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Ο ΙΒΆΝ ΓΙΟΒΆΝΟΒΙΤΣ ΞΈΡΈΙ ΚΆΛΆ ΤΙ ΦΤΆΙΈΙ 
ΓΙΆ ΤΆ ΚΆΚΏΣ ΚΈΙΜΈΝΆ ΤΟΥ ΠΆΝΆΘΗΝΆΪΚΟΥ 
ΚΆΙ ΠΆΛΈΥΈΙ ΝΆ ΤΆ ΔΙΟΡΘΏΣΈΙ 

ΤΆ ΠΙΘΆΝΆ ΟΦΈΛΗ ΤΟΥ ΠΆΟΚ, ΆΓΏΝΙΣΤΙΚΆ 
ΚΆΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ, ΆΠΟ ΤΟ ΈΠΙΚΈΙΜΈΝΟ 
ΜΆΤΣ ΜΈ ΤΗΝ ΚΟΠΈΓΧΆΓΗ 

ΆΥΤΟ ΗΤΆΝ 
ΜΠΆΛΆ!

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 160 - 210C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 120 - 160C ΑΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΦΘΟΝΙΟΥ  
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΠΗΓΑΣΙΟΥ
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• ΤΟ ΚΟΡΆΚΙ ΈΧΈΙ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΆΙΤΗΤΙΚΟ ΠΆΡΆΣΚΗΝΙΟ ΤΟΥ ΣΚ
• NEXT DAY, ΓΙΆ ΤΟ ΜΈΤΆ ΤΟΥ... ΜΈΤΆ  

ΤΟΠΟ ΣΤΆ 
ΝΙΆΤΆ!
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Το να αλλάξει κάποτε προπονητής στην Αγγλία, ήταν 
δύσκολο. Η στήριξη εκτεινόταν σε βάθος χρόνου. 
Οι διοικούντες κατανοούσαν τη βασική αρχή του ότι 
ένας επαγγελματίας χρειάζεται χρόνο για να δείξει 
στην ολότητά του το εύρος και την ποιότητα της δου-
λειάς του. Ήταν ριζωμένη νοοτροπία. Η αθρόα έλευ-
ση ξένων στο Νησί έφερε μια ποδοσφαιρική και οι-
κονομική ευλογία, όμως ου γαρ ήλθε μόνη. Έφερε 
μαζί νέα ήθη και έθιμα. Ακόμα, η Premier League πα-
ραμένει πιο υπομονετική Λίγκα σε σχέση με άλλες, 
μεγάλες ή μη, ευρωπαϊκές. Όχι όμως όσο άλλοτε. 
Η απόλυση του Νούνο από την Τότεναμ μας το υπεν-
θυμίζει. Μόλις 17 ματς άντεξε ο Πορτογάλος στον πά-
γκο. Δεν είναι δα ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε από το που-
θενά – το ακριβώς αντίθετο θα λέγαμε. Δεν τσούλαγε 
η δουλειά.  Φανερώνει όμως πόσο έχει αλλάξει το το-
πίο στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Μία ή άλλη, τα «σπι-
ρούνια» χρειάζονται κάτι πολύ δυνατό πια. Τα στοι-
χειώνει η ταμπέλα του loser. Της ομάδας που δεν 
έχει ούτε τα κότσια ούτε το ειδικό βάρος να σηκώσει 
τρόπαια. Δεν πέρασε στο επόμενο επίπεδο ούτε με 
τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, παρότι έφτασε τόσο κοντά 
όσο ποτέ. 
Θα τα καταφέρει άραγε ο Αντόνιο Κόντε; Το μεγάλο 
φαβορί δηλαδή; Σίγουρα, αν όντως όπως όλα δεί-
χνουν αναλάβει, θα φέρει κάτι που ουδέποτε είχε η 
Τότεναμ στο πρόσφατο παρελθόν: Έναν κόουτς τε-
λειομανή, στα όρια του παρανοϊκού, ο Ζοσέ Μουρί-
νιο είναι... Normal One μπροστά του. Εμμονικό με τις 
λεπτομέρειες, εθισμένο στη νίκη. Θα είναι μια εξόχως 
ενδιαφέρουσα σύζευξη. Αλλά θα χρειαστεί χρόνο και 
χρήμα. Θα υπάρχουν; 
Υ.Γ.: Τουλάχιστον 3 μήνες εκτός θα μείνει ο Σέρχιο 
Αγουέρο λόγω της καρδιακής αρρυθμίας που εντο-
πίστηκε πως πάσχει. Να δουν οι γιατροί πώς πάει, 
τι χρειάζεται. Ας ελπίσουμε ο φορ της Μπαρτσελόνα 
να επιστρέψει, πιο υγιής και πιο δυνατός. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Στην Ισπανία μία γυναίκα δολοφονείται κάθε τρεις 
ημέρες από τον πρώην ή νυν σύντροφό της, ένα-
ντι μίας κάθε εβδομάδα κατά μέσο όρο πριν την 
πανδημία. Στο Βέλγιο τους τέσσερις πρώτους μή-
νες του έτους καταγράφηκαν 13 γυναικοκτονίες ένα-
ντι 24 στο σύνολο του 2020. Στη Γαλλία 56 γυναίκες 
έχουν φονευθεί από την αρχή του 2021, σύμφωνα 
με την οργάνωση «Γυναικοκτονίες από συντρόφους 
ή πρώην». Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περισ-
σότερες από δέκα γυναικοκτονίες μέσα στο 2021. Τα 
lockdown κατέστησαν την καταγγελία της ενδοοκο-
γενειακής βίας ακόμη πιο δύσκολη, με τα θύματα να 
αναγκάζονται να ζήσουν με τους κακοποιητές τους.
«Όταν οι γυναίκες ξαναβρίσκουν την ελευθερία 
τους, οι κακοποιητές αισθάνονται ότι χάνουν τον 
έλεγχο και αντιδρούν πιο βίαια, η έξαρση των γυ-
ναικοκτονιών τους τελευταίους μήνες το αποδεικνύ-
ει», αναφέρουν οι ειδικοί. Περνάει η πανδημία της 
covid-19 και έρχεται μία νέα πανδημία: η πανδημία 
της έμφυλης βίας που κρυβόταν από κάτω. Το τέρας 
έχει τραφεί και μεγαλώνει. Ανησυχητικές διαστάσεις 
έχουν πάρει και τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής 
βίας, καθώς μικρά παιδιά βιώνουν αυτόν τον εφι-
άλτη. Στην Ιταλία και στην Αγγλία υπάρχει ραγδαία 
άνοδος των εκκλήσεων σε βοήθεια σε τηλεφωνικές 
γραμμές αφιερωμένες στην αντιμετώπιση της εν-
δοοικογενειακής βίας. Μετά από όλα αυτά ακόμη οι 
«ειδικοί» θεωρούν ότι τα lockdown είναι η λύση για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας; 

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ ΩΣ 
ΣΥΝΈΠΈΙΑ ΤΩΝ LOCKDOWN

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΈΠΟΧΗ 

Αποψη
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Ο ΙΤΑΛΟΣ ΔΕ ΓΥΡΙΣΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΦΟΥΡΙΟΖΟΣ, 
ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΥΜΡΑΝΙΓΕΣΠΟΡ  
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ SUPER LIG ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ο Στέφανο Ναπολεόνι θα ήθελε φέτος 
να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είχε έρθει 
η στιγμή μετά την παρουσία στην πρώ-
τη κατηγορία της Τουρκίας. Η κουβέ-
ντα με τον Ατρόμητο έγινε αλλά οι δύο 
πλευρές δεν τα βρήκαν. Κακώς και για 
τους δύο.  
Ο Ιταλός δεν είναι μυστικό πως θεωρεί 
τη χώρα μας δεύτερη πατρίδα του και 
είναι και αγαπητός στο Περιστέρι. 
Ο Ναπολεόνι βρήκε τελικά συμβόλαιο, 
αργά σχετικά μάλιστα, στη δεύτερη κα-
τηγορία της Τουρκίας, στην Ουμρανι-
γεσπόρ. 
Λόγω του ότι πήγε αργά και μέχρι να 
μπει στο κλίμα του κλαμπ, ο Ιταλός με-
σοεπιθετικός (βαδίζει αισίως στα 35) 
άρχισε να είναι ενεργός από τα μέσα 
Οκτωβρίου. 
Τις τελευταίες 15 ημέρες έχει παίξει σε 
4 ματς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. 
Το αποτέλεσμα… συγκλονιστικό. Σε 
4 ματς, σε μόλις 126’ συμμετοχής έχει 
σκοράρει 3 φορές. Γκολ στο Κύπελ-
λο, πρόκριση με 3-1 επί της Καχρα-
μανμάρας. Γκολ στο πρωτάθλημα με 
την Εγιουπσπόρ, πήρε βαθμό η ομά-
δα του, γκολ την περασμένη Κυριακή 
(31/10) στο 96’ νίκη 2-1 επί της Τουζλα-
σπόρ. 
Μετά από 11 αγώνες, η Ουμρανιγεσπόρ 
βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολο-
γίας με 3 βαθμούς διαφοράς από την 
Ανγκαραγκουτσού και ονειρεύεται τα 
σαλόνια της Super Lig στην Τουρκία. 

