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ΚΆΛΛΙΘΕΆ - 
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ΚΑΙ ΣΩΣΤΟ 
ΚΑΙ... 
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ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΥ  

ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

ΒΛΕΠΕΙ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ  
ΤΗΣ ΕΠΆΝΟΔΟΥ Ο ΝΕΛΣΟΝ ΟΛΙΒΕΪΡΆ 
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για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΑΝΤΙΟ 
ΚΥΡ ΣΤΕΛΙΟ

ΜΕ ΟΠΛΟ (ΚΑΙ) 
ΤΟ... ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ 

ΒΟΛΟΣ – ΠΑΟ

-

ΠΩΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΣΤΟ ΣΟΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΟΥΣΜΑΝ ΚΟΥΛΙΜΠΑΛΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ

ΣΥΣΣΩΜΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΚ 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ 
ΕΠΡΕΠΕ ΤΟΝ ΘΡΥΛΙΚΟ ΣΤΕΛΙΟ ΣΕΡΑΦΕΙΔΗ

ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΤΕΝΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΕΓΚ ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ

ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ LIMIT UP  

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΠΑΚ  
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΛΔΑΒΟ

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ΟΔΗΓΗΣΑΝ  

ΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ  
ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

!
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Η στήλη των Παρασκηνίων του e-Sportime αποκάλυ-
ψε πως η Εθνική μας ομάδα κοιτάζει με έντονο ενδι-
αφέρον την περίπτωση του Λουίτζι (ή Τζίτζι, όπως εί-
ναι πιο γνωστός) Ντι Μπιάτζιο για τον πάγκο της, ενώ 
αναζητεί διάδοχο του Τζον φαν’τ Σχιπ. Ο 51χρονος κό-
ουτς γνωρίζει καλά αυτού του είδους τη δουλειά, έστω 
σε πιο... νεανικό επίπεδο. Από το 2011 ως το 2019 
δούλεψε στους Νέους και στις Ελπίδες της «σκου-
άντρα ατζούρα». Μια μακροβιότητα που δείχνει ότι 
«έκανε δουλίτσα». Παρότι του έλειψε μια μεγάλη επιτυ-
χία.  Εκτέλεσε και χρέη υπηρεσιακού για ένα μικρό δι-
άστημα, όταν η Ιταλία προσπαθούσε να συνέλθει από 
το στραπάτσο του αποκλεισμού από το Μουντιάλ της 
Ρωσίας. Ο Ντι Μπιάτζιο έχει επίσης το «συν» της ισχυ-
ρής προσωπικότητας, το φανερώνει το παρελθόν του 
ως παίκτης. Το πώς προσπέρασε το ότι ήταν ο μοιραί-
ος για την Εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ του 1998 
(αστόχησε στο τελευταίο πέναλτι της «ρώσικης ρου-
λέτας» στον προημιτελικό με τη Γαλλία), το «δεν χαρί-
ζω κάστανα» που τον έκανε τοπ μέσο στα 90s σε Ρόμα 
και Ίντερ μεταξύ αλλων. Ουσία είναι πως αν τελικά 
επιλεχθεί, θα πρέπει να του δοθεί χώρος και χρόνος 
να κάνει αυτό που ξέρει. Η ιταλική σχολή είναι μια από 
τις πιο σοβαρές παγκοσμίως. Και αυτός είναι ο λόγος 
που αυτή τη στιγμή φαίνεται πως είναι αυτή που έχει 
επιλεχθεί για την επόμενη μέρα της Εθνικής μας. Με 
τον Ντι Μπιάτζιο ή κάποιον άλλον, υπάρχουν και άλ-
λοι από τη γειτονική χώρα στη λίστα των ανθρώπων 
της ΕΠΟ.  

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πως από τη στιγμή 
που ο Παναθηναϊκός άλλαξε σχηματισμό, βελτιώ-
νεται διαρκώς. Έχει πέντε νίκες σε έξι ματς πρω-
ταθλήματος, ενώ στο μοναδικό που έχασε κόντρα 
στην ΑΕΚ, δεν ήταν χειρότερος.
Ωστόσο, μόνο δύο φορές χρειάστηκε να αφήσει 
τη Λεωφόρο, αφού αναβλήθηκε ο αγώνας με τον 
Απόλλωνα Σμύρνης. Η ερώτηση που τα τελευταία 
χρόνια δικαίως γίνεται είναι το εάν μπορεί ο Πανα-
θηναϊκός να περνάει από τις διάφορες επαρχιακές 
έδρες. Φέτος μία φορά το έκανε και αυτή στο Παν-
θεσσαλικό κόντρα στη Λαμία. Στο γήπεδο που παί-
ζει και σήμερα. Μόνο που τότε η Λαμία γηπεδούχος 
ουσιαστικά δεν ήταν. Ξενιτεύτηκε και εκείνη.
Υπάρχουν πολλές εξηγήσεις για τα προβλήμα-
τα που έβγαζαν μακριά από την Αττική οι «πράσι-
νοι». Το θέμα είναι ότι τώρα που έχουν πάρει μπρο-
στά, θέλουν και τα διπλά που θα επιβεβαιώσουν 
την ανοδική πορεία. Το πρώτο τέτοιο τεστ, λοιπόν, 
περνάει από τον Βόλο.
Οι Θεσσαλοί έχουν ποιότητα επιθετικά, αλλά και 
πολλά προβλήματα αμυντικά. Είναι ευκαιρία να τα 
«τιμωρήσει» ο Παναθηναϊκός, να φύγει με τη νίκη 
και να πάει έτσι στο ντέρμπι των «αιωνίων» έχο-
ντας την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Η ομάδα του 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς ρολάρει, αλλά για το παραπά-
νω βήμα χρειάζονται δύο πράγματα, συνέπεια στα 
εκτός έδρας και στα ντέρμπι.

ΕΚΕΙ ΘΑ ΦΑΝΕΙ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ

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

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

INTIME ΑΤΕΛΙΕ 
Κατερίνα Αβτζή

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΤΙ ΜΠΙΑΤΖΙΟ

Αποψη



www.sportime.gr ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20213

Ο κορονοϊός τινάζει  
τα πάντα στον αέρα 
Είναι πολλές οι ομάδες που ταλαιπωρούνται από τον κο-
ρονοϊό και ο Ολυμπιακός συμπεριλαμβάνεται σε αυτές. Γι’ 
αυτό αναβλήθηκε ο προγραμματισμένος για σήμερα αγώ-
νας με τον Αστέρα Τρίπολης. Οι πληροφορίες αναφέρουν 
πως ο αριθμός είναι αρκετά μεγαλύτερος από επτά ενεργά 
κρούσματα. Χθες δεν έγινε ουσιαστικά προπόνηση. Υπάρχει 
ο φόβος πως η διασπορά είναι μεγάλη. Επόμενος αντίπαλος 
είναι ο Παναθηναϊκός. στις 16 Ιανουαρίου. Με τα τωρινά δε-
δομένα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν το ντέρμπι θα 
γίνει κανονικά. Αν επιβεβαιωθεί το κακό σενάριο, άντε 
να βγει η σεζόν! Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει ελεύ-
θερη μέρα για το ματς με τον Αστέρα. Τι θα γίνει 
αν προκύψει και δεύτερη εκκρεμότητα; 

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ 
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΦΟΡΤΣΑΡΕΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΤΟΙΜΟΣ ΤΟ ΝΩΡΙΤΕΡΟ 
ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΦΗΣΕΙ ΤΗ 
ΝΑΠΟΛΙ ΠΟΛΥ ΠΙΣΩ ΤΟΥ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Η Νάπολι ανακοίνωσε χθες το δανει-
σμό του 24χρονου, Άξελ Τουανζέμπε, 
από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέ-
χρι το καλοκαίρι, χωρίς οψιόν αγοράς. 
Είναι αυτός που ο Λουτσιάνο Σπαλέ-
τι ενέκρινε ως αντικαταστάτη του Κώ-
στα Μανωλά. Δεν θα μπορούσε να... 
ενδιαφέρεται λιγότερο γι’ αυτό ο Να-
ξιώτης στόπερ! Από δική του επιλογή 
άλλωστε άφησε το νότο της Ιταλίας. 
«Γύρισα στην Ελλάδα γιατί ήθελα να 
παίξω ξανά στον Ολυμπιακό», όπως 
είπε σε ιταλική τηλεοπτική εκπομπή 
τις προάλλες. Βασικά όπως επανέλα-
βε, καθότι εξ αρχής ήταν γνωστό πως 
αυτό ήταν το κύριο στοιχείο που τον 
έκανε να παλιννοστήσει ενώ κάλλιστα 
θα μπορούσε να συνεχίσει στο εξωτε-
ρικό σε υψηλό επίπεδο. Η αγάπη δη-
λαδή για την ερυθρόλευκη φανέλα. Τη 
ξαναφόρεσε κόντρα στον Απόλλωνα. 
Μεσοβδόμαδα. Μπαίνοντας στο 85ο 
λεπτό. Το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό 
(0-0), αλλά ο Έλληνας στόπερ ένιωθε 
γεμάτος. Είναι ξανά εκεί που θέλει. Με 
στόχο να καταθέσει στο χορτάρι όλα 
όσα αποκόμισε παίζοντας για 7,5 χρό-
νια σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλή-
ματα του κόσμου. Δυστυχώς λόγω των 
συνθηκών που διαμορφώνει γενικώς 
και ειδικώς η πανδημία δεν βρίσκει τις 
βέλτιστες συνθήκες για να επισπεύ-
σει τις διαδικασίες. Αλλά προφανώς 
είναι απλώς και μόνο θέμα χρόνου. Ο 
Μανωλάς γρήγορα ή... πιο γρήγορα 
θα είναι κομβικός για τον Ολυμπιακό. 
Είναι τέτοια η ποιότητά του που πολύ 

απλά δεν γίνεται αλλιώς. 

