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Η δύναμη του σκάουτινγκ είναι τέτοια που δια-
μορφώνει τις ομάδες. Και όταν μιλάμε για σκά-
ουτινγκ δεν αφορά μόνο μεταγραφές που έρ-
χονται για να παίξουν άμεσα μπάλα. Αλλά και 
ταλέντα που με την κατάλληλη δουλειά μπο-
ρούν να προσφέρουν πολλά. Ο Ολυμπιακός 
το έχει κάνει επιστήμη πλέον αυτό. Ειδικά με 
τα ταλέντα που έχει φέρει από την Γαλλία. Μια 
αγορά που την γνωρίζει καλά ο Φρανσουά 
Μοντέστο. 
Την οποία εμπιστεύεται γιατί μπορεί και ο 
ίδιος να κάνει τις κινήσεις του. Με την βοήθεια 
του συνεργάτη του. Θα έρθουν κι άλλοι από τη 
συγκεκριμένη αγορά. Γιατί είναι μεγάλη και οι 
ευκαιρίες πολλές. Στις ακαδημίες των ομάδων 
φτάνουν πολλά ταλέντα από χώρες της Αφρι-
κής. Και αν εκεί δεν γίνει η κατάλληλη προερ-
γασία τότε μπορούν να φύγουν για άλλες χώ-
ρες. 
Ο Ολυμπιακός κάνει επισταμένη δουλειά και 
όσοι μπορεί τσεκάρει τις πηγές. Μαθαίνει, 
ακούει, παρακολουθεί και μιλάει με τους ατζέ-
ντηδες. Που κάνουν δουλειά στην αγορά της 
Γαλλίας. Και όχι μόνο. Υπάρχουν διασυνδέσει 
και σε άλλες αγορές. Για παράδειγμα σε βαλ-
κανικές χώρες. Ακόμα και στην ισχυρή Αγγλία, 
όπου είχε πάτημα και με τη Νότιγχαμ. Η δου-
λειά είναι καθημερινή. Και σίγουρα θα υπάρ-
ξουν κι άλλα ταλέντα που θα έρθουν. Είτε από 
την Γαλλία, είτε από άλλες χώρες.

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Άκρως ενθαρρυντικές είναι οι εμφανίσεις του Πα-
ναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάν-
δρας, με τον συντελεστή γκολ να λέει 13-2. Απέ-
ναντι σε Απόλλωνα, Βόλο και Ιωνικό, το σύνολο 
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έπιασε σπουδαία απόδοση 
ανά διαστήματα, συνδυάζοντας νίκες με θέαμα.
Προφανώς, όταν οι εμφανίσεις και, κυρίως, τα 
αποτελέσματα δεν έχουν ανάλογο πρόσημο στα 
εκτός έδρας ματς, τότε στο τέλος ο Παναθηναϊκός 
θα βγει χαμένος. Καλείται δηλαδή να βρει τρό-
πο, αρχής γενομένης από την επικείμενη αναμέ-
τρηση, κόντρα στον Αστέρα, να παίρνει «διπλά». 
Ένας σημαντικός παράγοντας για να επιτευ-
χθούν νίκες και εκτός Λεωφόρου σχετίζεται με 
τον κορμό του.
Το τρίπτυχο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος-Τάσος 
Χατζηγιοβάνης-Καρλίτος, με τον παίκτη-αποκά-
λυψη Ρούμπεν Πέρεθ και τους Ματέους Βιτάλ-Σε-
μπαστιάν Παλάσιος να έχουν σημαντικό ρόλο, 
έχει τη δυνατότητα να «δέσει» και να προσφέρει 
σταθερότητα στην ομάδα.
Ακόμα κι ο νεότερος της τριάδας, ο Αλεξανδρό-
πουλος, έχει αποδείξει με τη διάρκειά του ότι άξι-
ζε εξ αρχής να αποκτήσει τη φανέλα του βασικού 
στο σπίτι του, ελλείψει Δημήτρη Κουρμπέλη. Πι-
θανό μεταξύ τους «δέσιμο», συνδυαστικά με τα 
υπόλοιπα κομμάτια του παζλ, θα επαναφέρει τον 
Παναθηναϊκό σε μία άκρως υποσχόμενη ρότα για 
την έκβαση της σεζόν. Ναι, είναι πολύ νωρίς. Ναι, 
αυτή η ομάδα έχει περάσει τόσα που θέλει προ-
σοχή σε κάθε... λέξη που γράφεται. Πάντως, ομο-
λογουμένως, έχει ενδιαφέρον το story.

ΝΑ «ΔΈΣΈΙ»  
Ο ΚΟΡΜΟΣ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΘΑ ΈΡΘΟΥΝ  
ΚΙ ΑΛΛΟΙ

Αποψη



www.sportime.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20213

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ 
ΠΟΡΤΙΕΡΕ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΟΜΙΝΟ  
ΜΕ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ, ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Κι εκεί που η αγορά στους τερματοφύλα-
κες είχε… κολλήσει, η αλλαγή στο ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς της Νιούκαστλ αλλάζει το 
δεδομένα. Θα πάνε για γκολκίπερ οι «κα-
ρακάξες» και οι επιλογές είναι ο Όμπλακ 
και ο Νάβας της Παρί ΣΖ. Αν προχωρήσει 
το πρώτο σενάριο, τότε ο πρώτος που θα 
κοιτάξει η Ατλέτικο είναι ο Οδυσσέας Βλα-
χοδήμος. Μην τον κοιτάξει και απευθείας 
η Νιουκαστλ θα πω εγώ.
Το παιχνίδι, πάντως, θα είναι σούπερ ντού-
περ μεγάλο και μην ξεκινήσει από τον Ια-
νουάριο. Μπορεί η Νιουκάστλ ακόμα να 
μην έχει φανερώσει τις προθέσεις της για 
το τι λεφτά θα σπρώξει στην αγορά, αλλά 
δε θα πρέπει να αποκλειστεί μια μεγάλη 
της κίνηση να είναι στο τέρμα.
Εκεί, λοιπόν, το παιχνίδι θα είναι μεγάλο.
Η Μπενφίκα που τελικά δεν έκανε το τε-
ράστιο λάθος να δώσει τον βασικό τερμα-
τοφύλακα της Εθνικής Ελλάδας για λίγα 
χρήματα.
Με τις εμφανίσεις του σε Πορτογαλία και 
ευρωπαϊκούς αγώνες ο «Oddy» ανέβα-
σε την αξία του ξανά. Ακόμα και στα 20+ 
εκατομμύρια μπορεί να θέσει τον πήχη η 
Μπενφίκα.
Θα είναι η Ατλέτικο αυτή που θα προχω-
ρήσει στο παρασύνθημα; Η Νιουκάστλ;
Θα φανεί ή τον Γενάρη ή το ερχόμενο κα-
λοκαίρι.

Agent Greek

ΠΕΝΤΕ ΣΕΡΙ ΜΑΤΣ  
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ Ο ΚΟΥΤΡΗΣ

Ας καταγραφεί
 
Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά. Στις 
5 πρώτες αγωνιστικές της Τσβάι-
τελιγκα είχε 4 ματς εκ των οποίων 
τα 3 ήταν 90λεπτα με την Φορτού-
να Ντίσελντορφ. Στα τελευταία 5, 
όμως, έχει γυρίσει ο κόσμος ανά-
ποδα και ο Λεονάρντο Κούτρης δεν 
έχει ιδρώσει λεπτό. Τώρα, αν είναι 
μήνυμα, θα φανεί άμεσα. Πάντως, 
η Φορτούνα δεν πάει και σούπερ 
με 12β. και τη 12η θέση μετά από 
10 αγωνιστικές. Να θυμίσουμε πως 
ο Κούτρης παίζει στη Γερμανία ως 
δανεικός από τον Ολυμπιακό.

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ 
ΑΜΕΡΙΚΗ

Κάτι γίνεται…
 
Λίγο η μεταγραφή του Παλάσι-
ος που έκανε αίσθηση μια και 
ήταν παίκτης με πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στο μεγαθήριο της Ιντε-
πεντιέντε. Λίγο η παρουσία του 
Μάξι Λοβέρα σε ένα κλαμπ του 
μεγέθους της Ράσινγκ Κλουμπ 
(32 ματς/5 ασίστ έως τώρα) αν 
και ο δανεισμός ολοκληρώνεται. 
Οι πληροφορίες, λοιπόν, αναφέ-
ρουν πως ελληνικά μάτια είναι 
στραμμένα προς τη Λατινική Αμε-
ρική, προς τη Βολιβία αλλά κυρί-
ως στην Αργεντινή. Μεγάλη αγο-
ρά, μεγάλες προκλήσεις, ο Βόλος 
έχει κάνει τις καλύτερες κινήσεις.

ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  
ΣΤΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

 Πανηγύρι σκάουτινγκ
 
Υπενθύμιση! Κάπως έτσι θα λειτουργήσει το 
παρόν σημείωμα. Πανηγύρι σκάουτινγκ το 
παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Φρανκφούρτη 
για το Europa League με την Άιντραχτ. Σχε-
δόν όλες οι ομάδες της Μπουντεσλίγκα (δε 
διστάζουν να αγοράσουν από Ελλάδα οι Γερ-
μανοί) αλλά και πολλές από την Ευρώπη. Η 
τριάδα που ξεχωρίζει. Κόστιτς, Αγκιμπού Κα-
μαρά, Μασούρας. Όχι, τον Μαντί Καμαρά δεν 
χρειάζεται να τον δουν. Τον ξέρουν.

