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Η γκέλα με τον Απόλλωνα Σμύρνης στο πρώτο 
ματς για το 2022 ήταν κάτι που ήθελε να απο-
φύγει ο Ολυμπιακός. Γιατί ακολουθεί δύσκο-
λο πρόγραμμα και με πολλές απουσίες για το 
Κόπα Άφρικα. Με βάση και το πλάνο, η αναμέ-
τρηση με τον Απόλλωνα ήταν από τις θεωρη-
τικά πιο εύκολες. Και για τον λόγο αυτό η γκέ-
λα πείραξε περισσότερο. Μετά ήρθε η αναβολή 
του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης, λόγω των 
κρουσμάτων με κορονοϊό. Για να φτάσει η ομά-
δα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο οποί-
ος προέρχεται από την ήττα στον Βόλο. Και 
για τον ίδιο πλέον είναι πολύ μεγάλη η σημα-
σία του ντέρμπι. Παράλληλα φέτος, ειδικά στην 
Λεωφόρο παρουσιάζεται πιο δυνατός σε σχέ-
ση με τις άλλες χρονιές. Δείχνει πιο ομάδα. Και 
το ντέρμπι, έχει πλέον μεγάλο ενδιαφέρον. Με 
βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Ο Ολυμπια-
κός από την μεριά του αν απωλέσει ξανά βαθ-
μούς, ίσως δει την ΑΕΚ να πλησιάσει περισσό-
τερο, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα φέρει 
στην δική της αναμέτρηση. Έτσι καταλαβαίνει 
κανείς και την βαρύτηα που έχει αποκτήσει το 
ντέρμπι, σε όλα τα επίπεδα. Και είναι κάτι που 
έχει να συμβεί για χρόνια. Οι παίκτες του Ολυ-
μπιακού είναι σε εγρήγορση, έγιναν και οι κα-
τάλληλες συζητήσεις και το αποτέλεσμα όλων 
αυτών θα φανεί την Κυριακή.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Αποτελεί μία από τις πιο συμπαθείς ομά-
δες στους ουδέτερους φαν η Βενέτσια. Θες 
επειδή εδρεύει στη Βενετία, μία από τις 
πιο όμορφες πόλεις στον κόσμο; Θες επει-
δή οι εμφανίσεις που έβγαλε φέτος ήταν... 
υψηλής ραπτικής; Από τις πιο όμορφες 
που έχουμε δει, πραγματικά, Αγωνιστι-
κά ομιλώντας πάντως, η Βενέτσια βρίσκε-
ται σε μεγάλο κίνδυνο να σώσει το status 
που μόλις φέτος ανέκτησε. Του μέλους δη-
λαδή της Serie A. Μόλις και μετά βίας βρί-
σκεται πάνω από τη γραμμή του υποβιβα-
σμού. Χρειάζεται ενίσχυση. Από το πάνω 
ράφι. Θα της δώσει αυτά που της λείπουν 
ο Νάνι; Στα 35 του, ο άλλοτε σταρ της Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ επιστρέφει στην Ευ-
ρώπη. Τα τελευταία χρόνια έπαιζε στο MLS 
με τη φανέλα της Ορλάντο Σίτι. Θυμόμαστε 
όλοι, στα καλά του, έναν παίκτη που μπο-
ρούσε να κάνει απίστευτα πράγματα με 
την μπάλα στα πόδια. Αλλά είναι μια μα-
κρινή ανάμνηση. Θα τον εμπνεύσουν άρα-
γε τα κανάλια της Βενετίας για ένα γκραν 
φινάλε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο; Δεν 
του το είχαμε ότι θα γυρνούσε, αποκτήσα-
με ένα λόγο παραπάνω να κοιτάμε αυτή τη 
συμπαθέστατη, ξαναλέμε, ομάδα. 

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

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.
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Δεν έπαιξε ο Αγκιμπού
Χωρίς τον Αγκιμπού Καμαρά στην αποστολή αγωνί-
στηκε η Εθνική ομάδα της Γουϊνέας κόντρα στην αντί-
στοιχη της Σενεγάλης. Δεν υπήρξε σκορ στην αναμέ-
τρηση, ενώ ο Σισέ ήταν βασικός με την Σενεγάλη, αλλά 
τελικά δεν αγωνίστηκε ενάντια στον συμπαίκτη του στον 
Ολυμπιακό. Και οι δύο ομάδες οδεύουν προς πρόκρι-
ση στην επόμενη φάση και θα αργήσει η επιστροφή 
των δύο παικτών στην βάση. Όσο για τον Αγκι-
μπού έμεινε εκτός για να προφυλαχθεί αφού 

είχε κάποιες ενοχλήσεις στον αστράγαλο. 

Επίσημο του Φαντιγκά
Ο Μπαντιουνγκού Φαντιγκά ανακοινώθη-
κε επίσημα από τον Ολυμπιακό. Υπέγρα-
ψε συμβόλαιο έως το 2026 και ετοιμάζεται 
να ξεκινήσει την ερυθρόλευκη πορεία του. 
Ο 21χρονος χαφ τόνισε πως θα τα δώσει 
όλα για να επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη 
που του έδειξαν οι Πειραιώτες. Ο Πέδρο Μαρ-
τίνς ξεκαθάρισε πως θα προπονείται με την 
πρώτη ομάδα και θα υπολογίζεται και για 

την δεύτερη ομάδα.

ΠΡΩΤΑ Ο  
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ ΘΑ 
ΚΡΙΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το «αιώνιο» ντέρμπι έχει πάντα 
την σημασία του. Ανεξάρτητα σε τι 
κατάσταση μπορεί να είναι ο Ολυ-
μπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός. 
Και οι δύο ομάδες πάντα έχουν τον 
λόγο τους για να πάρουν τη νίκη, 
πέραν από το πρεστίζ. Οι «ερυ-
θρόλευκοι» είναι επικεντρωμένοι 
σε αυτό, ανεξάρτητα του τι έγινε 
με την μεταγραφή του Μπαντιου-
γκού Φαντιγκά. Ήταν δρομολογη-
μένη και δεν έχει σχέσεις με άλλες 
υποθέσεις. Όπως έχει να κάνει με τα 
νέα συμβόλαια των Πέδρο Μαρτίνς, 
Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Και με τους δύο 
έχουν γίνει επαφές και το κλίμα είναι 
θετικό. Για τον Πορτογάλο τεχνικό 
απομένουν λεπτομέρειες, αν και μέ-
χρι να πέσουν οι υπογραφές κανείς 
δεν λέει κάτι με σιγουριά. Με τον Ελ 
Αραμπί δεν υπήρξε εξέλιξη, αλλά τα 
σενάρια αναφέρουν πως θα βρεθεί 
η χρυσή τομή. Επίσης και το θέμα 
του αριστερού μπακ αναμένεται να 
«τρέξει» μετά την Κυριακή. Ο Ζαγα-
ρίτης έχει ανέβει στη λίστα και δεν 
αποκλείεται να γίνει κίνηση για την 
απόκτηση του. Όσο για το ματς της 
Κυριακής ο Πέδρο Μαρτίνς θα πε-
ριμένει τα αποτελέσματα των τεστ 
που έγιναν την Παρασκευή. Ο ίδιος 
πάντως τόνισε πως όλοι όσοι απου-
σίαζαν με κορονοϊό, επέστρεψαν. 
Κάτι που σημαίνει πως είναι διαθέ-
σιμοι. Και μια πρώτη εκτίμηση ενδε-
κάδας, είναι η εξής: Βατσλίκ, Λαλά, 
Σωκράτης ή Μανωλάς, Μπα, Ρέα-
μπτσιουκ, Μαντί Καμαρά, Εμβιλά, 
Ρόνι Λόπες, Μασούρας, Βαλμπου-
ενά, Ελ Αραμπί. Πιθανότητες να ξε-
κινήσει έχει και ο Μάριος Βρουσάι.

Oλυ
μπι
ακό

ς
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Καπνός για Μπαρμπόσα
Ο Ντανίλο Μπαρμπόσα παραμένει στο προσκήνιο για 
την ΑΕΚ. Μάλιστα υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφε-
ραν πως βρέθηκε η χρυσή τομή με τη Νις. Η γαλλική ομά-
δα τον είχε δώσει δανεικό στην Παλμέιρας. Ο Βραζιλιά-
νος χαφ γύρισε πίσω αλλά δεν υπολογίζεται. Τα γαλλικά 
ΜΜΕ ανέφεραν πως θα δοθεί δανεικός στην ΑΕΚ, η οποία 
έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια δύσκο-
λη περίπρωση, αλλά η Ένωση το παλεύει και δεν απο-
κλείεται να κλείσει την συμφωνία!

Τι γίνεται με Αραούχο 
Ξανά ατομικό έκανε ο Σέρχιο Αραούχο και ο προ-
βληματισμός για τις ενοχλήσεις που έχει στη μέση 
είναι μεγάλος. Ζητείται η καλύτερη δυνατή λύση 

για να το ξεπεράσει ο Αργεντινός και να γυρίσει στην 
δράση. Στο μεταξύ ο Ζίγκα Λάτσι τραυματίστηκε στο 
πρόσφατο ματς της ΑΕΚ Β’ και οι εξετάσεις έδει-
ξαν πως έχει θλάση. Από την άλλη τα τεστ κο-
ρονοϊού της Παρασκευής ήταν όλα αρνητι-
κά για τους παίκτες. 

