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Το νόμιμο είναι και ηθικό; Μεγάλη συζήτηση, διαχρο-
νική. Ανοιξε ξανά με αφορμή το γκολ με το οποίο η 
Άρσεναλ προηγήθηκε χθες στο «Όλντ Τράφορντ». 
Ο λόγος που ο Ντε Χέα βρέθηκε πεσμένος στο έδα-
φος, μπροστά ακριβώς από την εστία του, ουδεμία 
σχέση είχε με τους «Κανονιέρηδες». Με συμπαίκτη 
του (Φρεντ) μπουρδουκλώθηκε, έτσι έγινε και βρέθη-
κε στο έδαφος. Το πιθανότερο μάλιστα είναι πως ο 
πόνος δεν ήταν του είδους που θα έπρεπε να τον ρί-
ξει «χάμω». Από αυτό το σημείο μέχρις ότου το τόπι 
βρει δίχτυα, μεσολάβησαν αρκετά δευτερόλεπτα 
κατά τα οποία ο ρέφερι (Μάρτιν Άτκινσον) θα μπο-
ρούσε να είχε σταματήσει το παιχνίδι. Δεν το έκα-
νε. Συνεπώς όταν ο Σμιθ-Ρόου σούταρε και ευστό-
χησε πρακτικά προ κενής εστίας δεν έκανε τίποτα 
το μεμπτό – δεν είχε καν οπτική επαφή με τον Ισπα-
νό γκολκίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ώστε να 
δει πως αυτός είναι «εκτός». Μπορούσε άραγε το 
VAR να επέμβει; Βάσει κανονισμών, όχι. Το γκολ συ-
νεπώς ήταν περίεργο, αλλά ορθώς κατακυρώθη-
κε. Επιμένουμε όμως: Η νομιμότητα δεν το κάνει και 
απαραίτητα δίκαιο. Κάποιοι θυμήθηκαν ότι κάπο-
τε, το 1999 συγκεκριμένα, ο Αρσέν Βενγκέρ είχε ζη-
τήσει επανάληψη αγώνα της Άρσεναλ επειδή η νίκη 
είχε έρθει με αντικανονικό γκολ. Απέναντι βέβαια δεν 
ήταν παρά η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, δεν ήταν δηλαδή 
κάποιο ντέρμπι, οπότε ίσως ο Αλσατός έγινε large 
πιο... άνετα. Μία ή άλλη, τα περί fair play έχουν νόη-
μα, αλλά μάλλον πια μόνο στη σφαίρα της θεωρίας. 
Στην πράξη, είναι ό,τι σφυρίζει ο διαιτητής. Σωστό ή 
λάθος. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Μακάρι για τον Παναθηναϊκό, αυτός ο Σωτή-
ρης να αποδειχθεί πολύ ανώτερος σε διάρ-
κεια από έναν άλλο Σωτήρη (Νίνης), που την 
Τετάρτη ήρθε ως αντίπαλος στο γήπεδο της 
Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Ο Αλεξανδρόπουλος, στα 20 του χρόνια, έχει 
βάλει τις βάσεις για να διαγράψει σπουδαία 
πορεία. Ταλέντο είχε, όρεξη για δουλειά είχε 
και έχει, πάθος έχει (περίσσιο). Εσχάτως δε, 
χρίστηκε σκόρερ για δεύτερη φορά με την 
πράσινη φανέλα.
Απέναντι στον Βόλο δικαιώθηκε για την επι-
λογή του να διεκδικήσει την μπάλα, βλέπο-
ντας ότι ο Τάσος Τσοκάνης δεν έβγαζε σιγου-
ριά. Έκλεψε, πάτησε περιοχή, σούταρε με 
δύναμη και έγραψε το 2-0, πανηγυρίζοντας 
έξαλλα όπως το συνηθίζει.
Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του με τη φανέ-
λα του Παναθηναϊκού σε 51 αναμετρήσεις, κα-
θώς είχε προηγηθεί το τρομερό σουτ επί του 
Απόλλωνα Σμύρνης στην πρεμιέρα του φετι-
νού πρωταθλήματος.
Ο 20χρονος ήρθε να συνεχίσει την ενδιαφέ-
ρουσα αυτή παράδοση που έχει χτιστεί το τε-
λευταίο διάστημα. Εκείνη που θέλει τους αμυ-
ντικούς χαφ του «τριφυλλιού» να συμβάλουν 
(τα μέγιστα, τολμώ να προσθέσω) και στο 
εκτελεστικό σκέλος.
Ας θυμηθούμε ότι: Ο Ζοζέ Μαουρίσιο σκόρα-
ρε με τον ΠΑΟΚ, κέρδισε πέναλτι και βρήκε δί-
χτυα κόντρα στη Λαμία, έδωσε ασίστ απένα-
ντι στον Παναιτωλικό.
Ο Αλεξανδρόπουλος, όπως προαναφέρθηκε, 
παραβίασε την εστία του Βόλου, ενώ δεν πρέ-
πει να παραλείπεται η σπουδαία δουλειά του 
Ρούμπεν Πέρεθ, με ή χωρίς την μπάλα.

ΑΜΥΝΤΙΚΟ...  
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΧΑΦ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΝΟΜΙΜΟ ΝΑΙ, ΗΘΙΚΟ; 

Αποψη
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Ντέρμπι της Αθήνας είναι αυτό, τα τραβά-
ει τα βλέμματα. Εξάλλου, το τελευταίο τρίμη-
νο η Ελλάδα έχει γίνει σταθμός σκάουτ ευ-
ρωπαϊκών ομάδων μια και οι περισσότερες 
έχουν στελεχώσει το τμήμα τους στα Βαλ-
κάνια. 
Δεν είναι δύσκολο να πεταχτούν δηλαδή μέ-
χρι την Αθήνα. 
Την Κυριακή (5/12) έχει ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 
και ήδη έχει γίνει ρεζερβέ από αρκετούς. 
Ίσως και περισσότερους από όσοι θα πε-
ρίμενε κανείς. 
Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία οι χώρες των ομά-
δων τους με τα βλέμματα στραμμένα σε δύο 
παίκτες κυρίως. Ευκαιρίες βέβαια πάντα 
προκύπτουν, αλλά επίσης πάντα υπάρχει 
και μια αφετηρία. 
Από τον Παναθηναϊκό φυσικά ο Σωτήρης 
Αλεξανδρόπουλος, που πρόσφατα συνδέ-
θηκε με ιταλικές ομάδες και κυρίως με τη Μί-
λαν. 
Ο νεαρός χαφ κάνει βήματα προόδου και 
βρίσκεται σε ανοδική εξέλιξη με τη λέξη εξέ-
λιξη να είναι η λέξη-κλειδί. 
Όσο για τη γηπεδούχο ΑΕΚ, ο Λιβάι Γκαρ-
σία είναι εκείνος που φαίνεται να κερδίζει τις 
καρδιές των σκάουτ αν και όλα αυτά φυσι-
κά έχουν μια απόσταση μέχρι να μετουσιω-
θούν σε προτάσεις και σοβαρό ενδιαφέρον. 
Φυσικά υπάρχει και το άγχος από τον τραυ-
ματισμό του Γκαρσία στον αγώνα της Τετάρ-
της (1/12) στο Κύπελλο με την Κηφισιά. Αν 
και λογικά θα προλάβει για το ντέρμπι. 
Άλλα ονόματα που αλίευσε η στήλη από τις 
ατζέντες των σκάουτ είναι αυτά των Μήτο-
γλου, Χατζηγιοβάνη. 
Λεπτομέρειες με ονόματα και διευθύνσεις 
(ομάδων), σύντομα… 

Agent Greek

ΠΩΣ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Το στόρι για 
Αβεντισιάν 
 
Το στόρι της μετακόμισης του Αβέ-
ντις Αβεντισιάν στη Γκόου Αχέντ 
Ίγκλις δουλευόταν καιρό. Μανατζε-
ρικά όλη η δουλειά έγινε από τον ίδιο 
agent που είχε βάλει το χέρι του και 
στη μεταγραφή του Γιάννη-Φοίβου 
Μπότου. Μόνο που στο συγκεκριμέ-
νο deal έμεινε εκτός στο παρά ένα. 
Όσο για τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
Αβεντισιάν, μαθαίνω ότι του άνοιξε η 
όρεξη και προτείνει και άλλους παί-
κτες του στην ολλανδική αγορά.

ΟΙ ΔΥΟ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ 

Ακούγονται ήδη… 
 
Μπορεί το κοντέρ να έγραψε ντόρτια στο ΟΑΚΑ, όμως, μαθαίνω ότι 
υπήρχαν παίκτες της Κηφισιάς που κέρδισαν πόντους. Για τον Τετέι 
μην το κουράζουμε, ήδη ακούγεται αρκετά το όνομά του. Ο δεύτερος 
ήταν ο Παναγιώτης Αρτυματάς. Ο Κύπριος αμυντικός δείχνει καλά στοι-
χεία. Δανεικός αγωνίζεται από την Ανόρθωση, όπου παίζει και ο αδερ-
φός του Κωστάκης και μανατζερικά ομόσταυλός του.

Ο ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΤΟΝ «ΞΕΖΟΥΜΙΣΕ»

Το λάθος με τον Μπίσεσβαρ
 
Σας είπα πως το Ραζβάν Λουτσέσκου το παράκανε 
με την ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Σε ένα ση-
μείο είχε δίκιο. Στο κεφάλαιο «Μπίσεσβαρ». Παίκτης 
που του πήρε το ντέρμπι με την ΑΕΚ, παίκτης χρή-
σιμος για κάθε ομάδα πρωταθλητισμού στη Super 
League. Ήθελε όμως ειδική διαχείριση. Με παιχνίδι 
Πέμπτη – Κυριακή τον «έκαψε» ο Ρουμάνος. Αντιθέ-
τως, ο Ολυμπιακός για παράδειγμα παίρνει πολύτι-
μες λύσεις από τον Βαλμπουενά, που χρησιμοποιεί-
ται 20 λεπτά με μισή ώρα όταν κρίνεται απαραίτητο.

ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΜΕ 9ΑΡΙ 

Ο Παναθηναϊκός και ο φορ
 
Τελικά θα βγει στην αγορά για φορ ο Παναθηναϊκός; Κάποιοι το είχαν 
σίγουρο τόσο καιρό, αλλά με τη φόρα που πήρε ο Μακέντα, εγώ δια-
τηρώ μεγάλες επιφυλάξεις. Ο Καρλίτος είναι έτοιμος να επιστρέψει, ο 
Ιωαννίδης θα ακολουθήσει και ο Παλάσιος θεωρητικά μπορεί να αγω-
νιστεί επίσης ως επιθετικός υπό προϋποθέσεις. Χωράει και άλλος στο 
ρόστερ; Απλώς αναρωτιέμαι...

➠

➠

➠

➠

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ 
ΟΙ ΣΚΑΟΥΤ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΟΑΚΑ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ, ΓΚΑΡΣΙΑ 
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Στο περίμενε ο Σένκεφελντ, 
προαγωγή για Βαγιαννίδη  
Ούτε τώρα θα δούμε τον Μπαρτ Σένκεφελντ να 
κάνει πράξη την πολυαναμενόμενη επιστρο-
φή του στη δράση. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν 
τον θεωρεί ακόμα 100% έτοιμο και έκρινε κα-
λύτερο να «στείλει» τον Ολλανδό στόπερ 
στη β’ ομάδα, για να βρει ρυθμό και πατή-
ματα. Μαζί του θα βρεθεί στη δεύτερη ομά-
δα και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, για να 
πάρει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση 
που θα δώσει με τον Εργοτέλη στην Κρή-
τη. Την αντίθετη διαδρομή θα κάνει ο Γιώρ-
γος Βαγιαννίδης. Ο νεαρός μπακ πέρασε με 
επιτυχία τα διαδοχικά τεστ, αγωνιστικά και 
πνευματικά, στον Παναθηναϊκό Β και κέρδι-
σε με το σπαθί του την προαγωγή. Θα εί-
ναι στην αποστολή για το ματς με την 

ΑΕΚ. Επιβράβευση! Παν
αθη

ναϊκ
ός

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Καλύτερο δεν υπάρχει για έναν προ-
πονητή από το να έχει πολλές λύσεις. 
Είναι αυτό που έχουμε κωδικοποιήσει 
οι αθλητικογράφοι ως «ευχάριστος πο-
νοκέφαλος». Πώς δεν γίνεται... δυσά-
ρεστος; Εδώ σε θέλω! Πρόκειται για μία 
άσκηση ισορροπίας, με αβέβαια απο-
τελέσματα. Το να κρατάς δηλαδή όλους 
τους παίκτες ευχαριστημένους με τη δι-
αχείρισή σου. Ή να καταφέρνεις να συν-
δυάσεις πράγματα που φαινομενικά δεν 
ταιριάζουν ή δεν βγαίνουν. Ιδού η πρό-
κληση που θα αντιμετωπίσει οσονού-
πω ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Καρλίτος ξε-
πέρασε τον τραυματισμό του και είναι 
διαθέσιμος για το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Σε 
μια χρονική φάση που ο Φεντερίκο Μα-
κέντα, ο οποίος τον αντικατέστησε, τα 
πήγε πολύ καλά. Βασικά μοιάζει άδικο 
να αναγκαστεί ο Ιταλός φορ να επιστρέ-
ψει στον πάγκο. Σάμπως όμως θα ‘ναι 
δίκαιο να μην μπει ξανά 11άδα ο άνθρω-
πος που μέχρι να χτυπήσει κρατούσε 
σχεδόν μόνος του επιθετικά τον Παναθη-
ναϊκό; Η λύση, ίσως, να βρίσκεται στην 
ένωση. Ναι, υπάρχει το περσινό αντι-
παράδειγμα. Το δίδυμο αυτό φαι-
νόταν πολύ ελπιδοφόρο στη 
σφαίρα της θεωρίας, αλλά 
την πράξη δεν «περπά-
τησε». Οι δύο παίκτες 
δεν ανέπτυξαν ποτέ 
χημεία, με τον Καρλί-
τος να παίζει και αρι-
στερά (σε διάταξη 
4-3-3) αλλά και πίσω 
από τον «Κίκο» (σε 
σύστημα 4-4-1-1). Το 
ότι πάντως δεν τα κα-
τάφεραν Ντάνι Πογιά-
τος και Λάζλο Μπόλονι, 
δεν σημαίνει πως θα απο-
τύχει και ο Γιοβάνοβιτς. Ο 
Σέρβος κόουτς έχει μπροστά 
του την ευκαιρία να δείξει πως μπο-
ρεί να τα καταφέρει πολύ καλύτερα. Α, και 
με ακόμα μια επιλογή για μπροστά, μην 
ξεχνιόμαστε: Έτοιμος γαρ είναι ξανά και 
ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο οποίος έχει δείξει 
με τις εμφανίσεις του πως αξίζει να λο-
γίζεται πολλά περισσότερα από απλώς 
λύση ανάγκης. Ευχάριστος πονοκέφα-

λος, είπαμε!

Κατά τη χθε-
σινή προπόνηση των 

«πρασίνων» όσοι βρέθηκαν 
στο αρχικό σχήμα του αγώνα Κυ-

πέλλου με το Βόλο έκαναν αποθε-
ραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με 
προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις 
κυκλοφορίας μπάλας, ασκήσεις τα-
κτικής και ολοκλήρωσαν με παιχνί-
δι σε περιορισμένο χώρο. Ατομι-

κό πρόγραμμα ακολούθησαν οι 
Κουρμπέλης, Πούγγουρας, 

Αγιούμπ, Μπεκ.

Νέα από την προπόνηση 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΑΡΛΙΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, 
ΦΕΡΝΕΙ ΕΝΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ ΣΤΟΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 
ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΕΝΤΑ
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Ο εκνευρισμός του Μαρτίνς
Η σοκαριστικά απρόσμενη εμφάνιση των «ερυθρο-
λεύκων» στη Λειβαδιά, ακόμα κι αν η πλειοψηφία ήταν 
«ρεζέρβες», έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό του Πέ-
δρο Μαρτίνς. Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» έχει ενο-
χληθεί από την απόδοση πολλών παικτών και δεν πρό-
κειται να αφήσει να περάσει έτσι αυτό που συνέβη. Ο 
Πορτογάλος θα αναλύσει την κατάσταση και θα πε-
ράσει τα μηνύματα που θέλει στο επόμενο χρο-
νικό διάστημα. 

ΚΑΤΩ ΑΠ’ΤΗ ΒΑΣΗ
Ο ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ ΞΑΝΑ 
ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΤΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΤΟΥ – Η «ΦΤΩΧΗ» ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ίσως ο μόνος από τους νεοφερμένους εξτρέμ 
που μετρά πολλά δείγματα γραφής με τη φανέ-
λα του Ολυμπιακού. Ωστόσο, αυτά κάθε άλλο 
παρά αισιόδοξα μπορεί να είναι για τον Χένρι 
Ονιεκούρου, o οποίος απέναντι στον Λεβαδει-
ακό απογοήτευσε ξανά. 
Ο Νιγηριανός πήρε κάτω από τη βάση, σε ένα 
ματς που ήταν ταμάμ για να πετύχει γκολ και να 
βρει ψυχολογία. Πράγματι, πολλές από τις τελι-
κές που δημιούργησαν οι «ερυθρόλευκοι» ήταν 
από τα πόδια του. Κοινή συνισταμένη όλων; Κα-
μία δεν βρήκε δίχτυα. 
Η ουσία συνιστά πρώτο μέλημα και ο εν λόγω 
ποδοσφαιριστής απέδειξε ξανά ότι χρειάζεται 
χρόνο για να την αποκτήσει. Θέμα γκίνιας; Θέμα 
μη συμβατότητας με τον τρόπο παιχνιδιού του 
συλλόγου; Το βέβαιο είναι ότι η εμφάνιση στο 
Κύπελλο δεν μοιάζει απλώς με μια κακή βραδιά 
που έρχεται έπειτα από μια σειρά καλών εμφα-
νίσεων. 
Ο απολογισμός του 24χρονου εξτρέμ, τους πρώ-
τους τέσσερις μήνες της θητείας του στους πρω-
ταθλητές Ελλάδος γεννά έντονο προβληματι-
σμό για τη συνεισφορά του. Σε 16 συμμετοχές 
με τους Πειραιώτες, ο Ονιεκούρου μετράει ένα 
γκολ και μια ασίστ. 
Συγκεκριμένα, η ασίστ στο γκολ του Ελ Αραμπί 
απέναντι στην Αϊντραχτ, στο Φάληρο, αποτελεί 
τη μόνη ουσιαστική στιγμή δημιουργίας από τον 
Αφρικανό. Όσο κι αν επιμένει σ’εκείνον ο Μαρ-
τίνς καρτερώντας ένα μεστό ενενηντάλεπτο, τα 
νούμερα εν προκειμένω μαρτυρούν την αλήθεια. 
Με τη χρονιά να εξελίσσεται και σιγά σιγά να 
προσεγγίζει την κρίσιμη καμπή της, ο Ολυμπι-
ακός δεν έχει την πολυτέλεια να στηρίζεται σε 
μονάδες που δεν προσθέτουν το λιθαράκι τους 
στην επιτυχία της ομάδας. 
Αν αφαιρέσει κανείς τα πεπραγμένα του Ονιε-
κούρου από το γενικό σύνολο των προσπαθει-
ών των «ερυθρολεύκων», η διαφορά στο «ρε-
ζουμέ» παραμένει ίδια. Πράγμα που σημαίνει 
ότι ο Νιγηριανός θα πρέπει να προσπαθήσει 
πολύ, ώστε να γίνει απαραίτητος για τους Πει-
ραιώτες και όχι ένα αγωνιστικό «βαρίδι» που 
στερεί δυναμική. 
Και αυτή η αποστολή, με τον Ρόνι Λόπες να εμ-
φανίζει κίνητρο βελτίωσης, τον Ροντρίγκες να 
ταιριάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά που 
αποζητά από τους ακραίους μεσοεπιθετικούς ο 
Μαρτίνς και τον Βρουσάι να «φωνάζει» για πε-
ρισσότερα λεπτά συμμετοχής, αναμένεται να 

