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Η αλήθεια είναι ότι πέρασε μισός μήνας και η 
ΑΕΚ παρουσιάζει ανησυχητική απραξία στις 
μεταγραφές. Θέλει χαφ εδώ και 1,5 μήνα και 
ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο να τον αποκτή-
σει. Ανησυχώ για την αναποτελεσματική λει-
τουργία αυτή. Δεν έχει καταφέρει να διώξει 
Νταντσένκο, Ινσούα και Μπακάκη ακόμη. Δεν 
έχει καταφέρει να φέρει τον χαφ που έχει ανά-
γκη. Και τώρα το βάρος από την αναποτελε-
σματική λειτουργία των διοικούντων πέφτει 
στις πλάτες του Αργύρη Γιαννίκη. Να βρει το 
σχέδιο που θα βγάλει τα θετικά αποτελέσμα-
τα που ψάχνει η ΑΕΚ τον Γενάρη. Δηλαδή, να 
βρει με το υπάρχον ρόστερ τον τρόπο να λει-
τουργήσει διαφορετικά μα αποτελεσματικά ο 
άξονας και μεσοαμυντικά η ΑΕΚ να δέχεται τις 
λιγότερες δυνατές απειλές. Μέχρι σήμερα για 
τρεις μήνες η Ενωση δεν τα έχει καταφέρει και 
ο Γιαννίκης ψάχνει να βρει τον τρόπο… Δεν 
είμαι καθόλου σίγουρος ότι η ΑΕΚ θα τα κατα-
φέρει τον Ιανουάριο να σταθεί όρθια και επά-
ξια. Το -9 από την κορυφή είναι μεγάλο και 
βαρύ. Τα διπλά ματς με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελ-
λο απαιτητικά και φέρνουν πίεση στο κλαμπ. 
Και μέχρι σήμερα η διοίκηση δεν έχει βοηθή-
σει τον προπονητή και το ρόστερ να πάρει 
το push που χρειάζεται για να σταθεί επάξια 
ανταγωνιστική μέχρι το τέλος της χρονιάς.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

Στα 90s είχε κάνει μεγάλη επιτυχία ένα τραγούδι 
του Dr. Alban με τίτλο «Hello Africa!». «Πες μου 
πώς είσαι» συμπλήρωνε ο στίχος στο ρεφρέν. 
Μας κάνει και εν έτει 2022. Με αφορμή το Κόπα 
Αφρικα.  Κυρίαρχη αίσθηση ότι για κάθε βήμα 
μπροστά που κάνει το αφρικανικό ποδόσφαι-
ρο, ακολουθούν δύο πίσω. Όσο καλό, ποιοτικά, 
ήταν το Κόπα Αφρικα του 2017 και άρα ελπιδο-
φόρο, άλλο τόσο μεγάλη ήταν η απογοήτευση 
για το γεγονός ότι καμία από τις πέντε εκπρο-
σώπους της ηπείρου δεν κατάφερε να περάσει 
στα νοκ άουτ του Μουντιάλ του 2018. 
Ομοίως ότι δεν αξιοποιήθηκε η ευκαιρία του 
2019. Για πρώτη φορά τότε, στο Κύπελλο Εθνών 
Αφρικής συμμετείχαν 24 ομάδες, ενώ για πρώ-
τη φορά η δράση έλαβε χώρα στην περίοδο του 
ευρωπαϊκού καλοκαιριού και όχι Ιανουάριο – Φε-
βρουάριο, όπως ξέραμε. Στόχος των αλλαγών 
αυτών ήταν να γίνει πιο ελκυστικό το προϊόν τη-
λεοπτικά. Να συμμετάσχουν επίσης περισσότε-
ροι σταρ χωρίς οι ομάδες τους να έχουν επιχεί-
ρημα να τους ζητήσουν να μην παίξουν.
Αναλαμπή και μόνο. Το τουρνουά επέστρεψε 
χρονικά στα παλιά, η γκρίνια των μεγάλων ευ-
ρωπαϊκών κλαμπ, επίσης. Μην ξεχνάμε επι-
πλέον πως για καιρό δόθηκε μεγάλη μάχη στο 
παρασκήνιο να μην γίνει ποτέ το τουρνουά, ο 
κορονοϊός μπήκε μπροστά ως επιχείρημα από 
τα «ισχυρά συμφέροντα». 
Μέσα σε όλα, το ενδιαφέρον των μεγάλων media 
είναι χλιαρό και κάπως έτσι το αφρικανικό ποδό-
σφαιρο παγιώνεται ως φτωχός συγγενής. Κρί-
μα, δεν το αξίζει. 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ  
ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΗ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ

Αποψη
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Ο Ολυμπιακός τάραξε τα νερά με τη διπλή 
προσθήκη που έκανε στη μεσοεπιθετική του 
γραμμή. Γιατί μη δουλευόμαστε και μεταξύ 
μας, κάτι ο Αγκιμπού Καμαρά, κάτι λίγο πιο 
πριν οι Μαντί Καμαρά, Σισέ αλλά και ο Μπα, 
έχει φτιαχτεί ο κόσμος της ομάδας με τέτοια 
πρότζεκτ. 
Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που πέρασαν 
πριν 2-3 χρόνια από τον Ρέντη και δε τους θυ-
μόμαστε αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. 
Φέρνεις κάποιους και αν παίξει το 30% για να 
μην πούμε και πιο κάτω είσαι ευχαριστημένος. 
Ο Μπαντιουγκού Φαντιγκά έχει παίξει στη 
Ligue 1 με την Παρί ενώ έχει περάσει και 6 
μήνες δανεικός πάλι σε ομάδα της κατηγο-
ρίας, την Μπρεστ. Δεν είναι μικρό πράγμα. 
Ίσως στο πρόσωπό του ο Μοντεστό να βλέ-
πει έναν νέο Αγκιμπού μια και το καλοκαίρι 
ο Ολυμπιακός θα είναι, μάλλον, απίθανο να 
τον κρατήσει. 
Το ακόμα πιο ενδιαφέρον για τις δύο περιπτώ-
σεις δηλαδή του Φαντιγκά αλλά και του Ντι-
μπί Κεϊτά που έρχεται από την U19 της Ρεάλ 
Μαδρίτης είναι σίγουρα τα γραφεία που φαί-
νεται να έχουν τα δικαιώματά τους. Ή τουλά-
χιστον να είχαν. 
Ως εκπρόσωπος του 21χρονου μεσοεπιθετι-
κού από την Παρί φαίνεται η 2Sagency, που 
στο πελατολόγιο έχει μεταξύ άλλων τον Γκε-
ντουζί και ένα σωρό παίκτες στην πρώτη κα-
τηγορία της Γαλλίας. 
Ακόμα πιο λαμπερή είναι η Base που φαίνε-
ται να έχει/είχε δικαιώματα του Ντιμπί Κεϊτά, 
του winger που έρχεται από τη Ρεάλ. Κάπο-
τε εκπρόσωπος του Ζιλμπέρτο Σίλβα, από τα 
σημαντικότερα γραφεία παγκοσμίως με έδρα 
το Λονδίνο. 
Σον της Τότεναμ, Μάντισον, Ντέλε Άλι, Βα-
ράν, Ζαχά, Κάιλ Γουόκερ, Μπρέμερ της Τορί-
νο αλλά και ο Γουντ η πρόσφατη μεταγραφή 
της Νιουκάστλ από την Μπερνλι στο τερά-

στιο και λαμπερό portfolio. 

