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ΤΟΥΣ  
ΤΡΕΛΑΝΕ
Από το sportime.gr διαβάσατε την ημέρα του ντέρμπι 
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (Κυριακή 6/11) πως τουλάχιστον 
οι Μπριζ, Γκλάντμπαχ θα ήταν ανάμεσα στις ομάδες που θα 
έκαναν σκάουτινγκ στον Ανδρέα Ντόι.
Έχοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που τον καθιστούν 
ποδοσφαιριστή που θέλουν να δουν ευρωπαϊκές ομάδες, 
ο 19χρονος στόπερ μπαίνει για τα καλά στις ατζέντες όλων 
εκείνων που ασχολούνται  με το σπορ. Με το σκάουτινγκ 
δηλαδή.
Το ζήτημα είναι πως ο Ντόι έκανε την κατάλληλη στιγμή, ίσως 
την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Δικαιώνοντας απόλυτα μέχρι στιγμής τον Μίτσελ για την 
επιλογή του τόσο να του δώσει χρόνο συμμετοχής όσο και 
να τον γυρίσει πίσω και από χαφ να τον κάνει κεντρικό 
αμυντικό. Brilliant που λένε και στην Αγγλία. Ο Ντόι τρέλανε 
τους σκάουτ. Και εκείνους που ήρθαν με αποστολή να δουν 
τον ίδιο αλλά και εκείνους που πήγαν στη Λεωφόρο για 
άλλους παίκτες.
Ο Ντόι έχει ήδη υπογράψει όπως είναι γνωστό με γερμανικό 
γραφείο που έχει στο πορτφόλιο του αρκετές αξιόλογες 
περιπτώσεις και αυτόματα ο συνειρμός γίνεται για την 
Μπουντεσλίγκα. Αλλά αν συνεχίσει έτσι ο μικρός τότε είναι 
δεδομένο πως τόσο ο Ολυμπιακός όσο και οι ατζέντηδές 
του θα έχουν τον ευχάριστο πονοκέφαλο της όχλησης από 
πολλά και διαφορετικά πρωταθλήματα.

AGENT GREEK

ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ
Ο Παναθηναϊκός γλίτωσε στις καθυστερήσεις την ήττα από τον Ολυμπιακό στο 
ντέρμπι αλλά η εβδομάδα πριν τη διακοπή για το Μουντιάλ έχει… πονοκέφαλο. 
Οι πρωτοπόροι παίζουν αύριο Τετάρτη (9/11) στο Αγρίνιο και υποδέχονται την 
Κυριακή (13/11) τον Ατρόμητο στα δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται 
ο πρώτος γύρος που θα τους βρει και πρωταθλητές Χειμώνα.
Το ζήτημα είναι πως ο Γιοβάνοβιτς δε θα έχει ούτε τον Παλάσιος, πρόβλημα 
μεγάλο που προστέθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του Αϊτόρ.
Δύο τα τινά πλέον για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Πρώτα απ΄όλα 
αγωνιστικά θα πρέπει να φανεί πως θα καλύψει το κενό. Αν ακολουθήσει τη 
συνταγή του ντέρμπι θα βγάλει στα άκρα τον Τσέριν και στα χαφ Κουρμπέλης, 
Πέρεθ. Αλλά γίνεται ίδια 11άδα σε τρία σερί ματς σε διάστημα μιας εβδομάδας;
Ακόμα πιο δύσκολη η εξίσωση τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια της 
μεταγραφικής περιόδου, εκεί που θα πάει για… σούπερ κίνηση προκειμένου 
να καλύψει το κενό του Αϊτόρ. Ευκαιρίες για δανεισμό με οψιόν αγοράς, 
έχουν ήδη παρουσιαστεί πάντως.
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ΚΑΛΟ  
ΘΑ ΚΑΝΕΙ
Κανείς δεν μπορεί να μην αποδεχθεί το γεγονός πως φέτος 
ο Λάζαρος Ρότα είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν 
ωφεληθεί πολύ από την πρόσληψη του Ματίας Αλμέδια 
στην ΑΕΚ. Όφελος αγωνιστικό μια και ο διεθνής δεξιός 
μπακ παρουσιάζεται άκρως βελτιωμένος. Το δείχνουν 
και οι αριθμοί του μια και έχει παίξει σε όλα τα παιχνίδια 
της φετινής Super League 1, στα 9 εκ των οποίων ως 
βασικός μάλιστα. Όσο μια ομάδα βέβαια κερδίζει, ακόμα 
και οι αδυναμίες κρύβονται κάτω από το χαλάκι, λογικό και 
επόμενο. Τώρα, όμως που η ΑΕΚ γκέλαρε στην Τρίπολη, 
άρχισαν να συζητούνται διάφορα. Αυτό που δε χωρά 
αμφιβολία είναι πως ο φετινός Ρότα είναι πολύτιμος για 
τα πλάνα του Αλμέιδα, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα 
από όλους τι βοηθά την ομάδα του.
Δε χωρά όμως επίσης αμφιβολία πως η ΑΕΚ έκανε μια από 
τις πιο γκλαμ μεταγραφές φέτος, φέρνοντας τον παγκόσμιο 
πρωταθλητή Τζιμπρίλ Σιντιμπέ. Και όσο πιο γρήγορα μπει 
στη βασική εξίσωση, τότε μάλλον θα είναι καλύτερο για την 
ΑΕΚ. Σε κάποιες φάσεις στην Τρίπολη, η λογική λέει πως 
ο Σιντιμπέ μάλλον θα έπαιρνε καλύτερες αποφάσεις.

