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Πίκρα, απογοήτευση, θυμός. Αυτό ήταν το τρίπτυχο των συ-
ναισθημάτων των φίλων του Ολυμπιακόυ μετά τη νέα εντός 
έδρας συντριβή, αυτή τη φορά από την Καραμπάγκ, για την 
Τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League (0-3).
Οι Αζέροι, έκαναν «αντιγραφή-επικόλληση» το αγωνιστικό 
μοτίβο της Μακάμπι Χάιφα και της Φράιμπουργκ και έφυγαν 
εξίσου θριαμβευτές από το Φάληρο. Εκεί που ο Ολυμπιακός 
προσπαθούσε να δημιουργήσει φάσεις, ο Μίτσελ προχώρη-
σε σε τακτικά πειράματα περνώντας τον Μαρσέλο (ευρωπαϊ-
κό ντεμπούτο με τους «ερυθρόλευκους») ως κεντρικό χαφ 
βγάζοντας τον Μπουχαλάκη.
Αμέσως, οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν υπεραριθμία στον 
άξονα και με αστραπιαίες αντεπιθέσεις τιμώρησαν την βρα-
δύκαυστη άμυνα των Πειραιωτών. Στο 68΄, ο Οβούσου πλά-
σαρε εύστοχα τον Τζολάκη, στο 82΄ ο Σισέ έκανε δώρο στον 
Βέσοβιτς κι εκείνος διπλασίασε τα τέρματα των πρωταθλη-
τών Αζερμπαϊτζάν και το νέο «Βατερλό» ολοκληρώθηκε στο 
85ο λεπτό από τον Σεϊντάγιεφ.
Πλέον, ο πρωταθλητής Ελλάδος είναι ουσιαστικά εκτός δι-
εκδίκησης της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa 
League και πλέον θα παλέψει το ενδεχόμενο κατάληψης της 
τρίτης θέσης στον όμιλο που οδηγεί στο Conference. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΙΤΣΕΛ): Τζολάκης, Αβιλα, Βρ-
σάλικο, Σισέ (83΄ Βαλμπουενά), Ρέαμπτσιουκ, 
Εμβιλά, Μπουχαλάκης (60΄ Μαρσέλο), Κου-
ντέ (74΄ Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ), Μπιέλ, Ουί-Τζο 
Χουάνγκ (74΄ Καμαρά), Γκάρι Ροντρίγκες (60΄ 
Μασούρας).

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ (ΓΚΟΥΡΜΠΑΝ ΓΚΟΥΡΜΠΑΝΟΦ): 
Μεχεμενταλίεφ, Τζαφαργκουλίεφ (46΄ Μπαϊ-
ράμοφ), Μουσταφαζάντ, Μ. Χουσεΐνοφ, Βέσο-
βιτς (90΄ Α. Χουσείνοφ), Γκαράγιεφ, Ρίτσαρντ 
(65΄ Ρομαό), Κάντι, Αντράντε (65΄ Σεϊντάγι-
εφ), Ζουμπίρ, Οβούσου (90΄ Οζομπιτς).

68΄ ΟΒΟΎΣΟΎ, 82΄ ΒΈΣΟΒΙΤΣ, 85΄ ΣΈΪΝΤΆΓΙΈΦ

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ VS ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ0 3