Ο ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ, Η ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΚΑΙ Η ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

 Άρχισαν τα όργανα
 
Με τέτοιες εμφανίσεις και 2 σερί γκολ ήταν λογικό και επόμε-
νο να ανοίξει η κουβέντα για τον Ντίνο Μαυροπάνο. Η Στουτ-
γάρδη θα τον αποκτήσει με 3 εκατομμύρια από την Άρσεναλ, 
αλλά το ζήτημα είναι αν θα τον κρατήσει. Το γεγονός πως οι 
Γερμανοί άρχισαν να λένε για την Ντόρτμουντ είναι μια αφε-
τηρία. Θα φανεί αν υπάρχει… καπνός, αλλά εντάξει δεν είναι 
και σενάριο επιστημονικής. Πάντως, το τσεκάρισμα που έχει 
γίνει για τον διεθνή στόπερ είναι από ομάδα Πρέμιερ Λιγκ.

➠

➠

➠

➠

ΑΝΟΙΞΕ  
Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟ
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Ερχονται και αυτοματισμοί
Πέραν του κορμού οι «πράσινοι» αρχίζουν 
σιγά σιγά να βρίσκουν και αυτοματισμούς. 
Με την μπάλα να κυλάει στο χορτάρι και όχι 
να πηγαίνει στην λύση με τις σέντρες. Αρ-
κετές φορές σχηματίζονται διάφορα «τρίγω-
να» και «τετράγωνα» παικτών μέσα σε διά-
φορα σημεία του αγωνιστικού χώρου. Επίσης 
δεν είναι λίγες οι φορές που φεύγουν κάθετες 
πάσες. Με τον Αλεξανδρόπουλος να έχει κάνει 
πολλές τέτοιες και μία μετετράπηκε σε ασίστ 
προς τον Καρλίτος, στο ματς με τον Ιω-

νικό, ολοκληρώνοντας με γκολ. Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΒΑΖΕΙ  
ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Τι χρειάζεται μια ομάδα για να διεκδικήσει 
τίτλους; Έναν καλό κορμό και έναν προπο-
νητή που θα τον δυναμώσει. Σε συνδυασμό 
φυσικά με την δυναμική της. Τι δεν είχε ο 
Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια; Εναν 
κορμό που να μπορέσει να βασιστεί. Φέτος 
όμως τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται 
διαφορετικά. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε 
με τα βασικά. Ξεψάχνισε το ρόστερ του. κι 
έκανε μεταγραφές με βάση το πλάνο της 
δημιουργίας δυνατών θεμελίων. Δεν λέει 
κανείς πως θα κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός 
το πρωτάθλημα. Γιατί θέλει δουλειά ακόμα. 
Αλλά τουλάχιστον να αρχίζει να ετοιμάζει 
έναν δυνατό κορμό. Στον οποίο θα βασιστεί, 
θα ενισχύσει στην πορεία και κάποια στιγ-
μή, στο άμεσο μέλλον, να βγει, επιτέλους, 
μπροστά. Ήδη αυτό αρχίζει να διαφαίνε-
ται. Ο τελείως αλλαγμένος Καρλίτος γίνε-
ται ξανά ένας επιθετικός που μπορεί να αγ-
χώσει τις αντίπαλες άμυνες. Μέχρι στιγμής 
αυτό έχει φανεί μόνο στη Λεωφόρο. Αλλά εί-
ναι ένα πάτημα κι’ αυτό. Για την αυτοπεποί-
θηση του που θα αποδώσει καρπούς 
και στα εκτός έδρας. Το σίγουρο είναι 
πως ο Ισπανός επιθετικός γίνεται 
μια από τις κολώνες που ετοιμά-
ζει ο Γιοβάνοβιτς. Κάτι ανάλογο 
γίνεται με τους Χατζηγιοβάνη, 
Αλεξανδρόπουλο. Πιο ώριμος 
δείχνει φέτος ο πρώτος και με 
περισσότερη ουσία στο παιχνί-
δι του. Για τον Αλεξανδρόπου-
λο τα μηνύματα είναι άκρως εν-
θαρρυντικά. Συνδυάζει ταχύτητα 
με τεχνική που μπορούν στο μέλ-
λον να τον κάνουν έναν από τους κο-
ρυφαίους Έλληνες χαφ. Οι ασίστ που 
μοιράζει, τα σουτ και η αμυντική του λει-
τουργία δείχνουν πολλά. Παίρνει μεγάλη 
βοήθεια και από την εμπειρία του Ρούμπεν 
Πέρεθ. Ο 32χρονος χαφ, δεν είναι ταχύς, 
αλλά η εμπειρία του είναι τέτοια που σχε-
δόν καλύπτει αυτό το μειονέκτημα. Επίσης 
μαθαίνει και πολλά στον Αλεξανδρόπου-
λο για την θέση. Η δουλειά που γίνεται στο 
Κορωπί είναι μεθοδευμένη. Έχει χρόνια να 
γίνει. Θέλει και τον χρόνο της όμως. Ο Γιο-
βάνοβιτς δεν γνωρίζει κανείς πως θα εξε-
λιχθεί. Τουλάχιστον όμως βάζει βάσεις για 
το μέλλον του «τριφυλλιού». Με τα επόμε-
να ματς να αναμένονται με ενδιαφέρον.

Η μεγάλη επι-
στροφή του Μπαρτ 

Σένκεφελντ θα είναι γεγονός. 
Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός 

προπονείται κανονικά από την πε-
ρασμένη εβδομάδα. Πλέον δεν νιώθει 
καμία ενόχληση. Κι έτσι αναμένεται να 
μπει αποστολή για το εκτός έδρας ματς 
με τον Αστέρα Τρίπολης. Δύσκολα 

θα πάρει λεπτά συμμετοχής αφού 
ο Γιοβάνοβιτς θέλει να γίνει 

σταδιακά η επανέντα-
ξη του. 

Ετοιμος ο Σένκεφ
ελντ

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΙ 
Ο ΚΟΡΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ 
ΜΕ ΚΑΡΛΙΤΟΣ, ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗ, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΕΝΑΝ 
ΔΥΝΑΤΟ ΞΑΝΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
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OPAP ARENA

«Ντύνεται» με θρύλους
Μια ιδέα του Δημήτρη 
Μελισσανίδη στάθηκε η 
αφορμή για την υλοποί-
ηση ενός έργου εντός 
της «OPAP Arena» που 
θα προκαλέσει ανα-
τριχίλα στον κόσμο 
της ΑΕΚ. Οπως ανέ- φε-
ρε η «κιτρινόμαυρη» Π Α Ε , 
«τέσσερις κολώνες της ιστορίας 
μας θα βρίσκονται αι- ώνια στους 
τέσσερις πυλώνες του γηπέδου μας». 
Ο λόγος για τον Στέλιο Σεραφείδη, του 
οποίου η μορφή τοπο- θετήθηκε ήδη στον 
νοτιοδυτικό πυλώνα της «Αγιά Σοφιάς», αλλά και τρεις ακόμα θρύλους 
του συλλόγου, τους Κώστα Νεστορίδη, Μίμη Παπαϊωάννου και Θωμά 
Μαύρο.

