
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΑΠΌ 
ΤΌ CAS O ΑΡΗΣ, ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 
ΩΡΙΜΌΤΕΡΌΣ Ό ΜΠΕΡΤΌΓΛΙΌ

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 110 - 150C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 30 - 130C ΟΣΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

70 - 101

ΤΡΙΤΗ 07.12.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.345

19:30 EPT3

ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ: 

ΤΖΗΛΌΣ ΤΕΛΌΣ  
ΑΠΌ ΔΙΕΘΝΗΣ

NEXT DAY: ΤΌ «ΜΕΤΑ»  
ΤΗΣ SUPER LEAGUE

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΛΛΑΞΕΙ Ό ΠΑΌΚ 
ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΜΙΑ 

ΣΕΖΌΝ ΠΌΥ ΧΑΝΕΤΑΙ 

Ό ΣΤΑΝΚΌΒΙΤΣ ΘΑ ΛΕΙΨΕΙ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ Ό 

ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΌ 
ΠΡΌΣΚΗΝΙΌ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ. 
ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΒΡΑΝΙΕΣ 
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Ένα παιδί που ζει το όνειρό του. Το 
λέει, το νιώθει, το εκπέμπει. Το έβλεπες 
σε κάθε έκφραση του προσώπου του. 
Σε κάθε του λέξη κατά τη χθεσινή συ-
νέντευξη Τύπου. Η παρουσία του εκεί, 
προάγγελος της επιστροφής του στην 
11άδα της Λίβερπουλ μετά από τρία 
ματς στην Premier League που έμεινε 
στον πάγκο. Ο Κώστας Τσιμίκας είναι 
ένας ευτυχισμένος άνθρωπος και επαγ-
γελματίας. Κόντρα στη Μίλαν από-
ψε, θα είναι ξανά «παρών» στο 100%, 
σώμα και πνεύμα. Για να συνεχιστεί 
αυτό το φοβερό στατιστικό που τον θέ-
λει να έχει 8 στα 8 ως βασικός φέτος, με 
όλες τις νίκες να συνδυάζονται με λευ-
κό παθητικό! Η «καλή νεράιδα» της Λί-
βερπουλ. Χάρη στη Λίβερπουλ. Χάρη 
στους ανθρώπους της. Κυρίως στον 
Γιούργκεν Κλοπ: «Μου είπε τι θέλει 
από μένα. Ήταν πάντα δίπλα μου, πά-
ντα εκεί όταν χρειαζόμουν να τον ρω-
τήσω κάτι. Τον ευχαριστώ για πολλούς 
λόγους. Έπαιζα διαφορετικά στον Ολυ-
μπιακό», όπως εξήγησε. Καθώς «από 
παιδί είχα όνειρο να παίξω σε μια μεγά-
λη ομάδα. Αυτό το όνειρο έγινε πραγ-
ματικότητα στη Λίβερπουλ» για να συ-
νεχίσουμε να αναπαράγουμε λόγια του 
«Τσίμι». Σε πολύ καλά αγγλικά μάλιστα 
πια. Ρουφάει τη γνώση σαν σφουγγάρι 
αυτό το παιδί, πολυπλεύρως! 

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δεν βρισκόμαστε στην 3η ή την 5η αγωνιστι-
κή. Εκεί πολλές φορές βλέπεις τρελά πράγ-
ματα στη βαθμολογία. Μία στροφή έμεινε για 
τον πρώτο γύρο. Ο ΠΑΣ Γιάννινα φιγουρά-
ρει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και φι-
νάλε για τα μισά του πρωταθλήματος θα κά-
νει στο γήπεδό του με τον Βόλο.
Το να έχει μετά από 12 παιχνίδια ίδιους βαθ-
μούς με τον ΠΑΟΚ και περισσότερους από 
τον Παναθηναϊκό, κάτι δείχνει. Δεν είναι η 
ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαι-
ρο. Για την ακρίβεια σε πολλούς αγώνες 
δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο. Δεν τον νοιά-
ζει αυτό. Δεν ψάχνει το θέαμα φέτος. Στέκεται 
στην ουσία. Γκολ ακόμη και με μισή φάση 
θέλει, όπως έγινε στην Τούμπα στην πρεμιέ-
ρα.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα μπορεί να μην είναι τόσο ελ-
κυστικός όσο ο περσινός, αλλά καταφέρ-
νει να είναι κυνικός. Μπαίνει και καθαρίζει 
παιχνίδια. Είναι θέμα ψυχολογίας, ικανότη-
τας και τύχης. Ένας συνδυασμός που τον 
έχει οδηγήσει έως εκεί. Δύσκολα θα βρει κα-
νείς άλλη ομάδα που έχει ως πρωταγωνι-
στές τους αμυντικούς της. Οι Ηπειρώτες το 
κάνουν. Έχουν για πρώτο σκόρερ έναν στό-
περ (Εραμούσπε), διαθέτουν δύο από τα κα-
λύτερα και πιο επιθετικά πλάγια μπακ (Πίρ-
σμαν και Σάλιακα), ενώ καμία άλλη ομάδα 
δεν έχει δεχτεί περισσότερα γκολ από αυ-
τούς. Υπάρχει και αυτό το ποδόσφαιρο και 
ο ΠΑΣ Γιάννινα δείχνει στους υπόλοιπους 
πώς γίνεται.

ΤΟΥΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ «ΤΣΙΜΙ»

Αποψη
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΝΤΩΣ ΜΠΟΡΕΙ  
ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ  
ΤΟΥ ΜΠΑΡΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΤΙΚ 

Η πιο κομβική περίοδος στην καριέ-
ρα του Βασίλη Μπάρκα είναι αυτή που 
έρχεται. Η μεταγραφική του Ιανουα-
ρίου δηλαδή. Ο άλλοτε διεθνής πορ-
τιέρε θα πρέπει να κάνει την καλύτε-
ρη επιλογή προκειμένου να βάλει και 
πάλι το όνομά του πίσω στις ράγες 
του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. 
Η μεταγραφή στη Σέλτικ μπορεί να 
αποδείχθηκε σούπερ για τα ταμεία 
της ΑΕΚ, ωστόσο, ο 27χρονος τερμα-
τοφύλακας στον 1,5 χρόνο που βρί-
σκεται στη Γλασκώβη όχι μόνο δεν 
κέρδισε τον κόσμο και το κλαμπ αλλά 
μνημονεύεται ως μια από τις χειρότε-
ρες transfers. 
Την Δευτέρα (6/12) το καθόλα έγκυρο 
Sky Sports ανέφερε πως ομάδες από 
την Τουρκία έχουν δείξει ενδιαφέρον 
για την απόκτηση του Μπάρκα. 
Ισχύει, παραισχύει και φαίνεται αυτή 
την στιγμή ως το σημαντικότερο δε-
δομένο που δείχνει να έχει στα χέρια 
της η πλευρά του Έλληνα Νο1. 
Κάποια βλέμματα έχουν στραφεί και 
προς τη Γαλλία, μια και πριν ο παί-
κτης καταλήξει στη Σέλτικ υπήρχε με-
γάλο ενδιαφέρον από συλλόγους της 
Ligue 1. 
Βέβαια, άλλο το στάτους τότε και άλλο 
τώρα. 
Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, με τους τούρ-
κους πάντως να είναι αυτή την στιγ-
μή ο πιο δυνατός πόλος. 

Agent Greek

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΑΝΟ  
ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

Χαμηλά η μπάλα 
Μην τρελαίνεστε με την τεσσά-
ρα του Ατρόμητου στον Απόλ-
λωνα Σμύρνης. Στο Περιστέρι ο 
Γιώργος Σπανός και οι συνερ-
γάτες του κρατούν χαμηλά την 
μπάλα για αρκετούς λόγους. Πε-
ριμένουν και τα υπόλοιπα ματς 
του Δεκεμβρίου και μετά θα πά-
ρουν τις αποφάσεις τους για 
όλα. Για όλα όμως!

ΔΕΝ ΗΣΥΧΑΖΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑ ΣΤΟΠΕΡ

Αδικα υπάρχει 
προβληματισμός  
με τον Μπα;
Πρόβλημα. Κενό. Αρρυθμία. Σοβαρή 
θα λέγαμε. Από τη μία ο Σισέ εκτο-
ξεύει την απόδοσή του και την αξία 
του, ενώ ο Μπα κάνει τους ανθρώ-
πους του Ολυμπιακού να τρέμει το 
φυλλοκάρδι τους. Πολλές οι γκέλες 
του -τελευταίο το λανθασμένο γύρι-
σμα με τον ΟΦΗ, ενώ ο «μεγάλος» 
δεν έχει ξεχάσει και την ανόητη κόκ-
κινη στα προκριματικά με τη Λου-
ντογκόρετς. Ο Σεμέδο θέλει χρόνο, 
ο Παπασταθόπουλος είναι στα πιτς 
και ο Πέδρο Μαρτίνς δεν νιώθει άνε-
τα πλέον με τον Μπα.

ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 

Σχολιάστηκε ο κόουτς 
Το ξέσπασμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σχολιά-
στηκε εκτενώς από τους παίκτες. Και εντά-
ξει, το τι λέει ο προπονητής σε εκείνους στα 
αποδυτήρια, είναι κάτι που αφορά μόνο τις 
εμπλεκόμενες πλευρές. Το τι λέει δημόσια, 
όμως, είναι άλλη κουβέντα. Κάποιοι, μαθαίνω, 
ότι στράβωσαν με την όλη στάση που είχε ο 
κόουτς μετά την ήττα από την ΑΕΚ.

ΗΤΑΝ ΔΕΔΟΜΕΝΗ Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΜΠΑΣΚΑΛ 

Είχε πάρει τον δρόμο 
Εντάξει καλό θα είναι να τα γράφουμε ορισμένες φορές, έτσι για να 
μένουν. Από αυτή εδώ τη γωνιά είχατε πληροφορηθεί πως χτύ-
πησε το καμπανάκι για τον Αμπασκάλ στο Βόλο από τις 24/11 και 
την ήττα από τον ΟΦΗ. Τι θα γίνει τώρα; Πάντα είναι στραμμένο το 
βλέμμα σε Ισπανία, Πορτογαλία αλλά καλό θα είναι να σημειωθεί 
και αυτό. Πως ο Βόλος κοιτάει και σε ακόμα μια αγορά που δεν έχει 
πολυσυνηθίσει και ότι μάλλον στα επόμενα 1-2 παιχνίδια, δηλαδή 
με ΠΑΣ και Λαμία εκτός θα είναι στον πάγκο ο Κώστας Μπράτσος. 
 

➠

➠

➠

➠

ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ 
ΤΗ ΛΥΣΗ 
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

CLEAN SHEETS 
ΑΡΙΘΜΕΙ Ο 
ΑΡΗΣ, ΤΑ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ 
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

6

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΜΙΛΑΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ           
Ο επιμένων νικά! Και ορθώς έπραξε 
η ΑΕΚ που μετά από τρεις προτάσεις 
εν τέλει έψησε τον Μιλάντ Μοχαμα-
ντί. Ο «Δικέφαλος» που τα τελευταία 
χρόνια νοσεί στη θέση του αριστερού 
μπακ (Λόπες, Ινσούα) βρήκε έναν ΚΑ-
ΝΟΝΙΚΟ μπακ αμυντικά και επιθετικά: 
ασίστ στο 1-0 με Παναθηναϊκό.  

ΒΟΛΟΣ
Η ομάδα που ξεκίνησε με 3Χ3 την Super League, κέρδισε θαυμαστές με 
το total football, εκείνη που μετέτρεψε το 4-1 σε 4-4 στην Τούμπα με τον 
ΠΑΟΚ, αυτή που ηττήθηκε in extremis από τον Ολυμπιακό και στον πά-
γκο της είχε έναν μαθητευόμενο μάγο ηλικίας 32 ετών πλέον ξεφούσκω-
σε. Τέσσερις διαδοχικές ήττες, άμυνα-νηπιαγωγείο (24 γκολ παθητικό 
σε 12 αγώνες) και απουσία σταθερής αγωνιστικής ταυτότητας που οδή-
γησαν τον Αχιλλέα Μπέο στην απόφαση να απολύσει τον μαθητή του 
Χάβι Γράθια, Γκιγιέρμο Αμπασκάλ! Πέρυσι με τα sales των Δουβίκα, Μή-
τογλου  πήρε πάνω από 1 μύριο, φέτος Έλληνας ούτε για δείγμα. 

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

Ο ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ ΛΕΝΙΣ ΕΔΩΣΕ ΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΥΣ (ΔΗΘΕΝ) ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΠΑΟΚ  

«ΤΙΓΡΗΣ»!  

Μπορεί να μην έχει την τιμή να αλλάζει στα ίδια αποδυτή-
ρια με τον κορυφαίο του είδους, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. 
Όπως γίνεται με τον Κάρολ Σφιντέρσκι στην εθνική Πολω-
νίας. Εξάλλου, ο ίδιος μεγάλωσε με αφίσα του Φαουστίνο 
Ασπρίγια στο δωμάτιο του. Δεν έμελλε το τόπι να του ανοί-
ξει ανάλογες πόρτες. Μπορεί να μην επαίρεται δεξιά και 
αριστερά πως είναι επιθετικός επιπέδου Premier League. 
Όπως το πράττει ο Τσούμπα Ακπόμ. Ετούτος έφθασε 29 
ετών για να περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού με ένα 
60άρι συμβόλαιο. «Διάβασα για την ιστορία του Ιωνικού 
και ήθελα να γίνω μέρος της», ανέφερε διαβασμένος μόλις 
παρουσιάστηκε, ο πρωταγωνιστής. Ετούτος τους τελευ-
ταίους 18 μήνες είναι ζήτημα να ́ χει αγωνιστεί σε 10 αγώ-
νες! Και όμως ο κύριος από το Κάλι της Κολομβίας έκανε 
το ματς της ζωής του απέναντι στον ΠΑΟΚ, κλέβοντας την 
δόξα και το… μεροκάματο των προαναφερθέντων. Γκολ 
(το πρώτο), κερδισμένο πέναλτι και δοκάρι. Σε ένα 90λε-
πτο που θα ζήλευε ακόμη και ένας top winger. Στην Χιλή 
του κόλλησαν το nickname «Πάνθηρας», στην πατρίδα του, 
την Κολομβία τον αποκαλούσαν λόγω της ταχύτητάς του 
«Torpedo» (ήτοι «πύραυλος»). Στη Νίκαια, ακόμη, δεν του 
΄χουν βγάλει παρατσούκλι, αλλά δεν πρόκειται να αργή-
σουν οι Rangers και η κομπανία τους μια και ο Ρεϊνάλντο 
Λένις του τελευταίου μήνα είναι πραγματικός τίγρης.     

ΠΑΠΕ  
ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ  
Ήρθε νιάνια-
ρο και πλέον φαντάζει 
ολοκληρωμένο πακέτο 
για επένδυση που αγγί-
ζει και τα 10 μύρια. Ξεπέ-
ρασε το πρόβλημα με τους 
πνεύμονες, την απόρριψη από τον 
Μαρτίνς πηγαίνοντας για «αγροτικό» στην 
Γαλλία και τώρα είναι το Νο1 των στόπερ: 22 
ματς/4 γκολ! Αξιέπαινη ωρίμανση…  

ΡΑΖΒΑΝ 
ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 
Έχουμε και λέμε: 
5 ήττες, σε 12 
αγώνες! Μία παραπά-
νω απ’ ότι είχε σε 60 
αγώνες στην προηγού-
μενη θητεία του. Μα, το χει-
ρότερο; Αντιλήφθηκε πως το προπονητικό 
του ego δεν είναι ικανό να φέρει… Τούμπα 
την κατάσταση. ΠΑΟΚ: το απόλυτο χάος. 
Ραζβάν, φταις…  

 UP
DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Τόσο άδικο, τόσο πρόωρα. Ο Στέφαν Γέλοβατς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 
μόλις 32 ετών. Στα μάτριξ του ΟΑΚΑ εμφανίστηκε συλλυπητήρια ανακοίνω-
ση για την απώλεια του Σέρβου μπάσκετμπολίστα της ΑΕΚ.
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ΤΖΗΛΟΣ

Ρεσιτάλ και... παράπονα  
για το πέναλτι!
Απίστευτο κοντράστ στα αποδυτήρια της Νί-
καιας στο ημίχρονο του Ιωνικός - ΠΑΟΚ. Η 
πλευρά του ΠΑΟΚ δια στόματος Γκαγκάτση 
εξέφραζε παράπονα στον Τζήλο για το πέναλ-
τι που καταλόγισε υπέρ του Ιωνικού, ενώ οι 
γηπεδούχοι δια στόματος Κασναφέρη έκαναν 
λόγο για ρεσιτάλ διαιτησίας. Οι δύο παράγο-
ντες κάποια στιγμή άφησαν τον 
ρέφερι και τα είπαν μεταξύ 
τους. «Μιλάτε για ρεσι-
τάλ, επειδή πήρατε το 
σφύριγμα» τόνιζαν οι 
άνθρωποι του ΠΑΟΚ. 
Θέση για τη φάση πήρε 
και ο Πασχαλάκης. «Δεν 
τον βρήκα ρεφ» είπε 
στον Τζήλο ο τερματοφύ-
λακας του ΠΑΟΚ, αλλά το 
ριπλέι άλλα έδειξε!