Oλυ
μπι
ακό

ς
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Το μήνυμα στον Ουσμάν 
Κουλιμπαλί 
«Θα κερδίσεις αυτή τη μάχη Ουσμάν. Γίνε καλά 
σύντομα φίλε μας» ανέφερε στην ανάρτησή του ο 
Παναθηναϊκός μετά τη σοκαριστική είδηση της κα-
τάρρευσης του Ουσμάν Κουλιμπαλί εν ώρα αγώνα 
στο Κατάρ. Η καρδιά του 32χρονου ποδοσφαιριστή 
από το Μάλι σταμάτησε και χρειάστηκε ανάνηψη 
για να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Τα τελευταία 
νέα για τον 32χρονο πρώην παίκτη των «πρασί-
νων» ήταν ενθαρρυντικά, με την κατάσταση του να 
χαρακτηρίζεται σταθερή. 

SUPER LEAGUE 2

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β’  1-0
Με γκολ του Μανθάτη στο 2’ έπειτα από σέντρα του 
Μουνιέ, η Καλλιθέα επικράτησε με 1-0 του Πανα-
θηναϊκού Β στο Ελ Πάσο. Oι γηπεδούχοι βρίσκο-
νται στην 4η θέση με 18 βαθμούς, ενώ η ομάδα 
του Γιάννη Βονόρτα στους 13 και 9η για τον Νό-
τιο όμιλο της Super League 2.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Βοσνιάδης, Ρώσση, Ευαγγέλου, 
Κύργιας, Ρέντζας, Ντιμίτριους (68’ Νάτσης), 
Μπουλούλης, Σαντάνα (72’ Τσιντώνης), Μου-
νιέ (68′ Χασανμπέγκοβιτς), Κυνηγόπουλος, Μαν-
θάτης (42’ Κωστίκας).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β: Χριστογεώργος, Βαγιαν-
νίδης, Ρόμπι (70’ Αντωνίου), Σιδεράς, Μαρτίνης, 
Ηλιάδης (84’ Μπιλάλ), Καρβούνης (46’ Φρόκου), 
Αθανασακόπουλος, Μαραθωνίτης (70’ Τουρ-
κοχωρίτης), Τσιριγώτης, Σαρδέλης (80’ 
Κούτσιας).

Το να φτιάξει το «εκτός έδρας» κομ-
μάτι είναι το επόμενο στάδιο που κα-
λείται να υλοποιήσει ο Παναθηναϊκός 
στην εξελικτική του πορεία. Το ευοίω-
νο είναι πως αυτή η προσπάθεια έχει 
ως αμέσως επόμενο τόπο το... τυχε-
ρό γήπεδο των «πρασίνων»! Τα δύο 
τελευταία διπλά εκτός Αττικής έχουν 
σημειωθεί, αμφότερα, στο Πανθεσ-
σαλικό. Πέρυσι το Γενάρη (27/1 συ-
γκεκριμένα) με αντίπαλο, όπως και 
σήμερα, το Βόλο (2-0) και πιο πρό-
σφατα (22/11), στο ματς με τη Λαμία 
(3-1), που έγινε εκτάκτως εκεί, επει-
δή ο αγωνιστικός χώρο του «Αθανά-
σιος Διάκος» ήταν σε οικτρή κατάστα-
ση. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εννοείται, δεν 
στηρίζει το παραμικρό στην τύχη. Πο-
ντάρει στην καλή κατάσταση της ομά-
δας του, στο να συνεχίσουν οι παί-
κτες ακριβώς όπως το άφησαν στο 
ματς απέναντι στον Άρη. Η προετοι-
μασία ολοκληρώθηκε με πρόβλημα 
της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Χου-
άνκαρ έμεινε εκτός αποστολής λόγω 
τραυματισμού. Για 2ο σερί ματς δεν 
υπολογίζονται και οι Καρλίτος, Μα-
ουρίσιο. Στα θετικά είναι η επιστροφή 
του Πέρεθ και του Χατζηγιοβάνη, αλλά 
μοιάζει πρόωρο να βγάλουν 90λεπτο. 
Όσον αφορά τους Θεσσαλούς, ξεχω-
ρίζει η απουσία του Σωτήρη Νίνη κό-

ντρα στην ομάδα που αναδείχτηκε. 

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟ 
ΒΟΛΟ ΜΕ ΚΑΛΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ... ΟΙΩΝΟΥΣ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ 
ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ!

ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ

ΣΑΝΤΣΕΣ ΒΕΛΕΘ

ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ

ΜΑΚΕΝΤΑ ΠΑΛΑΣΙΟΣ ΑΪΤΟΡ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ

ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ ΚΩΤΣΙΡΑΣ

ΚΛΕΪΜΑΝ

ΠΟΥΡΙΤΑ ΡΟΜΕΡΟ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΡΕΓΚΑΤΕΝ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ ΜΠΑΡΤΟΛΟ

ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ ΟΡΟΣ

ΓΚΙΟΥΛΕΝ ΦΕΡΑΡΙ

4-3-3

4-3-3

ΒΟΛΟΣ               ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣVS          

17:15 COSMOTE SPORT 2
ΓΗΠΕΔΟ: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΝΤΕΝΙΣ ΧΙΓΚΛΕΡ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
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ΚΟΙΤΑΕΙ ΜΟΝΟ 
ΜΠΡΟΣΤΑ
Ο ΝΕΛΣΟΝ ΟΛΙΒΕΪΡΑ 
«ΣΠΡΙΝΤΑΡΕΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

ΠAO
K

Μέσα στο χαμό των αναβολών 
και της εκ κορονοϊού ορμώμε-
νης αβεβαιότητας, ο ΠΑΟΚ ανέ-
βασε χθες ένα βίντεο στα social 
media του που αποτέλεσε ευχά-
ριστο διάλλειμα στη μαυρίλα. 
Καθώς μόνο θετικό συναίσθημα 
ξυπνάει στους φαν της ομάδας 
το να βλέπουν ξανά τον Νέλσον 
Ολιβέιρα να δουλεύει εντατικά, 
παλεύοντας να γυρίσει όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα στη δρά-
ση. Πώς θα ήταν άραγε η σεζόν 
του Δικεφάλου αν ο Πορτογά-
λος επιθετικός δεν είχε τραυ-
ματιστεί σοβαρά το καλοκαίρι 
(ρήξη χιαστού); Καλλιεργούσε 
μεγάλες προσδοκίες στα πρώτα 
του βήματα με την ασπρόμαυ-
ρη φανέλα. Είχε προσαρμοστεί 
άμεσα, στα φιλικά προετοιμα-
σίας σκόραρε με άνεση. Ήταν 
επίσης ο παίκτης που ο Ραζ-
βάν Λουτσέσκου είχε σημειώ-
σει ως «κολόνα» των επιθετι-
κών του σχεδίων. Δυστυχώς 
η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Ό,τι 
έγινε έγινε και δεν ωφελεί άλλο 
να στέκεται κανείς στο παρελ-
θόν. Κρατάμε πως ο 30χρονος 
ποδοσφαιριστής έχει ανεβά-
σει ρυθμούς και σπριντάρει για 
την επάνοδό του. Αν όλα πάνε 
καλά, το Φεβρουάριο θα μπορεί 
να ακολουθήσει το πρόγραμμα 
των υπολοίπων. Και προς το 
Μάρτιο να ελπίζει πως θα είναι 
ξανά πανέτοιμος για δράση. Με 
το καλό! 

