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Η βραδιά στην Πόλη με το 3-0 κόντρα στην 
Φενέρμπαχτσε ήταν μοναδική. Αλλά μέχρι την 
επόμενη. Αυτή μπορεί να είναι στην Φραν-
κφούρτη, απόψε. Δεν είναι φόβητρο η Άιντρα-
χτ. Δεν είναι όμως και αμελητέα ποσότητα. 
Πρόκειται για μια γερμανική ομάδα που μπο-
ρεί να σε διαλύσει αν δει πως έχεις θέματα. Νί-
κησε την Μπάγερν στο Μόναχο με 2-1, για το 
πρωτάθλημα. Κάτι που λέει πάρα πολλά. Το 
διαφορετικό σε σχέση με αυτό είναι πως παί-
ζει εντός έδρας κόντρα στον Ολυμπιακό. 
Θα επιχειρήσει να κάνει το παιχνίδι της γιατί 
αυτό είναι μαθημένη να κάνει μπροστά στους 
οπαδούς της. Δεν πρόκειται να περιμένει. 
Αυτό, αν τελικά συμβεί, θα είναι ότι καλύτε-
ρο για τους Πρωταθλητές Ελλάδας. Αρκεί και 
οι ίδιοι να είναι προσεκτικοί στην άμυνα. Να 
μην αφήσουν κενά, όπως συνηθίζουν να κά-
νουν. Η Άιντραχτ είναι μια ομάδα που δύσκο-
λα δεν σκοράρει. Δύσκολα όμως δεν δέχεται 
και γκολ. Αυτό είναι και το κλειδί. 
Το έξυπνο παιχνίδι, που έκανε ο Ολυμπιακός 
στην Πόλη, πρέπει να το κάνει και απόψε. Και 
που ξέρεις μπορεί να έρθει ένας νέος θρίαμ-
βος. Γιατί αυτή η ομάδα μπορεί να το πετύχει.

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Λιονέλ προχθές, Κριστιάνο χθες, οι βραδιές 
Champions League εξελίσσονται στο χρόνο, μα 
αυτοί οι δύο πάντα εκεί, πρωταγωνιστές, μοναδι-
κοί, ασύγκριτοι. Ναι, ο χρόνος αφήνει πια εμφα-
νή σημάδια πάνω τους. Δεν είναι τόσο εκρηκτι-
κοί όσο παλιά, ούτε τόσο ανθεκτικοί – γρήγοροι. 
Χρειάζεται να κάνουν πολύ μεγαλύτερη διαχείρι-
ση δυνάμεων, να παίξουν περισσότερο με το μυα-
λό σε σχέση με το σώμα. Κι αυτό όμως (ή μάλλον 
βέβαια) το κάνουν με ζηλευτή αποτελεσματικό-
τητα. Χιλιοειπωμένο, αλλά η επανάληψη σε αυ-
τήν την περίπτωση καθόλου κακό δεν κάνει. Εί-
μαστε ευλογημένοι που ζούμε στην εποχή τους, 
στον καιρό των αρίστων. Και που έχουν βαλθεί 
και μέσω της μεταξύ τους αέναης κόντρας να γίνο-
νται συνεχώς... καλύτεροι. Αυτή η υπομονή, η επι-
μονή, η απαράμιλλη θέληση να είναι παντού και 
πάντα πρώτοι, κορυφαίοι. Εκεί έξω, τόσα χρόνια, 
χανόμαστε και διαφωνούμε για την κουβέντα περί 
καλύτερου όλων των εποχών, αυτή που συνοψί-
στηκε με την κωδική ονομασία GOAT (Greatest of 
all Time). Μα δεν έχει, αλήθεια, νόημα πέρα από 
την κάψα της στιγμής, από την καλοδεχούμενη 
ένταση που προσφέρει μια υγιής διαφωνία. Δεν 
είναι το «ή» είναι το «και» η μαγική λέξη. Τουτέ-
στιν «και Ρονάλντο και Μέσι». Παρότι μας… πα-
ραπλανούν σχετικώς, δεν θα συμβαίνει αιωνίως. 
Ας παρατείνουμε λοιπόν την απόλαυση. Ποιος ξέ-
ρει, ίσως φέτος το επεισόδιο να περιλαμβάνει με-
ταξύ τους κόντρα στον τελικό της διοργάνωσης. 
Δεν έχει συμβεί. Ώρα δεν είναι;
Υ.Γ.: Η απόλυση του Στιβ Μπρους από τη Νιού-
καστλ ήταν η πιο αναμενόμενη... όλων των επο-
χών. Καταπώς φαίνεται, έρχεται ο Πάουλο Φον-
σέκα, πρώην των Ρόμα και Σαχτάρ Ντόνετσκ, για 
να αναλάβει την ευκαιρία (;) να ικανοποιήσει τα 
«θέλω» των ζάμπλουτων Αράβων που διαφεντεύ-
ουν πια το κλαμπ. 

ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ  
ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ  
ΝΕΟ ΘΡΙΑΜΒΟ

Αποψη



www.sportime.gr ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20213

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΡΑΪΚΕΡ ΜΠΑΙΝΕΙ  
ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΤΙΚ

Πέρυσι διέλυσε τα κοντέρ και σταμά-
τησε στα 29 γκολ σε 33 ματς, επίδοση 
φυσικά που του έδωσε τον τίτλο του 
πρώτου σκόρερ σε ένα respectable 
πρωτάθλημα όπως είναι η Eredivisie. 
Η αδυναμία της Φένλο να κινηθεί 
όπως θα έπρεπε στο μεταγραφικό 
παζάρι άργησε πολύ τη μετακίνησή 
του, με αποτέλεσμα να χάσει πολύ-
τιμο χρόνο pre season. 
Τελικά η Σέλτικ έδωσε τα περίπου 
3 εκατομμύρια ευρώ που έφεραν το 
deal και ο Γιώργος Γιακουμάκης βρή-
κε ποδοσφαιρική στέγη σε μια ομάδα 
που έχει κατακτήσει Κύπελλο Πρω-
ταθλητριών. 
Και έχει βάση οπαδών που ξεπερ-
νά ακόμα και την απλή αγάπη προς 
ένα κλαμπ. 
Έως και το ματς με την Φερεντσβά-
ρος για το Europa League ο Γιακου-
μάκης είχε ιδρώσει λίγα λεπτά σε 2 
αγώνες ως αλλαγή. 
Και με τους Ούγγρους από τον πάγκο 
ήρθε αλλά έφερε τόσο φρέσκο αέρα, 
που στη Γλασκώβη δεν είναι υπερ-
βολή να πει κανείς πως είναι talk of 
the town, ακόμα και αν έπαιξε σκάρ-
τα 25 λεπτά. 
Η ώρα του Γιώργου Γιακουμάκη στη 
Σέλτικ έχει φτάσει και ο κόουτς Πο-
στέκογλου είναι έτοιμος να του δώ-
σει ακόμα και φανέλα βασικού. 

Agent Greek

ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  
ΣΤΟΝ ΑΡΗ

Ο Μάντζιος  
δεν είναι πρόβλημα
Από την αρχή της σεζόν ακούω να 
πέφτουν τα στοιχήματα για το πότε 
θα φύγει ο Άκης Μάντζιος. Μέχρι 
τώρα όλοι όσοι πήγαν να κάνουν 
προβλέψεις, εκτέθηκαν. Το πότε θα 
φύγει, θα το δούμε. Το βασικό θέμα 
του Άρη, όμως, δεν είναι ο προπο-
νητής. Άλλα είναι εκείνα που καίνε 
και αυτά δύσκολα θα αλλάξουν μέ-
χρι το φινάλε της σεζόν ακόμη και 
εάν στον πάγκο καθίσει ο Κλοπ ή 
ο Γκουαρντιόλα.

ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΟΥ Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Προσέχει για να έχει
Ήθελε να φύγει από τον Πανα-
θηναϊκό και δικαίως. Πλάνο αξιο-
ποίησής δεν υπήρχε. Το επόμε-
νο βήμα για τον ίδιο καλό είναι, 
αλλά. Η Βέιλε πηγαίνει από το 
κακό στο χειρότερο. Εάν δεν γί-
νει κάποιο θαύμα δεν γλιτώνει 
τον υποβιβασμό και ο Δημήτρης 
Εμμανουηλίδης την αναζήτηση 
νέου ποδοσφαιρικού σταθμού. 
Απ’ ό,τι μαθαίνω δεν θα αργή-
σει η προετοιμασία για παν εν-
δεχόμενο παρά το 3ές συμβό-
λαιο με τους Δανούς.

