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ΠΙΑΝΕΙ ΔΌΎΛΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ό ΜΠΌΤΌ.  
ΌΙ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΣΌΛΑΚ, ΝΙΝΌΎΑ 

Ό ΔΎΣΚΌΛΌΣ ΜΠΑΡΜΠΌΣΑ ΚΑΙ...  
ΌΙ ΑΛΛΌΙ. ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ό ΣΤΑΝΚΌΒΙΤΣ 

ΒΌΎΝΌ ΤΑ ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΌΝ ΑΡΗ  
ΛΙΓΌ ΠΡΙΝ ΑΠΌ  
ΤΌΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌ
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Αποτελεί εσωτερική μεταγραφή της φετινής σεζόν, 
επομένως ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κερδίσει πολ-
λά. Με 9 γκολ σε 13 συμμετοχές στη Super League, 
ο Καρλίτος έχει σηκώσει στο... πόδι το κοινό στο 
γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παρεμπιπτό-
ντως αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του: Τα 8 από 
τα 9 γκολ σημειώθηκαν στις εντός έδρας αναμε-
τρήσεις της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Συγκε-
κριμένα, ο Καρλίτος σκόραρε: Δύο γκολ με τον 
Απόλλωνα Σμύρνης. Δύο γκολ με τον Βόλο. Τρία 
γκολ με τον Ιωνικό. Ένα γκολ με τον Αστέρα Τρί-
πολης (εκτός έδρας). Ένα γκολ με τον Ατρόμητο. 
Παράλληλα, έχει μοιράσει 2 ασίστ και έχει κερδίσει 
1 πέναλτι, όλα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάν-
δρας. Κοινώς, μόνο κόντρα στον Αστέρα Τρίπο-
λης συνέβαλε σε εκτελεστικό ή δημιουργικό σκέ-
λος, αναφορικά με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις, 
ενώ υπενθυμίζεται ότι είχε βρει δίχτυα και στο ματς 
Κυπέλλου του Περιστερίου κόντρα στον Ατρόμη-
το. Πρόκειται για έναν παίκτη-βαρόμετρο, ο οποί-
ος στα τελευταία 6 παιχνίδια πρωταθλήματος έχει 
σημειώσει 1 γκολ, εκείνο απέναντι στον Ατρόμητο. 
Σκεφτείτε ότι στα πρώτα 6 ματς επιπέδου Super 
League είχε βάλει 7 γκολ. Σίγουρα δεν γίνεται να 
σκοράρει σε κάθε αναμέτρηση, διότι αν συνέβαι-
νε αυτό θα αγωνιζόταν σε ένα από τα κορυφαία 
πρωταθλήματα της Ευρώπης. Τώρα, όμως, που 
ο Παναθηναϊκός έχει Άρη εντός, Βόλο εκτός και 
Ολυμπιακό εντός (εκκρεμεί το εκτός με τον Απόλ-
λωνα), ο Ισπανός θα πρέπει να φωνάξει «παρών».

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Σε λιγότερο από μια εβδομάδα θα υπάρξει σέντρα 
στο Κόπα Αφρικα. Μια διοργάνωση που «ξεκλη-
ρίζει» ουκ ολίγα ευρωπαϊκά ρόστερ, καθώς πολ-
λοί παίκτες τα αφήνουν για να εκπροσωπήσουν τις 
χώρες τους. Ανάμεσα στους... πληγέντες είναι και ο 
Ολυμπιακός, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του 
για τον επόμενο μήνα τους Σισέ, Αγκιμπού Καμαρά, 
Ονιεκούρου, Κούντε και Ροντρίγκες. 
Οι διοργανώσεις, όπως το Κόπα Αφρικα, που λαμ-
βάνουν χώρα μεσούσης της αγωνιστικής σεζόν, 
κατά κανόνα δημιουργούν αναταράξεις στη λειτουρ-
γία των κλαμπ. Από την άλλη, προσφέρουν δεύ-
τερες ευκαιρίες σε παίκτες που δεν έχουν λάμψει 
στους συλλόγους του. Κοινώς, είναι θεσμός που θα 
μπορούσε να παρομοιαστεί άνετα με δίκοπο μαχαί-
ρι.
Παίκτες όπως επί παραδείγματι ο Χένρι Ονιεκού-
ρου (φωτό), μπορούν να βρουν τον εαυτό τους στο 
χορτάρι και να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις σε 
συλλογικό επίπεδο. Κάτι που μπορεί να έχει θετικό 
πρόσημο τόσο ως προς τις υποχρεώσεις της εκά-
στοτε ομάδας, όσο και σε ενδεχόμενο πώλησης.
Από την άλλη πλευρά, εγκυμονούν τραυματισμοί 
και την τελευταία διετία ασθένειες. Αλλωστε, ο κο-
ρονοϊός έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα του Σισέ, 
ενώ πριν λίγες μέρες μεταδόθηκε και στους Κου-
ντέ – Ροντρίγκες. Η ανησυχία των Πειραιωτών έχει 
να κάνει με το τι είδος συμπτώματα θα έχουν και γε-
νικώς αν θα επηρεάσει την απόδοσή τους. Παράλ-
ληλα, τα μάτια όλου του Ολυμπιακού είναι στραμμέ-
να στη φετινή αποκάλυψη, τον Αγκιμπού Καμαρά. 
Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν να δουν είναι 
τον 21χρονο να τίθεται νοκ άουτ για τα ματς του Φε-
βρουαρίου, όταν και θα παίζεται το ευρωπαϊκό μέλ-
λον των πρωταθλητών Ελλάδος. 

KΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ,  
ΕΝΑ ΔΙΚΟΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΛΙΤΟΣ ΞΑΝΑ! 

Αποψη
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Ο Ντίνος Μαυροπάνος χρωστάει πολλά στην 
εξέλιξη της καριέρας του στον Σβεν Μίσλινταντ. 
Αυτός ήταν που τον επέλεξε για την Αρσεναλ 
από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Αυτός είναι που εξασφά-
λισε τον δανεισμό του από τους «κανονιέρηδες» 
στη Στουτγκάρδη. Αυτός πιθανότατα είναι που 
θα τον φέρει και στην Μπορούσια Ντόρμτουντ.
Ο νυν αθλητικός διευθυντής της Στουτγκάρδης 
μπορεί να έφυγε κακήν κακώς από την Αρσε-
ναλ, αλλά στους Σουηβούς έχει εξασφαλίσει 
την παρουσία του πλέον ανερχόμενου Έλλη-
να στόπερ. Ο Μαυροπάνος κάνει θραύση στην 
Μπουντεσλίγκα και με την παρουσία του εκεί δεί-
χνει πως είναι έτοιμος για το βήμα παραπάνω.  
Από την παρουσία του στη Νυρεμβέργη είχε φα-
νεί πως το γερμανικό νούμερο του είναι πολύ 
ταιριαστό. Για τα γερμανικά reports των σκα-
όυτς είναι ιδανικός. Δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, 
γερό και σμιλεμένο κορμί, βελτιωμένος χρόνο 
με το χρόνο με την μπάλα στα πόδια και σκό-
ρερ. Συνυπολογίστε σε όλα αυτά πως είναι μό-
λις 24 ετών και έχετε ένα εξαιρετικό πακέτο. 
Στη Γερμανία είναι λογικό να κάνουν τη σύνδε-
ση με τη Ντόρτμουντ, που έχουν ανοικτό δίαυ-
λο επικοινωνίας με τη Στουτγκάρδη. Το καλοκαί-
ρι έκαναν άλλωστε ένα deal με την απόκτηση 
του Κόμπελ, το επόμενο μπορούν να κάνουν 
ένα ακόμα με τον Μαυροπάνο. Ας μην ξεχνά-
με πως ο Μίσλινταντ διετέλεσε head scout της 
Ντόρτμουντ, όταν εκείνη απέκτησε τον Σωκρά-
τη Παπασταθόπουλο. Ένας καλός λόγος λοιπόν 
του ιδίου θα μετρήσει και με το παραπάνω. Μα 
πάνω από όλα μιλάμε για μια Ντόρτμουντ που 
δεν αποκλείεται την επόμενη σεζόν να αλλάξει 
και τα 4/4 της άμυνάς της! 
Το διαδικαστικό για τον Ντίνο Μαυροπάνο είναι 
να πληρωθεί η ρήτρα αγοράς, που εκεί όπου 
έχει οριστεί (τρία εκατ. ευρώ) μοιάζει δεδομέ-
νο σενάριο. Στη συνέχεια, όλα εξαρτώνται από 
τη Στουτγκάρδη. Σε περίπτωση που παραμεί-
νει στην κατηγορία θα είναι δυνατή διαπραγμα-
τευτικά και το deal μπορεί να φτάσει τα δώδεκα 
εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που υποβιβαστεί, με 
δυσκολία θα ξεπεράσει τα δέκα. Εκεί, μπορεί να 
υπάρξουν κι άλλες ενδιαφερόμενες. Πάντα από 
Γερμανία μεριά. Το μόνο σίγουρο είναι πως το 
επόμενο καλοκαίρι ο Μαυροπάνος πάει για το 
επόμενο level, ως στέλεχος πρώτης γραμμής 

στην ομάδα που θα πάει. 

