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Δεν είναι και λίγο να συζητιέται το όνομα του 
Ολυμπιακού σε μια μεγάλη διοργάνωση σε 
επίπεδο Εθνικών ομάδων. Το κύπελλο Εθνών 
Αφρικής ξεκίνησε χθες στο Καμερούν. Και οι 
δύο από τους πέντε παίκτες που έχει εκεί ο 
Ολυμπιακός ήταν βασικοί στις εθνικές τους. 
Ο πρώτος ήταν ο Κούντε με το Καμερούν και 
ο δεύτερος ο Γκάρι Ροντρίγκες με το Πράσινο 
Ακρωτήριο. Σήμερα παίζει η Σενεγάλη του Σισέ 
και η Γουϊνέα του Αγκιμπού Καμαρά. Ο δεύτε-
ρος συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα. Στο 
ματς της Γουϊνέας με το Μαλάουϊ θα υπάρχουν 
πολλοί σκάουτ ευρωπαϊκών ομάδων. Βέβαια 
θα περιμένουν να τον δουν και σε ματς με με-
γαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Είναι ένα από τα 
ταλέντα που περιμένουν όλοι να δουν. Την Τρί-
τη ξεκινάει τις προσπάθειες της και η Νιγηρία 
στο ντέρμπι με την Αίγυπτο. Ο Χένρι Ονιεκού-
ρου μπήκε από το παράθυρο στην αποστολή 
της Νιγηρίας. Δεν αποκλείεται όμως να πάρει 
λεπτά συμμετοχής και όλα να αλλάξουν. Το σί-
γουρο είναι πως ο Ολυμπιακός εκπροσωπείται 
από παίκτες, τα ονόματα των οποίων ακούγο-
νται έντονα και αυτό του ανεβάζει το πρεστίζ.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει πλέον ο Παναθη-
ναϊκός. Πάνω που πάει να πείσει πως κάτι αλλάζει, 
κάνει μία εμφάνιση (συνήθως) εκτός έδρας και προ-
σγειώνει στην πραγματικότητα τον οποιονδήποτε. Το 
έργο πλέον είναι χιλιοπαιγμένο και στον Βόλο απλώς 
το ξαναείδαμε.
Εκτός αυτού, ο Παναθηναϊκός έχει και μία χαρακτη-
ριστική συνέπεια στο να γκελάρει με κάθε τρόπο μα-
κριά από την Αθήνα. Ακόμη και στα παιχνίδια που 
φαίνεται ότι μπορεί να πάρει. Κόντρα στον Βόλο μπή-
κε μέσα και για ένα μισάωρο έδειχνε πολύ καλύτερος. 
Σου έδινε την εντύπωση πως δεν θα αργήσει η στιγ-
μή να βρει δίχτυα. Οι Θεσσαλοί έχουν ούτως ή άλλως 
πολλά αμυντικά προβλήματα και αυτό φάνηκε. Υπήρ-
χε, όμως, μία επιπολαιότητα στην τελική πάσα.
Στη συνέχεια ήταν λες και έπεσε ο διακόπτης. Η -μία 
ακόμη φετινή- γκάφα του Κώτσιρα, το 1-0 του Φαν Βέ-
ερτ και ακολούθως η αποβολή του Σάντσες. Κάπου 
εκεί το παιχνίδι στράβωσε για τα καλά. Η αντίδρα-
ση δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Όχι ότι ήταν εύκο-
λο από τη στιγμή που υπήρχε το αριθμητικό μειο-
νέκτημα. Τα λάθη, όμως, συνεχίστηκαν. Υπήρξαν 
ποδοσφαιριστές που είχαν εικόνα κάτω του μετρίου. 
Ορισμένοι οφείλουν να βγαίνουν μπροστά όταν τα 
πράγματα δεν πάνε όπως πρέπει και ο Παναθηναϊκός 
διαθέτει ελάχιστους τέτοιους στο ρόστερ του.
Κλείνοντας, η φάση της αποβολής του Σάντσες εί-
ναι λογικό να συζητιέται και να προκαλεί εκνευρισμό 
τόσο στους ανθρώπους της ΠΑΕ όσο και στον κόσμο. 
Το θέμα, όμως, είναι να εστιάσουν οι «πράσινοι» κυ-
ρίως σε αυτά που οι ίδιοι μπορούν να αλλάξουν. Η με-
ταγραφική περίοδος είναι σε εξέλιξη και έτσι τους δί-
νεται η ευκαιρία για αλλαγές.

ΈΧΈΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ  
ΝΑ ΓΚΈΛΑΡΈΙ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΗΣ

ΣΈ ΑΛΛΟ 
ΈΠΙΠΈΔΟ

Αποψη



www.sportime.gr ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20223

ΓΙΑ... ΤΣΙΠΟΥΡΑ
Ο ΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΑΝ 
ΒΕΕΡΤ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕ ΤΟΝ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΟΡΓΗ 
ΣΤΟΥΣ «ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ» ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΜΒΙΚΗ ΑΠΟΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΣΑΝΤΣΕΣ

Η 17η αγωνιστική ήταν... στρα-
βή για τον Παναθηναϊκό. Η ήττα 
με 3-1 στο Βόλο είχε πολλά να 
καταγράψει. Χάθηκε το αήττη-
το 4 αγώνων σε όλες τις διορ-
γανώσεις με τρεις νίκες που 
ήταν για το πρωτάθλημα μάλι-
στα. Παράλληλα δεν είχε δεχθεί 
γκολ στα συγκεκριμένα ματς. Ο 
Βόλος νίκησε για πρώτη φορά 
στο πρωτάθλημα μετά από τις 
24 Οκτωβρίου. Γενικά οι «πρά-
σινοι» είχαν 10 τελικές στο πρώ-
το ημίχρονο, ένα δοκάρι με τον 
εξαιρετικό Παλάσιος (8’), αλλά η 
αποβολή του Σάντσες ήταν κομ-
βική. Στο δεύτερο ανέβηκε ο Βό-
λος με την αριθμητική υπεροχή, 
ανέβηκε, πήρε μέτρα, είχε δοκά-
ρι στο 72’ με τον Τσοκάνη κι έβα-

λε άλλα δύο γκολ.

Η ΣΤΙΓΜΗ
Στο καλό του πρώτο ημίχρονο ο Παναθη-
ναϊκός είδε τον Κώτσιρα να κάνει λάθος 
γύρισμα στον Μπρινιόλι και τον Φαν Βέ-
ερτ να το εκμεταλλεύεται και να σκοράρει. 
Παράλλλα στο 44’ αποβλήθηκε ο Σάντσες 
με απευθείας κόκκινη, μια απόφαση που 
δείχνει να είναι τραβηγμένη.

Η ΟΡΓΗ
Για άδικη κόκκινη έκανε λόγο ο Παναθηνα-
ϊκός στο επίσημο προφίλ του στο twitter. 
Τόνισε πως ο VAR δεν στέλνει τον διαιτη-
τή να δει την φάση με την κόκκινη. Μετά 
το τέλος της αναμέτρησης ο Παναθηναϊ-
κός άφησε να εννοηθεί πως αποσύρει την 
εμπιστοσύνη του στον Κλάτενμπεργκ.

DOWN
Ο Μπρινιόλι δεν είχε καλές αντιδράσεις 
στις δύο φάσεις με τον Φαν Βέερτ. Ειδι-
κά στην πρώτη θα μπορούσε να δείξει 
καλύτερα αντανακλαστικά. Γενικά δεν 
ήταν από τα καλά παιχνίδια για τον Ιτα-
λό τερματοφύλακα.

MVP
Ο Φαν Βέερτ με τα δύο γκολ που έβαλε 
έφτασε τα δέκα γκολ στο πρωτάθλημα. 
Μια εξαιρετική μεταγραφή που έκανε 
ο Βόλος και τον έχει βοηθήσει τα μέγι-
στα. Αν συνεχίσει έτσι δεν αποκλείεται 
να βγει και πρώτος σκόρερ. Κάνει την 
διαφορά σε μια ομάδα όπως ο Βόλος 
που έχει και πολλα σκαμπανεβάσματα. 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΕΡ34’ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ 90’+3 πεν. ΠΑΛΑΣΙΟΣ76’ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ

90’+5 ΟΡΟΖ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΠΟΥΡΙΤΑ 55’ ΜΠΑΡΤΟΛΟ 7 ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ 46’ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 6ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ 69’ ΣΟΑΡΕΣ 6 ΑΪΤΟΡ 69’ ΒΙΤΑΛ 4ΡΕΓΚΑΤΕΝ 84’ ΤΕΡΕΖΙΟΥ - ΜΑΚΕΝΤΑ 60’ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 5ΒΙΓΙΑΦΑΝΕΣ 84’ ΠΕΡΕΘ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ
ΠΑΛΑΣΙΟΣ ΣΑΝΤΣΕΣΦΕΡΑΡΙ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣΤΕΡΕΖΙΟΥ

4-3-3

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΝΤΕΝΙΣ ΧΙΓΚΛΕΡ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 4

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ 7ΚΟΤΝΙΚ 7

ΠΟΥΡΙΤΑ 6 ΓΚΟΥΛΕΝ 6

ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ 7

ΡΕΓΚΑΤΕΝ 7
ΟΡΟΖ 7

ΦΕΡΝΑΝΤΕΣ 7

ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ 8

ΤΣΟΚΑΝΗΣ 7

ΡΟΜΕΡΟ 7 ΦΕΡΑΡΙ 6

ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ 3

ΚΩΤΣΙΡΑΣ 4ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ 5ΒΕΛΕΘ 5
ΣΑΝΤΣΕΣ 4

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ 5
ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤ 5

ΒΙΓΙΑΦΑΝΕΣ 6

ΜΑΚΕΝΤΑ 4 ΑΪΤΟΡ 5
ΠΑΛΑΣΙΟΣ 6

ΒΟΛΟΣ 3 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

*ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΞΙ ΒΑΘΜΩΝ.

