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Μια από τις σημαντικότερες και ακριβότερες πω-
λήσεις του ΠΑΟΚ, είναι αυτή του Κάρολ Σβιντέρ-
σκι στη Σάρλοτ των ΗΠΑ που θα ολοκληρωθεί και 
επίσημα τις επόμενες ημέρες. Αυτή η πώληση, εί-
ναι το παράδειγμα που θα ήθελε να δείξει η ΠΑΕ 
και ο Ζοσέ Μπότο σε όσους αναρωτιούνται για 
την μεταγραφική πολιτική που θα ακολουθήσει ο 
ΠΑΟΚ στις επόμενες σεζόν. Ο Πολωνός ήρθε στα 
21 του χρόνια στην Τούμπα και φεύγει στα 25 του 
ως ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής και η ΠΑΕ 
βγαίνει κερδισμένη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης, 
θέλει να φέρει και άλλους Σβιντέρσκι και ο Μπό-
το έχει ως βασικό στόχο αυτό. Από εκεί και πέρα 
φυσικά θα συνδυάσει τις επιλογές αυτές των νε-
αρών -με προοπτική-ποδοσφαιριστών με έμπει-
ρους παίκτες. Το τι θα καταφέρει να πετύχει ο 
Πορτογάλος δεν μπορεί να το μαντέψει κάποιος. 
Ωστόσο και τις γνώσεις έχει και υπάρχει βάση 
στον δικέφαλο ώστε να βοηθηθεί και να προχω-
ρήσει το πλάνο του με επιτυχία. Σε ότι αφορά το 
χθεσινό ματς της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ ήταν καλός 
μόνο στο πρώτο ημίχρονο Και μάλλον δεν περί-
μενε να παίξει η ΑΕΚ αμυντικά και με αντεπιθέ-
σεις. Οι φιλοξενούμενοι είχαν καλύτερες ευκαιρίες 
για να σκοράρουν αλλά ο ΠΑΟΚ κράτα το γεγο-
νός ότι δεν δέχτηκε γκολ και πως μπορεί σκορά-
ροντας στο ΟΑΚΑ να πάρει την πρόκριση.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΙΤΣΗΣ

Το 0-0 της ΑΕΚ στην Τούμπα της δίνει προβάδι-
σμα για να βρίσκεται αυτή στα ημιτελικά του Κυ-
πέλλου. Ελαφρύ μεν, προβάδισμα δε. Και ψυχο-
λογικά είναι καλό να παίρνει θετικό αποτέλεσμα 
η ΑΕΚ σε μία έδρα που τα τελευταία χρόνια δεν 
πάει καθόλου καλά, ενώ δεν απειλείται καν από 
τον αντίπαλο της. Και χάνει 3-4 σημαντικές ευ-
καιρίες και έχει οριακά ακυρωμένο γκολ για να 
τελειώσει με ένα καθαρό 0-2 μέσα στη Θεσσαλο-
νίκη.
Για την ΑΕΚ ήταν ένα ματς βάλσαμο. Το είχε 
ανάγκη μετά τα όσα πέρασε. Τελικά δεν άλλα-
ξε διάταξη, αλλά έβαλε τον Γέβτιτς δεκάρι και 
το συμμάζεψε μετά τις τόσες απουσίες. Έλει-
παν σημαντικοί παίκτες και όμως η ΑΕΚ είχε τον 
πρώτο ρόλο στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι 
σωστό ως αντίδραση, αλλά για το ότι δεν κέρ-
δισε πρέπει να χτυπά το κεφάλι της στον τοίχο. 
Και στο ΟΑΚΑ σε λίγες ημέρες πρέπει να κάνει 
σαν να μην έγινε… τίποτε στην Τούμπα. Πρέ-
πει να βρει γκολ, να κρατήσει ξανά ανενεργό τον 
ΠΑΟΚ επιθετικά. Ο Λουτσέσκου δεν βρήκε απα-
ντήσεις χθες, αλλά στην Αθήνα θα διαχειριστεί 
διαφορετικά το ματς. Τα mind games του πια δεν 
περνάνε, κανείς δεν του δίνει σημασία και τελικά 
ευτυχώς που δεν φόρεσε «κιτρινόμαυρη» φόρ-
μα. 

ΝΑ ΧΤΥΠΑ  
ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΗΣ!

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΤΑΣΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΣ

ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ ΘΕΛΕΙ  
ΚΑΙ Ο ΜΠΟΤΟ

Αποψη
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ΤΑ ΛΕΝΕ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΑΕΚ ΔΕΝ ΣΚΟΡΑΡΑΝ ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΘΑ ΠΑΙΧΤΕΙ ΣΤΗ ΡΕΒΑΝΣ 

Δύσκολα θα έβγαινε φαβορί 
για τη συνέχεια από το πρώτο 
ματς αν και ποτέ δεν ξέρεις τι γί-
νεται. Ο ΠΑΟΚ ερχόταν από ένα 
τρελό σερί 7 νικών σε όλες τις 
διοργανώσεις και η ΑΕΚ με 2 ήτ-
τες σε 3 ματς και αυτές από ΟΦΗ 
και Παναιτωλικό. 
Τον δούλεψε σωστά όμως τον 
αγώνα ο Γιαννίκης και οι παί-
κτες του είχαν πάθος που αν το 
έδειχναν σε άλλα παιχνίδια θα 
είχαν περισσότερους βαθμούς 
στο πρωτάθλημα. 
Ο Γέβτιτς ήταν ο επιτελικός που 
πρέπει να έχει κάθε ομάδα. Η 
ΑΕΚ έχασε μεγάλες ευκαιρίες με 
Τσούμπερ (δύο), μια σούπερ με 
τον Γέβτιτς και ο Πασχαλάκης 
αντέδρασε σωστά σε όλες. 
Δοκάρι με τον Λύρατζη οι γηπε-
δούχοι που και αυτοί θα μπορού-
σαν να τιμωρήσουν την Ένωση 
στο πρώτο ημίχρονο αλλά έσω-
σε με κόντρα ο Μήτογλου. 
Από το 75΄και μετά λογικά η ΑΕΚ 
κουράστηκε και τραβήχτηκε 
πίσω και οι λογαριασμοί είναι 
ανοιχτοί για την πρόκριση στα 

ημιτελικά Κυπέλλου. 

ΠΑΟΚ          AEK

Ο ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 
ΣΤΟ MLS 
Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε προβάδισμα 
πρόκρισης αλλά όλα δείχνουν 
πως θα βάλει ένα μεγάλο ποσό 
στα ταμεία του. Ο Κάρολ Σβιντέρ-
σκι έχει πρόταση από τη Σάρλοτ, 
ομάδα του MLS και ακόμα μεγαλύ-
τερη είναι αυτή που έχει ο ΠΑΟΚ. 
Στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με την 
ομάδα της Θεσσαλονίκης να είναι 
έτοιμη να την κάνει αποδεκτή. 

MVP
Σίγουρα ο Ντάρκο Γέβτιτς. 
Η παρουσία του Ελβετού επιτε-
λικού έδωσε άλλη πνοή στο κέ-
ντρο της ΑΕΚ και έκανε και πιο 
εύκολη τη ζωή των Σιμόες, Σι-
μάνσκι μια και το παιχνίδι μετα-
φερόταν πιο κοντά στην περιο-
χή του ΠΑΟΚ ακόμα και όταν οι 
γηπεδούχοι είχαν την μπάλα. 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ:   ΤΟΥΜΠΑΣ
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΣΙΝΤΚΛΕΪ 71’ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ 5 ΓΕΒΤΙΤΣ 81’ ΛΕ ΤΑΛΕΚ 6ΖΑΜΠΑ 71’ ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ 6 ΣΙΜΟΕΣ 87’ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ -ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ 77’ ΜΙΤΡΙΤΣΑ 5 ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ 90+2’ ΣΒΑΡΝΑΣ -ΑΚΠΟΜ 77’ ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 5

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ68’ ΑΚΠΟΜ 
41’ ΣΙΜΟΕΣ 90+2’ ΚΟΥΡΤΙΤΣ 68’ ΜΗΤΟΓΛΟΥ 90+4’ ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ 68’ ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ 

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΙΣΤΒΑΝ ΒΑΝΤ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ)

ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ 6

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 5ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 

ΛΥΡΑΤΖΗΣ 7
ΚΡΕΣΠΟ 6ΙΝΓΚΑΣΟΝ 4

ΣΒΑΜΠ 5 

ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ 6
ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ 6ΖΑΜΠΑ 5

ΑΚΠΟΜ 5

ΚΟΥΡΤΙΤΣ 6

ΣΙΝΤΚΛΕΪ 5

ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ 5

ΡΟΤΑ 5

ΣΙΜΑΝΣΚΙ 6
ΣΙΜΟΕΣ 6

ΓΚΑΡΣΙΑ 6
ΓΕΒΤΙΤΣ 8ΤΣΟΥΜΠΕΡ 7

ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ 6

ΜΗΤΟΓΛΟΥ 5
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 7ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ 7

ΑΕΚ
ΠΑΟΚ 0 0

ΖΕΥΓΑΡΙ Α’ ΜΑΤΣ Β’ ΜΑΤΣ

1. AΡΗΣ – ΛΑΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4-0

3. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1

4. ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ (8-10/2, 1-3/3)

ΤΕΛΙΚΟΣ (21/5)

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
O ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ

ΝΙΚΗΤΗΣ 2 - ΝΙΚΗΤΗΣ 1
ΝΙΚΗΤΗΣ 4 - ΝΙΚΗΤΗΣ 3
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ΠΑΝΑΙΤ-ΩΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΕΣΤΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
– ΣΟΚ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ (2-
1) ΚΑΙ ΕΜΠΛΕΞΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ «4»

Η... καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Από 
το πρώτο κιόλας λεπτό στο γήπεδο του Πα-
ναιτωλικού, ο Ολυμπιακός των πολλών αλ-
λαγών λόγω σημαντικών απουσιών, έδειξε 
ότι θα είχε δύσκολο απόγευμα απέναντι στον 
Παναιτωλικό (2-1).
Η προειδοποιητική βολή του Ντουάρτε (2΄) 
δεν έφτιαξε την αμυντική λειτουργία των «ερυ-
θρολεύκων» και παρά το γεγονός ότι η συ-
νεργασία Βαλμπουενά – Ελ Αραμπί (13΄) τους 
έβαλε μπροστά στο σκορ, ακολούθησε μια 
παναιτ-ωλική έκλειψη. 
Με τους Μεντόσα, Αντούνες και Μάρτενσον 
να προελαύνουν στο κέντρο, το σύνολο του 
Γιάννη Αναστασίου αντέδρασε, με το 1-1 που 
διαμορφώθηκε από τον πρώτο (30΄) να απο-
τελεί σκορ ημιχρόνου. 
Ο Μαρτίνς φρέσκαρε την ενδεκάδα του (Πα-
πασταθόπουλος, Τικίνιο, Ρόνι Λόπες), αλλά οι 
γηπεδούχοι συνέχιζαν να βρίσκουν χώρους 
και να εκθέτουν την πειραματική άμυνα των 
Πειραιωτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 
γκολ του Νίκου Καρέλη (62΄), ο οποίος έπια-
σε στον ύπνο τους αμυντικούς των φιλοξε-
νούμενους σπάζοντας το τεχνητό οφ-σάιντ.
Η ανατροπή – σοκ είχε πραγματοποιηθεί, με 
τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να βρει την 
ισοφάριση στο τελευταίο ημίωρο. Το τελικό 
2-1 έμπλεξε την πρόκριση στους «4», με μο-
ναδικό κέρδος το εκτός έδρας γκολ, το οποίο 
εφόσον αξιοποιηθεί στη ρεβάνς του «Γ. Καρα-

ϊσκάκης», μπορεί να αποβεί καθοριστικό.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ          

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ – 
ΚΛΕΙΔΙ
Η ισοφάριση του Παναιτωλικού. 
Εχοντας ήδη χάσει ένα ανεπανάλη-
πτο τετ α τετ (2΄), ο Ντουάρτε είδε 
στο 23΄ το δοκάρι να του φράζει 
τον δρόμο προς το γκολ. Ωστόσο, 
τα παιδικά λάθη της άμυνας του 
Ολυμπιακού κράτησαν την μπά-
λα «ζωντανή» και ο Μεντόσα τα τι-
μώρησε.

