
Γιώργος Τρομάρας
1947-2022

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: -  20 - 20C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: -40 - 10C ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΤΡΙΤΗ 25.01.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.384

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

Σκίτσο: Νίκος Γκιόλιας



www.sportime.gr ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20222

Το «φόρτωσαν»  
στον βοηθό!
Δυστυχώς για ορισμένους οι συνομιλίες 
του VARίστα με την διαιτητική ομάδα στο 
χορτάρι ηχογραφούνται. Σε παιχνίδι Κυ-
πέλλου, πάρθηκε μια λάθος απόφαση από 
διαιτητή και βοηθό. Διαφορετικές αλλά 
λανθασμένες και οι δύο. Με τη συμβολή 
του VAR, το λάθος διορθώ-
θηκε μεν, αλλά η προ-
σπάθεια του διαιτη-
τή να «σκεπάσει» 
το δικό του λάθος 
και να τα «ρίξει» 
στον βοηθό κυ-
κλοφόρησε στην 
ΚΕΔ, παρόλο που 
στα αποδυτήρια 
υπήρξε συνεννόη-
ση συγκάληψης.

TΣΕΤΣΙΛΑΣ

Eνα γύρο εκτός!
Mανούχος και Καραντώνης οδηγούν την κούρσα των 
ορισμών στη Super League. Oι μόνοι διαιτητές με 
διψήφιο αριθμό αγώνων. Από 10 ματς έχει σφυρίξει 
έκαστος. Στο... βάθρο και ο Διαμαντόπουλος με 9 ορι-
σμούς. Τελευταίος με μόλις ένα παιχνίδι, ο Τσέτσιλας. 
Ο ρέφερι από τα Γρεβενά έχει 
να σφυρίξει έναν ολόκληρο 
γύρο στη Super League. 
Είχε σφυρίξει πρώτη και 
τελευταία φορά το Απόλ-
λων Σμύρνης - Αστέ-
ρας Τρίπολης για 
την 6η αγωνιστική! 
Οτι συμπέρασμα κι 
αν έβγαλε ο Κλά-
τενμπεργκ, το δείγ-
μα δεν ήταν αντιπρο-
σωπευτικό. 

Ο 
ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ 
ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ 
ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙ 
(ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ )
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ!

Όσοι δεν διαβάζουν Sportime, 
απόρησαν με τον ορισμό που 
πήρε ο Πέτρος Τσαγκαράκης. 
Ο Κρητικός ρέφερι που υπο-
βιβάστηκε το καλοκαίρι στη 
Super League 2, σφύριξε χθες 
το Αστέρας Τρίπολης  - Απόλ-
λων Σμύρνης. Νομότυπα, χω-
ρίς καταστρατήγηση του κα-
νονισμού διαιτησίας.
Το Sportime είχε αποκαλύψει 
οτι ο Τσαγκαράκης ήταν ένας 
διαιτητής που ο Μαρκ Κλάτεν-
μπεργκ σκέφτεται να τον «ανε-
βάσει» στον πίνακα της Super 

League 1.
Και δεν είναι ο μόνος που θα 
κάνει το ίδιο δρομολόγια από 
τα χαμηλά στα ψηλά και από 
τα λίγα στα πολλά!
Στο μικροσκόπιο του Άγγλου 
επικεφαλής της Κεντρικής Επι-
τροπής Διαιτησίας, βρίσκονται 
άλλοι δύο διαιτητές που το κα-
λοκαίρι που μας πέρασε έπε-
σαν κατηγορία.
Ο ένας είναι ο Άρης Βάτσιος. Ο 
ρέφερι από την Δυτική Αττική, 
μετά από ένα παιχνίδι Άρης - 
Παναιτωλικός στα μέσα του 

Φεβρουαρίου «εξαφανίστηκε» 
από τους ορισμούς, παίζοντας 
άλλο ένα ματς μέχρι το τέλος 
της σεζόν.
Ο άλλος που είναι υποψήφι-
ος για άνοδο είναι ο Δημήτρης 
Μαλούτας. Ο Ημαθιώτης ρέφε-
ρι αν και έμεινε δύο χρόνια στη 
Super League, σφύριξε ελάχι-
στα, εξαιτίας και ενός τραυμα-
τισμού που τον ταλαιπώρησε.
Διόλου απίθανο, τις επόμενες 
αγωνιστικές να τους δούμε και 
τους δύο να ορίζονται σε παι-
χνίδια της Super League 1.

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΟΙ... 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΔΕΣ!
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ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΣ

Προπόνηση δεν έγινε χθες – 
πώς θα μπορούσε; Η σημερινή 
ρεβάνς με την Αναγέννηση Καρ-
δίτσας αναβλήθηκε – μονόδρο-
μος ήταν κι αυτό. Η κακοκαιρία 
«Ελπίς» σαρώνει τη χώρα και ο 
Παναθηναϊκός βιώνει τις δικές 
του συνέπειες. Μία off day που 
πάντως δεν πρόκειται να στα-
ματήσει τις μεταγραφικές διερ-
γασίες (χαφ, αριστερό μπακ και 
εξτρέμ οι θέσεις που αναζητού-
νται παίκτες όπως σας ενημέρω-
σε και χθες το e-Sportime). Αυ-
τές έχουν μπει στην πιο κρίσιμη 
φάση. Και πρέπει να είναι έτσι. 
Καθώς η ομάδα αυτή αξίζει ενί-
σχυση. Και λέμε «αξίζει» για να 
τονίσουμε την εξαιρετική δουλειά 
που γίνεται σε όλους τους τομείς. 
Το κυριότερο συν του «τριφυλ-
λιού» αυτή τη σεζόν είναι πως 
εντοπίζει τα λάθη και τις αδυναμί-
ες του και δουλεύει σωστά και με-
θοδικά για να τα διορθώσει. Γιατί 
το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
κάνει κάποιος για να λύσει κάτι, 
είναι να παραδεχτεί την ύπαρξη 
ενός προβλήματος. Ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς πιστώνεται αυτό το ρεα-
λισμό, αυτή τη βαθιά γνώση του 
γκρουπ που διαχειρίζεται, ατομι-
κά και συλλογικά. Το διπλό στη 
Νίκαια κόντρα στον Ιωνικό ήταν 
ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρο-
στά. Γιατί οι εκτός έδρας νίκες 
ήταν ζητούμενο και έλλειμα. Για-
τί κυρίως οι 3 βαθμοί ήρθαν χω-
ρίς η ομάδα να παίξει καλά. Και 
όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, 
όταν μπορείς να κερδίζεις ακόμα 
και χωρίς να είσαι ανώτερος από 
τον αντίπαλο στο χορτάρι, είσαι 
στο σωστό δρόμο. Γίνεσαι «αφε-
ντικό». Του εαυτού σου, των άλ-
λων. Ρεαλισμός και πρόοδος…

