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Ο Ολυμπιακός έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. 
Και δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς τη στιγμή 
που και το ποδόσφαιρο εξελίσσεται. Θα πρέπει 
να ακολουθεί τα βήματα που θα τον οδηγήσουν 
στην επιτυχία αλλά και θα τον κάνουν οικονομικά 
αυτάρκη, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές και ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης. Το πρότζεκτ που έχει ξεκι-
νήσει χρόνια τώρα τον οδηγεί προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Με σεβασμό στην ελληνική αγορά και 
τα ταλέντα, δείχνει μια μεγαλύτερη προτίμηση στο 
εξωτερικό. Και ειδικότερα στηνα αγορά της Αφρι-
κής, όπου τα διαμάντια είναι πολλά. Χρειάζεται 
και τις κατάλληλες διασυνδέσεις για να το κάνει με 
τον Φρανσουά Μοντέστο και τον Κριστιάν Καρε-
μπέ να τα καταφέρνουν πολύ καλά. Τουλάχιστον 
με βάση και όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής με τα 
παραδείγματα να είναι πολλά. Το θέμα του Καρίμ 
Κονατέ είναι αυτό που δείχνει πως ο Ολυμπιακός 
πλέον έχει απλωθεί για τα καλά στην Αφρική και 
κάνει απευθείας το σκάουτινγκ, χωρίς να περιμέ-
νει να δει παίκτες σε κάποια ευρωπαϊκή ομάδα και 
δη γαλλική. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλες ανάλογες 
περιπτώσεις. Και δεν σημαίνει πως πάντα θα κα-
ταλήξουν σε μεταγραφή. Γιατί υπάρχουν και οι ευ-
ρωπαϊκές ομάδες που κάνουν κάτι ανάλογο. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει πως δεν μπορούν και οι «ερυ-
θρόλευκοι» να κινηθούν σε μια αγορά που βγάζει 
κάθε χρόνο πολλά ταλέντα.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Μετά από 20 μέρες ο ΠΑΟΚ, θα αγωνιστεί επιτέ-
λους για το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναιτω-
λικό. Μένει να φανεί κατά πόσο θα τον επηρεά-
σει θετικά ή αρνητικά αυτή η μακρόχρονη απουσία 
από τους αγωνιστικούς χώρους. Λίγο πριν τη δια-
κοπή του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει 
να επιστρέψει στις νίκες και να δημιουργήσει ένα 
θετικό σερί ωστόσο ακόμα και εκείνη την περίοδο 
έδειχνε ότι είχε προβλήματα. Ο δικέφαλος ναι μεν 
είχε καταφέρει πριν τις γιορτές να μαζέψει τους 
βαθμούς που ήθελε και να ξεπεράσει το σοκ από 
τις συνεχόμενες ήττες ωστόσο ακόμη και τότε, δεν 
έκανε ιδιαίτερα πειστικές εμφανίσεις στέλνοντας 
ξεκάθαρο μήνυμα πως χρειάζεται ενίσχυση. Η δι-
ακοπή σίγουρα βοήθησε να επιστρέψουν οι πολ-
λοί τραυματισμένοι ποδοσφαιριστές ενώ και οι με-
ταγραφές βρίσκονται σε καλό δρόμο. Έτσι ο ΠΑΟΚ 
χρειάζεται σήμερα νίκη για να κερδίσει και άλλο 
χρόνο και να ανεβάσει την ψυχολογία του για τη 
συνέχεια που είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε Ελλά-
δα και Ευρώπη. Στο μεταξύ η παρουσία του Αθλη-
τικού Διευθυντή δίνει και μία ξεκάθαρη γραμμή για 
τη φιλοσοφία που θα έχει ο ΠΑΟΚ από εδώ και 
πέρα σε ότι αφορά το σχεδιασμό του ρόστερ και 
δεν πρόκειται να αφήσει ερωτηματικά όπως προ-
έκυψαν το διάστημα που ο δικέφαλος πορεύτηκε 
χωρίς αυτόν. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θελουν να 
ρίξουν τον μέσο όρο ηλικίας και θα προσθέσουν 
ταχύτητα στο ρόστερ τους για αυτό και αναμένεται 
να έρθουν στην Τούμπα ποδοσφαιριστές που θα 
έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ 

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΙΤΣΗΣ

ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ  
ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Αποψη
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Είναι το σίριαλ των ημερών στον Άρη. Ο 
λόγος για τον Φακούντο Μπερτόγλιο. Θα 
μείνει, θα φύγει; Έως τώρα οι διαπραγ-
ματεύσεις δεν είχαν οδηγήσει κάπου. Για 
την ακρίβεια στο κενό. Ο Άρης όμως απο-
φάσισε να φορτσάρει στο μεταγραφικό 
μέτωπο και όχι μόνο.
Σαν μεταγραφή θα μοιάζει και η παραμονή 
του Φακούντο Μπερτόγλιο. Η απόσταση 
που είχε ο Μπερτόγλιο ήταν αρκετά με-
γάλη. Μάλιστα, μέχρι πριν από λίγες μέ-
ρες έμοιαζε βέβαιο πως οι δύο πλευρές 
δεν θα συνεχίσουν μαζί τη νέα σεζόν.
Ο Άκης Μάντζιος άρχισε να δουλεύει το 
plan b σε ότι έχει να κάνει με το αγωνιστι-
κό κομμάτι. Αυτό θα μείνει στο συρτάρι.
Ο Θόδωρος Καρυπίδης αποφάσισε να 
ανεβάσει την προσφορά του προς τον 
Αργεντινό μεσοεπιθετικό. Πάνω από 300 
χιλ. ευρώ η πρόταση που δέχθηκε. Κο-
ντά στα 400 ήθελε ο Μπερτόγλιο, ωστό-
σο αντιλαμβάνεται και ο ίδιος πως η θέ-
ληση του club είναι ισχυρή. Πλέον νιώθει 
και ο ίδιος ο παίκτης πως ο ισχυρός άν-
δρας του Άρη και η ίδια η ομάδα έκαναν 
ότι μπορούσαν για να μείνει.
Η συμφωνία μοιάζει να είναι πιο κοντά 
από ποτέ. Ο Μπερτόγλιο που εδώ και έξι 
μήνες είναι σε προσωρινό κατάλυμα, άρ-
χισε την αναζήτηση μιας πιο μεγάλης και 
μόνιμης κατοικίας στη Θεσσαλονίκη. Ο 
Άρης που έχει βάλει το νερό στο αυλάκι 
για την απόκτηση του Πίρσμαν, μοιάζει 
κοντά σε μία ακόμα επιτυχία.

Σημαντική μάλιστα.

