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Πολλές οι προκλήσεις που έχει μπροστά του ο 
Ολυμπιακός για το ματς με την Αντβέρπ. Από 
τους βαθμούς που θέλει να προσθέσει στο 
ranking της UEFA για τον ίδιο και την Ελλάδα. 
Έως την πρώτη θέση του ομίλου (αν έρθει) και τα 
χρήματα που μπορεί να πάρει. Αλλά το παιχνί-
δι μόνο εύκολο δεν θα είναι. Η Αντβέρπ δεν έχει 
να χάσει τίποτα. Μόνο να κερδίσει. Είναι αποκλει-
σμένη. Όμως έτσι κι αλλιώς όλη της η προσοχή 
είναι στραμμένη στο πρωτάθλημα. Γιατί είναι στο 
κόλπο για τον τίτλο. Δεν θέλει να χάσει την ευκαι-
ρία. 
Ο Ολυμπιακός όμως δεν πρέπει να σταθεί σε τί-
ποτα από αυτά. Αλλά να το δει ως ένα ακόμα επί-
σημο παιχνίδι που πρέπει να νικήσει. Τίποτα 
άλλο. Χωρίς να κοιτάξει την κατάσταση του αντι-
πάλου. Αν θα παίξει με αρκετές ρεζέρβες ή όχι. Η 
ιστορία έχει δείξει πως οι Πειραιώτες την έχουν 
πατήσει σε πολλές περιπτώσεις. Όταν φτιάχνεται 
κλίμα για παιχνίδι που δεν έχει υψηλού επιπέδου 
δυσκολίες. Φοβού τις βέλγικες ομάδες που αν σε 
βρουν μπόσικο θα κοιτάξουν να σε στραγγαλί-
σουν. Και να πάνε σε υψηλό σκορ. Χωρίς αυτό να 
σημαίνει πως δεν θα δεχθούν γκολ. Η προσήλω-
ση σε τέτοια παιχνίδια είναι το Α και το Ω. Αυτό 
ζήτησε από τους παίκτες ο Πέδρο Μαρτίνς. Για να 
μην αδικήσει τον εαυτό του ο Ολυμπιακός. Και να 
προσφέρει μια καλή εμφάνιση στον κόσμο του, 
σε συνδυασμό με επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Θαυματοποιός δεν είναι ο Τσάβι. Ούτε έχει κα-
νείς την απαίτηση να αλλάξει άμεσα κομβικά την 
Μπαρτσελόνα – πώς θα μπορούσε; Αυτό δεν ση-
μαίνει και ότι δεν πονάνε οι φίλοι της καταλανι-
κής ομάδας βλέποντάς την εκτός συνέχειας του 
Champions League. Από τη φάση κιόλας των 
ομίλων. Ο Ισπανός κόουτς χρεώνεται μέρος αυ-
τής της αποτυχίας και αυτό είναι το τίμημα που 
δέχτηκε να πάρει λέγοντας το «ναι» στη δουλειά 
σε αυτό το προβληματικά χρονικό σημείο. Ήξε-
ρε δηλαδή εξ αρχής ότι δεν αναλαμβάνει με τους 
ιδανικούς όρους – το ακριβώς αντίθετο. Πήρε 
όμως το ρίσκο να «λερωθεί». Να ρισκάρει να του 
(την) πουν για πράγματα που δεν μπορεί να ευ-
θύνεται. Επειδή από τη διοίκηση του υποσχέθη-
καν ότι θα τον εμπιστευτούν και ότι θα τον στηρί-
ξουν. 
Ότι θα του δώσουν το χρόνο και τους παίκτες 
για να μπορέσει να τροποποιήσει αυτήν την ει-
κόνα που κάθε άλλο παρά Μπάρτσα θυμίζει. Μέ-
χρι τότε όμως, το μαρτύριο θα έχει πολλές... στα-
γόνες. Τα πρώτα βήματα (θα) είναι έτσι. Γεμάτα 
οδύνη, θλίψη. Η Μπάγερν Μονάχου πάλι, εξε-
λίσσεται σε εφιάλτη για τους «μπλαουγκράνα». 
Όπου τους πετυχαίνει, όπως τους πετυχαίνει. 
Χωρίς έλεος. Δεν το κάνει επίτηδες. Απλά δεν ξέ-
ρει άλλον τρόπο. 

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΠΟΥ 
ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΤΣΑΒΙ 

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

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

ΜΗΝ ΑΔΙΚΗΣΕΙ  
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

Αποψη
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ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΡΑΝΤΑΡ ΤΟΥΣ ΤΟΝ 
ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ ΤΟΝ ΤΣΕΚΑΡΟΥΝ ΞΑΝΑ. Ο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ 

Σε λίγο δεν θα αποτελεί είδηση. Το Βέλγιο 
βέβαια, Πέμπτη βράδυ, είναι ιδανικός προο-
ρισμός για τσεκάρισμα. Πανεύκολη και ουχί 
χρονοβόρα πρόσβαση. Ειδικά όταν οι ενδι-
αφερόμενοι είναι από Γερμανία  Γαλλία. Αγ-
γλία. Αντβερπ – Ολυμπιακός λοιπόν, σε μία 
ακόμα παράσταση και πεδίον δόξης λαμπρό 
για τον Αγκιμπού Καμαρά.
Αυτή τη φορά όμως μπορεί να ξεφύγουμε 
από την εθιμοτυπική ανταλλαγή επαγγελ-
ματικών καρτών. Αυτή τη φορά ίσως πάμε 
ένα βήμα παραπέρα. Ειδικά σε  ότι έχει να 
κάνει με κάποιες ομάδες που μπορεί η μετα-
γραφή να γίνει και απευθείας. Χωρίς δηλα-
δή να περιμένουμε την άδεια εργασίας από 
Αγγλία μεριά.
Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, έχει πάρει το μάθη-
μά του από τον έτερο Καμαρά, τον Μαντί. Δεν 
επιθυμεί να ξεχειλώσει ξανά η μεταγραφική 
υπόθεση ενός παίκτη που έχει τρομερή αξία 
πώλησης και… μεταπώλησης. 
Διότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν σκέφτονται μόνο 
το επόμενο βήμα του Αγκιμπού Καμαρά, αλλά 
και το μεθεπόμενο με κάποιο ποσοστό μετα-
πώλησης.
Ασφαλώς και δεν μιλάμε για Ιανουάριο, σε 
καμία περίπτωση. Ο Πέδρο Μαρτίνς και ο 
Ολυμπιακός γενικότερα δεν θα χαλούσαν την 
αγωνιστική ισορροπία της ομάδας αυτή τη 
στιγμή. Για το καλοκαίρι όμως δεν αποκλεί-
εται να είναι πλέον και το Νο1 project πώλη-
σης. Αυτό επιτάσσει και η ζήτηση που υπάρ-
χει γύρω από την αφεντιά του.
Βέβαια, δεν θα είναι μόνο για εκείνον στο γή-
πεδο. Ας μην ξεχνάμε πως ο Ολυμπιακός εί-
ναι ένα από τα «must» κλαμπ πλέον για τους 
σκάουτς και η αναμέτρηση στην Αμβέρσα δεν 

αποτελεί εξαίρεση.

Agent Greek

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΜΠΑΚ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Φεράρι παντού 
Η προσπάθεια από το περιβάλλον 
του Φράνκο Φεράρι να αποχωρήσει 
από το Βόλο αναμένεται να κορυ-
φωθεί τον Ιανουάριο. Παντού είχε/
έχει προταθεί ο Αργεντίνος ακραί-
ος αμυντικός, έχει φτάσει 29 πια και 
δεν κάνει και την περσινή σεζόν. 
Για να δούμε ποιος από τους μεγά-
λος θα «τσιμπήσει» πρώτος. Η ΑΕΚ 
απίθανο μια και έχει τους Ιρανούς, ο 
ΠΑΟΚ πιο δύσκολα και μάλλον ο… 
κλήρος πέφτει στον Παναθηναϊκό. 
Για να δικαιωθούν όλοι… 

Ο ΛΙΒΑΪΑ ΚΟΙΤΑΕΙ ΨΗΛΑ

Τελειώνει η ρήτρα  
για Ελλάδα
Έτσι όπως το πάει με τη Χάιντουκ 
Σπλιτ ο Μάρκο Λιβάια μην πάρει και 
πρωτάθλημα στην Κροατία. Δύσκο-
λο είναι η αλήθεια, αλλά όχι ακατόρ-
θωτο. Τον τίτλο του πολυτιμότερου 
παίκτη στο πρωτάθλημα πάντως 
τον έχει στο τσεπάκι του. Κι αυτός 
είναι ο λόγος που για το καλοκαίρι 
ζητάει είτε ένα συμβόλαιο με πολ-
λά χρήματα, είτε ομάδα σε top πρω-
τάθλημα. Πάντως, δεν λέω πως ση-
μαίνει κάτι απλώς το αναφέρω, η 
ρήτρα που έχει βάλει η ΑΕΚ για με-
τακόμιση σε άλλη ελληνική ομάδα, 
παύει να ισχύει από το καλοκαίρι.

ΠΙΟ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ Ο ΣΙΔΕΡΑΣ

Ο ένας Έλληνας ξένισε
Το αναφέραμε ξανά για τον μόλις έναν Έλ-
ληνα που είχε ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι 
με την ΑΕΚ. Υπάρχουν οι Χατζηγιοβάνης και 
Αλεξανδρόπουλος που δεν το συζητάμε πως 
πρέπει να ξεκινούν, αλλά υπάρχει ακόμα ένας 
που πρέπει από εδώ και πέρα να πάρει ευκαι-
ρίες. Η εικόνα του Σάρλια δεν βελτιώνεται, ο 
Γιοβάνοβιτς «χάνει» από τη χρησιμοποίησή 
του, ο Πούγγουρας δεν είναι ακόμα έτοιμος, 
αλλά ο Γιώργος Σιδεράς ξεχωρίζει στις προ-
πονήσεις. Το συμβόλαιό του μάλιστα ανανε-
ώθηκε πρόωρα τον περασμένο μήνα.

ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΣΕΖΟΝ Ο ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ  
ΔΕΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ

Σε χαμηλούς ρυθμούς 
Ακούστηκαν και κάποια πράγματα που η αλήθεια είναι πως 
προκάλεσαν έκπληξη. Περί πρότασης 5 εκατομμυρίων. Ok! 
Το ζήτημα είναι πως έως τώρα στη σεζόν, ο Λιβάι Γκαρσία 
δεν κάνει εμφανίσεις που θα αναγκάσουν κάποιες ομάδες 
να ασχοληθούν μαζί του. Αυτό άλλωστε είναι και το report 
όσων έχουν δει αγώνες της ΑΕΚ μέχρι τώρα. Τι θα γίνει στο 
μέλλον, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Αυτό, πάντως, που 
πρέπει να φτιάξει ο Γκαρσία είναι και η τακτική του προσέγ-
γιση. Έχει δουλίτσα. 

➠

➠

➠

➠

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
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Κοντά και ο κόσμος
Παρά το γεγονός πως ξεκαθαρίστηκε τελευταία σχετι-
κά στιγμή, αν θα έχει κόσμο στις εξέδρες το ματς, οι φί-
λοι του Ολυμπιακού θα είναι εκεί. Πουλήθηκαν σχεδόν 
όλα τα 850 εισιτήρια που πήρε η ομάδα. Και θα εί-
ναι στην Αμβέρσα, που θα έχει και πολικές θερ-
μοκρασίες με τον κύριο όγκο να αναχωρεί το 
πρωί της Πέμπτης. 

ΓΙΑ ΡΕΚΟΡ  
ΣΤΟ 299ο ΜΑΤΣ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΒΕΡΠ ΠΕΡΑΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τε-
λευταία. Και το σενάριο που θέ-
λει απόψε ο Ολυμπιακός στην 
Αμβέρσα κόντρα στην Αντβέρπ 
είναι ένα. Να πάρει τη νίκη και 
ταυτόχρονα να ηττηθεί η Άιντρα-
χτ απο την Φενέρμπαχτσε στο 
άλλο ματς του ομίλου. Κι έτσι θα 
«κλέψει» την πρώτη θέση για να 
πάει απευθείας στους «16» του 
Γιουρόπα Λιγκ. Διαφορετικά έχει 
πάρει μαθηματικά την δεύτερη 
θέση που οδηγεί σε μπαράζ με 
μια από τις ομάδες που θα έρ-
θουν από το Τσάμπιονς Λιγκ. Και 
πρόκειται για δυνατές ομάδες. 
Κατά συνέπεια είναι ιδιαίτερο το 
299ο ευρωπαϊκό ματς της ιστο-
ρίας του. Όπου έχει ευκαιρία να 
φτάσει τους 12 βαθμούς κάτι που 
δεν έχει κάνει ποτέ στην ιστο-
ρία του σε φάση ομίλων ευρω-
παϊκής διοργάνωσης. Τις σεζόν 
1998-99 και 2007-08 είχε συγκε-
ντρώσειθ 11 βαθμούς σε ομίλους 
του Τσάμπιονς Λιγκ. Αναφορικά 
με προκρίσεις, για 10η φορα τα 
11 τελευταία χρόνια ο Ολυμπια-
κός πήρε εισιτήριο για νοκ άουτ 
φάση. Στα αγωνιστικά ο Ματιέ 
Βαλμπουενά έμεινε εκτός λόγω 
τραυματσμού. Για την ενδεκά-
δα ο Πέδρο Μαρτίνς έκανε διά-
φορες δοκιμές. Αλλά αναμένεται 
να παίξουν οι συνήθεις «ύπο-
πτοι». Βέβαια ανοικτό είναι το 
ενδεχόμενο να πάει σε σχήμα 
με 3 χαφ, βάζοντας τον Μπου-
χαλάκη. Και μετατοπίζοντας τον 
Αγκιμπού Καμαρά στα άκρα. Σε 
αυτή την περίπτωση θα μείνουν 
εκτός οι Ονιεκούρου, Λόπες. Δι-
αφορετικά αμφότεροι διεκδικούν 

μια θέση στην ενδεκάδα. 
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ΒΑΪΝΣ

ΜΠΟΥΤΕ

ΕΝΓΚΕΛΣΑΛΜΕΪΔΑΜΠΑΤΑΪΓ

ΓΚΕΡΚΕΝΣΒΕΡΣΤΡΑΤΑΛΧΑΣΑΝ

ΦΛΕΤΣΕΡΣΑΜΑΤΑΜΠΕΝΣΟΝ

ΒΑΤΣΛΙΚ

ΛΑΛΑΣΩΚΡΑΤΗΣΣΙΣΕΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ

ΕΜΒΙΛΑΜ. ΚΑΜΑΡΑ

ΜΑΣΟΥΡΑΣΑΓΚ. ΚΑΜΑΡΑΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ

 ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

4-2-3-1

4-3-3

ΑΝΤΒΕΡΠ                   ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣVS          

ΜΠΡΙΑΝ ΠΡΙΣΚΕ

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

19:45/COSMOTE SPORT 3
ΓΗΠΕΔΟ: ΜΠΟΣΟΥΪ - ΝΤΟΥΡΝΕ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΜΑΡΚΟ ΝΤΙ ΜΠΕΛ (ΙΤΑΛΙΑ)

Αλλαγές από τον Πρίσκε
Η Αντβέρπ δεν έβαλε ούτε ένα γκολ στα δύο 
εντός έδρας ματς στον όμιλο και δεν πήρε ούτε 
ένα βαθμό. Θέλει να το σταματήσει αυτό, αλλά 
ο Μπριάν Πρίσκε ξεκαθάρισε πως κατεβάσει 
ενδεκάδα με αλλαγές απόψε. Θα απουσιάσει 
ο Ναϊνγκολάν που έχει κι ένα πρόβλημα τραυ-
ματισμού. Κι όλα αυτά γιατί η Αντβέρπ είναι για 
τα καλά στο κόλπο της διεκδίκησης του τίτλου 
και ακολουθεί ντέρμπι με την Σταντάρ Λιέγης.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1 ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 5 11 9-5

2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5 9 8-6

3 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 5 5 6-7

4 ΑΝΤΒΕΡΠ 5 2 5-10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
4ος ΟΜΙΛΟΣ



www.sportime.gr ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20215

Τα σενάρια της πρόκρισης
Τι θέλει ο ΠΑΟΚ για να περάσει στους «32»; Αρχικά κα-
λύτερο αποτέλεσμα από τη Σλόβαν, που αντιμετωπί-
ζει εκτός έδρας την αδιάφορη Κοπεγχάγη. Στην πε-
ρίπτωση ίδιου αποτελέσματος και αφού στα μεταξύ 
τους υπάρχει ισορροπία (1-1 στην Τούμπα, 0-0 στην 
Μπρατισλάβα) τη λύση θα δώσει η συνολική διαφο-
ρά τερμάτων. Αυτή τη στιγμή, οι Σλοβάκοι είναι στο 
+3 ενώ ο Δικέφαλος στο +2. Επομένως, εάν για πα-
ράδειγμα η Σλόβαν επικρατήσει με 0-1 στην Κοπεγ-
χάγη, ο ΠΑΟΚ θα θέλει νίκη με τρία γκολ και πάνω 
για να περάσει στα νοκ άουτ. Εάν υπάρχει ισορρο-
πία και εδώ, τότε προκρίνεται η Σλόβαν, επειδή θα 
έχει περισσότερα εκτός έδρας γκολ σε όλα τα ματς 
των ομίλων!

ΠΟΣΟ ΤΟ ΘΕΛΕΙ 
Ο ΠΑΟΚ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΗ ΛΙΝΚΟΛΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΝΟΚ 
ΑΟΥΤ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ 
ΒΡΕΙ ΛΙΓΟ ΗΡΕΜΙΑ, ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ

ΠAO
K

Τη σεζόν 2010/11 (Κλαμπ Μπριζ, 
Βιγιαρεάλ, Ντιναμό Ζάγκρεμπ). Τη 
σεζόν 2011/12 (Τότεναμ, Ρούμπιν 
Καζάν, Σάμροκ Ρόβερς). Τη σεζόν 
2013/14 (Σαχτέρ Καραγκαντί, Άλκ-
μααρ, Μακάμπι Χάιφα). Τη σεζόν 
2016/17 (Φιορεντίνα, Σλόβαν Λί-
μπερετς, Καραμπάγκ). Αυτή ήταν 
η σύνθεση των ομίλων τις 4 φο-
ρές την τελευταία 10ετία που ο 
ΠΑΟΚ έχει «ξεχειμωνιάσει» ευ-
ρωπαϊκά. Όλες στο πλαίσιο 
του Europa League. Πέντε 
χρόνια πέρασαν λοιπόν 
χωρίς πρόκριση στα 
νοκ άουτ. Θα μηδενί-
σει απόψε το κοντέρ; 
Το έχει πώς το έχει 
ανάγκη ο ΠΑΟΚ. 
Βυθισμένος στην 
κρίση και στην 
εσωστρέφεια μετά 
από 5 συνεχόμενα 
ματς χωρίς νίκη, μετά 
από κακές εμφανίσεις. Ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου μας 
έχει τάξει κάτι διαφορετικό, 
περιμένουμε να δούμε (τι). 
Παραδέχτηκε πως έχει μεγά-
λο μερίδιο ευθύνης για την κα-
τάσταση, αρχικά επειδή υπήρξε 
υπέρ το δέον φιλόδοξος στις προ-
γραμματικές του δηλώσεις. Το «τις 
πταίει» είναι σίγουρα πολύπλευρο 
και το κακό δεν είναι παροδικό. Σί-
γουρα η ομάδα έχει σχεδιαστεί λά-
θος, σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση. 
Αλλά μέχρι τότε, έχουμε καιρό. 
Προέχει το σήμερα. Και να κά-
νει ο ΠΑΟΚ το χρέος του απένα-
ντι στη Λίνκολν. Μια τίμια πλην 
πτωχή δηλαδή ομάδα από το Γι-
βραλτάρ, που δεν έχει πάρει βαθ-
μό ως τώρα. Αν συμβεί το επιθυ-
μητό, τότε ο Δικέφαλος θα μπορεί 
να στραφεί στη φάση των «32» του 
Conference League με αντίπαλο 
μια ομάδα από αυτές που θα τερ-
ματίσουν στην 3η θέση στους ομί-
λους του Europa League. Και να 
ελπίζει ότι θα περάσει το σκόπελο 
που δεν ξεπέρασε καμία από τις 
4 προηγούμενες φορές που ανα-
φέραμε στην αρχή του κειμένου, 
αποκλείστηκε κατά σειρά απένα-
ντι σε ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ουντινέζε, 
Μπενφίκα και Σάλκε.