Agent Greek

ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΨΑΧΝΕΙ  
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τα δύο άγχη  
στις μεταγραφές 
Το μπαμ ο Ολυμπιακός το έκανε πριν 
καν ξεκινήσει επίσημα η μεταγραφι-
κή περίοδος του Ιανουαρίου. Αυτό δεν 
ήταν άλλο από την απόκτηση του Κώ-
στα Μανωλά. Ο Πέδρο Μαρτίνς πλέον 
θα σταματήσει να έχει την έννοια του 
τι θα γίνει αν απουσιάσει ο Σωκράτης 
Παπασταθόπουλος. Το θέμα είναι πως 
μετά το τέλος του Κόπα Άφρικα μαζεύ-
ονται πολλοί. Μανωλάς, Παπασταθό-
πουλος, Σεμέδο, Μπα, Σισέ. Πέντε εν 
δυνάμει κεντρικοί αμυντικού πρώτης 
γραμμής. Χωρίς να μετράμε σε αυτούς, 
τον Μάρκοβιτς για παράδειγμα. Ο Ολυ-
μπιακός θα ήθελε ιδανικά να αποχωρή-
σει ο Σεμέδο, αλλά αυτό δεν καταστεί 
δυνατό θα ήταν ικανοποιημένος από 
το σενάριο αποχώρησης ενός εκ των 
Μπα ή Σισέ. Δημοσιεύματα φέρνουν τη 
Σεντ Ετιέν να θέλει και τους δύο, αλλά 
εκεί χρήματα δεν παίζουν. Από αλλού 
θα έρθουν, αν έρθουν. Σε ότι έχει να κά-
νει με τις νέες προσθήκες, πιθανώς να 
γίνει και μόνο μία. Το back up του Ρέα-
μπτσιουκ. 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗ 

Το πήρε πάνω του
Έχει πάρει φόρα ο Απόλλωνας σε ότι έχει να κάνει 
με τις μεταγραφές. Στόπερ αποκτήθηκε (Ρόγκνε). 
Αριστερό μπακ επίσης (Γιακιμόφσκι). Και επιθετι-
κός (Σίγκνεβιτς). Στη Ριζούπολη και ο Γιαννιώτας 
λοιπόν. Προτάθηκε παντού, τον παίρνει ο Απόλ-
λωνας εν τέλει. Επιλογή Μονεμβασιώτη 100% ο 
29άχρονος εξτρέμ. Δεν ήταν πρώτη επιλογή, αλλά 
το αφεντικό που είναι κι αυτός που πληρώνει κιό-
λας, τον ήθελε και τον πήρε. Πλέον ο Απόλλωνας 
ψάχνει 10άρι, χωρίς αυτό να σημαίνει ο,τι ο «Μονέ» 
δεν θα κάνει τα... δικά του, αν του κάτσει κάτι καλό 
και αρέσει! Είναι αποφασισμένος να βρει τις λύ-
σεις και να κάνει όλα όσα πρέπει να γίνουν για να 
σώσει την κατηγορία η ομάδα του. Α, επειδή απο-
χώρησε ο Κυρίτσης, θα αποκτηθεί και ένας τερμα-
τοφύλακας. Κάτι μου σφύριξαν για τον Πολίτη του 
Απόλλωνα Πόντου. Για τρίτος εννοείται!

➠

➠

➠

ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΤΙΝΟ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟ Η ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΣΕΖΟΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ NEXT 
LEVEL. ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ 
ΦΟΡΑ. Η ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Ο ΑΡΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ 
ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ

Ας μην το αποκλείσουμε…
Δεν είναι καινούργιο, δεν είναι παρά-
λογο, αλλά όσο θα φτάνουμε προς το 
τέλη του Γενάρη δεν θα πρέπει αν το 
αποκλείουμε. Ο Γιάννης Μπουζούκης 
το έχει πάρει απόφαση πως στον Πανα-
θηναϊκό δεν θα δει προκοπή. Έδωσε ο 
ίδιος πολλές ευκαιρίες στο κλαμπ, δεν 
πήρε πίσω κάτι. Προτάσεις από Τουρ-
κία έχει ήδη στα χέρια του, αλλά όπως 
σας έχουμε πει πολλάκις δεν είναι απο-
τελεί προτεραιότητα η γειτονική χώρα. 
Πρώτη επιθυμία του 24χρονου μεσο-
επιθετικού είναι ομάδα από τις Κάτω 
Χώρες. Δουλεύεται το θέμα, αλλά όσο 
περνάει ο καιρός θα πρέπει να έχουμε 
και το σενάριο του να μείνει εντός των 
ελληνικών συνόρων. Ο ΠΑΟΚ είναι μία 
από τις ομάδες που έχουν ακουστεί για 
τον Γιάννη Μπουζούκη, αλλά μία ακόμα 
είναι και ο Άρης. Διότι η απόσταση με 
τον Μπερτόγλιο παραμείνει αγεφύρω-
τη είναι η αλήθεια, ενώ δεν προχωράει 
και κάποια άλλη από τις περιπτώσεις 
που εξετάζει η ομάδα της Θεσσαλονί-
κης στο «10». Κρατήστε το.

➠
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ΧΑΣΑΝ

Οχι μόνο δανεισμός
Η οψιόν αγοράς στο συμβόλαιο του Αχμεντ Χασάν 
με την Κόνιασπορ δεν μπήκε τυχαία. Ο Αιγύπτιος 
παραχωρήθηκε από τον Ολυμπιακό στην τουρκική 
ομάδα, της οποίας τις προσδοκίες φαίνεται να ξε-
περνά η ίδια η πραγματικότητα. Ο Χασάν μετράει αι-
σίως τρία γκολ και δύο ασίστ σε δώδεκα αγωνιστικές 
στην τουρκική Σούπερ Λιγκ, σκοράροντας σε κρίσιμα 
παιχνίδια, χωρίς κάποιον «τρελό» χρόνο συμμετοχής. 
Κοινώς, συμφέρει. Κι αυτό βάζει ήδη σε σκέψεις την Κό-
νιασπορ για να ενεργοποιήσει την αγορά του. Από τη 
στιγμή μάλιστα που ο παίκτης δεν «χωράει» στη 
γραμμή κρούσης των Πειραιωτών, τα πράγμα-
τα για πώληση μπορούν να εξελιχθούν ακό-

μα πιο ομαλά.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ
Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ 
ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Η αυγή του 2022 βρίσκει τον Ολυμπιακό με μια 
ιδιαίτερη αποστολή. Η ανανέωση του συμβολαίου 
του Γιουσέφ Ελ Αραμπί παραμένει σε πρώτο πλάνο 
εβδομάδες τώρα και πλέον το κρίσιμο ραντεβού δεν 
απέχει πολύ. Επιθυμία τόσο των «ερυθρολεύκων», 
όσο και του Μαροκινού είναι μια συνεργασία που θα 
διαρκέσει για ακόμα δύο σεζόν. Ομως, κάθε πλευρά 
έχει θέσει τα δικά της προαπαιτούμενα στο τραπέζι. 
Οι τρέχουσες ετήσιες απολαβές του 34χρονου «μπό-
μπερ» ξεπερνούν τα δύο εκατ. ευρώ, αλλά δεδομέ-
να οι Πειραιώτες δεν σκοπεύουν να τις διατηρήσουν 
στο ίδιο επίπεδο. Επομένως, οι διαπραγματεύσεις 
με τον εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή δεν έχουν 
ακόμα «κλειδώσει» προς κάποια κατεύθυνση.
Την ίδια στιγμή, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να 
ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με άλλες ομάδες που θα 
ενδιαφέρονταν να προσφέρουν ακριβώς όσα ζητάει 
ο Ελ Αραμπί, κυρίως εκείνες από την Αραβική Χερ-
σόνησο. 
Ωστόσο, μέχρι να οριστικοποιηθεί το θέμα του με 
τους πρωταθλητές Ελλάδας, ο πολύπειρος στράι-
κερ δεν πρόκειται να πάρει κάποια τελεσίδικη από-
φαση. Εξάλλου, η ζωή στη χώρα μας του αρέσει, στο 
λιμάνι αισθάνεται σαν το σπίτι του και το ενδεχόμε-
νο της ολοκλήρωσης της καριέρας του σε ένα γεμά-
το «Γ. Καραϊσκάκης» θα τον ιντρίγκαρε. 
Βέβαια, όσο το οικονομικό δεν ξεκαθαρίζει, τότε τα 
πάντα είναι ανοιχτά. Από την πλευρά του, ο Ολυμπια-
κός επιθυμεί να κλείσει την υπόθεση σύντομα. Συγκε-
κριμένα, οι συζητήσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία 
και η κρίσιμη συνάντηση με τον ατζέντη του 34χρο-
νου είτε δια ζώσης είτε μέσω skype θα έχει πραγμα-
τοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. 

