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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ

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.
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TO MONO ΔΩΡΟ  
ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

Άλλο ένα πανδημικό έτος έφτασε στο τέλος του 
αφήνοντας απογοητευμένες τις προσδοκίες μας, 
τότε που πριν ένα χρόνο κοιτούσαμε τα πυροτε-
χνήματα στον ουρανό και αναθαρρούσαμε για επι-
στροφή σε φυσιολογική ζωή. Όμως παρά τις ευ-
χές και τις ελπίδες, το 2021 πήρε τη σκυτάλη από 
το 2020 και συνέχισε την ίδια αφύσικη και στενά-
χωρη πορεία.
Από τη μία ο κορονοϊός που συνέχισε να κάνει τον 
αργό και σταθερό κύκλο του και από την άλλη οι 
κυβερνήσεις που τον είδαν σαν χρυσή ευκαιρία 
για να συστήσουν στους λαούς το τέρας του τε-
χνοφασισμού, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγ-
μα που δυσχέραινε πολύ την προσπάθεια να στα-
θούν όρθιοι οι πολίτες μέσα σε αυτή την αντάρα.
Παράλληλα οι διαχωρισμοί και τα δίπολα αυξή-
θηκαν γεωμετρικά, και δηλητηρίασαν τη συνοχή 
και την ομόνοια των λαών. Οι κυβερνήσεις έκα-
ναν το «διαίρει και βασίλευε» βασικό γνώρισμα 
των πολιτικών τους. Διαίρεση του λαού όχι πλέ-
ον μόνο για ιδεολογίες, άλλα για ζητήματα που 
αφορούν την επιβίωση και την κοινωνική ένταξη 
στο σύνολο.
Στο 2020 είχαμε αυτούς «που τηρούσαν τα μέτρα» 
(όσο εξωφρενικά ή αντισυνταγματικά και αν ήταν 
αυτά) και τους «ανεύθυνους και επικίνδυνους» 
που δεν τα τηρούσαν. Μετά στο 2021 ήρθε το δίπο-
λο «εμβολιασμένου – ανεμβολίαστου». Και πάνω 
σε αυτό βασίστηκε το πλήρως αντιδημοκρατικό 
εφεύρημα των ψευτοπρονομίων, που κάποιοι τα 
δικαιούνται και κάποιοι «δεν τα αξίζουν». Έπει-
τα, τα καινοφανή «δικαιώματα» κατακερματίστη-
καν κι άλλο, αφού κατέφτασε και ο διαχωρισμός 
μεταξύ αυτών που έκαναν την τρίτη δόση απένα-
ντι σε αυτούς που έχουν κάνει μόνο τις δύο.
Και το σπιράλ της διάλυσης της κοινωνίας στα εξ 
ων συνετέθη, συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς. 
Το πρώτο βήμα για να αναστραφεί η βλάβη, είναι 
να αναγνωρίσουμε τα σημαντικά λάθη που κάνα-
με στον χρόνο που έφυγε. Μπορεί το 2021 να ήταν 
ένα στενάχωρο έτος, άλλα σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούμε να πούμε πως χάσαμε (άλλον) έναν 
χρόνο από τη ζωή μας. Κάθε έτος που μας αξιώ-
νει ο Θεός να ζήσουμε, πρέπει να το εκλαμβάνου-
με ως μεγάλη ωφέλεια και ευλογία, όσο βαρύ και 
αν φάνηκε στις καρδιές μας.
 Ήταν λοιπόν ένα έτος που μας δίδαξε πολλά, μας 
έκανε σοφότερους, και κυρίως μας έμαθε καλύτε-
ρα το τι μας λείπει, τι στερήσαμε από τους εαυ-
τούς μας και πως μπορούμε να το πάρουμε πίσω.
Μας λείπει η δοξολογία και η απεριόριστη ευγνω-
μοσύνη προς τον Θεό για όσο έχουμε την υγεία 
μας, αφού η πανδημία μας έμαθε πως η ανθρώ-
πινη ζωή είναι σαν τη μικρή φλόγα στο κερί που 
τρεμοπαίζει και σβήνει με το πρώτο φύσημα του 
αέρα. Όσο στεκόμαστε στα πόδια μας γεροί, μας 
δίνεται η ευκαιρία να προκόψουμε πνευματικά και 
να πλησιάσουμε περισσότερο στον Θεό. Και αν 
το κάνουμε ταπεινά, θα πάρουμε τέτοια παρηγο-
ρητική δροσιά στην καρδιά που κανένας εξωτερι-
κός παράγοντας δεν μπορεί να επισκιάσει.
Και μας λείπει περισσότερο από ποτέ ο αλτρουι-
σμός, η αγάπη, η ομόνοια, η συναισθηματική ταύ-
τιση με τις δοκιμασίες του συνανθρώπου. Αποξε-
νωθήκαμε. Κοιτάξαμε ο καθένας το συμφέρον του. 
Οι κυβερνήσεις βάζουν συνεχώς τεχνητά διαχω-
ριστικά ανάμεσα μας, για να μας διασπούν. Και 
να χάφτουμε πως εμείς δικαιούμαστε κάτι παρα-