Agent Greek

Ο ΠΟΝΤΕΝΣΕ ΚΑΙ  
Η ΚΟΥΒΕΝΤΑ MENTEΣ

Είναι για παραπάνω;
Έχει αρχίσει να παίρνει τα πάνω του 
ο Ντάνιελ Ποντένσε. Το ξεπέταγμά του 
στη Γουλβς μπορεί να άργησε, αλλά 
ήρθε. Πολύ πιο μπροστά στην ιεραρ-
χία από τον Αντάμα Τραορέ, ενώ σιγά 
σιγά  αρχίζει και παίρνει κεφάλι κι από 
τον Τρινκάο. Ο πρώην άσος του Ολυ-
μπιακού την αντέχει την πίεση, αρχί-
ζει να αισθάνεται ολοένα και καλύτερα 
και άπαντες στους «λύκους» θεωρούν 
πως η αγωνιστική άνοδος της ομά-
δας οφείλεται εν πολλοίς σε εκείνον. 
Το ύψος σε πρώτη φάση αποτελού-
σε πρόβλημα για τον Πορτογάλο με-
σοεπιθετικού, αλλά πλέον… ψήλω-
σε. Έγιναν ήδη μερικά τηλεφωνήματα 
στον Ζόρζε Μέντες. Από ομάδες από 
το πάνω ράφι. Η ερώτηση ήταν ειλι-
κρινής; «Είναι για παραπάνω;». Ο με-
γαλοατζέντης δεν κόλλησε ασφαλώς 
και ήδη τον δουλεύει σε δύο top clubs. 
Κι όταν λέμε top, εννοούμε κορυφή!

Ο ΑΡΗΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΡΕΛΑΝΣ 

Κάνει το χειμώνα καλοκαίρι
Σας τα έλεγε ο ατζέντης, επιβεβαιώθηκε από το ρε-
πορτάζ του Sportime και το τελειωτικό του Πίρσμαν 
στον Άρη. Θα ανανεώσει και ο Μπερτόγλιο όπως 
σας είπα, έκλεισε και τον Λουίς Πάλμα και ακόμα 
δεν έχετε δει τίποτε. Ο Θεόδωρος Καρυπίδης πρό-
κειται για τις επόμενες εβδομάδες να κάνει μετα-
γραφές καλοκαιριού. Δεν θα κοιτάξει δηλαδή μόνο 
να καλύψει τυχόν κενά μέχρι το τέλος της σεζόν, 
αλλά θα κοιτάξει να είναι απόλυτα έτοιμος και για 
την επόμενη. Ασφαλώς και δεν τους έπιασε κάποια 
τρέλα. Η απόφαση από το CAS εκκρεμεί. Παρότι 
υπάρχει αισιοδοξία για δικαίωση, προσέχει για να 
έχει ο Καρυπίδης. Αυτός είναι ο λόγος που ο ισχυ-
ρός άνδρας ρου Άρη μαζί με τον Άκη Μάντζιο είναι 
σε συνεννόηση κάνοντας διπλό προγραμματισμό 
στις μεταγραφές. Θα ακολουθήσουν κι άλλες με δυο 
λόγια, πρώτης γραμμής μάλιστα. 

➠

➠

➠

ΕΧΟΥΝ ΤΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΦΕΡΝΕΙ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ  
ΑΠΟ ΔΥΝΑΤΑ ΜΑΝΑΤΖΕΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ 
ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ 

Η μεγάλη ευκαιρία 
Ο Λάζαρος Λάμπρου βρίσκεται μπρο-
στά στο πιο σημαντικό μονοπάτι της 
καριέρας του. Στα 24 του. Στον ΠΑΟΚ 
δεν έχει στεριώσει με δανεισμούς σε 
Πανιώνιο, Φορτούνα Σιτάρντ και Τβέ-
ντε. Και τώρα στον ΟΦΗ. Στην Κρή-
τη δείχνει σαν πιο ώριμος από τις 
προηγούμενες φορές. Με 18 ματς, 
4 γκολ, 1 ασίστ και όλα τα γκολ στο 
πρωτάθλημα. Είναι οι φορές μάλιστα 
που φαντάζει μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο ως ο παίκτης που μπορεί να 
γυρίσει ένα ματς. Ειδικά στο ματς με 
την ΑΕΚ, το τεράστιο «διπλό» του 
ΟΦΗ ήταν ο κορυφαίος. Το ζήτημα 
είναι τι γίνεται το καλοκαίρι. Θα πρέ-
πει να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ και θα 
τρέξει ο τελευταίος χρόνος του συμ-
βολαίου του. Δύσκολα θα πάρει ξανά 
ευκαιρία στην 
Τούμπα. Μάλλον δε θα το θέλει και ο 
ίδιος λένε όλες οι πηγές.
Άρα θα πρέπει να βρει επόμενο στέ-
ρεο σταθμό στην καριέρα του. Στην 
Ελλάδα ο ΠΑΟΚ δε θα συναινέσει να 
τον δώσει αλλού, άρα μένει και πάλι 
το εξωτερικό. Αποφάσεις… 

➠
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ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΤΟΥ ΑΓΚΙΜΠΟΥ 
ΜΠΑΝΤΙΟΥΓΚΟΥ ΦΑΝΤΙΓΚΑ ΚΑΙ 
ΝΤΙΜΠΙ ΚΕΪΤΑ, ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ 
«ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ» ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ  

Το e-Sportime έχει γράψει πολλές 
φορές για το ότι ο Ολυμπιακός έχει 
ρίξει το βάρος στην αναζήτηση «μαύ-
ρων διαμαντιών». Είτε αυτά προέρ-
χονται απευθείας από την Αφρική. 
Είτε έχουν καταγωγή από εκεί, αλλά 
έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην 
Ευρώπη και βρίσκονται εν αναμονή 
του «μπαμ» στην καριέρα τους. Το 
δίκτυο που έχει δημιουργηθεί είναι 
πολύ μεγάλο, με συνεργάτες σε πολ-
λές χώρες. Αυτοί δίνουν καθημερινά 
reports. Τα οποία αναλύονται και αξι-
ολογούνται. Αυτή η ενδελεχής δου-
λειά έφερε αποτέλεσμα. Δύο μεγάλα 
ταλέντα είναι έτοιμα να φορέσουν τα 
ερυθρόλευκα. Αμφότεροι έχουν ρί-
ζες από το Μάλι. Ο πρώτος είναι ο 
Μπαντιουγκού Φαντιγκά. Της Παρί 
Σεν Ζερμέν. Ηλικίας 21 ετών, τεχνί-
της μεσοεπιθετικός, έχει συνολικά 
10 συμμετοχές στη Ligue 1, τόσο με 
την PSG όσο και στην Μπρεστ που 
έπαιξε πέρυσι δανεικός. Αγαπημένο 
παιδί του Τόμας Τούχελ, ο νεαρός 
Γάλλος ατύχησε πάνω που πήγε να 
κάνει το ξεπέταγμά του να χάσει το 
στήριγμά του. Ο Μαουρίσιο Ποτσετί-
νο, που διαδέχτηκε τον Γερμανό κό-
ουτς στο «Παρκ ντε Πρενς», δεν τον 
υπολόγιζε και βρέθηκε έτσι να ψάχνει 
διέξοδο από το Παρίσι. Με τους Πει-
ραιώτες να του την προσφέρουν. Ο 
έτερος των «διαμαντιών» είναι ο Ντι-
μπί Κεϊτά. Παίκτης των ακαδημιών 
της Ρεάλ Μαδρίτης, στην παρούσα 
φάση είναι μέλος της Κ19 και αγωνί-
ζεται ως αριστερός εξτρέμ. Επίσης 
πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια 
και με τεράστια περιθώρια εξέλιξης. 
Τόσο ο Φαντιγκά όσο και ο Κεϊτά εμ-
φανίζονται ως κλεισμένοι από τους 
«ερυθρόλευκους». Σε πρώτη φάση 
είναι λογικό να υπολογίζονται στη β’ 
ομάδα, αλλά γιατί να μην επισπευ-
στούν οι διαδικασίες; Υπάρχει άλ-
λωστε ξεκάθαρο και πολύ πρόσφα-
το προηγούμενο και αυτό ακριβώς 
ψάχνουν να βρουν στον Ολυμπιακό: 
Τους νέους «Αγκιμπού Καμαρά» δη-
λαδή. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε 
εντάσσεται και το ενδιαφέρον για τον 
Καρίμ Κονατέ, το οποίο σας αποκά-

λυψε πρόσφατα το e-Sportime. 