Ο ΠΙΟ ΦΟΝΙΚΟΣ «ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ»
Στην όλη εξίσωση θα πρέπει να εισαχθεί και η εκπλη-
κτική κατάσταση του Ελ Αραμπί, η οποία αποτελεί 
ποδοσφαιρικό παράδοξο. Ελάχιστοι στην ηλικία του 
προσφέρουν τόσα πολλά και βγάζουν τόσο λίγους 
τραυματισμούς. Παράλληλα, μιλάμε για τον «ερυθρό-
λευκο» που έφτασε γρηγορότερα από οποιονδήποτε 
άλλον τα πενήντα γκολ στο πρωτάθλημα, αλλά και 
τον πρώτο σκόρερ της ομάδας στην Ευρώπη. Ση-
μειωτέον ότι τα παραπάνω τα πέτυχε σκοράροντας 
σε δύσκολα ματς, κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους, 
χαρίζοντας προκρίσεις και «τρίποντα». Επομένως, 
δεν τίθεται δίλημμα για το αν πρέπει ή όχι να ανανε-
ωθεί το συμβόλαιό του. Η διάθεση για αίσια έκβαση 
υπάρχει και αυτό πολλές φορές αρκεί για μια win-

win λύση.

Oλυ
μπι
ακό

ς



www.sportime.gr ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20225

Παν
αθη

ναϊκ
ός

Η ΩΡΑ  
Η ΚΑΛΗ

Η ανατολή του νέου έτους 
βρήκε τον Αλμπέρτο Μπρι-
νιόλι να κάνει πρόταση γάμου 
στην αγαπημένη του. Το άκου-
σε το πολυπόθητο «I do», η 
ώρα η καλή και καλούς απο-
γόνους να ευχηθούμε εμείς! 
Ο Ιταλός γκολκίπερ συνεπώς 
βρίσκεται σε καλή φάση και 
προσωπικά πέραν του επαγ-
γελματικού. Δεν ήταν απλό 
πράγμα αυτό που έκανε όσον 
αφορά το αγωνιστικό σκέλος 
της υπόθεσης (του). Ναι, ήρθε 
από την ‘Εμπολι με τη φιλο-
δοξία να γίνει βασικός. Αλλά 
ο Σωκράτης Διούδης είχε ανα-
πτύξει νωρίτερα μια ισχυρή 
υπέρ του επιχειρηματολο-
γία. Επί του γηπέδου πάντως, 
ήρθε η ανατροπή της ιεραρ-
χίας. Ο Μπρινιόλι πήρε την 
ευκαιρία και την αξιοποίησε, 
ενώ παράλληλα διαμορφώθη-
κε ένα περιβάλλον εμπιστο-
σύνης για να νιώθει περισσό-
τερο ασφαλής. Και τώρα είναι 
ξεκάθαρο ποιος είναι το Νο1. 
Εμπνέει εμπιστοσύνη στους 
συμπαίκτες του, ξέρει καλά τα 
μυστικά της θέσης ως γνήσιο 
τέκνο της ιταλικής μεγάλης 
των πορτιέρο σχολής. Απο-
τελεί έτσι ένα πρώτης τάξεως 
παράδειγμα αναφορικά με το 
ότι δεν χρειάζεται μια ομάδα 
να ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά 
για να βρει έναν παίκτη ικα-
νό να δώσει καίριες λύσεις. 
Το ίδιο ισχύει και για την πε-
ρίπτωση του Ρούμπεν Πέρεθ. 
Δύο πανέξυπνες μεταγραφές 
από πλευράς «πρασίνων», με 
άριστη σχέση κόστους-από-
δοσης. Ο Γενάρης μπήκε, μαζί 
του κουβαλά και μεταγραφές. 
Δεν χρειάζεται να ψάξουν μα-
κριά οι «πράσινοι» για το τι 
είδους παίκτες πρέπει να κά-
νουν δικούς τους. Έχουν το 
παράδειγμα στα... πόδια τους. 

Πρώτη προπόνηση για το 2022
Καλή χρονιά και με τη μία δουλειά για τον Πανα-
θηναϊκό, που έκανε την πρώτη του προπόνηση 
για το 2022.. Στο «Γ. Καλαφάτης» οι «πράσινοι» 
ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, 
ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν 
με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμ-
μα ακολούθησαν οι Κουρμπέλης, Ενγκμπακοτό, 
Αγιούμπ, Μπεκ. Σημειωτέο ότι στην ομάδα έχουν 
βρεθεί και δύο κρούσματα κορονοϊού. Αμφότερα 
έχουν τεθεί σε απομόνωση. Ο Παναθηναϊκός εί-
ναι η μοναδική ομάδα στην Super League που 
κάνει καθημερινά μοριακό έλεγχο.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤΟ 
ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ (ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΥΜΠΕΝ ΠΕΡΕΘ) 
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ  
ΣΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ 
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AΕΚ
Ο Μπαρμπόσα και οι... άλλοι 
Η αναζήτηση της ΑΕΚ για τον αμυντικό χαφ που θα κάνει 
τη διαφορά συνεχίζεται και από το κάδρο δεν φαίνεται να 

ξεφεύγει ο Ντανίλο Μπαρμπόσα. Ο Βραζιλιάνος που αγωνίζε-
ται ως δανεικός από τη Νις στην Παλμέιρας παραμένει δύσκο-
λη περίπτωση, αλλά όχι ακατόρθωτη. Το «πόκερ» για εκείνον 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με απώτερο σκοπό τη μείωση των 
οικονομικών απαιτήσεων του γαλλικού κλαμπ. 
Παρόλα αυτά, οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν μόνο εκεί στραμ-
μένη την προσοχή τους. «Χτενίζουν» την αγορά για παρό-
μοιες περιπτώσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο τρέχων 
μήνας θα είναι ιδιαίτερα «καυτός» και θα έχει εξελί-
ξεις ως προς το θέμα του χαφ.

➦

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  
ΤΟΥ «ΚΕΡΒΕΡΟΥ»

Τρεις εβδομάδες. Τόσο ήταν το 
χρονοδιάγραμμα της αποθερα-
πείας του Τσίτσαν Στάνκοβιτς, 
έπειτα από τον καθαρισμό στο γό-
νατο. Ο Αυστριακός αποδείχτη-
κε... Αγγλος στην όλη διαδικασία 
τηρώντας κατά γράμμα κάθε στά-
διό της. 
Στο μεσοδιάστημα, ο Παναγιώτης 
Τσιντώτας κάλυψε αξιοπρεπώς 
το κενό του Στάνκοβιτς και πλέ-
ον ήρθε η ώρα για τον δεύτερο 
να επανέλθει κάτω από τα δοκά-
ρια των «κιτρινόμαυρων». Ο στό-
χος ήταν να προλάβει το παιχνί-
δι πρωταθλήματος κόντρα στον 
ΠΑΟΚ, στο ΟΑΚΑ. Τα ευχάριστα 
νέα όμως ήρθαν λίγο νωρίτερα, 
μιας και ο διεθνής πορτιέρε επέ-
στρεψε στις προπονήσεις και μά-
λιστα σε φουλ ρυθμούς. 
Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη 
για την ΑΕΚ, η οποία βλέπει την 
σταθερά της στον «άσο» να είναι 
έτοιμη να αγωνιστεί ακόμα και στο 
εκτός έδρας ματς με τη Λαμία. Αλ-
λωστε, δεν αποτελεί μυστικό ότι ο 
29χρονος είναι ο γκολκίπερ που 
αναζητούσε η Ενωση, έπειτα από 
τη μεταγραφή του Βασίλη Μπάρ-
κα στη Σέλτικ και ότι τη φετινή σε-
ζόν διαδραματίζει κομβικό ρόλο.
Μπορεί η άμυνα των «κιτρινόμαυ-
ρων» να μην έχει λύσει τα ζητή-
ματά της, όμως ουκ ολίγες φορές 
μέσα στη σεζόν ο Στάνκοβιτς στά-
θηκε ως άλλος κέρβερος μπρο-
στά από την εστία. Απόδειξη τα 
ματς με Παναθηναϊκό και Αρη στο 
ΟΑΚΑ, αλλά και Βόλο, Παναιτωλι-
κό και ΠΑΣ Γιάννινα εκτός, όπου 
πραγματοποίησε μια σειρά από 
κρίσιμες επεμβάσεις. 
Επίσης, οι αποκρούσεις του δεν 
έγιναν σε σημείο που η νίκη της 
ΑΕΚ είχε ήδη επιτευχθεί. Αντιθέ-
τως, πολλές φορές χρειάστηκε να 
κρατήσει το μηδέν, ώστε η ομά-
δα του να φτάσει στο «τρίποντο».
Την ίδια και ίσως μεγαλύτερη συ-
νεισφορά αναμένεται να έχει ο 
29χρονος τερματοφύλακας και 
το 2022, μια ούτως ή άλλως ση-
μαδιακή χρονιά για όλο τον «κι-
τρινόμαυρο» οργανισμό που θα 
κορυφωθεί με την παράδοση της 
«OPAP Arena». Εκεί όπου φαίνε-
ται να έχει κλεισμένη θέση από 
τώρα ο Τσίτσαν.