Η ΡΕΒΑΝΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ, ΑΛΛΑ ΤΑ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ… ΑΝΑΒΟΛΗ, 
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ 
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AΕΚ

ΤΟ ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ 
ΕΝΩ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΕΙΧΑΝ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ 

ΔΕ ΓΙΝΟΤΑΝ 
ΑΛΛΙΩΣ 

Μεταγραφικά η ΑΕΚ προσπαθεί να 
πείσει τα επόμενα 24ώρα έναν από 
τα χαφ που έχει στη λίστα της να 
έρθει στην Ελλάδα, αλλά τις επό-
μενες ώρες έχουν και άλλα θέματα 
στο μυαλό τους οι άνθρωποί της. 
Η σφοδρή χιονόπτωση εκτός ότι 
απέκλεισε στα Σπάτα τον Αργύρη 
Γιαννίκη και το σταφ του, άφησε 
τους παίκτες χωρίς προπόνηση. 
Και αρκετούς ποδοσφαιριστές επί-
σης αποκλεισμένους σε κοντινό ξε-
νοδοχείο που δεν μπορούσαν να 
βρουν ούτε δωμάτιο.
Μπάχαλο. 
Και η κατάσταση μάλλον δε θα φτιά-
ξει ούτε την Τρίτη (25/1) κάτι που 
σημαίνει πως η ΑΕΚ θα πήγαινε 
στον πιο σημαντικό έως και τώρα 
αγώνα στη σεζόν, δηλαδή τον επα-
ναληπτικό προημιτελικό Κυπέλλου 
με τον ΠΑΟΚ, χωρίς προπόνηση. 
Και αν τη Δευτέρα το πρόγραμμα 
έλεγε αποθεραπεία, ο Γιαννίκης σί-
γουρα θα ήθελε την παραμονή του 
κρισιμότατου ματς να βγάλει τακτι-
κά πλάνα στο γήπεδο. 
Έστω και το βράδυ της Δευτέρας 
(24/1) πρυτάνευσε η λογική και 
το ματς με τον ΠΑΟΚ αναβλήθηκε 
όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. 
Τώρα μέσα στην εβδομάδα άπα-
ντες στην ΑΕΚ θα σταθούν στην 
αποθεραπεία των γκοκίπερ. Εν 
όψει του αγώνα της Κυριακής (30/1) 
με το Βόλο στο ΟΑΚΑ. 
Αν γινόταν το ματς με τον ΠΑΟΚ 
την Τετάρτη το πιο πιθανό κάτω 
από τα δοκάρια να μην ήταν ξανά ο 
Τσιντώτας ή ο Στάνκοβιτς που ακό-
μα δε νιώθει καλά το γόνατό του 
από την επέμβαση που είχε κάνει 
πριν από 2 μήνες περίπου. 
Το πρόβλημα στη μέση του Τσιντώ-
τα παραμένει. 
Ο Βασίλης Χατζηεμμανουήλ στα 23 
του θα έπαιζε δεύτερο σερί ματς με 
την πρώτη ομάδα. 
Στο Περιστέρι δεν είχε προβλήματα 
αλλά είναι δεδομένο πως κόντρα 
στον ΠΑΟΚ θα ήταν περισσότερες 
οι δυσκολίες και οι προκλήσεις. 
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ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ
Η ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΕΠΙΜΕΝΕΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΚΙΝΙΟ ΣΟΑΡΕΣ – 
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΖΑΧΑΒΙ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ασταμάτητα είναι τα δημοσιεύμα-
τα από την Τουρκία που αναφέρουν 
πως η Φενέρμπαχτσε είναι σε ανοι-
κτή επικοινωνία με τον Ολυμπιακό 
και τον Τικίνιο Σοάερες. Γίνεται λό-
γος ακόμα και λύση συμβολαίου του 
Βραζιλιάνου επιθετικού για να πάει 
ως ελεύθερος στην γειτονική χώρα. 
Ο Ολυμπιακός φέρεται να τον δί-
νει με την μορφή του δανεισμού και 
οψιόν αγοράς. Η αλήθεια είναι πως 
οι «ερυθρόλευκοι» δεν το επιβεβαιώ-
νουν αλλά και δεν το διαψεύδουν το 
θέμα. Μια ακόμα αλήθεια είναι πως 
στην Τουρκία βγάζουν πολλά σενά-
ρια κατά καιρούς. Ωστόσο μια ακόμα 
αλήθεια είναι πως ο Τικίνιο δεν έχει 
«δέσει» με την ομάδα. Φαίνεται αυτό 
από τις εμφανίσεις του. Και ο ίδιος 
μοιάζει να είναι εκτός κλίματος γενι-
κότερα, όπως και στο Ρέντη. Όμως 
ήταν ένα μεταγραφικό μπακ που έκα-
νε ο Ολυμπιακός και δυσκολεύονται 
όλοι να πιστέψουν πως ο Τικίνιο θα 
αποχωρήσει μετά από μόλις έξι μή-
νες παρουσίας. Πάντως στην Ολ-
λανδία αναφέρουν πως ο «ερυθρό-
λευκοι» το ψάχνουν έντονα για τον 
35χρονο Εράν Ζαχάβι. Ο Ισραηλινός 
επιθετικός είναι εξαιρετικός γκολτζής 
και έχει έξι ακόμα μήνες συμβολαί-
ου με την Αϊντχόφεν, Θέλει να φύγει, 
πιέζει και η οικογένεια του, αφού τον 
έχουν ληστέψει δύο φορές. Αλλά η 
ολλανδική ομάδα δεν θέλει να τον 
χάσει μεσούσης της σεζόν. Προτιμά 
να τον κρατήσει και να φύγει πια το 
καλοκαίρι ως ελεύθερος.