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ

Μάλλον Eλληνας!
Λίγο με τους ξένους έχει χαθεί η... μπάλα. Πλέον 
ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ δεν φέρνει ξένους μόνο 
στα ντέρμπι. Την αγωνιστική που μας πέρασε, 
είχε ξένο διαιτητή και το Ατρόμητος - Απόλλων. 
Είχε ξένο και το Απόλλων - ΑΕΚ. Την επόμενη 
αγωνιστική, τελευταία του πρώτου γύρου, έχει 
ντέρμπι. Ολυμπιακός - Άρης. Ο Κλάτενμπεργκ 
είχε βάλει ξένο στο ΠΑΟΚ - Άρης και Έλληνες 
στο Αρης - Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Παναθηναϊ-
κός. Οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι και στο παιχνίδι 
των «κιτρινόμαυρων» με 
τους Πειραιώτες, ο διαι-
τητής θα είναι Έλλη-
νας. Εντός της ημέ-
ρας θα ενημερωθεί 
ο ρέφερι, χωρίς φυ-
σικά να ξέρει ποιο 
ματς θα σφυρίξει!

Ο ΛΑΡΙΣΑΙΟΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΡΕΦΕΡΙ 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ... 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΝ 
ΑΛΛΟ ΜΗΝΑ!

Έχουν γραφτεί αρκετά για 
τους νέους διεθνείς. Το δεδο-
μένο είναι ότι μια αλλαγή εί-
ναι σίγουρη, αφού ο Μανώ-
λης Σκουλάς, έφυγε πριν τον... 
φύγουν με την γνωστή επίθε-
ση προς τον Μαρκ Κλάτεν-
μπεργκ. Όλα τα υπόλοιπα ως 
φήμες, ρεπορτάζ, «αποκαλύ-
ψεις» και «ειδήσεις».
Το «Κοράκι» αποκαλύπτει 
ακόμα μια είδηση που είναι 
γκαραντί και .... καρατσεκαρι-
σμένη! Μετά τον Σκουλά και 
το όνομα του Θανάση Τζήλου 
δεν είναι στο μέιλ που έστειλε 
η ΚΕΔ με τις προτάσεις της για 
τους διεθνείς της σεζόν 2021-
22. Το ξαναγράφω. Η είδηση 
είναι «μπετόν». Ο Τζήλος δεν 

θα είναι διεθνής σε 25 μέρες. 
Τώρα αν θα παραμείνει στον 
εγχώριο πίνακα, ή θα αποφα-
σίσει να αποχωρήσει κι αυτός, 
όπως ο Σκουλάς, δεν το γνω-
ρίζουμε.
Πάμε τώρα στο παρακάτω. 
Ποιοι θα πάρουν τις θέσεις του 
ενός που ήδη έχει εγκαταλεί-
ψει την ενεργό δράση και του 
Λαρισαίου που θα αντικατα-
σταθεί οσονούπω.
Και εδώ γκαραντί η πληρο-
φορία. Ο ένας είναι ο Βαγγέ-
λης Μανούχος. Ο ρέφερι από 
την Αργολίδα είναι ο ένας από 
τους δύο νέους που θα ρά-
ψουν το σήμα της FIFA.
Για τον δεύτερο, η διαιτητική 
πιάτσα βοά ότι θα είναι ο Στά-

θης Γκορτσίλας. Από το δικό 
μου ρεπορτάζ δεν προκύπτει 
κάτι τέτοιο. Μετά τα προχθεσι-
νά, φαίνεται πως επαληθεύε-
ται ότι ο καπνός για τον Μα-
κεδόνα δεν συνοδεύεται από.. 
φωτιά!
Ονόματα δεν γράφουμε, υπο-
λήψεις δεν θίγουμε, αλλά την 
είδηση την έδωσε μεγαλοπα-
ράγοντας εντός των αποδυτη-
ρίων. Σύμφωνα με τα όσα έμα-
θα και τα λεγόμενα πάντα του 
εν λόγω παράγοντα, ο αντι-
καταστάτης του Τζήλου θα εί-
ναι ο Κουμπαράκης. Ο ρέφερι 
από τη Σύρο ήταν υποψήφιος 
και στις περασμένες αξιολογή-
σεις, αλλά τη θέση του πήρε 
ο Φωτιάς.

ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΖΗΛΟΣ!
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Κανένα νέο κρούσμα 
Μετά το θετικό δείγμα του Καρίμ Ανσαριφάρντ, ήταν λογι-
κό να υπάρχει μία κάποια ανησυχία στις τάξεις της ΑΕΚ 

για πιθανό νέο κρούσμα κορονοϊού. Ο επανέλεγχος ήταν 
υποχρεωτικός. Τελικά όλα τα τεστ τα οποία έκαναν χθες 
οι παίκτες στα Σπάτα ήταν αρνητικά. Να σημειώσου-
με ότι σήμερα πρόκειται να γίνει ο επαναληπτικός 
εμβολιασμός της ομάδας. 

➦

Πρόβλημα για Βράνιες 
Εκτός από τη χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ έμεινε ο Όγκνιεν Βρά-
νιες, έχοντας συμπτώματα διάσεισης. Πρόβλημα που αποκόμι-
σε σχεδόν από την αρχή του ντέρμπι με το «τριφύλλι» έπειτα 
από σύγκρουση. Χάρη στην καλώς εννοούμενη «τρέλα» του 
έβγαλε κανονικά το παιχνίδι. Με το που έπεσαν οι σφυγμοί, 
φάνηκε πως υπάρχει θέμα. Οι υπόλοιποι παίκτες προπονή-
θηκαν κανονικά χθες. Όσοι αγωνίστηκαν με τον Παναθηναϊ-

κό ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης.

AΕΚ

Ο ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ 
ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΒΑΛΕΙ ΑΛΛΟ ΚΑΙ  
Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΓΚΟΛΚΙΠΕΡ 

Η ΩΡΑ ΤΟΥ 
ΤΣΙΝΤΩΤΑ 

Με τη Βέλεζ εκτός έδρας, στο πρώτο μέ-
ρος εκείνης της μαρτυρικής καλοκαιρινής 
ανάμνησης. Και πρόσφατα, μόλις την 
προηγούμενη εβδομάδα, στο άνετο 4-0 
κόντρα στην Κηφισιά στο Κύπελλο. Αυ-
τές είναι όλες κι όλες οι δύο φετινές εμ-
φανίσεις του Παναγιώτη Τσιντώτα. Προ-
σεχώς θα «αυγατίσουν». Καθώς μπορείς 
να αναβάλεις κάτι, αλλά όχι εις... άπειρο. 
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Τσί-
τσαν Στάνκοβιτς στο γόνατο δεν μπορεί 
άλλο να αντιμετωπιστεί με συντηρητική 
αγωγή. Γνωστό ήταν εξ αρχής, αλλά ο 
Αυστριακός γκολκίπερ έσφιξε τα δόντια 
για να είναι παρών σε μια κρίσιμη σειρά 
αγώνων που περιελάμβανε τα ντέρμπι 
με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν γι-
νόταν να συνεχίσει έτσι, ο κίνδυνος να 
πάθει κάτι σοβαρότερο παραήταν μεγά-
λος. Τώρα λοιπόν που το πρόγραμμα εί-
ναι θεωρητικά πιο βατό κάνει στην άκρη 
και μπαίνει σε γκρο πλαν ο Τσιντώντας. 
Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα παίξει σε 
όλα τα παιχνίδια που έχει να δώσει ακό-
μα η Ένωση μέσα στο 2021. Δηλαδή, με 
Αστέρα Τρίπολης, Ιωνικό και ΟΦΗ. Αρκε-
τά πιθανό και αυτό με τη Λαμία, το πρώ-
το για το 2022. Βάσει προγραμματισμού, 
ο Στάνκοβιτς θα επιστρέψει κάτω από τα 
γκολπόστ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στις 
9 Γενάρη. Η ευχή όλων στους «κιτρινό-
μαυρους» είναι να καλύψει ο Τσιντώτας 
το κενό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Έχει ανάγκη ένα δυνατό σερί εμφανίσε-
ων, καθώς η αλήθεια είναι ότι όταν του 
δόθηκε η ευκαιρία να γίνει βασικός, δεν 
έπεισε ότι μπορεί να σηκώσει το ύψος 
των απαιτήσεων. Γι’ αυτό άλλωστε και 
η ΑΕΚ έψαξε και πραγματοποίησε την 
υπέρβαση στο Νο1 με τον Στάνκοβιτς. 
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Αποφόρτιση για Σένκεφελντ  
και Βιτάλ 
Σε δύο γκρουπ διεξήχθη η χθεσινή προπόνη-
ση των «πρασίνων». Όσοι ξεκίνησαν βασικοί 
κόντρα στην ΑΕΚ έκαναν αποθεραπεία, ενώ 
το πρόγραμμα των υπολοίπων περιελάμβα-
νε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στα τελει-
ώματα και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Οι 
Σένκεφελντ και Βιτάλ έκαναν αποφόρτιση, ο 
Χατζηθεοδωρίδης θεραπεία (λόγω αιματώ-
ματος στον δικέφαλο), ενώ οι Κουρμπέλης, 
Πούγγουρας, Αγιούμπ και Μπεκ ατομικό.