Agent Greek

ΠΙΘΑΝΗ ΝΕΑ ΑΛΛΑΓΗ  
ΣΤΟ ΤΕΡΜΑ

Μήπως να παίξει 
ο Διούδης;
Δυσαρέσκεια ως τώρα για την πο-
ρεία του Αλμπέρτο Μπρινιόλι δεν 
υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Είχε 
τα καλά του και κάποια λίγα άσχη-
μα ο Ιταλός γκολκίπερ. Η εμφάνι-
σή του στον Βόλο όμως προβλη-
μάτισε. Βλέπετε, όλοι έχουν πέσει 
πάνω στον Κώτσιρα για το πρώτο 
γκολ. Κοντή η πάσα του Ελληνα 
μπακ, δεν λέμε, αργή και η αντί-
δραση όμως (όπως και η έξοδος 
για να πάρει μπάλα) του Ιταλού 
πορτιέρε. Κι αν στο πρώτο γκολ 
κρύφτηκε το λάθος του από την 
πιο χοντρή γκάφα του συμπαί-
κτη του, στο δεύτερο και το τρίτο 
γκολ; Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα 
αλλάξει εύκολα άποψη, τουλάχι-
στον όχι από ένα και μόνο παι-
χνίδι. Μια φωνή όμως του το ψέλ-
λισε του Σέρβου κόουτς. Μήπως 
είναι ώρα να επανέλθει η Διούδης; 
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Για 
την ώρα.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ο Φάλι Ραμαντάνι και η Παρί
Παίκτης που ανήκει στην εταιρεία του Φάλι 
Ραμαντάνι είναι ο Σάστρε που απέκτησε ο 
ΠΑΟΚ. Ο μεγαλοατζέντης βέβαια δεν ασχο-
λήθηκε ιδιαίτερα με τη συγκεκριμένη υπόθε-
ση. Έχει άλλη να τον απασχολεί αυτή την πε-
ρίοδο. Ο λόγος για τον Αντόνιο Ρίντιγκερ. Η 
Παρί ΣΖ έχει βάλει στο μάτι τον Γερμανό στό-
περ που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από 
την Τσέλσι. Το θέμα είναι πως ο Παριζιάνικος 
σύλλογος είχε δώσει τον λόγο του την περα-
σμένη μεταγραφική περίοδο για την απόκτη-
ση του Τζερόμ Μπόατενγκ. Επίσης παίκτης 
από το portfolio του Ραμαντάνι. Αντί να τον 
αποκτήσει όμως, πήρε τον Ράμος όταν αυ-
τός έμεινε ελεύθερος από την Ρεάλ. Το κρα-
τάει μανιάτικο ο Ραμαντάνι αυτό. Όλα ανα-
τρέπονται με τα πολλά ευρώ, αυτή τη στιγμή 
όμως ο Ρίντιγκερ μοιάζει πιο πιθανό να κα-
ταλήξει στη Ρεάλ. Αν τελικά αποχωρήσει από 
την Τσέλσι…

➠

➠

➠

ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΕΒΑΣΕ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΦΑΚΟΥΝΤΟ 
ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ ΨΑΧΝΕΙ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ΚΟΥΝΤΕ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ

Το βλέπει σαν ευκαιρία
Ο Ολυμπιακός επένδυσε στην 
απόκτησή του. Ο λόγος ήταν τα 
πολλά όμοια χαρακτηριστικά που 
είχε με τον Μαντί Καμαρά. Η ομά-
δα του Πειραιά είχε δεδομένη την 
πώληση του Μαντί το περασμέ-
νο καλοκαίρι. Το θέμα δεν το χει-
ρίστηκε καλά και ο παίκτης έμεινε 
αμανάτι και με πιο χαμηλή χρημα-
τιστηριακή αξία πλέον. Σαν να μην 
έφτανε αυτό παροπλίστηκε και ο 
Πιερ Κούντε, περί ου ο λόγος. Δι-
ότι δεν ήταν δυνατό να βρει χώρο 
στο αρχικό σχήμα. Ο Καμερουνέ-
ζος μέσος δεν βγάζει άκρη και με 
τον Πέδρο Μαρτίνς και έχει ήδη 
ενημερώσει τον ατζέντη του να δει 
τι υπάρχει στην αγορά. Το Κόπα 
Άφρικα είναι ιδανική ευκαιρία δι-
αφήμισης για τον ίδιο. Ο 27χρο-
νος έχει πάρει φανέλα βασικού 
στην εθνική του ομάδα και ξεκί-
νησε αρκετά καλά. Αν συνεχίσει 
έτσι η έξοδός του από τους «ερυ-
θρολεύκους» ίσως έρθει νωρίτε-
ρα από αυτή του Καμαρά…

➠



www.sportime.gr TETAΡΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20224

Παν
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ναϊκ
ός

ΑΠΛΑ
ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ

Οι Βραζιλιάνοι έβαλαν στην 
ατζέντα του Παναθηναϊκού ένα 
μεγάλο όνομα. Μεγάλο όσον 
αφορά το γεγονός πως κάπο-
τε, όχι και πολύ παλιά φόρεσε 
τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο λόγος φυσικά για τον 28χρο-
νο κεντρικό χαφ Λούκας Σίλ-
βα, ο οποίος πλέον βρίσκεται 
στην πατρίδα του και γνώρισε 
την πίκρα του υποβιβασμού 
με την ιστορική Γκρέμιο.
Τον Ιανουάριο του 2015, η 
Ρεάλ έδωσε 13 εκατομμύρια 
ευρώ για να τον πάρει από 
την Κρουζέιρο αλλά ποτέ δεν 
έπιασε στην Μαδρίτη και πή-
γαινε συνεχώς δανεικός. Μέ-
χρι να τον αφήσει ελεύθερο 
το 2019 η Ρεάλ.
Ο Σίλβα πάντως δεν είναι εύ-
κολη περίπτωση μια και κο-
στίζει αλλά και έχει συμβόλαιο 
έως τον Δεκέμβριο του 2023.
Αυτό που λένε οι πληροφορί-
ες είναι πως έχει προταθεί και 
μέχρι εκεί.
Το αν θα κάνει κάτι ο Παναθη-
ναϊκός θα είναι αν μη τι άλλο 
εντυπωσιακό αν και προέχουν 
αριστερός μπακ και ίσως επι-
θετικός.
Οι Ρουμάνοι έγραψαν για τον 

Γκάνεα του Άρη πάντως.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Το γηπεδικό μπαίνει για ακόμα μια φορά σε πρώ-
το πλάνο επικαιρότητας στον Παναθηναϊκό. Πα-
ρόλα αυτά και πάλι δε φαίνεται να υπάρχει σύ-
μπνοια ή ενιαίο πλάνο προκειμένου να τρέξουν 
οι εξελίξεις. Ο Βοτανικός φαντάζει ιδανική λύση, 
αλλά υπάρχουν αντιδράσεις από μεγάλο μέρος 
του κόσμου που θέλει παραμονή στη Λεωφόρο 
αν και αυτό δε δείχνει να είναι εφικτό. Στην περι-
οχή του Βοτανικού μετά και τη συνέντευξη Τύπου 
που έδωσε η διοίκηση του Ερασιτέχνη, το σχέδιο 
δείχνει να είναι γήπεδο ποδοσφαίρου 38.000 θέσε-
ων και κυριότητα για 49 χρόνια αλλά και εγκατα-
στάσεις για άλλα σπορ.
Έχει ακόμα δρόμο.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΛΒΑ 
ΤΗΣ ΓΚΡΕΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
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AΕΚ

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ

Η ΑΕΚ έχει την ανάγκη από-
κτησης ενός κεντρικού χαφ 
αλλά από την στιγμή, που 
κάποια άλλη από τις περι-
πτώσεις δεν βρίσκει ακόμα 
πεδίο, προσπαθούν οι άν-
θρωπο της να εξαντλήσουν 
αυτή του Ντανίλο Μπαρμπό-
σα.
Φυσικά ο 26χρονος Βραζι-
λιάνος χαφ δεν είναι αμελη-
τέος μια και η Παλμέιρας, η 
κάτοχος δηλαδή του Κόπα 
Λιμπερταδόρες, θα ήθελε να 
τον διατηρήσει στο ρόστερ 
της.
Μέχρι να γίνει κάτι πάντως, 
ο Μπαρμπόσα έχει επιστρέ-
ψει στην ομάδα που ανήκει 
τη γαλλική Νις δηλαδή.
Σύμφωνα με τις πληροφορί-
ες του Sportime, οι άνθρω-
ποι της ΑΕΚ είχαν εκ νέου 
επαφές τόσο με τη Νις όσο 
και με την πλευρά του παί-
κτη.
Μάλιστα, φαίνεται να έχουν 
αυξήσει την προσφορά τους 
προς το γαλλικό κλαμπ με 
την ελπίδα πως εκείνοι θα 
πέσουν και κάπου στη μέση 
θα υπάρξει σημείο επαφής.
Στην ΑΕΚ έβαλαν στο τρα-
πέζι ακόμα και τον δανεισμό 
για 1,5 χρόνο δηλαδή έως 
και το τέλος του συμβολαί-
ου του παίκτη με τη Νις.
Αυτό είναι λίγο δύσκολο να 
γίνει μια και κλαμπ δε θα εί-
ναι εύκολο να συμφωνήσει.
Πάντως, η ΑΕΚ θέλει τον 
Μπαρμπόσα και υπάρχουν 
ακόμα μέρες έως και το τέλος 
της μεταγραφικής περιόδου.
Κατά τη διάρκεια της χθεσι-
νής ημέρας στα γραφεία της 
ΠΑΕ βρέθηκε ο Δημήτρης 
Μελισσανίδης για να τρέ-
ξουν κάποια θέματα.
Τέλος, στα Σπάτα το θετι-
κό ήταν πως επέστρεψε ο 
Τσούμπερ και έπαιξε και στο 
διπλό.  