Oλυ
μπι
ακό

ς
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ΤΟ ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ
Ο ΠΑΟΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΟΡΜΑ 
ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΜΕ ΩΘΗΣΗ ΣΤΑ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΑΤΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Η στροφή που έκανε ο ΠΑΟΚ 
είναι αθόρυβη με αποτέλεσμα 
να έχει γίνει η πλέον φορμαρι-
σμένη ομάδα του πρωταθλή-
ματος. Η ήττα με 3-2 από τον 
Ιωνικό στην Νίκαια στις 5 Δε-
κεμβρίου, ήταν αυτό που τους 
έκανε όλους να αναλογιστούν 
πως πρέπει άμεσα πατήσουν 
το κουμπί της αλλαγής. Ο Ρα-
ζβάν Λουτσέσκου με μεθοδική 
δουλειά καικ χωρίς πολλά λό-
για έκανε, μαζί με τους παίκτες, 
αυτό που έπρεπε. Να διορθώ-
σουν άμεσα την εικόνα τους. 
Και το έκαναν με αποτέλεσμα 
να τρέχει η ομάδα ένα αήττη-
το 9 αγώνων σε όλες τις διορ-
γανώσεις με 8 νίκες. Μάλιστα 
οι έξι από αυτές είναι στα πιο 
πρόσφατα του πρωταθλήμα-
τος. Κι έτσι η ομάδα βρέθηκε 
στο -9 από τον Ολυμπιακό. Τον 
οποίο και υποδέχεται στην Τού-
μπα την Κυριακή σε ένα ματς 
όπου επιβάλεται να νικήσει. 
Γιατί αν μειώσει την διαφορά 
στους έξι βαθμούς τότε όλα θα 
αλλάξουν αναφορικά με τον τίτ-
λο. Κι εκείνο είναι που θέλουν 
όλοι στην Τούμπα. Στο μεταξύ 
έκλεισε οριστικά το θέμα με τον 
Φιλίπε Σοάρες και αναμένεται 
να ανακοινωθεί η μεταγραφή 
του. Ανάλογα με πόσες προπο-
νήσεις θα βγάλει έως το ντέρ-
μπι της Κυριακής, μπορεί και 
να υπολογίζεται ο 22χρονος 
χαφ, που είναι η πρώτη επι-
λογή του Ζοσέ Μπότο. Ο Πορ-
τογάλος αθλητικός διευθυντής 
επέμενε πολύ με αποτέλεσμα 
ο ΠΑΟΚ να δώσει 3 εκατ. ευρώ 
στην Μορεϊρένσε.

ΠAO
K
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ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ PLAY OFF Ο ΑΣΤΕΡΑΣ,
ΔΥΟ ΔΟΚΑΡΙΑ ΟΙ ΑΡΚΑΔΕΣ, 
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΒΕΡΧΟΥΛΣΤ!

Στα λευκά το «Θ. Κολοκοτρώνης», αλλά 
ο ουραγός Απόλλωνας που παραμέ-
νει σε... πολικες συνθήκες όσον αφο-
ρά την βαθμολογική του συγκομιδή, 
άσπρη μέρα (ούτε και νύχτα) με Γκρό-
τε στον πάγκο του, δεν είδε ούτε στη 
Τρίπολη. Ο Αστέρας, αφού ξύπνησε 
από τη χειμερία νάρκη του πρώτου ημι-
χρόνου, έκανε δύο δοκάρια στην επα-
νάληψη και βρήκε το νικητήριο γκολ 
(1-0) που τον βάζει στην εξάδα, με τον 
Βαλιέντε στο 89’. 
Ο τραυματισμός του Βέρχουλστ καρδι-
οχτύπησε άπαντες. Ο τερματοφύλακας 
του Απόλλωνα έχασε τις αισθήσεις του 
στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και 
αφού τις ανέκτησε, μεταφέρθηκε στο 
Νοσοκομείο, ευτυχώς με την κατάστα-
ση του να μην εμπνέει ανησυχία.
Ξεχάστηκε πριν ολοκληρωθεί το πρώ-
το 45λεπτο, με τους φιλοξενούμενους 
να απειλούν χωρίς αποτέλεσμα, κυ-
ρίως με τον Παμλίδη και τους Αρκά-
δες να καταγράφουν την πρώτη (και 
τελευταία) τελική τους στο πρώτο μισό 
του ματς στο 42’ με ένα σουτ άουτ του 
Μπαράλες. 
Στην ανάπαυλα χτύπησε το... ξυπνη-
τήρι στα αποδυτήρια των γηπεδούχων 
που μέσα σε 9 λεπτά στην επανάλη-
ψη έχουν επτά τελικές και δύο δοκά-
ρια. Στο 46’ στην κεφαλιά του Κρεσπί 
και στο 54’ σε σουτ του Σίτο! 
Το γκολ για τον πολύ καλύτερο Αστέ-
ρα στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 88’ 
μετά από μια εκπληκτική ενέργεια του 
Καρμόνα και το εύστοχο σουτ του Βα-
λιέντε από το ύψος του πέναλτι. 

O BAΛΙΕΝΤΕ ΕΣΠΑΣΕ ΤΟΝ ΠΑΓΟ!

ΠΙΕΖΕΙ Ο ΠΙΡΣΜΑΝ
Ο ΒΕΛΓΟΣ ΜΠΑΚ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΗ... ΧΘΕΣ!

Ο Αρης θέλει τον Μάρβιν Πίρσμαν άμεσα. Αν 
όχι... χθες, σήμερα, το πολύ μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας που ολοκληρώνεται η μεταγραφική 
περίοδος. Ο Καρυπίδης θέλει να γλιτώσει χρή-
ματα, ο Χριστοβασίλης να πάρει όσο το δυνα-
τόν περισσότερα.
Στη... μέση ο Βέλγος αριστερός μπακ που δεν 
κρατιέται. Ο Πίρσμαν τα έχει βρει σε όλα με τον 
Άρη και απλά περιμένει ένα τηλέφωνο για να 
πάρει τα πράγματα από τα Γιάννινα και να πάει 
Θεσσαλονίκη.
Την κατάσταση την πιέζει και ο ίδιος ο ποδο-
σφαιριστής. Ο ίδιος, μιλώντας με συμπαίκτες 
του, τονίζει οτι «είμαι παίκτης του Άρη. Θέλω να 
φύγω άμεσα και να κάνω το παραπάνω βήμα».
Με τον Γκανέα πλέον να μην πολύ - υπολογίζε-
ται και τον Λούμορ να σπαταλάει την μια ευκαι-
ρία πίσω από την άλλη, ο Πίρσμαν πάει «Βικε-
λίδης» και μέχρι τέλος της σεζόν παίρνει και τη 
φανέλα βασικού σπίτι του. 
Το «πόκερ» μεταξύ των δύο διοικήσεων συνεχί-
ζεται. Τα 150 χιλιάρικα που θέλει ο Χριστοβασί-
λης δεν υπάρχουν και ξέρει και ο ίδιος, οτι κάθε 
μέρα που περνάει, η τιμή του Πίρσμαν πέφτει. 
Ο Καρυπίδης ανέβηκε από τα 50, στα 75 χιλιά-
ρικα, αλλά πρέπει να βάλει κάτι παραπάνω για 
να γίνει το deal. 
Μετά από όσα είδε ο «Κάρυ» στα δύο τελευταία 
παιχνίδια, πρέπει να θεωρείται δεδομένο, οτι θα 
τσοντάρει κάτι παραπάνω και ο Πίρσμαν θα φο-
ρέσει τα «κιτρινόμαυρα». Θέμα χρόνου είναι η 
ιστορία. Μέχρι την Κυριακή, ο Πίρσμαν θα έχει 
μετακομίσει Θεσσαλονίκη. 

