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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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Η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΗΣ

Πόση κούραση μαζεύτηκε στις ψυχές των ανθρώπων από 
την καταχνιά των ημερών που ζούμε τα τελευταία δύο χρό-
νια. Σα να μας καταπλάκωσε ο χρόνος που σταμάτησε, να 
μας γέρασε απότομα, να μας άδειασε από δίψα για όνει-
ρα και αισιόδοξες προσδοκίες.
Σε μια προσπάθεια να αποτινάξουμε από πάνω μας την 
αβεβαιότητα και τη παραζάλη της εποχής, βιαστήκαμε να 
στολίσουμε τα σπίτια μας, φωταγωγήσαμε τους δρόμους, 
ετοιμάσαμε δώρα και γλυκά. Και τι μ’ αυτό; Αέρας και κα-
πνός που θα χαθεί είναι όλα αυτά. Την καρδιά μας την στο-
λίσαμε; Την ευπρεπίσαμε; Την συντονίσαμε ώστε να δεχθεί 
χωρίς παρεμβολές το ουράνιο μήνυμα της Θείας Γέννησης; 
Έφτασαν τα Χριστούγεννα, η ανατολή του ήλιου της ελπί-
δας, το σημείο μηδέν της ιστορίας, η ευφροσύνη ολόκληρης 
της πλάσης. Πόσες καρδιές όμως θα μείνουν ανέγγιχτες 
από την ευλογία που πλημμυρίζει το σύμπαν και πηγάζει 
από αυτή τη συγκλονιστική εορτή της Ορθοδοξίας; 
Η εθιμοτυπική και ψυχρή προσέγγιση των Χριστουγέννων 
που έχει κοσμική χροιά και ανακατεύεται με παρασιτικές 
μόδες, δεν προσφέρει πραγματική χαρά, άλλα ελάχιστες 
στιγμές ύπνωσης του θεριεμένου «εγώ» μας. Που φαντά-
ζει σαν μικρή παρηγοριά, μόνο και μόνο επειδή σωπαίνει 
προς ώρας το θηρίο με εδέσματα, λαμπιόνια και απατηλά 
παραμύθια. Ξυπνάει σύντομα όμως, και συνεχίζει να κα-
τασπαράζει την ειρήνη της ψυχής.
Και είναι κρίμα να ξεγλιστρά από τα χέρια μας η άφταστη 
θεραπευτική δύναμη αυτών των άγιων ημερών. Γιατί αν 
δεν συνδεθεί ο άνθρωπος με την χαρά και την ειρήνη του 
Χριστού που φανερώνεται «εν σαρκί», δεν πρόκειται να 
αποκομίσει κανένα ψυχικό όφελος, καμία ανάπαυση, κα-
νένα γαλήνεμα της καρδιάς. Αν μείνει έξω από την πνευ-
ματική κιβωτό του Χριστού, την Εκκλησία, θα μείνει να θα-
λασσοπνίγεται στα κύματα του φουρτουνιασμένου κόσμου.
Και εμείς όμως, σαν κατάκοποι διαβάτες με το νου σκοτι-
σμένο και τους ώμους γυρτούς από την αντάρα των δο-
κιμασιών, ας σταθούμε να ξαποστάσουμε στη θαλπωρή 
της φάτνης που άλλαξε μονομιάς τον κόσμο. Εκεί που ο 
Θεός «έγινε άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να 
γίνει κατά χάριν Θεός», όπως γράφει ο Μέγας Αθανάσιος.
Η πανδημία και οι διάφοροι ηγέτες που την κουμαντάρουν, 
«εκπαιδεύουν» τους ανθρώπους στο να είναι «μακριά», 
σε απόσταση. Απομονωμένοι και αποξενωμένοι. Με ατο-
μικές «ευθύνες» και προσωπικές φοβίες. Να αντιμετωπί-
ζουν με διστακτικότητα ή ακόμα και με δυσφορία τον συ-
νάνθρωπο. 
Τα Χριστούγεννα διατρανώνουν το ακριβώς αντίθετο. 

Μας επανατοποθετούν σε αυτό που ορίζει η φτιαξιά μας. 
Την φύση της ενότητας, της έμπρακτης αγάπης, της πνευ-
ματικής εγγύτητας που δημιουργεί η ανεκλάλητη χαρά του 
γεγονότος της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Όλοι μαζί ως 
ένα σώμα, γιορτάζουμε αυτό το μεγάλο υπερφυσικό γεγο-
νός που άλλαξε τον ρου της ιστορίας και άνοιξε την πύλη 
της αιωνιότητας. Ο Θεός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση 
και την αγίασε.
Μένουμε άφωνοι μπροστά στο μέγα μυστήριο, πως ο προ-
αιώνιος Θεός καταδέχθηκε να γεννηθεί μέσα σε μια ταπει-
νή φάτνη. Ο Άναρχος έκανε την αρχή της αποστολής του 
για την σωτηρία του ανθρώπου, μέσα από ένα σπήλαιο. 
Χαστούκι θεϊκό και αέναο στη κομπορρημοσύνη μας. Ακρι-
βώς για να δείξει πως θέλει να είναι η καρδιά μας. Μόνο 
στην καρδιά του ταπεινού, γεννιέται ο Χριστός. Μόνο εκεί 
καταφθάνουν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος.
Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο ταπεινός, για να μας θυμίζει 
πάντοτε την πνευματική αρχοντιά των ταπεινών. Ο Θεός 
έστειλε τον ίδιο τον μονογενή Υιό του ως ένα άφατο δώρο 
στην ανθρωπότητα. Αυτό το δώρο ανείπωτης αγάπης, μι-
μούνται και οι Χριστιανοί. Άρρητη αγάπη έλαβαν, αγάπη 
οφείλουν και να ανταποδώσουν, κατά το μέτρο των ανθρω-
πίνων.  Ας στρέψουμε κι εμείς την προσοχή μας αυτές τις 
μέρες σε αυτούς που δεν έχουν σπίτι, που δεν έχουν ένα 
πιάτο φαγητό, που δεν έχουν ρεύμα, που δεν έχουν εργα-
σία, που έχουν χάσει την υγεία τους και υποφέρουν, που 
στερούνται την αγάπη και νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από 
τους συνανθρώπους τους.
Με ελεημοσύνες, με προσευχές, με παρηγορητικό λόγο, με 
μια επίσκεψη, ένα τηλέφωνο, μια ευχή, ό, τι μπορεί ο κα-
θένας. Ας υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας πως το επί-
κεντρο της εορτής των Χριστουγέννων δεν είμαστε εμείς, 
άλλα ο Χριστός και ο πλησίον. Να εκτοπιστεί η φιλαυτία 
μας, για να δημιουργηθεί περίσσευμα αγάπης που θα μοι-
ραστεί στους συνανθρώπους μας με διάφορους ευγενείς 
τρόπους.
Μόνο έτσι θα αναχωρήσουμε δικαιωμένοι από τη σκηνή 
της Θείας Γέννησης, θα απομακρυνθούμε από την ευφρό-
συνη φάτνη συνεχίζοντας τον δρόμο μας πίσω στην βα-
ριά καθημερινότητα, με ανανεωμένη ελπίδα και αέρα αιω-
νιότητας στις καρδιές μας.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. 
ΠΟΣΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΕΓΓΙΧΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΖΕΙ 

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ; 
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ΣΕΜΕΔΟ

Ετοιμος για Πόρτο
Το μέλλον του Ρουμπέν Σεμέδο φαντάζει προδιαγε-
γραμμένο και μακριά από το λιμάνι. Ο Ολυμπιακός 
θα εντείνει τις προσπάθειές του για πώληση, με τον 
παίκτη να επιθυμεί διακαώς να επιστρέψει στην πα-
τρίδα του. Εκεί, υποψήφια ομάδα είναι η Πόρτο. Οι 
«δράκοι» θέλουν να ενισχύσουν την οπισθοφυλακή 
τους, με τον 27χρονο να θεωρείται ως καλή περίπτωση. 
Το κώλυμα εν προκειμένω εντοπίζεται στον τρόπο της 
απόκτησης του Πορτογάλου. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν 
μόνο αγορά, αλλά μέχρι στιγμής η Πόρτο αμφιταλα-
ντεύεται, καθώς δεν έχει αφήσει εντελώς την πιθα-
νότητα δανεισμού με οψιόν. Το «πόκερ» θα συ-
νεχιστεί, με την τελική παρτίδα να παίζεται τις 

πρώτες μέρες του νέου έτους. 