Ο ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΚΕ 
ΚΑΙ Η ΑΕΚ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΤΗΣ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟΝ «ΑΣΟ»
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Εμφαση στην τακτική 
Σε ρυθμούς Παναιτωλικού κινούνται στον ΠΑΟΚ αυτές τις 
μέρες. Στη χθεσινή προπόνηση, ο Ραζβάν Λουτσέσκου 
έδωσε έμφαση στην τακτική. Η μέρα ξεκίνησε με προ-
θέρμανση, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής και κυκλοφο-
ρίας της μπάλας και στη συνέχεια και πριν το οικογενει-
ακό δίτερμα, το «σεμινάριο» από τον Ρουμάνο κόουτς. 
Οι Νέλσον Ολιβέιρα , Ομάρ Ελ Καντουρί και Λούκας Τέ-
ιλορ έκαναν θεραπείες κι ακολούθησαν πρόγραμ-
μα στο γυμναστήριο.

ΚΑΙ ΤΩΡΑ; 
ΤΣΟΛΑΚ ΚΑΙ ΝΙΝΟΥΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΟΥΣ –  
ΤΙ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ  
Ο ΠΑΟΚ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

ΠAO
K

Η σημερινή μέρα αναμένεται κομ-
βικής σημασίας για τα μεταγραφι-
κά του ΠΑΟΚ. Ο Ζοσέ Μπότο θα 
πάει «πρώτη μέρα στη δουλειά» 
και θα δώσει το στίγμα του στους 
νέους του συνεργάτες όσον αφο-
ρά τις σκέψεις του για το κοντινό 
και μακρινό μέλλον. Από τα βασι-
κά μελήματα του Πορτογάλου εί-
ναι να μειώσει το μέσο όρο ηλικίας 
του ρόστερ με παράλληλη ποιο-
τική αναβάθμιση. Δύσκολο έργο, 
όπως και γενικότερη η πρόκληση 
που ανέλαβε. Αλλά αυτό ακριβώς 
ζητάει σε αυτό το σημείο της επαγ-
γελματικής του πορείας και γι’ αυτό 
έκανε αποδεκτή την πρόταση που 
του έγινε. 
Στα ζητήματα που θα κληθεί να δι-
ευθετήσει άμεσα ο νέος αθλητικός 
διευθυντής του ΠΑΟΚ είναι και αυτό 
που αφορά την επιστροφή δύο δα-
νεικών παικτών. Των Αντόνιο Τσό-
λακ (φωτό) και Νίκα Νινούα. Διαφο-
ρετικών περιπτώσεων από αυτή 
του Λέο Ζαμπά, που επίσης γύρισε 
στη Θεσσαλονίκη μετά από δανει-
σμό, αλλά μετά από επιθυμία των 
ανθρώπων του Δικεφάλου, καθώς 
τον υπολογίζουν για τη συνέχεια. 
Η παρουσία του Τσόλακ στη Μάλμε 
τελείωσε μόνο και μόνο επειδή ο οι 
Σουηδοί δεν δέχτηκαν να δώσουν 
τα τρία εκατομμύρια ευρώ που ζη-
τάει για τον παίκτη ο Δικέφαλος. 
Σε πρώτη φάση τουλάχιστον, το 
θέμα δεν έχει τελειώσει. Μέχρι νε-
ότερας συνεπώς, ο Κροάτης φορ 
είναι ξανά 100% «ασπρόμαυρος», 
άρχισε μάλιστα ήδη προπονήσεις. 
Μένει πια να δούμε αν βρεθεί ομά-
δα που θα μπορεί να ικανοποιήσει 
τις απαιτήσεις των Κυπελλούχων 
Ελλάδας. Η Μάλμε ή κάποια άλλη.
Όσον αφορά τον Νινούα, δεν έμεινε 
στην Ανόρθωση όσο διάστημα που 
όριζε η αρχική συμφωνία, δηλαδή 
μέχρι το καλοκαίρι. Ο νεαρός μέσος 
είχε συμμετοχή σε μόλις τρία παι-
χνίδια της Κυρίας στην Κύπρο. Δεν 
φαίνεται ρεαλιστικός τρόπος να ελ-
πίζει σε κάτι περισσότερο από τον 
ΠΑΟΚ Β. Αν βέβαια παραμείνει στη 
Θεσσαλονίκη. Η Ντιναμό Τιφλίδας 
φέρεται να ενδιαφέρεται. 
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ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ

Διπλές προπονήσεις
 
Ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν βγάζει άκρη με τον Κώστα 
Μήτρογλου. Δεν υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας ανάμε-
σα στις δύο πλευρές. Πλέον υπάρχει η σκέψη, ο ποδο-
σφαιριστής που δεν υπολογίζεται εδώ και καιρό να προ-
πονείται μόνος του, με προσωπικό γυμναστή πρωί 
- απόγευμα. Το σχοινί έχει τεντώσει και το μόνο 
που απομένει είναι πλέον να... σπάσει! 

AΡΗ
Σ

XANEI TEΣΣΕΡΙΣ 
ΒΑΣΙΚΟΥΣ!
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΑΡΗ ΕΝΟΨΕΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

Τα προβλήματα του Άρη με 
τον κορονοϊό συνεχίζονται και 
ακόμα κανείς δεν μπορεί να εί-
ναι σίγουρος πόσοι και ποιοι 
θα είναι διαθέσιμοι για το αυ-
ριανό παιχνίδι με τον Παναθη-
ναϊκό στο «Απ. Νικολαϊδης». 
Χθες οι Θεσσαλονικείς ανακοί-
νωσαν ένα ακόμα κρούσμα κο-
ρονοϊού, φτάνοντας τα επτά, 
την τελευταία εβδομάδα και ενώ 
αναμένονται τα αποτελέσματα 
από το νέο γύρο ελέγχου που 
έγινε στο ποδοσφαιρικό τμήμα. 
Από τα επτά, τα έξι αφορούν σε 
ποδοσφαιριστές και το ένα σε 
μέλος του τεχνικού τιμ που δεν 
είναι ο Άκης Μάντζιος.
Από τους έξι ποδοσφαιριστές, 
οι δύο θα είναι στην αποστολή 
για το παιχνίδι με τους «πράσι-
νους», ο ένας πιθανότατα θα εί-
ναι βασικός και ο άλλος θα είναι 
στον πάγκο, αφού έχει χάσει ένα 
μεγάλο αριθμό προπονήσεων.  
Τέσσερις οι απόντες λοιπόν, 
ουσιαστικά τρεις, αφού το ένα 
κρούσμα αφορά σε νεαρό πο-
δοσφαιριστή που δεν αγωνίζε-
ται στα παιχνίδια των «κιτρινό-
μαυρων».
Από τους τρεις, που είναι όλοι 
ξένοι, οι δύο δεν έχουν επι-
στρέψει στην Ελλάδα, αφού 
βγήκαν θετικοί κατά την πε-
ρίοδο των διακοπών των 
Χριστουγέννων και ο τρίτος 
ήταν το τελευταίο κρούσμα. 
Τρεις απουσίες βασικών πο-
δοσφαιριστών, οι δύο ξεκί-
νησαν στο τελευταίο παιχνίδι 
πρωταθλήματος με τον Ιωνι-
κό, ο άλλος αγωνίστηκε ως 
αλλαγή, ένας σε κάθε γραμμή. 
Αμυνα, κέντρο και επίθεση.  
Στην επίθεση υπάρχει ακό-
μα μια απουσία, όχι λόγω κο-
ρονοϊού, αλλά λόγω Κόπα 
Αφρικά, αφού και ο Καμα-
ρά δεν θα είναι διαθέσιμος.  
Αρκετά τα προβλήματα για τον 
Άκη Μάντζιο, με τους Μπενα-
λουάν, Τζέγκο, Μάνο και Λόπεθ 
να διεκδικούν φανέλα βασικού 
στο αυριανό ντέρμπι στη Λεω-
φόρο. 
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Ο ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΘΕΛΕΙ ΙΩΝΙΚΟ,  
ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΔΕΝ  
ΤΟΥ ΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ!

SUPER 
LEAGUE

ATΡΟΜΗΤΟΣ

Ανακοινώνει προπονητή!
 
Κλείνει το θέμα προπονητή στο Περι-
στέρι. Ιορντανέσκου ή Κέρκεζ. Φαβο-
ρί ο δεύτερος. Αν και αρχικά η πρό-
θεση ήταν να πάει με Κορακάκη, τα 
κόζια άλλαξαν. Ο τελευταίος δεν ήταν 
και πολύ «ζεστός» στο να κοουτσά-
ρει την πρώτη ομάδα. Ήταν εξαιρετι-
κός στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά 
μέχρι εκεί. «Στρατιώτης» του 
Ατρομήτου, αλλά το τάι-
μινγκ δεν ευνοεί ούτε 
τον ίδιο, ούτε την 
ομάδα. 