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: «Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

ΣΚΟΡΕΡ: 89’ ΒΑΛΙΕΝΤΕ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (ΧΑΝΙΩΝ)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 32’ ΡΙΕΡΑ, 44’ ΜΟΥΝΑΦΟ, 90+6’ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - 32’ 
ΑΛΒΕΣ, 71’ ΣΙΓΚΝΕΒΙΤΣ, 85’ ΛΙΣΓΑΡΑΣ, 90+5’ ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ...................6
ΚΑΣΤΑΝΟ ..............................6
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ .....................6
ΑΛΒΑΡΕΖ .............................6
ΚΑΡΜΟΝΑ ............................8
ΜΟΥΝΑΦΟ  (74’) ..................5
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (46’) ........5
ΣΟΝΙ (90+5’)  .......................5
ΣΙΤΟ (74’) .............................5
ΡΙΕΡΑ (46’) ..........................6
ΜΠΑΡΑΛΕΣ ...........................5
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: 
ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ ...............7

ΒΕΡΧΟΥΛΣΤ (60’)..................6
ΡΟΓΚΝΕ ...............................5
ΑΛΒΕΣ (46’) .........................5
ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ  .....................4
ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ ..........................6
ΦΑΤΙΟΝ ................................6
ΚΑΣΤΡΟ ................................6
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (68’) ............4
ΓΙΑΚΙΜΟΦΣΚΙ .......................5
ΠΑΜΛΙΔΗΣ (84’) ...................7
ΣΙΓΚΝΕΒΙΤΣ ..........................3
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: 
ΜΑΡΚΟ ΓΚΡΟΤΕ ....................5

46’ ΚΡΕΣΠΙ ...........................7
46’ ΒΑΛΙΕΝΤΕ ......................8
74’ ΚΑΠΙΓΙΑ .........................-
74’ ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ ......................-
90+4’ ΜΠΕΝΙΤΟ ...................-

46’ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ .....................4
60’ KOTΣΑΡΗΣ ......................6
68’ ΛΙΣΓΑΡΑΣ .......................7
84’ ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ...................-

AΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1-0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 46 18

2.  Π.Α.Ο.Κ 37 18

3.  A.E.K. 36 18

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 18

5.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 27 19

6.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 26 18

7.  Ο.Φ.Η 26 19

8.  ΑΡΗΣ 23 18

9.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21 18

10.  ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 21 18

11.  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 15 18

12.  ΙΩΝΙΚΟΣ 14 18

13.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 10 17

14.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 9 17

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Ο ΑΡΗΣ ΕΧΕΙ -6 ΒΑΘΜΟΥΣ
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 

(184 ΑΓΩΝΕΣ) 
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ 

ΛΙΓΚ Ο 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 
ΠΕΤΥΧΕ 4 ΓΚΟΛ 
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

1

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΖΟΑΝ ΣΑΣΤΡΕ     
Ο κύριος ήρθε για να επουλώσει την 
εδώ και μία διετία ανοιχτή πληγή του 
δεξιού μπακ στον ΠΑΟΚ. Δανεικός με 
την προοπτική να μείνει μόνιμα για 
να αναπληρώσει το χαμένο του χρό-
νο από την Μαγιόρκα. Με το «buenos 
dias» συστήθηκε με γκολ, balanced 
performance, «γεννώντας» προσδο-
κία κανονικότητας.   

ΙΩΝΙΚΟΣ
H τελευταία φορά που ακούστηκε ιαχή πανηγυρισμών ήταν στο 
Αγρίνιο. Σε μία επική ανατροπή του 2-0 σε 2-2 με γκολ in extremis 
και με παίκτη λιγότερο! Εφεξής, πέρασαν 40 ημέρες με πέντε αγώ-
νες, μετρώντας ισάριθμες ήττες. Με μόλις ένα γκολ στο ενεργη-
τικό. Συνάμα, σφραγίστηκε και ένας τελείως παθητικός αποκλει-
σμός στο Κύπελλο από την Λαμία. Ένα club που επιστρέφει στα 
«σαλόνια» μετά από 14 χρόνια, με έναν άγουρο προπονητή (Δημήτρη 
Σπανό), κρίνεται εξ ολοκλήρου από έναν παίκτη (Αοσμαν, 5 γκολ/5 
ασίστ) στην πλέον κομβική στροφή βιώνει την απόλυτη ποδο-
σφαιρική εσωστρέφεια.  «Τελικός» vs Ατρόμητος, έρχεται… 

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

BIENVENIDO! 

