
u ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΊΑ ΚΟΊΤΑΕΊ Ο ΜΠΑΚΑΚΗΣ

u ΟΊ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΊ ΚΑΊ Ο ΓΊΟΒΑΝΟΒΊΤΣ

ΠΑΡΑΣΚΗΝΊΑ

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 160 - 230C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 140 - 210C

ΣΗΜΑΔΊ! για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΙΑΚΏΒΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ
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Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΊΠΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΝΊΚΗ ΣΤΟ ΠΡΏΤΑΘΛΗΜΑ

ΝΑ ΣΠΑΣΕΊ ΤΑ «ΔΕΣΜΑ»
ΠΟΊΝΗ – ΣΟΚ ΔΥΟ ΑΓΏΝΊΣΤΊΚΏΝ ΚΕΚΛΕΊΣΜΕΝΏΝ ΤΏΝ ΘΥΡΏΝ ΘΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΕΦΕΣΗ ΟΊ «ΠΡΑΣΊΝΟΊ»

ΠΟΊΑ Η ΑΡΝΗΤΊΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  
ΠΟΥ ΘΕΛΕΊ ΝΑ ΤΕΛΕΊΏΣΕΊ ΤΟ ΤΡΊΦΥΛΛΊ

20:30 NSP

19:00 CS2

18:15 NS2

u ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΊ Ο ΖΊΒΚΟΒΊΤΣ ΓΊΑ ΑΝΑΝΕΏΣΗ

Ο ΠΑΟΚ ΕΦΤΑΣΕ ΤΊΣ ΕΞΊ 
ΣΕΡΊ ΝΊΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ 
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΊΣ ΔΊΟΡΓΑΝΏΣΕΊΣ. 
ΠΟΊΑ Η ΟΜΟΊΟΤΗΤΑ ΜΕ  
ΤΗΝ ΧΡΟΝΊΑ ΤΟΥ ΝΤΑΜΠΛ

88-82

ΔΕΝ ΕΦΤΑΝΕ Ο ΝΤΟΡΣΕΪ
Ο ΑΜΕΡΊΚΑΝΟΣ ΕΒΑΛΕ 
32 ΠΟΝΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ 
ΕΊΧΕ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ 
ΑΠΕΝΑΝΤΊ  
ΣΤΟΝ ΕΠΊΘΕΤΊΚΟ 
ΠΛΟΥΡΑΛΊΣΜΟ  
ΤΗΣ ΤΣΣΚΑ
 Ν. ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ:  
Είχε λάθος προσέγγιση

ΣΤΟΥΣ ΠΥΛΏΝΕΣ ΤΗΣ «OPAP ARENA» ΚΑΊ Ο ΜΑΥΡΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ  
ΘΑ ΚΡΊΘΕΊ  
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΟΥ ΣΕΡΧΊΟ 
ΑΡΑΟΥΧΟ  
ΣΤΟ ΠΑΊΧΝΊΔΊ 
ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΛΟ

ΑΓΏΝΊΑ

 

ΤΊ ΕΝΟΧΛΗΣΕ  

ΤΟΝ ΜΑΡΤΊΝΣ 

ΣΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΑΪΝΤΡΑΧΤ

ΜΟΝΤΣΊ
ΜΑΤΊΕΣ ΑΠΟ

Ο ΔΊΑΣΗΜΟΣ ΑΘΛΗΤΊΚΟΣ ΔΊΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΒΊΛΛΗΣ ΕΣΤΕΊΛΕ 
ΣΚΑΟΥΤ ΝΑ ΔΕΊ ΤΟΝ ΑΓΚΊΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΗΝ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

ΔΕΝ ΕΘΕΛΞΕ Ο 20ΧΡΟΝΟΣ 
ΑΣΟΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΚΕΊΤΑΊ 

ΓΊΑ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΛΕΝΤΟ

ΤΟΝ ΤΣΕΚΑΡΑΝ ΚΑΊ ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΟ 
ΑΓΓΛΊΑ, ΊΤΑΛΊΑ, ΓΕΡΜΑΝΊΑ, ΓΑΛΛΊΑ
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Ο Ολυμπιακός είναι ένα κλαμπ που είναι μαθη-
μένο στα δύσκολα. Αρέσκεται σε αποστολές που 
άλλοι δεν θα ήθελαν να έχουν. Τα έχει αυτά ο 
πρωταθλητισμός. Οι Πειραιώτες γνωρίζουν καλά 
τι πάει να πει. Αντίθετα ο εφησυχασμός δεν εί-
ναι στην ιδιοσυγκρασία τους. Κάθε φορά που βρί-
σκονται σε τέτοια κατάσταση, κάτι δεν πάει καλά. 
Και βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Για τον λόγο 
αυτό η ήττα και γενικά η εμφάνιση απέναντι στην 
Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Φέρνει πίεση στον Ολυ-
μπιακό ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Για να 
βγει η αντίδραση. Αλλά και για να μην υπάρξουν 
άλλοι χαμένοι εντός  έδρας βαθμοί στο πρωτά-
θλημα. 
Ποιος μπορεί να ξεχάσει το 0-0 με τον Ατρόμη-
το στην πρεμιέρα, αλλά και τη λευκή ισοπαλία 
στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Με όλα αυτά να 
στροβιλίζουν στο κεφάλι οι «ερυθρόλευκοι» δεν 
έχουν να κάνουν κάτι άλλο. Από το να βγάλουν 
την ποιότητα τους στον αγωνιστικό χώρο του «Γ. 
Καραϊσκάκης» και να πάρουν τη νίκη. Μια νίκη 
που θα δώσει πολλές απαντήσεις αναφορικά με 
την φετινή σεζόν. Πρώτα από όλα για τους ίδιους 
τους εαυτούς. Καθώς ακόμα στο πρωτάθλημα δεν 
έχουν κάνει το μεγάλο παιχνίδι. Τις δύο προη-
γούμενες σεζόν τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Η 
ομάδα είχε καταθέσει ήδη τα διαπιστευτήρια της. 
Φέτος όμως είναι διαφορετικά.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Κατά μια έννοια δεν είναι… εκτός προγράμματος 
η ήττα στη Μόσχα από την ΤΣΣΚΑ. Σοβαροί να εί-
μαστε. Όμως δεν είναι αυτό το αντικείμενο που θα 
πρέπει να εξετάσουμε.
Ίσως για πρώτη φορά φέτος στην Euroleague 
ο Ολυμπιακός είχε εντελώς λάθος στόχευση και 
προσέγγιση στο παιχνίδι του.  Από το 6’ και μετά, 
παρασυρόμενος από το επιθετικό του κρεσέντο 
(αστόχησε για πρώτη φορά στο έβδομο λεπτό) ξέ-
χασε τα στοιχεία που του έχουν χαρίσει το ελκυστι-
κό και πολλά υποσχόμενο αγωνιστικό του προφίλ: 
Τη σκληράδα στην άμυνα, την ενέργεια και την πί-
εση στον αντίπαλο. Ειδικά όταν η ΤΣΣΚΑ έβαλε 
εκείνη σκληράδα ο Ολυμπιακός έχασε το μυαλό 
του. Ο τρόπος με τον οποίο σκόραραν οι Μοσχο-
βίτες ήταν «εξωφρενικά» εύκολος, έχασαν μόνο 4 
δίποντα σε όλο το πρώτο μέρος. Και παράλληλα, 
ο Ολυμπιακός με τα πολλά του λάθη τους έδινε… 
δωράκια.
Με λίγα λόγια αν πας να νικήσεις την ΤΣΣΚΑ με 
την… επίθεσή σου δεν έχεις καμία τύχη. Κι αυτό 
ήταν το λάθος του Ολυμπιακού που πίστεψε, χάρη 
στην εκπληκτική του επιθετική αρχή ότι θα έπαιρ-
νε έτσι τον αγώνα. Χάθηκε το μυαλό, εξαφανίστηκε 
η συγκέντρωση και φυσικά ο συγκεκριμένος αντί-
παλος δεν είναι απ’ εκείνους που αφήνουν τέτοιες 
ευκαιρίες να πάνε χαμένες. Ούτε και συγχωρούν.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΙΧΕ 
ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

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

ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Αποψη



www.sportime.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20213

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Kαι λύσεις έχει  
και ψυχολογία!

