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Fuck you,  
I won't do what 

you tell me

Κilling in the name

#NoleAgainstTheMachine



www.sportime.gr ΤΡΙΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20222

Οι δικαιολογίες δεν αρμόζουν στον Πέδρο Μαρ-
τίνς. Το έκανε ελάχιστες φορές και δεν θα το κάνει 
και τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει στα 
δύο τελευταία του ματς. Και θα πρέπει να ανατρέ-
ξει κανείς δέκα χρόνια πίσω για να βρει κάτι ανά-
λογο. 
Οι απουσίες του Κόπα Άφρικα είναι θέμα. Το με-
γαλύτερο είναι αλλού όμως. Το επιθετικό πλά-
νο δεν βγαίνει. Και αυτό φάνηκε από τα πρώτα 
δύσκολα ματς της σεζόν. Επίσης ο Πορτογά-
λος δεν έβγαλε από το μυαλό του τη συνεργασία 
στην επίθεση των Ελ Αραμπί, Τικίνιο. Κάτι που 
δεν τραβάει όπως και να έχει. Διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά που δεν κολλάνε. Πλέον και ο ίδιος 
θα πρέπει να βρει άλες λύσεις, γενικά, για να πα-
ρουσιάσει η ομάδα κάτι άλλο στην επίθεση. Έχει 
αποδείξει πως δεν είναι προπονητής με εμμονές. 
Δοκιμάζει τα πάντα, που θα μπορέσουν να τον 
βοηθήσουν. Απλά τώρα έχει να διαχειριστεί και 
παίκτες που είναι ντεφορμέ. Στα τρία+ χρόνια 
που είναι στην ομάδα, δεν του έχει συμβεί ξανά 
αυτό. Ξέρει όμως πως θέλει τρόπο και όχι κόπο. 
Να βρει μέσα από το ποιοτικό ρόστερ που διαι-
χειρίζεται το πλάνο που θα διατηρήσει την ομάδα 
στο μονοπάτι των επιτυχιών. Διαφορετικά μπο-
ρεί και ο ίδιος να βρεθεί μπροστά σε αρνητική 
κριτική. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Από τον Αργύρη Γιαννίκη περίμενα περισσότερα. 
Δεν κρύβομαι. Είχα μεγαλύτερες προσδοκίες. Και δεν 
συμπεριλαμβάνω την ήττα από τον Παναιτωλικό. Η 
ΑΕΚ δεν έχει σταθερότητα, δεν έχει χαρακτήρα και 
μέταλλο στο παιχνίδι και δεν μπορεί να εκμεταλλευ-
τεί ούτε τα δυνατά σημεία της, πόσο δε μάλλον να κα-
λύψει τα όποια προβλήματα της. Ακόμη και όταν βρί-
σκεται μπροστά στο σκορ, με πιο αδύναμες ομάδες. 
Ο ένας γύρος είναι ικανός να μας δείξει τι έχουμε δει, 
να βγει ένα συμπέρασμα. Προφανώς και δεν ευθύνε-
ται για όλα ο Γιαννίκης.
Η ευθύνη πάντα βαραίνει την κεφαλή και αυτός ήταν 
και παραμένει ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Και τα 
πρόσωπα που επιλέγει κατά καιρούς εδώ και 4 χρό-
νια δεν κάνουν τη δουλειά. Προπονητές, τεχνικοί και 
εκτελεστικοί διευθυντές, στελέχη και ποδοσφαιρι-
στές. Η φετινή χρονιά μέσω του πρωταθλήματος δεν 
μπορεί να προσφέρει πολλά, παρά μόνο να μπουν 
κάποιες βάσεις. Αλλά τι βάσεις να μπουν με ότι βλέ-
πουμε στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς;
Η ΑΕΚ ξέρει ότι χρειάζεται χαφ από τις αρχές Δεκεμ-
βρίου. Το ημερολόγιο γράφει 18 Ιανουαρίου και δεν 
υπάρχει… υποψία ότι η ΑΕΚ είναι κοντά σε μεταγρα-
φή της πιο βασικής ανάγκης της. Για να μην μιλή-
σω για τις άλλες θέσεις. Διότι τα κενά της ΑΕΚ δεν 
συμπεριλαμβάνουν… μία θέση και μόνο. Μακάρι να 
ήταν έτσι. Η διοίκηση Μελισσανίδη και οι Κονέ-Παπα-
δημητρίου δεν έχουν καταφέρει να ενισχύσουν ακό-
μη την ομάδα και να βοηθήσουν τον Γιαννίκη σε μία 
βασική ανάγκη. Γιατί; Απάντηση δεν υπάρχει. Ακατα-
νόητο για ένα κλαμπ που θέλει να λογίζεται ως ομά-
δα πρωταθλητισμού. Επαναλαμβάνω, αδιανόητα τα 
περισσότερα. Και χωρίς απάντηση από τους αρμοδί-
ους. Σίγουρα θέλει υπομονή και στήριξη η νέα φετινή 
αρχή. Αλλά θέλει και ενίσχυση. Σοβαρή, σε όλα.

ΠΟΛΛΆ ΤΆ ΕΡΩΤΉΜΆΤΆ, 
ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ ΟΙ ΆΠΆΝΤΉΣΕΙΣ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

ΘΕΛΕΙ ΤΡΟΠΟ,  
ΟΧΙ ΚΟΠΟ

Αποψη
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Τα λέγαμε για τον Γιώργο Δώνη και την 
Αλ Φατέχ. Πως ο κόουτς δεν συνηθίζει 
να παίρνει πλην του τιμ του, παίκτες από 
την Ελλάδα ή την Ελληνική αγορά. 
Υπάρχει πάντως έντονη φημολογία πως 
κάτι θα κοιτάξει. Θα είναι για τώρα; Θα 
είναι για το καλοκαίρι; Θα φανεί. Πολλά 
τα θα. 
Αυτό όμως που έχει φέρει τεράστια (θετι-
κή) αναστάτωση στα γραφεία των agents 
απανταχού του κόσμου είναι η είδηση 
πως στη Saudi Professional League, σκέ-
φτονται σοβαρά και είναι πιθανό να το 
τρέξουν άμεσα ώστε να προστεθεί και 
άλλος ξένος στο ρόστερ των ομάδων. 
Έως τώρα επιτρέπονται 7 στις ομάδες, 
μπορεί να γίνουν, λοιπόν 8. 
Ο καθένας αντιλαμβάνεται τι μπορεί να 
σημαίνει αυτό, μια και πρόκειται για 
κλαμπ με τεράστια οικονομική επιφάνεια 
και τα οποία είναι σε θέση να προσφέ-
ρουν πολλά χρήματα σχεδόν σε οποιον-
δήποτε παίκτη του κόσμου. 
Η Λίγκα έχει 16 ομάδες και για την ιστο-
ρία, Ελληνική παρουσία υπάρχει σε 3 
από αυτές. Η Αλ Φατέχ πριν από ένα 
48ώρο πήρε τον Γιώργο Δώνη για προ-
πονητή και βρίσκεται στη 12η θέση αλλά 
μόλις ένα βαθμό πάνω από την επικίν-
δυνη ζώνη. 
Μέλος του ρόστερ της ιστορικής Αλ Χι-
λάλ είναι ο Αμίρ Κούρντι στα 31 του πια 
(δεξιός μπακ) αλλά ακόμα φέτος δεν έχει 
γράψει συμμετοχή. 
Η ομάδα του είναι 4η με 30β. 
Στην Αλ Φαίχα (7η με 22β.) παίζει ο Πα-
ναγιώτης Ταχτσίδης. Στα 31 του πια, κά-
νει εκπληκτική σεζόν με 17 ματς, 2 γκολ 

και 8 ασίστ. 

Agent Greek

ΑΝ ΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ  
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕ ΘΑ ΔΕΙ 

Ο Παναθηναϊκός  
θέλει φορ 
Έχουμε και λέμε. Φεντερίκο Μακέντα, 
15 ματς/4 γκολ/1 ασίστ, 13-3 στο πρω-
τάθλημα. Φώτης Ιωαννίδης, 13 ματς/1 
γκολ, 11-1 στο πρωτάθλημα. 
Μόνο ο Καρλίτος μπορεί να υπερηφα-
νεύεται για τα 14 ματς/10 γκολ/3 ασίστ, 
13/9/3 στο πρωτάθλημα. 
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έκανε μια 
εμφάνιση που γέμισε το «εγώ» του 
απέναντι στον Ολυμπιακό (αιώνιο 
ντέρμπι είναι αυτό) αλλά ουσία δεν είχε 
και πάλι. Βασικά ήταν φανερό πως του 
λείπει ένας παίκτης ακόμα, ο οποίος 
θα τελειώνει τις φάσεις μέσα στην πε-
ριοχή. Έχουν ακουστεί κάποιες φή-
μες πως οι «πράσινοι» μπορεί να είναι 
στην αγορά για 9άρι αλλά σίγουρα θα 
πρέπει να φύγει κάποιος για να έρθει 
κάποιος άλλος έστω και ως δανεικός. 
Αυτό που δεν αλλάζει είναι πως ο Πα-
ναθηναϊκός θέλει παίκτη που θα πρέ-
πει να τον αισθάνονται οι αντίπαλες 
άμυνες. Αλλιώς θα μένει στις εντυπώ-
σεις όπως του 0-0 του ντέρμπι. 