Η ΑΕΚ ΕΙΧΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΠΑΦΕΣ  
ΜΕ ΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ
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Η προετοιμασία
Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό πλησιάζει και ο Ολυμπι-
ακός κάνει την προετοιμασία του. Βέβαια έχει και τα εμπό-
δια του με τις απουσίες που έχει, βάζοντας μέσα σε αυτές 
και εκείνες από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Το θέμα 
για τους διαθέσιμους θα έχει ξεκαθαρίσει έως την Πα-
ρασκευή και θα ξέρει και ο Πέδρο Μαρτίνς ποια 
θα είναι τα τελικά του πλάνα, αν δεν συμβεί κά-

ποιο απρόοπτο και αυξηθούν οι απουσίες. 

Εξελίξεις με Ελ Αραμπί
Ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει το θέμα και με τον Γιουσέφ 
Ελ Αραμπί. Υπάρχει επικοινωνία με την πλευρά του παί-
κτη και αναμένεται σύντομα να υπάρξουν νέα. Πρόθεση 
και των δύο πλευρών είναι να βρεθεί λύση στο οικονο-
μικό κομμάτι με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως 
αυτό δεν θα αργήσει και πολύ να γίνει. Πάντως μέχρι 
να γίνει η τελική επαφή κανείς δεν μπορεί να είναι 

σίγουρος για τίποτα.

ΜΕΓΑΛΟ 
ΤΑΛΕΝΤΟ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΝΕΙ 
ΣΚΑΟΥΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ 17ΧΡΟΝΟ 
ΓΚΟΛΤΖΗ ΚΑΡΙΜ ΚΟΝΑΤΕ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Ο Ολυμπιακός έχει εξελιχθεί πλέον στην 
αγορά της Αφρικής και πάει να μπει σφή-
να στις γαλλικές ομάδες. Δηλαδή να είναι 
αυτός που παίρνει τα ταλέντα από την... 
πηγή. Δηλαδή να μην ξεψαχνίζει την γαλ-
λική αγορά για τους αφρικανούς που δεί-
χνουν πως μπορούν να κάνουν μεγάλη 
καριέρα. Αλλά να τους παίρνει απευθεί-
ας από την Αφρική και να τους εξελίσσει 
ώστε να τους δίνει το πάτημα για ένα με-
γαλύτερο πρωτάθλημα. Ακόμα δεν τον 
έχει κάνει καθώς έχει στοχεύσει εξαιρετικά 
στην γαλλική αγορά με τα παραδείγματα 
να είναι πολλά. Ο Φρανσουά Μοντέστο εί-
ναι ο κύριος εκφραστής ενώ και ο Κριστι-
άν Καρεμπέ έχει λόγο τελευταία. Γιατί έχει 
επικοινωνία με αρκετές χώρες της Αφρι-
κής στις οποίες έχει βρεθεί στο παρελθόν 
για προγράμματα της FIFA, που έχουν να 
κάνουν με την ανάπτυξη του ποδοσφαί-
ρου. Στο πλαίσιο υπάρχουν σενάρια που 
έρχονται από το Καμερούν πως τσεκά-
ρεται ένα σούπερ ταλέντο. Πρόκειται για 
τον 17χρονο Καρίμ Κονατέ που είναι στο 
Καμερούν για το Κύπελλο Εθνών Αφρι-
κής, με την αποστολή της Ακτής Ελεφα-
ντοστού. Ανήκει στην ASEC Μιμόσας και 
σε 29 επαγγελματικούς αγώνες, από πέρ-
σι που βρίσκεται στην πρώτη ομάδα, έχει 
βάλει 20 γκολ. Μάλιστα έβαλε και 6 γκολ 
σε 7 παιχνίδια με την Μιμόσας στο Αφρι-
κανικό Τσάμπιονς Λιγκ. Είναι ένα ταλέντο 
που παρακολουθούν κι άλες ευρωπαϊκές 
ομάδες, ανάμεσα τους και ο Ολυμπιακός. 
Μια δύσκολη περίπτωση με βάση και τον 
ντόρο που έχει κάνει ο πιτσιρικάς, αλλά 
δεν αλλάζει το γεγονός πως ο Ολυμπιακός 
τον τσεκάρει. Και αν βρει τον τρόπο μπο-
ρεί να κάνει την κίνηση του, όταν φυσικά 
ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας του και 

μπορεί να πάρει μεταγραφή.

Oλυ
μπι
ακό

ς
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Δεν βγήκε αποστολή 
Το πρώτο του ματς για το 2022 θα δώσει ο ΠΑΟΚ. Κοντράρεται με τον Παναιτω-
λικό σε εξ αναβολής αναμέτρηση από την 16η αγωνιστική. Δεν υπολογίζονται 
οι τιμωρημένοι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τσούμπα Άκπομ. Φυσικά υπάρχουν κι άλ-
λοι παίκτες που είναι εκτός με κορονοϊό. Μάλιστα δεν ανακοινώθηκε και απο-
στολή κι έτσι δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση για την πιθανή ενδεκάδα. Μάλιστα 
δεν αποκλείεται να υπάρξουν κρούσματα και σήμερα.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Ταξίδεψε, αλλά...!
Mε την αλλαγή του χρόνου ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε 10 
κρούσματα σε ποδοσφαιριστές, με συνέπεια να σταματήσουν 
οι προπονήσεις. Aυτή ήταν και η τελευταία επίσημη ενημέ-
ρωση από πλευράς ΠΑΕ. Λίγο πριν επιστρέψουν στο γήπε-
δο την περασμένη Δευτέρα, προέκυψαν ακόμα τρεις ποδο-
σφαιριστές θετικοί στον κορονοϊό. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ 
(17/15) θα διεξαχθεί κανονικά, αλλά μέχρι εκεί, όσον αφορά 
στην ενημέρωση. Οι Αγρινιώτες με... μιάμιση προπόνηση 
το τελευταίο 10ήμερο, είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη, χω-
ρίς να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα των νέων τέστ, αλλά 
ούτε και τα ονόματα των παικτών που συμπεριλήφθηκαν 
στην αποστολή! Είναι δεδομένο οτι η πλειοψηφία, αν όχι 
όλοι από τα 10 αρχικά κρούσματα θα έχουν αρνητικοποιη-
θεί, αλλά παραμένει άγνωστο πόσοι εξ αυτών είναι στην 
αποστολή και πόσοι είναι σε θέση να αγωνιστούν.

ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ  
ΚΙ ΑΛΛΗ ΚΙΝΗΣΗ
Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΣΤΡΕ ΣΤΗ 
ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ ΗΤΑΝ Η ΑΡΧΗ ΑΦΟΥ 
Ο ΖΟΣΕ ΜΠΟΤΟ ΕΧΕΙ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΧΑΦ

ΠAO
K

Δυναμικά θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ στο χει-
μερινό μεταγραφικό παζάρι καθώς ο 
Ζοσέ Μπότο είναι πλήρως ενημερωμέ-
νος. Έφερε με άνεση τον Γιοάν Σάστρε 
που είναι από χθες στη Θεσσαλονίκη. 
Ο 24χρονος μπαk θα υπογράψει τον δα-
νεισμό του από την Μαγιόρκα και ξεκι-
νάει άμεσα προπονήσεις. Απο εκεί και 
πέρα επόμενη κίνηση θα είναι αυτή με 
τον δημιουργικό μέσο. Ο Μπότο και ο 
Λουτσέσκου έχουν προκρίνει μια καλή 
περίπτωση. Και ο Πορτογάλος αθλητι-
κός διευθυντής έχει κάνει ήδη τις επα-
φές του. Έτσι κι αλλιώς είναι εξαιρετικός 
γνώστης της αγοράς και οι διασυνδέσεις 
του βοηθούν να ξεπερνιούνται τα όποια 
εμπόδια. Τις επόμενες ημέρες αναμέ-
νεται να γίνει γνωστή και η κατεύθυν-
ση αναφορικά με τον παίκτη που είναι 
σε επαφές. Και δεν θα σταματήσει εκεί 
αφού δεν αποκλείεται να έρθει κι ένας 
κεντρικός αμυντικός. Στο μεταξύ η έλευ-
ση του Σάστρε φέρνει στην πόρτα της 
εξόδου τον Ροντρίγκο. Είναι κοινό μυ-
στικό πως ο Βραζιλιάνος θα αποτελέσει 
παρελθόν αφού δεν απέδωσε τα ανα-
μενόμενα. Ο 29χρονος άσος ταλαιπω-
ρήθηκε και από τραυματισμούς. Ωστό-
σο γενικά δεν ήταν από τους παίκτες 
που έδειξαν πως μπορούν να δώσουν 
το κάτι παραπάνω. Μάλιστα ακόμα και 
αν δεν βρεθεί ομάδα για να δοθεί θα λυ-
θεί το συμβόλαιο του αφού είναι στη λί-
στα των παικτών που θα φύγουν άμεσα. 

