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Ήταν ένα μάθημα αυτό που πήρε ο Ολυμπια-
κός στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Λεβα-
δειακό. Και για τον Πέδρο Μαρτίνς. Που έκανε 
ένα μεγάλο ροτέισον, από αυτά που δεν το συ-
νηθίζει. Ηταν μια πειραματική ενδεκάδα αυτή 
που είχε κατεβάσει για να έρθει η ήττα. Ο Πορ-
τογάλος τεχνικός «φουρτούνιασε». 
Είχε πει πολλά στους παίκτες, έστω και αν αυ-
τοί ήταν νεαροί από την Κ23. Για έναν προπο-
νητή που κοιτάει και την λεπτομέρεια η εικόνα 
στο ματς της Λιβαδειάς ήταν κάτι που τον έβγα-
λε εκτός εαυτού. Εστω και αν ο ίδιος ευθύνε-
ται επίσης για όλο αυτό που έγινε. Κόντρα σε 
μια ομάδα που θα διεκδικήσει άνοδο στη Super 
League έκανε μεγάλες αλλαγές. 
Ωστόσο επειδή δεν θέλει να βρεθεί προ δυσά-
ρεστων εκπλήξεων έδειξε τις προθέσεις του 
στην αποστολή για την ρεβάνς. Πήρε όλους 
τους παίκτες πρώτης γραμμής. Εκτός από τον 
Βατσλίκ που πήρε ειδική άδεια, αφού δεν είχε 
ξεκουραστεί το καλοκαίρι από την συμμετοχή 
του στο EURO με την Εθνική Τσεχίας. Αλλά και 
τον Ελ Αραμπί που έκανε μια μικροεπέμβαση 
σε δάχτυλο του χεριού του. 
Το σύνθημα είναι ένα. Να έρθει η πρόκριση 
στην επόμενη φάση και να αποφευχθεί κανέ-
να θρίλερ για να έρθει το εισιτήριο. Το νταμπλ 
είναι ο στόχος και κανείς δεν θέλει να το χάσει 
πρόωρα.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Καλές οι νίκες που φτιάχνουν την αυτοπεποίθη-
ση. Καλή και η 4η θέση στον πίνακα της βαθμο-
λογίας. Αλλά ακόμα πιο καλοί είναι οι τίτλοι. Και 
ο Παναθηναϊκός δείχνει φέτος πως μπορεί να το 
παλέψει να βρεθεί στον τελικό. Κατά συνέπεια 
η ρεβάνς της Πέμπτης με τον Βόλο είναι το πιο 
κομβικό ματς για το 2021. Να φύγει η χρονιά με 
μια πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου θα 
είναι κάτι μοναδικό. Ποιος να ξεχάσει πως η προ-
ηγούμενη πρόκριση απέναντι στον Ατρόμητο 
στο Περιστέρι. Αναρωτιούνται συχνά οι φίλοι της 
ομάδας ποιος είναι ο πραγματικός στόχος για το 
«τριφύλλι», στην εποχή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Η εικόνα τον τελευταίο μήνα είναι θετική. Ειδικά 
στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η ομάδα 
δείχνει πολύ δυνατή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για τα ντέρμπι του β’ γύρου που θα διεξαχθούν 
εκεί. Δηλαδή απέναντι σε: Άρη, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. 
Όσον αφορά στον θεσμό του πρωταθλήματος, το 
σύνολο του Γιοβάνοβιτς κινείται με έναν «φλου» 
στόχο του στυλ: «Προσπαθούμε να παίξουμε 
καλό ποδόσφαιρο, να νικάμε και να τερματίσου-
με όσο ψηλότερα γίνεται».
Στο Κύπελλο Ελλάδας, όμως, η κατάσταση εί-
ναι πιο ξεκάθαρη. Βοηθά και το γεγονός ότι εί-
ναι νοκ-άουτ. Προκρίνεσαι ή αποκλείεσαι. Τόσο 
απλά. Επομένως, στο Πανθεσσαλικό ο Πανα-
θηναϊκός θα πρέπει να υπερασπιστεί το 2-1 του 
πρώτου αγώνα επί του Βόλου και να φτάσει στην 
προημιτελική φάση. Σε αυτήν την περίπτωση 
μπαίνει η ταμπέλα «χρέος». Δηλαδή απέναντι 
στην ομάδα της Μαγνησίας, το «τριφύλλι» οφεί-
λει να προκριθεί.

Ο ΣΤΟΧΟΣ  
ΤΟΥ ΚΥΠΈΛΛΟΥ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΟΥ ΚΑΙΡΟΣ  
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΈΣ

Αποψη
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Η ΑΕΚ έδειξε με την επέκταση του συμβολαί-
ου του Γιαννίκη πως αυτό θα είναι το πρότζεκτ 
που θα στηρίξει εν όψει του νέου γηπέδου και 
της ομάδας που θα παίξει αυτό.
Όλα αυτά βέβαια μέχρι την επόμενη σεζόν έχουν 
ακόμα δρόμο γιατί Ελλάδα είμαστε και έχουμε 
δει τέτοια σχέδια επί χάρτου να μη γίνονται και 
πράξη.
Τέλος πάντων, η ΑΕΚ στηρίζει τον Γιαννίκη αλλά 
το ζήτημα είναι να αλλάξει προς το καλύτερο και 
η αγωνιστική εικόνα της ομάδας.
Το πιο σημαντικό σε όλα αυτά είναι και οι προ-
σθήκες που θα γίνουν από τη μέση και πίσω. 
Γιατί μπορεί τη μεταγραφική περίοδο του καλο-
καιριού να ήρθαν παίκτες εγνωσμένης αξίας κο-
ντά στην αντίπαλη περιοχή, στην πράξη όσοι 
ήρθαν από τη μέση και πίσω δεν έχουν βοηθή-
σει.
Το μεγάλο κενό φυσικά και εντοπίζεται στα χαφ 
(και στα στόπερ θα προσθέσω), που οι Σάκχοφ, 
Σιμόες, Σιμάνσκι, Λε Ταλέκ δεν μπορούν να το 
καλύψουν.
Ο Γάλλος είναι χιλιοειπωμένο πως ήρθε με τον 
Μιλόγεβιτς για να καλύψει ένα συγκεκριμένο 
σύστημα (4-1-4-1), να παίρνει την μπάλα από 
τα στόπερ και οι υπόλοιποι χαφ να μαρκάρουν 
και να κλέβουν μπάλες. Τώρα αυτό δεν γίνεται.
Οι υπόλοιποι τρεις είναι γνωστό τι αδυναμίες 
έχουν και σε αυτά έρχονται να προστεθούν το 
παρατεταμένο ντεφορμάρισμα του Σιμάνσκι και 
ο τραυματισμός του Γαλανόπουλου.
Από εκεί, λοιπόν, που στην ΑΕΚ έλεγαν πως 
κοιτούν για χαφ αλλά δεν καίγονται, τώρα… τρέ-
χουν.
Ίσως η μεταγραφή να γίνει και πιο νωρίς από 
ότι αναμενόταν με έναν box to box μέσο που θα 
έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλουν. Δεν εί-
ναι εύκολο βέβαια να βρεθεί.
Να είναι γρήγορος, να μαρκάρει, να ξέρει μπά-
λα, να παίζει με ένταση.
Πολλά…

Agent Greek

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΑΙ ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ 

Θα τα ξαναπούν 
Τα είπανε αλλά δεν τα συμφωνήσανε, 
Θόδωρος Καρυπίδης και Γιούρι Λοντί-
γκιν. Και αν με ρωτάτε, δύσκολα θα τα 
βρουν οι δύο πλευρές. Ο «Κάρυ» βο-
λιδοσκόπησε τις προθέσεις του τερ-
ματοφύλακα του ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά 
τα χρήματα που ζητάει δεν «παίζει» να 
τα δώσει το αφεντικό του Άρη. Τριετές 
συμβόλαιο του προτείνει και ο Λοντί-
γκιν θέλει 400 χιλιάρικα το χρόνο. 1,2 
δηλαδή για την τριετία. Πολλά πάρα 
πολλά! Κάπου εκεί είναι η πρόταση 
που έχει από ομάδα του MLS! Ο Κα-
ρυπίδης στράφηκε σε άλλη περίπτω-
ση για τον άσο, χωρίς να σημαίνει οτι 
δεν θα επανέλθει. Θα τον κουβεντιάσει 
ξανά, αλλά όχι με τέτοια νούμερα.
Πάντως, ο Νο1 του ΠΑΣ αρέσει γε-
νικώς και στην Ελλάδα και σε άλλες 
ομάδες στην Ευρώπη. Βέβαια τα 6 
γκολ που δέχθηκε με ΠΑΟΚ και Πα-
ναθηναϊκό έριξαν λίγο το rating αλλά 
δεν μπορεί να πει κανείς πως φταίει 
κιόλας.

