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Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα ο Ολυμπι-
ακός πέρασε με άριστα τις δύσκολες εξετάσεις που 
βρήκε μπροστά του. Πρώτα με το πάρτι στο Μιλάνο 
(η Αρμάνι είχε να ηττηθεί εντός έδρας από τον Μάρτιο 
του 2021) και στη συνέχεια με το νέο διπλό στο Καζάν 
απέναντι στην Ούνικς που βρισκόταν σε οργιώδη κα-
τάσταση με τέσσερις συνεχόμενες νίκες.
Αυτά σταθεροποίησαν τους «ερυθρόλευκους» στην 
3η θέση μετά και την 3η συνεχόμενη νίκη τους (είχε 
προηγηθεί και το θετικό αποτέλεσμα στο ΣΕΦ κόντρα 
στην Μακάμπι). Η αντίδραση δε του Ολυμπιακού, μετά 
την εντός έδρας ήττα από τον Παναθηναϊκό δείχνει τα 
ισχυρά αντανακλαστικά της ομάδας και φυσικά την 
ποιότητά της. Όσο και την ικανότητα να είναι στους 
πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης.
Το κυριότερο όμως ήταν ότι ο Ολυμπιακός βρήκε τον 
τρόπο να νικήσει ακόμα και σε μέρα που είχε 28 χαμέ-
να τρίποντα (9/37 συνολικά). Ο Βεζένκοφ ήταν απο-
λαυστικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου, ο Λα-
ρεντζάκης έδωσε λύσεις παντού με το γνωστό του 
θράσος, ο Σλούκας οργάνωσε και δημιούργησε. Οι 26 
ασίστ του Ολυμπιακού είναι η 4η καλύτερη επίδοση 
στην ιστορία του στην Euroleague κι αυτό δείχνει πολ-
λά.
Από τη στιγμή δε που οι περιφερειακοί Κάνααν και 
Μπράουν είχαν 41 πόντους συνολικά και οι Πειραιώ-
τες το προσπέρασαν «άβρεχτοι» αφού παρουσίασαν 
λύσεις είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός.
Ο Ολυμπιακός πάει στο Βελιγράδι την επόμενη εβδο-
μάδα πριν φέρει τις Μπάγερν και Βιλερμπάν στη «δια-
βολοβδομάδα». Ένα 3/3 πριν το ντέρμπι με τον Πανα-
θηναϊκό στο ΟΑΚΑ και την ΤΣΣΚΑ στο ΣΕΦ εκτός από 
επιθυμητό είναι κι εφικτό.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Ο ΟΦΗ είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωτα-
θλήματος, στην παρούσα φάση. Μπορεί ο Ολυμπια-
κός να είναι αήττητος και στην κορυφή, αλλά ακόμα 
δεν έχει δείξει τον καλό του εαυτό. Σε αντίθεση με τον 
ΟΦΗ, που αργά και σταθερά βελτιωνόταν. Και βγή-
κε η δουλειά του Νίκου Νιόπλια και των συνεργατών 
του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πέδρο Μαρτίνς μίλησε 
ιδιαίτερα στους παίκτες του για τη συγκεκριμένη ανα-
μέτρηση. Και οι βασικοί, που δεν ήταν καν αποστο-
λή στο ματς κυπέλλου με τον Λεβαδειακό. Έκαναν κα-
νονικά προπόνηση στο Ρέντη. Με το μυαλό στο ματς 
απέναντι στον ΟΦΗ. Για να μην χαθεί καμία μέρα. Για 
τον Πορτογάλο τεχνικό το παιχνίδι έχει μεγάλες πα-
γίδες. Το τόνισε στους παίκτες τους και ζήτησε να τα 
δώσουν όλα. Να το αντιμετωπίσουν όπως ένα ντέρ-
μπι, ώστε να κάνουν και την κατάλληλη ψυχολογική 
προετοιμασία. Σε μια αναμέτρηση που θα μετρήσουν 
και οι προσωπικότητες. Το πώς θα παρουσιαστούν. 
Γιατί η ατομική εικόνα του καθενός θα παίξει ρόλο. 
Μπορεί να κριθεί από μια προσπάθεια, που θα έχει το 
κάτι παραπάνω σε ποιότητα. Τέτοιες προσωπικότη-
τες έχει πολλές ο Ολυμπιακός. Και δεν ανησυχεί. Για-
τί αν δεν βρεθούν όλες σε καλή μέρα, κάποια θα βγει 
μπροστά και θα... καθαρίσει.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

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.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ

Αποψη
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ΟΦΗ

Με Γκαγέγος
Στην τετράδα βρέθηκε ο ΟΦΗ με τις τρεις σερί νίκες και την 
μόλις μία ήττα στα 11 ματς πρωταθλήματος. Έχει «σφίξει» 
και αμυντικά, άσχετα αν μεσοβδόμασα ηττήθηκε με 3-1 
εκτός από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, στην πρώτη τους κό-
ντρα για τους «16» του κυπέλλου. Ο Γκαγιέγος ξεπέρασε τον 
τραυματισμό του και θα είναι στο πλάι του Μεγιάδο στα χαφ, 
με τους δυο τους να είναι οι πλέον κομβικοί παίκτες της κρητι-
κής ομάδας. Εκτός είναι οι Νέιρα, Ουές, Πασαλίδης: Στην απο-
στολή είναι οι:  Επασί, Βάτερμαν, Σωτηρίου, Βούρος, Μα-
ρινάκης, Μεγιάδο, Μπαλογιάννης, Τοράλ, Ναβί, Στάικος, 
Καστάνιος, Ντε Γκουζμάν, Γκαγιέγκος, Καμάου, Τσι-
λιανίδης, Διαμαντής, Κοροβέσης, Γιάννου, Σελί-
μοβιτς, Λάμπρου, Φαν Ντούινεν.

ΤΟ RITIRO ΠΟΥ  
ΤΑ ΑΛΛΑΞΕ ΟΛΑ
ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ 
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΕΝΟ ΟΦΗ ΜΕ ΤΙΣ 
ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΑΝΤΡΩΜΑ»  
ΝΑ ΞΥΠΝΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το βράδυ της 21ης Οκτωβρίου του 2018 
θα έρχεται πάντα στο μυαλό του Πέδρο 
Μαρτίνς. Τότε που ο Ολυμπιακός πραγ-
ματοποίησε απογοητευτική εμφάνιση στο 
άντρο του ΟΦΗ για να ηττηθεί με 1-0. Ήταν 
και οι πρώτοι μήνες του Πορτογάλου τε-
χνικού στον πάγκο των «ερυθρόλευκων». 
Παρατηρήθηκε χαλαρότητα και μια αδια-
φορία στα αποδυτήρια. Του τύπου να κά-
νει ο καθένας τα δικά του. Αυτό ήταν. Ο 
Πέδρο Μαρτίνς έγινε ηφαίστειο. Επίσης 
κατάλαβε πως μόνο με μαστίγιο θα τον 
φοβηθούν. Το έκανε. Πριν αναχωρήσει η 
αποοστολή από το Ηράκλειο για την Αθή-
να, το ανακοίνωσε στους παίκτες. «Ritiro, 
all of you». Στα ελληνικά «μάντρωμα» στο 
Ρέντη για όσες μέρες καταλάβουν τι πάει 
να πει Ολυμπιακός, πειθαρχία και σεβα-
σμός στον προπονητή και το πλάνο του. 
Για πολλούς ήταν η μεγάλη νίκη επιβολής 
του Πέδρο Μαρτίνς. Και τότε όλοι κατάλα-
βαν πως όσο φίλος τους μπορεί να γίνει, 
άλλο τόσο «άγριος» μπορεί να γίνει χωρίς 
να καταλαβαίνει από ονόματα. Τα αποτε-
λέσματα έως και σήμερα τον δικαιώνουν. 
Ο Ολυμπιακός, πήγε άλλες τρεις φορές, 
από τότε, στην έδρα του ΟΦΗ και πήρε 
ισάριθμες νίκες,. Θέλει να κάνει το ίδιο και 
απόψε, αφού αυτές οι νίκες δίνουν πρωτα-
θλήματα. Αγωνιστικά ο Γκάρι Ροντρίγκες 
έμεινε τελικά εκτός. Αντίθετα ο Σωκράτης 
είναι αποστολή και θα παίξει. Για την ενδε-
κάδα δεν αναμένονται αλλαγές, πέραν της 
συμμετοχής του Ρόνι Λόπες. Οι υπόλοιποι 
είναι και ξεκούραστοι αφού δεν ήταν καν 
αποστολή για το ματς με τον Λεβαδειακό. 
Συνοπτικά η αποστολή: Βατσλίκ, Κρίστιν-
σον, Τζολάκης, Ανδρούτσος, Λαλά, Παπα-
σταθόπουλος, Σισέ, Ο. Μπα, Μάρκοβιτς, 
Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Κού-
ντε, Μ. Καμαρά, Α. Καμαρά, Βαλμπουενά, 
Μασούρας, Βρουσάι, Λόπες, Ονιεκουρού, 

Τικίνιο, Ελ Αραμπί.
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Τι γίνεται με Σεμέδο
Ήταν δεδομένο πως ο Ρούμπεν Σεμέδο δεν θα ήταν 
αποστολή. Είναι νωρίς ακόμα για να δώσει το πα-
ρών σε ματς πρωταθλήματος. Η επανεμφάνιση στο 
κύπελλο ήταν μια αρχή. Έστω και αν ο Πορτογάλος 
στόπερ απογοήτευσε παρά το γκολ που έβαλε. Δεν 
αποκλείεται πάντως να αγωνιστεί σε παιχνίδια με τον 
Ολυμπιακό Β’ για να μπορέσει να βρει την φόρμα του. 

ΕΠΑΣΙ

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣΒΟΥΡΟΣΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝΜΕΓΙΑΔΟΓΚΑΓΙΕΓΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥΦΑΝ ΝΤΟΥΪΝΕΝΤΟΡΑΛ

ΒΑΤΣΛΙΚ

ΛΑΛΑΣΩΚΡΑΤΗΣΣΙΣΕΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ

ΕΜΒΙΛΑ Μ. ΚΑΜΑΡΑ

ΜΑΣΟΥΡΑΣΑΓΚ. ΚΑΜΑΡΑΡΟΝΙ ΛΟΠΕΣ

ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

4-2-3-1

4-3-3

ΟΦΗ                    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣVS          

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

19:30 COSMOTE SPORT 2
ΓΗΠΕΔΟ: «Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΡIΣΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ)
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Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 29 11 20-8

2. ΑΕΚ 23 11 24-14

3. ΠΑΟΚ 19 11 20-14

4. ΟΦΗ 18 11 13-9

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 11 20-10

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 16 11 15-8

7. ΑΡΗΣ 14 11 14-11

8. ΒΟΛΟΣ 14 11 19-22

9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 13 11 12-11

10. ΛΑΜΙΑ 10 11 10-14

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 10 11 8-14

12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8 11 10-22

13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 11 6-19

14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 6 11 9-24

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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Ετοιμος ο Κρέσπο 
Έβγαλε ξανά τη χθεσινή προπόνηση ο Χοσέ Κρέσπο και έτσι 
υπολογίζεται κανονικά από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για το 
παιχνίδι με τον Ιωνικό. Αντίθετα, οι Αλεξάντρου Μιτρίτσα κι 
Αντελίνο Βιεϊρίνια ακολούθησαν ξανά ατομικό πρόγραμμα 
στο γυμναστήριο και δεν φαίνεται τρόπος να προλάβουν. 
Μόνος του δούλεψε κι ο Ροντρίγκο Σοάρες, λόγω ίωσης, 
ενώ το πρόγραμμά του συνέχισε κι ο Νέλσον Ολιβέιρα. 