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 16 27-11
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. ΒΟΛΟΣ 18 15 27-30

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 15 16-27
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
ΒΟΛΟΣ           ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
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Οι δύο πρώτοι
Ξεκίνησε το Κόπα Άφρικα χθες και ο Κούντε ήταν βασικός 
στη νίκη του Καμερούν, που το διοργανώνει κιόλας, με 2-1 
επί της Μπουρκίνα Φάσο. Ο άσος του Ολυμπιακού έγινε 
αλλαγή στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Με βασικό 
τον Γκάρι Ροντρίγκες το Πράσινο Ακρωτήριο 
επικράτησε 1-0 της Αιθιοπίας. Μάλιστα ο 
«ερυθρόλευκος» εξτρέμ έδωσε την ασίστ για 
το γκολ που έκρινε το ματς.

Τα τεστ 
Στο Ρέντη θα βρεθούν σήμερα οι διαθέσιμοι παίκτες 
για να κάνουν προπόνηση. Με τα απαραίτητα τεστ 
βέβαια αφού τα μέτρα θυμίζουν την πρώτη καραντί-
να! Η διασπορά ήταν μεγάλη, αλλά υπάρχουν και 
αυτοί που είναι να γυρίσουν. Τα νέα τεστ θα δείξουν 
αν υπάρχουν και νέα κρούσματα, αλλά και τι γίνε-
ται με αυτούς που ήδη είναι εκτός. Και θα φανεί τι 
θα γίνει και για το ντέρμπι της Κυριακής με τον 

Παναθηναϊκό.

Η ΚΟΙΝΗ 
ΕΠΙΘΥΜΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ 
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΤΟΥΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Τίποτα δεν θα είναι εύκολο, σαν την πρώ-
τη ανανέωση. Γιατί στην πρώτη ανανέωση ο 
Ελ Αραμπί έγινε το πλέον ακριβό συμβόλαιο 
του Ολυμπιακού. Με ετήσιες απολαβές στα 2 
εκατ. ευρώ. Και μπορεί να οδεύει στο 35ο έτος 
της ηλικίας του, αυτό δεν τον εμποδίζει από τα 
να έχει και τις οικονομικές του φιλοδοξίες. Σί-
γουρα όχι τα 2 εκατ. ευρώ, αλλά όχι και πολύ 
κάτω από αυτά. Ο μάνατζερ του δεν είναι εύ-
κολος. Και θέλει τον τρόπο του. Πάντα κοιτάει 
να πάρει το καλύτερο δυνατό για τον πελάτη 
του. Τόσα χρόνια οι δυο τους έχουν αποκτή-
σει μια άλλη χημεία. Με βάση και τις πρόφα-
τες δηλώσεις του Μαροκινού μπόμπερ, αυτό 
φάνηκε. Πως είναι εκείνος που κανονίζει και 
περιμένει να του πει αν όλα είναι οκ, ή θα απο-
χωρήσουν. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά 
του δεν είναι σίγουρος αν θέλει να δώσει υψη-
λό συμβόλαιο και στα δύο έτη της ανανέωσης. 
Γιατί όταν θα περάσει στο 36ο έτος της ηλικί-
ας του κανείς δεν γνωρίζει πως θα είναι ο Ελ 
Αραμπί. Αν θα έχει τις ίδιες αντοχές και αν δεν 
θα βγάλει προβλήματα. Προς το παρόν η εικό-
να του δεν μοιάζει με 35άρη. Ελάχιστα και τα 
ματς που έχει απουσιάσει. Το θέμα δεν πρό-
κειται να αιωρείται. Θέλει λεπτούς χειρισμούς, 
αλλά δεν θα τραβήξει. Ο Ολυμπιακός θέλει να 
το κλείσει. Και ο Ελ Αραμπί πρώτα θα δει τι θα 
γίνει. Και μετά θα συζητήσει τις άλλες προτά-
σεις που ήδη έχει στα χέρια του. Κοινώς είναι 
μια δύσκολη παρτίδα πόκερ και όλα μπορούν 
να συμβούν. Παραμένει ωστόσο η κοινή επι-
θυμία των δύο πλευρών να τα βρουν.
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AΕΚ

ΤΟ SPORTIME ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΕΚ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Στις 10 Οκτωβρίου, ο Αργύρης Γιαννίκης κα-
τέφθασε στα γραφεία της ΑΕΚ και υπέγραψε 
συμβόλαιο συνεργασίας. Ο Ελληνογερμανός 
ήταν η διάδοχη κατάσταση του Βλάνταν Μιλό-
γεβιτς, του οποίου η δουλειά στην Ενωση δεν 
έβγαλε... μάτια.
Η αποστολή του Γιαννίκη ήταν εκ προοιμίου 
και εξ ορισμού δύσκολη: Να δώσει μια σαφή 
αγωνιστική ταυτότητα στους «κιτρινόμαυ-
ρους» με παίκτες που δεν επέλεξε ο ίδιος, να 
διατηρήσει την ομάδα εντός των δύο εγχώρι-
ων στόχων της και να αρχίζει να χτίζει ένα σύ-
νολο με ορίζοντα την είσοδο στην «Αγιά Σο-
φιά».
Τρεις μήνες μετά από την ανάληψη των κα-
θηκόντων του, το eSportime παρουσιάζει τον 
έλεγχο του 42χρονου τεχνικού και τα πεπραγ-
μένα του στον πάγκο της ΑΕΚ. 

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Στα πρώτα δεκατρία ματς που διηύθυνε την 
Ενωση, ο Αργύρης Γιαννίκης μετράει οκτώ νί-
κες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Οι παρα-
πάνω αριθμοί μεταφράζονται μέχρι στιγμής 
σε μια δεύτερη θέση σε απόσταση ασφαλείας 
από τους διώκτες της, σε μια ανάλογη εις βά-
ρος διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπια-
κό, αλλά και μια πρόκριση στους «16» του Κυ-
πέλλου.
Οι ισοπαλίες με Απόλλωνα, Αστέρα, η ήττα 
από τους «ερυθρόλευκους», αλλά και εκείνη 
κόντρα στον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ «μουτζουρώ-
νουν» την εικόνα του Ελληνογερμανού κόουτς, 
ο οποίος σε γενικές γραμμές έχει επιφέρει μια 
ισορροπία στην ομάδα, χωρίς όμως να είναι 
από μόνη της αρκετή για τίτλους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΟΤΕΪΣΟΝ
Εκεί όπου σημειώνεται σημαντική πρόοδος 
είναι δύο άλλοι παράγοντες που δεν αποτυ-
πώνονται πλήρως στη βαθμολογία. Ο Γιαννί-
κης παρέλαβε μια ομάδα που δεν είχε σαφή 
αγωνιστικό προσανατολισμό και εγκαθίδρυσε 
ορισμένες σταθερές στο παιχνίδι της. Στάνκο-
βιτς, Βράνιες, Μάνταλος, Αμραμπατ και Τσού-
μπερ αποτελούν τα βαρόμετρα της ομάδας 
ανά θέση, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι ο προπο-
νητής των «κιτρινόμαυρων» δεν παίρνει λύ-
σεις και από το υπόλοιπο ρόστερ. Η ΑΕΚ έχει 
γίνει ένα σύνολο που αρέσκεται στην πίεση 
και που μπορεί να βγάλει φάσεις είτε από τον 
άξονα είτε με υπεραριθμία στις πλευρές. Μια 
τακτική που δεν είχε πριν και που μαζί με το 
εκτεταμένο ροτέισον συνιστά τη νέα ταυτότη-
τα, αποτελεσματική ή μη, της Ενωσης.  

