ΑΘΗΝΑ: 130 - 150C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 60 - 130C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr
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ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΌ ΤΟΥ «GAME CHANGER» ΜΑΤΙΈ
ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΆ. ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΤΟΥ ΛΆΡΙΝ
ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΌ, ΓΡΆΦΟΥΝ ΟΙ ΤΟΎΡΚΟΙ

ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
ΤΟΥ ΑΜΠΕΛ ΦΕΡΕΪΡΑ
AGENT

ΠΏΣ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΌΣ GREEK

Ο ΓΕΒΓΈΝ ΣΆΚΧΟΦ
ΕΊΝΑΙ Ο «ΕΡΓΆΤΗΣ»
ΠΟΥ ΕΊΧΕ ΑΝΆΓΚΗ
Η ΑΕΚ

ΠΏΣ Ο ΜΑΚΈΝΤΑ ΥΠΉΡΞΕ «ON
FIRE» ΌΤΑΝ ΧΡΕΙΆΣΤΗΚΕ.
ΠΡΟΣ ΑΝΑΝΈΩΣΗ Ο ΧΟΥΆΝΚΑΡ.
ΑΝΌΡΘΩΣΗ ΓΙΑ ΣΆΝΤΣΕΣ

ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ TI ΕΙΠΑΝ ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ
ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

ΤΟ ΜΕΤΆ ΤΗΣ SUPER LEAGUE

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
Σ ΤΑ ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α
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Ο ΝΕΟΣ...
ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ

Γνώμη

Είναι δεδομένο πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χτύπησε δυνατά εμπιστευόμενη τον Ραλφ Ράνγκνικ.
Αρχικά ως προπονητή και εν συνεχεία ως αυτόν
που, διοικητικά πια, θα ορίσει το πλαίσιο της (μετ)
εξέλιξης. Επιλέγοντας αυτός τον αντικαταστάτη του,
ορίζοντας κάθε bullet της στρατηγικής. Μέσω της φιλοσοφίας, η ταυτότητα δηλαδή. Όμως, εδώ έρχεται
το μεγάλο «αλλά»: Είναι πραγματικά έτοιμοι στο αγγλικό κλαμπ να δεχτούν έναν άνθρωπο που έχει μάθει να αποφασίζει για όλα και τίποτα λιγότερο; Που
δεν λογαριάζει από σταρ, αλλά θέλει να δημιουργεί
ο ίδιος τις (υπερ)αξίες; Που ζητάει από όλους τους
παίκτες να πιέζουν και να τρέχουν ασταμάτητα (Κριστιάνο Ρονάλντο, Πολ Πογκμπά λαμβάνουν;); Ο
63χρονος Γερμανός είναι καινοτόμος, έχει επηρεάσει κομβικά την πορεία του σπορ με τις ιδέες του.
Είναι, ωστόσο, και ένας δύσκολος για συνεργασία
άνθρωπος αν δεν γίνεται το δικό του. Για να καταλάβετε τον ακολουθεί το παρατσούκλι του «δικτάτορα» - έστω καθ’ υπερβολή. Προφανώς για να αναλάβει, θα έλαβε κάποιες εγγυήσεις. Το αν θα τηρηθούν
είναι το θέμα. Κι έπειτα και για τον ίδιο, είναι η πρώτη φορά που θα βρεθεί σε κλαμπ με τέτοια μιντιακή πίεση και πανταχού παρούσα υπερβολή. Είναι
άγνωστο το πώς αυτό θα το εισπράξει, πως θα το
χειριστεί. Όλα τούτα βέβαια δεν πρέπει να μας αποσπούν από το ουσιώδες. Η Γιουνάιτεντ πήρε μια
απόφαση βασισμένη σε 100% ποδοσφαιρικά κριτήρια. Μήτε γκλάμουρ, μήτε συναισθηματικά, μήτε πειραματικά. Κι αυτό είναι τεράστιο βήμα για το κλαμπ.
Το οποίο βέβαια, δεν πάει πολύς καιρός που είχε
έναν άλλον... Δικτάτορα. Τον σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
Με την επιτυχία που όλοι γνωρίζουμε.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ,
ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
Καμία ομάδα δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο σε 1112 παίκτες και να βγάλει τη χρονιά. Θες λύσεις. Ο
Παναθηναϊκός δεν είχε έως τώρα. Μακέντα, Μαουρίσιο, Βιγιαφάνιες και Αϊτόρ είναι μόνοι μερικοί
από τους παίκτες που δεν είχαν βοηθήσει. Υπήρξαν/υπάρχουν και άλλοι. Τουλάχιστον οι τρεις πρώτοι βρήκαν τρόπο να φωνάξουν «παρών». Για τον
πρώτο πολλά ακούστηκαν και όχι άδικα. Έμοιαζε ξενερωμένος. Δεν ήταν καλά. Το έλεγαν και αυτοί
που τον έβλεπαν καθημερινά στο Κορωπί. Ο δεύτερος δεν μπορούσε να αγωνιστεί με δυάδα στα χαφ.
Άλλαξε το σύστημα και είναι από αυτούς που ωφελήθηκαν, όπως και ο Βιγιαφάνιες. Του ταιριάζει ο
νέος του ρόλος. Πήρε και αυτοπεποίθηση, νιώθει
καλύτερα και αυτό βγαίνει και στο γήπεδο. Μεγαλύτερη η έκπληξη που μπορεί να νιώθει κανείς βλέποντας τον Αϊτόρ. Έναν παίκτη που έμοιαζε με το ένα
πόδι ήδη εκτός κλαμπ. Είναι ξεκάθαρο πως τόσο ο
Παναθηναϊκός όσο και κάθε ομάδα θέλει να παίρνει
ό,τι παραπάνω μπορεί από κάθε παίκτη. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα. Με αυτό που βλέπει τελευταία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μόνο ικανοποιημένος
μπορεί να είναι. Το επόμενο στοίχημα για εκείνον
είναι το να βρεθεί αμυντική ισορροπία. Παρεμπιπτόντως, θα χρειαστεί να περιμένουμε για να διαπιστώσουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το 4-3-3
με πιο δυνατούς αντιπάλους. Γιατί στα δύο πρώτα
ματς οι αλληλοκαλύψεις δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ

Αποψη
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Agent Greek

ΕΥΡΩΠΗ,
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΔΟΛΑΡΑ
Ο ΑΜΠΕΛ ΦΕΡΕΪΡΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
- ΠΩΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ενδεχομένως μετά τον Γκαγιάρδο να είναι
αυτή τη στιγμή ο 2ος πιο περιζήτητος τεχνικός
για ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν είναι μικρό επίτευγμα να κατακτάς δύο διαδοχικές σεζόν το Κόπα
Λιμπερταδόρες. Ο Αμπέλ Φερέιρα έφτιαξε το
όνομά του για τα καλά. Αυτή τη στιγμή ο πρώην τεχνικός του ΠΑΟΚ είναι brand name.
Οι Σαουδάραβες της Αλ Νασρ στρώνουν ένα
χαλί από χρήματα για να τον πείσουν να υπογράψει. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό, αλλά για τα
παραπάνω χρήματα άφησε και τον ΠΑΟΚ για
να πάει και στην Παλμέιρας. Βέβαια τα 20 εκατ.
ευρώ που ακούγονται δεν μπορούν να αφήσουν
κανέναν αδιάφορο, ωστόσο υπάρχει και μια δυσπιστία εσχάτως για τις καταβολές και τη συνέπεια των πληρωμών στη Σαουδική Αραβία.
Και σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια του
έχει δύο κρούσεις από ευρωπαϊκές ομάδες. Αρκετά δελεαστικές σαν project και χρήματα, σχετικά. Η μία είναι από Γαλλία μεριά, η άλλη άγνωστη για την ώρα.
Μεγάλο απωθημένο του Φερέιρα ασφαλώς και
είναι η Σπόρτινγκ, η οποία δεν αποκλείεται το
επόμενο καλοκαίρι να αναζητήσει προπονητή.
Ο Ρούμπεν Αμορίμ κάνει εξαιρετική πορεία μέχρι στιγμής άλλωστε και το όνομά του συζητιέται αρκετά στα ψιλά στρώματα.
Για τον Αμπέλ Φερέιρα να θυμίσω, πως πολύ
καλή άποψη έχει και ο Ολυμπιακός. Και είναι και
ένας τεχνικός που γνωρίζει πολύ καλά το ελληνικό γίγνεσθαι. Αν και τη δεδομένη στιγμή μάλλον έχει κλείσει το συγκεκριμένο παράθυρο και
για τις δύο πλευρές.
Η ομάδα του Πειραιά δεν θα πήγαινε σε τέτοια
λύση στη μετά Μαρτίνς εποχή.
Το σίγουρο είναι πως ο Φερέιρα τη δεδομένη
στιγμή με όσα έχει στα χέρια του πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην πρόκληση του ευρωπαϊκού
ποδοσφαίρου και τα χρήματα.

