
18:15 CS 3

20:30 CS2

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 160 - 210C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 110 - 140C

Ν. ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ:Η αποθέωση  
του Μπαρτζώκα λέει τα πάντα

ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΥ

για την 
πρωτη νικη

ΜαγνητηΣ

ΣηκωΣΕ τΟ!

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.10.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ # 1. 301

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΟΙ ΜΙΤΡΙΤΣΑ, ΣΦΙΝΤΈΡΣΚΙ ΣΤΟ ΈΠΙΚΈΝΤΡΟ ΤΟΥ  
ΠΑΟΚ. ΑΝΈΒΗΚΑΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΟΙ ΜΈΤΟΧΈΣ ΤΟΥΣ

Η ΈΘΝΙΚΗ ΝΈΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΛΟ 
ΑΝΤΙΜΈΤΩΠΙΖΈΙ (19:00) 
ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΟΝ 
ΤΈΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ο ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΈΘΈΣΈ ΠΡΟΤΈΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 4ΑΔΑ 
ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΥ ΈΡΧΈΤΑΙ, ΜΈ ΦΟΝΤΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

ΣΤΑ ΗΜΙΤΈΛΙΚΑ ΈΠΙΒΛΗΘΗΚΈ 
13-8 ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Η ΈΙΚΟΝΑ  
ΤΟΥ ΠΑΛΑΣΙΟΣ  
ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Ο ΝΈΟΣ ΑΤΖΈΝΤΗΣ  
ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ  
ΚΑΙ Η ΓΈΡΜΑΝΙΑ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ  
ΤΟΥ ΦΑΝ΄Τ ΣΧΙΠ
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Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει πολύ καλά στην 
Euroleague. Η εμφάνιση του κόντρα στην Ζαλ-
γκίρις, ήρθε μετά την μάχη της Βαρκελώνης. 
Που είχε και έξτρα 5λεπτο. Μετά ταξίδι επιστρο-
φής στην Αθήνα. Θα περίμενε κανείς να ήταν 
επηρεασμένος ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με 
την Ζαλγκίρις. Η αλήθεια είναι πως αυτό φά-
νηκε στα 17 πρώτα λεπτά του αγώνα. Στη συ-
νέχεια ωστόσο οι Πειραιώτες πάτησαν γκάζι. 
Ηταν εντυπωσιακοί, ειδικά στο τρίτο δεκάλε-
πτο. Εβαλαν 27 πόντους κι εκεί τελείωσαν όλα. 
Σημείο αναφοράς μπορεί να γίνει ο Γιαννού-
λης Λαρεντζάκης. Αφησε υποσχέσεις με την εμ-
φάνιση του κόντρα στην Λιθουανική ομάδα. 
Ηταν καλός και απέναντι στην Μπαρτσελόνα. 
Το κυριότερο ήταν πως ο Ολυμπιακός παίζει 
μπάσκετ με τους παίκτες του να χαίρονται για 
την εικόνα τους. Είναι σαν αυτό που λέμε όλοι 
εμείς που παίζουμε ερασιτεχνικά. «Πάμε για 
μπάσκετ;» και φυσικά εννοούμε να περάσουμε 
μερικές όμορφες στιγμές αθλούμενοι. Αυτό δεί-
χνει και ο Ολυμπιακός που δεν αποκλείεται να 
του βγει σε καλό. Για την ώρα αυτό συμβαίνει. 
Επίσης και η άμυνα είναι όλα τα λεφτά. Μαχητι-
κοί στο όριο του φάουλ και με πολλά κορμιά να 
μπαίνουν μπροστά στη μπάλα. Σίγουρα αυτό 
είναι μια ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Και 
στην ψυχολογία. Και τα καλύτερα έρχονται.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Ο Ολυμπιακός είχε σφραγίσει την 3η του νίκη, 
είχε χαρίσει ακόμα μια απολαυστική παράστα-
ση στον κόσμο του και το ΣΕΦ ήταν στον… 
αέρα! Λίγο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του 
αγώνα, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είχε γίνει 
για πρώτη φορά σύνθημα στα χείλη των οπα-
δών του Ολυμπιακού. Τους αρέσει ο τρόπος 
που αγωνίζεται, η ενέργεια και το πάθος που 
βγάζει.
Στο τέλος όμως άκουσε το όνομά του από τους 
οπαδούς ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Και προφα-
νώς ήταν η πιο σωστή αντίδραση από τους 
φίλους του Ολυμπιακού.
Η ομάδα αυτή παρουσιάζει μια υπέροχη εικό-
να. Με «πολεμιστές» σε κάθε αγώνα, που θα 
θυσιάσουν το κορμί τους σε κάθε φάση, θα δι-
εκδικήσουν κάθε μπάλα, θα πέσουν με το… κε-
φάλι για να πάρουν την κατοχή. Πέρα από το 
όμορφο μπάσκετ που βγάζουν (στην άκρη του 
μυαλού ΟΛΩΝ είναι η άμυνα κι απ’ εκεί αρχί-
ζουν όλα) αυτή η νοοτροπία είναι που αρέσει 
στον κόσμο.
Και τα δύο είναι έργο του Μπαρτζώκα. Που γύ-
ρισε στον Ολυμπιακό σοφότερος. Παρότι ποτέ 
δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, πλέον λει-
τουργεί πιο «ψυχρά» κι επαγγελματικά. Και 
αυτή η ομάδα που έχει φτιάξει ταιριάζει απόλυ-
τα στα «θέλω» και τα «πιστεύω» του.
Για να δούμε… Ο Ολυμπιακός όπως έχουμε 
ξαναπεί είναι πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα.

Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΟΥ 
ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ ΛΕΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

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

ΤΟ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ ΞΑΝΑ

Αποψη
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ΙΩΝΙΚΟΣ 

Διαθέσιμος ο Κάνιας
Το’ πε και το κάνε. Ο Κάνιας έλεγε πως θα 

προλάβει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (20.30) 
και πρόλαβε. Ο Ισπανός μέσος μπήκε στην απο-
στολή, αλλά το πιθανότερο είναι να μην πάρει φα-
νέλα βασικού. Γκοτσούλιας και Μπάσα διεκδικούν τη 
θέση δίπλα στον Ρομαό, αφού ο Ντάλσιο είναι τιμω-
ρημένος. Εκτός και ο τραυματίαςΤσιγκρίνσκι, με τον 
Βαφέα να τον αντικαθιστά στο αρχικό σχήμα. Νέο 
πρόσωπο στην 11άδα των κυανόλευκων και ο 
Λένις που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

➦

Οι μνήμες είναι νωπές για τον Παναθηναϊκό από 
την «μάχη» που έδωσε στο ντέρμπι με τον Ολυ-
μπιακό. Μια μάχη με θετικό αποτέλεσμα. Η ισοπα-
λία άρεσε, με τους «πράσινους» να είχαν πολλές 
και σημαντικές απουσίες. Τώρα πρέπει να γίνει 
κεφαλαιοποίηση, στο ματς με τον Ιωνικό για την 
6η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς το γνωρίζει καλά αυτό και ζήτησε από 
τους παίκτες του μεγάλη προσοχή. Τους είπε εμ-
μέσως πως θέλει να τους δει «πεινασμένους» για 
τη νίκη και με πολλά γκολ αν γίνεται. Οπως συνέβη 
στα δύο προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια. Το 
4-0 επί του Απόλλωνα Σμύρνης και το 5-1 κόντρα 
στον Βόλο. Βέβαια ο Ιωνικός θα είναι περισσότε-
ρο υποψιασμένος και θα παίξει φουλ άμυνα. Τα-
κτικά ο Γιοβάνοβιτς είναι πιθανό να διατηρήσει το 
σχήμα και την ενδεκάδα του ντέρμπι. Με πιο επι-
θετικό προσανατολισμό φυσικά. Τα φώτα θα πέ-
σουν πάνω και στον Παλάσιος, Που θα βρεθεί στο 
αρχικό σχήμα για δεύτερη σερί φορά. Ο Αργεντι-
νός δεν έχει καταφέρει να μπει στο κλίμα. Αλλά το 
διάστημα της διακοπής δούλεψε σκληρά. Φάνηκε 
σε καλύτερη κατάσταση κι έτοιμος για την πρώτη 
του καλή… πτήση. Αγωνιστικά εκτός αποστολής 
έμεινε τελικά ο Διούδης και οι Μακέντα, Κουρμπέ-
λης, Σένκεφελντ. Αντιθέτως οι Κώτσιρας, Ιωαννί-
δης, Βέλεθ είναι «μέσα». Οι δύο πρώτοι ξεπέρα-
σαν την ίωση, αλλά ακόμα δεν είναι σε θέση να 
βγάλουν 90λεπτο. Πέραν των παικτών της πιθα-
νής ενδεκάδας, λοιπόν, στην αποστολή βρίσκο-
νται και οι: Ξενόπουλος, Χατζηγιαννάκης, Ιωαννί-
δης, Λούντκβιστ, Μπουζούκης, Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ, 

Ενγκμπακοτό, Κώτσιρας, Σάρλια, Μαουρίσιο.

«Αλμα ζωής»  
Μια ωραία πρωτοβουλία πήρε η ΠΑΕ Παναθηνα-
ϊκός καθώς ο Οκτώβριος είναι μήνας πρόληψης 
και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Πιο 
συγκεκριμένα στο ματς με τον Ιωνικό οι παίκτες 
θα φορέσουν φανέλες με το pink ribbon, σήμα κα-
τατεθέν της μάχης κατά του καρκίνου του μαστού. 
Στη συνέχεια οι φανέλες θα δημοπρατηθούν στο 
σάιτ «matchwornshirt.com» και τα έσοδα θα δια-
τεθούν στον “Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με 

Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». 