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Φυσικά, προϊόντος του χρόνου θα επέρχε-
ται η βελτίωση και σε άλλα κομμάτια που μέ-
χρι στιγμής η ΑΕΚ δεν παίρνει ικανοποιητικό 
βαθμό. Αυτά αφορούν την αμυντική λειτουρ-
γία που παρουσιάζει ολιγωρίες αρκετά συ-
χνά, την αποτελεσματικότητα στο τελείωμα 
των φάσεων σε συνάρτηση με τις ευκαιρίες 
που δημιουργούν οι παίκτες της, αλλά και με 
μια ατολμία από πλευράς Γιαννίκη που πα-
ρουσιάζεται σε ματς που οι «κιτρινόμαυροι» 
πρέπει να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Το τε-
λευταίο σκέλος μεταδίδεται και στην ομάδα και 
αρκετές φορές έχουμε δει την Ενωση να μην 
πετυχαίνει τον σκοπό της εξαιτίας αυτού. Πά-
ντως, η εμπιστοσύνη τόσο σε κόουτς, όσο και 
το ρόστερ, συνιστά ένα από τα κλειδιά για το 
βήμα παραπάνω.
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ΚΟΙΤΑΕΙ
ΓΙΑ ΤΕΡΜΑ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΛ ΝΑΣΡ ΑΠΛΑ ΑΝΟΙΓΕΙ 
ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ 
ΤΟ ΝΕΟ ΓΚΟΛΚΙΠΕΡ  
ΤΟΥ ΠΑΟΚ

ΠAO
K

Από το Sportime, στην ηλεκτρονι-
κή του έκδοση αλλά φυσικά και στο 
site έχει επισημανθεί αρκετές φο-
ρές το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα πως ο Αλέξανδρος Πασχα-
λάκης δύσκολα θα συνεχίσει στον 
ΠΑΟΚ.
Ο Λουτσέσκου αμά την άφιξή του 
στήριξε όσο δεν πήγαινε τον 33χρο-
νο, πλέον, πορτιέρε, ενθυμούμενος 
τις μεγάλες στιγμές προ 3ετίας που 
έφεραν το ιστορικό νταμπλ.
Ο Ρουμάνος τεχνικός έμεινε στις 
θύμησες του παρελθόντος αλλά 
τα χρόνια έχουν περάσει και ο Πα-
σχαλάκης μόνο ασφάλεια δεν έφε-
ρε κάτω από τα δοκάρια.
Τα νούμερά του δε, δεν συνάδουν 
με τερματοφύλακα ομάδας που θέ-
λει να κάνει πρωταθλητισμό και να 
κατεβάσει από τον θρόνο τον Ολυ-
μπιακό.
Σε 24 ματς και 2.160 λεπτά συμμε-
τοχής έχει δεχθεί 26 γκολ και έχει 
κρατήσει το μηδέν μόλις σε 8 αγώ-
νες.
Στο πρωτάθλημα μάλιστα σε 14 
ματς αυτό έχει συμβεί όλες κι όλες 
3 φορές.
Σίγουρα δεν φταίει μόνο ο Πασχα-
λάκης για το γεγονός πως ο ΠΑΟΚ 
δέχεται εύκολα γκολ αλλά δεν φέρ-
νει τη σιγουριά για μια ομάδα που 
έχει τόσο υψηλούς στόχους.
Ο 33χρονος διεθνής τερματοφύλα-
κας, η πλευρά του δηλαδή έχει κά-
νει σαφές περί της πρότασης της 
Αλ Νασρ. Τώρα αν το σκέφτεται ο 
ίδιος είναι θέμα που θα φανεί άμε-
σα, το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο 
ΠΑΟΚ.
Είναι η αφορμή και ουχί η αιτία 
προκειμένου να κινηθεί ακόμα πιο 
ζεστά για την απόκτηση τερματο-
φύλακα και θα έχει ακόμα μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον αν όντως δοθεί το 
πράσινο φως για τον Ιανουάριο.
Πάντως, ο ΠΑΟΚ θα πάει και για 
δεύτερο τερματοφύλακα με τον Ζί-
φκοβιτς να αποχωρεί, λογικά το κα-
λοκαίρι. Και φαβορί είναι τερματο-
φύλακας από τη Super League 1. 
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AΡΗ
Σ

ΦΟΥΛΑΡΕΙ  
ΓΙΑ ΠΙΡΣΜΑΝ
Ο ΑΡΗΣ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ ΤΙΣ 
ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ 
ΜΠΑΚ ΤΟΥ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ SPORTIME

Για όσους επιλέγουν το Sportime 
για την ενημέρωσή τους, το ενδι-
αφέρον/επαφές του Άρη για τον 
Μάρβιν Πίρσμαν δεν είναι κάτι που 
ακούν για πρώτη φορά.
Ο 31χρονος Βέλγος αριστερός 
μπακ του ΠΑΣ Γιάννινα αποτελεί 
των πρώτη επιλογή για τους «κίτρι-
νους» προκειμένου να λύσουν το 
θέμα στη συγκεκριμένη πλευρά της 
άμυνας. Που παρά τις προσθήκες 
που έχουν γίνει τα τελευταία χρό-
νια δεν έχει στην σταθερότητα που 
θα ήθελε μια ομάδα όπως ο Άρης.
Ο Πίρσμαν που ήρθε τον Αύγου-
στο του 2020 στα Ιωάννινα με συμ-
βόλαιο 2 ετών, έχει κάνει μια διετία 
όνειρο, που ίσως και ο ίδιος δεν 
περίμενε.
Είναι λογικό να ζητάει το καλύτερο 
συμβόλαιο στην καριέρα του και θε-
ωρεί πως μπορεί να το βρει στην 
Ελλάδα.
Ο Άρης τον έχει Νο1 στόχο του, 
ακόμα δεν υπάρχει οριστικό deal, 
ενώ θα πρέπει να θεωρείται δεδο-
μένο πως αυτή την στιγμή ο ΠΑΣ 
δεν τον δίνει.
Έστω και αν το καλοκαίρι δεν πά-
ρει χρήματα. Για τώρα μιλάμε, φυ-
σικά, στις 31 του μήνα αλλάζουν οι 
απόψεις.
Πίρσμαν και Άρης είναι σε συνεχείς 
επαφές προκειμένου να καταλή-
ξουν σε συμφωνία για το καλοκαί-
ρι. Άλλωστε ο Βέλγος μπακ μπο-
ρεί να υπογράψει από τώρα για τον 
επόμενο σταθμό στην καριέρα του.
Πάντως, στον Άρη ιδανικά θα ήθε-
λαν τον παίκτη από τώρα. 
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ΑΠΌΛΛΩΝΑΣ ΣΜΎΡΝΗΣ

Πρωταθλητής μεταγραφών
Ο Απόλλωνας Σμύρνης είχε την χειρότερη αγωνιστική ει-
κόνα το πρώτο μισό της σεζόν. Κάτι που αποτυπώνεται και 
στην θέση του στον πίνακα της βαθμολογίας. Έτσι έφερε 
ήδη νέο τεχνικό, τον Μάρκο Γκρότε ενώ ανακοίνωσε και την 
5η χειμερινή μεταγραφή. Πρόκειται για τον 25χρονο Σλοβέ-
νο τερματοφύλακα, Γκρέγκα Σόρτσαν. Ήδη έχουν ανακοι-
νωθεί οι Γιαννιώτης, Γιακιμόφσκι, Ρόνγκε, Σίγκνεβιτς.

Η ΛΙΓΚΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΌ 
ΕΠΌΜΕΝΌ ΔΕΚΑΗΜΕΡΌ ΝΑ 
ΔΕΙ ΤΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΒΌΛΕΣ 
ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΓΙΑ 
ΕΠΙΜΗΚΎΝΣΗ ΤΗΣ ΣΕΖΌΝ

SUPER 
LEAGUE

ΑΤΡΌΜΗΤΌΣ

Ξεκίνησε την δουλειά  
o Κόλμαν
Καιρό για χάσιμο δεν υπάρχει στον 
Ατρόμητο με τον Κρις Κόλμαν να εί-
ναι απο την Κυριακή στην Αθήνα. Ο 
νέος τεχνικός πρόλαβε να μιλήσει με 
τους ανθρώπους της ομάδας. Υπάρ-
χουν μεταγραφικοί στόχοι ενώ ο ίδιος 
έχει δει πολλά ματς της ομάδας του 
Περιστερίου, για να σχηματίσει μια 
πρώτη άποψη. Βέβαια το θέμα 
είναι πως υπήρξε και δι-
ασπορά κορονοϊού 
και δεν μπορεί να 
κάνει νορμάλ 
προπονή-
σεις.

Η μετάλλαξη Όμικρον και ο κο-
ρονοϊός γενικότερα έχει φέρει 
έντονη ανυσηχία στην Super 
League. Γιατί όσο περνάει ο 
χρόνος θα υπάρξει και θέμα 
διεξαγωγής αγώνων κυρίως 
για τις ομάδες που έχουν κι 
άλλες υποχρεώσεις. Οι Ολυ-
μπιακός, ΠΑΟΚ είναι αυτοί 
που... πιέζονται αλλά και οι 
άλλες ομάδες θα έχουν θέμα-
τα. Με βάση την ισχύουσα κα-
τάσταση τα πράγματα είναι 
οριακά. Δηλαδή θα πιεστεί το 
πρόγραμμα για να βγουν τα 
παιχνίδια. Αλλά αν υπάρξουν 
κι άλλες αναβολές το πρόβλη-
μα θα είναι μεγάλο. Πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως στο τρα-
πέζι έπεσε και η επικήκυνση 
της σεζόν, αφού το καλοκαί-
ρι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη 
διοργάνωση σε επίπεδο συλ-
λόγων. Ωστόσο είναι θέμα το 
Μουντιάλ του Κατάρ που θα 
γίνει μεσούσης της επόμενης 
σεζόν. Όλα αυτά συζητιούνται 
συνέχεια αν και τα πάντα εξαρ-
τηθούν από το τι θα συμβεί το 
επόμενο δεκαήμερο. Που θα 
είναι και η κορύφωση με τον 
κορονοϊό και ίσως βγουν και 
νέα κρούσματα στις ομάδες. 
Ο πρόεδρος της Λίγκας, Γιώρ-
γος Μποροβήλος έκανε γνω-
στό πως αναμένουν πως θα 
εξελιχθεί το όλο θέμα. Και ανά-
λογα θα πάρουν τις αποφά-
σεις τους. Πρόθεση τους πα-
ραμένει να μην σταματήσει 
το πρωτάθλημα. Έτσι κι αλ-
λιώς συνεχίζεται και στις άλ-
λες χώρες με τα ίδια προβλή-
ματα όπως στην Ελλάδα. 