δυσκολέψει σύντομα.
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Η πίεση απέδωσε
Η αντίσταση που πρόβαλε η ΑΕΚ στο ενδεχόμενο 
αναβολής του αθηναϊκού ντέρμπι αποτέλεσε ένα 

από τα σημαντικά στοιχεία που οδήγησαν την ΕΛ. ΑΣ να 
κάνει πίσω και να γίνει κανονικά η σέντρα. Η ευθεία επί-
θεση που εξαπέλυσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ στον υφυ-
πουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, για μεθόδευ-
ση αναβολής, τελικώς είχε αποτελέσματα, τα οποία 
σε τελική ανάγνωση ωφελούν τόσο τις ομάδες, 
όσο και τη Super League μαζί με τους εμπλε-
κόμενους φορείς.

➦

AΕΚ

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΓΙΑΝΝΙΚΗ

Η παρένθεση του Κυπέλλου έκλεισε άκρως 
επιτυχημένα για την ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο ότι 
«κλείδωσε» η πρόκριση στα προημιτελικά με-
τατρέποντας τη ρεβάνς της 23ης Δεκεμβρίου 
σε τυπική διαδικασία. Το μεγαλύτερος κέρδος 
για τον Αργύρη Γιαννίκη έγκειται στο πρακτι-
κό κομμάτι του ροτέισον.
Παρόλο που ο αντίπαλος δεν ήταν αυξημένης 
δυσκολίας, αρκετοί ποδοσφαιριστές ανέβη-
καν στο... point system του τεχνικού της Ενω-
σης. Κάτι που σημαίνει ότι οι παραπάνω έστει-
λαν μήνυμα αγωνιστικής ετοιμότητας, το οποίο 
ελήφθη από τον κόουτς των «κιτρινόμαυρων». 
Πρώτος που φαίνεται να αποτελεί τον μεγάλο 
κερδισμένο της εμπιστοσύνης του Ελληνογερ-
μανού είναι ο Ντάρκο Γέβτιτς. Μπορεί να μην 
σκόραρε κόντρα στην Κηφισιά, αλλά ήταν όλη 
η δημιουργία της ομάδας. Τρεις ασίστ (1-0, 3-0, 
4-0) που «ξεκλείδωσαν» την άμυνα και το εισι-
τήριο για τους «8».
Ο Ελβετός έψαχνε ρυθμό και ένα γεμάτο παι-
χνίδι. Και το βρήκε. Η επόμενη «πίστα» ανα-
μένεται να είναι περισσότερο περίπλοκη. Ενα 
άκρως ανταγωνιστικό ματς και μια συνακόλου-
θη μεστή εμφάνιση, μπορεί να τοποθετήσει για 
τα καλά τον Γέβτιτς στην αρχική ενδεκάδα. Φυ-
σικά, υπάρχει ανταγωνισμός για τη θέση. 
Με το 4-2-3-1 να μην αλλάζει, ο Πέτρος Μάντα-
λος είναι η Νο1 επιλογή πίσω από τον φορ. 
Ομως σε ένα ματς που ο αρχηγός της 
ΑΕΚ δεν θα ρολάρει ή η ομάδα θα χρει-
άζεται κάτι διαφορετικό, ο Γιαννίκης θα 
γνωρίζει ότι αν κοιτάξει στην άκρη του 
πάγκου, ο Γέβτιτς θα περιμένει την ευ-
καιρία του. Τώρα, για το αν αυτή θα 
δοθεί στο ντέρμπι με τον Παναθη-
ναϊκό ή στο παιχνίδι με τον Αστέ-
ρα, ο χρόνος θα δείξει. 
Πέραν του Ελβετού, ανάμεσα 
στους ποδοσφαιριστές που ξε-
χώρισαν ήταν οι Λάζαρος Ρότα 
και Εχσάν Χατζισαφί. Ο πρώ-
τος ανεβοκατέβαινε ασταμάτη-
τα τη δεξιά πλευρά, με πολύ κα-
λές σέντρες και μια επιθετικότητα, 
η οποία χρειάζεται σε συγκεκριμέ-
να ματς. 
Από την άλλη, ο Ιρανός, διαμόρφωσε 
το 4-0, αλλά η γενικότερη συνεισφορά 
του μαρτυρά ότι βρίσκεται στην ίδια αφε-
τηρία με τον έτερο αριστερό ακραίο, Μοχαμά-
ντι. Το βέβαιο είναι ότι αμφότεροι έδειξαν θέλη-
ση και έτοιμοι να βοηθήσουν, όποτε καταστεί 
δυνατό.

Με δύο προβλήματα 
συνεχίστηκε η προετοιμασία 

των «κιτρινόμαυρων» για το ντέρμπι 
με τον Παναθηναϊκό. Το βασικότερο σχε-

τίζεται με τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίς απο-
κόμισε από το ματς με την Κηφισιά κάκωση 

στην ποδοκνημική. . Ωστόσο, ο εξτρέμ ένιωθε 
καλύτερα, έκανε θεραπεία και αναμένεται να εί-
ναι στην διάθεση του Αργύρη Γιαννίκη. 
Οσο για τον Τσούμπερ, η αγωνία έχει χτυπή-
σει «κόκκινο». Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός 

της Ενωσης ακολούθησε τη θεραπεία 
του, με την τελική ετυμηγορία να δί-

νεται ακόμα και την παραμο-
νή του αγώνα. 

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΣΤΟ... POINT 
SYSTEM ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΑΤΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Αγωνία για Γκαρσία  
και Τσούμπερ
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Χαμογέλασε, πάει πέρασε  
Ήταν επτά δύσκολοι μήνες. Του 
φάνηκαν πολύ περισσότεροι, 
όλες εκείνες τις θαρρείς ατέλει-
ωτες ώρες μοναξιάς που πά-
λευε να αφήσει πίσω του τον 
τραυματισμό του και να γίνει 
ξανά όπως παλιά. Χαμογέλα-
σε, πάει πέρασε. Ο Ίνγκι Ίν-
γκασον, μετά από 221 μέρες, 
έπαιξε ξανά με τα ασπρόμαυ-
ρα. Ξεκινώντας από την αρχή 
στο Αλκαζάρ. Από την ομάδα, 
με ανάρτηση στο Instagram, 
δεν παρέλειψαν να του δείξουν 
πόσο (τους) είχε λείψει...

ΕΥΛΟΓΙΑ, ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ... ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΕΝΩ Ο ΚΟΥΡΤΙΤΣ ΚΑΝΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΗΘΕΛΕ Ο ΠΑΟΚ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΚΘΕΤΕΙ 
ΕΝΑ ΚΟΜΒΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠAO
K

Ο Γιάσμιν Κούρτιτς ήταν ένας παίκτης 
που «ξεψαχνίστηκε» από το τμήμα σκά-
ουτινγκ του ΠΑΟΚ πριν αποκτηθεί. Επί 
σειρά ετών, μάλιστα. Στο πλαίσιο της 
αναζήτησης ενός χαφ που θα κάνει τη δι-
αφορά στη μεσαία γραμμή. Πολλά πάνε 
στραβά φέτος με την ομάδα, αλλά στο 
συγκεκριμένο κομμάτι μιλάμε για μεγά-
λη επιτυχία. Το πώς δηλαδή συγκεκρι-
μενοποιήθηκε η επιλογή και λίγο αργό-
τερα η μεταγραφή, αφού ευνόησαν για 
πρώτη φορά οι συνθήκες στην αγορά. Ο 
32χρονος Σλοβένος κάνει αυτό ακριβώς 
για το οποίο αποκτήθηκε. Γίνεται ηγέτης 
και βοηθάει το ίδιο πολύ, όχι μόνο αμυ-
ντικά αλλά και επιθετικά. Το γκολ του στη 
Λάρισα, που γλίτωσε το Δικέφαλο από 
μια επώδυνη ήττα από πολλές απόψεις 
απέναντι στην ΑΕΛ (1-1), ήρθε να ενισχύ-
σει αυτό το συμπέρασμα. Αυτό ήταν το 
5ο φετινό τέρμα του Κούρτιτς, σε όλες 
τις διοργανώσεις. Κάτι που τον ανεβά-
ζει στην πρώτη θέση των σκόρερ του 
ΠΑΟΚ, μέχρι στιγμής! Εντυπωσιακό, το 
δίχως άλλο. Αλλά και ενδεικτικό της μη 
εύρυθμης λειτουργίας της ομάδας. Κα-
θότι ναι, ο πρώην παίκτης της Πάρμα το 
«έχει» και στο γκολ. Αλλά δεν είναι αυτή 
η βασική του δουλειά. Ούτε θα έπρεπε 
να την κάνει καλύτερα από αυτούς για 
τους οποίους το γκολ (θα έπρεπε να) εί-
ναι το «ψωμάκι» τους. 

