
ΠΏΣ Η ΕΠΆΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ ΣΥΝΙΣΤΆ  
ΟΔΗΓΟ ΚΆΙ ΕΛΠΙΔΆ ΓΙΆ ΤΟΝ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ.  
ΟΥΤΡΕΧΤΗ ΓΙΆ ΧΆΤΖΗΓΙΟΒΆΝΗ 

ΕΡΧΕΤΆΙ ΣΗΜΕΡΆ ΣΤΗ ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗ Ο ΜΠΟΤΟ.  
ΕΠΙ ΤΆΠΗΤΟΣ ΚΆΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΒΆΣΗΣ ΤΆ ΜΕΤΆΓΡΆΦΙΚΆ 

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΓΕΡ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ:  
Lockdown σε δόσεις

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 140 - 150C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 90 - 130C ΑΓΙΑΣ ΔΟΜΝΗΣ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΥΜΒΌΛΑΙΑ 
ΠΌΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 
ΞΕΦΌΡΤΩΘΕΙ  

Ό ΑΡΗΣ 93 - 69

 ΤΡΙΤΗ 28.12.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.362

ΠΌΛΥΦΩΝΙΑ  
ΚΑΙ ΠΡΌΚΡΙΣΗ

ΓΙΆΤΙ Η ΆΕΚ ΕΧΕΙ ΞΕΧΏΡΙΣΕΙ  
ΚΆΙ ΚΥΝΗΓΆΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ  
ΤΟΥ ΝΤΆΝΙΛΟ ΜΠΆΡΜΠΟΣΆ

ΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΌΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΞΤΡΕΜ ΚΑΙ ΠΌΥ ΚΌΙΤΑΕΙ Η ΕΝΩΣΗ

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΕΤΆΙ Η ΦΥΓΗ ΤΟΥ 
ΆΓΚΙΜΠΟΥ ΚΆΜΆΡΆ ΓΙΆ ΤΟ ΚΟΠΆ ΆΦΡΙΚΆ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΆΞΙ ΛΟΒΕΡΆ



www.sportime.gr ΤΡΙΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20212

Η κραυγή αγωνίας του Γιούργκεν Κλοπ 
(«Οι παίκτες χρειάζονται βοήθεια»). Τα 
δηκτικά σχόλια του Μπρένταν Ρότζερς 
(«το πρόγραμμα των ημερών με ματς 
μέχρι και μόλις 72 ώρες διαφορά μετα-
ξύ τους είναι απλώς γελοίο»). Τα 103 
κρούσματα μέσα σε μια εβδομάδα, επί-
δοση-ρεκόρ. Ο αριθμός των ματς που 
έχουν αναβληθεί φτάνει τους 15 – μέ-
χρι στιγμής. Στην Premier League μαί-
νεται ένας παράλληλος «πόλεμος» 
στη σκιά ή εκ του κορονοϊού. Μεταξύ 
των «business as usual» και όλων των 
υπολοίπων, που αδυνατούν να πιστέ-
ψουν πως γίνεται και οι αρμόδιοι δεν 
κατανοούν το ιδιαίτερο των συνθηκών 
που γεννά ad hoc η πανδημία. Κατα-
νοητό πως το χρήμα είναι η κινητήριος 
δύναμη, θα ήταν αφελές να σκεφτούμε 
κάτι αντίθετο. Όμως ακόμα και από αυ-
τήν την άποψη, οι πρωταγωνιστές του 
αθλήματος, ήτοι οι παίκτες, είναι το κε-
φάλαιο. Κι αυτό πρέπει να προστατεύ-
εται πάση θυσία. Είναι φοβερό πως 
μετά από τόσο καιρό με τον κορονοϊό 
στη ζωή όλων μας, δεν έχει γίνει το πα-
ραμικρό για να προστατευτούν οι πο-
δοσφαιριστές. Να γίνει πιο ανθρώπι-
νο - ορθολογικό το πρόγραμμα των 
αγώνων, να δοθεί χώρος και χρόνος. 
Τραυματισμοί και απώλειες λόγω της 
COVID-19 αυξάνονται γεωμετρικά και 
όμως ορισμένοι επιμένουν να σφυρί-
ζουν αδιάφορα. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Μπορεί να ψέξει για πολλούς λόγους κα-
νείς την κυβέρνηση στο πώς έχει χειριστεί 
το θέμα του κορονοϊού. Υπάρχουν αποφά-
σεις ακατανόητες και συνήθως την πληρώ-
νουν συγκεκριμένοι κλάδοι. Ο αθλητισμός 
είναι ένας εξ αυτών. Το νέο μέτρο για είσοδο 
1000 θεατών στα γήπεδα, σηκώνει μεγάλη 
συζήτηση. Είναι ακατανόητο πώς μπορεί ο 
κόσμος να συνυπάρχει στα μέσα μαζικής με-
ταφοράς, αλλά όχι στα γήπεδα. Είναι επίσης 
αστείο να ζητάνε από τις ομάδες να επιλέ-
ξουν. Υπάρχουν κλαμπ με πολύ περισσότε-
ρα διαρκείας από το όριο των 1000 φιλά-
θλων. Πώς θα γίνει η επιλογή; Επιπλέον, οι 
οικονομικές απώλειες κάθε ομάδας πώς θα 
καλυφθούν; Από εκεί και πέρα, πολλοί είναι 
εκείνοι που γνωρίζουν περιστατικά όπου ο 
έλεγχος ήταν κάκιστος στο θέμα των πιστο-
ποιητικών. Θα έπρεπε, λοιπόν, η πολιτεία 
να είναι πιο αυστηρή ως προς αυτό και να 
τιμωρεί τις ομάδες. Γιατί να την πληρώσει 
εκείνος που έβαλε το χέρι στην τσέπη για 
ένα διαρκείας; Κλείνοντας, ο Θάνος Πλεύ-
ρης σε μία αποστροφή του λόγου του είπε 
ότι «σε περίπτωση που τα μέτρα δεν τηρη-
θούν από τους φιλάθλους, όλοι οι αγώνες θα 
γίνονται κεκλεισμένων των θυρών». Δηλα-
δή το θέμα είναι τι κάνουν οι φίλαθλοι ή εάν 
υπάρχει σωστός έλεγχος από τις ομάδες και 
πάνω απ’ όλα από την πολιτεία;

ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ

Ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ 
«ΠΟΛΕΜΟΣ»

