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Ο Ολυμπιακός δείχνει καιρό τώρα πως δεν 
μπορεί να «δέσει» την άμυνα του. Και είναι ένα 
πρόβλημα, που στις εγχώριες διοργανώσεις 
δεν το έχει πληρώσει. Είναι τέτοια η ποιότη-
τα του που τον βοηθάει να το υπερκεράσει. Το 
θέμα είναι πως μία ο Σωκράτης είναι καλά και 
δεν είναι ο Σισέ. Και το αντίθετο. Αυτό επηρεά-
ζει τη συνοχή, ενώ αμφότεροι ακόμα δεν έχουν 
βρει την κατάλληλη «χημεία». Είναι δεδομένο 
αυτό και ο Πέδρο Μαρτίνς αναζητά τις λύσεις. 
Παράλληλα κανείς από τους δύο δεν έχει δείξει 
πως μπορεί να βοηθήσει στο λεγόμενο build 
up. 
Αυτό μπορεί να το κάνει ο Ουσεϊνού Μπα, 
αλλά φέτος απέχει του καλού του εαυτού. Για 
τον λόγο αυτό είναι αναγκαία η επιστροφή του 
Ρούμπεν Σεμέδο. Που κατά γενική ομολογία εί-
ναι και ο κορυφαίος στόπερ των Πειραιωτών 
και όχι μόνο. Το έχει αποδείξει. 
Βέβαια τα εξωαγωνιστικά του θέματα είναι σο-
βαρά. Και δεν ξεχνιούνται. Ο ίδιος πάντως θέ-
λει να δώσει τις απαντήσεις του στο γήπεδο. 
Επιμένει σε αυτό. Για να δείξει πως τα αφήνει 
όλα πίσω του. Τουλάχιστον αυτό έχει πει και 
στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Περιμένει 
για να του δώσει την ευκαιρία ο Μαρτίνς. Κα-
νείς δεν γνωρίζει πότε θα γίνει αυτό. Είναι βέ-
βαιο όμως πως σε κάποιο παιχνίδι έως τη δι-
ακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων θα 
πάρει λεπτά συμμετοχής.

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς ολοκληρώθη-
κε με τον Παναθηναϊκό να είναι ο δίκαιος (όπως 
γράψαμε) θριαμβευτής και με μια νέα κατάστα-
ση να διαμορφώνεται απ’ εδώ και στο εξής τόσο 
στο πρωτάθλημα όσο και στη μεταξύ τους σχέ-
ση. Ποιο είναι το σίγουρο; Ότι θα τα ξαναπούν. 
Και όχι μια φορά, αλλά πολλές. Σύντομα κιόλας 
είναι η επόμενη συνάντησή τους και συγκεκρι-
μένα στις 23 Δεκεμβρίου στο ΟΑΚΑ για την Ευ-
ρωλίγκα.
Αν γίναμε σοφότεροι απ’ αυτό το ντέρμπι; Φυσι-
κά… Αυτή είναι η απάντηση σε όλα τα ερωτήμα-
τα που μπορούν να υπάρξουν σχετικά με τους 
«αιωνίους». Και το πρώτο που πρέπει να κατα-
λάβουν όλοι είναι ότι αυτοί οι αγώνες είναι ειδι-
κών συνθηκών. Τις οποίες όποιος διαχειριστεί 
καλύτερα, σε όλες τις λεπτομέρειές τους τότε θα 
έχει τον έλεγχο του αγώνα.
Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά σίγουρα δεν 
υπάρχουν φαβορί σε ντέρμπι αιωνίων. Στα χαρ-
τιά… Το φαβορί φαίνεται κι αποδεικνύεται μέσα 
στο γήπεδο, ανεξαρτήτως συνθηκών ή ρόστερ 
και πάντα σε συνάρτηση με την ετοιμότητα, τη 
ψυχολογία, την προσέγγιση και (φυσικά) την 
τύχη.
Η χρονιά δεν τελειώνει ούτε για το νικητή Πα-
ναθηναϊκό ούτε για τον ηττημένο Ολυμπιακό σε 
έναν αγώνα. Μπορεί να προσφέρει κάποια κέρ-
δη (καλοδεχούμενα για το νικητή που πρέπει να 
τα εξαργυρώσει στην πορεία) αλλά ακόμα δεν 
έχει κρίνει τίτλο. Προχωράμε λοιπόν με επόμενο 
ραντεβού στις 23 Δεκεμβρίου

ΜΈΧΡΙ ΤΙΣ 23 ΔΈΚΈΜΒΡΙΟΥ 
ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΝ…

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

ΈΧΈΙ ΑΝΑΓΚΗ  
ΤΟΝ ΣΈΜΈΔΟ

Αποψη
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Η ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΗ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 
ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΜΠΑΣΚΑΛ

Ο Γκιγιέρμο Αμπασκάλ ξεκίνησε την 
περιπέτεια του στο Βόλο σχεδόν εντυ-
πωσιακά. Τουλάχιστον έως και την 6η 
αγωνιστική, που είχε την εκπληκτική 
ανατροπή στην Τούμπα που το 4-1 από 
τον ΠΑΟΚ έγινε 4-4.
Από τότε, όμως, ακολούθησαν 3 ήττες 
σε 4 παιχνίδια, με το τέταρτο να είναι η 
ισοπαλία στη Νίκαια.
Οι ήττες από Άρη και ΑΕΚ μπορεί να πει 
κάποιος πως δεν είναι καταδικαστικές 
αλλά επίσης είναι γνωστό πως στόχος 
του Βόλου φέτος είναι η είσοδος στα 
πλέι οφ.
Με λίγα λόγια η ήττα από τον ΟΦΗ εντός 
έδρας μάλιστα αλλά κυρίως η εικόνα της 
ομάδας (οι Κρητικοί ήταν απόλυτοι κυρί-
αρχοι και το σκορ θα μπορούσε να είχε 
μεγάλες διαστάσεις υπέρ τους) δεν ήχη-
σε καλά.
Ήταν/είναι το πρώτο καμπανάκι που χτύ-
πησε για τον 32χρονο συμπαθή Ισπανό 
προπονητή.
Ο Αμπασκάλ θα πρέπει να βρει έως και 
το τέλος του πρώτου γύρου το δρόμο 
για τα αποτελέσματα, τα 5 σερί παιχνί-
δια χωρίς νίκη δεν είναι αποδεκτά.
Προς το παρόν η θέση του δεν κινδυνεύ-
ει αλλά θα πρέπει η εικόνα του Βόλου 
να βελτιωθεί και να έρθουν αποτελέσμα-
τα έως και το τέλος του πρώτου γύρου.
Η επόμενη αγωνιστική δεν είναι… υπέρ 
του μια και η ομάδα της Μαγνησίας ταξι-
δεύει έως και το Καραϊσκάκη για να παί-
ξει με τον πρωταθλητή και θριαμβευτή 
στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, Ολυμπιακό.
Στη συνέχεια όμως ακολουθούν Παναι-

τωλικός εντός και ΠΑΣ Γιάννινα εκτός.

Agent Greek

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΛΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΣΧΟΛΙΑ

Τι το ‘θέλε
 
Αυτό το «ίσως υποσυνείδητα να μην 
πιστεύουμε πως μπορούμε να κα-
τακτήσουμε το πρωτάθλημα» που 
είπε ο Φερνάντο Βαρέλα μετά το κάζο 
στο Περιστέρι τι το ήθελε. Μόνο καλή 
δεν ήταν η αντίδραση εντός του ορ-
γανισμού του ΠΑΟΚ για τον 34χρο-
νο στόπερ και εν όψει μάλιστα του 
αγώνα που είναι πολύ κρίσιμος στη 
Μπρατισλάβα την Πέμπτη (25/11).
Δεν άρεσε καθόλου μα καθόλου σε 
κανένα στο κλαμπ τα όσα είπε. Και 
το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 
καλοκαίρι, just saying.  

ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΛΛΑ Ο 
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΑΝΤΖΙΟ

Προτάθηκαν τρεις ξένοι
 
Από το πρωί της Κυριακής χτυπάει 
το τηλέφωνο του Θόδωρου Καρυπί-
δη. Η πεντάρα από τον ΠΑΣ Γιάννι-
να, άνοιξε κουβέντα για αλλαγή προ-
πονητή στον Άρη. Ήδη του έχουν 
προταθεί τρεις! Όλοι ξένοι. Το αφε-
ντικό του Άρη, παρά τη μεγάλη στε-
ναχώρια του, το ξεκόβει κατευθείαν. 
«Δεν ψάχνω προπονητή, έχω». Ο 
«Κάρυ» στηρίζει τον Μάντζιο. Πλέ-
ον κλείνει τα τηλέφωνα. Αν συνεχι-
στούν οι προτάσεις, δεν θα το σηκώ-
νει και καθόλου!

Ο ΤΣΟΥΜΠΕΡ ΕΙΧΕ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΘΕΙ

Δεν είναι ακόμα στο 100%
 
Ο Στίβεν Τσούμπερ πράγματι δεν ήταν καλός στο 
ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Όπως δεν έθελξε και στη 
Ριζούπολη π.χ. Το ότι είναι από τους ποιοτικότε-
ρους παίκτες της Λίγκας δεν αμφισβητείται ούτε από 
τους αντιπάλους αλλά είναι φανερό πως τη δεδομέ-
νη χρονική στιγμή δεν είναι στο 100%. Το ζήτημα με 
τον προσαγωγό του, που τον ταλαιπώρησε και στην 
εθνική Ελβετίας φαίνεται πως τον πήγε λίγο πίσω. 
Παρόλα αυτά, τα νούμερά του παραμένουν εντυπω-
σιακά με 10 ματς, 5 γκολ, 2 ασίστ και όντας ο τρίτος 
σκόρερ του πρωταθλήματος πίσω μόνο από Καρ-
λίτος και Αραούχο.