Προεδρική επίσκεψη
Συνηθίζει στις αρχές κάθε νέου έτους ο Βαγγέλης Μα-
ρινάκης να πηγαίνει στο Ρέντη και να μιλάει στους παί-
κτες. Απλώς λόγω των πολλών κρουσμάτων κορονοϊού, 
αυτή τη φορά η συνάντηση πήγε λίγο πιο πίσω χρονι-
κά. Δεν είναι τυχαίο πάντως το timing που επέλεξε ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης, πηγαίνοντας χθες στο Ρέντη. 
Λίγο πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, 
όλα έχουν ισχυρό νόημα και συμβολισμό. Oλυ

μπι
ακό

ς

Oλυ
μπι
ακό

ς
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ΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ  
Στα μεταγραφικά δε φάνηκε κάτι ιδιαίτερο την Πέ-
μπτη. Η ΑΕΚ μιλάει με στόχους αλλά δε δείχνει 

κάποια να είναι σε εξέλιξη ή να υπήρξε πρόοδος. Όπως 
έγραψε το Sportime από χθες, ο Ιμπραίμ Αμαντού που 
είχε προταθεί, υπέγραψε στη Μετς και πλέον δεν τίθε-
ται θέμα.
Πάντα ο Μπαρμπόσα στο προσκήνιο αλλά αυτό 
δεν λέει κάτι. Θα πρέπει να πάρει παίκτη η ΑΕΚ 
και η επόμενη εβδομάδα θα είναι πιεστική.

➦

AΕΚ

Ο ΑΡΑΟΥΧΟ ΠΟΝΑΕΙ, ΣΤΗΝ ΑΕΚ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΝ ΚΑΛΑ

ΤΟΥΣ
ΑΓΧΩΝΕΙ

Ο Σέρχιο Αραούχο στην πρώτη του 
σεζόν με την ΑΕΚ να έχει 100% των 
δικαιωμάτων του, έχει δείξει πως 
μπορεί να είναι επιδραστικός στο 
παιχνίδι της.
Τα 17 ματς με 6 γκολ όλα στο πρω-
τάθλημα και η 1 ασίστ σε πάνω από 
1.000 λεπτά συμμετοχής το κατα-
δεικνύουν.
Παρόλα αυτά, ο Αργεντίνος στράι-
κερ τις τελευταίες μέρες έχει τα θέ-
ματά του. Και στην ΑΕΚ δε θέλουν 
να σκέφτονται πως μπορεί να τρα-
βήξει το ζήτημα τραυματισμού.
Ο Αραούχο έκανε και πάλι ατομικό 
μια και πονάει στη μέση και η συμ-
μετοχή του στον αγώνα της Κυρια-
κής με τον Παναιτωλικό είναι πολύ 
πολύ δύσκολη.
Αλλά το ζήτημα είναι τι γίνεται στον 
επόμενο αγώνα με τον Ατρόμητο.
Στην ΑΕΚ θέλουν να επιστρέψει 
νωρίτερα για να τους φύγει το άγ-
χος.
Αν και φυσικά η παρουσία του Κα-
ρίμ Ανσαριφάρντ δίνει μια κάποια 
ησυχία.
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Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΑΥΤΟΥΣ 
ΘΕΛΕΙ 

Μια πάνω μια κάτω είναι ο Πα-
ναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς που προσδοκά ενίσχυση 
τις επόμενες ημέρες που απο-
μένουν για τη λήξη της μετα-
γραφικής περιόδου. 
Είναι βασικό για μια ομάδα που 
τη μία κερδίζει καθαρά τον Άρη 
στη Λεωφόρο και την άλλη χά-
νει στο Βόλο. 
Βέβαια, στη Μαγνησία πέταξε 
και ένα σωρό ευκαιρίες. 
Αλλά λείπει ο Καρλίτος είναι 
φανερό. 
Από την άλλη πλευρά, ο Γιο-
βάνοβιτς θέλει έναν χαφ τύπου 
Λούκας Σίλβα που έχει προτα-
θεί, δηλαδή παίκτη που να μπο-
ρεί και να κόψει αλλά κυρίως να 
παράξει παιχνίδι από τον άξο-
να. 
Θέλει και αριστερό μπακ, όμως.  
Όπως ανέφερε και το sportime.
gr o Παναθηναϊκός συνεχίζει να 
σκαλίζει την περίπτωση του 
Φράνκο Φεράρι. Οι «πράσινοι» 
διατηρούν και μάλιστα σε περί-
οπτη θέση το όνομα του 30χρο-
νου (θα τα κλείσει τον Μάιο) αρι-
στερού μπακ του Βόλου. 
Οι περισσότεροι, άλλωστε, θυ-
μούνται πως όχι πολύ παλιά, 
μόλις 6 μήνες πίσω κατά τη με-
ταγραφική περίοδο του καλο-
καιριού, ο Φεράρι λίγο έλειψε 
να φορέσει τη φανέλα του Πα-
ναθηναϊκού. 
Η μετακίνηση κόλλησε σε λε-
πτομέρειες που ακόμα και τώρα 
είναι δύσκολο να πιστέψει κα-
νείς πως δεν έγινε αυτό το deal. 
Με πιο σημαντικό το γεγονός 
πως ο Βόλος δεν κατάφερε να 
βρει αντικαταστάτη του Φεράρι. 
Υπάρχουν και άλλοι παίκτες 
στη λίστα (όχι πολλοί 2-3) αλλά 
ο Φεράρι συνεχίζει να αρέσει. 

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ 
ΓΙΑ ΧΑΦ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ! 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ Ο ΦΕΡΑΡΙ 
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Στη λίστα και ο Φιλίπε Σοάρες  
Ο Ζοσέ Μπότο δουλεύει ασταμάτητα στην προσπάθεια του 
να φέρει τον ΠΑΟΚ στο σημείο που θέλει. Στο μεταγραφικό 
κομμάτι οι διεργασίες είναι έντονες και το νέο όνομα που βγή-
κε προς τα έξω είναι αυτό του Φιλίπε Σοάρες. Μέσος, ηλικίας 
22 ετών, αγωνίζεται στη Μορεϊρένσε και «φωνάζει» πως είναι 
έτοιμος για το επόμενο level. Δεν έγινε το καλοκαίρι, παρά το 
ενδιαφέρον από πλευράς Πόρτο και Αϊντραχτ Φρανκφούρ-
της, πιθανόν να γίνει τώρα χάρη στον Δικέφαλο. Ο παλιόφι-
λός μας, Ρικάρντο Σα Πίντο, νυν κόουτς της Μορεϊρένσε, ζή-
τησε από τον πρόεδρο να μην πουληθούν βασικοί παίκτες 
στην προσπάθεια για παραμονή, αλλά αν το αντίτιμο εί-
ναι καλό και αποκτηθούν αντικαταστάτες, δεν θα το κά-
νει δα και θέμα...

ΜΑΘΗΤΗΣ  
ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΛΕΟ ΖΑΜΠΑ ΚΑΙ ΡΑΖΒΑΝ 
ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ 
ΜΕΡΙΚΑ... ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

