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Από τον ΠΑΟΚ πέρασε και δεν ακούμπησε. Σκιά 
του παιχταρά που θυμόμαστε άλλοτε με τη φανέλα 
της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Εκείνου του φοβερού 
10αρίου που «τάιζε» με απίστευτη ακρίβεια τον νε-
αρό τότε Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Εκείνου του χαρι-
σματικού μέσου με ποδοσφαιρικό IQ πολύ πάνω 
του μέσου όρου. Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για 
τερματισμό καριέρας του Σίνζι Καγκάβα. Και τότε 
πώς προέκυψε η Σιντ Τρούιντεν, που παλεύει για 
την παραμονή της στην Pro League του Βελγίου; 
Μα επειδή στην πραγματικότητα είναι μία... για-
πωνέζικη ομάδα. Αυτή είναι η εθνικότητα των ιδιο-
κτητών της, από το 2017. Το κλαμπ λειτουργεί ως 
πύλη εισόδου παικτών από τη χώρα του ανατέλ-
λοντος ηλίου στην Ευρώπη. Ο Καγκάβα προφα-
νώς και έχει περάσει προ πολλού αυτό το status. 
Αλλά αποκτάται με σκοπό να αποτελέσει δάσκαλο 
για τους νεότερους συμπατριώτες του, να τους μά-
θει τα «τι και πώς» που θα διευκολύνουν την προ-
σαρμογή τους και θα αυξήσουν τις πιθανότητες 
επιτυχίας τους. Οι Τακεχίρο Τομιγιάσου (Άρσεναλ) 
και Ντάιτσι Καμάντα (Αϊντραχτ Φρανκφούρτης) εί-
ναι οι δύο Ιάπωνες που μέσω της Σιντ Τρούιντεν 
βρήκαν το δρόμο για τα τοπ πρωταθλήματα της 
γηραιάς ηπείρου. Ο Καγκάβα θέλει να στρώσει το 
δρόμο για τους επόμενους. Λειτουργώντας λιγότε-
ρο ως παίκτης και περισσότερο ως πόλος, έλξης, 
γνώσης και ενδιαφέροντος.  

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

«Φεύγει απ’ το σπίτι του το πατρικό», όμως στον Βοτανι-
κό δεν έχει απλά «μια δουλειά». Ο Παναθηναϊκός Αθλητι-
κός Όμιλος μετακομίζει για να στεριώσει. Πράγματι, υπό 
καλύτερους όρους και προϋποθέσεις συγκριτικά με την 
τωρινή κατάσταση. Μία «μάνα του λόχου» με τα περισ-
σότερα «παιδιά» της στο ίδιο σπίτι. Ένα σπίτι που δεν 
θα θυμίζει εκείνο το παλιό (μα πολύ ζεστό) του παππού 
στο χωριό, αλλά ένα υπερσύγχρονο διαμέρισμα στον 
αστικό ιστό. Στη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη, ει-
πώθηκε ότι στο μέλλον πιθανώς θα είναι εφικτό να προ-
βλεφθεί κονδύλι για να μεταφέρονται με λεωφορεία τα 
εκατοντάδες παιδάκια των ακαδημιών από και προς την 
«πράσινη» πολιτεία. Επίσης, επικράτησε η αισιοδοξία 
ότι η τωρινή εικόνα εγκατάλειψης του Βοτανικού, θα απο-
τελέσει κακή ανάμνηση, με το σκεπτικό ότι η ευρύτερη 
περιοχή θα αναβαθμιστεί χάρη σε όλα όσα έχουν δρομο-
λογηθεί να γίνουν. Ωραία όλα αυτά. Και γιατί να μην γί-

νουν δηλαδή; Αισιόδοξοι να είναι οι φίλοι του Παναθηνα-
ϊκού. Όμως, σε ένα τόσο μεγάλο project, δεν νοείται να 
μην υπάρχουν ρήτρες. Δηλαδή, αν για κάποιον λόγο δη-
μιουργηθεί κώλυμα στη χρηματοδότηση του ποδοσφαι-
ρικού γηπέδου, σε περίπτωση που το γήπεδο της Λεω-
φόρου έχει ήδη χριστεί κατεδαφιστέο, τι θα συμβεί; Εν 
ολίγοις, θα έπρεπε να υπάρχουν δεσμεύσεις από Δήμο 
και ΠΑΕ, περί κατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου 
και ισόβιας χρήσης του από την Εταιρεία αντίστοιχα. Μία 
σεβαστή μερίδα φίλων του Παναθηναϊκού, από εκείνους 
που ενδιαφέρονται για όλα τα τμήματα και όχι μόνο για 
τη λεζάντα, δεν έχει ψηθεί...

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ  
ΧΩΡΙΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ο ΚΑΓΚΑΒΑ  
ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΕΠΕΙΔΗ... 

Αποψη
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Έγκυρος και έγκριτος ο Τάσος Καπετανά-
κος στα της ΑΕΚ. Και για τον Περέα υπήρ-
ξε θέμα αλλά και την όλη κατάσταση όσον 
αφορά τη μεταγραφή του χαφ έχει περιγρά-
ψει. Το ψάχνουν οι Κονέ, Παπαδημητρίου, 
όχι τίποτα άλλο για να μη χαλάσουν και την 
καλή εικόνα που είχαν δημιουργήσει το κα-
λοκαίρι. 
Παρόλα αυτά, ακόμα δεν είναι κοντά στον 
στόχο τους αν και κατά τη διάρκεια των με-
ταγραφικών περιόδων αυτά αλλάζουν. 
Η ΑΕΚ έχει στραφεί για την απόκτηση δα-
νεικού κεντρικού μέσου. Το αρχικό πλάνο εί-
ναι να εξασφαλίσει συμφωνία για διάστημα 
1,5 έτους. Αυτό, φυσικά και δεν είναι πρω-
τόγνωρο μια και αρκετά κλαμπ αποκτούν 
τους παίκτες τους για τέτοιο διάστημα αλλά 
δανεικούς. 
Πάντως, ούτε αυτό εύκολο είναι τη δεδομέ-
νη χρονική στιγμή για την Ένωση και κά-
που έχουν κολλήσει οι συζητήσεις. 
Βέβαια, δεν είναι λύση αυτό που ακούγεται 
και προμοτάρεται πως αν δεν πάει σε 2-3 
της λίστας που είχε δε θα πάρει. Ας βρουν 
άλλους οι Κονέ, Παπαδημητρίου. 
Η ΑΕΚ θέλει χαφ πάει και τελείωσε. Και 
όποιος αναφέρει το αντίθετο ας μην… κλαί-
γεται μετά όταν θα πετιούνται βαθμοί σε ματς 
που θα έπρεπε να κερδίσει. 
Ή όταν η διαφορά με τον Ολυμπιακό εκτο-
ξευτεί και πάλι πάνω από 10 βαθμούς. Ή 
όταν πλέον ο ΠΑΟΚ έρχεται με επικίνδυ-
νούς ρυθμούς στη βαθμολογία. 
Η τρύπα στο κέντρο της ΑΕΚ είναι μεγάλη 
και παίκτης πρέπει πάση θυσία να απο-

κτηθεί. 

