ΑΘΗΝΑ: 20 - 70C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: -20 - 30C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr

ΤΙΜΟΘΈΟΥ ΑΠΟΣΤΌΛΟΥ, ΑΓΊΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.01.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.382

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
Σ ΤΑ ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α
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ΜΙΑ... ΔΙΚΑΙΗ
ΕΚΠΛΗΞΗ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΑΓΙΟΥΜΠ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΠΟΥ ΘΑ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΙ» Ο ΙΒΑΝ
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ; Ο ΟΛΛΑΝΔΟΜΑΡΟΚΙΝΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ
Κοιτώντας την αποστολή που
ανακοίνωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς του Παναθηναϊκού με τον Ιωνικό, δύο πράγματα ξεχωρίζουν. Πρώτον, η
εκ νέου απουσία του Τάσου
Χατζηγιοβάνη. Για τακτικούς
και μόνο λόγους αφού ιατρικά
είναι πια «ΟΚ». Εξέλιξη που
έρχεται σε ένα κλίμα αυξανόμενης δυσαρέσκειας μετά το
μπλοκάρισμα στις συζητήσεις
για ανανέωση του Έλληνα εξτρέμ, με τη φυγή του πλέον
να θεωρείται σχεδόν βέβαιη –
τώρα ή το καλοκαίρι. Και δεύτερον, το ότι συναντάμε στις
επιλογές το όνομα του Γιασίν
Αγιούμπ. Πολλοί είχαν ξεχάσει την ύπαρξη του Ολλανδομαροκινού μέσου. Ο παροπλισμός του είναι χρόνιο
ζήτημα. Έχοντας μάλιστα ένα
πολύ βαρύ συμβόλαιο. Μόνο
σε πλαίσιο Παναθηναϊκού Β
ξεμούδιασε. Πάντως δεν το
είδε σαν αγγαρεία. Τα έδωσε
όλα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το
έχει σαφώς δείξει, είναι δίκαιος. Προσπαθείς; Θα ανταμειφθείς. Κι αυτό συμβαίνει και
στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σημαίνει αυτό άραγε αλλαγή του status του Αγιούμπ;
Δεν φαίνεται πιθανό, αλλά
επιβάλλεται να μην προδικάζουμε το παραμικρό. Δεν
πάει δα πολύς καιρός που Αϊτόρ και Βιγιαφάνιες θεωρούνταν ξένα σώματα. Και τώρα
είναι βασικοί και αναντικατάστατοι. Χάρη ακριβώς στο γεγονός πως ο Σέρβος κόουτς
έχει τον τρόπο του να «εντάσσει» όλους τους παίκτες στο
κοινό σκοπό για το καλό της
ομάδας. Και ότι δεν έχει παιδιά και αποπαίδια.

19:30 COSMOTE SPORTS 2
ΓΗΠΕΔΟ: ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΡΚΑΔΙΑΣ)

4-2-3-1

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ
ΜΥΓΑΣ

ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ

ΣΑΝΤΣΕΣ

ΝΤΑΛΣΙΟ

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

ΡΟΜΑΟ

ΛΕΝΙΣ

ΚΑΜΠΡΑΛ

ΑΟΣΜΑΝ
ΤΟΥΡΑΜ

ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΑΛΑΣΙΟΣ

VS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΚΑΡΛΙΤΟΣ

ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ

ΧΟΥΑΝΚΑΡ

ΑΪΤΟΡ

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ

ΒΕΛΕΘ

ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ

ΡΟΥΜΠΕΝ

ΚΩΤΣΙΡΑΣ

ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ
ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

4-3-3

ς
ό
κ
ϊ
α
ν
η
θ
α
ν
α
Π

4

www.sportime.gr

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΑΣΚΗΣΗ
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
Η ΑΕΚ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΣΤΕΡ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

➦

Δεν είναι πως δεν το περίμεναν
στην ΑΕΚ, αλλά και πάλι παραμένει μέγα πρόβλημα. Εχσάν
Χατζισαφί, Καρίμ Ανσαριφάρντ και Μιλάντ Μοχαμάντι κλήθηκαν στην εθνική ομάδα του Ιράν
στο πλαίσιο των προκριματικών του Μουντιάλ 2022 και θα
χάσουν συνολικά τρία ματς. Τη
ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
και τα παιχνίδια πρωταθλήματος με Βόλο – Άρη. Κάθε πράγμα όμως στον καιρό του. Προέχει η αυριανή επίσκεψη στο
Περιστέρι για την κόντρα με τον
Ατρόμητο. Κομβικής σημασίας
για τη συνέχεια. Πόσο μάλλον
καθώς τις επόμενες τρεις εβδομάδες η Ένωση μπορεί να φτάσει να δώσει ως και επτά ματς
(αν συνεχίσει στα ημιτελικά του
Κυπέλλου). Άρα η ψυχολογία
πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή. Μαζί ο Αργύρης Γιαννίκης
επιβάλλεται να κάνει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ρόστερ του. Να κατανείμει σωστά
το χρόνο συμμετοχής. Να επιλέξει αυτούς που θα είναι στην
καλύτερη φάση πνευματικά και
σωματικά για να του δώσουν
αυτό που θα ζητά η εκάστοτε
περίσταση. Είναι μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας, αλλά
αυτή είναι η πραγματικότητα
για κάθε μεγάλο κλαμπ. Αποδοτικότητα σε συνθήκες υψηλής
πίεσης και σε άκρως απαιτητικό περιβάλλον. Το πολύ καλό
είναι ότι σε αυτό το κρίσιμο
σημείο, επανέρχονται βασικά
στελέχη. Αραούχο, Στάνκοβιτς,
Άμραμπατ είναι ξανά ιατρικώς
έτοιμοι, αν και ο πρώτος ίσως
προστατευτεί σε πρώτη φάση
– η διαχείριση που λέγαμε.

