
Ο ΆΡΗΣ ΨΆΧΝΕΙ 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΆΦΟΎ 

ΘΆ ΦΎΓΕΙ Ο 
ΚΆΜΆΡΆ ΓΙΆ ΤΟ 
ΚΟΠΆ ΆΦΡΙΚΆ

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 130 - 160C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 100 - 140C ΜΑΡΤΎΡΩΝ ΑΕΙΘΑΛΑ ΚΑΙ ΑΚΕΨΕΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.12.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.349

Ν. ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ: Αυτός είναι ο μονόδρομος

17:15 NS2 19:30 CS2

ΣΗΜΕΡΆ ΤΟ ΚΎΡΙΩΣ ΠΙΆΤΟ ΤΗΣ 7ης ΆΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΦΙΚΆ,  
ΕΓΙΝΕ Ο ΆΝΤΡΙΓΙΆ ΤΟΎ ΠΆΟΚ

ΜΗ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΟΜΒΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΙ
ΕΚΤΟΣ Ο ΛΙΒΑΙ 

ΓΚΑΡΣΙΑ

19:30 NSP
ΜΕ ΔΎΟ ΔΙΆΔΟΧΙΚΕΣ ΝΙΚΕΣ ΠΆΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ  
Η ΆΕΚ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΆ ΜΕΙΝΕΙ ΚΟΝΤΆ ΣΤΗΝ ΚΟΡΎΦΗ
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Θα είναι ένα πρώτο καμπανάκι για τον Ολυμπια-
κό αυτό που συνέβη στο Βέλγιο; Κανείς δεν ξέρει. 
Το τέλος του κόσμου δεν ήρθε. Ένα άσχημο απο-
τέλεσμα ήταν, με κακή εμφάνιση. Αλλά ο Πέδρο 
Μαρτίνς και οι συνεργάτες του κοιτούν κάτω από 
όλο αυτό. Πιο βαθιά. Που έχει να κάνει με το αν θα 
συμβεί ξανά αυτό. Η μετάφραση του είναι στο κί-
νητρο. Δηλαδή οι παίκτες πρέπει να έχουν πάντα 
κίνητρο. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Όλοι στην τσί-
τα για να έρχονται τα αποτελέσματα που θέλει. Η 
χαλάρωση ανέκαθεν έφερνε άσχημη εικόνα στην 
ομάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να έγινε και απένα-
ντι στην Αντβέρπ. Το κίνητρο της πρώτης θέσης, 
όπως φάνηκε δεν υπήρχε. Προηγήθηκαν και τα δι-
θυραμβικά σχόλια για την εμφάνιση στο Ηράκλειο 
κόντρα στον ΟΦΗ. Εκεί όπου οι παίκτες είχαν με-
γάλο κίνητρο. Και έδειξαν τις δυνατότητες τους. 
Όλοι μετά από αυτό άφησαν να εννοηθεί πως το 
πρωτάθλημα πλέον δεν θα χαθεί. Καθώς και ο 
ΠΑΟΚ έχασε εκ νέου βαθμούς. Ενώ με την ΑΕΚ οι 
«ερυθρόλευκοι» σημείωσαν νίκη στο ΟΑΚΑ. Κοι-
νώς ο Ολυμπιακός θέλει ανταγωνισμό για να μπο-
ρέσει να κρατηθεί σε υψηλό επίπεδο απόδοσης. 
Και πρέπει να τον έχει σε όλη την διάρκεια της σε-
ζόν. Του κάνει καλό.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Ακόμα και τις ομάδες που είναι πάνω- κάτω στην ίδια 
ταχύτητα (ισχύει με την Άλμπα αυτό) ο Παναθηναϊκός 
έχει μόνο ένα δρόμο να ακολουθήσει: Αυτόν της άμυ-
νας. Φάνηκε αυτό στο πρώτο δεκάλεπτο που ήταν 
αριστουργηματικό επιθετικά για τους «πράσινους» με 
30 πόντους και 9 ασίστ για… μηδέν λάθη και την Άλ-
μπα να ακολουθεί μάλλον εύκολα (είχε 25). Ο Πανα-
θηναϊκός δεν είναι η ομάδα που θα πάρει αγώνα απο-
κλειστικά από την επίθεσή της. Πολύ δε περισσότερο 
όταν απουσιάζει ο πλέον προικισμένος παίκτης της 
(Νέντοβιτς) ενώ οι Παπαπέτρου και Γουάιτ, εμφανώς 
βρίσκονται σε πολύ χαμηλό βαθμό ετοιμότητας.
Φανταστείτε ότι ο Παναθηναϊκός πήρε (και άνετα) έναν 
αγώνα στον οποίο έκανε… 24’27’’ προκειμένου να 
ευστοχήσει σε τρίποντο και μέχρι τότε είχε 0/10 προ-
σπάθειες. Είχε αρχίσει με 6/11, έφτασε 10/21 και όταν ο 
Μέικον ξαναβρήκε στόχο στην τέταρτη περίοδο (!) το 
σκορ πήγε στο 72-59. Ταυτόχρονα όμως είχε κρατή-
σει σε περίπου ίδια κατάσταση την Άλμπα που έκανε 
14’18’’ να ευστοχήσει σε τρίποντο και είχε 0/11 προ-
σπάθειες μέχρι να ξαναβρεί στόχο (επίσης στην 4η 
περίοδο όταν ισοφάρισε 55-55).
Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε 43 πόντους σε περίπου 16 
λεπτά και 24 στα επόμενα 24 (!!!) κι αυτό τα δείχνει 
όλα. Μαζί με την εκπληκτική εμφάνιση, οργανωτικά 
κι εκτελεστικά του Μέικον, την επιβλητική παρουσία 
του Παπαγιάννη, την πολυδιάστατη συμμετοχή του 
Σαντ Ρος και τη βραδιά καριέρας του Κασελάκη.

ΑΥΤΌΣ ΕΊΝΑΊ Ό ΜΌΝΌΔΡΌΜΌΣ 
ΤΌΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΥ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ 

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.

ΊΔΊΌΚΤΗΣΊΑ 
EDITS & MAGS

ΔΊΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΌΡΊΚΌ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΊΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΌΓΡΑΦΊΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΊΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΊΣΥΝΤΑΞΊΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΊΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΌΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΊΚΌΣ ΔΊΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

ΘΕΛΕΊ ΑΝΤΑΓΩΝΊΣΜΌ

Αποψη
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Η αλλαγή
Με ανακοίνωση της η ΚΕΔ έκανε γνωστό πως ο Στάθης Γκορ-
τσίλας, που είχε αρχικά οριστεί να διευθύνει την αναμέτρηση, 
θα αντικατασταθεί από τον Δημήτρη Καραντώνη. Με τις πλη-
ροφορίες να αναφέρουν πως αυτή η αλλαγή έχει να κάνει με 
ένα θέμα υγείας στον Γκορτσίλα που είχε αρχικά οριστεί να 
διαιτητεύσει την συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η ΑΕΚ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ 
ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΣΙΤΩΝΤΑ, ΤΣΙΦΤΣΗ ΝΑ 
«ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ» ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

AΕΚΧωρίς νίκη ο Ράσταβατς 
Οι αναμετρήσεις με την ΑΕΚ είναι πάντα δύσκολες για τον 
Μίλαν Ράσταβατς. Γενικά στην προπονητική του καριέρα 

έχει αντιμετωπίσει 11 φορές την Ενωση. Και σε καμία από αυ-
τές δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη. Έχει 7 ήττες και 4 ισοπα-
λίες και θέλει να σπάσει αυτό το άσχημο σερί. Αγωνιστι-
κά ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης δεν έχει ιδιαίτερες 
απουσίες. Πάντως πιστός στις συνήθειες του, στα 
εντός έδρας ματς, δεν έβγαλε αποστολή.

➦

Ο ΝΥΝ ΚΑΙ  
Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ;

Σπουδαία η αναμέτρηση στην Τρίπολη για την 13η αγωνιστική 
με τον τοπικό Αστέρα να υποδέχεται την ΑΕΚ. Οι γηπεδούχοι 
προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα με τον Άρη. Κι έχουν μια 
νίκη στα 5 τελευταία τους. Η ΑΕΚ επικράτησε στο ντέρμπι του 
Παναθηναϊκού με 1-0. Και δείχνει πως είναι η μοναδική που θα 
κυνηγήσει τον Ολυμπιακό στην κούρσα του τίτλου. Σε ένα παι-
χνίδι όπου οι δύο τερματοφύλακες συγκεντρώνουν πάνω τους 
τα φώτα. Από την μία είναι ο Αντώντης Τσιφτσής. Ο 22χρονος 
τερματοφύλακας του Αστέρα ενδιαφέρει την Ένωση. Που δεν 
έχει κρύψει πως τον τσεκάρει καιρό τώρα. Δεν αποκλείεται να 
κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει ακόμα και τον Ιανουαριο. 
Από την άλλη ο Τσιτώντας επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια της 
ΑΕΚ. Καθώς ο Στάνκοβιτς είναι εκτός μετά την επέμβαση που 
έκανε στο γόνατο. Καλείται να αποδείξει πως μπορεί να δώσει 
λύσεις. Έτσι κι αλλιώς πέρσι ήταν μαζί  με τον Αθανασιάδη οι 
δύο τερματοφύλακες που σχεδόν μοιράστηκαν το χρόνο. Αλλά 
αμφότεροι δεν έπεισαν. Δεν αποκλείεται αυτή η ιδιότυπη σημε-
ρινή κόντρα να έχει ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ιανουάριο. 
Στα αγωνιστικά ο Αργύρης Γιαννίκης θα βάλει τον Άμραμπατ 
στην θέση του Λιβάι Γκαρσία που έμεινε εκτός λόγω τραυματι-
σμού. Παράλληλα ο Τσούμπερ θα είναι αριστερά ενώ οι Σιμό-
ες, Σιμάνσκι αναμένεται να αποτελέσουν το δίδυμο στα χαφ.