Δεν το έχει με Γιαννίκη! 
Είναι φοβερή η αρνητική παράδοση που έχει ο Πανα-
θηναϊκός με αντίπαλο τον Αργύρη Γιαννίκη. Οι «πρά-
σινοι» έχουν χάσει τις 5 από τις 7 φορές που τον 
έχουν συναντήσει απέναντί τους! Τις τέσσερις 
με τον ΠΑΣ Γιάννινα ενώ και τώρα, με την 
ΑΕΚ, το... κακό αυτό βιολί συνεχίστηκε. Παν

αθη
ναϊκ

ός

ΖΗΜΙΑ ΝΩΡΙΣ, 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΤΕ

Με τον ΠΑΣ Γιάννινα, στο 5ο λεπτό. Με 
τον Άρη, στο 10’. Τα πρώτα δύο εκτός 
έδρας ματς της σεζόν. Με παρόμοιο 
ύφος, εικόνα και κατάληξη (ήττα, 1-0). 
Ένα και να καίει (τον Παναθηναϊκό). Ένα 
που να μην βρίσκει απάντηση ως το τέ-
λος. Παρότι υπήρχε μπροστά ολόκλη-
ρο πρακτικά παιχνίδι για να έρθει του-
λάχιστον η ισοφάριση. Ήταν το ξεκίνημα  
της αγωνιστικής περιόδου και ήμασταν 
πρόθυμοι να δικαιολογήσουμε αυτή τη 
δυσκολία που έδειχνε το «τριφύλλι» να 
προσπεράσει το «κακό που το βρήκε». 
Να γυρίσει σελίδα άμεσα και συντονισμέ-
να να επιστρέψει στη διεκδίκηση βαθ-
μολογικού κέρδους. Τελικά όπως έδει-
ξε το ντέρμπι με την ΑΕΚ, αυτή η κακιά 
συνήθεια δεν έχει διορθωθεί. Μόλις στο 
2’ έκρινε το ντέρμπι ο Σιμάνσκι. Ναι, εν 
αντιθέσει με όσα είχαμε δει σε Γιάννενα 
και «Βικελίδης», ο Παναθηναϊκός έψαξε 
με περισσότερες αξιώσεις την ισοφάρι-
ση. Δημιούργησε ευκαιρίες, ήταν κυρί-
αρχος στο ΟΑΚΑ. Το ότι δεν τα κατάφε-
ρε να βρει δίχτυα, δεν αφαιρεί την αξία 
του γεγονότος, έστω συμβολικά. Δείχνει 
δηλαδή το βάθος και την επιρροή της 
δουλειάς που έχει γίνει όλον αυτόν τον 
καιρό. Βέβαια και όμως, παντού και πά-
ντα, το αποτέλεσμα μετράει. Πονάει πε-
ρισσότερο όταν είναι άδικο. Κάτι που 
στον Παναθηναϊκό ένιωθαν έντονα μετά 
το ντέρμπι. Χαρακτηριστικά δεν πρέπει 
να έχουμε δει πιο θυμωμένο τον Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς όσον καιρό είναι κόουτς των 
«πρασίνων». Αιτία της οργής του δεν 
ήταν μόνο το αποτέλεσμα. Τα είχε και με 
ορισμένους παίκτες του. Κυρίως αυτούς 
που ήρθαν από τον πάγκο και δεν έκα-
ναν όσα τους είχε ζητήσει. Τους τα έψαλ-
λε άλλωστε στα αποδυτήρια. 

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ, Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  
ΕΙΔΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ 
ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΛΗΓΩΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ  
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Το θέμα με το Κόπα Άφρικα
Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 
στο Καμερούν και μέσα στο επόμενο 15νθήμερο αναμένο-
νται και οι κλήσεις από τις Εθνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός 
θα χάσει πολλούς παίκτες. Παράλληλα έγινε γνωστό πως 
τελικά θα ανακοινώσουν αποστολές με 28 παίκτες και 
όχι με 23, όπως είναι βάση κανονισμών της FIFA. 
Κάτι που είναι αντίθετο με τους κανονισμούς της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Νέο τσεκάρισμα στον Αγκιμπού
Βαλίτσες για Βέλγιο ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, 
την Τετάρτη θα είναι στην Αμβέρσα. Για το ματς 
της Πέμπτης με την Αντβέρπ. Μια αναμέτρη-
ση που θα είναι μια ακόμα ευκαιρία να τσεκα-
ριστεί ο Αγκιμπού Καμαρά. Ανάμεσα στις ομά-
δες που θα θελήσουν να τον δουν εκ νέου, είναι 
οι Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ. Οι δύο μεγάλοι 
σύλλογοι, όπως κάνουν και με άλλα ενδιαφέ-
ροντα ταλέντα, έτσι και με τον Αγκιμπού θα τον 
σκανάρουν συνέχεια. Για να δουν αν τελικά θα 

προχωρήσουν σε κάποια κίνηση.

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΔΥΝΑΜΗ
Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΜΒΙΛΑ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ – ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ  
ΚΑΙ Η «ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ»  
ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Καλά τα γκολ, καλά τα ταλέντα, αλλά ένα καλό 
αγωνιστικό πρόσωπο θέλει ένα κλειδί. Που να 
προέρχεται από τα χαφ. Τουλάχιστον έτσι δου-
λεύουν οι ομάδες του Πέδρο Μαρτίνς. Τα δύο 
πρώτα χρόνια ήταν ο Γκιγιέρμε. Ο Βραζιλιάνος 
όμως έφυγε ξαφνικά για την Αραβία. Ο Ολυμπι-
ακός το έψαξε πολύ και για την θέση του έφε-
ρε ένα μεγάλο όνομα. Τον Γιαν Εμβιλά. Με πα-
ραστάσεις από την Εθνική ομάδα της Γαλλίας. 
Όχι σαν απλή συμμετοχή. Αλλά με πρωταγω-
νιστικό ρόλο. Δεδομένη η ποιότητα του. Πλέον 
και η επίδραση του στον Ολυμπιακό. Η εμφά-
νιση του κόντρα στον ΟΦΗ μνημονεύεται από 
όλους. Ακόμα και τώρα, που πέρασαν τρεις 
μέρες. Ο 31χρονος άσος ήταν ο κορυφαίος. Η 
κύρια αιτία που ο Ολυμπιακός, ειδικά στο δεύ-
τερο ημίχρονο κυριάρχησε στην αναμέτρηση. 
Δεν ήταν μόνο η εξαιρετική του επίδοση στην 
επιθετική λειτουργία. Ήταν πολύ καλός και στα 
αμυντικά του καθήκοντα, όπως και στην μετά-
βαση της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση. 
Για τον Εμβιλά ήταν μια από τις καλύτερες του 
εμφανίσεις γενικά στον Ολυμπιακό. Το έλεγε 
και ο ίδιος στους συμπαίκτες του αλλά και στο 
στενό του περιβάλλον. Τα χάρηκε δεόντως και 
πλέον μπορεί να λέει πως ξεπέρασε την περι-
πέτεια με τον κορονοϊό. Του πήρε χρόνο για να 
επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί είχε 
συμπτώματα. Όλα αυτά ανήκουν στο παρελ-
θόν και ήδη βγαίνει το πρόγραμμα που ακο-
λούθησε ακόμα και μαζί με τον διατροφολόγο 
της ομάδας. «Αισθάνομαι τέλεια. Δεν νιώθω 
το παραμικρό, πάμε για νέες μεγάλες εμφανί-
σεις»,  είναι το μήνυμα που στέλνει συνέχεια 

μετά το τέλος του αγώνα με τον ΟΦΗ.
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Εν αναμονή για Σούντγκρεν,  
συμπλήρωσε κάρτες ο Τζέγκο 
 
Δεν πήγε παραπάνω από το 26’ το ματς με τον Αστέρα 
Τρίπολης για τον Ντάνιελ Σούντγκρεν. Λόγω τραυματι-
σμού. Δεν φαίνεται πάντως να είναι κάτι σοβαρό και γρή-
γορα αναμένεται να είναι ξανά στη θέση του, ήτοι βασι-
κός και αναντικατάστατος στο δεξί άκρο της άμυνας. Να 
σημειώσουμε επίσης πως ο Τζέιμς Τζέγκο συμπλήρωσε 
τέσσερις κίτρινές κάρτες οπότε θα πρέπει να χάσει ένα 
από τα επόμενα παιχνίδια, τα οποία είναι με Ολυμπια-
κό (εκτός), ΟΦΗ (εκτός), Ιωνικό (εντός) και Παναθη-
ναϊκό (εκτός). Οι «κιτρινόμαυροι» θα στερηθούν 
για τον ίδιο λόγο τον Αμπουμπακάρ Καμάρα 
κόντρα στους Πειραιώτες.