πάνω από τον άλλον.
Κοιτάξαμε τον πλησίον αφ’ υψηλού, ο καθένας για 
τους δικούς του λόγους. 
Επειδή εγώ εμβολιάστηκα και ο άλλος όχι. Επειδή 
εγώ είμαι υποψιασμένος και «επαναστάτης» και 
ο άλλος που εμβολιάστηκε είναι «θύμα». Επειδή 
«μου αξίζουν» τα «προνόμια» και στον τάδε «δεν 
αξίζουν». Επειδή εγώ έχω περισσότερες ανάγκες, 
ενώ εκείνος «τα βολεύει μια χαρά». Επειδή εγώ 
έχω σωστή ιδεολογία άλλα του τάδε «καλά του 
κάνουν» με αυτά που πιστεύει. Κάποιοι έφτασαν 
ακόμα και στο ηθικό κατάντημα να ενστερνίζονται 
το «όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει». Και η λί-
στα θυμάτων του ανθρωποκτόνου εγωισμού δεν 
έχει τελειωμό.
Άλλα τι «κανονικότητα» και τι ελευθερία περιμέ-
νεις να βρεις, όταν ο ίδιος φροντίζεις να βάζεις 
κάγκελα ανάμεσα σε εσένα και τον συνάνθρωπο 
σου; Όταν τον δικάζεις και τον κατατάσσεις ως 
άξιο για το κελί της «άτεγκτης» κρίσης σου, στο 
τέλος ποιος θα μείνει να αναπνεύσει ελεύθερος; 
Οι κυβερνήσεις κάνουν τη δουλειά τους και επι-
βάλλουν διχασμό, άλλα ας καταλάβουμε πως πρώ-
τα απ’ όλα οι ίδιοι τον εφαρμόζουμε στη καθημε-
ρινότητα μας. Τρωγόμαστε μεταξύ μας αντί να 
συνειδητοποιήσουμε πως όλοι είμαστε κρίκοι της 
ίδιας αλυσίδας.
Αν θες την (πραγματική) ελευθερία σου πίσω , 
ΠΡΕΠΕΙ να σε ενδιαφέρει ο άρρωστος που δεν 
βρίσκει κλίνη ΜΕΘ, ΠΡΕΠΕΙ να σε ενδιαφέρει ο 
υγειονομικός που δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του, 
ΠΡΕΠΕΙ να σε ενδιαφέρει ο πολύτεκνος που τον 
έχει ξεχάσει το κράτος, ΠΡΕΠΕΙ να σε ενδιαφέρει 
ο πυροσβέστης που διαδηλώνει για τα δικαιώμα-
τα του, ΠΡΕΠΕΙ να σε ενδιαφέρει ο άνεργος, ΠΡΕ-
ΠΕΙ να σε ενδιαφέρει ο μουσικός που τα νέα μέτρα 
του έκοψαν το εισόδημα, ΠΡΕΠΕΙ να σε ενδιαφέ-
ρει ο ηθοποιός που αποχώρησε από παράσταση 
διαμαρτυρόμενος και έδωσε μήνυμα ενότητας.
ΠΡΕΠΕΙ να αγωνιστείς και να φωνάξεις για όλους 
αυτούς, και αυτοί για εσένα.
Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει βάσιμη αισιοδο-
ξία για τον νέο χρόνο. Μοναχά η αλληλεγγύη θα 
φέρει κοινωνική προκοπή και γνήσια ελευθερία 
στο 2022. Και όσο τα κέντρα αποφάσεων εντεί-
νουν τις πρακτικές απολυταρχισμού, τόσο γίνε-
ται πιο απαραίτητη για την επιβίωση και την ευ-
ημερία μας. 
Η πανδημία κάποια στιγμή θα ολοκληρώσει τον 
κύκλο της και θα πάψει να αποτελεί απειλή, άλλα 
η «επιδημία» παρτακισμού που ζώνει το ανάδελ-
φο έθνος, στέκει ακόμα γερά. Και όσο μένουμε 
έτσι αποδιοργανωμένοι, αποκομμένοι, σκόρπιο 
«κοπάδι», σύντομα θα βρεθούν νέες απειλές να 
εργαλειοποιηθούν και νέοι «προστάτες» να επω-
φεληθούν.
Ας είναι λοιπόν η ευχή μας αυτή. Να δώσουμε ως 
δώρο στους εαυτούς μας ένα πραγματικό προνό-
μιο. Την αλληλεγγύη. Το νέο χρόνο να εμπεδώ-
σουμε επιτέλους πως η προσωπική ελευθερία μας 
εξαρτάται άμεσα από το πόσο νοιαζόμαστε στο 
να ξεφύγει ο συνάνθρωπος μας από την αρπάγη 
του απολυταρχισμού που σαρώνει τον πλανήτη.
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ΣΥΣΚΕΨΗ  
ΚΟΡΥΦΗΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΡΤΙΝΣ ΜΕ ΚΑΡΕΜΠΕ, 
ΜΟΝΤΕΣΤΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Με το «καλημέρα» του 2022 ο Ολυμπιακός θα βρεθεί 
μπροστά σε ένα βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα. Μέσα στον 
Ιανουάριο έχει να δώσει 7 παιχνίδια και το ρόστερ του είναι 
-5 παίκτες. Οι Σισέ, Γκάρι Ροντρίγκες, Κούντε, Αγκιμπού Κα-
μαρά, Ονιεκούρου θα δώσουν το παρών στο Κόπα Άφρι-
κα που ξεκινάει στις 6 του μήνα. Σημαντικές απώλειες, αν 
και μόνο δύο από αυτούς είχαν συχνή συμμετοχή στην εν-
δεκάδα. Οι Σισέ, Αγκιμπού Καμαρά. Για την απώλεια του 
πρώτου η μεταγραφή του Κώστα Μανωλά λέει πολλά. Ο 
30χρονος στόπερ έχει το δικαίωμα να αγωνίζεται από την 
1η του μήνα , αλλά ακόμα θέλει τον χρόνο του. Για τον Αγκι-
μπού Καμαρά η έλευση του Μάξι Λοβέρα μπορεί να είναι 
μια λύση. Περισσότερο ανάγκης βέβαια, εκτός και αν ο Αρ-
γεντινός βγάλει μάτια. Από εκεί και πέρα οι «ερυθρόλευ-
κοι» θα κάνουν κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι. Αλλά 
δεν θα έχει να κάνει με τις απώλειες από το Κόπα Άφρικα. 
Γιατί θα γυρίσουν αυτοί που θα απουσιάζουν και δεν έχει 
νόημα να γίνουν μεταγραφές μόνο για τις απουσίες. Ο Πέ-
δρο Μαρτίνς τα είπε με τους Μοντέστο, Καρεμπέ και μέλη 
της διοίκησης για να καθοριστεί το πλάνο για το παζάρι του 
Ιανουαρίου. Η αρχή αναμένεται να γίνει με την απόκτηση 
αριστερού μπακ. Ο Ρέαμπτσιουκ είναι μόνος του, ουσια-
στικά καθώς ο Καρμπόβνικ δεν έχει αποδώσει. Βέβαια και 
το μέλλον του νεαρού δεν έχει καθοριστεί ακόμα αφού δεν 
αποκλείεται να μείνει. Στη  συγκεκριμένη σύσκεψη φέρε-
ται να συζητήθηκαν και διάφορα άλλα θέματα που έχουν 
να κάνουν με την ομάδα και την μέχρι στιγμής πορεία της. 

Αλλά και μια πρώτη αξιολόγηση των παικτών.
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ΧΩΡΙΣ  
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΜΕ ΤΟ 
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΚ 

Ο Ιανουάριος ήρθε με πολλά και υψηλών απαι-
τήσεων παιχνίδια για την ΑΕΚ στο πρόγραμμα. 
Δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για λάθη 
εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα για την Ένω-
ση. Έπειτα από ένα πρώτο μισό της σεζόν που 
είχε πολλές αναποδιές. Αυτές δεν μπορεί βέβαια 
να χρεωθούν στον Αργύρη Γιαννίκη. Μόλις στις 
10 Οκτωβρίου ανέλαβε, αντί του Βλάνταν Μιλόγε-
βιτς. Θα ήταν άδικο να του ζητηθούν πολλά. Πα-
ρότι παρέλαβε την ΑΕΚ στο -2 από την κορυφή 
και είμαστε ήδη στο -11 από τον Ολυμπιακό. Το 
γεγονός πως η διοίκηση του πρόσφερε νέο συμ-
βόλαιο ως το 2024, φανερώνει πως τον πιστεύει, 
ότι του αναγνωρίζει πολλά ελαφρυντικά και ότι θέ-
λησε να «ντύσει» με τις καλύτερες δυνατές προ-
ϋποθέσεις την προσπάθεια του. Το έργο βέβαια 
του Έλληνα κόουτς παραμένει δύσκολο. Συνολι-
κά και σε 12 ματς σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, 
η ΑΕΚ μετράει επί των ημερών του 7 νίκες, 3 ισο-
παλίες και 2 ήττες. Με τέρματα 22-11. Γίνεται σα-
φές δηλαδή με τη μια πως τόσο η επίθεση όσο 
κυρίως η άμυνα παίρνουν βελτίωση. Το 2022 ξε-
κινά με μπόλικες απαιτήσεις για την ΑΕΚ. Λαμία 
εκτός, ΠΑΟΚ εντός, Παναιτωλικός εντός, Ατρό-
μητος εκτός, Βόλος εντός και προσθέστε και τα 
δύο ματς-φωτιά για τα προημιτελικά του Κυπέλ-
λου Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Άρα δεν θα υπάρξει η 
παραμικρή πίστωση χρόνου. Ή ανοχή στα λάθη. 
Πίεση; Ναι. Από την άλλη αυτό είναι αναπόσπα-
στο στοιχείο για κάθε ομάδα που είναι φιλόδοξη. 

