
για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 90 - 160C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 90 - 140C ΣΎΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, 
ΑΓΙΩΝ ΕΞΙ ΜΑΡΤΎΡΩΝ

 ΤΡΙΤΗ 04.01.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.367

ΧΑΜΌΣ ΑΠΌ ΚΡΌΎΣΜΑΤΑ ΣΤΌΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌ, 
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Ό ΑΓΩΝΑΣ. ΤΌ ΠΡΌΒΛΗΜΑ  
ΠΌΎ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΌΝ ΠΑΌΚ ΑΎΤΗ Η ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΠΏΣ ΘΑ ΚΑΛΎΨΕΙ  
ΤΟ ΚΕΝΟ  
ΤΟΎ ΚΑΜΑΡΑ  
Ο ΑΡΗΣ 19:30 NS PRIME

17:15 NS PRIME

ΧΑΜΗΛΏΝΕΙ ΤΟΎ ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ Η ΑΕΚ,  
ΚΟΙΤΑΕΙ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΚΟΎΣ ΧΑΦ
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Ο Ρομέλου Λουκάκου είπε όσα ήθελε να πει. Για 
το πόσο του λείπει η Ίντερ, για το ότι δεν νιώ-
θει ωραία στο Λονδίνο. Ο Τόμας Τούχελ τον άφη-
σε εκτός από (τη ματσάρα με) τη Λίβερπουλ. Τιμω-
ρία. Γιατί δεν είχε άλλη επιλογή, επειδή οτιδήποτε 
άλλο θα υπονόμευε την ισχύ του ως αφεντικό. 
Ένα... καυγαδάκι και συνεχίζουμε σαν να μην έγι-
νε τίποτα; Αυτό θέλουν να βγει προς τα έξω από 
την Τσέλσι, αυτό διέρρευσε μετά τη συνάντηση του 
Βέλγου επιθετικού με τον Γερμανό κόουτς. Κι έτσι 
μπορεί να είναι στην παρούσα φάση. Γιατί δεν γί-
νεται αλλιώς για μεταγραφή που κόστισε 115 εκατ. 
ευρώ, μόλις 6 μήνες νωρίτερα. Αλλά μοιάζει δεδο-
μένο πως όλο αυτό το ξέσπασμα του Big Rom δεν 
ήταν κατά λάθος. Είναι ένας επαγγελματίας που 
μετράει κάθε του κουβέντα, κάθε του κίνηση. Προ-
λειαίνει το έδαφος για αργότερα, για παράδειγμα 
το προσεχές καλοκαίρι αν στο μεσοδιάστημα δεν 
δει αυτά που θέλει, αν δεν αποκτήσει το ρόλο που 
νιώθει πως αξίζει στην ομάδα; Μπορούμε βάσιμα 
να το υποθέσουμε. Είναι, πάντως, ιντριγκαδόρικο 
πως το αμέσως επόμενο ματς των «μπλε» είναι με 
την Τότεναμ, αύριο, για τα ημιτελικά του Λιγκ Καπ. 
Τα «σπιρούνια» του Αντόνιο Κόντε, του προπονη-
τή-πατέρα για τον Λουκάκου. Και σύμφωνα με ορι-
σμένα σενάρια αυτόν που ονειρεύεται να βρει ξανά 
πλάι του, το συντομότερο δυνατό. Και όχι βέβαια 
όπως εν προκειμένω, δηλαδή ως αντίπαλο. Να 
δούμε αν θα παίξει ο Βέλγος. Δεν είναι δεδομένο, 
παρά την «ανακωχή» που ανακοινώθηκε. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Πάντα ο καθένας κοιτάει πρωτίστως το συμ-
φέρον του. Είτε μιλάμε για τα κλαμπ είτε για 
τους προπονητές, τους παίκτες και τους μά-
νατζερ. Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, στην πε-
ρίπτωση του Ζοσέ Μαουρίσιο κοίταξε τι τον 
ωφελεί. Αν το πάμε με την ψυχρή λογική, λοι-
πόν, ορθώς έπραξε. Ούτε το καλοκαίρι τον βό-
λευε να τον πουλήσει εκείνη τη χρονική περί-
οδο, ούτε τώρα. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι 
άσπρο-μαύρο. Επομένως, δεν μπορούμε να εί-
μαστε απόλυτοι για τίποτα. Ο Παναθηναϊκός 
αρχικά έχει υποπέσει σε φάουλ λόγω του τι έλε-
γε και πώς έπραττε στη συνέχεια. Δεν μπο-
ρείς τη μία να λες στον παίκτη να βρει πρότα-
ση και την άλλη να απορρίπτεις αυτή που σου 
έφερε. Πρέπει να έχεις μία συνέπεια. Από εκεί 
και πέρα, σε ορισμένες περιπτώσεις για διάφο-
ρους λόγους ισορροπιών και όχι μόνο, καλό εί-
ναι να κάνεις και κάπου πίσω. Να βάζεις νερό 
στο κρασί σου και να ακούς την επιθυμία του 
άλλου. Ωστόσο, στην περίπτωση με την Αλ 
Αχλί αυτό μόνο εύκολο δεν ήταν. Σε διάστημα 
48 ωρών δεν θα ήταν φυσικό να πει «ναι» ο Πα-
ναθηναϊκός σε μία πρόταση που δεν παίρνει 
ευρώ και ταυτόχρονα να ψάξει για αντικαταστά-
τη όταν λόγω Κουρμπέλη έχει ήδη πρόβλημα 
στα χαφ. Το θέμα πλέον είναι η επόμενη ημέρα. 
Ο Μαουρίσιο οικονομικά θα βγει σίγουρα χαμέ-
νος, το θέμα είναι να μη βγει χαμένο και το «τρι-
φύλλι» έχοντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαι-
ριστή που δεν θέλει να βρίσκεται σε αυτό.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ  
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ  

ΜΙΑ ΑΝΑΚΩΧΗ  
ΜΕ «ΑΛΛΑ»

Αποψη
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Αρχικά αυτό δεν θα πρέπει να είναι καν είδη-
ση. Από τη στιγμή που η Μπενφίκα απέλυσε 
τον Ζόρζε Ζεσούς, αναμενόμενο να ακούγε-
ται το όνομα του Πέδρο Μαρτίνς. Πολυτέλεια 
θα είναι για τους «αετούς» να μπορέσουν να 
πείσουν τον προπονητή του Ολυμπιακού.  
Τι έχουν να του προσφέρουν; Την αναμέτρηση 
με τον Άγιαξ για τη φάση των «16» του Τσάμπι-
ονς Λιγκ, πολλά χρήματα και «λευκή» επιταγή 
από το καλοκαίρι και μετά. Σε ό,τι έχει να κάνει 
με το σήμερα αυτά είναι πολύ λίγα για να μπο-
ρέσουν να πείσουν τον 51χρονο κόουτς της 
ομάδας του Πειραιά. Ένα σκασμό λεφτά έριξε 
στα πόδια του και η Αλ Νασρ, αλλά δεν έπεισαν.  
Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει θέσει συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα στην 
καριέρα του. Μάλιστα τις έχει αναφέρει πολ-
λάκις και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις και με τον 
Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν θα άφηνε τον Ολυ-
μπιακό μεσούσης της σεζόν και δεν θα το 
έκανε για ομάδα που δεν είναι στην Αγγλία. 
Σε καμία περίπτωση μάλιστα δεν θα έμπαι-
νε στη διαδικασία να κάνει κουβέντα απλά 
και μόνο σε επίπεδο κρούσεων. Διότι επί-
σημη πρόταση, ως τώρα, για την Μπενφίκα 
δεν έχει στα χέρια του. Στον αέρα δεν μιλάει.  
Αυτή τη στιγμή η Μπενφίκα πολιορκεί κι έναν 
άλλο γνώριμό μας. Τον Αμπέλ Φερέιρα, ο 
οποίος είναι θεωρητικά πιο βατή περίπτω-
ση, μιας και μόλις ολοκλήρωσε τις υποχρε-
ώσεις του στην Παλμέιρας. Μοιάζει να μην 
προχωράει αυτό το σενάριο. Συνεπώς πάει 
ως το καλοκαίρι με υπηρεσιακό τεχνικό. Αυτό 
σημαίνει πως το καλοκαίρι, ειδικά αν ο Μαρ-
τίνς δεν έχει ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, η 
βάση στη συζήτηση θα είναι αλλιώτικη. Μαζί 
και οι πιθανότητες να πει το ναι ο Μαρτίνς. 