AGENT GREEK

ΠΑΙΡΝΕΙ
ΣΕΙΡΑ
Μετά από καιρό το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχε καλά νέα για τον 
ΠΑΟΚ. Το εύκολο 2-0 με τον ΠΑΣ Γιάννινα ήταν το ένα, η επιστροφή 
του Γιάννη Μιχαηλίδη ήταν το άλλο και ίσως ακόμα καλύτερο. Μετά 
από 7,5 μήνες, ο ταλαντούχος κεντρικός αμυντικός επέστρεψε 
στα γήπεδα και έπαιξε για πάνω από μισή ώρα στο 1-1 του ΠΑΟΚ 
Β’ με τη Βέροια. Το καλύτερο νέο. Με δεδομένο το γεγονός πως 
οι Νάσμπεργκ και Κάργας δεν καλύπτουν τα «θέλω» του Ραζβάν 
Λουτσέσκου όταν με το καλό θα είναι ακόμα πιο έτοιμος ο Μιχαηλίδης, 
μην παραξενευτεί κανείς αν περάσει στην τρίτη θέση της ιεραρχίας 
των κεντρικών αμυντικών. Σιγά σιγά βέβαια, δεν υπάρχει καμιά 
βιασύνη μια και τέτοιοι τραυματισμοί θέλουν σωστό recovery.
Πάντως, ο Μιχαηλίδης την περσινή σεζόν και μέχρι τον τραυματισμό 
του είχε κάνει 26 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με 2 γκολ και 1 
ασίστ.
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Η ΠΡΌΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΌΦΗ 
ΒΑΣΑΡΑ!

Στην κουβέντα για την επαγγελματική 
ειπώθηκε από τους διεθνείς οτι χρειάζεται 
κάποιος αξιολογος που θα ασχοληθεί με όλα τα 
θέματα πλην των ορισμών που θα είναι αρμοδιότητα της ΚΕΔ. 
«Για να μην κρυβόμαστε, αναφέρομαι στον Κύρο Βασάρα», 
τόνισε ο Σιδηρόπουλος, με τον Παπαπέτρου να είναι επίσης 
ο δεύτερος διαιτητής που τάχθηκε υπέρ της επιστροφής του 
στην Ελλάδα. Ο Δημητρίου που ήταν παρών στη συνάντηση, 
αναρωτήθηκε αν υπάρχει άλλη επιλογή, με την περίπτωση 

Μπίκα να πέφτει στο τραπέζι.

ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΠΡΙΒΕ MΠΑΛΤΑΚΌΣ - 
ΣΙΔΗΡΌΠΌΥΛΌΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΌΥ!

Πέρα από το... παρασυμβούλιο 
των διεθνών και την main 
κουβέντα με τον πρόεδρο της 
ΕΠΟ, κ. Μπαλτάκο, υπήρξε και 
μια τρίτη επαφή πιο πριβέ. Οι 
Σιδηρόπουλος - Ευαγγέλου και 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
αποσύρθηκαν στα... ενδότερα 
για μια πιο ιδιωτική συζήτηση. Το τι 
ειπώθηκε, δεν θα «καρφωθώ» αν το γνωρίζω ή όχι, 
γιατί οι... Σαΐνηδες θα βάλουν την Αγγελικούλα να 
ψάξει το.... βαθύ λαρύγγι!

