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ΤΙ ΕΨΑΞΕ Ο ΤΑΥΛΑΡΙΔΗΣ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 

ΤΑ «ΓΚΑΖΙΑ» ΤΟΥ ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΞΗΓΗΣΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΠΛΑ, Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΗΤΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΑΣΤΕΡΑ
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81 - 76

21:00-NS PRIME

ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ
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ΛΕΣΤΕΡ
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ΣΕΛΤΙΚ
ΜΑΡΣΕΪΓ
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ
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Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κλείσει θετι-
κά την πορεία του στους ομίλους του Europa 
League. Σίγουρα η 10η πρόκριση σε νοκ άουτ 
φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης τα 11 τελευ-
ταία χρόνια, είναι κάτι μοναδικό. Και δεν μπο-
ρεί να περάσει απαρατήρητο. Πρέπει να το-
νιστεί. Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που το 
παλεύει να φέρει όσο το δυνατόν περισσό-
τερους βαθμούς και για το ranking της UEFA 
αναφορικά με την Ελλάδα. Καλά όλα αυτά. Η 
εμφάνιση όμως στην Αμβέρσα δεν μπορεί να 
μείνει ασχολίαστη. Ο Ολυμπιακός ήταν αδι-
άφορος. Με άντε δύο ευκαιρίες, αν μπορούν 
αν ειπωθούν ευκαιρίες. Που είχαν να κάνουν 
με σουτ του Εμβιλά. Τίποτα άλλο σε 93 λεπτά 
αγώνα. Απέναντι σε μια ομάδα που δέχθηκε 
γκολ σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά της ματς. 
Που ήταν αποκλεισμένη και έπαιξε με αρκε-
τές αλλαγές, έχοντας το μυαλό στο πρωτάθλη-
μα. Που πριν το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν 
είχε πάρει πόντο στα εντός ματς του ομίλου. 
Μια άκρως απογοητευτική εμφάνιση, για την 
οποία μίλησε ανοικτά και ο Πέδρο Μαρτίνς. 
Για πρώτη φορά έριξε βέλη προς ορισμένους 
παίκτες. Αναφέρθηκε στο κέντρο, άφησε υπο-
νοούμενα ακόμα και για τους Ρόνι Λόπες, Ονι-
εκούρου. Αναφέρθηκε και στην ανόητη κίτρινη 
κάρτα του Σισέ στο φινάλε της αναμέτρησης. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Σε μια «μαραθώνια» διοργάνωση όπως 
η Euroleague θα συμβούν και κάποια απο-
τελέσματα (ας τα πούμε) μη αναμενόμενα. Ο 
Ολυμπιακός μετά τα μεγάλα «διπλά» στο Κα-
ζάν και στο Μιλάνο είχε την προοπτική να 
πάει για μια 3η σερί εκτός έδρας νίκη στο Βε-
λιγράδι. Βέβαια στο μπάσκετ (όπως και σε κα-
νένα ομαδικό άθλημα) δεν παίζεις μόνος σου 
αφού και ο αντίπαλος έχει στόχο. Και κίνητρο.
Ο Ολυμπιακός δε βρήκε «απάντηση» στο 
σκληρό (υπέρμετρα) παιχνίδι των Σέρβων, 
ούτε και είχε το καθαρό μυαλό ή τις λύσεις 
στην τελευταία περίοδο προκειμένου να κά-
νει το καλύτερο φίνις. Σε κανένα σημείο της 
αναμέτρησης δε βρήκε λύση στην εκτέλε-
ση και τη δημιουργία του Κάλινιτς (ειδικά 
στο post up παιχνίδι του) και στο τελευταίο 
δεκάλεπτο δεν έπαιξε τίποτα. Με εξαίρεση κά-
ποια δίλεπτα-τρίλεπτα, οι Πειραιώτες ακο-
λούθησαν το ρυθμό των Σέρβων και στο τέλος 
έδειχναν με «χαλασμένο μυαλό» να μη μπο-
ρούν να απαντήσουν με το δικό τους τρόπο.
Πλέον ο στόχος του Ολυμπιακού είναι να 
πάει στο 11-5 με τα δύο σερί εντός έδρας ματς 
(Μπάγερν και Βιλερμπάν) στην επερχόμενη 
διαβολοβδομάδα, πριν το ντέρμπι με τον Πα-
ναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Θα μπορούσε κάποιος 
να πει ότι στο Βελιγράδι «μηδένισε» το διπλό 
στο Μιλάνο αλλά οι ομάδες της «κατηγορίας» 
του έχουν κάνει αντίστοιχες «στραβές».
Το 7-0 του ΣΕΦ τον διατηρεί ψηλά κι αν γίνει 
9-0 εκεί θα παραμείνει πριν το ΟΑΚΑ.

ΠΆΝΤΆ ΈΠΆΙΖΈ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ 
ΤΩΝ ΆΝΤΙΠΆΛΩΝ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

ΔΈΝ ΞΆΝΆΓΙΝΈ

Αποψη
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Ο ΠΑΟΚ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ Νο1 ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ 
ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

Το timing είναι κατάλληλο. Από τη μία 
πλευρά το κλαμπ αναζητά Νο1 αν και δια-
θέτει δύο που έχουν παίξει βασικοί και από 
την άλλη ο τερματοφύλακας κάνει εντυπω-
σιακή σεζόν ξανά με την ομάδα του να πη-
γαίνει… τρένο. 
Ας τα ξεμπλέξουμε. 
Η ομάδα που είναι στην αγορά για Νο1 
έστω και διακριτικά (όσο μπορεί να γίνει 
αυτό) είναι φυσικά ο ΠΑΟΚ. 
Όλα δείχνουν επίσης, πως θα φύγει είτε 
ο Πασχαλάκης είτε ο Ζίβκοβιτς. Ο πρώτος 
επειδή δεν δικαίωσε τη θέση της «κολό-
νας» που θα είχε φέτος και στο μυαλό του 
Λουτσέσκου και ο άλλος επειδή δεν έχει 
κερδίσει το σταφ. 
Επίσης, αν έρθει άλλος για Νο1, δεν είναι 
βέβαιο πως ο Πασχαλάκης θα δεχθεί να εί-
ναι στον πάγκο. 
Ο ΠΑΟΚ θα κάνει μεταγραφές αλλά αυτό 
που κοιτούν οι άνθρωποι του είναι να κά-
νουν και κάποιες που θα είναι έξυπνες 
εκτός από ηχηρές. 
Για τη θέση λοιπόν του πορτιέρε υπάρχει 
κάποιος από τη Super League 1 που αρέ-
σει. 
Αυτός είναι ο Γιούρι Λοντίγκιν, που ήδη 
φέτος έχει καταγράψει 13 ματς σε πρωτά-
θλημα και Κύπελλο με τον ΠΑΣ και συνο-
λικά 30 με τη φανέλα της ομάδας των Ιω-
αννίνων. 
Από πίεση αν μη τι άλλο ξέρει μια και έχει 
φορέσει τη φανέλα της Ζενίτ (για χρόνια 
βασικός) αλλά και του Ολυμπιακού ενώ 
ουδείς θα πρέπει να ξεχνά πως ο 31χρο-
νος Λοντίγκιν έχει στο βιογραφικό του 11 

συμμετοχές με την εθνική Ρωσίας. 

Agent Greek

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Θετικές αντιδράσεις
Για πρώτη φορά δοκιμάζει εκτός Ελ-
λάδας, ο Σάββας Παντελίδης που 
ανακοινώθηκε από την ΑΕ Λεμε-
σού, ένα θέμα που το είχατε διαβά-
σει πρώτα στο Sportime. Η αλήθεια 
είναι πως οι αντιδράσεις στη Μεγα-
λόνησο είναι θετικές για τον 56χρονο 
κόουτς, ο οποίος άλλωστε έχει χτί-
σει ένα σοβαρό προφίλ. Η ΑΕΛ εξάλ-
λου είναι από τις τοπ ομάδες στην 
Κύπρο και είχε κατακτήσει τίτλο (το 
Κύπελλο) το 2019. 

ΤΑ ΔΥΟ «ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ»  
ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΚΛΑΜΠ 

Και για την Αντβέρπ 
Πάντως οι σκάουτ των ευρωπαϊκών 
ομάδων που ήταν και πολλοί (το εί-
χατε μάθει και αυτό από το Sportime, 
Λίβερπουλ, Ρεάλ, Ίντερ, Μίλαν, Φι-
ορεντίνα, Λιλ, Νιουκάστλ) δεν πή-
γαν φυσικά μόνο για τους παίκτες 
του Ολυμπιακού. Έχει και η Αντβέρπ 
δύο… διαμάντια. Ο ένας είναι ο σκό-
ρερ του 1-0, ο 21χρονος εξτρέμ Μικε-
λάντζελο Μπαλικουίσα (φωτό, Βέλ-
γος με καταγωγή από το Κονγκό) και 
ο άλλος είναι ο Πιερ Ντουόμο που 
έπαιζε δεξιός εξτρέμ αλλά αγωνίζε-
ται και ως κεντρικός χαφ. Είναι 17 
ετών, Βέλγος με καταγωγή από την 
Γκάνα. 

ΕΧΑΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

Μόνο ο Αγκιμπού 
Από την στιγμή που η Άιντραχτ δεν έχασε στην Τουρ-
κία (1-1 με τη Φενέρ), ο Ολυμπιακός και να κέρδιζε 
στην Αμβέρσα δε θα είχε κάποιο όφελος. Παρόλα 
αυτά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι που φαίνονται οι 
σούπερ παίκτες και στο Βέλγιο από τους τρεις που 
πήγαν οι σκάουτ να δουν και είχαν κεντράρει, μόνο 
ο Αγκιμπού Καμαρά έδειξε μια κάποια ενέργεια. Ούτε 
ο Μαντί Καμαρά, ούτε ο Σισέ φάνηκαν οι ποδοσφαι-
ριστές που μια ομάδα θα μπορέσει άνετα να βγάλει 
μια δεκάρα εκατομμύρια και να τα απλώσει. Βέβαια, 
αυτά αλλάζουν από ματς σε ματς… 

ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

Δεν είναι χθεσινός
Στην 3η θέση της βαθμολογίας ο ΠΑΣ Γιάννινα. Βλέψεις για εξάδα με 
δυο λόγια. Κάποιος θα πίστευε πως ο Γιώργος Χριστοβασίλης θα προ-
χωρήσει σε μεταγραφές για να κλειδώσει αυτό το ενδεχόμενο. Αμ δε… 
Προσέχει ο ισχυρός ιδιοκτήτης του ΠΑΣ. Αυτό που τον ενδιαφέρει εί-
ναι πως δείχνει να εξασφάλισε την παραμονή Δεκέμβρη μήνα. Θα κά-
νει 1-2 διορθωτικές κινήσεις ασφαλώς και ότι είναι να έρθει, θα έρθει. 

➠

➠

➠

➠

ΑΡΕΣΕΙ Ο 
ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΥΣΒΑΤΟ 
ΔΡΟΜΟ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΒΕΡΠ,  
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 
ΣΤΟΥΣ «32»

ΑΝΤΒΕΡΠ        ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Από την κληρωτίδα της φάσης των «32» 
του Europa League θα βγει το χαρτάκι του 
Ολυμπιακού στην κλήρωση της Δευτέρας 
(14:00). Οι «ερυθρόλευκοι» αποδείχθηκαν 
κατώτεροι των περιστάσεων στην Αμβέρ-
σα. Ηττήθηκαν από την Αντβέρπ (1-0) και σε 
συνδυασμό με το 1-1 της Αϊντραχτ Φραν-
κφούρτης στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ, 
κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στο τέταρτο 
γκρουπ. 
Κάτι που σημαίνει ότι για να περάσουν 
στους «16» θα χρειαστεί να διασχίσουν τον 
δύσβατο δρόμο των μπαράζ με αντιπαλό 
μια εκ των τρίτων του Champions League. 
Εκεί, σίγουρα καλείται να δείξει καλύτερη ει-
κόνα από αυτή που παρουσίασε στην Αμ-
βέρσα. Εχοντας ως MVP τον Τόμας Βάτσλικ, 
που δεν σταματούσε τις αποκρούσεις, η 
ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς πραγματοποίη-
σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της στην 
Ευρώπη. 
Χωρίς ιδέες στην επίθεση, οι Πειραιώτες δεν 
απείλησαν την εστία του Μπουτέ, ο οποί-
ος πέρασε ένα ανέλπιστα εύκολο βράδυ. Ο 
προβληματισμός για την εμφάνιση θα πρέ-
πει να μετουσιωθεί σε διάθεση για restart 
τον Φεβρουάριο, όταν και ο Ολυμπιακός θα 
φορέσει ξανά το ευρωπαϊκό του κοστούμι 
με τον δείκτη δυσκολίας να αυξάνεται κα-
τακόρυφα.
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ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΚΛΕΙΔΙ
Το γρήγορο γκολ της 
Αντβέρπ. Με το «κα-
λησπέρα» ο Μπαλι-
κουισά δίνει προβά-
δισμα σε μια αντεπίθεση 
τριών εναντίον πέντε. Αυτή 
η φάση έκρινε εν πολλοίς 
και το παιχνίδι, με τον Ολυ-
μπιακό να κάνει την πρώ-
τη τελική στην εστία στο 
65΄(Βρουσάι)

Η «ΜΑΧΗ» ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Η επιλογή να αφήσει τρία σημαντικά «όπλα» στον πάγκο 
τους Αγκιμπού, Ελ Αραμπί και Μασούρα βαραίνει τον Πέ-
δρο Μαρτίνς, ο οποίος μάλλον διάλεξε λάθος παιχνίδι για 
να κάνει... ροτέισον. Οταν τους έβαλε στο δεύτερο ημίχρο-
νο ήταν αργά για να αλλάξει η κατάσταση, με τον Πρίσκε 
στο μεσοδιάστημα να έχει βρει τον τρόπο για να «κλειδώ-
σει» τον Ολυμπιακό.

MVP
Ο Μισέλ Ανζ Μπαλι- κου-
ισά μπορεί να ήταν ο σκό-
ρερ του μοναδικού γκολ της 
αναμέτρησης, αλλά το βρα-
βείο του κορυφαίου ανήκει 
στον Μάνουελ Μπένσον. Ο 
24χρονος εξτρέμ σμπαρά-
λιασε την άμυνα του Ολυ-
μπιακού και αν δεν ήταν ο 
Βάτσλικ, τότε σίγουρα θα 
είχε χρηστεί σκόρερ. 

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΝΤΒΕΡΠ 1 0

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΜΠΟΣΟΥΙΛ»
ΣΚΟΡΕΡ7΄ ΜΠΑΛΙΚΟΥΙΣΑ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΝΤΕΣΟΛΕΪΓ 57’ ΕΝΓΚΕΛΣ 5 ΛΟΠΕΣ 46’ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 6ΝΤΕ ΛΑΤ 57’ ΚΙΟΥΡΙΝΕΝ 6 ΤΙΚΙΝΙΟ 46’ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ 5ΕΓΚΕΣΤΑΪΝ 73’ ΦΡΑΪ - ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 46’ Α. ΚΑΜΑΡΑ 5ΜΠΕΝΣΟΝ 73’ ΣΑΜΑΤΑ - ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ 60’ ΒΡΟΥΣΑΪ 6ΜΠΑΛΙΚΟΥΙΣΑ 87’ ΓΙΟΥΣΟΥΦ - ΛΑΛΑ 66’ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 5

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ38΄ ΤΙΚΙΝΙΟ
90+3΄ ΣΙΣΕ

ΜΠΟΥΤΕ 6

ΜΠΑΤΑΪΓ 6

ΝΤΟΥΟΜΟ 6

ΑΛΜΕΪΔΑ 7

ΒΕΡΣΤΡΑΤΕ 6

ΜΠΕΝΣΟΝ 8
ΕΓΚΕΣΤΑΪΝ 6

ΝΤΕΣΟΛΕΪΓ 7

ΓΚΕΡΚΕΝΣ 6

ΝΤΕ ΛΑΤ 6

ΜΠΑΛΙΚOYIΣΑ 7

ΒΑΤΣΛΙΚ 8

ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ 5

ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ 3

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ 4

ΛΟΠΕΣ 5
ΤΙΚΙΝΙΟ 4

ΕΜΒΙΛΑ 5 Μ. ΚΑΜΑΡΑ 5

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 5 ΣΙΣΕ 4 ΛΑΛΑ 5

 4-3-3

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-4-2

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΜΑΡΚΟ ΝΤΙ ΜΠΕΛΟ (ΙΤΑΛΙΑ)

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ 6

ΜΠΡΙΑΝ ΠΡΙΣΚΕ 8

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 6 12 10-6

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6 9 8-7

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 6 6 7-8

ΑΝΤΒΕΡΠ 6 5 6-10

Λειψία (Γερμανία)

Πόρτο (Πορτογαλία)

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία)

Σέριφ Τίρασπολ (Μολδαβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Αταλάντα (Ιταλία)

Σεβίλλη (Ισπανία)

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ 
ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ «32»

Η ΓΚΑΦΑ 
Με τα «αν», ιστορία δεν γρά-
φεται. Ομως, στη φάση του 
γκολ της Αντβέρπ, ο Παπ-Α-
μπού Σισέ άλλαξε την πο-
ρεία της μπάλας με το κεφά-
λι, κάτι που μπέρδεψε τον 
Βάτσλικ, οποίος από τα ρι-
πλέι φαίνεται ότι σε διαφο-
ρετική περίπτωση θα μπο-
ρούσε να σταματήσει το 
σουτ του Μπαλικουισά.
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ΦΑΡΜΑΚΟ
ΠΑΟΚ         ΛΙΝΚΟΛΝ

Ο ΠΑΟΚ πανηγυρίζει την πρόκριση στην επό-
μενη φάση του Europa Conference League. O «Δι-
κέφαλος» έκανε αυτό που έπρεπε. Νίκησε με 2-0 
τη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ, την ίδια ώρα που 
η Σλόβαν Μπρατισλάβας γνώριζε την ήττα με το 
ίδιο σκορ στη Δανία από την Κοπεγχάγη. Έτσι 
ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 11 βαθμούς και οι Σλοβά-
κοι στους 8 και πήρε την πρόκριση. Πλέον στην 
κλήρωση της Δευτέρας θα μάθει την αντίπαλό 
του για την επόμενη φάση, στη μάχη για να πά-
ρει το εισιτήριο για τους «16» του Conference 
League. Πιθανοί αντίπαλοι είναι οι Σπάρτα Πρά-
γας (Τσεχία), PSV Αϊντχόφεν (Ολλανδία), Λέστερ 
(Αγγλία), Φενέρμπαχτσε (Τουρκία), Σέλτικ (Σκω-
τία), Μαρσέιγ (Γαλλία), Μίντιλαντ (Δανία) και Ρα-
πίντ Βιέννης (Αυστρία). Ο πρώτος αγώνας θα 
διεξαχθεί την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου και ο δεύ-
τερος μία εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα, διό-
τι ο ΠΑΟΚ ανήκει στους «ισχυρούς». Οι «ασπρό-
μαυροι» προηγήθηκαν στο 17’ με κεφαλιά του 
Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Στη συνέχεια είχαν ευκαιρίες 
με τους Μουργκ και Αουγκούστο, αλλά ο τερματο-
φύλακας της Λίνκολν, Κόλινγκ ήταν πολύ καλός. 
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ βρήκε γρήγορα 
το δεύτερο γκολ με τον Σβαμπ και πάλι με κεφα-
λιά. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, από τη στιγ-
μή που τα πάντα είχαν κριθεί και στο άλλο ματς. 
Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ ο Ελ Καντουρί χτύπη-
σε στην προθέρμανση και οι πρώτες εκτιμήσεις 
κάνουν λόγο για θλάση. Αναγκαστική αλλαγή έγι-
νε ο Τέιλορ, που τραυματίστηκε, ενώ αποχώρη-

σε με ενοχλήσεις και ο Σβαμπ. 