ΜΕΓΑΛΗ  
Η ΑΝΗΣΎΧΙΑ
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Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΖΛΑΤΑΝ 
ΣΕ 80 ΟΜΑΔΕΣ
Ο ΙΜΠΡΑΪΜΟΒΙΤΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΗ ΜΙΛΑΝ ΣΕ 
ΝΙΚΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΡΑΨΕ ΑΚΟΜΑ 
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

Αν με κάποιον μαγικό τρόπο ο Ιούλιος 
Βερν είχε συνυπάρξει και γνωρίσει τον 
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, τότε το επιτυχη-
μένο του μυθιστόρημα «ο Γύρος του Κό-
σμου σε 80 μέρες», ίσως να είχε έναν 
διαφοροποιημένο τίτλο. Αλλωστε, τα 
αγωνιστικά πεπραγμένα του μεγάλου 
Σουηδού θα μνημονεύονται στο μέλλον 
ως κάτι το φανταστικό. 
Ο κύριος Ζλάταν λοιπόν, λίγους μήνες 
αφότου συμπλήρωσε τα σαράντα του 
χρόνια, βρήκε δίχτυα κόντρα στη Βενέ-
τσια και έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιρι-
στής, μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο που 
σκοράρει απέναντι σε ογδόντα ομάδες. 
Μπορεί λοιπόν ο Φιλέας Φογκ να έκανε 
τον περίπλου της γης σύμφωνα με τον 
Βερν, αλλά ο «Ιμπρα», μαζί με τον Κρι-
στιάνο πραγματοποιούν έναν περίπλου 
στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με κερδι-
σμένους τους λάτρεις του αθλήματος. 
Μια περιπλάνηση, όπου δεν μετράει ο 
προορισμός, αλλά το ταξίδι.
Μιας και λέμε για ταξίδια, το κυνήγι της 
πρωτοπόρου Ιντερ συνεχίζεται, με τη 
Μίλαν να περνάει με 3-0 από τη Βενε-
τία και να παραμένει στο μείον ένα από 
τους «νερατζούρι» που πήραν τη μονο-
μαχία με τη Λάτσιο στο «Μεάτσα» (2-1). 

ΜΑΤΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ «ΟΛΙΜΠΙΚΟ»
Μια αναμέτρηση, η οποία κανείς δεν ήθε-
λε να τελειώσει εξελίχθηκε στο «Ολίμπι-
κο». Ρόμα και Γιουβέντους προσέφεραν 
μια καθηλωτική ποδοσφαιρική παρά-
σταση, με τους «μπιανκονέρι» να επι-
κρατούν με 4-3 και τον πρώην πορτιέ-
ρε των «τζαλορόσι» Σέζνι να αποκρούει 
πέναλτι στο φινάλε.
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις: Εμπολι 
– Σασουόλο 1-5, Νάπολι – Σαμπντόρια 
1-0, Ουντινέζε – Αταλάντα 2-6, Τζένοα – 
Σπέτσια 0-1, Βερόνα – Σαλερνιτάνα 1-2.

ΓΑΛΛΙΑ

«Στοπ» στην πρωταθλήτρια

Τις ματιές όλων στο Νησί μαγνήτισε ο 17 ετών και 96 ημε-
ρών, Κέιντ Γκόρντον. Το «αστεράκι» της Λίβερπουλ πέ-
τυχε το πρώτο του επίσημο τέρμα στη νίκη επί της Σρού-
σμπερι (4-1) και έγινε ο δεύτερος νεότερος σκόρερ στην 
ιστορία των «ρεντς», με τον Κώστα Τσιμίκα να μπαίνει 
αλλαγή και να μοιράζει ασίστ. Η μεγάλη έκπληξη του FA 

Cup σημειώθηκε στο Νότιγχαμ, όπου η Φόρεστ του Βαγ-
γέλη Μαρινάκη «ξέρανε» την Αρσεναλ (1-0), η οποία αγω-
νιζόμενη με ολόλευκες εμφανίσεις έστειλε ηχηρό μήνυμα 
κατά της εφηβικής εγκληματικότητας. Προκρίσεις και για 
τις Γουέστ Χαμ (2-0 τη Λιντς), Γουλβς (3-0 τη Σέφιλντ Γιου-
νάιτεντ) και Τότεναμ (3-1 τη Μόρκαμπ).

Η κατάκτηση της Ligue 1 από την Παρί Σεν Ζερμέν φα-
ντάζει αναπόφευκτη. Ωστόσο, χάρη σε ομάδες όπως η 
Λιόν, το νομοτελειακό καθυστερεί. Οι «λιονέ» υποχρέω-

σαν τους ελλειπείς λόγω Μέσι και Νεϊμάρ Παριζιάνους 
σε ισοπαλία (1-1), με τον Κέρερ να σώζει την Παρί από 
την ήττα (76΄). 
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FA CUP

Με χρώμα... ελληνικό!

Απαντήσεις σε όλους όσους πίστευαν ότι η Ρεάλ Μαδρί-
της θα κάνει περίπατο στη φετινή La Liga έδωσε η Σεβίλλη. 
Το σύνολο του Ζούλεν Λοπετέγι, με το έκτο 1-0 στο πρωτά-
θλημα επικράτησε της Χετάφε (22΄ Ράφα Μιρ), μείωσε στο 
μείον πέντε από τους «μερένγκες» και έχει ένα ματς λιγό-

τερο. Οι 44 βαθμοί σε είκοσι ματς αποτελούν την κορυφαία 
επίδοση στην ιστορία των Ανδαλουσιάνων και αν υπάρ-
χει κάποιος που μπορεί να αψηφήσει τη «βασίλισσα» εί-
ναι εκείνοι. Ούτε η Μπέτις (1-1 με τη Ράγιο), ούτε η Ατλέτι-
κο (2-2 με τη Βιγιαρεάλ) και επουδενί η Μπαρτσελόνα.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ρεάλ, έχεις αντίπαλο!
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www.xosetips.com

ΟΜΑΔΑ Α. Β. ΓΚΟΛ

1. ΡΕΑΛ Μ. 21 49 45-18

2. ΣΕΒΙΛΛΗ 20 44 31-13

3. ΜΠΕΤΙΣ 20 34 33-24

4. ΣΟΣΙΕΔΑΔ 20 33 22-21

5. ΑΤΛΕΤΙΚΟ Μ. 20 33 33-24

6. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 20 32 31-23

7. ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 20 31 27-21

8. ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 20 29 33-22

9. ΜΠΙΛΜΠΑΟ 21 28 20-17

10. ΒΑΛΕΝΘΙΑ 20 28 32-32

11. ΕΣΠΑΝΙΟΛ 19 26 22-22

12. ΟΣΑΣΟΥΝΑ 20 25 20-25

13. ΓΡΑΝΑΔΑ 20 24 24-27

14. ΘΕΛΤΑ 20 23 22-23

15. ΜΑΓΙΟΡΚΑ 20 20 17-30

16. ΧΕΤΑΦΕ 20 18 13-21

17. ΑΛΑΒΕΣ 20 17 16-30

18. ΕΛΤΣΕ 19 16 18-27

19. ΚΑΝΤΙΘ 20 14 15-34

20. ΛΕΒΑΝΤΕ 20 11 21-41

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α. Β. ΓΚΟΛ
1. ΙΝΤΕΡ 20 49 51-16
2. ΜΙΛΑΝ 21 48 46-23
3. ΝΑΠΟΛΙ 21 43 37-15
4. ΑΤΑΛΑΝΤΑ 20 41 44-26
5. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 21 38 32-21
6. ΛΑΤΣΙΟ 21 32 43-39
7. ΡΟΜΑ 21 32 35-28
8. ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 19 32 34-25
9. ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 21 28 36-33

10. ΕΜΠΟΛΙ 21 28 34-42
11. ΜΠΟΛΟΝΙΑ 19 27 27-31
12. ΒΕΡΟΝΑ 21 27 37-35
13. ΤΟΡΙΝΟ 19 25 23-19
14. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 19 20 28-34
15. ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 21 20 28-38
16. ΣΠΕΤΣΙΑ 21 19 21-41
17. ΒΕΝΕΤΣΙΑ 20 17 18-37
18. ΚΑΛΙΑΡΙ 20 13 19-41
19. ΤΖΕΝΟΑ 21 12 20-39
20. ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ 19 11 13-43

