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Για τον Ολυμπιακό το να μένει δύο σερί ματς 
χωρίς να σκοράρει, στις εγχώριες διοργανώ-
σεις είναι κάτι ασυνήθιστο. Κι έτσι το ματς με 
τον Παναιτωλικό απέκτησε μια ξεχωριστή ση-
μασία. Ναι μεν οι αλλαγές στην ενδεκάδα πρέ-
πει να γίνουν. Αλλά ο Πέδρο Μαρτίνς πάει σε 
μεγάλο ροτέισον. Κι ενώ ο Παναιτωλικός, με 
βάση και την αποστολή που έβγαλε, έχει δια-
θέσιμα όλα τα... όπλα του. Αναμφίβολα παίρ-
νει ένα μεγάλο ρίσκο ο Πέδρο Μαρτίνς. Και για 
τον λόγο αυτό δεν αποκλείεται να χρησιμο-
ποιήσει εκ νέου σύστημα με τρία στίπερ. Για 
να θωρακίσει την άμυνα και να διασφαλίσει 
πως δεν θα δεχθεί γκολ. Ωστε στην ρεβάνς με 
πιο ορθολογικό σχήμα να κυνηγήσει την πρό-
κριση. Το θέμα είναι αν θα του βγει όλο αυτό 
καθώς δεν θα είναι οι ίδιοι παίκτες που έπαι-
ξαν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι νίκες είναι 
αυτές που φέρνουν ηρεμία. Και μια τέτοια θέ-
λει σήμερα το μεσημέρι ο Ολυμπιακός. Για να 
μπορέσει να ξεπεράσει τις εμφανίσεις και τα 
αποτελέσματα που δεν πήρε κόντρα σε Απόλ-
λωνα και Παναθηναϊκό. Το αν θα καταφέρει να 
την πάρει θα το φανεί και από την διάθεση, 
αλλά και τον τρόπο που θα παίξουν όσοι πά-
ρουν το χρίσμα του βασικού. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Με την Τσέλσι θριάμβευσε, με την Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ πήρε αξιοπρεπή βαθμό, ενώ με την Τότε-
ναμ, πήρε τη... βαλίτσα του και έφυγε με σκυμμένο 
κεφάλι από το Λονδίνο. Από τις τέσσερις θητεί-
ες του στην Premier League, ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει 
τόσο καλές όσο και κακές αναμνήσεις.
Μάλιστα, λόγω της τελευταίας του παρουσίας στα 
«σπιρούνια», πολλοί έσπευσαν να τον κατακεραυ-
νώσουν και να τον χαρακτηρίσουν «δεινόσαυρο». 
Η Ιταλία έμοιαζε ως ιδανικό καταφύγιο για εκείνον. 
Στη Ρόμα απαιτήσεις για πρωταθλητισμό δεν υπάρ-
χουν, ενώ το ποδόσφαιρο που παίζουν οι «τζαλο-
ρόσι» είναι αν μη τι άλλο θελκτικό.
Και πάνω εκεί που ο Special One έχει βρει τη γαλή-
νη του στην «αιώνια πόλη», έρχεται η βόμβα από 
το Λίβερπουλ ότι η Εβερτον ψάχνει προπονητή με 
τα δικά του χαρακτηριστικά.
Οι Αγγλοι επισημαίνουν ήδη ότι ο ιδιοκτήτης των 
«ζαχαρωτών», Φαράντ Μοσίρι, θα κάνει κρού-
ση στον Πορτογάλο για να επιστρέψει για πέμπτη 
φορά στο Νησί. Μάλιστα, τόσο πολύ θέλει τον 
58χρονο που δεν λογαριάζει το τριετές συμβόλαιο 
που έχει με τους «λούπι».
Ωστόσο, τι θα ήταν καλύτερο για τον ίδιο τον Μου-
ρίνιο; Να ρισκάρει και να αναλάβει ένα ποδοσφαι-
ρικό ναυάγιο ή να καθίσει... στ’αυγά του και να μην 
ασχοληθεί; Στην πραγματικότητα, δεν έχει να απο-
δείξει τίποτα και σε κανέναν. Αφήστε που η Εβερτον 
είναι, όπως λένε και οι Αγγλοι, χαμένη ιστορία (lost 
cause). Μια μη αναστρέψιμη κατάσταση που δεν 
σώζεται.
Επομένως, η λογικότερη κατάληξη θα είναι η δεύτε-
ρη συνθήκη μ’ένα τυπικό «no thank you».

ΑΓΓΛΊΑ;  
NO THANK YOU!

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΊ ΝΊΚΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ 
ΗΡΕΜΊΑ

Αποψη
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Η ήττα στη Νίκαια στις 5 Δεκεμβρίου έμοιαζε 
και ήταν καταστροφή. Ο ΠΑΟΚ έμενε χιλιό-
μετρα πίσω από τον Ολυμπιακό και φάντα-
ζε σαν ένα σύνολο χωρίς λύσεις, πλάνο και 
οξυδέρκεια.
Έμοιαζε φυλακισμένος στις επιλογές του προ-
πονητή του, παίκτες σα να μη θέλουν ή να μη 
μπορούν να δώσουν όσα μπορούν.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όμως, με τα καλά του 
και τα κακά του είναι ένας απόλυτα ικανός 
tactician, ένας εξαιρετικός προπονητής, που 
όχι απλά γνωρίζει από μπάλα αλλά είναι σε 
θέση να προσαρμόζεται και στις αλλαγές που 
συντελούνται στο ποδόσφαιρο.
Από τις 5 Δεκεμβρίου και μέχρι τον σημερινό 
(19/1) πρώτο προημιτελικό αγώνα Κυπέλλου 
με την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ μετρά 7 σερί νίκες.
Όπως και να το δει κανείς αυτό, είναι εντυ-
πωσιακό.
Από αυτές οι 5 μάλιστα είναι για τη Super 
League 1, με αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να έχει προ-
σπεράσει κατά ένα πόντο την ΑΕΚ και να είναι 
σε μονοψήφια διαφορά από τον Ολυμπιακό.
Εκτός αυτών, είναι σα να έχει επιστρέψει η 
πεποίθηση στην Τούμπα πως η ομάδα μπο-
ρεί να κοντράρει τον πρωταθλητή.
Σε όλα αυτά, θα πρέπει να προστεθεί η μετα-
γραφή του μπακ Σάστρε που ήρθε από την 
La Liga αλλά και το γεγονός πως ο νέος αέ-
ρας με τον τεχνικό διευθυντή Μπότο, μπορεί 
να φέρει και παίκτες που είναι game changers 
όπως ο Σοάρες. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ χτυπά-
ει όντως στο πάνω ράφι.
Τα παιχνίδια Κυπέλλου, λοιπόν, με την ΑΕΚ 
θα έχουν πολλαπλά οφέλη αν φέρουν επι-
τυχίες. Θα φέρει ορμή πως το και το φετινό 
πρότζεκτ μπορεί και να είναι επιτυχημένο 
αλλά και να βάλει τις βάσεις για τα επόμενα 

χρόνια.

Agent Greek

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ 
ΤΟΝ ΚΑΡΒΑΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΙ

Μπαίνει και παίζει
Ο Ζοάο Καρβάλιο δεν είναι κανένας 
τυχαίος. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ τον 
έδωσε η Μπενφίκα στην Νότιγχαμ Φό-
ρεστ το καλοκαίρι του 2018 σε μια από 
τις σημαντικότερες επενδύσεις που 
είχε κάνει το αγγλικό κλαμπ τα τελευ-
ταία χρόνια. Ο 25χρονος, σήμερα, επι-
τελικός μέσος δεν έπιασε στο δύσκολο 
αγγλικό περιβάλλον και στο ακόμα πιο 
δύσκολο επίπεδο της Τσάμπιονσιπ.
Δυο χρόνια μετά τον έδωσε δανεικό 
στην Αλμερία ενώ και φέτος μετρά 8 
ματς με 2 γκολ και αυτά τα τέρματα στο 
Κύπελλο.
Η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό φα-
ντάζει ως η καλύτερη κίνηση στην κα-
ριέρα του προκειμένου να μπει ξανά 
στον χάρτη. Και αυτό γιατί όταν έρθει 
στην Ελλάδα, οι πρωταθλητές δεν τον 
περιμένουν ως εναλλακτική. Με τον 
Φορτούνη ακόμα στα πιτς και τον Αγκι-
μπού Καμαρά στο Κόπα Άφρικα, μην 
παραξενευτεί κανείς να δει τον Καρβά-
λιο ακόμα και βασικό άμεσα.
Στην Αγγλία, πάντως, λένε πως είναι 
σε καλή φυσική κατάσταση.

