
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 60 - 140C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 20 - 70C ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΑΓΝΗΣ,  
ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΚ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.01.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.381

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α



www.sportime.gr ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20222

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ο Ολυμπιακός 
ήταν εκτός ρυθμού, χωρίς μυαλό, πολύ κακός 
και στις δύο πλευρές του γηπέδου και κάτι ακό-
μα: Κατέρρευσε στο δεύτερο μέρος. Το επιμέρους 
σκορ του δευτέρου εικοσαλέπτου ήταν 44-31 για 
την Μακάμπι ενώ αντίστοιχα στην Κωνσταντινού-
πολη ήταν 58-41 για την Φενέρμπαχτσε.
Συνολικά ο Ολυμπιακός σε αυτούς τους δύο αγώ-
νες έχει δεχθεί κατά μέσο όρο 51 πόντους στο 
δεύτερο ημίχρονο και 38 στο πρώτο! Αντίστοιχα 
έχει σκοράρει 37,5 πόντους στο πρώτο μέρος και 
36 στο δεύτερο! Ξεκάθαρα δεν έχει καταφέρει να 
ακολουθήσει τον αντίπαλό του.
Μια εξήγηση (με πολλή λογική) είναι ότι τα κρού-
σματα Covid που ταλαιπώρησαν την ομάδα και 
την έθεσαν σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα, την επηρέασαν. Μόνο που δεν είναι η 
μόνη ομάδα ο Ολυμπιακός που έχει αυτό το ζή-
τημα. Τα βασικά του όπλα παραμένουν ανενερ-
γά, η άμυνα δε λειτουργεί (89 πόντοι κατά μέσο 
όρο στους τελευταίους δύο αγώνες), δεν υπάρχει 
ενέργεια, η επίθεση είναι στατική και δημιουργεί-
ται ανισορροπία.
Ο Ολυμπιακός χρειάζεται μια καλή νίκη (την επό-
μενη εβδομάδα υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα) 
για να «ξεμπουκώσει» και να κάνει την επανεκκί-
νησή του. Πάντως το δεύτερο «καμπανάκι» στο 
Τελ Αβίβ, μετά την Πόλη είναι πολύ ηχηρό και θέ-
τει σημαντικά ζητήματα στην ομάδα του Γιώργου 
Μπαρτζώκα.

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Το καλοκαίρι του 2017, αποτέλεσε την πώληση 
– ρεκόρ του Ολυμπιακού, καθώς έναντι 22 εκατ. 
ευρώ, μετακόμισε στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Μόλις 
στα 18 του χρόνια, ο Παναγιώτης Ρέτσος άνοιγε τα 
φτερά του για να πετάξει προς την καταξίωση του 
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά διάφοροι παρά-
γοντες (τραυματισμοί, αδυναμία προσαρμογής, δα-
νεισμοί κ.ά) τον κράτησαν δεμένο στο έδαφος. 
Πλέον, πέντε χρόνια μετά, έχοντας φάει «χαστού-
κια», ο πάλαι ποτέ άσος των «ερυθρολεύκων» 
μπαίνει στο αεροπλάνο ξανά και έχει μια μοναδι-
κή ευκαιρία για restart. Η Serie A και η πολλά υπο-
σχόμενη Βερόνα του κλείνουν το μάτι, ώστε να βρει 
ξανά τον εαυτό του. Αν μη τι άλλο, το Καμπιονάτο 
ταιριάζει στους Ελληνες. Από τους Γεωργάτο, Κονέ 
και Τοροσίδη μέχρι τους Μανωλά, Λυκογιάννη και 
Κυριακόπουλο, η Ιταλία «ξεκλειδώνει» τις δυνατό-
τητές τους.
Μάλιστα, στην περίπτωση του Ρέτσου, η Serie A 
λειτουργεί ως μια έκτακτη έξοδος διαφυγής. Σε ένα 
σημείο όπου η καριέρα του έτεινε να εκτροχιαστεί, 
οι «τζαλομπλού» του προσφέρουν τη δυνατότη-
τα να τη βάλει ξανά στις ράγες. Χρόνο συμμετοχής 
αναμένεται να έχει, μιας και το σύνολο του Ιγκορ 
Τούντορ χρειαζόταν ενίσχυση στην άμυνα, ώστε να 
πλαισιώσει την εντυπωσιακή του επίθεση. 
Μένει λοιπόν να δούμε αν η Βερόνα θα αναδειχθεί 
σε τόπο... αναστάσεως και όχι σε τόπο μαρτυρίου 
για τον 23χρονο οπισθοφύλακα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ  
ΓΙΑ RESTART

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΗΔΕΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΚΑΙ ΜΥΑΛΟ 

Αποψη
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Το είχαν καημό στον ΠΑΟΚ. Βέβαια αυτά 
δεν έρχονται από μόνα τους. Χτίζονται. Μέ-
χρι το περασμένο Ιανουάριο μια πώληση 
που να έκανε αίσθηση δεν είχαν κάνει. 
Ναι σίγουρα είχε φύγει ο Πέλκας για τη Φε-
νέρμπαχτσε ή ο Πρίγιοβιτς για την Αραβία 
αλλά μην κοροϊδευόμαστε, στα ταμεία δεν 
είχαν μπει τόσα χρήματα που θα μπορού-
σε να πάρει ο ΠΑΟΚ. 
Από τον Ιανουάριο ωστόσο του 2021 και 
για ένα χρόνο, ο «Δικέφαλος του Βορρά» 
μπορεί να λέει πως είναι σε καλό δρόμο 
για να γίνει selling club. Σύλλογος δηλα-
δή που πουλάει παίκτες. 
Και όχι ο όρος δεν είναι κακός. Το αντίθε-
το μάλιστα. Πόσες ομάδες δεν έχουν κάνει 
upgrade, έχοντας αυτόν τον άτυπο τίτλο 
στο μάρκετ. Δείτε π.χ. στη Γαλλία τι γίνεται 
και πως έχουν αλλάξει στάτους όχι μόνο οι-
κονομικά αλλά και αγωνιστικά, ομάδες που 
στηρίχθηκαν στο να δίνουν παίκτες τους. 
Το να στενοχωριέται ο κόσμος είναι λογικό 
μια και δε θέλει να βλέπει τους ποδοσφαι-
ριστές τους περισσότερους να φεύγουν. 
Αλλά όσα κλαμπ δεν προσαρμόζονται στις 
νέες συνθήκες δε θα πάνε μπροστά. 
Και εδώ που τα λέμε, δε θα έσκασαν οι οπα-
δοί του ΠΑΟΚ που φεύγει ο Σβιντέρσκι. 
Τα 5 εκατομμύρια που φέρνει στα ταμεία εί-
ναι ότι καλύτερο. Περισσότερα δε θα έβρι-
σκε ο ΠΑΟΚ ποτέ. Ούτε στο μέλλον. 
Αν σε αυτά προστεθούν τα 8,5 του Γιαν-
νούλη αλλά και τα 11 (υπάρχουν και κοντά 
στα 2,5 μπόνους) του Τζόλη, αμφότεροι 
στη Νόριτς, ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει τον τελευ-
ταίο χρόνο κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ 
από τρεις πωλήσεις. 

Καθόλου άσχημα… 

Agent Greek

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ ΠΑΟ – 
ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ

Ράγισε το γυαλί
Στο τελευταίο δεκαήμερο του Γενάρη 
είμαστε. Κι όμως. Δεν υπάρχει νεότε-
ρο για το τι μέλλει γενέσθαι με τον Πα-
ναθηναϊκό και τον Τάσο Χατζηγιοβά-
νη. Το συμβόλαιο του τελευταίου λήγει 
το ερχόμενο καλοκαίρι και δεν υπάρ-
χει ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Ο Έλλη-
νας μεσοεπιθετικός πέρασε κορονοϊό, 
έχασε προπονήσεις, ωστόσο έχει επι-
στρέψει εδώ και μέρες στις προπονή-
σεις. Ωστόσο, μήτε στο ντέρμπι, μήτε 
στο αγώνα Κυπέλλου τον πήρε το μάτι 
μας. Φανερό δείγμα πως το γυαλί με 
το κλαμπ έχει ραγίσει. Έχουν περάσει 
ξανά μια τέτοια φάση οι δύο πλευρές, 
αλλά το είχε λυθεί και ο παίκτης ανανέ-
ωσε. Αυτή τη φορά όμως τα πράγμα-
τα μοιάζουν και είναι διαφορετικά. Δεν 
φαίνεται να έχουμε κάποια προσέγγιση 
της τελευταίας στιγμής. Προτεραιότητα 
για την επόμενη μέρα είναι το εξωτερι-
κό, αλλά μην το δένετε κιόλας.