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ
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ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα για τον Ματίας Αλμέιδα. Με όλους τους 
παίκτες διαθέσιμους, είναι ένα ερωτηματικό το τι θα κάνει. Με άλλα 
λόγια, το ποιους παίκτες θα αφήσει έξω από την ενδεκάδα της ΑΕΚ. 
Αρχικώς, έχει λογική να υπάρξει μια διαφοροποίηση στο αρχικό σχήμα. 
Άλλο ματς αυτό με τον Ιωνικό εντός έδρας, άλλο αυτό με τον Άρη εκτός.  
Ο Γιόνσον είναι εκ νέου διαθέσιμους και η πρώτη ιδέα Αλμέιδα είναι 
να τον έχει στο αρχικό σχήμα. Ο Σιμάνσκι θα χρειαστεί ενίσχυση στα 
ανασταλτικά καθήκοντα. Αυτό σημαίνει πως ο Σουηδός έχει πιθανότητες 
να πάει θέση δίπλα του. Αυτό σημαίνει πως ο Πινέδα θα πρέπει να βρει 
θέση πιο μπροστά. Και ποιος θα μείνει εκτός; Ο Ελίασον που είχε δύο 
ασίστ και εξαιρετική παρουσία με τον Ιωνικό ή κάποιος άλλος; Κι όλα 
αυτά την ίδια ώρα που είναι έτοιμος και ο Τσούμπερ. Ο Ελβετός δεν ήταν 
100% έτοιμος για να ξεκινήσει στο ιστορικό ματς στην OPAP Arena. Αν 
δεν μείνει εκτός ο Ελίασον, θα θυσιαστεί ένας φορ. Η προφανής επιλογή 
ασφαλώς και μοιάζει να είναι ο Αραούχο στην κορυφή, αλλά από την 
άλλη ο Λιβάι Γκαρσία σκοράρει κατά πόδας… Ο Λιβάι αποτελεί και project 
πώλησης, μην ξεχνάμε. Πονοκέφαλος για τον Αλμέιδα. Ευχάριστος μεν, 
πονοκέφαλος δε. 

AGENT GREEK

ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Γνώμη μου, θα την πω κι ότι προκύψει. Η αγωνιστική απόσταση που έχει 
ο Ιωαννίδης από τον Σπόραρ δεν είναι μεγάλη. Ασφαλώς και ο Σλοβένος 
φορ έχει γίνει πολύ γρήγορα αρκετά επιδραστικός στο παιχνίδι του 
Παναθηναϊκού, έχει σκοράρει και έχει συμμετοχή σε γκολ, αλλά από 
τον Έλληνα φορ έχει περισσότερα να κερδίσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και 
το «τριφύλλι» γενικότερα. Οι εμφανίσεις του νεαρού στράικερ με την 
Εθνική ήταν αρκετά καλές, τον κράτησαν «ζεστό», ο ίδιος είναι ακόμα στο 
μικροσκόπιο Βελγικών ομάδων, ενώ ας μην ξεχνάμε πως ο Παναθηναϊκός 
αξίωσε τον ουρανό με τα άστρα για να τον παραχωρήσει σε ομάδα του MLS. 
Η αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης μπορεί να είναι η ευκαιρία που 
ψάχνει ο 22χρονος επιθετικός για να κάνει το ξέσπασμα. 
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AGENT GREEK

ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕ
Ο Σάστρε είναι πλέον «καμένο» χαρτί για τον ΠΑΟΚ. Όσες 
φορές έχει κληθεί να αγωνιστεί, ο Δικέφαλος του Βορρά 
υπέφερε. Ο Βιεϊρίνια μπορεί να δίνει λύσεις, αλλά πόσο 
θα αντέξει ακόμα. Ο Λευτέρης Λύρατζης είναι η μοναδική 
αξιόπιστη λύση που έχει ο ΠΑΟΚ σαν δεξί μπακ, ο παίκτης 
που βάζει πάντα βασικό ο Λουτσέσκου, μέλος της Εθνικής 
ομάδας και παίκτης που δικαιολογημένα δημιουργεί προσδοκία 
πώλησης. Εδώ και δύο εβδομάδες έχει ενημέρωση πως θα 
κληθεί να υπογράψει νέο συμβόλαιο, ως ανταμοιβή για τις 
εξαιρετικές του εμφανίσεις, αλλά ακόμα είναι στο περίμενε. 
Ο 22χρονος μπακ έχει συμβόλαιο ως το 2025 που μετά βίας 
φτάνει τα 100 χιλ. ευρώ για κάθε έτος συνεργασίας. Του έχουν 
τάξει, μα πάνω από όλα δικαιούται, αύξηση. Το τηλέφωνό του 
ακόμα δεν έχει χτυπήσει πάντως.