Καλά νέα για Κρέσπο,  
όχι για Βιεϊρίνια και Μιτρίτσα
Τα όσα δυσάρεστά έγιναν στο ντέρμπι με τον Άρη. Το 
περίεργο 1-1 με την ΑΕΛ και το λέμε έτσι επειδή ενώ 
θεωρητικά είναι γκέλα, στην πράξη είχε και ενθαρρυ-
ντικά σημάδια. Όλα αυτά ο ΠΑΟΚ πρέπει να τα αφήσει 
στο παρελθόν, που ανήκουν. Και να κοιτάξει μπροστά. 
Η επόμενη μέρα έχει στο πρόγραμμα την εκτός έδρας 
αναμέτρηση με τον Ιωνικό. Καταπώς φαίνεται, ο Χοσέ 
Κρέσπο θα δώσει το «παρών» σε αυτό το ματς, ο Ισπα-
νός στόπερ είναι έτοιμος να επιστρέψει σε κανονικό 
ρυθμό προπονήσεων. Αντίθετα ο Αντελίνο Βιεϊρίνια και 
ο Αλεξάντρου Μιτρίτσα ακολούθησαν και χθες ατομικό 
πρόγραμμα.
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AΡΗ
Σ

ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΕΙΡΑ!
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ, ΚΟΥΒΕΝΤΑ  
ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Ο Ιανουάριος πλησιάζει. Ο 
Άρης, όπως έχει αποκαλύψει το 
e-Sportime, θα κάνει μεταγραφές, 
εκτός αν τον «κόψει» το CAS, βγά-
ζοντας απόφαση για ban, για την 
υπόθεση Ντουρμισάι.
Παράλληλα οι Θεσσαλονικείς κι-
νούνται και στο «μέτωπο» των 
ανανεώσεων. Όπως έγραψε το 
e-Sportime, με τον Μπερτόγλιο 
έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγμα-
τεύσεις, αλλά επί του παρόντος, 
υπάρχει διαφορά στο οικονομικό.
Ο Θόδωρος Καρυπίδης προσφέ-
ρει στον Αργεντίνο, νέο συμβόλαιο 
με αυξημένες αποδοχές, σε σχέση 
με τα 180 χιλιάρικα που έχει ετη-
σίως, η οποία όμως δεν ικανοποι-
εί τον «Μπέρτο» που αξιώνει συμ-
βόλαιο με αύξηση παραπάνω από 
100%! 
Υπάρχει μεν διαφορά, αλλά και αι-
σιοδοξία και στις δύο πλευρές ότι 
στο τέλος θα τα βρουν, η απόστα-
ση θα καλυφθεί και ο Μπερτόγλιο 
θα ανανεώσει το συμβόλαιο του 
που θα είναι διετές, τουλάχιστον.
Ο επόμενος που παίρνει, σειρά 
είναι ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Από 
τους πιο σταθερούς και τους πλέον 
αναντικατάστατους, ο Σουηδός δε-
ξιός μπακ. Μετά την αποχώρηση 
Χαριστέα - Ένινγκ, ο Σούντγκρεν 
είναι κυριολεκτικά άλλος άνθρω-
πος, πραγματοποιώντας εξαιρετι-
κές εμφανίσεις.
Ακόμα σε νούμερα δεν έχουν μπει 
οι δύο πλευρές, αλλά τα δεδομένα 
είναι τρία. Ο Σούντγκρεν θέλει να 
μείνει, ο Καρυπίδης θέλει τον κρα-
τήσει και επίσης είναι διατεθειμέ-
νος να του αυξήσει τις αποδοχές. 
Μέχρι το τέλος του χρόνου, πο-
δοσφαιριστής και ιδιοκτήτης θα 
έχουν μπει και στο... ζουμί που 
αφορά στις ετήσιες αποδοχές του. 
Δύσκολα θα χωρίσουν το καλοκαί-
ρι οι δρόμοι των δύο πλευρών!

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Αλχημείες στο κέντρο της άμυνας!
Χωρίς τον τιμωρημένο Κορνέλιους θα αγωνιστεί κόντρα 
στον Βόλο ο Παναιτωλικός. Ο Καναδός κεντρικός αμυ-
ντικός έχει δηλωθεί να εκτίσει την τιμωρία του, αλλά η 
ίωση του Μαλή, δεν είχε υπολογιστεί από τον Γιάννη 
Αναστασίου. Μόλις δύο οι διαθέσιμοι στόπερ για το ματς 
του Σαββάτου. Ο Βργκοτς που επέστρεψε μετά από με-
γάλη απουσία και ο νεαρός Μπακαδήμας. Υπάρχει και 
ο Αντούνες που αν και αμυντικός μέσος, αγωνίστηκε 
στο κέντρο της άμυνας και με τον Παναθηναϊκό και με 
τη Νίκη Βόλου. 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Προχωρημένες επαφές!
Μια προσθήκη θα την κάνει σίγουρα τον Ιανου-
άριο ο Γιώργος Χριστοβασίλης. Ήδη ο υποψή-
φιος μεταγραφικός στόχος έχει εντοπιστεί. Πρό-
κειται για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη 
μεσαία γραμμή, παίζει σε ομάδα του εξωτερικού 
και δεσμεύεται με συμβόλαιο. Οι δύο πλευρές 
έχουν ήδη μιλήσει, με τις πληροφορίες να ανα-
φέρουν ότι προφορικά έχουν συμφωνήσει. Απο-
μένει να μείνει ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής και 
να έρθει στα Γιάννενα για να υπογράψει. 
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ΣΕ ΕΝΑ ΓΗΠΕΔΟ - ΧΩΡΑΦΙ, Η ΛΑΜΙΑ ΠΗΡΕ 
«ΚΑΘΑΡΟ» ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

Ούτε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, 
ούτε για ερασιτέχνες, ούτε για αγρότες, ούτε 
για... πρόβατα! Γήπεδο που δεν κάνει ούτε 
για... βοσκοτόπι το ΔΑΚ Λαμίας, παρ› όλα 
αυτά Λαμία και Ιωνικός αναγκάστηκαν να συ-
ναινέσουν στη διεξαγωγή του χθεσινού αγώ-
να. Η Λαμία πήρε καθαρό σκορ πρόκρισης 
(2-0) για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλά-
δας, με κορυφαίο τον Βλάντιμιρ Γκόλεμιτς και 
σκόρερ, τον συνήθη ύποπτο στο θεσμό Νίκο 
Τσούκαλο, που πέτυχε το τρίτο γκολ, μετά τα 
δύο με την Ηλιούπολη και τον Ρόμανιτς.
Ήρωες και οι 31 ποδοσφαιριστές που προ-
σπάθησαν αφενός να παίξουν ποδόσφαιρο 
στο «Αθ. Διάκος» και αφετέρου να μην τραυ-
ματιστούν! Ουδείς έφυγε «λαβωμένος» από 
το χορτάρι, ωστόσο οι των γηπεδούχων τα 
πήγαν καλύτερα, στην προσπάθεια να παί-
ξουν μπάλα.
Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, έχοντας δι-
πλάσιο χρόνο κατοχής μπάλας στο πρώτο 
ημίχρονο, προηγήθηκε στο 25› μετά από σέ-
ντρα του Βύντρα και κεφαλιά του Τσούκαλου.
Γρήγορο γκολ για τη Λαμία στο ξεκίνημα της 
επανάληψης, με τους γηπεδούχους πλέον 
να βάζουν γερές βάσεις πρόκρισης. Το μισό 
γκολ το πιστώνεται ο Γκόλεμιτς με την ασίστ, 
το άλλο μισό ο συμπατριώτης του Ρόμανιτς 
που τελείωσε τη φάση, στέλνοντας τη  μπά-
λα στα δίχτυα του Αναγνωστόπουλου.
Ο Σπανός έριξε στο χωράφι Λένις και Άοσμαν 
στο τελευταίο 10λεπτο για να κυνηγήσει το 
γκολ που θα αλλάξει τα δεδομένα στη ρεβάνς, 
αλλά τα σχέδια του Αιγιώτη τεχνικού περιο-
ρίστηκαν στα χαρτιά.

HΡΩΕΣ!

Αφού βρέθηκε τελικά το ασθενοφόρο, το 
παιχνίδι Άγιος Νικόλαος - Αναγέννηση Καρ-
δίτσας, ξεκίνησε κανονικά. Με 18 λεπτά κα-
θυστέρηση, αλλά μπροστά στην αιωνιότη-
τα, τίποτα!
Οι Κρητικοί έμειναν με τις.... εντυπώσεις 
στο χέρι και την ΑΣΑ να παίρνει ξεκάθαρο 
προβάδισμα πρόκρισης (0-1), λίγο πριν ο 
Αγγελάκης σφυρίξει τρεις!
Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είχαν προ-
κριθεί από το πρώτο 20λεπτο, αλλά έπεσαν 
πάνω σε έναν εκπληκτικό Γκέκα που έπια-
νε ότι πήγαινε προς την εστία του! Ο τερ-
ματοφύλακας της Αναγέννησης αποκρούει 
το σουτ του Μηνά στο 5›, πιάνει το... άπια-
στο στο εξ επαφής σουτ του Νοκάι στο 9› 
και διώχνει σε κόρνερ μια μπάλα που ξεκί-
νησε ως σέντρα και στη πορεία κατέληξε 
σουτ στο 20›!
Ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών για τον 
ΑΟΑΝ τελειώνει εκεί. Η Καρδίτσα έχει μια ευ-
καιρία στο 42› στο γυριστό του Καρανίκα με 
τον Μπένκο να παθαίνει... Γκέκα και τέλος.
Με το που «έσβησε» ο ήλιος, «έσβησε» και 
το ματς. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα και 
ενώ το 0-0 έδειχνε να μην… κουνιέται, η Ανα-
γέννηση Καρδίτσας «κλέβει» τη νίκη με κε-
φαλιά του Μανιού, παίρνοντας παράλληλα 
ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης για τα 
προημιτελικά του Κυπέλλου, ενόψει της ρε-
βάνς που θα διεξαχθεί σε τρεις εβδομάδες.

