ΑΘΗΝΑ: 100 - 180C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 80 - 110C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΎ ΠΑΦΛΑΓΏΝΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.11.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.336

ΓΕΡ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ: Πάντα συνεπής πάντα ευρωπαίος
ΑΛ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ: Αυτός είναι ο Ολυμπιακός

70 - 64

Ο ΑΜΡΑΜΠΆΤ ΕΠΙΣΤΡΈΦΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ
ΠΏΣ Η ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΪΤΌΡ
ΔΕΊΧΝΕΙ ΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΉ
ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΒΆΝ
ΣΤΗΝ ΚΌΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΎ
Ο ΑΡΗΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ
ΝΤΈΡΜΠΙ

21:30 NSP

ΝΑ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ

2

ΣΕΛΊΔΕΣ

BET

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
Σ ΤΑ ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α
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ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Γνώμη

Τέτοιες βραδιές με σασπένς και εκρηκτικό
φινάλε μόνο ο Ολυμπιακός μπορεί να δώσει. Είναι πολλά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια
του πλέον που έχουν μείνει βαθιά χαραγμένα στις μνήμες των φίλων του. Αυτό θα
είναι ένα ακόμα. Δεν είναι μόνο πως βρέθηκε στην κόψη του ξυραφιού. Γιατί και
η Φενέρ θα μπορούσε να σκοράρει. Είναι ο τρόπος της νίκης στο φινάλε με το
γκολ του Τικίνιο. Τέρμα που έβγαλε πάθος σε όλη την ομάδα και τους φίλους της
που ήταν στο Καραϊσκάκη. Σίγουρα και σε
αυτούς που το είδαν από την τηλεόραση.
Μια μαγική στιγμή που αρκεί να καταλάβεις γιατί το ποδόσφαιρο είναι και ο βασιλιάς των σπορ. Μια φάση αρκούσε για να
βγάλει πολλά συναισθήματα. Θα μπορούσαν να έρθουν όλα όμορφα, αν έχανε και η
Άιντραχτ στο άλλο ματς του ομίλου. Αλλά
σκόραρε στις καθυστερήσεις κι έτσι δεν
αυξήθηκαν οι ελπίδες για την πρώτη θέση.
Το σίγουρο είναι πως ο Ολυμπιακός είναι μαχητής. Και θα πάει έτσι στα δύο ματς
που θα δώσει με έπαθλο ένα εισιτήριο για
τους «16» της διοργάνωσης. Εκτός κι αν
έρθουν τα πάνω κάτω στην τελευταία αγωνιστική, για την πρώτη θέση.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

ΓΥΡΙΣΕ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Μετά τη νίκη στο ΣΕΦ είχαμε εκφράσει
την εκτίμηση ότι θα μπορούσε η 22η Νοεμβρίου να σημάνει το turning point του
Παναθηναϊκού. Άλλη ψυχολογία πλέον
μετά το διπλό στο ΣΕΦ, πολύ πιο απελευθερωμένη η ομάδα αλλά και λιγότερο
πιεσμένος ο Δημήτρης Πρίφτης που για
δεύτερο συνεχόμενο ματς δίνει ρεσιτάλ.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός λειτουργεί καλά στην άμυνα κι αυτό του
έδωσε τη νίκη με την Ζενίτ. Οι 64 πόντοι των Ρώσων και οι 41 από το 10’ και
μετά δείχνουν ότι οι «πράσινοι» δούλεψαν καλά (πάλι με τη ζώνη). Παράλληλα
η αξιοποίηση του Παπαγιάννη στην επίθεση και φυσικά ο οίστρος του Νέντοβιτς
(πάλι «χτύπησε» όταν χρειαζόταν) κάλυψαν και τα 0/8 σοτυ του Παπαπέτρου
και τα 1/5 τρίποντα του Μέικον. Και κυρίως εκεί που η Ζενίτ «γύρισε» το παιχνίδι με 1’43’’ για το τέλος ο Νέντοβιτς έδειξε
(πάλι) ποιος είναι το «αφεντικό»
Πλέον έρχεται ένας πολύ δύσκολος Δεκέμβριος για τον Παναθηναϊκό: Πρώτα στη Μόσχα με την ΤΣΣΚΑ, μετά στο
ΟΑΚΑ με την Άλμπα, ακολούθως στο Μιλάνο και τρια σερί μέσα με Μπάρτσελόνα, Ολυμπιακό και Ζαλγκίρις. Αυτή η εξάδα των αγώνων θα καθορίσει και πολλά
για το αν θα «ξεκολλήσει» ο Παναθηναϊκός από τον πυθμένα. Πάντως φαίνεται
ότι έχει μπει σε ένα καλό δρόμο.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Αποψη
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ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ

Agent Greek

ΑΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛΠΟΡΤΟ, ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΓΙΑΤΙ ΟΙ «ΔΡΑΚΟΙ» ΚΑΝΟΥΝ
ΤΟ ΠΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΜΕΔΟ
Από το Sportime και τα Παρασκηνία
του, πληροφορηθήκατε σε πόσο τελική
ευθεία έχει μπει το θέμα του Ρούμπεν Σεμέδο και της Πόρτο.
Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός έχει
επιστρέψει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και η διαδικασία να μπαίνει στις
υποχρεώσεις του κλαμπ είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Βέβαια, ο απώτερος σκοπός είναι η πώλησή του (αρχικά δανεισμός όπως έχετε ενημερωθεί) προκειμένου να συνδυαστεί και με την απόκτηση άλλου στόπερ.
Αν έβλεπε, πάντως, κανείς το ματς της
Λίβερπουλ με την Πόρτο (σίγουρα από
τον Ολυμπιακό κάποιος θα το είδε) θα
αντιλαμβανόταν γρήγορα γιατί η Πόρτο έχει κάνει focus στην απόκτηση του
Σεμέδο.
Οι «Δράκοι» άρχισαν τον αγώνα με δίδυμο τους Πέπε, Μπέμπα.
Ο Πέπε τραυματίστηκε πριν το μισάωρο και στη θέση του μπήκε ο Φάμπιο
Καρντόσο, που είχε αποκτηθεί από τους
Ρέιντζερς (ελεύθερος).
Πραγματικά, θα ήταν δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς ποιος ήταν χειρότερος από
τους δύο.
Το σίγουρο είναι πως και τους δύο ο Σεμέδο τους έχει εύκολα, είναι με διαφορά
καλύτερος παίκτης.
Όταν κλείσει και τυπικά η μετακίνησή
του στο Όπορτο και από την στιγμή που
ο Πέπε είναι ήδη 38 ετών, ο Σεμέδο θα
πάρει την μπαγκέτα της άμυνας εύκολα.

ΕΦΥΓΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Δεν σώνεται
ο Φαν’τ Σχιπ

➠

Υπάρχουν ακόμα φωνές υποστήριξης του Τζον Φαν’τ Σχιπ στην ΕΠΟ.
Αλίμονο άλλωστε. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι, δεν το συζητάμε καν.
Αλλά δείχνουν πως είναι και ανίδεοι. Εν πάση περιπτώσει, μία ψυχή
έλεγε πως ο Ολλανδός μας έχει πιο
ψηλά στο ranking από όταν παρέλαβε την Εθνική Ελλάδας. Πάει κι αυτό,
αφού από τη 52η θέση που μας παρέλαβε, είμαστε πλέον στην 55η. Και
έχει περάσει στα ψιλά. Βέβαια, ειπώθηκε εκεί που έπρεπε. Αλλά τι περιμένουν ακόμα και δεν ανακοινώνουν
το τέλος;

Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΡΑΝΓΚΝΙΚ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

➠

Το ελληνικό
παρελθόν του

Ο ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΕΠΑΙΞΕ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΓΝΩΡΙΜΑ
ΒΛΕΜΜΑΤΑ

Στο «Άνφιλντ» ο ατζέντης του
Ο Κώστας Τσιμίκας θα ήταν άσχημο να πούμε πως
ζει το όνειρό του. Δεν είναι όνειρο, είναι επιστέγασμα
σκληρής δουλειάς πως έχει γίνει πλέον παίκτης της
Λίβερπουλ του Κλοπ. Το προχθεσινό ματς, της Τετάρτης (24/11) με την Πόρτο για το Champions League
ήταν το δεύτερο σερί του Τσιμίκα στη βασική 11άδα
μετά τον αγώνα με την Άρσεναλ. Ένας ακόμα λόγος
που ο ατζέντης του, ο Πασχάλης Τουντούρης βρέθηκε στις εξέδρες της ιστορικής έδρας της Λίβερπουλ.
Και είδε τον «Τσίμι» από κοντά.