Αποψη
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Αναδείχτηκε καλύτερος τερματοφύλακας 
της περσινής σεζόν και ήταν για τη χρονιά 
που μας πέρασε ο πιο σταθερός παίκτης 
της ομάδας του. Παρόλα αυτά ο Παναθηνα-
ϊκός απέκτησε τερματοφύλακα έχοντας ως 
πλάνο να κάνει πρώτο τον Αλμπέρτο Μπρι-
νιόλι κάποια στιγμή. Όπερ και εγένετο. 
Ο Σωκράτης Διούδης, λοιπόν, βρέθηκε σε 
μία ασυνήθιστη για εκείνον θέση. Αναγκά-
στηκε να κάθεται στον πάγκο. Έμεινε και 
λίγο πίσω κάποια στιγμή για λόγους υγεί-
ας, γενικά τίποτα δεν του πήγε όπως θα 
ήθελε. Αναμενόμενο, λοιπόν, σε ένα ση-
μείο της σεζόν να είναι ενοχλημένος για το 
πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
Τον τελευταίο καιρό, όμως, όλα έχουν αλ-
λάξει. Τύπος και υπογραμμός είναι. Στις 
προπονήσεις πάντα δούλευε, αλλά φαίνε-
ται και στη γενικότερη συμπεριφορά του 
πως κάτι έχει αλλάξει. Με την όλη στάση 
του, είναι λες και παίζει εκείνος βασικός σε 
κάθε αγώνα. Τέτοια ηρεμία και σιγουριά δεν 
έχει περάσει απαρατήρητη. Σε βαθμό που 
στον Παναθηναϊκό έχουν αρχίσει να ανα-
ρωτιούνται μήπως όλο αυτό έχει να κάνει 
με πιθανή του αποχώρηση. Ότι ψάχνεται, 
ψάχνεται πάντως.
Άδικο να αποχωρήσει δεν θα έχει. Η συ-
μπεριφορά δεν είναι και η καλύτερη δυνα-
τή που έτυχε από τον Παναθηναϊκό. Προ-
σφορές, για την ακρίβεια ενδιαφέρον είχε 
και στο παρελθόν. Το «τριφύλλι» όμως είχε 
αξιώσεις και ο ίδιος δεν έβρισκε τα χρήμα-
τα που ήθελε. Τώρα όμως μάλλον κάτι έχει 
αλλάξει. Περισσότερα τις επόμενες μέρες. 

Agent Greek

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΚΑ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Δεν αλλάζει κάτι
 
H έκπληξη στις 11άδες της αγωνιστι-
κής ήρθε με το που ανακοίνωσε ο Πο-
στέκογλου αυτή της Σέλτικ στον εκτός 
έδρας αγώνα με την Σεντ Τζόνστον την 
Κυριακή 26/12 για το πρωτάθλημα.
Ο Βασίλης Μπάρκας επέστρεψε κάτω 
από τα δοκάρια μετά από 5 μήνες και 
κάτι μέρες. Συγκεκριμένα είχε παίξει 
στις 20 Ιουλίου στον αγώνα των προ-
κριματικών του Champions League με 
την Μίντιλαντ (1-1).
Από τότε ήταν τις περισσότερες φο-
ρές εκτός αποστολής αλλά το θέμα με 
τα (ύποπτα όπως αναφέρουν οι Σκοτσέ-
ζοι) κρούσματα covid των Χαρτ, Μπέ-
ιν (των δύο πρώτων τερματοφυλάκων 
δηλαδή) δεν άφησε περιθώρια.
Πάντως, ο Μπάρκας δεν ήταν κακός, 
δεν φταίει στο γκολ, γενικά ήταν καλός 
με την μπάλα στα πόδια και η Σέλτικ νί-
κησε 3-1.
Ακόμα και αυτό όμως δεν φέρνει κά-
ποια αλλαγή στη σχέση των δύο πλευ-
ρών με την Σέλτικ να θέλει να ακούσει 
προτάσεις για δανεισμό ή και μεταγρα-
φή του Έλληνα πορτιέρε. Και την ελπί-
δα να έρχεται κυρίως από την Τουρκία.

ΤΙ ΣΥΝΔΕΕΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡΙΚΑ ΤΟΝ 
ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΙΝΙΑΚ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ

Το κοινό παρελθόν
 
Οι Ρώσοι έβγαλαν προς τα έξω το όνομα του Ράφαλ 
Αουγκουστίνιακ, του Πολωνού χαφ της Ούραλ και 
θα φανεί αν και εφόσον υπάρξει εξέλιξη. Πάντως, για 
την ιστορία καλό θα είναι να καταγραφεί πως υπάρ-
χει μανατζερικό παρελθόν που συνδέει τον 28χρονο 
άσο με την ΑΕΚ. Ο Αουγκουστίνιακ ανήκει στην INN 
Football μια εταιρία που λίγο έλειψε τον περσινό Ια-
νουάριο να φέρει παίκτη στην Ένωση. Ο λόγος για 
το γραφείο που ανήκει ο δεξιός μπακ Κάρολ Φίλα, 
για τον οποίο η ΑΕΚ είχε κινηθεί δυναμικά αλλά οι 
απαιτήσεις της Λέχια Γκντανσκ και τελικά η επιλο-
γή του Όλεγκ Νταντσένκο (με τα γνωστά αποτελέ-
σματα) δεν έφεραν ποτέ το deal. Εκείνη τη μεταγρα-
φή είχε προσπαθήσει να φέρει εις πέρας ο ατζέντης 
Μάρτσιν Μίχαλακ, ο οποίος και αναμένεται να παί-
ξει σημαίνοντα ρόλο στον επόμενο (αν και εφόσον 
υπάρξει) σταθμό στην καριέρα του Αουγκουστίνιακ.
Τώρα αν η ΑΕΚ προχωρήσει σε κάτι παραπάνω 
από αυτά που γράφουν οι Ρώσοι για τον Πολωνό 
χαφ θα φανεί.

➠

➠

➠

ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΓΙΑ 
ΝΑ… ΦΥΓΕΙ
Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΥΔΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡEΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΒΑΣΙΚΟΣ ΓΚΟΛΚΙΠΕΡ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ 
ΜΥΡΙΖΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 

ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ

Θα μπορούσε να γυρίσει ο Τσίμιροτ;
Από τη στιγμή που έφυγε έλεγε πως θέλει να γυρίσει ξανά. Το αναφέ-
ρει και κάθε καλοκαίρι. Γενικώς κάθε καλοκαίρι μοιάζει το σενάριο της 
επιστροφής πιθανό. Ο λόγος για τον Γκόικο Τσίμιροτ. Ο Βόσνιος χαφ 
άφησε στίγμα στον ΠΑΟΚ και η πορεία του στη Σταντάρ Λιέγης δεν 
ήταν η ανάλογη. Ένας από τους λόγους ήταν και το ότι η ίδια η ομάδα 
της Λιέγης απογοητεύει. Αυτή τη στιγμή είναι από τις ομάδες που πα-
λεύουν για την παραμονή της. Ποιος να το έλεγε; Παρότι το οικονομικό 
κομμάτι θα μπορούσε να λυθεί (έχει συμβόλαιο μέχρι το 2023 ο 29χρο-
νος χαφ) το ότι πλέον στον ΠΑΟΚ κάνει κουμάντο ο Μπότο δεν λύνε-
ται. Δεν φαίνεται να έχει διάθεση για πισωγυρίσματα ο νέος τεχνικός 
διευθυντής του Δικεφάλου του Βορρά. Αλλού είναι η δύναμή του, άλ-
λους παίκτες έχει στο στόχαστρό του. Χλωμό λοιπόν. 

➠
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Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος 
Γενεράκης  

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της ΑΕΚ μετά την απώλεια 
του Κωνσταντίνου Γενεράκη. Μία από τις σημαντικότερες μορ-
φές της κιτρινόμαυρης ιστορίας και πρόεδρος την πρωταθλημα-
τική χρονιά του 1992. Η κηδεία του Κωνσταντίνου Γενεράκη θα 
γίνει σήμερα (28/12) στις 14:30 στο νεκροταφείο του Παπά-
γου. H ΑΕΚ πρόκειται να τιμήσει τη μνήμη του, τηρώντας 
ενός λεπτού σιγή σε έναν από τους προσεχείς αγώ-
νες της ενώ οι ποδοσφαιριστές της θα αγωνιστούν 
με μαύρα περιβραχιόνια.

