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ΠΩΣ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΑΟΚ-ΑΡΗ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ, ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ  
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ, ΚΥΝΗΓΑ 
Ο ΠΑΟΚ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗ ΛΑΜΙΑ  
ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΝΙΚΗ

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΦΛΕΓΕΤΑΙ ΝΑ  
ΞΟΡΚΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ

19:30 CS1

19:30 NS PRIME

15:00 NS PRIME

ΤΟΝ ΒΥΘΙΣΕ!

«ΓΚΑΖΙΑ» ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΗ 

Η ΑΜΥΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ  
ΤΗΣ ΑΕΚ ΤΟΥ 
ΓΙΑΝΝΙΚΗ 

2 - 1

TA XANIA EKOΨΑΝ ΤΗ ΦΟΡΑ  
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ Β, ΕΣΠΑΣΕ  
ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β

ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΑ (4-1) Η ΡΟΜΑ  
ΔΙΝΟΝΤΑΣ «ΟΔΗΓΟ» ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
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Οι Άγγλοι δεν τον ήξεραν τον Μαρσέλο Μπιέλσα. Με το 
που τον γνώρισαν στη Λιντς, γοητεύτηκαν. Με το τόσο 
ιδιαίτερο στιλ του. Τις καινοτομίες του στη βάση της ιδέ-
ας για το πώς πρέπει να παίζεται το παιχνίδι. Για την εκ-
κεντρικότητά του. Μήπως όμως, όπως οι περισσότε-
ροι μεγάλοι έρωτες, η κατάληξη είναι ένας επώδυνος 
χωρισμός; Δύο βαριές ήττες από Μάντσεστερ Σίτι (7-1) 
και Άρσεναλ (4-1) γεννούν μέγα προβληματισμό για το 
πού πάνε τα «παγόνια». Ναι, υπάρχουν δικαιολογίες. Οι 
απουσίες αυτήν την περίοδο είναι πολλές και το ρόστερ 
στερείται βάθους. Δεν είναι ο κορονοϊός η βασική αι-
τία του «αποδεκατισμού». Είναι οι τραυματίες, φαινόμε-
νο που αρκετοί χρεώνουν στις άκρως απαιτητικές προ-
πονήσεις που επιβάλει ο Μπιέλσα. Τότε, όμως, γιατί δεν 
συνέβαινε κάτι τέτοιο και παλιότερα; Στην πραγματικότη-
τα, η βασική κατηγορία προς τον Αργεντινό προπονητή 
είναι πως η φιλοσοφία του είναι τόσο στραμμένη στην 
επίθεση, ώστε παραμελεί εντελώς την άμυνα. Και ότι δεν 
αλλάζει στιλ, ο κόσμος να χαλάσει. Κάτι που σε περι-
βάλλον Premier League είναι εξόχως επικίνδυνο σε βά-
θους χρόνου, αν όχι αυτοκαταστροφικό. Το θέμα με τον 
Μπιέλσα είναι πως δεν έχει μάθει να προτάσσει τη σκο-
πιμότητα. Το ξέρει πως το ποδόσφαιρο που διδάσκει εί-
ναι υψηλού ρίσκου. Κι απαιτεί όλες τις προϋποθέσεις 
στο «όπως πρέπει». Κάτι που δεν ισχύει εν προκειμένω. 
Αλλά αυτός είναι ο δρόμος του «Ελ Λόκο». Και δεν τον 
αλλάζει, ποτέ δεν το έκανε ζώντας με ήσυχη τη συνείδη-
σή του ό,τι κι αν τελικά συνέβη.  

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Η Αταλάντα θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στη 
φάση των μπαράζ του Europa League και ουδείς γνωρίζει 
την κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται οι δύο ομάδες 
σε δύο μήνες από τώρα. Ωστόσο, η Ρόμα προσέφερε... 
δωρεάν σεμινάριο στους «ερυθρόλευκους» για το πώς 
μπορούν να αποσπάσουν θετικό αποτέλεσμα στο Μπέρ-
γκαμο. Οι «τζαλορόσι» του Ζοσέ Μουρίνιο έκαναν το τέλειο 
παιχνίδι απέναντι στους «μπεργκαμάσκι» επικρατώντας 
4-1 και εκθέτοντας τις αδυναμίες του συνόλου του Τζαν Πιέ-
ρο Γκασπερίνι. Διότι, ακόμα και μια καλοκουρδισμένη και 
πολυδουλεμένη ομάδα όπως η «θεά» έχει τα αδύναμα ση-
μεία της. Και αυτά, αποκαλύφθηκαν ένα προς ένα στο ματς 
με τους Ρωμαίους. Αρχικά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της 
Αταλάντα, δεν είναι καθόλου αξιόπιστο. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε ότι και τα τέσσερα γκολ προήλθαν από κακές το-
ποθετήσεις ή αργό τρανζίσιον των Παλομίνο, Τζιμσίτι και 
Τολόι. Ο Γκασπερίνι έκανε τη διορθωτική κίνηση με τον 
Τζαπακόστα, αλλά τα... έπιασε τα λεφτά του. Παράλληλα, 
οι «μπεργκαμάσκι» αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αλαζόνες θεω-
ρώντας ότι λόγω του καλού σερί τους (έξι διαδοχικές νίκες 
στο Καμπιονάτο), θα έπαιρναν «σβηστά» το ματς. Μια αλα-
ζονεία που την πλήρωσαν και κόντρα στη Βιγιαρεάλ. 
Επίσης, η Ρόμα έδωσε την κατοχή στη «Dea» κλείνοντας 
τους διαδρόμους και χτυπώντας στις αντεπιθέσεις. Αμαθη 
η Αταλάντα στο να παράγει από το μηδέν το παιχνίδι της 
και αποδείχτηκε περίτρανα, καθώς απειλούσε μόνο από 
στατικές φάσεις ή από πλάγιες κούρσες. Τέλος, κάτι που 
πριν το ματς αποτελεί αδιαπραγμάτευτος παράγοντας. 
Απαιτείται μεγάλη εμφάνιση από τον Βάτσλικ, εφάμιλ-
λη με αυτή του Πατρίσιο. Χωρίς σταθερότητα στον «άσο», 
η πρόκριση μπορεί να κάνει φτερά από το πρώτο κιόλας 
ματς...

ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗ ΡΟΜΑ...

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

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

Ο ΔΡΟΜΟΣ  
ΤΟΥ «ΤΡΕΛΟΥ»

Αποψη
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Στον δρόμο της Πόρτο  
και της Σπόρτινγκ
Ο Ολυμπιακός πέρα από τη νίκη θέλει να παραμείνει και σε 
μια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή λίστα. Αυτή των αήττητων ομάδων 
στα πρωταθλήματά τους. Μόλις οκτώ κλαμπ βρίσκονται σ’αυ-
τήν με τις Πόρτο, Σπόρτινγκ και Παρτιζάν να ξεχωρίζουν. 
Οι άλλοι τέσσερις σύλλογοι ανήκουν στα πρωταθλήμα-
τα κάτω της 22ης θέσης στο ranking της UEFA και εί-
ναι οι Χιμπέρνιανς από τη Μάλτα, η Λίνκολν του 
Γιβραλταρ και η Ιντερ από την Ανδόρα.

O ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ 
ΕΦΙΑΛΤΗΣ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ  
ΤΗ ΛΑΜΙΑ ΚΑΙ Ο «ΔΗΜΙΟΣ»  
ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΤΡΙΒΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ 

Oλυ
μπι
ακό

ς

Κάθε επιθετικός ολκής έχει μια «αγαπημένη» 
ομάδα. Στην περίπτωση του Γιουσέφ Ελ Αρα-
μπί, αυτή είναι χωρίς δεύτερη σκέψη, η Λαμία. 
Κάθε φορά που ο Μαροκινός αντιμετωπίζει το 
κλαμπ της Φθιώτιδας τρίβει τα χέρια του. Τέσσε-
ρις φορές την έχει αντιμετωπίσει όλες κι όλες για 
το πρωτάθλημα, αλλά είναι αρκετές για να του 
αποδοθεί ο χαρακτηρισμός «εφιάλτης». 
Ο χειρότερος εφιάλτης, καθώς κανείς άλλος παί-
κτης στη Super League δεν έχει σκοράρει έξι τέρ-
ματα σε μόλις 299 αγωνιστικά λεπτά. Παράλληλα 
έχει και μια ασίστ. Αν κάποιος κάνει τα μαθημα-
τικά θα δει ότι ο «δήμιος» της Λαμίας σκοράρει 
εναντίον της κάθε 50 λεπτά ή ευρύτερα «συμμε-
τέχει» σε κάποιο τέρμα των Πειραιωτών κάθε 43! 
Στο ματς του πρώτου γύρου, ο Ελ Αραμπί είχε 
μείνει στην Αθήνα, καθώς τότε είχε μεσολαβή-
σει ευρωπαϊκό παιχνίδι (2-1 με Αντβέρπ) και ο 
34χρονος ήταν εκείνος που κουβαλούσε την επί-
θεση των «ερυθρολεύκων» σχεδόν για δύο μή-
νες. 
Πλέον, προερχόμενος από το χατ τρικ στο Πε-
ριστέρι, ο Πέδρο Μαρτίνς δύσκολα θα του κό-
ψει τη φόρα και αναμένεται να τον τοποθετήσει 
στην αρχική ενδεκάδα. Επομένως, στην κατά-
σταση που βρίσκεται ο πολύπειρος στράικερ, 
δεν είναι απίθανο να «ματώσει» ξανά τα δίχτυα 
των Φθιωτών.

ΟΙ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Βέβαια, η αγωνιστική φόρμα του Ελ Αραμπί συ-
μπίπτει χρονικά και με τις διεργασίες για επέκτα-
ση συμβολαίου με τους πρωταθλητές Ελλάδος. 
Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι εξαι-
ρετικές, ενώ υπάρχουν σενάρια που θέλουν τον 
Ολυμπιακό να έχει κάνει μια ελκυστική πρότα-
ση στον Μαροκινό, η οποία περιλαμβάνει μπό-
νους επίτευξης στόχων και είναι ικανή να ξεπε-
ράσει τα 2 εκατ. ευρώ σε ετήσιες αποδοχές. 
Ο παίκτης περνάει όμορφα στην Ελλάδα, όπως 
και η οικογένειά του. Μάλιστα, σύντομα, αναμέ-
νεται νέα επαφή με τον εκπρόσωπό του, ώστε 
η υπόθεση της επέκτασης να έχει θετική έκβα-
ση τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους Πειραιώ-
τες. Οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες, 
όμως υπάρχει αισιοδοξία για αίσιο τέλος.