Ο ΓΕΝΑΡΗΣ 
ΤΟΥ ΜΑΝΤΙ
Ο ΚΑΜΑΡΑ ΦΕΡΝΕΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το όνομά του λειτουργεί σαν μεταγραφικός 
μαγνήτης ήδη από το 2020. Κατά καιρούς, πολ-
λές ομάδες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για 
τον Μαντί Καμαρά, ενώ κάποιες πέρασαν και 
στο... παρασύνθημα με συγκεκριμένες προ-
τάσεις στον Ολυμπιακό, χωρίς όμως να απο-
σπάσουν την υπογραφή του. Φαίνεται όμως 
ότι ο 24χρονος άσος από τη Γουινέα θα φέρει 
εξελίξεις στο Ολυμπιακό στις αρχές της νέας 
χρονιάς. Και αυτή τη φορά, η πώληση ίσως 
να επιτευχθεί. 
Παρά το γεγονός ότι ο Αφρικανός χαφ δεν έχει 
πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης τη φετινή σε-
ζόν, η περίπτωσή του συνεχίζει να απασχολεί. 
Και ένα από τα κλαμπ που σίγουρα θα επα-
νέλθει για να καρπωθεί τις υπηρεσίες του είναι 
η γνωστή και μη εξαιρετέα Νάπολι. Ενα μετα-
γραφικό ειδύλλιο, το οποίο κρατάει μήνες. Η 
μετακίνηση του Μανωλά από τους «παρτενο-
πέι» αποτέλεσε την αφορμή για αναθέρμανση 
των σχέσεων Ολυμπιακού και Ναπολιτάνων. 
Κάτι που έγινε και που μπορεί να έχει κι άλλο 
επεισόδιο αγοραπωλησίας. 
Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι φαντάζει ως 
φαβορί για την απόκτηση του Μαντί Καμαρά. 
Βέβαια, οι απαιτήσεις των πρωταθλητών Ελ-
λάδος δεν παραμένουν το ίδιο «αλμυρές» με 
το περασμένο καλοκαίρι. Τα είκοσι εκατομμύ-
ρια και με βάση τις εμφανίσεις του παίκτη δεν 
αποτελούν ρεαλιστικό ποσό. 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Πειραιώτες θα 
ρίξουν τα «θέλω» τους χωρίς ωστόσο να δώ-
σουν... κοψοχρονιά τον 24χρονο μέσο. Τα δώ-
δεκα εκατομμύρια μοιάζουν ως το ποσό – κλει-
δί για την απόκτησή του. 
Πέραν της Νάπολι όμως, υπάρχουν και γαλλι-
κοί σύλλογοι που διατηρούν στην ατζέντα τους 
τον Καμαρά. Το ερωτηματικό όμως ως προς το 
οικονομικό αντίβαρο παραμένει. Μπορούν να 
ματσάρουν μια ικανοποιητική προσφορά από 
Ιταλία ή θα προτείνουν διαφορετικό πλαίσιο 
συμφωνίας; Οι απαντήσεις θα δωθούν σύντο-
μα, με τον Μαντί να αναμένεται να μονοπωλή-
σει το ενδιαφέρον των ξένων ομάδων. Εξάλ-
λου, το γεγονός ότι δεν πήγε στο Copa Africa, 
δε σημαίνει ο Γενάρης δεν θα είναι ένας καλός 
μήνας. Τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον Ολυ-

μπιακό.
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AΕΚ

ΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ «ΔΩΡΑ» 
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΕΚ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΝΕΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ

Ως μια χρονιά με ιδιαίτερες αντιθέσεις θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί το 2021 για την ΑΕΚ. Η 
Ένωση ολοκλήρωσε το περσινό πρωτάθλημα 
με έντονο το αίσθημα της αλλαγής και διαφυγής 
από μια παθογενή κατάσταση που πήγαινε την 
ομάδα πίσω σε αγωνιστικό επίπεδο. Το καλο-
καίρι ήρθε και η ενίσχυση ξεκίνησε, η οποία με-
ταφράστηκε σε δεκατρείς μεταγραφές. 
Στο μεσοδιάστημα, οι «κιτρινόμαυροι» του Βλά-
νταν Μιλόγεβιτς έπρεπε να επεξεργαστούν τον 
οδυνηρό αποκλεισμό από τη Βελέζ και να δημι-
ουργήσουν την επόμενη μέρα στον σύλλογο. Ο 
Σέρβος έφυγε, ο Γιαννίκης αφίχθη, το μομέντουμ 
μερικώς άλλαξε, η ΑΕΚ εδραιώθηκε στη δεύτε-
ρη, όμως κάτι έλειπε και συνεχίζει να λείπει. 

ΤΟ «ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ» ΚΑΙ Ο «ΣΚΥΛΟΣ»
Γι’ αυτό και ο Δικέφαλος χρειάζεται ορισμένα με-
ταγραφικά «δώρα» την ερχόμενη περίοδο, τα 
οποία σε έναν φανταστικό κόσμο θα τα ζητούσε 
απευθείας από τον Αη Βασίλη. Πλέον, αυτά κα-
λείται να τα φέρει το τεχνικό επιτελείο της Ένω-
σης, δηλαδή οι Παναγιώτης Κονέ και Γιάννης 
Παπαδημητρίου και το τμήμα σκάουτινγκ. Για 
ένα ευτυχισμένο νέο αγωνιστικό έτος, το σύνο-
λο του Γιαννίκη χρειάζεται με μια πρώτη ανά-
γνωση δύο κινήσεις.  
Την απόκτηση ενός αμυντικού χαφ που να ορ-
γώνει το γήπεδο, να οργανώνει, να σκοράρει και 
να εμπνέει ασφάλεια. Κοινώς, η ΑΕΚ έχει ανά-
γκη από ένα «πολυμηχάνημα» προκειμένου να 
ανέβει επίπεδο. Οι διεργασίες έχουν ξεκινήσει, 
ενώ η κουβέντα έχει ανοίξει ακόμα και για έναν 
δεύτερο χαφ, σε περίπτωση που ο Λε Ταλέκ συ-
νεχίζει να μην δικαιολογεί το βαρύ του συμβό-
λαιο (700 χιλιάδες).
Παράλληλα, αναζητείται και ένας «σκύλος» που 
θα φυλάει την άμυνα. Ένας σέντερ μπακ με τα 
χαρακτηριστικά του Βράνιες, ο οποίος θα μπο-
ρεί να κολλήσει δίπλα στον Βόσνιο ή να συνερ-
γαστεί με τον έμπειρο Τζαβέλλα. Αποστολή ιδι-
αίτερα δύσκολη για τον Γενάρη, μιας και τα καλά 
προφίλ δεσμεύονται με ισχυρά συμβόλαια που 
δεν είναι απλό για να «σπάσουν». 