➦

Στην Ελλάδα για εξτρέμ 
Πέραν του χαφ, στην ΑΕΚ κινούνται και για εξτρέμ, ώστε να είναι 
έτοιμοι σε περίπτωση που ο ατζέντης του Μουαμέρ Τάνκοβιτς 
βρει ομάδα στον πελάτη του και χρειαστεί μπακ απ για τον Στί-
βεν Τσούμπερ αριστερά στην επίθεση. Και σύμφωνα με πλη-

ροφορίες μελετούν την αγορά της Ελλάδας.

AΕΚ

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΑΡΕΣΕΙ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  
ΤΟΥ ΝΤΑΝΙΛΟ ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ 
«ΠΑΚΕΤΟ»

Τα βασικά του αθλήματος τα έμαθε στη 
Βάσκο ντε Γκάμα, το 2015 υπήρξε φινα-
λίστ με τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύ-
πελλο Κ20. Τα καλύτερα του χρόνια στην 
Ευρώπη τα πέρασε στην Μπράγκα. Και 
το βιογραφικό του το εμπλούτισε ως δα-
νεικός σε αρκετά ενδιαφέροντες προορι-
σμούς (Βαλένθια, Μπενφίκα, Σταντάρ Λιέ-
γης). Όταν ο Ντανίλο Μπαρμπόσα πήγε 
στη Νις, το 2018 αντί 8 εκατ. ευρώ, πίστε-
ψε πως έκανε το άλμα για την καθιέρωση 
σε υψηλό επίπεδο. Τον είχε διαλέξει προ-
σωπικά ο Πατρίκ Βιεϊρά - η πρώτη του με-
ταγραφή ως κόουτς των «αετών». Αν ένας 
μπορούσε θεωρητικά να εκτιμήσει σωστά 
την αξία ενός box to box μέσου, ήταν ο 
Γάλλος νυν προπονητής της Κρίσταλ Πά-
λας. Άλλοτε σημείο αναφοράς στο παγκό-
σμιο φουτμπόλ σε αυτή τη θέση. Επίσης, 
η ρήτρα αποδέσμευσης που συμπεριλή-
φθηκε στο deal (70 εκατ. ευρώ!) έδειχνε 
πόσο πολύ πίστευαν στον Βραζιλιάνο οι 
άνθρωποι της γαλλικής ομάδας. Ωστόσο, 
τα πράγματα δεν πήγαν κατά το επιθυμη-
τό. Ο Μπαρμπόσα ουδέποτε μπόρεσε να 
δικαιολογήσει την καλή γνώμη που είχε 
γι’ αυτόν ο προπονητής του. Τον νίκησε 
το άγχος του να φανεί και ο υψηλός αντα-
γωνισμός για την 11άδα. Η επιστροφή σε 
οικείο περιβάλλον κρίθηκε ενδεδειγμένη. 
Έτσι γύρισε στην πατρίδα του, παραχω-
ρήθηκε δανεικός στην Παλμέιρας. Στις 31 
του τρέχοντος μηνός, το deal εκπνέει. Και 
θα πρέπει να γυρίσει στη Νις, παρότι από 
την ομάδα του Σάο Πάολο προσπαθούν 
να τον ανανεώσουν γι’ άλλους έξι μήνες. 
Εδώ ακριβώς μπαίνει σφήνα η ΑΕΚ. Με 
την πίστη ότι μπορεί να «ξυπνήσει» τον 
«καλό» Μπαρμπόσα. Έναν δουλευτα-
ρά, σοβαρό και παθιασμένο χαφ, που δεν 
αφήνει σπιθαμή χώρου ακάλυπτη. Αγω-
νιστικό προφίλ που λείπει πολύ από τον 
άξονα της Ένωσης. 
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Τα ιδιαίτερα «καλά 
Χριστούγεννα» της ΠΑΕ
Χριστουγεννιάτικες ευχές με πα-
ράλληλο μήνυμα για υιοθεσία 
αδέσποτου σκύλου. Εύγε στην 
ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το πώς 
συνδύασε το «τυπικό» των ημέ-
ρων με κάτι πιο πρακτικό!

Σειρήνες από Ολλανδία  
για Χατζηγιοβάνη 
Ουτρέχτη για Τάσο Χατζηγιοβάνη; Κυκλο-
φορεί το σενάριο. Με την ολλανδική ομά-
δα να εμφανίζεται να έχει στα ραντάρ της 
ακόμα έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς 
έχει μείνει ικανοποιημένη από αυτόν που 
ήδη έχει (Τάσος Δουβίκας). Σημειωτέο πως 
το συμβόλαιο του 24χρονου εξτρέμ με τους 
«πράσινους» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. 
Γίνονται συζητήσεις για ανανέωση, αλλά 
ακόμα καταγράφεται διαφορά στο οι-

κονομικό. Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

Δεν είναι ακριβώς ίδιες περιπτώσεις. 
Αυτό που πέρασε και περνάει ο Δημή-
τρης Κουρμπέλης είναι πιο σοβαρό, πιο 
χρονοβόρο και πιο επίπονο σε σύγκρι-
ση με αυτό που βίωσε ο Μπαρτ Σένκε-
φελντ. Αλλά μπορούμε να εντοπίσουμε 
ένα πολύ σημαντικό κοινό γνώρισμα. Αμ-
φότεροι είναι από τους πιο ποιοτικούς 
παίκτες που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο 
Παναθηναϊκός. Και ως εκ τούτου, άπα-
ντες στο «τριφύλλι» ελπίζουν ότι το πώς 
ο Ολλανδός στόπερ επέστρεψε δυναμι-
κά μετά από αποχή 7 μηνών, μπορεί να 
βρει ανάλογη συνέχεια στην περίπτωση 
του Έλληνα μέσου. Ο οποίος λείπει πια 
από τα γήπεδα περισσότερο από ένα 
χρόνο (από τις 12/12/2020 συγκεκριμέ-
να και το 2-0 κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα 
στη Λεωφόρο). Με τον αρχικό προγραμ-
ματισμό να έχει αποδειχθεί εντελώς λαν-
θασμένος ως προς το χρονοδιάγραμμα 
επανόδου του. Εκτός νέου απροόπτου, 
προσεχώς θα είναι έτοιμος να δοκιμάσει 
για το comeback. Με προσοχή, με σύ-
νεση, δίχως ρίσκο. Το παράθυρο της β’ 
ομάδας ίσως του δώσει περιθώρια να 
κάνει πιο ομαλά τη μετάβαση. Ουσία εί-
ναι πως το «τριφύλλι» χρειάζεται τον κα-
νονικό Κουρμπέλη. Να του δώσει αυτή 
την ενέργεια, τη μαχητικότητα και το πά-
θος στα χαφ που του λείπει. Κανείς δεν 
μπορεί να ξέρει σε τι κατάσταση θα είναι 
μετά από τόσο καιρό εκτός. Αλλά το πα-
ράδειγμα του Σένκεφελντ είναι ελπιδοφό-
ρο. Οδηγός και ελπίδα. Μακάρι για τους 
«πράσινους» να βρει ανάλογη συνέχεια 

στο πρόσωπο του κάπτεν τους.

ΠΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ 
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Ο μεταγραφικός σχεδιασμός
Ο Πέδρο Μαρτίνς είχε προετοιμαστεί για 8 απώλειες 
στο Κόπα Άφρικα, τελικά έγιναν πράξη οι μισές και πλέ-
ον αισθάνεται πιο ήρεμος-ασφαλής για το άμεσο μέλ-
λον. Αυτές τις μέρες και με την ευκαιρία της διακοπής 
των Χριστουγέννων βρέθηκε στη χώρα του σε ένα απα-
ραίτητο off από την πίεση της καθημερινότητας. Με την επι-
στροφή του, θα δρομολογηθούν εξελίξεις στα μεταγραφικά. 
Που σίγουρα δεν θα είναι αυτές που θα ήταν αν το Κόπα 
Άφρικα είχε φέρει μεγαλύτερη «αφαίμαξη». Δεν πρέ-
πει βέβαια να ξεχνάμε και τους αστάθμητους πα-
ράγοντες. Όπως για παράδειγμα μια πώληση. 

