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ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Ο τραυματισμός του Αϊτόρ έκανε ακόμα πιο δύσκολη την εξίσωση 
για τη μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού κατά την περίοδο 
του Ιανουαρίου. Αυτό έχει κάνει και τον όλο μηχανισμό να έχει 
βάλει τις μηχανές στο πιο γρήγορο.
Τι σημαίνει αυτό; Πως ο Παναθηναϊκός είναι ήδη σε συζητήσεις 
προκειμένου να περάσει στο επόμενο επίπεδο επαφών για 
τουλάχιστον δύο μεταγραφικούς στόχους.
Η απόκτηση εξτρέμ αλλά και επιθετικού είναι πολύ πιθανή. 
Ειδικά για τη θέση του ακραίου είναι σχεδόν δεδομένη, γιατί 
στις μεταγραφές ποτέ μη λες ποτέ.
Οι πρωτοπόροι της φετινής Super League 1 θέλουν να 
εκμεταλλευτούν προς όφελός τους τη διακοπή για το Μουντιάλ. 
Να κινήσουν δηλαδή τις διαδικασίες προκειμένου ένας 
παίκτης τουλάχιστον να κλείσει σχετικά νωρίς μια και μετά το 
Παγκόσμιο Κύπελλο πολλά μπορεί να αλλάξουν. Παίκτες να 
αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία στο μάρκετ ή μεταγραφικοί στόχοι 
να επηρεαστούν από ενδεχόμενα ντόμινο.
Να αυξήσει δηλαδή το κασέ του ή το ενδιαφέρον που θα μπορεί 
να υπάρχει κάποιος παίκτης και από αυτό να επηρεαστεί άλλος 
μεταγραφικός στόχος. Μια και όλο αυτό μπορεί να φέρει νέα 
δεδομένα σε ένα κλαμπ.
Με λίγα λόγια στον Παναθηναϊκό θέλουν να ελαχιστοποιήσουν 
όσο μπορούν το άγνωστο σε μια εξίσωση και έχουν αποφασίσει 
να κινηθούν πιο γρήγορα από ότι το τελευταίο διάστημα.
Με το κουμάντο φυσικά να παραμένει πάντα στον Γιοβάνοβιτς. 

AGENT GREEK

ΘΕΛΕΙ 
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο Λουίς Πάλμα ξεκίνησε τη σεζόν με σπασμένα φρένα, είχε πρόταση 
από τη Ντιναμό Κιέβου όπως είχατε διαβάσει από το Sportime, αλλά 
πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει. Δεν είναι, δεν αποτελεί έναν από 
τους αγαπημένους παίκτες του Άλαν Πάρντιου, ωστόσο εκτός από 
τον Άγγλο τεχνικό δεν βοηθάει και ο ίδιος τον εαυτό του.
Λίγα πράγματα με τον Ιωνικό όταν ξεκίνησε βασικός, «αόρατος» και 
με χαζή αποβολή στο ματς με τον Παναθηναϊκού τη Λεωφόρο, δεν 
βγάζει διάθεση και αποτελεσματικότητα ο επιθετικός από την Ονδούρα.
Λίγο το ότι ακόμα ψάχνει τη θέση που τον βολεύει περισσότερο, λίγο 
πως οι σειρήνες της μεταγραφής έβαλε αέρα στα μυαλά του και ο 
Πάλμα είναι αυτή τη στιγμή σε μια μπερδεμένη αγωνιστικά φάση. 
Θέλει προσοχή και διαχείριση για να μη χαθεί ένα πραγματικά καλό 
project πώλησης.
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AGENT GREEK

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ
Από αυτή εδώ τη γωνιά διαβάσατε το appreciation στόρι για την κλάση 
του Τζιμπρίλ Σιντιμπέ. Και πως κατάφερε στη Λιβαδειά να βάλει κάτω το 
γεγονός πως έπαιζε από την άλλη πλευρά και να αγωνιστεί με όσο το δυνατόν 
περισσότερο το αριστερό πόδι.
Ο Αλμέιδα φυσικά και έχει καταλάβει πως στο ζήτημα της τεχνικής κατάρτισης 
δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, αυτό που μένει είναι η ετοιμότητα και η φυσική 
κατάσταση. Κάτι που δεν πολυφάνηκε με τον Λεβαδειακό μια και η διαφορά 
από την ΑΕΚ είναι μεγάλη.
Το θέμα τώρα είναι πως ο Σιντιμπέ όλα δείχνουν πως θα είναι ο αριστερός 
μπακ της Ένωσης στο σούπερ ματς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή (30/10).
Φυσικά και πρόκειται για παιχνίδι άλλου επιπέδου αλλά το ακόμα πιο 
ιντριγκαδόρικο για τον Γάλλο άλλοτε Παγκόσμιο Πρωταθλητή είναι πως 
στην πλευρά του ως δεξιός εξτρέμ θα παίξει ο Καλίντ Νάρει.
Ο κορυφαίος, δηλαδή έως τώρα, παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος.
Μεγάλο το ενδιαφέρον για το ζευγάρι.

