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Το τρομερό με το χθεσινό Ολυμπιακό, πέρα φυσι-
κά από τις εκπληκτικές του επιδόσεις ήταν ότι έπρε-
πε να… βασανίσεις ιδιαίτερα το μυαλό σου για να βρεις 
τον MVP της αναμέτρησης. Ή- για να το θέσουμε κα-
λύτερα- δέκα άτομα μπορεί να είχαν δέκα διαφορετι-
κούς MVP να προτείνουν στη σχετική συζήτηση.
Αυτό φυσικά δείχνει και την πολύ σωστή αντίδραση των 
Πειραιωτών μετά την ήττα στο ΣΕΦ από τον Παναθηναϊ-
κό. Ο τρόπος που άρχισε ο Ολυμπιακός, με 30 πόντους 
και 7/8 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν ενδεικτικός 
της ψυχολογίας του. Κι αν πέτυχε 25 στην πρώτη περίο-
δο η Αρμάνι, όταν οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την άμυ-
νά τους τα πράγματα έγιναν ευκολότερα. Άλλοι 30 στη 
δεύτερη περίοδο, 60 στο ημίχρονο (και +15).
Κι όταν οι Ιταλοί προσπάθησαν να γίνουν πιο «σκλη-
ροί» ο Ολυμπιακός εξακολούθησε να τους… σπάει τα 
νεύρα είτε με την ευστοχία του είτε με την τρομερή του 
άμυνα. Η Αρμάνι είχε πετύχει 33 πόντους στα πρώτα 12 
λεπτά και 39 στα επόμενα 28. Ο Ολυμπιακός κάλπαζε 
στο γήπεδο, πετούσε φωτιές, έκανε πάρτι!
Με τους Πειραιώτες να πατούν πλέον στην 3η θέση 
μετά την πρώτη τους εκτός έδρας νίκη (και στην έδρα 
μιας ομάδας με στόχο το φάιναλ φορ) η δύσκολη συ-
νέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον. Ο  Δεκέμβριος του 
Ολυμπιακού έχει κατά σειρά Ούνικς και Ερυθρό Αστέ-
ρα εκτός, Μπάγερν και Βιλερμπάν εντός, Παναθηναϊκό 
εκτός και ΤΣΣΚΑ Μόσχας εντός. Θα έχει ενδιαφέρον να 
δούμε με τι ρεκόρ θα κλείσει το 2021 ο Ολυμπιακός.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Ο τρόπος που τελείωσε η περίοδος του Τζον 
φαν’τ Σχιπ στην Εθνική μας ομάδα δείχνει ακρι-
βώς και γιατί δεν έπρεπε να συνεχιστεί. Αυτός 
έτρεξε να προλάβει να ανακοινώσει πως φεύγει 
μέσω social media (!), η ΕΠΟ του απάντησε με 
μια ανακοίνωση στην οποία η ειρωνεία είναι δι-
άχυτη σχεδόν σε κάθε της πρόταση. Μια επικοι-
νωνία παιδιάστικη. Στο στιλ «δεν σε θέλω», «ναι, 
αλλά εγώ δεν σε θέλω περισσότερο». Ποιος θα 
το πει πρώτος, ποιος θα την «πει» στον άλλον 
τελευταίος και καλώς γυρίσαμε ξανά στο... σχο-
λείο! Δεν οφείλει να σταθούμε περισσότερο σε 
όλα αυτά. Έχει, αντίθετα, νόημα και πολύ μάλι-
στα να γίνει μια ενδελεχής ανάλυση της περιόδου 
του Ολλανδού προπονητή στη «γαλανόλευκη». Τι 
δεν έκανε καλά, τι προσπάθησε, πού του βγήκαν 
επιλογές και πού όχι. Τι μάθαμε, με λίγα λόγια. 
Αντικειμενικά, χωρίς παρωπίδες. Είναι πολύ κρί-
σιμο αυτό ως διαδικασία. Να είναι ειλικρινές, να 
είναι γόνιμο. Γιατί το πιο κρίσιμο ζήτημα πλέον 
είναι ο επόμενος. Η διάδοχη λύση. Η Εθνική μας 
δεν έχει περιθώρια για νέα λάθος επιλογή. Πρέπει 
να πάρει έναν κόουτς που θα την πάει επιτέλους 
μπροστά. Προσφέροντάς του όλα τα εργαλεία για 
να κάνει τη δουλειά του σε όσο το δυνατόν καλύ-
τερες συνθήκες. Μετά τα παιδιάσματα, είναι και-
ρός να γίνουμε ξανά ενήλικες. 

ΜΕΤΑ ΤΑ «ΠΑΙΔΙΑΣΜΑΤΑ», 
ΑΣ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΜΕ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

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

ΟΤΑΝ MVP  
ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΑ

Αποψη
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ΦΑΝ’Τ ΣΧΙΠ
…ΤΕΛΟΣ

Με ένα ποστάρισμα στα σόσιαλ μίντια ο Τζον 
Φαν’τ Σχιπ ανακοίνωση πως δεν θα συνεχί-
σει στον πάγκο της Εθνικής ομάδας. Ο Ολλαν-
δός τεχνικός πήρε αυτή την απόφαση από τη 
στιγμή που όπως ανέφερε η ΕΠΟ καθυστε-
ρούσε να αποφασίσει σχετικά με το μέλλον 
της Εθνικής, ενώ τόνισε πως υπήρχε διαφο-
ρετικό όραμα. Ευχαρίστησε την Ομοσπονδία 
δήλωσε πως πρέπει να υπάρξουν περισσό-
τερες ευκαιρίες στους Έλληνες ποδοσφαιρι-
στές.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή του: «Θα ήθελα να 
ανακοινώνω πως μαζί με την προπονητική 
μου ομάδα, αποφάσισα μετά από δυόμισι χρό-
νια να μην συνεχίσω ως ομοσπονδιακός προ-
πονητής της Εθνικής Ελλάδος και να αποχω-
ρήσω παρότι το συμβόλαιο μου λήγει στις 31 
Δεκεμβρίου του 2021. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας 
τον Αύγουστο του 2019 και στην αρχή επικε-
ντρωθήκαμε στο να αλλάξουμε την φιλοσοφία 
και τον σχηματισμό της ομάδας.
Παρουσιάσαμε ένα νεανικό σύνολο, με ταλα-
ντούχους και πολλά υποσχόμενους παίκτες 
που θα έκαναν υπερήφανο το μέλλον της Εθνι-
κής ομάδας της Ελλάδας. Πιστεύουμε πως δη-
μιουργήσαμε ένα ομαδικό πνεύμα ανάμεσα 
στους παίκτες και όλοι ήμασταν συγκεντρω-
μένοι στην νούμερο ένα προτεραιότητά μας: 
Στην εθνική ομάδα και το ποδόσφαιρο. Δουλέ-
ψαμε μαζί σκληρά, αλλάξαμε την μέθοδο προ-
πόνησης και το στιλ παιχνιδιού και δώσαμε 
μια νέα ταυτότητα στην ομάδα μας.
Σε αυτή την πορεία πετύχαμε καλά και λιγό-
τερο καλά αποτελέσματα αλλά πάντα είχαμε 
το όραμα για το πώς θα παίξουμε και θα μεγα-
λώσουμε ως ομάδα. Υπήρχαν συζητήσεις για 
να συνεχίσουμε μαζί σε αυτό τον δρόμο αλλά 
η ΕΠΟ πήρε τόσο πολύ χρόνο για να αποφα-
σίσει σχετικά με το μέλλον, κάτι που με έκα-
νε ένιωσε να νιώσω πως ήταν η ώρα να απο-
χωρήσω.
Στο τέλος της ημέρας το όραμά μας για το πο-
δόσφαιρο ήταν διαφορετικό και δεν ταυτίστη-
κε. Πιστεύω στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο 
ταλέντο που συνάντησα στη χώρα αλλά πρέ-
πει να δοθούν ευκαιρίες στους Έλληνες παί-
κτες, ώστε να παίξουν και να εξελιχθούν. Αυτό 
παίρνει χρόνο, πρέπει όμως περισσότεροι 
Έλληνες να παίζουν στη Σούπερ Λιγκ, ώστε 
οι μελλοντικοί προπονητές να έχουν περισ-
σότερες πιθανότητες να πετύχουν.
Στο τέλος πρέπει να πιστέψετε σε μια διαδικα-
σία και να μην παρεκκλίνετε. Για να έρθει επι-
τυχία θα πρέπει όλοι να είναι στην ίδια σελίδα. 
Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΠΟ για την ευκαι-
ρία που μου έδωσε να προπονήσω την Εθνική 
ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το επι-
τελείο και τους παίκτες που έδωσα ντα πάντα 
και δημιούργησαν ένα φανταστικό γκρουπ και 
ένα περιβάλλον με υψηλή απόδοση».
Ο Τζον Φαν’τ Σχιπ αποχωρεί έπειτα από 2,5 
χρόνια στον πάγκο της Ελλάδας, με το έργο 
του να κρίνεται σε γενικές γραμμές αποτυχημέ-
νο, καθώς η ο μάδα δεν κατάφερε να προκριθεί 
σε μεγάλη διοργάνωση, ούτε να ανέβει κατη-
γορία στο Nations League. Πιστώνεται μόνο το 
καλό κλίμα στην ομάδα, το οποίο όπως απο-

δείχθηκε δεν είναι αρκετό…

Ο ΟΛΛΑΝΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΡΑΞΕ  
ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
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Ο ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΑ 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΚΑΙ Η ΑΕΚ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΘΕΛΕΙ ΤΟ «ΤΡΙΠΟΝΤΟ» ΓΙΑ  
ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

AΕΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ο Μεταξάς κόντρα στον προκάτοχό 
του, αλλά... δεν τον νοιάζει 

Δεν ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε ο Γκαρντάφσκι 
και έτσι έμεινε εκτός αποστολής. Στη θέση του στην 11άδα ανα-
μένεται να παίξει ο Μπρένερ, που αποθεραπεύτηκε. Όσο για το 
πώς νιώθει ο Ηρακλής Μεταξάς, που αντιμετωπίζει τον προ-
κάτοχό του; «Δεν με επηρεάζει», απάντησε χωρίς να θεωρεί 
ως αβαντάζ για την ΑΕΚ το ότι ο Γιαννίκης ξέρει τον ΠΑΣ 
πολύ καλά. «Με την τεχνολογία που υπάρχει πια, τις 
ξέρουμε όλες τις ομάδες, δεν χρειάζεται να έχουμε 
διατελέσει προπονητές της», εξήγησε.  