ΕΤΣΙ ΗΡΘΕ 
Ο Πίτερ Ετέμπο μετά από μια Οδύσσεια γραφειοκρατικής 
φύσεως, έβγαλε την βίζα του και έχει ξεκινήσει 
προπονήσεις με τον Άρη. Ο Νιγηριανός μέσος αποκτήθηκε 
δανεικός από την Στόουκ μέχρι τέλος της σεζόν με τους 
«κιτρινόμαυρους» να... χρεώνονται το 1/3 του συμβολαίου 
που είχε στην Αγγλία! Ο άνθρωπος που είναι πίσω από την 
μεταγραφή είναι ο Γουίλιαμ Ντ’ Αβιλά! Για πολλούς μπορεί 
να μην λέει κάτι το όνομα του, ωστόσο έχει κάνει κι άλλες 
δουλειές στην Ελλάδα. Είχε φέρει τον Ονιεκούρου στον 
Ολυμπιακό που έφυγε «νύχτα» από το Φάληρο και τον 
Εσίτι στον ΠΑΟΚ. Ο Γάλλος μάνατζερ, γιος πρόξενου στη 
Σαουδική Αραβία, έχει κάνει δουλίτσα και στην Νότιγχαμ 
Φόρεστ. Δικός του ο και ο Εμάνουελ Ντένις! Συμπατριώτης 
και συμπαίκτης με τον Ετέμπο στις «σφήκες»!
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Mια που ήρθε, μια που προπονήθηκε και μια που βρίσκεται ελά-
χιστα από το να βρεθεί στην πρώτη του αποστολή με τον Αρη. Ο 
Πίτερ Ετέμπο, το «πουλέν» του Αλαν Πάρντιου, εμφανίζεται ορε-
ξάτος στις πρώτες του προπονήσεις, ανεβάζει ρυθμό και δεν εί-
ναι απίθανο ο Βρετανός να τον συμπεριλάβει στις επιλογές του 
για το μεγάλο ματς με την ΑΕΚ, στο «Κ. Βικελίδης».

Tην ώρα που ο «πρώην» Καρίμ Ανσαριφάρντ «κάρφωνε» με τη φανέ-
λα της Ομόνοιας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην ΑΕΚ συνέχιζαν να κα-
ταστρώνουν τα πλάνα τους για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Αρη. Κανονικά 
υπολογίζονται οι Γαλανόπουλος και Αμραμπάτ που συμμετείχαν κανο-
νικά στην προπόνηση. Λίγο νωρίτερα, οι «κιτρινόμαυροι» τιμωρήθηκαν 
με πρόστιμο 33 χιλιάδων ευρώ για το άναμμα των πυρσών στην «OPAP 
Arena» απέναντι στον Ιωνικό.

Στην απουσία του Αντράζ Σπόραρ από το ματς απέναντι στον Αστέρα Τρί-
πολης προστέθηκε και εκείνη του Ανταμ Τσέριν. Ετσι, πέρα από την κο-
ρυφή της επίθεσης, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται αν βρει λύση και στον 
άξονα. Mια εξέλιξη που φέρνει τον Μπερνάρντ ως επιτελικό χαφ, 
ενώ ο Ιωαννίδης θα είναι η αιχμή του δόρατος. Βέρμπιτς και Κώτσι-
ρας που έβγαλαν μεγάλο μέρος της προπόνησης, τέθηκαν στη διάθε-
ση του Σέρβου κόουτς.

Οι απουσίες των Σωκράτη – Ιν-Μπεόμ από το ματς με την Καραμπάγκ 
είχαν την εξήγησή τους. Αμφότεροι προφυλάχθηκαν ενόψει του ματς 
με τον ΟΦΗ, ώστε να προσδώσουν φρεσκάδα σε άξονα και άμυνα. 
Φανέλα βασικού έχουν ήδη οι επίσης απόντες Μπακαμπού και Χά-
μες Ροντρίγκες, με τον Μίτσελ να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού 
του και το μέτωπο του πρωταθλήματος, ώστε να αρχίζει να καλύπτε-
ται το μείον επτά.