Με το ντέρμπι δεν θα ασχοληθώ. Παράπονο 
δεν έχετε. Το Sportime τα έγραψε όλα. Και 
φύλλο αγώνα και επισκέψεις στα αποδυτήρια 
και την θέση της ΚΕΔ.
Θα πιαστώ με όσα δεν διαβάσατε (πάλι από 
το Sportime) για την συνάντηση - φιάσκο των 
διεθνών με τον Μπαλτάκο στην ΕΠΟ!
Η Ομοσπονδία φάνηκε οτι δεν έχει κανένα 
πλάνο για την επαγγελματική διαιτησία. Ζήτησε 
προτάσεις από τους διεθνείς που πήγαν στο 
Γουδή χωρίς να έχουν ενημερωθεί για την 
ατζέντα της συνάντησης!
Το πρωί της Δευτέρας, ο Σιδηρόπουλος 
ζήτησε από τους ρέφερι να εμφανιστούν λίγο 
νωρίτερα στο ραντεβού για να συζητήσουν τη 
θέση τους!
Εκεί λοιπόν, στο οποίο ο Σιδηρόπουλος 
εμφανίστηκε με αρκετή καθυστέρηση, 
ενημέρωσε οτι η συνάντηση είναι όντως για 
την επαγγελματική. Η πρώτη του ατάκα ήταν ότι 
«ακούγονται βλακείες για αγγλικό μοντέλο, 
το οποίο δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή 
στην Ελλάδα». Ξεκάθαρη η θέση του «Σιδηρό» 
κατά του πλάνου Κλάτενμπεργκ και Λίγκας.
Στη συνάντηση με τον Μπαλτάκο, ο 
Σιδηρόπουλος και κάποιοι άλλοι διεθνείς 
τάχθηκαν υπέρ της επαγγελματικής, αλλά 
με ημί - επαγγελματικές συνθήκες, αφού 
αρκετοί θα έχουν θέμα με την εργασία τους. 
Εξαλλου, αρκετοί εξ αυτών είναι Δημόσιοι 
υπάλληλοι.
Στο πλαίσιο του brainstorming, ο Σιδηρόπουλος 
ζήτησε από τον Μπαλτάκο να καταργηθεί το όριο 
ηλικίας. «Είναι παράνομο το όριο ηλικίας. 
Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει», είπε ο διεθνής 
ρέφερι, ο οποίος μετά τον Κουτσιαύτη που 
«χαιρετάει» είναι ο επόμενος που θα φτάσει 
πρώτος τα 45!
Παράλληλα, η κουβέντα πήγε και στο EURO 
που αποτελεί τον διακαή και τον τελευταίο 
μεγάλο του στόχο. «Κύριε Μπαλτάκο πρέπει 
και εσείς να πιέσετε για να πάω στο EURO. 
Μαζί με εμένα θα παρευρεθούν κι άλλα 4-5 
παιδιά που θα πάρω μαζί μου και θα ανοίξω 
τον δρόμο και για τον επόμενο».

ΌΥΤΕ ΠΛΑΝΌ, ΌΥΤΕ ΤΙΠΌΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - 
ΤΌ ΠΑΡΑΣΥΜΒΌΥΛΙΌ ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΠΑΛΤΑΚΌ 
ΚΑΙ ΌΙ «ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΠΕΡΙ 
ΑΓΓΛΙΚΌΥ ΜΌΝΤΕΛΌΥ» ΤΌΥ 
ΣΙΔΗΡΌΠΌΥΛΌΥ!
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΊΚΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΕΘΝΊΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο 
ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ, 
Ο ΟΠΟΊΟΣ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ 
ΚΛΕΊΣΤΟ ΚΛΑΜΠ ΤΩΝ 

ΜΟΛΊΣ 30 ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 
ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΤΑΦΕΡΕΊ

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

Μόλις δεκαεννιά ετών 
και με όλο το μέλλον 
μπροστά του. Ο Βολιώτης μέσος «με-
γαλώνει» παιχνίδι με παιχνίδι κόντρα 
στον ΠΑΣ ξεδίπλωσε μερικές από τις 
αρετές του όπως την κοφτή ντρίμπλα 
και πάσα, κινήσεις στον χώρο, ενώ ήταν 
άτυχος στο 22΄, με το πλασέ του να περ-
νάει ελάχιστα άουτ.

ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ  
ΟΠΩΣ... ΚΑΠΙΝΟ

Κάθε ισοπαλία στο ποδόσφαιρο έχει διαφορετική φύση. Κάποιες φορές εί-
ναι πραγματική «μοιρασιά» αναφορικά με την απόδοση των δύο ομάδων και 
δεν σηκώνει πολλή σκόνη. Ωστόσο, η ισοπαλία στο ντέρμπι της Λεωφόρου 
ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (1-1) δημιούργησε... ανεμοθύελ-
λα! Ο λόγος για τον οποίο συνεχίζει και γίνεται κουβέντα με πολλά παρακλά-
δια είναι και ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ο Ίταλός τερματοφύλακας των «πράσι-
νων» έκανε ξανά μια απίθανη εμφάνιση απέναντι στους «ερυθρόλευκους». 
Είπε «όχι» δις σε Μπιέλ, Χάμες, αλλά μια φορά στην κεφαλιά του Μασού-
ρα και κράτησε την ομάδα του Γιοβάνοβιτς ζωντανή στη διεκδίκηση ενός θε-
τικού αποτελέσματος και στη διατήρηση του αήττητου. Είτε με επεμβάσεις σε 
μακρινά σουτ, είτε με αποκρούσεις εντός περιοχής σε τετ α τετ ή κεφαλιές, 
ο έμπειρος τερματοφύλακας απέδειξε γιατί είναι ο «Νο1» στους πρωτοπό-
ρους της βαθμολογίας. Πολλοί θα θυμήθηκαν το περσινό 0-0 του πρώτου γύ-
ρου στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου και πάλι ο πορτιέρε του «τριφυλλιού» ήταν 
ο κορυφαίος. Ομως, οι πιο παλιοί θα θυμήθηκαν την εξωπραγματική εμφάνι-
ση του Στέφανου Καπίνο, τέτοιες μέρες, τον Νοέμβριου του 2011. Τότε, επίσης 
σε μια αναμέτρηση όπου είχαν κυριαρχήσει οι Πειραιώτες, ο διεθνής γκολ-
κίπερ είχε κρατήσει το σύνολο του Βαλβέρδε στο μόλις ένα γκολ χαρίζοντας 
το «Χ» στην ομάδα του. Να λοιπόν που η ιστορία πιστοποίησε την κυκλική της 
πορεία και ο Μπρινιόλι αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή του όχι μόνο του ντέρ-
μπι, αλλά και ολόκληρης της αγωνιστικής.

Την τιμητική τους είχαν σε αυτή την 
αγωνιστική οι τερματοφύλακες, 
με τον Νίκο Παπαδόπουλο να χά-
νει στα σημεία το βραβείο της 
φιγούρας του Σαββατοκύριακου 
από τον Μπρινιόλι. Νικήθηκε μόνο 
από το σημείο του πέναλτι, αλλά σε ροή παι-
χνιδιού ήταν ανίκητος. Βασικός υπεύθυνος για το «Χ» 
που απέσπασε η ομάδα του Μεταξά.

Oταν ένας από τους κορυφαίους παί-
κτες της ομάδας φέτος αντικαθί-
σταται στο ημίχρονο χωρίς να εί-
ναι τραυματίας, εύκολα συμπεραίνει 
κανείς ότι αγωνιστικά ήταν στα όρια 
του αόρατου. Στα 45 λεπτά που αγωνίστη-
κε που αγωνίστηκε ο Ορμπελίν Πινέδα δεν προ-
σέφερε κάτι ουσιαστικό, με το μυαλό ίσως να ταξιδεύει 
και στο... Μουντιάλ.

 UP

DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Η παρουσία του Ρόναλντ Κούμαν στο Αγρίνιο ήταν το μοναδικό highlight από την ανα-
μέτρηση του Παναιτωλικού με τον Λεβαδειακό.

Στην περίπτωση του Αρη, άπαντες σηκώνουν τα χέρια ψηλά, καθώς η ομάδα, παρά τις 
ποιοτικές της μονάδες, ακόμα δεν έχει ρολάρει. Κόντρα στον Ατρόμητο οι «κίτρινοι» 
έμειναν μακριά απ’το «τρίποντο» για τρίτο σερί ματς (0-0). Το πιο ανησυχητικό είναι η 
αγωνιστική τους εικόνα, η οποία φαντάζει αρκετά μπερδεμένη. Η νοοτροπία και το πλάνο 
του Αλαν Πάρντιου δεν φαίνεται να αποτυπώνονται μέχρι στιγμής στο χορτάρι και πλέον οι 
Θεσσαλονικείς κινδυνεύουν να βγουν εκτός εξάδας αν συνεχίσουν έτσι. 
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ΤΟ ΦΊΑΣΚΟ
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Τη νίκη ψυχολογίας που θα αντιστρέψει στο «γκρίζο» κλίμα 
στις τάξεις του θα αναζητήσει ο Αρης απόψε απέναντι στη Λαμία 
(20:00, Novasports Prime). Ο Αλαν Πάρντιου δεν θα έχει στη δι-
άθεσή του τους τραυματίες Ντουκουρέ και Οντουμπάτζο. Αντίθε-
τα, ο Φαμπιάνο συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των «κίτρινων», 
μιας και αποφασίστηκε να εκτίσει την τιμωρία του στην αναμέ-
τρηση με τον Λεβαδειακό για την 14η αγωνιστική. 

