ΑΘΗΝΑ: 80 - 130C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 20 - 70C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr

ΟΣΊΟΥ ΠΑΤΑΠΊΟΥ ΕΝ ΛΟΥΤΡΑΚΊΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.12.2021 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.346

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΣΤΟΝ ΆΡΗ ΣΚΈΦΤΟΝΤΑΙ ΉΔΗ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΌ ΣΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΆΚΗ

• ΑΠΌΛΥΤΗ ΜΕ ΤΣΙΜΊΚΑ Η ΛΊΒΕΡΠΟΥΛ
• ΈΜΕΙΝΕ ΕΚΤΌΣ Η ΜΊΛΑΝ
• ΠΡΌΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΑΤΛΈΤΙΚΟ ΜΑΔΡΊΤΗΣ
NEXT DAY

102 - 83

100ΆΡΑ ΜΕ ΑΝΗΣΥΧΊΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ ΤΟΥ ΝΈΝΤΟΒΙΤΣ

ΤΕΛΕΙΏΝΕΙ
Η ΥΠΟΜΟΝΉ ΤΟΥ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΎ
ΜΕ ΑΡΑΒΊΔΗ

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
Σ ΤΑ ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α
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ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΈΣ;
ΠΡΌΚΡΙΣΗ

Γνώμη

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πολύ δύσκολο σημείο λίγες ώρες
πριν από το πιο κρίσιμο ματς του για φέτος στην Ευρώπη. Ο «δικέφαλος» χρειάζεται αύριο νίκη με μεγάλο σκορ
για να μην μπει σε περιπέτειες και να εξασφαλίσει την
πρόκρισή του στα μπαράζ της φάσης των 16 του UEFA
Conference League . Βέβαια παρά το γεγονός ότι η Λίνκολν είναι πολύ αδύναμος αντίπαλος, υπάρχει μεγάλη
ανησυχία για το τι θα καταφέρει ο δικέφαλος, καθώς όχι
μόνο προέρχεται από πέντε συνεχόμενες ήττες αλλά δείχνει να έχει μεγάλα αγωνιστικά προβλήματα. Στην Τούμπα προσπαθούν να βγουν από αυτό το τέλμα, κάτι όμως
που μόνο εύκολο δεν είναι. Τη δεδομένη στιγμή, δεν
υπάρχει χρόνος και άνεση για πολλές αλλαγές. Οι ασπρόμαυροι θα προχωρήσουν σε μεταγραφές το χειμώνα έτσι
ώστε να διορθώσουν όσο μπορούν τα πράγματα, ο Λουτσέσκου σίγουρα θα δοκιμάσει και άλλα σχήματα και πρόσωπα. Καλά, όλα αυτά αλλά είναι πράξεις πού στο σήμερα δε βοηθούν. Στο σήμερα, στο τώρα, αυτό που καλείται
να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να μαζέψουν τα κομμάτια τους οι
ποδοσφαιριστές και να τα δώσουν όλα, ώστε να πάρουν
την Πέμπτη πρόκριση. Μία πρόκριση θα δώσει επιπλέον κίνητρο στον ΠΑΟΚ θα ηρεμήσει για λίγο τα πράγματα αλλά θα προσφέρει και χρήματα για τα ταμεία της ΠΑΕ,
κάτι μπορεί να ζεστάνει όλους στην Τούμπα ενόψει και
της μεταγραφικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση και
αν ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να περάσει θα έχει ουσιαστικά
«πέσει από το γκρεμό» και τα πράγματα θα γίνουν ακόμη
πιο δύσκολα για όλους.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΙΤΣΗΣ

Ο «ΚΟΝΤΟΡΕΒΥΘΟΎΛΗΣ»
ΠΟΥ ΈΓΙΝΕ ΓΊΓΑΝΤΑΣ

Αποψη

To ημερολόγιο έγραφε 17 Οκτωβρίου 2004. Ενας μικροσκοπικός πιτσιρικάς πατάει για πρώτη φορά σε επίσημο παιχνίδι
το χορτάρι του «Καμπ Νόου» για να διαγράψει τη δική του πορεία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τότε, ελάχιστοι πιστεύουν
ότι αυτός ο παίκτης θα κατακτήσει κάθε πιθανή και απίθανη
κορυφή του αθλήματος. Να όμως που 17 χρόνια μετά, ο Λιονέλ Μέσι έχει μετατραπεί σε έναν ποδοσφαιρικό θρύλο, που
όμοιός του δεν έχει υπάρξει και ίσως δεν θα υπάρξει.
Στη γενέτειρα του γνωστού παραμυθιού του Σαρλ Περό, το
Παρίσι, έμελλε ο άλλοτε ποδοσφαιρικός «κοντορεβιθούλης»
να πιστοποιήσει για ακόμα μια φορά ότι πλέον πρόκειται για
έναν γίγαντα. Για την ακρίβεια, έναν γίγαντα που βάδισε δίπλα και τελικά ξεπέρασε έναν άλλο, τον Πελέ. Με τα 758 τέρματα, ο «pulga» δεν έβαλε μονάχα το αποτύπωμά του σε μια
ιδιαίτερη κατηγορία. Η οντότητα του Αργεντινού άλλωστε έχει
ξεπεράσει αυτές τις... λεπτομέρειες. Ο 34χρονος έγινε και επίσημα σύμβολο του ποδοσφαιρικά ακατόρθωτου, μαζί με τον
έτερο συνοδοιπόρο του, Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα πιο μπροστά (801 γκολ).
Ακόμα δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό να συνειδητοποιήσει
κανείς το μεγαλείο τους. Οσο παίζουν, θα «βράζει» το debate
ανάμεσα σε «μεσικούς» και «ροναλντικούς», για το ποιος είναι καλύτερος. Ενα ερώτημα που χρήζει μετατροπής. «Ποιος
μπορεί να γίνει καλύτερος από αυτούς τους δύο;», θα αναρωτιούνται όλοι, όταν αυτά τα δύο ιερά τέρατα κρεμάσουν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια. Οι παλιοί νιώθουν τυχεροί που
έζησαν την εποχή του Πελέ και του Μαραντόνα. Οι σύγχρονοι
μπορούν να νιώθουν περήφανοι που ζουν την εποχή της ταυτόχρονης κυριαρχίας των Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

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.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΚΔΟΤΗΣ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Γιώργος Καραχάλιος
Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ
Ρόιλα Κοράλλη

Περικλής Γκιόλιας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ
Γιώργος Περιβολάρης

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΑΤΕΛΙΕ
Κατερίνα Αβτζή

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

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME
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ΑΚΟΜΑ
ΑΝΟΙΧΤΟ

Agent Greek

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ
ΔΥΟ ΣΤΟΠΕΡ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΧΩΡΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΣΙΟΒΑΣ
Σας έλεγα χθες για τον προβληματισμό
που έχει ο Ολυμπιακός στα στόπερ. Και
η αλήθεια είναι πως θα παλέψει την υπόθεση του Μανωλά από τον Γενάρη. Επειδή όμως (σας το έχω πει) θα χρειαστεί κι
ένας ακόμα, ο Δημήτρης Σιόβας είναι ακόμα ελεύθερος να σας θυμίσω.
Οι απαιτήσεις του σε σχέση με το καλοκαίρι έχουν πέσει πολύ, η συμφωνία με
τη Θέλτα δεν ολοκληρώθηκε, επομένως
ας μην το αποκλείσουμε αυτή τη φορά το
σενάριο.
Βέβαια, καλό θα είναι να σημειωθούν 1-2
πράγματα.
Το καλοκαίρι αν μη τι άλλο φάνταζε ως
ιδανική λύση για τους πρωταθλητές, αλλά
κάπου το ζήτημα κόλλησε.
Και ο Σιόβας δεν επέστρεψε ποτέ στον
Ολυμπιακό, ενώ και οι «ερυθρόλευκοι»
είχαν τη διαπίστωση πως στο ρόστερ θα
ήταν καλύτερο να έμπαινε άλλος κεντρικός αμυντικός.
Από την άλλη, ο 33χρονος άλλοτε διεθνής
έμεινε χωρίς ομάδα.
Τελευταία έπαιξε με την Ουέσκα που πλέον είναι στη Σεγούντα, φάνηκε να είναι
κοντά στη Ράγιο Βαγιεκάνο και στη συνέχεια, πρόσφατα σχετικά, υπήρξε η σύνδεση με τη Θέλτα Βίγκο.
Επίσης, το ζήτημα είναι πως έχει να παίξει επίσημο αγώνα από τις 22 Μαΐου και
ένα 0-0 με τη Βαλένθια.
Μεγάλο το διάστημα σίγουρα.
Πάντως, όσο μένει ελεύθερος ο Σιόβας και
όσο κοιτάει στόπερ ο Ολυμπιακός, ας το
κρατήσουμε.
Μεγάλος ο Γενάρης άλλωστε…

ΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ Ο ΑΡΗΣ

Κοιτάει και για φορ

➠

Μεγάλο το θέμα με το CAS για τον
Άρη, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό
τι θα γίνει τόσο φέτος όσο και στη
μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού του 2022. Πάντως, στο κλαμπ
κοιτούν για στόχους και είναι λογικό αυτό. Καλό θα είναι να κρατήσουμε πως κοιτούν πολύ και για επιθετικό. Αν εξαιρέσει κανείς τον Καμαρά,
από εκεί και πέρα υπάρχει θέμα. Ο
Μάνος δεν έχει πείσει το σταφ πως
μπορεί να είναι αξιόπιστο μπακ απ,
ενώ για Λόπεθ και Μήτρογλου, αφήστε τα καλύτερα. Το βλέπει για φορ
ο Άρης.