17:15 NSP 
ΓΗΠΕΔΟ: ΤΟΥΜΠΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΜΠΑΛΑΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ)
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AΡΗ
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ME...KΟΡΔΕΛΑ!
ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΓΚΑΝΕΑ ΣΤΗ 
ΠΟΛΩΝΙΑ. Ο ΑΡΗΣ ΤΟΝ ΔΙΝΕΙ... 
ΧΘΕΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ!

Σενάρια, για την ακρίβεια δημοσι-
εύματα από Πολωνία μεριά κάνουν 
λόγο για ενδιαφέρον της Λέγκια Βαρ-
σοβίας για τον Κρίστι Γκάνεα. Τον 
Ρουμάνο αριστερό μπακ του Άρη. 
Μάλιστα, αφού εμπλέκουν και τον 
Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, αφήνουν 
να εννοηθεί, οτι έχουν γίνει κάποιες 
επαφές, επικαλούμενοι έγκυρες πη-
γές!
Αυτά στην Πολωνία, γιατί στην Ελ-
λάδα τα πράγματα είναι εντελώς δι-
αφορετικά. Στην ΠΑΕ Άρης έμαθαν 
από το δημοσίευμα για το υποτιθέ-
μενο ενδιαφέρον των Πολωνών.
«Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν μας 
έχει ενοχλήσει κανείς για τον Κρί-
στι», τονίζουν κύκλοι της διοίκησης 
στο Sportime.
Και πάμε στο παρακάτω που είναι 
και το... ζουμί. Ο Γκάνεα από... βά-
θος στο ρόστερ για τη θέση του αρι-
στερού μπακ, προέκυψε βασικός. 
Δικαίως, αφού κάνει καλές εμφανί-
σεις. Έχοντας πίσω του τον Σάκιτς 
που όποτε μπήκε, εκτέθηκε τόσο ο 
ίδιος, όσο και ο Μάντζιος που του 
έδωσε φανέλα βασικού. Οπότε Γκα-
νέα και μετά το... χάος!
Ο Ρουμάνος μένει ελεύθερος το κα-
λοκαίρι. Και θα μείνει ελεύθερος 
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, 
αφού δεν προκύπτει σκέψη για να 
γίνει κουβέντα ανανέωσης.
Οπότε, αν προκύψει ενδιαφέρον και 
επίσημη πρόταση για τον Γκανέα, 
εννοείται σε πλαίσια που θα ικανο-
ποιηθεί οικονομικά ο Άρης, το πιθα-
νότερο είναι ο ποδοσφαιριστής να 
αποχωρήσει με... κορδέλα, αφού το 
καλοκαίρι θα φύγει χωρίς να μπουν 
λεφτά στα ταμεία της ΠΑΕ. Μια τέτοια 
εξέλιξη, προφανώς και θα επισπεύ-
σει τις διαδικασίες για την απόκτηση 
άλλου αριστερού μπακ. Μάρβιν Πίρ-
σμαν το πρώτο όνομα που θα «παί-
ξει», αλλά η αλήθεια είναι οτι ο Βέλ-
γος πολύ δύσκολα θα μετακομίσει 
τον Ιανουάριο στο «Βικελίδης». Στα 
31 του πλέον, ο Καρυπίδης δεν δεί-
χνει διατεθειμένος να πληρώσει και 
τον ΠΑΣ Γιάννινα για να τον αποκτή-
σει. Το καλοκαίρι που μένει ελεύθε-
ρος άλλο «καπέλο». Ανεξάρτητα το 
ποια θα είναι η εξέλιξη με τον Πίρ-
σμαν, ο Άρης θα πάρει κι άλλο αρι-
στερό μπακ.
Εφόσον δεν προκύψει ban από το 
CAS για την υπόθεση Ντουρμισάι, 
θα αλλάξουν αρκετά πράγματα το 
καλοκαίρι στον Άρη. Θα προκύψουν 
εκπλήξεις, όσον αφορά στις ανανε-
ώσεις και στις αποχωρήσεις. Κρα-
τήστε το. 
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H KATAΡΑ ΤΟΥ 
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟΥ!
Ο ΜΑΡΚΟ ΓΚΡΟΤΕ ΚΑΝΕΙ... 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ 
ΟΦΗ. ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΕ 
ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20ΕΤΙΑ, Ο 
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ!

Oλυμπιακός
AΠOΛΛΩΝ ΣΜ

ΥΡΝΗΣ - O
ΦΗ

BATEΡΜΑΝ

ΒΟΥΡΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ

ΤΟΡΑΛ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΟΣ ΤΣΙΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΓΚΑΓΙΕΓΟΣ ΝΕΪΡΑ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

4-3-3

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ              ΟΦΗVS          

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ

17.15 COSMOTESPORTS 1
ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΜΑΝΟΥΧΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

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 27-14

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

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.

Νέα αποκτήματα, νέος προπο-
νητής και επιστροφές, άγνω-
στες πόσες μετά την περιπέτεια 
με τον κορονοϊό. Ο Απόλλων 
Σμύρνης υποδέχεται τον ΟΦΗ 
στο πρώτο από τα τρία ματς της 
«Ελαφράς Ταξιαρχίας» που ανα-
βλήθηκαν λόγω covid.
O Mάρκο Γκρότε θα δείξει τα 
πρώτα δείγματα της προπονητι-
κής του γραφής, στο ντεμπούτο 
του στον πάγκο της ομάδας της 
Ριζούπολης. Σε μια δύσκολη συ-
γκυρία για τον Απόλλωνα που 
μόνο ο Γιώργος Παράσχος έχει 
κάνει νίκη σε ντεμπούτο προπο-
νητή, στη δεύτερη θητεία του.
Σίγουρα απόντες θα είναι οι 
ανέτοιμοι από τραυματισμούς 
Ντομίνγκες και Τσιλούλης, ενώ 
εκτός είναι ο τιμωρημένος Μπα-
ξεβανίδης και ο Βιτλής.  Από κει 
και πέρα, αναμένονται επιστρο-
φές ποδοσφαιριστών που νό-
σησαν από κορονοϊο, αλλά εί-
ναι άγνωστο σε τι κατάσταση 
βρίσκονται, αφού κάποιοι έχουν 
χάσει πολλές προπονήσεις. 
11αδά μόνο με... φύλλα δάφνης 
μπορεί να προβλεφθεί!
Στον ΟΦΗ τα πράγματα είναι πιο 
προβλέψιμα. Οι Κρητικοί δεν 
έχουν αλλάξει τίποτα το τελευ-
ταίο διάστημα, πλην της απο-
χώρησης Γιάννου. Κόντρα στον 
ΠΑΣ Γιάννινα έσωσαν το βαθ-
μό στο τέλος, αλλά ο φετινός 
ΟΦΗ είναι για τα εκτός έδρας. 
Έστω κι αν στο τελευταίο ματς 
μακριά από τη Κρήτη γνώρισε 
την ήττα από τον Αστέρα Τρίπο-
λης. Ήταν μόλις η πρώτη τους 
τελευταίους 10 μήνες για την 
ομάδα του Ηρακλείου, που θα 
μείνει στην Αθήνα και την Πα-
ρασκευή θα αναχωρήσει για τη 
Θεσσαλονίκη αφού ακολουθεί 
το Σάββατο το παιχνίδι με τον 
ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Mε Διαμα-
ντή στην αποστολή και απόντος 
Μεγιάδο, πολύ πιθανό να δού-
με για πρώτη φορά μαζί στην 
11άδα Νέιρα και Τοράλ. Μεγάλες 
προσδοκίες «γεννάει» το συγκε-
κριμένο δίδυμο.
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BCL: ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΦΑΡΙΣΗ Ο ΠΑΟΚ, ΓΙΑ ΤΟ BREAK ΤΟ ΛΑΎΡΙΟ
Με τον Άντονι Λι να ντεμπουτάρει ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει 
να ισοφαρίσει την Στρασμπούρ στη Θεσσαλο-
νίκη και να πάει στη Γαλλία για τον καθορι-
στικό αγώνα που θα κρίνει την πρόκριση 
στους 16 της διοργάνωσης (19:30-
CS7)
Το Λαύριο θα αντιμετωπί-
σει την Τρεβίζο στην Ιτα-
λία (21:30-CS4) στον πρώτο 
αγώνα των Play In κι αναζη-
τά το break που θα του δώσει 
προβάδισμα πρόκρισης.
Eurocup Γυναικών: Ο Ολυ-
μπιακός ηττήθηκε (79-83) από 
την Αϊντίν στο ΣΕΦ και σε μια 
εβδομάδα θα πρέπει να νική-
σει με διαφορά τουλάχιστον 
5 πόντων στην Τουρκία προ-
κειμένου να προκριθεί στις 
8 καλύτερες ομάδες της 
διοργάνωσης.

