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ΣΕ... ΝΑΡΚΗ! 
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΞΕΘΕΣΕ 
ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΟΥ, ΣΕ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ

Έχουμε υπερεκτιμήσει αυτόν τον Πα-
ναθηναϊκό; Ή μήπως αυτός αδικεί τον 
εαυτό του; Ουσία είναι πως αυτό το 1-0 
που πήρε ο Αστέρας Τρίπολης στη Λε-
ωφόρο εκθέτει άσχημα τους «πράσι-
νους» και ναρκοθετεί την προοπτική 
τους. Χαρακτηριστικά, έχουν λιγότε-
ρους βαθμούς από όσους είχαν πέρυ-
σι σε αυτό το σημείο της σεζόν! Πού 
να μην ήταν και βελτιωμένοι δηλαδή. 
Οι Αρκάδες έφεραν το ματς εκεί που το 
ήθελαν και έκαναν τζακ ποτ με παίκτη 
λιγότερο. Έβδομο συνεχόμενο ματς, 
μέσα-έξω, που δεν χάνουν από τον Πα-
ναθηναϊκό (3 νίκες, 4 ισοπαλίες), τυχαίο 
δεν είναι. Όπως και το «4 στα 4» εντός 
2022, όλες οι νίκες με 1-0 και διαφορε-
τικούς σκόρερ. Πόσο μακρινές φαίνο-
νται οι δύσκολες μέρες της αρχής της 
σεζόν. Αντίθετα για τον Παναθηναϊκό τα 
ζόρια είναι μπροστά. Τεστ χαρακτήρα. 

*Στη βελγική Ζούλτε Βάρεγκεμ θα 
συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης 
Μπουζούκης. Εντωμεταξύ, σενάρια από 
την Πορτογαλία εμπλέκουν τους «πρά-
σινους» με τον 21χρονο εξτρέμ Ζαΐρ Τα-

βάρες της Μπενφίκα. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ          

DOWN 
Ο – εκτός τόπου και χρόνου- Σά-
ντσες λειτούργησε εντελώς αψυ-
χολόγητα στη φάση του πέναλτι. 
Πολύ κάτω από τα στάνταρ τους 

και οι Χουάνκαρ- Μαουρίσιο. 

H MAXH TΩΝ ΠΑΓΚΩΝ
Τακτικό masterclass από τον Ράσταβατς. «Έπνιξε» τον Πανα-
θηναϊκό μπλοκάροντας τον Πέρεθ στον άξονα, είχε διαβάσει τα 
πάντα για το παιχνίδι του αντιπάλου παρουσιάζοντας μια συ-
μπαγή και οργανωμένη ομάδα. Έμπνευση και στις αλλαγές, ο 
Ριέρα πήρε το πέναλτι και ο Μπαράλες έκανε τα υπόλοιπα. Ο 
Γιοβάνοβιτς δεν είχε απάντηση σε καμία κίνηση στη σκακιέρα. 
Δεν βρήκε τρόπο να καλύψει το κενό του Βιγιαφάνιες στη δημι-
ουργία, η ομάδα του ήταν ασύνδετη, άνευρη και φλύαρη. 

MVP
Ο Ριέρα κυνήγησε μια φάση 
που δεν έπειθε και πήρε το πέναλ-
τι που έφερε το σπουδαίο για τον 
Αστέρα διπλό. Ήρθε ως αλλαγή, 
με τη σωστή νοοτροπία προσφο-
ράς και ομαδικότητας, έκανε τη δι-

αφορά. 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ:  ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΣΚΟΡΕΡ

84’ ΠΕΝ. ΜΠΑΡΑΛΕΣ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΚΩΤΣΙΡΑΣ 46’ ΣΑΝΤΣΕΣ 2 ΚΑΠΙΓΙΑ 67’ ΡΙΕΡΑ 8ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 65’ ΒΙΤΑΛ 4 ΣΟΝΙ 73’ ΜΠΑΡΑΛΕΣ 8ΠΑΛΑΣΙΟΣ 76’ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 4 ΤΑΣΟΥΛΗΣ 73’ ΑΛΒΑΡΕΣ 7ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ 87’ ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ - ΤΙΛΙΚΑ 89’ ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ43’ ΧΟΥΑΝΚΑΡ
37’ ΣΟΝΙ 74’ ΜΟΥΝΑΦΟ45+3’ ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ
45+1’ ΜΟΥΝΑΦΟ63’ ΠΕΡΕΘ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΤΑΣΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ)

ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ 8

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 4

ΧΟΥΑΝΚΑΡ 3ΒΕΛΕΘ 5
ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ 5

ΡΟΥΜΠΕΝ ΠΕΡΕΘ 4
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 5

ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ 3 ΠΑΛΑΣΙΟΣ 3

ΚΑΡΛΙΤΟΣ 3

ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ 5

ΚΩΤΣΙΡΑΣ 4

ΑΪΤΟΡ 5

ΤΣΙΦΤΣΗΣ 8

ΤΑΣΟΥΛΗΣ 8 ΑΤΙΕΝΘΑ 8

ΒΑΛΙΕΝΤΕ 8

ΚΑΠΙΓΙΑ 7
ΚΡΕΣΠΙ 7

ΣΟΝΙ 7

ΤΙΛΙΚΑ 7

ΜΟΥΝΑΦΟ 7

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 8 ΚΑΡΜΟΝΑ 8

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0 1

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 46 18 30-9

2. ΠΑΟΚ 37 18 40-20

3. ΑΕΚ 36 18 32-18

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30 19 28-15

5. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 29 19 19-15

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 27 19 22-20

7. ΟΦΗ 26 20 24-25

8. ΑΡΗΣ 23 18 17-15

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21 18 22-32

10. ΒΟΛΟΣ 21 18 28-35

11. ΛΑΜΙΑ 18 19 17-24

12. ΙΩΝΙΚΟΣ 17 19 16-25

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 10 18 16-37

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 9 17 7-28

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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Ο ΟΔΗΓΟΣ  
ΤΟΥ 2019
Ο ΠΑΟΚ ΤΟΥ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΕΧΕΙ 
ΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 

ΠAO
K

Ένα από τα καλύτερα, αν όχι το κα-
λύτερο, ματς του ΠΑΟΚ στο δρόμο 
για την κατάκτηση του πρωταθλή-
ματος τη σεζόν 2018-19. Ένα γεμάτο 
3-1 που έδειξε ότι ο Δικέφαλος ήταν 
ανώτερος του Ολυμπιακού και ότι 
τίποτα δεν μπορούσε να τον στα-
ματήσει στο δρόμο για τον τίτλο. 
Μια πρόωρη φιέστα, μια σύνοψη 
του τι ερχόταν. Τα γκολ των Αντρέ 
Βιεϊρίνια, Ντιέγκο Μπίσεσβαρ ως 
το 19’ και του Τσούμπα Άκπομ στο 
83’ έκαναν τη δουλειά (μείωσε στο 
87’ ο Ποντένσε). Παίκτες δηλαδή 
που υπό προϋποθέσεις μπορεί να 
βρίσκονται και σήμερα στην 11άδα. 
Αυτή ήταν η τελευταία φορά που 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου υποδέχτη-
κε ως προπονητής του ΠΑΟΚ τους 
«ερυθρόλευκους». Επέστρεψε μετά 
από δύο χρόνια το περασμένο κα-
λοκαίρι. Και προφανώς και ελπί-
ζει σε κάτι ανάλογο απόψε. Για να 
πέσει η διαφορά από την κορυφή 
στους έξι βαθμούς και να μπορεί 
κανείς να πει μετά πως «έχουμε 
ξανά πρωτάθλημα». Γιατί αν γκρε-
μιστεί το φετινό αήττητο των Πει-
ραιωτών θα ανοίξει μια άλλη πτυ-
χή στη φετινή μάχη στα ψηλά του 
βαθμολογικού ταμπλό. «Είστε νικη-
τές και θα το δείξετε» επαναλαμβά-
νεται σαν ηχώ στα αποδυτήρια του 
ΠΑΟΚ από τον Ρουμάνο κόουτς και 
περιμένουμε να δούμε αν οι παί-
κτες του θα τον δικαιώσουν. Με την 
αύρα εκείνου του αγώνα της 10ης 
Φεβρουαρίου του 2019. Οδηγός και 
πηγή έμπνευσης.

ΒΑΤΣΛΙΚ

ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΒΙΛΑ

Α. ΚΑΜΑΡΑ

ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ

ΜΑΣΟΥΡΑΣ

Μ. ΚΑΜΑΡΑ

ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

ΜΑΝΩΛΑΣ ΛΑΛΑ (ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ)

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΛΥΡΑΤΖΗΣ ΙΝΓΚΑΣΟΝ

ΚΟΥΡΤΙΤΣ

ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ

ΑΚΠΟΜ

ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ

ΚΡΕΣΠΟ ΣΙΝΤΚΛΕΪ

4-3-3

4-2-3-1

ΠΑΟΚ              ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣVS          

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

19:30 NOVASPORTS PRIME
ΓΗΠΕΔΟ: ΤΟΥΜΠΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΛΟΥΙΣ ΓΚΟΝΤΙΝΙΟ (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ)
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ΚΟΥΝΤΕ

