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Το 2022 θα μπει δυναμικά για τον Ολυμπιακό και 
αν φυσικά δεν υπάρξουν τίποτα αναβολές αγώ-
νων για την έξαρση του κορονοϊού. Μέχρι τις 
αρχές Μαρτίου θα δώσει ούτε λίγο, ούτε πολύ 
17 παιχνίδια. Τα οποία είναι ένα κι ένα, με μι-
κρές εξαιρέσεις. Πολλά τα ντέρμπι για το πρωτά-
θλημα και το κύπελλο. Για την δεύτερη διοργά-
νωση αν περάσει στα ημιτελικά θα πέσει πάνω 
σε ένα εκ των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Κανείς δεν πρέπει να 
ξεχνάει και τα δύο ματς με την Αταλάντα για το 
Europa League. Για τον Πέδρο Μαρτίνς που κά-
νει πάντα προγραμματισμό και βλέπει ακόμα 
και τόσο μακριά, για το πως θα χρησιμοποιήσει 
το ρόστερ του, είναι ένα ζήτημα. Για να μπορέ-
σει η ομάδα να ανταπεξέλθει σε αυτό θα πρέπει 
να έχει γεμάτο ρόστερ. Δηλαδή με δύο και τρεις 
παίκτες για κάθε θέση. Γιατί είναι και ο απρόβλε-
πτος παράγοντας με τον κορονοϊό που μπορεί 
να φέρει απουσίες. Κατά συνέπεια τα όσα ακού-
γονται για πωλήσεις παικτών, για τον ίδιο είναι 
σα να μην τα άκουσε. Θέλει να έχει όλους τους 
παίκτες κοντά του για να μπορεί να τους χρησι-
μοποιεί ανάλογα. Και να μην έχει πωλήσεις παι-
κτών στους οποίους βασίζεται. Αναμφίβολα δεν 
εξαρτάται από τον ίδιο, γιατί αν έρθει καμία καλή 
πρόταση, δύσκολα θα πει όχι ο Ολυμπιακός. 
Αλλά το ιδανικό θα είναι να τους έχει όλους, συν 
όποιες μεταγραφές γίνουν. Αν και έτσι όπως 
πάει το πράγμα, ίσως γίνει μόνο μία, αυτή του 
αριστερού μπακ.  

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ 

Σημειολογικά έχει το ενδιαφέρον του. Ήταν 
γαρ λίγο αφότου ο Μικέλ Αρτέτα βρέθηκε θετι-
κός στον κορονοϊό, τον Μάρτιο του 2020, που η 
Premier League κατέβασε ρολά. Όπως πρακτι-
κά όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης (μόνο 
οι Λευκορώσοι συνέχισαν στον… κόσμο τους). 
Τώρα ο Ισπανός προπονητής της Άρσεναλ βρέ-
θηκε ξανά θετικός στην COVID-19. Μήπως απο-
δειχτεί ξανά σημείο καμπής η περίπτωσή του, 
καθαρά τυχαία βέβαια; Όχι. Το γράφαμε και τις 
προάλλες, το λέμε ξανά. Στην Premier League 
έχουν πάρει την απόφαση να συνεχίσουν στο 
πνεύμα του business as usual. Γίνεται χαμός 
από κρούσματα, αρκετοί θα μιλήσουν για αλλοί-
ωση του πρωταθλήματος και άντε να βρεις επι-
χείρημα να τους αντικρούσεις, αλλά… ως εκεί. 
Πρέπει να βγει η σεζόν κι ας σημαίνει αυτό «Γολ-
γοθά» για ορισμένες ομάδες. Περισσότερο μάλ-
λον η επαναμόλυνση του Αρτέτα μας δίνει πάτη-
μα να αναφέρουμε κάτι μη ποδοσφαιρικό, αλλά 
καθόλα πρακτικά αφού μας αφορά όλους, πολύ. 
Μια μελέτη από τη Δανία, που δημοσίευσε στο 
Twitter ο καθηγητής Θεόδωρος Λύτρας (που έγι-
νε γνωστός για την περίφημη μελέτη που συνέ-
ταξε με τον Σωτήρη Τσιόδρα για τις ΜΕΘ στην 
Ελλάδα), μας μαθαίνει πως σχεδόν όλη η επι-
πλέον μεταδοτικότητα της Όμικρον προκύπτει 
από την ικανότητα της να επαναμολύνει εμβο-
λιασμένους/νοσήσαντες και όχι από ενδογενώς 
αυξημένη μεταδοτικότητα. Από περιπτώσεις σαν 
του Αρτέτα δηλαδή. 

Ο ΑΡΤΕΤΑ ΩΣ…  
ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚO  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ  

Αποψη
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Από το Sportime έχετε ενημερωθεί πολλά-
κις πως ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης και ο 
ΠΑΟΚ αναμένεται να τραβήξουν χωριστούς 
δρόμους. Το συμβόλαιό του λήγει το ερχό-
μενο καλοκαίρι, η χρυσή τομή δεν βρέθη-
κε και άπαντες το έχουν πάρει απόφαση 
πως η επόμενη μέρα θα τους βρει χώρια. 
Από τη συγκεκριμένη γωνιά πληροφορη-
θήκατε πως υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον 
για τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ από 
Αραβία μεριά. Και όχι μόνο θα προσθέ-
σουμε στο σήμερα. Οι εξελίξεις όμως τρέ-
χουν. Ο Πασχαλάκης πολύ σύντομα θα 
έχει στα χέρια του πρόταση που θα φτά-
νει (ίσως και να ξεπερνάει) τις 800 χιλιά-
δες ευρώ ετησίως. Προσφορά με δυο λό-
για που δεν θα είναι εύκολο να πει όχι.  
Τι θα κάνει ο Δικέφαλος του Βορρά σε αυτή 
την περίπτωση; Θα του διευκολύνει το δρό-
μο λέει η λογική. Κι αυτό διότι μπορεί να 
εξοικονομήσει μέχρι και μισό εκατ. ευρώ 
σε περίπτωση που λήξει νωρίτερα η συ-
νεργασία των δύο πλευρών. Εκεί θα πρέ-
πει να υπάρχει άμεσα ένα plan b. Αφενός 
διότι ο Ζίβκοβιτς έχει δείξει σε όσες ευκαι-
ρίες πήρε πως είναι επιρρεπής στο λάθος 
κι αφετέρου διότι στον Δικέφαλο του Βορ-
ρά πρέπει να λυθεί το πρόβλημα κάτω από 
τα δοκάρια. 
Ο Ζοσέ Μπότο έχει λίστα με παίκτες για 
όλες τις θέσεις, αλλά τίθεται κι ένα θέμα 
εντοπιότητας. Ο Πασχαλάκης είναι ένας 
από τους ελάχιστους Έλληνες παίκτες που 
έχουν οι Θεσσαλονικείς στο ρόστερ τους. 
Για ξένο θα πάει πάντως, τουλάχιστον με 
τα δεδομένα που υπάρχουν και γνωρίζου-
με αυτή τη στιγμή. 

Agent Greek

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΓΙΑ ΒΡΟΥΣΑΪ

Δεν βγάζει νόημα…  
Άλλο το θέλω και άλλο το μπο-
ρώ. Ειδικά στις μεταγραφές και 
με τα νέα δεδομένα αυτό πρέ-
πει να το έχουμε πάντα κατά νου. 
‘Η για να το θέσουμε πιο κομψά 
το θέμα, ας μιλάμε μόνο για ρε-
αλιστικά σενάρια. Μου σφύρι-
ξαν πως ο Ατρόμητος έχει Νο1 
όνομα στην λίστα του για τους 
wingers, τον Μάριο Βρουσάι. 
Αλλά η απορία υπάρχει και είναι 
έκδηλη. Μέχρι νεοτέρας δεν έχει 
τεθεί κανένα ζήτημα αποχώρη-
σής του από τον Ολυμπιακό μο-
λονότι είναι κοινά αποδεκτό πως 
είναι ο εξτρέμ με την χαμηλότερη 
δυναμική (καλώς ή κακώς) στο 
μυαλό του Πέδρο Μαρτίνς. Ειδι-
κά τώρα που προστέθηκε ένας 
ακόμα, ο Μάξι Λοβέρα που πρέ-
πει και να πάρει παιχνίδια. 
Ακόμη και στην περίπτωση που 
μέχρι τέλος Ιανουαρίου κριθεί 
σκόπιμο και από τις δύο πλευ-
ρές ο εξάμηνος δανεισμός του 
αυτός, λογικά θα γίνει σε club 
του εξωτερικού. Ήδη, δύο είναι 
με το στυλό στο χέρι…   

ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΣΕ MIND GAME  

Δεν τα βρίσκουν στα χρήματα 
Η σχέση τους ξεκίνησε στα μέλια! Ακολούθησε η 
«παγωμάρα» εντός γηπέδου μιας και δεν υπήρ-
ξε ποτέ χημεία και πλέον εκτός των τεσσάρων 
γραμμών, από το περασμένο καλοκαίρι, επικρα-
τεί ένα διπλωματικό mind game. Μέχρι νεοτέρας, 
πάντως, οδηγεί σε αδιέξοδο και δεν αποκλείεται οι 
δύο πλευρές να φθάσουν στα δικαστήρια για την 
επίλυση της αντιδικίας. Έχουμε και λέμε: Κώστας 
Μήτρογλου και Άρης είναι στα μαχαίρια. Ο Ακης 
Μάντζιος είχε προτείνει την αποπομπή του, αλλά 
ο πρόεδρας ήθελε να του δώσει μία δεύτερη ευκαι-
ρία. Του γύρισε μπούμερανγκ. Η πλευρά του παί-
κτη ισχυρίζεται πως οι οφειλές στον Μήτρογλου 
ξεπερνούν τις 400.000 ευρώ, την ίδια στιγμή που 
βάσει πληροφόρησης ο Άρης προ 10ημέρου πρό-
τεινε ένα ποσό 250.000 ευρώ για την άμεση λύση 
της συνεργασίας τους. Για να μην έχουμε κάποια 
ανακοίνωση, δεν βγήκε κάτι. Άρα, το παιχνίδι νεύ-
ρων συνεχίζεται…    

➠

➠

➠

ΣΚΑΕΙ 
ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ 
ΑΜΕΣΑ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο 
ΠΑΟΚ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΓΙΑ 
ΓΚΟΛΚΙΠΕΡ

ΤΟΝ ΕΚΛΕΙΨΕ Η ΚΟΡΕΑ, ΑΛΛΑ

Τον περιμένουν στο Περιστέρι 
Γιόναθαν Ρινγκ, λέγεται ο λεγάμενος. Τα ΄χει τα χρονάκια του (31 
πλέον), αλλά αξίζει τον κόπο να του ρίξετε μια ματιά. Free agent και 
με «γεμάτη» χρονιά με την Κάλμαρ στη Σουηδία, μετρώντας 8 γκολ 
και 10 ασίστ σε 28 αγώνες παρακαλώ. Το τηλέφωνό του δεν στα-
μάτησε να χτυπάει από την Ελλάδα και ακόμα συνεχίζει από όσα 
μαθαίνω. Όχι μόνο από ομάδες (τρεις τουλάχιστον έχω επιβεβαι-
ώσει), αλλά και από ατζέντηδες. Εκείνη που έφθασε πιο κοντά από 
όλες τις ελληνικές ομάδες ήταν ο Ατρόμητος με κανένα 200άρι για 
1,5 χρόνο. Το αγόρι ήταν σχεδόν έτοιμο να μπει στο αεροπλάνο 
προτού «σκάσει» mega offer από την Κορέα (σ.σ.: 4 κατοστάρικα 
ετησίως) και του αλλάξει το destination. Αν «τσακίσει» η μετακόμι-
σή του εκεί (ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέχρι την τελική τζίφρα) τότε 
στο Περιστέρι τον αναμένουν με ανοιχτές αγκάλες…  

➠
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Τα 15 ματς σε 60 ημέρες 
Δύσκολοι θα είναι οι δύο πρώτοι μήνες του νέου έτους για τον 
Ολυμπιακό. Με βάση και το πρόγραμμα που βγήκε για το Κύ-
πελλο και αν περάσει στα ημιτελικά, θα αναγκαστεί να δώ-
σει 15 ματς σε 60 μέρες. Γιατί έχει και τα δύο με την Αταλά-
ντα για τα πλέι οφ του Europa League. Κατά συνέπεια 
ο Πέδρο Μαρτίνς θα εύχεται να μην έχει χάσει και 
κανένα παίκτη. Γιατί θα χρειαστούν όλοι και ένα 
γεμάτο ρόστερ δίνει περισσότερες λύσεις.