Στο τραπέζι το όνομα του Ζουκουλίνι

Ένας φίλος θα έρθει από τα παλιά; Το όνομα του
Μπρούνο Ζουκουλίνι έπεσε στο τραπέζι για την ΑΕΚ στο
πλαίσιο της αναζήτησης για χαφ. Ο 28χρονος Αργεντινός ήταν δανεικός στην Ένωση από τη Μάντσεστερ
Σίτι το 2016, αλλά αγωνίστηκε ελάχιστα. Ένας τραυματισμός δεν άφησε περιθώρια για περισσότερα. Έρχεται άραγε μια δεύτερη ευκαιρία;
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Η ΔΙΠΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΓΙΑΤΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ
Η απόκτηση του Τικίνιο Σοάρες ήταν μια εξαιρετική κίνηση αν
αναλογιστεί κανείς το πλούσιο βιογραφικό του. Μια κίνηση που έγινε σχεδόν με το κλείσιμο της προηγούμενης αγωνιστικής σεζόν. Ο
Βραζιλιάνος επιθετικός ήταν ένα
ιδανικό συμπλήρωμα του Ελ Αραμπί στην γραμμή κρούσης. Και τον
παίκτη που θα μεγάλωνε τον ανταγωνισμό,. Θαυμαστά τα έργα του
στην Πόρτο, όπου έγινε ευρέος
γνωστός. Στον Ολυμπιακό, ωστόσο, ακόμα δεν έχει δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Δείχνει να μην
κολάει και η συνεργασία με τον Ελ
Αραμπί, την οποία ακόμα ψάχνει
ο Πέδρο Μαρτίνς. Το θέμα για τους
Πειραιώτες είναι πως από τη μία
δεν αποδίδει ο Τικίνιο και από την
άλλη ακόμα δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή με τον Ελ Αραμπί για την
ανανέωση της συνεργασίας τους.
Και όσο ο καιρός περνάει, τόσο
φουντώνουν οι φήμες. Πως εκείνο που ούτε καν υπήρχε σαν σκέψη, τώρα μπορεί και να συμβεί. Να
πάρουν χωριστούς δρόμους. Σίγουρα είναι ένα σενάρια με ελάχιστες ελπίδες, αλλά ο Ολυμπιακός
οφείλει να είναι προετοιμασμένος
για παν ενδεχόμενο. Καθώς λοιπόν έχει θέματα και με τους δύο
επιθετικούς βγήκε στην αγορά για
έναν γκολτζή. Ψάχνει καιρό τώρα
και δεν είναι η μοναδική θέση για
την οποία είναι σε εγρήγορση. Οι
μεταγραφές είναι κάτι που ξέρουν
καλά στον Ολυμπιακό και πάντα
ψάχνουν για να βρουν ό,τι καλύτερο.
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ΦΙΛΙΠΕ ΣΟΑΡΕΣ
ΚΑΙ ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΣΟ ΤΟΝ ΕΒΑΛΑΝ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ ΜΜΕ
Η πρόσληψη του Ζοσέ Μπότο έδωσε
την δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να «πατήσει» πόδι και στην πορτογαλική
αγορά. Αναμφίβολα ο έμπειρος αθλητικός διευθυντής έχει διασυνδέσεις
παντού, πόσο μάλλον στην πατρίδα
του. Έτσι και προέκυψε το θέμα με τον
Φιλίπε Σουάρες. Με τον οποίο υπάρχει συμφωνία, όπως και με την Μορεϊρένσε. Γίνεται λόγος για deal στα 2
εκατ. ευρώ για τον 22χρονο χαφ που
θεωρείται μια πολύ καλή επιλογή. Το
θέμα έχει να κάνει με τον αντικαταστάτη του στην Μορεϊρένσε που ακόμα
δεν έχει βρεθεί. Παράλληλα και ο τεχνικός της, Σα Πίντο, παρουσιάζεται
ενοχλημένος και αρνητικός στην παραχώρηση του. Ωστόσο όπως λένε
οι πληροφορίες η συμφωνία έχει επιτευχθεί και αναμένονται τα επίσημα.
Πάντως τα πορτογαλικά ΜΜΕ έβαλαν στο κόλπο τον ΠΑΟΚ για τον Γκέντσον Φερνάντες. Τον 23χρονο χαφ
της Μπενφίκα που δόθηκε δανεικός
σε Τότεναμ, Γαλατασαράι, αλλά δεν
έπιασε. Κι έτσι έμεινε στην πορτογαλική ομάδα τη φετινή σεζόν χωρίς να
έχει μεγάλη συμμετοχή. Ο Φερνάντες
ήταν ένα μεγάλο ταλέντο, αλλά η πορεία του τα δύο τελευταία χρόνια είαι
φθίνουσα. Δεν αποκλείεται να μπήκε
στο κάδρο για τον ΠΑΟΚ κι ενώ μιλούσε για την μεταγραφή του Φιλίπε Σοάρες. Δηλαδή να ήταν η εναλλακτική λύση, αλλά να παραμένει το
ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση είναι
ξεκάθαρο πως με τον Μπότο στο πόστο του αθλητικού διευθυντή ο ΠΑΟΚ
θα κάνει κινήσεις από την πορτογαλική αγορά.
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ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΝ,
ΑΛΛΑ...



γραφει ο

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ

ΑΡΗΣ, ΛΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΠΕ ΣΕΪΚ ΘΕΛΟΥΝ,
ΩΣΤΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ DEAL
Για συμφωνία Άρη και Λιόν για
τον Παπέ Σεϊκ Ντιόπ γράφει η L’
Equipe, αλλά ακόμα οι τρεις πλευρές δεν έχουν δώσει τα χέρια.
Νέα επικοινωνία όντως είχε ο Θόδωρος Καρυπίδης με τους ανθρώπους
της Λιόν προκειμένου να τα βρει αρχικά με την ομάδα του Σενεγαλέζου μέσου. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, ο Άρης ανέβασε την προσφορά
του, οι Γάλλοι έριξαν τις απαιτήσεις
τους, αλλά ακόμα δεν υπάρχει deal.
Η πρόταση περιλαμβάνει εκτός από
το χρηματικό ποσό και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο 50-50. Ο ποδοσφαιριστής αν υπάρξει συμφωνία, θα αποκτηθεί ως ελεύθερος και όχι ως δανεικός,
όπως προκύπτει από κύκλους της ΠΑΕ.
Κουβέντα έχει γίνει και με τον Σενεγαλέζο μέσο, ο οποίος δείχνει θετικός
στην προοπτική να αγωνιστεί με τον
Άρη, αλλά ούτε με τον παίκτη υπάρχει
συμφωνία. Η υπόθεση αναμένεται να
ξεκαθαρίσει την επόμενη εβδομάδα.
Άρης και Λιόν έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας, η οποία
περιλαμβάνει την απόκτηση κι άλλων
ποδοσφαιριστών. Ένας εξ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες του Sportime,
o 20χρονος αριστερός εξτρέμ Λενί Πιντόρ, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστών και
δεν θα προχωρήσει η περίπτωση του.
Παράλληλα οι «κιτρινόμαυροι» δουλεύουν άλλες δύο περιπτώσεις. Πλην του
Σαντέ Σίλβα, ο οποίος έχει συμφωνήσει.
Eνός Πορτογάλου επιτελικού μέσου που
αγωνίζεται στην Αγγλία και ενός Αφρικανού σέντερ φορ, ο οποίος έχει περισσότερες από 30 συμμετοχές σε Champions
και Europa League και έμεινε πρόσφατα
ελεύθερος από την ομάδα στην οποία
αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια.
Τέλος, όπως αποκάλυψε το Sportime,
o Γκανέα είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνική Πογκόν. Ο Ρουμάνος του οποίου λήγει το
συμβόλαιο του το καλοκαίρι, δεν πρόκειται να δεχτεί πρόταση ανανέωσης.
Ταύτιση απόψεων ανάμεσα σε διοίκηση και τεχνικό τιμ!