Μετά από πολύμηνη απουσία, ο Γιάννης Μιχαηλίδης επανήλθε στις 
προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ. Ο νεαρός έβγαλε μέρος του προγράμμα-
τος σκορπίζοντας χαμόγελα στο επιτελείο των «ασπρόμαυρων». Κου-
λιεράκης και Ολιβέιρα έκαναν ατομικό, με την παρουσία του Πορτογά-
λου στο ματς με τον Λεβαδειακό να κρίνεται αμφίβολη μέχρι στιγμής. 
Σπαζοκεφαλιά για τον Λουτσέσκου ο αντικαταστάτης του, καθώς εκτός 
είναι και ο Μπράντον Τόμας.



ΑΥΣΤΡΙΑ 2 19:10
ΚΑΦΕΝΜΠΕΡΓΚ-ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ ΙΙ

OVER 2,75 1,75
Στη δεύτερη κατηγορία της Αυστρίας ξανά η προσοχή μας με 
το ντέρμπι ουραγών να παίρνει ποντάρισμα. Τελικός είναι 
το σημερινό παιχνίδι για την Κάφενμπεργκ με την ομάδα 
να βρίσκεται στη τελευταία θέση με μόλις δύο βαθμούς στο 

ενεργητικό της.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ 3

ς

ΝΤΈΡΜΠΙ ΣΤΗ SUPER LEAGUE ΚΑΙ 
ΤΗΝ PREMIER LEAGUE ΜΈ ΣΟΎΠΈΡ ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΈ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
Με μεγάλα παιχνίδια συνεχίζονται το Σαββατοκύριακο τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στη Super League τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και 

την ΑΈΚ, που διεξάγεται την Κυριακή, στις 21:15, στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης». 
Ο Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες θέλει μετά την ήττα του με 2-0 στο Βόλο. Στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του κέρδισε με 2-1 τον Ολυμπιακό. 

Η ΑΈΚ, στο πρώτο της παιχνίδι στην OPAP ARENA, επικράτησε με 4-1 του Ιωνικού και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Στόχος της είναι να πάρει τους 3 
βαθμούς για να μη χάσει την επαφή της με τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό από τον οποίο απέχει 6 βαθμούς. 

Ο αγώνας Άρης-ΑΈΚ προσφέρεται με τις πιο δυνατές αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

Η ΑΡΣΈΝΑΛ ΘΈΛΈΙ ΝΑ ΜΈΙΝΈΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΎΦΗ
Ντέρμπι έχει και το πρόγραμμα της Premier League. Την Κυριακή, στις 18:30, η Άρσεναλ υποδέχεται τη Λίβερπουλ. 

Πρωτοπόρος με 21 βαθμούς είναι η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα, πήρε με 3-1 το ντέρμπι με την Τότεναμ και χρειάζεται τη νίκη για να 
παραμείνει στην κορυφή. Σε απόσταση αναπνοής, 1 βαθμού, βρίσκεται πίσω της η Μάντσεστερ Σίτι. 

Η Λίβερπουλ είναι 9η στη βαθμολογία και στην προηγούμενη αγωνιστική έκανε γκέλα (3-3) στο Anfield με την Μπράιτον. Απέχει 11 βαθμούς από την Άρσεναλ, έχει 
όμως και 1 παιχνίδι λιγότερο. «Καίγεται» για τη νίκη η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ για να μειώσει τη διαφορά και να πλησιάσει το γκρουπ των πρωτοπόρων. 