Ανέβασε ένταση  
πριν από το ρεπό  
Η αναβολή της προγραμματισμένης αρ-
χικά για σήμερα αναμέτρησης κόντρα 
στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ έδωσε τη δυνατό-
τητα στο τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ να 
ανεβάσει την ένταση στην προπόνηση. 
Οι παίκτες εκτέλεσαν χθες ένα γεμάτο 
πρόγραμμα με δουλειά σε όλους τους 
τομείς. Αρχικά προθέρμανση και rondo. 
Στη συνέχεια ακολούθησε μάθημα τακτι-
κής, παιχνίδι σε υψηλό τέμπο και στο φι-
νάλε ένα σετ ασκήσεων φυσικής κατά-
στασης με πολλά τρεξίματα. Σήμερα οι 
ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου έχουν 
ρεπό και θα επιστρέψουν στις προπο-
νήσεις αύριο με ορίζοντα το εξ αναβο-
λής παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό, 
την Τετάρτη (12/1) που θα είναι το πρώ-
το μετά τις 22 Δεκεμβρίου για τους Θεσ-
σαλονικείς. Κορονοϊού επιτρέποντος...
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Αυτό ήθελε ο Στέλιος Σεραφείδης. Να τους έχει όλους 
αγαπημένους. Ενωμένους για το καλό της ΑΕΚ. Και 
στο φευγιό του το κατάφερε. Ήταν όλοι εκεί. Ο Δη-
μήτρης Μελισσανίδης που πλήρωσε τα πάντα για 

την κηδεία του, τον τίμησε με την φωτογραφία του στον 
πυλώνα στην «Αγιά Σοφιά» και με την ονοματοδοσία του 
νέου γηπέδου στο προπονητικό κέντρο των Σπάτων. Η νυν 
ΑΕΚ με Γιαννίκη, Κονέ, Παπαδημητρίου, Τσιντώτα, Μάντα-
λο, Γαλανόπουλο, Σιμόες, Μήτογλου, Τζαβέλλα. Οι Παλαί-
μαχοι. Ο Μπάγεβιτς, ο Νεστορίδης, ο Ανδρέας Σταματιάδης, 
ο Μανωλάς, ο Ατματσίδης, o Mαύρος, ο Ντέμης, ο Κωστής, 
ο Κοπιτσής. Τα παιδιά της Original 21. Η Ανθή Παπακώ-
στα που έκανε τα πάντα για να είναι όλα όπως έπρε-
πε, όπως έκανε για τον κυρ Στέλιο και εν ζωή. Στην 
έξοδο του από την εκκλησία μετά το θερμό χει-
ροκρότημα, όλοι τραγούδησαν τον ύμνο της 
ΑΕΚ. Ανατριχίλα… 

➦

AΕΚ

ΤΙ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΤΣΕΚΑΡΙΣΜΑ 
ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΟΣΜΑΝ

ΤΟ... ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΒΑΝΤΑΖ

Από την ΑΕΚ διέψευσαν πως ενδιαφέρονται για τον 
Χουάν Χοσέ Περά του ΠΑΣ Γιάννινα. Αν είναι αλήθεια 
ή... στάχτη στα μάτια, θα το δείξει το κοντινό μέλλον. 
Πάντως σίγουρα η Ένωση ψάχτηκε για τον Κολομ-
βιανό μεσοεπιθετικό του ΠΑΣ Γιάννινα. Ενώ εμφανί-
ζεται να ρίχνει ματιές και στην περίπτωση του Αϊας 
Άοσμαν του Ιωνικού. Του Σύρου εξτρέμ που κάνει μια 
πολύ καλή σεζόν ως τώρα με το κλαμπ της Νίκαιας. 
Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από τις δύο αυτές 
περιπτώσεις είναι πως η ΑΕΚ κοιτάει έντονα την ελλη-
νική αγορά. Με το σκεπτικό πως όσοι παίκτες αγωνί-
ζονται ήδη στα μέρη μας θα χρειαστούν λιγότερο χρό-
νο προσαρμογής. Καθώς ξέρουν ήδη πρόσωπα και 
πράγματα. Έχει ισχυρή λογική, ειδικά στη χειμερινή 
μεταγραφική περίοδο, κατά την οποία οι εκάστοτε και-
νούριοι δεν έχουν το αβαντάζ της (θερινής) προετοι-
μασίας ώστε να ενταχθούν πιο αρμονικά και σε βά-
θος χρόνου στο σύνολο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και 
ότι στην Ένωση κοιτούν μόνο... εδώ τριγύρω. Έχουν 
τις κεραίες τους ανοιχτές σε πολλά μέτωπα και σύμ-
φωνα με ένα σενάριο, η ΑΕΚ εξετάζει την περίπτωση 
του Σαΐντ Εζατολάχι. Χαφ της Βέιλε από τη Δανία. Πά-
ντως και αυτό έχει επίσης μεγάλη σημασία, η ομάδα 
του Αργύρη Γιαννίκη πρέπει να κινηθεί τάχιστα. Ακρι-
βώς επειδή μιλάμε για μια περίοδο με φουλ αγώνες 
που είναι σε θέση να ορίσουν τη συνέχεια.

ANTIO 
KYΡ ΣΤΕΛΙΟ
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Ο ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΦΗ ΕΦΤΑΣΕ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΣΤΟ 
ΦΙΝΑΛΕ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΨΥΧΩΜΕΝΟ ΠΑΣ 

Η μία ανάγνωση είναι πως ο ΠΑΣ 
Γιάννινα ήταν άτυχος στο Ηράκλειο. 
Ισοφαρίστηκε με αυτογκόλ στις κα-
θυστερήσεις (με καθοριστικό τον νε-
οεισελθόντα Ναμπί). Η άλλη (ανά-
γνωση) πως ήταν τυχερός που το 
πήγε ως εκεί. Ισχύουν και τα δύο. 
Καθότι όντως ο ΟΦΗ ήταν καλύτε-
ρος χθες. Πολύ καλύτερος. Θα ‘ταν 
μαγική εικόνα αν έμενε το αποτέ-
λεσμα που διαμορφώθηκε από το 
σόλο του Περέα και την... απουσία 
μαρκαρίσματος από πλευράς Πα-
σαλίδη. 
Για όποιον θυμάται το παιχνίδι του 
πρώτου γύρου, ήταν λες και η τύχη 
τα έφερε τώρα έτσι ώστε να δούμε 
το αντίθετο. Στους «Ζωσιμάδες» το 
1-1 ήταν μαγική εικόνα με τον ΟΦΗ 
ευνοημένο της υπόθεσης. 
Εν προκειμένω, οι Κρητικοί έβγα-
λαν και πάλι το γνωστό πρόβλημα 
που έχουν στο να τελειώνουν τις 
φάσεις τους. Από την άλλη, ο ΠΑΣ 
των πάρα πολλών προβλημάτων 
έμεινε όρθιος. Είναι εντυπωσιακό 
εάν σκεφτεί κανείς πόσοι παίκτες 
του έλειπαν και ποιοι ήταν αυτοί. Οι 
Ηπειρώτες έκαναν κατάθεση ψυχής 
ξανά και πήραν περισσότερα απ’ 
όσα δικαιούνταν. Εν κατακλείδι, οι 
δύο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λο-
γαριασμούς στη μάχη για την εξάδα. 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ... ΑΔΙΚΟ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Ο ΛΟΥΙΣ ΠΑΛΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ  
ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΡΗ 

Ο Λουίς Πάλμα αναμένεται, μέσα στα 
επόμενα 24ώρα, στη Θεσσαλονίκη. 
Ως η πρώτη χειμερινή μεταγραφή 
του Άρη στο τρέχον παζάρι. Πρόκει-
ται για μία άκρως ενδιαφέρουσα πε-
ρίπτωση. Ο 21χρονος μεσοεπιθε-
τικός από την Ονδούρα έχει όλα τα 
φόντα να αποδειχθεί αυτό που λέμε 
«κελεπούρι». Το scouting report κά-
νει λόγο για ένα παιδί με ταλέντο, 
εξαιρετικό χαρακτήρα και αστείρευ-
τη όρεξη για μάθηση. Η Ευρώπη 
ήταν πάντα το όνειρό του. Κι είναι 
αποφασισμένος να κάνει τα πάντα 
για να αρπάξει την ευκαιρία που του 
παρουσιάστηκε. Είναι, επίσης, δε-
δομένο πως θα χρειαστεί πίστωση 
χρόνου. Όπως άλλωστε όλοι οι παί-
κτες που περνάνε για πρώτη φορά 
τον Ατλαντικό. Στους «κίτρινους» το 
γνωρίζουν και θα του φτιάξουν το πε-
ρίγραμμα για να βοηθήσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο σε μια ομαλή 
προσαρμογή. Το ότι ο Πάλμα έρχεται 
με 5ετές συμβόλαιο και μετά από εν-
δελεχή παρακολούθηση αυτό ακρι-
βώς φανερώνει. Πως ο Άρης βλέπει 
στο πρόσωπό του μια μακροπρόθε-
σμη επένδυση. 