➦

AΕΚ

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΠΝΟΗ ΑΦΗΣΕ 
Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΝΤΑΝΤΣΕΝΚΟ 
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Ο ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  
ΣΤΗ ΖΟΡΙΑ

ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ 
ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Τραγικό παιχνίδι έπαιξε η μοίρα 
στον Όλεγκ Νταντσένκο την μέρα 
που η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον δανει-
σμο του στη Ζόρια. Η σύζυγος του 
σκοτώθηκε σε τροχαίο που έγινε 
στον αυτοκινητόδρομο από το Κί-
εβο στην Οδησσό. Η Βικτόρια Ντα-
ντσένκο είχε σφδρή σύγκρουση με 
άλλο αυτοκίνητο, όπως μετέδωσαν 
τα Ουκρανικά ΜΜΕ. Κατά την σύ-
γκρουση το αυτοκίνητο της εξετρά-
πη της πορείας του για να καταλή-
ξει στις προστατευτικές μπάρες. 
Ανασύρθηκε νεκρή από τους δια-
σώστες και αργότερα έγινε γνω-
στή η ταυτότητα της. Με βάση τις 
αναφορές των ουκρανικών ΜΜΕ ο 
Νταντένκο ενημερώθηκε σχετικά 
λίγο μετά την ολοκλήρωση των δι-
αδικαστικών με την Ζόρια. Δηλαδή 
υπέγραψε το συμβόλαιο του, έκα-
νε τις πρώτες δηλώσεις, φωτογρα-
φήθηκε και αμέσως μετά του έγινε 
η σχετική επικοινωνία. Ανύπωτη 
τραγωδία για τον Ουκρανό μπακ, 
που είναι συντετριμμένος. Κι όλα 
αυτά σε μια ιδιαίτερη μέρα για τον 
ίδιο καθώς επέστρεφε στην πατρί-
δα του. Και θα πήγε σε μια ομά-
δα όπου θα μπορούσε να βρει λε-
πτά συμμετοχής καθώς με την ΑΕΚ 
δεν... κατάφερε ποτέ να βρει τον 
χώρο και τον χρόνο που θα ήθελε.



www.sportime.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20225

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΠΑΝΩ  
ΣΤΗΝ ΩΡΑ 

H επιστροφή του Καρλίτος εί-
ναι σίγουρα ένα από τα κα-
λύτερα νέα που θα μπορού-
σε να έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
εν όψει του αιώνιου ντέρμπι. 
Ο Ισπανός επιθετικός πραγ-
ματοποιεί μια εξαιρετική σε-
ζόν. Με 9 γκολ σε 13 συμμετο-
χές στη Super League 1 να το 
κάνουν... λιανά. Ο 31χρονος 
φορ έχει σηκώσει στο πόδι 
το κοινό στο γήπεδο της Λε-
ωφόρου Αλεξάνδρας – γίνε-
ται έτσι ακόμα πιο κρίμα (ας 
μας επιτραπεί η έκφραση) 
που (και) το ματς αυτό θα γί-
νει παρουσία μόλις 1.000 θε-
ατών. Παρεμπιπτόντως αυτό 
είναι ένα χαρακτηριστικό του: 
Τα 8 από τα 9 του γκολ ση-
μειώθηκαν στις εντός έδρας 
αναμετρήσεις της ομάδας του 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Συγκεκριμέ-
να: Δύο γκολ με τον Απόλλω-
να Σμύρνης. Δύο με τον Βόλο. 
Τρία με τον Ιωνικό. Ένα με τον 
Ατρόμητο. Μόνο με τον Αστέ-
ρα, στην Τρίπολη, σκόραρε 
εκτός. Παράλληλα, έχει μοιρά-
σει 2 ασίστ και έχει κερδίσει 1 
πέναλτι, όλα στο γήπεδο της 
Λεωφόρου. Είναι τώρα η σει-
ρά του Ολυμπιακού να γνωρί-
σει τι εστί «Καρλίτος εσωτερι-
κού»; Το σημαντικό σε πρώτη 
φάση είναι ότι ο Ισπανός εί-
ναι ξανά «εδώ». Ομοίως και 
οι Ρούμπεν Πέρεθ, Χουάνκαρ 
και Μαουρίσιο. Σε ένα τόσο 
μεγάλο ματς πρέπει να πας 
με όλα σου τα όπλα διαθέσι-
μα και αυτό ακριβώς ισχύει τη 
δεδομένη στιγμή για το «τρι-
φύλλι». Το οποίο επιπλέον 
τα πάει περίφημα φέτος στο 
γήπεδό του. Και τι καλύτερο 
από το να συνεχίσει ομοίως 
απέναντι στον μεγαλύτερο δι-
αχρονικά αντίπαλό του. Θα εί-
ναι ευχής έργον. Βαθμολογι-
κά, ψυχολογικά. Ειδικά μετά 
την αποτυχία στο Βόλο.

Πάνοπλος στο ντέρμπι 
Δεν είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός ο Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς, αλλά δεν μπορεί, ένα χαμόγελο θα το έσκα-
σε βλέποντας ότι εν όψει αιώνιου ντέρμπι ποντά-
ρει σχεδόν στο σύνολο του ρόστερ του. Η ομάδα 
είναι COVID-free, οι τραυματισμοί ξεπεράστηκαν. 
Μοναδική εξαίρεση ο Δημήτρης Κουρμπέλης που 
συνέχισε με ατομικό. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 
προθέρμανση, rondo και στην συνέχεια έμφαση 
στην τακτική, καταπώς συνηθίζεται λίγο πριν 
από τα παιχνίδια.

Ο ΚΑΡΛΙΤΟΣ... ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ 
«ΕΔΩ» ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΛΙΑΝΑ 
ΣΕ ΚΑΔΡΟ ΑΙΩΝΙΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ 
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ΠΟΛΛΑ «ΣΥΝ»
ΜΕ ΟΠΛΟ ΣΕΡΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ,  
Ο ΠΑΟΚ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΕΙ ΤΟΝ 
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΕΝΟ ΠΑΝΤΩΣ, ΟΦΗ 

Έξι συνεχόμενες φορές. Σε όλες τις διορ-
γανώσεις. Οι νίκες φέρνουν νίκες και είναι 
η καλύτερη βιταμίνη που «γεμίζει» υγεία 
μια ομάδα. Να η ευτυχής τρέχουσα κατά-
σταση του ΠΑΟΚ. Πάμε για το «7 στα 7»; 
Αν επιβεβαιωθεί η παράδοση, ναι. Καθότι 
ο Δικέφαλος έχει πάρει εντελώς τον αέρα 
του ΟΦΗ στην Τούμπα. Μία και μόνο φορά 
έχουν γελάσει οι Κρητικοί στην Τούμπα 
σε 44 επισκέψεις. Παρά μία μέρα, ακρι-
βώς πριν από 29 χρόνια! Το ημερολόγιο 
συγκεκριμένα έγραφε 14 Ιανουαρίου του 
1993 όταν με γκολ του Μαχλά και του Γε-
ωργαμλή στο 64’ και στο 84’ αντίστοιχα, 
ανατράπηκε η κατάσταση που είχε δια-
μορφωθεί από το 25’ (Λαγωνίδης), για το 
τελικό 1-2. Κατά τα άλλα, ο ΠΑΟΚ ως γη-
πεδούχος μετρά 36 νίκες, ενώ επτά ματς 
έληξαν ισόπαλα. Όσο για τη διαφορά τερ-
μάτων; Συντριπτική: 102-19!
Το επίσης ευχάριστο για τον Ραζβάν Λου-
τσέσκου είναι ότι θα έχει και πάλι στη δι-
άθεσή του, τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και 
Τσούμπα Άκπομ, οι οποίοι εξέτισαν τις 
ποινές τους. Αλλά γενικώς τα σχέδια του 
είναι γρίφος, είναι χαρακτηριστικό πως 
δεν ανακοίνωσε καν αποστολή. Εκτός πα-
ραμένουν οι Ελ Καντουρί, Ολιβέιρα. 
Σημειωτέο πως ο Ζοάν Σάστρε έκανε την 
πρώτη του προπόνηση με τα ασπρόμαυ-
ρα, αλλά ακόμα βέβαια δεν υπολογίζεται. 
Δεν ήταν παρών δίπλα του ο Ροντρίγκο 
Σοάρες, ο Βραζιλιάνος μπακ επιστρέφει 
στην πατρίδα του για να συνεχίσει την κα-
ριέρα του στην Ζουβεντούδε. Συγκινητικός 
ο τρόπος που εκφράστηκε στο «αντίο» 
του στην ομάδα και στον κόσμο. 

ΟΦΗ

Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία 
Είναι σε εξαιρετική φόρμα, κερδίζει ουσία και εντυπώ-
σεις. Ο ΟΦΗ πάει στην Τούμπα με αξιώσεις. Κόντρα στη 
βαριά παράδοση που έχει εκεί. Στα θετικά για τον Νίκο 
Νιόπλια ότι υπολογίζει ξανά στους Μαρινάκη και 
Μεγιάδο. Εκτός φυσικά είναι ο Επασί που απου-
σιάζει στο Κόπα Άφρικα.

