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ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΣ

Η ΑΕΚ ΤΣΕΚΑΡΕΙ  
ΤΟΝ 28ΧΡΟΝΟ ΧΑΦ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ  
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΣ

ΠΆΡΤΙ ΤΟΥ ΟΦΗ ΚΟΝΤΡΆ  
ΣΤΟΝ ΆΠΟΛΛΩΝΆ ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΈΜΈΙΝΈ 

ΝΩΡΙΣ ΜΈ 10 ΠΆΙΚΤΈΣ
ΆΣΧΗΜΟ ΝΤΈΜΠΟΥΤΟ ΓΙΆ ΓΚΡΟΤΈ

KOITAEI TON AMANTOY
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Ο Ολυμπιακός δεν συνηθίζει να κάνει βια-
στικές κινήσεις στην μεταγραφική περίο-
δο του Ιανουαρίου. Εξαίρεση ήταν ο Κώ-
στας Μανωλάς, αφού η υπόθεση κρατούσε 
από το καλοκαίρι. Τώρα το θέμα έχει να κά-
νει με έναν αριστερό μπακ. Που θα βοηθή-
σει τον Ρέαμπτσιουκ. Και ο Ζαγαρίτης μοιά-
ζει πλέον ιδανική περίπτωση. Βέβαια οι 
Πειραιώτες κοιτούν κι άλλους παίκτες. Και 
θα κάνουν την κίνηση τους προς το φινά-
λε των χειμερινών μεταγραφών. Γιατί δεν 
τους βιάζει κάτι. Παράλληλα αρέσκονται να 
παίζουν με τον χρόνο και να κοιτούν μήπως 
προκύψει κάτι από καραμπόλες που μπο-
ρεί να συμβούν. Αν και το παζάρι δεν δεί-
χνει πως θα έχει πολλές κινήσεις γενικά. Οι 
ομάδες είναι επιφυλακτικές με βάση και τα 
όσα αντιμετωπίζουν με την πανδημία,. Πλην 
εξαιρέσεων δεν υπάρχει διάθεση για πολ-
λά. Επίσης ο Ολυμπιακός θα περιμένει να 
δει τι θα γίνει και με παίκτες που ενδιαφέ-
ρουν άλλες ομάδες. Με πιο πιθανή μετα-
κίνηση να είναι αυτή του Σισέ. Γιατί παρα-
τηρείται μια κινητικότητα ενώ αν έχει καλή 
πορεία στο Κόπα Άφρικα όλα μπορούν να 
συμβούν. Σχετικά με τον Μαντί Καμαρά δεν 
αποκλείεται να βγάλει στην Ελλάδα και αυτό 
το 6μηνο και μετά να αποχωρήσει, ίσως με 
προορισμό τη Νάπολι.

ΓΡΑΦΕΙ Ο   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Με πολλές και σημαντικές απουσίες ο ΠΑΟΚ 
νίκησε τον Παναιτωλικό και έδειξε ότι έχει το 
βάθος στο ρόστερ του ώστε να μπορεί να τα 
κατάφερει σε συνεχόμενα ματς. Βέβαια η βα-
σική προϋπόθεση, είναι ο προπονητής να 
εμπιστευτεί όλους τους ποδοσφαιριστές του. 
Απο τη στιγμή άλλωστε που το έκανε αυτό, 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου, είδε την ομάδα του 
να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα κα-
θώς στο ξεκίνημα χρησιμοποιούσε μόνο συ-
γκεκριμένους παίκτες και η ομάδα φάνηκε να 
«σκάει». Στο πρώτο ματς του 2022 ο ΠΑΟΚ 
δεν είχε στην αρχική του ενδεκάδα τους Σβα-
μπ,Άκπομ,Μπίσεσβαρ,Σβαμπ, Κρέσπο, 
Αντρίγια Ζίβκοβιτς και αρκετούς άλλους. Κι 
όμως πήρε αυτό που ήθελε και ταυτόχρο-
να κράτησε ξεκουράστους σημαντικούς παί-
κτες του. Η προσθήκη μάλιστα του Λέο Ζα-
μπά φάνηκε με το «καλημέρα», σημαντική. Ο 
Λουτσέσκου  έχει πλέον άλλη μια λύση στα 
χέρια του. Όταν γίνουν και έρθουν μετά τον 
Ζοάν Σάστρε και οι υπόλοιπες μεταγραφές, 
τότε γίνεται κατανοητό ότι ο ΠΑΟΚ θα μπο-
ρεί να λύσει το μεγάλο του φετινό πρόβλημα 
που είναι να μπορεί, να αντεπεξέλθει με επι-
τυχία στους δύο αγώνες κάθε εβδομάδα και 
στα σερί παιχνίδια. Οι μεταγραφές μάλιστα 
μπορούν να τον αλλάξουν και τον τρόπο παι-
χνιδιού καθώς ο δικέφαλος θέλει να γίνει πιο 
γρήγορος και πιο αθλητικός και κοιτάει πο-
δοσφαιριστές με αυτά τα στοιχεία. Ίσως λοι-
πόν στον δεύτερο μισό της σεζόν ο ΠΑΟΚ να 
είναι η ευχάριστη έκπληξη.