Agent Greek

ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ 
ΓΙΑΝΝΙΚΗ

Αν έπαιρνε Μπερτόγλιο…
Γράφτηκε πως ο Φακούντο Μπερτό-
γλιο ενδιαφέρει και μάλιστα έντονα 
την ΑΕΚ. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, πάει 
να πει πως ο Αργύρης Γιαννίκης εί-
ναι λύση προσωρινή και το καλο-
καίρι θα έχουμε άλλον προπονητή 
στην «Ενωση». Δεν μπορεί να εξη-
γηθεί διαφορετικά. Ο Έλληνας τε-
χνικός ψάχνει τρόπους να χωρέσει 
τον Πέτρο Μάνταλο στην ενδεκάδα 
του, ως τώρα. Έναν ποδοσφαιριστή 
που εκτιμά πάρα πολύ, τόσο για την 
προσωπικότητά του όσο και για τα 
αγωνιστικά χαρακτηριστικά του. Εί-
ναι ο αρχηγός της ομάδας του άλ-
λωστε. Δεν θα ήθελε σε καμία πε-
ρίπτωση έναν παίκτη με παρόμοια 
στοιχεία στο ρόστερ τη δεδομένη 
στιγμή. Δεν ταιριάζει στην αγωνιστι-
κή του φιλοσοφία. Το ότι ο μεσοεπι-
θετικός του Άρη δεν παίζει για την 
ΑΕΚ είναι σχεδόν βέβαιο. Όπως πι-
θανότατα δεν παίζει το σενάριο να 
αποκτήσει δεκάρι στην τρέχουσα 
αγωνιστική περίοδο η ΑΕΚ. 

Ο ΠΙΡΣΜΑΝ ΘΕΛΕΙ ΦΑΝΕΛΑ ΒΑΣΙΚΟΥ

Το προβάδισμα στον Άρη
Έμοιαζε και το είχαμε είναι η αλήθεια σχεδόν 
δεδομένο. Ο Ολυμπιακός ήταν μια ανάσα από 
τον Μάρβιν Πίρσμαν. Με τον ΠΑΣ Γιάννινα τα εί-
χαν βρει σε όλα για να έρθει στον Πειραιά. Άμε-
σα. Ήταν ο ιδανικός για να κάνει τα ρεπό του 
Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ. Αυτός ήταν ο λόγος που 
άρχισε να το σκέφτεται διπλά και τρίδιπλα. Και 
κάπου εκεί έρχεται ο Άρης. Η ομάδα της Θεσ-
σαλονίκης παρακολουθούσε την προκειμένη 
περίπτωση καιρό τώρα. Διακριτικά. Μόνο που 
δεν επείγεται να τον πάρει άμεσα. Σκοπός του 
είναι να τον αποκτήσει το καλοκαίρι. Ο Πίρσμαν 
μένει ελεύθερος σε έξι μήνες και ο Άρης έχει το 
δικαίωμα να ξεκινήσει συζητήσεις μαζί του για 
να συμφωνήσουν από τώρα. Ο ΠΑΣ δηλαδή θα 
τον χάσει χωρίς να πάρει ευρώ. Στον Άρη έχει 
διαβεβαιώσεις πως θα πάρει φανέλα βασικού 
και αυτή τη στιγμή ο Βέλγος τον προτιμά. Κο-
ντά στα 300χιλ. ευρώ θα χάσει η ομάδα των Ιω-
αννίνων… 

➠

➠

➠

ΘΕΛΕΙ Η
ΜΠΕΝΦΙΚΑ, ΑΛΛΑ…
Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ ΞΕΡΕΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ 
ΨΗΛΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ. Ο 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ 
ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ

Αλλαγή σελίδας  
ο Τζαβίδας 
Μαζί ξεκίνησαν. Δύο από τα πολλά 
παιδιά που έβγαλε ο Παναθηναϊκός 
από τις ακαδημίες του. Θεωρητικά 
εκείνος που είχε το μεγαλύτερο τα-
λέντο είναι ο Μάριος Τζαβίδας. Γι› 
αυτό και ο Ατρόμητος τον έκανε την 
πιο ακριβή εν Ελλάδι μεταγραφή 
στην ιστορία του. Ο μεγάλος αδερ-
φός, όμως, ήταν εκείνος που έπαι-
ξε στην πρώτη ομάδα. 
Ο Σπύρος Τζαβίδας πήρε κάποιες 
ευκαιρίες, έδειξε ότι μπορούσε να 
σταθεί και το πλάνο για φέτος ήταν 
να βοηθήσει στην ομάδα Β›. Τελικά 
ήρθαν έτσι τα πράγματα που απο-
φάσισε να σταματήσει το ποδό-
σφαιρο. Έκανε και τις πρώτες σκέ-
ψεις ήδη για το επόμενο βήμα του. 
Συνάδελφος έμαθα πως θέλει να γί-
νει, δηλαδή ατζέντης. Με το καλό να 
ευχηθώ.
Εκείνο που ακούγεται είναι ότι το 
αρχικό πλάνο είναι να μπει στο γρα-
φείο του Πάνου Γαλαριώτη, του εκ-
προσώπου του αδερφού του. Όχι 
και άσχημο πρώτο βήμα, δεδομέ-
νου ότι η Sports Action είναι από 
τα πιο δυνατά ελληνικά γραφεία και 
αξιόπιστα στην πιάτσα. 

➠
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Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Κατά την περσινή σεζόν ο 
Παναθηναϊκός είχε τον Ζοσέ 
Μαουρίσιο ως σημείο αναφο-
ράς στη μεσαία γραμμή. Φέ-
τος, αυτή η σχέση λίγο έλειψε 
να χαλάσει. Επειδή ο 33χρο-
νος ποδοσφαιριστής δυσκο-
λεύτηκε να διαχειριστεί το 
«άκυρο» που έλαβε ως απά-
ντηση από τους «πράσινους» 
στο αίτημά του να πάει στη 
Σαουδική Αραβία (Νταμάκ). 
Δεν ήταν προφανώς η αθλη-
τική πρόκληση που τον έκα-
νε να θέλει να πάει εκεί. Αλλά 
πώς να μείνει κανείς αδιάφο-
ρος σε μια προοπτική που 
μπορεί να τον εξασφαλίσει οι-
κονομικά για... πάντα; Προ-
ϊόντος του χρόνου πάντως, 
κατάφερε και το άφησε πίσω 
του, ενώ έγινε ξανά σημαντι-
κός για το «τριφύλλι». 
Κοίτα να δεις, μες την καρ-
διά του χειμώνα, έρχεται να 
αναβιώσει αυτή η καλοκαιρι-
νή ιστορία. Ο Μαουρίσιο δέ-
χτηκε εκ νέου πρόταση από 
αραβικό κλαμπ. Την Αλ Αχλί 
από το Κατάρ αυτή τη φορά. Η 
οποία ποντάρει στο ότι ο παί-
κτης μένει ελεύθερος το κα-
λοκαίρι και ότι θα πιέσει τους 
«πράσινους» για να φύγει 
από τώρα. Μα πώς ο Πανα-
θηναϊκός να τον αφήσει ελεύ-
θερο; Το καλοκαίρι είπε «όχι» 
σε 500 χιλιάρικα και τώρα θα 
τον δώσει τσάμπα; Δεν γίνο-
νται αυτά. Το θέμα είναι ποιο 
είναι το ρεαλιστικό ποσό που 
μπορεί να βρει στην αγορά 
για έναν 33χρονο με 6 μήνες 
ακόμα συμβόλαιο. Αν θελή-
σει να τον παραχωρήσει κάτι 
που με τωρινά δεδομένα είναι 
εκτός συζήτησης. Και το αν, 
επίσης, μπορεί να βρει ισά-
ξιο αντικαταστάτη. 
Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή 
του χειμερινού παζαριού, άρα 
πολλά ακόμη μπορεί να συμ-
βούν. Αλλά είναι ένα θέμα που 
μπορεί να προκαλέσει μεγά-
λη αναστάτωση στον Πανα-
θηναϊκό. Σε μια στιγμή που το 
κλαμπ έχει ανάγκη από όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη ηρε-
μία και σταθερότητα. Πώς θα 
αντιδράσει ο Μαουρίσιο; Ιδού 
η απορία. 