Ο ΡΟΝΙ ΛΟΠΕΣ ΑΛΛΑΞΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Επιτέλους, κάτι φαίνεται…

➠

➠

Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ

Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΜΕ ΜΑΚΕΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ

Δικαιώθηκε ο κόουτς

Από το χάσιμο χρόνου στα κέρδη
Άργησε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αξιοποιήσει τις προσωπικότητές που διαθέτει η ομάδα του. Έπρεπε να τα φέρουν έτσι τα αγωνιστικά
προβλήματα για να δουν χρόνο συμμετοχής. Ο
λόγος για τον Μαουρίσιο και τον Μακέντα. Δεν γίνεται να υπάρχουν στο ρόστερ οι συγκεκριμένοι
δύο ποδοσφαιριστές και να μην χρησιμοποιούνται. Μπήκαν, έκαναν το κομμάτι τους (και με Λαμία και κόντρα στον Παναιτωλικό) και ο Παναθηναϊκός ρολάρει πλέον. Έχασε χρόνο ο κόουτς του
«τριφυλλιού», αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Ένα ματς και για την ακρίβεια,
μισό ημίχρονο δεν θα έφτανε. Σε
αυτό κόντρα στη Φενέρ αναφερόμαστε, όπου ο Ρόνι Λόπες έδειξε
ψήγματα του ταλέντου του. Απέναντι στον Βόλο, όπου ξεκίνησε
βασικός, ο Βραζιλιανοπορτογάλος μεσοεπιθετικός έδειξε πως
μπορεί να γίνει και χρήσιμος. Δοκάρι είχε, την μπαγκέτα του μαέστρου την κράτησε με επιτυχία και γενικώς σε ένα ματς που
ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός,
ήταν από τους λίγους βασικούς
που ξεχώρισαν. Κάπως ηρεμεί με
την εξέλιξή του και ο Πέδρο Μαρτινς, ο οποίος όταν ξεκινήσει το
Κόπα Άφρικα δεν θα έχει στη διάθεσή του Ονιεκούρου και Γκάρι
Ροντρίγκεζ.

➠

Έχει ακούσει πολλά, κάποια δικαίως
μια και η εικόνα στο 0-5 από τον ΠΑΣ
δεν άφηνε πολλά περιθώρια. Πάντως,
ο Μάντζιος πήρε ρεβάνς από φίλους
και «εχθρούς» στην Τούμπα. Δεν είναι
μόνο το αποτέλεσμα που μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο φυσικά αλλά και η εικόνα. Ο Άρης κέρδισε δίκαια και ο Μάντζιος κέρδισε την
κόντρα με τον Λουτσέσκου με τις επιλογές 11άδας, της αλλαγές, ακόμα και
το πλάνο μετά το 0-1.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΙΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πέρασε στα ψιλά

➠

Έρχεται συχνά στην Ελλάδα μια και υπάρχουν δεσμοί με τη χώρα.
Παρόλα αυτά, η παρουσία την εβδομάδα που πέρασε του ισχυρού
άνδρα, ουσιαστικά, της Νις ήταν για δουλειά. Ο Ζουλιέν Φουρνιέ,
Διευθυντής Ποδοσφαίρου του γαλλικού κλαμπ είχε τις επαφές του
στη χώρα μας, έκανε τα ενδιαφέροντα μίτινγκς του και αναμένεται
με αγωνία ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του με ελληνικό χρώμα.
Ο Φουρνιέ είναι ο άνθρωπος των αποφάσεων στη Νις.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

«ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ»!
Ο ΕΝΤΙΑΓΕ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΓΜΑ ΚΑΙ
Ο ΑΡΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ
Ήταν ο κρίκος στην αγωνιστική αλυσίδα των κεντρώων
που έλειπε. Ο Ματίγια έχει την φινέτσα, τα χτυπήματα/στημένα. Ο Σάσα το σεβασμό με την ηρεμία στο παιχνίδι του,
τα κάθετα τρεξίματά του. Ο Τζέγκο είναι ένας warrior. Ο παίκτης όμως που συνδυάζει όλα τα παραπάνω plus τα ποδοσφαιρικά… guts είναι ο Μπαντού Εντιαγέ. Κόβει (πάνω
από 6 κερδισμένες μονομαχίες ανά ματς), ράβει (Νο1 παίκτης του Αρη σε ακρίβεια σε πάσες με πάνω από 75%),
σκοράρει (μετράει ήδη 2 «παστέλια») και ενίοτε μοιράζει.
Όπως έπραξε, προχθές, στην Τούμπα έχοντας «καταπιεί»
με την επέλασή του 3 αντιπάλους. Ένας σύγχρονος εν δυνάμει box to box παίκτης που κόστισε αρκετά στην τσέπη
του Θοδωρή Καρυπίδη, αλλά μόλις έγινε γνωστή η διαθεσιμότητά του κίνησε γη και ουρανό για να τον φέρει στην
Σαλόνικα. Εδώ του έταξε μέχρι και private jet για να τον φιλοξενήσει σε γνωστό εστιατόριο στην συμπρωτεύουσα
πριν πέσουν οι τζίφρες. Ο κύριος που έφυγε από τα κρύα
της Νορβηγίας, έζησε τι εστί πίεση με την φανέλα της Γαλατά, έμαθε να παραμένει ανθεκτικός στο πλέον δυσκολοκατάβλητο πρωτάθλημα του κόσμου (Premier League, Στόουκ σε ένα transfer που ξεπέρασε τα 15 μύρια) πλέον στα
31 του νιώθει leader στον Άρη. Όντας γιόκας στρατιωτικού και μητέρας δασκάλας, ο Μπαντού Εντιαγέ είναι τρομερά επιμελής στις εντολές του Άκη Μάντζιου και πλέον ο
«στρατηγός» στο παιχνίδι του Άρη.

ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ
ΜΑΚΕΝΤΑ

UP

Από almost aparted
ξανά σημείο αναφοράς. Χωρίς βεντετιλίκια, λαϊκισμούς, το άλλοτε golden boy του ιταλικού
ποδοσφαίρου παραδέχθηκε
την αποτελεσματικότητα του Καρλίτος, την αθλητικότητα του Ιωαννίδη και απλώς
ανέμενε το timing: 110’, 3 γκολ και μία ασίστ
(Λαμία και Παναιτωλικός). Molto benne…

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ

ΩΡΑΙΟΣ
Ο «ΝΕΟΣ»

ΚΕΒΙΝ ΣΟΝΙ

Το πακέτο ελκυστικό: ηλικία (23 ετών),
size (σχεδόν 185 εκατοστά). Οι επιδόσεις του τραβάνε βλέμματα: 9 ματς/4
γκολ/4 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί μόλις στο 60% των συνολικών λεπτών
σε 11 αγωνιστικές. Ο φαν της Ισπανίας, Νίκος Γαλανακόπουλος τον ξετρύπωσε από την offload λίστα της
Χιρόνα. «Μεγαλώνει»…

DOWN

Με τον κόουτς
(Γιάννη Αναστασίου) που τον πίστεψε στα χρόνια του στον
Παναθηναϊκό φαίνεται φέτος να «αρπάζει» αγωνιστικά
μετά από μία διετία με ημίμετρα στον Απόλλωνα. Στην επιστροφή του στην Λεωφόρο,
όμως, τα έκανε μαντάρα: πέναλτι σε Αϊτόρ,
τσαφ στη φάση του 2-0. Κρίμα…
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ΗΤΤΕΣ ΣΕ 11
ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΙΘΜΕΙ
Ο ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ,
ΟΣΕΣ ΕΙΧΕ ΣΤΑ 60
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΜΑΤΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ.

