
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 130 - 170C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 100 - 160C ΑΓΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΤΙΤΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ. ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Ο ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ: ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙΚΗ (27-26) ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΝΙΜ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

ΚΟΜΒΙΚΟΣ

20:30 NSP

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.10.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ # 1.310

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

• ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΑΕΛ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
• Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ «ΞΕΡΑΝΕ» ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
• ΣΥΝΟΛΙΚΑ 6 ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Δύο εξτρέμ, που ήταν μεταγραφικά μπαμ, ανα-
φορικά με το καλοκαίρι. Ακόμα όμως δεν έχουν 
αποδώσει. 
Ο Ρόνι Λόπες και ο Χένρι Ονιεκούρου. Για 
όσους γνωρίζουν καλά τον Πέδρο Μαρτίνς γνω-
ρίζουν πως δεν θα το αφήσει έτσι. Θα το παλέ-
ψει για να μπορέσει να πάρει το καλύτερο που 
μπορεί από αυτούς. Ο Νιγηριανός έχει πάρει 
πολλές ευκαιρίες. Αλλά ακόμα δεν έχει καταφέ-
ρει να βγάλει το ταλέντο του στον αγωνιστικό 
χώρο. 
Δείχνει να έχει δρόμο ακόμα. Και δεν αποκλείε-
ται να μείνει για λίγο εκτός. Προκειμένω να βρει 
την ηρεμία του, να δουλέψει και στο κομμάτι της 
ψυχολογίας, περισσότερο, και μετά να γυρίσει 
πιο έτοιμος. Ο Ρόνι Λόπες από την πλευρά του 
ήθελε δουλειά. Σε πολλούς τομείς. Και αυτό έγι-
νε στο Ρέντη. 
Ο Πορτογάλος τεχνικός και οι συνεργάτες του 
τον ετοιμάζουν για επανένταξη. Αλλαγμένο σε 
μεγάλο βαθμό, κάτι που θα φανεί και όταν πά-
ρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Αυτό θα γί-
νει στην πορεία και με βάση την εικόνα που έχει 
στις προπονήσεις. Που δείχνει να είναι αρκετά 
καλή για τα δεδομένα που ήταν όταν ήρθε. Εί-
ναι θέμα να μπορέσουν να βοηθήσουν οι Ονιε-
κούρου, Λόπες. Γιατί έχουν τις ικανότητες. Αλλά 
αυτό θα φανεί στο χορτάρι…

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Από τη στιγμή που κάθισε στον πάγκο της Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ, ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ βρίσκε-
ται μονίμως σε κατάσταση επιφυλακής. Ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα την τελευταία τριετία, ο Νορ-
βηγός νιώθει την καρέκλα του να τρίζει, αλλά πάντα 
βρίσκει τον τρόπο να μένει σ’αυτήν. Θαρρεί κανείς 
πως όση τύχη δεν είχε στην καριέρα του λόγω των 
τραυματισμών και του προβλήματος υγείας, την 
έχει ως προπονητής των «κόκκινων διαβόλων».
Ο Σόλσκιερ παραμένει στο «Ολντ Τράφορντ» λόγω 
συγκυριών και καίρων αποτελεσμάτων. Ουσιαστικά 
ακροβατεί πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, το οποίο 
μπορεί να ταλαντεύεται, αλλά δεν είναι ικανό να τον 
απομακρύνει από τον πάγκο της Γιουνάιτεντ. Τη 
σεζόν 2018-2019 ανέλαβε ως αντικαταστάτης του 
Ζοσέ Μουρίνιο. 
Οι προσδοκίες ήταν χαμηλές και διατήρησε τη 
θέση του. Την επόμενη σεζόν έφερε την ομάδα των 
Γκλέιζερ ξανά στο Top-3 της Πρέμιερ Λιγκ, γλυτώ-
νοντας την απόλυση μετά από σειρά αρνητικών 
αποτελεσμάτων. Το ίδιο συνέβη και πέρυσι. Παρά 
τον αποκλεισμό του κλαμπ από τους ομίλους του 
Champions League, η παρουσία στην τετράδα και 
ο τελικός του Europa League έφτιαξαν το αρνητικό 
κλίμα. 
Το περασμένο καλοκαίρι, ήρθε και η ανανέωση μέ-
χρι το 2024. Πλέον, μετά το 0-5 από τη Λίβερπουλ, η 
απομάκρυνση φαντάζει ως κάτι παραπάνω από πι-
θανή. Κι ας τον στηρίζει η διοίκηση και ο μέντοράς 
του, Σερ Αλεξ Φέργκιουσον. Το επόμενο στραβοπά-
τημα θα είναι και το μοιραίο για το μέλλον του στη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το κοκκαλάκι της νυ-
χτερίδας που ομολογουμένως έχει, δεν θα αρκεί για 
να τον σώσει.

ΚΟΚΚΑΛΑΚΙ ΤΗΣ  
ΝΥΧΤΕΡΙΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ;

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΠΛΟ  
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Αποψη
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Ο ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΚΟΥΤΡΗΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ 
ΠΡΟΚΟΠΗ ΣΤΟ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ 
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Πήγε στη Φορτούνα επειδή δεν είχε χρό-
νο συμμετοχής στον Ολυμπιακό. Σε μια πε-
ρίοδο που ο Κώστας Τσιμίκας… σάρωνε τα 
πάντα. Δεν ήταν εύκολο. Ο Λεονάρντο Κού-
τρης έβλεπε την παρουσία του στην Τσβάι-
τελιγκα ως ένα σκαλοπάτι για το κάτι παρα-
πάνω.
Αυτή τη στιγμή ωστόσο δεν αποτελεί επιλο-
γή. Όλες κι όλες τέσσερις συμμετοχές έχει 
«γράψει» και ο ίδιος θέλει να δώσει ένα τέλος 
στην αγωνιστική του ξηρασία. Ο 26χρονος 
αριστερός μπακ είναι δανεικός στη Φορτού-
να Ντίσελντορφ μέχρι και το τέλος της σεζόν, 
όταν και τελειώνει το συμβόλαιό του.
Τι πρόκειται να κάνει ο Κούτρης; Σύμφωνα με 
τις πληροφορίες που μας έρχονται από Γερ-
μανία μεριά, θέλει να επιστρέψει στον Ολυ-
μπιακό για το δεύτερο μισό της σεζόν. Δεν 
αποκλείεται αν το δεχθεί και ο Ολυμπιακός 
να επιστρέψει πράγματι στου Ρέντη. Αν η 
ομάδα του Πειραιά θελήσει να τον διατηρή-
σει στο ρόστερ, μπροστά του έχει μόνο τον 
Ρέαμπτσιουκ. Εύκολο να προσπεράσει τον 
Μολδαβό δεν είναι, αλλά χρόνο συμμετοχής 
δεν αποκλείεται να πάρει.
Ο Πέδρο Μαρτίνς δείχνει άλλωστε πως δεν 
«βλέπει» τον Καρμπόβνικ. Πολλώ δε να τον 
τοποθετήσει στ’ αριστερά, για να παίξει με 
ανάποδο πόδι. Ο Κούτρης πάντως ήδη έχει 
μεταφέρει την επιθυμία του και αναμένεται 
να αποχωρήσει σύντομα από τη Φορτούνα.
Ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι δεν 
μπορούσε να βρει αριστερό μπακ στην αγο-
ρά με τίποτε. Δεν αποκλείεται με δυο λόγια 

να του δώσει την ευκαιρία.

Agent Greek

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΚΑΟΥΤ  
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ερχεται κόσμος  
 
Δε θα ήταν υπερβολή να πει κα-
νείς πως η εικόνα στις εξέδρες 
του «Καραϊσκάκη» θα είναι σχε-
δόν ίδια με αυτή του γηπέδου της 
Άιντραχτ. Για το δεύτερο μεταξύ 
τους παιχνίδι (4/11) φυσικά. Και 
όχι δε μιλάμε για τον κόσμο. Για 
τους σκάουτ. Θα είναι αρκετοί. 
Έχουν κλείσει ήδη θέση με τους 
Αγκιμπού Καμαρά και Μασούρα 
πάντα σε πρώτο πλάνο. Το ζήτη-
μα είναι αν οι ίδιοι σκάουτ θα κά-
τσουν λίγο παραπάνω στην Ελ-
λάδα μια και την Κυριακή (7/11) 
λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα στη Λε-
ωφόρο έχει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

ΑΝ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ Ο ΤΑΝΚΟΒΙΤΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ

Κρίνει πολλά
 
Η ΑΕΚ δε θα έχει Άμραμπατ, 
Γκαρσία με τον Άρη και αυτή εί-
ναι ίσως η πιο δύσκολη εξίσω-
ση που έχει τύχει έως τώρα στον 
Γιαννίκη. Η λογική λέει πως θα 
δραστηριοποιηθεί ο Τάνκοβιτς 
αν και είναι παίκτης με χαρακτη-
ριστικά που δεν τρελαίνουν τον 
Έλληνα κόουτς. Δεν είναι ποδο-
σφαιριστής με έκρηξη και ταχύ-
τητα. Πάντως, ο Τάνκοβιτς δεν 
παίξει και με τον Άρη, τότε το 
μέλλον του θα φαντάζει μακριά 
από την Ένωση.

Ο ΒΟΛΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΚΤΕΣ

Βγαίνει στην αγορά
 
Στον Βόλο πιστεύουν πολύ σε αυτό που έχουν 
χτίσει και το αφεντικό το έχει πάρει απόφαση 
φέτος. Ήρθε η στιγμή να μπει εξάδα. Γι’ αυτό 
και τον Ιανουάριο είναι διατεθειμένος να κά-
νει ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσει τη συμ-
μετοχή των Θεσσαλών στα πλέι οφ. Εξτρέμ 
και δεξί μπακ οι πρώτες επιθυμίες, αλλά κάτι 
μου λέει πως θα υπάρξει και συνέχεια.