ΒΡΟΥΣΑΪ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ

Κόουτς, βάλε τον μέσα
Ακριβή επένδυση ο Χένρι Ονιεκούρου. Κα-
μία αντίρρηση. Θέλει το χρόνο της για να 
αποδώσει. Ξεκίνησε και με το… αριστερό 
με το πράσινο μαλλί και η συνέχεια τον έχει 
πάρει από κάτω. Και το κακό είναι πως ο 
Πέδρο Μαρτίνς επιμένει στον Νιγηριανό. 
Στο Ρέντη πάντως πιστεύουν πως ο Μάρι-
ος Βρουσάι αξίζει περισσότερες ευκαιρίες 
και προσοχής. Και το μήνυμα πέρασε και 
στον Πορτογάλο τεχνικό.

ΟΤΑΝ Η ΜΠΡΙΖ ΗΘΕΛΕ ΤΟΝ ΜΠΑΚΑΚΗ 

Παλιές καλές εποχές 
Τι ήρθε στη μνήμη με αφορμή την αποκάλυψη του Sportime πως 
ο Μιχάλης Μπακάκης αναζητά, πλέον, ουσιαστικά, ομάδα. Πως 
ένα καλοκαίρι βρέθηκε στην κορυφή της λίστας της Μπριζ. Ήταν 
αυτό του 2018, η ΑΕΚ το προηγούμενο είχε αποκλείσει τη βελ-
γική ομάδα στα προκριματικά του Europa League και είχε κατα-
κτήσει και το πρωτάθλημα. Μπροστά της ήταν η πρόκληση των 
ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ και τελικά η κίνηση της Μπριζ για την 
απόκτηση του Μπακάκη έπεσε στο κενό. Περασμένα μεγαλεία. 

➠

➠

➠

➠

Η ΩΡΑ ΤΟΥ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ 
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Βασικός με ΠΑΟΚ ο Ροντρίγκες!
Μια κίνηση που ξάφνιασε ήταν αυτή που έκανε ο 
Πέδρο Μαρτίνς. Πήρε μαζί στην αποστολή τον Γκάρι 
Ροντρίγκες, παρά το γεγονός πως δεν έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στην Ευρώπη. Το έκανε γιατί οι Πειραιώ-
τες την Παρασκευή θα κάνουν προπόνηση στην Φραν-
κφούρτη. Μετά θα αναχωρήσουν για Αθήνα. Και ήθε-
λε να μην χάσει την ευκαιρία, ο διεθνής άσος, να 
προπονηθεί με όλη την ομάδα. Κάτι που δεί-
χνει πως τον υπολογίζει ακόμα και βασικό 

στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ

Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝ ΚΑΝΕΙ 
ΤΟ «3 ΣΤΑ 3» ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ 
ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το να περνάς από την δύσκολη έδρα της Φε-
νέρμπαχτσε με εντυπωσιακό τροπο (3-0) δεν εί-
ναι λίγο. Το αντίθετο μάλιστα, δείχνει τη δυναμική 
σου. Αυτό έκανε ο Ολυμπιακός, αλλά δεν σημαίνει 
πως έχει το πάνω χέρι και για το ματς με την Άι-
ντραχτ στην Φρανκφούρτη. Αντίθετα είναι άκρως 
επικίνδυνο παιχνίδι. Γιατί ο θρίαμβος στην Πόλη, 
προϊδέασε την γερμανική ομάδα, πως απέναντι 
της θα έχει έναν επικίνδυνο αντίπαλο. Ο Ολυμπι-
ακός αν πάρει και αυτή τη νίκη, τότε θα κρατάει 
στα χέρια του την πρώτη θέση. Αν έρθει ισοπα-
λία κιόλας το άλλο ματς, θα βρεθεί μια ανάσα από 
την μαθηματική επιβεβαίωση. Παράλληλα θα έχει 
«κλειδώσει» την 2η θέση που επίσης δίνει πρό-
κριση, αλλά σε έξτρα αγώνες με ομάδες που θα 
έρθουν από το Champions League. 
Ο Πέδρο Μαρτίνς τόνισε και χθες στους παίκτες 
του πως είναι ματς υψηλών απαιτήσεων. Και πως 
δεν πρέπει να παρασυρθούν από τον ρυθμό του 
αντιπάλου για να πάρουν τη νίκη. Τακτικά ο Πορ-
τογάλος αναμένεται να πάει σε σχήμα 4-3-3. Μά-
λιστα δεν αποκλείεται να βάλει στα χαφ, μαζί με 
τον Εμβιλά, τους Κούντε (έχει παίξει δύο χρόνια 
στην Μπουντσελίγκα και ξέρει καλά τον αντίπα-
λο και το γήπεδο), Αγκιμπού Καμαρά. Ο Εμβιλά 
είναι σίγουρος στην επίθεση ενώ μάλλον θα βρε-
θεί ανάμεσα σε Ονιεκούρου, Μασούρα. Η άμυνα 
ίσως έχει την αλλαγή με τον Ανδρούτσο αντί του 
Λαλά. Οι αλλαγές θεωρούνται επιβεβλημένες αφού 
κάποιοι παίκτες πρέπει να πάρουν ανάσες, βγά-
ζοντας κούραση. Αλλιώς ο Μαρτίνς δεν θα έκανε 
καμία αλλαγή. Στο μεταξύ ο Πορτογάλος, στη συ-
νέντευξη Τύπου, είπε μεταξύ άλλων: «Σκοπεύου-
με να χρησιμοποιήσουμε τους καλύτερους παί-
κτες που διαθέτουμε. Σίγουρα είναι σημαντικό το 
ματς με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη στιγμή το μόνο 

που μας απασχολεί είναι στη Γερμανία». 
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ΒΑΤΣΛΙΚ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ (ΛΑΛΑ)

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΚΟΥΝΤΕ

ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ

ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ
ΕΜΒΙΛΑ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

ΣΙΣΕ

ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ

4-3-3

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
22:00 COSMOTE SPORTS 2

ΓΗΠΕΔΟ: «ΝΤΟΪΤΣΕ ΜΠΑΝΚ ΠΑΡΚ».
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΙΑΓΚΟ ΜΑΡΤΙΝΣ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ –  
ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Τζολάκης, Καραργύρης, Καρμπόβνικ, 
Παπαδόπουλος, Ο. Μπα, Μπουχαλάκης, 
Σουρλής, Μ. Καμαρά, Βρουσάι, Λόπες, 
Βαλμπουενά, Τικίνιο.

Η έξτρα βοήθεια
Για πρώτη φορά μετά την επική πρόκριση στο 
Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ, το 2020, θα έχει 
ο Ολυμπιακός τον κόσμο στο πλευρό του σε 
ευρωπαϊκή εκτός έδρας αναμέτρηση. Περίπου 
2.000 οπαδοί των «ερυθρόλευκων» ετοιμάζο-
νται να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Το 
πάρτι θα ξεκινήσει από νωρίς το απόγευμα σε 

κεντρική πλατεία της Φρανκφούρτης.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 6 5-1

2. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 2 4 2-1

3. ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 2 1 1-4

4. ΑΝΤΒΕΡΠ 2 0 1-3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Τρίτη φορά με Δανούς
 
Η Κοπεγχάγη είναι η 3η δανέζικη ομάδα που βρίσκει ο 
ΠΑΟΚ στο διάβα του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το 
πιο κοντινό χρονικά προηγούμενο μας γυρνάει στη σε-
ζόν 2015-16, όταν ο Δικέφαλος αντιμετώπισε την Μπρό-
ντμπι, στα πλέι οφ του Europa League. Ευχάριστο σου-
βενίρ. Η δουλειά έγινε στην Τούμπα, στο πρώτο ματς, 
με το εντυπωσιακό 5-0. Το 1-1 της ρεβάνς επισφράγι-
σε τα χαρμόσυνα και την είσοδο στους ομίλους (Μπο-
ρούσια Ντόρτμουντ, Κράσνονταρ και Καμπάλα οι αντί-
παλοι εκεί). Η έτερη ανάμνηση με Δανούς δεν είναι 
καλή και είναι και πολύ παλιά. Μας γυρίζει πίσω στο 
1977-78. Κύπελλο Κυπελλούχων. Αντίπαλος η Βέιλε, 
η οποία επικράτησε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι και πα-
ρότι ο ΠΑΟΚ έκανε δικιά του τη ρεβάνς, το 2-1 δεν του 
έδωσε τίποτα περισσότερο από μία νίκη γοήτρου. 