Ο ΜΑΡΤΙΝΣ ΘΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ ΧΡΟΝΟ

Project Σουρλής στον Ολυμπιακό
Η επομένη της ήττας από τον Παναιτωλικό έφερε και 
κάποια αγωνιστικά κέρδη. Οι διθύραμβοι ήταν για 
τον Γιώργο Ξενιτίδη. Αρκετά καλός, είχε και τη σω-
τήρια προβολή σε πλασέ του Ντουάρτε. Αυτός που 
είναι όμως πιο έτοιμος όμως είναι ο Βασίλης Σουρ-
λής. Μπορεί η εν ελλάδι εκπρόσωποι του Πολ Κου-
τσολιάκου να τον «ζαχάρωναν», αλλά ο ίδιος ώριμα 
σκεπτόμενος έμεινε με τη Sports Action του Πάνου 
Γαλαριώτη. Από το καλοκαίρι όταν και χρειάστηκε 
να παίξει στα ματς της Νέφτσι Μπακού, μέχρι και τα 
παιχνίδια Κυπέλλου, ο 19χρονος αμυντικός μέσος  
ήταν αυτός που έπρεπε. Από την αρχή ενός αγώ-
να, ως το τέλος. Τρεχαλαντζής, με σωστές τοποθε-
τήσεις, με ορθές μεταβιβάσεις και σταθερός στην 
απόδοσή του από την αρχή ως το τέλος της αναμέ-
τρησης. Ο Πέδρο Μαρτίνς, ελέω και της λειψανδρίας 
που έχει στα χαφ, αναμένεται να του δώσει κι άλλο 
χρόνο συμμετοχής.

➠

➠

➠

ΕΙΝΑΙ ΣΕ 
ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ 
Ο ΠΑΟΚ ΕΧΕΙ ΒΓΑΛΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ  
25 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ 
ΣΒΙΝΤΕΡΣΚΙ, ΤΖΟΛΗ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ SELLING CLUB 

ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Τι γίνεται με τον Σάλιακα;
Καιρό τώρα τα έχουμε πει από αυτή τη 
γωνιά για την πιθανότητα αποχώρησης 
του Μανώλη Σάλιακα πριν ολοκληρωθεί 
το συμβόλαιό του με τον ΠΑΣ Γιάννινα. 
Ενδιαφέρον εκτός συνόρων υπάρχει. 
Για να μη βαρεθείτε, πάμε κατευθείαν 
στην τελευταία εξέλιξη.
Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι 
πρόσφατα ομάδα του εξωτερικού χτύ-
πησε την πόρτα του ΠΑΣ Γιάννινα για 
τον Ηρακλειώτη δεξιό μπακ. Δεν άκου-
σαν, όμως, στην Παμβώτιδα αυτά που 
θα ήθελαν και κάπως έτσι σε πρώτη 
φάση η πόρτα έκλεισε. Εάν θα υπάρ-
ξει και δεύτερη πρόταση, θα ξεκαθαρίσει 
προσεχώς. Όσο βαδίζουμε στο φινάλε 
του Ιανουαρίου, άλλωστε, θα παίξουν 
πολλά ρόλο. Όπως για παράδειγμα το 
εάν θα έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του 
Σάλιακα.
Σε κάθε περίπτωση ο τελευταίος θα 
αποχωρήσει. Το θέμα είναι το πότε και 
ο τρόπος. Θα πάρει χρήματα τώρα ο 
ΠΑΣ Γιάννινα ή θα τον χάσει ελεύθερο 
το καλοκαίρι; Διάθεση για ξεπούλημα, 
πάντως, δεν υπάρχει. Φάνηκε και σε 
άλλες περιπτώσεις αυτό.

➠



www.sportime.gr ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20224

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ο ΑΡΗΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΥΚΟΛΟ 
ΓΚΟΛ ΚΑΙ Η ΛΑΜΙΑ ΗΡΘΕ ΝΑ 
ΡΙΞΕΙ… ΑΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΓΗ 

Το κακό φεγγάρι συνεχίστηκε για τον 
Άρη, αφού μετά την ήττα από τον Πα-
ναθηναϊκό (2-0, 5/1) και το 0-0 με τον 
Απόλλωνα (15/1), ήρθε να προστεθεί 
το 0-0 με τη Λαμία στο «Βικελίδης» στο 
πρώτο μεταξύ τους ματς για τους «8» 
του Κυπέλλου. Αντίδραση περίμεναν 
οι φαν των «κιτρίνων» από την ομάδα 
τους, αλλά αντίδραση που να μετρά-
ει δεν είδαν. Κι αυτό σε μια διοργάνω-
ση που έχει σημειωθεί με μεγάλα γράμ-
ματα στην ιεράρχηση των στόχων της 
σεζόν. Για όλα φταίει αυτή η πλέον δια-
χρονική αδυναμία της ομάδας του Άκη 
Μάντζιου στο γκολ. Γιατί στο α’ μέρος 
είχε και με το παραπάνω το ρυθμό και 
τις φάσεις για να βρει πλεχτό. Δεν το 
έκανε ωστόσο και μετά το άγχος έγινε 
βαρίδι. Με συνέπεια ακόμα ένα εκνευ-
ριστικό αποτέλεσμα και επιπλέον έντα-
ση στην εσωστρέφεια. Όλα ανοιχτά εν 
όψει της ρεβάνς στην πρωτεύουσα της 

Φθιώτιδας. 

ΑΡΗΣ           

H MAXH ΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Η έκπληξη με τον Μάνο στην κορυφή της επίθεσης δεν βγή-
κε στον Μάντζιο. Ούτε η τριπλή αλλαγή στο 60’ ούτε… τί-
ποτα. Το πρόβλημα στο σκοράρισμα επιμένει και χειροτε-
ρεύει για τον Άρη, ακόμα αναζητά το 1ο του γκολ μέσα στο 
2022. Η Λαμία στήθηκε αποκλειστικά για να μην χάσει. Τα 
κατάφερε με «μπλοκ» λειτουργία και απορροφώντας την 
ισχυρή πίεση που δέχτηκε στο α’ μέρος.

MVP
Ο Σαράνοφ φώναξε «παρών» όπο-
τε χρειάστηκε και ειδικά στο πρώ-
το 45λεπτο είχε μπόλικη δουλειά. 
Όλη η άμυνα της ομάδας της Φθιώ-
τιδας λειτούργησε υποδειγματικά, 
αλλά ειδικά κάτω από τα γκολπόστ 
υπήρχε μεγάλη ασφάλεια. Στα απέ-
ναντι καρέ, ο Κουέστα τραυματίστη-
κε και βγήκε αναγκαστικά και πρό-
ωρα εκτός. 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: «ΚΛ. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ»
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΚΟΥΕΣΤΑ 60’ ΝΤΕΝΙΣ 6 ΤΑΪΡΟΝ 64’ ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ 6ΤΖΕΓΚΟ 60’ ΕΝΤΙΑΓΕ 5 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 71’ ΜΠΑΝΓΚΟΥΡΑ -ΓΚΑΡΣΙΑ 60’ ΓΚΑΜΑ 4 ΝΟΥΝΙΕΣ 90’+4’ ΑΤΖΕΤΖΟ -ΜΑΝΟΣ 74’ ΛΟΠΕΘ -
ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ 74’ ΙΤΟΥΡΜΠΕ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ81’ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ 
65’ ΓΚΟΛΕΜΙΤΣ,90’+3’ ΦΑΜΠΙΑΝΟ
78’ ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ 
85’ ΝΟΥΝΙΕΣ, 
90+9’ ΣΑΡΑΝΟΦ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 7