Με έμφαση  
στις στατικές φάσεις
Εξάσκηση στις στατικές φάσεις είχε το πρόγραμ-
μα για τον Παναθηναϊκό σήμερα, ενόψει της αυ-
ριανής αναμέτρησης με τον Άρη. Οι «πράσινοι» 
δούλεψαν ιδιαίτερα και στα τελειώματα. Ατομι-
κό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Κουρμπέ-
λης, Αγιούμπ, Μπεκ.

Ο ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟ 
ΑΡΑΒΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ... 
ΙΔΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
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Αναζητώντας δανεικούς 
Είναι δύσκολη η περίπτωση Μπαρμπόσα. Εξ αρχής ήταν. Γι’ αυτό 
και στην ΑΕΚ χαμηλώνουν τους τόνους όσον αφορά τον Βραζι-
λιάνο χαφ και εξετάζουν παράλληλα άλλες, πιο εφικτές περιπτώ-
σεις. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν τσεκάρει δύο περιπτώσεις δα-
νεικών ποδοσφαιριστών. Παικτών που δεν έχουν διαρρεύσει 
τα ονόματα, αλλά θεωρούν ότι «κουμπώνουν» στο πλάνο του 

Γιαννίκη για τον άξονα. 

AΕΚΣυναγερμός λόγω κορονοϊού
 
Δύο νέα κρούσματα κορονοϊού βρέθηκαν στην ΑΕΚ. Το 
ένα από αυτά ανήκει σε ποδοσφαιριστή. Και οι έξι συ-

νολικά νοσούντες της Ένωσης (τέσσερις εκ των οποίων 
ποδοσφαιριστές) έχουν απομονωθεί και ακολουθού-
νται όσα προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα του ΕΟΔΥ.

➦

ΔΕΝ (ΤΟΥ) ΑΡΚΕΙ

Από τα ψηλά στα χαμηλά. Από 
βασικός σε ΑΕΚ και Εθνική 
Ελλάδας, ο Στράτος Σβάρνας 
βρέθηκε μεταξύ πάγκου και 
εξέδρας. Μέσα σε ένα εξάμη-
νο. Ούτε αρχικά με τον Βλά-
νταν Μιλόγεβιτς ούτε εν συνε-
χεία με τον Αργύρη Γιαννίκη, 
ο Έλληνας αμυντικός μπόρε-
σε να βρει θέση στην 11άδα. 
Μόνο λίγο πριν τα Χριστούγεν-
να και σε επίπεδο Κυπέλλου, 
στη ρεβάνς με την Κηφισιά, 
έπαιξε βασικός. Χρίστηκε μά-
λιστα και σκόρερ. Ένα ευχάρι-
στο διάλλειμα. Νωρίτερα, είχε 
παίξει στο μαρτυρικό σουβε-
νίρ του ανταμώματος με τη Βε-
λέζ. Και είχε καταγράψει τρεις 
ολιγόλεπτες συμμετοχές στη 
Super League, όλες ως αλλα-
γή. Τίποτε περισσότερο. Αυ-
τές οι εμφανίσεις μάλιστα έγι-
ναν στη θέση του δεξιού μπακ. 
Και ξανά για εκεί προαλείφεται 
βασικός στο πρώτο παιχνίδι 
του 2022 για την Ένωση. Κό-
ντρα στη Λαμία. Μισελέν και 
Ρότα θα μείνουν εκτός -όπως 
όλα δείχνουν- και άρα προκύ-
πτει μέγιστη ανάγκη κάλυψης 
στο δεξί άκρο της άμυνας. Εν-
νοείται βέβαια πως αυτή η εξέ-
λιξη δεν αλλάζει ουσιαστικά 
το status και την προοπτική 
του. Ο 24χρονος ποδοσφαιρι-
στής ξέρει πως αυτό είναι πια 
το καλύτερο που μπορεί να ελ-
πίζει. Να καλύπτει κενά. Προ-
φανώς και δεν του αρκεί. Νιώ-
θει και λίγο αδικημένος επειδή 
δεν πήρε ευκαιρίες να δείξει 
πως αξίζει κάτι καλύτερο στη 
φυσική του θέση (στόπερ). Δεν 
είναι λοιπόν περίεργο πως 
βρίσκεται σε αναζήτηση ποδο-
σφαιρικής στέγης. Πιθανότατα 
στο εξωτερικό. Αλλά προς το 
παρόν δεν υπάρχει κάτι απτό.

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ 
ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΑΜΙΑ, 
ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕΚ
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Ετοιμοι για παν ενδεχόμενο 
 «Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα που 
έχουμε. Είναι μία ομάδα πλήρης. Ωστόσο η αγορά εί-
ναι ανοιχτή, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε τι προτά-
σεις θα έρθουν στο γραφείο του προέδρου για αγορές, 
πωλήσεις και αποχωρήσεις. Θα αντιδράσουμε εάν κάτι 
συμβεί». Τα λόγια του Πέδρο Μαρτίνς φανερώνουν το 
ότι στον Ολυμπιακό είναι έτοιμοι για όλα τώρα που 
το παζάρι είναι ανοιχτό. Και ότι έχουν συζητήσει 
διάφορα σενάρια στις συσκέψεις των τελευταί-

ων ημερών για να μην πιαστούν εξ απίνης. 

ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
Η ΓΑΛΑΤΑ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ 
ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ 
ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΝΑ ΦΥΓΕΙ 
ΚΙΟΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ; 

Oλυ
μπι
ακό

ς

Γράφαμε τις προάλλες στο e-Sportime 
για το πώς το Κόπα Άφρικα μπορεί υπό 
συνθήκες να αποδειχθεί ευεργετικό για τον 
Χένρι Ονιεκούρου και για τον Ολυμπιακό. 
Παρότι αρχικά δεν ήταν να συμμετάσχει 
σε αυτό το τουρνουά, με την εθνική Νιγη-
ρίας. Μήπως όμως δεν χρειαστεί να φτά-
σουμε ως εκεί; Με την έννοια πως αυτό θα 
είναι κάτι που δεν θα απασχολεί πια τους 
«ερυθρόλευκους»; Δεν είμαστε σε αυτό το 
σημείο, αλλά... μπορεί να φτάσουμε. Αν 
έχουν βάση τα σενάρια που κυκλοφόρη-
σαν στην Τουρκία και εμφανίζουν τη Γαλα-
τασαράι αποφασισμένη να κάνει ξανά δικό 
της τον Νιγηριανό. Είναι πολύ σημαντικό 
να σημειώσουμε τούτο: Ο Ονιεκούρου έχει 
εξόχως πετυχημένο παρελθόν στην «τσιμ 
μπομ». Στην πραγματικότητα, από το 2018 
κι έπειτα, μόνο εκεί τα έχει πάει καλά, αγω-
νιζόμενος τρεις φορές ως δανεικός. Δεν εί-
ναι τυχαίο άλλωστε πως σε πρώτη ευκαι-
ρία πετάγεται στην Πόλη για να δει ξανά 
γνωστούς και φίλους. Εκεί βρισκόταν άλ-
λωστε, για χριστουγεννιάτικες διακοπές, 
όταν έμαθε για την κλήση του στο Κύπελ-
λο Εθνών Αφρικής. Σύμφωνα με τα τουρ-
κικά δημοσιεύματα, πολύ θα ήθελε να επι-
στρέψει για μόνιμη εγκατάσταση. Το θέμα 
βέβαια είναι και τι λέει ο Ολυμπιακός για 
όλα αυτά. Έδωσε 5 εκατ. ευρώ στη Μο-
νακό για τον παίκτη, μιλάμε για μια πολύ 
μεγάλη επένδυση. Στην πράξη, όλα ήταν, 
είναι και θα είναι θέμα αντιτίμου. Τι (μπο-
ρεί να) προσφέρει η Γαλατά. Με άλλα λό-
για, στο λιμάνι είναι ανοιχτοί στο ενδεχό-
μενο να συζητήσουν με τους Τούρκους. 
Γιατί όπως επίσης είναι γνωστό, ο Ονιε-
κούρου κάθε άλλο παρά έχει ικανοποιή-
σει αγωνιστικά το διάστημα που βρίσκε-
ται στη χώρα μας. Αρκεί βέβαια να υπάρξει 
η κατάλληλη πρόταση. Ο Ολυμπιακός, το 
έχει πολλάκις δείξει, δεν συμβιβάζεται με 
τίποτα λιγότερο από αυτό που ορίζει ως 
fair για την κάθε μεταγραφική συνδιαλλα-
γή που κάνει. Το σενάριο από την Τουρ-
κία μιλάει για δανεισμό του παίκτη. Πιθα-
νό; Ξαναλέμε. Τα πάντα είναι θέμα όρων 