ΤΟ ΣΤΕΡΗΣΕ,  
ΤΟ... ΕΚΛΕΨΕ 

ΛΑΜΙΑ - ΙΩ
ΝΙΚΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΔΑΚ Λαμίας

Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Σκόρερ: 25’ Τσούκαλος, 52’ Ρόμανιτς
Κίτρινες: 15’ Τσιριγώτης
Κόκκινες:-

Σαράνοφ  .............................6
Γκόλεμιτς ............................9
Αντέτζο ................................7
Βύντρα .................................8
Σαραμαντάς .........................6
Γκέντσογλου ........................6
Νούνιες (56’).......................7
Ταϊρόν (81’) .........................6
Ελευθεριάδης (66’) .............6
Ρόμανιτς (56’) .....................7
Τσούκαλος (56’)...................8
Προπονητής: 
Μιχάλης Γρηγορίου ..............7

Αναγνωστόπουλος ...............5
Τσιριγώτης ...........................5
Βαφέας (80’) .......................5
Σάντσες ...............................4
Ματσούκας ..........................5
Βαλεριάνος..........................6
Κάνιας .................................5
Γκοτσούλιας (65’) ................4
Καμπράλ (80’) .....................4
Πογκοσιάν (65’) ...................4
Μάναλης .............................4
Προπονητής:
Δημήτρης Σπανός .................5

Βλαχομήτρος (56’) ...........................4
Μπεχαράνο (56’) .............................5
Μανουσάκης (56’) ...........................5
Προβυδάκης (66’) ............................5
Μαζουλουξής (81’) .......................... -

Κιάκος (65’) ........................6
Ντάλσιο (65’) .......................6
Άοσμαν (80’) .......................-
Λένις (80’) ...........................-

ΛΑΜΙΑ 2-0 ΙΩΝΙΚΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: Aγίου Νικολάου

Σκόρερ: 90+1’ Μανιός
Διαιτητής: Αγγελάκης (Μακεδονίας)
Κίτρινες: Μπάλλας
Κόκκινες: -

Μπένκο  ..............................7
Δολαψάκης  .........................6
Πιθαρούλης  ........................7
Τσανάι  .................................6
Πλουσής (65’)  .....................7
Μαυρής (71’)  ......................6
Κίτος  ...................................6
Νοκάι (71’)  .........................7
Μηνάς  ................................7
Μαρκάκης (57›) ..................6
Παπαδόπουλος  ....................6
Προπονητής: 
Νίκος Σουργιάς  ...................7

Γκέκας  ................................9
Καρανίκας (78’)  ..................7
Κοτσώνης  ...........................5
Γκόλιας  ...............................5
Σταμόπουλος  .......................5
Πλέγας  ...............................4
Μπάλλας (65’)  ....................3
Μπενγκόα (65’)  ..................3
Βιδάλ (78’)  .........................4
Μανιός  ...............................7
Μπιανκόνι (21’)  ..................4
Προπονητής: 
Περικλής Αμανατίδης  ..........5

Φουκαράκης (57’)  ..........................6
Κατσαρός (65›)  ...............................5
Πάγια (71›)  ..................................... -
Τζιλάι (71’)  ..................................... -

Γκίνη (21’)  ......................................6
Mπραμπίγια (65’)  ............................6
Γκουγκούδης (65’)  ..........................5
Κουτρομάνος (78’)  .......................... -
Πολίτης (78’)  .................................. -

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0-0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 0-1

Αρης – ΟΦΗ 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 3-2

Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1

ΑΕΚ – Κηφισιά 4-0

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-1

Αγιος Νικόλαος – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Λαμία – Ιωνικός 2-0

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6η ΦΑΣΗ - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο ΓΚΕΚΑΣ ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΜΗΔΕΝ, Ο ΜΑΝΙΟΣ 
ΣΚΟΡΑΡΕ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
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ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφε-
ρε σε κανένα σημείο να κοιτάξει 
στα μάτια την ΤΣΣΚΑ, υστέρησε 
τόσο αμυντικά όσο κι επιθετικά 
και υπέστη φυσιολογική ήττα 
(97-77). Χωρίς τον Παπαπέτρου 
έπαιξαν οι «πράσινοι» αλλά και 
χωρίς τους Βόιτμαν, Σενγκέλια 
και Χάκετ οι Ρώσοι που ήταν 
πανέτοιμοι για την άμυνα ζώ-
νης του Παναθηναϊκού και κυ-
ριάρχησαν από την αρχή, χάρη 
στην εκπληκτική τους ευστοχία 
στα τρίποντα (31 πόντοι με 6/7 
στο πρώτο δεκάλεπτο). 

Ακόμα και με τρεις σημαντικές απουσίες 
οι Ρώσοι είναι σε άλλο επίπεδο. Κάτι που 
φάνηκε ακόμα περισσότερο από τη στιγμή 
κατά την οποία δεν προβληματίστηκαν από 
τη ζώνη του Παναθηναϊκού, έπιασαν υψηλά 
ποσοστά και πήραν όλες τις προσωπικές 
μονομαχίες. Η άμυνα του Παναθηναϊκού… 
ξεχαρβαλώθηκε κι έγινε «αεροδιάδρομος» 
με αποτέλεσμα η ΤΣΣΚΑ να βρίσκει εύκο-
λους πόντους. 

Ο Αλεξέι Σβεντ. Το τρο-
μερό του double double με 17 πό-

ντους και 13 ασίστ και φυσικά τα 5/8 
τρίποντα, αποκαλύπτουν την τεράστια 
κλάση του.

Ο Παναθηναϊκός είχε την πιο 
καλή του φετινή στατιστική στις ασίστ 
με 20 (τόσες είχε και με την Εφές). Η ΤΣ-
ΣΚΑ πήρε 27 πόντους από τα λάθη του 
Παναθηναϊκού. Ρεκόρ καριέρας στην 
Euroleague οι 8 ασίστ του Ντάριλ Μέι-
κον. Η ΤΣΣΚΑ είχε 14/28 τρίποντα και ο 
Παναθηναϊκός 7/25
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basketball

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-22, 53-38, 75-54, 97-77
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Ιτούδης): Λούντεμπεργκ 11, Μπόλομποϊ 9, Κομένκο, 
Ούκοφ 6, Ίβλεφ, Αντόνοφ  16, Κλάιμπερν 16, Μιλουτίνοφ 9, Φαρίντ 2, 
Γκριγκόνις 9, Κουρμπανόφ 2, Σβεντ 17
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης):  Πέρι 2, Μέικον 3, Παπαγιάννης 14, Μπο-
χωρίδης, Κασελάκης, Γουάιτ 19, Νέντοβιτς 14, Έβανς 15, Μαντζούκας, 
Σαντ Ρος 10

Δύσκολη αποστολή κόντρα στον… Χεζόνια!

Την πολύ ανεβασμένη Ούνικς θα αντιμετωπίσει στο Καζάν 
ο Ολυμπιακός σ’ έναν αγώνα που κρύβει πολλούς κινδύ-
νους καθώς οι Ρώσοι είναι ιδιαίτερα ανεβασμένοι. Η παρέα 
του Μάριο Χεζόνια μετρά τέσσερις συνεχόμενες νίκες αλλά και έξι στους τελευ-
ταίους επτά αγώνες. Μάλιστα στον τελευταίο τους αγώνα είχαν ένα εντυπω-
σιακό πέρασμα από το Βελιγράδι (98-78 τον Ερυθρό Αστέρα).

18:00- NS PRIME

EUROLEAGUE- 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΣΣΚΑ Μόσχας- Παναθηναϊκός 97-77, Φενέρμπα-
χτσε- Μονακό 96-86, Ζαλγκίρις Κάουνας- Μπα-
σκόνια 72-68, Μπάγερν- Βιλερμπάν 73-65, 
Ρεάλ Μαδρίτης- Μακάμπι 72-70
Αύριο: Ούνικς Καζάν- Ολυμπια-
κός (18:00), Εφές- Μπαρτσελόνα 
(19:30), Ζενίτ- Ερυθρός Αστέρας 
(20:00), Άλμπα Βερολίνου- Αρμά-
νι Μιλάνο (21:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ρεάλ Μαδρί-
της (11-2),  Μπαρτσελόνα (10-2), 
Ολυμπιακός, Αρμάνι Μιλάνο και 
Ζενίτ (8-4), ΤΣΣΚΑ (8-5), Ούνικς 
Καζάν (7-5), Βιλερμπάν και Μα-
κάμπι (7-6), Εφές (6-6), Μπά-
γερν (6-7), Μονακό (5-8), Ερυ-
θρός Αστέρας και Άλμπα 
(4-8), Φενέρμπαχτσε 
και Μπασκόνια (4-
9) Παναθηναϊκός 
και Ζαλγκίρις 
(3-10)

97-77

MVP

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Τα είπαν Λιόλιος και 
Βατούτιν για Ιτούδη
Την πρώτη επίσημη επαφή για την ενδε-
χόμενη συνεργασία του Δημήτρη Ιτούδη 
με την Εθνική ομάδα είχαν ο πρόεδρος 
της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος με τον ομό-
λογό του στην ΤΣΣΚΑ, Αντρέι Βατούτιν. 
Είναι σημαντικό ότι υπήρξε πολύ θετι-
κή διάθεση κι από τις δύο πλευρές κάτι 
που καθιστά αισιόδοξες τις προβλέψεις. 
Έστω και… παρακινδυνευμένα! 