Το αρνητικό σερί σταμάτησε στη Ριζούπολη. Στο δεύ-
τερο «σπίτι» των Αρκάδων. Η πρώτη νίκη ήρθε και 
στόχος κόντρα στον Παναθηναϊκό (20.30) να διπλώ-
σουν. Και ψυχολογία και επιπλέον λύσεις για τον Μί-
λαν Ράσταβατς. Ο Ατιένθα ο οποίος δεν αγωνίστηκε με 
τον Απόλλωνα λόγω οσφυαλγίας, είναι και πάλι δι-
αθέσιμος, ενώ πανέτοιμος είναι και ο Λέο ΤΙλίκα.  
Δεδομένα απών ο Καπίγια ο οποίος ταλαιπω-
ρείται από θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

➦

Δεν έχει νικήσει εκτός, και δεν έχει σκο-
ράρει. Ο Παναθηναϊκός των 13 γκολ στη 
Λεωφόρο σε φέτος στο πρωτάθλημα, δεν 
έχει βάλει ούτε ένα στις εξορμήσεις του. 
Και πάει σε μια έδρα όπου έχει να νική-
σει από το 2017. Τότε είχε επικρατήσει 
1-0 στο κύπελλο και 5-0 στο πρωτάθλη-
μα. Από εκεί και μετά όμως σε 5 ματς που 
έδωσε πήρε τρεις ισοπαλίες. Παράλλη-
λα γενικά έχει να νικήσει την ομάδα της 
Τρίπολης (εντός – εκτός) από τον Δεκέμ-
βριο του 2019. Τότε επικράτησε 1-0 στο 
ΟΑΚΑ. Αλλά στα επόμενα πέντε παιχνί-
δια πήρε τέσσερις ισοπαλίες. Μπορεί λοι-
πόν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να βά-
λει ένα τέλος; Αν κάνει εμφάνιση ανάλογη 
με αυτές στη Λεωφόρο φέτος, τότε μπο-
ρεί να πατήσει φρένο. Ο Σέρβος τεχνι-
κός έχει μελετήσει τα πάντα, όπως και 
τη συγκεκριμένη παράδοση. Και σε συ-
ζητήσεις που είχε με τους παίκτες του, 
τους τόνισε πως μπορούν να πάρουν τη 
νίκη. Και να σταματήσουν αυτή την άσχη-
μη προϊστορία. Αγωνιστικά ο Χατζηγιο-
βάνης προπονήθηκε κανονικά χθες και 
μπήκε στην αποστολή. Μάλιστα αναμέ-
νεται να είναι και στο αρχικό σχήμα. Γενι-
κά ο Γιοβανοβιτς δεν αναμένεται να κάνει 
αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σχέση αυτή 
που χρησιμοποίησε στα δύο τελευταία 
παιχνίδια. Η μόνη που μπορεί να γίνει 
είναι να μπει ο Κώτσιρας στην θέση του 
Πέρες. Το άλλο ζητούμενο είναι να μπο-
ρέσει να βάλει και το πρώτο του εκτός 
έδρας γκολ στο πρωτάθλημα για φέτος. 
Με τον Καρλίτος να είναι ο πρώτος υπο-

ψήφιος για να το κάνει.

Ποινή σοκ

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με δύο αγωνι-
στικές κεκλεισμένων των θυρών από το Πρω-
τοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της 
Σούπερ Λιγκ. Επιβλήθηκε και πρόστιμο 70.000 
ευρώ. Και θα εκτίσει την ποινή με ΟΦΗ, ΠΑΟΚ. 
Η τιμωρία ήρθε από οπτικοακουστικό υλικό για 
βιαιοπραγίες σε αστυνομικούς στον περιβάλ-
λοντα χώρο της Λεωφόρου. Θα ασκηθεί έφεση 

που θα συζητηθεί στην Εφέσεων της ΕΠΟ.

ΜΕ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 4ΑΡΑ ΣΤΟΝ 
ΙΩΝΙΚΟ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΘΑ 
ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΑΣΤΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2017

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΝΑ ΒΑΛΕΙ  
ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ

ΚΩΤΣΙΡΑΣΣΑΡΛΙΑΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣΧΟΥΑΝΚΑΡ

ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣΡΟΥΜΠΕΝ ΠΕΡΕΘ

ΒΙΤΑΛΠΑΛΑΣΙΟΣΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ

ΚΑΡΛΙΤΟΣ

ΤΣΙΦΤΣΗΣ

ΑΛΒΑΡΕΖΚΑΣΤΑΝΟΒΑΛΙΕΝΤΕ

ΣΑΝΤΑΦΕΜΟΥΝΑΦΟ

ΚΑΡΜΟΝΑ

ΣΟΝΙΚΡΕΣΠΙΣΙΤΟ

ΜΠΑΡΑΛΕΣ

4-2-3-1

4-2-3-1

ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ   ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣVS          

20:30 NOVASPORTS PRIME
ΓΗΠΕΔΟ: «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» 
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΑΣ (ΠΕΛΛΑΣ)

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6 14 10-3

2. ΠΑΟΚ 6 13 12-7

3. ΑΕΚ 6 13 13-6

4. ΒΟΛΟΣ 6 13 15-12

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6 10 13-4

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 6 9 5-4

7. ΟΦΗ 6 7 7-8

8. ΙΩΝΙΚΟΣ 6 5 3-9

9. ΑΡΗΣ 6 5 5-2

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6 5 7-10

11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡIΠΟΛΗΣ 6 5 2-5

12. ΛΑΜΙΑ 6 4 6-9

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 6 2 3-12

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 6 2 2-12

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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Μαζί και ο Γκάρι
Ο Γκάρι Ροντρίγκες ήταν στην αποστολή παρά το γε-
γονός πως δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώ-
πη. Κάτι που έγινε για να μην χάσει την προπόνηση που 
έγινε χθες στην Φρανκφούρτη. Αυτό δείχνει πόσο τον 
υπολογίζει ο Πέδρο Μαρτίνς και δεν αποκλείεται να 
τον βάλει βασικό στο ντέρμπι της Κυριακής. Στην 
παρούσα φάση είναι δεδομένα σε καλύτερη 

κατάσταση από τον Ονιεκούρου.

ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ  
ΚΑΙ Η ΣΕΒΙΛΛΗ
Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΜΟΝΤΣΙ ΤΗΣ 
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΕΒΑΛΕ ΤΟΝ ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΣΤΟ ΜΑΤΙ 
– ΝΕΟ ΤΣΕΚΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ, ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΙΛΑΝ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το κρας τεστ ήταν μεγάλο με αποτέ-
λεσμα να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
πολλών σκάουτ. Η αναμέτρηση με την 
Άιντραχτ Φρανκφούρτης είχε μεγάλο 
βαθμό δυσκολίας και ήταν η καλύτερη 
για να γίνει ένα νέο σκανάρισμα στον 
Αγκιμπού Καμαρά. Βεβαίως και αυτός 
χάθηκε μέσα στην γενική άσχημη εικό-
να που είχαν οι «ερυθρόλευκοι». Αυτό 
δεν σημαίνει και τίποτα. Μια άσχημη 
βραδιά ήταν και τίποτα άλλο. Έτσι κι αλ-
λιώς ο 20χρονος μεσοεπιθετικός είναι 
στην αρχή ακόμα. Όπως και οι παρακο-
λουθήσεις που γίνονται από συνεργά-
τες ευρωπαϊκών συλλόγων που κυνη-
γούν ταλέντα. Ο άσος από την Γουϊνέα 
έχει τραβήξει την προσοχή. Και θα συ-
νεχιστεί το τσεκάρισμα του κατά την δι-
άρκεια της σεζόν. Είναι υποσχόμενος 
και ο Ολυμπιακός είναι ένα κλαμπ που 
πάντα τραβάει την προσοχή. Κατά συ-
νέπεια θα υπάρξουν κι άλλες αποστο-
λές για τον Αγκιμπού Καμαρά. Αναφορι-
κά με την Φρανκφούρτη, πληροφορίες 
λένε πως έγινε ένας χαμός από «κατα-
σκόπους». Γιατί έχει παίκτες που ενδι-
αφέρουν και η Άιντραχτ. Σχετικά με τον 
Αγκιμπού το νεότερο ήταν πως στο 
γήπεδο υπήρξαν σκάουτ από 
την Μπέτις και την Σεβίλλη. 
Στην τελευταία ο διάσημος 
Μόντσι, από το πόστο του 
αθλητικού διευθυντή φέ-
ρεται να δείχνει έντονο 
ενδιαφέρον. Δεν άργη-
σε να μάθει πράγματα, 
αφού έχει συνεργασία 
με τον Ολυμπιακό. Που 
επικυρώθηκε και με την 
μετακίνηση του Ρόνι Λό-
πες. Πλέον φέρεται να έχει 
ήδη μιλήσει για τον Αγκι-
μπού Καμαρά, τον  οποίο θα 
παρακολουθεί. Πάντως το πα-
ρών στην «Ντόιτσε Μπανκ Αρίνα» 
έδωσε και η Λίβερπουλ, αλλά και οι Γου-
έστ Χαμ, Άστον Βίλα, Μπράιτον. Υπήρ-
ξαν Ιταλικές, με τα σενάρια να κάνουν 
λόγο για την Μίλαν, αλλά και γερμανι-

κές, μαζί με γαλλικές. 
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Ο Ολυμπιακός 
έμεινε στην Φρανκφούρτη 

και χθες το πρωί έκανε προπόνη-
ση σε βοηθητικό του κεντρικού γηπέ-

δου. Ο Πέδρο Μαρτίνς εξέφρασε την δυ-
σαρέσκεια του στους παίκτες για την εικόνα 
που είχαν. Τους είπε πως δεν έπαιξαν σαν 
Ολυμπιακός και πως οι δυνατότητες τους 
είναι μεγάλες για να έχουν τέτοια εικόνα. 
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πεισμώσει και 

πλέον θέλουν να δώσουν απαντήσεις 
στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Η απο-

στολή γύρισε χθες το βρά-
δυ στην Αθήνα.