Αντιγράφουμε από όσα αναφέραμε στο χριστου-
γεννιάτικο ηλεκτρονικό μας φύλλο: «Χάθηκε κά-
που μες το θόρυβο της έλευσης του Ζοσέ Μπότο 
ως νέου αθλητικού διευθυντή, καθώς και την αύρα 
του νικηφόρου σερί των 5 αγώνων σε όλες τις δι-
οργανώσεις, με προκρίσεις σε Κύπελλο και Ευ-
ρώπη. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι ο Λέο 
Ζαμπά είναι ξανά παίκτης του ΠΑΟΚ, σώμα και 
πνεύμα. Επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη μετά από 
το δανεισμό του στη Βάσκο Ντα Γκάμα. Και έχει 
όλα τα φόντα να μας απασχολήσει θετικά και στη 
συνέχεια. Για μια νέα αρχή. Για μια νέα ευκαιρία. Ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου δεν του ζητάει τίποτα περισ-
σότερο από το να απελευθερώσει το potential του 
και να δώσει λύσεις στο επιθετικό τρίτο του γηπέ-
δου, μαζί φρεσκάδα και ενέργεια. “Δείξε ποιος εί-
σαι”, το μήνυμα!». 
Το πρώτο αγωνιστικό δείγμα ήρθε να επιβεβαιώ-
σει το good feeling που γεννούσε η επάνοδος του 
Βραζιλιάνου στην Τούμπα. Μπήκε αλλαγή στο 70’ 
και στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφω-
σε το τελικό 2-0 υπέρ του Δικεφάλου, κόντρα στον 
Παναιτωλικό. Είχαν περάσει 1.046 ημέρες ή διαφο-
ρετικά 2 χρόνια και 10 μήνες από το προηγούμε-
νο γκολ του με τα ασπρόμαυρα. Με το που σκόρα-
ρε έτρεξε με σπριντ  α λα... Γιουσέιν Μπολτ, για να 
πανηγυρίσει στην αγκαλιά του Λουτσέσκου. Ανα-
γνωρίζοντας έτσι με τον πλέον εύγλωττο τρόπο το 
πόσο πολύ του έχει σταθεί και τον έχει βοηθήσει ο 
Ρουμάνος. Βασικά ήταν ο δάσκαλος του στην πρώ-
τη τους επαγγελματική συνύπαρξη. Μετά τη φυγή 
Λουτσέσκου άρχισε η αγωνιστική πτώση για τον 
Ζαμπά και ο δανεισμός του ήταν η κατάληξη δια-
δοχικών απογοητεύσεων. Έσμιξαν όμως εκ νέου 
και καταπώς φαίνεται η σχέση μαθητή-δάσκαλου 
περνάει στο επόμενο της επίπεδο. 

ΠAO
K
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AΡΗ
Σ

ΒΑΝ, METAΓΡΑΦΕΣ, 
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ!
ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ 
ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ BAN KΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ. ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝ 
ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ CAS O AΡΗΣ!

Πόσους θα πάρει, να σας γράψω πό-
σοι θα ανανεώσουν το καλοκαίρι! 
Ο Άρης κάνει κανονικά μεταγραφές 
τον Ιανουάριο, αλλά το καλοκαίρι δεν 
γνωρίζει αν θα μπορεί να ενισχυθεί. Γι’ 
αυτό λοιπόν και οι δεύτερες σκέψεις 
που κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης.  
Τώρα που δεν υπάρχει ban και 
έχει ελευθερία κινήσεων να «φορ-
τώσει» το ρόστερ για να προλά-
βει τυχόν... στραβή που θα σκά-
σει από Ελβετία μεριά και το CAS 
για την υπόθεση Ντουρμισάι.  
Ήδη αποκτήθηκε ο Λουίς Πάλμα και 
υπάρχει η πρόθεση να έρθει κι άλλος 
εξτρέμ. Εκτός από τον Σίλβα. Επί-
σης δεν αποκλείεται να αποκτηθεί 
άμεσα και ο Πίρσμαν ο οποίος θεω-
ρείται κλεισμένος για το καλοκαίρι.  
Αν γίνουν κι άλλες κινήσεις τις 
επόμενες μέρες και πολύ συγκε-
κριμένες, αφού ο «Κάρυ» ψάχνει 
κεντρικό αμυντικό, δεξί μπακ, αμυ-
ντικό χαφ, 10άρι και σέντερ φορ, 
το καλοκαίρι το κύμα φυγής θα εί-
ναι... τσουνάμι, είτε υπάρχει περι-
ορισμός στις μεταγραφές, είτε όχι.  
Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά 14 εί-
ναι τα συμβόλαια των ποδο-
σφαιριστών του Άρη που τελειώ-
νουν τον Ιούνιο. Ο μόνος που 
έχει ανανεώσει είναι ο Μαντίνι.  
Επίσημη πρόταση έχει γίνει 
(μόνο) στον Μπερτόγλιο, ο Κα-
ρυπίδης ανέβασε την αρχι -
κή του προσφορά, αλλά δεν τα 
έχει βρει ακόμα με τον Αργεντίνο.  
Τα άλλα 12 συμβόλαια που ολοκλη-
ρώνονται το καλοκαίρι είναι των Σού-
ντγκρεν, Τζέγκο, Κουέστα, Μπενα-
λουάν, Δεληζήση, Γκάνεα, Σάκιτς, 
Ματίγια, Ντουάρτε, Γκάμα, Μήτρο-
γλου, Μάνου και Λόπεθ. Καμία επί-
σημη πρόταση σε κανέναν από τους 
προαναφερθέντες. Με τον Τζέγκο και 
τον Σούντγκρεν έγινε μια κουβέντα, 
περισσότερο για να δουν οι άνθρω-
ποι του Άρη που κυμαίνονται οι απαι-
τήσεις των δύο ποδοσφαιριστών.  
Τα σενάρια λοιπόν για τους 12 εί-
ναι τα εξής δύο: Αν ο Άρης δεν μπο-
ρεί να κάνει τελικά μεταγραφές το 
επόμενο καλοκαίρι, κάποιοι που 
δεν θα έχουν αναπληρωθεί τα κενά 
τους την τρέχουσα μεταγραφική πε-
ρίοδο, θα κληθούν να ανανεώσουν. 
Αν ο Άρης δεν αποφύγει τελικά το 
ban, από τους 12 αν θα κληθούν να 
μιλήσουν για ανανέωση, περισσό-
τεροι από... τρεις, θα είναι τεράστια 
έκπληξη!
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Ο Γιώργος Τζοβάρας ήταν εκτός απο-
στολής. Προς επιβεβαίωση του Sportime 
είναι ήδη στην Αθήνα για να υπογρά-
ψει στον Ατρόμητο. Ο Πασχάλης Κάσ-
σος, παρ’ όλο που ο Ιωνικός του χτύ-
πησε την πόρτα, μένει και «καθαρίζει». 
Με δύο δικά του γκολ, άνοιξε ο δρόμος 
για το τρίποντο της Νίκης Βόλου κόντρα 
στα Τρίκαλα. 3-0 το τελικό σκορ με τον 
29χρονο εξτρέμ να πετυχαίνει τα δύο 
πρώτα και τον Τζιώρα στο 90’ να βά-
ζει το... κερασάκι στην τούρτα. Απογο-
ητευτικός ο ΑΟΤ που πήγε αυθημερόν 
στο Βόλο και δεν έκανε αισθητή την πα-
ρουσία του στο Πανθεσσαλικό σε καμία 
στιγμή της αναμέτρησης. 

O TZOBAΡΑΣ ΕΦΥΓΕ,  
Ο ΚΑΣΣΟΣ ΜΕΝΕΙ  
ΚΑΙ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ»

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:  ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΌ

Σκόρερ: 15’, 78’ Κάσσος, 90’ Τζιώρας
Διαιτητής: Μελτζανίδης (Ημαθίας)
Κόκκινες:

Μπάγιτς
Τσιμπούκας
Ανδρέου
Αλιατίδης
Πάνος
Κάσσος
Κυριακίδης
Τσουκαλάς
Γκαρσία (83’)
Βλαχομήτρος (54’)
Ροχάνο (74’)
Προπονητής: 
Αλέκος Βοσνιάδης

Αγριμάκης
Σανδραβέλης
Ριζογιάννης
Χειρίτραντας
Ελευθεριάδης (87’)
Ευθυμίου
Μπαξεβάνος (87’)
Κεχαγιάς
Πέλκας
Αουντίνο
Μανίσογλου (66’)
Προπονητής: 
Νίκος Όυσταμπασίδης

Tζιώρας (54’)
Μέτσε (74’)
Βασιλείου (83’)

Μπαράτα (58’)
Ντιαλόσι (66’)
Ιωαννίδης (87’)
Μυλόπουλος (87’)

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 3-0 ΤΡΙΚΑΛΑ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΞΑΝΘΗ 22 9 19-5

2. ΒΕΡΟΙΑ 21 10 19-7

3. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19 9 16-5

4. ΑΕΛ 19 10 14-4

5. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 16 10 17-7

6. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 15 9 16-5

7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 14 10 10-8

7. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 13 9 13-10

8. ΤΡΙΚΑΛΑ 13 11 11-18

10. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 12 9 4-4

11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 11 10 16-15

12. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 10 10 10-9

13. ΠΑΟΚ Β 10 9 9-9

14. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 9 10 12-17

15. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 9 10-15

16. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 4 10 6-17

17. ΚΑΒΑΛΑ 1 8 0-45

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ,  
Ο ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ  
ΝΑ ΤΟΝ ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ

ΑΠΟ ΤΟ... ΤΙΠΟΤΑ! 