Ο ΒΑΛΒΕΡΔΕ ΓΙΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

Θα είναι έκπληξη
 
Από εδώ αυτή τη γωνιά είχατε μάθει πως ο Βαλβέρδε θα επέστρεφε 
στους πάγκους μόνο αν υπήρχε ένα πρότζεκτ 100% που θα του άρε-
σε. Βέβαια, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι οποιοδήποτε κλαμπ, 
είναι από τα σημαντικότερα του κόσμου. Από την άλλη πλευρα, η πρό-
ταση για προσωρινός μέχρι το καλοκαίρι δεν είναι και το πιο ελκυστι-
κό. Όπως και να έχει, ο πρώην κόουτς του Ολυμπιακού έχει θητεία στη 
Μπαρτσελόνα, όχι οπουδήποτε. Εκτίμηση και μόνο της στήλης: Δύ-
σκολο…

➠

➠

➠

➠

ΧΤΥΠΗΣΕ
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ
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Τι γίνεται με Καρλίτος
Ανησυχία υπάρχει για τον Καρλίτος. Ο Ισπα-
νός επιθετικός έγινε αλλαγή στο πρώτο ημί-
χρονο του αγώνα με την Λαμία. Η πρώτη 
εκτίμηση θέλει να έχει νια διάταση στον δι-
κέφαλο. Θα φανεί αν τελικά είναι μια θλάση, 
αλλά είναι βέβαιο πως θα μείνει εκτός από 
την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Έτσι κι 
αλλιώς ο Μακέντα γύρισε, έδειξε να είναι καλά 
και θα πάρει την θέση του. Βέβαια ο Καρ-
λίτος φέτος έχει ξεκινήσει δυναμικά και 

είναι πρώτος σκόρερ. Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΕΣΠΑΣΑΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Πολλά τα πρέπει που είχε ο Παναθηναϊκός 
στο ματς με την Λαμία. Και όλα είχαν κοινό πα-
ρονομαστή, τη νίκη. Έπρεπε να βάλει τέλος 
σε άσχημο σερί με 1 ισοπαλία σε τρία ματς. Να 
ξεπεράσει την ήττα από τον ΠΑΟΚ. Να βρει κι 
άλλους σκόρερ, εκτός από τον Καρλίτος. Και 
να πάρει το πρώτο του «διπλό» μετά από πε-
ρίπου εννέα μήνες. Κι έτσι το έκανε με ένα εξαι-
ρετικό δεύτερο ημίχρονο. Και διαφορετικούς 
σκόρερ βρήκε, τους Μακέντα, Λούντκβιστ, Μα-
ουρίσιο και την ψυχολογία του έφτιαξε. Παράλ-
ληλα έβαλε τέλος σε πολλές παραδόσεις. Συ-
γκεκριμένα είχε να νικήσει εκτός έδρας από τις 
6 Φεβρουαρίου και τη νίκη επί του Ατρόμητου 
στο Περιστέρι. Αναφορικά με επαρχιακό γήπε-
δο, η προηγούμενη νίκη, ήταν ξανά στο Παν-
θεσσαλικό κόντρα στον Βόλο, τον περασμέ-
νο Ιανουάριο. Αλλά νίκη με ανατροπή σκορ σε 
εκτός έδρας ματς είχε να γίνει κοντά 4,5 χρό-
νια. Ηταν στις 31 Μαίου 2017 και σε εκείνο το 
3-2 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για τα πλέι 
οφ κι ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 2-1. Νίκη με 
ανατροπή γενικά είχε κάνει στις 10 Νοεμβρίου 
του 2019 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ήταν πίσω 
στο σκορ με 2-0, όντας γηπεδούχος, για να το 
κάνει 3-2. Πολλαπλά τα οφέλη για το τριφύλ-
λι και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οι παίκτες βελτί-
ωσαν την αυτοπεποίθηση τους. Είδαν πως 
έχουν τις δυνατότητες να γυρίσουν παιχνί-
δια, ακόμα και αν στραβώσουν. Δεν αποκλεί-
εται αυτό να αποτελέσει και την απαρχή για 
μια καλή πορεία. Αλλά και για τον Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς. Που θέλει να βγει η δουλειά που κάνει 
τόσο καιρό. Συνήθως μετά από τέτοια αποτε-

λέσματα αυτό συμβαίνει.

Κέρδος ο Λούντκβιστ
Εξαιρετική ήταν ο Ραμόν Λούντκβιστ στο 
ματς με την Λαμία. Δεν ήταν μόνο το γκολ 
που έβαλε ο Σουηδός. Ηταν και οι κινή-
σεις του στο κέντρο και η γενικότερη βο-
ήθεια του στην αμυντικά και την επιθετι-
κή λειτουργία. Δημιούργησε τρεις φάσεις 
για γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι να 
σκοράρει. Πολλά τα εύσημα για τον Λού-
ντκβιτς και ο Παναθηναϊκός κέρδισε έναν 
ακόμα παίκτη για τη συνέχεια. Αναφορι-
κά με τον τραυματισμό του έχει ένα διά-
στρεμμα πρώτου βαθμού και σήμερα θα 
επανεξεταστεί η κατάσταση του.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
4,5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΑΙ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
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Δύο προβλήματα  
και αντίστροφη μέτρηση

Δύο αρνητικές και μια θετική εξέλιξη επιφύλασσε η χθε-
σινή προπόνηση της ΑΕΚ. Πέτρος Μάνταλος και Νόρντιν 
Αμραμπατ ταλαιπωρούνται αμφότεροι από ενοχλήσεις 
στο γαστροκνήμιο και ακολούθησαν ειδικό πρόγραμμα. 
Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία για τη συμ-
μετοχή τους στο παιχνίδι με τα Γιάννενα. Στους «Ζωσι-
μάδες» αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Αργύ-
ρη Γιαννίκη ο Γιώργος Τζαβέλλλας. Ο 33χρονος 
σέντερ μπακ ακολούθησε θεραπεία και ατομι-
κό, με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για 
την επιστροφή του.

➦

AΕΚ

ΑΡΑΟΥΧΟ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΛΟΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΠΙΟ ΦΟΝΙΚΟ 
ΔΙΔΥΜΟ ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΔΙΠΛΗ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτή η... κολόνια κρατάει χρόνια. Σέρχιο Αρα-
ούχο και Πέτρος Μάνταλος έχουν δημιουργή-
σει μια εκπληκτική σύνδεση μεταξύ τους και 
ως εκ τούτου με τα αντίπαλα δίχτυα. Κάτι που 
αντικατοπτρίζεται και στο φετινό πρωτάθλημα.
Μπορεί η ΑΕΚ να βρίσκεται στο μείον έξι από 
τον Ολυμπιακό και να «πονάει» στην άμυνα 
με τα δεκατρία τέρματα που έχει δεχθεί, αλλά 
στην άλλη πλευρά του γηπέδου κάνει πάρτι! 
Η Ενωση διαθέτει την κορυφαία επίθεση στο 
πρωτάθλημα και κύριοι υπεύθυνοι γι’αυτό εί-
ναι ο «Τσίνο», ο αρχηγός των «κιτρινόμαυ-
ρων» και φυσικά ο Στίβεν Τσούμπερ. Για να 
διαπιστώσει κανείς την επιδραστικότητα των 
παραπάνω, αρκεί να ρίξει μια ματιά στα 22 
τέρματα που έχει πετύχει φέτος η ομάδα του 
Γιαννίκη στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει γκολ, 
στο οποίο να μην εμπλέκεται τουλάχιστον ένα 
από τα παραπάνω ονόματα. 
Οι αρετές του Ελβετού έχουν αναλυθεί πολλά-
κις, όμως η συνέπεια του Αργεντινού και του 
Ελληνα άσου χρήζει αναφοράς. Για την ακρί-
βεια, αποτελούν εγγύηση για την ΑΕΚ. Αρχι-
κά, ο Σέρχιο Αραούχο, βρίσκεται σε όλες στις 
πρώτες θέσεις σε όλες τις κορυφαίες στατιστι-
κές κατηγορίες για έναν φορ. Δεύτερος σκό-
ρερ της Super League, τρίτος σε συνολικές 
προσπάθειες και δεύτερος σε γκολ ανά τελι-
κή προσπάθεια, με βασικό αντίπαλο τον Καρ-
λίτος. 
Ωστόσο, τα τέρματα του 29χρονου στράικερ 
έχουν επιτευχθεί σε ματς με μεγαλύτερο δεί-
κτη δυσκολίας ή/και σημασίας. Δύο κόντρα 
στον Ολυμπιακό, γκολ νίκης με Λαμία, ένα στο 
Ηράκλειο με ΟΦΗ, ένα με Ατρόμητο και Ιωνι-
κό. Ετσι, ο Σέρχιο Αραούχο διεκδικεί με αξιώ-
σεις τον χαρακτηρισμό του πιο πλήρους και 
αποτελεσματικού επιθετικού φέτος στην Ελ-
λάδα.
Από την άλλη, ο Μάνταλος δεν έχει αντίπαλο 
στις ασίστ. Με επτά τελικές πάσες στο πρώ-
το 1/3 της σεζόν, ο αρχηγός του Δικεφάλου 
έχει βάλει πλώρη να καταρρίψει το δικό του 
ρεκόρ σε μια σεζόν (13 την περσινή περίο-
δο). Τέσσερις από αυτές μάλιστα έχουν βρει 
τον «Τσίνο».
Επομένως, η ΑΕΚ έχει διπλή εγγύηση στην 
επίθεση. Εφόσον δε, στηριχθεί από μια πιο 
πειστική αμυντική λειτουργία, σύντομα θα φα-
νεί και στη βαθμολογία, πολύ πριν τα πλέι-οφ.
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Η παράδοση
Σε τρεις επισκέψεις του στη Σλοβακία στο παρελθόν 
ο ΠΑΟΚ μετράει μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. 
Είχε νικήσει με 1-0 τη Σπαρτάκ Τρνάβα στις 12/8/1997 
με γκολ του Ζαγοράκη για το Κύπελλο UEFA, ενώ 
στις 30 Ιουλίου 2015 είχε φέρει 1-1 με τον ίδιο αντί-
παλο για το Europa League. Τελευταία επίσκεψή 
του ήταν στις 22/8/2019 όπου είχε ηττηθεί 0-1 
από την αυριανή αντίπαλό του.