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ 6ΚΟΥΕΣΤΑ 6 

ΛΟΥΜΟΡ 5ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ 6ΦΑΜΠΙΑΝΟ 6ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ 6

TZEΓΚΟ 5ΣΑΣΑ 7

ΓΚΑΜΑ 4
ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ 4MANTΣΙΝΙ 3

ΜΑΝΟΣ 4

ΣΑΡΑΝΟΦ 8

ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ 7
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 8

ΓΚΟΛΕΜΙΤΣ 8 
ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ 7

ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ 7
ΝΟΥΝΙΕΣ 7

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 5
ΤΑΪΡΟΝ 5

ΡΟΜΑΝΙΤΣ 5

ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ 5

ΑΡΗΣ 0 0 ΛΑΜΙΑ

ΛΑΜΙΑ

ΖΕΥΓΑΡΙ Α’ ΜΑΤΣ Β’ ΜΑΤΣ

1. AΡΗΣ – ΛΑΜΙΑ 0-0

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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ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΣΩΣΤΑ
 Η ΚΑΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΤΟ ΠΙΟ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ο Ολυμπιακός είναι υποχρεω-
μένος, ως status και ως ιστορία, 
να μην αδιαφορεί ποτέ και για κα-
μία διοργάνωση. Οπότε η ήττα στο 
Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό ενό-
χλησε εξ ορισμού. Παρότι το Κύ-
πελλο, μην κρυβόμαστε, είναι η 
διοργάνωση που βρίσκεται τελευ-
ταία στην ιεράρχηση των φετινών 
στόχων. Παρά επίσης το ελαφρυ-
ντικό των πολλών απουσιών και 
των ευκαιριών που έδωσε ο Πέδρο 
Μαρτίνς σε νέους παίκτες. Η ζημιά 
διορθώνεται, το 2-1 ανατρέπεται. 
Αλλά στην παρούσα φάση δεν γί-
νεται να μην υπάρχει προβλημα-
τισμός. Και μόνο ότι η ομάδα δεν 
νίκησε σε κανένα από τα τρία της 
ματς νέου έτους για πρώτη φορά 
μετά το 1971, μεταφέρει τη σπανι-
ότητα του αρνητικού momentum 
που διάγουν οι Πειραιώτες. Δικαιο-
λογίες υπάρχουν. Η απουσία πέντε 
παικτών στο Κόπα Άφρικα (ειδι-
κά του Αγκιμπού Καμαρά), ο κο-
ρονοϊός που χτύπησε άγρια την 
ομάδα και από τον οποίο κάποιοι 
παίκτες δεν έχουν ακόμα συνέλ-
θει πλήρως, το ντεφορμάρισμα 
κάποιων άλλων, παρατεταμένο ή 
μη. Αλλά το πιο ίσως ανησυχητι-
κό είναι η αμυντική λειτουργία. Το 
σύστημα με τρία στόπερ δεν φαί-
νεται να δουλεύει. Για να συμβεί 
κάτι τέτοιο, απαιτούνται αυτοματι-
σμοί στο μέγιστο βαθμό. Κάτι που 
δεν ισχύει εν προκειμένω. Φάνη-
κε από το πώς ο Σωκράτης Παπα-
σταθόπουλος, με λάθος τοποθε-
τήσεις και ένα τσικ καθυστέρηση 
στις αντιδράσεις του. «χάλασε» σε 
κομβικά σημεία την προσπάθεια 
να βγουν οφσάιντ οι παίκτες ων 
Αγρινιώτων. Επίσης τα φουλ μπακ 
ποτέ δεν βρήκαν την απαραίτητη 
ισορροπία ανάμεσα στα αμυντικά 
και στα επιθετικά τους καθήκοντα. 
Δεν λέμε πως δεν μπορεί να λει-
τουργήσει αυτό το 3-4-3. Λέμε όμως 
ότι στην παρούσα φάση όλα δεί-
χνουν πως αποτελεί λανθασμένη 
προσέγγιση, καθώς δεν έχει την 
πολυτέλεια χρόνου και όλους τους 
παίκτες στο «όπως πρέπει» προ-

κειμένου να παιχτεί σωστά. 

Oλυ
μπι
ακό

ς
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Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΜΠΟΡΕΙ(Σ) 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Τα φώτα πέφτουν κατά κα-
νόνα στους σκόρερ. Σε αυτούς 
που δημιουργούν. Ή σώζουν. 
Αλλά για ομάδα χρειάζεται κι 
άλλους: Τους αφανείς πρωτα-
γωνιστές δηλαδή. Τέτοιος είναι 
για τον Παναθηναϊκό ο Γιάννης 
Κώτσιρας. Η απόκτησή του, το 
περασμένο καλοκαίρι, ήταν η 
πρώτη χρονικά για τους «πρά-
σινους» στο θερινό παζάρι. Δεν 
δημιούργησε ντόρο. Αλλά ήταν 
μια κίνηση ουσίας. Μελετημένη, 
με σκεπτικό. Ο 28χρονος ποδο-
σφαιριστής είχε σαφώς δείξει 
με τη φανέλα του Αστέρα Τρί-
πολης πως άξιζε μια ευκαιρία 
σε μεγαλύτερη ομάδα. Αρκετός 
καιρός έχει τσουλήσει από τότε 
και παρά τα κάποια «κάτω», ει-
δικά τελευταία, το γενικό πρό-
σημο είναι θετικό. Ο Κώτσιρας 
είναι η πρώτη επιλογή του Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς στο δεξί άκρο της 
άμυνας. 
Στο ματς Κυπέλλου με την Ανα-
γέννηση Καρδίτσας θυμήθηκε 
τα νιάτα του! Χαφ-εξτρέμ ήταν 
παλιότερα, με αυτό το status άλ-
λωστε τον είχαν αποκτήσει οι 
Αρκάδες. Ο Δημήτρης Ελευθε-
ρόπουλος ήταν ο κόουτς που 
είδε πρώτος πως ο Κώτσιρας 
θα ήταν πολύ κάλος ως μπακ. 
Βέβαια η… παλιά η τέχνη δεν 
ξεχνιέται. Και τώρα που το ματς 
βόλεψε δεδομένου ότι ο Πανα-
θηναϊκός ήταν εξ αρχής και πέ-
ραν πάσης αμφισβήτησης το 
αφεντικό, ο Έλληνας ποδο-
σφαιριστής βγήκε μπροστά 
χωρίς άγχος και έδειξε τις δημι-
ουργικές αρετές του. Αυτός εκ-
κίνησε το 2-0 αυτός και το 4-0, 
το τελικό σκορ. Στο «τριφύλλι» 
ελπίζουν πως αυτό θα τον ξε-
κλειδώσει. Θα του διώξει τις αμ-
φιβολίες που συχνά τον βασα-
νίζουν στο παιχνίδι του και τον 
κάνουν να παίζει πιο συντη-
ρητικά- μαζεμένα. Κάθε ομάδα 
έχει ανάγκη από επιθετικογενή 
μπακ και είναι κρίμα να μπορεί 
να κάνει κάτι τέτοιο ο Κώτσιρας, 

αλλά να μην το πράττει. 