Συζητήσεις με Τζένοα
Οι εμφανίσεις του Πιερ Κουντέ με την εθνική 
Καμερούν έχουν ανοίξει την όρεξη στα ευρω-
παϊκά κλαμπ, τα οποία αρχίζουν να δείχνουν 
το ενδιαφέρον τους. Μάλιστα, η Τζένοα, η 
οποία ψάχνεται για ενίσχυση στον άξονα το 
πήγε ένα βήμα παραπέρα. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες από την Ιταλία, οι Γενοβέζοι βρίσκονται 
σε διαπραγματεύσεις για αγορά του 25χρονου, 
με τον Ολυμπιακό πάντως να αξιώνει ένα ποσό 
ύψους 7 εκατ ευρώ, με την εναλλακτική της πώλη-
σης με πέντε συνδυασμένης από μπόνους επί-
τευξης (παραμονή της ομάδας στη Serie A).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 
ΜΕ ΑΓΑΠΗ
ΑΓΚΙΜΠΟΥ ΚΑΜΑΡΑ ΚΑΙ ΓΚΑΡΙ 
ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ  
ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΙΝ  
ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Μαζί με τον Γιώργο Μασούρα, 
Αγκιμπού Καμαρά και Γκάρι Ρο-
ντρίγκες είχαν κάνει τη διαφορά 
στο παιχνίδι του Ολυμπιακού κό-
ντρα στον ΠΑΟΚ για τον πρώτο 
γύρο. 
Μάλιστα, η απουσία του Αγκιμπού 
στα τελευταία παιχνίδια λόγω του 
Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, στέρη-
σε από την επίθεση των «ερυθρο-
λεύκων» δυναμική, η οποία ευθύ-
νεται για την απώλεια βαθμών στο 
πρωτάθλημα. Πλέον, ο 21χρονος 
μαζί με τον άσο από το Πράσινο 
Ακρωτήρι επέστρεψαν στη διάθε-
ση του Πέδρο Μαρτίνς την κατάλ-
ληλη στιγμή, δηλαδή λίγο πριν τη 
μετωπική σύγκρουση στην Τού-
μπα.
Μια εξέλιξη που δημιουργεί χαμό-
γελα στον Πορτογάλο τεχνικό αλλά 
και προβληματισμό αναφορικά με 
το σύστημα που θα ακολουθήσει. 
Το 3-4-3 προσέφερε σταθερότητα 
στα μετόπισθεν, αλλά δεν λειτούρ-
γησε επιθετικά. Πλέον, με τις ενι-
σχύσεις από την Αφρική να έχουν 
καταφθάσει, το «ευρωπαϊκό» 4-3-3 
έχει πολλές πιθανότητες να εφαρ-
μοστεί. Μια διάταξη που έχει χρη-
σιμοποιηθεί ξανά κόντρα στους 
Θεσσαλονικείς με άκρως θετικά 

αποτελέσματα.
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Ο ΣΕΡΧΙΟ ΑΡΑΟΥΧΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ 
ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΕΠΕΙΤΑ 
ΑΠΟ ΑΦΛΟΓΙΣΤΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

AΕΚ

ΤΕΛΟΣ  
ΣΤΗΝ ΓΚΙΝΙΑ

Τα δύο γκολ του απέναντι στον Ολυ-
μπιακό, στο ΟΑΚΑ ήταν οι δύο τε-
λευταίες φορές που ο Σέρχιο Αρα-
ούχο ξεσήκωσε τους φίλους της 
ΑΕΚ. Από τότε, έχουν περάσει δύο 
μήνες και κάτι... ψιλά, αλλά ο «Τσί-
νο» δεν έχει «ματώσει» τα δίχτυα.
Μια αφλογιστία και μια γκίνια δι-
άρκειας 420 αγωνιστικών λεπτών, 
στις οποίες ο Αργεντινός στράικερ 
ευελπιστεί να βάλει τέλος απέναντι 
στον Βόλο. Η συγκυρία είναι άκρως 
θετική, καθώς κόντρα στους Βολιώ-
τες, η Ένωση είχε πραγματοποιή-
σει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια 
της στον πρώτο γύρο επικρατώ-
ντας 3-1. 
Ο Αραούχο πήρε λίγο χρόνο συμ-
μετοχής με τον Ατρόμητο, δείχνο-
ντας ότι έχει αφήσει πίσω του τον 
τραυματισμό που τον κράτησε 
εκτός για δύο εβδομάδες. Μένει να 
δούμε αν θα βοηθήσει την Ένωση 
να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο, 
ώστε να επωφεληθεί από το απο-
τέλεσμα του ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, 
είτε προσπερνώντας τους Θεσσα-
λονικείς, είτε μειώνοντας τη διαφο-
ρά από τους «ερυθρόλευκους».
Επιστροφή και για έναν ακόμα «κι-
τρινόμαυρο» έπειτα από καιρό. Ο 
Τσίτσαν Στάνκοβιτς συγκεντρώνει 
πολλές πιθανότητες για να υπερα-
σπιστεί ξανά την εστία της ΑΕΚ, 
έπειτα από την εγχείρηση στο γό-
νατο στις αρχές του περασμένου 
Δεκέμβρη. Τα άσχημα νέα ήρθαν 
από τον Ογκνιεν Βράνιες, ο οποί-
ος ένιωσε ενοχλήσεις στους κοι-
λιακούς προσαγωγούς και τέθηκε 
νοκ-άουτ για την αναμέτρηση με 
τους Βολιώτες.

ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΛΕΙ... ΣΙΜΟΕΣ
Την ίδια στιγμή, ο Αντρέ Σιμόες 
φαίνεται ότι βρίσκεται στο στόχα-
στρο δύο τουρκικών ομάδων. Χα-
τάισπορ και Γκέζτεπε, έχουν στη λί-
στα τους τον Πορτογάλο χαφ, με τη 
δεύτερη να έχει προχωρήσει, σύμ-
φωνα με τους Τούρκους, σε πρό-
ταση.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΕΡΑΡΙ ΡΙΝΕΡ

ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ

ΜΠΑΡΤΟΛΟ ΡΕΓΚΑΤΕΝ
ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ

ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΡΟΜΕΡΟ ΠΟΥΡΙΤΑ

ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ

ΜΙΣΕΛΕΝ ΜΗΤΟΓΛΟΥ

ΛΕ ΤΑΛΕΚ

ΑΜΡΑΜΠΑΤ
ΜΑΝΤΑΛΟΣ

ΑΡΑΟΥΧΟ

ΤΣΟΥΜΠΕΡ

ΣΙΜΑΝΣΚΙ

ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ

4-2-3-1

4-2-3-1

AEK              ΒΟΛΟΣVS          

17:15 COSMOTE SPORT 1 
ΓΗΠΕΔΟ: ΟΑΚΑ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: MANOYXOΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ
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ΠΟΣΟ ΑΛΛΑΞΕΣ, 
ΠΟΣΟ ΑΛΛΑΞΑ!
Η ΠΕΝΤΑΡΑ ΣΤΟ «ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ»,  
Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ, Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΟΚ 
ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ

Από εκεί που το άφησε ο ένας, 
«παρ›το αλλιώς» ο άλλος! Ο Πα-
ναιτωλικός που στον πρώτο γύρο 
είχε χάσει 5-1 στο Χαριλάου,  με 
τρεις νίκες σερί, δύο στο πρωτά-
θλημα και μια στο Κύπελλο, θέ-
λει να το συνεχίσει από εκεί που 
σταμάτησε. 
Ο Άρης πάλι πάει στο Αγρίνιο 
«κουβαλώντας» τον αποκλεισμό 
- σοκ στο Κύπελλο από τη Λα-
μία και την επιθετική αφλογιστία 
μέσα στο 2022 (!), ψάχνει αντί-
δραση, έχοντας μπροστά του ένα 
ακόμα ντέρμπι, με την ΑΕΚ την 
ερχόμενη Τετάρτη (3/2) στο «Βι-
κελίδης».
Οι εκτός έδρας νίκες σε ΟΑΚΑ και 
Κρήτη, με ΑΕΚ και ΟΦΗ αντίστοι-
χα έχει φέρει τους Αγρινιώτες στο 
-5 από τα πλέι οφ και στο -2 από 
τον Άρη που κινδυνεύει να χάσει 
ακόμα και την εξάδα! 
Ο Παναιτωλικός δεν αγωνίστηκε 
με τον Ολυμπιακό για το Κύπελ-
λο, τη στιγμή που ο Άρης έδω-
σε ματς 120 λεπτών στη Λαμία, 
γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλει-
σμό. Φαινομενικά οι Θεσσαλο-
νικείς «κουβαλούν» κακή ψυχο-
λογία, κόπωση και πίεση για το 
αποτέλεσμα. 
Στον αντίποδα, η ομάδα του Γιάν-
νη Αναστασίου, ξεκούραστη, σε 
καλό μομέντουμ, έχει και το κίνη-
τρο της… εκδίκησης για το παιχνί-
δι του πρώτου γύρου, στο οποίο 
ο Παναιτωλικός γνώρισε την πιο 
βαριά φετινή του ήττα (5-1). 
Ντίαζ και Λάρσον κρίθηκαν ανέ-
τοιμοι. Εκτός και ο Κορνέλιους 
που έχει υποχρεώσεις με την 
Εθνική του ομάδα. 
Από πλευράς Άρη, εκτός αποστο-
λής ο τραυματίας Μπερτόγλιο, ο 
Χαϊροβιτς που δεν υπολογίζεται, 
αλλά και ο Μπεναλουάν για τον 
ίδιο λόγο. 

ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΛΟΥΙ ΒΡΓΚΟΤΣ

ΑΝΤΟΥΝΕΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ ΜΟΡΣΕΪ
ΜΕΝΤΟΣΑ

ΚΑΡΕΛΗΣ

ΦΛΟΡΕΣ

ΜΑΛΗΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝΦΑΜΠΙΑΝΟΜΠΡΑΜΠΕΤΣ

ΤΖΕΓΚΟ ΣΑΣΑ

ΙΤΟΥΡΜΠΕΜΑΝΤΣΙΝΙ
ΕΝΤΙΑΓΕ

ΚΑΜΑΡΑ

ΓΚΑΝΕΑ

4-2-3-1

4-2-3-1

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ              ΑΡΗΣVS          

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ

15:00 COSMOTESPORTS
ΓΗΠΕΔΟ: ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΤΖΗΛΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ)
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ, ΤΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑ, ΟΙ ΔΥΟ 
ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ! ΑΞΙΖΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, 
ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΤΙΠΟΤΑ Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ!

MΕ ΜΑΝΟΥΣΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΚΟΡΕΡ, 
Η ΛΑΜΙΑ ΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΗ!

Much in common, Ιωνικός και Ατρόμητος. Χειρότερες 
άμυνες και «βυθισμένοι» αμφότεροι - ειδικά οι Περι-
στεριώτες - στον βαθμολογικό πίνακα. Η αναμέτρη-
ση στη Νίκαια, αγώνας επιβίωσης και για τους δύο 
που είχαν να κερδίσουν κοντά δύο μήνες! Τελευταίο 
τρίποντο στον πρώτο γύρο. Την ίδια (12η) αγωνιστι-
κή. Ο Ατρόμητος 4-1 τον Απόλλωνα, ο Ιωνικός 3-2 
τον ΠΑΟΚ! 
Ο Ιωνικός ήταν ο νικητής (2-1) όπως και στο ματς του 
πρώτου γύρου στο Περιστέρι. Οπότε το +7, γίνεται 
+8, αφού οι Νικαιώτες έχουν και την ισοβαθμία!
Δύο διαφορετικά ματς παίχτηκαν στα δύο ημίχρονα. 
Στο πρώτο, ο Ιωνικός έδειξε ότι θέλει περισσότερο 
το ματς, χωρίς διάθεση διαπραγμάτευσης. Γκολάρα 
Κάνιας στο 33’ για το  1-0 και έξι μετά ο Λένις «κολλά-
ει» και το δεύτερο. 
Στο δεύτερο έχει... κατηφόρα. Μονόλογος του Ατρο-
μήτου που μειώνει στο 62’ με Σάλομον, δεν ισοφα-
ρίζει δύο λεπτά αργότερα εξαιτίας της απόκρουσης 
του αγώνα που κάνει ο Χουτεσιώτης στο σουτ του 
Κουλούρη. ο Ατρόμητος δεν φέρνει το ματς στα ίσια, 
που ενδεχομένως να το δικαιούταν, ούτε στο 93’ στο 
σουτ του Ναμπί. Εκεί ο Χουτεσιώτης εξουδετερώθη-
κε, αλλά... παίζουν και τα δοκάρια. Η μπάλα στο σουτ 
του Άγγλου βρίσκει στο σίδερο και εκτός γραμμής 
όπως φάνηκε στο ριπλέι. 
Το 2-1 δεν αλλάζει, με τον Ιωνικό να παίρνει μια με-
γάλη νίκη και τον Ατρόμητο να μην παίρνει τίποτα, 
αλλά να δημιουργεί ειδικά με την εμφάνιση του δευ-
τέρου ημιχρόνου, προσδοκίες και... άγχος στις ομά-
δες που τον έχουν ξεγραμμένο. 

Είχε να μπει αποστολή από... πέρσι. Επέ-
στρεψε. Κάπου στο δεύτερο ημίχρονο πά-
τησε χορτάρι. Προς το τέλος, μέσα σε ένα 
πεντάλεπτο, έβαλε δύο γκολ, έσκυψε και 
το φίλησε! Κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος 
Μανούσος. Ο Μυτιληνιός επιθετικός, με 
τον Βέλλιο προ των πυλών, έστειλε μηνύ-
ματα προς πολλές κατευθύνσεις! Η ανα-
τροπή και η νίκη της Λαμίας κόντρα στον 
ΟΦΗ (2-1) ήταν ένα... έργο που είχε την 
υπογραφή του!
Οι Κρητικοί που σαφώς ήταν πιο «φρέ-
σκοι» από τη Λαμία που πριν 2,5 μέρες 
είχε παίξει 120 λεπτά, κατάφεραν να προ-
ηγηθούν με γκολ του Τσιλιανίδη που αρ-
χικά ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ από 
τον Τσακαλίδη, αλλά εν τέλει μέτρησε και 
σωστά, μετά από παρέμβαση του VAR Πα-
παδόπουλου. 
Ο ΟΦΗ είχε ευκαιρίες να τελειώσει το ματς 
και τη... μπουγάδα στο δεύτερο ημίχρονο, 
δεν το έκανε και τα έπαθε! Ο Ντουρμισάι 
έχασε το άχαστο στο 60’ (την ακούμπησε 
τη μπάλα τόσο, όσο ο Σαράνοφ), ο Καμά-
ου σκόραρε στο 80’ αλλά σωστά ακυρώ-
θηκε ως οφσάιντ (πάλι με το VAR). 
Το 0-2, έγινε «καπάκι» 1-1, αφού στην επό-
μενη φάση, η Λαμία ισοφαρίζει. Οι δύο από 
τις πέντε αλλαγές του Γρηγορίου, Αρα-
μπούλι και Μανούσος συνεργάζονται, με 
τον τελευταίο να φέρνει το ματς στα ίσια!
Πέντε λεπτά αργότερα ο Καμάου που από 
ωραίος έγινε μοιραίος άθελα του δίνει 
ασίστ στον Μανούσο, ο οποίος με σκα-
φτό έκανε την ολική ανατροπή στην ανα-
μέτρηση!

ΕΚΑΝΕ ΛΙΓΑ, 
ΠΗΡΕ ΠΟΛΛΑ!

ONE MAN SHOW!

4-3-3

ΙΩΝΙΚΟΣ               ΑΤΡΟΜΗΤΟΣVS          

4-2-3-1
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 7

ΚΡΙΣ ΚΟΟΥΛΜΑΝ 6

ΒΑΤΕΡΜΑΝ 6

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣ 5

ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ 6

ΤΣΙΛΙΑΝΙΔΗΣ (74’) 5 ΛΑΜΠΡΟΥ 5
ΤΟΡΑΛ (90’) 7

ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ (74’) 5

ΓΚΑΓΙΕΓΚΟΣ 6

ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ 6 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 5

ΣΑΡΑΝΟΦ 7

ΜΑΡΤΙΝΕΘ (78’) 4ΑΝΤΕΤΖΟ 6ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ 5

ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ (72’) 6

ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ 6

ΚΑΣΤΕΓΙΑΝΟ 5 ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ (46’) 4

ΣΑΛΟΜΟΝ 7

ΡΟΤΑΡΙΟΥ (75’) 6

ΧΑΡΙΣΗΣ (85’) 6

ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ (90’) 6

ΝΤΕΝΙΤΣ (46’) 4

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 7

ΓΚΑΛΒΑΟ 5 ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ 6

ΝΟΥΝΙΕΣ 5

ΜΑΖΟΥΛΟΥΞΗΣ 6

ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ (46’) 4

ΡΟΜΑΝΙΤΣ (63’) 5

ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ (63’) 6

ΜΠΑΝΓΚΟΥΡΑ 6

4-2-3-1

ΛΑΜΙΑ                ΟΦΗVS          

4-2-3-1
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 7

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ 5

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ 8

ΜΥΓΑΣ 6 ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ 7

ΝΤΑΛΣΙΟ 5ΚΑΝΙΑΣ 8

ΚΑΜΠΡΑΛ (85’) 6
ΑΟΣΜΑΝ (76’) 6

ΜΑΝΤΖΗΣ (76’) 5

ΛΕΝΙΣ (88’) 7

ΣΑΝΤΣΕΣ 6 ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ 5

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΙΩΝΙΚΟΣ 2 1
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

33’ ΚΑΝΙΑΣ
39’ ΛΕΝΙΣ

62’ ΣΑΛΟΜΟΝ

76’ ΜΑΝΑΛΗΣ -
76’ ΚΙΑΚΟΣ -
85’ ΠΟΓΚΟΣΙΑΝ -
88’ ΒΑΦΕΑΣ -

46’ ΧΑΤΖΗΙΣΑΪΑΣ 5
46’ ΝΑΜΠΙ 6
75’ ΝΤΑΒΙΩΤΗΣ -
85’ ΕΡΛΙΝΜΑΡΓΚ -
90’ TZABIΔΑΣ -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:44’ ΚΑΝΙΑΣ, 80’ ΚΙΑΚΟΣ - 35’ ΜΠΕΤΙΝΕΛΙ, 70’ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΝΤΑΜΠΑΝΟΒΙΤΣ (ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ)

ΓΗΠΕΔΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΟΦΗΛΑΜΙΑ 2 1
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

82’, 87’ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 32’ ΓΚΑΓΙΕΓΟΣ 

46’ ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ 6
63’ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 9
63’ ΑΡΑΜΠΟΥΛΙ 7
72’ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ -
78’ ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ -

74’ ΚΑΜΑΟΥ -
74’ ΦΑΝ ΝΤΑΪΝΕΝ -
90’ ΦΕΛΙΠΕ -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:  18’ ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ - 45’ ΤΟΡΑΛ, 62’ ΓΚΑΓΙΕΓΟΣ, 69’ ΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 

TΣΑΚΑΛΙΔΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)

ΓΗΠΕΔΟ
ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ
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Ο... ΠΑΣ ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΕΞΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 
ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ «ΣΩΣΙΒΙΟ» ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ

Μετά την Τρίπολη, τα ταξίδια για τον Απόλλωνα συνεχίζο-
νται. Επόμενη στάση για την «Ελαφρά Ταξιαρχία» τα Γιάννε-
να. Ο τοπικός ΠΑΣ που έχει μπει στην εξάδα και αρνείται να 
μείνει εκτός play off. 
Από την άλλη ο Απόλλωνας, τελευταίος στη βαθμολογία, 
παρά τις αλλαγές προπονητών, τις προσθήκες ποδοσφαι-
ριστών,  ψάχνει σωσίβιο στη λίμνη των Ιωαννίνων. Η «Ελα-
φρά Ταξιαρχία» με την άμμο στην κλεψύδρα να αδειάζει σιγά 
- σιγά, θα επιδιώξει να επαναληφθεί η περσινή ... ιστορία στο 
«Ζωσιμάδες», όταν στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, επι-
κράτησε 2-0 του «Άγιαξ». 
Με το ημερολόγιο όμως φέτος να δείχνει ακόμα 30/1, είναι 
πολύ νωρίς για... διακοπές. Ο ΠΑΣ Γιάννινα θέλει να κρατή-
σει τη θέση του στην πρώτη εξάδα, οπότε κόντρα στην ομά-
δα που έχει τη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος, ο στό-
χος είναι η νίκη με μηδέν παθητικό. 
Θέμα Σέχου δεν τίθεται πλέον για τους γηπεδούχους, αφού 
ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού μετά από δύο 
προπονήσεις αποχώρησε από την ομάδα. Ο Πίρσμαν όσο 
ο Άρης δεν κάνει κίνηση να τον αποκτήσει, υπολογίζεται κα-
νονικά. Οπως και οι Περέα, Γκαρντάβσκι, Ντομίνγκεθ, Λοντί-
γκιν. Εκτός για τον Μεταξά είναι οι Σνάιντερ, Σιόντης και Κό-
ντε.
Άλβες, Ντομίνγκες, Μπαξεβανίδης και Σλίβκα, οι απόντες για 
τον Μάριο Γκρότε που αν συνεχίσει έτσι, δύσκολα θα φορέ-
σει... κοντομάνικο στη Ριζούπολη!