Με την αποχώρηση Μιλιντσεάνου έμειναν όλοι ευχαριστημένοι. Ο 
Μολδαβός επιθετικός που κάποια στιγμή θα έμενε έξω, όταν θα επέ-
στρεφε ο Κόντε και ήθελε να φύγει, ο Μεταξάς που μόλις ενημερώθη-
κε οτι υπάρχει ενδιαφέρον από την ΑΕΛ, του έβαλε... κορδέλα, αφού 
δεν τον ήθελε και ο Χριστοβασίλης που έβαλε κάτι.. ψιλά στη τσέπη. 
Για το τελευταίο οι απόψεις διίστανται. Η μια είναι οτι μπήκε στα τα-
μεία ένα 50άρι, η άλλη οτι γλίτωσε τα δεδουλευμένα. Όπως και να έχει 
υπάρχει οικονομικό όφελος από το deal.
Αυτά είναι... ψίχουλα. Τα λεφτά θα έρθουν από αλλού. Αν έρθουν. Πίρ-
σμαν και Σάλιακας είναι η «βιτρίνα» του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο δεύτερος δεν 
έχει φέρει ακόμα πρόταση.
Για τον Πίρσμαν υπάρχει το ενδιαφέρον του Άρη. Είναι δεδομένο και 
δεν το διαψεύδει κανείς. Οι Θεσσαλονικείς τον θέλουν. Και θα τον πά-
ρουν. Είτε άμεσα, είτε το καλοκαίρι. Ο Βέλγος έχει συμφωνήσει. Ο πο-
δοσφαιριστής δεν ανανεώνει στα Γιάννινα, κάτι που έχει αποκαλύψει 
μήνες πριν το Sportime, όταν ακόμα ο Χριστοβασίλης είχε καταθέσει 
την πρόταση του και περίμενε την απάντηση του Πίρσμαν.
Βλέποντας οτι χάνει τα πολλά η διοίκηση του ΠΑΣ Γιάννινα, πάει για 
τα (πιο) λίγα. Χωρίς αυτό να σημαίνει οτι θα τον «σκοτώσει» κιόλας. 
Το 300άρι που ήθελε το καλοκαίρι δεν υπάρχει. Τα μισά και αν. 
Στη λίμνη υπάρχει μια σχετική γκρίνια στις τάξεις των οπαδών στο εν-
δεχόμενο μια νέας αποχώρησης, αλλά από το τίποτα; Οτι πάρει ο Χρι-
στοβασίλης καλό είναι. Φευγάτος είναι ο ποδοσφαιριστής! Θα χάσει 
και κανά δυο ματς λόγω «ίωσης». Οπότε τώρα που το θέμα είναι «ζε-
στό». 

ΔΕΝ... ΤΣΟΥΛΑΕΙ» ΤΟΥ ΟΛΛΑΝΔΟΥ!
Mετά την αποχώρηση του Νικολάε Μιλιντσεάνου ο ΠΑΣ Γιάννινα ανα-
γκαστικά θα ψαχτεί για φορ. Ο Ολλανδός Πολ Γκλαντόν ήταν η Νο1 
επιλογή, όπως αποκάλυψε το Sportime, αλλά οι νεότερες πληροφο-
ρίες αναφέρουν οτι δεν προχωράει. Δεν «ψήνεται» ο ποδοσφαιριστής 
να έρθει στην Ελλάδα και στον ΠΑΣ Γιάννινα. 
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ΟΙ ΑΝΑΒΟΛΕΣ  
ΣΤΗΝ EUROLEAGUE  
ΑΠΕΙΛΟΥΝ  
ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ!

Ο Ολυμπιακός δεν αγωνίστηκε 
χθες κόντρα στη Ζενίτ ενώ αναβλή-
θηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού 
με την Μακάμπι (ήταν προγραμ-
ματισμένος για απόψε) λόγω 
πολλών κρουσμάτων στην ομά-
δα από το Ισραήλ. Η Euroleague 
έχει πολλές εκκρεμότητες πλέον 
και θα πρέπει να βρεθούν ημερο-
μηνίες κάτι που σημαίνει ότι ουσι-
αστικά θα πληθύνουν οι «διαβο-
λοβδομάδες».
Σε ό,τι αφορά στις ελληνικές ομά-
δες, ο Παναθηναϊκός έχει τρεις εκ-
κρεμότητες. Εντός με Ζαλγκίρις 
(ορίστηκε για τις 26/1), εκτός με 
Άλμπα κι εντός με Μακάμπι. Άλ-
λες τόσες έχει και ο Ολυμπιακός: 
Εντός με ΤΣΣΚΑ, εκτός με Ζαλγκί-
ρις κι εντός με Ζενίτ. Ακόμα κά-
ποιος αγώνας του δεν έχει οριστεί.
Τα προβλήματα άρχισαν από την 
17η αγωνιστική και την αναβο-
λή της αναμέτρησης Ζαλγκίρις- 
Αρμάνι. Κατά την 18η αγωνιστι-
κή είχαμε άλλες πέντε αναβολές, 
κατά τη 19η είχαμε εννέα (όλους 
τους αγώνες δηλαδή), άλλες πέ-
ντε στην 20η και μέχρι στιγμής για 
την 21η έχουμε πέντε. Τι σημαί-
νει αυτό. Ότι στο τέλος αυτής της 
εβδομάδας θα έχουμε συνολικά 25 
εκκρεμότητες στη διοργάνωση.
Θα γίνει λοιπόν της «διαβολοβδο-
μάδας» απ΄εδώ και στο εξής ενώ 
από τους 25 αγώνες έχουν οριστεί 
οι έξι!
Πάντως πέρα από τις εκκρεμότη-
τες των δύο «αιωνίων» η ιστορία 
αυτή αγγίζει την Εθνική ομάδα και 
τον αγώνα της στις 28 Φεβρουα-
ρίου στην Τουρκία. Εκείνη η ημε-
ρομηνία πέφτει Δευτέρα, κάτι που 
σημαίνει ότι η ΕΟΚ υπολόγιζε στη 
βοήθεια των παικτών από Πανα-
θηναϊκό και Ολυμπιακό αλλά αυτή 
τη στιγμή το πιθανότερο είναι του-
λάχιστον μια από τις δύο ομάδες 
να έχει εξ αναβολής αγώνα. Η Δευ-
τέρα ή η Τρίτη θα καλυφθούν από 
την Euroleague για τις εξ αναβο-
λής αναμετρήσεις.
Πέραν τούτων η χθεσινή ήταν ημέ-
ρα ανακοινώσεων για τις ομάδες 
της Basket League.
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφω-
νία με τον Άντι Ράουτινς (35χρ.- 
1,93μ.) που είχε αγωνιστεί για τε-
λευταία φορά στον Παναθηναϊκό 
τον Μάρτιο του 2020.
Το Περιστέρι απέκτησε τον Τόμας 
Γκιέλο (29χρ.- 2,06μ.), Πολωνό δι-
εθνή που μέχρι πριν λίγες μέρες 
έπαιζε στην γερμανική Βούρτζ-
μπουργκ.
O Απόλλωνας Πάτρας ανακοίνω-
σε τον Τρε ΜακΛιν (28χρ.- 1,96μ) 
που πέρυσι έπαιξε στο Περιστέρι 
ενώ άρχισε τη φετινή σεζόν στην 
ΚΚ Σπλιτ, στην Κροατία.
Τέλος ο Ηρακλής υπέγραψε τον 
Μάρεκ Ντόλεζαϊ (23χρ.- 2,08μ), 
Σλοβάκο διεθνή που έχει και αμε-
ρικάνικη παιδεία αφού έχει αγωνι-
στεί στο Σίρακιους (2020-2021).
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Η ΕΟΚ ΞΑΝΑΡΧΙΖΕΙ  
ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Όπως έγινε γνωστό, η ΕΟΚ αποφάσισε να 
ανοίξει τα πρωταθλήματά της (Α2- Β και 
Γ ανδρών, Α1 και Α2 Γυναικών) των 
οποίων την έναρξη είχε μεταθέσει 
για τις 22-23 Ιανουαρίου λόγω 
της έκρηξης των κρουσμά-
των.