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Αποφεύγουμε, συνειδητά, να «κεντράρουμε» στα όσα στενάχωρα έγιναν στην Τούμπα. Ζουμάρουμε στην πραγματική ομορφιά του σπορ,
που ενέχει και υγιή καζούρα! «Γιαννίκη δεν πηδάω, έχω Μεταξά», το
πανό από τον φαν του ΠΑΣ που λίγες μήνες νωρίτερα είχε εμφανίσει
το... ιστορικό «Γιαννίκη μείνε ή πηδάω»!

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ
ΠΑΟΚ

«Φταίω εγώ που δημιούργησα περισσότερες προσδοκίες», παραδέχθηκε μετά ΚΑΙ την ήττα στο τοπικό ντέρμπι από τον Άρη, ο Ραζβάν
Λουτσέσκου. Μία ατάκα… χίλιες λέξεις! Ο άνθρωπος που κατέκτησε το
μοναδικό νταμπλ στην ιστορία του Δικεφάλου (2019), εκείνος που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το υπάρχον ρόστερ και αυτός που πήρε
τα κλειδιά από την φαμίλια Σαββίδη γιατί είναι Νο1 διαχειριστής προσωπικοτήτων. H ομάδα φαντάζει και είναι «υπερήλικη», το μεταγραφικό
κάστινγκ του καλοκαιριού έχει αποτύχει παταγωδώς, οι leaders έχουν
εξαφανιστεί, το γκολ εν αγνοία και το club είναι ήδη στο -10 από τον
Ολυμπιακό μετά από 11 αγωνιστικές.
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ΕΠΕΣΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΑ ΕΙΠΑΝ
ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ
ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΝ
ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Ενα μισαωράκι παραπάνω
έκατσε στη Τούμπα ο Μπομπ
Μάντεν. Ο Σκωτσέζος διαιτητής του ΠΑΟΚ - Άρης αναγκάστηκε να διακόψει το παιχνίδι στο 92’ όταν οπαδοί του
ΠΑΟΚ μπούκαραν στον αγωνιστικό χώρο.
Επειδή ακούστηκαν πολλά, ο
διεθνής ρέφερι ενήργησε βάσει των κανονισμών και αφού
πήρε απαραίτητες διαβεβαιώσεις, ελέγχοντας και ο 4ος
Διαμαντόπουλος την κατάσταση, συνέχισε και ολοκλήρωσε το παιχνίδι.
Ο Μάντεν αφού ζήτησε από
την Αστυνομία να εκκενωθεί
η θύρα από την οποία ξεκίνησαν τα επεισόδια, επικοινώνησε σύμφωνα με πληροφορίες του Sportime και με τον
Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Γκαραντί η πληροφορία που σας
δίνω.

Αφού πήρε την απόφαση να
συνεχιστεί το παιχνίδι και
έμειναν όλοι ευχαριστημένοι
(ο Άρης θα το κέρδιζε το ματς
στο χορτάρι και ο ΠΑΟΚ θα
γλίτωνε την αφαίρεση βαθμού), έγινε κουβέντα για το
χρόνο που θα παιχτεί ποδόσφαιρο.
Σαν ιδέα έπεσε και η σκέψη
να εκτελεστεί το πλάγιο και να
πάνε όλοι σπίτια τους. Εκεί
διαφώνησε ρητά και κατηγορηματικά ο Κλάτενμπεργκ. Ο
Άγγλος αφού ενημερώθηκε
για το χρονικό σημείο της διακοπής και τον υπολειπόμενο
χρόνο, ζήτησε από τον Σκωτσέζο ρέφερι να παίξει και τα
δύο λεπτά που απέμειναν για
να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.
Όπως και έγινε. Ο Μάντεν
άφησε το ματς να εξελιχθεί
για δύο λεπτά και σφύριξε τη
λήξη.

Μας... αποθέωσε!
Δεν φτάνουν τα εντός των
συνόρων ρεζιλίκια μας, θέλουμε και ξένους να μας
διαφημίζουν στην Ευρώπη. Ο Μάντεν με ανάρτησή του στο instagram έκανε λόγο για μια φοβερή
εμπειρία, αναρτώντας και
σχετικές φωτογραφίες. Ειδική η αναφορά του σε μια
συγκεκριμένη όπου ίπταται μια πλαστική καρέκλα,
ενώ ο Πασχαλάκης συνομιλεί στους... εισβολείς!
«Ήταν ευχαρίστηση που
προσκλήθηκα στην Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη για
το ματς ΠΑΟΚ-Άρης. Φοβερή εμπειρία και απίστευτη η τέταρτη φωτογραφία
στην οποία δεν έχει γίνει
photoshop», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ

«Κλειδώνει» και
η δεύτερη αλλαγή!

Σωστά τα πέναλτι
σε Φάληρο και Κρήτη

Καμία επίσημη ενημέρωση από την ΚΕΔ και
την ΕΠΟ για τις προτάσεις των νέων διεθνών.
Σε ένα μήνα περίπου (1/1/22) θα βγουν οι νέοι
πίνακες από την UEFA. Ήδη η μια αλλαγή είναι
δεδομένη. Ο Σκουλάς αποχώρησε και τη θέση
του όπως όλα δείχνουν την παίρνει ο Μανούχος. Φαίνεται όμως
πως έχει «κλειδώσει» ακόμα μια αλλαγή. Ο Τζήλος,
όπως αναφέρουν πληροφορίες δεν θα διατηρήσει
το σήμα της FIFA. O αντικαταστάτης του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός!