AΕΚ

Ο ΜΑΡΟΚΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΚ

ΤΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» 
ΣΤΟΝ ΑΜΡΑΜΠΑΤ

Απέναντι στον Ατρόμητο, η ΑΕΚ έκανε το καθή-
κον της: Νίκη, η οποία θα έδινε τον χρόνο και τον 
χώρο στον Αργύρη Γιαννίκη, ώστε να πάει ένα 
βήμα παραπέρα αναφορικά με τα στοιχεία που 
θέλει να εφαρμόσει στο παιχνίδι της ομάδας. 
Προφανώς και η Ενωση έδειξε ότι ακόμα δεν εί-
ναι έτοιμη στο 100%, ωστόσο ο 41χρονος τεχνι-
κός φαίνεται ότι θα πατήσει στο μέλλον πάνω σε 
λειτουργικά πρόσωπα στο ρόστερ δίνοντάς τους 
τα «κλειδιά» στην ανάλογη θέση. Στην περίπτω-
ση της ανάπτυξης, τομέα που οι «κιτρινόμαυροι» 
είχαν δομικό πρόβλημα την τελευταία τριετία, αυ-
τός ο άνθρωπος εμπιστοσύνης μοιάζει να είναι ο 
Νορντίν Αμραμπάτ. Ο 34χρονος πολυτάλαντος μέ-
σος, πέρα από τα φανερά (κερδισμένο πέναλτι, 
από το οποίο προήλθε με περιπέτεια το 2-0), κά-
νει και άλλα πολλά, τα οποία με μια πρώτη ανά-
γνωση του εκάστοτε ματς δεν φαίνονται. 
Ωστόσο, με μια ήρεμη ματιά, θα συνειδητοποιή-
σει κανείς πως ο Γιαννίκης θέλει να βγάλει διαφο-
ρετικές αρετές από τον Αμραμπάτ συγκριτικά με 
τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Στα λίγα ματς που αγω-
νίστηκε κάτω από τις εντολές του Σέρβου κόουτς, 
ο Αμραμπάτ είχε περισσότερο επιτελικό και όχι 
συνδετικό ρόλο. 
Πλέον, ο Αργύρης Γιαννίκης δείχνει ότι θέλει να τον 
χρησιμοποιήσει ως... κουμανταδόρο της μπάλας 
βρίσκοντας κάθετα και οριζόντια τους συμπαίκτες 
του σε κοντινή ή σε μακρινή απόσταση, εξουδε-
τερώνοντας το μαρκάρισμα των αντίπαλων αμυ-
ντικών δημιουργώντας χώρους. Αυτούς τους χώ-
ρους μπορούν να εκμεταλλευτούν πιο εύκολα οι 
εκρηκτικοί Λιβάι Γκαρσία, Στίβεν Τσούμπερ και 
Σέρχιο Αραούχο για να δράσουν. 
Παράλληλα, όταν η μάχη του κέντρου θα χρειά-
ζεται ενισχύσεις, ο Μαροκινός θα γίνεται ο έξτρα 
παίκτης στη δυάδα των χαφ συνεισφέροντας στο 
πρέσινγκ και το κλείσιμο των διαδρόμων. Φαντα-
στείται δηλαδή ένα «οκτάρι»-μπαλαντέρ σε άξο-
να και γραμμή κρούσης.
Παρότι δεν βρίσκεται στην πρώτη του ποδοσφαι-
ρική νιότη, ο Γιαννίκης έχει διακρίνει αυτή την ικα-
νότητα στον Αμραμπάτ, ο οποίος με την κατάλ-
ληλη διαχείριση στη φυσική κατάσταση, μπορεί 
να ακολουθήσει ένα εντελώς διαφορετικό τακτι-
κό μονοπάτι σε σχέση με τα προηγούμενα χρό-
νια της καριέρας του.
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ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Εξώδικο κατά του ΑΝΤ1
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απέστειλε εξώδικο προς τον ΑΝΤ1, μετά τα όσα ειπώθηκαν κατά 
τη διάρκεια του τηλεπαιχνιδιού «ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ», με παρουσιάστρια την Ζέτα 
Μακρυπούλια και απαιτεί από τον τηλεοπτικό σταθμό εντός 48 ωρών 
«να απολογηθεί για την κατάπτυστη αναφορά που προβλήθηκε 
κατά την διάρκεια εκπομπής του», με αναφορές περί «ΠΑΟΚ», 
«Θεσσαλονίκης» και… «Βουλγαρίας».
Πιο συγκεκριμένα κατά την προβολή σε μαγνητοσκόπηση της 
εκπομπής-τηλεπαιχνιδιού «ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ», με παρουσιάστρια 
την Ζέτα Μακρυπούλια, και η οποία έχει ως αντικείμενο την 
εύρεση λέξης μετά από περιγραφή στην οποία προβαίνει ο 
κάθε διαγωνιζόμενος, και ενώ η προς ανεύρεση λέξη ήταν η 
«Βουλγαρία», ένας διαγωνιζόμενος έδωσε ως λέξη περιγρα-
φής στον συμπαίχτη του τη λέξη «ΠΑΟΚ» και ακολούθως ο 
συμπαίχτης του είπε τη λέξη «Θεσσαλονίκη» και αμέσως μετά 
τη λέξη «Βουλγαρία».
Από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ σχολιάζοντας το παραπάνω 
περιστατικό ανέφεραν ότι η εκπομπή ήταν μαγνητοσκοπη-
μένη, άρα υπήρχε η δυνατότητα παρέμβασης από τον σταθ-
μό για τα όσα ακούστηκαν, «δεν είναι ότι ειπώθηκε live, αλλά 
πέρασε και μετά το μοντάζ, προφανώς με την έγκριση του τη-
λεοπτικού σταθμού», έλεγαν χαρακτηριστικά στη Μικράς Ασί-
ας, επισημαίνοντας πως μέσω του εξωδίκου επιφυλάσσο-
νται να ασκήσουν κάθε νόμιμο δικαίωμά τους απέναντι 
στον ΑΝΤ1.

Ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει πίσω του την... γκέ-
λα με τον Βόλο και στρέφεται στις ευρωπα-
ϊκές του υποχρεώσεις. Επόμενος αντίπα-
λος είναι η Κοπεγχάγη και ο «δικέφαλος» 
βρίσκεται από χθες στη Δανία για την αυρι-
ανή αναμέτρηση στα πλαίσια του Europa 
Conference League. Το θετικό για τον Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου είναι η επιστροφή του 
Σίντκλεϊ που δίνει μία επιπλέον λύση στην 
αμυντική γραμμή των «ασπρόμαυρων». 
Αντίθετα, εκτός έμεινα οι Κούρτιτς και Κρέ-
σπο, όπως και οι μακροχρόνια απόντες 
Ίνγκασον, Ολιβέιρα και Τσιγγάρας.
Οι ποδοσφαιριστές που ταξίδεψαν για την 
Κοπεγχάγη είναι οι: Πασχαλάκης, Ζίβκο-
βιτς, Ταλιχμανίδης, Βιεϊρίνια, Τέιλορ, Λύρα-
τζης, Βαρέλα, Μιχάι, Μιχαηλίδης, Σίντκλεϊ, 
Γιαξής, Εσίτι, Ντόουγκλας, Ελ Καντου-
ρί, Σβαμπ, Μπίσεσβαρ, Κωνσταντέλιας, 
Μουργκ, Μιτρίτσα, Α.Ζίβκοβιτς, Σφιντέτρ-
σκι, Άκπομ, Κούτσιας.
Σήμερα ο «δικέφαλος» θα προπονηθεί 
στις 19:00 ώρα Δανίας στο «Πάρκεν Στά-
ντιον», ενώ νωρίτερα στις 18:20 θα πραγ-
ματοποιηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη 
Τύπου.
Ο Έρικ Λάμπρεχτς ορίστηκε από την UEFA 
να διευθύνει την αναμέτρηση. Ο 37χρονος 
Βέλγος διαιτητής δεν έχει σφυρίξει ποτέ σε 
αγώνα ελληνικού συλλόγου, παρά μόνο 
έναν αγώνα της Εθνικής U17 και του Ολυ-
μπιακού U19. Φέτος ήταν ήδη στο Καρα-
μπάγκ-Βασιλεία 0-0 για τους ομίλους. Μαζί 
του θα βρεθούν οι συμπατριώτες του Βα-
νιζέρε, Βέιρντ και 4ος ο Βερμπούμεν.

ΠAO
K

ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Ο ΠΑΟΚ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ  
ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ  
ΤΗΝ ΟΜΩΝΥΜΗ ΟΜΑΔΑ  
ΓΙΑ ΤΟ EUROPA CONFERENCE LEAGUE 
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Χωρίς κόσμο με ΠΑΟΚ
Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση που κα-
τέθεσε ο Ολυμπιακός για την ποινή μιας αγωνιστικής κε-
κλεισμένων των θυρών που επιβλήθηκε μετά τις δύο 
διακοπές για καπνογόνα στο ντέρμπι με τον Πανα-
θηναϊκό. Κι έτσι το ντέρμπι της Κυριακής με τον 
ΠΑΟΚ θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ… 
ΚΛΕΙΔΙ
Ο ΓΙΑΖΙΝΤ ΜΑΝΣΟΥΡΙ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΣΚΑΟΥΤ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΝΤΕΣΤΟ 
ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 
ΤΟΝ ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Θέλει δουλειά πολύ για να μπορέσεις να 
αναπτύξεις το δίκτυο σκάουτινγκ. Το οποίο 
με καλή λειτουργία θα αποφέρει πολλά,. Αυτό 
έχει κάνει και ο Φρανσουά Μοντέστο στον 
Ολυμπιακό. Ο Κορσικανός χρόνια τώρα δού-
λεψε και συνεχίζει να δουλεύει πάνω σε αυτό 
που αγαπάει περισσότερο. Το τσεκάρισμα 
παικτών και την έλευση ταλέντων. Περνάει 
ώρες πάνω από ένα λαπ τοπ για να τσεκά-
ρει τους παίκτες που προτείνονται στον ίδιο 
ή γενικά στους «ερυθρόλεκους». Ακόμα και 
αυτούς για τους οποίους ο ίδιος έχει δείξει εν-
διαφέρον. Δεν είναι μόνος του όμως. Σε χώ-
ρες με μεγάλη παραγωγή ταλέντων έχει και 
τους σκάουτ που του κάνουν την δουλειά. 
Ακόμα και στην μακρινή Αργεντινή, Βραζι-
λία και όχι μόνο. Ωστόσο τα τελευταία χρό-
νια έχουν κλέψει την παράσταση ταλαντού-
χοι παίκτες που έχουν έρθει από την Γαλλία. 
Ουσεϊνού Μπα, Παπέ Αμπού Σισέ και Μαντί 
Καμαρά έκαναν το πρώτο μπαμ. Φέτος ήρθε 
μεταξύ άλλων και ο Αγκιμπού Καμαρά. Ο 
οποίος έχει τρελάνει κόσμο και αν συνεχίσει 
έτσι δύσκολα θα μείνει το καλοκαίρι. Γνω-
στή η ιστορία με τον τρόπο που τον 
πήρε ο Ολυμπιακός από τα χέρια 
της Λιλ. Τελείωσε το συμβόλαιο 
του, δεν κινήθηκε έγκαιρα για 
να το ανανεώσει και οι Πει-
ραιώτες το δούλευαν για να 
τον φέρουν στην Ελλάδα. 
Μόλις 120.000 ευρώ είναι 
τα τροφεία που πλήρωσε 
ο Ολυμπιακός στην FIFA. 
Ωστόσο ποιος είναι αυτός 
που συνεργάζεται με τον 
Μοντέστο στη Γαλλία, για 
όλα αυτά τα ταλέντα; Πληρο-
φορίες αναφέρουν πως είναι 
ο Γιαζίντ Μανσουρί. Που επί-
σημα ανήκε στο σκάουτινγκ της 
Νότιγχαμ. Αλλά είναι ένας από τους 
βασικούς ανθρώπους του Μοντέστο στη 
Γαλλία. Αυτός που τον εμπιστεύεται απόλυτα 
και ο οποίος ανακαλύπτει και ταλέντα παρα-
κολουθώντας και παιχνίδια ομάδων ακαδη-
μιών. Το 2013 αποσύρθηκε από την ενεργό 
δράση. Γεννημένος στη Γαλλία, με Αλγερινή 
καταγωγή. Αγωνίστηκε σε πολλές γαλλικές 
ομάδες, ενώ είχε 67 συμμετοχές στην Εθνι-
κή Αλγερίας. Ακολουθεί τον δρόμο του σκά-
ουτ στη Γαλλία και τα πηγαίνει πολύ καλά.