ςς

basketball
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Η ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Η ΜΠΑΓΕΡΝ «ΕΔΕΣΕ» ΤΟΝ ΚΙΝΓΚΣΛΕΪ 
ΚΟΜΑΝ ΩΣ ΤΟ 2027 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 
ΚΡΙΚΟ ΚΡΙΚΟ ΝΑ ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ 
ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ

Το ποδόσφαιρο λειτουργεί, ενίοτε, με μυστηριώδη 
τρόπο. Ο Κίνγκσλεϊ Κομάν γεννήθηκε στο Παρίσι. 
Μεγάλωσε στο Παρίσι. Έμαθε μπάλα στο Παρίσι. 
Μόνο που πρακτικά δεν έπαιξε ποτέ στο Παρίσι. 
Βασικά μόλις 3 ματς κατέγραψε με την Παρί Σεν 
Ζερμέν, πριν κινήσει για τα ξένα. Γιουβέντους πρώ-
τα, Μπάγερν στη συνέχεια και μέχρι σήμερα. Δεν 
ξέρουμε ποια συμπαντική συνομωσία σκαρώθηκε 
εκείνη την 13η Ιουνίου του 1996, όταν δηλαδή αυτό 
το παλικάρι ήρθε στον κόσμο. Αλλά «παντρεύτη-
κε» την επιτυχία, έγινε απόστολος και άγγελος της, 
μαζί. Θα αρκούσε να πούμε ότι έχει πάρει πρωτά-
θλημα και τα 10 χρόνια που είναι επαγγελματίας! 
Ναι, στα 25 του, 10 πρωταθλήματα. 
Επί μακρόν φαινόταν πως αυτό το «κοκαλάκι της 
νυχτερίδας» θα κινούσε για άλλη γη, άλλα μέρη. 
Αλλά οι Βαυαροί βρήκαν τον τρόπο να τον (μετα)
πείσουν. Προσφέροντάς του το 3ο μεγαλύτερο συμ-
βόλαιο του ρόστερ (17 εκατ. ευρώ το χρόνο) με 
χρονική διάρκεια ως το 2027. Προσφέροντάς του 
κυρίως τη διαβεβαίωση πως θα είναι «κολώνα» 
των αγωνιστικών project των επόμενων ετών. Η 
παρουσία του Γιούλιαν Νάγκελσμαν μόνο τυχαία 
δεν είναι για την ανατροπή της αρνητικής τάσης 
που υπήρχε. Ο νεαρός κόουτς μιλάει την ίδια πο-
δοσφαιρική γλώσσα με τον Γάλλο και ο τελευταί-
ος κάνει φέτος μια από τις παραγωγικές σεζόν του. 
Υγιής να ‘ναι – δεν είναι δεδομένο με τέτοια ευαι-
σθησία που δυστυχώς έχει στους τραυματισμούς- 
τα καλύτερα ποδοσφαιρικά του χρόνια είναι μπρο-
στά του. 
Η Μπάγερν πάντως, ηρέμησε. Άντε τώρα να έπρε-
πε να βγει στην αγορά για να βρει ισάξιο αντικατα-
στάτη. Λες και είναι πολλοί εκεί έξω με την ικανό-
τητά του 25χρονου εξτρέμ με την μπάλα στα πόδια 
και τη δημιουργική πνοή του. Και λες θα ήταν φτηνό 
να βρει αυτό το «σπάνιο πουλί». Κι ύστερα, όπως 
καλά ξέρουμε, στην ομάδα του Μονάχου δεν αγα-
πάνε τις δαπανηρές μεταγραφές. Τα χουν (τα λε-
φτά), δεν τα σπαταλάνε. Γι’ αυτό άλλωστε και είναι 
από τα ελάχιστα κλαμπ εκεί έξω που σε περιβάλ-
λον καταστροφικής πανδημίας κατάφεραν να πα-
ραμείνουν κερδοφόροι. Τα χρήματα η γερμανική 
ομάδα προτιμά να τα δώσει εκεί που νιώθει πως 
έχει έλλειψη. Δεξί μπακ, ένα χαφ για βάθος και πι-
θανότατα ένα στόπερ αν, όπως αναμένεται, ο Νί-
κλας Ζίλε φύγει το καλοκαίρι. 
Με τον Κομάν, η Μπάγερν συνέχισε να δένει τους 
κρίκους της αλυσίδας των νέων παικτών της που 
ήθελε να κρατήσει ως κορμό για τα επόμενα αρ-
κετά χρόνια. Γιόσουα Κίμιχ (26 ετών), Λέον Γκορέ-
τσκα (26), Γιόσιπ Στάνισιτς (21) και Τζαμάλ Μουσι-
άλα (18), άπαντες υπέγραψαν νέα συμβόλαια τους 
προηγούμενους 18 μήνες. Είχε προηγηθεί ο Αλ-
φόνσο Ντέιβις, ενώ σειρά θα πάρει προσεχώς ο 
Σερζ Γκνάμπρι. Οι Λιρόι Σανέ και Νταγιό Ουπαμε-
κανό έχουν συμβόλαια μακράς διάρκειας, ως πρό-
σφατα σχετικά αποκτήματα.  
Στην πρωτεύουσας της Βαυαρίας δεν αφήνουν τί-
ποτα στην τύχη. Οι Κομάν και Γκνάμπρι ήταν εξ 
αρχής προορισμένοι για διάδοχοι των Ρόμπεν και 
Ριμπερί, οι Ουπαμεκανό και Ζίλε των Χούμελς-Μπό-
ατενγκ, ο Ντέιβις του Αλάμπα. Το θέμα είναι τι θα 
γίνει όταν φύγουν οι τρεις σωματοφύλακες. Νόιερ, 
Λεβαντόφσκι και Μίλερ. Αλλά στο Μόναχο, δεδο-
μένο, ήδη ξεψαχνίζουν εκεί έξω αυτούς που έχουν 
εντοπίσει ως πιθανούς αντικαταστάτες και να τους 
περνάνε από διαδοχικά τεστ. Δεν υπάρχει εγγύηση 
επιτυχίας, να ο Ζίλε που λέγαμε δεν βγήκε όπως 
το φανταζόντουσαν. Αλλά, αναμφίβολα, η προερ-
γασία θα είναι η καλύτερη δυνατή. Από ένα κλαμπ 
συνώνυμο του επαγγελματισμού. 
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ΚΥΠΡΟΣ 17:00
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

1 -0,75 1,80
Το ταξίδι στο όνειρο συνεχίζεται για τον νεοφώτιστο 

Άρη που διεκδικεί πλέον το πρωτάθλημα. Η ομάδα 
της Λεμεσού ποντάρει πολλά στην έδρα της με το 

τρίποντο κόντρα στην Δόξα να επιβάλλεται.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΑΛΜΕΡ ΣΙΤΙ-ΡΟΝΤΑ

OVER 2,75 1,85
Στις μικρές κατηγορίες της Ολλανδίας θα παίξουμε 

μπάλα με ποντάρισμα φυσικά στα γκολ. Η Ρόντα 
διψάει για την επιστροφή στα σαλόνια με τη ομάδα 

να βρίσκεται σταθερά στις θέσεις των πλέι οφ. 
Χωρίς άγχος θα παραταχθεί η μέτρια φέτος Αλμέρ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

μαζί μας στα 
γκολ.