Agent Greek

ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ 
ΤΡΙΑΔΑΣ ΣΤΑ ΧΑΦ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ 
ΣΕΡΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 

Και τώρα τι; 
Ωραία του είχε βγει του Γιοβάνοβιτς η 
τριάδα Αλεξανδρόπουλος, Λούντκβιστ, 
Βιγιαφάνιες στο ματς με τον Άρη και έτσι 
σωστά επέλεξε να κάνει το ίδιο και στο 
ματς με το Βόλο. Πήγαν όμως όλα στρα-
βά, ο Σουηδός «θυσιάστηκε» για τον Χα-
τζηθεοδωρίδη, πήρε και κάποια λεπτά 
ο Πέρεθ αντί του Αργεντίνου. Το ζήτη-
μα, λοιπόν, είναι τι γίνεται από εδώ και 
πέρα. Αυτή η τριάδα στα χαφ θα πάρει 
ψήφο εμπιστοσύνης ή πάμε για επι-
στροφή του Πέρεθ και όταν θα είναι ok 
και ο Μαουρίσιο; Και όλα αυτά τα κρίσι-
μα ερωτήματα γιατί αν το επιτρέψουν οι 
συνθήκες (covid), το επόμενο ματς του 
Παναθηναϊκού είναι με τον Ολυμπιακό. 
Και όλοι εξήραν τον Γιοβάνοβιτς για τη 
νίκη με τον Άρη αλλά την ήττα στο Βόλο 
την χρέωσαν στη διαιτησία. 
Στο ντέρμπι βέβαια δε χωράνε τέτοια. 
Αν ο Ολυμπιακός βρει τον Παναθηναϊκό 
σε κακή μέρα, θα προσπαθήσει να τον 
κερδίσει με πολλά γκολ στη Λεωφόρο. 

ΤΟ 90ΛΕΠΤΟ ΤΟΥ ΣΙΣΕ ΜΕ ΤΗ ΣΕΝΕΓΑΛΗ 

Το καλύτερο ξεκίνημα 
Καλύτερο σενάριο από αυτό που γράφτηκε για τη 
Σενεγάλη στο πρώτο της ματς στο Κόπα Άφρικα με 
τη Ζιμπάμπουε δε θα μπορούσε να υπάρξει για τον 
Ολυμπιακό. 
Ο Σισέ έπαιξε βασικός σε όλο το ματς, γκολ δε δέχθη-
κε η ομάδα του και σε γενικές γραμμές δεν απειλή-
θηκε και ιδιαίτερα η άμυνα. 
Όπως και να έχει, ο 27χρονος στόπερ αγωνίστη-
κε σε ένα νικηφόρο αγώνα μιας διοργάνωσης που 
δεκάδες σκάουτ έχουν ταξιδέψει παρά τα θέματα με 
covid και το ζήτημα είναι να μείνουν οι μετοχές του 
στο υψηλό επίπεδο που είναι. 
Καλός ήταν αν και είχε 2-3 λανθασμένες μεταβιβά-
σεις στην προσπάθεια να βγάλει μπροστά την ομά-
δα του.
Πάντως, οι 27 αγώνες με 5 γκολ και 2.170 λεπτά συμ-
μετοχής που έχει κάνει φέτος με τον Ολυμπιακό εί-
ναι η καλύτερη προίκα για το καλοκαίρι. Με το συμ-
βόλαιο να λήγει το καλοκαίρι του 2024. 
Όλα αυτά για τη 10 plus εκατομμύρια πρόταση για 
την οποία θα έμπαιναν σε συζήτηση στον Πειραιά. 

➠

➠

➠

ΔΑΝΕΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΒΛΕΠΟΥΜΕ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΚΕΙ ΕΧΕΙ ΣΤΡΑΦΕΙ Η ΑΕΚ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΦ! ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ  

ΤΟ DEAL ΤΟΥ ΠΑΟΚ  
ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΤΕΛΣ 

Το σημαντικότερο 
με τον Σάστρε 
Αν μη τι άλλο ο Ζοσέ Μπότο μπήκε 
δυναμικά στο μεταγραφικό γίγνεσθαι 
της Ελλάδας. Έφερε στον ΠΑΟΚ έναν 
24χρονο μπακ, που έχει πολλά ματς 
με την Μαγιόρκα αν και μόνο 26 από 
αυτά στη La Liga. Όπως και να έχει, ο 
Πορτογάλος τεχνικός διευθυντής του 
ΠΑΟΚ έκανε κίνηση σε «κανάλι» που 
έως τώρα το κλαμπ δεν είχε πολυδου-
λέψει. Το αν ο Σάστρε καταφέρει και πιά-
σει στον ΠΑΟΚ θα φανεί στο επόμενο 
6μηνο. Ίσως όμως το πιο σημαντικό 
σε αυτήν την υπόθεση είναι με ποιον 
έκανε το deal ο Μπότο. Με ποιο κλαμπ 
δηλαδή. Η Μαγιόρκα έχει εδώ και έναν 
χρόνο στο οργανόγραμμά της έναν από 
τους κορυφαίους Sports Directors στην 
Ισπανία. Τον 41χρονο Πάμπλο Ορτέλς 
(φωτό). Έκανε το παν για να τον πάρει 
από τη Βιγιαρεάλ, όπου μόλις στα 37 
του χρόνια είχε αναλάβει τον αντίστοιχο 
ρόλο στο σύλλογο. Και θεωρείται από 
τους κύριους υπευθύνους που η Βιγι-
αρεάλ λάμπει και πάλι έχοντας κερδί-
σει εκ νέου τη θέση της στο ευρωπαϊ-
κό στερέωμα. 

➠
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Το βλέμμα στο ντέρμπι  
Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, την Κυριακή 
στη Λεωφόρο, έχουν πλέον κατά οι «πράσι-
νοι».  Όσοι ποδοσφαιριστές έπαιξαν βαισκοί 
στο Βόλο, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθερα-
πείας. Οι υπόλοιποι έκαναν προθέρμανση 
και παιχνίδι. Ατομικό πρόγραμμα ακολού-
θησαν οι Χουάνκαρ, Μαουρίσιο, Κουρ-
μπέλης, Μπεκ. Παν