Agent Greek

ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ 
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ 

Παλιά ιστορία 
Εντάξει οι Times το έγραψαν λογι-
κό να πάρει μια άλφα έκταση. Αλλά 
είναι γνωστό εδώ και καιρό πως η 
Νιουκάστλ έριχνε ματιές στον Ολυ-
μπιακό για τον Πέδρο Μαρτίνς. Βέ-
βαια, αυτό συνέβη με το προηγού-
μενο ιδιοκτησιακό καθεστώς και 
ουδείς γνωρίζει αν ο Πορτογάλος 
κόουτς μπορεί να βρεθεί στη λίστα 
και του νυν, που αν μη τι άλλο έχει 
δημιουργήσει αίσθηση στο παγκό-
σμιο ποδόσφαιρο. Δύσκολο θα έλε-
γα πολύ δύσκολο.  
Πάντως, για την ιστορία, ο Μαρτίνς 
έχει ρήτρα 4 εκατομμυρίων ευρώ. 

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ  
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΠΑΚ 

Θα επιμείνει σε Ρότα; 
Του βγήκαν όλα με βάση το απο-
τέλεσμα του Γιαννίκη αλλά δε θα 
έλεγε κανείς πως τα πήγε καλά ο 
κόουτς ειδικά στο κομμάτι των αλ-
λαγών στο ματς με τον Άρη. Πά-
ντως, εν όψει Ολυμπιακού αλλά 
και Παναθηναϊκού θα έχει ενδιαφέ-
ρον αν θα συνεχίσει να δίνει φα-
νέλα βασικού στον Λάζαρο Ρότα. 
Σίγουρα κάθε προπονητής έχει 
τα κολλήματά του αλλά ο διεθνής 
μπακ δεν βγάζει και τη σιγουριά 
που απαιτείται για τη φιλόδοξη 
φέτος ΑΕΚ. Από το ματς με τον 
Ατρόμητο έχει διαφανεί. 

ΛΕΙΠΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΟΠΕΡ,  
ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ Η ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 

Κολόνα ο Μαυροπάνος
Είναι εντυπωσιακή η εξάρτηση της φετινής 
Στουτγκάρδης με τον Ντίνο Μαυροπάνο. Έλ-
λειψε ο Έλληνας στόπερ στο ταξίδι στο Άου-
γκσμπουργκ και η άμυνα θύμιζε τις χειρότε-
ρες της φετινής Μπουντεσλίγκα (ήττα 4-1 για 
όσους δεν γνωρίζουν). Το χειρότερο για τους 
«Σουηβούς» είναι πως ο Μαυροπάνος μάλ-
λον έχει μυικό τραυματισμό και δύσκολα θα 
επανέλθει γρήγορα. Δύσκολα να προλάβει 
και τα ματς της Εθνικής. 

ΘΕΛΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ

Ζήτησε μεταγραφές 
Ο φετινός ΠΑΣ Γιάννινα κάνει φάσεις με το σταγονόμετρο. Εξ ου 
και τα παράπονα προς τον Ηρακλή Μεταξά από οπαδούς μετά τον 
αποκλεισμό από την ΑΕΛ και την ήττα στη Ριζούπολη. Ο κόουτς 
του «Άγιαξ» πέταξε το... μπαλάκι στον Χριστοβασίλη.  Ζήτησε με-
ταγραφές τον Γενάρη. Αμυντικό χαφ, εξτρέμ και σέντερ φορ. Σιό-
ντης, Μορέιρα και Μιλιντσεάνου, ποτέ δεν του γέμισαν το μάτι! Ο 
Χριστοβασίλης το πήρε απόφαση μαθαίνω. Θα κάνει μεταγραφές. 
Ήδη ο υιός έχει στείλει τις... αγγελίες και περιμένει βιογραφικά!

➠

➠

➠

➠

ΠΑΛΙΑ ΤΕΧΝΗ 
ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΙ



www.sportime.gr TΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20214

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΩΤΕΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ ΕΧΕΙ 

ΜΕΙΝΕΙ  
Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ.   

8   

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   
Στο πρώτο του crash test με 
τον demanding Ραζβάν Λουτσέσκου 
βγαίνει (μέχρι νεοτέρας) νικητής στις 
προτιμήσεις του. Και ένεκα εξωγε-
νών παραγόντων «έσπασε» το δί-
δυμο των Κρέσπο-Βαρέλα, είναι ο 
πιο ακμαίος στόπερ του ΠΑΟΚ στο 
γήπεδο και πλέον σκοράρει κιόλας! 
Μόλις 21 ετών, ο κύριος…

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Η ομάδα που ξεκίνησε σημειώνοντας την απόλυτη ανατροπή σε προ-
γνωστικά με νίκες με ΠΑΟΚ (Τούμπα) και Παναθηναϊκό αντίστοιχα, έχει 
«βαλτώσει»! Συμπλήρωσε έξι αγωνιστικές δίχως να σταυρώσει νίκη. 
Ενδιάμεσα υπέστη αποκλεισμό από την συνέχεια του Κυπέλλου Ελλά-
δας. Μπορεί να διατηρεί την 3η καλύτερη αμυντική διάταξη στην Σού-
περ Λιγκ, αλλά χρειάζεται 120’ για να πανηγυρίσει ένα γκολ! Απουσία 
ευελιξίας και επιθετικού πλάνου από το μυαλό του Ηρακλή Μεταξά, κα-
μία (ΑΚΟΜΗ) μεταγραφή δεν έχει πιάσει τόπο μια και ο πλέον δραστήρι-
ος Χουάν Περέα παραμένει άσφαιρος μετά από 615’. Από επικεφαλής 
της βαθμολογίας πλέον μόλις στο +4 από την θέση του μπαράζ!  

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ DNA ΣΤΗ ΦΑΜΙΛΙΑ ΜΗΤΟΓΛΟΥ 
ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ 

ΕΓΩ,Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  

Σε επίπεδο ακαδημιών ταλαιπωρήθηκε. Από ΠΑΟΚ, Άρη 
σε Santos Πανορμάτος. Καλοκαίρι 2017, όντας 18 Μαΐων, πήρε 
πρώτη γεύση από… αντριλίκι. Ατρόμητος Τριαδίου, παρακαλώ! 
Ερασιτεχνικό Σαλόνικας. Μετά άλλαξε γειτονιά. Εύοσμος και δη 
Αγροτικός Αστέρας. Γ’ Εθνική. Ξύλο. Σκληραγωγήθηκε μέχρι που 
κάποιος γνωστός του Δημάρχου τού «σφύριξε» το όνομά του. 
Τον κατέβασε στον Βόλο για trial. Τελικώς, τον πήρε πριν δύο 
χρόνια. Μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο ελάχιστοι ήξεραν μέχρι 
και το μικρό του όνομα. «Αν δεν τον θέλετε μην το ταλαιπωρού-
με. Αφήστε τον να πάει να παίξει στην Δόξα Δράμας…», η (δικαι-
ολογημένη) προτροπή του μπαμπά και Mr 100 ματς με ΠΑΟΚ, 
Δημήτρη Μήτογλου. Τότε μία ψυχή στα πέριξ του Αχιλλέα Μπέ-
ου, του ψιθύρισε: «Ο ψηλός αδικείται που δεν παίζει. Τώρα που 
σωθήκαμε δώσε του καμία ευκαιρία και μετά ας πάει στο καλό»! 
Εν τάχει, το ποδοσφαιρικό backgroung του πρωταγωνιστή μας. 
Του αδερφού του Ντίνου του παίκτη του Παναθηναϊκού στο μπά-
σκετ. Εφεξής, ο Γεράσιμος Μήτογλου έπαιξε 15 συνεχή 90λεπτα 
με τον Βόλο (σύνολο 26 ματς/3 γκολ), έβγαλε περισσό ποδοσφαι-
ρικό θράσος και ο Μελισσανίδης έδωσε εντολή να «κοπεί» ο Γού-
τας και να έρθει αυτός, πληρώνοντας 3 κατοστάρικα transferfee! 
Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς ΔΕΝ τον έβλεπε, ο Γιαννίκης έκρινε πως 
μπόι (193 εκατοστά) και ποδοσφαιρική παιδεία βγάζουν μία δι-
αφορετικότητα από τον Τζαβέλλα και έχουμε: 3 ματς, ισάριθμες 
νίκες, ένα γκολ (!) και μία… αποβολή. Αυτό αλλάζει, εκείνο που 
πλέον ΔΕΝ αλλάζει είναι το established status του Μήτογλου…   

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ 
ΒΟΥΡΟΣ   
Εχει βρει τον εαυ-
τό του. Captain 101% 
απέναντι στον Πανα-
θηναϊκό. Είχε 85% κερ-
δισμένες μονομαχίες, 
έκανε σωστό coaching στον 
Διαμαντή, έβγαλε το ματς αψεγά-
διαστος και σε 7 αγώνες μαζί του ο ΟΦΗ έχει 
διατηρήσει 4 cleansheets. Χρονιά ωριμότη-
τας/προσωπικότητας, σεζόν (ενδεχομένως) 
μεταγραφής.   

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   
Πάνω εκεί που 
«πατούσε» το κου-
μπί του restart ανώ-
μαλη προσγείωση! 
Έφυγε νύχτα από την Σα-
ουδική Αραβία, επέστρεψε 
μετά από μία 10ετία plus στην Ελλάδα και 
ΔΕΝ κάνει τη διαφορά στον Ατρόμητο. Αυ-
τογκόλ, πολλά νεύρα με την Λαμία και σε 
7 αγώνες μόνο με τον Ολυμπιακό κράτη-
σε το μηδέν.  