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ «ΘΕΛΩ»

ΑΕΛ 0-0 ΠΑΟΚ Β’

ΜΗΔΕΝ ΜΕΤΑ... 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Κακό ματς. Πολύ κακό ματς. Το 0-0 το περιγρά-
φει επαρκώς. Η ΑΕΛ διαμαρτύρεται έντονα 
για μη καταλογισθέν πέναλτι στο 30’, έβγαλε 
και ανακοίνωση («θα το έδινε και ο Σαββίδης 
από ντροπή», γράφεται εκεί). Αλλά έκανε όσα 
έπρεπε για να ζητάει περισσότερα και να μη 
χάσει έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη 
για την άνοδο; Όχι. Νέτα σκέτα. Μόνο στο 89’ 
ακούμπησε πραγματικά το γκολ, με τον Τα-
λιχμανίδη να διώχνει πάνω στη γραμμή σουτ 
του Γλυνού. Ο ΠΑΟΚ Β’ προσπάθησε να γί-
νει επικίνδυνος, αλλά πρακτικά δεν ήταν. 
ΑΕΛ (Γκουτσίδης): Θεοδωρόπουλος, Ηλιά-
δης, Μαξιμένκο (46′ Θεολόγου), Όγκμποε, 
Ραμίρες (46′ Νικολιάς), Θ. Παπαγεωργίου, 
Μπέρτος, Ακούνια (81′ Τσουμάνης), Μαυριάς 
(67′ Γλυνός), Αμπούντ Ομάρ, Γιάκος (77′ Κ. 
Παπαγεωργίου).
ΠΑΟΚ Β› (Γκαρσία): Ταλιχμανίδης, Αποστο-
λόπουλος, Τάχατος, Κουλιεράκης, Παναγιώ-
του, Γιαξής, Σαλαμούρας (80′ Μελετίδης), 
Χατζηστραβός (90+1′ Τσοπούρογλου), Τσα-
ούσης, Κούτσιας (80′ Γκορντεζιάνι), Πανίδης 
(67′ Τζίμας).

ΑΙΓΑΛΕΩ 1-0 ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ  

«ΚΑΣΤΡΟ»
Μια από τις έδρες με τις λιγότερες απώλειες 
στη φετινή Super League 2, το «Μαυροθαλασ-
σίτης».Η νίκη κόντρα στον Αστέρα Βλαχιώ-
τη (1-0) ήταν η έκτη για το Αιγάλεω που έχει 
μόλις μια ισοπαλία στο «σπίτι» του φέτος. Το 
γκολ του Τσιλιγκίρη στο 28› έκρινε την ανα-
μέτρηση και έδωσε το τρίποντο στην ομάδα 
των δυτικών προαστίων, κόντρα στους Λά-
κωνες που είχαν μεν τις ευκαιρίες να ισοφα-
ρίσουν κυρίως με τον νεοαποκτηθέντα Σου-
ηδό επιθετικό, Φλένσμποργκ, αλλά για ένα 
ακόμα ματς έμειναν στο μηδέν και στη ζώνη 
του υποβιβασμού. 
ΑΙΓΑΛΕΩ (Α. Χαραλαμπίδης): Σικαλιάς, Πα-
ναγιώτου, Παπουτσιγιαννόπουλος, Βλάχος, 
Παπανικόλας, Πιαστόπουλος (71′ Καλύβας), 
Λάσκαρης, Αρναρέλλης, Τριμμάτης (84′ Βου-
κελάτος), Τσιλιγκίρης (79′ Σταματάκης), Δη-
μητριάδης (71′ Χοτζάλλι).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ (Κ. Βελιτζέλος):Αθανα-
σόπουλος, Αναστασόπουλος, Πεχλιβανόπου-
λος (84′ Ρόδης), Άλβαρεζ, Λάμτσε, Μαϊσουρά-
τζε, Λεωνιδόπουλος (75′ Μεταξάς), Παπουλής 
(45′ Άντο), Τσίπρας (81’Μπουσμπίμπα), Σο-
κολάροβ, Φλένσμποργκ (75′ Αμπανκά).

4-3-3

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ               ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣVS          

4-4-2

15:00 NOVASPORTS PRIME
ΓΗΠΕΔΟ: «ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΑΘΗΝΩΝ)

ΜΑΡΚΟ ΓΚΡΟΤΕ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΚΟΤΣΑΡΗΣ

ΝΤΕΝΤΑΚΗΣΛΙΣΓΑΡΑΣΡΟΓΚΝΕΓΙΑΚΙΜΟΦΣΚΙ

ΦΑΤΙΟΝ

ΠΑΜΛΙΔΗΣ

ΚΑΣΤΡΟ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΙΡΣΜΑΝΕΡΑΜΟΥΣΠΕΣΑΛΙΑΚΑΣ

ΣΟΥΛΗΣ

ΓΚΑΡΝΤΑΒΣΚΙΣΤΑΝΚΟΛΙΑΣΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΚΑΡΓΑΣ

ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘΠΕΡΕΑ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙEΣ SUPER LEAGUE 2
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

2os OMIΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΒΕΡΟΙΑ 30 13 31-8

2. ΑΕΛ 27 14 17-5

3. ΞΑΝΘΗ 23 11 19-8

4. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 19 9 16-5

5. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 19 13 17-8

6. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 18 13 18-13

7. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 18 13 18-14

8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 18 13 14-14

9. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 16 11 10-6

10. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 14 14 14-16

11. ΠΑΟΚ Β 14 11 11-10

12. ΤΡΙΚΑΛΑ 13 12 11-19

13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 12 13 17-22

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12 12 15-20

15. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 9 12 13-20

16. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 9 13 9-18

17. ΚΑΒΑΛΑ 6 11 5-49

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28 13 22-7

2. ΑΕΚ Β 28 13 14-6

3. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 24 10 14-5

4. ΑΙΓΑΛΕΩ 24 13 14-7

5. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23 11 17-4

6. ΧΑΝΙΑ 18 12 22-11

7. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 17 12 12-13

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 17 13 13-16

9. ΚΗΦΙΣΙΑ 16 11 11-9

10. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 16 13 16-19

11. ΡΟΔΟΣ 15 9 13-11

12. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 14 13 9-14

13. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 12 12 7-8

14. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 12 12 10-18

15. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 7 12 4-13

16. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 6 12 5-14

17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 13 3-31

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ Β  0-0

ΣΗΜΕΡΑ 30/1 – 14:45

Ολυμπιακός Β – Νίκη Βόλου

Απόλλων Λάρισας – Ολυμπιακός Βόλου

Πανσερραϊκός – Αλμωπός Αριδαίας

Π.Ο.Τ. Ηρακλής – Καβάλα

Βέροια – Θεσπρωτός ΕΡΤ3

Απόλλων Πόντου - Ξάνθη ERTSPORTS

Αναγέννηση Καρδίτσας - Πιερικός

ΡΕΠΟ:  Τρίκαλα

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αιγάλεω – Αστέρας Βλαχιώτη 1-0

ΣΗΜΕΡΑ 30/1 – 14:45

Επισκοπή - Καλαμάτα (14:00)

Κηφισιά – ΑΕΚ Β 

ΟΦ Ιεράπετρας – Χανιά

Ηρόδοτος – Εργοτέλης

Λεβαδειακός – Καραϊσκάκης Αρτας

Ρόδος – Παναθηναϊκός B

Καλλιθέα – Διαγόρας  17:00 
ERTSPORTS

ΡΕΠΟ: Ζάκυνθος
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ςς

basketball

74 - 80

O OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΑ 
ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΚ, ΑΛΛΑ 
ΕΙΧΕ ΦΥΛΑΚΑ ΑΓΓΕΛΟ

ONE ΣΛΟΥΚΑΣ SHOW!