Ο ΜΟΙΡΑΙΟΣ ΚΑΙ 
Ο... ΩΡΑΙΟΣ 
Ακόμα και σε ένα κακό απόγευμα, 
οι «ερυθρόλευκοι» θα μπορούσαν 
να φύγουν με αποτέλεσμα από το 
Αγρίνιο. Ο Τικίνιο αστόχησε σε 
δύο εξαιρετικές στιγμές, με τον 
Γιάννη Ανέστη, στην αγωνιστική 
του επιστροφή στην Ελλάδα έπει-
τα από τρία χρόνια, να πραγματο-
ποιεί «γεμάτη» εμφάνιση με καίρες 

επεμβάσεις.

H MAXH TΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Οι πειραματικές αμυντικές γραμμές δεν πάνε στον Μαρτίνς στο 
Κύπελλο. Ο Πορτογάλος δεν «έμαθε» από το 3-2 της Λειβαδιάς 
και είδε για μια ακόμα φορά την ανασταλτική λειτουργία της 
ομάδας του να εκθέτει τον Κρίστινσον. Οταν έκανε τις αλλαγές, 
ήταν πολύ αργά, ειδικά κόντρα στο πειθαρχημένο σύνολο του 
Γιάννη Αναστασίου.

MVP
Οι ανατροπές για τον Παναι-
τωλικό κόντρα στους μεγάλους της 
Super League τείνουν να γίνουν 
λατρεμένη συνήθεια. Ιδιαίτερα για 
τους κορυφαίους των τελευταίων 
αναμετρήσεων, Μεντόσα – Καρέ-
λη, οι οποίοι μετά τα γκολ τους στο 
ΟΑΚΑ, πλήγωσαν και τον Ολυμπι-
ακό στο Αγρίνιο, «ματώνοντας» τα 
δίχτυα με διαφορετική σειρά.

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ:  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΣΚΟΡΕΡ23΄ ΜΕΝΤΟΣΑ 60΄ ΚΑΡΕΛΗΣ 13΄ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΚΑΡΕΛΗΣ 62’ ΤΣΙΓΚΑΡΑΣ 6 ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ 45’ ΤΙΚΙΝΙΟ 5ΜΑΡΤΕΝΣΟΝ 62’ ΜΟΡΣΕΪ 6 ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ 46’ ΡΟΝΙ ΛΟΠΕΣ 5ΜΠΑΚΑΔΗΜΑΣ 83’ ΦΛΟΡΕΣ - ΜΠΑ 46’ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 4
ΜΕΝΤΟΣΑ 83’ ΛΟΥΙ ΚΑΡΜΠΟΒΝΙΚ 62’ ΚΙΤΣΟΣ 5ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 88’ ΠΕΡΕΪΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 76’ ΛΟΒΕΡΑ 5

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ30΄ ΜΕΝΤΟΣΑ
28΄ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ77΄ ΒΕΡΓΟΣ

89΄ ΜΟΡΣΕΪ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-4-2

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ (ΑΡΤΑΣ)

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ 5

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 8

  

ΑΝΕΣΤΗΣ 7

ΜΠΑΚΑΔΗΜΑΣ 5 ΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣ 5

ANTOYNEΣ 6

ΝΤΟΥΑΡΤΕ 7
ΜΕΝΤΟΣΑ 7

ΚΑΡΕΛΗΣ 7
ΒΕΡΓΟΣ 6

ΜΑΡΤΕΝΣΟΝ 6

ΜΑΛΗΣ 5 ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 5

ΚΡΙΣΤΙΝΣΟΝ 5 

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 5

ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ 6

ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ 6

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 4

ΣΟΥΡΛΗΣ 5

ΒΡΟΥΣΑΪ 5

ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ 6
ΚΑΡΜΠΟΒΝΙΚ 4

ΜΠΑ 4
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ΘΕΩΡΙΑ  
ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 
ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ  
ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΕΚΛΕΙΣΕ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ,  
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

Το Κύπελλο ήταν η τελευταία χρονικά 
διοργάνωση στην οποία ο Παναθηναϊ-
κός το πήγε νικητής ως το τέλος. Το ήδη 
μακρινό 2014. Ανήκουστο για κλαμπ του 
μεγέθους των «πρασίνων», αλλά από 
τότε, τίποτα.. Θα τελειώσει η βασανιστι-
κή αναμονή φέτος; Αυτός είναι ο από-
λυτος στόχος των «πρασίνων», με το 
τρόπαιο να έχει σημειωθεί με μεγάλα 
γράμματα στην ιεράρχηση των προτε-
ραιοτήτων. Η κλήρωση με την Αναγέν-
νηση Καρδίτσας στα προημιτελικά ήταν 
η πιο βατή που γινόταν στη φάση των 
προημιτελικών. Σεβασμός πάντα στον 
αντίπαλο, αλλά μην ξεχνάμε ότι τις δύο 
ομάδες χωρίζει μια Κατηγορία και ότι 
οι Θεσσαλοί πρώτη φορά στην ιστορία 
τους βρίσκονται στους «8».  
Η θεωρία βέβαια έπρεπε να συμβαδίσει 
με την πράξη. Κι αυτό ακριβώς συνέβη. 
Ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρε-
πε και καθάρισε την πρόκριση από το 
πρώτο παιχνίδι, η ρεβάνς θα είναι δι-
αδικαστικού χαρακτήρα. Το τελικό 4-0 
τα λέει όπως έγιναν και διαμορφώθη-
κε από το πρώτο κιόλας μέρος. Να πε-
ράσει ο επόμενος! Από το νικητή του 

Άρης-Λαμία θα προκύψει αυτός...

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ          

H MAXH ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Το επιθετικό και κυριαρχικό ποδόσφαιρο που ζητά και δι-
δάσκει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ξεδιπλώθηκε στο χορτάρι. Κα-
τοχή, κυκλοφορία, τελικές, όλα καλά, όλα ανθηρά για τους 
«πράσινους», στο β’ μέρος έγινε απλώς διαχείριση και 
εξοικονόμηση δυνάμεων. Τίποτα από όσα είχε ετοιμάσει 
ο Περικλής Αμανατίδης δεν δούλεψε. Στο β’ μέρος το γύρι-
σε σε σύστημα με τρία στόπερ για να μην ξεφύγει κι άλλο 
το σκορ. 

Η ΣΤΙΓΜΗ
Η λόμπα του Καρλίτος στο 4-0. Λόγος 
για να σηκωθεί  να πάει κανείς στο γή-
πεδο αυτήν την κρύα βραδιά της Τετάρ-
της. Για να... ζεστάνει τη ψυχούλα του! 

MVP
Τα δύο γκολ του Βιτάλ τον 
φέρνουν φυσιολογικά στο προσκή-
νιο, αλλά θα μας επιτρέψετε να δώ-
σουμε τον τίτλο του πολυτιμότερου 
στον Αϊτόρ. Δύο πάσες πάρε-βάλε 
και ένα γκολ, ο Ισπανός ήταν ξανά 
στα πολύ ωραία του. 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»
ΣΚΟΡΕΡ6’, 20’ ΒΙΤΑΛ 32’ ΑΪΤΟΡ

42’ ΚΑΡΛΙΤΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΜΑΟΥΡΙΣΙΟ 46’ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 7 ΒΙΔΑΛ 46’ ΜΠΑΛΛΑΣ 5ΒΙΤΑΛ 46’ ΠΑΛΑΣΙΟΣ 6 ΜΑΝΙΟΣ 46’ ΛΑΡΕΑ 5ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ 62’ ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ 6 ΜΠΡΑΜΠΙΓΙΑ 46’ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 5ΚΑΡΛΙΤΟΣ 67’ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 5 ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ 69’ ΠΟΛΙΤΗΣ 5ΑΪΤΟΡ 76’ ΣΑΝΤΣΕΣ - ΜΠΕΝΓΚΟΑ 69’ ΞΕΡΡΑΣ 5

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ34’ ΠΛΕΓΑΣ 
55’ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-3-3

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 4

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 8ΔΙΟΥΔΗΣ 7

ΧΟΥΑΝΚΑΡ 7ΣΑΡΛΙΑ 7
ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ 7

ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ 7

ΒΙΤΑΛ 9

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ 7

ΚΑΡΛΙΤΟΣ 8

ΠΕΡΕΘ 7

ΑΪΤΟΡ 9

ΚΩΤΣΙΡΑΣ 8

ΓΚΕΚΑΣ 3

ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ 3ΓΚΟΛΙΑΣ 3
ΚΟΤΣΩΝΗΣ 2

ΠΛΕΓΑΣ 4

ΜΑΝΙΟΣ 4

ΒΙΔΑΛ 4

ΜΠΡΑΜΠΙΓΙΑ 4ΓΚΙΝΗ 4
ΜΠΕΝΓΚΟΑ 3

ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 3

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 4 0 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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EIΠΑΝ ΚΙ 
ΑΛΛΑ....
Η ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ 
ΤΙΣ... ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΣΚΗΝΕΣ!

Μετά το group therapy μεταξύ παι-
κτών και τεχνικού τιμ του Άρη την 
Δευτέρα, την Τρίτη ακολούθησε νέα 
κουβέντα, αυτή τη φορά παρουσία Θό-
δωρου Καρυπίδη με τους ποδοσφαιρι-
στές, χωρίς το προπονητικό επιτελείο. 
Το Sportime αποκαλύπτει όσα δεν γρά-
φτηκαν πουθενά. Ο Θόδωρος Καρυπί-
δης χρησιμοποίησε και καρότο και μα-
στίγιο. Ισχύει η ατάκα ότι «όποιος θέλει, 
έρχεται πληρώνεται το συμβόλαιο του 
και φεύγει». Από κει και πέρα, το αφε-
ντικό του Άρη αναφέρθηκε και στην... 
καραμέλα ότι δεν υπάρχει φορ. «Θέλε-
τε φορ για να κερδίσετε τον Απόλλω-
να; Ο Λόπεθ φτάνει και περισσεύει». 
Κουβέντα έγινε γύρω από το οικονομικό. 
«Μέχρι τις 15-20 Φεβρουαρίου, θα σας 
έχω πληρώσει. Σταματήστε να μιλάτε 
μόνο για χρήματα. Παίξτε μπάλα».  Αν και 
ρώτησε επίμονα, ουδείς πήρε το λόγο, 
ωστόσο είναι ένα θέμα που οι ποδοσφαι-
ριστές το κουβεντιάζουν σε... πηγαδάκια! 
Ο Καρυπίδης, όπως ήταν λογικό, ρώτη-
σε τους ποδοσφαιριστές αν έχουν πρό-
βλημα και με τον Μάντζιο. «Σας φταί-
ει ο προπονητής. Πείτε μου. Γνωρίζω 
πολύ καλά τι συμβαίνει στην ομάδα». 
Εκεί άπλωσε κάπως η κουβέντα, αφού 
αρκετοί τόνισαν ότι πρέπει και στις ήτ-
τες να είμαστε όλοι μαζί», αναφέροντας 
δύο περιστατικά. Το πρώτο ήταν μετά το 
ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα και το δεύτε-
ρο στη Ριζούπολη. Και στις δύο ομιλίες 
Καρυπίδη, ο Μάντζιος αποχώρησε από 
τα αποδυτήρια, κάτι που έχει ενοχλήσει. 
Ελάχιστοι ήταν οι ποδοσφαιριστές που 
πήραν τον λόγο. Κυρίως ο αρχηγός 
Δεληζήσης, αλλά και οι Σάσα, Εντια-
γέ, Μπεναλουάν. Ο τελευταίος ανα-
φέρθηκε σε κάποια παράπονα που 
του έχουν γίνει για τη δύναμη που βά-
ζει ακόμα στα διπλά. «Έτσι έχω μάθει 
να παίζω. Θέλετε γατάκια ή λιοντάρια;». 
Κάτι πήγε να πει και ο Σάσα, αλλά... 
εκτέθηκε. «Εσύ είσαι πληρωμένος. 
Δεν μπορεί να έχεις παράπονο», 
του είπε ο Καρυπίδης, με τον Βρα-
ζιλιάνο να ξεκινάει τις ντρίμπλες. 
«Μιλήστε. Αν μιλήσω τηλεφωνικά με τον 
καθένα προσωπικά, δεν θα σταματάτε. 
Επαναλαμβάνω, γνωρίζω τα πάντα».  
Η κουβέντα πήγε και στην διαχείρι-
ση κάποιων ποδοσφαιριστών με χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα τον Σάκιτς! 
Το καρότο το κράτησε για το τέλος. «Ο,τι 
πρόβλημα υπάρχει θα λυθεί. Γι› αυτό εί-
μαι εδώ. Και θα είμαι πάντα δίπλα σας. 
Εγώ θέλω να είστε καλά. Είστε καλοί 
ποδοσφαιριστές αλλά δεν το δείχνε-
τε. Με τον κορονοϊο, τα τελευταία δύο 
χρόνια, έχουμε υποστεί μεγάλη ζημιά. 
Έχουν χαθεί χορηγίες, λεφτά από εισι-
τήρια. Παρόλα αυτά κανείς δεν έχασε και 
δεν θα χάσει λεφτά, να στε σίγουροι». 
Άπαντες συμφώνησαν ότι σήμερα κό-
ντρα στη Λαμία (21.30) πρέπει να γίνει 
το πρώτο βήμα πρόκρισης για τα ημι-
τελικά του Κυπέλλου. Ιτούρμπε και Μά-
νος στην αποστολή, εκτός οι Γκάνεα και 
Μπεναλουάν.