ΑΕΚ
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ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΞΑΣΤΕΡΗ ΛΥΣΗ 
ΤΟ 2022 ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΧΡΟΝΙΑ-ΒΑΛΣΑΜΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

Δεκαετίες ολόκληρες έχουν περάσει από τα 
πρώτα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κα-
τασκευή γηπέδου του Παναθηναϊκού Αθλητικού 
Ομίλου. Φήμες κυκλοφορούσαν ακόμα και σε επο-
χές που το «σπίτι» της ομάδας στη Λεωφόρο Αλε-
ξάνδρας, βρισκόταν στην ηλικία του σημερινού 
ΟΑΚΑ. Πλέον, το ενδεχόμενο μετακόμισης πο-
δοσφαιρικού τμήματος και συντριπτικής πλειο-
ψηφίας ερασιτεχνικών τμημάτων στον Βοτανικό, 
συγκεντρώνει πιθανότητες. Πόσες είναι αυτές; 
Περισσότερες από όλες εκείνες των προηγουμέ-
νων ετών (δεκαετιών πιο σωστά). «Αρχίζουμε τη 
δημοπράτηση του γηπέδου του Παναθηναϊκού, 
που θα είναι το καλύτερο στην Ελλάδα», είπε πριν 
από δύο μόλις ημέρες ο δήμαρχος της πρωτεύου-
σας Κώστας Μπακογιάννης. Πολλά λόγια έχουν 
ακούσει οι υποστηρικτές της ομάδας όλα αυτά 
τα χρόνια. Κρατούν μικρό καλάθι όμως. Και καλά 
κάνουν γιατί, στην πράξη, χωρίς ίχνος υπερβο-
λής, ο Παναθηναϊκός είναι ο πλέον πολυαθλητι-
κός σύλλογος της χώρας και εκ των κορυφαίων 
του κόσμου. Ακούγεται βάσιμο ότι ο δήμαρχος δεν 
θα προέβαινε σε τέτοια δήλωση αν δεν ήταν σί-
γουρος ότι πράγματι θα αρχίσει η διαδικασία. Βέ-
βαια, ας μην ξεχνάμε ότι γίνεται λίγες ημέρες πριν 
από τη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη, όταν 
και θα ανοίξουν περισσότερα χαρτιά, αναφορικά 
με τις προθέσεις της «μάνας του λόχου». Το 2022 
δεν πρέπει να φέρει τίποτε λιγότερο από μία κα-
θαρή και ξάστερη λύση για το μέλλον του Πανα-
θηναϊκού Αθλητικού Ομίλου. Του συλλόγου που 
απαιτεί και δεν επαιτεί. Εκείνου που ο δήμος Αθη-
ναίων οφείλει πολλά. Με τόσα που έχουν συμβεί, 
λογικό είναι οι φίλοι της ομάδας να αμφισβητούν 
τα πάντα. Οπότε, θα πρέπει όλα να παρατεθούν 
με σαφήνεια, προτού παρθεί η οποιαδήποτε από-
φαση. Για να καταγράψει η Ιστορία, ποιος πρέπει 
να καρπωθεί τι και ποιος να χρεωθεί τι.

ΠΑΟ

Ο,ΤΙ ΕΠΑΘΕ,  
ΤΟ ΕΜΑΘΕ 
ΓΙΑΤΙ Ο ΠΑΟΚ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΦΗΣΥΧΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΙ 
ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΤΑ ΑΣΧΗΜΑ

Οι πέντε συνεχόμενες νίκε σε Ελλάδα και Ευρώπη 
και η έλευση του Ζοσέ Μπότο στη θέση του αθλητι-
κού διευθυντή επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να αφήσει το 
2021 μέσα σε πολύ καλύτερο κλίμα. Παρόλα αυτά θα 
ήταν λάθος να ξεχάσει όλα τα δεινά που πέρασε νω-
ρίτερα. Γιατί τα άσχημα φεγγάρια δεν πρέπει να τα 
προσπερνάς. Είναι εκεί ως απαραίτητο μάθημα για 
να δεις τι δεν έκανες σωστά και για ποιο λόγο. Ο Δικέ-
φαλος του βορρά κινδύνεψε να μείνει εκτός στόχων 
εξαιτίας της κακής νοοτροπίας που επί μακρόν επέ-
δειξε. Φάνηκε από ορισμένα λόγια και πολλές πρά-
ξεις σαν οι παίκτες να μην πιστεύουν πως η ομάδα 
που αγωνίζονται είναι τοπ επιπέδου, ικανή να πρω-
ταγωνιστήσει. Στο «ως εδώ και μη παρέκει», οι συζη-
τήσεις που έγιναν μεταξύ του Ραζβάν Λουτσέσκου και 
των ποδοσφαιριστών επέτρεψαν να γυρίσει η σελί-
δα. Είναι κάτι που πιστώνεται ο Ρουμάνος κόουτς. Το 
ότι δηλαδή μπόρεσε να βρει τρόπο να ξυπνήσει τον 
εγωισμό και το πάθος των παικτών, καλή ώρα όπως 
έκανε απαρέγκλιτα στην πρώτη του θητεία στην Τού-
μπα. Κριτική και αυτοκριτική έφεραν την ανάταση. 
Αλλά οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες. Ακόμα 
κι ένα άσχημο αποτέλεσμα μπορεί να φέρει το πισω-
γύρισμα αν όλοι δεν έχουν αντλήσει τα σωστά διδάγ-
ματα από τις πρόσφατες περιπέτειες. Το 2022 μπαί-
νει με την ομάδα να πρέπει να δώσει αλλεπάλληλες 
εξετάσεις. Χαρακτήρα και αγωνιστικότητας. Κυρίως 
καλείται να δείξει πως έμαθε από όσα έπαθε. ΠΑΟ

Κ
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ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ!

KΛΕΙΝΕΙ ΚΑΙ  
Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ!

ΤΡΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΑΡΗΣ,  
ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΑΝΤΖΗ ΠΟΥ 
ΥΠΕΓΡΑΨΕ, Ο ΙΩΝΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Αν και ο Άρης είναι εμβολιασμένος στο 
100%, ο κορονοϊός χτύπησε και τους «κιτρινό-
μαυρους». Οι Θεσσαλονικείς έκαναν γνωστό 
ότι τρεις ποδοσφαιριστές τους βγήκαν θετικοί. 
Από τους τρεις, όλοι ξένοι, μόνο ο ένας βρίσκεται 
στην Ελλάδα. Οι άλλοι δύο δεν έχουν καταφέρει να 
επιστρέψουν στη χώρα μετά την άδεια που έδωσε ο 
Άκης Μάντζιος για τις διακοπές των Χριστουγέννων. 
Η ΠΑΕ βρίσκεται σε καθημερινή επαφή και με τους 
δύο και αναμένει, όπως και οι ίδιοι, να αρνητικοποιη-
θούν για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να ενσω-
ματωθούν στις προπονήσεις. Όπως όλα δείχνουν 
ωστόσο, αμφότεροι θα χάσουν το ντέρμπι με τον Πα-
ναθηναϊκό στη Λεωφόρο την ερχόμενη Τετάρτη (5/1).  
Κι όλο αυτό σε μία περίοδο που πραγματικά δεν 
περισσεύει κανείς! Από τις 5 Ιανουαρίου μέχρι και 
τις 5 Φεβρουαρίου ο Άρης θα δώσει 9 παιχνίδια. 
Επτά για το πρωτάθλημα, δύο για το Κύπελλο. 
Με τον Καμαρά στο Κόπα Άφρικα και να χάνει 
τουλάχιστον τα πέντε από αυτά, ο Άκης Μάντζι-
ος θέλει όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες.  
Το πρόγραμμα του Άρη από τις 5/1 και για τον επό-
μενο μήνα έχει: Παναθηναϊκό (εκτός), Ατρόμητο 
(εντός), Απόλλωνα Σμύρνης (εκτός), τρεις φορές 
τη Λαμία (δύο για Κύπελλο και μια εντός για το 
πρωτάθλημα), Παναιτωλικό (εκτός), ΑΕΚ (εντός) 
και Βόλο (εντός). Δύο ντέρμπι και Κύπελλο που 
αποτελεί στόχο των «κιτρινόμαυρων». Παιχνίδια 
Τετάρτη - Κυριακή όλο το μήνα με εξαίρεση την Τε-
τάρτη 12/1!