ΑΓΝΏΡΙΣΤΟΣ
ΝΏΘΡΟΣ, ΔΎΣΛΕΙΤΟΎΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΑΝΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ ΗΤΤΗΘΗΚΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΦΕΝΕΡ»

Η κακή αμυντική προ-
σέγγιση που είχε ο Ολυμπι-
ακός συνδυαστικά με την 
αγωνιστική απραξία ημε-
ρών τον κατέστησε ελάχι-
στα ανταγωνιστικό απένα-
ντι στη Φενέρμπαχτσε.
Η ήττα που υπέστη ο Ολυ-
μπιακός (94-80) συνιστά και 
τη χειρότερη αμυντική του 
παρουσία για φέτος. Ανέτοι-
μοι παρουσιάστηκαν οι ερυ-
θρόλευκοι που είχαν να δώ-
σουν επίσημο αγώνα από 
τις 26 Δεκεμβρίου. Νευρι-
κοί (αποβλήθηκε ο Γιώργος 
Μπαρτζώκας) αλλά και άτυ-
χοι (τραυματίστηκε ο Μακ-
Κίσικ) αλλά επί της ουσίας 
η Φενέρ που είχε σοβαρές 
απουσίες, κυριάρχησε και 
νίκησε δίκαια.

στο τρίτο δεκάλεπτο όταν η Φενέρμπα-
χτσε επέβαλλε πλήρως το ρυθμό της. Κάποια 
στοιχεία είναι ενδεικτικά της κατάστασης: 
Ο Ολυμπιακός από τα 3 λάθη του ημιχρόνου 
έκανε 9 στην 3η περίοδο και απ’ αυτά οι γη-
πεδούχοι πήραν 13 πόντους. Παράλληλα η 
άμυνα των «ερυθρόλευκων» στο πέντε ενα-
ντίον πέντε δε λειτουργούσε. Τα 7/9 τρίπο-
ντα και οι συνολικά 30 πόντοι της Φενέρμπα-
χτσε στο τρίτο δεκάλεπτο, είναι ενδεικτικοί.

Το «bullying» των γηπεδούχων (με Χα-
ζέρ ή Ακπινάρ) επάνω στον Ντόρσεϊ έβγαλαν 
εκτός ρυθμού των παίκτη του Ολυμπιακού.  Ο 
οποίος με μια εξαίρεση όπου πέτυχε 2 συνεχό-
μενα τρίποντα, ήταν κακός, νευρικός κι εκτός 
κλίματος. Απέναντι στο physical game της Φε-
νέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός είχε και 16 ημέ-
ρες απραξίας που τον είχαν εκτός ρυθμού. Η 
αντίδραση ήταν κακή, ο Σλούκας και ο Βεζέν-
κοφ εκτός αγώνα ενώ η άμυνα ξεχαρβαλώ-
θηκε από το δεύτερο δεκάλεπτο 
και μετά.

Η Φενέρμπαχτσε με τους 11 πόντους 
στην πρώτη περίοδο πέτυχε 83 στις άλλες 
τρεις και 58 στο δεύτερο ημίχρονο! Μετά τα 
3/11 τρίποντα του ημιχρόνου είχε 12/18 στην 
επανάληψη. Παράλληλα οι 23 πόντοι των 
Τούρκων από λάθη του Ολυμπιακού και οι 
21 από αιφνιδιασμό δείχνουν πολλά για την 
εικόνα των Πειραιωτών.

ΠΟΎ ΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΝΕΎΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Τα δεκάλεπτα: 11-17, 36-39, 66-59, 94-
80
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Τζόρτζεβιτς): Μπιρ-
σέν 5, Χαζέρ 5, Ακπινάρ 1, Μαχμούτο-
γλου 17, Χένρι 11, Πιερ 14, Γκούντουριτς 
11, Φλόιντ 2, Μπούκερ 12, Πολονάρα 
15, Ντουβερίογλου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουό-
καπ 5, Ντόρσεϊ 14, Λαρεντζάκης, Φαλ 
6, Σλούκας 14, Μάρτιν 10, Βεζένκοφ 5, 
Πρίντεζης 12, Παπανικολάου 12, Μακ-
Κίσικ 2

ς

basketball

EUROLEAGUE 20η ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Φενέρμπαχτσε- Ολυμπιακός 94-80, 
Μπαρτσελόνα- Αρμάνι Μιλάνο 73-75, 
Μπάγερν Μονάχου- Ζαλγκίρις Κάου-
νας 74-65
Απόψε: Παναθηναϊκός- ΤΣΣΚΑ Μό-
σχας (21:00-NS4),
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ: Ζενίτ- Βιλερμπάν, 
Ερυθρός Αστέρας- Ρεάλ Μαδρίτης, 
Μονακό- Ούνικς Καζάν, Μπασκόνια- 
Εφές, Μακάμπι- Άλμπα Βερολίνου.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Μπαρτσελόνα (15-
4), Ρεάλ Μαδρίτης (14-3), Ολυμπιακός 
και Ζενίτ (12-6), Αρμάνι Μιλάνο (11-6), 
Ούνικς Καζάν (11-7), ΤΣΣΚΑ Μόσχας 
(10-7), Εφές (9-9), Βιλερμπάν (8-9), Φε-
νέρμπαχτσε και Μπάγερν Μονάχου 
(8-10), Μακάμπι, Ερυθρός Αστέρας, 
Μονακό και Μπασκόνια (7-11), Άλμπα 
Βερολίνου (6-11), Παναθηναϊκός (4-
13), Ζαλγκίρις Κάουνας (3-14)

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
Πέμπτη (13/1): Μπάγερν- Μονακό 
(21:30), Μπαρτσελόνα- Εφές (22:00)
Παρασκευή (14/1): ΤΣΣΚΑ- Βιλερ-
μπάν (19:00), Παναθηναϊκός- Μακά-
μπι (21:00), Ρεάλ- Μπασκόνια (21:45)
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ: Ζαλγκίρις Κάουνας- 
Ερυθρός Αστέρας, Ολυμπιακός- Ζενίτ, 
Αρμάνι Μιλάνο- Ούνικς Καζάν, Φενέρ-
μπαχτσε- Άλμπα Βερολίνου.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Μόσχας του Δημήτρη Ιτούδη 
και φυσικά πρόκειται για έναν αγώνα υψηλών απαιτήσεων αλλά κι 
αντίστοιχου βαθμού δυσκολίας. Που γίνεται ακόμα μεγαλύτερος (με δε-
δομένη και τη διαφορά ποιότητας με την ΤΣΣΚΑ) αν συνυπολογίσου-
με την αγωνιστική απραξία των «πράσινων» λόγω της ταλαιπωρίας 
από τον κορονοϊό. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης (τραυματίας στη γάμπα) 
είναι αμφίβολος ενώ εκτός έχει τεθεί ο Λευτέρης Μαντζούκας.