Oλυ
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Με βασικούς για τη νίκη
Ο Πέδρο Μαρτίνς σκέφτεται μόνο το πως θα πάρει 
τους τρεις βαθμούς στο ματς με τη Λαμία και γι’αυτό 
αναμένεται να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ενδε-
κάδα για να το καταφέρει. Τα μοναδικά ερωτηματικά 
βρίσκονται στον άξονα, εκεί όπου οι Εμβιλά, Μπου-
χαλάκης και Μαντί Καμαρά μάχονται για δύο θέσεις, 
αλλά και στο δεξί άκρο της άμυνας. Ο Ανδρούτσος 
ίσως προτιμηθεί έναντι του Λαλά, ώστε ο Γάλλος να 
πάρει λίγες ανάσες. 
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ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ

ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣΑΝΤΕΤΖΟ

ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ

ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ

ΡΟΜΑΝΙΤΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΤΑΪΡΟΝ

ΝΟΥΝΙΕΣ

ΒΑΤΣΛΙΚ

ΛΑΛΑ (ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ)  ΣΙΣΕ

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ
Α. ΚΑΜΑΡΑ

ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

ΡΟΝΙ ΛΟΠΕΣ

ΕΜΒΙΛΑ

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ

4-2-3-1

4-2-3-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ            ΛΑΜΙΑVS          

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

15:00 NOVASPORTS PRIME
ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
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ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Oπου τον βρίσκει!
«Πελάτη» έχει κάνει τον Παναθηναϊκό 

τους τελευταίους μήνες ο ΠΑΣ Γιάννινα. Τέσ-
σερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια με-
τρούν οι Ηπειρώτες κόντρα στο «τριφύλλι», με 
τις δύο εξ αυτών στο Κύπελλο, αφήνοντας εκτός 
τους «πράσινους». Οι Γιαννιώτες που θέλουν να 
κλείσουν με εντυπωσιακό τρόπο το 2021 και πα-
ράλληλα να κλείσουν την κακή παρένθεση από τη 
τεσσάρα από τον ΠΑΟΚ, θα παραταχθούν με Κα-
ραχάλιο και Περέα που εξέτισαν την ποινή λόγω 
συμπλήρωσης τεσσάρων κίτρινων καρτών, 
ενώ για τον ίδιο λόγο δεν θα έχουν διαθέ-
σιμο τον Εραμούσπε.

➦

Η μία ανάγνωση της πραγματικό-
τητας είναι πως ο Παναθηναϊκός έχει 
χάσει τις τέσσερις τελευταίες φορές 
που έπαιξε απέναντι στον ΠΑΣ Γιάν-
νινα. Η άλλη (ανάγνωση) όμως, είναι 
πως νίκησε την τελευταία φορά που 
τον υποδέχτηκε σε επίπεδο Super 
League . Σχεδόν ένα χρόνο πριν. Στις 
12-12-2020 συγκεκριμένα. Τρεις από 
τις τέσσερις ήττες του «μαύρου» για 
το «τριφύλλι» σερί, σημειώθηκαν στα 
Γιάννινα, ενώ η εντός έδρας ήταν σε 
πλαίσιο Κυπέλλου. Ακόμα πάντως και 
εκείνη η νίκη του Δεκεμβρίου του 2020, 
πιστοποιεί με έναν τρόπο το πώς οι 
Ηπειρώτες έχουν εξελιχθεί σε ομάδα 
που δεν ταιριάζει στο «τριφύλλι». Δεν 
ήταν απλό, καθόλου, για τους «πράσι-
νους» να επικρατήσουν. Οι Γιαννιώ-
τες αδικούνταν από το τελικό σκορ κα-
θώς κάλλιστα θα μπορούσαν να είχαν 
πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ. Είχαν 
αρκετές ευκαιρίες, είδαν τον Διούδη 
να έχει δύο σωτήριες επεμβάσεις ενώ 
παράλληλα είχαν και δοκάρι με τον 
Σάλιακα. Τελικά τα γκολ των Βιγιαφά-
νιες (33’ πέν.) και Αϊτόρ (59’) όρισαν 
την ιστορία (2-0) και συνιστούν ελπίδα 
και οδηγό για σήμερα για τον Πανα-
θηναϊκό. Αμφότεροι οι σκόρερ αναμέ-
νεται να βρίσκονται και σήμερα στην 
11άδα. Κάτι στο οποίο δεν θα πόνταρε 
κανείς αν το συζητήσουμε πριν από 
λίγο καιρό. Όμως τόσο ο Αργεντινός 
όσο και ο Ισπανός αποδείχτηκε πως 
είχαν κι άλλα πράγματα να δώσουν 
και πως κακώς ορισμένοι τους είχαν 
ξεγραμμένους. Κάτι που πιστώνεται 
ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο οποίος άφησε 
εκτός αποστολής σήμερα τους Αχιλ-
λέα Πούγγουρα, Γιάννη Μπουζού-
κη και Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Οι δύο 
πρώτοι για τακτικούς λόγους, ενώ ο 
τρίτος λόγω ίωσης. Κανονικά παρών 
ο Βέλεθ, παρότι τις τελευταίες μέρες 
ακολούθησε συντηρητικό πρόγραμμα 
αποφόρτισης. Σταθερά απουσιάζουν 
οι Κουρμπέλης, Αγιούμπ και Μπεκ. 

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΝ 
ΚΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΣ, ΑΛΛΑ 
ΤΟΝ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΘΕΜΑ... 
ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ

ΧΟΥΑΝΚΑΡΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ ΣΑΡΛΙΑΣΑΝΤΣΕΣ

ΠΑΛΑΣΙΟΣ

ΡΟΥΜΠΕΝΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ

ΑΪΤΟΡ ΚΑΡΛΙΤΟΣ

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ

ΚΑΡΓΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΣΑΛΙΑΚΑΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘΓΚΑΡΝΤΑΦΣΚΙ

ΠΙΡΣΜΑΝ

ΣΝΑΪΝΤΕΡ

ΠΕΡΕΑΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ

4-4-2

4-3-3

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ              ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑVS          

19:30 COSMOTE SPORT 1
ΓΗΠΕΔΟ: «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΗΛΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
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ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δύσκολη έξοδος,  
ανεβασμένη ψυχολογία
Με ΠΑΟΚ στη Τούμπα κλείνει το 2021 για τον Αστέ-
ρα Τρίπολης. Δύσκολη αποστολή για τους Αρκάδες, 
που το τελευταίο διάστημα εκτός από αποτελέσμα-
τα «χτίζουν» και ψυχολογία. Η ισοπαλία με την ΑΕΚ 
και η νίκη στο φινάλε με τον Παναιτωλικό έχει αλλά-
ξει το κλίμα στους «κιτρινομπλέ» που θέλουν να κά-
νουν ζημιά στον δικέφαλο του βορρά και να μπουν 
στη πρώτη εξάδα.  Διαθέσιμος και πιθανότατα 11άδας 
ο Καστάνιο που εξέτισε και επιστρέφει στην αποστο-
λή Εκτός έμειναν οι γνωστοί απόντες, Καπίγια και 
Σανταφέ.

ΦΟΥΛ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΤΟ «ΝΤΕΚΟΡ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΕΧΕΙ 
ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΡΔΗΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΠAO
K

Ήταν λίγες μέρες πριν από τον τελικό 
του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό (22 Μά-
ϊου). Με τον ΠΑΟΚ να ξέρει ούτως ή άλ-
λως πως θα τερματίσει στη 2η θέση της 
Super League. Δεν θα λέγαμε δα ότι «σκί-
στηκαν» οι παίκτες του Πάμπλο Γκαρσία 
τότε, απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. 
Ο οποίος πήρε σε εκείνο το παιχνίδι τη 
μία και μοναδική του νίκη στα περσινά 
πλέι οφ. Με 1-0. Με γκολ του Σουάρες. 
Σταματώντας παράλληλα σερί 7 ηττών 
στην Τούμπα. Καμία σχέση το τότε με το 
τώρα. Ο ΠΑΟΚ, στην παρούσα φάση, εί-
ναι σε φουλ «εμπλοκή». Το «3 στα 3», σε 
Ευρώπη και Ελλάδα, έχει φτιάξει για τα 
καλά το κλίμα στον Δικέφαλο του βορρά. 
Αλλά δεν αποπροσανατολίζει από το γε-
νικότερο συμπέρασμα ότι η ομάδα χρει-
άζεται επειγόντως ενίσχυση το Γενάρη 
αν θέλει να έχει μια πετυχημένη σεζόν. 
Διοικητικά αυτό μεταφράζεται σε νέο τε-
χνικό διευθυντή. Έχει βρεθεί ήδη ο εκλε-
κτός και θα πιάσει άμεσα δουλειά σε ένα 
πόστο που δεν είχε «κάτοχο» μετά την 
αποχώρηση του Όλαφ Ρέμπε. Και αγω-
νιστικά, μιλάμε για μίνιμουμ τρεις μετα-
γραφές. Με τον προγραμματισμό να έχει 
στη λίστα δεξί μπακ, αμυντικό χαφ και 
έναν μεσοεπιθετικό. Θα τα δούμε αυτά, 
προσεχώς. Στο άμεσο μέλλον, ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου κάνει τα σχέδια του για το 
σημερινό ματς με τους Αρκάδες έχοντας 
ξανά στην αποστολή τον Αντελίνο Βιεϊ-
ρίνια. Αντίθετα, έμειναν εκτός οι τραυμα-
τίες Ελ Καντουρί, Λούκας Τέιλορ και Νέλ-
σον Ολιβέιρα, ο ανέτοιμος Μιτρίτσα και 
ο Μιχαηλίδης. Να σημειώσουμε επίσης 
πως επισημοποιήθηκε το αναμενόμενο 
διαζύγιο με τον Σίντζι Καγκάβα. Όσο θό-
ρυβο έκανε ο Ιάπωνας όταν ήρθε, μόλις 
ένα χρόνο πριν, τόσο ήσυχα έφυγε. Μια 
μεταγραφή που αποδείχτηκε μεγάλο φιά-
σκο. Μέτρησε μόλις δώδεκα συμμετοχές 
σε όλες τις διοργανώσεις και μία ασίστ.

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΙΝΓΚΑΣΟΝ

ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ
ΜΟΥΡΓΚ

ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ

ΚΟΥΡΤΙΤΣ

ΜΙΧΑΪ ΣΙΝΤΚΛΕΪ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΜΟΝΑ ΑΤΙΕΝΘΑ

ΜΟΥΝΑΦΟ

ΣΙΤΟ
ΚΡΕΣΠΙ

ΜΠΑΡΑΛΕΣ

ΣΟΝΙ

ΒΑΛΙΕΝΤΕ

ΚΑΣΤΑΝΟ ΑΛΒΑΡΕΖ

4-2-3-1

4-3-2-1

ΠΑΟΚ               AΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣVS          

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ

19:30 NOVASPORTS PRIME
ΓΗΠΕΔΟ: ΤΟΥΜΠΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ (ΑΡΤΑΣ)
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«OPAP ARENA»

Φέρνει ανάπλαση και... τρέλα
Με την ολοκλήρωσή της η «OPAP Arena» δημιουργεί ένα 
νέο πλαίσιο αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής της Ν. 
Φιλαδέλφειας. Πέραν της υπογειοποίησης, η οποία θα διευ-
κολύνει την κυκλοφορία η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ έχει προγραμ-
ματίσει και την αξιοποίηση του Αλσους στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια, με τοποθέτηση 200 στρεμμάτων γκαζόν, δενδοφύτευση 
500 δένδρων και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης. 
Παράλληλα, επικρατεί... τρέλα για τις σουίτες του νεό-
κτιστου γηπέδου, με τη λίστα αναμονής βασισμένης 
σε συγκεκριμένα κριτήρια να μεγαλώνει μέρα με 
τη μέρα. Τον Ιανουάριο μάλιστα θα υπάρξει ανα-
λυτική επίσημη ενημέρωση επί του θέματος.