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σούπερ αποδόσεις για το ντέρμπι Άρσεναλ-Λίβερπουλ στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΔΎΝΑΤΈΣ ΑΝΑΜΈΤΡΗΣΈΙΣ ΣΈ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν πολλά ακόμα παιχνίδια έως τη Δευτέρα. Ανάμεσά τους είναι και τα αυριανά ματς στην Premier League, Τσέλσι-Γουλβς (17:00) 

και τη La Liga, Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00) και την Κυριακή η αναμέτρηση της Super League, ΟΦΗ-Ολυμπιακός (16:00). 
Σημαντικό ματς γίνεται και τη Δευτέρα (20:00) στην Τουρκία ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Τραμπζονσπόρ και την Κονιασπόρ, η οποία βρίσκεται στην κορυφή και έχει 

1 πόντο περισσότερο.
Και αυτός ο μήνας παίζει μπάλα με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

ΤΟ ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΈ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων, στον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τον 
παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, το ημίχρονο-τελικό & Goal/No Goal, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, 
την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τη νίκη γηπεδούχου/φιλοξενούμενης ομάδας σε τουλάχιστον ένα από τα δύο ημίχρονα, τη διαφορά νίκης, το 

ακριβές σύνολο γκολ, τη διπλή ευκαιρία & Goal/No Goal.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΛΑ
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ΑΡΗΣ-ΑΈΚ ΚΑΙ ΑΡΣΈΝΑΛ-ΛΙΒΈΡΠΟΎΛ ΜΈ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΈΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ

GOAL+OVER 2,5 1,66
Οι δύο ομάδες παραμένουν σταθερά στα ψηλά στρώματα της 
βαθμολογίας πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. 
Η Βέρντερ σκόρπισε τη Γκλάντμπαχ με το εμφατικό 5-1 και 
δικαιούται να κάνει όνειρα για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΑΥΣΤΡΙΑ 2 19:10

ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ ΙΙ-ΓΚΡΑΤΣΕΡ
OVER 2,75 1,70

Στις μικρές κατηγορίες της Αυστρίας θα παίξουμε μπάλα για να 
κυνηγήσουμε τα γκολ. Τα πιτσιρίκια της Αούστρια μάχονται για 

την παραμονή και για να την πετύχουν παίζουν αρκετά επιθετικό 
ποδόσφαιρο. Ικανή να πάει μακρυά φέτος δείχνει η ανανεωμένη 

Γκράτσερ.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΑΝΤΒΕΡΠ-ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ

1 1,85
Μέσα στην έδρα της Κόρτραϊκ, η Αντβέρπ γνώνιρε την 
πρώτη φετινή της ήττα. Νιώθει πλέον καυτή την ανάσα 

της Γκενκ και η επιστροφή στα «τρίποντα» σήμερα μοιάζει 
μονόδρομος.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 19:30
ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ-ΚΑΡΣΛΡΟΥΗ

OVER 2,5 1,72
Αδυνατεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της Zweite Liga 
η Αρμίνια. Αν δεν αλλάξει σύντομα αγωνιστικό πρόσωπο θα 
βρεθεί κοντά στο φάσμα ενός δεύτερου σερί υποβιβασμού. 

Ανοιχτά παίζει πάντα η Καρσλρούη με την επιθετική της 
γραμμή να βγάζει φωτιές.

ΦΟΥΛ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΤΩΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2 21:00
ΡΟΝΤΑ-ΦΕΝΛΟ
OVER 2,75 1,80

Απο τα μεγάλα ονόματα της κατηγορίας οι δύο ομάδες διψούν για διάκριση. 
Αμφότερες έχουν ως στόχο την επιστροφή στα σαλόνια και βρίσκονται σταθερά 
στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας. Φαβορί δεν υπάρχει και η αναμέτρηση 