«Εφυγε» ο Βούκοτιτς  
Σε ηλικία 71 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μόμτσιλο Βούκο-
τιτς. Θρύλος της Παρτιζάν, κάθισε και στον πάγκο του 
ΠΑΟΚ τη σεζόν 2006-2007. Πέρασε επίσης και από 
άλλες ελληνικές ομάδες (Πανιώνιος, Λεβαδειακός, 
Πανσερραϊκός). 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΕΤΑ 
ΤΑ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ  

ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

ΠAO
K

Κρίση. Το ένα χτύπημα μετά το άλλο. 
Εντός και εκτός γηπέδων. Στον ΠΑΟΚ 
δεν προλαβαίνουν να μετρούν πληγές 
εσχάτως. Με τελευταία αυτή της ποινής 
τεσσάρων αγωνιστικών κεκλεισμένων 
των θυρών, που επιβλήθηκε στην ομά-
δα για τα επεισόδια στο ντέρμπι με τον 
Άρη (στον παράπλευρο πίνακα μπορεί-
τε να δείτε ποια ματς αφορά η τιμωρία). 
Επιπλέον και σε μια παράλληλη «κα-
μπάνα», η Θύρα 4 θα μείνει κλειστή για 
ένα παιχνίδι λόγω της παραβίασης των 
μέτρων κατά του κορονοϊού. Όταν μία 
ομάδα βρίσκεται σε τέτοιο αρνητικό σπι-
ράλ γεγονότων, μόνο μια απάντηση έχει 
ως εν δυνάμει λύση: Τη συσπείρωση. Κι 
αυτό προκύπτει πως συμβαίνει. Οι πο-
δοσφαιριστές του Δικεφάλου του βορρά, 
με πρωτοβουλία των αρχηγών, πήγαν 
χθες για φαγητό μετά την ολοκλήρωση 
της προπόνησης. Μια χαλαρή έξοδος, 
μια απαραίτητη αλλαγή παραστάσεων. 
Ευκαιρία για σύσφιξη των σχέσεων, για 
να καλλιεργηθούν ακόμα πιο ισχυροί δε-
σμοί έξω από το συνηθισμένο εργασιακό 
περιβάλλον. Στην αυριανή εκτός έδρας 
αναμέτρηση με τον Ιωνικό θα δούμε αν 
αυτή η κίνηση θα έχει αντίκτυπο, τουλά-
χιστον στο ψυχολογικό κομμάτι. Μετά τα 
τρία διαδοχικά ματς χωρίς νίκη απένα-
ντι σε Σλόβαν, Άρη και ΑΕΛ, η νίκη είναι 
αδιαπραγμάτευτος στόχος κι ενώ αμέ-
σως μετά έπεται το καθοριστικό ευρω-
παϊκό παιχνίδι με τη Λίνκολν. Να σημει-
ώσουμε ότι στην επιχείρηση «ανάταση 
ηθικού» συμμετείχε ενεργά και ο Γιώρ-
γος Σαββίδης. Ο γιος του μεγαλομέτο-
χου της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη έστειλε μή-
νυμα μέσω social media: «Συνηθίζουμε 
να μιλάμε λιγότερο και να πράττουμε πε-
ρισσότερο. Θα τα πούμε το χειμώνα», 
είπε, προαναγγέλλοντας μεταγραφική 
ενίσχυση και αντεπίθεση.

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΗΜΕΡ.

ΛΑΜΙΑ 12/12

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 19/12

ΑΕΛ* 21/12

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5/1

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ * Η εν 
λόγω  
αναμέτρη-
ση είναι 
για το  
Κύπελλο 
Ελλάδας 
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ΧΑΝΕΙ ΤΟΝ  
«ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ» ΤΗΣ

Από νωρίς κυκλοφόρησε χθες η είδη-
ση πως υπάρχει κρούσμα κορονοϊού 
σε παίκτη της ΑΕΚ. Τελικά αυτός εί-
ναι ο Καρίμ Ανσαριφάρντ. Αυτονόητο 
πως αυτή η εξέλιξη τον βγάζει νοκ άουτ 
από το αυριανό ντέρμπι με τον Πανα-
θηναϊκό. Συνολικά 10 μέρες θα μείνει 
εκτός και σε καθεστώς απομόνωσης, 
όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Πλήγμα. Με-
γάλο. Κι ας μην είναι πια βασικός ο 
Ιρανός επιθετικός. Αυτό δεν σημαίνει 
πως η απουσία του δεν συνιστά σημα-
ντικό πρόβλημα. Κάθε άλλο. Κι αυτό 
καθότι έχει παγιώσει ένα status παί-
κτη που δίνει λύσεις και μέσα σε λίγο 
χρόνο συμμετοχής. Ένα αγωνιστικό 
προφίλ δηλαδή που κάθε ομάδα ονει-
ρεύεται να έχει στη διάθεσή της. Φέ-
τος έχει καταφέρει να βρει δίχτυα σε 
όλες τις διοργανώσεις, ο μοναδικός 
της Ένωσης μέχρι στιγμής. Ένα «τικ» 
που συμπλήρωσε, βρίσκοντας δίχτυα 
στο πρόσφατο ματς Κυπέλλου με την 
Κηφισιά. Μια «πολυφωνία» που μαρ-
τυρά με τον πλέον εύγλωττο τρόπο τη 
χρησιμότητά του. Τα 4 ως τώρα γκολ 
του στην τρέχουσα αγωνιστική περί-
δοο καταμερίζονται ως εξής: δύο στο 
πρωτάθλημα, ένα στο Κύπελλο και ένα 
στην Ευρώπη. Πέρα ή παράλληλα με 
αυτό, είναι αυτή η ασφάλεια που έδινε 
στον Αργύρη Γιαννίκη πως θα είχε ένα 
όπλο άκρως σημαντικό στη φαρέτρα 
του να χρησιμοποιήσει αν το ντέρμπι 
δεν πήγαινε κατά το επιθυμητό. Με τον 
31χρονο στράικερ ωστόσο πια εκτός, 
αυτό δεν ισχύει. Ο «μπαλαντέρ» δεν 
θα είναι εκεί. Και περισσότερο βάρος 
πέφτει στον Σέρχιο Αραούχο, τον βα-
σικό δηλαδή φορ. 

Μπήκε ο Τσούμπερ, σήμερα ο Λιβάι!

Τα νέα για την ΑΕΚ από το ιατρικό δελτίο είναι καλά. η αγωνία φεύ-
γει και δίνει τη θέση της στην ανακούφιση. Ο Στίβεν Τσούμπερ επέ-
στρεψε χθες σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και το ιατρικό επι-
τελείο του άναψε το «πράσινο φως» για να αγωνιστεί απέναντι 
στον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά τον Λιβάι Γκαρσία, δεν «μπή-
κε» μεν χθες, αλλά υπάρχει αισιοδοξία πως θα βγάλει χωρίς ζη-
τήματα το σημερινό πρόγραμμα και άρα θα τεθεί και αυτός στη 

διάθεση του προπονητή του. 

Πρόστιμο από την UEFA
UEFA και ΑΕΚ έφτασαν σε συμβιβασμό για τις παραβάσεις του 
FFP. Η Ενωση θα πληρώσει 1,5  εκατ. ευρώ, ενώ θα παρακρα-
τηθεί και το 10% των εσόδων της από την επόμενη συμμε-
τοχή της σε διοργάνωση της UEFA. Αν μελλοντικός έλεγ-
χος εντοπίσει ανάλογες παραβιάσεις, τότε η ΑΕΚ θα 
αποκλειστεί από τη συμμετοχή στην επόμενη δια-
συλλογική διοργάνωση της UEFA, σε όποια από 
τις τρεις επόμενες σεζόν βγει στην Ευρώπη.

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ  
Ο ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ – ΤΙ ΘΑ ΣΤΕΡΗΘΕΙ Η ΑΕΚ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝΟΥ 

AΕΚ



www.sportime.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20216

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Για τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομέ-
να συνιστά καινοτομία. Πρώτη φορά φέ-
τος βλέπουμε β’ ομάδες σε επίπεδο Β’ 
Κατηγορίας (Super League2). Μια ιδέα 
που έχει τα φόντα να αποδειχθεί πετυ-
χημένη και χρήσιμη σε βάθος χρόνου. 
Αρκεί να γίνει αξιοποίηση αυτής. Ο Πα-
ναθηναϊκός ως ένας από τους τέσσερις 
μεγάλους που έχουν εκπροσώπηση στη 
δεύτερη τη τάξει Λίγκα της χώρας μας, 
έχει κάθε λόγο να το βλέπει έτσι. Η προ-
αγωγή του Γιώργου Βαγιαννίδη, ο οποί-
ος θα είναι στην αποστολή για το ντέρ-
μπι με την ΑΕΚ, δείχνει στην πράξη πως 
ο χρόνος συμμετοχής σε αυτό το πρωτά-
θλημα μπορεί να αποδειχθεί... κερδισμέ-
νος χρόνος. Ακόμα ο νεαρός μπακ έχει 
πολύ δρόμο μπροστά του ώστε να αποτε-
λέσει πραγματική λύση για τον Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς. Όμως, σε πρώτη φάση, αυτό 
που έπρεπε, το έκανε. Χάρη στη β’ ομά-
δα. Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε 
ότι μέσω των προπονήσεων και μόνο, 
δεν θα ήταν το ίδιο. Κάτι παρόμοιο. αν 
και σε άλλο πλαίσιο, μπορεί να ισχύσει 
για τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Ο 24χρο-
νος αριστερός μπακ πέφτει για λίγο... χα-
μηλά μόνο και μόνο για να πάρει φόρα 
προς τα πάνω. Δεν έχει παίξει παρά 24 
λεπτά στη φετινή Super League. Στόχος 
είναι λοιπόν να πάρει φουλ χρόνο αυτήν 
την εβδομάδα με αντίπαλο σήμερα τον 
Εργοτέλη, έχοντας ως βασικό ορίζοντα 
το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (12/12) στο 
οποίο θα λείπει ο Χουάνκαρ λόγω τιμω-
ρίας. Σε αυτό ο Χατζηθεοδωρίδης αναμέ-
νεται να παίξει βασικός. Και στον Πανα-
θηναϊκό τον θέλουν όσο το δυνατόν πιο 
έτοιμο ως τότε. Των φρονίμων τα παιδιά 
πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και η β’ ομά-
δα είναι η... κουζίνα που μπορεί να βγά-
λει νοστιμιές για το «τριφύλλι». Το ίδιο 
ισχύει και για την περίπτωση του Μπαρτ 
Σένκεφελντ, που προέρχεται από μακρά 
αγωνιστική απουσία και στο πλαίσιο της 
Super League 2 βρίσκει το δρόμο ώστε 
να κάνει πιο ομαλή την επάνοδό του. 