ΣΑΡΑΝΟΦ

ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΓΚΟΛΕΜΙΤΣ

ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ

ΜΠΑΝΓΚΟΥΡΑ ΡΟΜΑΝΙΤΣΝΟΥΝΙΕΣ

ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ

ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ

ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ

ΚΟΥΕΣΤΑ

ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ

ΣΑΣΑ ΕΝΤΙΑΓΕ

ΓΚΑΜΑMANTΣΙΝΙ ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ

ΛΟΠΕΘ

ΦΑΜΠΙΑΝΟ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ ΛΟΥΜΟΡ

4-2-3-1

4-2-3-1

ΑΡΗΣ                  ΛΑΜΙΑVS          

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

21.30 COSMOTESPORTS 1
ΓΗΠΕΔΟ: «ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΠΕΡΡΑΚΗΣ (ΑΘΗΝΩΝ)
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Το αποτέλεσμα μετράει. Και οι βαθμοί. Και 
τους πήρε ο Βόλος, επικρατώντας 1-0 του 
Απόλλωνα Σμύρνης σε εξ αναβολής αναμέ-
τρηση. Με Φαν Βέερτ που πλέον δεν απο-
τελεί είδηση, όταν σκοράρει ο Ολλανδός 
επιθετικός που έφτασε τα 11! Νίκη για τους 
Θεσσαλούς που... βλέπουν εξάδα. Ήττα για 
την «Ελαφρά Ταξιαρχία», που συνεχίζει να 
βλέπει την... πλάτη του Ατρόμητου, «καρ-
φωμένη» στη τελευταία θέση του βαθμολο-
γικού πίνακα!
Ισως ο πιο value for money σέντερ φορ της 
κατηγορίας, Τομ Φαν Βέερτ και ένας από 
τους πιο φορμαρισμένους τερματοφύλα-
κες, Νταβίνο Βέρχουλστ, τέθηκαν αντιμέτω-
ποι τρεις φορές στην αναμέτρηση μαζεμέ-
νες σε διάστημα 9 λεπτών. Η κόντρα των... 
Κάτω Χωρών, ανέδειξε τις δύο πρώτες νικη-
τή τον πορτιέρε του Απόλλωνα, αλλά η τρί-
τη αποδείχθηκε και φαρμακερή, με τον φορ 
των «κυανέρυθρων» να στέλνει τη μπάλα 
στα δίχτυα στα μισά του πρώτου ημιχρό-
νου. Κόντρα στη ροή του ματς. 
Ο Απόλλωνας συνήλθε στο δεύτερο ημί-
χρονο, διάστημα που ο Βόλος κυριολεκτι-
κά δεν βλεπόταν, αλλά η ζημιά αποδείχθη-
κε ανεπανόρθωτη για Μάρκο Γκρότε και την 
ομάδα του. 
Οι φιλοξενούμενοι που είχαν πριν το ματς 
και συνεχίζουν να έχουν τη χειρότερη επίθε-
ση με μόλις επτά τέρματα σε 15 αγώνες (!), 
σοβαρή ευκαιρία δεν έκαναν στο παιχνίδι. 
Ούτε με 4-3-3 απείλησαν, ούτε με 4-4-2, ούτε 
με τις αλλαγές που έκανε ο Μάρκο Γκρότε, 
έγιναν απειλητικοί. 
Η καλύτερη και η μοναδική ουσιαστική στιγ-
μή για τους «κυανόλευκους» στο 73’ από 
γκάφα του Κότνικ, έγινε από γκάφα του 
Κότνικ, όταν ο Σλίβκα προς στιγμήν έκλε-
ψε, αλλά ο τερματοφύλακας των Θεσσαλών 
σε δεύτερο χρόνο τον πρόλαβε και διόρθω-
σε το λάθος του. 
Στα αξιοσημείωτα η είσοδος Σαχλί στο 83› 
στο ματς. Ενός ποδοσφαιριστή που δεν 
υπολογιζόταν. Μέχρι προχθές τουλάχιστον!

O ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ 11,  
ΟΛΟΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΤΑ!

ΚΟΤΝΙΚ 6

ΦΕΡΑΡΙ 8 ΓΚΟΥΛΕΝ 6

ΤΣΟΚΑΝΗΣ 6

ΜΠΑΡΤΟΛΟ (71’) 5 ΡΕΓΚΑΤΕΝ (46’) 2
ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ (90+1’) 5

ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ 8

ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ 6

ΡΟΜΕΡΟ 6 ΑΛΧΟ (39’) 6

4-3-3

BOΛΟΣ                    ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣVS          

4-2-3-1
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ 5

ΜΑΡΙΟ ΓΚΡΟΤΕ 4
ΒΕΡΧΟΥΛΣΤ 7

ΓΙΑΚΙΜΟΦΣΚΙ (46’) 5 ΑΛΒΕΣ 5

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (76’) 6

ΠΑΜΛΙΔΗΣ (62’) 5 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 6 ΜΑΡΤΙΝΕΣ (83’) 3

ΚΑΣΤΡΟ (62’) 5 ΣΛΙΒΚΑ 7

ΡΟΓΚΝΕ 5 ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ 6

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣΒΟΛΟΣ 1 0
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

23’ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ

39’ ΠΟΥΡΙΤΑ 6
46’ OΡΟΖ 4
71’ ΡΟΣΕΡΟ -
90+1’ ΣΙΕΛΗΣ -

46’ ΤΟΥΤΟΥΑΡΙΜΑ 6
62’ ΦΑΤΙΟΝ 6
62’ ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ 5
76’ ΣΙΓΚΝΕΒΙΤΣ -
83’ ΣΑΧΛΙ –

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 21’ ΤΣΟΚΑΝΗΣ - 2’ ΚΑΣΤΡΟ, 58’ ΠΑΜΛΙΔΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΗΠΕΔΟ
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ

O BΟΛΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΕΞΑΔΑ, Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΛΙ,  
ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ!

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 43 17 28-9

2. ΠΑΟΚ 34 17 36-20

3. ΑΕΚ 33 17 30-18

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 27 17 27-14

5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 27 18 22-18

6. ΟΦΗ 26 18 21-19

7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 23 17 17-15

8. ΑΡΗΣ 22 17 17-15

9. ΒΟΛΟΣ 21 17 28-31

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 18 17 18-30

11. ΛΑΜΙΑ 14 17 15-23

12. ΙΩΝΙΚΟΣ 14 17 14-23

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 10 16 15-33

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 9 16 7-27

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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Θα ήμασταν τουλάχιστον αφε-
λείς αν ισχυριζόμασταν πως 
αυτό που βγήκε στο γήπεδο 
ήταν αποτέλεσμα της δουλειάς 
του Χαβιέρ Βάθκεθ. Μόλις μια 
μέρα είχε περάσει άλλωστε 
από τότε που ανακοινώθηκε ο 
36χρονος Ισπανός ως διάδο-
χος του Γιάννη Βονόρτα. Όμως 
στο ψυχολογικό κομμάτι, υπήρ-
ξε με τη μία ευεργετικός. Οι παί-
κτες του Παναθηναϊκού Β ήταν 
φουλ ορεξάτοι και αποτελεσμα-
τικοί και ο ΟΦ Ιεράπετρας δεν 
μπόρεσε να προβάλει αντίστα-
ση. Ίσως να ‘ταν αλλιώς αν ο 
Χριστογεώργος δεν είχε απο-
κρούσει το πέναλτι του Μεσι-
δόρο στο διάστημα ανάμεσα 
στα δύο γκολ του Αθανασακό-
πουλου (22’, 33’). Με τα «αν» βέ-
βαια, ιστορία δεν γράφεται, Στο 
69’, ο Τσιριγώτης διαμόρφωσε 
το 3-0 σε κενή εστία. Οι φιλοξε-
νούμενοι είχαν δοκάρι στο 67› 
και τελικά βρήκαν δίχτυα στο 
73’ με αυτογκόλ του Ρόμπι.

Δεν γράφεται ακριβώς το ίδιο, 
αλλά το επώνυμο του Γιανίς 
Αμούρ είναι ομόηχο με την περί-
φημη γαλλική λέξη που σημαίνει 
«αγάπη». Κάτι που σίγουρα ένιω-
σαν γι’ αυτόν στην ΑΕΚ Β όταν 
τον είδαν να ισοφαρίζει στις κα-
θυστερήσεις στο «Σταύρος Μαυ-
ροθαλασσίτης»! Το ακριβώς αντί-
θετο συναίσθημα ξύπνησε στους 
ανθρώπους του Αιγάλεω. Πέραν 
από το σοκ που πάντα προκαλεί 
το να χάνεις τη νίκη μέσα από τα 
χέρια σου είναι και ότι διαμαρτύ-
ρονται πως υπήρξε επιθετικό φά-
ουλ πριν το γκολ. Γενικώς ομιλώ-
ντας το «Σίτι» ήταν ανώτερο της 
ελλιπούς Ένωσης, άλλο αν έπρε-
πε να περιμένει ως το 86’ για το 
μετουσιώσει, όταν ο Τριμμάτης 
εκμεταλλεύτηκε τη λάθος συνεν-
νόηση των Σταμούλη-Γκίνη. Όμως 
η ΑΕΚ Β αποδείχτηκε εφτάψυχη. 

Η έκτη ήταν και η καλή προσπάθεια 
για τον Ολυμπιακό Β, καθώς πανηγύ-
ρισε επιτέλους το πρώτου του φετινό 
διπλό, μετά από τέσσερις ισοπαλίες 
και μία ήττα. Η Κατερίνη ήταν ο τόπος 
της λύτρωσης για την ομάδα του Αριέλ 
Ιμπαγάσα και ο Σαπουντζής ο μεγάλος 
πρωταγωνιστής, καθώς πέτυχε και 
τα δύο γκολ των  «ερυθρολεύκων». Ο 
Πιερικός ήταν άτυχος- άστοχος όπως 
δείχνουν τα δύο δοκάρια που είχε με 
τους Κανούλα (28’) και Εμπουσί (57’). 
Κατάφερε τελικά να βρει πλεχτό, με 
κεφαλιά του Μπουόλι, αλλά τα χρονι-
κά περιθώρια ήταν ελάχιστα για κάτι 
παραπάνω από απλώς περιορισμό 
της έκτασης της ήττας. 

ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ! 

ΑΕΚ Β’ ΚΑΙ... ΑΓΑΠΗ ΜΟΝΟ! 

