόδαρος. 
Ποιος είναι ο μοναδικός στόπερ χωρίς 
λεπτό συμμετοχής; Ο Μαυρομμά-
της. Το συμβόλαιό του εκ-
πνέει το καλοκαίρι και 
ίσως να μην το εξα-
ντλήσει εάν συ-
νεχίσει έτσι.

Στα πρώτα δύο του ματς αυτό που πρωτίστως 
ήθελε ήταν να μη χάσει. Ο Απόλλων Σμύρνης 
μπήκε με στόχο να κρατήσει το μηδέν με τον 
Τζανλούκα Φέστα να έχει δώσει εντολή να μαρ-
κάρουν όλοι. Ζητούσε πίεση και η επιλογή του 
να παίξει με 4-3-3 και τρία χαφ δεν πέρασε απα-
ρατήρητη.
Στα επόμενα δύο κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης 
και ΠΑΣ Γιάννινα εντός ο Απόλλων Σμύρνης θέ-
λει τουλάχιστον μία νίκη. Το ερώτημα που γεν-
νάται είναι κατά πόσο θα διαφοροποιηθεί η φι-
λοσοφία των «κυανόλευκων» και κυρίως εάν 
μονιμοποιηθεί το 4-3-3. Σε περίπτωση που δεν 
αλλάξει η τριάδα των χαφ, το πρώτο μήνυμα εν 
όψει Ιανουαρίου θα είναι σαφές.  Ματέι και Μαρ-
τίνες μαζί δεν χωρούν σε μία ομάδα που δεν 
παίζει με δεκάρι. Θα μπορούσε να πει κανείς 
και για τον Παπαγεωργίου μόνο που ο Κύπρι-
ος και πολύ μικρότερο συμβόλαιο έχει και μπο-
ρεί να αγωνιστεί ως οκτάρι.
Δεν είναι τυχαία, πάντως, η αναφορά στους Μα-
τέι και Μαρτίνες γενικότερα. Αμφότεροι προς το 
παρόν δεν έχουν προσφέρει και δεν δικαιολο-
γούν τα χρήματά τους. Αυτό τουλάχιστον θεω-
ρούν στη Ριζούπολη. Κρατήστε και κάτι ακόμα. 
Εάν συνεχίσουμε να βλέπουμε την τριάδα στο 
κέντρο, ίσως τεθεί και θέμα απόκτησης ενός 
ακόμη οκταριού τον Ιανουάριο. Γι’ αυτό και οι 
επιλογές του Φέστα προσεχώς, θα έχουν ενδι-
αφέρον.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΦΕΣΤΑ
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ΚΡΙΜΑ  
ΚΙ ΑΔΙΚΟ

Ο Ολυμπιακός μπορούσε 
να φύγει νικητής από την έδρα 
της Μπαρτσελόνα, έφτασε μια 
ανάσα από το θρίαμβο αλλά 
«προδόθηκε» από ένα ριμπά-
ουντ που δε σιγούρεψε στα 
τελευταία δευτερόλεπτα της 
παράτασης. Αποτέλεσμα; Να 
ηττηθεί από την Μπαρτσελό-
να (79-78) αφού ο Οριόλα ευ-
στόχησε σε δύο βολές ενώ ο 
Σλούκας δε βρήκε στόχο.
Βεβαίως το να χάνεις στην 
έδρα της Μπαρτσελόνα δεν το 
λες αφύσικο αλλά οι Πειραιώ-
τες έμειναν με την πίκρα κα-
θώς είχαν την ευκαιρία να πά-
ρουν ένα μεγάλο διπλό.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-17, 27-
32, 55-47, 67-67 (καν.αγ.), 
79-78
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γιασικε-
βίτσιους): Ντέιβις 10, Μαρ-
τίνεθ, Σμιτς, Χέις 2, Οριόλα 
7, Λαπροβίτολα 7, Χίγκινς 
11, Κούριτς 9, Γιοκουμπάι-
τις 2, Μίροτιτς 22, Καλάθης 
9 (13 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 
3 κλεψίματα)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώ-
κας):  Γουόκαπ 6, Ντόρσεϊ 
12, Λαρεντζάκης 6, Φαλ 11 
(8 ριμπ), Σλούκας 14, Μάρ-
τιν 2, Βεζένκοφ 12, Πρίντε-
ζης, Παπανικολάου, Ζαν 
Σαρλ 5, ΜακΚίσικ 10

Άστοχο σουτ του Χίγκινς, ο Ολυμπι-
ακός δε σιγουρεύει το ριμπάουντ στην 
άμυνα και ο Φαλ κάνει φάουλ στον Οριό-
λα που ευστοχεί στις δύο βολές. Ο Σλού-
κας χάνει την προσπάθεια και η ελληνι-
κή ομάδα πικραίνεται από την ήττα