ΒΑΤΕΡΜΑΝ 6

ΒΟΥΡΟΣ 6 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ 2

ΓΚΑΓΕΓΟΣ 6 (74’)

ΛΑΜΠΡΟΥ 8 ΦΑΝ ΝΤΑΪΝΕΝ 4 (60’) ΤΣΙΛΙΑΝΙΔΗΣ 7 (60’)

ΜΕΓΙΑΔΟ 6 (90’) ΝΕΪΡΑ 7 (60’)

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 5 ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 6

ΣΟΥΛΗΣ 8

ΠΙΡΣΜΑΝ 5

ΜΟΡΕΪΡΑ 5 ΛΙΑΣΟΣ 6

ΠΕΡΕΑ 7 (90’+1’) ΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ 5 (71’)

ΚΑΡΓΑΣ 5

ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘ 5 ΜΠΡΕΝΕΡ 5 (46’)

ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ 5 ΣΑΛΙΑΚΑΣ 4

4-4-2

ΟΦΗ                 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑVS          

4-3-3
ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ 6

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 5

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΟΦΗ 1 1
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

90’+3’ ΑΥΤ. ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ

ΓΗΠΕΔΟ
«Θ. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ»

54’ ΠΕΡΕΑ

60’ ΤΟΡΑΛ 6
60’ ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ 6
60’ ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ 5
74’ ΚΑΣΤΑΝΙΟΣ 5
90’ ΝΑΜΠΙ 7

46’ ΣΤΑΝΚΟ 5
71’ ΜΙΝΑ 5
90’+1’ ΤΡΙΑΔΗΣ -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 28’ ΝΕΪΡΑ, 31’ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ – 84’ ΜΟΡΕΪΡΑ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΗΛΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ) 

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 26 17 21-17

6. ΟΦΗ 23 16 18-16

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.
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΤΟΝ ΡΟΙ ΤΑΡΠΛΕΪ ΔΕ ΘΑ ΤΟΝ ΒΛΕΠΑΜΕ ΠΟΤΕ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Νικημένος από τους δαίμονές 
του, ανήμπορος να «δαμάσει» τις 
ανθρώπινες αδυναμίες του και να 
εκμεταλλευτεί το σπάνιο ταλέντο 
με τον οποίο τον προίκισε ο Θεός. 
«Το χειρότερο πράγμα στον κόσμο 
είναι ένα χαραμισμένο ταλέντο» 
όπως συμβούλευε o Λορέντζο Ανι-
έλο (σ.σ Ρόμπερτ Ντε Νίρο) τον γιό 
του στην υπέροχη ταινία «A Bronx 
Tale»! Προφανώς αυτή η πρόταση 
βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στη σύ-
ντομη ζωή του Ρόι Τάρπλεϊ καθώς 
σήμερα συμπληρώνονται 7 χρόνια 
από το θάνατό του.
Μέλος της καλύτερης πεντάδας των 
ρούκι το 1987, καλύτερος έκτος παί-
κτης στο ΝΒΑ την επόμενη χρονιά 
(με μέσο όρο 13,5 πόντους και 11,8 
ριμπάουντ ανά αγώνα με τους Ντά-
λας Μάβερικς), φόργουορντ- δυ-
ναμίτης που… έκανε πλάκα στους 
αντιπάλους. Τον υπολόγιζαν ως 
μελλοντικό σούπερ σταρ και δεν εί-
ναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι 
αν η καριέρα του κυλούσε φυσιολο-
γικά θα είχε θέση και στην original 
Dream Team το 1992 στην Βαρκε-
λώνη.
Από το 1989 άρχισαν τα προβλή-
ματα: Αλκοόλ, ναρκωτικά, αντίστα-
ση κατά της Αρχής, κάποιες πρώ-
τες αποβολές από το πρωτάθλημα 
μέχρι την οριστική, το 1991!
Μια προσπάθεια για καινούργια 
αρχή στο CBA αρχικά αλλά και 
στους Μαϊάμι Τρόπικς του Τζόνι 
Λούκας και μετά η Ελλάδα. Δε θα 
τον βλέπαμε ποτέ, υπό φυσιολο-
γικές συνθήκες. Σάρωσε τα πάντα 
στο πέρασμά του με τον Άρη (κατέ-
κτησαν το Κύπελλο Κυπελλούχων 
το 1993) αλλά στο τέλος παρουσί-
ασε τα ίδια προβλήματα.
Ο Γιάννης Ιωαννίδης πήρε το ρίσκο 
στον Ολυμπιακό, ο Τάρπλεϊ ήταν 
και πάλι ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΣ αλλά στο 
φάιναλ φορ του Τελ Αβίβ και πριν 
τον τελικό, τον έπιασε νέα τρέλα! Ο 
Ρόι δε θα μπορούσε ποτέ να νική-
σει τους δαίμονές του.
Μια νέα αποτυχημένη απόπειρα 
στο ΝΒΑ απ’ όπου αποβλήθηκε ορι-
στικά καθώς και πάλι παραβίασε 
τους κανονισμούς για τα ναρκωτι-
κά. Επέστρεψε στον Ηρακλή αλλά 
πλέον δεν ήταν ο παίκτης που θυ-
μόμασταν. Πολύ πιο παχύς και βα-
ρύς, βρέθηκε στην Κύπρο, για λίγο 
στον Έσπερο… Μαζί με τα προβλή-
ματα υγείας άρχισαν και τα οικονο-
μικά προβλήματα και ο Τάρπλεϊ κά-
ποια περίοδο ζούσε με εβδομαδιαίο 
επίδομα από την Πρόνοια.
Ο άνθρωπος που θα μπορούσε να 
γίνει Βασιλιάς αλλά νικήθηκε από 
τα πάθη του έφυγε από τη ζωή σε 
ηλικία 50 ετών.
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ΚΙ ΕΧΟΥΜΕ CLASICO ΤΩΡΑ!
ΜΠΕΝΖΕΜΑ ΚΑΙ ΒΙΝΙΣΙΟΥΣ ΕΛΑΜΨΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΑΛ ΣΤΗΝ 
ΤΕΣΣΑΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΝΕΟ ΚΑΖΟ Η ΜΠΑΡΤΣΑ 

Η ήττα από τη Χετάφε, στην ανατολή 
του 2022, ήταν απλώς και μόνο ατύχη-
μα. Η πραγματική Ρεάλ Μαδρίτης εμ-
φανίστηκε ξανά στους δέκτες μας και 
το αποτέλεσμα ήταν εμφατικό απένα-
ντι στη Βαλένθια (4-1). Μπενζεμά και 
Βινίσιους έλαμψαν. Δύο γκολ και δύο 
ασίστ ο πρώτος, αμφότερες στον δεύ-
τερο. Ο Γάλλος έφτασε έτσι τα 300+1 
γκολ με τη φανέλα της «Βασίλισσας». 
Μόνο τρεις τον προσπερνούν στην 
all time λίστα, οι αξιότιμοι Κριστιάνο 
Ρονάλντο (450), Ραούλ (323) και Ντι 
Στέφανο (308). Ο Βραζιλιάνος πάλι, αν 
συνεχίσει στο ρυθμό που το πάει φέ-
τος, θα γράψει επίσης τις δικές του σε-
λίδες δόξας στο ισπανικό αυτό mega 
club. Μία ή άλλη, ξέρουμε ποιος θα 
πάει με καλή ψυχολογία στο clasico 
της προσεχούς Τετάρτης. Η Μπαρ-
τσελόνα πάει σε αυτόν τον ημιτελικό 
του Σούπερ Καπ Ισπανίας βυθισμένη 
στις αμφιβολίες της. Ο αειθαλής Ντάνι 
Άλβες έστειλε συστημένη την μπάλα 
στο κεφάλι του Λουκ ντε Γιονγκ, αλλά 
η Γρανάδα είχε απάντηση στο παρά 
ένα. Οι Καταλανοί είχαν 17 χρόνια να 
είναι τόσο άσχημα σε αυτό το στάδιο 
της σεζόν στη La Liga. 
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Λεβά-
ντε-Μαγιόρκα 2-0 (47’ Σολδάδο, 90+7’ 
Μοράλες), Σοσιεδάδ-Θέλτα 1-0 (13’ 
Ογιαρθάμπαλ), Γρανάδα-Μπαρτσε-
λόνα 1-1 (89’ Πουέρτας - 57’ Ντε Γι-
ονγκ), Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 4-1 
(43’ πεν., 88’ Μπενζεμά, 52’, 61’ Βινί-
σιους Τζούνιορ – 76’ Γκέδες).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Στην Ντόρτμουντ αρέσει  
να ‘ναι... δύσκολο 
Το να τα βάλει με την Μπάγερν δεν είναι 
στόχος της. Αυτό το παραδέχονται δη-
μοσίως πια τα μεγάλα κεφάλια της Ντόρ-
τμουντ. Αλλά όχι και να μην είναι η 2η δύ-
ναμη στη χώρα! Και ως το 70’ έτσι όπως 
(δεν) έπαιζε στη Φρανκφούρτη, είχε χάσει 
ως και αυτό το κεκτημένο. Αλλά ο τρόπος 
που αντέδρασε και έκανε το 2-0, 2-3 δεί-
χνει ακριβώς πόσο και πως αυτή η ομά-
δα αδικεί συχνά τον εαυτό της. Λες και 
της αρέσει να παιδεύεται! 
Τα χθεσινά αποτελέσματα: Λειψία-Μάιντς 
4-1 (21’ πέν., 61’ Σίλβα, 47’ Σόμποσλαϊ, 
58’ Ενκουνκού – 57’ Γιάε-Σουνγκ), Λεβερ-
κούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 2-2 (38’ Σικ, 84› 
Τα – 45’, 50’ Πρέμελ), Φράιμπουργκ-Αρ-
μίνια Μπίλεφελντ 2-2 (6’ Χάμπερερ, 46’ 
Γου-Γιεόνγκ – 60’ Οκουγκάβα, 87’ Λάσμε), 
Χόφενχαϊμ-Άουγκσμπουργκ 3-1 (38’, 44’ 
Μπεμπού, 90+3’ Ράουμ – 5’ Γκρέγκοριτς), 
Γκρόιτερ Φιρτ-Στουτγκάρδη 0-0, Άιντρα-
χτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ 2-3 (15’, 
24’ Μπορέ - 71’ Αζάρ, 87’ Μπέλιγχαμ, 89’ 
Νταχούντ)

