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ΟΣΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝΟΣ,  

  ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ

ΠΟΥ ΣΤΗΡΊΖΈΊ ΤΗ ΣΥΝΈΧΗ 
ΒΈΛΤΊΏΣΗ ΤΟΥ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΔΈΝ ΘΑ ΔΊΈΞΑΧΘΈΊ ΤΟ ΝΤΈΡΜΠΊ ΜΈ ΤΗΝ ΑΈΚ, 
Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ «ΓΟΝΑΤΊΣΈ» ΤΟΝ ΠΑΟΚ

ΠΡΟΣ ΖΟΡΙΑ  
Ο ΝΤΑΝΤΣΕΝΚΟ.  
Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ  

ΤΟΥ ΑΜΡΑΜΠΑΤ

Παρασκήνια

ΕΠΙΜΕΝΕΙ  
ΣΤΟ ΨΑΞΙΜΟ  
Ο ΔΙΟΥΔΗΣ

ΠΟΛΥ ΒΑΡΥ ΤΟ 
ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΒΑΡΕΛΑ
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Η δράση φέρνει αντίδραση και για τον Ολυ-
μπιακό αυτό που έγινε στη Ριζούπολη απέ-
ναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης μόνο καλό 
μπορεί να κάνει. Έχει βρεθεί ξανά σε ανάλο-
γη θέση με τις απαντήσεις να ήταν θετικές. Η 
διαφορά ήταν στους 11 βαθμούς. Οι παίκτες 
προέρχονταν και από μεγάλη άδεια. Αυτό σε 
συνδυασμό με τις απουσίες ήταν ένα εκρη-
κτικό μίγμα. Η ισοπαλία, η μείωση της δια-
φοράς σε συνδυασμό με τα γκάζια του Πέδρο 
Μαρτίνς ήταν αυτό που χρειάζονταν η ομάδα. 
Τουλάχιστον στην θεωρία γιατί μένει να γίνει 
και η πράξη, Δηλαδή να παρουσιάσει ο Ολυ-
μπιακός μια καλύτερη εικόνα στο ματς με τον 
Αστέρα Τρίπολης. Κάτι που έχει μεγάλη ανά-
γκη ώστε να μπορέσει να βελτιώσει την ψυ-
χολογία του. Και να πάει με άλλον αέρα στο 
ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί. 
Δύο δύσκολες αναμετρήσεις, όπου αν δεν 
έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα η γκρίνια 
θα μεγαλώσει. Και θα μπει ο Ολυμπιακός σε 
ένα κλίμα εσωστρέφειας που θέλει να απο-
φύγει. Μέχρι να γυρίσουν πίσω και οι πέντε 
που λείπουν στο Κόπα Άφρικα, ώστε να δώ-
σουν και τις κατάλληλες λύσεις. Η ισοπαλία 
με τον Απόλλωνα λοιπόν έφερε τον Ολυμπι-
ακό μπροστά σε μια δυάδα αγώνων που θε-
ωρείται κρίσιμη. Και μπορεί να ήταν καλύτε-
ρα που ήρθε τώρα αυτό το αποτέλεσμα.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Το ότι ο Φιλίπε Κουτίνιο απέτυχε παταγωδώς στην 
Μπαρτσελόνα συνιστά ακόμα ένα παράδειγμα για 
το ότι η ικανότητα από μόνη της δεν εγγυάται επιτυ-
χία. Είναι πολλές οι μεταβλητές που ορίζουν την πο-
ρεία και εν τέλει την επιτυχία ενός παίκτη. Σε κάθε 
περίπτωση, ο Βραζιλιάνος έκανε κακό στον εαυτό 
του όσο συνέχιζε στη Βαρκελώνη. Σαν μαρτύριο της 
σταγόνας, έχανε ολοένα και περισσότερο σε αυτο-
πεποίθηση. Σε μια πολύ δύσκολη γι’ αυτόν στιγμή, 
έρχεται η Αγγλία, το μέρος δηλαδή όπου μεγαλούρ-
γησε ως παίκτης της Λίβερπουλ, να του προσφέ-
ρει διέξοδο. Με κοινό σημείο αναφοράς τον άλλο-
τε συμπαίκτη του στους «ρεντς», Στίβεν Τζέραρντ. 
Πλέον, θα είναι προπονητής του. Στην Άστον Βίλα 
το reunion. Ως δανεικός με οψιόν αγοράς 40 εκατ. 
ευρώ, κάνα... 100άρι λιγότερα από όσα είχε δώσει η 
Μπάρτσα για να τον πάρει το 2018. Με τον Κουτίνιο 
να προσπαθεί να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό του. 
Ως αυτός που θα κινεί τα νήματα. Ως ο απόλυτος 
σταρ. Θεωρητικά δηλαδή αυτό που έχει ανάγκη. Να 
νιώσει ξανά σημαντικός. Με τις πλάτες του Stevie-G, 
που θα του προσφέρει όλα όσα χρειάζεται για να κά-
νει αυτό που μπορεί – υπάρχει ήδη το link μεταξύ 
τους. Ακούγοντας πάντως την είδηση, θυμηθήκαμε 
την αλλοτινή ατάκα του Γιούργκεν Κλοπ, όταν ο Βρα-
ζιλιάνος πίεζε τη Λίβερπουλ να φύγει για την Μπαρ-
τσελόνα: «Του είπα “μείνε και μια μέρα θα έχεις το 
δικό σου άγαλμα έξω από το Ανφιλντ. Πήγαινε αλ-
λού, στην Μπαρτσελόνα, στη Ρεάλ ή την Μπάγερν 
και θα είσαι απλώς και μόνο ακόμη ένας παίκτης». 
Είχε δει μπροστά ο Γερμανός, το συνηθίζει... 

ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

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
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Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
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Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
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Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης
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Γιώργος Καραχάλιος
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Περικλής Γκιόλιας 
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Γεράσιμος Μανωλίδης 
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Χωρίς Μπουχαλάκη
Δεν φτάνει που έχασε βαθμούς στη Ριζούπολη ο 
Ολυμπιακός, είχε και απώλειες παικτών. Ο Ανδρέας 
Μπουχαλάκης χτύπησε χαμηλά στον αστράγαλο. Και 
φόρεσε μια ειδική μπότα που θα τον βοηθήσει. Κάτι 
που δείχνει να είναι ανησυχητικό για την κατάσταση 
του και όλα δείχνουν πως θα μείνει εκτός από την 
αναμέτρηση και με τον Παναθηναϊκό.

Μίλησε με Μαντί Καμαρά 
Δεν ήταν καλός με τον Απόλλωνα Σμύρνης και ο Ολυ-
μπιακός τον χρειάζεται, ειδικά τώρα που έχει απου-
σίες. Ο λόγος για τον Μαντί Καμαρά με τον οποίο 
μίλησε χθες ο Πέδρο Μαρτίνς. Θέλει να τον... «ξυ-
πνήσει» και να γίνει ο παλιός καλός Μαντί Καμαρά. 
Εκείνο το 8άρι που όλοι θαύμαζαν και προσέλκυσε 
πολλές μεγάλες ομάδες. Ακολουθούν τα ματς με 
Αστέρα Τρίπολης, Παναθηναϊκό και ο Μαντί Κα-
μαρά είναι απαραίτητος.

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΖΑΓΑΡΙΤΗ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΟ ΨΑΧΝΕΙ ΠΙΟ 
ΖΕΣΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΑΡΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΩΣ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΜΑ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Το θέμα της απόκτησης του αρι-
στερού μπακ είναι κάτι που έχει 
πολλές προεκτάσεις. Γιατί δεν θα 
έρθει απλά κάποιος να καλύψει 
τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ. Δηλαδή 
να δίνει απλά ανάσες στον Μολ-
δαβό. Θα πρέπει να αποτελέσει 
και τον ανταγωνιστή του αλλά και 
να έχει προοπτικές για να κάνει 
καριέρα. Δηλαδή να είναι νεαρός 
με ικανότητες να εξελιχθεί. Μια τέ-
τοια περίπτωση είναι και ο Βασί-
λης Ζαγαρίτης όπως έχει αναφέρει 
το e-Sportime. Ο 20χρονος άσος 
της Πάρμα, που είναι προς πώ-
ληση. Ο Ολυμπιακός έχει δεχθεί 
κρούση από τους μάνατζερ του 
νεαρού άσου. Που θα ήθελε να φο-
ρέσει την ερυθρόλευκη φανέλα. Η 
προοπτική του είναι καλή και φέ-
ρεται να είναι θετικός και ο Πέδρο 
Μαρτίνς. Στην Ιταλία έλεγαν χθες 
πως ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρό-
ταση για τον Ζαγαρίτη. Χωρίς να 
αναλύουν τι αφορά αυτή η πρότα-
ση. Από την Ελλάδα δεν υπάρχει 
κάποια επιβεβαίωση. Αλλά φαί-
νεται να έχει κερδίσει πόντους η 
περίπτωσή του. Στην παρούσα 
φάση είναι αρκετά ψηλά εκτός κι 
αν προκύψει κάτι πιο ενδιαφέρον. 
Επίσης θα τονώσει το ελληνικό 
στοιχείο. Ενώ σε συνδυασμό και 
με το νεαρό Αποστολόπουλο της 
δεύτερης ομάδας, που έχει καλά 
στοιχεία, μπορούν να συνθέσουν 
στο μέλλον ένα δυνατό δίδυμο Ελ-
λήνων αριστερών μπακ. 