Η αλήθεια για Μπα 
Η Σεντ Ετιέν ζήτησε να μάθει από τον Ολυμπιακό για 
το στάτους του Ουσεϊνού Μπα. Ψάχνει έναν στόπερ και 
τον θέλει άμεσα. Κάνοντας την κίνηση της. Ωστόσο οι 
Πειραιώτες θα το συζητούσαν μόνο προς το τέλος του 
Ιανουαρίου. Για να δουν πότε θα γυρίσει ο Σισέ από το 
Κόπα Άφρικα. Και αν θα υπάρξει ανάλογη μεταγραφι-
κή κίνηση για τον ίδιο. Για την ώρα ο Μπα θα απο-
τελέσει τον παρτενέρ του Σωκράτη στο κέντρο της 
άμυνας, αφού ο Μανωλάς θέλει τον χρόνο του για 

να ετοιμαστεί.

ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ 
ΜΕ ΣΙΣΕ
ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΟΠΕΡ  
ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΡΙΑ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το να παίρνει δύο μήνες σερί τον τίτ-
λο του κορυφαίου παίκτη στη Super 
League δεν είναι και λίγο πράγμα. Ο 
Παπ Αμπού Σισέ διανύει μια από τις 
καλύτερες σεζόν της καριέρας του. Ο 
Σενεγαλέζος στόπερ γύρισε πιο ώρι-
μος από το δανεισμό του στη Σεντ Ετι-
έν. Του έκανε καλό και από το ξεκίνημα 
της σεζόν είναι ανάμεσα στους σταθε-
ρά πολύ καλούς παίκτες των «ερυθρό-
λευκων». Οι μετοχές του έχουν ανέβει 
σε μεγάλο βαθμό και στη διοίκηση τα 
βλέπουν όλα αυτά με αισιοδοξία. Που 
έχει να κάνει ακόμα και σε θέμα πώλη-
σης του. Ο διεθνής στόπερ θα δώσει 
το παρών στο Κόπα Άφρικα με τη Σε-
νεγάλη. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο πως 
θα πάρει λεπτά συμμετοχής. Κάτι που 
δεν βοηθάει στο να ανέβει η τιμή του. 
Πάντως έχει κάνει πολλά μέχρι στιγ-
μής φέτος με την ερυθρόλευκη φανέλα 
που φτάνουν. Με αποτέλεσμα να πα-
ρατηρείται μια κινητικότητα. Πιο συ-
γκεκριμένα γίνεται λόγος για ιταλική 
ομάδα που δείχνει έντονο ενδιαφέρον. 
Εκεί όπου τον «πλασάρει» ο Φεντερί-
κο Παστορέλο. Ο Ιταλός μάνατζερ συ-
νεργάζεται με το γραφείο του Πιερ Ισά, 
που έχει τα δικαιώματα του Σισέ. Βέ-
βαια ο Ισά δεν έχει και τις καλύτερες 
σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Αυτό όμως 
δεν αλλάζει κάτι, γιατί αν ικανοποιηθεί 
ο Ολυμπιακός τότε θα πει το ναι. Δεν 
αποκλείεται ακόμα και τον Ιανουάριο 
να υπαρξουν εξελίξεις. Έτσι κι αλλιώς 
ο Ολυμπιακός είναι καλυμένος για τα 
στόπερ του με την έλευση του Μανω-
λά. Και θα μπορούσε να πει το ναι σε 

μια καλή πρόταση για τον Σισέ. 
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Η ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΤΟΥ ΜΠΟΤΟ

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΚΑΙ 

ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΑΣΕΙ 
«ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ» ΔΟΥΛΕΙΑ

«Ξεκινώντας την 1η Ιανουαρί-
ου, ο ΠΑΟΚ θα είναι η νέα μου 
πρόκληση! Θα την αντιμετωπί-
σω απόλυτα πεπεισμένος ότι 
όλοι μαζί μπορούμε να χτίσου-
με κάτι ιδιαίτερο, που θα κάνει 
περήφανους όλους τους φιλά-
θλους! Είμαι περήφανος που 
αποτελώ κομμάτι της οικογένει-
ας του ΠΑΟΚ!». Ιδού οι… προ-
γραμματικές δηλώσεις του Ζοσέ 
Μπότο. Έγιναν μέσω Instagram 
και ήρθαν σε συνέχεια της επί-
σημης ανακοίνωσης της ανά-
ληψης των καθηκόντων του και 
των πρώτων του φωτογραφικών 
καρέ στα νέα του λημέρια. Της 
γνωριμίας επίσης με τους νέους 
του συνεργάτες, όπως τον Ραζ-
βάν Λουτσέσκου. Την προηγού-
μενη το βράδυ, στο αεροδρόμιο, 
όταν και πάτησε στη Θεσσαλονί-
κη, ο 55χρονος Πορτογάλος έδει-
ξε πως διαθέτει και χιούμορ. «Οι 
παίκτες πού είναι;», τον ρώτησαν 
οι δημοσιογράφοι. «Στη βαλίτσα 
μου!», απάντησε, δείχνοντας τις 
αποσκευές του. Ίσως όμως πίσω 
από αυτή τη φαινομενικά αθώα 
ατάκα, να κρύβεται και μια βαθύ-
τερη αλήθεια. Σε πρώτη φάση, ο 
νέος αθλητικός διευθυντής του 
Δικεφάλου δεν θα «λερωθεί» 
με δύσκολες αποφάσεις. 
Δεν έχει λόγο να το κά-
νει, δεν θα ήταν επίσης 
σωστό από πλευράς 
του. Πρέπει πρώτα 
να μάθει πρόσωπα 
και πράγματα. Να 
αξιολογήσει κάθε 
μέλος του οργα-
νισμού ΠΑΟΚ, 
με πρώτους τους 
παίκτες. Θέλει χρό-
νο αυτή η διαδικασία 
για να γίνει σωστά. Δεν 
λέμε πως θα αφήσει το 
Γενάρη να περάσει έτσι – 
κάθε άλλο. Λέμε όμως πως 
πραγματικά τη σφραγίδα του 
στην ομάδα θα αρχίζει να τη βά-
ζει από το καλοκαίρι κι έπειτα. 

Ο κορονοϊός 
χτύπησε (και)  

τον ΠΑΟΚ
Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα με 

τον κορονοϊό στη χώρα μας, η είδηση εί-
ναι να μην έχει μια ομάδα κρούσματα, όχι να 

έχει! Ο ΠΑΟΚ δεν αποτελεί εξαίρεση. Το 
δελτίο κατέγραψε χθες 5 κρούσματα. 
Τα 4 αφορούν σε παίκτες και το ένα 

σε μέλος του σταφ. Το αν έχει 
υπάρξει ή όχι διασπορά, θα 
φανεί στα τεστ των επόμε-

νων ημερών.

Πρόγραμμα-φωτιά
Δεν είναι κάτι που δεν ήξεραν οι άνθρωποι των «ασπρό-
μαυρων», γνωστό ήταν. Απλά τώρα απέκτησε περισ-
σότερη σαφήνεια, καθώς έγινε γνωστό και το ταμπλό 
του Κυπέλλου. Και είναι το πιο ζόρικο που γινόταν: 
ΑΕΚ… κλασικά στους «8» και μετά, αν όλα πάνε κατ’ 
ευχήν για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, Ολυμπι-
ακός εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Φορτώνεται 
έτσι με άκρως απαιτητικά παιχνίδια μια περίοδος που 
ήταν ήδη φωτιά. Αρχής γενομένης από τις 5 του Ιανου-
αρίου και το ματς με το Παναιτωλικό η ομάδα θα παίζει 
σερί δίχως διακοπή ως τις 6 Μαρτίου με 11 παιχνί-
δια στη Super League, τουλάχιστον 2 στην Ευρώ-
πη (με τη Μίντιλαντ) και ως και 3 στο Κύπελλο!

ΠAO
K
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Κρούσμα κορονοϊού  
στην ομάδα
Ένα κρούσμα κορoνοϊού βρέθηκε στα τεστ που 
έγιναν σε όλα τα μέλη της ομάδας στην επιστρο-
φή στις προπονήσεις μετά από το ρεπό για τα 
Χριστούγεννα. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν πρόκει-
ται για ποδοσφαιριστή, ενώ -όπως συμβαίνει σε 
αυτές τις περιπτώσεις- έχει ήδη τεθεί σε εφαρμο-
γή το απαραίτητο υγειονομικό πρωτόκολλο, εν ανα-
μονή καινούριων τεστ. Στα αγωνιστικά νέα, εκτός 
προπόνησης έμεινε ο Ενγκμπακοτό λόγω ενο-
χλήσεων στη γάμπα, ακολουθώντας ασκή-
σεις στο γυμναστήριο. Με ατομικό συνέ-
χισαν οι Κουρμπέλης, Μπεκ. Παν

αθη
ναϊκ

ός

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Το Κύπελλο ήταν η τελευταία 
χρονικά διοργάνωση στην οποία 
ο Παναθηναϊκός το πήγε νικητής 
ως το τέλος. Το ήδη μακρινό 2014. 
Ανήκουστο για κλαμπ του μεγέθους 
των «πρασίνων», αλλά από τότε κι 
έπειτα, η τροπαιοθήκη είναι άδεια. 
Ή πιο σωστά, δεν έχει προστεθεί 
άλλο τρόπαιο. Να η ευκαιρία. Φέ-
τος. Η κλήρωση με την Αναγέννη-
ση Καρδίτσας στα προημιτελικά 
είναι η πιο βατή που γινόταν σε 
αυτό το στάδιο του θεσμού. Μην 
κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, 
ούτε πίσω από τίποτε άλλο. Αφού 
το «τριφύλλι» κάνει το χρέος του 
απέναντι στην ομάδα της Super 
League 2, θα αντιμετωπίσει το νι-
κητή του ζευγαριού Άρης – Λαμία. 
Δεν θα είναι εύκολο, αλλά εννοεί-
ται είναι μέσα στο πλαίσιο των δυ-
νατοτήτων της ομάδας να περάσει 
στον τελικό. Και να τα δώσει όλα 
μετά για το «ένα σμπάρο δύο τρυ-
γόνια», αφού αν… πιει νερό από 
την πηγή και τη δίψα από τρόπαια 
θα εξαφανίσει και την επιστροφή 
στην Ευρώπη θα εξασφαλίσει. Ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα προσαρμό-
σει δεδομένα τον προγραμματισμό 
με βάση το να είναι η ομάδα του 
πανέτοιμη και για τα δύο μέτωπα. 
Χρειάζεται καλό rotation, απαιτεί-
ται φουλ επαγρύπνηση και προ-
σοχή στην κάθε λεπτομέρεια. Η ευ-
καιρία είναι μεγάλη και πρέπει να 
ιδωθεί ως πρόκληση από όλους 

στο πράσινο στρατόπεδο.   

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΟΙΓΕΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΘΕΙ
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COVID-free… προς το παρόν
 
Η ΑΕΚ ανήκει στους τυχερούς που (ακόμα;) δεν έχουν κρού-
σματα κορονοϊού στις τάξεις τους. Πάντως, δύο παίκτες 

της μπήκαν σε καθεστώς προληπτικής καραντίνας επειδή 
ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Οι υπόλοι-
ποι γυμνάστηκαν κανονικά, πλην των Τσίτσαν Στάνκο-
βιτς και Κώστα Γαλανόπουλο που συνέχισαν με ει-
δικό εξατομικευμένο πρόγραμμα. 