ΤΣΙΦΤΣΗΣ

ΚΑΡΜΟΝΑ ΚΑΣΤΑΝΙΟ

ΒΑΛΙΕΝΤΕ ΜΟΥΝΑΦΟ

ΣΟΝΙ

ΜΠΑΡΑΛΕΣ

ΚΡΕΣΠΙ ΡΙΕΡΑ

ΑΤΙΕΝΘΑ ΑΛΒΑΡΕΣ

ΤΣΙΤΩΝΤΑΣ

ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ ΒΡΑΝΙΕΣΜΗΤΟΓΛΟΥ

ΣΙΜΟΕΣΣΙΜΑΝΣΚΙ

ΤΣΟΥΜΠΕΡ ΑΜΡΑΜΠΑΤ
ΜΑΝΤΑΛΟΣ

ΑΡΑΟΥΧΟ

ΜΙΣΕΛΕΝ

4-2-3-1

4-2-3-1

AΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                   ΑΕΚVS          

19:30 NOVASPORTS PRIME 
ΓΗΠΕΔΟ: «Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ)

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 32 12 23-9

2. ΑΕΚ 26 12 25-14

3. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 19 12 16-8

4. ΠΑΟΚ 19 12 22-17

5. ΟΦΗ 18 12 14-12

6. ΑΡΗΣ 17 12 15-11

7. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 12 20-11

8. ΒΟΛΟΣ 14 12 20-24

9. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 13 12 12-12

10. ΙΩΝΙΚΟΣ 13 12 11-16

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 11 12 12-23

12. ΛΑΜΙΑ 10 12 10-15

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 12 13-25

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 12 7-23

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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Θύμα ληστείας ο Μακέντα
Δύσκολες στιγμές πέρασε την Πέμπτη ο Φεντερίκο 
Μακέντα. Ο Ιταλός έπεσε θύμα ληστεία στο σπίτι 
του στα νότια προάστια. Του έκλεψαν χρήματα και 
κοσμήματα που είχε σε ένα μικρό χρηματοκιβώτιο 
που είχε στην οικεία του. Η ληστεία έγινε την Πέ-
μπτη το βράδυ. Ο έμπειρος άσος έκανε αμέσως 
την καταγγελία στην αστυνομία η οποία άρχι-
σε την έρευνα για να βρει τους δράστες.

Ανέβηκε και ο Κουλούρης
Ο Ατρόμητος πάει στο ματς μετά την 4άρα 
που έριξε στον Απόλλωνα Σμύρνης. Κάτι που 

του έδωσε ανάσα για την δύσκολη βαθμολογική θέση 
που έχει περιέλθει. Η ομάδα του Γιώργου Παράσχου 
απάντησε και στην συντριβή που προηγήθηκε με 6-2 
από τον Αστέρα Τρίπολης. Πάντως στα τρία τελευταία 
του παιχνίδια έχει 2 νίκες και είναι ένα καλό σημά-
δι. Παράλληλα ο Κουλούρης ανέβασε στροφές 
και σκοράρει συνέχεια τελευταία.

➦

Η ήττα στο ντέρμπι με τη ΑΕΚ πεί-
ραξε παραπάνω από όσο θα περί-
μεναν πολλοί. Γιατί ο Παναθηναϊκός 
είχε κατοχή μπάλας, προσπάθησε 
να σκοράρει, αλλά ακόμα κι έτσι δεν 
έπεισε. Ο αντίπαλος ήταν πιο ουσι-
αστικός. Υπήρξαν και παίκτες που 
έμοιαζαν… αδιάφοροι. Δεν πρόσφε-
ραν. Αυτό έφερε την έκρηξη του Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς. Που τα «έχωσε» στους 
παίκτες στα αποδυτήρια. Μετά ήρθε 
και ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ιδιοκτή-
της της ΠΑΕ βρέθηκε την Πέμπτη στο 
Κορωπί. Και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε 
στους παίκτες πως όποιος δεν θέλει 
μπορεί να φύγει. Και πως δεν γίνεται 
να έχουν τους ίδιους βαθμούς με τον 
Άρη που ξεκίνησε με -6. Γενικά το κλί-
μα βάρυνε και οι «πράσινοι» καλού-
νται να βγάλουν αντίδραση στο ματς 
με τον Ατρόμητο. Να γυρίσουν στις 
νίκες και να πραγματοποιήσουν τέ-
τοια εμφάνιση που θα είναι αρεστή. Το 
πάθος είναι αυτό που πρέπει να βγά-
λουν. Τακτικά ο Γιοβάνοβιτς ίσως να 
κάνει αλλαγές σε πρόσωπα και όχι σε 
σχήμα. Να διατηρήσει δηλαδή το 4-3-
3. Και να βάλει από την αρχή τον Καρ-
λίτος αντί του Μακέντα. Ο Χατζηθεο-
δωρίδης είναι αυτός που θα καλύψει 
την απουσία του Χουάνκαρ. Παράλ-
ληλα ο Σένκεφελντ μπήκε αποστολή. 
Για να μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα. Ο 
Ολλανδός στόπερ δεν θα αργήσει να 
γυρίσει στο αρχικό σχήμα. Είναι κομ-
βικός για την άμυνα και η απουσία του 

ήταν μεγάλη. 

ΟΙ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ, 
ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ 
«ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ» ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥ ΤΟΝ 
ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΜΕΤΑ ΤΑ 
«ΓΚΑΖΙΑ»!

ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΒΕΛΕΘ ΣΑΡΛΙΑΚΩΤΣΙΡΑΣ

ΠΑΛΑΣΙΟΣ

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟΡΟΥΜΠΕΝ

ΑΪΤΟΡ ΚΑΡΛΙΤΟΣ

ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΑΛΒΑΟ ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ

ΧΑΡΙΣΗΣ

ΝΑΤΣΟΣΣΑΛΟΜΟΝ
ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟ ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ

ΜΟΥΝΙΘΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

3-5-2

4-3-3

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ              ΑΤΡΟΜΗΤΟΣVS          

17:15 COSMOTE SPORT 3
ΓΗΠΕΔΟ: «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ)

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
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Επιστροφή Ροντρίγκες
Χρόνος για μεγαλύτερη ανάλυση για όσα έγιναν στο Βέλ-
γιο δεν υπάρχει. Γιατί την Κυριακή είναι η δύσκολη ανα-
μέτρηση με τον Άρη. Εκεί όπου ο Γκάρι Ροντρίγκες 
θα κάνει την επανεμφάνιση του. Έμεινε εκτός από 
τα τελευταία ματς για να ξεπεράσει πλήρως τον 
τραυματισμό του. Πλέον είναι όλα καλά και 

μπορεί να γυρίσει στην δράση.

Ο ντεφορμέ Καμαρά 
Εκτός κλίματος του αγώνα ήταν και ο Μαντί 
Καμαρά. Ο διεθνής άσος πήρε την θέση που 
έπαιζε έως και πέρσι. Δηλαδή σχεδόν πίσω 
από τον επιθετικό. Δεν βοήθησε καθόλου ενώ 
μικρή ήταν η συμβολή του και στην αμυντική 
λειτουργία. Το ντεφορμάρισμα του είναι παρα-
τεταμένο και ζητούνται λύσεις για να μπορέσει 
να πάρει τα πάνω του. Γιατί η ποιότητα του εί-
ναι δεδομένη και η επίδραση του στην αγωνι-
στική ταυτότητα της ομάδας πολύ μεγάλη. Ο 
ίδιος μπορεί να έχει χάσει και τον ρυθμό του, 
μένοντας ακόμα στην μεγάλη μεταγραφή που 

περίμενε να πάρει!

ΔΕΝ ΘΑ  
ΤΟ ΑΦΗΣΕΙ ΕΤΣΙ
Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ ΜΙΛΗΣΕ ΣΚΛΗΡΑ 
ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΒΕΡΠ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ουσιαστικά η συμμετοχή στα πλέι οφ δεν 
θα άλλαζε για τον Ολυμπιακό. Η Άιντρα-
χτ δεν θα άφηνε να χαθεί η πρώτη θέση. 
Κι έτσι η ήττα στην Αμβέρσα δεν στοίχισε 
κάτι. Αλλά η εικόνα των παικτών στοίχισε 
πολλά. Για τον Πέδρο Μαρτίνς ήταν ανε-
πίτρεπτο να μην κάνει ούτε μια «καθαρή» 
φάση. Ο Πέδρο Μαρτίνς που κοιτάει μέ-
χρι και την λεπτομέρεια έγινε έξαλλος με 
τους παίκτες που δεν έβγαλαν καμία αντί-
δραση. Έμοιαζαν σα να είχαν το μυαλό 
τους στις διακοπές των Χριστουγέννων. Κι 
αν τους τα «έχωσε» μια φορά μετά το τέ-
λος του ματς, τους μίλησε και την επόμε-
νη μέρα. Δεν πρόκειται να ανεχθεί ανάλο-
γη εικόνα από εδώ και πέρα. Παράλληλα 
δεν αποκλείεται να πάρει δραστικά μέτρα 
για παίκτες που αν και έχουν πάρει τις ευ-
καιρίες τους, ακόμα δεν έχουν αποδώσει. 
Ένας από αυτούς είναι ο Χένρι Ονιεκού-
ρου. Έπαιξε βασικός με την Αντβέρπ και 
δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Ο Νιγηριανός 
είχε θέματα ακόμα και στην τακτική επι-
θετικά και ο προβληματισμός για την ει-
κόνα του είναι έντονος. Και ο Τικίνιο ήταν 
σα να μην υπήρχε στην αναμέτρηση. Ο 
Βραζιλιάνος έχει πάρει πολλές ευκαιρίες 
και δεν τις έχει αξιοποιήσει. Δεν κατάφερε 
να «ανέβει» ούτε μετά το γκολ που έβαλε 
απέναντι στην Φενέρμπαχτσε μπαίνοντας 
αλλαγή. Όλα αυτά θέλει να αλλάξει άμεσα 
ο Μαρτίνς και την νοοτροπία που παρου-
σίασε η ομάδα. Που έμοιαζε να έχει υπο-

τιμήσει την Αντβέρπ και το πλήρωσε. 
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Τα κέρδη στην Ευρώπη 
Το ευρωπαϊκό ταξίδι θα συνεχιστεί για τον ΠΑΟΚ και αυτό είναι 
βάλσαμο για τα όσα έχει περάσει μέχρι στιγμής. Μάλιστα για πρώ-
τη φορά μετά από 5 χρόνια περνάει αποό φάση ομίλων. Η προη-
γούμενη ήταν τη σεζόν 2016-17 που τερμάτισε δεύτερος στον 
όμιλο του Europa League. Παράλληλα η φετινή βαθμολο-
γική συγκομιδή είναι και ρεκόρ επταετίας στην Ευρώπη. 
Επίσης ανέβηκε και 5 θέσεις στο ranking  της UEFA. Εί-
ναι στην 74η και άφησε πίσω την ΑΕΚ στην 75η. Το θέμα 
είναι πως τα πλέι οφ του Φεβρουαρίου, δεν υπολογίζο-
νται για βαθμούς. Κι έτσι πρέπει να προκριθεί στους 
«16» κι εκεί ότι κάνει για να πάρει κι άλλους πόντους. 

Μεγαλώνει ο αριθμός 
Τα προβλήματα αντί να μειώνονται αυξάνονται για τον 
ΠΑΟΚ. Ο Ελ Καντουρί έβγαλε θλάση πριν το ματς με την 
Λίνκολν και τέθηκε νοκ άουτ. Παράλληα πρόβλημα έχει 
και ο Τέιλορ. Και αναμένεται να φανεί η κατάσταση του. 
Επίσης είναι και οι Βιεϊρίνια, Μιτρίτσα αναφορικά με το 
αν ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους για να μπο-
ρέσουν να τεθούν στην διάθεση του Λουτσέσκου. 