Νέο εξαιρετικό ξεκίνημα του Ολυμπια-
κού στον αγώνα (17-10 το πρώτο δεκά-
λεπτο) με ενέργεια και μυαλό. Δεν είναι 
τυχαίο ότι και στα τρία πρώτα ματς στην 
Euroleague ο Ολυμπιακός ξεκινά με τον 
ίδιο τρόπο. Ακόμα κι όταν η Μπαρτσελό-
να έβγαλε το ρυθμό της η ελληνική ομά-
δα αντέδρασε, επέστρεψε, απείλησε και 
θα μπορούσε να πάρει τη νίκη

Το τρίτο δεκάλεπτο όπου ο 
Ολυμπιακός έχασε το ρυθμό του. Δέχθη-
κε 28 πόντους στο διάστημα αυτό αλλά 
και 10 πόντους από τα δικά του λάθη και 
από το +5 βρέθηκε στο -8. Αν δεν υπήρ-
χε αυτό το δεκάλεπτο, θα μιλούσαμε δι-
αφορετικά αυτή τη στιγμή.
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Το Περιστέρι ηττήθηκε στην παράταση 87-85 (καν.
περ. 77-77) από την Τσμόκι στο Μινσκ.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μανωλόπουλος): Μπράουν 14, Κατσίβε-
λης 4, ΜακΚρί 14 , Πέτεγουεϊ 20, Σαλούστρος 5,  Χρυ-
σικόπουλος 8, Μίλερ 11, Μωραΐτης 4, Μορέιρα 5.
Ο Ηρακλής ηττήθηκε στην Ολλανδία, 71-63 από την 
Λέιντεν.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Σκουρτόπουλος): Γούλριτζ 11, Αγραβάνης 
13, Ντάνιελς 1, Τέιλορ, Χαριτόπουλος, Κουζέλογλου 
6, Ντάγκλας 11, Τέρνερ 6, Παπαδάκης 5, Λιντς 10
EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Ο Ολυμπιακός ήταν σαρω-
τικός στην πρεμιέρα στο ΣΕΦ καθώς επικράτησε 
103-68 της Μπίντγκοζ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ( Ζίμπαρτς): Αλεξανδρή 8 (3/5 δίπο-
ντα, 5 ασίστ), Φουράκη 6, Σταμάτη 5 (1), Σύρρα, 
Βαμβακά, Κούπερ 12 (6/7 δίποντα, 4 ριμπάουντ), 
Δίελα, Χάμπλιν 16 (8/9 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Νι-
κολοπούλου 10 (2/2 τρίποντα, 6 ασίστ), Σταμο-
λάμπρου 19 (4/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 7 ασίστ), 
Τόλεφρι 16 (4), Βίτολα 11 (2).

*Ιστορική βραδιά η αποψινή για τον Παναθη-
ναϊκό που επιστρέφει μετά από 20 χρόνια 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις καθώς 
υποδέχεται την Πολκοβίτσε (20:00) 
όπου αγωνίζεται η ελληνίδα, Άρ-
τεμις Σπανού.

FIBA EUROPE CUP 

Ήττες και για τις δύο ελληνικές ομάδες

79-78
(ΠΑΡ., 67-67 Κ. Δ.)
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ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ, ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 
ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΟΝ 
ΔΑΙΜΟΝΙΟ ΜΕΣΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΚΟ

ΑΠΟΒΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΣΟΥΑΜΕΝΙ 

Στις 27 Ιανουαρίου του 2000 γεννιέται στην πρω-
τεύουσα της Νορμανδίας, τη Ρουέν, ο Ορελιέν Τσου-
αμενί. Ενα παιδί-θαύμα που εικοσιένα χρόνια μετά 
έχει κάνει τη μισή και πλέον ποδοσφαιριστή Ευρώ-
πη να σφάζεται στα πόδια του. Ο Γαλλοκαμερουνέ-
ζος αμυντικός χαφ κατόρθωσε μέσα σε μικρό χρονι-
κό διάστημα να γίνει απαραίτητος στη Μπορντό και 
να πάρει τον Ιανουάριο του 2020 μεταγραφή ύψους 
18 εκατ. ευρώ για το Μόντε Κάρλο. Με τη Μονακό 
δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής συνεχίζοντας 
από εκεί που σταμάτησε με τους «γιρονδίνους».
Αυτόματα, οι ματιές του ομοσπονδιακού τεχνικού 
της Γαλλίας, Ντιντέ Ντεσάν καρφώθηκαν πάνω του 
και έπειτα από την παρθενική του κλήση στους «τρι-
κολόρ» ήρθε η καθολική αποδοχή από τον ποδο-
σφαιρικό κόσμο μέσα από δύο εξαιρετικές εμφα-
νίσεις στο Nations League κόντρα σε Βέλγιο και 
Ισπανία. Ούτε δύο σεζόν δεν έχει κλείσει στους Μο-
νεγάσκους (60 ματς, πέντε γκολ, τέσσερις ασίστ) και 
οι πρώτες σειρήνες έχουν ηχήσει για τον Τσουαμενί, 
ο οποίος βλέπει τις μετοχές του να εκτινάσσονται. 
Κι επειδή ο Ιανουάριος είναι ο... μήνας του, φαίνε-
ται ότι και οι πρώτες εβδομάδες του 2022 θα σημα-
τοδοτήσουν μια νέα αρχή για τον ίδιο, καθώς δεν 
αποκλείεται να φτάσει πρόταση στη Μονακό (συμ-
βόλαιο έως το καλοκαίρι του 2024). Η τιμή του, ακα-
τέβατη, στα 60 εκατ. ευρώ. «Ψίχουλα» δεδομένης 
της προοπτικής, αλλά και της ήδη υπάρχουσας ικα-
νότητάς του εντός των τεσσάρων γραμμών. Ολο-
κληρωμένο «εξάρι», με άριστη σωματοδομή (1,87 
ύψος), εκρηκτικότητα και δημιουργικές αρετές (τε-
λική πάσα), φέρνει αγωνιστικά στον κατά δύο χρό-
νια μικρότερό του, Εντουαρντό Καμαβινγκά. 
Παρεμπιπτόντως, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η ομάδα 
που φημολογείται ότι βρίσκεται ένα βήμα πιο κο-
ντά για την απόκτησή του. Μαζί με τον συμπατρι-
ώτη του, θα μπορούσαν άνετα να συγκροτήσουν 
ένα συμπαγές δίδυμο στον άξονα. Ωστόσο, όπως 
άλλωστε ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις, οι «μπλάν-
κος» δεν παίζουν... μπαλίτσα μόνοι τους. Η Γιου-
βέντους, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα στη 
μεσαία γραμμή, καραδοκεί και είναι διατεθειμένη 
σύντομα να κάνει μεταγραφικό ντεμαράζ. Την ίδια 
στιγμή, ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ (Λίβερπουλ, Τσέλ-
σι) περιμένουν στη γωνία, παρακολουθώντας τις 
εξελίξεις.
Ετσι, μετά το 1944 και την απόβαση των συμμαχι-
κών στρατευμάτων στα παράλια της Γαλλίας, σύ-
ντομα θα υπάρξει μια νέα, εντελώς διαφορετική για 
τα μάτια του 21χρονου μέσου της Μονακό, για τον 
οποίο το μέλλον διαγράφεται λαμπρό.

Σοκ με Μπρουκς
Η είδηση ότι ο Ουαλός άσος της Μπόνρμουθ, 
Ντέιβιντ Μπρουκς πάσχει από τη νόσο του Χό-
τζκιν συντάραξε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. 
Πρόκεται για μια σοβαρή ασθένεια του λεμ-
φικού συστήματος, που προκαλεί καρκίνο σε 
όλο το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώ-
πινου οργανισμού προσβάλλοντας κυρίως 
τις ηλικίες μεταξύ 20-40 ετών. Μια εξέλιξη που 

γνωστοποίησε ο ίδιος ο Μπρουκς μέσα από 
το Instagram, επισημαίνοντας πως «διαγνώ-
στηκα με Λέμφωμς Χότζκιν σταδίου 2 και θα ξε-
κινήσω θεραπεία την επόμενη εβδομάδα. Πα-
ρότι σόκαρε εμένα και την οικογένειά μου, οι 
ιατρικές προβλέψεις είναι θετικές και πιστεύω 
ότι θα αναρρώσω πλήρως και θα επιστρέψω 
στα γήπεδα».
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ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 23:00
ΒΟΛΙΒΙΑ-ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 1 2,20

Έβγαλε χαρακτήρα η Βολιβία και πήρε το τρίποντο κόντρα στο 
Περού αν και αγωνίστηκε με παίχτη λιγότερο στο τέλος. Μετά την 
ήττα στη Χιλή η Παραγουάη δεν έχει πολλά περιθώρια αλλά 

το έργο στο υψόμετρο της Βολιβίας θα είναι δύσκολο.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Η προτίμηση 
μας στην 