➦

AΕΚ

ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ  
ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΑΕΚ

ΤΙΣ ΘΕΣ…  
ΧΘΕΣ

Η δύσκολη και… γνωστή κλήρω-
ση στο Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ (εί-
ναι πραγματικά φοβερό αυτό που 
συμβαίνει σε αυτή τη διοργάνωση 
με αυτό το ζευγάρι!) κάνει ακόμα πιο 
επιτακτική τη μεταγραφική ενίσχυση 
της ΑΕΚ στο παζάρι. Δεν είναι αυτό 
που άλλαξε τα δεδομένα, αλλά εί-
ναι αυτό που κάνει σαφές πέρα από 
πάσα αμφιβολία πως δεν χωρά ανα-
βλητικότητα προκειμένου η ομάδα 
να μπορέσει να είναι ανταγωνιστι-
κή και βεβαίως πετυχημένη σε όλα 
τα μέτωπα. Κομβικής σημασίας ζή-
τημα στο σχεδιασμό είναι αυτό του 
αμυντικού μέσου. Και επείγον. Με 
άλλα λόγια, δεν έχει νόημα να απο-
κτηθεί ένας παίκτης στη δύση της 
χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. 
Πρέπει να έρθει το συντομότερο δυ-
νατό ώστε να βοηθήσει ενεργά στο 
πρόγραμμα-φωτιά που έπεται για 
την Ένωση τουλάχιστον ως και το 
Μάρτιο, όταν και έρχεται μια ανάσα 
με τη διακοπή λόγω Εθνικών ομά-
δων. Θα είναι ο εκλεκτός ο Ντανίλο 
Μπαρμπόσα (φωτό); Είναι, σίγουρα, 
αυτός τον οποίο έχουν ξεχωρίσει οι 
άνθρωποι του Δικεφάλου. Έχει 
όλο το «πακέτο» που ανα-
ζητείται για τη θέση.  Με 
το χάντικαπ του Βραζι-
λιάνου χαφ της Νις να 
είναι πως είναι ακρι-
βός. Στόχος των αν-
θρώπων της ΠΑΕ είναι 
να αποκτηθεί ο 25χρο-
νος ποδοσφαιριστής 
δανεικός με μία οψιόν 
αγοράς κοντά στα 2 εκατ. 
ευρώ. Μάξιμουμ. Τα άλλα 
μεταγραφικά θέματα θα εξαρτη-
θούν εν πολλοίς από τις αποχωρή-
σεις. Αν θα βρεθεί δηλαδή λύση για 
τους Ινσούα–Νταντσένκο-Μπακάκη 
σε πρώτη φάση και τους Τάνκοβιτς–
Λε Ταλέκ–Σβάρνα σε δεύτερη. Ανα-
φορικά με τον Μπακάκη, σχηματο-
ποιείται το ενδεχόμενο της Κύπρου. 
Ξέραμε από παλαιότερα δημοσιεύ-
ματα στη Μεγαλόνησο για ενδιαφέ-
ρον της Ανόρθωσης, τώρα προέκυ-
ψε και ο ΑΠΟΕΛ ως επόμενη πιθανή 
επαγγελματική στέγη για τον 30χρο-
νο δεξιό μπακ. 

Σκληρή ανακοίνωση 
εξέδωσε η Original 21 με 

αποδέκτη τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη για το ουσιαστικά 
κλείσιμο των γηπέδων με 
την απόφαση για το 10%. 

Τον καλεί μάλιστα να 
παραιτηθεί.

Original 21 κατά Μ
ητσοτάκη 
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AΡΗ
Σ

ΚΑΙ... 
ΚΑΑΑΑΘΟΝΤΑΙ!

ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ, ΧΑΪΡΟΒΙΤΣ ΚΑΙ 
ΝΤΟΥΑΡΤΕ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ 

ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΗ!

Το Sportime αποκάλυψε τα τρία συμβόλαια 
από τα οποία θέλει να απαλλαγεί ο Άρης. Ο 
Άρης βέβαια μπορεί να θέλει. Το ζήτημα είναι 
τι θέλουν και οι τρεις ποδοσφαιριστές. Μήτρο-
γλου (φωτό), Ντουάρτε, Χαϊροβιτς θα κοστί-
σουν στον Άρη πάνω από 2,5 εκ ευρώ.
Ο πρώτος ένα «χαρτί» για ενάμιση χρόνο, ο 
δεύτερος κοντά στα 850 χιλιάρικα για τρία και 
ο τελευταίος κάτι παραπάνω από 500 χιλιά-
ρικα για επίσης μια τριετία.
Και με τους τρεις γίνονται κινήσεις για να φύ-
γουν μια ώρα αρχύτερα από το «Βικελίδης», 
αλλά το θέμα σκοντάφτει στο οικονομικό. Ο 
Μήτρογλου ήταν φανερό ότι θα το πάει στα 
άκρα και ουσιαστικά ζητάει σχεδόν όλα τα 
χρήματα για να φύγει τον Ιανουάριο, οπότε 
το κέρδος για τον Άρη θα είναι μηδενικό!
Ο Ντουάρτε που έχει μπει σε νομικές οδούς, 
επίσης δεν δείχνει διατεθειμένος να χαρίσει 
χρήματα για να λύσει το συμβόλαιο του το 
οποίο λήγει το καλοκαίρι. Για τον Χαϊροβιτς 
τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο Βόσνιος 
μέσω του μάνατζερ του, έχει ενημερώσει ότι 
δεν έχει στα χέρια του κάποια πρόταση για να 
φύγει, οπότε το διαζύγιο πάει για καλοκαίρι.
Ουσιαστικά το γυαλί με τους δύο πρώτους 
έχει ραγίσει προ πολλού, γι αυτό και οι συζη-
τήσεις βγάζουν μονίμως σε αδιέξοδο. Ο Κα-
ρυπίδης... έκανε ότι τους πλήρωνε και εκείνοι 
έκαναν ότι παίζουν ποδόσφαιρο!
Η διοίκηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες για 
να λυθούν αναίμακτα τα συμβόλαια των Μή-
τρογλου, Ντουάρτε, αλλά η καλή διάθεση δεν 
είναι αμφίδρομη. Δεν αποκλείεται στο τέλος, 
οι διαφορές τους να λυθούν δικαστικά. Στη τε-
λική, όπως αναφέρουν κύκλοι της ΠΑΕ, είναι 
προτιμότερο, εφόσον δεν κάνουν «ψαλίδια» οι 
δύο ποδοσφαιριστές, τα χρήματα που έχουν 
να λαμβάνουν, να καταβληθούν σε δόσεις. 

1. AΡΗΣ - ΛΑΜΙΑ

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

3. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

4. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (8-10/2, 1-3/3)

ΝΙΚΗΤΗΣ 2 - ΝΙΚΗΤΗΣ 1

ΝΙΚΗΤΗΣ 4 - ΝΙΚΗΤΗΣ 3

ΤΕΛΙΚΟΣ (21/5)

Ούτε οι της ΕΠΟ, ούτε οι παρά-
γοντες των οκτώ εκπροσώπων 
άγγιξαν τα μπαλάκια στη χθε-
σινή κλήρωση του Κυπέλλου. 
Ο Κώστας Κατσουράνης έβγα-
λε τα ζευγάρια και τράβηξε δύο 
πρώην ομάδες του να τεθούν 
αντιμέτωπες στη φάση των 
«8». ΠΑΟΚ - ΑΕΚ ήταν και το 
μοναδικό ντέρμπι που έβγαλε 
για τα προημιτελικά η κληρωτί-
δα, αφού οι υπόλοιποι «μεγά-
λοι» του Ελληνικού ποδοσφαί-
ρου έχουν βατούς αντιπάλους. 
Ο τυχερός της ιστορίας ήταν ο 
Παναθηναϊκός που θα αντιμε-
τωπίζει την πρωτάρα Αναγέν-
νηση Καρδίτσας. Ο Ολυμπια-
κός έχει Παναιτωλικό πριν τον 
ημιτελικό και ο Άρης τη Λαμία. 
Κλήρωση δεν προβλέπεται 
άλλη για φέτος, αφού σταύ-

ρωσαν και τα ζευγάρια για τα 
ημιτελικά. Ο νικητής του Άρης 
– Λαμία, θα αντιμετωπίσει τον 
νικητή του Παναθηναϊκός – 
Αναγέννηση Καρδίτσας και ο 
νικητής του ΠΑΟΚ – ΑΕΚ με την 
ομάδα που θα προκριθεί από το 
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός. 
Σύμφωνα με την προκήρυξη, 
οι πρώτες αναμετρήσεις για τα 
προημιτελικά θα διεξαχθούν 
στις 18-19-20/1 και οι επανα-
ληπτικοί μια εβδομάδα αργό-
τερα (25-26-27/1). Με τα κρού-
σματα που ανακοινώνονται 
στον... Θεό, μάλλον θα βολευ-
τούν με την τηλεόραση οι φίλα-
θλοι των οκτώ ομάδων. Τουλά-
χιστον για τα πρώτα παιχνίδια. 
Αν και οι επαναληπτικοί θα δι-
εξαχθούν μια εβδομάδα αργό-
τερα. 

EBΓΑΛΕ ΤΙΣ... ΠΡΩΗΝ ΤΟΥ!
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΣΤΟΥΣ «8»  
ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗ!

O ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (18-20/1, 25-27/1)
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Μεγάλη νίκη πέτυχε η Αναγέννηση Καρδίτσας στο Κερα-
τσίνι απέναντι στον Ολυμπιακό Β για την 10η αγωνιστική 
στο Βόρειο όμιλο της Super League 2. Μια νίκη που έφε-
ρε την ομάδα του Περικλή Αμανατίδη μια ανάσα από την 
κορυφή. Ο Ολυμπιακός Β’ γνώρισε την πρώτη του ήττα, 
έχοντας και 5 ισοπαλίες στα 9 παιχνίδια του. Σε μια αναμέ-
τρηση κατά την οποία οι τερματοφύλακες έκαναν μεγάλες 
επεμβάσεις. Ο Κλάους Αθανασιάδης που ήρθε ξανά στο 
προσκήνιο μετά από χρόνια, ήταν πάντως ο πρωταγωνι-
στής. Ο έμπειρος επιθετικός έβαλε το μοναδικό γκολ στο 
25ο λεπτό, με ωραίο σουτ. Γενικά τελευταία σκοράρει συ-
νέχεια για την Αναγέννηση Καρδίτσας. Οι γηπεδούχοι εί-
χαν ευκαιρίες να σκοράρουν αλλά δεν το έκαναν. Καλύτε-
ρη αυτή του Μπα στο 70’. Πρώτα λεπτά συμμετοχής για τον 
Πινακά με τον Ολυμπιακό Β.

Τους τρεις βαθμούς της νίκης κρατούσε μέχρι το 88’ ο 
Ολυμπιακός Βόλου, αλλά στο φινάλε αρκέστηκε με τον 
πόντο της ισοπαλίας (1-1) κόντρα στον Αλμωπό Αριδαί-
ας. Στο πρώτο μέρος οι ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι και 
απείλησαν πρώτοι με τον Βερνάρδο. Με τη συμπλήρω-
ση μισής ώρας, ο Αλμωπός δημιούργησε μία κλασική ευ-
καιρία με τον Τριανταφυλλάκη να μην μπορεί από θέση 
τετ α τετ να νικήσει τον Ξενοδόχοβ. Το ημίχρονο βρήκε 
μπροστά στο σκορ τους Θεσσαλούς με το γκολ που ση-
μείωσε με κεφαλιά ο Σιάφας στο 41’.  Λίγες οι συγκινή-
σεις στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά εκεί που όλα έδειχναν 
ότι η ομάδα του Καγιέχα θα πανηγυρίσει το τρίποντο, 
στο 88′ ο Ρόβας με γυριστό σουτ έφερε το ματς στα ίσα.

Με νίκη κλείνει τη χρονιά ο ΑΟ Τρίκαλα. Νίκη βάλσαμο για τους 
Θεσσαλούς μετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα και τη 
νέα αλλαγή προπονητή! Τρίποντο με ανατροπή για τους «κυ-
ανέρυθρους» (2-1) κόντρα στον Θεσπρωτό που προηγήθηκε, 
αλλά έφυγε με άδεια χέρια από το Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. 
Στο 41’ ο Βασιλάκης με κεφαλιά έκανε το 0-1 για την ομάδα του 
Χουάν Ραμόν Ρότσα αλλά στην επανάληψη ο ΑΟΤ ήταν καται-
γιστικός. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν σωρεία ευκαιριών κά-
νοντας γκολ δύο από αυτές, αρχικά με τον Κουσκουνά στο 52′ 
και στη συνέχεια με ψαλιδάκι του Ευθυμίου για το τελικό 2-1. Ο 
τελευταίος έχοντας περάσει από την ομάδα της Ηγουμενίτσας 
δεν πανηγύρισε το γκολ της νίκης. 