Λουίς Ενρίκε! Προπονητής της Εθνικής Ισπανίας. Ο κύριος που 
έδωσε την… ευλογία στον πρωταγωνιστή μας να κάνει ντεμπούτο 
με την Μπαρτσελόνα. Πάει καμία 6ετία. Τον ίδιο Ιανουάριο, όμως, 
το τάλαντο του περίσσευε στις ακαδημίες των «μπλαουγκράνα» 
και κόπηκε από τον (γνωστό μας) Πεπ Σεγούρα! Μάλιστα, δεν δί-
στασε να τον κατακρίνει δημοσίως (σ.σ.: αυτόν και τον Ζεράρδ Λό-
πεθ) και κάπου εκεί η καριέρα του Αϊτόρ στην Ισπανία έλαβε τέλος.
Ένας συμπατριώτης του,  Γονθάλο Γκαρσία, του άνοιξε την πόρτα 
της Ολλανδίας. Παπάδες στην πρώτη χρονιά με την Τβέντε όντας 
ο καλύτερος παίκτης της Β’ κατηγορίας (39 ματς/16 γκολ/11 ασίστ).
Η συνέχεια δυσανάλογη μια και οι τραυματισμοί «γονάτισαν» τη δεύ-
τερη σεζόν του στα σαλόνια της Eredivisie. Αξιοπρεπής με 8 γκολ/7 
ασίστ σε 22 αγώνες, αλλά όχι ικανός για το Big-5 της Ολλανδίας.
Πάλι ένας συμπατριώτης του, ο Τσάβι Ρόκα, του έδωσε ξανά δου-
λειά. Με συμβόλαιο δυσανάλογο των πεπραγμένων του (σ.σ.: πάνω 
από 300 χιλιάρικα) τον… άραξε στο Κορωπί. Οι εξελίξεις «έστει-
λαν» τον μεσάζοντά του και ο Αίτορ μέχρι τον περασμένο Δεκέμ-
βριο ήταν σχεδόν παρείσακτος στον Παναθηναϊκό. Bad mentality 
και μόνιμη μπρουτάδα στις κινήσεις του. Μετά από 3,5 χρόνια μα-
κριά από την πατρίδα του δίχως να γνωρίζει τα στοιχειώδη αγγλικά. 
Εμφανής απουσία κινήτρου. Διάθεσης! Και όμως η ανατροπή έγι-
νε σε 15’ απέναντι στην Λαμία. Κέρδισε πέναλτι, γύρισε το ματς με 
την φούρια του και το «τσιπάκι» του Γιοβάνοβιτς. Εφεξής, 11 αγώ-
νες βασικός 3 γκολ/4 ασίστ, ο λεγάμενος! Η πρώτη μεταγραφή Ια-
νουαρίου είναι γεγονός για τον Παναθηναϊκό.   

ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ    
Τα πιο «μεστά» 65’ της 
φετινής σεζόν! Άρι-
στος τακτικά, μέσα 
στα δύο γκολ (σ.σ: η 
μία άμεση και η έτε-
ρη έμμεση ασίστ) της 
ΑΕΚ στο Περιστέρι, ο Λι-
βάι Γκαρσία έβγαλε τον πιο ζω-
ντανό εαυτό του βάσει των stats. Την ίδια 
στιγμή που οι Αμραμπατ, Τσούμπερ (σκό-
ραρε για πρώτη φορά από τις 24 Οκτωβρί-
ου) έχουν «μπουκώσει». 

ΑΚΗΣ  
ΜΑΝΤΖΙΟΣ   
Ο κόουτς φέτος ΔΕΝ έχει 
λύσεις! Ήρθε 9άρι (Καμα-
ρά) που κόστισε ένα σκα-
σμό λεφτά. Πήρε δύο κα-
νονικούς στόπερ που ήθελε. 
«Φόρτωσε» και τα φτερά με τον ντε-
λικάτο (άλλα άφαντο) Ιτούρμπε, αλλά η κατά-
ληξη; Φλυαρία! 23 ματς, μόλις 11 νίκες. Γκολ 
ούτε για δείγμα. Άρης εκτός 6άδας, «φλερτά-
ρει» με αποκλεισμό στο Κύπελλο και ο πρόε-
δρος στα κάγκελα.

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

«Ήταν το όνειρό μου». Έτσι υποδέχθηκε ο Βασίλης Χατζηεμμανουήλ την 
πρώτη του συμμετοχή με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ ως ο Νο1 κάτω από τα 
δοκάρια. Στα 23 του, clean sheet με τον Ατρόμητο, παιδί των Ακαδημιών της 
Ένωσης  

 ΑΪΤΟΡ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΡΓΗΣΕ 1,5 ΧΡΟΝΟ, ΑΛΛΑ 
ΠΛΕΟΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 10:45
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ-ΣΙΔΝΕΙ OVER 2,5 1,88

Η αγαπημένη Αυστραλία επιστρέφει ξανά σε δράση 
και φυσικά θα βρίσκεται στις επιλογές μας. Ντέρμπι 

έχουμε ανάμεσα σε Μέλμπουρν και Σίδνεϊ με τους 
φιλοξενούμενους να τρέχουν για να καλύψουν το 

χαμένο έδαφος.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αυστραλία 
και γκολ 

πάντα μαζί.

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 21:45
ΓΟΥΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2 1,90

Την χαμένη αίγλη του παρελθόντος ψάχνει η Νοτς 
Κάουντι μία από ιστορικότερες ομάδες στο νησί. 
Χαμός γίνεται στις θέσεις ανόδου καθώς πάνω από 
εφτά ομάδες διεκδικούν ακόμα και την πρώτη θέση. 
Είναι το φαβορί σήμερα και θα παίξει επιθετικά από 

το πρώτο λεπτό.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το σημείο 
μας με το 

διπλό.

ΑΓΓΛΙΑ 2 21:45
ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ-ΝΙΟΥΠΟΡΤ Κ. OVER 2,5 1,88

Έχασε έδαφος η Λέιτον από τις θέσεις των πλέι οφ και το έργο 
άρχισε να ζορίζει.

Δύσκολη αποστολή αναμένεται να έχει σήμερα 
κόντρα στην φορμαρισμένη Νιούπορτ που 
κυνηγάει ακόμα και την απευθείας άνοδο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Αμφότερες 

θα επιτεθούν 
για το 

τρίποντο.

ΑΓΓΛΙΑ Τ 21:45
ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ 1 1,70

Σε πολύ καλό φεγγάρι η ιστορική Νότιγχαμ έρχεται από τρεις 
σερί νίκες.