21:00-NS PRIME

94 - 80
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Οι μηχανές βρίσκονται στο φουλ. Ο Δημή-
τρης Παπασπύρου, δεν κοιτάζει πλέον το 
ρολόι του, αλλά πως θα καταφέρει να φέρει 
την ομάδα στο δρόμο που θέλει ο ίδιος. Ενώ 
παράλληλα έχει ρίξει δίχτυα για την εύρεση 
ένα ή δυο παικτών που να κάνουν τη δια-
φορά και οι οποίοι μόλις κλείσουν να μπο-
ρούν να φορέσουν τη φανέλα του βασικού. 
Πάντως ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για 
τη συνέχεια, ποντάροντας στο πολύ καλό 
κλίμα που υπάρχει στα ενδότερα των απο-
δυτηρίων, λέγοντας ταεξής: «Μας δόθηκε η 
ευκαιρία τώρα στις γιορτές να δουλέψουμε 
εντατικά και μεθοδικά, ώστε να καλύψουμε 

ότι κενό υπήρχε. Μπορεί η πίεση να ήταν με-
γάλη, όμως μέσω αυτής θα καταφέρουμε να 
βρούμε το ρυθμό που πρέπει, ώστε να μπο-
ρέσουμε να ανταποκριθούμε όπως πρέπει 
στη δύσκολη συνέχεια. Είμαστε ιδιαίτερα 
τυχεροί με τη μεταγραφή του Κούντου που 
ήρθε για να μας βοηθήσει, ενώ συνεχίζουμε 
να ψάχνουμε για έναν ή δυο ακόμη παίκτες 
που θα κάνουν τη διαφορά. Η ομάδα έχει τα-
λέντο και μικρούς που μπορούν να βοηθή-
σουν και αυτό είναι ενθαρρυντικό για τη συ-
νέχεια. Αναμφίβολα αυτή η αναβολή μπορεί 
να μας έχει κόψει το ρυθμό, όμως για μένα 
είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία, να δω 
πράγματα που θέλω και να προετοιμαστού-
με όσο καλύτερα γίνεται , ώστε όταν ανάψει 
το πράσινο της επανεκκίνησης να είμαστε 
έτοιμοι». Με χθεσινή της ανακοίνωση η δι-
οίκηση γνωστοποίησε την απόκτηση του 
32χρονου μεσοαμυντικού Παύλου Νίκολι.

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 

Ψύλλιας: «Φοβάμαι μην 
ξανακλείσουμε…» 
Η τάχιστη εξάπλωση του κορωνοϊού απόρ-
ροια της φοβερής μεταδοτικότητας της Πα-
ραλλαγής «Όμικρον» έχει δημιουργήσει τε-
ράστια προβλήματα στην καθημερινότητα 
της κοινωνίας μας. Με το σύνολο του ερα-
σιτεχνικού ποδοσφαίρου να παρακολουθεί 
αμήχανο τις εξελίξεις γύρω από την πανδη-
μία και να αγωνιά για την επόμενη ημέρα 
που προβλέπεται τρομερά ζοφερή. Κάτω 
από αυτό το σκεπτικό κινούνται και στην Αλ-
σούπολη. Με τον προπονητή Θανάση Ψύλ-
λια να εκφράζει τους εύλογους προβληματι-
σμούς του μιλώντας στο «Αθλητικό Πνεύμα»: 
«Η έλευση του νέου χρόνου μας φέρνει σε 
μία αρκετά δύσκολη συγκυρία, που δεν εί-
ναι άλλη από την απίστευτη έξαρση και με-
ταδοτικότητας που παρουσιάζει η πανδη-
μία. Ευελπιστούμε όλα τνα εξελιχθούν πολύ 
πιο αισιόδοξα το επόμενο διάστημα, αλλά 
με βάση τα ανησυχητικά μηνύματα που λαμ-
βάνουμε και τα δεκάδες χιλιάδες καθημερινά 
κρούσματα μας θέτει πολλούς προβληματι-
σμούς. Φοβάμαι μην ξανακλείσουμε λόγω 
της πανδημίας. Αυτό που προέχει, είναι να 
υπάρχει υγεία και όλος ο κόσμος να προσέ-
χει. Όσον αφορά τις μεταγραφικές επιδιώ-
ξεις, εξετάζουμε ορισμένους ταλαντούχους 
ποδοσφαιριστές που θα μικρύνουν ακόμη 
περισσότερο τον μέσο όρο ηλικίας του ρό-
στερ και θα αποτελέσουν την βάση για την 
ομάδα του μέλλοντος που ήδη σχεδιάζου-
με».

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ: «ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!»
Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΜΕ  
ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΖΙ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ

Κλείνουμε 
αλλά… δεν 
κλείνουμε!
Δεν κλείνουμε… δη-
λαδή… κλείνου-
με! Κάπως έτσι 
ξεκινά το παιχνί-
δι της… κολοκυ-
θιάς, όπου όλοι θέ-
λουν να παίξουν, 
αλλά κανείς δεν θέ-
λει στο τέλος να χά-
σει! Κι όμως στο 
τέλος υπάρχουν χα-
μένοι και φυσικά νι-
κητές! Αυτό το θα 
παίξουν δυο όμι-
λοι ή θα παίξουν μό-
νον οι όμιλοι της 
μεγάλης κατηγορί-
ας ή ακόμη – ακό-
μη το ας βγάλουμε 
το πρόγραμμα να 
υπάρχει, αλλά πα-
ράλληλα να δούμε 
και πως παίζουν το 
«παιχνίδι» οι άλλες 
Ενώσεις και μετά 
θα αποφασίσουμε, 
δηλαδή σήμερα το 
απόγευμα είναι ένα 
επικίνδυνο παιχνί-
δι, στο οποίο παί-
ζεται η αξιοπιστία 
των πρωταθλημά-
των και των υψηλά 
διοικούντων! Τι σόι 
άνοιγμα είναι αυτό, 
όταν παίζει μόνον η 
Α’ κατηγορία και οι 
άλλες δυο… στον 
καναπέ! * Επιμένω 
πως ο Δημήτρης 
Πάπιος είναι ένας 
από τους παράγο-
ντες που πραγμα-
τικά ξεχωρίζει των 
υπολοίπων. Και 
δεν ξεχωρίζει , διό-
τι ο λόγος του είναι 
συμβόλαιο, αλλά δι-
ότι εκείνο που τον 
απασχολεί εκτός 
του ότι θέλει η ομά-
δα του να ξεχωρί-
ζει είναι και το καλό 
οικογενειακό κλί-
μα. Είναι κάτι που 
το επιδιώκει και το 
ζητά. Είναι ικανός 
να χαλάσει και την 
πιο καλή συνεργα-
σία με ποδοσφαι-
ριστή που θα έρθει 
και δεν θα το σεβα-
στεί. * Πάντως χθες 
που είχα μια επαφή 
μαζί του, μου ανα-
κοίνωσε και τις πι-
θανές ενισχύσεις . 
Πάντως αν κι εφό-
σον αυτοί οι δυο 
παίκτες ακόμη, με 
τους οποίους συ-
ζητά, έρθουν στους 
κυανούς τότε θα 
δούμε στο δεύτερο 
γύρο μια άλλη ομά-
δα!