O Βαγγέλης Πλατέλλας έχει μιλήσει 
και έχει συμφωνήσει με τον Ιωνικό. 
Η επιστροφή του στη Νίκαια μετά 
την αποχώρηση του το περασμένο 
καλοκαίρι «κολλάει» στη... Ξάνθη! 
Η Ακριτική ομάδα έχει ενημερω-
θεί από τον ποδοσφαιριστή ότι θέ-
λει να αποχωρήσει και μάλιστα 
υπήρχε η διάθεση να λυθεί το συμ-
βόλαιο του μετά το τελευταίο παι-
χνίδι για το 2021, στη Λάρισα. 
Πλέον, η Ξάνθη φαίνεται να έχει αλ-
λάξει τη στάση της με τον ποδοσφαι-
ριστή να μην έχει λύσει το συμβόλαιο 
του ακόμα. Στη Νίκαια παρακολου-
θούν τις εξελίξεις και περιμένουν να 
μείνει ελεύθερος ο ποδοσφαιριστής 
για να υπογράψει. Ίσως να μπουν 
στη διαδικασία να δώσουν και ένα 
χρηματικό ποσό για να πάρει την 
ελευθέρας του ο ποδοσφαιριστής.  
Παράλληλα, ο Δημήτρης Σπανός βλέ-
πει και κάποιους εξτρέμ, κυρίως από 
την ξένη αγορά. Υπάρχει μια περί-
πτωση ενός ποδοσφαιριστή που 
αγωνίζεται στη Ρουμανία και στην 
Κλουζ, αλλά τα χρήματα δεν είναι λίγα. 
Και για να βγουν από τα ταμεία της ΠΑΕ 
πρέπει να λυθούν κάποια συμβόλαια. 
Μπουένο, Μπάσα και Λουάν δεν υπο-
λογίζονται, έχουν ενημερωθεί, αλλά 
κανείς δεν έχει αποχωρήσει. Και εκεί 
το θέμα σκοντάφτει στο οικονομικό.  
Ήδη έχουν αποχωρήσει τρεις πο-
δοσφαιριστές (Μπονέτι, Ντελγκά-
δο, Ντελγκάδο) και ενδέχεται να απο-
χωρήσουν κι άλλοι, πλην των τριών 
που προαναφέραμε. Ο Αναγνωστό-
πουλος είναι ο ένας, ο οποίος δεν 
αγωνίστηκε στο ματς Κυπέλλου και 
θέλει να πάει σε μια ομάδα που να 
έχει χρόνο συμμετοχής, ενώ δεν απο-
κλείεται να αποτελέσει παρελθόν και 
ο Μουστάκης. Σε μια τέτοια περίπτω-
ση, ο Ιωνικός θα μείνει με ένα δεξιό 
μπακ (Μύγας) και είναι δεδομένο 
ότι θα αποκτηθεί ακόμα ένας για να 
υπάρχει μια εναλλακτική. 

ΚΑΝΕΙ... ΝΕΡΑ  
Η ΞΑΝΘΗ
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ  

Η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη στην 
Euroleague θα κρίνει το πώς θα 
αντιμετωπίσει συνολικά η δι-
οργάνωση την απειλή από τον 
COVID-19. Δεν είναι μόνο οι πέ-
ντε αγώνες που αναβλήθηκαν 
κατά την 18η αγωνιστική καθώς 
υπάρχουν άλλοι τόσοι για την 
19η που δύσκολα θα διεξαχθούν.
Με βάση τα όσα έχουν ανακοι-
νωθεί ως τώρα υπάρχουν πέ-
ντε αναμετρήσεις που δύσκολα 
θα διεξαχθούν: Άλμπα Βερολί-
νου- Παναθηναϊκός, Ζαλγκίρις 
Κάουνας- Ολυμπιακός, ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας- Μπαρτσελόνα, Βιλερ-
μπάν- Μονακό και Εφές- Μπά-
γερν. Παρεμπιπτόντως, ο Πα-
ναθηναϊκός έχει φτάσει τα 14 
κρούσματα (με τα 8 να αφορούν 
σε παίκτες) και ο Ολυμπιακός στα 
11! 
Οι εκπρόσωποι των ομάδων της 
Euroleague θα συνεδριάσουν 
προκειμένου να αποφασίσουν 
πως θα αντιμετωπίσουν την «επί-
θεση» του κορονοϊού. Κάποιες 
αλλαγές στο υγειονομικό πρω-
τόκολλο θεωρούνται σχεδόν σί-
γουρες αφού θα πρέπει πάντα να 
υπάρχει αντίδραση στη δράση. 
Παράλληλα δεν αποκλείεται να 
αποφασιστεί η διακοπή του πρω-
ταθλήματος μέχρι να «ηρεμήσει» 
η κατάσταση που αυτή τη στιγμή 
τουλάχιστον είναι ανεξέλεγκτη.
Στην Basket League έχει αποφα-
σιστεί αναβολή της 12ης και 13ης 
αγωνιστικής που θα μετατεθούν 
στην ημερομηνία που θα αποφα-
σιστεί η επανέναρξη. Υπάρχουν 
ήδη και κάποιες εκκρεμότητες με 
αγώνες που έχουν αναβληθεί, 
αλλά με τη διασπορά που υπήρχε 
η απόφαση αναβολής ήταν σω-
στή.
Στις Εθνικές Κατηγορίες, έχει 
προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη 
της ΕΟΚ με τα σωματεία προκει-
μένου να αναλυθούν όλες οι προ-
τάσεις, να εκτιμηθούν τα δεδομέ-
να, να ακουστούν οι απόψεις και 
τελικά το ΔΣ της Ομοσπονδίας 
να αποφασίσει αύριο τι θα γίνει. 
Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο 
ότι θα υπάρξει διακοπή των υπο-
χρεώσεων για 15 ημέρες και τα 
πρωταθλήματα θα ξαναρχίσουν 
στις 22-23 Ιανουαρίου (καλώς 
εχόντων των πραγμάτων) αντί 
για τις 8-9 που αρχικά είχε προ-
γραμματιστεί.
Τέλος, σε κάποια αγωνιστικά θέ-
ματα που υπάρχουν, η ΑΕΚ και η 
Μακάμπι βρίσκονται σε διαπραγ-
ματεύσεις μετά την εκδήλωση εν-
διαφέροντος για την απόκτηση 
του Μπράιαν Ανγκόλα από την 
πλευρά των Ισραηλινών.
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ΚΡΙΣΙΜΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ EUROLEAGUE  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
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ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ  
ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 

ΜΑΤΣ-ΟΝΕΙΡΟ ΤΟ ΤΣΕΛΣΙ-
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ (2-2) ΜΕ ΝΙΚΗΤΗ 

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗ... 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 

Θα ήταν δελεαστικό να το απομο-
νώσουμε στην απόφαση του Τό-
μας Τούχελ να αφήσει εκτός τον Ρο-
μέλου Λουκάκου, ως τιμωρία του 
Βέλγου για τη δημόσια ερωτική εξο-
μολόγηση που έκανε στην πρώ-
ην (Ίντερ) και την παράλληλη δη-
μοσιοποίηση του πόσο δυστυχής 
νιώθει στο Λονδίνο. Μόνο που ήταν 
τέτοια η ματσάρα στο «Στάμφορντ 
Μπριτζ» ώστε τον... ξεχάσαμε τον 
Big Rom! Τι οπτική ηδονή αυτό το 
Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-2! Με διαδοχι-
κά γκολ-ποίημα, με comeback, με 
αλλεπάλληλες ευκαιρίες, με φρε-
νήρη ρυθμό, με τον Κώστα Τσιμίκα 
βασικό και εξαιρετικό (για περισσό-
τερα ανατρέξτε στην τελευταία σε-
λίδα της ηλεκτρονικής μας έκδο-
σης). Όλα αυτά για να είναι νικητής 
η... Σίτι; Ας είναι. Έχει ενίοτε τίμη-
μα η ποδοσφαιρική ραψωδία! Κι 
άλλωστε, το ότι δεν υπήρξε νικη-
τής ίσως να φανερώνει και πως κα-
μία εκ των δύο ομάδων δεν μπορεί 
να χτυπήσει στην παρούσα φάση 
τους «γαλάζιους» του Μάντσεστερ. 
Οι οποίοι, βέβαια, μας έχουν χαρί-
σει πολλάκις σόου υψηλού επιπέ-
δου. Γι’ αυτό και θα είναι οι πρωτα-
θλητές Αγγλίας και αυτή τη σεζόν 
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. 
Πάντως κόντρα στην Άρσεναλ εί-
χαν την τύχη σύμμαχο για να πά-
ρουν τους τρεις βαθμούς. Οι «Κα-
νονιέρηδες» ουδόλως υστέρησαν, 
ενώ όλα κρίθηκαν στο νήμα και τε-
λευταία στιγμή, με συζητήσιμες δι-
αιτητικές αποφάσεις. 
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Έβερ-
τον-Μπράιτον 2-3 (53’, 76’ Γκόρντον 
- 3’, 71’ ΜακΆλιστερ, 21’ Μπερν), Λι-
ντς-Μπέρνλι 3-1 (39’ Χάρισον, 77’ 
Ντάλας, 90+2› Τζέιμς - 54› Κορνέ) 
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα 2-1 (42’ 
Γουισά, 83’ Ράσμουσεν - 16’ Ινγκς), 
Σαουθάμπτον-Νιούκαστλ (αναβο-
λή), Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-2 (42’ Κό-
βατσιτς, 45’+1’ Πούλισιτς - 9› Μανέ, 
26› Σαλάχ)
Το Σάββατο (1/1) είχαμε: Άρσε-
ναλ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2 (31’ Σάκα 
- 57’ πέν. Μάχρεζ, 90’+3’ Ρόδρι), 
Γουότφορντ-Τότεναμ 0-1 (90+6’ 
Σάντσες), Κρίσταλ Πάλας-Γουέστ 
Χαμ 2-3 (83’ Εντουάρ, 90’ Ολίσε – 22’ 
Αντόνιο, 25’, 45’+5’ πέν. Λανσίνι).