ΑΣ ΜΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΝΑΠΟΛΙ

Ο Καμαρά, το Κόπα Αφρικα  
και η μεταγραφή 
Σε  καμία περίπτωση δεν είναι θετικό για τον Μαντί 
Καμαρά πως έμεινε εκτός Κόπα Άφρικα ο Μαντί Κα-
μαρά. Καλά τα έγραψε το sportime.gr πως η είδηση 
δεν ήχησε καλά στις ομάδες της Γαλλίας που τον εί-
χαν στις κεραίες τους. Ας κρατήσουμε όμως και μία 
πισινή μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε. Καμία αντίρ-
ρηση πως η εικόνα του το τελευταίο διάστημα δεν 
είναι καλή. Πως το παρατεταμένο του ντεφορμάρι-
σμα έχει κάνει τον Πέδρο Μαρτίνς να μην τον έχει πια 
στις πρώτες του επιλογές. Δεδομένα μιλάμε για το 
χειρότερο διάστημα στην καριέρα του από τότε που 
ήρθε στον Ολυμπιακό. Αν όμως είχε μια ευκαιρία να 
πάρει μεταγραφή μέσα στον Γενάρη και ειδικά στη 
Νάπολι, ήταν με το να είναι διαθέσιμος από πρώτη 
του επόμενου μήνα. Κρατήστε το στο μυαλό σας…

➠

➠➠

ΑΠΟ ΤΟ «ΒΛΕΠΟΥΜΕ»
ΣΤΟ… «ΤΡΕΧΟΥΜΕ»
Η ΑΕΚ ΤΟ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΓΙΑ ΧΑΦ 
ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ «ΠΑΤΗΣΕΙ ΓΚΑΖΙ» ΜΕΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΓΙΑΝΝΙΚΗ

Ο ΒΟΛΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΛΛΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΠΑΙΚΤΗ

Κοιτάει δεξί μπακ
Δεν πάει καλά ο Βόλος, το δείχνουν τα αποτελέσματα αλλά κυρίως 
οι εμφανίσεις στα τελευταία ματς. Ο Αμπασκάλ έφυγε αλλά με τον 
Μπράτσο στον πάγκο η ομάδα δεν τσουλάει. Φωνάζει πως θέλει 
προπονητή αλλά τα μηνύματα που έρχονται από τη Μαγνησία δεί-
χνουν πως δεν αποκλείεται η πρώτη έλευση του Ιανουαρίου να εί-
ναι παίκτης.
Σε μια θέση που στο κλαμπ έχουν παρατηρήσει πως υπάρχει κενό 
και οι υπάρχοντες δεν το καλύπτουν.
Για δεξί μπακ πάει ο Βόλος και ήδη έχουν εντοπιστεί 1-2 ποδοσφαι-
ριστές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος του ρόστερ.
Μάλλον ξένος θα είναι λέει η λογική γιατί αυτό δείχνει και η ιστορία 
της ομάδας πως δεν πολυπάει για Έλληνες παίκτες.
Και εκεί λοιπόν που φαίνεται πως θα πάρει προπονητή πάει για με-
ταγραφή ο Βόλος. Τώρα αν αυτό θα βοηθήσει να ανέβει και η εικό-
να της ομάδας θα φανεί μέσα στο γήπεδο.
Πάντως, αυτό που προέχει είναι η ρεβάνς του αγώνα με τον Παναθη-
ναϊκό που μια ενδεχόμενη πρόκριση θα είναι σούπερ για το κλαμπ. 

➠
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Το μομέντουμ
Η πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου 
είναι το άλλο μεγάλο ζητούμενο. Οι «πράσι-
νοι» έχουν και το μομέντουμ και την ψυχολογία 
να σφραγίσουν αύριο το εισιτήριο. Αγωνιστι-
κά δεν αναφέρθηκαν νέα προβλήματα, τουλάχι-
στον κατά το χθεσινό πρόγραμμα που έγινε στο 
Κορωπί. Γίνεται λόγος για αλλαγές στο αυ-
ριανό ματς, αλλά δεν είναι δεδομένο για-
τί παίζεται μια πρόκριση και το 2-1 του 
πρώτου αγώνα δεν δίνει ασφάλεια. Παν

αθη
ναϊκ

ός

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΕΔΡΑΙΩΣΗΣ 

Το να βρίσκεται ο Παναθηναϊκός 
στην πρώτη 4άδα του πίνακα της 
βαθμολογίας μετά από χρόνια δεν 
θα πρέπει να είναι είδηση. Αλλά έγι-
νε, με το βαθύτερο νόημα να είναι αλ-
λού. Κι έχει να κάνει με την ψυχολογία 
της ομάδας και την χαμένη της αίγλη. 
Αυτή ήθελε να φέρει πίσω ο Γιοβά-
νοβιτς. Το τόνισε με το που ανέλαβε 
τον πάγκο. Μίλησε για την δημιουρ-
γία ενός Παναθηναϊκού που θα αρέ-
σει στον κόσμο του και θα διεκδικεί 
τίτλου. Αυτό είναι που έχει ανάγκη και 
το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έναν Πανα-
θηναϊκό που θα μπει ξανά στο κόλπο 
για να πάρει τίτλους. Αυτό του αρμό-
ζει και πρέπει να το κάνει. Τελευταία 
η εικόνα του «τριφυλλιού» παραπέ-
μπει σε όλο αυτό. Παρουσιάζει μια 
πιο σταθερή ομάδα που ξέρει τι θέλει 
μέσα στο γήπεδο και πως να το πά-
ρει. Δεν λέει κανείς πως έφτιαξε την 
ομάδα που θα έπρεπε να έχει. Αλλά 
κάτι πάει να γίνει. Οι νίκες δίνουν αυ-
τοπεποίθηση και στους παίκτες. Το 
ζήτημα είναι όμως πως ο Γιοβάνοβιτς 
βρήκε τις λύσεις για να διορθώσει τον 
Παναθηναϊκό. Και αυτό σημαίνει πως 
και ο ίδιος μπορεί να τον οδηγήσει σε 
πετυχημένο μονοπάτι. Αυτό σημαίνει 
πως κερδίζει πόντους για να μείνει 
στην ομάδα και την επόμενη σεζόν. 
Γιατί όπως ο ίδιος είπε στη συνέντευ-
ξη Τύπου που έδωσε το καλοκαίρι, για 
την παρουσίαση του, έχει συμφωνή-
σει για ένα χρόνο. Με προοπτική για 
ανανέωση. Αν συνεχίσει ο Παναθηνα-
ϊκός να βελτιώνεται με τις παρεμβά-
σεις του τότε και ο ίδιος θα βάλει στο 
μυαλό του την παραμονή. Όπως κά-

νουν στην διοίκηση…

Δεν παρατάει του Νιάς
Μεταγραφική προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση στο κέ-
ντρο. Ο Σεχ Νιάς είναι μια προοπτική που δεν έχει βγει από 
την μεταγραφική ατζέντα. Μπορεί να τον θέλουν κι άλλες 
ομάδες, όπως οι Άντερλεχτ, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, ωστόσο 
μόνο ο Παναθηναϊκός μπορεί να τοι εγγυηθεί χρόνο συμ-
μετοχής. Και ο ίδιος «ψήνεται» να φορέσει εκ νέου την 
πράσινη φανέλα. Δύσκολη η περίπτωση του αλλά 
στην Γαλλία αναφέρουν πως υπάρχουν ακόμα επα-
φές με την Λιλ.

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 
ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ  
Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ  
ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ
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Με το προβάδισμα…
 Ο Λεβαδειακός υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη 
του ήττα σε εγχώρια διοργάνωση την φετινή σεζόν. Έχει 
ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ξέρει πως το έργο 
του θα είναι δύσκολο. Πάντως θα παλέψει για τις ελπίδες 
που του αναλογούν. Ο Ταουσιάνης πήρε στην αποστολή 
τους: Στογιάνοβιτς, Αγγελόπουλο, Βλάχο, Βήχο, 
Τσάπρα, Τζημόπουλο, Λιάγκα, Παναγιώτου, Νίκα, 
Νίλι, Κονέ, Μεχία, Αλμπάνη, Βρακά, Μουτίνιο, 
Χάμμοντ, Μυτίδη, Πολέττο, Δούμτσιο, 
Λινάρδο.

Με τα «βαριά» χαρτιά 
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Λεβαδειακό (19:00, 
CS2) την ρεβάνς για τους «16» του κυπέλλου. Στην 
πρώτη αναμέτρηση ηττήθηκε 3-2 παίζοντας με πει-
ραματική ενδεκάδα. Τώρα όμως ο Μαρτίνς πήρε όλα 
τα όπλα πλην του Ελ Αραμπί που έκανε μια μικροε-
πέμβαση σε δάχτυλο του χεριού του. Στην αποστολή 
είναι οι: Κρίστινσον, Τζολάκης, Καραργύρης, Λαλά, 
Ανδρούτσος, Σισέ, Ο. Μπα, Παπασταθόπουλος, Πα-
παδόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, Καρμπόβνικ, Κίτσος, 
Σουρλής, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Μ. Καμαρά, Α. Κα-
μαρά, Βαλμπουενά, Μασούρας, Ονιεκουρού, Λό-
πες, Ροντρίγκες, Βρουσάι, Τικίνιο. Ο Μαρτίνς δεν 
έδειξε ενδεκάδα, αλλά δεν αναμένονται πολλές 

αλλαγές. 

ΝΕΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ο ΡΟΥΜΠΕΝ ΣΕΜΕΔΟ ΕΜΕΙΝΕ ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Η διαδρομή του ήταν προδιαγεγραμμένη, ει-
δικά από την στιγμή που γύρισε πίσω ο Κώ-
στας Μανωλάς. Ο λόγος για τον Ρούμπεν Σεμέ-
δο που δύσκολα θα μείνει στον Ολυμπιακό και 
μετά τον Ιανουάριο. Μάλιστα ο Πέδρο Μαρτίνς 
δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για τον 
αγώνα κυπέλλου με τον Λεβαδειακό. Σε αντί-
θεση με το πρώτο ματς στην Λιβαδειά. Όπου ο 
Πορτογάλος στόπερ έκανε την επανεμφάνιση 
του μετά τον παραγκωνισμό του από τον Αύγου-
στο. Υπήρξε μια αισιοδοξία για τον ίδιο πως θα 
έπαιρνε μια ακόμα ευκαιρία. Να δώσει απαντή-
σεις για όλα αυτά που έκανε στην εξωγηπεδι-
κή του ζωή. Το ήθελε και το θέλει ακόμα. Ωστό-
σο είναι δύσκολο να συμβεί. Η εμφάνιση του 
στο ματς με τον Λεβαδειακό ήταν αποκαρδιωτι-
κή. Παρά το γκολ που έβαλε. Σίγουρα η εικόνα 
του είχε να κάνει και με την μεγάλη του αποχή. 
Αλλά και πάλι φάνηκε πως δεν τον… σηκώνει 
το κλίμα. Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι από τους υπο-
στηρικτές του. Κι έκανε πολλά για να του δώσει 
μια δεύτερη ευκαιρία. Παραμένει όμως σε δυ-
σμένεια από την διοίκηση. Και δεν έχει αλλάξει 
η απόφαση για την άμεση παραχώρηση του. Ει-
δικά μετά και την έλευση του Κώστα Μανωλά. Η 
Πόρτο επιμένει να τον θέλει αλλά ζητάει αρχικά 
έναν 6μηνο δανεισμό. Ο Ολυμπιακός δεν συζη-
τάει αυτό το ενδεχόμενο. Και θέλει ποσό ελεύ-
θερης αγοράς πάνω από τα 6 εκατ. ευρώ, που 
έχουν προτείνει οι «δράκοι» σε ένα δανεισμό με 
οψιόν αγοράς. Το παιχνίδι αναμένεται μεγάλο 
καθώς ο Σεμέδο έχει ικανότητες. Αρκεί να δουλέ-
ψει και με το μυαλό του. Για τον ίδιο θα είναι μια 
καλή προοπτική η Πόρτο. Και για τον Ολυμπια-
κό καθώς δεν έχει βρεθεί άλλη ομάδα να δείξει 
έντονο ενδιαφέρον. Οι κινήσεις στην σκακιέρα 
που θα γίνουν και τις επόμενες ημέρες θα δεί-
ξουν που θα πάει το πράγμα. 

Oλυ
μπι
ακό

ς
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΠΟΤΟ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΡΟΥΜΑΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ 
ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μεγάλη θα είναι η δουλειά που θα 
κάνει ο Ζοζέ Μπότο στον ΠΑΟΚ, 
με πρώτο και κύριο την οργά-
νωση στην επιλογή παικτών. Οι 
μεταγραφές ήταν ανέκαθεν ένα 
ζήτημα για τον Δικέφαλο. Τα χρή-
ματα που πλήρωνε, τις επαφές 
που έκανε και γενικά την δυναμι-
κή που είχε. Ο Μπότο έρχεται να 
τα καλύψει όλα αυτά. Γιατί είναι 
ένα μεγάλο όνομα στον συγκε-
κριμένο χώρο. Οι διασυνδέσεις 
του είναι εξαιρετικές και γνωρί-
ζει αν για έναν παίκτη υπάρχει 
υπεραξία. Την οποία δεν θέλει 
να πληρώνει καμία ομάδα. Με 
την κίνηση αυτή ο ΠΑΟΚ μπαίνει 
πλέον και σε μανατζερικά κανά-
λια που δύσκολα είχε πρόσβαση 
ή καλύτερα δεν τον υπολόγιζαν 
ιδιαίτερα. Γενικά ο Μπότο θα έρ-
θει για να καλύψει πολλά κενά και 
να δώσει μια νέα ώθηση ακόμα 
και στις πωλήσεις. Θα έχει τον 
ρόλο του αθλητικού διευθυντή, 
ενώ θα φέρει και συνεργάτη που 
θα αναλάβει όλα τα θέματα της 
ακαδημίας. Ο Πορτογάλος έχει 
πιάσει ήδη δουλειά, αφού έγι-
νε γνωστό χθες πως ο Ιβάν 
Σαββίδης έδωσε 500.000 
ευρώ για να «σπάσει» 
νωρίτερα το συμβό-
λαιο που είχε με την 
Σαχτάρ Ντόνετσκ, το 
οποίο έληγε το κα-
λοκαίρι. Και μάλι-
στα αναμένεται να 
είναι στη Θεσσαλο-
νίκη στις 29 του μήνα. 
Για να έχει από κοντά 
και μια πρώτη επαφή με 
τον Ραζβάν Λουτσέσκου. 
Με τον οποίο γνωρίζεται και 
φέρεται να έχει ήδη μιλήσει. Ο 
Μπότο θα είναι και η ασφάλεια 
του Ρουμάνου προπονητή. Που 
δεν θα έχει όλο το βάρος για τις 
μεταγραφές και θα βρει και βο-
ήθεια που είναι απαραίτητη για 
μια σειρά άλλων θεμάτων.

Τις ελπίδες της
Η Λάρισα θα κυνηγήσει τις ελπίδες που έχει για την 
πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Το 1-1 
του πρώτου αγώνα την διατηρεί στο κόλπο αλλά ξέ-
ρει πως το έργο της είναι δύσκολο. Ο Φυντάνης πήρε 
στην αποστολή τους Όγκμποε, Μαξιμένκο, Αμπούντ 
που δεν είχε διαθέσιμους για την πρώτη αναμέτρη-
ση. Συνοπτικά η αποστολή της ΑΕΛ: Θεοδωρόπουλος, 
Σουλούκος, Θεολόγου, Ηλιάδης, Μαξιμένκο, Γκοτζαμα-
νίδης, Παπαγεωργίου Αθ., Αμπούντ, Ταχάρ, Γιάκος, Κο-
λομπίνο, Πατράλης, Γαρουφαλιάς, Γλυνός, Κοτσια-
νούλης, Μιλτιάδης, Όγκμποε, Κούστα, Μαυριάς, 
Τσουμάνης, Ακούνια, Μπαντιμπαγκά.

ΠAO
K

Με Μιτρίτσα, 
χωρίς Βαρέλα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται (17:00, CS2) την 
ΑΕΛ σε ρεβάνς για την φάση των «16» του 

κυπέλλου, φέρνοντας 1-1 στην πρώτη αναμέ-
τρηση. Ο Μιτρίτσα μπήκε αποστολή, ένα μήνα 

μετά, ξεπερνώντας τον τραυματισμό του. Εκτός έμει-
νε ο Βαρέλα, ο Πασχαλάκης και οι τραυματίες, Ελ Κα-

ντουρί, Τέιλορ. Αναμένονται αλλαγές στην εν-
δεκάδα. Η αποστολή αποτελείται από τους: 
Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδη, Βιεϊρίνια, Λύρατζη, 

Ίνγκασον, Μιχάι, Μιχαηλίδη, Σίντκλεϊ, 
Τσιγγάρα, Εσίτι, Κούρτιτς, Σβαμπ, 
Ντόουγκλας , Κωνσταντέλια, Μπί-
σεσβαρ, Μιτρίτσα, Μουργκ, Α.Ζί-

βκοβιτς, Σφιντέρσκι, Άκπομ .
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Οι χαμένοι βαθμοί
Κάνοντας μια σούμα των όσων έχει πάθει φέτος η ΑΕΚ 
από τα λάθη της άμυνας δείχνει πως το πρόβλημα είναι 
μεγάλο. Η αρχή έγινε με τον άσχημο ευρωπαϊκό αποκλει-
σμό από την Βελέζ. Στο πρωτάθλημα συνολικά χάθηκαν 
13 βαθμοί δεχόμενη 3 γκολ από τον Ολυμπιακό και δύο 
από τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, μεταξύ άλλων. Μάλιστα από 
τους κρητικούς δέχθηκε 3 γκολ στο ματς του πρώ-
του γύρου στο Ηράκλειο, όπου είχε προηγηθεί 
με 3-0. Δύο γκολ δέχθηκε από τον ΠΑΟΚ στην 
Τούμπα.