Για τέσσερις προσθήκες μίνιμουμ θα κινηθεί ο Ιω-
νικός τον Ιανουάριο. 6-8άρι, 10άρι, εξτρέμ και σέντερ 
φορ. Ο τελευταίος προς επιβεβαίωση του Sportime βρέ-
θηκε. Ο Βασίλης Μάντζης έλυσε το συμβόλαιο του με 
τον Ολυμπιακό Λευκωσίας και υπέγραψε στον Ιωνικό. 
Οι Νικαιώτες είναι κοντα σε μια ακόμα προσθήκη, 
υπό προϋποθέσεις. Η προϋπόθεση είναι να μείνει 
ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής ο οποίος δεσμεύεται 
με συμβόλαιο με την ομάδα στην οποία ανήκει. Πα-
λιός γνώριμος! Ο λόγος για τον Βαγγέλη Πλατέλλα, ο 
οποίος πέρσι συνέβαλε τα μέγιστα για την επιστρο-
φή του Ιωνικού στη Super League αλλά η κουβέντα 
για ανανέωση δεν πήγε καλά, προέκυψε διαφορά στο 
οικονομικό και ο Πλατέλλας μετακόμισε στη Ξάνθη. 
 Το ρεπορτάζ αναφέρει οτι ο 33χρονος μεσοεπιθετικός 
αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο Αλκαζάρ την Τετάρ-
τη κόντρα στην ΑΕΛ, αφού έχει ζητήσει να φύγει από 
τους Ακρίτες για προσωπικούς λόγους που δεν του 
επιτρέπουν να βρίσκεται μακριά από την Αθήνα. Ο Ιω-
νικός έχει κάνει ήδη την κίνηση του και (τον) περιμένει.  

ΠΡΟΣ ΑΝΑΒΟΛΗ!
Κρούσματα κορονοϊού προέκυψαν και στον Ιωνικό. Δύο 
ποδοσφαιριστές βγήκαν θετικοί και έχουν μπει καρα-
ντίνα. Οι Νικαιώτες αντιμετωπίζουν την προσεχή Τρίτη 
τον ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά η αναμέτρηση οδεύει προς ανα-
βολή! Οι Ηπειρώτες έχουν ήδη οκτώ κρούσματα που 
αφορούν σε ποδοσφαιριστές και πιθανότατα η προσε-

χής αναμέτρηση στο «Ζωσιμάδες» θα αναβληθεί. 

ΑΡΗ
Σ

ΙΩΝ
ΙΚΟ
Σ
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Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ
Το 2021 όμως σήμανε και την αλλαγή σελίδας στην ΕΟΚ με 
τον Γιώργο Βασιλακόπουλο να αποχωρεί μετά από 40 χρό-
νια απόλυτης κυριαρχίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο. 
Τα σωματεία έδωσαν ισχυρή εντολή στον Βαγγέλη Λιόλιο 
να αλλάξει τα πάντα στο μπάσκετ καθώς ο Πατρινός πα-
ράγοντας νίκησε με μεγάλη διαφορά τους Παναγιώτη Φα-
σούλα και Άγγελο Παπανικολάου (ήταν φιλικά προσκεί-
μενος στον Γιώργο Βασιλακόπουλο).

ΤΟ 2021 ΗΤΑΝ  
Η ΧΡΟΝΙΑ  

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ

Το ξημέρωμα της 21ης Ιουλίου, 
ελάχιστοι ήταν στα κρεβάτια τους 
στην Ελλάδα. Τα φώτα στα περισ-
σότερα σπίτια ήταν ανοιχτά. Οι τη-
λεοράσεις έπαιζαν. Και κάπου μέσα 
στη σιωπή άκουγες και κάποιες φω-
νές. Πανηγυρισμούς, ουρλιαχτά.
Όλη η Ελλάδα περίμενε να καμαρώ-
σει πρωταθλητή τον Γιάννη Αντετο-
κούνμπο. Κι εκείνος με 50 πόντους 
(!) στο καθοριστικό ματς που έκρι-
νε τον τίτλο, οδήγησε τους Μπακς 
στο θρίαμβο επί των Σανς και στο 
πρωτάθλημα!
Πενήντα πόντοι και το Μιλγουόκι 
στο θρόνο μετά από πενήντα χρό-
νια. Τι ευχάριστη συγκυρία! Μισό 
αιώνα μετά την εποχή του μεγά-
λου Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (τότε 
ήταν 24 ετών) ένα άλλο παιδί, που 
όμως είχε έρθει από την Ελλάδα κι 
όχι από το UCLA πήρε έναν Οργα-
νισμό από την «αδιαφορία» και τον 
έκανε πρώτο θέμα.
Το 2021 ήταν η χρονιά του Γιάν-
νη. Όχι μόνο επειδή αναδείχθηκε 
πρωταθλητής και MVP των τελικών. 
Ούτε επειδή αναδείχθηκε αθλητής 
της χρονιάς στην Ελλάδα (ποιος 
άλλος θα έβγαινε δηλαδή;). Αλλά 
για το λόγο ότι το… βιβλίο της ζωής 
του ακόμα γράφεται με χρυσές σε-
λίδες πλέον. Το παιδί από τα υπό-
γεια των Σεπολίων, ο μικροπωλη-
τής που δεν είχε στον ήλιο μοίρα, 
ακολούθησε τα όνειρά του κι έδει-
ξε ότι τα πάντα είναι πιθανά. Αρκεί 
να δουλεύεις και να πιστεύεις στον 
εαυτό σου.
Και μας έδειξε ότι μπορούμε να γί-
νουμε ο… Αντετοκούνμπο του εαυ-
τού μας. Αρκεί να βάζουμε στόχους 
και να τους πετυχαίνουμε. Ο καθέ-
νας στον τομέα του.
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ΑΓΓΛΙΑ 2η 17:00
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ-ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ

1 -0,75 1,75
Ασταμάτητη η Φόρεστ Γκριν οδεύει ολοταχώς για την 1η 

κατηγορία της Αγγλίας. Η ομάδα έρχεται από το εντυπωσιακό 
5-5 μέσα στην Όλνταμ. Με όπλο την επίθεση σήμερα θα 

ψάξει ξανά το θετικό αποτέλεσμα. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 

μας ξανά στην 
έδρα.

ΑΓΓΛΙΑ 1η 17:00
ΡΟΔΕΡΑΜ-ΜΠΟΛΤΟΝ

1 -1,0 1,85
Η Ρόδεραμ είναι η καλύτερη ομάδα της Κατηγορίας και 
δίκαια χαρακτηρίζεται το απόλυτο φαβορί για άνοδο. Με 
φουλ επίθεση σήμερα για να καθαρίσει την Μπόλτον και 

να μπει με το δεξί στη νέα χρονιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η στήριξή 
μας στην 

πρωτοπόρο 
Ρόδεραμ.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΛΕΣΤΕΡ-ΝΟΡΙΤΣ

1 -1,0 1,65
Το καλό το φύλαγε για το τέλος η Λέστερ καθώς επικράτησε 

της Λίβερπουλ με 1-0! Οι «αλεπούδες» ελπίζουν σε ένα 
ευρωπαϊκό εισιτήριο και κόντρα στην τελευταία Νόριτς 

είναι το μεγάλο φαβορί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα 

στηρίξουμε 
έδρα και 
Λέστερ.

ΑΓΓΛΙΑ 14:30
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

OVER 2,75 1,70 1 5,50
Με ντέρμπι αρχίζει η χρονιά στην Αγγλία και την έξοδο της 

Σίτι στο «Εμιρεϊτς». Οι «πολίτες» είναι το απόλυτο φαβορί 
για τον τίτλο και βρίσκονται στο +8 από την Λίβερπουλ. 
Ικανή να επιστρέψει στο Τσάμπιονς Λιγκ δείχνει φέτος η 

Άρσεναλ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε έδρα 

και γκολ οι 
επιλογές 

μας.

