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Το ήξερε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς πως θα ήταν δύ-
σκολο να ανακόψει την πορεία του Μεντβέντεφ για 
τον τελικό του Australian Open. Πρώτα απ’ όλα πριν 
από 2,5 μήνες έκανε εγχείρηση στον αγκώνα. Ένα 
εξαιρετικά ευαίσθητο σημείο για έναν τενίστ. Η απο-
θεραπεία του έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Ωστόσοπ ακό-
μα κι έτσι δεν έκανε και την καλύτερη προετοιμασία. 
Κάτι που σημαίνει πολλά για αθλητές κορυφαίου 
επιπέδου όπως είναι ο Τσιτσιπάς. Ωστόσο κατά-
φερε να βρεθεί συα ημιτελικά. Και κάπου εκεί ο Με-
ντβέντεφ θέλησε να παίξει και με το μυαλό του. Γιατί 
ο Στέφανος έχει δείξει πως μπορεί να χάσει εύκολα 
την ψυχραιμία του. Ο Μεντβέντεφ είχε φτιάξει το κλί-
μα από πριν. Άσε που οι δυο τους έχουν και προ-
ϊστορία. Σχετικά με λεκτικές κόντρες. Συνεχίστηκε 
και στη Μελβούρνη, με τον Μεντβέντεφ να τα... χώ-
νει στον διαιτητή για τις φωνές του πατέρα του Τσι-
τσιπά. Που επίσης κάνει τον δικό του ψυχολογικό 
πόλεμο από τις εξέδρες. Τα mind games λοιπόν λει-
τούργησαν και σε αυτό το ματς. Μόνο που ο Ρώσος 
τενίστας ήταν και σε καλύτερη κατάσταση. Κι έτσι 
ήρθε το 3-1 σετ που τον έστειλε στον τελικό. Για τον 
Τσιτσιπά δεν τρέχει κάτι, έχει όλο το μέλλον μπρο-
στά του. Και φυσικά να αποκτήσει καλύτερη και πιο 
ώριμη ψυχολογία στα παιχίδια. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε τη Μπασκόνια να πάρει ανά-
σα καθώς από τα πρώτα λεπτά την περιόρισε με τη φο-
βερή του άμυνα. Είναι σημαντικό ότι παρά τις δύο σημα-
ντικές απουσίες, την κακή προετοιμασία (μια προπόνηση 
έκαναν όλη κι όλη λόγω της κακοκαιρίας) αλλά και το ότι ο 
Γιόβιτς ουσιαστικά ακόμα δε γνωρίζεται με τους συμπαί-
κτες του καλά- καλά, οι «πράσινοι» απέδωσαν εξαιρετικά 
και σοβαρά.
Κυρίως φάνηκε ότι η εμφάνιση στην Πόλη επί της Εφές 
δεν ήταν τυχαία. Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός και συ-
γκεντρωμένος ενώ ο αριθμός των ασίστ προκαλεί μεγά-
λο ενδιαφέρον. Όχι επειδή οι 23 ασίστ είναι ρεκόρ για φέ-
τος αλλά επειδή «εμπλέκονται» σε αυτές 8 διαφορετικοί 
παίκτες με 17 διαφορετικές συνεργασίες. Οι τελικές πάσες 
του Παπαπέτρου προσέφεραν 12 πόντους στον Παναθη-
ναϊκό, του Μποχωρίδη 11, του Νέντοβιτς 10, των Κασελά-
κη και Γιόβιτς από 6, του Σαντ Ρος 4, του Έβανς 3 και του 
Γουάιτ 2.
Συνολικά ο Παναθηναϊκός πήρε τους 54 από τους 75 πό-
ντους του από ασίστ (είχε το τρομερό 33/38 στο πρώτο μέ-
ρος αντίστοιχα) κι αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στατιστικό.
Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν ένα restart καθώς μπο-
ρεί στην Euroleague να μην έχουν στόχο πέρα από 14 σο-
βαρές και αξιοπρεπείς εμφανίσεις (με βλέμμα στο μέλλον) 
αλλά σε λίγες μέρες θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της χρο-
νιάς, το Κύπελλο.

ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

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

ΤΑ MIND GAMES

Αποψη
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ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ

Τα μεταγραφικά εξελίσσσο-
νται παράλληλα αυτό Σαββα-
τοκύριακο, με τις αγωνιστικές 
υποχρεώσεις. Ο Παναθηνα-
ϊκός υποδέχεται τον Αστέρα 
Τρίπολης για την 20η αγω-
νιστική του πρωταθλήμα-
τος. Κόντρα σε έναν αντίπα-
λο, όπου έχει μόλις δύο νίκες 
στις 11 τελευταίες αναμετρή-
σεις, είτε αυτές είναι εντός είτε 
εκτός έδρας. Και αυτές οι νί-
κες με μόλις 1-0. Κάτι που δεί-
χνει πως η αρκαδική ομάδα 
πάντα βάζει δύσκολα στον 
Παναθηναϊκό. Φέτος όμως 
τα πράγματα είναι διαφορε-
τικά. Οι «πράσινοι» έχουν 
αλλάξει και αρχίζουν να δεί-
χνουν ξανά τη στόφα μεγάλης 
ομάδας που είναι. Και θέλουν 
να το πιστοποιήσουν απένα-
ντι στον Αστέρα Τρίπολης. 
Σε μια αναμέτρηση όπου θα 
απουσιάσει ο τιμωρημένος 
Λούκας Βιγιαφάνιες. Μια με-
γάλη απώλεια καθώς το τε-
λευταίο διάστημα είναι εκ των 
πρωταγωνιστών του Πανα-
θηναϊκού. Το άλλο ζήτημα εί-
ναι πως η κακοκαιρία δυσκό-
λεψε την προετοιμασία του 
τριφυλλιού. Ουσιαστικά την 
Πέμπτη και την Παρασκευή 
κατάφεραν να προπονηθούν 
οι παίκτες στο Κορωπί. Μάλι-
στα είχε αναβληθεί και η ρε-
βάνς με την Αναγέννηση Καρ-
δίτσας για το κύπελλο. Με όλα 
αυτά ο Παναθηναϊκός θα δώ-
σει μια δύσκολη αναμέτρηση 
και θέλει να πάριε τους τρεις 
βαθιμούς.
Στα μεταγραφικά τώα συνεχί-
ζονται οι επαφές με τον χαφ 
που έχει εντοπίσει ο Πανα-
θηναϊκός,. Με την μεταγρα-
φική περίοδο να βρίσκεται 
στο τέλος της δεν υπάρχει 
περιθώριο για πολλούς ελιγ-
μούς. Όπως φαίνεται, όμως, 
τα πράγματα πάνε καλά και 
αναμένεται να βγει στη δημο-
σιότητα και το όνομα. 