ΙΝΔΙΑ 16:00
ΓΚΟΑ-ΝΟΡΘΙΣΤ
OVER 2,75 1,70

Στη μακρινή Ινδία θα ταξιδέψουμε που μας αποζημιώνει 
σταθερά. Γκόα και Νόρθιστ δεν έχουν καλή παρουσία 

μέχρι στιγμής με το σημερινό παιχνίδι να έχει 
χαρακτήρα τελικού. Αμφότερες θα επιτεθούν για 

το τρίποντο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:Η 
προϊστορία 

σύμμαχος μας 
στα γκολ.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ

G/G 1,66
Ποδαρικό στη νέα χρονιά θα κάνει σήμερα και η 2η 

κατηγορία της Γερμανίας. Το ιστορικό Αμβούργο 
θέλει να σπάσει την κατάρα και να επιστρέψει στα 
σαλόνια της Μπουντεσλίγκα. Εύκολο δεν θα είναι 

πάντως το έργο μέσα στην Δρέσδη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 

μας ξανά στο 
αμφίσκορο.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 

OVER 2,75 1,70
Με μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο η Μπορούσια 

έφυγε με το τρίποντο από την Φρανκφούρτη. Η παρέα του 
Χαάλαντ έβγαλε ψυχή και παρέμεινε έτσι ζωντανή στη 

μάχη του τίτλου.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
σκοράρουν 

παντού.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

www.xosetips.com

Η ώρα του ντέρμπι των «αιωνίων» αντι-
πάλων έφτασε στη Super League. Την Κυ-
ριακή (19:30) στη «Λεωφόρο» ο Παναθηναϊ-
κός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Η πρώτη 
εφετινή αναμέτρησή τους στο Καραϊσκά-
κη έληξε ισόπαλη με 0-0. Δύο ντέρμπι συ-
μπεριλαμβάνει και το πρόγραμμα της 22ης 
αγωνιστικής στην Premier League. Το Σάβ-
βατο, στις 14:30, η πρωτοπόρος Μάντσε-
στερ Σίτι υποδέχεται τη δεύτερη στη βαθ-
μολογία Τσέλσι, η οποία έχει 10 βαθμούς 
λιγότερους. Την Κυριακή, στις 18:30, διεξά-
γεται το ντέρμπι του Λονδίνου Τότεναμ-Άρ-
σεναλ. Στην 4η θέση με 35 βαθμούς βρίσκε-
ται η Άρσεναλ και στην 6η η Τότεναμ με 33 
πόντους και 2 ματς λιγότερα. 
Στη Serie A την παράσταση κλέβει το κυρια-
κάτικο ντέρμπι της Αταλάντα με την Ίντερ, 
το οποίο ξεκινάει στις 21:45, στο Μπέργκα-
μο. Πρωτοπόρος είναι η Ίντερ με 49 βαθ-
μούς. Στην 4η θέση βρίσκεται η Αταλάντα 
με 41 πόντους.

ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΩΝ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές 
στοιχηματικές επιλογές για τους μεγάλους 
αγώνες του Σαββατοκύριακου, Παναθηνα-
ϊκός-Ολυμπιακός, Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι, 
Τότεναμ-Άρσεναλ και Αταλάντα-Ίντερ. 
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προ-
σφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι 
και τα ακόλουθα: 
Παίκτης που θα σκοράρει πρώτος
Τελευταίος σκόρερ
Σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος
Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα
Παίκτης που θα πετύχει χατ-τρικ
Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
Νίκη με μηδέν παθητικό 
Διαφορά νίκης
Σύνολο κόρνερ
Νικητής κόρνερ
Ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευ-
ταίο κόρνερ
Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ
Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal
Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under
Μονά/Ζυγά γκολ 
Σκορ πολλαπλών επιλογών 
Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι

CASH OUT ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OPAPP 
Μέσω της εφαρμογής Opapp οι παίκτες του 
Πάμε Στοίχημα μπορούν να δημιουργούν 
εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να σκα-
νάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν Cash 
Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνατό-
τητα να παρακολουθήσουν αθλητικό κανά-
λι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντα-
νά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέ-
ρεται και σε virtual αγώνες, στο Ποδόσφαι-
ρο, το Πρωτάθλημα και το Μπάσκετ, με κο-
ρυφαία γραφικά, αμέτρητες στοιχηματικές 
φάσεις και προωθητικές ενέργειες όπως 
το Παρά 1 στο VIRTUAL SPORTS ΠΡΩΤΑ-

ΘΛΗΜΑ.

ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΙΩΝΙΩΝ 
ΣΤΗ SUPER LEAGUE, 
ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΣΤΗΝ PREMIER LEAGUE 
ΚΑΙ ΤΗ SERIE A 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΤΣΕΛΣΙ, 
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΑΡΣΕΝΑΛ ΚΑΙ 
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΙΝΤΕΡ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΠΑΕΕΚ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

2 -1,25 1,80
Η ομαδάρα από την Λάρνακα δεν σταματάει πουθενά 

ούσα πλέον το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Στο 
ντέρμπι με τον Απόλλωνα έβγαλε χαρακτήρα 

βάζοντας τις βάσεις για το φετινό πρωτάθλημα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η ΑΕΚ είναι 
ξεκάθαρα 
το φαβορί 
σήμερα.
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ΙΔΑΝΙΚΟ 
ΠΟΔΑΡΙΚΟ 
Την προηγουμένη εβδομάδα δεν τα 
είπαμε λόγω της αργίας των Φώτων, 
αλλά την αμέσως προηγούμενη, 
πρώτη του 2022 είχαμε κάνει εξαι-
ρετικό ποδαρικό στο νέο έτος. Με 4/5 
κερδισμένες επιλογές. Βασικά μόνο 
το Τσέλσι – Λίβερπουλ δεν διαβά-
σαμε σωστά, παρότι οι «ρεντς» ξε-
κίνησαν ιδανικά, δεν το πήγαν έτσι 
ως το τέλος. Το παραγωγικό εκατέ-
ρωθεν αντάμωμα μας δικαίωσε στο 
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι, η Τό-
τεναμ νίκησε στο γήπεδο της Γου-
ότφορντ, πέρασε και το αμφίσκορο 
στο Μπρέντφορντ – Άστον Βίλα. Τέ-
λος, η Μπαρτσελόνα βρήκε τον τρό-
πο στη Μαγιόρκα. Με ανανεωμένη 
πίστη στις δυνάμεις μας, θέλουμε 
να συνεχίσουμε έτσι και καλύτερα! 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  70

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 93.35

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: 23,35

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ: -363,15

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ: -339,8

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  60 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

2,352,55
Συναντάμε 

το ενδεχόμενο 
να επικρατήσει 

η Μαρσέιγ της Λιλ, 
στο «Βελοντρόμ»

Προσφέρεται το να δώσει 
συνέχεια η Γκλάντμπαχ 
στο μεγάλο διπλό στο 

Μόναχο, υποτάσσοντας τη 
Λεβερκούζεν  

 
Το μεγάλο ντέρμπι, το αιώνιο ντέρ-
μπι. Και ναι, ο Ολυμπιακός στην πα-
ρούσα χρονική φάση είναι ανώτερος 
του Παναθηναϊκού, το λέει ξεκάθα-
ρα η βαθμολογία. Αλλά αυτού του 
είδους τα ματς έχουν τη δική τους 
ξεχωριστή αλήθεια. Φάνηκε στον α’ 
γύρο, όταν το «τριφύλλι» πήρε μια 
ισοπαλία που ελάχιστοι πίστευαν 
πως «είχε». Η ομάδα του Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς έχει βελτιωθεί πολύ από 
τότε και με όπλο τη Λεωφόρο, όπου 
τα πάει περίφημα, θα ψάξει για μια 
σπουδαία νίκη. Εμείς θα προτιμή-
σουμε να κυκλώσουμε το αμφίσκο-
ρο, θεωρώντας πολύ πιθανό να... δι-
ορθωθεί το στείρο 0-0 του ματς στο 
«Καραϊσκάκη». 
Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον 
Άρη κόντρα στον ταλαιπωρημένο 
Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ ξανά σε 
ελληνικό κάδρο, περιμένουμε βελτι-
ωμένο τον Ατρόμητο μόνο και μόνο 
επειδή πλέον έχει τον Κρις Κόουλ-
μαν στον πάγκο και επιλέγουμε το 
GOAL στην επίσκεψή του στους 
«Ζωσιμάδες».
Στην Αγγλία, έχουμε ντέρμπι κο-
ρυφής: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι. 
Θα τελειώσουν οι «πολίτες» τους 
«μπλε» από την υπόθεση τίτλος; Θα 
το προσεγγίσουμε πλαγίως, περιμέ-
νοντας ότι θα ξεδιπλωθεί πλήρως το 
επιθετικό ταλέντο και των δύο ομά-
δων.  