 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΕΔΕΙΞΕ  
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
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AΕΚ

Ο ΓΕΒΤΙΤΣ 
ΑΛΛΑΞΕ  
ΤΗΝ ΑΕΚ

Όταν ο Αργύρης Γιαννίκης ανέλα-
βε την ΑΕΚ και φυσικά υπήρξαν 
διθύραμβοι γύρω-γύρω από την 
παρουσία του στο σύλλογο, ένα 
από τα στοιχεία που θα έφερνε θα 
ήταν η πίεση, τα τρεξίματα, η ενέρ-
γεια. Και γενικά ένα σύνολο που θα 
«έπνιγε» τον αντίπαλο. 
Φυσικά για όσους γνωρίζουν από 
το χτίσιμο μιας ομάδας, αυτό δεν 
μπορεί να γίνει εύκολα έως καθό-
λου από έναν προπονητή που δεν 
έχει κάνει προετοιμασία. 
Στοιχεία τέτοιου είδους μπορούν να 
εμφανιστούν μεμονωμένα ή τουλά-
χιστον σε λιγότερα, από όσα ανα-
μένονται, παιχνίδια. 
Παίκτες που δεν μπορούσαν βά-
σει χαρακτηριστικών και ουχί λόγω 
επιθυμίας να υπηρετήσουν ένα τέ-
τοιου στυλ παιχνιδιού έμειναν πιο 
πίσω στις επιλογές. 
Όπως ο Λε Ταλέκ ή ο Γέβτιτς, αμ-
φότεροι μεταγραφικές επιλογές του 
περασμένου καλοκαιριού. 
Το ποδόσφαιρο όμως δεν σταμα-
τά ποτέ να εκπλήσσει ακόμα και 
όσους ασχολούνται με αυτό. 
Αυτό έκανε στον πρώτο προημι-
τελικό αγώνα Κυπέλλου με τον 
ΠΑΟΚ, ο Ντάρκο Γέβτιτς. 
Ο Ελβετός επιτελικός μέσος δεν 
έχει τρεξίματα. Δε θα πιέσει τρελά 
τον αντίπαλο. Έχει όμως την κά-
θετη στο παιχνίδι του, έχει τεχνι-
κή, μακρινή μεταβίβαση και γενι-
κά μπορεί να αποτελέσει το μυαλό 
μιας ομάδας. 
Μάλιστα, μια προσεκτική ματιά 
στον τρόπο που πίεζε τους χαφ του 
ΠΑΟΚ στον χώρο ευθύνης του ή 
ακόμα και πιο μπροστά, φανέρω-
ναν έναν ποδοσφαιριστή με τακτι-
κή παιδεία. 
Ήξερε να καλύπτει χώρο και όχι 
απλά να τρέχει άγαρμπα προς τον 
αντίπαλο ή όπου είναι η μπάλα. 
Ο Γέβτιτς έδειξε με την παρουσία 
του στον Γιαννίκη πως η ΑΕΚ μπο-
ρεί να παίξει διαφορετικά. Ή του-
λάχιστον του προσέφερε επιλογές. 
Το αν θα πάρει φανέλα βασικού και 
στη συνέχεια θα φανεί. Λογικά ναι 
μια και δείχνει να είναι στην καλύ-
τερη του κατάσταση από τότε που 
ήρθε στην ΑΕΚ. 
Και που όπως είναι γνωστό είναι 
δανεικός από την Ρούμπιν Καζάν. 
Στην ΑΕΚ έως τώρα έχει κάνει 13 
ματς με 4 ασίστ συν μια συμμετο-
χή με τη Β΄ ομάδα. 

Ο ΕΛΒΕΤΟΣ ΜΕΣΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΣΤΟΝ 
ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, ΜΑΛΛΟΝ,  
ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ
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ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Ο ΙΝΓΚΑΣΟΝ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ 
ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ 
ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ

ΠAO
K

Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Από την 
στιγμή που επέστρεψε στην καθη-
μερινότητα τις πρώτης ομάδας (είχε 
μετρήσει και 3 παρουσίες με τη Β’) 
οι αμυντικές ανορθογραφίες έγιναν 
λιγότερες. 
Όχι τόσο συχνό φαινόμενο, όσο 
εκείνος δεν ήταν εκεί. 
Σίγουρα η επιστροφή του Ίνγκασον 
έχει συνδυαστεί και με την αγωνι-
στική άνοδο του ΠΑΟΚ, ωστόσο, τί-
ποτα δεν αναιρεί πως ο Ισλανδός 
είναι μάλλον ο καλύτερος στόπερ 
της ομάδας. 
Επειδή όμως στη ζωή τίποτα δεν 
είναι εύκολο και πάνω που ο Ίν-
γκασον συμπληρώνει τρία σερί 
90λεπτα σε μια εβδομάδα (Παναι-
τωλικός, ΟΦΗ, ΑΕΚ), το συμβόλαιό 
του γίνεται το επόμενο hot θέμα. 
Ακόμα δεν έχει υπάρξει η παραμι-
κρή αχτίδα φωτός πως ο 29χρονος 
Ισλανδός κεντρικός αμυντικός και 
η Ελληνική ομάδα μπορούν να τα 
βρουν. 
Η τρέχουσα συμφωνία ολοκληρώ-
νεται το καλοκαίρι και ήδη την πόρ-
τα έχει χτυπήσει δυνατά η Τράμπ-
ζονσπορ. 
Ο ΠΑΟΚ αρνήθηκε την επίσημη 
πρόταση των Τούρκων αλλά τη δε-
δομένη χρονική στιγμή τίποτα δεν 
μπορεί να εμποδίσει τον Ίνγκασον 
να υπογράψει σε άλλη ομάδα. 
Με 8 ματς φέτος και 1 γκολ, ο 29χρο-
νος άσος έχει ήδη συμπληρώσει 
κοντά στους 90 αγώνες με τη φα-
νέλα του ΠΑΟΚ. 
Σε μια ανάλογη περίπτωση πέρυ-
σι ο Βαρέλα πήρε επταψήφιο συμ-
βόλαιο αλλά όλα συγκλίνουν πως 
ήταν μια λάθος απόφαση και δια-
χείριση. Θα ήταν καλύτερα αν ο Βα-
ρέλα είχε φύγει και ο ΠΑΟΚ είχε άλ-
λον στη θέση του. 
Ο Ίνγκασον ωστόσο είναι πιο μι-
κρός σε ηλικία και τουλάχιστον 
στην παρούσα φάση φαίνεται και 
να «κουμπώνει» καλύτερα με τον 
Λουτσέσκου αλλά και να είναι πε-
ρισσότερο committed στον σύλλο-
γο. 
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Χτυπώντας δις στο δεύ-
τερο ημίχρονο με σκόρερ 
τους Κωστανάσιο και Ποζα-
τζίδη ο Εργοτέλης επικρά-
τησε 2-0 στην έδρα του Δι-
αγόρα σε εξ αναβολής ματς 
για τη 10η αγωνιστική. Μια 
πολύ σημαντική νίκη για 
τους Κρητικους που τους 
δίνει μεγάλο αέρα, βαθμο-
λογικά και ψυχολογικά. Την 
είχαν ανάγκη μετά από συ-
γκομιδή ενός μόλις βαθμού 
στα τέσσερα τελευταία, 
που τους είχε κατεβάσει 
πολύ κάτω στο βαθμολογι-
κό ταμπλό. Και την πήραν 
δίκαια. Σημειωτέο πως οι 
Ροδίτες έχασαν για πρώτη 
φορά με τον Γιάννη Προβί-
δα στον πάγκο, είχε προ-
ηγηθεί αήττητο σερί τριών 
αγώνων. 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ  
ΓΙΝΟΝΤΑΙ, ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ;

ΠΗΡΕ ΧΑΡΑ, 
ΠΗΡΕ ΑΕΡΑ 

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΡΟΔΟΥ 

Σκόρερ: 65’ Κωστανάσιος, 90’+3’ Ποζατζίδης
Διαιτητής:Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
Κόκκινες:

Μπίντσης
Λαμπίρης
Τοπάλ
Ρουγκάλας
Καρατάσιος
Μουμίν
Γιώργου (70’)
Τσιαντούλας
Ζούνης
Μπαστιανός
Σινγκ
Προπονητής:
Γιάννης Προβίδας

Τσέλιος
Κατσούρι (46’)
Ποζατζίδης
Κόλα
Μίκο
Βουτσάς
Άμπι (56’)
Μπουτσάκης
Κωστανάσιος
Μπουρσέλης (64’)
Κόνρααντ
Προπονητής: 
Νίκος Μπαδήμας