Ο Ντομαγκόι Βίντα είναι το πρόσωπο της εβδομάδας στην ΑΕΚ, καθώς 
θέλει πάση θυσία να προλάβει το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπια-
κό. Την ίδια ώρα, ο Νίκλας Ελίασον χειρουργήθηκε μετά το κάταγμα πε-
ρόνης που υπέστη στην Τρίπολη και θα απουσιάσει περίπου 3-4 μήνες. 
Φυσικά, η έλευση του Πάολο Φερνάντες τον Ιανουάριο φαντάζει επιτα-
κτική για να καλύψει την απουσία του Σουηδού στη δεξιά μεσοεπιθετι-
κή πτέρυγα.

Χωρίς «φτερά» θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός μέχρι τη διακοπή του 
πρωταθλήματος. Μετά τον Αϊτόρ, οι «πράσινοι» θα στερηθούν και τις 
υπηρεσίες του Σεμπαστιάν Παλάσιος (χάνει Παναιτωλικό και Ατρόμη-
το), ο οποίος έχει υποστεί βαριά θλάση και θα λείψει για τις επόμε-
νες τρεις εβδομάδες. Παράλληλα, κατόπιν εισηγήσεως του Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς, το «τριφύλλι» θα πραγματοποιήσει μίνι προετοιμασία στην 
Κύπρο πριν την επανέναρξη.

Την πίστη του για την ανατροπή της κατάστασης εξέφρασε ο Μίτσελ με 
ομιλία του στους παίκτες κατά τη χθεσινή προπόνηση. Παράλληλα, σή-
μερα θα διεξαχθεί το Διοικητικό Συμβούλιο των μελών της ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός, όπου και θα συζητηθούν όσα συνέβησαν στο ντέρμπι, ενώ 
θα παρθεί και η απόφαση συμμετοχής ή μη στο πρωτάθλημα. Την ίδια 
ώρα, εισιτήρια στον κόσμο της ομάδας θα δοθούν για το εκτός έδρας 
ματς με τον Λεβαδειακό.

Mε τις εξετάσεις του Γιασμίν Κούρτιτς να βγαίνουν καθαρές συνεχί-
ζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το αυριανό παιχνίδι με τον Ιωνι-
κό στη Νεάπολη. Με όπλο τους νέους, αλλά και τις μεταγραφές του 
Μπότο (Κοτάρσκι, Ντάντας) να έχουν βρει ρυθμό, οι «ασπρόμαυροι» 
θα κυνηγήσουν μια ακόμα νίκη στην προσπάθεια που κάνουν να ανα-
κτίσουν το χαμένο έδαφος των πρώτων αγωνιστικών.



ΙΤΑΛΙΑ 19:30
ΝΑΠΟΛΙ-ΕΜΠΟΛΙ

1 -1,75 1,70
Το μήνυμα εστάλη ξεκάθαρα και στο Μπέργκαμο: Η Νάπολι πάει 

για πρωτάθλημα. Η αρμάδα του Σπαλέτι παίζει την καλύτερη 
μπάλα στην Ιταλία και το μεγάλο φαβορί για το scudetto. Κόντρα 
στην Εμπολι θα επιτεθεί για να «καθαρίσει» από νωρίς τη νίκη.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ 3

ς

ΕΜΒΌΛΙΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΌΔΌΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΌ ΠΑΜΕ ΣΤΌΙΧΗΜΑ 

Διπλή αγωνιστική γίνεται αυτή την εβδομάδα στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πριν από τη διακοπή τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο. 
Η εμβόλιμη αγωνιστική σε Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία περιλαμβάνει πολλά δυνατά παιχνίδια από σήμερα έως την Πέμπτη. Η 12η 

αγωνιστική της Super League αρχίζει σήμερα με τον αγώνα Άρης-Λαμία (20:00). Αύριο διεξάγονται τα παιχνίδια Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός 
(17:00), Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης (18:00), ΑΕΚ-ΌΦΗ (20:00) και Λεβαδειακός-Όλυμπιακός (20:00) και την Πέμπτη οι αναμετρήσεις Βόλος-

ΠΑΣ Γιάννινα (19:00) και Ιωνικός-ΠΑΌΚ (21:30). 

Η ΑΕΚ ΜΕ ΤΌΝ ΌΦΗ ΣΤΗΝ OPAP ARENA 
Η Super League παίζει μπάλα με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΌΠΑΠ.  Ό αγώνας της ΑΕΚ με τον ΌΦΗ στην 

OPAP Arena έχει τις πιο δυνατές αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα.  Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στη Serie A τα παιχνίδια Νάπολι-
Έμπολι, Κρεμονέζε-Μίλαν, Ίντερ-Μπολόνια και Βερόνα-Γιουβέντους, στην Bundesliga τα ματς Βόλφσμπουργκ-Ντόρτμουντ, Μπάγερν-Βέρντερ 