ΩΡΙΜΑΖΟΝΤΑΣ 
Ο ΠΑΟΚ ΞΕΧΝΑΕΙ ΒΟΛΟ 
ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ  
ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

Λίγο μετά τον κατά Ραζβάν 
Λουτσέσκου «ηλίθιο τρόπο» 
που χάθηκε η νίκη κόντρα 
στο Βόλο. Λίγο πριν το μεγά-
λο ντέρμπι με τον Ολυμπια-
κό στο Καραϊσκάκη. Στριμωγ-
μένο ανάμεσα ένα παιχνίδι 
που ο ΠΑΟΚ απαγορεύεται 
να αδιαφορήσει. Η Ευρώπη 
είναι πολύ σημαντικό πράγ-
μα για μια ομάδα που θέλει να 
ωριμάσει. Κι αυτό ακριβώς το 
ρήμα, δια στόματος Ρουμάνου 
τεχνικού, ακούστηκε δυνατά 
χθες. Στην έλλειψη αυτής, της 
ωριμότητας δηλαδή, απέδωσε 
την γκέλα με τους Θεσσαλούς. 
Και θεωρεί ότι όταν η ομάδα 
του θα είναι έτοιμη, αυτά δεν 
θα γίνονται, ούτε κατά διάνοια. 
Δεδομένα, περιμένει από τους 
παίκτες του μία αντίδραση. 
Και πώς θα γίνει αυτό, από-
ψε, στο «Πάρκεν»; «Αν τρέ-
ξουμε για κάθε μπάλα και αν 
όλοι δείξουμε μεγάλη υπευθυ-
νότητα. Θα πρέπει επίσης να 
είμαστε πολύ επιθετικοί για να 
μην δώσουμε στον αντίπαλο 
το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί 
την κατάσταση. Από εκεί και 
πέρα είναι και θέμα αυτοπε-
ποίθησης». Το σίγουρο είναι 
πως ενδεχόμενο θετικό απο-
τέλεσμα απέναντι στην ομάδα 
του Κάρλος Ζέκα (ο οποίος εί-
ναι θυμίζουμε νοκ άουτ λόγω 
σοβαρού τραυματισμού) αυ-
ξάνει κατά πολύ τις πιθανό-
τητες πρόκρισης στην επό-
μενη φάση του Conference 
League, ακόμα καλύτερα αν 
αυτό συνδυαστεί με 1η θέση. 
Μαζί θα φτιάξει το κλίμα και 
δεν υπάρχει καλύτερο πριν 
από το μεγάλο ματς που έρ-
χεται την Κυριακή. Αλλά κάθε 
πράγμα στον καιρό του...

ΠAO
K

ΕΣΙΤΙ

ΣΙΝΤΚΛΕΪΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΒΑΡΕΛΑΤΕΪΛΟΡ

ΣΒΑΜΠ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟΑ.ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ

4-2-3-1

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΠΑΟΚ
19:45 COSMOTE SPORT 3

ΓΗΠΕΔΟ: «ΠΑΡΚΕΝ», ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΕΡΙΚ ΛΑΜΠΡΕΧΤΣ (ΒΕΛΓΙΟ)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2 6 6-2

2. ΠΑΟΚ 2 4 3-1

3. ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. 2 1 2-4

4. ΛΙΝΚΟΛΝ 2 0 1-5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
6ος ΟΜΙΛΟΣ
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ιστορικό... υψηλό!
Το καλύτερο επιθετικό ξεκίνημα από την επιστροφή της στη 
Super League πραγματοποιεί η ΑΕΚ, η οποία στις πρώτες 
έξι αγωνιστικές έχει σημειώσει 11 γκολ. Στις προηγούμενες, 
η παραγωγικότητα ήταν εφάμιλλη μόνο στο ξεκίνημα του 
Μαρίνου Ουζουνίδη (2018-2019, 11 γκολ). Κάτι που ση-
μαίνει ότι η επιθετική λειτουργία είναι αρκετά εύρυθ-
μη και δείχνει ότι η τριάδα Τσούμπερ-Αραούχο και 
Λιβάι Γκαρσία, αρχίζει να «δένει» τόσο με αυτο-
ματισμούς, όσο και σε σετ παιχνίδι.

AΕΚ

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ, Ο ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΟΠΩΣ ΟΙ ΡΟΤΑ-ΜΗΤΟΓΛΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

Το ματς με τον Ατρόμητο, πέρα από το ιδιαί-
τερο χαρακτηριστικό ότι ήταν το πρώτο ματς 
του Αργύρη Γιαννίκη, προσέφερε απλόχερα 
τροφή για σκέψη σχετικά με τα πλάνα του νέου 
προπονητή της ΑΕΚ.
Ο Ελληνογερμανός τεχνικός έδειξε ότι έχει 
εμπιστοσύνη στα βασικά γρανάζια του ρό-
στερ (Τσούμπερ, Βράνιες, Στάνκοβιτς, Αρα-
ούχο, Αμραμπάτ), αλλά παράλληλα έδειξε μια 
διάθεση να βάλει στην εξίσωση της σεζόν κι 
άλλους παίκτες, όπως τον Γεράσιμο Μήτο-
γλου και τον Λάζαρο Ρότα. 
Αμφότεροι, άρπαξαν την ευκαιρία από τα μαλ-
λιά πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανί-
σεις. Εξάλλου, σε μια μακρά σεζόν με play-off 
θα ήταν μη... οικονομικό να αγωνίζονται συνε-
χώς βασικοί παίκτες, χωρίς να έχουν συμπα-
ραστάτες. Ο Αργύρης Γιαννίκης λοιπόν αναζη-
τά ακριβώς αυτό: Να βρει «συμπαίκτες» που 
ερχόμενοι από τον πάγκο θα προσδώσουν 
ηρεμία, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. 
Περίτρανο παράδειγμα η χρησιμοποίηση του 
Μήτογλου έναντι του Τζαβέλλα, για να τον ξε-
κουράσει και παράλληλα να δείξει κι εκείνος τις 
δικές του ικανότητες. Εξάλλου, ας μην ξεχνά-
με πως ούτε ο πρώην αμυντικός του Βόλου, 
αλλά ούτε και ο Λάζαρος Ρότα είναι... παιδά-
κια. Εχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο και μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν, αλλά σίγουρα χρειά-
ζονται περαιτέρω τεστ για να αποδείξουν ότι 
θα σταθούν επάξια στην κορυφαία σκηνή. 
Πάντως, το γεγονός ότι «κούμπωσαν» και έδω-
σαν μια εικόνα ασφάλειας τόσο στον κόσμο, 
όσο και στον Γιαννίκη, δείχνει πως η χρησι-
μοποίησή τους δεν θα είναι σποραδική, αλλά 
συχνή. Την ίδια στιγμή βέβαια, ο νέος τεχνι-
κός των «κιτρινόμαυρων» περιμένει δείγμα-
τα γραφής και από άλλους ποδοσφαιριστές 
που δεν έχουν παρουσιαστεί εντός αγωνιστι-
κού χώρου (Λάτσι) ή ακόμα ψάχνουν να βρουν 
τον ρόλο τους στην ομάδα (Λε Ταλέκ) στο τα-
κτικό κομμάτι. 
Επομένως, πρόκειται για ένα ροτέισον, το 
οποίο υπό προϋποθέσεις και όχι σε βαθμό κα-
τάχρησης μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικό για 
το ρόστερ της Ενωσης. Την ιστορία άλλωστε 
την γράφουν οι ομάδες και όχι οι αστέρες ή τα 
παχυλά συμβόλαια από μόνα τους. Και αυτό 
το Teamgeist (ομαδικό πνεύμα) που λένε και 
οι Γερμανοί, θέλει να εφαρμόσει ο Γιαννίκης.
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Αρκετές απουσίες 
Το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης των 
«πρασίνων» περιελάμβανε προθέρμανση, κο-
ρόιδο, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. 
Από εκεί και πέρα, εκτός έμειναν αρκετοί παίκτες. 
Ατομικό ακολούθησαν οι Λούντκβιστ, Κουρ-
μπέλης, Αγιούμπ, Μπεκ και ασκήσεις στο 

γυμναστήριο ο Μακέντα. Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΤΑ ΑΓΑΘΑ  
ΚΟΠΟΙΣ  
ΚΤΩΝΤΑΙ 