ΠΡΩΤΟ ΔΙΠΛΟ  
ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ 

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Σκόρερ: 22’, 33’ Αθανασακόπουλος, 69’ Τσιριγώτης – 73’ αυτ. 
Ρόμπι 
Κόκκινες: -
Διαιτητής: Ματσούκας (Αιτωλοακαρνανίας)

Χριστογεώργος
Τουρκοχωρίτης
Ρόμπι
Αντωνίου
Μαρτίνης (43’)
Θεοχάρης
Αγιούμπ (68’)
Κρυπαράκος (68’)
Αθανασακόπουλος
Σαρδέλης (83’)
Τσιριγώτης
Προπονητής: 
Χαβιέρ Βάθκεθ

Καραγκιόζης
Ψάνης
Ντι Λορέντζο
Κάρδαρης
Τορίμπιο (79’)
Βουό
Μεσιδόρο
Λεμονής
Μπενίτεθ (79’ )
Αντερέγκεν (89’)
Νεκούλ
Προπονητής: 
Στάικος Βεργέτης 

43’ Κούτσιας
68’ Ηλιάδης
68’ Μπιλάλ
83’ Φρόκου

79’ Κοντοές
79’ Ζήσης
89’ Καζό

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’ 3-1 ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ»

Σκόρερ: 90’+4’ Αμούρ – 86’ Τριμμάτης
Διαιτητής: Ανδριανός (Αχαΐας)
Κόκκινες: -

Γκίνης
Μπούσης (26΄)
Κορνέζος
Αρβανίτης
Σταμούλης
Μπάμπης
Μουστακόπουλος
Γερολέμου
Ευθ. Χριστόπουλος
Τζούντα Γκαρσία (82)
Ιατρούδης
Προπονητής:  
Σωκράτης Οφρυδόπουλος

Σικαλιάς
Παπουτσιγιαννόπουλος
Αναστασίου
Βλάχος
Παπανικόλας
Λάσκαρης
Πιαστόπουλος
Καθάριος (58’, 83’)
Αρναρέλλης (71’)
Τριμμάτης
Προπονητής: 
Απόστολος Χαραλαμπίδης

26’ Ραντόνια
82’ Αμούρ

71’ Βουκελάτος
58’ Καββαδίας
83’ Σταματάκης

ΑΕΚ Β’ 1-1 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Σκόρερ: 90’ Μπουολί – 5’, 59’ Σαπουντζής 
Κόκκινες: -
Διαιτητής: Μπεκιάρης (Καρδίτσας) 

Γαλάνης
Τοπαλίδης (76’)
Χαρτσιάς
Τόσκας
Γκαγιέγο (76’)
Εμπουσί
Σουντάρ
Κανούλας
Χαντζάρας
Β. Παπαδόπουλος
Ίτσιος
Προπονητής: 
Γιώργος Βαζάκας 

Στουρνάρας
Αποστολόπουλος
Σαπουντζής
Τσέλιος
Καλογερόπουλος
Κουτσίδης
Νίκολιτς (84’)
Μαρίνος (84’)
Ντόη (54’)
Κωστή (70’)
Πινακάς (70’)
Προπονητής: 
Άριελ Ιμπαγάσα 

76’ Μηλιώτης
76’ Μπουολί

54’ Νικόλης
70’ Λιάτσος
70’ Βοΐλης
84’ Κεραμίδας
84’ Ιμπαγάσα

ΠΙΕΡΙΚΟΣ 1-2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ 
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Ο Ηρακλής παρότι ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρ-
κεια του αγώνα, παρότι προηγήθηκε στο σκορ, δεν κατάφε-
ρε τελικά να πάρει τη νίκη, μένοντας στο ισόπαλο 1-1 με τον 
Απόλλωνα Πόντου στο εξ αναβολής παιχνίδι της 11ης αγω-
νιστικής του Πρωταθλήματος της Super League 2. Οι «κυανό-
λευκοι» δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν σε γκολ τις ευκαι-
ρίες που τους δόθηκαν, με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι 
του Βιτίνιο στο 15΄ (το έπιασε ο Πίτκας) και το δοκάρι του Τό-
μας στο 87΄, με τον Απόλλωνα να μην το βάζει κάτω και λίγο 
πριν το φινάλε του αγώνα να παίρνει έναν τεράστιο βαθμό.  
Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με άπιαστο συρτο σουτ 
του Τόμας στο 65’, με τους τυπικά γηπεδούχους να ισοφα-
ρίζουν σε 1-1 στο 88’ με την κεφαλιά του Αμαραντίδη. 

Τρία στα τρία και μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ, είχε 
ο Παναγιώτης Γκουτσίδης στον πάγκο της ΑΕΛ. Το νι-
κηφόρο σερί (0-0) σταμάτησε στην Ηγουμενίτσα κό-
ντρα στον Θεσπρωτό. Η ΑΕΛ δεν δέχθηκε για τέταρτο 
σερί παιχνίδι γκολ, αλλά αυτή τη φορά δεν κατάφερε 
να σκοράρει, αν και είχε τις ευκαιρίες να το κάνει.  Οι 
«βυσσινί» προσπέρασαν (+1) τη Ξάνθη, αλλά έχουν 
τρία ματς παραπάνω από τους Ακρίτες. Τρεις καλές 
ευκαιρίες είχαν οι φιλοξενούμενοι που δεν απειλήθη-
καν καθόλου από τους γηπεδούχους, αλλά σπαταλή-
θηκαν. Στο 68΄, ο Γλυνός βρέθηκε απέναντι από τον 
Κίναλη, όμως το σουτ του κατέληξε πάνω στον τερμα-
τοφύλακα του Θεσπρωτού. Ο Ηλιάδης στο 85΄σούτα-
ρε εκτός εστίας και στις καθυστερήσεις ο Ακούνια δεν 
μπόρεσε να νικήσει τον Κίναλη σε κλασικό τετ-α-τετ.

Mε τον έναν βαθμό που δίνει η ισοπαλία «βολεύτηκαν» Αλ-
μωπός Αριδαίας και Νίκη Βόλου. Μια αναμέτρηση με λίγες 
καλές ευκαιρίες που τελείωσε όπως ακριβώς άρχισε και το 
0-0 να παραμένει μετά τα 90 και κάτι λεπτά προσπαθειών 
που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Μέχρι 
το 60’ έψαξαν το γκολ της νίκης οι δύο ομάδες, από εκεί και 
μετά, λίγο η κούραση από τα... Τετάρτη - Κυριακή, λιγο το 
αίσθημα της αυτοσυντήρησης, το ματς «έσβησε» τελείως. Η 
Νίκη Βόλου απείλησε στο 7’ με τον Πάνο, με Τζιώρα στο 35’, 
Κάσσο στο 45’ και Λούκας Γκαρσία στο 61’. Κοινή κατάληξη 
σε όλες τις απόπειρες των Θεσσαλών, τα εκτός εστίας σουτ. 
Οι γηπεδούχοι από την μεριά τους, είχαν σαφώς λιγότερες 
τελικές, απειλώντας κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο 3’ με 
την κεφαλιά του Γιουκούδη και στο 27’ με το σουτ του Πρίκα. 
Ούτε ο τερματοφύλακας της Νίκης χρειάστηκε να παρέμβει. 

«Δεν χάνουμε ούτε από τη Ρεάλ Μαδρίτης» δήλω-
σε μετά το 0-0 στη Λιβαδειά ο Νίκος Αναστόπουλος, 
αλλά δεν κερδίζει κιόλας. Η Καλαμάτα άφησε δύο 
βαθμούς και στη Σπάρτη (0-0) κόντρα στον Αστέρα 
Βλαχιώτη, χάνοντας την ευκαιρία να πιάσει στην κο-
ρυφή τον Λεβαδειακό. Έστω και προσωρινά, αφού 
οι Μεσσήνιοι αναμένεται να χάσουν το ματς με τους 
Βοιωτούς στα χαρτιά και να τους αφαιρεθούν και 
τρεις βαθμοί επιπλέον, αν οι «πράσινοι» δικαιωθούν 
για την ένσταση που έχουν καταθέσει. Κι αν στο ντέρ-
μπι με τον Λεβαδειακό η Καλαμάτα πήρε έναν βαθ-
μό, κόντρα στους Λάκωνες που είναι στη ζώνη του 
υποβιβασμού, έχασε δύο! Και θα μπορούσε να μην 
πάρει ούτε τον έναν, αφού οι γηπεδούχοι ήταν εκεί-
νοι, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο που άξιζαν το γκολ. 

ΕΝΑ ΧΑΜΕΝΟ ΠΕΝΑΛΤΙ,  
ΕΝΑ ΔΟΚΑΡΙ, ΕΝΑ ΒΑΘΜΟ!

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΣΕΡΙ!

ΤΟ ΕΨΑΞΑΝ ΓΙΑ 60 ΛΕΠΤΑ!

ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ, ΑΛΛΑ ΠΑΛΙ 
ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΣΕ!

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΎ

Σκόρερ: 88’ Αμαραντίδης – 65’ Ματίας
Διαιτητής: Βρέσκας (Πιερίας)
Κόκκινες:

Πίτκας
Μαλουντασοκό
Σουντουρά
Καλαΐτζίδης
Μπαργκάν (34’)
Αμπουντού
Παπαΐωάννου
Καλογέρης
Αμαραντίδης
Ελέ (67’)
Εσαλό
Προπονητής:  
Δημήτρης Καλαϊτζίδης

Παλαβράκης
Πανάγου
Πήλιος
Κωστούλας (72’)
Σγούρης
Πατράλης
Μ. Παπαστεριανός
Μασούρας (58’)
Καρτσαμπάς (81’)
Ματίας
Βιτίνιο (58’)
Προπονητής:  
Κώστας Γεωργιάδης

Φράγκος (34’)
Τσιμίκας (67’)

Mπαστακός (58’)
Κάκκο (58’)
Xρουσιέλ (72’)
Ναπολιτάνο (81’)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 1-1 Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΗΓΟΎΜΕΝΙΤΣΑΣ  

Σκόρερ:
Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Κόκκινες:

Κίναλης
Βαλιέντε
Ντι Αλέσσιο
Βασιλάκης
Σαραντίδης (80’)
Λύγκας (72’)
Κωνσταντίνου
Ραμίρεζ (80’)
Γεωργούσης (64’)
Ζιώγας
Γκανσιέρ
Προπονητής: 
Χουάν Ρότσα

Θεοδωρόπουλος
Παπαγεωργίου
Ομάρ
Ηλιάδης
Γκοτζαμανίδης
Κολομπίνο
Γλυνός (90+1’)
Νικολιάς (59’)
Ογκμπόε
Γιάκος (82’)
Ακούνια
Προπονητής:  
Παναγιώτης Γκουτσίδης

Μπονίγια (64’)
Ρομέρο (72’)
Διγκόζης (80’)
Γώγος (80’)

Ραμίρεζ (59’)
Κ. Παπαγεωργίου (82’)
Μαυριάς (90+1’)

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0-0  ΑΕΛ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:  ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Σκόρερ: -
Διαιτητής: Τσοπουλίδης (Ξάνθης)
Κόκκινες:

Παϊτέρης
Γιαλαμούδης
Σέχου
Σουλιώτης
Πρίκας (89’)
Ασλαμπάλογλου
Κολλαράς
Κέρθι (85’)
Μπακουτσής (66’)
Ρόβας
Γιουκούδης (89’)
Προπονητής: 
Νίκος Τυριακίδης

Μπάγιτς
Ανδρέου
Αλιατίδης
Γρομητσάρης
Πάνος
Κάσσος
Τσουκαλάς (76’)
Κυριακίδης
Λόπεζ
Ροχάνο (65’)
Τζιώρας (76’)
Προπονητής: 
Αλέκος Βοσνιάδης

Τριανταφυλλάκης (66’)
Ζαχαρός (85’)
Πέττας (89’)
Μαγγίζης (89’)

Βασιλείου (65’)
Μέτσε (76’)
Παναγιωτούδης (76’)

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 0-0 ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΣΠΑΡΤΗΣ

Σκόρερ: -
Διαιτητής: Αντωνίου (Αχαΐας)
Κόκκινες: 