Βρέμης, Λειψία-Φράιμπουργκ και Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ και στη La Liga οι αγώνες Όσασούνα-Μπαρτσελόνα, Μαγιόρκα-Ατλέτικο 
Μαδρίτης, Βαλένθια-Μπέτις και Ρεάλ Μαδρίτης-Κάντιθ. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε 
Στοίχημα. Όι αγώνες Νάπολι-Έμπολι (σήμερα, 19:30), Μπάγερν-Βέρντερ Βρέμης (σήμερα, 21:30), Ίντερ-Μπολόνια (αύριο, 21:45), Βαλένθια-

Μπέτις (Πέμπτη, 21:00) και Ρεάλ Μαδρίτης-Κάντιθ (Πέμπτη, 22:30) έχουν τις πιο δυνατές αποδόσεις στα καταστήματα ΌΠΑΠ. 

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΤΣΕΛΣΙ ΜΕ ΣΌΥΠΕΡ ΑΠΌΔΌΣΕΙΣ
Στην Αγγλία γίνεται η φάση των «32» του League Cup. Ξεχωρίζει το αυριανό ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι (22:00) με τις καλύτερες αποδόσεις από 

το Πάμε Στοίχημα.  Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέρονται για όλα τα παιχνίδια. 
Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και αυτές για τον νικητή των κόρνερ, το ημίχρονο-τελικό & Goal/No Goal, τη 

διαφορά νίκης, το ακριβές σύνολο γκολ, τη διπλή ευκαιρία & Goal/No Goal, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τη νίκη γηπεδούχου/
φιλοξενούμενης ομάδας σε τουλάχιστον ένα από τα δύο ημίχρονα, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, τον 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. 

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ  
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
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ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΤΣΕΛΣΙ ΣΤΌ LEAGUE CUP ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΌ ΔΥΝΑΤΕΣ ΑΠΌΔΌΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΌΠΑΠ

www.xosetips.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ

OVER 1,5 ΗΜΙ. 1,80
Τη μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει ξανά η μόνιμη 

πρωταθλήτρια Μπάγερν. Οι Βαυαροί θέλουν να κάνουν το 2/2 
πριν την διακοπή για το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, με πρώτο 

βήμα αυτό κόντρα στην σκληροτράχηλη Βέρντερ.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ- ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 
OVER 2,5 1,66

Ακρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στη «Βολφσβάγκεν Αρένα» 
ανάμεσα σε Βόλφσμπουργκ και Ντόρντμουντ. Οι δύο ομάδες 
βρίσκονται σε καλό φεγγάρι και θα ψάξουν το τρίποντο για 

διαφορετικούς βέβαια λόγους. Αναμένεται ανοιχτό ματς με γκολ 
και πολλά κόρνερ.

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:30
ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

2 -1,0 1,75
Ζορίστηκε η Μπαρτσελόνα αλλά πήρε τελικά το ματς με 
την Αλμερία. Στη κορυφή οι Καταλανοί με ένα παιχνίδι 
όμως περισσότερο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Επομένως, 

κόντρα στην Οσασούνα το τρίποντο αποτελεί μονόδρομο 
για να παραμείνουν σε τροχιά τίτλου.

«ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 19:30
ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ-ΚΑΡΣΛΡΟΥΗ 

OVER 2,5 1,75
Στις μικρές κατηγορίες της Γερμανίας θα παίξουμε μπάλα 

για να ποντάρουμε στα γκολ. Ντέρμπι που θυμίζει εποχές... 
Bundesliga ανάμεσα σε Καιζερσλάουτερν και Καρσλρούη, με 

τις δύο ομάδες να θέλουν φυσικά το τρίποντο.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 19:30
ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 

OVER 2,75 1,70
Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξει η Πάντερμπορν για να μην χάσει και άλλο την 
επαφή με τις πρώτες θέσεις. Από την άλλη η τελευταία της βαθμολογίας, Αρμίνια 

βρίσκεται στη τελευταία θέση και έχει ανάγκη απο ένα μεγάλο «τρίποντο».

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
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Τα πράγματα θα σοβαρέψουν... απότομα από το 2023 
στο Champions League. Γιατί; Διότι η κληρωτίδα είχε 
μεγάλα κέφια και στη φάση των ομίλων θα σερβίρει 
ζευγάρια από παλαιότερους τελικούς στη διοργάνωση!
Οι δύο μονομαχίες που ξεχωρίζουν και που θα μπο-
ρούσαν κάλλιστα να χαρακτηριστούν ως πρόωροι τε-
λικοί είναι αυτές των Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης και 
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. 
Η πρώτη μάλιστα, ήταν εκείνη που χάρισε το 14ο τρό-
παιο στη «βασίλισσα» τον περασμένο Μάιο, αλλά και 
το 13ο το 2018. Οι τελικοί του 2022 και του 2018 ανα-
βιώνουν σε μια πρώιμη φάση, αλλά δεν έχει καμία 
σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι η κατάσταση των 
«μπλάνκος» του Κάρλο Αντσελότι κι εκείνη των «reds» 
του Γιούργκεν Κλοπ. Για την ώρα, οι πρωταθλητές Ευ-
ρώπης φαντάζουν ως το φαβορί, αλλά με Μουντιάλ στη 
μέση και χειμερινή διακοπή, ουδείς μπορεί να γνω-