          

DOWN 
Οι τραυματισμοί των 
Ελ Καντουρί και Τέι-
λορ δημιουργούν νέα 
προβλήματα στον Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου εν 
όψει της συνέχειας 
του πρωταθλήματος. 
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται 
την Κυριακή τη Λαμία 
και την Τετάρτη ταξι-
δεύει στα Γιάννενα.

UP 
Ο Σίντκλεϊ και ο Σβαμπ 
έπιασαν υψηλά στά-
νταρ απόδοσης. Ο πρώ-
τος έδωσε την ασίστ 
στο πρώτο γκολ, ενώ ο 
δεύτερος σκόραρε και 
κράτησε τον άξονα του 
ΠΑΟΚ σε υψηλό επίπε-
δο.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν άλλαξε κάτι από αυτά 
που μας έχει συνηθίσει φέτος. Είχε το απρόοπτο 
με τον τραυματισμό του Ελ Καντουρί, του οποί-
ου τη θέση πήρε ο Αουγκούστο, αλλά ο Βραζιλιά-
νος δεν μπορεί ακόμη να βγάλει 90λεπτό. Κλασι-
κά 4-2-3-1 από τον Ρουμάνο με τους παίκτες να 
έχουν διάθεση. Η ομάδα δημιούργησε φάσεις και 
πέτυχε δύο γκολ. Δεν είναι πολλά, ωστόσο, βρή-
κε το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο ΜακΈλβι παρέτα-
ξε την ομάδα σε σχήμα 4-4-2 με στόχο να βάλει 
πολλούς παίκτες μπροστά από την μπάλα στις 
επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Έπαιξε κλειστά και το μόνο 
που κατάφερε ήταν να μη διασυρθεί.

MVP
Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς 
ήταν ο κορυφαίος του 
γηπέδου χωρίς αμφι-
βολία. Σκόραρε, έδω-
σε ασίστ, έτρεξε και στα 
90 λεπτά και ήταν μονί-
μως απειλητικός για την 
αντίπαλο.

ΛΙΝΚΟΛΝ
ΠΑΟΚ 2 0

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: ΤΟΥΜΠΑΣ
ΣΚΟΡΕΡ17’ Α. ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ 55’ ΣΒΑΜΠ 

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΤΕΪΛΟΡ 61’ ΛΥΡΑΤΖΗΣ 7 ΓΟΥΟΚΕΡ 65’ ΟΚΡΑΝ 5ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ 67’ ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ 6 ΡΟΝΑΝ 72’ ΚΑΡΑΛΕΡΟ 5ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 67’ ΑΚΠΟΜ 6 ΜΠΡΙΤΟ 78’ ΑΡΑΪΖΑ -ΣΒΑΜΠ 74’ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ 6

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ57’ ΣΒΑΜΠ
80’ ΛΟΠΕΣ83’ ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ
87’ ΤΑΣΚΑΝΟ84’ ΛΥΡΑΤΖΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 6

ΤΕΪΛΟΡ 7 ΜΙΧΑΪ 8

ΚΟΥΡΤΙΤΣ 6

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ 7

ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ 9

ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 6

ΜΟΥΡΓΚ 6

ΣΒΑΜΠ 8

ΚΡΕΣΠΟ 8 ΣΙΝΤΚΛΕΪ 8

ΚΟΛΙΝΓΚ 7

ΤΟΣΚΑΝΟ 5

ΜΠΡΙΤΟ 5

ΑΝΙΟΝ 5 ΚΙΚΕ ΓΚΟΜΕΖ 5

ΣΕΡΓΚΕΝΤ 5

ΓΟΥΟΚΕΡ 5

ΛΟΠΕΣ 5

ΡΟΝΑΝ 5

ΤΣΙΠΟΛΙΝΑ 6

ΓΙΑΧΑΓΙΑ 6

4-4-2

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΡΟΧΙΤ ΣΑΓΚΙ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 6

ΜΑΪΚΛ ΜΑΚΕΛΒΙ 6

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ Β ΓΚΟΛ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 6 15 15-5

ΠΑΟΚ 6 11 8-4

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠ. 6 8 8-7

ΛΙΝΚΟΛΝ 6 0 2-17

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ

ΛΕΣΤΕΡ

ΦΕΝΕΡΜΠΑΤΣΕ

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ

ΜΑΡΣΕΪΓ

ΣΕΛΤΙΚ

ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ

ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ  
ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ ΝΙΚΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΜΕ 2-0 
ΤΗΣ ΛΙΝΚΟΛΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΝ 
ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ CONFERENCE LEAGUE –  
ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙ, ΤΕΪΛΟΡ
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Επιασε... δουλειά
Ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς, μετά και από την αρθροσκό-
πηση στην οποία υποβλήθηκε, ξεκίνησε κι επί-

σημα τη διαδικασία αποκατάστασης. Μια περίοδος 
που αναμένεται να διαρκέσει ένα μήνα, με την επι-
στροφή του Αυστριακού τερματοφύλακα να υπο-
λογίζεται στις 9 Ιανουαρίου και το ντέρμπι με 
τον ΠΑΟΚ. 

➦

AΕΚ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

Με λίγες εβδομάδες να απομένουν για την έναρ-
ξη της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρί-
ου, στην ΑΕΚ γνωρίζουν πολύ καλά ότι απαι-
τείται αποτελεσματική προεργασία. 
Μπορεί οι προτεραιότητες των «κιτρινόμαυ-
ρων» να σχετίζονται πρωτίστως με την εκ-
καθάριση του ρόστερ (Ινσούα, Νταντσένκο, 
Τάνκοβιτς), αλλά σίγουρα οι ενδιαφέρουσες 
περιπτώσεις ενίσχυσης δεν θα απορριφθούν 
αψήφιστα. 
Για την ακρίβεια, οι άνθρωποι της Ενωσης 
απλώνουν τα δίχτυα τους σε Ευρώπη, αλλά 
και Λατινική Αμερική, προκειμένου να διευρύ-
νουν τα μεταγραφικά τους κανάλια. Μάλιστα, 
ο ορίζοντας προεκτείνεται και μετά τον Γενά-
ρη και φτάνει μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στάθης Ταυλαρί-
δης (φωτό) βρέθηκε για αρκετές μέρες στη Λα-
τινική Αμερική κάνοντας ένα ιδιαίτερα εποικο-
δομητικό τουρ. Ο αρχισκάουτ της ΑΕΚ ταξίδεψε 
σε τρεις χώρες και τσέκαρε πιθανούς στόχους 
για τις προσεχείς μεταγραφικές περιόδους. Τα 
φίλτρα αναζήτησης περιστρέφονται γύρω από 
την απόκτηση ενός αμυντικού μέσου – βαρό-
μετρου που να μπορεί να ανεβάσει επίπεδο τη 
δημιουργία των «κιτρινόμαυρων». Παράλληλα, 
με πιο χαλαρό χρονικό deadline, αναζητείται 
και κεντρικός αμυντικός ενόψει καλοκαιριού, 
ώστε το κλαμπ να είναι πλήρως κατατοπισμέ-
νο, όταν έρθει εκείνη η ώρα.
Ο Ταυλαρίδης επισκέφθηκε τις Βραζιλία, Ου-
ρουγουάη και Παραγουάη, όπου μίλησε με 
ατζέντηδες και εκπροσώπους ομάδων. Μια 
επιθυμία των Παναγιώτη Κονέ, αλλά και 
Γιάννη Παπαδημητρίου που ήθελαν ανοι-
χτά ραντάρ και στην άλλη άκρη του Ατλα-
ντικού. Εξάλλου, σε εκείνα τα πρωταθλή-
ματα υπάρχουν πολλά «διαμαντάκια», 
τα οποία μπορούν να λάμψουν με την 
κατάλληλη δουλειά. Επίσης, πρόκεται 
για μια αγορά άκρως προσιτή στο οικο-
νομικό κομμάτι. Και στην ΑΕΚ κάθε άλλο 
παρά αδιάφοροι είναι για να συνδυάσουν 
τους παράγοντες του ταλέντου και της συμ-
φέρουσας προσθήκης.
Την ίδια στιγμή, συμπεριλαμβάνεται στο κάδρο 
και η αγορά της Ευρώπης, αλλά και της Ασί-
ας, με πολλές περιπτώσεις που στελέχωσαν 
το ρόστερ της Ενωσης τα τελευταία χρόνια να 
προκύπτουν από τη δεύτερη. 
Φυσικά, για τις επερχόμενες πιθανές προσθή-
κες, θα παίξουν ρόλο και οι εισηγήσεις του Αρ-
γύρη Γιαννίκη. Μια απ’αυτές εξάλλου είναι και ο 
ομογενής κεντρικός μέσος της Αρμίνια Μπίλε-
φελντ, Σεμπάστιαν Βασιλειάδης, για τον οποίο 
το Sportime σας είχε αποκαλύψει όλες τις λε-
πτομέρειες. 