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΙΚΗ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΜΙΑ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΣΑ ΠΕΤΥΧΕ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 
– ΤΑ ΦΩΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΣΙΟΣ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ

ΧΟΥΑΝΚΑΡΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣΒΕΛΕΘΣΑΝΤΣΕΣ

ΠΕΡΕΘΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣΒΙΤΑΛΠΑΛΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΛΙΤΟΣ

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ ΒΑΦΕΑΣ ΣΑΝΤΣΕΣ

ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΡΟΜΑΟ

ΚΑΜΠΡΑΛΛΕΝΙΣ
ΑΟΣΜΑΝ

ΤΟΥΡΑΜ

ΜΥΓΑΣ

4-2-3-1

4-2-3-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ                 ΙΩΝΙΚΟΣVS          

20:30 COSMOTE SPORTS 2
ΓΗΠΕΔΟ: «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΕΥ. ΜΑΝΟΥΧΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
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Την επόμενη εβδομάδα 
Εκδικάστηκε χθες στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η 
έφεση που κατέθεσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για την ποινή 
μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών. Μια ποινή 
που αν μείνει θα την εκτίσουν οι «ερυθρόλευκοι» στο 
ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Η απόφαση αναμένεται 
να εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα.

Ο ΝΕΟΣ 
ΛΑΛΑ
ΠΩΣ Ο ΓΑΛΛΟΣ ΜΠΑΚ 
ΠΑΤΗΣΕ ΤΟ… ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΒΓΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Βαλενσιέν, Λανς, Στρασμπούρ. Στην 
τελευταία έμεινε 4 χρόνια με «γεμά-
τες» πορείες και σεζόν. Ο Κένι Λαλά 
δεν ήρθε άπειρος στον Ολυμπιακό, 
τον περασμένο Ιανουάριο. Στα 30 του 
και ήδη όνομα στο γαλλικό πρωτάθλη-
μα, θα μπορούσε να εξαργυρώσει τις 
εμφανίσεις με τη Στρασμπούρ, πηγαί-
νοντας σε σύλλογο της πατρίδας του 
με μεγαλύτερη δυναμική. Οι «ερυθρό-
λευκοι» δια μέσω του Φρανσουά Μο-
ντέστο δεν άφησαν την ευκαιρία να 
πάει χαμένη. Ο Λαλά δεν είναι απλά 
ένα δεξί μπακ. Είναι ένα μπακ που 
μπορεί να καλύψει όλη την πλευρά. 
Και την τεχνική έχει και την ταχύτητα. 
Η αλήθεια είναι πως στους «ερυθρό-
λευκους» δεν τα βρήκε όλα ρόδινα. 
Γιατί ο Πέδρο Μαρτίνς δεν του έδειξε 
άμεσα εμπιστοσύνη. Φάνηκε αυτό. 
Πέρασε και στον Λαλά. Υπήρξαν ματς 
που ξεκίνησε κι έγινε αλλαγή. Υπήρ-
ξαν άλλα παιχνίδια που μπήκε αλλαγή 
για λίγο στο φινάλε. Θα μπορούσε να 
μιλήσει κανείς για θέμα προσαρμο-
γής. Καθώς για πρώτη φορά βγή-
κε εκτός Γαλλίας. Αλλά είναι 30 
ετών κι έμπειρος. Φέτος η σε-
ζόν ξεκίνησε όπως η περσι-
νή. Ωστόσο ο Λαλά δεν ήθε-
λε να δει να συνεχίζεται το 
ίδιο έργο. Πείσμωσε και 
το έδειξε στον Πέδρο Μαρ-
τίνς. Μέσα από τις προπο-
νήσεις. Αλλά και σε κατ’ ιδί-
αν συζητήσεις που είχαν. Για 
να γίνει το ξεπέταγμα με την εί-
σοδο στο δεύτερο ημίχρονο του 
αγώνα με την Φενέρμπαχτσε. Αλλά 
και την εικόνα που είχε στο ντέρμπι 
με τον Παναθηναϊκό. Αυτόν τον Λαλά 
θέλει ο Ολυμπιακός. Τον ποδοσφαιρι-
κό του εαυτό αρχίζει να δείχνει. Το χαί-
ρεται και φαίνεται. Η ψυχολογία παί-
ζει μεγάλο ρόλο. Πλέον πρέπει να έχει 
σταθερή πορεία για να πει κανείς πως 

ο Λαλά είναι εδώ. Για να δούμε…
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«Ξεχάστε  
τα άλλα ματς» 

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον 
ΠΑΣ Γιάννινα την Κυριακή σε μια ανα-

μέτρηση με πολλές παγίδες. Ο Πέδρο Μαρ-
τίνς, ουσιαστικά ξεκίνησε από την Παρασκευή 

την προετοιμασία, όπου στο Ρέντη ήταν όλοι οι δι-
εθνείς. Εδειξε βίντεο στους παίκτες ενώ τόνισε 

στους παίκτες πως πρέπει να βγάλουν από 
το μυαλό τους την Άιντραχτ Φρανκφούρ-

της που ακολουθεί και το ντέρμπι με 
τον ΠΑΟΚ. «Δύσκολα το ματς στα 
Γιάννενα,. Πρέπει να είστε από-

λυτα συγκεντρωμένοι», είπε 
μεταξύ άλλων.
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AΕΚ

Η ΑΕΚ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 
ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ 4X4, 
ΚΑΘΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

ΣΤΟΧΟΣ
ΟΙ 12 ΒΑΘΜΟΙ

Η ΑΕΚ επιστρέφει στις αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις με την αναμέτρηση κόντρα στον 
Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ. Με νέο προπονητή 
τον Αργύρη Γιαννίκη η Ένωση θέλει να 
παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο 
αγωνιστικά καλύτερο, διορθώνοντας τις 
όποιες αδυναμίες υπήρχαν μέχρι τώρα.
Από αύριο 17 Οκτωβρίου έως το Σάββα-
το 6 Νοεμβρίου οι «κιτρινόμαυροι» θα δώ-
σουν τέσσερις αγώνες. Στη συνέχεια υπάρ-
χει νέα διακοπή για τις υποχρεώσεις των 
Εθνικών ομάδων και ακολουθεί στις 21 
Νοεμβρίου το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό 
στο ΟΑΚΑ. Μέχρι τότε, λοιπόν, η ΑΕΚ θέ-
λει να πετύχει το 4x4, δηλαδή να κερδί-
σει όλα τα ματς και να πάρει 12 βαθμούς, 
φτάνοντας τους 22 πριν από την αναμέ-
τρηση με τους «ερυθρόλευκους». Μετά το 
ματς με τον Ατρόμητο, ακολουθεί η ανα-
μέτρηση στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο. 
Στη συνέχεια η Ένωση υποδέχεται τον Άρη 
και κλείνει αυτόν τον κύκλο των αγώνων 
με την αναμέτρηση στη Ριζούπολη απένα-
ντι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Πρόγραμμα 
βατό για να γίνει εφικτός ο στόχος των 12 
βαθμών.
Ο Νταμιάν Λε Ταλέκ προπονήθηκε κανονι-
κά χθες στα Σπάτα και θα είναι στη διάθε-
ση του Αργύρη Γιαννίκη για το ματς με τον 
Ατρόμητο. Ο Γάλλος ακολούθησε την Πέ-
μπτη ατομικό πρόγραμμα εκγύμνασης, εξ 
αιτίας ενός χτυπήματος που δέχθηκε στη 
προπόνηση της Τετάρτης. Με δεδομένες 
τις επιστροφές των Αμραμπατ και Σιμάν-
σκι η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την ομάδα του Πε-
ριστερίου δίχως απουσίες, καθώς όλοι οι 
υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανο-
νικά χθες στα Σπάτα. Η σημερινή προπό-
νηση είναι προγραμματισμένη στις 15:00.
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ΤΑ ΔΥΟ
ΜΕΓΑΛΑ 
ΟΠΛΑ
ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ ΚΑΙ ΜΙΤΡΙΤΣΑ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ… ΟΡΕΞΑΤΟΙ 
ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΜΑΤΣ  
ΚΑΙ ΕΝ ΟΨΕΙ ΒΟΛΟΥ

ΠAO
K

Οι διεθνείς παίκτες του ΠΑΟΚ 
επέστρεψαν στις προπονή-
σεις και ο Ρασβάν Λουτσέσκου 
σχεδιάζει τα πλάνα του εν όψει 
της αυριανής αναμέτρησης με 
τον συγκάτοικο στην κορυφή, 
Βόλο. Το θετικό για τον Ρουμά-
νο τεχνικό είναι ότι όλοι οι δι-
εθνείς επέστρεψαν υγιείς και 
έτσι ουσιαστικά έχει πλήρες 
ρόστερ για την αναμέτρηση 
στην Τούμπα. Υπάρχουν δύο 
παίκτες που όπως είναι λο-
γικό στον ΠΑΟΚ περιμένουν 
πολλά ειδικά σ’ αυτό το ματς. 
Ο Κάρολ Σφιντέρσκι και ο Αλε-
ξάντρου Μίτριτσα προέρχο-
νται από εξαιρετικές εμφανί-
σεις στις αναμετρήσεις με τις 
εθνικές τους ομάδες. Ο Πολω-
νός επιθετικός σκόραρε κόντρα 
στην Πολωνία και αποθεώθη-
κε από τα ΜΜΕ της πατρίδας 
του, με την Πολωνία να ανεβαί-
νει στη 2η θέση του ομίλου και 
να κάνει ένα βήμα ακόμα για 
την πρόκριση στα τελικά του 
Μουντιάλ του Κατάρ. Ο Ρουμά-
νος μεσοεπιθετικός σκόραρε το 
μοναδικό γκολ της ομάδας του 
στη νίκη επί της Αρμενίας. Ο 
ίδιος μάλιστα σε δηλώσεις του 
τόνισε πόσο τον έχει βοηθήσει 
ο ΠΑΟΚ στο να παίζει καλά και 
με την εθνική ομάδα της πατρί-
δας του. Επίσης, η Ρουμανία 
βρίσκεται στη 2η θέση στη βαθ-
μολογία του ομίλου.
Αυτοί οι δύο παίκτες, λοιπόν, 
είναι… ζεστοί και στον ΠΑΟΚ 
ποντάρουν πολλά για να έρ-
θει η νίκη απέναντι στον Βόλο, 
που θα φέρει τον «δικέφαλο» 
μόνο πρώτο στην βαθμολογία 
της Super League.

ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ  
ΣΙΝΤΚΛΕΪ ΚΑΙ ΚΡΕΣΠΟ
Χθες  το πρόγραμμα των ποδο-
σφαιριστών του ΠΑΟΚ περιε-
λάμβανε πληθώρα ασκήσεων 
σχετικά με το build up, την κυ-
κλοφορία της μπάλας και στα 
τελειώματα των φάσεων. Οι Σί-
ντκλεϊ και Κρέσπο συνέχισαν 
το ατομικό τους πρόγραμμα σε 
γήπεδο και γυμναστήριο. Σήμε-
ρα οι «ασπρόμαυροι» θα προ-
πονηθούν στις 11:00 στη Νέα 
Μεσημβρία.
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AΡΗΣ

ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ BAN ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ

ΤΟ ΒΑΝ KAI
OI ANANEΩΣΕΙΣ...
Ο Ντάνιελ Μαντσίνι ανανεώσε. Ήταν 
δεδομένο. Οι δύο πλευρές είχαν συμ-
φωνήσει από το καλοκαίρι και πριν 
λίγες μέρες ο Αργεντινός εξτρέμ επέ-
κτεινε το συμβόλαιό του μέχρι το κα-
λοκαίρι του 2024.
Το επόμενο καλοκαίρι λήγουν κι 
άλλα συμβόλαια. Προφανώς και κά-
ποιοι θα ακολουθήσουν τον Μαντσί-
νι, αλλά το πώς θα κινηθεί η διοίκη-
ση στο συγκεκριμένο κομμάτι θα έχει 
άμεση συνάρτηση και με το αν θα 
επιβληθεί στους «κιτρινόμαυρους» 
απαγόρευση μεταγραφών.
Το Sportime έχει αποκαλύψει ότι στη 
λίστα για επέκταση συμβολαίου βρί-
σκεται και ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Αν 
και ο Σουηδός δεξιός μπακ, μετά τις 
κλήσεις του στην Εθνική ομάδα της 
χώρας του έχει... ψηλώσει λίγο.
Δεδομένα θα γίνει κουβέντα και με 
τον Φακούντο Μπερτόγλιο. Ο Αργε-
ντινός, εφόσον ο Άρης «φάει» ban 
είναι σε θέση ισχύος. Είναι ίσως ο 
μοναδικός ποδοσφαιριστής του ρό-
στερ που δεν έχει back up. Ο Μπερ-
τόγλιο είναι το μοναδικό 10άρι που 
υπάρχει και είναι πολύ πιθανό, αυτό 
και μόνο, να τον κάνει πολύ σκλη-
ρό... διαπραγματευτή.
Το καλοκαίρι του 2022 λήγουν άλλα 
11 συμβόλαια. Κουέστα, Μπεναλου-
άν, Γκανέα, Σάκιτς, Τζέγκο, Ματίγια, 
Ντουάρτε, Γκάμα, Μήτρογλου, Λό-
πεθ και Μάνος.
Ανεξαρτήτως ban, ο μόνος σίγουρος 

είναι ο Τζέγκο. Μήτρογλου, Ντουάρτε 
αποχωρούν. Το πιθανότερο είναι να 
μην ανανεώσει και ο Ματίγια. Ο Γκά-
μα γίνεται 34, οπότε και για τον Πορ-
τογάλο δύσκολα θα γίνει νέα κουβέ-
ντα. Μπεναλουάν επίσης δύσκολος 
κι αυτός. Ερώτημα ο Λόπεθ. Θα εξαρ-
τηθεί από το αν θα επιστρέψει κα-
ταρχήν μετά τον τραυματισμό του 
και τη εικόνα θα βγάλει στον αγωνι-
στικό χώρο. Και ο Γκάνεα επίσης. Τα 
ίδια ισχύουν και για τον Σάκιτς. Για 
τον Μάνο πάλι οι πιθανότητες δεν 
είναι υπέρ του, αλλά δεν έχει «καεί» 
το χαρτί του. Ο Κουέστα τέλος, αν και 
έχει βρεθεί δύο φορές κοντά στην 
πόρτα της εξόδου, βρίσκει τον τρό-
πο και όταν του δίνεται η ευκαιρία 
την αρπάζει.

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ ΤΟ ΡΥΣΙΟ
Η κακοκαιρία έπληξε και το προπο-
νητικό κέντρο του Αρη στο Νέο 
Ρύσιο. Πλημμύρισαν τα απο-
δυτήρια και άλλα κτίρια, 
από ρέμα που υπερχεί-
λισε και βρίσκεται πίσω 
από το πάρκινγκ. Κατα-
στράφηκαν όλα τα μηχα-
νήματα που υπήρχαν στις 
εγκαταστάσεις όπως η σά-
ουνα, οι κρυοσαουνες, τα όρ-
γανα γυμναστικής τα αποδυ-
τήρια, οι ντουλάπες, τα δάπεδα κι 
δυστυχώς ό,τι άλλο υπήρχε μέσα! Η 
ζημιά ανέρχεται στις 400.000 ευρώ.

4-2-3-1ΟΥΡΑΓΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΑΚΟΜΑ,  
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Για αλλού ξεκίνησαν και αλλού η ζωή τους πάει. Τη τελευταία 
θέση του βαθμολογικού πίνακα, με μόλις δύο βαθμούς συ-
γκομιδή, μοιράζονται οι δύο ομάδες που ανοίγουν την αυ-
λαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο Απόλλων 
Σμύρνης φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης, συγκάτοικοι στον 
πάτο της βαθμολογίας. Στην ίδια δεινή θέση «κυανόλευκοι» 
και Αρκάδες, αλλά με διαφορετικούς στόχους. Γρήγορη πα-
ραμονή θέλει η «Ελαφρά Ταξιαρχία», ξανά συμμετοχή στα 
play off θέλει η ομάδα της Αρκαδίας. Οι γηπεδούχοι με νέο 
προπονητή (Φέστα) στα δύο τελευταία τους παιχνίδια, δεί-
χνουν σημάδια βελτίωσης. Κράτησαν το μηδέν τόσο με τον 
Ιωνικό, όσο και με τον Άρη, όταν στα προηγούμενα τρία, εί-
χαν δεχθεί 11 γκολ! Γκολ που ακόμα δεν έχουν βρει με τον 
Ιταλό! Όχι ότι οι Αρκάδες έχουν ματώσει τα αντίπαλα δίχτυα. 
Ένα μόλις, την προηγούμενη αγωνιστική στο Βόλο, αλλά 
δεν ήταν αρκετό για να πάρουν κάτι από το ματς. Ο Ράστα-
βατς στηρίζεται, αλλά και η στήριξη έχει τα όρια της. Mόνο νί-
κες έχει στη Ριζούπολη ο Αστέρας. Aπό πλευράς γηπεδού-
χων, ο Τζιανλούκα Φέστα δεν υπολογίζει στον τραυματία 
Παμλίδη και στον μακροχρόνια απόντα Ράιλι. Eλάχιστα τα 
προβλήματα και στο «στρατόπεδο» των φιλοξενούμενων. Ο 
Καπίγια ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι πλέον δια-
θέσιμος, με τον Τιλικά να είναι απών, αλλά να μετράει αντί-
στροφα για την επιστροφή του. 

ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΔΕΝ ΠΑΕΙ!

AΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - A
ΣΤΕΡ

AΣ ΤΡ
ΙΠΟΛΗΣ

4-2-3-1

4-2-3-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ               ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣVS          

ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ

18:15 COSMOTESPORTS 3
ΓΗΠΕΔΟ:  «Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΩΝ. ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

ΤΣΙΦΤΣΗΣ

ΑΛΒΑΡΕΖ ΚΑΣΤΑΝΟ

ΜΟΥΝΑΦΟ

ΚΡΕΣΠΙ

ΜΠΑΡΑΛΕΣ

ΡΙΕΡΑ ΣΙΤΟ

ΒΑΛΙΕΝΤΕ

ΑΤΙΕΝΘΑ KAΡΜΟΝΑ

ΚΟΤΣΑΡΗΣ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΑΛΒΕΣ

ΦΑΤΙΟΝ

ΛΑ ΠΑΡΑ ΣΑΧΛΙΣΛΙΒΚΑ

ΝΤΑΟΥΝΤΑ

ΚΑΣΤΡΟ

ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ
1. ΠΑΟΚ 12 5 8-3
2. ΒΟΛΟΣ 12 5 11-8
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 11 5 8-2
4. ΑΕΚ 10 5 10-6
5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 9 5 4-2
6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 7 5 9-3
7. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5 5 6-8
8. ΙΩΝΙΚΟΣ 5 5 2-5
9. ΛΑΜΙΑ 4 5 6-8

10. ΟΦΗ 4 5 5-7
11. ΑΡΗΣ 2 5 4-2
12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 5 1-5
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 5 3-9
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 2 5 2-11

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ *ΣΤΟΝ 
ΑΡΗ ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ 
ΠΟΙΝΗ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 
ΕΞΙ ΒΑΘΜΩΝ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/10

18:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

20:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10

16:00 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΦΗ

16:00 ΠΑΟΚ – ΒΟΛΟΣ 

20:30 AEK – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

20:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/10

19:30 ΛΑΜΙΑ – ΑΡΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 6ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
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ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ 19:30
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 

OVER 2,75 1,70
Δύο μεγάλες νίκες έκανε πριν τη διακοπή η Γκλάντμπαχ 

που άλλαξαν άρδην το κλίμα στην ομάδα. Στόχος 
σήμερα να δώσει συνέχεια, αλλά δεν πρέπει να 
υποτιμήσει τη Στουτγκάρδη, που μπορεί εύκολα 

να κάνει τη ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό ματς 

αναμένω και θα 
ποντάρω στα 

γκολ.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 18:15
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2 DNB 1,75
Επιστρέφει στη δράση και η αγαπημένη Σούπερ 
Λιγκ με άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Να 
ξεφύγουν από την τελευταία θέση θα επιδιώξουν 

Απόλλων και Αστέρας, σε ένα ματς χωρίς ξεκάθαρο 
φαβορί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στο «διπλό».

ΓΑΛΛΙΑ 22:00
ΛΥΩΝ-ΜΟΝΑΚΟ

OVER 2,5 1,66
Ντέρμπι έχουμε και στη Γαλλία, καθώς η Λυών 
κοντράρεται με τη Μονακό. Αμφότερες δεν έχουν 
ξεκινήσει καλά και ψάχνουν άμεσα βαθμούς. Με 
επιθετικό πλάνο θα παραταχθούν οι δύο ομάδες 

για το «τρίποντο».

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά και 
η προϊστορία 
μαζί μας στα 

γκολ.

ΚΑΜΠΙΟΝΑΤΟ 19:00
ΛΑΤΣΙΟ-ΙΝΤΕΡ
OVER 2,5 1,66

Το ντέρμπι στο «Ολίμπικο» ανάμεσα σε Λάτσιο και Ίντερ 
κλέβει σίγουρα την παράσταση. Οι πρωταθλητές 

βρίσκονται στο κυνήγι της κορυφής και θα τα 
δώσουν όλα για το «τρίποντο» στη Ρώμη. Η παρέα 
του Ιμόμπιλε μόνο εύκολο εμπόδιο δεν θα είναι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Δύο ομάδες 
με μεγάλη 
επιθετική 
ποιότητα.

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 17:00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΜΠΕΡΝΛΙ

OVER 3,25 1,75
Η διακοπή βρήκε την Σίτι στην 3η θέση με τους πολίτες να 

φεύγουν με την ισοπαλία από το Άνφιλντ. Η επιστροφή 
στις νίκες επιβάλλεται και απέναντι στην αδύναμη 
φέτος Μπέρνλι αναμένω να ξεσπάσουν οι μπλε.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Κυνηγάμε τα 
γκολ, πολλά 

γκολ.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ ΞΑΝΑ

www.xosetips.com

Μια ανάσα μακριά 
από την αυτοκτονία 
αποκαλύπτει πως 
βρέθηκε ο Λουτσιά-
νο Μότζι όταν απο-
καλύφθηκε το σκάν-
δαλο Calciopoli. Σε 
ένα εξαιρετικό ντοκι-
μαντέρ παραγωγής του Netflix ο Μό-
τζι αποκαλύπτει πως η πίεση από τα 
media και η ντροπή που ένιωθε τον 
οδήγησαν ένα βήμα πριν την αυτο-
κτονία.
«Είχα γίνει στόχος για όλους. Το σύ-
στημα ξαφνικά δεν υπήρχε, μόνο εγώ 
έπρεπε να πληρώσω. Δεν ήμουν πλέ-
ον γαλήνιος και ντρεπόμουν να κυ-
κλοφορήσω στους δρόμους, τότε σκέ-
φτηκα πολλά πράγματα ακόμα και 
την αυτοκτονία. Πράγματι όταν τα νέα 
βγήκαν στην επιφάνεια σκέφτηκα να 
αυτοκτονήσω και να θέσω ένα ορι-
στικό τέλος σε όλο αυτό. Μετά όμως 
χάρη στην πίστη μου στον Θεό, βρή-
κα τη δύναμη να συνεχίσω» ανέφερε 
χαρακτηριστικά.
Ο πρώην γενικός διευθυντής της Γιου-
βέντους βρέθηκε στο μάτι του κυκλώ-
να το 2006, όταν το σκάνδαλο που σό-
καρε το ιταλικό ποδόσφαιρο είδε το 
φως της δημοσιότητας, με τον Ιταλό 
να κρίνεται ένοχος για δωροδοκία και 
απόπειρα χρηματισμού σε διαιτητές 
που διηύθυναν παιχνίδια της «Γηραι-
άς Κυρίας».

ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΚΛΟΠ

«Θέμα 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων»
Ο Γιούργκεν Κλοπ 
αρκετές φορές έχει 
εκφράσει δημόσια 
τις απόψεις του για 
τα τεκταινόμενα στο χώρο του πο-
δοσφαίρου και πολλές φορές αυτές 
είναι ριζοσπαστικές. Κάτι ανάλογο 
έκανε και χθες και τάχθηκε κατά της 
εξαγοράς της Νιούκαστλ από επεν-
δυτικό fund από τη Σαουδική Αρα-
βία. Ο 54χρονος Γερμανός έκανε 
λόγο για ζήτημα ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, ενώ αναρωτήθηκε και το 
κατά πόσο ισχύει πια το Financial 
Fair Play. «Προφανώς υπάρχουν 
ανησυχίες για τα θέματα ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων. Τι θα σημαίνει για 
το ποδόσφαιρο αυτό; Πριν λίγους 
μήνες είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα 
για τη European Super League και 
τους 12 συλλόγους. Τώρα όμως δη-
μιουργείται μια σούπερ ομάδα που 
σε λίγα χρόνια θα έχει μόνιμη θέση 
στο Champions League», ανέφερε 
αρχικά ο Γερμανός τεχνικός, προ-
σθέτοντας στη συνέχεια πως:
«Είναι ξεκάθαρο. Σε 5-6 χρόνια θα εί-
ναι υπερδύναμη. Έχουν αρκετά λε-
φτά ώστε ακόμα και αν πάρουν λάθος 
αποφάσεις στην αρχή, μετά να πά-
ρουν τις σωστές και να φτάσουν εκεί 
που θέλουν. Το τί ισχύει και αν υφί-
σταται ακόμα το Financial Fair Play 
κανείς δεν ξέρει. Εκείνο που γνωρί-
ζουμε είναι πως μια θα δημιουργηθεί 
μια νέα υπερδύναμη.
Η Premier League σκέφτηκε “Ας το 
αφήσουμε”, δεν είναι άλλωστε η πρώ-
τη φορά. Είναι ο τρίτος σύλλογος που 
ανήκει πια σε μια ολόκληρη χώρα. 
Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετω-
πίσουμε όλοι», ανέφερε ο Κλοπ.

ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΜΟΤΖΙ ΓΙΑ CALCIOPOLI

«Σκέφτηκα να 
αυτοκτονήσω»

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 22:00
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΤΣΒΟΛΕ

OVER 3 1,65
Να μπει με το δεξί μετά την διακοπή στοχεύει η 
Αϊντχόφεν που βρίσκεται στο -1 από τον Άγιαξ. 

Αντίπαλος σήμερα η τελευταία Τσβόλε, που είναι 
από τα φαβορί για τον υποβιβασμό. Θα πιέσει η 

Αϊντχόφεν για να καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

ποντάρισμα 
στα γκολ.
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NO MERCY!!!
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ ΝΙΚΗ 
ΜΕ 83-68 ΕΠΙ ΤΗΣ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ 
ΚΑΟΥΝΑΣ ΣΤΟ ΣΕΦ

Άντε μέχρι το τέλος του 
πρώτου δεκαλέπτου να 
περνούσε από το μυαλό 
σας ότι ο Ολυμπιακός πάλι 
θα τα έβρισκε σκούρα από 
την Ζαλγκίρις. Οι Λιθουα-
νοί ήταν μπροστά με 23-
12, οι Πειραιώτες έδειχναν 
ανυπόμονοι και πιεσμένοι. 
Χωρίς λόγο.
Για να φτάσουν στο τελι-
κό 83-68 χρειάστηκε να 
ηρεμήσουν. Να παίξουν 
την καλή τους άμυνα, να 
βγάλουν ενέργεια. Να δώ-
σει τις λύσεις ο Σλούκας, 
να αλλάξουν το ρυθμό ο 
ΜακΚίσικ και ο Λαρεντζά-
κης και ξαφνικά να αρχίσει 
να… παρασύρεται στην 
κατηφόρα του ΣΕΦ η Ζαλ-
γκίρις. Κι όταν στο τρίτο 
δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός 
άρχισε με 5/5 τρίποντα και 
ξέφυγε με διψήφια διαφο-
ρά τίποτα δε μπορούσε να 
αλλάξει.