αθη
ναϊκ

ός

ΜΑΘΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΟΥ 

Το εκτός έδρας πρόβλημα για τον 
Παναθηναϊκό δεν είναι καινούριο. Δεν 
εμφανίστηκε, επανεμφανίστηκε στο 
Βόλο. Το πιο άσχημο όμως για τους 
φαν της ομάδας είναι πως ήρθε σε 
σημείο που υπήρχε ένα πολύ καλό 
feeling. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ωστό-
σο πως οι 4 νίκες στα 5 προηγούμε-
να ματς της Super League είχαν έρ-
θει στη Λεωφόρο. Τη μία φορά που οι 
«πράσινοι» έπαιξαν ως φιλοξενούμε-
νοι σε αυτό το χρονικό διάστημα, έχα-
σαν (1-0 από την ΑΕΚ). Το ματς με τον 
Απόλλωνα στη Ριζούπολη αναβλή-
θηκε, οπότε προέκυψαν τα μαζεμένα 
εντός έδρας. Που η ομάδα αξιοποίησε 
ως όφειλε. Αλλά αυτή η αποτελεσμα-
τικότητα εντός έδρας (θα) είναι μισή 
δουλειά αν δεν έρθουν και τα ανάλογα 
αποτελέσματα μακριά από τη βάση. 
Κι εδώ έρχεται το άλλο μεγάλο ζήτη-
μα από το παιχνίδι στο Πανθεσσα-
λικό. Ναι, υπάρχει η δικαιολογία της 
τουλάχιστον αυστηρής αποβολής του 
Σάντσες. Νωρίτερα ωστόσο, η ομάδα 
υπήρξε υπέρ του δέον σπάταλη. Με 
10 τελικές πριν προηγηθούν οι Θεσ-
σαλοί να πηγαίνουν στράφι. Με παί-
κτη λιγότερο, η άμυνα κατέρρευσε, 
αλλά η ζημιά είχε γίνει νωρίτερα λόγω 
επιθετικής δυστοκίας. Άνευ Καρλί-
τος υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην 
αξιοποίηση των φάσεων. Ο Φεντε-
ρίκο Μακέντα δεν καλύπτει ισάξια το 
κενό του Ισπανού. Το ρόστερ έχει πα-
θογένειες. Αν πάντως είναι κάτι πα-
ρήγορο για τον Παναθηναϊκό ακόμα 
και σε αυτό το άσχημο πλαίσιο, εί-
ναι ότι ήταν ολοφάνερο πως η ομάδα 
έχει βάσεις, είναι σωστά, εντατικά και 
καλά δουλεμένη. Στα πρόσωπα είναι 
το θέμα και με δεδομένο πως ο Γενά-
ρης είναι μήνας μεταγραφών, οι ιθύ-
νοντες οφείλουν να σκεφτούν και να 

ψάξουν καλά τι παίζει εκεί έξω...

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΕΚΤΟΣ 
ΕΔΡΑΣ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 
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ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ 

Η UEFA τον αποθεώνει,  
το Κόπα Άφρικα τον... πληγώνει 
Την αρχική έκπληξη διαδέχτηκε ο ενθουσιασμός. Και στη συ-
νέχεια, η προσδοκία. Το ταλέντο του Αγκιμπού Καμαρά εί-
ναι σπάνιο. Ο Ολυμπιακός βρήκε λαβράκι και αυτό δεν 
περνά απαρατήρητο. Το ακριβώς αντίθετο. Η επίσημη 
ιστοσελίδα της UEFA έφτιαξε μία λίστα με τους παίκτες 
κάτω των 21 ετών που προβλέπεται να γίνουν οι σταρ 
του μέλλοντος. Μέσα σε αυτούς  και ο άσος των «ερυ-
θρόλευκων»: «Αποκτήθηκε από τη Λιλ το περασμένο 
καλοκαίρι. Ο διεθνής από τη Γουινέα είναι ένας box 
to box μέσος, που ξεχωρίζει για τη μαχητικότητα του 
και στη δημιουργική του επιρροή. Γεννά συγκρίσεις 
με τον Ενγκολό Καντέ». Ναι, όταν φτάνουν να σε βά-
ζουν στην ίδια πρόταση τον Γάλλο άσο της Τσέλσι, οι 
προσδοκίες είναι τεράστιες. Παρεμπιπτόντως, ο Αγκι-
μπού τραυματίστηκε στο Κόπα Άφρικα, στην πρεμιέρα 
της Εθνικής Γουινέας. Έδειξε να έχει ενοχλήσεις στο φι-
νάλε του πρώτο ημιχρόνου κόντρα στο Μαλάουϊ. Βέ-
βαια ο 20χρονος μεσοεπιθετικός δεν έκανε και την 
καλύτερη του εμφάνιση, ενώ έχασε μια μεγάλη δι-
πλή ευκαιρία. Και ίσως έγινε γι’ αυτό αλλαγή.

Ο ΝΕΟΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΗΔΗ ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΑΣ ΑΚΡΩΣ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

Oλυ
μπι
ακό

ς

Δεν πάνε παρά λίγες μέρες που ο 
Πέδρο Μαρτίνς είχε δηλώσει πως έχει 
προσύμφωνο με τον Ολυμπιακό για 
ανανέωση της συνεργασίας τους. Το 
θέμα λοιπόν είναι σε εξαιρετικό δρόμο 
και προχωράει σύμφωνα με το επιθυμη-
τό από όλες τις εμπλεκόμενες στις συζη-
τήσεις πλευρές. Ο 51χρονος προπονη-
τής αισθάνεται σαν στο σπίτι του στους 
«ερυθρόλευκους». Εντός και εκτός γη-
πέδων. Και θέλει να παρατείνει αυτή τη 
σχέση ζωής όπως έχετε πληροφορη-
θεί από το e-Sportime. Η κουβέντα διε-
ξάγεται στη βάση του να επεκτείνει σε 
πρώτη φάση για ένα ακόμα χρόνο, με 
προοπτική ανανέωσης για ένα ακόμα. Ο 
Πορτογάλος κόουτς έχει συγκεκριμένο 
πλάνο στο μυαλό του. Πέρα από αυτή τη 
σεζόν, που βεβαίως έχει ακόμα πολλές 
προκλήσεις, σε Ελλάδα και Ευρώπη. 
Κοιτάει από τώρα και πιο μακριά. Θέλο-
ντας να υπογράψει το επόμενο στάδιο 
εξέλιξης των Πειραιωτών. Σχεδιάζει μια 
νέα εποχή στην οποία και θέλει ενισχύ-
σει το ελληνικό στοιχείο, στο βαθμό βέ-
βαια που αυτό θα είναι εφικτό. Κοιτάει 
ιδιαίτερα τα νέα παιδιά που έχει η ομά-
δα και πιστεύει πολύ πως ορισμένοι εξ 
αυτών μπορούν να αποτελέσουν πυ-
λώνες του νέου του project. Το οποίο 
παράλληλα περιλαμβάνει ένα ρόστερ 
με μικρότερο μέσο όρο ηλικίας. Έλλη-
νες και νιάτα. Ιδού λοιπόν συνοπτικά το 
δίπτυχο της νέας εποχής του Ολυμπι-
ακού. Πάντα με τον Μάρτινς ως σημείο 
αναφοράς.   
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AΕΚ

ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΠΥΡΕΤΟΣ!

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση κε-
ντρικού χαφ για την μεταγραφική 
περίοδο του Ιανουαρίου, με τον 
Ντανίλο Μπαρμπόσα να είναι μέ-
χρι σήμερα η πρώτη της επιλογή.
Ωστόσο, οι δεδομένες δυσκολί-
ες στην περίπτωση του Βραζιλιά-
νου χαφ που ανήκει στην Νις και 
αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην 
Παλμέιρας. Για αυτό και η Ενωση 
καλείται να έχει το νου της και σε 
άλλες περιπτώσεις μέσων. Πριν 
λίγο καιρό σας είχαμε πει ότι η 
ΑΕΚ τσεκάρει ακόμη δύο περι-
πτώσεις μέσων και σύμφωνα με 
πληροφορίες ο ένας είναι μη ευ-
ρωπαίος μέσος που αγωνίζεται 
σε ομάδα της Γηραιάς Ηπείρου. 
Η Ενωση έχει τσεκάρει την περί-
πτωση του συγκεκριμένου παίκτη 
που είναι μέσος με τα χαρακτηρι-
στικά που αναζητά το κλαμπ στην 
τωρινή χειμερινή περίοδο των με-
ταγραφών. Βρίσκεται σε καλή και 
παραγωγική ηλικία και οι «κιτρι-
νόμαυροι» παρακολουθούν στε-
νά την υπόθεση. Ο χρόνος πιέζει 
έτσι και αλλιώς, το πρώτο μισό του 
μήνα θα έχει φύγει σε λίγες ημέρες 
και η ΑΕΚ ακόμη δεν έχει καλύψει 
το κενό της στον άξονα. Και πλη-
σιάζουν πολλά και σερί παιχνίδια 
σε Super League και Κύπελλο Ελ-
λάδος για την Ενωση, τα οποία και 
θα κρίνουν την πορεία της φέτος.
Επίσης, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του e-Sportime έγινε κρού-
ση στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ για 
τον Λιβάι Γκαρσία. Ο 24χρονος 
ακραίος επιθετικός από το Τρίνι-
νταντ και Τομπάγκο είναι από τις 
περιπτώσεις παικτών που είναι 
στην βιτρίνα της πώλησης, καθώς 
έχουν το πακέτο που ψάχνουν αρ-
κετές ομάδες στο εξωτερικό. Μά-
λιστα, στην συγκεκριμένη περί-
πτωση η ομάδα που ενδιαφέρεται 
έντονα για τον Γκαρσία είναι εκτός 
Ευρώπης που είναι διατεθειμένη 
να πληρώσει αρκετά χρήματα. 
Βεβαίως, οι απαιτήσεις της ΑΕΚ 
δεν είναι μικρές… Πλησιάζουν τα 
15 εκατ. ευρώ και δεν είναι καθό-
λου βέβαιο ότι μπορούν πολλές 
ομάδες που έχουν στο στόχαστρο 
τους τον Γκαρσία να καλύψουν τις 
απαιτήσεις της Ενωσης. Το συμ-
βόλαιο της ΑΕΚ με τον Λιβάι Γκαρ-
σία είναι σε ισχύ μέχρι το 2025 και 
η απόκτηση του είναι η πιο ακρι-
βή της εποχής Μελισσανίδη στο 
κλαμπ. Αναλυτικότερα, δαπανήθη-
καν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την 
απόκτηση του 60% των δικαιωμά-
των του από την Μπεϊτάρ Ιερου-
σαλήμ. Και η ΑΕΚ θέλει να βγάλει 
αρκετά χρήματα από την πώλη-
ση του…

Η ΑΕΚ ΤΣΕΚΑΡΕΙ ΜΗ ΕΥΡΩΠΑΙΟ 
ΜΕΣΟ, ΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ! 
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Ο ΜΠΟΤΟ 
ΞΕΡΕΙ…
Ο ΝΕΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΟ  
ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΣΑΣΤΡΕ  
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΓΙΟΡΚΑ

ΠAO
K

Well played. Αυτή θα μπορούσε 
να είναι η λεζάντα για την πρώτη 
μεταγραφική κίνηση του ΠΑΟΚ 
επί εποχής Ζοσέ Μπότο. 
Ο Πορτογάλος τεχνικός διευθυ-
ντής πιστώνεται την κάλυψη του 
κενού στα δεξιά της άμυνας με 
έναν παίκτη που έχει πάνω από 
100 ματς με τη Μαγιόρκα αλλά 
μόλις 26 στην Primera Division. 
Ο Ζοάν Σάστρε ήθελε να φύγει 
καιρό τώρα από τη Μαγιόρκα 
μια και είχε χάσει τη θέση του. 
Είχε τραβήξει το… λούκι τόσο 
πέρυσι στην επιτυχημένη περί-
οδο στη Segunda αλλά και πρό-
περσι όταν και ήταν βασικός. 
Βέβαια τη σεζόν 2019-20 η Μα-
γιόρκα υποβιβάστηκε. 
Ο Σάστρε πάντως είναι σε καλή 
ηλικία και δεν ήθελε να μένει 
στον πάγκο. Ο Μπότο ενημερώ-
θηκε για το status του παίκτη, 
κινήθηκε γρήγορα και εξασφά-
λισε συμφωνίες με ομάδα και 
παίκτη σε συμφέρουσες τιμές. 
Εκτός των άλλων, πάντως και 
ίσως το πιο σημαντικό είναι 
πως έρχεται παίκτης στη Θεσ-
σαλονίκη που έχει κίνητρο. 
Θέλει να παίξει, να αποδείξει 
πράγματα και στην πατρίδα του 
και γενικά ποδοσφαιριστές με 
αυτά τα βιογραφικά, πετυχαί-
νουν στη χώρα μας, που άλλω-
στε το επίπεδο δεν είναι ίδιο. 
Αν πιστέψει κανείς και το ρε-
πορτάζ από την πόλη, ο ΠΑΟΚ 
κινείται δυναμικά και για άλλους 
παίκτες μια και ο Λουτσέσκου 
ζητάει ενίσχυση και ο Μπότο κι-
νείται. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες από την Πορτογαλία, ένας εξ 
αυτών είναι ο 23χρονος μεσο-
επιθετικός της Εστορίλ, Αντρέ 
Φράνκο.
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ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΟΝΤΕΛΟ!
ΣΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ 
ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ Ο ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ!