70’ Μπούμπας 46’ Ντουμάνης
56’ Πεΐος
64’ Κοκκίνης

ΔΙΑΓΟΡΑΣ 0-2 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΑΕΚ Β 25 12 13-6

2. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 25 12 19-6

3. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23 11 17-4

4. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 21 9 12-5

5. ΑΙΓΑΛΕΩ 21 11 13-6

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. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 14 11 11-13

12. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 13 12 9-14

13. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 12 11 7-7

14. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 9 10 8-15

15. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 7 10 4-10

16. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 6 11 4-12

17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 11 0-26

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΕΧΕΙ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -  
ΠΟΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εάν υπάρχει μία ομάδα που έχει κινηθεί 
αποφασιστικά στη μεταγραφική περίοδο 
του Ιανουαρίου στη Super League 1, αυτή 
είναι ο Απόλλων Σμύρνης. Είθισται, άλλω-
στε, οι τελευταίοι τον Ιανουάριο να είναι και 
πιο ενεργοί στο μεταγραφικό παζάρι.
Πέντε οι προσθήκες που έχουν κάνει έως 
τώρα στη Ριζούπολη και προσεχώς θα 
υπάρξει και συνέχεια. Ο Απόλλων Σμύρνης 
αναζητά έναν επιτελικό χαφ που θα τον βοη-
θήσει να βελτιωθεί δημιουργικά. Εκεί παρα-
τηρείται πλέον το πρόβλημα. Δεν βγαίνουν 
φάσεις, δεν υπάρχει φαντασία στο παιχνί-
δι και η «Ελαφρά Ταξιαρχία» είναι απολύ-
τως προβλέψιμη στο επιθετικό σκέλος.
Από εκεί και πέρα, πλήρης στασιμότητα 
επικρατεί στο κομμάτι των αποχωρήσε-
ων. Πρόθεση του κλαμπ ήταν να αποχωρή-
σουν αρκετοί ποδοσφαιριστές, αλλά προς 
το παρόν έχουν πέσει σε τοίχο. Τα παρα-
δείγματα πολλά. Για τον μόνο που άλλα-
ξαν άρδην τα δεδομένα από τις προ μηνών 
αποφάσεις ήταν ο Βέρχουλστ που πλέον 
δεν κουνιέται.
Ο Ντάουντα δεν παρουσιάζεται θετικός στο 
να αποχωρήσει. Είχε ενημερώσει, άλλωστε, 
πως εάν δεν βρει αυτό που θέλει, δεν θα φύ-
γει. Ο Λισγάρας παρά το πρέσινγκ της Βέ-
ροιας, είναι διστακτικός στο να αγωνιστεί 
στη Super League 2 και ο Βιτλής ακόμη δεν 
έχει βρει αυτό που ψάχνει. Η περίπτωση 
Ματέι εξ αρχής δεν ήταν απλή και η λίστα 
δεν σταματάει εδώ. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν πως υπάρχει παίκτης που προσεχώς 
θα κουνήσει μαντήλι εκτός απροόπτου. Ο 
λόγος για τον Κραγιόπουλο για τον οποίο 
υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Τέ-
λος, το παλεύει για να φύγει ο Σαχλί, ενώ 
και ένας ενδεκαδάτος ποδοσφαιριστής το 
σκέφτεται για άλλα μέρη. Άγνωστη η θέση 
της ΠΑΕ στην περίπτωσή του.
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ΕΦΕΣ- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΣ (19:30-NS PRIME): ΑΝΙΣΗ ΜΑΧΗ

Ο Παναθηναϊκός έχει έναν πολύ δύσκολο αγώνα στην Κωνσταντινούπολη κό-
ντρα στην Εφές που έχει αρχίσει σταδιακά να βρίσκει ρυθμό ενώ ποιοτικά εί-
ναι πολύ πιο πάνω από τους «πράσινους». 
Η ελληνική ομάδα, μάλιστα, δε θα έχει στη 
διάθεσή της τους Γιώργο Παπαγιάννη, 
Λευτέρη Μαντζούκα και φυσικά τον 
Στέφαν Γιόβιτς που ακόμα δεν 
είναι έτοιμος.
«Να διαχειριστούμε όσο το 
δυνατόν καλύτερα το ματς με 
την Εφές. Σαφώς και θέλου-
με να είμαστε μαχητικοί, να 
παίζουμε σωστά, να πασά-
ρουμε τη μπάλα και αυτό εί-
ναι μια αδιάκοπη δουλειά. 
Τώρα, έτσι όπως είναι το 
πρόγραμμα, θα πρέπει να 
κοιτάμε την κάθε ημέρα ξε-
χωριστά» είπε σχετικά ο 
προπονητής του Πανα-
θηναϊκού, Δημήτρης 
Πρίφτης

ΘΕΑΤΗΣ 
ΣΤΌ ΠΑΡΤΙ 
ΤΗΣ 
ΜΑΚΑΜΠΙ

Ο Ολυμπιακός ήταν εκτός 
ρυθμού, χωρίς συγκέντρω-
ση κι ενέργεια και ουσιαστι-
κά δεν απείλησε την Μακά-
μπι που έφτασε ανέλπιστα 
εύκολα στη νίκη (84-69).
Πλέον ο Ολυμπιακός υπο-
χώρησε στο 12-7 αλλά 
αυτό δεν είναι το χειρότε-
ρο. Όσο ότι για δεύτερο συ-
νεχόμενο αγώνα (και μετά 
το -14 από την Φενέρμπα-
χτσε) στην Euroleague οι 
Πειραιώτες εμφάνισαν πολύ 
κακή εικόνα. Τόσο επιθετικά 
όπου ήταν στατικοί κι άτολ-
μοι όσο  και αμυντικά καθώς 
παρουσίαζαν ανισορροπία. 
Φαίνεται ότι μετά την ταλαι-
πωρία από τα κρούσματα 
Covid, που κράτησαν εκτός 
ρυθμού για καιρό τον Ολυ-
μπιακό, τα πράγματα δεν 
πάνε καλά.

Το πλάγιο pick and roll με τελικό 
αποδέκτη τον Άντρια Ζίζιτς «ισοπέδωσε» τον 
Ολυμπιακό που δεν κατάφερε να βρει αντίδο-
το στην άμυνά του που ούτως ή άλλως ήταν 
δυσλειτουργική. Ο Κροάτης έκανε πάρτι με 
23 πόντους και 10/12 δίποντα. Τέλος!

Όπως και στην Κωνσταντι-
νούπολη έτσι και στο Τελ Αβίβ ο Ολυ-

μπιακός δεν είχε τα τρία βασικά επιθετικά του 
στελέχη (Ντόρσεϊ- Βεζένκοφ και Σλούκα) σε 
καλό ρυθμό. Παρά τους 14 πόντους, ο Ντόρ-
σεϊ ήταν κακός. Κι αν δεν αλλάξει αυτό, το 
πρόβλημα θα είναι μεγάλο.