➠

Ο Ραλφ Ράνγκνικ με το εντυπωσιακό
βιογραφικό και τις τόσες επιτυχίες,
είναι από χθες Πέμπτη (25/11) talk of
the town. Λογικό και επόμενο, από
την στιγμή που αναλαμβάνει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έστω για 6 μήνες αρχικά. Φυσικά και κάποια σχέση
θα είχε με το ελληνικό ποδόσφαιρο,
μια και για 23 αγώνες όσο διήρκησε η δεύτερη θητεία του στη Σάλκε,
είχε κοουτσάρει τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος πήγε
στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2010
και ο Ράνγκνικ επέστρεψε στη Σάλκε τον Μάρτιο του 2011.

Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

Επιτυχία δεν είναι

➠

Τελικά το ντέρμπι με τον Άρη την Κυριακή (28/11) αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ΠΑΟΚ. Ίσως είναι στην πιο περίεργη φάση της σεζόν.
Η ισοπαλία στην Μπρατισλάβα δεν είναι επιτυχία, άσχετα αν παίζει
με τη Λίνκολν την τελευταία αγωνιστική. Μην ξεχνάμε πως η Σλόβαν
πάει να παίξει με την αδιάφορη και πρώτη Κοπεγχάγη. Για τον ΠΑΟΚ
και τον Λουτσέσκου το ντέρμπι με τον Άρη έχει σημασία.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
		ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ


ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΚΛΕΙΔΙ

ΤΟΥΡΚΟΦΑΓΟΣ

Η αλλαγή του Πέδρο
Μαρτίνς να περάσει
τον Τικίνιο Σοάρες με
δέκα λεπτά να απομένουν σίγουρα άλλαξε τη
μοίρα του παιχνιδιού. Ο Βραζιλιάνος έδωσε «όγκο» στην
επίθεση του Ολυμπιακού και
ήταν μέσα σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις για να
σκοράρει.



γραφει ο

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΤΙΚΙΝΙΟ «ΣΚΟΤΩΣΕ» ΞΑΝΑ ΤΗ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
(1-0) ΚΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΠΙΖΕΙ ΣΕ ΠΡΩΤΙΑ

Το χρονόμετρο στο κατάμεστο
«Γ. Καραϊσκάκης» έδειχνε 81 λεπτά
παιχνιδιού. Τότε, ο Ελ Αραμπί άφησε τον αγωνιστικό χώρο δίνοντας
τη θέση του στον Τικίνιο Σοάρες.
Οκτώ λεπτά μετά (89΄), ο Βραζιλιάνος σκόραρε μέσα σε πανδαιμόνιο
το 1-0 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε
και έστειλε τον Ολυμπιακό στην
επόμενη φάση του Europa League.
Μέχρι τότε, η βραδιά έδειχνε να μην
εξελίσσεται ιδανικά για τους Πειραιώτες. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος είχε αποχωρήσει τραυματίας,
οι Τούρκοι είχαν δοκάρι (18΄), ενώ
οι ευκαιρίες των γηπεδούχων σταματούσαν πάνω στον Οζέρ ή κατέληγαν άουτ.
Να όμως που όπως στην Πόλη,
έτσι και στο Φάληρο, ο 29χρονος
φορ αποδείχτηκε... τουρκοφάγος
και «σκότωσε» ξανά τα «καναρίνια».
Δύο γκολ από «χρυσάφι», τα οποία
κάνουν τον Ολυμπιακό να ελπίζει
σε πρωτιά στον όμιλο λόγω και
της ισοπαλίας της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης με την Αντβέρπ (2-2).
Εφόσον οι Γερμανοί ηττηθούν στο
«Σουκρού Σαράτσογλου» από την
αδιάφορη Φενέρ (δεδομένα τρίτη),
τότε η ομάδα του Μαρτίνς θα πάει
απευθείας στους «16».

Η ΚΑΚΗ ΣΤΙΓΜΗ

Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος ένιωσε ενοχλήσεις και ζήτησε αλλαγή.
Ο Μπα μπήκε ψυχωμένος
στον αγωνιστικό χώρο
και έβγαλε ασπροπρόσωπο τον Μαρτίνς, όμως ο
«Πάπα» υπάρχει πιθανότητα να χάσει τα επόμενα
παιχνίδια των «ερυθρολεύκων». Μια απώλεια που αν
παραταθεί, θα επηρεάσει
την άμυνα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
ΑΓ Β ΓΚΟΛ
1 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.
5 11 9-5
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
5 9 8-6
3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5 5 6-7
4 ΑΝΤΒΕΡΠ
5 2 5-10

MVP

Τη νίκη την έφερε ο Τικίνιο
Σοάρες, αλλά ο Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ πραγματοποίησε
το καλύτερό του παιχνίδι συνολικά με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Εκπληκτικός ανασταλτικά, επικίνδυνος με τα
ανεβάσματά του και δημιουργός του γκολ των «ερυθρολεύκων» με μια μαγική κούρσα από τα αριστερά.

Η «ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ

Ενδεχομένως η πιο... πορτογαλική νίκη του Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο έμπειρος κόουτς
έκανε γρήγορα τις αλλαγές του, οι οποίες τον δικαίωσαν τόσο στην επίθεση (Τικίνιο, Ρόνι Λόπες), όσο και
στην άμυνα (Μπουχαλάκης, Μπα). Κέρδισε κατά κράτος τον συμπατριώτη του και πρώην «ερυθρόλευκο»
Βίτορ Περέιρα που πήγε να φύγει με την ισοπαλία και
το πλήρωσε.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1
ΛΑΛΑ 7

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ 8

ΒΑΤΣΛΙΚ 6
ΣΙΣΕ 7

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ -

ΕΜΒΙΛΑ 7

ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 8

Μ. ΚΑΜΑΡΑ 5

ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ 5
Α. ΚΑΜΑΡΑ 6
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ 6

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚ

ΗΣ»

ΣΚΟΡΕΡ

89΄ ΤΙΚΙΝΙΟ

OUT

ΜΑΣΟΥΡΑΣ 6

1 0

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ
Μ. ΚΑΜΑΡΑ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

IN

OUT

IN

24’ ΜΠΑ 6
ΖΑΪΤΣ
46’ ΡΟΝΙ ΛΟΠΕΣ 6 ΚΑΧΒΕΤΣΙ
46’ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 6
ΝΟΒΑΚ
68’ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ 5 ΡΟΣΙ
81’ ΤΙΚΙΝΙΟ 8
ΓΙΑΝΤΑΣ

65’ ΜΑΪΕΡ 5
65 ΠΕΛΚΑΣ 5
78’ ΚΑΝΤΙΟΓΛΟΥ 5
78’ ΖΑΛΑΪ -

90’ ΓΚΟΥΜΟΥΣΚΑΓΙΑ -

ΚΑΡΤ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΕΣ
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ
38΄ ΜΠΑ

90΄ ΤΙΚΙΝΙΟ

ΡΟΣΙ 5

ΜΠΕΡΙΣΑ 5

ΒΙΤΟΡ ΠΕΡΕΪΡΑ 6

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΤΕΟΥ ΛΑΟΘ (ΙΣΠΑΝ

ΙΑ)

ΣΟΣΑ 6

ΝΟΒΑΚ 5

ΚΑΧΒΕΤΣΙ 6

ΖΑΪΤΣ 6

ΚΙΜ 6

ΤΙΣΕΡΑΝ 4
ΟΖΕΡ 6

ΓΙΑΝΤΑΣ 6

ΟΣΑΓΙ – ΣΑΜΟΥΕΛ 6

4-3-3
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ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ.		
 ΠΑΟΚ

ΚΥΡΙΟΣ
ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ
Ο ΠΑΟΚ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΧΕΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ 0-0 ΣΤΗΝ
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΔΕΝ ΧΑΛΑΣΤΗΚΕ

Υπήρχε χώρος για νίκη. Για να έχει
ήδη ξεμπερδέψει, για να είναι ήρεμος.
Έλειψε ίσως αυτό που ο Ραζβάν Λουτσέσκου συνόψισε ως «καθαρό μυαλό».
Αλλά ακόμα κι έτσι, ο ΠΑΟΚ πήρε ένα
θετικό αποτέλεσμα στην Μπρατισλάβα (0-0). Με δεδομένο πως υποδέχεται
την αδύναμη και χωρίς βαθμό ακόμη,
Λίνκολν την τελευταία αγωνιστική, οι
3 βαθμοί είναι το σχεδόν βέβαιο σενάριο. Ακόμα κι αν η Σλόβαν νικήσει στην
Κοπεγχάγη, με θεωρητικό αβαντάζ των
Σλοβάκων ότι οι Δανοί θα είναι εντελώς
αδιάφοροι καθώς έχουν περάσει και μάλιστα ως 1οι, θα πρέπει ο Δικέφαλος να
υπερκαλύψει διαφορά τερμάτων. Κάτι
που γίνεται, αφού είναι στο -1 σε σύγκριση με τη Σλόβαν αυτή τη στιγμή.
Θα ήταν ήδη τελειωμένο αν οι Θεσσαλονικείς είχαν μετουσιώσει την υπεροχή
τους στο άδειο λόγω lockdown «Τεχέλνε Πόλε». Οι ευκαιρίες των Μπίσεσβαρ
(31’), Σβιντέρσκι (82’) ήταν οι μεγαλύτερες για να γίνει η διαφορά. Σημειωτέο
ότι στο ημίχρονο αποχώρησε τραυματίας ο Κρέσπο, λόγω ενοχλήσεων στον
οπίσθιο μηριαίο.