➦

AΕΚ

Η ΑΕΚ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ 
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

«ΧΤΙΖΕΙ» 
ΑΜΥΝΑ

Ένα ζήτημα που τουλάχιστον την τελευταία 
τριετία απασχολεί ιδιαίτερα την ΑΕΚ. Η αμυ-
ντική της λειτουργία δημιουργούσε προβλη-
ματισμό. Πολλές ολιγωρίες έφερναν ουκ ολί-
γες φορές την ομάδα με την πλάτη στον τοίχο 
και η λύση αναζητείτο συνεχώς. Η αναζήτηση 
συνεχίζεται και τη φετινή σεζόν, έπειτα και από 
τη μαζική ενίσχυση των «κιτρινόμαυρων». Μια 
αποστολή διόλου εύκολη. Ο λόγος, απλός. Η 
άμυνα άλλαξε εκ θεμελίων και ο χρόνος ήταν 
το απαραίτητο συστατικό για να «δέσει» η ανα-
σταλτική της λειτουργία. 
Δυόμισι μήνες μετά από την ανάληψη της τε-
χνικής ηγεσίας της Ένωσης από τον Αργύρη 
Γιαννίκη, οι «κιτρινόμαυροι» δείχνουν σημά-
δια βελτίωσης ανασταλτικά ανεξαρτήτως προ-
σώπων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία η αμυντική 
επίδοση στην οποία έφτασε η ΑΕΚ απέναντι 
στον Ιωνικό. 
Έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια (22 μήνες), ο 
«Δικέφαλος» κατόρθωσε να κρατήσει ανέπα-
φη την εστία του για τέσσερα σερί παιχνίδια. 
Είχαν προηγηθεί οι αγώνες με Κηφισιά για το 
Κύπελλο στο ΟΑΚΑ (4-0), Παναθηναϊκό στο 
ΟΑΚΑ  (1-0) και Αστέρα Τρίπολης στην Αρκα-
δία (0-0) για το πρωτάθλημα.
Η σημαντικότερη κατάκτηση, η οποία αποτυ-
πώνει ότι «χτίζεται» άμυνα είναι τα διαφορετι-
κά πρόσωπα στην ανασταλτική τετράδα, αλλά 
και στο τέρμα. Στα δύο ματς από τα τέσσερα 
ήταν ο Στάνκοβιτς και στα δύο τελευταία ο Τσι-
ντώτας, ενώ σε αυτά αγωνίστηκαν τρία διαφο-
ρετικά αμυντικά δίδυμα (Σβάρνας- Τζαβέλλας, 
Βράνιες – Μήτογλου, Βράνιες – Τζαβέλλας).
Επομένως, αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχει 
μια γενικότερη σύμπνοια ως το εν λόγω κομ-
μάτι. Μάλιστα, όσο η επίθεση συνεχίζει να μην 
παράγει πολλά τέρματα, η άμυνα αποτελεί το 
θετικό αντίβαρο. 
Σε αυτό, παίζει ρόλο η «γεμάτη» διαχείριση του 
Αργύρη Γιαννίκη, ο οποίος στο μυαλό του έχει 
τοποθετήσει κάθε παίκτη σε συγκεκριμένο κου-
τάκι και ξέρει ακριβώς τι να του ζητήσει, πότε 
και με ποιο τρόπο. Η... τάξη ως προς τον τομέα 
των ρόλων έχει μπει και πλέον αναμένεται να 
αποτυπωθεί σε όλες τις εκφάνσεις στον αγω-
νιστικό χώρο. Κοινώς, να αποδίδει σε εξαιρε-
τικό βαθμό, τόσο η άμυνα, όσο και η επίθεση.
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Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΠΗΡΕ ΤΟΝ «ΤΕΛΙΚΟ», Ο 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΝΑΣΑ! 

Ο Παναιτωλικός έχει «σφυγμό»! Το καρδιογράφημα του 
Ατρόμητου, από την άλλη, ευθεία γραμμή! Οι Αγρινιώ-
τες δεν στάθηκαν άτυχοι, ο Καρέλης ρεφάρισε τα άχαστα 
που έχασε στη Τρίπολη με το νικητήριο γκολ (2-1) και τα 
«καναρίνια» θα κάνουν καλές γιορτές. Οι Περιστεριώτες 
πάλι... καλά κρασιά! Ακόμα μια ήττα και το 2022 θα είναι 
πολύ ζόρικο για την ομάδα του Γιώργου Παράσχου. Αν 
τον βρει στον «κυανόλευκο» πάγκο το νέο έτος!
Ισως και το γκολ της χρονιάς ο Ντέιμπι Φλόρες. Με το... 
καλώς ήρθατε και το καλώς σας βρήκαμε! Στο 3› εννιά 
ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου, μαζί με τον Πίριτς βλέ-
πουν τον μέσο του Παναιτωλικού να σκοράρει με γυρι-
στό σουτ από τα 13 μέτρα!
Ο Παναιτωλικός προσπαθεί να βρει και δεύτερο γκολ, 
μέχρι να συνέλθουν οι φιλοξενούμενοι, δεν του... κάθε-
ται και κάθεται πίσω, για να χτυπήσει στη κόντρα. Δεν 
απειλείται, δεν απειλεί και το ημίχρονο τελειώνει στο 1-0!
Αλλάζει σύστημα ο Παράσχος, αλλάζει κάπως και η ει-
κόνα των Περιστεριωτών που εν τέλει ισοφαρίζουν στο 
55› με τον Μαυρομμάτη!
Στο 75’ ο Αναστασίου βάζει τον Καρέλη. Ο φορ του Πα-
ναιτωλικού που έχει χάσει γκολ που δεν χάνονται με-
σοβδόμαδα στη Τρίπολη, στη πρώτη του επαφή με τη 
μπάλα, σκοράρει για το 2-1! Δύο λεπτά αργότερα βρί-
σκει ξανά δίχτυα, αλλά το γκολ μετά από on field review 
σωστά ακυρώνεται, αφού η μπάλα πριν το γκολ βρίσκει 
στο χέρι του σκόρερ!
Και το 2-1 έφτανε όμως και περίσσευε! Τα «καναρίνια» 
πήραν τον τελικό, έφτασαν τους 15 βαθμούς, με τον Ατρό-
μητο να μένει στους 9 -δύο περισσότερους από τον τε-
λευταίο Απόλλωνα που έχει τρία ματς λιγότερα - και τον 
Γιώργο Σπανό να καλείται να πάρει άμεσα αποφάσεις, 
πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη!

KΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΟΙ ΜΕΝ, 
ΚΑΛΑ... ΚΡΑΣΙΑ ΟΙ ΔΕ!

«ΓΚΑΖΙΑ» ΚΑΡΥΠΙΔΗ!
ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΗ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ!

Τελικά ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν κατάφερε να ταξιδέ-
ψει στη Κρήτη για το πρόσφατο παιχνίδι του Άρη με τον 
ΟΦΗ! Το αφεντικό του Άρη αν και πήγε στο «Ελ. Βενιζέ-
λος» για να πετάξει αυθημερόν για το Ηράκλειο και να επι-
στρέψει το βράδυ της ίδιας μέρας με την αποστολή, ένα 
πρόβλημα στα ραντάρ έφερε καθυστερήσεις στις πτή-
σεις με αποτέλεσμα να έχανε ούτως ή άλλως την αναμέ-
τρηση.
Ο ιδιοκτήτης της ομάδας της Θεσσαλονίκης παρακολού-
θησε την αναμέτρηση τηλεοπτικά και όσα έβλεπε δεν του 
άρεσαν διόλου! Ειδικά η εικόνα του Άρη στο πρώτο ημί-
χρονο τον έκανε έξαλλο.
Στο ημίχρονο του αγώνα επικοινώνησε τηλεφωνικά με 
μέλη του Άρη, μεταφέροντας σε έντονο ύφος τη δυσαρέ-
σκεια του για την εμφάνιση της ομάδας του. Μάλιστα είχε 
και σύντομη συνομιλία με τον προπονητή του, Άκη Μά-
ντζιο, ο οποίος στη συνέχεια μετέφερε τη δυσαρέσκεια 
του στους ποδοσφαιριστές. 

ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ: «ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΔΩ»
Σε απολογία κλήθηκε ο Ντάνιελ Σούντγκρεν ο οποίος αρ-
νήθηκε να μεταβεί αυθημερόν στη Κρήτη για το παιχνί-
δι με τον ΟΦΗ. Ο Σουηδός μπακ που έγινε πατέρας λίγο 
πριν αναχωρήσει η αποστολή τη Τετάρτη για το Ηράκλειο 
τελικά δεν αγωνίστηκε με τους Κρητικούς και τη Δευτέ-
ρα θα απολογηθεί. Το πιθανότερο είναι να του επιβληθεί 
ένα πρόστιμο και μέχρι εκεί. Ο Σκανδιναβός μπακ δικαι-
ολογώντας την άρνηση του να πάει στη Κρήτη, τονίζει 
ότι η συζυγος του θα έμενε μόνη της στο Νοσοκομείο, 
αφού στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει κανένα συγγενικό 
τους πρόσωπο, με αποτέλεσμα μην γνωρίζοντας και τη 
γλώσσα, να μην μπορεί να έχει την απαραίτητη βοήθεια, 
μια μέρα μετά από έναν δύσκολο τοκετό!

ΜΕΛΙΣΣΑΣ 7

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 7 ΜΑΛΗΣ 6

ΑΝΤΟΥΝΕΣ (75’) 5

ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ (75’) 5
ΜΕΝΤΟΣΑ (90+3’) 7

BEΡΓΟΣ 8

ΝΤΟΥΑΡΤΕ (90+6’) 7

ΦΛΟΡΕΣ 8

ΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣ 6 ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 7

ΠΙΡΙΤΣ 4

ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ 3

ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟ 6

ΝΤΕΝΙΤΣ (86’) 4

ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ (77’) 6 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 5

ΧΑΡΙΣΗΣ (77’) 6 ΣΑΛΟΜΟΝ 6

ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ 5

ΧΑΤΖΗΙΣΑΙΑΣ 3 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ 7

3-5-2

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ                    ΑΤΡΟΜΗΤΟΣVS          

4-2-3-1
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 3

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 1
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

3’ ΦΛΟΡΕΣ
 78’ ΚΑΡΕΛΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

55’ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

75 ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ 7
75’ ΚΑΡΕΛΗΣ 9
90+3’ ΛΟΥΙ -
90+6’ ΠΕΡΕΪΡΑ -

77’ ΝΑΤΣΟΣ -
77’ ΒΑΣΙΛΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ -
86’ ΤΖΑΒΙΔΑΣ -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 65’ XOYXOYMHΣ, 71’ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ - 17’ ΧΑΤΖΗΙΣΑΪΑΣ, 57’ ΣΑΛΟΜΟΝ, 86’ 
ΝΤΕΝΙΤΣ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 38 14 27-9

2. ΑΕΚ 30 14 26-14

3. ΠΑΟΚ 25 14 28-18

4. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 14 19-14

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20 13 22-11

6. ΟΦΗ 19 13 15-13

7. ΑΡΗΣ 18 14 16-13

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 17 14 13-12

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 15 16-27

10. ΒΟΛΟΣ 15 14 24-29

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 14 14 13-19

12. ΛΑΜΙΑ 11 14 13-19

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 15 14-32

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 12 7-23

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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Η τέταρτη σερί ισοπαλία του Ολυμπιακού Β΄ στη Super League 2 είχε 
έντονο άρωμα... γκίνιας. Οι «ερυθρόλευκοι» πέτυχαν το δοκάρι τρεις 
φορές απέναντι στον Απόλλωνα Πόντου (0-0), ο οποίος είχε επιπλέ-
ον σε μεγάλη μέρα τον 38χρονο γκολκίπερ, Πίτκα. Το πρώτο δοκάρι 
για το σύνολο του Αριέλ Ιμπαγάσα, ήρθε στο 43΄ με πανέμορφη εκτέ-
λεση φάουλ του Λιάτσου. Ωστόσο, μετά την πρόσκρουση με την κά-
θετη δοκό, η μπάλα κινήθηκε παράλληλα με τη γραμμή του τέρματος. 
Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι και δεύτερη φορά (51΄) στον κορυ-
φαίο των Πειραιωτών, Λιάτσο, ο οποίος είδε τον Πίτκα να αποκρούει 
τη σέντρα-σουτ που επιχείρησε και να τη στέλνει στο δοκάρι. Οι γη-
πεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ στο 55΄ με το άστοχο σουτ του Δα-
λιανόπουλου από πλεονεκτική θέση. Το τρίτο δοκάρι του Ολυμπιακού 
Β’  ήρθε στο 76ο λεπτό, έπειτα από γύρισμα του Κίτσου που κόντρα-
ρε σε αμυντικό. Το 0-0 έμεινε αναλλοίωτο μέχρι το φινάλε, αφήνοντας 
τους «ερυθρόλευκους» για ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι χωρίς νίκη.