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΕΣ... ΚΑΡΤΕΣ
Ένα ακόμα θέμα που πρέπει να απασχολεί την 
ΑΕΚ έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι των 
εκκαθαρίσεων στο ρόστερ. Πέραν της ενίσχυ-
σης, υπάρχουν ορισμένα συμβόλαια, τρία στον 
αριθμό, τα οποία χρήζουν άμεσης λύσης. Ο λό-
γος για τους Ολεγκ Νταντσένκο, Εμάνουελ Ιν-
σούα και Μιχάλη Μπακάκη. 
Όλοι τους βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου και 
η ΠΑΕ αναζητά την καλύτερη δυνατή λύση για 
ταμεία της. Ο Ουκρανός έχει συμβόλαιο μέχρι 
το 2024, ενώ οι άλλοι δύο μέχρι το 2023. Οπότε 
και οι τρεις πρέπει να βρουν ομάδες και να βρε-
θεί παράλληλα και ο απαιτούμενος διακανονι-
σμός με την Ενωση.
Τέλος, οι «κιτρινόμαυροι» πρέπει να κοιτάξουν 
τι θα κάνουν με μια ακόμα τριανδρία, αυτή των 
Λε Ταλέκ, Τάνκοβιτς και Σβάρνα. Ο Γάλλος απο-
τελεί ερωτηματικό, ενώ ο Σουηδός και Έλληνας 
αμυντικός βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση συλ-
λόγου. Η ατζέντα των Κονέ και Παπαδημητρίου 
είναι γεμάτη και σιγά – σιγά κάθε ένα από τα θέ-
ματα θα πρέπει να αρχίζουν να τικάρονται ως 
done deals.
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ΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το να είσαι προπονητής του Πανα-
θηναϊκού σημαίνει να αντιλαμβάνεσαι 
στο 100% πού βρίσκεσαι. Δεν είναι τόσο 
απλό ούτε δεδομένο. Κι ας ακούγεται 
έτσι. Δηλαδή είχε άραγε συναίσθηση ο 
Λάζλο Μπόλονι του βάρους της φανέ-
λας της ομάδας την οποία κοουτσάρισε 
πέρυσι; Θα μας επιτρέψετε να αμφιβά-
λουμε. Ευτυχώς και προφανώς ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς είναι μια εντελώς διαφορε-
τική περίπτωση. Κι αυτό φαίνεται. Όπως 
έδειξε και η δήλωση που έκανε αμέσως 
μετά την πρόκριση στο Κύπελλο κόντρα 
στο Βόλο, σχετικά με το πόσο απαραί-
τητο είναι η ομάδα να κερδίσει ξανά τον 
κόσμο της.
Μήπως όμως δεν τον έχασε ποτέ; Την 
αναγνωρίζουν οι οπαδοί της ομάδας την 
προσπάθεια που γίνεται. Περιβάλλοντάς 
την με υπομονή και εμπιστοσύνη. Ακό-
μα και στις άσχημες περιόδους δεν χά-
λασε το κλίμα. Επειδή άπαντες αντιλαμ-
βάνονται ότι κάτι καινούριο χτίζεται. Μια 
διαδικασία που εξ ορισμού εμπεριέχει 
σκαμπανεβάσματα. Στην πράξη, ο Πα-
ναθηναϊκός είναι η πιο βελτιωμένη ομά-
δα της Super League σε βάθος σεζόν. 
Ως σύνολο, ως λειτουργία. Ναι, πολλοί 
θα σταθούν στο ότι η πρόοδος αυτή δεν 
φαίνεται και τόσο στην κατάταξη. ‘Η κα-
θόλου στην (πολύ μεγάλη) βαθμολογική 
απόσταση από τον πρωτοπόρο Ολυμπι-
ακό. Όμως, συμβαίνει. Καταγράφεται. Ει-
σπράττεται. 
Στις 28 του μήνα και έπειτα από 4ήμερο 
συνολικά off οι παίκτες των «πρασίνων» 
θα επανέλθουν. Για να ξεκινήσουν την 
προετοιμασία για το δεύτερο μισό της 
σεζόν, που θα απαντήσει οριστικά και 
δίχως «ναι μεν άλλα» στο τι ψάρια τελι-
κά έπιασε η ομάδα. Υπάρχουν αρκετοί 
λόγοι αισιοδοξίας. Ο Σένκεφελντ γύρισε 
και είναι σαν να μην έλειψε ποτέ, ενώ και 
μόνο που είναι εκεί κάνει τους γύρω του 
να «πετάνε». Ο Ολλανδός είναι η κολόνα 
της άμυνας και ως γνωστόν, αυτή είναι 
η αρχή των πάντων. Παίκτες όπως οι Βι-
γιαφάνιες και Αϊτόρ, από εκεί που έμοια-
ζαν ξένα σώματα, όχι μόνο παίζουν ξανά, 
αλλά γίνονται καθοριστικοί, όλο και κα-
λύτεροι. Οι λάτιν (Παλάσιος, Βιτάλ) επί-
σης, μόνο προς τα πάνω μπορούν να το 
πάνε αν αξιοποιήσουν, όπως κάλλιστα 
μπορεί να συμβεί, τον επιπλέον χρόνο 
προσαρμογής. 
Κι ύστερα, είναι ο Γενάρης. Το παράθυ-
ρο ελπίδας που πάντα φέρνουν οι μετα-
γραφές. Οι ανάγκες δεν είναι πια τόσο 
πολλές όσες φαίνονταν στην αρχή της 
σεζόν. Κι αυτό κέρδος είναι. Ένα αμυντι-
κό χαφ, ένας αριστερός μπακ και ίσως 
αυτό να είναι όλο. Χωρίς να είναι λίγο! 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΕΙ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ 
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ
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ΔΕΙΞΕ  
ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ 
Ο ΛΕΟ ΖΑΜΠΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ 
ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ «ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ» 
ΜΕ ΤΗ ΦΑΝΕΛΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ 

ΠAO
K

Χάθηκε κάπου μες το θόρυβο της έλευ-
σης του Ζοσέ Μπότο ως νέου αθλητι-
κού διευθυντή, καθώς και την αύρα του 
νικηφόρου σερί των 5 αγώνων σε όλες 
τις διοργανώσεις, με προκρίσεις σε Κύ-
πελλο και Ευρώπη. Δεν πρέπει όμως να 
λησμονούμε ότι ο Λέο Ζαμπά είναι ξανά 
παίκτης του ΠΑΟΚ, σώμα και πνεύμα. 
Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά από 
το δανεισμό του στη Βάσκο Ντα Γκάμα. 
Και έχει όλα τα φόντα να μας απασχο-
λήσει θετικά και στη συνέχεια. 
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός είχε πραγμα-
τοποιήσει μια εξαιρετική χρονιά υπό τις 
οδηγίες του Ραζβάν  Λουτσέσκου κατα-
φέρνοντας μαζί του να πανηγυρίσει το 
νταμπλ, την σεζόν 2018/19. Παίζοντας 
καταλυτικό ρόλο στην τότε ομάδα του 
Δικεφάλου με 7 γκολ και 11 ασίστ σε 39 
συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Η επόμενη σεζόν όμως δεν ήταν καθό-
λου καλή, ενώ ένας σοβαρός τραυματι-
σμός μετά τη φιλική νίκη απέναντι στη 
Δόξα Δράμας (3-1), είχε ως αποτέλεσμα 
να πειραχτούν οι σύνδεσμοι του δεξιού 
του γονάτου. Παραλίγο να σταματήσει 
την μπάλα, τόσο σοβαρό ήταν...
Ο τραυματισμός αυτός σε συνδυασμό 
με την αλλαγή προπονητή στον πάγκο 
των «ασπρόμαυρων», έφεραν τον Ζα-
μπά εκτός Θεσσαλονίκης. Με τη λύση 
για να πατήσει και πάλι στα πόδια του 
να δίνεται από την Βραζιλία και την Βά-
σκο Ντα Γκάμα. Εκεί πήγε, ως δανεικός, 
τον Απρίλιο του 2021.
Μπορεί η Βάσκο να μην τα πήγε καλά 
αγωνιστικά, αλλά ο 23χρονος ποδο-
σφαιριστής πέτυχε αυτό που ήθελε. 
Βρήκε τον εαυτό του. Ανέκτησε την αυ-
τοπεποίθησή του. ‘Έβγαλε ξανά στο γή-
πεδο όλα εκείνα τα στοιχεία που είχαν 
κάνει κάποτε τον Ιβάν Σαββίδη να βάλει 
βαθιά το χέρι στην τσέπη και να τον φέ-
ρει από το κρύο Γκρόζνι.
Στον ΠΑΟΚ είδαν αυτά που ήθελαν. Και 
έτσι τον φώναξαν πίσω. Για μια νέα 
αρχή. Για μια νέα ευκαιρία. Ο Λέο Ζαμπά 
καλείται να δουλέψει σκληρά. Ο Λουτσέ-
σκου δεν του ζητάει τίποτα περισσότερο 
από το να απελευθερώσει το potential 
του και να δώσει λύσεις στο επιθετικό 
τρίτο του γηπέδου, μαζί φρεσκάδα και 
ενέργεια. «Δείξε ποιος είσαι», το μήνυ-
μα!
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«ΒΛΕΠΕΙ»  
ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚΑΤΟΥΣ  
ΣΤΟΠΕΡ!

ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ 
ΑΜΥΝΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ SUPER 

LEAGUE EXΕΙ ΒΑΛΕΙ  
ΣΤΟ... ΜΑΤΙ Ο ΑΡΗΣ!

Τα «ψώνια» τον Ιανουάριο θα γί-
νουν κανονικά. Μετά τη νέα ανα-
βολή του CAS, ο Άρης προχωρά-
ει κανονικά με τον μεταγραφικό 
του σχεδιασμό την χειμερινή με-
ταγραφική περίοδο. Ήδη, όπως 
έχει αποκαλύψει το e-Sportime, o 
Σαντέ Σίλβα έχει συμφωνήσει και 
επιστρέφει στο «Βικελίδης».
Ο Θόδωρος Καρυπίδης, μαγειρεύ-
ει πριν πεινάσει και εξετάζει περι-
πτώσεις και για το καλοκαίρι. Ήδη 
κάποιες περιπτώσεις έχουν ήδη 
ξεχωρίσει. Εκτός από τερματοφύ-
λακα, με τον Λοντίγκιν να είναι μια 
επιλογή, αλλά όχι η πρώτη, στα 
χρήματα που ζητάει ο πορτιέρε 
του ΠΑΣ Γιάννινα, οι «κιτρινόμαυ-
ροι» θα κινηθούν και για κεντρι-
κό αμυντικό, αφού ο Μπεναλουάν 
δεν θα κληθεί για να ανανεώσει το 
συμβόλαιο του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
e-Sportime, στη σχετική λίστα 
υπάρχουν δύο κεντρικοί αμυντι-
κοί που αγωνίζονται σε ομάδες 
της Super League. Και οι δύο εί-
ναι Έλληνες, κάνουν εξαιρετική 
σεζόν, θέλουν με... χίλια να μετα-
κομίσουν στον Άρη το καλοκαίρι, 
αλλά υπάρχει ένα... θεματάκι.
Αμφότεροι δεν μένουν ελεύθεροι 
το καλοκαίρι, έχουν συμβόλαιο και 
θα πρέπει να βρουν τρόπο να το 
λύσουν με τις ομάδες τους. Να ση-
μειωθεί ότι και οι δύο ποδοσφαι-
ριστές γνωρίζουν για το ενδιαφέ-
ρον του Άρη.