➦

ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ

Η νίκη στα Γιάννενα είναι το… γιατρικό αυτή τη στιγμή για τις 
πληγές που άφησε στην ΑΕΚ η ήττα από τον Ολυμπιακό. Τα 
οφέλη από τους τρεις βαθμούς θα είναι πολλαπλά. Αφενός στην 
ομάδα θα τονωθεί η ψυχολογία. Αφετέρου τουλάχιστον θα μεί-
νει στην απόσταση των έξι βαθμών από τον πρωτοπόρο Ολυ-
μπιακό (αν αυτός κερδίσει τον Βόλο), ενώ θα παραμείνει πάνω 
από τον ΠΑΟΚ που υποδέχεται τον Άρη. 
Στην ΑΕΚ εκτός από το έμψυχο δυναμικό που σαφώς θεωρούν 
ανώτερο από αυτό των αντιπάλων τους και ικανό να φύγει με τη 
νίκη από το «Ζωσιμάδες», έχουν υπέρ τους άλλα δύο… όπλα. Το 
ένα είναι το γεγονός ότι ο Αργύρης Γιαννίκης γνωρίζει απ’ έξω 
κι ανακατωτά τους Ηπειρώτες από τη θητεία του εκεί. Το δεύτε-
ρο είναι η παράδοση. 
Η ΑΕΚ έχει πάρει θετικό αποτέλεσμα στις τρεις τελευταίες επι-
σκέψεις της στην έδρα του ΠΑΣ, μετρώντας δύο νίκες και μία 
ισοπαλία. Συνολικά με γηπεδούχο τον ΠΑΣ Γιάννινα η παράδο-
ση είναι μοιρασμένη. Οι Ηπειρώτες μετρούν επτά νίκες, οι «κι-
τρινόμαυροι» έξι, ενώ δέκα ματς έληξαν ισόπαλα. Πάντως στην 
τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων ο ΠΑΣ είχε νικήσει με 
2-0 στο ΟΑΚΑ τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ η ομάδα του Ηρα-
κλή Μεταξά προέρχεται από την πολύ μεγάλη νίκη με 5-0 επί 
του Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Ο Αργύρης Γιαννίκης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημέ-
νο Λε Ταλέκ, αλλά και τους τραυματίες Τζαβέλλα και Τάνκοβιτς.
Την ομάδα υποδέχθηκαν θερμά οπαδοί της ΑΕΚ που αψήφησαν 
το κρύο και τη βροχήκαι αποθέωσαν τους παίκτες. Περίπου 50 
οπαδοί περίμεναν την αποστολή εν μέσω έντονης βροχόπτω-
σης, ώστε να εκφράσουν τη στήριξη τους στους παίκτες και τον 
Αργύρη Γιαννίκη. Όπως αναφέρουν οι ιθύνοντες της ΑΕΚ αυτή 
ήταν μια από τις πιο θερμές υποδοχές που είχε η αποστολή σε 
εκτός έδρας παιχνίδι.

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ

ΣΑΛΙΑΚΑΣ ΚΑΡΓΑΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ

ΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ ΠΕΡΕΑ

 ΣΝΑΪΝΤΕΡ ΜΠΡΕΝΕΡ

ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ ΠΙΡΣΜΑΝ

ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ

ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ ΒΡΑΝΙΕΣΜΗΤΟΓΛΟΥ

ΣΙΜΟΕΣΣΙΜΑΝΣΚΙ

ΤΣΟΥΜΠΕΡ ΑΜΡΑΜΠΑΤ
ΜΑΝΤΑΛΟΣ

ΑΡΑΟΥΧΟ

ΡΟΤΑ

4-2-3-1

4-4-2

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ                      ΑΕΚVS          

19:30 NOVASPORTS PRIME 
ΓΗΠΕΔΟ: ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ)

 ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ

ΟΜAΔΑ ΑΓ. ΒΑΘ. ΓΚΟΛ
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 26 18-7
2. ΑΕΚ 10 20 22-13
3. ΠΑΟΚ 10 19 20-13
4. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 10 16 14-6
5. ΟΦΗ 10 15 11-8
6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10 14 18-10
7. ΒΟΛΟΣ 10 14 18-20
8. ΑΡΗΣ 10 11 13-11
9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 10 10 6-9

10. ΙΩΝΙΚΟΣ 10 10 7-12
11. ΛΑΜΙΑ 10 9 10-14
12. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 10 8 10-20
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 10 6 7-18
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 10 6 6-19

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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Πρόβλημα με Κρέσπο 
Ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Άρη 
την Κυριακή στην τούμπα. Για τον «Δικέφαλο» προέκυψε 
νέο πρόβλημα με τον Άνχελ Κρέσπο που αποχώρησε στο 
ημίχρονο με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και αντι-
καταστάθηκε από τον Ενέα Μιχάι. Ο Ισπανός αμυντικός 
θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να φανεί το μέγε-
θος του προβλήματος που αντιμετωπίζει και θεωρείται 
πολύ δύσκολο να προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής. 
Λογικά τη θέση του θα πάρει ο Γιάννης Μιχαηλίδης που 
ήταν τιμωρημένος και δεν έπαιξε στη Σλοβακία, ενώ δεν 
αποικλείεται να είναι στην αποστολή για πρώτη φορά ο 
Ίνκι Ίνκασον που πήρε χρόνο συμμετοχής με τον ΠΑΟΚ 
Β’. Από εκεί και πέρα, αμφίβολος παραμένει ο Βιεϊρίνια 
όπως και ο Ντόουγκλας Αουγκούστο που και αυτός ακο-
λουθεί εδώ και καιρό ατομικό πρόγραμμα.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ο… KILLER
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ ΦΑΝΗΚΕ 
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΩΣ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 
ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ» ΤΑ ΜΑΤΣ

ΠAO
K

Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 κόντρα στη Σλόβαν Μπρατι-
σλάβας την 5η αγωνιστική του Europa Conference 
League. Ο «Δικέφαλος» ήταν ανώτερος σε όλη τη δι-
άρκεια της αναμέτρησης, αλλά του έλλειψε το γκολ. 
Και εδώ μπαίνει το εξής ερώτημα. Έχουν ανταπο-
κριθεί ο Άκπομ και ο Σφιντέρσκι στις απαιτήσεις;
Στο ματς της Μπρατισλάβας ο Άγγλος φορ ήταν 
εντελώς ακίνδυνος. Δεν απείλησε καθόλου. Δεν 
είχε ένα σουτ στην εστία. Έγινε αλλαγή από τον 
Λουτσέσκου στο 71’ από τον Σφιντέρσκι. Ο Πολω-
νός στα 20 λεπτά που αγωνίσθηκε είχε δύο καλές 
στιγμές αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Και από 
τη στιγμή που δεν βοήθησαν οι μεσοεπιθετικοί (Ζί-
βκοβιτς, Ελ Καντουρί, Μπίσεσβαρ) ο ΠΑΟΚ έμεινε 
άσφαιρος.
Τόσο ο Άκπομ όσο και ο Σφιντέρσκι δεν έχουν πιά-
σει τα στάνταρ απόδοσης που θέλει μία ομάδα σαν 
τον ΠΑΟΚ από έναν επιθετικό. Την αποτελεσμα-
τικότητα. Ο Άγγλος έχει σημειώσει τέσσερα γκολ 
φέτος σε 15 συμμετοχές ως τώρα με στην ασπρό-
μαυρη φανέλα. Δηλαδή, σκοράρει περίπου ανά τέσ-
σερις αγώνες. Από την άλλη ο Πολωνός έχει ση-
μειώσει τρία γκολ σε 19 συμμετοχές. Πολύ φτωχή 
συγκομιδή για τον Σφιντέρσκι που σε αντίθεση με 
τον ΠΑΟΚ, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός με τη 
φανέλα της Εθνικής Πολωνίας. 
Επτά γκολ από τους βασικούς επιθετικούς είναι 
λίγα για μία ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που έχει στόχο 
το πρωτάθλημα και το Κύπελλο στην Ελλάδα και 
διάκριση στην Ευρώπη. Και με τον Νέλσον Ολιβέ-
ιρα ουσιαστικά να είναι εκτός για φέτος. Και ο «Δι-
κέφαλος» δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στους 
μεσοεπιθετικούς του. Κόντρα στη Λίνκολν την τε-
λευταία αγωνιστική πρέπει να σκοράρει αρκετά 
τέρματα, ώστε να αποκτήσει πλεονέκτημα απένα-
ντι στη Σλόβαν, αν και εφόσον οι Σλοβάκοι νική-
σουν την Κοπεγχάγη, καθώς αυτή τη στιγμή έχουν 
καλύτερη διαφορά τερμάτων κατά ένα γκολ από 
τους «απρόμαυρους».
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«Γλέντησαν» τον Οζίλ!
Η μοίρα των... φαφλατάδων είναι αυτή που περνά-
ει τώρα ο Μεσούτ Οζίλ! Μεγάλα και αλαζονικά λόγια 
πριν από τη σέντρα, για ένα ματς στο οποίο τελικά δεν 
έπαιξε ποτέ (λόγω τραυματισμού) και που έχασε εν τέ-
λει η ομάδα του. ΟΚ, δεν.... πετάμε στα σύννεφα. Ούτε 
θα τα διαβάσει τα μηνύματα ούτε θα χαλάσει τη ζαχα-
ρένια του ο σταρ της Φενέρ. Προφανώς. Αλλά έχει 
τη φάση του να διαβάζει κανείς το διαδικτυακό 
«γλέντι» που του ‘χαν φυλαγμένο ορισμένοι 

φαν του Ολυμπιακού!

Το μήνυμα του Μαρινάκη 
«Είμαστε όλοι χαρούμενοι για μια ακόμα με-
γάλη νίκη του Ολυμπιακού μας στην Ευρώ-
πη! Μία ξεχωριστή βραδιά σε ένα κατάμεστο 
Καραϊσκάκη, γεμάτο παλμό και συναίσθημα! 
Είμαστε όλοι υπερήφανοι γι’ αυτό το αποτέ-
λεσμα και την πορεία της ομάδας μας! Συνεχί-
ζουμε όλοι μαζί δυνατά με πίστη! Συνεχίζουμε 
να ονειρευόμαστε!», ανέφερε στα social media 
ο ισχυρός άνδρας των «ερυθρόλευκων», Βαγ-
γέλης Μαρινάκης μετά τη μεγάλη νίκη επί των 

Τούρκων.

ΕΚΡΗΞΗ!
 Ο ΟΛΕΓΚ ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ ΟΛΟ ΚΙ 
ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΚΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΑ ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΑ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 

Oλυ
μπι
ακό

ς

Η αλήθεια του καλοκαιριού δεν είναι απαραίτη-
τα καθρέφτης της σεζόν που έρχεται. Ήταν απο-
θαρρυντικά τα μηνύματα που έστελνε ο Όλεγκ 
Ρέαμπτσιουκ στα φιλικά της Αυστρίας. Σύννεφα 
είχαν αρχίσει να μαζεύονται αναφορικά με την 
περίπτωσή του. Δεν ήταν αυτός που έπρεπε. 
Δεν έδειχνε την παραμικρή βελτίωση σε σχέση 
με το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν, το αρ-
χικό του δηλαδή διάστημα με την ερυθρόλευκη 
φανέλα. Τότε, βέβαια, είχε το ελαφρυντικό της 
περιόδου της προσαρμογής. Ότι δηλαδή βρέθη-
κε απότομα σε νέο περιβάλλον με συμπαίκτες 
που ήταν σε άλλο χρόνο και πλαίσιο συγκριτι-
κά με αυτόν. Σε φουλ προετοιμασία όμως, οι δι-
καιολογίες δεν ακούγονταν πια πειστικές. Στον 
Ολυμπιακό είχαν θορυβηθεί και τσέκαραν στην 
αγορά αριστερά μπακ για να είναι καλυμμένοι. 
Τελικά και ευτυχώς, αποδείχθηκε στην πράξη 
πως ο Μολδαβός ήταν απλώς και μόνο στο τε-
λευταίο στάδιο πριν απελευθερωθεί. Λίγο λίγο 
και σταδιακά πολύ, «έλυσε». Οι καλές εμφανί-
σεις διαδέχονται η μία την άλλη και η «έκρηξη» 
ήρθε απέναντι στη Φενερμπαχτσέ. Πάνω κάτω 
την πλευρά, πάντα πρώτος στις μονομαχίες. Το 
έξτρα ήταν η συνεχής συνεισφορά του επιθετικά. 
Αυτός έδωσε μάλιστα την ασίστ για το γκολ που 
έκανε τη διαφορά και εξασφάλισε έτσι τη συνέ-
χεια των «ερυθρολεύκων» στο Europa League. 
Στο 90’ είχε ακόμη την απαραίτητη ενέργεια για 
να κάνει κούρσα, να προσπεράσει τον προσω-
πικό του αντίπαλο και να «στείλει» στον Τικί-
νιο μια εξαιρετική μπαλιά ακριβείας. Νωρίτερα 
είχε δώσει ακόμα δύο εξαιρετικές πάσες, που 
θα μπορούσαν να είχαν καταλήξει σε γκολ. Εν 
τέλει, δικαιώθηκε για την υπομονή και την επι-

μονή του. 

