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ΝΤΙΜΠΙ ΚΕΪΤΑ, 
ΖΟΑΟ ΚΑΡΒΑΛΙΟ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, 
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΖΑΧΑΒΙ

ΔΙΠΛΟ «ΧΤΥΠΗΜΑ»

Χαμός με τις μεταγραφές από 
τον Ολυμπιακό τις τελευταίες ημέ-

ρες. Οι Κλίτσα, Ντεμπές είναι τα νέα πρό-
σωπα στην δεύτερη ομάδα, ενώ έρχεται και 

ο Μαμαντού Κανέ για την πρώτη. Στην πρώτη 
θα αγωνίζεται και ο Ζοάο Καρβάλιο. Ο Πέδρο Μαρ-
τίνς άναψε το πράσινο φως και ο Πορτογάλος αφή-
νει τη Νότιγχαμ για να βάλει την ερυθρόλευκη φανέ-

λα. Μια ακόμα κίνηση για την ενίσχυσα στα χαφ. Εκεί 
όπου πλέον υπάρχουν οι Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Μα-
ντί Καμαρά, Κούντε, Κανέ. Προ ημερών αποκτήθηκε 
και ο επίσης χαφ Μπαντιουγκού Φαντιγκά, αλλά για 
την δεύτερη ομάδα. Για την δεύτερη ομάδα προο-
ρίζεται και ο 19χρονος εξτρέμ Ντιμπί Κεϊτά, που 

θα αφιχθεί το απόγευμα μαζί με τον Ζοάο 
Καρβάλιο. Τέλος η υπόθεση Ζάχαβι είναι 

ανοικτή και το θέμα έχει να κάνει με 
την Αϊντχόφεν.

Τρομερή πρόκριση πήρε η Λαμία 
στα ημιτελικά του κυπέλλου. Νίκησε 1-0 

τον Άρη στην παράταση και πήρε το εισιτήριο, 
με το πρώτο ματς να λήγει χωρίς σκορ. Στο 120’+3 

ο Σαράνοφ απέκρουσε πέναλτι που εκτέλεσε ο Μπρού-
νο Γκάμα, ενώ στην εξέλιξη της φάσης αστόχησε ο Γκάνεα 
σε πλεονεκτική θέση. Στο 118΄ ο Άνταμ Τζανετόπουλος έβα-

λε με κεφαλιά το γκολ που έκρινε το ματς. Ο Άρης έχασε πέναλ-
τι και στο 14’, το οποίο αμφισβήτησε έντονα η Λαμία. Ο Μπεχαρά-
νο έκανε τάκλιν στον Μπερτόγλιο, βρίσκοντας και την μπάλα. Μια 
δύσκολη φάση, αλλά και από το VAR, είπαν πως ήταν πέναλτι. Ο 

Καμαρά το εκτέλεσε στέλνοντας την μπάλα άουτ. Στο 64’ ο Σαράνοφ 
μπλόκαρε την μπάλα πριν αυτή περάσει όλη την γραμμή του τέρμα-

τος. Ο Σέρβος τερματοφύλακας είχε πολλές σωτήριες επεμβάσεις 
όπως αυτή του 112’ σε σουτ του Ιτούρμπε. Λαμία (Μιχάλης Γρηγο-
ρίου): Σαράνοφ - Προβυδάκης, Τζανετόπουλος, Αντέντζο, Σαρα-
μαντάς (86’ Μαρτίνεθ) - Μπεχαράνο, Τζανδάρης - Μπανγκουρά, 

Τάιρον (31’ Νούνιες), Ρόμανιτς (106’ Τσούκαλος) - Καραμά-
νος (78’ Αραμπούλι). Άρης (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης - 

Σούντγκρεν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Γκάνεα - Σάσα, 
Εντιαγέ (90’+1’ Ματίγια) - Γκαρσία (75’ Γκάμα), 

Μπερτόγλιο (66’ Ιτούρμπε), Μανσίνι (109’ 
Μάνος) - Καμαρά.