Μακράν η καλύτερη ΑΕΛ που έχουμε δει στη φετινή 
Super League 2, κόντρα στη Ξάνθη. Με σούπερ... Μά-
ριο Όγκμποε, οι «βυσσινί» διέσυραν 4-0 την αήττητη 
μέχρι χθες και με μόλις ένα γκολ παθητικό, Ξάνθη! Χατ 
- τρικ του Όγκμποε και ένα γκολ του ποδοσφαιριστή 
που τον αντικατέστησε, Τσουμάνη διαμόρφωσαν το τε-
λικό σκορ στο Αλκαζάρ που είχε και εντάσεις. Ο Αλέξης 
Κούγιας αφού μπήκε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου 
στον αγωνιστικό χώρο στο χορτάρι για να διαμαρτυ-
ρηθεί στον διαιτητή Πολυχρόνη, είχε έντονο διαπληκτι-
σμό με ανθρώπους από τον πάγκο των Ακριτών με συ-
νέπεια να αποβληθεί με τη συμπλήρωσης μιας ώρας 
παιχνιδιού! Σύμφωνα με πληροφορίες του Sportime το 
χθεσινό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Βαγγέλη Πλα-
τέλλα με τη φανέλα της Ξάνθης, αφού έχει ζητήσει για 
προσωπικούς λόγους, να λυθεί το συμβόλαιο του. 

Ο ΚΛΑΟΥΣ «ΕΣΠΑΣΕ»  
ΤΟ ΑΗΤΤΗΤΟ

ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ  
«ΕΚΛΕΨΕ» ΒΑΘΜΟ!

ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΓΚΟΛ 
ΤΟΥ... ΠΡΩΗΝ!

SUPER... ΜΑΡΙΟΣ!

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Σκόρερ: 25’ Αθανασιάδης
Διαιτητής: Τζαμουντζαντώνης (Χίου)
Κόκκινες: -

Καραργύρης
Αποστολόπουλος (82’)
Καλογερόπουλος
Μπαγκαλιάνης
Νίκολιτς
Ντόι
Ξενιτίδης
Μαυρουδής (46’)
Λιάτσος (73’)
Κίτσος
Α. Μπα
Προπονητής: 
Αριελ Ιμπαγάσα

Θεολόγης
Κουτρομάνος
Σταμόπουλος
Βιδάλ (87’)
Γκόλιας
Μπάλλας
Πολίτης (70’)
Μπενγκόα (78’)
Αθανασιάδης (78’)
Κοτσώνης
Μπραμπίγια (78’)
Προπονητής: 
Περικλής Αμανατίδης 

46’ Βοΐλης
73’ Πινακάς
82’ Σπυριδάκης 

70’ Καρανίκας
78’ Ροβίθης
78’ Λώττας
78’ Γκουγκούδης
87’ Ξέρρας

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 0-1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Σκόρερ: 41’ Σιαφά - 88’ Ρόβας
Διαιτητής: Τσιάρας (Καβάλας)
Κόκκινες: -

Ξενοδόχοβ
Παπακώστας
Σκοπελίτης (87’)
Φιλίποβιτς
Να’α
Κόλα
Κιτόκο
Κουντουριώτης (73’)
Βερνάρδος
Σιαφά
Κατσούκης (78’)
Προπονητής: 
Μανού Καγιέχα

Παϊτέρης
Πρίκας
Σουλιώτης
Κολλαράς
Σέχου (86’)
Παρασκευάς
Γιαλαμίδης
Τριανταφυλλάκης (73’)
Ρίβας (86’)
Κέθρι (78’)
Ρόβας
Προπονητής: 
Γιώργος Τυριακίδης

Μαρκοπουλιώτης (73’)
Οκάν (78’)
Χατζής (87’)

Μπακουτσής (73’)
Γιουκούδης (78’)
Αδαμίδης (86’)
Καράμπελας (86’)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1-1 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:  ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σκόρερ: 52’ Κουσκουνάς, 66’ Ευθυμίου - 41’ Βασιλάκης
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Κόκκινες: -

Αγριμάκης
Σανδραβέλης
Κεχαγιάς
Νιάρος
Ριζογιάννης
Ευθυμίου (72’)
Μπαξεβάνος
Χειρίτραντας
Πέλκας
Κουσκουνάς
Ελευθεριάδης (90+2’)
Προπονητής: 
Νίκος Ουσταμπασίδης

Κίναλης
Βαλέντε
Ζβι (69’)
Βασιλάκης
Γκανσιέρ
Στεργίου (83’)
Κωνσταντίνου (83’)
Ραμίρεζ (83’)
Σαραντίδης
Βαταμίδης
Λύγκας
Προπονητής: 
Χουάν Ρότσα

Αουντίνο (72’)
Ιωαννίδης (90+2’)

Παππάς (69’)
Διγκόζης (83’)
Σουμά (83’)
Ρομέρο (83’)

ΤΡΙΚΑΛΑ 2-1 ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: AΛΚΑΖΑΡ

Σκόρερ: 26’, 51’, 65’  Όγκμποε, 88’ Τσουμάνης 
Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιερίας)
Κόκκινες: -

Θεοδωρόπουλος
Μπέρτος
Ομάρ
Ηλιάδης
Γκοτζαμανίδης
Θ. Παπαγεωργίου
Κολομπίνο (86’)
Γιάκος (79’)
Νικολιάς (69’)
Όγκμποε (86’)
Ακούνια (86’)
Προπονητής: 
Παναγιώτης Γκουτσίδης

Ίτσο
Πολίμος
Φαζός
Τζανακάκης (56’)
Γκινσάρι (56’)
Θυμιάνης (56’)
Ιμπραΐμι (79’)
Τσέλιος
Πλατέλλας (46’)
Γκόμεζ
Παπάζογλου
Προπονητής: 
Νίκος Κεχαγιάς

Γλυνός (69’)
Κ. Παπαγεωργίου (79’)
Μαυριάς (86’)
Τσουμάνης (86’)
Νίνο (86’)

Κρητικός (46’)
Δόρης (56’)
Δεληγιαννίδης (56’)
Διαμαντόπουλος (56’)
Δημητριάδης (79’)

ΑΕΛ 4-0 ΞΑΝΘΗ
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Με τις εντυπώσεις αμανάτι έμεινε ο Απόλλων Λάρισας που 
δεν κατάφερε να κερδίσει, αν και ήταν καλύτερος, τον Πιε-
ρικό. Όπως ξεκίνησε, έτσι και τελείωσε (0-0) η αναμέτρη-
ση στη Φιλιππούπολη με τους Κατερινιώτες να είναι εκεί-
νοι που βλέπουν... μισογεμάτο το ποτήρι. Οι γηπεδούχοι 
βρήκαν δίχτυα στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου με τον 
Χατζή, αλλά το γκολ του αρχηγού του Απόλλωνα ακυρώ-
θηκε, ενώ στο 65› χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία στο ματς. 
Οι Θεσσαλοί κέρδισαν πέναλτι σε ανατροπή του Μπαλο-
γιάννη από τον Ζούρκο, αλλά ο Λίταινας που ανέλαβε την 
εκτέλεση «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι του Γαλάνη. 
Στη προτελευταία θέση κολλημένοι οι κυανόλευκοι με μό-
λις τρεις βαθμούς. Το καταστροφικό πέρασμα του Στρά-
τσια από την ομάδα του κάμπου έχει αφήσει ανεξίτηλα τα 
σημάδια της!

Ματσάρα στις Σέρρες, με ανατροπή στην ανατροπή για τον Απόλ-
λωνα Πόντου και 4-2 τελικό σκορ υπέρ των φιλοξενούμενων κό-
ντρα στον Πανσερραϊκό που γύρισε το ματς μεν, αλλά δεν κατάφε-
ρε να πάρει το παραμικρό.  Ο Απόλλωνας Πόντου άνοιξε το σκορ 
στο 21›, με Μπαρκάν αλλά μέσα σε ένα τετράλεπτο τα «Λιοντά-
ρια» πέτυχαν δύο γκολ. Αρχικά με Ζέρη στο 24› και στο 27› με τον 
συνήθη ύποπτο Κανίς.  Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι 
πλήρωσαν με το ίδιο νόμισμα τους γηπεδούχους και με δύο γκολ 
σε τέσσερα λεπτά γύρισαν ξανά τούμπα το ματς. Στο 58› ο Ελλέ 
έκανε το 2-2 και τρία λεπτά αργότερα ο Γιανναράκης με αυτογκόλ, 
άθελα του έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.  
Το κερασάκι στη τούρτα για την ομάδα του Δημήτρη Καλαϊτζίδη 
έβαλε ο Φράγκος στο 74› διαμορφώνοντας το τελικό σκορ στο 4-2. 

Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Ο αήττητος μεν, αλλά χωρίς νίκη στο 
Καυτανζόγλειο, Ηρακλής κέρδισε 1-0 τη Βέροια υποχρεώνοντας τη 
βασίλισσα της Ημαθίας στη πρώτη της ήττα στο φετινό πρωτάθλη-
μα. Φτωχό το τελικό σκορ, βάσει της εικόνα της αναμέτρησης. Οι φι-
λοξενούμενοι απείλησαν με Πόζογλου στο 3’, Γιακουμάκη στο 23’, 
Πασά στο 76’, Ορφανίδη 81’ όπου έβγαλε πάνω στη γραμμή ο Χρου-
σιέλ, ενω οι γηπεδούχοι με Βιτίνιο στο 7’, Καρτσαμπά 10’, Βιτίνιο 45’, 
σκόραραν με Πασά στο 16’ αλλά ακυρώθηκε και είχαν δοκάρι με Τό-
μας στο 32’. Ο τελευταίος προειδοποίησε και στο 55’, πριν πετύχει το 
γκολ που έκρινε την αναμέτρηση 12 λεπτά αργότερα με ψηλοκρεμα-
στό σουτ. Στο 80’ είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν μια ώρα αρχύτερα 
το ματς, αλλά ο Τόσκας νικήθηκε από τον Βελλίδη σε τετ-α-τετ στο 80’.

Βρήκαν (τον αποδεκατισμένο Καραϊσκάκη) και έκα-
ναν τα Χανιά! 4-0 το τελικό αποτέλεσμα υπέρ της 
ομάδας του Νίκου Παπαδόπουλου, απέναντι στους 
Αρτινούς που ταξίδεψαν στη Κρήτη χωρίς έξι πο-
δοσφαιριστές οι οποίοι έχουν «χτυπηθεί» από κο-
ρονοϊό.  Τα Χανιά πήραν το προβάδισμα στο 14› με 
πλασέ του Μπαΐροβιτς, ο οποίος ήταν ο σκόρερ και 
του τρίτου γκολ των «Δελφινιών» στο 68’. Ενδιάμε-
σα (57’) ο Βάρκας με κεφαλιά είχε κάνει το 2-0 για 
λογαριασμό των γηπεδούχων. Με το κεφάλι διαμορ-
φώθηκε και το τελικό 4-0 στο 79’. Σκόρερ ο Κολλάς. 
Λίγο νωρίτερα ο Βασιλόγιαννης θα μπορούσε να 
είχε χριστεί και αυτός σκόρερ, αλλά η προσπάθειά 
του σταμάτησε στο δοκάρι. Ούτε υποψία ευκαιρίας 
από πλευράς φιλοξενούμενων. 

ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ  
ΚΑΙ 0-0

TΗΣ... ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  
ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ!

ΡΟΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ 
ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΒΕΡΟΙΑ!

ΦΙΝΑΛΕ ΜΕ «ΝΤΟΡΤΙΑ»

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:ΦΙΛΙΠΠΟΎΠΟΛΗΣ

Σκόρερ: -
Διαιτητής: Βουρνέλης (Μακεδονίας)
Κόκκινες: -

Αστράς
Γιαννίτσης
Καρρίκι
Βίγια
Λίταινας
Παναγιώτου
Σκούπρας
Μπαλογιάννης (81’)
Χατζής
Νούσιος (74’)
Τιμπουέ
Προπονητής: 
Θωμάς Γράφας

Γαλάνης
Μηλιώτης
Ζούρκος
Παντελιάδης
Μπουολί (72’)
Εμπουσί
Σουντάρ
Καρανάτσιος (81’)
Γιαλαμίδης
Ζαφειράκης
Ίτσιος (85›)
Προπονητής: 
Νίκος Θεοδοσιάδης

Ζιάκας (74›)
Καλούσης (81’)

Μουρατίδης (72’)
Κριμιτζάς (81’)
Καγκελίδης (85’)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0-0 ΠΙΕΡΙΚΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΣΕΡΡΏΝ  

Σκόρερ: 24’ Ζέρης, 27’ Κανίς – 21’ Μπαργκάν, 57’ Ελλέ, 61’ 
Γιανναράκης (αυτ.), 74’ Φράγκος
Διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκης)
Κόκκινες: -

Κατσίκας
Γιανναράκης
Δημητρίου
Μαρκιόνι
Ζέρης
Φουάσης
Κρητικός (76’)
Καραμπέρης (66’)
Ανάκογλου
Κανίς
Παπαβασιλείου (66’)
Προπονητής: 
Ζεράρ Σαραγόσα

Πίτκας
Δαλιανόπουλος
Μαλουμάντσοκο
Καλαϊτζίδης
Ενομο (42’)
Μπαργκάν
Παπαϊωάννου
Καλογέρης
Αμαραντίδης
Ελλέ
Σουντουρά (88’)
Προπονητής: 
Δημήτρης Καλαϊτζίδης

Τσιμίκας (66’)
Κόντσι (66’)
Θεοδωρίδης (76’)

Φράγκος (42’)
Ζαχαράκης (88’)

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2-4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:   ΚΑΎΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ

Σκόρερ: 67’ Τόμας
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Κόκκινες: -

Παλαβράκης
Πανάγου
Χρουσιέλ
Μανωλάκης
Παπαστεριανός
Βιτίνιο (79’)
Τόμας (79’)
Καρτσαμπάς (82’)
Σγουρής
Ναπολιτάνο (71’)
Τότσκα
Προπονητής: 
Κώστας Γεωργιάδης

Βελλίδης
Μπουκουβάλας (39’)
Πεταυράκης
Σκόνδρας
Παπαχρήστος
Ράμος (59’)
Μούργος (75’)
Γαβριηλίδης
Πόζογλου (59’)
Γιακουμάκης (75’)
Πασάς
Προπονητής: 
Παύλος Δερμιτζάκης

Κωστούλας (71’)
Κάκκο (79’)
Μασούρας (79’)
Μπαστακός (82’)

Περδίκης (39’)
Μπλέτσας (59’)
Φοφανά (59’)
Μυστακίδης (75’)
Ορφανίδης (75’)

ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 1-0 ΒΕΡΟΙΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΠΕΡΙΒΟΛΙΏΝ

Σκόρερ: 14’, 57’ Μπαΐροβιτς, 68’ Βάρκας, 79’ Κολλάς
Διαιτητής: Πατεμτζής (Ηρακλείου)
Κόκκινες: -

Κουτζαβασίλης
Κογιέτε (71’)
Πατάπης
Παντεκίδης
Τσαμούρης
Κάρλος (71’)
Μασούρας
Τριανταφυλλάκος (53’)
Μπαΐροβιτς (81’)
Βάρκας (71’)
Βασιλόγιαννης
Προπονητής: 
Νίκος Παπαδόπουλος

Σοϊλεμέζογλου
Φετεινίδης
Μπεκατώρος (75’)
Κλιγγόπουλος
Δερμιτζάκης (75›)
Βαφειάδης
Γαλεάδης (68’)
Ρουμπανγκούκα
Γλυνός
Ντοναλντόνι
Σταματής
Προπονητής: 
Τίμος Καβακάς

Κολλάς (53’)
Καλαϊτζάκης (71’)
Βασιλακάκης (71’)
Καμαρά (71’)
Γαϊτάνης (81’)

Ζιώβας (68’)
Φαν Ιπερεν (75’)
Πάνος (75’)

ΧΑΝΙΑ 4-0 ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
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Η Καλαμάτα κέρδισε 2-0 τον ΟΦ Ιεράπε-
τρας φτάνοντας στην 6η συνεχόμενη νίκη 
της. Η «Μαύρη Θύελλα» έφτασε τους 18 
βαθμούς διατηρώντας την επαφή της με 
την κορυφή, έχοντας  παράλληλα ματς λι-
γότερο από τον πρωτοπόρο Λεβαδειακό.  
Μεγάλος πρωταγωνιστής, ο μόνιμος σκό-
ρερ της Καλαμάτας Γιάννης Λουκίνας. Ο 
φορ των Μεσσήνιων χτύπησε στην αρχή 
και στο τέλος της αναμέτρησης. Στο 5’ έδω-
σε το προβάδισμα με κεφαλιά και στο 87’ 
μετά από λάθος στην άμυνα της Ιεράπε-
τρας διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Το πάλε-
ψαν οι γηπεδούχοι αλλά ο Ταϊρης κράτησε 
ανέπαφη τη εστία του στις προσπάθειες 
των Βουό,  Αντερέγκεν στο πρώτο ημίχρο-
νο και Μεσιδόρο στο 78’. 

Κερδίζει ενίοτε και ο καλύτερος στο 
ποδόσφαιρο. Αυτό συνέβη στο «Σ. 
Μαυροθαλασσίτης». Το Αιγάλεω άξι-
ζε και πήρε τελικά τη νίκη (1-0) απέ-
ναντι στη Κηφισιά, ανεβαίνοντας στη 
τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνα-
κα, στον.. πόντο πίσω από την Κα-
λαμάτα. Παρά τα κρούσματα κορο-
νοϊου που ανακοίνωσε το «Σίτι» λίγο 
πριν τη σένρα, η ομάδα του Απόστο-
λου Χαραλαμπίδη κυριάρχησε στον 
αγωνιστικό χώρο και έφτασε τελικά 
στη νίκη με γκολ του Αρναρέλλη στο 
65’, μετά από άστοχη έξοδο του τερ-
ματοφύλακα Κολοβούρη. Ο τερματο-
φύλακας της Κηφισιάς, ωραίος μέχρι 
να γίνει μοιραίος, αφού είχε κρατή-
σει το μηδέν ουκ ολίγες φορές τόσο 
πριν να μαζέψει τη μπάλα από το βά-
θος της εστίας του, όσο και μετά το 
γκολ των γηπεδούχων. 

Καλώς τα παιδιά το παιχνίδι στη 
Θήβα! Ο Λεβαδειακός έκανε πλά-
κα κόντρα στη Ρόδο και σταμά-
τησε στα πέντε. Στους πέντε εί-
ναι και οι βαθμοί διαφοράς των 
πρωτοπόρων πλέον Βοιωτών 
από την Καλαμάτα που διεκδικεί 
άνοδο. Ακόμα μια πρωτιά προέ-
κυψε για τους «πράσινους» μετά 
τα χθεσινά παιχνίδια, αφού πλέ-
ον είναι η μοναδική αήττητη ομά-
δα της και των δύο ομίλων της 
κατηγορίας. Όσον αφορά στην 
αναμέτρηση, τελείωσει πριν αρ-
χίσει, αφού πριν συμπληρωθεί 
το πρώτο 10λεπτο, Νίλι και Δού-
μτσιος είχαν ήδη κάνει το 2-0! 
Στο 3-0 το σκορ του πρώτου ημι-
χρόνου με γκολ του Βρακά στο 
34’. Και ο εφιάλτης για τους νη-
σιώτες συνεχίστηκε και στο δεύ-
τερο ημίχρονο, παρά τις τέσ-
σερις αλλαγές που έκανε στην 
ανάπαυλα ο Σωτήρης Αντωνί-
ου! Ο Βήχος στο 61’ με εκτέλεση 
φάουλ έκανε το 4-0 και ο Μυτί-
δης στο 89’ διαμόρφωσε το τε-
λικό 5-0.

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗ!

ΚΕΡΔΙΣΕ  
Ο... ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ  
Ο ΜΟΝΟΣ ΑΗΤΤΗΤΟΣ!

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:  ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΆΚΕΙΟ

Σκόρερ: 4’, 88’ Λουκίνας
Διαιτητής: Κουκουράκης (Χανίων)
Κόκκινες:

Μανουσάκης
Τορίμπιο
Κάρδαρης
Μεσσιδόρο
Κοντοές (62’)
Ντι Λορέντζο
Μπενίτεζ
Λεμονής
Bουό
Χιντζίδης
Άντερέγκεν
Προπονητής: 
Στάικος Βεργέτης

Ταΐρης
Κωνσταντινόπουλος
Παπατόλιος
Άναστασόπουλος
Τσελεπίδης
Μοζέρ (78’)
Ματέους (62’)
Παυλίδης
Φελίπε (55’)
Τάτος (78’)
Λουκίνας
Προπονητής: 
Νίκος Άναστόπουλος

Τασιούλης (62’) Τσαγκαλίδης (55’)
Μαβινγκά (62’)
Σκεντεράι (78’)
Μαρκόφσκι (78’)

ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0-2 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:  ΘΉΒΆΣ

Σκόρερ: 6’ Νίλι, 9’ Δούμτσιος,  34’ Βρακάς, 65’ Βήχος, 89’ Μυτίδης
Διαιτητής: Ζαμπαλάς (Ήπείρου)
Κόκκινες:

Στογιάνοβιτς
Τσάπρας
Τζημόπουλος (66’)
Λιάγκας
Βήχος
Μεχία (66’)
Νίλι
Βρακάς (66’)
Πολέτο (74’)
Λινάρδος
Δούμτσιος (58’)
Προπονητής: 
Γιάννης Ταουσιάνης

Θεοδωράκης
Σάντο
Καψάλης
Βουργουτζής
Μακρυδημήτρης (46’)
Σταματελόπουλος
Μαρκόφσκι
Μάρκοβιτς (46’)
Παπάζογλου
Άδαμάκης (46’)
Μίγγος (46’)
Προπονητής: 
Σωτήρης Άντωνίου

Νίκας (58’)
Μπαχανάκ (66’)
Κονέ (66’)
Μουτίνιο (66’)
Μυτίδης (74’)

Σουλάι (46’)
Μπότος (46’)
Χύσι (46’)
Ρέτσος (46’)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 5-0 ΡΟΔΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: «Σ. ΜΆΥΡΟΘΆΛΆΣΣΙΤΉΣ»   

Σκόρερ: 66’ Άρναρέλλης
Διαιτητής: Γκάμαρης (Άθηνών)
Κόκκινες: 

Σικαλιάς
Παναγιώτου
Άναστασίου
Βλάχος
Παπανικόλας (56’)
Καθάριος
Πιαστόπουλος
Τριμμάτης (89’)
Άρναρέλλης (80’)
Τσιλιγκίρης (89’)
Καλύβας
Προπονητής: 
Άπόστολος Χαραλαμπίδης

Κολοβούρης
Πριόνας
Σωτηράκης
Άρτυματάς
Γκότοβος
Ντοριβάλ (70’)
Οικονομίδης
Πρίτσας (46’)
Τετέϊ
Καραγκούνης (81’)
Καλλέργης (70’)
Προπονητής: 
Νίκος Κούστας

Χοτζάλι (56’)
Βουκελάτος (80’)
Καββαδίας (89’)
Μπρέμπος (89’)

Παυλάκης (46’)
Φελίπε (70’)
Άγγελόπουλος (70’)
Γιαννιτσάνης (81’)

ΑΙΓΑΛΕΩ 1-0 ΚΗΦΙΣΙΑ
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Αήττητο ήταν και πάει για την ΑΕΚ Β. Στην Καλλιθέα 
έπεσε πάνω σε έναν μπαρουτοκαπνισμένο αντίπα-
λο. Σε μια ομάδα με παίκτες που έχουν μακρά απο-
θέματα τεχνογνωσίας ως αποτέλεσμα καριέρας πολ-
λών ετών στα γήπεδα. Πείρα λέγεται και είναι πολύ 
σπουδαίο πράγμα. Στο ποδόσφαιρο – και όχι μόνο, Η 
διαφορά έγινε στο 79’ με συρτό σουτ του Κωστίκα κι 
έπειτα από λάθος του Ρουκουνάκη στο κέντρο, αλλά 
θα μπορούσε να είχε γίνει και νωρίτερα. Δύο δοκά-
ρια είχαν οι γηπεδούχοι (34’, 48’), μεταξύ άλλων. Η 
Ένωση είχε μια πολύ καλή στιγμή για να προηγηθεί 
(58’ Μουστακόπουλος), αλλά γενικώς υστέρησε. Βα-
σικά έκανε πολύ περισσότερα λάθη του επιτρεπτού 
απέναντι σε αντίπαλο που δεν τα αφήνει ασυγχώρη-
τα κάτι τέτοια. 