ΘΑ ΤΟΝ 
ΑΦΗΝΕ; 
Πιέτρο Κιόντι λοιπόν. Αυτός είναι επίσημα ο νέος ατζέντης του Ραζβάν 
Λουτσέσκου. Λύνει και δένει εσχάτως στους Ρουμάνους ο Ιταλός 
μάνατζερ, αλλά για τον τεχνικό του ΠΑΟΚ απλώς απέκτησε επισημότητα 
αυτό που συμβαίνει εδώ και τρία χρόνια. Ο Φάλι Ραμαντάνι έκανε 
τα όποια προξενιά του Λουτσέσκου στην Ιταλία, αυτός θα συνεχίσει 
να τα κάνει. Απλώς μπήκε… μπροστινός (με ουσία βέβαια, όχι μόνο 
βιτρίνα) και κάποιος που θα μπορέσει να εντείνει τα ραντεβού στη 
γείτονα χώρα, κατά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο. Υπάρχει μπόλικο «ψωμί» στη Serie A και οι συνθήκες έχουν 
ωριμάσει για τον Ρουμάνο κόουτς του Δικεφάλου του Βορρά. Ας μην 
ξεχνάμε το καλό όνομα που έχει πατέρας του στην Ιταλία και το γεγονός 
πως ο ίδιος ομιλεί άπταιστα τη γλώσσα. Το ερώτημα είναι τι θα έκανε 
ο Λουτσέσκου αν παρουσιαζόταν μια ευκαιρία άμεσα. Θα άφηνε τον 
ΠΑΟΚ;
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Πάλεψε, αλλά δεν άντεξε! Ο Ολυμπιακός την πάτη-
σε ξανά στο φινάλε. Με ένα γκολ στις καθυστερήσεις 
ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Φράιμπουργκ και σε συνδυ-
ασμό με τη νίκη της Ναντ, αποκλείστηκε από τις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις τερματίζοντας τελευταίος στον 
όμιλό του στο Europa League.
Οι Πειραιώτες παρουσιάστηκαν πολύ διαβασμένοι αρ-
χικά. Ήξεραν πώς να χτυπήσουν και το έκαναν με την 
ταχύτητα των Μασούρα και Γκάρι Ροντρίγκες. Ο πρώτος 
δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Απείλησε στο 
2’, ξεκίνησε στο 17’ τη φάση του γκολ του Ελ Αραμπί, 
ενώ έχασε απίθανη ευκαιρία στο 23’. Θα μπορούσε στο 
35’ να έχει και μία ασίστ.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Φράιμπουργκ ανέβηκε. Ο Ολυ-
μπιακός αμύνθηκε μαζικά και για περίπου 70’ λεπτά 
είχε δεχτεί μόνο μία σημαντική ευκαιρία. Εκεί είχε πει 
«όχι» ο Πασχαλάκης, ο οποίος έκανε μεγάλες επεμ-
βάσεις στο 77’, το 88’ και το 90’+2. Τελικά ο Κίμπλερ 
με κεφαλιά στο 90’+3 τον νίκησε και διαμόρφωσε το 
τελικό 1-1.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ (Κρίστιαν Στράιχ): Φλέκεν, Κ. 
Γκίντερ, Λίνχαρτ (77’ Σιλντίλια), Μ. Γκίντερ, Κί-
μπλερ, Γκρίφο, Χέφλερ, Κάιτελ (63’ Έγκεστα-
ϊν), Ντόαν (63’ Βάισχαουπτ), Κιερέ (63’ Γέ-
ονγκ), Γκρέγκοριτς (72’ Πέτερσεν).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Βρου-
σάι (82’ Ρέτσος), Μπα, Ντόι, Άβιλα, Μασούρας 
(82’ Βαλμπουενά), Ιν. Χουάνγκ, Εμβιλά, Γκά-
ρι (39’ Ρέαμπτσιουκ), Μπιέλ (69’ Κούντε), Ελ 
Αραμπί (82’ Ουί-Τζο Χουάνγκ).