ΗΓΕΤΗΣ  
18 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Ο ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΤΗΣ ΜΠΕΝΦΙΚΑ, 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠAO
K

Η σεζόν είναι δύσκολη. Φαινόταν από 
την αρχή καθώς ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τις 
απαιτούμενες μεταγραφές. Η πωλήσεις 
των Γιαννούλη, Τζόλη ήταν μια ανά-
σα για το ταμείο, με την UEFA να κα-
ραδοκεί καθώς τον έχει περάσει ήδη 
από επίτηρηση μια φορά. Για να μην 
υπάρξει και δεύτερη έπρεπε να γίνουν 
προσεγμένες κινήσεις, που να πιάσουν 
τόπο. Μια από αυτές είναι ο Αντρίγια 
Ζίβκοβιτς. Αστείρευτο το ταλέντο του 
25χρονου Σέρβου εξτρέμ. Με την κα-
τάλληλη βοήθεια μπορεί να γίνει ο παί-
κτης – προσωπικότητα που θα «χτί-
σει» πάνω του ο ΠΑΟΚ. Κόντρα στην 
Λίνκολν ήταν ο κορυφαίος παίκτης. Με 
γκολ και ασίστ. Δεν «σκότωσε» το θη-
ρίο, αλλά ο Αντρίγιαμ έχει όλες τις προ-
διαγραφές να γίνει ο ηγέτης και το έχει 
αποδείξει. «Φωνάζει» πως θέλει άξι-
ους συμπαραστάτες και τότε ο ΠΑΟΚ 
θα γυρίσει στον δρόμο των επιτυχι-
ών. Οι μετοχές του στο ποδοσφαιρικό 
χρηματιστήριο ανεβαίνουν ξανά. Η αξία 
του, με βάση το tranfermarkt είναι στα 
5 εκατ. ευρώ. Μπορεί να φτάσει τα 18 
εκατ. ευρώ που είχε τον Ιούνιο του 2018 
με την φανέλα της Μπενφίκα; Δύσκο-
λο, αλλά το συγκεκριμένο ποσό δείχνει 
πως ο Ζίβκοβιτς είναι ένας σταρ. Ο δι-
εθνής άσος γουστάρει που είναι στον 
ΠΑΟΚ. Και ο Δικέφαλος μπορεί να βγά-
λει πολλά από αυτόν. Αγωνιστικά και 
οικονομικά. Αρκεί να γίνουν οι κατάλ-
ληλες κινήσεις στο ρόστερ.
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AΡΗ
Σ

ΨΑΧΝΕΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ
Ο ΑΡΗΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΚΡΟΥΣΗΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΜΑΡΑ ΣΤΟ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ

Eτοιμος ο Κουέστα
Η προετοιμασία για την αναμέτρη-
ση με τον Ολυμπιακό είναι στην τελι-
κή ευθεία. Το ευχάριστο για τον Μά-
ντζιο είναι πως θα έχει στην διάθεση 
του τον Κουέστα. Ο έμπειρος τερμα-
τοφύλακας προπονήθηκε κανονι-
κή το πρωί της Παρασκευής. Κι έτσι 
θα δώσει το παρών. Αντίθετα ο Σού-
ντγκρεν έκανε θεραπεία και ατομικό 
πρόγραμμα. Κάτι που σημαίνει πως 
δεν θα προλάβει το ματς. 

Θέμα με το Κόπα Άφρικα αναμένε-
ται να έχει και ο Άρης. Γιατί ο Αμπου-
μπακάρ Καμαρά πολύ δύσκολα δεν 
θα είναι στην αποστολή της Μαυρι-
τανίας. Κατά συνέπεια θα απουσιάσει 
από τα πρώτα ματς του νέου έτους. 
Και φυσικά το θέμα είναι να μην βγά-
λει και κάποιο τραυματισμό. Αυτό αν 
γίνει επίσημη η κλήση του. Κάτι που 
θα ξεκαθαρίσει μέσα στο επόμενο δε-
καήμερο. Η ενδεχόμενη απουσία του 
θα σημάνει συναγερμό στο Άρη. Που 
θα πρέπει να ενισχυθεί και άμεσα για 
να καλύψει το κενό. Στη Θεσσαλονίκη 
αναφέρουν πως Μάντζιος και Καρυπί-
δης έχουν κάνει κουβέντα για την από-
κτηση επιθετικού. Υπάρχει λίστα στην 
οποία περιλαμβάνονται λίγα ονόμα-
τα. Με κάποια από αυτά έχει γίνει μια 
πρώτη επαφή. Την επόμενη εβδομά-
δα το συγκεκριμένο ζήτημα θα έχει ξε-
καθαρίσει για να ενταθεί και η όποια 
προεργασία. Πάντως θα πρόκειται για 
επιθετικό με διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά από αυτά του Καμαρά. Δηλα-
δή θα πατάει περισσότερο μέσα στην 
μεγάλη περιοχή. Κι επίσης δεν πρό-
κειται να γίνει κίνηση για ελεύθερη 
μεταγραφή, αλλά με την μορφή του 
δανεισμού. Στο μεταξύ υπήρξαν σενά-
ρια μήπως χάσει ο Άρης έναν ακόμα 
παίκτη για το Κόπα Άφρικα. Και αυτό 
έχει να κάνει με τον Μπαντού Εντιαγέ. 
Έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και 
δεν αποκλείεται να κληθεί στην Εθνι-
κή Σενεγάλης. Αν και δίνεται δύσκο-
λο, καθώς έχει στην θέση του δυνατά 
ονόματα.

Επικρατέστερος ο Μάνος
Τα πλάνα της ενδεκάδας καταστρώνει ο Άκης Μά-
ντζιος, που έχει και την απουσία του Καμαρά. Για 
την θέση του έχει τους Μάνο, Λόπεθ, με τον πρώ-
το να είναι επικρατέστερος. Πάντως δείχνει να έχει 
σαν εναλλακτικό πλάνο και τον Μαντσίνι, που τον 
έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν. Για την 
θέση του Σούντγκρεν, που δύσκολα θα μπει 
αποστολή, έχει τον Σάκιτς.
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Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΨΗΛΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑ ΑΜΠΑΣΚΑΛ ΕΠΟΧΗΣ

Εχθρός του καλού είναι πάντα το κα-
λύτερο και με αυτό το σκεπτικό πο-
ρεύεται έως τώρα ο ΠΑΣ Γιάννινα. Κό-
ντρα στον Βόλο θέλει να πανηγυρίσει 
μία ακόμη νίκη που θα τον διατηρή-
σει τρίτο στη βαθμολογία. Μπορεί να 
το καταφέρει και να συνεχίσει έτσι να 
εντυπωσιάζει ή ήρθε η ώρα της αντί-
δρασης για τους Θεσσαλούς;
Πέντε διαδοχικές ήττες σε όλες τις δι-
οργανώσεις έχουν οι «κυανέρυθροι» 
και αυτός ήταν ο λόγος που απολύ-
θηκε ο Γκιγέρμο Αμπασκάλ. Ο Κώ-
στας Μπράτσος θα κάτσει προσω-
ρινά στον πάγκο ως πρώτος κόουτς 
και είναι άγνωστο το πόσο μπορεί να 
διαφοροποιήσει την όλη κατάσταση. 
Κυρίως στην ψυχολογία θα εστιάσει.
Δεν είναι και πολλές οι επιλογές με τό-
σες απουσίες για τον Βόλο. Ο Πουρί-
τα έμεινε ξανά εκτός και αναγκαστικά 
θα χρειαστεί να πάει μπακ ο Ρομέρο 
και να παραμείνει στην ενδεκάδα ο Ρί-
νερ. Τσοκάνης και Φερνάντες δεν τα 
κατάφεραν, όπως και ο Μπαριέντος. 
Έτσι μεσοαμυντικά χάνουν σημαντι-
κούς παίκτες οι Θεσσαλοί και οι λύ-
σεις που έχουν δεν είναι αντίστοιχα 
καλές.
Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο 
ΠΑΣ Γιάννινα. Ξανά εκτός έμειναν οι 
Γκαρντάφσκι και Μιλιντσεάνου. Με-
σοαμυντικά δεν αλλάζει κάτι ούτε για 
αστείο ο Ηρακλής Μεταξάς και το πιο 
πιθανό είναι στο αρχικό σχήμα να πα-
ραμείνουν οι Μορέιρα και Μπρένερ. 
Αουτσάιντερ είναι το να δούμε τον 
Λώλη στο αρχικό σχήμα.

ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΙ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΙΩΝΙΚΟΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ 
ΑΝΑΛΟΓΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Προέρχονται και οι δύο από αποτελέσμα-
τα που ελάχιστοι περίμεναν. Ο Παναιτω-
λικός πήρε διπλό στον Βόλο και ο Ιωνι-
κός επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ. Κάπως 
έτσι πήραν σημαντική ανάσα αλλά παρα-
μένουν αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία. 
Τέτοια ματς χαρακτηρίζονται ως εξάποντα 
και αμφότεροι ψάχνουν δεύτερη διαδοχι-
κή νίκη. Ωστόσο, πάντα ο φιλοξενούμενος 
πηγαίνει για να μη χάσει στους συγκεκρι-
μένους αγώνες.
Στο Αγρίνιο οι οπαδοί αναμένεται να δώ-
σουν ξανά δυναμικό παρών για να βοη-
θήσουν την ομάδα τους. Υπάρχουν και 
επιστροφές, αφού ο Γιάννης Αναστασί-
ου μπορεί να υπολογίζει στους Περέιρα, 
Κορνέλιους και Μαλή. Ιδιαίτερες αλλαγές 
στην αρχική ενδεκάδα δεν θα γίνουν. Δεν 
υπάρχει και λόγος μετά την εικόνα κόντρα 
στον Βόλο. Ερωτηματικό το εάν θα ξεκι-
νήσει μπροστά ο Καρέλης ή ο Βέργος. Ο 
πρώτος σκόραρε στο Πανθεσσαλικό και 
έχει το προβάδισμα.
Από εκεί και πέρα, ο Ιωνικός πηγαίνει για 
ένα ακόμη ματς χωρίς τον Τουράμ. Όσο 
περίεργο και να φαίνεται, δεν του έχει λεί-
ψει τόσο στα ματς με ΟΦΗ και ΠΑΟΚ. Οι 
Νικαιώτες είχαν τον τρόπο τους να γίνουν 
απειλητικοί με αυτό το τρικ του Δημήτρη 
Σπανού. Ο Λένις μπροστά είναι απειλητι-
κός, ο Άοσμαν μία σταθερή αξία και ως δί-
δυμο δημιουργούν καταστάσεις για την 
αντίπαλη άμυνα. Το πιο πιθανό να ξεκινή-
σουν και πάλι αυτοί και να μείνει στον πά-
γκο ο Μάναλης.