ΑΓΓΛΙΑ 1η 17:00
ΙΠΣΟΥΙΤΣ-ΛΙΝΚΟΛΝ

1 1,70
Πήρε το ντέρμπι με την Γουίκομπ η Ίπσουιτς με το τρίποντο να 
δίνει ψυχολογία στην ομάδα. Δύσκολη η συνέχεια καθώς 
πρέπει να καλύψει διαφορά δέκα βαθμών από τις θέσεις 
των πλέι οφ. Για την παραμονή θα παλέψει ξεκάθαρα η 

Λίνκολν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το φαβορί 
θα πάρει 

ποντάρισμα.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΤΟΤΕΝΑΜ

2 -0,75 1,80
Ένα δικό της τρίποντο πέταξε από τα χέρια της στο «Σεντ 

Μέρις» η Τότεναμ. Ο στόχος της τετράδας παραμένει φυσικά 
εφικτός με τον Κόντε να δίνει άλλον αέρα στην ομάδα. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Διπλό με 
χάντικαπ θα 
παίξουμε.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΥΧΗ ΝΑ ΕΥΧΗΘΟΥΜΕ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Εντυπωσιασμένος έμεινε ο Θανάσης Μεντρέ-
κας από την πρόσφατη συνάντηση που είχε με 
τον πρόεδρο του αθλητικού κέντρου Περιστε-
ρίου Θανάσης Δημητρίου, από όλα όσα συζή-
τησαν και κυρίως από τον τρόπο σκέψης του 
ανωτέρω. Αυτός είναι και ο λόγος που ο κατά 
τα άλλα λιγόλογος Μεντρέκας, που για πάνω 
από τρεις 10ετίες στηρίζει το εργασιακό μπά-
σκετ αλλά και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των 
Αρκάδων από διάφορα πόστα, αναγκάστηκε 
να προβεί στην παρακάτω τοποθέτηση, λέγο-
ντας τα εξής: «Είμαι εδώ γιατί πιστεύω ότι ο 
αθλητισμός είναι πολιτισμός, όπως μου είπε 
ο πρόεδρος του αθλητικού κέντρου Περιστερί-
ου Θανάσης Δημητρίου, σε μια κατ΄ ιδίαν συ-

νάντηση που είχαμε πρόσφατα. Αυτό σημαί-
νει πως ο δήμαρχος Παχατουριδης ξέρει και 
τοποθετεί τούς κατάλληλους ανθρώπους στην 
κατάλληλη θέση χρόνια τώρα. Και συμφωνώ 
πως αυτό το ευαίσθητο πόστο το υπηρετούν 
άνθρωποι με έντονο προσανατολισμό. Μου 
αποκάλυψε επίσης πως οι άνθρωποι που στη-
ρίζουν τον αθλητισμό πρέπει να έχουν προ-
τεραιότητα. Ο φίλος Θανάσης, καθαρός και 
ντόμπρος, μίλησε επίσης για το χρέος που 
πρέπει να έχει η πολιτεία ώστε να μας διευκο-
λύνουν σ αυτά που πρεσβεύουμε και σ’ αυτά 
που κάνουμε. Μπράβο όταν υπάρχουν τέτοιες 
ιδέες και άνθρωποι που πραγματικά κάνουν 
κάθε προσπάθεια ώστε να σου παρέχουν υπη-
ρεσίες όσο αυτές είναι δυνατές. Η υπόσχεσή 
του να πραγματοποιηθεί κι άλλη συνάντηση, 
ώστε να διευθετηθούν κάποιες λεπτομέρειες, 
ώστε η ομάδα μας να μπορεί να προπονείται 
και να αγωνίζεται, μας γεμίζει χαρά και ικανο-
ποίηση, αλλά και μια μεγάλη υποχρέωση να 
είμαστε δίπλα σ’ αυτόν τον μεγάλο αγωνιστή 
των κοινών του Δήμου Περιστερίου».
 
KAMATEΡO 
Ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθ-
μό της σπουδαίας του ποδοσφαιρικής δια-
δρομής είναι πλέον ο Δημήτρης Κολοκοτρώ-
νης. Ο οποίος για την αποχώρησή του είπε τα 
εξής: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Kαματερό 
γι’ αυτά τα όμορφα χρόνια. Φεύγω μόνο με θε-
τικά πράγματα και όμορφες εικόνες Θέλω να 
ευχηθώ στον σύλλογο και στους συμπαίκτες 
μου καλή συνέχεια, υγεία και δύναμη στο δύ-
σκολο έργο που έχουν μπροστά τους. Είμαι 
σίγουρος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουν!!! 
Ευχαριστώ για όλα»

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Μπορεί να βρισκόμαστε σε εορταστική περί-
οδο, ωστόσο, στην Θύελλα Περιστερίου δεν 
σταματούν να … δουλεύουν εμπεριστατωμένα. 
Με ξεκάθαρη επιδίωξη η ομάδα να παρουσια-
στεί ακόμη πιο συμπαγής και ανταγωνιστική 
με την επανέναρξη των επίσημων αγωνιστι-
κών της υποχρεώσεων. Η διάθεση όλων των 
ποδοσφαιριστών είναι στα ύψη, γεγονός το 
οποίο κάνει τον τεχνικό Κώστα Δημόπουλο 
και τους άμεσους συνεργάτες του να … τρί-
βουν τα χέρια τους από ικανοποίηση, καθώς 
έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν μεθοδι-
κά επάνω σε ζητήματα τακτικής.

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ»
ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ  
ΤΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Όχι θα κάτσει 
να σκάσει  
ο Σαλευρής
Στη λίμνη Ευβοίας 
πέρασε τις ημέρες 
των Χριστουγέννων 
ο Ηλίας Σαλευρής. Ο 
άνθρωπος που σή-
μερα αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο του 
Φωστήρα Καισαρια-
νής, επέλεξε το ωραίο 
αυτό μέρος για να χα-
λαρώσει από την κα-
θημερινότητα και 
την αγωνιστική πίε-
ση . Αυτές είναι επι-
λογές… Λίμνη Ευβοί-
ας και κάποιες κακές 
γλώσσες το προ-
χώρησαν το πράγ-
μα και μίλησαν πως 
δεν πήγε εκεί για χα-
λάρωμα, αλλά πήγε 
για… ψάρεμα! 
* Και πως το είπαμε 
ΚΥΡΙΕ Σπύρο μας… 
λάου – λάου, ενό-
ψει του μεγάλου ταξι-
διού! Αφού έτσι πρέ-
πει, προκειμένου να 
κατακτήσουμε το στό-
χο, μήπως θα πρέ-
πει να ντυθείς και 
του... αμφιβόλου φύ-
λου; Είπαμε ο στό-
χος… προέχει και εί-
ναι πάνω από όλα… 
* Ακούς εκεί να πάει 
στον… Κουνούπη για 
γιουβαρλάκια ο Σα-
ράντης; Αυτό είναι… 
ιεροσυλία… Δεν γί-
νεται … Λες και στα 
Εξάρχεια δεν γίνο-
νται καλά τα γιουβαρ-
λάκια… Σας πληρο-
φορώ πως γίνονται 
και μάλιστα είναι πιο 
νόστιμα… Βέβαια θα 
πρέπει να γίνουν κά-
ποιες αλλαγές… Αντί 
για… ΨΗΣΤΟ θα πρέ-
πει να γίνει… ΒΡΑ-
ΣΤΟ… 
* Πάντως ο Νίκος 
Γκορίτσας του Αστέ-
ρα Βάρης, μας γνω-
στοποίησε πως έκα-
νε την τρίτη δόση του 
εμβολίου και μάλλον 
ένα άγχος θα πρέ-
πει να του έχει φύγει. 
Όπως άλλωστε και 
σε όλους μας, όταν 
την κάναμε… 
* Συγκινητικά είναι 
τα λόγια του Σπύρου 
Τζόκα, που αφορούν 
τον θάνατο του πρώ-
ην δημάρχου του Δή-
μου Καισαριανής Θα-
νάση Μπαρτσώκα. 
Απλά να πω, πως και 
οι δυο υπήρξαν δή-
μαρχοι και μάλιστα 
από εκείνους που 
προσέφεραν πολλά 
στον τόπο τους.