Αθανασόπουλος
Αναστασόπουλος
Πεχλιβανόπουλος (81’)
Λάμσε
Μαϊσουράντζε
Λεωνιδόπουλος
Σοκολάροφ
Τσίπρας (72’)
Μπουσμπίμπα (63’)
Παπούλης (81’)
Αμπαν-Κβα (72’)
Προπονητής: 
Κώστας Βελιτζέλος

Ταΐρης
Τσελεπίδης
Αναστασόπουλος
Παπατόλιος (61’)
Κωνσταντινόπουλος
Μοζέρ (80’)
Μπακαγιόκο
Ματέους (61’)
Τάτος (80’)
Φελίπε (61’)
Λουκίνας
Προπονητής: 
Νίκος Αναστόπουλος

Ζαϊμι (63’)
Ρόδης (72’)
Τασιούλης (72’)
Τουλίκας (81’)
Αλβαρέζ (81’)

Κόκκορης (61’)
Γρίβας (61’)
Παυλίδης (61’)
Μαβινγκά (80’)
Τσαγκαλίδης (80’)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 0-0 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Η Επισκοπή πήρε το Κρητικό 
ντέρμπι (1-0) της ουράς κόντρα 
τον Ηρόδοτο, με τους γηπεδού-
χους να είναι καλύτεροι, αλλά 
και άτυχοι. Η ομάδα του Γιάννη 
Τάτση εκτός από αρκετές ευ-
καιρίες, είχε δοκάρι, αλλά και 
χαμένο πέναλτι! Η Επισκοπή 
κράτησε το μηδέν τόσο στο 4’ 
στην κεφαλιά του Κόρτσαμ, όσο 
και 15’ στην απευθείας εκτέλε-
ση φάουλ του Γκόμεζ και προ-
ηγήθηκε στο 31’ με κεφαλιά του 
Μπαρμπόσα. Μονόλογος του 
Ηροδότου το δεύτερο ημίχρο-
νο, αλλά το γκολ δεν ήρθε. Ούτε 
στο 70’ όταν η κεφαλιά του Γκί-
νη σταμάτησε στο οριζόντιο δο-
κάρι, ούτε στο 80’ όταν ο Μπαρ-
μπόσα έδιωξε τη μπάλα πάνω 
στη γραμμή, ούτε στο 86’ όταν 
κέρδισε πέναλτι και ανατροπή 
του τερματοφύλακα Καλογερά-
κη. Ο Χατζησάββας που έστη-
σε τη μπάλα στην άσπρη βού-
λα,  έστειλε τη μπάλα άουτ. 

Στις 19 Δεκεμβρίου είχε πανηγυ-
ρίσει νίκη για τελευταία φορά η 
Κηφισιά. Μετά από δύο ήττες και 
τρία παιχνίδια που αναβλήθη-
καν, η ομάδα των Βορείων Προ-
αστίων, επικράτησε εύκολα της 
ουραγού Ζακύνθου 3-0, υπό το 
βλέμμα του Δημήτρη Ελευθερό-
πουλου ο οποίος θα είναι ο δι-
άδοχος του Νίκου Κούστα στον 
πάγκο. Αγχωμένη για το τρί-
ποντο η γηπεδούχος ομάδας, 
«λύθηκε» στο δεύτερο ημίχρο-
νο και με πρωταγωνιστή τον Τε-
τέι έφτασε εν τέλει εύκολα στη 
νίκη. Ο επιθετικός της Κηφισιάς 
με δύο δικά του γκολ στο 63’ και 
στο 76’ άνοιξε το δρόμο, για να 
έρθει το buzzer beater εύστοχο 
χτύπημα πέναλτι του Ντοριβάλ 
στο 90+3’ να διαμορφώσει το τε-
λικό σκορ στην αναμέτρηση. 

ΔΙΠΛΟ... ΜΕ ΑΠΟ ΟΛΑ!

NIKH ENA MHNA META!

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: N. AΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΎ

Σκόρερ: 31’ Μπαρμπόσα 
Διαιτητής: Μαχαίρας (Αθηνών)
Κόκκινες: 84’ Καλογεράκης

Δήμιζας
Γκόμεζ
Βρεττός
Καντέ
Αρναούτογλου
Ρουσσάκης (73’)
Μπαρμπόζα (61’)
Καργιωτάκης (73’)
Χαλκιαδάκης (54’)
Κόρτσαμ
Χατζησάββας
Προπονητής: 
Γιάννης Τάτσης

Καλογεράκης
Ανδρικόπουλος
Τασιούλης
Μπαρμπόσα
Εμπόι
Τριντάντε
Νταρσίζιο
Τσάβος
Σταθόπουλος (86’)
Καραγιάννης
Σουμπασάκης (88’)
Πρόπονητης:  
Γιάσμινκο Βέλιτς

Κατίδης (54’)
Γκίνη (61’)
Αργκιλέσι (73’)
Αποστολίδης (73’)

Καλαντζής (86’)
Πέτρου (88’)

ΗΡΟΔΟΤΟΣ 0-1 ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΉΣ  

Σκόρερ: 63’, 77’ Τετέι, 90+3’ Ντοριβάλ
Διαιτητής: Πατεμτζής (Ήρακλείου)
Κόκκινες:

Αναγνωστόπουλος
Μουστάκης (88’)
Σωτηράκος
Μκρτσιάν
Να’α
Ντοριβάλ
Αγγελόπουλος (46’)
Καραγκούνης (79’)
Φελίπε (65’)
Τετέι
Καλλέργης (79’)
Προπονητής:  
Μαυρουδής

Πατσιογιώργος
Κολεύρης
Οντόνε
Άρχους
Μιγκέλ
Καλλιβωκάς
Ντάσης (82’)
Λάμπογλου (90’)
Τσιμέλι
Κοναγκάγια (82’)
Μπαζάν (73’)
Προπονητής:  
Δημήτρης Νόλης

Παπασάββας (46’)
Κουιρουκίδης (65’)
Παυλάκης (79’)
Γιαννιτσάνης (79’)
Σμπώκος (88’)

73’ Εντουάρντο
Σούρμπης (83’)
Σαούλ (82’)
Κάρδαρης (90’)

ΚΗΦΙΣΙΑ 3-0  ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΒΕΡΟΙΑ 24 11 23-8

2. ΑΕΛ 23 12 15-4

3. ΞΑΝΘΗ 22 9 19-5

4. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19 9 16-5

5. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 18 11 19-9

6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 17 11 12-9

7. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 16 10 16-6

8. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 15 11 14-11

9. ΤΡΙΚΑΛΑ 13 11 11-18

10. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 13 10 5-5

11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 12 11 17-16

12. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 10 12 12-15

13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 10 10 12-17

14. ΠΑΟΚ Β 10 9 9-9

15. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 9 10 12-17

16. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 11 7-18

17. ΚΑΒΑΛΑ 1 8 0-45

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 25 12 19-6

2. ΑΕΚ Β 25 12 13-6

3. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23 11 17-4

4. ΑΙΓΑΛΕΩ 21 11 13-6

5. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 21 9 12-5

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 17 12 12-13

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 16 11 11-9

8. ΧΑΝΙΑ 15 11 17-10

9. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 15 12 16-19

10. ΡΟΔΟΣ 15 9 13-11

11. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 13 11 9-12

12. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 12 11 7-7

13. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 11 10 9-13

14. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 9 10 8-15

15. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 7 10 4-10

16. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 6 11 4-11

17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 11 0-26

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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Η βαθμολογία: Μπαρτσελόνα (16-4), Ρεάλ Μα-
δρίτης (15-3), Ολυμπιακός, Αρμάνι Μιλά-
νο και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (12-
6), ΤΣΣΚΑ Μόσχας (12-7), Εφές 
(9-10), Μονακό (9-11), Φενέρ-
μπαχτσε (8-10), Μπά-
γερν Μονάχου και 
Βιλερμπάν (8-11), 
Μακάμπι Τελ Αβίβ 
και Ερυθρός Αστέ-
ρας (7-11), Μπα-
σκόνια (7-12), Άλ-
μπα Βερολίνου 
(6-12), Παναθηνα-
ϊκός (4-14), Ζαλγκί-
ρις Κάουνας (3-
14).

ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΗΝ ΜΑΚΑΜΠΙ (21:05-NS PRIME)

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις υπο-
χρεώσεις του στην Euroleague κόντρα 
στην Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπου-
λου στο Τελ Αβίβ και με στόχο να πα-
ρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο απ’ ότι 
στην Πόλη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε. 
«Θεωρούμε πως μπορούμε να «απλώ-
σουμε» το ρόστερ μας, να παίξουμε 
ομαδικά σε άμυνα και επίθεση και να 
ελέγξουμε τον ρυθμό μέσω της αποφυ-
γής των λαθών, των καλών αποφάσε-
ων στην επίθεση και των ριμπάουντ» 
είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας και κατέ-
ληξε. «Είναι πάντα σημαντικό, γιατί δεν 
είναι μία ομάδα που τρέχει ιδιαίτερα στο 
transition, αλλά όταν παίζει με ενθουσια-
σμό βάζει και τον κόσμο στην εξίσωση»

ς

basketball

18:00 Ούνικς Καζάν- Μπαρτσελόνα (NS4)
19:00 Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης- Μονακό (NS Start)
19:45 Φενέρμπαχτσε- Ζαλγκίρις Κάουνας (NS5)
21:00 Άλμπα Βερολίνου- Ρεάλ Μαδρίτης (NS4)
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ- Ολυμπιακός (NS Prime)

19:00 ΤΣΣΚΑ Μόσχας- Αρμάνι Μιλάνο (NS4)
19:30 Εφές- Παναθηναϊκός (NS Prime)
21:30 Μπασκόνια- Μπάγερν Μονάχου (NS4)
22:00 Βιλερμπάν- Ερυθρός Αστέρας (NS5)

H 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20/1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/1

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΙΣ «8»  
ΤΟΥ EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ο Ολυμπιακός έκανε επέ-
λαση στην Τουρκία, διέλυ-
σε την Νεσιμπέ Αϊντίν και 
προκρίθηκε στις 8 καλύτε-
ρες ομάδες του Eurocup Γυ-
ναικών.
Μάλιστα ο Ολυμπιακός ανέ-
τρεψε και τη διαφορά των 
τεσσάρων πόντων με την 
οποία είχε ηττηθεί στον 
πρώτο αγώνα στο ΣΕΦ (79-
83). Στην οχτάδα, οι «ερυ-
θρόλευκες» θα αντιμετωπί-
σουν την Ταρμπ από την 
Γαλλία, η οποία απόψε αντι-
μετωπίζει στην έδρα της την 
Μπρνο την οποία κέρδισε 
στον πρώτο αγώνα με δια-
φορά τριάντα πόντων.
Ο πρώτος αγώνας θα γί-
νει την Πέμπτη (27/1) εκτός 
έδρας ενώ ο επαναληπτι-
κός θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ 
την Τετάρτη (2/2).
Τα δεκάλεπτα: 11-28, 32-50, 
48-66, 68-87
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζίμπαρς): 
Δίελα, Φουράκη 2, Νικολο-
πούλου 7, Σύρρα, Βαμβα-
κά, Χάμπλιν 6, Πλουφ 
14, Σπυριδοπούλου 
9, Σταμάτη 13, Στα-
μολάμπρου 10, 
Τόλφρι 13, 
Βίτολα 13.

ΕΙΚΟΝΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
Μετά τον Ράιαν Γούλριτζ αποχώρησε και 
ο Τόνι Ντάγκλας που βαρέθηκε να περιμέ-
νει τις υποσχέσεις της διοίκησης για πλη-
ρωμή. Η προπόνηση δεν είχε περισσότε-
ρους από 7 παίκτες καθώς απουσίαζαν οι 
Σταμάτης, Σκορδίλης και Αγραβάνης που 
βέβαια παραμένουν απλήρωτοι όπως 
και όλοι στην ομάδα. Μάλιστα υπάρχουν 
πληροφορίες ότι η ΑΕΚ έχει εκφράσει 
ενδιαφέρον για τον Γάιο Σκορδίλη εφό-
σον μείνει ελεύθερος και δεν αποκλείεται 
ο έμπειρος σέντερ να ακολουθήσει τον 
ίδιο δρόμο με τον Γιάννη Κουζέλογλου ο 
οποίος είναι ήδη παίκτης της «Ένωσης».