ΚΟΜΒΙΚΟ ΜΑΤΣ

4-3-3

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ                ΒΟΛΟΣVS          

4-4-2

17:15 ΝΟVASPORTS 2
ΓΗΠΕΔΟ: ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΙΩ
ΝΙΚΟΣ

ΠΑΣ ΓΙΑ
ΝΝΙΝΑ - ΒΟΛΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

3-5-2

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ                ΙΩΝΙΚΟΣVS          

4-2-3-1
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

19:30 COSMOTESPORTS 2
ΓΗΠΕΔΟ: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ

ΣΑΝΤΣΕΣ ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ ΡΟΜΑΟ

ΜΥΓΑΣΝΤΑΛΣΙΟΚΑΝΙΑΣΚΙΑΚΟΣ

ΛΕΝΙΣ  ΑΟΣΜΑΝ

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

ΧΟΥΧΟΥΜΗΣΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣΒΡΓΚΟΤΣΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΚΛΕΪΜΑΝ

ΦΕΡΑΡΙ ΓΚΡΙΛΟ ΡΙΝΕΡ

ΟΡΟΣ

ΡΕΓΚΑΤΕΝ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ ΡΟΣΕΡΟ

ΣΟΑΡΕΣ
ΜΠΑΡΤΟΛΟ

ΡΟΜΕΡΟ

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ

ΣΑΛΙΑΚΑΣ

ΣΝΑΪΝΤΕΡ

ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΜΟΡΕΪΡΑ ΠΕΡΕΑ

ΚΑΡΓΑΣ

ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘ

ΠΙΡΣΜΑΝ

ΜΠΡΕΝΕΡ

ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΣΑΜΟΡΣΕΪΜΕΝΤΟΣΑ

ΚΑΡΕΛΗΣ

ΦΛΟΡΕΣ
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Ο κορονοϊος «χτύπησε» την πόρτα της Καλλιθέας 
κι έτσι δεν μετέβη στην Ρόδο για το μεγάλο ντέρμπι. 
Όπως έγινε γνωστό βρέθηκαν επτά κρούσματα στην 
ομάδα και ενεργοποιήθηκε το υγειονομικό πρωτόκολ-
λο. Θα γίνουν εκ νέου τεστ ενώ οι θετικοί τέθηκαν σε 
καραντίνα στο σπίτι τους. Ενημερώθηκε και η διορ-
γανώτρια αρχή κι έτσι αναβλήθηκε η αναμέτρηση με 
την Ρόδο. Αναζητείται νέα ημερομηνία διεξαγωγής. Με 

αφορμή αυτό η Super League 2 ενημέρωσε τις ομάδες 
πως θα πρέπει να είναι άκρως προσεκτικές με τον ιο. 
Καθώς είναι σε έξαρση και θα πρέπει να τηρούν όλα 
τα μέτρα ώστε να μην υπάρξει διασπορά. Στην Καλλι-
θέα η ανησυχία είναι έντονη μήπως βρεθούν και νέα 
κρούσματα. Κάτι που θα φανεί τις επόμενες ημέρες 
από τα τεστ που θα γίνουν. Δεν αποκλείεται να ανα-
βληθούν και άλλα παιχνίδια της αθηναϊκής ομάδας.

Το ενδιαφέρον στην Λιβαδειά
Το ντέρμπι της Καλλιθέας με την Ρόδο αναβλήθηκε, 
αλλά τα υπόλοιπα σημερινά ματς της 7ης αγωνιστι-
κής για τον νότιο όμιλο θα διεξαχθούν κανονικά. Μεγά-
λο το ενδιαφέρον στην Λιβαδειά με την τοπική ομάδα 
να κοντράρεται με το Αιγάλεω. Η Κηφισιά υποδέχε-
ται την Ζάκυνθο η οποία δεν μπορεί να σηκώσει κε-
φάλι, αφού μετά τα όσα πέρασε δεν έχει και το ανά-
λογο ρόστερ για να το κάνει. Η Καλαμάτα υποδέχεται 
τον Διαγόρα Ρόδου και ο Εργοτέλης θα βρεθεί στην 
έδρα του Καραϊσκάκη Άρτας. Στο ντέρμπι της Κρήτης 
η Επισκοπή αντιμετωπίζει τον ΟΦ Ιεράπετρας. 

Με το σήμα του ο Ηρακλής
Ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά για τον Ηρακλή και 
επίσημα θα μπορεί να αγωνίζεται με το σήμα και την 
ονομασία του. Ήταν γραφειοκρατικό το θέμα, όπως ανέ-
φερε η ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά τώρα ξέμπλεξε 

με όλα. Κι έτσι δεν θα έχει την ονομασία της Τρίγλιας.  
«Η κυανόλευκη φανέλα με το σήμα του Ηρακλή θα εί-
ναι αυτή που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές μας μέσα 
στο γήπεδο», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Εντός Βέροια, Ξάνθη
Τα περισσότερα παιχνίδια της 7ης αγωνι-
στικής και για τον Βόρειο όμιλο διεξάγονται 
σήμερα. Η πρωτοπόρος Βέροια υποδέχε-
ται Απόλλων Λάρισας. Η Ξάνθη κοντράρε-
ται εντός με τον Ολυμπιακό Βόλου σε μια 
επικίνδυνη αναμέτρηση, αφού εδώ και 10 
μέρες οι φιλοξενούμενοι έχουν νέο τεχνικό 
τον Μανού Καγιέχα. Η ΑΕΛ που κράτησε 
τον Φυντάνη στον πάγκο, θα ψάξει το πρώ-
το «διπλό» κόντρα στον Απόλλων Πόντου. 
Ο Πιερικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ Β’.

ΠΡΌΒΛΗΜΑ  
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΠΤΑ ΚΡΌΥΣΜΑΤΑ 
ΚΌΡΌΝΌΪΌΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 

ΤΌ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗ ΡΌΔΌ 

Όμάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΒΕΡΌΙΑ 14 6 10-4

2. ΞΑΝΘΗ 13 5 11-1

3. ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΣ Β 11 5 8-4

4. ΑΛΜΩΠΌΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 9 6 6-8

5. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9 5 10-3

6. ΝΙΚΗ ΒΌΛΌΥ 9 6 6-3

7. ΠΑΌΚ Β 8 6 8-7

8. ΛΑΡΙΣΑ 8 5 6-3

9. ΗΡΑΚΛΗΣ 8 6 3-2

10. ΠΙΕΡΙΚΌΣ 7 6 10-8

11. ΤΡΙΚΑΛΑ 7 6 6-5

12. ΘΕΣΠΡΩΤΌΣ 6 5 8-3

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ 6 6 6-8

14. ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΣ ΒΌΛΌΥ 5 6 6-13

15. ΑΠΌΛΛΩΝ ΠΌΝΤΌΥ 4 6 5-10

16. ΑΠΌΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2 5 5-9

17. ΚΑΒΑΛΑ 0 4 0-23

BAΘΜΌΛΌΓΙΑ
1ος ΌΜΙΛΌΣ

Όμάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ 14 6 11-4

2. ΑΕΚ Β 13 5 6-1

3. ΡΌΔΌΣ 12 6 11-3

4. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 12 5 8-2

5. ΚΗΦΙΣΙΑ 10 6 6-5

6. ΕΡΓΌΤΕΛΗΣ 10 6 4-4

7. ΑΙΓΑΛΕΩ 10 5 6-2

8. ΧΑΝΙΑ 8 6 8-5

9. ΔΙΑΓΌΡΑΣ 8 6 4-6

10. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 4 4-3

11. ΗΡΌΔΌΤΌΣ 5 6 4-7

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ Β 4 5 4-8

13. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 4 4 2-3

14. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 4 5 4-7

15. ΕΠΙΣΚΌΠΗ 4 6 4-5

16. ΌΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2 5 4-9

17. ΖΑΚΥΝΘΌΣ 0 6 0-16

BAΘΜΌΛΌΓΙΑ
2ος ΌΜΙΛΌΣ

ΣΑΒΒΑΤΌ 11/12

ΒΕΡΌΙΑ – ΑΠΌΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΌΛΛΩΝ ΠΌΝΤΌΥ – ΑΕΛ

ΠΙΕΡΙΚΌΣ – ΠΑΌΚ Β

ΞΑΝΘΗ – ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΣ ΒΌΛΌΥ

ΘΕΣΠΡΩΤΌΣ – ΝΙΚΗ ΒΌΛΌΥ

ΚΑΒΑΛΑ – ΑΛΜΩΠΌΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12

ΗΡΑΚΛΗΣ – ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΣ Β

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1ος ΌΜΙΛΌΣ

ΣΑΒΒΑΤΌ 11/12

ΡΌΔΌΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ (αναβολή)

ΕΠΙΣΚΌΠΗ – ΌΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΖΑΚΥΝΘΌΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΔΙΑΓΌΡΑΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ – ΕΡΓΌΤΕΛΗΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΌΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/12

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ Β – ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 

ΑΕΚ Β – ΧΑΝΙΑ 

7η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2ος ΌΜΙΛΌΣ
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ΤΗΝ ΙΣΟΠΈΔΩΣΈ 
ΜΈ ΤΗΝ ΆΜΥΝΆ

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε εύ-
κολο έργο κόντρα στην Άλμπα 
με δεδομένη την απουσία του 
Νέντοβιτς αλλά και τον πολύ χα-
μηλό βαθμό ετοιμότητας του Πα-
παπέτρου και του Γουάιτ. Εφτα-
σε στη νίκη με 82-67 αφού από 
το 16΄και μετά η άμυνά του πήρε 
άριστα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
μέχρι τότε είχε δεχτεί 43 πόντους 
(και ήταν στο -9) ενώ δέχτηκε 24 
στο υπόλοιπο ματς.
Βραδιά καριέρας για τον Κασε-
λάκη σε επίθεση και σπουδαία 
δουλειά στην άμυνα. Άριστος 
στα οργανωτικά κι εκτελεστικά 
του καθήκοντα ο Ντάριλ Μέικον 
και πάλι «πύργος» ο Παπαγιάν-
νης με ακόμα μια μεγάλη εμφά-
νιση. Σπουδαίος ο Σαντ Ρος και 
σαν αμυντικός εξολοθρευτής 
αφού «κατάπιε» τον Έρικσον. 
Καλή δουλειά από τον Έβανς κι 
ενθαρρυντική η παρουσία του 
Λευτέρη Μαντζούκα! Κερασάκι 
στην τούρτα το κάρφωμα του Νε-
οκλή Αβδάλα στο τελευταίο κα-
λάθι του Παναθηναϊκού.