Οι γηπεδούχοι βρίσκονται μια ανάσα από τις θέσεις 
των πλέι οφ και το τρίποντο σήμερα αποτελεί 

μονόδρομο. Βαθμούς στη μάχη της παραμονής θα 
ψάξει η ασταθής Μπάρνσλει.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Έδρα και 

φαβορί το 
ποντάρισμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

Ανοιχτή είναι η πρόκριση στους 3 αυ-
ριανούς αγώνες ρεβάνς της φάσης των 
«16» του Κυπέλλου Ελλάδας. Ισόπαλα 
με 0-0 ήρθαν τα πρώτα παιχνίδια του 
ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και του Άρη με τη Λα-
μία, ενώ ο Παναιτωλικός έκανε την έκ-
πληξη και κέρδισε με 2-1 τον Ολυμπιακό. 
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 4-0 της 
Αναγέννηση Καρδίτσας και ουσιαστικά 
εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελι-
κά. Λόγω των έκτακτων καιρικών συνθη-
κών αναβλήθηκε ο αγώνας ρεβάνς που 
ήταν προγραμματισμένος για σήμερα. 
Στις 17:00 είναι προγραμματισμένος να 
διεξαχθεί αύριο ο αγώνας ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, 
στις 18:30 το παιχνίδι Ολυμπιακός-Πα-
ναιτωλικός και στις 20:00 το ματς Λαμί-
α-Άρης.
Στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής κρίνονται 
τα 4 τελευταία εισιτήρια για την προη-
μιτελική φάση. Το σημερινό πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει τους αγώνες Σενε-
γάλη-Πράσινο Ακρωτήριο (18:00) και 
Μαρόκο-Μαλάουι (21:00) και το αυρια-
νό, τις αναμετρήσεις Ακτή Ελεφαντο-
στού-Αίγυπτος (18:00) και Μάλι-Γουι-
νέα Ισημερινού (21:00). 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ, ΓΚΟΛ,  
ΣΚΟΡΕΡ ΚΑΙ ΚΟΡΝΕΡ
Για όλα τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελ-
λάδας και του Κυπέλλου Εθνών Αφρι-
κής το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολ-
λές στοιχηματικές επιλογές.
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν 
να ποντάρουν σε πλήθος ειδικών στοι-
χημάτων για τα πιο δυνατά παιχνίδια 
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-Παναιτωλικός 
και Ακτή Ελεφαντοστού-Αίγυπτος.
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που 
προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ 
είναι αυτά για τα σκορ πολλαπλών επι-
λογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή 
στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου 
ημιχρόνου, τον παίκτη που θα δεχτεί 
την πρώτη κάρτα, τον πρώτο παίκτη 
που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκό-
ρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρμα-
τος, τον παίκτη που θα πετύχει χατ-τρικ, 
το σύνολο των κόρνερ, τον νικητή των 
κόρνερ, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχη-
μα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, 
το τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal.

CASH OUT ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ  
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPAPP 
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν 
μέσω της εφαρμογής Opapp να δημι-
ουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο 
τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και 
να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγ-
μή επιθυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνα-
τότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό 
κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό 
ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προ-
σφέρεται και σε virtual αγώνες, στο Πο-
δόσφαιρο, το Πρωτάθλημα και το Μπά-
σκετ, με κορυφαία γραφικά, αμέτρητες 
στοιχηματικές φάσεις και προωθητικές 
ενέργειες όπως το Παρά 1 στο VIRTUAL 

SPORTS ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ.

ΜΑΧΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ 
ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΘΝΩΝ 
ΑΦΡΙΚΗΣ
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΚΤΗ 
ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΜΕ 
ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ OVER 2,75 1,75

Σταθερά μέσα στη μάχη ανόδου οι δύο ομάδες αποτελούν 
τα μεγάλα ονόματα της κατηγορίας. Την επιστροφή 
στις νίκες θα ψάξουν σήμερα που θα τους κρατήσει 

κοντά στην προνομιούχο πρώτη δυάδα.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Δύο ομάδες 
με μεγάλη 
έφεση στο 

γκολ.
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ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΣΤΟΥΣ «8»
Ο ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΝ ΦΡΙΤΖ 
ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΓΙΑΝΙΚ ΣΙΝΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ AUSTRALIAN OPEN

Μεγάλη πρόκριση για τον Στέφανο Τσι-
τσιπά στα προημιτελικά του Australian 
Open. Βρέθηκε να χάνει με 2-1 σετ από 
τον Τέιλορ Φριτζ και το γύρισε σε 3-2  (6-
4, 4-6, 6-4, 3-6,-4-6). Ο Φριτζ ήταν εντυ-
πωσιακός στο πρώτο και το τρίτο σετ, 
όπου και τα πήρε. Το τέταρτο σετ εξε-
λίχτηκε με τους δύο αντιπάλους ισοδύ-
ναμους. Στο 3-3 ο Στέφανος ανέβασε κι 
άλλο την απόδοση του για να κάνει το 
6-3 και να ισοφαρίσει σε 2-2 τα σετ. Στο 
5ο σετ ο Έλληνας τενίστας έσπασε το 
σερβίς του αντιπάλου και το πήρε με 
6-4. Κι έτσι πέρασε στα προημιτελικά 
όπου θα Γιανίκ Σίμερ. Ο αγώνας έχει 
προγραμματιστεί για την Τετάρτη. Σε 
κάποιες στιγμές ο Τσιτσιπάς έδειχνε 
να μην καταλαβαίνει πως κερδίζει κά-
ποιο πόντο. Σα να χάνεται, και ρωτή-
θηκε γι’ αυτό.
«Απλά συγκεντρώνομαι και φτιάχνω 
γεωμετρικά πρότυπα. Είμαι πραγμα-
τικά συγκεντρωμένος και προσπαθώ 
να δω το μέλλον, την επόμενη κίνηση, 
σαν να παίζω σκάκι. Είναι ωραίο να χά-
νεσαι μέσα στο θόρυβο και νιώθω σαν 
ο χρόνος να πηγαίνει πιο αργά», είπε 
σχετικά. Επίσης έδωσε απάντηση και 
για το πρόσφατο χειρουργείο που έκα-
νε στον ώμο: «Νιώθω ανακούφιση που 
έπαιξα χωρίς πόνο και χαρά που αγω-
νίζομαι σε αυτό το επίπεδο χωρίς πό-
νους. Είχα ορισμένους δύσκολους μή-
νες το 2021 και είμαι χαρούμενος που 
δεν υπάρχουν ενδείξεις του προβλή-
ματος όταν παίζω».
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ΜΠΑΊΝΕΊ ΑΠΌ 5 ΦΕΒΡΌΥΑΡΊΌΥS
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Η Μαρίγια Βούκοβιτς προετοιμάζεται ως γνω-
στόν στην Ελλάδα, με προπονήτρια την Ιω-
άννα Σιώμου και δίπλα στην Τατιάνα Γκούσιν. 
Η άλτρια από το Μαυροβούνιο, μετά από ένα 
διάλειμμα διακοπών στη Ρώμη, επέστρεψε 
στις προπονήσεις. Ήδη έχει κλείσει τον πρώ-
το της αγώνα, στις 28 του μήνα στην Καρλσ-
ρούη. 