Έντονη είναι η κινητικότητα που 
επικρατεί στον Α.Ο. Ταταύλα 
όσον αφορά την προσπάθεια 
ουσιαστικής ενίσχυσης σε καί-
ριες θέσεις που έχει διαπιστωθεί 
άμεση ανάγκη. Ο τεχνικός ηγέ-
της Νίκος Μανωλάς σε ανύπο-
πτη χρονική στιγμή φέρεται να 
έχει εισηγηθεί στη διοίκηση την 
άμεση ανάγκη απόκτησης 2-3 
ποιοτικών προσθηκών, με παί-
κτες που θα έχουν όλα τα εχέγ-
γυα να ηγηθούν στο φετινό εγ-
χείρημα. Σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες που δεν επιδέχο-
νται αμφισβήτηση, στα Ταταύλα 
φέρονται να απέχουν μία ανά-
σα από την απόκτηση ενός κλα-
σικού φορ που έχει να επιδείξει 
πολύ αξιόλογη θητεία και προ-
έρχεται από ανώτερες κατηγο-
ρίες και ξεχωρίζει για την εκτε-
λεστική του δεινότητα. Πρόκειται 
για έναν παίκτη, την ένταξη του 
οποίου φέρεται να έχει εισηγη-
θεί εσπευσμένα ο τεχνικός Νίκος 
Μανωλάς και αναμένεται να απο-
κτηθεί με την μορφή δανεισμού 
από σύλλογο ανώτερης κατηγο-
ρίας Παράλληλα, στη ομάδα των 
νοτίων προαστίων είναι σε επα-
φές για την απόκτηση δύο ακό-
μη δημιουργικών μέσων και οι 
επόμενες ημέρες προβλέπονται 
εξαιρετικά κρίσιμες. Το δικό του 
στίγμα όσον αφορά την θέσπιση 
των στόχων για το υπόλοιπο της 
σεζόν έδωσε ο τεχνικός Νίκος 
Μανωλάς μιλώντας στο «Αθλη-
τικό Πνεύμα»: «Σίγουρα η ομά-
δα μας έχει εμφανίσει σε αυτό το 
πρώτο μισό του πρωταθλήμα-
τος πολλές αρετές, αλλά κι αρκε-
τές αδυναμίες. Βρισκόμαστε σε 
μια πολύ κρίσιμη καμπή, όμως 
είμαστε υποχρεωμένοι να φα-
νούμε απόλυτα έτοιμοι και απο-
φασισμένοι με την επανέναρξη 
των επίσημων αγωνιστικών μας 
υποχρεώσεων να διεκδικήσου-
με ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πλέ-
ον για τη ομάδα μας κάθε ματς εί-
ναι και τελικός».

ΤΑΤΑΥΛΑ 

«Κλείνει»  
φορ … όνομα 

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 

Ψύλλιας: «Ψάχνουμε  
για νεαρούς ποδοσφαιριστές 
που θα είναι επένδυση» 
Η προσπάθεια εύρεσης ταλαντούχων παικτών με 
δυνατότητα ανάδειξης αποτελεί το προαπαιτούμε-
νο για τη Αλσούπολη. Οι ιθύνοντες του συλλόγου 
των βορείων προαστίων επιθυμούν να εμπλου-
τίσουν το υπάρχον ρόστερ με αρκετούς νεαρούς 
και φιλόδοξους ποδοσφαιριστές που θα έχουν 
ως κύρια επιδίωξη να αναδειχθούν μέσα από την 
ομάδα και να την βοηθήσουν καταλυτικά ώστε να 
υλοποιήσει τον στόχο μίας άνετης παραμονής, 
αποκτώντας παράλληλα πολύτιμες εμπειρίες που 
θα τους φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την εξέλιξη 
της καριέρας τους Άκρως ενδεικτικές είναι ο δηλώ-
σεις του τεχνικού Θανάση Ψύλλια: «Κύρια επιδί-
ωξή μας είναι να μπορέσουμε να φανούμε ακόμη 
πιο δυνατοί κι ανταγωνιστικοί με την επανέναρ-
ξη των επίσημων αγωνιστικών μας υποχρεώσε-
ων. Η διακοπή του πρωταθλήματος θα βοηθήσει 
αρκετούς ποδοσφαιριστές που αντιμετώπιζαν 
προβλήματα τραυματισμών, αφού θα έχουν την 
δυνατότητα να αποθεραπευτούν και σταδιακά να 
μπουν σε ρυθμούς προπονήσεων. Από εκεί και 
έπειτα σε μεταγραφικό επίπεδο αναζητούμε ταλα-
ντούχους παίκτες που αφενός μεν θα μικρύνουν 
ακόμη τον μέσο όρο ηλικίας του υπάρχοντος ρό-
στερ και αφετέρου θα αποτελέσουν επένδυση για 
το μέλλον και θα έχουν την δυνατότητα να μας βο-
ηθήσουν και να βοηθηθούν από την ομάδα μας, 
ώστε να αναδειχθούν»…».

This is Athens

҂ Ο Θανάσης Δημητρίου με τον Δήμαρχο 
Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη
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SPORTS
 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

10 ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΙΒΟ!
ΤΟ SPORTIME ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΟΝ ΣΤΙΒΟ ΚΑΙ ΤΟ 2021. 

ΕΠΕΛΕΞΕ 10 ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΘΕΤΙΚΟ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ

Ο Μίλτος Τεντόγλου 
γράφει ιστορία. Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες 
στο Τόκιο κατακτά-
ει το χρυσό μετάλλιο 
στο μήκος με 8,41μ. Ο 
Έλληνας πρωταθλη-
τής γίνεται μόλις ο τρί-
τος άνδρας στον στίβο 
που στέφεται ολυμπι-
ονίκης. Κέρδισε στην 
έκτη και τελευταία του 
προσπάθεια!

Ο στίβος γίνεται φτω-
χότερος! Πεθαίνει στις 
8 Απριλίου σε ηλικία 72 
ετών ο Βασίλης Σεβα-
στής. Σκορπάει θλίψη 
στον ελληνικό αθλητι-
σμό η απώλειά του. Νο-
σηλευόταν στο «Σωτη-
ρία» και «έφυγε» από 
τον κορονοϊό. Ήταν ο 
γενικός γραμματέας 
και πρώην πρόεδρος 
του ΣΕΓΑΣ.

Η Ελίνα Τζένγκο απο-
τελεί το next best thing 
στον ελληνικό στίβο και 
τον ακοντισμό. Κατέκτη-
σε το χρυσό μετάλλιο στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα Κ20 στο Ταλίν. Πήρε 
το ασημένιο μετάλλιο στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Κ20 στο Ναϊρόμπι. Κέρ-
δισε και τον πανελλήνιο 
τίτλο με την επίδοση της 
χρονιάς. Ο Στίβος βρίσκεται και αυτός το 2021 στη δίνη της 

πανδημίας με τον Covid-19. Ειδικά στο πρώτο τρί-
μηνο του έτους αναβάλλονται πολλοί αγώνες. Μπαί-
νει σε ισχύ υγειονομικό πρωτόκολλο. Πολλοί αθλη-
τές και αθλήτριες χάνουν αγώνες, καθώς βρίσκονται 
θετικοί στον κορονοϊό.

Η Σοφία Σακοράφα είναι 
η νέα πρόεδρος του ΣΕ-
ΓΑΣ. Στις 31 Μαρτίου δι-
εξάγονται οι εκλογές του 
ΣΕΓΑΣ στη δίνη της παν-
δημίας και με πολλά εμπό-
δια. Πραγματοποιούνται 
με ηλεκτρονική ψηφοφο-
ρία με το σύστημα «Ζευς». 
Νικήτρια η παράταξη 
«Α.Κ.Α.Σ.». Ο Κώστας Κε-
ντέρης γίνεται αντιπρόε-
δρος του ΣΕΓΑΣ.