έδρα.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ 23:00
ΛΑΛΑ-ΜΙΝΕΡΟΣ  OVER 2,75 1,80

Στην αγαπημένη Λατινική Αμερική θα παίξουμε μπάλα 
ποντάροντας στο πρωτάθλημα της Βενεζουέλας. Ένα θαύμα 

ψάχνει η Μινέρος για να προλάβει τα πλέι οφ σε αντίθεση 
με τη Λάλα που παραμένει τελευταία και εκτός στόχων 

από νωρίς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό ματς 
κυνηγάμε τα 

γκολ.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:00
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡ.-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ OVER 149,5 1,70

Με καλή ψυχολογία οι δύο ομάδες καθώς αμφότερες έρχονται 
από την πρώτη τους νίκη. Φαβορί δεν υπάρχει στο Βερολίνο 

και αναμένω μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Χαμηλό το 

line θα πάμε 
ξανά στο 

over.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:00
ΖΕΝΙΤ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 1 -4,5 1,66

Πάλεψε στη Μόσχα αλλά παραδόθηκε στην ανωτερότητα 
της ΤΣΣΚΑ η Ζενίτ,γνωρίζοντας την πρώτη φετινή της ήττα. 
Σήμερα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μέσα στην έδρα της 

και θέλει φυσικά να αποζημιώσει το κοινό της.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
ποντάρισμα.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:45
ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1 1,66

Η Βιλερμπάν εντυπωσιάζει με την παρουσία της και μετράει το 
απόλυτο με 3/3! Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έχει θετική παρουσία 
με τον προπονητή να του δίνει αρκετό χρόνο συμμετοχής. 
Με πίστη για το διπλό θα ταξιδέψει στη Γαλλία η ομάδα 

του Σφαιρόπουλου.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε πολύ 

καλό φεγγάρι η 
Βιλερμπάν θα την 

στηρίξουμε.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:45
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ OVER 149,5 1,71

Δεν ήταν καθόλου καλή στο Βερολίνο η Φενέρμπαχτσε 
χάνοντας σχετικά εύκολα από την Άλμπα. Η ομάδα δεν πείθει 

με το ξεκίνημα της και η επιστροφή στα ροζ φύλλα είναι 
μονόδρομος σήμερα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία στο 
over στη 
Τουρκία.

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ  
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΒΑΣΗ ΜΑΣ

www.xosetips.com
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Η Ινδία θέλει να θέ-
σει υποψηφιότητα με 

πολλές πόλεις για την 
ανάληψη των Ολυμπιακών 

και Παραολυμπιακών Αγώνων 
του 2036. Αν πάρει το χρίσμα η τε-

λετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί 
στο στάδιο «Ναρέντρα Μόντι» 

της πόλης Αχμενταμπάτ, 
το μεγαλύτερο στον κό-

σμο, χωρητικότητας 
132.000 θέσεων. 
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Βελιγράδι, Γιου-
τζίν, Μόναχο. Τρεις πόλεις, 

τρεις σταθμοί, αγωνιστικοί για τους 
Έλληνες πρωταθλητές το 2022, ανάμε-

σά τους και για την Ελισάβετ Πεσιρίδου. 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχοντας αφήσει 

πίσω της τη φετινή σεζόν, που ταλαιπωρήθηκε 
από τραυματισμό, έχει μπει με όρεξη και διάθεση 

να «κυνηγήσει» την πρόκριση στις μεγάλες διορ-
γανώσεις. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στη 
σερβική πρωτεύουσα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
ανοιχτού στην πολιτεία του Όρεγκον και το Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα στη γερμανική πόλη!
Υπό τις οδηγίες της ομοσπονδιακής προπονή-

τριας Ιωάννας Σιώμου, η Ελισάβετ Πεσιρίδου 
έχει ως μεγάλο στόχο τη διάκριση στο Μό-

ναχο στα 100μ. εμπόδια. Το 2016 στο 
Ευρωπαϊκό του Άμστερνταμ είχε 

πάρει την 6η θέση. 

ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

S
P
O
R
T
S

Η Άγκνες Τζεπέτ Τίροπ βρέθηκε νε-
κρή στο σπίτι της στο Ίτεν την Τετάρ-
τη 13 Οκτωβρίου, έχοντας πολλαπλά 
τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιά της. 
Η Κενυάτισσα ήταν 25 ετών και είχε 
κατακτήσει δύο χάλκινα μετάλλια στα 
10.000μ. σε Παγκόσμια Πρωταθλήμα-
τα το 2017 και 2019.