Oλυ
μπι
ακό

ς
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Ο... ΑΝΤΙ-ΚΑΡΛΙΤΟΣ! 

Χρόνια πολλά 
Σωτήρη! 
Και μόνο το άκουσμα του 
ονόματος του Σωτήρη 
Αλεξανδρόπουλο φέρνει 
χαμόγελα στους φαν των 
«πρασίνων». Ένα παιδί 
του συλλόγου με φοβερό 
potential και εξαιρετικές 
εμφανίσεις. Χθες, είχε γε-
νέθλια. Έγινε 20 ετών. Ο 
Παναθηναϊκός του ευχή-
θηκε μέσω social media. 
Κι εμείς από... δω: 
Να τα χιλιάσει 
και ό,τι καλύ-
τερο! 

Δέκα αγωνιστικές έχουν 
«τσουλήσει» ως τώρα στη φε-
τινή Super League. Ο Παναθη-
ναϊκός έχει βάλει 18 γκολ. Τα 
8 εξ αυτών ο Καρλίτος. Φυσιο-
λογικό. Η έκπληξη έρχεται αμέ-
σως μετά. Στη 2η θέση δηλαδή 
των σκόρερ των «πρασίνων». 
Εκεί συναντάμε έναν εντελώς 
ανέλπιστο πρωταγωνιστή. 
Τον μοναδικό άλλο πλην του 
Ισπανού φορ που έχει βάλει 
πάνω από 1 γκολ. Είναι ο Μα-
ουρίσιο! Τρία γκολ ως τώρα 
από τον Βραζιλιάνο χαφ. Το 
ότι μάλιστα τα έχει πετύχει με 
μόλις 2 ματς ως βασικός και 
συνολικά 238 όλα κι όλα λεπτά 
συμμετοχής, ενισχύει το επί-
τευγμά του. Φανερώνει επίσης 
πως τα δίνει όλα ανεξαρτήτως 
του πόσο παίζει και ότι προ-
σφέρει σε διάφορους τομείς. 
Θα μπορούσε να είναι τώρα 
φουλ ξενερωμένος. Ο Παναθη-
ναϊκός δεν τον άφησε να πάει 
στην Αραβία, όπου τον περί-
μενε ένα εξαιρετικό συμβό-
λαιο. Στα 33 του μάλιστα, είναι 
εξόχως αμφίβολο αν θα βρει 
ξανά κάτι παρόμοιο. Έμεινε, 
αλλά δεν... ξέμεινε. Συνεχίζει 
να παλεύει πάντα για το καλό 
της ομάδας. Ακόμα κι αν φύ-
γει τον Ιανουάριο - το σενάριο 
δεν θα πρέπει να αποκλειστεί, 
κάθε άλλο - κανείς δεν θα έχει 
να πει το παραμικρό για τον 
επαγγελματισμό του. Για την 
ιστορία, τα άλλα τέρματα του 
«τριφυλλιού» έχουν βάλει οι 
Βιτάλ, Αλεξανδρόπουλος, Λού-
ντκβιστ, Ρούμπεν Πέρεθ, Ιωαν-
νίδης, Μακέντα και Παλάσιος. 
Με δεδομένο ότι κόντρα στον 
Παναιτωλικό, αύριο, θα λείπει 
ο Καρλίτος, ο Παναθηναϊκός 
χρειάζεται λύσεις από αλλού 
στο σκοράρισμα. Αν ο Μαου-
ρίσιο ξεκινήσει βασικός, κάτι 
εξόχως πιθανό, θα έχει την ευ-
καιρία να «αυγατίσει» μια ήδη 
πολύ ικανοποιητική παραγω-
γικότητα από μεριάς του. 

 Ο ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ ΕΙΝΑΙ Η 
ΑΝΕΛΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΦΕΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 
ΣΤΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ 

Προσέχει για να έχει με Ρούμπεν 
Έχει παίξει πάρα πολύ, χρειάζεται ειδική δια-
χείριση για να μην «καεί» ή τραυματιστεί. Εξ ου 
και ότι ο Ρούμπεν Πέρεθ ακολούθησε (και) χθες 
πρόγραμμα αποφόρτισης. Για να παραμείνει 
φρέσκος και υγιής, δηλαδή. Τη θεραπεία τους 
συνέχισαν οι Καρλίτος, Λούντκβιστ και Πούγγου-
ρας. Ατομικά γυμνάστηκαν οι Ιωαννίδης, Σένκε-
φελντ, Κουρμπέλης, Αγιούμπ και Μπεκ. Οι υπό-
λοιποι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δούλεψαν 
κυρίως στα τελειώματα φάσεων και στην 
ανάπτυξη. Η τακτική ήταν το βασικό μά-

θημα της προηγούμενης ημέρας. Παν
αθη

ναϊκ
ός
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AΡΗ
Σ

ΜΕ ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΙ… 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ  
ΟΑΚΑ
Ο ΑΡΗΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ, 
ΑΛΛΑ ΑΦΗΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗΝ 
ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΠΩΣ ΕΚΕΙΝΗ ΣΤΟ 
ΟΑΚΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ – 
ΠΡΟΠΟΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ Ο ΜΑΤΕΟ ΓΚΑΡΣΙΑ

Ο Άρης επιβάλλεται να σηκω-
θεί μετά την ντροπιαστική ήττα 
από τον ΠΑΣ Γιάννινα στο «Κλε-
άνθης Βικελίδης». Έχει μπρο-
στά του το μεγάλο ντέρμπι με 
τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και θέ-
λει το θετικό αποτέλεσμα, ώστε 
να πάρει και πάλι τα πάνω του.
Ο Άκης Μάντζιος έχει τη στήρι-
ξη του Θοδωρή Καρυπίδη που 
δεν θέλει να ακούει για αντικα-
τάσταση του Έλληνα τεχνικού 
και συνεχίζει τη δουλειά του. 
Μάλιστα είχε και ένα ευχάρι-
στο νέο, καθώς ο Ματέο Γκαρ-
σία έβγαλε μέρος της προπό-
νησης χθες και είναι διαθέσιμος 
για το αυριανό ματς. Δεν απο-
κλείεται αν βγάλει το σημερι-
νό πρόγραμμα χωρίς κανένα 
πρόβλημα, ο Μάντζιος να τον 
υπολογίσει και για τη βασική 
ενδεκάδα. Η ομάδα ενισχύεται 
στην άμυνα με την επιστροφή 
των Σούντγκρεν και Φαμπιάνο.
Στον Άρη περιμένουν να δουν 
μία εμφάνιση ανάλογη με εκεί-
νη στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ. 
Τότε, μπορεί το αποτέλεσμα να 
μην ήταν το επιθυμητό, καθώς 
οι Θεσσαλονικείς γνώρισαν 
την ήττα 2-1 ωστόσο, η αγω-
νιστική εικόνα ήταν καλή, με 
τον Άρη σε αρκετά σημεία να 
δείχνει κυρίαρχος της αναμέ-
τρησης. Μάλιστα, οι άνθρωποι 
του συλλόγου θεωρούν ότι αν 
δεν έκανε κάποια τραγικά λάθη 
όπως λένε ο Αριστοτέλης Δια-
μαντόπουλος, το αποτέλεσμα 
θα ήταν διαφορετικό και υπέρ 
τους απέναντι στην Ένωση. 
Στον Άρη λοιπόν θέλουν εμφά-
νιση όπως στο ΟΑΚΑ κόντρα 
στην ΑΕΚ, ίση μεταχείριση από 
τον Σκωτσέζο διαιτητή Ρόμπερτ 
Μάντεν και αποτέλεσμα όπως 
απέναντι στον Παναθηναϊκό 
που είχε νικήσει με 1-0, το μο-
ναδικό ντέρμπι που έχουν πά-
ρει ως τώρα οι «κίτρινοι». 
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Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ 
ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΑΙ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 
ΟΤΙ ΣΥΝΗΛΘΕ

Η χρονιά και για τους δύο δεν έχει πάει 
όπως θα το περίμεναν. Ωστόσο, υπάρ-
χει μεγάλη διαφορά. Ο μεν Αστέρας Τρί-
πολης φιγουράρει στη μέση της βαθ-
μολογίας, ο δε Ατρόμητος στον πάγκο. 
Μόνο που οι Αρκάδες προέρχονται από 
τέσσερα ματς χωρίς νίκη σε όλες τις δι-
οργανώσεις και οι Περιστεριώτες από 
το μεγάλο τρίποντο επί του ΠΑΟΚ.
Ήταν τυχαίο αυτό ή ήρθε η ώρα να ανα-
κάμψουν; Αυτό περιμένουμε να δού-
με. Ο Αστέρας, από την πλευρά του, θα 
επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα ή 
υπάρχει σοβαρό θέμα; Ματς επιβεβαί-
ωσης, λοιπόν, και για τους δύο. Το θέ-
λουν πολύ το παιχνίδι και θα κρίνει και 
αρκετά πράγματα. Σε περίπτωση ήττας 
για τους γηπεδούχους είναι πιθανό να 
σηκωθεί έντονα η συζήτηση για προπο-
νητή. Αντιθέτως, εάν ο Ατρόμητος χάσει, 
θα έχει κάνει πισωγύρισμα.
Παρεμπιπτόντως, οι «κυανόλευκοι» θα 
έχουν στον πάγκο τον Παναγιώτη Γκου-
τσίδη, αλλά όχι και τον Γιώργο Παράσχο 
που παραμένει σε καραντίνα. Ενοχλή-
σεις στους κοιλιακούς αισθάνεται ο Κλω-
ναρίδης και έμεινε εκτός, ενώ τραυματίες 
παραμένουν οι Καρτάλης και Κωτσό-
πουλος. Εκείνος που επιστρέφει είναι 
ο Πίριτς. Τέλος, ο Ράσταβατς δεν έβγα-
λε αποστολή και ζήτησε όλοι οι διαθέσι-
μοι ποδοσφαιριστές να βρίσκονται στο 
γήπεδο. Υπολογίζεται ο Σόνι, παρά τις 
ενοχλήσεις που πρόσφατα αισθανθεί, 
ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί του 
Μουνάφο. Δεδομένα εκτός είναι οι τραυ-
ματίες Σανταφέ και Καπίγια, όπως και ο 
τιμωρημένος Μπαράλες.

ΜΑΤΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΚΟΜΒΙΚΟ ΜΑΤΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑ

Τέτοια ματς είναι που χαρακτηρίζονται εξάπο-
ντα και όχι άδικα. Απόλλων Σμύρνης και Λα-
μία θα δώσουν μάχη για την παραμονή και 
η μεταξύ τους απόσταση είναι στο τρίποντο, 
στη μία νίκη δηλαδή. Όποιος και από τους 
δύο να την κάνει, τα δεδομένα στην ουρά θα 
αλλάξουν σημαντικά.
Ο Απόλλων Σμύρνης πηγαίνει στον συγκε-
κριμένο αγώνα ως ουραγός. Γι’ αυτό και η 
πίεση είναι σαφώς μεγαλύτερη σε εκείνον, 
ειδικά μετά την ήττα στο Αγρίνιο από τον Πα-
ναιτωλικό. Δεν είναι τυχαίο που στη διάρκεια 
της εβδομάδας ο Παναγιώτης Μονεμβασιώ-
της μίλησε στους παίκτες για να τους «τσι-
τώσει». Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλίμα είναι 
βαρύ και εφόσον δεν υπάρξει η απαιτούμε-
νη αντίδραση, τίποτα δεν πρέπει να αποκλει-
στεί. Ο Τζανλούκα Φέστα έχασε πολλούς πό-
ντους στον τελευταίο αγώνα και ήρθε η στιγμή 
να ρεφάρει, αφού αλλιώς ενδέχεται να μείνει 
χωρίς δουλειά.
Πολλά προβλήματα δεν έχει ο Απόλλων, κα-
θώς ο Τουτουαρίμα πρόλαβε και ο Λισγάρας 
επέστρεψε. Εκτός έμεινε ο τιμωρημένος Μπα-
ξεβανίδης και οι τραυματίες Ντομίνγκες και 
Ραΐλι. Καμπανάκι και για τον Βέρχουλστ, ο 
οποίος αποκλείστηκε από την αποστολή. Οι 
φιλοξενούμενοι σαφώς και έχουν περισσότε-
ρα προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Μανού-
σος, Καραμάνος και Τζανδάρης είναι τραυμα-
τίες, ο Μανουσάκης παραμένει εκτός, ενώ οι 
Νούνιες και Ρόμανιτς επιστρέφουν έχοντας 
μείνει, όμως, εκτός για σημαντικό χρονικό 
διάστημα. Κανείς εκ των δύο δεν βρίσκεται 
στο 100%.

ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

3-5-1-1

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ               ΑΤΡΟΜΗΤΟΣVS          

4-4-2

17:15 ΝΟVASPORTS 2
ΓΗΠΕΔΟ: Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑΣ (ΠΕΛΛΑΣ)

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΜ
ΥΡΝΗΣ - Λ

ΑΜΙΑ

ΑΣΤΕΡ
ΑΣ ΤΡ

ΙΠΟΛΗΣ - Α
ΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ

3-5-2

ΑΠΟΛΛΏΝΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ               ΛΑΜΙΑVS          

4-2-3-1
ΤΖΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

19:30 COSMOTESPORTS 2
ΓΗΠΕΔΟ: ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)

ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ

ΑΝΤΕΤΖΟ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΖΟΥΛΟΥΞΗΣ

ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥΜΠΕΧΑΡΑΝΟΝΟΥΝΙΕΣ

ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ ΤΑΪΡΟΝ

ΜΑΡΤΙΝΕΣ

ΤΣΙΦΤΣΗΣ

ΑΛΒΑΡΕΣ

ΣΙΤΟ

ΚΑΣΤΑΝΙΟ

ΒΑΛΙΕΝΤΕ

ΑΤΙΕΝΘΑ

ΤΙΛΙΚΑ

ΚΑΡΜΟΝΑ

ΡΙΕΡΑ

ΣΟΝΙΜΠΕΝΙΤΟ

ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑΛΙΣΓΑΡΑΣΑΛΒΕΣΝΤΕΝΤΑΚΗΣ

ΚΟΤΣΑΡΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ
ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΑΤΣΟΣ

ΜΟΥΝΙΘ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΣΑΛΟΜΟΝ
ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟ

ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΓΚΑΛΒΑΟ

ΣΛΙΒΚΑ

ΠΑΜΛΙΔΗΣΜΑΡΤΙΝΕΣΤΣΙΛΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΦΑΤΙΟΝ
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ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ ΣΚΟΝΗ
ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ Ο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΗΝ 
ΑΡΜΑΝΙ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ ΜΕ 93-72

Ο Ολυμπιακός έπαιξε 
εξωπραγματικό μπάσκετ 
στο πρώτο ημίχρονο (60-45), 
έσπασε τα… κοντέρ, έκανε 
ρεκόρ αλλά κυρίως πήρε μια 
τεράστια νίκη (93-72) στο Μι-
λάνο «πιάνοντας» την Αρμά-
νι και την Ζενίτ στην 3η θέση. 
Ήταν η πρώτη φετινή εκτός 
έδρας νίκη για τον Ολυμπι-
ακό στην Euroleague που 
αντέδρασε σωστά (και κυ-
ρίως με εγωισμό) μετά την 
ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός έπιασε τρομερή 
επιθετική απόδοση στο πρώτο μέρος όταν 

και έβαλε γερά θεμέλια στη νίκη του. Οι 60 
πόντοι (ρεκόρ) με τα 12/16 τρίποντα ήταν η 
ένδειξη της εξωπραγματικής επιθετικής πα-
ρουσίας. Στο δεύτερο μέρος οι Πειραιώτες 
κράτησαν με την άμυνά τους (27 πόντους έβα-
λαν οι γηπεδούχοι) κι έφτασαν στο θρίαμβο.

Τα 18 εύστοχα τρίποντα του Ολυμπια-
κού αποτελούν την καλύτερη επίδοσή του 
στην Euroleague. Όπως και οι 60 πόντοι εί-
ναι οι περισσότεροι που έχει βάλει ποτέ σε 
ένα ημίχρονο. Ρεκόρ καριέρας από τον Λαρε-
ντζάκη οι 18 πόντοι. Ο Σάσα Βεζένκοφ ξεπέ-
ρασε τα 500 ριμπάουντ στην καριέρα του. Οι 
93 πόντοι είναι η καλύτερη φετινή του επίδο-
ση στην επίθεση.

 Είναι δύσκολο να επιλέξεις. Από 
τον Ντόρσεϊ που άρχισε «δαιμονισμένος» 
και έδωσε υπεροχή στον Ολυμπιακό. Από 
τον Λαρεντζάκη που είχε τις απαντήσεις όταν 
η Αρμάνι επιχειρούσε να πλησιάσει… Από 
τον Παπανικολάου που ήταν… μια άμυνα μό-
νος του στο τρίτο δεκάλεπτο. Από τον πολύ 
σοβαρό Βεζένκοφ! Ο MVP σίγουρα ήταν η… 
ομάδα!
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ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ

ΤΑ ΡΕΚΟΡ

ΑΝΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΣ MVP

 72-93

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-30, 45-60, 
57-72, 72-93
ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Μεσίνα): Μέλι 
2, Γκραντ, Ροντρίγκεζ 8, Ταρσ-
ζέφσκι 3, Ρίτσι, Χολ 3, Ντιλέινι 
8, Ντάνιελς 5, Σιλντς 26, Χάινς 5, 
Ντατόμε 12
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώ-
κας): Γουόκαπ 7, Ντόρσεϊ 14, Λα-
ρεντζάκης 18, Φαλ 7, Σλούκας 
7, Μάρτιν 8, Βεζένκοφ 12, Πρί-
ντεζης 7, Παπανικολάου 6, Ζαν 
Σαρλ 2, ΜακΚίσικ 5.

ς

basketball
EUROLEAGUE/12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΣΣΚΑ- Μπάγερν 77-74, Φενέρμπαχτσε- Εφές 84-89, Μπασκόνια- Ρεάλ Μαδρί-
της 60-88 , Άλμπα- Μακάμπι 91-86 , Παναθηναϊκός- Ζενίτ 70-64, Ερυθρός Αστέ-
ρας- Ούνικς Καζάν 78-98, Μονακό-  Βιλερμπάν 84-85, Αρμάνι Μιλάνο- Ολυμπια-
κός 72-93, Μπαρτσελόνα- Ζαλγκίρις Κάουνας 96-73
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα (10-2), Ολυμπιακός, Αρμάνι 
Μιλάνο και Ζενίτ (8-4), ΤΣΣΚΑ, Ούνικς Καζάν, Βιλερμπάν και Μακάμπι (7-5), Εφές 
(6-6), Μονακό και Μπάγερν (5-7), Ερυθρός Αστέρας, Μπασκόνια και Άλμπα (4-
8), Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός (3-9),  Ζαλγκίρις (2-10).

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πέμπτη 2/12: ΤΣΣΚΑ Μόσχας- Παναθηναϊκός (19:00), Φενέρμπαχτσε- Μονα-
κό (19:45), Ζαλγκίρις Κάουνας- Μπασκόνια (20:00), Μπάγερν- Βιλερμπάν 
(20:30), Ρεάλ Μαδρίτης- Μακάμπι (21:45)
Παρασκευή 3/12: Ούνικς Καζάν- Ολυμπιακός (18:00), Εφές- Μπαρτσε-
λόνα (19:30), Ζενίτ- Ερυθρός Αστέρας (20:00), Άλμπα Βερολίνου- 
Αρμάνι Μιλάνο (21:00)
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Ο ΜΑΡΣΕΛΟ ΓΚΑΓΙΑΡΔΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ 
ΤΟ ΠΑΖΛ ΤΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ 

ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, 
ΚΟΙΤΑΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ

ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
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Στο ποδόσφαιρο, ως ομαδικό άθλημα, η επιτυχία μοιρά-
ζεται. Αυτό είναι το νόημα, η κινητήριος δύναμη. Εν προ-
κειμένω όμως, ήταν (του) ενός. Το πρωτάθλημα Αργεντι-
νής αποτελούσε το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από τη 
συλλογή του Μαρσέλο Γκαγιάρδο στη Ρίβερ Πλέιτ. Το τικ 
μιας εκκρεμότητας που θα ‘ταν κρίμα και άδικο αν έμε-
νε, συμπληρώθηκε. Δεν είναι πως τη δόξα δεν την ήξερε. 
Ίσα ίσα. Αλλά παραδόξως ίσως, την κατακτούσε μόνο σε 
άλλα μονοπάτια. Δώδεκα τίτλοι σε επτά υπέροχα χρόνια, 
6 διεθνείς (μεταξύ των οποίων 2 Λιμπερταδόρες – το δεύ-
τερο μάλιστα, αλησμόνητο όσο και βαθιά ηδονικό, απέ-
ναντι στην Μπόκα Τζούνιορς) και 6 εγχώριοι. Τώρα το 
«παλάτζο» έγειρε στο εντός συνόρων, κατά ένα (7). 
Ήταν τόσο ωραίο αυτό που παρουσίαζε η ομάδα στο γή-
πεδο ώστε οι φαν των «μιγιονάριος» έκαναν πέρα την 
διαχρονική τους τελειομανία στην εντός συνόρων κυ-
ριαρχία. Είδαν την πρόοδο, αγκάλιασαν τη διαδικασία. 
Με πόνο ψυχής λοιπόν άκουσαν τον προπονητή τους 
να λέει αυτό που βαθιά μέσα τους ήξεραν, αλλά δεν ήθε-
λαν να παραδεχτούν. Πως εξετάζει σοβαρά κάτι άλλο. Για 
πρώτη φορά το άφησε τόσο ανοιχτό. «Μπορεί να είναι 
η πιο δύσκολη απόφαση που θα κληθώ να πάρω ποτέ 
στη ζωή μου. Θα πρέπει να το σκεφτώ πολύ καλά», σχο-
λίασε χαρακτηριστικά. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνε-
ται μέσα στο Δεκέμβριο. 
Ο Γκαγιάρδο ήταν πρόσφατα στη λίστα της Μπαρτσελό-
να, πριν οι Καταλανοί πάρουν τον Τσάβι. Δεδομένα αν 
επιβεβαιώσει πως είναι διαθέσιμος, θα είναι περιζήτη-
τος «γαμπρός». Έχει δείξει τι μπορεί να κάνει, «φωνάζει» 
πως όποια ομάδα τον εμπιστευτεί παίρνει ένα στοίχημα 
με πολύ χαμηλό ρίσκο και εν δυνάμει τεράστια απόδο-
ση. Είναι ένας φοβερός tactician των καιρών μας αυτός 
που  αποκαλούν «El Muñeco». Παρατσούκλι από τα χρό-
νια που μιλούσε στο τόπι, ένας εγκεφαλικός όσο και τε-
χνίτης μέσος, Η «Κούκλα» δηλαδή. Κολλάει γάντι με το... 
κουκλίστικο και παθιασμένο ποδόσφαιρο που έχει παί-
ξει η Ρίβερ μαζί του, παρά τις πολλές αλλαγές παικτών, 
η «αφρόκρεμα» της ομάδας έφευγε γρήγορα για να πε-
ράσει τον Ατλαντικό. 
Είναι απορίας άξιο γιατί αυτό δεν συνέβη και γι’ αυτόν. 
Γιατί δηλαδή τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ δεν έχουν 
υπάρξει πιο πειστικά απέναντί του. Να δούμε αν η αδι-
κία θα αποκατασταθεί. Ή αν θα δοκιμάσει κάτι άλλο σε 
λάτιν κάδρο, τον θέλει πολύ η Εθνική Ουρουγουάης που 
ψάχνει διάδοχο του Όσκαρ Ταμπάρες. Οι οπαδοί της Ρί-
βερ πάντως, ελπίζουν πάντα πως θα κερδίσουν κι ακόμα 
ένα «τρόπαιο». Βρίσκοντας δικαίωση για το «Ο Γκαγιάρ-
δο ανήκει εδώ και δεν θα πάει πουθενά» που φώναζαν 
με όλη τους τη ψυχή την ώρα της απονομής. 

