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Ο ΙΤΑΛΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΉΡΕ ΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥ  
ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΉΝ ΕΜΦΑΝΙΣΉ ΜΕ ΤΉΝ ΛΑΜΙΑ

ΜΑΚΕΝΤΑ,  
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

• ΚΟΛΛΉΣΑΝ ΑΕΚ Β’, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’
• ΉΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ Β’ ΑΠΟ ΤΉ ΒΕΡΟΙΑ

• Ή ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-0 ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Ο ΠΑΜΠΛΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΧΉΜΟ 
ΞΕΚΙΝΉΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ Β’

AGENTGREEK

ΤΟ ΨΑΧΝΕΙ
ΤΟ SPORTIME.GR ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ  
ΠΩΣ Ο ΜΠΑΚΑΚΉΣ ΜΙΛΑΕΙ  
ΜΕ ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΧΕΙ ΚΑΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΤΟΥΡΜΠΕ
Ο ΠΑΡΑΓΟΥΑΝΟΣ ΑΠΟΓΟΉΤΕΥΕΙ  

ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΉ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ  
ΝΑ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ

ΜΕ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟ TON ΘΡΙΑΜΒΟ

21:30 NSP
Ή ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΔΙΝΕΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΒΑΝΤΑΖ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟ ΕΝΟΨΕΙ ΖΕΝΙΤ
ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΦΕΡΕΛ

ΓΙΑΤΙ Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ

ΣΙΤΙ-ΠΑΡΙ 2-1, ΜΕ ΔΙΠΛΉ ΠΡΟΚΡΙΣΉ
ΜΕΓΑΛΉ ΝΙΚΉ ΤΉΣ ΜΙΛΑΝ
ΑΣΤΑΜΑΤΉΤΉ Ή ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
ΠΕΝΤΑΡΑ ΕΡΙΞΕ Ή ΛΕΙΨΙΑ
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Μια ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά έχει 
απόψε ο Ολυμπιακός. Μια βραδιά όπου 
στο τέλος της εκείνο που μετράει είναι η 
νίκη. Γιατί αυτή θα δώσει και την 2η θέση 
του ομίλου. Και την συνέχεια στο Γιουρό-
πα Λιγκ. Μετά την ήττα από την Άιντραχτ 
Φρανκφούρτης στο Καραϊσκάκη, βγήκαν 
τα κομπιουτεράκια. Για το τι θα ήταν προτι-
μότερο να κάνουν οι Πειραιώτες. 
Δηλαδή να πάνε σε μπαράζ για πρόκρι-
ση στους «16», αφού μόνο η πρώτη θέση 
δίνει απευθείας εισιτήριο; Ή μήπως εί-
ναι καλύτερο να πάει στο Γιουρόπα Κό-
νφερενς Λιγκ όπου ο βαθμός δυσκολίας 
είναι μικρότερος. Ο Πέδρο Μαρτίνς ρωτή-
θηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου και η 
απάντηση του ήταν ξεκάθαρη. Πως στόχος 
τους είναι να συνεχίσουν στο Γιουρόπα 
Λιγκ. Που είναι ένα μικρό Τσάμπιονς Λιγκ 
και τα δύσκολα τους αρέσουν. Έτσι για την 
αποψινή βραδιά το ζητούμενο είναι η νίκη. 
Με όποιο τρόπο έρθει αυτή. Δηλαδή παίξει 
δεν παίξει καλά η ομάδα. Μετράει μόνο το 
αποτέλεσμα για την πρόκριση. Αυτό έδω-
σε ο Πέδρο Μαρτίνς να καταλάβουν χθες 
και οι παίκτες. Από τους οποίους ζήτη-
σε μεγάλη προσοχή κατά την διάρκεια της 
αναμέτρησης. Και να μην παρασυρθούν 
από το τέμπο που θα επιχειρήσει να δώσει 
η Φενέρμπαχτσε. 
Αλλά και να μην έχουν στο μυαλό τους το 
πρώτο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη. 
Η Φενέρμπαχτσε παίζει καλύτερα εκτός 
έδρας και το έχει δείξει πολλές φορές φέ-
τος. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Το ποδόσφαιρο είναι απλό όσο και σύν-
θετο άθλημα. Δεν αρκεί δηλαδή να μαζέ-
ψεις ποιοτικούς παίκτες για να φτιάξεις ένα 
πραγματικά καλό σύνολο. Πρέπει όλοι αυ-
τοί να δέσουν μεταξύ τους, να ταιριάξουν 
ως άνθρωποι και ως αθλητές. Πρέπει κυ-
ρίως να είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν το 
«εγώ» τους για το κοινό καλό. Γίνεται αυτό 
στην Παρί Σεν Ζερμέν της φετινής σεζόν; 
Όχι. Σε καμία περίπτωση. Τουλάχιστον ως 
τώρα. Αυτό που βλέπουμε είναι μια ασύν-
δετη ομάδα. Παίκτες-σταρ χωρίς καμία χη-
μεία μεταξύ τους, χωρίς αυτοματισμούς 
και πάθος. Το πόσο πολύ έγινε ολοφάνε-
ρο χθες απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. 
Τι απίθανο κοντράστ με μια από τις πιο 
ωραίες ομάδες εκεί έξω – αν όχι την ωραι-
ότερη. Ακόμα και δίχως από τους τρεις κα-
λύτερους παίκτες της (Ντε Μπρόινε, Φό-
ντεν, Γκρίλις), χωρίς καθαρό 9άρι, έκανε 
ένα ρεσιτάλ στο γήπεδο. Σίτι και Παρί θα 
είναι αμφότερες στους «16» του φετινού 
Champions League - επισήμως. Αυτό έλει-
πε, να μην ήταν. Το θέμα όμως είναι πως 
έτσι όπως είναι τα πράγματα, μόνο η μία 
εκ των δύο μοιάζει να έχει πραγματικά τα 
φόντα να το πάει μέχρι το τέλος. Μέχρι τη 
δόξα. 

H MEΓΑΛΥΤΕΡΗ  
ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  
ΜΕΤΡΑΕΙ

Αποψη
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Ο ΠΑΟΚ Β’ ΑΓΝΟΕΙ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 
4 ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2 ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ 
ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ 

Ολόκληρο σίριαλ είχε γίνει μη φύγει ο 
Πάμπλο Γκαρσία από τον ΠΑΟΚ. Από 
την στιγμή που δε δόθηκε το ok να είναι 
εκείνος που θα καθοδηγήσει την πρώ-
τη ομάδα, έως και το αν θα αποχωρού-
σε από το κλαμπ ήταν για καιρό θέμα 
πρώτου μεγέθους. 
Τελικά η λύση δόθηκε με τον ΠΑΟΚ Β’ 
και οι προσδοκίες ήταν πολλές και με-
γάλες. 
Μέχρι και ο Τζίμας που δόθηκαν αρκετά 
λεφτά στον Αστέρα Τρίπολης και πήγε 
στη Θεσσαλονίκη ως μεγάλο ταλέντο, 
παίζει με τη δεύτερη ομάδα για να πά-
ρει εμπειρίες και παραστάσεις. 
Στις πρώτες όμως 4 αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ 
Β’ που για πολλούς ήταν ακόμα και από 
τα φαβορί για τις θέσεις ψηλά, αγνοεί τη 
νίκη. 
Δύο ισοπαλίες και δύο ήττες ο απολογι-
σμός με εκείνη της Τετάρτης (24/11) να 
είναι οδυνηρή. 
Για το πρεστίζ πάντα, μια και όπως εί-
ναι γνωστό η ομάδα όπως και οι υπό-
λοιπες δεύτερες των μεγάλων ομάδων 
δεν μπορεί να ανέβει κατηγορία. 
Η Βέροια βρέθηκε να χάνει 1-0 αλλά γύ-
ρισε το ματς με πρωταγωνιστή τον Πέ-
τρο Γιακουμάκη και ο Πάμπλο Γκαρσία 
έμεινε να μιλάει για τη διαιτησία. 
Βελτίωση της ομάδας θα δουν στην Τού-

μπα; 

Agent Greek

ΜΕ ΝΕΟ ΚΟΟΥΤΣ  
ΘΑ ΕΡΧΟΤΑΝ Η ΦΕΝΕΡ 

Θετικό ή όχι;
Μερικά τυπικά έμεναν για να ολο-
κληρωθεί το deal. Ποιο deal; Αυτό 
του Σλάβεν Μπίλιτς, ο οποίος ήταν 
έτοιμος να αναλάβει τη Φενέρ. Προ-
πονητή από το πάνω ράφι ψάχνουν 
τα «καναρίνια», τέτοιο ήταν έτοιμο 
να πάρουν. Μέχρι και ντεμπούτο κό-
ντρα στον Ολυμπιακό ίσως έκανε. 
Εφτάψυχος όμως ο Περέιρα. Ανα-
τροπή με δέκα παίκτες κόντρα στη 
Γαλατά και επιστροφή στο Φάλη-
ρο ως αντίπαλος του Ολυμπιακού. 
Καλό ή κακό χαμπέρι, θα δείξει…

ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ,  
ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ

Βιγιαφάνιες, αλλά…
Μπορεί να είναι κάπως επιβεβλη-
μένο να αγωνιστεί ο Λούκας Βιγι-
αφάνιες, μπορεί να είχε και καλή 
απόδοση (τρομερή ενέργεια πριν 
το 1-1), όμως δεν άρεσε η χρησι-
μοποίησή του με τη Λαμία στη δι-
οίκηση. Ο Παναθηναϊκός είναι σε 
σιωπηλή διαμάχη με τον «Βίγια», 
διότι ο Γιάννης Αλαφούζος θεω-
ρεί πως τον έχει εκθέσει προσω-
πικά. Μην ξεχνάμε πως το αφεντι-
κό του «τριφυλλιού» το είχε πάρει 
πάνω του για να τον φέρει πίσω 
στην Ελλάδα.

Ο ΛΙΒΑΪΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΤΟΥ

Το λες και αυτογκόλ
Περίεργο παιδί. Μυστήριο. Δεν τον πιάνεις που-
θενά. Μπορεί γύρω να καίγεται ο τόπος και να μέ-
νει ήρεμος, μπορεί να χάσει τον εαυτό του από 
μία σπίθα. Κάνει απίθανα πράγματα στην Κρο-
ατία με τη Χάιντουκ ο Μάρκο Λιβάϊα. Θα είναι και 
στο Μουντιάλ με την πατρίδα του, οι μεγάλες της 
Τουρκίας κάνουν κρα για τον αποκτήσουν, υπάρ-
χει και μια ομάδα από την Ιταλία (από τις μεγά-
λες) που τον ζαχαρώνει. Δύο γκολ πέτυχε κόντρα 
στη Ριέκα, αλλά έπεσαν μερικές ψιλές με έναν 
οπαδό. Δεν άρεσε αυτό το νέο στους Ιταλούς…

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΚΑ ΣΤΟ «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ»

Ματς αποδείξεων 
Αυτά περί Λιόν και ανταλλαγής με τον Ντεμπελέ δεν πρέπει να 
τα πίστευαν ούτε οι Τούρκοι που τα έγραφαν. Το θέμα για τον 
Πέλκα φέτος είναι πως δεν έχει συνεχίσει τόσο καλά όσο ξεκί-
νησε στη Φενέρ. Βέβαια, είχε και τραυματισμό που τον πήγε 
πίσω. Με δεδομένο και το παρελθόν στον ΠΑΟΚ, ο διεθνής επι-
τελικός θα έχει έξτρα κίνητρο για το σημερινό (25/11) μεγάλο 
αγώνα με τον Ολυμπιακό. Και για να ξαναμπεί στις ευρωπαϊ-
κές ατζέντες ο ίδιος. 

➠

➠

➠

➠

ΠΑΜΠΛΟ 
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ… 
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Η εικόνα του Σεμέδο
Για πρώτη φορά μετά από καιρό έπιασαν οι κάμερες 
τον Ρούμπεν Σεμέδο να προπονείται στο Ρέντη. Ήταν 
από τον Αύγουστο όταν μετά τέθηκε και εκτός ομάδας. 
Ο Πορτογάλος στόπερ έδειχνε αρκετά μαζεμένος και 
προσηλωμένος στην προπόνηση. Κάτι που κάνει 
εδώ και λίγο καιρό που του πήρε το ΟΚ από την 
διοίκηση να γυρίσει στις προπονήσεις. Πλη-

σιάζει και η επιστροφή του στη δράση.