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΔΕΙΞΕΙ ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ 
ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΜΟΝΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣΑΤΙΕΝΘΑΑΛΒΑΡΕΖ

ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ

ΡΙΕΡΑΣΟΝΙΣΙΤΟ

ΜΠΑΡΑΛΕΣ

ΜΟΥΝΑΦΟ

ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ

ΧΟΥΑΝΚΑΡΒΕΛΕΘΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤΚΩΤΣΙΡΑΣ

ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ

ΒΙΤΑΛ

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ

ΑΪΤΟΡ

ΚΑΡΛΙΤΟΣ

ΠΕΡΕΘ

4-2-3-1

4-3-2-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ             ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣVS          

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ

15:00 COSMOTE SPORT 1
ΓΗΠΕΔΟ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΑΣΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΩΔ./ΝΗΣΟΥ)
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AΕΚ

Η ΑΕΚ ΚΑΙ Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΑΦ

ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΧΟΙ, 
ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ

Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. 
Τρεις ημέρες απέμειναν για να 
τελειώσει η μεταγραφική περί-
οδος και η ΑΕΚ… ακόμη ανα-
ζητά τον τρόπο για να κλείσει 
την μία μεταγραφή που θέλει να 
κάνει. Αυτή που αφορά την ενί-
σχυση του άξονα. Και για αυτή 
την μία μεταγραφή, οι Παναγιώ-
της Κονέ και Γιάννης Παπαδη-
μητρίου έχουν λοκάρει τρεις 
στόχους. Σε αυτούς η ΑΕΚ δεν 
κατάφερε να κρατήσει ζωντανή 
την υπόθεση του Εντερ Μπα-
λάντα. Ο έμπειρος Κολομβια-
νός μέσος, παίκτης που δεδο-
μένα με την ενέργεια και την 
ένταση του μπορούσε να δώ-
σει πολλά, δεν… ψήθηκε από 
την προοπτική της ΑΕΚ, ενώ 
και η Κλαμπ Μπριζ λόγω ανα-
γκών στο ρόστερ της δεν «και-
γόταν» να δώσει δανεικό τον 
παίκτη μέχρι το καλοκαίρι.
Με λίγα λόγια «θόλωσε» πολύ 
η περίπτωση του Μπαλάντα και 
η ΑΕΚ συγκεντρώνεται πια σε 
τρεις στόχους. Τρεις παίκτες 
που σύμφωνα με πληροφορί-
ες είναι «ενεργοί» και στα χαρα-
κτηριστικά που έχουν θέσει οι 
άνθρωποι της Ενωσης. Δηλα-
δή, μεσοαμυντικά πολύ δυνα-
τοί με ενέργεια και ένταση και 
με πρώτη καλή πάσα που θα 
μπορεί να βοηθήσει επιθετικά 
την ομάδα. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες σήμερα στην ΑΕΚ θα 
γίνει εκτενής κουβέντα και δεν 
αποκλείεται να παρθεί η από-
φαση εντός της ημέρας. Ώστε 
μέχρι Δευτέρα να έχει ολοκλη-
ρωθεί η μεταγραφή.
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ΔΕΝ ΤΟΝ 
«ΞΕΧΑΣΕ»
Ο ΕΡΑΝ ΖΑΧΑΒΙ ΕΧΕΙ ΔΕΛΕΑΣΤΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΑΚΟ  
ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το όνομα του είναι καιρό στην 
μεταγραφική ατζέντα του Ολυμπι-
ακού. Ο Εράν Ζάχαβι είναι ο γκολ-
τζής στον οποίο έχουν επικεντρω-
θεί οι «ερυθρόλευκοι». Θα ήθελαν 
να γίνει αυτό τώρα. Ο 34χρονος 
άσος έχιε δελεαστεί από την προ-
οπτική να φορέσει την ερυθρόλευ-
κη φανέλα. Η Αϊντχόφεν όμως δεν 
θέλει να χάσει μεσούσης της σεζόν 
ένα από τα πλέον δυνατά της όπλα. 
Γιατί έχει στόχους να κυνηγήσει. 
Για την ώρα δεν έχει βρει αντικατα-
στάτη. Με αποτέλεσμα να είναι αρ-
νητική. Έστω κι αν γνωρίζει πως 
το καλοκαίρι θα τον χάσει. Γιατί λή-
γει το συμβόλαιο του και δεν πρό-
κειται να δεχθεί να το ανανεώσει. 
Έχει δηλώσει ανοικτά πως θα φύ-
γει αφού πιέζεται και από την οι-
κογένεια του. Γιατί δύο φορές τους 
έχουν ληστέψει και δεν αισθάνεται 
άνετα η γυναίκα του. Ο Ολυμπια-
κός είναι δεδομένο πως τον θέλει 
από τώρα. Παρά το γεγονός πως 
κατέβασε τους τόνους για το θέμα 
του. Το έκανε γιατί είναι λεπτές οι 
ισορροπίες αφού η Αϊντχόφεν δεν 
θέλει να τον χάσει.