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Eξαλλος με Περράκη
και βοηθό!
Τρελαμένος μετά το τέλος του αγώνα με τη Λαμία ο
«Κάρυ». Με τον διαιτητή Περράκη, τον οποίο και «στόλισε» μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο ρέφερι απολογήθηκε για το πλεονέκτημα που δεν άφησε στη φάση
με τον Μπερτόγλιο, με τον Καρυπίδη να μην τη δέχεται! Παράπονα οι «κιτρινόμαυροι» είχαν και από τον
βοηθό Μεϊντανά από την Αχαΐα. Κύκλοι της ΠΑΕ θεωρούν ότι η διαιτησία δεν στάθηκε στο ύψος της
στο παιχνίδι της Πέμπτης, κάτι που έχει ήδη μεταφερθεί και στην ΚΕΔ, μέσω επιστολής.
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ΙΔΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)

4-3-3

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΒΟΥΡΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΝΕΪΡΑ

ΤΟΡΑΛ

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ

ΜΕΓΙΑΔΟ

ΤΣΙΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ

VS ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΟΦΗ

ΒΕΡΓΟΣ

ΜΕΝΤΟΣΑ

ΝΤΟΥΑΡΤΕ
ΦΛΟΡΕΣ
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΡΓΚΟΤΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ

ΑΝΤΟΥΝΕΣ
ΚΟΡΝΕΛΙΟΥ

ΛΟΥΙ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ

4-2-3-1

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βαθ. Αγ. Γκολ.
Ομάδα
43 17 28-9
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
34 17 36-20
2. ΠΑΟΚ
33 17 30-18
3. ΑΕΚ
27
17 27-14
4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
27 18 22-18
5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
26 18 21-19
6. ΟΦΗ
23 17 17-15
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ.
22 17 17-15
8. ΑΡΗΣ
21
17 28-31
9. ΒΟΛΟΣ
18
17 18-30
10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
14
17 15-23
11. ΛΑΜΙΑ
14
17 14-23
12. ΙΩΝΙΚΟΣ
10
16 15-33
13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 9 16 7-27

Η
Φ
Ο

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βαθ.

Αγ.

Γκολ.

24

11

23-8

23

12

15-4

22

9

19-5

19

9

16-5

18

11

19-9

17

11

12-9

16

10

16-6

15

11

14-11

13

11

11-18

13

10

5-5

12

11

17-16

10

12

12-15

10

10

12-17

10

9

9-9

9

10

12-17

5

11

7-18

1

8

0-45

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 15ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ομάδα
1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
2. ΑΕΚ Β
3. ΚΑΛΑΜΑΤΑ
4. ΑΙΓΑΛΕΩ
5. ΚΑΛΛΙΘΕΑ
6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β
7. ΚΗΦΙΣΙΑ
8. ΧΑΝΙΑ
9. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
10. ΡΟΔΟΣ
11. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
12. ΔΙΑΓΟΡΑΣ
13. ΕΠΙΣΚΟΠΗ
14. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
15. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
16. ΗΡΟΔΟΤΟΣ
17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Βαθ.

Αγ.

Γκολ.

25

12

19-6

25

12

13-6

23

11

17-4

21

11

13-6

21

9

12-5

17

12

12-13

16

11

11-9

15

11

17-10

15

12

16-19

15

9

13-11

14

11

11-13

13

12

9-14

12

11

7-7

9

10

8-15

7

10

4-10

6

11

4-11

1

11

0-26

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 15ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

1ος ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/1 - 14:45
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β

2ος ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/1-14:45

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (14:00)

ΞΑΝΘΗ - ΒΕΡΟΙΑ (17:00)
ΠΑΟΚ Β - ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/1 - 14:45
ΠΙΕΡΙΚΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΑΒΑΛΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ - ΑΕΛ
ΡΕΠΟ: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ

ΒΑΤΕΡΜΑΝ

ΟΦΗ VS
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.
ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ
ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
ΗΤΤΑ ΤΗΝ ΑΕΚ.
ΝΙΟΠΛΙΑΣ VS
ANAΣΤΑΣΙΟΥ.
ΑΠΟ ΣΥΜΠΑΙΚΤΕΣ
ΚΑΙ...ΔΩΜΑΤΙΟ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΞΑΝΑ
ΓΙΑ 90 ΛΕΠΤΑ

ΟΦΗ και Παναιτωλικός ανοίγουν
την αυλαία της 19ης αγωνιστικής
στη Super League. Οκτώ βαθμοί
χωρίζουν Κρητικούς και Αγρινιώτες στον βαθμολογικό πίνακα. Τι τους συνδέει; Είναι οι δύο
ομάδες που υποχρέωσαν την
ΑΕΚ σε δύο «κολλητές» εντός
έδρας ήττες. Με το ίδιο σκορ (12) και οι δύο με ανατροπή μέσα
στο ΟΑΚΑ! Τώρα οι δυο τους στο
«Γεντί Κουλέ».
Ο Παναιτωλικός με νέο… έπος
μεσοβδόμαδα, κερδίζοντας και
τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο για
το Κύπελλο, ο ΟΦΗ βλέποντας
τα ματς από τη τηλεόραση, αφού
έχει μείνει εκτός θεσμού, αλλά
πιο ξεκούραστος από τα «καναρίνια» που ξαφνικά βρέθηκαν με
δύο... καρπούζια στην ίδια μασχάλη.
Νίκος Νιόπλιας και Γιάννης Αναστασίου αντίπαλοι στους δύο
πάγκους, συμπαίκτες και ίδιο
δωμάτιο στον ΟΦΗ για 2,5 χρόνια! Ο ένας «κερνούσε» ως 10άρι
(Νιόπλιας), ο άλλος «έπινε» ως
σέντερ φορ!
Οι.. συμπτώσεις έχουν και συνέχεια, αφού είναι οι δύο τελευταίοι προπονητές με τους οποίους
ο Παναθηναϊκός σήκωσε κούπα.
Πέμπτη «κόντρα» για τους δύο
τεχνικούς. Τρεις νίκες έχει ο Νιόπλιας, μια ο Αναστασίου.
Ο Παναιτωλικός δεν έχει νικήσει
ποτέ στο Γεντί Κουλέ σε επίπεδο Super League. Θα σπάσει η
παράδοση ή θα επαναληφθεί η
(προ)ιστορία;

Ομάδα
1. ΒΕΡΟΙΑ
2. ΑΕΛ
3. ΞΑΝΘΗ
4. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β
7. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
8. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
9. ΤΡΙΚΑΛΑ
10. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ
12. ΠΙΕΡΙΚΟΣ
13. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
14. ΠΑΟΚ Β
15. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
16. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
17. ΚΑΒΑΛΑ

17:15 COSMOTESPORTS 3
«Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ»

ΑΕΚ Β - ΕΠΙΣΚΟΠΗ (14:00)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΡΟΔΟΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ - ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΧΑΝΙΑ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΡΕΠΟ: ΚΗΦΙΣΙΑ