Η ΑΕΚ ΑΠΛΩΝΕΙ ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Το Πειθαρχικό 
Οργανό της Super 

League επέβαλε χρημα-
τικό πρόστιμο ύψους 27 χι-
λιάδων ευρώ στην ΠΑΕ ΑΕΚ 
για τα όσα έγιναν στις κερ-
κίδες κατά τη διάρκεια του 

ντέρμπι με τον Πανα-
θηναϊκό.

To πρόστιμο
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Προπόνηση με τρεις επιστροφές  
Καλά τα νέα από τη χθεσινή προπόνηση των 
«πρασίνων». Συγκεκριμένα οι Φραν Βέλεθ, 
Ζβόνιμιρ Σάρλια και Ηλίας Χατζηθεοδωρί-
δης επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς 
και μπαίνουν έτσι στα υπόψη για το αυρια-
νό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Απλά για τυ-
πικούς λόγους, αφού πρακτικά δεν υπο-
λογίζεται, να σημειώσουμε πως μετά από 
σχεδόν τρεις εβδομάδες απουσίας προπο-
νήθηκε με την ομάδα και ο Γιασίν Αγιούμπ. 
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Δημή-
τρης Κουρμπέλης, Αχιλλέας Πούγγουρας και 
Ούφε Μπεκ. Το μεγαλύτερο μέρος της προπό-
νησης αναλώθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
στην τακτική προσέγγιση. Το πρόγραμμα 
περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τα-

κτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Δεν είναι το στιλ του, δεν το συ-
νηθίζει. Για να φτάσει συνεπώς στο 
σημείο να πάει ως το προπονητικό 
κέντρο και να αρχίσει τα κοινώς λε-
γόμενα «γκάζια» στους παίκτες ση-
μαίνει ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έκρι-
νε πως η στιγμή είναι οριακή. Ότι το 
μήνυμα δεν παίρνει αναβολή καθώς 
το αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά. 
Θυμάται καλά και πικρά ο ισχυρός 
άνδρας της πράσινης ΠΑΕ τι συνέβη 
πέρυσι. Ενοχλήθηκε πολύ άλλωστε 
από συμπεριφορές και καταστάσεις. 
Ο Λάζλο Μπόλονι έχασε τα αποδυτή-
ρια και μαζί τα... αυγά και τα πασχά-
λια. Δεν είμαστε, επ’ ουδενί, σε παρό-
μοιο σημείο αναφορικά με το status 
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όμως, είναι 
αλήθεια πως η οργή του Σέρβου κό-
ουτς μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ δη-
μιούργησε δυσαρεστημένους στις τά-
ξεις των παικτών. Από αυτό μέχρι να 
γεννηθεί σημαντικό εσωτερικό πρό-
βλημα η απόσταση δεν είναι καθό-
λου μακρινή. Το έχουμε δει πολλάκις 
να συμβαίνει, ποδόσφαιρο είναι, ένα 
σπορ με μεγάλα «εγώ». Ο Αλαφούζος 
αυτό θέλησε να προλάβει, να ξεκόψει 
πηγαίνοντας ως το Κορωπί. Δείχνο-
ντας, με φυσική παρουσία, πως και 
πόσο στηρίζει απόλυτα τον προπο-
νητή. Θέλησε επίσης να τσιγκλήσει 
τον εγωισμό των παικτών. Να τους 
φέρει προ των ευθυνών τους. Αυτό 
εξυπηρετούν οι συγκρίσεις με τον 
ΟΦΗ και τον ΠΑΣ Γιάννινα. Αυτό και 
η έτερη σύγκριση, με το (κακό) πέ-
ρυσι. Βαριές λέξεις όπως «ντροπή» 
και αυστηρές προειδοποιήσεις όπως 
«όποιος δεν μπορεί να φύγει» ενι-
σχύουν το αρχικό και βασικό μήνυ-
μα. Που είναι να προστατευτεί ο Ιβάν 
και η ομολογουμένως υποσχόμενη 
δουλειά που γίνεται. Εδώ και τώρα. 
Χωρίς «ναι μεν αλλά». 

ΓΙΑΤΙ Ο ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΤΑ «ΕΨΑΛΛΕ» ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
ΕΠΕΛΕΞΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ
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Ο γρίφος με τον φορ
Ξεχωριστό κεφάλαιο στη σκέψη του Άκη Μάντζιου αποτελεί 
το τι θα κάνει αναφορικά με τον αντικαταστάτη του τιμωρημέ-
νου Αμπουμπακάρ Καμαρά στο Καραϊσκάκη. Δεν έχει ακό-
μα καταλήξει. Ο Ντάνιελ Μαντσίνι έχει ένα προβάδισμα 
να παίξει στην κορυφή της επίθεσης, καθώς κολλάει 
κολλά ως αγωνιστικό προφίλ με παιχνίδι αντεπιθέ-
σεων. Αλλά ακόμα τίποτα δεν έχει «κλειδώσει». 

AΡΗ
Σ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΟΜΩΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο 
το «σήμερα». Είναι και να κοιτάς 
μπροστά, να προλαμβάνεις κα-
ταστάσεις. Και ναι, αναμφίβολα 
ισχύει πάντα το κλισέ «κοιτάμε 
κάθε ματς ξεχωριστά» ή το «το 
πιο σημαντικό είναι το επόμε-
νο παιχνίδι» αλλά ο προγραμ-
ματισμός και η σωστή οργάνω-
ση είναι εξίσου σημαντικά. Στον 
Άρη συνεπώς και δεδομένων 
των αγωνιστικών προβλημά-
των που έχουν προκύψει δεν 
έχουν κατά νου μόνο το επι-
κείμενο ματς στο Καραϊσκάκη 
με τον Ολυμπιακό. Εξετάζουν 
το σύνολο των 4 αγώνων, για 
πρωτάθλημα και Κύπελλο, που 
απομένουν ως τη διακοπή των 
Χριστουγέννων. Γι’ αυτό και κα-
λούνται να πάρουν σημαντικές 
αποφάσεις. Εν αρχή το πώς 
θα διαχειριστούν τις περιπτώ-
σεις των Χούλιαν Κουέστα και 
Ντάνιελ Σούντγκρεν. Ο πρώτος 
έβγαλε χθες μέρος της χθεσινής 
προπόνησης, ο δεύτερος όμως 
όχι. Μία ή άλλη, ακόμα και αν 
προλάβουν να είναι «ΟΚ» από 
ιατρικής άποψης ως την Κυρια-
κή, έχουν ταλαιπωρηθεί τις τε-
λευταίες μέρες και έχουν χάσει 
προπονήσεις. Με άλλα λόγια, 
100% έτοιμοι δεν θα είναι. Χώ-
ρια ότι ενδεχόμενη συμμετοχή 
τους γεννά ρίσκο για ενδεχό-
μενη υποτροπή. Κάπως έτσι, 
ολοένα κερδίζει πόντους το εν-
δεχόμενο να δούμε στην 11άδα 
των «κιτρίνων» στο Καραϊσκά-
κη τον Ντένις (όπως γράψαμε 
και χθες στο e-Sportime) κάτω 
από τα γκολπόστ και τον Εμά-
νουελ Σάκιτς στο δεξί άκρο της 
άμυνας Για τον τελευταίο θα εί-
ναι μια ευκαιρία να εξιλεωθεί 
για την κακή του εμφάνιση με 
τον ΠΑΣ Γιάννινα και την καλύ-
τερη, αλλά και πάλι όχι αρκε-
τή, παρουσία του κόντρα στον 
Αστέρα Τρίπολης.  
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ΛΑΜΙΑ

Κομβικός ο Βόλος
Μετά τα όσα ακολούθησαν από το παιχνίδι με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα, η Λαμία καλείται να βγάλει αντίδραση. Το πρώ-
το ματς είναι και αρκετά δύσκολο, αφού πηγαίνει στην 
Τούμπα. Το αμέσως επόμενο, όμως, μπορεί να χαρακτη-
ριστεί και τελικός. Εάν με τον ΠΑΟΚ δεν πάρουν κάτι οι 
«κυανόλευκοι», κόντρα στους Θεσσαλούς θα κριθούν πολ-
λά. Το πιάσατε;

Ο ΒΟΛΟΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΠΡΑΤΣΟ, 
ΑΛΛΑ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

SUPER 
LEAGUE

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Στο φουλ οι μηχανές
Νίκολα Γιακιμόφσκι η πρώτη μεταγρα-
φή για τον Ιανουάριο. Το διαβάσατε στο 
Sportime.gr, σε λίγες μέρες θα έρθει και 
η ανακοίνωση. Να περάσει ο επόμενος. 
Φάνης Μαυρομμάτης ο πρώτος στόχος 
για την άμυνα, όπως επίσης αποκάλυψε 
το Sportime.gr. Μόνο εάν τον κρατήσει 
ο Ατρόμητος, θα στραβώσει η δουλειά. 
Υπάρχει πάντως και εναλλακτική. Τέ-
λος, αναζητείται φορ και εξτρέμ, 
ανοιχτό και για δεκάρι.