Το περασμένο καλοκαίρι, όταν 
οι παίκτες του Παναθηναϊκού απο-
λάμβαναν τις διακοπές τους, αυτός 
ίδρωνε ασταμάτητα κάνοντας ατο-
μικές προπονήσεις προκειμένου να 
παραμείνει στην ιδανική κατάσταση 
παρά το «off» των επίσημων υπο-
χρεώσεων. Και μόνο από αυτό το 
γεγονός, φαίνεται πως ο Αχιλλέας 
Πούγγουρας έχει τη δέουσα νοοτρο-
πία για να σταθεί στο υψηλό επί-
πεδο. Κατανοώντας ότι η διαδικα-
σία είναι δυναμική και δεν σταματά 
(σχεδόν) ποτέ. Τα αγαθά κόποις κτώ-
νται. Τώρα που σιγά σιγά παίρνει 
να χειμωνιάζει, ουδόλως έχει αλλά-
ξει συμπεριφορά και λογική. Σε μό-
νιμη φάση alert, βοηθάει τον οργα-
νισμό του να περνάει (πιο) γρήγορα 
προβλήματα τραυματισμών. Ξεπέ-
ρασε μια κάκωση που τον ταλαιπώ-
ρησε τις τελευταίες ημέρες, γύρισε 
σε νορμάλ πρόγραμμα προπόνησης 
και τέθηκε έτσι ξανά στα υπόψη για 
το επικείμενο ματς πρωταθλήματος 
με τον Αστέρα Τρίπολης. Το (ευχά-
ριστο) βάρος πέφτει πια στον Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς, καθώς αυτός καλείται 
να επιλέξει ποιοι θα είναι οι κεντρι-
κοί αμυντικοί που θα στελεχώσουν 
το βασικό δίδυμο στην πρωτεύου-
σα της Αρκαδίας. Ο Φραν Βέλεθ εί-
ναι στο 100%, οπότε σαφώς και δι-
εκδικεί θέση βασικού, ενώ κανονικά 
διαθέσιμος είναι και ο Ζβόνιμιρ Σάρ-
λια. Το σίγουρο είναι πως ο Σέρβος 
κόουτς σκέφτεται σοβαρά να ανανε-
ώσει την 11άδα του σε σύγκριση με 
το ματς με τον Ιωνικό. Προϊόντος του 
χρόνου θα φανεί ξεκάθαρα τι έχει στο 
μυαλό του ή αν προτιμάτε, θα απο-
φασίσει τι θεωρεί πιο σωστό από τα 
σενάρια που επεξεργάζεται. Το δε-
δομένο είναι πως θα χρειαστεί κάτι 
δυνατό ώστε να μπορέσει το «τρι-
φύλλι» να φανεί και εκτός έδρας, το 

ίδιο δυνατό με εντός. 

Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
ΧΑΡΗ (ΚΑΙ) ΣΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥ
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Πρακτικά κομπλέ 
Ομαλά εξελίσσεται η προετοιμασία του Άρη με ορίζο-
ντα το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό (Κυριακή 24/10, 
16:00). Στο πλήρες πρόγραμμα επέστρεψε και ο Εμά-
νουελ Σάκιτς καθώς ξεπέρασε πρόβλημα τραυμα-
τισμού που αντιμετώπιζε. Ουσιαστικά μόνο οι μα-
κροχρόνια τραυματίες Μοχανάντ Αλί και Κρίστιαν 
Λόπεθ είναι εκτός στην παρούσα φάση. Θυμίζουμε 
πως οι προπονήσεις της ομάδας γίνονται στο «Βι-
κελίδης», καθώς γίνονται εργασίες αποκατάστα-
σης στις εγκαταστάσεις του Νέου Ρύσιου, οι οποί-
ες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την πρόσφατη 
κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας. Υπολο-
γίζεται ότι θα χρειαστεί ένας μήνας μέχρι να 
μπορέσουν οι «κίτρινοι» να επιστρέψουν 
στο προπονητικό τους κέντρο.

AΡΗ
Σ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΥΠΟΘΕΣΗ 
Ο ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΗ

Απολογήθηκαν Σάσα  
και Μπεναλουάν 
Το μεταξύ τους επεισόδιο τους κράτη-
σε εκτός αποστολής από τον αγώνα 
στη Λαμία. Σάσα και Μπεναλουάν απο-
λογήθηκαν στη διοίκηση και ανέλαβαν 
την ευθύνη για τις πράξεις τους. Αναμέ-
νεται πια η ποινή τους, η οποία μπορεί 
να μην είναι ίδια και για τους δύο. Μία 
ή άλλη, σήμερα αναμένεται αμφότεροι 
να επιστρέψουν στις προπονήσεις. 

Είπε πως αυτή η νίκη (κόντρα στη Λαμία) εί-
ναι για τον κόσμο, ενώ όταν σκόραρε έτρε-
ξε προς τον πάγκο για να πάρει μια φανέ-
λα του Μοχανάντ Αλί και να αφιερώσει εκεί 
την επιτυχία, δικιά του και της ομάδας του. 
Ο Γιακούμπ Μπράμπετς βρίσκεται λίγο και-
ρό στη χώρα μας, αλλά έχει ήδη αρχίσει να 
νιώθει πως ανήκει σε μια οικογένεια. Αυτή 
του Άρη. Είναι άλλωστε παιδί της... φαμί-
λιας. Όσο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ξε-
χωρίζει για την ηρεμία που εκπέμπει εντός 
και εκτός αγωνιστικών χώρων και περνά-
ει τον καιρό του ήσυχα, με την οικογένειά 
του, αφοσιωμένος παράλληλα στη δουλειά 
του. Στα 29 του, κουβαλάει αρκετές εμπει-
ρίες και παραστάσεις τις οποίες και κατα-
θέτει στο χορτάρι. Παίζει σαν έτοιμος από 
καιρό, καθώς δεν χρειάστηκε σχεδόν καθό-
λου χρόνο προσαρμογής. Γεμάτος όρεξη 
και κίνητρο, αποτελεί μια μεταγραφή που 
βγαίνει στους «κίτρινους». Ψύχραιμος στις 
αντιδράσεις του και καλός με την μπάλα 
στα πόδια, διαβάζει σωστά το παιχνίδι και 
προσφέρει ηρεμία και ασφάλεια στους συ-
μπαίκτες του. Μαζί με τον Φαμπιάνο, έχουν 
σχηματίσει ένα πολύ καλό δίδυμο στα στό-
περ. Το ότι ο Άρης έχει την καλύτερη άμυ-
να του πρωταθλήματος, όπως αναλύσαμε 
εκτενώς στο χθεσινό e-Sportime, οφείλε-
ται εν πολλοίς στους δυο τους.
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Υπάρχει εξήγηση
Δύο επαγγελματίες μέσα σε διάστημα λί-
γων ημερών έκανε ο Απόλλων Σμύρνης. 
Πρώτα ο Ντέιβιντ Γιαννάκη και μετά ο Λά-
μπρος Μουστάκας. Μην ψαρώνετε όμως. 
Δεν αλλάζει πολιτική το αφεντικό. Ευκαι-
ρίες οι νέοι ποδοσφαιριστές θα βλέπουν 
μόνο με τα κιάλια! Απλώς στη Ριζούπολη 
ήθελαν και δύο μικρούς για το ματς Κυ-
πέλλου που έρχεται.

ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
ΠΟΥ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ  
ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΒΡΕΙ  
ΣΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ

SUPER 
LEAGUE

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 

Λύση μέσω μεταγραφής
Κράτησε το μηδέν μόνο στην πρεμιέρα. Αρ-
χικά η μπάλα πήρε τον Ροντρίγκες και δικαι-
ολογημένα για τα γκολ που δεχόταν ο Πα-
ναιτωλικός. Ο Αργεντινός βγήκε από την 
ενδεκάδα, αλλά το θέμα συνέχισε να υφίστα-
ται. Στα αποδυτήρια η συζήτηση για τη συ-
νέπεια των κεντρικών αμυντικών 
ξεκίνησε. Εάν συνεχιστεί η 
εικόνα τους, τον Γενάρη 
δεν αποκλείεται να 
γίνει κίνηση για 
να βελτιωθεί η 
κατάσταση.

Τρία ματς ο Άνχελ Λόπεθ, ένας βαθμός. Άλλα 
τρία ο Γιώργος Παράσχος, ίδιο το αποτέλε-
σμα. Ο Ατρόμητος δείχνει να μην ισιώνει. 
Συνήθως οι αλλαγές προπονητή βοηθούν 
στην ψυχολογία, δίνουν νέο κίνητρο και στα 
πρώτα ματς η ομάδα παρουσιάζεται βελτι-
ωμένη. Στο Περιστέρι δεν έχει γίνει τίποτα 
από αυτά.
Είναι ξεκάθαρο πλέον πως υπάρχει σημαντι-
κό θέμα. Εντάξει, η ψυχολογία παίζει ρόλο, 
αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχουν παί-
κτες που δεν μπορούν και άλλοι που δεν 
κάνουν το κάτι παραπάνω. Η γκρίνια μεγα-
λώνει με τα αρνητικά αποτελέσματα και ο 
Παράσχος βλέπει μία κατάσταση που δεν 
την περίμενε όταν ανέλαβε τους «κυανό-
λευκους». Η απογοήτευσή του δεν κρύβε-
ται πια. Το λέει σε στενούς του συνεργάτες 
και οικείους του πως τόσο άσχημα τα πράγ-
ματα δεν πίστευε ότι είναι.
Και τώρα τι κάνουμε κόουτς για να το γυρί-
σουμε; Ιδού το ερώτημα. Ο αγώνας με τον 
Ιωνικό είναι κάτι παραπάνω από σημαντι-
κός. Ο Ατρόμητος έχει ως αυτοσκοπό τη 
νίκη. Εάν αυτή δεν έρθει, ουδείς μπορεί να 
πει με σιγουριά τι θα ακολουθήσει. Μέσα σε 
όλα ο Παράσχος προς το παρόν δεν έχει 
κερδίσει τους ποδοσφαιριστές του. Κανείς 
δεν λέει πως η κατάσταση είναι πως με τον 
Λόπεθ. Δεν υπάρχει σύγκριση, άλλωστε, 
ανάμεσα στους δύο προπονητές. Ωστόσο, 
για να πειστεί ο οποιοσδήποτε, πρέπει να 
δει και αποτελέσματα. Και σε αυτό το κομ-
μάτι, υπάρχει θέμα.