Ο υφυπουργός Αθλητι-
σμού Λευτέρης Αυγενά-
κης κατηγορείται για πα-
ρέμβαση στις εκλογές των 
Ομοσπονδιών. Ηττάται 
κατά κράτος στις παρατά-
ξεις που στήριξε ανοιχτά. 
Το νέο αθλητικό νομοσχέ-
διο φέρνει πολλές αντι-
δράσεις. Επίσης, μεγά-
λες είναι οι περικοπές στις 
επιχορηγήσεις των Ομο-
σπονδιών Αθλημάτων.

Με μεγάλη επιτυχία διεξάγεται ο 38ος Αυθεντικός 
Μαραθώνιος της Αθήνας. Παρά τα προβλήματα και 
την αβεβαιότητα λόγω του κορονοϊού η διοργάνω-
ση γίνεται κανονικά. Μάλιστα, ο Κώστας Γκελαού-
ζος κερδίζει τον Μαραθώνιο με ρεκόρ διαδρομής. 
Στις γυναίκες πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Γκλό-
ρια Πριβιλέτζιο. 

Ένας από τους κορυφαί-
ους Έλληνες αθλητές, 
ο Κώστας Μπανιώτης 
αποφασίζει να κρεμάσει 
τα σπάικ του. Ο πρωτα-
θλητής του ύψους αγω-
νίζεται τελευταία φορά 
στο Βαλκανικό Πρωτά-
θλημα στο Σμεντέρεβο. 
Νωρίτερα είχε κερδίσει 
το Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα με 2,24μ. που εί-
ναι η επίδοση της χρο-
νιάς. 

Ένα από τα μετάλλια που 
μπορεί να αλλάξει του ρου 
των αποστάσεων στην 
Ελλάδα, κερδίζεται στο 
Ναϊρόμπι. Στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Κ20, η Έλλη- 
Ευτυχία Δεληγιάννη κατα-
κτάει το χάλκινο μετάλλιο 
στα 800μ. Η εθνική ομάδα 
Κ20 έδωσε διαπιστευτή-
ρια. Ο Ορέστης Ντουσά-
κης παίρνει το ασημένιο 
στη σφυροβολία. 

Η Βούλα Παπαχρήστου 
ταξιδεύει στο Τόρουν 
με την καλύτερη επίδο-
ση στον κόσμο στο τρι-
πλούν με 14,60μ. Στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα κλειστού είναι φαβο-
ρί για τη νίκη. Καταλαμ-
βάνει όμως τελικά την 
5η θέση. Επίσης, απο-
κλείεται από τον τελικό 
των Ολυμπιακών Αγώ-
νων. 

UP DOWN
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ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ  
ΤΟΥ ΜΠΟΤΟ  
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
«BOSS» ΣΤΗΝ ΣΑΛΟΝΙΚΑ. ΤΙ 
ΕΚΑΝΕ, ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΔΕ, ΤΙ ΕΙΚΟΝΑ 
ΕΒΓΑΛΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ 

Από την ώρα της άφιξής του στο αε-
ροδρόμιο φάνηκε large. «Έχω τις με-
ταγραφές στη βαλίτσα μου», η πρώτη 
του ατάκα στον Τύπο, δείγμα και της 
ευελιξίας του. Δεν είναι τυχαίο πως για 
11 ολάκερα χρόνια ήταν Νο1 στην ιε-
ραρχία στο scouting department στο 
μαγαζί με τα μεγαλύτερα sales στην 
Ευρώπη (σ.σ.: Μπενφίκα). Δεν είναι 
λίγο πως η φαμίλια Σαββίδη βάσει του 
ρεπορτάζ που έκανε τον αποδέχθη-
κε πλήρως, πληρώνοντας αδρά την 
επένδυση στο πρόσωπό του και τον 
συνεργάτη του Αντρέι Φεντρένκοφ. 
Πάμε στην καθημερινότητα του new 
boss στον ΠΑΟΚ, του Ζοζέ Μπότο. 
Έλληνας agent κρύβεται πίσω από το 
deal μιας και ήταν παρών στις υπο-
γραφές των συμβολαίων. Ο 55χρο-
νος τεχνικός διευθυντής έχει δει πάνω 
από 10 φετινούς αγώνες του «Δικεφά-
λου» και έχει ήδη εξάγει τα πρώτα του 
συμπεράσματα. Έδωσε την αίσθη-
ση πως αν προκύψει η ανάγκη για 
οικονομική υπέρβαση έχει το know 
how για να «ψήσει» τον Ιβάν Σαββί-
δη. Τα αγγλικά του average. Πορτογα-
λικά και ρώσικα οι βασικές του γλώσ-
σες. Σε όλα τα ραντεβού ενημέρωσης 
που είχε με στελέχη από την οικογέ-
νεια του ΠΑΟΚ ήταν ανοιχτός, περισ-
σότερο άκουγε και λιγότερο μιλούσε. 
Κυριότερη απορία του πώς γίνεται η 
ομάδα που κέρδισε το νταμπλ εν έτει 
2019 να απέχει 13 πόντους από τον 
Ολυμπιακό μετά από 15 αγώνες στη 
φετινή Σούπερ Λιγκ. Στα γραφεία κά-
θισε πάνω από 3-4 ώρες, πήγε είδε 
προπονήσεις ακόμη και του ΠΑΟΚ 
Β, θέλοντας να τσεκάρει το level σιγά 
σιγά των παικτών. «Η ακαδημία θα 
πρέπει να στηριχθεί από την πρώτη 
ομάδα», η ατάκα του που έμεινε μετα-
ξύ άλλων. Δείπνησε με τον κόουτς Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου και η συνισταμένη 
των λεγομένων τους ήταν το club να 
΄ναι proactive. Κοινώς, ναι μεν αλλα-
γές τον Ιανουάριο, αλλά βασική προ-
τεραιότητα είναι η δημιουργία ομάδας 
για πρωταθλητισμό το καλοκαίρι. Εκεί 
που θα γίνουν και τουλάχιστον 5 με-
ταγραφές 11αδάτες. Όσο για το τω-
ρινό μεταγραφικό παζάρι; Κρατήστε 
μικρό καλάθι! Προεργασία έχει γίνει, 

πρεμούρα δεν υφίσταται…   

Παρασκήνια

➠





Ο ΖΟΖΕ ΜΠΟΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ 
ΓΙΑ 2,5 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΜΗΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑ 
ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΑ 30.000 ΕΥΡΩ 

Ο 55ΧΡΟΝΟΣ ΕΧΕΙ ΞΟΔΕΨΕΙ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ 
SCOUTING ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ 
ΜΠΕΝΦΙΚΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΣΑΧΤΑΡ!  

Ο «MR NO1»!  
O Τσιμίκας μετράει ήδη 14 ματς («γεμάτα») με την 
Λίβερπουλ. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ψηφίστη-
κε στην κορυφαία 11άδα των ομί-
λων του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο 
Χρήστος Τζόλης έκανε το 
πρώτο deal στην Πρέ-
μιερ Λιγκ με transfer 
fee  που άγγιξε τα 
12 μύρια. Κι όμως 
ο Νο1 Έλληνας 
παίκτης σε χρη-
ματιστηριακή 
αξία πλέον είναι 
ο (δανεικός από 
την Αρσεναλ) 
Κων/νος Μαυρο-
πάνος με 17 εκατ. 
ευρώ! Αποτελεί τον 
πιο παραγωγικό στό-
περ στην Μπουντεσλί-
γκα, μετρώντας 4 γκολ με 
την Στουτγκάρδη, η οποία έχει 
ήδη ενημερώσει πως θα ενεργοποι-
ήσει την οψιόν αγοράς (3,5 μύρια) 
από την Αρσεναλ. Και στο καπά-
κι, λογικά το καλοκαίρι, θα πουλήσει 
ξανά τον Μαυροπάνο σε έτερο club 
(σ.σ.: ψηλά στην λίστα και της Σαουθάμπτον) 
με τον ΠΑΣ πλέον πλην του solidarity να μην 
έχει άλλη αξίωση.    