EUROCUP: ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ (68-71) ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Ο Προμηθέας είχε τη μεγάλη ευκαιρία 
να πάρει μια νίκη που θα τον έφερνε σε 
τροχιά πρόκρισης αφού η Βαλένθια πα-
ρουσιάστηκε με ελλείψεις (λόγω κρου-
σμάτων Covid) στην Πάτρα και παρό-
τι προηγήθηκε 68-61 με τρία λεπτά να 
απομένουν για το φινάλε, δέχθηκε σερί 

10-0 και ηττήθηκε (68-71). Παραμένει σε 
δυσχερή θέση για την πρώτη οχτάδα, με 
ρεκόρ 2-7.
Τα δεκάλεπτα: 14-15, 35-36, 57-52, 68-71
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ζούρος): Ρέι 15, Γκραντ 6, 
Γκάντι 2, Χαντ 3, Αγραβάνης 22, Γκίκας 3, 
Ρογκαβόπουλος 2, Σίμπσον 13, Άντριτς 2

EUROLEAGUE: ΤΑ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ  
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Η Euroleague προχωρά καθημερινά 
σε ορισμό των αγώνων που έχουν 
αναβληθεί λόγω covid και έχει ενδι-
αφέρον να δούμε τι έχει οριστεί για 
τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό
18η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός- Ζαλ-
γκίρις Κάουνας (Τετάρτη 26/1-21:00), 
Ολυμπιακός- ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Κυ-
ριακή 20/3- 21:30)
19η Αγωνιστική: Ζαλγκίρις Κάουνας- 
Ολυμπιακός (Τρίτη 15/3-20:00)
21η Αγωνιστική: Ολυμπιακός- Ζενίτ 
Αγίας Πετρούπολης (Τρίτη 8/3-21:00)
Οι εκκρεμότητες του Ολυμπιακού 
έχουν ολοκληρωθεί με τρεις αγώ-
νες τον Μάρτιο. Κάτι που σημαίνει 
ότι στο διάστημα 4-25 Μαρτίου (συ-
μπεριλαμβανομένων και των τριών 
εξ αναβολής αγώνων) ο Ολυμπιακός 
θα έχει 8 αγώνες για την Euroleague! 
Κατά σειρά: Στο Μόναχο με την Μπά-
γερν (4/3), στο ΣΕΦ με Ζενίτ (8/3), στο 
Βερολίνο με Άλμπα (10/3), στο Κάου-
νας με Ζαλγκίρις (15/3), στο ΣΕΦ με 
Παναθηναϊκό (17/3) και με ΤΣΣΚΑ Μό-
σχας (20/3) και σε Μονακό (23/3) και 
Λιόν κόντρα στην Βιλερμπάν (25/3). 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με 
βάση τις ημερομηνίες που βλέπου-
με, μέσα στον Μάρτιο και στο ίδιο 
διάστημα ο Ολυμπιακός έχει εντός 
έδρας αναμετρήσεις με Ηρακλή και 
Περιστέρι ενώ παρεμβάλλεται και το 
ρεπό του στην Basket League. Προ-
φανώς κι έχουμε να κάνουμε με ένα 
ιδιαίτερα «φορτωμένο» 20ήμερο.
Σε ό,τι αφορά στον Παναθηναϊκό 
απομένει ο ορισμός των εξ αναβο-
λής αγώνων του με Άλμπα στο Βε-
ρολίνο (19η αγωνιστική) και Μακά-
μπι στο ΟΑΚΑ (21η αγωνιστική).
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ΓΙΝΕΤΑΙ; 
ΓΙΝΕΤΑΙ! 
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 
ΤΟΤΕΝΑΜ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΣΤΕΡ ΜΕ ΔΥΟ 
ΓΚΟΛ ΣΤΟ 90’+5’ ΚΑΙ ΣΤΟ 90’+7’ 
ΑΠΟ... ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟ

Τον έχει βάλει στη λίστα με τους ανεπι-
θύμητους, αναζητά ενδιαφερόμενους 
για να τον πουλήσει στο τρέχον μετα-
γραφικό παζάρι. Αλλά ο Στίβεν Μπέρχ-
βαϊν δεν είναι τύπος που κρατάει κακία. 
Ίσα ίσα. Απόλυτος επαγγελματίας ο 
Ολλανδός, το έδειξε με τον πλέον ηχη-
ρό τρόπο. Με δύο γκολ στο 5ο και στο 
7ο λεπτό των καθυστερήσεων μετέτρε-
ψε το Λέστερ – Τότεναμ από 2-1 σε 2-3! 
Απίστευτο! 
Οι «αλεπούδες» βέβαια θα πρέπει να 
δώσουν εξηγήσεις για το πώς άφησαν 
να γίνει κάτι τέτοιο. «Έγκλημα». Όχι 
πάντως πως είναι η πρώτη φορά φέ-
τος που παρουσιάζουν τέτοια αστεία 
αμυντική λειτουργία. Κάθε άλλο.
Τα «σπιρούνια» δεν πίστευαν στην 
τύχη τους. Από το απόλυτο τίποτα, στο 
+3 ενώ ήταν θεωρητικά down. Μαζί στο 
-1 από την 4άδα. Και έχουν και τρία 
ματς χρωστούμενα. Για δες η ομάδα 
του Αντόνιο Κόντε....

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΙΑ...
Πέρασε ο καιρός της γνωριμίας και ο Ραλφ Ράνγκνικ 
άρχισε να δείχνει πως υπάρχει νέο αφεντικό στη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ενημέρωσε τη διοίκηση 
πως δεν του κάνουν οι Μαγκουάιρ, Γουάν-Μπισά-
κα και Σο και συνεχίζει για να αλλάξει το αγωνιστι-
κό. Σε αυτό το κάδρο, δεν... χαμπαριάζει ούτε καν 
από τον Κριστιάνο Ρονάλντο! 
Τον έβγαλε αλλαγή χθες στο 70’ κόντρα στην Μπρέ-
ντφορντ. «Έβραζε» ο Πορτογάλος, αλλά ο Γερμα-
νός του έχει κάνει σαφές πως στα 36 του δεν μπο-
ρεί να παίζει παντού και πάντα. Για το καλό το δικό 
του και της ομάδας. Δεν του αρέσει του CR7, αλλά 
θα πρέπει να το συνηθίσει. 
Σφαιρικά ομιλώντας, η Γιουνάιτεντ χθες είχε δύο 
πρόσωπα. Κάκιστο στο α’ μέρος, θελκτικό μετά την 
ανάπαυλα, όταν και υπήρξε αμείλικτη. 
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Λέστερ – Τότεναμ 2-3 (24’ 
Ντάκα, 76’ Μάντισον – 38’ Κέιν, 90’+5’, 90’+7’ Μπέρ-
χβαϊν), Μπρέντφορντ – Μάν. Γιουνάιτεντ 1-3 (85’ Τό-
νεϊ – 55’ Ελάνγκα, 62’ Γκρίνγουντ, 77’ Ράσφορντ).
 

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ 
1. ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 56 22 54-13
2. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 45 21 55-18
3. ΤΣΕΛΣΙ 44 23 46-18
4. ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 37 22 41-30
5. ΤΟΤΕΝΑΜ 36 19 26-22
6. ΑΡΣΕΝΑΛ 35 20 33-25
7. ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 35 21 35-30
8. ΓΟΥΛΒΣ 31 20 17-15
9. ΜΠΡΑΪΤΟΝ 29 21 22-22

10. ΛΕΣΤΕΡ 25 19 33-36
11. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 24 21 30-31
12. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 24 21 25-33
13. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 23 20 27-32
14. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 23 22 25-36
15. ΛΙΝΤΣ 22 20 24-39
16. ΕΒΕΡΤΟΝ 19 19 24-34
17. ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 14 19 23-37
18. ΝΟΡΙΤΣ 13 21 10-45
19. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 12 20 20-43
20. ΜΠΕΡΝΛΙ 11 17 16-27

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
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ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:00
ΑΛΜΠΑ Β.-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

OVER 154,5 1,70
Επιστροφή στη δράση για την Ευρωλίγκα μετά τις 

συνεχόμενες αναβολές. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή 
έχει η Ρεάλ με την ομάδα του Λάσο να αποδίδει 

εξαιρετικό μπάσκετ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

στήριξη στο 
over.

ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00
ΠΟ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ-ΟΜΟΝΟΙΑ

2&OVER 2,5 1,72
Στην Κύπρο θα ταξιδέψουμε με το κύπελλο να παίζει μπάλα. 

Ματς-γιορτή για τους γηπεδούχους που θα παραταχθούν 
χωρίς άγχος. Μεγάλος στόχος για την Ομόνοια είναι το 

κύπελλο για να σωθεί η κακή φετινή χρονιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συνδυάζουμε 
το διπλό με 
τα γκολ για 
μεγαλύτερη 

τιμή.

ΑΓΓΛΙΑ EFL 21:45
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 

OVER 2,5 1,85
Η Τσέλσι περιμένει τον αντίπαλο της στον μεγάλο τελικό του 

Λιγκ Καπ. Το 0-0 στο «Ανφιλντ» άφησε τα πάντα ανοιχτά 
για την σημερινή ρεβάνς στο «Εμιρέιτς». Οι δύο ομάδες 

πάντως θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ένα γκολ θα 
αλλάξει όλο 

το ματς.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

2 DNB 1,95
Φουλ δράση στα ελληνικά γήπεδα και σήμερα, θα τα 
τιμήσουμε δεόντως. Η αυλαία στη Σούπερ Λιγκ 2 πέφτει 

στη Ρόδο με τον τοπικό Διαγόρα να υποδέχεται τον 
Εργοτέλη. Αμφότερες θέλουν το τρίποντο για να 

ξεφύγουν από την επικίνδυνη ζώνη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στο διπλό.

ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ 18:00
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ-ΑΛΓΕΡΙΑ

OVER 4 ΚΑΡΤΕΣ 1,80
Την ύπαρξη στην διοργάνωση παίζει η κάτοχος του τίτλου 

Αλγερία. Η ήττα από την Γουινέα την έβαλε σε μπελάδες και 
μόνο με νίκη σήμερα θα έχει ελπίδες. Σε καλύτερη μοίρα η 

Ακτή θα παίξει για δύο αποτελέσματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κρίσιμο 

παιχνίδι με 
αξία στις 
κάρτες.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:30
ΑΡΗΣ-ΛΑΜΙΑ

1 -1,0 1,72
Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης θα υποδεχθεί την Λαμία για τον 
θεσμό του κυπέλλου. Οι «κιτρινόμαυροι» ζουν και αναπνέουν 

για ένα τρόπαιο με το δρόμο για τον τελικό να είναι 
ορθάνοιχτος. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Άσος με 
χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ  
ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Τίποτε δεν έχει αφήσει στην τύχη του ο Δη-
μήτρης Παπασπύρου. Στο ελάχιστο αυτό 
διάστημα που είναι στην ομάδα, προσπα-
θεί να μάθει όσα γίνεται περισσότερα. Θέλει 
μόλις αρχίσει ο «πόλεμος» να είναι έτοιμος 
πρώτα αυτός και φυσικά οι παίκτες του. Αυ-
τός είναι και ο λόγος που δεν έχει σταματή-
σει καθόλου είτε αυτό λέγεται προπόνηση 
είτε φιλικό. Και φυσικό και επόμενο είναι, 
να έχει στα χέρια του πολλά στοιχεία όσον 
αφορά τη συνολική εικόνα, αλλά κι εκάστου 
εκ των παικτών του. Ο ίδιος όταν ρωτήθη-
κε σχετικά είπε: «Έπρεπε να εκμεταλλευτώ 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το έστω 
μικρό χρονικό διάστημα που είχα στη διά-

θεσή μου, προκειμένου να γνωρίσω τους 
παίκτες κι αυτοί εμένα. Θεωρώ πως μέχρι 
τώρα έγιναν πολλά και μάλλον βρισκόμα-
στε στο σωστό δρόμο. Βήμα – βήμα, αλλά 
πάντα προσηλωμένοι στους στόχους μας. 
Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε όσο καλύ-
τερα γίνεται, ώστε στην επανεκκίνηση να 
παρουσιαστούμε έτοιμοι. Δεν υπάρχει χρό-
νος για χάσιμο και γι’ αυτό το λόγο αυτή τη 
πίεση που ζήτησα και η οποία έγινε αποδε-
κτή από όλους, θα τη βρούμε μπροστά μας 
και θα μας βοηθήσει για τη δύσκολη συνέ-
χεια». Αξίζει να σημειωθεί πως το νέο από-
κτημα του συλλόγου ο Νίκος Φουτράκης 
φορά ήδη τα πράσινα και έχει τεθεί στη δι-
άθεση του Παπασπύρου, που στην παρού-
σα φάση ανακουφίστηκε με την έλευση του 
«μικρού», αφού ήταν κάτι που τον απασχό-
λησε ιδιαίτερα. 