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ
1. ΡΕΑΛ Μ. 49 21 45-18
2. ΣΕΒΙΛΛΗ 41 19 30-13
3. ΜΠΕΤΙΣ 33 19 32-23
4. ΣΟΣΙΕΔΑΔ 33 20 22-21
5. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 32 19 31-22
6. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 32 20 31-23
7. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 30 19 26-20
8. ΒΑΛΕΝΘΙΑ 28 20 32-32
9. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 28 19 31-20

10. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 27 20 20-17
11. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 26 19 22-22
12. ΓΡΑΝΑΔΑ 24 20 24-27
13. ΘΕΛΤΑ 23 20 22-23
14. ΟΣΑΣΟΥΝΑ 22 19 18-25
15. ΜΑΓΙΟΡΚΑ 20 20 17-30
16. ΧΕΤΑΦΕ 18 19 13-20
17. ΑΛΑΒΕΣ 16 19 16-30
18. ΕΛΤΣΕ 16 19 18-27
19. ΚΑΝΤΙΘ 14 19 15-32
20. ΛΕΒΑΝΤΕ 11 20 21-41

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
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ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ
1. ΜΠΑΓΕΡΝ 43 18 57-18
2. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 37 18 44-28
3. ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 31 18 38-27
4. ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 30 18 30-18
5. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 29 18 42-30
6. ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. 28 18 25-23
7. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 27 18 29-27
8. ΛΕΙΨΙΑ 25 18 34-23
9. ΚΟΛΩΝΙΑ 25 17 27-27

10. ΜΑΪΝΤΣ 24 18 26-21
11. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 22 18 24-33
12. ΧΕΡΤΑ 21 17 20-35
13. ΜΠΟΧΟΥΜ 20 17 16-26
14. ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 20 17 18-29
15. ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 18 18 22-31
16. ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 18 18 18-29
17. ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 17 18 16-24
18. ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 6 18 13-50

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΓΓΛΙΑΣ

Τα λεφτά 
(Νιούκαστλ) 
δεν φέρνουν 
την ευτυχία! 
Η ταπεινή Κέμπριτζ, 13η 
της League One, έκανε 
το «μπαμ» στους «64» 
του FA Cup αποκλείο-
ντας στο «Σεντ Τζέιμς 
Παρκ» τη… νεόπλουτη 
Νιούκαστλ (1-0) - μαύ-
ρο το ντεμπούτο του Κί-
εραν Τρίπιερ στις «κα-
ρακάξες». Η κάτοχος του 
τροπαίου, Λέστερ, ξε-
κίνησε δυναμικά, υπο-
τάσσοντας τη Γουότ-
φορντ του Ρανιέρι με το 
ευρύ 4-1. Στο ρελαντί η 
Τσέλσι κόντρα στην Τσέ-
στερφιλντ (5-1), με τον 
Ρομέλου Λουκάκου να 
βρίσκει δίχτυα για πρώ-
τη φορά μετά τη λήξη 
της τιμωρίας του.



ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

OVER 2,5 2,10
Το πρωτάθλημα έχει χαθεί για την Ατλέτικο με το Τσάμπιονς 

Λιγκ να παραμένει στόχος της ομάδας. Δύσκολη έξοδος 
σήμερα στο «Μαδριγάλ» για να κοντραριστεί με την 

πολύ καλή φέτος Βιγιαρεάλ.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αμφότερες 
με επιθετική 

ποιότητα.

ΙΣΠΑΝΙΑ 17:15
ΣΕΒΙΛΛΗ-ΧΕΤΑΦΕ

1 1,65
Η νέα χρονιά μπήκε ιδανικά για τους Σεβιγιάνους με δύο 

εκτός έδρας νίκες. Το όνειρο του τίτλου καλά κρατεί με 
το τρίποντο σήμερα να αποτελεί μονόδρομο. Με τη 
ψυχολογία στα ύψη για την έκπληξη η Χετάφε.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 
φαβορί και 

έδρα.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΙΝΤΕΡ-ΛΑΤΣΙΟ
OVER 2,75 1,70

Ποδαρικό κάνει στο 2022 η πρωταθλήτρια Ίντερ με στόχο 
φυσικά να μπει με το δεξί. Πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη 

κόντρα στην Εμπολι η Λάτσιο και έχει ανάγκη πλέον 
από μια μεγάλη νίκη.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Κυνηγάμε 
τα γκολ στο 

Μιλάνο.

ΙΤΑΛΙΑ 19:30
ΡΟΜΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

OVER 2,5 2,00
Ούτε την ελλιπέστατη Νάπολι δεν κατάφερε να κερδίσει η 

Γιουβέντους προβληματίζοντας ξανά με την απόδοση 
της. Στο σημερινό ντέρμπι στο «Ολίμπικο» αμφότερες 
θα ψάξουν το τρίποντο για να μείνουν στην τετράδα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 

μας θα πάει 
στα γκολ.

ΙΤΑΛΙΑ 13:30
ΒΕΝΕΤΣΙΑ-ΜΙΛΑΝ

2 -0,75 1,70
Η χρονιά μπήκε ιδανικά για την Μιλάν, με τους «ροσονέρι» να 

ξεπερνάνε εύκολα το εμπόδιο της Ρόμα. Η παρέα του Ζλάταν 
δηλώνει «παρών» στη μάχη του τίτλου και μέσα στη 

Βενέτσια το τρίποντο επιβάλλεται.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 
χάντικαπ 
παίζουμε.

ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΤΟΥΡΚΙΑ 12:30
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ-ΣΙΒΑΣΠΟΡ

1 2,15
Αποτελεί την μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος η 
Κόνιασπορ ούσα πλέον στην 2η θέση της βαθμολογίας. 
Μεγάλος στόχος είναι το Τσάμπιονς Λιγκ με την ομάδα 

να κοιτάει κάθε ματς ξεχωριστά.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμηση 

μας στην 
έδρα.
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Μπορεί στην παρούσα φάση ο πρώην προ-
πονητής του Θριάμβου Χαϊδαρίου να μην βρί-
σκεται σε πάγκο, όμως η εκτίμηση του για 
το πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΑ έχει αξία. Πρω-
τίστως, διότι μπορεί να δει και να αναλύσει 
στοιχεία που ίσως κάποιο μάτι, λόγω των συ-
ναισθημάτων του να μην μπορούσε καν να 
τα δει. Ενώ παράλληλα το γεγονός, πως ήδη 
γνωρίζει ιδίοις όμασι τους περισσότερους 
πρωταγωνιστές, αφού καθημερινά ο ίδιος 
παρακολουθεί το ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι 
της Αθήνας, ακριβώς είναι σε θέση να κατα-
θέσει την άποψή του και να μας κάνει περισ-
σότερο σοφούς. Και ο Αντώνης Ζαφειριάδης, 
ανήκει στους πολεμιστές των πάγκων και σε 
εκείνους που ποτέ δεν αφήνουν έναν πάγκο, 
όταν αυτός καίει. Και το απέδειξε με τον Θρί-
αμβο, όταν κάποια στιγμή έμεινε μόνος (!), δεν 
τα παράτησε, αλλά συνέχισε να κάνει αυτό 
που ξέρει πολύ καλά. Πάντως όποιος δια-