AΕΚ

Η ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΦΗ ΗΤΑΝ Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΨΙΟΝ 
ΤΟΥ 41ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ

ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ 2024

Θα περίμενε να περάσει ένα 
ήρεμο βράδυ, να πάρει μια νίκη 
επί ενός δυνατού αντιπάλου, 
όπως είναι ο ΟΦΗ. Και στη συ-
νέχεια να πάει στο ματς με την 
Κηφισιά να σφραγίσει και την 
πρόκριση στα προημιτελικά του 
κυπέλλου. Αντί αυτού η ΑΕΚ με 
την ήττα της βρέθηκε ξανά σε 
κλίμα εσωστρέφειας. Και φυσι-
κά έπρεπε άμεσα να αντιδρά-
σει. Να κάνει την πρώτη της κί-
νηση που να δείχνει πως δεν θα 
το αφήσει έτσι. Και αυτή ήταν 
η πρόωρη ενεργοποίηση της 
οψιόν για συμβόλαιο έως το 
2024. Γιατί ο 41χρονος προπο-
νητής είχε υπογράψει συμβό-
λαιο έως το καλοκαίρι του 2022. 
Με οψιόν ανανέωσης για δύο 
ακόμα χρόνια. Ο Δημήτρης Με-
λισσανίδης σε συνεννόηση με 
τον Γιαννίκη το προχώρησαν 
πρόωρα. Για την Ένωση είναι 
μια κίνηση πως στηρίζει έμπρα-
κτα το πρότζεκτ με τον ομογενή 
προπονητή. Και δεν θέλησε να 
τον βάλει και αυτόν στις συζητή-
σεις που ξεκίνησαν οι φίλοι της, 
μετά την λήξη του αγώνα με τον 
ΟΦΗ. Για το αν μπορεί να αλλά-
ξει την εικόνα της ομάδας 
και να αφήσει έργο. Το 
«τελείωσε» άμεσα ο 
Μελισσανίδης όλο 
αυτό και μένει να 
φανεί αν θα βγει. 
Γιατί ο Γιαννίκης 
από μόνος του 
μπορεί να διορ-
θώσει πράγμα-
τα. Και να είναι ο 
προπονητής με 
τον οποίο η ΑΕΚ 
θα μπει στην ΟΠΑΠ 
Αρένα, αλλά θέλει κι 
άλλα πράγματα. Καλύ-
τερες μεταγραφές κι επιτέ-
λους να βρει λύσεις για τα κενά 
στο ανασταλτικό κομμάτι. Ειδι-
κά στο κέντρο της άμυνας, αφού 
ο Τζαβέλλας δεν έχει βοηθήσει. 
Παράλληλα χρειάζεται και κάτι 
άλλο στα χαφ. Έναν παίκτη που 
να την ανεβάσει επίπεδο. Κα-
θώς ο Λε Ταλέκ δεν είναι τελικά 
αυτός που θα έδινε λύσεις.

Η ανάλυση πέ-
ραν της αμυντικής λει-

τουργίας πάει και στην γε-
νικότερη αγωνιστική εικόνα. 

Παραδοχή όλων είναι πως η ΑΕΚ 
δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο, 
ακόμα και με τον Γιαννίκη στον πά-
γκο. Παρουσιάζει, με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις, τις παθογένειες που είχε και 

επί ημερών του Βλάνταν Μιλό-
γεβιτς. Σίγουρα είναι κάτι 

που πρέπει άμεσα να 
αλλάξει.

Ίδιες παθογένειες
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ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Πάει Κρήτη
Στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ είχε μεν τη πρόθε-
ση να είναι στη Κρήτη, έφτασε μέχρι το αεροδρόμιο, αλλά 
λόγω καθυστέρησης της πτήσης, είδε το παιχνίδι από 
την τηλεόραση! Ο Καρυπίδης έχει εκφράσει την επι-
θυμία στους συνεργάτες του, να είναι τη Πέμπτη 
το μεσημέρι στο «Γεντί Κουλέ», για να παρακο-
λουθήσει από κοντά την αναμέτρηση.

AΡΗ
Σ

ΕΤΣΙ... ΜΑΛΑΚΩΣΕ 
Ο ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ «ΚΑΡΥ» ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ Ο ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ. ΠΩΣ 
ΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΥΗΔΟ!

Με εντολή Θόδωρου Καρυπίδη 
έληξε το θέμα με τον Ντάνιελ Σού-
ντγκρεν. Ο Σουηδός μπακ είχε τε-
θεί εκτός ομάδας, μετά την άρνη-
ση του την περασμένη Πέμπτη να 
ταξιδέψει αυθημερόν στη Κρήτη 
για το ματς με τον ΟΦΗ, επειδή 
είχε γεννήσει την προηγούμενη 
ημέρα η σύζυγος του.
Μετά την απολογία του, στον πο-
δοσφαιριστή επιβλήθηκε 20 χι-
λιάδες ευρώ πρόστιμο, ενώ η αρ-
χική πρόθεση ήταν να μείνει στον 
«πάγο», χάνοντας εκτός από το 
παιχνίδι της Δευτέρας με τον Ιω-
νικό και εκείνο της προσεχούς 
Πέμπτης με τον ΟΦΗ για το Κύ-
πελλο.
Η στάση του Καρυπίδη άλλαξε 
το πρωί της Παρασκευής, με τον 
ποδοσφαιριστή να αποδέχεται 
τη συγγνώμη του και να δίνει το 
ok για να επιστρέψει στις προ-
πονήσεις. Ο Σκανδιναβός μπακ 
θα είναι σίγουρα στην αποστολή 
που θα αναχωρήσει σήμερα για 
το Ηράκλειο και πιθανότατα θα 
επιστρέψει και στο αρχικό σχήμα.
Τι ήταν εκείνο που... μαλάκωσε το 
αφεντικό του Άρη και έδωσε άφε-
ση αμαρτιών στον Ντάνιελ Σούν-
γκρεν; Ο Σουηδός απολογήθηκε 
στο Αγησίλαο Τουμαζάτο, ωστό-
σο το πρωί της Παρασκευής, 
σύμφωνα με πληροφορίες του 
Sportime επικοινώνησε ο ίδιος 
με τον Καρυπίδη.
Ο Σούντγκρεν δήλωσε μετανιω-
μένος για το συμβάν. Εξήγησε 
τους λόγους που δεν ταξίδεψε 
στη Κρήτη, ξεκαθάρισε στον Κα-
ρυπίδη οτι δεν πρόκειται να επα-
ναληφθεί στο μέλλον κάτι παρό-
μοιο, χαρακτηρίζοντας οικογένεια 
τον Άρη! Μάλιστα στο γραπτό μή-
νυμα που έστειλε στον «Κάρυ» 
δεσμευτηκε οτι θα κάνει και το 
τραπέζι στην ομάδα, για την ανα-
στάτωση που προκλήθηκε.
Μετά από αυτό, ο Καρυπίδης γύ-
ρισε... τούμπα και το περιστατικό 
θεωρείται λήξαν. Ξεκαθάρισε πά-
ντως πως «η ομάδα είναι πάνω’ 
απ’ όλους και υπάρχουν κανόνες. 
Όποιος δεν τους τηρεί από εδώ 
και στο εξής, θα τίθεται εκτός».
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ΟΦΗ

ΟΣΟ ΠΙΟ ΜΑΚΡΙΑ, 
ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΛΑ!
ΑΗΤΤΗΤΟΙ 9 ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΜΗΝΕΣ,  
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ» ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ

Στους 22 βαθμούς και με παιχνίδι λιγό-
τερο, εκείνο με τον Απόλλωνα κλείνει το 
2021 για τον ΟΦΗ! Ιδανικό φινάλε στο 
πρωτάθλημα για την ομάδα του Νίκου 
Νιόπλια με τη νίκη στο ΟΑΚΑ, με ανα-
τροπή, επί της ΑΕΚ!
Σε τροχιά play off η ομάδα του Ηρακλεί-
ου, 6η στον πίνακα, ισόβαθμη με ΠΑΣ 
Γιάννινα, αλλά με ματς λιγότερο!
Πως μαζεύτηκαν οι 22 βαθμοί; Εδώ ξεκι-
νάει το οξύμωρο. Αν και ο ΟΦΗ φημίζε-
ται για το «Γεντί Κουλέ» έχει πάρει μόλις 
τους 10 βαθμούς μέσα στο σπίτι του. Οι 
12 μαζεύτηκαν από τα εκτός έδρας παι-
χνίδια.
Περισσότεροι βαθμοί εκτός, αν και τα 
ματς στη Κρήτη περισσότερα! Οκτώ 
έχουν δώσει εντός, έξι εκτός έδρας! Μα-
κριά από το νησί ο ΟΦΗ είναι αήττητος! 
Ο απολογισμός τρεις νίκες και τρεις ισο-
παλίες! Ο ΟΦΗ έχει δεχθεί στο «Θ. Βαρ-
δινογιάννης» ενα γκολ παραπάνω από 
όσα έχει πετύχει (10-11). Εκτός έδρας οι 
Κρητικοί σκοράρουν πιο δύσκολα (7), 
αλλά δέχονται γκολ με το σταγονόμε-
τρο (3). Μόνο κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννι-
να τους στέρησε βαθμούς (1-1). Στο Αγρί-
νιο (2-1) και τη προχθές στο ΟΑΚΑ (2-1) 
οι Κρητικοί κέρδισαν!
Το αήττητο σερί του ΟΦΗ δεν ξεκίνησε 
φέτος. «Τρέχει» από τα play out της πε-
ρασμένης σεζόν. Οι Κρητικοί δεν έχασαν 
σε κανένα από τα τέσσερα εκτός έδρας 
παιχνίδια τους.  Ούτε γκολ δεν δέχθη-
καν. Δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.
Στα 10 παιχνίδια έχει φτάσει το αήττη-
το εκτός έδρας σερί του ΟΦΗ, που τε-
λευταία φορά που ηττήθηκε εκτός έδρας 
ήταν από τον Άρη ,την τελευταία αγωνι-
στική της regular season στα μέσα του 
περασμένου Μάρτη! Πριν 9 μήνες!
 Όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά για την 
ομάδα του Νίκου Νιόπλια!

AΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ψάχνει δύο τερματοφύλακες!
Ο Βέρχουλστ έχει εκφράσει τάσεις φυγής, επειδή έχει 
χάσει τη θέση του βασικού. Δεν αποκλείεται από τη Ρι-
ζούπολη να αποχωρήσει και ο Κυρίτσης που αποκτή-
θηκε το καλοκαίρι. Σε μια τέτοια περίπτωση, η «Ελα-
φρά Ταξιαρχία» θα κινηθεί για δύο τερματοφύλακες 
τον Ιανουάριο. Και οι δύο έχουν βρεθεί. Οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν οτι ο ένας αγωνίζεται σε ομάδα της 
Super League 2.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ολα ανοιχτά!
Σκέψεις αποχώρησης και τάσεις φυγής είχε εκφρά-
σει ο Στέφανος Σιόντης πριν από 1,5 μήνα. Μάλι-
στα για την περίπτωση είχε δείξει ενδιαφέρον η 
Βέροια, αλλά δεν αποκλείεται να αλλάξουν τα δε-
δομένα. Ο εκ των αρχηγών του ΠΑΣ Γιάννινα, ο 
οποίος είναι 3,5 χρόνια στην ομάδα, δεν αποκλείε-
ται τελικά να παραμείνει στον «Άγιαξ» τουλάχιστον 
μέχρι το καλοκαίρι που λήγει το συμβόλαιο του.
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ 
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ 

SUΡΕR LΕΑGUΕ 
2. ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΠΟΝΤΟΥ - 
ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ 

ΤΟΝ 1o ΟΜΙΛΟ 
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
- ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 

ΑΕΚ Β - ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΓΙΑ 

ΤΟΝ 2o.

3

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

Ο Βαγγέλης Πλατέλ-
λας ήταν και πάλι ο 
MVP της Ξάνθης. Το καλοκαίρι 
αποχώρησε από τον Ιωνικό για-
τί δεν τα βρήκε με τους «κυανό-
λευκους», αν και είχε καταλυτική 
συμμετοχή στην επιστροφή της 
ομάδας της Νίκαιας στη Super 
League 1. Λέτε να προκύψει κα-
μία επιστροφή; Ήρεμα ρωτάμε!

ΤΡΙΚΑΛΑ
Ψηλά έχει μπει ο πή-
χης, αλλά στο γήπεδο 
δεν επιβεβαιώνεται τί-
ποτα. Τρία γκολ σε επτά 
λεπτά λίγο πριν το τέ-
λος του πρώτου ημι-
χρόνου και... 0-5 τελικό κόντρα στη Ξάνθη! 
Ο ΑΟΤ δεν πείθει. Η ομάδα θέλει προπονη-
τή. Ο Χόρχε Αμπέντε, σύμφωνα με αρκετούς 
που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα 
στην ομάδα, είναι απλώς εκτελεστικό όργα-
νο. Δεν υιοθετούμε, απλά το αφήνουμε εδώ!

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ
ΤΟ ΣΤΟΡΙ

ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 0-0 ΣΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΚΑΙ ΔΙΩΧΝΕΙ ΚΟΣΜΟ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΛ!

ΠΑΙΡΝΕΙ «ΣΚΟΥΠΑ»  
Ο ΚΟΥΓΙΑΣ!

Προσπαθεί να μετράει μέχρι το... 1000 πριν πάρει αποφάσεις ο Αλέξης 
Κούγιας, αλλά και πάλι δεν... κρατιέται! Μετά το πρόσφατο 0-0 με τον Πιε-
ρικό, το αφεντικό της ΑΕΛ έγινε έξαλλο. Η προειδοποιητική βολή ήρθε με 
την ανακοίνωση που έβγαλε την ίδια μέρα. Αν και ανέφερε οτι δεν πρόκει-
ται να λύσει το συμβόλαιο κάποιου παίκτη. «Για την κακή εικόνα της ΑΕΛ 
με τους ακριβοπληρωμένους παίκτες υπεύθυνος είμαι μόνο εγώ και κανέ-
νας άλλος. Εγώ διάλεξα τους προπονητές και εγώ συμφώνησα να διατη-
ρήσω παίκτες με πανάκριβα συμβόλαια που δεν προσφέρουν τίποτα και 
είναι εντελώς αδιάφοροι, αλλά και να αποκτήσω και άλλους Έλληνες και 
ξένους που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην καθυστερούμε ούτε 
μία ημέρα την καταβολή των μισθών τους και να μην ιδρώνουν την φανέ-
λα, ενώ γεμίζουν τα μπαρ της πόλης». Η... φωτογραφία τραβήχτηκε! Ξένοι 
και Έλληνες ποδοσφαιριστές λοιπόν, οι αδιάφοροι που δεν προσφέρουν, 
σύμφωνα με τον Αλέξη Κούγια! Πολύ πιθανό, σύμφωνα με πληροφορίες 
του Sportime, μετά το παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης με τη Ξάνθη, να ανοί-
ξει η πόρτα. Ποιοι βρίσκονται στη black list του Κούγια; Αμέσως. Άιμεν Τα-
χάρ. Ο Αγγλοαλγερινός μέσος δεν έχει ικανοποιήσει. Δεύτερος ο Ηρακλής 
Γαρουφαλιάς, τον οποίο «έκλεψε» από την Καλλιθέα. Τρίτος στη λίστα ο 
Ζιγκί Μπαντιμπανγκά. Μια «βόμβα» που δεν πυροδοτήθηκε ποτέ! Και δεν 
είναι μόνο αυτοί οι τρεις ! Υπάρχουν κι ορισμένοι που θέλουν να φύγουν οι 
ίδιοι. Και ο Μανώλης Μπέρτος έθεσε εαυτόν εκτός ομάδας!
Δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα και ο Μανώλης Πατράλης. Βασικός με 
Φραντζέσκο, αλλά με Φυντάνη τα κόζια άλλαξαν!

Άτυχος ο Λουάν Σκεντε-
ράι. Ο ποδοσφαιριστής 
του Αιγάλεω τραυματί-
στηκε σοβαρά στο παι-
χνίδι με την Επισκοπή 
και χάνει το υπόλοιπο 
της σεζόν. Η διοίκηση 
του «Σίτι» εκτός οτι θα ανα-
λάβει όλα τα έξοδα της επέμβασης, 
ανανέωσε για ένα ακόμα χρόνο το συμβό-
λαιο του 22άχρονου μέσου. Να τα γράφουμε 
κι αυτά!

Οι φίλοι του Ολυμπιακού 
Βόλου απαίτησαν από 
τους ποδοσφαιριστές της 
ομάδας τους να σεβαστούν 
την Καβάλα! Το κοντέρ στο 
«Α. Καραγιάννη» σταμάτησε 
στα πέντε! Προφανώς και στο τέ-
λος ίσως μετρήσει και η διαφορά τερ-
μάτων, αλλά το 0-5 δεν το λες και... σεβασμό 
προς τον αντίπαλο που αγωνίζεται με αθλητές 
που δεν είναι ποδοσφαιριστές!