Δεν συμφωνούν με Βόλο και Ιωνικό οι παρατηρητές!
Οι δύο ΠΑΕ έβγαλαν ανακοινώσεις κατά της διαιτησίας, αλλά οι παρατηρητές των διαιτητών που τους
σφύριξαν σε Φάληρο και Κρήτη αντίστοιχα, δεν συμφωνούν. Ο Νικολακόπουλος βρήκε σωστό τον Κουτσιαύτη και για τα δύο πέναλτι
που καταλόγισε στο Ολυμπιακός - Βόλος, ενώ και ο Φλώτσιος συμφώνησε με την
απόφαση του Περράκη
να πάει στην άσπρη βούλα στο ΟΦΗ - Ιωνικός, στο
μαρκάρισμα του Τσιγκρίνσκι.
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ΜΠΕΛΑΔΕΣ
ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ
Δεν έφταναν στον ΠΑΟΚ τα επεισόδια που
οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή του
αγώνα με τον Άρη, ήρθε και η αυτεπάγγελτη έρευνα της αστυνομίας για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων για να
βάλει σε μεγαλύτερους μπελάδες τον «Δικέφαλο». Η αστυνομία μετά τα επεισόδια
προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις και
από τους συλληφθέντες μόνο ο ένας είχε
τα απαραίτητα έγγραφα (βεβαίωση κάλυψης – ανάρρωσης & εμβολιασμού SARSCov-2) για την αποφυγή διασποράς του
κορονοϊού. Οι υπόλοιποι τρεις δεν είχαν
απολύτως κανένα έγγραφο μαζί τους και
φέρονται να δήλωσαν στους αστυνομικούς που τους συνέλαβαν ότι αγνοούσαν
ότι έπρεπε να ήταν εφοδιασμένοι με αυτά.
Υπό αυτές τις συνθήκες η εισαγγελέας
ποινικής δίωξης απήγγειλε στους τρεις
παραπάνω, εκτός από τις συνδεόμενες με
τα επεισόδια κατηγορίες, επιπλέον κατηγορία για παραβίαση των μέτρων για την
αποφυγή διάδοσης μολυσματικών ασθενειών (285 ΠΚ).
Μάλιστα, οι υπεύθυνοι των ελέγχων στο
γήπεδο της Τούμπας αναζητούνται για το
παραπάνω αδίκημα διότι φαίνεται πως
δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, όσον αφορά τους ελέγχους πιστοποιητικών ή τεστ,
πριν την είσοδο των οπαδών στις κερκίδες του σταδίου.
οι συλληφθέντες, τρεις Έλληνες κι ένας
Σέρβος (ηλικίας 21 έως 40 ετών) παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη
διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης. Το δικαΜέσα σε όλα τα
στήριο ανέβαλε την εκδίκαση
προβλήματα που έχει να
της υπόθεσης για την Τετάρτη
αντιμετωπίσει ο Ραζβάν Λουκαι αποφάσισε να μην τους
τσέσκου είχε και ένα ευχάριστο
αφήσει ελεύθερους. Αυτό
νέο. O Ντόουγκλας Αουγκούστο
σημαίνει ότι μέχρι να διεπέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς
καστούν θα παραμείνουν
προπόνησης. Στο ιατρικό δελτίο του
υπό κράτηση.
Δικεφάλου εκτός από τον Νέλσον
Οι τέσσερις συλληφθέντες
Ολιβέιρα παραμένουν οι Κρέσπο
διώκονται για βία στους
και Βιεϊρίνια που ακολουθούν
αθλητικούς χώρους, απόπειδικό τους ατομικό πρόρα σωματικών βλαβών, διατάγραμμα.
ραξη, βία κατά υπαλλήλων, ενώ,
κατά περίπτωση, για οπλοκατοχή
(όπως και για το παραπάνω αδίκημα
που περιγράφεται στο άρθρο 285 του ΠΚ).
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Πέθανε από ανακοπή οπαδός του ΠΑΟΚ
έξω από το γήπεδο
Τραγωδία στη έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα,
καθώς, έχασε τη ζωή του ο οπαδός του Δικεφάλου που έπαθε ανακοπή. Σύμφωνα με το seleo.gr, ο 45χρονος άνδρας
μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Άρη, έπαθε ανακοπή έξω
από το γήπεδο επί της Διογένους. Του έκαναν τεχνητή αναπνοή και αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
στο ΓΝ Παπανικολάου, όπου δυστυχώς κατέληξε. Ο ΠΑΟΚ
με επίσημη ανακοίνωση του εξέφρασε τα συλλυπητήρια
του για τον άτυχο φίλαθλο της ομάδας. «Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του
άτυχου φιλάθλου μας που έχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς έξω από το γήπεδο. Συγκλονισμένοι από την
απώλεια ενός νέου ανθρώπου, η σκέψη μας είναι στους
δικούς του…», αναφέρει η ανακοίνωση.
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«ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ,
Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ»
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΟ «ΔΙΠΛΟ» ΤΟΥ ΑΡΗ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ
Survivor! Θα μπορούσε κάλλιστα να
παίξει ως τίτλος σε όλες τις δύσκολες
που έχουν προκύψει φέτος στον Άρη.
Και δεν είναι μια, δεν είναι δύο. Οι Θεσσαλονικείς και ο Άκης Μάντζιος έχουν
βρεθεί ουκ ολίγες φορές με τη πλάτη
στο τοίχο, αλλά έβγαλαν αντίδραση.
Μετά την ήττα στη Νίκαια, ήρθε η μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό. Μετά την
«γκέλα» με τον Απόλλωνα στο «Βικελίδης» το διπλό στη Λαμία. Μετά την πεντάρα από τον ΠΑΣ Γιάννινα, η «άλωση» της Τούμπας.
Αφεντικό της πόλης ο Άρης, χωρίς την
παραμικρή ένσταση, μέχρι το παιχνίδι του β’ γύρου. Οι «κιτρινόμαυροι» το
πανηγύρισαν έξαλλα. Και στα αποδυτήρια της Τούμπας και μετά την αποχώρηση τους από το γήπεδο. Το αυριανό
παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΟΦΗ (1/1217:00) δεν αφήνει περαιτέρω περιθώρια για χαρές και πανηγύρια.
Ο Άκης Μάντζιος μίλησε στη χθεσινή προπόνηση, έκανε μια
αναφορά στη μεγάλη νίκη
και προχώρησε παρακάτω.
«Σας αξίζουν πολλά συγ«Βροχή» έπεφταν οι φωτοβολίδες και τα καπνογόχαρητήρια. Ήταν μια μεγάνα λίγο πριν την είσοδο των οπαδών του ΠΑΟΚ στο
λη νίκη, που την δικαιούχορτάρι και την διακοπή. Αυτό που δεν «έπιασε» καμασταν, βάσει της εικόνας
μία κάμερα της ΝΟVA ήταν η φωτοβολίδα που έσκασε
μας στο γήπεδο. Αποδείλίγα εκατοστά δίπλα από τον πάγκο του Άρη. Μάλιστα
ξατε και με επιβεβαιώσατε,
την αντιλήφθηκε ο Θωμάς Ναζλίδης και προειδοποίόταν σας λέω ότι ο μόνος
ησε τους υπόλοιπους να προφυλαχθούν!
μας αντίπαλος είναι ο κακός μας εαυτός και κανείς
άλλος», ανέφερε αρχικά ο
κόουτς του Άρη κλείνοντας την παρένθεση για την Τούμπα, ανοίγοντας εκείνη για το παιχνίδι με τους Κρητικούς.
«Ο χρόνος πιέζει. Αφήνουμε πίσω τον
ΠΑΟΚ και βλέπουμε τον ΟΦΗ. Το κύπελλο, όπως ξέρετε είναι ένας θεσμός
που μας ενδιαφέρει και έχουμε στοχεύσει πολύ ψηλά. Θέλουμε τη διάκριση
και αν τα καταφέρουμε και το τρόπαιο».
Εκεί η κουβέντα έκλεισε και οι «κιτρινόμαυροι» άλλαξαν σελίδα.

Είχαν... άγιο!

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Δεν... ενέδωσε!
Φαρδύ πλατύ το χαμόγελο του Θόδωρου Καρυπίδη μετά
τη νίκη στη Τούμπα. Το αφεντικό του Άρη πήρε τα πάνω
του, μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα που δεν...
μιλιόταν στη κυριολεξία. Μετά το τέλος του αγώνα, αρκετοί ποδοσφαιριστές του ζήτησαν να μπει στα αποδυτήρια να πανηγυρίσει μαζί τους. Μάλιστα ο Μπεναλουάν
του έκανε και μια χαρακτηριστική κίνηση για πριμ.
Ο «Κάρυ» πανηγύρισε το διπλό μαζί με τους ποδοσφαιριστές αλλά στο challenge για πριμ δεν
ενέδωσε!
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ΕΡΓΑΤΗΣ
Ο ΓΕΒΓΕΝ ΣΑΚΧΟΦ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ
ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ,
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ
ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΟΠΟΤΕ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ
Πρόσωπο του αγώνα στο «Ζωσιμάδες»
ήταν ο Γεβγέν Σάκχοφ. Ο 30χρονος μέσος
μπήκε στο ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα στο 79’ και στο 90’ πέτυχε το νικητήριο γκολ της ΑΕΚ. Ο Ουκρανός χαφ φέτος
γνωρίζει ότι δεν είναι στις βασικές επιλογές. Δεν είχε κερδίσει θέση στην ενδεκάδα με τον Βλάνταν Μιλόγεβιτς, δεν υπολογίζεται ως βασικός ούτε από τον Αργύρη
Γιαννίκη. Ωστόσο όποτε έχει πάρει εντολή να περάσει στο ματς, έχει βγάλει εις πέρας την αποστολή του.
Επτά συμμετοχές έχει φέτος με την ΑΕΚ,
όλες ως αλλαγή και μετράει μία ασίστ και
ένα γκολ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι
ο Ουκρανός τα δίνει όλα στις προπονήσεις και μένει και μετά το πέρας του προγράμματος για έξτρα προπόνηση.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι ο
Σάκχοφ θα έπρεπε να παίζει περισσότερο
και ίσως σε κάποια ματς να είναι βασικός.
Μπορεί να υστερεί σε ταχύτητα, αλλά έχει
πολύ καλές τοποθετήσεις και είναι από
τους καλύτερους της ομάδας στο κομμάτι
της δημιουργίας, από τη στιγμή που στους
«κιτρινόμαυρους» υπάρχει έλλειψη από
ανάλογου τύπου δημιουργούς. Και αν η
ΑΕΚ τον εμπιστευθεί περισσότερο έχει
να κερδίσει και περισσότερα πράγματα
απ’ αυτόν.

Μπήκε ο Τζαβέλλας, εκτός ο Τσούμπερ

➦

Η ΑΕΚ άρχισε την προετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα
Κυπέλλου με αντίπαλο την Κηφισιά (20:15) στο ΟΑΚΑ για τη
φάση των «16» και ο Αργύρης Γιαννίκης είχε ένα ευχάριστο και
ένα δυσάρεστο. Ο Γιώργος Τζαβέλλας προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του ομογενή τεχνικού. Αντίθετα, ο
Τσούμπερ έκανε πρόγραμμα αποφόρτισης χθες και το πιθανότερο είναι πως θα πάρει κάποιες ανάσες στο ματς Κυπέλλου
αλλά δεν θα υπάρξει πρόβλημα για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ο Γιαννίκης πάντως, αναμένεται να κάνει αρκετές
αλλαγές κόντρα στην Κηφισιά προκειμένου να ξεκουράσει κάποιους παίκτες. Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 11:00.