ρίζει αν πράγματι εκείνοι θα προκριθούν στους «8». 
Από την άλλη, η αρμάδα του Γκαλτιέ. Μέσι, Νεϊμάρ 
και φυσικά Εμπαπέ, στον δρόμο της δικής τους εξι-
λέωσης με τους Παριζιάνους έχουν να υπερκεράσουν 
ένα πανύψηλο εμπόδιο, αυτό των Βαυαρών του Νά-
γκελσμαν. Το 2020 στην Πορτογαλία οι Γερμανοί πα-
νηγύρισαν το 6ο τους τρόπαιο κόντρα στους Γάλλους 
και φέτος θα πρέπει να τους αποκλείσουν σε διπλά 
ματς για να προχωρήσουν στον θεσμό. Από την άλλη, 
η Παρί έχει ως «προίκα» την πρόκριση του 2021 επί 
της Μπάγερν. 
Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα δύο flashbacks συγκε-
ντρώνουν τα βλέμματα των ποδοσφαιρόφιλων, οι οποί-
οι μεταξύ άλλων θα θαυμάσουν τη φονική μηχανή της 
Νάπολι, αλλά και τις δύο παραδοσιακές δυνάμεις του 
Μιλάνου, Ιντερ και Μίλαν, οι οποίες μπορούν να βρε-
θούν μετά από χρόνια στους «8».

    FLASHBACK 

Θέλει και ρώτημα; Μια είναι η αναμέτρηση που 
άπαντες περιμένουν να δουν στην ενδιάμεση φάση 
των μπαράζ του Europa League. Μια σύγκρουση 
με άρωμα Champions League, αυτή της Μπαρτσε-
λόνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξυπνάει μνή-
μες από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, 
ενώ παράλληλα αποτελεί υπενθύμιση της αγωνι-
στικής αναβάθμισης της δεύτερης τη τάξει διορ-
γάνωσης. Μέσι – Ρονάλντο δεν θα δούμε, αλλά 
και πάλι ο «CR7» έχει ένα έξτρα κίνητρο για να 
λάμψει κόντρα σε ένα μεγαθήριο.

      ΜΕ ΆΡΩΜΆ...  
      CHAMPIONS 
      LEAGUE 

 Μπαρτσελόνα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
 Γιουβέντους - Ναντ 

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μίντιλαντ 
 Σαχτάρ Ντόνετσκ - Ρεν 

 Αγιαξ - Ουνιόν Βερολίνου 
 Μπάγερ Λεβερκούζεν - Μονακό 

 Σεβίλλη - Αϊντχόφεν 
 Ζάλτσμπουργκ - Ρόμα 

 ΆΝΆΛΥΤΙΚΆ ΤΆ ΖΕΥΓΆΡΙΆ 
ΤΗΣ ΕΝΔΙΆΜΕΣΗΣ ΦΆΣΗΣ
 ΤΟΥ EUROPA LEAGUE: 

 Μίλαν - Τότεναμ 

 Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 

 Μπριζ - Μπενφίκα 

 Ντόρτμουντ - Τσέλσι 

 Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 

 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης - Νάπολι 

 Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι 

 Ιντερ - Πόρτο 

 ΤΆ ΖΕΥΓΆΡΙΆ ΤΗΣ ΦΆΣΗΣ 
 ΤΩΝ «16» ΤΟΥ 

  CHAMPIONS LEAGUE 

*Στους «16» έχουν εξασφαλίσει 
την παρουσία τους οι εξής ομά-
δες: Αρσεναλ, Μπέτις, Φενέρ-
μπαχτσε, Φερεντσβάρος, Φέγε-
νοορντ, Φράιμπουργκ, Σοσιεδάδ, 
Ουνιόν Σαν-Ζιλουάζ



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο ΣΕΓΑΣ έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για ενίσχυση και στελέ-
χωση των Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού (ΚΥΑ) στην Ελλάδα. Θα 

γίνει με βάση τις προπονητικές ανάγκες και αποτελεί μία από 
τις προτεραιότητες της Ομοσπονδίας για τη νέα χρονιά. Πα-

ράλληλα θα γίνουν ανακαινίσεις στις αίθουσες ενδυνά-
μωσης, όπως έγινε πρόσφατα στο ΟΑΚΑ.  