Ο ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ

Το unfair προς τον  Σωκράτη Διούδη
 
Ένα λάθος βολέ έκανε ο Διούδης κόντρα στον Άρη και έπε-
σαν τότε όλοι να τον φάνε έστω και εάν στη συνέχεια οι αμυ-
ντικοί του τον εξέθεσαν στο γκολ του Καμαρά. 
Λάθος βολέ έκανε και ο Μπρινιόλι στο 2-1 του Αστέρα Τρί-
πολης, αλλά εκεί δεν ακούστηκε τίποτα. Αλλά έτσι είναι για-
τί ο ένας ήρθε η ώρα να φύγει, ενώ ο άλλος πρέπει να προ-
στατευτεί.

➠

➠

➠

➠

ΘΕΛΕΙ ΝΑ
ΓΥΡΙΣΕΙ
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Πληρώνουν  
και θα έχουν VAR

Ο Παναθηναϊκός και ο Ατρόμητος με διαφορετι-
κές επιστολές προς την ΕΠΟ ζήτησαν την ύπαρ-
ξη VAR στην αποψινή μεταξύ τους κόντρα. Τονίζο-
ντας πως θα πληρώσουν τα έξοδα. Η απάντηση 
της Ομοσπονδίας ήταν θετική. Με βάση των 
κανονισμό για το Κύπελλο VAR έχουν μόνο 
οι ημιτελικοί και οι τελικοί. Στις άλλες φά-
σεις δεν χρησιμοποιείται. 

➦

Μπαμ έκανε το συγκεκριμένο ζευγάρι, 
όταν βγήκε από την κληρωτίδα. Για να 
αποκτήσει ενδιαφέρον η 5η φάση του κυ-
πέλλου. Ο Παναθηναϊκός έπεσε πάνω στον 
Ατρόμητο. Και αν δει κανείς τις άλλες ομά-
δες που μετέχουν, μπορεί να πει πως αμ-
φότεροι είναι άτυχοι. Πολύ γρήγορα μέσα 
στη σεζόν παίζουν έναν στόχο που μπο-
ρεί να τους βοηθήσει,. Να τους δώσει την 
παραπάνω πνοή που έχουν. Ο Παναθηνα-
ϊκός να κρατήσει ζωντανό το όνειρο ενός 
τελικού μετά από χρόνια. Και ο Ατρόμητος 
να επουλώσει τις πληγές που του αφήνει η 
κακή πορεία στο πρωτάθλημα. Οι «πράσι-
νοι» από την μεριά τους θέλουν να βάλουν 
ένα τέλος στα άσχημα εκτός έδρας φετινά 
αποτελέσματα. Έστω σε αναμέτρηση για 
το κύπελλο. Σε τέσσερις εξορμήσεις πρω-
ταθλήματος έχουν μια ισοπαλία. Πείραξε 
πολύ και η ήττα στην Τρίπολη, από τον 
Αστέρα, που έγινε με ανατροπή. Μπροστά 
του έχει ο Παναθηναϊκός μια ευκαιρία να 
εξιλεωθεί. Γιατί το ματς είναι μονό. Παίζει 
την πρόκριση και δεν θέλει να την χάσει. Ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς ετοιμάζεται να κάνει αλ-
λαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που πα-
ρέταξε στα τρία τελευταία ματς. Οι Διούδης, 
Κώτσιρας, Βέλεθ, Μαουρίσιο, Ιωαννίδης 
αναμένεται να πάρουν θέση στο αρχικό 
σχήμα. Σε μια κίνηση να «φρεσκαριστεί» ο 
Παναθηναϊκός και να βρει τον ρυθμό που 
θέλει για να πάρει την πρόκριση. 

Ασκήθηκε η έφεση
Ο Παναθηναϊκός είχε τονίσει πως θα ασκή-
σει έφεση κατά της ποινής δύο αγωνιστι-
κών κεκλεισμένων των θυρών. Και το έκανε 
πράξη χθες, αφού προσέφυγε στην Εφέ-
σεων της ΕΠΟ. Η τιμωρία και το πρόστιμο 
των 70.000 ευρώ ήρθε από οπτικοακουστι-
κό υλικό που έδωσε η αστυνομία για συ-
μπλοκή με οπαδούς έξω από το γήπεδο 
της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κατά το περι-

θώριο του αγώνα κόντρα στον Ιωνικό.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΜΑ ΒΡΕΘΕΙ 
ΠΡΟ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ!

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΝΑ ΜΗΝ  
ΜΠΛΕΞΕΙ

ΔΙΟΥΔΗΣ 

ΚΩΤΣΙΡΑΣΒΕΛΕΘ ΣΑΡΛΙΑ ΧΟΥΑΝΚΑΡ 

ΡΟΥΜΠΕΝ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ ΒΙΤΑΛ ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ 

ΚΑΡΛΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

ΓΚΑΛΒΑΟΣΤΡΟΥΓΓΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΤΑΛΗΣΣΑΛΟΜΟΝΝΤΕΝΙΤΣ

ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟ

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

4-4-2

3-5-2

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ                ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣVS          

19:00 COSMOTE SPORT2HD
ΓΗΠΕΔΟ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
(ΑΘΗΝΩΝ) 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

ΠΑΓΚΟΣ
ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ, ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΝΤΣΕΣ, ΣΙΔΕΡΑΣ, 
ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ, ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ,  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ,  
ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ, ΑΪΤΟΡ, ΠΑΛΑΣΙΟΣ

ΠΑΓΚΟΣ
ΜΑΝΔΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΧΑΤΖΗΙΣΑΪΑΣ,  
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΝΑΤΣΟΣ, ΜΠΕΝΤΙΝΕΛΙ, ΠΙΣΑΝΟ, ΤΖΑΒΙΔΑΣ
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ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Τεράστια νίκη στη Γαλλία
Η ομάδα χάντμπολ της ΑΕΚ νίκησε τη Νιμ μέσα στη Γαλλία 
με 27-26. Μια τεράστια νίκη, αφού η γαλλική ομάδα είναι το 
φαβορί του ομίλου. Το παιχνίδι ήταν για την δεύτερη αγω-
νιστική του EHF European League. Μάλιστα η Ενωση είχε 
νικήσει και στην πρεμιέρα την δυνατή Ταταμπάνια. Τα πε-
ντάλεπτα: 3-1, 6-2, 9-6, 12-8, 14-11, 16-14 (ημιχρ.), 17-16, 22-
17, 23-21, 25-23, 25-25, 26-27. Νιμ: Τομπί 7, Ακουεβίλο 4, Χι-
σχάμ 4, Πογέτ 4, Μινέλ 2, Ρεμπισόν 1, Γιάκομπσεν 1, Ντουπί 
1, Γκιγού 1, Σαλού 1, Ντέρισμπουργκ, Γκαγιέγο, Γκιμπερ-
νόν, Πουλιέζ, Ντεσμπονέτ, Πολ. ΑΕΚ: Τζηράς 8, Πλάθα 
5, Αραμπατζής 2, Ηλιόπουλος 2, Παπαδιονυσίου 2, 
Ουγκάλντε 2, Καλόμοιρος 2, Μπριάτκα 1, Νικολα-
ΐδης 1, Μόγια 1, Μπεριά 1, Λέμος, Κοτσιώνης, 
Μπεντζιλαλί, Μπουκοβίνας, Άντζελιτς.

AΕΚ

Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ 
ΑΡΠΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΙΚΗΣΦΩΝΑΖΕΙ 
«ΠΑΡΩΝ»

Το καλοκαίρι άφησε τον Βόλο και έγινε μέρος μιας 
ΑΕΚ με πολλά νέα πρόσωπα, αλλά και με μεγά-
λες βλέψεις. Αρχικά, η «ταμπέλα» που τον συνό-
δευε είχε να κάνει με τον ενισχυτικό χαρακτήρα 
που θα είχε στο κέντρο της άμυνας δίνοντας ανά-
σες στους Βράνιες και Τζαβέλλα. Λίγους μήνες αρ-
γότερα, ο Γεράσιμος Μήτογλου βρωντοφωνάζει 
«παρών» όχι μόνο γενικώς στο ρόστερ της Ενω-
σης, αλλά και για τη βασική ενδεκάδα.
Ο 22χρονος αμυντικός απέδειξε ότι δεν προτίθεται 
να σπαταλήσει τις ευκαιρίες που του προσφέρει ο 
Αργύρης Γιαννίκης. Επειτα από δύο ενενηντάλε-
πτα, ο νεαρός σέντερ μπακ έδειξε ότι προϊόντος 
του χρόνου μπορεί να βοηθήσει αρκετά τους «κι-
τρινόμαυρους» και όχι μόνο υπό το πρίσμα της 
«ρεζέρβας». Ο ύψους 1,95 στόπερ είχε εξαιρετική 
εμφάνιση κόντρα στον Ατρόμητο, η οποία όμως 
συνεχίστηκε και απέναντι στον Βόλο. Το ψηλό 
παιχνίδι είναι το δυνατό του σημείο, αλλά παράλ-
ληλα δεν υστερεί και στις αμυντικές προσπάθειες 
με την μπάλα στο χορτάρι. Γενικώς, έχει μια πολύ 
ώριμη αντιμετώπιση για την ηλικία του στα μετόπι-
σθεν και με όπλο αυτή τη σοβαρότητα έχει στείλει 
μήνυμα στον Αργύρη Γιαννίκη, ο οποίος το επε-
ξεργάζεται με σκοπό την πλήρη αξιοποίησή του. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ
Για να πάρει όμως η ΑΕΚ το μάξιμουμ από τις δυνα-
τότητες του Μήτογλου, απαιτείται διαχείριση. Αγω-
νιστική και ψυχολογική. Το γεγονός ότι κάλυψε επά-
ξια την απουσία του Γιώργου Τζαβέλλα, αποτέλεσε 
ένα πρώτο τεστ, το οποίο θα ακολουθήσουν πολ-
λά ακόμα, σαφώς πιο απαιτητικά. Κάτι που σίγου-
ρα έχει στο μυαλό του ο τεχνικός των «κιτρινόμαυ-
ρων» είναι να ισομοιράσει τον χρόνο ανάμεσα στην 
τριπλέτα Τζαβέλλα, Βράνιες και Μήτογλου. Ετσι, θα 
αποφύγει καταπόνηση των παικτών του, θα διατη-
ρήσει τις ισορροπίες στο ρόστερ, ενώ θα «χτίσει» 
ψυχολογία στον νεαρό αμυντικό, ο οποίος πλέον 
δείχνει να ξεφεύγει από τον χαρακτηρισμό της ρε-
ζέρβας και να διεκδικεί ρόλο σημαντικού γραναζιού 
στο σύνολο της Ενωσης.