Σ
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ΑΤΥΧΟΣ



γραφει ο

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ
ΝΙΚΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ, ΕΦΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΧΑΣΕ ΑΠΟ ΕΝΑ
ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΤΟΥ ΜΟΡΜΑΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
Ο Παναθηναϊκός έφτασε μια ανάσα από το
διπλό στην έδρα της
πρωταθλήτριας Ευρώπης, Εφές αλλά το τρίποντο του Μορμάν 2’’ πριν το
τέλος τον άφησε με την πίκρα (82-81).
Και είναι άδικο αυτό που
συνέβη καθώς ο Παναθηναϊκός παρά την απουσία του Παπαγιάννη μπορούσε να πάρει τη μεγάλη
νίκη. Οι λεπτομέρειες στο
τέλος, δεν ήταν με το μέρος του: Η εντελώς αψυχολόγητη τεχνική ποινή (καθαρή εφεύρεση)
του Ιερεθουέλο στον Πρίφτη (που χάρισε ένα πόντο στους Τούρκους που
ισοφάρισαν 76-76). Η
άστοχη βολή του Οκάρο
Γουάιτ με 15’’ πριν το τέλος (που θα έδινε προβάδισμα τριών πόντων στον
Παναθηναϊκό) και το τρίποντο του Μορμάν (κακή
περιστροφή της άμυνας)
έκριναν τον αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 39-42, 65-62,
82-81
ΕΦΕΣ (Αταμάν): Λάρκιν 11, Μπομπουά 4, Σίνγκλετον, Μπράιαντ 4,
Μορμάν 15, Πλάις 4, Μίσιτς 20, Άντερσον, Ντάνστον 14, Σιμόν 10
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 3,
Μέικον 17, Μποχωρίδης 2, Καββαδάς
8, Παπαπέτρου 7, Κασελάκης, Γουάιτ
15, Νέντοβιτς 20, Έβανς 4, Σαντ Ρος 5

82-81

T
O
N
R
O
L
U
O
F
TO
Το βασανιστικό ερώτημα για
το αν έπρεπε να κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός στην τελευταία φάση ώστε να αποφύγει το τρίποντο. Η αλήθεια είναι ότι ξεκάθαρος κανόνας για όταν προηγείσαι με διαφορά
2 πόντων δεν υπάρχει: Πρέπει να εμπιστευτείς την άμυνά σου ή κάνεις φάουλ;

Ι
Σ
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Α
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Ο
Σ
Ι
Μ
ΤΟ
Η τεχνική ποινή του Ισπανού ρέφερι, Ντάνι Ιερεθουέλο, στον Δημήτρη Πρίφτη
και με το σκορ στο 76-75 (που χάρισε μια
βολή στην Εφές που ισοφάρισε, σε κρίσιμο σημείο) ήταν ένα απαράδεκτο σφύριγμα. «Ήταν το μισό μου παπούτσι μέσα και
δέχθηκα τεχνική ποινή, δεν είπα κάτι στον
διαιτητή» είπε ο Πρίφτης.

Α
Τ
Ε
Μ

Α
Χ
Ο
Τ
Σ
Α
1
1
Ο
ΑΠ

Μέχρι το καθοριστικό σημείο που
ο Μορμάν ευστόχησε στο νικητήριο τρίποντο για την Εφές, οι Τούρκοι είχαν 0/11 τρίποντα στην τελευταία περίοδο!

l
l
a
b

BASKET LEAGUE/13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ

Ο αγώνας ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ ξεχωρίζει κατά την τελευταία
αγωνιστική του πρώτου γύρου στην Basket League.
Το πρόγραμμα
Ιωνικός- Λάρισα (17:00-ERT SPORTS 2 ERTFLIX), Άρης- Απόλλων Πάτρας (17:00- ERT SPORTS ERTFLIX), ΑΕΚ- ΠΑΟΚ (20:00-ΕΡΤ3)
Αύριο: Κολοσσός- Ολυμπιακός (17:00-ΕΡΤ3), Λαύριο- Περιστέρι (20:00ΕΡΤ3)
Την Δευτέρα: Παναθηναϊκός- Ηρακλής (19:45-ΕΡΤ3)
Η βαθμολογία: Προμηθέας Πάτρας 20, Ολυμπιακός 19, Παναθηναϊκός
και Κολοσσός 17, Περιστέρι, ΑΕΚ και Λαύριο 16, ΠΑΟΚ και Άρης 14,
Απόλλωνας Πάτρας, Λάρισα και Ιωνικός Νίκαιας 13, Ηρακλής 11
*O Ηρακλής έχει -3 βαθμούς. Απόλλων Πάτρας και Κολοσσός
έχουν από -1 βαθμό

s
a
b

t
e
k
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ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



γραφει ο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΡΑΓΕ ΑΚΟΜΑ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΝ ΧΩΡΙΟ ΡΑΛΦ ΡΑΝΓΚΝΙΚ
ΚΑΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ;
Το ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θέλει να
βγαίνει αλλαγή ποτέ και για κανένα λόγο
είναι σύμφυτο με το πόσο ψηλά έφτασε
στην καριέρα του. Γιατί αποτυπώνει αυτή
την απαράμιλλη θέληση να είναι παντού
και πάντα πρώτος. Να είναι αυτός το απόλυτο σημείο αναφοράς. Αυτός που θα βάλει «κι άλλο γκολ, κι άλλο γκολ». Αυτός
που θα κρίνει ένα ματς. Αυτός που θα θαυμάζουν όλοι.
Κατανοητό λοιπόν πως μανούριασε όταν
ο Ραλφ Ράνγκνικ του έκανε σήμα να περάσει εκτός στο 70’ της αναμέτρησης με
την Μπρέντφορντ. Ενώ ακόμη τίποτα δεν
είχε κριθεί. Δεν έγινε κάποιου είδους θερμό επεισόδιο, αλλά ο Πορτογάλος δεν έκανε καν προσπάθεια να κρύψει τη δυσαρέσκεια του. Ρώτησε ευθέως τον προπονητή
του γιατί δεν βγάζει κάποιον άλλον μικρότερο, ενόσω έβραζε ολάκερος εσωτερικά.
Εικόνα από το μέλλον; Εξ αρχής και εξ
ορισμού υπήρχε ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτού που εκπροσωπεί ο Γερμανός
προπονητής και του τι είναι αυτή τη στιγμή αγωνιστικά ο CR7. Ο Ράνγκνικ θέλει
νιάτα, παίκτες που τρέχουν ασταμάτητα,
πιέζουν ψηλά και είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν το εγώ για το εμείς. Μια περιγραφή που βγάζει εκτός εξίσωσης τον προσεχώς 37 ετών Κριστιάνο.
Κι έπειτα, είναι μεγάλος ο πειρασμός να
το πούμε δυνατά: Η Γιουνάιτεντ παίζει καλύτερα χωρίς τον Ρονάλντο. Φάνηκε στο
3-1 με την Μπρέντφορντ, έχει γίνει ξεκάθαρο και σε άλλες αγωνιστικές περιστάσεις. Προφανώς και έχει ακόμα αυτή τη
μοναδική ικανότητα για το σπέσιαλ, για
να κάνει τη διαφορά με μια ενέργεια. Αλλά
συνολικά βλέποντάς το χαλάει τη ροή και
την ανάπτυξη του παιχνιδιού επειδή δεν
μπορεί να ακολουθήσει απόλυτα το τέμπο που πρέπει, αυτό που ορίζουν οι νεότεροι – με το χρόνο κανείς δεν μπορεί
να τα βάλει.
Προφανώς επίσης και ο νιόφερτος κόουτς και μέλλων αθλητικός διευθυντής
των «κόκκινων διαβόλων» δεν έχει τη δύναμη να τα βάλει με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό σημείο. Αλλά λίγο λίγο χτίζει ένα
περιβάλλον που θα είναι αυτός το απόλυτο αφεντικό.
Ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον βοήθησε καταλυτικά στο να επιστρέψει ο άλλοτε παίκτης του στο «Ολντ Τράφορντ». Αλλά είναι αμφίβολο αν κι αυτός μπορεί να τον
προστατεύσει. Παρότι ακόμα η γνώμη του
έχει τεράστια σημασία στα τεκταινόμενα
του κλαμπ. Ειδικά όταν είναι βέβαιο πως
ως προπονητής αποκλείεται να ανεχόταν
κάποιους από τους ποδοσφαιριστές του
να αντιδράει έτσι σε αλλαγή του.
Ο Ράνγκνικ θεωρείται προοδευτικός του
ποδοσφαίρου. Αλλά, καταπώς φαίνεται,
για να αλλάξει τη Γιουνάιτεντ θα πρέπει
να μη διστάσει να συγκρουστεί ακόμη και
με «ιερά τέρατα». Του παρελθόντος, του
παρόντος. Αλλά όχι του μέλλοντος.
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ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ
ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
GOAL+OVER 2,5 1,95