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Έντονη είναι η κινητικότητα που επικρα-
τεί στα μεταγραφικά δρώμενα του Κεραυ-
νού Πετρούπολης. Η «ηχηρή» μεταγραφή 
του πολύπειρου άσου Βαγγέλη Γκουτσού-
λα φαίνεται πώς άνοιξε την όρεξη των ιθυ-
νόντων του δημοφιλούς και ιδιαίτερα φιλό-
δοξου σωματείου των δυτικών συνοικιών, 
οι οποίοι προετοιμάζονται να προσδώσουν 
ακόμη περισσότερη εμπειρία και ποιότητα 
στο έμψυχο υλικό τους. Με την προοπτική η 
ομάδα να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανταγω-
νιστική, αποφασιστική και συμπαγής ενόψει 
της επικείμενης επανέναρξης των επίσημων 
υποχρεώσεων της στον πρώτο απαιτητικό 
όμιλο της Γ’ ΕΠΣΑ. Σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες, οι ιθύνοντες του Κεραυνού 
Πετρούπολης είναι σε προχωρημένες επα-
φές με δύο έμπειρους μεσοεπιθετικούς, οι 
οποίοι έχουν να επιδείξουν θητεία σε ανώ-
τερες κατηγορίες και με ενδεχόμενη ένταξή 
τους αναμένεται να αποτελέσουν τις κολώ-
νες πάνω στις οποίες θα στηριχθεί η ομάδα 
στη καθοριστική συνέχεια του φετινού «μα-
ραθωνίου». Με βάση τα όσα προκύπτουν 
από το ρεπορτάζ, οι επόμενες ημέρες προ-
βάλλουν εξαιρετικά κρίσιμες ως προς την 
έκβαση των δύο υποθέσεων. Από εκεί και 
έπειτα στο Κεραυνό Πετρούπολης συνεχί-
ζονται οι προπονήσεις με πυρετώδεις ρυθ-
μούς, αναμένοντας την απόφαση επανεκκί-
νησης του πρωταθλήματος, με την επόμενη 
αγωνιστική να βρίσκει την ομάδα να φιλο-
ξενεί τον Θρίαμβο Αθηνών.

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ: «ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΟΧΟ ΜΑΣ»
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΞΕΦΡΑΣΕ  
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Απόλαυσα τη 
νίκη του Ρουφ 
στο ντέρμπι 
κορυφής
Μην ρωτήσετε που 
ήμουν χθες το με-
σημέρι και σε ποιο 
ματσάκι; Μα φυσικά 
στο Ρουφ, όπου η 
Αούστρια έδειξε τα 
δόντια της και πήρε 
το μεγάλο ντέρμπι 
κορυφής με τον Αγ. 
Νικόλαο, αποδει-
κνύοντας το τερά-
στιο μέγεθος που 
διαθέτει. Το πάθος 
των αθηναίων ήταν 
ενδεικτικό και φά-
νηκε σε όλη τη δι-
άρκεια του αγώνα, 
ακόμη και όταν βρέ-
θηκε να χάνει 0-1. 
Τότε φάνηκε η δια-
φορά, ενώ η αντί-
δραση ήταν άμεση 
και το τελικό 2-1 τα 
λέει όλα. Μια αγκα-
λιά όλοι μαζί στο 
τέλος και δίκαια οι 
πανηγυρισμοί. Πιο 
κοντά ακόμη στην 
κατάκτηση του τίτ-
λου. * Χθες στην 
κερκίδα του Ρουφ, 
όπως πάντα ο 
αδελφός Νούτσος 
και αυτή τη φορά ο 
Ευγένης με τον Βα-
σίλη Σκαλτσά και 
κάτι πήρε το μάτι 
μου, για ελιές κλπ! 
Ένα βάζο ήταν σί-
γουρο πως το εισέ-
πραξε ο πρώτος, 
που να πω και την 
αλήθεια, αυτό το 
στομαχάκι του είναι 
ευαίσθητο και δεν 
μπορεί να φάει ότι 
και ότι… Έτσι ελιές 
χωριάτικες και μά-
λιστα μαζεμένες ει-
δικά για τον «αρ-
χιεπίσκοπο» είναι 
σίγουρο πως μόνον 
τυχαίες δεν ήταν… 
* Μια ξαφνική θλά-
ση που υπέστη μό-
λις στο 10λεπτο 
του αγώνα δεν επέ-
τρεψε στον Μάντζιο 
να συνεχίσει! Άτυ-
χο το φιλαράκι μου 
που έδειξε πως είχε 
όρεξη! Θέλω να ελ-
πίζω πως δεν θα 
είναι και τόσο σο-
βαρό. Πάντως στο 
τηλέφωνο που μι-
λήσαμε μου είπε, 
πως αυτό θα το δει 
στη σημερινή μα-
γνητική που θα κά-
νει. Από τη μεριά 
μου εύχομαι ολό-
ψυχα όλα να πάνε 
καλά…

Σε καλή μέρα βρέθηκε ο Θησέας 
που επικράτησε 3-0 του Σαρωνι-
κού εκτός έδρας. Τα γκολ των νι-
κητών σημείωσαν οι Παπασω-
τηρίου (15’), Τσέλιος Κ (30’) και 
Νικηφοράκης στο 70’. Διαιτητές 
ήταν οι Παπαποστόλου, Τσέλιος 
και Σόφιας.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ (Παπα-
δόπουλος) Τόλα, Λογοθέτης (85΄ 
Σεριανάι), Έλενας (70΄ Βασιλεί-
ου), Ζουρμπουρλής, Μπελέρης, 
Λίτσης, Κοντιζάς, Κακαράς, Κα-
ραγιάννης (85΄ Σάμιος), Καλτσάς, 
Τοψόγλου
ΘΗΣΕΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ (Τσέλιος) 
Κωστόπουλος, Μηναδάκης, Κα-
χόπουλος, Βούσουλας, Παπασω-
τηρίου (85΄ Μόκας), Αζάλ, Τσέλι-
ος Κ., Παυλάκης (81΄ Βασιλαράς), 
Ζιάγκος (85΄ Παρασκευόπουλος), 
Νικηφοράκης, Ραπτογιάννης.

ΑΡΤΕΜΙΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ 1-2 (1-1)
Με δυο γκολ που σημείωσαν οι 
Παπούκας στο 15’και Χοτζάι στο 
65’ το Κρυονέρι επικράτησε 2-1 
εκτός έδρας τη Λούτσα που σκό-
ραρε στο 20’ με τον Μασκλαβάνο 
που ισοφάρισε σε 1-1. Διαιτητές 
ήταν οι Ζαχαρόπουλος, Αλεξο-
πούλου και Τζαφόλιας Β.
ΑΡΤΕΜΙΣ (Φύτιλης) Καραογλά-
νης, Βεϊζάι, Καζάλας, Διαμάντης 
(76΄ Θεοχάρης), Τασσόπουλος, 
Φύτιλης Λ. (72΄ Μέγας), Φύτιλης 
Μ. (70΄ Καλούδης), Τσέπας, Μα-
σκλαβάνος, Ράσα, Κοζανίδης 
(76΄ Μοιρασγεντής)
ΚΡΥΟΝΕΡΙ (Σκούρας) Βέκιος, 
Παπούκας, Γεωργίου (91΄ Κολώ-
τας), Γιαννακόπουλος, Τουμπα-
νάκης, Μπουλγκουρίδης, Καρα-
γιαννίδης, Mαλάι, Χοτζάι, Τζήμας 
(67΄ Μπαστάνης), Διγενής

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΣΑΝΑ: Α κατηγορία - 1ος όμι-
λος: Αχαρναϊκός - Ολυμπιακός 
Αγίου Στεφάνου 2-0, Γλυκά Νερά 
- Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών 1-0, 
Σαρωνικός Αναβύσσου - Θησέ-
ας Νέας Μάκρης 0-3, Παλλαυρε-
ωτικός – Παλληνιακός 1-4, Άρτε-
μις – Κρυονέρι 1-2.

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ-
ΘΗΣΕΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 0-3  

ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Κουσάνας: «Θα μας δώσει 
ώθηση η πρόκριση» 
Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε η Διάνα Ηλιούπολης 
τις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις για 
το 2022. Το συγκρότημα των ανατολικών προ-
αστίων επικράτησε εκτός έδρας του Μικρασια-
τικού με 1-0 για την έκτη φάση του Κυπέλλου 
ΕΠΣΑ και πήρε μία πολύ σημαντική πρόκριση 
στον επόμενο γύρο της δεύτερης τη τάξει διορ-
γάνωσης. Μία επιτυχία, η οποία κατακτήθηκε 
πολύ δύσκολα χάρη σε γκολ του Χρήστου Φά-
ρου στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και 
η οποία αναμένεται να οπλίσει με αυτοπεποί-
θηση τους πάντες στο στρατόπεδο του συλλό-
γου. Άποψη την οποία ενστερνίζεται στον μέγι-
στο βαθμό ο τεχνικός ηγέτης Γιάννης Κουσάνας 
που είπε τα εξής όταν ρωτήθηκε:  «Πήραμε μία 
πολύ σημαντική νίκη – πρόκριση επί μίας αρκε-
τά αξιόλογης ομάδας όπως είναι ο Μικρασιατι-
κός. Μία επιτυχία, την οποία είχαμε άμεση ανά-
γκη κυρίως για την ψυχολογία μας και η οποία 
αναμένεται να μας οπλίσει με αυτοπεποίθηση 
και παράλληλα να μας δώσει την απαιτούμενη 
ώθηση ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Πε-
ριμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις 
γύρω από την εξάπλωση του κορωνοϊού, αλλά 
και τις ανακοινώσεις της ΕΠΣΑ, για τυχόν επα-
νέναρξη του πρωταθλήματος ώστε να δούμε 
πώς θα προετοιμαστούμε ανάλογα.» 

This is Athens

҂ Ο Δημήτρης Παπασπύρου
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Ανακοινώθηκαν οι δηλώσεις συμμετοχής στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα 35χλμ. βάδην, που θα διε-
ξαχθεί την προσεχή Κυριακή στην περιοχή Βαρέα 
στα Μέγαρα. Δυνατός αγώνας αναμένεται στις γυ-
ναίκες. Μετέχουν Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (φωτό), 
Κυριακή Φιλτισάκου, Χριστίνα Παπαδοπούλου, 
Έφη Κουρκουτσάκη και Όλγα Φιάσκα. 

Αντίστροφα μετράει ο Μίλτος Τεντόγλου 
για τον πρώτο αγώνα της φετινής χρο-
νιάς και τον πρώτο μετά τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες στο Τόκιο. Ο ολυμπιονί-
κης του μήκους θα κάνει πρεμιέρα για 
το 2022, στις 3 Φεβρουαρίου στο μίτινγκ 
στην Οστράβα. Ο Έλληνας πρωταθλη-
τής έκλεισε στο δυνατό μίτινγκ στην 
Τσεχία. Από εκεί θα ξεκινήσει ουσια-

στικά την πορεία του προς τον πρώτο 
μεγάλο στόχο της σεζόν, το Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα κλειστού στο Βελιγράδι. 
Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι εν συνε-
χεία έκλεισε συμμετοχή και στο μίτινγκ 
στο Μετς στις 12 Φλεβάρη. Στο πρό-
γραμμα αγώνων του έχει εντάξει και το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο ΣΕΦ 26-
27 Φεβρουαρίου. 