Χωρίς Λε Ταλέκ στα Γιάννενα

Ο Νταμιέν Λε Ταλέκ συμπλήρωσε κάρτες στο ματς του 
Βόλου και θα απουσιάσει σε ένα από τα τέσσερα παι-
χνίδια της ΑΕΚ. Δεδομένου ότι ακολουθούν τρεις κρί-
σιμες αναμετρήσεις που απαιτούνται νίκες κόντρα σε 
Αρη (εντός), Απόλλωνα Σμύρνης (εκτός) και Ολυμπια-
κό (εντός), ο Αργύρης Γιαννίκης επέλεξε το ματς με τον 
ΠΑΣ Γιάννενα στους «Ζωσιμάδες», για να εκτίσει την 

ποινή του ο Γάλλος μέσος.
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Παρών η Θύρα 4!
Μετά από απουσία 1,5 έτους οι οργανωμένοι οπα-
δοί του ΠΑΟΚ της Θύρας 4 θα βρεθούν ξανά στην 
θέση τους. Δεν δέχθηκαν να πάρουν εισιτήρια από 
τη στιγμή που στο γήπεδο μπορούν να μπουν μόνο 
οι εμβολιασμένοι και όσοι έχουν νοσήσει από κορο-
νοϊό. Εξέφρασαν την αντίθεση τους σε αυτό το δια-
χωρισμό. Ωστόσο βάζουν τέλος σε αυτή την αποχή 
για να σταθούν στο πλευρό της ομάδας. Και πριν 
το ματς με τον Απολλων Σμύρνης, το Σάββατο, 
θα κάνουν διαδήλωση εκφράζοντας την αντί-
θεση τους στον διαχωρισμό. 

ΚΟΥΡΤΙΤΣ=ΝΙΚΗ  
ΚΑΙ ΗΡΕΜΙΑ!
ΟΤΑΝ Ο ΠΑΟΚ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΣΛΟΒΕΝΟ 
ΧΑΦ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 
ΔΥΝΑΤΟΣ – ΔΥΟ ΜΑΤΣ ΕΛΕΙΨΕ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΗΤΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΙΣΟΠΑΛΙΑ

Δεν χρειαζόταν να το πει ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πως 
ο Γιασμίν Κούρτιτς ήταν μια μεγάλη απώλεια 
από το κέντρο, που δεν καλύφθηκε. Και δεν 
έχει κάνει με τον Εσίτι και τα λάθη του. Έχει να 
κάνει γενικά με την επιρροή του στο παιχνίδι 
των «ασπρόμαυρων». Ο Ραζβάν Λουτσέσκου 
άνοιξε την αγκαλιά του για να υποδεχθεί τον 
32χρονο άσο το καλοκαίρι που ο ΠΑΟΚ τον 
πήρε δανεικό από την Πάρμα, για δύο χρόνια. 
Με εμπειρία 9 ετών στην Ιταλία, τα περισσότε-
ρα από αυτά στο καμπιονάτο, μόνο καλά στοι-
χεία θα μπορούσε να προσθέσει στο παιχνίδι 
της ομάδας. Ο Ρουμάνος τεχνικός είχε κάνει τα 
πλάνα του για το πως θα τον χρησιμοποιήσει. 
Για να γίνει μια από τις κολώνες της ομάδας. 
Στο ντέρμπι με την ΑΕΚ είχε γκολ και ασίστ. 
Κι εκεί φάνηκε γιατί τον ήθελε τόσο πολύ ο 
Λουτσέσκου. Η ατυχία του χτύπησε την πόρ-
τα όμως. Κι έχασε τα παιχνίδια με τον Βόλο (4-
4) και τον Ολυμπιακό (ήττα με 2-1). Σε δύο παι-
χνίδια όπου έλειπε η ηρεμία από το κέντρο. 
Στο πρώτο ο ΠΑΟΚ έχασε ένα ματς στο οποίο 
προηγήθηκε με 4-1. Πολλά τα λάθη που έγιναν, 
ωστόσο αν υπήρχε ο Κούρτιτς θα γίνονταν λι-
γότερα. Γενικά στα τέσσερα 90λεπτα του στο 
πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ έχει μόνο νίκες. Επίσης 
σε άλλες τέσσερις παρουσίες στην ενδεκάδα, 
σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Δικέφαλος έμεινε 
αήττητος με 2 νίκες. Γενικά αν ο Κούρτιτς είναι 
στην ενδεκάδα, οι «ασπρόμαυροι» παρουσι-
άζονται πιο δυνατοί και με μεγαλύτερη αυτο-
πεποίθηση. Το δείχνουν και οι αριθμοί τους. 

Πλήγμα με Μιτρίτσα, Σίντκλεϊ
Δεν έφτανε η ήττα στο ντέρμπι ήρθαν και αγω-
νιστικά προβλήματα. Το πρώτο έχει να κάνει 
με τον Αλεξάντρου Μιτρίτσα. Που έγινε αλλαγή 
στην αλλαγή κόντρα στον Ολυμπιακό. Αποχώ-
ρησε λόγω τραυματισμού. Οι εξετάσεις έδειξαν 
πως υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον δεξιό 
προσαγωγό και θα λείψει για έναν μήνα. Εκτός 
λόγω τραυματισμού είχε βγει και ο Σίντκλεϊ. Ο 
Βραζιλιάνος αριστερός μπακ, υπέστη θλάση στο 
δεξί οπίσθιο μηριαίο και αναμένεται να απουσι-
άσει για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

ΠAO
K
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Τι γίνεται με Σεμέδο
Η επιστροφή του Ρούμπεν Σεμέδο στο Ρέντη φαίνεται 
ήδη στον ορίζοντα. Πολλά τα σενάρια που υπάρχουν 
τις τελευταίες ημέρες για την επανένταξη του στην ομά-
δα. Κάποια από αυτά έλεγαν πως θα περνούσε την πόρ-
τα του Ρέντη ακόμα και την Τρίτη. Κάποια άλλα πως 
αυτό θα γίνει έως τις αρχές της επόμενης εβδομά-
δας. Όπως δείχνουν τα πράγματα ο Σεμέδο εί-
ναι πιο κοντά από ποτέ να γυρίσει στις προ-

πονήσεις, αν δεν το έκανε χθες.

Προφύλαξη  
για Γκάρι Ροντρίγκες
Καλύτερα είναι τα νέα που ήρθαν και 
χθες αναφορικά με τον Γκάρι Ροντρί-
γκες. Ο διεθνής άσος δεν έχει κάτι το 
ιδιαίτερο και περισσότερο βγήκε στο 
ημίχρονο του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, 
για να προφυλαχθεί. Ο ίδιος αισθάνε-
ται πολύ καλά, ωστόσο κάνει και θε-
ραπείες. Θα φανεί την Πέμπτη και την 
Παρασκευή αν τελικά δεν θα υπολο-
γίζεται για το ματς με τον Παναιτωλι-

κό στο Αγρίνιο.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ  
ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΝΙ ΛΟΠΕΣ

Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΝΟ 
ΜΕ ΤΟΝ 25ΧΡΟΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 
ΕΞΤΡΕΜ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ  