ΤΟ ΚΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ

➠

ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Ενίσχυση στον Ιωνικό

Ποιος θα δώσει σήμα ανανέωσης;
Πρέπει να έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας για το
θέμα του τεχνικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ εδώ στο
Sportime. Ρόιδο τα έκανε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στον
διπλό ρόλο. «Γυμνή» η ομάδα του σε πολλές θέσεις.
Καλά τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Λιγότερος
χρόνος στους παίκτες που έφεραν το πρωτάθλημα
το 2019, περισσότερο στους Κούτσια και Κωνσταντέλια για παράδειγμα. Αυτός είναι και ο τρόπος να
σωθεί η χρονιά. Να βγει ένας από αυτούς, στην πρώτη γραμμή. Ποιος θα δώσει το πρόσταγμα όμως;

➠

Δεν είναι μόνο ο Άρης, όμως, που
κοιτάει για επιθετικό. Κοιτάει και άλλη
ομάδα της Super League 1, από τις
συμπαθέστατες με την πορεία της φέτος. Ο Ιωνικός. Που τα έχει πάει εξαιρετικά και ας έχει μόνο 13 βαθμούς
στον πίνακα. Έχει κερδίσει ΠΑΟΚ,
Αρη, δυσκόλεψε σχεδόν όλους τους
μεγάλους και προσπαθεί να παίξει
ποδόσφαιρο στο χορτάρι. Η νίκη με
τον ΠΑΟΚ έδειξε πως με μερικές προσθήκες, ο Ιωνικός μπορεί να μείνει
μακριά από περιπέτειες παραμονής
και φαίνεται πως το σύνθημα έχει δοθεί. Για την απόκτηση και άλλου επιθετικού που θα μπορεί να δώσει γκολ.

ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ

Η προτεραιότητα στην ΑΕΚ

➠

Το ποιοι και αν θα έρθουν στην ΑΕΚ φαίνεται πως θα τραβήξει έως το
τέλος Ιανουαρίου. Αυτό που φαντάζει πρώτος στόχος στο κλαμπ είναι
να φύγουν συμβόλαια που δεν παίζουν και φορτώνουν το μπάτζετ. Ινσούα, Νταντσένκο αλλά και ο Τάνκοβιτς που δε λογίζεται ως πρώτης
γραμμής λύση. Υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για τον Σουηδό μέσο, αλλά
ακόμα όχι κάτι φοβερό. Πάντως, αν προχωρήσει κάτι για τον Τάνκοβιτς, αυτό που λέγεται εντόνως στην πατρίδα του είναι πως η ΑΕΚ θα
ζητήσει loan fee, δηλαδή να πάρει χρήματα η ομάδα για να πάει δανεικός ο παίκτης.
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ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
Ο ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ
ΔΩΣΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΥΣ «ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ»
ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ!
Τα νεύρα του φάνηκαν και στις δηλώσεις μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ.
Τα… εκδήλωσε και στα αποδυτήρια
προς τους παίκτες. Κάτι που είναι
ήδη γνωστό. Πλέον ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα περάσει και στις πράξεις.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού είναι
αποφασισμένος να κάνει μεγάλες
αλλαγές στην ενδεκάδα. Δηλαδή να
αφήσει εκτός ακόμα και πρωτοκλασάτους παίκτες. Για να βρουν την
φόρμα τους και να καταλάβουν γενικά σε ποια ομάδα παίζουν. Η αδιαφορία που έδειξαν να έχουν κάποιοι στο ντέρμπι με την ΑΕΚ δεν
θα περάσει έτσι. Παράλληλα και αυτοί που έγιναν αλλαγή δεν πρόσφεραν κάτι. Ο Σέρβος προπονητής έχει
τον τρόπο του για να διορθώσει τα
πράγματα. Σίγουρα είναι μια νέα
δουλειά που θα έχει σκαμπανεβάσματα. Αλλά δεν θα υπάρχει κανείς
που δεν θα παλεύει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το μήνυμα θα
περάσει σε ορισμένους στα επόμενα παιχνίδια. «Όποιος δεν αποδίδει
με βάση αυτά που θέλουμε και μπορεί θα κάθεται στον πάγκο ή ακόμα
και στην εξέδρα», φέρεται να είπε
στους άμεσους συνεργάτες του. Δεν
υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Μόνο
δραστικά μέτρα που θα φέρουν τα
επιθυμητά αποτελέσματα. Τα παιχνίδια που έρχονται έως τις γιορτές θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Για
το μέλλον αρκετών παικτών. Μετά
θα παρθούν και ανάλογες αποφάσεις. Γενικά ο Γιοβάνοβιτς δεν πρόκειται να αφήσει να περάσουν έτσι
οι παίκτες που δεν αποδίδουν.

Λύση με Βιγιαφάνιες
Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις του Βιγιαφάνιες με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Οι δύο πλευρές
βρίσκονται κοντά στο να βρουν και λύση αναφορικά με το πρόστιμο (60.000 ευρώ) και το
πρόβλημα που δημιουργήθηκε από την πλευρά του Αργεντινού. Κάτι που σημαίνει πως θα
αποφύγουν και την επιδίκαση της υπόθεσης.
Κάτι άκρως θετικό και για την ηρεμία της ομάδας.

Ιδιαίτερες παρουσίες
στο Κορωπί
Δύο παλιοί γνώριμοι βρέθηκαν χθες στο Κορωπί. Για να δουν από κοντά την προπόνηση. Ο
λόγος για τον Αλέξανδρο Τζιόλη και τον Δημήτρη
Παπαδόπουλο. Αμφότεροι παρακολούθησαν το
πρόγραμμα του Γιοβάνοβιτς, στο πλαίσιο της εκμάθησής που κάνουν για το δίπλωμα προπονητή UEFA pro που θέλουν να πάρουν. Μίλησαν
με τον Σέρβο προπονητή αλλά και με αρκετούς παίκτες.

ς
ό
κ
ϊ
α
ν
η
θ
α
ν
α
Π

5

www.sportime.gr

TΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΚΟΙΤΑΕΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ

ΤΟ SPORTIME.GR ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΠΩΣ Η ΑΕΚ
ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΝ 24ΧΡΟΝΟ ΧΑΦ
ΤΗΣ ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ
Ο Δεκέμβρης έχει μπει δυναμικά και στην ΑΕΚ, πέρα από τα
αγωνιστικά, αρχίζουν να ρίχνουν
κλεφτές ματιές και στον πρώτο
μήνα του νέου έτους. Ο Γενάρης
του 2022 θα φέρει μαζί του την
έναρξη της νέας χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, για την
οποία οι άνθρωποι της Ενωσης
βρίσκονται ακόμα σε φάση αναζήτησης της στρατηγικής τους.
Την ώρα που τα πρώτα ονόματα
έχουν ξεπηδήσει, όπως αυτό του
21χρονου επιθετικού μέσου της
Μονακό, Σαλάμ Ζιντού, στη γαλλική «L’Equipe», οι «κιτρινόμαυροι» προτιμούν να κρατήσουν
χαμηλά την μπάλα για το επερχόμενο μεταγραφικό παζάρι.
Αφότου διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος
και συζητήσεων με τον παίκτη
της Μονακό (λήξη συμβολαίου
με τους Μονεγάσκους το 2023),
η ΑΕΚ προχώρησε σε διευκρινίσεις για την πολιτική της στο
εν λόγω θέμα, σημειώνοντας ότι
ακόμα δεν έχει παρθεί απόφαση
για το πως κι εάν θα κινηθεί τον
Ιανουάριο.
Αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει
κάνει την προεργασία της και
όπως αποκάλυψε το sportime.
gr στο κάδρο είναι ο Σεμπαστιάν Βασιλειάδης. Ο 24χρονος
ομογενής χαφ ανήκει στην Αρμίνια Μπίλεφελντ. Κι έχει συμβόλαιο έως το 2024. Φέτος έχει
μόλις 4 παιχνίδια και 200 αγωνιστικά λεπτά. Μάλιστα έπαιξε βασικός στην ήττα της Αρμίνια με
1-0 από την Μπάγερν Μονάχου.
Στην παρούσα φάση είναι νοκ
άουτ με κορονοϊό. Το Νοέμβριο
του 2019 κλήθηκε και στην Εθνική Ελλάδας για τα ματς με Φιλανδία, Αρμενία. Είναι παίκτης που
τον γνωρίζει και ο Αργύρης Γιαννίκης. Έχει καλή άποψη και το
όνομα του φέρεται να έχει συζητηθεί σχετικά με τον Ιανουάριο.
Πάντως αν γίνει κίνηση θα αφορά τον δανεισμό του, σε πρώτη
φάση.

ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ

Eπιτυχής επέμβαση
Η επέμβαση για τον καθαρισμό του γονάτου του Τσίτσαν
Στάνκοβιτς λόγω της ρήξης μηνίσκου που τον ταλαιπωρούσε για αρκετές εβδομάδες, ολοκληρώθηκε επιτυχώς,
από τον επικεφαλής του ιατρικού τιμ της ΑΕΚ, Παντελή
Νικολάου. Ο 29χρονος τερματοφύλακας υπολογίζεται
να επιστρέψει στη δράση σε ένα μήνα, αν όλα φυσικά εξελιχθούν ομαλά κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. Ο ίδιος ευελπιστεί να προσφέρει
ξανά τις υπηρεσίες του στο ματς με τη Λαμία,
το πρώτο για το 2022, στις 5 Ιανουαρίου.
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ΔΥΝΑΤΟΣ
ΞΑΝΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΠΗΡΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
Δεν υπάρχει άλλη κίνηση από το να
αλλάξει πολλά ο ΠΑΟΚ. Και μάλιστα
από τον Ιανουάριο. Έτσι κι αλλιώς η
μάχη του τίτλου, έχει ουσιαστικά χαθεί.
Μένει το κύπελλο. Αλλά ο Δικέφαλος
καλείται να δημιουργήσει ξανά ανταγωνιστική ομάδα. Ο Γιώργος Σαββίδης έριξε το σύνθημα. Ανέβασε στο
προφίλ του στο Instagram, ένα βίντεο
με τον πατέρα του Ιβάν, στην εκδήλωση για τα 90 χρόνια της ομάδας. Πως ο
ΠΑΟΚ θα χαμογελάσει ξανά. Με βάση
τα όσα αποκαλυπτικά γράφτηκαν στο
sportime.gr, πάρθηκε η απόφαση για
αλλαγές. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου φέρεται να έχει μιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη. Για τις πρώτες κινήσεις που θα
γίνουν. Δεν είναι μόνο το δεκάρι και
ο δεξιός μπακ που θα αποκτηθούν.
Αλλά δεν αποκλείεται να γίνουν ακόμα και άλλες τρεις κινήσεις. Σε θέσεις
που είναι απαραίτητο. Μπορεί σε αυτές να περιλαμβάνεται και επιθετικός αφού ο Νέλσον Ολιβέιρα θα αργήσει να γυρίσει. Και
οι Σβιντέρσκι, Άκπομ δεν είναι τόσο σταθεροί. Για την
θέση του δεξιού μπακ
Στρίγκεν Λάρσεν είναι το
πρώτο όνομα κι έχουν
γίνει επαφές. ΑναμέΟ 31χρονος Νορβηγός, Ρόιτ Σάγκι, θα είνεται να υπάρξουν
ναι ο άρχων του αγώνα στην Τούμπα ανάεξελίξεις το προσεμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Λίνκολν. Ανήκει στην
χές διάστημα για
τρίτη κατηγορία της UEFA και θα σφυρίξει
να τελειώσει σύντογια πρώτη φορά στην καριέρα του αγώμα το θέμα του. Επίνα ευρωπαϊκών ομίλων. Βοηθοί του
σης υπήρξαν επαφές
θα είναι οι συμπατριώτες του Γκέμε διάφορους μάνατζερ
ιρ Ίσακσεν, Μόρτεν Γένσεν και
στους οποίους ειπώθηκαν
τέταρτος ο Τομ Χάραλαντ
θέσεις που ψάχνει η ομάδα
Χάγκεν.
για την ενίσχυση της. Αναμένονται προτάσεις τις επόμενες
ημέρες για να γίνει και το ανάλογο τσεκάρισμα.

Ο Ρόιτ Σάγκο
θα διευθύνει το
ματς με τη Λίνκολν

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια
για το αυριανό ματς
Σήμερα το πρωί θα αρχίσει η διάθεση των εισιτήριων για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Λίνκολν.
Όπως ανακοίνωσε ο Δικέφαλος οι τιμές τους ξεκινούν
από τα 15 ευρώ στα πέταλα της Τούμπας και φτάνουν
στα 25 ευρώ στις θύρες 5-6, στα 40 ευρώ στις θύρες 2-3,
στα 50 στη θύρα 1 και στα 100 ευρώ στις θέσεις VIP. Οι
φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήρια τους από τα εκδοτήρια του γηπέδου της Τούμπας
μέχρι και την Πέμπτη το απόγευμα ως και 3 ώρες πριν
από την έναρξη του αγώνα και ηλεκτρονικά στην
επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
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ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
ΡΟΝΙ ΛΟΠΕΣ



γραφει ο

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΥ
ΕΞΤΡΕΜ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΕΒΙΛΛΗ

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Για έναν παίκτη που το καλοκαίρι του 2019 δαπανήθηκαν
25 εκατ. ευρώ για μεταγραφή. Ο Ρόνι Λόπες
τάραξε τα νερά της Σεβίλλης εκείνο το καλοκαίρι, όπου έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της. Είχε κάνει θαύματα με
την Μονακό. Ωστόσο ποτέ δεν είσαι σίγουρος για μια μεταγραφή. Πως θα πιάσει. Και
οι Ανδαλουσιάνοι, σε πρώτη φάση την «πάτησαν». Ο Ολυμπιακός έκανε την κίνηση –
ματ το καλοκαίρι. Με το να πείσει την Σεβίλλη
και τον διάσημο Μόντσι (αθλητικός διευθυντής) να τον αφήσει να έρθει στην Ελλάδα.
Ο Βραζιλιάνις εξτρέμ, που έχει και Πορτογαλική υπηκοότητα έτσι κι αλλιώς είχε πειστεί.
Από τον Πέδρο Μαρτίνς και όχι μόνο. Κι έτσι
ήρθε στον Ολυμπιακό. Η πρώτη του εικόνα
απογοητευτική. Έφτασε να μην μπαίνει καν
αποστολή. Ώσπου πάρθηκε η απόφαση για
την μεγάλη του αλλαγή. Έκανε ειδικό πρόγραμμα και με διατροφή, όπου απέκτησε εκ
νέου σώμα ποδοσφαιριστή. Με αποτέλεσμα
το τελευταίο διάστημα να έχει πάρει την ευκαιρία του. Την οποία άρπαξε για τα καλά
από τα μαλλιά. Έχει βάλει ήδη δύο γκολ και
παιχνίδι με το παιχνίδι παρουσιάζεται καλύτερος. Το αν θα γίνει ο Ρόνι Λόπες που ήταν
στο Μονακό, το εύχονται όλοι. Αλλά εξαρτάται από τον ίδιο. Ο Ολυμπιακός, αλλά και
η Σεβίλλη παρακολουθούν με ενδιαφέρον
αυτό το πρότζεκτ. Η ισπανική ομάδα θέλει
να τον πουλήσει, γνωρίζοντας πως έχει χάσει τα 25 εκατ. ευρώ που δαπάνησε. Ο Ολυμπιακός δεν συζητάει καν για αγορά στα 10
εκατ. ευρώ. Αλλά για μια ακόμα χρονιά σαν
δανεικός στην ομάδα, είναι το ιδανικό σενάριο. Όλα αυτά βέβαια ακόμα δεν έχουν πάρει επίσημη μορφή. Δεν αποκλείεται και να
πάρουν όμως.

Ο Μανωλάς και η Μίλαν
Για μια ακόμα μέρα το όνομα του Κώστα Μανωλά
έγινε αναφορά στην Ιταλία σχετικά με τον Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον είναι αναμφίβολα μεγάλο. Αλλά
στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποιο νέο. Πάντως τα δημοσιεύματα στην Ιταλία ανέφεραν πως ο
ατζέντης του Μίνο Ραϊόλα έχει κάνει επαφές με τον
Ολυμπιακό και την Μίλαν. Μεγάλο το ενδιαφέρον,
αλλά είναι δύσκολο να γίνει κάτι τον Ιανουάριο.