προμηνύεται αμφίρροπη.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
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Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην πρεμιέρα της Euroleague 
απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης με πολλή ενέργεια και 
διάθεση στην άμυνα, όπου ήταν αποτελεσματικός. Κι αν 
ηττήθηκε (68-71) από τους Μαδριλένους, αυτό έχει να 
κάνει με την τραγική απόδοση στην επίθεση.
Κι όχι απλώς «τραγική», αλλά ίσως κάτι ακόμα χειρότερο. 
Ο Παναθηναϊκός περιόρισε την Ρεάλ στους 71 πόντους 
(ασφαλώς και είναι καλό αμυντικό αποτέλεσμα) και σε 19 
λάθη περίπου δυόμιση φορές περισσότερα από τα δικά του. 
Μια Ρεάλ που είχε έξι απουσίες ανεξάρτητα από το ότι οι 
8-9 ετοιμοπόλεμοι είναι παίκτες εξαιρετικής ποιότητας.
Παρόλ’ αυτά δε νίκησε. Διότι στο μπάσκετ πρέπει να κάνεις 
«παραγωγή» κι επειδή το άθλημα έχει εξελιχθεί σε τέτοιο 
βαθμό ώστε η λογική «να μη δεχτώ» δε μπορεί να είναι 
πλέον αποτελεσματική. Πρέπει να βάζεις! Τα 9/28 τρίποντα 
(1/9 ο Γκριγκόνις) και τα 15/40 δίποντα όπως και οι 10 
χαμένες βολές (11/21) άφησαν πίσω τον Παναθηναϊκό 
απέναντι σε μια ομάδα με φυσιολογικά ποσοστά ευστοχίας 
(54% στα δίποντα και 33% στα τρίποντα) που τελικά έφτασε 
στη νίκη
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 37-38, 51-54, 68-71
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης, Λι 12, 
Παπαγιάννης 6, Μποχωρίδης 5, Γουίλιαμς 15, Άντριους 8, Γ. 
Καλαϊτζάκης 2, Πονίτκα 5, Γκριγκόνις 5, Γκουντάιτις 10.
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Ματέο): Κοσέρ 8, Χεζόνια 8, Ροντρίγκεθ 
2, Ντεκ 9, Πουαριέ 3, Κορνελί 2, Ταβάρες 14, Γιουλ 6, 
Γιαμπουσελέ 6, Μούσα 13

ΤΑ «ΕΣΠΑΣΕ» 
ΚΙ ΕΧΑΣΕ

68-71

Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην Βαρκελώνη κρύβει πολλές δυσκολίες αφού θα 
αντιμετωπίσει στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» την Μπαρτσελόνα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας 
έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του κι ετοιμάζεται για μια σκληρή μάχη απέναντι 
στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που αρχίζει μια σεζόν και πάλι με υψηλές 
φιλοδοξίες. Ο αγώνας θ’ αρχίσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το NS Prime
Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας: Βιλερμπάν- Αρμάνι Μιλάνο 62-69, Μακάμπι Τελ 
Αβίβ- Ζαλγκίρις Κάουνας 84-83, Βαλένθια- Μπασκόνια 71-81, Μπάγερν Μονάχου- 
Φενέρμπαχτσε 62-74
Οι άλλοι αποψινοί αγώνες: Εφές- Ερυθρός Αστέρας (20:30), Άλμπα- Παρτιζάν 
(21:00), Βίρτους Μπολόνια- Μονακό (21:30), Μπαρτσελόνα- Ολυμπιακός (21:30)

ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Αρμαντ Ντουπλάντις έκανε και άλλο μοναδικό επίτευγμα τη φετι-
νή σεζόν. Πέρασε 16 φορές τα 6,00μ. στο επί κοντώ και έσπασε το 

προηγούμενο που είχε ο ίδιος με 12 φορές το 2021. Ακολου-
θούν ο Σεργκέι Μπούμπκα με 10 φορές το 1991 και ο Ρενό 

Λαβιλενί με 7 φορές το 2015. 