Η ΑΕΚ κινδυνεύει με 
αφαίρεση βαθμών!
Η καταγγελία του Γιανίκ Μορέιρα στον 
ΕΣΑΚΕ για το ότι η ΑΕΚ δεν ήταν συνε-
πής στο διακανονισμό βάζει σε μεγάλο 
κίνδυνο την «Ένωση». Η ΑΕΚ κινδυνεύ-
ει με αφαίρεση βαθμών και θα έχει 15 μέ-
ρες προθεσμία να πληρώσει τον Μορέι-
ρα προκειμένου να της επιστραφούν οι 
βαθμοί. Το θέμα θα συζητηθεί στο απο-
ψινό ΔΣ του ΕΣΑΚΕ. Τέλος κατόπιν επι-
θυμίας της οικογένειάς του, ο Στέφαν Γέ-
λοβατς διακομίστηκε στο Βελιγράδι.
Δε θα γίνει φέτος All Star Game όπως 
αποφασίστηκε από τα μέλη του ΕΣΑ-
ΚΕ. Το πολύ φιλόδοξο πλάνο του ΟΑΚΑ 
εγκαταλείφθηκε ελέω covid-19 και στις 
λογικές αμφιβολίες που υπάρχουν ως 
προς την επιτυχία του. Δεν είναι καιρός 
για «ανοίγματα»

EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 85-73 την Χατάι και με ρεκόρ 2-4 αποκλείστηκε από την 
επόμενη φάση. Μάλιστα οι «πράσινες» (που κυνηγούσαν διαφορά 32 πόντων για 
να έχουν ελπίδες πρόκρισης) προηγήθηκαν με 53-35 στο πρώτο ημίχρονο. Γενι-
κά είχαν μια αξιοπρεπή πορεία στη διοργάνωση στην ευρωπαϊκή τους επιστροφή 
μετά από πολλά χρόνια. Η σύνθεση του Παναθηναϊκού: Ριντ 28, Λύμουρα 7, Σταχ 4, 
Χολμς 25, Κάιζερ 21, Κοτούλα, Μπουντούρη, Χατζηνικολάου.
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ΤΙ ΕΙΔΕ Ο ΡΑΛΦ; 

Κοιτούσε τα πάντα, παρατηρούσε κάθε λε-
πτομέρεια. Τι είδε ο Ραλφ Ράνγκνικ από τις εξέ-
δρες του «Όλντ Τράφορντ» λίγο πριν αναλά-
βει και τυπικά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Μια 
μεγάλη νίκη, εν πρώτοις: 3-2 την Άρσεναλ. Και 
τη διαχρονικότητα της υπέρτατης κλάσης του 
Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είναι φαν των 30+ 
ηλικιακά παικτών ο Γερμανός, αλλά κάποιον 
όπως ο CR7 δεν είχε ποτέ, ούτε κατά διάνοια, 
όπου να δούλεψε. Παίκτη δηλαδή με 801 πλέ-
ον γκολ καριέρας. Εξωπραγματική επίδοση. 
Τα δύο γκολ με τα οποία προσπέρασε το ορό-
σημο των 800 έδωσαν δις προβάδισμα στους 
«κόκκινους διαβόλους». Τη δεύτερη, τελεσί-
δικα. Τίποτα άλλο κακό δεν μπορούσε πια να 
συμβεί στην ομάδα του, κατ’ εικόνα του τόσο 
περίεργου τέρματος με το οποίο προηγήθη-
καν οι φιλοξενούμενοι- λεπτομέρειες στη σελ. 
2. Για να είναι πλήρης η αφήγηση, πρέπει να 
σταθούμε στο πόσο κρίσιμο ήταν το τέρμα ενός 
άλλου Πορτογάλου, του Μπρούνο Φερνάντες. 
Λίγο πριν βγει το ημίχρονο. Το ότι οι «Κανονιέ-
ρηδες» απάντησαν αμέσως μετά το 2-1, τους 
τιμά. Αλλά το ότι δεν το κράτησαν πολύ, εξαι-
τίας μάλιστα κουτού πέναλτι, φανερώνει την 
αφέλεια και την ανωριμότητα που ως νεανικό 
σύνολο έχουν ακόμα σε περίσσευμα. Η Γιου-
νάιτεντ πάλι, δεν έχει τέτοια θέματα. Αλλα της 
λείπουν. Ο Μάικλ Κάρικ έπαιξε το ρόλο του ως 
υπηρεσιακός αντί του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ 
(για τον οποί εμφανίστηκε ευχαριστήριο πανό 
χθες στο γήπεδο). Καιρός πια να περάσει στο 
πλάνο ο Ράνγκνικ. 
Κατά τον Αντόνιο Κόντε, η Τότεναμ δεν έχει την 
ποιότητα που περίμενε. Αυτό είπε τουλάχιστον 
με την οργή από την ήττα-σοκ από τη Μούρα 
να κάνει ακόμα το αίμα του να βράζει. Μεσο-
λάβησε μια αναβολή αγώνα (με την Μπέρνλι) 
οπότε είχε μέρες μπροστά του ο Ιταλός τεχνι-
κός να καλμάρει. ‘Η αν προτιμάτε, να περάσει 
πράγματα που θέλει. Ο χρόνος ήταν γιατρός. 
Κόντρα στην Μπρέντφορντ, τα «σπιρούνια» 
ήταν μια κανονική ομάδα. Με αρχή, μέση, τέ-
λος. Το 2-0 δεν περιγράφει επαρκώς το πόσο 
καλύτεροι ήταν των αντιπάλων τους. Φανερώ-
νει όμως πως αν είναι νορμάλ, είναι υποψήφιοι 
4άδας. Επιπέδου Champions League δηλαδή.
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Τότεναμ – Μπρέ-
ντφορντ 2-0 (12’ αυτ. Κάνιος, 65’ Σον), Μάν. 
Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 3-2 (44’ Φερνάντες, 52’, 
70’ πέν. Ρονάλντο – 13’ Σμιθ-Ρόου, 55’ Όντε-
γκααρντ).


 

γρ
α

φ
ει

 ο
 Γ

ΙΩ
ΡΓ

Ο
Σ 

Κ
Α

ΡΑ
ΧΑ

ΛΙ
Ο

Σ

Ο ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΕΓΡΑΨΕ ΙΣΤΟΡΙΑ (801 ΓΚΟΛ 
ΚΑΡΙΕΡΑΣ) ΚΑΙ Η ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΥΠΕΤΑΞΕ 
ΤΗΝ ΑΡΣΕΝΑΛ (3-2) ΣΕ ΕΝΑ ΓΕΜΑΤΟ ΜΑΤΣ, 
ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΣ

Οκτώ γκολ, τρεις αποβολές και φοβερές ανατροπές επιφύλασσε 
το τελευταίο ματς της 15ης αγωνιστικής της Serie A, ανάμεσα στη 
Λάτσιο και την Ουντινέζε (4-4). Εάν ματς που τα πάντα μπορούσαν 
να συμβούν μέχρι τελευταία στιγμή – όπως και έγινε. Ένα ματς επί-
σης που πιστοποίησε πως οι «λατσιάλι» του Μαουρίσιο Σάρι είναι 
ικανοί να κάνουν το 1-3 σε 4-3, αλλά όχι και να το κρατήσουν – έλ-
λειμα ψυχολογίας. Η Τορίνο ξεκίνησε ιδανικά κόντρα στην Έμπο-
λι, στο πρώτο τέταρτο είχε «χτυπήσει» δις, αλλά έμεινε με δέκα στο 
ημίωρο και αυτό της κόστισε εν τέλει τη νίκη. 
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Τορίνο – Εμπολι 2-2 (10’ Πομπεγκά, 15’ 
Πιάτσα – 34’ Ρομανιόλι, 72΄Λα Μάντια), Λάτσιο – Ουντινέζε 4-4 (34’ 
Ιμόμπιλε, 51΄Πέδρο, 56’ Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, 79’ Ατσέρμπι – 17’, 32’ 
Μπέτο, 44’ Μολίνα, 90+9’ Αρσλάν)

ΙΤΑΛΙΑ

Η Λάτσιο επιβεβαίωσε πως  
δεν είναι στα... καλά της 

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ
1. ΝΑΠΟΛΙ 36 15 32-9
2. ΜΙΛΑΝ 35 15 33-18
3. ΙΝΤΕΡ 34 15 36-15
4. ΑΤΑΛΑΝΤΑ 31 15 32-17
5. ΡΟΜΑ 25 15 24-16
6. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 24 15 20-16
7. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 24 15 24-20
8. ΜΠΟΛΟΝΙΑ 24 15 21-24
9. ΛΑΤΣΙΟ 22 15 29-29

10. ΒΕΡΟΝΑ 20 15 28-25
11. ΕΜΠΟΛΙ 20 15 23-28
12. ΣΑΣΟΥΟΛΟ 19 15 24-23
13. ΤΟΡΙΝΟ 18 15 19-16
14. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 16 15 20-24
15. ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 15 15 21-29
16. ΒΕΝΕΤΣΙΑ 15 15 12-25
17. ΣΠΕΤΣΙΑ 11 15 15-34
18. ΤΖΕΝΟΑ 10 15 17-29
19. ΚΑΛΙΑΡΙ 9 15 16-29
20. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 8 15 11-31

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΜAΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ

1. ΤΣΕΛΣΙ 33 14 33-6

2. ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 32 14 29-8

3. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 31 14 43-12

4. ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 24 14 25-17

5. ΑΡΣΕΝΑΛ 23 14 17-20

6. ΤΟΤΕΝΑΜ 22 13 13-17

7. ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝ. 21 14 24-24

8. ΓΟΥΛΒΣ 21 14 12-12

9. ΜΠΡΑΪΤΟΝ 19 14 13-15

10. ΛΕΣΤΕΡ 19 14 22-25

11. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 16 14 19-20

12. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 16 14 17-19

13. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 16 14 19-23

14. ΕΒΕΡΤΟΝ 15 14 17-24

15. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 15 14 13-20

16. ΛΙΝΤΣ 15 14 13-20

17. ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 13 14 19-26

18. ΜΠΕΡΝΛΙ 10 13 14-20

19. ΝΟΡΙΤΣ 10 14 8-28

20. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 7 14 16-30

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ-ΦΟΛΕΝΤΑΜ

2 -0,75 1,70
Ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ντεν Μπος 

αποδίδοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο για ακόμα ένα 
παιχνίδι η Φόλενταμ.