Η Μακάμπι έβγαλε δύο δεκάλεπτα 
(πρώτο και τρίτο) χωρίς να κάνει ούτε ένα 
λάθος (!) ενώ έκανε μόλις 1 στο τέταρτο και 
συνολικά στο δεύτερο ημίχρονο! Ο Ολυμπι-
ακός έκανε 15 λάθη από τα οποία η Μακά-
μπι πήρε 23 πόντους.
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ΚΑΤ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΌΙ «ΣΒΗΣΤΌΙ»

ΌΙ ΑΡΙΘΜΌΙ

84-69

Τα δεκάλεπτα: 19-16, 40-38, 66-56, 84-69
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Σφαιρόπουλος): 
Γουίλμπεκιν 13, Έβανς 14, Καλοϊάρο 8, 
Γουίλιαμς 4, Τέιλορ, Ρέινολντς 8, Σόρ-
κιν, Ντιμπαρτολομέο 3, Κοέν 3, Νάνα-
λι 11, Ζίζιτς 23, Ζιβ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουό-
καπ 5, Ντόρσεϊ 12, Λαρεντζάκης, Φαλ 
8, Σλούκας 7, Μάρτιν, Βεζένκοφ 6, Πρί-
ντεζης 13, Παπανικολάου 7, Ζαν Σαρλ 
2, ΜακΚίσικ 9

ς

basketball

EUROLEAGUE/22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η βαθμολογία: Ρεάλ Μαδρίτης (16-
3), Μπαρτσελόνα (16-5), Αρμάνι Μι-
λάνο (12-6), Ολυμπιακός, Ζενίτ Αγίας 
Πετρούπολης, Ούνικς Καζάν και ΤΣ-
ΣΚΑ Μόσχας (12-7), Μονακό (10-11), 
Εφές και Φενέρμπαχτσε (9-10), Μπά-
γερν Μονάχου, Μακάμπι Τελ Αβίβ και 
Βιλερμπάν (8-11), Ερυθρός Αστέρας 
(7-11), Μπασκόνια (7-12), Άλμπα Βε-
ρολίνου (6-13), Παναθηναϊκός (4-14), 
Ζαλγκίρις Κάουνας (3-15)

Όύνικς Καζάν- Μπαρτσελόνα 70-64

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης- Μονακό 77-86

Φενέρμπαχτσε- Ζαλγκίρις Κάουνας 73-67

Άλμπα Βερολίνου- Ρεάλ Μαδρίτης 74-89

Μακάμπι Τελ Αβίβ- Όλυμπιακός 84-69

ΤΑ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

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)

ΑΠΌΨΕ
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ΠΟΤΕ ΜΗΝ  
ΛΕΣ ΠΟΤΕ
 Ο… ΑΙΩΝΙΟΣ ΧΑΤΕΜ ΜΠΕΝ ΑΡΦΑ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ,  
ΜΕ ΤΗ ΦΑΝΕΛΑ ΤΗΣ ΛΙΛ

Θα το γράψουμε, όσο βαρύ κι αν ακούγε-
ται: Από πλευράς τεχνικής κατάρτισης ο 
Χατέμ μπεν Αρφά ανήκει στο τοπ όλων 
των εποχών. Το να γίνεις όμως πραγ-
ματικά σπουδαίος ή αλλιώς να φτάσεις 
στο 100% των δυνατοτήτων σου είναι 
μια πολυσύνθετη διαδικασία. Κολοσσι-
αία απαιτητική, σωματικά και πνευματι-
κά. Την οποία φέρουν εις πέρας μόνο λί-
γοι και εκλεκτοί. Ο 34χρονος Γάλλος δεν 
μπόρεσε να μπει σε αυτήν την κλειστή 
κάστα των ποδοσφαιρικά αρίστων. Χω-
ρίς αυτό να σημαίνει πως πέτυχε λίγα 
πράγματα. Κι όλο βρίσκει τρόπο και δρό-
μο για δυναμικά comeback. Όπως αυτό 
για λογαριασμό της Λιλ. Για τους επόμε-
νους 5,5 μήνες, ως το τέλος της σεζόν 
δηλαδή, θα βρίσκεται στο γαλλικό βορ-
ρά. Μια πρόκληση που αποδέχτηκε χα-
μογελαστός, δηλώνοντας πως ανυπο-
μονεί να πάρει μέρος «σε ένα σούπερ 
ενδιαφέρον project». Φιλοδοξεί να παί-
ξει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια 
της ομάδας να βγει ξανά στο Champions 
League, αλλά και να δείξει στην Τσέλσι 
πως μόνο εύκολη κλήρωση δεν αποτε-
λεί στο πλαίσιο των «16» της τρέχουσας 
διοργάνωσης των «αστεριών». 
Έρχεται για να καλύψει το κενό που άφη-
σε η αποχώρηση του Γιουσούφ Γιαζίζι 
για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Έρχεται κυρί-
ως χάρη στον πρόεδρο των «λιλουά», 
Ολιβιέ Λετάν. Ένας ορκισμένος φαν του 
ποδοσφαιριστή Μπεν Αρφά. Έχει με-
σολαβήσει στο παρελθόν στις μεταγρα-
φές του παίκτη σε Παρί Σεν Ζερμέν και 
Ρεν. Οι δύο από τις έξι συνολικά ομάδες 
που είχε αγωνιστεί νωρίτερα ο Χατέμ 
στην πατρίδα του (Λιόν, Μαρσέιγ, Νις και 
Μπορντό οι υπόλοιπες). Θα μπορούσε 
να είχε καταλήξει σε «εξωτικούς» προο-
ρισμούς, οι χρυσοφόρες προτάσεις δεν 
του έλειπαν. Αλλά, όπως λέει, «αγαπάω 
το ποδόσφαιρο τόσο ώστε δεν ήθελα να 
πάω σε χώρες που αυτό δεν είναι βασι-
κό στοιχείο της κουλτούρας τους». 
Οι απορίες πάντως είναι αρκετές: Σε τι 
κατάσταση βρίσκεται έχοντας να παίξει 
από τον περασμένο Μάιο; Πόσο γρήγο-
ρα μπορεί να είναι έτοιμος; Και είναι σε 
θέση να δείξει κάτι καλύτερο από τις δύο 
τελευταίες του θητείες (σε Μπορντό και 
Βαγιαδολίδ) που μόνο πετυχημένες δεν 
ήταν; Ο ίδιος απαντάει ένα μεγάλο «ναι» 
τονίζοντας πως όσο έλειπε από τα γήπε-
δα, δούλευε καθημερινά και σκληρά με 
προσωπικό γυμναστή. Θα φανεί στην 
πράξη πόσο σωστά μετράει τον εαυτό 
του. Το σίγουρο είναι πως η Ligue 1 γίνε-
ται πιο πλούσια έχοντας ξανά έναν παί-
κτη όπως ο Γάλλος άλλοτε διεθνής. Ικα-
νός να κάνει τη διαφορά με μια κίνηση, 
να σε κάνει να σηκωθείς με ενθουσιασμό 
από την καρέκλα σου. Είναι ωραίο συμ-
βολικά πως κόντρα στη Λιλ, ως ανατέλ-
λων αστέρι της Λιόν, πέτυχε το πρώτο 
γκολ της καριέρας του. Το μακρινό 2004. 
Λέτε να κρεμάσει τα παπούτσια του ως 
παίκτης της; Ποτέ μην λες ποτέ με τον 
Χατέμ μπεν Αρφά. Το(ν) έχουμε μάθει 
πια για τα καλά. 
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ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 19:00
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ-ΜΙΛΑΝΟ

OVER 151,5 1,70
Σε φουλ δράση η Ευρωλίγκα με ενδιαφέρουσες μάχες 

που θα μας απασχολήσουν στοιχηματικά ξανά. 
Αναμέτρηση που θυμίζει final 4 στη Μόσχα ανάμεσα 

σε ΤΣΣΚΑ και Αρμάνι Μιλάνο.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Χαμηλό το 

line θα πάμε 
στο over.

ΓΑΛΛΙΑ 22:00
ΛΥΩΝ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 2,15
Η αγωνιστική στο Σαμπιονά ανοίγει με το μεγάλο ντέρμπι 

μίσους ανάμεσα σε Λυών και Σεντ Ετιέν. Οι δύο ομάδες 
καίγονται για το τρίποντο για διαφορετικούς βέβαια 

λόγους. Γνωστή η κόντρα των δύο αντιπάλων και 
αναμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε αυτά τα 

ματς οι κάρτες 
έχουν αξία.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.-ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 

1 1,80
Ο στόχος της τετράδας παραμένει εφικτός για την 
Αϊντραχτ με την επιστροφή στις νίκες να επιβάλλεται. 