Η Μαρία Κάσσου θα πάρει μέρος και φέτος στα 5χλμ. που διεξάγονται 
στα πλαίσια του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας στις 13 Νοεμ-
βρίου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει ως στόχο να βελτιώσει το 
ρεκόρ της (17.18). Πάντως, το Σαββατοκύριακο μετέχει στους 
Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες στη Λήμνο. 
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SPORTS

Η Ελίνα Τζένγκο είναι στην τελική τριάδα των αθλητριών που θα 
διεκδικήσουν τον τίτλο του Ανερχόμενου Αστεριού στην Ευ-
ρώπη για το 2022. Υποψήφιες είναι ακόμη Σέρβα Ανγκελί-
να Τόπιτς και η Εσθονή Κάρμεν Μπρους και η ανακοίνωση 
της νικήτριας θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου στο γκαλά της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Στίβου στο Ταλίν. 

Αποκαλύφθηκε η μαραθώνια διαδρομή για τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες του 2024 στο Παρίσι που είναι εμπνευσμένη από την πορεία 

των γυναικών στις Βερσαλίες το 1789. Η εκκίνηση θα δοθεί 
από το Δημαρχείο και ο τερματισμός θα γίνει στο «Esplanade 

des Invalides».

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΓΙΑΤΙ ΕΠΑΨΕΣ...
ΚΑΣΤΡΟ ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙΣ

Οι παλαιότεροι - αλλά και οι νεότεροι – φίλοι 
του Ολυμπιακού έζησαν μεγάλες στιγμές στο 
«Γ. Καραϊσκάκης». Νίκες, οριακές, άνετες, 
ψυχοφθόρες, εντυπωσιακές, καθηλωτικές, 
αγχωτικές. Αλλά, νίκες το δίχως άλλο. Μια 
έδρα που απέπνεε μια αστείρευτη δύναμη.
Πλέον, η τελευταία ευχάριστη ανάμνηση 
μιας επικράτησης στο φαληρικό γήπεδο σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το 1-0 επί της 
Φενέρμπαχτσε, στις 25 Νοεμβρίου του 2021, 
για τους ομίλους του Europa League. 
Αυτή είναι και η τελευταία νίκη γενικώς στην 
Ευρώπη. Εκτοτε, το κοντέρ «γράφει» δώδεκα 
ματς μακριά από αυτή, με διασυρμούς 
να δίνουν και να παίρνουν. Αταλάντα (0-
3), Μακάμπι Χάιφα (0-4), Φράιμπουργκ 
και φυσικά Καραμπάγκ (0-3) αποτελούν 
τέσσερις συντριβές σε λιγότερο από έναν 
χρόνο. Κάτι πρωτάκουστο για την ιστορία των 
Πειραιωτών. 
Ποτέ άλλοτε δεν είχαν τόσο αρνητικά 
αποτελέσματα σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα. Οδυνηρή αλήθεια, αλλά αλήθεια. 
Μοναδικά θετικά αποτελέσματα, οι ισοπαλίες 
με Σλόβαν Μπρατισλάβας και η ισοπαλία 
– πρόκριση στα πέναλτι απέναντι στον 
Απόλλωνα Λεμεσού. 
Το «Γ. Καραϊσκάκης» έπαψε κάστρο να 
θυμίζει και η μελωδία που παίζει αυτή τη 
στιγμή στις τάξεις του συλλόγου θυμίζει 
περισσότερο πένθιμο εμβατήριο, παρά 
κονσέρτου κλασικής μουσικής. Ο δρόμος 
για την ανατροπή της κατάστασης μοιάζει με 
Γολγοθά, αλλά αποτελεί απαραίτητη συνθήκη. 
Η κουβέντα για πρόκριση είτε στο Europa 
League ή στο Conference League προς το παρόν 
περιττεύει. Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» 
είναι να δημιουργήσουν ξανά την αίσθηση ότι 
«από το «Γ. Καραϊσκάκης», δεν περνάς», που 
επικρατούσε μέχρι και πριν λίγους μήνες και 
όχι να συνεχίσουν την υπάρχουσα κατάσταση 
κατά την οποία το γήπεδό τους συνιστά τόπος 
θριάμβου για τους αντιπάλους τους.

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

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
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Λόγια ποιητικά...