ΠAO
K

ΒΑΤΕΡΜΑΝ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣΔΙΑΜΑΝΤΗΣΠΑΣΑΛΙΔΗΣΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΓΙΑΔΟ

ΝΕΪΡΑΤΟΡΑΛ

ΛΑΜΠΡΟΥ

ΚΑΜΑΟΥ

ΓΚΑΓΙΕΓΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΣΙΝΤΚΛΕΪΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΣΒΑΜΠΚΟΥΡΤΙΤΣ

ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ

ΖΙΒΚΟΒΙΤΣΜΠΙΣΕΣΒΑΡΖΑΜΠΑ

ΑΚΠΟΜ

ΙΝΓΚΑΣΟΝ

4-2-3-1

4-2-3-1

ΠΑΟΚ               ΟΦΗVS          

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ

19:30 NΟVASPORTS PRIME
ΓΗΠΕΔΟ: ΤΟΥΜΠΑ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΑΣ (ΠΕΛΛΑΣ)

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 42 16 28-9

2. ΑΕΚ 33 16 29-16

3. ΠΑΟΚ 31 16 33-20

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 16 27-14

5. ΟΦΗ 26 17 21-16

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 26 17 21-17

7. ΑΡΗΣ 21 16 17-15

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 20 16 16-15

9. ΒΟΛΟΣ 18 15 27-30

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 16 16-29

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 14 16 13-21

12. ΛΑΜΙΑ 11 16 13-22

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 15 14-32

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 14 7-26

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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AΡΗ
Σ

ΔΕΝ ΤΟΥ ΠΑΕΙ  
Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ!
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΕΡΔΙΣΕ 
Ο ΑΡΗΣ. ΗΤΤΕΣ ΣΕ ΟΑΚΑ, 
ΛΕΩΦΟΡΟ, ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΦΑΛΗΡΟ!

Δεν μπήκε καλά το 2022 στον Άρη. 
Ένα ματς τον καινούργιο χρόνο, 
ήττα και τραγική εμφάνιση κόντρα 
στον Παναθηναϊκό. Στη Ριζούπολη 
θα είναι αλλιώς, αν και φέτος η Ατ-
τική δεν του πάει. Μόνο στο Περι-
στέρι κέρδισε. 
Ο Απόλλωνας δεν είναι Παναθηνα-
ϊκός, αλλά «έκοψε» βαθμούς από 
τον Ολυμπιακό, «έκοψε» βαθμούς 
και στον Άρη και μάλιστα  μέσα στο 
«Βικελιδης» στο παιχνίδι του πρώ-
του γύρου.
Με τη γκρίνια των γηπεδούχων για 
τον ορισμό του διαιτητή Καραντώ-
νη, δεν ασχολούνται οι Θεσσαλο-
νικείς. «Διαμαρτύρονται για τον 
διαιτητή που σύμφωνα με δημο-
σιεύματα, ζήτησε να γίνει αλλαγή 
παίκτης της ΑΕΚ στο μεταξύ μας 
παιχνίδι για να μην αποβληθεί», 
τονίζουν κύκλοι της ΠΑΕ προσθέ-
τοντας ότι: «Aν κάποιος πρέπει να 
φωνάξει, αυτός σίγουρα δεν είναι ο 
Απόλλωνας». Και το κλείνουν εκεί!
Η παρένθεση της μεταγραφολογίας 
κλείνει προσωρινά, αν και ο Καρυ-
πίδης δεν έχει σταματήσει να ασχο-
λείται και ανοίγει η παρένθεση της 
σημερινής αναμέτρησης στη Ριζού-
πολη. 
Δικαιολογίες για απουσίες δεν 
έχει πλέον ο Άκης Μάντζιος. Οσοι 
απουσίαζαν από το ντέρμπι με το 
«τριφύλλι» επιστρέφουν. Μέσα ο 
Φαμπιάνο, μέσα ο Μαντσίνι, μέσα 
ο Γκάμα, μέσα ο Ματέο Γκαρσία, 
μέσα ο Ματίγια. 
Μέσα και ο Καρυπίδης. Ο ιδιοκτή-
της του Άρη, όπως κάνει σε όλα τα 
τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια 
της ομάδας του, θα δώσει το πα-
ρών στο «Γ. Καμάρας». Καμαρά, 
Μάνος και Ιτούρμπε οι απόντες. 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Κανονική αποστολή!
Είδηση! Ο Απόλλων ανακοίνωσε αποστολή! Κάτι που 
δεν έκανε ούτε πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, 
ούτε παραμονές του αγώνα με τον ΟΦΗ. Και πως να 
το κάνει, όταν οι απουσίες από κορονοϊο, τραυματι-
σμούς και τιμωρίες άγγιζαν την... 18άδα! Μετά από 
καιρό, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» έχει κανονική 20άδα, 
με νέα αποκτήματα, ποδοσφαιριστές που ξεπέρα-
σαν τον covid, εξέτισαν ποινές, χωρίς πιτσιρίκια και 
«κομμένους». Χωρίς να σημαίνει ότι το απουσιολό-
γιο είναι «λευκό». Κότσαρης εκτός, Ντομίνγκες - Τσι-
λούλης ανέτοιμοι και επίσης εκτός, Γιακιμόφσκι τιμω-
ρημένος. Τώρα για τα υπόλοιπα ονόματα που λείπουν 
από την 20άδα, δύσκολα θα μπουν ξανά. Ο Ντάου-
ντα δεν υπολογίζεται, ο Βιτλής επίσης, όπως και 
οι Σαχλί και Ραϊλι. 

ΚΟΥΕΣΤΑ

ΓΚΑΝΕΑ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ

ΕΝΤΙΑΓΕ

ΓΚΑΜΑ ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ

ΜΑΝΤΣΙΝΙ

ΓΚΑΡΣΙΑ

ΣΑΣΑ

ΦΑΜΠΙΑΝΟ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ

BEΡΧΟΥΛΣΤ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΛΙΣΓΑΡΑΣ ΑΛΒΕΣ

ΣΛΙΒΚΑΦΑΤΙΟΝ

ΜΑΤΕΪ ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣΛΑ ΠΑΡΑ

ΣΙΓΚΝΙΕΒΙΤΣ

ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ

4-2-3-1

4-2-3-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ                ΑΡΗΣVS          

19.30 COSMOTESPORTS 2
ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ)

MAΡΚΟ ΓΚΡΟΤΕ

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
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ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΒΟΛΟΣ  
ΤΟ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΞΑΔΑ

Αμφότεροι, ξεκινώντας το φετινό πρω-
τάθλημα, είχαν στόχο την εξάδα. Αστέ-
ρας Τρίπολης και Βόλος έχουν χά-
σει έδαφος, ειδικά οι Βολιώτες, αλλά 
συνεχίζουν να κάνουν τον αγώνα 
τους για να πετύχουν το στόχο τους.  
Οι Αρκάδες, μετά την νίκη επί του ΟΦΗ (1-
0) και την αναβολή του αγώνα με τον Ολυ-
μπιακό την περασμένη εβδομάδα, θέλουν 
να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν. 
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην όγδοη 
θέση της βαθμολογίας με 20 βαθμούς και 
στο +2 από τον Βόλο, ο οποίος όμως στα 
τελευταία έξι παιχνίδια του μετράει μόλις 
μία νίκη, τέσσερις ήττες και μια ισοπαλία. 
Από την πλευρά τους οι «κιτρινομπλέ», 
με σαφώς καλύτερο μομέντουμ, μετρά-
νε τρεις νίκες στα τελευταία έξι ματς και 
ψάχνουν την τέταρτη, ευελπιστώντας σε 
ήττα του ΟΦΗ στη Τούμπα, για να βρε-
θούν ακόμα πιο κοντά στην έκτη θέση.  
«Καθαρός» από κορονοϊό ο Αστέ-
ρας Τρίπολης, οπότε και ελάχιστα τα 
προβλήματα για τον Μίλαν Ράστα-
βατς. Ούτε τιμωρημένοι, ούτε τραυματί-
ες για τον Σέρβο τεχνικό, κάτι για πρώ-
τη φορά μέσα στη σεζόν έχει όλους 
τους ποδοσφαιριστές του διαθέσιμους.  
Μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα για τον 
τεχνικό των «κυανέρυθρων» είναι ο τιμω-
ρημένος Μπαρτόλο. Αντίθετα στην απο-
στολή των Θεσσαλών για πρώτη φορά 
συμπεριλήφθηκαν τα δύο χειμερινά μετα-
γραφικά αποκτήματα οι Σιέλης και Άλχο. 