ΔΕΝ ΤΟ 
ΠΙΣΤΕΥΕ!
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ΥΠΕΡΟΧΑ... 
ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΗ!
Η ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ, ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΝΑΛΝΤΟ 
ΝΑ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ, ΕΚΑΝΕ 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΟΝΤΡΑ  
ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΑ

Σταθερά μια αλλοπρόσαλλη ομάδα, 
που δεν μπορεί να κοντρολάρει τα 
παιχνίδια της. Αλλα και σταθερά μια 
εν δυνάμει εντυπωσιακή ομάδα, ικα-
νή για τις πιο μεγάλες των ανατρο-
πών και με μια ζηλευτή ικανότητα να 
αντλεί δύναμη από κατάσταση «με 
την πλάτη στον τοίχο». Και να που 
το 0-2 του 28’ υπέρ της Αταλάντα, 
έγινε 3-2 για τη Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ. Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να 
πετυχαίνει το νικητήριο, ακόμα και 
στα 37 του, ακόμα και όταν δεν πο-
λυπαίζει καλά, θα τον βρει το τρόπο, 
CR7 είναι αυτός! Παρά τη νίκη, η συ-
ζήτηση γύρω από τον αν ο Σόλσκι-
ερ είναι ο κατάλληλος κόουτς για αυ-
τήν την ομάδα δεν θα σταματήσει. 
Τα σενάρια για Ζινεντίν Ζιντάν επέ-
μεναν και χθες. Αλλά προς ώρας, ας 
σταθούμε στο χαρακτήρα που έδει-
ξε η Γιουνάιτεντ. Στο ότι επίσης δη-
μιούργησε ξανά σωρεία ευκαιριών. 
Αν βρει και ισορροπία στην άμυνα 
(εκεί χωλαίνει), τότε όλη η αφήγη-
ση θα αλλάξει, τότε μπορεί να δού-
με κάτι το ακαταμάχητο. ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο Ζεράρ Πικέ είναι ένα από τα ελά-
χιστα που έχει η Μπάρτσα για να 
στηριχθεί σε αυτή τη ζόρικη φάση 
που περνά, ταιριαστό συνεπώς ότι 
αυτός πέτυχε το 1ο της φετινό γκολ 
στο Champions League- ήταν και 
αυτό που έκανε τη διαφορά κόντρα 
στην Ντιναμό Κιέβου. Πάντως, επι-
τρέψτε μας μια... παράκαμψη για 
μια αναφορά στο Europa League 
και στον Πάτσον Ντάκα που πέ-
τυχε και τα 4 γκολ της Λέστερ στο 
«τρελό» 4-3 στο γήπεδο της Σπαρ-
τάκ Μόσχας! 

ΓΙΑ ΔΕΣ
Η Μάλμε ποτέ δεν αποτέλε-
σε πρόβλημα για την Τσέλ-
σι. Αλλά οι τραυματισμοί 
των Λουκάκου και Βέρνερ 
«πόνεσαν» πολύ τον Τόμας 
Τούχελ και δεν τον άφησαν 
να το χαρεί. Η Γιούβε από 
μεριάς της, βρίσκει τον εαυ-
τό της, γίνεται ξανά συνώνυ-
μο της νίκης με κάθε τρόπο. 
Κάτι που αίφνης εκπροσω-
πεί και η Σάλτσμπουργκ στη 
διοργάνωση! 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Την Κυριακή, πέτυχε 4 γκολ 
μέσα σε 7 λεπτά κόντρα στη 
Λεβερκούζεν. Χθες, ήταν 
λίγο...  χειρότερη. Της πήρε 
12 λεπτά για να βάλει 4 (τέρ-
ματα). Μέχρι το 70’ η Μπεν-
φίκα κρατούσε στο μηδέν. 
Δύσκολα, αλλά κρατούσε. 
Το ότι στο φινάλε το σκορ 
ήταν 4-0 δείχνει ακριβώς ότι 
οι Βαυαροί άμα σε βρουν 
μπόσικο, σε χτυπάνε χωρίς 
έλεος. Κρίμα για τον Βλαχο-
δήμο, έκανε καλό ματς μέχρι 
τον εφιάλτη του φινάλε. Κατ’ 
εικόνα του Νόιερ απέναντι, 
στο 100ο του ματς στη διορ-
γάνωση.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ EUROPA LEAGUE

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ - ΛΙΟΝ 22:00

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ - ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ – ΜΟΝΑΚΟ 22:00

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ  - ΛΕΣΤΕΡ 3-4

ΝΑΠΟΛΙ – ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΝΤΒΕΡΠ 19:45

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22:00

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΑΤΣΙΟ – ΜΑΡΣΕΪΓ 19:45

ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ – ΜΠΡΑΓΚΑ 19:45

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 19:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΕΤΙΣ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 19:45

ΣΕΛΤΙΚ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 2-0

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 19:45

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ – ΓΚΕΝΚ 22:00

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CONFERENCE LEAGUE
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΕΛΣΙΝΚΙ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 17:30

ΑΛΑΣΚΕΡΤ - ΛΙΝΤΣΕΡ 19:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 19:45

ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΓΑΝΔΗ 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ -  ΡΟΜΑ 19:45

ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ – ΖΟΡΙΑ 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ - ΡΑΝΤΕΡΣ 22:00

ΚΛΟΥΖ – ΑΛΚΜΑΑΡ 22:00

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΟΥΝΙΟΝ Β 22:00

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΠΑΟΚ 19:45

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. - ΛΙΝΚΟΛΝ 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΙΤΕΣΕ - ΤΟΤΕΝΑΜ 19:45

ΜΟΥΡΑ - ΡΕΝ 19:45

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ –  ΟΜΟΝΟΙΑ 22:00

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ - ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ 19:45
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EUROPA LEAGUE 19:45
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΑΝΤΒΕΡΠ

1 1,66
Αγωνιστική κρίση περνάει η Φενέρμπαχτσε με το κλίμα 

στην ομάδα να μην είναι καλό. Το σημερινό παιχνίδι 
φαντάζει βάλσαμο με το τρίποντο αν επιβάλλεται 

απέναντι στην Αντβέρπ που θα παραταχθεί με 
σημαντικές απουσίες.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Χωρίς 

περιθώρια η 
Φενέρμπαχτσε.

EUROPA LEAGUE 22:00
ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ

OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,90
Σε ένα ματς δίχως αύριο, η Ρέιντζερς του Στίβεν 

Τζέραρντ θα κοντραριστεί με την Μπρόντμπι. 
Αμφότερες δίχως νίκη στον όμιλο θέλουν μόνο το 

τρίποντο για να ελπίζουν στη συνέχεια.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό 

παιχνίδι θα 
πάμε στα 
κόρνερ.

EUROPA LEAGUE 19:45
ΜΠΕΤΙΣ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

OVER 2,5 1,66
Ντέρμπι κορυφής στη Σεβίλλη με την Μπέτις να 
υποδέχεται τη Λεβερκούζεν. Ο νικητής θα γίνει το 

φαβορί για την 1η θέση στον όμιλο, αμφότερες 
θα παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Δύο ομάδες 
με μεγάλη 
επιθετική 
ποιότητα.

EUROPA LEAGUE 19:45
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Χ2 1,66
Αφεντικό στον όμιλο έχει γίνει ο Ερυθρός Αστέρας και 

αν κατάφερε να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από 
τη Δανία θα αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα για 

την πρόκριση. Η Μίντιλαντ δεν έχει περιθώρια και 
θέλει μόνο το τρίποντο για να μείνει ζωντανή στη 

μάχη της πρόκρισης.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα 

στηρίξουμε 
ξεκάθαρα τους 

Σέρβους.

EUROPA LEAGUE 19:45
ΛΑΤΣΙΟ-ΜΑΡΣΕΙΓ

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,78
Σε έναν όμιλο που τα πάντα είναι ανοιχτά για την πρόκριση, 

η Λάτσιο αντιμετωπίζει τη Μαρσέιγ. Η κόντρα των δύο 
ομάδων είναι γνωστή και αναμένουμε ένα ιδιαίτερα 

σκληρό παιχνίδι.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Οι κάρτες 

θα πάρουν 
ποντάρισμα στο 

«Ολίμπικο».