Ούσα από τα φαβορί για την άνοδο, ταξιδεύει 
στην αδύναμη Χέλμοντ για να πάρει ξανά το 

τρίποντο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ το 
ποντάρισμα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΑΟΥΕ

1 -1,0 1,75
Ακόμα να προσαρμοστεί στα δεδομένα της κατηγορίας η 

Βέρντερ και αν δεν αλλάξει πρόσωπο άμεσα ο στόχος 
της ανόδου θα χαθεί. Με φουλ επιθετικό πλάνο στο 

σημερινό παιχνίδι καθώς το τρίποντο αποτελεί 
μονόδρομο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30
ΟΥΝΙΟΝ Β.-ΛΕΙΨΙΑ

1Χ 1,80
Πληγωμένη από τις απουσίες η Λειψία παραδόθηκε στις 

ορέξεις της Λεβερκούζεν. Δύσκολο το έργο και σήμερα 
στο Βερολίνο καθώς θα παραταχθεί ξανά χωρίς 
πολλούς σημαντικούς παίχτες. Σε σταθερά καλή 
πορεία η Ουνιόν, κάνει όνειρα για ένα ευρωπαϊκό 

εισιτήριο και φέτος.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η στήριξή 
μας στην 

έδρα.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:00
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΜΙΛΑΝΟ

OVER 152,5 1,70
Με τη ψυχολογία στα ύψη η Άλμπα μετά την νίκη κόντρα 

στη Μακάμπι. Οι Γερμανοί παίρνουν δύναμη από 
την έδρα τους και θα ψάξουν ξανά το ροζ φύλλο 
σήμερα. Αντίδραση καλείται να βγάλει η Μιλάνο 

μετά την βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το over 
θα πάρει 
σημείο.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 19:30
ΕΦΕΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

1 -2,5 1,80
Αναμνήσεις τελικού έρχονται στη Πόλη με την Εφές να 

υποδέχεται την Μπαρτσελόνα. Οι Τούρκοι έχουν 
αρχίσει να βρίσκουν ρυθμό και να θυμίζουν σιγά 

σιγά την περσινή ομάδα. Πληγωμένη έρχεται η 
Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό-σοκ του 

Καλάθη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Καίγονται 

για τη νίκη οι 
Τούρκοι.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

www.xosetips.com

Το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στην ΑΕΚ 
και τον Παναθηναϊκό ξεχωρίζει στο πρόγραμ-
μα της 12ης αγωνιστικής της Super League. 
Η ΑΕΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθ-
μολογίας και θέλει τη νίκη για να μην απο-
μακρυνθεί από τον Ολυμπιακό. Προέρχεται 
από την εκτός έδρας νίκη με 2-1 κατά του 
ΠΑΣ Γιάννινα. 
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στα 2 τελευ-
ταία παιχνίδια του για το πρωτάθλημα, με 3-1 
κατά της Λαμίας στο Βόλο και με 2-0 κόντρα 
στον Παναιτωλικό στη «Λεωφόρο». Ανέβη-
κε στην πέμπτη θέση και στόχος του είναι να 
εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.   

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ, ΦΑΟΥΛ, ΟΦΣΑΙΝΤ, 
ΠΕΝΑΛΤΙ, ΠΛΑΓΙΑ ΑΟΥΤ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοι-
χηματικές επιλογές για το ντέρμπι ΑΕΚ-Πα-
ναθηναϊκός. 
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προ-
σφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και 
τα ακόλουθα: 
• Ομάδα με τα περισσότερα οφσάιντ
• Πρώτο οφσάιντ
• Ομάδα με τα περισσότερα ελεύθερα από 
το τέρμα
• Πρώτο ελεύθερο από το τέρμα
• Ομάδα με τα περισσότερα πλάγια άουτ
• Πρώτο κερδισμένο πλάγιο άουτ
• Παίκτης που θα δεχτεί κόκκινη κάρτα
• Καταλογισμός πέναλτι
• Συνολικές κάρτες
• Συνολικά οφσάιντ
• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες ή Over 2,5 
γκολ
• Δοκάρι
• Ομάδα με τα περισσότερα φάουλ
• Πρώτο φάουλ
• Συνολικά φάουλ
• Φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και 
ειδικά στοιχήματα για την 12η αγωνιστική 
της Super League. 
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να 
ποντάρουν στα Over/Under συνολικά γκολ 
της 12ης αγωνιστικής, τα Over/Under συνολι-
κά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, την ομάδα που 
θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ, τη νίκη 
γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων με χάντικαπ 
1,5 γκολ, την ομάδα που θα πετύχει τα περισ-
σότερα γκολ στα ζευγάρια Ολυμπιακός-ΠΑ-
ΟΚ, Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Ολυμπιακός-Πανα-
θηναϊκός, Ολυμπιακός-Άρης, ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, 
Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ-Άρης, ΑΕΚ-Ά-
ρης και Παναθηναϊκός-Άρης.
Για τους πιο δυνατούς αγώνες, από σήμερα 
έως τη Δευτέρα, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε 
ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νι-
κητή των κόρνερ και τα Over/Under 8,5-9,5-
10,5 κόρνερ. 

ΟΛΗ Η ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω 
της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύ-
κολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανά-
ρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out 
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατό-
τητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανά-
λι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντα-
νά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέ-
ρεται και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαι-
ρο, το Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, με κο-
ρυφαία γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές 
φάσεις και προωθητικές ενέργειες όπως το 
Παρά 1 στο VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗ-

ΜΑ.

SUPER LEAGUE:  
ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΕΚ-
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 
ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ ΜΕ 
ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΑΓΓΛΙΑ 21:45
ΦΟΥΛΑΜ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 

OVER 2,5 1,85
Ντέρμπι κορυφής στη Τσάμπιονσιπ ανάμεσα 

σε Φούλαμ και Μπόρνμουθ. Οι δύο ομάδες 
διαγραφούν εξαιρετική πορεία και αν συνεχίσουν 

έτσι η άνοδος δεν χάνεται.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

με εξαιρετικά 
ποσοστά στην 

επίθεση.
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ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΤΡΟΧΙΑ 
Δύο από τις τρεις επιλογές μας πέρα-
σαν την περασμένη εβδομάδα, επιβε-
βαιώνοντας την καλή φόρμα της στή-
λης. Η ΑΕΚ, έστω στο 90’, μας δικαίωσε 
για την εμπιστοσύνη που της δείξα-
με στα Γιάννενα. Άνετα επιβεβαιώθη-
κε το αμφίσκορο στο ντέρμπι Τσέλσι – 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.  Αντίθετα, το 
επεισοδιακό ΠΑΟΚ – Άρης δεν είχε την 
κατάληξη που περιμέναμε όσον αφο-
ρά την (εκατέρωθεν) παραγωγικότητα.  
Το Μπέρνλι – Τότεναμ δεν έγινε ποτέ 
λόγω χιονιά, οπότε είναι σαν να μην 
το προτείναμε ποτέ. Συνεχίζουμε και 
αυτήν την εβδομάδα, με πίστη και αι-
σιοδοξία. Οι ευκαιρίες άλλωστε, μόνο 
λίγες δεν είναι. 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  60

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 83,3

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: 23,3

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ: -262,5

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ: -239,2

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  60 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

1,872,02
Προσφέρεται το ενδεχόμενο 
ο Βόλος να πάρει τη νίκη στο 
εντός έδρας παιχνίδι του με 