Τι ξέρουμε ήδη για το Μουντιάλ του Κατάρ; Πως εκεί δεν θα είναι μια 
ομάδα που αν ήταν θα τη βάζαμε δεδομένα στα φαβορί για το τρό-
παιο! Μία από τις δύο τελευταίες πρωταθλήτριες Ευρώπης. Είτε η 
Πορτογαλία, είτε η Ιταλία. Είναι η FIFA που τα ανακάτεψε έτσι ώστε 
να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο. Με τη νέα μορφή που έδωσε 
στα μπαράζ της ευρωπαϊκής ζώνης. Μέσω Final-4. Τριών συνολι-
κά για ισάριθμες εναπομείνασες θέσεις. Πιο πικάντικο, δεν λέμε, 
μόνο που ήταν ανοιχτό σε «κακοτοπιές». Όπως και έγινε. Το «ισχυ-
ρός-ανίσχυρος» κάλυπτε μόνο στο πρώτο σκέλος (του ημιτελικού). 
Οι ομάδες των Ρομπέρτο Μαντσίνι και Φερνάντο Σάντος είχαν την 
ατυχία να πέσουν στην ίδια 4άδα. Συνέπεια αυτού να μπορεί να μεί-
νει μόνο ένας. Έζησε ήδη το τελευταίο του Μουντιάλ ο Κριστιάνο 
Ρονάλντο καθώς το σερί μεγάλων διοργανώσεων της Πορτογαλί-
ας που άρχισε το 2000 πρόκειται να σταματήσει; ‘Η οι «ατζούρι» θα 
χάσουν για 2η συνεχόμενη φορά το μεγάλο παγκόσμιο ποδοσφαι-
ρικό πάρτι; Εδώ που φτάσαμε μια από τις δύο ερωτήσεις θα έχει 
θετική απάντηση. Κι αυτό είναι ήδη «βόμβα». Γι’ αυτό και φούντω-
σε ξανά η συζήτηση για το αν αδικείται η UEFA, η με διαφορά δηλα-
δή πιο δυνατή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία στον πλανήτη, έχο-
ντας μόνο 13 εισιτήρια να μοιράσει στα μέλη της για το Μουντιάλ. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2022

Ιταλία ή Πορτογαλία; Στο τέλος θα μείνει μόνο ένας! 

ΟΥΑΛΙΑ – ΑΥΣΤΡΙΑ 
VS

ΣΚΩΤΙΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 1

ΡΩΣΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ 
VS

ΣΟΥΗΔΙΑ – ΤΣΕΧΙΑ

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 2

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – 
ΤΟΥΡΚΙΑ 
VS

ΙΤΑΛΙΑ –  
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΟΝΟΠΑΤΙ 3

ΟΙ ΈΞΙ ΗΜΙΤΈΛΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΛΈΙ ΟΦ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ 
ΣΤΙΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΎ

ΟΙ ΤΡΈΙΣ ΤΈΛΙΚΟΙ, ΠΟΎ ΘΑ ΠΡΟΚΎΨΟΎΝ, ΘΑ ΔΙΈΞΑΧΘΟΎΝ 
ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΎ

ΟΙ ΔΈΚΑ ΟΜΑΔΈΣ ΤΗΣ ΈΎΡΩΠΑΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ, ΠΟΎ ΗΔΗ ΈΧΟΎΝ 
ΠΡΟΚΡΙΘΈΙ ΑΠΈΎΘΈΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΈΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΎ ΜΟΎΝΤΙΑΛ ΤΟΎ 
ΚΑΤΑΡ, ΈΙΝΑΙ ΟΙ ΈΞΗΣ: ΓΈΡΜΑΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΒΈΛΓΙΟ, 
ΚΡΟΑΤΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΣΈΡΒΙΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΈΛΒΈΤΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ.
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ΙΤΑΛΙΑ 19:00
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ

OVER 2,5 1,72
Κατώτερη των προσδοκιών η Γιουβέντους γνώρισε βαριά 

ήττα στο Λονδίνο με 4-0! Έσωσε την παρτίδα η Αταλάντα 
στη Βέρνη και πήρε χρυσό βαθμό στη μάχη της 

πρόκρισης.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
ψάχνουν 

βαθμούς και θα 
επιτεθούν.

ΙΤΑΛΙΑ 16:00
ΕΜΠΟΛΙ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ

OVER 2,5 1,72
Ικανή να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο δείχνει φέτος 

η Φιορεντίνα. Με τον Βλάχοβιτς να σκοράρει ξανά πήρε 
δίκαια το ντέρμπι κόντρα στη Μίλαν. Από την άλλη η 

Έμπολι αν συνεχίσει έτσι θα εξασφαλίσει από νωρίς την 
παραμονή.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

στήριξη στα 
γκολ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 

1 DNB 2,05
OVER 2,5 1,80

Την άμεση επιστροφή στις νίκες ψάχνει η Βόλσφμπουργκ μετά 
τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Στο Βόλφσμπουργκ 
Αρένα υποδέχεται την Ντόρτμουντ των πολλών απουσιών. 
Αμφότερες έρχονται από ευρωπαϊκές ήττες στο Τσάμπιονς 
Λιγκ κάτι που καθιστά απαραίτητο το θετικό αποτέλεσμα 

σήμερα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε έδρα 

και γκολ οι 
επιλογές 

μας.

ΑΓΓΛΙΑ 14:30
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

OVER 2,75 1,75
Στο Εμιρέιτς η Άρσεναλ θα υποδεχθεί την τελευταία 

Νιουκάστλ σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Οι 
δύο ομάδες θέλουν το «τρίποντο» για διαφορετικούς 

λόγους και αναμένω ένα ιδιαίτερα ανοιχτό παιχνίδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Τα γκολ 

θα πάρουν 
ποντάρισμα.

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

OVER 2,5 1,80
Ο Τσάβι κατάλαβε καλά από την αρχή ότι η αποστολή στην 
Μπαρτσελόνα μόνο εύκολη δεν θα είναι. Στο Μαδριγάλ 
ταξιδεύει σήμερα, σε ένα ματς όπου να αναμένεται να 

συναντήσει αρκετές δυσκολίες.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Η προϊστορία 
σύμμαχός μας 

στα γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 

1 -1,5 1,77
Στο -4 από την κορυφή η Λίβερπουλ δεν έχει περιθώρια 
για απώλειες κόντρα στην Σαουθάμπτον. Σε εξαιρετική 

κατάσταση η ομάδα του Κλοπ έρχεται από την νίκη 
απέναντι στη Πόρτο για το Τσάμπιονς Λιγκ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Από τις ομάδες που δίνουν πολύ μεγάλη βα-
ρύτητα στις ακαδημίες και μάλιστα διαχρο-
νικά τις υποστηρίζουν με ότι συνεπάγεται 
είναι και η Δάφνη Παλ Φαλήρου. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που σήμερα αρκετά παιδιά 
της περιοχής, δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση 
και φορούν τη φανέλα του συλλόγου, όπως 
αναφέρει ο πρόεδρος του Τάσος Ευαγγελι-
νός. Ο τελευταίος μάλιστα από την πρώτη 
στιγμή που ανέλαβε έδειξε την προτίμησή 
του και τάχθηκε στο πλευρό των μικρών. Πα-
ράλληλα, όπου βρεθεί και όπου κι αν σταθεί 
δεν κρύβει αυτή την αδυναμία του, αλλά και 
το γεγονός, πως πιστεύω ακράδαντα πως 

ομάδα δίχως ακαδημίες είναι καταδικασμέ-
νη και δεν έχει επόμενη μέρα. Σχετικές είναι 
και οι τοποθετήσεις του, όταν ρωτήθηκε για 
την πρώτη ομάδα, αλλά και για τις ακαδημί-
ες: «Δεν μας φοβίζει τίποτε. Το ποδόσφαι-
ρο εκτός από ένα ωραίο άθλημα είναι κι ένα 
παιχνίδι, όπου όποιος παίζει θα πρέπει να 
το ευχαριστιέται. Κι εμείς ως σύλλογος, ως 
διοίκησης, αλλά πιστεύω και οι παίκτες μας 
μαζί με το προπονητικό τιμ, το απολαμβά-
νουν. Μπορεί μέχρι σήμερα τα αποτελέσμα-
τα να μην μας έχουν δικαιώσει και η ομάδα 
να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, όμως 
αυτό δεν μας πτοεί. Δεν μας αλλάζει τη φιλο-
σοφία μας, αλλά και ούτε και την κουλτούρας 
μας. Είμαστε ένα σύλλογος, που δίνει πολύ 
μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες και τις υπο-
στηρίζει από κάθε άποψη, διότι πιστεύου-
με πως όλα τα παιδιά που φορούν τη φανέ-
λα του συλλόγου μας και μας τιμούν με την 
επιλογή τους, αξίζουν μιας ευκαιρίας, ώστε 
να δείξουν το ταλέντο τους. Και σας πληρο-
φορώ πως υπάρχει πολύ ταλέντο στο Παλ 
Φάληρο. Η Δάφνη δεν πρόκειται να θυσιάσει 
την κουλτούρα της και το διαχρονικό τρόπο 
σκέψης για οτιδήποτε άλλο πλην των ακα-
δημιών της. Είμαστε και θα είμαστε κοντά 
σ’ αυτό το τεράστιο ζωντανό ποδοσφαιρι-
κό κύτταρο και πάντα θα φροντίζουμε ώστε 
να μη λείπει τίποτε και από κανένα παιδί της 
ακαδημίας μας. Και το ότι σήμερα αγωνίζε-
ται ένας μεγάλος αριθμός παιδιών από τις 
ακαδημίες μας λέει πολλά. Κι έτσι θα συνε-
χίσουμε».

ΧΑΪΔΑΡΙ
Για τη νίκη επί της Θύελλας Αγ. Δημητρίου ο 
προπονητής του Χαϊδαρίου Γιάννης Χλωρός 
είπε τα εξής: «Θεωρώ ότι κάναμε μία πολύ 
καλή εμφάνιση απέναντι στην Θύελλα Αγίου 
Δημητρίου, που μας έφερε ακόμη ποιο κοντά 
στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ακόμη 
είμαστε μία καινούρια ομάδα με πολλά νέα 
πρόσωπα που προσπαθεί να μονταριστεί 
και να βρει την αγωνιστική της ισορροπία. 
Για εμάς κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και 
οφείλουμε να το προσεγγίζουμε με την απαι-
τούμενη σοβαρότητα. Το μυαλό μας πλέον 
βρίσκεται στο Σαββατιάτικο παιχνίδι με τον 
Ιάσωνα, όπου χρειαζόμαστε οπωσδήποτε 
τους βαθμούς, ώστε να μείνουμε κοντά στις 
πρώτες θέσεις και να αποκτήσουμε ακόμη 
περισσότερη αυτοπεποίθηση».

«Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ»
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ ΚΑΝΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ Π. 
ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ, ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Από τα πολύ 
καλά παιδιά  
ο Τσουνάκης
Από τα καλά παι-
διά του ποδοσφαί-
ρου της ΕΠΣΑΝΑ εί-
ναι και ο Βαγγέλης 
Τσουνάκης ο αντι-
πρόεδρος του Πα-
μπαιανικού. Όχι 
μόνον ως ποδοσφαι-
ριστής που όλοι θαυ-
μάσαμε μέσα στα 
γήπεδα, αλλά και σή-
μερα ως παράγοντας 
και μάλιστα σε μια 
ομάδα , που αγωνί-
ζεται στη Β’ κατηγο-
ρία! Το ίδιο μαχητής 
και το ίδιο εγωιστής 
για όλα όσα κάνει … 
Κοντά στην ομάδα 
και πάντα κοιτάζει να 
της προσφέρει το κα-
λύτερο.
* Ευτυχώς που έχου-
με και τον Γιάννη Γε-
ροντάκη της Δρο-
σιάς, με τα υπέροχα 
λουλούδια του! Μας 
γεμίζει με τα αρώμα-
τα και ομορφαίνει τις 
μέρες μας, όταν ανε-
βάζει κάτι από τον 
ανθοπωλείο που δι-
ατηρεί στο Κεφαλά-
ρι.
* Καλά αυτό το δυο 
μέτρα και δυο σταθ-
μά είναι κάτι που 
στην ΕΠΣΑΝΑ το 
γνωρίζουν ακόμη 
και οι πέτρες. Ό,τι 
γουστάρουμε και 
ό,τι θέλουμε κάνου-
με, έτσι για να είναι 
η Ένωση… «πρώ-
τη», όπως διατείνε-
ται ο πρόεδρός της! 
Αλλά προσωπικά 
δεν με νοιάζει ουδό-
λως. Ούτε τον ψή-
φισα αλλά ούτε κι 
αν ήμουν πρόεδρος 
σωματείου θα το έκα-
να. Το δυστύχημα ή 
το… ατύχημα σε ίσιο 
δρόμο είναι πως ενώ 
οι ομάδες έχουν βά-
λει ψηλά τον πήχη 
αντίθετα η Ένωση 
τον κατεβάζει κάθε 
λίγο και λιγάκι! Αυτό 
που το πας; Κατά τα 
άλλα όλα καλά! 
* Χθες προς το βρα-
δάκι με πήρε τηλέ-
φωνο ο πρόεδρος 
των Αμπελοκήπων 
Κώστας Ανδριόπου-
λος για να μοιρα-
στούμε τη χαρά του, 
όταν διάβασε για 
τους κινητούς προ-
βολείς που σκαρφί-
στηκε κι έκανε στο 
γήπεδο της ΕΠΟ, 
που είναι μέσα στα 
σκοτάδια!

ΕΠΣΑ: Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Γήπεδο Ηφαίστου: ΑΟ Περιστε-
ρίου - Ολυμπιακός Λιοσίων, Αγί-
ας Παρασκευής: Αγία Παρασκευή 
- Άγιαξ Ταύρου. 2ος όμιλος: Ηρα-
κλείου: Ηράκλειο - Αγία Ελεούσα. 
3ος όμιλος: Βύρωνος: Βύρων – 
Τράχωνες, Παλαιού Φαλήρου : Πα-
λαιό Φάληρο - ΑΟ Ιλίου , Χρυσού-
πολης: Κηπούπολη – Ηλυσιακός, 
Νέας Ερυθραίας: Πανερυθραϊκός - 
Άρης Πετρούπολης. 4ος όμιλος : 
Αγίων Αναργύρων: Ελπίδα Αγίων 
Αναργύρων - Διάνα Ηλιούπολης, 
Ιλίου: Ιάσων -Χαϊδάρι . Β κατηγο-
ρία - 1ος όμιλος : Τερψιθέας: Τερψι-
θέα – Γαλαξίας, Ακαδημία Πλάτω-
νος- Κολωνός – ΠΟΨ. 2ος όμιλος: 
Πεύκης: Παράδεισος - Ατρόμητος 
Χαλανδρίου , Αργυρούπολης Α : 
Εθν. Αστέρας - Φωστήρας Ηλιού-
πολης, Γαλατσίου: Γαλάτσι - ΑΕ 
Περιστερίου. 3ος όμιλος: Καλαμα-
κίου Καλαμάκι -Άρης Χολαργού, 
ΔΑΚ Αιγάλεω: Ορφέας Αιγάλεω 
- Άρης Καλαμακίου, Νέας Ιωνίας: 
Ελευθερούπολη -Μεταμόρφωση 
, Αργυρούπολης Β’: Λαύρα Αργυ-
ρούπολης - Αστέρας Εξαρχείων. 
4ος όμιλος: Υμηττού: Υμηττός - 
Θρίαμβος Χαϊδαρίου, Αλεπότρυ-
πας: Αθηναΐδα – ΑΟΝΑ, Χωρά-
φας: Φοίνικας Περιστερίου - Άγιος 
Θωμάς. Γ’ κατηγορία - 2ος όμιλος: 
Νήαρ Ηστ: Φωστήρας Καισαρια-
νής - Φοίνικας Καλλιθέας, Ρουφ: 
Κεραμεικός - Πανθησειακός 4ος 
όμιλος: Χαϊδαρίου: Αστέρας Χαϊ-
δαρίου - ΑΕ Ιλίου, Πετρούπολης 
Β’: Αναγέννηση Πετρούπολης – 
Αττικός. ΕΠΣΑΝΑ: Α Κατηγορία 
- 2ος όμιλος: Γέρακα: Ατλαντίς - 
Μάχη Μαραθώνα, Ραφήνας: Τρι-
γλία – Καλύβια, Σταμάτας: Σταμάτα 
– Παθιακάκης, Ανοίξη: Δόξα Άνοι-
ξη - Άρης Βούλας. Β’ κατηγορία: 
Παλαιάς Φώκαιας: Πρωτέας Πα-
λαιά Φώκαιας - Γέρακας, Λαυρίου: 
Λαυρεωτική - Νίκη Δροσιάς. Γ’ κα-
τηγορία: ΔΑΚ Παιανίας: Παιανία - 
Κουβαράς, Νέας Μάκρης: Εθνικός 
Λυκίας - Πανσταυραϊκός. Οι αγώ-
νες αρχίζουν στις 15:00

Το σημερινό 
πρόγραμμα

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 

Λυκερίδης: «Συνεχίζουμε πολύ 
ταπεινά την προσπάθειά μας» 
Χαρακτήρα και πυγμή έδειξαν τα Βριλήσσια φτά-
νοντας σε μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι στα 
Σούρμενα. Μία επιτυχία, η οποία είναι η δεύτερη 
συνεχόμενη και πολύ σπουδαία λόγω… δυναμι-
κότητας των αντιπάλων, αφού δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε ότι την αμέσως προηγούμενη αγωνιστι-
κή είχε αλώσει το Ηράκλειο (0-1). Με τον τεχνικό 
Μιχάλη Λυκερίδη να έχει κάθε λόγο να αισθάνε-
ται χαρούμενος, αλλά παράλληλα τη ίδια στιγμή 
να σπεύδει να δώσει το στίγμα του ζητώντας από 
τους παίκτες του να επιδείξουν ανάλογη προσο-
χή και σοβαρότητα στα επόμενα εξίσου δύσκο-
λες αναμετρήσεις που περιμένουν την ομάδα του: 
«Όσο κερδίζεις όλα είναι μια χαρά. Οι παίκτες του 
είναι άξιοι συγχαρητηρίων για την εξαιρετική εμφά-
νιση και την νίκη που πέτυχαν κόντρα σε μία από 
τις πλέον παραδοσιακές δυνάμεις της Α’ ΕΠΣΑ, 
όπως είναι τα Σούρμενα. Αποδεικνύουμε πώς αν 
και νεοφώτιστοι, είμαστε αρκετά δυνατοί και αντα-
γωνιστικοί, βάζοντας δύσκολα σε όλου τους αντι-
πάλους μας. Συνεχίζουμε σεμνά και ταπεινά την 
προσπάθεια μας επιχειρώντας να φανούμε το 
ίδιο αποφασιστικοί. Ειδικά σ’ έναν μαραθώνιο, 
όπως είναι ο φετινός με λιγότερες αγωνιστικές 
δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε. Η προσοχή μας 
επικεντρώνεται στο επόμενο πολύ δύσκολο εκτός 
έδρας παιχνίδι που μας περιμένει απέναντι στον 
Γ.Σ. Αργυρούπολης».

This is Athens

҂ Ο Τάσος Ευαγγελινός.
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Η Αλεξάντρα Μπού-
γκχαρντ μετά τις τελευ-
ταίες προπονήσεις εί-
ναι έτοιμη να πάρει 
μέρος την Κυριακή στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο 
στο Μπόμπσλεϊ στο Ίν-
σμπρουκ. Η Γερμανίδα 
σπρίντερ, που έφθασε 
στα ημιτελικά των 100μ. 
στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες στο Τόκιο, θα 
έχει παρτενέρ την Μα-
ριάμα Τζαμάνκα. 

Μια Παρασκευή γεμάτη από συναντήσεις 
είχε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακο-
ράφα που ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να 
μετάσχει στο κογκρέσο της ABAF. Είχε 
την πρώτη συνάντηση ως πρόεδρος του 
ΣΕΓΑΣ, συνοδευόμενη από τον Πανα-
γιώτη Δημάκο με τον πρόεδρο της World 
Athletics Σεμπάστιαν Κόου (φωτό), που 
της ευχήθηκε για τα νέα της καθήκοντα. 
Ήταν καλεσμένη της Βαλκανικής Ένω-
σης και του προέδρου της και προέδρου 
της ΕΑ, Ντόμπρομιρ Καραμαρίνοφ. Είχε 

κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Βούλγαρο 
αξιωματούχο, που συζήτησαν για πιο 
στενή συνεργασία. Επίσης, είχε συνά-
ντηση και με τον CEO της σερβικής ομο-
σπονδίας, Σλόμπονταν Μπράνκοβιτς. 
Μεταξύ αυτών που συζητήθηκαν ήταν 
και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού 
που φιλοξενεί το Βελιγράδι τον ερχόμε-
νο Μάρτιο, εκεί που θα μετάσχει και η ελ-
ληνική αποστολή. 
Το βράδυ η Σοφία Σακοράφα παρέστη 
στο γκαλά. 

Η ABAF αποφάσισε 
η Μάλτα να γίνει το 
22ο μέλος της στη δι-
άρκεια του κογκρέ-
σου στο Βελιγράδι, 
ενώ ο πρόεδρος Ντό-
μπρομιρ Καραμαρί-
νοφ παραιτήθηκε και 
στη θέση του θα είναι 
από κοινού επικεφα-
λής οι αντιπρόεδροι 
της ABAF, από την 
Τουρκία Φατίχ Σιντι-
μάρ και από τη Σερβία 
Σλόμπονταν Μπράν-
κοβιτς (φωτό).