ΔΕΝ ΝΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ

Το μήνυμα στον Ελ Αραμπί
Ακόμα τζίφρα στο νέο του συμβόλαιο δεν έχει 
βάλει. Υπάρχει μια μικρή διαφορά. Ο Ελ Αραμπί 
έχει αποδείξει πως στα οικονομικά δεν σηκώνει 
μύγα στο σπαθί του. Δύσκολο παιδί, απαιτητικός, 
«άρρωστος» με τα χρήματα. Δικαίωμά του. Από 
την άλλη, δεν έχει να αποδείξει τίποτε και σε ότι 
έχει να κάνει με την αξία του. Γνωρίζει όσα έχει 
προσφέρει, ξέρει πολύ καλά ποιος είναι και κακά 
τα ψέματα μιλάμε για έναν επιθετικό που σκορά-
ρει. Ναι, περνάει τις φάσεις του, τα φεγγάρια του, 
αλλά το να συζητάμε για το αν είναι πολύτιμος 
δεν έχει ουσία. Είναι ο επιθετικός που δίνει λύ-
σεις πάντα και παντού. Στοχοποιήθηκε μετά την 
ισοπαλία με τον Απόλλωνα και δεν ξεκίνησε βα-
σικός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Κι όταν 
μπήκε είχε εντολή να κινείται συμπληρωματικά 
του Τικίνιο και όχι ως καθαρό φορ περιοχής. Τα 
έχει πάρει τα μηνύματά του ο Ελ Αραμπί από τον 
Ολυμπιακό, αλλά τα έχει ξαναπεράσει αυτά. Δεν 
νερώνει το κρασί του. 

➠

➠

➠

ΑΛΛΑΖΟΥΝ 
ΟΛΑ!
ΧΑΜΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΩΝ AGENTS 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ ΠΩΣ ΣΤΗ 
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΞΕΝΟΥ 

ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Ο ΚΟΟΥΤΣ  

Συνεχίζει με Μπράτσο 
Αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ μη λες ποτέ, η πληροφόρηση που υπάρ-
χει είναι πως πρόκειται για ειλημμένη απόφαση. Και οριστική. Παρά 
και την ήττα στην Τρίπολη. Ο Κώστας Μπράτσος θα παραμείνει στον 
πάγκο του Βόλου, τουλάχιστον, έως και το τέλος της φετινής σεζόν. 
Βέβαια, τα αποτελέσματα κρατούν τους προπονητές στους πάγκους 
τους, αλλά αυτό είναι το πλάνο για το σύλλογο της Μαγνησίας. 
Ο 45χρονος προπονητής, δεν έχει αρχίσει ιδανικά τη δεύτερη θητεία 
του στο Βόλο (είχε κάτσει στον πάγκο και για 3 ματς στο τέλος της περ-
σινής σεζόν). Μόλις μια νίκη σε 6 αγώνες, με 2 ισοπαλίες και 3 ήττες. 
Βέβαια, η νίκη αυτή ήταν με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό αλλά όσο δε 
μαζεύονται πόντοι, τότε υπάρχει πρόβλημα. 
Και φυσικά έχει ξαναειπωθεί πως το ζήτημα είναι να μπει η ομάδα στα 
πλέι οφ. Και επί του παρόντος αυτό δε φαίνεται. Αστέρας Τρίπολης, 
ΠΑΣ Γιάννινα και ΟΦΗ δείχνουν να είναι σε καλύτερα φεγγάρια. 

➠
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AΕΚ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΑΝΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΚ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ

Από την στιγμή που ο Αργύρης 
Γιαννίκης έχει νέο συμβόλαιο μετά 
την ήττα από τον ΟΦΗ, η θέση του 
προς το παρόν δεν κινδυνεύει. 
Βέβαια, τους προπονητές στους 
πάγκους τους κρατούν τα αποτε-
λέσματα, ωστόσο, στην ΑΕΚ το βά-
ρος έχει πέσει στους παίκτες.
Το πρωτοφανές ξέσπασμα Μελισ-
σανίδη που μπήκε μαινόμενος στα 
αποδυτήρια, δείχνει πως στο μι-
κροσκόπιο μπαίνουν οι ποδοσφαι-
ριστές.
Άλλωστε ο διοικητικός ηγέτης της 
ΑΕΚ δεν θέλησε να πει κάτι με τον 
Αργύρη Γιαννίκη για την ήττα, δε 
ζήτησε εξηγήσεις.
Έχει ευθύνες άλλωστε, ο κόουτς 
αλλά αυτήν τη στιγμή αυτές έχουν 
μετατεθεί στους παίκτες.
Οι περισσότεροι αν όχι όλοι δε θα 
πρέπει να αισθάνονται άνετα. Όλα 
είναι ανοιχτά για όλους.

«ΚΑΝΑΜΕ ΠΑΙΔΙΚΑ ΛΑΘΗ, ΔΩΡΑ»
Ο Γιαννίκης μίλησε όπως είναι λο-
γικό στους παίκτες του για την τρα-
γική εξέλιξη που είχε ο αγώνας με 
τον Παναιτωλικό. Δεν είπε λόγια 
που θα συζητηθούν, στάθηκε πε-
ρισσότερο στα γκολ που δέχθηκε 
η ομάδα του από τους Αγρινιώτες: 
«Κάναμε παιδικά λάθη μέσα στο 
ματς και στα γκολ που δεχθήκαμε. 
Κάναμε δώρα. Ήταν δώρα τα γκολ 
αυτά».
Όπως και να έχει βέβαια η κατά-
σταση στα αποδυτήρια δεν είναι 
καλή μετά τις δύο εντός έδρας ήτ-
τες από ΟΦΗ και Παναιτωλικό σε 
τρία ματς.
Σε αυτά ήρθε να προστεθεί και νέο 
κρούσμα κορονοϊού, που μένει 
εκτός από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ 
αλλά και εκείνον με τον Ατρόμητο 
για το πρωτάθλημα.
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Πάει για ξένο 
Την λύση της συνεργασίας της με τον Γιάννη 
Βονόρτα ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Τα άτυχα απο-
τελέσματα της Β’ ομάδας έφεραν προβλημα-
τισμό κι έτσι συμφωνήθηκε να γίνει αλλαγή 
προπονητή. Με βάση τις τελευταίες πληροφο-
ρίες δεν αποκλείεται στο τιμόνι να τοποθε-
τηθεί ξένος προπονητής. Δεν αποκλείεται 
να γνωρίζει και την ελληνική πραγμα-
τικότητα. Παν

αθη
ναϊκ

ός

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Πάντα στο κάδρο ο Νιάς
Ο Σέχ  Νιάς όσο ακόμα δεν κλείνει σε κάποια ομάδα, 
τόσο θα είναι ανοικτό για τον Παναθηναϊκό. Οι Γκρό-
νινγκεν, Άντερλεχτ φέρεται να θέλουν τον χαφ της 
Λιλ. Οι «πράσινοι» πάντως δεν έχουν βγει από το 
παιχνίδι και σενάρια τους θέλουν να ετοιμάζο-
νται να κάνουν μια ακόμα κίνηση. Ο νεαρός, 
από την μεριά του, παραμένει θετικός στο να 
έρθει ξανά στην Αθήνα. 