ΤΟ ΒΑΡΟΣ
ΣΤΑ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ
Ο ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ 
ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ  
ΕΝ ΟΨΕΙ ΣΛΟΒΑΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ Ο ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μία μεγάλη πρόκλη-
ση. Θα αντιμετωπίσει τη Σλόβαν στην Μπρατισλά-
βα για την 5η αγωνιστική του Europa Conference 
League και θέλει τη νίκη, ώστε να συνεχίσει στη δι-
οργάνωση. Είτε ως 2ος, όπου θα παίξει στα πλέι οφ 
με μία ομάδα που θα έρθει από το Europa League, 
είτε ως πρώτος (αν του κάνει κάποιο δώρο η Κο-
πεγχάγη), όπου θα προκριθεί απ’ ευθείας στους 
«16» της διοργάνωσης. Σε περίπτωση ήττας θα 
μείνει οριστικά 3ος, ενώ σε περίπτωση ισοπαλί-
ας οι δύο ομάδες θα παραμείνουν ισόβαθμες και 
τα πάντα θα ξεκαθαριστούν την τελευταία αγωνι-
στική όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Λίνκολν και η 
Κοπεγχάγη τη Σλόβαν.
Ο ΠΑΟΚ άρχισε από χθες την προετοιμασία του 
για την κρίσιμη αναμέτρηση και ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου έχει ρίξει το βάρος στο κομμάτι της άμυνας, 
καθώς εντόπισε πολλά λάθη στο Περιστέρι και θέ-
λει να τα διορθώσει. Επίσης, ο Ρουμάνος τεχνικός 
ποντάρει πολύ στην ψυχολογία εν όψει του επι-
κείμενου αγώνα και γι’ αυτό προσπαθεί να... ντο-
πάρει ψυχολογικά τους παίκτες και να τους ανε-
βάσει το ηθικό.
Το μεγάλο πρόβλημα για τον Λουτσέσκου είναι ο 
Αντέ Βιεϊρίνια. Ο αρχηγός του «Δικεφάλου» δεν 
κατάφερε να προπονηθεί ούτε χθες και όπως εί-
ναι φυσικό δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του 
για το αυριανό ματς.
Οι «ασπρόμαυροι» θα ολοκληρώσουν την προε-
τοιμασία τους στη Θεσσαλονίκη και δεν θα προ-
πονηθούν στο γήπεδο της ΣΛόβαν. Θα γίνει 
προπόνηση σήμερα στις 10:30 το πρωί στη Νέα 
Μεσημβρία και η συνέντευξη Τύπου στις 13:30, 
ενώ η αποστολή θα αναχωρήσει με πτήση τσάρ-
τερ στις 18:00.
Διαιτητής θα είναι ο 36χρονος Ολλανδός, Ντένις 
Χίγκλερ, από τη 2η κατηγορία της UEFA. Έχει σφυ-
ρίξει άλλη μια φορά παιχνίδι ελληνικής ομάδας και 
συγκεκριμένα το Κραϊόβα - ΑΕΚ 0-2. Το καλοκαίρι 
είχε διευθύνει και το φιλικό Αϊντχόφεν - ΠΑΟΚ 1-0. 
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ζέινστρα 
και Ντικς, ενώ τέταρτος θα είναι ο Φαν ντερ Έικ.

Οριστικά χωρίς κόσμο
Η απόφαση της Κυβέρνησης της Σλοβακίας δεν άλλαξε και 
για τον περιορισμό της διασποράς της Covid-19 ισχύει κα-
νονικά η απαγόρευση θεατών στο γήπεδο, παρά τις προ-
σπάθειες της Σλόβαν να αυτή αλλάξει. Στον ΠΑΟΚ θα δο-
θούν τα 10 από τα 200 εισιτήρια του αγώνα.

ΠAO
K
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Οι σκέψεις του Μαρτίνς
Η προετοιμασία για το κομβικό ματς με την Φενέρμπα-
χτσε ολοκληρώνεται σήμερα. Ο Πέδρο Μαρτίνς κάνει 
σκέψεις για ενδεκάδα, ακόμα και με τρίτο χαφ. Δηλαδή 
να βάλει τον Μπουχαλάκη δίπλα στους Εμβιλά, Μαντί 
Καμαρά. Σε μια τέτοια υπόθεση ο Αγκιμπού Καμαρά 
θα παίξει στα άκρα με τον Μασούρα και τον Ελ Αρα-
μπί στην κορυφή της επίθεσης. Η 4άδα της άμυ-
νας θα είναι με τους Λαλά, Σωκράτη, Σισέ, Ρέ-

αμπτσιουκ και τον Βατσλίκ στο τέρμα.

Μαγνήτης ο Αγκιμπού
Για ένα ακόμα παιχνίδι ο Αγκιμπού Καμα-
ρά έγινε σημείο αναφοράς. Η γκολάρα στο 
ντέρμπι με την ΑΕΚ ήταν το κερασάκι στην 
τούρτα. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός έχει κά-
νει εντυπωσιακό ξεκίνημα με τον Ολυμπι-
ακό. Κι έτσι έχει προσελκύσει και πολλές 
ομάδες για να τον τσεκάρουν. Μάλιστα αγ-
γλικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως η Λίβερ-
πουλ συνεχίζει να τον παρακολουθεί, ενώ 
κάτι ανάλογο ξεκίνησαν να κάνουν και οι Λέ-

στερ, Νιούκαστλ.

Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Ο ΓΙΑΝ ΕΜΒΙΛΑ ΠΗΡΕ ΤΑ ΕΥΣΗΜΑ 
ΤΟΥ ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΙΚΟΝΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ, 
ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΕΝΑ ΣΕΡΙ ΑΓΩΝΩΝ 
ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΟΥ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Τον χρειάζεται στο κέντρο. Ο ρόλος του εί-
ναι ιδιαίτερος και ο πιο σημαντικός. Συνδέ-
ει την άμυνα με την επίθεση. Ο Γιαν Εμβιλά 
είναι χαρισματικός. Τα προσόντα του πολ-
λά και κομβικά για να μπορέσει να έχει μια 
καλή λειτουργία ο Ολυμπιακός. Ο 31χρο-
νος χαφ ωστόσο δεν ξεκίνησε καλά τη σε-
ζόν. Πέρασε και κορονοϊό που τον άφησε 
πολύ πίσω. Χρειάστηκε χρόνος για να επα-
νέλθει. Και ακόμα δεν είναι στα καλύτερα 
του. Κόντρα στην ΑΕΚ, ωστόσο έδειξε πως 
ξεπερνάει τα… σύννεφα. Η εμφάνιση του 
ήταν εντυπωσιακή. Ηταν αθόρυβη, αλλά 
εξαιρετική. Ουσιαστικά κρατούσε μόνος το 
κέντρο. Γιατί δεν βρήκε την συμπαράσταση 
που θα ήθελε από τον Μαντί Καμαρά. Κυ-
ρίως στις συνεργασίες στην αμυντική λει-
τουργία. Για τον λόγο αυτό η εμφάνιση του 
ήταν η πρώτη που χαρακτηρίστηκε καλή 
μετά από καιρό. Ο «Terminator», όπως εί-
ναι το παρατσούκλι του, αρχίζει να παίρ-
νει ξανά στροφές. Και αν κάνει το ίδιο και 
ο Μαντί Καμαρά, κυρίως στο αντασταλτικό 
κομμάτι, ο Ολυμπιακός θα βρει πολλές λύ-
σεις. Ο Εμβιλά πάντως έβγαλε στον αγω-
νιστικό χώρο του ΟΑΚΑ όλα αυτά που ήθε-
λε να δει ο Πέδρο Μαρτίνς. Κάλυψε πολλές 
τρύπες, κέρδισε πολλές μάχες, μοίρασε 
σωστά την μπάλα και σταμάτησε αρκετές 
επιθέσεις. Πήρε τα εύσημα από τον Πορ-
τογάλο τεχνικό και όλοι περιμένουν να κά-
νει ακόμα καλύτερη εμφάνιση κόντρα στην 
Φενέρμπαχτσε την Πέμπτη το βράδυ. Σε 
μια αναμέτρηση όπου οι «ερυθρόλευκοι» 

θέλουν πάση θυσία τη νίκη.

Oλυ
μπι
ακό

ς
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ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΣΑΚΙΤΣ

Δεν το πίστευαν
 
Από τους χειρότερους παίκτες του Άρη στο ματς με τον 
ΠΑΣ Γιάννινα ήταν ο Σάκιτς. Το εντυπωσιακό, όμως, εί-
ναι ότι στις προπονήσεις το προηγούμενο χρονικό δι-
άστημα πετούσε ο Αυστριακός. Κι όμως στο πρώτο 
ματς που πήρε φανέλα βασικού μετά τη 2η αγω-
νιστική, κατάφερε να βγει αλλαγή στο ημίχρο-
νο έχοντας κάνει δώρο και το 0-2.