Οι Αμπελόκηποι για το θάνατο 
του Στέλιου Σεραφείδη εξέδω-
σαν την παρακάτω ανακοίνω-
ση: «Ο πρόεδρος του συλλόγου 
τιμώντας τη μνήμη του ΣΤΕΛΙΟΥ 
ΣΕΡΑΦΕΙΔΗ , έναν από τους ση-
μαντικότερους ανθρώπους που 
επέδρασαν στην ανάπτυξη των 
αθλητικών αξιών και τη διαμόρ-
φωση του χαρακτήρα του, αλλά 
και σαν πρότυπο αφοσίωσης σε 
ένα μόνο αθλητικό σύλλογο σε 
μιά μόνο αθλητική ιδέα , κατα τη 
διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας 
και της ταφής του ΣΤΈΛΙΟΥ ΣΕ-
ΡΑΦΕΙΔΗ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ από τις 
12:00 έως τις 14:00 όλες τις προ-
γραμματισμένες αθλητικές δρα-
στηριότητες των τμημάτων του 
συλλόγου.Στη μνήμη του δασκά-
λου-προπονητή Στέλιου Σερα-
φείδη, ο σύλλογος , όπως είναι 
η επιθυμία της οικογένειας αντί 
στεφάνου , θα καταθέσει συμβο-
λικό ποσό στη «ΦΛΟΓΑ» , οργά-
νωση για την καταπολέμηση του 
καρκίνου». Πάντως το μέγεθος 
της εκτίμησης που είχε ο Ανδρι-
όπουλος στον δάσκαλο του, φά-
νηκε και στον αγώνα κυπέλλου 
το 2002, όταν είχε κληρωθεί για 
το κύπελλο η ΑΕΚ με την Αγ Πα-
ρασκευή, με γηπεδούχους τους 
κιτρινόμαυρους. Με παρέμβα-
ση του προέδρου των Αμπελο-
κήπων ο αγώνας έγινε στην Αγ 
Παρασκευή, προκειμένου να τι-
μηθεί ο Σεραφείδης , αλλά και οι 
Ανδρέας Σταματιάδης και Γιώρ-
γος Καραφέσκος που τότε ήταν 
στο τιμ. 
 
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αν καλώς εχόντων των πραγμά-
των και δεν παρουσιαστεί κάτι 
την τελευταία στιγμή τότε σή-
μερα θα πραγματοποιηθούν οι 
εξής αγώνες εξ αναβολής της Α’ 
ΕΠΣΑ: Γηπ Τραχώνων: Τράχω-
νες – Παλ Φάληρο, Εργάνης: Βύ-
ρων – Άρης Πετρούπολης.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Τιμή και δόξα  
σε Σεραφείδη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟY

Ιωσήπου: Το ταξίδι μου  
αυτό τελείωσε
Κατάθεση ψυχής από έναν παίκτη που είναι γε-
γονός πως στα χρόνια που ήταν στον Ολυμπια-
κό Αγ Στεφάνου είχε δώσει πολλά, αν μη τι άλλο 
είναι κάτι το ανθρώπινο και λογικό. Ο Σταύρος Ιω-
σήπου βγάζει τα γάντια που του είχαν εμπιστευτεί 
στο Μπογιάτι και πλέον ψάχνει την επόμενη στέγη 
του. Ο ίδιος για αυτά που έζησε είπε τα εξής: «Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του Ολυμπια-
κού Αγίου Στεφάνου για την συνεργασία μας αυτά 
τα τέσσερα χρόνια, συγκεκριμένα θέλω να ευχα-
ριστήσω τον άνθρωπο που με έφερε σε αυτή την 
ομάδα Νίκο Αξιώτη και τους επόμενους φυσικά 
προέδρους Δημήτρη Μάκρη και Θοδωρή Παπα-
ναστασίου που με στήριξαν τόσο χρόνια! Στους 
συμπαίκτες μου και το προπονητικό team , να ευ-
χηθώ φυσικά να έχουν υγεία και να ικανοποιή-
σουν τους στόχους της ομάδας και τους προσω-
πικούς. Και τέλος ένα τεράστιο ευχαριστώ , και 
νιώθω ευγνώμον που τον γνώρισα και είναι από 
τους λίγους ανθρώπους μέσα από το ποδόσφαι-
ρο που μπορώ να τον πω αληθινό φίλο... Φώτη Νι-
κολόπουλος που κάνει τα πάντα και συμφέρει! Το 
ταξίδι αυτό τελείωσε μετά από πολλές δύσκολες 
καταστάσεις .... μέσα από τις οποίες και εγώ τσα-
λακώθηκα αλλά και η ομάδα ,αλλά τελικά βγήκαμε 
δυνατοί και πλέον θυμόμαστε μόνο τα καλά! Και 
όπως πάντα ,δεν τα παρατάμε και κάνουμε απλά 
αυτό που αγαπάμε, να παίζουμε ποδόσφαιρο!».

This is Athens҂ Ο Δημήτρης Παπασπύρου
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Ο ΝΕΪΜΑΡ 
ΠΑΕΙ NETFLIX
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «PERFECT 
CHAOS» ΕΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΥ ΣΤΑΡ;

Με μια κάμερα να τον ακολου-
θεί, όπου εκείνος το επέτρεπε, 
αλλά και η Παρί Σεν Ζερμέν, 
είναι καιρό τώρα ο Νεϊμάρ. Ο 
Βραζιλιάνος αστέρας δέχθη-
κε την πρόταση του Netflix να 
γίνει ντοκιμαντέρ με τα μέχρι 
στιγμής πεπραγμένα του. Το 
ενδιαφέρον είναι πολύ μεγά-
λο γιατί η διάσημη πλατφόρ-
μα δεν θα έκανε έτσι απλά την 
πρόταση. Ο Νεϊμάρ έχει πολλά 
μυστικά εντός και εκτός γηπέ-
δων. Κάποια από αυτά θα φρο-
ντίσει να αποκαλύψει ο ίδιος. 
Για να γίνει πιο πικάντικο και 
να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον. Το ντοκιμαντέρ θα βγει 
στον αέρα στις 25 του μήνα 
και σε αυτό θα έχουν λόγο οι 
Εμπαπέ, Μέσι, Μπέκαμ. Θα εί-
ναι τρία τα επεισόδια ενώ η 
ονομασία του είναι «Perfect 
Chaos». Τα παιδικά του χρόνια 
στην Βραζιλία και η εκτόξευ-
ση με τη Σάντος έχουν το εν-
διαφέρον τους για τον τρόπο 
που αντιμετώπισε τις δυσκο-
λίες της ζωής. Μετα ήρθε η... 
γκλαμουριά της Μπαρτσελόνα 
και η συνεργασία με τον Λιο-
νέλ Μέσι. Για να γίνει ένα με-
γάλο σήριαλ η μεταγραφή του 
στην Παρί Σεν Ζερμέν. Πολ-
λά ακούστηκαν και γράφτη-
καν για τη συγκεκριμένη με-
τακίνηση. Μένει να δώσει την 
δική του εξήγηση και ο Βραζι-
λιάνος σταρ. Επίκεντρο θα εί-
ναι και το μάρκετνγκ που έχει 
στηθεί με βάση το όνομα του. 
Καθώς επίσης και την επιροή 
που έχει ο πατέρας του, που 
είναι και μάνατζερ του. 

Λίβερπουλ και Σαλάχ
Το όνομα του έχει συνδεθεί με τις επιτυχίες της 
Λίβερπουλ. Ο λόγος για τον Μοχάμεντ Σαλάχ που 
έχει μπει σε διαδικασία επαφών για την ανανέ-
ωση του συμβολαίου του, που ολοκληρώνεται 
το καλοκαίρι του 2023. Σε συνέντευξη που έδω-
σε στο GQ, τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν ζητά-
ει τρελά πράγματα. Φήμες τον θέλουν να αξιώνει 

τα διπλά από τα 12,5 εκατ. ευρώ που παίρνει σε 
ετήσια βάση. Κάτι που έχει διαψευστεί. Οι επα-
φές συνεχίζονται αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο 
να βρεθεί λύση. Κάτι που αν δεν έχει γίνει έως το 
καλοκαίρι η πίεση θα πάει προς την Λίβερπουλ. 
Καθώς μετά θα μπει στο τελευταίο έτος το συμβο-
λαίου του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.



ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2 -3,5 1,65

Επιστρέφουν στη δράση οι πράσινοι με μία πολύ δύσκολη 
αποστολή.