ΤΟ ΜΑΤΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΕΙΝΑΙ  
TEST DRIVE ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΙΚΗ

Κόουτς τι γίνεται;
Το δελτίο απουσιών είναι φουλ. Και μάλιστα σε όλες 
τις γραμμές, πράγμα κρίσιμο για ένα τέτοιο παιχνίδι 
όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ. Στάνκοβιτς, Βράνιες, Σάκ-
χοφ, Γαλανόπουλος, Τάνκοβιτς, Άμραμπατ, Αραού-
χο. Επτά παίκτες στο σύνολο που είναι παίκτες βα-
σικοί ή μέλη του rotation.
Και όμως. Εκεί που έφτασε η ΑΕΚ και φέτος με τις 
ήττες σοκ από ΟΦΗ και Παναιτωλικό, δικαιολογί-
ες δε χωρούν. Όσοι μπουν στην Τούμπα θα πρέπει 
να μασάνε σίδερα. Θέμα προπονητή στην ΑΕΚ δεν 
μπορεί να υπάρχει από την στιγμή που ο Γιαννίκης 
υπέγραψε νέο συμβόλαιο στα τέλη του Δεκέμβρη. 
Δε νοείται πρότζεκτ σε αμφισβήτηση 15-20 ημέρες 
μετά… αλλά. Για τον κόουτς το ματς με τον ΠΑΟΚ εί-
ναι τεστ. Μεγάλο. Για το τι μπορεί να κάνει και απένα-
ντι στον Λουτσέσκου. Με Παναθηναϊκό και Άρη έφε-
ρε νίκες με παιχνίδι σκοπιμότητας και μάλλον καλά 
έκανε. Ο Λουτσέσκου όμως την οσμίζεται την τακτι-
κή, ο Γιαννίκης μπορεί να πάει και σε ένα αμφιβό-
λου εξέλιξης 4-3-3. Τεστ…

➠

➠

➠

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΓΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
Ο ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ 
ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ ΩΣ ΤΗΝ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

ΤΟ ΞΕΝΟ ΚΛΑΜΠ ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΩΡΑΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Ραντεβού το καλοκαίρι
Συχνές οι επισκέψεις στην Ελλάδα. Για σκάουτινγκ, γνώση στην Ελ-
ληνική αγορά αλλά και για να βρεθούν λαβράκια στις μικρότερες ηλι-
κίες. Οι απεσταλμένοι του συλλόγου, άλλωστε, που ήρθαν αρκετές 
φορές δεν περιορίστηκαν μόνο στη Super League 1 αλλά είδαν δια 
ζώσης και ματς για τις μικρότερες, ηλικιακά, κατηγορίες. Έφτασε μά-
λιστα σε σημείο το κλαμπ να στείλει, να έρθει βασικά, στην Ελλάδα, ο 
ουσιαστικά, Νο1, εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις για τους παίκτες 
που θα έρθουν στο πανάκριβο ρόστερ. Προβλήματα οικονομικά δεν 
υπάρχουν σε καμία περίπτωση αλλά όπως συμβαίνει σε κάθε σοβα-
ρό κλαμπ, αυτό δε σημαίνει και αλόγιστη χρήση χρημάτων.
Η ομάδα, λοιπόν, ενημέρωσε πως κατά τη μεταγραφική περίοδο του 
Ιανουαρίου κατά 99% δεν πρόκειται να κάνει κάτι στην Ελλάδα. Αλλά 
αυτό δε σημαίνει πως δεν έχει δοθεί το ραντεβού για το καλοκαίρι που 
αν όντως κάνει κινήσεις θα ταράξουν την Ελληνική αγορά.

➠
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Παν
αθη

ναϊκ
ός

ΚΙΝΗΣΗ
ΜΑΤ…

Αυτή ναι είναι κίνηση που δεί-
χνει πως ο Παναθηναϊκός θέλει 
να επενδύσει στην Β’ ομάδα του 
αλλά και στις ακαδημίες με την 
προοπτική κάποια στιγμή οι παί-
κτες που είναι στα ρόστερ να ανέ-
βουν στην πρώτη ομάδα.
Όσοι είναι δυνατό βέβαια μια και 
ανέκαθεν το «τριφύλλι» ήταν ο 
σύλλογος που έκανε τέτοια κίνη-
ση και έδινε μεγάλες ευκαιρίες 
στα δικά του παιδιά.
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε 
σχεδόν από το πουθενά την πρό-
σληψη του 36χρονου Χαβιέρ Βά-
θκεθ ως προπονητής στη Β΄ομά-
δα στη θέση του Γιάννη Βονόρτα, 
ο οποίος έφυγε.
Ο Βάθκεθ βρισκόταν για ένα χρό-
νο στις ακαδημίες της Ρεάλ Μα-
δρίτης στο τιμ της U18. Όπως και 
να έχει βέβαια δεν είναι ότι και 
ότι για κάθε προπονητή να είναι 
στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό 
brand του πλανήτη.
Ο Βάθκεθ βέβαια θα χρειαστεί 
χρόνο μια και για πρώτη φορά 
προπονεί εκτός Ελλάδας αλλά οι 
πληροφορίες αναφέρουν πως έρ-
χεται για να δημιουργήσει έργο.
Αγαπημένο του σύστημα φαίνε-
ται να είναι το 4-2-3-1 και αναμέ-
νεται με μεγάλο ενδιαφέρον η ει-
κόνα που θα έχει η ομάδα μια και 
έως τώρα το μόνο που έχει πα-
ρουσιάσει είναι προβληματισμό.
Τόσο με την αγωνιστική της ει-
κόνα όσο και με κρούσματα που 
δε δείχνουν σύνολο δεμένο και 
με πειθαρχία.
Έχει δρόμο ο Ισπανός αλλά του-
λάχιστον τώρα ήρθε προπονητής 
για τις ακαδημίες και όχι όπως 
π.χ. ο Πογιάτος που η παρουσία 
του στην πρώτη ομάδα ήταν κα-
ταστροφική.

Να το κάνει εύκολο 
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αναγέννηση Καρ-
δίτσας στην πρώτη τους αναμέτρηση για τα προ-
ημιτελικά του κυπέλλου. Το ματς θα αρχίσει στις 
17:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote 
Sport 3. Αναμφίβολα ο Παναθηναϊκός έχει το 
πάνω χέρι και θέλει να πάρει σκορ πρόκρισης 
από την πρώτη αναμέτρηση. Ο Ιβάν Γιοβάνο-
βιτς δεν μπορεί να υπολογίζει για το ματς τον 
Τάσο Χατζηγιοβάνη. Στην αποστολή βρίσκο-
νται οι: Διούδης, Μπρινιόλι, Χατζηγιαννάκης, 
Χουάνκαρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Αλεξανδρόπου-
λος, Ιωαννίδης, Μακέντα, Καρλίτος, Χατζηθεο-
δωρίδης, Σάντσες, Λούντκβιστ, Ρουμπέν, Βιγια-
φάνιες, Αϊτόρ, Ενγκμπακοτό, Σιδεράς, Κώτσιρας, 
Σάρλια, Παλάσιος, Πούγγουρας, Μαουρίσιο, 
Βιτάλ.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΦΕΡΕ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ΡΕΑΛ 
ΤΟΝ ΧΑΒΙΕΡ ΒΑΘΚΕΘ
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ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ
Ο ΠΑΟΚ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑ 5 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Μετράει 4 κατακτήσεις τίτλων τα 5 
τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ μπορεί 
να λέει πως το έχει. Οι τρεις από 
αυτές ήταν απέναντι στην ΑΕΚ. Και 
μία, η περσινή, κόντρα στον Ολυ-
μπιακό. Την ΑΕΚ βρίσκει ξανά στον 
δρόμο του ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτή την 
φορά για την προημιτελική φάση. 
Με δεδομένο πως η ρεβάνς είναι 
στο ΟΑΚΑ, οι «ασπρόμαυροι» θα 
κυνηγήσουν σκορ πρόκρισης από-
ψε στην Τούμπα. Το έργο τους δεν 
είναι εύκολο. Ο αντίπαλος προέρ-
χεται από το στραπάτσο πρωτα-
θλήματος κόντρα στον Παναιτωλι-
κό. Και θέλει να βγάλει αντίδραση. 
Η ομάδα του Λουτσέσκου, από την 
μεριά της έχει βγάλει με νίκες τα 7 
τελευταία της. Οι πέντε από αυτές 
ήταν για το πρωτάθλημα. Και ανέ-
βηκε στην δεύτερη θέση. Κάτι θε-
τικό για την ψυχολογία όλων στην 
ομάδα. Κι ενώ λίγο πριν φύγει το 
2021, οι γκέλες είχαν φέρει μεγάλη 
γκρίνια. Ακόμα και για τον Λουτσέ-
σκου. Τα πράγματα άλλαξαν τώρα, 
αλλά ο Ρουμάνος γνωρίζει πως εί-
ναι κάτι εύθραυστο. Και η νίκη επί 
της ΑΕΚ είναι επιβεβλημένη. Για 
τον λόγο αυτό προρτίθεται να βάλει 
όλα τα διαθέσιμα αστέρια. Αποστο-
λή μπορεί να μην βγήκε, καθώς θα 
υπάρξει αναμονή για τα αποτελέ-
σματα των τεστ, που θα βγουν σή-
μερα. Αν δεν υπάρξει κάποιο απρό-
οπτο τότε θα μπορεί να βάλει την 
ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του. 
Και σε αυτή δεν αποκλείεται να εί-
ναι ο Λέο Ζαμπά, που έχει επιστρέ-
ψει ορεξάτος και ίσως αποτελέσει 
την καλύτερη μεταγραφή του Ιανου-
αρίου. 