Το Κόπα Άφρικα τον… πλήγωσε λιγότερο
Πέραν του Αγκιμπού, ο Ολυμπιακός θα χάσει ακόμα τρεις παίκτες λόγω του 
Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Τους Παπέ Αμπού Σισέ, Γκάρι Ροντρίγκες και Πιέρ 
Κούντε. Το κενό του Σενεγαλέζου στόπερ είναι σημαντικό, αλλά ο Κώστας Μα-
νωλάς είναι… back in town, οπότε το πρόβλημα λύνεται εν τη γενέσει του. Για 
τον εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι, η θέση που παίζει είναι από 
τις πιο γεμάτες στο ερυθρόλευκο ρόστερ. Ενώ αναφορικά με 
τον Καμερουνέζο χαφ, εκτός του ότι είναι αναπληρωματι-
κός, το ότι ο Μαντί Καμαρά έμεινε τελικά εκτός επιλογών 

της Γουινέας, δίνει ξανά λύση. 

ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΠΩΣ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΟ 

ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΝ 
ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΝΤΑ ΜΑΞΙ ΛΟΒΕΡΑ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Οι απώλειες του Ολυ-
μπιακού λόγω Κόπα Άφρι-

κα ήταν λιγότερες από όσες πε-
ρίμενε. Και σίγουρα διαχειρίσιμες σε αυτό 

το στάδιο της σεζόν. Περισσότερο «πονάει» 
η σκέψη της μελλοντικής απουσίας του Αγκι-
μπού Καμαρά. Ποιος να το έλεγε στις αρχές 
της σεζόν πως ο νεαρός άσος από τη Γουι-
νέα θα γινόταν τόσο σημαντικός, τόσο γρή-
γορα. Αλλά η αλήθεια του γηπέδου κατέδειξε 
πως έχουμε να κάνουμε με ένα ποδοσφαιρι-
κό «διαμάντι». Το καλό με τους Πειραιώτες 
είναι πως διαθέτουν πλούσιο ρόστερ, άρα 
και πολλές λύσεις για κάθε «αναποδιά». Και 
ποιος ξέρει, ίσως να προκύψει ακόμα μια 
(λύση). Στο πρόσωπο του Μάξι Λοβερα. Ο δα-
νεισμός του Αργεντινού στη Ράσινγκ Κλουμπ 
ολοκληρώθηκε και αναμένεται να είναι πα-
ρών αύριο (29/12) μαζί με τους υπόλοιπους 
«ερυθρόλευκους» για την επανέναρξη των 
προπονήσεων. Ο Πέδρο Μαρτίνς τον πε-
ριμένει να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ο 
Πορτογάλος κόουτς έχει κατά νου να δώσει 
την ευκαιρία στον 22χρονο ποδοσφαιριστή 
να δείξει πως αξίζει μια νέα ευκαιρία. Δεν εί-
ναι εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο στην πρά-
ξη, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσουμε 
είναι πως πλέον υπάρχει (κάποιος) χώρος. 
Ακριβώς λόγω της απουσίας του Αγκιμπού. 

Oλυ
μπι
ακό

ς
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Τραμπζονσπόρ για Ίνγκασον 
Για ενδιαφέρον της Τραμπζνοσπόρ για τον Ίνγκι Ίν-
γκασον κάνουν λόγο τουρκικά ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, 
παρουσιάζουν τον Ισλανδό στόπερ του ΠΑΟΚ ως 
εναλλακτική σε περίπτωση που δεν προχωρήσει 
το ενδιαφέρον της ομάδας της Τραπεζούντας 
για τον Ντιέγκο Γοδίν. 

ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ
 Ο ΖΟΣΕ ΜΠΟΤΟ ΕΡΧΕΤΑΙ  
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΚΑΙ (ΕΠΑΝ)ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ 

ΠAO
K

Δουλειά έχει πιάσει εδώ 
και αρκετές μέρες. Ως σω-
στός επαγγελματίας ο οποί-
ος θέλει να είναι πανέτοι-
μος για τη νέα πρόκληση 
που ανέλαβε. Αλλά με φυ-
σική παρουσία, τώρα μό-
λις πρόκειται να ξεκινήσει. 
Συγκεκριμένα από απόψε 
το βράδυ. Όταν και αναμέ-
νεται να αφιχθεί στη Θεσ-
σαλονίκη. Μπορούμε έτσι, 
υπό μια έννοια, να πούμε 
πως ο Ζοσέ Μπότο σηκώνει 
μανίκια και αρχίζει να δρα 
πλήρως ως αθλητικός διευ-
θυντής του ΠΑΟΚ. Προτεραι-
ότητά του είναι η ενίσχυση 
της ομάδας. Διάφορα ακού-
γονται τις τελευταίες μέρες. 
Για λίστα με υποψήφιους με-
ταγραφικούς στόχους. Δεξί 
μπακ, χαφ, δεκάρι και τερ-
ματοφύλακας είναι οι θέσεις 
που αναζητούνται παίκτες, 
σύμφωνα με όσα ξέραμε. 
Μόνο που πλέον δεν είναι 
ακριβώς έτσι. Πρακτικά ό,τι 
προεργασία είχε γίνει, γυρί-
ζει σε μηδενική βάση. Καθό-
τι ο 55χρονος Πορτογάλος 
θέλει να πάρει τα πράγμα-
τα από την αρχή. Δεν έρχε-
ται με «δικτατορικές» διαθέ-
σεις, μην παρεξηγηθούμε. 
Θα ακούσει προσεκτικά τι 
θα του πουν ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου, ο νέος αρχισκάουτ 
του ΠΑΟΚ Αντρέ Φεντσέν-
κοφ και οι άνθρωποι του 
τμήματος σκάουτινγκ του 
Δικεφάλου. Είναι άνθρωπος 
του διαλόγου και της συνερ-
γασίας. Το επιδιώκει, το θε-
ωρεί απαραίτητο. Αλλά, την 
ίδια στιγμή, θέλει να έχει αυ-
τός τον πρώτο λόγο. Να έχει 
την ευθύνη, άρα και το βά-
ρος των αποφάσεων. Κα-
λών ή κακών. Οπότε όλα 
θα επαναξιολογηθούν. Και 
αναλόγως θα προκύψει τι 
κινήσεις θα γίνουν στο πα-
ζάρι. Σε προσθήκες, αλλά 
και αποχωρήσεις. 
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AΡΗ
Σ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ  
ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙ Ο ΑΡΗΣ