KANOYN  
TON AΓΩΝΑ ΤΟΥΣ 

ΤΡΙΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΕΧΕΙ ΦΕΤΟΣ  
Η ΛΑΜΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ 

Δεν υπάρχει περιθώριο να πετάξουν ούτε... 
σπόρι. Λαμία και Ιωνικός είναι δύο από τις 
ομάδες που για να μην είναι στα play out πρέ-
πει να γίνουν απίθανα πράγματα. Οπότε οι δύο 
ομάδες θα τα «πουν» ξανά κατά τον Απρίλιο! 
Άγνωστοι δεν είναι σε καμία περίπτωση, αφού 
ήδη έχουν βρεθεί αντιμέτωπες τρεις φορές 
το τελευταίο τρίμηνο! Μια για το πρωτάθλη-
μα και δύο για το Κύπελλο. Λαμία, Λαμία και 
πάλι Λαμία. Η ομάδα της Φθιώτιδας ξεκάθα-
ρα έχει πάρει τον αέρα των Νικαιωτών, έχο-
ντας μόνο νίκες στα μεταξύ τους ματς φέτος.  
Οπότε ζητούμενο για τους γηπεδούχους το 
καρέ, για τους φιλοξενούμενους να μπει τέλος 
στο αρνητικό σερί. Η Λαμία στους 11 βαθμούς, 
ο Ιωνικός στους 14. Η Λαμία που έχει και το 
Κύπελλο, αλλά πόσο εύκολο είναι για δύο... 
καρπούζια στην ίδια μασχάλη; Θα φανεί! 
Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός Λας Μπανγκου-
ρά που  δεν έπαιξε με την ΑΕΚ επειδή δεν είχε 
εκδοθεί το δελτίο του, είναι κανονικά στην 
αποστολή και θα κάνει και το ντεμπούτο του. 
Χωρίς δεύτερα μπακ στην αποστολή του ο 
Ιωνικός. Μουστάκης, Ντελγκάδο, Κωνστα-
ντινίδης αποδεσμεύθηκαν, ενώ από ίωση 
ταλαιπωρείται ο Κιάκος. Εκτος έμεινε και ο 
Γκοτσούλιας που μπορεί να καλύψει τη θέση. 
Ίωση και ο Ντάλσιο. Απώλεια για τον Δημήτρη 
Σπανό ο τελευταίος. Μπουένο, Μπάσα, Λου-
άν έμειναν στην Αθήνα αλλά ούτως ή άλλως 
δεν τους «βλέπει» ο Αιγιώτης τεχνικός, αλλά 
δεν έχουν λύσει ακόμα τα συμβόλαια τους.

ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ 
ΤΟΝ ΑΕΡΑ

TΣΙΦΤΣΗΣ

ΑΛΒΑΡΕΖΚΑΣΤΑΝΟΑΤΙΕΝΘΑΚΑΡΜΟΝΑ

ΒΑΛΙΕΝΤΕΜΟΥΝΑΦΟ

ΡΙΕΡΑΚΡΕΣΠΙΣΙΤΟ

ΜΠΑΡΑΛΕΣ

KOTNIK

ΠΟΥΡΙΤΑΡΟΜΕΡΟΓΚΙΟΥΛΕΝΦΕΡΑΡΙ

ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ

ΡΕΓΚΑΤΕΝ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ

ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ

ΟΡΟΖ

4-2-3-1

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                  ΒΟΛΟΣVS          

4-2-3-1

17.15 «Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»
NOVASPORTS PRIME

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΠΕΡΡΑΚΗΣ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ

  ΛΑΜΙΑ - ΙΩ
ΝΙΚΟΣ

ΑΣΤΕΡ
ΑΣ ΤΡ

ΙΠΟΛΗΣ - Β
ΟΛΟΣ

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ

4-2-3-1

ΛΑΜΙΑ                     ΙΩΝΙΚΟΣVS          

4-2-3-1
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

17.15 «Α. ΔΙΑΚΟΣ»
COSMOTESPORTS 3

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΣΑΡΑΝΟΦ

ΣΑΡΑΝΑΝΤΑΣΓΚΟΛΕΜΙΤΣΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣΣΚΟΝΔΡΑΣ

ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣΝΟΥΝΙΕΣΡΟΜΑΝΙΤΣ

ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ

ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙΣΑΝΤΣΕΣΜΥΓΑΣ

ΡΟΜΑΟ

ΚΑΜΠΡΑΛΑΟΣΜΑΝΛΕΝΙΣ

ΤΟΥΡΑΜ

ΚΑΝΙΑΣ
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ΞΑΝΑΡΧΊΖΕΊ Η 
BASKET LEAGUE 
ΜΕ ΤΊΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΑΓΝΏΡΊΣΤΕΣ!

Μετά τη διακοπή λόγω των 
γιορτών που έγινε μεγαλύτερη 
εξαιτίας της έκρηξης των κρου-
σμάτων η Basket League ξανα-
μπαίνει στο πρόγραμμά μας με τις 
αναμετρήσεις της 12ης αγωνιστι-
κής. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό; 
Οι πολλές αλλαγές που υπάρχουν 
στα ρόστερ των ομάδων.
Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη υπογράψει τους 
Ντιμίτρι Ρίβερς (αγωνίστηκε με 
την Στρασμπούρ) και Άντονι Λι, 
το Περιστέρι έχει αποκτήσει τον 
Πολωνό Τόμας Γκιέλο, ο Απόλλω-
νας Πάτρας τους Ελιζάια Μήτρου- 
Λονγκ και Τρε ΜακΛιν, το Λαύριο 
τον Τζερόντ Σάντερς, o Ηρακλής 
τον Σλοβάκο Μάρεκ Ντόλεζαϊ, η 
ΑΕΚ τους Αντώνη Κόνιαρη, Γιάν-
νη Κουζέλογλου και Άντι Ράουτινς, 
ο Ιωνικός τους Κέβιν Λάνγκφορντ 
και Τζος Πάρκερ, ο Προμηθέας 
τους Τρέιβις Σίμπσον και Μιχά-
ιλο Άντριτς, η Λάρισα τον Γιάνις 
Μπέρζινς. Αν προσθέσουμε και 
ότι ο Παναθηναϊκός έχει αποκτή-
σει τον Στέφαν Γιόβιτς (που ακόμα 
δεν έχει έρθει στην Αθήνα) θα κα-
ταλήξουμε στο εξής συμπέρασμα:
Από τη στιγμή που διακόπηκε 
το πρωτάθλημα, αρχικά για τις 
γιορτές και στη συνέχεια λόγω 
της έκρηξης των κρουσμάτων θα 
έχουμε 16 (με τον Γιόβιτς) νέα πρό-
σωπα στις ομάδες! Δεν το λες και 
λίγο για ένα τόσο μικρό διάστημα.
Η 12η αγωνιστική περιλαμβάνει 
τρεις αναμετρήσεις απόψε, δύο 
αύριο και μια τη Δευτέρα ενώ ρεπό 
έχει το Λαύριο. Πάντως είναι χαρα-
κτηριστικό ότι δεν υπάρχει ο αγώ-
νας της Δευτέρας στην ΕΡΤ1, που 
είχε προαναγγείλει ο ΕΣΑΚΕ ως 
μεγάλη κατάκτηση, χωρίς ακόμα 
να υπάρχει εξήγηση για το λόγο 
που κόπηκε τόσο νωρίς.
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basketball

ΟΜΑΔΑ Ν-Η Π.  Β.

1 Προμηθέας Πάτρας 7-4 858-854 18

2 Παναθηναϊκός 8-1 773-640 17

3 Ολυμπιακός 8-1 869-679 17

4 Κολοσσός Ρόδου 7-3 755-717 16

5 Λαύριο 5-6 831-859 16

6 ΑΕΚ 5-5 750-807 15

7 Περιστέρι 4-6 744-794 14

8 Άρης 4-5 693-690 13

9 Απόλλων Πάτρας 4-6 742-796 13

10 ΠΑΟΚ 3-6 709-726 12

11 Ίωνικός Νίκαιας 3-6 675-723 12

12 Λάρισα 2-7 634-729 11

13 Ηρακλής 3-7 769-788 10

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ (ΣΕ 7 ΑΓΏΝΕΣ)

*Ο Ηρακλής έχει -3 βαθμούς. Ο Κολοσσός Ρόδου και 
ο Απόλλωνας Πάτρας έχουν από -1 βαθμό.

17:00 Λάρισα- Άρης ERT SPORTS 2 ERTFLIX

17:00 ΠΑΟΚ- Κολοσσός Ρόδου ERT SPORTS ERTXLIX

20:00 Ολυμπιακός- Ίωνικός Νίκαιας ΕΡΤ3

17:00 Ηρακλής- Προμηθέας ΕΡΤ3

20:00 Περιστέρι- ΑΕΚ ΕΡΤ3

20:00 Απόλλων Πάτρας- Παναθηναϊκός ΕΡΤ3

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/1

ΚΥΡΊΑΚΗ 16/1

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/1
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ΑΣ ΤΟ... 
ΧΑΡΕΙ!

ΧΑΑΛΑΝΤ ΚΑΙ ΜΕΝΙΕ ΟΔΗΓΗΣΑΝ 
ΤΗΝ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ ΣΕ 

ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
-3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΓΕΡΝ

Ο Χάαλαντ είχε μείνει δύο ματς 
άσφαιρος, τρία σερί δεν είχε κάνει 
ποτέ, ούτε τώρα (45’+1’, 75’). Ο Με-
νιέ θυμήθηκε τα νιάτα του ως επιθε-
τικός (14’, 29’). Αντλώντας έμπνευ-
ση από το «ντουμπλέ» τόσο από 
τον Νορβηγό και τον Βέλγο συμπαί-
κτη του, ο Νταχούντ το έκανε ακό-
μα πιο ωραίο στο 85’. Και κάπως 
έτσι η Ντόρτμουντ διέλυσε 5-1 μια 
από τις πολύ καλές ομάδες της φε-
τινής Bundesliga, τη Φράιμπουργκ. 
Να δούμε σε αυτή τη νίκη και κυ-
ρίως στο -3 από την κορυφή, την 
επιστροφή της Μπορούσια σε θέση 
διεκδικητή του τίτλου; Είναι πιασά-
ρικο κάτι τέτοιο, αλλά... δεν θα το κά-
νουμε. Έχει πολλές φορές διαψεύ-
σει τις προσδοκίες αυτή η ομάδα 
ότι είναι ικανή να τα βάλει στα ίσα 
με την Μπάγερν Μονάχου. Διαχρο-
νικά, Όχι ότι είναι απλό πράγμα, βέ-
βαια. Ούτε ότι δεν της αξίζει να χα-
μογελάει μετά από τέτοια επιβλητική 
εμφάνιση όπως η χθεσινή. 