ΣΙΝΤΚΛΕΪ

ΚΟΥΡΤΙΤΣ

ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟΑ.ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ

ΣΒΑΜΠ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΪΒΑΡΕΛΑΤΕΪΛΟΡ

ΚΟΛΙΝΓΚ

ΓΟΥΑΪΖΜΑΝΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ ΛΟΠΕΣΡ. ΤΣΙΠΟΛΙΝΑ 

ΤΟΡΙΓΙΑΓΙΑΧΑΓΙΑΜΑΡΚΟ ΡΟΣΑΜΠΡΙΤΟ

ΧΕΣΟΥΣ ΤΟΣΚΑΝΟ

 ΓΟΥΟΚΕΡ

ΚΙΚΕ ΓΚΟΜΕΘ 

4-4-1-1

4-2-3-1

ΠΑΟΚ   ΛΙΝΚΟΛΝVS          

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

ΜΑΪΚΛ ΜΑΚΕΛΒΙ

22:00 COSMOTE SPORT 2
ΓΗΠΕΔΟ: ΤΟΥΜΠΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΡΟΧΙΤ ΣΑΓΚΙ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 5 12 13-5

2. ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. 5 8 8-5

3. ΠΑΟΚ 5 8 6-4

4. ΛΙΝΚΟΛΝ 5 0 2-15

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δύο κρούσματα 
κορονοϊού! 

Σαν να μην του έφταναν του ΠΑΟΚ 
όλα όσα τραβάει αυτόν τον καιρό, ήρθε 

και ο κορονοϊός να τον αναστατώσει. Συ-
γκεκριμένα, δύο παίκτες βρέθηκαν θετικοί 

έπειτα από τον καθιερωμένο έλεγχο και τέθηκαν 
σε καραντίνα. Φυσικά, διαμορφώνονται νέα δε-

δομένα για τον Λουτσέσκου, ο οποίος ούτως 
ή άλλως είχε προβλήματα. Συγκεκριμέ-

να, έκανε ούτως ή άλλως τα πλάνα του 
χωρίς να υπολογίζει τους Βιεϊρίνια, 

Μιτρίτσα, Μιχαηλίδη (τιμωρημέ-
νος) και Κρέσπο (ανέτοιμος).
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Όλο και πιο κοντά  
στην επάνοδο ο Σένκεφελντ
Στο σαββατιάτικο ματς με τον Ατρόμητο αναμένεται να δούμε 
ξανά «παρόντα» τον Μπαρτ Σένκεφελντ. Ο Ολλανδός στόπερ 
έχει ξαναμπεί φέτος σε αποστολή, αλλά δεν έχει αγωνιστεί κα-
θόλου με την πρώτη ομάδα. Το περασμένο Σαββατοκύριακο 
έπαιξε στο ματς του Παναθηναϊκού Β’ με τον Εργοτέλη.

Αποφόρτιση για Βέλεθ και Σάρλια
Μια μέρα ρεπό και ξανά χθες προπόνηση για τους παίκτες του 
Παναθηναϊκού. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμαν-
ση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνί-
δι στο μισό γήπεδο. Πρόγραμμα αποφόρτισης ακο-
λούθησαν οι Βέλεθ, Σάρλια, ενώ ατομικό έκαναν 
οι Χατζηθεοδωρίδης, Κουρμπέλης, Πούγγου-

ρας, Αγιούμπ, Μπεκ. Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ... 
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ

Πρώτη φορά που ακούγονται τα 
δύο αυτά ονόματα, δεν είναι. Τόσο ο 
Ματίας Πίρσμαν (ΠΑΣ Γιάννινα) όσο 
και ο Φράνκο Φεράρι (Βόλος) έχουν 
συνδεθεί ξανά μεταγραφικά με τον 
Παναθηναϊκό. Ο δεύτερος μάλιστα, 
το περασμένο καλοκαίρι, θα μπο-
ρούσε να είχε φορέσει τα πράσινα. 
Υπήρξαν προχωρημένες συζητήσεις, 
όχι και αίσιο φινάλε. Όσον αφορά 
τον 30χρονο Βέλγο έχει φτιάξει πολύ 
καλό όνομα με τις εμφανίσεις του με 
τον «Αίαντα της Ηπείρου» και το όνο-
μά του «παίζει» δυνατά. Και οι δυο 
έχουν το «συν» του ότι γνωρίζουν 
πολύ καλά τι εστί Super League και 
άρα δεν χρειάζονται χρόνο προσαρ-
μογής. Θεωρητικά πάντα όλα αυτά. 
Γιατί εδώ έρχεται το μεγάλο πραγ-
ματικό ερώτημα: Πόσο πολύ ψάχνει 
αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός; Κι 
αν ναι, με τι στάτους, βασικού ή μη; 
Όλα έχουν τη σημασία τους. Εν αρχή, 
αυτήν την εποχή γίνονται συζητήσεις 
με τον Χουάνκαρ για νέο συμβόλαιο. 
Οπότε συμπεραίνουμε πως ο Ισπα-
νός είναι κατοχυρωμένος ως 11αδά-
τος. Σε περίπτωση όμως που μεί-
νει για κάποιο λόγο εκτός, υπάρχει 
θέμα. Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης δεν 
έχει πείσει ενώ –ατυχία- τώρα που 
χρειάζεται κόντρα στον Ατρόμητο, 
αφού ο Χουάνκαρ είναι τιμωρημέ-
νος, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυ-
ματισμού και ενδέχεται να μην μπο-
ρέσει να αγωνιστεί. Θα χρειαστεί άρα 
μια κάποιου είδους αλχημεία για να 
καλυφθεί η θέση, πιθανότατα με τον 
κανονικό δεξιό μπακ Φακούντο Σά-
ντσες να πηγαίνει εκεί. Μια ή άλλη, 
αυτή η κατάσταση δείχνει ακριβώς 
γιατί είναι στις προτεραιότητες του 
«τριφυλλιού» η απόκτηση ενός αρι-
στερού μπακ. Γιατί πρέπει να υπάρ-
χει πλήρης κάλυψη. Μια φιλόδοξη 
ομάδα δεν μπορεί παρά να έχει ντου-
μπλάρει όλες τις θέσεις. 

ΠΙΡΣΜΑΝ ΚΑΙ ΦΕΡΑΡΙ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ 
(ΞΑΝΑ) ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ  
ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ 
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Κίνδυνος τιμωρίας

Η ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία για τα καπνογόνα στο ντέρμπι με τον 
Παναθηναϊκό, μετά και την έκθεση του παρατηρητή του αγώνα. Ο 
κίνδυνος τιμωρίας για την Ενωση είναι ορατός, με την πιθανότε-
ρη ποινή να σχετίζεται με χρηματικό πρόστιμο. 

ΒΡΑΝΙΕΣ

«Μέσα» για Τρίπολη
Ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το 
Ιατρικό κέντρο και αναμένεται να επιστρέψει στις 9 Ια-
νουαρίου στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, θα είναι η μοναδική 
μεγάλη απουσία της ΑΕΚ απέναντι στον Αστέρα, στην 
Τρίπολη. Από την άλλη, η μαγνητική του Ογκνιεν Βρά-
νιες βγήκε καθαρή και ο Βόσνιος αμυντικός θα δώ-
σει κανονικά το «παρών» στο «Θ. Κολοκοτρώνης». 
«Σκυλί» ο Βαλκάνιος στόπερ, ο οποίος παρό-
τι αγωνίστηκε σε όλο το ντέρμπι με τον ΠΑΟ 
με συμπτώματα διάσεισης, γυμνάστηκε σε 
φουλ ρυθμούς στα Σπάτα.