ΣΑΡΑΝΟΦ=ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Η ΛΑΜΙΑ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΑ 
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ, 
1-0 ΤΟΝ ΑΡΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΜΕ ΗΡΩΑ ΤΟΝ ΣΕΡΒΟ 
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

1-0
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Η ΑΕΚ ΘΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΥ ΧΑΦ 
ΤΗΣ ΜΠΡΙΖ

FOCUS ΣΕ 
ΜΠΑΛΑΝΤΑ

Ο χρόνος προς την ολοκλήρωση της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου κυλάει αντίστροφα, με την 
ΑΕΚ να επικεντρώνεται στην ενίσχυση της μεσαίας της γραμμής. Εκεί, φαίνεται ότι έχει καταλήξει 
στο όνομα του Εντερ Μπαλάντα. Ο 29χρονος κεντρικός χαφ της Μπριζ συγκεντρώνει όλα αυτά τα 
στοιχεία που ψάχνει ο Αργύρης Γιαννίκης, αλλά και όλο το κιτρινόμαυρο τεχνικό επιτελείο. Η υπόθε-
ση, όπως οι περισσότερες τις οποίες έχει την τάσει να κυνηγά τα τελευταία χρόνια η Ενωση, δύσκο-
λη. Ωστόσο, η επιμονή έχει βάση. Το γεγονός πως ο προπονητής των Βέλγων, Αλφρεντ Σρόιντερ 
έχει τον ίδιο εκπρόσωπο με τους Τσούμπερ – Γέβτιτς, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπολογίζει τον 
Μπαλάντα, δημιουργεί έδαφος για πρέσινγκ τις τελευταίες μέρες του Γενάρη. Η ΑΕΚ θα το παλέψει 
και ευελπιστεί η ζαριά που θα ρίξει για τον παίκτη να είναι αρκετή για να τον φέρει στα Σπάτα.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΧΕΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΦ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙ

Ήαν η μεταγραφική προτεραιότητα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να έρθει ένας χαφ που να 
παίζει στην θέση «8» με ταχύτητα, δημιουργία και να μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες 
θέσεις. Οπως ανέφερε και χθες το Sportime ο εκλεκτός έχει βρεθεί. Δεν αποκλείεται να 
είναι ο γνωστός Σεχ Νιάς, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Φαίνεται να υπάρχει 
μια άλλη περίπτωση που δεν έχει γίνει γνωστή. Γιατί ο Σέρβος προπονητής 
κρατάει στεγανά με τους συνεργάτες του. Για να μπορούν ανενόχλητοι να εξετάζουν τις 
περιπτώσεις που τους ενδιαφέρουν και να μην βλέπουν το φως της δημοσιότητας, 
δημιουργώντας πίεση. 

ΚΑΤΙ 
ΨΗΝΕΤΑΙ!

Ο ΠΑΟΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟ 
ΚΟΜΒΙΚΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