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Eρχονται επιστροφές
Παραπάνω απ’ όσο θα έπρεπε έλειψαν στο ματς με 
τον ΠΑΣ Γιάννινα οι Σούντγκρεν και Φαμπιάνο. Ο λό-
γος είναι πως εκείνοι που κλήθηκαν να τους αντικατα-
στήσουν, εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα. Ο Σουηδός στη 
χθεσινή προπόνηση έβγαλε κανονικά το πρόγραμμα 
και ο Βραζιλιάνος μέρος αυτού. Εκτός απροόπτου αμ-
φότεροι θα είναι διαθέσιμοι για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

AΡΗ
Σ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ο ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΗΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙ

Μετά από τέτοια αποτελέσματα και ενώ 
ακολουθεί ντέρμπι, αναγκαστικά στην 
ψυχολογία το πας. Αυτό σκέφτηκε και 
ο Άκης Μάντζιος. Στη χθεσινή προπό-
νηση μάζεψε τους παίκτες και τους μί-
λησε. Ο στόχος διπλός. Από τη μία να 
τους ταρακουνήσει και από την άλλη να 
τους ξεκαθαρίσει πως τώρα πρέπει να 
βγει αντίδραση. Ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ 
είναι δίκοπο μαχαίρι. Ή που θα αφήσει 
πίσω του ο «Θεός του πολέμου» το 0-5 
από τον ΠΑΣ Γιάννινα ή που θα υπάρ-
ξουν μεγάλοι κλυδωνισμοί.
«Είναι ντροπιαστικό για εμάς και για 
την ιστορία του Άρη το 0-5. Δεν υπάρ-
χουν δικαιολογίες. Κάναμε λάθη αλλά 
δεν είχαμε και στοιχεία που έχουμε δεί-
ξει σε αλλά παιχνίδια και ήρθε αυτή η 
βαριά ήττα που πλήγωσε εμάς και τον 
κόσμο μας.
Θα δούμε αναλυτικά τα λάθη μας μέσα 
στην εβδομάδα, αλλά σημασία τώρα 
έχει να επανορθώσουμε. Οι μεγάλες 
ομάδας φαίνονται στα δύσκολα και 
έχουμε υποχρέωση να βγάλουμε αντί-
δραση. Να δείξουμε την προσωπικότη-
τα μας σαν ομάδα και τον χαρακτήρα 
μας. Τώρα πρέπει να φανούμε δυνα-
τοί και πιστεύω θα το κάνουμε. Έχου-
με ένα ντέρμπι μπροστά μας, να δου-
λέψουμε καλά αυτή τη βδομάδα για να 
είμαστε έτοιμοι. Ξέρουμε τι σημαίνει, τι 
μας περιμένει και τι πρέπει να κάνου-
με», ειπώθηκε μεταξύ άλλων από τον 
κόουτς.
Από εκεί και πέρα, αναζητούνται ακό-
μα τα αίτια του ναυαγίου. Η εικόνα ήταν 
σοκαριστική και έως έναν βαθμό ανεξή-
γητη με όσα έδειχνε ο Άρης τελευταία 
και την εικόνα κάποιων παικτών στις 
προπονήσεις.
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ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Με... ανάθεση
Ήδη έχει στρέψει αρκετά βλέμματα πάνω 
του ο Λεωνίδας Μίνα. Ούτε 18 δεν έχει γί-
νει ο νεαρός και όσο παίζει, δείχνει καλά 
στοιχεία. Διάφοροι ψάχτηκαν μανατζερικά 
για να τον αναλάβουν, μόνο που ο μικρός 
λογοδόθηκε με τον Κωνσταντίνο Φάρρα. 
Όταν έχεις άριστες σχέσεις με τη διοίκη-
ση και ο προπονητής είναι δικός σου, όλα 
είναι πιο εύκολα, σωστά;

Η ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΔΕΝ ΛΕΙΠΕΙ  
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ  
ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

SUPER 
LEAGUE

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ράσταβατς ο βολικός
Κάθε εβδομάδα καταλαβαίνεις πως τα στά-
νταρ πέφτουν και περισσότερο. Ο Αστέρας 
Τρίπολης ξεκίνησε και φέτος με υψηλούς στό-
χους, αλλά τα αποτελέσματα είναι αντιστρό-
φως ανάλογα. Ωστόσο, παρά τις γκρίνιες 
εντός της ομάδας, ο Μίλαν Ράσταβατς πα-
ραμένει ακούνητος. Εξήγηση υπάρχει. Ο 
Σέρβος τεχνικός έχει βρει τον τρό-
πο ώστε να κρατάει ευχαρι-
στημένους αυτούς που 
πρέπει. Το σημαντι-
κό σε αυτές τις 
περιπτώσεις 
είναι να μη 
λες όχι.

Το πρώτο κέρδος που είχε ο Παναιτωλικός στο 
ματς με τον Απόλλωνα Σμύρνης, πέρα από το 
τρίποντο, ήταν ότι έδειξε μία οικογένεια. Προπο-
νητής, παίκτες και κόσμος παρουσιάστηκαν μία 
γροθιά σε αυτό το ματς και έτσι ήρθε το επιθυ-
μητό αποτέλεσμα παρά τα πολλά προβλήματα.
Αυτό το καλό κλίμα, όμως, επικρατεί μόνο στο 
ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί στα υψηλά κλιμάκια 
φαίνεται πως υπάρχει μία διαρκής διάθεση για 
συγκρούσεις. Είναι πολλές οι φορές που στο πα-
ρελθόν οι άνθρωποι του συλλόγου με διάφορες 
κινήσεις τους απομάκρυναν τους φιλάθλους και 
ανθρώπους που προσέφεραν. Λίγες μέρες πριν 
το ματς με τον Απόλλωνα Σμύρνης υπήρξε και 
ένα περιστατικό με πρώην στελέχη της ΠΑΕ.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως με άνωθεν εντο-
λή πρόσφατα ο Παναιτωλικός πήρε πίσω το δι-
αρκείας πρώην μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου. Μιλάμε για άνθρωπο που κάποτε ήταν σε 
στενή επαφή με τον Φώτη Κωστούλα και ο τε-
λευταίος του είχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Για 
διάφορους λόγους οι μεταξύ τους σχέσεις χά-
λασαν τόσο που φτάσαμε στο προαναφερθέν 
συμβάν. Η συγκεκριμένη αντίδραση του κλαμπ, 
πάντως, είχε και αντιδράσεις. Ένα ακόμη πρώ-
ην μέλος του Δ.Σ, που έχει και συγγενικές σχέ-
σεις με τον πρώτο, λέγεται πως μπήκε μπροστά 
προκειμένου να λήξει η όποια παρεξήγηση και 
να πέσουν οι τόνοι.
Ο Παναιτωλικός για μία ακόμη χρονιά φαίνεται 
πως θα δώσει τη μάχη του για να σωθεί. Ο Γιάν-
νης Αναστασίου και οι ποδοσφαιριστές του ως 
οικογένεια κάνουν την προσπάθειά τους και ορι-
σμένοι με τους χειρισμούς τους δεν βοηθούν.

ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ 
ΚΟΝΤΡΑ
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ

9

ΤΟ ΣΤΟΡΙ
Aμυντικό χαφ ψάχνει η 
Βέροια. Δεν είναι πολύ 
ευχαριστημένοι από τον 
Ράμος. Ο Σιόντης έχει ζη-
τήσει να φύγει από τον ΠΑΣ 
Γιάννινα. Στην ομάδα της Ημα-
θίας αγωνίζονται οι πρώην συμπαίκτες 
του στον ΠΑΣ, Βελλίδης και Μπουκου-
βάλας. Ειδικά με τον πρώτο έχει κρατή-
σει επαφές. Λέτε να έχει γίνει ήδη το κονέ 
και να τον δούμε τον Ιανουάριο με τη φα-
νέλα της «βασίλισσας»;

Eπαιξε δύο παιχνίδια και πάλι εκτός πρωταθλήμα-
τος η Ζάκυνθος. Το Διοικητικό εφετείο απέρριψε 
την προσφυγή τους και η ΕΕΑ προέβη σε ανάκλη-
ση του πιστοποιητικού συμμετοχής. Το προγραμ-
ματισμενο για σήμερα παιχνίδι με τον Λεβαδειακό 
δεν θα γίνει.  Οι νησιώτες έκαναν εκ νέου αίτημα 
αναστολής κατά της ΕΕΑ, αν καταφέρουν και πά-
ρουν προσωρινή διαταγή θα συνεχίσουν στην 
Super League. Σε διαφορετική περίπτωση η απο-
βολή τους από το πρωτάθλημα θα είναι οριστική 
και αμετάκλητη! Το σήριαλ με τα... μπες - βγες έχει 
κουράσει πολύ!