ΤΑ ΕΥΝΟΪΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ  
Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ ΣΕ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Δύο σερί ματς με την Άιντραχτ 
Φρανκφούρτης. Απολογισμός μη-
δέν βαθμοί. Κάπως έτσι έγινε για τον 
Ολυμπιακό «τελικός» το ματς με την 
Φενέρμπαχτσε για την 5η αγωνιστι-
κή των ομίλων του Europa League. Οι 
«ερυθρόλευκοι» είναι στο +1 από την 
αποψινή τους αντίπαλο και θέλουν τη 
νίκη που θα τους δώσει σίγουρα την 
2η θέση. Η οποία οδηγεί σε μπαράζ με 
ομάδα που θα έρθει από το Champions 
League, με έπαθλο ένα εισιτήριο για 
τους «16» του Europa League. Στο ματς 
της Πόλης οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν 
ένα σαρωτικό πέρασμα. Επιβλήθηκαν 
3-0 της «Φενέρ», κάτι που ανεβάζει τον 
βαθμό δυσκολίας για την αναμέτρηση 
στο Καραϊσκάκη. Γιατί η τουρκική ομά-
δα θα αναζητήσει την εκδίκηση με μια 
νίκη που θα κάνει μεγάλο κακό στον 
Ολυμπιακό. Για τα πλάνα της πρόκρι-
σης. Η παράδοση θέλει τους Πειραι-
ώτες να είναι αήττητοι με 2 νίκες σε 4 
εντός έδρας ματς απέναντι σε τουρκι-
κές ομάδες. Η μία νίκη ήταν το 3-0 επί 
της Γαλατασαράι το 2004 για τους ομί-
λους του Champions League. Και το 
2-0 επί της Μπασακσεχίρ, τον Αύγου-
στο του 2019 για τον τρίτο προκριμα-
τικό. Αναφορικά με τις ισοπαλίες ήταν 
το 2017 με Ανκαρασπόρ (0-0), Μπεσί-
κτας (1-1). Με το Καραϊσκάκη να ανα-
μένεται γεμάτο ο Πέδρο Μαρτίνς και οι 
παίκτες είναι έτοιμοι για να κάνουν το 
καθήκον τους. Εκτός αποστολής έμει-
ναν οι Κούντε, Καρμπόβνικ. Είναι στο 
τελικό στάδιο της αποθεραπείας τους. 
Αναφορικά με την ενδεκάδα ο Πορτο-
γάλος τεχνικός δεν αναμένεται να κά-
νει αλλαγές σε σχέση με την ενδεκά-
δα που παρέταξε απέναντι στην ΑΕΚ. 
Παίζει απλά αν θα ξεκινήσει ο Μπουχα-
λάκης. Σε αυτή την περίπτωση θα μεί-
νει εκτός ο Ονιεκούρου και ο Αγκιμπού 
Καμαρά θα παίξει στα άκρα. Ο Μαρτίνς 
ετοιμάζει και τακτικά τρικ. Αναφορικά 
με τις συνεργασίες, τις εναλλαγές θέ-
σεων αλλά και την στόχευση αντίπα-

λων παικτών στα μαρκαρίσματα. 
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ΤΣΕΤΙΝ

ΝΟΒΑΚ ΚΙΜ

ΓΙΑΝΤΑΣ

ΠΕΛΚΑΣ ΜΠΕΡΙΣΑ ΚΑΧΒΕΤΣΙ

ΜΕΓΙΕΡ ΖΑΓΙΤΣ

ΣΖΑΛΑΪ

ΒΑΤΣΛΙΚ

ΛΑΛΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΣΕ

ΕΜΒΙΛΑ

ΑΓΚ. ΚΑΜΑΡΑ

ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ

Μ. ΚΑΜΑΡΑ

ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ

4-3-3

4-2-3-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ              ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕVS          

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΒΙΤΟΡ ΠΕΡΕΪΡΑ

22:00 COSMOTE SPORT 2
ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΝΤΟΝΙΟ ΜΑΤΕΟΥ ΛΑΟΘ (IΣΠΑΝΙΑ)

Ήταν ξεκάθαρος
Το αν ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να σκεφτεί 
να πάει τελικά στο Europa Conference League, 
μέσω της 3ης θέσης, υπήρξε ένα σενάριο. Αλλά 
ο Μαρτίνς ήταν ξεκάθαρος χθες στη συνέντευ-
ξη Τύπου: «Όχι, δεν μας πέρασε ποτέ από το 
μυαλό να μη συνεχίσουμε στο Europa League. 
Η διοργάνωση αυτή κάποια στιγμή εξελίσσε-
ται σε ένα μικρό Champions League. Θέλουμε 
να συνεχίσουμε στο Europa League, για μας, 
για τον κόσμο μας. Αυτό προστάζει η ιστορία 
μας».

ΚΑΝΤΙΟΓΛΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 4 10 7-3

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 6 7-6

3. ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 4 5 6-6

4. ΑΝΤΒΕΡΠ 4 1 3-8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
4ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ετοιμος ο Μίτριτσα,  
για ψυχολογία ο Βιεϊρίνια 
Με τους Μιτρίτσα και Βιεϊρίνια στην αποστολή, αλλά 
μόνο με τον πρώτο να είναι διαθέσιμος για το ματς, 
ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ στην Μπρατισλάβα. Ο αρχηγός 
πήγε για να ενισχύσει ψυχολογικά την ομάδα. Κατά 
τα λοιπά, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπο-
λογίζει στους Ντόουγκλας Αουγκούστο και Νέλσον 
Ολιβέιρα, οι οποίοι προπονήθηκαν ατομικά, καθώς 
και στον τιμωρημένο Γιάννη Μιχαηλίδη. 

ΣΤΑΣΟΥ ΟΡΘΙΟΣ
Ο ΠΑΟΚ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ 
ΠΟΙΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΟΝ «ΤΕΛΙΚΟ» ΜΕ ΤΗ ΣΛΟΒΑΝ 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ, ΚΟΝΤΡΑ  
ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΕΣ

ΠAO
K

Το κάζο στο Περιστέρι. Η πα-
ραφιλολογία γύρω από την 
Εθνική Ρουμανίας και τον Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου μετά τη συ-
νάντησή του με τον πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας (η δημοσι-
οποίηση φωτογραφίες από 
την κοινή τους έξοδο, έκανε 
έξαλλο τον 52χρονο κόουτς 
και διέψευσε κατηγορηματι-
κά πως υπάρχει το οτιδήπο-
τε). Η κακή ανάμνηση από το 
2019, όταν η Σλόβαν Μπρατι-
σλάβας τον είχε αφήσει εκτός 
Ευρώπης, στο πλαίσιο του 
Europa League τότε. Παίκτες 
κομβικοί που δείχνουν να εί-
ναι ντεφορμέ. Προβλήματα 
τραυματισμών. 
Απέχουν αρκετά από το να 
χαρακτηριστούν ιδανικές 
οι συνθήκες για τον ΠΑΟΚ 
λίγο πριν από τον αποψι-
νό «τελικό». Το ματς δηλα-
δή που ουσιαστικά θα κρίνει 
την ευρωπαϊκή συνέχεια των 
«ασπρόμαυρων». Όμως αυτά 
ακριβώς δίνουν ταυτότητα σε 
μια ομάδα. Σφυρηλατούν χα-
ρακτήρα, ορίζουν το πρόση-
μο μιας σεζόν. Το πώς δηλα-
δή ξεπερνάει τις κακοτοπιές. 
Ο Δικέφαλος του βορρά κα-
λείται να σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων. Σε ένα εντελώς 
άδειο γήπεδο, αφού η Σλοβα-
κία ανακοίνωσε την επιβολή 
καθολικού lockdown για το 
σύνολο του πληθυσμού, πε-
ριλαμβανομένων και των εμ-
βολιασμένων πολιτών. Ούτε 
οι 128 φίλαθλοι που επρό-
κειτο ως χθες να δώσουν το 
«παρών» δεν θα έχουν τελι-
κά αυτό το δικαίωμα. 

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΤΕΙΛΟΡΚΡΕΣΠΟΒΑΡΕΛΑΣΙΝΤΚΛΕΪ

ΚΟΥΡΤΙΤΣΣΒΑΜΠ

Α.ΖΙΒΚΟΒΙΤΣΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙΜΠΙΣΕΣΒΑΡ

ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ

ΝΤΕ ΜΑΡΚΟΜΠΟΖΙΚΟΒΑΜΠΕΝΑΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ

ΤΣΟΒΑΝ

ΝΤΕ ΚΑΜΠΣΑΓΚΜΠΟ

 ΖΜΡΧΑΛΒΑΪΣ ΚΑΒΡΙΤΣ

ΧΕΝΤΙ

4-2-3-1

4-2-3-1

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ.                 ΠΑΟΚVS          

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΒΑΪΣ 

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

19:45 COSMOTE SPORT 3
ΓΗΠΕΔΟ: «ΤΕΧΕΛΝΕ ΠΟΛΕ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΝΤΕΝΙΣ ΧΙΓΚΛΕΡ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

ΠΑΓΚΟΣ 
Ζ.ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ, ΜΙΧΑΪ, ΛΥΡΑΤΖΗΣ, ΕΣΙΤΙ, 
ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ, ΜΙΤΡΙΤΣΑ, ΜΟΥΡΓΚ,  
ΚΟΥΤΣΙΑΣ, ΑΚΠΟΜ

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 4 9 9-5

2. ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. 4 7 8-5

3. ΠΑΟΚ 4 7 6-4

4. ΛΙΝΚΟΛΝ 4 0 2-11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
6ος ΟΜΙΛΟΣ
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Κοιτάνε μπροστά Ιωαννίδης  
και Σένκεφελντ
Βήμα προόδου έκαναν στη χθεσινή προπόνηση οι Ιωαννίδης, 
Σένκεφελντ, οι οποίοι ξεκίνησαν ατομικό πρόγραμμα με τρέξι-
μο στο γήπεδο. Θεραπεία έκανε ο Πούγγουρας και ατομικό οι 
Κουρμπέλης, Αγιούμπ, Μπεκ. Το πρόγραμμα προπόνησης 
περιελάμβανε αποθεραπεία για όσους αγωνίστηκαν βασικοί 
στο ματς με τη Λαμία και προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυ-
κλοφορίας μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Αυτό το ματς θα χάσει ο Σάρλια
Κόντρα στη Λαμία, ο Σβόνιμιρ Σάρλια συμπλήρωσε τέσ-
σερις κίτρινες κάρτες. Αυτό συνεπάγεται τιμωρία 1 
αγωνιστικής σε κάποιο από τα 4 επόμενα ματς. 
Στο «τριφύλλι» αποφάσισαν αυτό να είναι με τον 
Απόλλωνα Σμύρνης, για την 1η αγωνιστική 

του β’ γύρου. Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΧΑΙΡΕ… ΒΑΘΟΣ 

Αν κάτι πρέπει να κρατήσει πε-
ρισσότερο ο Παναθηναϊκός από 
τη νίκη του στη Λαμία είναι ότι δι-
αθέτει ένα ρόστερ με πολλές λύ-
σεις. Πρωταγωνιστές του πρώ-
του φετινού διπλού ήταν παίκτες 
που νωρίτερα είχαν περιορισμένο 
χρόνο συμμετοχής. Όπως ο Φε-
ντερίκο Μακέντα και ο Λούκας Βι-
γιαφάνιες. Ο πρώτος έπαιξε όπως 
πρέπει να παίζει ένας φορ, άνοιξε 
διαδρόμους, δημιούργησε κατα-
στάσεις και είχε τα κότσια να πά-
ρει πάνω του την ευθύνη για το 
κρίσιμο πέναλτι της ανατροπής. 
Ο δεύτερος έπαιξε μαεστρικά στο 
χώρο του κέντρου, δίνοντας λύ-
σεις και αποφορτίζοντας τον Ρού-
μπεν Πέρεθ, που στα προηγούμε-
να ματς έκανε δουλειά για δύο (ή 
και τρεις…). Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
δεν μπορεί παρά να είναι χαρού-
μενος γι’ αυτό το «είμαι εδώ» που 
φώναξαν σε ένα κρίσιμο χρονικά 
και αγωνιστικά σημείο οι δυο παί-
κτες του. Θα τους χρειαστεί πολύ 
και στο (άμεσο) μέλλον. Στο προ-
σεχές παιχνίδι με τον Παναιτωλι-
κό θα απουσιάσουν οι Ραμόν Λού-
ντκβιστ (διάστρεμμα) και Καρλίτος 
(τράβηγμα στο δικέφαλο). Ο Σου-
ηδός χαφ θα είναι λογικά έτοιμος 
αμέσως μετά, αλλά ο Ισπανός φορ 
δεν θα προλάβει ούτε το παιχνί-
δι για το Κύπελλο Ελλάδας με τον 
Βόλο. Στόχος και πρόβλεψη είναι 
να επιστρέψει για το ντέρμπι με 
την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Μια ή άλλη 
και εν τη απουσία του ο Μακέντα 
καλείται να βγει μπροστά, να κα-
λύψει επάξια το κενό. Το ίδιο δυνα-
μικά επιβάλλεται να συνεχίσει και 
ο Βιγιαφάνιες. Σε κάθε σεζόν, για 
κάθε ομάδα, το βάθος στο ρόστερ 
κάνει τη διαφορά. Και το «τριφύλ-
λι» ευελπιστεί πως θα αποδειχθεί 

επαρκώς θωρακισμένο.

ΚΑΡΛΙΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ, ΑΛΛΑ ΜΑΚΕΝΤΑ 
ΚΑΙ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ ΕΙΝΑΙ (ΞΑΝΑ) «ΕΔΩ»
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Η εξομολόγηση του Αλμπάνη
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό του Απόλλωνα Λεμε-
σού, όπου και αγωνίζεται ως δανεικός από την ΑΕΚ, 
ο Χρήστος Αλμπάνης, μίλησε για την πολύ άσχημη 
εμπειρία που είχε στην αρχή της καριέρας του. Τότε 
που άφησε συμβόλαιο στη Γερμανία, για να έρθει στην 
Ελλάδα, αλλά αντί για ομάδα της Super League, κατέ-
ληξε στη Β΄ Εθνική.
«Μιλούσα με ένα μάνατζερ ο οποίος μου έλεγε ότι έχει 
άκρες στον Πανιώνιο, έχει άκρες στον Ηρακλή και όλα 
θα γίνουν «άνετα»...Λύνω εγώ το συμβόλαιό μου, πάω 
Ελλάδα και τον συναντάω και μου λέει ότι υπάρχει 
μία καθυστέρηση. Εξαφανίστηκε, δεν σήκωνε τη-
λέφωνα όπως γίνεται συνήθως. Τελικά κατα-
λήγω Β’ εθνική και υπογράφω με την τοπι-
κή ομάδα στα Τρίκαλα».