Δυσαρέσκεια Μαρτίνς
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Πήρε θέση και ο Μαύρος 
Τοποθετήθηκε και η μορφή του 
Θωμά Μαύρου στους πυλώνες 
της «Αγιά Σοφιάς Opap Arena» και 
πλέον η ΑΕΚ έχει και τις τέσσε-
ρις θρυλικές μορφές στο νέο της 
γήπεδο. Στέλιος Σεραφείδης, Μί-
μης Παπαϊωάννου, Κώστας Νε-
στορίδης και Θωμάς Μαύρος θα 
στέκονται αγέρωχοι και επιβλη-
τικοί στους αγώνες της Ένωσης. 
Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσιοποίησε τις φωτογραφίες του πυλώνα με 
τον Θωμά Μαύρο και την συνόδευσε με το παρακάτω κείμενο: 
«Ποιος, ποιος, ποιος... Ο Μαύρος ο Θεός»!
Το απόλυτο είδωλο μίας ολόκληρης γενιάς ΑΕΚτζήδων!
Ο πιο χαρισματικός σκόρερ στην ιστορία του ελληνικού πο-
δοσφαίρου, κορυφαίος στην ιστορία της Α’ Εθνικής με 260 
γκολ (τα 174 με την ΑΕΚ) σε 501 συμμετοχές!
 Τρεις φορές πρώτος σκόρερ της χρονιάς με την ΑΕΚ, ασημέ-
νιο παπούτσι στην Ευρώπη το 1979 με 31 γκολ, μέλος της 
Μικτής Ευρώπης και της Μικτής Κόσμου
Ο μεγάλος Θωμάς, εκτός από τις καρδιές μας, θα έχει 
και μόνιμη θέση στην OPAP ARENA, όπως αρμό-
ζει στην προσφορά, στην κλάση και στο μεγα-
λείο του.

AΕΚ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΕΡΧΙΟ ΑΡΑΟΥΧΟ 
ΣΤΟΝ ΑΥΡΙΑΝΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΛΟ  
ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΒΓΑΛΕΙ  
ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΚΡΙΝΕΤΑΙ

Το τελευταίο πρόβλημα στην ΑΕΚ έχει 
να κάνει με τον Σέρχιο Αραούχο. Ο Αρ-
γεντινός επιθετικός δεν κατάφερε να 
προπονηθεί τις τελευταίες δύο ημέρες  
λόγω ενός μυϊκού σπασμού στον δεξιό 
τετρακέφαλο και πάει συντηρητικά. Σή-
μερα θα εκτιμηθεί αν θα συμπεριληφθεί 
στην αποστολή για το παιχνίδι στο Παν-
θεσσαλικό Στάδιο. Αν δηλαδή θα βγάλει 
ο Αραούχο μέρος της προπόνησης ή 
ολόκληρη την προπόνηση. Οι εξετάσει 
στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι δεν 
πρόκειται για κάτι ανησυχητικό. Στην 
ΑΕΚ δεν μπορούν να πιστέψουν την 
κακοδαιμονία των τελευταίων ημερών, 
καθώς μετά τον Ντάρκο Γέφτιτς προέ-
κυψε πρόβλημα με τον Τσίτσαν Στάν-
κοβιτς και τώρα με τον Σέρχιο Αραούχο. 
Μάλιστα ο Αργεντινός φορ το τελευταίο 
διάστημα είναι σε καλή κατάσταση με 
τρία γκολ στα τελευταία πέντε ματς.
Αν ο Αραούχο δεν καταφέρει να αγω-
νισθεί κόντρα στον Βόλο, θέση βασι-
κού θα πάρει ο Καρίμ Ανσαριφάρντ. Ο 
Ιρανός φορ έχει να αγωνιστεί βασικός 
από τον Ιούλιο σε επίσημο παιχνίδι της 
ΑΕΚ, το οποίο ήταν και το πρώτο της 
χρονιάς κόντρα στη Βέλεζ, όπου μάλι-
στα είχε σκοράρει, ενώ ολιγόλεπτες εί-
ναι και οι συμμετοχές του με την εθνική 
Ιράν στο ίδιο διάστημα.
Με τον Ανσαριφάρντ στρην ενδεκάδα 
είναι πολύ πιθανό να μείνει ο Μάνταλος 
στον πάγκο και να παίξει ο Άμραμπατ 
με τον Τσούμπερ και τον Λιβάι Γκαρσία 
στην τριάδα πίσω από τον επιθετικό, 
ενώ αν ο Γιαννίκης επιλέξει σύστημα 
4-4-2, λογικά ο Άμραμπατ θα πλαισιώ-
σει τον Ιρανό στην επίθεση.
Σε ό,τι αφορά τον Στάνκοβιτς, είναι κα-
λύτερα και πιθανότατα θα βρίσκεται 
κάτω από τα δοκάρια της Ένωσης.
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ΟΙ ΕΞΙ  
ΣΕΡΙ ΝΙΚΕΣ
Ο ΠΑΟΚ ΤΟΥ ΡΑΖΒΑΝ 
ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΚΤΟΣ 
ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ  
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΝΤΑΜΠΛ

ΠAO
K

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από την 
Κοπεγχάγη με τους τρεις βαθ-
μούς τη νίκης. Ήδη έχει επιδό-
σεις εκτός έδρας ανάλογες με 
εκείνες της χρονιάς που πήρε 
το νταμπλ. Ο Δικέφαλος κέρδι-
σε τη Ριέκα, τη Λίνκολν και την 
Κοπεγχάγη στο σπίτι τους για το 
Conference League και στο ελ-
ληνικό πρωτάθλημα έφυγε με το 
τρίποντο από Τρίπολη, Αγρίνιο 
και Ηράκλειο. Με τη χθεσινή του 
εκτός έδρας νίκη, ξεπέρασε το 
προηγούμενο σερί του την χρο-
νιά του νταμπλ και πάλι με τον 
Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο 
του, όταν από το Σεπτέμβριο του 
2018 μέχρι και τις 21 Οκτωβρί-
ου είχε κερδίσει 5 συνεχόμενα 
εκτός έδρας παιχνίδια. Εκείνο 
το σερί του ξεκίνησε από τη Νέα 
Σμύρνη και την νίκη επί του Πα-
νιωνίου με 1-0 και συνεχίστη-
κε σε Ηράκλειο (3-1 τον ΟΦΗ), 
«Καραϊσκάκης» (1-0 τον Ολυ-
μπιακό), Λευκορωσία με το 4-1 
επί της ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ και 
τη νίκη στο τοπικό ντέρμπι με 
τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» με 
2-1. Το συγκεκριμένο σερί είχε 
σταματήσει στο Περιστέρι με την 
ισοπαλία 1-1 με τον Ατρόμητο.
Αύριο έχει άλλο ένα εκτός έδρας 
ματς, ίσως το δυσκολότερο 
έως τώρα. Στο Φάληρο απένα-
ντι στον Ολυμπιακό. Ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου καλείται να αντιμε-
τωπίσει τη δυσμενή παράδοση 
που έχει απέναντι στους «ερυ-
θρόλευκους». Ο Ρουμάνος τεχνι-
κός μετράει μόλις δύο νίκες και 
οκτώ ήττες κόντρα στην ομάδα 
του Πειραιά με απολογισμό 21-7 
γκολ. Βέβαια, αυτή την αρνητική 
προϊστορία την κουβαλάει κυρί-
ως ως προπονητής της Ξάνθης. 
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο Λουτσέ-
σκου έχει δύο νίκες και δύο ήτ-
τες κόντρα στον Ολυμπιακό. Μά-
λιστα, η χρονιά του νταμπλ είχε 
νικήσει τους «ερυθρόλευκους» 
τόσο στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 
1-0 όσο και στην Τούμπα με 
3-1. Αυτά τα ματς έχει ως οδη-
γό ο Ρουμάνος και ο ΠΑΟΚ κα-
τεβαίνει στην Αθήνα για τη νίκη 
που θα τον ανεβάσει στην κορυ-
φή και ανάλογα το αποτέλεσμα 
της αναμέτρησης βόλος-ΑΕΚ θα 
γνωρίζει και αν θα είναι μόνος 
πρώτος ή θα έχει συγκάτοικο.
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ΤΟΥΡΑΜ

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣΑΟΣΜΑΝΚΑΜΠΡΑΛ

ΝΤΑΛΣΙΟΜΠΑΣΑ

ΜΥΓΑΣΡΟΜΑΟΒΑΦΕΑΣΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ

ΠΙΡΙΤΣ

ΚΑΣΤΕΓΑΝΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΧΑΤΖΗΙΣΑΪΑΣΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΤΕΝΙΤΣΣΑΛΟΜΟΝ

ΜΠΕΤΙΝΕΛΙΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣΣΠΙΡΙΝΤΟΝΟΒΙΤΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ                 ΙΩΝΙΚΟΣVS          

4-2-3-1

4-2-3-1

18:15 ΝΟVA SPORTS 2
ΓΗΠΕΔΟ:  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΝΤΏΝΗΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΙΩ
ΝΙΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ VS IΏΝΙΚΟΣ. ΑΛΛΟΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ, 
ΑΛΛΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ, ΕΧΟΥΝ... ΘΕΜΑΤΑ!

ΑΠΟΛΛΏΝ VS ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ.  
ΒΙΟΙ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΏΤΑΘΛΗΜΑ!

Ο... κατήφορος για τον φετινό Ατρό-
μητο δεν έχει τέλος! Τι Λόπεθ, τι Παρά-
σχος, ίδια «γεύση» οι Περιστεριώτες! 
Πρέπει να ξεφυλλίσεις το... μισό ημε-
ρολόγιο για να βρεις την ημερομηνία 
που κέρδισαν τελευταία φορά οι «κυα-
νόλευκοι». Ο Σπανός στηρίζει τους πο-
δοσφαιριστές του, αλλά αν δεν παινέ-
ψεις το σπίτι  σου, θα πέσει και θα σε 
πλακώσει. Μια ματιά στη βαθμολογία 
και δεν χρειάζονται άλλα στατιστικά 
για να αντιληφθεί κανείς, οτι πιο κάτω 
δεν πάει για την ομάδα των Δυτικών 
προαστίων. Ο αμέσως από κάτω, ο 
πρωτοπόρος της Super League 2 (όταν 
ξεκινήσει). Εκτός αποστολής έμεινε ο 
Μουνίθ που έχει ενοχλήσεις στη μέση 
και ο Καρτάλης κρίθηκε ανέτοιμος.
Περισσότερο οι απουσίες προβλημα-
τίζουν τον Αιγιώτη τεχνικό, παρά η ει-
κόνα του αντιπάλου. Χωρίς τους δύο 
βασικούς του κεντρικούς αμυντικούς, 
Τσιγκρίνσκι και Σάντσες, αλλά και του 
Λενίς, Κάνιας. Φανέλα βασικού διεκ-
δικεί ο Μπάσα, ενώ δεν αποκλείεται 
να παίξει στόπερ είτε ο Ντάλσιο, είτε 
ο Ρομαό.

Η τρίτη καλύτερη άμυνα του πρωτα-
θλήματος (ΠΑΣ Γιάννινα) δοκιμάζεται 
στη Ριζούπολη. Κόντρα στον Απόλ-
λωνα Σμύρνης που επί Φέστα δέχε-
ται γκολ δύσκολα, αλλά ακόμα πιο 
δύσκολα σκοράρει. Το μόνο κοινό 
σημείο αναφοράς ανάμεσα στις δύο 
ομάδες. Κατά τ’ άλλα εκ διαμέτρου 
αντίθετες οι έως τώρα πορείες τους 
στο πρωτάθλημα. 6ος και με μόλις 
μια ήττα ο ΠΑΣ Γιάννινα, χωρίς νίκη 
και τελευταίος ο Απόλλων Σμύρνης. 
Μονόδρομος το τρίποντο για τον τε-
λευταίο, αλλιώς δεν αποκλείονται εξε-
λίξεις, αφού ακολουθούν παιχνίδια 
με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ! Απώλεια, πολύ 
σημαντική για την «Ελαφρά Ταξιαρ-
χία» o Σλίβκα που έχει θλάση. Ίσως 
ο καλύτερος ή έστω ο πιο φορμαρι-
σμένος ποδοσφαιριστής των γηπε-
δούχων.  Αντίθετα, ο Τζιανλούκα Φέ-
στα θα έχει ξανά στη διάθεση του τον 
Παμλίδη, που απουσίαζε από το ματς 
με τον Αστέρα Τρίπολης, λόγω τραυ-
ματισμού. Για τους Ηπειρώτες, από-
ντες, ο Κόντε, ο Σιόντης που έγινε 
μπαμπάς και ο Λώλης που ήταν κα-
ραντίνα. Το πιθανότερο είναι να δού-
με στη Ριζούπολη την ίδια 11άδα που 
ξεκίνησε και κόντρα στον Ολυμπια-
κό την περασμένη Κυριακή στο «Ζω-
σιμάδες».

ΜΙΑ ΝΙΚΗ  
ΔΙΑΦΟΡΑ!

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ  
ΟΙ ΑΜΥΝΕΣ!

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ

ΣΑΛΙΑΚΑΣΕΡΑΜΟΥΣΠΕΚΑΡΓΑΣΠΙΡΣΜΑΝ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ
ΓΚΑΡΝΤΑΦΣΚΙΣΝΑΪΝΤΕΡ

ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣΑΛΒΕΣΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ

ΚΟΤΣΑΡΗΣ

ΚΑΣΤΡΟΦΑΤΙΟΝ

ΠΑΜΛΙΔΗΣΛΑ ΠΑΡΑΜΑΤΕΪ

ΝΤΑΟΥΝΤΑ

ΠΕΡΕΑΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ

4-4-2

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ   ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑVS          

4-2-3-1

ΏΡΑ: 19:00 COSMOTESPORTS 2
ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΜΑΝΟΥΧΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ - Π
ΑΣ ΓΙΑ

ΝΝΙΝΑ

ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ
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ΘΥΜΑ  
ΒΙΑΣΜΟΥ
ΣΕ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΠΑΤΡΙΣ ΕΒΡΑ  
ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟΥΣ TIMES

Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης 
αποκάλυψε ότι έχει πέσει ο Πατρίς 
Εβρά σε συνέντευξη που έδωσε 
στους Times. Ο πρώην παίκτης της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με αφορ-
μή την αυτοβιογραφία του «I Love 
this game» έκανε τη συγκεκριμένη 
αποκάλυψη και αναφέρθηκε στον 
τρόπο που το είπε στη μητέρα του, 
όσο και στα συγγενικά του πρόσω-
πα, πριν από την κυκλοφορία του 
βιβλίου του. Μία αναφορά που σό-
καρε, όπως ήταν φυσιολογικό την 
οικογένειά του.
«Ντρεπόμουν να παραδεχθώ ότι 
έπεσα θύμα σεξουαλικής κακοποί-
ησης. Ήταν μία δύσκολη στιγμή για 
εμένα. Έπρεπε να το πω επίσης στα 
αδέρφια μου και στους κοντινούς 
φίλους. Δεν θέλω να με λυπούνται. 
Είναι μία δύσκολη κατάσταση. Μία 
μητέρα δεν περιμένει να το ακού-
σει αυτό από το ίδιο της το παιδί» 
ανέφερε ο Γάλλος πρώην άσος και 
συμπλήρωσε: «Ήταν ένα σοκ για 
εκείνη. Υπήρχε θυμός. Είπε ότι ανη-
συχούσε. Είπε ‘δεν πρέπει να το βά-
λεις στο βιβλίο σου, είναι προσωπι-
κό Πατρίς’, αλλά απάντησα ‘Μαμά, 
δεν είναι για εμένα, αλλά για τα άλλα 
παιδιά’, τότε συμφώνησε να το δη-
μοσιοποιήσω».
Ακόμη ανέφερε πως αισθάνθηκε πί-
εση για να το αποκαλύψει στη μη-
τέρα του: «Ξέρω πως το βιβλίο θα 
αλλάξει τον τρόπο που με βλέπουν, 
αλλά είμαι περισσότερο χαρούμενος 
ότι μιλάω με κόσμο. Είμαι η καλύτε-
ρη έκδοση του βιβλίου. Οι φίλοι μου 
έλεγαν ‘σκέψου την αντίδραση του 
κόσμου και την πίεση’, αλλά η με-
γαλύτερη πίεση ήταν να το πω στη 
μαμά μου. Μόνο που το σκέφτομαι 
είναι δύσκολο».
Ο Εβρά τόνισε ότι ακόμη δεν σκέφτε-
ται να ασκήσει δίωξη στους δράστες, 
αν και η μητέρα του πρότεινε να προ-
χωρήσει σε μήνυση, ενώ λάμβανε 
τηλεφωνήματα από την αστυνομία, 
όταν βρισκόταν στη Μονακό. Ο πα-
λαίμαχος ποδοσφαιριστής γεννή-
θηκε στη Σενεγάλη, αλλά μεγάλωσε 
στο Les Ulis στη Γαλλία, εκεί όπου 
άρχισε τα πρώτα του ποδοσφαιρι-
κά βήματα.
Άρχισε την επαγγελματική του καριέ-
ρα στη Μαρσάλα και τη Μόνζα, πριν 
συνεχίσει σε Νις και Μονακό. Από 
τη Γαλλία πήρε μεταγραφή στη Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου έμεινε 
για οκτώ χρόνια. Συνέχισε σε Γιου-
βέντους και Μαρσέιγ, ενώ έκλεισε 
την καριέρα του στη Γουέστ Χαμ.
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 22:30
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ

1 -1,5 1,75
Εξαιρετική στο επιθετικό κομμάτι η Σπόρτινγκ πέρασε σαν 

σίφουνας από την Μπεσίκτας. Το κλίμα έχει αρχίσει και 
φτιάχνει στα «λιοντάρια» που στοχεύουν να δώσουν 

συνέχεια στα «τρίποντα». Με αμυντικό πλάνο θα 
παραταχθεί η αδύναμη Μορειρένσε.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσο με 

χάντικαπ θα 
παίξουμε.

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ 16:30
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ

OVER 4 1,70
Άργησε αλλά ήταν μέχρι να ανοίξει το σκορ στη Λισσαβώνα 

η Μπάγερν και να σκορπίσει την Μπενφίκα. Οι Βαυαροί 
ήταν εντυπωσιακοί για ένα ακόμα παιχνίδι αποδίδοντας 

εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Εύκολο έργο αναμένω να έχει και 
σήμερα κόντρα στη Χοφενχάιμ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε τα 
γκολ, πολλά 

γκολ.