Θα μπορούσε να κάνει 
άλλη κουβέντα ο Παναθηνα-
ϊκός μετά το τέλος του ντέρ-
μπι με τον Ολυμπιακό. Δη-
λαδή θα μπορούσε να κάνει 
λόγο για νίκη με μεστή εμφά-
νιση. Μια εμφάνιση κυριαρ-
χίας απέναντι στον «αιώνιο» 
αντίπαλο. Σίγουρα ο Ολυμπι-
ακός είχε απουσίες και δεν 
είναι στα καλύτερα του. Αλλά 
και οι «πράσινοι» πέρασαν 
διάφορα με τον κορονοϊό. 
Ωστόσο φάνηκαν καλύτερα 
προετοιμασμένοι, ενώ και το 
γεγονός πως ο Ολυμπιακός 
δεν έκανε φάση στο ματς, πι-
στώνεται στην καλή λειτουρ-
γία. Το θέμα βέβαια έχει να 
κάνει με το τελείωμα των φά-
σεων. Σε τέτοια ματς θα εί-
ναι μια η φάση που μπορεί 
να ξεκλειδώσει τη νίκη. Έτυ-
χε αυτή στον Μακέντα στο 
πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν 
έκανε το καλύτερο τελείωμα. 
Ο Ιταλός έχασε την ευκαιρία 
να γίνει ο ήρωας του αγώ-
να. Αλλά δεν ήταν σε καλή 
βραδιά. Οι «πράσινοι» μετά 
το τέλος της αναμέτρησης εί-
χαν να λένε για το πόσο στε-
ναχωρημένοι είναι που δεν 
πήραν αυτό που άξιζαν βάση 
της εικόνας που είχαν οι δύο 
ομάδες. Από την μεριά του ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε μια 
πρώτη ανάλυση με τους συ-
νεργάτες του. Και το θετικό 
ήταν πως η ομάδα λειτούρ-
γησε εξαιρετικά στην τακτι-
κή. Αλλά δεν ήρθε το πολυ-
πόθητο γκολ. Η αντίδραση 
ήταν καλή αφού προηγήθη-
κε η ήττα στον Βόλο. Δείγμα 
του ότι γενικά η ομάδα αρ-
χίζει να αλλάζει. Αρχίζει να 
αποκτά τη νοοτροπία που θα 
πρέπει να έχει. Αυτή της με-
γάλης ομάδας. 

ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ  
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΗΡΑΝ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
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ΠΟΚΕΡ
ΜΕ ΤΣΟΛΑΚ
Η ΜΑΛΜΕ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ  
ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΟΑΤΗ ΦΟΡ

Ο Αντόνιο Τσόλακ δεν είναι 
σίγουρο πως θα παίξει με την 
ΑΕΚ την Τετάρτη για το Κύπελ-
λο. Οι ενοχλήσεις στη μέση δεν 
του επέτρεψαν να προπονηθεί 
και θα φανεί την παραμονή αν 
θα μπορεί να είναι στη διάθεση 
του Λουτσέσκου.
Έστω ως αναπληρωματικός 
από την στιγμή που μετράει 
ήδη μια συμμετοχή 13 λεπτών, 
από τότε που γύρισε από την 
Μάλμε.
Μέχρι να φύγει από τη Θεσσα-
λονίκη ο Λουτσέσκου θα τον 
έχει στα υπόψιν αλλά το ζήτη-
μα είναι πως η περίπτωσή του 
είναι ακόμα ορθάνοιχτη.
Η Μάλμε δεν έχει εγκαταλείψει 
την προσπάθεια απόκτησης 
του 29χρονου Κροάτη άσου του 
ΠΑΟΚ αλλά οι οικονομικές τους 
σκέψεις δε συναντούν ακόμα 
αυτές του Ελληνικού κλαμπ.

Από το Sportime, άλλωστε εί-
χατε πληροφορηθεί το γεγονός 
πως από τη Σουηδία είχε φτά-
σει πρόταση 1,5 εκατομμυρίου 
ευρώ αλλά ο «Δικέφαλος του 
Βορρά» την είχε αρνηθεί.
Είναι δεδομένο πως από τον 
ΠΑΟΚ θέλουν να κεφαλαιοποί-
ησουν την πολύ καλή σεζόν του 
Τσόλακ με την Μάλμε στο Τσά-
μπιονς Λιγκ.
Και να βάλουν στα ταμεία ένα 
κομμάτι από τα 3 εκατομμύ-
ρια που είχαν δώσει για να τον 
αποκτήσουν.
Μέρες υπάρχουν αλλά όχι πολ-
λές για να φανεί αν αυτό το πό-
κερ του ΠΑΟΚ θα βγει υπέρ του. 
Από την άλλη πλευρά ο Τσόλακ 
δείχνει ακόμα και ότι μπορεί να 
ενσωματωθεί στο κλαμπ. 

ΠAO
K
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Τι τρέχει με τον Αγκιμπού
Ο Αγκιμπού Καμαρά δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ματς 
της Γουϊνέας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Δεν απο-
κλείεται να μην παίξει και στο τελευταίο της φάσης των 
ομίλων. Το πρόβλημα που έχει στον αστράγαλο δεί-
χνει πιο σοβαρό από την αρχική πρόβλεψη. Βέβαια 
στα ρεπορτάζ που έρχονται από το Καμερούν ο 
Αγκιμπού δίνεται καλύτερα κι έτοιμος να γυρί-
σει στις προπονήσεις. 

Για δύο κινήσεις
Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως θα προχωρή-
σει το θέμα με τον Βασίλη Ζαγαρίτη. Μπο-
ρεί να εξετάζει μια ακόμα περίπτωση αρι-
στερού μπακ, αλλά πλέον ο Έλληνας άσος 
είναι στην κορυφή της λίστας. Δεν αποκλεί-
εται μάλιστα να υπάρξουν εξελίξεις έως το 
φινάλε της εβδομάδας. Παράλληλα στο κά-
δρο μπήκε ξανά και ο Ζοάο Καρβάλιο από 
την Νότιγχαμ, που είναι πλέον γνωστή η δι-
ασύνδεση. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός 
επίσης αναμένεται σύντομα να έχει ξεκαθα-

ρίσει το θέμα του.

ΤΑ ΕΙΠΑΝ 
ΞΑΝΑ
ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΟΘΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ ΑΝΑΜΕΣΑ  
ΣΕ ΜΑΡΤΙΝΣ ΚΑΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το 2022 ξεκάθαρα δεν ξεκίνη-
σε καλά για τον Ολυμπιακό. Πρώ-
τα ήρθε η γκέλα με τον Απόλλωνα 
Σμύρνης. Που έφερε «γκάζια» από 
τον Πέδρο Μαρτίνς προς τους παί-
κτες. Μετά επισκέφθηκε το Ρέντη και 
ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μερικές μέ-
ρες πριν το ντέρμπι με τον Πανα-
θηναϊκό. Ωστόσο τίποτα από αυτά 
δεν έπιασε τόπο. Γιατί ο Ολυμπιακός 
αγωνίστηκε απέναντι στον Παναθη-
ναϊκό με προσανατολισμό που δύ-
σκολα θα μπορέσει να βρει κανείς αν 
έχει γίνει ξανά τα δέκα τελευταία χρό-
νια, τουλάχιστον. Φουλ άμυνα κατα-
γράφοντας το αρνητικό ρεκόρ των 
μηδενικών φάσεων. Γιατί δεν μπο-
ρεί να χρεωθεί σαν φάση ένα σουτ 
του Ρόνι Λόπες. Ο Πέδρο Μαρτίνς 
ήταν απογοητευμένος από τα όσα 
είδε. Και ο ίδιος όμως έχει μερίδιο 
ευθύνης. Με τον τρόπο που προε-
τοίμασε την ομάδα. Και ήταν δεδομέ-
νο πως δεν θα το άφηνε έτσι. Μίλη-
σε εκ νέου με τους παίκτες. Έμειναν 
για αρκετή ώρα στα αποδυτήρια. Και 
οι δύο πλευρές έδωσαν τις εξηγή-
σεις τους. Για το τι έφταιξε και είχε η 
ομάδα αυτή την εικόνα. Ο Μαρτίνς 
αναφέρθηικε στα λάθη που έγιναν, 
μίλησε με όλους και τους ζήτησε να 
δώσουν την δική τους εξήγηση. Οι 
παίκτες είπαν πως πρέπει άμεσα 
να δώσουν απαντήσεις. Να μείνουν 
ενωμένοι και όλοι μαζί να βγουν από 
την δύσκολη θέση. Φυσικά οι πιο 
έμπειροι μίλησαν περισσότερο. Μέ-
νει τώρα να φανεί αν αυτό που έγι-
νε θα βοηθήσει. 

Oλυ
μπι
ακό

ς
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AΡΗ
Σ

GROUP THERAPY
ΔΥΟ ΩΡΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΙΜ!