Εκτός κλειστού 
θα μείνει η «χάλ-
κινη» ολυμπιονί-
κης του επί κοντώ 
Χόλι Μπράντσο. 
Η Βρετανίδα έχει 
έναν τραυματι-
σμό, αλλά έχει και 
μια ίωση. Η ίδια το 
ανακοίνωσε στον 
προσωπικό της 
λογαριασμό στο 
Ίνσταγκραμ. Η κο-
ρυφαία άλτρια θα 
επικεντρωθεί πια 
για τον ανοιχτό. 

Η Γεωργία Δεσπολλάρη ήρθε στην Αθήνα και 
θα συνεργαστεί με τον Μιχάλη Αναγνώστου. 
Η 19χρονη έχει δύο αγάπες, τον στίβο και το 
ποδόσφαιρο. Στη Νίκη Τραγανού αναδείχθη-
κε πρώτη σκόρερ στη Γ’ Εθνική. Τώρα πήρε 
μεταγραφή στον Α.Ο. Αγ. Παρασκευής. Στον 
στίβο πέρσι πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 
400μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ20. Το 
2020 είχε πάρει το χρυσό στα 800μ. στο Πα-
νελλήνιο Κ18!
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Το ντέρμπι του Κυπέλλου με την ΑΕΚ 
ήταν ένα δείγμα. Το μομέντουμ του ματς 
ήταν κομβικό. Και για τους δύο. Για τον 
ΠΑΟΚ μια ευκαιρία να ρίξει και άλλο την 
ΑΕΚ. Ο Λουτσέσκου με όλα τα ζητήμα-
τα που είχε η ομάδα, έδειξε κάποιες σκέ-
ψεις όσον αφορά τους παίκτες που θεω-
ρεί πως μάλλον θα πρέπει να είναι στη 
βιτρίνα. 
Ειδικά για τα στόπερ, οι επιλογές του φα-
νερώνουν προτίμηση. Ίνγκασον και Κρέ-
σπο. Όλα καλά. 
Με τον Μιχαηλίδη όμως τι γίνεται; 
Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός μάλλον 
έβλεπε τη φετινή σεζόν ως την ευκαιρία 
να γίνει «κολώνα» στα μετόπισθεν του 
ΠΑΟΚ. 
Στα δύο τελευταία ματς όμως βλέπει πά-
γκο. Τόσο με τον ΟΦΗ όσο και με την ΑΕΚ. 
Και μέσα σε όλα αυτά, η αναφορά στην 
Τουρκία πως ο Μιχαηλίδης προτάθηκε 
και πάλι στην Φενέρμπαχτσε. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομά του 
συνδέεται με το μεγάλο τουρκικό κλαμπ. 
Λογικό, αφού το γραφείο που τον εκπρο-
σωπεί, η Rogon, έχει σημαντικά κανάλια 
με την Φενέρ. 
Πάντως, ότι και να γίνει με τον Μιχαηλίδη 
που έχει ρήτρα στα 6 εκατομμύρια ευρώ, 
μόνο τυχαίες δεν είναι οι αναφορές στην 

Πόλη για τον στόπερ του ΠΑΟΚ. 

Agent Greek

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΣ

Ζέστη, κρύο για Αγκιμπού 
Αυτό που δεν έπρεπε να συμβεί, συνέβη τελικά για τον Αγκιμπού Κα-
μαρά στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Τραυματίστηκε. Το θετικό, αν μπο-
ρεί να υπάρχει θετικό σε έναν τραυματισμό, πως δεν είναι κάτι σοβαρό 
αλλά θα μείνει εκτός για 15 ημέρες. Το πρόβλημα είναι στον αστράγα-
λο όπως είναι γνωστό. Ευτυχώς για τον νεαρό του Ολυμπιακού δεν εί-
ναι σοβαρό. 
Είναι όμως αρκετό για να τον κρατήσει, μάλλον και εκτός των νοκ άουτ. 
Άρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν η Γουινέα αποκλειστεί στους «16», 
ο Αγκιμπού Καμαρά να έχει προσθέσει μια εμφάνιση στο Κόπα Άφρι-
κα και αυτή 45’. Βέβαια, πάνω απ’ όλα η υγεία. 
Για τον Καμαρά είχαν πάει στο Καμερούν αρκετές ομάδες. Μεταξύ των 
οποίων η Λίβερπουλ, η Νιουκάστλ αλλά και η Μίλαν. 
Το όνομά του παίζει σε τέτοια επίπεδα και ο καθένας αντιλαμβάνεται 
ποιες είναι οι δυνατότητες κερδών για τον Ολυμπιακό. 
Από το Κόπα Άφρικα δε θα συμβεί αυτό αλλά υπάρχει και η συνέχεια 
της σεζόν. 

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΒΤΙΤΣ  
ΕΔΕΙΞΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟ   

Αξίζει για βασικός
Μπάλα ξέρει. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς με τη 
μία. Με το που θα τον δει. Έως τώρα η παρουσία 
του, δανεικού για να μην ξεχνάμε από την Ρού-
μπιν Καζάν, Ντάρκο Γέβτιτς δεν είναι αυτή που θα 
ήθελε. Όχι πολλά πράγματα. Αλλά το ματς στην 
Τούμπα μπορεί να είναι εφαλτήριο. Για να κάνει 
το upgrade στην Αθήνα τουλάχιστον. 
Ο Γέβτιτς στη Θεσσαλονίκη ήταν μάλλον ο καλύ-
τερος της ΑΕΚ. Με κίνηση χωρίς και με την μπά-
λα, κάθετες που δεν έχει άλλος στην ομάδα ή δεν 
έχει παρουσιάσει τόσο συνηθισμένα μέσα στο 
γήπεδο. Ο Γέβτιτς έχει την κάθετη στο ρεπερτό-
ριό του και μπορεί να το εμφανίσει περισσότερο 
από άλλους συμπαίκτες του. Με λίγα λόγια. Η μη 
παρουσία του Πέτρου Μάνταλου δεν προξένησε 
και καταστροφή στην ΑΕΚ. Κανονικά ο Γέβτιτς εί-
ναι για βασικός. 
Αυτή είναι η ποδοσφαιρική αλήθεια, τι να κάνουμε. 

➠

➠

➠

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ 
ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΑΙ 
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΣΤΙΓΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 
ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 

ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Ο ΑΡΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΞΤΡΕΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΝΔΟΥΡΑ 

Τόσα κόστισε ο Πάλμα 
Πρώτη προσθήκη - επίσημη - για τον 
Άρη τον Γενάρη, ο Λουίς Πάλμα. Ο 
22χρονος winger από την Ονδούρα 
υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλο-
καίρι του 2026. 4,5 χρόνια. Στην Ον-
δούρα ακόμα ψάχνουν πόσο κόστι-
σε η μεταγραφή και τι χρήματα έβαλε 
στα ταμεία της η πρώην ομάδα του. 
Ας διαβάσουν ατζέντη με τη βοήθεια 
του google translate. Ο Καρυπίδης 
«έσκασε» 250 χιλιάρικα στο club, το 
οποίο διατηρεί σημαντικό ποσοστό 
μεταπώλησης (40%), ενώ ο Πάλμα θα 
αμείβεται με 150 χιλιαρικάκια ετησί-
ως. Κάντε την πρόσθεση και βγάλτε 
το «κοστούμι». 925 χιλιάρικα θα στοι-
χίσει σε βάθος πενταετίας περίπου ο 
Πάλμα, που όπως ο ίδιος αποκάλυψε, 
απέρριψε προτάσεις από Μπράγκα 
και Λεβάντε. Γιατί εκτός των άλλων θε-
μάτων, στον Άρη πολύ θα ήθελαν κά-
ποια στιγμή να κάνουν μια μεταγραφή 
που ίσως στο μέλλον θα έχει μεταπω-
λητική αξία. Να φέρει δηλαδή χρήμα-
τα στα ταμεία. 

➠



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΝΣ 
ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ, 
ΜΑ ΤΟ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΔΕΙΧΝΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ 

Αν το δούμε ψυχρά αντικειμενικά, 
δεν έχει γίνει και κάτι σοβαρό. Ο 
Ολυμπιακός είναι μέσα σε όλους 
τους στόχους του. Το πρωτάθλημα 
είναι ήδη δικό του. Δεν επιδέχεται 
καμία αμφισβήτηση αυτό. Στις ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις έχει πρά-
ξει το μίνιμουμ, αφού θα έχει παρου-
σία σε αυτές στο δεύτερο μισό της 
σεζόν. Στο Κύπελλο, εύκολα μπο-
ρεί να κάνει την ανατροπή στο Κα-
ραϊσκάκη. 
Το θέμα όμως με την ομάδα του Πει-
ραιά είναι να παίζει καλό ποδόσφαι-
ρο. Καλό ποδόσφαιρο, δεν παίζει. 
Για την ακρίβεια δεν αποδίδει μέσα 
στο χορτάρι ούτε καν κάτι κοντά σε 
αυτό. Κατάσταση που επικρατεί 
από σχεδόν από την εκκίνηση των 
αγωνιστικών υποχρεώσεων μετά 
το πέρας της πρώτης διακοπής των 
αγωνιστικών υποχρεώσεων από 
τον κορονοϊό. Ο Ολυμπιακός έπαι-
ξε το ματς με τη Γουλβς, πήρε με τη 
φόρα και το Κύπελλο παίζοντας με 
τρομερές ελλείψεις κι από εκείνο το 
σημείο και μετά άρχισε να σβήνει.  
Κι αν η περυσινή σεζόν είχε του κό-
σμου της δικαιολογίες (και δικαίως) 
η φετινή δεν έχει τέτοιες. Δεν μπο-
ρεί να έχει. Ο Ολυμπιακός συνέχισε 
να κάνει μεταγραφές πρώτης γραμ-
μής και τα τελευταία χρόνια κρατάει 
και τους σημαντικούς κρίκους του 
κορμού του. Πιο σημαντικό, ο Πέ-
δρο Μαρτίνς διανύει τον 4ο χρόνο 
στην ομάδα του. Τους ξέρει, τον ξέ-
ρουν, έχει πλήρη ισχύ σε αποφά-
σεις, αντέχει κραδασμούς. Με δυο 
λόγια οι συνθήκες είναι ιδανικές.  
Το DNA του συλλόγου επιτάσσει, 
καλό επιθετικό ποδόσφαιρο. Επι-
τάσσει νίκες απέναντι τον αιώνιο 
αντίπαλο, τον οποίο φέτος δεν μπό-
ρεσε να κερδίσει ούτε μία φορά. 
Επιτάσσει καλή παρουσία είτε παί-
ζει στην ενδεκάδα ο Ελ Αραμπί, είτε 
ο Ξενιτίδης και ο Μπαγκαλιάνης. 
Ο Παναιτωλικός γύρισε εύκολα το 
ματς στην ομάδα του Πειραιά και 
λίγο έλειψε να κερδίσει και με με-
γαλύτερο σκορ από το 2-1.
Πιθανότατα, 20-30 λεπτά καλού πο-
δοσφαίρου θα είναι αρκετά για να 
κάνει την ανατροπή αλλά δεν είναι 
αυτό το ζητούμενο. Ο Ολυμπιακός 
οφείλει να σταματήσει να παίζει με 
τη λογική του «όσο χρειάζεται». Το 
ακόμα χειρότερο είναι πως ο Πέδρο 
Μαρτίνς δείχνει να μην το καταλα-
βαίνει. Οι κουβέντες του δείχνουν 
πως το «έχει γυρίσει στο τσάμικο». 

ΤΟ ΠΑΕΙ
ΛΑΘΟΣ

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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