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ… ΜΟΝΑΚΟ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Μεγάλο το στοίχημα για τον Πέδρο Μαρ-
τίνς με τον Ρόνι Λόπες. Να τον κάνει ξανά 
όπως ήταν στην Μονακό. Δηλαδή προ κα-
λοκαιριού του 2019 όπου η Σεβίλλη έδω-
σε 25 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της. 
Ο Βραζιλιάνος με το Πορτογαλικό διαβα-
τήριο δεν κατάφερε να αποδώσει τα ανα-
μενόμενα. Με τον ίδιο να θεωρεί πως θα 
βρει την Ιθάκη του στον Ολυμπιακό. Πί-
εσε άλλωστε για να έρθει. Σε ένα σίριαλ 
που τράβηξε το καλοκαίρι. Γιατί αρχικά 
οι Ανδαλουσιάνοι ήταν σκληροί στις δια-
πραγματεύσεις με όλους τους συλλόγους. 
Κοίταξαν μήπως και τον πουλήσουν. Τε-
λικά δεν βρήκαν αυτό που ήθελαν και ο 
Ολυμπιακός κατάφερε να τον πάρει με την 
μορφή του δανεισμού. Βέβαια όπως συ-
νηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις μπήκε 
και ρήτρα αγοράς. Που είναι στα 10 εκατ. 
ευρώ. Απίθανο να τα δώσουν οι «ερυθρό-
λευκοι». Και με βάση την μέχρι στιγμής 
εικόνα του, δεν είναι καν στο μυαλό των 
«ερυθρόλευκων». Πάντως ο Πέδρο Μαρ-
τίνς, που τον γνωρίζει καλά, έχει βάλει ένα 
μεγάλο στοίχημα. Να τον κάνει ξανά τον 
Ρόνι Λόπες που ήταν και στην Μονακό. Να 
«πετάει» στο γήπεδο. Να τον βοηθήσει να 
βρει την χαμένη του αυτοπεποίθηση. Για 
τον λόγο αυτό έχει κάνει μαζί του πολλές 
συζητήσεις. Ενώ τον έβαλε σε ένα ειδικό 
πρόγραμμα. Για να μπορέσει να αλλάξει 
την σωματοδομή του. Να χάσει μερικά κιλά 
και να γίνει πιο «ελαστικός». Οι μετρήσεις 
έδειξαν πως ήταν βαρύς σε σχέση με το 
πως θα έπρεπε να είναι το σώμα του. Όχι 
μόνο από κιλά, αλλά και μυϊκή μάζα. Γι’ 
αυτό και δουλεύει σκληρά μαζί του όλο 
το επιτελείο. Κι έτσι εξηγείται πως τον τε-
λευταίο μήνα έχει παίξει όλα κι όλα 14 λε-
πτά. Βέβαια και ο ίδιος στις πρώτες εμφα-
νίσεις του απογοήτευσε. Τώρα σιγά σιγά 
θα επανέλθει. Και με την επιθυμία όλων 

να γίνει ξανά ο τούρμπο – Λόπες.
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ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Επιστολή στην ΚΕΔ
Ενα από τα πρώτα πράγματα που σχολίαζαν στον Άρη 
εν όψει ΑΕΚ ήταν το θέμα του διαιτητή. «Να δούμε τι 
θα βάλουν, Έλληνα ή ξένο; Θα παίξει ρόλο», ει-
πώθηκε μεταξύ άλλων. Γι’ αυτό και χθες με επι-
στολή τους προς τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ οι 
Θεσσαλονικείς ζήτησαν ξένο διαιτητή ελίτ 
και έναν αντίστοιχο στο VAR.

AΡΗ
Σ

ΤΟ ΞΕΜΠΟΥΚΩΜΑ  
ΚΑΙ ΤΟ CRASH TEST
ΚΟΜΒΙΚΟ ΘΕΩΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΗ 
ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ - ΤΙ ΛΕΝΕ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Βλέπεις τη βαθμολογία και ο Άρης 
είναι στην ισοβαθμία ένατος. Μετά 
σκέφτεσαι ότι στο γήπεδο έχει 14 
βαθμούς, δηλαδή λιγότερους μόνο 
από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Κάπου 
εκεί αναθεωρείς για το πόσο προ-
βληματικά ξεκίνησε τη σεζόν. Αυτό 
τονίζεται και εντός της ομάδας.
Ναι, οι απαιτήσεις φέτος μετά από 
τις μεταγραφές που έγιναν, είχαν 
φτάσει στον ουρανό και γκέλες 
εντός με ομάδες όπως ο Απόλλων 
Σμύρνης ξενίζουν. Μόνο που ο Άρης 
ακόμη κάνει βήματα προόδου. Δεν 
έχει φτάσει εκεί που θα ήθελε γενικό-
τερα ως κλαμπ. Γιατί δεν είναι μόνο 
το αγωνιστικό, αλλά και το οργανω-
τικό επίπεδο. Κανείς δεν μεγαλώνει 
τόσο από τη μία στιγμή στην άλλη. 
Χρειάζεται υπομονή. Ο κόσμος λο-
γικό είναι να ενθουσιάζεται και να 
μην την έχει. Ωστόσο, στην ομάδα 
γνωρίζουν τις δυσκολίες και η μπά-
λα είναι χαμηλά.
Από εκεί και πέρα, τα χαμόγελα 
όλων μετά την εμφάνιση με τον Πα-
ναιτωλικό δεν κρύβονται. Δεν είναι 
τόσο το σκορ και η νίκη όσο το ξε-
μπούκωμα κομβικών παικτών. Αυ-
τός είναι ο Καμαρά που πήρε ο 
Άρης, αυτός είναι ο Μπερτόγλιο 
που είχε και όχι μόνο. Παίκτες που 
έως τώρα δεν είχαν βρει τα πατήμα-
τά τους, έδειξαν να ξεμπλοκάρουν 
την κατάλληλη στιγμή. Ο αγώνας με 
την ΑΕΚ, όμως, είναι crash test. Εκεί 
θα φανεί εάν θα δοθεί και συνέχεια 
στα όσα είδαμε την προηγούμενη 
Κυριακή. Το πιστεύουν, πάντως, οι 
Θεσσαλονικείς, όπως πιστεύουν 
και στο φετινό τους υλικό.
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Με το αζημίωτο
Δεν έφυγε έτσι ο Ρούντι Ζεστέντ από το Αγρίνιο. Κάτι τσί-
μπησε ο Παναιτωλικός από την Εστεγκλάλ για να τον παρα-
χωρήσει. Για τον 33χρονο φορ δεν το συζητάμε, το κασέ του 
ανέβηκε κατά πολύ. Ούτως ή άλλως στις προπονήσεις έδει-
χνε λίγα πράγματα. Δεν στεναχωρήθηκε κανείς που φεύγει. 
Ωστόσο, φορ θα αποκτηθεί τον Γενάρη και όχι μόνο. Ανοιχτό 

είναι και το θέμα του χαφ μετά 
τη ρήξη χιαστών του 

Ιβάν Βαρονε.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  
ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ  
ΜΕ ΤΟΝ ΒΕΛΓΟ ΚΑΙ ΤΗ 
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΤΟΣ

SUPER 
LEAGUE

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ερχεται νέο συμβόλαιο
Ήδη τέσσερις συμμετοχές στο Κύπελ-
λο και μία χθες στο πρωτάθλημα. Εάν 
δεν περνούσε και μία... ίωση, θα είχε 
παίξει ακόμη περισσότερο. Ο Γιώργος 
Κανελλόπουλος κερδίζει διαρκώς πό-
ντους και ο Αστέρας Τρίπολης ετοιμά-
ζεται να του κάνει νέο συμβόλαιο για 
να τον «δέσει». Οι Αρκάδες πιστεύουν 
αρκετά στον νεαρό που είναι και μέ-
λος της Εθνικής Ελπίδων.

Ήταν κατά κοινή ομολογία στους δια-
κριθέντες την περσινή σεζόν. Ο Απόλ-
λων Σμύρνης γρήγορα του έδωσε και 
νέο συμβόλαιο για να τον «δέσει», 
αφού είχε έρθει και πρόταση από το 
Βέλγιο. Ο Νταβινό Βέρχουλστ έμεινε, 
τελείωσε τη σεζόν χωρίς να έχει σε κά-
ποια ματς τα ίδια στάνταρ απόδοσης 
και φέτος ξεκίνησε προβληματικά.
Δύο παιχνίδια πήρε και σε αυτά μάζε-
ψε την μπάλα από την εστία του επτά 
φορές. Όχι ότι ευθύνεται μόνο εκείνος. 
Τον εξέθετε η άμυνά του και ο τρόπος 
που έπαιζε ο Απόλλων Σμύρνης. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, όμως, μπορού-
σε να αντιδράσει και καλύτερα. Ο Γιάν-
νης Πετράκης στον τελευταίο του αγώ-
να τον άφησε εκτός αποστολής. Σαν 
να του το χρέωνε. Ούτως ή άλλως οι 
σχέσεις τους δεν ήταν οι καλύτερες δυ-
νατές. Έκτοτε δεν έχει αγωνιστεί ξανά.
Πέρασε ένα θέμα υγείας, επέστρεψε, 
αλλά μόνο για να βρίσκεται στον πά-
γκο. Εννοείται πως με τις εμφανίσεις 
του πλέον ο Κωνσταντίνος Κότσα-
ρης δεν βγαίνει από την ενδεκάδα. 
Το θέμα, όμως, είναι πώς το εισπράτ-
τει όλο αυτό ο Βέλγος. Στη Ριζούπο-
λη τον βλέπουν πλέον απόμακρο. Σαν 
να έχει ξενερώσει, να είναι ξένο σώμα. 
Εάν αυτό συνεχιστεί, δεν θα πρέπει 
να προκαλέσει εντύπωση το να ανοί-
ξει συζήτηση τον Ιανουάριο για την 
αποχώρησή του. Το πάμε μακριά και 
υπάρχει δρόμος έως τότε, αλλά ας το 
έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. 
Γιατί απ’ ό,τι φαίνεται ο Βέρχουλστ το 
έχει.