Βαθμούς στη μάχη της παραμονής ψάχνει η Αρμίνια 
και θα παίξει στη κόντρα για να κάνει την έκπληξη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμηση 

μας στην έδρα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΡΟΝΤΑ-ΝΤΕ ΧΑΑΓΚ

OVER 2,5 1,66
Από τα μεγάλα ονόματα της Κατηγορίας οι δύο 

ομάδες κυνηγάνε ξεκάθαρα την άνοδο. Για το 
τρίποντο θα παίξουν σήμερα και θα παραταχθούν 

με φουλ επιθετικό πλάνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 

σκοράρουν με 
άνεση.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ-ΑΛΜΕΡ ΣΙΤΙ

1 1,66
OVER 2,5 1,66

Σταθερά στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας η Ντε 
Γκράαφσαπ ενώ και το όνειρο της απευθείας ανόδου 

παραμένει ζωντανό.
Η έδρα αποτελεί όπλο της ομάδας και στο σημερινό 

παιχνίδι είναι το φαβορί για το τρίποντο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε έδρα 

και γκολ οι 
επιλογές 

μας.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

www.xosetips.com

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζο-
νται το Σαββατοκύριακο με πολλά σπου-
δαία παιχνίδια. Μάχες γίνονται σε όλα τα 
«μέτωπα», για την κατάκτηση του τίτλου, 
την εξασφάλιση των εισιτηρίων που οδη-
γούν στα Κύπελλα Ευρώπης και την απο-
φυγή του υποβιβασμού. 
Το Σάββατο ξεχωρίζουν οι αγώνες της Super 
League, Ιωνικός-Παναθηναϊκός (19:30), της 
Serie A, Λάτσιο-Αταλάντα (21:45) και της La 
Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια (22:00).
Την Κυριακή το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 
στα ντέρμπι της Premier League, Τσέλσι-Τό-
τεναμ (18:30) και της Serie A, Μίλαν-Γιουβέ-
ντους (21:45). 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ, ΓΚΟΛ, ΣΚΟΡΕΡ  
ΚΑΙ ΚΟΡΝΕΡ
Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές 
στοιχηματικές επιλογές για τα πιο δυνα-
τά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, Ιωνι-
κός-Παναθηναϊκός, Λάτσιο-Αταλάντα, Ατλέ-
τικο Μαδρίτης-Βαλένθια, Τσέλσι-Τότεναμ 
και Μίλαν-Γιουβέντους. 
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προ-
σφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ είναι 
και τα ακόλουθα: 
• Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα
• Παίκτης που θα σκοράρει πρώτος
• Τελευταίος σκόρερ
• Σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος
• Παίκτης που θα πετύχει χατ-τρικ
• Σκορ πολλαπλών επιλογών 
• Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι
• Μονά/Ζυγά γκολ 
• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
• Νίκη με μηδέν παθητικό 
• Διαφορά νίκης
• Σύνολο κόρνερ
• Νικητής κόρνερ
• Ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευ-
ταίο κόρνερ
• Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ
• Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal
• Τελικό Αποτέλεσμα & Over/Under

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  
19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και 
ειδικά στοιχήματα για την 19η αγωνιστική 
της Super League. 
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να 
ποντάρουν στα Over/Under συνολικά γκολ 
της 19ης αγωνιστικής, τα Over/Under συ-
νολικά γκολ στο πρώτο ημίχρονο, την ομά-
δα που θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ, 
τη νίκη γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων με 
χάντικαπ 1,5 γκολ, την ομάδα που θα πε-
τύχει τα περισσότερα γκολ στα ζευγάρια 
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Ολυ-
μπιακός-Παναθηναϊκός, Άρης-Ολυμπιακός, 
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Ά-
ρης, ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-Άρης και Πα-
ναθηναϊκός-Άρης. 
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μέσω της 
εφαρμογής Opapp μπορούν να δημιουρ-
γούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να 
σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν 
Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΜΕ ΔΥΝΑΤΕΣ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΓΛΙΑ, 
ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, 
ΛΑΤΣΙΟ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ, ΑΤΛΕΤΙΚΟ 
ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ, 
ΤΣΕΛΣΙ-ΤΟΤΕΝΑΜ ΚΑΙ ΜΙΛΑΝ-
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ  
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 19:30
ΕΦΕΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

1 -11,5 1,70
Δύσκολη αποστολή έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός 

στην Πόλη με την απουσία του Παπαγιάννη να 
αποτελεί σοβαρό πλήγμα. Οι Τούρκοι θέλουν την 
νίκη να μείνουν στην οχτάδα αλλά και να πάρουν 

ρεβάνς για την βαριά ήττα στο ΟΑΚΑ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
ποντάρισμα.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  
ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ
Δεν ήταν καλή η προηγούμενη εβδο-
μάδα. 
Σε αντίθεση με την αμέσως προη-
γούμενη. Διαβάσαμε λάθος το «αι-
ώνιο ντέρμπι» και το ντέρμπι κορυ-
φής στην Αγγλία. Περιμέναμε πολλά 
γκολ, αυτά δεν ήρθαν ποτέ. Ούτε ο 
Άρης μας δικαίωσε στην επίσκεψή 
του στη Ριζούπολη και έτσι μείνα-
με με μοναδική επιτυχία στην 4άδα 
των προτάσεων μας το αμφίσκορο 
στο ΠΑΣ Γιάννινα – Ατρόμητος. 
Δεν απογοητευόμαστε, κάθε άλλο. 
Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για 
κέρδη αυτήν την εβδομάδα και πι-
στεύουμε πως εντοπίσαμε τις καλύ-
τερες εξ αυτών. 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  60

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 20,6

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: -39,4

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -339,8

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -379,2

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  60 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

2,153,40
Πληρώνει  
η επιλογή  

GOAL+OVER 2,5 στο 
Σαουθάμπτον –  
Μάντσεστερ Σίτι 

Συναντάμε  
το συνδυαστικό  

2+GOAL στο Χόφενχαϊμ – 
Ντόρτμουντ 

 

Αν μέναμε στο α’ μέρος της Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ στο μεσοβδόμαδο 
παιχνίδι της στο Μπρέντφορντ, θα 
έπρεπε να μέναμε και… μακριά και 
αλάργα! Μόνο ο Ντε Χέα στάθηκε 
στο ύψος του, γι’ αυτό και δεν έγι-
νε ζημιά. Στο β’ ημίχρονο ωστόσο, 
άλλη ομάδα. Αμείλικτη, παραγωγι-
κή. Το 3-1 ήταν μια δίκαιη κατάληξη. 
Ακόμα οι «κόκκινοι διάβολοι» ψά-
χνουν να συνηθίσουν τον Ραλφ Ράν-
γκνικ και τούμπαλιν. Το τελευταίο 
δείγμα πάντως ήταν ελπιδοφόρο. 
Κάτι απαραίτητο πριν από το κρί-
σιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ, στο 
οποίο η νίκη είναι αδιαπραγμάτευ-
τη στο κυνήγι της 4άδας. Τα «σφυ-
ριά» έγιναν αίφνης φέτος ανταγωνι-
στής ως προς αυτό το στόχο. Πάμε 
με το «πρέπει» της Γιουνάιτεντ με 
γνώμονα την πρόοδο που διακρί-
ναμε.  
Ξανά από Premier League μεριά, 
αναμένουμε πως η Λίβερπουλ θα 
επιβεβαιώσει την ανωτερότητά της 
κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, πε-
τυχαίνοντας μαζί περισσότερο του 
ενός γκολ. Ταξιδεύουμε και στη Γερ-
μανία, εκεί όπου θα στηρίξουμε την 
ανεβασμένη Ντόρτμουντ στο γήπε-
δο της Χόφενχαϊμ, η ομάδα του Σίν-
σχαϊμ πάει πολύ καλά φέτος, αλλά 
τελευταία χάνει λάδια.
Και κλείνουμε με μια επιλογή από τα 
μέρη μας. Ο ΠΑΟΚ έχει βρει ρυθμό 
και ματς όπως αυτό στο Βόλο πρέ-
πει να τα κάνει δικά του. Εύκολα ή 
δύσκολα.  