Δύο φρούτα που καλλιεργούνται στη 
Σερβία και αποτελούν τις μεγαλύτε-
ρες παραγωγές της, θα είναι και οι 
μασκότ του Παγκοσμίου Πρωταθλή-
ματος κλειστού του 2022 στο Βελι-
γράδι. Πρόκειται για το σμέουρο με 
το όνομα Λι και το δαμάσκηνο με το 
όνομα Ιβ! 
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Κι όμως όποιος ήταν στο γήπεδο του Κα-
λαμακίου, έγινε μάρτυρας αυτού του μεγά-
λου γεγονότος που λέγεται ποδόσφαιρο. 
Και κυρίως πως μπορεί από ένα λάθος 
,να γίνει αιτία, να χαθεί ο αγώνας, να απο-
βληθεί παίκτης και να αναστραφεί η αγω-
νιστική ροή του παιχνιδιού. Όλα αυτά έγι-
ναν στο 73’. Σ’ αυτό το λεπτό ο Κορδάς 
πήγε να ντριπλάρει τον Μαυρογιάννη, ο 
φορ της Ελπίδας του έκλεψε την μπάλα 
και την ώρα που πήγε να πλασάρει ανα-
τράπηκε. Ο διαιτητής Σύψας απέβαλε τον 
τερματοφύλακα και έδειξε την άσπρη βού-
λα. Το πέναλτι εκτέλεσε ο ίδιος, ο Γαλα-
νός απόκρουσε η μπάλα βρήκεστο ορι-
ζόντιο δοκάρι και στην επιστροφή ο ίδιος 
(Μαυρογιάννης) σκόραρε, κάνοντας το 
1-1. Είχε προηγηθεί στο 33’ το Μπραχάμι 

με πλασέτου Ορφανού 1-0. Και παρά το 
γεγονός πως οι γηπεδούχοι αγωνίζονταν 
με δέκα παίκτες κι όλα έδειχναν πως το 
ματσάκι θα πάει στην παράταση, σε μια 
προωθημένη μπάλα ο Μαυρογιάννης που 
βγήκε μόνος με τον Γαλανό τον πλάσαρε 
για να κάνει στο 42’ το 1-2. Όμως και παρ’ 
όλα αυτά ο Αγ. Δημήτριος θα μπορούσε 
να κλέψει την ισοπαλία , αν σε δυο περι-
πτώσεις ο Τσάκος στα χασομέρια ήταν 
πιο εύστοχος. Τελικά έμεινε στο 1-2 ως 
τελικό με την Ελπίδα να παίρνει το εισι-
τήριο για την επόμενη φάση του κυπέλ-
λου. Διακρίθηκαν από τους νικητές εκτός 
του σκόρερ Μαυρογιάννη και ο Ροκανάς, 
ενώ από τους ηττημένους ο Χαραλαμπό-
πουλος στο πρώτο μέρος και ο Τσάκος.
Διαιτητές ήταν οι Σύψας, Βαμβακάς, Αθα-
νασόπουλος. 
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αλβέρτος Παπαδά-
κης): Κορδάς, Πλάκα, Καλατζής, Ακαρέ-
πης, Τσάκος, Καρτσιώλας, Βασίλης (77’ 
Γαλανός), Χαραλαμπόπουλος (46’ Σάνη), 
Ορφανός (46’ Αρώνης), Γιάσσα (67’ Κότ-
τας), Φωτουλάκης
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓ. (Θανάσης Βάλσαμος): 
Γρούμπας, Αγκόλι, Κοταρίδης, Παππάς, 
Κοτσίλιος, Π. Σπυρόπουλος, Κολοβός, 
Πάσχος (73’ Παπαϊωάννου), Μαυρογιάν-
νης, Ροκανάς, Καρίμπας (64’ Γιαμαρέλ-
λος).

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 0-1
Η νίκη – πρόκριση του Χαλανδρίου πέ-
ρασε από το πόδι του Σπανού που στο 
43’ εκτέλεσε αριστοτεχνικά ένα ωραίο φά-
ουλ που κέρδισε η ομάδα του, στέλνοντας 
την μπάλα στα δίχτυα του πορτιέρο της 
Ανθούπολης, κάνοντας το 0-1, που όπως 
αποδείχθηκε ήταν και το τελικό αποτέλε-
σμα. Διαιτητές: Καπίρης, Ζήρδας-Βαρβι-
τσιώτης
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (Βαγγέλης Κουτσογιάννης): 
Ντουροπολάκης, Αποστολόπουλος, Πε-
τρόπουλος, Μανουσέλης (59’ Ρεστζόβ), 
Φανός, Στούπης (46’ Μπίμπιζας), Τσαγκής 
(85’ Κακιώρης), Κωνσταντινίδης, Καρπού-
ζος (49’ Κυριαζής), Τσιούρης, Βγενής
ΧΑΛΑΝΔΡΙ (Νώντας Κουτρομάνος): Θ. Κα-
τσιούλης, Φουκούλης, Τσιρβούλης, Καρ-
δάμης Ντζαβίδας, Μουρελάτος, Φελέκης, 
Μπουραζάς, Καλιαμπάκας (54’ Α. Κατσιού-
λης), Σπανός (93’ Ζαμάνης), Κανελλόπου-
λος (78’ Φωτούχος).