 UP
DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Οι παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν τη σπουδαία νίκη επί του Άρη. Έγι-
ναν και ειπώθηκαν πολλά γι’ αυτό το παιχνίδι, ας μείνουμε πάντως σε 
αυτήν την εικόνα, ειδικά καθώς το θέαμα στον αγωνιστικό χώρο υπήρ-
ξε τοπ επιπέδου. 



www.sportime.gr TΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20215

ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ

Στα... σχοινιά ο Άγγλος!
Μετά από την εξαιρετική 7η αγωνιστική, από 
πλευράς διαιτητικών αποφάσεων, ο Μαρκ Κλά-
τενμπεργκ δέχθηκε πάλι μεγάλη πίεση. Τα παι-
χνίδια της 8ης αγωνιστικής δεν πήγαν καλά. 
Η αρχή έγινε με την επίθεση του Μονεμβασιώ-
τη. «Αν δεν μπορεί να πάει σπί-
τι του. Αν θέλει να μείνει, 
δεν υπάρχουν Κουτσιαύ-
τηδες», η ατάκα του έξω 
από την Τούμπα. Μετά 
το ΑΕΚ - Άρης. Τα παρά-
πονα για τους ορισμούς 
του Άγγλου, μαθαίνω οτι 
έχουν φτάσει ήδη στα αυ-
τιά ανθρώπων της UEFA!

ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ

Το ρεκόρ με τα πέναλτι!
Και να μην σφυρίξει ξανά μέχρι το τέλος της σε-
ζόν ο Μένιος Κουτσιαύτης, το ρεκόρ του δύσκο-
λα θα «σπάσει». Τέσσερα παιχνίδια έχει σφυρί-
ξει φέτος ο Αρτινός ρέφερι και έχει 
δώσει οκτώ πέναλτι! Τα δύο 
πιο πρόσφατα στο ΠΑΟΚ - 
Απόλλων Σμύρνης. Τραβηγ-
μένο το πρώτο, ανύπαρκτο 
το δεύτερο. Τέσσερα (!) 
στο Άρης - Παναιτωλι-
κός. Το ένα μέσω VAR. 
Δύο στο Παναθηναϊκός 
- Βόλος, με το ένα να το 
παίρνει πίσω. Tα μισά 
έχει πετύχει.

ΤΑ «ΓΑΛΛΙΚΑ» ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥ, ΤΟ ΜΠΛΕΞΙΜΟ  
ΜΕ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ  
ΚΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ

«Ροντέο» το ΑΕΚ - Άρης. Φωνάζει ο Άρης για τη 
διαιτησία του Διαμαντόπουλου στο πρώτο ημί-
χρονο, διαμαρτύρεται η ΑΕΚ για τα σφυρίγματα 
του διεθνή ρέφερι στην επανάληψη! Απίστευτο;
Αποδέκτης παραπόνων και ο 4ος. Ο Δημήτρης 
Καραντώνης άκουσε τα «γαλλικά» του (πιάνο δεν 
είχε το concept) από τους ανθρώπους του Άρη. 
Ο Άκης Μάντζιος, έδωσε ρεσιτάλ, μαθαίνω.
Tι «ξεφτιλισμένο» τον είπε, τι «υπάλληλο» τον 
είπε, τι ότι «θα τα πούμε σύντομα» του είπε. Κι 
άλλα πολλά. Ο προπονητής του Άρη δεν φημί-
ζεται για την συμπεριφορά του στους διαιτητές. 
Στο ΟΑΚΑ είχε και τα δίκια του για κάποιες φά-
σεις, οπότε κάντε το εικόνα!
Ο Καραντώνης έγινε viral και μετά τις δηλώσεις 
του Ρότα, ότι «κάποιος, ο 4ος δεν ξέρω ακριβώς 
είπε οτι στο επόμενο μαρκάρισμα θα αποβλη-

θώ». Ο Ημαθιώτης ρέφερι πάντως μιλώντας με 
συναδέλφους του, ήταν κάθετος ότι ποτέ δεν είπε 
κάτι τέτοιο απευθυνόμενος στους ανθρώπους 
της ΑΕΚ.
Ο Άρης φωνάζει δικαιολογημένα για τη μη απο-
βολή του Ρότα και για το πέναλτι που καταλογί-
στηκε εις βάρος του στο μαρκάρισμα του Μπρά-
μπετς στον Μάνταλο. Ο παρατηρητής διαιτησίας 
έχει άλλη άποψη για τις φάσεις. Πάει με τον ρέφε-
ρι και στις δύο περιπτώσεις. Στο μαρκάρισμα του 
Ρότα θεωρεί ότι ο αμυνόμενος παίζει τη μπάλα 
και στο πέναλτι ότι υπάρχει επαφή με το γόνατο.
Ο Κλάτενμπεργκ που είδε τις φάσεις δεν συμφω-
νεί ούτε με τις φωνές του Άρη, ούτε με την έκθε-
ση του παρατηρητή. Για την ακρίβεια, συμφωνεί 
εν μέρει και με τους δύο.
Τα υπόλοιπα στο αυριανό βίντεο.

ΟΑΚΑ CONFIDENTIAL!
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ΔΙΚΑΙΟ,  
ΜΕ ΤΟΝ  
ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ
ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΜΑΤΣ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΙΩΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΣΑΚΟΥΛΙ ΤΟΥΣ

Ο Ιωνικός μπορεί να νιώθει πως 
έχασε μια μεγάλη ευκαιρία. Μέχρι 
λίγο πριν το φινάλε κρατούσε, νό-
μιζε γερά, το γκολ που θα του χάρι-
ζε τους τρεις βαθμούς. Αλλά λήγει 
μόνο όταν... λήξει. Ο Βόλος βρήκε 
την ισοφάριση (1-1) και αν το δού-
με σφαιρικά και ποδοσφαιρικά, 
αυτό ήταν το σωστό. Αυτό το πολύ 
ωραίο παιχνίδι είχε πολλές φάσεις 
και από τις δύο ομάδες, δεν θα ήταν 
άδικο αν είχε νικητή, αλλά ήταν μάλ-
λον πιο δίκαιο που δεν είχε. Οι Θεσ-
σαλοί είχαν να αντιμετωπίσουν και 
πολλές απουσίες κάτι που προσθέ-
τει ένταση στο επίτευγμά τους να 
επιστρέψουν. Το ότι το γκολ έβα-
λε στο ντεμπούτο του ο Ορός, ένας 
παίκτης στον οποίο ποντάρουν 
πολλά, τους κάνει διπλά ικανοποι-
ημένους. Οι γηπεδούχοι πάλι, θα 
μπορούν να ανατρέχουν συχνά σε 
αυτό το ματς. Είναι μια πολύ καλή 
βάση για να χτίσουν, αρκεί να γί-
νουν πιο αποτελεσματικοί μπρο-

στά και πιο προσεκτικοί πίσω. 

ΙΩΝΙΚΟΣ ΒΟΛΟΣ          

H MAXH TΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Πολύ καλά λειτούργησαν και οι δυο προπονητές σε γενικές γραμ-
μές. Είχαν προετοιμάσει σωστά το παιχνίδι, με ορθές επιλογές σε 
τακτική και πρόσωπα. Ένα τικ περισσότερο, ίσως, ο Δημήτρης 
Σπανός. Για μεγάλο διάστημα η ομάδα του έκανε την καλύτερη 
φετινή της εμφάνιση. Από μεριάς του, ο Γκιγέρμο Αμπασκάλ πι-
στώνεται ότι έψαξε πολύ το ματς και τη βοήθησε να γίνει πιο πι-
εστική, μέχρι να έρθει εν τέλει η δικαίωση, με μία από τις αλλα-
γές του. 

MVP
Ο Ορός ως σκόρερ και ως 
προοπτική βγαίνει μπροστά. 
Αλλά θα πρέπει να σταθού-
με στο πολύ καλό ματς που 
έκανε ο Ρεγκατέν. Μια ομά-
δα μόνος του έδειχνε ώρες 
ώρες, παίζοντας πάνω κάτω 
και προσπαθώντας διαρκώς 
να επηρεάσει κομβικά τις εξε-
λίξεις. 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: ΝΕΑΠΟΛΗ
ΣΚΟΡΕΡ51’ ΒΑΦΕΑΣ

86’ ΟΡΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 53’ ΜΑΝΑΛΗΣ 5 ΡΟΣΕΡΟ 54’ ΟΡΟΣ 7ΚΑΜΠΡΑΛ 82’ ΜΠΑΣΑ - ΝΙΝΗΣ 65’ ΒΟΪΤΚΟΦΣΚΙ 6ΤΟΥΡΑΜ 90+4 ΣΑΝΤΣΕΣ - ΡΙΝΕΡ 83’ ΤΕΡΕΖΙΟΥ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ33’ ΤΟΥΡΑΜ
26’ ΡΙΝΕΡ63’ ΓΚΟΤΣΟΥΛΑΣ 45’+1 ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ65’ ΑΟΣΜΑΝ 
57’ ΓΚΡΙΛΟ 90’ ΜΥΓΑΣ
89’ ΤΕΡΕΖΙΟΥ

4-3-3

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΓΚΙΓΕΡΜΟ ΑΜΠΑΣΚΑΛ 6

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 7ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ 7

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ 6ΒΑΦΕΑΣ 8 ΡΟΜΑΟ 5

ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ 5

ΚΑΜΠΡΑΛ 6
ΑΟΣΜΑΝ 6ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 5

ΤΟΥΡΑΜ 6

ΝΤΑΛΣΙΟ 6

ΜΥΓΑΣ 6

ΚΟΤΝΙΚ 7

ΡΟΜΕΡΟ 5ΡΙΝΕΡ 5
ΓΚΡΙΛΟ 4

ΜΠΑΡΤΟΛΟ 6

ΝΙΝΗΣ 6ΤΣΟΚΑΝΗΣ 6
ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ 7

ΡΟΣΕΡΟ 4
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ 6ΡΕΓΚΑΤΕΝ 8

ΒΟΛΟΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ 1 1

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 8 20 14-5

2. ΑΕΚ 8 19 18-8

3. ΠΑΟΚ 8 16 17-10

4. ΒΟΛΟΣ 8 14 17-16

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 11 14-6

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 8 10 6-6

7. ΟΦΗ 8 9 7-8

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 8 9 5-7

9. ΙΩΝΙΚΟΣ 8 9 6-10

10. ΑΡΗΣ 8 8 11-5

11. ΛΑΜΙΑ 8 6 8-11

12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8 5 9-17

13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 5 4-16

14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 8 3 5-16

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.