Πλησιάζει ο Σοάρες
Ο ΠΑΟΚ και ο Ζοσέ Μπότο έχουν 
ρίξει το βάρος, μεταξύ άλλων στον 
Φιλίπε Σοαρες. Τον Πορτογάλο 
χαφ της Μορεϊρένσε. Οι εμπλεκό-
μενες πλευρές έχουν μπει στην τε-
λική ευθεία. Το θέμα έχει να κάνει 
και με τον αντικαταστάτη του, που 
ψάχνει η Μορεϊρένσε. Θα πρέπει 
να τον βρει για αφήσει να φύγει ο 
Σοάρες. Ο ίδιος περιμένει πως και 
πως να ολοκληρωθεί το θέμα και 
να φορέσει την ασπρόμαυρη φα-
νέλα.

Για λεπτά συμμετοχής
Στο Βέλγιο θα περάσει το δεύτερο μισό της σεζόν ο 
Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο νεαρός επιθετικός δόθηκε 
δανεικός στην Εουπεν. Μέτρησε για τον ΠΑΟΚ το γε-
γονός πως θα πάρει λεπτά συμμετοχής και θα αποκο-
μίσει εμπειρίες. Ο πιτσιρικάς είναι ένα από τα μεγάλα 
ταλέντα του ΠΑΟΚ που περιμένει πολλά από αυτόν 
στο μέλλον. Και η κίνηση να δοθεί στην Έουπεν 
θεωρείται εξαιρετική.

ΠAO
K

ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ

ΜΙΣΕΛΕΝΜΗΤΟΓΛΟΥΤΖΑΒΕΛΛΑΣΜΟΧΑΜΑΝΤΙ

ΣΙΜΟΕΣ

ΤΣΟΥΜΠΕΡ

ΣΙΜΑΝΣΚΙ

ΑΣΑΡΙΦΑΡΝΤ

ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ

ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ

ΒΙΕΪΡΙΝΙΑΙΝΓΚΑΣΟΝ

ΣΒΑΜΠΚΟΥΡΤΙΤΣ

ΛΥΡΑΤΖΗΣ

 ΛΕΟ ΖΑΜΠΑΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟΑ. ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ

ΑΚΠΟΜ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

4-3-3

4-2-3-1

ΠΑΟΚ               ΑΕΚVS          

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ

19:00 / COSMOTE SPORT 1
ΓΗΠΕΔΟ: ΤΟΥΜΠΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΒΑΝΤ ΙΣΤΒΑΝ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ)
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Να το ξεπεράσει  
Κομβικό για την ΑΕΚ και το πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ 
για τα προημιτελικά του κυπέλλου. Ειδικά μετά το 
κάζο με τον Παναιτωλικό στο πρωτάθλημα. Αλλά και 

τα όσα είπε στους παίκτες ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Ο Αρ-
γύρης Γιαννίκης είναι και σε αυτός μπροστά σε μια δύσκολη 
κατάσταση. Ζήτησε από τους παίκτες μεγαλύτερη συγκέ-
ντρωση στο παιχνίδι. Και να μην κάνουν παιδαριώδη 
λάθη στην άμυνα. Αναφορικά με την αποστολή εκτός 
έμειναν οι Βράνιες, Άμραμπατ (ενοχλήσεις στην 
κνήμη), Σάκχοφ αλλά και ο Σέρχιο Αραούχο με 
τους Λάτσι, Γαλανόπουλο.

➦

AΕΚ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ 
ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ ΣΤΑ ΧΑΦ
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ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ
ΛΑΤΙΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟ

Μπαίνουμε στο τελευταίο 10ημερο 
του Ιανουαρίου και η ΑΕΚ έχει ανά-
γκη από την απόκτηση ενός χαφ 
για να μπει στην βασική ενδεκά-
δα άμεσα και να της αλλάξει εικό-
να. Η Ενωση δεδομένα έχει καθυ-
στερήσει με τον Παναγιώτη Κονέ 
και τον Γιάννη Παπαδημητρίου να 
μην έχουν βρει ακόμη άκρη στην 
αγορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
Sportime η ΑΕΚ έχει κεντράρει σε 
δύο Λατινοαμερικάνους μέσους, 
παίκτες που μπορούν να κάνουν 
την διαφορά, αλλά οι περιπτώσεις 
τους δεν είναι καθόλου εύκολες. 
Μάλιστα, οι δύο μέσοι είναι και από 
την Λατινική Αμερική και από την 
Ευρώπη καθώς η ΑΕΚ έχει απλώ-
σει εσχάτως δίχτυα παντού.
Η δυσκολία της ΑΕΚ να βρει τον 
παίκτη που θέλει προφανώς και 
προβληματίζει για το πόσο λει-
τουργική και αποτελεσματική είναι 
η διοίκηση στις μεταγραφές, καθώς 
ο Αργύρης Γιαννίκης θα έπρεπε να 
έχει τον χαφ πολύ νωρίτερα. Ωστό-
σο, αυτό με ευθύνη της «κιτρινό-
μαυρης» διοίκησης δεν έγινε και 
ίσως αυτό κοστίσει πολύ περισσό-
τερο, μετά την ήττα από τον Παναι-
τωλικό μέσα στο ΟΑΚΑ. Και αυτό 
καθώς σε μία εβδομάδα η Ενωση… 
παίζει τα ρέστα της για την πρόκρι-
ση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελ-
λάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Παράλληλα, η ΑΕΚ θα ήθελε πολύ 
να βρεθεί λύση με παίκτες που δεν 
υπολογίζει και με αυτούς που ψά-
χνονται στην αγορά. Όπως είναι 
ο Μιχάλης Μπακάκης, ο Μουαμέρ 
Τάνκοβιτς και ενδεχομένως ο Στρά-
τος Σβάρνας.
Και αν από εκεί ανοίξει… παράθυ-
ρο, αν προλάβει η ΑΕΚ θα κάνει και 
άλλες μεταγραφές στο κέντρο της 
άμυνας και στο αριστερό άκρο της 
άμυνας.
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Θα τρέξουν οι εξελίξεις
Ο Ολυμπιακός τελικά δείχνει να στρέφει την προσοχή του 
στον Βασίλη Ζαγαρίτη για τον αριστερό μπακ που ψάχνει. 
Μάλιστα κάνει επαφές με την Πάρμα για την απόκτηση του, 
όπως αναφέρουν στην Ιταλία, αλλά δεν έχει επιβεβαιω-
θεί. Παράλληλα ετοιμάζει να φέρει στην Ελλάδα τον 
Ζοάο Καρβάλιο για να κάνει μια προσθήκη στην 
θέση «8» και «10» που έχει θέματα.

ΔΕΝ ΓΙΝΟΤΑΝ  
ΑΛΛΙΩΣ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕΙ  
ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ  
ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  
ΜΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 
τρέχουν και ο Ολυμπιακός δεν 
είχε κι άλλο χρόνο να κάνει ανά-
λυση της άσχημης εικόνας του 
απέναντι στον Παναθηναϊκό. 
Μπροστά του έχει το πρώτο ματς 
με τον Παναιτωλικό για τα προ-
ημιτελικά του κυπέλλου. Παιχνί-
δι που ωστόσο έχει την σημασία 
του καθώς η ομάδα προέρχεται 
από δύο σερί 0-0 στο πρωτά-
θλημα. Και μια γκρίνια για την 
εικόνα της άρχισε να κάνει την 
εμφάνιση της. Ενδεχόμενη νέα 
γκέλα, ίσως και νέα άσχημη εμ-
φάνιση, ακόμα και αν πρόκείται 
για παιχνίδι κυπέλλου, μπορεί 
να φέρει ζητήματα. Και απένα-
ντι στον Λεβαδειακό παρέταξε ο 
Μαρτίνς μια πειραματική ενδε-
κάδα, στο πρώτο ματς για την 
φάση των «16» με την ήττα να 
μην «έκατσε» καλά. Άσχετα αν 
όλοι ήξεραν τι θα συμβεί στη 
ρεβάνς, όπως κι έγινε, αν και 
πάλι ο Ολυμπιακός δεν έθελξε. 
Ο βαθμός δυσκολίας με τον Πα-
ναιτωλικό θα είναι μεγαλύτερος. 
Βέβαια τα ματς είναι πολλά. Αρ-
κετοί παίκτες προέρχονται και 
από κορονοϊό. Επίσης είναι και 
οι απουσίες από το Κόπα Άφρι-
κα. Κι έτσι οι αλλαγές φέρονται 
επιβεβλημένες. Ο Ολυμπιακός 
αναμένεται να έχει στην ενδεκά-
δα αρκετά παιδιά από την δεύτε-
ρη ομάδα. Και ίσως να πάει πάλι 
σε σχήμα με τρία στόπερ. Σίγου-
ρα υπάρχει και η ρεβάνς στο Κα-
ραϊσκάκη. Ωστόσο ο Παναιτωλι-
κός θέλει προσοχή, ειδικά μετά 
την ιστορική νίκη που πέτυχε 

κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.
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ΑΝΕΣΤΗΣ

ΧΟΥΧΟΥΜΗΣΜΑΛΗΣΚΟΡΝΕΛΙΟΥΣΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΚΑΡΕΛΗΣ

ΦΛΟΡΕΣ

ΑΝΤΟΥΝΕΣ

ΜΕΝΤΟΣΑ

ΝΤΟΥΑΡΤΕ

ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ

ΚΡΙΣΤΙΝΣΟΝ

ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΠΑ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣΚΑΡΜΠΟΒΝΙΚ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΣΟΥΡΛΗΣ

ΛΟΒΕΡΑΒΡΟΥΣΑΪ
 ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

3-4-3

4-5-1

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ                ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣVS          

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

15:00 / COSMOTE SPORT 2
ΓΗΠΕΔΟ: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ (ΑΡΤΑΣ)

Κάτι τρέχει με τον Αγκιμπού
Ο τραυματισμός του Αγκιμπού Καμαρά στον 
αστράγαλο αποδείχθηκε πιο σοβαρός από τις 
αρχικές προβλέψεις. Δεν έπαιξε και στο τρίτο 
και τελευταίο ματς των ομίλων του Κυπέλλου 
Εθνών Αφρικής της Εθνικής Γουϊνέας. Μπο-
ρεί τελικά να μην παίξει και στο ματς για τους 
«16» όπου προκρίθηκε η Εθνική και αν απο-
κλειστεί να γυρίσει έχοντας καταγράψει μόλις 
45 αγωνιστικά λεπτά.
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AΡΗΣ

«ΠΛΗΡΩΘΕΊΤΕ  
ΚΑΊ ΦΥΓΕΤΕ»
Ο ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΡΥΠΊΔΗΣ ΜΊΛΗΣΕ 
ΣΚΛΗΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΊΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΗ  
ΚΑΊ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΊΤΗΣ

Η γκέλα με τον Απόλλωνα στην Ριζούπολη δεν θα 
περάσει έτσι στον Άρη. Τουλάχιστον αυτό φρόντι-
σε να δείξει ο Θόδωρος Καρυπίδης. Ο ιδιοκτήτης 
της ΠΑΕ, όπως αποκάλυψε το Sportime έβαλε τις 
φωνές στους παίκτες μετά το τέλος του αγώνα με 
τον Απόλλωνα, στα αποδυτήρια. Την επόμενη μέρα 
ο Άκης Μάντζιος συζήτησε με τους παίκτες για να 
βρουν όλοι μαζί τα αίτια της καθίζησης. Και να βρουν 
τις λύσεις που θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση. 
Ωστόσο δεν σταμάτησε εδώ το θέμα. Γιατί ο Καρυ-
πίδης βρέθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη. Και παρακο-
λούθησε την προπόνηση. Παράλληλα μίλησε ξανά 
σκληρά στους παίκτες. «Την Πέμπτη στο κύπελλο 
θέλω να το αλλάξετε και να πάρτε σκορ πρόκρισης. 
Θέλω να βλέπω πάθος από εδώ και πέρα μέσα στο 
γήπεδο και όχι… πάθος μόνο για τις πληρωμές και 
οποία άλλα αιτήματα έχετε. Αν κάποιος δεν μπορεί 
να μου το πει, να έρθει την Παρασκευή να πληρω-
θεί όλο το συμβόλαιο του και να φύγει . Ειδάλλως 
από εδώ και πέρα θέλω να παίξτε σαν Άρης», είπε 
μεταξύ άλλων. Οι παίκτες δικαιολογήθηκαν και για 
τις απουσίες που είχαν με τον κορονοϊό. Παράλλη-
λα και όσοι γύρισαν δεν έχουν επανέλθει ακόμα. Στο 
μετακύ χθες πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Λουίς 
Πάλμα. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται να 
υπογράψει σήμερα το 5ετές του συμβόλαιο, καθώς 
θα έχουν βγει και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

ΒΟΛΟΣ ΚΑΊ ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΊΖΟΥΝ 
ΠΡΟΩΡΟ ΤΕΛΊΚΟ ΣΩΤΗΡΊΑΣ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ
ΚΟΤΝΙΚ

ΦΕΡΑΡΙΓΚΙΟΥΛΕΝΡΟΜΕΡΟΑΛΧΟ

ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ

ΡΕΓΚΑΤΕΝΟΡΟΖΦΕΡΝΑΝΤΕΣ

ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ

ΒΕΡΧΟΥΛΣΤ

ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΛΒΕΣ

ΠΑΜΛΙΔΗΣΚΑΣΤΡΟ ΣΛΙΒΚΑ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΙΝΙΕΒΙΤΣ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ

ΡΟΓΚΝΕ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ

4-4-2

ΒΟΛΟΣ                ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣVS          

4-2-3-1

15:00 - CS1
ΓΗΠΕΔΟ: ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΊΚΟ

ΔΊΑΊΤΗΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΊΟΣ ΓΚΟΡΤΣΊΛΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ)

ΜΑΡΚΟ ΓΚΡΟΤΕ

ΒΟΛΟΣ - A
ΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ

Ποιο κύπελλο, έχουμε και πρωτάθλημα. 
Και μάλιστα παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον. Μπορεί να χαρακτηριστεί και αναμέτρη-
ση για την σωτηρία. Ο Βόλος κοντράρεται με 
τον Απόλλωνα Σμύρνης σε εξ αναβολής ματς από 
την 15η αγωνιστική. Για τους γηπεδούχοι οι τρεις 
βαθμοί θα αποτελέσουν μεγάλο μαξιλάρι ώστε να 
είναι πιο ήρεμοι. Για τον Απόλλωνα Σμύρνης είναι 
το ένα από τα δύο ματς που «χρωστάει». Και αν 
πάρει τους έξι βαθμούς μπορεί να λέει ότι έχει κά-
ποιες ελπίδες. Πρέπει όμως να κάνει την αρχή με 
τον Βόλο. Που είναι και το δεύτερο ματς του Μάρ-
κο Γκρότε στον πάγκο της. Ο τρίτος προπονητής 
που αναλαμβάνει φέτος. Και φυσικά δεν θα θέλει 
να τα περιμένει όλα από τον Βέρχουλστ. Που εί-
ναι σε εξαιρετική κατάσταση και έχει δώσει τους 
δύο βαθμούς που έχει πάρει η «Ελαφρά Ταξιαρ-
χία» στα τρία τελευ-
ταία της ματς. Μόλις 
ένα γκολ έχει βάλει 
ο Απόλλωνας στα 
έξι τελευταία του. 
Ο Βόλος προσφέ-
ρεται για σκοράρι-
σμα, αφού δέχθηκε 
δέκα γκολ στα 5 τε-
λευταία εντός έδρας 
για το πρωτάθλημα, 
έχοντας 1 νίκη και 
4 ήττες. Κατά συνέ-
πεια είναι μια ανα-
μέτρηση όπου όλα 
μπορούν να συμ-
βούν. Το μόνο που 
δεν πρέπει να συμ-
βεί είναι να γίνει μοι-
ρασιά βαθμών. Δεν 
το θέλει καμία.

Ομάδα Βαθ. Αγ.

1.  ΟΛΥΜΠΊΑΚΟΣ 17 43

2.  Π.Α.Ο.Κ 17 34

3.  A.E.K. 17 33

4.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 17 27

5.  ΠΑΣ ΓΊΑΝΝΊΝΑ 18 27

6.  Ο.Φ.Η. 18 26

7.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΊΠ. 17 23

8.  ΑΡΗΣ 17 22

9.  ΠΑΝΑΊΤΩΛΊΚΟΣ 17 18

10.  ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 16 18

11.  ΠΑΣ ΛΑΜΊΑ 17 14

12.  ΊΩΝΊΚΟΣ 17 14

13.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 16 10

14.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 15 9

BAΘΜΟΛΟΓΊΑ

*Ο ΑΡΗΣ ΕΧΕΙ -6 ΒΑΘΜΟΥΣ



www.sportime.gr ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20229

 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ

10

ΜVP

O Kώστας Θεο-
δωρόπουλος. Ο 
τερματοφύλακας 
της ΑΕΛ ήταν ο κορυ-
φαίος στο ΑΕΛ - Νίκη 
Βόλου. Τα έπιασε όλα 
ο Λαρισαίος πορτιέρε. Με κο-
ρυφαία του στιγμή, η απόκρου-
ση στην εκτέλεση πέναλτι του 
Ροχάνο στο 23ο λεπτό, με το 
ματς σε εκείνο το χρονικό ση-
μείο να είναι στο 0-0.