Οι δύο συνεχόμενες νίκες είχαν φτιάξει διάθεση και σερί για 
τον Παναθηναϊκό Β. Μάλλον όμως δημιούργησαν και μία κά-
ποια υπερβολική ευφορία. Από εκεί ως το να γίνει το κακό, 
η απόσταση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε. Τα Χα-
νιά είδαν πως οι απέναντι δεν ήταν στο 100% και άλλο που 
δεν ήθελαν. Έφτασαν στο πρώτο τους φετινό διπλό (2-0), 
αλήθεια είναι άλλωστε πως το γυρόφερναν καιρό. Τα γκολ 
για το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου πέτυχαν ο Βασι-
λόγιαννης στο 69’ και ο Κογιέτε στο 87’ με σουτ αμφότεροι. 
Ήταν η δίκαιη ανταμοιβή για τα «δελφίνια», καθώς ήταν η 
ομάδα που έψαξε περισσότερο και πιο μεθοδικά τους τρεις 
βαθμούς. 

Επιστροφή στις νίκες, επιστροφή και στην κορυφή για τη Βέ-
ροια, μετά το 3-0 επί του Πανσερραϊκού. Ίσως αν ο Παπαβασι-
λείου δεν έχανε κλασική ευκαιρία στο 13’ για να προηγηθούν τα 
«Λιοντάρια» να βλέπαμε άλλο ματς, αλλά με τα «αν» ποδόσφαι-
ρο δεν παίζεται. Η βασίλισσα της Ημαθίας αφού γλίτωσε το 0-1, 
έκανε το 1-0 τρία λεπτά αργότερα με τον Πόζογλου να βρίσκει τη 
μπάλα, αυτή να αλλάζει πορεία και πάνω στη γραμμή, ο Πασάς 
απλά να την σπρώχνει στα δίχτυα. Το 1-1 δεν γίνεται ούτε στο 
52’, ούτε στο 59’ με τον Ζέρη, αλλά γίνεται το 2-0 στο 70’ με σουτ 
του Γαβριηλίδη.  Ο Πανσερραϊκός το παράτησε στο τελευταίο 
20λεπτο, η Βέροια έκανε πάρτι και έφτασε και σε τρίτο γκολ στο 
84’ με κεφαλιά του Σκόνδρα.

«ΕΣΠΑΣΕ» ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ

Η ΕΥΦΟΡΙΑ... ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ!

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:  ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ

Γήπεδο:  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Σκόρερ: -
Διαιτητής:  Καλατζής (Θεσσαλίας) 
Κόκκινες:

Σκόρερ: 68’ Βασιλογιάννης, 87’ Κογιέτε 
Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)
Κόκκινες:

Πίτκας
Πατί
Παπαϊωάννου (62’)
Αμαραντίδης
Φράγκος
Καλογέρης
Καλαϊτζίδης
Σουντουρά
Ενόμο
Δαλιανόπουλος
Μπαργκάν (93’)
Προπονητής: 
Δημήτρης Καλαϊτζίδης

Χριστογεώργος
Βαγιανίδης
Σιδεράς
Θεοχάρης
Αθανασακόπουλος
Κρυπαράκος
Σαρδέλης (90’+1’)
Ρόμπι
Μαρτίνης (65’)
Τσιριγώτης
Ηλιάδης (73’)
Προπονητής: 
Γιάννης Βονόρτας 

Τζολάκης
Κινκουέ
Ξενιτίδης (86’)
Νίκολιτς
Αποστολόπουλος
Μπαγκαλιάνης
Ντόη
Λιάτσος (69’)
Κίτσος (78’)
Σουρλής
Βοΐλης
Προπονητής: 
Αριέλ Ιμπαγάσα

Κουτζαβασίλης
Κογιέτε
Ζιούλης
Πατάπης
Τσαμούρης
Μασούρας (65’)
Παναγιωτούδης
Τριανταφυλλάκος
Μπαΐροβιτς (84’)
Βάρκας (53’)
Βασιλόγιαννης
Προπονητής: 
Νίκος Παπαδόπουλος

62΄ Ζαχαράκης
93’ Δεινόπαπας

65’ Νούτσιας
73’ Σέχου
90’+1’ Ματσαδές

69’ Κωστή
78’ Σπυριδάκης
86’ Τσέλιος

53’  Καψάλης
65’ Κάρλος
84’ Κολλάς

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 0-0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 0-2 ΧΑΝΙΑ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.
1. ΒΕΡΟΙΑ 21 9 19-6
2. ΞΑΝΘΗ 19 7 14-1
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 14 8 9-5
4. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13 7 14-5
5. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 12 7 12-8
6. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 12 7 11-3
7. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 12 8 13-5
8. ΛΑΡΙΣΑ 12 7 9-4
9. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 8 9-9

10. ΠΑΟΚ Β 9 8 8-8
11. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 8 8-11
12. ΤΡΙΓΛΙΑ (ΗΡ.) 9 8 3-4
13. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 8 8 10-9
14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 5 8 6-16
15. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 5 8 5-13
16. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 7 6-16
17. ΚΑΒΑΛΑ 0 5 0-33

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.
1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 20 8 13-4
2. ΑΕΚ Β 17 7 7-1
3. ΑΙΓΑΛΕΩ 13 7 9-4
4. ΡΟΔΟΣ 12 7 12-6
5. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12 6 8-4
6. ΧΑΝΙΑ 11 9 11-8
7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 10 8 8-11
8. ΚΗΦΙΣΙΑ 10 7 7-7
9. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 10 7 6-7

10. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 9 4 5-2
11. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 8 7 8-10
12. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 8 7 7-10
13. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 8 8 5-10
14. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 5 6 3-6
15. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 5 7 4-8
16. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 4 7 4-6
17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 6 0-13

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:  ΒΕΡΟΙΑΣ

Σκόρερ: 17’ Πασάς, 70’ Γαβριηλίδης, 84’ Σκόνδρας
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)
Κόκκινες: -

Βελλίδης
Μπουκουβάλας
Πεταυράκης (87’)
Σκόνδρας
Μαραγκός
Οικονόμου (87’)
Μούργος (81’)
Γαβριηλίδης
Γιακουμάκης (81’)
Πόζογλου (63’)
Πασάς
Προπονητής: 
Παύλος Δερμιτζάκης

Κατσίκας
Γιανναράκης
Κουκόλης
Φουάσης
Ζέρης
Μαρκιόνι
Κρητικός (75’)
Έππας
Ανάκογλου (75’)
Κανίς
Παπαβασιλείου (60’)
Προπονητής:  
Ζέραρντ Σαραγόσα

Παπαχρήστος (63’)
Ράμος (81’)
Φοφανά (81’)
Ορφανίδης (87’)
Δημόπουλος (87’)

Κόντσι (60’)
Τσιμίκας (75’)
Μέσσι (75’)

ΒΕΡΟΙΑ 3-0 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’  0-0
ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 3-0

ΣΗΜΕΡΑ 19/12 - 14.45
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - ΠΑΟΚ Β’

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ - ΑΕΛ

ΚΑΒΑΛΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΞΑΝΘΗ - ΤΡΙΚΑΛΑ (17.00 ERTSPORTS)

ΡΕΠΟ: ΤΡΙΓΛΙΑ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 8ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ - ΧΑΝΙΑ 0-2
ΣΗΜΕΡΑ 19/12 - 14.45

ΡΟΔΟΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΕΚ Β’ - Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ERTS)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΕΡΤ3)

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΡΕΠΟ: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 8ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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TO ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΑΟΚ- AΡΗ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Μετά τον αγώνα του Ιωνικού με τον ΠΑΟΚ (λόγω έξι 
κρουσμάτων στον «Δικέφαλο του Βορρά») αναβλήθηκε 
και η αυριανή αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό 
καθώς εμφανίστηκαν κρούσματα στους «κιτρινόμαυ-
ρους». Φαίνεται πως η πρόσφατη μεταξύ τους αναμέ-
τρηση (ΠΑΟΚ- Άρης) έφερε άσχημα μαντάτα και στους 
δύο «μεγάλους» της Θεσσαλονίκης.
Περίπου τέσσερις χιλιάδες άτομα στο γήπεδο και ακο-
λούθησαν… συνολικά 16 επιβεβαιωμένα κρούσματα 
και από τις δύο ομάδες! Τρομερό…
Κι έτσι ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Προμηθέα 
(19:00-ΕΡΤ1) ενώ ο Ολυμπιακός θα έχει επιπλέον μια 
μέρα ξεκούρασης πριν το μεταξύ τους ντέρμπι για την 
Euroleague, την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ. 
Στην άλλη αποψινή αναμέτρηση, ο Κολοσσός θα υπο-
δεχτεί το Περιστέρι στις 17:00 (ΕΡΤ3).

Στους χθεσινούς αγώνες για την 11η αγωνιστική είχα-
με τα εξής αποτελέσματα: 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ- ΛΑΡΙΣΑ 74-82
Πολύ μεγάλη νίκη πήρε η Λάρισα μέσα στην Πάτρα και 
πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα την οποία και χρειαζό-
ταν. Ο νεοφερμένος Μάριν Μάριτς έκανε θραύση ενώ 
καθοριστικός υπήρξε ο Ζάρας.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-18, 33-35, 50-53, 74-82
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Βετούλας): Κόλεμαν 17, Γκρίφιν, 
Τσαλμπούρης 10, Διαμαντάκος 14, Δίπλαρος 9, Τσιακ-
μάς 1, Ζούμπος 3, Ντέιβις 11, Τόμας 9
ΛΑΡΙΣΑ (Τακιανός): Χάτσον 4, Κρουμπάλι 11, Γκριν 13, 
Παπαντωνίου 3, Μάριτς 22, Τσαϊρέλης, Ζάρας 15, Μού-
ντι 13, Καράμπελας

ΛΑΥΡΙΟ- ΗΡΑΚΛΗΣ 87-71
Στον τελευταίο αγώνα του Τάισον Κάρτερ, πριν ανα-
χωρήσει για την Euroleague και την Ζενίτ το Λαύριο 
έσπασε το αρνητικό σερί των 5 αγώνων και νίκησε τον 
Ηρακλή
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-17, 43-36, 60-50, 87-71
ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 31, Μουράτος 7, Γουίλιαμς, 
Κακλαμανάκης 11, Γερομιχαλός 8, Νικολαϊδης 12, Αμί-
νου 4, Πιλάβιος, Φιλοξενίδης, Περσίδης 6, Φέργκιου-
σον 5, Βουλγαρόπουλος
ΗΡΑΚΛΗΣ (Μέξας): Σταμάτης 2, Γκάρετ 11, Αγρα-
βάνης 3, Κουζέλογλου 11, Ντάγκλας 12, Γούλριτζ 
6, Σκορδίλης 12, Τέιλορ 11, Παπαδάκης 3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ολυμπιακός και Προμηθέας 17, 
Λαύριο 16, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ 15, Κολοσσός 
και Απόλλων Πάτρας 14, Περιστέρι και Άρης 13, 
ΠΑΟΚ και Ιωνικός 12, Λάρισα 11, Ηρακλής 9
*Ο Ηρακλής έχει -3 βαθμούς. Κολοσσός και 
Απόλλων Πάτρας έχουν από -1 βαθμό. Απόλ-
λων Πάτρας, Λάρισα, Λαύριο και Ηρακλής έχουν 
από έναν αγώνα περισσότερο. Ο Προμηθέας, 
το Λαύριο και η Λάρισα δεν έχουν κάνει το ρεπό 
τους. Παναθηναϊκός, Λάρισα, Ιωνικός, ΠΑΟΚ 
έχουν από έναν αγώνα λιγότερο.
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SPECIAL 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ
Η ΡΟΜΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
«ΟΜΑΔΑ ΜΟΥΡΙΝΙΟ» ΚΑΙ 
ΣΚΟΡΠΙΣΕ ΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ 
ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ (4-1)