Η ΣΤΙΓΜΗ
Ο Ιωνικός έχασε τεράστια ευ-
καιρία στο 2ο λεπτό των κα-
θυστερήσεων όταν ο Τουράμ 
αστόχησε από εξαιρετικά 
πλεονεκτική θέση. Ο Βαλε-
ριάνος εκτέλεσε φάουλ, η 
μπάλα κόντραρε, ο Βραζιλιά-
νος φορ βγήκε ευνοημένος, 
αλλά το σουτ του, απέκρου-
σε ο Κότνικ.
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ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ OPAP ARENA

Ετοιμη και η κεντρική εξέδρα
Το όνομα της ΑΕΚ σχηματίστηκε στο κάτω διάζωμα στην 
«Αγιά-Σοφιά Opap Arena» κάτω από το σημείο που έχει 
σχηματιστεί ο δικέφαλος αετός, ανάμεσα από το 1924, το 
οποίο είναι το έτος 
ίδρυσης της ομά-
δας και η Ένωση 
πόσταρε φωτο-
γραφίες στα σό-
σιαλ μίντια, γρά-
φοντας: 
«Τα τρία γράμματα 
που ομορφαίνουν 
τη ζωή μας! 
Μία υπέροχη ιστο-
ρία, που κανείς δεν μπορεί να ακουμπήσει! 
Εκεί όπου ξεκίνησαν όλα! 
Σαν αύριο τέτοια μέρα!»

Ο ΤΣΙΤΣΑΝ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΚΑΤΩ  
ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ ΙΣΩΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΜΠΑΡΚΑ ΕΠΟΧΗ

AΕΚ

ΚΕΡΒΕΡΟΣ

Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 τον Άρη στο ΟΑΚΑ σε ένα 
ματς που σίγουρα δεν ήταν καλύτερη. Κι αν το 
πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο στο δεύ-
τερο και κυρίως μετά την αποβολή του Μήτο-
γλου η Ένωση δέχθηκε μεγάλη πίεση. Ωστό-
σο, είχε ένα παίκτη που την κράτησε όρθια σε 
όλο το ματς. Και αυτός δεν είναι άλλος από 
τον τερματοφύλακα. Το Τσίτσαν Στάνκοβιτς. Ο 
Βόσνιος με αυστριακή υπηκοότητα πορτιέρο 
προχώρησε σε σπουδαίες επεμβάσεις τόσο 
στο πρώτο ημίχρονο όσο και στο δεύτερο και 
κράτησε όρθια την ΑΕΚ που έφτασε στη νίκη, 
παραμένοντας σε απόσταση ενός βαθμού από 
τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.
Ο Στάνκοβιτς δίκαια πήρε το βραβείο του MVP 
της αναμέτρησης. Μόλις στο 7ο λεπτό απέ-
κρουσε σουτ του Μπερτόγλιο, ενώ στο 11 
μπλόκαρε εύκολα σουτ του Ματέο Γκαρσία. 
Στο 13 απέκρουσε σουτ του Μπρούνο Γκάμα 
μέσα από την περιοχή. Στο 42 απέκρουσε μα-
κρινό σουτ του Γκανέα. Στο 89 μπλόκαρε μα-
κρινό σουτ του Μαντσίνι. Και σε γενικές γραμ-
μές οι τοποθετήσεις του ήταν πολύ σωστές. 
Ο κόσμος του έδωσε το βραβείο του πολυτι-
μότερου παίκτη και εκείνος στις δηλώσεις του 
ήταν ουσιαστικός: «Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ 
αυτό το βραβείο, όμως το σημαντικό είναι ότι 
κερδίσαμε το παιχνίδι. Γιατί όταν κερδίζουμε 
ως ομάδα τα παιχνίδια, τα πάντα είναι εύκολα 
για όλους μας. Μου αρέσει να κερδίζω. Ήρθα 
εδώ για να κερδίσω παιχνίδια. Το να κερδίζεις 
τα ματς είναι πολύ σημαντικό. Το πρωτάθλη-
μα είναι πολύ σκληρό, είναι δύσκολο να παί-
ζεις σε αυτό το πρωτάθλημα, απέναντι σε αυ-
τές τις ομάδες. Όλοι θέλουν να μας κερδίσουν, 
όμως αυτή τη στιγμή έχουμε εμπιστοσύνη και 
κοιτάζουμε το μέλλον».
Το παιδί από την Μπιέλινα, που τη χρονιά που 
γεννήθηκε, βομβαρδίστηκε από τους Σέρβους 
μετακόμισε με την οικογένειά του στο Πρεσμπά-
ουμ της Αυστρίας, ασχολήθηκε με το ποδό-
σφαιρο πήρε την αυστριακή υπηκοότητα και 
έφτασε μέχρι την Εθνική Αυστρίας, αποτελεί 
την εγγύηση της ΑΕΚ κάτω από τα δοκάρια για 
πρώτη φορά από τότε που οι «κιτρινόμαυροι» 
πούλησαν τον Βασίλη Μπάρκα στη Σέλτικ.
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Σενάριο για Νιούκαστλ και Μαρτίνς! 

Είναι η ομάδα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στο μέλλον, κο-
ντινό και απώτερο. Η Νιούκαστλ που αλλάζει επίπεδο ως η, πλέον, 
πιο πλούσια ομάδα στον πλανήτη. Ο προπονητής είναι κομβικής 

σημασίας μέρος του νέου project και εδώ έρχεται 
να εμπλακεί το όνομα του Πέδρο Μαρτίνς! 

Και μάλιστα από ένα Μέσο, που φημί-
ζεται για την εγκυρότητά του, όπως 

οι Times. Εκεί γράφτηκε πως οι 
«καρακάξες» έχουν στη λίστα 
τους τον κόουτς του Ολυμπι-
ακού.. Σύμφωνα με το αγγλι-
κό δημοσίευμα, ο Πορτογά-
λος έχει τα στοιχεία εκείνα, 
που αρέσουν στη νέα διοίκη-

ση. Οι Times τον αποκαλούν χα-
ρακτηριστικά «hot» υποψήφιο, πιο 

πάνω και από μέχρι πρότινος φαβο-
ρί, Πάουλο Φονσέκα. Αναλύεται μάλιστα 

εκτενώς και η αγωνιστική φιλοσοφία, καθώς 
και η πορεία του Μαρτίνς,
Πάντως, από τον Ολυμπιακό δεν πρόκυπτε ανη-
συχία για το θέμα, ενώ και από το περιβάλλον 
του Πορτογάλου τεχνικού διαψεύστηκε ότι έχει 
υπάρξει η παραμικρή κρούση. 

GAME 
CHANGER
ΟΠΩΣ ΦΑΝΗΚΕ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ, 
Ο ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ, 
ΑΛΛΑ ΕΞΙΣΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΡΟΛΟ 
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ναι, τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια 
είναι πίσω. Η πορεία της (ποδοσφαιρικής) 
ζωής είναι τέτοια, κανείς δεν ξεφεύγει. Αυτό 
δεν σημαίνει και ότι ο ρόλος του Ματιέ Βαλ-
μπουενά στον Ολυμπιακό είναι πλέον απλώς 
να παρίσταται και να παρατηρεί. Κάθε άλλο. 
Όπως σαφώς διαφάνηκε στο Αγρίνιο, ο Γάλ-
λος άσος έχει ακόμα πολλά να προσφέρει 
στους «ερυθρόλευκους». Έστω σε λιγότερο 
χρόνο συμμετοχής. Αυτός ήταν που άλλαξε 
τη ροή των πραγμάτων. Ερχόμενος από τον 
πάγκο κέρδισε το πέναλτι μέσω του οποίου 
ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί συνέχισε αυτό που είχε 
ξεκινήσει ο Τικίνιο και είχε χαλάσει για λίγο 
ο Βέργος, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1. 
Κυνήγησε μια σχεδόν χαμένη φάση και με 
την οξυδέρκειά του κατάλαβε ότι ο Μελίσσας 
ερχόταν άγαρμπα. Κατάφερε έτσι να βάλει το 
σώμα του στη σωστή θέση ώστε να του γίνει 
το αντικανονικό μαρκάρισμα. Αυτό περίμε-
νε ο Πέδρο Μαρτίνς όταν αποφάσισε να τον 
ρίξει στη μάχη. Μια μετάγγιση ποιότητας και 
εμπειρίας που θα έκανε τη διαφορά. 
Ήταν τόσο καλό αυτό το δείγμα ώστε 
ακούγεται πως ο Πορτογάλος κό-
ουτς σκέφτεαται να βάλει βασικό 
τον Βαλμπουενά απέναντι στην Αϊ-
ντραχτ. Είναι, πάντως, ένα σενά-
ριο που συγκεντρώνει ελάχιστες 
πιθανότητες υλοποίησης. Στο μυα-
λό του προπονητή του, ο 37χρο-
νος Γάλλος έχει κατηγοριοποιηθεί 
ως κάποιος που έρχεται από τον πά-
γκο για να δώσει τις λύσεις στα ζόρια. 
Ο game changer, με άλλα (αγγλικά) λό-
για. Και είναι ένας ρόλος που μπορεί να εκ-
πληρώσει με ζηλευτή αποτελεσματικότητα.