Ο Έρνεστ Ομπιένα, 
ένας από τους κορυφαί-
ους επικοντιστές της 
Ασίας και πρωταθλητής 
στις Φιλιππίνες μήνυ-
σε την ομοσπονδία της 
πατρίδας του για ζημιά 
που έκανε στη φήμη 
του. Τον κατηγόρησε ότι 
χρωστάει 85.000 ευρώ 
για παραποίηση εκκα-
θαριστικών και αθέτηση 
πληρωμής στον προ-
πονητή του. Αλλά ο Βι-
τάλι Πετρίφ επιβεβαίω-
σε με επιστολή του ότι 
πληρώθηκε. 
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ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΕΡΗ 
Η ΑΕΚ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΜΠΡΟΡΣΟΝ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΕ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ 
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 25ΧΡΟΝΟ 
ΣΤΟΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΛΜΕ  

 Η τελευταία φορά που κράτησε 
το μηδέν στην εστία της ήταν στις 
17 Οκτωβρίου. Μετά έφαγε γκολ 
από τον Βόλο. Τον Άρη. Δύο (!) από 
τον Απόλλωνα με την χειρότερη 
επίθεση στην Σούπερ Λιγκ. Άλλα 
τρία στο ντέρμπι από τον Ολυμπι-
ακό. Ο Γιώργος Τζαβέλλας έχει μια 
προχωρημένη ηλικία. Ο Γεράσιμος 
Μήτογλου έχει μέλλον, μα ακόμη 
είναι άγουρος. Οπότε ο cool φέ-
τος, αλλά όχι τόσο αποτελεσματι-
κός, Βράνιες αποτελεί τη μοναδι-
κή σταθερά στην άμυνα της ΑΕΚ. 
Μπορεί επικοινωνιακά το club να 
δίνει την αίσθηση πως «καίγεται» 
για 6άρι εν όψει Ιανουαρίου, αλλά 
ήδη στα γραφεία στο Μαρούσι συ-
ζητιέται έντονα η αναγκαιότητα για 
προσθήκη ΣΤΟΠΕΡ. Το ταξίδι στην 
Αργεντινή σκάουτ του «Δικεφά-
λου» έγινε και γι’ αυτό τον λόγο. 
Πάντως, εκείνο που μας μεταδόθη-
κε με πάσα σαφήνεια από μανα-
τζερικό γραφείο της Σουηδίας εί-
ναι πως η ΑΕΚ ενεργοποίησε ξανά 
το κονέ της για τον Φραν Μπρόρ-
σον. Μάλιστα, ήταν η 3η (και εν-
δεχομένως τελευταία) απόπειρα 
για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό 
της Μάλμε, ο οποίος ΔΕΝ έχει χά-
σει ματς στα πέντε παιχνίδια του 
Τσάμπιονς Λιγκ (σ.σ.: 1-1 με Ζε-
νίτ το τελευταίο με την πρωταθλή-
τρια Σουηδίας να «σπάει» το ρόδι). 
Προς επίρρωση των λεγομένων 
μας, η προσέγγιση της ΑΕΚ είχε 
και νούμερα: 3,5 χρόνια συμβό-
λαιο, 4 κατοστάρικα ο μέσος όρος 
απολαβών δίχως τα μπόνους επί-
τευξης στόχων. Ο Σουηδός από 
το Τρέλεμποργκ έχει ήδη μιλήσει 
με τον άλλοτε χαφ της ΑΕΚ, Γιό-
χανσον και έχει αρχίσει να «ψή-
νεται» στην ιδέα, μολονότι στο κα-
τόπι του, βάσει πληροφόρησης, 
υπάρχει club από την Τσάμπιον-
σιπ της Αγγλίας. «Δεν βιάζομαι 
για την απόφασή μου», δήλωσε 
σιβυλλικά μετά τον τελευταίο του 
αγώνα, ο Μπρόρσον, ο οποίος έχει 
ακόμη και άλλα δύο ματς πρωτα-
θλήματος με την Μάλμε! Κάτι μου 
λέει πως όλα για κάποιο λόγο γί-
νονται…   

Παρασκήνια

➠





Ο 25ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 
ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΜΟΛΙΣ 5 ΛΕΠΤΑ 
5 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ 
ΛΙΓΚ. 

Ο ΜΠΡΟΡΣΟΝ ΠΑΙΖΕΙ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΟΠΕΡ 
ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ 3 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΜΑΛΜΕ.  

ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ-ΠΑΟ: THE END!  

Η αρχή της σχέσης βουτηγμένη στα μέλια. Και 
για τις δύο πλευρές. Επί Δώνη 
ακούστηκαν πολλά. Το μέλ-
λον του Παναθηναϊκού. 
Ο επόμενος ηγέτης. 
Εκείνο το καλοκαί-
ρι ο Νταμπίζας δεν 
τον είχε αφήσει σε 
ησυχία στις δια-
κοπές του για να 
αποσπάσει  το 
«ναι» της ανα-
νέωσης. Δεν έχει 
σημασία  το… 
χθες, αλλά το σή-
μερα. Τόσο με τον 
Λάζλο  Μπόλονι, 
όσο και με τον Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς, ο Γιάννης 
Μπουζούκης ΔΕΝ είχε το 
ανάλογο development. «Σκά-
λωσε» στο χρόνο. Φταίνε και οι δύο. 
ΞΕΚΑΘΑΡΑ. Πλέον απέχει ένα εξά-
μηνο από το φινάλε του συμβολαί-
ου του. Δυστυχώς, στη σχέση τους 
ΔΕΝ υπάρχει αύριο. Ο Παναθηναϊκός 
διστάζει να κάνει κίνηση της προκοπής και ο 
Μπουζούκης ήδη κοιτάει σε άλλες πολιτείες. 
ΟΡΙΣΤΙΚΑ…  

ΕΚΕΙ, «ΣΚΑΛΩΣΕ»…       
Φαινόταν. Όσο περνούσε ο χρόνος 
τόσο ωρίμαζε στην ΕΠΟ η ιδέα της 
αποπομπής του Τζον Φαν’τ Σxιπ 
από την Εθνική Ελλάδας. Την ίδια 
στιγμή που ο ίδιος μετά τον (τελευ-
ταίο του) αγώνα με το Κόσσοβο είχε 
ανανεώσει το ραντεβού με τους παί-
κτες για τον Μάρτιο!!! Τελικώς, οι 
εξελίξεις τον πρόλαβαν. Ο Κωνστα-
ντινίδης σε ρόλο πυροσβέστη του 
μετέφερε τύποις μία πρόταση ανα-
νέωσης με τουλάχιστον 20-30% μει-
ωμένες απολαβές και συνάμα την 
απουσία αποζημίωσης σε περίπτω-
ση πρόωρης απόλυσης! Ο Ολλαν-
δός που «ξανάνιωσε» προπονητι-
κά στα μέρη μας, μια και στη χώρα 
του είναι στα αζήτητα, αισθάνθηκε 
απουσία τακτ και βγήκε να δικαιο-
λογήσει την απόφαση λόγω διαφο-
ράς ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας.   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



«ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ»!       
Η πρώτη εικόνα έβγαλε ποδοσφαιρικό ενθουσιασμό. 
Καθολική αποδοχή. Πάνω-κάτω η μπάλα! Μόνο που 
εσχάτως ο Βόλος δεν σταυρώνει αποτέλεσμα: 1 ισο-
παλία και τρεις ήττες! Και έπονται Ολυμπιακός (εκτός) 
στο πρωτάθλημα και Παναθηναϊκός στο Κύπελλο. Οπό-
τε οι αυλικοί του Δημάρχου ξεκίνησαν τη μουρμού-
ρα για την προπονητική αφέλεια του Γκιγέρμο Αμπα-
σκάλ. Ο president μουρμούρισε κάτι, αλλά θέση δεν 
πήρε. Προς το παρόν, δεν κουνιέται!». Προς το παρόν...   

OΥΤΕ (ΚΑΝ) ΚΡΟΥΣΗ!     
Η Λέγκια όντως διέρχεται τη μεγαλύτερη αγωνιστική κρί-
ση στην σύγχρονη ιστορία της. Προτελευταία στο εγχώ-
ριο πρωτάθλημα, με τρεις διαδοχικές ήττες στο Γιουρόπα 
Λιγκ, τον κόσμο να στέκεται καθημερινά στο προπονη-
τικό κέντρο, ήδη τρεις αλλαγές προπονητών. Πάντως, 
νέο πρόσωπο στον πάγκο δύσκολα θα προκύψει στο 
εγγύς μέλλον μια και ο 40χρονος Μάρεκ Γκολεμπιέφσκι 
είναι ο τελευταίος που φταίει. Οπότε, όπως μας μετέφε-
ραν, θέμα Δώνη ουσιαστικά ΔΕΝ έπαιξε σχεδόν ποτέ.    

Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Η απόλυτη έκπληξη 
και η ομάδα-τρένο που οδηγεί την κούρσα 

στο Βέλγιο μετά από 15 αγωνιστικές. Η ίδια που 
πριν δύο χρόνια ενώ αγωνιζόταν στη Βου κατη-
γορία είχε κάνει interview στον Τραϊανό Δέλλα! 
Τι λες τώρα… 

Πριν δύο χρόνια, ο Νταμπίζας τον είχε εντά-
ξει στην ίδια λίστα συμβολαίου με τους Χα-

τζηγιοβάνη και Μπουζούκη. Τελικώς, ένα χρόνο 
μετά αποχώρησε για τον Ατρόμητο. Και πλέον 
αναζητά ομάδα ο Φάνης Μαυρομάτης, μια και 
ενημερώθηκε πως είναι εκτός πλάνων.   





ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ; ΜΠΑ…  

Μπορεί ο Μάκης Μπελεβώνης να πετάχτη-
κε για scouting trip στη Σουηδία, εν προκει-
μένω, μα βάσει των πηγών μου ο Παναιτω-
λικός έχει «λοκάρει» ήδη παίκτη από έτερη 
αγορά. Κεντρική Ευρώπη, Κάτω Χώρες, κύ-
ριοι. Έχουν γίνει ήδη οι απαραίτητες διερ-
γασίες. Και δεν θα ́ ναι ο μόνος φυσικά. Του-
λάχιστον 3-4 κινήσεις in total, 50-50 ακόμη 
για τον Νο1!  

BE STAND BY!   

 Λευτέρης Χουτεσιώτης! Ο Νο1 αποκάλυψη 
της Super League με 4 cleansheets σε 10 
αγώνες του Ιωνικού. Όπως μου σφύριξαν 
από την πιάτσα δεν περνάει απαρατήρη-
τος από τον Αστέρα Τρίπολης σε περίπτω-
ση αποχώρησης του Τσιφτσή για την ΑΕΚ 
τον Ιανουάριο. Μάλιστα, ήδη κάτι έχει ψιθυ-
ριστεί για προκαταρκτικές συζητήσεις και 
λογικά με κανένα 50άρικο ο Ιωνικός δύσκο-
λα θα μπορέσει να προβάλλει αντιστάσεις. 
Εξάλλου, το συμβόλαιο του 27χρονου πορ-
τιέρο εκπνέει τον Ιούνιο.  

ΔΕΝ ΜΙΛΙΕΤΑΙ Ο MONSIEUR!  