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ήρωες οι ποδοσφαιριστές της Επισκοπής και του Αιγάλεω. Μόνο για... γου-
ρούνια ο αγωνιστικός χώρος του ΔΑΚ Γάλλου

Απίστευτη ατάκα από προπονητή νησιωτικής ομάδας της 
Super League 2, που όπως ο ίδιος δηλώνει, πάει για πρω-
τάθλημα. Οικονομικά προβλήματα και φουλ απληρω-
σιές στην ομάδα. Μάλιστα πριν μερικές μέρες, οι 
παίκτες απείχα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας και 
από τις προπονήσεις. Οταν λοιπόν έγινε 
κουβέντα στα αποδυτήρια και ζήτησαν 
από τον κόουτς, να βάλει «πλάτη», 
η απάντηση ήταν αποστομωτική! 
«Δεν μπορώ να μπω μπρο-
στά για εσάς. Εγώ είμαι 
πληρωμένος κανονι-
κά»! Κάποιοι δεν πί-
στευαν στα αυ-
τιά τους!
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ΠΩΣ ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ;
ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ, 
ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΕΜΑ

Ο κορονοϊός καλπάζει και η μετάλλαξη Όμι-
κρον έχει προκαλέσει νέα προβλήματα στον 
χώρο του ποδοσφαίρου. Η συγκεκριμένη 
μετάλλαξη ξεκίνησε από την Αφρική και εκεί 
«τρέχει» σε μεγάλο ρυθμό. Το Καμερούν εί-
ναι στο επίκεντρο, αφού είναι η διοργανώ-
τρια χώρα. Σπεύδει να πάρει πιο αυστηρά 
μέτρα υπό την πίεση και της FIFA. Ο πρόε-
δρος της Αφρικανικής Ομοσπονδίας Ποδο-
σφαίρου, Πατρίς Μοτσέπε, τόνισε πως η δι-
οργάνωση θα γίνει κανονικά. Βρίσκεται στο 
Καμερούν από την Δευτέρα και είχε συναντή-
σεις με την Κυβέρνηση της χώρας. Για σή-
μερα είναι προγραμματισμένες και μια σειρά 
από ομιλίες των ανθρώπων που κυβερνούν 
το Καμερούν, αναφορικά με την διεξαγωγή 
του Κόπα Άφρικα. Να επισημοποιήσουν την 
διεξαγωγή του ή όχι καθώς οι πιέσεις πα-
ραμένουν. Το παρών στις διαβουλεύσεις δί-
νει και ο Σάμουελ Ετό (φωτό). Είναι ο πρόε-
δρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του 
Καμερούν. Ανέλαβε στις 11 του μήνα και δεν 
θέλει να χρεωθεί μια αναβολή. Ο ίδιος συμ-
βάλει στο να μην πάρει αρνητική τροπή το 
θέμα. Παρακολουθεί από κοντά και δίνει τις 
λύσεις του. Το θέμα είναι πως οι διεθνείς θα 
βρεθούν εκεί, για το αφρικάνικο ποδοσφαι-
ρικό πάρτι, που θα αρχίσει στις 9 Ιανουαρί-
ου. Το θέμα είναι πως θα γυρίσουν στις ευρω-
παϊκές τους ομάδες. Γιατί σε αρκετές χώρες 
έχουν παρθεί ιδιαίτερα μέτρα για όσους έρ-
χονται από την Αφρική. Η καραντίνα, το λι-
γότερο είναι μιας εβδομάδας. Αυτό σημαίνει 
πως θα πρέπει να παρατείνουν την απου-
σία τους από τις προπονήσεις. Κι έτσι θα πά-
ρει κι άλλο χρόνο η άμεση επιστροφή τους 
στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των συλλό-
γων τους. Το άλλο θέμα είναι η προετοιμασί-
ες που θα κάνουν οι Εθνικές. Θα βρεθούν σε 
διάφορες χώρες μαύρης ηπείρου, όπου κα-
νείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα παρθούν 
οι απαραίτητες προφυλάξεις.

Στα 68 του χρόνια ο Μανουέλ Πελεγκρίνι 
έγινε ξανά σημείο αναφοράς στην Ισπα-
νία. Η Μπετις πραγματοποιεί εξαιρετική 
πορεία φέτος και ο Χιλιανός ανανέωσε το 
συμβόλαιο του έως το 2025. Θυμίζει επο-
χή 2004 όπου ανέλαβε την Βιγιαρεάλ και 
για τρία χρόνια γεύτηκε μεγάλες επιτυ-
χίες. Πλέον ζει ανάλογες στιγμές. Ανέλα-
βε πέρσι την Μπέτις και φέτος ξεδιπλώ-
νεται όλη του η δουλειά στο χορτάρι. Οι 
Ανδαλουσιάνοι είναι 3η στον πίνακα της 
βαθμολογίας και στο -10 από την πρώ-
τη θέση που είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Στο 
ρόστερ λείπει το πολύ μεγάλο αστέρια, 
αλλά είναι ένα τόσο καλά δουλεμένο σύ-
νολο, που δεν το χρειάζεται.

Ο γερόλυκος!
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ΙΣΠΑΝΙΑ 20:00
ΓΡΑΝΑΔΑ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2 1,65

Το έργο ζόρισε αρκετά στην Ατλέτικο που αν δεν αλλάξει 
άμεσα πρόσωπο θα χάσει και την τετράδα. Η επιστροφή 
στις νίκες αποτελεί μονόδρομο αλλά η Γρανάδα μόνο 

εύκολο εμπόδιο δεν θα είναι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αναμένω 

την αντίδραση 
της Ατλέτικο.

ΙΤΑΛΙΑ 19:30
ΡΟΜΑ-ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ  1 -0,75

Στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση η Ρόμα πέρασε επιβλητικά 
απο το Μπέργκαμο με 4-1!

Στόχος του Μουρίνιο είναι η τετράδα και στο σημερινό 
παιχνίδι η ομάδα καλείται να δώσει συνέχεια.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Άσο με 
χάντικαπ 
παίζουμε.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΝΑΠΟΛΙ-ΣΠΕΤΣΙΑ 1 -1,5 1,70

Έβγαλε ψυχή η ομάδα του Σπαλέτι και πήρε μεγάλο τρίποντο μέσα 
στο Σαν Σίρο.

Η Νάπολι παραμένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου και 
πρέπει να δώσει συνέχεια σήμερα.

Με αμυντικό πλάνο για την έκπληξη η Σπέτσια.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ OVER 2,5 1,80

Θύμα έκπληξης έπεσε στο πρώτο ματς ο Ολυμπιακός γνωρίζοντας 
την ήττα με 3-2!

Την νίκη-πρόκριση καλείται να πάρει η ομάδα του 
Μάρτινς και αν παρουσιαστεί σοβαρή δεν θα συναντήσει 

δυσκολίες.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Έδρα,γκολ 

και φαβορί το 
ποντάρισμα.

ΙΤΑΛΙΑ 17:30
ΣΑΣΟΥΟΛΟ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ OVER 2,75 1,72

Πάλεψε στο Αρτέμιο Φράνκι η Σασουόλο και έφυγε με την 
ισοπαλία που άφησε άπαντες ικανοποιημένους. Τρεις σερί 

ήττες μετράει η Μπολόνια και στο σημερινό παιχνίδι 
ψάχνει επανεκκίνηση.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Απίστευτο 

σερί με δώδεκα 
over τρέχει η 
Σασουόλο.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00
ΠΑΟΚ-ΛΑΡΙΣΑ OVER 2,5 1,66

Να κλείσει την χρονιά με νίκη θέλει ο δικέφαλος και να πάρει την 
πρόκριση στην επόμενη φάση. Κακό το κλίμα στη Λάρισα 

μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 

μας θα πάει 
στα γκολ.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ

www.xosetips.com
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EUROCUP: Νέα ήττα για τον Προμηθέα
Στο 2-6 υποχώρησε ο Προμηθέας μετά την ήττα στην Πάτρα από την 
Βενέτσια (68-78) και τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα.
Έστω κι αν έχει δρόμο μπροστά του ο Προμηθέας προκειμένου να 
καλύψει το έδαφος στο Eurocup, δε δείχνει ικανός να το κάνει του-
λάχιστον με τη μέχρι τώρα εικόνα. Αλλαγές θα υπάρξουν στην ομά-
δα μήπως και προλάβει να είναι μέσα στην πρώτη οχτάδα αλλά κα-
νείς δε ξέρει αν θα τα καταφέρει.
Προς το παρόν ο Τρέβις Σίμπσον (30χρ-1,93μ) ετοιμάζεται να πάρει 
τη θέση του Σβαρτζ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 17, Σβαρτζ, Γκραντ 19, Γκάντι 2, Χαντ 3, 
Αγραβάνης 14, Γκίκας 7, Ρογκαβόπουλος 6, Γιαννόπουλος, Τανούλης

ΔΎΟ ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ!
ΑΝΗΣΎΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
COVID-19 ΕΝΟΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟΎ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΛΎΜΠΙΑΚΟ ΣΤΗΝ EUROLEAGUE

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθη-
ναϊκός, δύο μέλη της ομάδας ανιχνεύ-
τηκαν θετικά στον κορονοϊό μόλις 48 
ώρες πριν από τον αγώνα με τον Ολυ-
μπιακό στο ΟΑΚΑ για την Euroleague.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ένα 
κρούσμα αφορά σε μέλος του σταφ ενώ 
το δεύτερο σε παίκτη. Με τα μέχρι τώρα 
δεδομένα δεν τίθεται θέμα αναβολής της 
αναμέτρησης αφού ο κανονισμός της 
Euroleague προβλέπει κάτι τέτοιο μόνο 
εφόσον μια ομάδα έχει λιγότερους από 
οχτώ αθλητές στη διάθεσή της για τον 
αγώνα.
Πάντως ο κορονοϊός «χτύπησε» το ντέρ-
μπι των «αιωνίων» όπου μάλιστα ανα-
μένεται να εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα 
εισιτήρια! Στον Παναθηναϊκό φοβούνται 
τη διασπορά και βέβαια το θέμα παρα-
κολουθείται.
Κατά τα άλλα ο Ολυμπιακός προχώρησε 
σε δανεισμό του Βασίλη Χρηστίδη στο 
Περιστέρι ως το τέλος της σεζόν. Επί-
σης στο Περιστέρι αναμένεται να επι-
στρέψει ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος 
αλλά ως ασίσταντ κόουτς, στο πλευρό 
του Μίλαν Τόμιτς.
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AEK
H AEK κλείνει τις υποχρεώσεις της (21:00-CS7) στο Τρεβί-
ζο όπου έχει πάει… μισή! Στην Ιταλία θα ολοκληρωθεί 
η φετινή ευρωπαϊκή διαδρο-
μή της ΑΕΚ, που 
ήταν προβλημα-
τική όπως όλη η 
σεζόν.