Με 4’17’’ για το τέλος 
του ημιχρόνου η Άλμπα ήταν 

μπροστά στο σκορ με 43-34! Πότε σκόραρε 
ξανά; Χρειάστηκε να περάσουν… 8’04’’ προ-
κειμένου να βρει στόχο κι ενώ είχε 0/14 σουτ 
(από 0/7 δίποντα και τρίποντα). Ο Παναθη-
ναϊκός είχε τρέξει ήδη ένα σερί 15-0 και είχε 
περάσει μπροστά με 49-43. Πλέον είχε απο-
κτήσει τον έλεγχο.

Είναι δύσκολο αλλά ο Ντάριλ Μέικον 
δικαιούται λίγο παραπάνω τον τίτλο καθώς 
σκόραρε, οργάνωσε και λειτούργησε υπο-
δειγματικά. Πώς να ξεχάσεις όμως τον εκ-
πληκτικό Σαντ Ρος που μαζί με τον Κασε-
λάκη (έκανε και ρεκόρ καριέρας) ήταν όλη 
η άμυνα του Παναθηναϊκού; Ή τον τρομερό 
Παπαγιάννη για ακόμα έναν αγώνα; 

Δύο παίκτες με double double είχε 
ο Παναθηναϊκός. Τον Παπαγιάννη με 14 πό-
ντους και 10 ριμπάουντ και τον Μέικον με 20 
πόντους και 11 ασίστ. Ρεκόρ καριέρας για τον 
Κασελάκη οι 17 πόντοι αλλά και τα 4/4 τρί-
ποντα. Η Άλμπα είχε 8/18 τρίποντα ως το 16’ 
και 2/19 στη συνέχεια. Είναι η 3η φορά που 
ο Παναθηναϊκός είχε 6 τάπες σε έναν αγώνα 
μετά την Ζενίτ και την Άλμπα. Ο Μέικον είναι 
ο πρώτος παίκτης, μετά την εποχή του Νικ 
Καλάθη που κάνει double double με πόντους 
και ασίστ.
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basketball

ΤΟ ΤΡΟΜΈΡΟ ΟΧΤΆΛΈΠΤΟ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-25, 43-43, 57-52, 82-67
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 4, Μέικον 20, Παπαγιαν-
νης 14, Παπαπέτρου 2, Κασελάκης 17, Γουάιτ 3, Αβδά-
λας 2, Έβανς 4, Μαντζούκας, Σαντ Ρος 16
ΑΛΜΠΑ (Γκονζάλες): Λο, Ντα Σίλβα 13, Σμιθ 11, Ντελόου, 
Έρικσον 18, Σνάιντερ 3, Ολίντε 5, Τίμαν 5, Μπλατ 9, Ζού-
σμαν 1, Λάμερς 2

BASKET LEAGUE/10η ΆΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη κλέβει την παράσταση στις αναμετρή-
σεις της 10ης αγωνιστικής της Basket League. Πολύ σημαντικός είναι και ο αγώνας του Ηρα-
κλή με την ΑΕΚ όπως και του Προμηθέα με το Λαύριο στην Πάτρα (είναι το περσινό ζευγάρι 
των ημιτελικών των πλέι οφ). Να υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι παίκτες θα φορούν φανέλα με το 
όνομα του Γέλοβατς επάνω προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του Σέρβου. Τέλος, ο Μίλαν 
Τόμιτς επέστρεψε στην Ελλάδα κι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Περιστερίου ενώ ο Ιωνι-
κός ανακοίνωσε τον Αμερικανό, Ρεϊβόντε Ράις.

EUROLEAGUE- 14η ΆΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ζενίτ- Φενέρμπαχτσε 80-86, Ερυ-
θρός Αστέρας- Ολυμπιακός 81-
76, Μπάγερν- Εφές 83-71, Μα-
κάμπι- Ούνικς Καζάν 74-85, 
Μπασκόνια- Βιλερμπάν 91-66, 
Ζαλγκίρις- ΤΣΣΚΑ Μόσχας 51-
73, Μονακό- Αρμάνι Μιλάνο 65-
71, Παναθηναϊκός- Άλμπα Βερο-
λίνου 82-67, Μπαρτσελόνα- Ρεάλ 
Μαδρίτης 93-80
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Μπαρτσελό-
να (12-2), Ρεάλ Μαδρίτης (11-3), 
Ολυμπιακός, Αρμάνι Μιλάνο και 
ΤΣΣΚΑ (9-5), Ζενίτ και Ούνικς Κα-
ζάν (8-6), Βιλερμπάν, Μακάμπι 
και Μπάγερν (7-7), Εφές και Ερυ-
θρός Αστέρας (6-8),  Μονακό και 
Άλμπα (5-9), Φενέρμπαχτσε και 
Μπασκόνια (5-9) Παναθηναϊκός 
(4-10), Ζαλγκίρις (3-11)
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Τρίτη 14/12: Εφές- Μπασκόνια 
(19:30), Φενέρμπαχτσε- Μακάμπι 
(19:45), Ερυθρός Αστέρας- Μπαρ-
τσελόνα (20:00), Αρμάνι Μιλάνο- 
Παναθηναϊκός (21:30), Ρεάλ Μα-
δρίτης- Άλμπα (21:45)
Τετάρτη 15/12: ΤΣΣΚΑ Μόσχας- 
Ούνικς Καζάν (19:00), Ζαλγκίρις 
Κάουνας- Μονακό (20:00), Ολυ-
μπιακός- Μπάγερν Μονάχου 
(21:00), Βιλερμπάν- Ζενίτ (22:00)

82-67

MVP

ΤΆ ΣΤΆΤΙΣΤΙΚΆ

17:00 Ηρακλής- ΆΈΚ ΈΡΤ3
17:00 Προμηθέας Πάτρας- Λαύριο ERTSPORTS/ERTFLIX
20:00 ΠΆΟΚ- Άρης ΈΡΤ3

17:00 Ολυμπιακός- Άπόλλων Πάτρας ΈΡΤ3
20:00 Περιστέρι- Ιωνικός Νίκαιας EΡT3

BASKET LEAGUE- ΤΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ
ΣΆΒΒΆΤΟ 11/2

ΚΥΡΙΆΚΗ 12/2

Άναβολή:  
Λάρισα- Παναθηναϊκός
Ρεπό:  
Κολοσσός Ρόδου

ΟΜΆΔΆ Ν-Η Π.  Β.

1 Ολυμπιακός 7-1 771-601 15

2 Παναθηναϊκός 7-1 681-573 15

3 Προμηθέας Πάτρας 6-3 712-691 15

4 Κολοσσός Ρόδου 6-3 681-652 14

5 ΆΈΚ 5-4 676-721 14

6 Λαύριο 4-5 673-709 13

7 Άρης 4-4 629-594 12

8 Περιστέρι 4-4 600-638 12

9 Άπόλλων Πάτρας 4-4 590-616 11

10 ΠΆΟΚ 2-6 613-662 10

11 Ιωνικός Νίκαιας 2-5 509-555 9

12 Λάρισα 1-7 552-655 9

13 Ηρακλής 1-6 523-543 5

Η ΒΆΘΜΟΛΟΓΙΆ 

*Ο Άπόλλων Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου 
έχουν από -1 βαθμό. Ο Ηρακλής έχει -3 βαθ-
μούς.
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TRUE LEGEND
Ο ΣΤΙΒΕΝ ΤΖΕΡΑΝΤ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ 
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΗΣ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΚΑΙ Η 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ «ΑΝΦΙΛΝΤ ΡΟΟΥΝΤ» 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΗ

Εύκολο δεν θα είναι. Μπορεί και να 
βουρκώσει. Στο «Άνφιλντ Ρόουντ» πέ-
ρασε μια ζωή. Ο Στίβεν Τζέραντ είναι 
εκ των θρύλων της Λίβερπουλ. Και σή-
μερα (17:00) θα βρεθεί απέναντι της 
σαν προπονητής της Άστον Βίλα. Ο 
ίδιος είπε πως δεν θα μπορέσει να δι-
αχειριστεί τα συναισθήματα του. Πως 
να γίνει διαφορετικά. Γεννήθηκε στο 
Γουίστον του Μερσεϊσάιντ. Που η Λί-
βερπουλ, αλλά και η Έβερτον είναι οι 
μεγάλοι εκπρόσωποι του. Σε ηλικία 9 
ετών ανακαλύφθηκε από τους σκάουτ 
τη Λίβερπουλ. Και το νερό μπήκε στο 
αυλάκι. Στις 29 Νοεμβρίου του 1998, 
σε ηλικία 18 ετών είχε σαν αλλαγή την 
πρώτη παρουσία στην πρώτη ομάδα 
της Λίβερπουλ. Ήταν το ματς με την 
Μπλάκμπερν. Τα υπόλοιπά τα έγραψε 
η ιστορία. Για χρόνια με το περιβραχιό-
νιο του αρχηγού και εκ των κορυφαί-
ων παικτών στην Αγγλία και όχι μόνο. 
Πόσα καλοκαίρια δεν δέχθηκε δελεα-
στικές προτάσεις από άλλους συλλό-
γους. Δεν έφυγε και ας μην κατάφερε να 
πάρει ένα πρωτάθλημα. Μετά από 17 
χρόνια και με 504 συμμετοχές, είπε το 
μεγάλο αντίο. Γιατί έφτανε και το πλή-
ρωμα του χρόνου. Πήγε για ένα χρό-
νο στην Αμερική και τους Λος Άντζελες 
Γκάλαξι. Στην συνέχεια αποσύρθηκε 
από την ενεργό δράση και έγινε προ-
πονητής. Ξεκίνησε με την Κ18 της Λί-
βερπουλ, τον Ιανουάριο του 2017. Τον 
Απρίλιο του 2018 έγινε προπονητής 
της Ρέιντζερς. Και τη σεζόν 2020-21 την 
οδήγησε στην κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος Σκοτίας μετά απο δέκα χρό-
νια. Και μάλιστα αήττητη. Το Νοεμβριο 
δέχθηκε πρόταση από την Άστον Βίλα 
και αποφάσισε πως είναι έτοιμος για 
την Πρέμιερ Λιγκ. Τώρα θα βρεθεί απέ-
ναντι στην... ζωή του.