Η Τατιάνα Γκούσιν προετοιμάζεται 
αυτή την εποχή και στα πλάνα της εί-
ναι και ο κλειστός στίβος. Η Ελληνί-
δα πρωταθλήτρια θα ξεκινήσει τους 
αγώνες της από την Ελλάδα. Συγκε-
κριμένα με την προπονήτριά της Ιω-
άννα Σιώμου, έχουν αποφασίσει να 
κάνει ντεμπούτο στη σεζόν, στις 5 Φε-
βρουαρίου στην  ημερίδα που είναι 

προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο 
ΣΕΦ. Ανάλογα την κατάσταση που θα 
βρίσκεται θα προγραμματίσει στη συ-
νέχεια να πάρει μέρος σε μίτινγκ στο 
εξωτερικό. Φυσικά στα αγωνιστικά της 
πλάνα είναι και το Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα 26-27 Φεβρουαρίου και πάλι 
στο ΣΕΦ. Το ατομικό της ρεκόρ στο 
ύψος στον κλειστό είναι 1,94μ.

Δύο νεαροί αθλητές 
έκλεψαν την παρά-
σταση σε αγώνες 
στις ΗΠΑ. Ο 16χρο-
νος Νίκολς Χάρ-
μπορ (φωτό) έτρε-
ξε τα 200μ. σε 20.79 
σε αγώνες στο Λού-
μποκ. Στο Σικάγο ο 
19χρονος Γουίλ Σά-
μνερ έτρεξε τα 600μ. 
σε 1.15.58. Σημείω-
σαν τις καλύτερες 
επιδόσεις όλων των 
εποχών σε Κ18 και 
Κ20 αντίστοιχα.  

Η κακοκαιρία «Ελπίς» χτύπησε φυσικά και την 
Αττική. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κλείσουν 
τα δύο προπονητικά κέντρα σε Άγιο Κοσμά και 
ΟΑΚΑ. Οι δύο εγκαταστάσεις θα παραμείνουν 
κλειστές μέχρι την Τετάρτη το πρωί. Μετά θα 
αποφασιστεί αν θα λειτουργήσουν και πάλι ή 
θα παραμείνουν κλειστές. 
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Η Νιγηρία στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 
δεν πήγε πέρα από τη φάση των «16». 
Απογοητευτικό για μια ομάδα με μεγάλη 
παράδοση.
Αυτό βέβαια δεν στενοχώρησε ιδιαίτε-
ρα τον Ολυμπιακό μια και επιστρέφει 
στις υποχρεώσεις ο Χένρι Ονιεκούρου. 
Ο 25χρονος winger, ωστόσο, δεν πήρε 
και αξιόλογο χρόνο συμμετοχής μια και 
ουσιαστικά ήταν στους reserves.
Όλα κι όλα 5’ απέναντι στη Γουινέα-Μπι-
σάου ήταν η προίκα του Ονιεκούρου από 
αυτό το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και 3 
παιχνίδια τα είδε από τον πάγκο.
Η διοργάνωση αποτελεί παρελθόν και 
για τον παίκτη και για τη Νιγηρία και πλέ-
ον μπροστά υπάρχει ο Ολυμπιακός και 
το κερδισμένο στοίχημα που θα πρέπει 
να βγάλει.
Εκτός όμως από την προσπάθεια του 
Ονιεκούρου, απομένουν και 6 μέρες προ-
κειμένου να φανεί αν υπάρχει περίπτω-
ση να έρθει στον Πειραιά πρόταση που 
θα τους κάνει να ασχοληθούν.
Στην Τουρκία λένε πολλά για Γαλατά, Φε-
νέρ, Μπεσικτάς αλλά ούτε ενόχληση δεν 
υπάρχει ακόμα. Και τα 5 λεπτά του Ονιε-
κούρου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής δεν 
βοήθησε και πολύ στο να αλλάξει κάτι 
στο στάτους του παίκτη εκτός Ελλάδας.
Να αναγκάσει δηλαδή καμιά ομάδα να 
τον τσεκάρει.
Επίσης να υπενθυμιστεί πως ο Ολυμπια-
κός είχε δώσει 5 εκατομμύρια στη Μονα-
κό για να τον αποκτήσει, επομένως δεν 

μπορεί να δελεαστεί με… τα λίγα.

Agent Greek

ΜΕΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ Ο ΠΑΣ

Χάνεται το... σήμα!
 
Κάπου χάνεται η μπάλα με Μεταξά 
και Χριστοβασίλη. Η επικοινωνία 
έχει αρχίσει να κάνει... διακοπές! 
O προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα 
απαιτεί και δεύτερο αριστερό μπακ 
αν φύγει ο Πίρσμαν. Την ώρα που ο 
«ομόσταβλος» του Πονζάνσκι, υπέ-
γραψε συμβόλαιο για 2,5 χρόνια! 
Ο Χριστοβασίλης το ξεκόβει πά-
ντως. Δεν θα πάρει άλλο αριστερό 
μπακ. Πιθανότατα δεν θα πάρει και 
κανέναν άλλον. Μόνο σέντερ φορ, 
αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, το οποίο 
ακόμα δεν έχει βρεθεί! Εκτός και 
φύγει άμεσα ο Σάλιακας. Σε αυτή 
την περίπτωση είναι πολύ πιθανό 
να γίνει κίνηση. Για τον οποίο πά-
ντως, σύμφωνα με τη διοίκηση του 
ΠΑΣ, δεν έχει «σκάσει» καμία πρό-
ταση. Επομένως μάλλον το «μένου-
με ως έχουμε» είναι το πιθανότερο 
σενάριο για την ομάδα των Ιωαν-
νίνων.