DOWN

Απογοητεύει σταθερά ο Τσούμπα Άκπομ.
Παίρνει ευκαιρίες,
αλλά δεν τις αξιοποιεί.
Κανέναν δεν εξέπληξε η αλλαγή του, ίσως
μάλιστα έπρεπε να γίνει ακόμη νωρίτερα.

MVP

Φοβερό ματς από
τον Λούκας Τέιλορ, ίσως
το καλύτερο του με τα
«ασπρόμαυρα». Απροσπέλαστος αμυντικά,
βοήθησε και μπροστά.
Σταθερά σε υψηλά στάνταρ απόδοσης για
ακόμα μια φορά (και) ο
Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έστησε πολύ καλά
την ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ, ειδικά μετά το πρώτο μισάωρο, δεν αγχώθηκε πρακτικά ποτέ.
Έκανε παιχνίδι, περιόρισε τον αντίπαλο, δεν
κινδύνεψε σχεδόν καθόλου. Στην άλλη πλευρά, ο Βλάντιμιρ Βάις χρεώνεται ότι πήγε
πολύ συντηρητικά το ματς και ότι ποτέ δεν
έδωσε, με τον όποιο τρόπο, το σύνθημα για
να πιέσει η ομάδα του.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
1 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
2 ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ.
3 ΠΑΟΚ
4 ΛΙΝΚΟΛΝ

ΑΓ Β ΓΚΟΛ
5 12 13-5
5 8 8-5
5 8 6-4
5 0 2-15

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ 9

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΒΑΪΣ 7

ΤΣΟΒΑΝ 8
ΚΑΣΙΑ 7

ΣΚΟΡΕΡ

ΝΤΕ ΜΑΡΚΟ 7

ΙΜΠΡΑΪΜ 7

OUT

ΓΚΡΙΝ
ΖΜΡΧΑΛ

ΓΚΡΙΝ 7
ΖΜΡΧΑΛ 7

ΒΑΪΣ 8

ΑΛΛΑΓΕΣ

IN

70’ ΤΣΑΒΡΙΤΣ 7
70’ ΝΤΡΑΖΙΤΣ 7

OUT

ΚΡΕΣΠΟ
ΕΣΙΤΙ
ΑΚΠΟΜ
ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙ
ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ

ΚΑΡΤ

ΑΚΠΟΜ 4

ΣΙΝΤΚΛΕΪ 7

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 7

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙ 7

Α.ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ 9

ΕΣΙΤΙ 7

ΚΟΥΡΤΙΤΣ 7

ΒΑΡΕΛΑ 7

ΚΡΕΣΠΟ 7

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 7

IN

46’ ΜΙΧΑΪ 8
64’ ΣΒΑΜΠ 7
71’ ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 7
71’ ΜΟΥΡΓΚ 7
85’ ΜΙΤΡΙΤΣΑ -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΕΣ
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ

ΧΕΝΤΙ 7

ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ 7

ΠΑΟΚ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΤΕΧΕΛΝΕ ΠΟΛΕ»

ΜΠΟΖΙΚΟΒ 7

ΑΓΚΜΠΟ 7

0 0

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ.

ΤΕΪΛΟΡ 9

4-2-3-1

ΝΤΕΝΙΣ ΧΙΓΚΛΕΡ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)
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ΩΡΑ ΑMΡΑΜΠΑΤ
Ο ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟ... ΑΛΛΑΞΕΙ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΟΚΙΝΟ, ΠΟΥ «ΦΩΝΑΖΕΙ» ΓΙΑ
ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ενας μήνας πριν. Τότε ήταν το τελευταίο παιχνίδι στο οποίο ο Νορντίν Αμραμπάτ αγωνίστηκε στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ. Για την ακρίβεια, στις 24 Οκτωβρίου, ο Μαροκινός έπαιξε
ένα από τα καλύτερά του ματς στην Ενωση.
Στον Πανθεσσαλικό, κόντρα στον Βόλο, ο
34χρονος αγωνίστηκε για ένα ολόκληρο ενενηντάλεπτο, με απολογισμό μια ασίστ και αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει είτε εκείνος,
είτε οι συμπαίκτες του.
Ωστόσο, ο τραυματισμός που αποκόμισε τον
πήγε πίσω αναφορικά με τις επιλογές του Αργύρη Γιαννίκη για το αρχικό σχήμα. Αφότου
έχασε το ματς με τον Αρη όμως, ο Αμραμπάτ
επανήλθε και μάλιστα, όσο έπαιξε απέναντι
σε Απόλλωνα και Ολυμπιακό, άφησε το στίγμα του.
Κοινή συνισταμένη στις δύο αναμετρήσεις ήταν
ότι ο προπονητής της Ενωσης τον χρησιμοποίησε στο δεύτερο ημίχρονο λόγω των χαρακτηριστικών του ως game changer.
Στη Ριζούπολη παραλίγο να βγει το πλάνο του
Ελληνογερμανού, αλλά όπως φάνηκε, απέναντι στους «ερυθρόλευκους», η εν λόγω ενέργεια στοίχισε πολύτιμο χρόνο στην Ενωση, η
οποία ήδη ήταν πίσω στο σκορ όταν μπήκε ο
έμπειρος μεσοεπιθετικός. Ακόμα κι έτσι όμως,
άλλαξε τη φυσιογνωμία της ΑΕΚ, η οποία έγινε λιγότερο προβλέψιμη επιθετικά.
Πλέον, αποδεδειγμένα είναι η ώρα του Αμραμπάτ για να δώσει το «παρών» στη βασική ενδεκάδα. Το «φωνάζει» άλλωστε μέσα
από τις εμφανίσεις του.
Από τη δική του πλευρά λοιπόν, ο ΓιαννίΤο κυριακάτικο
κης πρέπει να το... αλλάξει και να δώσει
παιχνίδι της ΑΕΚ Β΄ με
περισσότερο χρόνο στον Μαροκινό. Σε
τον Αστέρα Βλαχιώτη θα δοπερίπτωση μάλιστα που ο ποδοσφαιριθεί στο ΟΑΚΑ και όχι στο Δηστής τον δικαιώσει, θα έχει την ευχέρεια
μοτικό γήπεδο Σπατών. Ο λόγος
να τον αντικαταστήσει, ώστε να μην τον
είναι η κάκιστη κατάσταση του δεύ«κάψει».
τερου που έφερε παράπονα των
Επομένως, η... οικονομία δυνάμεων του
παικτών, μεταξύ αυτών και του
34χρονου ίσως θα μπορούσε να γίνει
Μιχαλή Μπακάκη, οι οποίοι
αντίστροφα και όχι με αντίπαλο το ρολόι
δεν θέλουν να ρισκάρουν
της λήξης ενός αγώνα. Κάτι που σίγουρα
κάποιον τραυματισμό.
έχουν στο μυαλό τους οι «κιτρινόμαυροι»
και είναι εξαιρετικά πιθανό να δούμε στο Σαββατιάτικο ματς στους «Ζωσιμάδες», στα παλιά
λημέρια του Γιαννίκη.