Είναι μια πολύ δύσκολη περί-
οδος αυτή για τον Ολυμπιακό. 
Σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς δη-
λαδή το σημείο που πρέπει να 
βγουν μπροστά οι προσωπικό-
τητες που διαθέτει για να βγει η 
ομάδα από το αδιέξοδο. Όπως ο 
Κώστας Σλούκας. Αυτός ο «κατα-
πληκτικός παίκτης» όπως τόσο 
απλά αλλά εύστοχα συνόψισε 
ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το 
παιχνίδι με την ΑΕΚ στο κλειστό 
των Άνω Λιοσίων. Αυτό έμοια-
ζε να είχε ξεφύγει εντελώς από 
τον έλεγχο των «ερυθρολεύκων» 
που βρέθηκαν πίσω ως και 16 
πόντους. Όμως τότε ανέλαβε 
δράση ο Έλληνας άσος, αποτε-
λώντας μπροστάρη μιας μεγά-
λης ανατροπής. Με 23 πόντους 
και 11 ασίστ έκανε τα πάντα και... 
περισσότερα! Ο Άντι Ράουτινς 
έκανε επίσης τεράστια εμφάνι-
ση, αλλά η λάμψη του Σλούκα 
ήταν πιο εκθαμβωτική από οτι-
δήποτε άλλο. Βασικά σχεδόν μό-
νος του κάλυψε τις απουσίες των 
ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Βε-
ζένκοβ και Πρίντεζη – υπόκλιση! 
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-12, 35-27, 
58-50, 74-80
ΑΕΚ: Κολόμ 11, Φλιώνης 9, Ρά-
ουτινς 23, Μαυροειδής 4, Χάμερ 
16, Πετρόπουλος, Φιλιππάκος, 
Γκρίφιν 6, Κουζέλογλου 5.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γουόκαπ 8, Ντόρ-
σεϊ, Λαρεντζάκης 13, Φαλ 4, Ζαλ-
Σαρλ 12, Έισι 3, Λούντζης 2, 
Σλούκας 23, Μάρτιν 15.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ – ΛΑΡΙΣΑ 93-75
Ένα παιχνίδι που πήγαινε στον πόντο, έγινε παράσταση 
για ένα ρόλο στο τέταρτο δεκάλεπτο (28-9 το επί μέρους 
σκορ) και ο Κολοσσός έφτασε στην επικράτηση κόντρα 
στη Λάρισα. Μαργαρίτης και Φλόιντ έκαναν φοβερά πράγ-
ματα για τους γηπεδούχους. 
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-16, 43-38, 65-66, 93-75
ΚΟΛΟΣΣΟΣ: Μομίροφ, Γουίλιαμς 16, Τιλί 13, Χατζηδάκης 
2, Ποτ 5, Πράπας, Καμπούρης, Μαργαρίτης 23, Μπιλλής 
5, Μίλερ 7, Φλόιντ 22, Σλαφτσάκης.
ΛΑΡΙΣΑ: Χάντσον 16, Κρουμπάλι 13, Τσαϊρέλης 13, Γκριν 
2, Μούντι 17, Σπυρόπουλος 4, Μπέρζινς 3, Ζάρας 7, Κα-
ράμπελας, Παπαντωνίου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/1
17:00 Κολοσσός- Λάρισα       93-75
20:00 ΑΕΚ- Ολυμπιακός         74-80
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/1
17:00 Προμηθέας- Περιστέρι   ΕΡΤ3
17:00 Ιωνικός Νίκαιας- Απόλλων Πάτρας 
ERT SPORTS 2 ERTFLIX
17:00 Λαύριο- ΠΑΟΚ  ERT SPORTS 2 ERTFLIX
19:45 Παναθηναϊκός- Άρης     ΕΡΤ3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
Ολυμπιακός (11-1) 23, Προμηθέας (8-4), Κολοσ-
σός (8-5) 20, Παναθηναϊκός (9-1), ΑΕΚ (6-7) 19, 
Περιστέρι (6-6) 18, Λαύριο (5-7) 17, Άρης (5-6), 
Λάρισα (4-8) 16, ΠΑΟΚ (4-7), Απόλλων Πάτρας 
(4-8) 15, Ιωνικός (3-8) 14, Ηρακλής 11 (3-8).
*Ο Ηρακλής έχει -3 βαθμούς. Απόλλων Πάτρας 
και Κολοσσός έχουν από -1 βαθμό.
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Ο... ΤΡΟΧΟΣ  
ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΙΠΕ 
ΓΙΑΤΙ Η ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟΝ 
ΝΤΟΥΣΑΝ ΒΛΑΧΟΒΙΤΣ ΚΑΙ ΠΩΣ Ο 
ΣΕΡΒΟΣ ΦΟΡ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ 
ΙΓΟΥΑΪΝ ΚΑΙ ΡΟΝΑΛΝΤΟ

Το 2016 έδωσε 90 εκατ. ευρώ για τον Γκον-
σάλο Ιγουαΐν. Το 2018 ακόμα περισσότε-
ρα (117 εκατ.) για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. 
Καμία από τις δύο επιλογές δεν έφερε στη 
Γιουβέντους αυτό που προσδοκούσε. Όχι 
μόνο δεν έγινε η Νο1 δύναμη στην Ευρώ-
πη, αλλά στην πορεία έχασε και τα πρω-
τεία στην Ιταλία – ενώ τα θεωρούσε δεδο-
μένα. 
Θα είναι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς η ενσάρ-
κωση του «τρίτη και φαρμακερή» με την 
καλή έννοια; Θα πιάσουν δηλαδή τόπο τα 
70 «χαρτιά» που δόθηκαν στη Φιορεντίνα; 
Εν πρώτοις, μιλάμε για μια πολύ διαφο-
ρετική προσέγγιση στο ίδιο πρόβλημα. Ο 
Αργεντινός και ο Πορτογάλος κατέφτασαν 
στο Τορίνο έχοντας πίσω τους τα καλύτε-
ρα ποδοσφαιρικά τους χρόνια. Ο Σέρβος 
αντίθετα, έχει όλο το μέλλον μπροστά του. 
Μόλις στα 21 του. Ένας «μπόμπερ» ολκής 
που όλο ανεβαίνει. 
Από την άλλη, είναι ακόμα ένα ατελές πο-
δοσφαιρικά προϊόν. Τα πήγε περίφημα 
στους «βιόλα», αλλά δεν είναι απλό πράγ-
μα η μετάβαση σε ένα mega club. Ειδικά 
όταν αυτό βρίσκεται σε μια κακή φάση της 
ιστορίας του. Τοξική ώστε ακόμα και παί-
κτες που είναι γεμάτοι ταλέντο, αδυνατούν 
να κάνουν αυτό που «φώναζαν» ότι διαθέ-
τουν ως potential.
Κι έπειτα, πάει σε ένα σύνολο με μεγάλο 
πρόβλημα στη δημιουργία. Το πρόσφατο 
0-0 με τη Μίλαν συνιστά μια εξαιρετική (όχι 
από πλευράς θεάματος) σύνοψη του ζητή-
ματος για την μόλις 5η στην κατάταξη της 
Serie A αυτή τη στιγμή, Γιούβε. Στην ιτα-
λική ομάδα είναι πεπεισμένοι πως ο Βλά-
χοβιτς θα τους δώσει το εύκολο γκολ που 
τώρα στερούνται. Αλλά θα πρέπει πρώτα 
να τροφοδοτηθεί σωστά. 
Πάντως, μην χάνουμε την ουσία, είναι ένα 
εξαιρετικό ταλέντο. Πριν από αυτόν, μόλις 
τρεις άλλοι ξένοι παίκτες είχαν φτάσει στα 
δικά του επίπεδα παραγωγικότητας στα 
ιταλικά γήπεδα σε ένα ημερολογιακό έτος, 
κι αυτός μάλιστα τα κατάφερε καλυτέρα (34 
γκολ το 2021).  Ερνάν Κρέσπο το 2001 με 
τη Λάτσιο (30 γκολ), Γκονσάλο Ιγουαΐν το 
2016 (30) και Κριστιάνο Ρονάλντο, πέρυσι 
(33). Ναι, νάτη ξανά «γέφυρα» με τους δύο 
τελευταίους. Μάλλον ήταν μοιραίο τελικά 
να πάει στη Γιούβε.  
Ως χαρακτήρας, ο Βλάχοβιτς αποτελεί μια 
αντανάκλαση υγιούς φιλοδοξίας και θέλη-
σης. Μέσα του συνυπάρχουν η εμμονή με 
τη νίκη, μαζί με το πνεύμα αυτοθυσίας. 
«Καλός, αλλά αργός», έλεγε το scouting 
report όταν ήταν μικρός, γι’ αυτό όπως η 
Μπορούσια Ντόρτμουντ και η Αταλάντα 
έμειναν στην παρακολούθηση. Όμως δού-
λεψε σαν τρελός και κατάφερε να νικήσει 
τις αδυναμίες του.
Μικρός πάντως ήθελε να γίνει οδοντίατρος. 
Το επάγγελμα δηλαδή της μητέρας του. Τε-
λικά σαν… τροχός ακονίζει τις αντίπαλες 
άμυνες. Κι αν του έχει μείνει μια φοβία, εί-
ναι ο… βιβλιοθήκες. Επειδή μικρός είχε ξε-
χάσει να επιστρέψει ένα βιβλίο, τον μάλω-
σαν και ποτέ του δεν το ξεπέρασε απόλυτα. 
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ  
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ

www.xosetips.com

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 19:30
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

OVER 2 1,70
OVER 6 ΚΑΡΤΕΣ 1,95

Το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας κλέβει την παράσταση στο σημερινό 
μενού. Ο ΠΑΟΚ παίζει τα ρέστα του στην υπόθεση τίτλος ενώ οι 

«ερυθρόλευκοι» ψάχνουν μια μεγάλη νίκη για να ξεπεράσουν την 
αγωνιστική κρίση του Ιανουαρίου.

Σε γκολ και κάρτες οι επιλογές μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 15:00
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ

OVER 3,5 ΚΟΡΝΕΡ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1,70
2 -0,25 1,92

Το σοκ του αποκλεισμού στο Κύπελλο είναι μεγάλο για τον Άρη καθώς 
ο βασικός στόχος της χρονιάς χάθηκε. Η είσοδος πλέον στα πλέι οφ 

αποτελεί μονόδρομο, αλλά το έργο σήμερα με τον φορμαρισμένο 
Παναιτωλικό μόνο εύκολο δεν θα είναι.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό αλλά και στα κόρνερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 17:15
ΑΕΚ-ΒΟΛΟΣ

OVER 2,5 1,66
Με μοναδικό στόχο το τρίποντο η ΑΕΚ υποδέχεται την αξιόλογη ομάδα 
του Βόλου. Η Ένωση δεν έχει περιθώρια για απώλειες και παρά τις 

απουσίες είναι υποχρεωμένη να επιτεθεί για το τρίποντο. Στην κόντρα 
για την έκπληξη θα παίξουν οι φιλοξενούμενοι.