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Σκοράρουν
οι δύο
ομάδες στο
Μάντσεστερ.

Κρίσιμη αναμέτρηση στο «Όλντ Τράφορντ» με φόντο
τη μάχη της τετράδας. Οι «κόκκινοι διάβολοι» με νίκη
καβαλάνε την Γουεστ Χαμ, που από μεριάς της θέλει
άμεσα να ξεπεράσει την εντός έδρας ήττα από την Λιντς.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
OVER 3,25 1,86

Παραμένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου η Ντόρτμουντ με την
διαφορά να βρίσκεται στους έξι βαθμούς. Στο Κύπελλο
παρουσιάστηκε κατώτερη των προσδοκιών και έπεσε θύμα
έκπληξης από την Ζανκτ Πάουλι. Για το τρίποντο θα παίξει
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Κυνηγάμε τα
η πάντα αξιόλογη Χόφενχαϊμ.
γκολ, πολλά
γκολ.

ΙΣΠΑΝΙΑ 19:30
ΣΕΒΙΛΛΗ-ΘΕΛΤΑ
1 1,75

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Έδρα και
φαβορί θα
στηρίξουμε.

Το όνειρο του τίτλου καλά κρατεί για την τρομερή φέτος
Σεβίλλη. Με όπλο την άμυνα οι Σεβιγιάνοι που είναι και
η καλύτερη στο πρωτάθλημα βρίσκονται στο -4 από την
«Βασίλισσα». Με όπλο την έδρα και το καυτό κοινό της
στοχεύει στο τρίποντο και σήμερα.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΛΑΤΣΙΟ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ
GOAL+OVER 2,5 1,95

Στο «Ολίμπικο» η Λάτσιο θα υποδεχθεί την τρομερή παρέα από
το Μπέργκαμο. Οι δύο ομάδες θέλουν μόνο το τρίποντο για
να παραμείνουν εντός στόχων και αναμένω να επιτεθούν
ΠΡΟΤΑΣΗ:
από το πρώτο λεπτό.
Αμφότερες
με μεγάλη
επιθετική
ποιότητα.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 22:30
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΜΠΡΑΓΚΑ
1 -0,75 1,80

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Άσος με
χάντικαπ το
σημείο μας.

Στο κυνήγι της Πόρτο η πρωταθλήτρια Σπόρτινγκ με την
ομάδα να βρίσκει ρυθμό σιγά σιγά. Σε ένα ματς που κρύβει
παγίδες θα υποδεχθεί την Μπράγκα που πηγαίνει στη
Λισαβώνα για να πάρει το ματς.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 21:45
ΑΟΥΕ-ΣΑΛΚΕ
2 1,80

Η νέα χρονιά δεν μπήκε καλά για την Σάλκε και το τρίποντο
σήμερα αποτελεί μονόδρομο. Το εμπόδιο της Άουε δεν
θα είναι εύκολο, αλλά οι φιλοξενούμενοι έχουν την
ποιότητα για να πάρουν αυτό που θέλουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Σε φανέλα
και φαβορί το
ποντάρισμα.
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ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ: «ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ»
Αν υπάρχει ένα ερώτημα που …βασανίζει τους φίλους του Άρη Πετρούπολης, αυτό δεν είναι αν μπορεί η ομάδα
να πετύχει τον στόχο της ανόδου, αλλά
αν μπορεί με κάποιο μαγικό τρόπο να
τον χάσει! Τα έξι παιχνίδια που απομένουν για τη λήξη του πρωταθλήματος
δεν είναι και αμελητέο νούμερο, αλλά η
εικόνα που δείχνει μέσα στο γήπεδο ο
Άρης δεν αφήνει πολλά περιθώρια για
αμφιβολίες. Η ομάδα της Πετρούπολης
είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καταφέρνει να δείξει στο χορτάρι τη δουλειά
που γίνεται στις προπονήσεις και μόνο
τυχαία δε βρίσκεται στην πρώτη θέση

҂ Ο Παναγιώτης Γεραγωτέλλης (αρ)

της βαθμολογίας, ούσα μάλιστα αήττητη. Στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος
για το 2022 ο Άρης εμφανίστηκε ανεπηρέαστος από τη διακοπή λόγω εορτών
και επιβλήθηκε εύκολα με 1-3 του Βύρωνα, παίρνοντας έτσι ακόμα ένα τρίποντο που του δίνει πλέον προβάδισμα 8 βαθμών έναντι του δεύτερου της
βαθμολογίας Ηλυσιακού. Και αν η διαφορά από τον δεύτερο Ηλυσιακό είναι
στους 8 βαθμούς, η διαφορά από τους
τρίτους Τράχωνες ανέρχεται στους 15,
δημιουργώντας ξανά το πρωταρχικό,
φιλοσοφικό ερώτημα: υπάρχει έστω και
μια περίπτωση ο Άρης να χάσει το τρένο της ανόδου; Μιλώντας στη στήλη, ο
Παναγιώτης Γεραγωτέλλης, εκ των βασικών γραναζιών στη μηχανή του Άρη
Πετρούπολης, τόνισε ότι αυτός και οι
συμπαίκτες του δεν εφησυχάζουν παρόλη τη βαθμολογική διαφορά, εκθειάζοντας παράλληλα τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα, χαρακτηρίζοντάς την
«δουλειά σε πρότυπα παραπάνω κατηγορίας». Ο άσος του Άρη Πετρούπολης
δήλωσε συγκεκριμένα: «Μέχρι στιγμής
η ομάδα έχει δώσει το στίγμα της στην
κατηγορία. Η ομάδα δουλεύει σε πρότυπα παραπάνω κατηγορίας σε όλα τα
επίπεδα, από παίκτες μέχρι το τεχνικό
επιτελείο . Ο πρόεδρος και η διοίκηση
είναι δίπλα μας σε ό,τι και να χρειαστούμε . Από εκεί και πέρα, με δουλειά μέρα
με την μέρα, μέσα από τις προπονήσεις,
κοιτάμε να γινόμαστε καλύτεροι και δεν
εφησυχάζουμε παρόλο την διαφορά».