ςς

basketballEUROCUP ΓΎΝΑΙΚΩΝ

Σφραγιζει την πρόκριση  
ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Ενισέι (16:45) στο ΣΕΦ 
και αναμένεται να βάλει σφραγίδα στην πρόκριση στις 
16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Οι «ερυθρό-
λευκες» είχαν επικρατήσει 85-70 στη Ρωσία.

BCL

Πέρασε το Λαύριο
Μετά τη νίκη του με 70-58 
επί της Μάλαγα, το Λαύριο 
πέρασε στη φάση των Play 
In του BCL όπου θα αντιμε-
τωπίσει μια εκ των Τρεβί-
ζο ή Φάλκο. Ο όμιλος του 
Λαυρίου διασταυρώνεται με 
εκείνον της ΑΕΚ. Αν η Φάλ-
κο νικήσει την Ρίγα τότε το 
Λαύριο θα αντιμετωπίσει 
την Τρεβίζο ενώ σε αντίθε-
τη περίπτωση τους Ούγ-
γρους (κι εφόσον νικήσουν 
την ΑΕΚ οι Ιταλοί).
ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Νικολαϊ-
δης 3, Μουράτος 15, Πιλάβι-
ος, Κακλαμανάκης 18, Περ-
σίδης 2, Κάρτερ 19, Αμίνου 
7, Γουίλιαμς 3, Φέργκιου-
σον, Γερομιχαλός 3
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Την ξέφρενη κούρσα του με φόντο την εκ-
πλήρωση της πολυπόθητης ανόδου στην 
Β’ ΕΠΣΑ συνέχισε ακάθεκτο το Παγκράτι με 
την εμφατική του εκτός έδρας νίκη επί του 
Αίμου Πετρούπολης με 5-1. Αποτέλεσμα, το 
οποίο σηματοδότησε την δέκατη συνεχόμε-
νη νίκη για το συγκρότημα των ανατολικών 
προαστίων, το οποίο … ξεμακραίνει από 
τους ανταγωνιστές του στον δρόμο προς την 
κατάκτηση του τίτλου στον πρώτο όμιλο της 
Γ’ ΕΠΣΑ. Με το τεχνικό και αρχιτέκτονα των 
επιτυχιών Νίκο Ακριτίδη ναέχει κάθε λόγο 
να αισθάνεται χαρούμενος για τα επιτεύγ-
ματα της ομάδας του: «Πετύχαμε μία ακό-
μη σημαντική νίκη επί του Αίμου, που μας 
οπλίζει με αυτοπεποίθηση ενόψει της κρί-
σιμης συνέχειας Το πλέον ενθαρρυντικό εί-
ναι ότι παιχνίδι με παιχνίδι δείχνουμε όλο 

και καλύτερο πρόσωπο. Στο συγκεκριμένο 
ματς προηγηθήκαμε πολύ νωρίς, βρεθήκα-
με στο 30ό λεπτό να προηγούμαστε με 3-0 
και να έχουμε επβάλλει πλήρως τον ρυθ-
μό μας. Έπειτα προχώρησα και σε νέες αλ-
λαγές προσώπων μένοντας απόλυτα ευχα-
ριστημένος από όλους όσοι αγωνίστηκαν. 
Υπάρχει πολύ καλό κλίμα και διάθεση από 
όλους τους παίκτες για προσφορά και αυτό 
μας βοηθάει πάρα πολύ και φαίνεται ξεκάθα-
ρα ατον αγωνιστικό χώρο. Το διάστημα της 
διακοπής λόγω της εορταστικής περιόδου 
των Χριστουγέννων θα προετοιμαστούμε κα-
τάλληλα, ώστε να ανταπεξέλθουμε στο δύ-
σκολο πρόγραμμα που μας περιμένει με την 
επανέναρξη του πρωταθλήματος κόντρα σε 
Ιωνες Παλαιού Φαλήρου και Θρίαμβο Αθη-
νών. Παιχνίδια, τα αποτελέσματα των οποί-
ων θα καθορίσουν πολλά».

ΥΜΗΤΤΟΣ
Οι κινήσεις της διοίκησης Μανούσου, για 
την εύρεση του αντικαταστάτη του Λευτέρη 
Καλαντζή αλλά και του νέου προπονητή, 
ήταν άμεσες, αλλά όπως αποδείχθηκε ένα 
μεγάλο μερίδιο οφείλονταν και στην υπό-
δειξη του ίδιου του αποχωρήσαντα προ-
πονητή (Καλαντζή). Ο τελευταίος σε ένδει-
ξη των καλών του προθέσεων αλλά και των 
αντίστοιχων σχέσεων που εξακολουθεί και 
διατηρεί με τη διοίκηση, ήταν εκείνος που 
υπέδειξε τον Δημήτρη Αμπαριάν, ως τον 
αντικαταστάτη του. Κάτι που δεν διέψευ-
σε και ο τελευταίος, αφού το αναφέρει και 
στις πρώτες – φρέσκιες δηλώσεις του , μετά 
τη χθεσινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σε 
καφέ της Πλ Υμηττού με τον ίδιο τον πρό-
εδρο του συλλόγου Στέλιο Μανούσο. Επί-
σης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τη 
διοίκηση του ΠΟΨ, αλλά και να υποσχε-
θεί πως τόσο ο ίδιος όσο και ο συνεργά-
της του, θα κάνουν τα πάντα, ώστε να προ-
σπαθήσουν για τη σωτηρία της ομάδος. Και 
όσον αφορά τον Καλαντζή για την αποχώ-
ρησή του είπε: «Έκρινα σκόπιμο να απο-
χωρήσω από το τιμόνι της ανδρικής ομά-
δας. Πάντα όταν κάποια αποτελέσματα δεν 
είναι τα επιθυμητά θα πρέπει κάτι να συμ-
βεί, ώστε α αλλάξει η ατμόσφαιρα και πολύ 
περισσότερο η ψυχολογία όλων στα απο-
δυτήρια, Έτσι, ανέλαβα την ευθύνη της ήτ-
τας και αποχωρώ από την ανδρική ομάδα, 
όπως και ο στενός μου συνεργάτης Στέλι-
ος Λυμπερόπουλος».

«ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΟΛΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» 
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ 
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ, ΝΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

Οι αποφάσεις 
είναι θέμα  
των συλλόγων
Είμαι από τους αν-
θρώπους που ου-
δέποτε θα παρέμ-
βω και ουδέποτε 
θα ασχοληθώ με 
τα εσωτερικά των 
ομάδων. Δεν πρό-
κειται ποτέ να 
πάρω πρόεδρο 
, όσο φίλος κι αν 
είναι και να του 
προτείνω παίκτες 
ή προπονητές κυ-
ρίως. Και το κάνω 
συνειδητά, ακρι-
βώς, διότι δεν εί-
ναι η δουλειά μου 
και αφ’ ετέρου ει-
δικά όσον αφο-
ρά τους προπονη-
τές, αν προτείνω 
κάποιον, τότε αυ-
τόματα θα αδική-
σω τους υπόλοι-
πους που σχεδόν 
οι περισσότεροι 
είναι φίλοι μου! Γι 
αυτό και αφήνω 
τις ίδιες τις ομά-
δες να κάνουν τις 
επιλογές τους και 
να ορίσουν αυτή 
την επόμενη μέρα 
τους. Γι αυτό αν μ’ 
αγάπατε, τέτοιες 
χάρες μην μη ζη-
τάτε… 
* Μπαμπάς Παπα-
γιάννης και γιος 
Παπαγιάννης, 
έχουν κληθεί σε 
γραπτή απολογία 
από την Πειθαρχι-
κή Επιτροπή της 
ΕΠΣΑ για ανάλο-
γα παραπτώματα 
που είχαν υποπέ-
σει στον αγώνα με 
τον ΠΟΨ. 
* Με το σκύλο του 
παρέα ήρθε στο 
γήπεδο των Τρα-
χώνων ο γνωστός 
καλλιτέχνης και 
πρώην αθηναίος 
διαιτητής Γιάννης 
Καρκοβίρης, γιος 
του Γιώργου Καρ-
κοβίρη, έναν από 
τους χορηγούς του 
Ηλυσιακού και βε-
τεράνος αθηναίος 
διαιτητής. 
* Η είδηση δεν εί-
ναι πως ο Στάθης 
Καραλάγας συμ-
μετείχε στο φιλικό 
των Βετεράνων, 
αλλά ότι ήρθαν 
όλοι οι πιτσιρικά-
δες που προπονεί 
στον Πανιώνιο για 
να τον δουν!