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΤΟ «ΠΡΕΠΕΙ»  
ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1 16:30 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2 2,15 10 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1 17:00 MAN.ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ – ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1 1,91 15 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/1 16:00 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2+OVER 1,5 1,83 15 μονάδες

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/1 17:15 ΒΟΛΟΣ – ΠΑΟΚ 2 1,75 20 μονάδες

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/1 14:30 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ – ΤΣΕΛΣΙ GOAL+OVER 2,5 2,10 20 μονάδες
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/1 19:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. – ΑΡΗΣ 2 2,06 15 μονάδες 
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/1 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

GOAL 1,91 15 μονάδες
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/1 19:30 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ GOAL 2,06 10 μονάδες
20,6
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Η Νικόλ Κυριακο-
πούλου άλλαξε το 
πρόγραμμα των 
αγώνων της. Η Ελ-
ληνίδα πρωταθλή-
τρια έκλεισε συμ-
μετοχή στο μίτινγκ 
στο Κλερμόν- Φε-
ράν. Είναι ο αγώ-
νας επί κοντώ που 
διοργανώνει ο Ρενό 
Λαβιλενί. Το γαλλι-
κό μίτινγκ θα γίνει 
19 Φεβρουαρίου. 

Η Αναστασία Μαρινάκου και ο Πα-
ναγιώτης Τριβυζάς βρίσκονται από 
χθες στη Γαλλία. Οι δύο Έλληνες 
πρωταθλητές ταξίδεψαν στη Λιόν 
για να πάρουν μέρος στο σημερι-
νό μίτινγκ. 
Οι δύο αθλητές κάνουν πρεμιέρα 
στη φετινή σεζόν στους αγώνες και 
θα είναι και οι πρώτοι Έλληνες που 
μετέχουν σε μίτινγκ στο εξωτερικό. 
Ο Τριβυζάς θα τρέξει στις σειρές στα 

60μ., με σκοπό να προκριθεί στο τε-
λικό που θα γίνει αργότερα. Η Μα-
ρινάκου θα μπει στα 3.000μ. 
Εν τω μεταξύ σήμερα αναχωρούν 
για τη Σόφια πέντε Έλληνες αθλη-
τές, για να πάρουν μέρος στο μί-
τινγκ του Σαββάτου. Στα 60μ. θα τρέ-
ξει η Μαρία Γάτου και στα 400μ. η 
Ανδριάνα Φέρρα και στο μήκος Νί-
κος Ξενικάκης, Βασίλης Μαρτινάκης 
και Μαρία Στεφανοπούλου. 

Η Αλεξάνδρα Μπούρ-
γκχαρντ ετοιμάζεται 
να κάνει κάτι μονα-
δικό. Πήρε την πρό-
κριση στο διπλό 
μπόμπσλεϊ για τους 
χειμερινούς Ολυμπι-
ακούς Αγώνες που 
θα γίνουν τον Φε-
βρουάριο στο Πεκί-
νο. Έτσι, μέσα σε έξι 
μήνες θα έχει πάρει 
μέρος σε δύο Ολυ-
μπιακούς. Θα έχει 
παρτενέρ την Μαριά-
μα Γιαμάνκα. 

Ο Κώστας Δου-
βαλίδης θα έρθει 
από τον Φεβρου-
άριο για προπο-
νήσεις στην Αθή-
να. Θα παραμείνει 
μέχρι το Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα 
κλειστού στο Βε-
λιγράδι. Αναμένε-
ται για προπονή-
σεις και διαμονή 
στον Άγιο Κοσμά 
από 4 Φεβρουα-
ρίου και θα μείνει 
μέχρι 18 Μαρτίου. 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ …ΈΛΛΗΝΈΣ!





Ο ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΑΛΛΑ Ο ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ     

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είναι άγνωστος 
στο φίλαθλο κοινό. Ήταν στον ΠΑΟΚ, έφυγε 
όπως έφυγε (κατά πολλούς παράτησε τον 
ΠΑΟΚ) και ξαναγύρισε.
Προπονητικά κανείς δεν μπορεί να τον αμ-
φισβητήσει. Οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο ιστορι-
κό νταμπλ του 2019 με όμορφο ποδόσφαι-
ρο, κυριαρχικό.
Επίσης θα συμμαζέψει και τον φετινό. Μπο-
ρεί να μην ξεκίνησε καλά, να έκανε διαχείρι-
ση προσώπων και να στηρίχθηκε 3 χρόνια 
μετά όμως σε παίκτες εκείνης της περιόδου, 
αλλά ήδη τον βρίσκει τον αγωνιστικό δρόμο.
Αυτά όσον αφορά την προπονητική του αξία, 
που δεν αμφισβητείται. Μαζί με τον Μαρτίνς 
είναι οι καλύτεροι προπονητές της Λίγκας. 
Αναμφισβήτητα.
Ο άνθρωπος, όμως στα 53 του δεν αλλάζει 
χαρακτήρα. Σπάνια. Ελάχιστα τα παραδείγ-
ματα. Και ειδικά ο Λουτσέσκου, μάλλον δε θα 
το κάνει ποτέ.
Λογικό να έχει ψήγματα υπεροψίας, ο πατέ-
ρας του από τους κορυφαίους προπονητές 
σε τοπ επίπεδο. Ο ίδιος δεν έφτασε σε τέτοιες 
επιτυχίες και μάλλον δε θα φτάσει και ποτέ.
Όμως άλλο το ένα άλλο το άλλο.
Οι πρόσφατες δηλώσεις του μετά τον πρώ-
το προημιτελικό Κυπέλλου με την ΑΕΚ μας 
θύμισαν τον Λουτσέσκου που του αρέσει να 
προκαλεί και να γίνεται αντιπαθής σε όλους 
τους λογικούς φιλάθλους. Μόνο οι οπαδοί του 
ΠΑΟΚ θα μειδίασαν με όσα άκουσαν, άσχετα 
αν ποδοσφαιρικά γνώριζαν πως είχε άδικο.
«Η ΑΕΚ έπαιξε σαν μικρή ομάδα». Κακή δή-
λωση. Για δύο βασικούς λόγους.
Πρώτα από όλα αλλά όχι κύρια ο αγωνιστι-
κός. Ο Λουτσέσκου είναι έξυπνος άνθρωπος 
και είπε αυτό που είπε σε έναν αγώνα που 
ήξερε πολύ καλά πως η ομάδα του ήταν χει-
ρότερη. Αν μία ομάδα άξιζε τη νίκη ήταν ο 
αντίπαλος του.
Μα και για αυτό το είπε.
Επειδή έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Αυτός 
είναι ο δεύτερος και ο κύριος λόγος που ήθε-
λε και το είπε. Επειδή μέσα στο γήπεδο μια 
πληγωμένη ομάδα όπως η ΑΕΚ ήταν καλύ-
τερη.
Ο Λουτσέσκου, όμως, ήθελε η κουβέντα να 
περιστραφεί γύρω από αυτό που είπε και 
όχι από αυτό που εμφάνισε απέναντι στον 
Γιαννίκη.
Έχει πει βέβαια και χειρότερα στο παρελθόν 
περί Ναζί κ.τ.λ. Του αρέσει να γίνεται αντιπα-
θής στους αντιπάλους του και να προκαλεί.
Το κακό είναι πως κανένας από τους μεγά-
λους του αντιπάλους αλλά και γενικά κανείς 
από τους υπόλοιπους προπονητές της Super 
League 1 δεν έχει πει έως τώρα παρόμοια 
πράγματα. Δεν μπορεί να συγκριθεί με Μαρ-
τίνς, Γιοβάνοβιτς, Γιαννίκη, Μάντζιο και τους 
άλλους. Εμφανίζονται πιο ουσιαστικοί σε μη 
αγωνιστικά θέματα όταν μιλούν.
Εξάλλου, είναι θέμα αβρότητας να μη λέγονται 
τέτοια πράγματα. Όχι μόνο για τον Ολυμπι-
ακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, 
τον Άρη αλλά για οποιοδήποτε αντίπαλο.
Φάουλ και πάλι ο Λουτσέσκου, φάουλ. Αλλά 
αυτό ήθελε…

ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ

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

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME ΑΤΕΛΙΕ 

Κατερίνα Αβτζή

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