Ακόμη δεν έχε βγάλει 90λεπτο στους ομίλους 
του Europa League, με αποκορύφωμα την αλλα-
γή στην ανάπαυλα με τη Φενερμπαχτσέ. Ακόμη 
δεν έχει συνδράμει επιθετικά (γκολ ή ασίστ) σε 8 
αγώνες του και σχεδόν 600’ στη Super League. 
Είναι ηλίου φαεινότερον πως το καλοκαίρι ακό-
μη έχει «κολλήσει» στο μυαλό του Μαντί Καμαρά. 
Πλέον, η κατάσταση της μη πώλησής του φέρε-
ται να γυρίζει μπούμερανγκ τόσο στην ψυχο-
σύνθεση του ιδίου, όσο και στο ταμείο του club. 
Ο, οσονούπω, 25άρης κεντρικός χαφ εμφανίζει 
τα απόνερα του γηπέδου και στην καθημερινό-
τητα. Αργεί στις προπονήσεις, καθυστερεί στα 
προπονητικά meetings και την ώρα που ο Πέδρο 
Μαρτίνς τον κοιτάει στα ματιά, εκείνος σφυρίζει 
αδιάφορα. Η χρυσόσκονη της επιτυχίας ΔΕΝ τα 
κρύβει όλα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝ ΕΞΑΛΛΩ…   

Τα μέτωπα είναι πολλά. Και μάλιστα τα πε-
ρισσότερα ανοιχτά. Από το -6 που αναμένει 
καρτερικά τη δικαίωση από το CAS (σ.σ.: ένα 
50άρικο κόστισε μόνο το παράβολο της δί-
κης!!!) μέχρι τα 5-6 συμβόλαια που θα επι-
διώξει να «σπάσει», τον Ιανουάριο, σε πε-
ρίπτωση που του στραβώσει το ντέρμπι με 
τον ΠΑΟΚ. Αφήστε το κομμάτι προπονητή 
που επειδή είναι 101% επιλογή του έχει αρ-
χίσει να του γυρίσει μπούμερανγκ στον κύ-
κλο του μετά το 0-5 από τον ΠΑΣ. Ο Θοδωρής 
Καρυπίδης αρχίζει να «σφίγγει» σε όλους 
τους τομείς. Υπομονή, cash flow και τα συ-
ναφή… 

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΜΠΑΚΑΚΗ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ;  

quizTime
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Μερικές φορές τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν 
μια τραγική αλυσίδα γεγονότων που αφήνουν πίσω τους τα 
ερείπια μιας – κάποτε – ευτυχισμένης οικογένειας. Ο επίλογος 
μιας τραγωδίας που ξεκίνησε να γράφεται το 2011 για μια… 
κάμερα, ολοκληρώθηκε με μια πολύ οδυνηρή είδηση, το θάνα-
το της γιατρού Σιμόνα Βιρτζίλι που νικήθηκε από τον καρκίνο.
Πέρασαν δέκα χρόνια από εκείνη τη συγκλονιστική δολοφο-
νία που είχε σοκάρει το πανελλήνιο. Ήταν ξημερώματα Τρί-
της 10 Μαΐου του 2011, όταν ο σύζυγος της Σιμόνα, Μανώλης 
Καντάρης, βάδιζε βιαστικά προς το αυτοκίνητο του. Κρατού-
σε μια κάμερα στο χέρι, ενθουσιασμένος και ανυπόμονος να 
απαθανατίσει τον ερχομό του παιδιού του.
Αυτή η κάμερα που πουλήθηκε για 120 ευρώ, μέσα σε 14 δευ-
τερόλεπτα κοστολογήθηκε ακριβότερα από μια ανθρώπινη 
ζωή. Έγινε η ματωμένη λεία τριών αφγανών και η αρχή ενός 
οικογενειακού δράματος. Οι ληστές επιτέθηκαν στον Μανώλη 
για να του πάρουν την κάμερα, μαχαιρώνοντας τον 3 φορές, 
στα πλευρά, στον λαιμό και στα χέρια. Και αφήνοντας τον αι-
μόφυρτο να ξεψυχήσει στο πεζοδρόμιο.
Η Σιμόνα Βιρτζίλι είχε αποκαλύψει πως αμέσως το ένστικτό 
της σήμανε συναγερμό. Ενώ τον περίμενε στην είσοδο της 
πολυκατοικίας, άρχισε να κατακλύζεται από μαύρες σκέψεις. 
Λίγο αργότερα, το εσωτερικό σήμα κινδύνου, επιβεβαιώθηκε 
με εικόνες φρίκης. Αστυνομία, κόκκινες κορδέλες, ένα γνώριμο 
παπούτσι, και τέλος η όψη του νεκρού Μανώλη. Ένας 44χρο-
νος οικογενειάρχης κειτόταν νεκρός, για ένα άψυχο μηχάνη-
μα που βγάζει φωτογραφίες.
Ετοιμόγεννη καθώς ήταν, δεν είχε χρόνο ούτε να θρηνήσει, να 
συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, να επεξεργαστεί τον εφιάλτη 
που χτύπησε το σπιτικό της. Διαδραματιζόταν ένα συγκλονι-
στικό παράδοξο. Μια ζωή είχε μόλις φύγει άδικα, και μια άλλη 
ήταν έτοιμη να έρθει στον κόσμο. Το παντοδύναμο μητρικό έν-
στικτο, βοήθησε τη Σιμόνα να «κατεβάσει τον διακόπτη» γιατί 
όπως έλεγε η ίδια: «εκείνη τη στιγμή έπρεπε να προστατεύσω 
κάποιον ο οποίος ήταν πιο αδύναμος από εμένα, και ερχόταν 
στη ζωή».
Για το αθώο έμβρυο που κυοφορούσε αυτή η ηρωίδα, δεν υφί-
στατο ακόμα θάνατος, έγκλημα, αδικία. Μόνο η θαλπωρή των 
μητρικών σπλάχνων που το φιλοξένησαν, και η ιερή θέληση 
της μάνας να φέρει τον καρπό του αδικοχαμένου Μανώλη στη 
ζωή.
Μέσα στο ασθενοφόρο, στον δρόμο για το μαιευτήριο, διάλεξε 
το όνομα της κόρης τους. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από 
«Εμμανουέλα». Τιμώντας έτσι τον σύζυγο, που έγινε κομμάτι 
ενός τραγικού κύκλου της ζωής. Σκηνικό βγαλμένο – θαρρείς 
– από αρχαία τραγωδία. Ο Μανώλης είχε κοιμηθεί και η Εμμα-
νουέλα επρόκειτο να ξυπνήσει, ανοίγοντας τα μάτια για πρώ-
τη φορά στον κόσμο.
Σε τι κόσμο όμως; Σε αυτόν που πολεμούσε η Σιμόνα να κά-
νει καλύτερο. Ως πανάξια μητέρα δύο παιδιών. Ως αγωνίστρια 
για να γεμίσει το δυσαναπλήρωτο κενό που άφησε ο χαμός 
του συζύγου της. Ως μαχήτρια στη πρώτη γραμμή υγείας, σώ-
ζοντας πλήθος ασθενών της. Ήταν πνευμονολόγος και διευ-
θύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου 
«Ερρίκος Ντυνάν».
Πάλευε να σώζει ζωές, άλλα είχε την ατυχία να ζει σε ένα κρά-
τος που κοιτάζει με παγερή αδιαφορία την επέλαση της εγκλη-

ματικότητας. Που αφήνει μια κοινωνία να μαστίζεται από το 
οργανωμένο έγκλημα. Από εισαγόμενη (ή άλλες φορές ντό-
πια) βαρβαρότητα που αξιολογεί μια αθώα ζωή, φθηνότερα 
από 120 ευρώ.
Αυτός ο κόσμος είναι σίγουρα αδυσώπητος, άλλα τα παιδιά 
της Σιμόνα είχαν την ευλογία να γνωρίσουν μια ηρωίδα που 
πάλεψε να ξαναστήσει μια οικογένεια από τις στάχτες της. 
Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πολύτιμη ρίζα τους. 
Να εμπνευστούν από το παράδειγμα της και να το μιμηθούν. 
Ίσως και να συνεχίσουν τους αγώνες της. Να ζήσει μέσα από 
τις πράξεις τους το πνεύμα της μητέρας τους.
Και γιατί όχι, να διεκδικήσουν λίγο έδαφος πιο δίκαιης ζωής, 
δικαιώνοντας τη μνήμη της.
Ο Θεός μπορεί να βγάλει ακτίνα ελπίδας, ακόμα και μέσα από 
τις πιο ασύλληπτες τραγωδίες. Αυτό δίδαξε πρώτα ο ίδιος, με 
το μαρτύριο που υπέστη στο Σταυρό και την ένδοξη Ανάστα-
ση του. Και αν κάποιοι μιλήσουν για αδικία της ζωής, είναι αν-
θρώπινο, άλλα όχι αληθινό. Τα μέτρα του Θεού είναι διαφορε-
τικά από τα ανθρώπινα.
Μέχρι και άνθρωποι που θαυματουργούσαν και μιλούσαν με 
την Παναγία και τους Αγίους, όπως ο Πορφύριος και ο Παΐσι-
ος, επίτρεψε ο Θεός να νοσήσουν από την επάρατη νόσο. Οι 
ήδη αστραποβόλες ψυχές τους, γυαλίστηκαν σαν διαμάντια, 
και αναχώρησαν για την αιώνια ζωή. Κανείς δεν ξέρει πόσο 
υπέφερε αυτή η γυναίκα, που βίωνε έναν προσωπικό γολγοθά.
Η Σιμόνα πάλεψε με τον καρκίνο, άλλα δε νίκησε. Είχε μέσα 
της θυμό που την έφθειρε ψυχοσωματικά. Το έλεγε. Και πώς 
να μην έχει; Δικαιοσύνη δεν αποδόθηκε επαρκώς. Δύο από 
τους τρεις δράστες καταδικάστηκαν σε ισόβια και 23 χρόνια 
κάθειρξη. Ο τρίτος και φερόμενος ως βασικός υπεύθυνος για 
τη δολοφονία, παραμένει ελεύθερος. Πιθανό να δραπέτευσε 
εκτός συνόρων.
Δέκα χρόνια μετά τον χαμό του Μανώλη, τίποτα δεν έχει αλ-
λάξει προς το καλύτερο. Η εγκληματικότητα έχει γίνει χειρότε-
ρη. Η ανασφάλεια μεγαλύτερη. Η αδιαφορία του κράτους πε-
ρισσότερη. Ασφαλώς καμιά ποινή και καμία σύλληψη δεν θα 
μπορούσε να φέρει πίσω τον Μανώλη.
Όμως ο μεγάλος καημός της Σιμόνα, ήταν πάντα τα 2 μικρά 
παιδιά. Τα δύο παιδάκια πρώτης γυμνασίου και πέμπτης δη-
μοτικού, που έμειναν ορφανά από το βράδυ της Πέμπτης. 
Όπως έλεγε η ίδια στη συγκλονιστική συνέντευξη της: «Κά-
ποια στιγμή θα ρωτήσουν: ‘’και τι έγινε μαμά ο κακός;’’. Και 
εκεί τι θα τους πούμε; Έφυγε ατιμώρητος; Τον συγχώρεσαν; 
Τον ξέχασαν; Δεν πρέπει για τα παιδιά να υπάρχει μια από-
δοση δικαιοσύνης;».
Τελικά τι έχουμε να απαντήσουμε σήμερα στα παιδιά της Σι-
μόνα; Ως κοινωνία. Ως κράτος. Ως συνάνθρωποι. Μπορού-
με να τα κοιτάξουμε στα μάτια; Μπορούμε να υποσχεθούμε 
δικαιοσύνη για κάθε νέο «Μανώλη» που δολοφονείται; Μπο-
ρούμε να τους αντιτείνουμε ένα καλύτερο αύριο;
Μια δεκαετία μετά, η Σιμόνα ξαναέσμιξε με τον Μανώλη στην 
αιώνια ζωή. Αναπαύθηκε η ψυχούλα της. Όμως το σμίξιμο 
της κοινωνίας μας απέναντι στην αδικία, παραμένει άπιαστο 
όνειρο. Τα παιδιά καλούνται να μεγαλώσουν σε έναν κόσμο, 
που αδυνατεί να τους εξηγήσει το «γιατί».
Αυτό το «γιατί» που λύγισε τις δυνάμεις της Σιμόνα Βιρτζίλι. 
Αιωνία της η μνήμη…

ΣΙΜΟΝΑ ΒΙΡΤΖΙΛΙ, 
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