Με τον ιδανικότερο τρόπο η Αθη-
ναϊδα ολοκλήρωσε τις επίσημες 
αγωνιστικές της υποχρεώσεις 
πριν την εορταστική περίοδο 
των Χριστουγέννων, αφού επι-
κράτησε με 3-1 του Υμηττού Σε 
μία άκρως απαιτητική αναμέτρη-
ση, οι «κυανόλευκοι φανέρωσαν 
πλειάδα αρετών και έφτασαν σε 
μία νίκη, την οποία είχαν τερά-
στια ανάγκη τόσο για βαθμολογι-
κούς, όσο πολύ περισσότερο για 
ψυχολογικούς λόγους ενόψει της 
απαιτητικής συνέχειας που τους 
περιμένει στον τέταρτο απαιτη-
τικό όμιλο της Β’ ΕΠΣΑ. Ειδικά 
μετά τις τελευταίες εξελίξεις με 
την διακοπή της συνεργασία ςμε 
τον Δημήτρη Φιλίππου Με τον 
Διοικητικό Ηγέτη Αλέξανδρο Κιν-
διλίδη να επιβραβεύει τους πά-
ντες μέσω δηλώσεών του στο 
«Αθλητικό Πνεύμα»: «Πήραμε 
μία πολύ σημαντική νίκη, επί 
του Υμηττού, την οποία είχαμε 
απόλυτη ανάγκη τόσο για βαθ-
μολογικούς όσο και για ψυχολο-
γικούς λόγους. Συγχαρητήρια σε 
όλους για την προσπάθεια που 
κατέβαλαν. Θεωρώ ότι η περί-
οδος της διακοπής του Πρωτα-
θλήματος λόγω τν εορτών των 
Χριστουγέννων θα αποτελέσει 
βάλσαμο για την ομάδα μας. Κι 
αυτό διότι ο νέος προπονητής 
που θα προσληφθεί εντός των 
ημερών θα έχει τη δυνατότη-
τα να κάνει μία μίνι προετοιμα-
σία και να μάθει την ομάδα μας, 
ώστε στη συνέχεια να παρουσι-
αστούμε ακόμη πιο δυνατοί κι 
ανταγωνιστικοί Θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω ολόψυχα και να απο-
δώσω θερμά συγαρητήρια στον 
Γενικό μας Αρχηγό Μιχάλη Σπα-
νό Που βγήκε μπροστά και όλο 
αυτό το διάστημα διαδραμάτισε 
τον υπηρεσιακό προπονητή της 
ομάδας μας . Απέδειξε περίτρα-
να πόσο πολύ αγαπάει την Αθη-
ναϊδα και πόσο πολύ νιώθει μέ-
λος της ομάδας μας».

ΑΘΗΝΑΪΔΑ 

Κινδιλίδης:  
«Η διακοπή  
είναι βάλσαμο!» 

Το σημερινό πρόγραμμα
Κύπελλο ΕΠΣΑ: Γηπ Ν Ιωνίας: Ν Ιωνία – Χαλάν-
δρι, Αργυρούπολης Β’ : ΓΣΑ – Αγ Θωμάς, Ελ-
ληνικού: Σούρμενα – Κένταυρος, Τραχώνων: 
Τράχωνες – Αγ Παρασκευή, Ιλίου: Ολυμπιακός 
Λιοσίων –Φωστήρας Αθηνών Οι αγώνες αρχί-
ζουν στις 14.30. Πρωτάθλημα ΕΠΣΑ (εξ αναβο-
λής - 9η αγων): Γηπ. Καματερού(15.00): Καμα-
τερό – Μικρασιατικός. 
 
ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Εν τέλει ο Βλάσης Χατζηαναστασίου θα είναι ο 
νέος προπονητής και αντικαταστάτης του Κώ-
στα Αρζένη στον ΑΟ Περιστερίου. Το ραντεβού 
που είχε κλειστεί τη Δευτέρα το απόγευμα με-
ταξύ της διοίκησης και του έμπειρου προπονη-
τή, είχε αίσια κατάληξη. Και οι δυο πλευρές από 
την αρχή της κουβέντας έδειξαν διάθεση να συ-
νεργαστούν με συνέπεια να τα βρουν σε όλα. Κι 
αυτό είχε σαν συνέπεια ο Χατζηαναστασίου να 
πει το ναι και από σήμερα σηκώνει μανίκια. Για 
την ιστορία απλά να ειπωθεί πως ο νέος προ-
πονητής του Περιστερίου, κουβαλά σε επίπεδο 
ΕΠΣΑΝΑ, ένα βαρύ όνομα, αλλάκαι σε επίπε-
δα Αθήνας, είχε διατελέσει με μεγάλη επιτυχία 
προπονητής της Κορωνίδας. Τελευταία ήταν 
στον πάγκο του Θησέα Ν Μάκρης, ενώ έχει πε-
ράσει και από τη Θύελλα Ραφήνας. 

This is Athens

҂ Ο Νίκος Ακριτίδης 





ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Η παρουσία της ΑΕΚ στην «OPAP 
Arena» είναι ένα ιστορικό γεγονός. 
Ο κόσμος θα επιστρέψει στη φυσι-
κή έδρα της ομάδας που λατρεύει, 
εκεί που έχουν γραφτεί οι πιο χρυ-
σές σελίδες. Τι να συζητάμε, θα εί-
ναι ιστορικές οι στιγμές και αξέχα-
στες.
Το μεγαλύτερο κίνητρο μέσα στο 
κλαμπ τη δεδομένη χρονική στιγμή 
και αφού χάθηκε και ο φετινός τίτ-
λος, είναι/θα πρέπει να είναι στην 
ιστορική έδρα του συλλόγου να 
μπει και μια αντάξια ομάδα. Οι ΑΕ-
Κτζήδες αρέσκονται να λένε πως 
οι αντίπαλοι «θα χάνουν από τη 
Δεκελείας» αλλά για να γίνει αυτό 
θα πρέπει να υπάρχει και ένα σύ-
νολο που θα μπορεί να το πετύχει 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Για να υπάρχει και ένα τέτοιο σύ-
νολο θα πρέπει να καθοδηγείται 
και από έναν προπονητή που θα 
δέσει με το κλαμπ πάνω απ’ όλα.
Σύμφωνα με την ίδια την ΑΕΚ αυ-
τός θα είναι ο Αργύρης Γιαννίκης.
Αυτό είναι το μήνυμα της επέκτα-
σης του συμβολαίου του.
Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέ-
πει η ΑΕΚ να πάει κόντρα στην 
ΑΕΚ.
Μετά την αποχώρηση του Τραϊα-
νού Δέλλα άμα τη επιστροφή της 
ομάδας στη Super League, μόνο 
ο Μανόλο Χιμένεθ μακροημέρευ-
σε στην πρώτη του, επί Μελισσα-
νίδη, θητεία στον πάγκο.
Έμεινε από τον Ιανουάριο του 2017 
έως και το καλοκαίρι του 2018, 1,5 
χρόνο δηλαδή. Και κατέκτησε το 
πρωτάθλημα.
Αν σε αυτή τη λίστα των προπονη-
τών που έχουν περάσει τα τελευ-
ταία χρόνια εξαιρεθεί ο (Κυπελλι-
κός το 2016) Στέλιος Μανωλάς, η 
λίστα σε αφήνει με το στόμα ανοι-
χτό. Για το πόσο λίγο κάθισαν.
Για διάφορους λόγους ο καθένας.
Ο Γκουστάβο Πογέτ από τον Οκτώ-
βριο του 2015 έως τον Απρίλιο του 
2016, 6 μήνες δηλαδή. Ο Κετσπά-
για 6 μήνες, ο Ουζουνίδης 7, ο Χι-
μένεθ μετά 4, ο Καρντόσο 2 μήνες.
Ο Κωστένογλου 4 μήνες, ο Μάσι-
μο Καρέρα 1 χρόνο (από Δεκέμ-
βριο 2019 έως εκείνον του 2020), 
ο Χιμένεθ πάλι 6 μήνες και ο Μιλό-
γεβιτς 5 μήνες.
Είναι εντυπωσιακό, λοιπόν, το 
πόσο γρήγορα η ΑΕΚ αλλάζει τους 
προπονητές της.
Σε αντίθεση με την πρόσφατη ιστο-
ρία λοιπόν, των τελευταίων 6 ετών, 
η Ένωση έδειξε με την πρώτη κί-
νηση της επέκτασης του συμβο-
λαίου πως θέλει να στηρίξει τον 
Γιαννίκη.
Το ζήτημα είναι τι θα γίνει και στην 
πράξη.

Η ΑΕΚ ΚΟΝΤΡΑ
ΣΤΗΝ ΑΕΚ

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.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