ΦΟΥΛ ΤΟΥ 
ΝΤΕΡΜΠΙ

Καλά τα μεταγραφικά αλλά ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα ετοι-
μάζει ηλεκτρονική κερκίδα για να μπορέσουν οι φίλοι του να ενισχύσουν την ομάδα. Ο Δικέφαλος 
απέχει 9 βαθμούς από την πρώτη θέση και αν πάρει τη νίκη μπορεί να αγχώσει τον αντίπαλο του. 
Κατά συνέπεια ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει επικεντρωθεί σε αυτό το ματς με τους παίκτες του. Πα-
ράλληλα ο Ζοσέ Μπότο ετοιμάζεται τις μεταγραφικές κινήσεις ενώ στην ομάδα ενσωματώθηκε ο 
Φιλίπε Σοάρες, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα.
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Η ΒΕΡΟΙΑ ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ 5-0 ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝA ΠΟΝΤΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Πολλά παιχνίδια που ήταν εξ αναβολής από άλλες αγωνιστικές δι-
εξήχθησαν χθες. Το ενδιαφέρον ήταν στον Βόρειο όμιλο, τον οποίο 
αφορούσαν οι περισσότερες αναμετρήσεις. Η πρωτοπόρος πλέ-
ον Βέροια συνέτριψε 5-0 τον Απόλλων Πόντου. Καλογέρης στο 4′, 
Πασάς στο 7′, Γαβριηλίδης στο 39′ και Φοφανά στο 45′ έκαναν το 
4-0, ενώ στο 77′ ο Κουατένγκ έβαλε το κερασάκι στην τούρτα. Κι 
έτσι ξέφυγε στην κορυφή και δεν μπορεί να την χάσει, ούτε από 
την Ξάνθη, που έχει δύο ματς λιγότερα. Γιατί γκέλαρε με τον Απόλ-
λων Λάρισας μένοντας στο μηδέν. Νίκη με 2-1 (57’ Ρόβας – 21’ Χα-
τζηστραβός, 25’ Κούτσιας) εκτός του ΠΑΟΚ Β’ κόντρα στον Αλμω-
πό Αριδαίας. Η Καβάλα νίκησε 1-0 τα Τρίκαλα και ο Πανσερραϊκός 
έφερε 1-1 με τον Πιερικό. Για τον νότιο όμιλο η Ζάκυνθος με το 2-0 
εκτός επί του Καραϊσκάκη Άρτας πέτυχε την πρώτη της νίκη.

ΠΕΝΤΑΣΦΑΙΡΗ!

Ομάδα Aγ. Βαθ.

1 ΒΕΡΟΙΑ Ν.Π.Σ 13 30

2 Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 13 26

3 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 11 23

4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9 19

5 ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 13 18

6 Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 13 18

7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. Β 13 18

8 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 12 16

9 Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 11 16

10 Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 14 14

11 ΠΑΟΚ Β 10 13

12 Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 12 13

13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 13 12

14 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12 12

15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 11 9

16 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 13 9

17 Α.Ο. ΚΑΒΑΛΑ 11 6

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Αγ. Βαθ.