 

γρ
α

φ
ει

 ο
 Α

ΛΕ
ΞΑ

Ν
Δ

ΡΟ
Σ 

ΧΡ
Η

ΣΤ
Α

ΚΟ
Σ

Oλυ
μπι
ακό

ς



www.sportime.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20224

Αρέσει ο Περέα 
Η προτεραιότητα στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ΑΕΚ έχει να 
κάνει με την εύρεση χαφ, αλλά ενίσχυση αναζητάται και 
σε άλλες θέσεις. Όπως στα άκρα της επίθεσης. Σε αυτό 
το κάδρο, υπάρχει ενδιαφέρον για τον Χουάν Χοσέ Πε-
ρέα. Ο 21χρονος Κολομβιανός του ΠΑΣ Γιάννινα αρέσει 
πολύ στην Ένωση. Θα πρέπει πρώτα πάντως να απο-
χωρήσει ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς, υπάρχει κινητικότητα 
σχετικώς, αλλά και ενδιαφέρον (Σλατσκ Βρότσλαβ). 
Πολλοί θα ήθελαν στην ΑΕΚ να βρεθεί λύση με τον 
Σουηδό, που περισσεύει από το ρόστερ. Όπως θα 
γίνει, εκτός απροόπτου, με έναν άλλον ανεπιθύ-
μητο, τον  Όλεγκ Νταντσένκο. Ο Ουκρανός μπακ 
οδεύει προς τη Ζόρια. Ως δανεικός για 18 μήνες με 

οψιόν αγοράς στους Ουκρανούς. 

AΕΚ

Ο ΑΜΡΑΜΠΑΤ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ PLUS ΤΗΣ ΑΕΚ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ 

ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ

Δεν μπορείς παρά να αποθεώσεις 
τον επαγγελματισμό του ανδρός. Το 
ότι σε ηλικία 34 ετών έχει κορμί και 
διάθεση... 20άρη. Ο Νόρντιν Αμρα-
μπατ είναι το μεγάλο «συν» της φε-
τινής ΑΕΚ και κόντρα στη Λαμία έκα-
νε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια 
του από τότε που πήγε στην Ένω-
ση. Βασικά δύσκολα θυμάται κανείς 
ματς που να υστέρησε. Ποιότητα με 
διάρκεια, ο ορισμός! 
Η χρησιμότητα του είναι πολλαπλή 
και έντονα. Ορίζει τέμπο και εξελί-
ξεις με την μπάλα στα πόδια, την 
ίδια ώρα που γίνεται παράδειγμα και 
πηγή έμπνευσης για τους νεότερους. 
Του αρέσει εμφανώς που παίζει με 
την κιτρινόμαυρη φανέλα και αντα-
ποδίδει στην πράξη. Τρία γκολ, δύο 
ασίστ και δύο κερδισμένα πέναλτι 
σε μετρήσιμα μεγέθη, αλλά απείρως 
περισσότερα σε επιδραστικότητα 
και επιρροή. 
Ο Αργύρης Γιαννίκης πόνταρε πολ-
λά στον Μαροκινό για το ντέρμπι με 
τον ΠΑΟΚ. Η εν τέλει αναβολή του 
αγώνα ουδόλως αλλάζει το κεντρικό 
νόημα της αφήγησης. Έχουμε μπει 
στο δεύτερο μισό της σεζόν και σε 
αυτό το κρίσιμο στάδιο η ΑΕΚ θα 
χρειαστεί το μάξιμουμ από τον Άμρα-
μπατ. Ο συνδυασμός πείρας και ικα-
νότητας που αντιπροσωπεύει είναι 
αναντικατάστατος στην Ένωση και ο 
ρόλος του θα είναι κομβικός. Όπως 
άλλωστε από την πρώτη στιγμή που 
βρέθηκε στα μέρη μας. Απαντώντας 
εμφατικά σε όσους εξέφραζαν επι-
φυλάξεις λόγω της ηλικίας του και 
του γεγονότος ότι τα τελευταία χρό-
νια έβγαζε τα προς το (ευ) ζην στη 
Σαουδική Αραβία. Μόνο «συνταξι-
ούχος» δεν ήταν...
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Ερωτηματικό για Χατζηγιοβάνη  
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι ποδοσφαι-
ριστές του «τριφυλλιού» προπονήθηκαν σε 
δύο γκρουπ. Όσοι συμμετείχαν στο αρχικό 
σχήμα του αγώνα με τον Άρη ακολούθησαν 
πρόγραμμα αποφόρτισης στο Κορωπί. Οι 
υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συ-
νέχισαν με σέντρες και τελειώματα και ολο-
κλήρωσαν με εξάσκηση στα τελειώματα.. 
Επέστρεψε ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. ωστό-
σο, είναι αμφίβολη η συμμετοχή του με τον 
Βόλο. Επιπλέον, ο Χουάνκαρ σήμερα έκανε 
ατομικό πρόγραμμα, καθώς έχει ένα αιμάτω-
μα, όμως υπολογίζεται κανονικά. Ατομι-
κό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Κουρ-
μπέλης, Μπεκ. Παν

αθη
ναϊκ

ός

ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ 
ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ

Το ακούμε χρόνια και χρόνια: Η άμυ-
να είναι η καλύτερη επίθεση. Αλλά 
ακριβώς λόγω της επανάληψης τεί-
νουμε να μην δίνουμε την πρέπου-
σα σημασία στη δύναμη του μηνύμα-
τος που κομίζει. Όμως είναι μεγάλη 
αυταπόδεικτη αλήθεια πως μια ομά-
δα δεν πάει πουθενά χωρίς καλή λει-
τουργία στο πίσω κομμάτι του παι-
χνιδιού. Η τρέχουσα βελτίωση του 
Παναθηναϊκού αυτό αντανακλά. Με το 
που άρχισαν τα μετόπισθεν να θυμί-
ζουν... μπετόν, τα αποτελέσματα ήρ-
θαν. Τέσσερις νίκες στα πέντε τελευ-
ταία, όλες με λευκό παθητικό (2-0). 
Μοναδική «μελανιά» στο εν λόγω δι-
άστημα, η ήττα στο ντέρμπι από την 
ΑΕΚ. Κι αυτή στο όριο (1-0) εξαιτίας 
τέρματος στην αρχή του αγώνα. Μια 
άλλου είδους «ανορθογραφία» στη 
λειτουργία τους την οποία οι «πρά-
σινοι» δούλεψαν πολύ για να ξεπε-
ράσουν. Να μην βρίσκονται δηλαδή 
στη δυσάρεστη θέση να κυνηγούν 
στο σκορ, από τόσο νωρίς μάλιστα. 
Αυτό τελικά είναι το μεγάλο «συν» 
του Παναθηναϊκού του Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς. Ότι μαθαίνει από τα λάθη του. 
Έτσι βρήκε το σύστημα που του ται-
ριάζει (4-3-3). Έτσι βρήκε τα πρόσω-
πα που αποδίδουν καλύτερα σε αυτό 
που ψάχνει ως φιλοσοφία και ανα-
γεννήθηκαν παίκτες όπως οι Βιγιαφά-
νιες και Αϊτόρ. Έτσι βρήκε αγωνιστι-
κή ισορροπία, με εξαιρετική άμυνα, 
αλλά και πολύ αποτελεσματική επί-
θεση. Τι μένει να δούμε αν προστέθη-
κε στη λίστα με τα «τσεκ»; Το εκτός 
έδρας πρόσωπο της ομάδας. Στα έξι 
ως τώρα ματς μακριά από τη Λεωφό-
ρο, έχει έρθει μόνο μία νίκη. Με τη Λα-
μία, στο ουδέτερο του Πανθεσσαλι-
κού. Μοιάζει πάντως σαν.. κλείσιμο 
του ματιού από πλευράς μοίρας ότι 
το αμέσως επόμενο ματς των «πρα-
σίνων» είναι στο ίδιο γήπεδο. Αύριο 
(9/1), με το Βόλο. 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΤΟΥ ΙΒΑΝ 
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΝΕΙ ΝΑ 
ΦΑΝΕΙ ΑΝ ΕΓΙΝΕ ΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
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ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ... 
ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΕΚ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΜΠΟΤΟ ΟΙ 
ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ

Είχε φανεί πού πήγαινε η δου-
λειά. Και δυστυχώς, επιβεβαι-
ώθηκε. Κατά το χθεσινό έλεγχο, 
βρέθηκαν ακόμα τρία κρούσμα-
τα κορονοϊού σε παίκτες του 
ΠΑΟΚ. Σύνολο οκτώ. Κάτι που 
βάσει πρωτοκόλλου συνεπάγε-
ται την αναβολή του ντέρμπι με 
την ΑΕΚ. Μετά το μεσοβδόμαδο 
ματς με τον Παναιτωλικό, που 
αναβλήθηκε (λόγω κρουσμά-
των στους Αγρινιώτες αυτό), 
ήρθε στα καπάκια και δεύτερο 
«άκυρο». Κάτι που μετατρέπει 
σε γρίφο για δυνατούς λύτες 
το πώς θα βγει το μελλοντικό 
πρόγραμμα του Δικεφάλου. Και 
σίγουρα κάνει άνω κάτω τον 
προγραμματισμό του Ραζβάν 
Λουτσέσκου. Μία ή άλλη, για 
να βγει η σεζόν επιτυχώς απαι-
τείται ενίσχυση του ρόστερ. Ο 
Ζοσέ Μπότο είναι πλέον ο άν-
θρωπος-κλειδί ως προς αυτό. 
Το λογικό είναι πως, σε πρώ-
τη φάση τουλάχιστον, ο 55χρο-
νος Πορτογάλος θα πάει προς 
αγορές που γνωρίζει καλύτερα. 
Δηλαδή από την πατρίδα του 
και τη Βραζιλία, στην οποία θε-
ωρείται εξπέρ. Σε αυτό το πλαί-
σιο εντάσσεται και το πρώτο 
όνομα που κυκλοφόρησε ως 
υποψήφιος στόχος. Αυτό του 
Τσικίνιο. Του 26χρονου μεσο-
επιθετικού της Μπενφίκα. Που 
αυτή τη στιγμή είναι δανεικός 
στην Μπράγκα, χωρίς οψιόν 
αγοράς. Αλλά ο παίκτης ψάχνε-
ται για κάτι άλλο. Εκτός Πορ-
τογαλίας κατά προτίμηση, για 
να κάνει μια νέα αρχή. Πάντως 
σύμφωνα με χθεσινό update 
από την A Bola, την πορτογαλι-
κή εφημερίδα που έβγαλε πρώ-
τη το θέμα, αυτό δεν θα είναι ο 
ΠΑΟΚ.  Μία ή άλλη, οφείλου-
με να κρατήσουμε την τάση. Κι 
αυτή είναι πως ο Μπότο θα ψά-
ξει αρχικά σε... οικεία μέρη. Και 
αυτό είναι το λογικό. Αγάλι αγά-
λι ξεκινάς σε ένα νέο περιβάλ-
λον και προσπαθείς να βρεις 
νόρμες με βάση αυτά και αυ-
τούς που ξέρεις. 

Η Μάλμε και ο Τσόλακ
Μπορεί σε πρώτη φάση η Μάλμε να μην ενεργοποίησε 
την οψιόν αγοράς του Αντόνιο Τσόλακ, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει και ότι έχει εγκαταλείψει την υπόθεση. Θα επα-
νέλθει η σουηδική ομάδα. Με νέα πρόταση. Την οποία 
θα αξιολογήσει πρώτος από όλους ο Ζοσέ Μπότο. 
Που είναι πλήρως ενημερωμένος (και) για την πε-
ρίπτωση του 28χρονου επιθετικού.

ΠAO
K
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ΘΕΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ
 Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ  
ΑΡΕΣΕΙ ΚΑΙ... ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΗ 

Καλό ή κακό για τον Άρη που 
δεν θα γίνει το ματς με το Ατρό-
μητο λόγω των πολλών κρου-
σμάτων κορονοϊού στους Πε-
ριστεριώτες; Και για τα δύο 
υπάρχουν επιχειρήματα. Από 
τη μία, το σύνολο του Άκη Μά-
ντζιου έπαιξε άσχημα μεσοβδό-
μαδα κόντρα στον Παναθηναϊ-
κό και άρα ο έξτρα χρόνος του 
δίνει το δικαίωμα να δουλέψει 
πιο άνετα και επιστάμενα για 
να διορθώσει τα λάθη του. Από 
την άλλη, το ματς με τον προ-
βληματικό φέτος Ατρόμητο προ-
σφερόταν θεωρητικά για να πά-
ρει ξανά η ομάδα γρήγορα τα 
πάνω της. Πάντως επειδή και 
ο Άρης έχει προβλήματα εξαι-
τίας του κορονοϊού (βρέθηκε 
και τρίτος παίκτης θετικός, ενώ 
στα κρούσματα συμπεριλαμβά-
νονται και τρία μέλη του ποδο-
σφαιρικού τμήματος), θα έλεγε 
κανείς πως η τάση είναι μάλλον 
προς το «δεν πειράζει και τόσο» 
για την αναβολή που προέκυψε. 
Χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα η 
ομάδα, σωματικά και πνευμα-
τικά. Αναφορικά με τον Χουάν 
Ιτούρμπε, που τραυματίστηκε 
κόντρα στους «πρασίνους», τις 
επόμενες μέρες θα γίνει επανα-
ξιολόγηση της κατάστασης του. 
Αλλά φαίνεται πως ο Παραγου-
ανός γλίτωσε τα χειρότερα. 

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 42 16 28-9

2. ΑΕΚ 33 16 29-16

3. ΠΑΟΚ 28 15 31-20

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 15 26-11

5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 25 16 20-16

6. ΟΦΗ 22 15 17-15

7. ΑΡΗΣ 21 16 17-15

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 20 16 16-15

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 15 16-27

10. ΒΟΛΟΣ 15 14 24-29

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 14 16 13-21

12. ΛΑΜΙΑ 11 16 13-22

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 15 14-32

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 13 7-23

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ 
ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΑΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ 
ΜΑΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΗ

Ψηλά είναι, ψηλά κοιτάνε! ΟΦΗ 
και ΠΑΣ Γιάννινα συγκρούονται 
σε μια μάχη με φόντο την 6άδα, 
πιο σωστά την εδραίωση εκεί. 
Οι Ηπειρώτες πάνε σε αυτό το 
ματς με +3 βαθμούς στην κα-
τάταξη σε σχέση με τον αντί-
παλό τους. Πιστεύοντας πως 
έχουν τα όπλα για να πάνε κό-
ντρα στην αρνητική παράδο-
ση που έχουν στο Ηράκλειο (20 
ήττες σε 28 επισκέψεις!), αλλά 
και στις πολλές απουσίες που 
αντιμετωπίζουν. Η αποστολή 
της ομάδας του Ηρακλή Μεταξά 
αποτελείται από 17 ποδοσφαι-
ριστές, εκ των οποίων τερματο-
φύλακας είναι μόνο ένας, καθώς 
θα απουσιάζουν οι Λοντίγκιν, 
Αθανασίου, Γκαρντάφσκι, Κα-
ραχάλιος, Λώλης, Σιόντης, Κα-
ραγάννης, Παντελάκης, Κόντε, 
Οικονομόπουλος και Σνάιντερ.
Όσον αφορά τον ΟΦΗ και μόνο 
που έχει ξανά έτοιμους τους 
Τοράλ (αποθεραπεύτηκε), Με-
γιάδο (εξέτισε) νιώθει πολύ κα-
λύτερα, πολύ πιο δυνατός. Οι 
Μαρινάκης και Γιάννου συμμε-
τείχαν στο μεγαλύτερο μέρος 
του κανονικού προγράμματος, 
αλλά έχοντας κάνει μόλις μία 
προπόνηση, κρίθηκαν ανέτοι-
μοι και έμειναν εκτός. 

ΥΨΗΛΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
ΒΑΤΕΡΜΑΝ

ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ

ΓΚΑΓΕΓΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΦΑΝ ΝΤΑΪΝΕΝΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ

ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝΝΕΪΡΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΟΥΛΗΣ

ΣΑΛΙΑΚΑΣΚΑΡΓΑΣ

ΛΙΑΣΟΣΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘ

ΠΙΡΣΜΑΝ

ΜΠΡΕΝΕΡΜΟΡΕΪΡΑ

ΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥΠΕΡΕΑ

ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ

4-4-2

ΟΦΗ                ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑVS          

4-3-3

17:15 CS2
ΓΗΠΕΔΟ: «Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΗΛΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ) 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

ΟΦΗ – Π
ΑΣ ΓΙΑ

ΝΝΙΝΑ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΜΠΑΡΓΚΟ, 
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑΚΤΙΚΗ 
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

Ο Παναθηναϊκός υπέγραψε τον 18ο Σέρβο στην 
ιστορία του μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας 
με τον Στέφαν Γιόβιτς.
Η «είδηση» όμως βρίσκεται αλλού. O Παναθηναϊκός 
«σπάει» για τα καλά ένα πολυετές εμπάργκο στη 
Σέρβικη αγορά που είχε μείνει μετά την παρουσία 
του Αλεξάνταρ Τζόρτζεβιτς κι αρκετών συμπατριω-
τών του στην ομάδα (από το καλοκαίρι του 2015 ως 
τον Απρίλιο του 2016).
Εκείνη τη χρονιά οι «πράσινοι» είχαν Σέρβο προ-
πονητή (Τζόρτζεβιτς) και τρεις παίκτες από την ίδια 
χώρα, τους Σάσα Πάβλοβιτς, Μίροσλαβ Ραντούλι-
τσα και Όγκνιεν Κούζμιτς.
Από τον Απρίλιο του 2016 μέχρι τον Ιούλιο του 2020, 
όταν και υπέγραψε ο Νεμάνια Νέντοβιτς, δεν είχε πε-
ράσει άλλος Σέρβος από τον Παναθηναϊκό! Ο ιδιο-
κτήτης της ομάδας, μετά την πολύ κακή συνεργα-
σία με τον Τζόρτζεβιτς προφανώς άκουγε «Σερβία» 
κι άλλαζε δρόμο.
Κι όμως οι Σέρβοι είναι παλιά ιστορία για τον Πανα-
θηναϊκό. Και φέτος μετά από πολλά χρόνια θα δού-
με δύο Σέρβους την ίδια σεζόν στον Παναθηναϊκό!
Ο πρώτος Σέρβος που φόρεσε τη φανέλα του Πα-
ναθηναϊκού, ήταν ο Ζάρκο Πάσπαλι, την περίοδο 
1994-1995. Μαζί με τον Μίροσλαβ Πετσάρσκι που 
ήταν «ελληνοποιημένος» αλλά… Σέρβος. Ελάχιστοι 
τον θυμούνται ως «Μυλωνά» αλλά όλοι τον ξέρουν 
ως «Πετσάρσκι».
Σημείωση: Αν αποκαλέσεις «Μαυροβούνιο» τον 
Ζάρκο Πάσπαλι τότε σίγουρα βρήκες τον τρόπο να 
γίνεις εχθρός του.
Όσο για τον Πετσάρσκι; Απολάμβανε την ελληνική 
του ταυτότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε είχε δώσει και 
συνέντευξη όπου ανέφερε τα εξής: «Δε θέλω να με 
καλέσουν στην Εθνική Σερβίας, θέλω να παίξω στην 
Εθνική Ελλάδας»! Τότε είχε προκαλέσει την αντί-
δραση του αείμνηστου Ντούσαν Ίβκοβιτς (εκλέκτο-
ρα της Εθνικής την εποχή εκείνη) που είχε απαντή-
σει με την εξής δήλωση: «Πήρα τηλέφωνο τον κύριο 
Πετσάρσκι και του είπα, εσύ πρώτα θα είσαι καλε-
σμένος και μετά θα αποφασίζεις που θα παίξεις»!
Πάντα «ευθύς» ήταν ο «Ντούντα».
Το 1995 έφτασε στον Παναθηναϊκό ο πρώτος Σέρ-
βος προπονητής, ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς.
Μαζί του κι ένας νεαρός Σέρβος που «ελληνοποιή-
θηκε», ο Σάσα Μάρκοβιτς (ή «Θεοδωράκης»).
Και το καλοκαίρι του 1998, άρχισε να βάζει τη σφρα-
γίδα του ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο κορυφαίος Σέρ-
βος παίκτης που έχει αγωνιστεί ποτέ στον Παναθη-
ναϊκό.
Ένα χρόνο αργότερα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον 
πάγκο και ο Ζέλικο Ρέμπρατσα στην θέση «5» με-
γάλωσαν την Σέρβικη παροικία στον Παναθηναϊκό. 
Μέχρι εκείνη την εποχή ήταν Κροατοκρατούμενος 
(Παβλίσεβιτς, Κόμαζετς, Βράνκοβιτς, Ράτζα).
Το καλοκαίρι του 2005 προστέθηκε και ο Ντέγιαν Το-
μάσεβιτς καθώς η ομάδα είχε να δει Σέρβο παίκτη 
από το 2002 όταν είχε αποχωρήσει ο Ντέγιαν Μπο-
ντιρόγκα. Ένα χρόνο μετά έφτασε και ο Μίλος Βού-
γιανιτς.
Κατά τις μεταγραφές του 2008, έφτασε στον Πανα-
θηναϊκό ο τότε αρχηγός της Παρτιζάν, Ντούσαν Κέ-
τσμαν. Και το 2009 ο Μιλένκο Τέπιτς. Και το 2010 ο 
Σερβο-Αυστραλός, Άλεκς Μάριτς.
Φτάνουμε στο καλοκαίρι του 2015 και στην κατάστα-
ση που αναφέραμε στην αρχή και ακολούθησε το 
«εμπάργκο» μέχρι να φτάσουμε στον Νεμάνια Νέ-
ντοβιτς.
Ο Γιόβιτς είναι ο 15ος Σέρβος παίκτης που θα φο-
ρέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού και συνολικά ο 
18ος Σέρβος, συμπεριλαμβανομένων και των τρι-
ών προπονητών.
Φυσικά δεν υπολογίζουμε στη λίστα τους Ντούσαν 
Σάκοτα και Βλαδίμηρο Γιάνκοβιτς καθώς αγωνίζο-
νται μόνο στην Εθνική Ελλάδας και πουθενά αλλού.
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ΣΥΝΕΒΗ, ΞΑΝΑ

ΑΠΌ ΤΌ 1977, 
ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ  
Η ΠΡΏΤΗ ΦΌΡΑ!

Η (ΕΛΛΙΠΕΣΤΑΤΗ) ΜΠΑΓΕΡΝ ΕΠΑΘΕ 
ΞΑΝΑ... ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ 
ΜΕ ΤΌ ΑΡΙΣΤΕΡΌ ΤΌ 2022 

Ακόμα και οι φανατικότεροι... υλι-
στές θα δυσκολευτούν να εξηγήσουν 
τι είναι που συχνά πυκνά παθαίνει η 
Μπάγερν απέναντι στην Γκλάντμπαχ. 
Διαχρονικό φαινόμενο στα όρια του 
μεταφυσικού ή αυτού που εμείς οι 
αθλητικοί δημοσιογράφοι συνηθίζου-
με να κωδικοποιούμε ως «κακός δαί-
μονας». Χαρακτηρισμός που ειδικά 
στην τρέχουσα σεζόν βρήκε την από-
λυτη επιβεβαίωση. Θα θυμάστε ενδε-
χομένως το απίστευτο 5-0 του α’ γύ-
ρου, δεν είναι δα και κάτι που ξεχνάει 
εύκολα κανείς! Σε αυτό ήρθε να προ-
στεθεί το 2-1 που πήραν χθες στο Μό-
ναχο τα «πουλάρια», στο ματς που άρ-
χισε το έργο Bundesliga για το 2022. 
Η Μπορούσια είχε να νικήσει από τις 
20 Νοεμβρίου, στο μεσοδιάστημα είχε 
γευτεί ταπεινώσεις όπως το 0-6 από 
τη Φράιμπουργκ με όλα τα γκολ να τα 
δέχεται ως το 37’. Αλλά εν προκειμέ-
νω, βρήκε τρόπο και δύναμη να κά-
νει έναν άθλο. Οι Βαυαροί έχουν την 
πολύ καλή δικαιολογία πως έπαιζαν 
με -13 (!) παίκτες, τους θέρισε ο κορο-
νοϊός. Ήταν και άτυχοι (2 δοκάρια είχε 
μόνο ο Λεβαντόφσκι), ήταν και επιπό-
λαιοι αμυντικά, έπεσαν και σε ένα γκο-
λκίπερ που έπιανε σχεδόν τα πάντα 
(Ζόμερ), ε δεν ήθελε περισσότερεα 
τελικά. Πάντως, ο Γιούλιαν Νάγκελ-
σμαν δεν τα έβαψε μαύρα. Λέει πολ-
λά πως σε τέτοιο πλαίσιο και με την 
ομάδα του να κυνηγά στο σκορ, τόλ-
μησε να βάλει στο ματς τον Πολ Βά-
νερ. Σε ηλικία 16 ετών και 15 ημερών 
είναι ο νεότερος παίκτης της Μπάγερν 
που παίζει ποτέ στην Bundesliga. Και 
ο δεύτερος νεότερος ever στην ελίτ 
του γερμανικού ποδοσφαίρου μετά 
τον Γιουσούφα Μουκόκο της Ντόρ-
τμουντ (16 ετών και 1 ημέρας). 