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - OPAP ARENA

Δεκαετής μίσθωση για δύο σουίτες!

Δύο σουίτες του νέο γηπέδου της ΑΕΚ, βρήκαν ήδη κάτοχο, καθώς δύο μεγάλες εταιρείες τις αγόρασαν και μάλιστα με δεκαετή μίσθωση, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Η
ζήτηση για τις σουίτες είναι πολύ μεγάλη με συνεχή τηλεφωνήματα στα γραφεία της ΠΑΕ
ΑΕΚ από νέους ενδιαφερόμενους. Είτε από ιδιώτες,
είτε από άλλες μεγάλες εταιρείες. Λόγω του εντυπωσιακού ενδιαφέροντος η ΑΕΚ
θα προχωρήσει σε μερικές
εβδομάδες σε επίσημη και
αναλυτική ενημέρωση για
τις σουίτες.
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ
ΑΞΙΑ
Ο ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ ΕΔΕΙΞΕ
ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο GAME CHANGER
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Σε τελική ανάλυση, δεν ξεφεύγει κανείς
από τη μέγγενη του χρόνου. Αλλά μπορείς
να παρατείνεις τις στιγμές. Αρκεί να το λέει
η καρδιά σου, να το θέλει η ψυχή σου. Κι άλλωστε, η ποιότητα είναι διαχρονική. Ο Ματιέ
Βαλμπουενά είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα
περί αυτού. Ναι, τα καλύτερα ποδοσφαιρικά
του έτη είναι πίσω. Αυτό δεν σημαίνει και ότι
ο ρόλος στον Ολυμπιακό είναι πλέον απλώς
να παρίσταται και να παρατηρεί. Κάθε άλλο.
Όπως σαφώς διαφάνηκε (και) απέναντι στο
Βόλο, ο Γάλλος άσος έχει ακόμα πολλά να
προσφέρει στους «ερυθρόλευκους». Το δικό
του γκολ-φάουλ έδωσε τη νίκη στους «ερυθρολεύκους» στις καθυστερήσεις κι ενώ λίγο
νωρίτερα οι Θεσσαλοί είχαν ισοφαρίσει. Στο
μυαλό του Πέδρο Μαρτίνς, ο 37χρονος ποδοσφαιριστής έχει εδώ και καιρό κατηγοριοποιηθεί ως κάποιος που έρχεται από τον
πάγκο για να δώσει τις λύσεις στα ζόρια. Ο
«game changer» με άλλα (αγγλικά) λόγια.
Και είναι ένας ρόλος που εκπληρώνει με ζηλευτή αποτελεσματικότητα. Το είχε κάνει στο
Αγρίνιο πρόσφατα, κερδίζοντας το πέναλτι
που έφερε τη νίκη. Το έκανε ξανά και τώρα,
ως σκόρερ στο... και πέντε. Γιατί, το είπαμε,
το ξαναλέμε, η ποιότητα είναι διαχρονική.
«Παίζω πάντα για την ομάδα. Είμαι αγωνιστής, είμαι εργατικός. Αγαπώ τον Ολυμπιακό είτε παίζω είτε όχι. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Θέλω να προσφέρω είτε από μέσα
είτε απέξω. Αφιερώνω το γκολ στην οικογένειά μου», δήλωσε μετά, συνδυάζοντας συναίσθημα και ταπεινότητα.

Τι γράφουν οι Τούρκοι για Λάριν
Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Κάιλ Λάριν ακούγεται για τον Ολυμπιακό.
Απλώς αυτή τη φορά και σύμφωνα με την τουρκική «Milliyet» υπάρχουν προχωρημένες επαφές μεταξύ του ατζέντη του Καναδού επιθετικού και των Πειραιωτών. Πάντα σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, το «we have a deal» δεν είναι μακριά και ο
παίκτης θα πιάσει λιμάνι το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν και ολοκληρώνεται
το συμβόλαιό του με την Μπεσίκτας. Στους «μαύρους αετούς» δεν
πρόκειται να συνεχίζει, καθώς ζητάει 2,25 εκατ. ευρώ ετησίως,
συν μπόνους, με την τουρκική ομάδα να αρνείται να συμφωνήσει, λόγω της πτώσης της αξίας της τουρκικής λίρας.
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ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ...
ΚΟΥΠΙ

Ο ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΜΑΚΕΝΤΑ ΦΩΝΑΞΕ «ΠΑΡΩΝ»
ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Σύμφωνοι μπάλα δεν παίζει το παρελθόν, αλλά
ο Παναθηναϊκός άλλον στο ρόστερ του με βιογραφικό που περιλαμβάνει Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
δεν έχει. Ο Φεντερίκο Μακέντα μόνο τυχαίος δεν είναι. Και όταν παίζει με την ηγετική και παραγωγική
διάθεση που επέδειξε κόντρα στον Παναιτωλικό,
τότε γίνεται αναντικατάστατος για το «τριφύλλι».
Με δύο γκολ υπέγραψε τη νίκη, κάλυψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το κενό του τραυματία Καρλίτος. Και σε δεύτερο επίπεδο αυτό του Ιωαννίδη.
Ένας δικός του τραυματισμός ήταν που τον είχε
πάει τόσο πίσω στην ιεραρχία των «πράσινων»
επιθετικών. Αλλά ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα. Παρότι δεν του άρεσε που είχε περάσει σε δεύτερο ρόλο – λογικό και ανθρώπινο είναι. Δούλεψε
με υπομονή, χωρίς τουπέ και όταν χρειάστηκε, ήταν
έτοιμος. Δύο σερί χρονιές πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν. Αυτός τραβούσε κατά κύριο λόγο το κουπί. Ξέρει άρα από «φουσκοθαλασσιές». Τον Ιβάν
Γιοβάνοβιτς τον κέρδισε σταδιακά. Αρχικά, αυτός
δεν έδειξε να τρελαίνεται με τον Ιταλό. Όμως για
ακόμη μια φορά φάνηκε πως ο Σέρβος κόουτς έχει
τον τρόπο του να κρατάει «ζεστούς» τους παίκτες
του για όταν τους χρειαστεί. Θα είχε χρησιμοποιήσει τον «Κίκο» αν Καρλίτος και Ιωαννίδης ήταν υγιείς; Δεν έχει νόημα να μπούμε σε αυτήν την υποθετική συζήτηση. Ο Μακέντα μπήκε και ήταν έτοιμος.
Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, αυτό είναι το ευοίωνο. Τρία γκολ έχει σε δύο σερί αναμετρήσεις, είχε
προηγηθεί αυτό στη Λαμία. Τα δύο με πέναλτι, αλλά
με όποιο τρόπο κι αν σκοράρεις, το ίδιο μετράει.

Χουάνκαρ και Σάντσες
σε αντίθετους δρόμους
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι επαφές
του Χουάνκαρ με το «τριφύλλι» για νέο συμβόλαιο και όπως όλα δείχνουν, σύντομα θα έχουμε το happy end. Ο Ισπανός αριστερός μπακ θα
υπογράψει νέο συμβόλαιο με βελτιωμένες απολαβές. Εξαργυρώνοντας έτσι τις πολύ καλές εμφανίσεις του. Αντίθετα, στην... άλλη πλευρά των
μπακ των «πρασίνων», αρχίζει να σχηματοποιείται μια αποχώρηση. Ο Φακούντο Σάντσες δεν
έχει πείσει τον Γιοβάνοβιτς. Ο Αργεντινός δεξιός μπακ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και άρα
το Γενάρη θα μπορεί να υπογράψει όπου θέλει,
ως ελεύθερος. Μπορεί βέβαια να επισπευσθούν
οι διαδικασίες και να έχει και ο Παναθηναϊκός
ένα όφελος, αφού η Ανόρθωση ενδιαφέρεται
για τον παίκτη και ίσως κινηθεί την προσεχή
μεταγραφική περίοδο.