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΕΝΊΣΧΥΣΗ
ΜΕ ΚΑΠΈΛΗ, ΝΤΌΚΟ ΚΑΙ ΤΣΏΚΟ

Σε τριπλή κίνηση που σίγουρα θα ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ομάδα, προέβη η διοίκηση του Αθηναϊκού, με τη παρακάτω ανακοίνωση να
γνωστοποιεί τα εξής: «Η ομάδας μας
ανακοινώνει την απόκτηση τριών ποδοσφαιριστών . Του μεσοεπιθετικού
Λάμπρου Ντόκου από τον Χαραυγιακό , την απόκτηση του αμυντικού Νίκου
Τσώκου από τον Αμβρακικό Λουτρού
και εκείνη του Γιάννη Καπέλη από την
ομάδα της Αθηναΐδας. Ευχόμαστε σε
όλους να είναι υγιείς και να πετύχουν
από κοινού με την ομάδα τους στόχους
τους».

This is Athens

ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΕΡΑΠΟΛΗ

Κιούρκος: «Το
μυαλό μας στο
ντέρμπι με
τον Φοίνικα
Περιστερίου»

Σε … ρυθμούς επανέναρξης
πρωταθλήματος κινούνται τα
πάντα πλέον στην Ιεράπολη.
Μπορεί η εξάπλωση της πανδημίας να έχει επισκιάσει το
σύνολο της καθημερινότητας
όλων, πόσο μάλλον του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ωστόσο στο κυανόλευκο» στρατόπεδο φροντίζουν να δουλεύουν
πολύ σκληρά μετά το διάστημα
της διακοπής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Με
ξεκάθαρη επιδίωξη η ομάδα να
παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη
και αποφασιστική να διεκδικήσει μία αξιόλογη παρουσία στον
απαιτητικό τέταρτο όμιλο της Β’
ΕΠΣΑ. Η πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση για το 2022,
όποτε αποφασιστεί η επανέναρξη του πρωταθλήματος της Β’
ΕΠΣΑ, βρίσκει την Ιεράπολη να
αντιμετωπίζει τον γειτονικό και
ιδιαίτερα φιλόδοξο Φοίνικα Περιστερίου. Με τον τεχνικό Χρήστο Κιούρκο να δίνει το δικό του
ξεχωριστό στίγμα «Έχουμε επιστρέψει σε φουλ ρυθμό προπονήσεων και δουλεύουμε με ξεκάθαρο πλάνο σαν να παίζαμε
αυτό το Σαββατοκύριακο κόντρα στον Φοίνικα Περιστερίου. Το μυαλό και όλη μας η συγκέντρωση είναι προσηλωμένη
σε αυτό το ντέρμπι. Δουλεύουμε
αρκετά σε συγκεκριμένα κομμάτια της τακτικής, ώστε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο
ανταγωνιστικοί και συμπαγείς
γίνεται». Σε μεταγραφικό επίπεδο, στην Ιεράπολη βρίσκονται σε διαρκή εγρήγορση, έχοντας ως ξεκάθαρη επιδίωξη την
απόκτηση ενός κλασικού σέντερ
φορ και ενός μέσου που θα κάνουν τη διαφορά.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Δυστυχώς οι Αμπελόκηποι χάνουν τον Μαντζώρο που λόγω
σπουδών αναχωρεί για το εξωτερικό κι έτσι ο Πάνος Τσορμπατζόγλου, δεν θα τον υπολογίζει στο υπόλοιπο μισό της
σεζόν. Αντίθετα παίκτης του
συλλόγου θεωρείται ο Λίκο
Μαρσίντι, ενώ επιστρέφει και
ο Οδυσσέας Χίνο. Κατά τα άλλα
όλα είναι έτοιμα για αγώνα με
τον Πλάτωνα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ

Δεσίπρης: «Μπορούμε
να τα καταφέρουμε»

Την ήττα από την Κερατέα ήδη θέλουν να ξεχάσουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού Βάρης. Ήταν
μια ήττα δίκαιη, που ήρθε από μια ομάδα που
αγωνιστικά ανήκει στη μεγαλύτερη κατηγορία,
παρότι αγωνίζεται στην παρούσα φάση στη Β’.
Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε υποβάθμιση του αποτελέσματος, από κανέναν ούτε
και από τον Μάνθο Δεσίπρη. Ο αντιπρόεδρος
των ερυθρολεύκων όταν ρωτήθηκε είπε: «Ηττηθήκαμε δίκαια από μια ομάδα που λόγω συγκυριών αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία. Δεν βρεθήκαμε
σε καλή μέρα και δεν δείξαμε αυτό που αξίζουμε. Στενοχωρηθήκαμε από το αποτέλεσμα, όμως
πιστεύω πως αυτό θα μας γίνει μάθημα και από
δω και μπρος θα παρουσιαστούμε καλύτεροι και
όπως πρέπει, ώστε να μην χάσουμε το τρένο της
ανόδου, που είναι άλλωστε και ο στόχος μας. Θα
πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να δούμε
την επόμενη μέρα πιο αισιόδοξα. Πιστεύω πως
έχουμε τη δυνατότητα να τα καταφέρουμε. Ηδη
τα έχουμε ξεχάσει όλα και κοιτάζουμε τώρα για
τον αγώνα του Σαββάτου με τον Παμπαιανικό».

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Το σημερινό
πρόγραμμα
ΕΠΣΑ: Α Κατηγορία - 1ος
όμιλος: Γήπεδο Χαμοστέρνας: Άγιαξ Ταύρου
- Δάφνη Παλαιού Φαλήρου, Ηφαίστου: ΑΟ Περιστερίου - Άγιος Δημήτριος , Αγίων Αναργύρων:
Αγιοι Ανάργυροι - Κένταυρος Βριλησσίων. 2ος όμιλος: Ρουφ : Πετράλωνα Αγία Ελεούσα, Χολαργού
Α’: Χολαργός – Ηράκλειο.
3ος όμιλος : Καματερού: Καματερό – Βύρων,
Νέας Ερυθραίας : Πανερυθραϊκός - Παλαιό Φάληρο, Χρυσούπολης: Κηπούπολη – Μικρασιατικό.
4ος όμιλος: Χαϊδαρίου :
Χαϊδάρι- Ήφαιστος Περιστερίου, Μελισσίων: Μελίσσια - Ελπίδα Αγίων
Αναργύρων, Ιλίου: Ιάσων
– Χαλάνδρι. Β’ κατηγορία
- 1ος όμιλος: Γαλατσίου:
Κορωνίδα ΠΟΨ, Τερψιθέας: Τερψιθέα – Νεοπεντελικός. 2ος όμιλος : Αργυρούπολης Α΄: Εθνικός
Αστέρας - Ατρόμητος Μεταμόρφωσης . 3ος όμιλος
: ΔΑΚ Αιγάλεω: Ορφέας
Αιγάλεω – Ελευθερούπολη, Καλαμακίου: Άρης Καλαμακίου – Καλαμάκι, Ελληνικού : Νέα Σμύρνη
- Άρης Χολαργού. 4ος όμιλος : Υμηττού: Υμηττός –
Ποσειδών, Ορυζομύλων:
Ιεράπολη - Φοίνικας Περιστερίου, Νήαρ Ηστ: Πανιώνιος Καισαριανής - Άγιος Θωμάς. Γ’ κατηγορία
- 1ος όμιλος: Πετρούπολης Β΄: Αίμος Πετρούπολης - Αστέρας Γλυφάδας.
2ος όμιλος: Πεύκης : Μαρούσι – Πανθησειακός.
3ος όμιλος: Ηρακλείου:
Ερμής Ηρακλείου – Αρίων, Ακαδημία Πλάτωνος:
Άφοβος -Δόξα Γκύζη, Αλεπότρυπας: Αμπελόκηποι – Πλάτων. 4ος όμιλος:
Χαλανδρίου: Τριφυλλιακός - Αναγέννηση Πετρούπολης. ΕΠΣΑΝΑ: Α Κατηγορία - 2ος όμιλος: Αγίου
Στεφάνου: Παθιακάκης –
Κορωπί, Σταμάτας: Σταμάτα - Τριγλία. Β’ κατηγορία : Λαυρίου: Λαυρεωτική
– Αυλών, Βάρης : Ολυμπιακός Βάρης – Παμπαιανικός, Παλαιάς Φωκαίας:
Πρωτέας Παλαιάς Φώκαιας – Κερατέα. Γ’ κατηγορία : Νέας Μάκρης: Εθνικός Λυκίας - Δόξα Αγίας
Άννας, Διονύσου: Διόνυσος – Παιανία, Πολυδενδρίου: Νικηφόρος - Φοίβος Βάρης, ΔΑΚ Παιανίας:
Πανσταυραϊκός - Ολυμπιακός Λαυρίου. Οι αγώνες
αρχίζουν στις 1500.
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ΤΟΝ ΕΒΑΛΕ
ΣΤΟ ΜΑΤΙ