ΚΑΤΙ  
ΤΡΕΧΕΙ 
ΜΕ ΤΟΝ 
ΒΕΡΧΟΥΛΣΤ
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ΕΓΙΝΕ ΤΟΥ 
ΠΕΝΑΛΤΙ
Η ΑΕΛ ΠΕΤΑΞΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟΝ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΠΡΗ ΒΟΥΛΑ ΝΑ ΕΙΧΕ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ

Μεγάλο το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση της ΑΕΛ 
με τον ΠΑΣ Γιαννινα στην Λάρισα στο πλαίσιο της 
5ης φάσης του κυπέλλου. Με τους γηπεδούχους να 
παίρνουν την πρόκριση στην διαδικασία των πέ-
ναλτι. Η κανονική διάρκεια με την παράταση έλη-
ξε ισόπαλη 1-1. Με την ΑΕΛ να ήταν πιο εύστοχη 
από τα 11 βήματα, όπου επικράτησε 3-1 και πανη-
γύρισε την πρόκριση. Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε 
και πολλά να δείξει με τις δύο ομάδες να αναλώ-
θηκαν σε πολλές μονομαχίες. Στο δεύτερο και πιο 
συγκεκριμένα στο 47’ η ΑΕΛ πήρε πέναλτι που δεν 
ήταν. Ο Γκαρντάφσκι έδιωξε την μπάλα με το κε-
φάλι πάνω στην γραμμή. Ο Παπαπέτρου πήγε να 
συνεχίσει το ματς κι ενώ οι γηπεδούχοι διαμαρτυ-
ρήθηκαν για πέναλτι. Ωστόσο στην ενδοεπικοινω-
νία ο βοηθός Παντελής Σπυρόπουλος του είπε πως 
είδε χέρι. Εκανε λάθος, παρασέρνοντας τον Παπα-
πέτρου που έδειξε πέναλτι. Το οποίο εκτέλεσε εύ-
στοχα ο Μαυρίας, ενώ απέβαλε και τον Γκαρντάφ-
σκι. Ο ΠΑΣ Γιάννινα πάντως ισοφάρισε με πέναλτι 
του Κάργα στο 62’, που έγινε στον Περέα δύο λε-
πτά νωρίτερα. Το ματς πήγε στην παράταση που 
δεν άλλαξε κάτι. Και στα πέναλτι η ΑΕΛ ευστόχησε 
με τους Ακούνια, Ηλιάδη, Κολομπίνο. Για τον ΠΑΣ 
ευστόχησε ο Πίρσμαν και το έχασαν οι Σάλιακας, 
Καργας, Παντελάκης. ΑΕΛ (Ηλίας Φυντάνης) Θεο-
δωρόπουλος, Μπέρτος, Ηλιάδης, Μαξιμένκο, Ομάρ, 
Παπαγεωργίου Κ., Κολομπίνο, Νικολιάς (66′ Γιά-
κος), Μαυριάς (90′ Γλυνός), Μπαντιμπαγκά (105′ 
Συμελίδης), Όγκμποε (66′ Ακούνια). ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
(Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Παντελά-
κης, Κάργας, Ρίζος (67′ Πίρσμαν), Καραχάλιος (90′ 
Καραχάλιος), Σιόντης (83′ Μορέιρα), Γκαρντάφσκι, 
Μίνα, Περέα, Μιλιντσεάνου.

Με buzzer beater ο Λεβαδειακός
Ο Λεβαδειακός επικράτησε 1-0 του Αστέρα Τρίπο-
λης και τον απέκλεισε από το κύπελλο. Το γκολ 
της νίκης – πρόκρισης έβαλε ο Νίκας στο 90’+6. Οι 
γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι από τον Αστέρα που 
αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές και το πλήρωσε. 
Λεβαδειακός: (Γιάννης Ταουσιάνης): Στογιάνοβιτς, 
Χάμοντ (70′ Μουτίνιο), Μεχία, Νίλι, Πολέτο (70′ Λι-

νάρδος), Βήχος, Βρακάς, Λιάγκας, Νίκας, Τζημό-
πουλος (70′ Μπαχανάκ), Τσάπρας. Αστέρα Τρίπο-
λης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Ρούμπεν 
Γκαρθία, Τασουλής (84′ Αλβαρες), Χριστόπουλος, 
Ατιένθα, Βαλιέντε, Μουνάφο (45′ Ιγκλέσιας), Γκό-
μεζ, Αλί Μπαμπά (84′ Κανελλόπουλος), Σόνι (65′ 
Μπαράλες), Ριέρα (79′ Σίτο).

Η Αναγέννηση Καρδίτσας 
πήρε την πρόκριση για την 
φάση των «16» του κυπέλλου 
κόντρα στην Καλλιθέα. Παίζο-
ντας μπροστά σε 1.500 φιλά-
θλους της έφερε 0-0 σε κανονι-
κή διάρκεια και παράταση, για 
να επικρατήσει με 5-4 στην δι-
αδικασία των πέναλτι. Για τους 
νικητές ευστόχησαν οι Λώττας, 
Γκίνη, Γκόλιας, Γκουγκούδης, 
Λαγός. Για την καλλιθέα εύ-
στοχοι ήταν οι Δούμτσης, Τσι-
ντώνης, Ευαγγέλου, Ρέντζας. 
Αναγέννηση Καρδίτσας (Πε-

ρικλής Αμανατίδης): Γκέκας, 
Γκόλιας, Λαρρέα (90’ Γκου-
γκούδης), Καρανίκας, Σταμό-
πουλος, Μπάλλας (60΄ Λαγός), 
Πλέγας (74΄ Βιδάλ), Πολίτης 
(60΄ Γκίνη), Μπραμπίγια (105’ 
Λώττας), Μπιανκόνι (60΄ Κου-
τσιανικούλης), Αθανασιάδης. 
Καλλιθέα (Λεωνίδας Βόκολος): 
Στρέζος, Κοντοχρήστος, Ρώσ-
ση (74΄ Τσιντώνης), Ευαγγέ-
λου, Ρέντζας, Μπουλούλης, 
Χατζηδίμπας, Σαντάνα, Μου-
νιέ (74΄ Νάτσης), Δούμτσης, 
Μάλτσι (89΄ Ποζατζίδης).

Η 5η φάση του κυπέλλου συνεχίζεται σή-
μερα με έξι αναμετρήσεις. Φυσικά τα φώτα 
πέφτουν στο Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. 
Αλλά υπάρχουν και άλλες αναμετρήσεις 
με ξεχωριστό ενδιαφέρον. Όπως το Ξάν-
θη-Ιωνικός αλλά και το Παναχαϊκή-Πα-
ναιτωλικός. Αναλυτικά το σημερινό πρό-
γραμμα: ΑΕ Λευκίμμης - Άγιος Νικόλαος 
(14:00), Ηλιούπολη - Λαμία 1964 (15:00), 
Ξάνθη – Ιωνικός (15:00, COSMOTE 
SPORT1HD), Πανσερραϊκός – Βόλος 
(17:15, COSMOTE SPORT3HD), Ατρόμη-
τος – Παναθηναϊκός (19:00, COSMOTE 
SPORT2HD, Παναχαϊκή – Παναιτωλικός 
(21:30. COSMOTE SPORT1HD)

Συνεχίζει η Αναγέννηση Καρδίτσας Το σημερινό πρόγραμμα
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ΑΓΧΏΘΗΚΕ ΑΛΛΑ  
Η ΝΊΚΗ ΜΕΤΡΑΕΊ
Ο ΟΛΥΜΠΊΑΚΟΣ ΔΕΝ ΕΊΧΕ 
ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΥΚΟΛΟ ΕΡΓΟ 
ΑΠΕΝΑΝΤΊ ΣΤΗΝ ΑΛΜΠΑ ΑΛΛΑ 
ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗΝ 4Η ΝΊΚΗ ΤΟΥ ΣΤΗ 
ΦΕΤΊΝΗ EUROLEAGUE ΜΕ 87-83

Ο Ολυμπιακός έχτισε μια διαφο-
ρά με την επίθεσή του αλλά δε μπό-
ρεσε ποτέ να βρει μια σταθερά στην 
άμυνα. Παρόλ’ αυτά οι 87 πόντοι 
ήταν ικανοί για να του δώσουν τη 
νίκη απέναντι σε μια ομάδα γεμάτη 
πείσμα που του δημιούργησε προ-
βλήματα. Στη βαθμοθηρική διαδι-
κασία πάντως, η νίκη μετρά, παρά 
την αγωνία και το άγχος που πέρα-
σε ο Ολυμπιακός.
Ο Γιώργος Πρίντεζης με τους 8 πό-
ντους που έβαλε έφτασε τους 3.501 
πόντους στην Ευρωλίγκα κι έγινε ο 
4ος που το καταφέρνει στην ιστο-
ρία της.

Ο Ολυμπιακός είχε 52 πόντους στο πρώ-
το μέρος και 35 στο δεύτερο. Οι 24 πόντοι 
της Άλμπα στην τελευταία περίοδο και οι 17 
που πήρε από επιθετικά ριμπάουντ. Οι 23 πό-
ντοι του Ολυμπιακού από τα λάθη των Γερ-
μανών.

Μόνο και μόνο για τη ψυχραιμία στο τέ-
λος στης βολές, θα πάρει τον τίτλο ο Τάιλερ 
Ντόρσεϊ. Απ’ εκεί και πέρα είχε καλές στιγμές 
ο Σλούκας αλλά και αμυντικά ο Φαλ.