«Μπήκε» ο Σένκεφελντ
Σε δύο γκρουπ πραγματοποιήθηκε η χθεσινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί κόντρα στον Παναιτωλικό ακολούθησαν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση,
συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Στο
πρόγραμμα μετείχε και ο Μπαρτ Σένκεφελντ, ο
οποίος «τρέχει» για να προλάβει τα ματς με
Βόλο (Κύπελλο, 1/12) και ΑΕΚ (πρωτάθλημα, 5/12).
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ΣΥΜΠΤΩΣΗ;
Ο ΓΚΟΥΤΙΔΗΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΚΑΙ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΣΤΙΣ ΚΑΚΙΣΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ!

Τυχαίο; Μπορεί. Αλλά πρέπει να
κατατεθεί. Μετά τη νίκη - η πρώτη
φετινή σε επίσημο και ανεπίσημο
παιχνίδι - επί του ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος επέστρεψε στις τραγικές
εμφανίσεις, γνωρίζοντας ακόμα
μια ντροπιαστική ήττα. Την ίδια
ώρα που επέστρεφε και ο Παναγιώτης Γκουτσίδης στον πάγκο
των «κυανόλευκων» μετά την περιπέτεια του με τον κορονοϊο.
Κάποιοι, κάνουν λόγο για... μήνυμα από πλευράς ποδοσφαιριστών. Δεν υιοθετούμε, απλά το
αναφέρουμε. Το ερώτημα που δεν
μπορεί να έχει απάντηση, είναι αν
αποτελεί σύμπτωση η επιστροφή του βοηθού του Γιώργου Παράσχου με την κάκιστη εμφάνιση
στο «Θ. Κολοκοτρώνης». Όταν
μια εβδομάδα νωρίτερα, με τον
Γιώργο Κορακάκη στον πάγκο,
ο Ατρόμητος κέρδιζε εύκολα 2-0
τον ΠΑΟΚ!
Και δεν είναι το μόνο ερώτημα
που πλανάται πάνω από τη πόλη
των Δυτικών προαστίων. Η ΠΑΕ
όπως επίσημα ανακοίνωσε, θα
αξιολογήσει την κατάσταση και
θα πάρει αποφάσεις. Είναι δεδομένο οτι κάποιοι ποδοσφαιριστές
θα κληθούν να λύσουν τα συμβόλαια τους. Ένα ακόμα ερώτημα είναι τι μέλλει γενέσθαι με τον
Γιώργο Παράσχο. Ο Μακεδόνας
τεχνικός έχει το μικρότερο μερίδιο ευθύνης για τα λάθη που έγιναν το καλοκαίρι, αλλά αρκετοί
του χρεώνουν οτι δεν έχει καταφέρει να αντιστρέψει την εικόνα
που έχει η ομάδα.
Το παιχνίδι στη Τρίπολη παρακολούθησε δια ζώσης και ο Γιώργος Σπανός. Ο ισχυρός άνδρας
του Ατρομήτου κατέβηκε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια, αλλά ίδια
γεύση και το δεύτερο. 3-1 το σκορ
του πρώτου 45λεπτου, 3-1 και του
δεύτερου!

ΙΩΝΙΚΟΣ

Στέλνει κόσμο στον... κουβά!
Πρώτο φαβορί για υποβιβασμό ήταν τον
Αύγουστο ο Ιωνικός και πρώτος προπονητής, υποψήφιος για αποχώρηση,
ο Δημήτρης Σπανός. Ο Ιωνικός δεν αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, αλλά έχει διαψεύσει όσους
τον είχαν «τελειωμένο» πριν ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ανεξάρτητα
από την ήττα, η εμφάνιση με τον φορμαρισμένο ΟΦΗ ήταν εξαιρετική και με
τις προσθήκες που θα γίνουν τον
Γενάρη, η διοίκηση έχει κάθε
λόγο να αισιοδοξεί για
γρήγορη παραμονή!

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Προβληματισμός εκ νέου για Φέστα!
Δεν πατάει καλά στη Ριζούπολη ο Τζιανλούκα Φέστα. Και δεν
είναι η πρώτη φορά που ο Ιταλός βρίσκεται σε δύσκολη θέση,
από την ημέρα που ανέλαβε τον Απόλλωνα. Η πρώτη κρίση ξεπεράστηκε με τη νίκη της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» επί του ΠΑΣ
Γιάννινα. Αυτή είναι και μοναδική επί των ημερών του. Οι κυανόλευκοι δεν κατάφεραν να νικήσουν στην έδρα τους, ομάδες
όπως ο Ιωνικός, η Λαμία, έχασαν από τον Αστέρα που ήταν σε
κακό φεγγάρι, όπως και στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό. Πλέον το ματς του Σαββάτου στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο είναι κομβικό.

SUPER
LEAGUE
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ΧΩΡΙΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΩΣΗ
Ο ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ ΤΩΝ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ»,
ΑΤΟΜΙΚΟ Ο ΝΕΑΡΟΣ ΣΕΝΤΕΡ

Ο Παναθηναϊκός άρχισε την προετοιμασία του ενόψει
του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ και ο Δημήτρης Πρίφτης δεν είχε
στη διάθεσή του τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τον Γιώργο
Παπαγιάννη.
Ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη θα ταξιδέψει για τη Μόσχα, εκεί
όπου την Πέμπτη (2/11, 19:00) αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου δεν έλαβε μέρος στη διπλή προπόνηση του «τριφυλλιού», καθώς ταλαιπωρείται από ίωση.
Και μάλιστα είναι κλινήρης στο νοσοκομείο. Το πιο πιθανό μάλιστα είναι οι πράσινοι να ταξιδέψουν χωρίς τον αρχηγό τους στη Μόσχα.
Ενώ και ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν συμμετείχε, αλλά έκανε ατομικό πρόγραμμα.
Ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε γυρίσει το πόδι του στο
παιχνίδι με τη Ζενίτ και κάνει αγώνα για να είναι έτοιμος
για τον αγώνα με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε Τζόλο ο Ιωνικός
Ο Ιωνικός ανακοίνωσε την απόκτηση του
Βαγγέλη Τζόλου, ο οποίος θα ενισχύσει την
ομάδα της Νίκαιας. Ο Βαγγέλης Τζόλος είναι το νέο πρόσωπο στη Νίκαια και θα βοηθήσει αρκετά το σύνολο του Σεγκούρα. στην
Basket League.

Τα τυπικά για Φέργκιουσον
στο Λαύριο

Ο Τέρανς Φέργκιουσον είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ιωνικού, επρόκειτο να παίξει στην ΑΕΚ, αλλά τελικά αναμένεται να ανακοινωθεί από το Λαύριο.
Το Λαύριο και ο Τέρανς Φέργκιουσον έχουν
έρθει σε συμφωνία κα σύντομα θα ανακοινωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

Φεύγει ο Κάζινς, έρχεται
ο Κόζι για το Περιστέρι

Η απόφαση έχει παρθεί και ο Τζος Χάγκινς
σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν από το
Περιστέρι. Φυσικά οι άνθρωποι της ομάδας
έχουν βρει τον αντικαταστάτη τους και αυτός θα είναι ο Γκλεν Κόζι.