Ο ΧΑΚΙΜ ΓΚΕΝΟΥΣ
Στο μεταξύ σενάριο από την Αυ-
στρία θέλει τον Ολυμπιακό να έδει-
ξε ενδιαφέρον για τον Χακίμ Γκε-
νούς. Τον 21χρονο αριστερό μπακ 
που αγωνίζεται στην Αούστρια 
Λουστενάου, ομάδα δεύτερης κα-
τηγορίας της Αυστρίας. Μια ειδι-
κή περίπτωση με τον νεαρό Γάλ-
λο, που έχει ρίζες από την Αλγερία, 
να είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. 
Πριν πάει στην Αούστρια Λουστε-
νάου, ήταν ένα χρόνο χωρίς ομά-
δα. Ωστόσο έκανε το ξεπέταγμα 
του και παρακολουθείται από Ελ-
βετικές και Γερμανικές ομάδες.
Τέλος στο Ρέντη βρίσκονται οι Γκά-
ρι Ροντρίγκες, Χένρι Ονιεκούρου, 
Αγκιμπού Καμαρά, Μαμαντού Κανέ 
που μπήκαν στην προετοιμασία 

για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Oλυ
μπι
ακό

ς
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ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ
Ο ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ «ΜΙΛΗΣΕ»  
ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Οι τελευταίες ημέρες του χειμε-
ρινού μεταγραφικού παζαριού 
συνέπεσαν με το ντέρμπι με 
τον Ολυμπιακό. Και στον ΠΑΟΚ 
δεν θέλουν να αποπροσανατο-
λιστούν. Ειδικά από τη στιγμή 
που είναι μπροστά σε μια μεγά-
λη ευκαρία. Να πάρουν τη νίκη 
και να μειώσουν στους έξι τους 
βαθμούς της διαφοράς από την 
κορυφή. Κάτι που θα σημαίνει 
πολλά για τη συνέχεια. Ο Ραζ-
βάν Λουτσέσκου, που ξέρει να 
φτιάχνει την ψυχολογία των 
παικτών, έκανε ειδικό... φρο-
ντιστήριο την Παρασκευή. Στο 
πλαίσιο της ανάλυσης του αντι-
πάλου, ο Ρουμάνος τεχνικός 
φρόντισε να ντοπάρει τους παί-
κτες. Για να τους... φτιάξει κα-
θώς την Κυριακή η Τούμπα θα 
είναι και άδεια. Ο κόσμος παί-
ζει πάντα ρόλο σε αυτές τις 
αναμετρήσεις κι έτσι είναι μια 
απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Πά-
ντως ο Λουτσέσκου φρόντισε 
και γι’ αυτό. Μίλησε στους παί-
κτες, τους έδωσε να καταλά-
βουν πως μπορούν με άνεση 
να πάρουν το αποτέλεσμα που 
θέλουν. Τους τόνισε τι σημαίνει 
για τον σύλλογο και τους οπα-
δούς μια νίκη απέναντι στον 
Ολυμπιακό. Περιμένει τώρα να 
δει αποτελέσματα την Κυρια-
κή. Στα αγωνιστικά δεν αναμέ-
νονται εκπλήξεις στην ενδεκά-
δα, τουλάχιστον με όσα έδειξε 
χθες. Παράλληλα την πρώτη 
του προπόνηση με την ομάδα 
έκανε ο Φιλίπε Σοάρες. Ο Πορ-
τογάλος μέσος θα έχει σταδια-
κή ένταξη στην ομάδα με τον 
Λουτσέσκου να τον περιμένει 
πως και πως αφού τον πιστεύει 
πολύ. Ο Σοάρες, από την μεριά 
του είχε μια πρώτη κουβέντα 
με τους νέους του συμπαίκτες. 
Αλλά και με τον Λουτσέσκου 
που του έδωσε να καταλάβει 
τι περιμένει από αυτόν.

ΠAO
K
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ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ 2Οη ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

SUPER 
LEAGUE

Η 20η αγωνιστική πέραν 
από το ματς του Παναθηναϊ-
κού με τον Αστέρα Τρίπολης 
έχει δύο ακόμα. Το πρώτο 
(15:00/CS3) η Λαμία υποδέ-
χεται τον ΟΦΗ. Μόλις την 
Τετάρτη πέτυχε μια σπου-
δαία πρόκριση στα ημιτελι-
κά του κυπέλλου η Λαμία. Η 
ομάδα του Μιχάλη Γρηγορί-
ου νίκησε 1-0 τον Άρη στην 
παράταση, ο οποίος έχασε 
και δύο πέναλτι. Ήρωας ο 
τερματοφύλακας Σαράνοφ 
που έκανε εξαιρετικές επεμ-
βάσεις. Μάλιστα απέκρου-
σε και το δεύτερο πέναλτι 
του Άρη στις καθυστερήσεις 
της παράτασης. Στο πρωτά-
θλημα οι γηπεδούχοι είναι 
αήττητοι στα δύο τελευταία 
τους με μία νίκη. Ο ΟΦΗ από 
την μεριά του έβγαλε με ήτ-
τες τα δύο τελευταία πρωτα-
θλήματος. Μάλιστα στο πιο 
πρόσφατο έχασε με 4-2 από 
τον Παναιτωλικό στο Ηρά-
κλειο. Στην αποστολή βρί-
σκεται και ο επιθετικός Λου-
ίζ Φελίπε, που αποτέλεσε 
μια κίνηση έκπληξη από την 
κρητική ομάδα. Καλό το βιο-
γραφικό του και μένει να φα-
νεί αν θα βρει την κατάλλη-
λη χημεία. Αγωνιστικά είναι 
σημαντικές οι απουσίες των 
Νέιρα, Μεγιάδο, Βούρου.
Στη Νίκαια ο Ιωνικός κο-
ντράρεται με τον Ατρόμητο 
σε ένα αθηναϊκό ντέρμπι. Το 
παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 
17: 15 με κάλυψη από το 
Cosmote Sports 2. Οι γη-
πεδούχοι δεν έχουν πάρει 
βαθμό στα πέντε τελευταία 
τους ενώ σκόραρα μόλις μία 
φορά. Η πίεση για νίκη κό-
ντρα στον Ατρόμητο είναι 
μεγάλη. Αγωνιστικά ο Άο-
σμαν αποχώρησε από την 
Εθνική Συρίας και τέθηκε 
στην διάθεση του Σπανού. 
Επίσης ενσωματώθηκε και 
ο Βαγγέλης Πλατέλλας που 
επέστρεψε στην ομάδα για 
να την ενισχύσει. Τιμωρημέ-
νος είναι ο Ρομαό. Ο Ατρό-
μητος επίσης παραπαίει με 
δύο νίκες στα 17 παιχνίδια 
του και πάει στη Νίκαια απο-
φασισμένος να κάνει μια νέα 
αρχή. Στην αποστολή που 
ανακοίνωσε ο Κρις Κόλμαν 
βρίσκονται δυο από τα νέα 
μεταγραφικά αποκτήματα, 
ο Ναμπί και ο Ροτάριου. 

ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ!

Ομάδα ΑΓ ΒΑΘ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 18 46

2. ΠΑΟΚ 18 37

3. ΑΕΚ 18 36

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18 30

5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 19 27

6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 18 26

7. ΟΦΗ 19 26

8. ΑΡΗΣ 18 23

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 18 21

10. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 18 21

11.  ΛΑΜΙΑ 18 15

12. ΙΩΝΙΚΟΣ 18 14

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 17 10

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 17 9

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

-6 ΕΧΕΙ Ο ΑΡΗΣ
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ΑΝΑΒΟΛΉ: ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ- ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ
Η βαθμολογία: Ρεάλ Μαδρίτης (18-3), Μπαρτσελόνα (17-5), Αρμάνι Μιλάνο 
(14-6), Ζενίτ (13-7), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (13-8), Ολυμπιακός (12-8), Ούνικς Καζάν 
(12-9), Μπάγερν (11-11), Εφές (10-11), Μονακό (10-12), Φενέρμπαχτσε (9-10), 
Μακάμπι (9-11), Βιλερμπάν (9-13), Ερυθρός Αστέρας (8-12), Μπασκόνια (7-
14), Άλμπα (6-15), Παναθηναϊκός (5-15), Ζαλγκίρις Κάουνας (3-16)

Ή ΕΠΟΜΕΝΉ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (24η)
Τρίτη 1/2: Φενέρμπαχτσε- Βιλερμπάν (19:45), Ερυθρός Αστέρας- Αρμάνι 
Μιλάνο (20:00), Ζαλγκίρις Κάουνας- Μακάμπι Τελ Αβίβ (20:00), Παναθη-
ναϊκός- Μονακό (21:00), Μπασκόνια- Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (21:30), 
Μπαρτσελόνα- Μπάγερν Μονάχου (22:00).
Τετάρτη 2/2: ΤΣΣΚΑ Μόσχας- Εφές (19:00), Άλμπα Βερολίνου- Ού-
νικς Καζάν (21:00), Ρεάλ Μαδρίτης- Ολυμπιακός (21:45)
Basket League/14η αγωνιστική: Ξεχωρίζει ο αγώνας ΑΕΚ- 
Ολυμπιακού
Με δύο αναμετρήσεις διεξάγεται απόψε η πρώτη δόση 
της 14ης αγωνιστικής στην Basket League. Στο 
σημαντικότερο ματς, 
η ΑΕΚ υποδέχεται 
τον Ολυμπια-
κό (20:00) ενώ 
νωρίτερα ο 
Κολοσσός θα 
φιλοξενήσει 
τη Λάρισα. 
Είναι η πρώ-
τη αγωνιστι-
κή του δευτέ-
ρου γύρου.

EUROLEAGUE/23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ:  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης- Εφές 76-
67, Ολυμπιακός- Ερυθρός Αστέρας 
72-76, Μπαρτσελόνα- Βιλερμπάν 84-
71, Ούνικς Καζάν- ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
75-86, Μονακό- Ρεάλ Μαδρίτης 84-90 
(β’ παράταση), Παναθηναϊκός- Μπα-
σκόνια 75-63, Αρμάνι Μιλάνο- Ζαλ-
γκίρις Κάουνας 65-58, Μπάγερν Μο-
νάχου- Άλμπα Βερολίνου 62-56

ΕΠΙΒΛΉΤΙΚΟΣ  
ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΙΚΟΣ
Ο ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ ΕΚΑΝΕ  
ΟΤΙ ΉΘΕΛΕ ΤΉΝ ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 

Παρά τις απουσίες των Παπα-
γιάννη και Μέικον ο Παναθηνα-
ϊκός ήταν εξαιρετικός και νίκησε 
πολύ εύκολα την Μπασκόνια βγά-
ζοντας ωραία εικόνα στο παγωμέ-
νο ΟΑΚΑ.
Το τελικό 75-63 με το οποίο ο Πα-
ναθηναϊκός επικράτησε των Βά-
σκων ήταν προϊόν πολύ καλής 
δουλειάς, ειδικά στην άμυνα. Εί-
ναι πολύ σημαντικό ότι οι πράσι-
νοι κυριάρχησαν από την αρχή και 
δεν επέτρεψαν στους Ισπανούς 
(που αγωνίστηκαν χωρίς Σεντεκέρ-
σκις, Κούρουκς και Κοστέλο) να πι-
στέψουν ότι μπορούν να κάνουν 
κάτι. Ντεμπούτο για τον Στέφαν 
Γιόβιτς (που είχε 6 πόντους και 3 
ασίστ). Συνολικά και παρά τις δύο 
σοβαρές απουσίες, οι πράσινοι 
έκαναν σπουδαία εμφάνιση.  Κι αν 
στο τέταρτο δεκάλεπτο δεν έβαζε 
31 πόντους η Μπασκόνια η διαφο-
ρά θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη.