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

ΜΕ ΔΥΟ ΗΤΤΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΓΚΡΙΝΙΑ

ΡΕΤΑΡΕΙ...
Η Καλαμάτα επέστρεψε στη Super League 2 και στοχεύει ακόμα 
ψηλότερα. Η διοίκηση των Μεσσήνιων έκανε «δυνατές» προ-
σθήκες το καλοκαίρι, με τις εισηγήσεις του Νίκου Αναστόπου-
λου, αλλά στα δύο πρώτα παιχνίδια της «Μαύρης Θύελλας» 
στο πρωτάθλημα, το ταμείο είναι μηδέν!
Ήττα από την ΑΕΚ Β’ στην πρεμιέρα, ήττα και από τον Παναθη-
ναϊκό Β’ εντός έδρας την 3η αγωνιστική. Το μεγάλο πρόβλημα 
για την ομάδα του Αναστόπουλου, είναι το γκολ. Οι Μεσσήνιοι 
δυσκολεύονται να σκοράρουν και μέχρι στιγμής το πληρώνουν.
Ήδη υπάρχουν και κάποιες.... μουρμούρες για την αναποτελε-
σματικότητα της ομάδας στα πρώτα παιχνίδια που έχουν φέ-
ρει την ομάδα στον πάτο της βαθμολογίας με μηδέν βαθμούς.
Κριτική ασκείται και στον προπονητή. Ο «Αλενατόρε» είπε 
μεγάλη ατάκα τις προάλλες. «Οταν έπαιζα εγώ, βλέπατε πως 
έμπαιναν τα γκολ». Μεγάλη αλήθεια είπε ο κόουτς, αλλά φρέ-
σκα κουλούρια!
Σήμερα οι Μεσσήνιοι δοκιμάζονται στην Άρτα, κόντρα στον Κα-
ραϊσκάκη. Η νίκη είναι μονόδρομος, ειδάλλως σφίγγουν πολύ 
τα γάλατα! Ήδη ακούγονται διάφορα ονόματα προπονητών.
Θέμα Αναστόπουλου δεν έχει τεθεί ακόμα. Αλλά όσο δεν έρχε-
ται η νίκη για την Καλαμάτα, τα σύννεφα θα πυκνώσουν επι-
κίνδυνα πάνω από τον πάγκο της ομάδας!

ΕΡΤ
Επιτέλους μετά 
από τρεις αγωνιστικές, η Super 
League 2 απέκτησε τηλεοπτική «στέ-
γη». Διοργανώτρια και Κρατική τη-
λεόραση τα βρήκαν και από την 4η 
αγωνιστική που διεξάγεται σήμερα και 
αύριο, θα μεταδίδονται ματς τηλεοπτι-
κά. ΠΑΟΚ Β’ - Βέροια, Καλλιθέα - Αιγά-
λεω και Νίκη Βόλου - Αν. Καρδίτσας 
τα παιχνίδια που θα δείξει η Δημόσια 
τηλεόραση.

ΚΑΒΑΛΑ   
Η Καβάλα έκανε 
ντεμπούτο στο 
πρωτάθλημα στην Κατερίνη και το... 
κοντέρ σταμάτησε στο 7-0 από τον Πι-
ερικό. Πολύ μακριά από ποδοσφαι-
ρική ομάδα οι «Αργοναύτες» και σε 
τέτοια επίπεδα θα πηγαίνει το σκορ 
στα παιχνίδια τους, τουλάχιστον μέ-
χρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Εναν τερ-
ματοφύλακα και δύο στόπερ, οι κα-
νονικοί ποδοσφαιριστές του ρόστερ.

 UP
DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Οι παίκτες του Απόλ-
λωνα Πόντου και της 
Νίκης Βόλου άφησαν 
λουλούδια στο γήπεδο 
του Μακεδονικού, στη 
μνήμη του Νίκου Τσου-
μάνη.

ΒΑΘΜΟΥΣ ΕΧΕΙ Η ΑΕΚ Β.  
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ  

ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ 3Χ3

Μεγάλα παιχνίδια
Φουλ δράση σήμερα με την 4η αγωνιστική. Για τον πρώτο 
όμιλο η Βέροια κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ Β’. Ενώ ο Ολυ-
μπιακός Β’ φιλοξενείται από τον Απόλλων Λάρισας. Στον 
2ο όμιλο η ΑΕΚ Β’ κοντράρεται με τον Ερχοτέλη. Η Ρόδος 
θα πάει στα Χανιά. Συνοπτικά το πρόγραμμα του Α’ ομί-
λου: Καβάλα – Ξάνθη, Αλμωπός Αριδαίας – Πιερικός, Ολυ-
μπιακός Βόλου – Απόλλων Πόντου, ΠΑΟΚ Β’- Βέροια, Τρί-
καλα – Τρίγλια, ΑΕΛ – Πανσερραϊκός, Απόλλων Λάρισας 
– Ολυμπιακός Β’. Συνοπτικά το πρόγραμμα του Β’ ομί-
λου: Καραϊσκάκης Αρτας- Καλαμάτα, Εργοτέλης – ΑΕΚ Β’, 
Αστέρας Βλαχιώτη – Κηφισιά, Διαγόρας – Επισκοπή, Χα-
νιά – Ρόδος, Ζάκυνθος – Λεβαδειακός, ΟΦ Ιεράπετρας – 
Ηρόδοτος, Καλλιθέα – Αιγάλεω.

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.
1. ΒΕΡΟΙΑ 7 3 6-2
2. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6 2 5-0
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 6 2 4-1
4. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 4 3 8-2
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 4 3 3-2
6. ΞΑΝΘΗ 4 2 2-1
7. AEΛ 3 2 2-1
8. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 3 3 2-5
9. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 3 4-4

10. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 3 3 2-2
11. ΗΡΑΚΛΗΣ 3 3 1-1
12. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 3 3 1-2
13. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 2 4-4
14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2 3 3-6
15. ΠΑΟΚ Β 2 3 2-4
16. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 2 3-5
17. ΚΑΒΑΛΑ 0 2 0-10

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.
1. ΑΕΚ Β 9 3 5-1
2. ΡΟΔΟΣ 7 3 4-0
3. ΑΙΓΑΛΕΩ 7 3 4-1
4. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 2 5-1
5. ΚΗΦΙΣΙΑ 6 3 5-2
6. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 6 3 3-2
7. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 5 3 4-3
8. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 4 3 3-2
9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 4 3 2-2

10. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 4 3 3-5
11. ΧΑΝΙΑ 3 3 2-2
12. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 3 3 2-4
13. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 3 3 2-5
14. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 2 1-3
15. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 0 2 1-4
16. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0 3 0-3
17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0 3 0-6

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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ΑΔΙΕΞΟΔΟ

«Καμπ Νόου», 92ο λεπτό. Ο 
Σεφέροβιτς παθαίνει... Βλάοβιτς, 
αστοχεί σε κενή εστία και πετάει 
στα σκουπίδια μια «χρυσή» ευκαι-
ρία για «διπλό» κόντρα στην Μπαρ-
τσελόνα. Ωστόσο και το 0-0 που 
απέσπασαν οι «αετοί» στο ευρω-
παϊκό προπονητικό ντεμπούτο του 
Τσάβι μοιάζει με νίκη, μιας και οδη-
γεί τους «καταλανούς» σε αδιέξοδο. 
Κι αυτό διότι το συν δυο μπορεί να 
διατηρήθηκε υπέρ των Καταλανών, 
αλλά στο Μόναχο θα χρειαστούν 
νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου για 
να διατηρήσουν τη δεύτερη θέση. 
Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα, 
σε συνδυασμό με νίκη των Λουζιτα-
νών κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου, 
τους στέλνει στο Europa League. 
Εκπληκτικός Οδυσσέας Βλαχοδή-
μος, ο οποίος έκανε τα πάντα για 
να κρατήσει το μηδέν, με αποκορύ-
φωμα την εξ επαφής απόκρουση 
στην κεφαλιά του Ντε Γιονγκ.

Ο «ΤΡΟΜΟΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΟΣ
Βίους αντίθετους με την «Μπάρσα» 
διάγει η Τσέλσι. Οι «μπλε» έκαναν 
επίδειξη δύναμης επί της Γιουβέ-
ντους, την οποία κέρασαν μια ξε-
γυρισμένη «τεσσάρα» (4-0) ως εκ-
δίκηση για την ήττα στο Τορίνο. Οι 
Βρετανοί κλείδωσαν πρόκριση και 
έστειλαν μήνυμα προς πάσα κατεύ-
θυνση σκορπώντας τον τρόμο με 
τα φοβερά «μωρά» τους.
Από τον τρόμο της Τσέλσι, στο... 
χάος του εβδόμου ομίλου. Λιλ και 
Σεβίλλη λύγισαν Σάλτσμπουργκ (1-
0) και Βόλφσμπουργκ (2-0) αντί-
στοιχα και πλέον προβλέπεται 
«σκοτωμός» στην τελευταία αγω-
νιστική για τα δύο εισιτήρια στους 
«16».

Στο ντεμπούτο του ως υπηρεσια-
κός τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ, ο Μάικλ Κάρικ είδε τον Κριστιά-
νο Ρονάλντο να τον ξελασπώνει με μια 
«ζωγραφιά» και να οδηγεί τους «κόκκι-
νους διαβόλους» στην επικράτηση επί 
της Βιγιαρεάλ (0-2) και στην πρόκριση 
στους «16», έπειτα και από το 3-3 της 
Αταλάντα στη Βέρνη.

Με ένα ανάποδο ψαλιδάκι που θύμι-
σε φιγούρα από καλλιτεχνικό πατινάζ, ο 
Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άνοιξε τον δρόμο 
για τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου στο 
παγοδρόμιο του «Ολιμπίνσκι» απένα-
ντι στη Ντιναμό Κιέβου (2-1).