Η μαχητικότητα, η ένταση, η νοοτροπία, η 
θέληση, η αποτελεσματικότητα. Για πρώ-
τη φορά, η Ρόμα θύμισε ομάδα του Ζοσέ 
Μουρίνιο, βγαλμένη από τις καλές επο-
χές του Πορτογάλου, τότε που το Special 
One ήταν «ταμάμ». Ικανοποιώντας πλή-
ρως το πνεύμα της προ της σέντρας δή-
λωσής του: «Πάμε στο Μπέργκαμο για να 
νικήσουμε». Οι «τζαλορόσι» ήταν σε απο-
στολή απέναντι στην Αταλάντα. Τα έκαναν 
σχεδόν όλα σωστά, υπηρέτησαν στο ακέ-
ραιο το σχέδιο, η «Ντέα» την πάτησε από 
αυτά που θεωρητικά είναι δικά της όπλα – 
ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πρέπει να δει και 
να ξαναδεί αυτό το παιχνίδι, μόνο να μά-
θει θα έχει. Στην Μπολόνια, η Γιουβέντους 
έγινε ξανά... Γιουβέντους, έκανε αυτά που 
έπρεπε για να φτάσει στη νίκη και να φτιά-
ξει το κέφι της, ενώ μεταγραφικά έχει βά-
λει μπρος για το «μπαμ» με τον μπόμπερ 
της Φιορεντίνα, Ντούσαν Βλάχοβιτς. Και 
η βραδιά στη Serie A έκλεισε με μια εντυ-
πωσιακή Ουντινέζε, σκόρπισε την Κάλια-
ρι στη Σαρδηνία. 
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Αταλάντα-Ρόμα 
1-4 (45’+1’ Μουριέλ – 1’, 82’ Έιμπραχαμ, 27’ 
Τζανιόλο, 72’ Σμόλινγκ), Μπολόνια-Γιουβέ-
ντους 0-2 (6’ Μοράτα, 69’ Κουαδράδο), Κά-
λιαρι-Ουντινέζε 0-4 (4’ Μακένγκο, 45’, 60’ 
Ντεουλοφέου, 50’ Μολίνα).

Θα τα ξαναπούμε το 2022 στην Bundesliga, αλλά ήδη έχει 
τελειώσει η μάχη του τίτλου. Η Ντόρτμουντ είναι «ασόβα-
ρη» για να απειλήσει έστω την Μπάγερν. Το ξέραμε λίγο 
πολύ, πιστοποιήθηκε και στο Βερολίνο απέναντι στη Χέρ-
τα. Μεγάλη νίκη για την Αρμίνια στη Λειψία με τον Στέφα-
νο Καπίνο κάτω από τα γκολπόστ (για πρώτη φορά φέ-
τος) να κάνει πολύ καλό ματς.

Τα χθεσινά αποτελέσματα: Λειψία-Αρμίνια Μπίλεφελντ 0-2 
(57’ Σέρα, 75’ Οκουγκάβα), Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μάι-
ντς 1-0 (35’ Λίντστρομ), Χόφενχαϊμ-Γκλάντμπαχ 1-1 (87’ 
Οκπογκούμα - 35’ Εμπολό), Μπόχουμ-Ουνιόν Βερολίνου 
0-1 (16› Κρούζε), Γκρόιτερ Φιρτ-Άουγκσμπουργκ 0-0, Χέρ-
τα Βερολίνου-Ντόρτμουντ 3-2 (51’ Μπελφοντίλ, 57’, 69’ Ρί-
χτερ - 31’ Μπραντ, 83’ Τίγκες)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τελείωσε κι αυτό το πρωτάθλημα

ΑΓΓΛΙΑ 

Η Αρσεναλ το πάει σωστά, το πάει φρεσκαδούρα! 
Έτσι όπως τα έκανε ο κορονοϊός στην ποδοσφαι-
ρική Αγγλία, αυτό ήταν το match of the day. Με 
την έννοια πως ήταν το μόνο που έγινε χθες! Η 
Άρσεναλ τράβηξε έτσι όλα τα φώτα πάνω της, νι-
κώντας με το εμφατικό 4-1 τη πληγωμένη από 
απουσίες, Λιντς. Οι «κανονιέρηδες» έχουν αφή-

σει πίσω την καταστροφική αρχή (3 ήττες) και με 
μπροστάρηδες τα νιάτα (Σάκα, Σμιθ-Ρόου, Έντε-
γκααρντ, Μαρτινέλι) προχωρούν σε καλό δρόμο. 
Φρεσκαδούρα!
Αναλυτικά: Λιντς-Άρσεναλ 1-4 (75’ πέν. Ραφίνια – 
16’, 28’ Μαρτινέλι, 42’ Σακα, 84’ Σμιθ Ρόου)


 

γρ
α

φ
ει

 ο
 Γ

ΙΩ
ΡΓ

Ο
Σ 

Κ
Α

ΡΑ
ΧΑ

ΛΙ
Ο

Σ

Το ότι η αποστολή του Τσάβι στην Μπαρτσελόνα είναι 
πολύ δύσκολη, το ξέρουμε. Φάνηκε και από το πώς η 
Έλτσε επέστρεψε μέσα σε ένα λεπτό από το -2, σκο-
ράροντας μετά από 43 χρόνια στο «Καμπ Νόου» και 
μάλιστα δις. Αλλά η νέα γενιά των Καταλανών είναι 
ήδη «εδώ» και δίνει λύσεις. Ο Γκάβι σκόραρε α λα 
Μέσι (να μας συμπαθάτε για το τολμηρό της παρομοί-
ωσης), ο Τζούτγκλα σκόραρε παίζοντας για 1η φορά 
ως βασικός, ενώ το νικητήριο πέτυχε ο Νίκο! Τρεις 
σκόρερ που μέχρι πρότινος αγνοούσαμε την ύπαρξή 
τους. Αλλά μάλλον θα μάθουμε για τα καλά από εδώ 

και πέρα. Το ίδιο μαθαίνουμε πως πρέπει να υπολο-
γίσουμε σοβαρά τη Σεβίλλη για διεκδικήτρια του τίτ-
λου. Το ότι έβαλε κάτω την Ατλέτικο Μαδρίτης με γκολ 
μάλιστα στο 89’ ενίσχυσε την υποψηφιότητά της. 
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Ράγιο Βαγιεκάνο-Αλα-
βές 2-0 (19’ Γκουαρδιόλα, 25’ Κατένα), Ρεάλ Σοσι-
εδάδ-Βιγιαρεάλ 1-3 (32’ Ισάκ - 38’, 69’ Μορένο, 96’ 
Τσουκουέζε), Μπαρτσελόνα-Έλτσε 3-2 (16’ Τζούτ-
γκλα, 19’ Γκάβι, 85’ Νίκο - 62’ Μορέντε, 63’ Μίγια), 
Σεβίλλη-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 (7’ Ράκιτιτς, 89’ Οκά-
μπος - 33’ Φελίπε)

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η νέα γενιά της Μπάρτσα είναι ήδη «εδώ»
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ΕΛΛΑΔΑ 15:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ

ΚΟΡΝΕΡ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 9’ 1,80
Ενθουσιασμός επικρατεί στους «ερυθρόλευκους» για 

την επιστροφή του Κώστα Μανωλά. Με νίκη θέλει να 
κλείσει την πορεία του στο πρωτάθλημα για το 2021 
ο Ολυμπιακός και η Λαμία δύσκολα θα μπορέσει να 

αντισταθεί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

ένα γρήγορο 
κόρνερ.

ΙΤΑΛΙΑ 13:30
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΣΑΣΟΥΟΛΟ

OVER 2,75 1,70
Σε τρομερή κατάσταση η Φιορεντίνα και τον Βλάχοβιτς να 

σκοράρει παντού. Οι «Βιόλα» κάνουν δικαίως όνειρα 
για την τετράδα και αν συνεχίσουν έτσι θα πάνε 

σίγουρα μακριά φέτος.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

έρχονται από 
συνεχόμενα 

over.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΜΙΛΑΝ-ΝΑΠΟΛΙ

G/G 1,70
Την παράσταση στην Ιταλία κλέβει το μεγάλο ντέρμπι 
ανάμεσα σε Μίλαν και Νάπολι. Σε λάθος στιγμή ήρθε το 
ντεφορμάρισμα στην Νάπολι με το τρίποντο σήμερα να 

φαντάζει βάλσαμο.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στο 

αμφίσκορο θα 
ποντάρουμε.

ΑΓΓΛΙΑ 16:00
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

OVER 3 1,70
Στη σκιά των αναβολών λόγω κορονοϊού η αγωνιστική 

δράση στην Αγγλία. Τη μοναξιά της κορυφής 
απολαμβάνουν οι πολίτες και μέσα στο «Σεντ Τζέιμς 

Πάρκ» δεν νομίζουμε να δυσκολευτούν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμησή 
μας στα γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ 18:30
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

2 -0,75 1,75
Σε εξαιρετική κατάσταση η Λίβερπουλ τρέχει σερί οχτώ 

νικών σε όλες τις διοργανώσεις. Στο -1 από την Σίτι η 
ομάδα του Κλοπ θα παραταχθεί στο Λονδίνο για να 

πάρει ξανά το τρίποντο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

www.xosetips.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

OVER 2,5 1,66
Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο «Γιουρόπα Παρκ» με 

φόντο τις ευρωπαϊκές θέσεις. Οι δύο ομάδες έχουν 
πολύ καλή παρουσία μέχρι στιγμής αποδίδοντας 

εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Αμφότερες θα παραταχθούν 
με επιθετικό πλάνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 

μας θα πάει 
στα γκολ.