AΕΚ

O MIXAΛΗΣ ΜΠΑΚΑΚΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ 
ΔΙΑΥΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ  
ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΛΩΡΗ  
ΓΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

Η παρουσία των Λάζαρου Ρότα και Κλε-
μάν Μισελέν στο ρόστερ της ΑΕΚ έχει 
οδηγήσει εδώ και καιρό τον Μιχάλη Μπα-
κάκη στην αναζήτηση ομάδας ενόψει της 
μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου. 
Να λοιπόν που το πρώτο κλαμπ που έρ-
χεται στο προσκήνιο αγωνίζεται σε ένα 
άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αυτό 
της Σεγούντα Ντιβισιόν, στην Ισπανία. Και 
μάλιστα, ο εν λόγω σύλλογος έχει... πα-
ρελθόν με τους «κιτρινόμαυρους».
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορί-
ες του Sportime, ο Μπακάκης έχει ανοί-
ξει δίαυλο επικοινωνίας με την Λας Πάλ-
μας μέσω του Μπράνκο Μιλοβάνοβιτς. 
Ο Σέρβος πρώην τεχνικός διευθυντής της 
ΑΕΚ και νυν στέλεχος της ισπανικής ομά-
δας (στην 6η θέση της LaLiga Smartbank 
και μέσα στα πλέι οφ ανόδου) έχει σε εκτί-
μηση τον έμπειρο αμυντικό και δεν απο-
κλείεται να καταφέρει να ολοκληρώσει 
την μετακίνηση του τον Γενάρη. Αλλω-
στε έχει πολύ καλές σχέσεις με την διοί-
κηση της ΑΕΚ και μέσω της μεταγραφής 
του Σέρχιο Αραούχο το περασμένο κα-
λοκαίρι.
Ο Μπακάκης έχει συμβόλαιο μέχρι το 
2023 και μένει να φανεί αν θα αποχωρήσει 
ελεύθερος ή με δανεισμό από την Ενωση. 
Ο ίδιος θα προτιμούσε ελεύθερος αφού 
είναι εκτός ομάδας, αλλά η ΠΑΕ ΑΕΚ δύο 
φορές στο πρόσφατο παρελθόν είχε αρ-
νηθεί το σχετικό αίτημα του. 
Η Ενωση είχε πάρει από το καλοκαίρι την 
απόφαση να αφήσει εκτός πλάνων τον 
30χρονο μπακ, με τον Βλάνταν Μιλόγε-
βιτς να τον κρατάει στο ρόστερ. Παράλ-
ληλα με τις επαφές από Ισπανία μεριά, 
πάντοτε «παίζει» και το σενάριο επιστρο-
φής του ποδοσφαιριστή στον Παναιτωλι-
κό. Εκεί δηλαδή που αναδείχθηκε.
Μέχρι να υπάρξει κάποια νεότερη εξέλι-
ξη, ο Μπακάκης θα συνεχίσει να αγωνί-
ζεται με την ΑΕΚ Β’ ώστε να παραμένει 
ενεργός, να έχει αγωνιστικό ρυθμό στην 
Super League 2 και να μη χρειαστεί έξτρα 
περίοδο προετοιμασίας σε ενδεχόμενο 
μεταγραφής. Μέχρι στιγμής, κόντρα σε 
Καλαμάτα στα Σπάτα και Παναθηναϊκό Β’ 
στην Λεωφόρο, ήταν ο MVP με δύο ασίστ.
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AΡΗ
Σ

ΕΧΕΙ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ
ΓΙΑΤΙ Ο ΙΤΟΥΡΜΠΕ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΑΙ 
ΩΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 

Χουάν Ιτούρμπε. Η μεγαλύτερη, 
από πλευράς ονόματος, μεταγρα-
φή του καλοκαιριού για τον Άρη. Η 
απόκτησή του γέννησε ενθουσια-
σμό και έντονη προσδοκία. Δυστυ-
χώς όμως για τους «κίτρινους» η 
πράξη, ως τώρα τουλάχιστον, κα-
θόλου δεν έχει συμβαδίσει με αυτό 
που περίμεναν στη θεωρία. Ο Πα-
ραγουανός είναι απογοητευτικός. 
Χάνει διαρκώς πόντους. Πετάει δι-
αδοχικά τη μία ευκαιρία μετά την 
άλλη. Το πιο περίεργο και αυτό 
που προξενεί μεγάλη εντύπωση 
στους ανθρώπους της ομάδας 
είναι πως είναι πολύ καλός στις 
προπονήσεις. Και μετά στα ματς, 
λες και είναι άλλος άνθρωπος. Τε-
λικά μάλλον εκεί να βρίσκεται και 
η εξήγηση. Το πρόβλημά του δη-
λαδή δηλαδή φαίνεται πως είναι 
ψυχολογικό. Κι αυτό μπορεί να πει 
κανείς πως είναι αναλογικά πα-
ρήγορο. Γιατί μπορεί να δουλευ-
τεί, να προσπεραστεί, συχνά ένα 
και μόνο κλικ αρκεί. Ενδεχόμενο 
αγωνιστικό ζήτημα που θα φαινό-
ταν και στις προπονήσεις θα ήταν 
πολύ πιο δύσκολο να λυθεί. Μία ή 
άλλη, ο Άρης έχει ανάγκη τον κα-
νονικό Ιτούρμπε. Και πρέπει να 
βρεθεί ο τρόπος να ξεμπλοκάρει. 
Ακόμα περισσότερο μετά τη βα-
ριά ήττα από τον ΠΑΣ και το επι-
κείμενο ματς με τον ΠΑΟΚ. Ποιος 
ξέρει ίσως η καυτή ατμόσφαιρα 
του μεγάλου ντέρμπι να βοηθήσει 
τον 28χρονο ποδοσφαιριστή να 
πετάξει όλα αυτά τα βαρίδια που 
τον κρατάνε πίσω. Να τον «φτιά-
ξει» ψυχολογικά. Είναι μία μεγά-
λη επένδυση για τους Θεσσαλο-
νικείς και θα είναι κρίμα αν τελικά 
καταταγεί στις συνειδήσεις των 
φιλάθλων ως αποτυχημένη μετα-
γραφή. 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Υπάρχει θέμα
Μετά την αποκάλυψη που έκανε το Sportime.gr 
για τα τετ α τετ που είχε ο Παναγιώτης Μονεμβα-
σιώτης με συγκεκριμένους παίκτες την επομέ-
νη του αγώνα με τον Παναιτωλικό, πάμε σε άλλη 
μία. Στη χθεσινή προπόνηση υπήρξε επεισόδιο 
ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστές, ενώ ένας τρί-
τος δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του 
για τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του τε-
λευταία. Μία ωραία ατμόσφαιρα είναι στη Ριζού-
πολη ή και όχι...

ΛΑΜΙΑ

Είναι τυχαίο;
Ο ένας τραυματισμός διαδέχεται τον άλλον στη 
Λαμία από την αρχή της σεζόν. Στο ματς με τον 
Παναθηναϊκό οι Τζανδάρης και Μπεχαράνο 
έγιναν αναγκαστικά αλλαγή. Δεν ήταν η πρώ-
τη φορά. Σχεδόν σε κάθε αγώνα υπάρχει του-
λάχιστον ένας παίκτης των «κυανόλευκων» 
που βγάζει θέμα. Ο προβληματισμός είναι δε-
δομένος, όπως και η άποψη ακόμη και εντός 
του κλαμπ πως πλέον κάτι δεν γίνεται σωστά. 
Δεν μπορεί να είναι συγκυριακό αυτό.
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Για τον Απόλλωνα Λάρισας το ματς  με τον 
Ολυμπιακό Β’ ήταν κομβικό. Γιατί στα δύο 
πρώτα του ματς έφερε μια ισοπαλία με τα 
Τρίκαλα και είχε μια ήττα από την ΑΕΛ. Πα-
ράλληλα προερχόταν από ρεπό. Ο Ολυμπια-
κός Β’, από την μεριά του έβγαλε με νίκες τα 
δύο πρώτα του παιχνίδια. Το τελικό 2-2 αφή-
νει και τις δύο ομάδες με το αίσθημα πως θα 
μπορούσαν να πάρουν τη νίκη καθώς ο Ολυ-
μπιακός προηγήθηκε στο σκορ και βρέθηκε 
πίσω, για να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις 
με τον Μαρίνο. Πιο συγκεκριμένα στο 29’ ο 
Μαρίνος έστρωσε στον Νίκολιτς που σκόρα-
ρε με σουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν 
στροφές οι γηπεδούχοι και ισοφάρισαν με 
τον Ζιάκα στο 75’. Για να έρθει ο Γιαννίτσης 
στο 86’ να κάνει την ανατροπή. Κι εκεί που 
φαινόταν πως θα πάρουν την πρώτη τους 
νίκη ήρθε ο Μαρίνος στο 96’ να διαμορφώ-
σει το τελικό αποτέλεσμα. Ο συγκεκριμένος 
ήταν και από τους διακριθέντες της αναμέ-
τρησης αφού είχε συμμετοχή στο πρώτο τέρ-
μα που έβαλε η ομάδα του Αριέλ Ιμπαγάσα.

Την ευκαιρία να κάνει το τέσσερα στα τέσ-
σερα στη Super League 2 έχασε η ΑΕΚ Β΄, 
η οποία έμεινε στο μηδέν απέναντι στον 
Εργοτέλη (0-0). Γι’ αυτό ευθύνεται κυρίως ο 
τερματοφύλακας των Κρητικών, Θεμιστο-
κλής Τσέλιος, ο οποίος ύψωσε τείχος στις 
προσπάθειες του συνόλου του Σωκράτη 
Οφρυδόπουλου. 
Ο Τσέλιος μάλιστα ξεκίνησε την καριέρα 
του από τις Ακαδημίες της ΑΕΚ μαζί με τον 
αδερφό του, Ηλία. Έτσι, ένα δικό της παι-
δί την κράτησε μακριά από το γκολ. Ειδι-
κά στο δεύτερο ημίχρονο, ο κορυφαίος της 
αναμέτρησης, πραγματοποίησε σωρεία 
επεμβάσεων. Στο 71’ σταμάτησε τον Γιού-
ση, ενώ δύο λεπτά μετά, είχε την απάντη-
ση στην κεφαλιά του Ιατρούδη. Το τρίπτυχο 
των επιτυχημένων επεμβάσεων ολοκλη-
ρώθηκε στο 79΄ με τον Τσέλιο να λέει ξανά 
«όχι» στο πλασέ του Γιούση.
Η νίκη μπορεί να μην ήρθε, αλλά η ΑΕΚ Β΄ 
παρέμεινε στην κορυφή του Νοτίου Ομίλου, 
με την Καλλιθέα που έχει ένα ματς λιγότε-
ρο να καιροφυλαχτεί.

Ο,τι αρχίζει ωραία, δεν τελειώνει απαραιτήτως έτσι! 
Ο ΠΑΟΚ Β έμελλε να το νιώσει, υποδεχόμενος τη 
Βέροια. Μόλις στο 2’ άνοιξε το σκορ όταν ο Πανίδης 
αξιοποίησε επωφελή κόντρα, πλασάροντας εύστοχα 
από κοντά. Αλλά η ομάδα της Ημαθίας, πολύ γρήγο-
ρα, πριν καν το ημίωρο, έφερε τούμπα τα δεδομένα. 
Με πρωταγωνιστή τον Γιακουμάκη. Αυτός ισοφάρι-
σε με πανέξυπνη όσο και δύσκολη λόμπα, ενώ λίγο 
μετά κέρδισε το πέναλτι (από ανατροπή του Πανα-
γιώτη Παναγιώτου) μέσω του οποίου ήρθε το τελικό 
1-2. Μετά μείναμε να… μετράμε κόκκινες. Δύο για το 
Δικέφαλο και μία για τους φιλοξενούμενους. Η ομά-
δα του Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος άφησε αιχμές ότι 
οι διαιτητές δεν σέβονται την ομάδα του, παρέμεινε 
έτσι δίχως νίκη, ενώ η Βέροια πέτυχε την τρίτη νίκη 
της σε τέσσερις αγωνιστικές και φιγουράρει στην 
πρώτη θέση, ούσα αήττητη. «Είμαι ευχαριστημένος 
από το αποτέλεσμα, αλλά προβληματισμένος από 
την εμφάνιση του β’ μέρους», είπε μετά ο Παύλος 
Δερμιτζάκης, με το βλέμμα περισσότερο στο μέλλον. 
Χθες δεν κόστισε, αλλά μελλοντικά μπορεί. Οπότε 
των φρονίμων τα παιδιά… 

ΓΛΊΤΩΣΕ ΜΕ ΜΑΡΊΝΟ

ΒΡΗΚΕ «ΤΟΊΧΟ», ΔΊΑΤΗΡΗΣΕ ΤΟ ΑΗΤΤΗΤΟ

Η ΒΕΡΟΊΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ  

Σκόρερ: -
Διαιτητής: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Κόκκινες:-

Τσέλιος ................................8
Σερβιλάκης (66’) .................7
Ντουμάνης ...........................7
Μίκο ....................................7
Κόλα ....................................7
Πέιος ...................................6
Βουτσάς ...............................6
Μπουτσάκης ........................6
Κωστανάσιος (86’)...............6
Κόνραντ (66›) ......................5
Κουάτενγκ (46’) ..................5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: 
Νίκος Μπαδίμας ..................7

Χατζηεμμανουήλ .................7
Μιτάι (84’) ...........................7
Λάτσι ...................................7
Κορνέζος .............................7
Σταμούλης ...........................7
Μπάμπης (61’).....................7
Σαμπανάτζοβιτς ...................6
Μουστακόπουλος ................6
Γιούσης (84’) .......................7
Χριστόπουλος Ευθ. (61’) ......5
Κοσίδης ...............................5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: 
Σωκράτης Οφρυδόπουλος ....7

46’ Κοκκίνης .......................6
66’ Πατρινός ........................5
66’ Ποζατζίδης ....................5
86’ Νεράλ ............................-

61’ Γερολέμου .....................5
61’ Τζ. Γκαρσία ....................5
84’ Μπούσης .......................-
84’ Παρράς ..........................-

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0-0 ΑΕΚ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ

ΣΚΟΡΕΡ: 2’ Πανίδης – 23’ Γιακουμάκης, 26’ πέν. Πασσάς
Διαιτητής: Καλατζής (Θεσσαλίας)
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 51΄Σαλαμούρας, 86’ Τάχατος – 78’ Πεταυράκης 

Μπουργάνης ........................5
Τάχατος ...............................4
Κουλιεράκης .......................6
Παναγιώτου .........................4
Τσαούσης .............................5
Μελετίδης (46’) ...................4
Σαλαμούρας .........................5
Τζίμας (46’) .........................4
Σπυρίδης (71’) .....................5
Φασίδης (46’) ......................4
Πανίδης (71’) .......................6
Προπονητής: 
Πάμπλο Γκαρσία ...................5 