ΑΓΓΛΙΑ

Της αρέσει το μέρος,  
αλλά δεν ήταν... 
αρκετό

ΓΑΛΛΙΑ

Η Νις είναι... 4Χ4

Πατώντας στο Μπράιτον, η Κρί-
σταλ Πάλας κάτι ωραίο παθαίνει. 
Θες ο... θαλασσινός αέρας της 
περιοχής; Εμπνέεται πάντως! Τα 
τέσσερα τελευταία σουτ που έχει 
επιχειρήσει on target στο «Amex» 
πάνε όλα εκεί που πρέπει! Τελευ-
ταίο χρονικά αυτό του Γκάλαχερ, 
στο 69’, Το οποίο πάντως δεν αρ-
κούσε στους Λονδρέζους ώστε 
να φύγουν νικητές από το νότο 
της Αγγλίας. Ένα αυτογκόλ στο 
87΄από τον Άντερσεν έγραψε το 
τελικό 1-1. Για 2η φορά φέτος, οι 
«γλάροι» παίρνουν βαθμό απένα-
ντι στην Πάλας λίγο πριν τη λήξη. 

Στο 21’ ο Ντόλμπεργκ με πέναλ-
τι. Στο 56’ ο Τιράμ. Η Νις είχε αυτά 
που ήθελε για να υποτάξει τη 
Ναντ, που έμεινε στην ισοφάρι-
ση του 45΄(Ζιροτό). Οι «αετοί» νί-
κησαν για 4η διαδοχική φορά τα 
«καναρίνια» και 4η σερί στη ροή 
της φετινής Ligue 1. Με ευχάρι-
στη συνέπεια γι’ αυτούς να πα-
γιώνουν τη θέση τους ως δεύτε-
ρη δύναμη πίσω από την Παρί 
Σεν Ζερμέν. ΟΜΑΔΑ B. A. Γκολ.

1. ΜΠΑΓΕΡΝ 43 18 57-18
2. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 40 19 49-29
3. ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 31 18 38-27
4. ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 30 19 31-23
5. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 29 18 42-30
6. ΚΟΛΩΝΙΑ 28 18 30-28
7. ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. 28 18 25-23
8. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 27 18 29-27
9. ΛΕΙΨΙΑ 25 18 34-23

10. ΜΑΪΝΤΣ 24 18 26-21
11. ΜΠΟΧΟΥΜ 23 18 17-26
12. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 22 18 24-33
13. ΧΕΡΤΑ 21 18 21-38
14. ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 20 18 18-30
15. ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 18 18 22-31
16. ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 18 18 18-29
17. ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 17 18 16-24
18. ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 6 18 13-50

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ B. A. Γκολ.

1. ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 53 21 53-13

2. ΤΣΕΛΣΙ 43 21 45-16

3. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 42 20 52-18

4. ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 37 21 39-27

5. ΑΡΣΕΝΑΛ 35 20 33-25

6. ΤΟΤΕΝΑΜ 33 18 23-20

7. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 31 19 30-27

8. ΜΠΡΑΪΤΟΝ 28 20 21-21

9. ΓΟΥΛΒΣ 28 19 14-14

10. ΛΕΣΤΕΡ 25 18 31-33

11. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 24 21 30-31

12. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 24 20 24-30

13. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 23 20 24-30

14. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 22 19 25-30

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 20 8-44

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑ B. A. Γκολ.
1. ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 47 20 40-18
2. ΝΙΣ 39 21 34-18
3. ΜΑΡΣΕΪΓ 36 19 27-15
4. ΡΕΝ 31 20 34-19
5. ΜΟΝΠΕΛΙΕ 31 19 33-24
6. ΛΑΝΣ 30 20 34-28
7. ΜΟΝΑΚΟ 30 20 29-23
8. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 29 19 36-24
9. ΝΑΝΤ 29 21 26-25

10. ΛΙΛ 28 19 26-26
11. ΛΙΟΝ 25 19 27-27
12. ΑΝΖΕ 25 19 26-27
13. ΜΠΡΕΣΤ 25 20 26-31
14. ΡΕΜΣ 24 20 22-22
15. ΚΛΕΡΜΟΝ 18 19 20-32
16. ΤΡΟΥΑ 17 19 18-28
17. ΜΠΟΡΝΤΟ 17 20 30-44
18. ΛΟΡΙΑΝ 16 19 15-31
19. ΜΕΤΣ 16 20 23-41
20. ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 12 19 17-40

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 19:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΡΗΣ 

2 1,85
Το ματς με τον ΟΦΗ χάλασε από νωρίς για τον Απόλλων 

χάνοντας με κάτω τα χέρια. Ο Άρης δεν έχει περιθώρια θέλει 
ένα σερί νικών που θα τον καθιερώσουν μέσα στην εξάδα. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Αναμένουμε 
αντίδραση 
από τους 

«κίτρινους».

ΙΤΑΛΙΑ 19:00
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ-ΛΑΤΣΙΟ

OVER 2,5 1,72
Πάλεψε στο Μιλάνο η Λάτσιο αλλά παραδόθηκε στην 

ανωτερότητα της Ίντερ. Στην τελευταία Σαλερνιτάνα 
ταξιδεύει σήμερα και για να μείνει κοντά στην τετράδα 

θα πρέπει να κερδίσει. Βαθμούς ψάχνουν άμεσα οι 
γηπεδούχοι στη μάχη της παραμονής.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Οι δύο 

ομάδες είναι 
αναγκασμένες 
να επιτεθούν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

OVER 3 1,75
Η χρονιά μπήκε ιδανικά για την Γκλάντμπαχ με την ομάδα να 

φεύγει με το τρίποντο από το Μόναχο. Δύσκολο το έργο 
πάντως σήμερα απέναντι στην Λεβερκούζεν που έχει ως 

στόχο την τετράδα και θα επιτεθεί για το τρίποντο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
σκοράρουν 

παντού.

ΑΓΓΛΙΑ 19:30
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.

G/G 1,70
Πέντε μέρες μετά την αναμέτρηση για τον θεσμό του 

κυπέλλου Άστον Βίλα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
κοντράρονται ξανά.

Οι  «χωριάτες» ενισχύθηκαν σημαντικά με τον Κουτίνιο 
και θέλουν να πάρουν ρεβάνς από τους «κόκκινους 

διαβόλους».

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στο 

αμφίσκορο το 
ποντάρισμα.

ΚΥΠΡΟΣ 1η 19:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΑΠΟΕΛ

2 -1,0 1,72
Το πρώτο του ματς για τη νέα χρονιά δίνει σήμερα ο ΑΠΟΕΛ 

στην Άχνα. Την ευκαιρία να μειώσουν την διαφορά 
από την κορυφή έχουν οι φιλοξενούμενοι αρκεί να 

παρουσιαστούν σοβαροί.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ-ΛΕΙΨΙΑ

OVER 2,5 1,66
Στη «Μπεντς Αρένα» η Στουτγκάρδη θα υποδεχθεί την αξιόλογη 
Λειψία. Οι δύο ομάδες θα παραταχθούν με αρκετές απουσίες 

αλλά οι φιλοξενούμενοι παραμένουν το φαβορί για το 
τρίποντο. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Η επιλογή 
μας θα πάει 
στα γκολ.

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ  
ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΔΕΟΝΤΩΣ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Μια μεταγραφή που σίγουρα θα δείξει πως 
η επιλογή τόσο του ίδιου του προέδρου του 
συλλόγου Πέτρου Μαρμαρινού, αλλά και του 
Βαγγέλη Γούτη, ήταν η καλύτερη είναι αυτή 
του Θοδωρή Ριζά. Ο 23χρονος ταλαντούχος 
μεσοαμυντικός που θεωρείται πολυεργαλείο, 
ήδη έχει τεθεί στη διάθεση του έμπειρου προ-
πονητή και μαζί με τους υπόλοιπους συμπαί-
κτες του θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να 
υλοποιηθούν οι στόχοι του νέου του συλλό-
γου. Ο Ριζάς είναι ένας παίκτης που μπορεί 
να υποστηρίξει επικίνδυνες αποστολές και 
μάλιστα εκτός από το ταλέντο του, διακρίνε-
ται και για το πάθος του όταν αγωνίζεται. Γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο είναι πάντα το αγα-
πημένο παιδί όλων των προπονητών με τους 
οποίους συνεργάζεται. Αναμφίβολα ο Αστέ-
ρας έκανε μια πολύ καλή επιλογή σε μια θέση 
που είχε ανάγκη. Εκτός του Ιάσονα που αγω-
νίζονταν μέχρι πρότινος, ο Ριζάς έχει αγωνι-
στεί επίσης σε Νίκη Αλίμου, ΠΑΟ Ρουφ και 
Τερψιθέα.