Oλυ
μπι
ακό
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Με πρωινή προ-
πόνηση στο Ρέντη θα ολο-

κληρώσει ο Ολυμπιακός την προ-
ετοιμασία για την αναμέτρηση με την 

Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ο Πέδρο Μαρ-
τίνς δεν αποκλείεται να δείξει κάποιες σκέ-

ψεις για την ενδεκάδα. Αν και δεν το συνηθί-
ζει τελευταία. Πάντως υπάρχει η αίσθηση πως 
θα πάρουν ανάσες κάποιοι από τους παίκτες 

που έχουν τραβήξει κουπί. Δεν αποκλείε-
ται να είναι οι Μπουχαλάκης, Μασούρας, 

Ρέαμπτσιουκ αυτοί που θα μείνουν 
εκτός. Η αποστολή θα αναχω-

ρήσει το μεσημέρι για την 
Φρανκφούρτη.

Σενάριο για αλλαγές


 

γρ
α

φ
ει

 ο
 Α

ΛΕ
ΞΑ

Ν
Δ

ΡΟ
Σ 

ΧΡ
Η

ΣΤ
Α

ΚΟ
Σ



www.sportime.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20218

ΣΑΣΑ - ΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝ

Αποφασίζουν για τους... 
παραπτωματίες!
Σάσα και Μπεναλουάν μετά το επεισόδιο που εί-
χαν την περασμένη εβδομάδα, έμειναν εκτός απο-
στολής. Πλέον η διοίκηση καλείται να αποφασίσει 
για το αν θα υπάρξει περαιτέρω τιμωρία. Εννοείται 
πως θα επιβληθεί και στους δύο πειθαρχικό πρό-
στιμο, ωστόσο δεν αποκλείεται να μείνουν εκτός 
αποστολής και από το προσεχές ματς με τον 
Παναιτωλικό στο «Βικελίδης». Για τον Μπε-
ναλουάν υπήρξε σκέψη ακόμα και να μην 
προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα.

AΡΗ
Σ

THΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!

THN KAΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ 
 ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ  

ΟΙ «ΚΙΤΡΙΝΟΜΑΥΡΟΙ»

KAΡΥΠΙΔΗΣ

Είδε το ματς από τον πάγκο!
Ο Θόδωρος Καρυπίδης μετά το Περιστέρι, πήγε 
και στη Λαμία. Εν αντιθέσει με το ματς με τον Ατρό-
μητο, κόντρα στους Φθιώτες, το αφεντικό του Άρη 
είδε την αναμέτρηση από τον πάγκο της ομάδας 
του. Μάλιστα κάποιοι συνέδεσαν την παρουσία 
του, με την... ηρεμία του Άκη Μάντζιου. Ο Έλλη-
νας τεχνικός δεν ασχολήθηκε καθόλου με τους 
διαιτητές κάτι που δεν το συνηθίζει γενικότερα.

Από αλλού περιμέναν να κάνει τη διαφο-
ρά φέτος ο Άρης, από άλλου τους έρχεται. 
Με παραμένοντες Γκάμα, Μπερτόγλιο, Μα-
ντσίνι, Γκαρσία και new entries τους Κα-
μαρά, Ιτούρμπε, Εντιαγέ, οι περισσότεροι 
περιμέναν τον Άρη να πετάει «φωτιές» με-
σοεπιθετικά!
Οι προσδοκίες δεν επιβεβαιώνονται μέ-
χρι στιγμής. Ο Άρης με το... ζόρι μπαίνει 
στη 10άδα, των καλύτερων επιθέσεων του 
πρωταθλήματος. Πέντε γκολ και 9οι στο 
σκοράρισμα οι «κιτρινόμαυροι». Τα τρία 
από αυτά στο Περιστέρι, ενώ στα μισά παι-
χνίδια τους έχουν μείνει στο μηδέν (ΟΦΗ, 
Ιωνικός, Απόλλων).
Τη διαφορά μέχρι στιγμής την κάνουν της... 
αμύνης τα παιδιά, με μπροστάρη τον Κου-
έστα! Οι Θεσσαλονικείς έχουν δεχθεί μόλις 
δύο γκολ φέτος. Ένα από τον Ατρόμητο και 
έναν από τον Ιωνικό. Έχουν την καλύτε-
ρη άμυνα του πρωταθλήματος, αλλά αυτό 
δεν τους έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στη βαθ-
μολογική συγκομιδή. Μπορεί με το «σβη-
σμένο» το -6, ο Άρης να βρισκόταν στο -3 
από την κορυφή, αλλά το -7 στο χορτάρι 
(τρεις από Ιωνικό, δύο από ΟΦΗ και Απόλ-
λωνα) έχει στοιχίσει αρκετά όσον αφορά 
το ranking της ομάδας του Άκη Μάντζιου, 
μετά από έξι αγωνιστικές.

ΠΕΝΤΕ ΓΚΟΛ, ΠΕΝΤΕ ΣΚΟΡΕΡ!
Κάτω από ένα γκολ ανά αγώνα ο μέσος 
όρος του Άρη φέτος, αλλά η πολυφωνία, 
πολυφωνία! Πέντε γκολ έχουν πετύχει οι 
Θεσσαλονικείς, πέντε διαφορετικοί σκόρερ. 
Ένα ο Καμαρά στο ντέρμπι με Παναθηνα-
ϊκό, από ένα Γκάμα, Γκαρσία και Μαντσίνι 
στο Περιστέρι και τελευταίος ο Μπράμπετς 
στη Λαμία. Το γκολ του 29χρονου Τσέχου 
ήταν το πρώτο από στατική φάση φέτος.
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ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

«Πόρτα» από τον ξενοδόχο!
Σε συγκεκριμένο πεντάστερο ξενοδοχείο μένει 
ο Γιώργος Χριστοβασίλης όταν επισκέπτεται τα 
Γιάννενα. Χρόνια τώρα. Πριν το παιχνίδι με τον 
Ολυμπιακό, ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΣ Γιάννινα 
βρέθηκε προ εκπλήξεως. Στο συγκεκριμένο ξενο-
δοχείο είχε καταλύσει η αποστολή του Ολυμπι-
ακού και αναγκάστηκε να μείνει αλλού, αφού το 

συγκεκριμένο κατάλυμα το 
είχαν κλείσει οι Πει-

ραιώτες.

«ΓΚΑΖΙΑ» ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ 
ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 
ΤΟΥ ΛΑΜΙΑ - ΑΡΗΣ ΚΑΙ 
ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ!

SUPER 
LEAGUE

ΒΟΛΟΣ

Τρελαμένος στο ημίχρονο  
στη Τούμπα ο Μπέος!
«Ήθελα να φύγω από τα νεύρα στο ημίχρονο», δή-
λωσε ο Αχιλλέας Μπέος μετά το 4-4 στην Τούμπα. 
Ο Δήμαρχος επισκέφθηκε στην ανάπαυλα και 
τα αποδυτήρια της ομάδας του και οι φωνές του 
ακούστηκαν μέχρι τα... τσιπουράδικα του Βόλου. 
Μάλιστα είχε και διάλογο με ανθρώπους του ΠΑΟΚ 
σε έντονο ύφος. «4-1 είναι το σκορ, σταμα-
τήστε να διαμαρτύρεστε συνέχεια 
και καθίστε κάτω», ανέφερε 
μεταξύ άλλων απευθυνό-
μενος σε παράγοντα 
των γηπεδούχων.