Πολύ κουβέντα είχε το χθεσινό πρόγραμμα 
στον Άρη. Μετά τη νέα τραγική εμφάνιση, 
κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης, στο «Βι-
κελίδης» αποφάσισαν να τα βάλουν κάτω 
τα πράγματα και να ανοίξουν το...μαύρο 
κουτί!
Ο Άκης Μάντζιος ο οποίος δεν ήταν παρών 
στην σκληρή ομιλία του Θεόδωρου Καρυ-
πίδη στη Ριζούπολη, μίλησε με τους ποδο-
σφαιριστές και αρχικά τους ζήτησε να ανοί-
ξουν τις... καρδιές τους και να αναφέρουν 
τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
«Είμαστε όλοι μαζί» είπε στον πρόλογο 
του ο Έλληνας τεχνικός για να συνεχίσει 
λέγοντας: «εγώ δεν είμαι απέναντι σας. 
Πείτε μου τι σας απασχολεί και να βρούμε 
λύσεις στα προβλήματα».
Η κουβέντα που κράτησε για κάτι παρα-
πάνω από δύο ώρες, κύλησε σε αυτό το 
mood, με τους ποδοσφαιριστές να μπαί-
νουν σε επιμέρους συζητήσεις.
Τεχνικό τιμ και παίκτες αποφάσισαν οτι 
το κλίμα πρέπει να αλλάξει άμεσα, η ομά-
δα πρέπει να επανέλθει άμεσα στις καλές 
εμφανίσεις, αρχής γενομένης από το παι-
χνίδι Κυπέλλου της Πέμπτης με τη Λαμία 
στο Χαριλάου. Ένας θεσμός που στοχεύ-
ουν ψηλά οι Θεσσαλονικείς και ενδεχόμε-
νο αποκλεισμό, ούτε να τον σκέφτονται!
Ανεβαίνει Θεσσαλονίκη και ο Καρυπίδης
Νωρίτερα αναμένεται να πάει Θεσσαλονί-
κη ο Θόδωρος Καρυπίδης. Το αφεντικό του 
Άρη δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα μι-
λήσει ξανά στους ποδοσφαιριστές, αν και 
όλα δείχνουν οτι θα υπάρξει νέος... γύρος 
συζητήσεων.
Συζητήσεις και με υποψήφιους μεταγρα-
φικούς στόχους. Εξάρι, 10άρι, εξτρέμ, δεξί 
μπακ και φορ οι θέσεις για τις οποίες θα 
κινηθούν οι «κιτρινόμαυροι».

Η δεδομένη αποχώρηση του Μάρβιν 
Πίρσμαν, είτε άμεσα, είτε το καλοκαί-
ρι, βγάζει τον ΠΑΣ Γιάννινα στην αγο-
ρά για τον αντικαταστάτη του. Όπως 
είχε αποκαλύψει το Sportime στις 
14/1 ο διάδοχος του Βέλγου αριστε-
ρού μπακ, είχε βρεθεί στη Γερμανία.
Νεαρός, με μεταπωλητική αξία, εννο-
είται ο επόμενος, ονόματι Λουίς Ποζ-
νάνσκι. 20 χρονών, Γερμανός με πο-
λωνικές ρίζες, με θητεία στη δεύτερη 
ομάδα της Βέρντερ Βρέμης, ενώ έχει 
περάσει και από την Κ17 και την Κ19 
της Μπάγερν Μονάχου στο παρελθόν.
Με τη δεύτερη ομάδα της Βέρντερ έχει 
συνολικά 13 εμφανίσεις, ενώ με την 
Κ17 της 34, με τέσσερα γκολ και δύο 
ασίστ. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων 
έχει αγωνιστεί με τη φανέλα των μι-
κρών ομάδων της Εθνικής Γερμανί-
ας μέχρι και την Κ18.
Και αυτός προσωπική επιλογή του 
Ηρακλή Μεταξά, όπως και η πρώτη 
χειμερινή προσθήκη, ο Κάλεμπ Στάν-

κο.
Πάντως οι Ηπειρώτες που επιβε-
βαιώνουν τις επαφές με τον νεαρό 
ακραίο αμυντικό, τονίζουν οτι ακόμα 
δεν έχουν συμφωνήσει με τον Άρη για 
τον Μάρβιν Πίρσμαν. Προφανώς και 
τα 150 χιλιάρικα που θέλει ο Γιώργος 
Χριστοβασίλης να είναι ένα «θεματά-
κι», αλλά λύνεται. Ειδικά αφού ο Πίρ-
σμαν τα έχει βρει σε όλα με τον Άρη, 
έχει συμφωνήσει και είτε άμεσα είτε το 
καλοκαίρι, θα αποχωρήσει και τότε ο 
ΠΑΣ Γιάννινα θα τον «χάσει» τσάμπα.
Τις επόμενες μέρες αναμένονται νέες 
επαφές ανάμεσα σε Χριστοβασίλη και 
Καρυπίδη προκειμένου να τελειώσει 
το θέμα και ο Βέλγος να μετακομίσει 
άμεσα στο «Βικελίδης».
Για τον φορ, μετά το «ναυάγιο» με 
τον Ολλανδό, Πολ Γκλαντόν, υπάρ-
χει στασιμότητα. Το σενάριο μην γίνει 
προσθήκη και να περιμένει ο Μετα-
ξάς την επιστροφή του Κόντε, κερδί-
ζει πόντους καθημερινά.

EΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΚ
ΤΟΝ ΝΕΑΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ, ΛΟΥΙΣ ΠΟΖΝΑΝΣΚΙ  
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ
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ΚΑΡΑΜΠΟΛΕΣ...

Στους ορισμούς Κυπέλλου!
Από το περασμένο Σάββατο είχαν ενημερωθεί 
οι διαιτητές που θα έπαιρναν ορισμό στα παι-
χνίδια Κυπέλλου. Κάποιοι ήταν εκτός πλάνων 
από τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ, αλλά  μπήκαν 
σε παιχνίδια την τελευταία στιγμή από... κα-
ραμπόλες! Μάλιστα ένας εξ αυτών άλλαξε δύο 
φορές παιχνίδι! Με VAR πλέ-
ον μέχρι τον τελικό, όλες 
οι αναμετρήσεις του θε-
σμού. Η επιλογή του 
Σουηδού Έκμπεργκ 
δείχνει οτι ξένος θα 
παίξει και τη ρεβάνς, 
ενώ είναι πολύ πιθα-
νό να μην οριστεί στο 
χορτάρι άλλος Έλλη-
νας στα ημιτελικά και 
στον τελικό!

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ

Στοχοποίηση...
Η απόφαση του Μαρκ Κλάτενμπεργκ να στα-
ματήσει τα βίντεο με τις αναλύσεις των φάσε-
ων ξένισε αρκετούς. Ορισμένοι και λογικό, το 
συνέδεσαν με τη φάση του ΠΑΟΚ - ΟΦΗ αναφέ-
ροντας οτι ο Άγγλος δεν ήθελε να πάρει θέση. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν οτι οι σκέψεις 
να κοπούν τα βίντεο, τριγύρι-
ζαν στο μυαλό του καιρό 
τώρα. Σημαντικό ρόλο 
έπαιξε η στοχοποίη-
ση που έχει δεχθεί και 
ο ίδιος, τόσο για 
θέση που έχει πά-
ρει για κάποιες 
φάσεις, όσο και 
για τις επιλογές 
κάποιων - ξένων 
κυρίως - διαιτητών. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 
ΚΑΙ 
ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ 
ΜΑΛΛΟΝ 
ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ 
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

Kάκος και Βαρούχας διαφώνη-
σαν για την επίμαχη φάση στο 
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ. Δεν ήταν η πρώτη 
φορά και ούτε η τελευταία. Το 0-1 
του ΟΦΗ έγινε 1-0 για τον ΠΑΟΚ, 
αφού ο διαιτητής Φωτιάς μετά 
από on field review αποφάσισε 
να μην μετρήσει το γκολ του Τσι-
λιανίδη, καταλογίζοντας πέναλτι 
για χέρι του Βούρου.
Υπήρξε και δημοσίευμα που 
«αποκάλυψε» οτι η ΚΕΔ βλέπο-
ντας τη φάση, αποφάσισε οτι 
σωστά καταλογίστηκε η παρά-
βαση.
Το «κοράκι» έχει το ρεπορτάζ! 
Διαβάστε το πριν το... αντιγρά-

ψουν λοιπόν! Η αλήθεια είναι οτι 
τα μέλη της Επιτροπής δεν πή-
ραν αρχικά ξεκάθαρη θέση για 
τη συγκεκριμένη φάση. Εκείνος 
που το ξεκαθάρισε εξαρχής, ήταν 
ο παρατηρητής της αναμέτρη-
σης, Γιώργος Μπίκας. Στην έκ-
θεση του ο διεθνής παρατηρητής 
πάει με την απόφαση του διαιτη-
τή, συμφωνώντας με το πέναλτι 
που καταλογίστηκε.
Η ΚΕΔ και προσωπικά ο Μαρκ 
Κλάτενμπεργκ πάντως, φαίνεται 
πως διαφωνεί και με τους δύο. Ο 
Άγγλος αρχιδιαιτητής θεωρεί οτι 
δεν έπρεπε να καταλογιστεί πα-
ράβαση για το χέρι του Βούρου, 

αφού η μπάλα πάει από το πόδι 
στο χέρι του, που ναι μεν δεν εί-
ναι σε φυσική θέση, αλλά σε λο-
γική βάσει της κινησιολογίας του 
σώματος του. Επίσης ο Κλάτεν-
μπεργκ βλέποντας τη φάση, θε-
ωρεί οτι ο Βούρος έχει ξεκάθα-
ρη πρόθεση να παίξει τη μπάλα 
με το πόδι, κάτι που καταφέρνει, 
αλλά στη συνέχεια η μπάλα εξω-
στρακίζεται στο χέρι του!
Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση του 
επικεφαλής της ΚΕΔ. Η οποία 
φυσικά δεν πρόκειται να επιβε-
βαιωθεί, μετά την απόφαση του 
Άγγλου να σταματήσουν τα video 
analysis κάθε αγωνιστικής.