Άρης, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, 
Ατρόμητος, οι ομάδες που φαίνε-
ται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον για τον Μάρβιν Πίρσμαν. Ο 
Άρης χτύπησε την πόρτα του ΠΑΣ 
το περασμένο καλοκαίρι, αλλά ο 
Γιώργος Χριστοβασίλης αξίωσε 
300 χιλιάδες ευρώ για να τον δώ-
σει. Δεν προχώρησε. Το ενδια-
φέρον του Άρη το επιβεβαίωσε ο 
ίδιος ο ποδοσφαιριστής, μιλώντας 
σε βέλγικο ΜΜΕ, εκφράζοντας μά-
λιστα και τη δυσαρέσκεια του, που 
δεν προχώρησε η μεταγραφή του.
Ενοχλημένος από τη στάση της 
διοίκησης, ο Πίρσμαν, αρνείται να 
αποχωρήσει τον Ιανουάριο από 
τον ΠΑΣ Γιάννινα! Ο Βέλγος μπακ, 
εκμυστηρεύτηκε στο στενό του πε-
ριβάλλον, οτι θα βγάλει τη σεζόν 
στα Γιάννινα και θα αποχωρήσει 
το καλοκαίρι! Η απόφαση του εί-

ναι μάλιστα ειλημμένη!
Ο Πίρσμαν δεν έχει ξεχάσει τη στά-
ση που κράτησε η διοίκηση το πε-
ρασμένο καλοκαίρι, η οποία ειρή-
σθω εν παρόδω, για να μην φύγει 
ο ποδοσφαιριστής τσάμπα το κα-
λοκαίρι, προσπαθεί να τον που-
λήσει άμεσα.
Ο Βέλγος έχει ξεκαθαρίσει οτι δεν 
θα φύγει τώρα, αλλά ως ελεύθε-
ρος το καλοκαίρι! Ο λόγος; Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο Πίρσμαν 
έχει «στραβώσει» και δεν θέλει να 
μπουν λεφτά στα ταμεία της ΠΑΕ 
από ενδεχόμενη πώληση του!  
Η περίπτωση Σάλιακα είναι τε-
λείως διαφορετική. Πολύ πιθανό 
να την κάνει τον Ιανουάριο, αλλά 
παρά το ενδιαφέρον που έχουν 
εκφράσει ομάδες, επίσημη πρό-
ταση δεν έχει φτάσει στον Χριστο-
βασίλη!

ΔΕΝ ΦΕΥΓΕΙ ΤΟΝ ΓΕΝΑΡΗ!
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΣ  
Ο... ΣΤΡΑΒΩΜΕΝΟΣ ΜΑΡΒΙΝ ΠΙΡΣΜΑΝ
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Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ  
Η ΧΑΜΕΝΗ 
ΧΡΟΝΙΑ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΣΤΗΝ 

EUROLEAGUE ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ 
ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε για 
τα καλά, στη μετά Σπανούλη 
εποχή, παρουσιάζει κάτι νέο, ελ-
κυστικό και με ξεχωριστή δυνα-
μική και προοπτική όπως δεί-
χνει η μέχρι τώρα πορεία του 
στην Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός, ταλαιπωρημέ-
νος από την αβεβαιότητα που 
έχει προκαλέσει το ιδιοκτησια-
κό στάτους, γράφει τη χειρότερη 
ευρωπαϊκή πορεία των τελευταί-
ων 30 ετών! Ποτέ δεν ήταν τόσο 
αδύναμος ο Παναθηναϊκός, ποτέ 
δεν έδειχνε να μην έχει προο-
πτική.
Ποια είναι η ουσία; Ότι ο Ολυ-
μπιακός δείχνει να έχει φέτος 
μια μεγάλη ευκαιρία προκει-
μένου να επανέλθει στα ψηλά, 
μετά από μερικά δύσκολα χρό-
νια όπου έχασε σημαντικό έδα-
φος κι απείχε από το top επίπε-
δο. Δεν είναι πλέον λίγοι εκείνοι 
που εκτιμούν ότι οι Πειραιώτες 
είναι ομάδα ικανή να φτάσει στο 
φάιναλ φορ.
Στη μετά Σπανούλη εποχή, ο 
Γιώργος Μπαρτζώκας έφτια-
ξε μια ομάδα που ταιριάζει στα 
«θέλω» του και φυσικά με τα υλι-
κά που ο ίδιος επιθυμεί. Επέ-
βαλε τις αρχές του, ο Ολυμπια-
κός ισοπεδώνει στην άμυνα και 
έχει ισορροπία στην επίθεση. 
Υπάρχουν αγώνες που οι «ερυ-
θρόλευκοι» παίζουν το απόλυτο 
μπάσκετ και τρομοκρατούν τον 
αντίπαλο.
Η προοπτική είναι δεδομένη, ο 
Ολυμπιακός έχει επιστρέψει για 
τα καλά στο υψηλό επίπεδο και 
ταυτόχρονα επιστρέφει και ο κό-
σμος του. Αυτό που βλέπει του 
αρέσει και τον πείθει ότι θα βγά-
λει καλό αποτέλεσμα.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη 
φθίνουσα πορεία, αλλά πλέον 
έχει φτάσει στο «υπόγειο». Και 
το χειρότερο δεν έχει να κάνει 
με τη βαθμολογική θέση αλλά 
με το ότι δε διαφαίνεται προο-
πτική. Ο κόσμος είναι εκεί, στη-
ρίζει όσο μπορεί (αν και διαφω-
νεί, αν και πικραίνεται) αλλά το 
ερώτημα παραμένει: Ποιο είναι 
το μέλλον;
Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι 
μπορεί να αλλάξει κάτι του χρό-
νου ή σε δύο- τρία χρόνια; Και 
το κυριότερο: Θα αποχωρήσουν 
κι άλλοι παίκτες που εξασφάλι-
ζαν μια κάποια δυναμική; Πχ Κα-
λάθης, Μήτογλου…
Με αυτή τη χρονιά του Παπα-
γιάννη (πχ) τι θα του πει ο Πανα-
θηναϊκός το καλοκαίρι κι εφόσον 
εμφανιστεί προοπτική αντίστοι-
χη με εκείνη του Μήτογλου;
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ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
Ο ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΙΜΕΟΝΕ ΕΚΛΕΙΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΗΣ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
– ΤΗΝ ΑΛΛΑΞΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, ΑΛΛΑ 
ΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ;