Για το καλοκαίρι βλέπουμε. Ο,τι και όταν απο-
φασίσει το CAS.  Μετά τη νέα αναβολή από 
το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο για την υπό-
θεση Ντουρμισάι (11/2), ο Άρης προχωράει 
κανονικά με τον χειμερινό μεταγραφικό του 
σχεδιασμό!
Η αρχή έγινε με τον διεθνή μεσοεπιθετικό 
από την Ονδούρα, Λουίς Πάλμα. Μόλις 21 
χρονών! Προσθήκη που προκάλεσε έκπλη-
ξη σε πολλούς, αφού πρόκειται για ένα όνο-
μα που δεν κάνει το γκελ που έκαναν οι προ-
σθήκες του καλοκαιριού.
Άσχετα, αν ο Πάλμα θα κοστίσει στον Άρη 1 
εκατ. ευρώ, χωρίς εφορίες και λοιπά. Στην 
πατρίδα του Πάλμα ψάχνονται πόσο στοίχι-
σε η μεταγραφή. Ας διαβάσουν Sportime! Ο 
Καρυπίδης έδωσε 250 χιλιάρικα για να τον 
αγοράσει από την ομάδα του και άλλα τόσα 
ετήσιο συμβόλαιο στον ποδοσφαιριστή που 
υπέγραψε πενταετές. Στη... σούμα για πέντε 
χρόνια, ο Άρης θα δώσει ένα «χαρτί».
Σε παρόμοιο μοτίβο θα γίνουν και κάποιες 
άλλες κινήσεις. Είτε άμεσα, είτε το καλοκαί-
ρι, CAS επιτρέποντος. Ο «Κάρυ» το αλλάζει 
το... βιολί. Βλέπει ποδοσφαιριστές νεαρούς 
σε ηλικία που θα έχουν μεταπωλητική αξία! 
Αλλάζει ρότα πλέον. Ντε φάκτο αυτό. 
Ήδη έχει βρει ποδοσφαιριστή που ανήκει 
σε μεγάλο κλαμπ της Premier League, νεα-
ρό σε ηλικία, που έχει συμμετοχές στις μι-
κρές ομάδες. 
Παράλληλα είναι στα σκαριά και συνεργασία 
με άλλο μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ, που απο-
τελεί τεράστια «δεξαμενή» ποδοσφαιριστών! 
Λεπτομέρειες, αναλυτικές, προσεχώς! Συνε-
χίστε τα download του e-Sportime!

Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου ισχύουν 
τα περιοριστικά μέτρα της Κυβέρ-
νησης λόγω «Όμικρον». Από σή-
μερα κιόλας θα ξεκινήσουν συ-
ζητήσεις μεταξύ των μελών της 
επιτροπής των λοιμωξιολόγων 
για το τι μέλλει γενέσθαι από την 
ερχόμενη Δευτέρα (17/1).
Αν και τα κρούσματα, όπως ανα-
φέρουν οι αρμόδιοι αναμένεται 
να αυξηθούν τις επόμενες μέρες, 
η επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμε-
νο να χαλαρώσουν κάποιοι πε-
ριορισμοί.
Μεταξύ αυτών και η αύξηση της 
πληρότητας στα γήπεδα, ώστε 
να μπορούν να παρακολουθή-
σουν τους αγώνες περισσότερα 
από χίλια άτομα (εμβολιασμένοι/
νοσήσαντες).
Οι αποφάσεις θα ληφθούν μετά 
από εισήγηση της επιτροπής 
των εμπειρογνωμόνων που συ-
νεδριάζουν αύριο Τετάρτη (12/1). 

Αυτό που προκύπτει από το ρε-
πορτάζ είναι ότι άμεσα ο αριθμός 
των ανθρώπων που θα μπορούν 
να παρακολουθήσουν ποδοσφαι-
ρικές αναμετρήσεις θα αυξηθεί. 
Όχι τρελά πράγματα, αλλά ίσως 
το πλαφόν ανέβει στις 5.000, κάτι 
που είχε ζητήσει και η αντιπρο-
σωπεία της Super League όταν 
είχε συναντηθεί με τον Υπουργό 
Υγείας, Θάνο Πλεύρη.
Μεταξύ των μελών της επιτρο-
πής, υπάρχουν δύο απόψεις. Η 
μια να αυξηθεί άμεσα η πληρότη-
τα στα γήπεδα και η άλλη να πα-
ραταθεί για μια ακόμα εβδομάδα, 
μέχρι τις 23 Ιανουαρίου, όταν και 
τα μοντέλα προβλέπουν να ξεκι-
νήσει μια σταδιακή μείωση των 
κρουσμάτων κορονοϊού. 
Oριστικές αποφάσεις θα παρ-
θούν, όπως προαναφέραμε, αύ-
ριο Τετάρτη. Πάντως τα μηνύμα-
τα είναι θετικά. 

TO ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ
ΟΡΑΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΔΡΕΣ
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ΜΕ ΠΟΛΛΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 
ΤΗΝ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ 
ΑΠΟΧΗ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Με τρεις συνεχόμενες νίκες, με σταθεροποίηση στην 
3η θέση, ο κορονοϊός «χτύπησε» τον Ολυμπιακό σε ένα 
χρονικό σημείο που η ομάδα βρισκόταν σε μεγάλη φόρ-
μα. Η πολυήμερη αποχή από αγωνιστικές εκδηλώσεις 
ασφαλώς και βάζει πολλά ερωτηματικά για το πώς θα 
παρουσιαστούν οι Πειραιώτες στην αναμέτρηση με τη 
Φενέρμπαχτσε (19:45) στην Κωνσταντινούπολη. 
Να τονίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει να παίξει επίσημο 
παιχνίδι από τις 26 Δεκεμβρίου όταν και αντιμετώπι-
σε τον Ιωνικό στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας. Κι 
απέναντί του θα βρεθεί μια ομάδα που έχει δύο μεγά-
λες απουσίες αλλά σίγουρα διαθέτει ποιότητα και πα-
ράλληλα «καίγεται» για νίκες προκειμένου να μπει στην 
οχτάδα.
«Ως οργανισμός κάναμε ότι καλύτερο μπορούσαμε ώστε 
να επανέλθουμε σε κάποιες φυσιολογικές συνθήκες, 
όμως, όπως καταλαβαίνετε το τι θα παρουσιάσουμε στο 
γήπεδο, όχι μόνο εμείς αλλά όλες οι ομάδες, είναι ένα 
ερωτηματικό» είπε χαρακτηριστικά ο κόουτς του Ολυ-
μπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας που τόνισε την ανάγκη 
να μη χαλαρώσουν πνευματικά οι παίκτες του από τις 
σοβαρές απουσίες (Βέσελι και Ντε Κολό) της αντιπάλου: 
«Κάναμε μια προσπάθεια να εξηγήσουμε στους παί-
κτες πως τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας είναι πάντα θέμα 
πνευματικής προσέγγισης. Αν υποτεθεί πως είμαστε 
πιο χαλαροί επειδή λείπει ο ΝτεΚολό ή ο Βέσελι, εννο-
είται πως θα το πληρώσουμε. Κάπως έτσι θεωρώ πως 
χάσαμε από τον Ερυθρό Αστέρα. Εννοώ πως δεν ήμα-
σταν πνευματικά έτοιμοι να παίξουμε ένα σκληρό αγώ-
να. Και ο αγώνας με την Φενέρ θα είναι σκληρός, για-
τί είναι σημαντικός για την προσπάθεια της αντιπάλου 
μας να μπει στην οκτάδα».
Για την 20η αγωνιστική έχουν ήδη αναβληθεί οι αγώνες:
Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης- Βιλερμπάν, Ερυθρός Αστέ-
ρας- Ρεάλ Μαδρίτης, Μονακό- Ούνικς Καζάν, Μπασκό-
νια- Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ- Άλμπα Βερολίνου.
Αυτό σημαίνει ότι οι αναμετρήσεις σε εκκρεμότητα έχουν 
ήδη φτάσει τις 21 αφού πήρε αναβολή και ο αγώνας του 
Ολυμπιακού με την Ζενίτ (της Πέμπτης για την 21 αγω-
νιστική) λόγω πολλών κρουσμάτων στην ομάδα της 
Ρωσίας.
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basketball