➦

Από Σπάτα, ΟΑΚΑ

Νοκ άουτ ξανά ο Τζαβέλλας

Εκτός αποστολής για ένα ακόμα ματς θα είναι ο
Γιώργος Τζαβέλλας. Ο Ελληνας διεθνής ακολούθησε και χθες ατομικό πρόγραμμα και τέθηκε νοκ άουτ
για το παιχνίδι στα Γιάννενα. Η αγωνιστική του επάνοδος είναι προγραμματισμένη για το ματς Κυπέλλου με την Κηφισιά, ώστε να είναι έτοιμος
για το ντέρμπι πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.
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Η ΣΩΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ο ΑΪΤΟΡ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΤΟΥ ΙΒΑΝ
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΝΑ ΚΡΑΤΑΕΙ «ΖΕΣΤΟΥΣ»
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ
Το συμβόλαιό του είναι υψηλό.
Κοστίζει περισσότερα από 350
χιλ. ευρώ το χρόνο, χρήματα που
δεν έχει καν νόημα να μπούμε σε
διαδικασία να ψάξουμε αν αξίζει
τόσο που (δεν) παίζει. Κόντρα
στη Λαμία πάντως, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να δώσει ξανά
χρόνο συμμετοχής στον Αϊτόρ.
Κι αυτό που μένει ως γεύση είναι
πως ο 25χρονος Ισπανός έδωσε
πράγματα που ως τότε απουσίαζαν εντελώς από το παιχνίδι του
«τριφυλλιού». Βοηθώντας πολύ
να διασπαστεί η άμυνα της ομάδας της Φθιώτιδας. Δεν λέμε ότι
άλλαξε κάτι φοβερό ως προς την
τάση ή τη θέληση, αν προτιμάτε,
να φύγει ο παίκτης στο ερχόμενο παζάρι. Μέχρι πρότινος άλλωστε, προκαλούσε εκνευρισμό
στους ανθρώπους της ομάδας
η έλλειψη διάθεσης που έδειχνε
στις προπονήσεις. Όμως ο Ιβάν
Γιοβάνοβιτς βρήκε τρόπο να κινητοποιήσει τον ποδοσφαιριστή.
Κάτι που σαφώς πιστώνεται ο
Σέρβος. Ακόμα κι αν ο Αϊτόρ φύγει προσεχώς, θα είναι ξεκάθαρα
καλύτερο να το κάνει έχοντας νωρίτερα παίξει και φανεί. Και την
ομάδα θα έχει βοηθήσει έτσι (όσο
εν τέλει κάτσει) και θα γίνει πιο
ελκυστικός σε ενδιαφερόμενες
ομάδες και θα μπορεί να πιάσει
καλύτερη τιμή στην αγορά. Από
όπου κι αν το πιάσεις δηλαδή,
όποια να είναι η κατάληξη, θα είναι ένα επωφελές για όλους σενάριο αν επαληθευτεί. Ο Γιοβάνοβιτς είναι ένας κόουτς που δεν
έχει κολλήματα. Αν κρίνει πως
ο Αϊτόρ του κάνει γι’ αυτό που
πιστεύει πως ο Παναθηναϊκός
χρειάζεται, θα τον βάλει. Ποιος
ξέρει, ίσως τελικά ένας παίκτης
που επί σειρά μηνών δεν έκανε
πρακτικά τίποτα της προκοπής,
να έχει πράγματα να μας δείξει
με την πράσινη φανέλα.

Οι γνωστοί απόντες
Χωρίς τους Καρλίτος και Λούντκβιστ συνεχίστηκε η προετοιμασία για τον αγώνα με
τον Παναιτωλικό. Εκτός παρέμειναν και οι
Πούγγουρας, Ιωαννίδης και Σένκεφελντ. Η
προπόνηση περιελάμβανε προθέρμανση,
rondo και παιχνίδι τακτικής, με τον Γιοβάνοβιτς να ρίχνει το βάρος στο τελευταίο κομμάτι.
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ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ
ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ
Ο ΑΡΗΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ
Ή ΠΟΥ ΘΑ ΡΕΦΑΡΕΙ ΚΑΙ ΘΑ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΕΙ Ή ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΕΙ ΣΕ
ΚΛΙΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
Ευχή και κατάρα είναι το ντέρμπι της
Τούμπας. Από τη μία εκεί ο Άρης θα
έχει μία ιδανική ευκαιρία να ξεπλύνει το ντροπιαστικό 0-5 από τον ΠΑΣ
Γιάννινα. Από την άλλη μία δεύτερη
ήττα (και ειδικά εάν πάρει έκταση το
σκορ), θα είναι καταστροφική και θα
προκαλέσει πολλές σκέψεις εντός των
τειχών και συζητήσεις.
Γίνεται μεγάλη προσπάθεια να καταστεί σαφές ότι ο Άρης κόντρα στον
ΠΑΟΚ θα πρέπει να βγάλει αντίδραση. Αλλαγμένος δεδομένα θα παρουσιαστεί, αφού οι Φαμπιάνο και
Σούντγκρεν εκτός απροόπτου θα επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα. Φάνηκε
πόσο σημαντικοί είναι στο ματς που
απουσίασαν. Εκτός από αυτές τις αλλαγές, όμως, επίκεινται και αλλαγές
στην ενδεκάδα.
Το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης τριών
χαφ είναι κάτι παραπάνω από πιθανό. Ο Ματέο Γκαρσία πονάει, δεν προπονήθηκε ούτε χθες, ενώ ο Ιτούρμπε
δεν είναι εύκολο να ξαναπαίξει βασικός μετά την εικόνα που είχε με τον
ΠΑΣ Γιάννινα. Ελλείψει Μπερτόγλιο,
λοιπόν, το να αγωνιστεί μπροστά από
τους δύο χαφ ο Εντιαγέ και να μπει ο
Σάσα στα χαφ, είναι μία σκέψη.
Ταυτόχρονα αυτό το ματς είναι μία
ευκαιρία και για να συσπειρωθούν
οι ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια
και να αφήσουν όσα τους χωρίζουν.
Γενικότερα από την αρχή της σεζόν
υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Ορισμένοι δεν έχουν τη συμπεριφορά που θα έπρεπε και σε ενδεχόμενο νέο αποτέλεσμα δεν αποκλείεται
κάποιους να τους πάρει η μπάλα από
τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Δεν πέρασε απαρατήρητο
Ο Μπρούνο Εστέβες ορίστηκε να είναι ο VAR για το ντέρμπι με τον
ΠΑΟΚ. Το όνομά του μόνο ευχάριστες αναμνήσεις δεν ξυπνάει
από τους ανθρώπους του Άρη. Όπως έλεγαν χθες, εκείνος ήταν
ξανά VAR στις 9 Μαΐου στο ντέρμπι της Τούμπας, όπου σφύριζε
ο Κουλμπάκοφ. Το τελικό 2-0 σύμφωνα με τους ανθρώπους του
Άρη είχε διαμορφωθεί από ένα πέναλτι που δεν ήταν και ένα
γκολ όπου είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το δουλεύουν
Στο τακτικό κομμάτι δεν μπορούν να δουλευτούν πολλά
μέσα σε μία βδομάδα. Δεν χρειάζεται κιόλας από τη στιγμή που ο Άρης θα έχει επιστροφές στο ντέρμπι και διαφορετική ενδεκάδα από το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Το θέμα είναι η ψυχολογία. Εκεί έχει πέσει
το βάρος από το τεχνικό τιμ με ομιλίες, παραινέσεις, οδηγίες και ντοπαρίσματα.
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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
ΣΕ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΙΑ
ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΜΑΚΗΣ
ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ
Δεν αργεί ο Ιανουάριος και ο Παναιτωλικός σηκώνει μανίκια μεταγραφικά. Δεδομένη, άλλωστε,
πρέπει να θεωρείται η ενίσχυση σε αρκετές θέσεις. Ανοιχτό
από όταν έφυγε ο Ζεστέντ είναι
το θέμα του φορ, ενώ με το που
τραυματίστηκε ο Βαρόνε, ξεκίνησε η συζήτηση και για χαφ. Για
άλλες δύο θέσεις, όμως, σκανάρουν την αγορά στο Αγρίνιο, του
στόπερ και του εξτρέμ.
Τις προηγούμενες μέρες ο Μάκης Μπελεβώνης έκανε ταξίδι
στη Σκανδιναβία. Η Σουηδία είναι μία αγορά από την οποία ψωνίζουν οι Αγρινιώτες και έτσι ο
τεχνικός διευθυντής της ομάδας
πήγε τόσο εκεί όσο και στη Δανία. Είδε κάποια παιχνίδια από
κοντά, έκανε επαφές με ανθρώπους ομάδων και ατζέντηδες και
επέστρεψε.
Σε πρώτη φάση δεν προκύπτει
κάποια είδηση. Δεν είναι εύκολο, άλλωστε, να πάρει κάποιος
παίκτες από εκεί. Οι λόγοι είναι
απλοί. Από τη μία στη Δανία τα
συμβόλαια δεν εκπνέουν, από
την άλλη στη Σουηδία οι καλοί ή
έχουν ανανεώσει ή έχουν κλείσει
αλλού. Πρέπει στο παρά ένα να
βρεις λαχείο και αυτό μόνο απλό
δεν είναι.
Το να αποκτήσει τον Ιανουάριο
ο Παναιτωλικός παίκτη από μία
εκ των δύο χωρών δεν πρέπει να
αποκλειστεί. Υπάρχει κάτι περισσότερο από έναν μήνα μέχρι το
άνοιγμα της μεταγραφικής περιόδου. Ωστόσο, το ταξίδι από μόνο
του δεν έβγαλε κάποια μεταγραφική είδηση, όπως είχε συμβεί
και με το αντίστοιχο που είχε κάνει και ο Αντώνης Μανίκας λίγο
καιρό πριν για λογαριασμό του
Απόλλωνα Σμύρνης.

ΟΦΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Θέλει κι άλλον!

Αντίδραση ή μεταγραφή

Μία είναι η μεταγραφική επιθυμία που έχει
εκδηλώσει έως τώρα ο ΟΦΗ σε όποιον μιλάει μαζί του εν όψει Ιανουαρίου. Ζητείται αριστερό μπακ. Από το καλοκαίρι ήθελε, αλλά αυτό που κάνει εντύπωση είναι
πως έχει τρεις στο ρόστερ συν τον Μπαλογιάννη που πλέον χρησιμοποιείται εκεί
και δεν πάει άσχημα. Μήπως η ενδεχόμενη μεταγραφή συνδυαστεί με αποχώρηση;

Δεν περνάει απαρατήρητη η επιθετική αναποτελεσματικότητα που υπάρχει. Ούτε στις τάξεις της διοίκησης ούτε
στο τεχνικό επιτελείο. Ο Μίλαν Ράσταβατς το έριξε το καρφί του μετά τον αγώνα με τον Ιωνικό και είναι ξεκάθαρο
πως εάν άμεσα δεν αλλάξει κάτι, το πιο πιθανό είναι η
λύση να δοθεί με μεταγραφή.

SUPER
LEAGUE
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ΕΙΝΑΙ
ΠΑΛΙ ΕΔΩ!

70-64
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ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Σ
Ι
Ε
Σ
Α
Φ
Ι
Ο
Ο Παναθηναϊκός με ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη στο
ΣΕΦ, με πολύ απόδοση ειδικά
στο τρίτο δεκάλεπτο και ειδικά με συγκέντρωση και μυαλό
ώστε να αντιδράσει μετά από
black out στην τελευταία περίοδο, νίκησε 70-64 την Ζενίτ. Και
κυρίως έδειξε ότι έχει μπει σε
έναν πολύ καλό δρόμο επάνω
στον οποίο μπορεί να «χτίσει».
Και χθες πάντως «έχτισε» με
την πολύ καλή του άμυνα αλλά
και με την ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ του Γιώργου Παπαγιάννη
στις δύο ρακέτες. Η 3η περίοδος ήταν ΑΠΟΘΕΩΣΗ για το διεθνή σέντερ αλλά και τον Παναθηναϊκό που έπιασε υψηλό
επίπεδο απόδοσης.
Ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος όχι
μόνο στις 5 σερί νίκες της Ζενίτ αλλά και στις δικές του πέντε συνεχόμενες ήττες.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-23, 33-38, 53-48, 70-64
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι, Μέικον 11, Παπαγιάννης 18, Μποχωρίδης, Παπαπέτρου 4, Κασελάκης 3, Γουάιτ 8, Φλόιντ, Νέντοβιτς 18, Έβανς
2, Σαντ Ρος 6
ΖΕΝΙΤ (Πασκουάλ): Λόιντ 15, Ζαχάροφ, Καράσεφ,
Κουλάγκιν, Μπάρον, Κουζμίνσκας 13, Ζούμποφ,
Πόιθρες 7, Πονίτκα 4, Φράνκαμπ 14, Μίκι 9, Γκουντάιτις 2

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ηττα από τη Μεγάλη
Βρετανία (78-69)
Η Εθνική ομάδα ηττήθηκε
στο Νιούκαστλ από τη Μεγάλη Βρετανία (78-69) στον
πρώτο της αγώνα για τα
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023.
Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε με 15 πόντους (48-33
στο 22’) αλλά στη συνέχεια
κατέρρευσε μπροστά στην
πιεστική άμυνα των γηπεδούχων, στις κακές επιλογές και στην αστοχία (8/31
τρίποντα).
Η σύνθεση της ελληνικής
ομάδας: Κατσίβελης 5, Αγραβάνης 19, Μουράτος 4, Γιαννόπουλος 2, Σαλούστρος 3,
Ρογκαβόπουλος 6, Καββαδάς 4, Χρυσικόπουλος, Κακλαμανάκης 3, Γόντικας 4,
Γκίκας 14, Λούντζης 5.
Επόμενος αγώνας την Κυριακή (17:00) κόντρα στη
Λευκορωσία στη Θεσσαλονίκη.

Ο Παναθηναϊκός έχει πάθει black
out για περίπου 5 λεπτά. Έχει ευστοχήσει
σε μια βολή (Γουάιτ) και η Ζενίτ έχει τρέξει
επιμέρους σκορ 12-1. Αποτέλεσμα, να επιστρέψει από το -10 και να προηγηθεί 62-21.
Πρώτη φάση: Τρίποντο- μαχαιριά του Νέντοβιτς, 1’43’’ για το τέλος (64-62 για τον Παναθηναϊκό.
Δεύτερη φάση: Αμυντικό ριμπάουντ από τον
Παπαγιάννη μετά από άστοχο τρίποντο του
Κουζμίνσκας.
Τρίτη φάση: Ο Παναθηναϊκός έχει τη μπάλα
(44’’ για το τέλος) σε επαναφορά αλλά μόλις
0,9’’ για το τέλος της επίθεσης. Ο Παπαπέτρου επαναφέρει, η κίνηση είναι εξαιρετική
και ο Παπαγιάννης έρχεται φάτσα με το καλάθι (66-62)

P
V
M

Ο Γιώργος Παπαγιάννης .
Με τους 31 βαθμούς έκανε ρεκόρ καριέρας στην αξιολόγηση. Είχε double- double
με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ. Στην 3η
περίοδο είχε 10 πόντους- 6 ριμπάουντ και
τρεις τάπες.

Ι
Ο
Μ
Θ
Ι
Ρ
Α
ΟΙ

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς δεν είχε μόνο
18 πόντους αλλά.. 30 καθώς προσέφερε άλλους 12 σε ασίστ. Η Ζενίτ είχε 3/7 τρίποντα
στην πρώτη περίοδο και 3/20 στα επόμενα
τρία δεκάλεπτα. Ο Παναθηναϊκός είχε 7 λάθη
για 6 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο και 5 λάθη
για 10 ασίστ στο δεύτερο. Η Ζενίτ είχε αξιολόγηση στο -3 στο εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο
του Παναθηναϊκού.