Τα γκολ θα πάρουν ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

1 -1,0 1,75
Με τρεις σερί νίκες ο Απόλλων βρήκε ξανά ρυθμό παραμένοντας 

μέσα σε όλους τους στόχους. Στο +1 από τον γειτονικό Άρη με την νίκη 
σήμερα να επιβάλλεται. Δύο μήνες χωρίς τρίποντο η ντεφορμέ ομάδα 

της Λευκωσίας.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ Τ 15:30
ΝΤΕΡΜΠΙ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ

1 2,30
Βγάζει ψυχή η Ντέρμπι και παρά το -21 της τιμωρίας διατηρεί 

ελπίδες για να σώσει την κατηγορία. Με το ένθερμο κοινό μαζί της 
που τη στηρίζει όσο ποτέ θα τα δώσει όλα για τη νίκη απέναντι στην 

Μπέρμιγχαμ.

Η προτίμηση μας στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΕΛΓΙΟ 17:00
ΓΑΝΔΗ-ΑΝΤΒΕΡΠ

OVER 2,5 1,80
Στο Βέλγιο θα παίξουμε μπάλα σε μία άκρως ενδιαφέρουσα 

αναμέτρηση. Πάνω από ένα μήνα έχει να πανηγυρίσει τρίποντο η 
Γάνδη με την τετράδα να απομακρύνεται. Στα ψηλά στρώματα σταθερά 

η Αντβέρπ και αν πάρει το ματς σήμερα μπαίνει γερά στη μάχη του 
τίτλου.

Αμφότερες θα επιτεθούν, πάμε στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπήκε η Θύ-
ελλα Περιστερίου στο 2022. Με τους «πράσι-
νους» να μετατρέπουν σε … υγιεινό περίπα-
το την εκτός έδρας αναμέτρησή τους κόντρα 
στον Α.Ο. Κωφών θριαμβεύοντας με το εμφα-
τικό 4-0. Ένα αποτέλεσμα, το οποίο επέτρε-
ψε στο φιλόδοξο συγκρότημα του Κώστα Δη-
μόπουλου να αναρριχηθεί στην δεύτερη θέση 
του βαθμολογικού πίνακα και πλέον να ατενί-
ζει το μέλλον με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδο-
ξία και πίστη στις δυνατότητές του. Πλέον το 
μυαλό και η προσοχή όλων στρέφεται στην 
προσεχή κρίσιμη αναμέτρηση με το Μαρούσι, 
όπου η κατάκτηση των τριών βαθμών κρίνε-

ται επιτακτική, ώστε να διατηρηθεί σε τροχιά 
ανόδου στον δεύτερο απαιτητικό όμιλο της Γ’ 
ΕΠΣΑ Ενδεικτικές του κλίματος που επικρα-
τεί, είναι οι δηλώσεις του Διοικητικού Ηγέτη 
Θόδωρου Αθανασόπουλου στη στήλη: «Ευτυ-
χήσαμε να μπούμε με τον ιδανικότερο τρόπο 
στις επίσημες αγωνιστικές μας υποχρεώσεις 
για το 2022. Αποδώσαμε πολύ όμορφο ποδό-
σφαιρο και φτάσαμε δίκαια σε αυτό το αποτέ-
λεσμα, που μας έφερε στην δεύτερη θέση. Πλέ-
ον η προσοχή μας εστιάζεται στο επερχόμενο 
ντέρμπι που ακολουθεί κόντρα στο Μαρούσι, 
με το οποίο ισοβαθμούμε και όπως είναι εύλο-
γο, χρειαζόμαστε τους βαθμούς, ώστε να απο-
κτήσουμε ξεκάθαρο προβάδισμα για τη κατά-
ληψη των προνομιούχων θέσεων του ομίλου 
μας. Την ίδια στιγμή βέβαια, έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε την απίστευτη κακοκαιρία που 
έπληξε το Λεκανοπέδιο και δεν μας επέτρεψε 
να προπονηθούμε στον βαθμό που θέλουμε 
για τις ανάγκες ενός τόσο κρίσιμου αγώνα». 
Αξίζει να σημειωθεί πως επέστρεψε στην ομά-
δα ο 20χρονος ακραίος επιθετικός Χακι Ορού-
τση που είχε δοθεί δανεικός στον Ήφαιστο Πε-
ριστερίου. 

ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Μπορεί οι εποχές να μην είναι οι καλύτερες 
και… εύκολες, όπως αυτές που βιώνουμε σήμε-
ρα όλοι μας, όμως κάποια έθιμα, όπως αυτό το 
κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας, είναι κάτι 
που δεν μπορεί να προσπεραστεί εύκολα! Και 
στο Δάσος Χαϊδαρίου, όπου στο ποδοσφαιρι-
κό τμήμα έχει να επιδείξει πολλά στοιχεία του 
οικογενειακού κλίματος και οι άνθρωποι που 
το υποστηρίζουν από κάθε άποψη, τίμησαν 
αυτή την ιερή στιγμή και προχθές έκοψαν την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα τους, ενώ παράλληλα 
τραπέζωσαν και τους παίκτες τους. Το φλου-
ρί έπεσε στο κομμάτι του Δουκάκη. 
 
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
Σε μια κίνηση που θεωρείται σίγουρο, πως θα 
ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ της, 
προέβη η διοίκηση της Ανθούπολης με την 
απόκτηση του Κώστα Καλουδιώτη. Ο πρώ-
ην αρχηγός κι ένας από τους καλύτερους και 
πιο ποιοτικούς παίκτες της Διάνα Ηλιούπο-
λης, μίλησε με τους ανθρώπους του συλλόγου 
και αφού τα βρήκε σε όλα, ήδη φορά τη φανέ-
λα του συλλόγου και μαζί με τους συμπαίκτες 
του θα προσπαθήσουν, ώστε να προσθέσουν 
περισσότερους πόντους με απώτερο σκοπό 
την εύκολη παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

«ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ» 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 
ΘΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ 
ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣΑΚΙ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Το ματσάκι των 
Γλυκών Νερών… 
«αυτοαναβλήθηκε»

Από που να το πιά-
σεις το χθεσινό των 
Γλυκών Νερών; 
Από όπου και να το 
πιάσεις, είναι για γέ-
λια. Η διοργανώτρια 
ήξερε πως το γήπε-
δο είναι γεμάτο χιό-
νια, κι ενώ πήρε 
επιστολή από τα 
Γλυκά Νερά, που ζη-
τούσε την αναβολή 
του αγώνα, εν τού-
τοις έκανε το πλέον 
απίθανο! Επέτρε-
ψε να… αυτοαανα-
βληθεί! Πως γίνε-
ται αυτό; Κανείς δεν 
ξέρει… Όπως κα-
νείς δεν ξέρει τι ση-
μαίνει… «αυτοανα-
βολή»! Μόνον εγώ, 
αλλά επειδή περι-
έχει μια… κακιού-
λα γι’ αυτό δεν θα το 
αναλύσω. Το αφήνω 
στην κρίση όλων 
όσοι με διαβάζουν! 
Το αποτέλεσμα είναι 
γνωστό… Αφού μα-
ζεύτηκαν όλοι σαν 
τα φαντάσματα και 
κυρίως αφού έσπα-
σαν στα γέλια οι πε-
ρίοικοι που έβλεπαν 
με τόσο χιόνι να πη-
γαίνουν για μπά-
λα, ήρθε ο Ζαχαρό-
πουλος (διαιτητής) 
και απλά συμπλή-
ρωσε το φ.α και ζή-
σαν όλοι καλά και 
ΑΥΤΟΣ καλύτερα! Το 
πιο ωραίο πρωτά-
θλημα πάντως είναι 
αυτό της ΕΠΣΑΝΑ(!) 
να το πούμε κι αυτό. 
Γιατί αν δεν το πού-
με, θα μας βάλει πι-
πέρι ο… μεγάλος! * 
Χθες δεν μας ήθελε 
το… ποδόσφαιρο. 
Αποφάσισα να πάω 
να δω το ματσάκι 
της Καισαριανής με-
ταξύ των ομάδων 
Κηφισιά – ΑΕΚ(Β), 
αλλά εν τέλει ανα-
βλήθηκε λόγω χιο-
νιά και μάλλον θα 
γίνει σήμερα. Όμως 
σήμερα έχουμε το 
άλλο ματσάκι του 
Ρουφ. Και με αφορ-
μή πως η Αθήνα εί-
ναι… παγωμένη, 
τότε είναι ό,τι πρέ-
πει. Με αδελφό Νού-
τσο κι αν έρθει και 
ο τσάκα – τσούκας 
(Ευγένης), τότε θα 
πάρουμε μια γεύση 
και από εθνικό πρω-
τάθλημα!