ΟΙ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ EUROPA LEAGUE ΠΑΙΖΟΥΝ 
ΜΠΑΛΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

EUROPA LEAGUE 22:00
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΓΚΕΝΚ

OVER 2,75 1,70
Απόλυτο φαβορί στον όμιλο η Γουέστ Χαμ θα ψάξει το 

τρίποντο που θα την φέρει αγκαλιά με την 1η θέση.
Τα σφυριά θέλουν να πάρουν και ψυχολογία ενόψει 
του ντέρμπι που έρχεται με την μισητή Τότεναμ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:Η 
αγορά 

σύμμαχος μας 
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. 3 9 12-0

2. ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3 4 3-4

3. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3 3 1-6

4. ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. 3 1 0-6

Μπενφίκα-Μπάγερν Μονάχου 0-4  
(70’, 84’ Σανέ, 80’ αυτ. Έβερτον, 82’ Λεβαντόβσκι)

Μπαρτσελόνα-Ντιναμό Κιέβου 1-0  
(36’ Πικέ)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝ. 3 6 6-5

2. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3 4 7-5

3. ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3 4 5-5

4. ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3 3 3-6

Μάν. Γιουν. – Αταλάντα 3-2  
(53’ Ράσφορντ, 75’ Μαγκουάιρ, 81’ Κρ. Ρονάλντο – 15’ Πάσαλιτς, 28’ Ντεμιράλ)

Γιουνγκ Μπόις – Βιγιαρεάλ 1-4   
(77’ Ελία – 6’ Πίνο, 15’, 88’ Μορένο, 90’+2’ Τσουκουέζε)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 3 7 6-3

2. ΣΕΒΙΛΛΗ 3 3 2-2

3. ΛΙΛ 3 2 1-2

4. ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 3 2 2-4

Σάλτσμπουργκ-Βολφσμπουργκ 3-1  
(3’ Αντεγέμι, 65’, 77’ Οκαφόρ – 15’ Ενμέτσα)

Λιλ-Σεβίλλη 0-0

8ος ΟΜΙΛΟΣ

1. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 3 9 5-0

2. ΤΣΕΛΣΙ 3 6 5-1

3. ΖΕΝΙΤ 3 4 4-2

4. ΜΑΛΜΕ 3 0 0-11

Ζενίτ – Γιουβέντους 0-1  
(86’ Κουλουσέφσκι)

Τσέλσι – Μάλμε 4-0  
(9’ Κρίστενσεν, 21’ πέν., 57’ πέν. Ζορζίνιο, 48’ Χάβερτς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
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EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Υποχρεώσεις και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθη-
ναϊκός θα αντιμετωπίσει την  Ένισεϊ στη Ρωσία (15:00) και 
ο Ολυμπιακός τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ (18:30). Και 
οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από το επίσημο κανά-
λι της FIBA στο YouTube.

ΙΩΝΙΚΟΣ- ΑΝΤΒΕΡΠ 81-92
Στο 1-1 πλέον και ο Ιωνικός μετά την 
εντός έδρας ήττα από τους Βέλγους.
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Σεγκούρα): Αθη-
ναίου 6, Τζέρμαν 22, Γόντικας 16, Κο-
λοβέρος 5, Μουσταφά 20, Αρσενόπου-
λος 6, Άρτις 3, Χουγκάζ 10, Γκιουζέλης 
2, Μούρτος

FIBA EUROPE CUP
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- ΜΠΑΚΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 85-83 
Με καλάθι του Ίαν Μίλερ, 2,7’’ πριν το τέλος, το Περιστέρι γλίτωσε το κάζο 
από τους Δανούς. Ήταν η πρώτη νίκη για το Περιστέρι (ρεκόρ 1-1).
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μανωλόπουλος): ΜακΚρι 12, Μωραϊτης, Μπράουν 
10, Σαλούστρος 10, Μίλερ 11, Μορέιρα 4, Πέτεγουεϊ 20, Χρυσι-
κόπουλος 7, Κατσίβελης 11.

ΗΡΑΚΛΗΣ- ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ 63-64
Αν και προηγήθηκε με διαφορά 15 πόντων η ελληνική ομάδα 
δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη. Ο αγώνας κρίθηκε με μια 
βολή του Οζμιζράκ, μόλις 7 εκατοστά του δευτερολέπτου πριν 
το τέλος. Ο Ηρακλής έχει ρεκόρ 0-2.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Μπούτσικος): Αγραβάνης 8, Ντάνιελς 8, Ντάγκλας 
14, Λιντς 8, Γούλριτζ 12, Φίλλιος, Χαριτόπουλος 2, Κουζέλο-
γλου 8, Παπαδάκης, Τέιλορ 3, Τέρνερ.

ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΑΜΨΗ 
ΓΕΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η απονομή των δαχτυλιδιών στο Μιλγουόκι, πριν από 
τον εναρκτήριο αγώνα των Μπακς με τους Νετς στο NBA, 
σηματοδότησε μια ιδιαίτερη στιγμή. Για τον Γιάννη Αντε-
τοκούνμπο, τον MVP των τελικών που οδήγησε το Μιλ-
γουόκι σε… ξαγρύπνια το καλοκαίρι. Μετά από 50 χρό-
νια, οι Μπακς ήταν και πάλι πρωταθλητές αφού ο Γιάννης 
τους έφτασε στην κορυφή.
Ο ηγέτης των Μπακς παρέλαβε το δαχτυλίδι… Όπως το 
παρέλαβε και ο αδερφός του, Θανάσης, αναπόσπαστο 
μέλος της οικογένειας των «Ελαφιών» πλέον. Και την 
τελετή την παρακολουθούσε ένα άλλο πατριωτάκι μας: 
Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης συμπαίκτης πλέον και των δύο 
στους Μπακς!
Μαγική βραδιά… Κάποτε αναρωτιόμασταν αν θα εμφα-
νιζόταν ποτέ ένας Έλληνας που θα έπαιρνε λίγο χρόνο 
στο NBA. Ο Αντετοκούνμπο αποφάσισε να το πάει πα-
ραπάνω, στον εαυτό του και σε εμάς.
Για την ιστορία, οι Μπακς έκαναν ακόμα καλύτερη τη βρα-
διά μετά το 127-104 επί των Νετς. Ο Γιάννης είχε 32 πό-
ντους- 13 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Θανάσης Αντετοκούν-
μπο σε 12’24” είχε 6 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Γιώργος 
Καλαϊτζάκης έπαιξε για 1’16” και είχε 2 άστοχα σουτ και 
άλλα τόσα επιθετικά ριμπάουντ! Αλλά πως μπορεί να ξε-
χάσει ότι το ντεμπούτο του στο NBA έγινε σε τελετή απο-
νομής δαχτυλιδιών πρωταθλητή στην ομάδα του;

EUROLEAGUE
ΜΑΚΑΜΠΙ- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  21:05- NS PRIME
Με τον Γιόγκι Φερέλ στην αποστολή, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπί-
σει στο Τελ Αβίβ την Μακάμπι. Ο στόχος των «πράσινων» είναι να πε-
τύχουν μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη και να πάρουν ψυχολογική ανάσα 
ενόψει της συνέχειας. Το έργο τους φυσικά απέναντι στην ομάδα του 
Γιάννη Σφαιρόπουλου δεν είναι εύκολο. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 
1-3 και η Μακάμπι στο 2-2 πριν από το τζάμπολ.
Στους άλλους αποψινούς αγώνες της 5ης αγωνιστικής: Εφές- Ούνικς Κα-
ζάν (20:00), Ζαλγκίρις- Μπάγερν Μονάχου (20:00), Μιλάνο- Βιλερμπάν 
(21:30), Ρεάλ Μαδρίτης- Φενέρμπαχτσε (22:00).

BASKETBALL  
CHAMPIONS LEAGUE
ΜΑΛΑΓΑ- ΛΑΥΡΙΟ 86-70 
Φυσιολογική ήττα από μια ανώ-
τερη ομάδα για τη 2η αγωνιστική.
ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Μπλερ, Λιού-
ις 14, Νικολαϊδης 2, Περσίδης, 
Βουλγαρόπουλος 2, Αμίνου 2, 
Κάρτεε 21, Γερομιχαλός 3, Γκό-
ινς, Κακλαμανάκης 10, Μουρά-
τος 8, Σμιθ 8. ς

basketball
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Επιβεβαιώθηκε 
τελικά από την ίδια 

την Ελέιν Τόμσον-Χέρα, 
πως συνεχίζει ανεξάρτητη 

την προετοιμασία της έχοντας 
αφήσει τόσο τον προπονητή της 

Στέφεν Φράνσις, όσο και τον σύλ-
λογο MVP Track Club. Η Τζαμα-

ϊκανή σπρίντερ δήλωσε πως 
παραμένει αφοσιωμένη 

στην εκπροσώπηση 
της χώρας της!
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Ο Γ.Σ. Κηφισιάς, ο 
σύλλογος του ολυμπιονίκη 

Μίλτου Τεντόγλου, πραγματοποίη-
σε την Τετάρτη το απόγευμα μια όμορφη 

και λιτή εκδήλωση για να τιμήσει τον κορυφαίο 
αθλητή. 

Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο γ.γ.Α. Γιώργος Μαυ-
ρωτάς, η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Λουκία 

Κεφαλογιάννη, εκπρόσωποι του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ με τον 
Κώστα Κεντέρη, τον Παναγιώτη Δημάκο, τον Παναγιώ-
τη Μελαχροινό και τον Νίκο Τσώνη και μέλη του δήμου 
Κηφισιάς. 
Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στο «Ζηρίνειο» για να πα-
ρακολουθήσει την εκδήλωση προς τιμήν του Μίλτου 

Τεντόγλου και τα μικρά παιδιά φωτογραφήθηκαν 
και πήραν αυτόγραφα του «χρυσού» ολυμπιο-

νίκη στο Τόκιο, που τον συνόδευε ο προ-
πονητής του Γιώργος Πομάσκι. 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ

S
P
O
R
T
S

Η Αμάντλε Μόντσο ανα-
κοίνωσε στα 38 της χρόνια 
πως κρεμάει τα σπάικ της. 
Η αθλήτρια από την Μπο-
τσουάνα έγραψε τη δική 
της ιστορία στα 400μ., φθά-
νοντας μεταξύ άλλων στην 
κατάκτηση δύο μεταλλίων 
σε Παγκόσμια Πρωταθλή-
ματα, χρυσό το 2011 και 
ασημένιο το 2013. 

Η Ανθή-Κοραΐνη Κυρια-
κοπούλου θα αποτελέ-
σει μια από τις δυνα-
τές μεταγραφές που θα 
πραγματοποιήσει ο Πα-
ναθηναϊκός τη νέα περί-
οδο στον στίβο. Η Ελλη-
νίδα πρωταθλήτρια στα 
1.500μ. αφήνει τον Γ.Σ. 
Γλυφάδας και θα ενισχύ-
σει τους «πράσινους» το 
2022 στις εγχώριες διορ-
γανώσεις. 
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Ακόμη προσπαθούν στον Υμηττό να συμβι-
βαστούν με την ιδέα της απώλειας βαθμών 
από τον μαχητικό Φοίνικα Περιστερίου και 
κυρίως τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώ-
θηκε αυτό το 0-0. Το ιδιαίτερα φιλόδοξο φέ-
τος συγκρότημα των ανατολικών προαστί-
ων κατά γενική ομολογία είχε την καθολική 
υπεροχή στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέ-
ρος του αγώνα, δημιούργησε κι έχασε σω-
ρεία σημαντικών παιχνιδιών, ενώ στάθηκε 
τρομερά άτυχο, καθώς σε τέσσερις περι-
πτώσεις η μπάλα σταμάτησε στα αντίπα-
λα δοκάρια. 
Γεγονός το οποίο δεν θα μπορούσε να αφή-
σει ασχολίαστο ο τεχνικός Λευτέρης Καλα-

ντζής: «Είμαστε όλοι μας πολύ στενοχωρη-
μένοι για τον τρόπο με τον οποίο μας ξέφυγε 
η νίκη. Είχαμε κυρίως στο δεύτερο ημίχρο-
νο την πλήρη υπεροχή, κλείσαμε τον Φοί-
νικα στα καρέ του, δημιουργήσαμε πληθώ-
ρα φάσεων, αλλά η μπάλα δεν μας έκανε 
το χατίρι. Ήμασταν τρομερά άτυχοι, καθώς 
σε τέσσερις περιπτώσεις σημαδέψαμε τα 
δοκάρια. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέ-
πει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Πλέον 
η προσοχή μας είναι αποκλειστικά στραμ-
μένη στην επόμενη πολύ δύσκολη όσο και 
κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση που μας 
περιμένει κόντρα στους Λύκους Χαϊδαρίου».

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Στην πρώτη της φετινή ήττα στον τρίτο απαι-
τητικό όμιλο της Β’ ΕΠΣΑ υποχρεώθηκε η 
Λαύρα Αργυρούπολης με αντίπαλο τον Ορ-
φέα Αιγάλεω με 3-2. Οι «ροσονέρι», αν και 
έχασαν αρκετές ευκαιρίες να πάρουν ακό-
μη και την νίκη, εν τούτοις δεν μπόρεσαν να 
έχουν κάποιο βαθμολογικό όφελος, δεχό-
μενοι το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση 
στα τελευταία λεπτά. Στο στρατόπεδο της 
Λαύρας ωστόσο, δεν πτοούνται και πλέον 
ετοιμάζονται πυρετωδώς για την επόμενη 
αγωνιστική πρόκληση που τους περιμέ-
νει, κόντρα στη Δάφνη Αθηνών. Με τον δι-
οικητικό ηγέτη Βλάση Ρηγόπουλο να δίνει 
το δικό του ξεκάθαρο στίγμα: «Έγινε ένα 
πολύ όμορφο και ανοικτό παιχνίδι κόντρα 
στον Ορφέα Αιγάλεω. Θεωρώ ότι μας αδι-
κεί το σκορ, αφού δημιουργήσαμε αρκετές 
ευκαιρίες να πάρουμε εμείς την νίκη, ωστό-
σο, το γκολ που δεχθήκαμε στο τέλος καθό-
ρισε την αναμέτρηση. Πλέον δεν κοιτάζου-
με πίσω και στρέφουμε την προσοχή μας 
στο επόμενο πολύ καθοριστικό παιχνίδι με 
την Δάφνη. Σεβόμαστε όλους τους αντιπά-
λους, ωστόσο επιζητούμε τη διάκριση και 
κατεβαίνουμε σε κάθε ματς για την κατάκτη-
ση των τριών βαθμών. Για εμάς η νίκη στο 
συγκεκριμένο παιχνίδι είναι μονόδρομος».

ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Σε δυο νέες πολύ σημαντικές προσθήκες 
για το Περιστέρι, λύνοντας τα χέρια και δί-
νοντας περισσότερες επιλογές στον Κώστα 
Αρζένη, προέβη η διοίκηση του συλλόγου. 
Αποκτήθηκαν ο 20χρονος επιθετικός Θύ-
μιος Μπουρντένης από την Ελευσίνα και ο 
δεύτερος είναι ο Δημήτρης Χριστόπουλος 
από το Παλ. Φάληρο αμυντικός. 

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ: «Η ΜΠΑΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΧΑΤΙΡΙ» 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ 0-0 ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Επαναλαμβάνεται  
η κλήρωση  
του κυπέλλου!
Γίναμε μάρτυρες και 
σ’ αυτό το γεγονός! 
Δηλαδή να γίνεται 
η κλήρωση του κυ-
πέλλου προχθές 
Τρίτη και να επανα-
λαμβάνεται αύριο 
Παρασκευή, λόγω 
ακυρότητας της δια-
δικασίας. Αυτό είναι 
άθλος! Είναι από τις 
περιπτώσεις εκείνες 
που δεν μπορούν 
να συμβούν ούτε 
στις φυλές της Αφρι-
κής, που ακόμη δεν 
έχει πάει ρεύμα! Κι 
όμως εν έτει 2021, 
συμβαίνουν στην 
ΕΠΣΑΝΑ! Και τώρα 
τι κάνουμε; Μα θα 
επαναλάβουμε την 
κλήρωση! Τρομερά 
πράγματα! Και με το 
εξής φαινόμενο, να 
πηγαίνεις στους 16 
χωρίς να έχει πάει 
στους 32! Και με την 
προηγούμενη φάση 
να μην έχουν παίξει 
18 ομάδες! Μια χαρά 
πηγαίνει το πράγμα, 
κατά τα άλλα φταί-
νε οι δημοσιογρά-
φοι! Αυτό το φταίνε 
οι άλλοι κάτι μου θυ-
μίζει! 
* Γενναία κίνηση εκ 
μέρους των Τραχώ-
νων και του Χρή-
στου Τσιουρή, να 
κατατεθούν 1.000 
ευρώ στο λογα-
ριασμό του Μάνου 
Τσουτσουδάκη! Τι 
ωραίο πράγμα εν 
μέσω κρίσης, κοι-
νωνίας, οικονομίας, 
αλλά και ιδεών, να 
υπάρχουν άνθρω-
ποι σαν τον Τσιουρή 
που να έχουν ευαι-
σθησίες και να κοι-
τάζουν και τον συ-
νάνθρωπό τους! 
Πιστεύω πως αυτό 
το παράδειγμα θα 
ακολουθήσουν κι 
άλλοι πρόεδροι κι 
άλλες ομάδες. Ο Μά-
νος αυτή τη στιγμή 
έχει ανάγκη… 
* Χθες είχαμε εμβό-
λιμη στην Α’ ΕΠΣΑ-
ΝΑ, όπου ο Παλλαυ-
ρεωτικός πήρε την 
ισοπαλία μέσα στην 
Παλλήνη και ανακά-
τεψε την τράπουλα! 
Και τώρα τι γίνεται; 
Τι θα κάνει η διοίκη-
ση του συλλόγου, 
που βλέπει πως με 
Ανδρέα Δεληγιάννη 
κάποια πράγματα 
βγαίνουν;