ΠΕΝΑΛΤΙ  
«ΛΕΕΙ» Η ΚΕΔ
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΓΚΟΛ (14) ΤΟΥ 
ΙΩΝΙΚΟΥ ΕΧΕΙ Ο 
ΑΪΑΣ ΑΟΣΜΑΝ 
(5 ΓΚΟΛ ΚΑΙ 
ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ 

ΑΣΙΣΤ)

71% 

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΚΕΒΙΝ ΣΟΝΙ     
Θέτει υποψηφιότητα για την ποδο-
σφαιρική ανακάλυψη της χρονιάς: 
15 ματς/6 γκολ/2 ασίστ! Για έναν παί-
κτη που είναι ζήτημα να παίρνει ένα 
100αρικο ετησίως, που ΔΕΝ έχει πλη-
ρωθεί ευρώ για training compensation 
και μόλις 23 ετών θεωρείται «λουκού-
μι» για τους μεγάλους της πιάτσας 
μας. Και όχι μόνο… 

ΑΡΗΣ
Η ομάδα που πέρυσι τερμάτισε δεύτερη στην κανονική διάρ-
κεια φέτος απειλείται με έξωση από την πρώτη 6άδα! Μολονό-
τι προχώρησε στο ακριβότερο deal της ιστορίας της, Καμαρά. 
Καίτοι έφερε έναν winger (Ιτούρμπε) που θεωρητικά θα την άλ-
λαζε level. ΔΕΝ κέρδισε σε κανένα ματς τον ουραγό Απόλλων 
(0-0 σε αμφότερα τα ματς), έφαγε 5 γκολ στην έδρα του από τον 
ΠΑΣ, παραδόθηκε στην Αθήνα με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό αντίστοιχα. 
Δυστυχώς, το πολύ tiki taka από τους παίκτες του Άκη Μάντζιου 
δεν έχει το ανάλογο αποτέλεσμα. Η μπάλα δεν «πατάει» στην 
αντίπαλη περιοχή, η φανέλα-status δεν τρομάζουν.  

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

O ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΝΕΙ RESTART, 
«ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ» ΤΟΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ ΚΑΛΩΣ  

ΤΟΝ…ΤΙΤΟΡΜΟ!  
Ο ποδοσφαιρικός «Τίτορμος» ονόματι Παναιτωλικός είχε απω-
λέσει τη δύναμή του. Σε διαχρονική κατάσταση εσωστρέφειας. 
Δύο χρονιές έσωσε την παρτίδα in extremis. Βγήκε στην γύρα 
για ΝΕΟ προπονητή. Με όραμα, φιλοδοξία και κυρίως πίστη στο 
project. Εκείνος μετά το βραχύβιο πέρασμά του από τον Ατρόμη-
το (σ.σ.: εφεξής το clubα από το Περιστέρι έχει προχωρήσει σε 
6 αλλαγές τεχνικών) είχε μία αποστροφή στο greek reality. Δεν 
το έκανε από έπαρση, αλλά βάσει των «πιστεύω» του. Δις άγ-
γιξε πάγκο αλλοδαπής ομάδας. Έκανε interview, χώθηκε στην 
short list, αλλά εν τέλει έμεινε στο ράφι. Ο καιρός περνούσε. Ο 
Γιάννης Αναστασίου συμπλήρωσε πάνω από 1,5 χρόνο ανενερ-
γός. Πείστηκε από το περιβάλλον του να καθίσει να ακούσει. Στο 
τετ α τετ με τον Μάκη Μπελεβώνη για να κλείσει το deal ήταν σα-
φής: «Θέλω το μαγαζί να αλλάξει νοοτροπία. Να “μεγαλώσει”». 
Δεκτόν, η απόκριση. «Θέλω πριμ εισόδου στην 6άδα», η έτερη 
αξίωση. Γούρλωσε το μάτια το δεξί χέρι του Κωστούλα. «Πάμε, 
μία γροθιά», το τελικό πόρισμα. Ο Παναιτωλικός πέρυσι σε 13 
ταξίδια σημείωσε μόλις δύο γκολ, φέτος αριθμεί ήδη 3 διπλά!!! Ο 
Καρέλης πέρυσι δεν έβαζε γκολ ούτε στο δίτερμα, φέτος μετράει 
ήδη 5! Η ομάδα πέρυσι «ντρεπόταν» να βγει στο γήπεδο, φέτος 
είχε 14 τελικές με ΠΑΟΚ, κοίταξε στα μάτια τον Ολυμπιακό με 13 
παίκτες, κέρδισε για πρώτη φορά την ΑΕΚ εκτός έδρας. 
Μετά από ένα πεντάμηνο πράξης, 17 αγώνες, ο Αναστασίου κά-
νει το προπονητικό του restart σε αμιγώς ποδοσφαιρικό περι-
βάλλον και ο Παναιτωλικός «μεγαλώνει» ξανά…  

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ   
Σύνολο; 7 saves! Έπαι-
ξε μόνος του απέναντι 
στον ΠΑΣ στο δεύτε-
ρο μέρος. Σε μία χρο-
νιά που ο Ατρόμητος 
ταλανίζεται από αγωνι-
στικά και μη προβλήματα 
(σ.σ.: λάθος μεταγραφές, 3 αλλα-
γές προπονητών), ο Γιαννιώτης θύμισε τον 
γκολκίπερ που έφθασε να αποτελεί Νο1 στον 
Ολυμπιακό. Επιτέλους, για πρώτη φορά φέ-
τος (σ.σ.: μετρούσε 4 ματς/9 γκολ παθητικό).  

ΑΡΓΥΡΗΣ  
ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ   
Δεν είναι… χθεσινός! 
Μήτε στον πάγκο της ΑΕΚ 
(σ.σ.: συμπλήρωσε 3 μή-
νες), ούτε στην Σούπερ 
Λιγκ. Καμία επιρροή στο παι-
χνίδι της ομάδας, αργά reactions εν 
ώρα αγώνα και συνάμα λάθος αποφάσεις σε 
επιλογές προσώπων. Συν την απουσία σεβα-
σμού από τα αποδυτήρια. ΟΦΗ, Παναιτωλι-
κός (αμφότερα εντός έδρας), Απόλλων, 8 χα-
μένοι πόντοι. ΔΕΝ, πας πουθενά.  

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Είναι λίγο μετά τη φάση-πέναλτι που έχει δοθεί στον Βούρο και ο ΟΦΗ από 
0-1, βρέθηκε 1-0 πίσω από τον ΠΑΟΚ. Ένταση στη συνέχεια σε μια διεκδίκη-
ση, ανέβηκαν τα νεύρα, το πέναλτι η φάση της αγωνιστικής σίγουρα!
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΕΦΑΝΤΟΦΣΚΙ
Η FIFA ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΠΟΛΩΝΟ ΩΣ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΣΕΖΟΝ

Με ενδιαφέρον αναμενόταν τα βραβεία 
της FIFA για τους καλύτερους της σεζόν 
που πέρασε. Καθώς προηγήθηκε η με-
γάλη κουβέντα για την Χρυσή Μπάλα, 
που κατέληξε στον Λιονέλ Μέσι και όχι 
στον Ρόμπερ Λεβαντόφσκι. Που ομο-
λογουμένως έκανε καλύτερη σεζόν. Η 
επιβεβαίωση ήρθε από την FIFA. Που 
του έδωσε τον τίτλο του κορυφαίου πο-
δοσφαιριστή. Ο Ρόμπερ Λεβαντόφσκι 
άφησε στην δεύτερη θέση τον Λιονέλ 
Μέσι και στην 3η τον Μοχάμεντ Σακλάχ. 
Ο Πολωνός επιθετικός σημείωσε πέρσι 
41 γκολ στην Μπουντεσλίγκα, ξεπερνώ-
ντας το ιστορικό ρεκόρ του Γκερντ Μί-
λερ. «Με τιμάει αυτό το βραβείο και εί-
μαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Δεν είχα 
ονειρευτεί ποτέ να σπάσω το ρεκόρ του 
Γκερντ Μίλερ, είμαι κολακευμένος και 
υπερήφανος για αυτό το βραβείο», τό-
νισε μεταξύ άλλων. Στις γυναίκες κα-
λύτερη αναδείχθηκε η Αλεξία Πουτέγι-
ας της Μπαρτσελόνα, η οποία νίκησε 
τη συμπαίκτριά της Τζένιφερ Ερμόσο 
και την Σαμ Κερ της Τσέλσι. Στο μετα-
ξύ ο Εντουάρ Μεντί της Τσέλσι πήρε το 
βραβρείο του καλύτερου τερματοφύλα-
κα. Είχε 45 ματς με τους Λονδρέζους, 
δέχθηκε 30 γκολ, ενώ κράτησε 25 φο-
ρές ανέπαφη την εστία του. Καλύτερος 
τεχνικός αναδείχθηκε ο Τόμας Τούχελ. 
Που ανέλαβε την Τσέλσι τον Ιανουάριο 
του 2021 και την οδήγησε στην κατά-
κτηση του Τσάμπιονς Λιγκ. Παράλλη-
λα τερμάτισε με τους «μπλε» και στην 
πρώτη 4άδα της Πρέμιερ Λιγκ.  Τέλος 
ως καλύτερη ενδεκάδα αναδείχθηκε η 
εξής:  Ντοναρούμα - Μπονούτσι, Ντίας, 
Αλάμπα - Ζορζίνιο, Καντέ, Ντε Μπρόι-
νε - Ρονάλντο ,Χάαλαντ, Λεβαντόφκσι, 
Μέσι

Τι κι αν τα χρόνια έχουν περάσει. Τι κι αν πλέον εί-
ναι πιο ώριμοι και θα μπορούσαν να βλέπουν δια-
φορετικά τα πράγματα. Θα μπορούσαν ακόμα και 
να... τρολάρουν. Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο 
δεν θα έδιναν ούτε ένα ποτήρι νερό ο ένας στον άλ-
λον. Φάνηκε και από την δημοσιοποίηση των ψή-

φων που έδωσαν στην FIFA, για την ανάδειξη των 
κορυφαίων της σεζόν. Δεν ψήφισε ο ένας τον άλ-
λον. Και γιατί να το κάνουν άλλωστε. Ο Μέσι επέλε-
ξε κατά σειρά Νεϊμάρ, Εμπαπέ, Μπενζεμά. Από την 
μεριά του ο Κριστιάνο τους Λεβαντόφσκι, Καντέ και 
Ζορζίνιο.

Σιγά μην άλλαζαν
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ΙΝΔΙΑ 16:00
ΝΟΡΘΙΣΤ-ΟΝΤΙΣΑ OVER 2,75 1,75

Στην μακρινή Ινδία θα ταξιδέψουμε για να ποντάρουμε
φυσικά στα γκολ. Οι δύο ομάδες δεν έχουν καλή παρουσία 

και θα παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο για να 
διασκεδάσουν τις εντυπώσεις.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχος μας 
στα γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ 2η 21:45
ΣΤΙΒΕΝΕΙΤΖ-ΚΡΟΟΥΛΙ 2 DNB 2,37

Οι μικρές κατηγορίες της Αγγλίας έχουν την τιμητική 
τους για σήμερα.

Η Κρόουλι έχει καλή παρουσία και βρίσκεται 
κοντά στις θέσεις των πλέι οφ σε αντίθεση με την 
Στιβενέιτζ που συνεχίζει να προβληματίζει με την 

απόδοση της.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Οι αποδόσεις 
αδικούν τους 

φιλοξενούμενους.

ΑΓΓΛΙΑ 1η 21:45
ΡΟΔΕΡΑΜ-ΛΙΝΚΟΛΝ 1 -1,0 1,82

Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή έχει σήμερα η Ρόδεραμ αρκεί 
να εκμεταλευτεί την έδρα της. Αντίπαλος η Λίνκολν που 

δεν φοβίζει αλλά αν υποτιμηθεί μπορεί εύκολα να 
κάνει την ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΑΓΓΛΙΑ 1η 21:45
ΜΟΡΚΑΜ-ΓΟΥΙΓΚΑΝ 2 1,66

Σε εξαιρετική κατάσταση η Γουίγκαν τρέχει σερί τεσσάρων 
νικών και είναι απο τα φαβορί για την άνοδο. Στην 

αδύναμη Μόρκαμ ταξιδεύει σήμερα και θα 
παραταχθεί χωρίς απουσίες για να πάρει ξανά το 

τρίποντο.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το διπλό 
θα πάρει 

ποντάρισμα.

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 22:00 
ΜΠΡΑΙΤΟΝ-ΤΣΕΛΣΙ 2 1,72

Κατώτερη των προσδοκιών η Τσέλσι ηττήθηκε δίκαια στο 
ντέρμπι με την Σίτι.

Το πρωτάθλημα δείχνει να χάνεται για τους μπλε με την 
έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ να αποτελεί μονόδρομο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αναμένω 
αντίδραση 
απο τους 

Λονδρέζους.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

Οι αγώνες των Κυπέλλων ξεχωρίζουν στο 
ποδοσφαιρικό πρόγραμμα στα μέσα της 
εβδομάδας. Στο Κύπελλο Ελλάδας διεξάγο-
νται οι 4 πρώτοι αγώνες της προημιτελικής 
φάσης. Το μεγάλο παιχνίδι γίνεται την Τετάρ-
τη (19:00) στην Τούμπα, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ 
και την ΑΕΚ. 
Στο Κύπελλο Ιταλίας ολοκληρώνεται η φάση 
των «16» με 5 παιχνίδια. Την πρόκριση έχουν 
εξασφαλίσει από την προηγούμενη εβδομά-
δα η Αταλάντα, η Φιορεντίνα και η Μίλαν.
Στο Κύπελλο Ισπανίας απομένουν 3 αναμε-
τρήσεις για την ολοκλήρωση της φάσης των 
«16». Τα εισιτήρια για τα προημιτελικά έχουν 
πάρει η Μαγιόρκα, η Βαγιεκάνο, η Κάντιθ, Βα-
λένθια και η Μπέτις. 
Στο Κύπελλο Γερμανίας διεξάγονται οι 8 νοκ 
άουτ αγώνες της φάσης των «16».

ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΙ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ 
ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ LEAGUE CUP
Στο League Cup Αγγλίας την Πέμπτη κρίνε-
ται το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό, στον 
αγώνα ρεβάνς της ημιτελικής φάσης ανάμε-
σα στην Άρσεναλ και τη Λίβερπουλ. Ισόπαλη 
χωρίς τέρματα τελείωσε η πρώτη αναμέτρη-
σή τους. Την πρόκριση στον τελικό έχει εξα-
σφαλίσει η Τσέλσι. 
Το πρόγραμμα στα μέσα της εβδομάδας συ-
μπληρώνουν οι εξ αναβολής αγώνες στην 
Premier League,  τη Super League, τη La Liga 
και τη Ligue 1.    

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΝΕΡ, Ο ΠΡΩΤΟΣ  
ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΣΚΟΡΕΡ
Για όλα τα παιχνίδια το Πάμε Στοίχημα προ-
σφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών. 
Πολλά είναι τα ειδικά στοιχήματα, στα οποία 
μπορούν να ποντάρουν οι παίκτες του Πάμε 
Στοίχημα, στα πιο σημαντικά ματς του τριή-
μερου από σήμερα έως την Πέμπτη. 
Ανάμεσα στις επιλογές που προσφέρονται 
στα καταστήματα ΟΠΑΠ, για τον προημιτελι-
κό του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, τον 
αγώνα της Premier League Λέστερ-Τότεναμ 
(Τετάρτη, 21:30), τις αναμετρήσεις του Κυπέλ-
λου Ισπανίας, Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 
(Τετάρτη, 22:00) και Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπαρ-
τσελόνα (Πέμπτη, 22:30) και τον ημιτελικό του 
League Cup Άρσεναλ-Λίβερπουλ (Πέμπτη, 
21:45) είναι και αυτές για το σύνολο των κόρ-
νερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ πολλα-
πλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή 
στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρό-
νου, τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρ-
τα, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον 
τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήπο-
τε τέρματος, τον παίκτη που θα πετύχει χατ-
τρικ, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς 
ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό Αποτέ-
λεσμα & Goal/No Goal.