ΟΜΑΔΑ Α. Β. ΓΚΟΛ
1. ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 20 47 40-18
2. ΝΙΣ 20 36 32-17
3. ΜΑΡΣΕΪΓ 19 36 27-15
4. ΡΕΝ 20 31 34-19
5. ΜΟΝΠΕΛΙΕ 19 31 33-24
6. ΛΑΝΣ 20 30 34-28
7. ΜΟΝΑΚΟ 20 30 29-23
8. ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 19 29 36-24
9. ΝΑΝΤ 20 29 25-23

10. ΛΙΛ 19 28 26-26
11. ΛΥΩΝ 19 25 27-27
12. ΑΝΖΕ 19 25 26-27
13. ΜΠΡΕΣΤ 20 25 26-31
14. ΡΕΜΣ 20 24 22-22
15. ΚΛΕΡΜΟΝ 19 18 20-32
16. ΤΡΟΥΑ 19 17 18-28
17. ΜΠΟΡΝΤΟ 20 17 30-44
18. ΛΟΡΙΑΝ 19 16 15-31
19. ΜΕΤΣ 20 16 23-41
20. ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 19 12 17-40

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α. Β. ΓΚΟΛ

1. ΜΠΑΓΕΡΝ 18 43 57-18

2. ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 18 37 44-28

3. ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 18 31 38-27

4. ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 18 30 30-18

5. ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 18 29 42-30

6. ΚΟΛΩΝΙΑ 18 28 30-28

7. ΟΥΝΙΟΝ Β. 18 28 25-23

8. ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. 18 27 29-27

9. ΛΕΙΨΙΑ 18 25 34-23

10. ΜΑΪΝΤΖ 18 24 26-21

11. ΜΠΟΧΟΥΜ 18 23 17-26

12. ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 18 22 24-33

13. ΧΕΡΤΑ 18 21 21-38

14. ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 18 20 18-30

15. ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ 18 18 22-31

16. ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 18 18 18-29

17. ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ 18 17 16-24

18. ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ 18 6 13-50

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ 19:00
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΑΝΤΑΝΑΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ 1 1,83

Τρέχει να καλύψει το χαμένο έδαφος η Φενέρμπαχτσε 
και μεγάλος στόχος είναι σίγουρα το Τσάμπιονς 

Λιγκ. Η ομάδα παρουσιάσει αστάθεια στην 
απόδοση της αλλά περιθώρια για απώλειες δεν 

υπάρχουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα 

στηρίξουμε 
έδρα και 
φαβορί.

ΙΝΔΙΑ 16:00
ΜΟΥΜΠΑΙ ΣΙΤΙ-ΜΠΕΝΓΚΑΛΟΥΡΟΥ OVER 2,5 1,66
Σταθερά στην κορυφή η Μουμπάι δικαιώνει απόλυτα τον 

τίτλο του φαβορί.
Για την νίκη θα παίξει και σήμερα απέναντι στην 

Μπενγκαλούρου που έχει ανάγκη απο ένα μεγάλο 
τρίποντο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η αγορά 

σύμμαχος μας 
στα γκολ.

ΓΑΛΛΙΑ 2 21:45
ΤΟΥΛΟΥΖ-ΝΑΝΣΙ 1 -1,0 1,82

Στο δρόμο της επιστροφής βρίσκεται η Τουλούζ και έχει όλα τα 
φόντα για την απευθείας άνοδο. Την τελευταία Νανσί 

υποδέχεται και θα παραταχθεί επιθετικά για να καθαρίσει 
απο νωρίς.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Άσος με 
χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΑΓΓΛΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:55
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ G/G 1,80

Βαρύ το κλίμα στους μπέμπηδες μετά τα τελευταία αρνητικά 
αποτελέσματα.

Αρκετοί παίχτες βρίσκονται στην πόρτα της εξόδου με 
την χρονιά να δείχνει χαμένη.

Για τον θεσμό του κυπέλλου θα κοντραριστεί με την  
Αστον Βίλα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Θα 

ποντάρουμε 
στο 

αμφίσκορο.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 19:45 
ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ OVER 2,75 1,70

Στις μικρές κατηγορίες θα ταξιδέψουμε για να ποντάρουμε 
φυσικά στα γκολ.

Τα πιτσιρίκια του Άγιαξ πραγματοποιούν εξαιρετική 
πορεία και δίκαια θεωρούνται απο τις καλύτερες 

ομάδες της κατηγορίας.

ΠΡΟΤΑΣΗ. 
Άγιαξ και 
γκολ πάνε 

μαζί.

ΙΤΑΛΙΑ 18:00
ΤΟΡΙΝΟ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ G/G 1,80

Το πρώτο τους ματς για την νέα χρονιά δίνουν οι δύο 
ομάδες και φυσικά θέλουν να μπούνε με το δεξί. Με 
το άστρο του Βλάχοβιτς να την οδηγεί η Φιορεντίνα 

θα παλέψει μέχρι τέλους για ένα ευρωπαϊκό 
εισιτήριο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σκοράρουν 
στο Τορίνο 

οι δύο 
αντίπαλοι.

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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Ξεκινάει ο Τζουλιάνι
Αφίχθηκε χθες στην Αθήνα ο Αλμπέρτο Τζου-
λιάνι (φωτό). Ο Ιταλός τεχνικός με το μεγά-
λο βιογραφικό θα ξεκινήσει σήμερα να προ-
πονεί την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού. 
Ήταν μια κίνηση – έκπληξη που έκανε ο Ερα-
σιτέχνης, αφού ο Τζουλιάνι έχει μεγάλο όνο-
μα στην Ευρώπη. Ο 57χρονος τεχνικός θα 
ξεκινήσει άμεσα την δουλειά και στις πρώ-
τες του δηλώσεις είπε πως έχει εικόνα από 
την ομάδα και είναι έτοιμος να την αλλάξει.

Ήθελε να το κάνει και το τυπικό η Εθνι-
κή Ελλάδας στο χάντμπολ στο ματς 
με το Κόσοβο. Κι επικράτησε με 26-
25 και μάλιστα πιο άνετα από ό,τι δεί-
χνει το τελικό σκορ. Με αυτή τη νίκη 
σφράγισε την πρόκριση στην δεύ-
τερη φάση των προκριματικών του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Φυσι-
κά το εισιτήριο είχε έρθει και από την 
νίκη του Βελγίου απέναντι στην Τουρ-
κία. Το αντιπροσωπευτικό μας συ-
γκρότημα είχε καταφέρει να προηγη-
θεί και με εννέα γκολ διαφορά κόντρα 
στο Κόσοβο. Στο τέλος πήγε να κά-

νει τα εύκολα - δύσκολα αλλά τελικά 
πήρε αυτό που ήθελε με την ανωτε-
ρότητα της. Στο ημίχρονο προηγή-
θηκε με 14-9. Ο Μάλλιος έβαλε πέντε 
γκολ και από τέσσερα σημείωσαν οι 
Καλόμοιρος, Αραμπατζής. Αναλυτικά 
η σύνθεση της Εθνικής: Ελλάδα (Ζα-
ραβίνας): Τερλέτσκι, Κωστακίδης 2, 
Τζωρτζίνης, Λιάπης 2, Μάλλιος 5, Μι-
χαηλίδης, Πασσιάς 1, Μπουκοβίνας, 
Καραμπουρνιώτης 3, Δομπρής 1, Πα-
πάζογλου, Κανδύλας 1, Παπαδιονυσί-
ου 1, Κρητικός 2, Καλόμοιρος 4, Αρα-
μπατζής 4.