AΕΚ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, 
Ο ΜΙΛΑΝΤ ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΑ 
ΥΨΗΛΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ

Μια κακή παρένθεση. Ως τέτοια μπορεί 
να χαρακτηριστεί η εμφάνιση του Μιλάντ 
Μοχαμάντι απέναντι στον Ολυμπιακό, 
στην ήττα του ΟΑΚΑ (2-3). Το λάθος του 
Ιρανού που απέφερε το τρίτο γκολ των 
«ερυθρολεύκων», πείσμωσε τον αριστε-
ρό μπακ της ΑΕΚ, ο οποίος τις τελευταίες 
δύο εβδομάδες δείχνει εκπληκτική αγω-
νιστικά αντανακλαστικά.
Οχι μόνο έχει αφήσει πίσω του την κακιά 
στιγμή του ντέρμπι, αλλά τόσο απέναντι 
στον ΠΑΣ Γιάννενα, όσο και κόντρα στον 
Παναθηναϊκό, o 28χρονος ακραίος οπι-
σθοφύλακας. Αρχικά, το «restart» ήρθε 
στους «Ζωσιμάδες». Μεστό παιχνίδι, με 
πολλά ανεβάσματα που επέτρεψε στην 
Ενωση να βάλει μέσα στην περιοχή τους 
τους Γιαννιώτες. 
Στο αθηναϊκό ντέρμπι δε, ο Μοχαμάντι 
απέδειξε ότι επέστρεψε στις υψηλές πτή-
σεις. Σε ένα ματς με πολύ τρέξιμο, ο Ιρα-
νός όργωσε την πλευρά του μην αφήνο-
ντας πολλά περιθώρια ανάπτυξης των 
«πρασίνων» από τα αριστερά.
Παράλληλα, η πιο καθοριστική στιγμή της 
αναμέτρησης ήρθε από τα δικά του πό-
δια. Η μαγική σέντρα που βρήκε το κεφά-
λι του Σιμάνσκι άνοιξε στα δύο την άμυνα 
του «τριφυλλιού» και έκρινε τον νικητή. 
Τα κέρδη της ΑΕΚ ήταν πολυεπίπεδα, με 
τον Ιρανό να είναι ένα από αυτά και να 
απλώνεται τόσο στο ανασταλτικό όσο και 
στο επιθετικό κομμάτι. Ηδη μετράει δύο 
ασίστ (μία στο Αγρίνιο και μια στο ντέρ-
μπι με τον Παναθηναϊκο), ενώ οι αριθμοί 
του στα μετόπισθεν εμπνέουν αξιοπιστία, 
με πολλές κερδισμένες μονομαχίες, ανα-
κτήσεις της μπάλας και δεύτερες κατοχές. 
Το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να απο-
τελέσει σταθερά στο αριστερό άκρο, δι-
καιολογώντας στον απόλυτο βαθμό τη 
φανέλα βασικού που πήρε σχεδόν από 
την αρχή της θητείας του στους «κιτρινό-
μαυρους». Ειδικά από τη στιγμή που δεν 
επηρεάζεται ψυχολογικά και αγωνιστικά 
από ένα μεμονωμένο λάθος, όσο σοβα-
ρό κι αν είναι.
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AΡΗ
Σ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΕΣΤ
Ο ΚΟΥΕΣΤΑ ΠΟΝΑΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ 
ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟΤΕ Ο ΝΤΕΝΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Ακόμα κι ύστερα από το εντυπω-
σιακό αυτό μεταγραφικά καλο-
καίρι, αρκετοί έλεγαν ότι ο Άρης 
άφησε μια μεγάλη εκκρεμότητα 
στο σχεδιασμό του. Ή έστω δεν 
το δούλεψε ως κομμάτι όπως όλα 
τα υπόλοιπα. Η συζήτηση γινό-
ταν για τον τερματοφύλακα. Ο Ντέ-
νις αποκτήθηκε για βασικός και με 
πολύ καλές συστάσεις, αλλά δεν 
κατάφερε να πείσει πως η θέση 
του ανήκει. Ήταν ασταθής, φανερά 
εκτός θέματος. Πολύ σύντομα και 
προ της κατεπείγουσας ανάγκης 
για θετικά αποτελέσματα, συγκε-
κριμένα από το ματς της 3ης αγω-
νιστικής με τον Παναθηναϊκό, ο 
Άκης Μάντζιος πήρε μια δραστική 
απόφαση. Επανάφερε στην 11άδα 
τον Χουλιάν Κουέστα. Μπίνγκο. 
Ο Ισπανός γκολκίπερ ήταν αψε-
γάδιαστος, παίζοντας στην εντέ-
λεια το ρόλο του ώστε να έρθει η 
νίκη-λύτρωση (1-0). Από εκεί κι 
έπειτα, έκανε (ξανά) δικιά του τη 
θέση κάτω από τα γκολπόστ. Μέ-
χρι τον πρόσφατο τραυματισμό 
του. Αρχής γενομένης από το ματς 
Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, ο Ντένις 
πήρε γάντια βασικού.  Το ίδιο και 
αμέσως μετά, κόντρα στον Αστέ-
ρα Τρίπολης. Παιχνίδια που συν-
δυάστηκαν με νίκες (3-1 και 1-0 
αντίστοιχα). Αλλά δεν θα λέγαμε 
ότι ο Βραζιλιάνος τερματοφύλα-
κας πιέστηκε δα και ιδιαίτερα. Για 
να μπορούμε συνεπώς να απα-
ντήσομε στο ερώτημα το διάστη-
μα που έμεινε εκτός τον βοήθησε 
να «στανιάρει». Πάντως ένα τερά-
στιο τεστ ενδεχομένως να είναι 
μπροστά του. Ο Κουέστα πονά-
ει ακόμη και δεν έχει επιστρέψει 
στις προπονήσεις. Αν κάτι δεν αλ-
λάξει σύντομα, τότε ο Ντένις θα 
παίξει στο «Καραϊσκάκη» απένα-
ντι στον Ολυμπιακό, την προσε-
χή Κυριακή (12/12). Στο δεξί άκρο 
της άμυνας του μάλιστα, ίσως να 
μην έχει τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, 
κι αυτός παλεύει να αποθεραπευ-
τεί εγκαίρως. 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ματιές -και- εκεί
Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Απόλ-
λων Σμύρνης παρόλο που το διαζύγιο με τον 
Τζανλούκα Φέστα δεν έχει βγει. Η επιθυμία της 
διοίκησης είναι να προσληφθεί ξένος κόουτς 
με παραστάσεις από Ελλάδα. Μία τέτοια πε-
ρίπτωση είναι ο Νταμίρ Κάναντι. Ο Αυστρια-
κός πηγαίνει κάκιστα στην Αλτάχ, εκείνη είναι 
τελευταία και ο ίδιος φλερτάρει με απόλυση. 
Γι’ αυτό και το όνομά του ακούστηκε στη Ρι-
ζούπολη.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Αλλαγή δεδομένων;
Ένας από τους πρώτους που θα έφευγαν 
από το Περιστέρι τον Ιανουάριο είναι ο Φά-
νης Μαυρομμάτης. Ο Απόλλων Σμύρνης, μά-
λιστα, περίμενε στη γωνία. Μόνο που μετά 
το καλό ματς που έκανε το Σάββατο, το ξα-
νασκέφονται στον Ατρόμητο. Μήπως, όμως, 
ξανασκέφτονται και τον δανεισμό του Ντέ-
νιτς; Γιατί μαθαίνω πως η αναζήτηση για 
χαφ συνεχίζεται! Αλήθεια, ο Νάτσος πώς θα 
το πάρει εάν αποκτηθεί και άλλος μέσος;
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Αήττητος στη Super League 
2 παρέμεινε ο Ολυμπιακός, ο 
οποίος στο εξ αναβολής ματς 
για την 2η αγωνιστική, έμεινε 
στο 0-0 στα Τρίκαλα κόντρα 
στην τοπική ομάδα. 
Οι γηπεδούχοι του Χόρχε 
Αμπέντε είχαν καλύτερο ρυθ-
μό και αποδείχτηκαν περισ-
σότερο απειλητικοί από το 
σύνολο του Αριέλ Ιμπαγάσα 
που είχε ελάχιστες τελικές 
προσπάθειες. Τα Τρίκαλα δη-
μιούργησαν επικίνδυνες κα-
ταστάσεις για την εστία των 
«ερυθρολεύκων» κυρίως με 
τα σουτ του Πέλκα (11΄, 26΄), 
με τον Στουρνάρα όμως να 
κρατάει ανέπαφα τα δίχτυα 
του. 
Μάλιστα, ο τερματοφύλακας 
των Πειραιωτών ήταν ο MVP 
της αναμέτρησης, καθώς στο 
82’  πραγματοποίησε εξαιρε-
τική απόκρουση σε σουτ του 
Κουσκουνά.
Με το τελικό σφύριγμα, οι 
«ερυθρόλευκοι», που μετρούν 
τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες 
σε πέντε αγώνες, ανέβηκαν 
στην τρίτη θέση. Ενα από τα 
πρόσωπα του ματς ήταν και 
ο Μαρίνος, ο οποίος αντέδρα-
σε έντονα βγάζοντας τη φανέ-
λα του, όταν αντικαταστάθηκε 
από τον Κίτσο στο 66’, χωρίς 
όμως να δίνεται συνέχεια.