Αρκετή γκρίνια, αδικαιολόγητη, από 
πλευράς Λαμίας για τη διαιτησία του 
Στέφανου Κουμπαράκη στο παιχνίδι 
της Δευτέρας με τον Άρη. Αρχικά ένα 
οffside που σήκωσε με καθυστέρηση 
(έκανε delay) o Σακκάς και στη συνέ-
χεια η κόκκινη κάρτα στον Ελευθερι-
άδη, έκαναν έξαλλους τους ανθρώ-
πους της γηπεδούχου ομάδας και τον 
Πανουργιά Παπαϊωάννου προσωπι-
κά. Ο εκνευρισμός ήταν έκδηλος και 
στις δηλώσεις που έκανε ο τελευταί-
ος μετά το τέλος του ματς.
«Καταλυτική η φάση της αποβολής. 
Νομίζω ότι πρέπει να ελεγχθεί. Περί-
εργο το παιχνίδι και τα σφυρίγματά 
του. Ελπίζω ο ιθύνοντες να δουν το 
παιχνίδι. Να προσέχουν οι υπεύθυ-
νοι τα παιχνίδια και τις φάσεις. Εμείς 
βάζουμε τα χρήματά μας, ζητάμε κα-
λύτερη διαχείριση και από πλευράς 
διαιτητών».
Ο ιδιοκτήτης της Λαμίας, σύμφωνα 
με πληροφορίες του e-Sportime, τα 
έχωσε στον νησιώτη ρέφερι στο ημί-
χρονο. Ο Παπαϊωάννου διαμαρτυρή-
θηκε έντονα στον ρέφερι του αγώνα, 
λίγο πριν μπει στα αποδυτήρια.
«Ξεφτιλίζετε το ποδόσφαιρο, θα σε 
πάω στον Εισαγγελέα», ανέφερε με-
ταξύ άλλων ο Παπαϊωάννου. Ο ρέφε-
ρι δεν έδωσε συνέχεια στη συζήτηση. 
Στο τέλος της αναμέτρησης οι τόνοι εί-
χαν πέσει. Υπήρχαν και πάλι κάποιες 
διαμαρτυρίες όταν αποχωρούσε από 
το γήπεδο η διαιτητική ομάδα, αλλά 
σε πολύ πιο... light επίπεδο!
Όλα τα παραπάνω γράφτηκαν λεπτο-
μερώς στο Φύλλο Αγώνα, με συνέ-
πεια να κληθεί σε απολογία ο μεγα-
λομέτοχος της Λαμίας. 
Η Λαμία, βάσει της εικόνας της, δεν 
άξιζε σε καμία περίπτωση την ήττα 
από τον Άρη, αλλά στο τελικό απο-
τέλεσμα δεν είχε καμία επιρροή η δι-
αιτησία.

«ΠΕΣΙΜΟ»
ΣΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ
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ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Η ΦΛΟΓΑS
P
O
R
T
S

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 

ΤΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΤΩΝ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ  

ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
ΑΠΟ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ

Η Ολυμπιακή φλόγα παραδόθηκε στους 
Κινέζους διοργανωτές των 24ων Χειμε-
ρινών Ολυμπιακών Αγώνων με προο-
ρισμό το Πεκίνο. Η τελετή έγινε χωρίς 
την παρουσία κοινού, λόγω των πε-
ριοριστικών μέτρων για τον κορονο-
ϊό, πέραν διακοσίων διαπιστευμένων 
ατόμων που αποτελούν τις επίσημες 
αντιπροσωπείες και από τις δυο πλευ-
ρές, αλλά και εκ μέρους της Ολυμπιακής 
Επιτροπής. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια 
σκι αντοχής Παρασκευή Λαδοπούλου, 
ήταν αυτή που παρέδωσε την Ολυμπι-
ακή Φλόγα στην κινεζική αντιπροσω-
πεία για το «Πεκίνο 2022», κατά τη δι-
άρκεια της επίσημης τελετής χθες στο 
Παναθηναϊκό στάδιο.
Παρόντες στην τελετή, μεταξύ άλλων, 

ήταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας 
Μπακογιάννης, ο αντιπρόεδρος της κυ-
βέρνησης, Παναγιώτης Πικραμμένος και 
ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Λευτέρης Αυγενάκης. Η τελετή 
έναρξης για το «Πεκίνο 2022» θα γίνει 
στις 4 Φεβρουαρίου ενώ οι αγώνες θα 
διαρκέσουν ως την 20ή Φεβρουαρίου.
Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις και οι δια-
μαρτυρίες από ομάδες ακτιβιστών για 
την ανάληψη των χειμερινών Ολυμπι-
ακών αγώνων από το Πεκίνο συνεχί-
ζονται. «Βρισκόμαστε στην Αθήνα για 
να πούμε στη διεθνή κοινότητα ότι οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες παραδίδονται σε 
μια χώρα που διαπράττει ενεργά γενο-
κτονία», δήλωσε μεταξύ άλλων η ακτι-
βίστρια Ζεμρετάι Άρκιν.

Το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυ-
μπιακό απόψε στις 18:00 συγκε-
ντρώνει τα βλέμματα στην τρίτη 
αγωνιστική της Volleyleague γυ-
ναικών. Η αναμέτρηση θα διεξα-
χθεί στο PAOK Sports Arena, με 
την αλλαγή έδρας να γίνεται μετά 
από αίτημα της ομάδας της Θεσ-
σαλονίκης και τη σύμφωνη γνώμη 
του Ολυμπιακού.  Για τον Δικέφα-
λο είναι το τρίτο συνεχόμενο ντέρ-
μπι καθώς αντιμετώπισε διαδοχικά 

ΑΟ Θήρας (εντός), ΑΕΚ (εκτός) και 
τώρα τον Ολυμπιακό, με τις «ερυ-
θρόλευκες» να είναι μία από τις 
τέσσερις ομάδες που έχουν κάνει 
το 2x2 (και μαζί με τον Άρη οι μο-
ναδικές που δεν έχουν χάσει σετ).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
PAOK Sports Arena, 18:00: 
Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Χαλκιοπούλειο Λαμίας, 18:00: Α.Ο. 
Λαμίας 2013 - Α.Σ. Άρης
Γ. Γεννηματάς Βούλας, 18:00: Α.
Σ.Π. Θέτις - Παναθηναϊκός Α.Ο.
Δ.Α.Κ. Ευόσμου, 18:30: Α.Π.Σ. Αίας 
- Α.Ο.Ν. Αμαζόνες
Δ.Α.Κ. Νάξου, 19:00: Πανναξιακός 
Α.Ο.Ν. - Α.Ο. Θήρας
Κλειστό Ιλίσιων Αντώνης Φώτσης, 
19:45: Ηλυσιακός Α.Ο. - Α.Ε.Κ.
Π. Σαλπέας Πειραιάς, 20:00: Α.Ο.Φ. 
Πορφύρας - Α.Ο. Μαρκοπούλου

VOLLEYLEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
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ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
FIBA EUROPE CUP: Ιωνικός Νίκαιας- Αντβέρπ και Περιστέ-
ρι- Μπάκεν Μπέαρς (και οι δύο στις 19:00 κι απευθείας από 
το κανάλι της FIBA στο YouTube. Όπως και ο αγώνας του 
Ηρακλή με την Μπαχτσέσεχιρ που θα αρχίσει στις 20:30
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE: Μάλαγα- Λαύ-
ριο (21:30- CS4).

ΑΕΚ- ΤΡΕΒΙΖΟ (BCL) 77-92  
Η ΑΕΚ είχε απουσίες (Ανγκόλα και Φλιώνης) και 
προβλήματα (ο Κολόμ έπαιξε τελευταία στιγμή) και 
δε μπόρεσε ουσιαστικά να απειλήσει την Τρεβίζο 
στα Άνω Λιόσια. Το τελικό 77-92 της βάζει προβλή-
ματα για την πρόκριση αφού έχει 0/2 στο BCL.
ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 17, Χάμερ 22, Γέλοβατς 18, 
Παππάς, Βαουλέτ 9, Φιλιππάκος 2, Γκρίφιν, Μαυ-
ροειδής 4, Πετρόπουλος 5.

EUROCUP: ΒΑΛΈΝΘΙΑ- ΠΡΟΜΗΘΈΑΣ 92-82
Ο Προμηθέας το πάλεψε στην πρεμιέρα του Eurocup 
αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στην Βαλένθια που 
έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το τρόπαιο στη δι-
οργάνωση.
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Κασιμίρο):  Ρέι 10, Σβαρτζ 
1, Γκραντ 10, Γκάντι 13, Χαντ 12, Αγραβάνης 6, 
Γκίκας 4, Ρογκαβόπουλος 13, Μάιλς 13, Γιαν-
νόπουλος.

SOLD OUT ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ
Ένα 48ωρο πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, η Μακά-
μπι ανακοίνωσε ότι έγινε sold out στα εισιτήρια! Επίσης ο Πα-
ναθηναϊκός θα αναχωρήσει για το Τελ Αβίβ χωρίς τον Λευτέρη 
Μποχωρίδη που παραμένει τραυματίας αλλά με τον Χάουαρντ 
Σαντ Ρος που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε κό-
ντρα στον Ιωνικό. Όπως θα είναι παρών και ο Παπαγιάννης 
που προφυλάχθηκε στον αγώνα με τους Νικαιώτες.

ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΡΕΚΟΡ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΣΤΑΡΕΣ

Ποτέ άλλοτε στην ιστορία του 
δεν είχε αρχίσει ο Ολυμπιακός 
με τρεις συνεχόμενες κατοστά-
ρες. Κι αν οι Πειραιώτες συνε-
χίσουν με αυτό το ρυθμό το πι-
θανότερο είναι ότι θα κάνουν 
ρεκόρ με κατοστάρες σε μια σε-
ζόν.
Μπορεί να σπάσει το ρεκόρ της 
περιόδου 2000-2001; Δεν απο-
κλείεται αν αναλογιστούμε ότι 
ήδη έχει φτάσει στα μισά της δι-
αδρομής ο Ολυμπιακός. Τότε, 
είχε πετύχει περισσότερους 
από 100 πόντους σε έξι αγώ-
νες.
Τις σεζόν 2015-2016 αλλά και 
2012-2013 (πάλι με τον Γιώρ-
γο Μπαρτζώκα στο τιμόνι) και 
2007-2008 είχε πλησιάσει το ρε-
κόρ αλλά έμεινε στις πέντε κα-
τοστάρες.
Σε κάθε περίπτωση πάντως θα 
πρέπει να σημειώσουμε ότι ο 
Ολυμπιακός είναι ιδιαίτερα πα-
ραγωγικός επιθετικά αλλά κι 
αποδοτικός στην άμυνά του. 
Δεν είναι λάθος το ότι τα πάντα, 
ακόμα και η επιθετική παραγω-
γή, πηγάζουν από την τρομε-
ρή του άμυνα, την ενέργεια που 
βγάζουν οι παίκτες κι όλα αυτά 
τους δίνουν αυτοπεποίθηση.

EUROLEAGUE

Τέλος ο Μπερτομέου!
Αλλαγή σελίδας οριστικά στην Euroleague καθώς 
όλοι οι μέτοχοι έκριναν ομόφωνα ότι στο τέλος της 
σεζόν θα απομακρυνθεί ο Τζόρντι Μπερτομέου. 
Το «τέλμα» στο οποίο είχε περιέλθει η διοργάνω-
ση…. Η οικονομική αιμορραγία (συνέπεια η αρχή 
των συζητήσεων για ενοποίηση του Eurocup με 
το BCL χωρίς την συμμετοχή του Μπερτομέου) 
και η ελάχιστη εισροή εσόδων συνδυαστικά με τα 
προβλήματα στον καταμερισμό των εσόδων, ήταν 
ακόμα μια αφορμή. 

ς

basketball

ΤΡΙΑ ΣΕΡΙ ΜΑΤΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
100 ΠΟΝΤΟΥΣ ΕΧΕ ΙΣΗΜΕΙΩΣΕΙ 

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ 

ΣΕΖΟΝ 2000-01 ΜΕ ΕΞΙ ΑΓΩΝΕΣ
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ΕΞΟΡΚΙΣΤΗΣ 
ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ

Όπως το 2019 στον τελικό του 
Champions League απέναντι στην 
Τότεναμ, έτσι και το 2021, δε λάθεψε 
στην ίδια εστία από τα έντεκα βήμα-
τα. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σημειώνει το 
2-3 για τη Λίβερπουλ, βάζοντας τέ-
λος στην κακοδαιμονία των «reds» 
απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. 
Ο Αιγύπτιος πιστοποίησε ότι αυτή 
τη στιγμή είναι ο καλύτερος ποδο-
σφαιριστής στον κόσμο και λίγο 
νωρίτερα όταν «χόρεψε» την άμυ-
να των «κολτσονέρος» για το 0-1 
(8΄). Γρήγορα όμως το 0-2 από τον 
Κεϊτά (13΄) μετατράπηκε σε 2-2 εξαι-
τίας ενός άλλου μεγάλου πρωταγω-
νιστή, του Αντουάν Γκριζμάν (20΄, 
34΄). Από ωραίος... μοιραίος ο Γάλ-
λος άσος, καθώς στο 54΄ άφησε 
τους συμπαίκτες του με αριθμητι-
κό μειονέκτημα. Μια αποβολή που 
ήρθε και έδεσε με το πέναλτι που 
έκανε ο Ερμόσο στον Ζότα κι έτσι 
η Λίβερπουλ έφυγε νικήτρια από 
το «Wanda Metropolitano» ξορκί-
ζοντας τα φαντάσματα του παρελ-
θόντος. Βίοι αντίθετοι για τη Μίλαν 
που με νέα ήττα-σοκ από την Πόρ-
το (65΄ Ντίας) απέχει ελάχιστα από 
το να κουνήσει μαντήλι στον θεσμό.

ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ «ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ»
Το παραμύθι της Σέριφ ολοκληρώ-
θηκε, καθώς η Ιντερ επικράτησε με 
3-1 στο «Μεάτσα» και οι Μολδαβοί 
πλέον συγκατοικούν στην κορυ-
φή του ομίλου με τη Ρεάλ Μαδρί-
της που σέρβιρε κρύο το «πεντά-
στερο» (0-5) πιάτο της εκδίκησης 
στην Σαχτάρ Ντόνετσκ για τις δύο 
περσινές ήττες.

Ο 19χρονος μέσος της Μάντσεστερ 
Σίτι, Κόουλ Πάλμερ μπορεί να είχε... δι-
πλοβάρδια το περασμένο Σάββατο με 
back-to-back παιχνίδια της Κ23 και της 
ανδρικής ομάδας των «πολιτών», αλλά 
αυτό δεν τον εμπόδισε να λάμψει κόντρα 
στη συνολικά λαμπερή εμφάνιση της 
ομάδας. Ως ανταμειβή σκόραρε και το 
0-4, στο ευρύ 1-5 της ομάδας του Γκου-
αρντιόλα επί της Μπριζ.

Η μυθική συνάντηση στο χορτάρι του 
«Παρκ ντε Πρενς» του μάγου Ροναλντί-
νιο και του Λιονέλ Μέσι, έπειτα από την 
κοινή τους πορεία στην Μπαρτσελόνα. 
Το παρατεταμένο χειροκρότημα για τον 
«Ρόνι» προκάλεσε ανατριχίλα, με την 
αύρα του Βραζιλιάνου να οδηγεί τους 
Παριζιάνους στο δύσκολο 3-2 επί της 
Λειψίας, με τον «pulga» να σημειώνει 
δύο γκολ, το ένα με χτύπημα πέναλτι 
αλά Πανένκα.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η ΣΤΙΓΜΗ
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ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CHAMPIONS LEAGUE
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΡΙΖ – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 1-5

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΛΕΙΨΙΑ 3-2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2-3

ΠΟΡΤΟ – ΜΙΛΑΝ 1-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 1-4

ΑΓΙΑΞ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΙΝΤΕΡ – ΣΕΡΙΦ 3-1

ΣΑΧΤΑΡ – ΡΕΑΛ Μ. 0-5

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 19:45

ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ 22:00

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 19:45

ΛΙΛ – ΣΕΒΙΛΛΗ 22:00

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΖΕΝΙΤ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 22:00

ΤΣΕΛΣΙ – ΜΑΛΜΕ 22:00

Η αρχή της 
εξιλέωσης
Ο Ρόναλντ Κούμαν επιστρά-
τευσε ξανά τις μετριοπαθείς δη-
λώσεις πριν το ματς της Μπαρ-
τσελόνα με την Ντιναμό Κιέβου. 
«Μην έχετε προσδοκίες γαι φέ-
τος», είπε χαρακτηριστικά ο Ολ-
λανδός, αλλά για τους «μπλαου-
γκράνα», σε όποια κατάσταση κι 
αν είναι, νίκες σε ματς όπως το 
αποψινό είναι αδιαπραγμάτευ-
τες. Γι’αυτό και οι τρεις βαθμοί θα 
αποτελέσουν την αρχή της εξι-
λέωσης των πολύπαθων Κατα-
λανών. Οσο για τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο, ο CR7 ευελπιστεί να 
οδηγήσει τη Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ απέναντι στην Αταλάντα με 
φόντο την κορυφή του γκρουπ. 
Οσο για τις υπόλοιπες μεγάλες 
δυνάμεις (Μπάγερν Μ., Τσέλσι, 
Γιουβέντους) δύσκολα θα αντι-
μετωπίσουν προβλήματα.

Ο ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΑΛΑΧ ΕΒΑΛΕ 
ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑ 

ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΗΝ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΕ ΕΝΑ 

ΜΥΘΙΚΟ ΜΑΤΣ (2-3)
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CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΛΙΛ-ΣΕΒΙΛΛΗ
2 -0,25 1,99

Στο Πιέρ Μορόι η Λιλ θα κοντραριστεί με τη Σεβίλλη, με 
τις δύο ομάδες να ψάχνουν το «τρίποντο». Αμφότερες 

χωρίς νίκη στον όμιλο, αλλά παραμένουν στο 
κόλπο της πρόκρισης. Οι Ισπανοί είναι το φαβορί, 

αλλά το έργο δεν θα είναι εύκολο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στο «διπλό».

 CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΑΤΑΛΑΝΤΑ

1 1,75 OVER 8 ΚΟΡΝΕΡ 1,66
Σε ένα ματς όπου δεν έχει περιθώρια για απώλειες, 
η Μάντσεστερ θα υποδεχθεί την πάντα επικίνδυνη 
Αταλάντα. Το κλίμα στους «μπέμπηδες» δεν είναι 
καλό μετά τη βαριά ήττα στο Λέστερ με 4-2! Θα 
πιέσουν οι Άγγλοι ενώ οι Ιταλοί θα χτυπήσουν 

στην κόντρα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 

έδρα, αλλά θα 
ποντάρουμε και 

στα κόρνερ.