Oλυ
μπι
ακό

ς

Σε φουλ ρυθ-
μούς Αϊντραχτ βρίσκο-

νται στον Ολυμπιακό. Αρω-
γος στην προσπάθεια για τη 
νίκη θα είναι ο κόσμος, αφού 
έχουν ήδη πουληθεί πάνω 
από 20.000 εισιτήρια και όλα 

δείχνουν πως οδεύουμε 
προς το sold out.

Προς sold out με Αϊντραχτ 
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Φιλικό ξεμούδιασμα με την  
β’ ομάδα, έπαιξε ο Μακέντα 
Σε δύο γκρουπ διεξήχθη η χθεσινή προπόνη-
ση στο «Γ. Καλαφάτης». Όσοι αγωνίστηκαν 
βασικοί κόντρα στον ΟΦΗ, ακολούθησαν πρό-
γραμμα αποφόρτισης. Οι υπόλοιποι συμμετεί-
χαν σε προπονητικού χαρακτήρα παιχνίδι με 
τον Παναθηναϊκό Β’. Μάλιστα, η πρώτη ομάδα 
επικράτησε με σκορ 3-2. Ματς στο οποίο ο Φε-
ντερίκο Μακέντα έδειξε πως είναι ξανά στο επί-
πεδο ετοιμότητας που απαιτείται για να προ-
σθέσει έναν (ευχάριστο) πονοκέφαλο στον 
προπονητή του. Να σημειώσουμε επίσης 
ότι Κουρμπέλης και Μπεκ συνέχισαν 
το ατομικό τους πρόγραμμα. Παν

αθη
ναϊκ

ός

ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ 

Το πρώτο στάδιο για να λύσεις ένα πρόβλη-
μα είναι να το εντοπίσεις, να παραδεχτείς την 
ύπαρξή του. Να καταλάβεις τη φύση του, την 
αιτία. Κάνοντας αυτό, τότε μπορείς μετά να 
(προσπαθήσεις να) το λύσεις. Οι δηλώσεις 
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αμέσως μετά το φτωχό 
0-0 με τον ΟΦΗ, φανέρωσαν έναν προπονη-
τή με πλήρη επίγνωση του τι δεν πήγε καλά. 
Ο Σέρβος κόουτς παραδέχτηκε πως η ομάδα 
του ήταν κομμένη στα δύο και άνευρη για με-
γάλο χρονικό διάστημα. Ότι επίσης σπατά-
λησε ένα ολόκληρο ημίχρονο μέχρι να μπο-
ρέσει να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Όχι 
πως μετά έθελξε. Απλώς ήταν κάπως καλύτε-
ρο το πράγμα. Υπήρχε μια δομή και συμμετεί-
χαν περισσότερο στην ανάπτυξη οι ακραίοι. 
Πάντως, όπως επισήμανε και ο Γιοβάνοβιτς, 
πρέπει να προστεθεί στο παιχνίδι των «πρα-
σίνων» και μια καλώς εννοούμενη «τρέλα». Το 
κάτι διαφορετικό που θα δώσει αυτό που λεί-
πει ώστε να διασπαστούν κλειστές άμυνες. 
«Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάποια άλλα 
πράγματα σαν ομάδα για να μην βρισκόμαστε 
στη θέση που βρεθήκαμε. Μόνο έτσι θα μπορέ-
σουμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα».
Όσο για το αν η ομάδα του κουβαλούσε κού-
ραση από το μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλ-
λου με τον Ατρόμητο; «Ναι», όπως είπε, αν και 
αρνήθηκε να το χρησιμοποιήσει ως δικαιολο-
γία: «Ήταν κουραστικό για μας, αλλά δεν δικαι-
ολογεί αυτό την απόδοσή μας. Είχαμε τέσσε-
ρις μέρες. Ίσως σε κάποιους παίκτες αφήνει 
κάποια σημάδια, αλλά και πάλι...».
Κοντολογίς, ο Σέρβος έχει εντοπίσει ακριβώς 
τι λείπει, τι δεν πάει καλά. Ειδικά όταν η ομά-
δα του βρίσκει απέναντι έναν αντίπαλο που 
αμύνεται σωστά σε όλο το γήπεδο. Το θέμα, 
βέβαια, είναι να διορθώσει τα κακώς κείμενα. 
Πιο σύντομα από... άμεσα. Δυστυχώς αυτό το 
επίπεδο δεν δίνει καμία πολυτέλεια χρόνου. 

Ο ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΕΧΕΙ 
ΕΝΤΟΠΙΣΕΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 
ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΣΕ ΜΑΤΣ ΟΠΩΣ  
ΑΥΤΟ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΟΦΗ 

Μετά από 40 χρόνια ήρθε «Χ»
Ισοπαλία με τον ΟΦΗ εντός έδρας; Μόνο 
σύνηθες δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Βα-
σικά από το Φεβρουάριο του 1981 είχε να 
συμβεί! Και τότε 0-0 και τώρα 0-0. Γενικώς 
οι Κρητικοί τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει 
δυνατά αποτελέσματα ως φιλοξενούμενοι 
των «πρασίνων». Είχαν πανηγυρίσει μάλι-
στα τρεις συνεχόμενες νίκες, όταν είχαν μό-
λις μια στις προηγούμενες 41 επισκέψεις 
τους και αυτή στο μακρινό 1987. Πάντως, ο 
Παναθηναϊκός είχε ξαναχτίσει ένα κάποιο 
σερί (2 στα 2) πριν το προχθεσινό 0-0.
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ΜΜΕ ΣΕΡΒΙΑΣ

«Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Μίλαν Γκάιτς  
του Ερυθρού Αστέρα»
Το όνομα του Μίλαν Γκάιτς εμπλέκεται σε μεταγραφικά σενά-
ρια ενόψει Ιανουαρίου με δημοσιεύματα από την Σερβία να κά-
νουν λόγο για ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τα συγκε-
κριμένα δημοσιεύματα ο δεξιός μπακ το Γενάρη θα μπει στο 
τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου και η ομάδα του δεν σκο-
πεύει να του θέσει εμπόδια στο ενδεχόμενο μιας μεταγραφής 
στο εξωτερικό και μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για 
την απόκτησή του είναι ο ΠΑΟΚ. 
«Στον ΠΑΟΚ θα ήθελαν να δουν κι έναν τρίτο Σέρβο στην 
ομάδα τους, μετά τον Ζίβκο Ζίβκοβιτς και τον Αντρίγια 
Ζίβκοβιτς. Το συμβόλαιο του Γκάιτς είναι μέχρι τον Ιού-
νιο, οπότε ο σύλλογος πιθανότατα δεν θα του δημι-
ουργούσε προβλήματα με την έξοδο στο εξωτερικό», 
αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα. Ο 25χρονος 
Σέρβος δεξιός μπακ είναι «προϊόν» των ακαδημι-
ών της OFK Μπέογκραντ, πήρε μεταγραφή για την 
Μπορντό το καλοκαίρι του 2015 αντί του ποσού του 
1.000.000 ευρώ, ωστόσο τέσσερα χρόνια αργότερα 
έφυγε ως ελεύθερος και το καλοκαίρι του 2019 επα-
ναπατρίστηκε για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα.
Ο Γκάγιτς είναι 25 ετών, διεθνής με όλες τις μικρές 
Εθνικές της Σερβίας και προσφάτως με την Αν-
δρών. Η βασική θέση του είναι στο δεξί άκρο της 
άμυνας, όμως παίζει και στο αριστερό. Τη φετινή 
σεζόν έχει να επιδείξει 1 γκολ και 3 ασίστ σε 14 συμ- μ ε -
τοχές. Έχει χρηματιστηριακή αξία που υπολογίζε- ται σε 
3,5 εκατ. ευρώ και το περασμένο καλοκαίρι για την περί-
πτωση του είχε ενδιαφερθεί και η ΑΕΚ.

ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΦΕΛΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ  
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ

Το σημαντικότερο ίσως φετινό αγώ-
να δίνει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Ο δι-
κέφαλος υποδέχεται την Κοπεγ-
χάγη και με νίκη θα έχει κάνει ένα 
πολύ μεγάλο βήμα για την πρόκρι-
ση στην επόμενη φάση του Europa 
Conference League. Ήδη ο ΠΑΟΚ 
έχει εξασφαλίσει ένα ποσό πάνω 
από 7 εκατομμύρια ευρώ και αν 
προκριθεί στους «16», θα βάλει ακό-
μη περισσότερα χρήματα στα τα-
μεία του. Επιπλέον, θα μαζέψει πο-
λύτιμους βαθμούς τόσο για το ίδιο 
για μελλοντικές κληρώσεις όσο και 
για την Ελλάδα. 
Από χθες ο ΠΑΟΚ άρχισε την προ-
ετοιμασία του για την αναμέτρηση 
στην Τούμπα με την ομάδα της Δανί-
ας. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, είδε τους 
παίκτες να προπονούνται σε ένα 
πρόγραμμα που αφορούσε τη φυ-
σική κατάσταση με μπάλα μέσα από 
ασκήσεις κυκλοφορίας και κατοχής 
σε μικρό χώρο με στοιχεία τακτικής. 
Τα προβλήματα για τους ασπρό-
μαυρους, όπως και για το παιχνί-
δι με τον Απόλλων έτσι και για την 
Πέμπτη, είναι τρία, καθώς μετά τον 
μεγάλο άτυχο της χρονιάς, Νέλσον 
Ολιβέιρα, εκτός παρέμειναν και οι 
Σίντκλεϊ και Μιτρίτσα που έχουν 
υποστεί θλάση. Σήμερα ο ΠΑΟΚ θα 
προπονηθεί στις 10:30 στο αθλητι-
κό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.