The game changer: Γιαννούλης  Λα-
ρεντζάκης. The leader: Κώστας Σλού-
κας. Μπορείτε να διαλέξετε! Όποιον και 
να διαλέξετε δε θα έχετε πέσει έξω.

Ο Ολυμπιακός άρχισε με 2/7 τρίποντα στο 
πρώτο δεκάλεπτο και τελείωσε με 14/28 δη-
λαδή στα υπόλοιπα 30’ είχε 12/21. Στην εκ-
πληκτική 3η περίοδο των Πειραιωτών, ο βαθ-
μός αξιολόγησης ήταν 41 για εκείνους και… -3 
για την Ζαλγκίρις. Στο 17’ το σκορ ήταν 30-39 
ενώ στα επόμενα 13 αγωνιστικά λεπτά ήταν 
33-10!!! Ο Ολυμπιακός πήρε 12 πόντους από 
αιφνιδιασμό, 16 από λάθη αντιπάλων και άλ-
λους 12 από επιθετικά ριμπάουντ.

Στο τέλος του αγώνα οι φίλοι του 
Ολυμπιακού φώναξαν ρυθμικά το όνομα 

του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ήταν η αναγνώρι-
ση σε αυτό το υπέροχο θέαμα που παρουσι-
άζει μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός μα κυρίως 
η όλη εικόνα που δείχνει μια ομάδα πανέ-
τοιμη να «πολεμήσει» και να διεκδικήσει 
κάθε φάση.
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

83-68

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ:12-23, 36-39, 63-49, 83-68

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας):  Γουόκαπ 6, 
Ντόρσεϊ 7, Λούντζης, Λαρεντζάκης, Φαλ 4, 
Σλούκας 17, Μάρτιν, Βεζένκοφ 12, Πρίντε-
ζης 7, Παπανικολάου 10, Ζαν Σαρλ, Μακ-
Κίσικ 7
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Ζντοβτς):  Μπλά-
ζεβιτς 9, Λεκαβίτσιους, Νέμπο 12, Μουντιέ 
19, Καλνιέτις 6, Λουκοσιούνας, Μιλάκνις 
14, Γκιφάι, Ουλανόβας

ς

basketball
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ΚΑΜΙΑ ΤΥΧΗ…
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ 
ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
ΚΑΙ ΗΤΤΗΘΗΚΕ 88-65

Ο Παναθηναϊκός όχι 
απλώς δεν απείλησε σε 
κανένα σημείο του αγώνα 
την Ρεάλ Μαδρίτης αλλά 
είναι αλήθεια ότι ο αγώνας 
τελείωσε από το τζάμπολ. 
Η «Βασίλισσα» επικράτη-
σε πολύ εύκολα 88-65 κα-
θώς από το πρώτο τρί-
λεπτο (σκορ 17-4) είχε 
καθαρίσει τον αγώνα!
Καμία κριτική δε μπορεί να 
γίνει. Ο Παναθηναϊκός του-
λάχιστον είχε καλά ποσο-
στά στα τρίποντα και είχε 
μια αξιοπρεπή διαφορά! 
Όμως η Ρεάλ είχε τον έλεγ-
χο και όποτε ήθελε… χάι-
δευε το γκάζι κι εξαφανι-
ζόταν από τα μάτια των 
«πράσινων». Είναι αλή-
θεια ότι οι Μαδριλένοι ου-
δέποτε αισθάνθηκαν πίεση 
από τον Παναθηναϊκό.

Ο Ντάριλ Μέικον. Θετικός επιθετικά 
δείχνει ότι είναι αποφασισμένος και 
το… λέει καρδούλα του ώστε να αλλά-
ξει επίπεδο.

Ακόμα κι αν ψάχνουμε… ψύλλους 
στ’ άχυρα η παρουσία του Λευτέρη Μα-
ντζούκα ήταν από τα λίγα καλά που 
είχε να παρουσιάσει ο Πανα-
θηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός είχε 31% στα 
δίποντα (11/36) και 45% στα τρίποντα 
(9/20). Επίσης είχε περισσότερα λάθη 
(18) από ασίστ (12). Ο Παπαπέτρου που 
έμενε στον αγώνα περισσότερα από 32 
λεπτά κατά μέσο όρο έπαιξε λιγότερο κι 
από εικοσάλεπτο. Η Ρεάλ πήρε 14 ρι-
μπάουντ παραπάνω κι επίσης 24 πό-
ντους από λάθη του Παναθηναϊκού αλλά 
και 15 από επιθετικά ριμπάουντ. Έφτασε 
εύκολα τους 88 πόντους έχοντας μόνο 
2 (!) στον αιφνιδιασμό
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Η ΟΑΣΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

88-65

17:00      Άρης- Κολοσσός ΕΡΤ SPORTS/ERTFLIX

17:00      Απόλλων Πάτρας- ΑΕΚ      ΕΡΤ3

20:00      ΠΑΟΚ- Ηρακλής  ΕΡΤ3

17:00      Ολυμπιακός- Προμηθέας   ΕΡΤ3

20:00      Λάρισα- Λαύριο   ΕΡΤ3

19:30 Παναθηναϊκός- Ιωνικός Νίκαιας        ΕΡΤ3

BASKET LEAGUE- ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 3ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/10

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ολυμπι-
ακός και Προμηθέας (2-0), 
Κολοσσός, Απόλλων Πά-
τρας, ΑΕΚ, Λάρισα, Ιωνι-
κός, Άρης, Περιστέρι και 
Λαύριο (1-1), Ηρακλής 
και Παναθηναϊκός (0-1), 
ΠΑΟΚ (0-2). Ο Παναθη-
ναϊκός και το Περιστέρι 
έχουν κάνει το ρεπό τους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-18, 42-30, 62-50, 88-65
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Λάσο): Γουίλιαμς Γκος 4, 
Κοσέρ 8, Ερτέλ 3, Φερνάντεζ 6, Αμπάλντε 
16, Χάνγκα, Αλοσέν, Πουαριέ 10, Ταβά-
ρες17, Γιουλ 6, Γιαμπουσελέ 14, Τέιλορ 4.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 10, Μέι-
κον 18, Μποχωρίδης, Παπαγιάννης 12, Πα-
παπέτρου 7, Κασελάκης 2, Γουάιτ 6, Φλό-
ιντ 2, Νέντοβιτς 3, Έβανς 3, Μαντζούκας 2, 
Σαντ Ρος

EUROLEAGUE

Τα αποτελέσματα  
της 4ης αγωνιστικής
Ζενίτ- Μπάγερν Μονάχου 79-71, Φενέρ-
μπαχτσε- Ούνικς Καζάν 80-41, Βιλερμπάν- 
Μακάμπι 85-93, Άλμπα Βερολίνου- Μπα-
σκόνια 76-80, ΤΣΣΚΑ Μόσχας- Ερυθρός 
Αστέρας 78-76, Μονακό- Μπαρτσελόνα 81-
85, Ολυμπιακός- Ζαλγκίρις Κάουνας 83-68, 
Αρμάνι Μιλάνο- Εφές 75-71, Ρεάλ Μαδρί-
της- Παναθηναϊκός 88-65
Η κατάταξη: Μπαρτσελόνα, Αρμάνι Μιλάνο 
(4-0), Βιλερμπάν, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρί-
της, ΤΣΣΚΑ Μόσχας,  Ζενίτ (3-1), Ερυθρός 
Αστέρας, Μονακό, Φενέρμπαχτσε, Μακά-
μπι, Μπασκόνια (2-2), Παναθηναϊκός,  Ού-
νικς Καζάν, Άλμπα (1-3), Εφές, Ζαλγκίρις, 
Μπάγερν Μονάχου (0-4)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πέμπτη (21/10): Εφές- Ούνικς Καζάν (20:00), 
Ζαλγκίρις- Μπάγερν (20:00), Μακάμπι- Πα-
ναθηναϊκός (21:05), Αρμάνι Μιλάνο- Βιλερ-
μπάν (21:30), Ρεάλ Μαδρίτης- Φενέρμπα-
χτσε (22:00).
Παρασκευή (22/10): ΤΣΣΚΑ Μόσχας- Ολυ-
μπιακός (20:00), Ερυθρός Αστέρας- Άλ-
μπα (20:00), Μπασκόνια- Μονακό (21:30), 
Μπαρτσελόνα- Ζενίτ (22:00)
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Την Κυριακή διεξά-
γεται στο Ηράκλειο 

το Run Greece που διορ-
γανώνει ο ΣΕΓΑΣ και αφορά 

αγώνες πόλης 5 και 10χλμ. Πα-
ράλληλα ετοιμάζονται και τα Ιωάννι-

να, καθώς το Run Greece θα γίνει 
στις 24 του μήνα και στα πλαί-

σια αυτά πραγματοποιήθη-
κε συνέντευξη Τύπου.
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Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε στις 31 Οκτωβρίου θα πάρει μέρος σε 
αγώνα πουρσουί, στο Παρίσι, καθώς θα απομένουν 1.000 ημέ-
ρες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Οι συμμετέχοντες, 
που θα έχουν πλεονέκτημα και θα τερματίσουν τα 5χλμ. στα 
Ηλύσια Πεδία μπροστά από τον Κενυάτη δρομέα, θα κερδίσουν 
συμμετοχή στο μαζικό μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων.