ΙΣΠΑΝΙΑ

Η Ρέαλ ακόμα έκανε.... διακοπές,  
Ατλέτικο και Μπάρτσα όχι 
«Κάναμε ακόμα χριστουγεννιάτικες 
διακοπές». Τα είπε όλα με μία ατάκα 
ο Κάρλο Αντσελότι για το πώς (δεν) 
έπαιξε η Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο 
ματς του 2022. Γνωρίζοντας ήττα-σοκ 
από τη Χετάφε, κοντά 10 χρόνια είχε 
να χάσει από την (ταπεινή) συμπο-
λίτισσα. Αντίθετα, Ατλέτικο Μαδρί-
της και Μπαρτσελόνα μπήκαν ωραία 
στο νέο έτος. Με τον Κορέα να «κα-
θαρίζει» εις διπλούν η «Ατλέτι», χάρη 
σε δυνατή κεφαλιά του Λουκ Ντε Γι-
ονγκ οι Καταλανοί. Μόλις 2η εκτός 

έδρας νίκη φέτος για τους «μπλαου-
γκράνα», το οφείλουν και στον Τερ 
Στέγκεν, στο 90’+2’ έκανε την επέμ-
βαση του αγώνα. 
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Χετά-
φε-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (9’ Ουνάλ), 
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκά-
νο 2-0 (28’, 53’ Κορέα), Έλτσε-Γρα-
νάδα 0-0, Αλαβές-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 
(58’ πέν. Χοσέλου - 14’ Γιανουζάι), 
Μπέτις-Θέλτα 0-2 (36’ πέν., 45’+2’ 
Άσπας), Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 
0-1 (44’ Λ. Ντε Γιονγκ)

ΟΜΑΔΑ B. A. Γκολ.
1. ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 53 21 53-13
2. ΤΣΕΛΣΙ 43 21 45-16
3. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 42 20 52-18
4. ΑΡΣΕΝΑΛ 35 20 33-25
5. ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 34 20 37-27
6. ΤΟΤΕΝΑΜ 33 18 23-20
7. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 31 18 30-26
8. ΜΠΡΑΪΤΟΝ 27 19 20-20
9. ΓΟΥΛΒΣ 25 18 13-14

10. ΛΕΣΤΕΡ 25 18 31-33
11. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 23 20 29-30
12. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 23 19 23-26
13. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 22 19 25-30
14. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 21 19 20-29
15. ΕΒΕΡΤΟΝ 19 18 23-32
16. ΛΙΝΤΣ 19 19 21-37
17. ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 13 18 22-36
18. ΜΠΕΡΝΛΙ 11 17 16-27
19. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 11 19 19-42
20. ΝΟΡΙΤΣ 10 19 8-42

ΟΜΑΔΑ B. A. Γκολ.
1. ΡΕΑΛ Μ. 46 20 41-17
2. ΣΕΒΙΛΛΗ 38 18 29-13
3. ΜΠΕΤΙΣ 33 19 32-23
4. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 32 19 31-22
5. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 31 19 30-22
6. ΣΟΣΙΕΔΑΔ 30 19 21-21
7. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 30 19 26-20
8. ΒΑΛΕΝΘΙΑ 28 19 31-28
9. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 26 19 22-22

10. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 25 18 26-20
11. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 24 19 17-16
12. ΘΕΛΤΑ 23 19 22-22
13. ΓΡΑΝΑΔΑ 23 19 23-26
14. ΟΣΑΣΟΥΝΑ 22 18 17-22
15. ΜΑΓΙΟΡΚΑ 20 19 17-28
16. ΧΕΤΑΦΕ 18 19 13-20
17. ΑΛΑΒΕΣ 16 19 16-30
18. ΕΛΤΣΕ 16 19 18-27
19. ΚΑΝΤΙΘ 14 18 15-31
20. ΛΕΒΑΝΤΕ 8 18 19-36

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
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ΑΓΓΛΙΑ Τ 17:00
ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΑΡΣΝΛΕΪ

1 1,75
Με αντεπίθεση διαρκείας η Νότιγχαμ μπήκε ξανά στο στόχο των 

πλέι οφ. Η έδρα αποτελεί όπλο της ομάδας και στο σημερινό 
παιχνίδι θα παραταχθεί με φουλ επιθετικό πλάνο για το 

τρίποντο. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 
μας με την 

έδρα.

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70
Η χρονιά ανοίγει με ντέρμπι στην Κύπρο και τον Απόλλων 

να υποδέχεται την ΑΕΛ. Από τα φαβορί για τον τίτλο οι 
τυπικά γηπεδούχοι θα επιδιώξουν να μπούνε με το δεξί 

στο 2022.

ΠΡΟΤΑΣΗ:Σ 
ε αυτά τα 

ματς οι κάρτες 
έχουν αξία.

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:15
ΚΑΝΤΙΘ-ΣΕΒΙΛΛΗ

2 1,85
Το όνειρο του τίτλου καλά κρατεί για την Σεβίλλη και αν 

φύγει με το τρίποντο σήμερα θα μειώσει την διαφορά στους 
πέντε βαθμούς. Το έργο βέβαια δεν θα είναι εύκολο και αν 

η Καντίθ βρει χώρους θα κάνει εύκολα τη ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα 

στηρίξουμε το 
φαβορί.

ΑΓΓΛΙΑ 19:30
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΓΟΥΛΒΣ

1 -0,75 1,70
Στο -4 από την τετράδα οι «κόκκινοι διάβολοι» αλλά μετράνε 

και δύο ματς λιγότερα. Στο πρώτο ματς της χρονιάς 
υποδέχονται τους λύκους με το τρίποντο να αποτελεί 

μονόδρομο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΑΓΓΛΙΑ Τ 17:00
ΡΕΝΤΙΝΓΚ-ΝΤΕΡΜΠΙ

Χ2 1,66
Βγάζει ψυχή η Ντέρμπι του Γουέιν Ρούνεϊ και με τρεις σερί νίκες 

έχει αρχίσει να ελπίζει στο θαύμα της παραμονής. Το -21 
δεν έχει «καταπλακώσει» την ομάδα και αν τα «κριάρια» 

συνεχίσουν έτσι όλα είναι πιθανά.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Ποντάρισμα 
στη φόρμα της 

Ντέρμπι.

ΙΣΠΑΝΙΑ 20:00
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΛΕΒΑΝΤΕ

OVER 2,75 1,70
Να μπει με το δεξί στο 2022 και να παραμείνει κοντά στη τετράδα 

έχει ως στόχο η Βιγιαρεάλ. Στο γειτονικό ντέρμπι με την 
Λεβάντε είναι το φαβορί και θα επιτεθεί για να καθαρίσει από 

νωρίς. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχός μας 
στα γκολ.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟ 2022  
ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Από τη στιγμή που ο Μανώλης Τζινευράκης, 
παραμένει ζεστός και όπως ο ίδιος διατείνε-
ται θέλει να ενισχυθεί η ομάδα, αν μη τι άλλο 
σημαίνει πως ο διοικητικός ηγέτης του Αγίου 
Δημητρίου, δεν πρόκειται να αφήσει την ομά-
δα του να περπατήσει με γυμνά πόδια στο γε-
μάτο αγωνιστικά αγκάθια πρωτάθλημα της με-
γάλης κατηγορίας. Σαφέστατα και με βάση την 
απόδοση που είχε η ομάδα σε κάποια παιχνί-
δια, θα μπορούσε να είχε προσθέσει περισσό-
τερους πόντους στη συλλογή της. Πάντως για 
την επόμενη μέρα ο πρόεδρος της «Μπάρτσα» 
και ερωτηθείς σχετικά είπε τα εξής: «Μια νέα 
χρονιά έρχεται, γεμάτη προκλήσεις αλλά και 

υποχρεώσεις για όλους μας. Η αλήθεια είναι 
πως αγωνιστικά δεν τα έχουμε πάει και τόσο 
καλά. Όμως αυτό, αντί να μας ρίξει ψυχολογι-
κά, μας προσθέτει περισσότερη θετική ενέρ-
γεια, ώστε να δούμε πιο καθαρά και ρεαλιστικά 
την επόμενη μέρα. Χρειαζόμαστε προσθήκες 
και παίκτες που θα φορέσουν τη φανέλα και θα 
βοηθήσουν άμεσα και από την πρώτη στιγμή. 
Η διακοπή του πρωταθλήματος από τη μια και 
η μεταγραφική περίοδο που ήδη ξεκινά, από 
την άλλη, θα μας δώσουν την ευκαιρία να γε-
μίσουμε κάποια κενά που έχουμε. Όπως και 
να έχει το πράγμα εκείνο που είναι σίγουρο 
είναι η ενίσχυση της ομάδας. Εύχομαι σε όλο 
τον ποδοσφαιρικό κόσμο “Χρόνια πολλά καλή 
πρωτοχρονιά και ο νέος χρόνος να εκπληρώ-
σει τις επιθυμίες όλων μας”».
 