Ο Γκιγέρμο Αμπασκάλ απολύ-
θηκε μετά την ήττα από τον Πα-
ναιτωλικό και ο Βόλος καλεί-
ται να αποφασίσει τι θα κάνει 
στο θέμα του προπονητή. Σε 
πρώτη φάση ο Κώστας Μπρά-
τσος θα οδηγήσει την ομάδα 
του στους επόμενους αγώνες. 
Πρώτα είναι αυτός με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες» 
και ακολουθούν τα ματς με Λα-
μία εκτός, Απόλλων Σμύρνης 
εντός και Παναθηναϊκό στο Κύ-
πελλο.
Ο 44χρονος είχε κοουτσάρει 
και στο φινάλε του περσινού 
πρωταθλήματος μετρώντας μία 
ισοπαλία και μία ήττα σε δύο 
ματς. Σε περίπτωση που κατα-
φέρει να αλλάξει την κατάστα-
ση που επικρατεί στους «κυα-
νέρυθρους», θα πάρει και ψήφο 
εμπιστοσύνης. Αλλιώς ο Βό-
λος θα τον αλλάξει. Αλλά αυτά 
θα γίνουν αφού ολοκληρωθούν 
οι υποχρεώσεις για το 2021.
Πληροφορίες από την πρωτεύ-
ουσα της Μαγνησίας αναφέ-
ρουν πως ήδη έχει λοκαριστεί 
προπονητής από το εξωτερικό 
και οι επαφές μαζί του έχουν ξε-
κινήσει. Του έχει ξεκαθαριστεί, 
όμως, ότι θα πρέπει να περιμέ-
νει. Θα πάρει ο Κώστας Μπρά-
τσος την ευκαιρία του; Εάν όχι, 
ο κόουτς που έχουν σταμπάρει 
οι Θεσσαλοί, θα φτιάξει βαλί-
τσες και θα έρθει στην Ελλάδα.
Κρατήστε και κάτι τελευταίο. Το 
πόσες μεταγραφές θα γίνουν, 
το έχουμε αναφέρει. Δεξί μπακ, 
αμυντικό χαφ και εξτρέμ είναι 
οι θέσεις που αποτελούν προ-
τεραιότητα. Μήπως προκύψει 
και κάποια ανάγκη ακόμη λόγω 
αποχώρησης παίκτη υπεράνω 
υποψίας;

ΕΧΕΙ ΒΡΕΘΕΙ  
Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ
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Με Γουάιτ και Παπαπέτρου, χωρίς Νέντοβιτς
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την Άλμπα στο ΟΑΚΑ με 
στόχο να φτάσει στην 4η φετινή του νίκη αλλά τα πράγ-
ματα μόνο εύκολα δεν είναι. Οι «πράσινοι» αντιμετώπι-
σαν πολλά προβλήματα με τραυματισμούς και ο Νεμά-
νια Νέντοβιτς θα είναι σίγουρα εκτός μάχης. Παράλληλα 
ο Παπαπέτρου μετά από μακρά απουσία 
θα επανέλθει έχοντας μόνο μια κανονι-
κή προπόνηση (χθες) ενώ ο Οκάρο 
Γουάιτ είχε ίωση. Χθες έκανε μέ-
ρος της προπόνησης (έλειψε 
όλη την εβδομάδα) και θα αγω-
νιστεί αν και ανέτοιμος. Επί-
σης δεν προπονήθηκε χθες 
ο Τζεχάιβ Φλόιντ λόγω ενο-
χλήσεων στο ισχίο. Η Άλμπα 
προέρχεται από δύο σερί με-
γάλες νίκες κόντρα σε Μα-
κάμπι και Αρμάνι. Είναι μια 
ομάδα πολύ επικίνδυνη που 
παίζει πάντα στον ίδιο ρυθ-
μό και φυσικά δεν αισθάνε-
ται καμία πίεση κάτι που 
της δίνει άγνοια κιν-
δύνου.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΣΕΡΙ
HTTA TOY ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΠΟ  
ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΑΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Ο Ολυμπιακός δεν κατά-
φερε να μεγαλώσει το σερί 
του στην Euroleague καθώς 
ηττήθηκε 81-76 στο Βελιγρά-
δι από τον Ερυθρό Αστέρα. 
Πλέον βρίσκεται στο 9-5 και 
ουσιαστικά η ήττα στο Βελι-
γράδι «μηδένισε» το πλεο-
νέκτημα που είχε πάρει μετά 
το διπλό στο Μιλάνο.

Στο κρίσιμο τελευταίο δεκάλεπτο οι 
Σέρβοι φάνηκαν περισσότερο έτοιμοι για να 
«κλειδώσουν» τη νίκη. Συνέχισαν να βγάζουν 
ενέργεια, ανέβασαν την πίεσή τους και βρή-
καν λύσεις από περισσότερους παίκτες εκτός 
του Κάλινιτς (πχ Γουόλτερς). Η αλήθεια εί-
ναι ότι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης 
ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να επιβάλλει το 
ρυθμό του (με εξαίρεση κάποια «σκόρπια» δί-
λεπτα) και ταυτόχρονα οι Σέρβοι ξεπέρασαν 
τον εαυτό τους. Εκτός αν έχετε ξεχάσει ότι ήταν 
(πριν τον αγώνα) μια από τις χειρότερες ομά-
δες επιθετικά και η χειρότερη στα σουτ τριών 
πόντων. Η ανετοιμότητα του Φαλ ήταν σημα-
ντικός παράγοντας καθώς ο Ολυμπιακός δεν 
είχε έκφραση μέσα από τη ρακέτα.

Ο Νίκολα Κάλινιτς. Ο Ολυμπιακός ποτέ δε 
βρήκε αντίδοτο στο post παιχνίδι του και ο 
Σέρβος έκανε ρεκόρ καριέρας με 25 πόντους 
(ενώ είχε και 6 ασίστ).

Στο τελευταίο τρίλεπτο της 3ης πε-
ριόδου όταν γύρισε… τούμπα ο αγώνας, 
ο Ολυμπιακός είχε 0/3 τρίποντα, 3 λάθη, 
δύο τεχνικές ποινές (μία στον Λαρεντζά-
κη και μία στον πάγκο). Οι Ντόρσεϊ, Βεζέν-
κοφ και Σλούκας πέτυχαν τους 25 από τους 
38 πόντους του Ολυμπιακού στο δεύτερο 
ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός είχε την 3η καλύ-
τερη φετινή επίδοσή του στα τρίποντα σε 
ποσοστό(45,8%) κι εύστοχα (11) αλλά δεν 
κατάφερε να νικήσει. Για δεύτερη φορά φέ-
τος ο Ερυθρός Αστέρας πετυχαίνει 81 πό-
ντους (η καλύτερη επιθετική του επίδοση) 
κατά σύμπτωση πάλι κόντρα σε ελληνική 
ομάδα (είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός)

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ

Ο MVP

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

81-76

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-15, 36-38, 56-53, 
81-76
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ράντονιτς): Γου-
όλτερς 10, Νταβίντοβατς 11, Μίτροβιτς 
12, Λάζιτς 6, Κάλινιτς 25, Ντόμπριτς, Χό-
λινς 3, Σιμόνοβιτς, Ιβάνοβιτς 10, Μάρ-
κοβιτς, Κούζμιτς 4.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας):  Γουό-
καπ 3, Ντόρσεϊ 18, Λαρεντζάκης 3, Φαλ 
3, Σλούκας 12, Μάρτιν 8, Βεζένκοφ 12, 
Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 3, Ζαν Σαρλ 
2, ΜακΚίσικ 8.