Ετοιμος για Αντβέρπ
Ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει σήμερα για την Αμβέρσα όπου την Πέμπτη θα δώσει το ματς με την Αντβέρπ
για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa
League. Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει έτοιμο το πλάνο του αναφορικά με την ενδεκάδα που θα παρατάξει. Το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσουν οι Βατσλίκ, Λαλά, Σωκράτης (Μπα), Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μ. Καμαρά,
Μασούρας, Αγκ, Καμαρά, Ρόνι Λόπες, Ελ Αραμπί.
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Την πιο δύσκολη αποστολή
ως τώρα στο πρωτάθλημα έχει
ο Άρης, ο οποίος θα ταξιδέψει
στην Αθήνα, προκειμένου να
αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό
στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αν μη τι
άλλο οι «κιτρινόμαυροι» έχουν
δείξει ότι στα ντέρμπι έχουν δείξει σοβαρότητα και πολύ καλή
εικόνα, συνήθως καλύτερη απ’
ό,τι σε παιχνίδια που ο βαθμός
δυσκολίας είναι χαμηλότερος.
Τρανταχτό παράδειγμα η βαριά ήττα 0-5 από τον ΠΑΣ Γιάννινα και... καπάκι η νίκη επί του
ΠΑΟΚ με 1-0 μέσα στην Τούμπα.
Επίσης, ο Άρης είχε δείξει πολύ
καλή εικόνα στο ΟΑΚΑ κόντρα
στην ΑΕΚ παρά την ήττα με 2-1,
ενώ είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό εντός έδρας με 1-0. Βέβαια, στο Φάληρο τα δεδομένα
είναι διαφορετικά και τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Η τελευταία νίκη του Άρη
εκτός έδρας επί του Ολυμπιακού ήταν το 2002 με 1-0. Βέβαια,
είχε αποσπάσει ισοπαλία 1-1
τον Φεβρουάριο στην κανονική
περίοδο του περσινού πρωταθλήματος, ωστόσο η παράδοση
είναι συντριπτικά εις βάρος του.
Ο Ολυμπιακός έχει τέσσερις
συνεχόμενες νίκες στο γήπεδό του, ωστόσο έχει φέτος δύο
ισοπαλίες. Με τον Παναθηναϊκό
και τον Ατρόμητο και οι «κιτρινόμαυροι» ποντάρουν σε αυτή
τη φετινή... αστάθεια των «ερυθρόλευκων».
Αγωνιστικά η ομάδα μετά το
ρεπό της Δευτέρας, άρχισε χθες
την προετοιμασία της. Ο Άκης
Μάντζιος υπολογίζει εκ νέου του
Μπαντού Εντιαγέ, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στο προηγούμενο ματς με τον Αστέρα
Τρίπολης, αλλά θα απουσιάσει
ο Αμπουμπακάρ Καμαρά που
επίσης έχει συμπληρώσει κάρτες. Στο χθεσινό πρόγραμμα οι
ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε
δύο γκρουπ (ενεργητική αποθεραπεία για το πρώτο, ενεργοποίηση, ασκήσεις δύναμης,
παιχνίδια κατοχής μπάλας και
τακτική για το δεύτερο γκρουπ)
με τον Χουλιάν Κουέστα να συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα,
ενώ ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, που
έχει ένα χτύπημα στον γλουτό,
έκανε θεραπεία και ατομικό.
Ο Τζέιμς Τζέγκο που συμπλήρωσε τέσσερις κίτρινες κάρτες,
θα εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του στην αναμέτρηση της
15ης αγωνιστικής με τον Ιωνικό.

Ο ΑΡΗΣ ΑΡΧΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΟ «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»
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ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ Η
ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΡΟΣΤΕΡ ΤΟΥ

Το πλάνο ξεκίνησε με μία μεταγραφή στόπερ και βλέπουμε. Στην πορεία προστέθηκε και δεύτερος για
το κέντρο της άμυνας. Μετά τα τελευταία αποτελέσματα ο Απόλλων
Σμύρνης θα πάει στην αγορά του
Ιανουαρίου για πολύ περισσότερες κινήσεις.
Για να συμβεί αυτό, όμως, πρώτα θα
πρέπει να υπάρξουν οι απαιτούμενες αποχωρήσεις. Ο Δημήτρης Κοτταράς παρουσιάστηκε χθες στους
παίκτες ως αθλητικός διευθυντής
και ένα από τα θέματα που του ανατέθηκαν είναι να βρεθεί άκρη με τα
συμβόλαια που θα πρέπει να λυθούν. Ας τους πιάσουμε έναν-έναν.
Πρώτος όλων, όπως έχουμε αποκαλύψει καιρό πριν, ο Ραΐλι. Ο Μαροκινός δεν μπορεί να βοηθήσει και
θα κουνήσει μαντήλι. Εύκολη είναι
και η υπόθεση του Σαχλί. Ο τελευταίος, που πήγε στη Ριζούπολη με
τον Κοτταρά, βλέπει ότι δεν αγωνίζεται και από μόνος του επιθυμεί να
βρει κάτι διαφορετικό. Ντάουντα και
Βέρχουλστ έχουν συμβόλαια «βαριά» έως το καλοκαίρι και θα χρειαστεί επίσης να αποχωρήσουν. Θα
βρουν, όμως, αλλού τα χρήματα
που παίρνουν; Ιδού η απορία. Ο
Απόλλων Σμύρνης θέλει να αποδεσμευτεί, πάντως, από τους δυο
τους για να αποκτήσει φορ πρωτίστως αλλά και έναν συμπληρωματικό τερματοφύλακα.
Μεγάλο «αγκάθι» αποτελεί και ο
Ματέι. Εκείνος, μάλιστα, δεν μένει
ελεύθερος σε ένα εξάμηνο. Συνεπώς θα πρέπει να βρει αυτό που
επιθυμεί ή να πάρει γερή αποζημίωση. Το εάν η μαύρη λίστα κλείσει
εδώ ή όχι, μένει να φανεί. Το αφεντικό τρελάθηκε και με όσα είδε στο
Περιστέρι. Εκεί ο πρώτος που τον
εξόργισε ήταν ο Λισγάρας. Προσεχώς θα ξεκαθαρίσει το πόσο θα του
κοστίσει αυτή η εμφάνιση.

ΛΑΜΙΑ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Με αυτό «τρελάθηκε»
Ήταν τόσο κακή η εικόνα που είχε
η Λαμία στο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα που δεν το πίστευε ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου. Με τους παίκτες
τα είχε μετά το τέλος του αγώνα και
αυτοί τα άκουσαν. «Τόσο άνευροι;»
έλεγε κάπου όταν ηρέμησε απορημένος. Όποιοι δεν συνέλθουν, μπορεί
και να το πληρώσουν.

Μεταγραφή μέσω Σίεστεντ
Για αρκετές προσθήκες θα πάει τον Γενάρη ο Παναιτωλικός
και η πρώτη ήρθε από μία αγορά που αγαπούν στο Αγρίνιο.
Γιόχαν Μάρτενσον ο εκλεκτός. Πρόκειται για τον 32χρονο
χαφ της Έρεμπρο. Έχει ίδιο μάνατζερ με έναν πρώην παίκτη του κλαμπ, Ράσμους Σίεστεντ. Οι δύο πλευρές διατηρούσαν πολύ καλές επαφές και το νερό μπήκε στο αυλάκι
μετά το ταξίδι του Μάκη Μπελεβώνη στη Σουηδία.

SUPER
LEAGUE
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ

ΠΟΣΗ ΥΠΟΜΟΝΗ
ΑΚΟΜΑ;
Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΑΝΕΒΗΚΕ ΚΟΡΥΦΗ, ΑΛΛΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΑΡΑΒΙΔΗ ΚΑΙ ΦΟΡ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ
Το καλοκαίρι ήταν θεωρητικά από τις ηχηρές μεταγραφές της
Super League 2. Ο Χρήστος Αραβίδης είναι παίκτης που δεν
μπορεί να περάσει απαρατήρητος σε αυτό το πρωτάθλημα.
Πολλοί θα ζήλευαν το βιογραφικό του. Μόνο που ο Λεβαδειακός τον πήρε για να του καθαρίζει τα ματς και εκείνος δεν
τα έχει καταφέρει.
Λόγω τραυματισμών το κοντέρ γράφει μόλις δύο συμμετοχές. Και δεν είναι καιρό για να πληρώνει το αφεντικό χωρίς
να βλέπει την απαιτούμενη προσφορά στο γήπεδο. Κάπου
έχει και η υπομονή τα όριά της. Σωστά; Στη Λιβαδειά, λοιπόν, το πήραν απόφαση. Έχουν βγει στην αγορά για φορ
και λένε από εδώ και από εκεί πως ο Αραβίδης δύσκολα θα
συνεχίσει να βρίσκεται στο ρόστερ με το νέο έτος. Το εάν θα
πάρει η μπάλα και άλλον από τη γραμμή κρούσης, ελέγχεται.
Για να βοηθήσουμε και λίγο περισσότερο, ποιος είναι ο μοναδικός που σκοράρει σταθερά; Ο Δούμτσιος που χάρισε
και το μεγάλο διπλό με το γκολ του επί της Καλλιθέας. Αυτός
είναι και ο μόνος που δεν κουνιέται. Το αφεντικό βλέπει την
ομάδα του να πιάνει κορυφή χωρίς να τραβάνε οι δύο επιθετικοί του και αναρωτιέται πόσο πιο απλά θα γίνουν όλα εάν
έρθει και ένας κίλερ. Α, εξυπακούεται πως η άνοδος είναι αυτοσκοπός. Άλλη στεναχώρια δεν θα την αντέξει ο Γιάνναρος.