S
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O
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T
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Σοκ έχει προκαλέσει στην Κένυα η δολοφονία και άλλης 
μιας αθλήτριας, της Έντιθ Μουθόνι που φέρεται να την 
έχει σκοτώσει ο φίλος της Κένεντι Νιάμου. Ο τελευταίος 
έχει συλληφθεί, όπως ο σύζυγος της Άγκνες Τίροπ που 
δολοφονήθηκε και εκείνη. 

Στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
πόλο προκρίθηκε η Εθνική Νέων Γυναικών! 
Επιβλήθηκε με 13-8 της παραδοσιακής δύνα-
μης του αθλήματος, Ουγγαρίας έπειτα από εκ-
πληκτική εμφάνιση. Σήμερα στις 19:00 στον 
τελικό της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την 
Ισπανία, η οποία νίκησε με 14-12 την Ιταλία. 
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-1, 4-4, 2-1
ΕΛΛΑΔΑ (Καμμένου – Καραγιάννη): Ζαφει-
ράκη, Τριχά 2, Φουντωτού, Σιούτη 2, Κανετί-
δου 3, Γιαννοπούλου, Νίνου 1, Μυριοκεφαλι-
τάκη 2, Κατσίμπρη 2, Μπιτσάκου, Κοντονή 1, 
Τορνάρου, Καρύτσα.
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Βάργκα): Κάκας, Αουμπέλι, Τέ-
λεκ, Περεστέγκι – Νάγκι 3, Τατράι, Βαλεντίν 1, 
Μπάκσα 1, Πετίκ, Κουντέλα, Σεγκέντι 1, Ποζέ, 
Ντομσόντι 2, Νεσμέλι.

ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ!

Ο Χρήστος Μελέτογλου είναι ο νέος τε-
χνικός διευθυντής του ΣΕΓΑΣ, μετά την 
απόφαση που πήρε το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ 
που συνεδρίασε χθες. Ο εθνικός προ-
πονητής της κατηγορίας Κ20, αναβαθμί-
στηκε, παίρνοντας το χρίσμα να τρέξει το 
νέο μοντέλο διάρθρωσης της Ομοσπον-
δίας. Μέτρησαν σίγουρα η παρουσία του 
εδώ και 15 χρόνια από διάφορες θέσεις 
στον υψηλό αθλητισμό και η πετυχημέ-
νη του θητεία στη θέση του επικεφαλής 

της Κ20. Επίσης, ο Στέφανος Ματάκης 
τοποθετήθηκε συντονιστής αναπτυξια-
κών Εθνικών Ομάδων, που ουσιαστικά 
θα έχει την ευθύνη των κατηγοριών Κ18 
και Κ20. Συντονιστές ανέλαβαν στα άλ-
ματα ο Γιώργος Πομάσκι, στις ταχύτητες 
και τα εμπόδια η Ιωάννα Σιώμου, στις 
μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις ο Δη-
μήτρης Θεοδωρίδης, στις ρίψεις ο Χρή-
στος Παπαδόπουλος και στα σύνθετα η 
Δέσποινα Πάκου. 

Ασταμάτητη η Εθνική 
Νέων Γυναικών πόλο
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Δυο συνεχόμενα παιχνίδια που συνοδεύτηκαν 
με νίκες, μόνον ως τυχαία γεγονότα δεν μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν. Αλλά οφείλονταν πέ-
ραν της σωστής προετοιμασίας όλη τη βδομάδα 
και στην αυτοσυγκέντρωση κυρίως, κατά τη δι-
άρκεια του αγώνα. Κι αυτό είναι κάτι που το θέλει 
και το ζητά επίμονα ο Θανάσης Γάκης από τους 
παίκτες του. Η νίκη στο κύπελλο κόντρα στον 
Απόλλωνα Χαλανδρίου και πρόσφατα στο πρω-
τάθλημα κόντρα στον Πανερυθραϊκό, ήταν απο-
τελέσματα που σκόρπισαν ικανοποίηση σε όλο 
το ποδοσφαιρικό στρατόπεδο του Μικρασιατι-
κού. Και αυτονόητα όλοι περιμένουν να συμβεί 
και στο σημερινό ματσάκι εκτός έδρας με αντί-
παλο τον ΑΟ Ιλίου. Σχετική είναι και η τοποθέτη-

ση του ίδιου του Γάκη, που ερωτηθείς σχετικά 
είπε τα εξής, τόσο για τις δυο νίκες σε κύπελλο 
και πρωτάθλημα, όσο και για το σημερινό παι-
χνίδι με ΑΟ Ιλίου: «Πολύ μεγάλη νίκη απέναντι 
σε μια δυνατή ομάδα. Ήταν μια δύσκολη εβδο-
μάδα αυτή που πέρασε γιατί είχαμε και παιχνί-
δι για το θεσμό του κυπέλλου και όπως την Τε-
τάρτη με τον Απόλλων Χαλανδρίου έτσι και στον 
αγώνα της Κυριακής παρά τις απουσίες βασικών 
παικτών λόγω τραυματισμού σταθήκαμε πάρα 
πολύ καλά! Είχαμε συγκέντρωση και βγάλαμε και 
αντίδραση όταν ισοφάρισαν οι αντίπαλοι. Υπάρ-
χουν πολλά νέα πρόσωπα στην ομάδα και θεω-
ρώ ότι δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι όσο θέλουμε. 
Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη 
μεγάλη προσπάθεια που έκαναν! Τώρα έχουμε 
μπροστά μας τον αγώνα του Σαββάτου (σήμε-
ρα), όπου εκτός έδρας αντιμετωπίζουμε τον ΑΟ 
Ιλίου, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτι-
κοί, να σεβαστούμε τον αντίπαλό μας και να παί-
ξουμε την μπάλα που ξέρουμε. Θέλουμε φυσικά 
να συνεχίσουμε τις καλές μας εμφανίσεις».

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
Μετά το διαζύγιο με τον Ηλία Τριανταφύλλου, 
νέος προπονητής και αντικαταστάτης του στον 
πάγκο του Κένταυρου είναι ο 48χρονος Δημή-
τρης Δημακόπουλος. Ο τελευταίος έχει κάτσει 
στον πάγκο της Νίκης Βόλου, στις ακαδημίες 
του Πανιωνίου, αλλά και στη Γλυφάδα.
 
ΜΑΡΟΥΣΙ
Ο κόουτς του Μαρουσίου Θωμάς Βοτσαΐτης σε 
δηλώσεις που παραχώρησε στη στήλη χαρα-
κτήρισε τον Πανθησειακό δύσκολο αντίπαλο, 
ενώ έκανε και μια πρόβλεψη για τους πρωταγω-
νιστές του 2ου ομίλου της Γ› κατηγορίας, θέτο-
ντας ως στόχο της δικής του ομάδας την κατά-
κτηση της τρίτης θέσης: «Το Σάββατο (σήμερα) 
παίζουμε με τον Πανθησειακό, που παραδοσια-
κά είναι μια δύσκολη και σκληροτράχηλη ομάδα. 
Θα είναι ένα παιχνίδι που θα κριθεί στις λεπτο-
μέρειες. Όσο αναφορά τον όμιλο μας, πιστεύω 
ότι θα πρωταγωνιστήσει ο Άτλας Κυψέλης και 
τα Ιλίσια 2004. Εμείς σαν Μαρούσι φέτος έχου-
με στόχο να τερματίσουμε στην πρώτη τριάδα. 
Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε την περσινή πο-
ρεία που διακόπηκε αρχές Νοεμβρίου και να συ-
νεχίσουμε με τον ίδιο περσινό ρυθμό και ακόμη 
καλύτερα».

«ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΜΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ»
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ, 
ΘΑΝΑΣΗ ΓΑΚΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΑΟ ΙΛΙΟΥ

Τίποτε 
δεν είναι 
τυχαίο στον 
Μικρασιατικό
Όπως θα διαβάσε-
τε και στις δηλώσεις 
που έκανε ο Θανά-
σης Γάκης, προπονη-
τής του Μικρασιατι-
κού που μαζί με τους 
παίκτες του, έχουν κά-
νει την ποδοσφαιρι-
κή Αθήνα, να παραμι-
λά με τις δυο νίκες με 
Απόλλωνα Χαλανδρί-
ου στο κύπελλο και 
Ερυθραία στο Πρω-
τάθλημα, όλα οφείλο-
νται στην αυτοσυγκέ-
ντρωση! Και δεν θα 
διαφωνήσω καθόλου. 
Για να δούμε και σή-
μερα τι θα κάνει στο 
Ίλιο… * Μπορεί η εγ-
χείριση στο γοφό να 
πηγαίνει από το καλό 
στο καλύτερο για τον 
Ηλία Σαλευρή, αλλά 
αυτή η μετεγχειρητι-
κή κατάσταση τον έχει 
κόψει τα πόδια. Δεν 
μπορεί να πάρει το 
μηχανάκι του και ό,τι 
μετακίνηση κάνει, την 
κάνει με ταξί! Αλλά 
σε όλα του ΚΥΡΙΟΣ ο 
Ηλίας. Άλλωστε μου 
το είπε και ο Γρηγό-
ρης Ρηγάτος, ο νέος 
προπονητής του Φω-
στήρα Καισαριανής. 
Και ό,τι πει ο Γρηγό-
ρης είναι νόμος… * Με 
το μουσάκι μου, τα εί-
χαν ο Αλβέρτος Παπα-
δάκης προπονητής 
του Αγ. Δημητρίου και 
ο Γιάννης Φωτουλά-
κης παλαίμαχος πο-
δοσφαιριστής. Αλλά 
μπήκε στη μέση ο Μα-
νώλης Γεωργαντί-
δης, το φιλαράκι μου 
από τον Άρη Καλαμα-
κίου, που τυχαία βρέ-
θηκε στο γήπεδο Κα-
λαμακίου και τους 
έδωσε ένα μάθημα 
σεβασμού! * Στο ίδιο 
παιχνίδι, έμαθα πως 
ο πρόεδρος του Αγ. 
Δημητρίου, Μανώλης 
Τζινευράκης ταξίδε-
ψε από τη Λαμία όπου 
βρίσκονταν και ήρθε 
Καλαμάκι, προκειμέ-
νου να δει την ομά-
δα του να αγωνίζεται 
στο κύπελλο! Μπορεί 
να μην κέρδισε, όμως 
είδε με τα μάτια του, 
ακριβώς όλη την εικό-
να του αγώνα και άρα 
τον τρόπο αποκλει-
σμού…