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ; NO WAY!       
Δεν είναι ΜΟΝΟ θέμα χρημά-
των, αλλά και respect. Η ΑΕΚ το 
καλοκαίρι του 2020 δεν επέτρε-
ψε τον δανεισμό του Μπακάκη 
στην Λεγάνες, αξιώνοντας του-
λάχιστον ένα 350άρι transfer fee 
και ένα χρόνο αργότερα αποφά-
σισε (άγαρμπα) να τον «τελειώ-
σει». Εκείνος όντας επαγγελμα-
τίας και με σεβαστό συμβόλαιο 
(κανένα 300άρι ετησίως) μέχρι 
το 2023 δέχθηκε να… υποβιβα-
στεί στην ΑΕΚ Β. Ως εκεί. Ακόμη 
και στην τελευταία επικοινωνία 
με τον γνωστό άγνωστο από 
το club δεν δέχθηκε να κάνει το 
παραμικρό σκόντο για να λυ-
θεί η συνεργασία τους. Οπότε, 
η αναζήτηση συνεχίζεται. Και 
μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση 
από την ΑΕΚ…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



«ΨΆΧΝΕΤΆΙ» Ο ΜΙΚΡΟΣ!     
Είναι σε ηλικία που τα παιχνίδια παίζουν σημαί-
νοντα ρόλο. Πόσο μάλλον αν θέλει να διατηρή-
σει ακέραια τη θέση του στην Εθνική Ελπίδων. 
Δυστυχώς, για τον ίδιο φέτος στον ΟΦΗ αριθμεί 
μετά βίας 100’ με 5 αγώνες. Το συμβόλαιο εκπνέ-
ει το 2024. Το club αναζητά λύση για να αξιοποι-
ηθεί και ο Φρίξος Γρίβας «ψάχνεται» (διακριτικά) 
για agency που θα του ανοίξει τα σύνορα…   

«ΆΣΦΥΞΙΆ»…     
Είναι project. Κανείς δεν αντιλέγει. Δεν έχει κλείσει ακόμη 
τα 18 χρόνια ζωής και αριθμεί 3 αγώνες με τον Ολυμπι-
ακό. Μόνο που το φετινό development δεν βγάζει πρό-
οδο για τον Καλογερόπουλο. Αυτογκόλ στην πρεμιέρα 
με τον ΠΑΟΚ Β, average εμφανίσεις με την Εθνική Νέων 
στην Ναύπακτο και πλέον back up των Κινκουέ-Μπακα-
λιάνη στο μυαλό του Αριέλ Ιμπαγάσα. Και με το συμβό-
λαιο να λήγει το καλοκαίρι του 2023…  

Ελίνι Δημούτσος. Ξέμεινε στην Ξάνθη μια 
και είχε εφταψήφιο συμβόλαιο και εν τέλει 

πήρε το 50% και αποχώρησε τον Νοέμβριο. Στα 
33 του, πλέον, το λέει η καρδούλα του και βάσει 
πληροφόρησης θα συνεχίσει στην Αναγέννηση 
Καρδίτσας μέχρι το τέλος της σεζόν.   

Από το περασμένο καλοκαίρι ήταν aparted. 
Λόγω απουσίας τακτ η κατάσταση μεταξύ 

των δύο πλευρών ξέφυγε. Τελικά, πριν δύο εβδο-
μάδες επήλθε το διαζύγιο και ο Καρασαλίδης θα 
επιστρέψει στην Ξάνθη, υπογράφοντας για 1,5 
χρόνο.   





ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΆΣΗ!  
Για τον έναν (Κορνέλιους) το ΄χαμε γράψει 
πριν 2-3 εβδομάδες! Στo email του Παναιτω-
λικού εστάλη πρόταση σχεδόν 4-5 κατοστά-
ρικα, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από το club 
μια και κατέχει το 50% των δικαιωμάτων του. 
Για τον άλλον (Ντέιμπι Φλόρες-φωτό) η αί-
σθηση που υπάρχει είναι πως μέχρι τέλος 
Ιανουαρίου θα εμφανιστεί μνηστήρας από 
την Ευρώπη. Transfer fee (αξίωση); 7 κατο-
στάρικα! Πολλά…  

MADE IN GREECE   
Εχουμε και λέμε: Καλτσάς, Ρισβάνης, Χρι-
στοδουλόπουλος και Ουάρντα! Σε πρώτο 
πλάνο τα εν Ελλάδι «ψώνια» της Ανόρθω-
σης από τα μέρη μας. Και όπως μου σφύ-
ριξαν οι… agents από την Μεγαλόνησο, 
ο Τιμούρ Κετσπάγια (φωτό) αναζητά απε-
γνωσμένα ένα 9άρι περιοχής. Το club δίνει 
κανένα 15άρι τον μήνα και έχουν ξεκινήσει 
ενδελεχές scouting στην Super League. Με-
τρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι 
επιλογές, αλλά μία εξ αυτών είναι ήδη στην 
3άδα της shortlist. Θέλει τρόπο, όχι κόπο…   

ΣΥΝ ΆΘΗΝΆ ΚΆΙ…  
Δεν πάει καιρός που ο Γιάννης Αλαφούζος εμφα-
νίστηκε στο Κορωπί και έστειλε μήνυμα «συμμόρ-
φωσης» στους παίκτες την ίδια στιγμή που του 
μετέφερε πως ο κόουτς Ιβάν Γιοβάνοβιτς στηρί-
ζεται αναφανδόν. Αυτή είναι η μία όψη του νομί-
σματος μια και όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις 
υπάρχουν ψίθυροι γύρω από τον πρόεδρο για 
τον Σέρβο προπονητή. Η ομάδα είναι 4η, στους 
«8» του Κυπέλλου με προοπτική τελικού βάσει 
κλήρωσης, αλλά ακόμη ΔΕΝ έχει κάνει τη «μεγά-
λη» νίκη-σφραγίδα αλλαγής level. Το συμβόλαιο 
του Γιοβάνοβιτς μπορεί να εκπνέει στις 30 Ιουνί-
ου, αλλά ούτε ο ίδιος, μήτε το club έχουν τόσο με-
γάλη πρεμούρα για ανανέωση από τώρα όπως 
αφήνεται να εννοηθεί. Μετά τον Μάρτιο τα σπου-
δαία. Κρατήστε το. Και πάλι εξαρτήσει των απο-
τελεσμάτων…  

ΕΝΆΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ!  
Το αφεντικό έχει αρχίσει να παίρνει ανάπο-
δες με τον Φακούντο Μπερτόγλιο. Εδώ και 
ένα μήνα στα τηλέφωνα και ακόμη δεν έχουν 
βγάλει άκρη για την επέκταση της συνεργα-
σίας τους με τον 31χρονο Αργεντίνο να μην 
πέφτει κάτω από τα 350 χιλιάρικα. Ηδη, σε 
συνεννόηση με τον Ακη Μάντζιο, έχει αρ-
χίσει να δουλεύει στο μυαλό του το plan B. 
Μπρούνο Γκάμα. Αξιόπιστος και φέτος (14 
ματς/4 γκολ/1 ασίστ), πιο προσιτός οικονο-
μικά μια και βαδίζει στα 35, με την προοπτι-
κή του χρόνου να ́ ναι εν δυνάμει ο παίκτης 
πίσω από τον φορ. Plus ένας χρόνος συμ-
βόλαιο…    

 ΆΛΗΘΕΙΆ, ΠΟΙΟΣ ΆΠΟΦΆΣΙΖΕΙ ΓΙΆ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΗΝ 
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