Οι 23 τελικές 
πάσες του Παναθηναϊ-

κού είναι οι περισσότερες που έχει δώ-
σει φέτος σε έναν αγώνα. Απ’ αυτές πήρε τους 54 από 
τους 75 πόντους τους ενώ ενεπλάκησαν 8 διαφορετι-
κοί παίκτες σε 17 συνεργασίες! Πολύ καλοί αριθμοί αν 
μη τι άλλο που δείχνουν ομαδικότητα και αποτελεσμα-
τικότητα παράλληλα.

Το πόσο σαρωτικός ήταν ο Πα-
ναθηναϊκός φαίνεται κι από τα εξής: Μό-

λις στο 6΄οι «πράσινοι» ήταν μπροστά με 18-4 έχοντας 
πιάσει υψηλά στάνταρντ απόδοσης. Με ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικό, σ’ εκείνο το σημείο την πολύ καλή δημι-
ουργία από Μποχωρίδη και Παπαπέτρου. Στο ημίχρο-
νο το σκορ ήταν στο 38-20, στο 22’ ξεπέρασε η διαφορά 
τους 20 πόντους και στο 30’ ήταν 57-32.

Ο Παναθηναϊκός έκοψε ένα 
αρνητικό σερί πέντε αγώνων ενώ 

στη διαβολοβδομάδα που έρχεται θα αντιμετω-
πίσει την Μονακό την Τρίτη στο ΟΑΚΑ ενώ την Πέ-
μπτη θα παίξει στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» με την 
Μπαρτσελόνα.
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Ή ΣΥΝΕΧΕΙΑ

75-63

ςς

basketball

Τα δεκάλεπτα: 22-8, 38-20, 57-32, 
75-63
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Μπο-
χωρίδης 3, Καββαδάς 4, Παπαπέ-
τρου 7, Κασελάκης 7, Γουάιτ 12, 
Αβδάλας, Γιόβιτς 6, Νέντοβιτς 16, 
Έβανς 14, Μαντζούκας 2, Σαντ Ρος 4
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Σπάχια): Πέτερς, Ρα-
ϊέστε, Μπάλντουιν 16, Μπαρέρα 3, 
Μαρίνκοβιτς 3, Γκρέιντζερ 7, Φο-
ντέκιο 11, Ένοχ 11, Γκιεντράιτις 12

17:00 Κολοσσός- ΛάρισαERT SPORTS 2 ERTFLIX

20:00 ΑΕΚ- Ολυμπιακός ΕΡΤ3

17:00 Προμηθέας- Περιστέρι ΕΡΤ3

17:00 Ιωνικός Νίκαιας- Απόλλων Πάτρας ERT SPORTS 2 ERTFLIX

17:00 Λαύριο- ΠΑΟΚ  ERT SPORTS 2 ERTFLIX

19:45 Παναθηναϊκός- Άρης ΕΡΤ3

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/1 

ΚΥΡΙΑΚΉ 30/1

Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 21, Προ-
μηθέας 20, Παναθηναϊκός 19, Κολοσ-
σός, Περιστέρι, ΑΕΚ 18, Λαύριο 17, 
Άρης 16, ΠΑΟΚ, Λάρισα, Απόλλων 
Πάτρας 15, Ιωνικός 14, Ηρακλής 11
*Ο Ηρακλής έχει -3 βαθμούς. Απόλ-
λων Πάτρας και Κολοσσός έχουν από 
-1 βαθμό.
*Ο Παναθηναϊκός έχει δύο αγώνες λι-
γότερους. Ολυμπιακός, Άρης, ΠΑΟΚ, 
Λάρισα, Ιωνικός και Ηρακλής έχουν 
από έναν αγώνα λιγότερο.
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ

www.xosetips.com

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 17:30
ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΕΜΕΝ OVER 2,5 1,66

Προδόθηκε από την άμυνα της η Εξέλσιορ στο ντέρμπι  με την Ντεν 
Χάαγκ γνωρίζοντας την ήττα με 2-3! Ντέρμπι έχει ξανά κόντρα τώρα 

στην ´Εμεν με τις δύο ομάδες να κυνηγάνε την απευθείας άνοδο. 
Αμφότερες θα επιτεθούν για το τρίποντο.

Τα γκολ θα πάρουν ποντάρισμα στην Ολλανδία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 17:15
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 DNB 1,90 OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70

Μεγάλη βαθμολογική σημασία έχει το γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα σε 
Ιωνικό και Ατρόμητο. Οι γηπεδούχοι είναι σε καλύτερη μοίρα αλλά 

άμα χάσουν σήμερα μπλέκουνε σε μεγάλες περιπέτειες.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό αλλά και στις κάρτες.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΥΠΡΟΣ 1η 17:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 2 -0,75 1,72

Με μοναδικό στόχο το τρίποντο η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Άχνα.
Προηγήθηκε στο ντέρμπι με την Ανόρθωση αλλά δεν κατάφερε στο 
τέλος να κρατήσει την νίκη. Στα σχοινιά βρίσκεται ο Εθνικός με τον 

υποβιβασμό να είναι πιο ορατός από ποτέ.