CASH OUT ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ  
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPAPP 
Μέσω της εφαρμογής Opapp οι παίκτες του 
Πάμε Στοίχημα μπορούν να δημιουργούν εύ-
κολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκανά-
ρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash Out 
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που 
μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώ-
νες απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρε-
ται και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαιρο, το 
Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, με κορυφαία 
γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και 
προωθητικές ενέργειες όπως το Παρά 1 στο 

VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

ΩΡΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ  
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟ ΠΑΟΚ-ΑΕΚ  
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 21:45
ΜΕΙΝΤΕΝΧΕΝΤ-ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2 1,83

Απο τα μεγάλα φαβορί της κατηγορίας η Τσέστερφιλντ με 
νίκη σήμερα ανεβαίνει μόνη στην κορυφή. Αντίπαλος 

η Μέιντενχεντ που βρίσκεται σταθερά στα χαμηλά 
στρώματα της βαθμολογίας.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Το φαβορί 
θα στηρίξουμε 

ξανά στο 
νησί.
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Ο Χρήστος Κοτίτσας θα ξεκινήσει τους αγώ-
νες του για τη φετινή σεζόν από το εξωτερι-
κό. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκλεισε συμμε-
τοχή στο μίτινγκ του Ζάγκρεμπ το Σάββατο 22 
Ιανουαρίου. Ο αθλητής της Πίτσας Παρχαρί-
δου θα μπει σε δύο αγωνίσματα τα 600μ. και 
τα 1.000μ. 

Πληθαίνουν οι ελληνικές συμμετο-
χές στο διεθνές μίτινγκ στη Σόφια, 
που είναι προγραμματισμένο για το 
προσεχές Σάββατο 22 Ιανουαρίου. 
Οι συμμετοχές Ελλήνων αθλητών και 
αθλητριών έφθασαν τις πέντε. Άλλω-
στε είναι κοντινός προορισμός και 
επίσης, δεν υπάρχει ακόμη εγχώρια 
αγωνιστική δράση. Οι ημερίδες, που 
ήταν να γίνουν αρχικά το Σάββατο σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάνε για τέλη 
του μήνα.
Έτσι, στη βουλγαρική πρωτεύουσα θα 
ταξιδέψουν. Από την Αθήνα η Μαρία 
Γάτου και η Ανδριάννα Φέρρα που θ’ 
αγωνιστούν στα 60μ. και τα 400μ. αντί-
στοιχα. Από τη Θεσσαλονίκη οδικώς 
θα πάνε η Μαρία Στεφανοπούλου, ο 
Νίκος Ξενικάκης και ο Βασίλης Μαρτι-
νάκης που θα αγωνιστούν στο μήκος. 

Φουλ δράση είχαμε 
στις ΗΠΑ το Σαββα-
τοκύριακο. Πολλοί 
αγώνες και καλές 
επιδόσεις. Ξεχώρι-
σαν ο Αμερικανός 
Κ.Σ. Λάιτφουτ που 
πέρασε στο επί κο-
ντώ τα 5,91μ. Και ο 
Μπαχαμέζος Τέρενς 
Τζόουνς που έτρε-
ξε τα 60μ. σε 6.45. 
Πέτυχαν τις καλύτε-
ρες φετινές επιδό-
σεις στον κόσμο.

Δύο μέσα και μία εκτός! Διπλή ελληνική συμ-
μετοχή θα έχουμε τελικά την Παρασκευή στο 
διεθνές μίτινγκ στη Λιόν. Θα αγωνιστούν ο 
Παναγιώτης Τριβυζάς και η Αναστασία Μα-
ρινάκου. Η Ζωή Ανδρικοπούλου (φωτό) που 
ήταν να τρέξει στα 1.500μ. το ακύρωσε. Θα 
πάει στη Βουδαπέστη 5-6 Φεβρουαρίου. 
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  
ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΑ ΡΕΚΟΡ  
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

ΟΙ «ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΟΙ» ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ  
ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΡΕΚΟΡ  

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΤΗΣ BASKET LEAGUE

Οι 97,8 πόντοι που πετυχαίνει ο Ολυμπιακός αλλά και 
η διαφορά των 23,4 πόντων με την οποία φιλοδωρεί τους 
αντιπάλους του είναι εντυπωσιακά στοιχεία.
Όμως ο Ολυμπιακός με αυτούς τους αριθμούς έχει ήδη κα-
ταφέρει να μπει στο Top-5 δύο κατηγοριών σε ό,τι αφορά 
στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος, που 
συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια. Μπορεί να απειλήσει τον 
Παναθηναϊκό που έχει τα ρεκόρ από τη σεζόν 1992-1993 
και μετά; Δεν είναι εύκολο αλλά με βάση τα μαθηματικά, 
μπορεί. Όσο για το αν μπορεί να προσπεράσει και τον 
Άρη που έχει τα αντίστοιχα ρεκόρ συμπεριλαμβανομένης 
και της Α1 Κατηγορίας, εκφράζουμε σοβαρές αμφιβολίες.
Σε κάθε περίπτωση η λογική σύγκριση έχει να κάνει από 
τη σεζόν 2001-2002 και μετά όταν καθιερώθηκε το χρονό-
μετρο των 24’’ στην επίθεση (ως τότε ο χρόνος επίθεσης 
ήταν 30’’). Όμως για ιστορικούς λόγους παραθέτουμε και 
τα ρεκόρ του μεγάλου Άρη προ 35 χρόνων και στη «γέν-
νηση» της Α1 Κατηγορίας.
Και στις δύο κατηγορίες, λοιπόν, καταδιώκει τον Παναθη-
ναϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν τον εκπληκτικό μέσο όρο των 
103,8 πόντων στην επίθεση την περίοδο 2019-2020 και εί-
ναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία του επαγγελματικού 
πρωταθλήματος που έχει ξεπεράσει το «100» στο μ.ο!
Η επίδοση των 97,8 πόντων που έχει φέτος ο Ολυμπια-
κός είναι η δεύτερη και η μόνη που βρίσκεται τόσο κοντά 
στην κορυφαία του Παναθη-
ναϊκού.
Όπως βλέπετε στο σχετι-
κό πίνακα που ακολουθεί, ο 
Παναθηναϊκός έχει τέσσερις 
επιδόσεις στο Top-5 αλλά οι 
«ερυθρόλευκοι» προσπα-
θούν να «απειλήσουν» την 
κορυφαία επίδοση όλων των 
εποχών.

Για την ιστορία και συνολικά από την εποχή της Α1 Κατη-
γορίας (1986-1987) η καλύτερη επίθεση όλων των εποχών 
ανήκει στο μεγάλο Άρη της 
εποχής με 108,7 πόντους. Οι 
«κιτρινόμαυροι» τελείωσαν 
τρία πρωταθλήματα με μέσο 
όρο πάνω από 100 πόντους 
ενώ μια φορά το πέτυχε ο 
ΠΑΟΚ. Βεβαίως η παραπάνω 
επίδοση του Παναθηναϊκού 
βρίσκεται στην καλύτερη πε-
ντάδα ενώ η φετινή του Ολυ-
μπιακού μπαίνει στην πρώ-
τη δεκάδα όλων των εποχών.
 Ας δούμε το συνολικό πίνακα 
και σε αυτή την περίπτωση.

Σε ό,τι αφορά στη διαφορά, η επίδοση των 
+23,4 πόντων που έχει φέτος ο Ολυμπιακός εί-
ναι η 4η καλύτερη στην ιστορία του επαγγελματι-
κού πρωταθλήματος πίσω από τρεις επιδόσεις 
του Παναθηναϊκου. Με κορυφαία αυτή των +27,3 
πόντων που έχουν οι «πράσινοι» από τη σεζόν 
2010-2011. Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται για δεύτε-
ρη φορά στις πέντε καλύτερες επιδόσεις (σίγου-
ρα είναι η καλύτερη στην ιστορία του) και απο-

μένει να δούμε 
αν θα ξεπερά-
σει τον Παναθη-
ναϊκό (χρειάζεται 
+3,9 πόντους για 
να τα καταφέ-
ρει, στο δεύτερο 
μισό του πρωτα-
θλήματος.