Ο Σάντε Σίλβα, όπως έχει γρά-
ψει το e-Sportime, έχει συμφω-
νήσει και αναμένεται στο «Βι-
κελίδης». Από κει και πέρα, 
όπως επίσης έχουμε γράψει ο 
Θόδωρος Καρυπίδης δεν θα 
κάνει τρελά πράγματα τον Ια-
νουάριο. Η περαιτέρω ενίσχυ-
ση του Άρη είναι σε άμεση συ-
νάρτηση με τις αποδεσμεύσεις. 
Τρεις είναι οι ποδοσφαιριστές 
που δεν υπολογίζονται και μά-
λιστα το δεύτερο εξάμηνο θα 
στοιχίσουν στην ΠΑΕ ένα ποσό 
κοντά στις 600 χιλιάδες ευρώ. 
Το μεγαλύτερο «βαρίδι» είναι 
ο Κώστας Μήτρογλου ο οποί-
ος απλά υπάρχει στο ρόστερ 
και δεν υπολογίζεται από το κα-
λοκαίρι. Για να μπει στη διαδι-
κασία να λύσει το συμβόλαιο 
του αφενός πρέπει να λάβει 
τα δεδουλευμένα του και αφε-
τέρου να βρεθεί λύση για τα 
υπόλοιπα που έχει να παίρ-
νει μέχρι το καλοκαίρι που τε-
λειώνει το συμβόλαιο του.  
Κάτω από το όνομα του «Μη-
τρογκόλ» βρίσκεται ο Ντουάρ-
τε. Ούτε αυτός υπολογίζεται 
και ο Άρης θέλει να απαλλα-
γεί και από αυτόν. Ο Ντουάρ-
τε θα φύγει. Είτε λύνοντας το 
συμβόλαιο του, είτε κινούμε-
νος δια της νομικής οδού, αφού 
κι αυτός έχει να λαμβάνει χρή-
ματα από το συμβόλαιο του. 
Τρίτος της σχετικής λίστας ο 
Χαϊροβιτς. Ο Βόσνιος προσπά-
θησε, πήρε ευκαιρίες αλλά δεν 
«κόλλησε» στους «κιτρινόμαυ-
ρους». Πέντε συμμετοχές, 110 
λεπτά ίδρωσε τη φανέλα του 
Άρη με τελευταία παρουσία 
το δίλεπτο κόντρα στην ΑΕΚ 
στο ΟΑΚΑ στις 31/10. Έκτο-
τε μεταξύ πάγκου και εξέδρας. 
Για τον τελευταίο υπάρχει η 
προοπτική να δοθεί δανεικός 
και να μειωθεί η... χασούρα από 
το συμβόλαιο του. Ήδη έγινε 
μια κίνηση προς Νίκαια μεριά, 
για να παίξει το υπόλοιπο της 
σεζόν, αλλά χωρίς να υπάρχει 
κάτι ουσιαστικό από την κου-
βέντα που έκαναν Καρυπίδης 
και Σπανός. Για το ότι δεν υπο-
λογίζεται έχει ενημερωθεί και ο 
εκπρόσωπος του ποδοσφαι-
ριστή, αλλά όσο δεν προκύ-
πτει πρόταση που να ικανοποι-
εί, δύσκολα θα συναινέσει σε 
λύση της συνεργασίας. 
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ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ 
ΙΩΝΙΚΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΥΣΙΑΣΕΙ ΛΟΓΩ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ο ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ

SUPER 
LEAGUE

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Δύο γνώριμοι στη λίστα 
 
Μια μεταγραφή θα την κάνει σίγουρα ο 
ΠΑΣ Γιάννινα τον Ιανουάριο. Όπως έχει 
αποκαλύψει το Sportime θα αγωνίζεται 
στο «6» και στο «8». Μεταξύ των υπο-
ψηφίων και δύο γνώριμοι. Ο ένας πάρα 
πολύ, αφού στο παρελθόν έχει αγωνι-
στεί στον «Άγιαξ» της Ηπείρου. Ο δεύ-
τερος έχει περάσει από αρκετές ομάδες 
της Super League 1 και έχει απασχολή-
σει και στο πρόσφατο παρελθόν. 
Το πρόβλημα είναι οτι αμ-
φότεροι δεσμεύονται 
με συμβόλαιο με τις 
ομάδες τους. 

Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Ροζέ-
ριο Τουράμ στο παιχνίδι με τον Αστέ-
ρα Τρίπολης για την 10η αγωνιστική 
της Super League στις 20 Νοεμβρίου.  
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός που άνοιξε 
το σκορ στο 14›, δεν κατάφερε να ολο-
κληρώσει το ματς, καθώς τραυματί-
στηκε στο 33› και αποχώρησε από τον 
αγωνιστικό χώρο. Oι εξετάσεις έδειξαν 
θλάση και ακόμα δεν έχει επιστρέψει. 
Πόσο έχει στοιχίσει στον Ιωνικό η απου-
σία του Βραζιλιάνου επιθετικού τον τε-
λευταίο μήνα; Aρκετά! Οι Νικαιώτες δεν 
σκοράρουν με Άρη και ΑΕΚ και χάνουν 
και τα δύο παιχνίδια. Βρίσκουν μια φορά 
δίχτυα με τον ΟΦΗ, αλλά και πάλι δεν 
παίρνουν τίποτα από την αναμέτρηση. 
Σκοράρουν δύο φορές μέσα στο Αγρί-
νιο κόντρα στον Παναιτωλικό, το δεύτε-
ρο στο 90› και παίρνουν τον βαθμό της 
ισοπαλίας και κερδίζουν τον ΠΑΟΚ (3-
2) στο παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής. 
Στα 5,5 παιχνίδια πρωταθλήματος που 
έχει απουσιάσει ο Τουράμ, ο Ιωνικός έχει 
πετύχει έξι γκολ, έχοντας μαζέψει πέντε 
βαθμούς, με απολογισμό μια νίκη, δύο 
ισοπαλίες και τρεις ήττες! Κακή την συ-
γκομιδή δεν τη λες, αλλά με τον Βραζι-
λιάνο τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. 
Εκεί που στοίχισε πολύ η απουσία 
του Τουράμ ήταν στο Κύπελλο. Ο Ιω-
νικός έχασε δύο φορές από τη Λα-
μία και έμεινε εκτός, μένοντας στο 
μηδέν και στις δύο αναμετρήσεις. 
Γι’ αυτό και η απόφαση για να αποκτη-
θεί σέντερ φορ τον Ιανουάριο είναι ει-
λημμένη. Μάλιστα οι πληροφορίες του 
Sportime αναφέρουν οτι ο εκλεκτός 
έχει βρεθεί. Δεν είναι ελεύθερος γι› αυτό 
και το όνομα του δεν έχει διαρρεύσει. 
Το ρεπορτάζ αναφέρει οτι δεν αγωνί-
ζεται στο Ελληνικο πρωτάθλημα, αλλά 
έχει παραστάσεις από Super League 1! 
Στη Κύπρο γράφουν ότι ο Βασίλης Μά-
ντζης έχει ζητήσει να λύσει το συμβό-
λαιο του με τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, 
για προσωπικούς λόγους. Λέτε;

Η ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ 
ΤΟΝ ΤΟΥΡΑΜ!
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ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ

 Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΙΚΗΣΕ 
ΑΝΕΤΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ 