Κύπελλο Αγγλίας 2001, 2006 (φιναλίστ: 2012)

Λιγκ Καπ 2001, 2003, 2012 (φιναλίστ: 2005)

FA Community Shield 2001, 2006

ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ 2005 (φιναλίστ: 2007)

Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 2001

ΟΥΕΦΑ Σούπερ Καπ 2001, 2005

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ 
ΤΗ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

Πρέμιερ Λιγκ Νέος παίχτης της χρονιάς: 2000-01

UEFA Καλύτερος ποδοσφαιριστής σε σύλλογο 2004-05

FIFA Club World Championship Ασημένια Μπάλα 2005

Χρυσή Μπάλα 3η θέση 2005

Πρέμιερ Λιγκ Καλύτερος ποδοσφαιριστής 2005-06

FIFPro κορυφαία ενδεκάδα στον κόσμο 2006-07, 2007-08

UEFA ενδεκάδα της χρονιάς 2004-05, 2005-06, 2006-07

Πρέμιερ Λιγκ ενδεκάδα της χρονιάς 2000-01, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2013-14

Πρώτος σκόρερ Λίβερπουλ 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2014-15

Παίκτης της χρονιάς Λίβερπουλ 2004, 2006, 2007, 2009

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ



www.sportime.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 202112

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ-ΜΙΛΑΝ 1Χ 1,90

Αποχαιρέτησε την Ευρώπη η Μίλαν ούσα πολύ κακή στο 
ματς με την ελλιπή Λίβερπουλ. Τώρα θα προσηλωθεί στο 
πρωτάθλημα με τον τίτλο να είναι ο μεγάλος στόχος για 

φέτος.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Δεν θα 
παραδοθεί 
εύκολα η 
Ουντινέζε.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ-ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ OVER 2,5 1,66

Την εμφάνιση της χρονιάς έκανε η Φράιμπουργκ μέσα στη 
Γκλάντμπαχ με το εντυπωσιακό 6-0 να αντικατοπτρίζει την 
εικόνα του αγώνα. Σήμερα θα επιδιώξει συνέχεια απέναντι 

στην αρκετά αξιόλογη Χοφενχάιμ.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχος μας 
στα γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ 19:30
ΝΟΡΙΤΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 2 -1,0 1,70

Το τρίτο σερί τρίποντο θα ψάξει σήμερα η Μάντσεστερ μέσα 
στην τελευταία Νόριτς. Χωρίς περιθώρια για απώλειες οι 

μπέμπηδες αναμένεται να παραταχθούν με φουλ επιθετικό 
πλάνο για το τρίποντο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το φαβορί 
θα πάρει 
σημείο.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

1 -1,5 1,65
Ο Στίβεν Τζέραρντ επιστρέφει στο γήπεδο όπου αγαπήθηκε 

όσο λίγοι. Η Λίβερπουλ δεν σταματάει και παρότι 
αγωνίστηκε με αρκετές αλλαγές έφυγε με το διπλό από 
το Μιλάνο. Πίεση αναμένω από την ομάδα του Κλοπ με 

στόχο το γρήγορο γκολ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΛΕΙΨΙΑ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ  OVER 2,75 1,65

Έφυγε με ψηλά το κεφάλι η Λειψία από το Τσάμπιονς Λιγκ 
μετά την μεγάλη νίκη γοήτρου κόντρα στη Σίτι. Τώρα 

επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα και θέλει να καλύψει το 
χαμένο έδαφος από τις πρώτες θέσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Τα γκολ 
θα πάρουν 

ποντάρισμα.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 1 1,66

Για δεύτερο σερί ματς η Άρσεναλ προηγήθηκε αλλά έχασε 
το παιχνίδι στο τέλος. Η επιστροφή στις νίκες αποτελεί 
μονόδρομο για να διατηρηθεί κοντά στον στοχο της 

τετράδας. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμηση 

μας στην 
έδρα.

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ  
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ιδανικό ήταν το επίσημο ντεμπούτο του 
Αντώνη Τσιμπάκη στην τεχνική ηγεσία των 
Τραχώνων. Η φιλόδοξη ομάδα των νοτίων 
προαστίων πραγματοποιώντας επίδειξη δύ-
ναμης πέρασε σαν … άνεμος από την Και-
σαριανή επικρατώντας με 3-0 του Μικρα-
σιατικού, γεγονός το οποίο την διατήρησε 
στην πέμπτη θέση του τρίτου ομίλου της Α’ 
ΕΠΣΑ με συγκομιδή 13 πόντων. Με τον επι-
τυχημένο τεχνικό να εκφράζει την απόλυτη 
ικανοποίησή του «Κάναμε μία πολύ καλή 
εμφάνιση απέναντι στον Μικρασιατικό. Δεί-
ξαμε πολύ σωστή νοοτροπία, ενώ η ομάδα 
παρουσίασε μία σταθερότητα και ισορρο-
πία σε άμυνα κι επίθεση. Υπήρξε ξεκάθα-

ρο πλάνο, φανήκαμε πειθαρχημένοι και σε 
γενικές γραμμές εκτιμώ ότι η νίκη μας ήταν 
απόλυτα δίκαιη. Η ομάδα μας διαθέτει πολύ 
ταλέντο και το πλέον ενθαρρυντικό είναι ότι 
έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης . Αυτό 
που θέλουμε, είναι να αποκτήσουμε τη απαι-
τούμενη σταθερότητα και ομοιογένεια στο 
παιχνίδι και την απόδοσή μας και φυσικά 
απώτερος σκοπός είναι με τον χρόνο να δη-
μιουργήσουμε όλα τα εχέγγυα που θα επι-
τρέψουν στην ομάδα να κοιτάξει ψηλά»
 
ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Ένα πολύ αποφασιστικό βήμα για την εξα-
σφάλιση της παραμονής της στον πρώτο 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κι απαιτητικό όμι-
λο της Α’ ΕΠΣΑ πέτυχε η Δάφνη Παλαιού 
Φαλήρου χάρη στην νίκη της επί των Αγί-
ων Αναργύρων με 1-0. Μία επιτυχία, την 
οποία είχε άμεση ανάγκη το συγκρότημα 
των νοτίων προαστίων, ώστε να διατη-
ρήσει ακλόνητες τις ελπίδες του για την 
αποφυγή του υποβιβασμού και αυτομά-
τως προσέδωσε τόνους αυτοπεποίθησης 
σε όλους, ενόψει του καθοριστικού δεύτε-
ρου γύρου που ξεκινάει το σαββατοκύρια-
κο. Άκρως ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις 
του βασικού τερματοφύλακα Αλέξανδρου 
Μπότου: «Πήραμε μία πολύ σημαντική 
νίκη, η οποία θα μας δώσει ώθηση και την 
είχαμε πάρα πολύ ανάγκη, ώστε να απο-
κτήσουμε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση 
ενόψει της δύσκολης συνέχειας. Είμαστε 
όλοι μας πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι επι-
τεύχθηκε απέναντι σ’ ένα αντίπαλο, που 
έχει τους ίδιους στόχους με εμάς, όπως 
φυσικά και για το γεγονός ότι τον προσπε-
ράσαμε στον βαθμολογικό πίνακα,. Συνε-
χίζουμε την προσπάθεια, ευελπιστώντας 
στο τέλος να εξασφαλίσουμε το πολυπό-
θητο εισιτήριο της παραμονής. Καλό βέ-
βαια, θα είναι να μην μείνουμε σ’ αυτή την 
νίκη, αλλά να προετοιμαστούμε κατάλλη-
λα για την πολύ απαιτητική όσο και δύσκο-
λη συνέχεια που μας περιμένει. Ακολου-
θούν δύο πολύ κρίσιμα ματς κόντρα στην 
πρωτοπόρο Αγία Παρασκευή και τον Α.Ο. 
Περιστερίου μέχρι την διακοπή λόγω Χρι-
στουγέννων από τα οποία θα επιδιώξου-
με να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, 
ώστε να δούμε την συνέχεια με ακόμη κα-
λύτερη ψυχολογία και πίστη στις δυνατό-
τητές μας.»

ΤΣΙΜΠΑΚΗΣ: «ΈΧΟΥΜΈ ΠΟΛΛΑ ΠΈΡΙΘΩΡΙΑ ΒΈΛΤΙΩΣΗΣ»
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΈΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ 
ΜΈ ΤΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΈΤΈΙ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΧΩΝΩΝ

Πολύ σκληρή 
ήταν η ποινή 
της Τερψιθέας
Θα ξεκινήσω το ση-
μερινό μου σημεί-
ωμα, όπως είναι 
λογικό από την ποι-
νή που επιβλήθη-
κε στην Τερψιθέα για 
τα επεισόδια των φι-
λάθλων της. Δυο 
αγωνιστικές εκτός 
πρωταθλήματος και 
800 ευρώ πρόστι-
μο! Αναμφίβολα εί-
ναι μια πολύ σκλη-
ρή ποινή, όμως η 
πειθαρχική επιτρο-
πή της ΕΠΣΑ, αλλά 
και η ίδια η Ένωση, 
έδειξαν πως μάλ-
λον δεν αστειεύο-
νται! Για να δούμε 
από δω και μπρος τι 
θα γίνει. Διότι το ζη-
τούμενο δεν είναι η 
ποινή, αλλά ο συνε-
τισμός! * Ήταν βια-
στικός ο Σταυρά-
κος Γκιόλας, μόλις 
διάβασε το ρεπορ-
τάζ που τον αφορού-
σε. Το είχε ανάγκη 
ο φορ της Κοψαχεί-
λας, μετά το σοβαρό 
του τραυματισμό, σί-
γουρα η επιστροφή 
του είναι κάτι που 
όλοι ήθελαν και κυ-
ρίως ο παίκτης, που 
ήταν σαν το λιοντά-
ρι μέσα στο κλου-
βί. * Αυτές τις μέρες 
ο Γιώργος Καρκοβί-
ρης έχει κάθε λόγο 
να αισθάνεται υπε-
ρήφανος για τον γιό-
κα του, τον Γιάννη. 
Για όλους εμάςπου 
γνωρίζουμε για τον 
Γιάννη, δεν παρα-
ξενευτήκαμε που 
τον είδαμε στο γυα-
λί και στο μικρόφω-
νο. Αφού εδώ και 
χρόνια έχει σταματή-
σει τη διαιτησία και 
ασχολείται επαγγελ-
ματικά με το τραγού-
δι. Και η εικόνα είναι 
αδιάψευστος μάρτυ-
ρας. Φωνάρα ο Γιάν-
ναρος… * Μπορεί ο 
Δημήτρης Φιλίππου 
να αποχώρησε από 
την Αθηναϊδα, όμως 
πίσω του άφησε 
πολύ καλές αναμνή-
σεις, αλλά κυρίως 
άφησε καλές εντυ-
πώσεις, όσον αφο-
ρά τη συνεργασία 
του. Αυτός είναι και 
ο λόγος που ο Μιχά-
λης Σπανός, σε μια 
ανάρτησή του στο 
ΦΒ, έσταζε μέλι και 
με το δίκιο του…