Ο ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ  
ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ  
Β’ ΟΜΑΔΑΣ, ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ  
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΓΙΑΝΝΙΔΗ 

Πλήθος οι επιλογές για τον Ιβάν 
Τα πάντα γύρω από την ΑΕΚ περιστρέφονται στο «τρι-
φύλλι» με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καταστρώνει τα 
πλάνα του για το μεγάλο αυριανό ντέρμπι. Με το ση-
μαντικότατο αβαντάζ ότι έχει μαζεμένες επιστροφές 
να του κάνουν πολύ πιο εύκολη τη ζωή. Καρλίτος, 
Ιωαννίδης, Λούντκβιστ είναι ξανά «εδώ», ενώ το 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Παλάσιος δεν φαί-
νεται αρκετό για να τον αφήσει εκτός. Κατά τα άλλα, 
για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η προπόνηση διεξή-
χθη σε δύο γκρουπ. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχή-
μα του αγώνα Κυπέλλου με το Βόλο ακολούθησαν 
πρόγραμμα αποφόρτισης. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με 
προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας 
μπάλας, εξάσκηση στα τελειώματα και ολοκλή-
ρωσαν με εκτελέσεις στατικών φάσεων. Ατο-
μικό ακολούθησαν οι Κουρμπέλης, Πούγ-
γουρας, Αγιούμπ, Μπεκ. Παν

αθη
ναϊκ

ός
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Ενθαρρυντικά σημάδια για Κουέστα
Ακόμα 100% σίγουρο δεν είναι. Η τάση όμως είναι να 
μπορέσει ο Χούλιαν Κουέστα να κρατήσει τη θέση 
του κάτω από τα γκολπόστ για την αναμέτρηση με 
τον Αστέρα Τρίπολης. Ακολούθησε μέρος της χθε-
σινής προπόνησης και τα σημάδια είναι ενθαρρυ-
ντικά. Μία ή άλλη, ο Μάντζιος είναι διατεθειμένος να 
τον περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή.  Κατά τα άλλα, 
οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε δυο γκρουπ, με 
το πρώτο να κάνει το πρόγραμμα αποθεραπείας 
και το δεύτερο να εμβαθύνει στην ανάπτυξη του 
παιχνιδιού, στο passing game και στις ασκή-
σεις πίεσης στην επίθεση.

AΡΗ
Σ

ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΩΡΑ 
Ο ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΞΑΝΑ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΙ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ 
ΕΝΤΙΑΓΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ

Θα αφήσουμε τον Άκη Μάντζιο 
να μας τα πει. Αναπαράγοντας τα 
λόγια που χρησιμοποίησε κατά 
τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου 
για το επικείμενο ματς του Άρη 
με τον Αστέρα Τρίπολης. Κλη-
θείς να σχολιάσει την επιστροφή 
του Φακούντο Μπερτόγλιο έπει-
τα από τρία παιχνίδια που έμει-
νε εκτός λόγω τιμωρίας: «Είναι 
κομβικός παίκτης. Τα χαρακτη-
ριστικά του και η θέση που παί-
ζει είναι τέτοια ώστε δεν μπορεί 
κάποιος να τον αντικαταστήσει 
στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πη-
γαίνουμε με παίκτες που έχουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εί-
ναι σημαντικό που γυρίζει και 
έχουμε μία επιπλέον λύση». Ο 
Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει 
όντως ένα εντελώς δικό του αγω-
νιστικό προφίλ στο ρόστερ των 
«κιτρίνων». Εν τη απουσία του 
πάντως, βρήκε χώρο και χρό-
νο να ξεπεταχτεί και να καλύ-
ψει το κενό, με το προσωπικό 
του στιλ, ο Μπαντού Εντιαγέ. Ο 
Σενεγαλέζος ήταν υπερπολύτι-
μος, αμυντικά και δημιουργικά. 
Δεν θα είναι παρών αυτήν την 
αγωνιστική, καθώς δηλώθηκε 
να εκτίσει τώρα την ποινή του 
λόγω καρτών. Οπότε το timing 
της επανόδου του Μπερτόγλιο 
δεν θα μπορούσε να είναι καλύ-
τερο. Ο Αργεντινός θα κληθεί να 
δώσει αυτό το κάτι παραπάνω 
μπροστά, που θα επιτρέψει στον 
Άρη να συνεχίσει με την ορμή 
που επέδειξε νικώντας ΠΑΟΚ και 
ΟΦΗ, η τέλεια αντίδραση μετά το 
φιάσκο απέναντι στον ΠΑΣ. «Εί-
μαστε μια πολύ καλή ομάδα. Μια 
ομάδα που έχει ταυτότητα, έχει 
στοιχεία πολλά που δουλεύου-
με έναν χρόνο τώρα. Τα κρατά-
με όλα αυτά. Παίζουμε καλό και 
γρήγορο ποδόσφαιρο και θέλου-
με συνεχώς να βελτιωνόμαστε», 
για να δανειστούμε ξανά λόγια 
του Άκη Μάντζιου. 
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ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ  
ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΑ ΜΑΤΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΡΙΟ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Βλέπεις τη βαθμολογία. Βρίσκονται στον 
πάτο και οι δύο. Περιμένουν αυτό το παι-
χνίδι για να ανασάνουν. Αυτομάτως κα-
ταλαβαίνεις πόσο σημαντική είναι η συ-
γκεκριμένη αναμέτρηση. Πρόκειται ίσως 
για το πιο ενδιαφέρον ματς της αγωνι-
στικής και ας υπάρχει ντέρμπι. 
Ατρόμητος και Απόλλων Σμύρνης κα-
λούνται να σηκώσουν κεφάλι και το ερώ-
τημα είναι εάν μπορούν. Η απάντηση θα 
δοθεί στο Περιστέρι. Δεν υπάρχουν πε-
ριθώρια για νέα κακή εμφάνιση για κανέ-
ναν εκ των δύο. Δεν είναι μόνο το έδαφος 
που θα χάσουν βαθμολογικά, αλλά και 
οι αναταράξεις που θα επικρατήσουν σε 
ενδεχόμενη ήττα. Ούτε ο Γιώργος Παρά-
σχος ούτε ο Τζανλούκα Φέστα μπορούν 
να αισθάνονται καλά. Αμφότεροι κρίνο-
νται και το κλίμα είναι βαρύ για εκείνους. 
Από εκεί και πέρα, ο Παράσχος έχοντας 
ξεπεράσει τον κορονοϊό θα κάτσει κανο-
νικά στον πάγκο και για ένα ακόμη ματς 
δεν θα έχει τους τραυματίες Κλωναρίδη, 
Καρτάλη, Νταβιώτη και Κωτσόπουλο. Τι-
μωρημένος είναι ο Γκαλβάο τιμωρημέ-
νος. Μετά τον διασυρμό στην Τρίπολη ο 
ουραγός Ατρόμητος θα πρέπει να δείξει 
ότι μπορεί να αντιδράσει. Αλλαγές στο 
αρχικό σχήμα θα υπάρξουν. Αντιθέτως, ο 
Φέστα θα διαφοροποιήσει πράγματα. Ο 
Μπαξεβανίδης γυρίζει και θα πάρει θέση 
στο δεξί άκρο της άμυνας αντί του Ντε-
ντάκη, ενώ ο Τσιλούλης είναι τραυματί-
ας, όπως και οι Ραΐλι και Ντομίνγκες, και 
στα εξτρέμ θέση διεκδικεί ο Φαν Λα Πάρα. 
Τέλος, ανοιχτή είναι μία θέση στα χαφ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ,  
Η ΖΩΗ ΜΟΥ 

ΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΨΑΧΝΟΥΝ  
ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ  
ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ

Η απόσταση που τους χωρίζει βαθμο-
λογικά δεν είναι μικρή. Το ποδόσφαιρο 
που παίζουν επίσης έχει μεγάλη διαφο-
ρά. Ο Βόλος κέρδισε από πολύ νωρίς τις 
εντυπώσεις, ο Παναιτωλικός έβγαλε νω-
ρίς προβλήματα. Κοινό στοιχείο και των 
δύο πάντως το πόσο κακές άμυνες έχουν. 
Μόνο ο Ατρόμητος έχει δεχτεί περισσότε-
ρα γκολ και αυτό γιατί έφαγε τα έξι στην 
Τρίπολη. Μέχρι τότε τον περνούσαν.
Ο Βόλος έχει έξι ματς χωρίς νίκη και η επι-
στροφή στα τρίποντα είναι κάτι παραπά-
νω από σημαντικοί. Οι Θεσσαλοί έχουν 
ως στόχο την εξάδα και θα πρέπει να συ-
νέλθουν για να μη χάσουν νέο έδαφος. 
Το γνωρίζουν και λένε πως ήρθε η στιγ-
μή της αντίδρασης, η στιγμή να ξεκολ-
λήσουν. Ταυτόχρονα στο Αγρίνιο είναι 
πολύ χαμηλά, γνωρίζουν πως Ατρόμη-
τος και Απόλλων Σμύρνης παίζουν με-
ταξύ τους και ένα θετικό αποτέλεσμα θα 
τους δώσει ώθηση.
Από εκεί και πέρα, τα προβλήματα δεν 
λείπουν για τον Γκιγέρμο Αμπασκάλ. Ο 
Ισπανός τεχνικός δεν θα έχει τους Που-
ρίτα και Μπαριέντος. Ο δεύτερος εξέτισε 
την ποινή του, αλλά νιώθει ενοχλήσεις. 
Επέστρεψε, πάντως, ο Γκρίλο και θα πά-
ρει θέση στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά θα 
μετατοπιστεί ξανά ο Ρομέρο. Ο Γιάννης 
Αναστασίου έχει και εκείνος απουσίες. 
Έτσι το να κάνει ιδιαίτερες αλλαγές στην 
ενδεκάδα δεν προβλέπεται αφού τα κου-
κιά είναι μετρημένα.

ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΗΣΟΥΝ 

4-2-3-1

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ              ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣVS          

5-3-2

17:15 NS2
ΓΗΠΕΔΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΑΚΟΦ (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) 

ΤΖΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ

ΒΟΛΟΣ - Π
ΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - Α
ΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

4-2-3-1

ΒΟΛΟΣ                      ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣVS          

4-2-3-1
ΓΚΙΓΕΡΜΟ ΑΜΠΑΣΚΑΛ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

17:15 CS3
ΓΗΠΕΔΟ: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΖΑΜΠΑΛΑΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ)

ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣΒΡΓΚΟΤΣΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣΑΝΤΟΥΝΙΕΣ

ΦΛΟΡΕΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΣΑΦΡΕΝΤΜΟΡΣΕΪ

ΒΕΡΓΟΣ

ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ

ΚΛΕΪΜΑΝ

ΓΚΙΟΥΛΕΝΓΚΡΙΛΟΡΙΝΕΡ

ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ

ΜΠΑΡΤΟΛΟΟΡΟΣΡΕΓΚΑΤΕΝ

ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΡΟΜΕΡΟ

ΚΟΤΣΑΡΗΣ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣΑΛΒΕΣΛΙΣΓΑΡΑΣΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ

ΦΑΤΙΟΝ

ΠΑΜΛΙΔΗΣΣΛΙΒΚΑΦΑΝ ΛΑ ΠΑΡΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΚΑΣΤΡΟ

ΧΑΤΖΗΙΣΑΪΑΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΣΤΡΟΥΓΓΗΣ

ΠΙΡΙΤΣ

ΝΑΤΣΟΣΣΑΛΟΜΟΝΧΑΡΙΣΗΣ

ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣΜΟΥΝΙΘ
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Τα παράλογα με την Ζάκυνθο και την Καβάλα συ-
νεχίζονται. Οι δύο ομάδες έχουν περάσει περισ-
σότερες ώρες σε δικαστικές αίθουσες, παρά σε 
αγωνιστικό χώρο. Αποτέλεσμα της συμμετοχής 
τους είναι να έχουν μόνο ήττες και να αποτελούν 
την χαρά των αντιπάλων τους. Η Ζάκυνθος, που 
έχει κι ένα ποδοσφαιρικό ρόστερ να παρουσιά-
σει δεν έχει καταφέρει καν να σκοράρει. Για την 
Καβάλα τα πράγματα είναι χειρότερα αφού έχει 
μόλις τρεις ποδοσφαιριστές και οι άλλοι προέρ-
χονται από άλλα αθλήματα που ανήκουν στον 

Ερασιτέχνη. Με αποτέλεσμα να δέχεται το λιγό-
τερο πέντε γκολ σε κάθε παιχνίδι. Αναμένοντας 
τον Ιανουάριο για να κάνουν μεταγραφές. Χθες 
πέτυχαν μια ακόμα δικαστική νίκη. Συγκεκριμέ-
να θα οριστούν κανονικά οι πρεμιέρες τους στο 
πρωτάθλημα, που τις έχασαν στα χαρτιά. Δικαι-
ώθηκαν από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. 
Κι έτσι η Ζάκυνθος θα αγωνιστεί με την Καλλι-
θέα εκτός. Και η Καβάλα θα κάνει την εξόρμηση 
με τον Απόλλων Πόντου. Μένει να προγραμμα-
τιστούν τα ματς από την Super League 2.

Το δεύτερο του Καγιέχα
Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία 
της 6ης αγωνιστικής στον βόρειο όμιλο. 
Στις 14:45 με τηλεοπτική κάλυψη από 
την ΕΡΤ 3 ο Απόλλων Λάρισας κοντρά-
ρεται με τον Ηρακλή - Τρίγλια. Την ίδια 
ώρα ο Ολυμπιακός Βόλου υποδέχεται 
τον Πιερικό. Για τους γηπεδούχους είναι 
το δεύτερο ματς του Καγιέχα στον πάγκο 
τους. Στην ουσία είναι η πρώτη αποστο-
λή που έβγαλε ο Ισπανός προπονητής 
για τον Ολυμπιακό Βόλου. Η προηγού-
μενη είχε βγει και ο ίδιος ήρθε μια μέρα 
πριν το ματςμε την Αναγέννη Καρδίτσας, 
όπου γνώρισε τη συντριβή με 4-0. 

Μεγάλο παιχνίδι στο Ηράκλειο
Μεγάλο το ενδιαφέρον σήμερα για το ματς που θα 
δώσει ο Εργοτέλης κόντρα στον Παναθηναϊκό Β’. 
Το παιχνίδι έχει ώρα έναρξης τις 17:00 και θα με-
ταδοθεί από την ΕΡΤ3. Οι γηπεδούχοι προέρχε-
ται από την εκτός έδρας ήττα με 2-0 από την Κα-
λαμάτα. Που έσπασε αήττητο σερί 3 αγώνων με 
2 νίκες. Στη Ρόδο ο τοπικός Διαγόρας υποδέχε-
ται την ΑΕΚ Β’ και η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 
14:45. Επίσης την ίδια ώρα θα ξεκινήσει το Αιγά-
λεω-Ηρόδοτος με τηλεοπτικό μετάδοση απο το 
ERTflix.
ΑΝΑΒΟΛΗ: Ο Αστέρας Βλαχιώτη εξακολουθεί να 
ταλαιπωρείται από πολλά κρούσματα κορονοϊού. 
Κι έτσι το ματς με την Καλαμάτα αναβλήθηκε.

ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΝΙΚΟΥΝ  
ΣΤΆ ΔΙΚΆΣΤΗΡΙΆ

Ομάδα Βαθ. Άγ. Γκολ.

1. ΒΕΡΟΙΆ 13 5 9-3

2. ΞΆΝΘΗ 10 4 10-1

3.
ΆΝΆΓΕΝΝΗΣΗ 
ΚΆΡΔΙΤΣΆΣ

9 4 9-1

4. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 9 5 6-2

5. ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ Β’ 7 3 6-3

6. AEΛ 7 4 5-2

7. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 6 4 8-2

8. ΆΛΜΩΠΟΣ ΆΡΙΔΆΙΆΣ 6 5 5-6

9. ΠΆΝΣΕΡΡΆΪΚΟΣ 6 5 5-6

10. ΠΆΟΚ Β 5 5 6-6

11. ΗΡΆΚΛΗΣ 5 5 2-2

12. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 4 5 9-8

14. ΆΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 4 5 6-7

13. ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 4 5 6-12

15. ΤΡΙΚΆΛΆ 3 4 6-4

16. ΆΠΟΛΛΩΝ ΛΆΡΙΣΆΣ 2 4 5-8

17. ΚΆΒΆΛΆ 0 4 0-23

BAΘΜΟΛΟΓΙΆ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Άγ. Γκολ.

1. ΚΆΛΛΙΘΕΆ 12 4 8-1

2. ΡΟΔΟΣ 11 5 10-2

3. ΛΕΒΆΔΕΙΆΚΟΣ 11 5 10-4

4. ΚΗΦΙΣΙΆ 10 5 6-2

5. ΆΕΚ Β 10 4 5-1

6. ΔΙΆΓΟΡΆΣ 8 5 4-5

7. ΆΙΓΆΛΕΩ 7 4 4-2

8. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 7 5 3-4

9. ΚΆΛΆΜΆΤΆ 6 4 4-3

10. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 5 5 4-5

11. ΧΆΝΙΆ 5 5 5-5

12. ΚΆΡΆΪΣΚΆΚΗΣ 4 5 4-7

13. ΠΆΝΆΘΗΝΆΪΚΟΣ Β 4 4 4-7

14. ΆΣΤΕΡΆΣ ΒΛΆΧΙΩΤΗ 4 4 2-3

15. ΟΦ ΙΕΡΆΠΕΤΡΆ 1 4 3-8

16. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1 4 1-5

17. ΖΆΚΥΝΘΟΣ 0 5 0-13

BAΘΜΟΛΟΓΙΆ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΖΆΚΥΝΘΟΣ ΚΆΙ ΚΆΒΆΛΆ 
ΠΕΤΥΧΆΝ ΤΟΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΡΙΣΜΟ 

ΤΩΝ ΆΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΆΣ 
ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΆΛΛΙΘΕΆ, ΆΠΟΛΛΩΝA 

ΠΟΝΤΟΥ ΆΝΤΙΣΤΟΙΧΆ

ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ

ΆΠΟΛΛΩΝ ΛΆΡΙΣΆΣ - ΗΡΆΚΛΗΣ

ΆΛΜΩΠΟΣ ΆΡΙΔΆΙΆΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΞΆΝΘΗ

ΠΆΟΚ Β - ΆΝΆΓΕΝΝΗΣΗ ΚΆΡΔΙΤΣΆΣ

ΤΡΙΚΆΛΆ - ΆΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

ΆΕΛ - ΒΕΡΟΙΆ

ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ Β - ΠΆΝΣΕΡΡΆΪΚΟΣ

ΡΕΠΟ: ΚΆΒΆΛΆ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΤΗΣ 6ης
1ος ΟΜΙΛΟΣ  

 5-6/12 (14:45)

ΣΆ
ΒΒ

ΆΤ
Ο

ΚΥ
ΡΙ

ΆΚ
Η

ΔΙΆΓΟΡΆΣ - ΆΕΚ Β

ΆΙΓΆΛΕΩ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΆΝΆΘΗΝΆΪΚΟΣ Β (17:00)

ΆΣΤΕΡΆΣ ΒΛΆΧΙΩΤΗ - ΚΆΛΆΜΆΤΆ

ΧΆΝΙΆ - ΚΗΦΙΣΙΆ

ΖΆΚΥΝΘΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΟΦ ΙΕΡΆΠΕΤΡΆΣ - ΡΟΔΟΣ

ΚΆΛΛΙΘΕΆ - ΛΕΒΆΔΕΙΆΚΟΣ (17:00)

ΡΕΠΟ:  ΚΆΡΆΪΣΚΆΚΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ ΤΗΣ 6ης
2ος ΟΜΙΛΟΣ  

 5-6/12 (14:45)

ΣΆ
ΒΒ

ΆΤ
Ο

ΚΥ
ΡΙ

ΆΚ
Η
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ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙΚΗ 
ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ 
ΒΕΖΕΝΚΟΦ

Ο Ολυμπιακός επικράτη-
σε 87-84 της Ούνικς στο Κα-
ζάν, στην παράταση (77-77 
ο κανονικός αγώνας), πέ-
τυχε τη δεύτερη συνεχόμε-
νη εκτός έδρας νίκη του και 
την 3η συνολικά και «πά-
τησε» γερά στην 3η θέση. 
Οι «ερυθρόλευκοι» παρότι 
δεν τους… βγήκαν τα σουτ 
(9/37 τρίποντα, τα περισσό-
τερα ελεύθερα) ποντάρισαν 
στην άμυνά τους η οποία και 
τους βοήθησε να επιβάλουν 
το ρυθμό τους και τελικά να 
θεμελιώσουν τη νίκη τους. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι μέ-
χρι το τζάμπολ του αγώνα, 
η Ούνικς μετρούσε τέσσερις 
συνεχόμενες νίκες!

Οι 26 ασίστ του Ολυμπια-
κού που είναι η 4η καλύτερη επίδοση όλων 

των εποχών για την ομάδα μετά τις 29 κόντρα 
στην Γκραν Κανάρια (20/12/2018), τις 28 με 
την Εφές (12/11/2009) και τις 27 με την Τσε-
ντεβίτα (6/12/2012). Τα 38’10’’ του Σάσα Βεζέν-
κοφ είναι τα περισσότερα που έχει παίξει σε 
έναν αγώνα. Ο Ολυμπιακός πήρε 27 πόντους 
από τα λάθη της Ούνικς και 15 από τα επιθε-
τικά ριμπάουντ. Για 7η φορά φέτος ο Ολυμπι-
ακός έχει πάνω από 100 βαθμούς στην αξιο-
λόγηση.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με τη γνωστή του 
άγνοια κινδύνου ήταν ο παίκτης που συνέ-
βαλλε τα μέγιστα στη νίκη του Ολυμπιακού. 
Με 10 πόντους- 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ είχε 
πολύπλευρη προσφορά.