ΠAO
K
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ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Γι’ αυτό δεν πήγε στο ΟΑΚΑ
Οι «κιτρινόμαυροι» θεωρούν δεδομένο ότι η υπόθεση 
θα φτάσει στην Αθλητική Δικαιοσύνη. Περιμένουν πά-
ντως και τις εκθέσεις του παρατηρητή αγώνα και της 
Αστυνομίας. Ο Θόδωρος Καρυπίδης από την πλευρά 
του έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε επίσημη καταγ-
γελία για τα όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ. Το «αφεντι-
κό» του Άρη γι’ αυτό δεν πήγε και στο Ολυμπιακό 
Στάδιο. Δεν ήθελε με την φυσική του παρουσία 
να... δυναμιτίσει το κλίμα.

AΡΗ
Σ

TO NTEΡΜΠΙ  
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΝΩΡΙΣ...
ΤΕΤΑΜΕΝΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΟΑΚΑ, 
ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

«Βράζουν» στον Άρη με τα όσα έγιναν 
στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Κυριακής. Πε-
ριμένουν να επιληφθεί της υπόθεσης, η 
Δικαιοσύνη. Ήδη, όπως αναφέρουν κύ-
κλοι της ΠΑΕ, έχουν ξεκινήσει η διαδι-
κασία και η υπόθεση θα πάρει το δρό-
μο της.
Δεν είναι μόνο η διαιτησία από την οποία 
οι Θεσσαλονικείς έχουν έντονα παρά-
πονα. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
e-Sportime, o Θόδωρος Καρυπίδης έχει 
ζητήσει ακρόαση από τον Μαρκ Κλάτεν-
μπεργκ. Οι δύο άντρες αναμένεται να 
έχουν τηλεφωνική επαφή, αν δεν έχει 
συμβεί ήδη.
Το ντέρμπι ξεκίνησε νωρίς, σύμφωνα 
πάντα με τα όσα αναφέρουν οι «κιτρινό-
μαυροι». Οι δύο πλευρές είχαν την πρώ-
τη τους διαφωνία για τις.. φανέλες. Ως 
γνωστό το κίτρινο και το μαύρο είναι τα 
κύρια χρώματα και των δύο ομάδων. Οι 
φιλοξενούμενοι είναι εκείνοι που βάσει 
ΚΑΠ οφείλουν να αλλάξουν χρώματα αν 
ταιριάζουν με εκείνα της γηπεδούχου 
ομάδας. Η τρίτη φανέλα του Άρη (ροζ) 
έχει μαύρο σορτσάκι και μαύρες κάλτσες. 
Εκεί... σκόνταψε η ιστορία. Η ΑΕΚ δεν 
δέχθηκε να αποχωριστεί την κλασική κι-
τρινόμαυρη και οι πρώτοι έντονοι διάλο-
γοι έκαναν την εμφάνιση τους.
Το δεύτερο επεισόδιο παίχθηκε λίγα λε-
πτά πριν τη σέντρα. Μετά από καταγγε-
λία των ανθρώπων της ΑΕΚ, προέκυψε 
αρχικά πρόβλημα με κάποια δελτία ξέ-
νων ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ Άρης και 
τις άδειες παραμονής τους. Οι Θεσσαλο-
νικείς αρχικά ενημερώθηκαν οτι οι Τζέ-
γκο, Ιτούρμπε, Ντιαγέ και Φαμπιάνο δεν 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ωστόσο 
με τα απαραίτητα έγγραφα που έδειξαν 
στους διαιτητές, το θέμα λύθηκε. Και εκεί 
υπήρξε ένταση μεταξύ των δύο πλευρών.
Η συνέχεια δόθηκε στο ημίχρονο, με 
τους ανθρώπους του Άρη να καταγγέλ-
λουν όσα κατήγγειλαν για λεκτική επί-
θεση στον τιμ μάνατζερ, Δημήτρη Νιαρ-
χάκο. Και μετά το τέλος του ματς υπήρξε 
κάποιος διάλογος, χωρίς όμως ένταση 
και ευτράπελα.
Πάντα όπως αναφέρουν οι Θεσσαλο-
νικείς, μετά το τέλος της αναμέτρησης, 
υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία Καρυ-
πίδη  - Μελισσανίδη. Ο ισχυρός άνδρας 
της ΠΑΕ Άρης εξέφρασε παράπονα για 
τη φιλοξενία με τους τόνους να ανεβαί-
νουν ξανά.
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Ο ΣΟΛΣΚΙΕΡ ΚΑΙ Η ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 
ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΣΕ ΝΕΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΑΥΤΗ 
ΤΗ ΦΟΡΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΑ 

ΑΠΟ ΤΕΣΤ  
ΣΕ ΤΕΣΤ
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ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CHAMPIONS LEAGUE
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. – ΜΠΕΝΦΙΚΑ 22:00

ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 22:00

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 19:45

ΣΕΒΙΛΛΗ – ΛΙΛ 22:00

8ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΜΑΛΜΕ – ΤΣΕΛΣΙ 19:45

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΖΕΝΙΤ 22:00 

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

1 ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 3 7 6-3

2 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 3 6 11-6

3 ΚΛΑΜΠ 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 ΝΤ. 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

6ος ΟΜΙΛΟΣ

1 ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝ. 3 6 6-5

2 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3 4 7-5

2 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3 4 5-5

4 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 3 3 3-6

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

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

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Απλώς χρονική μετάθε-
ση του αναπόφευκτου; Ή 
θα πρέπει να εντοπίσουμε 
ακτίνα ελπίδας στην ωρι-
μότητα μέσω της οποίας 
χειρίστηκε ο Όλε Γκούναρ 
Σόλσκιερ και η Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ την επόμενη 
μέρα της συντριβής από τη 
Λίβερπουλ; Το 3-0 επί της 
Τότεναμ ήταν σίγουρα κάτι. 
Μίξη ζωντάνιας, ευελιξίας 
και πείσματος. Ως συνήθως 
όταν αυτή η ομάδα βρίσκε-
ται με την πλάτη στον τοίχο. 
Αλλά αν δεν υπάρξει ανάλο-
γη συνέχεια, ανάλογες εμ-
φανίσεις τότε θα πρόκειται 
για εφήμερη χαρά. Ο Νορ-
βηγός κόουτς, μετά το δια-
συρμό από τους «ρεντς», 
είχε την τόλμη να υποστηρί-
ξει πως έχει γίνει το μεγαλύ-
τερο μέρος της δουλειάς και 
δεν θα αργήσει αυτό να φα-
νεί. Πολλοί τον χλεύασαν. 
Κι αν τελικά είχε δίκιο; «Δεν 
με πειράζει η κριτική, είναι 
αναμενόμενη σε ένα τόσο 
μεγάλο κλαμπ. Μην σας πω 
ότι μου... αρέσει κιόλας», 
σχολίασε αυτός. Προφανώς 
γνωρίζοντας πως τον πε-
ριμένουν διαδοχικά crash 
test και ότι αν δεν μπορείς 
να το αποφύγεις, απόλαυσέ 
το!. Το επόμενο (τεστ) είναι 
κόντρα στην Αταλάντα, στο 
Μπέργκαμο. Απόψε. 

r  Θα είναι στον πάγκο της Μπά-
γερν σήμερα ο Γιούλιαν Νάγκελ-
σμαν; Αν το τεστ που θα υποβλη-
θεί σήμερα δείξει πως ξεπέρασε τον 
κορονοϊό, ναι. Αλλιώς οι... καημέ-
νοι οι γείτονες θα πρέπει να υπο-
στούν ξανά τις αγριοφωνάρες του, 
τα ζει έντονα τα ματς όσο απουσι-
άζει «καραντινιασμένος»!
r  Θα είναι το ματς στο Κίεβο το τε-
λευταίο της Μπάρτσα πριν έρθει ο 
Τσάβι; Ή θα πάει ακόμα λίγο πίσω 
η αναμονή; 
rΘα καταφέρει η απίθανη Σάλ-
τσμπουργκ να εξασφαλίσει από σή-

μερα κιόλας την πρόκριση στους 
«16»; 
r  Κατά δήλωση του Αλέγκρι «αυτή 
τη στιγμή δεν είμαστε καλύτεροι 
από τη Βερόνα». Υποφέρει η Γιου-
βέντους εντός συνόρων, το ακρι-
βώς αντίθετο με εκτός. Συνήθως συ-
νέβαινε το ανάποδο...
r  Τα μισά από τα 26 ως τώρα γκολ 
της Τσέλσι στην Premier League 
έχουν μπει από τους αμυντικούς 
της! Λείπουν οι τοπ class φορ της, 
αλλά ο Τόμας Τούχελ βρίσκει λύσεις 
από παντού. Τώρα και στη Σουη-
δία ;