γραφει ο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Δεν είναι… χθεσινός στο κουρμπέτι. Χρόνια ολάκερα έχει τον τρόπο του να παραμένει ανθεκτικός.
Ξέρει πώς να «πουλάει» ακόμη και
το εγώ του στις διαπραγματεύσεις!
Πόσο μάλλον να «βλέπει» το deal
μέσα από έναν ποδοσφαιριστή. Πέρυσι την ώρα που ολάκερη η Ελλάδα τον αγνοούσε, ο Αχιλλέας Μπέος πίστεψε στον (μετέπειτα) σέντερ
φορ της Εθνικής: τον Τάσο Δούβικα! Τον πούλησε αδρά στα ξένα και
δη στην Ουτρέχτη. Την ώρα που οι
άλλοι δεν ήξεραν καν ποιος είναι,
εκείνος έβαλε τον Γεράσιμο Μήτογλου μέσα στην 11άδα και με μόλις 20 αγώνες τον έβαλε στην βιτρίνα της ΑΕΚ. Πάμε στα φρέσκα
κουλούρια: Τομ Φαν Βέερτ! Ο άγνωστος Χ του καλοκαιριού αποτελεί
τον άνθρωπο-γκολ του Βόλου και
τον δεύτερο σκόρερ στην Σούπερ
Λιγκ πίσω από τον Γιασμίν Κούρτιτς (17 ματς/11 τέρματα). Στα 31 του
ο Ολλανδός επιθετικός έχει «γεμίσει» επάξια τα παπούτσια του απερχόμενου Δουβίκα και συνάμα έχει
ανοίξει την όρεξη του Αχιλλέα Μπέου εν όψει του καλοκαιριού. Βάσει
πηγών μας, ήδη ο πρώτος μνηστήρας έκανε την εμφάνισή του. Παναθηναϊκός, η ομάδα που «τιμώρησε»
ο Φαν Βέερτ, παραδίδοντας μαθήματα αποτελεσματικότητας στο
προ 20ημέρου παιχνίδι τους, σκοράροντας δις! Αλήθεια, τι αξιώνει
το club; Ο Δήμαρχος έχει ξεκινήσει
από πολύ ψηλά. Σχεδόν 1 μύριο οι
αξιώσεις του. Αυτά τα νούμερα για
εν δυνάμει 32χρονο φορ το καλοκαίρι ΔΕΝ υπάρχουν στην Ελλάδα. Την
ίδια στιγμή που ο Ολλανδός μπορεί να το απολαμβάνει με την φαμίλια του στον Βόλο, αλλά γνωρίζει
πως πρέπει να «κεφαλαιοποιήσει»
την φετινή χρονιά για το τελευταίο
του δυνατό συμβόλαιο. Μέχρι νεοτέρας το ενδιαφέρον των «πρασίνων» φαντάζει (και είναι) φιλολογικό, αλλά ΔΕΔΟΜΕΝΑ θα ψάξει για
τουλάχιστον έναν σέντερ φορ το καλοκαίρι. Ηδη, τα πρώτα διακριτικά
τηλέφωνα έχουν πέσει στην εταιρεία εκπροσώπησης του Φαν Βέερτ. Το όνομα έχει «λοκαριστεί». Η
συνέχεια δεν θα αργήσει να έρθει…

Ο ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ ΜΕ
ΟΡΙΑΚΑ ΕΞΑΨΗΦΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΕΙ 11 ΓΚΟΛ
ΣΕ 17 ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΛΟ.




ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ CLUB ΠΕΡΥΣΙ
ΤΖΙΡΑΡΕ ΣΧΕΔΟΝ 1,5 ΜΥΡΙΟ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΔΟΥΒΙΚΑ, ΜΗΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.

Παρασκήνια

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ
ΝΑ «ΣΚΑΛΙΖΕΙ» ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ
ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ ΕΝ ΟΨΕΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

➠

ΜΕΤΩΠΙΚΉ Ή ΜΉΠΩΣ…
Το ανοιχτά μέτωπα στον Ολυμπιακό, από
το πουθενά, έγιναν πολλά! Αγωνιστική
ανεπάρκεια, απουσίες στο Κόπα Αφρικα, ανησυχία για την έλλειψη αντίδρασης
από τον Πέδρο Μαρτίνς, αβεβαιότητα για
το μέλλον της συνεργασίας με τον killer,
Ελ Αραμπί. Το τελευταίο «κρούσμα» που
υπέπεσε στην αντίληψή μου είναι τα διαρκή σούρτα-φέρτα του Φρανσουά Μοντεστό εντός και εκτός αποδυτηρίων. Κινήσεις που έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις
αποφάσεις και τον κόουτς, έχοντας γίνει
φυσικά αντιληπτές από μερίδα παικτών.
Μάλιστα, μία παλιά καραβάνα των αποδυτηρίων και ένας too much established
παίκτης του Ολυμπιακού ήδη ξεκίνησαν
μία «διακριτική» κουβέντα με τον Γάλλο
με απώτερο σκοπό να μην ξεχνάει το παρελθόν του (σ.σ.: ποδοσφαιριστής) και
την τωρινή του ταυτότητα…