Το έχουμε εμπεδώσει πια, η Ζάκυνθος είναι ομάδα «ειδικών 
συνθήκων», φτιαγμένη αναγκαστικά στο πόδι. Αλλά διαθέ-
τει περίσσευμα περηφάνιας και αξιοπρέπειας. Παλεύει κάθε 
της ματς. Το έκανε και υποδεχόμενη τον Παναθηναϊκό Β. Ει-
δικά στο α’ μέρος, όταν και το ματς ήταν πλήρως ισορροπη-
μένο. Αλλά η ποιότητα βγήκε εν τέλει από πάνω, έστω κι αν 
το «τριφύλλι» ήταν ελλιπέστατο λόγω κρουσμάτων κορο-
νοϊού. Ένα δυνατό δεκάλεπτο ήταν αρκετό. Το δοκάρι του 
56’ στον Μαραθωνίτη (απίστευτη χαμένη ευκαιρία) ήταν η 
προειδοποιητική βολή και στο 56’ ο Ρόμπι πέτυχε με κεφα-
λιά το μοναδικό γκολ της συνάντησης. Έτσι οι «πράσινοι» 
επέστρεψαν στις νίκες, μετά την ήττα κόντρα στα Χανιά. Δί-
χως παρεμπιπτόντως τον προπονητή τους, Γιάννη Βονόρ-
τα που έμεινε στην Αθήνα, ως ένας από τους πολλούς από-
ντες της ομάδας.  

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ DOWN  
ΛΟΓΩ… ΠΕΙΡΑΣ

ΕΝΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΟ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: «ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»

Σκόρερ: 79’ Κωστίκας 
Κόκκινες:-
Διαιτητής: Ρηγόπουλος (Ηλείας)

Βοσνιάδης
Ρέντζας
Κύργιας (77’)
Ευαγγέλου
Κοντοχρήστος (62’)
Τσιντώνης (77’)
Μπουλούλης
Νάτσης
Ρώσσης
Μουνιέ (72’)
Μαρουκάκης (72’)
Προπονητής: 
Λεωνίδας Βόκολος 

Χατζηεμμανουήλ
Αρβανίτης (46’)
Κορνέζος
Γιαννούτσος
Ραντόνια (60’)
Γερολέμου (60’)
Μουστακόπουλος
Μπούσης (74’)
Ε.Χριστόπουλος
Γιούσης (74’)
Κοσίδης
Προπονητής: 
Σωκράτης Οφρυδόπουλος 

62’ Βασιλούδης
72’ Σαντάνα
72’ Κονέ
77’ Χατζηδίμπας)
77’ Κωστίκας

46’ Ρουκουνάκης
60’ Παρράς
60’ Αμούρ
74’ Κάτσικας
74’ Γκαρσία

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1-0 ΑΕΚ Β

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Σκόρερ: 56’ Ρόμπι
Κόκκινες: -
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)

Πατσογιώργος
Κολεύρης
Ζογκάι
Καλλιβωκάς
Κούνια
Σούρμπης
Στίλλα
Καψάσκης (61’)
Σολ
Εντουάρντο (87’)
Κοναγκάγια
Προπονητής: 
Δημήτρης Νόλης 

Χριστογεώργος
Βαγιαννίδης
Σιδεράς
Αντωνίου (46’ )
Μαρτίνης (77’)
Ηλιάδης
Ρόμπι
Αθανασακόπουλος
Μαραθωνίτης (77’)
Τσιριγώτης
Καρβούνης (70’)
Προπονητής: 
Βασίλης Καλαποθαράκος

61’ Παναγιωτόπουλος
87’ Μπελέρης

46’ Κούτσιας
70’ Ματσαδές
77’ Παυλάκης
77’ Τουρκοχωρίτης

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 0-1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΞΑΝΘΗ 22 9 19-5

2. ΒΕΡΟΙΑ 21 10 19-7

3. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19 9 16-4

4. ΑΕΛ 16 9 13-4

5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 14 9 9-6

6. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 13 9 13-5

7. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 13 8 13-9

8. ΤΡΙΚΑΛΑ 13 10 11-15

9. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 12 8 13-5

10. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 12 9 4-4

11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 11 10 16-15

12. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 10 10 10-9

13. ΠΑΟΚ Β 10 9 9-9

14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 9 10 12-17

15. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 9 10-15

16. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 3 9 6-17

17. ΚΑΒΑΛΑ 0 7 0-45

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 23 9 18-4

2. ΑΕΚ Β 21 10 10-4

3. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 18 8 15-4

4. ΑΙΓΑΛΕΩ 17 9 11-5

5. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 15 7 7-2

6. ΡΟΔΟΣ 15 9 13-11

7. ΧΑΝΙΑ 14 10 15-8

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 13 9 9-11

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 13 9 8-8

10. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 11 8 6-7

11. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 9 9 9-14

12. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 9 9 8-14

13. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 9 8 5-10

14. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 6 8 3-7

15. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 5 8 5-7

16. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 5 8 4-9

17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 8 0-20

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -  
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

1-1

ΤΡΙΚΑΛΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2-1

ΑΕΛ - ΞΑΝΘΗ 4-0

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ 0-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

0-1

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 2-4

ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΒΕΡΟΙΑ 1-0

ΠΑΟΚ Β - ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑΒΟΛΗ 2-1

ΡΕΠΟ: ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΝΙΑ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 4-0

ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 0-1

ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0-2

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΕΚ Β 1-0

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΗΦΙΣΙΑ 1-0

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΡΟΔΟΣ 5-0

ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΝ.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ANABOΛΗ ΑΝ.

ΡΕΠΟ: ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 (15:00)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ - ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

ΠΙΕΡΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’

ΞΑΝΘΗ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - ΑΕΛ

ΚΑΒΑΛΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΠΑΟΚ Β’

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 
(ERTSPORTS)

ΡΕΠΟ: ΒΕΡΟΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/1 (15:00)

ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΕΚ Β’ - ΑΙΓΑΛΕΩ (ΕΡΤ 3)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ - ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΧΑΝΙΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ

ΡΕΠΟ: ΡΟΔΟΣ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΤΟΝ ΑΦΗΣΕ  
ΜΕ ΕΝΝΕΑ ΠΑΙΚΤΕΣ

Η αναμέτρηση που έχει ο Παναθηνα-
ϊκός κόντρα στην Ζαλγκίρις στο ΟΑΚΑ 
είναι μάλλον άνιση. Ο COVID-19 έχει 
χτυπήσει ανελέητα τους «πράσινους» 
που πάντως έχουν παραπάνω από τους 
8 παίκτες που απαιτούνται ώστε να μην 
αναβληθεί ο αγώνας. Η Euroleague δεν 
ήθελε να πάει σε άλλες αναβολές και με 
βάση το πρωτόκολλο δεν συνίσταται 
λόγος για μετάθεση του αγώνα.
Ποιοι δεν είναι διαθέσιμοι; Ο Νεμάνια 
Νέντοβιτς, ο Λεωνίδας Κασελάκης, ο 
Τζέρεμι Έβανς, ο Χάουαρντ Σαντ Ρος 
από πλευράς παικτών (μάλιστα τα ονό-
ματα τα αποκάλυψε ο προπονητής της 
Ζαλγκίρις, Γιούρι Ζντοβτς στις δηλώ-
σεις του). Επίσης ο Δημήτρης Πρίφτης 
κι ακόμα δύο μέλη του σταφ. Θα κοου-
τσάρει την ομάδα (όπως και στον αγώ-
να Κυπέλλου με το Λαύριο) ο Βασίλης 
Σίμτσακ που θα προσπαθήσει με τους 
9 παίκτες που διαθέτει, να κάνει ό,τι κα-
λύτερο μπορεί.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι θα 
μπουν στο γήπεδο μόλις χίλια άτομα, 
κάτοχοι διαρκείας, με σειρά προτεραι-
ότητας (!) μετά τα νέα μέτρα που ανα-
κοινώθηκαν.

EUROLEAGUE/18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Μονακό- Μακάμπι Τελ Αβίβ 82-76
Ούνικς Καζάν- Εφές (30/12- 18:00), Ερυ-
θρός Αστέρας- Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης 
(30/12-20:00), Παναθηναϊκός- Ζαλγκί-
ρις Κάουνας (30/12-21:00), Μπασκόνια- 
Μπαρτσελόνα (30/12-21:30)
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ: Φενέρμπαχτσε- Ρεάλ 
Μαδρίτης, Ολυμπιακός- ΤΣΣΚΑ Μό-
σχας, Αρμάνι Μιλάνο- Άλμπα Βερολί-
νου και  Βιλερμπάν- Μπάγερν Μονάχου
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Μπαρτσελόνα (15-2), 
Ρεάλ Μαδρίτης (14-3), Ολυμπιακός (12-
5), Ζενίτ (11-6), Αρμάνι Μιλάνο (10-6), 
Ούνικς Καζάν και ΤΣΣΚΑ Μόσχας (10-
7), Εφές (9-8), Βιλερμπάν (8-9) Φενέρ-
μπαχτσε, Μπάγερν και Ερυθρός Αστέ-
ρας (7-10),  Μονακό και Μακάμπι (7-11) 
Άλμπα Βερολίνου (6-11), Μπασκόνια 
(5-11), Παναθηναϊκός (4-13), Ζαλγκίρις 
(3-13)
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Με Στρασμπούρ στα Play In ο ΠΑΟΚ
Μετά την μακρά αδράνεια λόγω του κορονοϊού ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Ιγκοκέα στην έδρα του και έμεινε στην 
3η θέση του ομίλου. Αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει την Στρασμπούρ η οποία θα έχει το 
πλεονέκτημα έδρας. Η σειρά θα κριθεί στις 2 νίκες κι αρχίζει την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου από την Γαλλία. Στις 12 Ια-
νουαρίου θα γίνει ο δεύτερος αγώνας στη Θεσσαλονίκη ενώ αν χρειαστεί τρίτος αγώνας θα οριστεί ημερομηνία.
Στο μεταξύ ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντιμίτρι Ρίβερς (26χρ.- 2,03μ.)
Η σύνθεση του ΠΑΟΚ κόντρα στην Ιγκοκέα: Μ.Καμπερίδης, Λοβ 20, Μάντζαρης 7, Ογκμπέιντε 3, Ρούμογλου, 
ΝτιΛέο 7, Γιάνκοβιτς 8, Τζόουνς 9, Καμαριανός, Γ.Καμπερίδης 6, Τολιόπουλος 4
BASKET LEAGUE: Στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ παραπέμπονται οι 
ΚΑΕ ΑΕΚ και Ηρακλής προκειμένου να τους επιβληθεί η προβλεπόμενη 
ποινή αφαίρεσης βαθμών. Η ΑΕΚ έχει πρόβλημα με τα οφειλόμενα σε 
Λοτζέσκι- Ματσιούλις (που αρνήθηκαν τον διακανονισμό) ενώ εκ-
κρεμεί το επίσημο έγγραφο για τη συμφωνία με τον Βαγγέλη Αγ-
γέλου. Ο Ηρακλής έχει θέμα με τον Κουζέλογλου που έκανε κα-
ταγγελία (κι ετοιμάζεται να ενταχθεί στο Λαύριο) και μάλιστα ο 
δικηγόρος του έχει κάνει λόγο για… πλαστογραφία!  Η προβλε-
πόμενη ποινή είναι αφαίρεση βαθμού για κάθε περίπτωση (άρα 
-3 στην ΑΕΚ και -1 στον Ηρακλή) και προθεσμία 15 ημερών για 
διευθέτηση ώστε να ξαναπάρουν πίσω τους βαθμούς. Υπενθυ-
μίζουμε ότι ο Ηρακλής έχει -3 κι από την αρχή του πρωταθλή-
ματος από την ΕΕΑ.
ΕΟΚ: Έκτακτο ΔΣ στην Ομοσπονδία μετά τις τελευταίες εξε-
λίξεις με την έκρηξη κρουσμάτων αλλά και τα νέα μέτρα της 
Κυβέρνησης. Δεν αποκλείεται να αποφασιστεί η προσω-
ρινή διακοπή (για 2 εβδομάδες αρχικά) των πρωταθλη-
μάτων.
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Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ  
ΤΟΥ «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ»
Η ΤΣΕΛΣΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ… ΚΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΚΑΙ Η ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 
ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ 2022 ΜΕ ΤΗ BEBAIOTHTA ΟΤΙ 
ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 