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΤΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/1 14:30 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ – ΤΣΕΛΣΙ GOAL+OVER 2,5 2,10 20 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/1 19:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. – ΑΡΗΣ 2 2,06 15 μονάδες 

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/1 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

GOAL 1,91 15 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/1 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ GOAL 2,06 10 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/1 14:30 ΑΡΣΕΝΑΛ – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ GOAL+OVER 2,5 1,90 10 μονάδες 
19

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/1 17:00 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ – ΤΟΤΕΝΑΜ 2 1,67 15 μονάδες 
25,05

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/1 16:00 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ –  
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

GOAL 1,78 10 μονάδες 
17,8

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/1 18:30 ΤΣΕΛΣΙ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2 2,35 20 μονάδες 
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/1 22:00 ΜΑΓΙΟΡΚΑ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2 2,10 15 μονάδες 
31,5
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Η World Athletics ενη-
μέρωσε και παρουσία-
σε κάποια στοιχεία για 
το βάδην, με αφορμή 
ότι απομένουν 50 ημέ-
ρες για το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Ομάδων. 
Μια διοργάνωση που 
θα διεξαχθεί στη Μου-
σκάτ 4-5 Μαρτίου. Η Ελ-
λάδα θα στείλει ομάδα. 
Ξεχωρίζουν η Αντιγόνη 
Ντρισμπιώτη και ο Αλέ-
ξανδρος Παπαμιχαήλ. 

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ θέλει να εί-
ναι παρών σε όλες τις μεγάλες διορ-
γανώσεις του βάδην τη φετινή χρονιά. 
Αν και είναι αμφίβολος για το Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα 35χλμ. στις 23 του 
μήνα στα Μέγαρα, ο Έλληνας πρωτα-
θλητής έχει ως πρώτο στόχο το Πα-
γκόσμιο Πρωτάθλημα Ομάδων που θα 
γίνει στη Μουσκάτ. Αναμένεται στην 
πρωτεύουσα του Ομάν να κάνει τη 

δεύτερη κούρσα 35χλμ. στην καριέ-
ρα του. Πέρσι είχε κερδίσει στο πρω-
τάθλημα στα Μέγαρα με 2:36.45, που 
είναι και η ατομική του επίδοση. Ήταν 
νο1 στο παγκόσμιο ράνκινγκ και τώρα 
είναι στο νο4. 
Φυσικά οι μεγάλοι του στόχοι το κα-
λοκαίρι είναι η συμμετοχή στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν και στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο. 

Ορίστηκαν από τον 
ΣΕΓΑΣ οι υπεύθυνοι 
των τριών προπονη-
τικών κέντρων της Ελ-
λάδας. Στη διάρκεια 
του χθεσινού Διοικη-
τικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας αποφα-
σίστηκε. Ο Σπύρος 
Βασδέκης να είναι 
υπεύθυνος στο ΟΑΚΑ, 
ο Γιώργος Οικονομί-
δης (φωτό) στον Άγιο 
Κοσμά και ο Βασίλης 
Συρόπουλος στη Θεσ-
σαλονίκη. 

Όπως αναμενό-
ταν ανακοινώθη-
κε το υγειονομικό 
πρωτόκολλο από 
τον ΣΕΓΑΣ για τους 
αγώνες κλειστού 
στίβου και ανωμά-
λου δρόμου. Εγκρί-
θηκε από τη ΓΓΑ 
και στους αγώνες 
θα παίρνουν μέρος 
μόνο οι εμβολια-
σμένοι αθλητές και 
αθλήτριες και όσοι 
έχουν πιστοποιητι-
κό νόσησης.

ΘΑ ΒΑΔΙΣΕΙ ΣΤΟ ΟΜΑΝ!





Ο ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΝΤΕΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΣΕ 
ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΣΤΟ ΠΑΖΛ 
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΣΚΑΟΥΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο τίτλος που τον συνοδεύει μικρή 
σημασία έχει. Sports Director από 
το καλοκαίρι του 2016 έως και τον 
Οκτώβριο του 2017, Head of Scout 
από τότε μέχρι και σήμερα. 
Το ζήτημα είναι πως τα τελευταία 
5,5 χρόνια ο Ολυμπιακός δρέπει 
τους καρπούς της οργανωμένης 
και μεθοδικής δουλειάς του Φραν-
σουά Μοντεστό. 
Ο 43χρονος Κορσικανός πάτησε 
στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2010 
και έμεινε τρία χρόνια ως παίκτης. 
Του άρεσε η Ελλάδα, ίσως οι Έλ-
ληνες να του θύμιζαν λίγο και τους 
κατοίκους στην πόλη του τη Μπα-
στιά. 
Το 2016 αποφάσισε να σταματή-
σει το ποδόσφαιρο, ένιωσε πως 
είχε πετύχει τους στόχους του και 
εκείνο το καλοκαίρι ο Βαγγέλης 
Μαρινάκης με μια απόφαση που 
ξάφνιασε πολλούς προσέλαβε τον 
Μοντεστό στη θέση του Αθλητικού 
Διευθυντή. 
«Μα με ποια προσόντα;» αναφώ-
νησαν αρκετοί εντός και εκτός του 
κλαμπ με έκπληξη. 
Όσοι γνώριζαν όμως τον Μοντε-
στό είχαν καταλάβει πως ο Μαρι-
νάκης πόνταρε σε στοιχεία του χα-
ρακτήρα και της προσωπικότητας 
του, χώρια από τις όποιες γνωρι-
μίες είχε κάνει με το πέρασμά του 
από Μπαστιά, Μονακό και Κάλιαρι. 
Ο 43χρονος Γάλλος με όσους συ-
ζητούσε δεν άφηνε ποτέ ένα θέμα 
στην τύχη. Δεν ολοκλήρωνε μια 
συζήτηση χωρίς να έχει επιχειρη-
ματολογήσει, χωρίς να νιώθει πως 
έχει κλείσει ο κύκλος της. 
Σοβαρός, μεθοδικός, οργανωμένος 
για τα πάντα. Από τα πιο απλά έως 
και τα πιο σύνθετα. Μαζί με τον Κρι-
στιάν Καρεμπέ, άλλους συνεργά-
τες αλλά και ένα τμήμα σκάουτ που 
έχει ξεπεράσει προ πολλού τα Ελ-
ληνικά σύνορα, ο Μοντεστό δρα-
στηριοποιείται στον Ολυμπιακό με 
στοιχεία που εμφανίζονται μόνο 
στα σοβαρά ευρωπαϊκά κλαμπ. 
Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγου-
ρος πως θα πιάσουν στην ομά-
δα ο Φατιγκά και ο Κεϊτά. Προέρ-
χονται όμως από ομάδες όπως η 
Παρί και η Ρεάλ Μαδρίτης (έστω η 
U19) που δείχνουν πόσο σοβαρή 
δουλειά για ακόμα μια φορά έκα-
νε ο Μοντεστό. 
Δεν είναι μόνο οι παίκτες που 
έχουν έρθει, είναι και εκείνοι που 
έχουν φύγει, είναι η γενικότερη δι-
αδικασία, που χαρίζουν στον Ολυ-
μπιακό την αίσθηση πως δουλεύει 
διαφορετικά από τους υπόλοιπους 
ανταγωνιστές. 

MAGIC 
TOUCH 

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 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