ΕΠΣΑ :Α Κατηγορία - 1ος όμιλος : 
Λυκόβρυσης: Λυκόβρυση - Περι-
στέρι , Ελληνικού : Άγιαξ Ταύρου - 
Ολυμπιακός Λιοσίων. 2ος όμιλος: 
Ζωγράφου: Αστέρας Ζωγράφου – 
Σούρμενα, Κάτω Αχαρνών: Άττα-
λος - Χολαργός , Βριλησσίων: Βρι-
λήσσια - Νέα Ιωνία. 3ος Ομιλος: 
Νέας Ερυθραίας :Πανερυθραϊκός – 
Μικρασιατικός, Καματερού: Καμα-
τερό – Κηπούπολη, Ιλίου : ΑΟ Ιλίου 
- Τράχωνες 4ος όμιλος : Χολαργού 
Β ‘:Παπάγος - Απόλλων Χαλαν-
δρίου, Χαϊδαρίου: Χαϊδάρι - Ελπί-
δα Αγίων Αναργύρων, Ηφαίστου : 
Ήφαιστος -Διάνα Ηλιούπολης. Β’ 
κατηγορία - 1ος όμιλος: Κάτω Χα-
λανδρίου : ΠΟΨ – Γκυζιακός, Ακα-
δημία Πλάτωνος : Κολωνός – Γλυ-
φάδα, Εργάνης : ΓΣ Καισαριανής 
- Κοψαχείλα .2ος Όμιλος : Παλαιού 
Φαλήρου: Ταταύλα - Αλσούπολη , 
Αργυρούπολης Α’: Εθν Αστέρας - 
Ατρόμητος Χαλανδρίου. 3ος όμι-
λος : Καλαμακίου : Καλαμάκι – Με-
ταμόρφωση, Αργυρούπολης Β ‘: 
Λαύρα Αργυρούπολης - Νέα Σμύρ-
νη. Νέας Ιωνίας : Ελευθερούπολη 
- Άρης Καλαμακίου. 4ος όμιλος: 
Χωράφας: Φοίνικας Περιστερίου 
– ΑΟΝΑ, Αλεπότρυπας: Αθηναΐ-
δα – Ιεράπολη. Γ’ κατηγορία -1ος 
όμιλος: Τερψιθέας: Αστέρας Γλυ-
φάδας – Λέοντες, Πετρούπολης 
Β: Αίμος Πετρούπολης – Παγκρά-
τι. 2ος ομιλος: Τζιτζιφιών: Φοίνι-
κας Καλλιθέας – Κεραμεικός, Χρυ-
σούπολης : θύελλα Περιστερίου 
- Ιλίσια 2004, Ρουφ: Πανθησειακός 
– ΑΟ Κωφών. 3ος όμιλος: Υμητ-
τού:: Αρίων – Άφοβος. 4ος Όμιλος 
: ΔΑΚ Αιγάλεω: Διαγόρας Αιγάλεω 
- Αναγέννηση Πετρούπολης . ΕΠ-
ΣΑΝΑ : Α Κατηγορία – 2ος όμιλος 
: Μαρκόπουλου: Μαρκό – Άρης 
Βούλας, Σταμάτας: Σταμάτα – Δόξα 
Άνοιξης, Γέρακα: Ατλαντίς - Κορω-
πί. Β’ κατηγορία: Παλιάς Φωκαίας 
: Πρωτέας Παλαιάς Φώκαιας - Νίκη 
Δροσιάς, Λαυρίου: Λαυρεωτική – 
Βουλιαγμένη, Συκάμινου :Αυλών 
- Κερατέα. Γ’ κατηγορία: Νέας Μά-
κρης: Εθνικός Λυκίας – Διόνυσος. 
Οι αγώνες αρχίζουν στις 1500. 

Το σημερινό 
πρόγραμμα

ΒΟΥΛΙΑΓΜΈΝΗ

Έστυλιανίδης: Ο αγώνας  
ήταν δύσκολος
Από τους παίκτες που σίγουρα φέτος έχει 
συμβάλει στα μέγιστα ώστε η Βουλιαγμένη, 
να παρουσιάσει ένα πολύ σοβαρό και αντα-
γωνιστικό σύνολο στο πρωτάθλημα, αλλά 
και στο πρόσφατο αγώνα της Τετάρτης του 
κυπέλλου με τον Αστέρα Βάρης, είναι και ο 
Στέφανος Εστυλιανίδης. Αναμφίβολα το γε-
γονός πως είναι από τους βασικούς δείχνει 
και εμπράκτως πως πράγματι τίποτε δεν εί-
ναι τυχαίο. Πάντως όσον αφορά την ήττα 1-0 
από του κυανούς ο Εστυλιανίδης και ερωτη-
θείς σχετικά είπε τα εξής: «Ο αγώνας με τον 
Αστέρα Βάρης ήταν δύσκολος αλλά προ-
σπαθήσαμε να κυριαρχήσουμε έως ένα ση-
μείο παίζοντας βάση πλάνου. Ήταν μια καλή 
ευκαιρία να τεστάρουμε τις δυνατότητές μας 
κόντρα σε έναν δυνατό αντίπαλο, με έμπει-
ρους παίκτες όντας ομάδα Γ Εθνικής. Η ομά-
δας μας φέτος είναι ανταγωνιστική σε όλους 
τους τομείς έχοντας ήδη μια αξιόλογη πορεία 
σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Έτσι λοιπόν 
και κόντρα στον Αστέρα καταβάλαμε δυνατή 
προσπάθεια σε όλους τους τομείς του αγώ-
να ώστε να βγαίναμε νικητές. Εύχομαι καλή 
συνέχεια στον Αστέρα Βάρης σε πρωτάθλη-
μα και κύπελλο, συγχαρητήρια για την νίκη 
και περαστικά στον Νικολακόπουλο για τον 
τραυματισμό του».

This is Athens

҂ Ο Αντώνης Τσιμπάκης
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«ΧΑΝΕΙ» 
ΠΑΙΚΤΕΣ 
Η «ΠΥΡΙΝΗ» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΕΚ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ… 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ  

Το αφεντικό ορθώς έπραξε και εμ-
φανίστηκε στο Κορωπί. Και θα το ξα-
ναπράξει αν προκύψει ανάγκη. Ξεκά-
θαρα. Πληρωμένοι μέχρι και τη δόση 
Οκτωβρίου είναι οι παίκτες. Οπότε, ως 
προς τι η… αργομισθία τους στο γήπε-
δο βάσει αποτελεσμάτων; Ειλικρινά, τι 
τους λείπει; Γιατί στην επόμενη στρα-
βή θα κάνουν «ντου» οι οπαδοί και μι-
λάνε άλλη γλώσσα από τον Αλαφούζο. 
Πάντως, οι ατάκες του διοικητικού ηγέ-
τη των «πρασίνων» εμμέσως αφορούν 
ΚΑΙ τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους συ-
νεργάτες τους. Ξεκάθαρα. Το ότι ο Πα-
ναθηναϊκός έχει κερδίσει μόλις δύο πό-
ντους (0-0 με Ολυμπιακό, 1-1 με ΟΦΗ) 
από την πρώτη 6άδα της βαθμολογί-
ας φταίνε μόνο οι παίκτες; Ασφαλώς 
και όχι. Ή μήπως για το μεταγραφικό 
casting που φέρει 101% σε όλες τις επι-
λογές την υπογραφή του κόουτς; Πάμε 
στην ουσία. Κάθε προπονητής έχει παι-
διά και αποπαίδια. Κανένα θέμα. Κάθε 
προπονητής έχει το (αναφαίρετο) δικαί-
ωμα να διαμορφώνει τον τρόπο παιχνι-
διού του. Κοινώς, ο κόουτς τρελάθηκε 
με τις καμινάδες στο ΟΑΚΑ από το 80’ 
και μετά μολονότι έχανε η ομάδα του. 
Εκείνο, όμως, που παραμένει ασυγχώ-
ρητο στη συνείδηση των παικτών είναι 
το «εγώ» του κάθε προπονητή. Και στην 
προκειμένη περίπτωση υπάρχει μπό-
λικο. Σε βαθμό που δεν μπορούσε να 
το διαχειριστεί στις δηλώσεις του μετά 
τον αγώνα με την ΑΕΚ. Στα αποδυτή-
ρια μετά το πέρας του αγώνα. Στην κα-
θημερινότητα μετά από κάθε ήττα που 
κάνει κανένα τριήμερο να εμφανιστεί. 
Για τους δε συνεργάτες στόμα έχουν 
και μιλιά δεν έχουν αν δεν ανάψει το 
«πράσινο» φως το boss. Ας μην στα-
θούμε σε ποδοσφαιρικές επιλογές. Αν 
και θα έπρεπε. Εκείνος γνωρίζει καλύ-
τερα. Μήτε στα παιδιά και αποπαίδια 
σε κάθε συμβάν στο Κορωπί, όσο στην 
απουσία αυτογνωσίας έπειτα από κάθε 
στραβό αποτέλεσμα. Τα «γκάζια» με την 
ΑΕΚ είχαν αγωνιστική βάση. Πόνεσαν 
και έφεραν σε απόσταση με τον κόουτς 
ακόμη και βασικούς παίκτες. Αλήθεια, 
όμως, ο ίδιος έχει κάνει αυτοκριτική; Για 
διαχείριση προσωπικοτήτων στα απο-
δυτήρια, για επιλογές σε αγώνων, για 
συμπεριφορά μετά από κάθε (ας επα-
ναλάβουμε) ήττα. Γιατί ήδη το ραπόρ-
το των παικτών έχει σταλεί στη διοίκη-
ση…  

Παρασκήνια

➠





Ο ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΠΟΥ 
΄ΧΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ 

ΙΟΥΝΙΟ ΣΕ 14 ΑΓΏΝΕΣ ΣΤΟΝ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ 

ΜΟΛΙΣ 7!  

O 60ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΟΥ «ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ» ΣΤΟ 
ΙΔΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΜΟΛΙΣ 22 
ΠΑΙΚΤΕΣ.

Η «ΠΛΗΓΗ» ΤΟΥ ΚΟΟΥΤΣ…    

Αν υπάρχει (ακόμη μία) επιλογή που φέρει 101% 
την υπογραφή του είναι ο Τικίνιο! 
Τουλάχιστον, μισή ντουζί-
να skype calls, ένα 800άρι 
πριμ υπογραφής και ένα 
συμβόλαιο στο Top-
5 earners του Ολυ-
μπιακού κοστίζει ο 
κύριος που έκανε 
το πρόσωπο του 
Πέδρο Μαρτίνς να 
λάμπει από χαρά 
μόλις εκστόμισε το 
«si». Δεν είναι ότι 
δεν δουλεύει στο 
Ρέντη, άπαντες κα-
τανοούσαν μόλις ήρθε 
το διάστημα προσαρμο-
γής ένεκα της απραξίας, 
αλλά ο 31χρονος στράικερ 
εκτός από τα ματς με την Φενερ-
μπαχτσέ είναι απών. Πόσο μάλλον, στα 
ματς που παίρνει φανελάκι βασικού 
(Ατρόμητος, Παναθηναϊκός, ΠΑΣ Γιάν-
νενα, Βόλος ακόμη και με τον Λεβαδεια-
κό). Με αποκορύφωμα στην Αμβέρσα που 
δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Ασχέτως, ανανέωσης 
ή μη του Ελ Αραμπί το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός πάει 
για βασικό σέντερ φορ.   