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ Τ 17:00
ΜΠΑΡΝΣΛΕΙ-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 2 1,70

Στο δρόμο της επιστροφής βρίσκεται η Μπόρνμουθ και παραμένει 
σταθερά μέσα στη μάχη της ανόδου. Στη τελευταία Μπάρνσλει 

ταξιδεύει σήμερα και έχει όλα τα φόντα για να φύγει με το τρίποντο.

Το φαβορί θα πάρει στήριξη.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ 2η 17:00
ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ-ΜΠΑΡΟΟΥ 1 1,83

Μεγάλο διπλό μέσα στην Λέιτον Όριεντ πήρε η Νιούπορτ και το όνειρο 
της ανόδου καλά κρατεί. Η ομάδα είναι σε καλό φεγγάρι τρέχει σερί 
τριών νικών και κόντρα στην Μπάροου θέλει να δώσει συνέχεια.

Σε έδρα και φαβορί η επιλογή μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ 2η 17:00
ΚΑΡΛΑΙΛ-ΣΑΤΟΝ 2 DNB 1,80

Με σταθερή απόδοση από την αρχή της σεζόν η Σάτον παραμένει 
εντός στόχων. Στην έδρα της Καρλάιλ έχει αποστολή σήμερα σε ένα 
ματς χωρίς ξεκάθαρο φαβορί και αμφότερες να θέλουν το τρίποντο.

Παίζουμε συντηρητικά το διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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Η Κλαούντια- Ελένη Πόλακ αγωνίζεται σή-
μερα στο διεθνές μίτινγκ επί κοντώ στη Νε-
βέρ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ταξίδεψε 
χθες στη γαλλική πόλη μαζί με τον προ-
πονητή της Μανώλη Καραγιάννη.
Η 26χρονη κάνει ντεμπούτο στη φετινή σε-
ζόν και αναζητεί μια καλή αρχή. Ο πρώτος 
της στόχος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα κλειστού στο Βελιγράδι. Έχει ατομικό 

ρεκόρ στον κλειστό 4,71μ. Πάντως, προ-
έρχεται από έναν τραυματισμό που την 
άφησε πίσω, αλλά είναι καλύτερα τώρα 
και θα δοκιμάσει στο μίτινγκ. Θα έχει και 
καλές αντιπάλους. Μετέχουν η Ελβετίδα 
πρωταθλήτρια Ευρώπης στον κλειστό 
Αντζέλικα Μόζερ. Οι πρωταθλήτριες Φιν-
λανδίας Βίλμα Μούρτο, Λευκορωσίας Ιρί-
να Ζουκ και Κούβας Γιαριλέι Σίλβα. 

ΠΡΏΤΕΣ ΠΤΉΣΕΙΣ!

Σήμερα διεξά-
γεται ημερίδα στο κλει-

στό Αμπελόκηπων στη Θεσ-
σαλονίκη. Τα 60μ. ανδρών είναι 

από τα αγωνίσματα που ξεχωρί-
ζουν. Θα τρέξουν ο πρωταθλητής 
Κώστας Ζήκος (φωτό) και ακόμη 
Κώστας Δουβαλίδης, Θοδωρής 
Βροντινός και Δημήτρης Χρυ-

σάφης. Στις γυναίκες θα 
μπει η Πολυνίκη Εμμα-

νουηλίδου. 

Τρεις Έλλη-
νες αθλητές αγωνίζο-

νται σήμερα στο διεθνές 
μίτινγκ στη Βουδαπέστη. Η 

Μαρία Γάτου (φωτό) τρέχει στα 
60μ., η Ανδριάνα Φέρρα στα 
400μ., ενώ ο Παναγιώτης Τρι-
βυζάς θα μπει σε δύο αγω-

νίσματα. Θα πάρει μέρος 
στα 60μ. και τα 200μ. 

Στη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου 

για το μίτινγκ «Copernicus 
Cup» στο Τόρουν οι διοργανω-

τές αποκάλυψαν πως θα θέσουν 
υποψηφιότητα για το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Στίβου του 2026. Ν’ 
αναφέρουμε ότι φέτος η διοργά-

νωση διεξάγεται στο Γιουτζίν 
και του χρόνου στη Βου-

δαπέστη. 
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ΑΛΛΑΓΗ  
ΜΕ ΝΟΗΜΑ!