ΕΜΕΙΝΕ ΟΡΘΙΟΣ  
ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΚΟΡΕΡ: - 
Διαιτητής: ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)
Κόκκινες: -

Σεντουριόν
Σανδραβέλης
Νιάρος
Παρέδες
Ριζογιάνης
Ρεκίν
Μπαξεβάνος
Κουσκουνάς
Πέλκας (62’)
Ευθυμίου (85’)
Χειρίτραντας (62’)
Προπονητής: 
Χόρχε Αμπέντε

Στουρνάρας 
Κινκουέ
Ξενιτίδης 
Αποστολόπουλος 
Μπαγκαλιάνης 
Λιάτσος (73’) 
Νίκολιτς 
Μαρίνος (66’) 
Βοΐλης 
Ντόη 
Κωστή (80’) 
Προπονητής: 
Αριέλ Ιμπαγάσα

62’ Αουντίνο
62’ Ελευθεριάδης
85’ Νίζιτς

66’ Κίτσος 
73’ Τσέλιος
80’ Σαπουντζής

ΤΡΙΚΑΛΑ 0-0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΒΕΡΟΙΑ 14 6 10-4

2. ΞΑΝΘΗ 13 5 11-1

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 11 5 8-4

4. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 9 6 6-8

5. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9 5 10-3

6. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 9 6 6-3

7. ΠΑΟΚ Β 8 6 8-7

8. ΛΑΡΙΣΑ 8 5 6-3

9. ΗΡΑΚΛΗΣ 8 6 3-2

10. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 7 6 10-8

11. ΤΡΙΚΑΛΑ 7 6 6-5

12. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 6 5 8-3

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 6 6 6-8

14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 5 6 6-13

15. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 4 6 5-10

16. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 5 5-9

17. ΚΑΒΑΛΑ 0 4 0-23

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 14 6 11-4

2. ΑΕΚ Β 13 5 6-1

3. ΡΟΔΟΣ 12 6 11-3

4. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 12 5 8-2

5. ΚΗΦΙΣΙΑ 10 6 6-5

6. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 10 6 4-4

7. ΑΙΓΑΛΕΩ 10 5 6-2

8. ΧΑΝΙΑ 8 6 8-5

9. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 8 6 4-6

10. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 4 4-3

11. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 5 6 4-7

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 4 5 4-8

13. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 4 4 2-3

14. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 4 5 4-7

15. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 4 6 4-5

16. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2 5 4-9

17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0 6 0-16

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/12

ΒΕΡΟΙΑ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ – ΑΕΛ

ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ Β

ΞΑΝΘΗ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΒΑΛΑ – ΑΛΜΩΠΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/12

ΡΟΔΟΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 

ΑΕΚ Β – ΧΑΝΙΑ 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
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ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΣΕΡΙ  
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΗ

Στο Βελιγράδι και κόντρα 
στον Ερυθρό Αστέρα, ο Ολυ-
μπιακός θα «κυνηγήσει» την 3η 
σερί εκτός έδρας νίκη του (μετά 
το Μιλάνο και το Καζάν) και την 
4η συνολικά που θα τον σταθε-
ροποιήσει για τα καλά στα υψη-
λά πατώματα της βαθμολογίας. 
Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν 
απέναντι σε μια ομάδα που εί-
ναι ιδιαίτερα σκληρή και πο-
ντάρει στην άμυνά της (είναι η 
3η καλύτερη στη διοργάνωση) 
ενώ προέρχεται και από ένα με-
γάλο διπλό και μάλιστα με χα-
ρακτηριστική άνεση στην έδρα 
της Ζενίτ.
Στον αντίποδα είναι η χειρότερη 
ομάδα στη φετινή Euroleague 
στα τρίποντα (μόλις 27,7%) που 
πάντως το αντισταθμίζει με το 
56,3% στα δίποντα (δεύτερη στη 
διοργάνωση φέτος). Επίσης εί-
ναι ψηλά και στα λάθη (13,9 και 
μόνο η Ρεάλ κάνει περισσότε-
ρα) ενώ έχει και την προτελευ-
ταία επίθεση (70 πόντοι μόνο 
η Μπασκόνια είναι χειρότερη). 
Πάντως μέσα από τη σκληρή 
της άμυνα βρίσκει ρυθμό και γί-
νεται πολύ επικίνδυνη.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει 
τον Μουσταφά Φαλ μαζί του, 
αλλά ακόμα κανείς δε γνωρίζει 
αν είναι σε θέση να αγωνιστεί.
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EUROLEAGUE/ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 14ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Πέμπτη 9/12: Ζενίτ- Φενέρμπαχτσε (19:00), Ερυθρός Αστέ-
ρας- Ολυμπιακός (20:00), Μπάγερν- Εφές (20:45), Μακά-
μπι- Ούνικς Καζάν (21:05), Μπασκόνια- Βιλερμπάν (21:30)
Παρασκευή 10/12: Ζαλγκίρις- ΤΣΣΚΑ (20:00), Μονακό- Αρ-
μάνι Μιλάνο (21:00), Παναθηναϊκός- Άλμπα Βερολίνου 
(21:00), Μπαρτσελόνα- Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ρεάλ Μαδρίτης (11-2),  Μπαρτσελόνα 
(11-2), Ολυμπιακός (9-4), Αρμάνι Μιλάνο, Ζενίτ και ΤΣΣΚΑ 
(8-5), Ούνικς Καζάν, Βιλερμπάν και Μακάμπι (7-6), Εφές 
και Μπάγερν (6-7), Μονακό, Ερυθρός Αστέρας και Άλμπα 
(5-8), Φενέρμπαχτσε και Μπασκόνια (4-9) Παναθηναϊκός 
και Ζαλγκίρις (3-10)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
Νοκ άουτ από τον αυριανό αγώνα με την Άλμπα στο ΟΑΚΑ 
τέθηκε ο Νεμάνια Νέντοβιτς που υπέστη διάστρεμμα πο-
δοκνημικής στον αγώνα με το Λαύριο. Ο Ιωάννης Παπα-
πέτρου ακολούθησε μέρος του προγράμματος ενώ ο Οκά-
ρο Γουάιτ ήταν ξανά εκτός προπόνησης. 

ς

basketball

20:00 NS PRIME

BCL: Ο ΠΑΟΚ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στην Τουρκία από την Γαλατασαράι (87-75) και σε δύο 
εβδομάδες με νίκη επί της Ιγκοκέα στη Θεσσαλονίκη θα προκριθεί στα Play 
In για τους 16 του BCL
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-22, 48-40, 76-58, 87-75
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (Μεμνούν): Μποστ 16, Τριμπλ 13, Καμπατσά 16, Πουρσέλ 
20, Κράβις 7, Οντσέλ, Αράρ 2, Ούλουμπαϊ 3, Μπλάκσιρ 7, Κοκσάλ 3
ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης):  Χριστοδούλου 9, Καμαριανός 4, ΝτιΛέο 10, Τζόουνς 
15, Τολιόπουλος 9, Λοβ 12, Μ.Καμπερίδης, Μάντζαρης 5, Ρούμογλου 3, 
Γ.Καμπερίδης, Ογκμπέιντε 8
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παρελθόν αποτελεί ο Σωτήρης Μανωλόπουλος από την τε-
χνική ηγεσία της ομάδας. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου είναι έτοιμος να 
τον αντικαταστήσει.

EUROCUP: ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
Η σαφώς ανώτερη Μπούντουτσνοστ πέρασε άνετα 
(89-60) από την Πάτρα και ο Προμηθέας υποχώρησε 
στο 2-4 μετά την 6η αγωνιστική στο Eurocup. Η Μπού-
ντουτσνοστ είναι πρώτη με ρεκόρ 5-1.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 10-24, 35-41, 43-66, 60-89
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 22, Σβαρτζ, Γκραντ 10, Γκά-
ντι 5, Χαντ 3, Αγραβάνης 2, Γκίκας 5, Ρογκαβόπουλος 
7, Μάιλς 3, Γιαννόπουλος 3, Μπαζίνας, Τανούλης
ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ (Τζίκιτς): Κομπς 17, Άτιτς 6, Σέχο-
βιτς, Μίτσοβ 8, Μπάροβιτς 2, Σίλεϊ 29, Νίκολιτς 20, Γιά-
κοντιτς- Κουρίτζα 7.
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ΤΕΛΟΣ  
ΕΠΟΧΗΣ... ΞΑΝΑ
Η ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΚ ΑΟΥΤ 
CHAMPIONS LEAGUE ΓΙΑ 1η ΦΟΡΑ  
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΡΑ 
ΤΗΣ ΜΠΕΝΦΙΚΑ ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ

Θυμάστε τι κάνατε πριν από 21 χρό-
νια; Θυμάστε πώς ήταν ο... κόσμος 
τότε; Τόσο καιρό πάντως πρέπει να 
γυρίσουμε πίσω για να βρούμε νοκ 
άουτ Champions League δίχως την 
Μπαρτσελόνα. Το κοντέρ μηδενίστη-
κε και κανείς δεν μπορεί να πει ότι εί-
ναι έκπληξη εδώ που είχαν φτάσει τα 
πράγματα. Αυτή η βερσιόν των Κατα-
λανών δεν γινόταν να πάρει αποτέλε-
σμα στο Μόναχο. Η Μπάγερν το έκανε 
σαφές με το δικό της τρόπο κι αναρω-
τιέται κανείς αν ήταν λιγότερο... σκλη-
ρός από εκείνο το αλησμόνητο 8-2. 
Η αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι ήταν 
τέλος εποχής, το ίδιο μπορεί να πει 
κανείς για το νέο κάζο της Μπάρτσα. 
Ξανά και ξανά, εφιάλτης. Πέφτει χα-
μηλά. Αλλά θαρρείς είναι αναπόφευ-
κτο καθώς μόνο έτσι θα μπορέσει να 
πετάξει ξανά ψηλά κάποια στιγμή. Οι 
υψηλές πτήσεις ανήκουν τώρα στους 
«αετούς» της Μπενφίκα που με πρω-
ταγωνιστή (και) τον Οδυσσέα Βλαχο-
δήμο, έφτασαν σε αυτό που ήθελαν 
κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου. Και είναι 
στους «16». Εκεί και η Σάλτσμπουργκ. 
Η καλή δουλειά που γίνεται επί σει-
ρά ετών εκεί, με τις στιβαρές πλάτες 
της Red Bull, επιβραβεύτηκε με την 
παρθενική πρόκριση για αυστριακή 
ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Μαζί της 
πέρασε και η Λιλ, που... χόρεψε τους 
«λύκους». Η Σεβίλλη πάλι, επέστρεψε 
στο αγαπημένο της Europa League, 
για να το κατακτήσει άραγε ξανά;  

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Το χιόνι έπεφτε ασταμάτη-
τα στο Μπέργκαμο, ωραίο 
ως εικόνα όχι όμως και για 
μπάλα. Το Αταλάντα – Βιγι-
αρεάλ συνεπώς, δεν έγινε 
ποτέ. Καιρού επιτρέποντος 
θα γίνει σήμερα, στις 17:30. 
Και θα μάθουμε ποια εκ των 
δύο θα ακολουθήσει τη Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 
επόμενη φάση. Οι «κόκκινοι 
διάβολοι», με πολλούς ανα-
πληρωματικούς, καταδίκα-
σαν τη Γιουνγκ Μπόις, πα-
ρότι κάποτε θα... σκότωνε 
για να πάρει 1-1 στο «Όλντ 
Τράφορντ». 