Μα ο Σάσα Βεζένκοφ φυσικά. Δε χρειάζεται 
περισσότερη ανάλυση. Είχε πολύ σημαντική 
παρουσία και στις δύο πλευρές του γηπέδου 
και παράλληλα έβαλε ένα καθοριστικό τρίπο-
ντο με 30’’ για το τέλος της παράτασης δίνο-
ντας προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 86-81.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

MVP

84-87 (παρ.)

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 40-42, 
62-59, 77-77 (καν.αγ), 84-87
ΟΥΝΙΚΣ ΚΑΖΑΝ (Περάσοβιτς): 
Σπίσου 7, Μπράουν 11, Κάνααν 
20, Μπράουν 21, Μπράντλεϊ,, 
Τίμα, Χεζόνια 11, Ουζίνσκι 6, 
Τζεκίρι 6, Μέγιο 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): 
Γουόκαπ 6, Έισι, Ντόρσεϊ 8, Λα-
ρεντζάκης 10, Φαλ 10, Σλούκας 
12,  Μάρτιν 5, Βεζένκοφ 22, Πρί-
ντεζης, Παπανικολάου 4, Ζαν 
Σαρλ 4, ΜακΚίσικ 6

ς

basketballBASKET LEAGUE
Επανέναρξη μετά τις 
Εθνικές υποχρεώσεις
Με τις αναμετρήσεις της 9ης αγω-
νιστικής συνεχίζεται η Basket 
League που κάνει την επανεκκί-
νησή της μετά τη διακοπή για 
τις υποχρεώσεις της Εθνικής 
ομάδας.

EUROLEAGUE/13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΤΣΣΚΑ Μόσχας- Παναθηναϊκός 97-77, Φενέρμπαχτσε- Μονακό 96-86, Ζαλγκί-
ρις Κάουνας- Μπασκόνια 72-68, Μπάγερν- Βιλερμπάν 73-65, Ρεάλ Μαδρίτης- Μακάμπι 72-70, Ού-
νικς Καζάν- Ολυμπιακός 84-87 (παρ. 77-77), Εφές- Μπαρτσελόνα 93-95 (παρ. 80-80), Ζενίτ- Ερυθρός 
Αστέρας 58-69, Άλμπα Βερολίνου- Αρμάνι Μιλάνο 81-76
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ρεάλ Μαδρίτης (11-2),  Μπαρτσελόνα (10-2), Ολυμπιακός (9-4), Αρμάνι Μιλάνο, Ζε-
νίτ και ΤΣΣΚΑ (8-5), Ούνικς Καζάν, Βιλερμπάν και Μακάμπι (7-6), Εφές (6-6), Μπάγερν (6-7), Μονα-
κό, Ερυθρός Αστέρας και Άλμπα (5-8), Φενέρμπαχτσε και Μπασκόνια (4-9) Παναθηναϊκός και 
Ζαλγκίρις (3-10)
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Πέμπτη 9/12: Ζενίτ- Φενέρμπαχτσε (19:00), Ερυθρός Αστέρας- 
Ολυμπιακός (20:00), Μπάγερν- Εφές (20:45), Μακάμπι- Ούνικς Καζάν (21:05), Μπασκό-
νια- Βιλερμπάν (21:30)
Παρασκευή 10/12: Ζαλγκίρις- ΤΣΣΚΑ (20:00), Μο-
νακό- Αρμάνι Μιλάνο (21:00), Παναθηναϊκός- 
Άλμπα Βερολίνου (21:00), Μπαρτσελόνα- 
Ρεάλ Μαδρίτης (22:00).

ΟΜΑΔΑ Ν-Η Π.  Β.

1. Προμηθέας Πάτρας 6-2 635-610 14

2. Παναθηναϊκός 6-1 579-490 13

3. Ολυμπιακός 6-1 670-531 13

4. Κολοσσός Ρόδου 5-3 605-593 12

5. ΑΕΚ 4-4 595-644 12

6. Λαύριο 4-4 590-607 12

7. Περιστέρι 4-3 532-551 11

8. Άρης 3-4 542-526 10

9. Απόλλων Πάτρας 3-4 495-525 9

10. Ιωνικός Νίκαιας 2-5 509-555 9

11. ΠΑΟΚ 2-5 522-567 9

12. Λάρισα 1-6 482-554 8

13. Ηρακλής 1-5 464-467 7

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

17:00 Απόλλων Πάτρας- ΠΑΟΚ ERTSPORTS/ERTFLIX

20:00 ΑΕΚ- Προμηθέας ΕΡΤ3

17:00 Άρης- Περιστέρι ΕΡΤ3

20:00 Κολοσσός- Ηρακλής ΕΡΤ3

17:15 Λάρισα- Ολυμπιακός ΕΡΤ3

19:30 Παναθηναϊκός- Λαύριο ΕΡΤ3

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/12

ΤΡΙΤΗ 7/12

Ρεπό: Ιωνικός Νίκαιας

*Ο Απόλλων Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου  
έχουν από -1 βαθμό. Ο Ηρακλής έχει -3 βαθμούς.
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ΣΤΕΡΕΨΑΝ  
ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ
Ο ΖΟΣΕ ΜΟΥΡΙΝΙΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΠΛΗΓΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΙΝΤΕΡ, Η ΡΟΜΑ ΤΟ(Ν) ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Για τους οπαδούς της Ίντερ θα είναι πά-
ντα μια μυθική μορφή. Ο προπονητής που 
τους οδήγησε στη γη της επαγγελίας, στο 
τρεμπλ του 2010. Η μοναδική ιταλική ομά-
δα που έχει καταφέρει κάτι τέτοιο στα χρο-
νικά. Μέχρι πέρυσι και την κατάκτηση του 
Scuddeto, η τροπαιοθήκη του συλλόγου 
είχε μείνει με μόνο μια επιπλέον προσθήκη, 
το Κύπελλο Ιταλίας του 2011. Κι ο ίδιος άλ-
λωστε ο Ζοσέ Μουρίνιο ταίριαξε γάντι με τη 
νοοτροπία στο Μιλάνο. Ποτέ του δεν στα-
μάτησε να λέει πόσο δέθηκε με τους «νερα-
τζούρι», πως εκεί πέρασε μερικά από τα κα-
λύτερα χρόνια της ζωής του. Θα μείνει για 
πάντα η εικόνα του Πορτογάλου κόουτς να 
αγκαλιάζεται με τον Μάρκο Ματεράτσι έξω 
από το «Μπερναμπέου». Αμέσως μετά το 
2-0 επί της Μπάγερν Μονάχου και την κα-
τάκτηση του Champions League. Πλάντα-
ξαν στο κλάμα σαν μικρά παιδιά. Το συ-
ναίσθημα ξεχείλιζε, μιλούσε το βάρος του 
επιτεύγματος και η γνώση πως αυτό ήταν 
το τέλος της κοινής διαδρομής. 
Ως προπονητής της Ρόμα πια, ο πάλαι ποτέ 
Special One θα βρει απέναντι στην κατά 
δήλωσή του αγαπημένη του, Ίντερ. Στους 
«τζαλορόσι» προσπαθεί να βάλει τα πράγ-
ματα σε μια σειρά. Στη δική του σειρά. Ο πε-
ρίφημος εγωισμός του δεν δέχεται τίποτα 
λιγότερο. Αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει 
να πληγώσει απόψε (19:00 /CS7) την πρώ-
ην, ας είναι. Η στιγμή εκείνη με τον Ματε-
ράτσι, όταν και λύγισε σε δημόσια θέα, εί-
ναι εξαίρεση όχι κανόνας για τον σπουδαίο 
Πορτογάλο. Κατά κανόνα κυριαρχεί ως ει-
κόνα ο σκληρός, κυνικός επαγγελματίας. 

ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 

Μπορούσια ή... δεν Μπορούσια;

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ – ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ

Ξεκίνημα με το... μαλακό

Τα Klassiker έρχονται και φεύγουν τα τελευταία 
χρόνια, με μια εκνευριστική επανάληψη για την 
Ντόρτμουντ. Την πιστοποίηση πως δεν είναι στο 
βεληνεκές της να τα βάλει στα ίσα με την Μπά-
γερν Μονάχου για την κατάκτηση του τίτλου. Με 
μόλις ένα βαθμό να τους χωρίζει στην κατάτα-
ξη της Bundesliga στην παρούσα φάση, οι Βε-
στφαλοί είναι εκ νέου σε κρίσιμο σταυροδρόμι 

προοπτικής και στόχων, λίγο πριν υποδεχθούν 
τους Βαυαρούς (19:30 NS PRIME). Μπορούν; Ή 
θα πληρώσουν τα νεύρα – άλλο αν δεν τα έδει-
ξε κατ’ ελάχιστο δημοσίως – του Ρόμπερτ Λεβα-
ντόφσκι για τη «Χρυσή Μπάλα» που δεν πήρε; Ο 
Έρλινγκ Χάαλαντ πάλι, θα έχει αρκετές ευκαιρίες 
να την κατακτήσει τα επόμενα χρόνια με τη ρότα 
που έχει πάρει. 

Ωραία τα είπε ο Ραλφ Ράνγκνικ στην πρώτη του συνέ-
ντευξη ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 
Συνδύασε γνώση με διπλωματία, ειδικά όταν ρωτή-
θηκε για το πώς θα κολλήσει ο Ρονάλντο με το ποδό-
σφαιρο πίεσης και συνεχούς έντασης που πρεσβεύει. 
Κάτι δηλαδή κάθε άλλο παρά ταιριαστό με 36χρονο κι 

ας είναι αυτός ο CR7. Το ευοίωνο είναι πως το πρό-
γραμμα είναι αβανταδόρικο για μια smooth εκκίνηση. 
Ο 63χρονος Γερμανός θα κάνει ντεμπούτο απέναντι 
στην Κρίσταλ Πάλας (5/12 -16;00 CS1). Γιουνγκ Μπό-
ις, Νόριτς, Μπρέντφορντ, Μπράιτον, Νιούκαστλ και 
Μπέρνλι είναι μετά οι αντίπαλοι, μέσα στο Δεκέμβριο.

Οι μαδριλένικες εφημερίδες περισσότερο 
ασχολούνται με τον Κιλιάν Εμπαπέ και πότε 
θα τους έρθει (το «αν» το έχουν ξεπεράσει ως 
στάδιο). Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται και αδι-
αφορία για το «τώρα» της Ρεάλ. Ίσα ίσα. Τα 

έχει μεν σε καλό σημείο τα πράγματα στη La 
Liga, αλλά απόψε  (22:00 NS PRIME) η Σοσι-
εδάδ θέλει να δείξει γιατί προπορευόταν για 
καιρό στην κατάταξη, αλλά και ότι (γιατί όχι;) 
μπορεί να επιστρέψει εκεί. 

ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 

Περιμένοντας τον... Εμπαπέ 

WEEKEND STORIES
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ΑΓΓΛΙΑ 14:30
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΤΣΕΛΣΙ

OVER 2,25 1,70
Ζορίστηκε αρκετά η Τσέλσι, αλλά πήρε αυτό που ήθελε μέσα στην 
Γουότφορντ. Το έργο θα είναι δύσκολο σήμερα στο Λονδίνο 

με αντίπαλο την Γουέστ Χαμ που δείχνει πιο ικανή από 
ποτέ για μια θέση στη τετράδα. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Ανοιχτό 
ματς με γκολ 
αναμένουμε.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

OVER 3,5 1,80
Ματσαρα στο «Ζίγκναλ Ίντουνα Παρκ» με τις Ντόρτμουντ 

και Μπάγερν να συγκρούονται στο ντέρμπι κορυφής. 
Αμφότερες θα αγωνιστούν με αρκετές απουσίες, αλλά θα 

τα δώσουν όλα για την νίκη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Όλα μας 

οδηγούν στα 
γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΓΟΥΛΒΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

2 -1,0 1,67
Με όπλο την επιθετική της γραμμή που είναι η καλύτερη 
στο νησί η Λίβερπουλ σκόρπισε στο ντέρμπι την ´Εβερτον. 

Στόχος σήμερα ξανά το τρίποντο και θα παραταχθεί με 
φουλ επιθετικό πλάνο μέσα στο «Μολινό».

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ θα 
παίξουμε.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ

OVER 3,5 1,80
Εκμεταλλεύτηκε τις απουσίες της Λειψίας και έφυγε με 

σημαντικό διπλό η Λεβερκούζεν. Δεν νομίζουμε να 
συναντήσει δυσκολίες στο σημερινό παιχνίδι. Μόνο με 

θαύμα θα γλυτώσει τον υποβιβασμό η αδύναμη Γκρόιτερ 
Φιρτ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε τα 
γκολ, πολλά 

γκολ.

ΙΤΑΛΙΑ 19:00
ΡΟΜΑ-ΙΝΤΕΡ
OVER 2,5 1,72

Επέστρεψε η Ίντερ και έχει μπει για τα καλά στη μάχη του 
τίτλου. Πριν από το μεγάλο ματς με την Ρεάλ για το 

Τσάμπιονς Λιγκ καλείται να περάσει από το «Ολίμπικο» 
και να πιάσει προσωρινά κορυφή. Έχουν ανάγκη από μια 

μεγάλη νίκη φέτος οι Ρωμαίοι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Δύο ομάδες 
με μεγάλη 
επιθετική 
ποιότητα.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΝΑΠΟΛΙ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ

1 DNB 1,75
Έχασε το τρίποντο μέσα από τα χέρια της στο Σασουόλο η Νάπολι 

και πλέον νοιώθει καυτή την ανάσα των Μίλαν και Ίντερ. Το 
μυαλό στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει η Αταλάντα και στον τελικό-

πρόκρισης κόντρα στη Βιγιαρεάλ. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στην έδρα.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ  
ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΑ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο φετινό «μα-
ραθώνιο» του πρώτου ομίλου της Γ’ ΕΠΣΑ συ-
νέχισε ο Κεραυνός Πετρούπολης και απέναντι 
στο Παγκράτι. Το νεανικό και φιλόδοξο συ-
γκρότημα των δυτικών συνοικιών μπορεί να 
έχασε 2-0 από το αήττητο σύνολο του Νίκου 
Ακριτίδη, πλην όμως ήταν ιδιαίτερα ανταγωνι-
στικό. Κοίταξε στα μάτια τον αντίπαλό του, δη-
μιούργησε φάσεις και με λίγη τύχη θα μπορού-
σε να είχε αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα. 
Άκρως ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του τεχνι-
κού διευθυντή, Παναγιώτη Δουγιεκου: «Θεω-
ρώ ότι από τη γενικότερη εικόνα που είχαμε 

στην αναμέτρηση με το Παγκράτι μπορούμε 
να βγάλουμε πολλά χρήσιμα όσο κι ενθαρρυ-
ντικά συμπεράσματα Παρά την ήττα, εκτιμώ 
ότι ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί και το κυρι-
ότερο βοηθήσαμε στο να διεξαχθεί ένα πολύ 
όμορφο παιχνίδι με εκατέρωθεν φάσεις. Μά-
λιστα ένα λεπτό πριν ο αντίπαλός μας ανοί-
ξει το σκορ, είχαμε δοκάρι, αλλά με τα … αν 
δεν δημιουργείς ιστορία. Το ζητούμενο είναι 
ότι δείχνουμε διαρκή αγωνιστική άνοδο. Έρ-
χεται όλο και περισσότερος κόσμος στο γή-
πεδο, ώστε να παρακολουθήσει από κοντά 
τους νεαρούς σε ηλικία ποδοσφαιριστές μας. 
Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι αυτά τα παι-
διά αποκτούν σιγά – σιγά εμπειρίες και παρα-
στάσεις σπουδαίων αναμετρήσεων που θα 
τους φανούν χρήσιμες στη συνέχεια. Η ομά-
δα μας συνεχίζει να βελτιώνεται και να προ-
σθέτει στοιχεία στο παιχνίδι της κι αυτό είναι 
πολύ ενθαρρυντικό. Συγχαρητήρια στο Πα-
γκράτι για τη νίκη του και του ευχόμαστε να 
υλοποιήσει τους στόχους του».

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Τις πολύ καλές φετινές της εμφανίσεις συνέχι-
σε η Θύελλα Περιστερίου απέναντι στον Άτλα-
ντα Κυψέλης. Οι «πράσινοι» μπορεί να γνώ-
ρισαν την ήττα με 1-0 από το συγκρότημα των 
κεντρικών προαστίων, ωστόσο κατά γενική 
ομολογία η εν γένει εικόνα που παρουσίασαν 
ήταν εξόχως ενθαρρυντική όσον αφορά την 
απαιτητική συνέχεια και ήταν μάρτυρας της 
αξιομνημόνευτης δουλειάς που γίνεται σε όλα 
τα επίπεδα από τον προπονητή Κώστα Δη-
μόπουλο και τους άμεσους συνεργάτες του. 
Άκρως ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του Προ-
έδρου Θόδωρου Αθανασόπουλου: «Θεωρώ 
ότι το σκορ αποτελεί μαγική εικόνα. Ήμασταν 
με διαφορά η καλύτερη ομάδα στην αναμέτρη-
σή μας κόντρα στον Άτλαντα. Δημιουργήσαμε 
πολλές και σημαντικές ευκαιρίες, αλλά βρήκε 
απέναντί μας έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, 
όπως ήταν ο Αλεξάντερ Λάτσης, ο οποίος σε 
αρκετές περιπτώσεις έσωσε την ομάδα του 
από βέβαια γκολ. Μία ολιγωρία στην άμυνά 
μας έδωσε τη νίκη στον Άτλαντα. Δεν το βά-
ζουμε κάτω, σκύβουμε το κεφάλι και προχω-
ράμε βλέποντας μπροστά. Ακολουθεί μία δύ-
σκολη όσο και ιδιαίτερα απαιτητική τετράδα 
αγώνων με Κεραμεικό, Ιλίσια 2004, Α.Ο. Κω-
φών και Μαρούσι, η οποία αναμένεται να κα-
θορίσει πολλά στην προσπάθειά μας να δι-
εκδικήσουμε την άνοδο. Θα κάνουμε το παν, 
ώστε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών».

«ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ»
Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΓΙΕΚΟΣ ΜΙΛΗΣΕ 
ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ  
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ

Υπήρχε καλή 
διάθεση για 
κέρασμα!
Είχα όλη την καλή 
διάθεση να κερά-
σω ένα ελληνικό 
γλυκό, τον αντιλώ-
λο του Αστέρα, τον 
κατά κόσμο Ευγέ-
νη, όμως μας πρό-
λαβε ο πρόεδρος 
της Λαύρας. Ο Βλά-
σης Ρηγόπουλος, 
δεν είναι από αυ-
τούς που κρύβο-
νται και φοβούνται 
να βάλουν το χέρι 
στην τσέπη…. Μό-
λις με είδε αμέσως 
με το χαμόγελο και 
την ευγένειά του, να 
πει την καλή κουβέ-
ντα και φυσικά να 
κεράσει τους καφέ-
δες! Ελα τώρα πως 
θα γινόταν… Να κε-
ράσω τον Ευγέ-
νη με κέρασμα του 
Βλάση δεν πήγαι-
νε, για να ισχύει το 
κέρασμα θα έπρε-
πε τα ευρώ να εί-
ναι δικά μου! Όμως 
που να μας αφήσει 
ο Βλάσης… Εν τέ-
λει μας κέρασε και 
τους δυο καφέδες… 
Ελπίζω να έχουμε 
συνέχεια από Ευ-
γένη για έναν καφέ, 
που του υποσχέθη-
κα να τον κεράσω 
αλλά εν τέλει κερά-
στηκε από τον πρό-
εδρο της Λαύρας! * 
Πολλά βλέπω να αλ-
λάζουν στο Κορω-
πί, μετά την ήττα με 
το ζόρι από τη Μαρ-
κό, όσον αφορά 
την αγωνιστική ει-
κόνα του. Η τακτι-
κή που ακολούθησε 
σ αυτό το συγκεκρι-
μένο ματσάκι έφε-
ρε αποτέλεσμα! Η 
ομάδα έπαιξε καλή 
μπαλίτσα και μά-
λιστα ίσως και να 
μπορούσε, αν το πί-
στευε να πάρει ακό-
μη και την ισοπα-
λία! Και ο Θανάσης 
Σαβούρδος είναι 
από τους προπονη-
τές που πραγματικά 
δουλεύουν με όρε-
ξη και με πάθος. Και 
κυρίως δεν τα πα-
ρατάει εύκολα! 
* Σήμερα παρότι 
Σάββατο και τα μα-
τσάκια είναι αναλο-
γικά λίγα, εν τούτοις 
όλο και κάτι ωραίο 
θα βρεθεί στο δρόμο 
να παρακολουθή-
σουμε…