Μια  τόσο  μεγάλη  σεζόν 
με Euroleague και Basket League πλέον θα 

μπορέσει να βγει με 11+1 (τον Λούντζη στην 
Ευρώπη) παίκτες;
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-19, 52-42, 71-59,  87-83
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Ο MVP

ΤΟ ΕΡΏΤΗΜΑ

87-83

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουό-
καπ 6, Ντόρσεϊ 13, Λούντζης, Λαρε-
ντζάκης 8, Φαλ 8, Σλούκας 10, Βεζεν-
κοφ 9, Πρίντεζης 8, Παπανικολάου 12, 
Ζαν Σαρλ 6, ΜακΚίσικ 7
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Γκονζάλεθ): Λο 
11, Ντα Σίλβα 17, Σμιθ 10, Ντελό, Μά-
τισεκ 8, Σνάιντερ, Ολίντε 10, Τίμαν 4, 
Σίκμα 9, Μπλατ 5, Ζούσμαν 9

FIBA EUROPE CUP
Ο Ηρακλής θα αντιμε-
τωπίσει την Μόρναρ 
Μπαρ στο Μαυροβού-
νιο (20:00) ενώ το Περι-
στέρι θα υποδεχτεί την 
γερμανική Κάρλσχα-
ϊμ για την 3η αγωνιστι-
κή της διοργάνωσης. Ο 
Ηρακλής έχει 0-2 στον 
όμιλό του ενώ το Περι-
στέρι έχει 1-1. Και οι δύο 
αναμετρήσεις θα μετα-
δοθούν από το κανάλι 
της FIBA στο YouTube. ςς

basketball

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Εφές  
με αμφίβολους Παπαπέτρου και Γουάιτ
Με τα ονόματα των Ιωάννη Παπαπέτρου και Οκάρο Γουάιτ να έχουν δί-
πλα την υποσημείωση «αμφίβολοι» ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την 
πρωταθλήτρια Ευρώπης, Εφές (21:00-NSPRIME).
Και οι Τούρκοι πάντως έχουν έρθει με πολλά προβλήματα. Απουσιάζουν 
οι Μπράιαντ Ντάνστον, Κρούνοσλαβ Σιμόν και Τζέιμς Άντερσον ενώ ο Μί-
σιτς αν και ήρθε στην Αθήνα θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολος.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μεθαύριο ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα 
έναν αγώνα στην έδρα του και συγκεκριμένα κόντρα στην Βιλερμπάν. Θα 
πάμε, όμως βήμα προς βήμα. Για τους «πράσινους» το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα είναι να έχουν φτάσει στο 3-4 στο τέλος της «διαβολοβδο-
μάδας».

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μονακό- Ερυθρός Αστέρας 70-62, Φενέρμπαχτσε- Μπαρτσελόνα 
74-76, Ολυμπιακός- Άλμπα Βερολίνου 87-83,  Μακάμπι- Ζαλγκίρις 
76-62, Μπάγερν Μονάχου- Αρμάνι Μιλάνο 83-77
Απόψε:  Ούνικς Καζάν- Μπασκόνια (19:00- NS4), Ζενίτ- Ρεάλ Μα-
δρίτης (20:00- NS5), Βιλερμπάν- ΤΣΣΚΑ Μόσχας (21:00- NS4), Πα-
ναθηναϊκός- Εφές (21:00-NS PRIME).
Η βαθμολογία (Σε 6 αγώνες): Μπαρτσελόνα (6-0), Αρμάνι (5-1), 
Ρεάλ και ΤΣΣΚΑ (4-1), Ολυμπιακός και Μακάμπι (4-2), Βιλερ-
μπάν και Ζενίτ (3-2), Μονακό (3-3), Φενέρμπαχτσε, Μπά-
γερν,Ερυθρός Αστέρας  και Άλμπα (2-4), Εφές, Παναθη-
ναϊκός και Ούνικς (1-4), Ζαλγκίρις (0-6)

EUROCUP 

Δεν τα κατάφερε ο Προμηθέας
Παρά τα 16/30 τρίποντα και την εκπληκτική εμφάνιση 
του Νίκου Ρογκαβόπουλου ο Προμηθέας δεν κατάφε-
ρε να πετύχει την πρώτη του νίκη στο Eurocup αφού 
ηττήθηκε 81-85 στην Πάτρα από την Γκραν Κανάρια.
Τα δεκάλεπτα: 25-25, 44-49,  66-66, 81-85
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κασιμίρο): Ρέι 13, Σβαρτζ 3, Γκραντ 
12, Γκάντι 2, Χαντ 4, Αγραβάνης 6, Γκίκας 5, Ρογκα-

βόπουλος 21, Μάιλς 14, Μπαζίνας
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΑΡΙΑ (Φίσακ): Κρέιμερ 4, Ιλ. Ντιόπ 
7, Αλμπισί 10, Σάλβο 5, Σλότερ 9, Μπρουσί-
νο 3, Πούστοβοϊ 10, Σούρνα 17, Κ.Ντιόπ, 
Ένις 20.
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«ΛΕΥΚΟ» ΖΕΝΙΘ, 
«ΜΠΛΑΟΥΓΚΡΑΝΑ» ΝΑΔΙΡ
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 
ΔΙΑΓΟΥΝ ΒΙΟΥΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ  
ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ  
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

Το 2-1 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης στο πιο 
πρόσφατο μεταξύ τους clásico ήταν απλώς 
η κορυφή του παγόβουνου για τη χαώδη 
διαφορά που εντοπίζεται αυτή τη στιγμή 
ανάμεσα στους «μπλάνκος» και την Μπαρ-
τσελόνα. 
Οι παίκτες του Κάρλο Αντσελότι υπερέ-
χουν τόσο σε αγωνιστικό κομμάτι, όσο και 
σε αυτό της ψυχολογίας, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για την οικονομία του πρωταθλή-
ματος. Οι «μερένγκες» διανύουν την καλύ-
τερη φάση τους στη φετινή σεζόν. Βασική 
αιτία γι’αυτό είναι η παγίωση της επιθετι-
κής τους τριπλέτας, αποτελούμενης από 
τους Καρίμ Μπενζεμά (12 συμ., 9 γκολ και 
8 τελικές πάσες), Βινίσιους Ζούνιορ (12 
ματς, 7 γκολ και 5 ασίστ) και Ροντρίγκο. Οι 
δύο Βραζιλιάνοι έχουν πλαισιώσει ιδανι-
κά τον Γάλλο, ο οποίος βλέπει για πρώ-
τη φορά μετά την αποχώρηση του Κριστι-
άνο Ρονάλντο την επιθετική γραμμή της 
«βασίλισσας» να σφίζει από ζωντάνια. Οι 
αριθμοί λένε εν προκειμένω την αλήθεια, 
καθώς στα εννιά ματς που έχουν παίξει 
μαζί, η Ρεάλ Μαδρίτης μετράει έξι νίκες, 
τρεις ισοπαλίες και καμία ήττα.
Από το «λευκό» ζενίθ, μια ματιά στο αντί-
παλο δέος αρκεί για να διαπιστωθεί «μπλα-
ουγκράνα» ναδίρ. H Μπαρτσελόνα παρα-
πέει στο χορτάρι, με τον Ρόναλντ Κούμαν 
να έχει εξαντλήσει την υπομονή των οπα-
δών του κλαμπ, χωρίς να υπάρχει διάθε-
ση αντικατάστασής του. Η απογοητευτική 
εικόνα συμπληρώνεται από το γενικότε-
ρο «πολεμικό» κλίμα που επικρατεί ανά-
μεσα σε ορισμένους παίκτες και τη διοί-
κηση. Η ανανέωση του Ουσμάν Ντεμπελέ 
έχει μετατραπεί σε σίριαλ, καθώς δεν απο-
δέχεται τους όρους που του προτείνει η 
«Μπάρσα». Σχήμα οξύμωρο για έναν πο-
δοσφαιριστή που έχει προσφέρει ελάχιστα 
σε αντιδιαστολή με τα 140 εκατ. ευρώ που 
δαπανήθηκαν γι’αυτόν. Η ένατη θέση στον 
βαθμολογικό πίνακα είναι απλώς ένα ιστο-
ρικό χαμηλό που προστίθεται ως το κερα-
σάκι σε μια «πικρή» τούρτα, που λίγο λίγο 
γεύονται οι φίλοι του κλαμπ. Επομένως, οι 
δύο αιώνιοι αντίπαλοι διάγουν ξανά βίους 
αντίθετους. Δύο διαφορετικές διαδρομές 
που οδηγούν σε εντελώς διαφορετικούς 
προορισμούς σε Ισπανία και Ευρώπη.

ΙΤΑΛΙΑ

Αμυνα από ατσάλι
Και τώρα... πιάστε την! Η Μίλαν πέτυχε την ένατη φε-
τινή νίκη της σε δέκα αγώνες στη Serie A, παραμένει 
αήττητη και γλυκοκοιτάζει το σκουντέτο! Με ήρωα 
τον Ολιβιέ Ζιρού (14΄) και μια άμυνα από ατσάλι, οι 
«ροσονέρι» επικράτησαν με 1-0 της Τορίνο και ανέ-

βηκαν μόνοι-πρώτοι στην κορυφή της 
βαθμολογίας. Λίγο νωρίτερα, η Σαλερ-
νιτάνα πέτυχε νίκη-ανάσα με εντυπω-
σιακή ανατροπή στην έδρα της Βενέτσια, ενώ Σπέ-
τσια και Τζένοα αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Εντυπωσιακές αναμετρήσεις περιλάμβανε η πρώ-
τη αγωνιστική ημέρα της φάσης των «16» του Λιγκ 
Καπ. Η Αρσεναλ πιστοποίησε την αγωνιστική της 
άνοδο κόντρα στη Λιντς. Χάρη στα τέρματα των Τσέ-
ιμπερς (55΄) και Ενκετιά (69΄), οι «κανονιέρηδες» 

πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Δυσκολό-
τερο από το αναμενόμενο έργο είχε η Τσέλσι απέ-
ναντι στη Σάουθαμπτον, καθώς το 1-1 οδήγησε τις 
δύο ομάδες στα πέναλτι. Εκεί, οι «μπλε» επικράτη-
σαν με 4-3.

ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΑΓΓΛΙΑΣ

Κυνική Αρσεναλ, στη «ρουλέτα» η Τσέλσι
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ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΚΑΛΙΑΡΙ-ΡΟΜΑ OVER 2,75 1,72

Την επιστροφή στα τρίποντα θα κυνηγήσει η Ρόμα στην 
Σαρδηνία σε ένα ματς που κρύβει δυσκολίες. Οι γηπεδούχοι 

δεν θα παραδοθούν εύκολα καθώς ψάχνουν άμεσα 
βαθμούς στη μάχη της παραμονής.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Γκολ θα 

κυνηγήσουμε 
στο Σαρδήνια 

Αρένα.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΕΜΠΟΛΙ-ΙΝΤΕΡ 2 -1,0 1,72

Πολλά παράπονα από την διαιτησία είχε η Ίντερ στο ντέρμπι 
με την Γιούβεντους. Στο -7 από την κορυφή οι νερατζούρι 

δεν έχουν περιθώρια για απώλειες και ταξιδεύουν στο 
Εμπολι με μοναδικό στόχο το τρίποντο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:15
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ OVER 2,5 1,65

Πλήρωσε τα αμυντικά λάθη ο Βόλος κόντρα στην ΑΕΚ 
γνωρίζοντας την ήττα με 1-3! Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις 
θέλει σήμερα και θα παραταχθεί επιθετικά στις Σέρρες για να 

πάρει την πρόκριση.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

θα πάρουν 
ποντάρισμα.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:30
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 -1,0 1,75

Γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα στην ιστορική Παναχαϊκή και τον 
Παναιτωλικό. Τις δύο ομάδες τις χωρίζουν δύο κατηγορίες 

με τους φιλοξενούμενους να είναι το μεγάλο φαβορί. 
Βάλσαμο φαντάζει η πρόκριση για την ομάδα του Γιάννη 
Αναστασίου μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ θα 
παίξουμε.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΛΑΤΣΙΟ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ OVER 2,5 1,72

Αστάθεια παρουσιάζει η Λάτσιο με συνέπεια να έχει χάσει 
την επαφή με τις πρώτες θέσεις. Οριακό το σημερινό 

παιχνίδι με την Φιορεντίνα αλλά το έργο μόνο εύκολο 
δεν θα είναι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

θα επιτεθούν 
για το 

τρίποντο.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00
ΞΑΝΘΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΙΩΝΙΚΟΣ 1,95

Δύσκολα έβαλε η κλήρωση στον Ιωνικό με το ταξίδι στη 
μακρινή Ξάνθη να κρύβει παγίδες. Η ομάδα του Δημήτρη 

Σπανού βρίσκεται πάντως σε εξαιρετική κατάσταση και έχει 
τα φόντα για να πάρει αυτό που θέλει.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανέτοιμη 

η Ξάνθη θα 
στηρίξουμε τον 

Ιωνικό.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Την «παρθενική» φετινή της νίκη στον 
ιδιαίτερα απαιτητικό πρώτο όμιλο της 
Β’ ΕΠΣΑ πέτυχε η Κοψαχείλα επικρα-
τώντας με 3-1 στη έδρα του πολύ ισχυ-
ρού Γκυζιακού και τον υποχρέωσε στην 
πρώτη του ήττα. Το συγκρότημα των 
νοτίων προαστίων είχε στο μεγαλύ-
τερο διάστημα τον πλήρη έλεγχο του 
αγώνα φανερώνοντας τις σπουδαίες 
του δυνατότητες και εκμεταλλεύτηκε 
τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν. 
Κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί στα τρία 
προηγούμενα παιχνίδια. Με τον τεχνι-
κό Αντώνη Κουφογιαννάκη να εκφράζει 
την απόλυτη ικανοποίησή του: «Πήρα-

με μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι 
σε μία πολύ αξιόλογη και δυνατή ομά-
δα όπως είναι ο Γκυζιακός, την οποία 
είχαμε απόλυτη ανάγκη, τόσο από βαθ-
μολογικής πλευράς όσο και από ψυχο-
λογικής άποψης. Στο πρώτο μέρος κυ-
ριαρχήσαμε πλήρως, ευτυχήσαμε να 
προηγηθούμε στο σκορ, ενώ και στο 
0-1 είχαμε την ευκαιρία να τελειώσουμε 
το ματς, αλλά δεν το κάναμε χάνοντας 
σπουδαίες ευκαιρίες, με αποκορύφω-
μα το χαμένο πέναλτι, Στην επανάληψη 
ο Γκυζιακός ξεκίνησε δυνατά, μας ισο-
φάρισε, αλλά στα κρίσιμα σημεία του 
αγώνα δείξαμε χαρακτήρα. Στο τελευ-
ταίο 20λεπτο επιβάλλαμε πλήρως το 
ρυθμό μας και επιτέλους αξιοποιήσα-
με τις ευκαιρίες που μας παρουσιάστη-
καν φτάνοντας στην πρώτη μας νίκη».

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακό-
ψει την μεταγραφική εξόρμηση του 
Ηλυσιακού! Τα άτομα όπου ηγούνται 
των τυχών της δημοφιλούς και ιδιαίτε-
ρα φιλόδοξης ομάδας του Ζωγράφου 
δεν σταματούν τις ενέργειες που άπτο-
νται στην όσο το δυνατόν ποιοτικότε-
ρη ενίσχυση του υπάρχοντος ρόστερ 
με παίκτες ποιοτικούς, αλλά και έμπει-
ρους, που έχουν να επιδείξουν πλού-
σιες παραστάσεις στην μέχρι τώρα κα-
ριέρα τους. 
Με κυρίως πληρούν όλες τις απαραί-
τητες προδιαγραφές, που θα τους κα-
ταστήσουν πολύτιμα εργαλάι για τον 
τεχνικό Ανδρέα Μαντζούνη, ενόψει της 
καθοριστικής συνέχειας που περιμένει 
την ομάδα στον «μαραθώνιο» του τρί-
του ομίλου της Α’ ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα, σε ακόμη δύο μεταγραφές 
προχώρησε ο Ηλυσιακός, ενισχύοντας 
έτσι κι άλλο το ρόστερ της ομάδας. Συ-
γκεκριμένα, μ τη φανέλα του Ηλυσια-
κού θα φιγουράρουν πλέον οι Βασίλης 
Τσεργάς και Αλέξανδρος Άνχελ. Σε ό,τι 
αφορά τον Τσεργά δεν χρειάζεται ιδιαί-
τερες συστάσεις. 
Ο ικανότατος ποδοσφαιριστής αγωνι-
ζόταν στα Σούρμενα, ενώ έχει ξεκινήσει 
από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και 
έχει παίξει επίσης και στον ΑΟ Περιστε-
ρίου. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξανδρο Άν-
χελ, ο 20χρονος Ελληνορουμάνος μέ-
σος αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της 
Ρουμανίας και συνοδεύεται από εξαι-
ρετικές συστάσεις…

«ΠΗΡΑΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΙΚΗ, ΤΗΝ ΕΙΧΑΜΕ ΑΝΑΓΚΗ» 
ΣΑΦΕΣΤΑΤΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣ, 
ΑΝΤΏΝΗΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Γέμισε  
ο τόπος με 
Δημήτρηδες! 
Εγινε χθες ο μι-
κρός χαμός. Για να 
προλάβεις να στεί-
λεις τις ευχές σε 
όλους όσοι γιόρτα-
ζαν χθες, θα έπρε-
πε να σηκωθείς … 
χαράματα και να 
αρχίσεις τα τηλέ-
φωνα ή τα μηνύμα-
τα. Πολύ πράμα ρε 
μάγκα… Και δεν εί-
μαι και σίγουρος αν 
τους πέτυχα όλους. 
Όλο και κάποιος θα 
μουρμουρίζει σή-
μερα δεν μπορεί. 
Χρόνια πολλά λοι-
πόν ΚΑΙ από δω, 
για να μην υπάρξει 
καμία παρεξήγη-
ση. Πάντως την πιο 
ωραία δικαιολογία 
για να μην στείλει 
ευχές την πρόβα-
λε ο Λάμπρος Χρυ-
σαφογιώργος, ο 
γνωστός αθηναίος 
μάνατζερ! Τι είπε: 
«Λόγοι υγείας δεν 
μου επιτρέπουν αν 
στείλω ευχές! Χρό-
νια πολλά και… τέ-
λος! Όχι θα κάτσει 
να σκάσει ο γίγα-
ντας! 
* Το θέμα του Αστέ-
ρα Βάρης Β’, πήρε 
πολύ μεγάλες δι-
αστάσεις… Κι εκεί 
που όλοι χάρηκαν,-
διότι βρέθηκε λύση 
και όλα πήγαιναν 
μια χαρά… Ξαφνι-
κά προέκυψε θέμα! 
Και αυτή τη φορά 
από τη μεριά της 
ΕΠΟ, η οποία μάλ-
λον λέει και…ξε-
λέει. Ενώ δίνει το 
δικαίωμα στις ομά-
δες της μεγάλης κα-
τηγορίας να έχουν 
δεύτερες ομάδες 
και κανονικά αυτό 
θα πρέπει να ίσχυε 
και στο ερασιτεχνι-
κό ποδόσφαιρο… 
ξαφνικά ήρθαν όλα 
τούμπα! Ναι μεν, 
αλλά δε… Και τελι-
κά τη νύφη βλέπω 
να την πληρώνει 
ο Αστέρας Βάρης 
και ο Δημήτρης Πά-
πιος, που βλέπει το 
μεγάλο του όραμα 
που είχε για τη δη-
μιουργία της δεύτε-
ρης ομάδος, όπου 
μέσω αυτής, θα 
μπορούσαν οι παί-
κτες να ψήνονται 
και στη συνέχεια να 
παίζουν στην αν-
δρική, να καταρρέ-
ει… 

Στην τέταρτη διαδοχική της ήττα 
στον απαιτητικό «μαραθώνιο» του 
πρώτου ομίλου της Α’ ΕΠΣΑ υπο-
χρεώθηκε η Λυκόβρυση χάνοντας 
0-2 από την Δάφνη Παλαιού Φα-
λήρου. Με τον τεχνικό Κώστα Ιω-
άννου να δέχεται στωίκά την ήττα: 
«Δυστυχώς σ’ ένα παιχνίδι όπου 
η αναγκαιότητα των βαθμών ήταν 
μεγάλη δεν βρεθήκαμε σε καθόλου 
καλή ημέρα και μείναμε πολύ μα-
κριά από το πρόσωπο που είχαμε 
παρουσιάσει στις προηγούμενες 
αναμετρήσεις, Χάσαμε απόλυτα 
δίκαια από μία ομάδα η οποία τα-
κτικά ήξερε τί ζητούσε στον αγω-
νιστικό χώρο. Γνωρίζαμε εκ των 
προτέρων ότι η φετινή σεζόν θα 
ήταν τρομερά δύσκολη με πολλές 
ιδιαιτερότητες για την ομάδα μας. 
Θα πρέπει να παλεύουμε και να 
μοχθούμε σε κάθε παιχνίδι εάν θέ-
λουμε να παραμείνουμε ανταγω-
νιστικοί».