Η ανθεκτικότητα του, η σύνδεσή του με το κλαμπ, είναι ζη-
λευτά όσο και σπάνια σε τέτοιο επίπεδο. Ο Ντιέγκο Σιμεό-
νε είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι 
ο Ντιέγκο Σιμεόνε. Μια ψυχή. Κοινή. Βαθιά. Έχουν περά-
σει χρόνοι δέκα από εκείνη την ευλογημένη για τους «κολ-
τσονέρος» στιγμή. Ήταν ρίσκο, μεγάλο, να εμπιστευτούν 
για τον πάγκο τους έναν άβγαλτο προπονητή. Βασισμένοι 
στην καλή ανάμνηση που είχαν από αυτόν ως εκλεκτό μέ-
λος της ομάδας που πήρε το νταμπλ το 1996 και στην προ-
οπτική που πίστευαν πως ενσάρκωνε. Ένα άλμα πίστης. 
Επρόκειτο, επιπλέον, για μια ταραγμένη περίοδο για την 
«Ατλέτι». Είχε «καταναλώσει» πέντε προπονητές σε μια 
τριετία, είχε χάσει για τα κάλλη της Premier League το «ο,τι 
καλύτερο» είχε ως ελπίδα (Σέρχιο Αγουέρο και Νταβίδ ντε 
Χέα). Βαθμολογικά επίσης, η πτώση ήταν συνεχής. Όταν 
ανέλαβε ο Αργεντινός η ομάδα ήταν στην 10η θέση της La 
Liga. 
Λίγο λίγο και σταδιακά πολύ, το έργο άλλαξε εντελώς. Με 
τον «Τσόλο» να θέτει μια απαράβατη αρχή: Πάνω από όλα 
είναι η άμυνα και η (αυτό)θυσία. Ένας για όλους και όλοι 
για έναν. Κατ’ εικόνα του. Αυτό το περίφημο «έπαιζα με το 
μαχαίρι στα δόντια» που είχε πει άλλοτε για να περιγρά-
ψει τον εαυτό του ως ποδοσφαιριστή, έγινε πια το σήμα 
κατατεθέν των παικτών του. Επειδή αυτός τους το μετάδω-
σε, τους το ενέπνευσε. Νίκη. Πάση θυσία. Με κάθε τρόπο. 
Εμείς κόντρα σε όλους τους άλλους. Αυτό έγινε το «Ευαγ-
γέλιο». Τίποτα δεν ήταν ξανά το ίδιο. Κι ας μην το γούστα-
ραν όλοι. Σε όσους αρέσανε... 
Έξι μήνες μετά την πρόσληψή του, ο Σιμεόνε πανηγύρισε 
την κατάκτηση του Europa League (3-0 την Αθλέτικ Μπιλ-
μπάο). Την επόμενη σεζόν, ήρθε το Κύπελλο, κόντρα στη 
Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα στο «Μπερναμπέου». Η Ατλέτικο ολο-
ένα και μεγάλωνε. Κι ύστερα ήρθε ο άθλος του 2014. Η κα-
τάκτηση του πρωταθλήματος, με μπάτζετ που υπολειπό-
ταν κατά πολύ αυτό των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ. Το τέλος 
της διαδρομής; Κάθε άλλο. 
Γιατί το πιο εντυπωσιακό είναι πως αυτό που τότε έμοια-
ζε με θαύμα, έγινε μετά κανονικότητα. Η «Ατλέτι» έγινε 
πρακτικά ισοϋψής των δύο μεγάλων του ισπανικού πο-
δοσφαίρου. Αν είχε έρθει και η ευρωπαϊκή δόξα, τόσο κο-
ντά κι όμως τόσο μακριά, με δύο χαμένους τελικούς του 
Champions League από τη «Βασίλισσα» (2014, 2016), θα 
‘ταν ακόμα πιο γλαφυρό. 
Αλλά, είπαμε, το ξαναλέμε, τίποτα δεν ήταν το ίδιο. Η Ατλέ-
τικο είχε μεγαλώσει. Η κατάκτηση του Europa League το 
2018 ήταν ακόμα μία απόδειξη. Tο νέο γήπεδο, το στολί-
δι «Γουάντα Μετροπολιτάνο» το απαραίτητο σπίτι για να 
στεγαστούν μεγαλεπήβολα όνειρα, το «Βιθέντε Καλδερόν» 
ήταν απλώς νοσταλγία. Ανέβηκε και το μπάτζετ ανάλογα, 
έτσι έγιναν πράξη μεταγραφές όπως αυτή του Ζοάο Φέλιξ 
από την Μπενφίκα αντί 120 εκατ. ευρώ. Η 4η πιο ακριβή 
στην ιστορία του ποδοσφαίρου. 
Η κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος έδωσε συ-
νέχεια στις glory days. Αλλά στο μεσοδιάστημα έχει συ-
ντελεστεί μια ουσιώδης αλλαγή. Η Ατλέτικο δεν είναι πια 
αουτσάιντερ. Συγκαταλέγεται στα φαβορί. Στους έχοντες. 
Κι αυτό κοντράρει με τη νοοτροπία και τα όσα διδάσκει ο 
«Τσόλο». Έρχεται σε αντίθεση με τις αγαπημένες του νί-
κες με 1-0, του «κλεφτοπόλεμου».
Προς τιμήν του, προσπαθεί διαρκώς και με διάφορoυς τρό-
πους να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Χωρίς να χά-
σει τη ψυχή του. Διατηρώντας μια αύρα επαναστατικότη-
τας. Αλλά αυτό φθίνει στο χρόνο και δεν δουλεύει όπως 
θα ήθελε. Και σε τελική ανάλυση μπερδεύει τους παίκτες, 
που δεν ξέρουν ακριβώς τι ταυτότητα έχει πλέον η ομάδα 
που αγωνίζονται. 
Η φετινή σεζόν είναι κακή. Σε άμυνα, σε επίθεση, παντού. 
Βασικά ο Σιμεόνε πέφτει θύμα της ίδιας του της επιτυχί-
ας. Καλείται, με το μαχαίρι στα δόντια, να βρει πώς θα νι-
κήσει και σε αυτό. Μπορεί άραγε; 
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ΑΓΓΛΙΑ 19:30
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΤΣΕΛΣΙ

2 1,70
Ζόρικα τα πράγματα για την Τσέλσι με τους «μπλε» να 

βρίσκονται στο -6 από την Σίτι. Δύσκολη αποστολή έχει 
σήμερα στο «Βίλα Πάρκ» αλλά η ομάδα του Τούχελ 

πρέπει να βγάλει αντίδραση.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Χωρίς 

περιθώρια για 
απώλειες η 

Τσέλσι.

ΒΕΛΓΙΟ 19:30
ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ-ΓΑΝΔΗ

OVER 2,5 1,70
Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα είναι σίγουρα ότι κανείς στην 

Σεν Ζιλουάζ πίστευε ότι θα κάνει γιορτές στη κορυφή. Οι 
νεοφώτιστοι δείχνουν ικανοί να πάρουν το πρωτάθλημα 

ενώ η Γάνδη διψάει για μια μεγάλη νίκη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό 

ματς με γκολ 
και κόρνερ 

αναμένουμε.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΝΟΡΙΤΣ-ΑΡΣΕΝΑΛ

OVER 2,5 1,80
Ζόρικα τα πράγματα για τα «καναρίνια» καθώς βρίσκονται 
στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Σε τρομερό φεγγάρι 

η Άρσεναλ αν συνεχίσει έτσι το Τσάμπιονς Λιγκ δεν 
χάνεται φέτος.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

θα επιτεθούν 
για το τρίποντο.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΛΕΣΤΕΡ

OVER 3 1,75
Χριστούγεννα στην κορυφή για την αρμάδα του 

Γκουαρντιόλα και στο +3 από την Λίβερπουλ. Στόχος 
σήμερα φυσικά ξανά το τρίποντο αλλά δεν πρέπει να 

υποτιμήσει την πάντα αξιόλογη Λέστερ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Γκολ 

παίζουμε στο 
«Έτιχαντ».

ΒΕΛΓΙΟ 14:30
ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

2 1,85
Το ντέρμπι του Μπριζ κλέβει την παράσταση στην αγωνιστική 

δράση στο Βέλγιο. Η Κλαμπ Μπριζ στοχεύει στο 
πρωτάθλημα, είναι το φαβορί σήμερα και όλα θα 

εξαρτηθούν από την δική της απόδοση.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 
μας με το 
φαβορί.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 

1 1,80
Την ευκαιρία να μειώσει την διαφορά από την 4η θέση έχει 

σήμερα η Γουέστ Χαμ. Τα «σφυριά» υποδέχονται την 
Σαουθάμπτον και καλούνται να εκμεταλλευτούν την 

δυνατή έδρα τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 
έδρα στο 
Λονδίνο.

Η ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ BOXING DAY ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ  
ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΔΕΟΝΤΩΣ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Η αναβολή του αγώνα με τον Άρη Πετρούπο-
λης λόγω κρουσμάτων κορονοϊού της αντί-
παλης ομάδας ήρθε να ανατρέψει πλήρως τα 
σχέδια των ανθρώπων του Α.Ο. Βύρωνα και 
πολύ περισσότερο του τεχνικού Ανδρέα Μη-
λιά. Ο έμπειρος τεχνικός από το σημείο που 
έβλεπε τους παίκτες του να αγωνίζονται για 
ένα διάστημα 15 ημερών Σάββατο – Τετάρτη 
– Σάββατο πάλι για λόγους κορονοϊού (αφο-
ρούσε κρούσματα σε Παλαιό Φάληρο και Μι-
κρασιατικό) ξαφνικά θα αναγκαστεί να δει την 
ομάδα του να μείνει ανενεργή για διάστημα 
25 και πλέον ημερών. Με τον έμπειρο τεχνι-
κό να εκφράζει τους εύλογους προβληματι-
σμούς του: «Δυστυχώ βρισκόμαστε σε μία 
φάση που θα χρειαστεί να μείνουμε εκτός 
αγωνιστικής δραστηριότητας για διάστημα 
κοντά ενός μήνα. Η αναβολή του αγώνα με 
τον Άρη Πετρούπολης μας ανέτρεψε πλήρως 

τα πλάνα. Μας κόβει στα δύο αυτή η απρα-
ξία. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, 
όμως. Θα χρειαστεί να δώσουμε κάποια φι-
λικά το διάστημα των εορτών αλλά και πάλι 
θα είναι πολύ δύσκολο, αφού όλη αυτή η δι-
ακοπή έρχεται σε ένα διάστημα που είχαμε 
βρει πλήρως το ρυθμό και τη φόρμα μας».
 
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 
Σε πλήρη μεταγραφική εγρήγορση βρίσκο-
νται στον Άγιαξ Ταύρου. Το ρεπό αυτού του 
Σαββατοκύριακου σε συνδυασμό με τη δια-
κοπή του πρωταθλήματος που ακολουθεί, 
λόγω του εορταστικού διαστήματος των Χρι-
στουγέννων, δίνει τη δυνατότητα στους ιθύ-
νοντες των «ερυθρόλευκων» να τρέξουν θέ-
ματα που αφορούν την ουσιαστική ενίσχυση 
του υπάρχοντος ρόστερ. Σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες, ο τεχνικός Γιάννης Γαζής 
και οι στενοί του συνεργάτες εξετάζουν το 
ενδεχόμενο απόκτησης ενός τερματοφύλα-
κα κι ενός ανασταλτικού μέσου. Οι επόμενες 
ημέρες προβλέπονται εξαιρετικά κρίσιμες ως 
προς αυτή την προοπτική.