AΡΗ
Σ

ΕΠΑΘΕ, ΕΜΑΘΕ
Ο ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 
ΔΥΝΑΤΑ, ΜΕΤΑΝΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΡΕΦΑΡΕΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Όλοι οι παίκτες είναι ίσοι, αλλά μερι-
κοί είναι πιο... ίσοι από τους υπόλοι-
πους. Πολύ απλά, άλλον σαν τον Φα-
κούντο Μπερτόγλιο δεν έχει στο ρόστερ 
του αυτή τη στιγμή ο Άρης. Το παιχνί-
δι της ομάδας δεν είναι το ίδιο με αυ-
τόν εκτός. Κι είναι λογικό. Μιλάμε για 
τον πιο κομβικό μεσοεπιθετικά κρίκο. 
Οτιδήποτε καλό γίνεται μπροστά, σε 
συνεργασίες και ιδέες, είναι μέσα. Κα-
τευθύνει, εμπνέει, καθοδηγεί, κάνει τα 
πράγματα που «μετράνε». Καλή ώρα 
σαν τη φάση μέσω της οποίας μπόρε-
σε η ομάδα του Άκη Μάντζιου να βά-
λει το γκολ που έκανε τη διαφορά κό-
ντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Έλειψε 
πολύ στα τρία ματς που έμεινε εκτός 
λόγω τιμωρίας. Εξαιτίας της κόκκινης 
κάρτας που πήρε στο Βόλο. Μια άσχη-
μη στιγμή για την οποία και έχει μετα-
νιώσει: «Μου κόστισε όσο καιρό έμεινα 
έξω. Δεν έδειξα εξυπνάδα. Έπρεπε να 
σκεφτώ καθαρά. Ζητώ συγνώμη από 
τους φιλάθλους και την 
ομάδα», σχολίασε. Ας εί-
ναι. Και τα παθήματα για 
καλό είναι αν γίνουν μα-
θήματα. Και φαίνεται πως 
αυτό ακριβώς θα ισχύσει 
στη συγκεκριμένη περί-
πτωση. «Επέστρεψα για 
να δώσω τον καλύτερο 
μου εαυτό», είπε ο Μπερ-
τόγλιο και ξεκίνησε ιδα-
νικά ώστε να αποδειχθεί 
συνεπής σε λόγια και πρά-
ξεις. Μην ξεχνάμε πως πα-
ραλλήλως και όπως σας έχει αποκα-
λύψει το e-Sportime, έχουν ξεκινήσει 
συζητήσεις με τη διοίκηση του Άρη και 
την πλευρά του ποδοσφαιριστή για νέο 
συμβόλαιο. Προς το παρόν, καταγρά-
φεται διαφορά στο οικονομικό. Αλλά 
υπάρχει αισιοδοξία πως θα βρεθεί η 
χρυσή τομή, αφού υπάρχει το βασικό, 
ήτοι η θέληση. 

Πλήρωσε το παράβολο, αναμένει 
το CAS να ορίσει δικάσιμο
Ο Άρης πλήρωσε το παράβολο για την υπόθεση του 
-6, συνολικά 44.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή και το 
μερίδιο που αναλογεί στην ΕΠΟ. Από εδώ και πέρα το 
CAS πρέπει να ορίσει δικάσιμο της υπόθεσης. Στον 
Άρη είναι αισιόδοξοι πως θα κερδίσουν την υπόθεση 
και θα τους επιστραφούν οι 6 βαθμοί.
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Τι... φορτώνει; 
Ένα μαύρο φόντο και το σήμα του «loading». Τι «φορτώ-
νει» στο λογισμικό του ΠΑΟΚ; Τι ετοιμάζεται δηλαδή; Αινιγ-
ματικό το post του Γιώργου Σαββίδη στο Instagram. Δεύτε-
ρο σερί σε λίγες μέρες από τον γιο του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, 
Ιβάν Σαββίδη. Μπορεί πάντως να εκληφθεί ως σημάδι άμε-
σης δυναμικής αντίδρασης. Είναι απαραίτητη. Ο κόσμος 
άλλωστε έχει αρχίσει να χάνει την υπομονή του όπως 
έδειξε και η οργισμένη ανακοίνωση της Θύρας 4. 

ΒΓΕΣ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ  
Ο ΠΑΟΚ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ  
ΜΙΑ ΣΕΖΟΝ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ 

Από το κακό στο χειρότερο. Ο 
ΠΑΟΚ βυθίζεται στην κρίση. Χά-
νοντας από τον Ιωνικό στη Νίκαια 
συμπλήρωσε πέντε διαδοχικά ματς 
χωρίς νίκη. Οι αιτίες γι’ αυτήν την 
εικόνα αποσύνθεσης είναι πολλές. 
Η κακή μέρα από νωρίς φάνηκε. Ο 
τραυματισμός του Ολιβέιρα το κα-
λοκαίρι στέρησε την ομάδα από τον 
παίκτη στον οποίο στήριζε τα επι-
θετικά της πλάνα. Ο οποίος μάλιστα 
είχε ξεκινήσει πολύ υποσχόμενα 
τη θητεία του με τα ασπρόμαυρα. 
Γενικώς οι μεταγραφές του καλο-
καιριού δεν βγήκαν – τουλάχιστον 
ως τώρα. Αν το δούμε σφαιρικά, οι 
τραυματισμοί εξελίσσονται σε πλη-
γή φέτος, κυριολεκτικά και μεταφο-
ρικά. Το «πλήρες ρόστερ» δεν το 
έχει ζήσει ποτέ ως τώρα ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου. Και φτάνουμε και στον 
Ρουμάνο κόουτς. Αυτόν που ακού-
ει τα περισσότερα τούτη την ώρα. 
Έπρεπε ή όχι να γυρίσει; Υπερε-
κτίμησε τις δυνάμεις του; Στηρί-
χθηκε πολύ σε παίκτες που ήξερε, 
αλλά δεν είναι πια στην πρώτη νιό-
τη τους; Είχε την απαραίτητη στή-
ριξη από τη διοίκηση; Το θέμα είναι 
πως δεν ωφελεί να αντικρίζει κα-
νείς τα γεγονότα και να παραδίδε-
ται μοιρολατρικά. Με άλλα λόγια, η 
ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Το ματς 
της Πέμπτης με τη Λίνκολν μπορεί 
να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσί-
ες στο Δικέφαλο του βορρά. Αρκεί 
αυτός να δείξει στην πράξη τη δε-
δομένη ανωτερότητά του κόντρα 
στην άσημη ομάδα από το Γιβραλ-
τάρ. Δεν υπάρχει καλύτερο φάρμα-
κο από τις νίκες και μια τέτοια, με-
θαύριο, μπορεί να δώσει πολύτιμο 
χρόνο. Κι ύστερα, ο Ιανουάριος εί-
ναι κοντά. Προσφέροντας το παρά-
θυρο για να διορθωθούν τα λάθη, 
για να αρχίσει εκ νέου το χτίσιμο. 

Σταθερά εκτός Βιεϊρίνια και Μιτρίτσα 
Ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε χθες στο αθλητικό κέντρο της Νέας 
Μεσημβρίας. Οι βασικοί κόντρα στον Ιωνικό ακολούθησαν 
πρόγραμμα αποφόρτισης και το υπόλοιπο γκρουπ δούλεψε 
σε φυσική κατάσταση και τακτική. Ο Αντρέ Βιεϊρίνια συνέχι-
σε ατομικό πρόγραμμα όπως κι ο Αλεξάντρου Μιτρίτσα. Και 
οι δύο είναι αμφίβολοι και το μεθαυριανό ευρωπαϊκό ματς. 

ΠAO
K
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ΓΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΣ;
ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΑΝ 1-0  
ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΑΙ 
ΣΚΑΡΦΑΛΩΣΑΝ ΤΡΙΤΟΙ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΛΑΜΙΑ

Έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο! Νι-
κώντας με 1-0 τη Λαμία ο ΠΑΣ Γιάννι-
να όχι μόνο επέστρεψε στα τρίποντα, 
αλλά σκαρφάλωσε τρίτος στη βαθμο-
λογία. Μία αγωνιστική πριν το φινάλε 
του πρώτου γύρου, οι Ηπειρώτες συνε-
χίζουν να εντυπωσιάζουν με τη σοβα-
ρότητα και την κυνικότητα που έχουν. 
Μπορεί να μην έθελξαν με το ποδό-
σφαιρο που έπαιξαν, αλλά σε ένα ματς 
με μέτριο ρυθμό και λίγες φάσεις, αυτό 
που μετράει είναι να βρεις το γκολ. Για 
τους Φθιώτες αυτό που μπορεί κανείς 
να πει είναι πως παρουσιάστηκαν κα-
τώτεροι των προσδοκιών. Σίγουρα δεν 
είναι το ίδιο να μην παίζεις στο γήπε-
δό σου. Αλλά παρά τις επιστροφές 
των Νούνιες και Ρόμανιτς, είχαν μεγά-
λο θέμα δημιουργικά. Σε μία αγωνιστι-
κή που οι περισσότεροι που ήταν χα-
μηλά νίκησαν, η Λαμία δεν πήρε ούτε 
βαθμό και πλέον η πίεση για εκείνη 
αυξάνεται.
Από τα πρώτα λεπτά ο ΠΑΣ Γιάννινα 
πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων. 
Ξεκίνησε καλύτερα, είχε κάποιες τελι-
κές, αλλά έως εκεί. Η Λαμία δυσκολευ-
όταν να βγάλει φάσεις και αυτό είχε ως 
συνέπεια να γίνονται εσωτερικές αλ-
λαγές. Δεν υπήρχε, όμως, κάποιο απο-
τέλεσμα από αυτές. Λίγο μετά το μισά-
ωρο έγινε η πρώτη μεγάλη φάση στο 
ματς με τον Σνάιντερ.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τις 
δύο ομάδες να ψάχνουν τα πατήμα-
τά τους. Καμία δεν ήθελε να ρισκάρει. 
Ένα στημένο ή μία προσωπική ενέρ-
γεια φαινόταν πως θα κρίνει το ματς. 
Την έκανε ο Σάλιακας στο 54′ και με 
τη βολίδα που εξαπέλυσε, έγραψε το 
0-1. Στη συνέχεια ο Μιχάλης Γρηγορίου 
έριξε όλα του τα επιθετικά όπλα, αλλά 
αντίκρισμα λύση δεν βρέθηκε για την 
ομάδα του που δεν έκανε φάση.

          

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΕΡ

54’ ΣΑΛΙΑΚΑΣ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΝΟΥΝΙΕΣ 60’ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 5 ΜΠΕΡΝΕΡ 72’ ΛΩΛΗΣ -ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 60’ ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ 5 ΠΕΡΕΑ 90’ ΛΙΑΣΟΣ -ΤΑΪΡΟΝ 66’ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 5ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ 79’ ΣΚΟΝΔΡΑΣ - ΜΑΡΤΙΝΕΘ 79’ ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ38’ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 69’ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ84’ ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ

4-4-2 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 7

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 4ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ 7

ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ  5 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 6

ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ 6

ΤΑΪΡΟΝ 5
ΡΟΜΑΝΙΤΣ 3

ΝΟΥΝΙΕΣ  5

ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ 5

ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ 5

ΑΝΤΕΤΖΟ 4 ΜΑΡΤΙΝΕΘ 5

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ 6

ΠΙΡΣΜΑΝ 7

ΜΠΕΡΝΕΡ 6

ΠΕΡΕΑ 7 ΜΟΡΕΙΡΑ 6

ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ 6

ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘ 6

ΚΑΡΓΑΣ 6

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 7

ΣΑΛΙΑΚΑΣ 8

ΣΝΑΪΝΤΕΡ 7

ΛAMIA 0 1 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 32 12 23-9

2. ΑΕΚ 26 12 25-14

3. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 19 12 16-8

4. ΠΑΟΚ 19 12 22-17

5. ΟΦΗ 18 12 14-12

6. ΑΡΗΣ 17 12 15-11

7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 12 20-11

8. ΒΟΛΟΣ 14 12 20-24

9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 13 12 12-12

10. ΙΩΝΙΚΟΣ 13 12 11-16

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11 12 12-23

12. ΛΑΜΙΑ 10 12 10-15

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 12 13-25

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 12 7-23

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.



www.sportime.gr ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 202112

ΈΤΡΈΧΈ ΜΈ 101  
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

Ο Ολυμπιακός είχε ένα άνετο απόγευμα κόντρα 
στη Λάρισα, την οποία κέρδισε με 101-70 στο πλαί-
σιο της 9ης αγωνιστικής.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τους 11 από τους 12 να 
σκοράρουν, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου δεν είχε 
ακολουθήσει την αποστολή για λόγους ξεκούρασης.
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε μια πολύ δημιουργική 
βραδιά και είχε 28 ασίστ, για μόλις 11 λάθη. Ενώ κυ-
ριάρχησε κάτω από τη ρακέτα, μαζεύοντας 42 ρι-
μπάουντ. Αλλά και τα 9 κοψίματα, τα τέσσερα από 
τον Μάρτιν.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-23, 35-42, 53-77, 70-101
ΛΑΡΙΣΑ (Τακιανός): Χάντσον 16, Κρουμπάλι 4, Τσα-
ϊρέλης 2, Γκριν 20, Παπαντωνίου 4, Βισσαρίου 3, 
Σπυρόπουλος 2, Σαχπατζίδης, Αστεριάδης, Ζάρας 
6, Καράμπελας 13
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6, Έισι, Ντόρ-
σεϊ 20, Φαλ 4, Βεζένκοφ 17, Λούντζης 8, Λαρεντζά-
κης 14, Σλούκας 6, Μάρτιν 2, Πρίντεζης 8, Ζαν Σαρλ 
10, ΜακΚίσικ 6

ΗΡΑΚΛΗΣ- ΙΩΝΙΚΟΣ:  
ΟΡΙΣΤΗΚΈ ΓΙΑ ΤΙΣ 15/12 
Ο ΕΣΑΚΕ όρισε το εξ ανα-
βολής παιχνίδι της 8ης 
αγωνιστικής  ανάμεσα 
στον Ηρακλή και τον Ιω-
νικό για τις 15 Δεκεμβρί-
ου.
Μάλιστα όπως ανακοί-
νωσε ο ΕΣΑΚΕ το παιχνί-
δι θα είναι κεκλεισμένων 
των θυρών και θα μετα-
δοθεί τηλεοπτικά από την 
ΕΡΤ 3.

ςς

basketball

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ- ΛΑΥΡΙΟ 19:30- ΈΡΤ3
Η 9η αγωνιστική της Basket League ολοκληρώνεται απόψε από 
το ΟΑΚΑ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί το Λαύριο.
Ο Δημήτρης Πρίφτης είδε στην προπόνηση της Δευτέρας 
(6/12) τον Νταρίλ Μέικον να συμμετέχει κανονικά. Ενώ 
και ο Ιωάννης Παπαπέτρου μετά από αρκετές μέρες 
βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπια-
κών Εγκαταστάσεων.
Ο αρχηγός του Παναθηναϊ-
κού ακολούθησε ατομικό 
πρόγραμμα, ενώ εκτός 
έμεινε ο Οκάρο Γου-
άιτ.

ΑΈΚ: ΣΗΜΈΡΑ Η ΚΗΔΈΙΑ ΤΟΥ ΓΈΛΟΒΑΤΣ 
Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σερβία, θα πραγματοποι-
ηθεί η εξόδιος ακολουθία του Στέφαν Γέλοβατς και αντι-
προσωπεία της ΑΕΚ θα είναι παρούσα στο «τελευταίο 
αντίο» του χαμογελαστού παιδιού, που τόσο άδοξα 
έφυγε από τη ζωή.
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ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΛΑΝ ΤΟ 2005 ΜΟΝΟ ΕΠΟΣ 
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕ, ΑΝΤΑΜΩΝΟΝΤΑΣ 
ΞΑΝΑ ΜΕ ΤΗ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ, ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ 
ΑΛΛΟ «ΤΕΛΙΚΟ» ΝΑ ΕΛΠΙΖΕΙ

ΦΤΙΑΞΕ ΝΕΕΣ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
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ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CHAMPIONS LEAGUE
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΙ Σ.Ζ. – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 19:45

ΛΕΙΨΙΑ – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 19:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΜΙΛΑΝ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 22:00