«ΣΚΑΕΙ» ΠΡΟΤΑΣΗ…            
Μπορεί ο Παναιτωλικός να διαθέτει 
μετά τον Ατρόμητο (και μαζί με τον 
Απόλλωνα) τη χειρότερη άμυνα 
στη Super League (23 γκολ παθητι-
κό), αλλά η «κολόνα» της φέρεται να 
΄χει πέραση! Και μάλιστα μεγάλη. 
Είναι 97άρης, διεθνής με τον Κανα-
δά (σ.σ.: τρομερά upcoming Εθνι-
κή), διαθέτει αριστερό πόδι, τρομε-
ρά aggressive. Κοινώς, ο Ντέρεκ 
Κορνέλιους, που αφίχθη με τη μορ-
φή δανεισμού από το Βανκούβερ, 
διαθέτει όλο το πακέτο. Βάσει πη-
γών μας, η ευρωπαϊκή ομάδα που 
έχει τσεκάρει τουλάχιστον 3 φο-
ρές δια ζώσης τον λεγάμενο φέ-
ρεται να ΄χει ήδη κάνει πρόταση 
500 χιλιάρικα στον Παναιτωλικό, 
ο οποίος διαθέτει το 40% των δι-
καιωμάτων του παίκτη! Κάντε τον 
υπολογισμό…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



ΛΑΪΚΉ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΉ     
Μπορεί ο Αργύρης Γιαννίκης δημόσια να πήρε 
γραμμή να μην ανοιχτεί για προσθήκες, εισηγή-
σεις, αλλά η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. 
Ήδη, η ΑΕΚ «τρέχει» για την απόκτηση κεντρώ-
ου με ταχυδυναμικά χαρακτηριστικά, ήδη υπάρ-
χει μία short-list από τον Στάθη Ταυλαρίδη με 3-4 
ονόματα κεντρικών αμυντικών. Πλέον, έχει γίνει 
και η προεργασία. Απομένει το οκ στον Γιάννη 
Παπαδόπουλο από το αφεντικό. Τα υπόλοιπα εί-
ναι για λαϊκή κατανάλωση.  

ΑΥΤΌΝ ΞΈΡΌΥΝ, ΑΥΤΌΝ…       
Χρήστος Δημητριάδης. Ο άνθρωπος που ́ ναι, μανα-
τζερικά, πίσω από τον Τάσο Μπακασέτα και τον Μα-
νώλη Σιώπη. Εκείνον που το boss της Τραμπζονσπόρ 
(και υποψήφιας πρωταθλήτριας Τουρκίας) εμπιστεύε-
ται όσο κανέναν άλλον από το greek market. Ο «Μπά-
κα» μπορεί να ανάβει το πράσινο φως για συμπα-
τριώτες μας, αλλά ο Δημητριάδης προχωράει στο 
παρασύνθημα, έχοντας το ΟΚ του Αχμέτ Αγκάογλου. 
Προς γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο greek player.  

Δημήτρης Κοτταράς. Και επίσημα 
ο decision maker (όσο είναι αυτό εφικτό) 

του Απόλλωνα. Απορία έχω πως θα διαχειριστεί 
το case του Ντάουντα που του ΄χε φέρει πρότα-
ση από Τουρκία όταν έπαιζε εκεί και εκείνος τον 
«ακύρωσε».  

Απόστολος Διαμαντής! Την ώρα που πέτυχε 
το πρώτο του γκολ, τραυματίστηκε και θα επι-

στρέψει εν έτει…2022. Κρίμα, γιατί ο ΟΦΗ έχει αρχί-
σει να πουσάρει τον captain των Ελπίδων σε ολά-
κερη την Ευρώπη για sale το επόμενο καλοκαίρι.  





ΠΑΈΙ ΚΑΙ ΓΙΑ 4ο   

Ποιος θα το περίμενε πως η Σερίφ θα γινό-
ταν talk ofthe town στα μέρη μας. Η υποψήφια 
αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «32» του Γιου-
ρόπα Λιγκ ανέστησε τις καριέρες των Αθανα-
σιάδη, Κολοβού αντίστοιχα, δίνει μεροκάματο 
στον Στέφανο Ευαγγέλου και πλέον έχει «λοκά-
ρει» τον επόμενο Έλληνα. Κεντρώος είναι ο κύ-
ριος και είναι almostaparted σε ομάδα του εξω-
τερικού.                                                                     

ΌΥΤΈ ΈΚΈΙ ΣΈΦΤΈ!     

Απόστολος Βέλλιος! «Πατάει» τα 30, τον επόμενο 
μήνα. Πλέον, κάτοικος Ρουμανίας. Στην ουραγό, 
μετά από 18 αγώνες, Κλιντσένι. Μετρώντας 12 
αγώνες, αλλά παντελώς άσφαιρος. Συνάμα, πάει 
καιρός που είδε το τελευταίο ευρώ στον λογαρια-
σμό του και είναι θέμα χρόνου να «μπουμπουνί-
σει» την προσφυγή. Κοινώς, FREE agent εν όψει 
Ιανουαρίου. Και ήδη τον έχει πιάσει η παλιννό-
στηση. Πάντως, στον Παναιτωλικό, δεν συγκι-
νήθηκαν με την αφεντιά του. Ο ίδιος δεν ψήνεται 
(ακόμη) με την προοπτική της SuperLeague 2…   

ΑΡΉΣ ΚΑΛΈΙ ΛΌΝΤΙΓΚΙΝ!  

Πάει ένας χρόνος που (επαν)εμφανίστηκε στα 
μέρη μας. Δεν γύρισε για τα χρήματα, μα από 
εγωϊσμό. Ηθελε να «ξανανιώσει» Νο1. Και ο ΠΑΣ 
αποδείχθηκε η καλύτερη πλατφόρμα για τον ίδιο. 
Μόνο φέτος υπό το δικό του coaching, η ομά-
δα διαθέτει την καλύτερη άμυνα και ο Γιούρι Λο-
ντίγκιν σε 12 αγώνες αριθμεί 6 cleansheets. Ο 
πρόεδρος το έβλεπε το έργο και με ένα 100άρι-
κο τον Σεπτέμβριο έδωσε τα ρέστα του για τα 
«γάντια» του 31χρονου  τερματοφύλακα. Εκεί-
νος, όμως, έχοντας ήδη σταθεί στα πόδια του θέ-
λει να «μεγαλώσει» περισσότερο σε club. Ήδη 
μια ψιλή για τον έναν ενδιαφερόμενα τα μάθα-
τε. Ο ΠΑΟΚ τον έχει στα ραντάρ του., Δεν είναι 
ο μόνος όμως. O Αρης που ήδη κινείται για Νο1 
(σ.σ.: Κουέστα παίζει διότι απλώς δεν υπάρχει 
δεύτερος) «πάγωσε» στο άκουσμα των «θέλω» 
του Λοντίγκιν, αλλά θα επιμείνει…  

ΠΌΛΌΣ ΈΛΞΉΣ…  

Κούτσιας στον ΠΑΟΚ Βου. Σουρλής και Τζολά-
κης στον αντίστοιχο Ολυμπιακό Βου. Βαγιαννί-
δης σε εκείνον του Παναθηναϊκού. Μιχάλης Κο-
σίδης στην ΑΕΚ του… αύριο. Εν τάχει, ονόματα 
και διευθύνσεις που πλέον σχεδόν κάθε Σου-Κου 
έχουν την πλατφόρμα για promotion και την προ-
οπτική της πρώτης ομάδας μέσω των αγώνων 
στην Super League 2! Πέραν αυτού, η καθιέρω-
ση των Βου ομάδων αποτελεί πλέον και πόλο έλ-
ξης για τους σκάουτ από ολάκερη την Ευρώπη. 
Χαρακτηριστικά, στο ματς στο «Καραϊσκάκης» 
ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Πανσερραϊκό ήταν 
τουλάχιστον 5 ομάδες, σημειώνοντας names! 
Επιτέλους, γινόμαστε… Ευρώπη!  

ΑΛΉΘΈΙΑ, ΓΙΑ ΠΌΙΌΝ ΠΑΙΚΤΉ ΤΉΣ SUPER LEAGUE 
ΚΑΛΈΣΈ Ή ΤΒΈΝΤΈ ΤΌΝ ΡΙΈΝΣΤΡΑ ΤΌΥ ΒΌΛΌΥ;  quizTime
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Η Μιλένα Ποστίκα πα-
ρέλαβε τα απαραίτη-
τα έγγραφα και έχει 
επίσημα την ελληνι-
κή υπηκοότητα. Μέσα 
στην επόμενη εβδο-
μάδα θα πάρει και την 
ελληνική ταυτότητα. 
Η νεαρή πρωταθλή-
τρια του επί κοντώ 
στοχεύει για αρχή να 
μετάσχει στους Με-
σογειακούς Αγώνες 
Κ23 στον κλειστό. 

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε 
χθες η συνάντηση της Διοίκησης του ΣΕ-
ΓΑΣ με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κων-
σταντίνο Ζέρβα. 
Στη συνάντηση με τον κ. Ζέρβα ήταν η πρό-
εδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, ο αντι-
πρόεδρος Κώστας Κεντέρης (φωτό). Επί-
σης, ήταν και άλλα μέλη του Δ.Σ. και φάνηκε 
πως πρόθεση του δήμου είναι κοινές πρω-
τοβουλίες με την Ομοσπονδία Στίβου. Πρω-

τοβουλίες με στόχο την αναβάθμιση του 
στίβου στην πόλη και την ανάληψη διορ-
γανώσεων. Μάλιστα, πρόκειται να συγκρο-
τηθεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εκ-
προσώπων του δήμου και του ΣΕΓΑΣ που 
θα επεξεργαστεί μια σειρά δράσεων. 
Την Παρασκευή το κλιμάκιο της διοίκησης 
του ΣΕΓΑΣ συναντήθηκε με τη Βούλα Πα-
τουλίδου, εκπροσώπους συλλόγων και 
άλλων φορέων της πόλης. 

Η Γκέλι Ντίβερς δώ-
ρισε αντικείμενα 
στο Μουσείο της 
World Athletics. Η 
θρυλική Αμερικα-
νίδα έδωσε τη φα-
νέλα και τα σπάικ 
που φορούσε στο 
Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα κλειστού του 
2004 στη Βουδαπέ-
στη. Είχε κατακτή-
σει το χρυσό μετάλ-
λιο στα 60μ. και το 
ασημένιο στα 60μ. 
εμπόδια. 

Το στάδιο κλειστού 
στίβου στη Σαμπα-
ντέλ στη Βαρκε-
λώνη δόθηκε ξανά 
προκειμένου να δι-
εξαχθούν αγώνες 
και προπονήσεις. 
Το προηγούμενο 
διάστημα η εγκα-
τάσταση είχε με-
τατραπεί σε νοσο-
κομείο. Λόγω της 
πανδημίας με τον 
κορονοϊό χρησιμο-
ποιούνταν για τη νο-
σηλεία ασθενών του 
Covid-19.