Τι δεν είχε δει ποτέ ένας σχεδόν 45άρης; 
Τη Μαρσέιγ να νικάει στο Μπορντό. Ε, το 
είδε! Η γκολάρα του Ουντέρ στο 38’, ύστε-
ρα από σόλο ενέργεια, έγραψε το τελικό 
1-0 υπέρ της ΟΜ στο γήπεδο των Γιρονδί-
νων και μπήκε έτσι τέλος σε μια στοιχειω-
μένη καταμέτρηση!  

ΌΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΌΛ
1. ΜΠΑΓΕΡΝ 43 18 57-18
2. ΝΤΌΡΤΜΌΥΝΤ 34 17 41-26
3. ΦΡΑΪΜΠΌΥΡΓΚ 29 17 28-16
4. ΛΕΒΕΡΚΌΥΖΕΝ 28 17 40-28
5. ΧΌΦΕΝΧΑΪΜ 28 17 35-26
6. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 27 17 27-24
7. ΌΥΝΙΌΝ ΒΕΡ. 27 17 23-21
8. ΚΌΛΏΝΙΑ 25 17 27-27
9. ΜΑΪΝΤΣ 24 17 25-17

10. ΛΕΙΨΙΑ 22 17 30-22
11. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 22 18 24-33
12. ΧΕΡΤΑ 21 17 20-35
13. ΜΠΌΧΌΥΜ 20 17 16-26
14. ΒΌΛΦΣΜΠΌΥΡΓΚ 20 17 18-29
15. ΑΌΥΓΚΣΜΠΌΥΡΓΚ 18 17 17-26
16. ΣΤΌΥΤΓΑΡΔΗ 17 17 22-31
17. ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 16 17 14-22
18. ΓΚΡΌΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 5 17 13-50

BAΘΜΌΛΌΓΙΑ
18η ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ 
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ΌΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΌΛ
1. ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 46 19 39-17
2. ΜΑΡΣΕΪΓ 36 19 27-15
3. ΝΙΣ 33 19 29-17
4. ΡΕΝ 31 19 34-18
5. ΜΌΝΠΕΛΙΕ 31 19 33-24
6. ΜΌΝΑΚΌ 29 19 29-23
7. ΝΑΝΤ 28 19 25-23
8. ΛΙΛ 28 19 26-26
9. ΛΑΝΣ 27 19 33-28

10. ΣΤΡΑΣΒΌΥΡΓΌ 26 18 34-24
11. ΑΝΖΕ 25 19 26-27
12. ΜΠΡΕΣΤ 25 19 26-28
13. ΛΙΌΝ 24 18 26-26
14. ΡΕΜΣ 23 19 22-22
15. ΤΡΌΥΑ 17 19 18-28
16. ΚΛΕΡΜΌΝ 17 18 20-32
17. ΜΠΌΡΝΤΌ 17 20 30-44
18. ΜΕΤΣ 16 19 23-39
19. ΛΌΡΙΑΝ 16 19 15-31
20. ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 12 19 17-40

BAΘΜΌΛΌΓΙΑ
20η ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ 

ΓΑΛΛΙΑ
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ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 17:00
ΜΕΪΝΤΕΝΧΕΝΤ-ΜΠΡΟΜΛΕΪ

2 1,83
Σταθερά στις θέσεις των πλέι οφ η Μπρόμλεϊ και εκεί 

θέλει να παραμείνει. Με την αδύναμη Μέιντενχεντ 
παίζει σήμερα και θα παραταχθεί με φουλ επιθετικό 

πλάνο για να καθαρίσει από νωρίς.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 

μας θα πάει 
στο διπλό.

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 17:00
ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ-ΝΤΟΒΕΡ

OVER 2,5 1,72
Την τελευταία Ντόβερ υποδέχεται σήμερα η Γουόκινγκ σε ένα 

ματς που είναι ξεκάθαρα το φαβορί. Οι φιλοξενούμενοι 
με -8 βαθμούς στο ενεργητικό τους δείχνουν να 

έχουν αποδεχτεί τον υποβιβασμό.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προϊστορία 
σύμμαχός μας 

στα γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 17:00
ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ-ΡΕΞΑΜ

OVER 2,5 1,88
Την ευκαιρία να πλησιάσει και άλλο την κορυφή έχει 

σήμερα η ιστορική Ρέξαμ. Οι φιλοξενούμενοι διψάνε 
για την άνοδο που θα φέρει ξανά την ομάδα στις 

επαγγελματικές κατηγορίες.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Κυνηγάμε 

ξανά τα 
γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ 17:00
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΤΟΤΕΝΑΜ

2 2,00
OVER 2,25 1,75

Δείχνει να βρίσκει ρυθμό η Τότεναμ με τον στόχο 
της τετράδας να είναι εφικτός. Για την νίκη θα παίξει 
στο «Σεντ Μέριζ», αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσει 

την πάντα αξιόλογη Σαουθάμπτον.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε διπλό 

και γκολ το 
ποντάρισμα.

ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΛΕΣΤΕΡ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

2 -1,25 1,75
Πιο ξεκούραστη η Λίβερπουλ μετά την αναβολή κόντρα στη 

Λιντς. Ταξιδεύει στο «Κινγκ Πάουερ» με το τρίποντο 
να αποτελεί μονόδρομο. Πάλεψε η Λέστερ στο 
«Ετιχαντ». αλλά προδόθηκε από την πολύ κακή 

αμυντική της γραμμή.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 
χάντικαπ 
παίζουμε.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ  
ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ ΞΑΝΑ

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 17:00
ΣΟΛΙΧΑΛ-ΣΤΟΚΠΟΡΤ

OVER 2,25 1,75
Αμφότερες σε πολύ καλό φεγγάρι, έρχονται από 
συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα. Οι δύο ομάδες 

έχουν ποιότητα και κάνουν ξεκάθαρα όνειρα 
ανόδου. Ανοιχτό ματς με γκολ και κόρνερ 

αναμένουμε.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμησή 
μας στα γκολ.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Εκείνο που όλοι ψάχνουν εναγωνίως και 
όσο ο χρόνος προχωρά, είναι η λύση στον 
επιθετικό τομέα. Κάτι που για τον Φωστή-
ρα Ηλιούπολης, μέχρι πρότινος ήταν θηλιά 
στο λαιμό. Όμως με την επισταμένη σωστή 
έρευνα στην αγορά, βρέθηκε το κατάλλη-
λο πρόσωπο που θα ενισχύσει στον τομέα 
αυτό τους «κιτρινόμαυρους» και θα δώσει 
λύσεις και στον Γιάννη Χατζηράπτη που θέ-
λει το δικό του παζλ να έχει όλα τα κομμά-
τια. Αυτός δεν είναι άλλος από τον 34χρονο 
Ηλία Τσάκαλο. Η σχετική ανακοίνωση του 
συλλόγου αναφέρει τα εξής: «Η Διοίκηση 

του Φωστήρα ανακοινώνει την ένταξη του 
Ηλία Τσάκαλου στην ομάδα του Φωστήρα. 
Ο Ηλίας είναι επιθετικός και προηγούμενη 
ομάδα του ήταν τα Ιλίσια 2004. Με την ομά-
δα των Ιλισιων σημείωσε 5 γκολ σε 6 αγώ-
νες. Έχει αγωνιστεί επίσης σε Αθηναϊκό, ΑΟ 
Βύρωνα, Υμηττό, Φωστήρα Καισαριανής. 
Ευχές για καλή πορεία από όλους».

ΙΛΙΣΙΑ 2004
Ενίσχυση σε μια θέση που είχε πολύ με-
γάλη ανάγκη για την ομάδα των Ιλισίων η 
προσθήκη του Βαγγέλη Ματσαγκούρα. Κε-
ντρώος, που αγωνίζονταν στον ΑΟ Κωφών. 
Η διοίκηση Ξενιτίδη προέβη σε αστραπιαί-
ες κινήσεις και χωρίς κανείς να πάρει είδη-
ση έκλεισε έναν παίκτη, που όπως ο ίδιος ο 
πρόεδρος του συλλόγου αναφέρει, θα βοη-
θήσει οπωσδήποτε την ομάδα στην πορεία 
που θέλει να κάνει με φόντο την άνοδο. 
 
ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
Η έλευση του νέου χρόνου βρήκε την Δάφ-
νη Παλαιού Φαλήρου να έχει μία σημαντική 
διαφοροποίηση ως προς το υπάρχον ρό-
στερ. Συγκεκριμένα, από τον Δεκέμβριο έχει 
αποχωρήσει ο 18χρονος μέσος Βασίλης 
Ευθυμίου, ο οποίος είχε κάνει το ντεμπού-
το του με την πρώτη ομάδα την περσινή 
σεζόν. Από εκεί και πέρα, κατά πάσα πιθα-
νότητα θα υπάρξουν μεταγραφικές ενέργει-
ες για την ομάδα των νοτίων προαστίων, 
που πάντως είχε παρουσιάσει σαφή βελτί-
ωση τις τελευταίες αγωνιστικές πριν τη δι-
ακοπή του πρωταθλήματος στον 1ο όμιλο 
της Α› ΕΠΣΑ. Σε ρυθμούς πρωταθλήματος 
επέστρεψαν στην Δάφνη Παλαιού Φαλή-
ρου, αφού οι ποδοσφαιριστές επανήλθαν 
σε ρουτίνα προπονήσεων μετά το εορτα-
στικό διάστημα των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς. 
 
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ
Παρελθόν αποτελούν από την ομάδα του 
Π. Φαλήρου ο Ανδρέας Λύρας, ο Θοδωρής 
Κάρλος, ο Τάσος και ο Αλέξανδρος Λουμί-
δης. Από την άλλη μεριά θα γίνουν προ-
σπάθειες εκ μέρους της διοίκησης που σε 
συνεργασία με τον Αντώνη Κουφογιαννά-
κη, να αναπληρωθούν αυτά τα κενά.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕ ΤΣΑΚΑΛΟ
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ Ο 
ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΕΣΟΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ, ΕΝ 
ΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΦΩΣΤΗΡΑ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ  
σε όλους
Ένας μικρός χαμός 
χθες και από την 
πλευρά μου ένα με-
γάλο ευχαριστώ σε 
όλους όσοι με θυ-
μήθηκαν. Μια μέρα 
όπου γιόρταζε σχε-
δόν ο μισός πλη-
θυσμός της χώρας, 
αφού σπίτι χωρίς 
Γιάννη προκοπή 
δεν κάνει… * Μεγά-
λη επιτυχία θεωρεί-
ται για τον Αστέρα 
Βάρης η απόκτηση 
του Αλέξανδρου Σπί-
ντζου. Είναι γεγονός 
πως οι κυανοί τον 
ήθελαν σ’ αυτή τη 
θέση πολύ και ο Δη-
μήτρης Πάπιος ως 
γνωστό από τη στιγ-
μή που βλέπει πως 
ο παίκτης χρειάζε-
ται, τότε το αποτέλε-
σμα είναι γνωστό. 
Ο παίκτης φορά τη 
φανέλα του Αστέρα 
Βάρης. Και από τη 
στιγμή που έχει εκ-
δοθεί και το δελτίο 
του, τότε θα συμμε-
τάσχει και στη σημε-
ρινή αποστολή που 
μεταβαίνει στην Κω! 
Τσακ – μπαμ έχουν 
γίνει όλα… * Μοιρα-
σμένος στα δυο ο 
Δημήτρης Μυκωνιά-
της. Το μεγάλο πά-
θος που έχει για το 
ποδόσφαιρο και κυ-
ρίως για την προ-
πονητική τον έχουν 
κάνει να μην λογα-
ριάζει τίποτε. Πρω-
τίστως θέλει να βο-
ηθά εκεί που νομίζει 
ο ίδιος πως υπάρχει 
ανάγκη και δεύτε-
ρο να το ευχαριστιέ-
ται. Διότι μπορεί ο 
ίδιος να έχει πάθος, 
όμως αν δεν το ευ-
χαριστιέται, τότε δεν 
το σκέφτεται καν… 
Βουτάει το καπελάκι 
του και φεύγει. Η νέα 
χρονιά, όπως γρά-
ψαμε και χθες τον 
βρίσκει τόσο στον 
πάγκο του Υμηττού 
και στο πλευρό του 
Αμπαριάν, όσο και 
στον Αρίωνα μαζί με 
τον Πολύμο! Όποιος 
τον αφήσει να κάνει 
τη δουλειά του, έτσι 
όπως ο ίδιος ξέρει, 
τότε στο τέλος θα εί-
ναι αυτός που θα 
βγει κερδισμένος.

Η εξάπλωση του κορονοϊού έχει 
επηρεάσει τους πάντες στο σύνο-
λο της κοινωνίας. Εξαίρεση στον γε-
νικότερο κανόνα δεν θα μπορού-
σε να αποτελέσει και ο χώρος του 
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της 
ΕΠΣΑ. Με τον Γκυζιακό να πλήττε-
ται σε πολύ μεγάλο βαθμό, κι αυτό 
διότι ήδη έχουν εντοπιστεί οκτώ 
κρούσματα κορονοϊού τις τελευταί-
ες ημέρες. Όλοι οι παραπάνω παί-
κτες έχουν απομονωθεί κι ακολου-
θούνται πλήρως όλα τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα Με άμεση συνέπεια 
οι πρώτες προπονήσεις για το νέο 
έτος να διεξάγονται μετ’ εμποδίων 
και τον τεχνικό Μάκη Ντέτσικα να 
περιμένει με ιδιαίτερη αγωνία την 
πορεία αποκατάστασης της υγείας 
τους. Παράλληλα υπάρχουν ακό-
μη τρεις ποδοσφαιριστές, που εί-
χαν πέσει θύματα της πανδημίας 
προ δύο εβδομάδων και βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο αποκατάστασής 
τους, χωρίς ωστόσο ακόμη να έχουν 
επανέλθει σε αγωνιστική δράση. Με 
τον Διοικητικό Ηγέτη Δημήτρη Καβ-
βαδία να αναφέρει τα εξής: «Παρα-
κολουθούμε σκοραρισμένοι και με 
ιδιαίτερη αγωνία τις εξελίξεις γύρω 
από την πορεία της πανδημίας. 
Από εκεί και έπειτα ευχόμαστε να 
το ξεπεράσουμε όσο πιο ανώδυνα 
γίνεται. Η ομάδα μας έχει χτυπηθεί 
βάναυσα από τον κορονοϊό αφού 
ήδη έχουμε άλλα οκτώ νέα κρού-
σματα που βρίσκονται σε απομό-
νωση και ακολουθούν πρόγραμμα 
αποκατάστασης. Πλέον η προσο-
χή μας στρέφεται στην όσο το δυ-
νατόν καλύτερη προετοιμασία ενό-
ψει της εκτός έδρας αναμέτρησης 
με τον Α.Ο. Γλυφάδας».

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο 30χρονος Γιάννης Κούτρος που 
μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στον 
Παναξιακό, μίλησε με τη διοίκη-
ση της Αγ. Παρασκευής και από τη 
στιγμή που τα βρήκε σε όλα συμ-
φώνησε να φορέσει τη μελανόλευ-
κη φανέλα της.

ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ

Βρέθηκαν οκτώ 
ακόμη κρούσματα 
κορονοϊού 

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ

Ελεύθερος ο Τάσος Λουμίδης
Παρελθόν αποτελεί από την Κοψαχείλα ο Τάσος Λου-
μίδης. Στην καθοριστική συνάντηση που είχε ο έμπει-
ρος και ιδιαίτερα ποιοτικό μέσος με κορυφαία στελέχη 
του συλλόγου των νοτίων προαστίων, κρίθηκε σκόπι-
μο οι δύο πλευρές να χωρίσουν φιλικά τους δρόμους 
τους. Γεγονός το οποίο φέρνει τον 29χρονο ανασταλτι-
κό μέσο σε διαδικασία αναζήτησης νέας ποδοσφαιρι-
κής στέγης Ο Τάσος Λουμίδης συνιστά έναν από τους 
σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στις 
τοπικές κατηγορίες της ΕΠΣΑ και αυτό αποδεικνύει το 
αξιοζήλευτο βιογραφικό του. Έχει αγωνιστεί επίσης σε 
Κ18 Ολυμπιακού, Παλαιό Φάληρο , Πολυκράτη και Τα-
ταύλα. Μάλιστα από την πρώτη στιγμή όπου έγινε γνω-
στή η είδηση του αποχωρισμού του από την Κοψαχείλα, 
αρκετοί σύλλογοι φέρονται να τον έχουν προσεγγίσει. 
Από εκεί και έπειτα σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό μέ-
τωπο, οι ιθύνοντες του συλλόγου σε συνεργασία με τον 
τεχνικό Αντώνη Κουφογιαννάκη κινούνται δυνατά για 
την απόκτηση δύο παικτών μεσοεπιθετικών.

ΠΗΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑ ΧΑΣΟΜΕΡΙΑ
Στα χασομέρια και με γκολ του Φάρου η Διάνα Ηλιού-
πολης πέρασε την επόμενη φάση του κυπέλλου. Διαι-
τητές ήταν οι Στεργιώτης, Ρούσσος, Μπακογιάννης Γ.
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ: Καραντάνης, Αμπάζι (77′ Πατσια-
λός), Κατηρτζιγιάννογλου, Καρακώστας, Ξενάκης, 
Γκουρνέλος, Βουτυράς, Χαζίσα, Μπλιόνας (46′ Θεο-
δώρου), Σμυρνάκης (64′ Κετσές), Παπούλιας (46′ Σπυ-
ρόπουλος).
ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: Κόρρας, Δάρρας, Πανίδης, Μπα-
κογιάννης, Χάλος, Μπαρδάκης, Κακός (55′ Καζάκος), Κα-
τσιάνης, Κετσετζόγλου, Φάρος, Νομικός (78′ Γκασίδης).

This is Athens

҂ Ο Ηλίας Τσάκαλος
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Ο Περικλής Χατζηαναστασιάδης αναμένεται από 
Δευτέρα να επιστρέψει στις προπονήσεις στον 
Άγιο Κοσμά. Ο ομοσπονδιακός προπονητής βρέ-
θηκε στη Θεσσαλονίκη για τις γιορτές. Κόλλησε 
κορονοϊό με αποτέλεσμα να μπει σε καραντίνα. 
Δεν είχε πρόβλημα και περιμένει να γυρίσει στις 
προπονήσεις με το γκρουπ του. 

Πλώρη και για τον παγκόσμιο τίτλο στον 
κλειστό έβαλε ο Μίλτος Τεντόγλου! Ο ολυ-
μπιονίκης του μήκους επέστρεψε από 
ολιγοήμερες διακοπές στα Γρεβενά και 
προπονείται στο ΟΑΚΑ. Μαζί με τον προ-
πονητή του Γιώργος Πομάσκι έχουν βά-
λει ως πρώτο στόχο το Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα κλειστού στο Βελιγράδι. 
«Με προβληματίζει η κατάσταση με τον 
covid-19. Αυτός είναι και ο λόγος που ακό-

μη δεν έχουμε προχωρήσει στον προ-
γραμματισμό των αγώνων. Θα ξεκινήσει 
τις εμφανίσεις του τον Φεβρουάριο και ο 
στόχος είναι να κάνει τρεις αγώνες στο 
εξωτερικό κι έναν στην Ελλάδα», δηλώ-
νει ο ομοσπονδιακός τεχνικός. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής θα κυνηγήσει 
το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο 
κλειστού. Έχει δύο χρυσά σε Ευρωπα-
ϊκά κλειστού. 

Ο Μέλβιν Λίκε Χολμ 
επέστρεψε στη 
δράση. Σε αγώνα 
στην Εσκιλστού-
να ο 17χρονος πέ-
ρασε τα 2,10μ. στο 
ύψος. Επανεμφα-
νίστηκε μετά από 
σχεδόν δύο σεζόν 
που αντιμετώπιζε 
έναν τραυματισμό. 
Πρόκειται για τον 
γιο του σπουδαίου 
άλτη και ολυμπιο-
νίκη του ύψους Στέ-
φαν Χολμ.

Την προσεχή Τετάρτη 12 Ιανουαρίου είναι προ-
γραμματισμένο να διεξαχθεί το Διοικητικό Συμβού-
λιο του ΣΕΓΑΣ. Θα είναι ουσιαστικά το πρώτο του 
2022. Ανάμεσα στα θέματα που θα επικυρωθούν, 
είναι και τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τις 
μεγάλες διοργανώσεις της φετινής χρονιάς. 
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ΚΑΛΩΣ ΤΟΝ 
SIGNORE! 

Δεν είναι μόνο χιλιοειπωμένο κλισέ, 
μα αντανακλά την πραγματικότητα. 
«Una faccia, una razza», είναι ένα μότο 
που μας συνδέει άρρηκτα με την γείτο-
να χώρα την Ιταλία. Τους «μάστορες» 
του tactician game στο ποδόσφαιρο 
και εκείνους που ξέρουν να υπηρετούν 
όσο καλύτερα το σύστημα με τους 3 κε-
ντρικούς αμυντικούς! Πάμε στην ουσία. 
Εθνική Ελλάδας. Επόμενη μέρα. Ήδη 
έχει περάσει ένας μήνας χωρίς τον διά-
δοχο του Τζον Φαν’τ Σχιπ. Ο Φερνάντο 
Σάντος ανεκπλήρωτο όνειρο. Ο Ερνέ-
στο Βαλβέρδε ανέγγιχτος διακαής πό-
θος. Η εν Ελλάδι επιλογή έχει «καεί» προ 
πολλού. Οπότε πάμε σε λεγεωνάριο. 
Ιταλό εν δυνάμει για να «δικαιολογηθεί» 
και ο πρόλογος. Βάλτερ Ζένγκα «κό-
πηκε» χωρίς δεύτερη σκέψη. Ο –γνω-
στός μας- Τζενάρο Γκατούζο, πελάτης 
του Ζόρζε Μέντες, αξιολογείται. Ο Κρι-
στιάν Πανούτσι δεν «ψήνει» τόσο πολύ 
ΕΠΟ και τους ιθύνοντες στο ποδοσφαι-
ρικό τμήμα. Ένας άλλος όμως signore, 
όπως μας ειπώθηκε, από την Ιταλία εί-
ναι που ΄χει κλέψει πόντους και είναι 
στο Top 3 της short list των Κωνσταντι-
νίδη, Φύσσα για την Εθνική Ελλάδας. 
Λουίτζι Ντι Μπιάτζιο, παρακαλώ! Ετών 
50, ανενεργός από τον Αύγουστο του 
2020 που λόγω διαφοράς φιλοσοφίας 
αποχώρησε από την Σπαλ, ενώ το με-
γαλύτερο μέρος του προπονητικού του 
βίου τον έχει «σπαταλήσει» στην Εθνι-
κή Ελπίδων της Ιταλίας (7 χρόνια). Ο 
ίδιος που πριν 2,5 χρόνια ήταν έτοιμος 
να πάρει το αεροπλάνο για να διαδε-
χθεί τον Άγγελο Αναστασιάδη στο πά-
γκο της «γαλανόλευκης», αλλά «τσάκι-
σε» στο οικονομικό το deal. Μάλιστα, το 
τότε του interview με την ΕΠΟ ήταν που 
τον επανέφερε τώρα στην επιφάνεια. Το 
κόστος σε οιαδήποτε επικείμενη συμ-
φωνία ασορτί με το μπάτζετ της Εθνι-
κής (κανένα 400άρι ετησίως).  Όπως 
και οι συνεργάτε ς του (3 για την ακρί-
βεια έχει ζητήσει). Μάλιστα, βάσει της 
ίδιας πηγής, ο Ντι Μπιάτζιο φέρεται να 
΄χει ήδη μιλήσει δια ζώσης με άνθρω-
πο της εθνικής, έχοντας ήδη δώσει την 
συγκατάθεσή του για να επαναφέρει 
την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2004 
στον δρόμο της επιτυχίας…  

Παρασκήνια

➠





Ο ΝΤΙ ΜΠΙΑΤΖΙΟ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2020, ΕΧΟΝΤΑΣ 
7 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΣΤΗΝ U21 ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΤΟ ΚΑΣΕ ΤΗΣ ΕΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΠΙΔΟΞΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ 
ΤΑ 5 ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ

MΙΝΟ, ΤΙ ΧΑΜΠΑΡΙΑ;  
Ποιος είμαι εγώ θα μου πείτε που πιάνω στο στόμα μου 
τον κύριο που αξιώνει τουλάχιστον ένα 15άρι 
μύρια commission agreement σε 
όποιον τον καλεί για τον Χάα-
λαντ εν όψει καλοκαιριού; 
Χρήματα που δεν πρό-
κειται να βγάλω/δω 
σε τουλάχιστον 100 
ζωές! Πάντως, το δι-
καίωμα να βγάλω 
ένα προβληματι-
σμό που προέρχε-
ται από την Πλα-
τεία Αλεξάνδρας 
για τον Μίνο Ραϊ-
όλα και την διαχεί-
ριση του asset ονό-
ματι Μαντί Καμαρά 
το ΄χω! Indeed, όπως 
λένε  και  στο  χωριό 
μου.  Αγωνιστική  πρόο-
δος δεν υπάρχει, club για 15 μύ-
ρια έχουν εξαφανιστεί από το χάρτη 
και το χειρότερο είναι πως ο 25χρο-
νος κεντρικός χαφ μιλάει ανοιχτά πλέον 
για lack of communication με τον Mr. Mino. Μήπως 
να στείλει το τζετ για ένα ταξίδι αναψυχής στο Μο-
νακό;  