ΤΡΑΧΩΝΕΣ
Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο αναφέ-
ρει ο θυμόσοφος λαός μας και το συγκεκρι-
μένο απόφθεγμα φαίνεται πώς ανταποκρίνε-
ται πιστά στην περίπτωση των Τραχώνων. 
Η έλευση του Αντώνη Τσιμπάκη στην τεχνι-
κή ηγεσία αν μη τι άλλο έχει δώσει την δυνα-
τότητα στο δημοφιλές σωματείο των νοτίων 
προαστίων να προσβλέπει σε πολύ καλύτε-
ρη συνέχεια. Με τον επιτυχημένο προπονητή 
να ανοίγει την καρδιά του και να εξωτερικεύει 
τις βλέψεις, τους στόχους και τις προτεραιό-
τητές του ενόψει του απαιτητικού μέλλοντος: 
«Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω Χρι-
στουγέννων και Πρωτοχρονιάς μας παρέχει 
τη δυνατότητα να δουλέψουμε απρόσκοπτα 
και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου επάνω σε 
τομείς όπου έχουμε διαγνώσει αδυναμίες. 
Στην ομάδα βρίσκομαι λίγες εβδομάδες και 
ακόμη προσπαθώ να εμφυσήσω την δική 
μου φιλοσοφία και γενικότερη νοοτροπία, 
ώστε οι Τράχωνες να παρουσιαστούν ακόμη 
πιο δυνατοί και συμπαγείς στη κρίσιμη συ-
νέχεια που μας περιμένει. Η ομάδα μας θέ-
λει ακόμη δουλειά ώστε να φτάσει στα επι-
θυμητά αγωνιστικά στάνταρ. Χρειαζόμαστε 
να προσθέσουμε πολλά κομμάτια ακόμη, 
προκειμένου να μονταριστούμε και το κυρι-
ότερο να βρούμε την ισορροπία μας. Έχου-
με εντοπίσει κάποια ζητήματα στην αμυντι-
κή μας λειτουργία και προσήλωση και μία 
από τις σημαντικότερες προτεραιότητές μας 
αποτελεί η βελτίωση στο αμυντικό τρανζίσι-
ον. Από τη συνολική εικόνα και προσπάθεια 
των παικτών μου είμαι ευχαριστημένος».

«Η ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ»
ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΕΔΩΣΕ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΓIOY ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ  
ΕΝ ΟΨΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

Τεράστια  
η απώλεια  
του Σάββα
Η απώλεια του Στρά-
του Σάββα, είναι με-
γάλη. Το κενό που 
δημιουργείται από 
το θάνατο του ιδρυ-
τή της Longlived και 
αναμορφωτή του 
Άτλαντα Κυψέλης, 
επίσης τεράστιο. Ο 
μεγάλος αυτός πο-
δοσφαιρικός «ιερέ-
ας» αφήνει πίσω του 
μια μεγάλη προίκα, 
αλλά ταυτόχρονα κι 
ένα δυσαναπλήρω-
το κενό. Όσοι τον 
γνώρισαν ή περισ-
σότερο συνεργάστη-
καν μαζί του, έγιναν 
ακόμη πιο σοφοί. Ο 
Στράτος είχε μεγάλο 
πάθος για το ποδό-
σφαιρο. Όταν στην 
10ετία του ’70 δημι-
ούργησε τη μεγάλη 
Longlived, και κανό-
νιζε διεθνή παιχνί-
δια στην Ευρώπη, 
τότε πολλοί ήταν 
εκείνοι που πίστε-
ψαν στο παραγοντι-
κό του μέταλλο. Και 
δεν διαψεύστηκαν… 
Ο Στράτος δεν γα-
λούχησε και δίδαξε 
μόνον ποδόσφαιρο, 
αλλά και παραγοντι-
λίκι. Ήταν τεράστιο 
μέγεθος… Αιωνία 
του η μνήμη… 
* Δεν μπορώ να πω 
και τα τρία αγαπη-
μένα μου φιλαράκια, 
Παπακανέλλος, Ευ-
γένης και αδελφός 
Νούτσος ήταν από 
τους πρώτους που 
με έψαξαν για να μου 
πουν για το αναπά-
ντεχο θάνατο του 
Στράτου… Γι αυτό 
και πρέπει να ομολο-
γήσω πως η εκτίμη-
σή μου και η αγάπη 
μου για την πάρ-
τη τους, θα παραμεί-
νει για πάντα και δεν 
πρόκειται ποτέ να 
σβήσει… 
* Με την οικογέ-
νειά του εμφανίστη-
κε χθες στην παρά-
γκα του Αγ Κοσμά ο 
πρώην διεθνής και 
σημερινός άσος του 
ΠΑΟ Ρουφ, Βαγγέ-
λης Μάντζιος. Και 
μάλιστα με υπομο-
νή και επιμονή, έπαι-
ξε για αρκετή ώρα με 
την υπέροχη κορού-
λα του, κάνοντας όλα 
τα χατίρια της. Υπέ-
ροχος τύπος και κυ-
ρίως ιδιαίτερα προ-
σιτός σε όλους…

Έντονη είναι η κινητικότητα που 
επικρατεί στα δρώμενα της Νέας 
Ιωνίας και αφορά στον προγραμ-
ματισμό του καθοριστικού δεύτε-
ρου μισού της φετινής απαιτητι-
κής σεζόν. Η ολοκλήρωση των 
επίσημων αγωνιστικών υπο-
χρεώσεων λόγω του εορταστι-
κού διαστήματος των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς 
βρήκε τους «γαλαζοκίτρινους» 
να συγκατοικούν στην δεύτε-
ρη θέση του ιδιαίτερα ανταγω-
νιστικού δεύτερου ομίλου με 
τον Χολαργό έχοντας συγκομι-
δή 25 πόντων και να απέχουν 
τρεις μόλις πόντους από την κο-
ρυφή. Εκεί όπου βρίσκεται ο Άτ-
ταλος Νέας Φιλαδέλφειας με 28 
και πλέον τα πάντα είναι ανοικτά 
σε ό,τι αφορά την μάχη για τη 
υπόθεση – άνοδο. Στο πλαίσιο 
της ανανέωσης, ανακοινώθηκε η 
αποχώρηση τριών σημαντικών 
ποδοσφαιριστών, οι οποίοι πλέ-
ον βρίσκονται σε αναζήτηση και-
νούριας ποδοσφαιρικής στέγης 
Ο λόγος για τους Δημήτρη Βου-
τσιώτη, Λουί Μπεσού και Βασίλη 
Μιχελή, που έλυσαν τη συνεργα-
σία τους με τον σύλλογο. Η δι-
οίκηση της ομάδας αναμένεται 
να κινηθεί για την όσο το δυνα-
τόν ποιοτικότερη ενίσχυση του 
υπάρχοντος ρόστερ, έτσι ώστε 
να μπορέσει να διεκδικήσει την 
πρώτη θέση και το εισιτήριο για 
τα μπαράζ ανόδου.

ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
Μετά από ένα χρόνο που πάλε-
ψε γενναία τον κορονοϊό κι ενώ 
όλα ήταν έτοιμα για την έξοδό 
του από Κέντρο αποκατάστα-
σης, όπου νοσηλεύονταν, εν 
τέλει την τελευταία στιγμή επι-
δεινώθηκε η κατάστασή του και 
χθες το πρωί ο Στράτος Σάββας 
υπέκυψε! Μεγάλη απώλεια για 
το αθηναϊκό ποδόσφαιρο και κυ-
ρίως για την ποδοσφαιρική οι-
κογένεια του Άτλαντα Κυψέλης. 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 
Παρελθόν Βουτσιώτης, 
Μπεσού και Μιχελής 

ΠΑΜΠΑΙΑΝΙΚΟΣ

Θα γίνουν κάποιες προσθήκες 
Ιδιαίτερα προβληματισμένος είναι ο Ευγέ-
νης Τσέρτος με όσα ακούγονται και διαδί-
δονται και αφορούν την πανδημία. Και ο 
λόγος είναι σαφέστατος, αφού η απουσία 
έστω κι ενός ποδοσφαιριστή στην παρού-
σα φάση, θα σημάνει αυτόματα ένα πολύ 
μεγάλο κενό, στην προσπάθεια που κατα-
βάλλει γενικά τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα, 
με φόντο πάντα την παραμονή στην κατη-
γορία. Κάτι που με τον Τσέρτο στον πάγκο, 
εννοείται πως φαντάζει ως ένας στόχος ιδι-
αίτερα εφικτός. Από την άλλη ο ίδιος κάνει 
ότι είναι δυνατόν, ώστε κάποιοι παίκτες να 
έρθουν και να βοηθήσουν σ’ αυτή την προ-
σπάθεια. Και το γεγονός, πως υπάρχουν 
παίκτες, που ενδεχομένως να συμφωνή-
σουν με το σύλλογο, όμως αυτό θα είναι 
ένα επίτευγμα του ίδιου του Τσέρτου που 
είναι αποδεκτός από το σύνολο της ποδο-
σφαιρικής κοινότητας. Αυτό σημαίνει πως 
σίγουρα κάποιοι παίκτες θα προστεθούν 
τη νέα χρονιά, ώστε ο Τσέρτος από τη με-
ριά του, να μπορέσει να δουλέψει όσο πιο 
σωστά γίνεται. Πάντως εκείνο που πρέπει 
κανείς να κρατήσει είναι πως ο Παμπαια-
νικός με τον Τσέρτο στον πάγκο, θα τα κα-
ταφέρει.

This is Athens

҂ Ο Μανώλης Τζινευράκης (αριστερά)
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Για την Κύπρο ταξι-
δεύει σήμερα ο Γιάν-
νης Μπαρλής. Ο Έλ-
ληνας προπονητής θα 
συναντηθεί με τον ομο-
σπονδιακό Κωστή Πα-
παμαρκάκη που θα 
συζητήσουν και την 
αλλαγή που θα κάνει ο 
Ορέστης Ντουσάκης. 
Την Τετάρτη θα πάει στη 
Λευκωσία η Μαρία Μα-
γκούλια (φωτό) για δε-
καήμερη προετοιμασία. 

Ο κορονοϊός χτύπησε και τον στίβο. Πολ-
λά τα κρούσματα σε αθλητές, αθλήτριες 
και προπονητές. Επηρεάστηκαν οι περισ-
σότεροι στα μεγάλα προπονητικά κέντρα 
που γυμνάζονται. Σε ΟΑΚΑ, Άγιο Κοσμά 
και Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς ως τώρα οι 
περισσότεροι έχουν ήπια συμπτώματα. 
Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί 
να ακυρώσουν προετοιμασίες που είχαν 
προγραμματίσει. Το επόμενο διάστημα 

θα ταξίδευαν στην Κύπρο για να πραγμα-
τοποιήσουν το πρώτο στάδιο προετοιμα-
σίας. Ανάμεσα σε αυτούς που ακύρωσαν 
ήταν το γκρουπ των αθλητών του Γιώρ-
γου Μποτσκαριώβ. Κόλλησαν κορονο-
ϊό οι περισσότεροι, ανάμεσά τους η Ελί-
να Τζένγκο (φωτό). Ακύρωσε ο Γιώργος 
Μήλιος με τον αθλητή του Κώστα Μπου-
ζάκη. Στην Κρήτη λόγω Covid-19 έμεινε 
και ο Ορέστης Ντουσάκης. 

Η World Athletics 
είχε χθες θέμα και 
δηλώσεις του ανερ-
χόμενου ταλέντου 
του τριπλούν, της 
Λεγιάνις Πέρες. Η 
Κουβανή στις 3 Δε-
κεμβρίου κατέκτη-
σε το χρυσό μετάλ-
λιο στους πρώτους 
Παναμερικανικούς 
Αγώνες στο Κάλι. 
Τον Ιούνιο είχε πη-
δήξει 14,53μ. ση-
μειώνοντας ρεκόρ 
Αμερικής Κ20. 

Η Κορίνα Πολίτη 
υπέγραψε χθες 
και τυπικά το συμ-
βόλαιό της με το 
νέο της σύλλο-
γο, τον ΓΣ Λευκά-
δας. Συναντήθηκε 
με τον πρόεδρο 
Γιώργο Μεσσίνη 
(φωτό). Η Ελληνί-
δα πρωταθλήτρια 
πήρε μεταγραφή. 
Επέστρεψε στο 
πρώτο της σω-
ματείο μετά από 
δέκα χρόνια. 





ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΣΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ ΕΙΧΕ ΚΑΙ 
ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. Ο ΚΩΣΤΑΣ 
ΤΣΙΜΙΚΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ

Η ίδια η στρογγυλή θεά το γιόρτα-
ζε την Κυριακή, διότι υπήρχε μια 
ποδοσφαιρική πανδαισία. Το Τσέλ-
σι – Λίβερπουλ ανήκει σε εκείνα τα 
παιχνίδια που μπαίνουν στην κατη-
γορία των unique. Σε εκείνα που θα 
θυμάσαι για καιρό. Όχι μόνο επει-
δή μπήκαν τέσσερα γκολ, αλλά 
επειδή αποτέλεσε μια υπενθύμιση 
του πως παίζεται το άθλημα, ή για 
την ακρίβεια πως μπορεί να παι-
χτεί, όταν συναντιούνται δύο ομά-
δες κορυφαίου επιπέδου. Κάπου 
εκεί έρχεται και ο Κώστας Τσιμίκας.  
Ένα ευλογημένο παιδί για όσα ζει, 
για όσα του έχει επιτρέψει ο εαυτός 
του να ζει, με τη φανέλα της Λίβερ-
πουλ. Η τιμωρία του Ρόμπερτσον 
στο ματς κόντρα στην Τότεναμ και η 
αναβολή της αναμέτρησης με τη Λι-
ντς, τον έφεραν βασικό στη ματσάρα 
του Λονδίνου. Ο Έλληνας αριστερός 
μπακ αποτέλεσμα κομμάτι της πα-
ράστασης και μάλιστα από τα πλέ-
ον ενεργά αυτής. 
Σε μια αναμέτρηση που όλοι οι αμυ-
ντικοί υπέφεραν από τη γρήγορη 
μετάβαση από τη μία πλευρά στην 
άλλη του γηπέδου, ο «Τσίμι» ήταν 
χάρμα ιδέσθαι. Δεν υπάρχει αμφιβο-
λία πως αποτελεί παίκτη που έχει το 
επίπεδο της Πρέμιερ Λιγκ και μάλι-
στα το υψηλότερο αυτής. 
Ήταν πολλές οι φορές που έβαλε 
στοπ στην Πούλισιτς, χαρακτηριστι-
κό μάλιστα είναι το παράδειγμα πως 
ο Αμερικανός κατάφερε να σκορά-
ρει όταν βρέθηκε στην άλλη πλευρά, 
πάνω στον Αλεξάντερ Άρνολντ. Ήταν 
βέβαια και αρκετές οι στιγμές που η 
Τσέλσι χτύπησε τα ανεβάσματά του 
πρώην αμυντικού του Ολυμπιακού. 
Χωρίς βέβαια να στοιχίσουν αυτά. 
Μέχρι τα τελευταία λεπτά των καθυ-
στερήσεων όμως ήταν συνεχώς στη 
θέση του, μπρος ή πίσω. Δημιουρ-
γούσε συνεχώς ρήγματα, ήταν ως 
και το 94’ σε θέση επίθεσης κάνοντας 
πάντα overlap για να έχουν επιλο-
γή οι συμπαίκτες του. Και την έπαιρ-
ναν δίνοντάς του συνεχώς την μπά-
λα. Φανερό δείγμα εμπιστοσύνης. Σε 
ένα κερδισμένο κόρνερ, έκανε είπε 
και ένα «come on» απευθυνόμενος 
στην εξέδρα των φίλων της Λίβερ-
πουλ που ανταπέδωσαν με ένα ηχη-
ρό χειροκρότημα. 
Μπορεί η μεταγραφή του Τσιμίκα στη 
Λίβερπουλ να ήταν κάτι το εντυπω-
σιακό, κάτι που προξένησε έκπληξη, 
όμως ο θαυμασμός και ο ενθουσια-
σμός έρχεται με τη συνειδητοποίη-
ση πως ο Έλληνας παίκτης έχει γίνει 
άκρως ενεργό παραγωγικό κομμάτι 
της. Σε παιχνίδι όπως με τη Μίλαν, 
την Αρσεναλ, την Ατλέτικο, την Τσέλ-
σι… Απίστευτο κι όμως αληθινό!

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΧΡΩΜΑ

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 ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 
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