Στη δύσκολη απόφαση να αποχω-
ρήσει από το τεχνικό επιτελείο της 
Αγίας Ελεούσας προχώρησε ο Νί-
κος Τρίχος. Ο ικανότατος τεχνικός 
εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνω-
ση: «Δυστυχώς ,όλα τα όμορφα 
πράγματα στην ζωή κάποια στιγ-
μή τελειώνουν. Λόγω αυξημένων 
υποχρεώσεων αναγκάζομαι να 
αποχωρήσω από την Αγία Ελεού-
σα. Φεύγω από τον πρώτο σύλλο-
γο που με αποδέχτηκε και πίστε-
ψε στις δυνατότητες μου από την 
πρώτη κιόλας χρονιά , επιτυχαί-
νοντας τότε την άνοδο από την Β΄ 
στην Α’ κατηγορία . Μια ομάδα που 
σεβάστηκε τη δουλειά μου και με 
υπολόγιζε παρά το νεαρό της ηλι-
κίας μου. Αυτά τα τέσσερα χρόνια 
προσπάθησα να φανώ αντάξιος 
την ιστορίας της. Θέλω να ευχαρι-
στήσω από καρδιάς τους τερματο-
φύλακες που συνεργάστηκα όλα 
αυτά τα χρόνια, από τον πιο μι-
κρό έως τον πιο μεγάλο, για την 
πίστη και την αφοσίωση που εί-
χαν στο έργο μας ,τους προπονη-
τές κ. Κουνάδη Νίκο και κ. Τάκη 
Γιαννόπουλο για την αποδοχή και 
την άριστη συνεργασία που είχα-
με, τους εφόρους, τους υπεύθυ-
νους του γηπέδου για την βοήθεια 
τους καθημερινά, τη διοίκηση που 
ήταν πάντα δίπλα μας στο γήπεδο 
και ένα ξεχωριστό και μεγάλο ευ-
χαριστώ στον κύριο Πάνο Καρα-
τζά, τον άνθρωπο που έχει συντε-
λέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην 
παραμονή μου όλα αυτά τα χρό-
νια και ήταν πάντα συζητήσιμος 
και πρόθυμος στην λύση οποίων 
προβλημάτων παρουσιάζονταν. 
Ευχαριστώ για όλα Κάπτεν! Εύ-
χομαι η ομάδα φέτος να εκπληρώ-
σει τους στόχους που έχει θέσει κι 
ελπίζω μελλοντικά οι δρόμοι μας 
να ξανανταμώσουν. Κύριοι εις το 
επανιδείν! Τρίχος Νικόλαος»

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 

Αποχώρησε 
ο προπονητής 
τερματοφυλάκων 
Νίκος Τρίχος

Τα χθεσινά αποτελέσματα
Α’ Κατηγορία 1ος όμιλος: Ολυμπιακός Αγίου 
Στεφάνου – Αχαρναϊκός 0-3, Αχιλλέας Κ Αχαρ-
νών - Γλυκά Νερά 1-2, Θησέας Νέας Μάκρης – 
Σαρωνικός 0-2, :Παλληνιακός –Παλλαυρεωτι-
κος 0-0, Κρυονέρι - ΑΟ Άρτεμις 1-2. 
 
ΠΗΡΕ ΔΙΠΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΥΛΟ
Παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο τα Γλυκά 
Νερά κατάφεραν να σημειώσουν δυο γκολ και 
να πάρουν μεγάλη νίκη μέσα στον Κόκκινο 
Μύλο επικρατώντας 2-1 του Αχιλλέα Κ. Αχαρ-
νών. Το πρώτο μέρος έληξε ισόπαλο 0-0, ενώ 
στο δεύτερο όλα άλλαξαν και για τις δυο ομά-
δες. Στο 62’ ο Βλάχος με σουτ έδωσε το προβά-
δισμα στην ομάδα του κάνοντας το 0-1, ενώ ο 
Βιταλιώτης στο 78’ με σουτ διπλασίασε τα τέρ-
ματα, κάνοντας το 0-2. Η αντίδραση των γηπε-
δούχων ήρθε κάπως αργά, στο 84’ με διαγώνιο 
σουτ του Καρβέλα, ο οποίος διαμόρφωσε και 
το τελικό 1-2. Σπουδαίες ευκαιρίες έχασαν οι νι-
κητές με του Βασιλόπουλο, Στίσι , Κουτσομπί-
να Π, ενώ δοκάρι είχε ο Αχιλλέας με τον Καρβέ-
λα. Οι γηπεδούχοι αγωνίζονταν από το 44’ με 
δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Μπούσκου. 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ: Τόλιας, Μάιτος, Που-
λής, Μουστάκας, Κουτουλάκος, Χαλάς, Μπού-
σκος, Βαλαβανίδης, Νίκας, Γιαντόμ, Κόφι. 
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ: Ριστάνι, Χριστοδούλου (46’ Βι-
ταλιώτης), Θεοχάρης, Μπέλμπας, Μουρούτης, 
Βάρδας, Στίσι (70’Κουτσομπίνας Π), Μάνδαλος 
(82’ Παξιμάδης), Μπολέτσης (55’ Δρούγκας), Βα-
σιλόπουλος, Βλάχος (82’ Κουτσομπίνας Ε)

This is Athens
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟΨΕ 
ΣΤΗ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΝΑ ΒΑΛΕΙ 
ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 

«16» ΤΟΥ EUROPA LEAGUE 

Καλό είναι να υπενθυμίσουμε μερικά σημαντικά 
πράγματα. Το πιο βασικό είναι το γενικό σχόλιο 
για το Europa League. Δεν έχει καμία σχέση με 
όσα ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Να υπεν-
θυμίσουμε λοιπόν πως η ομάδα που θα τερμα-
τίσει πρώτη στον όμιλό της, περνάει απευθεί-
ας στη φάση των «16» του Europa League. 
Πριν την έναρξη των αγώνων του ομίλου του 
Ολυμπιακού, τέτοια συζήτηση θα ήταν απαγο-
ρευτική. Όχι επειδή δεν θα είχε την ικανότητα 
η ομάδα του Πειραιά να κόψει πρώτη το νήμα 
του τερματισμού στον όμιλο, αλλά επειδή προ-
έχουν τα βασικά. Και τα βασικά είναι να εξασφα-
λίσεις την ευρωπαϊκή συνέχεια σου σαν ομά-
δα. Παρένθεση, η ομάδα που θα τερματίσει 3η 
στον όμιλο συνεχίζει στο Conference League.  
Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις, αλλά μοιάζει σχεδόν απί-
θανο το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνς να τερματί-
σει στην τελευταία θέση. Επομένως εύκολα οι 
πρωταθλητές Ελλάδας κοιτούν προς τα πάνω, 
προς κάτι καλύτερο. Ασχέτως αν δεν το λένε –
και καλά κάνουν- ανοικτά θέλουν την πρώτη 
θέση. Η εκτός έδρας επιτυχία επί της Φενέρ-
μπαχτσε άνοιξε την όρεξη και δικαίως. Ο Ολυ-
μπιακός μοιάζει να είναι καλύτερη ομάδα από 
όλες τις υπόλοιπες του ομίλου του. 
Δείχνει μάλιστα οι εκτός έδρας αναμετρήσεις 
να του ταιριάζουν καλύτερα την τρέχουσα αγω-
νιστική περίοδο, σε όλες τις διοργανώσεις.  
Η εξόρμηση στη Φρανκφούρτη δεν είναι 
απλή υπόθεση, σε καμία περίπτωση. Κι ας 
δείχνει η Αϊντραχτ να μην πατάει καλά ως 
τώρα. Ηττήθηκε στο πιο πρόσφατο παιχνί-
δι της στην Μπουντεσλίγκα από τη Χέρτα 
εντός, αλλά είναι η ομάδα που έκανε διπλό 
στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν. Πέραν 
τούτου είναι και αήττητη ακόμα στον όμιλο.  
Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μια πρώτης τάξεως ευ-
καιρία στα πόδια τους να τελειώσουν τον πρώ-
το γύρο αγώνων στο γκρουπ τους στην πρώ-
τη θέση. Για να το καταφέρουν αυτό πρέπει να 
φύγουν από τη Γερμανία αήττητοι. Διόλου απί-
θανο (μήτε και εύκολο όμως) με βάση τις δυνα-
τότητες που έχουν δείξει μέχρι στιγμής. Και σε 
μια τέτοια περίπτωση, ο δρόμος για μια μακρά 
πορεία στη διοργάνωση θα είναι πλέον ορθά-
νοιχτος για τον Ολυμπιακό. Στο χέρι του είναι… 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΠΡΩΤΙΑΣ 

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 
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Λόγια φιλικά...