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η ΣΤΙΓΜΗ
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ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CHAMPIONS LEAGUE
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ – ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. 1-2

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – ΜΠΕΝΦΙΚΑ 0-0

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 0-2

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3-3

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕΒΙΛΛΗ – ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2-0

ΛΙΛ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 1-0

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΣΕΛΣΙ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4-0

ΜΑΛΜΕ – ΖΕΝΙΤ 1-1

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 22:00

ΜΠΡΙΖ – ΛΕΙΨΙΑ 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΜΙΛΑΝ 22:00

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΠΟΡΤΟ 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ – ΑΓΙΑΞ 19:45

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΙΝΤΕΡ – ΣΑΧΤΑΡ 19:45

ΣΕΡΙΦ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 22:00

Σύνοδος κορυφής 
και τελευταίες ζαριές
Επειτα από τέσσερις μήνες αβεβαιό-
τητας, ο Σέρχιο Ράμος ετοιμάζεται να 
κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την 
Παρί Σεν Ζερμέν. Και τι καλύτερο από 
το να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ 
Σίτι του Γκουαρντιόλα. Ανοιχτοί λογα-
ριασμοί μετά το παριζιάνικο 2-0 στο 
«Σταντ ντε Πρενς», καθώς όποιος επι-
κρατήσει, θα αγκαλιάσει την πρωτιά 
του ομίλου. Πέραν αυτής της φαντα-
χτερής «συνόδου» όμως, σε Μαδρίτη 
και Λισαβόνα ρίχνονται οι καθοριστι-
κές ζαριές για το τρένο της πρόκρισης. 
Η Μίλαν θα παίξει τα ρέστα της κόντρα 
στην Ατλέτικο για να βάλει «φωτιά» 
στον όμιλο, ενώ η Σπόρτινγκ θέλει 
μόνο νίκη απέναντι στην Μπορούσια 
Ντόρτμουντ, ώστε να πετάξει στους 
«16». Την ίδια, η παραμυθένια πορεία 
της Σέριφ θα κορυφώνεται, καθώς ένα 
ολόκληρο έθνος περιμένει να δει το 
ιστορικό ματς με Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΤΟΥ 
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ ΕΒΑΛΕ 
ΣΕ ΜΠΕΛΑΔΕΣ ΤΗΝ 
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΠΟΥ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΘΑΥΜΑ 
ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΜΟΝΑΧΟ (0-0)
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ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 

1 DNB 1,80
OVER 2,5 1,72

Μεγάλο ματς με φόντο τη 2η θέση στον όμιλο. 
Πληγωμένοι οι Γερμανοί ταξιδεύουν στη 

Λισσαβόνα με παρά πολλές απουσίες. Με το 
ένθερμο κοινό μαζί της για την νίκη-πρόκριση η 

Σπόρτινγκ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 

έδρα 
συντηρητικά, 

αλλά και σημείο 
στα γκολ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ-ΛΕΙΨΙΑ

OVER 2,75 1,72
Κρίσιμη αναμέτρηση στο Βέλγιο που θα κρίνει 

πολλά για την 3η θέση. Οι γηπεδούχοι παίζουν για 
δύο αποτελέσματα σε αντίθεση με τη Λειψία που θα 
παραταχθεί με φουλ επιθετικό πλάνο, καθώς θέλει 

μόνο την νίκη για να ελπίζει.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
σκοράρουν 
με άνεση.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΠΟΡΤΟ

G/G 1,66
Η ομάδα του Κλοπ έχει εξασφαλίσει την 1η θέση και 

παίζει με σαφώς λιγότερο άγχος. Οι «δράκοι» του 
Οπόρτο έχουν μπει γερά στη μάχη της πρόκρισης 

και έρχονται στο «Άνφιλντ» για το θετικό 
αποτέλεσμα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στο 

αμφίσκορο η 
επιλογή μας.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΑΓΙΑΞ

OVER 3 1,70
Χωρίς άγχος ο Άγιαξ ταξιδεύει στην Πόλη για να 

κοντραριστεί με την Μπεσίκτας. Οι Τούρκοι παίζουν 
μόνο για το γόητρο και θα τα δώσουν όλα για τους 

πρώτους βαθμούς στον όμιλο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αδιάφορο 

ματς με αξία 
στα γκολ.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΙΝΤΕΡ-ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ

OVER 2,75 1,72
Την τύχη στα χέρια της κρατάει η Ίντερ, καθώς αν πάρει το 

«τρίποντο» θα εξασφαλίσει μια θέση στα νοκ άουτ. Από 
την άλλη οι Ουκρανοί έχουν ελπίδες μόνο για το 
Γιουρόπα Λιγκ με το «τρίποντο» να τους κρατάει 

ζωντανούς.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Ανοιχτό ματς 
στο Μιλάνο, 
θα πάμε στα 

γκολ.

ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ  
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

OVER 10 ΚΟΡΝΕΡ 1,80
Στη Μολδαβία η «βασίλισσα» θα επιδιώξει να 
τσεκάρει το εισιτήριο της πρόκρισης, αλλά και 
να πάρει ρεβάνς για την ήττα της Μαδρίτης. Η 

πρωτοεμφανιζόμενη Σέριφ δεν έχει να χάσει κάτι 
και θα παίξει ξανά για την έκπληξη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμησή 

μας στα 
κόρνερ.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 4 9 15-7

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 4 8 8-5

ΜΠΡΙΖ 4 4 5-11

ΛΕΙΨΙΑ 4 1 8-13

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4 12 13-5

ΠΟΡΤΟ 4 5 3-6

ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 4 4 4-6

ΜΙΛΑΝ 4 1 4-7

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΙΑΞ 4 12 14-2

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4 6 4-8

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 4 6 9-7

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 4 0 2-12

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΕΑΛ Μ. 4 9 9-3

ΙΝΤΕΡ 4 7 6-3

ΣΕΡΙΦ 4 6 6-7

ΣΑΧΤΑΡ 4 1 1-9

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. 5 15 19-3

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5 7 2-6

ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5 5 5-9

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 5 1 1-9

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 5 10 10-7

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 5 7 9-7

ΑΤΑΛΑΝΤΑ 5 6 10-10

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 5 4 6-11

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΙΛ 5 8 4-3

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5 7 7-6

ΣΕΒΙΛΛΗ 5 6 5-4

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 5 5 4-7

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΣΕΛΣΙ 5 12 10-1

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 5 12 9-6

ΖΕΝΙΤ 5 4 7-7

ΜΑΛΜΕ 5 1 1-13

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
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Ο ΈΛΈΓΧΟΣ ΤΩΝ «ΑΙΩΝΙΩΝ» ΣΤΟ ΣΈΦ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΡΈΘΗΚΈ ΣΤΟ ΖΈΝΙΘ ΚΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ

ΤΙ ΚΡΑΤΑ
1.Την εξαιρετική προσέγγιση, αγωνιστικά 
και ψυχολογικά, στο ντέρμπι  καθώς φανέ-
ρωσε ένα βαθμό ετοιμότητας που δεν είχε 
δείξει στις προηγούμενες αναμετρήσεις του
2.Το ότι δεν έχασε το δρόμο του όταν βρέθη-
κε στο -14 και μετά από ένα κακό τρίτο δε-
κάλεπτο. Είναι η συνέχεια του (1) που δεί-
χνει ότι ο Παναθηναϊκός ήταν πανέτοιμος.
3. Η άμυνά του που λειτούργησε εξαιρε-
τικά. Ζώνη κατά κύριο λόγο με αλλαγές 
σε man to man που μπέρδεψε τους παίκτες 
του Ολυμπιακού
4.Το σχήμα με Παπαπέτρου- Κασελάκη 
στους φόργουορντ που έδωσε στον Πανα-
θηναϊκό επιμέρους σκορ 53-28 στα 18 λε-
πτά που εμφανίστηκε στο παρκέ
5.Η προσωπικότητα και η ηγετική παρουσία 
του Νεμάνια Νέντοβιτς, του παίκτη που φυ-
σικά υπερέχει σε ποιότητα απ’ όσους βρί-
σκονταν στο παρκέ προχθές.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΈΙ
1.Το πρόβλημα στη θέση «1» εξακολουθεί 
να υφίσταται καθώς ο Πέρι όση διάθεση κι 
αν έχει παραμένει σε χαμηλό επίπεδο και 
είμαστε ήδη στα μέσα του Νοεμβρίου.
2.Η θέση «4» επίσης παρουσιάζει ακόμα 
θέμα. Η παρουσία του Κασελάκη που έδω-
σε καλή άμυνα και «ξεμπούκωμα» με περι-
φερειακό σουτ, δείχνει ακόμα περισσότερο 
τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός
3.Ο Παπαγιάννης, επιθετικά, περιφέρεται 
ασκόπως στην κορυφή της ρακέτας και δεν 
αξιοποιείται από τους συμπαίκτες του. Κάτι 
που πρέπει να το βρει ο Παναθηναϊκός
4.Τα επιθετικά ριμπάουντ του Ολυμπιακού 
ήταν πολλά. Το ότι δεν προκάλεσαν ζημιά, 
οφείλεται στα 0/9 τρίποντα των Πειραιωτών 
στην τελευταία περίοδο.