ΣΤΟ FINAL-4 ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 

Οι αναποδιές ως κίνητρο. Να 
πώς το προσέγγισε ο Παναθη-
ναϊκός, να γιατί άντλησε κέφι 
και χαρά από το παιχνίδι του 
με το Λαύριο στο Κύπελλο Ελ-
λάδας. Παίρνοντας μια άνετη 
πρόκριση στο Final-4, εκεί που 
έχουν ήδη προκριθεί ο Ολυμπι-
ακός και η ΑΕΚ, ενώ εκκρεμεί 
το Προμηθέας – ΠΑΟΚ. Το τελι-
κό αποτέλεσμα (93-69) μεταφέ-
ρει επακριβώς το «one way» της 
αναμέτρησης. 
Απόντος του Δημήτρη Πρί-
φτη (στον πάγκο έκατσε ο Βα-
σίλης Σίμτσακ) και δίχως τους 
Σαντ Ρος και Έβανς στο παρ-
κέ, το «τριφύλλι» έβαλε στα… 
καλάθια τους απέναντι. Με πο-
λυφωνία και φρεσκάδα, χαρα-
κτηριστικά σκόραραν και οι 11 
«πράσινοι» που αγωνίστηκαν,-
συμπεριλαμβανομένων και των 
νεαρών Μαντζούκα και Αβδάλα. 
Πρώτος σκόρερ με 15 πόντους 
ήταν ο Νέντοβιτς.  
Αξιοσημείωτο ότι προς το τέλος 
του παιχνιδιού κάποια στιγμή 
στο παρκέ βρίσκονταν 10 Έλλη-
νες. Δεν συμβαίνει δα και κάθε 
μέρα, ως εκ τούτου καταγράφε-
ται. 
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-19, 53-38, 
71-56, 93-69

AEK

Ψυχή και όσο αντέξει… 

ςς

basketball
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τέσσερα νέα κρούσματα
Λίγες ώρες μετά την πρόκριση στο Final-4 του Κυ-
πέλλου (110-85 τον Ιωνικό), η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανα-
κοίνωσε επιπλέον τέσσερα κρούσματα Covid-19. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τρεις παί-
κτες και ένα μέλος του σταφ. Θυμίζουμε ότι μετά το 
ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό οι Πειραιώτες είχαν 
γνωστοποιήσει ένα κρούσμα κορονοϊού (επίσης 
παίκτης). Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός υποδέχε-
ται αύριο (29/12) την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο πλαί-
σιο της Euroleague. 

93-69

Δεν έχει, κατά διάνοια, το μπάτζετ προηγούμενων 
ετών. Παλεύει με το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Και 
να ήταν μόνο τα οικονομικά ή τα αγωνιστικά… Το 
τραγικό συμβάν με τον Στέφαν Γέλοβατς καταρρά-
κωσε όλο τον Οργανισμό. Κόντρα σε όλα όμως και 
όσο αντέξει, η ΑΕΚ επιμένει. Φάνηκε και στον αγώ-

να Κυπέλλου με το Περιστέρι. Ο Στέφανος Δέδας είχε 
στη διάθεσή του μόλις οκτώ παίκτες, εκ των οποί-
ων ο ένας ήταν ο εμπύρετος Μιχάλης Καρλής (χθες, 
παρεμπιπτόντως, ανακοινώθηκε κι άλλο κρούσμα 
κορονοϊού από την Ένωση). Αλλά η νίκη-πρόκριση 
ήρθε (90-77). Ψυχή και αξιοπρέπεια…
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ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΟΥΛΙΤΣΑ!
Η ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΕΞΩΘΗΣΕ ΤΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 
ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΠΙ ΡΑΝΓΚΝΙΚ, ΑΛΛΑ… ΑΔΙΚΕΙΤΑΙ

Να μιλήσουμε για γκέλα της Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ, την πρώτη της απώ-
λεια μετά το «3 στα 3» στην Premier 
League επί Ραλφ Ράνγκνικ; Όχι, θα 
μιλήσουμε για ατυχία της Νιούκαστλ. 
Ξεκάθαρα, αδιαπραγμάτευτα. Άξιζε να 
νικήσει, αυτήν αδικεί το τελικό 1-1. Βα-
σικά είναι σαν να βλέπουμε μια άλλη 
ομάδα μετά την ανάληψη της τεχνικής 
ηγεσίας από τον Έντι Χάου. Μέσα σε 
λίγες εβδομάδες, ο 44χρονος Άγγλος 
κόουτς έχει μεταμορφώσει εντελώς τις 
«καρακάξες». Η -κάκιστη χθες- Γιου-
νάιτεντ σώθηκε από τα δοκάρια, τον 
Ντε Χέα, από την τύχη. Η Νιούκαστλ, 
το ξέρουμε, έρχεται. Η οικονομική της 
δύναμη είναι τόσο μεγάλη ώστε είναι 
αναπόφευκτο. Αλλά ήδη και σε πρώ-
τη φάση με περιορισμένα αγωνιστικά 
όπλα, γίνεται «δουλίτσα». Υποσχόμε-
νη, αν σκεφτούμε και πόσο περισσό-
τερο μπορεί αυτό να ενισχυθεί μέσω 
μεταγραφών. 
Προηγουμένως στην Boxing Day, το 
Μάντσεστερ Σίτι – Λέστερ ήταν πράγ-
ματι χριστουγεννιάτικο δώρο για όλους 
μας εκτός μάλλον από τους δύο προ-
πονητές! Οι άμυνες έλαμψαν δια της 
απουσίας τους, οι «πολίτες» ξεκίνησαν 
αμείλικτα (4-0 στο 25’), μετά κοιμήθη-
καν (από το 55’ ως το 65’ οι «αλεπού-
δες» μείωσαν στο γκολ) και ξαναμπή-
καν σε… killer mode αμέσως μετά, για 
να το φτάσουν στο εντυπωσιακό 6-3.
Εντυπωσιακός και ο Λουκάκου για την 
Τσέλσι, ήρθε από τον πάγκο και παρό-
τι ανέτοιμος (λόγω πρότερου «αντα-
μώματος» με τον κορονοϊό) τα πήρε 
όλα… παραμάζωμα, με γκολ (πρώτο 
μετά από 3 μήνες στην Premier League, 
αφού είχε και σοβαρό τραυματισμό με-
ταξύ άλλων) και κερδισμένο πέναλτι. 
Η Άρσεναλ συνέχισε στον… ενάρετο 
δρόμο που έχει χαράξει τελευταία, η 
Νόριτς των Τζόλη (μπήκε αλλαγής το 
75’), Γιαννούλη (έμεινε στον πάγκο) δεν 
μπόρεσε στιγμή να αντισταθεί. Από 
το Μπράιτον – Μπρέντφορντ κρατάμε 
πέρα από το αποτέλεσμα (2-0 οι «γλά-
ροι») την γκολάρα με λόμπα στην κί-
νηση του Τροσάρ. 
Όσον αφορά την Τότεναμ, δεν λυπή-
θηκε την ελλιπέστατη Κρίσταλ Πάλας 
(μεταξύ των απόντων της και ο προ-
πονητής της, Πατρίκ Βιεϊρά). Καθόλου. 
Τα αποτελέσματα: Γουέστ Χαμ-Σαουθά-
μπτον 2-3 (48’ Αντόνιο, 65’ Μπενραχμά 
– 8’ Ελιουνούσι, 61’ πεν. Γουόρντ-Πρά-
ουζ, 70’ Μπέντναρεκ), Μάντσεστερ Σί-
τι-Λέστερ 6-3 (5’ Ντε Μπρόινε, 14’ πέν. 
Μαχρέζ, 21’, 25’ πέν. Γκιντογκάν, 69’ 
Λαπόρτ, 87’ Στέρλινγκ – 55’ Μάντι-
σον, 59’ Λούκμαν, 65’ Ιχεανάτσο), Νό-
ριτς-Άρσεναλ 0-5 (6’,67’ Σάκα, 44’ Τίρ-
νι, 84’ πεν. Λακαζέτ, 90’+1’ Σμιθ-Ρόου), 
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 3-0 (32’ Κέιν, 
34’ Μούρα, 74’ Χόινγκ-Μιν), Άστον Βί-
λα-Τσέλσι 1-3 (28′ αυτ. Τζέιμς, 34′ πέν. 
και 90’+3 πέν Ζορζίνιο, 56′ Λουκάκου), 
Μπράιτον-Μπρέντφορντ 2-0 (34’ Τρο-
σάρ, 42’ Μοπέ), Νιούκαστλ-Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ 1-1 (7’ Σεν Μαξιμέν – 71’ 
Καβάνι), Γουλβς-Γουότφορντ (αναβλή-
θηκε), Λίβερπουλ-Λιντς (ναβλήθηκε), 
Μπέρνλι-Έβερτον (αναβλήθηκε).