UP

Πέρασε πολλά στη
Ρόδο. Το καλοκαίρι η πρόταση από
Κύπρο δεν ήρθε, οι
επιλογές στην Ελλάδα λίγες και κινδύνεψε να μείνει άνεργος
όπως και αρκετοί ακόμη λόγω των περιορισμών στις
μεταγραφές. Τελικά η λύση στο Αιγάλεω βρέθηκε και ήδη μετράει τρία γκολ
σε πέντε ματς ο Αλέξανδρος Αρναρέλλης. Not bad...

ΤΟ ΣΤΟΡΙ
Κά τ ι ο ι π ι έ σ ε ι ς
προς τον Λουτσέσκου, κάτι που άρεσε σε scouts στο ματς
της Νέων με τη Γερμανία και έγινε
ντόρος, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε επιτέλους να τον αξιοποιήσει κάπως.
Δύο ματς έχει με την ομάδα Β’ και
το κοντέρ μετράει ήδη τρία γκολ.
Ήταν αστείο να μένει στον πάγο ο
Γιώργος Κούτσιας, ένας παίκτης
που δεν θα αργήσει να (ξανα)φέρει πρόταση στον «Δικέφαλο του
Βορρά».

DOWN

Από το ημίχρονο στο
ματς με τον
Βλαχιώτη ξεκίνησε η γκρίνια.
Ήταν δυνατόν να μη
συνεχιστεί ενώ ήρθε
η τριάρα από τα Χανιά;
Ζόρια στην Κηφισιά και πρωτίστως
για τον Νίκο Κούστα. Μπορεί να ακούγονται καλά λόγια για τη δουλειά του,
αλλά κάποιοι έχουν αρχίσει να χάνουν
την υπομονή τους.

1
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΑΝ ΤΑ
ΧΑΝΙΑ

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

Έδειξε τα αφτιά του στον πανηγυρισμό, είπε γαλλικά στους οπαδούς,
έφαγε μπουκάλια. Το έζησε στον Βόλο το ματς ο Παπάζογλου.

Από τη μία τη μία η... λάθος συνεννόηση και το
πώς έφυγε ο Γιώργος Βαζάκας. Από την άλλη η
στροφή στο ισπανικό μοντέλο παρά τις επαφές
με Έλληνες προπονητές προκειμένου να μην
υπάρχουν παρερμηνείες και διαφωνίες στο τι
θα γίνεται. Ήρθαν και οι δύο κολλητές ήττες και
ο Ολυμπιακός Βόλου βρίσκεται πολύ χαμηλά. Ο
κόσμος βλέπει, στην πόλη άρχισαν και διάφορες φήμες περί διαδόχου και η κατάσταση γίνεται διαρκώς και πιο ζόρικη για τον κουμανταδόρο του μαγαζιού. Τσίμπα, υπάρχει πρόβλημα!
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ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΗ
ΓΙΑ ΝΑ «ΠΕΘΑΝΕΙ»



γραφει ο

ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ
ΕΠΤΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΟΥΣ «16» ΜΕΣΑ ΣΤΟ «ΝΤΡΑΓΚΑΟ»
Στην αρχή της βραδιάς, όλοι οι δρόμοι έμοιαζαν
να οδηγούν στην καταστροφή του ευρωπαϊκού
αποκλεισμού για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Μίλαν είχε προηγηθεί απέναντι στη Λίβερπουλ,
ενώ οι «κολτσονέρος» είδαν τον Λουίς Σουάρες
να φεύγει με δάκρυα στα μάτια ως αναγκαστική
αλλαγή. Τα πρώτα ημίχρονα σε «Σαν Σίρο» (11) και «Ντραγκάο» (0-0) συνέχιζαν πεισματικά
να κρατούν τους Μαδριλένους εκτός συνέχειας
Champions League.
Κι όμως, παρά τις ευκαιρίες της Πόρτο, η ομάδα
του Ντιέγκο Σιμεόνε αποδείχθηκε πολύ σκληρή
για να «πεθάνει». Ο Αντουάν Γκριζμάν (56΄) σκόραρε και από εκεί και πέρα το... έργο ήταν γνωστό. Εντεκα παίκτες πίσω από την μπάλα, μέχρι
οι «δράκοι» να κάνουν το λάθος. Και το έκαναν.
Και η Ατλέτικο τους τιμώρησε. Γιατί η Ατλέτικο
ξέρει. Αλλωστε, είναι φτιαγμένη για πολύ ροκ
καταστάσεις.
Κορέα στο 90ο και Ντε Πάουλ στο 92ο λεπτό
έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στους επτάψυχους «ροχιμπλάνκους» που «πέταξαν» στους
«16», παρά το γκολ του Ολιβέιρα στο 96ο. Οι
«δράκοι» συνεχίζουν στο Europa League, ενώ
οι «ροσονέρι» έμειναν... Ιταλία.

«ΒΑΣΙΛΙΚΗ» ΠΡΩΤΙΑ

Στην άλλη ισπανοιταλική μονομαχία, η Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε δύο «ποιήματα» από Κροος
και Ασένσιο για να κάμψει την αντίσταση της
Ιντερ και να κατακτήσει την πρωτιά του ομίλου
της, ενώ οι «νερατζούρι» πέρασαν ως δεύτεροι.
Νέα σελίδα για τη Σέριφ των Κολοβού και Αθανασιάδη, με τους Μολδαβούς να αποσπούν ισοπαλία στην Ουκρανία από τη Σαχτάρ (1-1) και να
προκρίνονται ως τρίτοι στο Europa League. Εκεί
όπου θα βρεθεί και η Ντόρτμουντ, η οποία έκανε
σκόνη την Μπεσίκτας διασύροντάς την με 5-0.

ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΟ ΜΌΝΑΧΟ

OI ΟΜΑΔΕΣ

Λίβερπουλ (2-1 τη Μίλαν
εκτός) και Αγιαξ (4-2 τη
Σπόρτινγκ) αποδείχθηκαν «εξάστερες» ομάδες
και με το έξι στα έξι μπήκαν σε ένα κλειστό κλαμπ
με άλλους επτά συλλόγους που έχουν το απόλυτο νικών σε ομίλους
Champions League.

Η ΣΤΙΓΜΗ

Ο Μέσι διαμορφώνει από
το σημείο του πέναλτι το
4-1 για την Παρί αφήνοντας τον Μινιολέ «άγαλμα» και με 758 τέρματα
γίνεται ο 3ος κορυφαίος
σκόρερ όλων των εποχών
ξεπερνώντας τον μυθικό
Πελέ των 757 γκολ. Την
πρωτιά του ομίλου η Σίτι(ήττα με 2-1 από Λειψία),
τις εντυπώσεις ο «pulga».
Δίκαιη μοιρασιά.

Ολα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί παίζουν στο Μόναχο την ύπαρξή τους στον
θεσμό και καλούνται να κάνουν κάτι που δεν έχουν πετύχει ποτέ
έως τώρα. Να κερδίσουν τους Βαυαρούς στην έδρας τους. Παρά τις
απουσίες του συνόλου του Νάγκελσμαν (Κίμιχ, Γκορέτσκα, Γκνάμπρι, κ.ά), η παραπάνω φαντάζει ως mission impossible. Ωστόσο,
ο Τσάβι και οι παίκτες του είναι αποφασισμένοι να παίξουν τα ρέστα τους. Κάτι που θα επιβιώξει και η Αταλάντα που υποδέχεται σε
ένα ματς ζωής και θανάτου την Βιγιαρεάλ. Την ίδια ώρα, στον έβδομο όμιλο θα δοθεί η καθοριστική μάχη για τα δύο εισιτήρια στους
«16», με την πρωτοπόρο Λιλ να φιλοξενείται στο «σπίτι» της Βόλφσμπουργκ και η Σεβίλλη σ’εκείνο της Σάλτσμπουργκ.

ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ CHAMPIONS LEAGUE
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

5ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΜΠΡΙΖ

4-1

ΜΠΑΓΕΡΝ Μ. – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

ΛΕΙΨΙΑ – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ

2-1

ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ

22:00
22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΜΙΛΑΝ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

1-2

ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

ΠΟΡΤΟ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ.

1-3

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ – ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ

22:00
22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΙΑΞ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ.