ΤΙ ΚΡΑΤΑ
1.Το ότι ο Μουσταφά Φαλ είναι ο παίκτης επάνω στον 
οποίο μπορεί αν στηριχτεί. Ο «man in the middle» 
που βοηθά σε άμυνα κι επίθεση.
2.Τα σουτ βγήκαν. Μπορεί να μη βρήκαν στόχο (0/13 
στα τελευταία 18 λεπτά του αγώνα) αλλά βγήκαν κι 
αρκετά (αν όχι τα περισσότερα) ήταν ελεύθερα.
3.Το τρίτο δεκάλεπτο όπου φάνηκε ότι οι Πειραιώτες 
έχουν τα φόντα να παίξουν καλά και στις δύο πλευ-
ρές του γηπέδου.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΈΙ
1.Πίσω από τον Φαλ υπάρχει πρόβλημα καθώς ο Χα-
σάν Μάρτιν συνήθως δε μπορεί ν’ ανταπεξέλθει και 
η διαφορά είναι μεγάλη.
2.Το ότι πλέον οι αντίπαλες άμυνες «σημαδεύουν» 
τον Γουόκαπ και προτιμούν να του δίνουν το σουτ 
για να κλείνουν τους άλλους. Ο Αμερικανός πρέπει 
να τα βάλει.
3. Το «μυαλό» χάθηκε τελείως στην τελευταία περί-
οδο όπου ο Ολυμπιακός θύμισε ακριβώς την εικό-
να που είχε με την Εφές. Κι αυτό είναι ανησυχητικό.
4.Το ότι πήρε διαφορά 14 πόντων στο 29’ μετά από 
πολύ καλή εμφάνιση αλλά δεν κατάφερε να την υπε-
ρασπιστεί ενώ όλα ήταν υπέρ του. Λάθος προσέγ-
γιση.
5.Η έλλειψη δημιουργίας που πόνεσε τον Ολυμπια-
κό, το ότι ο Ντόρσεϊ και ο Σλούκας απορυθμίστηκαν 
ενώ (ταπεινή μας άποψη) οι Πειραιώτες χρειάζονται 
έναν παίκτη σκόρερ- εκτελεστή στο «2»-«3».

ς

basketball
EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε (71-96) στο ΟΑΚΑ από την Ένισεϊ 
και ουσιαστικά αποκλείστηκε από την επόμενη φάση.
Στις 21:00 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Βελιγράδι 
τον Ερυθρό Αστέρα. Με νίκη ή ακόμα και με ήττα με δια-
φορά ως 16 πόντους, εξασφαλίζει την πρόκριση στους 
«32». Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το κα-
νάλι της FIBA στο YouTube

Το ντέρμπι ολοκληρώθηκε, οι «αιώνιοι» προσαρ-
μόζονται πλέον στις επόμενες υποχρεώσεις τους 
που φέρνουν τον Παναθηναϊκό αντίπαλο της Ζε-
νίτ, αύριο στο ΟΑΚΑ και τον Ολυμπιακό της Αρμά-

νι, μεθαύριο στο Μιλάνο. Ας δούμε όμως τι κρατά 
και τι αφήνει κάθε ομάδα από το ΣΕΦ. Γιατί πίσω 
από το αποτέλεσμα είναι και τα συμπεράσματα για 
τις δύο ομάδες. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Έβγαλε πυγμή και έδειξε χαρακτήρα η Αθη-
ναίδα στο γήπεδο της Νήαρ Ηστ, όπου υπέ-
ταξε τον πολύ ισχυρό και επικίνδυνο Πα-
νιώνιο Καισαριανής με 3-1, ξεπερνώντας 
ανώδυνα το σοκ της βαριάς εντός έδρας 
ήττας της προηγούμενης αγωνιστικής από 
τον πρωτοπόρο Άγιο Θωμά με 0-4. Οι «κυα-
νόλευκοι» ανέδειξαν πολλές από τις αρετές 
που τους χαρακτηρίζουν από την αρχή ης 
σεζόν Και δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχή, 
απέδρασε από την Καισαριανή με το πο-
λύτιμο τρίποντο. Καταλυτικό ρόλο, πάντως 
στη ροή της αναμέτρησης διαδραμάτισε ο 
Θάνος Γκιμούσης στο πέναλτι που κέρδι-

σε ο αντίπαλος στο 70ο λεπτό. Μάλιστα, 
ο 27χρονος γκολκίπερ «χτίζει» σερί στις 
αποκρούσεις πέναλτι φέτος, αφού ήδη έχει 
αναδειχθεί νικητής σε άλλες δύο ανάλογες 
μονομαχίες! Ο Διοικητικός Ηγέτης Αλέξαν-
δρος Κινδιλίδης απένειμε τα εύσημα σε 
όλους τους παίκτες του: «Πήραμε μια πα-
νάξια νίκη απέναντι σε ένα πολύ δυνατό κι 
επικίνδυνο αντίπαλο, όπως είναι ο Πανιώ-
νιος Καισαριανής. Η ομάδα μας απέδειξε 
ότι έχει μέταλλο νικητή, αφού ξεπέρασε το 
σοκ της εντός έδρας ήττας από τον πρω-
τοπόρο Άγιο Θωμά. Πήραμε μία πολύ ση-
μαντική νίκη, που θα μας δώσει ψυχολογι-
κή ώθηση για τη συνέχεια. Η αλήθεια είναι 
στις εκτός έδρας αναμετρήσεις δείχνουμε 
ένα πολύ πιο ποιοτικό πρόσωπο, φαινό-
μαστε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και 
αυτό άλλωστε μαρτυρούν και τα αποτελέ-
σματα αφού τις τρεις από τις τέσσερις νί-
κες τις έχουμε πετύχει εκτός έδρας και μά-
λιστα με αντιπάλους όπως η Πεύκη και ο 
Υμηττός. Συνεχίζουμε την προσπάθεια.»

ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 
Τις αξιομνημόνευτες εμφανίσεις του στον 
φετινό «μαραθώνιο» του πρώτου ομίλου 
τη; Β’ ΕΠΣΑ συνέχισε ο Γκυζιακός, χάνο-
ντας στις … λεπτομέρειες εντός έδρας 1-0 
από τον πρωτοπόρο Γ.Σ. Καισαριανής. 
Σε μία αναμέτρηση πολύ υψηλών απαιτή-
σεων, οι «πορτοκαλί» φάνηκαν ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικοί, γεγονός το οποίο επέφε-
ρε την απόλυτη ικανοποίηση, όλων όσοι 
ασχολούνται ενεργά με τον σύλλογο, όπως 
φυσικά και των φίλων της ομάδας Χαρα-
κτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Διοικητι-
κού Ηγέτη Δημήτρη Καββαδία: «Πραγματο-
ποιήσαμε μία πολύ καλή εμφάνιση κόντρα 
στον πρωτοπόρο Γ.Σ. Καισαριανής . Δημι-
ουργήσαμε φάσεις, είχαμε τον έλεγχο στο 
μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και γενι-
κότερα αφήσαμε πολύ καλά δείγματα γρα-
φής, Χάσαμε από ένα αμφισβητούμενο πέ-
ναλτι στο 15’΄αλλά θα πατήσουμε πάνω σε 
αυτή την εμφάνιση, ενόψει της κρίσιμης 
συνέχειας που μας περιμένει , αρχής γε-
νομένης από την αναμέτρηση με τον Νεο-
πεντελικό. Ευχόμαστε στον Γ.Σ. Καισαρια-
νής καλή συνέχεια και να υλοποιήσει τους 
υψηλούς στόχους που έχει θέσει».

ΚΙΝΔΙΛΙΔΗΣ: «Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΕΤΑΛΛΟ» 
ΑΡΚΕΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΔΑΣ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕ 
ΠΑΝΙΩΝΙΟ

Τη μεγάλη 
έκπληξη την 
έκανε η… 
Μαρκό!
Η μεγάλη έκπληξη 
στα χθεσινά πρω-
ταθλήματα την έκα-
νε η Μαρκό, που έχα-
σε από τα Καλύβια! 
Καλά το γράφω… 
Έκπληξη δεν ήταν 
που κέρδισαν τα Κα-
λύβια, αλλά που έχα-
σε η Μαρκό! Όποιος 
ξέρει ποδόσφαιρο 
και μπορεί να μετα-
φράζει τέτοιες φρά-
σεις, κατάλαβε πολ-
λά. Μια ομάδα με το 
μεγαλύτερο μπάτζετ 
της Ανατολικής Αττι-
κής, που όλοι μας το 
έχουμε σαν το πρώ-
το φαβορί για άνο-
δο στη Γ’ εθνικής, να 
χάνει από τα Καλύ-
βια! Μεγάλη μέρα για 
τους νικητές και για 
τον Πέτρο Τσιγκού-
λη! * Καλά το γρά-
φω για τον Ολυμπι-
ακό Βάρης, έπεσε 
από την Ακρόπολη 
και βρήκε και πορτο-
φόλι! Ακριβώς ται-
ριάζει για τους ερυ-
θρόλευκους… Δεν 
έπιασαν την απόδο-
ση που έπρεπε και 
θα μπορούσαν λόγω 
της ποιότητας των 
παικτών που διαθέ-
τουν! Αλλά λίγο έλ-
λειψε να μην πά-
ρουν ούτε πόντο! 
Όμως δεν μπορεί κα-
νείς να παραβλέψει 
πως αντίπαλο είχαν 
τον Γέρακα, μια ομά-
δα που παίζει πολύ 
καλή μπάλα και αυτό 
το παραδέχθηκαν 
όλοι, κυρίως οι φιλο-
ξενούμενοι φίλαθλοι 
της κερκίδας!  
* Πάντως ο Ευγένης 
Τσέρτος μου το είπε: 
Κι αν δεν το θέλει ο 
πρόεδρος και τα κα-
ταφέρουμε, θα ανέ-
βουμε! Δεν μπορώ 
να το φανταστώ πά-
ντως, να γίνεται κάτι 
τέτοιο… Ομάδα με χα-
μηλό μπάτζετ και να 
διεκδικεί μια θέση στο 
τρένο της ανόδου!  
* Και κλείνω το σημε-
ρινό μου σημείωμα 
με την αποχώρηση 
του Τσέρτου! Είναι 
από τις περιπτώσεις 
που λες, πως πέφτω 
από τα σύννεφα, διό-
τι προχθές που μίλη-
σα μαζί του, δεν μου 
φάνηκε πως είχε τέ-
τοια διάθεση…