ς

basketball

EUROLEAGUE 
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζενίτ- Φενέρμπαχτσε 
80-86, Ερυθρός Αστέ-
ρας- Ολυμπιακός 81-76, 
Μπάγερν- Εφές 83-71, Μα-
κάμπι- Ούνικς Καζάν 74-
85, Μπασκόνια- Βιλερ-
μπάν 91-66
Απόψε: Ζαλγκίρις- ΤΣΣΚΑ 
(20:00), Μονακό- Αρμάνι 
Μιλάνο (21:00), Παναθη-
ναϊκός- Άλμπα Βερολί-
νου (21:00), Μπαρτσελό-
να- Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ρεάλ Μα-
δρίτης (11-2),  Μπαρτσελό-
να (11-2), Ολυμπιακός (9-5), 
Αρμάνι Μιλάνο και ΤΣΣΚΑ 
(8-5), Ζενίτ και Ούνικς Κα-
ζάν (8-6), Βιλερμπάν, Μα-
κάμπι και Μπάγερν (7-7), 
Εφές και Ερυθρός Αστέρας 
(6-8),  Μονακό και Άλμπα 
(5-8), Φενέρμπαχτσε και 
Μπασκόνια (5-9) Παναθη-
ναϊκός και Ζαλγκίρις (3-10)

21:00-NS PRIME
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ΣΧΕΔΟΝ... ΤΕΛΟΣ
ΤΟ «ΚΟΡΟΝΟΠΛΗΚΤΟ» ΤΟΤΕΝΑΜ – ΡΕΝ 
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2022 

Αυτό ήταν! Φάση ομίλων τέλος. Ραντε-
βού πρώτα στην κλήρωση της Δευτέ-
ρας και δράση ξανά από το 2022. Τόσο 
σε Europa όσο και σε Conference 
League. Τελειώσαμε είπαμε; Γράψτε 
λάθος. Μένει μια εκκρεμότητα. Το Τό-
τεναμ – Ρεν. Θα κρίνει αν τα «σπιρού-
νια» θα έχουν ή όχι ευρωπαϊκό μέλ-
λον. Προς το παρόν υποφέρουν από 
τον κορονοϊό, που έχει χτυπήσει αλύ-
πητα στις τάξεις της ομάδας (20 κρού-
σματα!). Το θέμα είναι να βρεθεί ημε-
ρομηνία. Αλλά και να έχουν «γιάνει» 
οι άρρωστοι. «Παίζει» η 15η Δεκεμβρί-
ου, αν και ακόμα δεν είναι σίγουρο. 
Στη Φιτέσε πάντως, που προς το πα-
ρόν είναι 2οι και στην επόμενη φάση, 
είναι έξαλλοι με αυτήν την «άνιση με-
ταχείριση» όπως την αποκαλούν και 
ζητούν ήττα στα χαρτιά για τους Άγ-
γλους.
Από Conference League, θα θυμόμα-
στε επίσης για καιρό το γκολ-φάντα-
σμα της Καραμπάγκ μέσα στη Βασι-
λεία, με την μπάλα να περνάει σχεδόν 
ένα μέτρο από τη γραμμή του τέρμα-
τος αλλά το διαιτητή να... σφυρίζει 
αδιάφορα – είδατε τι γίνεται σε διορ-
γάνωση χωρίς VAR; Γκολ-έπος έβα-
λε ο Ορσιτς στο Λονδίνο και η Ντινα-
μό Ζάγκρεμπ νίκησε και ακολούθησε 
τη Γουέστ Χαμ στο... ξεχειμώνιασμα. 
Από πλευράς Europa, ξεχωρίζει πως η 
Νάπολι «υποβίβασε» τη Λέστερ στην 
3η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, 
όπως και οι πρωτιές-υπέρβαση που 
πήραν στους ομίλους τους ο Ερυθρός 
Αστέρας και η Γαλατασαράι. 

CHAMPIONS LEAGUE

Η Βιγιαρεάλ είδε 
ξανά... άσπρη μέρα
Από την άσπρη μέρα του 
χιονιά, στη... μαύρη του απο-
κλεισμού η Αταλάντα. Η Βι-
γιαρεάλ θριάμβευσε στο 
Μπέργκαμο με μια... μέρα κα-
θυστέρηση. Νίκησε 3-2 (3’, 
51’ Ντανζούμα, 42’ Καπού – 
71’ Μαλινόφσκι, 80’ Σαπά-
τα) και πέρασε στους «16» 
του Champions League. Η 
«Ντέα» πάντως ήταν απί-
στευτα άτυχη. Είχε 3 δοκά-
ρια ως το 63’, το ξεπέρασε 
μειώνοντας στο γκολ, αλλά 
είχε και... τέταρτο δοκάρι στο 
86’ για να μείνει με το «δεν 
γίνονται αυτά». 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ EUROPA LEAGUE

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΠΑΡΤΑ ΠΡ. – ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ 2-0

ΛΙΟΝ – ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1-1

2ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3-0

ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ – ΜΟΝΑΚΟ 1-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΛΕΓΚΙΑ Β. – ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. 0-1

ΝΑΠΟΛΙ – ΛΕΣΤΕΡ 3-2

4ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΝΤΒΕΡΠ – ΟΣΦΠ 1-0

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 1-1

5ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΛΑΤΣΙΟ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 0-0

ΜΑΡΣΕΪΓ – ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ Μ. 1-0

6ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ – ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ 0-0

ΜΠΡΑΓΚΑ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1-1

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΣΕΛΤΙΚ – ΜΠΕΤΙΣ 3-2

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ – ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1-0

8ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΓΚΕΝΚ – ΡΑΠΙΝΤ Β. 0-1

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ – ΝΤΙΝΑΜΟ Ζ. 0-1 

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CONFERENCE LEAGUE
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1ος ΟΜΙΛΟΣ 

ΑΛΑΣΚΕΡΤ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1-1

ΛΑΣΚ – ΕΛΣΙΝΚΙ 3-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΑΝΔΗ – ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 1-0

ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ 1-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

ΖΟΡΙΑ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 1-1

ΤΣΣΚΑ Σ. – ΡΟΜΑ 2-3

4ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΛΚΜΑΑΡ – ΡΑΝΤΕΡΣ 1-0

ΚΛΟΥΖ – ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ 2-0

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ – ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ 2-1

ΟΥΝΙΟΝ Β. – ΣΛΑΒΙΑ ΠΡ. 1-1

6ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΟΚ – ΛΙΝΚΟΛΝ 2-0

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡ. 2-0

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΟΤΕΝΑΜ – ΡΕΝ ΑΝΑΒΟΛΗ

ΦΙΤΕΣΕ – ΜΟΥΡΑ 3-1

8ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ 3-0

ΟΜΟΝΟΙΑ – ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ 0-0 
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ΙΣΧΥΡΟΙ
ΛΕΙΨΙΑ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

ΠΟΡΤΟ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ (ΜΟΛΔΑΒΙΑ)
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΑΤΑΛΑΝΤΑ (ΙΤΑΛΙΑ)
ΣΕΒΙΛΛΗ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΖΕΝΙΤ (ΡΩΣΙΑ)

ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ
ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ (ΣΚΩΤΙΑ)
ΣΟΣΙΕΔΑΔ (ΙΣΠΑΝΙΑ)

ΝΑΠΟΛΙ (ΙΤΑΛΙΑ)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΛΑΤΣΙΟ (ΙΤΑΛΙΑ)
ΜΠΡΑΓΚΑ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)

ΜΠΕΤΙΣ (ΙΣΠΑΝΙΑ)
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (ΚΡΟΑΤΙΑ)

ΙΣΧΥΡΟΙ
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ (ΤΣΕΧΙΑ)
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

ΛΕΣΤΕΡ (ΑΓΓΛΙΑ)
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (ΤΟΥΡΚΙΑ)

ΜΑΡΣΕΙΓ (ΓΑΛΛΙΑ)
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ (ΔΑΝΙΑ)

ΣΕΛΤΙΚ (ΣΚΩΤΙΑ)
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ (ΑΥΣΤΡΙΑ)

ΑΝΙΣΧΥΡΟΙ
ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α. (ΙΣΡΑΗΛ)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (ΣΕΡΒΙΑ)
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ (ΝΟΡΒΗΓΙΑ)

ΡΑΝΤΕΡΣ (ΔΑΝΙΑ)
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡ. (ΤΣΕΧΙΑ)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)
ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ (ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ)

ΤΟΤΕΝΑΜ ή ΦΙΤΕΣΕ 

EUROPA LEAGUE  ΦΑΣΗ ΤΩΝ «32» EUROPA LEAGUE  ΦΑΣΗ ΤΩΝ «32»

ΛΙΟΝ (ΓΑΛΛΙΑ)
ΜΟΝΑΚΟ (ΓΑΛΛΙΑ)

ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. (ΡΩΣΙΑ)
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (ΤΟΥΡΚΙΑ)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (ΣΕΡΒΙΑ)
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ (ΑΓΓΛΙΑ)

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

ΛΑΣΚ (ΑΥΣΤΡΙΑ)
ΓΑΝΔΗ (ΒΕΛΓΙΟ)
ΡΟΜΑ (ΙΤΑΛΙΑ)

ΑΛΚΜΑΑΡ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (ΔΑΝΙΑ)
ΡΕΝ (ΓΑΛΛΙΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΕΛΒΕΤΙΑ)

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΟΣ-ΑΓΙΑΞ Β

2 1,80
Τα πιτσιρίκια του Αίαντα παίζουν χωρίς άγχος και 
αποδίδουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Στην αδύναμη 

Ος έχουν αποστολή σήμερα και θα ψάξουν ένα 
γρήγορο γκολ για να καθαρίσουν από νωρίς το 

παιχνίδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το «διπλό» 
έχει αξία και 
θα παιχτεί.

ΕΛΒΕΤΙΑ 2η 21:30
ΒΑΝΤΟΥΖ-ΙΒΕΡΝΤΟΝ

OVER 2,5 1,66
Την επιστροφή στα σαλόνια έχει ως μεγάλο στόχο η Βαντούζ, 

με την ομάδα να βρίσκεται στη κορυφή της βαθμολογίας. 
Για την τρίτη σερί νίκη θα παίξει σήμερα κόντρα στην 

Ιβερντον, που αν υποτιμηθεί, μπορεί εύκολα να 
κάνει την ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

σκοράρουν με 
άνεση.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ

OVER 2,5 1,66
1 3,30

Έβγαλε χαρακτήρα η Βέρντερ, ξεπερνώντας εύκολα 
το εμπόδιο της Άουε με 4-0! Ο στόχος της ανόδου 

παραμένει εφικτός, αλλά χρειάζεται ένα μεγάλο 
σερί. Δύσκολο, πάντως, αναμένεται το έργο 

σήμερα μέσα στην Ρέγκενσμπουργκ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε γκολ 

και έδρα οι 
επιλογές 

μας.

ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ-ΟΣΤΑΝΔΗ

OVER 2,5 1,66
Αξιόλογη πορεία διαγραφεί η Σαρλερουά και βρίσκεται 

σταθερά στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας. Στόχος 
σήμερα ξανά το «τρίποντο» απέναντι στην Οστάνδη 

των μεγάλων αμυντικών προβλημάτων.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχός μας 
στα γκολ.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΤΖΕΝΟΑ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 

OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70
Η αγωνιστική δράση στην Ιταλία ανοίγει με το μεγάλο 

ντέρμπι της Γένοβας. Τζένοα και Σαμπντόρια σε ένα 
ματς με πολλές ιδιαιτερότητες και το μίσος των δύο 

αντιπάλων να είναι γνωστό.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Μεγάλη 
αξία στις 
κάρτες.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  
ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

www.xosetips.com

Το ντέρμπι της Μαδρίτης, ανάμεσα στη Ρεάλ 
και την Ατλέτικο, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα του 
Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά πρωταθλήμα-
τα. Την Κυριακή, στις 22:00, στο «Μπερναμπέ-
ου», διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι του ισπανι-
κού πρωταθλήματος. 
Η Ρεάλ έχει ξεφύγει στη βαθμολογία της La Liga 
και με νίκη θα κάνει μεγάλο βήμα για την κατά-
κτηση του τίτλου. 
Η Ατλέτικο, μετά τη μεγάλη πρόκριση στο 
Champions League με το 1-3 κατά της Πόρτο, 
θα κυνηγήσει τη νίκη στην έδρα της Ρεάλ για 
να μειώσει τη διαφορά των 10 βαθμών. 
Στη Super League πέφτει η αυλαία του πρώτου 
γύρου. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχε-
ται τον Άρη την Κυριακή (19:30) στο Καραϊσκά-
κη. Η ΑΕΚ, που τον κυνηγάει στη βαθμολογία, 
αντιμετωπίζει το Σάββατο (19:30) στην Τρίπο-
λη τον Αστέρα.  

Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΣΚΟΡΑΡΕΙ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχη-
ματικές επιλογές για το ισπανικό ντέρμπι Ρεάλ 
Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης και τους αγώνες 
της Super League Ολυμπιακός-Άρης και Αστέ-
ρας Τρίπολης-ΑΕΚ.
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέ-
ρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και αυτά 
για το Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under, το Τε-
λικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal, την πρώτη/
τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τον νικητή 
των κόρνερ, το σύνολο των κόρνερ, την ομάδα 
που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευταίο κόρνερ, 
, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το 
στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη νίκη με μηδέν πα-
θητικό, τη διαφορά νίκης και το ημίχρονο με το 
υψηλότερο σκορ.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ  
ΤΗΝ 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και ει-
δικά στοιχήματα για την 13η αγωνιστική της 
Super League. 
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να πο-
ντάρουν στα Over/Under συνολικά γκολ της 
13ης αγωνιστικής, τα Over/Under συνολικά γκολ 
στο πρώτο ημίχρονο, την ομάδα που θα σκορά-
ρει τα περισσότερα γκολ, τη νίκη γηπεδούχων 
ή φιλοξενούμενων με χάντικαπ 4,5 γκολ, την 
ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα γκολ στα 
ζευγάρια Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-Α-
ΕΚ, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, ΑΕΚ-Παναθη-
ναϊκός, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, ΠΑ-
ΟΚ-Άρης, ΑΕΚ-Άρης και Παναθηναϊκός-Άρης. 
Για τους πιο δυνατούς αγώνες, από σήμερα έως 
τη Δευτέρα, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωρι-
στό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των 
κόρνερ και τα Over/Under 8,5-9,5-10,5 κόρνερ.

ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ GRAND PRIX  
ΤΟΥ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ
Στη Φόρμουλα 1 η σεζόν ολοκληρώνεται με εντυ-
πωσιακό τρόπο. Ο Λιούις Χάμιλτον της McLaren 
Mercedes και ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull 
Honda είναι ισόβαθμοι με 369.5 βαθμούς και ο 
παγκόσμιος τίτλος κρίνεται αυτό το Σαββατο-
κύριακο στην πίστα του Άμπου Ντάμπι. 
Πολλά είναι τα ειδικά στοιχήματα που έχει ετοι-
μάσει το Πάμε Στοίχημα για το Grand Prix του 
Άμπου Ντάμπι, μεταξύ άλλων, για το νικητήριο 
μονοθέσιο, τον νικητή προκριματικών & τον νι-
κητή αγώνα, τον κατασκευαστή με τους περισ-
σότερους πόντους, τον πρώτο οδηγό που θα 
αποσυρθεί, τον πρώτο οδηγό που θα κάνει πιτ 
στοπ και τον αριθμό των οδηγών που θα πά-
ρουν κατάταξη. 
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω 
της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν εύκο-
λα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανάρουν 
τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out οποια-
δήποτε στιγμή επιθυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που με-
ταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ 

όλο τον κόσμο. 

ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΗ 
ΜΑΔΡΙΤΗ, ΑΥΛΑΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ 
ΣΤΗ SUPER LEAGUE
ΡΕΑΛ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-
ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-
ΑΕΚ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ 2η 21:30
ΚΡΙΕΝ-ΑΑΡΑΟΥ

2 1,90
Στις μικρές κατηγορίες της Ελβετίας θα ταξιδέψουμε 

ξανά για να στηρίξουμε το φαβορί. Εκτός 
συναγωνισμού η αδύναμη Κρίεν, μόνο με θαύμα 
θα γλυτώσει τον υποβιβασμό. Γερά στη μάχη της 

ανόδου η αξιόλογη φέτος Ααράου.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το φαβορί 
θα πάρει 
σημείο.
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ΜΕ ΠΕΙΣΜΑ  
ΓΙΑ COMEBACK
Μαύρο ΣΚ. Όλα στραβά μας πήγαν. Δεν 
επιβεβαιώθηκε καμία από τις επιλογές 
μας. Με δικαιολογίες όπως στο Ντόρ-
τμουντ – Μπάγερν, στο οποίο η διαιτη-
σία επηρέασε κομβικά το τελικό αποτέ-
λεσμα. Ή στο ΑΕΚ-  Παναθηναϊκός, με 
το «τριφύλλι» να χάνει αρκετές ευκαιρί-
ες για να πατσίσει το γκολ που δέχτη-
κε μόλις στο 2ο λεπτό. Κακή ανάγνω-
ση στα αγγλικά ματς, αφού η Τσέλσι την 
«πάτησε» απέναντι στη Γουέστ Χαμ, 
ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν ου-
σιαστική, αλλά φειδωλή επιθετικά, στο 
ντεμπούτο του Ραλφ Ράγκνικ. Απότομη 
προσγείωση αυτό το «0 στα 4», αλλά 
μας πεισμώνει, για να επιστρέψουμε 
δυναμικά στις καλές μέρες. 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  60

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 0

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: -60

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ: -239,2

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ: -299,2

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  70 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

2,152,00
Προσφέρεται 

ο «άσος» 
της Ρεάλ Μαδρίτης 

στο μεγάλο ντέρμπι με  
την Ατλέτικο Μαδρίτης 

Συναντάμε 
το συνδυαστικό 
1+OVER 1,5 υπέρ 

της Λειψίας στο ματς 
με την Γκλάντμπαχ

Ακόμα μια φορά η Ντόρτμουντ δεν 
μπόρεσε να αντισταθεί στην Μπάγερν 
Μονάχου, σε ένα Klassiker που έχει 
γύρει εντελώς μονόμπαντα τα τελευ-
ταία χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά έχει 
πολύ καλή δικαιολογία. Η διαιτησία 
ήταν πραγματικά κακή, με κομβικές 
αποφάσεις εις βάρος της Μπορούσια. 
Αυτή, σε πλαίσιο Champions League, 
ξέσπασε πάνω στην Μπεσίκτας. Δεν 
της αρκεί. Θέλει να συνεχίσει δυναμι-
κά κόντρα στην Μπόχουμ, έχει... μα-
ζέψει νεύρα και θέλει να εδραιωθεί 
στην 2η θέση. Παίζουμε το «διπλό» 
σε συνδυασμό με μία νορμάλ παρα-
γωγικότητα για τα στάνταρ των Βε-
στφαλών.
Την αντίδραση θα ψάξουμε και από 
Ιταλία μεριά. Η Μίλαν έμεινε εκτός ευ-
ρωπαϊκών διοργανώσεων και όσο 
και αν αυτό δεν συνάδει με την ιστο-
ρία της, μπορεί να αποδειχθεί θετικό 
στη φάση που είναι κι ενώ παλεύει 
να γίνει ξανά το Νο1 στο ιταλικό πο-
δόσφαιρο. Το «διπλό» στο Ούντινε 
είναι σαφώς μέσα στις δυνατότητες 
των «ροσονέρι».
Δύο επιλογές έχουμε από τα μέρη 
μας. Αμφότερες έχουν να κάνουν με 
γκολ. Εκατέρωθεν σκοράρισμα ζητά-
με από το Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ, 
οι δύο ομάδες έχουν δυνατές επιθέ-
σεις και προβληματικές άμυνες. Το 
ίδιο με έξτρα συν το «OVER 2,5» επι-
λέγουμε για το Ολυμπιακός – Άρης, 
καθώς συνιστά επίσης ένα ζευγάρι με 
περίσσευμα ταλέντου στα μπροστά. 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
Η ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/12 16:30 ΜΠΟΧΟΥΜ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2+OVER 2,5 2,00 15 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/12 19:30 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. – ΑΕΚ GOAL 1,88 20 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/12 21:45 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ – ΜΙΛΑΝ 2 1,92 15 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ GOAL+OVER 2,5 2,40 20 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12 14:30 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ – ΤΣΕΛΣΙ 2+OVER 1,5 2,10 15 μονάδες 
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/12 19:30 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΜΠΑΓΕΡΝ 1Χ+GOAL 2,45 10 μονάδες 
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/12 19:30 ΑΕΚ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ GOAL 2,10 15 μονάδες 
0