Καταγγελία για Ναδάλ
Το Australian Open δεν έχει ξεκινήσει αλλά το θέμα με το 
Τζόκοβιτς προκάλεσε ενδιαφέρον από νωρίς. Παράλλη-
λα υπήρξε μια καταγγελία για τον Ραφαέλ Ναδάλ. Ο Σέρ-
βος ποδοσφαιριστής της Σίδνεϊ, Μίλος Νίνκοβιτς, ανα-
φέρθηκε σε ΜΜΕ της πατρίδας του στον Ναδάλ. Λέγοντας 
πως ο Ισπανός τενίστας είχε ανακοινώσει πως ήταν θε-
τικός στον κορονοϊό στις 20 Δεκεμβρίου. Και αφίχθηκε 
στην Αυστραλία δέκα μέρες αργότερα. Επεσήμανε πως 
δεν πέρασεν οι δύο εβδομάδες που απαιτούνταν για να 
μπει κανείς στην Αυστραλία, αν έχει νοσήσει. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Β’ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

S
P
O
R
T
S

ΚΑΙ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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ΠΌΣΌ ΆΛΛΆΞΕΣ
ΌΙ ΠΡΌΣΘΆΦΆΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΌΜΆΔΕΣ ΤΗΣ BASKET LEAGUE 
ΤΌ ΔΙΆΣΤΗΜΆ ΤΗΣ ΔΙΆΚΌΠΗΣ 
ΛΌΓΩ ΚΌΡΌΝΌΪΌΥ

Μετά από ένα διάστημα δέκα ημε-
ρών χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις 
οι ομάδες της Basket League οδεύουν 
προς την επανέναρξη. Αν δεν αλλάξει 
κάτι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα δι-
εξαχθεί η 14η αγωνιστική. Που θα είναι 
και η πρώτη για το νέο έτος, αν φυσικά 
το επιτρέψει ο κορονοϊός. Πάντως στις 
περισσότερες ομάδες επιστρέφει η κα-
νονικότητα, όπως στον Ολυμπιακό, που 
μέτρησε και πολλά κρούσματα. Πλέον 
έχουνμ γυρίσει όλοι, αλλά και στις πε-
ρισσότερες ομάδες κάτι ανάλογο συμ-
βαίνει. Παράλληλα αυτό το διάστημα 
έγιναν και πολλές αλλαγές στα ρόστερ. 
Μεγάλη κίνηση έκανε ο Παναθηναϊκός 
με τον Στέφαν Γιόβιτς. Ο Σέρβος πλεϊμέ-
ικερ έρχεται να δώσει μια άλλη διάστα-
ση σε μια θέση που είχαν πρόβλημα οι 
«πράσινοι».  Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Ντι-
μίτρι Ρίβερς και τον Άντονι Λι, που έχει 
περάσει από Πανιώνιο και Ρέθυμνο. Το 
Περιστέρι έχει περάσει στα χέρια του 
Μίλαν Τόμιτς, που λίγα πρόλαβε να κά-
νει έως την διακοπή. Πάντως προτιμά 
τους νεαρούς κι έτσι αποδεσμεύτηκαν 
οι έμπειροι Μίλερ, Μορέιρα. Ο Απόλ-
λωνας Πάτρας πήρε τον Μήτρου-Λονγκ 
που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Από την 
άλλη αποχώρησαν οι Κόλεμαν. Γκρίφιν. 
Το Λαύριο έχασε τον εξαιρετικό Τάισον 
Κάρτερ που πήγε στην Ζενίτ και θα παί-
ζει στην Euroleague. O Σερέλης έφερε 
για αντικαταστάτη τον Τζερόντ Σάντερς 
Τζούνιορ. Η Ηρακλής με τα οικονομικά 
του προβλήματα είδε τον Κουζέλογλου 
να φεύγει όπως και ο Ράιν Τέιλορ και 
τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Ο 
Κουζέλογλου πήγε στην ΑΕΚ και αναμ-
φίβολα δυναμώνει την γραμμή των ψη-
λών. Επίσης παρά τα οικονομικά της 
προβλήματα ανανέωσε με τον Χάμερ. 
Ο Ιωνικός αποχαιρέτησε τον Ράις μετά 
από δύο συμμετοχές. Ο Προμηθέας του 
Ηλία Ζούρου πήρε τον εξαιρετικό σκό-
ρερ Τράβις Σίμπσον. Που έχει δείξει τι 
μπορεί να κάνεικ με τις εμφανίσεις του 
σε Κολοσσό και Ρέθυμνο. Η Λάρισα είχε 
κάνει μεγάλες αλλαγές αρχές Δεκεμβρί-
ου. Τέλος οι Ολυμπιακός, Κολοσσός και 
Άρης δεν έκαναν κάποια αλλαγή.

ςς

basketball
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Η εξάπλωση της πανδημίας και η κατακόρυ-
φη άνοδος των κρουσμάτων έχει προκαλέ-
σει τον έντονο προβληματισμό του συνόλου 
των ερασιτεχνικών σωματείων, όσον αφορά 
την επόμενη ημέρα που προβλέπεται εξ’ ορι-
σμού αρκετά δύσκολη κι επώδυνη. Εξαίρεση 
από τον γενικότερο κανόνα δεν θα μπορούσε 
να αποτελέσει ο Ήφαιστος Περιστερίου. Με 
τον τεχνικό ηγέτη Σάκη Σάσσαλο να εκφράζει 
τον εύλογο προβληματισμό του με δηλώσεις 
του, λέγοντας τα εξής: «Καταρχήν θα ήθελα να 
ευχηθώ σε όλον τον κόσμο χρόνια πολλά και 
καλή χρονιά με υγεία πάνω από’ όλα. Όμως 
τα μηνύματα που λαμβάνουμε σε καθημερινή 
βάση το τελευταίο διάστημα είναι εξόχως ανη-
συχητικά όσον αφορά την εξάπλωση της παν-
δημίας και την αύξηση των κρουσμάτων, όπου 

πολύ φοβάμαι ότι θα ξανακλείσουμε και θα την 
πληρώσει ξανά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο 
. Μακάρι να βγω ψεύτη, αλλά αυτό το σενάριο 
φαντάζει όλο και πιο πιθανό. Στο αγωνιστι-
κό μέρος, όλο αυτό το διάστημα επιχειρούμε 
να δουλέψουμε πάνω σε αδυναμίες που είχα-
με παρουσιάσει και να προετοιμαστούμε όσο 
μπορούμε πιο κατάλληλα γίνεται ενόψει του 
πρώτου πολύ δύσκολου αγώνα που θα δώ-
σουμε για το 2022 κόντρα στο πρωτοπόρο Χαί-
δάρι. Ματς όπου θα επιδιώξουμε να φανούμε 
ανταγωνιστικοί». Με δυνατά φιλικά προσπά-
θησε να εκμεταλλευτεί ο Ήφαιστος Περιστερί-
ου την διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της 
εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς. Συγκεκριμένα, ο Ήφαιστος 
Περιστερίου νίκησε με 3-1 τον γειτονικό Ορφέα 
Αιγάλεω και αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με το 
Καματερό. Σε δύο φιλικά όπου ο Σάκης Σάσ-
σαλος έδωσε χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς 
ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που προέρχο-
νται από τα τμήματα υποδομών και είναι γεν-
νημένοι τα έτη 2004, 2005 και 2006, οι οποίοι 
άφησαν πολύ καλά δείγματα γραφής.

ΣΟΥΡΜΕΝΑ
Η επιστροφή του Άγγελου Φωστέρη στα Σούρ-
μενα, είναι μια πραγματικότητα. Η διοίκηση 
των ποντίων τα βρήκε σε όλα με τον παίκτη 
και ήδη τον έπεισε να επιστρέψει στο Ελληνι-
κό. Σχετική είναι και η ανακοίνωση που ανα-
φέρει τα εξής: «Το διοικητικό συμβούλιο του 
ΑΣ Σουρμένων ανακοινώνει τη συμφωνία-ε-
πιστροφή του Άγγελου Φωστέρη στην ομάδα 
μας. Το νέο μας απόκτημα έχει πλούσιο βιο-
γραφικό αφου έχει προσφέρει τις υπηρεσίες 
του σε Καλλιθέα, Ηλυσιακό, Ιωνικό, Αστέρα 
Βάρης, Φωστήρα και Κορωπί. Ασφαλώς πρό-
κειται για ένα γνώριμο πρόσωπο που καλύ-
πτει πλήρως το αγωνιστικό πλάνο στο οποίο 
δουλεύει το τεχνικό τιμ του συλλόγου μας τα 
τελευταία χρόνια . Ένας ακόμα ποιοτικός παί-
χτης στο ρόστερ της ομάδας μας , που ανε-
βάζει τις προσδοκίες για το τι θα παρουσιάσει 
στο γήπεδο ο ΑΣ Σουρμένων. Καλωσορίζουμε 
τον Άγγελο Φωστέρη και του ευχόμαστε καλή 
αγωνιστική σεζόν».
 
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
Δικό του εκανε ο Άρης Καλαμακίου τον 24χρο-
νο επιθετικό Γιάννη Αγγελόπουλο που μέχρι 
πρότινος αγωνίζονταν στον ΓΣΑ, ενώ έχει 
αγωνιστεί σε Κοψαχείλα και Αρμενική

ΣΑΣΣΑΛΟΣ: «ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΑΣ» 
ΤΟ ΚΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΘΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΗΦΑΙΣΤΟΥ

Αυτοκέφαλα 
πήραν την 
απόφαση για  
το λουκέτο
Κάποια πράγματα που 
δεν πρέπει να γίνονται, 
δυστυχώς γίνονται. Και 
το αντίστροφο… μό-
νον το αντίστροφο όσο 
περνούν τα χρόνια, όλο 
και λιγότερα απαντά-
ται στο ποδόσφαιρο, 
αλλά και στην κοινω-
νία ευρύτερα. Οι Ενώ-
σεις ως γνωστό έβα-
λαν λουκέτο από μόνες 
τους (!),χωρίς να τους 
πει κανείς(!), χωρίς καν 
η ίδια η Ομοσπονδία να 
πάρει έστω μια απόφα-
ση, κάπου – κάτι να φα-
νεί! Τώρα θα μου πείτε, 
μήπως το ίδιο δεν είναι; 
Δια μαγείας και χωρίς 
ουσιαστικά να παρέμ-
βει κανείς, αποφάσισαν 
όλοι να αναβάλλουν 
τα πρωταθλήματα! Άλ-
λες για μια αγωνιστι-
κή και άλλες πάλι για 
δυο! Εκεί χάλασε λίγο 
η συνταγή! Ενδιαφέρον 
έχει να δούμε οι Ενώ-
σεις της Αττικής τι θα 
αποφασίσουν αυτή τη 
βδομάδα, αν αποφασί-
σουν! Απίστευτα πράγ-
ματα γίνονται… Ούτε 
να είχαν συνεννοηθεί… 
Τώρα την επόμενη 
φορά που θα θελήσει 
μια Ένωση να σταμα-
τήσει για μια αγωνιστι-
κή το πρωτάθλημά της, 
φαντάζομαι δεν θα ζη-
τήσει την άδεια από την 
Ομοσπονδία, αλλά θα 
βγάλει ένα φιρμάνι και 
θα αναγγείλει την δια-
κοπή! Και βεβαίως επι-
μένω στο κεφάλι του 
κασιδιάρη, όχι του βου-
λευτή της πρώην Χρυ-
σής Αυγής, αλλά του… 
τοπικού ποδοσφαί-
ρου. Το έχω πει δεκά-
δες φορές ο κασιδιάρης 
του ελληνικού ποδο-
σφαίρου είναι το… το-
πικό! * Στην κηδεία του 
Στράτου προχθές με-
ταξύ άλλων ήταν και οι 
Καβαλιέρης, τον είχε 
σαν παιδί του ο Σάβ-
βας, από Αστέρα Εξαρ-
χείων ήταν οι Ευγένης 
και Μωραιτης, επίσης 
ο Χρήστος Γιαννακό-
πουλος , Φώτης Παπα-
παναγής , Γιάννης Σα-
μαράς , Νελης Ζουτης, 
ο δήμαρχος Γαλατσί-
ου , ο Κώστας Τσώλος, 
ο Τεντόμας , ο Μάκης 
Ντέτσικας, ο Δημήτρης 
Καββαδίας, Μπάμπης 
Γουσετης , Νίκος Κί-
τσος, Τάκης Λεμονής, 
Αλέξανδρος Λάππας 
και ο ευρωβουλευτής 
Κώστας Αρβανίτης.

Ως τη σπουδαιότερη μεταγραφή 
στη σύγχρονη ιστορία του συλ-
λόγου, χαρακτηρίστηκε η προ-
σθήκη του Βαγγέλη Γκουτσού-
λα, από την ίδια τη διοίκηση στη 
σχετική ανακοίνωση που εκδό-
θηκε και αναφέρει τα εξής: «Ο Κε-
ραυνός Πετρούπολης βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει την συμφωνία με τον 
ποδοσφαιριστή Βαγγέλη Γκου-
τσούλα. Πρόκειται για την σπου-
δαιότερη μεταγραφή στη σύγ-
χρονη ιστορία του συλλόγου, 
μετά από συντονισμένες ενέρ-
γειες των ανθρώπων της διοί-
κησης. Ο 33χρονος πολύπειρος 
μεσοεπιθετικός έχει να επιδεί-
ξει ένα «βαρύ» βιογραφικό στον 
χώρο του ελληνικού ποδοσφαί-
ρου και θα αποτελέσει ένα ισχυ-
ρό όπλο στα χέρια του τεχνικού 
τιμ. Ο Βαγγέλης μετράει πάνω 
από 150 συμμετοχές στο πρω-
τάθλημα της Γ’ εθνικής, όπως 
και ανόδους με ομάδες των τοπι-
κών πρωταθλημάτων που είχαν 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι δε-
δομένο ότι θα ανεβάσει το επίπε-
δο της ομάδας και θα βοηθήσει 
τα υπόλοιπα παιδιά, ώστε ο Κε-
ραυνός να πετύχει τους υψηλούς 
στόχους που έχει θέσει στο φετι-
νό πρωτάθλημα. Ο Γκουτσούλας 
ξεκίνησε την καριέρα του στην 
Αγία Ελεούσα και ακολούθησαν 
οι: Βύζας Μεγάρων, Άγιος Ιερό-
θεος, Κηφισιά, Πανελευσινιακός, 
Κηφισιά (δεύτερη θητεία), Ηλυ-
σιακός, Πανθηραϊκός, Άρης Πε-
τρούπολης, Άγιος Ιερόθεος (δεύ-
τερη θητεία), Προοδευτική, Διάνα 
Ηλιούπολης, Ηλυσιακός (δεύτε-
ρη θητεία) και Άγιαξ Ταύρου. Στην 
ομάδα του Ταύρου αγωνίστηκε 
το πρώτο εξάμηνο της φετινής 
σεζόν, όπου μέτρησε 12 συμμε-
τοχές. Τον καλωσορίζουμε στην 
οικογένεια μας και του ευχόμα-
στε κάθε επιτυχία».

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Με Γκουτσούλα 
δυναμώνει ακόμη 
περισσότερο  
η ισχύς 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Αποχώρησαν οι Βάσος, 
Καλέμι και Ιωσήπου
Σε αναζήτηση παικτών βρίσκεται ο Ολυμπιακός 
Αγ. Στεφάνου, με δεδομένο πως υπήρξαν κά-
ποιες αποχωρήσεις , μεταξύ αυτών είναι οι Βά-
σος, Καλέμι και Ιωσήπου, με τον τελευταίο να 
μιλά με την Πεύκη! Από τη στιγμή, όμως θα απο-
χωρήσουν οι παραπάνω είναι αυτονόητο πως 
θα αντικατασταθούν. Και ήδη η διοίκηση του συλ-
λόγου σε συνεργασία με τον Γιάννη Μαγγίνα, 
ήδη έχουν έρθει σε επικοινωνία και βρίσκονται 
πολύ κοντάστην απόκτηση δυο τουλάχιστον ή 
ακόμη και τριών παικτών, που θα μπορούν να 
αγωνίζονται ως μικροί. Τώρα όσον αφορά τη συ-
νέχεια ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο σε 
φιλικό αγώνα τον Παθιακάκη, ενώ χθες αλλά και 
την Κυριακή ο έμπειρος προπονητής θα δώσει 
ρεπό. Παράλληλα και σε ερώτηση που του έγι-
νε για την αναβολή είπε τα εξής : «Συμφωνώ με 
την απόφαση της ΕΠΣΑΝΑ, ήταν αναγκαία και 
επιβεβλημένη ύστερα από την έξαρση των κρου-
σμάτων. Άλλωστε σε όλους τους χώρους υπάρ-
χουν νοσήσαντες και φυσικά και στο ποδόσφαι-
ρο, που είναι το ίδιο πράγμα. Αυτή η διακοπή θα 
μας δώσει την ευκαιρία να προετοιμαστούμε κα-
λύτερα για το επόμενο παιχνίδι».

This is Athens

҂ Ο Σάκης Σάσσαλος 
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Ο Ζοσέ Μπότο είναι ένας εξαιρετικός σκά-
ουτ, το βιογραφικό του έχει τη Μπενφίκα 
και την Σαχτάρ και η πρόσληψη του έγινε 
δεκτή με ενδιαφέρον ακόμα και από ση-
μαντικές αγορές του εξωτερικού.
Μέχρι εδώ όλα καλά.
Και ο μήνας του μέλιτος του Πορτογάλου 
τεχνικού διευθυντή μπορεί να κρατήσει 
έως και το καλοκαίρι, ανεξάρτητα τις κινή-
σεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του 
Ιανουαρίου.
Δεν είναι και σωστό, άλλωστε, να κριθεί 
ο Μπότο μέσα σε ένα μήνα και από την 
στιγμή που ήρθε πριν από λίγο.
Αυτό, πάντως, που θα πρέπει να διαχει-
ριστεί και εσωτερικά ο 56χρονος παρά-
γοντας θα είναι και με ποιους θα κάνει τα 
νέα πολυθρύλητα και με τεράστιο ενδια-
φέρον νέα deals στον ΠΑΟΚ.
Εδώ και χρόνια ο «Δικέφαλος του Βορ-
ρά» συνεργάζεται με συγκεκριμένα κα-
νάλια, για να μην πούμε πως οι Έλληνες 
agents είναι εκτός κύκλου.
Σε σημείο μάλιστα, που να μην μπορούν 
ακόμα και να βρουν επαφή.
Ο Μπότο έχει σίγουρα μεγάλη λίστα επα-
φών, κυρίως με Βραζιλία και Πορτογαλία 
ή Ουκρανία.
Το ζήτημα είναι τι θα κάνει. Θα περιορι-
στεί εκεί, θα ενεργοποιήσει τα ήδη υπάρ-
χοντα κανάλια του ΠΑΟΚ, θα πάει σε δικά 
του μόνο;
Και αν ναι, τι εξελίξεις/αντιδράσεις θα φέ-
ρει αυτό.
Αναμένονται με ενδιαφέρον οι μεταγρα-