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Για όσους γνωρίζουν την ιστορία του Αγίου 
Δημητρίου, και ανατρέξουν λίγα χρόνια πριν, 
τότε είναι σίγουρο πως σε πολλά παιχνίδια 
χειροκρότησαν τον Ταξιάρχη Σγούρο, έναν 
πολύ δυνατό παίκτη που σε κάθε αγώνα τα 
έδινε όλα Δυστυχώς η μοίρα έπαιξε άσχημο 
παιχνίδι και ο Ταξιάρχης δεν ζει σήμερα. Σχε-
τική είναι και η ανακοίνωση του συλλόγου 
που αναφέρει τα εξής: «Δεν είναι πια μαζί 
μας ο ΣΓΟΥΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ο παλαίμαχος 
ποδοσφαιριστής της ομάδας έφυγε από κο-
ντά μας αργά χθες το βράδυ. Τα συλλυπητή-
ρια από όλη την οικογένεια του ΑΓΙΟΥ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ στην οικογένεια και στους οικείους 
του». Τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά παί-
κτης του συλλόγου θεωρείται ο Θωμάς Ντε-
ντές που μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στον 
Ολυμπιακό Βάρης.

Α.Ο. ΙΛΙΟΥ 
Σε διαρκή εγρήγορση βρίσκονται στον Α.Ο. 
Ιλίου σε ό,τι αφορά τη γενικότερα αναδιοργά-
νωση του έμψυχου υλικού, ώστε η ομάδα των 
δυτικών προαστίων να μπορέσει να σταθεί 
ακόμη πιο ανταγωνιστική στην καθοριστική 
όσο και ιδιαίτερα απαιτητική συνέχεια που 
την περιμένει στον πολύ απαιτητικό τρίτο 
όμιλο της Β’ ΕΠΣΑ. Σε μία καίρια στιγμή όπου 
οι ιθύνοντες του δημοφιλούς σωματείου εί-
ναι σε επαφές με αρκετούς ποδοσφαιριστές 
που βρίσκονται στο μεταγραφικό πλάνο, ανα-
κοινώθηκε μία ακόμη σημαντική αποχώρη-
ση ποδοσφαιριστή Συγκεκριμένα η διοίκηση 
του Α.Ο. Ιλίου προχώρησε στην κοινή συναι-
νέσει λύση της συνεργασίας με τον εξαιρετι-
κό κεντρικό αμυντικό Γιάννη Λάχα. Αναλυτι-
κά η ανακοίνωση: «Ο ΑΟ Ιλίου ανακοινώνει 
την από κοινού λύση της συνεργασίας με 
τον ποδοσφαιριστή της ομάδας Γιάννη Λάχα. 
Ο Γιάννης όσο καιρό ήταν στην ομάδα μας 
έδωσε τον καλύτερο εαυτό για να βοηθήσει 
την ομάδα. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς 
και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην πο-
δοσφαιρική του καριέρα, πάντα με υγεία. ».

Ο ΡΙΖΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Ο 23ΧΡΟΝΟΣ 
ΜΕΣΟΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΟΝ 
ΑΣΤΕΡΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Παίζουν τα 
πρωταθλήματα 
σε Αθήνα  
και ΕΠΣΑΝΑ
Το ότι έχουμε μα-
τσάκια σήμερα και 
αύριο, τόσο στην 
Αθήνα (έστω κι αν 
είναι των δυο ομί-
λων της μεγάλης 
κατηγορίας), όσο 
και στην ΕΠΣΑ-
ΝΑ, είναι κάτι που 
πράγματι σκόρπισε 
χαμόγελα σε όλους 
τους ποδοσφαιρό-
φιλους! Αυτό ση-
μαίνει πως τα συ-
ναισθήματα των 
παικτών και πάλι 
θα παίξουν μπάλα, 
με το δικό τους τρό-
πο… 
* Τα παράπονα και 
λογικό είναι αυτό, 
τα έχουν οι ομάδες 
κυρίως της Γ’ κατη-
γορίας και μετά της 
Β’ των πρωταθλη-
μάτων της Αθήνας. 
* Έμαθα από το 
κακό πουλάκι, πως 
Ευγένης και Σαρά-
ντης πήγαν στο 
Κουνούπι για να γί-
νουν… σκνίπες! 
Ναι ναι μην γελά-
τε καθόλου… και γι 
αυτό το λόγο αιτία 
είναι το κρασάκι! Αν 
ξεχαστείς και πιείς 
ένα ποτηράκι παρα-
πάνω, τότε, αυτό εί-
ναι σίγουρο! 
* Ένα διαφορετικό 
πουλάκι, αλλά κακό 
κι εκείνο μου είπε 
πως στον Ολυμπι-
ακό Βάρης, έχουν 
γίνει μεταγραφές, 
αλλά δεν ανακοινώ-
νονται επίτηδες! Εί-
μαι περίεργος να 
μάθω, αν το πράγ-
μα έχει ακριβώς 
έτσι. Πάντως τόσο 
με Μπουργάνη, όσο 
και με Μάνθο που 
μίλησα, δεν μου εί-
παν τίποτε απολύ-
τως! Και όσο για 
τον καπνό, δυο μέ-
ρες έμειναν για να 
το δούμε! 
* Ακόμη απαντά 
στα μηνύματα ο διε-
θνής αθηναίος διαι-
τητής Τάσος Παπα-
πέτρου, που είχε τα 
γενέθλιά του. Αμέ-
τρητες ήταν οι ευ-
χές που πήρε! Αλλά 
όταν αυτές ξεπερ-
νούν κατά πολύ τα 
λογικά όρια, τότε 
μπαίνεις στη σφαί-
ρα του παραλόγου!

ΕΠΣΑ: Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Γήπεδο Λυκόβρυσης : Λυκόβρυ-
ση - Άγιαξ Ταύρου 2ος όμιλος: 
Κάτω Αχαρνών: Άτταλος - Πετρά-
λωνα , Ζωγράφου : Αστέρας Ζω-
γράφου - Χολαργός , Ηρακλεί-
ου :Ηράκλειο – ΓΣΑ. ΕΠΣΑΝΑ : 
Α κατηγορία - 2ος όμιλος: Γέρα-
κα : Ατλαντίς - Άρης Βούλας , Ρα-
φήνας : Τριγλία - Δόξα Άνοιξης , 
Μαρκόπουλου: Μαρκό - Σταμά-
τα , Καλυβίων :Καλύβια π- Πα-
θιακάκης, Κορωπίου :Κορωπί - 
Μάχη Μαραθώνα. Β’ κατηγορία 
:Βουλιαγμένης : Βουλιαγμένη – 
Πρωτέας Π. Φωκαίας, Αγ Στεφά-
νου: Νίκη Δροσιάς - Μαύρος Αε-
τός. Γ’ κατηγορία: ΔΑΚΠαιανίας 
: Παιανία – Νικηφόρος, Βάρης : 
Αστέρας Βάρης Β – Κουβαράς. 
Οι αγώνες αρχίζουν στις 1500.
 
ΑΘΗΝΑΪΔΑ
Την επίτευξη της συμφωνίας με 
τον Μάκη Ραφαηλίδη, γνωστο-
ποίησε μέσω ανακοίνωσης η 
διοίκηση της Αθηναΐδας, με τον 
πρόεδρό της Αλέξανδρο Κινδιλί-
δη, να καλωσορίζει το νέο προ-
πονητή. Πιο συγκεκριμένα η 
ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: 
«Ο Α.Ο Αθηναΐς ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας με τον 
Προπονητή Μάκη Ραφαηλιδη. 
Ο Κόουτς Ραφαηλιδης έχει ερ-
γαστεί κατά το παρελθόν στον 
Αθηναϊκό, στον Υμηττό και τον 
Φωστήρα Ηλιούπολης, ενώ έχει 
υπάρξει ποδοσφαιριστής με με-
γάλη καριέρα σε Α και Β εθνική 
κατηγορία επί σειρά ετών, με πέ-
ρασμα μεταξύ άλλων από Αθη-
ναϊκό, Απόλλων Αθηνών, Δόξα 
Δράμας, Αιγάλεω και Καστο-
ριά. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ της 
Αθηναΐδας, καλωσορίζουν τον 
νέο προπονητή και του εύχονται 
καλή επιτυχία στο έργο του».