αν και εφόσον αρχίσει κουβέντα. 

Oλυ
μπι
ακό

ς
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Χατζηστραβός ως το 2024
Είναι ένας παίκτης για τον οποίο λέγονται πολλά και 
καλά. Έχει ταλέντο, έχει προοπτική. Ο Ζήσης Χατζη-
στραβός έχει και την έμπρακτη εμπιστοσύνη του ΠΑΟΚ. 
Δεν υπάρχει πιο τρανή απόδειξη από το νέο συμβόλαιο 
που υπέγραψε ως το 2024. Προς το παρόν στον ΠΑΟΚ 
Β, αλλά δεδομένα αν ο νεαρός μεσοεπιθετικός συνεχί-
σει έτσι, η πόρτα της α’ ομάδας δεν θα αργήσει να 
ανοίξει διάπλατα γι’ αυτόν. 

ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΑΓΡΙΝΙΩΤΕΣ ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΙ ΜΙΑ ΗΔΗ 
ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΟΚ

ΠAO
K

Το ματς με τον Παναιτωλικό, που θα 
ήταν το πρώτο για το 2022 για τον 
ΠΑΟΚ, δεν θα γίνει ποτέ αύριο, όπως 
ήταν προγραμματισμένο. Αδύνατον 
μετά τα 13 κρούσματα κορονοϊού που 
ανακοίνωσαν οι Αγρινιώτες, 10 εκ των 
οποίων αφορούν ποδοσφαιριστές. 
Μια αναβολή που κάθε άλλο παρά 
ωραία ηχεί στα αυτιά των ανθρώπων 
του Δικεφάλου. Το πρόγραμμα μέχρι 
τη διακοπή λόγω Εθνικών ομάδων, 
τον προσεχή Μάρτιο, είναι φουλ φορ-
τωμένο. Με αλλεπάλληλες υποχρεώ-
σεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, σε πρω-
τάθλημα, Κύπελλο και Conference 
League. Ο προγραμματισμός είναι 
συνεπώς πολύ συγκεκριμένος και η 
όποια αλλαγή μόνο θετικά δεν μπο-
ρεί να ιδωθεί, καθώς τα περιθώρια για 
ελιγμούς είναι ελάχιστα. Και δεν το κά-
νει πιο εύπεπτο το γεγονός ότι και ο 
ΠΑΟΚ είχε κρούσματα της COVID-19 
στις τάξεις του. Ο αριθμός των από-
ντων του Δικεφάλου είναι διαχειρίσι-
μος κι έπειτα, με την τάση που έχει 
πάρει η κατάσταση, είναι πρακτικά βέ-
βαιο πως στο κοντινό μέλλον θα κολ-
λήσουν κι άλλοι παίκτες. Ζεις δηλαδή 
με αυτό ως ομάδα και ελπίζεις να μην 
σου τύχει κάτι ανάλογο με αυτό του 
Παναιτωλικού. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου 
και το επιτελείο του έχουν συνεπώς 
και αυτόν τον αστάθμητο παράγοντα 
που πρέπει να ζυγίσουν. Πολύ δύ-
σκολη ως άσκηση ισορροπίας, αλλά 
απαραίτητη με βάση τις συνθήκες που 
έχουν διαμορφωθεί γύρω μας. Να ση-
μειώσουμε ότι στη χθεσινή προπόνη-
ση και πριν γίνουν γνωστά τα νέα από 
το στρατόπεδο του Παναιτωλικού, ο 
Λουτσέσκου είχε κατευθύνει την προ-
πόνηση δίνοντας βάρος σε τακτική 
και επιθετική λειτουργία. Οι παίκτες 
του ΠΑΟΚ δούλεψαν στην ανάπτυ-
ξη, την κυκλοφορία της μπάλας και τα 
τελειώματα, ενώ έπαιξαν και δίτερμα 
στο φινάλε, με τον Ομάρ Ελ Καντου-
ρί, τον Νέλσον Ολιβέιρα και τον Λού-
κας Τέιλορ να συνεχίζουν το ατομικό 
τους πρόγραμμα.
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ΑΛΛΑΞΤΕ STATUS 
ΜΑΝΟΣ, ΛΟΠΕΘ ΚΑΙ ΜΑΝΣΙΝΙ 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ 
ΤΟΥ ΚΑΜΑΡΑ ΟΣΟ Ο ΜΑΥΡΙΤΑΝΟΣ  
ΘΑ ΛΕΙΠΕΙ ΣΤΟ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ

Θα ήταν ψέμα αν λέγαμε πως ο 
Αμπουμπακάρ Καμαρά έχει κά-
νει αυτά που περίμενε ο Άρης 
όταν τον απέκτησε το περασμέ-
νο καλοκαίρι. Μιλάμε για μια πα-
νάκριβη μεταγραφή, μία υπέρβα-
ση από πλευράς «κιτρίνων». Οι 
απαιτήσεις μοιραία ήταν μεγά-
λες, οι προσδοκίες ακόμα μεγα-
λύτερες. Προς το τέλος πάντως 
του 2021, ο Μαυριτανός φορ άρ-
χισε να ανεβάζει την απόδοσή 
του με πικ το εξαιρετικό ματς που 
έκανε στο Ηράκλειο, κόντρα στον 
ΟΦΗ, για το Κύπελλο, στο τε-
λευταίο ματς του έτους που μό-
λις αποχαιρετήσαμε. Είναι κρίμα 
που το Κόπα Άφρικα του κόβει τη 
φόρα. Μία ή άλλη, οι «κίτρινοι» το 
ήξεραν εξ αρχής πως όταν ερχό-
ταν ο Γενάρης θα έπρεπε να αντι-
μετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. 
Υπάρχουν λύσεις; Θεωρητικά, 
ναι. Αρχικά οι Δημήτρης Μάνος 
και Κρίστιαν Λόπεθ. Ο πρώτος 
για αγωνιστικούς λόγους, ο δεύ-
τερος εξαιτίας κυρίως ενός σοβα-
ρού τραυματισμού, ουσία είναι 
πως αμφότεροι βρέθηκαν εκτός 
πρώτης γραμμής. Όμως έχουν 
μπροστά τους την ευκαιρία να 
αλλάξουν status. Να πείσουν τον 
Άκη Μάντζιο πως αξίζουν περισ-
σότερο χρόνο συμμετοχής. Ο Έλ-
ληνας προπονητής έχει μιλήσει 
αρκετά μαζί τους τις τελευταίες 
μέρες για να τους προετοιμάσει 
ψυχολογικά για αυτό που έρχε-
ται. Υπάρχει επίσης και ο Ντάνιελ 
Μανσίνι στα υπόψη. Δεν είναι η 
φυσική του θέση το «φορ περι-
οχής», αλλά σε παιχνίδι αντεπι-
θέσεων μπορεί κάλλιστα να παί-
ξει το ρόλο του φουνταριστού. Το 
έχει ξανακάνει φέτος. Ο Μάντζιος 
μελετάει όλα τα σενάρια στο μυα-
λό του και ανάλογα με την τακτι-
κή που θα επιλέξει στο αυριανό 
ματς με τον Παναθηναϊκό, θα κι-
νηθεί ανάλογα.  