βάσει την ανάλυσή του θα πάρει μια πρώτη 
γεύση από τη μεγάλη κατηγορία. Συγκεκρι-
μένα και σε σχετική ερώτηση που του έγινε 
είπε τα εξής: «Στον πρώτο όμιλο Αγ. Παρα-
σκευή και Ολυμπιακός Λιοσίων θεωρώ ότι δι-
καίως βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις κα-
θώς διαθέτουν την εμπειρία την ποιότητα κ 
την δυναμική για να πρωταγωνιστήσουν και 
πιστεύω ότι θα κονταροχτυπηθούν μέχρι τέ-
λους. Έκπληξη είναι η βαθμολογική θέση των 
Αγ. Αναργύρων και του ΑΟ Περιστερίου που 
περίμενα ότι θα ήταν πιο ψηλά στην βαθμο-
λογία. Στον δεύτερο όμιλο τον οποίο θεωρώ 
και τον πιο δύσκολο από τους τέσσερις, Άττα-
λος και Νέα Ιωνία πιστεύω ότι θα είναι οι δυο 
ομάδες που θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους 
την πρωτιά. Περίμενα πιο ψηλά το Ηράκλειο 
και πέραν των Πετραλώνων των χιλίων προ-
βλημάτων πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη 
για την αποφυγή του υποβιβασμού μέχρι τέ-
λους. Στον τρίτο όμιλο λίγο πολύ όλοι περί-
μεναν ότι Άρης Πετρούπολης και Ηλυσιακός 
θα πρωταγωνιστούσαν όπως και γίνεται. Πι-
στεύω ότι ο Άρης δύσκολα δεν θα τερματίσει 
πρώτος αφού διαθέτει τρομερή ποιότητα κ 
εμπειρία για να κερδίσει ένα παιχνίδι ακόμα 
και στην κακή του μέρα. Περίμενα πιο ψηλά 
τους Τράχωνες και από τη μέση και κάτω όλες 
οι ομάδες είναι κοντά στην βαθμολογία όσον 
αφορά την αποφυγή του υποβιβασμού. Στον 
τέταρτο όμιλο υπάρχουν δύο μεγάλες εκπλή-
ξεις καθώς κανείς δεν περίμενε ότι Ελπίδα Αγ. 
Αναργύρων και Διάνα Ηλιούπολης θα είχαν 
εκ διαμέτρου αντίθετες πορείες. Η δε Ελπίδα 
διαγράφει μια αξιοθαύμαστη σταθερή πορεία 
ενώ η Διάνα που όλοι περίμεναν ότι θα πρω-
ταγωνιστήσει δεν επιδεικνύει την ίδια συνέ-
πεια. Όσο αφορά την κατάληψη της πρώτης 
θέσης πιστεύω ότι Χαϊδάρι και Χαλάνδρι θα 
προσπαθήσουν για την κατάκτηση της δί-
νοντας ένα προβάδισμα στο Χαϊδάρι αφού 
διαθέτει ποιότητα και εμπειρία παίρνοντας 
μεγάλη βοήθεια και από τους παίκτες που 
έρχονται από τον πάγκο. Στη μάχη του υπο-
βιβασμού θεωρώ ότι ο Ήφαιστος εύκολα η 
δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό ενώ 
δεν πιστεύω ότι θα συμβεί το ίδιο για Απόλ-
λων Χαλανδρίου και Ιάσονα για τους οποίους 
τα πράγματα είναι πιο δύσκολα αν συνυπο-
λογίσουμε ότι υπάρχουν λίγες αγωνιστικές. 
Γενικότερα πολλά θα εξαρτηθούν και από το 
πόσο θα ενισχυθούν η θα αποδυναμωθούν 
κάποιες ομάδες κατά τη μεταγραφική περίοδο 
αφού σε ένα πρωτάθλημα τόσο λίγων αγω-
νιστικών οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα 
κάνουν την διαφορά».

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ
Ο ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΦΩΣ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Α’ ΕΠΣΑ

Δίχως ματσάκια 
αυτό το 
Σαββατοκύριακο
Τώρα τι να πει κα-
νείς και τι να γρά-
ψει, όταν το Σαβ-
βατοκύριακο είναι 
κενό, χωρίς αγώ-
νες, χωρίς ένταση, 
χωρίς φωνές. Εί-
ναι όπως το φαγη-
τό χωρίς αλάτι… 
Και δεν είναι μό-
νον αυτό, αλλά και 
οι επόμενες μέρες 
χωρίς διαμαρτυρί-
ες, γκρίνια και κα-
ταγγελίες για τη δι-
αιτησία. Λες και σε 
ένα αγώνα παίζει 
μόνον ο διαιτητής 
και δεν υπάρχουν 
άλλα πρόσωπα. Λες 
και την ευκαιρία τετ 
α τετ που την έστει-
λε άουτ το παιχτρό-
νι από τα δυο μέτρα 
το έκανε ο διαιτη-
τής, λες και το δο-
κάρι το είχε ο διαι-
τητής ή λες και το 
πέναλτι που από-
κρουσε ο αντίπα-
λος γκολκίπερ το 
εκτέλεσε ο διαιτη-
τής!!! Όλα αυτά τα 
ωραία και τα παρά-
ξενα συμβαίνουν 
στον θαυμαστό μι-
κρόκοσμο του πο-
δοσφαίρου μας. Γι 
αυτό κατά την άπο-
ψή μου το ελληνικό 
ποδόσφαιρο είναι 
το πιο ενδιαφέρον. 
Βέβαια είναι κι αυτό 
που παρατηρούμε 
όλοι μας τα τελευ-
ταία χρόνια, πως 
για όλα φταίνε οι 
άλλοι. Αλλά το πο-
δόσφαιρο έχει συ-
νέχεια και όλοι εμείς 
που με κάθε τρό-
πο και ρόλο το υπη-
ρετούμε, πρέπει 
να το συνεχίσουμε, 
με κάθε κόστος… * 
Από τα τηλέφωνα 
που δεν περίμενα 
ήταν κι αυτό του Δη-
μήτρη Τοπάλη και 
του Χρήστου Κουρέ-
τα… Πακέτο πάνε τα 
δυο αυτά φιλαράκια 
μου… Με ένα τηλέ-
φωνο μίλησα και με 
τους δυο… Βέβαια 
χάσαμε Κιλιμτζίδη 
που πήρε των ομα-
τιών του, για βόρεια 
Ελλάδα και μάλλον 
δύσκολα θα ιδωθού-
με. Αλλά με Αγουρο 
και Κουρέτα, μπορεί 
και να επαναληφθεί 
το ραντεβού στην 
Καισαριανή.

Τίποτε δεν φαντάζει ικα-
νό να ανακόψει την μετα-
γραφική εξόρμηση του 
Φοίνικα Περιστερίου. 
Οι άνθρωποι που ηγού-
νται των τυχών του φι-
λόδοξου σωματείου των 
δυτικών συνοικιών δεν 
σταματούν τις ενέργειες 
που άπτονται στην όσο 
το δυνατόν ποιοτικότε-
ρη ενίσχυση του ρόστερ 
με πολύ αξιόλογους και 
ποιοτικούς ποδοσφαι-
ριστές, οι οποίοι έχουν 
έντονο το κίνητρο διά-
κρισης Κάτω από αυτό 
το γενικότερο πρίσμα, 
σε μια ακόμη σημαντι-
κή μεταγραφική κίνη-
ση προχώρησε ο Φοί-
νικας Περιστερίου, που 
απέκτησε τον Διονύ-
ση Χαλικιά. Ο ικανότα-
τος ακραίος επιθετικός 
αγωνιζόταν στην ΑΕ Πε-
ριστερίου όπου και ξε-
χώρισε για την ποιότητα 
του, και αναμένεται να 
αποτελέσει σημαντικό 
όπλο στη φαρέτρα του 
κόουτς Στάθη Πανακού-
λια για την συνέχεια του 
πρωταθλήματος. Πα-
ράλληλα εντείνονται 
οι επαφές με αρκετούς 
παίκτες που βρίσκο-
νται στο μεταγραφικό 
στόχαστρο. Τις επόμε-
νες ημέρες αναμένονται 
και νέες κινήσεις που θα 
ισχυροποιήσουν ακόμη 
περισσότερο το ρόστερ 
της ομάδας.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

«Γέμισε» τις 
πτέρυγες με 
Διονύση Χαλικιά 

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 

Τρεις σημαντικές προσθήκες  
στα πράσινα 
Σε μια πολύ σημαντική ενίσχυση προέβη ο 
Αχαρναϊκός, μπαίνοντας πολύ δυνατά στο 
μεταγραφικό παζάρι , αποκτώντας τρεις παί-
κτες , που σίγουρα θα φανού χρήσιμοι στον 
Μάκη Παπαδόπουλο, που εννοείται πως θα 
αλλάξει τα σχέδιά του. Λογικά με την κίνηση 
αυτή η διοίκηση δείχνει πως την ενδιαφέρει 
να πάει ακόμη καλύτερα η ομάδα και να δι-
εκδικήσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο από τη 
βαθμολογική πίτα. Το νέο αίμα αποτελούν 
ο Θάνος Καριατλής Κλαούντιο Λέγκα και ο 
18χρονος Κώστας Μαρκοπουλιώτης μέσος 
από τον Εθνικό. 