ΕΠΣΑ: Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Γήπεδο Λυκόβρυσης: Λυκόβρυση 
- Αγία Παρασκευή, Χαμοστέρνας: 
Άγιαξ Ταύρου - Περιστέρι . 2ος όμι-
λος: Ζωγράφου : Αστέρας Ζωγρά-
φου – Ηράκλειο, Κάτω Αχαρνών: 
Άτταλος – ΓΣ Αργυρούπολης. 3ος 
όμιλος : Βύρωνα: ΑΟ Βύρων - ΑΟ Ιλί-
ου, Παλαιού Φαλήρου: Παλαιό Φά-
ληρο – Ηλυσιακός, Χρυσούπολης: 
Κηπούπολη - Άρης Πετρούπολης, 
Νέας Ερυθραίας :Πανερυθραϊκός – 
Καματερό, Καισαριανής: Μικρασια-
τικός – Τράχωνες. 4ος Ομιλος: Αγίων 
Αναργύρων: Ελπίδα Αγίων Αναργύ-
ρων – Ήφαιστος, Ιλίου: Ιάσων – Πα-
πάγος. Β’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: 
Τερψιθέα : Τερψιθέα - Ηρακλής Περι-
στερίου , Γαλατσίου: Κορωνίδα – ΓΣ 
Καισαριανής, Αλεπότρυπας: Γκυζι-
ακός – Κολωνός. 2ος όμιλος: Πεύ-
κης : Παράδεισος - Εθνικός Αστέρας, 
Ηλιούπολης Β: Φωστήρας Ηλιού-
πολης – Ιπποκράτης, Μελισσίων : 
Αλσούπολη – Γαλάτσι, Ηφαίστου: 
ΑΕ Περιστερίου – Ταταύλα. 3ος όμι-
λος : Καλαμακίου: Άρης Καλαμακί-
ου - Δάφνη Αθηνών, Ελληνικού: Νέα 
Σμύρνη – Ελευθερούπολη. 4ος όμι-
λος: Νήαρ Ηστ: Πανιώνιος Καισα-
ριανής - Φοίνικας Περιστερίου, Γου-
δή: Άγιος Θωμάς - Λύκοι Χαϊδαρίου. 
Γ’ κατηγορία - 1ος όμιλος: Υμηττού: 
Θρίαμβος Αθηνών – Θεμιστοκλής, 
Πετρούπολης Β: Αίμος Πετρούπο-
λης - Κεραυνός Πετρούπολης. 2ος 
όμιλος: Τζιτζιφιών : Φοίνικας Καλλι-
θέας - Άτλας Κυψέλης , Ρουφ: Παν-
θησειακός - Ιλίσια 2004. 4ος όμιλος : 
Χαϊδαρίου: Δάσος Χαϊδαρίου - Ανα-
γέννηση Πετρούπολης, Ακαδημία 
Πλάτωνος: Αττικός – Τριφυλλιακός. 
ΕΠΣΑΝΑ: Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Αρτέμιδας: Άρτεμις – Αχαρναϊκός. 
2ος όμιλος : Κορωπίου : Κορωπί – 
Τριγλία. Β’ κατηγορία :Βουλιαγμέ-
νης: Βουλιαγμένη – Αυλών, Αγίας 
Μαρίνας : Νίκη Δροσιάς -Ολυμπια-
κός Βάρης. Γ’ κατηγορία: ΔΑΚ Παι-
ανίας: Πανσταυραϊκός - Δόξα Αγίας 
Άννας , Κουβαρά: Κουβαράς - Φοί-
βος Βάρης, Βάρης: Κυανούς Αστέ-
ρας Βάρης Β’ - Ολυμπιακός Λαυρίου, 
Πολυδενδρίου: Νικηφόρος - Εθνι-
κός Λυκίας, Διονύσου : Διόνυσος – 
ΑΕ Πικερμίου. Οι αγώνες αρχίζουν 
στις 1500. 

Το σημερινό 
πρόγραμμα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Μαγγίνας: «Είμαι 
ικανοποιημένος»
Επανήλθε στις νίκες ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου 
και μάλιστα έχοντας μια πολύ καλή εικόνα, στον αγώ-
να με τον Θησέα. Με έναν αντίπαλο που από τη με-
ριά του έδειξε πως όχι άδικα είναι από τις ομάδες που 
όλοι μιλούν με τα καλύτερα λόγια, όπως άλλωστε και 
ο ίδιος ο Γιάννης Μαγγίνας. Μάλιστα ο τελευταίος 
στις δηλώσεις του, μίλησε επίσης για την πολύ καλή 
εικόνα των παικτών του, παρά τις πολλές απουσίες 
που έχει το τελευταίο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα 
μεταξύ άλλων είπε τα εξής: «Καταφέραμε παρά τις 
πολλές απουσίες, να πάρουμε μια νίκη που θέλαμε 
πολύ για πολλούς λόγους. Κυρίως για να αλλάξου-
με προς το καλύτερο τη ψυχολογία μας. Δυστυχώς 
αρκετοί τραυματισμοί δεν μας έχουν αφήσει μέχρι 
στιγμής να αγωνιστούμε με την ίδια 11άδα. Από την 
άλλη, το γεγονός πως παρά τα όποια προβλήματα 
έχουμε καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις απαι-
τήσεις της κατηγορίας και του προγράμματος, δεί-
χνει πως είμαστε μια ομάδα που διαθέτει πολλά και 
θετικά στοιχεία. Στον αγώνα με τον Θησέα ήμασταν 
πολύ καλοί, δημιουργήσαμε κι άλλες ευκαιρίες εκτός 
των γκολ και δείξαμε κόντρα σε μια πολύ καλή ομά-
δα, πως αξίζουμε να είμαστε ψηλά στη βαθμολογία. 
Τώρα ετοιμαζόμαστε για τον αγώνα της Κυριακής 
με τον Σαρωνικό, στον οποίο επίσης θα προσπαθή-
σουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα». Αξίζει να 
σημειωθεί πως μεταξύ των προβλημάτων, υπήρξε 
κι αυτό του τερματοφύλακα. Για διάφορους λόγους 
δεν μπορούν να αγωνιστούν οι Ιωσήπου και Κων-
σταντάς. Στον αντίποδα και προς ικανοποίηση του 
Μαγγίνα, που επίσης συνέβαλε στα μέγιστα επέστρε-
ψε ο Σπανός και ήδη φορά τα γάντια του βασικού. 

This is Athens

҂ Ο Παναγιώτης Δουγιέκος
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ΚΥΡΙΕ,  
ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΤΕ;  
Ο ΒΙΤΑΛ ΜΑΣ ΕΠΙΑΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΞΑΠΙΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΒΙΩΝΕΙ 
ΤΗΝ… ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  

Ματέους Βιτάλ. Τι πρεμιέρα με αντί-
παλο τον Απόλλωνα! Τι φινέτσα στις 
επαφές του, την ποδοσφαιρική του 
σκέψη! Τι άμεση προσαρμογή από 
αλλαγή ηπείρου, πρωταθλήματος, 
αγωνιστικά «θέλω» σε ένα ματς που 
συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα και στα 
4 γκολ του Παναθηναϊκού! Τρομερό 
touch με εξέδρα, Τύπο στην πρώτη 
του εμφάνιση με το «τριφύλλι» στο 
στήθος. Μιλάμε για τον ίδιο κύριο που 
κοστίζει κανένα 600άρι συμβόλαιο και 
προκρίθηκε την ύστατη στιγμή ως 
επιλογή από έναν winger της Λίβερ-
πουλ!!! Εφεξής, όμως, ούτε φωνή, 
ούτε ακρόαση. Μέχρι και η πεθερά 
του εμφανίστηκε στα Νότια Προάστια 
για boost για τον πλέον άγευστο και 
ανούσιο Βραζιλιάνο του Παναθηνα-
ϊκού. Σε σημείο που πλέον η οιαδή-
ποτε ιδέα ενεργοποίησης της όψιον 
αγοράς των 4 μυρίων για το 50% των 
δικαιωμάτων του να φαντάζει ουτο-
πία. Την ίδια στιγμή που ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς του δίνει τη μια ευκαιρία πίσω 
από την άλλη εκείνος «σκαλωμένος» 
στα γρανάζια της αγωνιστικής μο-
νοτονίας. Με την ίδια κίνηση να συ-
γκλίνει προς τα μέσα, παίζοντας ως 
winger με ανάποδο πόδι. Χωρίς να 
κερδίζει γήπεδο, να προκαλεί υπερα-
ριθμίες, να «τελειώνει» φάσεις! Φα-
νταστείτε πως το μοναδικό του γκολ 
είναι από τα 11 βήματα με αντίπα-
λο τον Βόλο και αυτό χατιρικά για να 
«σπάσει» το ρόδι. Το χειρότερο στην 
περίπτωση του Βιτάλ είναι πως ακό-
μη και στο Κορωπί ΔΕΝ έχει «κολλή-
σει» με την καθημερινότητα του Πα-
ναθηναϊκού. Δύσκολα του παίρνεις 
κουβέντα, εύκολα βγάζει δυστροπία. 
Δεν είναι τόσο close με τον Μαουρί-
σιο και συνάμα ούτε έχει πολλά πάρε 
δώσε με τους ισπανόφωνους. Ο Βι-
τάλ που μπορεί να ήθελε να αλλάξει 
ήπειρο, να προβάλλει τον εαυτό του 
στην Ευρώπη μέχρι νεοτέρας βγά-
ζει μία δυσκολία στην ποδοσφαιρι-
κή και μη προσαρμογή. Ήδη, ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς τον έχει καλέσει δις στο 
γραφείο του. Τρίτη ΔΕΝ πρόκειται να 
υπάρξει, αν δεν υπάρχει και η ανάλο-

γη πρόοδος από τον ίδιο…    

Παρασκήνια

➠





Ο ΒΙΤΑΛ ΠΑΙΖΕΙ ΔΑΝΕΙΚΟΣ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ ΜΕ BUY OUT 
OPTION 4 ΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 50%. 

Ο 24ΧΡΟΝΟΣ WINGER ΣΤΑ 
30 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΤΟΥ, ΕΧΕΙ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΜΙΑ 
ΦΟΡΑ. ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΙ!   

ΡΑΖΒΑΝ VS ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ!  

Κάθε Παρασκευή είχε dinner για το γούρι. Στο γνωστό 
στέκι. Με τους συνεργάτες και ενίο-
τε τους ατζέντηδές του. Πλέον, 
πάει και αυτό συν τω χρό-
νω. Ο Ραζβάν Λουτσέ-
σκου για πρώτη φορά 
στη Θεσσαλονίκη αι-
σθάνεται αμήχανα. 
Άβολα. Πήρε πολ-
λά ρίσκα με παί-
κτες (σ.σ.: Βα-
ρέλα, Κρέσπο, 
Μπίσεσβαρ, Εσί-
τι και Σία) και του 
γύρισαν μπούμε-
ρανγκ σε σημείο που 
πλέον και ο ίδιος να 
φθείρει το προπονητικό 
του ego. Θεωρούσε εαυ-
τόν ικανό να γυρίσει… τού-
μπα το έργο. Πλέον, δεν «βλέπει» 
καθαρά και στο γήπεδο. Δεν επιτρέπει 
ούτε στον «Γιαννάκη» (σ.σ.: Μιχαηλί-
δη, όπως τον αποκαλούν) να αναπτυ-
χθεί ποδοσφαιρικά. Καλά δε συζητάμε 
για Κούτσια, Κωνσταντέλια που πλέον εί-
ναι cases που «πονάνε» τον οργανισμό. Η χρονιά 
(σχεδόν) χάθηκε το θέμα είναι να μη χάσει και ο Λου-
τσέσκου την υστεροφημία του…   