Στη σκιά του κορονοϊού
 
Το χθεσινό πρόγραμμα της προπόνησης του Άρη πε-
ριελάμβανε ενεργοποίηση, rondo game, ασκήσεις κα-
τοχής μπάλας και επιθετικής μετάβασης και ολοκληρώ-
θηκε με παιχνίδι τακτικής Ο κορονοϊός, ως γνωστόν, 
έχει χτυπήσει σκληρά  (και) τους «κίτρινους», με 7 
κρούσματα την προηγούμενη εβδομάδα, 6 σε 
παίκτες και 1 σε μέλος του σταφ. 

AΡΗ
Σ



www.sportime.gr TΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20229

Ο ΠΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗ «ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ»,  
Ο ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ... ΧΑΛΑΣΤΡΑ 

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τρώγοντας έρ-
χεται η όρεξη. Ναι, η... λαϊκή θυμοσοφία έχει φροντί-
σει ώστε να έχουμε αρκετούς τρόπους να εκφράσου-
με την κατάσταση που επικρατεί στον ΠΑΣ Γιάννινα 
τη δεδομένη στιγμή. Η ομάδα πήγε βαθμολογικά 
καλύτερα από ό,τι θα περίμεναν οι περισσότεροι. 
Τα πλέι οφ είναι συνεπώς ορατός στόχος. Αλλά όχι 
και εμμονή. Με άλλα λόγια, αν... είναι να ’ρθει θε να 
‘ρθει! Αυτή η έλλειψη πίεσης δεν σημαίνει και ότι οι 
Ηπειρώτες αδιαφορούν για το οτιδήποτε. Και θέλουν 
με το καλημέρα του νέου έτους να το δείξουν, να το 
υπενθυμίσουν πιο σωστά. Υποδεχόμενοι έναν Ιω-
νικό που, τηρουμένων των αναλογιών, έχει επίσης 
πάει καλύτερα από όσο θα περίμεναν οι περισσότε-
ροι στη χρονιά της επιστροφής του στην ελίτ. Χω-
ρίς πάντως ακόμα να έχει εξασφαλίσει το οτιδήπο-
τε.   Στο ιατρικό δελτίο 
της... εποχής, εκτός 
καραντίνας βγήκαν 
αρκετοί παίκτες του 
«Αγιαξ της Ηπείρου», 
ήταν 8 μέχρι πρότι-
νος, αλλά ο αριθμός 
μειώθηκε και δεν φαί-
νεται να συντρέχει 
λόγος αναβολής της 
αναμέτρησης. Τέσ-
σερα νέα κρούσμα-
τα, αλλά μόνο το ένα 
αφορά παίκτη, ανι-
χνεύθηκαν στον Ιωνι-
κό. Εκτός λόγω τραυ-
ματισμού τέθηκε ο 
Βαφέας, επιστρέφει ο 
Τουράμ, πρώτη συμ-
μετοχή για Μάντζη.

ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ 

Ο ΟΦΗ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙ 
ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΛΠΙΖΕΙ 

Μπορούμε να μιλήσουμε τόσο νωρίς στη σεζόν για 
«τελικό»; Αν το δούμε από τη μεριά του Αστέρα Τρίπο-
λης, ναι. Οι Αρκάδες, κόντρα στα προγνωστικά, ξεκίνη-
σαν πολύ άσχημα το φετινό πρωτάθλημα. Απέχοντας 
πολύ από αυτό που μπορούν βάσει υλικού. Έχασαν 
μοιραία πολύ έδαφος στη βαθμολογία. Κάπως μάζε-
ψαν τη ζημιά καθ΄οδόν προς τις τελευταίες μέρες του 
2021, αλλά παραμένουν ελλιπείς στο ζύγι και σε ορια-
κή φάση από πλευράς βαθμολογικών απωλειών. Τε-
λείως αντίθετα τα πράγματα για τον ΟΦΗ. Μια ομάδα 
που κέρδισε χειροκροτήματα, εντυπώσεις και ουσία 
στο πρώτο μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. 
Με ευχάριστη γι’ αυτήν συνέπεια να βρίσκεται σε τρο-
χιά πλέι οφ. Με την πολυτέλεια να παίζει σήμερα για 
δύο αποτελέσματα. Δεν λέμε ότι οι Κρητικοί θα πάνε 
για το «Χ», αλλά δεν θα τους χαλάσει κιόλας, έχοντας 
+5 στην κατάταξη από το σημερινό τους αντίπαλο. 
Το κακό και για τις δύο ομάδες είναι πως δεν πάνε σε 
αυτό το ματς με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. 
Ο Αστέρας έχει 5 κρούσματα κορονοϊού, ενώ ο ΟΦΗ 
στερείται τον τιμωρημένο Mεγιάδο, τους Μαρινάκη, 
Διαμαντή, Γιάννου, Σηφάκη οι λόγω ίωσης, τον ανέ-
τοιμο Tοράλ, τον Eπασί (Κόπα Άφρικα) και τον τραυ-
ματία Ουές. Αντίθετα, συμπεριλήφθηκε ο Σωτηρίου, 
αν και ανέτοιμος, προκειμένου η ομάδα να έχει έναν 
κανονικό τερματοφύλακα στον πάγκο. Επιστρέφουν 
μετά από καιρό ο Νέιρα και ο Ντουρμισάι. Αν πάντως 
παίξει... μπάλα η παράδοση, τότε ο Αστέρας δικαιού-
ται να γελά. Οι Κρητικοί σε εννέα επισκέψεις τους στη 
Τρίπολη δεν έχουν καταφέρει να πάρουν τρίποντο, οι 
Αρκάδες έχουν 5 νίκες, εκ των οποίων οι τέσσερις συ-
νεχόμενες. 

«ΤΕΛΙΚΟΣ» 
ΓΙΑ... ΕΝΑΝ

ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ

ΣΑΛΙΑΚΑΣ ΚΑΡΓΑΣ

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘ

ΜΠΡΕΝΕΡΣΝΑΪΝΤΕΡ

ΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ ΠΕΡΕΑ

ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ ΠΙΡΣΜΑΝ

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ

ΝΤΑΛΣΙΟ

ΡΟΜΑΟ

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

ΑΟΣΜΑΝ

ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ

ΛΕΝΙΣΤΟΥΡΑΜ

ΚΑΝΙΑΣ

ΣΑΝΤΣΕΣ

ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ

3-5-2

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ                 ΙΩΝΙΚΟΣVS          

4-4-2

17:15 NS PRIME
ΓΗΠΕΔΟ: ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΑΣΤΕΡ
ΑΣ ΤΡ

. – Ο
ΦΗ 

ΠΑΣ ΓΙΑ
ΝΝΙΝΑ – ΙΩ

ΝΙΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

4-3-3

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ.                  ΟΦΗVS          

4-2-3-1
ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ

19:30 NS PRIME
ΓΗΠΕΔΟ: «Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΒΑΤΕΡΜΑΝ

ΒΟΥΡΟΣΠΑΣΑΛΙΔΗΣΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΚΑΓΕΓΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ

ΝΕΪΡΑ

ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ

ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ

ΦΑΝ ΝΤΑΪΝΕΝ

ΤΣΙΦΤΣΗΣ

ΚΑΡΜΟΝΑ ΚΑΣΤΑΝΟ

ΜΟΥΝΑΦΟ

ΣΙΤΟ ΚΡΕΣΠΙ

ΜΠΑΡΑΛΕΣ

ΣΟΝΙ

ΒΑΛΙΕΝΤΕ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΒΑΡΕΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41 15 28-9

2. ΑΕΚ 30 15 27-16

3. ΠΑΟΚ 28 15 31-20

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 23 14 24-11

5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 15 19-16

6. ΟΦΗ 22 14 17-14

7. ΑΡΗΣ 21 15 17-13

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 17 15 15-15

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 15 16-27

10. ΒΟΛΟΣ 15 14 24-29

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 14 15 13-20

12. ΛΑΜΙΑ 11 15 13-20

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 15 14-32

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 12 7-23

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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ΕΙΜΑΣΤΕ... 
ΠΑΝΤΟΥ!