«Ο τίτλος δεν κερδίζεται τα Χριστού-
γεννα. Αλλά μπορεί να χαθεί ακριβώς 
τότε», έλεγε ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον. 
Δεν μας κάνει εντύπωση το πόσο δίκιο 
είχε, κάθε κουβέντα του θρυλικού άλ-
λοτε κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ εμπεριείχε ποδοσφαιρική σοφία. 
Και τέτοιες μέρες, σχεδόν κάθε χρόνο, 
η εν λόγω ρήση (του) γίνεται επίκαιρη. 
Μπορεί να βρει εφαρμογή στη Λίβερ-
πουλ μετά την ήττα της από τη Λέστερ. 
Μπορεί να βρει επιβεβαίωση και στην 
Τσέλσι, που άφησε να της φύγει μέσα 
από τα χέρια η νίκη απέναντι στην 
Μπράιτον. Δεχόμενη την ισοφάριση 
(1-1) στις καθυστερήσεις. Με τον Γου-
έλμπεκ να πατσίζει την κεφαλιά του 
Λουκάκου, αναγκάζοντας τον Τόμας 
Τούχελ να «βράζει» μετά τη λήξη – του 
έφταιγαν όλα του Γερμανού κόουτς, ο 
διαιτητής (αν και δεν έχει δίκιο για το 
πέναλτι που διαμαρτύρεται), ο κορονο-
ϊός, το πρόγραμμα… Ακόμα μια απώ-
λεια στο «Στάμφορντ Μπριτζ» για την 
ομάδα του, ίσως η πιο επώδυνη.
Είναι, κυρίως, το ότι αυτή η Premier 
League είναι ένας τόσο δύσκολος και 
ιδιαίτερος κόσμος. Ένας εξοντωτικός 
μαραθώνιος διαρκείας. Και είναι, σε 
αυτό το πλαίσιο, ακόμα πιο εντυπωσι-
ακό και σαφές περιγραφικό του πόσο 
δυνατή είναι, αυτό που κατορθώνει η 
Μάντσεστερ Σίτι τα τελευταία 4 χρόνια. 
Να είναι δηλαδή σε τόσο υψηλό επί-
πεδο, αδιαλείπτως. Ή έστω να παίρ-
νει αυτό που θέλει και στις μέτριες βρα-
διές της. Σαν χθες. Δεν ήταν ιδιαίτερα 
καλή στο Μπρέντφορντ. Αλλά ο Ντε 
Μπρόινε είδε αυτό που οι άλλοι ούτε 
καν φαντάζονται και με φοβερή ασίστ 
πρόσφερε στον Φόντεν την ευκαιρία 
να σκοράρει και παράλληλα να ορίσει 
το σενάριο του ματς.
Οι «πολίτες» θα μπουν στο 2022 με την 
πίστη ότι αυτή θα είναι άλλη μια δικιά 
τους χρονιά, αυτό ένα ακόμα δικό τους 
πρωτάθλημα. Πέταξαν στο +8 από τον 
πλησιέστερο διώκτη τους. Που είναι, 
πια, οι «μπλε». Αυτοί προσπέρασαν τη 
Λίβερπουλ στη βαθμολογία, αλλά εν-
νοείται πως αυτό δεν είναι καν παρη-
γοριά γι’ αυτούς τη δεδομένη στιγμή. 
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Τσέλσι – 
Μπράιτον 1-1 (28’ Λουκάκου – 90’+1’ 
Γουέλμπεκ), Μπρέντφορντ – Μάν. Σίτι 
0-1 (16’ Φόντεν). 

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ
1. ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 50 20 51-12
2. ΤΣΕΛΣΙ 42 20 43-14
3. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 41 19 50-16
4. ΑΡΣΕΝΑΛ 35 19 32-23
5. ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 31 19 34-25
6. ΤΟΤΕΝΑΜ 30 17 22-20
7. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 28 17 27-25
8. ΓΟΥΛΒΣ 25 18 13-14
9. ΛΕΣΤΕΡ 25 18 31-33

10. ΜΠΡΑΪΤΟΝ 24 18 17-18
11. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 23 19 27-27
12. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 22 18 24-28
13. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 21 19 20-29
14. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 20 18 21-25
15. ΕΒΕΡΤΟΝ 19 17 21-29
16. ΛΙΝΤΣ 16 18 18-36
17. ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 13 17 22-35
18. ΜΠΕΡΝΛΙ 11 15 14-21
19. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 11 19 19-42
20. ΝΟΡΙΤΣ 10 19 8-42

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
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ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ

2 2,10
Στη σκιά των απουσιών λόγω κορονοϊού ο Παναθηναϊκος θα 

υποδεχθεί την Ζαλγκίρις. Οι δύο ομάδες δεν έχουν καθόλου 
καλή παρουσία με συνέπεια να βολοδέρνουν στις 

τελευταίες θέσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ:Η 
προτίμησή 

μας στο 
διπλό.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:30
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 

2 -3,5 1,65
Σερί πέντε νικών τρέχει η Μπαρτσελόνα και βρίσκεται 

σταθερά στη κορυφή της βαθμολογίας. Μέσα στη 
Μπασκόνια το έργο δεν θα είναι εύκολο αλλά οι 

Καταλανοί έχουν την ποιότητα για να πάρουν αυτό που 
θέλουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 
χάντικαπ 
παίζουμε.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 21:00
ΑΡΟΥΚΑ-ΜΠΡΑΓΚΑ

2 1,65
Να κλείσει τη χρονιά με νίκη και να μείνει μέσα στις 

ευρωπαϊκές θέσεις έχει ως στόχο η Μπράγκα. Την 
επιστροφή στις νίκες θα ψάξουν οι φιλοξενούμενοι και 

είναι το φαβορί μέσα στην Ζαρούλια.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 
μας με το 
φαβορί.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 23:00
ΠΟΡΤΟ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ

OVER 2,5 1,88
Το μεγάλο ντέρμπι της Πορτογαλίας κλέβει την παράσταση 

στο σημερινό μενού. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν 
ξανά μετά το 3-0 του Κυπέλλου με την Μπενφίκα να 

ψάχνει την ρεβάνς.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
με μεγάλη 
επιθετική 
ποιότητα.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:00
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΖΕΝΙΤ

OVER 144,5 1,75
Σε δράση η Ευρωλίγκα ξανά και θα την τιμήσουμε δεόντως. 

Ποντάρει πολλά στην έδρα του ο Ερυθρός με το ροζ φύλλο 
να επιβάλλεται σήμερα για να μην χάσει επαφή με την 

οχτάδα. Ικανή για μεγάλα πράγματα δείχνει φέτος η Ζενίτ.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Χαμηλό το 

line πάμε στο 
over.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 23:00
ΠΟΡΤΟ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70
Ο Ζεσούς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «αετών» 
και στο σημερινό παιχνίδι παίζουν χωρίς περιθώρια για 
απώλειες. Η Πόρτο έχει την ευκαιρία να αυξήσει την 

διαφορά και θα επιτεθεί από νωρίς.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Οι κάρτες θα 
πάρουν σημείο, 

αναμένουμε 
σκληρό ματς.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με τον ιδανικότερο τρόπο και με... ακρί-
βεια ελβετικού ρολογιού κύλησαν τα πά-
ντα στο Παγκράτι σε αυτό το πρώτο μισό 
του πρωταθλήματος του πρώτου ομίλου 
της Γ’ ΕΠΣΑ. Το φιλόδοξο και ιδιαίτερα 
δημοφιλές συγκρότημα των ανατολικών 
προαστίων μετράει το απόλυτο μετά την 
ολοκλήρωση των δέκα πρώτων αγωνιστι-
κών, γεγονός που το έχει φέρει να απο-
λαμβάνει τη γλυκιά μοναξιά της κορυφής 
με 30 πόντους κι έχοντας αποσπαστεί έξι 
βαθμούς από τους δεύτερους Ίωνες Πα-
λαιού Φαλήρου που έχουν 24 πόντους. 
Η περίοδος των Χριστουγέννων βρήκε 
το Παγκράτι να … ονειρεύεται και να βά-

ζει γερά θεμέλια για την εκπλήρωση του 
στόχου της ανόδου με αφορμή τον ερχο-
μό του νέου χρόνου. Με τον τεχνικό ηγέτη 
και αρχιτέκτονα των επιτυχιών Νίκο Ακρι-
τίδη να αναφέρει τα εξής: «Είμαστε πολύ 
χαρούμενοι για όσα έχουμε καταφέρει και 
θέλουμε να πατήσουμε γερά στα θεμέλια 
και τις βάσεις που έχουμε βάλει. Προετοι-
μαζόμαστε ήδη μεθοδικά για τη δύσκολη 
όσο και απαιτητική συνέχεια που μας πε-
ριμένει με την επανέναρξη των επίσημων 
υποχρεώσεών μας με το νέο έτος, αφού 
θα κληθούμε να δώσουμε τα δύο κολλη-
τά ντέρμπι με τους Ίωνες Παλαιού Φαλή-
ρου και Θρίαμβο Αθηνών. Ματς στα οποία 
ουσιαστικά παίζουμε όλη τη χρονιά αφού 
σε περίπτωση κατά την οποία τα κερδί-
σουμε, αυτομάτως θα έχουμε κάνει το πιο 
αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση 
της πρωτιάς. Σίγουρα είμαστε το πρώτο 
φαβορί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις στο ποδό-
σφαιρο τι μπορεί να συμβεί, οπότε, οφεί-
λουμε να παραμείνουμε απόλυτα συγκε-
ντρωμένοι και προσηλωμένοι στο στόχο».

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 
Τη μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα 
τα μέτωπα συνεχίζει απτόητη η Κηπού-
πολη. Οι ιθύνοντες της δημοφιλούς και 
ιδιαίτερα φιλόδοξης ομάδας των δυτικών 
προαστίων εντείνουν τις ενέργειές τους 
που άπτονται στην όσο το δυνατόν ποι-
οτικότερη και ουσιαστικότερη ενίσχυση 
του ρόστερ. Με παίκτες που πληρούν τις 
προδιαγραφές ώστε να αποτελέσουν … 
κολώνες στο εγχείρημα της φετινής περι-
όδου και να διαδραματίσουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην προσπάθεια που θα κα-
ταβάλει ο σύλλογος για την εκπλήρωση 
του στόχου της παραμονής στον ιδιαίτερα 
απαιτητικό τρίτο όμιλο τη Α’ ΕΠΣΑ. Κάτω 
από αυτό το πρίσμα, η διοίκηση της Κη-
πούπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του 
23χρονου μεσοεπιθετικού Μάριου Κου-
τρούλη. Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής 
αγωνιζόταν στον Άρη Πετρούπολης, ενώ 
έχει ξεκινήσει από τις Ακαδημίες του Ατρο-
μήτου Αθηνών και έχει αγωνιστεί επίσης 
σε Αγίους Αναργύρους, Ακράτητο και Δι-
άνα Ηλιούπολης

«ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ» 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, 
ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔAΣ ΤΟΥ

Ζήτω που 
καήκαμε! 