Ακάθεκτος. Ηρθε το απόλυτο bet, 
κατόπιν εισηγήσεως του Κριστι-
άν Καρεμπέ, και τείνει να εξελιχθεί 
στον πιο επιτυχημένο προπονητή 
στην σύγχρονη ιστορία του Ολυ-
μπιακού. Βαδίζει ήδη στον τέταρτο 
χρόνο συνεργασίας του με το club 
και επέκτεινε μέχρι το 2024. Αφί-
χθη με ένα financial status πάνω 
κάτω 600.000 ευρώ τον χρόνο και 
πλέον έχει σχεδόν τριπλασιάσει 
τις δικές του απολαβές! Εχει κερ-
δίσει τα πάντα στην Ελλάδα με τον 
Ολυμπιακό, έχει αφήσει το στίγμα 
του στις ευρωπαϊκές πορείες των 
πρωταθλητών και σε 196 αγώνες 
του στον πάγκο των «ερυθρολεύ-
κων» έχει πανηγυρίσει 131 νίκες! 
Στο μεσοδιάστημα υπήρξαν στιγ-
μές κρίσης, διάσταση απόψεων, 
αλλά επικράτησε η λογική. Ο Πέδρο 
Μαρτίνς είχε πέραση κυρίως στην 
Μέση Ανατολή, αλλά ουδέποτε «θό-
λωσε» από τα πετροδολάρια για να 
αφήσει στην μέση το development 
work του με τον Ολυμπιακό. Πάμε 
backstage από τις υπογραφές του 
νέου συμβολαίου. Ο 51χρονος προ-
πονητής στην τρίτη του τζίφρα δεν 
εμφανίστηκε με τον συνήθη συνο-
δό του, τον Σάντσο Φρέιτας! Τον 
εδώ και μία 6ετία ατζέντη του. Βά-
σει πληροφοριών μας, η επαγγελ-
ματική συνεργασία των δύο πλευ-
ρών τερματίστηκε τον περασμένο 
Οκτώβριο δίχως να γίνουν περισ-
σότερες λεπτομέρειες γνωστές. Η 
ίδια πηγή ενημέρωσης μας γνω-
στοποίησε πως δικηγόρος από την 
πατρίδα του Πέδρο Μαρτίνς ανέλα-
βε το διαδικαστικό σκέλος με την 
φημολογία από την Πορτογαλία 
να τον θέλει να εντάσσεται συν τω 
χρόνω στο πελατολόγιο του Ζόρ-
ζε Μέντες. Ναι, του κυρίου που από 
το σινάφι του Μαρτίνς διαχειρίζε-
ται το μέλλον των Ζοσέ Μουρίνιο, 
Σέρτζιο Κονσεϊσάο, Μπρούνο Λάζε 
(Γουλβς) και Νούνο Εσπίριτο Σά-
ντος (σ.σ.: κυκλοφορεί ελεύθερος 
στην πιάτσα). Και όλα αυτά με την 
σύμφωνη γνώμη του Ολυμπιακού. 
Δείγμα πως ο Πέδρο Μαρτίνς απο-
σκοπεί μελλοντικά στην εκπλήρω-
ση του προπονητικού του απωθη-
μένου: την Premier League!  

Παρασκήνια

➠





Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΊΝΣ ΣΕ 
196 ΑΓΏΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΊΑΚΟ ΑΡΊΘΜΕΊ 131 
ΝΊΚΕΣ ΚΑΊ ΜΟΛΊΣ 31 ΗΤΤΕΣ!  

Ο 51ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΕΧΕΊ ΚΑΤΟΡΘΏΣΕΊ 
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΗΡΘΕ 
ΝΑ ΤΡΊΠΛΑΣΊΑΣΕΊ ΤΊΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ. 

ΠΊΣΏ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΊΔΊ…     
 
Εννοείται πως η ΑΕΚ, με το «σφίξιμο» που ΄χει 
στο ταμείο, δεν πρόκειται να προ-
χωρούσε την υπόθεση Μπαλά-
ντα. Too much expensive ακό-
μη και δανεικός με όψιον 
αγοράς.  Ξεκάθαρα, 
οι Βρυξέλλες, ήταν 
το transit και όχι ο τε-
λικός προορισμός στο 
ταξίδι των Παπαδη-
μητρίου, Κονέ για τον 
υποψήφιο μεταγραφι-
κό στόχο. Αφήστε που 
όπως μαθαίνω το ταξί-
δι τους δεν στέφθηκε από 
επιτυχία. Πίσω από το επι-
κοινωνιακό τρικ για το ταξί-
δι αναψυχής στα ξένα των δύο 
το club «έτρεχε» δύο περιπτώσεις. 
Πρώτον τον εκλεκτό Νο6 και δεύτερον 
τον τρόπο για να απαλλαγεί από τα 
6 κατοστάρικα του συμβολαίου του 
Λε Ταλέκ. Δευτέρα κοντή γιορτή για 
τα αποτελέσματα. Το πρώτο εφικτό, 
το δεύτερο almost impossible…  

ΚΟΟΥΤΣ, Ο ΜΊΚΡΟΣ;              
 
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μπόλικες 
σκοτούρες στο κεφάλι του. Αγωνιστι-
κές και μη. Η τελευταία που θα ήθε-
λε είναι ο Γιώργος Κούτσιας. Πόσο 
μάλλον όταν δεν λέει ούτε καλημέ-
ρα με τον Πάμπλο Γκαρσία για να 
υπάρχει μία ενιαία γραμμή για την 
διαχείριση του μικρού. Η αποχώρη-
ση του Κάρολ Σφιντέρσκι, πάντως, 
υποσυνείδητα έχει δημιουργήσει 
ένα… gap μια και υπάρχουν πλέον 
μόνον οι Ακπόμ, Τσόλακ (σ.σ.: μετέ-
ωρο το status του). Οπότε, ο μικρός 
μέχρι να επιστρέψει απόλυτα υγι-
ής ο Ολιβέιρα εν δυνάμει μπορεί να 
μπει στην εξίσωση: 4 γκολ/3 αγώνες 
με τον ΠΑΟΚ Β΄. Το θέμα είναι ότι ο 
Ρουμάνος προπονητής δεν «ψήνε-
ται» και βάζει ζόρια στον ΠΑΟΚ εν 
όψει του καλοκαιριού.    

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΊΝΣ «ΤΕΛΕΊΏΣΕ»  
ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΖΕΝΤΗ ΤΟΥ ΚΑΊ ΒΑΔΊΖΕΊ 
ΜΕ ΤΊΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΣ!  



ΕΛΠΊΔΑ!           
 