1 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 28

2 ΑΕΚ Β 13 28

3 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10 24

4 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11 23

5 ΑΙΓΑΛΕΩ 12 21

6 ΧΑΝΙΑ 12 18

7 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 13 17

8 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 12 17

9 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 13 16

10 ΚΗΦΙΣΙΑ 11 16

11 ΡΟΔΟΣ 9 15

12 ΔΙΑΓΟΡΑΣ 13 14

13 ΚΑΡΑΪΣΚ. ΑΡΤΑΣ 12 12

14 ΕΠΙΣΚΟΠΗ 12 12

15 ΑΣΤ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ 11 7

16 ΗΡΟΔΟΤΟΣ 12 6

17 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 13 4

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Τίμιος. Δε δείχνει να είναι ο παίκτης που 
μπορεί να κάνει τη διαφορά αλλά στα 2 
χρόνια που είναι στον Παναθηναϊκό έχει 
καπαρώσει την αριστερή 
πλευρά της άμυνας. 
Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που η ανανέω-
ση του συμβολαίου του να παρουσιάστη-
κε μέχρι και πριν λίγες ημέρες 
ως προτεραιότητα. Έχει μείνει λίγο πίσω 
το ζήτημα και είναι λογικό αφού στον Πα-
ναθηναϊκό έχουν αποφασίσει να προ-
χωρήσουν σε μεταγραφές και οι ημέρες 
πιέζουν μια και φτάνει στο τέλος της η πε-
ρίοδος του Ιανουαρίου. 
Ο Χουάνκαρ δεν είναι και κανένας νεα-
νίας μια και ήδη βαδίζει στα 32 του και η 
συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό 
ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. 
Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν 
πως υπάρχει απόσταση στο οικονομικό 
με τον παίκτη να θέλει αύξηση αποδο-
χών. Εν μέρει λογικό αφού φέτος μετρά 
19 ματς με 2 ασίστ και εκ των οποίων οι 
16 στη Super League 1. 
Το ζήτημα είναι επίσης οι αναφορές στην 
Ισπανία, που δείχνουν πως το επίπεδο 
δυσκολίας έχει ανέβει. 
Οι αναφορές κάνουν λόγο για έντονο εν-
διαφέρον από Ισπανία αλλά ακόμα και τη 
Γαλατασαράι. Για το τελευταίο ας κρατή-
σουμε βέβαια και μικρό καλάθι. 
Το θέμα είναι πως κάτι που παρουσιαζό-
ταν σαν σχεδόν τελειωμένο το προηγού-
μενο χρονικό διάστημα δεν είναι καθόλου 
έτσι. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να μπει 
σε νέο κύκλο συζητήσεων από τον Φε-
βρουάριο προκειμένου αν είναι να κρατή-
σει τον 32χρονο Χουάνκαρ στην Ελλάδα.  

Agent Greek

ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΚΑΙ Ο ΜΠΑΛΑΝΤΑ 

Τα κανάλια της ΑΕΚ 
Ο Έντερ Μπαλάντα δεν είναι κανένας τυχαίος. Σε καλή ηλικία, στα 29 
του, κάποτε διεθνής με την Κολομβία, έχει φορέσει τη φανέλα της Ρί-
βερ Πλέιτ και παίζει σε μια ομάδα όπως είναι η Μπριζ. Παίζει, δεν είναι 
αναπληρωματικός. 
Πως ήρθε στην πραγματικότητα της ΑΕΚ; Μα μέσω ενός εκ των δύο πιο 
ισχυρών καναλιών ατζέντηδων που έχει αποκτήσει/ξεχωρίσει/πουσά-
ρει η Ένωση από το καλοκαίρι. Του Μίλος Μαλένοβιτς, του μάνατζερ 
των Τσούμπερ, Γέβτιτς. Ο Μαλένοβιτς λέγεται πως έπαιξε ρόλο στη 
συμφωνία της Μπριζ με το νέο προπονητή της, τον Ολλανδό Άλφρεντ 
Σρόιντερ. Έτσι απέκτησε το inside info πως ο Μπαλάντα δεν είναι στα 
άμεσα πλάνα του νέου κόουτς. Να υπάρξει deal δεν είναι και πιο εύκο-
λο αλλά ο Μπαλάντα είναι ο Νο1 στόχος της ΑΕΚ. 
Όσο για το άλλο κανάλι, αυτός φυσικά είναι ο Μαξ Χαγκμάιρ, 
ο μάνατζερ του Στάνκοβιτς.  

ΑΠΟ ΤΗ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΠΑΝΤΩΣ  
ΔΗΛΩΝΑΝ ΑΓΝΟΙΑ

Πέρι Τσόλακ και Τουρκίας
Τα έχουμε πει για την Τουρκία που τα μεταγραφι-
κά σενάρια είναι ίσως το πιο αγαπημένο χόμπι. 
Βλέπουν που ανήκει ένας παίκτης μανατζερικά και 
κάνουν τους συνειρμούς μπας και πετύχουν τίπο-
τα. Γνωστό πως η ROGON και η Φενέρμπαχτσε 
έχουν άρρηκτες σχέσεις και πως πολλά deal στο 
τουρκικό κλαμπ έχουν γίνει με την παρέμβαση του 
γνωστού γραφείου. 
Εκεί ανήκει και ο Τσόλακ, σου λέει κάτι μπορεί να 
γίνει μια και η Φενέρ ψάχνει επιθετικό, κάτι που 
είναι γνωστό μια και θέλει τον Τικίνιο. 
Τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από την τουρκική 
ομάδα αυτό που έλεγαν μέχρι τώρα είναι πως δεν 
υπάρχει κάτι στον ορίζοντα. Εξάλλου, να θυμίσου-
με πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε αρνηθεί 
πρόταση 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μάλμε 
που ο Τσόλακ είχε κάνει εξαιρετική σεζόν. 
Επίσης, με την αποχώρηση του Σβιντέρσκι για τη 
Σάρλοτ να φύγει και άλλος επιθετικός είναι λίγο 
δύσκολο. 