ΝΒΑ

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Γιάννης
Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν αρχίσει να μπαίνουν στον…
ίσιο δρόμο και επικράτησαν με σχετική άνεση των
Ιντιάνα Πέισερς με 118-100.
Αυτή ήταν η 7η συνεχόμενη νίκη για τους πρωταθλητές του ΝΒΑ. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος παίκτης στο παρκέ για τους Μπακς με
26 πόντους, 10/13 δίποντα, 6/10 βολές, 13 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ.
Βέβαια δεν ήταν εντελώς μόνος του, καθώς είχε στο πλευρό του ο «Greek
Freak» τον Κρις
Μίντλετον που
σημείωσε
14 πόντους.
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ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ



γραφει ο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Ο ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ ΕΙΝΑΙ Η «ΧΡΥΣΗ
ΜΠΑΛΑ» ΤΟΥ 2021 ΓΙΑ 7η ΦΟΡΑ
ΣΤΗ ΘΡΥΛΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΕΒΑΝΤΟΦΣΚΙ
ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΟ... 2020
Όπως το 2009. Το 2010, το 2011, το 2012,
το 2015 και το 2019. Οι Αμερικανοί, που
τα λένε ωραία κάτι τέτοια, έχουν βρει τον
κατάλληλο τρόπο να το θέσουν: «Six
is good. But seven is heaven!». Λιονέλ
Μέσι. Χρυσή Μπάλα για 7η φορά. Απίστευτο. Πέρα από αυτόν τον (ποδοσφαιρικό) κόσμο. Αλλά υπάρχει σάμπως κάτι
πεζό και γήινο πού να μπορεί να περικλείσει το ασύλληπτο ταλέντο του Αργεντινού μάγου; Ναι, υπάρχει μια σοβαρή
ένσταση. Το βραβείο του 2020 δεν δόθηκε ποτέ. Επειδή αποφασίστηκε πως δεν
θα ήταν δίκαιο λόγω κορονοϊού. Άκρως
συζητήσιμη απόφαση. Και κάπως έτσι
συνέβη μια τεράστια αδικία. Ο Ρόμπερτ
Λεβαντόφσκι έμεινε βασιλιάς χωρίς στέμμα. Το αδιαφιλονίκητο best of εκείνης
της χρονιάς. Ως και ο «Λίο» βρήκε χώρο
και χρόνο να το πει κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του. Μεγάλη αδικία για τον «μπόμπερ» της Μπάγερν Μονάχου. Που δεν
διορθώνεται με το βραβείο του «καλύτερου επιθετικού» που παρέλαβε – σαν
της παρηγοριάς έμοιαζε. Υπάρχει βέβαια
το σοβαρό αντεπιχείρημα. Αν είναι «αδικία», ας είναι για τον Μέσι! Αυτόν τον
υπερπαίκτη. Με τη βράβευση να αντανακλά κυρίως, να δικαιολογείται αν προτιμάτε, στη βάση του ότι οδήγησε την
Εθνική Αργεντινής στον πρώτο της τίτλο
μετά από 28 χρόνια (Κόπα Αμέρικα) και
άρα και πρώτο δικό του με την αγαπημένη του «αλμπισελέστε». Βασικά, όλοι δικαιούνται να έχουν τη γνώμη τους περί
του θέματος. Έχει κι αυτό τη μαγεία του,
είναι μέσα σε αυτά που μας κάνουν να
αγαπάμε τόσο το ποδόσφαιρο!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.
10.
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14.
15.
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18.
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20.
21.
-.
23.
24.
25.
26.
-.
-.
29.
-.

ΧΡΥΣΗ ΜΠΑΛΑ 2021
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή, Μπαρτσελόνα/Παρί)
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Πολωνία, Μπάγερν)
Ζορζίνιο (Ιταλία, Τσέλσι)
Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία, Ρεάλ)
Ενγκολό Καντέ (Γαλλία, Τσέλσι)
Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία, Γιουβέντους/Μάν. Γ.)
Μοχάμεντ Σαλάχ (Αίγυπτος, Λίβερπουλ)
Κέβιν ντε Μπρόινε (Βέλγιο, Μάντσεστερ Σίτι)
Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία, Παρί)
Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Ιταλία, Μίλαν)
Έρλινγκ Χάλαντ (Νορβηγία, Ντόρτμουντ)
Ρομέλου Λουκάκου (Βέλγιο, Ίντερ/Τσέλσι)
Τζόρτζιο Κιελίνι (Ιταλία, Γιουβέντους)
Λεονάρντο Μπονούτσι (Ιταλία, Γιουβέντους)
Ραχίμ Στέρλινγκ (Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι)
Νεϊμάρ (Βραζιλία, Παρί)
Λουίς Σουάρες (Ουρουγουάη, Ατλέτικο)
Σιμόν Κίερ (Δανία, Μίλαν)
Μέισον Μάουντ (Αγγλία, Τσέλσι)
Ριγιάντ Μαχρέζ (Αλγερία, Μάντσεστερ Σίτι)
Μπρούνο Φερνάντες (Πορτογαλία, Μάν. Γ.)
Λαουτάρο Μαρτίνες (Αργεντινή, Ίντερ)
Χάρι Κέιν (Αγγλία, Τότεναμ)
Πέδρι (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)
Φιλ Φόντεν (Αγγλία, Μάντσεστερ Σίτι)
Ζεράρ Μορένο (Ισπανία, Βιγιαρεάλ)
Ρουμπέν Ντίας (Πορτογαλία, Μάντσεστερ Σίτι)
Νικολό Μπαρέλα (Ιταλία, Ίντερ)
Λούκα Μόντριτς (Κροατία, Ρεάλ)
Θέσαρ Αθπιλικουέτα (Ισπανία, Τσέλσι)
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ΕΜΒΌΛΙΜΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΜΕ
ΔΎΟ ΝΤΈΡΜΠΙ ΣΤΗΝ
PREMIER LEAGUE

ΈΒΕΡΤΟΝ-ΛΊΒΕΡΠΟΥΛ ΚΑΙ
ΜΆΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΆΙΤΕΝΤΆΡΣΕΝΑΛ ΜΕ ΠΟΛΛΈΣ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ ΑΠΌ ΤΟ
ΠΆΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ

Δυνατό είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα στα μέσα της εβδομάδας με
εμβόλιμη αγωνιστική στην Premier
League, τη Serie A και τη Ligue 1 και
τους πρώτους αγώνες της φάσης των
«16» στο Κύπελλο Ελλάδας.
Στην Premier League γίνεται μεγάλη
μάχη για τον τίτλο. Η Τσέλσι προηγείται με 30 βαθμούς και ακολουθούν η Μάντσεστερ Σίτι με 29 και η Λίβερπουλ με
28.
Η 14η αγωνιστική ξεκινάει σήμερα με
τα παιχνίδια Νιούκαστλ-Νόργουιτς
Σίτι (21:30) και Λιντς-Κρίσταλ Πάλας
(22:15), ενώ ξεχωρίζουν τα 2 ντέρμπι,
Έβερτον-Λίβερπουλ (Τετάρτη, 22:15)
και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ
(Πέμπτη, 22:15).

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ
ΑΓΓΛΙΑ 21:30
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΝΟΡΙΤΣ
1 1,95

Κρίσιμη αναμέτρηση στο Σεντ Τζέιμς Πάρκ ανάμεσα σε
Νιουκάστλ και Νόριτς. Οι δύο ομάδες δεν σηκώνουν
κεφάλι με συνέπεια να βρίσκονται σταθερά στις
ΠΡΟΤΑΣΗ:
τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Ματςτελικός για τις
«καρακάξες».

ΑΓΓΛΙΑ 22:15
ΛΙΝΤΣ-ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ
1 DNB 1,70

Πήρε χρυσό βαθμό μέσα στην αξιόλογη Μπράιτον η Λιντς
με το πλάνο του Μπιέλσα να αποδίδει. Να ξεφύγει από
την επικίνδυνη ζώνη θέλει σήμερα απέναντι
ΠΡΟΤΑΣΗ:
στην Πάλας που παίζει με σαφώς λιγότερο άγχος.

Συντηρητικό
ποντάρισμα
στην έδρα.

ΕΙΔΙΚΆ ΣΤΟΙΧΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΌΡΕΡ,
ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΚΆΡΤΕΣ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές
στοιχηματικές επιλογές για τα ντέρμπι
Έβερτον-Λίβερπουλ και Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ.
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 πετύχει χατ-τρικ
• Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under
Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal
• Goal/No Goal & Over/Under
• Παίκτης που θα δεχτεί κάρτα
• Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα
• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
• Νίκη με μηδέν παθητικό
• Πολλαπλά σκορ
• Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι
• Διαφορά νίκης
• Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ
• Μονά/Ζυγά γκολ

ΙΤΑΛΙΑ 19:30
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ
OVER 2,5 1,66

Ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 87’ στο Έμπολι η Φιορεντίνα,
αλλά στο τέλος έφυγε με τα χέρια άδεια. Η επιστροφή
στις νίκες αποτελεί μονόδρομο, αλλά η Σαμπντόρια
μόνο εύκολο εμπόδιο δεν θα είναι.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η αγορά
σύμμαχός μας
στα γκολ.