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ
1. ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 47 19 50-12
2. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 41 18 50-15
3. ΤΣΕΛΣΙ 41 19 42-13
4. ΑΡΣΕΝΑΛ 35 19 32-23
5. ΤΟΤΕΝΑΜ 29 16 21-19
6. ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 28 18 30-24
7. ΜΑΝ.ΓΙΟΥΝ. 28 17 27-25
8. ΓΟΥΛΒΣ 25 18 13-14
9. ΜΠΡΑΪΤΟΝ 23 17 16-17

10. ΛΕΣΤΕΡ 22 17 30-33
11. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 22 18 24-28
12. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 20 18 24-27
13. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 20 17 21-24
14. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 20 18 19-28
15. ΕΒΕΡΤΟΝ 19 17 21-29
16. ΛΙΝΤΣ 16 18 18-36
17. ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 13 16 21-31
18. ΜΠΕΡΝΛΙ 11 15 14-21
19. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 11 19 19-42
20. ΝΟΡΙΤΣ 10 18 8-39

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
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ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 17:00
ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ-ΜΠΡΟΜΛΕΪ

2 1,83
Σταθερά στις θέσεις των πλέι οφ η Μπρόμλεϊ και εκεί 

θέλει να παραμείνει. Με την αδύναμη Μέιντενχεντ 
παίζει σήμερα και θα παραταχθεί με φουλ επιθετικό 

πλάνο για να καθαρίσει από νωρίς.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 

μας θα πάει 
στο διπλό.

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 17:00
ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ-ΝΤΟΒΕΡ

OVER 2,5 1,72
Την τελευταία Ντόβερ υποδέχεται σήμερα η Γουόκινγκ σε ένα 

ματς που είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Οι φιλοξενούμενοι 
με -8 βαθμούς στο ενεργητικό τους δείχνουν να 

έχουν αποδεχτεί τον υποβιβασμό.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προϊστορία 
σύμμαχός μας 

στα γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 17:00
ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ-ΡΕΞΑΜ

OVER 2,5 1,88
Την ευκαιρία να πλησιάσει και άλλο την κορυφή έχει 

σήμερα η ιστορική Ρέξαμ. Οι φιλοξενούμενοι διψάνε 
για την άνοδο που θα φέρει ξανά την ομάδα στις 

επαγγελματικές κατηγορίες.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

ξανά τα 
γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΤΟΤΕΝΑΜ

2 2,00
OVER 2,25 1,75

Δείχνει να βρίσκει ρυθμό η Τότεναμ με τον στόχο 
της τετράδας να είναι εφικτός. Για την νίκη θα παίξει 
στο «Σεντ Μέριζ», αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσει 

την πάντα αξιόλογη Σαουθάμπτον.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε διπλό 

και γκολ το 
ποντάρισμα.

ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΛΕΣΤΕΡ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

2 -1,25 1,75
Πιο ξεκούραστη η Λίβερπουλ μετά την αναβολή κόντρα στη 

Λιντς. Ταξιδεύει στο «Κινγκ Πάουερ» με το τρίποντο 
να αποτελεί μονόδρομο. Πάλεψε η Λέστερ στο 
«Ετιχαντ». αλλά προδόθηκε από την πολύ κακή 

αμυντική της γραμμή.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 
χάντικαπ 
παίζουμε.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ  
ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ ΞΑΝΑ

www.xosetips.com

Με δυνατές αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 
χρονιά στην Premier League. Η 20η αγωνιστι-
κή περιλαμβάνει αμφίρροπα παιχνίδια, με τον 
αγώνα της Λέστερ απέναντι στην Λίβερπουλ να 
ξεχωρίζει. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Κρίσταλ 
Πάλας υποδέχεται τη Νόριτς, η Σαουθάμπτον 
την Τότεναμ και η Γουότφορντ την Γουέστ Χαμ. 
Επίσης, για την τελευταία στροφή του 1ου γύ-
ρου της Euroleague, ο Ολυμπιακός αντιμετωπί-
ζει αύριο την ΤΣΣΚΑ Μόσχας εντός έδρας, ενώ 
ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ φιλοξενεί την Πέμπτη 
την Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ.
Για όλους τους αγώνες το Πάμε Στοίχημα έχει 
ετοιμάσει πολλές στοιχηματικές επιλογές στα 
καταστήματα ΟΠΑΠ. 
Στην τελευταία αγωνιστική του 1ου γύρου της 
Premier League, η αναμέτρηση της Λέστερ με 
την Λίβερπουλ (22:00) τραβάει τα βλέμματα. Η 
Λίβερπουλ, που δεν αγωνίστηκε στην Boxing 
Day προ ημερών, καθώς η αναμέτρησή της με 
τη Λιντς αναβλήθηκε, δοκιμάζεται στο “King 
Power Stadium” απέναντι στην μαχητική Λέ-
στερ. Η ομάδα του Ρότζερς κατέβαλε μεγάλη 
προσπάθεια στο ματς με την Μάντσεστερ Σίτι, 
ωστόσο ηττήθηκε με 6-3. Βρίσκεται στη μέση 
του βαθμολογικού πίνακα και θέλει να συνδυά-
σει τις καλές εμφανίσεις που πραγματοποιεί το 
τελευταίο διάστημα με ένα θετικό αποτέλεσμα. 
Από την άλλη, η Λίβερπουλ θέλει να κλείσει τον 
1ο γύρο με μια ακόμα νίκη, έτσι ώστε να πλησι-
άσει ακόμα περισσότερο την Μάντσεστερ Σίτι. 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΡΕΡ, ΚΟΡΝΕΡ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά 
στοιχήματα  για την αναμέτρηση της Λέστερ 
με την Λίβερπουλ, μεταξύ άλλων για τον πρώ-
το παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκό-
ρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, το 
σύνολο των κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, 
το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/
ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη δι-
αφορά νίκης, το τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No 
Goal. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν 
μέσω της εφαρμογής Opapp να δημιουργούν 
εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανά-
ρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out 
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν.  Στα καταστή-
ματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λε-
πτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον 
κόσμο. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΝΤΩΝ, ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΝΤΩΝ, ΑΣΙΣΤ, ΦΑΟΥΛ 
ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
Να αποχαιρετήσει το 2021 με μια ακόμα νίκη 
θέλει ο Ολυμπιακός που φιλοξενεί αύριο την 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας, σε μια πολύ δυνατή αναμέ-
τρηση. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
υποδέχεται την Πέμπτη την Ζαλγκίρις. Το 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει πλήθος στοι-
χηματικών επιλογών για τα παιχνίδια της 
Euroleague, μεταξύ των οποίων το ημίχρο-
νο/τελικό, το νικητή αγώνα & συνολικούς 
πόντους, τη διαφορά πόντων, το νικητή της 
2ης περιόδου, το σύνολο πόντων ημιχρό-
νου μονά/ζυγά, τις συνολικές ασίστ του γη-
πεδούχου, τα εύστοχα τρίποντα του φιλοξε-
νούμενου, τα συνολικά φάουλ, τα συνολικά 
εύστοχα τρίποντα και πολλές αγορές χάντι-
καπ.