Βελλίδης .............................6
Πεταυράκης .........................5
Μπουκουβάλας ....................6
Σκόνδρας .............................7
Μαραγκός ...........................6
Οικονόμου (57’)...................5
Μούργος (77’) .....................6
Γαβριηλίδης .........................7
Γιακουμάκης (77’) ...............8
Πασσάς ................................6
Πόζογλου (87’) ....................6
Προπονητής: 
Παύλος Δερμιτζάκης ............7

46’ Ουεντραόγκο .................6
46’ Χατζηστραβός ................6
46’ Γαϊτανίδης .....................5
71’ Γρόσδης .........................-
71’ Γκορντεζιάνι ..................-

57’ Μπλέτσας ......................6
77’ Ράμος ............................-
77’ Φοφανά .........................-
87’ Παπαχρήστου .................-

ΠΑΟΚ Β 1-2 ΒΕΡΟΊΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΚΟΡΕΡ: 74’ Ζιάκας, 87’ Γιαννίτσης. – 28’ Νίκολιτς, 90+6’ Μαρίνος
Διαιτητής: Καδδάς (Αχαΐας)
Κόκκινες: -

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ .........................4
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ..........................6
ΚΑΡΙΚΙ .................................5
ΒΙΓΙΑ ...................................5
ΛΙΤΑΙΝΑΣ ..............................6
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (53’) ................6
ΣΚΟΥΠΡΑ .............................6
ΚΟΖΟΥΧ (53’) .......................5
ΧΑΤΖΗΣ ................................6
ΤΙΜΠΟΥΕ ..............................6
ΛΕΜΑΓΚΡ (68’) ....................5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΜΑΡΣΕΛΟ ΣΤΡΑΤΣΙΑ ..............6

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ........................6
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ...............6
ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ...................6
ΚΙΝΚΟΥΕ ..............................6
ΝΙΚΟΛΙΤΣ .............................6
ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ (90’) ...................7
ΝΤΟΪ ....................................6
ΚΩΣΤΗ ..................................6
ΜΑΡΙΝΟΣ .............................6
ΚΙΤΣΟΣ .................................5
Α. ΜΠΑ (78’) ........................6
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΡΙΕΛ ΙΜΠΑΓΑΣΑ ..................6

ΚΑΝΟΥΛΑΣ (53’)...................5
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (53’) ..........5
ΖΙΑΚΑΣ (68’) ........................6

ΛΙΑΤΣΟΣ (90’) .......................-
ΒΟΪΛΗΣ (78’) ........................6

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΊΣΑΣ 2-2  ΟΛΥΜΠΊΑΚΟΣ Β’
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Στη Κατερίνη το κοντέρ σταμάτησε στα επτά 
για την Καβάλα. Με την Ξάνθη στα έξι! Φοβε-
ρά πράγματα στο «Α. Καραγιάννη». Οι «Αργο-
ναύτες» παρατάχθηκαν με 10 ποδοσφαιριστές, 
αφού ο Ταχτατζίδης έμεινε στα αποδυτήρια επει-
δή έδινε μάθημα εξ αποστάσεως για το Πανεπι-
στήμιο. Ο... 11ος βγήκε στον αγωνιστικό χώρο 
στο 15’, αλλά το σκορ ήταν ήδη 3-0, με ένα γκολ 
του Δημητριάδη (2’) και άλλα δύο του Ιμπραϊ-
μι (6’,13’). Στο 0-5 το ημίχρονο με τους Γκινσά-
ρι (25’) και Φαζό (31’) να προσθέτουν τα ονόμα-
τα τους στον πίνακα των σκόρερ. Στο δεύτερο 
ημίχρονο οι Ακρίτες τράβηξαν χειρόφρενο. Το 
τελικό 6-0 ο Πλατέλλας στο 69’.

Σε κομβικά σημεία βρήκε γκολ ο Αλμωπός Αριδαίας 
κόντρα στον Πιερικό. Οι γηπεδούχοι σκόραραν στο τέ-
λος του πρώτου ημιχρόνου, στις αρχές του δεύτερου 
και λίγο πριν το 90΄ για το τελικό 3-1 απέναντι στην 
ομάδα της Πιερίας. 
Στην πρώτη αξιόλογη φάση του ματς ο Αλμωπός προ-
ηγήθηκε με τον Γιουκούδη να πλασάρει σε κενή εστία 
στο 42’. Γκολ και για την ομάδα του Γιώργου Τυρια-
κίδη και στο ξεκίνημα της επανάληψης. Στο 51’ ο Ρό-
βας πίεσε τον Τζήμα, ο οποίος στην προσπάθεια του 
να διώξει έστειλε τη μπάλα πάνω στον επιθετικό του 
Αλμωπού και εκείνη κατέληξε στα δίχτυα. Ο Πιερικός 
απάντησε γρήγορα σε 2-1 με τον Ζαφειράκη, αλλά η 
επιστροφή έμεινε στη μέση. Στις καθυστερήσεις ο Ρί-
βας έγραψε το τελικό 3-1 με... λόμπα από τα 35 μέτρα!

Εύκολο φάνηκε το απόγευμα για τον Ολυμπια-
κό Βόλου στη Νεάπολη κόντρα στον Απόλλω-
να Πόντου, αλλά στο τέλος το έκαναν ντέρμπι οι 
Θεσσαλοί. Η ομάδα του Γιώργου Βαζάκα προη-
γήθηκε 2-0 με δύο γκολ του Σιαφά από τα... απο-
δυτήρια. Ο επιθετικός των κυανόλευκων άνοιξε 
το σκορ στο 2’ και τέσσερα λεπτά αργότερα με 
το δεύτερο προσωπικό έκανε το 2-0. Στο 3-0 του 
Σκοπελίτη στο 53’, φάνηκε να τελειώνει το ματς, 
αλλά οι Πόντιοι το πάλεψαν. Μείωσαν σε 3-1 με 
τον Καλογέρη στο 57’ και σε 3-2 με τον μπακ Δα-
λιανόπουλο που έπαιζε επιθετικός! Έστω και με 
άγχος στο φινάλε, ο Ολυμπιακός Βόλου πήρε το 
πρώτο του τρίποντο στη φετινή σεζόν.  

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ το Τρίκαλα - 
Ηρακλής. «Λευκή» ισοπαλία στη Θεσσα-
λία με τον Γηραιό να παίρνει τον πόντο και 
τα Τρίκαλα να.. χάνουν δύο. Κι αυτό επει-
δή οι «κυανέρυθροι» έπαιζαν για μια ώρα 
με παίκτη παραπάνω, λόγω της αποβολής 
του Κωστούλα στο 32’, χωρίς όμως να κα-
ταφέρουν να εκμεταλλευτούν το αριθμητι-
κό τους πλεονέκτημα. Κακό το παιχνίδι στα 
Τρίκαλα, χωρίς φάσεις με τον βαρύ αγω-
νιστικό χώρο να αποτελεί μια... δικαιολο-
γία για το θέαμα που παρουσίασαν οι δύο 
ομάδες. Μόνο ισοπαλίες έχουν οι δύο ομά-
δες στο πρωτάθλημα. Τρεις ο ΑΟΤ, τέσσε-
ρις ο Ηρακλής.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ  
ΣΤΑ ΕΞΙ

ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ

ΜΟΝΟ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: «Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» 

Σκόρερ: 2’ Δημητριάδης, 6’, 13’ Ιμπραΐμι, 25’ Γκινσάρι, 31’ Φαζός, 
69’ Πλατέλλας
Διαιτητής: Αναστασόπουλος (Χαλκιδίκης)
Κόκκινες:

Παπαποστόλου .....................2
Θαλασσινός .........................2
Γιαννακός ............................2
Χατζηγεωργίου ...................2
Παπαδόπουλος ....................2
Κλεπουσνιώτης ...................2
Δραγανίδης .........................2
Μπουτζατζάς .......................2
Λαμπαδίτης ..........................2
Καμαρίδης ...........................2
Ταχτατζίδης .........................2
Προπονητής: 
Νίκος Καραμπιμπέρης .........2

Ίτσο .....................................6
Θυμιάνης .............................6
Παπάζογλου (46’) ................5
Κρητικός ..............................6
Δεληγιάννης ........................6
Φαζός .................................7
Ουνγιαλίδης (46’) ................6
Γκινσάρι (46’) ......................7
Ιμπραΐμι (46’) ......................8
Μονρόουζ (46’) ...................6
Δημητριάδης ........................7
Προπονητής: 
Νίκος Κεχαγιάς ...................7

Πλατέλλας (46’) ...................7
Διαμαντόπουλος (46’) ..........6
Μπάτζιος (46’) ....................5
Τσιλιγγίρης (46’) ..................6
Μιχαήλ (46’) ........................6

ΚΑΒΑΛΑ 0-6 ΞΑΝΘΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: «ΑΡΙΔΑΙΑΣ»  

Σκόρερ: 42’ Γιουκούδης, 52’ Ρόβας - 56’ Ζαφειράκης
Διαιτητής: Λεωνίδας (Τρικάλων)
Κόκκινες:

Ντόκιτς ................................6
Αδαμίδης .............................6
Σέχου (63’) ..........................6
Παρασκευάς ........................6
Πρίκας (72’) ........................6
Ασλαμπάλογλου ...................7
Καράμπελας (63’) ................6
Τριανταφυλλάκης.................6
Κέρθι (88’) ..........................6
Γιουκούδης ..........................7
Ρόβας (88’) .........................8
Προπονητής: 
Γιώργος Τυριακίδης .............7

Τζήμας .................................3
Μηλιώτης ............................5
Παντελιάδης ........................4
Γιαλαμίδης ...........................4
Εμπουσί ...............................5
Σουντάρ ...............................5
Ίτσιος (73’) ..........................4
Μπουολί (46’) ......................3
Καρανάτσιος (85’)................5
Καγκελίδης (85’) .................5
Χαντζάρας ...........................6
Προπονητής: 
Νίκος Θεοδοσιάδης..............5

Κολλαράς  .....................(63’)
Μπακουτσής  .................(63’)
Γιαλαμούδης  .................(72’)
Ζαχαρός  ........................(88’)
Ρίβας  ............................(88’)

Ζαφειράκης (46’).................7
Κριμιτζάς (73’) ....................-
Μουρατίδης (85’) .................-
Παπουτζίδης (85’) ...............-

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 3 -1 ΠΙΕΡΙΚΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:  ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Σκόρερ: 3’,6’ Σιαφά, 53’ Σκοπελίτης - 57’ Καλογέρης, 87’ Δαλιανόπουλος
Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)
Κόκκινες:

Ξενοδόχοβ ...........................6
Γραικός ................................7
Να’α (83’) ............................6
Φιλίποβιτς ...........................5
Μαρκοπουλιώτης ................6
Σιαφά (61’) ..........................8
Σκοπελίτης (73’) ..................7
Κόλα ....................................6
Κουντουριώτης ....................5
Μπάτροβιτς (61’) .................5
Βερνάρδος ..........................6
Προπονητής: 
Γιώργος Βαζάκας .................7

Πολίτης ................................5
Σουντουρά ...........................5
Καλαΐτζίδης .........................3
Δεινόπαπας .........................3
Δαλιανόπουλος ....................5
Παπαΐωάννου ......................3
Καλογέρης ..........................6
Ζαχαράκης ...........................3
Αμαραντίδης ........................6
Ξιφιλίνος (73’) ....................2
Φράγκος .............................2
Προπονητής: 
Δημήτρης Καλαϊτζίδης .........2

Κατσούκης (61’) ..................4
Σουλεϊμάν (61’) ...................6
Χατζής (73’) ........................-
Κόκκας (83’) .......................-

Μπαργκάν (71’) ...................-

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 3 - 2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Σκόρερ: -
Διαιτητής: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
Kόκκινες: 32’ Κωστούλας

Σεντουριόν ...........................6
Σανδραβέλης .......................6
Παρέδες ..............................7
Ντιαλόσι ..............................7
Ριζογιάννης .........................6
Μπαξεβάνος ........................7
Ρεκίν (54’) ..........................4
Ελευθεριάδης ......................6
Νιάρος .................................7
Κουσκουνάς ........................5
Χειρίτραντας (72’) ...............5
Προπονητής: 
Χόρχε Αμπέντε ....................5

Παλαβράκης ........................7
Πανάγου ..............................6
Πήλιος (64’) ........................6
Κωστούλας ..........................5
Μανωλάκης .........................6
Μ. Παπαστεριανός ...............7
Α. Παπαστεριανός ................7
Μασούρας (84’) ...................6
Τότσκα (64’) .........................6
Βιτίνιο .................................5
Μπαστακός (85’) .................5
Προπονητής: 
Κώστας Γεωργιάδης ............7

Πέλκας (54’) ........................7
Νίτιζτς (72’) .........................6

Ναπολιτάνο (64’) .................6
Τόμας (64’) ..........................6
Κάκκο (84’) .........................-
Καρτσαμπάς (85’) ................-

ΤΡΙΚΑΛΑ 0-0 ΗΡΑΚΛΗΣ



www.sportime.gr ΠΕΜΠΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 202111

Εκλεισε η κακή παρένθεση. Η ΑΕΛ επέστρε-
ψε στις νίκες, επικράτοντας 2-0 του Πανσερ-
ραϊκού, αφήνοντας πίσω την ήττα από τον 
Ολυμπιακό Β. Με ένα γκολ στο τέλος κάθε 
ημιχρόνου έφτασε στο τρίποντο η ομάδα 
του Ηλία Φυντάνη που ήταν καλύτερη από 
τα «Λιοντάρια». Μέχρι το 1-0 με το πέναλτι 
του Ακούνια στο 44’, οι γηπεδούχοι έχασαν 
ευκαιρίες με τον σκόρερ στο 15’, τον Συμε-
λίδη στο 18’ , στο 39’ με τον Ομάρ ενώ ζή-
τησαν πέναλτι και στο 23’ σε μαρκάρισμα 
στον Νικολιά. Οι γηπεδούχοι διπλασίασαν 
τα τέρματα τους στις καθυστερήσεις με πλα-
σέ του ποδοσφαιριστή που μπήκε στη θέση 
του σκόρερ, Ευριπίδη Γιάκο. 