4-2

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΣΕΒΙΛΛΗ

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ

5-0

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΛΙΛ

22:00
22:00

8ος ΟΜΙΛΟΣ

4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΡΕΑΛ Μ. – ΙΝΤΕΡ

2-0

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΜΑΛΜΕ

ΣΑΧΤΑΡ – ΣΕΡΙΦ

1-1

ΖΕΝΙΤ – ΤΣΕΛΣΙ

19:45
19:45

12 www.sportime.gr

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

www.xosetips.com

ΤΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΖΕΝΙΤ-ΤΣΕΛΣΙ
2 -0,75 1,65

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ

ΑΓ

Β

ΓΚΟΛ

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Μεγάλο το
κίνητρο της
Τσέλσι.

1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΜΑΝ. ΣΙΤΙ

6

12

18-10

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ

6

11

13-8

ΛΕΙΨΙΑ

6

7

15-14

ΜΠΡΙΖ

6

4

6-20

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:45
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΜΑΛΜΕ
OVER 2,75 1,65

2ος ΟΜΙΛΟΣ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

6

18

17-6

ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ.

6

7

7-8

ΠΟΡΤΟ

6

5

4-11

ΜΙΛΑΝ

6

4

6-9

Την τύχη στα χέρια της κρατάει η Τσέλσι, καθώς με
νίκη σήμερα εξασφαλίζει την 1η θέση. Ο αντίπαλος
ιδανικός, καθώς η αδιάφορη Ζενίτ έχει ήδη
προκριθεί στο Γιουρόπα Λιγκ.

Σε γκέλα της Τσέλσι ελπίζει η Γιουβέντους, ώστε
να πάρει αυτή την 1η θέση στον όμιλο. Η Μάλμε
κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σουηδία και
χωρίς άγχος θα παίξει ανοιχτά για την έκπληξη.

3ος ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΙΑΞ

6

18

20-5

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ.

6

9

14-12

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

6

9

10-11

ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ

6

0

3-19

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ
OVER 2,75 1,70

4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΡΕΑΛ Μ.

6

15

14-3

ΙΝΤΕΡ

6

10

8-5

ΣΕΡΙΦ

6

7

7-11

ΣΑΧΤΑΡ

6

2

2-12

ΑΓ

Β

ΓΚΟΛ

ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Τα γκολ
θα πάρουν
ποντάρισμα
στο Τορίνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Κυνηγάμε
ξανά τα γκολ.

Με τη μεγάλη νίκη στο Μαδριγάλ η Μάντσεστερ
εξασφάλισε πρόκριση αλλά και την 1η θέση.
Χωρίς περιθώρια οι Ελβετοί είναι αναγκασμένοι
να επιτεθούν, καθώς μόνο με νίκη ελπίζουν σε
πρόκριση στο Γιουρόπα Λιγκ.

5ος ΟΜΙΛΟΣ
ΜΠΑΓΕΡΝ Μ.

5

15

19-3

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

5

7

2-6

ΜΠΕΝΦΙΚΑ

5

5

5-9

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ

5

1

1-9

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΙΛ
OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,65

Ο πιο ενδιαφέρον όμιλος είναι σίγουρα αυτός που θα
ασχοληθούμε τώρα. Τα πάντα παίζονται από την
1η μέχρι και την 4η θέση. Η Λιλ έχει εξασφαλίσει
ΠΡΟΤΑΣΗ:
σίγουρα μια θέση στο Γιουρόπα Λιγκ, ενώ
Οι κάρτες θα
οι Γερμανοί μόνο με νίκη θα συνεχίσουν τις
πάρουν σημείο
στη Γερμανία.
ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

6ος ΟΜΙΛΟΣ
ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

5

10

10-7

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

5

7

9-7

ΑΤΑΛΑΝΤΑ

5

6

10-10

ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ

5

4

6-11

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΕΒΙΛΛΗ
OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70
OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,80

7ος ΟΜΙΛΟΣ
ΛΙΛ

5

8

4-3

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

5

7

7-6

ΣΕΒΙΛΛΗ

5

6

5-4

ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ

5

5

4-7

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Σε κάρτες
και κόρνερ
οι επιλογές
μας.

8ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΣΕΛΣΙ

5

12

10-1

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

5

12

9-6

ΖΕΝΙΤ

5

4

7-7

ΜΑΛΜΕ

5

1

1-13

ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
ΠΑΙΚΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ

ΓΚΟΛ

ΣΕΜΠΑΣΤΙΕΝ ΑΛΕΡ

ΑΓΙΑΞ

9

ΜΠΑΓΕΡΝ Μ.

9

ΚΡΙΣΤΟΦ ΕΝΚΟΥΝΚΟΥ

ΛΕΙΨΙΑ

7

ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ

ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

6

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

6

ΡΕΑΛ Μ.

5

ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΕΒΑΝΤΟΦΣΚΙ

ΜΟ ΣΑΛΑΧ
ΚΑΡΙΜ ΜΠΕΝΖΕΜΑ

Κορμιά αναμένεται να πέσουν και στην Αυστρία,
με τις Σάλτσμπουργκ και Σεβίλλη να μάχονται για
μια θέση στην επόμενη φάση. Σε καλύτερη μοίρα
οι Αυστριακοί θα έχουν μαζί και το ένθερμο κοινό
τους.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 22:00
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ
Χ2 2,15
OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,80

Ματσάρα έχουμε και στο Μπέργκαμο ανάμεσα σε
Αταλάντα και Βιγιαρεάλ. Η ομάδα του Γκασπερίνι
θέλει μόνο την νίκη και θα ψάξει ένα γρήγορο
γκολ που θα διώξει το άγχος. Στη δύναμη θα
πάει το ματς ξεκάθαρα η Βιγιαρεάλ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Οι αποδόσεις
αδικούν το
«κίτρινο
υποβρύχιο».
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«ΠΡΑΣΙΝΗ»
ΚΑΤΟΣΤΑΡΑ

102-83

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΝΙΚΗΣΕ
ΜΕ 102-83 ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
«ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ» ΤΟ ΜΑΤΣ
ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Ο Παναθηναϊκός με ένα πολύ καλό
πεντάλεπτο στο τέλος και με καθαρά
μυαλό έτρεξε ένα επιμέρους 19-8 και
επικράτησε του Λαυρίου με 102-83 στο
πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.
Ωστόσο το μυαλό των «πρασίνων» είναι στον Νεμάνια Νέντοβιτς ο οποίος
6:47’’ πριν από το τέλος τραυματίστηκε από μαρκάρισμα του Νικολαΐδη και
οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ
κάνουν λόγο για διάστρεμμα.
Ο Πρίφτης παράταξε την ομάδα του
χωρίς τον Παπαπέτρου και τον Γουάιτ, αλλά είδε τον Έβανς να κάνει το καλύτερο παιχνίδι του με τη φανέλα του
Παναθηναϊκού.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-16, 49-44, 73-66, 102-83
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Παπαγιάννης
10, Μποχωρίδης 5, Νέντοβιτς 15, Έβανς 22,
Σαντ Ρος 19, Πέρι 5, Μέικον 10, Καββαδάς
2, Κασελάκης 10, Μαντζούκας 4, Αβδάλας
ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Κάρτερ 12, Μουράτος
15, Κακλαμανάκης 6, Περσίδης 12, Γερομιχαλός 16, Νικολαΐδης 2, Σμιθ 9, Αμίνου 4,
Πιλάβιος, Σπρίντζιος, Βουλαγρόπουλος 7,
Φιλοξενίδης.

BASKET LEAGUE ΤΗΣ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
Απόλλων Πάτρας- ΠΑΟΚ

95-91

ΑΕΚ- Προμηθέας

81-77

Άρης- Περιστέρι

87-68

Κολοσσός- Ηρακλής

76-59

Λάρισα- Ολυμπιακός

70-101

Παναθηναϊκός- Λαύριο

102-83

Ρεπό: Ιωνικός Νίκαιας

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΣΕ 9 ΑΓΏΝΕΣ)

ΕΣΑΚΕ

Με φανέλες «Γέλοβατς»
την 10η αγωνιστική
Ο ΕΣΑΚΕ και οι ομάδες της Basket League δεν
γινόταν να μην τιμήσουν τη μνήμη του γελαστού
παιδιού και ενωμένες όλες μαζί αποφάσισαν
όλοι οι παίκτες να φορούν στο πίσω μέρος της
φανέλας του το όνομα του 32χρονου Σέρβου.
Παράλληλα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο
13ο λεπτό όλων των αναμετρήσεων, καθώς το
13 ήταν το νούμερο που φορούσε στη φανέλα
του.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει σήμερα για το Βελιγράδι και
ερωτηματικό είναι αν θα
ακολουθήσει την αποστολή ο Μουσταφά Φαλ.
Ο Γάλλος υπέστη διάστρεμμα στο παιχνίδι με τη Λάρισα και δεν συμμετείχε
στην προπόνηση της Τρίτης (7/12). Η κατάσταση του
Γάλλου σέντερ θα «εξετάζεται» μέρα με τη μέρα.