ΑΘΗΝΑΪΔΑ
Νέος προπονητής στην Αθηναϊδα είναι ο Μά-
κης Ραφαηλίδης. Ο τελευταίος τα βρήκε σε 
όλα με τη διοίκηση του συλλόγου και τον πρό-
εδρο του Αλέξανδρο Κινδιλίδη, με συνέπεια 
να φορέσει τη φόρμα με τα μπλε και να ση-
κώσει μανίκια, προκειμένου να μην χαθεί πο-
λύτιμος χρόνος. Ο Ραφαηλίδης, είναι από τη 
νέα φουρνιά των προπονητών που δουλεύ-
ει μεθοδικά και σκληρά. Αλλά και πάντα θέ-
τει ψηλά τον πήχη, γι’ αυτό και επελέγη με-
ταξύ αρκετών που ήθελαν να κάτσουν στον 
πάγκο της Αθηναϊδας.
 
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 2-1
Τα γκολ που σημείωσαν με πέναλτι ο Σού-
φλας το 52’και στο 55’ επίσης με πέναλτι ο 
Αργυρίου είχαν ως συνέπεια ο Άρης Πετρού-
πολης να επικρατήσει 2-1 του Αθηναϊκού, σε 
εξ αναβολής αγώνα του πρωταθλήματος. Το 
Παλαιό Φάληρο είχε προηγηθεί στο 25’ με 
τον Λαϊνά. 
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ (Γιάννης Σιλεβίστας): 
Καλογερόπουλος, Πολίτης, Λεβέντης, Μπι-
μάι, Τσερκώνης, Γεραγωτέλλης, Τρακόσης, 
Σούφλας, Σαμαράς (46′ Λάπα), Μαρίνου (88′ 
Μπριστογιάννης), Αργυρίου.
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (Αλέκος Ρίζος): Ορφανό-
πουλος, Γιαννακούρος, Γαβαλάς, Λαϊνάς, Σω-
τηριάδης, Γαλημίτης, Παπαευθυμίου, Κων-
σταντινίδης, Σκόρδος (82′ Μακρυγιάννης), 
Μουρτίδης (79′ Μηταράς).

«ΜΑΣ ΚΟΒΕΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΥΤΗ Η ΑΠΡΑΞΙΑ» 
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΟ ΒΥΡΩΝΑ, 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ολα τα καλά 
τελείωσαν μετά 
από 13 χρόνια!
Μετά από 13 χρό-
νια στην πάγκο του 
Αυλώνα ήρθε η ώρα 
που ο Κοσμάς Κα-
ραγιώργος, αποχω-
ρεί! Και το κάνει, διό-
τι όπως αναφέρει και 
στην προσωπική του 
τοποθέτηση στο FB, 
ήρθε η ώρα να αλλά-
ξουν κάποια πράγμα-
τα στην ομάδα! Αυτές 
οι επιλογές σίγουρα 
είναι ελάχιστες και τι-
μούν φυσικά όλους 
όσοι τις προτιμούν. 
* Άνετη ήταν η χθεσι-
νή επικράτηση της 
Ηλιούπολης που νί-
κησε 5-0 τον Αθηναϊ-
κό για το κύπελλο κι 
έδειξε πως μάλλον 
την ενδιαφέρει ο θε-
σμός. Βέβαια και ο 
Βαγγέλης Χαντές εί-
ναι ένας προπονητής 
που δεν θέλει να χά-
νει ακόμη και σε φιλι-
κό! Άρα το ότι η ομά-
δα του κέρδισε ήταν 
κάτι το αυτονόητο και 
λογικό! 
* Μπαμπάς Παπα-
γιάννης και γιος Πα-
παγιάννης, έχουν 
κληθεί σε γραπτή 
απολογία από την 
Πειθαρχική Επιτρο-
πή της ΕΠΣΑ για 
ανάλογα παραπτώ-
ματα που είχαν υπο-
πέσει στον αγώνα με 
τον ΠΟΨ. 
* Με το σκύλο του 
παρέα ήρθε στο γή-
πεδο των Τραχώ-
νων την Κυριακή 
στο αγώνα του πρω-
ταθλήματος, ο γνω-
στός καλλιτέχνης και 
πρώην αθηναίος δι-
αιτητής Γιάννης Καρ-
κοβίρης, γιος του 
Γιώργου Καρκοβίρη, 
έναν από τους χορη-
γούς του Ηλυσιακού 
και βετεράνος αθη-
ναίος διαιτητής. 
* Η είδηση δεν είναι 
πως ο Στάθης Κα-
ραλάγας συμμετείχε 
στο φιλικό των Βετε-
ράνων, αλλά ότι ήρ-
θαν όλοι οι πιτσιρι-
κάδες που προπονεί 
στον Πανιώνιο για να 
τον δουν! Πάντως εί-
μαι σίγουρος πως 
έμειναν ικανοποιη-
μένοι, αφού ο Στάθης 
ήταν και παραμένει 
παικταράς.
* Εύχομαι από καρ-
διάς σε όλους Χρόνια 
Πολλά καλά Χριστού-
γεννα. 

Μια από τις μεταγραφές που σί-
γουρα ηχούν πιο δυνατά από τις 
υπόλοιπες είναι αναμφίβολα και 
του Γιώργου Ρέτζου. Ο τελευταίος 
άφησε τα σαλόνια της Γ’ Εθνικής 
και της Ηλιούπολης, όπου αγωνί-
ζονταν και συμφώνησε να φορέ-
σει τη φανέλα του Άρη Πετρούπο-
λης. Μιας υποψήφιας ομάδας για 
τη Γ’ Εθνική. Άλλωστε αυτή ήταν 
και η πρόκληση για τον έμπειρο 
αμυντικό που είπε το «ναι» και 
συμφώνησε να συνεργαστεί και 
να κυρίως να συμβάλει στην επί-
τευξη αυτού του στόχου. Μεγάλο 
όνομα στο αθηναϊκό ποδόσφαι-
ρο, με εμπειρίες που είναι σίγου-
ρο πως θα βοηθήσουν. Είναι παί-
κτης με πλούσια προσόντα και 
διαστημικές δυνάμεις, που μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια 
επιτυχία τόσο στην άμυνα, όσο 
και στην επίθεση. Γνώριμοι με τον 
Γιάννη Συλεβίστα, είναι σίγουρο 
πως γνωρίζουν ο ένας τον άλλο 
και κυρίως μ’ αυτή την επιλογή, 
δημιουργείται μια νέα υποχρέω-
ση του παίκτη προς τον τεχνικό 
ηγέτη του Άρη, που μόνον καλές 
υπηρεσίες για το σύλλογο θα επι-
φέρουν. Πάντως όλα αυτά μένει 
να αποτυπωθούν και στον αγω-
νιστικό χώρο, που είναι ο καθρέ-
φτης όλων όσων ασχολούνται με 
το ποδόσφαιρο.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-0
Στην επόμενη φάση του κυπέλλου 
πέρασε η Ηλιούπολη που επικρά-
τησε 5-0 του Αθηναϊκού με τέρμα-
τα που σημείωσαν οι Πολίτης (3’), 
Ταβάρες (8’, 22’), Λάμπη(35’), Κρά-
σι (50’). Διαιτητές ήταν οι Γκαϊτα-
τζής, Καφρίτσας-Ματσούκας.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Βαγγέλης Χαντές): 
Τσάκαλος (35’ Χαμηλός), Πολίτης, 
Αγκόλλη, Κρητικός, Παπαγιαννό-
πουλος, Γεωργιάδης, Γάγγος, Σά-
μιος (46’ Ντογκάνι), Κράσι, Λάμπη, 
Ταβάρες (35’ Πουλιάνος)
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Κωνστα-
ντόπουλος): Ρούμπας, Ταρσανα-
λής (46’ Γιαννίτσας), Βασιλείου (72’ 
Ντερβισλάρι), Κατσούδας, Σταθό-
πουλος (46’ Τραγουστής), Μαυρο-
ματάκης, Θεοδοσίου (60’ Κοντός), 
Κατσούλας, Βουλτσίδης (62’ Λεβέ-
ντης), Μπαλατσούρας, Φούρλας.

ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με Ρέτζο  
δυναμώνουν τα νώτα 

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 

Ψύλλιας: «Βρίσκουμε ξανά  
τον επιθυμητό ρυθμό» 
Σε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε η Αλσούπολη την 
εκτός έδρας αναμέτρησή της με τον Χαλκηδονι-
κό. Οι «πράσινοι» επιβεβαιώνοντας την αγωνι-
στική τους άνοδο πραγματοποίησαν μία από τις 
κορυφαίες τους φετινές εμφανίσεις, αναδεικνύο-
ντας πτυχές της ποιότητάς τους κι έφτασαν με τρό-
πο εμφατικό στο «τρίποντο». Έτσι ολοκλήρωσαν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επίσημες αγω-
νιστικές τους υποχρεώσεις για το 2021. Μία νίκη 
που έφερε την Αλσούπολη στην έβδομη θέση με 
17 πόντους. Με τον τεχνικό Θανάση Ψύλλια να 
αναφέρει τα εξής στο «Αθλητικό Πνεύμα»: «Κάνα-
με μία εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στον Χαλκη-
δονικό φτάνοντας δικαιότατα σε αυτή την ευρεία 
νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη συνολική μας 
εικόνα και γενικότερα δείχνουμε να ξαναβρίσκου-
με τον επιθυμητό αγωνιστικό ρυθμό, Από το ξεκί-
νημα της σεζόν αντιμετωπίζουμε πολλά προβλή-
ματα, τα οποία μας είχαν κρατήσει χαμηλά στον 
βαθμολογικό πίνακα. Σε θέσεις που αδικούν την 
Αλσούπολη. Συνεχίζουμε την δουλειά μας και ευ-
ελπιστούμε με το νέο έτος να φανούμε ακόμη πιο 
δυνατοί. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευ-
χές για καλά Χριστούγεννα σε όλους!» .