Η ΣΤΙΓΜΗ
H γκολάρα του Οζντόεφ στο 
90’+4’ ήταν η τιμωρία της 
Τσέλσι για την μπλαζέ προ-
σέγγισή της στην Αγία Πε-
τρούπολη. Το γκράντε φι-
νάλε ενός... γκράντε ματς 
(3-3). Που χάρηκε περισσό-
τερο η Γιουβέντους. Αυτή 
έκανε τόσα όσα, αρκούσαν 
για να νικήσει τη Μάλμε και 
αφού οι «μπλε» της έκαναν 
τη χάρη, πήρε και την πρω-
τιά.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ EUROPA LEAGUE

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΠΑΡΤΑ ΠΡ. – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 19:45

ΛΙΟΝ – ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 19:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 19:45

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ – ΜΟΝΑΚΟ 19:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΛΕΓΚΙΑ Β. – ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. 19:45

ΝΑΠΟΛΙ – ΛΕΣΤΕΡ 19:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΝΤΒΕΡΠ – ΟΣΦΠ 19:45

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 19:45

5ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΛΑΤΣΙΟ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 22:00

ΜΑΡΣΕΪΓ – ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μ. 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ – ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 22:00

ΜΠΡΑΓΚΑ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕΛΤΙΚ – ΜΠΕΤΙΣ 22:00

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 22:00

8ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΓΚΕΝΚ – ΡΑΠΙΝΤ Β. 22:00

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ – ΝΤΙΝΑΜΟ Ζ. 22:00 

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CONFERENCE LEAGUE
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΛΑΣΚΕΡΤ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 19:45

ΛΑΣΚ – ΕΛΣΙΝΚΙ 19:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΑΝΔΗ – ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 19:45

ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ 19:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΖΟΡΙΑ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 19:45

ΤΣΣΚΑ Σ. – ΡΟΜΑ 19:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΛΚΜΑΑΡ – ΡΑΝΤΕΡΣ 19:45

ΚΛΟΥΖ – ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 19:45

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ 22:00

ΟΥΝΙΟΝ Β. – ΣΛΑΒΙΑ ΠΡ. 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΟΚ – ΛΙΝΚΟΛΝ 22:00

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΟΤΕΝΑΜ – ΡΕΝ 22:00

ΦΙΤΕΣΕ – ΜΟΥΡΑ 22:00

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ 22:00

ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ 22:00 
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ΙΣΧΥΡΟΙ
ΜΑΝ. ΣΙΤΙ (ΑΓΓΛΙΑ)

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (ΑΓΓΛΙΑ)
ΑΓΙΑΞ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)
ΡΕΑΛ Μ. (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝ. (ΑΓΓΛΙΑ)

ΛΙΛ (ΓΑΛΛΙΑ)
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (ΙΤΑΛΙΑ)

ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ 
ΠΑΡΙ Σ.Ζ. (ΓΑΛΛΙΑ)

ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. (ΙΣΠΑΝΙΑ)
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

ΙΝΤΕΡ (ΙΤΑΛΙΑ)
ΜΠΕΝΦΙΚΑ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)
ΑΤΑΛΑΝΤΑ ή ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΑΥΣΤΡΙΑ)
ΤΣΕΛΣΙ (ΑΓΓΛΙΑ) 

ΛΕΙΨΙΑ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
ΠΟΡΤΟ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ (ΜΟΛΔΑΒΙΑ)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (ΙΣΠΑΝΙΑ)
ΑΤΑΛΑΝΤΑ ή ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

ΣΕΒΙΛΛΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ)
ΖΕΝΙΤ (ΡΩΣΙΑ)

CHAMPIONS LEAGUE
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» EUROPA LEAGUE 
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ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΡΕΝ

1 1,70
Την ύπαρξη της παίζει σήμερα η Τότεναμ με το τρίποντο να 

αποτελεί μονόδρομο. Τα «σπιρούνια» καλούνται να 
βγάλουν χαρακτήρα και να ξεπεράσουν το εμπόδιο 

της αδιάφορης Ρεν.ΠΡΟΤΑΣΗ:Η 
έδρα και 

το κίνητρο 
παίρνουν 
σημείο.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 22:00
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ

2 1,70
Τα πράγματα είναι απλά για την Μίντιλαντ καθώς μόνο 

με νίκη θα συνεχίσει στο Γιουρόπα Λιγκ. Ταξιδεύει 
στην Βουλγαρία για να κοντραριστεί με την 
τελευταία και αδιάφορη Λουντογκόρετς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα 

στηρίξουμε το 
κίνητρο της 
Μίντιλαντ.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 22:00
ΓΚΕΝΚ-ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ

OVER 2,75 1,70
Τελικός πρόκρισης στο Βέλγιο ανάμεσα σε Γκενκ και 

Ραπίντ. Αμφότερες θέλουν μόνο νίκη για να δώσουν 
συνέχεια στο ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Ανοιχτό παιχνίδι 

προβλέπεται με γκολ και πολλά κόρνερ.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμησή 
μας ξανά στα 

γκολ.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 19:45
ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ-ΜΟΝΑΚΟ

OVER 2,5 1,66
Σε ένα αδιάφορο ματς στο Γκρατς η Στούρμ θα υποδεχθεί 

την Μονακό που έχει προκριθεί ως πρώτη στον όμιλο. Οι 
δύο ομάδες θα παραταχθούν με αλλαγές, αλλά και με 

επιθετικό πλάνο.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

θα πάρουν 
ποντάρισμα.

ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ 19:45
ΑΝΤΒΕΡΠ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

OVER 2,5 1,66
Χωρίς ιδιαίτερο άγχος, καθώς έχει εξασφαλίσει την πρόκριση 

στην επόμενη φάση, ταξιδεύει στο Βέλγιο ο Ολυμπιακός. 
Οι γηπεδούχοι παίζουν μόνο για το γόητρο και θα 

κυνηγήσουν την πρώτη τους νίκη στον όμιλο.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό 

ματς με γκολ 
αναμένουμε.

ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ  
ΜΕ ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ

www.xosetips.com

ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ-ΡΟΜΑ

2 -1,25 1,82
Στο Σόφια, η Ρόμα του Μουρίνιο στοχεύει στο 

τρίποντο και αναμένει μετά απώλειες της Μπόντο 
Γκλιμτ. Οι Ρωμαίοι υπερτερούν σε ποιότητα και αν 

παρουσιαστούν σοβαροί δεν θα έχουν προβλήματα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ

ΣΕΜΠΑΣΤΙΕΝ ΑΛΕΡ ΑΓΙΑΞ 10

ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΕΒΑΝΤΟΦΣΚΙ ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. 9

ΚΡΙΣΤΟΦ ΕΝΚΟΥΝΚΟΥ ΛΕΙΨΙΑ 7

ΜΟ ΣΑΛΑΧ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 7

ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 6

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. 6 15 22-3

ΜΠΕΝΦΙΚΑ 6 8 7-9

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 6 7 2-9

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 6 1 1-11

ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 3-0  
(34΄ ΜΙΛΕΡ, 42΄ ΣΑΝΕ, 62΄ ΜΟΥΣΙΑΛΑ)

ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ 2-0  
(16΄ ΓΙΑΡΕΜΤΣΟΥΚ, 22΄ ΖΟΥΝΙΟΡ)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 6 11 11-8

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 5 7 9-7

ΑΤΑΛΑΝΤΑ 5 6 10-10

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 6 5 7-12

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ – ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 1-1  
(9΄ ΓΚΡΙΝΓΟΥΝΤ / 42΄ ΡΙΝΤΕΡ)

ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ ΑΝΑΒΟΛΗ  
(ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΙΛ 6 11 7-4

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 6 10 8-6

ΣΕΒΙΛΛΗ 6 6 5-5

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 6 5 5-10

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΣΕΒΙΛΛΗ 1-0 
 (50΄ OKAΦΟΡ)

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΛΙΛ 1-3  
(89΄ ΣΤΕΦΕΝ / 11΄ ΓΙΛΜΑΖ, 72΄ ΝΤΕΪΒΙΝΤ, 78΄ ΓΚΟΜΕΣ)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 6 15 10-6

ΤΣΕΛΣΙ 6 13 13-4

ΖΕΝΙΤ 6 5 10-10

ΜΑΛΜΕ 6 1 1-14

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΜΑΛΜΕ 1-0  
(18΄ ΚΕΝ)