90’+3 ΚΊΜΠΛΕΡ – 17’ ΕΛ ΑΡΑΜΠΊ

ΣΚΟΡΕΡ

ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1 1

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ
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  basket

Για πρώτη φορά στη φετινή Euroleague ηττήθηκαν και οι 
δύο ελληνικές ομάδες την ίδια αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός 
εγκλωβίστηκε από την Μονακό στο ΣΕΦ με αποτέλεσμα το 76-81 
ενώ ο Παναθηναϊκός δεν παρουσίασε απολύτως τίποτα στο Τελ 
Αβίβ και ηττήθηκε (74-85) από την Μακάμπι.
Ο Ολυμπιακός βραχυκύκλωσε απέναντι στην ταλαντούχα παρέα 
του Μάικ Τζέιμς και του Έλι Οκόμπο, δε βρήκε λύσεις από 
την περιφερειακή του γραμμή (9/27 τρίποντα) και ηττήθηκε. 
Το δεύτερο ημίχρονο των Μονεγάσκων όταν και πέτυχαν 48 
πόντους ήταν εξαιρετικό ενώ συνολικά σούταραν με 42% στα 
τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 16-17, 37-33, 51-56, 76-81
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10, Κάνααν 5, 
Λαρεντζάκης 5, Φαλ 5, Σλούκας 10, Βεζένκοφ 13, 
Παπανικολάου, Μπόλομποϊ 10, Πίτερς 3, ΜακΚίσικ 15
ΜΟΝΑΚΟ (Ομπράντοβιτς): Μπράουν 9, Οκόμπο 23, Λόιντ 10, 
Μπλόσομγκεϊμ, Ντιαλό 6, Μορμάν 3, Μοτεγιούνας 6, Ουαταρά, 
Χολ 4, Τζέιμς 20

Ο Παναθηναϊκός δεν παρουσίασε απολύτως καμία πρόοδο 
στο Τελ Αβίβ, ήταν άνευρος, soft και με κακή άμυνα 
επέτρεψε στη Μακάμπι (που δεν έκανε και κανένα σπουδαίο 
παιχνίδι) να φτάσει στη νίκη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 
Δε χρησιμοποιήθηκε ούτε δευτερόλεπτο ο Άντριους που 
προφανώς αποχαιρετά με την ένταξη του Ντουέιν Μπέικον στο 
ρόστερ.
Τα δεκάλεπτα: 20-17, 47-42, 69-59, 85-74
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Άνταμς 4, Μπράουν 22, Μπάλντουιν 
14, Μάρτιν 2, Μένκο, Σόρκιν 2, Ντιμπαρτολομέο 7, Χόλινς 5, 
Πόιθρες 8, Νέμπο 13, Κόλσον 8
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 5, Γουόλτερς 4, Λι 
6, Παπαγιάννης 11, Μποχωρίδης 3, Γουίλιαμς 17, Πονίτκα 12, 
Γκριγκόνις 9, Μαντζούκας 3, Γκουντάιτις 4

ΜΗΔΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΗΛΙΚΟ

Η Βίρτους Μπολόνια νίκησε 95-92 στην Μαδρίτη την Ρεάλ στο αποτέλεσμα (μαζί φυσικά με το διπλό 
της Μονακό στο ΣΕΦ) που προκάλεσε αίσθηση κατά την 5η αγωνιστική της Euroleague
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής: Βαλένθια- Άλμπα Βερολίνου 87-73, Παρτιζάν- Ζαλγκίρις 
Κάουνας 87-76, Ρεάλ Μαδρίτης- Βίρτους Μπολόνια 92-95
Απόψε: Ερυθρός Αστέρας- Μπάγερν Μονάχου (20:00), Εφές- Φενέρμπαχτσε (20:30), Βιλερμπάν- 
Μπασκόνια (21:00), Μπαρτσελόνα- Αρμάνι Μιλάνο (21:30)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φενέρμπαχτσε (4-0), Μακάμπι, Ολυμπιακός και Μονακό (4-1), Μπασκόνια και 
Αρμάνι (3-1), Άλμπα Βερολίνου (3-2), Μπαρτσελόνα και Εφές (2-2), Ρεάλ, Ζαλγκίρις, Παρτιζάν, 
Βαλένθια, Βίρτους (2-3), Βιλερμπάν (1-3), Παναθηναϊκός (1-4), Μπάγερν και Ερυθρός Αστέρας 
(0-4)
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EUROLEAGUE:  
ΤΟ «ΜΠΑΜ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΡΤΟΥΣ
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Με δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Ζερβίνιο για τη χειρονομία 
του προς τους φίλους του Παναθηναϊκού. Έτσι χάνει τα ματς με 
ΟΦΗ και Ατρόμητο. Αντιθέτως, προπονήθηκε ο Καμάτσο και προ-
λαβαίνει το ματς της Κυριακής. Όχι και ο Ντουκουρέ, ο οποίος 
συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα. Εκτός και Πάλμα λόγω της απο-
βολής του με τον Παναθηναϊκό.