Οδυνηρός αποκλεισμός από το Κύπελλο, «ντου» 
φιλάθλων στο πούλμαν και ένας πρόεδρος εν 
εξάλλω! Αφήστε που εδώ και κανένα τρίμηνο δεν 
έχει μπει δόση ούτε για δείγμα στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς. Μοναδικό κέρδος για τον Αρη την 
διαβολοβδομάδα που πέρασε με την Λαμία ήταν 
ο Μάριος Σιαμπάνης. «Ξανάνιωσε» κάτω από τα 
δοκάρια και έδωσε την αίσθηση πως το club έχει 
ήδη έναν Νο1 το καλοκαίρι…   

ΠΡΌΒΛΗΜΑ Η…             
Το project του Ολυμπιακού Β’ δεν «τσουλάει» ανάλογα 
με τα «θέλω» των άνωθεν. Μιλάμε για την ομάδα με το 
ακριβότερο ρόστερ στην Σούπερ Λιγκ 2. Ο Πινακάς βγά-
ζει μία μόνιμη απουσία διάθεσης γιατί… υποβιβάστη-
κε, ο Μπα έχει υποπέσει σε τουλάχιστον 3-4 πειθαρχι-
κά παραπτώματα και εσχάτως ο Ετιέν Κινκουέ βγάζει 
μία έπαρση μια και ήρθε από την Ιντερ για να μην παί-
ζει στα… χωράφια. Τουλάχιστον, αυτό ισχυρίζεται…  

Εχουμε και λέμε: Καρέλης (20 ματς/7 γκολ), 
Βέργος (21 παιχνίδια/7 γκολ/2 ασίστ). Κοι-

νώς, αμφότεροι είναι on fire και σε συνδυασμό 
με την δυστροπία του deal με τον Ζοάο Πέδρο, ο 
Παναιτωλικός ΔΕΝ παίρνει σέντερ φορ. ΤΕΛΟΣ.  

Ανταμ Τζανετόπουλος. Το άλλοτε πουλέν 
του Δέλλα που έφθασε να ακούγεται για την 

Σεβίλλη «χάθηκε» στον χρόνο. Εδώ και 1,5 χρό-
νο το παλεύει για το restart με την Λαμία. Πλέον, 
ψάχνει και εκπρόσωπο…




PAPAS KNOWS…         

4 από την ΑΕΛ. 3 από την Βέροια και σβηστό 
0-0 με τον Απόλλωνα Λάρισας. Την ίδια στιγμή 
που οι παίκτες είναι πληρωμένοι μέχρι τελευ-
ταίου ευρώ. Το αφεντικό βαρέθηκε να ακούει τον 
Στολτίδη και τους αυλικούς του (σ.σ.: συνεργά-
τες και συγκεκριμένο μάνατζερ που συνεργάζε-
ται) και χωρίς να ενημερώσει κανέναν «τελείω-
σε» τον Κεχαγιά και έφερε τον Ζόραν Βούλιτς. 
Και έπεται συνέχεια…  

ΠΌΣΑ;     

Απόστολος Διαμαντής. H επιστροφή του 
στην δράση μετά από 1,5 μήνα απραξίας 
έβγαλε έντονο «προβληματισμό» με την άμε-
ση ή έμμεση συμμετοχή του σε 3 από τα 4 
γκολ που δέχθηκε η ομάδα του από τον Πα-
ναιτωλικό. Η χρονιά δεν είναι «γεμάτη» για 
τον εκ των αρχηγών της Εθνικής Ελπίδων 
και ο ΟΦΗ επιμένει να αξιώνει πάνω από 1 
μύριο transfer fee για έναν παίκτη που το 
40% ανήκει (ακόμη) στον ΠΑΟΚ. Η απόλυ-
τη υπερβολή…  

ΧΩΡΊΣ ΠΛΑΝΌ…    

Την ίδια στιγμή που ο Μπουζούκης έχει «τελειώ-
σει» εδώ και καιρό. Την ίδια ώρα που ΔΕΝ υπάρ-
χει κανένα σημείο επαφής με τον Χατζηγιοβά-
νη, ο Παναθηναϊκός με την άτεγκτη πολιτική του 
(σ.σ.: και τις συμβουλές τρίτων στον president) 
«ναρκοθετεί» και την ανανέωση της συνεργασί-
ας του με τον Χουανκάρ. Πάμε στο παρασύνθη-
μα. Μπορεί ο Ισπανός τον Μάρτιο να γίνεται 32 
ετών, άλλα έχοντας εικόνα/αίσθηση της καθημε-
ρινότητας στο Κορωπί έχει αξιώσει 50% αύξηση 
στις ετήσιες απολαβές του. Και έχει στυλώσει! 
Από τα 180 που είναι το τωρινό του συμβόλαιο 
δεν πέφτει κάτω από 350. Το club κρίνει πως εί-
ναι toomuch για έναν παίκτη που είναι σε προ-
χωρημένη ηλικία και έχει «παγώσει» κάθε συζή-
τηση, έχοντας αφήσει την εκκρεμότητα στο έλεος 
του… ρίσκου. Κακώς!  

BY NIGHT…      

Φαντάζει και είναι υπέρβαση για το αγωνιστι-
κό και οικονομικό status του Ατρόμητου η επι-
κείμενη έλευση του Ντένις Αλιμπεκ με σχεδόν 
κανένα 25άρι (καθαρά) τον μήνα. Δεν στέκο-
μαι στο πως θα «κουμπώσει» με τον Κουλούρη 
στην επίθεση, μήτε για την απουσία… κινήτρου 
στην δουλειά που τον διακρίνει την τελευταία 
4ετία (σ.σ.: εν αντιθέσει με τον εργασιομανή 
κόουτς, Κόουλμαν). Εκείνο που μου σφύριξαν 
για τον 31χρονο λεγάμενο άνθρωπος που τον 
ξέρει από την καλή και την ανάποδη είναι πως 
θα «αναστενάξει» η Γλυφάδα με τον Ρουμάνο 
μια και εμφανίζεται επιρρεπής στις τσάρκες…  

ΑΛΗΘΕΊΑ, Η ΕΠΊΣΤΡΌΦΗ ΤΌΥ ΑΓΊΌΥΜΠ ΣΤΊΣ 
ΑΠΌΣΤΌΛΕΣ ΤΌΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΥ ΠΌΥ ΑΠΌΣΚΌΠΕΊ;  quizTime
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