«Δεν χάνουμε ούτε από τη Ρεάλ Μαδρίτης» η 
τρελή ατάκα του Νίκου Αναστόπουλου μετά τη 
λευκή ισοπαλία της Καλαμάτας στο ντέρμπι με 
τον Λεβαδειακό. Στο χορτάρι καλά τα πάνε οι 
Μεσσήνιοι, αλλά το παιχνίδι με τους Βοιωτούς 
μάλλον θα το χάσουν στα χαρτιά μετά τη γκά-
φα με τις κάρτες υγείας. Αδιάβαστοι. Οφειλαν 
να βγάλουν καινούργιες στους ποδοσφαιριστές 
που νόσησαν από κορονοϊό! Τώρα ποιος, που, 
πως το έμαθαν οι «πράσινοι» και κατέθεσαν έν-
σταση, αλλη ιστορία!

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ, Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΟΚΑΪΝΗ ΚΑΙ ΤΟ DEAL ME THN ANAΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ!

ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Η (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ) 
ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΓΚΕΓΙΕ!

Πριν κάποια χρόνια ίσως ερχόταν στην Ελλάδα, για να πάει στη Μύκονο 
διακοπές! Ισως να αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, όταν είχε προκύψει κά-
ποιο ενδιαφέρον από τους «ερυθρόλευκους». Ακόμα και για τον Ιωνικό, 
όταν η καριέρα του είχε ξεκινήσει να.. κατηφορίζει, που του έκανε επίση-
μη πρόταση το περασμένο καλοκαίρι, ύψους 130 χιλιάδων ευρώ!
Ο Γάλλος διεθνής με όλες τις μικρές Εθνικές της χώρας του, Μαγκαγιέ Γκε-
γιέ βρίσκεται στην Ελλάδα, ψάχνοντας την... Ιθάκη του, στην Καρδίτσα και 
στην τοπική Αναγέννηση! Στο cv του 31χρονου επιθετικού συμμετοχές σε 
Champions League και Europa League, Έβερτον (39 συμμετοχές), Αδάνα-
σπορ, Μίλγουολ, Καραμπάγκ, Άνκαρασπορ, Ντιναμό Βουκουρεστίου. Ο 
τελευταίος του «σταθμός» παραλίγο τερματικός, όταν βρέθηκε θετικός σε 
χρήση κοκαΐνης και απομακρύνθηκε. Οι φήμες κάνουν λόγο για πλεκτά-
νη επειδή δεν έλυνε το συμβόλαιο του, αλλά η ιστορία έγραψε και δεν ξε-
γράφει. Ο Γκεγιέ που το καλοκαίρι δεν... είδε τον Ιωνικό, υπέγραψε στην 
Αναγέννηση. Κάτι σαν ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή αφού έχει σταμα-
τήσει να είναι ποδοσφαιριστής τους τελευταίους μήνες, αλλά ο ίδιος θέλει 
να κάνει ένα restart. Iσως το τελευταίο γιατί και τα χρόνια περνάνε. Και σε 
γέρικο γαϊδούρι, δύσκολα μαθαίνεις καινούργια περπατησιά!
Ο Γκεγιέ ψάχνει την ξεθωριασμένη του αίγλη και η Καρδίτσα έκανε ένα deal 
που έχει μόνο να κερδίσει. Για μια μεταγραφή που ενεπλάκησαν πέντε μά-
νατζερ, η Αναγέννηση θα «χρεωθεί» στην καλύτερη περίπτωση ένα 30άρι!

Π α ν α γ ι ώ τ η ς 
Γ κο υ τσ ί δ η ς . 
Ανέλαβε την 
ΑΕΛ μετά το δια-
ζύγιο των «βυσ-
σινί» με τον Ηλία 
Φυντάνη στις 23 
Δεκεμβρίου. Ο μέ-
χρι πρότινος βοηθός του 
Γιώργου Παράσχου στον Ατρόμητο 
έχει τρία στα τρία στον πάγκο των 
Θεσσαλών. Οι δύο νίκες σε ντέρμπι, 
με Ξάνθη και Νίκη Βόλου.

Οι αλλαγές προπονη-
τών στη κατηγορία είναι 
εβδομαδιαίο φαινόμενο. 
Μετά την 14η αγωνιστι-
κή, τρεις ομάδες προχώρησαν 
σε αλλαγή στην άκρη του πά-
γκου τους. Ο Πιερικός μετά τη 
λύση της συνεργασίας με τον Νίκο 
Θεοδοσιάδη τα βρήκε με τον Γιώργο Βαζάκα, ενώ και 
η Κηφισιά προχώρησε σε λύση της συνεργασίας με 
τον Νίκο Κούστα (φώτο), και μιλάει με τον Δημήτρη 
Ελευθερόπουλο. Παρελθόν και ο Βονόρτας από την 
Β’ ομάδα του Παναθηναϊκού.

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Iσως το καλύτερο πρώτο 
ημίχρονο που θα δούμε 

φέτος, στο Καλλιθέα - Ερ-
γοτέλης (3-2). Πέντε γκολ 
σε 45’ με ανατροπή στην 

ανατροπή!

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΜΑΤΣ 
ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. 
ΤΟ ΚΑΒΑΛΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΞΑΝΑ!

Κάπου... κόλλησε το χρήμα που μπαίνει στον ΑΟΤ από Παραγουάη μεριά. 
Μεταγραφές δεν έχουν γίνει και πολύ πιθανό να μην γίνουν, ενώ τα πήγαι-
νε - έλα των Παραγουανών συνεχίζονται. Ο επίσης Παραγουανός που έχει 
αναλάβει το μάνατζμεντ, μίλησε στους ποδοσφαιριστές μέσω... ανοιχτής 
ακρόασης, προσπαθώντας να  καθησυχάσει τους παίκτες για τις οι-
κονομικές εκκρεμότητες! Οι περισσότεροι εννοείται οτι δεν πείστη-
καν, ενώ κάποιοι έχουν ξεκινήσει να πακετάρουν τα προσωπι-
κά τους αντικείμενα!

ΤΟ ΣΤΟΡΙ
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ΑΠΊΣΤΕΥΤΟ!
ΣΕ 18 ΗΜΕΡΕΣ ΔΟΘΗΚΑΝ 14 ΠΟΊΝΕΣ 
ΣΕ ΠΑΊΧΝΊΔΊΑ ΠΑΊΔΩΝ ΚΑΊ ΕΦΗΒΩΝ

Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αθλη-
τικό αλλά με κοινωνικό φαινόμενο και 
πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατάλ-
ληλα. Διότι όταν σε ανακοίνωση της 
ΕΣΚΑΝΑ βλέπουμε ότι στο διάστημα 
5-23 Δεκεμβρίου επιβλήθηκαν 14 ποι-
νές σε αναμετρήσεις Παίδων κι Εφή-
βων τότε τα πράγματα σίγουρα είναι 
δύσκολα. Και κάτι πρέπει να κάνουμε.
Συγκεκριμένα:
Πέντε τιμωρίες αφορούν αθλητές (τέσ-
σερις σε Παίδες και μία σε Έφηβους)
Πέντε τιμωρίες αφορούν σωματεία
Τρεις τιμωρίες αφορούν σε προπονη-
τές
Μια τιμωρία αφορά διοικητικό παρά-
γοντα
Δεν πιστεύετε ότι μαζεύτηκαν πάρα 
πολλά και ότι δεν είναι δυνατόν να 
έχουμε αποκλεισμούς νεαρών αθλη-
τών, προπονητών, παραγόντων αλλά 
και ποινές σε σωματεία, ΕΙΔΙΚΑ σε 
αγώνες Παίδων κι Εφήβων;
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΓΊΑ ΓΊΟΒΊΤΣ

Την πρώτη του προπόνηση με 
τον Παναθηναϊκό έκανε ο Στέ-
φαν Γιόβιτς. Στο μεταξύ εκτός 
προπόνησης έμεινε ο Λευτέ-
ρης Μαντζούκας ενώ ο Ντάριλ 
Μέικον ακολούθησε ατομικό 
πρόγραμμα.

ΕΘΝΊΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΣΤΑ ΑΝΩ 
ΛΊΟΣΊΑ ΜΕ ΤΟΥΡΚΊΑ

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα στο 
κλειστό των Άνω Λιοσίων θα διε-
ξαχθεί ο αγώνας της Εθνικής ομά-
δας με την αντίστοιχη της Τουρκίας 
στις 25 Φεβρουαρίου για τα προ-
κριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλ-
λου του 2023.