φές στον ΠΑΟΚ…

Agent Greek

Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ Ο 
ΦΕΡΑΡΙ

Πήρε τα πάνω του
 Ακούστηκε το περασμένο καλοκαίρι 
(και πιο πριν) για όλο τον Ελληνικό πο-
δοσφαιρικό πλανήτη. ΑΕΚ λιγότερο, αν 
πιστέψουμε τις… πηγές βρέθηκε κοντά 
τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στον 
ΠΑΟΚ. Τελικά (ξ)έμεινε στο Βόλο και 
τον Μάιο πατάει τα 30. Ο Φράνκο Φε-
ράρι γενικά πήγαινε σε χαμηλές ταχύ-
τητες το τελευταίο χρονικό διάστημα 
αλλά το ματς με τον Παναθηναϊκό την 
Κυριακή ήταν, ίσως, η αφετηρία που 
περίμενε. Εντυπωσιακός ο Αργεντίνος 
αριστερός μπακ ήταν από τους κορυ-
φαίους της ομάδας του στην εμφατι-
κή νίκη που σημείωσε. Αισίως 18 ματς 
φέτος σε πρωτάθλημα και κύπελλο με 
1 γκολ και 1 ασίστ, παίζει τα τελευταία 
του χαρτιά προκειμένου να αποχωρή-
σει από το Βόλο για τα πιο ψηλά πα-
τώματα. Βέβαια, με το συμβόλαιο να 
λήγει το καλοκαίρι του 2023, θα πρέπει 
να υπάρξει και η οικονομική συναίνεση 
του κλαμπ που ανήκει. Για να δούμε…

ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, «ΒΛΕΠΕΙ ΦΩΣ»  
ΚΑΙ ΜΕ ΝΤΟΥΑΡΤΕ 

Πατάει γκάζι ο Aρης 
Μέρες αγωνίας είναι αυτές που διανύει ο Άρης. Θε-
ωρητικά ήρθε η μεγάλη στιγμή να αποφασίσει το 
CAS για την υπόθεση της μεταγραφής του Ντουρμι-
σάι. Αυτό περιμένουν και ακόμα δεν έχουν αρχίσει 
τις προσθήκες πλην της επένδυσης με τον Πάλμα.
Παίκτες φυσικά κοιτούν σε διάφορες θέσεις. Στόπερ, 
χαφ, εξτρέμ, φορ είναι θέσεις που απασχολούν. Προ-
σθέστε και τη δεδομένη επιθυμία να αποκτηθεί ο Πίρ-
σμαν. Καταγεγραμμένο από το προηγούμενο καλο-
καίρι στο Sportime το «κίτρινο» ενδιαφέρον για τον 
Βέλγο. Ο Άρης την τελική του κίνηση έως τώρα δεν 
την έχει κάνει. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή γνω-
ρίζοντας και την πρόθεση του ποδοσφαιριστή να με-
τακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, εκεί-
νο που θα ήθελαν περισσότερο από κάθε άλλο στο 
κλαμπ είναι έναν επιτελικό χαφ και έναν φορ. Για τη 
δεύτερη θέση ό,τι και να έχουν δει, προς το παρόν 
δεν έχει πείσει. Κρατήστε και κάτι τελευταίο. Γίνεται 
μεγάλη προσπάθεια για αποχωρήσεις. Οι περισσό-
τερες κινήσεις έχουν πέσει στο κενό, αλλά κάποιοι 
πιο αισιόδοξοι βλέπουν φως τουλάχιστον στην υπό-
θεση του Ντουάρτε. Να τους πιστέψω;

➠

➠
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ΑΡΧΙΖΟΥΝ  
ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ
Ο ΜΠΟΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ 
ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΑ DEALS 
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛ ΝΑΣΡ

«Τρέχει» του Πασχαλάκη
Δεν έχει νόημα να ευλογώ τα γένια μου. Ξέρετε εσείς από πού διαβάσατε 
ότι κάτι τρέχει με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Πάμε στα φρέσκα κουλού-
ρια. Το παρατράβηξαν στη Σαουδική Αραβία. Επαφές με την Αλ Νασρ 
υπάρχουν, αλλά τίποτα δεν είναι ακόμη τόσο προχωρημένο όσο πα-
ρουσιάζεται. Ο Έλληνας τερματοφύλακας, εάν μπορούσε, θα είχε μπει 
ήδη στο αεροπλάνο. Μόνο που ακόμα υπάρχουν αρκετά θέματα να ρυθ-
μιστούν. Σε αυτές τις χώρες δεν είναι απλή υπόθεση να γίνει ένα deal. 
Ωστόσο, πρόθεση των εμπλεκόμενων πλευρών είναι να επιτευχθεί η 
οριστική συμφωνία. Το πόσο θα τραβήξει, όμως, ουδείς το γνωρίζει. Ο 
ΠΑΟΚ άραγε τι λέει; Δεν είναι απλό να χάσει τον βασικό του τερματοφύ-
λακα και ουσιαστικά να μην έχει κάποιο όφελος. Πρόθεσή του, πάντως, 
δεν είναι να κόψει τον δρόμο του Πασχαλάκη. Τουλάχιστον αυτό διαρ-
ρέει προς τα έξω, ενώ ταυτόχρονα απ’ ό,τι μαθαίνω κοιτάει διακριτικά 
την αγορά για τερματοφύλακα για παν ενδεχόμενο. Στην Τούμπα, άλ-
λωστε, ξέρουν ότι αν φύγει ο Πασχαλάκης, θα πρέπει άμεσα να έρθει ο 
επόμενος, καθώς ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς μετράει αντίστροφα εδώ και καιρό.

➠



ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΛΑΘΗ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΞΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ 
ΤΟ Μ.Ο. ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Ο Παναθηναϊκός έχασε στο Βόλο και κανείς 
δεν πρέπει να κατάλαβε το πώς. Τακτικά σί-
γουρα ο Γιοβάνοβιτς στην ανάλυση του θα 
είναι λογικό να δώσει βάρος στην αποβολή 
του Σάντσες. Δεν είναι εύκολο για οποιον-
δήποτε προπονητή να χάνει η ομάδα του 
1-0 και να μένει και με δέκα παίκτες.

Το ζήτημα είναι πως έως το γεγονός της 
αποβολής κοντά στο τέλος του πρώτου ημι-
χρόνου, ο Παναθηναϊκός είχε πετάξει κάθε 
ευκαιρία να είναι εκείνος στη θέση οδηγού 
του αγώνα.
Με 15 τελικές σε ένα ημίχρονο απαγορεύε-
ται να μην υπάρχει σκορ για την ομάδα που 
τις κάνει. Τρεις ευκαιρίες μαζί με το δοκάρι 
του Παλάσιος είναι ένα επαρκές απόθεμα 
για να είχε σκοράρει ο Παναθηναϊκός που 
είναι φανερό πως έχει ζητήματα μπροστά 
από την αντίπαλη εστία χωρίς τον Καρλίτος.
Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και το δώρο του 
Κώτσιρα στην εκτελεστική δεινότητα του 
Φαν Ντε Φέερτ.
Μέχρι εδώ όλα λάθος δηλαδή.
Και έρχεται η φάση της αποβολής του Σά-
ντσες. Όλοι στον Παναθηναϊκό και πέριξ αυ-
τού φωνάζουν και οδύρονται.
Ο ρέφερι θα μπορούσε να πάει να το δει 
μόνο αν ο VAR του το έλεγε. Κοντεύουν να 
συμπληρωθούν χρόνια για το VAR και ακό-
μα τα ίδια θα λέμε στην Ελλάδα. Ο διαιτητής 
του αγώνα είχε τη φάση μπροστά του, επο-
μένως η κίνηση του Αργεντίνου μπακ με τα 
δύο πόδια πάνω στον αντίπαλό του έδω-
σε την αφορμή για αυτή την απόφαση. Η 
φάση έγινε μπροστά του και ο VAR δεν του 
είπε να την ξαναδεί. Αυτή είναι η ψύχραιμη 
και χωρίς φωνές οπτική της φάσης. Απλά.
Επίσης, το σοβαρό για τον Παναθηναϊκό εί-
ναι πως στο δεύτερο ημίχρονο εκτός από 
τις 3, μόλις, τελικές που έκανε, δεν απείλη-
σε τον Βόλο και η έλλειψη ενός παίκτη ήταν 
κομβική.
Συνήθως αυτό συμβαίνει ανάμεσα σε ομά-
δες που είναι πάνω κάτω στην ίδια κατά-
σταση, είναι δηλαδή πάνω κάτω στο ίδιο 
επίπεδο.
Το ακόμα χειρότερο για τον Παναθηναϊκό 
είναι πως αυτή η ήττα ήρθε σε ένα σημείο 
μετά τη νίκη επί του Άρη και που είχε δώσει 
την εντύπωση πως θα μπορούσε να πάρει 
προβάδισμα για το ευρωπαϊκό εισιτήριο εν 
όψει πλέι οφ.
Δεν έγινε αυτό, ο Παναθηναϊκός αφήνει αυτό 
το κομμάτι ορθάνοιχτο και για τους υπόλοι-
πους διεκδικητές. 

ΠΟΣΑ ΑΚΟΜΑ
ΛΑΘΗ…

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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