ΤΗΣ ΈΚΑΝΈ ΔΏΡΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
ΈΝΑ ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΤΈΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ 
ΚΟΡΔΑ, ΑΝΑΣΤΡΈΨΈ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΙ ΈΔΏΣΈ  
ΤΗ ΝΙΚΗ – ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΈΛΠΙΔΑ

Πήρε άνετη 
πρόκριση  
η Ν. Ιωνία
Δεν δυσκολεύτηκε η Ν 
Ιωνία, να πάρει τη νίκη 
και την πρόκριση για 
την επόμενη φάση του 
κυπέλλου, αφού νίκησε 
με το ευρύ 4-0 τον Ήφαι-
στο. Σε μεγάλη μέρα ο 
Πρίφτης που έκανε δυο 
γκολ στο 10’ και 50’, ενώ 
επίσης σκόραραν και 
οι Μπεσσού στο 60’ και 
Κουτσούκος με τον τε-
λευταίο ουσιαστικά να 
διαμορφώνει το τελικό 
4-0. Διαιτητές: Κελεκί-
δης, Νικολακός-Πρίντζι-
ος
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (Γιώργος 
Παρασκευαϊδης): Μπα-
κόλας, Φραντζέσκος, 
Σταθόπουλος (62’ Κου-
τσούκος), Μιχελής (44’ 
λ. τρ. Μπάστας), Γεντί-
κης, Μπανιάς (54’ Σισέ), 
Πρίφτι (62’ Σιγάλας), Πα-
παδόπουλος, Κολλόκας 
(54’ Μπεσσού), Χαματάι, 
Πολυχρονάκης
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤ. (Λευ-
τέρης Αλεξάκης): Καρα-
γκούνας, Βλαχόπουλος, 
Κοτούλιας, Σπανουδά-
κης, Σάββας, Λάππας, 
Τσέλιος, Μαστροκώ-
στας (51’ Αθανασόπου-
λος), Κιάφα (46’ Γονής), 
Τσοπανάκος, Ευθυμιά-
δης (40’ Σπίνα (61’ Παπ-
πάς)).

ΑΡΗΣ ΠΈΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – 
ΤΡΑΧΏΝΈΣ 0-0 (3-4 ΠΈΝ)
Στη διαδικασία των πέ-
ναλτι οι Τράχωνες πιο 
εύστοχοι σημείωσαν 
τέσσερα τέρματα έναντι 
τριών των αντιπάλων 
τους και πήραν την πρό-
κριση, με την κανονική 
διάρκεια να λήγει 0-0. Δι-
αιτητές ήταν οι Ψαρίδης, 
Καφρίτσας, Γκίκας.
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
(Γιάννης Σιλεβίστας): 
Ρουμπής, Λάπας Πο-
λίτης, Λεβέντης, Κο-
ρώνης (59› Μαρίνου), 
Σταυρόπουλος, Τρακό-
σης, Μπριστογιάννης 
(46’ Γεραγωτέλλης), Νη-
σαριωτης (106’ Λερού-
τσος), Τσερκώνης (22’λ.
τρ. Τσερκώνης), Καρα-
δήμας (59’ Αργυρίου)
ΤΡΑΧΩΝΕΣ (Κώστας 
Ζαλάβρας) Δρανδάκης, 
Μερετσόλιας (59’ Βουρ-
λούμης), Γκούλιας (86’ 
Δημογιάννης), Τσα-
πατσάρης, Ακριτίδης, 
Μαργαρίτης (59’ Μπου-
γιούκος), Παπατζίμας, 
Κούτρας (86’ Μανωλιά-
δης), Γιαννόπουλος (91’ 
Αυγέρης), Πρόι, Κλείτσι-
κας (59’ Μπατσούλι).