Αν εξετάσουμε αντίστοιχα από την περίοδο 1986-
1987 όταν «γεννήθηκε» η Α1 Κατηγορία, θα διαπι-
στώσουμε ότι το ρεκόρ της διαφοράς ανήκει στον 
Άρη. Είχε ολοκληρώσει το πρώτο πρωτάθλημα 
της Α1 με μέσο όρο διαφοράς +29,2 πόντους απέ-

ναντι στους αντι-
πάλους του. Η 
δεύτερη καλύτε-
ρη επίδοση είναι 
η προαναφερό-
μενη του Πανα-
θηναϊκού ενώ συ-
νολικά 9 φορές 
έχει καταγραφεί 
μέσος όρος δια-
φοράς μεγαλύτε-
ρος των 21,5 πό-
ντων.
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basketball
ΟΜΑΔΑ Β  ΑΓ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 20 12

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ 19 10

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 10

ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS 17 11

ΑΕΚ 16 11

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 16 11

ΛΑΥΡΙΟ 16 11

ΠΑΟΚ 14 10

ΑΠΟΛΛΩΝ Π. 14 11

ΑΡΗΣ 14 10

ΙΩΝΙΚΟΣ 13 10

ΛΑΡΙΣΑ 13 10

ΗΡΑΚΛΗΣ 11 11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ήρθε ο Γιόβιτς
Ο Στέφαν Γιόβιτς είναι από χθες στην Αθήνα για λογαριασμό του Πα-
ναθηναϊκού. Ο Σέρβος γκαρντ έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Τό-
νισε πως έμεινε 6 μήνες εκτός δράσης για τον τραυματισμό του. Αρχι-
κά ήταν να μείνει εκτός για δύο μήνες, αλλά μετά και από απόφαση 
των γιατρών το χρονικό διάστημα μεγάλωσε. Θα περάσει από 
ιατρικές εξετάσεις και μετά θα φανεί το πότε θα είναι έτοιμος 
για δράση και για δυνατές προπονήσεις. Είπε πως έχει 
μιλήσει με τον Νέντοβιτς και ανυπομονεί να γνωρίσει 
τους νέους του συμπαίκτες.

Ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε δυσκολίες για να 
πάρει τη νίκη στην Πάτρα απέναντι στον τοπικό 
Απόλλωνα με 90-48. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη 
είχε σε μεγάλη μέρα τους Νέντοβιτς, Μποχωρίδη. 
Και οι δύο έβαλαν από 17 πόντους, ενώ σκόρα-
ραν και οι 11 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Δεν 
αγωνίστηκαν οι Μέικον και Μαντζούκας. Ο Πανα-
θηναϊκός ήταν εντυπωσιακός στο δεύτερο δεκά-
λεπτο όπου εκτόξευσε την διαφορά στους 29 πό-
ντους. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι. Ο 
Εξάστερος κρατούσε την διαφορά σε υψηλά επί-
πεδα με ευστοχία και στα τρίποντα. Μάλιστα έκλει-
σε την 3η περίοδο με +31. Το τέταρτο δεκάλεπτο 
ήταν μια τυπική διαδικασία. Και οι δύο προπονη-
τές βρήκαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα 
σχήματα για τα επόμενα παιχνίδια τους. Τα δεκά-
λεπτα: 16-23, 23-47, 37-68, 48-90.
Απόλλων Πάτρας (Ν. Βετούλας): Τσαλμπούρης 
13, Δίπλαρος 6, Μολφέτας 5, Ντέιβις 12, Τόμας 12, 
Ζούμπος, Παπαφωτίου, Μπαζίνας, ΜακΛάφλιν, 
Κογιώνης.
Παναθηναϊκός (Δ. Πρίφτης): Πέρι 3, Παπαγιάννης 
8, Παπαπέτρου 10, Γουάιτ 5, Σαντ Ρος 4, Μποχω-
ρίδης 17, Καββαδάς 8, Κασελάκης 3, Αβδάλας 3, 
Νέντοβιτς 17, Έβανς 12.

ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΘΕΣΗ
2019-2020 Παναθηναϊκός 103,8
2021-2022 Ολυμπιακός 97,8
2017-2018 Παναθηναϊκός 92,5
2010-2011 Παναθηναϊκός 91,1
2007-2008 Παναθηναϊκός 89,2

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
(Στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος,  

από 1992-1993 και μετά)
ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

2010-2011 Παναθηναϊκός +27,3
2019-2020 Παναθηναϊκός +26,9
2017-2018 Παναθηναϊκός +24,1
2021-2022 Ολυμπιακός +23,4
2010-2011 Ολυμπιακός +21,6

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΑΣ

(Στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος,  
από 1992-1993 και μετά)

ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
1986-1987 Άρης +29,2
2010-2011 Παναθηναϊκός +27,3
2019-2020 Παναθηναϊκός +26,9
2017-2018 Παναθηναϊκός +24,1
2021-2022 Ολυμπιακός +23,4
1987-1988 Άρης +23,2
1900-1991 ΠΑΟΚ +22,6
1989-1990 Άρης +22,2
2010-2011 Ολυμπιακός +21,6

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΑΣ

 (Από την περίοδο 1986-1987 και μετά)

ΣΕΖΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΘΕΣΗ
1986-1987 Άρης 108,7
1990-1991 Άρης 106,9
1988-1989 Άρης 103,9
2019-2020 Παναθηναϊκός 103,8
1988-1989 ΠΑΟΚ 100,1
1989-1990 ΠΑΟΚ 99,9
1991-1992 Άρης 98
2021-2022 Ολυμπιακός 97,8
1990-1991 ΠΑΟΚ 96,6
1988-1989 Άρης 96,5
1989-1990 Άρης 96,5

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
(Από την περίοδο 1986-1987 και μετά)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 48-90

Έκανε προπόνηση



Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 
ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΣΤΟ AUSTRALIAN 
OPEN ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΝΝΙΣ. ΕΙΝΑΙ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ 
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τα τεκμήρια για την απέλαση του Νόβακ 
Τζόκοβιτς ήταν συγκεκριμένα: Ο Σέρβος εί-
ναι ψεκασμένος, ένας τύπος που πιστεύ-
ει στις θεωρίες συνομωσίας και είναι κατά 
του εμβολίου. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο 
είναι πως ένα κράτος που σέβεται τις θε-
σμικές του διαδικασίες δεν μπορεί να κα-
ταργεί τους νόμους του. 
Δυστυχώς ο τρόπος που διαβάζεται η εί-
δηση του αποκλεισμού του Σέρβου τενί-
στα από το Australian Open είναι ένας και 
μοναδικός. Το «δεν μπορεί μια χώρα να 
καταργεί τους νόμους της για έναν Τζόκο-
βιτς» είναι μια λανθασμένη προσέγγιση. Η 
ορθή κι αυτή που πρέπει να μας προβλη-
ματίσει για το μέλλον είναι «αν δεν μπορεί 
ούτε ο Τζόκοβιτς να έχει ελεύθερη βούλη-
ση και τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των του, τότε τι να πει ο απλός κόσμος». 
Δεν μπορεί να ορίζει το εμβόλιο το αν θα 
συμμετάσχει ένας αθλητής σε μία διοργά-
νωση. Δεν μπορεί να θεωρείται ψεκασμέ-
νος όποιος διατηρεί την επιλογή του να 
μην επιθυμεί τον εμβολιασμό του. Πολλώ 
δε, όταν αυτός δεν αντιτίθεται σε αυτόν 
απλά θεωρεί το συγκεκριμένο ζήτημα ευ-
αίσθητο προσωπικό δεδομένο. Το αν τα 
έκανε όλα ορθά σε αυτή την ιστορία ο Τζό-
κοβιτς δεν έχει σημασία. Διότι, όλα ορθά 
δεν τα έκανε και η κυβέρνηση της Αυστρα-
λίας. Δεν μπορεί να πήγε στη χώρα ο Σέρ-
βος χωρίς εγγυήσεις. Όλο αυτό το «πανη-
γύρι» στήθηκε εις βάρος του με στόχο την 
διαπόμπευσή του. 
Η απέλασή του από τη χώρα είναι η μικρή 
εικόνα. Η μεγάλη είναι ο κόσμος που εί-
ναι υπέρ της Αυστραλίας. Αυτοί που συμ-
μερίζονται την άποψη πως κάθε παραλο-
γισμός, άπαξ και γίνει νόμος πρέπει να 
εφαρμόζεται. Στο σημείο αυτό να μην ξε-
χνάμε πως ιστορικά, κάθε τύραννος υπήρ-
ξε και νομοθέτης στη χώρα του.
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, η απόλυτη ατραξιόν 
του τουρνουά, το νούμερο ένα brand στο 
Παγκόσμιο τένις αυτή τη στιγμή δεν μπό-
ρεσε να βγάλει άκρη με τον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό. Καίριο πλήγμα στα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και στην ελεύθερη βού-
ληση. Ανησυχία για το μέλλον. Εκεί κι αν 
μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα. Οι Κυβερνή-
σεις και κάθε λογής φασιστικό καθεστώς 
μπορεί με οποιοδήποτε πρόσχημα να πε-
ριορίσει τις ανθρώπινες ελευθερίες, πε-
ριτυλίγοντάς το με το περίβλημα «για το 
καλό σας» όσο υποθέσεις σαν αυτή του 
Τζόκοβιτς βρίσκουν υποστηρικτές. Ο φα-
σισμός είναι εδώ. 

Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

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 Αβτζή

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 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...