➠

➠

➠

ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ 
ΟΡΓΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΧΟΥΑΝΚΑΡ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

➠

Ο ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΤΗ SUPER LEAGUE 1 

Έχει επιστρέψει δυναμικά 
Η τριετία του στην ιστορική Γκέτεμποργκ 
στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Φουλ 
συμμετοχών αλλά και κατάκτηση του 
Κυπέλλου, δεν είναι πολλοί οι Έλληνες 
που έχουν πανηγυρίσει τρόπαια στο 
εξωτερικό για να λέμε την αλήθεια. 
Ο Γιάννης Ανέστης επέστρεψε στην ελ-
ληνική πραγματικότητα και η παρου-
σία του στον προημιτελικό Κυπέλλου με 
τον Ολυμπιακό έδειξε πως είναι σα να 
μην έλειψε μια μέρα. Πλέον, ο 31χρονος 
πορτιέρε που μέτρησε 97 ματς με την 
Γκέτεμποργκ αλλά έχοντας και προίκα 
94 αγώνες και ένα πρωτάθλημα με την 
ΑΕΚ δείχνει πιο ώριμος από ποτέ. Τυχε-
ρός αλλά και από επιλογή ο Αναστασί-
ου που έχει τον Ανέστη, όλη την ομάδα 
σε φουλ φόρμα μια και με τον Μελισσά 
κάτω από τα δοκάρια κέρδισε ο Παναι-
τωλικός ΑΕΚ και ΟΦΗ στο πρωτάθλημα. 
Όπως και να έχει η έλευση του Ανέστη 
είναι δείγμα σωστού προγραμματισμού 
που πλέον βγαίνει και στο γήπεδο για 
τους Αγρινιώτες.
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ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 19:00
ΖΕΝΙΤ-ΕΦΕΣ 1 2,10 OVER 152,5 1,70

Δύσκολη αποστολή έχει σήμερα η πρωταθλήτρια Ευρώπης Εφές στην 
Αγία Πετρούπολη. Η ομάδα του Πασκουάλ διεκδικεί ξεκάθαρα μια 

θέση στην τετράδα και μέσα στην έδρα της είναι πανίσχυρη.

Σε έδρα και over τα πονταρίσματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 2 +10,5 1,70

Δεν μπήκε καλά η νέα χρονιά 
για τον Ολυμπιακό με ήττες σε Τουρκία και Ισραήλ.

Η επιστροφή στις νίκες επιβάλλεται σήμερα αλλά οι Σέρβοι όπως 
έδειξαν και στο πρώτο ματς μόνο εύκολο εμπόδιο δεν θα είναι.

Συντηρητικό ποντάρισμα στον Ερυθρό Αστέρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 22:00
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ OVER 154,5 1,75

Πήρε ψυχολογία η Μπαρτσελόνα μετά την μεγάλη νίκη μέσα στη 
Ρεάλ για το πρωτάθλημα. Την Βιλερμπάν υποδέχεται με το ροζ φύλλο 

να αποτελεί μονόδρομο για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Για την 
έκπληξη θα παίξουν οι Γάλλοι και χωρίς ιδιαίτερο άγχος.

Στο over θα πάει η επιλογή μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΜΠΡΙΖ-ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ OVER 2,5 1,66 1 2,05

Ντέρμπι κορυφής στο Βέλγιο ανάμεσα στην Μπριζ και την μεγάλη 
έκπληξη του πρωταθλήματος Σεν Ζιλουάζ. Το άγχος βέβαια θα είναι 
με τους γηπεδούχους καθώς βρίσκονται εννιά βαθμούς πίσω και αν 

χάσουν χάνονται.