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 12:00
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ-ΑΛΑΝΙΑ ΚΕΣΤΕΛΣΠΟΡ
OVER 2,75 1,72

Στο πρωτάθλημα δεν πάει καλά η Κασίμπασα με το κύπελλο
να φαντάζει βάλσαμο στη φετινή χρονιά. Ο αντίπαλος
ιδανικός καθώς η Αλάνια από την 3η κατηγορία
δύσκολα θα της προκαλέσει προβλήματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Τα γκολ
θα πάρουν
ποντάρισμα.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ
1 +1,5 1,75

ΚΟΥΠΌΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΌΡΝΕΡ
ΜΕ ΤΑ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΆ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ
Για τους πιο δυνατούς αγώνες, από σήμερα έως την Πέμπτη, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα
κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ και
τα Over/Under 8,5-9,5-10,5 κόρνερ.
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.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Συντηρητικό
σημείο στην
έδρα.

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Αταλάντα
ήρθε και ένα νέο σκάνδαλο στα διοικητικά της
Γιουβέντους που κάνει το κλίμα ακόμα πιο βαρύ.
Η Σαλερνιτάνα έχει ανάγκη από μια μεγάλη νίκη,
θα παραταχθεί χωρίς άγχος για την έκπληξη.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΒΕΡΟΝΑ-ΚΑΛΙΑΡΙ
1 -0,75 1,72

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Άσος με
χάντικαπ η
επιλογή μας.

Η έδρα αποτελεί το μεγάλο όπλο της Βερόνα με την
ομάδα να κάνει όνειρα για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Δύσκολα τα πράγματα στην Κάλιαρι, καθώς ούτε
κόντρα στη Σαλερνιτάνα κατάφερε να πάρει το
«τρίποντο».
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Πλησιάζει η ώρα για την ανάδειξη του
κορυφαίου αθλητή και αθλήτριας της
χρονιάς της World Athletics. Την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου θα δοθούν τα
βραβεία στους καλύτερους του 2021,
όπως αποφάσισε το συμβούλιο της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η «οικογένεια» της WA και το κοινό που είχαν
ψηφίσει το προηγούμενο διάστημα.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί virtual
στις 18:00 τοπική ώρα και θα μεταδο-

θεί μέσω του καναλιού youtube της
WA.Την τελετή θα παρουσιάσουν η
Πόλα Ράντκλιφ και η Τζάσμιν Σόγιερς.
Υποψήφιοι είναι στις γυναίκες: Σιφάν
Χασάν, Φέιθ Κιπιέγκον, Σίντνεϊ Μακλάφλιν (φωτό), Γιούλιμαρ Ρίχας και
Ελέιν Τόμσον-Χέρα και στους άνδρες:
Τζόσουα Τσεπτεγκέι, Ράιαν Κρούζερ, Μόντο Ντουπλάντις, Έλιουντ Κιπτσόγκε και Κάρστεν Γουόρχολμ.

Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ

Στα βραβεία της WA θα
αναδειχθεί και το ανερχόμενο αστέρι της χρονιάς. Υποψήφιοι είναι:
Γυναίκες: Κίλι Χότζκινσον, Σίλια Κοσόνεν,
Κριστίν Μπόμα, Έιθινγκ Μου, Ζέρφε Γουντεμάγκεν και στους
άνδρες: Σον Μπάρελ,
Έριον Νάιτον, Εμάνουελ Γουενιόνι, Ταντέσε
Γουόρκου και Σάσα Ζόγια (φωτό).

Στις 2 Δεκεμβρίου έρχεται στην Ελλάδα
από τις ΗΠΑ η Βασιλεία Σπύρου. Θα
συνεχίσει τις προπονήσεις και θα ενσωματωθεί με τους
υπόλοιπους αθλητές και αθλήτριες της
Εθνικής Ομάδας, που
θα ταξιδέψει στο Δουβλίνο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Ανωμάλου Δρόμου
που διεξάγεται στις
12 Δεκεμβρίου.

Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν θα είναι αναμφισβήτητα το μεγάλο
όνομα που δήλωσε συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα Ανωμάλου
Δρόμου που θα γίνει
στο Δουβλίνο την επόμενη Κυριακή. Ο Νορβηγός ολυμπιονίκης στο
Τόκιο, μετέχει για πρώτη φορά στους άνδρες,
ενώ έχει έξι μετάλλια
(5 χρυσά, 1 ασημένιο)
στην Κ20 σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Λόγια φιλικά...
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΑΟΚ, Ο ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
ΧΑΛΑΣΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ
Ο ΙΔΙΟΣ ΕΙΧΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ
Πήγε την Ξάνθη σε άλλο level. Μέχρι και τελικό Κυπέλλου Ελλάδας έφτασε μαζί της.
Κατάφερε με τον ΠΑΟΚ αυτό που ονειρευόταν μια ολόκληρη πόλη εδώ και χρόνια.
Πρωτάθλημα. Απέδειξε με την κατάκτηση
του Τσάμπιονς Λιγκ πως δεν πήγε μόνο για
τα χρήματα στην Αλ Χιλάλ. Γενικώς ο Ραζβάν Λουτσέσκου τα έκανε όλα σωστά, μέχρι την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη.
Ο Ρουμάνος τεχνικός άφησε το στίγμα του
στον «Δικέφαλο του Βορρά». Πέτυχε σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Αποχώρησε νικητής
και με τον μύθο του αξεπέραστου να τον ακολουθεί. Αυτός μεγάλωσε κιόλας από τα όσα
πέτυχε και μετά τη θητεία του στον ΠΑΟΚ.
O 52χρονος τεχνικός αποφάσισε να επιστρέψει. Συμφώνησε να είναι το απόλυτο αφεντικό. Αποδέχθηκε ένα τεράστιο νούμερο ως
ετήσιες απολαβές για τις υπηρεσίες του. Γύρισε καβάλα στο άλογο και με όλες τις προϋποθέσεις καλύτερες από αυτές που άφησε με
δυο λόγια. Το Financial fair play δεν αποτελεί
πια μέγγενη, μέγγενη που δημιουργήθηκε και
στη δική του θητεία και… καθαρίστηκε από
τον Αμπέλ Φερέιρα, ο κόσμος πίνει νερό στο
όνομά του (όταν ανέλαβε για πρώτη φορά,
δεν είχε πολλούς ένθερμους υποστηρικτές),
ξέρει από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί ο οργανισμός του Δικεφάλου. Κι όμως, απέτυχε.
Πήρε ένα μεγάλο ρίσκο, βλέποντας μόνο το
τυράκι αγνοώντας τη φάκα. Διότι οι προϋποθέσεις μπορεί να ήταν οι ενδεδειγμένες,
αλλά δικαίωμα στην αποτυχία δεν υπήρχε.
Από τη στιγμή που με μία ομάδα έχεις πάρει
πρωτάθλημα, μίνιμουμ ο κόσμος περιμένει
κάτι ανάλογο και στη δεύτερη θητεία. Μην ξεχνάμε πως και τη σεζόν που δεν κατέκτησε
τελικά το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, το διεκδίκησε μέχρι το τέλος. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός
διεκδίκησης της πρώτης θέσης και ακόμα το
ημερολόγιο δείχνει 30 Νοεμβρίου. Δέκα βαθμούς πίσω από την κορυφή και τον Ολυμπιακό. Είναι μια απόσταση που δεν καλύπτεται.
Το καλοκαίρι περίμενε να του έρθει κάτι θετικό από την Ιταλία. Φοβήθηκε να μείνει εκτός
μέχρι αρχές Ιουλίου και κλήθηκε να αποφασίσει. Ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Και
πήρε στη θεωρία τον σίγουρο δρόμο, μα στην
πράξη τον δύσκολο. Να διατηρηθεί στην κορυφή σε μια ομάδα που η έλευσή του εν τέλει
μοιάζει με «ξαναζεσταμένο» φαγητό. Διότι οι
προπονητικές του ικανότητες δεν μπορούν
να αμφισβητηθούν σε καμία περίπτωση, αλλά
ως διαχειριστής καταστάσεων, ως μάνατζερ
(με την ευρύτερη έννοια σε έναν ποδοσφαιρικό σύνολο) και φυσικά σε επίπεδο αντίληψης
φαίνεται πως έχει έλλειμμα. Η εικόνα του που
με τόσο κόπο έχτιζε ο ίδιος χαλάει, η υστεροφημία του έχει ήδη φθαρεί και δεν φαίνεται
πως αυτή η κατάσταση που βιώνει ο ΠΑΟΚ
και ο Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή μπορεί να
αλλάξει στο μέλλον.

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

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr
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INTIME