Η Γαλλίδα Μπλαντίλ Λ’ Ιροντέλ επανάκτησε τον παγκόσμιο τίτλο της 
στις γυναίκες στο Πρωτάθλημα Βουνού και Τρεξίματος Τράιαλ 
που έγινε στην περιοχή Τσιάνγκ Μάι στην Ταϊλάνδη. Κάλυψε 
τα 80χλμ. (σε υψόμετρο 4.910μ.) σε 8 ώρες 22.14. Οδήγη-
σε τη χώρα της και στο χρυσό μετάλλιο στο ομαδικό. 
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SPORTS

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη 
Τύπου για τον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας και πα-
ράλληλα θα γίνουν και τα εγκαίνια της αθλητικής έκθεση 
EXPO στο κλειστό γήπεδο Ταεκβοντό στο Φάληρο. Έγινε 
αλλαγή, καθώς την Τετάρτη έχει προκηρυχθεί απεργία. 

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βουνού και Τρεξίματος Τράιαλ που έγι-
νε στο Τσιάνγκ Μάι στην Ταϊλάνδη στους άνδρες το χρυσό μετάλ-

λιο κατέκτησε ο Αμερικανός Άνταμ Πέτερμαν. Κάλυψε την από-
σταση των 80χλμ. σε 7 ώρες 15.53, ενώ οι ΗΠΑ πήραν την 

πρώτη θέση στο ομαδικό. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΚΙ ΟΜΩΣ 
ΓΥΡΝΑΕΙ...
Απογοητεύσεις, ήττες, αποκλεισμοί και 
άνευρο ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν το αγωνιστικό 
ρεζουμέ των παιχνιδιών του Ολυμπιακού 
μέχρι και το παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ για 
τους ομίλους του Europa League. Τότε άρχισε 
κάτι να αλλάζει. Κατά τη διάρκεια του ντέρμπι 
με τον Παναθηναϊκό δε, οι «ερυθρόλευκοι» 
ξανασυστήθηκαν στο ελληνικό ποδοσφαιρικό 
κοινό. 
Μια ομάδα με σαφή προσανατολισμό, θέσεις, 
ουσία και θελκτικό ποδόσφαιρο για πάνω 
από ένα ενενηντάλεπτο. Το αποτέλεσμα 
απογοήτευσε, αλλά και εκνεύρισε φίλους 
και ιθύνοντες του κλαμπ. 
Ο έμμεσος διάλογος με την κυβέρνηση 
και τα όσα ειπώθηκαν περί παρακράτους 
και διαπλοκής προκάλεσαν έναν 
κοινωνικοαθλητικό σεισμό, μιας και οι 
Πειραιώτες εξέφρασαν για πρώτη φορά 
παράπονα και καταγγελίες θεσμικού 
χαρακτήρα. 
Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει 
όσο εκείνος βρίσκεται στην εξουσία 
χρησιμοποιώντας ως βασικό επιχείρημα τα 
τρία τελευταία πρωταθλήματα που κατέληξαν 
στον Ολυμπιακό, ολοκλήρωσαν τον πρώτο 
γύρο του μεταξύ τους μπρα ντε φερ, με το 
Διοικητικό Συμβούλιο του τελευταίου να 
επίκειται.
Ανεξαρτήτως των όσων ειπώθηκαν ένθεν 
και ένθεν, το αγωνιστικό συμπέρασμα που 
εξάγεται για τους «ερυθρόλευκους» είναι 
ότι η κατάσταση μπορεί να γυρίσει. Με 
παίκτες όπως οι Χάμες, Χουάνγκ, Μπιέλ και 
Μπακαμπού, το σύνολο του Μίτσελ μπορεί 
να συνεχίσει τη βελτίωσή του μέσα από τη 
διακοπή του Μουντιάλ και να παρουσιαστεί 
έτοιμο για ένα ντεμαράζ με την επανέναρξη. 
Ακόμα κι αν τελικώς το πρωτάθλημα δεν 
έρθει – παρότι είναι καθολική πεποίθηση 
διοίκησης και κόσμου ότι μπορεί να 
κατακτηθεί και φέτος - μην ξεχνάμε και το 
«μπόνους» της δεύτερης θέσης που οδηγεί 
σε προκριματικά του Champions League. 
Τίποτα δεν χάθηκε από το 1/3 της διαδρομής 
και με 25 ματς να απομένουν. Σ’αυτήν εδώ 
τη στήλη άλλωστε έχετε διαβάσει ήδη από 
τον τραυματισμό του Αϊτόρ, ότι η σεζόν μόλις 
ξεκίνησε. Και οι «ερυθρόλευκοι» ξέρουν να 
αντέχουν σε έναν μαραθώνιο όπως η Super 
League.

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 
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