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 19:30
ΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2 -1,0 1,65
Ούσα επιβλητική η Σίτι πέρασε αέρας από το Μπριζ 
παρουσιάζοντας επιθετικό πλουραλισμό. Στο -2 από 

την κορυφή η ομάδα του Γκουαρντιόλα ταξιδεύει στην 
αξιόλογη Μπράιτον με μοναδικό στόχο το «τρίποντο».

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
«Διπλό» με 
χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 18:15
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ 

1 1,80
Πάλεψε στο ΟΑΚΑ ο Ατρόμητος με το 3-0 να μην 

αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Πολλά 
παράπονα από τη διαιτησία έχουν οι Περιστεριώτες με 

αποκορύφωμα το πέναλτι στον Κουλούρη. Το σημερινό 
παιχνίδι με τον Ιωνικό έχει χαρακτήρα τελικού για την 

ομάδα του Γιώργου Σπανού.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η τώρα η 

ποτέ για τον 
Ατρόμητο.

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ 16:30
ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 

OVER 2,75 1,70
Δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα η Μπορούσια, με 
συνέπεια να γνωρίσει τη συντριβή στο Άμστερνταμ. Η 

επιστροφή στις νίκες είναι μονόδρομος μέσα στην Αρμίνια 
που ψάχνει άμεσα βαθμούς στη μάχη της παραμονής.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό 

παιχνίδι θα 
πάμε στα 

γκολ.

ΑΦΡΙΚΗ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 17:00
ΜΑΖΕΜΠΕ-ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ

1 2,10
Στην Αφρική θα ταξιδέψουμε και σε αναμέτρηση για τα 

προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Μαζέμπε με το κοινό μαζί 
της θα τα δώσει όλα για την πρόκριση και είναι το φαβορί 

απέναντι στην Αμαζούλου.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Με σύμμαχο 
την αγορά πάμε 

με την έδρα.

ΚΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΥΓΕΙΑ  
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ

www.xosetips.com
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ΤΡΟΜΕΡΟΣ ΝΤΟΡΣΕΪ  
ΜΕ ΡΕΚΟΡ ΑΛΛΑ… ΗΤΤΑ!
ΠΑΡΑ ΤΗ ΦΟΒΕΡΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΤΟΥ ΤΑΙΛΕΡ ΝΤΟΡΣΕΪ  
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΑΠΕΦΥΓΕ 
ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΣΚΑ ΜΕ 88-82

Ο Ολυμπιακός προδό-
θηκε από την άμυνά του 
κατά κύριο λόγο, πληγώ-
θηκε από τον  φοβερό Κλά-
ιμπερν αλλά κι από το ότι 
δε βρήκε δεύτερη αξιόπι-
στη και σταθερή λύση στην 
επίθεση εκτός του Ντόρ-
σεϊ.
Πλέον ο Ολυμπιακός βρί-
σκεται στο 3-2 μετά τη δεύ-
τερη (εκτός έδρας κι αυτή) 
ήττα του. Ο τρομερός Ντόρ-
σεϊ προσπάθησε μόνος 
του να νικήσει την ΤΣΣΚΑ 
αλλά ουσιαστική συμπα-
ράσταση είχε μόνο από 
τον Ζαν Σαρλ. Πολύ καλή 
και η αμυντική παρουσία 
του Φαλ αλλά χωρίς πό-
ντους από Σλούκα και Βε-
ζένκοφ ο Ολυμπιακός δε 
μπορεί να κάνει πολλά.

Ο Ντόρσεϊ είχε 32 πόντους, ο Ζαν 
Σαρλ 11 και οι υπόλοιποι παίκτες του 
Ολυμπιακού είχαν μονοψήφιο. Ο Ντόρ-
σεϊ είχε 7/10 τρίποντα και ο υπόλοιπος 
Ολυμπιακός είχε 2/11. Η ΤΣΣΚΑ είχε μό-
λις 6 λάθη για 16 ασίστ.

Το ρεκόρ καριέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Οι 
32 πόντοι του στη Μόσχα ξεπέρασαν τους 30 
που είχε πετύχει τον Ιανουάριο του 2021, ως 
παίκτης της Μακάμπι κόντρα στην Ρεάλ.

Ο Γουίλ Κλάιμπερν έκανε όλη τη 
δουλειά για την ΤΣΣΚΑ. Και όταν βρισκό-

ταν στον πάγκο οι Ρώσοι ήταν ένα επίπεδο 
κάτω. Μόνο που είχε συμπαραστάτες στην 
επίθεση (άλλοι τέσσερις παίκτες των Ρώσων 
είχαν διψήφιο αριθμό πόντων.
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ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ

ΤΡΟΜΕΡΟΣ

88-82

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-25, 48-38, 66-
59, 88-82
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Ιτούδης): Λού-
ντμπεργκ 16, Μπόλομποϊ 16, Ού-
κοφ, Χάκετ 4, Βόιτμαν 3, Κλάι-
μπερν 29, Φαρίντ, Κουρμπανόφ 
10, Σβεντ 10
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γου-
όκαπ 6, Ντόρσεϊ 32, Λούντζης, Λα-
ρεντζάκης, Φαλ 6, Μάρτιν 5, Βεζέν-
κοφ 6, Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 
5, Ζαν Σαρλ 11, ΜακΚίσικ 5

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ
Στους 75 κορυφαίους παίκτες όλων των 
εποχών στο ΝΒΑ
Το ΝΒΑ γιορτάζει τα 75 χρόνια από την 
ίδρυση του και το γιορτάζει. Μέσω μιας ει-
δικής ψηφοφορίας προέκυψαν οι 75 κο-
ρυφαίοι παίκτες που έχουν περάσει ποτέ 
από το ΝΒΑ.
Σε αυτή τη λίστα είναι και ο δικός μας Γιάν-
νης. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έχει 
κάνει περήφανη την Ελλάδα αμέτρη-
τες φορές. Και συνεχίζει καθημε-
ρινά.

ς

basketball

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Μεγάλη κίνηση από τους 
Ομοσπονδιακούς προπονητές
Η Εθνική ομάδα δίνει πρώτη την εικόνα της αλλαγής 
νοοτροπίας και κατεύθυνσης που επικρατεί πλέον στο 
Ελληνικό μπάσκετ.
Η Ομοσπονδία αποκάλυψε ότι οι προπονητές που θα 
καθοδηγήσουν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου (Μανω-
λόπουλος, Κουτσός, Καμπερίδης και Παπαδόπουλος) 
πήραν την πρωτοβουλία να διαθέσουν το μισθό που θα 
έπαιρναν από την Εθνική ομάδα υπέρ του προγράμμα-
τος ανάπτυξης του ελληνικού μπάσκετ.

BASKET LEAGUE- 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 23/10: Προμηθέας- Λάρισα (17:00-ΕΡΤ3), Κολοσ-
σός- Ιωνικός (17:00-ERTSPORTS/ERTFLIX), ΑΕΚ- Άρης 
(20:00-ΕΡΤ3).
Κυριακή 24/10: Ηρακλής- Ολυμπιακός (17:00-ΕΡΤ3), Λαύ-
ριο- Απόλλων Πάτρας (17:00-ΕRTSPORTS/ERTFLIX), Πε-
ριστέρι- Παναθηναϊκός (20:00-ΕΡΤ3). Ρεπό ο ΠΑΟΚ
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός (3-0), Κολοσσός, Απόλλων 
Πάτρας, Λαύριο και Προμηθέας (2-1), Παναθηναϊκός και 
Περιστέρι (1-1), Ιωνικός, ΑΕΚ, Άρης, Λάρισα και ΠΑΟΚ 
(1-2), Ηρακλής (0-2). Οι ομάδες με τους δύο αγώ-
νες έχουν κάνει το ρεπό τους.
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Η World Athletics ανακοίνωσε τις 10 υποψήφι-
ες που θα διεκδικήσουν μέσω ψηφοφορίας τον 
τίτλο της αθλήτριας της χρονιάς. Πρόκειται για 
τις Σιφάν Χασάν, Σίντνεϊ Μακλάφλιν, Μαρίγια Λα-
σίτσκενε, Ελέιν Τόμσον- Χέρα, Φέιθ Κιπιέγκον, 
Γιούλιμαρ Ρόχας, Σόνι Μίλερ- Ουίμπο, Έιθινγκ 
Μου, Βάλαρι Άλμαν και Τζάσμιν Καμάτσο- Κουίν. 

S
P
O
R
T
S

Η Βαλκανική Ομοσπονδία Στί-
βου (ABAF) πήρε την απόφαση 
οι Βαλκανικοί Αγώνες του 2022 
να διεξαχθούν το Σαββατοκύρια-
κο 18-19 Ιουνίου στην πόλη της 
Ρουμανίας, Κραϊόβα. Πρόκειται 
για σημαντική διοργάνωση για 
τους Έλληνες αθλητές και αθλή-
τριες, καθώς ανήκει στην κατη-
γορία «Β».