This is Athens

҂ Ο Ανδρέας Μηλιάς
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΟ ΣΤΟ … ΠΑΡΙΣΙ!

S
P
O
R
T
S Η Αναστασία Μαρινάκου είχε μια 

πολύ καλή χρονιά. Έκανε δυναμική 
επιστροφή, αφού τα προηγούμενα 
χρόνια ήταν επηρεασμένη από ση-
μαντικές αλλαγές στη ζωή της. Είχε 
φύγει για ένα διάστημα στην Αυ-
στραλία και γύρισε στην Ελλάδα. 
Το 2021 ετοιμάζεται να το αποχαι-
ρετήσει κάνοντας τον τελευταίο της 
αγώνα στην «Πόλη του Φωτός». Τι 
καλύτερο από Χριστούγεννα στο 
Παρίσι και παράλληλα με μια κούρ-
σα! Αυτό όμως ήταν πριν αλλάξουν 
τα δεδομένα λόγω της πανδημίας με 
τον κορονοϊό. 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρίσκε-
ται στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά 
δεν θα αγωνιστεί όπως αρχικά υπο-
λόγιζε. Θα έτρεχε την Κυριακή στις 
26 Δεκεμβρίου στον αγώνα 10χλμ. 
Corrida Padestre Internationale de 
Houilles. Δυστυχώς όμως ενημερώ-
θηκε την τελευταία στιγμή από τους 
διοργανωτές, ότι λόγω της επιδημι-
ολογικής κατάστασης στο Παρίσι, 
έγινε ακύρωση. 
Τώρα ενδέχεται να πάρει μέρος σε 
μια κούρσα προπονητικού χαρακτή-
ρα εκτός της γαλλικής πρωτεύου-

σας. «Ούτως ή άλλως ο αγώνας για 
μένα στο Παρίσι θα ήταν μια καλή 
προπόνηση και να αποχαιρετήσω 
αυτή τη σεζόν. Είχα κάνει όλα τα δι-
αδικαστικά και γι’ αυτό αποφάσισα 
να ταξιδέψω. Αν δεν αγωνιστώ, θα 
είναι μια εμπειρία για να τελειώσω 
τη χρονιά», δήλωσε στο e-Sportime 
η αθλήτρια του Σταύρου Καρρέ.
Η Αναστασία Μαρινάκου πέτυχε φέ-
τος ατομικά ρεκόρ στα 3.000μ. με 
9.13.75 και στα 5.000μ. με 16.09.05. 
Ήταν νικήτρια στο Διασυλλογι-
κό Πρωτάθλημα στο Ελληνικό στα 
800μ., κατέκτησε το χρυσό μετάλ-
λιο στα 5.000μ. και το ασημένιο με-
τάλλιο στα 1.500μ. στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα στην Πάτρα. Πήρε 
το ασημένιο μετάλλιο στα 5.000μ. 
στους Βαλκανικούς Αγώνες στο 
Σμεντέρεβο. Νίκησε στα 5 και 10χλμ. 
στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθή-
νας. Ήταν πρώτη στα 8χλμ. στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου 
Δρόμου στα Τρίκαλα. Τέλος, επικρά-
τησε στα 1.500μ. και στα 3.000μ. στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού. 
Αν μη τι άλλο μια εξαιρετική σεζόν 
για την 25χρονη πρωταθλήτρια. 
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KAΤΙ  
ΤΡΕΧΕΙ…  

«Το καλό πράγμα αργεί να γίνει…». 
Η ρήση του θυμόσοφου λαού δεν έχει 
μεγάλη απόκλιση από την σχέση του 
Γκάρι Ροντρίγκες με τον Ολυμπιακό. 
Από την στιγμή που αποχώρησε από 
τον ΠΑΟΚ δεν υπήρξε καλοκαίρι που 
να μην ενεπλάκη σε μεταγραφικό σε-
νάριο. Τελικώς, φέτος ήρθε η ώρα του 
«γάμου». Και μάλιστα in extremis μια 
και ανακοινώθηκε στην εξτρά χρονική 
περίοδο των μεταγραφών των ελεύθε-
ρων. Κοινώς αποδεκτή επιλογή. Τόσο 
από το club, όσο και από τον Πέδρο 
Μαρτίνς. Πήρε τον ανάλογο χρόνο για 
να απορροφήσει την… απραξία και 
το πρώτο δείγμα γραφής με αντίπα-
λο (οποία σύμπτωση) τον ΠΑΟΚ ήταν 
άκρως θετικό. Έστω και για 45’. Ε, λοι-
πόν αυτή η παράσταση προ διμήνου 
ήταν και η τελευταία (μέχρι νεοτέρας) 
που έδωσε ο Γκάρι Ροντρίγκες. Έχου-
με και λέμε: 7 ματς πρωταθλήματος, 
1 Κύπελλο, σύνολο σχεδόν 250’ το 
απόλυτο μηδέν σε γκολ/ασίστ αντί-
στοιχα! Μιλάμε για έναν παίκτη που 
είναι ένα από τα 6-7 εφταψήφια συμ-
βόλαια στα αποδυτήρια του Ολυμπι-
ακού. Βάσει πληροφόρησης από το 
Ρέντη, η σχέση των δύο έχει περάσει 
από τα μέλια στον κυνισμό. Εν προ-
κειμένω, ο 31χρονος winger που απο-
χωρεί και για το Κόπα Αφρικα με το 
Κάπε Βέρντε φέρεται να ́ χει «στραβώ-
σει» με τη διαχείριση του Πέδρο Μαρ-
τίνς και συγκεκριμένα στο ματς με την 
ΑΕΚ που δεν τον σήκωσε ούτε για ζέ-
σταμα. To club από την πλευρά του 
δεν είναι happy με τις επιδόσεις του 
Γκάρι Ροντρίγκες που πλέον έχει εξε-
λιχθεί σε ακριβοθώρητο back up και 
ουχί στον παίκτη που ήρθε να καλύ-
ψει την σκιά του Ονιεκούρου. Βάσει 
πηγών μας, ο 31χρονος εξτρέμ με τον 
γνωστό και μη εξαιρετέο δικηγόρο-α-
τζέντη έχει αρχίσει δεξιά και αριστερά 
να μιλάει. Δεν εννοούμε στα αποδυ-
τήρια, αλλά στην πιάτσα βγάζοντας 
τάσεις αποχώρησης τέσσερις μήνες 
αφότου έπιασε «λιμάνι». Το διάστημα 
απόστασης των δύο πλευρών ένεκα 
και του Κόπα Αφρικα θα ξεκαθαρίσει 
πλήρως το τοπίο με το +11 στο πρω-
τάθλημα να δίνει μία άνεση-άπλα στον 
Ολυμπιακό για οιαδήποτε διαπραγ-

μάτευση…  

Παρασκήνια

➠





Ο ΓΚΆΡΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ ΓΙΆ 3 ΧΡΟΝΙΆ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΆΚΟ ΜΕ 
ΠΆΝΩ ΆΠΟ 1 ΜΥΡΙΟ ΕΤΉΣΙΕΣ 
ΆΠΟΔΟΧΕΣ.

Ο 31ΧΡΟΝΟΣ WINGER ΣΕ 
8 ΆΓΩΝΕΣ (250’) ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΕΙΣ ΕΧΕΙ 
ΜΉΔΕΝΙΚΉ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΕ 
ΓΚΟΛ/ΆΣΙΣΤ ΆΝΤΙΣΤΟΙΧΆ.  

ΛΥΤΟΥΣ ΚΆΙ ΔΕΜΕΝΟΥΣ…  
Δεν είναι προσωπικό απωθημένο, μήτε εγω-
ισμός! Ποδοσφαιρικός ρεαλισμός λέγεται και 
επένδυση κατ’ επέκταση μια και 
η οψιόν αγοράς του έχει ορι-
στεί στα 2 μύρια. Συν του 
ότι αποτελεί ένα από 
τα 3 μεγαλύτερα συμ-
βόλαια στα αποδυ-
τήρια της ΑΕΚ. Ο 
Στίβεν Τσούμπερ 
δεν βγάζει εντός 
γηπέδου τη φρε-
σκάδα που έβγα-
ζε στο ξεκίνημα 
(8 σερί αγώνες δί-
χως γκολ/ασίστ). 
Φυσικά αυτό δεν 
έχει περάσει απα-
ρατήρητο κι από τον 
ισχυρό άνδρα της ΑΕΚ. 
Έχει αναλάβει δράση ο ίδιος 
για να μάθει «τις πταίει» με τον 
Ελβετό winger που ξεκίνησε εμφατι-
κά και πλέον… ρετάρει! Η καλοπρο-
αίρετη έρευνα της ΑΕΚ έχει να κάνει 
με τον κύκλο του, που κυκλοφορεί, τι 
λέει ακόμη και σε συμπαίκτες του και φυ-
σικά με την θέληση του ιδίου να γίνει ο επόμε-
νος leader του «Δικεφάλου». Αυτός είναι ο σκο-
πός όλων των πλευρών.     