ΑΘΗΝΑΪΔΑ 
Για την ήττα 1-0 από τον Φοίνικα 
Περιστερίου ο προπονητής της 
Αθηναίδας Δημήτρης Φιλίππου 
είπε τα εξής: «Χάσαμε ένα παιχνί-
δι όπου συνολικά δεν παρουσια-
στήκαμε όπως θα θέλαμε και βάσει 
των πραγματικών μας δυνατοτή-
των. Ειδικά στο πρώτο ημίχρο-
νο η απόδοσή μας ήταν κάτω του 
μετρίου. Ο Φοίνικας δημιούργη-
σε δύο τρεις σημαντικές ευκαιρί-
ες και κατάφερε να σκοράρει. Στο 
δεύτερο μέρος ανεβάσαμε αισθη-
τά την απόδοσή μας, είχαμε την 
καθολική υπεροχή και πρωτοβου-
λία των κινήσεων, προβληματίσα-
με τον αντίπαλο, ωστόσο πέσαμε 
πάνω σε ένα εξαιρετικό τερματο-
φύλακα, ο οποίος πραγματοποί-
ησε ορισμένες πολύ καθοριστικές 
επεμβάσεις. Έτσι είναι το ποδό-
σφαιρο, βάζουμε τα κεφάλια κάτω 
και συνεχίζουμε τη δουλειά».

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Ιωάννου:  
«Δεν βρεθήκαμε  
σε καλή ημέρα» 

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 

Γαζής: «Εγκλωβιστήκαμε στο 
δυνατό παιχνίδι των αντιπάλων» 
Στην πρώτη του φετινή απώλεια βαθμών υπο-
χρεώθηκε ο Άγιαξ Ταύρου, μένοντας στο στείρο 
και άγονο 0-0 εντός έδρας κόντρα στη μαχητι-
κή Ανθούπολη. Σ’ ένα παιχνίδι όπου οι φάσεις 
μπροστά από τις δύο εστίες ήταν ελάχιστες, οι 
«ερυθρόλευκοι» έμεινα μακριά από τα συνη-
θισμένα στάνταρ απόδοσης, με άμεση συνέ-
πεια να αρκεστούν στον ένα βαθμό. Με τον τε-
χνικό Γιάννη Γαζή να δίνει το δικό του στίγμα: 
«Σε γενικές γραμμές έγινε ένα πολύ δυνατό και 
σκληρό παιχνίδι, το οποίο στιγματίστηκε από 
τις πολλές μονομαχίες και την έλλειψη φάσεων 
μπροστά από τις δύο εστίες. Δεν βρεθήκαμε σε 
πολύ καλή ημέρα, αφού εγκλωβιστήκαμε στο 
δυνατό παιχνίδι που επιστράτευσαν οι αντίπα-
λοι μας. Καταλυτικό ρόλο στην αναμέτρηση, δι-
αδραμάτισε η απώλεια του πέναλτι που είχαμε 
κερδίσει στον 75ο λεπτό με τον Μαρούση. Δεν 
μένουμε σ‘ αυτό το παιχνίδι, βλέπουμε μπρο-
στά συνεχίζουμε την προσπάθεια και τη σκλη-
ρή δουλειά.» .
 
ΑΟ ΒΥΡΏΝ
Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΑΟ Βύρω-
να, γνωστοποιεί τα εξής: «Αισθανόμαστε περή-
φανοι που η δουλειά που γίνεται στις ακαδημί-
ες μας πιάνουν τόπο. Ο ποδοσφαιριστής μας 
Δημήτρης Γιαρλέλης από σήμερα (26/10) ανή-
κει στη Νίκη Βόλου. Αφού δοκιμάστηκε, απο-
κτήθηκε και θα αγωνιστεί στην Κ19 της ομάδας 
που αγωνίζεται στην super league 2. Δημήτρη 
σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και σύντομα να 
σε καμαρώσουμε και στην πρώτη ομάδα»

This is Athens҂ Ο Αντώνης Κουφογιαννάκης





Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΗΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΠΟΥ 
ΗΘΕΛΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 
ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 
ΡΟΣΤΕΡ 11+1 ΠΑΙΚΤΩΝ

Όσοι περίμεναν μια εύκολη επικράτηση του 
Ολυμπιακού επί της Άλμπα μάλλον ήθελαν να 
κοροϊδέψουν τον εαυτό τους ή δε σκέφτηκαν. 
Απλά πράγματα: Πρώτον, δεν υπάρχει εύκολος 
αγώνας στην Euroleague. Δεύτερον, ο Ολυμπι-
ακός έχει ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα βαρύ τις τε-
λευταίες μέρες, που τον πήγε από τη Μόσχα στη 
Θεσσαλονίκη (με τους παίκτες άυπνους) και κα-
τόπιν στο ΣΕΦ για δύο αγώνες (με Άλμπα που 
τελείωσε και με Φενέρμπαχτσε που ακολουθεί).
Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η ίδια ενέργεια 
και αυτό το θεωρούμε δεδομένο. Ως εκ τούτου 
και με δεδομένο το βαθμοθηρικό χαρακτήρα της 
Regular Season κάθε νίκη είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. 
Όπως κι αν έρθει, είτε με πολλή είτε με λιγότε-
ρη πίεση.
Το ζήτημα βέβαια είναι άλλο. Κι αυτό πρέπει ν 
αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε με δεδομένο ότι 
έχουμε μπροστά μας έναν «μαραθώνιο» αγώ-
νων. Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 24 πόντους στην τε-
λευταία περίοδο, η άμυνά του γενικά δε λειτούρ-
γησε (και στο σετ παιχνίδι) και δε μπορούσε να 
βγάλει την ίδια ενέργεια. Η απώλεια πολλών ρι-
μπάουντ στην άμυνα έδωσαν 17 πόντους στην 
Άλμπα και οι «ερυθρόλευκοι» για πρώτη φορά 
φέτος πήραν έναν αγώνα από την επίθεσή τους.
Χάρη στην εξαιρετική επιθετική τους παρουσία 
στο πρώτο μέρος, έβαλαν βάσεις για τη νίκη. 
Πλέον όμως υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Με 
δεδομένη ότι ο Μάρτιν είναι ανέτοιμος κι εκτός 
αυτή την περίοδο, ο Ολυμπιακός έχει ένα κενό 
στο «5» (τον παίκτη πίσω από τον Φαλ) αλλά 
και λιγότερους παίκτες.
Αν δούμε το στατιστικό των Πειραιωτών στους 
πρώτους έξι αγώνες τους, θα διαπιστώσουμε 
Σλούκα, Γουόκαπ, Βεζένκοφ, Φαλ και Ντόρσεϊ 
(πέντε παίκτες δηλαδή) μεταξύ 22 και 27 λεπτών 
συμμετοχής.
Ο Παπανικολάου είναι κοντά στα 20, ο ΜακΚί-
σικ, ο Λαρεντζάκης, ο Ζαν Σαρλ και ο Πρίντεζης 
με τον Μάρτιν μεταξύ 12 και 17. Ο Λούντζης εί-
ναι ο 12ος παίκτης και δεν έχει παρά μερικά δευ-
τερόλεπτα στο rotation για να κάνει κανένα φά-
ουλ. Βεβαίως ο Λούντζης έχει περίπου 11 λεπτά 
στην Basket League όπου με τους υπόλοιπους 
παίκτες συμβαίνει το εξής:
Ο Βεζένκοφ είναι πάλι πάνω από 27 λεπτά, ο 
Ντόρσεϊ στα 22, οι Γουόκαπ, Σλούκας, Φαλ και 
Λαρεντζάκης μεταξύ 18-20, οι Μάρτιν, Ζαν Σαρλ, 
Πρίντεζης, Παπανικολάου μεταξύ 12-15.
Προσωπικά έχω κάποια ερωτηματικά σχετικά 
με το πόσο μπορεί να αντέξει ένα ρόστερ 11+1 
παικτών σε ένα μαραθώνιο 34 αγώνων στην 
Euroleague και 24 στην Basket League και μά-
λιστα με πολλούς αγώνες στη σειρά. Μη ξεχνά-
τε ότι ήδη μπήκαμε στη δεύτερη «διαβολοβδο-
μάδα»…
Ο Μπαρτζώκας είχε το λόγο του βέβαια που είπε 
ότι ο Ολυμπιακός πάντα «ψάχνεται» στην αγο-
ρά. Πέρα από το ότι έχει πέντε ξένους (άρα για 
την Ελλάδα μπορεί να πάρει έναν ενώ στην Ευ-
ρώπη δεν υπάρχει περιορισμός) θα πρέπει να 
δίνονται κι «ενέσεις φρεσκάδας» στην ομάδα.

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ  
ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΤΟ ΘΕΜΑ

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.
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