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Στο πρόσωπο του Σταύρου Καμπάκου η δι-
οίκηση του Φωστήρα Καισαριανής βρήκε 
τον προπονητή που μπορεί να δώσει όλα 
εκείνα που πρέπει ώστε ομάδα να ανταπο-
κριθεί στους στόχους που έχει θέσει από την 
αρχή του χρόνου και δεν είναι άλλοι από την 
υποστήριξε στο μεγαλύτερο δυνατό τρόπο 
την ανάδειξη των ταλέντων της ακαδημίας. 
Ηδη ο Καμπάκος έχει σηκώσει μανίκια και 
με το δικό του τρόπο θα προσπαθήσει να 
μεταφέρει τη δική του αγωνιστική φιλοσο-
φία στην ομάδα. 

This is Athens

҂ Ο Αντώνης Ζαφειριάδης
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«ΈΦΥΓΈ» Ο ΤΟΠΤΣΗΣS
P
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Ο Ιγκόρ Ομπράτσοφ ξεκίνησε δυνατά τη φετινή 
χρονιά. Ο Ρώσος αθλητής σε μίτινγκ στο Εκατέ-
ρινμπουργκ κέρδισε τα 60 μέτρα με χρόνο 6.58. 
Ο 26χρονος πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδο-
ση στην Ευρώπη και τρίτη στον κόσμο. Έχει ατο-
μικό ρεκόρ 6.57. 

Πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο Γιώργος Το-
πτσής νικημένος δυστυχώς από τον κο-
ρονοϊό. Ο πρώην παραολυμπιονίκης και 
μετέπειτα προπονητής, νοσηλεύονταν 
τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο. 
Το διαδίκτυο γέμισε με μόνο καλά λόγια 
για το αντίο στον εξαιρετικό άνθρωπο 
που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Η Εθνική 
Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Ανα-
πηρίες εξέδωσε ανακοίνωσε για τον αδό-

κητο χαμό του πατέρα δύο παιδιών. 
Ο Γιώργος Τοπτσής γεννήθηκε στις 6 Φε-
βρουαρίου του 1958 στη Νιγρίτα Σερρών. 
Είχε πολλές διακρίσεις. Οι μεγαλύτερες 
ήταν η κατάκτηση τριών μεταλλίων στους 
Παραολυμπιακούς Αγώνες στο μήκος. 
Πήρε ένα ασημένιο το 1992 στη Βαρκε-
λώνη και δύο χάλκινα στη Σεούλ το 1988 
και στην Ατλάντα το 1996. Εργάζονταν στη 
Γ.Γ.Α. και ήταν προπονητής στα ΑμεΑ. 

Η Φάμπιεν Σλουμπφ 
είναι αναγκασμένη 
για ένα διάστημα να 
σταματήσει να προ-
πονείται, καθώς δι-
αγνώστηκε με πρό-
βλημα στην καρδιά. 
Είχε κατακτήσει το 
ασημένιο μετάλλιο 
στα στιπλ στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα 
του 2018. Έχει και το 
εθνικό ρεκόρ στο μα-
ραθώνιο και ήταν 12η 
στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες στο Τόκιο. 

Ο Κάρστεν Γουόρχολμ παραδέχθηκε σε συνέ-
ντευξή του στο BBC πως άγγιξε την τελειότητα 
με το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε στα 400μ. 
εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τό-
κιο. Ο Νορβηγός είπε πως το 45.94 πολύ δύ-
σκολα θα μπορέσει να το επαναλάβει.
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ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ! 

Πέρυσι τέτοια εποχή εμφανί-
στηκε στα μέρη μας. Με την πο-
δοσφαιρική σφραγίδα του Ντέ-
κο (σ.σ.: εκπρόσωπός του) που 
τον είχε ανακαλύψει στις ακαδη-
μίες της Πόρτο και κατόπιν υπό-
δειξης του Πέδρο Μαρτίνς. Τα 
πάνω από 2 μύρια που ξοδεύ-
τηκαν για χάρη του εκλήφθηκαν 
ως υπερβολή στο πρώτο άκου-
σμα για παίκτη της Πάσος Φερέι-
ρα. Ένα χρόνο μετά, ο λεγάμενος 
αποδεικνύεται Ironman, έχοντας 
55 αγώνες (1 γκολ/3 ασίστ) στα 
πόδια του. Ο πλέον reliable παί-
κτης του Ολυμπιακού τον τελευ-
ταίο χρόνο. Φανταστείτε πως ο 
κορυφαίος Μολδαβός για το 2021 
φέτος έχει απωλέσει μόλις δύο 
αγώνες με τον πρωταθλητή Ελ-
λάδας (σ.σ.: Λεβαδειακός-Κύπελ-
λο, Νέφτσι Μπακού-προκριματι-
κά Τσάμπιονς Λιγκ). Σε ολάκερη 
την Ευρώπη η θέση του αριστε-
ρού μπακ (σ.σ.: μαζί με σέντερ 
φορ) έχουν την μεγαλύτερη ζήτη-
ση. Πόσο μάλλον για τον Ολεγκ 
Ρέαμπτσιουκ που είναι 24 ετών 
και αρχίζει να «γεμίζει» σε αγωνι-
στικά παράσημα με τον Ολυμπια-
κό. Κάπως έτσι η φήμη του έφθα-
σε μέχρι το Ντόνετσκ. Ναι, ορθώς 
διαβάσατε. Την ισόβια πρωτα-
θλήτρια Ουκρανίας και επίτιμη 
καλεσμένη του Τσάμπιονς Λιγκ, 
Σαχτάρ. Για μία ομάδα που ψά-
χνει για ΒΑΣΙΚΟ αριστερό μπακ 
το καλοκαίρι (σ.σ.: ο Ισμαΐλι εί-
ναι ήδη 32 και δεν καλύπτει τα 
«θέλω» του Ντε Τσέρμπι) και ήδη 
είναι well connected στην αγορά 
της Βραζιλίας, ο Ντέκο δεν άργη-
σε να βρει το key contact. Ασχέ-
τως της αποχώρησης του Ζοζέ 
Μπότο το scouting department 
των 15 ατόμων ανά την Ευρώ-
πη της Σαχτάρ έχει «λοκάρει» το 
όνομα του Ρέαμπτσιουκ για το 
προσεχές μέλλον. Μάλιστα, βά-
σει πηγών μας από την Πορτο-
γαλία, το όνομα του Μολδαβού 
μπακ αρχίζει και «σκαρφαλώνει» 
στην shortlist και το καλοκαίρι 
δεν αποκλείεται να γίνει το ανά-
λογο «ντου» από την ομάδα που 
μόνο φέτος ξόδεψε πάνω από 
50 μύρια σε transfer fees! To be 
continued…  

Παρασκήνια

➠





Ο ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ 
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

Η ΣΑΧΤΑΡ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ ΓΙΑ 
ΒΑΣΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΠΑΚ 
ΧΩΡΙΣ ΦΕΙΔΩ ΣΕ ΜΠΑΤΖΕΤ.  

ΓΚΙΝΙΑ, ΓΚΡΙΝΙΑ, ΝΕΥΡΑΚΙΑ!   
 
Το πρώτο του τρίμηνο φωτιά: 16 ματς/6 γκολ/4 
ασίστ! Φανέλα βασικού σπίτι του 
στον Ολυμπιακό, Mr απαραί-
τητος all around παίκτης 
στο μυαλό του Φαν’ τ 
Σχιπ στην Εθνική Ελ-
λάδας,. Δεν το ΄χει 
προκαλέσει ποτέ 
του, αλλά ενδόμυ-
χα πίστεψε μαζί 
με τον ατζέντη 
του πως έφθασε 
η ώρα της μετα-
γραφής! Το τελευ-
ταίο δίμηνο, όμως, 
σιγή ασυρμάτου. 9 
σερί αγώνες, μηδέν σε 
όλα για τον Γιώργο Μα-
σούρα. Τον παίκτη πρότυ-
πο στα αποδυτήρια, παράδειγ-
μα προς μίμηση σε δουλειά εδώ και 
δύο χρόνια. Μόνο που και ο ίδιος είναι 
άνθρωπος. Πλέον, το βάρος πέφτει και 
στις πλάτες του. Δεν είναι τυχαίο πως οι 
παροικούντες τον Ρέντη εσχάτως έχουν 
αντιληφθεί την πίεση του «Μασου» με μουρμούρα 
στο γήπεδο και νευράκια στις προπονήσεις. Ηρε-
μαααα… 

«ΤΣΑΚΙΣΕ» ΤΟΥ ΚΑΪΠΕΡΣ!         
 