Κόντρα στον δυνατό αέρα 
που εμπόδισε τους δυο μο-
νομάχους να παίξουν ελεύθε-
ρα και να δείξουν το ταλέντο 
του, ο ΑΟ Άρτεμις και ο Θησέ-
ας Ν Μάκρης αναδείχθηκαν 
ισόπαλοι 1-1. Το πρώτο μέρος 
έληξε ισόπαλο 0-0, ενώ και τα 
δυο τέρματα σημειώθηκαν στο 
δεύτερο μέρος. Το σκορ άνοι-
ξε ο Τασσόπουλος στο 60’ κά-
νοντας το 1-0, για να ισοφαρί-
σει στο 74’ ο Ραπτογιάννης με 
σουτ και αφού πρώτα η μπάλα 
βρήκε και Στον Μασκλαβάνο. 
Δοκάρι είχε στο 30’ ο Τσέλιος 
ύστερα από ωραίο καλοχτυ-
πημένο κόρνερ, ενώ ο ίδιος 
παίκτης είχε επίσης ωραία ευ-
καιρία στο 40’. Η Λούτσα έχα-
σε μοναδική ευκαιρία στο 80’ 
όταν σε σουτ του Φυτιλή από-
κρουσε σωτήρια ο Βοτσίδης. 
Διαιτητές ήταν οι Ρεντίφης, Πυ-
κνής, Τζαφόλιας Δ. 
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ (Φυτιλής): Καρα-
ογλάνης, Βειζάι, Καζάλας, Δια-
μάντη, Τασσόπουλος, Φυτιλής 
Α., Φυτιλής Μ. (92’ Μοιρασγε-
ντής), Τσέπας (85’ Θεοχάρης), 
Μασκλαβάνος, Κοζανίδης, Κα-
λούδης (66’ Κουτρούτσος).
ΘΗΣΕΑΣ Ν ΜΑΚΡΗΣ (Τσέλιος Ι): 
Βοτσίδης, Μηναδάκης, Βιεζάι, 
Παπασωτηρίου, Αζάλ, Τσέλιος 
(86’ Βασιλάρας)., Καχόπουλος 
(80’ Παρασκευόπουλος), Ρα-
πτογιάννης, Νικηφοράκης, Μα-
στρογιαννούδης(60’ Ζιάγκος)

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΣΑΝΑ – Α’ Κατηγορία – 1ος 
Ομιλος: Γλυκά Νερά – Παλλη-
νιακός Αν., ΑΟ Άρτεμις – Θη-
σέας Ν Μάκρης 1-1.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑΝΑ – Α’ Κατηγορία – 1ος 
‘Ομιλος: Γηπ. Άνοιξης: Άνοιξη 
– Αχιλλέας Κ Αχαρνών, Λαυρί-
ου: Παλλαυρεωτικός – Σαρω-
νικός Αναβύσσου, Δημοτικό 
Αχαρνών: Ααρναϊκός – Κρυο-
νέρι. Οι αγώνες αρχίζουν στις 
15.00.

Χωρίς νικητή έληξε 
η αναμέτρηση της 
Λούτσας

ΠΟΨ 
Πετρίδης: «Επηρεαστήκαμε 
από την κακοκαιρία, 
ευελπιστούμε να παίξουμε» 
Με αρκετά καλή εμφάνιση επέστρεψε ο ΠΟΨ στις 
επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για τη νέα 
σεζόν. Οι «πράσινοι» αποδίδοντας στο μεγαλύ-
τερο διάστημα του αγώνα εξαιρετικά αναδείχθη-
καν ισόπαλοι 1-1 με την φιλόδοξη Κορωνίδα, γε-
γονός το οποίο τους εδραίωσε στην έκτη θέση του 
βαθμολογικού πίνακα του πρώτου ομίλου της Β’ 
ΕΠΣΣ με 19 πόντους. Τα έντονα καιρικά φαινόμε-
να που στιγματίστηκαν από τις σφοδρές χιονο-
πτώσεις σε όλη την Αττική επηρέασαν το σύνολο 
του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Εξαίρεση στον 
γενικότερο κανόνα δεν θα μπορούσε να αποτε-
λέσει και ο ΠΟΨ. Με τους ποδοσφαιριστές να μέ-
νουν στον … πάγο και να μην προπονούνται το 
προηγούμενο εφιαλτικό διήμερο. Ο Πρόεδρος 
Γιάννης Πετρίδης  σημείωσε τα ακόλουθα, ερωτη-
θείς σχετικά: «Πέσαμε θύματα της έντονης χιονό-
πτωσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων 
που μας έχουν … αποκλείσει. Γεγονός το οποίο 
δεν μας επέτρεψε να προπονηθούμε ενώ κανείς 
δεν είναι σε θέση να πει με σιγουριά εάν θα τελε-
στούν οι αναμετρήσεις του σαββατοκύριακο. Ευ-
ελπιστούμε να παίξουμε».

This is Athens

҂ Ο Θοδωρής Αθανασόπουλος (αριστερά)
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Η Μαρία Γάτου (φωτό) 
ήταν άτυχη στο μίτινγκ 
στη Βουδαπέστη. Στη 
διάρκεια της κούρσας 
στα 60μ. έπαθε θλάση. 
Όταν επιστρέψει στην 
Αθήνα θα κάνει υπέ-
ρηχο για να δει το μέ-
γεθος του τραυματι-
σμού της. Στα 400μ. η 
Ανδριάνα Φέρρα έκα-
νε 55.10 και ο Πανα-
γιώτης Τριβυζάς 7.26 
στα 60μ.

Άνοιξε η αυλαία της αγωνιστικής δράσης 
στην Ελλάδα. Χθες πραγματοποιήθηκαν 
ημερίδες κλειστού στίβου. Το ενδιαφέρον 
επικεντρώθηκε στη Θεσσαλονίκη και την 
Αθήνα, όπου έγιναν αγώνες σε κλειστά 
Αμπελοκήπων και Αγίου Κοσμά. Πολλοί 
Έλληνες αθλητές πήραν μέρος και σημει-
ώθηκαν αρκετές καλές επιδόσεις. Τα βλέμ-
ματα στη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε η νε-
αρή Νικολέτα Αντωνιάδη. Κέρδισε τα 60μ. 

εμπόδια Κ18 σε 8.52 σημειώνοντας πα-
νελλήνιο ρεκόρ. Ο Κώστας Δουβαλίδης 
(φωτό) έκανε τεστ στα 60μ. εμπόδια και 
τερμάτισε σε 7.93. Ο Κώστας Ζήκος έτρε-
ξε τα 60μ. σε 6.79. Τέλος, ο Αντώνης Μέρ-
λος πέρασε τα 2,21μ. στο ύψος και έκανε 
ατομικό ρεκόρ.
Στον Αγ. Κοσμά η Άρτεμις Αναστασίου επι-
κράτησε στα 60μ. με 7.54 και στα 150μ. με 
17.44.

Στη δεύτερη φε-
τινή κούρσα ο 
Στίβεν Γκάρντι-
νερ έσπασε πα-
γκόσμιο ρεκόρ! 
Ο αθλητής από 
τις Μπαχάμες σε 
αγώνα στην Κο-
λούμπια έτρεξε 
τα 300μ. σε 31.56. 
Έσπασε το προ-
ηγούμενο που 
κρατούσε ο Αμε-
ρικανός Νόα Λά-
ιλς με 31.87 από 
το 2017. 

Στο μίτινγκ στην 
Καρλσρούη στο μή-
κος ανδρών νικητής 
ήταν ο Σουηδός Τό-
μπιας Μόντλερ με 
8,02μ. Δεύτερος 
ήταν ο 18χρονος Γά-
λος Ερουάν Κονα-
τέ (φωτό) με 7,98μ. 
Η επίδοσή του εί-
ναι επίσημο ρεκόρ 
Ευρώπης Κ20 στον 
κλειστό. Το προη-
γούμενο είχε ο Ρό-
μπερτ Εμιγιάν με 
7,89μ. από το 1984.

ΖΕΣΤΑΘΗΚΕ Ο ΚΛΕΙΣΤΟΣ!
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ΛΥΣΗ ΕΔΩ 
ΚΑΙ ΤΩΡΑ! 

Την προηγούμενη φορά που 
οι δύο πλευρές βρέθηκαν ενώ-
πιος ενωπίω για την ανανέωση 
της συνεργασίας του έστω και 
in extemis βρέθηκε λύση μια και 
η Μαλίν ήταν έτοιμη να πατήσει 
το δάχτυλο στην σκανδάλη! Ο 
Χατζηγιοβάνης έκανε πίσω στα 
«θέλω» του (οικονομικά) και ο 
Παναθηναϊκός στο σκέλος της 
ρήτρας αποχώρησης. Τελικώς, 
δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ μια και 
το περασμένο καλοκαίρι η Αλ-
τάι φάνηκε ασυνεπής στο κομ-
μάτι της αποπληρωμής,, ζητώ-
ντας τουλάχιστον 18 μήνες για 
να καταθέσει το 1,5 μύριο. Τώρα, 
η μετωπική μεταξύ club και πο-
δοσφαιριστή έχει οδηγήσει την 
σχέση τους σε αδιέξοδο! Εξι μή-
νες πριν το φινάλε της συνερ-
γασίας τους. ΔΕΝ υπάρχει φως 
στο τούνελ για να επέκταση του 
συμβολαίου, αλλά το να ΄ναι ο 
παίκτης aparted από τις αρχές 
του 2022 δεν οδηγεί πουθενά. Ο 
Παναθηναϊκός, αποδείχθηκε και 
χθες, πως ΔΕΝ έχει την πολυτέ-
λεια (ή το εύρος των επιλογών) 
να «τιμωρεί» έναν ποδοσφαιρι-
στή που φέτος φόρεσε το περι-
βραχιόνιο του αρχηγού και έχει 
παίξει πάνω από 150 ματς με το 
«τριφύλλι» γιατί υπάρχει από-
σταση στο οικονομικό σκέλος. 
Γιατί με τον Χουάνκαρ τι γίνεται 
δηλαδή; Κόουτς και club οφεί-
λουν να διαχειριστούν την υπό-
θεση προς αγωνιστικό όφελος 
της ομάδας τουλάχιστον μέχρι το 
φινάλε της σεζόν! Την ίδια στιγ-
μή που και ο Χατζηγιοβάνης με 
τον τρόπο πρέπει να καταλάβει 
πως από την στιγμή που πήρε 
μία απόφαση θα ήταν καλύτερο 
να σεβαστεί την θέση του club 
και να ΜΗΝ χάσει ένα εξάμηνο 
που θα του κοστίσει μεταγενέ-
στερα στο market του επόμενου 
καλοκαιριού. Κύριοι, λύση εδώ 
και τώρα. Οι εγωισμοί βγάζουν 
αδιέξοδο…   

Παρασκήνια

➠





Ο ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΕΙ 
152 ΜΑΤΣ ΜΕ 17 ΓΚΟΛ ΚΑΙ 
ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ ΑΣΙΣΤ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ.  