Μόνον εύκολος αντίπαλος δεν 
αποδείχθηκε ο Φωστήρας Ηλιού-
πολης, αφού εντος αγωνιστικού 
χώρου, εκείνο που παίζει πά-
ντα σημασία είναι πόσες φορές 
μπαίνει το τόπι στο πλεκτό. Κι 
αν πράγματι οι γηπεδούχοι ήταν 
εκείνοι που τα κατάφεραν πρώ-
τοι στο 55’ με τον Μυλωνά να κά-
νει το 1-0 με ωραίο σουτ,΄όμως, 
όπως αποδείχθηκε δεν ήταν αρ-
κετό. Γιατί δυο λεπτά αργότερα 
οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να 
ισοφαρίσουν σε 1-1 με τον Φα-
τσέα. Όμως την τελευταία λέξη 
την είπε ο Χατζής που στο 80’ 
σημείωσε το 2-1, που ήταν και 
το τελικό. Διαιτητές: Χριστοδού-
λου, Κουκόπουλος-Κάρνης
ΧΟΛΑΡΓΟΣ (Σπύρος Μόχλας): 
Τόλα, Ντόβας, Σταμπουλής (62’ 
Καρράς), Μιχελής, Τσίρος, Τσου-
τσουδάκης, Γκάγκωσης (46’ Χα-
τζής), Ζαχαρόπουλος, Μυλωνάς 
(85’ Μηλιώνης), Κρασώνης (85’ 
Τσιαντής), Σκούμας
ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛ. (Γιάννης Χατζη-
ράπτης): Καββαδίας, Παπουτσά-
κης (83’ Γιαννακόπουλος), Στα-
ματόπουλος, Ασωνίτης, Μίλλερ, 
Τάφα, Ζήσης (63’ Α. Κουντουρι-
ώτης), Κυριακόπουλος, Νικολαΐ-
δης, Φατσέας, Γ. Κουντουριώτης 
(55’ Τριανταφυλλάκης).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΏΝ
Μετά την αποχώρηση του Βαγ-
γέλη Ιντζέκαρου από τον πάγκο 
του Ολυμπιακού Λιοσίων, άνοι-
ξε η πόρτα των αποδυτηρίων για 
την επιστροφή του Λάκη Σμυρ-
νή. Το γεγονός πως ο τελευταίος 
υπήρξε και πρόσφατα προπονη-
τής στους ερυθρόλευκους των 
Λιοσίων, μέτρησε στην έρευνα 
που έγινε. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση του Σμυρνή, αναφέρει τα 
εξής: «Ανακοινώνουμε την συμ-
φωνία της ομάδας μας με τον Λε-
ωνίδα Σμυρνή !! Ο νέος μας προ-
πονητής είναι ταυτόχρονα και ο 
πλέον επιτυχημένος προπονη-
τής των τελευταίων ετών , που 
έχει συνεργαστεί η ομάδα μας 
.Του ευχόμαστε καλή αρχή και 
ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες 
στην συνέχεια».

Καρδιοχτύπησε  
ο Χολαργός!

Τα χθεσινά αποτελέσματα  
του κυπέλλου της Αθήνας
Ανθούπολη - Χαλάνδρι 0-1, Λυκόβρυση - ΑΟ Καλα-
μακίου 1-0, Άρης Πετρούπολης - Τράχωνες 0-0 (3-4 
πεν), Αγία Ελεούσα – Ιάσων 4-3, Άγιος Δημήτριος 
- Ελπίδα Αγίων Αναργύρων 1-2, Ηράκλειο - Χαϊδά-
ρι 0-2, Αγιοι Ανάργυροι - ΑΟ Ιλίου 2-0, Άτταλος – Πα-
πάγος 2-3, Περιστέρι - Άμιλλα Περιστερίου 1-3 παρ., 
Χολαργός - Φωστήρας Ηλιούπολης 2-1, Αγία Παρα-
σκευή - Αστέρας Ζωγράφου 2-1 παρ., Ηλυσιακός - Κέ-
νταυρος Βριλησσίων 0-1, Νέα Ιωνία – Ήφαιστος 4-0. 

ΑΟ ΠΈΡΙΣΤΈΡΙΟΥ -  
ΑΜΙΛΛΑ ΠΈΡΙΣΤΈΡΙΟΥ 1-1 (1-3 ΠΑΡ)
Με την κανονική διάρκεια να λήγει 1-1 και σκόρερ του 
Ασπραδάκη (50’) και Μπούζα(93’), το ματσάκι πήγε 
στην παράταση, όπου η Άμιλλα με δυο τέρματα των 
Ασπραδάκη (105’) και Καπίρη στο 118’, πήρε σπου-
δαία πρόκριση επί του Περιστερίου
ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Κώστας Αρζένης) Πήλιος, Τρόκα, 
Διονυσόπουλος, Βλάμης (60’ Σεττελάρι), Κριτσωτά-
κης, Τσιλεπης, Ζαφειράτος Α. (58’ Νένδος), Βολυρά-
κης (60’ Ζαφειράτος Γ.), Τασης (58’ Λειβαδάς), Μπού-
ζας Θ., Κουφογιάννης (46’ Μπρίκοβιτς).
ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Φώντας Καζακόπουλος) :Κα-
τσάρας, Σωτηρίου, Κατσιούλας (91’ Καλλίρης), Αση-
μακόπουλος, Μουχτής, Πουλέρι, Χάλαρης, Ρεπάι (61’ 
Παππάς), Στασινόπουλος (46’ Ασπραδάκης), Κοπα-
νάς, Γκορίτσι (79’ Κατσαμάς).