ΖΕΝΙΤ – ΤΣΕΛΣΙ 3-3 
 (38΄ ΚΛΑΟΥΝΤΙΝΙΟ, 41΄ ΑΣΜΟΥΝ, 90+5΄ ΟΖΝΤΟΕΦ / 2΄, 85΄ ΒΕΡΝΕΡ, 

65΄ ΛΟΥΚΑΚΟΥ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 6 12 18-10

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 6 11 13-8

ΛΕΙΨΙΑ 6 7 15-14

ΜΠΡΙΖ 6 4 6-20

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 6 18 17-6

ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 6 7 7-8

ΠΟΡΤΟ 6 5 4-11

ΜΙΛΑΝ 6 4 6-9

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΓΙΑΞ 6 18 20-5

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ. 6 9 14-12

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 6 9 10-11

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 6 0 3-19

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΡΕΑΛ Μ. 6 15 14-3

ΙΝΤΕΡ 6 10 8-5

ΣΕΡΙΦ 6 7 7-11

ΣΑΧΤΑΡ 6 2 2-12
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Με εντός έδρας ήττα 0-2 από τον φιλόδοξο 
Φοίνικα Περιστερίου συνέχισε ο Πανιώνι-
ος Καισαριανής τις επίσημες αγωνιστικές 
του υποχρεώσεις στον απαιτητικό τέταρ-
το όμιλο της Β’ ΕΠΣΑ. Οι «κυανέρυθροι» 
αιφνιδιάστηκαν, αφού βρέθηκαν από το 
40ό λεπτό να κυνηγούν το σκορ, λόγω του 
τέρματος του Αντώνη Διονάτου, ωστόσο, 
όσο και εάν πίεσαν, δεν μπόρεσαν να δι-
ασπάσουν την καλά οργανωμένη άμυνα 
των φιλοξενούμενων, ο οποίοι εδραίωσαν 
την νίκη τους στο 90ό λεπτό σε μία από 
τις αντεπιθέσεις τους. Ο πρόεδρος Νίκος 
Χατζηλίας έσπευσε να δώσει το δικό του 
στίγμα ενόψει της δύσκολης συνέχειας: 
«Ήταν ένα πολύ δύσκολο όπως αποδεί-

χθηκε παιχνίδι. Βρήκαμε κλειστούς τους 
διαδρόμους, ωστόσο θεωρώ ότι έτσι όπως 
εξελίχθηκε η αναμέτρηση, το πιο δίκαιο 
αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία. Δημιουρ-
γήσαμε φάσεις, τις οποίες δεν μπορέσαμε 
να αξιοποιήσουμε, ενώ το δεύτερο γκολ 
το δεχθήκαμε από αντεπίθεση στο τέλος 
του αγώνα. Δεν το βάζουμε κάτω, συνεχί-
ζουμε την προσπάθεια. Η προσοχή μας 
εστιάζεται στο επόμενο παιχνίδι που μας 
περιμένει κόντρα στους Λύκους Χαϊδαρί-
ου, όπου θα πάμε να τα δώσουμε όλα για 
τη νίκη».

ΑΓ. ΘΩΜΑΣ
Ομαδάρα με τα όλα της ο φετινός Αγ. Θω-
μάς. Δεν έχει κανείς να του επισυνάψει τί-
ποτε αρνητικό. Αντίθετα όλα είναι θετικά 
και προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως 
για να είναι όλα θετικά και προς τη σω-
στή κατεύθυνση, σίγουρα υπάρχουν και 
κάποιοι που συνέβαλαν προς σ’ αυτή 
την κατεύθυνση, που δούλεψαν σκληρά. 
Που κατάστρωσαν τα σχέδιά τους και με 
το δικό τους μοναδικό τρόπο, σήμερα τα 
έχουν βάλει σε εφαρμογή. Και εννοείται 
πως μπορεί το μεγαλύτερο μερίδιο να το 
έχουν οι παίκτες, όμως τον πιο ουσιαστι-
κό ρόλο στην παρούσα φάση έχει παίξει 
ΚΑΙ ο Γιώργος Μαχειμάρης. Ο προπονη-
τής του Αγ. Θωμά, θα αποκαλύψει τους 
λόγους της μεγάλης φετινής πετυχημένης 
πορείας του Αγίου, λέγοντας τα εξής: «Πε-
τύχαμε ακόμα μια νίκη παίζοντας όμορφο 
ποδόσφαιρο εναντίον μιας καλής ομάδας. 
Είμαστε ευχαριστημένοι για τη μέχρι τώρα 
πορεία μας αλλά πρέπει να συνεχίσουμε 
το ίδιο σοβαροί και αποφασιστικοί»

ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ
Κανείς δεν μένει με τα χέρια σταυρωμένα 
στον Αστέρα Εξαρχείων. Ήδη τα «λαγωνι-
κά» του συλλόγου βγήκαν στην πιάτσα και 
με άκρα μυστικότητα κατάφεραν κι έδω-
σαν δυο φανέλες να φορέσουν αντίστοι-
χοι παίκτες. Ο ένας είναι ο Κώστας Δελη-
γιάννης που αγωνίζονταν στο Καλαμάκι 
και είναι φορ και ο δεύτερος είναι ο Κώ-
στας Παπανικολάου από την Αναγέννηση 
Άρτας, επιθετικός. Παράλληλα στα σκαριά 
βρίσκονται ένας ακόμη επιθετικός και δυο 
μικροί. Αυτό δείχνει και εμπράκτως πως 
ο πήχης της φετινής χρονιάς έχει τοποθε-
τηθεί πολύ ψηλά.

ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ: «ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ» 

ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ Ο 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΝΙΚΑ

Η φετινή 
χρονιά είναι 
του Άρη 
Καλαμακίου 
Μπορεί φέτος και 
να είναι η χρονιά 
του Άρη Καλαμα-
κίου. Και δεν είναι 
μόνον το γεγο-
νός, πως βρίσκεται 
σε τροχιά ανόδου, 
αφού ήδη καταλαμ-
βάνει την πρώτη 
θέση του 3ου ομί-
λου της Β’ κατηγο-
ρίας, αλλά παίζει 
επίσης πολύ καλό 
ποδόσφαιρο. Πα-
ράλληλα ο Λευτέρης 
Σφυρίδης ο πρόε-
δρος του συλλόγου, 
έχει κλείσει τη μετα-
γραφάρα σε επίπε-
δο ακαδημιών. Μα-
θαίνω πως έχει πει 
σχεδόν το ναι κι έχει 
δώσει τα χέρια του 
με τον Νίκο Χαραλα-
μπόπουλο. Όποιος 
δεν ξέρει τον τελευ-
ταίο, αρκεί να σας 
πω, πως ήταν εκεί-
νος που έστειλε 
στο… θεό τις ακα-
δημίες της Διά-
να Ηλιούπολης. Αν 
επιβεβαιωθεί εν τέ-
λει αυτή η συμφω-
νία, τότε ο Άρης Κα-
λαμακίου μπαίνει 
σε άλλη τροχιά… 
* Δεν ξέρω αν έπαι-
ξε ρόλο το βίντεο 
που ζήτησε από 
τον Δημήτρη Πά-
πιο, ο ομόλογός 
του των Γλυκών Νε-
ρών Γιώργος Δρού-
γκας, αλλά η χθεσι-
νή νίκη 1-0 επί της 
Θύελλας Ραφήνας, 
για το κύπελλο της 
ΕΠΣΑΝΑ, δεν ήρθε 
τυχαία. Πάντως 
όπως και να έχει 
το πράγμα, εκείνο 
που έχω να πω εί-
ναι πως αυτή τη νί-
κη---πρόκριση ο 
Δρούγκας την ήθε-
λε δίχως άλλο πάρα 
πολύ. Από εκεί κι 
έπειτα αξίζει να ση-
μειωθεί πως η Κε-
ρατέα ήταν η μεγά-
λη πρωταγωνίστρια 
μετά την ολοκλήρω-
ση της φάσης των 
16, αφού είναι η μο-
ναδική ομάδα Β’ κα-
τηγορίας που πέ-
ρασε στους οκτώ! 
Σίγουρα μεγάλο εν-
διαφέρον θα έχει η 
συνέχεια, αφού τα 
βλέμματα όλων θα 
πέσουν πάνω της…

Ο Γιάννης Μητρούσης θα είναι ο 
επόμενος προπονητής που θα 
κάτσει στον πάγκο του Καματε-
ρού και εννοείται πως θα προ-
σπαθήσει να βάλει το δικό του 
λιθαράκι στη συνέχεια του οι-
κοδομήματος. Σίγουρα είναι μια 
πολύ δύσκολη στιγμή για όλους, 
όπως και για τον ίδιο τον Μη-
τρούση, ο οποίος όμως ανήκει 
σε εκείνους που θα προσπαθή-
σει και θα το παλέψει, ώστε να 
πετύχει τους στόχους που έχουν 
τεθεί. 

ΑΘΗΝΑΪΔΑ 
Στην απόφαση να χωρίσουν 
τους δρόμους τους προχώρησαν 
Αθηναίδα και Δημήτρης Φιλίπ-
που έπειτα από κοινή συμβίωση 
14 μηνών. Η ήττα που γνώρισε η 
ομάδα της Κυψέλης με 2-0 εκτός 
έδρας από τον Θρίαμβο Χαϊδα-
ρίου σηματοδότησε το «κύκνειο 
άσμα» του έμπειρου προπονητή 
στην άκρη του πάγκου της,

ΑΤΤΙΚΟΣ
Αναμφίβολα έχει βάλει ένα πολύ 
μεγάλο λιθαράκι στην πολύ καλή 
πορεία της ομάδας. Από τον πά-
γκο κατευθύνει με κάθε μαεστρία 
τους παίκτες του και είναι επό-
μενο να πηγαίνει η ομάδα από 
νίκη σε νίκη. Και ο Αυγέρης Πά-
σχος δεν είναι χθεσινός, αλλά 
κουβαλά στην πλάτη του τερά-
στια προπονητική εμπειρία, που 
τον κάνει να ξεχωρίζει και του δί-
νει την ικανότητα να μπορεί να 
υποστηρίξει στόχους υψηλούς, 
όπως είναι ο φετινός του Αττι-
κού. Σχετική είναι άλλωστε και η 
τοποθέτησή του, όταν ρωτήθη-
κε σχετικά: «Είμαι ικανοποιημέ-
νος που η ομάδα είναι αήττητη 
και τερμάτισε πρώτη. Ακολουθεί 
ένας δύσκολος δεύτερος γύρος. 
Τα κεφάλια κάτω και πολύ δου-
λειά και συνεχίζοντας με τον ίδιο 
ρυθμό για την εκπλήρωση του 
στόχου μας».