Βρήκε λύση στη... κρίση η Καλαμάτα. Οι Μεσσηνί-
οι έφυγαν με το διπλό (1-0) από την Άρτα, κερδίζο-
ντας 1-0 τον Καραϊσκάκη, αλλά έχασαν τον Ανδρέα 
Τάτο που αποβλήθηκε στο 78’ και θα χάσει το παι-
χνίδι της επόμενης αγωνιστικής με τον Εργοτέλη. 
Μεγάλες ευκαιρίες είχαν οι γηπεδούχοι να προηγη-
θούν στο πρώτο ημίχρονο, με το τετ-α-τετ του Δερ-
μιτζάκη στο 17’, το τετ-α-τετ του Ντοναλντόνι στο 19’ 
και το κοντινό σουτ του Σταμάτη στο 25’, με τον Ταί-
ρη να κρατάει το 0-0. Οι Αρτινοί είχαν ευκαιρίες και 
στην επανάληψη (Ρούνεϊ 69’, Σταματής 82’), αλλά 
το γκολ το πέτυχαν οι φιλοξενούμενοι με πλασέ του 
Μπακαγιόκο στο 63’.

Τρίτη νίκη για την Κηφισιά σε τέσσερις αγώνες. 
Η ομάδα των Βορείων Προαστίων επικράτησε 
εκτός έδρας του Αστέρα Βλαχιώτης με 1-0, ανέ-
βηκε στους εννιά πόντους, έναν πίσω από την 
πρωτοπόρο ΑΕΚ Β. Μοιρασμένο το πρώτο ημί-
χρονο. Οι γηπεδούχοι απείλησαν με τη κεφαλιά 
του Ρόδη στο 16’ και οι φιλοξενούμενοι είχαν δο-
κάρι με τον Οικονομίδη στο 35’. Δύο αλλαγές κα-
θόρισαν τη τύχη του αγώνα. Τουλίκας και Ντορι-
βάλ μπήκαν στο ματς στο 47’ και στο 60’ ο πρώτος 
ανέτρεψε τον Τετέι, ο Ντοριβάλ εκτέλεσε εύστοχα 
το πέναλτι για το τελικό 0-1 στο γήπεδο της Σπάρ-
της. Οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση, 
αλλά η Κηφισιά άντεξε και έφυγε με το τρίποντο. 

Καρδιοχτύπησε αλλά το πήρε τελικά το παι-
χνίδι (1-0) ο Διαγόρας, κόντρα στην Επισκο-
πή. Ο «Γηραιός» ήταν καλύτερος σε όλη 
την αναμέτρηση, αλλά όλα έδειχναν ισοπα-
λία στο σμαραγδένιο νησί. Τρελές ευκαιρί-
ες δεν έκανε η ομάδα του Σάκη Θεοδοσιά-
δη, αλλά αν κάποιος άξιζε τη νίκη, σίγουρα 
αυτή δεν ήταν η Επισκοπή. Το γκολ που 
έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους ήρθε 
στο 88’ μετά από σέντρα του Κουιρουκίδη 
και  κεφαλιά του Σινγκ. Τέσσερις ήττες σε 
ισάριθμα ματς για την Κρητική ομάδα και 
μάλιστα όλες με το ίδιο σκορ.

EΠΙΣΤΡΟΦΗ  
ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ

EΣΠΑΣΕ ΤΟ «ΡΟΔΙ»

ΣΤΟ -1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕ  
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: «ΑΛΚΑΖΑΡ» 

Σκόρερ: 44’ Ακούνια, 90+5’ Γιάκος
Διαιτητής: Μαλούτας (Ημαθίας)
Κίτρινες:

Θεοδωρόπουλος ..................7
Μπέρτος (67’) .....................6
Ομάρ ....................................6
Ηλιάδης ...............................7
Μαξιμένκο ...........................7
Γαρουφαλιάς (67’) ...............6
Κολομπίνο ...........................7
Ακούνια (83’) ......................7
Συμελίδης (67’) ...................5
Νικολιάς ..............................7
Όγκμποε ..............................5
Προπονητής: 
Ηλίας Φυντάνης ...................7

Καβουσάκης ........................5
Γιανναράκης ........................5
Ζέρης ..................................5
Δημητρίου ............................4
Φουάσης .............................5
Καραμπέρης (60’) ................4
Εππάς (60’) ..........................5
Τσιμίκας (60’) ......................6
Κανίς ...................................6
Κόντσι (81’) .........................7
Παπαβασιλείου (60’) ............5
Προπονητής: 
Ζεράρντ Σαραγόσα ...............5

Γ. Παπαγεωργίου (67’) .........6
Κ. Παπαγεωργίου (67’) ........6
Γλυνός (67’) ........................7
Γιάκος (83’) .........................-

Μέσι (60’) ...........................5
Ανάκογλου (60’) ..................6
Κρητικός (60’) .....................6
Μαρτσιόνι (60’) ...................5
Χαϊντάρα (81’) .....................-

ΑΕΛ 2 -0  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: «AΓΊΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ»  

Σκόρερ: 63’ Μπακαγιόκο
Διαιτητής: Τσιοφλίκη (Λάρισας)
Κόκκινες: 78’ Τάτος

Χουάντερσον .......................6
Τάμπας ................................5
Κλιγγόπουλος ......................5
Μπεκατώρος .......................4
Γλυνός .................................6
Ναζίμ ..................................7
Βαφειάδης (66’) ..................4
Ρούνεΐ .................................6
Δερμιτζάκης (89’)................5
Σταματής ..............................7
Ντοναλντόνι (70’) ................6
Προπονητής: 
Ντράγκαν Τζουγκάνοβιτς .....6

Ταΐρης .................................8
Κωνσταντινόπουλος ............5
Μπακαγιόκο ........................7
Παπατόλιος ..........................6
Αναστασόπουλος .................5
Μόζερ .................................6
Παυλίδης (46’) .....................5
Ματέους (67’) ......................5
Τάτος ...................................5
Κόκκορης (58’)....................4
Μαρκόφσκι .........................6
Προπονητής: 
Νίκος Αναστόπουλος ...........7

Ρουμπανγκούκα (66’) ..........6
Γαλεάδης (70’) .....................-
Καζέλης (89’) ......................-

Τσαγκαλίδης (46’) ................-
Χέμπερτ (58’, 90+3’) ...........-
Σκεντεράι (67’) ....................-
Λουκίνας (90+3’) .................-

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 0-1 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:  ΣΠΑΡΤΗΣ 

Σκόρερ: 60’  Ντοριβάλ
Διαιτητής: Μπαϊλης (Πρέβεζας-Λευκάδας)
Κόκκινες:

Αθανασόπουλος ...................6
Αναστόπουλος .....................6
Πεχλιβανόπουλος ................7
Ζάννης (60’) ........................5
Λάμτσε ................................6
Λεωνιδόπουλος ...................5
Ζαΐμι (82’) ...........................6
Άντο ....................................6
Παπουλής (60’) ....................4
Τσίπρας ................................5
Ρόδης (47’) .........................5
Προπονητής: 
Κώστας Βελιτζέλος .............6

Κολοβούρης ........................6
Παπαγγελής ........................6
Σωτηράκος ..........................7
Αρτυματάς ...........................6
Γκότοβος (47’) .....................6
Οικονομίδης (89’) ................5
Παυλάκης ............................5
Καλλέργης (80’) ..................4
Παπασάββας ........................5
Γιαννιτσάνης (47’) ...............4
Τετέι (89’) ............................5
Προπονητής: 
Νίκος Κούστας .....................6

Τουλίκας (47’) .....................4
Χριστόπουλος (60’) ..............6
Οφολίκουε (60’) ..................6
Σταυρόπουλος (82’) .............-

Φερέιρα (47’) ......................4
Ντοριβάλ (47’) .....................5
Τζέλι (80’) ...........................-
Κρητικός (89’) .....................-
Μκρτσιάν (89’) ....................-

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 0-1 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΡΟΔΟΎ 

Σκόρερ: 88’ Σινγκ 
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
Κόκκινες:

Μπίντζης .............................6
Τοπάλ ..................................6
Σινγκ ...................................8
Καρατάσιος ..........................7
Ρουγκάλας ..........................5
Μουμίν ................................6
Τσιαντούλας (46’) ................4
Λαμπίρης (61’) ....................5
Κουϊρουκίδης (90+5’) ..........6
Ζούνης (72’) ........................5
Μπαστιάνος (72’) .................4
Προπονητής: 
Σάκης Θεοδοσιάδης .............6

Καλογεράκης .......................6
Ανδρικόπουλος (90+2’) .......6
Τσάβος .................................4
Μπαρμπόσα .........................5
Πολυχρόνης .........................6
Ντεμέτριους ........................6
Εμπόι ...................................5
Νοικοκυράκης .....................6
Γκονζάλβες .........................4
Νταρζίσιο ............................5
Τριντάντε .............................4
Προπονητής: 
Γιάσμινκο Βέλιτς ..................5

Πίσπας (46’) ........................6
Παραστρατίδης (61’) ............5
Γιώργου (72’) ......................-
Ραφαέλ (72’) .......................-
Σάιμπερ (90+5’) ...................-

Πέτρου (90+2’) ....................-

ΔΙΑΓΟΡΑΣ 1-0 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

2oς OMIΛOΣ
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Τα Χανιά δεν ξέρουν να χάνουν, αλλά δεν έχουν 
μάθει και να κερδίζουν. Τα «Δελφίνια» προηγήθη-
καν δύο φορές στο παιχνίδι με τη Ρόδο, αλλά δεν 
κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη 
(2-2). Τα «Ελάφια» είχαν ισάριθμες απαντήσεις 
στα γκολ που σημείωσαν οι Μπαϊροβιτς και Τρια-
νταφυλλάκος και έφυγαν με τον βαθμό της ισοπα-
λίας από τα Περιβόλια, διατηρώντας το αήττητο 
τους.  Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου κατάφε-
ρε να πάρει προβάδισμα στο 27›, οι φιλοξενούμε-
νοι απάντησαν στο 43› με κεφαλιά του Σταματελό-
πουλου, με τους γηπεδούχους να προηγούνται εκ 
νέου στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. 
Το τελικό 2-2 «έγραψε» στο 80› με φοβερό σουτ ο 
Μαρκόβσκι. 

Με βαθμό (1-1) έφυγε από την Ιεράπετρα ο Ηρόδοτος.  
Ο ΟΦΙ έχασε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, με 
τους Αντερέγκεν και Βουό να είναι οι κύριοι εκφραστές 
των τελικών προσπαθειών των γηπεδούχων. Ο τελευ-
ταίος είχε και την μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου 45λε-
πτου στο 22› με τον Κόρτσαμ να διώχνει πάνω στη γραμ-
μή την προσπάθεια του.
Ένα τρίλεπτο υπόθεση το 1-1 στο δεύτερο ημίχρονο. 
Ο Ηρόδοτος κέρδισε πέναλτι στο 50’ για χέρι του Τορί-
μπιο, με τον Χατζησάββα να πετυχαίνει ακόμα ένα τέρ-
μα, ευστοχώντας από την «άσπρη βούλα», με τους γη-
πεδούχους να ισοφαρίζουν στο 53’ με τον Αντερέγκε. Στο 
φινάλε ο ΟΦΙ έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία με τους Μεσ-
σιδόρο και Κατάλντι για να κάνει την ολική ανατροπή.

Το Αιγάλεω τις εντυπώσεις, η Καλλιθέα όμως τους βαθμούς 
στην αναμέτρηση που έγινε στη Νέα Σμύρνη. Η ομάδα του 
«Ελ Πάσο» επικράτησε 1-0 του «Σίτι» που άξιζε πολλά πε-
ρισσότερα από το παιχνίδι. Οι τυπικά γηπεδούχοι προη-
γήθηκαν στο 2ο λεπτό με τον Δούμτση, άντεξαν στην πίε-
ση των φιλοξενούμενων και πήραν το τρίποντο που τους 
έφερε στη δεύτερη θέση. Το Αιγάλεω απείλησε με σουτ 
των Αρναρέλλη (6’), Τριμμάτη (11’). Μεγάλη απόκρουση 
του Στρέζου στο σουτ του Πιαστόπουλου στο 39›, ενώ λίγο 
άουτ πέρασε το σουτ του Καθάριου στο 44›. Στο μισό γή-
πεδο και το δεύτερο ημίχρονο, με τον Στρέζο να αποκρού-
ει τα σουτ των Καββαδία (70›) και Βουκελάτου (83›), κρα-
τώντας το 1-0 .

ΟΥΤΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΧΑΝΙΑ!

ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ,  
ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

Σκόρερ: 27’ Μπαΐροβιτς, 45+1’ Τριανταφυλλάκος – 43’Σταματελόπουλος, 
80’ Mαρκόβσκι
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Κόκκινες: -

Κατσιμήτρος ........................5
Βάρκας (69›) .......................5
Πατάπης ...............................5
Τσαμούρης ...........................6
Παντεκίδης ..........................6
Καμαρά (69’) .......................5
Παναγιωτούδης ...................7
Κάρλος ................................6
Τριανταφυλλάκος (63›) ........8
Βασιλόγιαννης .....................6
Μπαΐροβιτς ..........................8
Προπονητής: 
Νίκος Παπαδόπουλος ...........7

Θεοδωράκης .......................5
Καραγεώργης ......................5
Ρέτσος (46’) ........................5
Μακρυδημήτρης (46’) ..........4
Σάαντο (46’) .........................5
Μίγγος ................................5
Μαρκόβσκι ..........................8
Καψάλης .............................7
Εντιαγέ (84’) .......................5
Σταματελόπουλος (84’) ........7
Αδαμάκης ............................5
Προπονητής: 
Σωτήρης Αντωνίου ...............5

Βασιλακάκης (63’) ...........................5
Κόγιεθ (69’) ....................................5
Καψάλης (69›) .................................6

Μαρτσάκης (46’) ..................................7
Νικολόπουλος (46›) .............................6
Τσάβες (46›) .........................................5
Βουργουντζής (46’) ..............................5
Χύσι (84›) .............................................-

ΧΑΝΙΑ 2-2 ΡΟΔΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Σκόρερ: 53’ Αντερέγκεν - 50’ Χατζησάββας
Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Χανίων)
Κόκκινες: -

Καραγκιόζης .......................7
Τορίμπιο ..............................4
Ντε Λορέντζι ........................5
Ντι Λορέντζο (76›) ...............6
Κάρδαρης ............................6
Ψάνης (73’) .........................6
Λεμονής ..............................6
Μπενίτεζ .............................7
Μεσσιδόρο ..........................7
Αντερέγκεν .........................7
Βουό ....................................6
Προπονητής: 
Στάικος Βεργέτης .................6

Δήμιζας ...............................6
Κόρτσαμ ..............................7
Ρουσσάκης ..........................5
Καντέ...................................6
Χατζησάββας .......................7
Κατίδης (88’) .......................5
Χαλκιαδάκης (64›) ..............5
Σουρνάκης ...........................6
Γκίνης (88›) .........................5
Λουμπάκης ..........................6
Αποστολίδης (64›) ...............4
Προπονητής: 
Γιάννης Τάτσης .....................6

Μπλάνκο (73›) ................................ -
Κατάλντι (76’) .................................. -

Αργκιλέσι (64’) .....................................5
Κοιλιάρας (64’) .....................................6
Καργιωτάκης (88’) ...............................-
Χαρίτος (88›) ........................................-

ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1-1 ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΝΕΑΣ ΣΜΎΡΝΗΣ

Σκόρερ: 2’ Δούμτσης
Διαιτητής: Μπούμπας (Ηπείρου)
 Κόκκινες: -

Στρέζος ...............................8
Κοντοχρήστος ......................6
Ρώσση (62’) ........................5
Ευαγγέλου ...........................6
Ρέντζας ...............................6
Μπουλούλης ........................6
Χατζηδίμπας ........................5
Σαντάνα (85’) .......................5
Μουνιέ (71’) ........................4
Δούμτσης .............................7
Κονέ (62›) ...........................5
Προπονητής: 
Λεωνίδας Βόκολος ..............5

Φυλακτός ............................6
Παναγιώτου .........................6
Αναστασίου ..........................5
Βλάχος ................................5
Παπανικόλας .......................6
Λάσκαρης (81›) ...................6
Καθάριος .............................7
Τριμμάτης (81’) ....................7
Αρναρέλλης (65’) ................6
Τσιλιγκίρης ..........................7
Πιαστόπουλος (65’) ..............5
Προπονητής: 
Απόστολος Χαραλαμπίδης ....7

Βασιλούδης (62›) ............................5
Τσιντώνης (62’) ...............................5
Κωστίκας (71’) ................................ -
Mάλτσι (85’) .................................... -

Σαμπανίδης (65’) ..................................6
Καββαδίας (65›) ...................................7
Σκεντεράι (81’) .....................................-
Βουκελάτος (81›) .................................-

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-0 ΑΙΓΑΛΕΩ

Καβάλα – Ξάνθη 0-6

Αλμωπός Αριδαίας – Πιερικός 3-1

Ολυμπιακός Βόλου – Απόλλων Πόντου 3-2

ΠΑΟΚ Β - Βέροια 1-2

Τρίκαλα – Ηρακλής 0-0

ΑΕΛ– Πανσερραϊκός 2-0

Απόλλων Λάρισας – Ολυμπιακός Β’ 2-2

ΠΕΜΠΤΗ 25/11-15.00

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας

4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρεπό: Θεσπρωτός

Ρεπό: Παναθηναϊκός Β’

Καραϊσκάκης Αρτας- Καλαμάτα 0-1
Εργοτέλης – ΑΕΚ Β΄ 0-0

Αστέρας Βλαχιώτη - Κηφισιά 0-1
Διαγόρας - Επισκοπή 1-0

Χανιά - Ρόδος 2-2
Ο.Φ. Ιεράπετρας – Ηρόδοτος 1-1

Καλλιθέα - Αιγάλεω 1-0
Ζάκυνθος – Λεβαδειακός 0-3 α.α.

4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΑΕΚ Β’ 10 4 5-1

2. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 9 3 6-1

3. ΚΗΦΙΣΙΑ 9 4 6-2

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 4 7-3

5. ΡΟΔΟΣ 8 4 6-2

6. ΑΙΓΑΛΕΩ 7 4 4-2

7. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 7 4 3-2

8. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 7 4 4-5

9. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 5 4 4-3

10. ΧΑΝΙΑ 4 4 4-4

11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 4 4 2-3

12. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 3 2-3

13. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 3 4 2-5

14. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 3 3 2-5

15. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1 3 2-5

16. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 0 4 0-4

17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0 4 0-9

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΒΕΡΟΙΑ 10 4 8-3

2. ΞΑΝΘΗ 7 3 8-1

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 7 3 6-3

4.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

6 2 5-0

5. AEΛ 6 3 4-1

6. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 6 4 5-6

7. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 4 4 9-5

8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 4 4 6-4

9. ΗΡΑΚΛΗΣ 4 4 1-1

10. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3 4 4-6

11. ΤΡΙΚΑΛΑ 3 3 4-4

12. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 3 3 2-2

13. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 3 3 1-2

14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 3 3 5-8

15. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 3 5-7

16. ΠΑΟΚ Β’ 2 4 3-6

17. ΚΑΒΑΛΑ 0 3 0-16

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
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ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ… ΔΙΚΟΥΣ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Με κεκτημένη ταχύτητα από το θρίαμβο στο ντέρ-
μπι, ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει νέα νίκη κόντρα 
στους Ρώσους των… δικών του ανθρώπων.
Πόσοι «πράσινοι» θα έρθουν απόψε στο ΟΑΚΑ για 
τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό; Μετρήστε…
Ο Μάνος Παπαδόπουλος, επί σειρά ετών στην πρώ-
τη γραμμή του Παναθηναϊκού, άνθρωπος ειδικών 
αποστολών κι εξ απορρήτων του Παύλου και του Θα-
νάση Γιαννακόπουλου αλλά και του Ζέλικο Ομπρά-
ντοβιτς, που είχε τη θέση του προέδρου από το 2012 
και μετά. Ιστορικό στέλεχος της ομάδας δίχως άλλο.
Ο Γιάννης Ζυγούρης, φυσιοθεραπευτής επί 27 χρό-
νια (!) στις ομάδες ποδοσφαίρου (ήταν στη μεγάλη 
πορεία του ’96 αλλά και στον αποκλεισμό της Γιου-
βέντους την περίοδο 1987-1988) και μπάσκετ (σε 
όλα τα ευρωπαϊκά).
Ο Τσάβι Πασκουάλ ο μόνος προπονητής που άντε-
ξε τόσο καιρό στην μετά Ομπράντοβιτς εποχή στον 
Παναθηναϊκό και σίγουρα ανήκει στο πρώτο επί-
πεδο.
Ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, μέλος του Πανα-
θηναϊκού με Αργύρη Πεδουλάκη και Τσάβι Πασκου-
άλ που αποχώρησε μαζί με τον Ισπανό ανήκοντας 
πλέον στην ομάδα του.
Ε δεν τους λες και λίγους. Ειδικά για τους δύο πρώ-
τους ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορία ζωής, με πολ-
λές μεγάλες στιγμές, ξεχωριστές αναμνήσεις και 
εμπειρίες που κανείς άλλος δεν έχει ζήσει.
Η ουσία όμως είναι ότι οι «πράσινοι» που προέρ-
χονται από το θρίαμβο επί του Ολυμπιακού στο 
ΣΕΦ βρίσκονται σε άριστη ψυχολογική κατάσταση. 
Έχουν αυτοπεποίθηση, αναζητούν ακόμα μια μεγά-
λη νίκη και δεν αποκλείεται αυτή η νίκη στο ΣΕΦ να 
αλλάξει όλη τη ψυχολογία.

ςς

basketball

Για το Νιουκάστλ και τον πρώτο αγώνα της στα προ-
κριματικά του FIBA World Cup 2023 βρίσκεται η Εθνική 
ομάδα όπου και θα αντιμετωπίσει το συγκρότημα της 
Μεγάλης Βρετανίας. Στην αποστολή συμμετέχουν 14 
παίκτες (Δημήτρης Αγραβάνης, Βασίλης Καββαδάς, 
Δημήτρης Κατσίβελης, Χάρης Γιαννόπουλος, Λίνος 
Χρυσικόπουλος, Χρήστος Σαλούστρος, Νίκος Γκίκας, 
Μιχάλης Λούντζης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης 
Μουράτος, Νίκος Χουγκάζ, Δημήτρης Κακλαμανάκης, 
Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Κωστής Γόντικας), αφού 
ο Λεωνίδας Κασελάκης θα συναντήσει την αποστολή 
στη Θεσσαλονίκη μετά την επιστροφή από τη Μεγά-

λη Βρετανία και ο Γιάννης Κουζέλογλου έμεινε εκτός, 
έχοντας βοηθήσει ουσιαστικά στη μέχρι τώρα σύντο-
μη προετοιμασία.
Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται να συναντήσει την 
αποστολή και ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών, 
Σωτήρης Μανωλόπουλος, ο οποίος είναι ασθε-
νής και αποψινό αγώνα την ομάδα θα καθο-
δηγήσει ο Σάββας Καμπερίδης.
Στον άλλο αγώνα του Ομίλου, στις 18:30 
η Λευκορωσία θα υποδεχτεί την Τουρ-
κία

EUROLEAGUE/12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Απόψε: ΤΣΣΚΑ- Μπάγερν (19:00), Φενέρμπαχτσε- 
Εφές (19:45), Μπασκόνια- Ρεάλ Μαδρίτης (21:30), Άλ-
μπα- Μακάμπι (21:30), Παναθηναϊκός- Ζενίτ (21:30)
Αύριο: Ερυθρός Αστέρας- Ούνικς Καζάν (20:00), Μονα-
κό-  Βιλερμπάν (21:00), Αρμάνι Μιλάνο- Ολυμπιακός (21:30), 
Μπαρτσελόνα- Ζαλγκίρις Κάουνας (22:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα  (9-2), Ζενίτ 
και Αρμάνι Μιλάνο (8-3), Ολυμπιακός και Μακάμπι (7-4), Βιλερ-
μπάν, ΤΣΣΚΑ και Ούνικς Καζάν (6-5), Εφές, Μονακό και Μπά-
γερν (5-6),  Μπασκόνια και Ερυθρός Αστέρας (4-7), Φενέρμπα-
χτσε και Άλμπα (3-8), Παναθηναϊκός και Ζαλγκίρις (2-9)

EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ερυθρός Αστέρας- Ολυμπιακός 70-78 
Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος του Ερυθρού Αστέρα και 
πήρε τη νίκη στο Βελιγράδι με 70-78 για την 5η αγωνιστι-
κή του Eurocup γυναικών.
Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στην 
επόμενη φάση του Eurocup και την επόμενη εβδομάδα 
(1/12) θα υποδεχθεί την Ναντέζχα για την πρώτη θέση 
του ομίλου.
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21:30-NS PRIME

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ- ΕΛΛΑΔΑ (20:30- NS4)

Το πρώτο βήμα για το Παγκόσμιο

Στην λύση της 
συνεργασίας με τον Γιό-

γκι Φερέλ, θα προχωρήσει ο 
Παναθηναϊκός μετά από ένα μήνα 

παρουσίας στην ομάδα. Ο Αμερικα-
νός δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο 
ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ ούτε στην 
Euroleague κατάφερε να ξεχωρίσει. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πέντε 
αναμετρήσεις έχει κατά μέσο όρο 

8 λεπτά συμμετοχής. Ο ίδιος ζή-
τησε να φύγει και η ΚΑΕ θα 

εκπληρώσει την επι-
θυμία του.

Φεύγει ο Φερέλ
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ΜΕΣΙΑΣ, ΜΕΣΙΑΣ!
Η ΜΙΛΑΝ ΠΗΡΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ 
ΔΙΠΛΟ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΛΕΤΙΚΟ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΠΙΘΑΝΟ ΗΡΩΑ, ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΙΟ ΑΠΙΘΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πριν από 8 χρόνια μετα-
νάστευσε από τη Βραζιλία 
στην Ιταλία. Δεν είχε παί-
ξει ποτέ επαγγελματικό πο-
δόσφαιρο και δούλευε ως 
ντελιβεράς. Ακόμα και μέ-
χρι πριν από τρία χρόνια, 
έπαιζε μόλις στην 4η Κατη-
γορία της Ιταλίας. Κουβα-
λούσε ψυγεία και άλλες οι-
κιακές συσκευές για να τα 
βγάζει πέρα αφού τα χρή-
ματα που έπαιρνε ως ερα-
σιτέχνης δεν έφταναν ούτε 
για ζήτω. Και τώρα, στα 30 
του, ήταν ο σωτήρας της Μί-
λαν στη νίκη επιβίωσης με 
1-0 επί της Ατλέτικο στη Μα-
δρίτη, σε αυτό που ήταν το 
ευρωπαϊκό του ντεμπούτο! 
Το ότι τον άνθρωπο αυτόν 
τον λένε Μεσίας μας κάνει 
να πιστέψουμε σε… θεϊκή 
παρέμβαση! Ήταν επίσης η 
τιμωρία της Ατλέτι για την 
αμυντικογενή προσέγγισή 
της στο ματς. Φοβήθηκε, 
το πλήρωσε. Οι «ροσονέ-
ρι» έχουν συνεπώς ελπίδες 
πρόκρισης, ποιος να το έλε-
γε μετά το κάκιστο ξεκίνημά 
τους στη διοργάνωση. Βοή-
θησε πολύ και η Λίβερπουλ, 
που κερδίζει επειδή… δεν 
ξέρει αλλιώς. Δεν είχε λόγο 
να πιεστεί ιδιαίερα απένα-
ντι στην Πόρτο, αλλά έπαιξε 
ξανά το παιχνίδι της φτάνο-
ντας σε ένα καθαρό 2-0. Θα 
μείνει στις μνήμες το γκολ 
του Τιάγκο. Δεν χορταίνου-
με να βλέπουμε την τροχιά 
που πήρε η μπάλα μετά το 
σουτ του…

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Με δύο γκολ, 1 ασίστ και ένα χαμένο πέναλτι ο Πέδρο 
Γκονσάλβες υπέγραψε το 3-1 της Σπόρτινγκ επί της 
Ντόρτμουντ, οι Πορτογάλοι είναι στους «16», οι Βε-
στφαλοί θα πρέπει να παρηγορηθούν με το Europa 
League. Ο Άγιαξ πάλι, είχε τον δικό του MVP κι αυ-
τός ήταν ο Αλέρ που με δύο γκολ έφερε την ανατρο-
πή στην Πόλη και το «5 στα 5».