This is Athens

҂ Στο γύρισμα του κέρματος





Ο ΦΑΝ’Τ ΣΧΙΠ ΕΔΕΙΞΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ!  
Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ 

Η αλήθεια είναι πως η κλήρωση δεν ήταν με 
το μέρος της Εθνικής. Η Ισπανία μπορεί να 
έδωσε δικαιώματα αλλά όποιος παρακολου-
θεί την ομάδα του Λουίς Ενρίκε αντιλαμβάνε-
ται πως πρόκειται για ένα σύνολο που και τα 
επόμενα χρόνια θα είναι κοντά και γύρω από 
τους τίτλους. 
Η Σουηδία με την αύρα του Ζλάταν να είναι στο 
περιβάλλον της εθνικής της ομάδας (άσχετα 
αν δεν έπαιξε στους αγώνες με την Ελλάδα) 
και με την τεράστια παράδοσή της, ήταν πριν 
τα ματς σε πιο υψηλό επίπεδο παικτικά. 
Η Εθνική του Τζον Φαν’ τ Σχιπ σε αυτούς τους 
8 αγώνες των προκριματικών και με το όνει-
ρο της πρόκρισης να έχει πετάξει, ήταν ο ορι-
σμός των ups και των downs. 
Ups με την ισοπαλία στην Ισπανία, τη νίκη 
επί τη Σουηδίας και τα προχθεσινά εντυπω-
σιακά 60 λεπτά στη Σόλνα. 
Όταν κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο ήταν 
οι δικοί μας διεθνείς και η τακτική επικράτη-
ση ήταν εμφανής. 
Ακόμα και η κακή εμφάνιση στη Γεωργία 
καλύφθηκε με τα γκολ στο τέλος ως δείγμα 
mentality! 
Downs, οι πεταμένοι βαθμοί με Κόσοβο και 
Γεωργία που θα στοιχίσουν και την πρόκρι-
ση αλλά και το γεγονός πως η Εθνική με μια 
εξαιρετική φουρνιά διεθνών θα δει και πάλι 
μεγάλη διοργάνωση από την τηλεόραση. 
Με αυτά και αυτά η Ελλάδα έχει να θυμάται το 
Μουντιάλ του 2014 ως την τελευταία παρου-
σία στην ελίτ του διεθνούς ποδοσφαίρου. Με 
τον μετέπειτα πρωταθλητή Ευρώπης Φερνά-
ντο Σάντος στον πάγκο. 
Δηλαδή με έναν τεχνικό τοπ επιπέδου στην 
άκρη του πάγκου. 
Η ΕΠΟ δεν μπορεί μπατζετικά να κινηθεί στα 
ίδια επίπεδα. 
Να πάρει δηλαδή προπονητή επιπέδου Σά-
ντος. 
Αυτό όμως που φαίνεται ως λογική κίνηση 
είναι η αλλαγή τεχνικού. 
Δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα η βελτί-
ωση μιας ομάδας. 
Στο κάτω κάτω και με τον  Σκίμπε στα μπαράζ 
έπαιξε η Εθνική και μάλιστα αποκλείστηκε 
από τη φιναλίστ μετά του Μουντιάλ, Κροατία. 
Ο Φαν’τ Σχιπ πρέπει να αποχωρήσει γιατί 
δείχνει πως δεν μπορεί να πάει παραπάνω 
αυτό το σύνολο. 
Ο Δώνης και ο Χιμένεθ παραμένουν στη λίστα 
λένε οι πληροφορίες, ο Έλληνας τεχνικός δι-
αφαίνεται ως η ενδεδειγμένη λύση. 
Αυτό που πρέπει να προσεχτεί είναι αυτή η 
φουρνιά παικτών. 
Αγωνίζονται στον Ολυμπιακό, τον Παναθηνα-
ϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, αλλά και στη Λίβερ-
πουλ, στην Πρεμιερ Λιγκ, στην Μπουντεσλί-
γκα, στην Μπενφίκα, στην Eredivisie αλλά και 
πρωταγωνιστές στην Τουρκία. 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

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

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