ΑΠΟΡΙΕΣ
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ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ

GOAL+OVER 2,5 2,00
Τη νίκη που θα της εξασφαλίσει την 1η θέση θα ψάξει 

σήμερα η αρμάδα του Νάιγκελσμαν. Αντίπαλος η 
Μπενφίκα που θα ταξιδέψει στο Μόναχο με στόχο 
μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. Ανοιχτό παιχνίδι με 

γκολ και κόρνερ αναμένω στο Μόναχο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ θα 
πάρουν την 
προτίμησή 

μας.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

1 5,00 1Χ 1,83
Βαριά άρρωστη η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να σηκώσει 

κεφάλι παρά και τη φυγή του Κούμαν. Μόνο το 
«τρίποντο» θέλει σήμερα στο Κιέβο, αλλά το έργο 
μόνο εύκολο δεν θα είναι. Πολλές και σημαντικές 

απουσίες για τους Καταλανούς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

ποντάρισμα 
στην έδρα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:90
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ

OVER 2,75 1,70
Με το διπλό στην Ελβετία η Βιγιαρεάλ μπήκε γερά στη μάχη 

της πρόκρισης. Το σημερινό ματς είναι κρίσιμο και 
αν το υποβρύχιο πάρει το «τρίποντο» θα βρεθεί 
αγκαλιά σίγουρα με την πρόκριση στο Γιουρόπα 
Λιγκ. Χωρίς περιθώρια οι Ελβετοί θα επιτεθούν 

για τη νίκη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανάλογο 

ματς με αυτό του 
πρώτου γύρου 

αναμένω.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.

OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,75 GOAL+OVER 2,5 1,66
Μεγάλο ματς στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα να 

υποδέχεται την Μάντσεστερ. Αναμέτρηση που θα 
κρίνει πολλά στην υπόθεση πρόκριση, με τους 
Ιταλούς να ψάχνουν τη ρεβάνς για την ήττα στο 

«Όλντ Τράφορντ».

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε γκολ και 
κόρνερ θα 

ποντάρουμε.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΜΑΛΜΕ-ΤΣΕΛΣΙ
OVER 2,75 1,65

Στη Σουηδία ταξιδεύει η πρωταθλήτρια Ευρώπης Τσέλσι 
με στόχο να κάνει βήμα πρόκρισης, αλλά και να μείνει 

ζωντανή στη μάχη της 1ης θέσης. Η Μάλμε παίζει 
χωρίς άγχος και θα παραταχθεί με ενθουσιασμό για 

να κάνει την έκπληξη.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό 

ματς, θα πάμε 
στα γκολ.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ  
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

www.xosetips.com

Ο δεύτερος γύρος των ομίλων των Κυπέλ-
λων Ευρώπης ξεκινάει σήμερα και η 4η αγω-
νιστική περιλαμβάνει πολλά κρίσιμα παιχνί-
δια για την πρόκριση. 
Στο Champions League ξεχωρίζουν ο ση-
μερινός αγώνας (22:00) του 6ο ομίλου Ατα-
λάντα-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το αυ-
ριανό παιχνίδι (22:00) του 2ου ομίλου, 
Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης.  
Στο Europa League και το Conference League 
οι 2 ελληνικές ομάδες αγωνίζονται εντός έδρας 
την Πέμπτη, σε καθοριστικής σημασίας αγώ-
νες.  
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καραϊσκάκη 
(19:45) την Άιντραχτ και θέλει να πάρει τη ρε-
βάνς για την ήττα του με 3-1 στη Φρανκφούρ-
τη. Με νίκη θα αναρριχηθεί και πάλι στην κο-
ρυφή του 4ου ομίλου του Europa League. 
Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην 1η θέση του 6ου ομί-
λου του Conference League, μετά την εκτός 
έδρας νίκη του με 1-2 κόντρα στην Κοπεγχά-
γη. Σε περίπτωση που την κερδίσει και στην 
Τούμπα (22:00), θα ξεφύγει 4 βαθμούς και θα 
κάνει το μεγάλο βήμα για την πρόκριση. 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΝΕΡ, ΣΚΟΡΕΡ ΚΑΙ ΓΚΟΛ 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά 
στοιχήματα για τους αγώνες Αταλάντα-Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ-Ατλέτικο 
Μαδρίτης, Ολυμπιακός-Άιντραχτ Φρανκφούρ-
της και ΠΑΟΚ-Κοπεγχάγη.
Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται 
στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και αυτές για τον 
πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευ-
ταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρ-
ματος, το σύνολο των κόρνερ, το ημίχρονο με 
τα περισσότερα κόρνερ, τον νικητή των κόρ-
νερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ 
οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές 
σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, 
το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νί-
κης, το τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να 
ποντάρουν και σε ειδικά στοιχήματα για την 
4η αγωνιστική του Champions League. 
Προσφέρονται επιλογές για τα Over/Under 
συνολικά γκολ των 8 σημερινών και των 8 
αυριανών αγώνων, τα Over/Under συνολικά 
γκολ του 1ου ημιχρόνου στα ίδια παιχνίδια, 
καθώς και για το αν θα σημειώσουν περισ-
σότερα τέρματα (με χάντικαπ γκολ) σήμερα 
και αύριο, οι γηπεδούχες ή οι φιλοξενούμε-
νες ομάδες. 

ΟΛΗ Η ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω 
της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύ-
κολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανά-
ρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out 
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που 
μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώ-
νες απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρε-
ται και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαιρο, 
το Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, με κορυφαία 
γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και 
προωθητικές ενέργειες όπως το Παρά 1 στο 

VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

ΚΎΠΕΛΛΑ ΕΎΡΏΠΗΣ: 
ΑΓΏΝΕΣ-ΦΏΤΙΑ  
ΣΤΗΝ 4η ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ 
ΤΏΝ ΟΜΙΛΏΝ
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 
ΓΙΟΎΝΑΙΤΕΝΤ, ΛΙΒΕΡΠΟΎΛ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ 
ΜΑΔΡΙΤΗΣ, ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΙΝΤΡΑΧΤ 
ΚΑΙ ΠΑΟΚ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΣΕΒΙΛΛΗ-ΛΙΛ

1 1,66
Στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» η Σεβίλλη θα κοντραριστεί 

με τη Λιλ, σε ένα ματς όπου αμφότερες θα ψάξουν 
το «τρίποντο». Οι Ανδαλουσιανοί είναι το φαβορί, 
αλλά η πρωταθλήτρια Γαλλίας δεν θα είναι εύκολο 

εμπόδιο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η έδρα 
έχει το 

προβάδισμα.
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ΑΕΚ

Λερναία Ύδρα τα ban
Τέσσερα ban εμφανίστηκαν στη σχετική λίστα της 
FIBA και φυσικά τα προβλήματα εξακολουθούν να 
υφίστανται για την ΑΕΚ παρά την τεράστια προσπά-
θεια που έχει καταβάλει. 

ΤΟΠΟ ΣΤΙΣ 
«ΡΕΖΕΡΒΕΣ» 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΣΣΟ 
ΜΕ 77-54 ΜΕ ΤΑ… ΝΙΑΤΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Ο Δημήτρης Πρίφτης βρήκε μια 
καλή ευκαιρία να ξεκουράσει τους 
Παπαπέτρου- Γουάιτ (είχαν και 
θέματα τραυματισμού την περα-
σμένη εβδομάδα) ενόψει Ερυθρού 
Αστέρα και να δώσει χρόνο σε… 
ρεζέρβες και νιάτα. Τα 23’20’’ του 
Μαντζούκα και τα 12’25’’ του Αβδά-
λα εκφράζουν τα… νιάτα ενώ τα 
23’43’’ του Μποχωρίδη (κορυφαίος 
μαζί με τον Σαντ Ρος), τα 27’18’’ του 
Κασελάκη, τα 14’59’’ του Καββαδά 
δείχνουν τη διάθεση του Πρίφτη να 
τους κρατήσει όλους «ζεστούς». 
Το θετικό ήταν ότι ανταποκρίθη-
καν σε ό,τι αφορά στην προσέγ-
γιση στο αμυντικό κομμάτι.

ς

basketball

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Πλήρης με Μονακό
Από τη στιγμή που επέστρεψε στις προπονήσεις ο 
Χασάν Μάρτιν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπολογίζει 
όλους τους παίκτες του για την αναμέτρηση της 
Παρασκευής με την Μονακό.
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EUROCUP
 Ο Προμηθέας (ρεκόρ 0-2) αντιμετωπίζει στη Γαλλία την Μπουρζ (επίσης 
0-2) για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο αγώνας θ’ αρχίσει στις 
21:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλι NS PRIME

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE 
Το Λαύριο (ρεκόρ 1-1) υποδέχεται τη Νίζνι (0-2) για την 3η αγωνιστι-
κή της διοργάνωσης. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη στην… ευρω-
παϊκή της έδρα (το ΣΕΦ) θέλει να διατηρήσει το αήττητο. Ο αγώνας 
θ’ αρχίσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από την CS4

FIBA EUROPE CUP 
Ο Ιωνικός (ρεκόρ 1-2) υποδέχεται στη Νίκαια τη Μονς (ρεκόρ 0-3) 
σ’ έναν αγώνα που αποτελεί την τελευταία του ευκαιρία προκειμέ-
νου να διατηρήσει τις ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση 
της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση θ’ αρχίσει στις 19:00 και θα 
υπάρχει μετάδοση από το κανάλι της FIBΑ στο YouTube.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-16, 34-27, 60-38, 77-54
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 3, Παπα-
γιάννης 4, Μποχωρίδης 13, Κασελάκης 9, 
Νέντοβιτς 10, Μέικον 6, Καββαδάς 7, Φλόιντ 
4, Αβδάλας 5, Μαντζούκας 3, Σαντ Ρος 13
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Καντζούρης): Μομί-
ροφ 7, Γουίλιαμς 7, Τιλί 5, Σλαφτσάκης 2, 
Ποτ 7, Ξανθόπουλος, Πράπας 2, Καμπού-
ρης, Μαργαρίτης 1, Μπιλής, Φλόιντ 8, Χα-
τζηδάκης 9

ΟΜΑΔΑ Ν-Η Π.  Β.