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Για Σίτι και Παρί θα τα δια-
βάσατε ενδεχομένως στη 
σελ. 2, εδώ θα σταθούμε 
στη Λειψία που διέλυσε 5-0 
την Κλαμπ Μπριζ στο Βέλ-
γιο και πρακτικά εξασφάλι-
σε το Europa. Παρότι σε εξό-
χως μειονεκτική θέση πριν 
από τη σέντρα, δικαίωσε 
την τόλμη του προπονητή 
της που είχε πει ως «στό-
χος μας είναι η κατάκτηση 
του Europa League!».

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
10 χρόνια είχε να περάσει 
στα νοκ άουτ του Champions 
League η Ίντερ. Η αναμο-
νή τερματίστηκε καθώς νί-
κησε τον κακό της δαίμονα 
(Σαχτάρ) με πρωταγωνιστή 
τον αγέραστο Τζέκο και λίγο 
μετά η Ρεάλ Μαδρίτης εκδι-
κήθηκε τ Σέριφ για εκείνο το 
απίθανο που είχε σκαρώ-
σει η μολδαβική ομάδα στο 
«Μπερναμπέου». 

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ EUROPA LEAGUE

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ – ΣΠΑΡΤΑ ΠΡ. 22:00

ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ – ΛΙΟΝ 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ – ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 22:00

ΜΟΝΑΚΟ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. – ΝΑΠΟΛΙ 2-1

ΛΕΣΤΕΡ – ΛΕΓΚΙΑ Β. 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 22:00

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. – ΑΝΤΒΕΡΠ 22:00

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ – ΜΑΡΣΕΪΓ 19:45

ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μ. – ΛΑΤΣΙΟ 19:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΜΠΡΑΓΚΑ 19:45

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ – ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ 19:45

7ς ΟΜΙΛΟΣ

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΣΕΛΤΙΚ 19:45

ΜΠΕΤΙΣ – ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ 19:45

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΝΤΙΝΑΜΟ Ζ. – ΓΚΕΝΚ 19:45

ΡΑΠΙΝΤ Β. – ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 19:45

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CONFERENCE LEAGUE
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΕΛΣΙΝΚΙ – ΑΛΑΣΚΕΡΤ 19:45

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΛΑΣΚ 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ – ΠΑΡΤΙΖΑΝ 17:30

ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΓΑΝΔΗ 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΟΜΑ – ΖΟΡΙΑ 22:00

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ – ΤΣΣΚΑ ΣΟΦ. 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ – ΑΛΚΜΑΑΡ 22:00

ΡΑΝΤΕΡΣ – ΚΛΟΥΖ 22:00 

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡ. – ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 19:45

ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ – ΟΥΝΙΟΝ Β. 19:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. – ΠΑΟΚ 19:45

ΛΙΝΚΟΛΝ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 19:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΕΝ – ΦΙΤΕΣΕ 19:45

ΜΟΥΡΑ – ΤΟΤΕΝΑΜ 19:45

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ 17:30

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ 19:45
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ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 22:00
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ

OVER 2,5 1,65
Χωρίς πολλά περιθώρια για απώλειες η Αϊντχόφεν 

θα κοντραριστεί με την τελευταία Στουρμ Γκρατς. 
Καίγονται για το τρίποντο οι Ολλανδοί και 
θα παραταχθούν με επιθετικό πλάνο για να 

καθαρίσουν από νωρίς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα 

κυνηγήσουμε 
τα γκολ στην 
Ολλανδία.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 22:00
ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,87
Στη Γλασκόβη η Ρέιντζερς θα υποδεχθεί την Σπάρτα 
Πράγας. Κρίσιμη αναμέτρηση που θα κρίνει πολλά 
στη μάχη της 2ης θέσης. Κλειστό, αλλά και σκληρό 

ματς προβλέπεται.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Οι κάρτες θα 
πάρουν ξανά 

σημείο.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 19:45
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΣΕΛΤΙΚ

OVER 2,75 1,72
Την νίκη που θα της εξασφαλίσει την πρόκριση θα 
ψάξει σήμερα η Λεβερκούζεν. Το έργο πάντως δεν 

θα είναι εύκολο καθώς η Σέλτικ θα τα δώσει όλα 
για το τρίποντο που θα την κρατήσει ζωντανή.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό ματς 

περιμένουμε και 
θα ποντάρουμε 

στα γκολ.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 19:45
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΜΑΡΣΕΙΓ

OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70
Τα ρέστα της παίζει η Μαρσέιγ στην Τουρκία σε 
αντίθεση με την Γαλατάσαραϊ που βολεύεται και με 
την ισοπαλία. Επεισόδια είχαμε στο πρώτο ματς στη 

Μασσαλία και το κλίμα αναμένεται καυτό.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία στις 

κάρτες φυσικά 
και υπάρχει.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 22:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

1 1,75
OVER 2,5 1,80

Μεγάλο ματς στο Καραϊσκάκη που θα κρίνει πολλά για 
την υπόθεση πρόκριση. Οι Τούρκοι θα επιτεθούν 
καθώς θέλουν μόνο το τρίποντο με τον Ολυμπιακό 

να βρίσκει αρκετούς χώρους στην κόντρα. 
Καυτή αναμένεται να είναι η ατμόσφαιρα με την 

Φενέρμπαχτσε να δυναμιτίζει το κλίμα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε έδρα 
και γκολ 

ποντάρουμε.

ΤΟ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 19:45
ΜΠΕΤΙΣ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ

OVER 2,75 1,70
Να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης θέλει 

η Μπέτις και είναι ξεκάθαρα το φαβορί απέναντι 
στην Φερεντσβάρος. Υπερέχουν σε ποιότητα οι 
Ισπανοί και αν παρουσιαστούν σοβαροί δεν θα 

συναντήσουν δυσκολίες.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμηση 
μας στα γκολ 

ξανά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

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

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ

ΣΕΜΠΑΣΤΙΕΝ ΑΛΕΡ ΑΓΙΑΞ 9

ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΕΒΑΝΤΟΦΣΚΙ ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. 9

ΚΡΙΣΤΟΦ ΕΝΚΟΥΝΚΟΥ ΛΕΙΨΙΑ 7

ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 6

ΜΟ ΣΑΛΑΧ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 6

ΚΑΡΙΜ ΜΠΕΝΖΕΜΑ ΡΕΑΛ Μ. 5

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 5 12 17-8

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5 8 9-7

ΛΕΙΨΙΑ 5 4 13-13

ΜΠΡΙΖ 5 4 5-16

MAN. ΣΙΤΙ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2-1  
(63΄ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ, 77΄ ΖΕΣΟΥΣ / 50΄ ΕΜΠΑΠΕ)

ΜΠΡΙΖ – ΛΕΙΨΙΑ 0-5  
(12΄, 90΄ ΕΝΚΟΥΝΚΟΥ, 17΄ ΠΕΝ., 45΄ ΦΟΡΣΜΠΕΡΓΚ, 26΄ Α. ΣΙΛΒΑ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 5 15 15-5

ΠΟΡΤΟ 5 5 3-8

ΜΙΛΑΝ 5 4 5-7

ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 5 4 4-7

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΠΟΡΤΟ 2-0 
 (52΄ Τ. ΑΛΚΑΝΤΑΡΑ, 70΄ ΣΑΛΑΧ)

ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. – ΜΙΛΑΝ 0-1 
 (87΄ ΜΕΣΙΑΣ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΙΑΞ 5 15 16-3

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 5 9 12-8

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5 6 5-11

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 5 0 3-14

MΠΕΣΙΚΤΑΣ – ΑΓΙΑΞ 1-2  
(22΄ ΠΕΝ. ΓΚΕΖΑΛ / 54΄, 69΄ ΑΛΕΡ)

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 3-1 
 (31΄, 39΄ Π. ΓΚΟΝΣΑΛΒΕΣ, 81΄ ΠΟΡΟ / 90΄ ΜΑΛΕΝ)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΕΑΛ Μ. 5 12 12-3

ΙΝΤΕΡ 5 10 8-3

ΣΕΡΙΦ 5 6 6-10

ΣΑΧΤΑΡ 5 1 1-11

ΙΝΤΕΡ – ΣΑΧΤΑΡ 2-0  
(61΄, 67΄ ΤΖΕΚΟ)

ΣΕΡΙΦ – ΡΕΑΛ Μ. 0-3 
 (30΄ ΑΛΑΜΠΑ, 45΄ ΚΡΟΟΣ, 55΄ ΜΠΕΝΖΕΜΑ)
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Η νίκη κόντρα στην Κοψαχείλα, μια ομά-
δα που μέχρι στιγμής έχει δείξει πως δι-
αθέτει ένα πολύ καλό σύνολο, μάλλον 
ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Την είχαν 
ανάγκη όλοι και κυρίως την είχαν ανά-
γκη οι ίδιοι οι παίκτες, που μέχρι στιγ-
μής δεν είχαν πάρει αυτό που άξιζαν σε 
παιχνίδια που το δικαιούνταν. Γι’ αυτό το 
λόγο, τη νίκη αυτή την πανηγύρισαν δε-
όντως. Και ανάμεσα σ’ αυτούς και ο ίδιος 
ο αρχηγός της Τερψιθέας και από τους 
πιο έμπειρους Αθηναίους αμυντικούς, 
Τάσος Γραμματικόπουλος. Όταν ρωτή-
θηκε σχετικά είπε τα εξής: «Ήταν αναμ-
φίβολα μεγάλη εκτός έδρας νίκη απέ-

ναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία 
μάλιστα μας είχε αποκλείσει στο κύπελ-
λο. Θέλαμε πολύ τη νίκη για να ανέβου-
με βαθμολογικά μιας και είχαμε μείνει 
πίσω λόγω κάποιων άτυχων αποτελε-
σμάτων, θα έλεγα. Νομίζω ότι το αγω-
νιστικό μας πλάνο και η προετοιμασία 
όλη την εβδομάδα γι’ αυτό το παιχνίδι 
λειτούργησε άψογα ακόμα και όταν ο 
αντίπαλος μας ισοφάρισε».

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Ο Νίκος Ρηγόπουλος έβαλε τέλος στη 
συνεργασία του με τους «λόρδους»! Ο 
Αθηναίος μέσος, που θεωρείται ένα από 
τα ταλέντα της Αθήνας, δεν ήθελε να συ-
νεχίσει στον Αθηναϊκό και γι’ αυτό το 
λόγο, προτίμησε να το γνωστοποιήσει 
στη διοίκηση. Αυτή έκανε δεκτό το αίτη-
μα του, με συνέπεια οι δρόμοι τους να 
χωρίσουν. Ο Ρηγόπουλος θεωρείται σί-
γουρο πως από τη στιγμή που θα μαθευ-
τεί στην πιάτσα πως έμεινε ελεύθερος 
θα δεχθεί σωρεία προτάσεων για συ-
νεργασία, διότι είναι ένας παίκτης που 
έχει το ταλέντο και μπορεί να βοηθήσει 
στην υλοποίηση των στόχων, ακόμη και 
των πιο δύσκολων που μπορεί να έχει 
θέσει μια ομάδα.

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 
Ο τεχνικός ηγέτης του Άγιαξ, Γιάννης 
Γαζής δήλωσε για την ισοπαλία με τους 
Αγ. Αναργύρους τα εξής: «Θα ήθελα να 
δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παί-
κτες μου για το γεγονός ότι μόχθησαν 
μέχρι το τέλος και πάλεψαν να γυρίσουν 
το παιχνίδι. Επίσης, πολλά συγχαρητή-
ρια αξίζουν και οι Άγιοι Ανάργυροι για 
την προσπάθεια που καταβάλλουν και 
ειλικρινά τους εύχομαι ολόψυχα να υλο-
ποιήσουν τον στόχο που έχουν θέσει. 
Από εκεί και έπειτα, η ομάδα μας δεν αλ-
λάζει πλάνο και πάνω σε αυτό θα στο-
χεύσει, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. 
Πάνω σε αυτό το πλάνο θα εξακολου-
θήσουμε να πορευόμαστε και στο τέλος 
θα δούμε τι έχουμε πετύχει. Πλέον στρέ-
φουμε την προσοχή μας στο επόμενο 
ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι που μας 
περιμένει κόντρα στην φορμαρισμένη 
Αγία Παρασκευή. Μία ομάδα, την οποία 
αντιμετωπίσαμε πρόσφατα και στο θε-
σμό του Κυπέλλου . Θα προετοιμαστού-
με κατάλληλα, με στόχο να φανούμε όσο 
μπορούμε πιο ανταγωνιστικοί».