EUROCUP ΓΥΝΑΊΚΩΝ 
ΝΕΣΊΜΠΕ ΑΪΝΤΊΝ- 
ΟΛΥΜΠΊΑΚΟΣ (17:00)

Ο Ολυμπιακός θα προ-
σπαθήσει για τη νίκη με 
διαφορά τουλάχιστον 
5 πόντων (η ομάδα της 
Τουρκίας είχε επικρα-
τήσει με 83-79 στο ΣΕΦ) 
ώστε να πάρει την πρό-
κριση στις 8 καλύτερες 
ομάδες της διοργά-
νωσης.

ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ: ΣΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 24 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Με τα κατορθώματά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να συναρπά-
ζει τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, του οποίου αποτελεί πλέον αναπόσπαστο 
κομμάτι του.
Ο «Greek Freak» κερδίζει σταδιακά την εκτίμηση όχι μόνο αθλητών και προ-
πονητών, αλλά και διάσημων περιοδικών και ιστοσελίδων ανά τον κόσμο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γνωστό Athletic, το οποίο μετά 
από ένα αφιέρωμα που έκανε στους κορυφαίους του NBA, τοποθέτησε τον 
Έλληνα άσο στο Νο.24!
Συγκεκριμένα, το περιοδικό έφτιαξε ένα αφιέρωμα με τους 75 κορυφαίους 
παίκτες της ιστορίας στο ΝΒΑ, ακολουθώντας την κορυφαία λίγκα του πλα-
νήτη και σιγά σιγά αποκαλύπτει όλες τις θέσεις.

ΑΕΚ: ΕΠΊΣΤΡΟΦΗ 
ΛΑΝΓΚΦΟΡΝΤ

Εφόσον διευθετηθούν κά-
ποιες οικονομικές εκκρε-
μότητες, ο Κιθ Λάνγκφορντ 
θα επιστρέψει από τις ΗΠΑ 
στην Ελλάδα ώστε να ξανα-
παίξει στην ΑΕΚ. Άλλωστε 
λόγω των ban η ΑΕΚ μπορεί 
να πάρει μόνο παίκτες των 
οποίων η ελευθέρας τους 
βρίσκεται στην Ελλάδα.

ςς

basketballBCL: Αποκλείστηκε το Λαύριο
Το Λαύριο έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε αλλά η Τρεβίζο ήταν 
ανώτερη και νίκησε (90-78) για δεύτερη φορά την ελληνική 
ομάδα και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης.
Τα δεκάλεπτα: 14-22, 32-39, 55-62, 78-90
ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Νικολαϊδης, Γουίλιαμς 6, Φιλοξενίδης 
3, Περσίδης 4, Βουλγαρόπουλος 2, Σάντερς 13, Σμιθ, Μου-
ράτος 18, Αμίνου 10, Πιλάβιος, Κακλαμανάκης 4, Γερομι-
χαλός 18
ΤΡΕΒΙΖΟ (Μενέτι): Ράσελ 18, Ιμπρό 19, Ντίμσα 18, Τζό-
ουνς 12, Ακέλε 13, Τζουρκατάμ, Μπορτολάνι 5, Τσίλο 5

EUROCUP: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ- ΒΑΛΕΝΘΊΑ (19:30-NS PRIME)

Η Βαλένθια βρίσκεται στην Πάτρα έχοντας αρκετά προβλήματα εξαιτίας 
του COVID και με 6 παίκτες από την πρώτη ομάδα! Στη βαθμολογία του Ομί-
λου, οι Ισπανοί έχουν ρεκόρ 6-3 ενώ ο Προμηθέας έχει 2-6
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στην Αθη-
ναϊδα με φόντο την όσο το δυνατόν ουσια-
στικότερη ενίσχυση του ρόστερ, αλλά κυρί-
ως την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου 
σε όλα τα επίπεδα. Η έναρξη της συνεργα-
σίας με τον τεχνικό ηγέτη Μάκη Ραφαηλίδη 
σηματοδότησε αυτομάτως και επίσημα την 
έναρξη χάραξης του μεταγραφικού σχεδια-
σμού για την εμβόλιμη χειμερινή περίοδο. 
Με τον Διοικητικό Ηγέτη Αλέξανδρο Κινδιλί-
δη και τους άμεσους συνεργάτες του να κι-
νούνται πολύ αποφασιστικά και να προχω-
ρούν σε πολύ στοχευμένες κινήσεις,. Κάτω 
από αυτό το πλαίσιο η διοίκηση της «Κυ-

ρίας» προχώρησε σε δύο πολύ σπουδαίες 
προσθήκες αρκετά ποιοτικών ποδοσφαιρι-
στών, οι οποίοι διαθέτουν όλα τα εχέγγυα, 
ώστε να ενισχύσουν καταλυτικά τους «κυ-
ανόλευκους» στην προσπάθεια που θα κα-
ταβάλλουν στο υπόλοιπο της φετινής περι-
όδου για την επίτευξη των υψηλών στόχων 
που έχουν θέσει. Συγκεκριμένα, με τα χρώ-
ματα της Αθηναϊδας θα αγωνίζονται στο εξής 
ο 23χρονος αριστεροπόδαρος χαφ Κώστας 
Πετρόπουλος και ο 25χρονος κεντρικός αμυ-
ντικός Νίκος Ρούπας. Ο πρώτος ανήκε στον 
Αθηναϊκό και μέχρι πρότινος αγωνιζόταν 
στον Α.Ο. Ιλίου με τη μορφή δανεισμού από 
τους Βυρωνιώτες. Σε ό,τι αφορά τον Ρούπα 
προέρχεται από τον Φοίνικα Περιστερίου 
και τον συνοδεύουν εξαιρετικές συστάσεις 
αναφορικά με την αξία του. Οι μεταγραφικές 
επιδιώξεις των «κυανόλευκων» δεν σταμα-
τούν εδώ, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πλη-
ροφορίες φέρονται να απέχουν μια ανάσα 
από την απόκτηση ενός κλασικού φορ και 
ενός επιτελικού μέσου. Ραφαηλίδης: «Στό-
χος να φτιάξουμε σύνολο που θα αποδίδει 
όμορφο ποδόσφαιρο» Αρκετά ορεξάτος να 
προσφέρει τα μέγιστα, ώστε να οδηγήσει 
την Αθηναϊδα σε ράγες επιτυχιών παρουσι-
άζεται ο Μάκης Ραφαηλίδης, με αφορμή την 
ανάληψη των τεχνικών του καθηκόντων,. Ο 
έμπειρος προπονητής, εξέφρασε τη έντονη 
επιθυμία του να προσφέρει. δηλώνοντας τα 
εξής: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την 
έναρξη της συνεργασίας του με την Αθηναϊ-
δα. Αναλαμβάνω μία πολύ σπουδαία ομά-
δα που είναι αρκετά οργανωμένη και θέτει 
πολύ υψηλές βλέψεις . Ξεκάθαρη επιδίωξή 
μου είναι να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύ-
νης που μου έχουν δείξει ο Πρόεδρος Αλέ-
ξανδρος Κινδιλίδης και ο Τεχνικός Διευθυ-
ντής Μιχάλης Σπανός, αλλά και να φτιάξουμε 
ένα σύνολο, που θα αποδίδει όμορφο πο-
δόσφαιρο. Το διάστημα που μεσολαβεί μέ-
χρι την επανέναρξη του πρωταθλήματος εί-
ναι αν δουλέψουμε σκληρά σε τομείς όπου 
έχουμε διαγνώσει αδυναμίες ώστε να φα-
νούμε ακόμη πιο δυνατοί και ανταγωνιστικοί 
στην καθοριστική συνέχεια.» Αρκετά ενθαρ-
ρυντικά μηνύματα γραφής άφησε η Αθηναϊ-
δα στο νικηφόρο με 3-0 φιλικό κόντρα στα 
Ιλίσια 2004. Με τον τεχνικό Μάκη Ραφαηλί-
δη να προχωρά σε πολλές δοκιμές σχημά-
των και ρόλων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ 
ΗΔΗ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΪΔΑΣ ΕΧΕΙ ΣΗΚΩΣΕΙ ΜΑΝΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ

Ο Κόλλιας 
μόνος του 
παλεύει για τη 
συγχώνευση!
Αυτό το παιδί το έχω 
μέσα στην καρδιά 
μου, γιατί το λέει η 
ψυχή του. Είναι γεμά-
το πάθος για τη μεγά-
λη του ομάδα που εί-
ναι το Κορωπί. Δεν 
διστάζει να βάλει 
πλάτη και να κάνει τα 
πάντα, ώστε να βλέ-
πει την ομάδα του να 
παραμένει ψηλά στη 
βαθμολογία στην πα-
ρούσα φάση, αλλά 
και στο μέλλον να 
παίρνει ακόμη και την 
κατηγορία. Και ανα-
φέρομαι στον Γιάν-
νη Κόλλια. Μια έντο-
νη κορωπιώτικη 
φυσιογνωμία που 
είναι αλήθεια πως 
χαίρομαι όταν μι-
λάω μαζί του. Έχου-
με πολλά να πούμε 
αλλά και να ακού-
σω… Κι εδώ που 
τα λέμε, περισσότε-
ρο από κάθε άλλη 
φορά προσπαθεί με 
κάθε τρόπο να κρα-
τήσει ζεστό το κλίμα 
για τη συγχώνευση * 
Από τους προπονη-
τές που δεν έχει μπει 
στο τρυπάκι των με-
ταγραφών είναι και 
οι Αμπελόκηποι. Βέ-
βαια σ’ αυτό μεγά-
λη συμμετοχή έχει και 
ο Πάνος Τσορμπα-
τζόγλου. Ο προπο-
νητής των πράσινων 
δεν είναι από εκεί-
νους που ζητά παρά-
λογα πράγματα. Από 
τη στιγμή που έκρι-
νε πως η ομάδα του 
δεν χρειάζεται περαι-
τέρω ενίσχυση, δεν 
έχει κάνει καμία συζή-
τηση . Αυτό δεν ση-
μαίνει πως ο ίδιος 
δεν θα δεχθεί κάποια 
ενίσχυση αν κι εφό-
σον προκύψει κάτι 
που θα κάνει τη δια-
φορά. * Και να μην ξε-
χάσουμε πως σήμε-
ρα έχουμε ματσάκια 
στην ΕΠΣΑΝΑ,αφού 
θα πραγματοποιηθεί 
η 17η αγωνιστική του 
1ου ομίλου της Α’ Κα-
τηγορίας. * Και φυσι-
κά στο Ρουφ, το μεγά-
λο ντέρμπι κορυφής, 
όπου ο πρωτοπόρος 
ΠΑΟ Ρουφ, υποδέχε-
ται τον ισόβαθμό του 
Αγ Νικόλαο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που 
λαμβάνουν χωρά στην τεχνική 
ηγεσία των Λύκων Χαϊδαρίου. 
Με φόντο μία ακόμη πιο αξιο-
σημείωτη παρουσία στα γήπε-
δα του τετάρτου ομίλου της Β’ 
ΕΠΣΑ. Συγκεκριμένα, χώρισαν 
οι δρόμοι με τον Σταύρο Παπα-
παναγιώτου και νέος τεχνικός εί-
ναι ο Βασίλης Γκούμας Η εξέλιξη 
σημειώθηκε πριν λίγο χρονικό 
διάστημα. Ο Σταύρος Παπαπα-
ναγιώτου είχε αναλάβει του Λύ-
κους Χαϊδαρίου το καλοκαίρι του 
2019, και συνολικά σε αυτά τα 2,5 
χρόνια παρουσίας του στον πά-
γκο της ομάδας στο πρωτάθλη-
μα της Β΄ ΕΠΣΑ, την κοουτσάρι-
σε σε 40 ματς πρωταθλήματος 
(13 νίκες, 11 ισοπαλίες, 16 ήτ-
τες), ενώ κατά την φετινή περί-
οδο 2021-2022 που διανύουμε, 
την παρέδωσε – έως την διακο-
πή της διοργάνωσης για τις εορ-
τές - στην 3η θέση της βαθμολο-
γίας με 19 βαθμούς, έχοντας 5 
νίκες, 4 ισοπαλίες, 2 ήττες, ένα 
(1) ρεπό και τέρματα 15-8. Ο νέος 
τεχνικός Βασίλης Γκούμας, εί-
ναι κάτοχος διπλώματος UEFA 
B, μετείχε ως μέλος προπονη-
τικών τιμ, σε Ακράτητο, Ατρό-
μητο Μεταμόρφωσης, αλλά και 
στις υποδομές της ΠΑΕ Ατρό-
μητος, του Κένταυρου Βριλησ-
σίων, του Α.Ο. Χαϊδαρίου, των 
Λύκων Χαϊδαρίου, ενώ κατά το 
ξεκίνημα της σεζόν ήταν άμεσος 
συνεργάτης του Λευτέρη Αλεξά-
κη και υπεύθυνος φυσικής κατά-
στασης στο ανδρικό τμήμα του 
Ήφαιστου Περιστερίου.

ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Γκούμας αντί 
Παπαπαναγιώτου  
στο «τιμόνι»  

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ

Γαζής: «Κρατάμε την νίκη» 
Την εξαιρετική του πορεία στον απαιτητικό πρώτο 
όμιλο της Α’ ΕΠΣΑ συνέχισε ο Άγιαξ Ταύρου με την 
σπουδαία εκτός έδρας νίκη του με 3-0 επί της Λυ-
κόβρυσης Οι «ερυθρόλευκοι» αποδίδοντας πολύ 
όμορφο ποδόσφαιρο, πιστοποίησαν την ανωτε-
ρότητά τους, αλλά και τη ποιότητά τους, κάνοντας 
ιδανικό «ποδαρικό» στο 2022. Η εν γένει εμφάνιση 
και φυσικά η εκτός έδρας επιτυχία άφησαν από-
λυτα ευχαριστημένο τον προπονητή Γιάννη Γαζή, 
ο οποίος έσπευσε να δώσει το δικό του ξεκάθαρο 
στίγμα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας: «Πήρα-
με μία νίκη την οποία είχαμε απόλυτη ανάγκη κυ-
ρίως για την ψυχολογία μας. Μπήκαμε με τον ιδα-
νικότερο τρόπο στις επίσημες υποχρεώσεις μας 
για το νέο έτος. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο 
συγκεκριμένο παιχνίδι κι εκτιμώ ότι το σκορ αντα-
ποκρίνεται στην εικόνα του αγώνα. Κρατάμε την 
νίκη και συνεχίζουμε, Από σήμερα κιόλας η σκέψη 
και η προσοχή μας επικεντρώνονται στην προ-
σεχή καθοριστική αναμέτρηση που μας περιμένει 
κόντρα στη Δάφνη Παλαιού Φαλήρου».

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑΝΑ: Α κατηγορία - 1ος όμιλος: Γήπεδο Αχαρ-
νών Δημοτικό: Αχαρναϊκός - Ολυμπιακός Αγίου 
Στεφάνου, Γλυκά Νερά: Γλυκά Νερά - Αχιλλέας 
Κάτω Αχαρνών, Αναβύσσου: Σαρωνικός Αναβύσ-
σου - Θησέας Νέας Μάκρης, Λαυρίου: Παλλαυρε-
ωτικός – Παλληνιακός, Αρτέμιδος: Άρτεμις – Κρυ-
ονέρι. Οι αγώνες αρχίζουν στις 1500.

This is Athens

҂ Ο Μάκης Ραφαηλίδης με τον πρόεδρο 
Αλ Κινδιλίδη
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ΚΑΡΙΜ, ΠΟΣΟ  
ΕΥΚΟΛΑ ΞΕΧΝΑΣ
Ο ΜΠΕΝΖΕΜΑ ΕΘΕΣΕ ΒΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΧΑΑΛΑΝΤ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΕ ΟΣΟ ΚΑΝΕΙΣ 