Η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε με 6-4, 6-4 την πρώην Νο1 Σιμό-
να Χάλεπ και προκρίθηκε στους «4» του Kremlin Cup όπου θα 
παίξει σήμερα στις 14:00 με την Εκατερίνα Αλεξάντροβα διεκ-
δικόντας τον 4ο τελικό της καριέρας της. Έφτασε τους 16 ημι-
τελικούς και τους 7 στο 2021 ενώ έχει πλέον 11 νίκες απέναντι 
σε παίκτριες που ήταν στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Τη συνταγή των πολλών αγώνων και 
το κυνήγι αεπιδόσεων και διοργανώ-
σεων που ακολούθησε φέτος, θα προ-
σπαθήσει να πετύχει και του χρόνου η 
Σπυριδούλα Καρύδη.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια του τριπλούν 
έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της, η 
οποία θα γίνει όλη τη χειμερινή περίοδο 
στο ΟΑΚΑ. Ο στόχος να μπει από νωρίς 
σε αγώνες στον κλειστό και να διεκδι-

κήσει την πρόκριση για το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα κλειστού στο Βελιγράδι. 
«Αυτό που θέλουμε είναι η βελτίωση 
και σταθερότητα σε άλματα πάνω από 
τα 14 μέτρα. Ξεκινάμε από τον κλειστό, 
με στόχο τις μεγάλες διοργανώσεις και 
κυρίως, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
στο Μόναχο», δήλωσε χαρακτηριστι-
κά στο e-sportime ο προπονητής της 
Γιώργος Πομάσκι. 

ΟΛΑ ΜΕΣΑ!

Ο Μίλτος Τεντόγλου άφησε για λίγο τον στίβο και στην εκπομπή «Game 
R1» παραχώρησε συνέντευξη στο Cosmote Sport 1HD, όπου αποκάλυ-

ψε το αγαπημένο του χόμπι, που είναι το gaming. Ο ολυμπιονίκης μίλησε 
στον Παύλο Παπαπαύλου για τον κόσμο των video games.

Στον ημιτελικό 
του  
Kremlin Cup  
η Σάκκαρη
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Δυστυχώς τα λάθη και οι παραλείψεις της ΕΠ-
ΣΑΝΑ στάθηκαν αιτία, ώστε η κλήρωση του κυ-
πέλλου να πραγματοποιηθεί δυο φορές. Μάλι-
στα τη δεύτερη φορά και παρότι η συμμετοχή 
του Αστέρα Βάρης Β’ ήταν νόμιμη, η διοίκηση 
με απόφασή της απέσυρε την ομάδα, προκει-
μένου να διευκολύνει τη διαδικασία. Ουσιαστι-
κά έβαλε πλάτη στην Ένωση, προκειμένου να 
μην αντιμετωπίσει προβλήματα με ενστάσεις και 
νομικές αθλητικές αντιδικίες. Κάτι που γνωστο-
ποιήθηκε μέσω σχετικής ανακοίνωσης που ανα-
φέρει τα εξής: «Ο ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ 
προχώρησε το καλοκαίρι στην πρωτοποριακή 
κίνηση, για τα ερασιτεχνικά δεδομένα, να δημι-
ουργήσει μια ομάδα από νέα παιδιά των Ακα-
δημιών του που μπορούν και θέλουν να ασχο-

ληθούν σοβαρά με το άθλημα που αγαπούν και 
να την εντάξει στο πρωτάθλημα της Γ΄ κατηγο-
ρίας. Απώτερος σκοπός η γρήγορη ενσωμάτω-
σή τους στη μεγάλη ομάδα αφού οι εμπειρίες 
που θα πάρουν από ένα δυνατό πρωτάθλημα, 
όπως αυτό της Γ΄ κατηγορίας, θα είναι αρκετές. 
Η ομάδα τηρεί όλες τις προδιαγραφές που ανα-
φέρονται στον κανονισμό της ΕΠΟ για τις ομά-
δες Β των επαγγελματικών σωματείων. Κα-
ταθέσαμε δήλωση συμμετοχής στην αρμόδια 
Ένωση μας, αφού πρώτα ,είχαμε και προφορι-
κές διαβεβαιώσεις από τους καθόλα αρμόδιους 
. Ο ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ έπραξε και κι-
νήθηκε μέσα στις νόμιμες διαδικασίες όπως κά-
νει εξάλλου για όλα τα ζητήματα που αφορούν 
την σωστή λειτουργία ενός υγειούς σωματείου . 
Σεβόμαστε και καταλαβαίνουμε απόλυτα τις ιδι-
αιτερότητες που προκύπτουν από την πρωτο-
ποριακή αυτή κίνηση της ομάδος μας και κατα-
νοούμε τις τυχόν δικαιολογημένες παραλείψεις 
. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να φέρου-
με την Ένωση μας αλλά και τα υπόλοιπα σω-
ματεία σε δύσκολη θέση ,απεναντίας, η κίνηση 
μας αυτή ανοίγει το δρόμο στο όραμα πολλών 
παραγόντων για ένα υγιές ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο που θα δείχνει καθαρά το κοινωνικό του 
πρόσωπο και θα στέκεται δίπλα στα νέα παιδιά 
του τόπου του . Το διοικητικό συμβούλιο μετά 
από ώριμη σκέψη και για να διευκολύνει τις δι-
αδικασίες χωρίς να δημιουργεί αντιπαλότητες 
και σκεπτικισμούς παρότι η συμμετοχή μας και 
στο θεσμό του κυπέλλου όπως και του πρωτα-
θλήματος είναι καθόλα νόμιμη μετά και την δι-
αβεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο. 
αποσύρει την ομάδα Β από την διοργάνωση 
του κυπέλλου της Ένωσης . 
Ο ΑΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ θέλει να υπάρ-
χει μια Ένωση που να πρωτοπορεί σε όλη την 
Ελλάδα και να βαδίζει ενωμένη για το καλό και 
το συμφέρων όλων των σωματείων της Ε.Π.
Σ.ΑΝ.Α. ◦ Για το ΔΣ Ο πρόεδρος Δημήτρης Ν. 
Παπιος».

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Στο πλαίσιο της Γ’ φάσης πραγματοποιήθηκε 
χθες η κλήρωση του κυπέλλου που ανέδειξε τα 
εξής ζευγάρια: Βουλιαγμένη – Μαρκό, Κρυονέ-
ρι – Αστέρας Βάρης, Άρης Βούλας – Ολυμπια-
κός Αγ Στεφάνου, Παθιακάκης – Δόξα Κορωπίου, 
Κερατέα – Αχαρναϊκός, Ατλαντίς – ΑΟ Κορωπί, 
ΆΟ Άρτεμις – Γλυκά Νερά. Στην επόμενη φάση 
χωρίς αγώνα πέρασαν οι: Σαρωνικός, Θύελλα 
Ραφήνας, Καλύβια, Ολυμπιακός Βάρης, Άνοι-
ξη, Τριγλία Ραφήνας, Αήττητος Σπάτων, Λαυρε-
ωτική, Θησέας Ν. Μάκρης. Ενώ αποσύρθηκε ο 
Αστέρας Βάρης Β’!

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΝ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΒΑΡΗΣ Β’ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΝΟΜΙΜΑ!

Συμφωνώ 
απόλυτα  
με τον 
Παπαδόπουλο!
Μου φαίνεται πως 
δεν θα πρέπει να δι-
αφωνήσω με τον 
Μάκη Παπαδόπου-
λο. Ο προπονητής 
του Αχαρναϊκού έχει 
δίκιο, να μου λέει, 
πως γι αυτόν δεν 
υπάρχουν απουσίες, 
παρότι υπάρχουν, 
αφού θεωρεί τους 
παίκτες του ισότι-
μους . Όμως όλα εί-
ναι θέμα δεοντολογί-
ας και συνέχιση της 
ιστορίας. 
* Η προχθεσινή συ-
νάντηση που είχε ο 
Μάνθος Δεσίπρης 
με τον Χρήστο Λιό-
ση, για να κλείσει 
για λογαριασμό του 
Ολυμπιακού Βάρης, 
δεν είχε αίσιο τέλος 
για τους ερυθρόλευ-
κους! Το λογικό επι-
χείρημα πως θέλει 
να παίξει σε ομάδα 
που βρίσκεται κο-
ντά στη γειτονιά του, 
ήταν αυτό που κυ-
ρίως απέρριψε την 
καλή πρόταση που 
του έγινε. Πληρο-
φορίες τον θέλουν 
να έχει κλείσει με 
τη Δάφνη Παλ Φα-
λήρου! Για να δού-
με τι θα αποφασίσει 
ο παίκτης τις επόμε-
νες ώρες! 
* Από τη στιγμή που 
κάηκε στο γιαούρ-
τι, ο πρόεδρος του 
Αστέρα Βάρης, το 
φυσάει με όλη του 
την προσπάθεια! Ο 
Δημήτρης Πάπιος 
θέλει εγγράφως την 
απάντηση της ΕΠΟ, 
όσον αφορά την 
ερώτηση που έθεσε 
μόλις προχθές η ΕΠ-
ΣΑΝΑ! Τώρα για το 
θέμα του κυπέλλου, 
μάλλον δεν θα παίξει 
η ομάδα του! 
* Δυνατό το σημε-
ρινό ντερμπάκι του 
Χαϊδαρίου με αντι-
πάλους μεταξύ του 
γηπεδούχου Αστέ-
ρα Χαϊδαρίου και του 
Δάσους Χαϊδαρίου. 
* Δεν ξέρω τι σημαί-
νει αυτό, που όποτε 
βλέπω τον Ηλία Σα-
λευρή τον γ.γ. του 
Φωστήρα Καισα-
ριανής, πάντα έχει 
να μου πει μια καλή 
κουβέντα για τον 
Γρηγόρη Ρηγάτο!ζ