FAMILY OR BUSINESS…         
Ζουλιέν Φουρνιέ! Ο κύριος που δια-
χειρίζεται το «κασέρι» του Νο1 πλου-
σιότερου Βρετανού πολίτη και παίρ-
νει τις αποφάσεις στη Νίκαια. Την 
πόλη που ήθελε διακαώς να φέρει 
τον Τσιμίκα το καλοκαίρι του 2020. 
Την τελευταία μεταγραφική περίο-
δο, του προτάθηκε ο Μπουχαλάκης, 
αλλά έψαχνε πιο αθλητική version 
κεντρώου. Ο λεγάμενος που ́ χει τα 
παιδιά του στην Ελλάδα, εμφανίζεται 
συχνά πυκνά στα μέρη μας και κυρί-
ως στα Νότια Προάστια. Τα «τσακά-
λια» μου τον εντόπισαν στα VIP Βox 
στο «Καραϊσκάκης» στον αγώνα του 
Ολυμπιακού με τη Φενέρ και συνδύ-
ασε pleasure με δουλειά. Βάσει πη-
γών μας, ΑΚΟΜΗ δεν έχει «λοκάρει» 
στόχο των πρωταθλητών, αλλά ήδη 
ένα όνομα έχει αρχίσει να «σκαλί-
ζει» το μυαλό του…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



VAMOS ARGENTINA!     
Η ΑΕΚ, αν μη τι άλλο, από το καλοκαίρι έχει αλ-
λάξει πλήρως εικόνα/συμπεριφορά στο κομμάτι 
του scouting department. Υπάρχουν 3-4 άτομα 
που είναι με μία βαλίτσα στο χέρι και αλλάζουν 
χώρες και ενίοτε ηπείρους. Όπως φερ’ ειπείν, ο 
Στάθης Ταυλαρίδης που πήγε στην Αργεντινή και 
Ουρουγουάη για 15 ημέρες για να «τσεκάρει» την 
αγορά (κυρίως) για το επόμενο καλοκαίρι. Το be 
continued…    

STATUS CONFIRMED!      
Δυστυχώς για τον ίδιο το καλοκαίρι δεν κεφαλαιοποί-
ησε την προηγούμενη χρονιά όντας βασικός στην 
ΑΕΚ και εν δυνάμει διεθνής με την Ελλάδα. Ξέμεινε 
στα αζήτητα και φέτος πληρώνει τη νύφη. Προς τιμήν 
του, με αντίπαλο την Κηφισιά όχι μόνο πήρε σοβα-
ρά το παιχνίδι, αλλά χρίστηκε και σκόρερ. Ακόμη και 
η καλή του διαγωγή στα Σπάτα δύσκολα να αλλάξει 
την ιεραρχία του στο μυαλό του Γιαννίκη. Ο Σβάρνας 
«ψάχνεται»…  

Ηλικιακά, ακόμη, αντέχει! 22 ετών μα χάθηκε 
η εξέλιξή του στην πορεία. Ο ΠΑΣ δεν μπο-

ρούσε άλλο να περιμένει την ωρίμανσή του και 
ο Νάουμετς αποχώρησε για άλλες πολιτείες. Δί-
χως ομάδα από το καλοκαίρι, νοστάλγησε την 
Ελλάδα. Λέτε;  

Χρήστος Ελευθεριάδης. Έφθασε σχεδόν –άντα 
για να επανέλθει μετά από καμιά δεκαετία στη 

Super League. Χρονιά-υπέρβαση (35 ματς/5 γκολ) 
με τον ΠΑΣ που την εξαργύρωσε με αρκετά καλό 
συμβόλαιο στην Λαμία. Μόνο που ήδη υπάρχει 
μουρμούρα για χάρη του. Πως «σπάει» το διετές;





ΛΆΘΟΣ ΆΠΟΦΆΣΗ  

Βιάστηκε; Ίσως! Μεγαλοπιάστηκε; Ενδεχομένως, 
ακυρώνοντας τόσο την πρόταση ανανέωσης του 
ΠΑΣ, όσο και τον ΟΦΗ για 30-40 χιλιάρικα παρα-
πάνω στον Ατρόμητο. Του γύρισε μπούμερανγκ 
ποδοσφαιρικά μια και έξι μήνες μετά παραμένει 
αόρατος, έχοντας ήδη ζητήσει transfer request 
μετρώντας 75’ στα τελευταία 7 ματς πρωταθλή-
ματος. Ήδη, μαγαζί από την Σούπερ Λιγκ περι-
μένει stand by για τον Αλέξανδρο Καρτάλη.   

ΜΗΝ ΜΠΕΡΔΕΎΕΣΤΕ…   

Άλλο Μαντί Καμαρά και άλλο Ουσεϊνού Μπα! 
Έξω από τα δόντια. Πόσο μάλλον με τους… επι-
γόνους του. Τελείως διαφορετικό status πλέον ο 
Αγκιμπού Καμαρά και άλλο ο Αλγκασίμ Μπα. Κοι-
νή αφετηρία, εντελώς έτερο potential.  Όσο και αν 
επικοινωνιακά τo club θέλει να βαφτίσει το κρέας 
ψάρι δε γίνεται. Φάνηκε ξεκάθαρα στο… χωρά-
φι της Λειβαδιάς πως ο Μπα τακτικά είναι άγου-
ρος, σε επαφές λες και χτυπάει σε ξύλο. Αφήστε 
που σε νοοτροπία και τα σκασιαρχεία που κάνει 
στην Β’ ομάδα θα «φάει» το κεφάλι του.  

ΚΆΤΙ «ΕΣΠΆΣΕ» ΆΝΆΜΕΣΆ ΤΟΎΣ… 

Ο κύριος αποτέλεσε μεταγραφικό απωθημένο 
τουλάχιστον 2-3 ετών! Φέτος, έγινε πραγματι-
κότητα in extremis. Και με καθεστώς πίεσης για 
τον ίδιο μια και είχε κανένα 1,5 μήνα χωρίς τρε-
ξίματα. Αφίχθη, πήρε τον χρόνο του και πρακτι-
κά στο πρώτο του δείγμα γραφής πήρε άριστα: 
vs ΠΑΟΚ. Στο ίδιο παιχνίδι ένεκα της πίεσης για 
να αγωνιστεί ζόρισε τον προσαγωγό. Πήρε μία 
εβδομάδα ρεπό και επέστρεψε με τον Ιωνικό. 
Ξανά ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ. Μετά έπεσε ψηστήρι να μην 
πάει στο Κάπο Βέρντε για να δουλέψει διπλο-
βάρδιες στον Ολυμπιακό και απέναντι στην ΑΕΚ 
ΔΕΝ σηκώθηκε καν για ζέσταμα! Από εκείνη την 
ημέρα, ο Γκάρι Ροντρίγκες είναι άλλος άνθρω-
πος. Όλα του φταίνε και κυρίως η απουσία τακτ 
(κατά τον ίδιο) του Πέδρο Μαρτίνς…  

ΔΕΝ ΤΟΝ ΆΛΛΆΖΕΙ LEVEL!  

Έχει την απόλυτη στήριξη του κόουτς και του 
staff. Εξάλλου, αυτοί τον υπέδειξαν ως πρώ-
τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού και μάλιστα 
με κανένα 250άρι αντίτιμο. Εκείνος, όμως, εί-
ναι ακόμη στο «ψάξιμο». Το εκμυστηρεύεται 
και στους συμπαίκτες του. 11 ματς, σχεδόν 
1000 αγωνιστικά λεπτά, μα καμία επιθετική 
συμβολή: 0 γκολ/ασίστ! Συνάμα, έχοντας μό-
λις 9 επιτυχημένα γεμίσματα από τα 25 συνο-
λικά και με τον Φακούντο Σάντσες «φευγάτο» 
δημιουργείται η αίσθηση πως αργά ή γρήγο-
ρα θα έρθει η ώρα του Γιώργου Βαγιαννίδη. 
Ο Γιάννης Κώτσιρας, στα 29 του, ζορίζεται να 
αλλάξει level στη θέση του τον Παναθηναϊκό…  

ΆΛΗΘΕΙΆ, ΠΙΣΤΕΎΕΤΕ ΠΩΣ ΆΝ ΠΡΆΓΜΆΤΙΚΆ 
Ο ΠΆΝΆΘΗΝΆΪΚΟΣ ΗΘΕΛΕ ΤΟΝ ΝΙΚΆ  
ΔΕΝ ΘΆ ΤΟΝ ΕΠΆΙΡΝΕ;  

quizTime
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ΠΕΤΑΝΕ… ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΑ!S
P
O
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Πέθανε σε ηλικία 88 
ετών ο Λαμίν Ντιάκ, 
πρώην πρόεδρος 
της IAAF. Την είδη-
ση έδωσε ο γιος του 
Πάπα Μασάτα, που 
είπε πως πέθανε στο 
σπίτι του στη Σενεγά-
λη. Είχε βρεθεί ένοχος 
για δωροδοκία, κατα-
δικάστηκε με 4 χρό-
νια, αλλά δεν πήγε 
φυλακή, αλλά σε κατ’ 
οίκον περιορισμό. 

Για το Βελιγράδι πετάει σήμερα αερο-
πορικώς από την Αθήνα το γκρουπ του 
Κώστα Βογιατζάκη. Ο Έλληνας προπο-
νητής και οι αθλητές του θα πραγματο-
ποιήσουν το πρώτο στάδιο προετοιμα-
σίας στη σερβική πρωτεύουσα. Ανάμεσά 
τους και η πρωταθλήτρια στα σπριντ Ρα-
φαέλα Σπανουδάκη. Ετοιμάζεται με πρώ-
το μεγάλο στόχο το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα κλειστού που θα γίνει στην πόλη 

που θα προετοιμαστεί, το Βελιγράδι, τον 
ερχόμενο Μάρτιο. 
Μαζί θα είναι και οι έμπειροι σπρίντερ 
Παναγιώτης Τριβυζάς και η Αλάνα Μπερν 
και οι νεαρές Στέλλα Μιχαηλίδου, Εβε-
λίνα Ανθή και ο Βασίλης Μυριανθόπου-
λος. Το γκρουπ θα παραμείνει για προ-
πονήσεις για περίπου δέκα ημέρες και 
μετά θα επιστρέψει στη βάση του, τον 
Άγιο Κοσμά.

Ο Σουηδός ολυμπιο-
νίκης Άρμαντ Ντου-
πλάντις «χτίζει» 
σιγά σιγά το αγω-
νιστικό του πρό-
γραμμα για του χρό-
νου στον κλειστό. 
Έκλεισε στο ISTAF 
στο Βερολίνο στις 
4 Φεβρουαρίου. Στη 
συνέχεια στις 9 Φλε-
βάρη στην Ουψάλα 
και στις 19 του ίδιου 
μήνα στο Μπέρμιγ-
χαμ. 

Η  Αν γ κ ε λ ί ν α 
Ζουκ- Κράσνοβα 
αποφάσισε να αλ-
λάξει υπηκοότητα 
και να αγωνίζεται 
από του χρόνου 
με τη Μολδαβία. Η 
Ρωσίδα αθλήτρια, 
είχε κατακτήσει το 
χάλκινο μετάλλιο 
στο επί κοντώ στο 
Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα του 2014 
στη Ζυρίχη. Έχει 
να πάρει μέρος σε 
διεθνείς αγώνες 
από το 2015.