Εχουν ήδη προγραμματιστεί οι πέντε:
Τρίτη 18/1- 21:30: Αρμάνι Μιλάνο- Άλμπα Βερολίνου (18η αγωνιστική)
Τρίτη 25/1- 22:00: Βιλερμπάν- Μπάγερν Μονάχου (18η αγωνιστική)
Τετάρτη 26/1-21:00: Παναθηναϊκός- Ζαλγκίρις Κάουνας (18η αγωνιστική)
Τρίτη 8/2-20:00: Ζαλγκίρις Κάουνας- Αρμάνι Μιλάνο (17η αγωνιστική)
Τρίτη 8/2-19:45: Φενέρμπαχτσε- Ρεάλ Μαδρίτης (18η αγωνιστική)
Μετά απ’ όλα τα παραπάνω, την 20η αγωνιστική θα γίνουν συνολικά 
τέσσερις αναμετρήσεις:
Απόψε: Φενέρμπαχτσε- Ολυμπιακός (19:45-NS PRIME), Μπάγερν Μο-
νάχου- Ζαλγκίρις Κάουνας (21:30-NS6), Μπαρτσελόνα- Αρμάνι Μιλά-
νο (22:00-NS5).
Αύριο: Παναθηναϊκός- ΤΣΣΚΑ Μόσχας (21:00-NS4).

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Μπαρτσελόνα (15-3), Ρεάλ Μαδρίτης (14-3), Ολυμπι-
ακός (12-5), Ζενίτ (12-6), Ούνικς Καζάν (11-7), Αρμάνι Μιλάνο (10-6), 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (10-7), Εφές (9-9), Βιλερμπάν (8-9), Φενέρμπαχτσε και 
Μπάγερν Μονάχου (7-10), Μακάμπι, Ερυθρός Αστέρας, Μονακό και 
Μπασκόνια (7-11), Άλμπα Βερολίνου (6-11), Παναθηναϊκός (4-13), Ζαλ-
γκίρις Κάουνας (3-13)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ο Στέφαν Γιόβιτς αναμενόταν απόψε 
στην Αθήνα για να αρχίσει σταδιακά να μπαίνει στο κλί-
μα της ομάδας, αλλά βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και 
η άφιξή του αναβάλλεται.  

EUROCUP: Λόγω των πολλών κρουσμάτων στην Τσε-
ντεβίτα, αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Προμηθέα με 
την ομάδα της Σλοβενίας.

EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη 
«μάχη» των 16 του θεσμού κόντρα στην Αϊντίν από 
την Τουρκία στις 19:30 στο ΣΕΦ. Θα υπάρχει μετάδοση 
από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Ο επαναληπτι-
κός θα διεξαχθεί στις 19 του μήνα στην Τουρκία.

19:45 NS PRIME
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ΜΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΡΙΑ
Ο ΖΟΣΕ ΜΟΥΡΙΝΙΟ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗ 
ΡΟΜΑ – ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ; 

Απλά και μόνο η καταγραφή των 
αριθμών δείχνει πως ο Ζοσέ Μουρί-
νιο ουδόλως έχει βοηθήσει τη Ρόμα 
να ανεβεί επίπεδο. Μην σταθούμε 
τόσο σε αυτό το εξωπραγματικό 
6-1 στη Νορβηγία από την Μπόντο 
Γκλιμτ, στο Conference League. Τα-
πεινωτικό κι αν ήταν. Ας μείνουμε 
σε πλαίσιο Serie A. Οι «τζαλορόσι» 
βρίσκονται στην 7η θέση μετά από 
21 αγωνιστικές, 9 βαθμούς πίσω 
από την 4άδα και 8 λιγότερους συ-
γκριτικά με πέρυσι, στο ίδιο σημείο 
της σεζόν. Επίσης για πρώτη φορά 
από την αγωνιστική περίοδο 1988-
89 έχασαν εντός έδρας από Μίλαν, 
Ίντερ και Γιουβέντους. 
Από τη «Γηραιά Κυριά» ήρθε το τε-
λευταίο χρονικά χτύπημα. Για μας 
τους ουδέτερους αυτό το 3-4 ήταν 
«παραγγελιά» ευτυχίας. Για τον 
Πορτογάλο κόουτς πάλι, μαχαιριά 
στην καρδιά. Ως το 70’ η ομάδα του 
ήταν μπροστά με 3-1. Και στο 77’ το 
σκορ είχε ήδη έρθει τούμπα. Ο Μου-
ρίνιο μίλησε για «ψυχολογικό κλο-
νισμό» των παικτών του. Το μεγάλο 
ερώτημα είναι αν έκανε όσα έπρε-
πε, όλο αυτό το διάστημα, ώστε να 
τους ατσαλώσει, επιτρέποντάς τους 
να σφυρηλατήσουν ένα χαρακτήρα 
που θα τους επιτρέπει να μην τρέ-
μουν σαν μειράκια σε τέτοια μεγάλα 
ματς. Μήπως ο πάλαι ποτέ Special 
One ανήκει στους «πρώην» όσον 
αφορά τη σημασία του για το σπορ; 
Ο ίδιος φλέγεται από πόθο να τρίψει 
στα μούτρα των επικριτών του μια 
αρνητική απάντηση. Κι αυτό εντεί-
νεται όσο δεν του βγαίνει. Δεν ανα-
γνωρίζει αδυναμία και ευθύνη στον 
εαυτό του. Θεωρεί πως είναι αιχμά-
λωτος του περιορισμένου δυνατο-
τήτων ρόστερ που διαχειρίζεται. Με 
τα δικά του λόγια: «Η καρδιά μου 
πονάει επειδή δεν είμαι συνηθισμέ-
νος σε ομάδα αυτού του επίπεδου. 
Είμαι εδώ για να δείξω στα παιδιά 
έναν τρόπο να γίνουν καλύτεροι. 
Αλλά θέλω η ομάδα να με ακολου-
θήσει σε μια πορεία εκτός των ορί-
ων της, όχι εγώ να πέσω στο δικό 
της τωρινό επίπεδο». Δεν λέμε απα-
ραιτήτως ότι έχει άδικο. Αλλά κάπο-
τε θα έβρισκε άλλο τρόπο να το θέ-
σει. Γιατί μπορεί δημοσίως να ήταν 
συχνά ως και στρυφνός, αλλά είχε 
μια μοναδική ικανότητα να κερδίζει 
τους παίκτες. Αμφίβολο αν με αυ-
τόν τον τρόπο, το πετυχαίνει πια. 
Η Ρόμα πάντως, δεδομένα χρει-
άζεται ενίσχυση. Ο Μέιτλαντ-Νάι-
λς ήρθε ως δανεικός από την Άρ-
σεναλ, θα ακολουθήσει προσεχώς 
ο μέσος Σέρζιο Ολιβέιρα. Αλλά εί-
ναι προφανές πως η ιταλική ομάδα 
πρέπει να κάνει πολλά περισσότε-
ρα σε αυτό το χειμερινό μεταγραφι-
κό παράθυρο. Ώστε ο «Μου» να έχει 
πια όλα όσα θέλει. Και μετά να μπο-
ρεί να απαντηθεί μία καλή αν ακόμα 
«το έχει». Σκληρό κι αν ακούγεται 
για έναν από τους πιο σπουδαίους 
προπονητές όλων των εποχών. 
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ΑΓΓΛΙΑ 1 22:00
ΜΠΟΛΤΟΝ-ΓΟΥΙΚΟΜΠ