Το σημερινό 
πρόγραμμα 

ΚΟΡΩΠΙ

Κόλλιας: «Χαιρετίζω  
τη συγχώνευση»
Από εκείνους που επίσης τα τελευταία χρόνια 
στήριξε κι έβαλε πλάτη, ώστε το Κορωπί να πα-
ραμείνει ψηλά στη φίλαθλη συνείδηση των Κο-
ρωπιωτών είναι και ο πρώην πρόεδρος του 
συλλόγου Γιάννης Κόλλιας. Για όσους γνωρί-
ζουν εκ των έσω τα πράγματα στην ευρύτερη 
ποδοσφαιρική κοινότητα σίγουρα, θα συμφω-
νήσουν στο ένα και ουσιαστικό. Πως ο Κόλλι-
ας, έχει τη δυνατότητα όχι μόνον να βοηθήσει, 
αλλά και να μεσολαβήσει, ώστε να επιτευχθεί 
η συγχώνευση των δυο συλλόγων του ΑΟ Κο-
ρωπίου και του ΠΑΟ Κορωπίου. Μάλιστα για το 
θέμα αυτό, και ερωτηθείς σχετικά είπε τα εξής: 
«Χαιρετίζω την προσπάθεια αλλά και την επι-
θυμία των δυο συλλόγων του ΑΟ Κορωπίου 
και του ΠΑΟ Κορωπίου, να συγχωνευτούν. Πι-
στεύω πως δεν θα χαθεί η πολύ μεγάλη αυτή 
ευκαιρία που μας δίνεται. Ο τόπος μας δεν μπο-
ρεί να σηκώσει τόσες ομάδες και οι οποίες, σί-
γουρα στο εγγύς μέλλον θα αντιμετωπίσουν 
προβλήματα. Είμαι αισιόδοξος πως όταν έρθει 
η ώρα για τη μεγάλη αυτή απόφαση θα υπάρ-
ξει η ανάλογη συγκατάθεση. Άλλωστε μαθαί-
νω πως και οι δυο ομάδες επιθυμούν κάτι τέ-
τοιο, όπως και η δημοτική αρχή. Γι’ αυτό και θα 
πρέπει όλοι όσοι εμπλέκονται με το θέμα αυτό 
και είχαν δώσει όρκο τιμής να τον κρατήσουν, 
ώστε από τη νέα χρονιά, όλοι να θαυμάσουμε 
μια ομάδα, που θα προσπαθήσει να βρει τον 
τρόπο, ώστε να επιστρέψει και πάλι στα εθνι-
κά πρωταθλήματα όπου και ανήκει».

This is Athens

҂ Ο Θοδωρής Ριζάς
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Η Ραφαέλα Σπανουδάκη 
έκλεισε συμμετοχή στο 
μίτινγκ στο Βελιγράδι 
στις 7 Μαρτίου. Ο αγώ-
νας είναι προγραμμα-
τισμένος να γίνει στην 
Stark Arena, όπου θα φι-
λοξενηθεί το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα κλειστού. 
Το μίτινγκ στο Παρίσι 
στις 22 Γενάρη, μετα-
φέρθηκε για τις 6 Μάρτη, 
αλλά δεν θα πάει η Ελ-
ληνίδα πρωταθλήτρια. 

Οι Έλληνες πρωταθλητές πραγματο-
ποιούν αυτή την εποχή την προετοι-
μασία τους. Παράλληλα προσπαθούν 
να κλείσουν συμμετοχή σε μίτινγκ στο 
εξωτερικό. Ελπίδα είναι να διεξαχθούν 
και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση με 
τον Covid-19. 
Όπως έχει ως ώρα το πρόγραμμα των 
αγώνων των Ελλήνων αθλητών. Πρώ-
τοι χρονικά θα μπουν τη φετινή σεζόν 
ο Παναγιώτης Τριβυζάς με την Ανα-

στασία Μαρινάκου. Έχουν κλείσει στις 
21 Ιανουαρίου στη Λιόν. Στις 23 θα τρέ-
ξουν Μαρία Γάτου και Ανδριάνα Φέρ-
ρα στη Σόφια. 
Πολλούς αγώνες έχει κλείσει ο Εμμα-
νουήλ Καραλής στο επί κοντώ. Αρ-
χίζει πάντως στις 28 του μήνα στην 
Καρλσρούη. Στις 3 Φεβρουαρίου στην 
Οστράβα είναι ν’ αγωνιστούν Νικόλ 
Κυριακοπούλου, Κλαούντια- Ελένη 
Πόλακ και Ραφαέλα Σπανουδάκη. 

Η Σιφάν Χασάν 
βρίσκεται στη Να-
μίμπια για προε-
τοιμασία. Η Ολλαν-
δή ολυμπιονίκης, 
όπως αναφέρουν 
ΜΜΕ της πατρίδας 
της, άργησε να 
μπει στην αφρικα-
νική χώρα. Ο λό-
γος ήταν το PCR 
τεστ που έπρεπε 
να παρουσιάσει. 
Βρίσκεται σε προ-
πονητικό κέντρο 
στο Βίντχοκ. 

Η Γαλλίδα πρωτα-
θλήτρια του βάδην 
Κλεμένς Μπερετά 
παραιτήθηκε από 
τη δουλειά της. Ερ-
γάζονταν 35 ώρες 
την εβδομάδα, αν 
και σαν ελίτ αθλή-
τρια θα έπρεπε να 
δουλεύει 17. Τώρα 
μένει με τους γονείς 
της για να προετοι-
μαστεί με μεγάλο 
στόχο τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες του 
2024 στο Παρίσι. 

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΑΓΩΝΕΣ
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«ΨΑΧΝΕΤΑΙ»!  
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ…  

Η αφετηρία ιδανική. Φανέλα βασι-
κού σπίτι, άμεση απορρόφηση σε 
«θέλω» (club και προπονητή), ψηφί-
στηκε το καλύτερο αριστερό μπακ στο 
δεύτερο γύρο της κατηγορίας. Προ-
βιβασμός για τη Νόριτς στα «σαλό-
νια» της Πρέμιερ Λιγκ, ενεργοποίηση 
της οψιόν αγοράς του από τον ΠΑΟΚ, 
συμβόλαιο που μεικτά ξεπερνάει το 1 
μύριο και πεδίον δόξης λαμπρό. Μά-
λιστα, από φέτος έχει και παρέα τόσο 
στο γήπεδο, όσο και στο σπίτι, τον 
συμπαίκτη του και στην Εθνική, Χρή-
στο Τζόλη (σ.σ.: ακόμη μένει σε ξε-
νοδοχείο μέχρι νεοτέρας). Πρεμιέρα 
εφιαλτική: Σαλάχ και Γκαμπριέλ Ζε-
σούς ή αν θέλετε Λίβερπουλ και Μά-
ντσεστερ Σίτι αντίστοιχα. Δυο ήττες, 
0-8 τέρματα! Στο «Etihad», μάλιστα, 
έγινε αλλαγή στο ημίχρονο και δυ-
στυχώς για τον ίδιο διαπομπεύτηκε 
δημοσίως από τον προπονητή του, 
την ίδια στιγμή που η Νόριτς είχε ήδη 
εντάξει στο δυναμικό της ως δανεικό 
τον (αριστερό μπακ) Μπράντον Γου-
ίλιαμς από την Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ. Εφεξής, η απόλυτη αγωνιστική 
εσωστρέφεια. Μόλις τρία 90λεπτα σε 
18 αγώνες, ένα το τελευταίο τρίμηνο 
με αντίπαλο την Μάντσεστερ Γιουνά-
ιτεντ. Αλλαγή προπονητή και ρόλου 
για τον Δημήτρη Γιαννούλη που είτε 
η ομάδα του παίζει με τρεις κεντρι-
κούς αμυντικούς, είτε με δύο παραμέ-
νει δεύτερη σκέψη του νέου τεχνικού, 
Ντιν Σμιθ! Η ίδια, η Νόριτς «μπουκω-
μένη» στον πάτο της βαθμολογίας με 
μόλις δύο νίκες σε 20 αγώνες. Εύλο-
γα και ο ίδιος έχει αρχίσει να «τρώγε-
ται» με τα ρούχα του. Ποδοσφαιρικά 
respectable το English Dream, ονει-
ρικό το συμβόλαιο, αλλά ο πάγκος εί-
ναι ζόρικος. Η απουσία προοπτικής 
δεν παλεύεται. Ο Δημήτρης Γιαννού-
λης το αναγνωρίζει πως είναι ρίσκο. 
Δύσκολο ακόμη και ως επιχείρηση. 
Εξάλλου, το club το ίδιο δε θα ενέδιδε 
τόσο εύκολα μετά από έξι μήνες που 
τον αγόρασε με πάνω από 6 μύρια, 
αλλά ένα είναι το σίγουρο: ο 26χρο-
νος αριστερός μπακ είναι πλέον ανοι-
χτός να αποχωρήσει. Ακόμη και τώρα. 
Ειδάλλως, καλοκαίρι ανεξαρτήτου κα-
τάστασης/κατηγορίας που θα παίζει η 
Νόριτς. Κάπου έχει «σκαλώσει» η χη-
μεία των δύο πλευρών…   

Παρασκήνια

➠





Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΧΕΙ 
ΒΓΑΛΕΙ ΜΟΛΙΣ ΕΝΑ 90ΛΕΠΤΟ!  