Την πανίσχυρη ΤΣΣΚΑ υποδέχεται ο Παναθηναϊκός καο 
το έργο μόνο εύκολο δεν θα είναι. Ένα άλλο πρόσωπο 

θέλει να βγάλει η ομάδα του Ιτούδη στον δεύτερο 
γύρο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανώτερη 
η ΤΣΣΚΑ 
θα πάρει 
σημείο.

ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:30
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΒΕΝΕΤΣΙΑ 1 -1,25 1,65

Σαν σίφουνας πέρασε απο το Ούντινε η Αταλάντα με το 
εντυπωσιακό 6-2!

Η αρμάδα του Γκασπερίνι συνεχίζει να παίζει 
εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και δείχνει ικανή για 

μεγάλα πράγματα φέτος.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Όλα τα 
εξαρτηθούν 

από την 
Αταλάντα.

ΑΓΓΛΙΑ 21:45
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΝΟΡΙΤΣ 1 -1,25 1,65

Σε πολύ καλό φεγγάρι η Γουεστ Χαμ με τρεις σερί νίκες σε 
πρωτάθλημα και κύπελλο.

Μεγάλος στόχος για φέτος είναι το Τσάμπιονς Λιγκ και στο 
σημερινό παιχνίδι με την Νόριτς είναι το μεγάλο φαβορί 

για το τρίποντο.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Άσος με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ 2 1,66

Η χρονιά έκλεισε ιδανικά για την ιστορική ΑΕΛ με την 
επιβλητική νίκη κόντρα στην Ξάνθη. Η ομάδα του κάμπου 

έχει ως μοναδικό στόχο την άνοδο στα σαλόνια με το 
τρίποντο σήμερα να επιβάλλεται.ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Ποντάρισμα 
και στήριξη στη 

Θεσσαλική 
ομάδα.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 -2,0 1,90

Επανέρχεται στη δράση η Σούπερ Λιγκ 2 αλλά και με 
αρκετές αναβολές λόγω κορονοϊού. Η Καλαμάτα 

διαγραφεί εξαιρετική πορεία και το όνειρο της ανόδου 
φυσικά καλά κρατεί.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Το φαβορί 
θα πάρει 

ποντάρισμα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 22:45
ΒΙΖΕΛΑ-ΠΟΡΤΟ 2 -1,25 1,65

Με τον γιο του Κονσεισάο να σκοράρει στο τέλος η Πόρτο 
έφυγε με το τρίποντο από την Εστορίλ. Στόχος των 

δράκων και το κύπελλο με την νίκη-πρόκριση σήμερα 
να αποτελεί μονόδρομο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Σε καλό 

φεγγάρι η 
Πόρτο θα πάμε 

μαζί της.
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Δεδομένα: Ο Ολυμπιακός είχε να αντιμετωπίσει ένα 
τεράστιο πρόβλημα από την προβληματική περίο-
δο που ταλαιπωρήθηκε όλη η ομάδα από κορονοϊό. 
Η τελευταία επίσημη αγωνιστική υποχρέωση ήταν 
στις 26 Δεκεμβρίου (στον αγώνα Κυπέλλου με τον 
Ιωνικό Νίκαιας) όπου μάλιστα ο Γιώργος Μπαρτζώ-
κας είχε παραπονεθεί για την κακή αμυντική προ-
σέγγιση που είχαν στο ματς οι παίκτες του.
Ταυτόχρονα η Φενέρμπαχτσε είχε τα δικά της προ-
βλήματα, με δύο παίκτες- κλειδιά να είναι εκτός. 
Τόσο ο Νάντο Ντε Κολό όσο και ο Γιαν Βέσελι εί-
ναι παίκτες που αποτελούν σημείο αναφοράς στην 
αγωνιστική έκφραση της ομάδας του Σάσα Τζόρ-
τζεβιτς.
Ήταν φυσικό επόμενο ότι η Φενέρμπαχτσε 
που έπαιζε την επιβίωσή της, θα ακολουθούσε 
το physical game και θα αναζητούσε λύσεις από 
το βάθος του πάγκου της. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν 
έτοιμος να ακολουθήσει ένα τέτοιο παιχνίδι.
Το bullying που έκαναν οι Ακπινάρ και Χαζέρ στον 
Ντόρσεϊ έπιασε τόπο καθώς ο γκαρντ του Ολυμπι-
ακού βγήκε εκτός αγώνα, ήταν νευρικός και μάλλον 
«καταστροφικός» με τον τρόπο που αγωνίστηκε. 
Η αποβολή του Γιώργου Μπαρτζώκα και ο τραυμα-
τισμός του Σακίελ ΜακΚίσικ έβαλαν ακόμα περισ-
σότερα προβλήματα στον Ολυμπιακό που κατέρ-
ρευσε στο δεύτερο ημίχρονο.
Η άμυνά του δεν είχε απαντήσεις και ταυτόχρονα 
η δυσλειτουργία στην επίθεση δημιουργούσε την 
απόλυτη ανισορροπία. Ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί 
36 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και δέχθηκε 58 
στο δεύτερο. Αντίστοιχα είχε κάνει μόλις 3 λάθη κι 
ακολούθησαν 13 (τα 10 στην 3η περίοδο που ήταν 
η απόλυτη καταστροφή). Η Φενέρμπαχτσε πέτυχε 
τους 19 από τους 58 πόντους της στο δεύτερο ημί-
χρονο από λάθη του Ολυμπιακού (το 33% δηλαδή, 
πολύ μεγάλο μερίδιο). Παράλληλα «χτύπησε» στο 
ανοιχτό γήπεδο με 21 πόντους (τους 10 στη δεύ-
τερη περίοδο).
Η τρομερή επιθετική παρουσία του Πρίντεζη, η εξαι-
ρετική εμφάνιση του Παπανικολάου ήθελε κάτι πα-
ραπάνω εκτός από τους «γεμάτους» αριθμούς του 
Σλούκα. Ο Ολυμπιακός δε βρήκε λύσεις όταν η Φε-
νέρμπαχτσε αντίστοιχα πήρε αρκετές από το βάθος 
του πάγκου της και ειδικά από Τούρκους παίκτες.
Ο Μετεκάν Μπιρσέν στα 12 λεπτά που αγωνίστηκε 
(σκάρτα 8 λεπτά μ.ο έχει φέτος) πέτυχε τους πρώ-
τους 5 πόντους του στη διοργάνωση. Ο Χαζέρ και ο 
Ακπινάρ (που επίσης έκανε ρεκόρ στο χρόνο συμ-
μετοχής) έκαναν μεγάλη δουλειά επάνω στον Ντόρ-
σεϊ. Ο Μαχμούτογλου επίσης δεν είχε παίξει 16’19’’ 
(όσα με τον Ολυμπιακό) ενώ πέτυχε 17 πόντους 
(όσους ακριβώς στους προηγούμενους 6 αγώνες 
συνολικά). Και με 4 εύστοχα τρίποντα όταν είχε 7 
συνολικά στις προηγούμενες 13 φετινές του πα-
ρουσίες. Και μάλιστα με τον Γκούντουριτς, λόγω 
φάουλ να παίζει 11’51’’ μόλις!
Οι 14 πόντοι του Ντόρσεϊ ξεγελούν για τη συνολι-
κά κακή παρουσία του (είχε σχεδόν τα μισά λάθη 
του Ολυμπιακού, 7 από τα 16), ο Βεζένκοφ επίσης 
ήταν χαμηλά, ο Γουόκαπ δεν προσέφερε κάτι ου-
σιαστικό, ενώ ο Λαρεντζάκης δεν άλλαξε το ρυθμό 
(όπως αρκετές φορές φέτος) ενώ συνέχισε και το 
κακό του σερί στα τρίποντα (10 άστοχα).
Η πίεση της Φενέρ επάνω στη μπάλα είχε ως συ-
νέπεια να γίνουν πολλά λάθη από τον Ολυμπιακό, 
που ουσιαστικά κατέρρευσε στο δεύτερο μέρος.

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 
ΣΤΟ BULLYING  
ΤΗΣ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΣΕ

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 
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 γραφει ο ΝΙΚΟΣΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