ΠΟΡΤΟ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 22:00

ΑΓΙΑΞ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΡΕΑΛ Μ. – ΙΝΤΕΡ 22:00

ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. – ΣΕΡΙΦ 22:00

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 5 12 17-8

ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 5 8 9-7

ΛΕΙΨΙΑ 5 4 13-13

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 5 4 5-16

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 5 15 15-5

ΠΟΡΤΟ 5 5 3-8

ΜΙΛΑΝ 5 4 5-7

ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 5 4 4-7

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΙΑΞ 5 15 16-3

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 5 9 12-8

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5 6 5-11

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 5 0 3-14

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΕΑΛ Μ. 5 12 12-3

ΙΝΤΕΡ 5 10 8-3

ΣΕΡΙΦ 5 6 6-10

ΣΑΧΤΑΡ 5 1 1-11

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. 5 15 19-3

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 5 7 2-6

ΜΠΕΝΦΙΚΑ 5 5 5-9

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 5 1 1-9

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 5 10 10-7

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 5 7 9-7

ΑΤΑΛΑΝΤΑ 5 6 10-10

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 5 4 6-11

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΙΛ 5 8 4-3

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 5 7 7-6

ΣΕΒΙΛΛΗ 5 6 5-4

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 5 5 4-7

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΣΕΛΣΙ 5 12 10-1

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 5 12 9-6

ΖΕΝΙΤ 5 4 7-7

ΜΑΛΜΕ 5 1 1-13

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Το τραύμα είναι πάντα εκεί. 
Πώς αλήθεια να γιατρέψεις 
κάτι τέτοιο. «Αλήθεια τώρα θέ-
λετε να μιλήσουμε γι’ αυτό το 
παιχνίδι;». Ο Ερνάν Κρέσπο 
περισσότερο από απορία, το 
παράπονό του έβγαλε ο άν-
θρωπος στο δημοσιογράφο 
της Gazetta dello Sport που 
τον πήρε τηλέφωνο. Για κάτι 
που ο 46χρονος σήμερα Αρ-
γεντινός δεν ξεπέρασε ποτέ. 
Το 3-0 του ημίχρονου, 3-3. Και 
μετά, τα πέναλτι. 
Το είπαν «Έπος της Πόλης». 
Στη Μίλαν όμως, μόνο έτσι δεν 
το λένε. Ήταν στη λάθος πλευ-
ρά ενός από τους συγκλονιστι-
κότερους τελικούς (Champions 
League) στην ιστορία του 
αθλήματος. Στην εντελώς λά-
θος...
Το «σήμερα», το reunion είναι 
πιο πεζό. Τελευταία αγωνιστι-
κή της φάσης των ομίλων. Αλλά 
για τους «ροσονέρι» έχει στοι-
χεία τελικού. Το ότι το έφτασαν 
ως εδώ μετά από μια κάκιστη 
αρχή είναι από μόνο του επιτυ-
χία. Αλλά συνέβη. Κι αυτό με-
τράει. Η ευκαιρία είναι «εδώ». 
Σε έναν όμιλο που πραγματι-
κά τα πάντα «παίζουν» όσον 
αφορά το ποιος θα ακολουθή-
σει τη Λίβερπουλ στους «16». 
Πόρτο, Ατλέτικο Μαδρίτης και 
Μίλαν μπορεί να φτάσουν από 
την απόλυτη χαρά στο άδειο 
του τίποτα. Και οι τρεις έχουν 
ελπίδες, και οι τρεις δεν είναι 
ασφαλείς στις κακοτοπιές. 

r  Ρεάλ Μαδρίτης και Ίντερ 
έχουν ήδη περάσει στους 
«16». Μένει να φανεί ποιος 
εκ των δύο θα το κάνει ως 
1ος. Ένα ματς που μπορεί 
να μείνει ιστορικό για τον 
Λούκα Μόντριτς. Ο Κροάτης 
«μαέστρος» θα γίνει ο 43ος 
στην ιστορία του Champions 
League που θα φτάσει τις 100 
συμμετοχές στη διοργάνωση. 
r  Οι 16 βαθμοί το 1995, επί 
Λουίς φαν Χαάλ και των τρο-
μερών «μωρών» του, εί-
ναι το ρεκόρ συγκομιδής 
για τον Άγιαξ σε όμιλο  στο 

Champions League. Με νίκη 
κόντρα στη Σπόρτινγκ σήμε-
ρα, ο «Αίαντας» θα γράψει 
ιστορία.
r Όσο καλά ξεκίνησε η Κλαμπ 
Μπριζ («Χ» με Παρί, διπλό 
στη Λειψία) τόσο κακά το συ-
νέχισε. Με αποκορύφωμα 
το 5-0 που διασύρθηκε από 
τους «κόκκινους ταύρους» 
την προηγούμενη αγωνιστι-
κή. Οι Βέλγοι βρίσκονται έτσι 
με το ένα πόδι εκτός ευρωπα-
ϊκής συνέχειας. Εκτός κι αν 
σκαρώσουν ένα... θαύμα στο 
Παρίσι. 

ΤΑ «ΑΣΤΕΡΙΑ» ΣΕ... ΤΙΤΛΟΥΣ 
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ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΙΝΤΕΡ

Χ2 1,66
Το ματς της βραδιάς είναι σίγουρα η μάχη στη Μαδρίτη 

ανάμεσα σε Ρεάλ και Ίντερ. Αναμέτρηση που θα 
κρίνει την 1η θέση με τους Μαδριλένους να 

παίζουν για δύο αποτελέσματα. Σε καλό φεγγάρι 
η Ίντερ και με καλή ψυχολογία θα παίξει για το 

διπλό.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 

τους 
φορμαρισμένους 

Μιλανέζους.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ.-ΣΕΡΙΦ 

1 -0,75 1,70
Σε ένα παντελώς αδιάφορο ματς στην Ουκρανία η Σαχτάρ θα 

κοντραριστεί με την Σερίφ. Τα πάντα έχουν ξεκαθαρίσει 
στη μάχη της 3ης θέσης με τους Ουκρανούς να 

ψάχνουν μόνο το πρώτο τους τρίποντο.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμηση 

μας στην 
έδρα.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΠΟΡΤΟ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,87 
Ματς-φωτιά στο «Ντραγκάο» ανάμεσα σε Πόρτο 

και Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο χαμένος χάνεται στην 
κυριολεξία και αμφότερες θα τα δώσουν όλα για 

την νίκη. Ανάλογο ματς με αυτό στη Μαδρίτη 
αναμένουμε ξανά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Μεγάλη 
αξία στις 
κάρτες.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΜΙΛΑΝ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

1 2,00
Την ύπαρξη της παίζει η Μίλαν καθώς με νίκη 

εξασφαλίζει τουλάχιστον μια θέση στο Γιουρόπα 
Λιγκ. Το «Σαν Σίρο» αναμένεται κατάμεστο σε μια 

αναμέτρηση από το ένδοξο παρελθόν. Με αλλαγές 
θα παραταχθεί η παντελώς αδιάφορη Λίβερπουλ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το κίνητρο 
θα πάρει 
σημείο.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΛΕΙΨΙΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2 2,00
OVER 2,75 1,70

Πληγωμένη από τον κορονοϊο η Λειψία ηττήθηκε και 
στο Βερολίνο. Δύσκολο το έργο σήμερα απέναντι 

στη Σίτι που δεν θα χαριστεί στο κίνητρο των 
Γερμανών. Ανοιχτό ματς με γκολ και κόρνερ 

αναμένουμε. 

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το διπλό 

και τα γκολ 
θα πάρουν 

ποντάρισμα.

ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

www.xosetips.com

Οι όμιλοι των Κυπέλλων Ευρώπης ολοκλη-
ρώνονται αυτή την εβδομάδα με πολλά καθο-
ριστικής σημασίας παιχνίδια. 
Στο Champions League κρίνονται 5 εισιτήρια για 
τη φάση των «16», τα οποία διεκδικούν 11 ομά-
δες. Από 1 εισιτήριο διεκδικούν στον 2ο όμιλο 
η Πόρτο, η Μίλαν και η Ατλέτικο Μαδρίτης, στον 
5ο όμιλο η Μπαρτσελόνα και η Μπενφίκα και 
στον 6ο όμιλο η Βιγιαρεάλ και η Αταλάντα. Για 
τα υπόλοιπα 2 εισιτήρια δίνουν μάχη οι 4 ομά-
δες του 7ου ομίλου, η Λιλ, η Σάλτσμπουργκ, η 
Σεβίλλη και η Βόλφσμπουργκ. 
Η πρόκριση κρίνεται στους σημερινούς αγώ-
νες Μίλαν-Λίβερπουλ και Πόρτο-Ατλέτικο Μα-
δρίτης, καθώς και στα αυριανά παιχνίδια Μπά-
γερν-Μπαρτσελόνα, Μπενφίκα-Ντιναμό Κιέβου, 
Αταλάντα-Βιγιαρεάλ, Σάλτσμπουργκ-Σεβίλλη 
και Βόλφσμπουργκ-Λιλ.
Την Πέμπτη δίνουν αγωνίζονται οι 2 ελληνικές 
ομάδες. Στο Europa League ο Ολυμπιακός έχει 
εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στον όμιλό του και 
με νίκη στο Βέλγιο κόντρα στην Αντβέρπ θα ελ-
πίζει να τερματίσει πρώτος.  
Στο Conference League ο ΠΑΟΚ υποδέχεται 
στην Τούμπα την Λίνκολν Ρεντ Ιμπς και χρειά-
ζεται τη νίκη, πιθανότατα με μεγάλο σκορ, ώστε 
να πάρει τη δεύτερη θέση στον όμιλο ακόμα και 
στην περίπτωση τελικής ισοβαθμίας του με τη 
Σλόβαν Μπρατισλάβας. 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΟΡΝΕΡ, ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΡΕΡ 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχημα-
τικές επιλογές για όλα τα παιχνίδια της τελευ-
ταίας αγωνιστικής των ομίλων των Κυπέλλων 
Ευρώπης. 
Πολλά είναι τα έξτρα ειδικά στοιχήματα που προ-
σφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τους πιο 
δυνατούς αγώνες Πόρτο-Ατλέτικο Μαδρίτης, 
Ρεάλ Μαδρίτης-Ίντερ, Αταλάντα-Βιγιαρεάλ, Σάλ-
τσμπουργκ-Σεβίλλη και Αντβέρπ-Ολυμπιακός. 
Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες 
του Πάμε Στοίχημα είναι και αυτές για τον παί-
κτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον πρώ-
το παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκό-
ρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον 
παίκτη που θα πετύχει χατ-τρικ, το σύνολο των 
κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ πολλα-
πλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή 
στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρό-
νου, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισο-
παλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό Αποτέλεσμα 
& Goal/No Goal.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να πο-
ντάρουν και σε ειδικά στοιχήματα για την 6η 
αγωνιστική του Champions League. 
Προσφέρονται επιλογές για τα Over/Under συ-
νολικά γκολ των 8 σημερινών και των 8 αυρια-
νών αγώνων, τα Over/Under συνολικά γκολ του 
1ου ημιχρόνου στα ίδια παιχνίδια, καθώς και για 
το αν θα σημειώσουν περισσότερα τέρματα (με 
χάντικαπ γκολ) σήμερα και αύριο, οι γηπεδού-
χες ή οι φιλοξενούμενες ομάδες. 