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΨΑΞΙΜΟ…       
 
Ο Σωκράτης Διούδης, ακόμη, δεν 
έχει «χωνέψει» πως από το από-
λυτο Νο1 στον Παναθηναϊκό, λόγω 
ΚΑΙ κορονοϊου, εδώ και 11 αγώ-
νες στο πρωτάθλημα αποτελεί 
το back up του Μπρινιόλι. Ο ατζέ-
ντης του, εδώ και κανένα μήνα, 
με τη σύμφωνη γνώμη του άλλο-
τε διεθνούς πορτιέρε έχει σηκώ-
σει μανίκια, αναζητώντας πρότα-
ση μέχρι και 5 κατοστάρικα transfer 
fee. Ο Ιανουάριος, κατ’ εξοχήν μή-
νας του selectivity, δεν έχει απο-
φέρει τους ανάλογους καρπούς. 
Ακόμη και δύο πόρτες που χτύπη-
σε στην Τουρκία για δανεισμό με 
όψιον αγοράς δεν υπήρξε το ανά-
λογο feedback. Και η μουρμού-
ρα του 28χρονου τερματοφύλακα 
στην καθημερινότητα στο Κορωπί 
συνεχίζεται και φθάνει μέχρι τ’ αυ-
τιά του κόουτς…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΕΠΟ ΚΑΙ… ΣΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΝΕΙ FOCUS ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ 
ΛΟΥΙΤΖΙ ΝΤΙ ΜΠΙΑΤΖΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  



«ΚΑΠΈΛΩΜΑ»!      
 
Επονομαζόμενος Γου Χου! Μαζί με τον Βαγγέλη 
Πουρλιοτόπουλο βάσει ιεραρχίας τα «αφεντικά» 
στην ακαδημία του ΠΑΟΚ. Οι άνθρωποι που παίρ-
νουν την τελική απόφαση για τις προσθήκες και 
εκείνοι που εισηγούνται ανανεώσεις/αποχωρήσεις. 
Βάσει πληροφόρησης, ο Γιώργος Γεωργιάδης εδώ 
και κάμποσο καιρό είναι στην απέξω στο κομμά-
τι των αποφάσεων και με την έλευση του συνερ-
γάτη του Ζοζέ Μπότο δεν αποκλείεται να υπάρξει 
και «διαζύγιο».  Πλέον, κουμάντο κάνουν άλλοι…  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΈΊ…       
Κάποτε ήταν Top ταλέντο. Πήγε στην PSV, η Σουόνσι 
ξόδεψε σχεδόν 5 μύρια για χάρη του. Ο Ολυμπιακός 
φέρεται να ενδιαφέρθηκε για χάρη του. Κατέληξε στην 
Φέγενορντ και από το περασμένο θέρος παραμένει ανε-
νεργός μια και ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την 
Τβέντε. Βάσει πηγών μας, το βιογραφικό του Λουτσιάνο 
Ναρσίνγκ, στα 31 του, κυκλοφορεί στα στέκια της Super 
League. Winger, κανένα 100άρικο ετησίως…   

Νίκος Κοροβέσης! Από το καλοκαίρι 
στην transfer list του ΟΦΗ. Κάτι «παίχτηκε» 

με την πρωτοπόρο της Serie B, Πίζα, αλλά δεν 
είχε happy end. Εξι μήνες μετά το status ΔΕΝ έχει 
αλλάξει. Λέτε η Ξάνθη να δώσει την λύση; 

Η ομάδα ΔΕΝ τσουλάει. Ο κόουτς (Γρηγο-
ρίου) αξιώνει παίκτες, ο τεχνικός διευθυ-

ντής, Πίτι κάνει τα δικά του (σε «θέλω», επιλο-
γές agents) και ο πρόεδρος κινείται αυτοβούλως. 
Πώς να βγει μεταγραφική άκρη στην Λαμία;  





ΑΥΤΑ ΚΑΊ ΤΟΣΑ!    

Ο Βόλος μπορεί να μην έχει «κλείσει» ακόμη την 
τρύπα με τον προπονητή αφότου αποχώρησε ο 
Ασκαμπάλ, αλλά συνεχίζει ακάθεκτος τον μεταγρα-
φικό του σχεδιασμό. Η παραγγελιά μέσω του «εκλε-
κτού» του Δημάρχου στην πιάτσα είναι ένας δεξιός 
μπακ (100άρι plus ετήσιο συμβόλαιο, τελικά ο Φιν-
λανδός Νικολάι Άλχο είναι ο εκλεκτός) και ένας κε-
ντρικός αμυντικός (120 χιλιάρικα)! Η απόπειρα για 
τον Μιχάι (σ.σ.: πληρωμένο από ΠΑΟΚ) απορρί-
φθηκε ασυζητητί...

ΣΩΘΗΚΈ IN EXTREMIS…    

Μέχρι πριν ένα μήνα, η Κονιασπόρ ήταν έτοιμη 
να στείλει email στον Ολυμπιακό για να διακό-
ψει τον δανεισμό του Αχμέντ Χασάν! Ο Αιγύπτιος 
φορ που είναι δανεικός έκλεισε ιδανικά το 2021 
με 3 γκολ και 1 ασίστ στα τέσσερα τελευταία του 
παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοι-
χα. Μόνο που αυτό ΔΕΝ αρκεί για να «ψηθεί» το 
τουρκικό club να ενεργοποιήσει την όψιον αγο-
ράς του από τον Ολυμπιακό (σ.σ.: εικάζεται στα 
2,5 μύρια), αλλά για να τον διατηρήσει στο ρό-
στερ της Κονιασπόρ μέχρι το καλοκαίρι. ΤΕΛΟΣ.  

ΔΈ ΒΓΑΖΈΊ ΓΈΝΑΡΗ…  

Καλώς ή κακώς πήρε μία απόφαση. Πήρε τον γιό-
κα του από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ στην Μπεν-
φίκα. Δίχως το ανάλογο τακτ/ενημέρωση. Οπότε 
θα υπάρξουν και οι ανάλογες συνέπειες. Ανω-
θεν εντολή. Όχι εν είδει τιμωρίας, αλλά καικ βά-
σει ποδοσδφαιρικού ρεαλισμού. Ο Φερνάντο 
Βαρέλα ΔΕΝ είχε μέλλον στον ΠΑΟΚ μια και το 
συμβόλαιό του εξέπνεε το καλοκαίρι. Οπότε μία 
ώρα αρχύτερα για να βρει ο καθένας τον δρόμο 
του. Εγινε πλέον ξεκάθαρο και στον ίδιο, ασχέ-
τως του post στο Instagram που έκανε πως δεν 
παίζει ένεκα του Βαρέλα junior. Το ζήτημα είναι 
πως στα 34 του και Ιανουάριο μήνα με την αγορά 
«νεκρή» οι επιλογές για να καλύψουν τα οικονο-
μικά «θέλω» του είναι ελάχιστες! Μόνο σε Λίγκα 
της Μέσης Ανατολής. Και αν… Πάντως, πλέον 
και ο Λουτσέσκου ΔΕΝ το γυρίζει!   

ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΑΚΟΜΗ…  

Η Τραμπζονσπόρ λόγω της παρουσίας των 
Μπακασέτα και Σιώπη και των ριζών από τον 
Πόντο του αφεντικού έχει φορεθεί πολλάκις 
εσχάτως στο greek market. Τόσο με τον Κυρια-
κόπουλο (σ.σ.: τελικώς επέλεξαν άλλο αριστε-
ρό μπακ), όσο και με τον Μασούρα. Και επειδή 
κάμποσοι μίλησαν για πλαφόν στα transferfees 
από την Ομοσπονδία, μόλις προχθές η πρω-
τοπόρος στην Τουρκία σπατάλησε 4,5 μύρια 
για τον Εντιν Βίτσκα της Μπασακσεχίρ! Κοι-
νώς, θέμα υπήρχε με «Μάσου». Και μάλιστα 
υπαρκτό μόνο που οι γείτονες δε θα έφθαναν 
ποτέ τα 7 «χαρτιά» που αξίωνε ο Ολυμπιακός 
για τον διεθνή winger.   

ΑΛΗΘΈΊΑ, ΓΊΑΤΊ Ο ΚΟΟΥΤΣ ΓΊΑΝΝΊΚΗΣ ΈΠΊΜΈΝΈΊ 
ΝΑ ΨΑΧΝΈΊ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΔΈΞΊ ΜΠΑΚ ΣΤΗΝ ΑΈΚ;  quizTime
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