Κάποτε ήθελε να τον εγκαταλείψει. 
Του ́ χε γίνει σχεδόν βαρίδι όντας ένα 
χρόνο ανενεργός εξαιτίας της άρνη-
σής του να υπογράψει στην ΑΕΚ. 
Τελικώς, ο Ούγκο Κάιπερς διέψευ-
σε μέχρι και τον ατζέντη του Ζακ Λι-
χτενστάιν, αποτελώντας πλέον τον 
Νο2 πελάτη του σε χρηματιστηριακή 
αξία, πίσω από τον Μενιέ της Ντόρ-
τμουντ. Και όχι μόνο αυτό μια και ο 
24χρονος φορ κάνει παπάδες με την 
Μαλίν (17 ματς/6 γκολ/7 ασίστ), «φω-
νάζοντας» για μεταγραφή. Το deal 
ήταν almost done με την Γάνδη στα 
4,5 μύρια (σ.σ.: ο Ολυμπιακός δια-
τηρεί 40% sell on),  αλλά «τσάκισε» 
γιατί ο Κάστρο-Μόντες (wing-back) 
αρνήθηκε να πάει στην Τζένοα με 6 
«χαρτιά». Ετσι, η Γάνδη «πάγωσε» 
μέχρι το καλοκαίρι…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΤΟ PROJECT ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ ΒΓΑΖΕΙ 
ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ Η ΣΑΧΤΑΡ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 
ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ  



ΑΝΟΊΓΕΊ ΦΑΚΕΛΟ!        
 
Από πέρυσι δειλά δειλά συστήθηκε στην ποδο-
σφαιρική επικοινωνία. Και μάλιστα σε επάρκεια 
που ο Αστέρας Τρίπολης του διπλασίασε τις απο-
δοχές στο νέο του συμβόλαιο μέχρι το 2024. Φέ-
τος, άργησε, αλλά πήρε μπρος και πλέον αριθ-
μεί 4 διαδοχικά 90λεπτα στο κέντρο της άμυνας. 
Αφήστε που «σφήνωσε» και ανάμεσα στους Μι-
χαηλίδη και Διαμαντή στην Εθνική Ελπίδων. Ο 
Γιάννης Χριστόπουλος «μεγαλώνει» και δεν αφή-
νει αδιάφορο την Μαλίν εν όψει καλοκαιριού…  

ΑΛΛΑΖΕΊ ΓΕΊΤΟΝΊΑ…         
Flop! Με όλη τη σημασία της λέξης, Ένα από τα πολλά 
στο θερινό κάστινγκ του Ατρόμητου. Ο Αλέξανδρος Καρ-
τάλης που άφησε την ποδοσφαιρική ηρεμία και πρόο-
δο της λίμνης των Ιωαννίνων για το 140άρι συμβόλαιο 
στο Περιστέρι μετά από ένα εξάμηνο φαντάζει almost 
aparted. Ισως η άφιξη του Μάρκο Γκρότε στην Ριζούπο-
λη σταθεί τεχνητή αναπνοή εξαμήνου για αμφότερες τις 
πλευρές. Οσονούπω, νεότερα…   

Βασίλης Σούλης! Στα 27 του έφθασε για να 
κάνει… ποδαρικό στην Σούπερ Λιγκ. Ας όψε-

ται η «ίωση» του Λοντίγκιν. Οσο όμως ο τελευ-
ταίος ΔΕΝ απαντάει στον ΠΑΣ τόσο ο Σούλης θα 
«αρπάζει» ευκαιρίες για το αύριο.  

Ηταν το απόλυτο φαβορί προς αποχώρη-
ση! Πριν ακόμη ξεκινήσει το πρωτάθλημα. 

Και όμως ο Δημήτρης Σπανός είναι ακόμη εκεί. 
Αντέχει στην άκρη του πάγκου του Ιωνικού. Πά-
ντως, τα επόμενα δύο ματς είναι «τελικοί» για το 
μέλλον του…  





ΤΑ «ΘΕΛΩ» ΤΟΥ…  

 Ο Σάββας Παντελίδης είχαμε γράψει πως 
έψαχνε Νο1 και τελικώς απέκτησε τον γνώρι-
μό του (και) από τον Ατρόμητο, Μπάλαζ Μέγι-
ερι. Πλέον οι επόμενες δύο κινήσεις του Ελ-
ληνα κόουτς στην ΑΕΛ αφορούν ένα 8-10άρι 
με συμβόλαιο 150 χιλιάρικα ετησίως και έναν 
επιθετικό περιφερειακό με ταχύτητα να στη-
ρίξει τον Σκέποβιτς με μπάτζετ που αγγίζει 
τις 180.000 τον χρόνο.  Ακούω προτάσεις… 

ΔΕΝ ΤΣΟΥΛΑΕΊ!    

Μπορεί να «γέμισε» με γκολ τα δίχτυα των 
αντιπάλων στην Σουηδία (19 σε όλες τις δι-
οργανώσεις), να πανηγύρισε τον τίτλο με 
την Μάλμε, αλλά τα 3 μύρια αγοράς του φα-
ντάζουν mission impossible για την πρω-
ταθλήτρια της χώρας. Μάλιστα, η τελευταία 
επικύρωση των προθέσεων των Σουηδών 
έγινε εν έτει…2021, εξ ου και η επανένταξη 
του Αντόνιο Τσόλακ στις προπονήσεις του 
ΠΑΟΚ. Το τελευταίο email που έλαβε η Γκο-
ντσάρεβα έγραφε 1,5 μύριο offer. Ευρώ πα-
ραπάνω. Οπότε…  

AND THE WINNER IS…   

Ούτε μία, αλλά τουλάχιστον τρεις φορές, ο Τό-
λης Αποστόλου πήγε στην Σουηδία Οκτώβριο 
και Νοέμβριο αντίστοιχα για να δει live τον Γιαν 
Ερλινγκμαρκ. Μόλις 23 ετών, σχεδόν 190 εκατο-
στά μπόι με πάνω από 130 ματς την τελευταία 
4ετία στο Γκέτεμποργκ. Τα τηλέφωνα δεν άργη-
σαν να πέσουν στον Γιάννη Ανέστη, αλλά δεν αρ-
κούσαν μια και τόσο ο Σουηδός κεντρώος όσο 
και οι ατζέντηδές του (γνωστοί μας: Στέφαν Σελά-
κοβιτς και Πάτρικ Μερκ) είχαν θέσει άλλες προ-
τεραιότητες. Ο Ατρόμητος, όμως, εκεί. Επιμονή. 
Μάλιστα, υπήρξαν 2-3 Ελληνες ατζέντηδες που 
«χώθηκαν» για να τελειώσουν το deal και τελικώς 
ο Αντώνης Αποστολόπουλος ήταν εκείνος που 
έβαλε τη σφραγίδα του. Για την ιστορία: 80 (φέ-
τος με μπόνους)+160 του χρόνου τα νούμερα…  

ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ, ΑΛΛΑ…    

Ντανίλο Αρμπολέδα! 26 ετών, θηρίο 190 εκα-
τοστών που έμενε ελεύθερος από την σταχτο-
πούτα του Τσάμπιονς Λιγκ, Σερίφ. Στόπερ που 
ήταν στην λίστα των υποψηφίων της ΑΕΚ με άν-
θρωπό της μάλιστα να τον έχει «τσεκάρει» δια 
ζώσης δις σε αγώνες της κορυφαίας διασυλλο-
γικής διοργάνωσης. Δε γνωρίζω με σαφήνεια 
αν ο «Δικέφαλος» προχώρησε και σε επίσημη 
πρόταση στον Κολομβιανό κεντρικό αμυντικό, 
αλλά το πουλάκι πέταξε μια και υπέγραψε στην 
Αλ-Αϊν του παρολίγον κόουτς της ΑΕΚ, Σεργκέι 
Ρεμπρόφ με 8 κατοστάρικα τον χρόνο! Από το 
80άρι που «τσιμπούσε» στην Μολδαβία…  

ΑΛΗΘΕΊΑ, ΠΟΣΟ ΣΤΡΑΒΩΜΕΝΟ ΕΊΝΑΊ ΤΟ ΑΦΕΝΤΊΚΟ 
ΤΟΥ ΑΡΗ ΜΕ ΤΟΝ ΊΤΟΥΡΜΠΕ;  quizTime
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