Ο ΡΕΤΣΟΣ, Ο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΑ

Με ανώτερη προοπτική
 
Από τότε που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό 
έκανε ένα εξάμηνο πρώτης γραμμής όλο κι όλο 
στη Λεβερκούζεν. Οι τραυματισμοί δεν τον άφη-
σαν να αποκτήσει το γερμανικό προφίλ που χρει-
αζόταν η Μπάγερ. Λίγα πράγματα στη Σεντ Ετιέν, 
ακόμα λιγότερα στη Σέφιλντ. Άπαντες αποφάσι-
σαν πως το project Ρέτσος πρέπει να το πάρουν 
από την αρχή. Όχι όμως τελείως από την αρχή. 
Στη LIAN Sports (ιδιοκτησίας Φάλι Ραμαντάνι) δεν 
ήθελαν ξανά Ολυμπιακό. Μισό τηλέφωνο ήταν η 
όλη υπόθεση για να κλείσει ο 23χρονος στόπερ 
στη Βερόνα. Είδε και ο ίδιος ο νεαρός αμυντικός 
το ότι ο κολλητός του, Δημήτρης Νικολάου (του 
έλεγε τα καλύτερα), είναι μια μετοχή σε limit up 
στην Ιταλία, το ίδιο θέλει να κάνει και ο ίδιος. Άλ-
λωστε πίσω από τη Βερόνα υπάρχει άλλη ομά-
δα της Ιταλίας που παρακολουθεί τις εξελίξεις. Γι’ 
αυτό και η Λεβερκούζεν έβαλε 15% δικό της από 
το πρώτο ευρώ στην επόμενη πώληση.

➠

➠

➠

Η ΠΙΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΩΡΑ
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ 
ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΛΙΓΟΣΤΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΦΑΝΕΙ ΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ο ΝΤΙΟΠ, ΑΛΛΑ…

Το μπλέξιμο με τον ατζέντη
 
Αν ο Παπέ Σεϊχ Ντιόπ δεν είχε αλλάξει μάνατζερ, ο Σενεγαλέζος θα ήταν 
ήδη στο «Βικελίδης» αυτή τη στιγμή. Ο Θεόδωρος Καρυπίδης τα έχει 
βρει σε όλα με τη Λιόν, τα έχει κουβεντιάσει και με τον ποδοσφαιριστή. 
Ο τελευταίος όμως, πρόσφατα άλλαξε μάνατζερ. Κι εκεί είναι που άρ-
χισε να κολλάει το θέμα. Προσοχή, κολλάει όχι χαλάει σώνει και ντε. 
Ποιος τον εκπροσωπεί πλέον; Ο εκπρόσωπος του Αμπουμπακάρ Κα-
μαρά. Αυτός είναι ο τύπος που παραλίγο να «χαλάσει» το καλοκαίρι τη 
μεταγραφή του Μαυριτανού, όταν ζήτησε 300 χιλιάρικα μπόνους υπο-
γραφής! Τότε, με κάποια πήγαινε-έλα βρέθηκε λύση. Τώρα τα πράγ-
ματα διαφέρουν και μάλιστα κατά πολύ.  O «Κάρυ» δεν είναι διατεθει-
μένος να πληρώσει διπλή τη μεταγραφή! Αν δεν τηρηθούν τα αρχικώς 
συμφωνηθέντα, τότε θα πάει σε άλλη λύση ο Άρης.

➠



Ο ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΣ 
ΛΑΪΚΟΣ ΉΡΩΑΣ

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.

ΊΔΊΟΚΤΉΣΊΑ 
EDITS & MAGS

ΔΊΕΥΘΥΝΤΉΣ ΣΥΝΤΑΞΉΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΊΚΟ ΤΜΉΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΊΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΊΕ 
Κατερίνα Αβτζή

ΑΡΧΊΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΉΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΊΚΟΣ ΔΊΕΥΘΥΝΤΉΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

 γραφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ

«Επ! Γιώργη! Τι κάνεις; Πώς είναι η οικο-
γένεια;» Οι πρώτες κουβέντες του κυρίου 
Γιώργου Τρομάρα όταν με συναντούσε 
στην αίθουσα του γυμναστηρίου… Καθό-
μασταν και μιλούσαμε για ώρες. Για την 
ακρίβεια εγώ ρωτούσα κι εκείνος διηγού-
ταν. Για τα ταξίδια του σε όλα τα μήκη και 
πλάτη της γης. Για τις μάχες που έδωσε 
στις παλαίστρες μπροστά σε χιλιάδες κό-
σμου. Για την υποδοχή που τύγχανε σε 
κάθε χωριό της Ελλάδας, όπου πήγαινε 
με το βανάκι του για να κάνει επιδείξεις 
δύναμης. Για τα κατορθώματά του, που 
σε αριθμούς προκαλούν δέος. Για το με-
γάλο του παράπονο, που δεν ήταν άλλο 
από την αδιαφορία της πολιτείας προς το 
πρόσωπο του, παρά το γεγονός ότι το κοι-
νωνικό έργο που πρόσφερε όλα τα χρό-
νια ήταν πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι όλοι 
φανταζόμασταν.
Ο Γιώργος Τρομάρας ήταν ένας ταύρος 
της ζωής. Είχα την τιμή να κάνω και προ-
πόνηση μαζί του στο γυμναστήριο που 
διατηρεί ο γιος του Κώστας -που είναι και 
προπονητής μου- στην Παιανία. Παρά τα 
προβλήματα που είχε και τα οποία προ-
έκυψαν κυρίως από ατυχήματα στις επι-
δείξεις δύναμης, συνέχιζε. Δεν σταματού-
σε να γυμνάζεται. Και όταν έβλεπε παιδιά 
να ασχολούνται με αθλήματα δύναμης συ-
γκινούταν. Δάκρυζε. Ήταν πρωτεργάτης 
αυτών των αθλημάτων στην Ελλάδα. Και 
το έβλεπε ως μία δικαίωση για τον αγώνα 
που έδωσε όλα τα χρόνια. «Θέλω να βλέ-
πω τα παιδιά στα γυμναστήρια, μακριά 
από τα ναρκωτικά». Και για εμένα ήταν 
εμπνευστής. Όποτε δεν ένιωθα καλά στην 
προπόνηση, κοίταζα τις φωτογραφίες του 
στο γυμναστήριο, με τα κατορθώματά του, 
για να πάρω δύναμη. 
Κύριε Γιώργο, δεν θα ξεχάσω ποτέ που με 
έλεγες λιοντάρι και χαιρόσουν με τη χαρά 
μου, κάθε φορά που -χάρη και στον γιο 
σου- ξεπερνούσα τον εαυτό μου.
Καλό ταξίδι…