 ΕΠΣΑ - Α’ Κατηγορία – 1ος Όμι-
λος: Γηπ. Λυκόβρυσης: Λυκόβρυ-
ση – Δάφνη Παλ. Φαλήρου, Χαμο-
στέρνας: Άγιαξ – Ανθούπολη. 2ος 
Όμιλος: Βριλησσίων: Βριλήσσια 
– Άτταλος, Ρουφ: Πετράλωνα – 
Αστέρας Ζωγράφου. 3ος Όμιλος: 
ΑΟ Ιλίου – Ηλυσιακός, Εργάνης: 
Βύρων – Καματερό, Παλ. Φαλή-
ρου: Παλ. Φάληρο – Πανερυθρα-
ϊκός, Καισαριανής: Μικρασιατι-
κός – Κηπούπολη. 4ος Όμιλος: 
Ηφαίστου: Ήφαιστος – Χαϊδάρι, 
Αγ Αναργύρων: Ελπίδα Αγ. Αναρ-
γύρων – Μελίσσια. Β’ Κατηγορία 
– 1ος Όμιλος: Χρυσούπολης: Γα-
λαξίας – ΓΣ Καισαριανής, Κάτω 
Χαλανδρίου: ΠΟΨ – Τερψιθέα, 
Τερψιθέας: Γλυφάδα – Κορωνίδα, 
Αλεπότρυπας: Γκυζιακός – Κοψα-
χείλα. 2ος Όμιλος: Χαλανδρίου: 
Ατρόμητος Χαλανδρίου – Ατρό-
μητος Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνία: 
Αλσούπολη – Άμιλλα Περιστερί-
ου. 3ος Όμιλος: Αργυρούπολης 
Β’: Λαύρα – Δάφνη Αθηνών, Κα-
λαμακίου Β’: Καλαμάκι – Ορφέας 
Αιγάλεω. 4ος Όμιλος: Χωράφας: 
Φοίνικας Περιστερίου – Αθηναΐδα 
, Νηαρ Ηστ: Πανιώνιος Καισαρια-
νής – ΑΟΝΑ, Γουδή: Αγ. Θωμάς – 
Θρίαμβος Χαϊδαρίου. Γ’ Κατηγορία 
– 1ος Όμιλος: Ελληνικού: Παγκρά-
τι – Θρίαμβος Αθηνών, Πετρούπο-
λης Β’: Αίμος Πετρούπολης – Ίω-
νες Παλ. Φαλήρου. 2ος Όμιλος: 
Πεύκης: Μαρούσι – Θύελλα Περι-
στερίου. 3ος Όμιλος: Γαλατσίου: 
Πατήσια – Αρίων, Ηρακλείου: Ερ-
μής Ηρακλείου – Δόξα Γκύζη. 4ος 
Όμιλος: ΔΑΚ Αιγάλεω: Τριφυλλι-
ακός – Διαγόρας Αιγάλεω, Χαϊδα-
ρίου: Αστέρας Χαϊδαρίου – Δάσος 
Χαϊδαρίου. ΕΠΣΑΝΑ – Α’ κατηγο-
ρία – 1ος Όμιλος: Αρτέμιδας: ΑΟ 
Άρτεμις – Παλληνιακός. 2ος Όμι-
λος: Άνοιξης: Δόξα Άνοιξης – Τρι-
γλία Ραφήνας, Σταμάτας: Σταμά-
τα – Μαρκό. Β’ Κατηγορία: Παλ. 
Φωκαίας: Πρωτέας Παλ. Φωκαί-
ας – Παμπαιανικός, Δροσιάς: Νίκη 
Δροσιάς – Ωρωπός. Γ’ Κατηγορία: 
Λαυρίου: Ολυμπιακός Λαυρίου – 
Δόξα Αγ. Άννας, Βούλας: Φοίβος 
Βάρης – Κορωπί, Βάρης – Αστέ-
ρας Βάρης Β’ – Πικέρμι, Κουβαρά: 
Κουβαράς – Διόνυσος. Οι αγώνες 
αρχίζουν στις 16:00.

Το σημερινό πρόγραμμα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Βενάκης: «Να εκμεταλλευτούμε 
την έδρα μας» 
Για το αυριανό παιχνίδι με τον Κένταυρο ο Σή-
φης Βενάκης ειπε: «Όλο αυτό το διάστημα προ-
ετοιμαστήκαμε κατάλληλα για το παιχνίδι με τον 
Κένταυρο Βριλησσίων, Πρόκειται για μία πολύ 
αξιόλογη και ανταγωνιστική ομάδα η οποία 
πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις. Εμείς 
από την πλευρά μας θέλουμε να εκμεταλλευ-
τούμε πάση θυσία τον παράγοντα έδρα και να 
φτάσουμε σε μία νίκη, που θα μας επιτρέψει να 
παραμείνουμε ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα 
και παράλληλα θα μας δώσει τη δυνατότητα να 
ελπίζουμε σε ακόμη καλύτερη πορεία στην κρί-
σιμη συνέχεια. Η ψυχολογία των ποδοσφαιρι-
στών είναι σε εξαιρετικό σημείο»

ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
«Κόλπο-γκρόσο» με την απόκτηση του Χρή-
στου Λιόση πραγματοποίησε η Δάφνη Παλαι-
ού Φαλήρου. Έπειτα από … μεγάλη μάχη που 
δόθηκε και με άλλες ομάδες που είχαν μπει δυ-
νατά στο κυνήγι του 30χρονου μεσομυντικού, 
το συγκρότημα των νοτίων προαστίων έκανε 
την καίρια κίνηση αποκτώντας τον πρώην αρ-
χηγό του Άρη Βούλας ενισχύοντας σε σημα-
ντικό βαθμό τον νευραλγικό χώρο της μεσαίας 
του γραμμής. 

This is Athens҂ Ο πρόεδρος του Αστέρα Βάρης  
Δημήτρης Πάπιος.
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ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ  
ΤΑ ΛΕΦΤΑ…  
Ο ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΘΑ ΑΞΙΩΣΕΙ  
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ Νο1 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  
ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ  
ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΤΖΙΦΡΑ ΤΟΥ

Είναι σε έξαρση! Ασίστ και ζο-
γκλερικά με ΟΦΗ, δύο γκολ απέ-
ναντι στον Βόλο και MVP στην 
άλωση της Κοπεγχάγης. «Προκά-
λεσε» με την ευφυΐα του την απο-
βολή του αντίπαλου Νο1, σέρβι-
ρε το 0-1, έγραψε το 0-2 και με 
το performance του «έσβησε» την 
απουσία από κορονοϊο και το αρ-
νητικό σερί των πρώτων 7 αγωνι-
στικών με ΟΛΑ μηδέν! Όλα αυτά 
παραμονές του ντέρμπι κορυ-
φής με τον Ολυμπιακό στο άδειο 
«Καραϊσκάκης». Ευχής έργον για 
τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ευλο-
γία για τον ίδιο τον παίκτη και… 
ατυχία για το ίδιο το club οχτώ 
μήνες πριν το φινάλε της συνερ-
γασίας τους. Καίτοι μέσα στην 
τρέχουσα αγωνιστική σεζόν οι 
δύο πλευρές έχουν καθίσει του-
λάχιστον δύο φορές στο τραπέ-
ζι των διαπραγματεύσεων άκρη 
δεν βγήκε. Οι πρώτες επιφανει-
ακές συζητήσεις έβγαλαν από-
σταση. Κάμποση για να μην πω 
μεγάλη. Η πλευρά του Αντρίγια 
Ζίβκοβιτς μέσω του μπαμπά (και 
εν δυνάμει ατζέντη του), Γιόβιτσα 
αξίωσε εφταψήφιο νούμερο (1 μύ-
ριο plus) και buy out για συμβό-
λαιο μέχρι το 2024 την ίδια στιγ-
μή που το board του «Δικεφάλου» 
δεν ενέκρινε ούτε τις απολαβές, 
μήτε τη ρήτρα αποδέσμευσης. 
Την ίδια στιγμή που βάσει πλη-
ροφοριών μας από το πατρικό 
του παίκτη από το Νις της Σερβί-
ας που απέχει 400 χλμ από τη Σα-
λόνικα πλέον η φαμίλια Ζίβκοβιτς 
σκέφτεται να αξιώσει στο επόμε-
νο call του ΠΑΟΚ το καμάρι τους 
να γίνει το Νο1 συμβόλαιο στα 
αποδυτήρια, ξεπερνώντας και 
τον Γιασμίν Κούρτιτς που αμεί-
βεται με σχεδόν 1,2 εκατ. ευρώ 
καθαρές απολαβές τον χρόνο. 
Το momentum είναι πλέον υπέρ 
του Σέρβου winger που αν συνε-
χίσει στο ίδιο αγωνιστικό καθε-
στώς, θα υποχρεώσει τον ΠΑΟΚ 
και δη τον Σαββίδη στην οικονο-
μική υπέρβαση. Οι ισορροπίες εί-

ναι πλέον πολύ λεπτές…

Παρασκήνια

➠





Ο ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ 
ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΟΚ ΕΝΑΝΤΙ 600.000 ΕΥΡΩ 
ΕΤΗΣΙΩΣ. 