1.Λαύριο 4-1 391-382 9

2.Προμηθέας 4-1 409-402 9

3.Ολυμπιακός 4-0 415-315 8

4.Κολοσσός 3-2 377-376 8

5.ΑΕΚ 3-2 356-377 8

6.Παναθηναϊκός 3-1 317-275 7

6.Απόλλων Πάτρας 2-3 345-366 7

7.Περιστέρι 2-2 309-327 6

8.Ιωνικός Νίκαιας 1-4 383-408 6

9.Άρης 1-4 377-386 6

10.Λάρισα 1-4 348-394 6

12.ΠΑΟΚ 1-3 308-329 5

13.Ηρακλής 1-3 305-302 5

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 5 ΑΓΏΝΕΣ)

Άρης- Λαύριο 69-73   

Απόλλων Πάτρας- Προμηθέας 59-71   

Ιωνικός Νίκαιας- ΑΕΚ 59-65

ΠΑΟΚ- Περιστέρι 86-87

Λάρισα- Ηρακλής 55-70

Παναθηναϊκός- Κολοσσός Ρόδου  77-54

BASKET LEAGUE  ΤΗΣ 5ης ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ρεπό: Ολυμπιακός

17:00 Λαύριο- Ιωνικός ERTSPORTS/ERTFLIX

17:00 ΑΕΚ- Κολοσσός ΕΡΤ3

20:00 Προμηθέας- Άρης ΕΡΤ3

17:00 Ηρακλής- Απόλλων Πάτρ. ERTSPORTS/ERTFLIX

17:00 ΠΑΟΚ- Παναθηναϊκός ΕΡΤ3

20:00 Περιστέρι- Ολυμπιακός ΕΡΤ3

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/11

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/11

Ρεπό: Λάρισα

77-54
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Ο Παναθηναϊκός προ-
χώρησε σε τρεις ακόμη 
μεταγραφές στον στίβο 
στη φετινή περίοδο με-
ταγραφών. Οι «πράσι-
νοι» συμφώνησαν με 
την πρωταθλήτρια στα 
400μ. εμπόδια Δήμη-
τρα Γναφάκη, την άλ-
τρια του τριπλούν και 
του μήκους Κωνσταντί-
να Ρωμαίου και τη μα-
ραθωνοδρόμο Τζανίν 
Μακαρονίδη. 

Η Κατερίνα Δαλάκα έχει ξεκινήσει την προ-
ετοιμασία της, θέλοντας να δώσει μια ακό-
μη καλύτερη συνέχεια το 2022 σε σχέση 
με τη φετινή χρονιά. 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προπονείται 
καθημερινά στο προπονητικό κέντρο του 
Αγίου Κοσμά υπό τις οδηγίες του προπο-
νητή Κώστα Ηλία. 
«Περιμένω του χρόνου μία ακόμη καλύτε-

ρη σεζόν. Η προετοιμασία στον Άγιο Κο-
σμά πάει πολύ καλά. Αν και νωρίς σκέ-
φτομαι να κατεβώ στον κλειστό στα 60μ. 
και τα 200μ. Ο κύριος στόχος όμως είναι 
το καλοκαίρι να κυνηγήσω ατομικά ρεκόρ 
στα 100μ. και στα 200μ. Θέλω και μια θέση 
στην Εθνική Ομάδα στις σκυταλοδρομί-
ες», δήλωσε στο e-sportime, η 29χρονη, 
νικήτρια το 2019 στο ριάλιτι «Survivor». 

Τα «ερυθρόλευ-
κα» θα φοράει 
από την επόμε-
νη σεζόν ο Γιώρ-
γος Μίνο, που έλυ-
σε τη συνεργασία 
του με τον Πανα-
θηναϊκό και συνε-
χίζει στον Ολυμπι-
ακό. Ο σύλλογος 
του Πειραιά ανα-
κοίνωσε τη μετα-
γραφή του 33χρο-
νου δρομέα που θα 
είναι και σύμβου-
λος διατροφής.

«Αυτή είναι η πρώτη 
φορά που είμαι χαρού-
μενος που έχασα…», 
δήλωσε ο Έλιουντ Κι-
πτσόγκε, που μετείχε 
στον ειδικό αγώνα που 
έγινε στο Παρίσι για να 
σηματοδοτήσει τις 1.000 
ημέρες που απομένουν 
για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2024. Χί-
λιοι δρομείς τον πέρα-
σαν και έκλεισαν θέση 
στο μαζικό μαραθώνιο 
που θα γίνει στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες.  





ΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ 
ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΟΑΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΞΙΑ 
ΤΩΝ ΣΙΜΟΕΣ, ΚΑΜΑΡΑ 

Η ΑΕΚ ΘΕΛΕΙ ΧΑΦ 
ΚΑΙ Ο ΑΡΗΣ ΦΟΡ 

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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Το… θρίλερ ΑΕΚ-Άρης της Κυριακής 
εκτός από την ένταση, το σασπένς και 
όλα τα συστατικά ενός σπουδαίου αγώ-
να ανάμεσα σε δύο ομάδες κορυφής, 
ανέδειξε και άλλα συμπεράσματα. 
Ίσως τα πιο σημαντικά για τα επιτελεία 
των δύο κλαμπ, οι προσθήκες που πρέ-
πει να γίνουν εν όψει της μεταγραφικής 
περιόδου του Ιανουαρίου. 
Αναμφίβολα οι άνθρωποι που έχουν επι-
φορτιστεί αυτό το βάρος τόσο στην ΑΕΚ 
όσο και στον Άρη αλλά και οι προπο-
νητές θα το έχουν επισημάνει και θα το 
έχουν διαπιστώσει ήδη. 
Για την Ένωση το κενό τη δεδομένη χρο-
νική στιγμή φαντάζει ένας παίκτης στη 
μεσαία γραμμή, στα χαφ με διαφορετι-
κά χαρακτηριστικά από τους Σιμόες, Λε 
Ταλέκ και Σιμάνσκι. 
Βασικά η ΑΕΚ θέλει έναν Εντσάμ. Τον 
παίκτη που είχε σχεδόν κλείσει αλλά για 
διάφορους λόγους τελικά δεν απέκτησε. 
Ακόμα και όταν έφυγε από τη Σέλτικ αν 
και τότε το… γυαλί είχε ραγίσει. 
Η ΑΕΚ θέλει έναν ποδοσφαιριστή που 
και θα μπορεί να δημιουργήσει αλλά το 
πιο σημαντικό να είναι σε θέση να συνει-
σφέρει και στην ανασταλτική λειτουργία. 
Θα πρέπει βέβαια να είναι παίκτης με 
χαρακτηριστικό την ταχύτητα. Ειδικά με 
την απουσία του Γαλανόπουλου, μια τέ-
τοια μεταγραφή φαντάζει αναγκαιότητα. 
Για να μπορέσει το σύνολο του Γιαννί-
κη να μείνει ψηλά στη βαθμολογία και 
να πιέζει συνεχώς μέσα στη σεζόν τον 
πρωτοπόρο Ολυμπιακό. 
Για τον εξαιρετικό Άρη του Ολυμπιακού 
Σταδίου, το συμπέρασμα που βγαίνει 
είναι πως δεν είχε τους παίκτες που θα 
τελείωναν τις φάσεις. 
Η φάση π.χ. του τελευταίου λεπτού… 
έκατσε στον Σάσα που είναι εξαιρετι-
κός χαφ αλλά όχι σκόρερ. Γενικά ο Άρης 
που έχει μεγάλη ποιότητα, ειδικά από τη 
μέση και μπροστά φαίνεται πως χρειά-
ζεται και άλλον παίκτη με την αύρα του 
σκόρερ έστω να έρχεται από τον πάγκο. 
Ο Καμαρά που έχει κοστίσει πολλά λε-
φτά δείχνει κλασάτος ποδοσφαιριστής, 
τα νούμερά του έως τώρα στη σεζόν εί-
ναι 8 ματς/2 γκολ (θα μπορούσε να είναι 
καλύτερα δηλαδή) αλλά γενικά με την 
ΑΕΚ δε θα μπορεί να έχει κανείς παρά-
πονο. 
Έτρεξε, πάλεψε, μοίρασε, πήρε και την 
αποβολή του Μήτογλου. 
Ο Μάντζιος, ωστόσο, αν είχε έναν παί-
κτη να φέρει από τον πάγκο με την αύρα 
του 9αριού τότε θα μπορούσε να ελπί-
ζει σε περισσότερα γκολ. 
Ο Μήτρογλου είναι φυσικά τέτοιος αλλά 
ουσιαστικά ανενεργός και ο Μάνος (έλει-
πε με τον Ολυμπιακό) μάλλον είναι στο 
μυαλό όλων ως η… τρίτη λύση. 