Δύσκολος αγώνας
Δύσκολη αποστολή έχει ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο απένα21:30 NS PRIME
ντι στην Αρμάνι η οποία έχει 6-0 φέτος στην έδρα της και
συνολικά 10 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες συμπεριλαμβανομένης και της περσινής σεζόν. Για τελευταία φορά ηττήθηκε στο Μιλάνο στις 19/3/2021 από την Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν
έχει νικήσει εκτός έδρας (0-4), η αποστολή του είναι δύσκολη αλλά ταυτόχρονα είναι μεγάλη και η πρόκληση. Ειδικά και μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE- 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

ΤΣΣΚΑ- Μπάγερν 77-74, Φενέρμπαχτσε- Εφές 84-89, Μπασκόνια- Ρεάλ
Μαδρίτης 60-88 , Άλμπα- Μακάμπι 91-86 , Παναθηναϊκός- Ζενίτ
ΑΠΟΨΕ: Ερυθρός Αστέρας- Ούνικς Καζάν
(20:00), Μονακό- Βιλερμπάν (21:00), Αρμάνι Μιλάνο- Ολυμπιακός (21:30),
Μπαρτσελόνα- Ζαλγκίρις Κάουνας
(22:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ρεάλ Μαδρίτης
(10-2), Μπαρτσελόνα (9-2), Αρμάνι
Μιλάνο (8-3), Ζενίτ (8-4), Ολυμπιακός (7-4), ΤΣΣΚΑ και Μακάμπι (7-5),
Βιλερμπάν και Ούνικς Καζάν (6-5),
Εφές (6-6), Μονακό(5-6), Μπάγερν
(5-7), Ερυθρός Αστέρας (4-7),
Μπασκόνια και Άλμπα (4-8),
Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός (3-9), Ζαλγκίρις (2-9)
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ΜΑΥΡΑ... ΜΟΥΡΑ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Η ΤΟΤΕΝΑΜ ΓΝΩΡΙΣΕ
ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗ ΗΤΤΑ ΣΤΗ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΟΝΙΟ ΚΟΝΤΕ
«ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΕ»
«Μετά από τρεις εβδομάδες εδώ, αρχίζω να καταλαβαίνω την κατάσταση. Δεν
είναι απλό. Αυτή τη στιγμή
το επίπεδο της Τότεναμ δεν
είναι υψηλό». Μια δήλωση
με πολύ σκληρά λόγια από
τον Αντόνιο Κόντε. Πικρές
αλήθειες, επίσης. Μιλούσε
η οργή του Ιταλού κόουτς
από την ήττα-σοκ απέναντι στη Μούρα; Δεδομένα
είναι ντροπή για ένα κλαμπ
του μεγέθους των «σπιρουνιών» να χάνουν από την
ομάδα με τη χαμηλότερη
βαθμολογία στο ranking
του Conference League.
Από μια ομάδα που ιδρύθηκε μόλις το 2012! Η αποβολή του Σεσενιόν στο 32’ δεν
μπορεί να σταθεί ως δικαιολογία. Ακόμα κι έτσι, η Τότεναμ έπρεπε τουλάχιστον
να μην χάσει. Αλλά στο 4ο
λεπτό των καθυστερήσεων δέχτηκε το γκολ από
τον Μαρόσα που το έκανε όσο χειρότερο γινόταν.
Νωρίτερα (72’), ο Κέιν είχε
απαντήσει στο 1-0 του 11’
(Χόρβατ). Αυτή η ήττα σημαίνει ότι η αγγλική ομάδα
θα πρέπει να νικήσει τη Ρεν
την τελευταία αγωνιστική
ώστε να περάσει στα νοκ
άουτ. Σε κάθε περίπτωση,
δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο ως 1η. Αυτό σημαίνει
ένας γύρος παραπάνω...

Η ΣΤΙΓΜΗ

Είναι αυτό το καλύτερο γκολ
της καριέρας του Λάζαρου
Χριστοδουλόπουλου; Έχει
βάλει πολλά εξαιρετικά,
αλλά αυτό κόντρα στη Γάνδη, ήταν σπέσιαλ. Σχεδόν
από τη σέντρα! Τέλειο συνδυαστικά πως έφερε τη νίκη
(1-0) και διατήρησε έτσι τις
ελπίδες πρόκρισης της «Κυρίας». Να πούμε πως αυτή
ήταν η πρώτη νίκη κυπριακής ομάδας στους ομίλους
του Conference League.
Στην 10η απόπειρα!

Η ΓΚΑΦΑ

Τι σκεφτόταν; Ή μάλλον...
σκεφτόταν; Ο Πάνακ, της
Σπάρτα Πράγας πρόσφερε
στον Μορέλος το πιο εύκολο γκολ της καριέρας του σε
μια φάση που βγάζει γέλιο
με τον ερασιτεχνισμό που
εκπέμπει. Ήταν το 2-0 για τη
Ρέιντζερς του Τζιοβάνι φαν
Μπρόκχορστ, που πέρασε
έτσι στην επόμενη φάση.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Στο Conference League θα συνεχίσει η Σέλτικ των Μπάρκα, Γιακουμάκη (αμφότεροι εκτός αποστολής) που ηττήθηκε στο Λεβερκούζεν απέναντι στην Μπάγερ του Ρέτσου (στον πάγκο). Ως
το 82’ οι Κέλτες ήταν μπροστά, αλλά το φινάλε τους βρήκε από
κάτω (3-2). Εκτός συνέχειας Europa League και η Μαρσέιγ που
διαλύθηκε στην Πόλη από την Γαλατασαράι με 4-2, με τους Τούρκους να παίζουν πια για την πρωτιά απέναντι στην Λάτσιο.

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Κρατούσε τη νίκη η Αντβέρπ. Θαρρούσε γερά. Μια νίκη που θα
της έδινε το δικαίωμα να ελπίζει σε ευρωπαϊκή συνέχεια (στο
Conference League), να έχει κίνητρο μεγάλο για το τελευταίο ματς
με τον Ολυμπιακό. Αλλά στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, η
Αϊντραχτ ισοφάρισε (2-2). Με τον Πασιένσια. Οι Βέλγοι είχαν με
τους Ναϊνγκολάν (33’), Σαμάτα (88’) απαντήσει ιδανικά στο γκολ
του Καμάντα (18’). Αλλά τα χάλασαν στο φινάλε.
Όσον αφορά την Κοπεγχάγη, έκανε το αυτονόητο, το προφανές. Νίκησε 4-0 (5’ Γιόχανεσον, 7’ Λέραγκερ, 63’ Μπόβινγκ, 73’
Χόιλουντ) τη Λίνκολντ στο Γιβραλτάρ και εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλο του ΠΑΟΚ.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ EUROPA LEAGUE
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΣΠΑΡΤΑ ΠΡ.
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ – ΛΙΟΝ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ – ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ
ΜΟΝΑΚΟ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. – ΝΑΠΟΛΙ
ΛΕΣΤΕΡ – ΛΕΓΚΙΑ Β.
4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. – ΑΝΤΒΕΡΠ
5ος ΟΜΙΛΟΣ
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ – ΜΑΡΣΕΪΓ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μ. – ΛΑΤΣΙΟ
6ος ΟΜΙΛΟΣ
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΜΠΡΑΓΚΑ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ
7ς ΟΜΙΛΟΣ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΣΕΛΤΙΚ
ΜΠΕΤΙΣ – ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ
8ος ΟΜΙΛΟΣ
ΝΤΙΝΑΜΟ Ζ. – ΓΚΕΝΚ
ΡΑΠΙΝΤ Β. – ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2-0
1-3
2-0
2-1
2-1
3-1
1-0
2-2
4-2
0-3
3-2
1-0
3-2
2-0
1-1
0-2

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CONFERENCE LEAGUE
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΣΙΝΚΙ – ΑΛΑΣΚΕΡΤ
1-0
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΛΑΣΚ
0-1
2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ
1-0
ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΓΑΝΔΗ
1-0
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΡΟΜΑ – ΖΟΡΙΑ
4-0
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ – ΤΣΣΚΑ ΣΟΦ.
2-0
4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ – ΑΛΚΜΑΑΡ
1-1
ΡΑΝΤΕΡΣ – ΚΛΟΥΖ
2-1
5ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡ. – ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ – ΟΥΝΙΟΝ Β.
6ος ΟΜΙΛΟΣ
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. – ΠΑΟΚ
ΛΙΝΚΟΛΝ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
7ος ΟΜΙΛΟΣ
ΡΕΝ – ΦΙΤΕΣΕ
ΜΟΥΡΑ – ΤΟΤΕΝΑΜ
8ος ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ

2-2
0-1
0-0
0-4
3-3
2-1
2-3
2-2
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ΔΎΟ ΜΕΓΆΛΑ ΝΤΈΡΜΠΙ
ΣΕ SUPER LEAGUE ΚΑΙ
PREMIER LEAGUE

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

ΠΑΟΚ-ΆΡΗΣ ΚΑΙ ΤΣΈΛΣΙΜΆΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΆΙΤΕΝΤ ΜΕ
ΠΟΛΛΈΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ
ΑΠΌ ΤΟ ΠΆΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ
Πολλές δυνατές αναμετρήσεις περιλαμβάνει
το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακο. Την παράσταση κλέβουν δύο ντέρμπι στη Super League και την
Premier League.
Την Κυριακή, στις 19:30, στο γήπεδο της Τούμπας
ξεκινάει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα
στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, 7 βαθμούς πίσω από
τον Ολυμπιακό και 1 από την ΑΕΚ. Στην προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 2-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες
για να μη χάσει κι άλλο έδαφος. Ο Άρης γνώρισε
ήττα-σοκ με 0-5 από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Υποχώρησε στην όγδοη θέση και θα επιδιώξει να πάρει
θετικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι για να μην απομακρυνθεί από την εξάδα που οδηγεί στα play off.
Την Κυριακή, στις 18:30, στο Stamford Bridge η
Τσέλσι υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Πρωτοπόρος στην Premier League είναι η Τσέλσι με 3 βαθμούς διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι
και 4 από τη Λίβερπουλ. Έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αφού βρίσκεται στην όγδοη θέση. Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ
αποτελεί παρελθόν για τους «μπέμπηδες» μετά
την ήττα με 4-1, στην προηγούμενη αγωνιστική,
από την Γουότφορντ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ-ΜΑΪΝΤΣ
OVER 2,5 1,80

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Τα γκολ
θα πάρουν
ποντάρισμα.