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ
1. ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 41 17 40-9
2. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 40 17 48-13
3. ΤΣΕΛΣΙ 37 17 39-12
4. ΑΡΣΕΝΑΛ 32 18 27-23
5. ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 28 17 28-21
6. ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝ. 27 16 26-24
7. ΤΟΤΕΝΑΜ 25 14 16-17
8. ΓΟΥΛΒΣ 24 17 13-14
9. ΛΕΣΤΕΡ 22 16 27-27

10. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 22 17 23-25
11. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 20 17 24-24
12. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 20 16 21-22
13. ΜΠΡΑΪΤΟΝ 20 16 14-17
14. ΕΒΕΡΤΟΝ 19 17 21-29
15. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 17 17 16-26
16. ΛΙΝΤΣ 16 18 18-36
17. ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 13 16 21-31
18. ΜΠΕΡΝΛΙ 11 15 14-21
19. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 10 17 18-37
20. ΝΟΡΙΤΣ 10 17 8-34

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ
1. ΙΝΤΕΡ 43 18 48-15
2. ΜΙΛΑΝ 39 17 36-19
3. ΑΤΑΛΑΝΤΑ 37 18 38-24
4. ΝΑΠΟΛΙ 36 17 34-13
5. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 31 18 25-17
6. ΡΟΜΑ 31 18 30-20
7. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 30 17 31-22
8. ΛΑΤΣΙΟ 28 18 36-33
9. ΕΜΠΟΛΙ 26 17 27-29

10. ΜΠΟΛΟΝΙΑ 24 18 24-31
11. ΣΑΣΟΥΟΛΟ 23 17 28-26
12. ΒΕΡΟΝΑ 23 17 33-30
13. ΤΟΡΙΝΟ 22 17 22-18
14. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 20 18 26-28
15. ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 18 17 25-33
16. ΒΕΝΕΤΣΙΑ 16 17 16-30
17. ΣΠΕΤΣΙΑ 12 17 17-38
18. ΤΖΕΝΟΑ 10 18 19-37
19. ΚΑΛΙΑΡΙ 10 18 17-38
20. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 8 18 11-42

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ
1. ΡΕΑΛ Μ. 42 17 39-15
2. ΣΕΒΙΛΛΗ 37 17 28-12
3. ΜΠΕΤΙΣ 33 17 30-18
4. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 30 18 26-18
5. ΣΟΣΙΕΔΑΔ 29 18 20-20
6. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 29 17 28-20
7. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 27 17 28-21
8. ΒΑΛΕΝΘΙΑ 25 17 26-23
9. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 23 18 20-21

10. ΟΣΑΣΟΥΝΑ 22 17 17-21
11. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 22 17 21-18
12. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 21 17 13-12
13. ΘΕΛΤΑ 20 18 20-22
14. ΜΑΓΙΟΡΚΑ 20 17 16-23
15. ΓΡΑΝΑΔΑ 16 16 17-24
16. ΑΛΑΒΕΣ 15 17 13-24
17. ΕΛΤΣΕ 15 18 18-27
18. ΚΑΝΤΙΘ 13 17 15-31
19. ΧΕΤΑΦΕ 12 17 11-20
20. ΛΕΒΑΝΤΕ 8 17 16-32

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ

1. ΜΠΑΓΕΡΝ 43 17 56-16

2. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 34 17 41-26

3. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 28 16 39-26

4. ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 28 17 35-26

5. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 27 17 27-24

6. ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. 27 17 23-21

7. ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 26 16 26-15

8. ΜΑΪΝΤΣ 24 17 25-17

9. ΛΕΙΨΙΑ 22 17 30-22

10. ΚΟΛΩΝΙΑ 22 16 26-27

11. ΧΕΡΤΑ 21 17 20-35

12. ΜΠΟΧΟΥΜ 20 17 16-26

13. ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 20 17 18-29

14. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 19 17 22-32

15. ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 18 17 17-26

16. ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 17 16 22-30

17. ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 16 17 14-22

18. ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 5 17 13-50

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ



www.sportime.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 202112

 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Κάνοντας μια πολύ καλή και μεστή εμ-
φάνιση ο Μικρασιατικός επικράτησε 7-0 
του ουραγού ΑΟ Ιλίου και ειδικά χθες έδει-
ξε πως δεν αξίζει την προτελευταία θέση 
που κατέχει στο βαθμολογικό πίνακα του 
3ου ομίλου της μεγάλης κατηγορίας. Και 
αν μάλιστα στην τελική τους προσπάθεια 
ήταν πιο συγκεντρωμένοι τότε το σκορ 
θα ήταν μεγαλύτερο. Ενώ το πιο ευρύ 
(σκορ), το περιόρισε ο Σίμος Καββαδίας 
με τις εκπληκτικές του αποκρούσεις και 
παρά τα επτά γκολ που δέχθηκε η εστία 
του! Τέσσερα τέρματα σημείωσε ο Θοδω-
ρής Σπυρόπουλος (10’, 21’, 69’ , 71’), ενώ 
στέφθηκαν σκόρερ επίσης και οι Γκουρ-
νέλος μόλις στο 2’ ύστερα από ωραία κε-
φαλιά, ανοίγοντας το σκορ 0, Κετσές στο 

52’με πλασέ (4-0), ενώ το τελικό 7-0 δια-
μόρφωσε στο 81’ ο Παπακωνσταντίνου. Ο 
ΑΟ Ιλίου, που έδειξε αδυναμίες στην άμυ-
να, πλήρωσε τα κενά που είχε, όμως δι-
καιούνταν από τη μεριά του να είχε σημει-
ώσει και το γκολ της τιμής στο 32’ όταν η 
κεφαλιά του Λάχα προσέκρουσε στο δο-
κάρι, όπως και στο 52’ ύστερα από ωραία 
προσπάθεια του Ράπτη. Ευκαιρίες χάθη-
καν από τους γηπεδούχους με τους Σπυ-
ρόπουλο (3’), Σμυρνάκη (9’), ενώ ο τελευ-
ταίος με τον Βουτυρά δεν κατάφεραν σε 
τετ α τετ να νικήσουν τον Καββαδία, που 
έδειξε την κλάση του και απόκρουσε ισά-
ριθμα πλασέ στο 41’. Οι φιλοξενούμενοι 
επίσης βρέθηκαν κοντά στο γκολ με τους 
Ράπτη (4’,49’ ), Μανιδάκη (8’), Λάχα (36’), 
ενώ στο 69’ο Μήτρο με διπλή απόκρου-
ση δεν άφησε στους Αγκαλίου και Μανι-
δάκη, να στεφθούν σκόρερ.
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ (Σταμπουλίδης): Μήτρο, 
Πατσιαλός (72′ Μπλιόνας), Κατηρτζιγιάν-
νογλου (59′ Σάββας), Καρακώστας, Κου-
λίρα, Γκουρνέλος, Βουτυράς, Σμυρνάκης 
(59′ Παπακωνσταντίνου), Γρυπάρης (51′ 
Κετσές), Αλευρής, Σπυρόπουλος (72′ Γε-
ωργίου).
ΑΟ ΙΛΙΟΥ (Τζώτζης): Καββαδίας, Γκέκας 
(26′ Μανιδάκης Ε.), Μπάμη, Μανιδάκης Γ. 
(66′ Παπαδημητρίου), Λάχας, Καράμπε-
λας, Κιτσώνης, Μεχμέτι (46′ Λάγιας), Ρά-
πτης, Αγκαλίου, Σκαμάνης (66′ Νάτσης).

ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΠΑΠΑΓΟΣ 0-3
Με φόρα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Πα-
πάγος και χωρίς να κοιτάξει με ποιον αντίπα-
λο αγωνίζονταν, έστειλε την μπάλα τρεις φο-
ρές στα αντίπαλα δίχτυα και το δείκτη του σκορ 
στο 0-3! Δυο γκολ σημείωσε ο Ταλιούρας στο 
20’, 76’ , ενώ ο Ντουλάκης στο 25’ είχε κάνει το 
0-2. Διαιτητές ήταν οι Μαράνος, Δέτση, Βλα-
τάκης.
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Θανάσης Βάλσα-
μος) Φανουργιάκης, Κουρέας, Λάνι, Δαούτης, 
Παππάς (59’ Κοτταρίδης), Δούκας, Αδαμόπου-
λος (56’ Ντέντια), Νταφόπουλος, Ντερτινής (46’ 
Στεργίου), Φούντας (77’ Τσιρώνης), Γεωργα-
κόπουλος. 
ΠΑΠΑΓΟΣ (Γιάννης Ντόκος) Κοραχάης, Δήμου, 
Κόρδας, Αλεξιάδης, Κούκος Α., Κασβίκης (89’ 
Γιαννόπουλος), Ταλιούρας (81’ Μπράτσος), 
Φατούρος, Παπαναστασίου (63’ Δρυμωνίτης), 
Γωγιός, Ντουλάκης (46’ Λιούκας). 

ΠΗΡΕ ΤΟ ΤΡΙΠΟΝΤΟ Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ, 
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ 7-0 ΤΟΥ ΑΟ ΙΛΙΟΥ  
ΜΕ 4 ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΥΜΗΤΤΟΣ

Διαζύγιο με 
τον Λευτέρη 
Καλαντζή!
Τέλος ο Λευτέρης Καλα-
ντζής και ο συνεργάτης 
του Στέλιος Λυμπερό-
πουλος από τον πάγκο 
των «πορτοκαλί». Μετά 
τη χθεσινή ήττα του 
Υμηττού από την Αθη-
ναϊδα και σε συνάντηση 
του προέδρου του συλ-
λόγου Στέλου Μανού-
σου και του ικανού προ-
πονητή αποφασίστηκε 
η κοινή συναινέσει συ-
νεργασία τους, με τη δι-
οίκηση του συλλόγου 
να εκφράζει τις ευχαρι-
στίες της προς το πρό-
σωπο του Καλαντζή για 
τη μεγάλη του προσφο-
ρά στην ανδρική ομά-
δα. Ο Καλαντζής παρα-
μένει στις ακαδημίες και 
θα συνεχίσει κανονικά 
να προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του.
 
ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 3-0
Πιο ουσιαστικός στην 
τελική του προσπάθεια 
ο Χολαργός, επικράτη-
σε 3-0 της Αγίας Ελε-
ούσας, μειώνοντας και 
πάλι τη διαφορά στο -2 
από τον πρωτοπόρο 
Άτταλο. Το πάθος των 
γηπεδούχων ήταν τε-
ράστιο και αυτό συνε-
τέλεσε ώστε το σκορ να 
πάρει αυτή την έκταση. 
Το σκορ άνοιξε στο 10’ 
ο Κωνσταντινίδης κά-
νοντας το 1-0, για να δι-
πλασιάσει τα τέρματα 
των γηπεδούχων με εύ-
στοχο χτύπημα πέναλ-
τι στο 39’ ο Χατζής, ενώ 
ο Σκούμας στο 45’δια-
μόρφωσε το τελικό 3-0. 
Διαιτητές ήταν οι Μπαϊ-
ρακτάρης, Τσολακίδης, 
Μημίδης.
ΧΟΛΑΡΓΟΣ (Σπύρος 
Μόχλας) Μολφέσης, 
Ντόβας (86’ Τριάντης), 
Τσαγκάρης, Μηλιώνης, 
Μιχελής, Τσίρος, Κων-
σταντινίδης (62’ Καρ-
ράς), Ζαχαρόπουλος 
(86’ Σταμπουλής), Χα-
τζής (77’ Μπαλαχτσής), 
Τσιαντής (46’ Μυλω-
νάς), Σκούμας.
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Νί-
κος Κουνάδης) Ξυδιάς, 
Μαζμανίδης (46’ Πανα-
γιωτίδης), Καζαλάς, Κύ-
βελος, Μπίκος, Γολίδης 
(54 Μαθιούδης), Τσα-
γκάρης (90’ Σκαπέτης), 
Μπάκας Α., Τσιγγόπου-
λος (46΄Μπάκας Π.), Κα-
τσικανταής, Πατσατζό-
γλου (85’ Παυλάκος).