ΕΠΣΑ - Α Κατηγορία - 1ος όμι-
λος: Χωράφας: Ανθούπολη - 
Ολυμπιακός Λιοσίων 2ος όμι-
λος: Κάτω Αχαρνών: Άτταλος 
– Αθηναϊκός, Γουδή: Αστέρας 
Ζωγράφου - Νέα Ιωνία, Ηρακλεί-
ου: Ηράκλειο – Χολαργός. 32ος 
Όμιλος Ιλίου: ΑΟ Ιλίου – Μικρα-
σιατικός, Καματερού: Καματερό 
- Παλαιό Φάληρο, Νέας Ερυθραί-
ας: Πανερυθραϊκός - Κηπού-
πολη. 4ος όμιλος: Ηφαίστου: 
Ήφαιστος - Χαλάνδρι, Χαϊδα-
ρίου: Χαϊδάρι - Διάνα. Β’ κατη-
γορία - 1ος όμιλος: Τερψιθέας: 
Τερψιθέα – Κολωνός, Παλαιού 
Φαλήρου: Κοψαχείλα – ΠΟΨ, 
Γαλατσίου: Κορωνίδα - Γκυζι-
ακος. 2ος όμιλος: Νέας Ιωνίας: 
Αλσούπολη - Ατρόμητος Χαλαν-
δρίου, Ηλιούπολης Β: Φωστή-
ρας Ηλιούπολης – Χαλκηδονι-
κός. 3ος όμιλος ΔΑΚ Αιγάλεω: 
Ορφέας Αιγάλεω – Λαύρα, Κα-
λαμακίου: Άρης Καλαμακίου - 
Άρης Χολαργού, Ελληνικού: Νέα 
Σμύρνη - Αστέρας Εξαρχείων. 
4ος όμιλος Υμηττού: Υμηττός - 
Φοίνικας Περιστερίου, Αλεπό-
τρυπας: Αθηναΐδα - Ποσειδών 
Γλυφάδας. Γ’ κατηγορία - 2ος 
όμιλος: Νήαρ Ηστ: Φωστήρας 
Καισαριανής - Κρόνος Αθηνών, 
Ρουφ: Πανθησειακός – Μαρού-
σι. Τζιτζιφιών: Φοίνικας Καλλι-
θέας - Ιλίσια 2004. 4ος όμιλος: 
Ακαδημία Πλάτωνος: Αττικός - 
Αστέρας Χαϊδαρίου, Χαϊδαρίου: 
Δάσος Χαϊδαρίου – Χρυσούπο-
λη, Πετρούπολης Β: Αναγέννη-
ση Πετρούπολης - Τριφυλλια-
κός ΕΠΣΑΝΑ - Α Κατηγορία: 
1ος όμιλος: Αρτέμιδος: Άρτεμις 
- Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών. 2ος 
όμιλος: Σταμκάτας: Σταμάτα - 
Μάχη Μαραθώνα, Γέρακα: Ατ-
λαντίς – Παθιακάκης, Καλυβίων: 
Μάρκο - Δόξα άνοιξης. Β’ κατη-
γορία: Βουλιαγμένης: Βουλιαγ-
μένη – Γέρακας. Γ κατηγορία: 
Νέας Μάκρης: Εθνικός Λυκίας 
- Ολυμπιακός Λαυρίου, Διονύ-
σου: Διόνυσος - Αστέρας Βάρης 
Β΄. ΔΑΚ Παιανίας: Πανσταυρα-
ϊκός – Μενίδι. Οι αγώνες αρχί-
ζουν στις 16:00.

Το σημερινό πρόγραμμα

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ Β’.

Καβάσης: «Υπάρχει συνεχής 
βελτίωση»
Με το πρωτάθλημα να έχει ξεκινήσει εδώ και 
τρεις αγωνιστικές και τον Αστέρα Βάρης να 
μετράει ισάριθμες νίκες, όντας μια εκ των τεσ-
σάρων ομάδων με το απόλυτο νικών, θα έλεγε 
κανείς ότι τα πράγματα πάνε κάτι παραπάνω 
από καλά. Ο Γιώργος Καβάσης βλέπει τους 
παίκτες του να εφαρμόζουν μέσα στο γήπεδο 
αυτά τα οποία δουλεύουν στην προπόνηση 
και ο Αστέρας Βάρης δεν παίρνει απλά νίκες, 
αλλά τις παίρνει και πειστικό τρόπο. Φυσικά 
οι άνθρωποι της πρώτης ομάδας τρίβουν τα 
χέρια τους από ικανοποίηση για το ξεκίνη-
μα που πραγματοποιεί στο πρωτάθλημα η 
δεύτερη ομάδα και, κυρίως, για τις προοπτι-
κές που φαίνεται να δημιουργούνται. Ο Γιώρ-
γος Καβάσης τόνισε με δηλώσεις του πως 
η ομάδα του έχει ακόμα πολλά περιθώρια 
βελτίωσης και οι παίκτες του αντίστοιχα πε-
ριθώρια εξέλιξης ώστε να στελεχώσουν την 
πρώτη ομάδα. Ο κόουτς του Αστέρα Βάρης 
είπε συγκεκριμένα: «Από παιχνίδι σε παι-
χνίδι βελτιωνόμαστε. Είμαι ευχαριστημένος 
από την προσήλωση και την προσπάθεια 
όλων των παιδιών, όμως έχουμε ακόμα πολ-
λά να διορθώσουμε και να βελτιώσουμε ως 
ομάδα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με σκο-
πό να εξελίξουμε όσο το δυνατόν περισσό-
τερα παιδιά ώστε να στελεχώσουν την πρώ-
τη ομάδα μας».

This is Athens

҂ Ο Θανάσης Γάκης.
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ΑΛΛΟ ΘΕΛΩ,  
ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΩ… 
H ΠΡΕΜΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ  
ΟΙΩΝΟΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ  
ΠΑΛΑΣΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ  

Όπως το λέει και ο ποιητής. «Τα 
ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μι-
κρά μπουκάλακια…». Η ποδοσφαι-
ρική version του αποφθέγματος 
ταιριάζει γάντι στην περίπτωση 
του σχεδόν 170 εκατοστών, Σεμπα-
στιάν Παλάσιος και του Παναθη-
ναϊκού. Του παίκτη που αποτελεί 
την ακριβότερη επένδυση τα τε-
λευταία 10 χρόνια στον Παναθηνα-
ϊκό, κοστίζοντας πάνω από 1,5 μύ-
ριο transferfee! Εμφανίστηκε στα 
μέρη μας έχοντας full season στην 
Αργεντινή, είχε «αρπάξει» κάτι κι-
λάκια ένεκα και του γάμου του, 
αλλά μέχρι νεοτέρας μηδέν εις το 
πηλίκο! Πέντε αγώνες, 4 εξ αυτών 
ως αλλαγή, 75’ (almost αόρατος) 
στο «Καραϊσκάκης», καμία συμμε-
τοχή άμεση ή έμμεση σε γκολ! Δί-
χως ακόμη να ́ χει αποσαφηνιστεί 
η αγωνιστική του ταυτότητα. Παί-
ζει πίσω από τον σέντερ φορ; Εί-
ναι winger που θα πάει στο 1 vs 1 
και έχει την σέντρα ξυράφι; Ερω-
τήματα που ακόμη ΔΕΝ έχουν βρει 
απάντηση. Καθ΄ ύλην αρμόδιος, 
ο κύριος Ιβάν Γιοβάνοβιτς! Πά-
ντως, στο Κορωπί, το staff κάνει 
λόγο για έναν παίκτη που βγάζει 
θέληση για δουλειά, βελτίωση, 
τακτική αφομοίωση, αλλά σε ΚΑ-
ΜΙΑ περίπτωση δεν κάνει τη δια-
φορά. Πόσο μάλλον να δικαιολο-
γεί το κόστος της απόκτησής του. 
Δεν είναι δεινός σκόρερ, μήτε έχει 
την ταχύτητα για να μην «βλέπει» 
τον αντίπαλο. Αφήστε που βάσει 
των GPS είναι εκείνος με τα λιγό-
τερα σε ένταση σπριντ και εν δυ-
νάμει τρεξίματα. Όλα αυτά σε συν-
δυασμό με το expectation που ́ χει 
δημιουργηθεί από τον Τύπο, την 
εξέδρα, ενδεχομένως να προσ-
δώσουν δυσανάλογο βάρος στον 
Παλάσιος. Δεν είναι κανένα παι-
δί, μιλάμε για παίκτη 29 ετών που 
γνωρίζει τι του αναλογεί και αν όχι 
σίγουρα θα ΄χει ενημερωθεί από 
τους συμπαίκτες του στα αποδυ-
τήρια. Πάντως, οι μαρτυρίες τους, 
δεν αποδίδουν την ανάλογη επάρ-
κεια βάσει των προπονήσεων στο 
Κορωπί…    