Σε γκολ και έδρα θα παίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ OVER 2,5 1,66

Σε περίοδο προετοιμασίας βρίσκονται οι δύο ομάδες και ετοιμάζονται 
για την νέα σεζόν. Την ευκαιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και 
σχήματα θα έχουν οι δύο προπονητές. Επιθετικό παιχνίδι αναμένω 

απο τους δύο αντιπάλους με γκολ και πολλά κόρνερ.

Φιλικά και γκολ πάνε μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 23:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1Χ 1,66

Δράση έχουμε και στη Νότιο Αμερική με τα προκριματικά του Μουντιάλ 
να παίζουν μπάλα. Αδιάφορη η Βραζιλία παίζει χωρίς άγχος και έχει 
εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση. Με νίκη ο Ισημερινός κάνει το μεγάλο 

βήμα για τα τελικά του Κατάρ.

Θα στηρίξουμε το κίνητρο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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Αύριο διεξάγεται στην Καρλσρούη διε-
θνές μίτινγκ, που ανήκει στη σειρά World 
Athletics Indoor Tour Gold. Ένα από τα 
αγωνίσματα που σίγουρα είναι… χρυσό, 
είναι το επί κοντώ ανδρών. Σε ένα αγώ-
νισμα που θα έχουμε ελληνική συμμετο-
χή. Ο Εμμανουήλ Καραλής θα κάνει ντε-
μπούτο στη φετινή σεζόν. Στον πρώτο του 
αγώνα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Ο άλτης του Ολυμπιακού μετέχει σε έναν 
αγώνα, στη γερμανική πόλη, που θυμίζει 
τελικό Ολυμπιακών Αγώνων! Εκτός από 
τον Έλληνα που ήταν τέταρτος στο Τόκιο, 
θα είναι ο ολυμπιονίκης και κάτοχος του 
παγκοσμίου ρεκόρ, ο Σουηδός Άρμαντ 
Ντουπλάντις. Ακόμη ο Πολωνός Πιότρ Λί-
σεκ, ο Αμερικανός Κ.Σ. Λάιτφουτ.

ΣΟΎΠΕΡ ΕΠΊ ΚΟΝΤΏ

Παράταση πήρε η πρε-
μιέρα της «χρυσής» ολυμπι-
ονίκη του ύψους Μαρίγια Λα-

σίτσκενε. Η Ρωσίδα ακύρωσε τη 
συμμετοχή της από το αυριανό δι-

εθνές μίτινγκ στην Καρλσρούη. Μία 
ίωση την κρατάει εκτός. Όπως δή-
λωσε η μάνατζέρ της Όλγα Ναζά-

ροβα δεν είναι κορονοϊός. 

Διπλή ελληνική συμμε-
τοχή θα έχουμε στο τριπλούν 

στο διεθνές μίτινγκ στην Καρλσ-
ρούη, το οποίο διεξάγεται την Πα-

ρασκευή. Ο Ανδρέας Πανταζής και ο 
Νίκος Ανδρικόπουλος θα πάρουν μέ-

ρος στον αγώνα, που ανήκει στην 
κατηγορία World Athletics Indoor 

Tour Gold.

Ο Τζουβάουν Χάρισον 
θα είναι ένας από τους αντι-

πάλους του Μίλτου Τεντόγλου 
στο διεθνές μίτινγκ στο Μετς που 

είναι προγραμματισμένο να διεξα-
χθεί στις 12 Φεβρουαρίου. Ο Αμερι-
κανός επιβεβαίωσε τη συμμετοχή 
του στο μήκος. Πάντως, θα ξεκινή-

σει το Σάββατο με ύψος στο μί-
τινγκ του Νεχβίζντι. 