ΜΑΤΣ ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ 
PREMIER LEAGUE ΚΑΙ 
ΦΙΝΑΛΕ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ 
ΣΤΗΝ EUROLEAGUE ΜΕ 
ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ 
ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΠΛΗΘΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ 20ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ PREMIER LEAGUE, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΑΤΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΟΠΑΠ ΚΑΙ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ EUROLEAGUE

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 17:00
ΣΟΛΙΧΑΛ-ΣΤΟΚΠΟΡΤ

OVER 2,25 1,75
Αμφότερες σε πολύ καλό φεγγάρι, έρχονται από 
συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Οι δύο ομάδες 

έχουν ποιότητα και κάνουν ξεκάθαρα όνειρα 
ανόδου. Ανοιχτό ματς με γκολ και κόρνερ 

αναμένουμε.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμησή 
μας στα γκολ.
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Χριστούγεννα στο Παρίσι πέρασαν η Αναστα-
σία Μαρινάκου και ο Κώστας Γκελαούζος, χω-
ρίς αγωνιστική δράση. Οι δύο πρωταθλητές θα 
έτρεχαν την Κυριακή στον αγώνα 10χλμ. Corrida 
de Houlles, αλλά ακυρώθηκε λόγω των περιο-
ρισμών του Covid-19, όπως και αυτός έξω από 
τη γαλλική πρωτεύουσα.

Δεν έχει σταματήσει ο βομβαρδισμός 
στα social media από κάθε λογής σχό-
λια μετά την ανάρτηση της Κατερίνας 
Στεφανίδη για την επιλογή των κορυ-
φαίων της χρονιάς από τον ΠΣΑΤ. Η Ελ-
ληνίδα πρωταθλήτρια διαφώνησε με 
την ανάδειξη του Γιάννη Αντετοκούν-
μπο ως καλύτερου αθλητή του 2021 
από τους αθλητικούς συντάκτες. Να θυ-
μίσουμε ότι υποψήφιος ήταν ο ολυμπι-
ονίκης Μίλτος Τεντόγλου, αλλά δεν βγή-

κε. Το γεγονός ότι επιλέχθηκε από τον 
ΠΣΑΤ να είναι υποψήφιος ένας αθλη-
τής- επαγγελματίας- και από ομαδικό 
άθλημα, έδωσε τροφή για σχόλια και 
σκέψεις. Διαφωνία της ολυμπιονίκη του 
2016 στο επί κοντώ, υπήρχε και για την 
επιλογή της Μαρίας Σάκκαρη ως κορυ-
φαίας αθλήτριας της φετινής χρονιάς. 
Έτσι, τα Χριστούγεννα πέρασαν με ευ-
χές και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης!

Η Μαρίγια Λασί-
τσκενε πλήρωσε 
250 ευρώ για να κά-
νει την αίτηση για 
να αγωνίζεται ως 
Ανεξάρτητη στους 
αγώνες. Μόνο που 
η Ρωσίδα ολυμπιο-
νίκης στο ύψος θα 
χάσει αγώνες στον 
κλειστό. Ο λόγος 
ότι έχει εμβολιαστεί 
και το ρωσικό εμ-
βόλιο δεν αναγνω-
ρίζεται στην Ευρώ-
πη. 

Χριστουγεννιάτικους αγώνες είχε προγραμ-
ματίσει η ρωσική ομοσπονδία. Στη Μόσχα 
έγινε μίτινγκ προς τιμήν της προέδρου της 
ομοσπονδίας Ιρίνα Πριβάλοβα. Ξεχώρισε 
η εντυπωσιακή Βικτόρια Γκορλόβα (φωτό) 
που κέρδισε στο μήκος με 6,22μ. Στους άν-
δρες πρώτος ήταν ο Αρτέμ Πρίμακ με 7,85μ.





ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ  
ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ 
ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ

Κούραση. Πρώτα από όλα ψυχολο-
γική. Δεν ξέρεις πια τι να περιμένεις. 
Δεν ξέρεις αν μπορείς να προγραμ-
ματίσεις το παραμικρό στην καθημε-
ρινότητά και τη ζωή σου. Το εμβόλιο 
και η νέα φάση του κορονοϊού ονομά-
στηκε «επιχείρηση ελευθερία». Από 
την αρχή ακούστηκε ειρωνικός ο συ-
γκεκριμένος χαρακτηρισμός, αποδεί-
χθηκε και αποδεικνύεται και ψεύτικος. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να 
έχει πει επανειλημμένα πως δεν 
πρόκειται να υπάρξει ένα νέο ορι-
ζόντιο lockdown, ωστόσο αυτό φαί-
νεται πως έρχεται σε δόσεις. Τα τε-
λευταία μέτρα αποτελούν καίριο 
πλήγμα στις λεγόμενες «ελευθερί-
ες» που θεωρητικά έχει ακόμα ο Έλ-
ληνας πολίτης. Πράγματα που θεω-
ρούνταν δεδομένα, πλέον μπαίνουν 
σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.  
Το μοντέλο είναι γνωστό πλέον και 
το γνωρίζουμε τα τελευταία δύο χρό-
νια. Ο αθλητισμός και η εστίαση είναι 
οι δύο κλάδοι που δέχονται τα περισ-
σότερα «πυρά» από το ξεκίνημα της 
πανδημίας. Αυτά είναι που βάλλονται 
εκ νέου με τα νέα μέτρα που ανακοι-
νώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας.  
Για το ποδόσφαιρο το 10% πληρό-
τητας των γηπέδων με πλαφόν 1000 
θεατών αποτελεί οικονομική ταφό-
πλακα για τις ομάδες. Σε μια περίοδο 
που κοιτάζουν πώς να διορθώσουν 
τις αγωνιστικές τους ανορθογραφίες, 
ουσιαστικά δεν είναι σε θέση να κοιτά-
ξουν το μεταγραφικό κομμάτι, αλλά το 
καθαρά οικονομικό. Πέρα από μια τε-
ράστια χασούρα μπαίνουν και σε μια 
διαδικασία εσωστρέφειας, στο κομ-
μάτι ποιος θα μπει στο γήπεδο και 
ποιος όχι. Προβλήματα που είχαν πά-
ρει τις διαβεβαιώσεις πως δεν θα ζή-
σουν ξανά. 
Σημασία έχει πως η πραγματικότητα 
είναι για μία ακόμα φορά ζοφερή και 
το μέλλον δυσοίωνο. Όλα τα πλάνα, 
όλες οι στρατηγικές πάνε στον κάλα-
θο των αχρήστων. Η αβεβαιότητα επι-
στρέφει και το μεγαλύτερο πρόβλημα 
είναι πως μεγαλώνει το χάσμα που 
υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς που απο-
φασίζουν και στους αυτούς που ζουν 
με τις αυτές τις παράλογες αποφάσεις 
των λίγων. Χάσμα που δεν υπάρχει 
καμία ελπίδα πλέον να γεφυρωθεί. 
Ουδείς πλέον πιστεύει πως όλα αυτά 
τα μέτρα θα είναι μόλις για δύο εβδο-
μάδες. Πλέον το lockdown σε δόσεις, 
μέχρι να έρθει το καθολικό, είναι το 
επόμενο πικρό ποτήρι που πρέπει 
να υποστεί η ελληνική κοινωνία. Και 
το ερώτημα είναι πόσο πιο μακριά θα 
πάει η βαλίτσα; 

LOCKDOWN
ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ

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 
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