2 DNB 1,87
Έσωσε την παρτίδα στο τέλος η Γουίκομπ στο ντέρμπι 

με την Σάντερλαντ. Πήρε σημαντικό βαθμό για την 
συνέχεια και τώρα επικεντρώνεται στο εκτός έδρας 

ματς στο Μπόλτον.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Συντηρητικό 
ποντάρισμα 

στη Γουίκομπ.

ΑΓΓΛΙΑ 2 21:45
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ-ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ

1 -0,75 1,70
Ασταμάτητη η Φόρεστ Γκριν οδεύει ολοταχώς για 

τα γήπεδα της Λιγκ 1! Την ευκαιρία να αυξήσει 
και άλλο την διαφορά από τους διώκτες της 

έχει σήμερα αρκεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της 
αδύναμης Κόλτσεστερ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 

γερά έδρα και 
φαβορί.

ΑΓΓΛΙΑ 1η 21:45
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ-ΛΙΝΚΟΛΝ

1 -0,75 1,70
Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή έχει σήμερα η ιστορική 

Σαντερλάντ. Οι «μαυρόγατες» έχουν ποιότητα αλλά 
και όλα τα φόντα για την απευθείας άνοδο στην 

Τσάμπιονσιπ. Με αμυντικό πλάνο για την έκπληξη 
θα παραταχθεί η Λίνκολν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το φαβορί 
θα πάρει 

ποντάρισμα.

ΑΓΓΛΙΑ Τ 22:00
ΡΕΝΤΙΝΓΚ-ΦΟΥΛΑΜ

2 -0,75 1,80
Στο δρόμο της επιστροφής βρίσκεται η Φούλαμ με την 

πρόκριση στο κύπελλο να δίνει ώθηση στην ομάδα. 
Σε αντίθεση με την Ρέντινγκ που έχει κακή παρουσία 

και καλείται άμεσα να αλλάξει πρόσωπο.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΚΑΛΙΑΡΙ-ΜΠΟΛΟΝΙΑ

1 DNB 1,90
Η χρονιά μπήκε ιδανικά για την Καλιάρι με την ομάδα 

να φεύγει με το τρίποντο από την Γένοβα. Η συνέχεια 
πάντως αναμένεται δύσκολη και αν θέλει να ελπίζει 

σε παραμονή θα πρέπει να συνεχίσει ανάλογα. Με 
πολλές απουσίες θα παραταχθεί η Μπολόνια στην 

Σαρδηνία.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στην έδρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν, το Σού-
περ Καπ, κρίνεται αυτή την εβδομάδα 
σε Ισπανία και Ιταλία. 
Τέσσερις ομάδες, η Ρεάλ Μαδρίτης, η 
Ατλέτικο Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και 
η Αθλέτικ Μπιλμπάο διεκδικούν το ισπα-
νικό Σούπερ Καπ. Το φάιναλ φορ διε-
ξάγεται στη Σαουδική Αραβία και στα 
ημιτελικά θα βρεθούν αύριο (21:00) αντι-
μέτωπες η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μα-
δρίτης. Ο δεύτερος ημιτελικός γίνεται 
την Πέμπτη (21:00) ανάμεσα στην Ατλέ-
τικο Μαδρίτης και την Αθλέτικ Μπιλμπάο 
και ο τελικός έχει προγραμματιστεί για 
την Κυριακή (21:00). 
Στην Ιταλία, ο τελικός του Σούπερ Καπ 
ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ίντερ και 
την κυπελλούχο Γιουβέντους διεξάγεται 
αύριο (22:00) στο Μιλάνο. 
Στο League Cup Αγγλίας γίνονται οι ημι-
τελικοί, Τότεναμ-Τσέλσι (Τετάρτη, 21:45) 
και Λίβερπουλ-Άρσεναλ (Πέμπτη, 21:45). 
Η Τσέλσι επικράτησε με 2-0 στον πρώ-
το ημιτελικό, ενώ η Λίβερπουλ και η Άρ-
σεναλ θα δώσουν στο Anfield το πρώ-
το παιχνίδι, αφού λόγω κορωνοϊού είχε 
αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα 
η αναμέτρησή τους στο Emirates. 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΡΕΡ, ΚΟΡΝΕΡ, 
ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές 
στοιχηματικές επιλογές για τα παιχνίδια 
του Σούπερ Καπ Ισπανίας Μπαρτσελό-
να-Ρεάλ Μαδρίτης και Ατλέτικο Μαδρί-
της-Αθλέτικ Μπιλμπάο, του Σούπερ Καπ 
Ιταλίας, Ίντερ-Γιουβέντους, και τους ημι-
τελικούς του League Cup Αγγλίας, Τό-
τεναμ-Τσέλσι και Λίβερπουλ-Άρσεναλ.
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν 
να ποντάρουν στα καταστήματα ΟΠΑΠ, 
μεταξύ άλλων, στον παίκτη που θα δε-
χτεί την πρώτη κάρτα, τον πρώτο παίκτη 
που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, 
τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον 
παίκτη που θα πετύχει χατ-τρικ, το σύ-
νολο των κόρνερ, τον νικητή των κόρ-
νερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το 
σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνί-
δι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, 
τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα χωρίς 
ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, το τελικό 
Αποτέλεσμα & Goal/No Goal.

CASH OUT 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.

ΣΟΥΠΕΡ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΕ 
ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ 
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΡΕΑΛ 
ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡ-
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 21:45
ΚΙΝΓΚΣ ΛΙΝ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ

2 -1,0 1,72
Η Νοτς Κάουντι, μία από τις ιστορικότερες ομάδες στο 

Νησί, ψάχνει τη χαμένη αίγλη του παρελθόντος. Σε 
εξαιρετικό φεγγάρι βρίσκεται πάντως, με τέσσερις 

σερί νίκες που την κρατάνε γερά στη μάχη της 
ανόδου.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Όλα θα 

εξαρτηθούν 
από την Νοτς 

Κάουντι.
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Ο ΣΕΓΑΣ με σχετι-
κή επιστολή ενημέ-
ρωσε τις ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ 
για τις ενέργειες που 
πρέπει να κάνουν τα 
σωματεία, εφόσον 
το επιθυμούν, ώστε 
οι αγώνες τους να 
ενταχθούν στο κε-
ντρικό καλεντάρι της 
Ομοσπονδίας. Οι αι-
τήσεις θα γίνονται 
δεκτές μέχρι τις 31 
Ιανουαρίου.