Την δεύτερη διαδοχική εντός έδρας 
ήττα, αυτή τη φορά από την Τερψι-
θέα υπέστη η Κοψαχείλα με 2-1 χάνο-
ντας πολύτιμο έδαφος στη βαθμολο-
γία. Η ομάδα των νοτίων προαστίων 
πλήρωσε τις πολλές απουσίες βα-
σικών της παικτών, με άμεση συνέ-
πεια η απόδοση της να μείνει μακριά 
από τα συνηθισμένα της στάνταρ. 
Με τον τεχνικό ηγέτη Αντώνη Κου-
φογιαννάκη να σημειώνει τα εξής: 
«Χάσαμε στις λεπτομέρειες ένα ακό-
μη παιχνίδι , αυτή τη φορά από την 
Τερψθέα, κυρίως λόγω των πολλών 
απουσιών βασικών μας στελεχών, 
Επίσης, ο Τσίκος αναγκάστηκε να 
αγωνιστεί με μπαταρισμένο πόδι, 
αλλά έστω και έτσι φανήκαμε αντα-
γωνιστικοί. Από εκεί και έπειτα συ-
νεχίζουμε με την ίδια πίστη το πλάνο 
που έχουμε χαράξει από το ξεκίνη-
μα της σεζόν και αυτό αφορά στην 
ανάδειξη ταλαντούχων ποδοσφαιρι-
στών που προέρχονται από τις ακα-
δημίες μας. Περιμένουμε την έλευση 
των βασικών μας παικτών, ώστε να 
αποκτήσουμε την ισορροπία που 
θέλουμε σε όλες μας τις γραμμές. 
Εκτιμώ ότι όταν είμαστε πάνοπλοι 
δεν έχουμε να φοβηθούμε κανένα»
 
ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 
Τις εξαιρετικές της εμφανίσεις συνέχι-
σε απτόητη η Αλσούπολη επικρατώ-
ντας έστω και δύσκολα του μαχητικού 
και ιδιαίτερα φιλόδοξου Ιπποκράτη 
με 2-1. Μία επιτυχία , η ποία επέτρε-
ψε στο νεανικό και ιδιαίτερα φιλόδο-
ξο συγκρότημα των βορείων προα-
στίων να αναρριχηθεί βαθμολογικά 
και να προσεγγίσει τις προνομιούχες 
θέσεις του δευτέρου απαιτητικού ομί-
λου της Β’ ΕΠΣΑ. Με τον τεχνικό Θα-
νάση Ψύλλια να απονείμει τα εύσημα 
στους ποδοσφαιριστές του: «Πήραμε 
μία πολύ σημαντική νίκη, την οποία 
κατακτήσαμε πανάξια. Συγχαρητήρια 
στους παίκτες μου. Συνεχίσαμε τις 
εξαιρετικές μας εμφανίσεις και φτά-
σαμε σε μια  επιτυχία, που μας προ-
σφέρει ψυχολογική ώθηση για την 
απαιτητική συνέχεια. Θεωρώ ότι η 
βαθμολογική θέση που καταλαμβά-
νομε είναι πλασματική, διότι έχουμε 
χάσει αρκετούς βαθμούς στις λεπτο-
μέρειες, ωστόσο στο χέρι μας είναι να 
αναθαρρήσουμε και να γίνουμε ακό-
μη πιο ανταγωνιστικοί».

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 

Κουφογιαννάκης: 
«Πληρώσαμε τις 
απουσίες βασικών 
μας στελεχών» 

ΣΤΑΜΑΤΑ

Σκαρπέλης: Θέλαμε πολύ τη νίκη
Ο προπονητής της Σταμάτας Γιάννης Σκαρπέ-
λης για τη νίκη της ομάδος κόντρα στο Κορωπί 
δήλωσε τα εξής: «Ήταν ένα παιχνίδι που το θέ-
λαμε πολύ και το δείξαμε απο το πρώτο λεπτό 
, ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι στο τακτικό 
μας κομμάτι και μπορέσαμε να ανταπεξέλθου-
με χωρίς να μας κάνει κάποια ιδιαίτερη φάση 
ο αντίπαλος παρά μόνο από στατικές φάσεις, 
είχαμε την κατοχή της μπάλας και χάσαμε αρ-
κετές ευκαιρίες για να σκοράρουμε τελικά αυτό 
ήρθε μετά από φάση διαρκείας , αυτή η νίκη θα 
μας βοηθήσει για την συνέχεια και στην ψυχο-
λογία της ομάδας».
 
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Το σημερινό πρόγραμμα της Γ’ φάσης του κυ-
πέλλου ΕΠΣΑΝΑ, έχει ως εξής: Γηπ. Βουλιαγμέ-
νης: Βουλιαγμένη – Μαρκό, Κρυονερίου: Κρυ-
ονέρι – Αστέρας Βάρης, Βούλας: Άρης Βούλας 
– Ολυμπιακός Αγ Στεφάνου,Αγ Στεφάνου: Πα-
θιακάκης – Δόξα Κορωπίου, Κερατέας: Κερα-
τέα – Αχαρναϊκός, Γέρακα: Ατλαντίς – Κορωπί, 
Αρτέμιδας: Άρτεμις – Γλυκά Νερά. Οι αγώνες 
αρχίζουν στις 14.30.

This is Athens

҂ Ο Αλέξανδρος Κινδιλίδης





Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΒΡΙΖΕΙ 
ΤΑ ΘΕΙΑ, ΟΠΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΠΙΑΣΕΙ 
ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ Η ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΚΟΟΥΤΣΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΑ 
ΣΤΑ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

Το βράδυ της Δευτέρας ήταν άσχημο για 
τον Ολυμπιακό. Με την ήττα που γνώρισε 
στο ΣΕΦ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μα 
πιο άσχημο ήταν για τον Γιώργο Μπαρ-
τζώκα. Το πρόβλημα για τον τεχνικό του 
Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ απλό. Είναι 
περισσότερο Ολυμπιακός από όσο πρέ-
πει. Περισσότερο γαύρος από αυτό που 
απαιτείται για να έχει τη διαύγεια να κο-
ουτσάρει ένα παιχνίδι, πολλώ δε ένα παι-
χνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Χάνει την 
ψυχραιμία του, χάνει το σεβασμό των παι-
κτών του, χάνει και τον επαγγελματισμό 
που απαιτείται για να διαχειριστεί έναν 
αγώνα όταν αυτός στραβώνει. Στο τέλος 
χάνει και τον αγώνα κόντρα στον Παναθη-
ναϊκό χωρίς να καταλάβει το πως.
Η κάμερα τον έχει πιάσει να βρίζει τον Χρι-
στό και την Παναγία. Το μικρόφωνο επί-
σης. Το βρισίδι στα Θεία το έχει για ψωμο-
τύρι. Τα ξεσπάσματα επίσης. Δικαιολογίες 
στη δεύτερη θητεία του στην ομάδα του 
Πειραιά δεν έχει. 
Αυτή η εικόνα δεν αρμόζει σε προπονη-
τή Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να ξεπερνάει 
κανείς το γεγονός. Να λέει πως «αυτός εί-
ναι ο Μπαρτζώκας». Διότι με την ίδια λο-
γική θα ισχύει και το αυτός είναι ο Μπαρ-
τζώκας, έχει κόμπλεξ με τον Παναθηναϊκό.
Μην τρελαθούμε τελείως. Οι άνθρωποι αλ-
λάζουν. Γηράσκω αεί διδασκόμενος έλε-
γαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Όσο μεγα-
λώνουν δηλαδή οι άνθρωποι μαθαίνουν. 
Αυτό οφείλει να κάνει και ο Γιώργος Μπαρ-
τζώκας. 
Δεν αποκλείεται εκεί που κάθεται στην 
άκρη του πάγκου, όταν δεχόταν απανωτά 
τους πόντους η ομάδα του και έχανε το σερί 
να έβριζε τον εαυτό του που δεν πήρε τά-
ιμ-άουτ. Να ξεχνάει ακόμα και ο ίδιος πως 
αυτός είναι που παίρνει τις αποφάσεις. 
Γιατί οι ρυθμοί του είναι αυξημένοι και με 
το παραπάνω στα ματς με τον «αιώνιο» 
αντίπαλο. Ο ίδιος βλέπει τα παιχνίδια σαν 
οπαδός. 
Αδικεί τον εαυτό του. Είναι ο πρώτος Έλλη-
νας προπονητής που κατέκτησε την Ευρω-
λίγκα. Πήγε την άσημη Λοκομοτίβ Κουμπάν 
σε Final 4. Οι γνώσεις του και οι ικανότη-
τές του δεν μπορούν και δεν πρέπει να αμ-
φισβητούνται.
Ο ίδιος, ως οπαδός του Ολυμπιακού, ξέρει 
πολύ καλά πως οι ήττες από τον αιώνιο 
αντίπαλο φέρνουν θύελλες. Ο ίδιος όμως 
είναι που φροντίζει να σπέρνει τους ανέ-
μους. Θα είναι τεράστια αδικία, τεράστιο 
κρίμα, να χάσει ο Ολυμπιακός τον προ-
πονητή που του «πρέπει», τον προπονη-
τή που ξέρει την ιδιοσυγκρασία του ΣΕΦ 
και του κόσμου της ομάδας του Πειραιά, 
επειδή δεν μπορεί ο ίδιος να αντιμετωπί-
σει τους δαίμονες του. Ας αφήσει τον Χρι-
στό και την Παναγία κι ας ασχοληθεί με αυ-
τούς…

ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΤΟΥ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, 
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση του 
περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς 

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
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