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΤΣΕΛΣΙ-ΜΑΛΜΕ

OVER 3 1,72
Μετά την άδικη ήττα στο Τορίνο η Τσέλσι καλείται να 

επιστρέψει στις νίκες. Αντίπαλος σήμερα η αδύναμη 
Μάλμε και αν οι «μπλε» παρουσιαστούν σοβαροί, 

δύσκολα θα συναντήσουν προβλήματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

τα γκολ στο 
Λονδίνο.

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 

2 -1,0 1,70
Ισοπεδωτική η Μπάγερν πέρασε από το Λεβερκούζεν με 

το εμφατικό 5-1! Ο Λεβαντόφσκι σκοράρει παντού 
και ο Νάγκελσμαν έχει αρχίσει να επιβάλλει το 
πλάνο του. Οι Βαυαροί ξέρουν καλά ότι με νίκη 
σήμερα ουσιαστικά εξασφαλίζουν πρόκριση και 

1η θέση στον όμιλο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ασταμάτητη 

η Μπάγερν, θα 
την στηρίξουμε 

ξανά.

CHAMPIONS LEAGUE 19:45
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ

1 -1,5 1,80
Πρόωρο τελικό παίζει σήμερα στο Νόου Κάμπ η 

Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου. Οι Καταλανοί 
μετράνε 0/2 και το «τρίποντο» είναι μονόδρομος, αν 

θέλουν να ελπίζουν σε πρόκριση. Χωρίς άγχος θα 
παίξουν στην κόντρα οι Ουκρανοί για να κάνουν τη 

ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
ποντάρισμα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙKΤΕΣ ΑΠΟ  
ΤΙΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE

www.xosetips.com

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

OVER 2,5 1,72
Η Γιούνγκ Μπόις έβαλε φωτιά στον όμιλο μετά τη 
νίκη επί της Μάντσεστερ στην πρεμιέρα. Η Βιγιαρεάλ 

ταξιδεύει στη Βέρνη για το θετικό αποτέλεσμα που 
θα την κρατήσει σε τροχιά πρόκρισης.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

θα επιτεθούν, 
πάμε στα 

γκολ.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 3 7 6-3

2. ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 3 6 11-6

3. ΜΠΡΙΖ 3 4 4-7

4. ΛΕΙΨΙΑ 3 0 6-11

2ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 3 9 11-5

2. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 3 4 4-4

3. ΠΟΡΤΟ 3 4 2-5

4. ΜΙΛΑΝ 3 0 3-6

3ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΑΓΙΑΞ 3 9 11-1

2. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3 6 3-5

3. ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 3 3 5-7

4. ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3 0 2-8

4ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΣΕΡΙΦ 3 6 5-4

2. ΡΕΑΛ Μ. 3 6 7-2

3. ΙΝΤΕΡ 3 4 3-2

4. ΣΑΧΤΑΡ 3 1 0-7

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΜΠΑΓΕΡΝ Μ 2  6  8-0

2. ΜΠΕΝΦΙΚΑ 2  4  3-0

3. ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 2  1  0-5

4. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2  0  0-6

6ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΑΤΑΛΑΝΤΑ 2  4 3-2

2. ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ  2  3  2-2

3. ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ  2  3  3-3

4. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 2  1  3-4

7ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 2  4  3-2

2. ΣΕΒΙΛΛΗ 2  2  2-2

3. ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2  2  1-1

4. ΛΙΛ 2  1  1-2

8ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ  2  6  4-0

2. ΤΣΕΛΣΙ 2  3  1-1

3. ΖΕΝΙΤ 2  3  4-1

4. ΜΑΛΜΕ 2  0  0-7

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με ανακοίνωσή τους οι ποδοσφαιρι-
στές του Ηρακλείου, παίρνουν θέση για 
τον σοβαρό τραυματισμό του Μανώλη 
Τσουτσουδάκη και ουσιαστικά με την 
ενέργειά τους αυτή, ηρεμούν τα πνεύ-
ματα αφενός μεν και αφετέρου, βάζουν 
πλάτη στο συμπαίκτη τους, που η κα-
κιά στιγμή, έγινε αιτία του για ότι συνέ-
βη στον αγώνα με αντίπαλο τον Χολαρ-
γό. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση 
αναφέρει τα εξής: «Σαν ποδοσφαιρι-
στές-αθλητές του Ηρακλείου θέλουμε 
να ευχηθούμε περαστικά και ταχεία 
ανάρρωση στον ποδοσφαιριστή Μα-
νώλη Τσουτσουδάκη και να εκφράσου-

με την στήριξη και συμπαράστασή μας 
τόσο στον ίδιο όσο και στους οικείους 
του. Εξάλλου πάνω απ’ όλα προέχει η 
υγεία όλων και είναι κάτι που καταλά-
βαμε δυστυχώς από τη πρώτη στιγ-
μή και τον τραυματισμό του συμπαί-
κτη μας Παύλου Μπίτιλη, στον οποίο 
θέλουμε και δημόσια να εκφράσουμε 
τις ευχές μας ενόψει του αυριανού του 
χειρουργείου. Ωστόσο τις τελευταίες 
ημέρες γίναμε αποδέκτες θλιβερών 
περιστατικών και επιθέσεων σε ατο-
μικό και συλλογικό επίπεδο τα οποία 
και καταδικάζουμε. Πιο συγκεκριμένα 
η φτωχοποίηση του συμπαίκτη μας 
Κωνσταντίνου Ιωαννίδη εξαιτίας της 
ενέργειάς του στον αγώνα του Σαβ-
βάτου, που δεν είχε την παραμικρή 
πρόθεση να τραυματίσει τον Μανώ-
λη. Συμμεριζόμαστε απόλυτα το πε-
ριβάλλον και τη θλίψη που προκάλε-
σε το γεγονός, αλλά είμαστε ενάντια 
σε κάθε απειλή επώνυμη ή ανώνυμη 
που έγινε στον συναθλητή μας, καθώς 
γνωρίζοντας το ποιόν και τον χαρακτή-
ρα του εγγυούμαστε πως η ενέργειά 
του δεν είχε τον οποιονδήποτε δόλο 
ή αντιαθλητική διάθεση. Στη συνέχεια, 
θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε όσον αφο-
ρά τους προπονητές μας Λουκά Ρόπ-
πα-Δημήτρη Ζυγούρη και συνολικά το 
τεχνικό επιτελείο, πως ουδέποτε έχει 
δοθεί οποιαδήποτε οδηγία προς εμάς 
προφανώς, προκειμένου να προβού-
με σε οποιαδήποτε αντιαθλητική πρά-
ξη. Δυστυχώς, πρέπει να πούμε το αυ-
τονόητο διότι υπόνοιες από τρίτους 
επί του θέματος θίγουν πρώτα εμάς 
και κατ’ επέκταση το τεχνικό επιτελείο 
που τυγχάνει αναγνώρισης σε προ-
σωπικό και επαγγελματικό επίπεδο 
στον χώρο του ποδοσφαίρου. Συνο-
ψίζοντας, παρά το νεαρό της ηλικίας 
του συνόλου που έχουμε σαν ομάδα, 
αφουγκραζόμαστε πλήρως όσα συμ-
βαίνουν εντός και εκτός γηπέδου και 
ενημερώνουμε όλους όσους δεν γνω-
ρίζουν ή το αμφισβητούν πως ασχο-
λούμαστε με το ποδόσφαιρο σε 100% 
αθλητικά πλαίσια και δεν δίνουμε βάση 
σε οποιαδήποτε εξωαγωνιστική μομ-
φή ή υπόνοια».

ΟΛΟΙ ΒΑΖΟΥΝ ΠΛΑΤΗ
ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΤΗΣ ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΤΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ

Ανακοίνωση 
και δήλωση 
συμπαράστασης
Εννοείται πως ο 
τραυματισμός του 
Μανώλη Τσουτσου-
δάκη, προήλθε 
από την κακιά πο-
δοσφαιρική στιγ-
μή, που ευτυχώς 
όχι συχνά, γινόμα-
στε μάρτυρες, όλοι 
όσοι παρακολου-
θούμε το αθηναϊκό 
ποδόσφαιρο! Είναι 
σίγουρο πως ο Ιω-
αννίδης δεν ήθελα 
να τραυματίσει τόσο 
σοβαρό τον αντί-
παλό του. Όμως αν 
μέσα στο μυαλό του 
είχε μια μικρή υπο-
ψία, πως θα του έκα-
νε αυτή τη ζημιά, εί-
μαι σίγουρος πως 
δεν θα το έκανε. 
Όμως έλα ντε που η 
ζημιά έγινε. Γι’ αυτό 
θα πρέπει όλοι όσοι 
φορούν ποδοσφαι-
ρικά παπούτσια να 
προσέχουν τα μαρ-
καρίσματα. Όταν 
αυτά είναι βίαια και 
αντιαθλητικά, τότε ο 
τραυματισμός είναι 
σίγουρος! Προσο-
χή λοιπόν… Πάντως 
τόσο ο ίδιο ο Ιωαν-
νίδης, όσο και οι συ-
μπαίκτες του, με το-
ποθετήσεις, πήραν 
θέση επί του συμ-
βάντος κι έδειξαν τις 
καλές και ευγενικές 
τους προθέσεις! 
* Σε μεγάλη αθλητι-
κή επιχείρηση στο 
Ν. Κόσμο με ιδιο-
κτήτες τον παλαίμα-
χος ποδοσφαιριστή 
του Φωστήρα Ζάχο 
Αβαγιανέλλη και τον 
Τρύφωνα Κασεσιάν, 
έφυγαν το μεσημέρι 
και κλείδωσαν μέσα 
τον πρόεδρο του 
Φοίβου Ν Κόσμου 
Στέλιο Ζανουδάκη, 
που είχε πάει για να 
τυπώσει τα ρούχα 
της ομάδος του. Ευ-
τυχώς που υπήρχε 
αντικλείδι και φώνα-
ξε έναν περαστικό 
και του άνοιξε! Αλ-
λιώς θα έμενε μέσα 
και θα κοιμόταν σε 
ένα στρώμα από κο-
κοφοίνικα! 
* Το χθεσινό του 
ρεπό δεν το άφη-
σε να πάει χαμένο ο 
Θέμης Ποτουρίδης. 
Η δόξα του Ύπα-
του, βρέθηκε στον 
Αγ Κοσμά κι έκανε 
ατομική. Αυτός είναι 
επαγγελματισμός! 