Θα συμφωνήσω με 
όλους όσοι μεταξύ 
των ευχών που ανταλ-
λάσσουν είναι και το 
μη κλείσιμο των γη-
πέδων! Αν γίνει κάτι 
τέτοιο, τότε με μαθη-
ματική ακρίβεια το πο-
δόσφαιρο θα υποστεί 
πολύ μεγάλη ζημιά! 
Ας φροντίσουμε όλοι 
να μην συμβεί κάτι τέ-
τοιο… Πάντως μια μι-
κρή αρχή έγινε με το 
κλείσιμο ουσιαστικά 
των κερκίδων! Τώρα 
θα μου πείτε, το 10% 
για το ερασιτεχνικό 
ποδόσφαιρο ανταπο-
κρίνεται πλήρως στον 
μέχρι σήμερα αριθμό 
φιλάθλων που έμπαι-
ναν στους αγώνας, αν 
εξαιρεθούν κάποια μα-
τσάκια – ντέρμπι. Άρα 
δεν μας πείραξε και 
τόσο… Το ζητούμενο 
είναι να μην προχω-
ρήσουν σε άλλα μέ-
τρα, γιατί τότε… κα-
ήκαμε! * Με πήραν 
κάποιοι μόλις είδαν 
την ανακοίνωση που 
εξέδωσε η ΕΠΣΑ με 
αφορμή το θάνατο του 
αείμνηστου προέδρου 
της Ελληνικής Δημο-
κρατίας Κάρολου Πα-
πούλια και στην κυ-
ριολεξία έσταζαν… 
χολή! Εντάξει μπο-
ρώ να τους καταλά-
βω, αλλά αυτά που θέ-
λησαν να γράψω, όχι 
μόνον δεν ταιριάζουν 
στη φιλοσοφία μου, 
αλλά και δεν αρμόζουν 
και στην ιστορία του 
αθηναϊκού ποδοσφαί-
ρου! Ίσως κάποια 
άλλη φορά, στην άλλη 
μας ζωή, αν ανταμώ-
σουμε και πάλι και οι 
ρόλοι μας παραμέ-
νουν ως έχουν, τότε 
ίσως και να το σκε-
φτώ. * Με αφορμή ένα 
πιάτο με γιουβαρλά-
κια, που πήγε κι έφα-
γε ο Γιάννης Σαράντης 
στον «Κουνούπη» 
στο Ξυλόκαστρο, έγι-
νε … πόλεμος. Μπρο-
στάρης ποιος άλλος 
ο Ευγένης, που ήθελε 
δεσμεύσεις από τον 
Γιαννάκη, να τον πάει 
στον… «Κουνούπη» 
και όπως έμαθα για να 
γίνει… κουνούπι! 

Τις καταπληκτικές της εμφανί-
σεις συνέχισε ακάθεκτη η Λαύ-
ρα Αργυρούπολης απέναντι 
στον Άρη Καλαμακίου. Το νε-
ανικό συγκρότημα των νοτίων 
προαστίων κόντρα στον πρω-
τοπόρο και αήττητο του τρίτου 
ομίλου της Β’ ΕΠΣΑ είχε τον 
απόλυτο έλεγχο στην αναμέ-
τρηση, δημιούργησε κι έχασε 
ευκαιρίες και σε τελική ανάλυ-
ση το 0-0 την αφήνει με το … 
παράπονο. Γεγονός πάντως 
είναι ότι η συνολική απόδοση 
των παικτών του Αργύρη Ψαρ-
ρού αφήνει πολλά μηνύματα αι-
σιοδοξίας ενόψει της κρίσιμης 
συνέχειας που περιμένει την 
ομάδα με την έλευση του νέου 
χρόνου. Χαρακτηριστικές εί-
ναι οι δηλώσεις του Προέδρου 
Βλάση Ρηγόπουλου: «Είμαστε 
πολύ ευχαριστημένοι από την 
συνολική εικόνα της ομάδας 
κόντρα στον Άρη Καλαμακίου. 
Απέναντι σε μία πολύ δυνατή 
και ποιοτική ομάδα που προ-
πορεύεται στον όμιλό μας φα-
νήκαμε πολύ ανταγωνιστικοί. 
Για ακόμη μια φορά απέναντι 
σε δυνατό αντίπαλο ήμασταν 
οι απόλυτοι κυρίαρχοι, δημι-
ουργήσαμε φάσεις και το τελι-
κό σκορ μας αδικεί. Την περίο-
δο των εορτών θα δουλέψουμε 
εμπεριστατωμένα, ώστε να φα-
νούμε ακόμη πιο δυνατοί, βελ-
τιωμένοι και συμπαγείς με την 
επανέναρξη του νέου πρωτα-
θλήματος που μας φέρνει αντι-
μέτωπους με την Κηφισιά 2010. 
Μια ομάδα αρκετά δυνατή, η 
οποία έχει θέσει τους ίδιους 
στόχους με την ομάδα μας κι 
ευελπιστώ ότι έχουμε όλες τις 
προδιαγραφές, ώστε να υλο-
ποιήσουμε τον ξεκάθαρο στό-
χο μας που δεν είναι άλλος από 
την άνετη παραμονή».

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ρηγόπουλος: «Για 
ακόμη ένα ματς το 
σκορ μας αδικεί» 

ΤΡΙΓΛΙΑ

Παπακωστούλης: «Θα 
μπορούσαμε ακόμη καλύτερα!»
Είναι από τους πρώτους που θέλει να ξεκουράσει 
τους παίκτες του, διότι γνωρίζει πολύ καλά, πως 
το πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα ήταν πολύ 
πιεσμένο γι’ αυτό κι έδωσε παραπάνω μέρες ξε-
κούρασης στους παίκτες του. Τώρα όσον αφορά 
το ισόπαλο παιχνίδι με τον Άρη Βούλας, ο Παπα-
κωστούλης το χαρακτήρισε ως το πιο κακό παι-
χνίδι της χρονιάς, όμως όπως διευκρίνισε η ομά-
δα του ήταν καλύτερη των αντιπάλων του! Πιο 
συγκεκριμένα είπε: «Κάναμε ένα πολύ κακό παι-
χνίδι, όμως ήμασταν καλύτεροι των αντιπάλων 
μας. Παρόλα αυτά αποδείξαμε πως είχαμε μέταλ-
λο και γι’ αυτό το λόγο δεν ηττηθήκαμε. Ακόμη και 
όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, καταφέραμε και 
βγάλαμε αντίδραση με συνέπεια να ισοφαρίσου-
με και να παραμείνουμε αήττητοι στα δέκα τελευ-
ταία παιχνίδια. Συνεχίζουμε είμαστε δεύτεροι και 
θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο». Πληροφορί-
ες θέλουν να αποχωρούν δυο παίκτες και να ανα-
ζητούνται ισάριθμοι αντικαταστάτες. Ήδη υπάρ-
χουν προχωρημένες συζητήσεις με παίκτη που 
αγωνίζονταν στο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑΝΑ και 
είναι θέμα να ανακοινωθεί. Όλοι εύχονται ο τραυ-
ματισμός του Γιώργου Τζίτζη να είναι ελαφρύς και 
να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα.

This is Athens

҂ Ο Νίκος Ακριτίδης
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Οι χώρες ανά τον κόσμο αναδεικνύουν τους κο-
ρυφαίους τους στον στίβο για το 2021. Στην Αυ-
στρία ψηφίστηκαν ο Λούκας Βαϊσχάιντινγκερ 
και η επταθλήτρια Ιβόνα Ντάντιτς (φωτό). Στην 
Ουκρανία η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ και ο Μι-
χάιλο Κοχάν. Στη Ρωσία οι Μαρίγια Λασίστκε-
νε και η Αντζέλικα Σιντόροβα. 

Η Νικόλ Κυριακοπούλου άρχισε να 
γεμίζει την «ατζέντα» της με αγώνες 
για την περίοδο του κλειστού. Η Ελ-
ληνίδα πρωταθλήτρια προετοιμάζε-
ται αυτή την εποχή στον Αγ. Κοσμά, 
υπό τις οδηγίες του προπονητή της 
Φώτη Στεφανή. Ο πρώτος στόχος εί-
ναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο 
Βελιγράδι. 
«Χρειάζονται δυνατοί αγώνες για να 

διεκδικήσω την πρόκριση για το Πα-
γκόσμιο, αλλά και να είμαι στην κα-
λύτερη κατάσταση στο Βελιγράδι. 
Θέλω έναν αγώνα μέσα στον Ιανου-
άριο και πιθανότατα αυτός θα είναι 
στο Μπορντό στις 15 του μήνα. Έχω 
κλείσει δύο α’ κατηγορίας. Στο Λιεβέν, 
17 Φεβρουαρίου και στο Μπέρμιγχαμ 
στις 19 Φεβρουαρίου. Αν πάνε όλα 
καλά θέλω και στο Ρουέν, 5 Μαρτίου». 

Η Ντάρια Κλισί-
να δήλωσε: «Δεν 
κάνω καθόλου 
πλάνα»! Η Ρωσί-
δα προσπαθεί να 
επανέλθει από τον 
τραυματισμό της 
στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες στο 
Τόκιο. «Στο στίβο 
μας, δεν είναι όλα 
ρόδινα και όμορ-
φα όσο θα θέλαμε. 
Θέλω να δώσω το 
100% ή καθόλου». 

Δύο κορυφαίοι αθλητές, ο Τζιανμάρκο Τα-
μπέρι (φωτό) και ο Άλισον ντος Σάντος αφή-
νουν τη σεζόν του κλειστού. Ο Ιταλός ολυ-
μπιονίκης του ύψους θα επικεντρωθεί στον 
ανοιχτό. Το ίδιο και ο Βραζιλιάνος «χάλκι-
νος» ολυμπιονίκης στα 400μ. εμπόδια. Ο 
κύριος στόχος τους το Παγκόσμιο του Γι-
ουτζίν.



ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ, ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΧΑΘΗΚΕ ΠΛΕΟΝ 
ΤΟ… ΜΕΤΡΟ. ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.

Ο τίτλος είναι αλληγορικός. Άλ-
λωστε δεν θα μπορούσε να είναι 
κάτι άλλο. Μικρή ιστορική αναφο-
ρά. Η φράση ξύλο μετά μουσικής 
βγήκε στα χρόνια της τουρκοκρα-
τίας. Όταν οι Πασάδες διέταζαν να 
παίζουν δυνατά τα όργανα για  να 
μην ακούγονται οι φωνές και τα 
ουρλιαχτά από τα βασανιστήρια.  
Η ελληνική Κυβέρνηση επιλέγει 
την εκκωφαντική ησυχία στην 
αναχαίτιση του ιού. Ένα παιχνίδι 
που μοιάζει πια χαμένο. Όμως στα 
νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν και 
ισχύουν πλέον σήμερα, η εστία-
ση κι οι εργαζόμενοι στα νυχτερι-
νά κέντρα και οι μουσικοί πληρώ-
νουν το μάρμαρο. Επί της ουσίας 
χάνουν δεύτερο διαδοχική Πρω-
τοχρονιά, μια μέρα που αποτελεί 
ευκαιρία για ένα παραπάνω μερο-
κάματο. 
Φυσικά με 20.000 κρούσματα τη 
μία μέρα, 30.000 τη δεύτερη, ποιος 
ξέρει πόσα την επόμενη είναι λο-
γικό θα πει κανείς. Αυτή η αύξη-
ση με γεωμετρική πρόοδο στα 
κρούσματα ήταν ένα φυσικό επα-
κόλουθο που είτε ήξεραν ειδικοί 
και αρμόδιοι και δεν ήθελαν να πα-
ραδεχτούν, είτε δεν μπορούσαν 
να προβλέψουν διότι είναι ακα-
τάλληλοι. Αμφότερα τα σενάρια 
είναι άκρως ανησυχητικά για τον 
κόσμο του οποίου η ζωή κρίνεται 
από ανθρώπους που δεν γνωρί-
ζουν πώς να διαβάσουν τα δεδο-
μένα για να πάρουν τις κατάλλη-
λες αποφάσεις. 
Τα μέτρα που ανακοινώνονται και 
αφορούν τα ωράρια λειτουργίας 
στην εστίαση και την παύση της 
μουσικής είναι ημίμετρα. Για την 
ακρίβεια πρόκειται για μέτρα που 
έρχονται αργοπορημένα και δεν 
βγάζουν κανένα απολύτως νόημα. 
Όπως και στον αθλητισμό, έτσι και 
οι μουσικοί μένουν να απορούν. 
Με την απορία θα μείνουν είναι η 
αλήθεια… 
Όπως με την απορία μένουμε όλοι, 
αν και τα είπαμε και τα ξεκαθαρί-
σαμε από αυτή την εδώ τη γωνιά 
και στην e-Sportime της Τρίτης. 
Μόνοι μας είμαστε. Όσα ακού-
με είναι για τα μάτια του κόσμου, 
για να πουν πως κάτι κάνουν.  
Το άσχημο είναι πως η υγεία μας, 
η καθημερινότητά μας, η κοινωνι-
κή μας ζωή έχουν γίνει έρμαια ανί-
κανων ανθρώπων. Είναι τυχεροί 
που η ένδειά τους κρύβεται πίσω 
από την πανδημία που λειτουρ-
γεί σαν μουσική που καλύπτει τις 
αδυναμίες τους. Κάποια στιγμή 
όμως θα την κλείσουμε κι εμείς και 
θα λάβουν ό,τι τους πρέπει… 

ΞΥΛΟ ΜΕΤΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

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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