ΕΠΣΑ: Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: Γή-
πεδο Ηφαίστου: ΑΟ Περιστερίου - 
Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, Βριλησ-
σίων: Κένταυρος - Δόξα Βύρωνα. 
2ος όμιλος : Ρούφ: Πετράλωνα – 
Βριλήσσια, Χολαργού Α΄: Χολαργός 
-Αγία Ελεούσα, Ελληνικού: Σούρ-
μενα Ηράκλειο. 3ος όμιλος: Καισα-
ριανής: Μικρασιατικός - ΑΟ Ιλίου, 
Παλαιού Φαλήρου: Παλαιό Φάληρο 
– Καματερό, Χρυσούπολης: Κηπού-
πολη – Πανερυθραϊκός. 4ος όμιλος 
: Χαλανδρίου : Χαλάνδρι - Ήφαι-
στος Περιστερίου, Ιλίου: Ιάσων - θύ-
ελλα Αγίου Δημητρίου, Άγιοι Ανάρ-
γυροι: Ελπίδα Αγίων Αναργύρων 
– Παπάγος. Β’ κατηγορία - 1ος όμι-
λος: Ακαδημία Πλάτωνος: Κολω-
νός – Κορωνίδα, Κάτω Χαλανδρί-
ου: ΠΟΨ – Γλυφάδα. 3ος όμιλος : 
Καλαμακίου: Καλαμάκι - Νέα Σμύρ-
νη, Αργυρούπολης Β’: Λαύρα - Άρης 
Καλαμακίου, Νέας Ιωνίας: Ελευ-
θερούπολη - Κηφισιά 2010, Κάτω 
Αχαρνών: Δάφνη Αθηνών - Ορφέ-
ας Αιγάλεω. 4ος όμιλος: Χωράφας: 
Φοίνικας Περιστερίου - Θρίαμβος 
Χαϊδαρίου, Αλεπότρυπας: Αθηναΐ-
δα – Υμηττός. ΕΠΣΑΝΑ: Α Κατηγο-
ρία - 1ος όμιλος: Αρτέμιδας: Άρτεμις 
- Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου. 2ος 
όμιλος: Κορωπίου: Κορωπί – Κα-
λύβια. Β’ κατηγορία: Παλαιάς Φώ-
καιας : Πρωτέας Παλαιάς Φώκαιας 
– Ωρωπός, Λαυρίου: Λαυρεωτική – 
Κερατέα. Γ’ κατηγορία: Διονύσου : 
Διόνυσος - Δόξα Αγίας Άννας, ΔΑΚ 
Παιανίας: Πανσταυραικος – Παιανία, 
Κουβαρά: Κουβαράς – Συκάμινο. Οι 
αγώνες αρχίζουν στις 1500. 
 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ -  
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2-1
Το σκορ άνοιξε στο 28’ο Μπελέρης 
με κοντινό πλασέ κάνοντας το 1-0, 
ενώ ο Κωνσταντινίδης με κεφαλιά 
στο 71’ διπλασίασε τα τέρματα των 
γηπεδούχων κάνοντας το 2-0. Το τε-
λικό 2-1 διαμόρφωσε στα χασομέρια 
ο Πιτέλης με σουτ. Ο Παπαευθυμίου 
στο 25’ έχασε πέναλτι, απέκρουσε ο 
Λώλος. Διαιτητές ήταν οι Αρβανίτης, 
Γαλαριώτης, Λιαμπότης.
Παλαιό Φάληρο: Ορφανόπουλος, 
Γιαννακούρος, Γαβαλάς, Σωτηριά-
δης, Μπελέρης, Σκόρδος, Γαλημίτης, 
Παπαευθυμίου, Μηταράς (78’ Λαϊ-
νάς), Κωνσταντινίδης, Μουρτίδης
Καματερό: Λώλος, Πιτέλης, Πανα-
γιώτου (75’ Κολοκοτρώνης), Παπ-
πάς, Σταυρόπουλος, Φράγκος (59’ 
Χαιρετάκης), Μήτσης, Βαρουξής, Πα-
παϊωάννου, Κολονέρος, Παλυβός 
(59’ Βάιας)

Το σημερινό 
πρόγραμμα

Τα χθεσινά αποτελέσματα
ΕΠΣΑ: Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: ΑΟ Περιστερίου 
- Δάφνη Παλαιού Φαλήρου 0-4, Κένταυρος - Δόξα 
Βύρωνα 2-2. 2ος όμιλος : Πετράλωνα – Βριλήσ-
σια 1-3, Χολαργός -Αγία Ελεούσα 3-0, Σούρμενα 
Ηράκλειο 1-0. 3ος όμιλος: Μικρασιατικός - ΑΟ Ιλί-
ου 7-0, Παλαιό Φάληρο – Καματερό 2-1, Κηπού-
πολη – Πανερυθραϊκός 3-0. 4ος όμιλος : Χαλάν-
δρι - Ήφαιστος Περιστερίου 1-1, Ιάσων - θύελλα 
Αγίου Δημητρίου 0-3, Ελπίδα Αγίων Αναργύρων 
– Παπάγος 0-3. Β’ κατηγορία - 1ος όμιλος: Κολω-
νός – Κορωνίδα 1-0, ΠΟΨ – Γλυφάδα 5-0. 3ος όμι-
λος :Καλαμάκι - Νέα Σμύρνη 2-0, Λαύρα - Άρης Κα-
λαμακίου 0-0, Ελευθερούπολη - Κηφισιά 2010 1-0, 
Δάφνη Αθηνών - Ορφέας Αιγάλεω 5-2. 4ος όμι-
λος: Φοίνικας Περιστερίου - Θρίαμβος Χαϊδαρίου 
1-0, Αθηναΐδα – Υμηττός 3-1. ΕΠΣΑΝΑ: Α Κατηγο-
ρία - 1ος όμιλος: Άρτεμις - Ολυμπιακός Αγίου Στε-
φάνου 4-3. 2ος όμιλος: Κορωπί – Καλύβια 1-0. Β’ 
κατηγορία: Πρωτέας Παλαιάς Φώκαιας – Ωρωπός 
2-0, Λαυρεωτική – Κερατέα 0-2. Γ’ κατηγορία: Δι-
όνυσος - Δόξα Αγίας Άννας 1-3, Πανσταυραικος – 
Παιανία 0-0, Κουβαράς – Συκάμινο 0-1.

This is Athens

҂ Φάση από στη χθεσινή αναμέτρηση
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Παραμένει στην κορυφή του γυναικείου 
πόλο ο Ολυμπιακός! Η γυναικεία ομάδα 
υδατοσφαίρισης των Πειραιωτών πανη-
γύρισε για δεύτερη φορά την κατάκτηση 
του Ευρωπαϊκού Super Cup, καθώς επι-
κράτησε 14-11 της ρωσικής Κίνεφ Κίρισι 
(κάτοχο του LEN Trophy), στην αναμέτρη-
ση που έγινε χθες στο κολυμβητήριο «Πέ-
τρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά!
Αυτός είναι ο πέμπτος ευρωπαϊκός τίτλος 
για την ομάδα πόλο γυναικών του Ολυ-
μπιακού, καθώς οι «ερυθρόλευκες» με-
τρούσαν ήδη, πέρα από δύο Euroleague 
(2015, 2021) και ένα LEN Trophy (2014) κι 
ένα Super Cup (2015)!
Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά το παι-
χνίδι, κυρίως αμυντικά, όπου η ζώνη με 
παίκτρια ανάμεσα έδινε στις Ρωσίδες εύ-
κολα σουτ. Η Κίνεφ προηγήθηκε 4-2 και 
6-4, όμως η αλλαγή της άμυνας σε πιεστι-
κό man-to-man και η είσοδος της Ιωάννας 
Σταματοπούλου, αντί της Χρυσής Διαμα-
ντοπούλου, άλλαξε τη ροή του αγώνα.
Η Τζόρνταν Ράνεϊ με τέσσερα γκολ και η Ιω-
άννα Σταματοπούλου (αντικατέστησε στα 
μέσα της β΄ περιόδου τη Διαμαντοπούλου 
κάτω από τα γκολπόστ) ήταν οι ηγέτιδες 
των «ερυθρολεύκων».
Ο Ολυμπιακός δεν μπήκε καλά στο ματς 
και το τέλος του πρώτου οκταλέπτου τον 
βρήκε πίσω στο σκορ με 3-4, έχοντας προ-
βλήματα στην άμυνα. Στο δεύτερο όμως 
ο Χάρης Παυλίδης είδε την ομάδα του να 
κυριαρχεί.
Με τρομερή ενέργεια σε όλο το μήκος και 
το πλάτος της πισίνας οι «ερυθρόλευκες» 
απάντησαν με ένα εντυπωσιακό 6-2 (σκορ 
9-6) και έκτοτε δεν κοίταξαν ξανά πίσω.
Το μόνο που κατάφερε η Κίρισι, ήταν να 
μειώσει στις αρχές του τρίτου οκταλέπτου 

σε 9-8, μόνο προσωρινά όμως. Κι αυτό κα-
θώς ο Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου με 
σερί 3-0, ανοίγοντας εκ νέου τη διαφορά 
τη διαφορά στο +4 (12-8).
Στο υπόλοιπο του ματς χρειαζόταν απλά δι-
αχείριση και μόνο όπως δηλαδή έκαναν ο 
Χάρης Παυλίδης και τα κορίτσια του για να 
φτάσουν σε μία ακόμη Ευρωπαϊκή κούπα!
Τα οκτάλεπτα: 3-4, 6-2, 3-3, 2-2
Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Ζούμπκοβα (κό-
ντρα), 1-1 Ξενάκη (φουνταριστός), 1-2 Κρί-
μερ (π.π.), 1-3 Ρίζκοβα (περιφέρεια), 2-3 
Μαργ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 2-4 Προ-
κοφίεβα (περιφέρεια), 3-4 Ελευθεριάδου 
(περιφέρεια), 4-4 Ελευθ. Πλευρίτου (πε-
ριφέρεια), 4-5 Γκλίζινα (περιφέρεια), 4-6 
Ζούμπκοβα (π.π.), 5-6 Ράνεϊ (π.π.), 6-6 
Ράνεϊ (κόντρα), 7-6 Β. Πλευρίτου (π.π.), 
8-6 Β. Πλευρίτου (π.π.), 9-6 Κρίστμας (κό-
ντρα), 9-7 Κρίμερ (π.π.), 9-8 Ζούμπκο-
βα (περιφέρεια), 10-8 Ράνεϊ (περιφέρεια), 
11-8 Κρίστμας (περιφέρεια), 12-8 Ξενάκη 
(φουνταριστός), 12-9 Ζούμπκοβα (περιφέ-
ρεια), 13-9 Σλίκινγκ (περιφέρεια), 14-9 Ρά-
νεϊ (π.π.), 14-10 Προκοφίεβα (π.π.), 14-11 
Καρνάουχ (π.π.).
Διαιτητές: Βένγκενροτ (Ελβετία), Ντεμπρε-
τσένι (Ουγγαρία)
Οι συνθέσεις:
Ολυμπιακός (Χάρης Παυλίδης): (Χάρης 
Παυλίδης): Διαμαντοπούλου, Ελευθ. Πλευ-
ρίτου 1, Σλίκινγκ 1, Ελευθεριάδου 1, Τριχά, 
Ξενάκη 2, Σιούτη, Μαργ. Πλευρίτου 1, Ρά-
νεϊ 4, Β. Πλευρίτου 2, Κρίστμας 2, Μυριο-
κεφαλιτάκη, Σταματοπούλου
Κίνεφ Κιρίσι (Αλεξάντρ Ναρίτσα): Καρνά-
ουχ 1, Ζούμπκοβα 4, Προκοφίεβα 2, Κα-
ρέλοβα, Ντ. Σομπόλεβα, Κρίμερ 2, Ντι-
ατσένκο, Κόσιχ, Γκλίζινα 1, Ντομάκινα, 
Ιβάνοβα, Ρίζκοβα 1, Κρούγκλοβα

ΘΡΥΛΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
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ΕΣΥ, 
ΤΕΚΝΟΝ;  
Ο ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ  
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ…  
ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΡΟΛΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 