ΠΊΣΩ ΑΠΌ ΤΟ SUCCESS STORY…
Δεν έχει συμπληρώσει καν τα 18 χρόνια ζωής! Κοτζάμ Ζοσέ Μουρίνιο ασχολήθηκε
ποδοσφαιρικά και μη με την
χάρη του, παίρνοντας το
βάπτισμα του πυρός
με αντίπαλο την Κάλιαρι. Αλήθεια, ποιο
είναι το upcoming
wonderkid που
ΔΕΝ εντάχθηκε
ποτέ σε ακαδημία
επαγγελματικής
ομάδας στην Ελλάδα (!!!) και έπαιξε
με την Ρόμα όντας ο
4ος νεότερος παίκτης
στην ιστορία της; Δημήτρης Κεραμίτσης, γνώστης (άπταιστα) της ιταλικής
γλώσσας (σ.σ: ξέρει αγγλικά και έχει
επάρκεια στα γερμανικά). Παιδί που
τον Ιανουάριο του ’20 συμφώνησε προφορικά με την Βίλεμ, αλλά λόγω Covid
«ακυρώθηκε» το deal. Πλέον, με συμβόλαιο στους «τζαλορόσι» μέχρι το 2024 με 60 χιλιάρικα ετήσιες απολαβές! Ποιος κάνει κουμάντο; Ο
μπαμπάς, Νίκος. ΤΕΛΟΣ.
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OΎΤΕ ΑΥΤΉ ΤΗΝ ΦΟΡΆ…

ΜΈΓΑ ΛΆΘΟΣ!

Γιάννης Μασούρας. Πλην ενός εξαμήνου ΔΕΝ κατόρθωσε ποτέ να στεριώσει στον Ολυμπιακό. Μήτε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Πέδρο Μαρτίνς. Μία Πανιώνιος, επιστροφή σε ΑΕΛ, δοκίμασε στην Γκόρνικ και από
φέτος στην Σπάρτα Ρότερνταμ (13 ματς/0 γκολ, ασίστ
αντίστοιχα). Δίχως να ΄χει κερδίσει την προσδοκία του
promotion, ένα χρόνο πριν το φινάλε του συμβολαίου
του με τον Ολυμπιακό. Το καλοκαίρι, ενδεχομένως, έρχεται το φινάλε…

Ψάχνεις τους Έλληνες με το κιάλι! Σφάλμα του
president και των… αυλικών του που είναι τρομερά ξενομανείς (σ.σ.: Κικερίδης, Ελευθερούδης
agent και Σία). Έχει «σκαλώσει» στο χρόνο η τελευταία φορά που ένα παιδί από την ακαδημία
του Άρη, στέριωσε στην πρώτη ομάδα. Και όμως
ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης, που έκανε ντεμπούτο
με τον Ολυμπιακό, αποχώρησε με το ελάχιστο
αντίτιμο το καλοκαίρι. Δυστυχώς…

Είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο στα αποδυτήρια. Είναι ο παίκτης που είχαν «επενδύσει» πως θα έκανε την διαφορά. Ο Τουράμ, όμως,
έβγαλε θέματα. Τραυματισμού, ιδιοτροπίας χαρακτήρα και πλέον το έργο δεν γυρίζει. Δυστυχώς, για τον Ιωνικό.



Βασίλης Ζαγαρίτης! Πολύ κακό για το τίποτα όλο αυτό το διάστημα που τόσο ο ίδιος
ο παίκτης, όσο και το περιβάλλον θα έπρεπε να
κινηθούν με γνώμονα την ποδοσφαιρική ανέλιξη και ουχί το show off.


«ΤΡΏΓΟΝΤΑΙ»…
Την ώρα που η Λαμία, επιτέλους, νίκησε για
πρώτη φορά στην έδρα της (σ.σ.: 2-1, τον Ιωνικό). Την ίδια στιγμή που το club φλερτάρει
με την πρόκριση στους «4» του Κυπέλλου για
δεύτερη φορά στην ιστορία του εκτός των τεσσάρων γραμμών υπάρχει ένας πόλεμος των
«εγώ» για την επικράτηση στο μυαλό του αφεντικού! Πίτι vs Γρηγορίου. To be continued…    

WANTED, BUT…
Μάρκους Αντονσον λέγεται ο λεγάμενος! Σουηδός, ζυγώνει τα 31, επιθετικός (170 ματς/53
γκολ στα μέρη του) που έμεινε ελεύθερος
από την Μάλμε υπό την επαγγελματική σκέπη του Μάρκους Ρόζενμπεργκ. Το όνομά
του στην Ελλάδα είχε τρομερή πέραση τον
Ιανουάριο μια και τουλάχιστον τρεις ομάδες της Σούπερ Λιγκ «χτύπησαν» την πόρτα του! Και τελικώς μόλις έμαθαν τα «θέλω»
του (σ.σ.: κανένα 20άρικο τον μήνα) έστριψαν δια του αρραβώνος.

ΥΠΕΡΑΞΊΑ…
Ηταν κάποτε το Νο1 τάλαντο στην Ελλάδα. Προτού ακόμη ενηλικιωθεί εισέπραττε εξαψήφιο συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό. Ακολούθησαν πολλές λάθος επιλογές. Επιτέλους, στο Αγρίνιο βρήκε
ένα ποδοσφαιρικό απάγκιο και ξανασυστήνεται.
Πέρυσι ήταν από τους ελάχιστους διασωθέντες,
όντας ο πρώτος σκόρερ (7 γκολ). Φέτος, η συνύπαρξη του με τον Γιάννη Αναστασίου βγάζει ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο: 6 γκολ, 2 ασίστ σε 20
αγώνες! Captain, ενίοτε winger και πλέον… free
agent. Ο Νίκος Βέργος έχει «χτίσει» έναν γεμάτο 1,5 χρόνο στον Παναιτωλικό και πλέον στα 25
του αξιώνει εκ νέου πλατφόρμα στο εξωτερικό.

quizTime

ΔΕΞΊ ΜΠΑΚ; ΚΑΤΆΡΑ!
Κακά τα ψέματα, από την στιγμή που ο Αργύρης Γιαννίκης κάθισε στον πάγκο ΔΕΝ είναι ο
untouchable starter. Τουναντίον! Βγήκε από την
ναφθαλίνη, ο Ρότα και μέσα στο 2022 εμφανίστηκε ως δεξιός μπακ, ο Σβάρνας! Αφήστε που
ο κόουτς αξίωσε παίκτη εδώ και τώρα για την εν
λόγω θέση και το club «πάγωσε» το request για
το επόμενο καλοκαίρι. Το ζητούμενο είναι όμως
πως ο Κλεμάν Μισελέν που μέσα στο 2022 δεν
έχει κάνει σεφτέ (και λόγω Covid) κόστισε 8 κατοστάρικα transfer fee και συνάμα έχει συμβόλαιο μεγαλύτερο από τα 3,5 κατοστάρικα του Μιχάλη Μπακάκη. Κοινώς, η ΑΕΚ πλερώνει πάνω
από 1 μύρια μεικτά και ΔΕΝ έχει εν δυνάμει ΒΑΣΙΚΟ δεξιό μπακ. Αραγε, ποιος φταίει;    

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο AGENT ΤΟΥ ΡΟΥΝΑΪΤΣ
ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΣΧΑΤΩΣ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΓΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ;