ΦΩΤΉ, ΠΟΥ ΕΙΣΆΙ;        
Το καλοκαίρι στην προετοιμα-
σία επί ολλανδικού εδάφους στο 
μυαλό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν 
ο παίκτης με τη φανέλα με το 
Νο9! Αθλητικός, με αλλαγή τέμπο 
στο πρεσάρισμα ψηλά, εξαιρετι-
κή ηλικία και ΕΛΛΗΝΑΣ. Παρά 
την επιθετική έξαρση του Καρ-
λίτος βρήκε τον τρόπο να τους 
«χωρέσει» αμφότερους μέχρι το 
ματς με τον ΠΑΟΚ. Αρχές Νοεμ-
βρίου. Αλλαγή, τραυματισμός 
και εφεξής ο Φώτης Ιωαννίδης 
αγνοείται. Ο Φεντερίκο Μακέντα 
τον εκτόπισε στην ιεραρχία, μα 
το χειρότερο είναι πως σε χρονιά 
καθιέρωσης και με τις Ελπίδες ο 
22χρονος επιθετικός δεν βγάζει 
αντίδραση στο Κορωπί. Τα τετ α 
τετ με τον κόουτς δεν έχουν πιά-
σει τόπο. Ως πότε όμως;

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΓΚΆΡΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΆΠΟΧΩΡΕΙ ΓΙΆ 
ΤΟ ΚΟΠΆ ΆΦΡΙΚΆ ΆΛΛΆ ΚΆΝΕΙΣ ΔΕΝ 
ΕΓΓΥΆΤΆΙ ΠΩΣ ΘΆ ΓΥΡΙΣΕΙ ΚΙΟΛΆΣ! 



TRUST  Ή ΜΉΠΩΣ…      
 
H υπομονή είναι αρετή! Ο Λύρατζης, αφότου γύ-
ρισε από τον Βόλο, είναι μόνιμα στην απαξίω-
ση. Το καλοκαίρι έφθασε στην πηγή (ΠΑΣ Γιάν-
νενα), αλλά δεν ήπιε νερό. Μετά από 1,5 χρόνο 
αναμονής βγήκε στο προσκήνιο και πλέον αριθ-
μεί 4 διαδοχικά 90λεπτα. Φαντάζουν αρκετά για 
το δικό του survivor στον Δικέφαλο; Το επικρατέ-
στερο σενάριο για του χρόνου είναι βασικός (τύ-
που Λέο Μάτος) και back up ο Λύρατζης.   

«ΑΣΦΥΞΊΑ»…      
Την τελευταία 5ετία αποτελεί την ποδοσφαιρική… Ιθάκη 
για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με κορυφαίο όλων, 
τον επίδοξο πρωταθλητή με την Τραμπζονσπόρ, Τάσο 
Μπακασέτα. Πάντως, οι τελευταίες ενδείξεις/πληροφο-
ρίες από την γείτονα χώρα δεν είναι οι πλέον αισιόδο-
ξες. Μετά την προ διετίας αλλαγή στην φορολογία των 
συμβολαίων των παικτών πάνω από το 70% των ομά-
δων στην πρώτη κατηγορία εδώ και 3 μήνες ΔΕΝ πλη-
ρώνουν… ευρώ ένεκα της οικονομικής δυσπραγίας.   

Μιχάλης Μανιάς. Το περασμένο καλοκαί-
ρι είχε 2-3 προτάσεις, αλλά δεν οδήγησαν 

σε happy-end. Ξέμεινε στο ράφι και έξι μήνες μετά, 
όντας 31 ετών, έχει αλλάξει σε θέλω και προτε-
ραιότητες. Μέχρι και Super League 2 πάει…  

Στον ΠΑΣ οι «καμπάνες» από τον ΠΑΟΚ 
και Παναθηναϊκός δεν ήταν εύηχες. Από 

την άλλη, όμως, μπορεί να δώσει το «πάτημα» 
στο club να μεταφέρει στον (προβεβλημένο) Με-
ταξά πως η επόμενη μέρα περνάει με την αξιοποί-
ηση των μικρών (Λώλης, Λιασος, Μίνα και Σία).  





«ΛΌΚΑΡΕ» Νο1   

Ο Σάββας Παντελίδης στο πρώτο του ουσια-
στικά παιχνίδι στον πάγκο της ΑΕΛ «έφαγε» 
τον Γιώργο Πετράκη! Νίκη 3-0 και παραίτηση 
του τελευταίου από τον πάγκο του Ολυμπι-
ακού Λευκωσίας. Στα επιμέρους και εκείνα 
που αφορούν την πιάτσα ο κόουτς ψάχνει 
Νο1 με κανένα 12άρι τον μήνα και μάλιστα 
έχει εντοπίσει τον «εκλεκτό» από την Ελλά-
δα. Θέλει τρόπο, όχι κόπο…   

ΕΠΕΣΑΝ ΜΕΣΑ!  

Λεβαδειακός! Η μοναδική ομάδα που ΄χει 
νικήσει τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα και 
συνάμα κάνει πρωταθλητισμό στη Super 
League 2. Προπονητής, ο Γιάννης Ταουσι-
άνης. Ο κύριος, που όσοι δε γνωρίζουν, το 
καλοκαίρι πέρασε από casting στην Πλα-
τεία Αλεξάνδρας για να αποτελέσει τον παρ-
τενέρ του Αριέλ Ιμπαγάσα στον Ολυμπιακό 
Β. Την ύστατη στιγμή το τηλεφώνημα από 
τον Γιάννη Κομπότη του άλλαξε την προπο-
νητική μοίρα. Η (μέχρι τώρα) πορεία του και 
τα ματς Κυπέλλου δικαίωσαν το vision του 
Ολυμπιακού…  

CONFUSED…  

Χρήστος  Τζόλης.  Συγκεχυμένο,  ελαφρώς, 
το status του. Πήγε με άλλον προπονητή που 
ήταν το σημείο αναφοράς σε όλα. Θεωρητικά 
θα είχε άλλο ρόλο. Σε διαφορετικό σύστημα. 
Τέσσερις μήνες μετά, η Νόριτς παραμένει βυθι-
σμένη στον πάτο της βαθμολογίας και ο 20χρο-
νος winger στις σκέψεις του. Σε 17 αγώνες, στην 
Πρέμιερ Λιγκ, έχει «ιδρώσει» κάτι λιγότερο από 
200 λεπτά. Αφήστε που εσχάτως τον «χτύπησε» 
και ο κορονοϊός. Ο Σον Ντάις, ο νιόφερτος κό-
ουτς, είναι too much Βρετανός στα «θέλω» του και 
έχει αφήσει στο περιθώριο τον Τζόλη, ο οποίος 
καθημερινά με τον Γιαννούλη κάνει ο ένας στον 
άλλον επικοινωνιακό «μασάζ». Το πλάνο, πά-
ντως, της Νόριτς δεν έχει καμία παραλλαγή: φέ-
τος «επένδυση», του χρόνου (ασχέτως κατηγο-
ρίας) established player!    

ΑΓΝΌΕΊΤΑΊ…  

Η άφιξη του Μάρκο Λιβάια τον επισκίασε 
παντελώς. Πέρασε σε δεύτερη μοίρα αν και 
ανάμεσα στο Top 5 earners βάσει συμβο-
λαίου. Δυστυχώς, δεν «κούμπωσε» ποτέ 
με ομάδα/πρωτάθλημα. Πλέον, ο Δημήτρης 
Διαμαντάκος είναι almost aparted στη Χαϊ-
ντουκ. Μετά από 1,5 χρόνο αριθμεί 30 αγώ-
νες και μόλις δύο τέρματα. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με την πιάτσα, η κροατική ομάδα τον 
έχει στην off load λίστα της και δεν αξιώνει 
ούτε ευρώ για την αποχώρησή του. Μόνο να 
απαλλαγεί από το συμβόλαιό του μέχρι τον 
Ιούνιο του 2023. Αυτά…   

ΑΛΉΘΕΊΑ, ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΉ ΠΌΥ ΤΌ BOSS ΠΑΡΕΊ 
ΤΕΛΕΊΩΣ ΑΝΑΠΌΔΕΣ ΠΌΊΌΣ ΑΠΌ ΠΑΠΑΔΉΜΉΤΡΊΌΥ, 
ΚΌΝΕ ΘΑ ΠΛΉΡΩΣΕΊ ΠΡΩΤΌΣ ΤΉ ΝΥΦΉ;

quizTime
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