ΣΤΑ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΤΣ Ο 
25ΧΡΟΝΟΣ WINGER ΑΡΙΘΜΕΙ 
3 ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ 
ΑΣΙΣΤ!  

ΠΑΟ… ΚΟΡΩΠΙ!  
Ο Παναθηναϊκός της «Λεωφόρου» γοητεύει. Εν-
θουσιάζει με το total football και 
το συνολικά 13-2 σε 3 αγώ-
νες. Ο Παναθηναϊκός 
εκτός έδρας ανησυ-
χεί, παραμένει άγο-
νος μετά από 3 εξό-
δους (δύο ήττες 
ένα Χ στο «Κα-
ραϊσκάκης»). Ο 
Παναθηναϊκός 
στην καθημερι-
νότητα στο Κο-
ρωπί εκτός από 
τους αργόμισθους 
τύπου Αγιούμπ, 
Μπεκ, τους χρό-
νια τραυματίες Κουρ-
μπέλη, Σένκεφελντ και 
τους almost finished Μπου-
ζούκη, Ενμπαγκοτό αρχίζει να 
μαζεύει και κάμποση αρνητική ενέρ-
γεια από την μουρμούρα. Και καλά 
για τον Βιγιαφάνες φαντάζει, βάσει 
ιστορικού, λογικό. Εκείνο που με πα-
ραξενεύει είναι το ραπόρτο που μου 
έστειλαν για Μαουρίσιο (κυρίως), Βέ-
λεθ και Αϊτόρ. Νευράκια, ελαφριά δόση ειρωνεί-
ας με τον «σοφό», Ιβάν Γιοβάνοβιτς να περιμέ-
νει στη γωνία για να επέμβει εγκαίρως…  

ΡΩΤΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ…      
Μοιάζει unfair! Μιλάμε για τον άλ-
λοτε αρχηγό, βασικό μπακ της 
Εθνικής Ελλάδας και τον πρε-
σβύτερο στα αποδυτήρια μαζί με 
τον Πέτρο Μάνταλο. Και όμως, 
ο Μιχάλης Μπακάκης αισθάνε-
ται aparted στην ΑΕΚ μια και με 
άνωθεν εντολή είναι πίσω στην ιε-
ραρχία και από τον Λάζαρο Ρότα. 
Ζυγώνει τα 31 και με σχεδόν 200 
ματς με τον «Δικέφαλο» το βιογρα-
φικό του θα σταλεί σε κόσμο και 
κοσμάκη τον Ιανουάριο. Το πρώ-
το call έπεσε στον κολλητό του, 
Τάσο Μπακασέτα για μία πρώ-
τη  ανάγνωση της αγοράς της 
Τουρκίας. Το reputation των Ελλή-
νων στη γείτονα χώρα respectable, 
τα νούμερα των συμβολαίων υψη-
λά ακόμη και με την αλλαγή φορο-
λογίας. Οπότε…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



«ΚΌΠΗΚΕ»…         
Φράνκο Φεράρι! Μία βρέθηκε αγκαλιά με τον 
ΠΑΟΚ, μία «τσάκισε» in extremis με τον Παναθη-
ναϊκό, αλλά εκείνος απτόητος και φέτος (6 ματς/1 
γκολ/1 ασίστ). Στο νέο του συμβόλαιο υπάρχει buy-
out 300.000 ευρώ! Ομάδα από την Πολωνία που 
ψάχνει απεγνωσμένα αριστερό μπακ εμφανίστηκε 
δις στα μέρη μας, αλλά, τελικώς το ραπόρτο ήταν 
αρνητικό για να προχωρήσει στην επένδυση. Να 
περάσει ο επόμενος…  

ΚΌΥΛΌΥΡΗΣ… ON FIRE!       
Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια από την τελευταία φορά 
που χρίστηκε σκόρερ! Έκανε τουλάχιστον δύο βή-
ματα πίσω σε «θέλω» για να διεκδικήσει το restart, 
επιστρέφοντας στον Ατρόμητο. Έχει άγχος, αισθάνε-
ται την πίεση της προσδοκίας . Δεν αισθάνθηκε καλά 
όταν έμεινε εκτός, παρότι νιώθει πως ο Γιώργος Πα-
ράσχος τον σέβεται. Ωστόσο, ποιος είδε και δε φοβή-
θηκε τον Κουλούρη στα αποδυτήρια μετά τον αγώ-
να με την ΑΕΚ. 

Ούτε ένας, μήτε δύο, αλλά 9 σχολιαρόπαιδα 
ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός πως υπέγρα-

ψαν το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο,. 
Για να μην ταλαιπωρείστε στην ανάγνωση κρα-
τήστε το όνομά Δημήτρης Πιτσώτης (‘05, στό-
περ). Αυτά…  

Πραξιτέλης Βούρος! Σκόρερ, αρχηγός και εν 
γένει leader στον φετινό ΟΦΗ. Δεν είναι τυ-

χαίο πως ήδη ομάδα από τα ξένα (σ.σ.: Ουγγα-
ρία εν προκειμένω) επεξεργάζεται τον φάκελό 
του. Το καλοκαίρι απομένει ένας χρόνος συμβο-
λαίου με τους Κρητικούς.  





ΑΝΑΝΕΏΝΕΙ… 

Ο ΠΑΣ έχει την δεύτερη καλύτερη άμυνα στην 
Σούπερ Λιγκ και τα 3/5 αυτής ολοκληρώνει 
τη συνεργασία του τον επόμενο Ιούνιο. Πά-
ντως, βάσει πηγών μας ο πρώτος έχει ήδη 
συμφωνήσει προφορικά. Ο Γιούρι Λοντίγκιν 
αποδέχθηκε την ενεργοποίηση του +1 του 
συμβολαίου του. Δεν παίρνω όρκο πως θα 
υπάρχει ανάλογη κατάληξη με Σάλιακα και 
Πίρσμαν αντίστοιχα.   

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΌΨΕΏΝ…  

Μπορεί να ήταν απωθημένο του αφεντι-
κού από το περασμένο καλοκαίρι και να εκ-
πληρώθηκε αναδρομικά, αλλά ήδη τα μέλια 
έχουν στεγνώσει με τον Τζιανλούκα Φέστα! 
Τρία ματς, κανένα γκολ και απωθητική εικό-
να για έναν Απόλλων που ΔΕΝ έχει σταυ-
ρώσει νίκη και διαθέτει χειρότερη άμυνα (12 
γκολ παθητικό) και επίθεση (μόλις 2 τέρματα) 
στη Super League. Το χειρότερο είναι πως 
το αφεντικό έχει ήδη διακρίνει μία αδιαλλα-
ξία και ξεροκεφαλιά από τον Ιταλό προπο-
νητή. ΤΕΛΟΣ!  

ΓΙΑ ΌΝΌΜΑ… 

Ο κόουτς (Μαρτίνς) συνεχίζει να παίρνει υπερ-
βολικά ρίσκα με τις επιλογές/εμμονές του και συ-
νεχίζει να «παίζει» με την υπομονή του αφεντι-
κού. Δε νοείται να συζητάμε για ένα dribbling του 
Ρόνι Λόπες σχεδόν Νοέμβρη μήνα για έναν παί-
κτη που κοστίζει έναν σκασμό λεφτά. Καλύτε-
ρα να αποφύγουμε το case Ονιεκούρου που 
ολάκερο το club μέχρι νεοτέρας έχει αποτύ-
χει παταγωδώς στο casting. Ακόμη και ο Αγκι-
μπού Καμαρά, η ταλεντάρα, θα καεί στο φινάλε 
με τη διαχείριση του Πορτογάλου. Από τα τσι-
κό της Λιλ σε non stop αγώνες και μάλιστα ως 
(ενίοτε) winger! Ρέαμπτσιουκ και Μπουχαλά-
κης δεν είναι μαραθωνοδρόμοι για να αντέχουν 
τόσα χιλιόμετρα και με Εθνικές ενδιάμεσα! Αφή-
στε το «διάβασμα» από τον πάγκο με τα μόνι-
μα αργά reactions! Το γράψαμε: ο κόουτς αμφι-
σβητείται!  

ΥΠΕΡΒΌΛΗ…  

Δεν πρόλαβε να «ιδρώσει» την φανέλα της 
ΑΕΚ και αίφνης «γεννήθηκε» η ανάγκη να 
εκθειαστεί η ορθότητα της επιλογής. Μέχρι 
που… ανακαλύφθηκε φάκελος Σλάβια Πρά-
γας για τον Γεράσιμο Μήτογλου. Επ’ ουδε-
νί! Η πρωταθλήτρια Τσεχίας που εμφανίζε-
ται και φέτος στα μέρη μας για scouting για 
τον μοναδικό παίκτη από τα μέρη μας που 
έφθασε να τον έχει στη short list της ήταν ο 
Τάσος Δουβίκας. Προτού φυσικά εκείνος πά-
ρει την απόφαση να υπογράψει στην Ουτρέ-
χτη το 4ετές συμβόλαιό του. Απλά, λιτά και 
κατανοητά….  

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΌΙΌΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΤΌΥ ΠΑΝΑΙΤΏΛΙΚΌΥ  
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