«Η ΝΙΚΗ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΤΑΣΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ

Εν τέλει η ήττα 
της Μαρκό δεν 
είναι έκπληξη!
Τώρα πως να το 
χαρακτηρίσω το 
χθεσινό νικηφό-
ρο αποτέλεσμα της 
Βουλιαγμένης που 
επικράτησε 1-0 της 
Μαρκό! Δεν ήμουν 
στο ματσάκι και δεν 
ξέρω τι έγινε, όμως 
εκείνο που μπορώ 
να γράψω με σα-
φήνεια είναι πως 
ο Σωτήρης Κατρά-
νας, έχει κάνει πολύ 
σπουδαία δουλειά 
στη Βουλιαγμένη κι 
αυτό έχει ήδη φανεί 
σε πολλά παιχνί-
δια! Γι’ αυτό ας μην 
το εκλάβετε ως έκ-
πληξη… 
* Τα Γλυκά Νερά 
πήραν εκδίκη-
ση και τη νύφη την 
πλήρωσε η Λού-
τσα! Μόνον και μό-
νον το τελικό 4-1 τα 
λέει όλα. Μαντού-
κας και παίκτες του, 
έδειξαν σε ένα ακό-
μη παιχνίδι, πως 
όταν παίζουν σοβα-
ρά, τότε η νίκη είναι 
κάτι το δεδομένο! 
* Μεγάλα ζόρια τρα-
βάει το φιλαράκι 
μου ο Γιώργος Μα-
τσαμάκης, που εί-
ναι φουλ Ολυμπι-
ακός. Προχθές 
κάποιος τον πείρα-
ξε πάρα πολύ, διό-
τι δεν εξηγείται αλ-
λιώς πως ανέβασε 
κάτι στο ΦΒ, που 
όποιος το διαβά-
σει θα καταλάβει, τι 
ακριβώς έγινε! Το 
μόνο που συγκρά-
τησα ήταν κάτι με 
φίδια που όπου τα 
βρίσκει θα τα πατά-
ει στο κεφάλι. 
* Δεν είχε όρεξη να 
μου πει πολλά ο 
Γιάννης Ρηγόπου-
λος. Το μόνο που 
κατάφερε κι αυτό 
με το ζόρι ήταν να 
μου γνωστοποιή-
σει την αποχώρη-
ση του Νικόλα από 
τον Αθηναϊκό! Έτσι 
είναι το φιλαράκι 
μου, όπου τον πε-
τύχεις. Αν είναι στα 
καλά του, όλα καλά, 
διαφορετικά, δεν εί-
ναι για πολλά- πολ-
λά… 
* Όσο για τον Στε-
λάκη να μην ξέρει 
το μικρό όνομα πο-
δοσφαιριστή της 
ομάδος του; Τι να 
πω…

Τα χθεσινά αποτελέσματα της Γ’ 
φάσης του κυπέλλου της ΕΠΣΑ-
ΝΑ, έχουν ως εξής: Βουλιαγμένη 
– Μαρκό 1-0, Κρυονέρι – Αστέ-
ρας Βάρης 0-4, Άρης Βούλας – 
Ολυμπιακός Αγ Στεφάνου 1-0, 
Παθιακάκης – Δόξα Κορωπίου 
0-0 (4-5 πεν), Κερατέα – Αχαρνα-
ϊκός 2-0, Ατλαντίς – Κορωπί 5-2, 
Άρτεμις – Γλυκά Νερά 1-4.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ – ΚΟΡΩΠΙ 5-2
Με το δείκτη του σκορ να σταμα-
τά στο 5-2 και με το εισιτήριο στο 
χέρι έφυγαν οι παίκτες της Ατ-
λαντίδας από τον Γέρακα, όπου 
χθες το μεσημέρι επικράτησαν 
δίκαια του Κορωπίου. Το σκορ 
άνοιξε στο 12΄ με τον Αδαμίδη να 
γράφει το 1-0, στο 29΄ ο Καγιάς 
διπλασίασε τα τέρματα για τους 
γηπεδούχους σημειώνοντας το 
2-0, ενώ ένα λεπτό αργότερα στο 
30΄ ο Αδαμίδης με δεύτερο προ-
σωπικό του γκολ, ανέβασε τον 
δείκτη του σκορ στο 3-0, σκορ με 
το οποίο οι δυο μονομάχοι πή-
γαν στα αποδυτήρια. Στην επα-
νάληψη και στο 50’ ο Φενερίδης 
έκανε το 4-0. Μετά το γκολ αυτό, 
το Κορωπί ισορρόπησε το παι-
χνίδι και κατάφερε να μειώσει 
στο 65’με τον Τσιριγώτη σε 4-1 
και με τον Γεωργακόπουλο σε 
4-2. Όμως την τελευταία της λέξη 
η Ατλαντίδα την είπε στο 82’ με 
τον Μητρόπουλο που διαμόρ-
φωσε το τελικό 5-2. Διαιτητές 
ήταν οι Πανούτσος, Παπαδιώ-
της και Μακρής.
ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Τσούνης) Μπάρδης 
(82΄ Τοπάλης), Παπασταθόπου-
λος, Κιούρκος, Μαυράκης, Μπε-
νέκος (55΄ Καρακώστας), Καγιάς, 
Φενερίδης (68΄ Κορωνιάς), Νά-
νος (55΄ Πλατσατούρας), Αδαμί-
δης, Πανόπουλος (55΄ Μηλιώ-
νης), Μητρόπουλος
ΚΟΡΩΠΙ (Σαβούρδος) Τσάβαρης, 
Τσιριγώτης, Λαμπρόπουλος, Δο-
γάνης, Καψιόχας, Σπυράκος, Γε-
ωργακόπουλος, Σανσάρογλου 
(32΄ Κατσίκης), Πορουτσίδης, 
Μέρα, Χατζήνας

Τα χθεσινά 
αποτελέσματα  
του κυπέλλου 

Ευρεία νίκη και πρόκριση  
στην επόμενη φάση
Άνετη ήταν η επικράτηση του Αστέρα Βάρης, 
που επικράτησε 4-0 εκτός έδρας του Κρυονερί-
ου και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του κυ-
πέλλου. Σε καλή μέρα ο Καλλιμάνης σημείωσε 
τα τρία από τα συνολικά τέσσερα γκολ κι έδει-
ξε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ήταν το 
14’ του αγώνα όταν με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, 
για να διπλασιάσει προσωπικά και τα τέρματα 
της ομάδος του στο 43’ με πλασέ, κάνοντας το 
0-2,με το οποίο έληξε και το πρώτο μέρος. Στην 
επανάληψη και πάλι ο φορ του Αστέρα με τρί-
το τέρμα και με ωραίο σουτ ανέβασε το δείκτη 
του σκορ στο 0-3, για να κλείσει το τελικό σκορ 
ο Μανωλιάς στο 80’, διαμορφώνοντας το 0-4. 
Δοκάρι είχε ο Γκούμας με σουτ. 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ (Κάτσικας): Μαρινάκης, Χάι-
δος, (70’ Νάκας), Παστιρκός, Νικολακόπουλος, 
Μαραγκουδάκης (46’Κοφσανίδης), Μάγγος, Κα-
ραλής (55’ Μανωλιαάς), Κατσικογιάννης (55’ Ρό-
πας), Καλλιμάνης (75’Σαρηασλάνογλου), Γκού-
μας, Μπελαβράκης.

This is Athens҂ Δεξιά ο  Τάσος Γραμματικόπουλος
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Η Σοφία Σακοράφα θα 
ταξιδέψει στο Βελιγρά-
δι για να παραστεί στο 
γκαλά της Βαλκανικής 
Ένωσης, που διεξάγε-
ται την Παρασκευή. Η 
πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ 
αποδέχθηκε την πρό-
ταση της ABAF και του 
προέδρου της και προ-
έδρου της ΕΑ Ντόμπρι 
Καραμαρίνοφ για κατ’ 
ιδίαν συνάντηση. 

Ο Κώστας Ζήκος, στο πλαίσιο καλύτε-
ρης προεργασίας εν όψει της νέας σε-
ζόν, αποφάσισε με τον προπονητή του 
Βαγγέλη Κατσιάβα να κάνουν προε-
τοιμασία στην Αθήνα. Συγκεκριμένα ο 
Έλληνας πρωταθλητής, που προετοι-
μάζεται αυτή την εποχή στα Τρίκαλα, 
θα συνεχίσει προπονήσεις στον Άγιο 
Κοσμά. 
Θα βοηθήσει και στο δρόμο για τον 

πρώτο μεγάλο στόχο που είναι το Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Βε-
λιγράδι. Ο 24χρονος έχει ατομικό 6.62 
από το 2019 και όριο είναι 6.63 που εί-
ναι φυσικά μέσα στις δυνατότητές του. 
Στην Αθήνα θα παραμείνει με τον προ-
πονητή του μέχρι 6 Δεκεμβρίου και θα 
ακολουθήσει και δεύτερη προετοιμα-
σία στον Άγιο Κοσμά, από 5 ως 16 Ια-
νουαρίου. 

Ο Μαρσέλ Τζέι-
κομπς προκάλε-
σε σε φιλανθρω-
πικό αγώνα τον 
θρυλικό Γιουσέ-
ιν Μπολτ. Ο Ιταλός 
ολυμπιονίκης στα 
100μ. δήλωσε πως 
είναι ήρωάς του, 
αλλά τον προκαλεί 
να πάρει την ομά-
δα του και να αντι-
μετωπίσει τη δική 
του ομάδα σε αγώ-
να στον κλειστό το 
2022. 

Ο Έλληνας παραο-
λυμπιονίκης και κά-
τοχος του παγκοσμί-
ου ρεκόρ στο μήκος 
Στέλιος Μαλακόπου-
λος ανακοινώθηκε 
στις συμμετοχές του 
μίτινγκ «Golden Fly», 
που «μεταφέρεται» 
στα νησιά Πουκέ στις 
5 Δεκεμβρίου. Ανάμε-
σα στις συμμετοχές, 
στο επί κοντώ ξεχω-
ρίζει και της «χάλκι-
νης» ολυμπιονίκη 
Χόλι Μπράντσο. 



ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ 
ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΦΗΣΑΝ 
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με έξι βαθμούς στις 
δύο πρώτες αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ με τη σει-
ρά του με επτά, μετά από τρεις αγώνες και 
δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Αμφότεροι είχαν 
βάλει το νερό στο αυλάκι, όχι απλά για την 
πρόκριση αλλά και για την πρώτη θέση. Τελι-
κώς όμως, έχυσαν την καρδάρα με το γάλα.  
Οι πρωταθλητές Ελλάδας, το μόνο που 
χρειαζόταν να κάνουν για να είναι μέσα στο 
πλάνο της πρωτιάς, ήταν να μη χάσουν και 
τα δύο ματς κόντρα στην Αϊντραχτ Φραν-
κφούρτης, Κι όμως, τα  έχασαν. Έναν βαθ-
μό ήθελε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα στο παιχνίδι 
με την Κοπεγχάγη. Κι όμως έμεινε στο μη-
δέν. Παραδόξως, σε αναμετρήσεις, αυτές 
της προηγούμενης αγωνιστική, που και οι 
δύο προηγήθηκαν. 
Αυτό έφερε τους δύο εκπροσώπους της Ελ-
λάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις να 
χρειάζονται απόψε τη νίκη για να εξασφα-
λίσουν και μαθηματικά την πρόκρισή τους 
στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Να 
ολοκληρώσουν με δυο λόγια τη δουλειά 
που ξεκίνησαν και οι δύο εξαιρετικά, αλλά 
άφησαν στη μέση. 
Ο Ολυμπιακός παίζει εντός έδρας με τη Φε-
νερμπαχτσέ. Είναι αλήθεια πως ακόμα και με 
ισοπαλία δεν χάνεται, κρατάει την τύχη της 
δεύτερης θέσης στα χέρια του, ωστόσο θα 
αποτελεί σφάλμα να μην τελειώσει τη δου-
λειά στο γήπεδό του, μπροστά στον κόσμο 
του. Με νίκη δε, θα διατηρήσει ενδεχομένως 
και κάποιες ελπίδες για την πρωτιά. Λιγο-
στές, αφού για να έχει βάση ένα τέτοιο σενά-
ριο θα πρέπει την ίδια ώρα η Αϊντραχτ να μην 
κερδίσει στη Φρανκφούρτη την Αντβέρπ.  
Για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, απόψε εί-
ναι το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειά-
ζεται για να κάνει επιτέλους την ευρωπαϊκή 
υπέρβαση, σε ό,τι έχει να κάνει με το Γιου-
ρόπα Λιγκ. Να πετύχει αυτό που κυνηγάει 
τα τελευταία χρόνια. Τα προημιτελικά του 
θεσμού. Πρώτα του έκοψε το δρόμο η Γουλ-
βς, στη συνέχεια η Άρσεναλ. Αν κερδίσει 
στο Καραϊσκάκη τη Φενέρ θα είναι σίγουρα 
στους «32» και θα ψάχνει δύο προκρίσεις 
προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του. 
Ένα βήμα όμως τη φορά. Διότι αν σκεφτεί 
τα επόμενα μπορεί να σκοντάψει. 
Ο ΠΑΟΚ, από τη μεριά του, έχει κομματά-
κι πιο δύσκολο έργο. Ναι μεν δεν έχει να 
αντιμετωπίσει ένα σύνολο όπως η τουρκι-
κή ομάδα, όμως παίζει εκτός έδρας και χω-
ρίς να έχει το περιθώριο της ισοπαλίας. Δι-
ότι σε ένα τέτοιο σενάριο δεν θα κρατά την 
τύχη στα χέρια του. Για την ομάδα του Λου-
τσέσκου επίσης, σε περίπτωση ήττας έρχε-
ται η καταστροφή. Αποκλεισμός, οριστικός. 
Εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό που ακόμα 
κι αν ηττηθεί διατηρεί αρκετές και ρεαλι-
στικές ελπίδες πρόκρισης. Ο ΠΑΟΚ έχει το 
«πρέπει» στο παιχνίδι του. Κι εδώ που τα 
λέμε, απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας, 
ασφαλώς και πρέπει. Καθήκον τους είναι. 

ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ 
Η ΝΙΚΗ-ΠΡΟΚΡΙΣΗ

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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Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
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