Η Νικόλ Κυριακοπούλου θα ξεκινήσει 
τους αγώνες της στο δρόμο για το Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Βε-
λιγράδι επί τσεχικού εδάφους. Η Ελ-
ληνίδα πρωταθλήτρια αναμένεται να 
κάνει το ντεμπούτο της για τη φετινή 
σεζόν στο μίτινγκ στην Οστράβα. Ο 
διεθνής αγώνας είναι προγραμματι-
σμένος να γίνει στις 3 Φεβρουαρίου. 

Η άλτρια του Φώτη Στεφανή θέλει δυ-
νατούς αγώνες, για να κυνηγήσει το 
όριο (4,75μ.), αλλά και βαθμούς στο 
ράνκινγκ, που θα της δώσουν το εισι-
τήριο για το Παγκόσμιο κλειστού. Στο 
πλαίσιο αυτό έχει κλείσει άλλα τρία 
καλά μίτινγκ. Στη Λιλ 17 Φεβρουαρί-
ου, στο Μπέρμιγχαμ 19 του ίδιου μήνα 
και στη Ρουέν στις 5 Μαρτίου. 

Η Μαριμπέλ Περέζ 
ήταν η αθλήτρια 
που έκλεψε την πα-
ράσταση σε αγώ-
νες που έγιναν στην 
Αντεκέρα. Η Ισπανί-
δα σπρίντερ κέρδι-
σε τα 60μ. σε 7.21. 
Έσπασε το εθνι-
κό ρεκόρ που κρα-
τούσε από το 1990 
η Σάντρα Μάιερς με 
7.23. Επίσης, πέτυ-
χε την επίδοση της 
χρονιάς στην Ευρώ-
πη. 

Η Έιλις Μακόλγκαν 
δεν μπόρεσε να τρέ-
ξει την περασμένη 
Κυριακή στη Βαλέν-
θια, λόγω προβλή-
ματος με τα έγγρα-
φα εμβολιασμού 
για την Covid-19. 
Έτσι, η Βρετανίδα 
ταξίδεψε στο Ντου-
μπάι. Πήρε μέρος 
σε αγώνα 10χλμ. 
και τερμάτισε πρώ-
τη σε 30.50 σημειώ-
νοντας ατομικό ρε-
κόρ. 

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ  
ΣΤΗΝ ΟΣΤΡΑΒΑ!



Ο ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ 
ΑΚΕΡΑΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΑ ΠΡΕΣΒΕΥΕΙ. 
ΕΝΑΣ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΘΡΥΛΟΣ

Ανεβαίνει, υπομονετικά, τον δικό του 
Γολγοθά εδώ και λίγες μέρες. Κρατάει 
μια μειλίχια στάση. Περιμένει τη δική του 
ώρα. Με εξαίρεση μερικές αναρτήσεις στα 
social media δεν μιλάει καθόλου. Δεν ανα-
φέρεται σε όσα βιώνει. Για τον ίδιο μιλά-
ει μόνο η οικογένειά του. Ο Νόβακ Τζό-
κοβιτς το μόνο που θέλει είναι να πάρει 
μέρος στο αγαπημένο του τουρνουά.  
Ακόμα είναι άγνωστο το αν θα τα καταφέ-
ρει. Τα σκωτσέζικο ντους που υπομένει 
από τους Αυστραλούς συνεχίζεται. Περνά-
ει κάθε πίστα και στο τέλος το στημένο παι-
χνίδι που του έχουν στήσει εμφανίζει και 
έναν καινούργιο κακό. Θα σκαρφιστούν τα 
πάντα προκειμένου να πείσουν πως έχουν 
δίκιο. Θα προσπαθήσουν να τον διαβάλ-
λουν, να τον διαπομπεύσουν, να του τσα-
λακώσουν την εικόνα. Μοιάζει απίθανο 
να καταφέρει ένα και μία τσάκιση όμως.  
Ο «Νόλε» έχει περάσει ήδη στην κατη-
γορία των θρύλων. Όχι του αθλήματος, 
του αθλητισμού γενικώς. Η στάση του θα 
μνημονεύεται για χρόνια. Δεν μπορεί να 
αποδειχθεί ποτέ εσφαλμένη η τήρηση 
των «πιστεύω» του. Σε έναν κόσμο που 
υποτίθεται έχει περάσει στην εποχή της 
πλήρης αποδοχής, στέλνουν στο πυρ το 
εξώτερο τον αθλητή που δεν επιθυμεί τον 
εμβολιασμό του. Μοναδικός τους φόβος 
να μην αποκαλυφθεί ακόμα περισσότε-
ρο το καθεστώς του απολυταρχισμού.  
Το θηρίο έχει ποτιστεί καλά, αλλά πρέπει 
να συνεχίζει να θρέφεται. Ο κόσμος που 
υποστηρίζει τις φασιστικές πρακτικές δεν 
είναι λίγος. Ασχέτως αν ο Σέρβος τενίστας 
έχει κερδίσει τη συμπάθεια του μεγαλύτε-
ρου μέρους του πλανήτη. Διότι δεν είναι 
θέμα νομοθεσίας. Αν οι νόμοι της Αυστρα-
λίας δεν επιτρέπουν στον Τζόκοβιτς να 
αγωνιστεί στο Australian Open, δεν έπρε-
πε να του επιτραπεί να ταξιδέψει καν. Αν 
έγινε κάποια παρεξήγηση με την υπόθεσή 
του και την ιατρική εξαίρεση, ακόμα ακό-
μα κι αν ο ίδιος πήγε εκεί «απρόσκλητος», 
το θέμα έπρεπε να έχει λυθεί. Είτε να έχει 
παρθεί η απόφαση για απέλασή του, είτε 
να του επιτραπεί να αγωνιστεί. 
Το γεγονός πως πρέπει να περάσει από 
δοκιμασίες και γυμνάσια ξεγυμνώνει τον 
αποτρόπαιο χαρακτήρα που είχε όλη αυτή 
η διαχείριση της υπόθεσης Τζόκοβιτς. Το 
κύριο μέλημα τους είναι η τιμωρία. Μόνο 
που δεν υπολόγισαν τον «Νόλε». Τον άν-
θρωπο με το σπουδαίο φιλανθρωπικό 
έργο και την άτεγκτη πίστη, πέφτοντας 
μέσα στην παγίδα που οι ίδιοι έσκαψαν. 

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ
ΩΡΑΙΟΣ 
ΤΥΠΟΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, 
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση του 
περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς 

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα Αβτζή

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...