Στα 35 του χρόνια, ο Καρίμ Μπενζεμά 
αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της 
Ρεάλ Μαδρίτης, απολαμβάνοντας την 
στήριξη, τον σεβασμό και την αγάπη 
όλων στην ισπανική πρωτεύουσα. 
Ωστόσο, η Μαδρίτη, από ποδοσφαιρι-
κή γη της επαγγελίας για τον ίδιο, θα 
μπορεί να εξελιχθεί σε κολαστήριο αν 
ο ίδιος ο σταρ των «μερένγκες» δεν ζυ-
γίσει καλά κάποιες καταστάσεις. 
Κάπου εκεί εμφανίζεται η πιθανότητα 
απόκτησης του Ερλινγκ Χάαλαντ το ερ-
χόμενο καλοκαίρι, με τις δηλώσεις του 
Γάλλου στράικερ να προκαλούν αίσθη-
ση. 
«Ή ο Χάαλαντ ή εγώ», φάνηκε να λέει 
στον Φλορεντίνο Πέρεθ. Μια ατάκα που 
δείχνει ότι ο Καρίμ ξεχνάει κάπως... εύ-
κολα. Διότι ο ισχυρός άνδρας της «βα-
σίλισσας», τον είχε υπερασπιστεί πριν 
ακριβώς δέκα χρόνια, επιλέγοντάς τον 
μάλιστα έναντι του Γκονσάλο Ιγκουαΐν. 
Τότε, με τους δύο παίκτες να πραγμα-
τοποιούν μια καλή χρονιά, ο Πέρεθ βρέ-
θηκε σε ένα μίνι-αδιέξοδο, για το ποιον 
από τους δύο ποδοσφαιριστές θα ανα-
νεώσει για τα επόμενα χρόνια. Το φαβο-
ρί ήταν ο Αργεντινός ακόμα κι αν οι επι-
δόσεις του (54 ματς, 26 γκολ, 13 ασίστ) 
δεν ήταν τόσο εντυπωσιακές όσο του 
τότε 25χρονου Μπενζεμά (52 ματς, 32 
γκολ, 19 ασίστ).
Ετσι, σκεπτόμενος εντελώς με ποδο-
σφαιρική λογική, ο πρόεδρος της Ρεάλ 
Μαδρίτης εμπιστεύτηκε όσο κανένας 
άλλος τον Γάλλο, προκαλώντας τον 
θυμό του Ιγκουαΐν. Ο πρώτος έγινε ένας 
εκπληκτικός wingman για τον Κριστιά-
νο Ρονάλντο και την τελευταία τριετία 
το επιθετικό βαρόμετρο των «μπλάν-
κος» δικαιώνοντας τον Πέρεθ γι’αυτή 
του την απόφαση.
Πλέον, η πιθανότητα της έλευσης του 
Χάαλαντ τρομάζει τον 35χρονο φορ, ο 
οποίος αισθάνεται ξανά ότι μπαίνει σε 
ζυγαριά μετά από μια δεκαετία. 
Παρά την απειλή, την οποία ευλόγως αι-
σθάνεται από τον Νορβηγό, ο Μπενζε-
μά δεν πρέπει να γίνει... Ιγκουαΐν. Διότι 
σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χά-
σει πολλά περισσότερα από αυτά που 
μπορεί να κερδίσει. Και μέσα σ’αυτά εί-
ναι και μια απόσυρση από την ενεργό 
δράση με τιμές θρύλου σ’ένα κατάμε-
στο «Μπερναμπέου». 
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Εξι Κύπελλα Πρωταθλητριών, δώδεκα πρωταθλή-
ματα Ισπανίας, 600 συμμετοχές, 182 τέρματα και 
πολλές ακόμα διακρίσεις. Ο εμβληματικός Πάκο 
Χέντο άφησε την τελευταία του πνοή στα 88 του 
χρόνια, αλλά η «χρυσή» του παρακαταθήκη θα 
μείνει για πάντα χαραγμένη στην ποδοσφαιρι-
κή ιστορία. Ο θρύλος και επίτιμος πρόεδρος της 

Ρεάλ Μαδρίτης υπηρέτησε τους «μερέγκες» για 
δεκαοκτώ έτη ως ποδοσφαιριστής (1953-1971) 
σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του, βαδί-
ζοντας πλάι σε ιερά τέρατα όπως οι Αλφρέδο Ντι 
Στέφανο και Φέρεντς Πούσκας. Από τις περιπτώ-
σεις που η υστεροφημία κατατροπώνει τον ίδιο 
τον θάνατο.

ΠΑΚΟ ΧΕΝΤΟ

«Εφυγε» και άφησε πίσω του... χρυσό!
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ΑΓΓΛΙΑ Τ 21:45
ΧΑΛ-ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ  2 DNB 1,66

Στο δρόμο της επιστροφής βρίσκεται η ιστορική Μπλάκμπερν. 
Τα ρόδα διαθέτουν εξαιρετικό ρόστερ και έχουν όλα τα 

φόντα για να διεκδικήσουν την επιστροφή στα σαλόνια 
της Πρέμιερ Λιγκ.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στο διπλό.

ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 13:30
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ OVER 2,75 1,70

Σε δράση και η Κύπρος με αναμετρήσεις για τον θεσμό του 
κυπέλλου.

Εντυπωσιακό ματς στον πρώτο γύρο με τον Ονήσιλο να 
κάνει την ανατροπή και να παίρνει προβάδισμα πρόκρισης 

με 4-3! Για την νίκη θα παίξουν οι γηπεδούχοι και θα 
παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανάλογο 

ματς με αυτό του 
πρώτου γύρου 

αναμένω.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:00
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 1 -0,25 1,95

Με τον Κούρτιτς να ηγείται της προσπάθειας ο ΠΑΟΚ τρέχει σερί 
εφτά νικών.

Εξαιρετικό το κλίμα στους γηπεδούχους σε αντίθεση με
την ένωση που τα πράγματα ζορίσαν μετά τα τελευταία 

αρνητικά αποτελέσματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στην έδρα.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 +1,5 1,75

Με την ψυχολογία στα ύψη ο Παναιτωλικός μετά την μεγάλη νίκη 
μέσα στην ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Με αρκετό 
ενθουσιασμό οι Αγρινιώτες θα επιδιώξουν μα κάνουν την 

έκπληξη κόντρα στον ντεφορμέ Ολυμπιακό.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συντηρητικό 
ποντάρισμα 
στην έδρα.

ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 2 1,80

Έχασε το τρίποντο μέσα από τα χέρια της η Μάντσεστερ στο Βίλα 
Πάρκ παρότι προηγήθηκε με 2-0. Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι 

μπέμπηδες πρέπει άμεσα να αλλάξουν πρόσωπο για να μην 
χαθεί η τετράδα.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αναμένω 

αντίδραση της 
Μάντσεστερ.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 

1,66
Ήταν καλύτερος στο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός αλλά υστέρησε στην 

τελική προσπάθεια. Το κύπελλο είναι ο μεγάλος στόχος της 
ομάδας και στο σημερινό παιχνίδι θα ψάξει ξεκάθαρα σκορ 

πρόκρισης. Μεγάλες στιγμές ζει η ιστορική Αναγέννηση και 
το ματς είναι γιορτή για την πόλη της Καρδίτσας.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Μεγάλη 

η διαφορά 
ποιότητας.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com





ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΝ 
ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΑΡΚ 
ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ. Ο ΑΓΓΛΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ 
ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ

Χιούμορ. Απαραίτητο. Από εδώ και 
πέρα. Ας το συνηθίσετε, διότι έτσι 
θα το πάμε στο Sportime. Η νέα 
μορφή που έχει πάρει το ηλεκτρο-
νικό μας έντυπο, περνάει πλέον 
στην τελική του μορφή. Αυτή που 
βλέπετε τις τελευταίες μέρες. Σάτι-
ρα, κωμικές καταστάσεις. Πολλές 
φορές αυτές ταιριάζουν και στον 
ελληνικό αθλητισμό. Σύμφυτες έν-
νοιες είναι. Συμπορεύονται. 
Βόμβα λοιπόν πολύ κοντά στο συ-
γκρότημα που μένει ο Μαρκ Κλά-
τενμπεργκ. Σαν αυτή που έριξε 
ο ίδιος όταν αποφάσισε να στα-
ματήσει τον σχολιασμό των αμ-
φισβητούμενων φάσεων. Την 
εβδομάδα που έγινε η φάση της 
χρονιάς στη Super League. Φάση 
που μπορεί και να μην ξαναδού-
με ποτέ. Αναφερόμαστε ασφα-
λώς στη φάση της Τούμπας.  
Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής είχε την ευ-
καιρία να ξεδιαλύνει πολλά. Αν εί-
ναι πέναλτι η φάση του Βούρου, αν 
ορθά έπραξε ο Φωτιάς και πήγε τη 
φάση πίσω, τι ισχύει με την είσοδο 
της κινησιολογίας του παίκτη στον 
κανονισμό, όταν η μπάλα εξοστρα-
κίζεται πρώτα στο σώμα και μετά 
στο χέρι που βρίσκεται σε αφύσικη 
θέση. Είχε τη δυνατότητα επίσης 
να μας διαφωτίσει για όσα φωνά-
ζει η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον 
ΟΦΗ. Δεν έκανε τίποτε από αυτά…  
Καμία σχέση η βόμβα με τα προ-
αναφερθέντα. Δεν προκύπτει από 
πουθενά άλλωστε από το αστυ-
νομικό ρεπορτάζ πως υπήρ-
ξε κάποια απειλή για τον ίδιο. Η 
αφορμή όμως για τη δημιουργία 
συνειρμών, υπαρκτή και δεδο-
μένη. Η συγκεκριμένη θέση είναι 
επισφαλής. Μια διαρκής ωρο-
λογιακή βόμβα (μεταφορικά μι-
λώντας) κάτω από την καρέκλα 
του. Τις ίδιες δυσκολίες είχε και ο 
προκάτοχός του, Μέλο Περέιρα.  
Τελικά στην ελληνική Super 
League, με όλες τις ομάδες να εί-
ναι έτοιμες να εκραγούν όταν τύ-
χει να αδικηθούν ή και να μην ευ-
νοηθούν, στο διαιτητικό κομμάτι 
δεν υπάρχει σωτηρία. Ξένους δι-
αιτητές φέραμε, ξένους αρχιδιαιτη-
τές επίσης, τα ίδια και τα ίδια ζούμε 
Διότι αυτή είναι η νοοτροπία μας. 
Εκρηκτική… 

ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΒΟΜΒΑ

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 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...