Η σχέση του τόσο με το boss, 
όσο και με τον κόσμο κάτι παρα-
πάνω από ξεχωριστή. Κανείς δεν 
ξεχνά την 7ετία που ΄χει περάσει, 
φορώντας τα «ερυθρόλευκα» και 
ζώντας την απόλυτη ποδοσφαιρι-
κή κορύφωση με τον Ολυμπιακό. 
Δυστυχώς, για τον ίδιο φέτος το 
καλοκαίρι, δύο χρόνια μετά, πάλι 
τον συνάντησε η ατυχία. Δεύτερο 
χειρουργείο στον (άλλον) χιαστό. 
Στα 29 του και με ένα συμβόλαιο 
σχεδόν δυσβάσταχτο για οιοδή-
ποτε club. Μιλάμε για 1,6 (καθα-
ρά) τον χρόνο με τον Ολυμπιακό 
να καλύπτει μέχρι και την εισφορά 
αλληλεγγύης! Την ίδια στιγμή που 
΄χει χάσει τα πρωτεία που κατείχε 
κάποτε στα αποδυτήρια. Την ίδια 
στιγμή που «έχασε» μέχρι και το 
Νο7 που πλέον κοσμεί την πλάτη 
του Ονιεκούρου (;;;). Την ίδια ώρα 
που το comeback του Κώστα Μα-
νωλά επισκιάζει παντελώς τον έτε-
ρο Κώστα. Τον Φορτούνη, ο οποίος 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο απο-
θεραπείας και μέχρι τέλη Ιανουα-
ρίου (σύμφωνα με τις πλέον αισιό-
δοξες ιατρικές προβλέψεις) θα ́ ναι 
fully recovered. Τον Φορτούνη που 
΄χει γίνει από τον περασμένο Σε-
πτέμβριο πατέρας και σύμφωνα 
με πρόσωπα από το περιβάλλον 
του έχει αλλάξει παντελώς την κο-
σμοθεωρία του. Που θέλουμε να 
καταλήξουμε; Ο Ολυμπιακός έχει 
γεμίσει με εφταψήφια συμβόλαια 
(πάνω από 7 για την ακρίβεια) και 
στην θέση Νο10 έχει εντοπίσει φλέ-
βα χρυσού με τον Αγκιμπού Καμα-
ρά. Ο Φορτούνης έχει μάθει μια ζωή 
να παίζει. Μπορεί η ηλικία, οι δύο 
επεμβάσεις να μην τον φέρνουν 
στην pole position, αλλά σίγουρα 
δεν πρόκειται να συμβιβαστεί. Το 
καλοκαίρι η σχέση τους θα απέχει 
ένα χρόνο πριν το φινάλε της. Το 
ιστορικό της σηκώνει πολιτισμένη 
συζήτηση και εξηγήσεις. Δύσκολα 
ο Ολυμπιακός θα επωμιστεί έναν 
ακόμη χρόνο το συμβόλαιό του. 
Δύσκολα ο Φορτούνης θα περιο-
ρίσει το ego του σε ρόλο κομπάρ-

σου. Οπότε…    

Παρασκήνια

➠





Ο ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ 
ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΥΟ ΡΗΞΕΙΣ 
ΧΙΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΟΔΙΑ   

Ο 30ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑ 7,5 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΑΡΙΘΜΕΙ 263 ΜΑΤΣ, 79 
ΓΚΟΛ ΚΑΙ 77 ΑΣΙΣΤ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ      

Η ΑΕΚ, εδώ και ένα 1,5 μήνα, αναζητά στην 
αγορά 6άρι ταχυδυναμικό, με 
έμφαση στην πίεση και 
max 25 ετών για να ́ χει 
μεταπωλητική αξία! 
Είτε τώρα, είτε το 
καλοκαίρι αυτό 
το request απο-
τελεί priority 
No1. Οπότε εί-
ναι μάταιο και 
άσκοπο να 
διαψεύδει τα 
σενάρια για 
την αποχώρη-
ση του Νταμι-
εν Λε Ταλέκ μια 
και ο άνθρωπος 
μοιάζει έξω από 
τα νερά του. Οι δύο 
τελευταίες ευκαιρίες 
που πήρε ως βασικός 
με Απόλλων και Ιωνικό αντί-
στοιχα ήταν ενδεικτικές πως πλέ-
ον έχει χαθεί κάθε trust. Μιλάμε για 
έναν παίκτη με ένα 700άρι συμβό-
λαιο ετησίως που ΄χει υπογράψει για 3 χρό-
νια. 

CAPTAIN, UNFAIR!            
Δεν είναι... χθεσινός! Ο Βαρέλα 
μετράει πάνω από μία 5ετία στην 
Τούμπα. Έζησε τη «χρυσή» χρο-
νιά του νταμπλ, την εξαργύρωσε 
με 7ψήφιο συμβόλαιο και το ευ-
χαριστώ ήταν πίσω από την πλά-
τη του ΠΑΟΚ να στείλει τον γιόκα 
του, στην Μπενφίκα! Μιλάμε για το 
ίδιο παιδί που ΄χε «χρησιμοποιή-
σει» ουκ ολίγες φορές στο παρελ-
θόν ως μοχλό έμμεσης πίεσης για 
να εξασφάλιζε το νέο του συμβό-
λαιο. Ακόμη και το καλοκαίρι που 
φαινόταν πως είχε σκουριάσει ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου τον στήριξε, 
το club ουδέποτε τον εξέθεσε. Ο 
ίδιος όμως δεν μπορεί να χωνέψει 
πως τα ψωμιά του είναι μετρημέ-
να και φέρεται να λειτούργησε εν 
μέρει και αντιδραστικά. Παντελώς, 
unfair.    

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



ΙΔΟΎ, Η ΕΞΗΓΗΣΗ…         
Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 5 συμβόλαια ο Ολυμπιακός προ-
τίθεται να ανανεώσει από στελέχη της Β ομάδας, όπως 
άφησε να εννοηθεί το club. Μεταξύ των οποίων ΔΕΝ είναι 
του Γιώργου Μαρίνου που λήγει τον Ιούνιο. Του winger 
που είναι στον «πάγο» μετά την απρεπή κίνηση να πετά-
ξει τη φανέλα του στο ματς με τα Τρίκαλα μόλις έγινε αλ-
λαγή. Πέραν αυτού, ο Ολυμπιακός πήρε ανάποδες από 
το εξαψήφιο νούμερο που αξίωσε… 

CONFUSED…       
Από τον αγώνα με την Λουντογκόρετς και μετά 
άλλαξε το status του. Φανέλα βασικού πλέον ούτε 
στο οικογενειακό δίτερμα! Στο Περιστέρι, μάλι-
στα, έγινε και back up του Ρέαμπτσιουκ. Η χρονιά 
παραμένει flat. Ελλοχεύει, πλέον, και ο κίνδυνος 
απώλειας της θέσης στην Εθνική. Το συμβόλαιό 
του λήγει το 2023. Άρα το καλοκαίρι είτε ανανέ-
ωση, είτε αποχώρηση. Αλήθεια, Θανάση (σ.σ.: 
Ανδρούτσος) τι σκέφτεσαι;  

Ματίας Κάστρο. Σήμερα γίνεται (ακριβώς) 
30 ετών! Με πέρασμα από Ξάνθη, Ιωνικό και 

ξανά free agent. Δεν ξεχνάει την Ελλάδα, διαθέτει 
το ανάλογο contact και αξιώνει κανένα 100άρικο 
ετησίως για να επιστρέψει στα μέρη μας. 

Μπορεί ο Μισελέν, επιτέλους, να γίνεται κα-
νονικός. Μπορεί ο Ρότα να υπάρχει στο ρό-

στερ, η ομάδα να μην έχει ξεφορτωθεί ακόμη τον 
Νταντσένκο, αλλά ο Γιαννίκης αν είναι του χρό-
νου στην ΑΕΚ θα ζητήσει εν δυνάμει βασικό ΔΕ-
ΞΙΟ μπακ. ΤΕΛΟΣ 





ΑΚΎΡΟΝ!      
 
Η σχέση τους δεν «κούμπωσε» ποτέ. Εδώ και 
1,5 χρόνο, απλώς, «τσουλάει». Την ίδια στιγ-
μή που ΄χει ένα από τα τρία υψηλότερα συμ-
βόλαια στον Απόλλωνα με ένα 140άρι ετησί-
ως. Τα ψέματα τελείωσαν και ο Ντάουντα έχει 
ενημερωθεί να βρει ομάδα. Το τηλέφωνο που 
έπεσε στον Παναιτωλικό (6 μήνες: 13 ματς/7 
γκολ), δεν είχε το ανάλογο αποτέλεσμα. Μέχρι 
νεοτέρας…   

ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΦΩΣ!         
Εχουμε και λέμε: Λουκ Καστάνιος (9 ματς/430 
λεπτά - φωτό), 0 γκολ, 0 ασίστ. Μάικ Φαν Ντού-
ινεν: 0 σε όλα (12 αγώνες, πάνω από 650’), επί-
σης! Την ίδια στιγμή που ο μοναδικός σέντερ 
φορ (Ντουρμισάι) που ΄χει σκοράρει θα επι-
στρέψει το νέο έτος. Την ίδια ώρα που ο ΟΦΗ 
έχει στόχο την 6άδα, η αρωγή των Ολλανδών 
επιθετικών είναι μηδαμινή. Μήπως, λέω, μή-
πως εκεί στο project του Ηρακλείου να αφή-
σουν τους εγωισμούς, την οικονομική λιτότη-
τα και να πάρουν ένα 9άρι;  

ΤΟ ΠΗΡΕ ΑΛΛΙΩΣ!   
 
Είδε και απόειδε! Ακρη μαζί του (σ.σ.: Βίτορ Περέιρα) 
δεν βγάζει. Μολονότι έχουν τουλάχιστον 3 τετ α τετ. 
Το boss, όμως, τον γουστάρει. Ο κόσμος, επίσης. Το 
club δεν του άνοιξε ποτέ την πόρτα της εξόδου, έχο-
ντας συμβόλαιο μέχρι το 2023. Ο Δημήτρης Πέλκας 
κάθισε, το φιλοσόφησε και το εξέφρασε στο τελευταίο 
ταξίδι του ατζέντη του στην Πόλη: «Δεν κουνιέμαι. Δεν 
πάω Ρωσία. Θα μείνω εδώ μέχρι να φύγει ο Πορτογά-
λος…». Οπού Πορτογάλος, ο Βίτορ Περέιρα που πλέ-
ον μετράει αντίστροφα για την αποχώρηση του από 
τον πάγκο της Φενερμπαχτσέ. Νοήμων γαρ, ο 28χρο-
νος διεθνής winger φρόντισε να αφήσει το θυμό στα… 
αποδυτήρια και να διαχειριστεί ανάλογα την κρίση 
στις σχέσεις του με τον άλλοτε κόουτς του Ολυμπια-
κού. Σωστός…   

«ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟΣ»!       

Μόλις αφίχθη στην Σαλόνικα είχε προβλήματα 
προσαρμογής μια και ήταν μαθημένος στα καλού-
πια του 3-5-2 της ΑΪΚ. Μετά είχε παράπονα με τις 
πληρωμές σε σημείο που ήταν έτοιμος να «χτυ-
πήσει» προσφυγή. Εδώ και ένα χρόνο υπάρχει 
σύμπνοια και ο Ντάνιελ Σούντγκρεν αποτελεί τον 
βασικό δεξιό μπακ του Αρη. Βάσει πληροφόρη-
σης, όμως, δύσκολα θα συνεχίσει και μετά το κα-
λοκαίρι. Case confirmed. Το συμβόλαιό του λή-
γει τον Ιούνιο, είναι 31 ετών, υπάρχει απόσταση 
στο οικονομικό και συνάμα η συνεχής μουρμού-
ρα του ιδίου και της φαμίλιας του έχουν κουρά-
σει. Στο καλό κύριε…  

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΎ ΟΎΣΕΪΝΟΎ 
ΜΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΎ ΜΑΝΩΛΑ;  quizTime
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