ΟΜΑΔΑ
1. Ολυμπιακός
2. Παναθηναϊκός
3. Προμηθέας Πάτρας
4. Κολοσσός Ρόδου
5 . ΑΕΚ
6. Λαύριο
7. Άρης
8. Περιστέρι
9. Απόλλων Πάτρας
10. ΠΑΟΚ
11. Ιωνικός Νίκαιας
12. Λάρισα
13. Ηρακλής

Ν-Η
7-1
7-1
6-3
6-3
5-4
4-5
4-4
4-4
4-4
2-6
2-5
1-7
1-6

EUROCUP: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ- ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ 19:30

Η ομάδα της Πάτρας φιλοξενεί την Μπούντουτσνοστ σε έναν πολύ κομβικό αγώνα για την
πρόκριση στη φάση των «16».

Β.
15
15
15
15
14
13
12
12
12
10
9
9
8

*Ο Απόλλων Πάτρας και ο Κολοσσός Ρόδου έχουν από -1 βαθμό.
Ο Ηρακλής έχει -3 βαθμούς.

l
l
a
b

BCL: ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ- ΠΑΟΚ 19:30

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Τουρκία και θέλει να διεκδικήσει την πρώτη θέση του ομίλου του κόντρα στην Γαλατάσαραϊ (91-84 ο πρώτος αγώνας στη Θεσσαλονίκη).

Π.
771-601
681-573
712-691
681-652
676-721
673-709
629-594
600-638
590-616
613-662
509-555
552-655
523-543

s
a
b

t
e
k
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«ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»

This is Athens

ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ,
ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Τις εξαιρετικές της εμφανίσεις συνέχισε ακάθεκτη η Λυκόβρυση απέναντι στην Αγία Παρασκευή, παρά την εντός έδρας ήττα με 2-0.
Μπορεί ακόμη το νεανικό συγκρότημα των βορείων προαστίων να αγνοεί τη χαρά της νίκης
στον πρώτο απαιτητικό όμιλο της Α’ ΕΠΣΑ,
ωστόσο, κατά γενική ομολογία, στάθηκε σαν
ίσος προς ίσο κόντρα σε μία από τις ποιοτικότερες ομάδες του ομίλου, που όχι μόνο διεκδικεί με αξιώσεις το εισιτήριο της ανόδου στην
Γ’ ΕΠΣΑ, αλλά παράλληλα, έχει να επιδείξει
το αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις που μετέχει. Με τον τεχνικό Κώστα Ιωάννου να επιβραβεύει τις προσπάθειες των παικτών του:
Θεωρώ ότι σε ακόμη ένα παιχνίδι πολύ υψη-

҂ Ο Κώστας Ιωάννου.

λών απαιτήσεων, φανήκαμε πολύ ανταγωνιστικοί και κοιτάξαμε την Αγία Παρασκευή στα
μάτια. Βέβαια για ακόμη μια φορά πληρώσαμε
κάποιες στιγμιαίες ολιγωρίες. Ενώ αν και δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις για γκολ,
εντούτοις δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε, σε
αντίθεση με τους πολύ πιο έμπειρους αντιπάλους μας. Με το ίδιο σκεπτικό και νοοτροπία
θα προσεγγίσουμε και τα επόμενα παιχνίδια
που ακολουθούν, ενώ ήδη έχουμε αρχίσει να
δουλεύουμε για την ομάδα του μέλλοντος, διότι αυτό που προέχει, είναι να αφήσουμε σημαντικό έργο».

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Για τη νίκη 2-0 επί της Λυκόβρυσης ο προπονητής της Αγ. Παρασκευής Σήφης Βενάκης είπε: «Πήραμε μία πολύ σημαντική νίκη,
η οποία μας επέτρεψε να μείνουμε ψηλά στον
βαθμολογικό πίνακα. Μία νίκη, η οποία δεν
ήρθε εύκολα, αφού είχαμε να αντιμετωπίσουμε
μία ομάδα αρκετά συμπαγής, ιδιαίτερα στον
ανασταλτικό τομέα, που μας δυσκόλεψε αρκετά, Γενικότερα θεωρώ ότι η Λυκόβρυση αδικείται από τη βαθμολογική της θέση. Όπως
και να έχει, πρόκειται για μία πολύ σπουδαία
νίκη, που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για
μία ανάλογη συνέχεια».

Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Την αξιοπρόσεκτη πορεία του στον ιδιαίτερα
απαιτητικό πρώτο όμιλο της Α’ ΕΠΣΑ συνέχισε απτόητος ο Α.Ο. Περιστερίου, με την εκτός
έδρας ισοπαλία 1-1 που απέσπασε απέναντι στον ιδιαίτερα δυνατό και φιλόδοξο φέτος
Άγιαξ Ταύρου. Με τον τεχνικό Κώστα Αρζένη
να εκφράζει τη γενικότερη ικανοποίησή του
τόσο για το θέαμα, αλλά και την διάθεση να
παιχθεί όμορφο ποδόσφαιρο και από τις δύο
ομάδες: «Εκτιμώ ότι έγινε ένα πολύ όμορφο
παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που είχαν διάθεση να παίξουν ελκυστικό ποδόσφαιρο, Μπράβο και στις δύο ομάδες για το αθλητικό πνεύμα
που επέδειξαν, αλλά και τους διαιτητές, που
έβγαλαν ένα ντέρμπι χωρίς προβλήματα και
με την όλη τους συμπεριφορά βοήθησαν με
την διαχείριση των σφυριγμάτων τους να διεξαχθεί μία ευχάριστη αναμέτρηση για όλους
όσοι την παρακολούθησαν. Γενικότερα , θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο
και ανταποκρίνεται στην εν γένει εικόνα της
αναμέτρησης. Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά,
βλέποντας το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».

Α.Ο. ΒΥΡΩΝ

Μηλιάς: «Πρέπει
να διαχειριστούμε
την κούραση»
Ο Ανδρέας Μηλιάς προπονητής
του Βύρωνα, σχετικά με την ισοπαλία 1-1, που έφερε η ομάδα του κόντρα στον ΑΟ Ιλίου είπε: «Σε γενικές
γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος
από την αντίδραση που έβγαλαν οι
παίκτες μου Ο Α.Ο. Ιλίου που αντιμετωπίσαμε το Σάββατο σε καμία
περίπτωση δεν θύμιζε το σύνολο
που κερδίσαμε εκτός έδρας με 3-0
στην πρεμιέρα, αφού τελευταία έχει
ενισχυθεί και παρουσιάζεται ιδιαίτερα φορμαρισμένο. Κάτι όπου άλλωστε επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα που φέρνει. Είναι πολύ σημαντικό
πάντως το γεγονός ότι δεν χάσαμε.
Σε καμία περίπτωση δεν πανικοβληθήκαμε όταν μείναμε πίσω στο σκορ,
παραμείναμε συγκεντρωμένοι στο
πλάνο μας, πιέσαμε τον αντίπαλο
και στο 91’ επιβραβευτήκαμε με το
γκολ της ισοφάρισης από τον Βασίλη Κυρμαζόγλου. Είναι σημαντικό
πάντως να μην χάνεις σ’ ένα τέτοιο
πρωτάθλημα λίγων αγωνιστικών.
Πλέον, αυτό που προέχει, είναι να
παραμείνουμε δυνατοί, απόλυτα συγκεντρωμένοι και να διαχειριστούμε την κούραση, η οποία υπάρχει
από τα συνεχόμενα απαιτητικά μας.
Ακολουθούν δύο εβδομάδες, όπου
θα κληθούμε να δώσουμε τέσσερα
παιχνίδια και οφείλουμε να φανούμε φρέσκοι και αποφασιστικοί. Ήδη
το μυαλό και η προσοχή μας επικεντρώνονται στο εξ’ αναβολής παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα
στο Παλαιό Φάληρο».

ΑΘΗΝΑΪΔΑ

Το τέλος ο Δημήτρης Φιλίππου, από
την τεχνική ηγεσία της Αθηναΐδας,
ανακοίνωσε η διοίκηση της τελευταίας γνωστοποιώντας τα εξής: «Ο
Α.Ο Αθηναΐς ανακοινώνει την κοινή
συναίνεσή λύση της συνεργασίας
με τον Κόουτς Δημήτρη Φιλίππου.
Στην συνάντηση των δύο πλευρών
νωρίτερα απόψε αποφασίστηκε ότι
είναι προς όφελος της πορείας της
ομάδας το φιλικό διαζύγιο με τον Κόουτς και τους αξιόλογους συνεργάτες του. Ο Κόουτς Φιλίππου είναι
πρότυπο εργατικότητας και ήθους
και τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στον σύλλογο μας τους 14
μήνες της συνεργασίας μας. Του ευχόμαστε ότι καλύτερο για την συνέχεια της καριέρας του».

ΔΟΞΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Δημητρίου: «Ήμασταν
αποφασισμένοι»
Και βέβαια έχει κάθε λόγο ο Βαγγέλης Δημητρίου, να
αισθάνεται ικανοποιημένος από τη νίκη της Δόξας
Κορωπίου επί του Κορωπίου, δηλώνοντας τα εξής:
«Μετά το κακό αποτέλεσμα , Πεισμώσαμε !!τακτικά
σταθήκαμε πολύ καλά προβληματίσαμε τον αντίπαλο, πολύ σωστή οργάνωση από πίσω χτίσαμε επιθέσεις και καταφέραμε να προηγηθούμε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Σκέρντι Πλάκα Μετά από πολύ
ωραία ενέργεια του Νούρια, Η ομάδα μου δεν απειλήθηκε ήταν σοβαρή , Πρώτη στις περισσότερες μονομαχίες μαχητική σε κάθε φάση, Το κόρνερ που το
εκτέλεσε ο Παπαγιάννης με ωραία κίνηση από το δεύτερο δοκάρι προς στο πρώτο με κεφάλια ο Ντούνης
έκανε το 2-0, Η αντίπαλη ομάδα κατάφερε να μειώσει το σκορ στα τελευταία λεπτά. Δεν άλλαξε κάτι οι 3
βαθμοί στην Δόξα Κορωπιου. Μπράβο στους ποδοσφαιριστές μου είμαστε ενωμένοι Είμαστε μία γροθιά
παίξαμε ο ένας για τον άλλον. Ένα ευχαριστώ στην
διοίκηση τον Πρόεδρο Γκίκα και τον κύριο Θανάση
Ακαρέπη που στέκονται δίπλα μας σ’ αυτή την προσπάθεια και στον κόσμο που βρέθηκε σήμερα στο
γήπεδο Πρίφτης να στηρίξει την ομάδα μας! Εύχομαι καλή συνέχεια στον ΠΑΟ Κορωπίου».

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΥΠΈΛΛΟΥ

Γηπ. Άνοιξης: Άνοιξη – Λαυρεωτική, Βουλιαγμένης:
Βουλιαγμένη – Αστέρας Βάρης, Γλυκών Νερών: Γλυκά Νερά – Θύελλα Ραφήνας, Κορωπίου: Δόξα Κορωπίου – Ατλαντίς, Ραφήνας: Τριγλία – Ολυμπιακός Βάρης, Καλυβίων: Καλύβια – Κερατέα, Βουλας:
Άρης Βούλας – Θησέας Ν Μάκρης, Αναβύσσου: Σαρωνικός – Αήττητος. Οι αγώνες αρχίζουν στις 14:30.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Μήνας
αλλαγών και
ανακατατάξεων!
Ναι είναι αλήθεια
πως είναι ο μήνας
των ανακατατάξεων και των αλλαγών
σε όλα τα επίπεδα, πλην των προέδρων. Όλοι οι υπόλοιποι, λόγω της
ρευστότητας του συστήματος, έχουν την
τιμητική τους, τόσο
στην Αθήνα, όσο και
στην Ανατολική Αττική. Το ζητούμενο
δεν είναι αν φύγει
κάποιος προπονητής, αλλά ποιος θα
τον αντικαταστήσει!
Αυτό ακριβώς τρέμουν όλοι οι πρόεδροι. Γι αυτό και οι
κινήσεις των περισσοτέρων είναι προσεκτικές, στη συνέχεια…
* Δεν θέλω να κάνω
αναφορά στην αποχώρηση φίλου και
αγαπητού μου προπονητή, αλλά μου
έφτασε μέχρι τα χείλη ο θυμός μου μ’
αυτά που διαβάζω! Η αποτυχία η
μια μετά την άλλη(!),
άντε και να πω, πως
φταίνε μόνον οι παίκτες και η διοίκηση,
η τελευταία βγάζει
μια ωραία ανακοίνωση που καλύπτει
τα πάντα, και διαβάζω δηλώσεις σε σάιτ
του προπονητή, που
ουσιαστικά τα χώνει
σε όλους; Είναι δυνατόν; Τι να πω…
Πάντως σ’ αυτή την
ομάδα, θα υπάρξουν
κι άλλες ανακατατάξεις μέχρι τέλους του
μήνα, με αποχωρήσεις ΚΑΙ παικτών! *
Από τις ομάδες και
τους προέδρους
που όλα τα ματς βιντεοσκοπούνται είναι ο Αστέρας Βάρης και ο Δημήτρης
Πάπιος, που προχθές δέχθηκε ένα
τηλεφώνημα από
τον Γιώργο Δρούγκα των Γλυκών Νερών, προκειμένου
να πάρει το βίντεο
με τη Θύελλα Ραφήνας, που παίζει σήμερα για το κύπελλο. Το οποίο επί τη
ευκαιρία να πω, πως
το θέλουν τα Γλυκά Νερά! Λέτε τελικός Αστέρας Βάρης
– Γλυκά Νερά;

Λόγια εχθρικά...


γραφει ο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΩΙΜΗ ΟΣΟ ΔΕΝ ΠΑΕΙ Η
ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΤΟΥ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΥ
ΕΞΤΡΕΜ! ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΑΝ ΝΙΣ
ΚΑΙ ΛΙΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πριν από 2-3 εβδομάδες δεν το είχε
κανείς στο νου του. Βασικά δεν ήταν
λίγοι εκείνοι που έλεγαν πως δε θα
ήταν κακό να μιλήσει ο Ολυμπιακός
με τη Σεβίλλη για να γυρίσει πίσω
από τον Ιανουάριο κιόλας.
Ελλάδα είμαστε, τον ένα μήνα είναι
παικταράς, τον άλλον είναι άσχετος.
Ο λόγος φυσικά για τον Ρόνι Λόπες
και το γεγονός πως άνοιξε κουβέντα
περί παραμονής του στην Ελλάδα
και μετά το τέλος του δανεισμού του
που ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του
2022.
Ο Πορτογαλοβραζιλιάνος εξτρέμ είναι σε εξαιρετική κατάσταση και αυτή
την στιγμή είναι σε καλύτερη φάση
από τον Ονιεκούρου.
Φαντάζει μαζί με τον Μασούρα ως οι
λογικές λύσεις για τα άκρα του Ολυμπιακού. Αυτό, ωστόσο, απέχει από
το να ανοίξει συζήτηση για την παραμονή του στους πρωταθλητές.
Μάλιστα και από την πλευρά του Λόπες αντιμετωπίστηκε με έκπληξη το
όλο θέμα. Εξάλλου, τόσο ο Ολυμπιακός με τον Μοδεστό όσο και η Σεβίλλη φυσικά με τον σταρ των τεχνικών
διευθυντών Μόντσι, παρακολουθούν
όπως πρέπει την περίπτωση.
Το τι θα γίνει είναι πρώιμο να το πει
οποιοσδήποτε.
Και μέχρι τον Μάρτιο π.χ. υπάρχει
ακόμα δρόμος.
Κάτι ακόμα για τον Ολυμπιακό.
Λογικό και επόμενο, δεν είναι κάτι
που πρέπει να αντιμετωπιστεί ως
φοβερό. Με την πορεία που έχει τα
τελευταία χρόνια, τις ευρωπαϊκές νίκες, αλλά και τις σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις (πωλήσεις, μεταγραφές) είναι στις ατζέντες όλων των
ομάδων.
Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ήρθαν στην Ελλάδα ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της Νις, Ζουλιέν Φουρνιέ
και ο αντίστοιχος των πρωταθλητών
Γαλλίας της Λιλ, Φρανκ Μπεριά.
Είδαν αγώνες του Ολυμπιακού.
Όπως είναι φυσικό, σενάρια υπάρχουν πολλά αν και οι παίκτες για τους
οποίους, αν και εφόσον ενδιαφέρονται, είναι συγκεκριμένοι.
Ο Αγκιμπού Καμαρά (όχι βέβαια για
τη Λιλ μια και από εκεί τον… άρπαξε
ο Ολυμπιακός), ο Μαντί Καμαρά και
ο Σισέ, ο οποίος είχε πρόσφατα και
τον 6μηνο δανεισμό στη Γαλλία και
τη Σεντ Ετιέν.
Θα φανούν όλα άμεσα, αλλά καλό θα
είναι δύο υποσημειώσεις.
Οι γαλλικές ομάδες είναι και θα είναι
φειδωλές στα χρήματα που θα δώσουν, άσχετα αν η Νις π.χ. έχει διοίκηση με πολλά εκατομμύρια. Επίσης
για Λιλ και Σισέ, που ήταν εξαιρετικός
στο Ηράκλειο εξελίξεις δεν αποκλείεται να υπάρξουν.