τον Παναιτωλικό 

Συναντάμε την απόδοση του 
«διπλού» στην επίσκεψη 
της Ίντερ στο «Ολίμπικο», 

απέναντι στη Ρόμα

Κάνουμε στην άκρη το μεσοβδόμαδο ματς 
με τη Γουότφορντ. Κι ας συνοδεύτηκε από 
νίκη (2-1). Στην πραγματικότητα, ήταν μία 
από τις πιο κακές εμφανίσεις φέτος της 
Τσέλσι. Ο κανόνας είναι εντελώς διαφο-
ρετικός. Είναι εμφανώς μια ομάδα δουλε-
μένη όσο πιο κοντά γίνεται στην εντέλεια. 
Και με αυτό ως βάση ποντάρουμε πως θα 
βρει τον τρόπο να επικρατήσει της Γου-
έστ Χαμ, ειδικά καθώς τα «σφυριά» στα 
τελευταία τους ματς εμφανίζουν σημάδια 
πτώσης (3 σερί παιχνίδια δίχως νίκη). 
Πάντα σε επίπεδο Premier League, θα ζη-
τήσουμε να... ενεργοποιηθεί η αύρα Ραλφ 
Ράνγκνικ. Φυσάει άνεμος (σαρωτικής) αλ-
λαγής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και 
στο πρώτο της ματς με τον Γερμανό στον 
πάγκο, πιστεύουμε πως θα αποτυπωθεί 
στην πράξη το πόσο.
Στην Bundesliga, τα πάντα περιστρέφο-
νται γύρω από το Klassiker. Τολμάμε να 
κοντράρουμε την Μπάγερν Μονάχου και 
να «οραματιστούμε» πως δεν θα φύγει νι-
κήτρια από το «Ζίγκναλ Ίντουνα Παρκ», 
όπου θα βρίσκονται μόλις 15 χιλ. θεατές 
μετά την αυστηροποίηση των μέτρων κα-
ταπολέμησης της COVID-19 στη Γερμανία. 
Η Ντόρτμουντ έχει τη δυναμική τουλάχι-
στον να μη χάσει, ενώ το GOAL έρχεται 
να ενισχύσει από πλευράς απόδοσης την 
επιλογή μας.
Ντέρμπι έχουμε και στα μέρη μας. ΑΕΚ Vs 
Παναθηναϊκός. Θα αποφύγουμε να «δού-
με» καθαρό σημείο, θα το προσεγγίσου-
με μέσω του αμφίσκορου, το οποίο δικαι-
ολογείται άνετα βάσει των πεπραγμένων 
των δύο ομάδων. 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Η ΤΣΕΛΣΙ ΘΑ ΒΡΕΙ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12 14:30 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ – ΤΣΕΛΣΙ 2+OVER 1,5 2,10 15 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12 19:30 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΜΠΑΓΕΡΝ 1Χ+GOAL 2,45 10 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12 19:30 ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ GOAL 2,10 15 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12 16:00 ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ – 
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ

1+OVER 1,5 1,83 20 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/11 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΕΚ 2 1,86 25 μονάδες 
46,5

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11 16:00 ΜΠΕΡΝΛΙ – ΤΟΤΕΝΑΜ 2 2,03 15 μονάδες 
-

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11 18:30 ΤΣΕΛΣΙ – ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ GOAL 1,84 20 μονάδες 
36,8

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/11 19:30 ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ GOAL 1,95 10 μονάδες  
0
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Ο Μαρσέλ Τζέικομπς 
θα μπει κανονικά σε 
αγώνες στη σεζόν του 
κλειστού με μεγάλο 
στόχο το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα στο Βε-
λιγράδι. Ο Ιταλός ολυ-
μπιονίκης στο Τό-
κιο στα 100μ. και στα 
4x100μ. θα τρέξει 10-
12 κούρσες, ανάμε-
σά τους και στο εθνι-
κό πρωτάθλημα στην 
Ανκόνα. 

Στην Κύπρο βρίσκεται ο Χαρίδημος Ξε-
νιδάκης με τον προπονητή του, Μιχάλη 
Αναγνώστου. Αποφάσισαν να πραγματο-
ποιήσουν αυτή την εποχή το πρώτο στά-
διο προετοιμασίας. Επέλεξαν το «νησί 
της Αφροδίτης» και τη Λευκωσία, όπου 
υπάρχει το προπονητικό κέντρο στο ΓΣΠ. 
Θα παραμείνουν μέχρι τις 12 Δεκεμβρί-
ου και μετά θα συνεχίσουν τις προπονή-
σεις στο ΟΑΚΑ. 

«Ο πρώτος στόχος για τον Χαρίδημο 
είναι ο κλειστός και να βελτιώσει τις 
ατομικές του επιδόσεις στα 400μ. και 
τα 800μ. Η προετοιμασία πάει καλά και 
είμαι αισιόδοξος πως θα πάει καλά από 
την αρχή της νέας σεζόν», δηλώνει στο 
e-Sportime ο ομοσπονδιακός τεχνικός. 
Ο 21χρονος έχει ατομικά ρεκόρ στον 
κλειστό 49.16 στα 400μ. και 1.52.14 στα 
800μ.

Ο περιφερειάρχης Θεσ-
σαλίας Κώστας Αγορα-
στός επισκέφθηκε την 
εθνική ομάδα στην Καλα-
μπάκα. Τα μέλη της βρί-
σκονται σε καμπ προετοι-
μασίας για το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Ανωμάλου 
Δρόμου. Τον υποδέχθη-
κε ο αντιπρόεδρος του 
ΣΕΓΑΣ Κώστας Κεντέρης 
που του χάρισε και μια εμ-
φάνιση της εθνικής ομά-
δας.

Βροχή έπεσαν οι 
προτάσεις από χώ-
ρες, σύμφωνα με τον 
κορυφαίο επικοντι-
στή Έρνεστ Ομπιέ-
να, μετά την ανακοί-
νωση της διαμάχης 
του με την πατρίδα 
του τις Φιλιππίνες. 
Του πρόσφεραν χρή-
ματα και διαβατήριο, 
αλλά όπως έγραψε 
στα social media δεν 
θα εγκαταλείψει τη 
χώρα του για τα χρή-
ματα. 





Ο Παναθηναϊκός, φυσικά δεν ήταν το φαβο-
ρί στην Μόσχα. Για να ακριβολογούμε, ακό-
μα και στις εποχές της παντοδυναμίας του 
όταν πήγαινε να παίξει στην έδρα της ΤΣΣΚΑ, 
μπορεί να είχε περισσότερες πιθανότητες 
απ’ ότι τώρα για να νικήσει, αλλά η ήττα δεν 
ήταν αφύσικη.
Πέραν τούτων θα πρέπει να δούμε και τον 
τρόπο με τον οποίο προσέγγισε ο Παναθη-
ναϊκός τον αγώνα. Χωρίς τον Ιωάννη Παπα-
πέτρου αλλά και με τους Μοσχοβίτες να μην 
έχουν στις τάξεις τους τον Χάκετ, τον Βόιτμαν 
και τον Σενγκέλια.
Η αλήθεια είναι ότι από το πρώτο δεκάλε-
πτο όλα τελείωσαν. Από τη στιγμή κατά την 
οποία η ΤΣΣΚΑ φάνηκε άριστα προετοιμασμέ-
νη απέναντι στη ζώνη και με γρήγορη κυκλο-
φορία έβρισκε ελεύθερα σουτ και τα… έβαζε, 
πήρε και το ρυθμό. Τα 6/7 τρίποντα και οι 31 
πόντοι των Ρώσων… έκοψαν τα πόδια των 
παικτών του Παναθηναϊκού.
Κι αυτό φάνηκε στη συνέχεια όταν χάθηκε η 
συγκέντρωση στην άμυνα που έμοιαζε με… 
αεροδιάδρομο κι έδινε τη δυνατότητα στους 
γηπεδούχους για εύκολους πόντους. Κι όσο 
συνεχιζόταν η ευστοχία (9/14 τρίποντα στο 
πρώτο μέρος) τόσο χειρότερα γίνονταν τα 
πράγματα για την ελληνική ομάδα. Που από 
την πλευρά της ήταν στο… ακριβώς αντίθε-
το σημείο: 2/9 τρίποντα στο πρώτο δεκάλε-
πτο και 2/13 στο δεύτερο.
Την ίδια στιγμή τα 6 λάθη της δεύτερης πε-
ριόδου «πλήγωσαν» τον Παναθηναϊκό αφού 
προσέφεραν 12 πόντους στην ΤΣΣΚΑ και τα 
5 της 3ης περιόδου άλλους 9! Στο δεύτερο και 
το τρίτο δεκάλεπτο η ΤΣΣΚΑ είχε πάρει 21 πό-
ντους από τα λάθη του Παναθηναϊκού (συνο-
λικά 23 μέχρι εκείνο το σημείο και 27 στο τέ-
λος του αγώνα). Και μπορεί ο Παναθηναϊκός 
να είχε διορθώσει το θέμα των ριμπάουντ (η 
ΤΣΣΚΑ είχε 10 έναντι τριών στο πρώτο δεκά-
λεπτο) και να είχε εξαφανίσει το πολύ δυνατό 
σημείο των Ρώσων (τα επιθετικά ριμπάουντ) 
αλλά απέτυχε σε όλα τα υπόλοιπα.
Τα 14/28 τρίποντα της ΤΣΣΚΑ, όλες οι κερδι-
σμένες μονομαχίες στο ένας εναντίον ενός 
και παράλληλα η αστοχία στα περιφερειακά 
σουτ (7/25) δε μπορούσαν να αλλάξουν τη 
ροή του αγώνα.
Τέλος πάντων, πρόκειται για μια αναμενόμε-
νη όσο και φυσιολογική ήττα και ο Παναθη-
ναϊκός ετοιμάζεται για ακόμα τέσσερις σημα-
ντικούς αγώνες μέσα στον Δεκέμβριο. Πρώτα 
με την Άλμπα την επόμενη Παρασκευή στο 
ΟΑΚΑ όπου το «πρέπει» είναι ισχυρό. Και 
στη συνέχεια με την Αρμάνι στο Μιλάνο και 
τις Μπαρτσελόνα (σε διαβολοβδομάδα), τον 
Ολυμπιακό και την Ζαλγκίρις εντός έδρας. 
Εκεί όπου θα προσπαθήσει να «μαζέψει» ό,τι 
καλύτερο μπορεί.

OΛΑ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ

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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