Σταθερά στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας η
Στουτγκάρδη ψάχνει άμεσα αγωνιστική ανάκαμψη.
Σε αντίθεση με την Μάιντς που διαγράφει αξιόλογη
πορεία και κάνει όνειρα για ένα ευρωπαϊκό
εισιτήριο.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΚΑΛΙΑΡΙ-ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ
1 1,90

Ντέρμπι ουραγών στην Σαρδηνία ανάμεσα σε Κάλιαρι
και Σαλερνιτάνα. Οι δύο ομάδες κοντράρονται σε
ένα ματς μεγάλης βαθμολογικής σημασίας. Έβγαλε
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η
αντίδραση η Κάλιαρι και πήρε βαθμό στο γήπεδο
στήριξη μας
της Σασουόλο.
στην έδρα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ-ΑΓΙΑΞ Β
OVER 3,25 1,80

ΕΙΔΙΚΆ ΣΤΟΙΧΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΌΡΕΡ,
ΚΆΡΤΕΣ ΚΑΙ ΚΌΡΝΕΡ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τα δύο ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης
και Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και τα ακόλουθα:
• Παίκτης που θα σκοράρει πρώτος/τελευταίος
• Σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος
• Παίκτης που θα σκοράρει & θα κερδίσει η ομάδα του
• Παίκτης που θα σκοράρει 2+ γκολ
• Παίκτης που θα δεχτεί κάρτα
• Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under
• Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal
• Νικητής κόρνερ
• Σύνολο κόρνερ
• Ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευταίο
κόρνερ
• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
• Νίκη με μηδέν παθητικό
• Πολλαπλά σκορ
• Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι
• Διαφορά νίκης
• Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ

Πέρασε σαν σίφουνας από την Ντόρντρεχτ με το εμφατικό 4-0
η Ντε Γκράαφσαπ. Το όνειρο της ανόδου καλά κρατεί,
αλλά το έργο κόντρα στα πιτσιρίκια του «Αίαντα»
μόνο εύκολο δεν θα είναι.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Άγιαξ και
γκολ πάνε
μαζί.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ Β
1 -1,0 1,70

Σκοράρει κατά ρυπάς η Εξέλσιορ, αποδίδοντας εξαιρετικό
ποδόσφαιρο. Ο στόχος της ανόδου είναι εφικτός και
παιχνίδια σαν το σημερινό πρέπει να τα καθαρίζει.
Στην κόντρα για την έκπληξη θα παίξει η Ουτρέχτη.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Άσος με
χάντικαπ το
σημείο μας.

ΕΙΔΙΚΆ ΣΤΟΙΧΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ
ΤΗΣ SUPER LEAGUE

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και ειδικά στοιχήματα για την 11η αγωνιστική της Super
League. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν
να ποντάρουν στα Over/Under συνολικά γκολ
της 11ης αγωνιστικής, τα Over/Under συνολικά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, την ομάδα που
θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ, τη νίκη γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων με χάντικαπ 4,5
γκολ, την ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα
γκολ στα ζευγάρια Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός-Άρης, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός,
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-Άρης και Παναθηναϊκός-Άρης.

ΤΟΥΡΚΙΑ 19:00
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ-ΑΛΤΑΪ
1 1,75
G/G 1,80

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Σε δύο
επιλογές το
ποντάρισμα.

Άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο «Φατίχ
Τερίμ» ανάμεσα σε δύο από τις πιο φορμαρισμένες
ομάδες του πρωταθλήματος. Η Μπασάκ έχει
αρχίσει να στοχεύει ξανά στις ευρωπαϊκές θέσεις
με το κλίμα να είναι εξαιρετικό.

ΌΛΗ Η ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΊΑ ΣΕ ΈΝΑ
ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω
της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύκολα
και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν 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 αγώνες απ’
όλο τον κόσμο.
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται
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.

ΠΟΛΩΝΙΑ 21:30
ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ-ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ ΡΑΝΤΟΜ
Χ2 1,66
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Στηρίζουμε
τους
φιλοξενούμενους
σε δύο σημεία.

Στα γήπεδα της Πολωνίας θα παίξουμε μπάλα κι
θα ταξιδέψουμε στη Κρακοβία. Σε εξαιρετική
κατάσταση η Ραντόμιακ, έρχεται από τέσσερις σερί
νίκες που τη διατηρούν στα ψηλά στρώματα της
βαθμολογίας.
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ΜΕ ΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΦΟΡΜΑ!
Πολύ καλή ήταν η προηγούμενη εβδομάδα για τη στήλη. Τρεις στις τέσσερις
επιλογές, καθαρό και γενναίο κέρδος.
Θα μπορούσαμε να έχουμε το απόλυτο, αφού ποντάραμε μεν ορθώς σε
νικηφόρο ντεμπούτο του Τσάβι στον
πάγκο της Μπαρτσελόνα, αλλά η παραγωγικότητα δεν ήταν αυτή που ζητήσαμε. Κατά τα άλλα, πολύ άνετα μας
δικαίωσε η Λίβερπουλ (με το 4-0 επί
της Άρσεναλ), η Ίντερ έγινε όντως η
πρώτη ομάδα που νικάει φέτος τη Νάπολι στη Serie A, ενώ στο ΑΕΚ – Ολυμπιακός το αμφίσκορο ήταν... πανεύκολο! Πάμε λοιπόν το ίδιο δυνατά και
αυτήν την εβδομάδα. Υπάρχουν, ξανά,
πολύ καλές ευκαιρίες για να... ζεστάνουμε τις τσέπες μας.

γραφει ο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

2,35

3,85

Προσφέρεται το ενδεχόμενο
να σκοράρουν και οι δύο
ομάδες, στο Ολυμπιακός –
Βόλος

Συναντάμε το να μην
προκύψεις νικητής στο ματς
ανάμεσα στη Νάπολι και
στη Λάτσιο, στο «Ντιέγκο
Μαραντόνα»

Η ΑΕΚ ΠΡΟΣΓΕΙΩΝΕΙ
ΤΟΝ ΠΑΣ
Ένα ιστορικό αποτέλεσμα, ένα εκπληκτικό βράδυ. Ο ΠΑΣ Γιάννινα ανάγκασε στον
Άρη στη βαρύτερη εντός έδρας ήττα της
ιστορίας του. Ένα 5-0 που θα θυμόμαστε
καιρό. Η ΑΕΚ πάει τώρα απολύτως ψυλλιασμένη στους Ζωσιμάδες. Δεν υπάρχει
πια το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Και η
Ένωση πρέπει επειγόντως να αντιδράσει μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό.
Ένα ντέρμπι στο οποίο δεν υστέρησε.
Αλλά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες.
Από Super League, έχουμε ακόμα μια
επιλογή. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
ΠΑΟΚ και Άρης σε ένα ματς που είχε και
θα έχει πάντα τη δική του αλήθεια. Δεν
εξαρτάται από φόρμες και τα σχετικά. Η
προτίμησή μας πάει στο αμφίσκορο. Η
άμυνα του Δικεφάλου δίνει δικαιώματα,
οι «κίτρινοι» έχουν επίσης τα θέματά τους
όπως κατάδειξε σαφώς η προηγούμενη
αγωνιστική.
Από Αγγλία μεριά, έχουμε 2 σημεία που
μας κεντρίζουν την προσοχή. Το πρώτο είναι ένα ξερό «διπλό». Υπέρ της Τότεναμ, στο Μπέρνλι. In Antonio Conte
we trust. Κυκλώνουμε επίσης την επιλογή του αμφίσκορου στο ντέρμπι Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι «μπλε»
ίσως είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα
στο Νησί, αλλά οι «κόκκινοι διάβολοι»
έχουν μπει σε άλλη φάση μετά την απόλυση του Σόλσκιερ. Εν αναμονή του Ραλφ
Ράνγκνικ, με υπηρεσιακό τον Μάικλ Κάρικ, ένα γκολ σαφώς και μπορεί να το
βρουν. Ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο
είναι, μην ξεχνιόμαστε...
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:
ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ:
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:

111,45

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

41,45

ΣΑΒΒΑΤΟ

27/11

19:30

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΚ

2

1,86

25 μονάδες

-303,95

ΚΥΡΙΑΚΗ

27/11

16:00

ΜΠΕΡΝΛΙ – ΤΟΤΕΝΑΜ

2

2,03

15 μονάδες

-262,5

ΚΥΡΙΑΚΗ

27/11

18:30 ΤΣΕΛΣΙ – ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

GOAL

1,84

20 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ

28/11

19:30

GOAL

1,95

10 μονάδες

15 μονάδες
28,65
15 μονάδες
0
20 μονάδες
45
20 μονάδες
37,8

70 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΣΕΖΟΝ 2016-17

+277 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ

20/11

19:30

1+OVER 2,5

1,91

ΣΕΖΟΝ 2017-18

+97,44 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ

20/11

22:00 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΕΣΠΑΝΙΟΛ 1+OVER 2,5

1,91

ΣΕΖΟΝ 2019-20

+214,4 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ

21/11

19:00

ΙΝΤΕΡ – ΝΑΠΟΛΙ

1

2,25

ΣΕΖΟΝ 2020-21

+114 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ

21/11

19:30

ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

GOAL

1,89

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΑΡΣΕΝΑΛ
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ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ
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Από σήμερα, η Εθνική ομάδα που θα
πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου στο Δουβλίνο στις 12 Δεκεμβρίου, θα βρίσκεται στα
Τρίκαλα.
Ή καλύτερα θα κινείται μεταξύ Καλαμπάκας, όπου θα διαμένει και Πηγής
Τρικάλων, όπου θα ξεκινήσει το καμπ
προετοιμασίας.
Το μενού του ξενοδοχείου θα επιμεληθεί η διατροφολόγος του ΣΕΓΑΣ Ειρή-

νη Μπαμπαρούτση, με την οποία τα
μέλη θα συζητούν μέσω της πλατφόρμας Zoom. Ανάλογες συναντήσεις θα
γίνονται και με τη ψυχολόγο της Ομοσπονδίας, Φρόσω Πατσού. Στα Τρίκαλα
θα είναι οι Κάσσου, Ιωαννίδου, Παναγιωτοπούλου, Κυνατίδου, Μαρινάκου,
Ασημακοπούλου, Γιαννάτης, Παπαϊωάννου, Τσάκαλος, Κολιός και Αναγνώστου (φωτό). Θα απουσιάζουν μόνο Βασιλείου και Λαβασά που είναι στις ΗΠΑ.

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΚΑΜΠ

Ο Άρμαντ Ντουπλάντις θα πάρει
μέρος σε μίτινγκ
που γίνεται στην
πόλη που ζει και
γυμνάζεται, την
Ουψάλα. Το διοργανώνει ο σύλλογός του IF. Πρόκειται για το μίτινγκ
Beijer Pole Vault
Gala που θα γίνει
στις 9 Φεβρουαρίου.

Η World Athletics
ανακοίνωσε το καλεντάρι της σειράς
Diamond League
για το 2022: Μάιος:
13 Ντόχα, 21 Μπέρμιγχαμ ή Λονδίνο,
28 Γιουτζίν. Ιούνιος:
5 Ραμπάτ, 9 Ρώμη,
16 Όσλο, 18 Παρίσι,
30 Στοκχόλμη. Ιούλιος: 30 Σαγκάη. Αύγουστος: 6 Κίνα, 10
Μονακό, 26 Λοζάνη.
Σεπτέμβριος: 2 Βρυξέλλες, 7-8 Ζυρίχη.

Στο Βελιγράδι βρίσκονται
η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ
Σοφία Σακοράφα, το μέλος
της ABAF Παναγιώτης Δημάκος, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Μελέτογλου
και ο διευθυντής αγώνων
Ανδρέας Γκόγκας. Θα μετάσχουν στο κογκρέσο
που γίνεται σήμερα στη
σερβική πρωτεύουσα. Θα
τιμηθεί και ο προπονητής
Γιώργος Πομάσκι για την
επιτυχία του χρυσού μεταλλίου του Μίλτου Τεντόγλου.

Λόγια φιλικά...

ΠΑΝΤΑ ΣΥΝΕΠΗΣ
ΠΑΝΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ


γραφει ο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΔΑ

Είναι η 4η σεζόν που βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Πέδρο Μαρτίνς. Σε
όλες, μα σε όλες, είχε μια συνεπή ευρωπαϊκή πορεία η ομάδα του Πειραιά. Ούτε μία
φορά δεν βίωσε την αποτυχία. Μια συνέπεια, μια τακτικότητα, που οι πρωταθλητές
Ελλάδας δεν είχαν ποτέ σε ετήσια βάση.
Πάντα μια… νίλα, θα υπήρχε. Θα πει κανείς, δεν είναι τέτοια ο αποκλεισμός από
τη Λουντογκόρετς; Κι όμως. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός βρίσκεται μίνιμουμ
στη φάση των μπαράζ του Europa League,
δεν μπορεί η σεζόν να λογίζεται ως άσχημη. Ο Πορτογάλος τεχνικός των «ερυθρολεύκων» από τα ζευγάρια προκριματικών
αγώνων που έχει δώσει από τότε που ήρθε
στη χώρα μας, είναι το μόνο στο οποίο δεν
πέτυχε. Και πώς το έχασε κι αυτό! Με την
αλλαγή στον κανονισμό των εκτός έδρας
γκολ και στα πέναλτι. Με δυο λόγια, ο Ολυμπιακός κλείνει μια τετραετία που η έναρξη
της σεζόν τον βρίσκει πάντα σε όμιλο μεγάλης ευρωπαϊκής και ο ερχομός του νέου
έτους τον βρίσκει πάντα στην Ευρώπη.
Σπάνιο φαινόμενο. Σπουδαίο επίτευγμα.
Έργο Πέδρο Μαρτίνς, χωρίς καμία αμφιβολία. Αυτή η συνεχόμενη παρουσία στα
υψηλά ευρωπαϊκά στρώματα είναι που σε
ανεβάζει επίπεδο, που δίνει την ευκαιρία
να γίνει κάποια στιγμή η υπέρβαση. Όταν
βρίσκεσαι συνεχώς στη θέση του να παίζεις μεγάλα ευρωπαϊκά ματς, θα έρθει και
μια μεγάλη νίκη, η σπουδαία πρόκριση.
Τα έχει ζήσει άλλωστε ο Ολυμπιακός και
με Μίλαν και με την Άρσεναλ και με την Αϊντχόφεν. Περιμένει και φέτος η ομάδα του
Πειραιά να ξετυλίξει εντός αγωνιστικού χώρου ακόμα κάτι μεγάλο. Αυτό μπορεί να έρθει και μέσω της τελευταίας αγωνιστικής
στους ομίλους.
Διότι μια πιθανή πρώτη θέση θα φέρει
απευθείας είσοδο στη φάση των «16» του
Europa League. Δεν είναι εύκολο αυτό το
σενάριο. Απαιτεί νίκη του Ολυμπιακού στην
Αμβέρσα και ήττα της Αϊντραχτ στην Πόλη
από τη Φενέρ. Δεν είναι απλό. Ακόμα πιο
δύσκολο βέβαια θα είναι το έργο του Ολυμπιακού στα μπαράζ. Πολύ δυνατές ομάδες, με εξαίρεση μία ή δύο περιπτώσεις, η
ομάδα του Μαρτίνς θα είναι αουτσάιντερ.
Βέβαια, πολλές φορές αυτά τα χρόνια ήταν
σε θέση μη φαβορί και στο τέλος ήταν αυτή
που πανηγύρισε. Γιατί να μην το καταφέρει ακόμα μία…

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.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Γιώργος Καραχάλιος
Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ
Ρόιλα Κοράλλη

Περικλής Γκιόλιας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ
Γιώργος Περιβολάρης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΑΤΕΛΙΕ
Κατερίνα Αβτζή
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