Καλύτερο προημιτελικό από αυτόν που έκανε με τον Σί-
νερ, ο Τσιτσιπάς δε θα μπορούσε να περιμένει. Βέβαια, 
η εικόνα που παρουσίασε στη Μελβούρνη ο κορυφαίος 
στην ιστορία Έλληνας τενίστας δεν ήταν απλά μια ευχή 
αλλά το δικό του και του τιμ του πλάνο.
Ο Τσιτσιπάς στατιστικά παρουσίασε σχεδόν τον τέλειο 
αγώνα και έκανε αυτό που επιθυμεί ο κάθε τενίστας είτε 
παίζει σε εθνικό πρωτάθλημα είτε σε Γκραν Σλαμ. Να 
μην κάνει λάθη. Και ο Τσιτσιπάς δεν έκανε λάθη.
Η γενική παρουσία του στη Μελβούρνη, πάντως, έως 
τώρα τον έχει καταστήσει ίσως και το φαβορί του τουρ-
νουά. Χωρίς πολλή κουβέντα γύρω από άλλα πράγμα-
τα όπως το toilet break, ο Τσιτσιπάς παίζει τένις προδι-
αγραφών στο πιο πολυσυζητημένο Grand Slam λόγω 
όσων συνέβησαν με τον Τζόκοβιτς.
Ο 24χρονος Έλληνας τενίστας γνωρίζει βέβαια καλύτε-
ρα από τον καθένα πως ότι και να έχει κάνει έως τώρα δε 
σημαίνει πολλά για έναν αθλητή του επιπέδου του. Ημι-
τελικό σε Γκραν Σλαμ έχει φτάσει ξανά, ακόμα και τελικό.
Το επόμενο βήμα έχει σημασία.
Η κατάκτηση. Να γίνει winner σε major τουρνουά. Να 
γραφτεί στην ιστορία, να του φύγει το άγχος που είναι 
δεδομένα μεγάλο για τέτοια επιτυχία και στη συνέχεια να 
πάει και για άλλα.
Ο Μεντβέντεφ που είναι απέναντί του, είναι η καλύτερη 
ευκαιρία για να δείξει την ωριμότητά του. Οι αγώνες με 
τον Ρώσο έχουν σχεδόν πάντα και κάτι παραπάνω από 
forehand, back hand και winners.
Αν και εκτός κορτ και οι δύο απαντούν με αβρότητα για 
το ταλέντο του άλλου, δεν είναι λίγες οι δηλώσεις που 
φανερώνουν και… λίγο από αλατοπίπερο στο πως βλέ-
πει ο ένας τον άλλον.
Είναι εξάλλου, βασικά μέλη της next gen, εκείνης που θα 
πάρει την σκυτάλη από Φέντερερ, Τζόκοβιτς και Ναδάλ.
Θέλει ο καθένας από τους δύο να αποκτήσει το μεγαλύ-
τερο στασίδι. Αυτό, βέβαια, έγκειται σε τενίστες του επι-
πέδου τους, στους τίτλους. Ο Μεντβέντεφ κέρδισε το 
ΟΠΕΝ των ΗΠΑ το 2021, είναι ένα ιστορικό κλικ μπρο-
στά πάνω από τον σπουδαίο Στέφανο Τσιτσιπά.
Και στα head to head είναι μπροστά με 6-2 νίκες. Άρα εί-
ναι η ευκαιρία, η μεγάλη του Τσιτσιπά να κάνει το πολύ-
τιμο 6-3. Να τον κερδίσει για τρίτη φορά.
Πάντως, την τελευταία φορά που έπαιξαν σε Γκραν 
Σλαμ, ο Τσιτσιπάς τον κέρδισε στο Ρολάν Γκαρός. Άλλη 
επιφάνεια βέβαια, αλλά αυτό δε σημαίνει κάτι πλέον σε 
τέτοιο επίπεδο.
Μπορεί να τον κερδίσει και στην Αυστραλία.

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
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