ΟΛΗ Η ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΑΠ
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω 
της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύκολα 
και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν τα 
αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out οποιαδή-
ποτε στιγμή επιθυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που με-
ταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ 
όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται 
και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαιρο, το Πρω-
τάθλημα και το Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, 
αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και προωθη-
τικές ενέργειες όπως το Παρά 1 στο VIRTUAL 
SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΟΜΙΛΟΥΣ ΤΩΝ 
ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ  
ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ

OVER 3,5 1,90
Στο «Ζίγκναλ Ίντουνα Παρκ» με τα πάντα να έχουν 
κριθεί η Μπορούσια θέλει να φύγει με ψηλά κεφάλι 
από την διοργάνωση. Από την άλλη, η κακή φέτος 

Μπεσίκτας θα ψάξει τους πρώτους της βαθμούς 
στον όμιλο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αδιάφορο 

ματς με αξία 
στα γκολ..
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Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έκαναν ο 
ολυμπιονίκης της άρσης βαρών Πύρρος Δήμας 
και η πρώην πρωταθλήτρια του επί κοντώ, που 
έγινε ευρέως γνωστή από το Survivor, Αφρο-
δίτη Σκαφίδα. Το ζευγάρι βρέθηκε μαζί στο νυ-
χτερινό κέντρο που έκανε πρεμιέρα ο τραγου-
διστής Αντώνης Ρέμος.

Ο Κώστας Δουβαλίδης μετά τα Χρι-
στούγεννα θα βρεθεί στην Αθήνα για 
να πραγματοποιήσει την προετοιμα-
σία του για τη χειμερινή περίοδο. Η κα-
τάσταση στη Δράμα δεν ευνοεί αυτή 
την περίοδο για να κάνει την προπό-
νησή του. «Δεν μπορείς πια να προ-
πονηθείς στη Δράμα. Η κατάσταση εί-
ναι πολύ άσχημη. Αυτό το διάστημα 

πηγαινοέρχομαι στην Καβάλα, αλλά 
δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια. Έτσι, 
έχουμε αποφασίσει με τον προπονη-
τή μου τον Ιανουάριο να έρθουμε στην 
Αθήνα», δήλωσε στο e-Sportime ο Έλ-
ληνας πρωταθλητής, που γυμνάζεται 
με τον Μπάμπη Σδρόλα. Ο πρώτος 
στόχος του είναι το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα κλειστού στο Βελιγράδι.

Την Τετάρτη η 
Ένωση Συμμετα-
σχόντων σε Ολυ-
μπιακούς Αγώνες 
πραγματοποιεί την 
εκδήλωση υποδο-
χής και βράβευ-
σης των Ελλήνων 
αθλητών και αθλη-
τριών που πήραν 
μέρος στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες 
στο Τόκιο. Η εκδή-
λωση της ΕΣΟΑ θα 
γίνει στο κτίριο της 
Ε.Ο.Ε. στις 19:00.

Από την Πέμπτη η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σο-
φία Σακοράφα, συνοδευόμενη από μέλη του 
Δ.Σ., θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Θεσ-
σαλονίκη. Θα γίνουν μια σειρά από συναντή-
σεις, πιθανότατα με την Περιφέρεια και τον 
Δήμο. Θα δουν όμως και εκπροσώπους συλ-
λόγων και τοπικούς φορείς. 





Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΚΑΙ 
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΥΓΧΑΝΕΙ ΔΙΟΤΙ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΝΟ.  
ΚΙ ΟΣΟ ΔΕΝ «ΠΟΥΛΑΕΙ» ΟΡΑΜΑ, ΔΕΝ 
ΘΑ ΠΕΙΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ

Μπορεί ενδεχομένως κάποιος να σταθεί 
στο αγωνιστικό μέρος. Δεν γίνεται για παρά-
δειγμα ο Παναθηναϊκός να φεύγει με βαθμό 
από το Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπι-
ακό και να μην μπορεί να πάρει τίποτε στα 
ντέρμπι με ΠΑΟΚ (εντός) και ΑΕΚ (εκτός).  
Δείχνει συγκυριακό φαινόμενο περισ-
σότερο η ισοπαλία στο Φάληρο, παρά 
οι δύο έτερες ήττες. Σημειωτέον, υπάρ-
χει και η ήττα από τον Άρη στο «Βικελί-
δης». Κοινώς, στους τέσσερις αγώνες του 
Top-5 η τελική συγκομιδή είναι ένας βαθ-
μός. Και η συνολική άλλωστε αποτίμη-
ση, μιας και πλησιάζουμε στο τέλος του 
πρώτου μισού, μάλλον μέτρια προς αρ-
νητική είναι. Αλλά να ήταν μόνο αυτά.  
Πρόβλημα είναι πως δεν είναι κατανοη-
τό και τι θέλει να κάνει στο γήπεδο ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς. Από τον τρόπο ανάπτυξής 
του, μέχρι το εν γένει αγωνιστικό του πλά-
νο. Κι αυτό το μπέρδεμα που υπάρχει από 
την πρώτη κιόλας στιγμή στην άκρη του 
πάγκου, λογικό κι επόμενο είναι να μετα-
φερθεί μέσα στο χορτάρι.  
Και πάλι όμως αυτό που πρέπει να ανη-
συχεί τον οργανισμό του «τριφυλλιού» 
δεν είναι το αμιγώς αγωνιστικό μέρος. Εί-
ναι η πλήρης λειτουργία του. Ο Παναθη-
ναϊκός δεν είναι ξεκάθαρο τι θέλει να κάνει 
σαν κλαμπ γενικώς. Ποια είναι η στόχευσή 
του, τι θέλει να έχει πετύχει σε ένα βάθος 
τριετίας, πενταετίας… Σε ένα βάθος χρό-
νο τελοσπάντων. Και δεν υπάρχει απά-
ντηση. Φαίνεται πως όλες οι μελλοντικές 
βλέψεις έχουν να κάνουν με το γηπεδικό. 
Κατανοητό σε επίπεδο εσόδων, αλλά το 
αγωνιστικό έπρεπε να μένει ανεπηρέαστο.  
Δεν γίνεται για παράδειγμα να είμαστε Δε-
κέμβρη μήνα για να ξεκινήσουν συζητήσεις 
με τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Δεν γίνεται να 
έχεις πληροφόρηση πως στο ντέρμπι με 
την ΑΕΚ θα είναι παρόντες 14 σκάουτς από 
ξένες ομάδες που έχουν στη λίστα τους, 
μεταξύ άλλων, τον Αλεξανδρόπουλο και να 
τον έχεις στον πάγκο. Δεν γίνεται να μην 
θέλεις να δώσεις 80-100 χιλ. ευρώ στον Ζα-
γαρίτη για να παραμείνει και να προσφέ-
ρεις πάνω από 300 στον Χουανκάρ για να 
ανανεώσει και να σου το παίζει και δύσκο-
λος. Δεν γίνεται να παίρνεις παίκτες δανει-
κούς  χωρίς να υπάρχει η προοπτική για 
αγορά τους. Ειδικά αν μιλάμε για έναν παί-
κτη σαν τον Βιτάλ, ο οποίος μέχρι να συνη-
θίσει να προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δε-
δομένα, θα έχει τελειώσει ο δανεισμός του.  
Τι κλαμπ είναι ο Παναθηναϊκός; Μια ομά-
δα που στηρίζεται σε μισθοφόρους για 
να πετύχει το στόχο στη μία σεζόν; Είναι 
ένα σύνολο που δουλεύει με παιδιά από 
τις ακαδημίες του και σκοπεύει να τα ανα-
δείξει και να τα προωθήσει, βγάζοντας και 
κάποια χρήματα από πιθανή πώληση; Εί-
ναι ένα κλαμπ που συνδυάζει τα παραπά-
νω; Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν μπορεί να 
καταλάβει… 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ 

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 
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 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...