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

1+OVER 1,5 1,83 20 μονάδες 
0
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Ορίστηκαν οι υπεύθυ-
νοι των σκυταλοδρομιών 
4x100μ. Ανδρών και Γυναι-
κών. Τις γυναίκες αναλαμ-
βάνουν από κοινού οι ομο-
σπονδιακοί προπονητές 
Κώστας Βογιατζάκης και 
Κώστας Ηλίας και τους άν-
δρες οι Περικλής Χατζηα-
ναστασιάδης και Χρήστος 
Κατσίκας. Τον ερχόμενο 
Ιανουάριο αναμένεται να 
γίνει και το πρώτο καμπ 
στον Άγιο Κοσμά. 

Αναχωρεί σήμερα για το Δουβλίνο η 
εθνική ομάδα στίβου, που θα πάρει μέ-
ρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανω-
μάλου Δρόμου που διεξάγεται την Κυ-
ριακή στην ιρλανδική πρωτεύουσα. Η 
αποστολή αποτελείται από 13 αθλητές 
και αθλήτριες, ανάμεσά τους την πρω-
ταθλήτρια των αποστάσεων, Αναστασία 
Μαρινάκου (φωτό). «Είμαστε έτοιμοι για 
τον αγώνα. Για μένα αυτός ο αγώνας 

είναι σημαντικός γιατί αποκτάς πολύ-
τιμες εμπειρίες. Θα προσπαθήσω για 
το καλύτερο. Ήταν μια πολύ καλή σε-
ζόν για μένα και χαίρομαι που πάει να 
ολοκληρωθεί με τη συμμετοχή με την 
εθνική ομάδα στη διοργάνωση», δήλω-
σε στο e-sportime, δήλωσε η Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια. Στην Ιρλανδία βρίσκε-
ται ήδη η Δάφνη-Ευτυχία Λαβασά που 
ταξίδεψε απευθείας από τις ΗΠΑ. 

Η Αμερικανίδα 
πρωταθλήτρ ια 
των μεγάλων απο-
στάσεων και του 
μαραθωνίου, Μόλι 
Χαντλ θα χάσει τη 
νέα χρονιά. Μάλι-
στα, δεν θα είναι 
και στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα που 
θα γίνει στην πα-
τρίδα της και την 
πόλη Γιουτζίν. Ο 
λόγος είναι πως 
είναι έγκυος.

Αλλαγή προπονη-
τή για τον Ορέστη 
Ντουσάκη (φωτό), 
που αφήνει τον Κω-
στή Παπαμαρκά-
κη και συνεχίζει με 
τον Γιάννη Μπαρ-
λή. Ο «ασημένιος» 
παγκόσμιος πρω-
ταθλητής Κ20 στη 
σφυροβολία, κά-
νει την στρατιωτι-
κή του θητεία και 
μέσω ΑΣΑΕΔ, αφή-
νει τα Χανιά για να 
έρθει στην Αθήνα. 





Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΓΕ ΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
ΤΟΥ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

Σπάνια βλέπεις τόσο κενό το βλέμμα του 
Πέδρο Μαρτίνς. Ακόμα σπανιότερα να κάνει 
τον σταυρό του. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν 
μπορούσε σε κανένα σημείο να αντιληφθεί τι 
έκαναν οι παίκτες του στην Αμβέρσα. Η αλή-
θεια είναι, όμως, πως δεν κατάλαβε ουδείς τι 
έπαιξε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αντβερπ.  
Το αρχικό σχήμα και το γεγονός πως έμει-
ναν εκτός οι Ελ Αραμπί, Μασούρας, Αγκι-
μπού Καμαρά δεν μπορεί να είναι η αιτία του 
κακού. Διότι οι πρωταθλητές Ελλάδας δέχο-
νται γκολ με το ξεκίνημα. Είχαν κακές απο-
στάσεις, κακές τοποθετήσεις, χαμηλή επι-
θετική βούληση και μια εν γένει πεσμένη 
αγωνιστικότητα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν 
να είναι αυτός ο αδιάφορος και η Αντβέρπ 
αυτή που ήθελε πάση θυσία τη νίκη. Μόνο 
που δεν είναι έτσι, αφού ίσχυε το αντίθετο.  
Ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του αντιμε-
τώπισαν την αναμέτρηση στο Βέλγιο σαν ένα 
βαρίδι στο πρόγραμμα. Παρότι όπως αναφέ-
ραμε δεν μπορεί να ευθύνεται η αρχική ενδε-
κάδα, το μήνυμα που περνάει στους παίκτες 
του ο Μαρτίνς είναι πως τα δύο παιχνίδια που 
έπονται για το πρωτάθλημα είναι πιο σημα-
ντικά. Από την άλλη και η αδιαφορία των παι-
κτών εντός αγωνιστικού χώρου, με εξαίρεση 
ασφαλώς τον Βάτσλικ. Ο Τσέχος γκολκίπερ 
ήταν εξαιρετικός και η αιτία που η ομάδα του 
Πειραιά έμεινε με μόλις ένα γκολ παθητικό.  
Επιθετικά ο Ολυμπιακός έκανε ελάχιστα πράγ-
ματα. Δεν υπήρχε φάση άξια μνείας. Αντιθέ-
τως, η Αντβέρπ ήθελε να δείξει πολλά και τα 
κατάφερε κόντρα σε ένα σύνολο αρκετά δια-
φημισμένο τα τελευταία χρόνια όπως οι «ερυ-
θρόλευκοι». Κακά τα ψέματα ο Ολυμπιακός 
δεν κατέβηκε να παίξει αυτό το παιχνίδι και 
τις πιθανότητες πρωτιάς. Αποτέλεσμα ήταν 
να έχει τη χειρότερη εμφάνιση από τα έξι παι-
χνίδι του στον όμιλο. 
Γεγονός είναι, όμως, πως για μία ακόμα φορά 
με τον Μαρτίνς στον πάγκο του, παρότι ξεκί-
νησε από τα προκριματικά και πολύ νωρίς 
στη σεζόν, φτάνει και το νέο έτος σε ευρωπα-
ϊκή πρόκριση. Γεγονός είναι επίσης πως η 
πρώτη θέση και η απευθείας πρόκριση στη 
φάση των «16» του Γιουρόπα Λιγκ δεν χάθη-
κε στην ήττα του στο Βέλγιο. Χάθηκε από τις 
έτερες δύο απώλειες, στα παιχνίδια με την Άι-
ντραχτ Φρανκφούρτης. Εκεί η μοίρα της τε-
λευταίας αγωνιστικής θα ήταν γραμμένη δι-
αφορετικά, αν ο Ολυμπιακός κρατούσε την 
τύχη στα χέρια του. Τώρα την αναζητά, στην 
κλήρωση της επόμενης φάσης. 

ΔΕΝ ΚΑΤΕΒΗΚΕ 
ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ 

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

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

UEFA RANKING 

Πτώση στην 16η θέση
Μπορεί η φάση των ομίλων να μην έκλει-
σε ιδανικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, 
όμως, το βασικό έγινε. Ο ΠΑΟΚ πέρασε και 
έτσι θα έχουμε δύο εκπροσώπους και στη 
συνέχεια. Ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως 
είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή του και 
απλώς έμενε να φανεί εάν θα είναι πρώ-
τος ή δεύτερος.
Οι Πειραιώτες παρουσιάστηκαν κακοί στην 
Αμβέρσα.  Αλλά ο Ολυμπιακός θα έχει τη 
δυνατότητα να ρεφάρει αργότερα.
Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ έκανε το κα-
θήκον του. Προσέθεσε, λοιπόν, κάποιους 
ακόμη βαθμούς στο UEFA Ranking για την 
Ελλάδα. Ο ρεαλιστικός στόχος είναι να 
κλείσει η σεζόν με την Ελλάδα στη 15η 
θέση. Οι Τούρκοι, πάντως, μας προσπέ-
ρασαν μετά τις ισοπαλίες των Φενέρμπα-
χτσε και Γαλατασαράι. Αμφότερες συνε-
χίζουν. Από τους υπόλοιπους η Κροατία 
έμεινε με έναν εκπρόσωπο, η Δανία έχει 
τρεις και η Τσεχία δύο. Η Κύπρος ό,τι ήταν 
να κάνει το έκανε, αφού αποκλείστηκαν 
Ομόνοια και Ανόρθωση. Τέλος, μία ομά-
δα έχει και η 14η Ελβετία, αλλά είναι αρ-
κετά μακριά για την ώρα.