ΚΑΜΑΤΕΡΟ
Με Μητρούση θα 
συνεχίσει το Καματερό 

Στην επόμενη φάση  
ο Αστέρας Βάρης
Το γκολ που σημείωσε ο Γιώργος Μανωλιάς 
στο 47’ ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη-πρό-
κριση στους κυανούς στην επόμενη φάση του 
κυπέλλου, στο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη 
Βουλιαγμένη. Ήταν μια νίκη που ήθελαν οι φι-
λοξενούμενοι, με δεδομένο πως είναι ένας από 
τους φετινούς στόχους που έχουν τεθεί και θέ-
λει διακαώς ΚΑΙ ο ίδιος ο πρόεδρος του συλ-
λόγου Δημήτρης Πάπιος. Διαιτητές ήταν οι Φω-
στέρης, Σόφιας, Κορωνιάς. 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κατράνας): Μανώλης, Βειό-
γλου, Καρβούνης, Εστυλιανίδης, Κουκουνασού-
λης (23’ Τσίλης), Μπίνας, Παπανικολάου, Τσακύ-
ρης (59’ Κουσιάκης), Μαχαίρας (73’ Πετρίτσης), 
Γεωργακόπουλος, Πουλίδης (59’ Μράντι).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ (Κάτσικας): Μαρινάκης, Χάι-
δος, Παστρικός, Παναγόπουλος (46’ Μανω-
λιάς), Μαραγκουδάκης, Μάγγος, Καραλής, Νι-
κολακόπουλος (40’ Κατσικογιάννης), Λαθούρης 
(46’Καλλιμάνης), Γκούμας, Μπελαβράκης (85’ 
Σαρρηασλάνογλου).

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΑΝΑ
Άνοιξη – Λαυρεωτική 2-1 (παρ), Βουλιαγμένη – 
Αστέρας Βάρης 0-1, Γλυκά Νερά – Θύελλα Ραφή-
νας 1-0, Δόξα Κορωπίου – Ατλαντίς 1-4, Τριγλία 
– Ολυμπιακός Βάρης 3-1, Καλύβια – Κερατέα 
0-0 (4-5 πεν), Άρης Βούλας – Θησέας Ν Μάκρης 
2-0, Σαρωνικός – Αήττητος 0-2.

This is Athens

҂ Ο Νίκος Χατζηλίας
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100 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!S
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Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιχορηγεί με 
50.000 ευρώ ετησίως τις Αθλητικές Ομοσπονδί-
ες, σε περίπτωση που θέλουν να προσλάβουν 
ξένο προπονητή. Την απόφαση πήρε η Ολομέ-
λεια της Ε.Ο.Ε. και αφορά ομοσπονδιακούς προ-
πονητές ή συμβούλους. Είναι η πρώτη φορά 
στην ιστορία που γίνεται κάτι τέτοιο. 

Η χθεσινή ημέρα «σηματοδότησε» τις 
100 ημέρες που απομένουν για την 
πρώτη μεγάλη διοργάνωση της νέας 
χρονιάς. Από 18 ως 20 Μαρτίου το Βε-
λιγράδι φιλοξενεί το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα κλειστού στην Stark Arena.
Στο πλαίσιο του μεγάλου ραντεβού, η 
World Athletics, έκανε την αντίστροφη 
μέτρηση με την κορυφαία αθλήτρια της 
Σερβίας, της χώρας που θα γίνουν οι 

αγώνες. Η Ιβάνα Βουλέτα -όπως ονο-
μάζεται πλέον μετά το γάμο της και όχι 
Σπάνοβιτς που την είχαν γνωρίσει όλοι 
- μίλησε για την επερχόμενη διοργά-
νωση. Η 31χρονη θέλει να επιστρέψει 
στην κορυφή στο «σπίτι» της, όπως 
έκανε το 2017. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα κλειστού που είχε γίνει στο Βε-
λιγράδι, είχε κατακτήσει το χρυσό με-
τάλλιο στο μήκος. 

Η Γιούλιμαρ Ρό-
χας δήλωσε στην 
ισπανική «Marca» 
πως του χρόνου 
ο στόχος της εί-
ναι να κάνει το 
νταμπλ στο Πα-
γκόσμιο Πρωτά-
θλημα στο Γιου-
τζίν. Στο Τόκιο δεν 
μπορούσε για-
τί την ίδια ημέρα 
έγινε ο τελικός 
του τριπλούν και 
ο προκριματικός 
του μήκους. 

«Πάντοτε να έχεις ένα ύφος αποφοίτησης», 
έγραψε στο social media η Ελέιν Τόμσον-Χέ-
ρα, ανεβάζοντας και μια φωτογραφία. Ο λόγος 
που το έκανε αυτό η Τζαμαϊκανή ολυμπιονίκης, 
ήταν γιατί σε ειδική τελετή παρέλαβε το διπλω-
ματικό της διαβατήριο.





Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ  
ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ  
ΚΑΙ Ο ΠΑΟΚ ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ  
ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΦΟΡΑ

Δύο παρόμοιες ιστορίες, πλην 
όμως όχι ίδιες. Ο Ολυμπιακός εί-
ναι ήδη πετυχημένος και κυνη-
γάει απλά το απόλυτο. Σε όμιλο 
με Αντβέρπ, Φενέρ και Αϊντραχτ 
έβαλε από κάτω τις δύο πρώτες. 
Κι αν ήταν πιο προσεκτικός στο 
εντός έδρας ματς με τους Γερμα-
νούς, θα είχε και καλύτερες πι-
θανότητες για την πρώτη θέση.  
Ο ΠΑΟΚ έπρεπε μίνιμουμ να εί-
ναι άνετος σήμερα. Πώς θα μπο-
ρούσε να έχει επιτευχθεί αυτό; 
Να χρειαζόταν για παράδειγμα 
απλώς μία νίκη κόντρα στη Λίν-
κολν. Τώρα ένα τέτοιο σενάριο 
μπορεί να μην είναι εφικτό αν 
κερδίσει η Σλόβαν μέσα στην Κο-
πεγχάγη. Στην κατάσταση που 
είναι η ομάδα του Ραζβάν Λου-
τσέσκου δεν μπορείς να την εμπι-
στευτείς ούτε για κάτι απλό. Διό-
τι απλό ήταν πριν τους ομίλους 
να προσπεράσει στη βαθμολο-
γία τις Σλόβαν Μπρατισλάβας 
και Λίνκολν, αλλά δεν το έκανε.  
Μπορεί βέβαια να το πράξει από-
ψε  το βράδυ και ούτε ζημιά. Σχε-
τικό ασφαλώς κι αυτό, διότι μετά 
το διπλό στην Κοπεγχάγη (3η 
αγωνιστική με επτά βαθμούς) 
έπρεπε να είχε βάλει στόχο την 
πρωτιά. Πρωτιά που εξασφάλι-
ζε την πρόκριση στη φάση των 
«16» του Conference League, 
αλλά αυτή τώρα έκανε φτερά. Ας 
κάνει το βασικό ο ΠΑΟΚ που εί-
ναι η κατάληψη της δεύτερης θέ-
σης και η συμμετοχή στα μπαράζ 
της διοργάνωσης. Στην πορεία 
και ανάλογα την κλήρωση συζη-
τάμε για το παρακάτω με το καλό. 
Σε αυτή τη διαδικασία είναι ήδη 
ο Ολυμπιακός. Με το καλό για 
την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς 
να είναι πως παίζει χωρίς άγχος 
στο Βέλγιο. Οφείλει να το πάει 
μέχρι τέλους όμως σε ό,τι έχει να 
κάνει με τις πιθανότητες για την 
πρώτη θέση. Να κερδίσει δηλα-
δή την Αντβέρπ, φτάνοντας τους 
12 βαθμούς στον όμιλο και να ελ-
πίζει σε ήττα της Αϊντραχτ από 
τη Φενέρ στην Πόλη.  Αν ο Ολυ-
μπιακός κερδίσει στο Βέλγιο θα 
έχει μια άκρως πετυχημένη πο-
ρεία στον όμιλο. Όλη η ιστορία 
από εκεί και μετά, αν τελικά δεν 
καταφέρει να πάρει την πρωτιά, 
θα είναι να έχει μια καλή κλήρω-
ση. 

ΜΕΧΡΙ 
ΤΕΛΟΥΣ

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
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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

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

Οι πιθανοί αντίπαλοι  
του Ολυμπιακού
Την δεύτερη θέση έχει κατακτήσει και μαθηματικά ο 
Ολυμπιακός στον όμιλο του. Και αν δεν αλλάξει κάτι 
απόψε, δηλαδή να κάνει την ανατροπή και να πά-
ρει την πρώτη θέση, θα κληρωθεί στα νοκ άουτ του 
Europa League, με μια από τις 8 ομάδες που έρχονται 
από το Champions League. Αναφορικά με τις συγκε-
κριμένες έγιναν γνωστές οι 7 από τις 8 και είναι οι: 
Πόρτο, Λειψία, Ζενίτ, Ντόρτμουντ, Σερίφ Τιρασπόλ, 
Μπαρτσελόνα, Σεβίλλη. Σήμερα θα γίνει το Αταλάντα – 
Βιγιαρεάλ που αναβλήθηκε την Τετάρτη. Και μια από 
τις δύο θα είναι η 8η πιθανή αντίπαλος. Όλα αυτά αν 
δεν γίνει η ανατροπή. Δηλαδή να νικήσει ο Ολυμπι-
ακός και να ηττηθεί η Άιντραχτ στο δικό της ματς. Σε 
αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός περνάει απευ-
θείας στους «16» του Europa League.