Στις χρυσές εποχές του μπάσκετ στην Ελλά-
δα, δύσκολα θα φανταζόμασταν ένα συμπατρι-
ώτη μας προπονητή στην Μογγολία ή το Μπα-
γκλαντές!
Κι όμως. Οι καταστάσεις αλλάζουν. Πλέον 
στην Μογγολία βρίσκεται ο Βασίλης Φραγκιάς 
(φωτό) ενώ πριν από λίγες ημέρες ολοκλήρωσε 
με επιτυχία τις υποχρεώσεις του με την Εθνική 
ομάδα του Μπαγκλαντές, ο Αντώνης Δούκας.
Η περιπέτεια του Βασίλη Φραγκιά είναι και η 
πιο πρόσφατη. Ο έμπειρος προπονητής απο-
φάσισε να αποδεχτεί ακόμα μια πρόκληση. Συ-
νηθισμένος άλλωστε από χρόνια να δουλεύει 
εκτός Ελλάδας και με μακρά θητεία στο Κατάρ, 
αποδέχθηκε την πρόταση από ομάδα της μα-
κρινής χώρας. Στην πρωτεύουσα, Ουλάν Μπα-
τόρ με τους Μάινερς και με κάτι καινούργιο να 
ανοίγεται μπροστά του.
Πολλά έχει ζήσει ο Φραγκιάς. Ακόμα και να κρύ-
βεται στο διαμέρισμά του όταν ξέσπασε πόλε-
μος στην Ουκρανία μέχρι τελικά να φυγαδευτεί 
με ασφάλεια. Η Μογγολία δεν έχει τέτοια ζητή-
ματα πάντως.
Ο Φραγκιάς πήρε το αεροπλάνο για Κωνστα-
ντινούπολη κι απ’ εκεί πέταξε προς το Ουλάν 
Μπατόρ, την πρωτεύουσα της Μογγολίας. Η 
άφιξή του είχε αρκετή περιπέτεια: -36 βαθμοί 
Κελσίου (το Ουλάν Μπατόρ δεν απέχει παρά 
300 χιλιόμετρα από την Σιβηρία) και αναμονή 
μέχρι να γίνουν τα PCR Test στο αεροδρόμιο 
πριν επιβιβαστεί στο πούλμαν που τον οδή-
γησε στο ξενοδοχείο.
Εκεί έμεινε σε καραντίνα για τρεις ημέρες και 
με μόνη συνοδεία τον ήχο από τον κτύπο της 
πόρτας του δωματίου του, σήμα ότι είχε φτά-
σει η σούπα.
Βρήκε την ευκαιρία πάντως να δει αγώνες της 
ομάδας του και τελικά με τη λήξη της καραντί-
νας να κοουτσάρει στο μεγάλο ντέρμπι! Αν κι 
αρχικά δεν ήταν στο πλάνο να κοουτσάρει, τε-
λικά επέμεινε όταν όλα πήγαιναν στραβά.
Η παρέμβασή του αποδείχθηκε σωτήρια. Οι 
άμυνες ζώνης που επέλεξε μπέρδεψαν τον αντί-
παλο και οι Μάινερς μετά από χρόνια νίκησαν 
το μεγάλο τους αντίπαλο. Στο τέλος οι παρά-
γοντες της ομάδας ήταν πανευτυχείς και του 
τόνισαν πόσο σημαντική ήταν η νίκη.
Παρεμπιπτόντως με τη διακοπή που υπάρχει 
τώρα στο πρωτάθλημα, του υποσχέθηκαν εκ-
δρομή στην έρημο Γκόμπι. Συναρπαστικό αν 
μη τι άλλο…
Πέρα από τη Μογγολία όμως υπάρχει και στο 
Μπαγκλαντές ελληνικό στοιχείο στο μπάσκετ.
Ο Αντώνης Δούκας πήρε την απόφαση να 
αποδεχτεί την πρόταση της Ομοσπονδίας της 
χώρας και να την οδηγήσει στο South Asian 
Basketball Association. Και τα πήγε μια χαρά.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της η ομάδα του 
Μπαγκλαντές κατέκτησε μετάλλιο (το χάλκινο 
συγκεκριμένα) στη διοργάνωση και φυσικά 
ήταν μια τεράστια επιτυχία. Για όλους.
Ο Δούκας (που κατά το παρελθόν δούλεψε στην 
Αλβανία, στην Παλαιστίνη, στα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, στην Κίνα μεταξύ άλλων) είναι 
ιδιαίτερα αγαπητός πλέον αφού εκτίμησαν τη 
δουλειά του και φυσικά το αποτέλεσμα.
Πλέον οι Έλληνες προπονητές απλώνονται πα-
ντού. Στην Ελλάδα, είναι αλήθεια ότι δεν έχουν 
και τις κατάλληλες συνθήκες στην πλειοψηφία 
των ομάδων. Δεν τους φοβίζει πλέον το ταξί-
δι στο εξωτερικό ακόμα και στις πλέον άγονες 
μπασκετικές γραμμές, όπως η Μογγολία και το 
Μπαγκλαντές που περιγράψαμε παραπάνω.
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basketball

ΜΟΓΓΟΛΙΑ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ  
ΚΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
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ΜΕ ΧΡΩΜΑ...  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Θα μας επιτρέψετε να ξεκινήσου-
με... ελληνοκεντρικά. ΟΚ, δεν εί-
ναι «δικός μας» ο Ζοσέ Σα, αλλά 
έπειτα από τη θητεία του στον 
Ολυμπιακό τον νιώθουμε λίγο ως 
τέτοιο. Και είναι ωραίο να βλέπεις 
πόσο καλά τα πάει στην Premier 
League, πόσο έχει προοδεύσει. 
Η δικιά του μεγάλη επέμβαση 
στο 5ο λεπτό των καθυστερήσε-
ων διασφάλισε αυτό που ξεκίνη-
σε με το γκολ του Ζοάο Μουτί-
νιο, οκτώ λεπτά πριν από το 90’. 
Τη νίκη δηλαδή της Γουλβς στο 
«Ολντ Τράφορντ», πρώτη των 
«λύκων» στο εν λόγω γήπεδο 
μετά το 1980. Παράλληλα πρώ-
τη ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ από τότε που στο τιμόνι της 
βρίσκεται ο Ραλφ Ράνγκνικ και 
πρώτη γενικά, μετά τη φυγή του 
Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.
«Θέλουμε να κερδίσουμε στο 
Μάντσεστερ, δεν θα βγούμε Ευ-
ρώπη αν δεν παλεύουμε για τέ-
τοιες νίκες», είχε πει πριν από τη 
σέντρα ο Πορτογάλος γκολκίπερ 
και στο γήπεδο έδειξε συνεπεία 
λόγου και πράξεων. Και δεν ήταν 
ο μόνος άλλοτε «ερυθρόλευκος» 
που έλαμψε στο ματς. Ο Ντάνιελ 
Ποντένσε ήταν επίσης εξαιρετι-
κός, ο τίτλος του MVP ήρθε να 
ενισχύσει το feel good στοιχείο 
που εξέπεμπε όσο αγωνίστηκε. 
Η Γιουνάιτεντ πάλι, δεν νιώθει κα-
θόλου καλά. Γιατί μπορεί να είχε 
καιρό να χάσει, αλλά εχει επίσης 
πολύ καιρό που δεν παίζει καλά. 
Ο Γερμανός τεχνικός της αδυνα-
τεί να βρει τρόπο να περάσει ακό-
μα και στοιχεία που θεωρούσαμε 
δεδομένα πως θα αλλάξει άμεσα, 
για παράδειγμα την πίεση ψηλά 
στον αντίπαλο. Ναι, ακόμα είναι 
νωρίς για να πούμε το οτιδήπο-
τε αρνητικό, αλλά αν δεν αλλάξει 
κάτι γρήγορα, τότε την «επανά-
σταση» θα προσπαθήσει να την 
κάνει πράξη ως αθλητικός διευ-
θυντής και όχι ως προπονητής. 
Από το καλοκαίρι και μετά δηλα-
δή σύμφωνα με τα ισχύοντα δε-
δομένα. Αλλά τι θα έχει γίνει ως 
τότε; Ιδού η απορία. Η πίστωση 
χρόνου δεν είναι πολυτέλεια των 
mega κλαμπ...