Ο τεχνικός ηγέτης Δημήτρης 
Φιλίππου αναφερόμενος 
στην ευρεία νίκη της ομά-
δας του, 5-1 επί της Γλυφά-
δας ανέφερε τα εξής: «Ήταν 
μία νίκη, η οποία θα μας δώ-
σει ψυχολογική ώθηση για 
τη συνέχεια. Ξέχωρα από 
το βαθμολογικό αντίκτυπο, 
το συγκεκριμένο παιχνίδι 
είχε σημειολογικό χαρακτή-
ρα, αφού ήταν το πρώτο επί-
σημο εντός έδρας ματς που 
δίναμε στην έδρα μας μετά 
από ένα ακριβώς χρόνο. Χαι-
ρόμαστε πολύ για το γεγο-
νός ότι συνδυάστηκε με ευ-
ρεία νίκη, αλλά και με πολύ 
καλή απόδοση. Γενικότερα 
πάντως νιώθω που ευχαρι-
στημένος για τους παίκτες 
που διαθέτει η ομάδα μας. 
Συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθ-
μό».

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Τέλος από τον πάγκο του 
Θριάμβου Χαϊδαρίου για τον 
Αντώνη Ζαφειριάδη. Ο τελευ-
ταίος πήρε αυτή την απόφα-
ση, γιατί όπως είπε και στο 
στενό του περιβάλλον, θα 
έπρεπε κάτι να γίνει, ώστε να 
αλλάξει το κλίμα στην ομά-
δα. Και επειδή πραγματικά 
είναι από εκείνους που θέ-
λουν το καλό του συλλόγου, 
προτίμησε αυτή τη λύση της 
αποχώρησης! Αυτό σημαί-
νει πως ο ίδιος θα αναζητή-
σει την επόμενη ποδοσφαι-
ρική του στέγη.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Μετά την αποχώρηση του 
Γιώργου Λαζάρου, την τεχνι-
κή ηγεσία του Φοίνικα Περι-
στερίου, ανέλαβε ο Στάθης 
Πανακούλιας. Ο τελευταίος 
ανήκει στη νέα μοντέρνα γε-
νιά των προπονητών, που 
στο λίγο χρονικό διάστημα 
που είναι προπονητής στο 
παλμαρέ του ήδη έχει μια 
άνοδο με την Πέρα Κλουμπ.

ΑΘΗΝΑΪΔΑ 

Φιλίππου: «Ήταν μια 
νίκη ψυχολογίας» 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ Β’

Καβάσης: «Ήμασταν αγχωμένοι»
Το ότι σήμερα ο Αστέρας Βάρης Β’, βρίσκεται 
στην κορυφή της Γ’ ΕΠΣΑΝΑ, είναι μια θέση που 
τα λέει όλα. Και βεβαίως αυτό το ταλαντούχο σύ-
νολο παικτών, έχει τον καλύτερο μαέστρο, τον 
Γιώργο Καβάση, που δείχνει να τα ελέγχει όλα. 
Ο ίδιος για το νικηφόρο ματσάκι με τον Διόνυσο 
και ερωτηθείς σχετικά είπε τα εξής: «Σπαταλή-
σαμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο με συντρι-
πτική κατοχή της μπάλας και με πάρα πολλές 
τελικές. Δυστυχώς κάναμε επιπόλαιες τελικές 
επιλογές με αποτέλεσμα να τελειώσει το ημί-
χρονο ισόπαλο. Στο 2ο ημίχρονο μάλλον λόγω 
και της απειρίας μας αγχωθήκαμε και χάσαμε 
την καθαρή σκέψη μας και τον αγωνιστικό μας 
προσανατολισμό με αποτέλεσμα η εικόνα μας 
να μην είναι αυτή που θέλουμε. Παρ’ όλα αυτά 
ευτυχίσαμε σε ένα σουτ εκτός περιοχές να σκο-
ράρουμε και να πάρουμε τους 3 βαθμούς της 
νίκης. Συνεχίζουμε να γεμίζουμε εμπειρίες που 
αυτό είναι και το ζητούμενο και φυσικά θα συ-
νεχίσουμε να δουλεύουμε με στόχο την ατομι-
κή και ομαδική βελτίωση!».

This is Athens

҂ Πολύ καλή κίνηση από  
τους παίκτες της ΑΕ Ηρακλείου.





Ο ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ 
ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ, Ο 
ΚΑΪΡΙ ΙΡΒΙΝΓΚ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ 
ΣΤΟ ΝΒΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ 
Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ

Δεδομένο ήταν, αναμενόμενο. Φαινόταν από 
μακριά. Από η στιγμή που η υποχρεωτικότητα 
έχει γίνει καραμέλα και το μένος των μέσων μα-
ζικής ενημέρωσης για όσους δεν έχουν εμβολι-
αστεί ολοένα και οξύνεται, θα επηρεαζόταν και 
ο αθλητισμός. Από τη στιγμή που έχουν διχα-
στεί ολόκληρα κοινωνικά στρώματα, τα μεγάλα 
αθλητικά events δεν θα μπορούσαν να μείνουν 
πίσω. 
Η Κυβέρνηση της Αυστραλίας είναι ανένδοτη, 
μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανένας αθλη-
τής δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στο Grand 
Slam της Μελβούρνης, αν δεν είναι εμβολιασμέ-
νος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Νόβακ Τζόκο-
βιτς να πει πως το πιθανότερο είναι να μη δώ-
σει το παρόν. 
Ο Σέρβος τενίστας απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη 
θέση για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Εξέ-
φρασε την αντίθεσή του, όμως, με την υποχρε-
ωτικότητα και το πόσο πιέζουν τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης και έθιξε και το θέμα των προσω-
πικών δεδομένων. «Δεν θέλω να πω αν εμβο-
λιάστηκα ή όχι. Θέλω να διατηρηθεί το ιατρικό 
απόρρητο». 
Ασφαλώς και ο κάτοχος των 20 Grand Slams θέλει 
να μη χάσει την ευκαιρία και να γίνει ο πρώτος αντι-
σφαιριστής που κατακτά 21 major tournaments, 
αφετέρου όμως δεν δείχνει διατεθειμένος να κά-
νει βήμα πίσω από τις θέσεις, τα πιστεύω του και 
-το πιο σημαντικό- τα δικαιώματά του. Παρόμοια 
τοποθέτηση έχει κάνει και ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
να θυμίσουμε. Ως τώρα, ο Έλληνας πρωταθλη-
τής δεν έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για το 
θέμα που έχει προκύψει με το Australian Open.  
Ξεκίνησε και το ΝΒΑ με τον Γιάννη Αντετοκούν-
μπο να αντιμετωπίζει ως πρωταθλητής τους 
Nets. Η ομάδα από το Μπρούκλιν δεν θα έχει 
στη διάθεσή της τον Κάιρι Ίρβινγκ. Επειδή ο τε-
λευταίος δεν έχει κάνει το εμβόλιο. Όχι, δεν έχει 
γίνει γνωστό από το ΝΒΑ πως απαγορεύονται 
να λάβουν μέρος οι αθλητές που δεν έχουν κάνει 
το εμβόλιο. Είναι απόφαση της ομάδας. Εκτός 
από την πρεμιέρα. Εκτός μέχρι να εμβολιαστεί. 
Δύο περιστατικά από τα πολλά. Αμφιβάλλει κα-
νείς πως αλλάζει η σύσταση του αθλητισμού από 
τέτοια φαινόμενα; Θα είναι ίδιο το αυστραλιανό 
όπεν με τον Τζόκοβιτς και ίδιο χωρίς αυτόν; Οι 
Νετς είναι το ίδιο ισχυροί χωρίς τον Ίρβινγκ; Μή-
πως πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτά τα φαινό-
μενα, από τη στιγμή που υπάρχουν υγειονομι-
κά πρωτόκολλα και για εμβολιασμένους και μη 
εμβολιασμένους αθλητές; Μήπως πρέπει να δο-
θεί τέλος στην ύπαρξη δύο ταχυτήτων ελευθερι-
ών με κριτήριο διαχωρισμού τα εμβόλια;

ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ  
ΑΛΛΑΖΕΙ
ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ  
ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

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 
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
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Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 
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