ΕΝ ΤΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕ 5 
ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2022 
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΧΕΙ 
ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΔΥΟ ΗΤΤΕΣ.  

ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΟ ΧΟΜΠΙ     
 
O Ολυμπιακός έστω και 
in extremis φέρεται να 
απαλλάσσεται όχι 
μόνο από την προ-
βληματική παρου-
σία του Ρουμπέν 
Σεμέδο, αλλά και 
από το παχυλό 
του συμβόλαιο. 
Plus το loan fee 
που θα εισπρά-
ξει από την Πόρ-
το. Το «αγκάθι» 
που ακόμη κυκλο-
φορεί στα αποδυ-
τήρια στο Ρέντη είναι 
πλέον ο Χένρι Ονιεκού-
ρου. Αφίχθη ήδη αργοπο-
ρημένος από το Κόπα Αφρικα, 
«κόπηκε» από την αποστολή του Πέ-
δρο Μαρτίνς και ο ατζέντης του εδώ 
και κανένα δίμηνο έχει κάνει άνοιγ-
μα στην Τουρκία δίχως την ανάλογη 
απόκριση. Είναι απορίας άξιον η εφε-
ξής διαχείριση από κόουτς και club για 
έναν ποδοσφαιριστή που κοστίζει πάνω 
από 1,8 εκατ. ευρώ (μεικτές απολαβές) τον χρόνο. 
Πόσο μάλλον όταν φέρεται να ́ χει γίνει 4η επιλο-
γή στην ιεραρχία.   

ΠΡΟΕΔΡΕ, CALMA…               
Άλλο θέλω, άλλο μπορώ! Ξεκάθαρα. 
Πάμε στο παρασύνθημα. Κανείς δεν 
αντιλέγει πως ο Χοσέ Περέα είναι η 
αποκάλυψη της Σούπερ Λιγκ. Εχουμε 
και λέμε: 17 ματς/6 γκολ/4 ασίστ. Αυτό 
δεν σημαίνει πως έγινε και ο… Λουίς 
Σουάρες! Την ίδια στιγμή που είναι ζή-
τημα να ́ χει συμβόλαιο μέχρι 70-80 χι-
λιάρικα καθαρά, ο (εν Ελλάδι) εκπρό-
σωπός του, Θεόφιλος Καρασαββίδης 
έμεινε στήλη άλατος όταν στην τελευ-
ταία του επικοινωνία με τον president 
Χριστοβασίλη άκουσε την ακόλουθη 
ατάκα: «Εμείς κάτω από 1,5 μύριο δεν 
πέφτουμε. Τουλάχιστον…». Η Ιταλία 
έχει την τιμητική της ως προορισμός 
για promotion, αλλά το παιδί είναι ήδη 
22 ετών και πρακτικά είναι η πρώτη 
του «γεμάτη» χρονιά σε νούμερα μια 
και πέρυσι ήταν στην σκιά του Δουβί-
κα. Πρόεδρε, ήρεμα… 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ…ΑΥΡΙΟ, 
ΑΛΛΑ «ΦΩΝΑΖΕΙ» ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ  
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΓΙΚΟΒΑΝΗ



ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ!              
 
Είναι κοινό μυστικό στο Ηράκλειο πως ο Νίκος 
Νιόπλιας ουδέποτε έψηνε την φαμίλια Σαμαρά. 
Μετά την αποστολή-κασκαντέρ την περυσινή χρο-
νιά και την σωτηρία του ΟΦΗ «κέρδισε» την ανα-
νέωση με 6 χιλιάρικα μηνιάτικο. Επέστρεψε στους 
πάγκους, αλλά μέσα στο 2021 όλα πάνε στραβά 
και ανάποδα. Τρεις σερί ήττες, εκτός 6άδας, απο-
κλεισμός από το Κύπελλο και εσωστρέφεια. Λέτε 
να ́ χουμε θέμα; Ποτέ μην λες ποτέ… 

«ΑΛΜΥΡΟΣ»…             
Καρίμ Ελ Ντεμπές! Ο winger της Ουάντι Ντέγκλα που φέ-
ρεται να απασχολεί έντονα τον Ολυμπιακό δεν είναι… 
χθεσινός στην ευρωπαϊκή πιάτσα. Το περασμένο καλο-
καίρι με μεσάζοντα τον (γνωστό στους πρωταθλητές) 
Κριστόφ Ενρότο δέχθηκε πρόταση από την Μπριζ αξί-
ας 500.000 ευρώ, αφήνοντας στο club και ένα 25% πο-
σοστό μεταπώλησης, αλλά ο Μαγκέντ Σάμι (ιδιοκτήτης 
και του Εργοτέλη) ήθελε τουλάχιστον εφταψήφιο transfer 
fee. Οπότε, not so easy…

Γιώργος Μανούσος. Παντελώς αόρατος και 
δίχως παιχνίδι από τα τέλη Νοεμβρίου. Μπή-

κε αλλαγή με τον ΟΦΗ, σκόραρε δις και «έσω-
σε» τουλάχιστον για φέτος το παχυλό του συμ-
βόλαιο (140 χιλιάρικα). Ωραίος!  



«ΓΥΑΛΊΖΕΊ»…         

Χικάμ Κανίς! Η ατραξιόν, δίχως άλλο, της Σού-
περ Λιγκ 2. Όχι μόνο γιατί αποτελεί τον πρώ-
το σκόρερ με 10 γκολ σε 12 αγώνες, αλλά γιατί 
ακόμη αναγράφεται στο πελατολόγιο του Μίνο 
Ραϊόλα! Ο Πανσερραϊκός μπορεί να τα ́ χει βρει 
σκούρα για την παραμονή στην κατηγορία, αλλά 
έχει «χτυπήσει» φλέβα χρυσού με τον Μαροκι-
νό winger και ήδη έριξε χυλόπιτα σε πρόταση 
150.000 ευρώ! 

ΜΑΤΕΟ, ΕΊΣΑΊ ΕΔΏ;      

«Καμία σχέση, άλλος άνθρωπος. Σε όλα 
του…». Ο παίκτης που όταν πρωτοήρθε στον 
Αρη και έκανε παπάδες και πουλήθηκε στον 
Ερυθρό Αστέρα πλέον δεν έχει καμία σχέση 
με το χθες! Εδώ και 1,5 χρόνο αφότου επέ-
στρεψε ξανά στην Σαλόνικα είναι φάντασμα 
του παλιού του εαυτού και μολονότι ο πρό-
εδρος τον έχει καλέσει σε τουλάχιστον τρία 
τετ α τετ δεν έχει αλλάξει τίποτα. Σε σημείο να 
΄χει βάλει λυτούς και δεμένους για να βρουν 
ομάδα στον Ματέο Γκαρσία!!!  

ΚΑΊ ΑΝ «ΣΤΡΑΒΏΣΕΊ»;        

Πριν κανένα 1,5 μήνα ήταν almost done! Όχι ότι 
άλλαξε κάτι στις προθέσεις του club, αλλά η πο-
ρεία των τελευταίων 5 αγωνιστικών έχει «παγώ-
σει» κάθε διαδικασία. Η Στουτγκάρδη με μόλις 
έναν πόντο (και κανένα γκολ) στα πέντε τελευταία 
της παιχνίδια στην Μπουντεσλίγκα είναι πλέον 
στην ζώνη του υποβιβασμού. Η όψιον αγοράς 
(3,5 μύρια) του Μαυροπάνου από την Αρσεναλ 
είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ σε περίπτωση που η 
ομάδα παραμείνει στην κατηγορία. Την ίδια στιγ-
μή που ο Σβεν Μίσλιντατ από την Μαρμπέγια, 
τόπος που γίνεται η μίνι προετοιμασία, έδωσε 
να καταλάβουν οι δημοσιογράφοι πως σε πε-
ρίπτωση υποβιβασμού ΔΕΝ θα υπάρχει σάλιο. 
Κοινώς, ο Μαυροπάνος χαμένος δεν θα πάει, η 
Στουτγκάρδη θα απωλέσει την μεταπωλητική 
του αξία…       

TO BE CONTINUED…     

Το κεφάλαιο Διούδης «έκλεισε» οριστικά για 
την Λέγκια εδώ και μία εβδομάδα με το club 
να στηρίζει μέχρι το τέλος της χρονιάς τον πο-
λύπειρο (41 ετών, παρακαλώ), Αρτουρ Μπό-
ρουτς. Οι Πολωνοί ήθελαν μόνο free agent τον 
άλλοτε διεθνή Νο1 του Παναθηναϊκού και μαξ 
να έδιναν ένα 100άρικο τώρα! Η είδηση που 
μας έφθασε είναι ότι η Λέγκια πριν δύο εβδο-
μάδες αφίχθη στην Ελλάδα για να «κλείσει» 
παίκτη με την μορφή δανεισμού από το Big4, 
αλλά το deal τσάκισε στην όψιον αγοράς. Θα 
επιστρέψουν το καλοκαίρι…  

ΑΛΗΘΕΊΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΊΞΕΊ  
ΤΏΡΑ Ο ΜΊΤΑΪ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΊΝΕΊ;  quizTime
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