Παρασκήνια

➠





ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ 
ΠΑΛΑΣΙΟΣ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΗΝ ΡΑΣΙΝΓΚ

Ο 29ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕ 600 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Πολιτικός…        
Μετά την αποτυχημένη απόπειρα πρό-
κρισης στο Nations League, ήρθε 
και η κατραπακιά του project 
Qatar 2022! Και όμως η 
απορία του, την επο-
μένη της επιστρο-
φής από την Στοκ-
χόλμη, ήταν πότε 
θα γίνουν οι συ-
ζητήσεις για την 
επέκταση της συ-
νεργασίας του με 
την ΕΠΟ. Κοινώς, 
καμία αίσθηση της 
πραγματικότητας 
για τον κύριο που 
αρέσκεται στο ψάρε-
μα, το γκολφ, την ηλιοθε-
ραπεία στον Αστέρα, αλλά 
εν ώρα αγώνα ΔΥΣΤΥΧΩΣ δεν 
λειτουργεί ως προπονητής! Ο Τζον 
Φαν’τ Σιπ είναι χαρισματικός στην επι-
κοινωνία, μεθοδικός στις προπονή-
σεις, βγάζει (ΟΡΙΑΚΗ) κυβέρνηση στα 
αποδυτήρια της Εθνικής με τα τετ α τετ 
και τα sms που στέλνει, αλλά πλέον έχει «χάσει» 
τις εντυπώσεις στην ουσία. Ως πότε θα αντέξει η 
διπλωματία του;     

ΕΧΕΙ ΣΟΥΞΕ… …       
Κων/νος Φάρρας! Από το εστι-
ατόριο στην Βρέμη, στα πέριξ 
του γηπέδου της Βέρντερ, και τα 
λογιστικά που ΄χε αναλάβει του 
«Sokratis» πλέον official agent με 
σουξέ στις ημέρες μας στην Ελλά-
δα. Ο κύριος που κρύβεται πίσω 
από το deal Γιαννίκη και ΑΕΚ, 
εκείνος που έφερε σε επαφή τον 
Μεταξά με τον ΠΑΣ Γιαννένα και 
ο νέος εκπρόσωπος του Θανάση 
Ανδρούτσου με τις ευλογίες του 
Παπασταθόπουλου. Αφήστε που 
αναμένει οσονούπω και την ολο-
κλήρωση της αγοράς του Μαυ-
ροπάνου από την Στουτγκάρδη! 
Οσο για τον βασικό δεξιό μπακ 
της Εθνικής που ΔΕΝ έχει μέλ-
λον στον Ολυμπιακό του ΄χει τά-
ξει ομάδα στην Γερμανία. Για να 
δούμε…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



ΑΝΑΠΟΔΕΣ!    
Έχουμε και λέμε: Μανθάτης, Τσότσαλιτς και Κα-
ρασαλίδης! Τρεις aparted παίκτες στον Παναιτω-
λικό που κοστίζουν συνολικά πάνω από 250.000 
ευρώ (καθαρά) παραμένουν «αγκάθι». Μάλιστα, 
το club τους πρότεινε αποζημίωση μέχρι 31 Δε-
κεμβρίου, αλλά ΚΑΝΕΙΣ δεν το δέχτηκε μέχρι να 
βρεθεί νέος εργοδότης. Μόνο που ο κυρ-Μάκης, 
μαθαίνω, πως έχει πάρει ανάποδες με την στά-
ση και των τριών και ΔΕΝ πρόκειται να μείνει με 
σταυρωμένα τα χέρια…   

ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ      
De facto υπάρχουν excuses! Τραυματισμοί, τουλάχι-
στον 5-6 κρούσματα κορονοϊού, αλλά ο ΟΦΗ μετά από 
5 αγωνιστικές πλην της επικής ανατροπής με την ΑΕΚ 
(0-3 στο 77’ που έγινε 3-3) ΔΕΝ έχει αφήσει το στίγμα του 
στην Σούπερ Λιγκ. Αγνοεί τη νίκη και συνάμα στα πεζο-
δρόμια του Ηρακλείου ήδη συζητιέται η διαφορά από-
ψεων σε σύστημα και πρόσωπα μεταξύ του Νίκου Νιό-
πλια και του Γιάννη Σαμαρά.    

Ο Αλέξανδρος Τερεζίου από το…. πουθε-
νά εμφανίστηκε στον ποδοσφαιρικό χάρτη. 

Σκόραρε στην Σούπερ Λιγκ, κλήθηκε στην Εθνι-
κή Ελπίδων αντί του Ιωαννίδη και ήδη 2-3 γρα-
φεία εκπροσώπησης ερίζουν για την τζίφρα του.  

Δημήτρης Πινακάς! Αφίχθη, αναδρομικά, 
στον Ολυμπιακό και εντάχθηκε απευθείας 

στην Βου ομάδα. Δίχως όμως το απαιτούμενο 
κίνητρο, βγάζοντας τραυματισμό, ΔΕΝ έχει κά-
νει επ’ ουδενί τη διαφορά. Ήδη, τρίτα πρόσωπα 
ψιθυρίζουν για την επιλογή…    





ΣΗΜΕΙΏΣΤΕ ΤΟΝ!    

Ετών; 19! Κορμί; Λαμπάδα, σχεδόν 190 εκατο-
στά! Θέση; Επιθετικός! Το ραπόρτο που μας 
έχει έρθει από την πιάτσα κάνει λόγο για την 
αποκάλυψη της χρονιάς! Ανδρέας Τέτει, με 
καταγωγή από τη Νιγηρία, πέρυσι στον ΠΑΟ 
Ρουφ (20 ματς/9γκολ), πλέον παίκτης της Κη-
φισιάς και ήδη από την προετοιμασία έχει κερ-
δίσει θαυμαστές, σκοράροντας σχεδόν σε κάθε 
φιλικό. Τσακάλια;  

ΤΟ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ…     

Είναι το βαρύ χαρτί στο γήπεδο και όντας ο 
κορυφαίος της Σούπερ Λιγκ τον Σεπτέμβριο 
έχει ήδη αρχίσει να κάνει απόσβεση! Εκτός 
των τεσσάρων γραμμών, ο Στίβερ Τσούμπερ 
είναι ακόμη καλύτερος σύμφωνα με πληρο-
φορίες από το περιβάλλον του. Ακομπλεξά-
ριστος, άνετος και κυρίως δραστήριος για 
να μάθει τα κατατόπια της Αθήνας. Που ́ ναι 
καλύτερα να μείνει, να κυκλοφορήσει. Δείγ-
μα πως έχει ήδη ψηθεί στην ιδέα της μόνι-
μης εγκατάστασης όχι μόνο στην πρωτεύ-
ουσα, αλλά και στην ΑΕΚ!    

BLACK LIST…   

«Θα μας αλλάξει επίπεδο με την ποιότητά του». 
Τάδε έφη, Ολαφ Ρέμπε για να δικαιολογήσει την 
προσθήκη του Σίντζι Καγκάβα στον ΠΑΟΚ. Μία 
σχέση που ποδοσφαιρικά δεν «τσούλησε» ποτέ 
με τον άλλοτε παίκτη των Μαν. Γιουν, Ντόρτμουντ. 
Μετά από 10 μήνες συνεργασίας, ο 32χρονος Ιά-
πωνας αριθμεί μόλις 12 ματς και 1 ασίστ! Πλέον, 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει εξαντλήσει κάθε πε-
ριθώριο μαζί του και ιεραρχικά ο Κωσταντέλιας 
είναι πιο μπροστά στο μυαλό του. Όπερ και ση-
μαίνει EXΙΤ τον Ιανουάριο. Ο δεύτερος παίκτης 
που ΄χει διακριτικά ενημερωθεί για να αδειάσει 
την γωνιά είναι ο Ροντρίγκο. Average παίκτης 
εδώ και 14 μήνες, κάτοχος θέση ξένου και με συμ-
βόλαιο που λήγει τον Ιούνιο. Οπότε…    

THE LAST CHANCE…    

Δεν είναι κοινό μυστικό. Το εισπράττουν πλέ-
ον και οι συνεργάτες του μέσα από την πρε-
μούρα/άγχος της καθημερινότητας του κόουτς. 
Στον αγώνα με την Λαμία παίζει τα ρέστα του. 
Δεν υπάρχει επιστροφή! Οι 5 χαμένοι βαθμοί 
με Ιωνικό και Απόλλωνα αντίστοιχα σε συν-
δυασμό με την απουσία αποτελεσματικότητας 
στην επίθεση έχουν οδηγήσει τον Ακη Μάντζιο 
στα σχοινιά. Ηδη, το αφεντικό αισθάνεται πως 
τον έχει στηρίξει υπέρ του δέοντος και πλέ-
ον αν «σκαλώσει» το ματς με τον Πανουργιά 
(σ.σ.: έφυγε δικαστικώς ο Μάντζιος) θα προ-
χωρήσει στην επόμενη μέρα. Το εξωτερικό του 
κάνει περισσότερο κλικ…   

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΘΑ 
ΚΑΝΕΙ CHECK IN ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΚ-
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ; 

quizTime
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