ΟΜΑΔΑ B. A. Γκολ.
1. ΜΑΝ. ΣΙΤΙ 53 21 53-13
2. ΤΣΕΛΣΙ 43 21 45-16
3. ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 42 20 52-18
4. ΑΡΣΕΝΑΛ 35 20 33-25
5. ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 34 20 37-27
6. ΤΟΤΕΝΑΜ 33 18 23-20
7. ΜΑΝ. ΓΙΟΥΝ. 31 19 30-27
8. ΓΟΥΛΒΣ 28 19 14-14
9. ΜΠΡΑΪΤΟΝ 27 19 20-20

10. ΛΕΣΤΕΡ 25 18 31-33
11. ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 23 20 29-30
12. ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 23 19 23-26
13. ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 22 19 25-30
14. ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 21 19 20-29
15. ΕΒΕΡΤΟΝ 19 18 23-32
16. ΛΙΝΤΣ 19 19 21-37
17. ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 13 18 22-36
18. ΜΠΕΡΝΛΙ 11 17 16-27
19. ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 11 19 19-42
20. ΝΟΡΙΤΣ 10 19 8-42

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Η ΓΟΥΛΒΣ ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΥ ΝΙΚΑΕΙ 
ΤΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΕΠΙ 

ΡΑΝΓΚΝΙΚ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ 
ΣΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΕΝΣΕ
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ΓΑΛΛΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 22:00
ΛΑΝΣ-ΛΙΛ

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70
Ντέρμπι του γαλλικού βορρά με μεγάλη αντιπαλότητα και 

την Λανς να υποδέχεται την Λιλ. Γνωστή η κόντρα 
των δύο ομάδων με τις μνήμες να είναι ακόμα 
νωπές από τα σοβαρά επεισόδια στο ματς του 

πρωταθλήματος.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε αυτά τα 

ματς οι κάρτες 
έχουν αξία

ΚΥΠΡΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 19:00
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ-ΟΜΟΝΟΙΑ

OVER 139,5 1,80
Πολύ καλή παρουσία διαγράφουν οι δύο 

ομάδες που τις διατηρεί στα ψηλά στρώματα της 
βαθμολογίας. Για τη νίκη θα παίξουν σήμερα σε ένα 

ματς χωρίς ξεκάθαρο φαβορί στο Παραλίμνι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

στήριξη στο 
over.

ΑΓΓΛΙΑ 2η 21:45
ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ-ΕΞΕΤΕΡ

1 1,72
Ασταμάτητη η Φόρεστ Γκριν οδεύει ολοταχώς για 
την Λιγκ 1 με την ομάδα να βρίσκεται σε εξαιρετική 

κατάσταση. Η έδρα αποτελεί όπλο της Φόρεστ 
όλη τη χρονιά και στο σημερινό παιχνίδι είναι 

ξεκάθαρα το φαβορί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το σημείο 
μας με το 
φαβορί.

ΕΛΛΑΔΑ 19:30
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΦΗ

OVER 2 1,83
Κρίσιμη αναμέτρηση στη Τρίπολη με φόντο φυσικά 

τα πλέι οφ. Σε καλύτερη μοίρα οι Κρητικοί ξέρουν 
καλά ότι με νίκη σήμερα θα θέσουν τον Αστέρα 

εκτός μάχης.

ΠΡΟΤΑΣΗ:Τ 
α γκολ 

κυνηγάμε στην 
Αρκαδία.

ΕΛΛΑΔΑ 17:15
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΙΩΝΙΚΟΣ

1 1,66
Στη σκιά των πολλών κρουσμάτων η Σούπερ Λιγκ ανοίγει 

αυλαία στη φετινή χρονιά. Με φορά από τον εντυπωσιακό 
πρώτο γύρο τα Γιάννινα θα επιδιώξουν να μπούνε με 

το δεξί.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η έδρα θα 
πάρει την 

προτίμηση 
μας.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

Μετά την διακοπή για τις γιορτές των 
Χριστουγέννων, το ελληνικό και το ιταλι-
κό πρωτάθλημα επιστρέφουν με σημα-
ντικές αναμετρήσεις από τις οποίες κρί-
νονται πολλά τόσο για την κορυφή, όσο 
και για τις υπόλοιπες θέσεις της βαθμο-
λογίας με ανταγωνιστικά παιχνίδια. 
Στην Ελλάδα, ξεχωρίζει το μεγάλο παι-
χνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη στο 
Απόστολος Νικολαΐδης (Τετάρτη, 21:30). 
Οι «πράσινοι» έχουν δύο βαθμούς πε-
ρισσότερους από τους «κίτρινους» με 
ένα παιχνίδι λιγότερο και σε περίπτωση 
νίκης εδραιώνονται στην πρώτη τετρά-
δα, πλησιάζοντας και τη δεύτερη θέση 
της βαθμολογίας. Στα άλλα σημαντικά 
παιχνίδια, η ΑΕΚ παίζει με την Λαμία 
εκτός έδρας (Τετάρτη 17:15), ο Απόλ-
λων Σμύρνης με τον Ολυμπιακό (Τετάρ-
τη, 19:30) στη Ριζούπολη  και ο ΠΑΟΚ με 
τον Παναιτωλικό (Τετάρτη, 19:30) στην 
Τούμπα.

ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
Γιουβέντους και Νάπολι αναμετρώνται 
το βράδυ της Πέμπτης στο «Γιουβέντους 
Στέιντιουμ» φιλοδοξώντας να κάνουν 
μια νέα αρχή στο πρωτάθλημα.  Η Νά-
πολι, παρά το εντυπωσιακό της ξεκί-
νημα, έχει μείνει 7 βαθμούς πίσω από 
την πρωτοπόρο Ίντερ και είναι στην τρί-
τη θέση, ενώ η Γιουβέντους είναι 5 βαθ-
μούς πίσω από τους «Παρτενοπέι» στην 
5η θέση. Σέντρα στο Τορίνο στις 21:45. 
Από το υπόλοιπο πρόγραμμα που δι-
εξάγεται ολόκληρο την Πέμπτη 6/1, ξε-
χωρίζουν τα παιχνίδια της πρωταθλή-
τριας Ίντερ που δοκιμάζεται στην έδρα 
της Μπολόνια (13:30) και αυτό της  Μί-
λαν που υποδέχεται τη Ρόμα του Ζοσέ 
Μουρίνιο (19:30). 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΚΟΡΕΡ,  
ΚΟΡΝΕΡ ΚΑΙ  ΓΚΟΛ 
Πλήθος στοιχηματικών επιλογών προ-
σφέρει το Πάμε Στοίχημα τόσο για τα 
παιχνίδια της Superleague όσο και για 
αυτά της Serie A.
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που 
προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ 
είναι και αυτά για την πρώτη/τελευταία 
ομάδα που θα σκοράρει, τον νικητή των 
κόρνερ, το σύνολο των κόρνερ, την ομά-
δα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευταίο 
κόρνερ, το Τελικό Αποτέλεσμα & Over/
Under, το Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/
No Goal, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή 
στο παιχνίδι, το στοίχημα χωρίς ισοπα-
λία, τη νίκη με μηδέν παθητικό, τη δια-
φορά νίκης και το ημίχρονο με το υψη-
λότερο σκορ.
Mέσω της εφαρμογής Opapp οι παίκτες 
του Πάμε Στοίχημα μπορούν να δημι-
ουργούν εύκολα και γρήγορα το δελτίο 
τους, να σκανάρουν τα αποδεικτικά και 
να κάνουν Cash Out οποιαδήποτε στιγ-
μή επιθυμούν.
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ έχουν τη δυνα-
τότητα να παρακολουθήσουν αθλητικό 
κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς λεπτό 

ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο.

ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ 
SERIE A ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΠΛΗΘΟΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΚΑΤΑΡ 15:10
ΑΛ ΝΤΟΥΧΑΪΛ-ΑΛ ΚΟΡ

OVER 3,5 1,80
Τον τίτλο έχει ως στόχο η Αλ Ντουχαΐλ με το τρίποντο 

σήμερα να αποτελεί μονόδρομο. Αντίπαλος η 
αδύναμη Αλ Κορ που θα παίξει στη κόντρα για να 

κάνει την έκπληξη.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

γκολ, πολλά 
γκολ.
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Ο Κώστας Μπουζάκης 
με τον προπονητή του 
Γιώργο Μήλιο προστέθη-
καν σε εκείνους που ανα-
γκάστηκαν να ακυρώ-
σουν την προετοιμασία 
τους στην Κύπρο λόγω 
του κορονοϊού. Ο προπο-
νητής με τον νεαρό πρω-
ταθλητή της δισκοβολίας 
θα έφευγαν χθες, όμως 
ο Έλληνας τεχνικός κόλ-
λησε την Covid-19 και το 
ανέβαλαν. 

Μία από τις μεγαλύτερες μορφές του 
παγκόσμιου αθλητισμού, ο Βίκτορ Σα-
νέγιεφ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 
ετών. Πέθανε από καρδιακή προσβο-
λή στο σπίτι του στην Αυστραλία τα ξη-
μερώματα της Δευτέρας 3 Ιανουαρίου. 
Ο πρώην Σοβιετικός αθλητής, έγραψε 
ιστορία στο τριπλούν κατακτώντας τέσ-
σερα μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώ-
νες. Πήρε τρία χρυσά μετάλλια στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 στο Με-
ξικό, το 1972 στο Μόναχο και το 1976 
στο Μόντρεαλ. Πήρε το ασημένιο με-
τάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
1980 στη Μόσχα. Έσπασε τρεις φορές 
το παγκόσμιο ρεκόρ και είχε ατομικό 
ρεκόρ 17,44μ. Με τον πόλεμο στη Γε-
ωργία και μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, 
μετακόμισε στην Αυστραλία με τη σύ-
ζυγό του και το γιο του. 

Στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Κ20 που εί-
ναι προγραμματισμένο 
να διεξαχθεί τον Ιούλιο 
στο Κάλι θα έχουν την 
ευκαιρία πολλοί αθλη-
τές να υπερασπιστούν 
τον τίτλο τους. Αυτό 
για και πέρσι, λόγω 
της πανδημίας, έγινε 
το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Κ20 στο Ναϊρό-
μπι. Συγκεκριμένα 16 
από τους 40 που κέρ-
δισαν χρυσό στην Κέ-
νυα. 

Η ΔΟΕ προειδοποί-
ησε τη Σερβία να 
μην εμποδίζει αθλη-
τές από ορισμένα 
κράτη να αγωνίζο-
νται σε διοργανώ-
σεις που φιλοξενεί. 
Εν όψει του Παγκο-
σμίου Πρωταθλή-
ματος κλειστού τον 
Μάρτιο στο Βελιγρά-
δι, η World Athletics 
απάντησε πως δεν 
«προβλέπει κανένα 
πρόβλημα» στη δι-
οργάνωση του στί-
βου.





Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΦΕΡΕΙ 
ΕΥΘΥΝΗ (ΚΑΙ) Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ

Έχει χυθεί μπόλικο μελάνι, κι από εδώ και 
γενικά στο Sportime, για τις ευθύνες του 
κόουτς. Είναι γεγονός πως ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς δείχνει να μην εμπιστεύεται τους 
Έλληνες παίκτες. Τα παραδείγματα εί-
ναι πολλά. Δεν είναι ωστόσο ο μοναδικός 
υπεύθυνος. 
Διότι καλώς ή κακώς ο Σέρβος τεχνικός έχει 
υπογράψει μονοετές συμβόλαιο συνεργα-
σίας με το «τριφύλλι». Λογικό κι επόμενο 
είναι στο μυαλό του να έχει τη σκέψη να 
πετύχει στο «τώρα». Ποιος ο λόγος να τον 
αφορά το άμεσο μέλλον. Αν μάλιστα στους 
στόχους είναι μόνο η αγωνιστική επιτυχία, 
μάλλον ορθά πράττει και χρησιμοποιεί στην 
ενδεκάδα του, τους παίκτες που θεωρεί 
εκείνος καλύτερους για να ανταπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις της εκάστοτε αναμέτρησης.  
Διότι την εμπειρία του Μαουρίσιο δεν την 
έχει ο Αλεξανδρόπουλος. Ωστόσο, ο ένας 
θέλει να φύγει και ο άλλος μένει εκτός σε 
αγώνα που περιμένουν να τον δουν 4-5 
άνθρωποι μεγάλων ομάδων. Ο Βιγιαφά-
νιες είναι πολυδιάστατος παίκτης, αλλά ο 
Μπουζούκης θα μπορούσε να φέρει χρή-
ματα στο ταμείο. Οι Παλάσιος και Βιτάλ 
δεν έχουν δώσει ακόμα τα αναμενόμενα, 
αλλά έχουν περισσότερο χρόνο από τον 
Τάσο Χατζηγιοβάνη. Ο Αχιλλέας Πούγγου-
ρας έφτασε μέχρι το κατώφλι της Εθνικής, 
αλλά ακόμα κι όταν ο Σενκεφελντ ήταν στα 
πιτς, έπαιζε ο Σάρλια δίπλα στον Βέλεθ. 
Ο Γιοβάνοβιτς, ως ένα σημείο, καλά κά-
νει. Παρότι ο διορατικός κόουτς οφείλει και 
πρέπει να σκέφτεται και την εξέλιξη ενός 
παίκτη, ή την ευκαιρία πώλησης. Κάπου 
εκεί έρχονται και οι ευθύνες του αφεντικού.  
Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει ήδη δει αρκε-
τούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, Έλληνες 
παίκτες, να χάνονται μέσα από τα χέρια 
του. Πως θα νιώσει αν δει τον Μπουζούκη 
στον ΠΑΟΚ ή τον Άρη; Τον Χατζηγιοβάνη 
να διαπρέπει σε μια ομάδα του εξωτερικού; 
Τον Αλεξανδρόπουλο να ψάχνεται επειδή 
νιώθει πως βαλτώνει στους «πράσινους»; 
Αν δει τον Ζαγαρίτη στον Ολυμπιακό; Τον 
Διούδη σε ομάδα αξιώσεων σε top ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα; 
Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού για 
μία ακόμη φορά στη θητεία του, δείχνει 
μια αδυναμία να διαχειριστεί την περιου-
σία που έχει στα χέρια του. Μοιάζει οξύμω-
ρο, αλλά θα αποτελέσει πραγματικότητα 
το γεγονός πως αυτή η αδυναμία θα γίνει 
ανικανότητα. Κι όλα αυτά για έναν άνθρω-
πο που έχει σπαταλήσει ένα σκασμό χρή-
ματα για να ξεχρεώσει και να εξελίξει το 
«τριφύλλι». Καιρός είναι να κοιτάξει και να 
αναλογιστεί τις ευθύνες του. Τόσο ο ίδιος 
ο Γιάννης Αλαφούζος, όσο και οι σύμβου-
λοί του. Διότι κάτι πάει λάθος και στον πε-
ρίγυρό του, όταν τα ποδοσφαιρικά ατοπή-
ματα με τους Έλληνες παίκτες διαδέχονται 
το ένα το άλλο. Διότι πλέον ο Παναθηναϊ-
κός τείνει να γίνει απαγορευμένος προο-
ρισμός, ένα club που δεν είναι κατάλληλο, 
για τους ντόπιους ποδοσφαιριστές. 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ

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 ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

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
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