Μέρος του προγράμματος έβγαλαν χθες οι Χατζισαφί και Μοχαμάντι. Έτσι 
αμφότεροι έχουν κάποιες ελπίδες να προλάβουν το ματς με τον ΠΑΟΚ. 
Ακόμη και να τα καταφέρουν, πάντως, δύσκολα θα παίξει κάποιος εξ 
αυτών βασικός στο αριστερό άκρο της άμυνας. Για εκεί φαβορί είναι ο 
Σιντιμπέ, ο οποίος ξέρει τη θέση, όπως έδειξε και στο ματς με τον Λε-
βαδειακό.

Με ένα απρόοπτο συνεχίζει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για 
το ματς με τον Βόλο. Ο Πούγγουρας αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση 
και ίσως μείνει εκτός. Δεν αλλάζει, πάντως, κάτι στα πλάνα του Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς. Τέλος, παροξυσμός επικρατεί στις τάξεις των οπαδών. 
Πάνω από 10.000 θα πάνε στο Πανθεσσαλικό, αν και η ΕΛ.ΑΣ μπλόκα-
ρε το καθολικό άνοιγμα των θυρών του γηπέδου.

Με τις έως τώρα επιλογές του ο Μίτσελ έχει αρχίσει να δείχνει σε 
ποιους θα στηριχτεί στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει πως αρκετοί θα χρει-
αστεί να αποχωρήσουν τον Ιανουάριο. Η διακοπή για το Μουντιάλ ανα-
μένεται να είναι «καυτή», αφού σε εκείνο το χρονικό διάστημα θα γί-
νει το μεγάλο ξεσκαρτάρισμα.

Για μία ακόμη μέρα Ζίβκοβιτς και Ελ Καντουρί δεν κατάφεραν να μπουν 
στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Εξ αυτών περισσότερες πιθα-
νότητες έχει να προλάβει ο Σέρβος που δείχνει καλύτερα. Οι επιλο-
γές για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι λίγες και στα δύο άκρα της άμυ-
νας. Υπενθυμίζεται πως Λύρατζης, Τσαούσης, Βιεϊρίνια και Τόμας 
είναι εκτός μάχης για τον αγώνα με την ΑΕΚ.



1
EUROPA LEAGUE 19:45

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ
1+0,25 1,88

Τη τύχη στα χέρια της κρατάει η ομάδα της Λάρνακας ούσα 
άκρως ανταγωνιστική στον όμιλο.

Με ισοπαλία εξασφαλίζει την τρίτη θέση που οδηγεί στο 
Conference και όπως απέδειξε στο πρώτο ματς έχει όλα τα 

φόντα για να πληγώσει ξανά τους Ουκρανούς.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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2
EUROPA LEAGUE 19:45

ΖΥΡΙΧΗ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ
2 1,95

Στην Ελβετία ταξιδεύει η Μπόντο Γκλιμτ με στόχο το τρίποντο 
που θα την κρατήσει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης.

Ο αντίπαλος ιδανικός καθώς η πολύ μέτρια φέτος Ζυρίχη 
αποτελεί σάκο του μποξ στον όμιλο.

ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΞΕΚΑΘΑΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
EUROPA LEAGUE 19:45
ΛΑΤΣΙΟ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ

OVER 2,5 1,66
Όμιλος φωτιά καθώς έχουμε τετραπλή ισοβαθμία με τα πάντα 

να είναι ανοιχτά.
Με την ψυχολογία στα ύψη οι Λατσιάλι μετά την νίκη στο 

Μπέργκαμο θα επιδιώξουν να κάνουν βήμα πρόκρισης. Στη 
κόντρα θα παίξει η αξιόλογη επιθετικά Μίντιλαντ για να κάνει 

την ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
EUROPA LEAGUE 22:00

ΕΛΣΙΝΚΙ-ΡΟΜΑ
2 -1,25 1,73

Κατώτερη των περιστάσεων η Ρόμα ηττήθηκε δίκαια από την 
Νάπολι.