Ο… ΑΝΤΙΖΗΛΟΣ ΤΟΥ, 
ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ ΕΧΕΙ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΠΛΑΣΙΑ 
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(1.147’) 

ΛΑΘΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ…   
 
 «Δεν αξιολογούμε σοβαρά ουδεμία πρόταση δίχως 
το ανάλογο αντίτιμο. Πόσο μάλλον 
για τον διεθνή μας Νο1…», μέ-
σες άκρες η (αν)επίσημη 
ενημέρωση από τον 
Παναθηναϊκό για το 
φλερτ του Σωκρά-
τη Διούδη με την 
Λέγκια. Η πρωτα-
θλήτρια Πολωνί-
ας, βάσει πηγών 
μας, υπάρχει σο-
βαρό ενδεχόμενο 
να επιστρέψει με 
πρόταση που αγγί-
ζει τα 3 κατοστάρικα 
transfer fee. ΜΑΧ. Και 
πάλι δουλειά ΔΕ θα γί-
νει. Το ζητούμενο όμως εί-
ναι άλλο. Οι «πράσινοι» κάνουν 
λόγο για διεθνή παίκτη, έναν τερματο-
φύλακα που μέσα σε μία νύχτα «φαγώ-
θηκε» διότι προσβλήθηκε από… ίωση 
και εφεξής κανείς δεν του ΄χει δώσει τις 
ανάλογες απαντήσεις για το μέλλον του. 
Μιλάμε για απουσία σεβασμού και συνάμα λάθος 
διαχείριση αν αξιώνεις κάποια στιγμή να γίνεις εν 
δυνάμει selling club! Πως είπατε;  

«ΚΟΟΥΤΣ, ΗΡΘΑ…»          
 
Δεν κρατιέται. Με τον Λεβαδειακό η 
φωνή του είχε υπερκεράσει ακόμη 
και την μάσκα. Απέναντι στον Απόλ-
λωνα μπήκε και ήθελε να βάλει μέ-
χρι και γκολ. Στις προπονήσεις fully 
motivated. Με τις ατάκες του, την έξ-
τρα δουλειά μια και εμφανίστηκε στο 
Ρέντη σε λίπος/αναπνοές πίσω. Ακό-
μη και οι συμπαίκτες του αναγνωρί-
ζουν τη θέλησή του για να επιστρέψει 
στο γήπεδο, να πάρει φανέλα βασι-
κού και να υλοποιήσει τις προφορικές 
υποσχέσεις του. Ο Κώστας Μανωλάς, 
με το σιγόντο του «Sokratis», όλη την 
εβδομάδα πήγαινε με χίλια στις προ-
πονήσεις, θέλοντας έμμεσα να φωνάξει 
«παρών» στο μυαλό του Πέδρο Μαρ-
τίνς για το ντέρμπι της Λεωφόρου. Ο 
Πορτογάλος, ακόμη, διστάζει. Οι πιέ-
σεις, όμως, εντείνονται…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ HAPPY 
ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ  
ΤΑΣΕΙΣ ΦΥΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΙΤΣ



H ΆΛΛΗ ΌΨΗ…         
 
 Αΐας Αοσμάν! Ο παίκτης-ορχήστρα του φετινού 
Ιωνικού. Εκείνος που με 5 γκολ/4 ασίστ κάνει την 
απόλυτη διαφορά και ήδη ορέγεται τουλάχιστον 
double contract (σ.σ.: κάτω από 150-200 δεν πέ-
φτει) το καλοκαίρι. Πάντως, μία ψυχή από το πα-
ρελθόν που ξέρει τον Σύριο από τα χρόνια του 
στην Γερμανία κάνει λόγο για χρονιά-ταβάνι και 
με μπόλικη αστάθεια στο status διαχείρισης μόλις 
αισθάνεται δύναμη σε club/απολαβές. Ιδωμεν…    

ΠΆΕΙ ΓΙΆ ΔΎΌ ΝΌ1!           
Κουέστα έκανε τον κύκλο του. Ασχέτως που είναι ΚΑΙ 
ακριβός. O Ντένις μια που ήρθε (μέσω του Νέτο) και μία 
που περνάει παντελώς απαρατήρητος. Ο Σιαμπάνης, 
δυστυχώς, και φέτος σε απραξία. Οπότε στον Αρη είναι 
ήδη πεπεισμένοι να βγουν στην αγορά για δύο τερμα-
τοφύλακες με φόντο το καλοκαίρι. Για τον έναν (σ.σ.: Ελ-
ληνας) ήδη έχει γίνει προεργασία μήπως και «κουμπώ-
σει» μέσα στον Ιανουάριο.  

O ΠΑΣ Γιάννινα μετά τον Πίρσμαν θα απωλέ-
σει και τον έτερο μπακ του, τον Σάλιακα. Είτε 

τώρα, είτε το καλοκαίρι. Πάντως, έχει ήδη «λοκά-
ρει» τον διάδοχό του: Λευτέρης Λύρατζης! Εκτός 
και τα φέρει… τούμπα και μείνει στον ΠΑΟΚ.   

Πριν τα Χριστούγεννα υπήρξε προφορική 
επαφή. Μοναδική εκκρεμότητα (φαινομενι-

κά) η βίζα! Μετά από 15 ημέρες, μήτε φωνή, ούτε 
ακρόαση. Υο προφορικό deal του Νταντέι Ντρά-
γκο της Σερίφ με τον Παναιτωλικό «τσάκισε». 
Φρέσκα κουλούρια για winger…  





«ΣΚΆΝΕ» ΤΗΛΕΦΩΝΆ…    

Εξαρχής, υπήρχαν ενστάσεις προς το πρόσω-
πό του μια και ουδέποτε είχε κάνει coaching 
στην Super League. Το αφεντικό, όμως, ανένδο-
το. Και ο Δημήτρης Σπανός τον δικαίωσε στην 
πορεία. Μόνο που μετά τη νίκη απέναντι στον 
ΠΑΟΚ υπάρχει ένα Χ. Και αυτό από το πουθε-
νά in extremis. Στο Αγρίνιο. Οι ψίθυροι των αυ-
λικών του προέδρου, σε περίπτωση ήττας του 
Ιωνικού από Λαμία, θα γίνουν αξίωση…   

ΆΓΝΌΕΙΤΆΙ ΤΌ Νο9!    

Εχουμε και λέμε: πρώτοι σκόρερ Νέιρα και 
Λάμπρου. Από 4 γκολ, έκαστος! Κανένας 
εκ των δύο σέντερ φορ. Ασχέτως που ο τε-
λευταίος το έπραξε ως «ψευτο9άρι» με τον 
Απόλλωνα. Κοινώς, για δεύτερη σερί χρο-
νιά, αφότου πουλήθηκε ο Φιγκεϊρέδο, ο ΟΦΗ 
έχει αποτύχει παντελώς στο κάστινγκ για σέ-
ντερ φορ (σ.σ.: Ντουρμισάι έχει σκοράρει δις 
και έλειπε 1,5 μήνα, οπότε…). Απόστολος 
Γιάννου, Λουκ Καστάνιος, Μάικ φαν Ντούι-
νεν (φωτό) και Καμάου (εν δυνάμει) επιλο-
γές προσωπικών σχέσεων ή scouting που 
΄χουν αποτύχει παταγωδώς στο project!   

ONE MAN SHOW…   

Πάνε πάνω από 15 ημέρες που ο Mr. Ζοσέ Μπό-
το ανήκει στην καθημερινότητά μας. Ο άνθρωπος 
που έχει λάβει «λευκή» εξουσιοδότηση από την 
φαμίλια, Σαββίδη (εξ ου και το ΚΑΘΑΡΟ 40άρι 
τον μήνα) έχει ήδη σηκώσει μανίκια, λειτουργώ-
ντας αυτοβούλως. Τι εννοώ για να μην παρεξη-
γηθώ. Το νέο αφεντικό στα μεταγραφικά δρώμε-
να του «Δικεφάλου» δεν λέει σχεδόν κουβέντα 
στους συνεργάτες του. Λειτουργεί υπό το απόλυ-
το καθεστώς εχεμύθειας, όπως απέδειξε με την 
περίπτωση του Σάστρε, βάσει των αγωνιστικών 
«θέλω» του Ραζβάν Λουτσέσκου. Φανταστείτε, 
πως ο Ρουμάνος τεχνικός το έμαθε κατόπιν προ-
φορικής συμφωνίας για τον Ισπανό δεξιό μπακ. 
Πολιτική; Στρατηγική; Φιλοσοφία; Το σίγουρο εί-
ναι πως ο Μπότο «φωτογράφισε» τις προθέσεις 
του εντός των τειχών του ΠΑΟΚ πως αποφασί-
ζει και εκτελεί!  

ΔΙΆΧΕΙΡΙΣΗ, ΆΛΛΆ…    

Αντώνης Τσιφτσής! Το πλέον hot prospect τερμα-
τοφύλακα στα μέρη μας μια και οι Μανδάς, Τζο-
λάκης (ο καθένας για διαφορετικούς λόγους) πα-
ραμένουν… ανενεργοί στα μαγαζιά τους. Εχουμε 
και λέμε: 29 ματς/11 cleansheets, ο κύριος. ΠΑΟΚ 
και ΑΕΚ, βάσει του ρεπορτάζ, στο κατόπι του την 
ίδια στιγμή που ο Αστέρας Τρίπολης εγκαίρως 
έσπευσε να τον «κλειδώσει» με νέο συμβόλαιο 
μέχρι το 2025. Απλώς, βάσει των «θέλω» (σ.σ.; 
πάνω από ένα μύριο) των Αρκάδων δε γίνεται 
να πάει στο 50-50 σε ματς με τον Παπαδόπουλο. 
ΞΕΚΑΘΑΡΑ. Ετσι, δεν πουλιέται. Εμπιστοσύνη, 
επένδυση ή διαχείριση θέλει να κάνει ο Αστέρας;  

ΆΛΗΘΕΙΆ, ΆΠΌ ΠΌΎ ΚΆΙ ΩΣ ΠΌΎ Η ΆΕΚ ΜΠΌΡΕΙ ΝΆ 
ΆΞΙΩΝΕΙ ΔΎΌ ΜΎΡΙΆ ΓΙΆ ΤΌΝ ΆΘΆΝΆΣΙΆΔΗ ΠΌΎ 
ΚΡΙΘΗΚΕ «ΆΝΕΠΆΡΚΗΣ»;  

quizTime
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