Στην Ευρώπη παίζει τελικό σήμερα στη Φινλανδία με το 
τρίποντο να αποτελεί μονόδρομο για την συνέχεια.

ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

EUROPA CONFERENCE 19:45
ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΣΤΕΑΟΥΑ Β.

1 -1,25 1,70
Τελικό παίζει σήμερα η Άντερλεχτ απέναντι στη παντελώς 

αδιάφορη και κακή Στεάουα.
Οι Βέλγοι δεν έχουν περιθώρια και καλούνται να βγάλουν 

αντίδραση σε ένα ματς όπου θα παραταχθούν με φουλ 
επιθετικό πλάνο.

Με άκρως νεανική εντεκάδα και με αρκετές αλλαγές θα 
παίξουν οι Ρουμάνοι.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
EUROPA CONFERENCE 19:45

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ 
1 1,70

Τα ρέστα της παίζει η Φιορεντίνα κόντρα στη πολύ δυνατή 
Μπασακσεχιρ.

Μόνο με νίκη θα ελπίζουν οι Βιόλα σε κατάκτηση της πρώτης 
θέσης.

Το φαβορί είναι οι γηπεδούχοι αλλά δεν πρέπει να 
υποτιμήσουν τους Τούρκους.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Ζουζάνα Χεϊνόβα, δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 
400μ. εμπόδια, που κρέμασε φέτος τα σπάικ της, είχε δύο ευ-

χάριστα νέα. Γέννησε το πρώτο της παιδία, ένα αγοράκι με το 
όνομα Ματίας και ότι θα πάρει το ασημένιο μετάλλιο στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, μετά τον αποκλεισμό της 
Νατάλια Αντιούχ. 

Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε δήλωσε πώς θέλει του χρόνου να πάρει μέρος 
σε δύο από τους μεγαλύτερους μαραθωνίους στον κόσμο, στη Νέα 
Υόρκη και στη Βοστόνη. Ο Κενυάτης θέλει δύο majors αγώνες 
στα πλαίσια προετοιμασίας του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2024 στο Παρίσι. 
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SPORTS

Ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν μπορεί μετά την ανάδειξή του σε 
αθλητή της χρονιάς να δήλωσε πώς θέλει να γίνει ο σπουδαι-
ότερος δρομέας στην ιστορία, αποκάλυψε όμως πώς θα πα-
ντρευτεί. «Μετά τον τελικό Diamond League του χρόνου», 
είπε ο Νορβηγός που έχει σχέση εδώ και έξι χρόνια 
με την Ελίζαμπεθ Άσερσον. 

Η Τζαμαϊκανή Σέλι- Αν Φρέιζερ- Πράις δήλωσε ότι πιστεύει πώς 
τα 10.6 στα 100μ. είναι «δεύτερη φύση» της και είναι το βήμα 
για να κατεβεί τα 10.5. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Γιουτζίν 

μέσα στο 2022 κατέβηκε 7 φορές τα 10.70.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΘΑ ΤΟ ΑΞΙΖΕ
Ο SUPERMAN

Ο Ολυμπιακός δίχως αμφιβολία έκανε την 
καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Μπορεί 
να έχει φτάσει το τέλος του Οκτώβρη και 
συνάμα να ήταν το προτελευταίο παιχνίδι 
της φάσης των ομίλων αλλά τουλάχιστον 
αφήνει άπαντες με την προσμονή πως όντως 
μπορεί να έρθει η βελτίωση που περιμένουν 
όλοι μετά τις δύο αλλαγές προπονητών και 
τους τρεις συνολικά που έχουν βρεθεί στον 
πάγκο.
Το κακό για τους πρωταθλητές είναι πως αυτή 
η σπουδαία εμφάνιση με τη Φράιμπουργκ 
σφραγίστηκε από ισοπαλία και όχι νίκη και 
με γκολ πάλι στο τέλος, οπότε και έχει χαθεί 
το μέτρημα. Και με έναν αποκλεισμό από την 
Ευρώπη, επομένως θα αφοσιωθεί τώρα στις 
εν Ελλάδι υποχρεώσεις.
Εκτός αυτών των τυπικών συμπερασμάτων, 
ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός σχεδόν σε 
όλους τους τομείς αλλά αυτός που ξεχώρισε 
ήταν φυσικά ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.
Θα πρέπει να ήταν 5 ή 6 οι φορές που έβγαλε 
φάσεις που θα ζήλευαν οι τοπ τοπ πορτιέρο 
του κόσμου.

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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