ΈΧΈΙ ΠΑΙΚΤΈΣ ΝΑ ΚΑΝΈΙ 
ΤΗΝ... ΈΚΠΛΗΞΗ!

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΟΣΚΙΤΣΗΣ

ΘΑ ΠΈΡΙΜΈΝΈΙ...

Αποψη
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Στην Τουρκία η μεταγραφική περίοδος διαρ-
κεί 12 μήνες τον χρόνο. Όχι επίσημα αλλά αν 
δει κανείς φημολογίες, ρεπορτάζ και όσα γρά-
φονται και ακούγονται είναι ίσως το αγαπη-
μένο χόμπι των γειτόνων.
Οι μεγάλες ομάδες της χώρας συνδέονται με 
όλους τους παίκτες του κόσμου, συνήθως μά-
λιστα με εκείνους που χρειάζονται πολλά λε-
φτά για να αποκτηθούν.
Βέβαια, στην Τουρκία έχουν παίξει πολλοί 
σπουδαίοι παίκτες, κυρίως προς το τέλος της 
καριέρας τους αλλά αυτό δε λέει κάτι.
Τα τελευταία δύο 24ώρα βγήκε προς τα έξω 
από την Ελλάδα πως η Φενέρμπαχτσε έχει 
ως έναν από τους βασικούς της στόχους τον 
Τικίνιο.
Ο Βραζιλιάνος στράικερ ήρθε φέτος στον Ολυ-
μπιακό και υπέγραψε 3ετές συμβόλαιο. Σε 24 
ματς έχει σκοράρει 8 φορές, εκ των οποίων 
οι 4 στο πρωτάθλημα.
Σε γενικές γραμμές τα έχει πάει καλά αν σκε-
φτεί κανείς πως στην επίθεση του Ολυμπια-
κού κυριαρχεί η παρουσία του Ελ Αραμπί.
Αυτό που ειπώθηκε στην στήλη από την Τουρ-
κία είναι πως… ας κρατηθούν χαμηλοί τόνοι. 
Στην Τουρκία μάλιστα που τους αρέσουν να 
τα φουσκώνουν και λίγο. Ο Τικίνιο ήταν στη 
λίστα όταν στο κλαμπ ήταν ο Εμρέ. Από τον 
Αύγουστο του 2020 έως και το καλοκαίρι του 
2021 πρώτα ως ο αθλητικός διευθυντής και 
μετά και ως προπονητής. Έκανε και τα δύο 
μαζί.
Παρόλα αυτά, τώρα να δώσει η Φενέρ πολλά 
λεφτά στον Ολυμπιακό για τον Τικίνιο το θε-
ωρούν μάλλον δύσκολο.

Τουλάχιστον αυτό ειπώθηκε.

Agent Greek

ΓΚΑΓΙΕΓΚΟΣ ΠΑΝΤΩΣ ΑΕΚ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ

Βγάζει μάτια
Κελεπούρι έφερε φέτος ο ΟΦΗ. Στα 32 του και με σπουδαία θητεία σε 
Ευρώπη αλλά και Μεξικό, ο Φερνάντο Γκαγιέγκος υπάρχουν ματς που 
κάνει… πλάκα. Ο Χιλιανός κεντρικός χαφ δείχνει πως είναι παίκτης για 
τα ψηλά πατώματα και όποτε μπαίνει και είναι σε καλή κατάσταση ανε-
βάζει τόσο τη μεσαία γραμμή της ομάδας του όσο και αποδυναμώνει 
εκείνη του αντιπάλου.
Έχει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2023 και στο τέλος της σε-
ζόν θα φανεί τι θα γίνει αλλά πραγματικά σε κάνει και αναρωτιέσαι αν 
έχουν τέτοιο παίκτη τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η ΑΕΚ.
Δεν είναι τα 15 ματς του, τα 2 γκολ του ή το τέρμα που έβαλε απέναντι 
στον Απόλλωνα αλλά η γενικότερη αγωνιστική του παρουσία. Ο Γκα-
γιέγκος είναι ματς που δείχνει να είναι παντού μέσα στο γήπεδο και εί-
ναι από τους χαφ που γεμίζουν τη μεσαία γραμμή.
Εξαιρετική επιλογή του ΟΦΗ που έβαλε τα γυαλιά στους μεγάλους, κάτι 
που δείχνει επίσης πως η αγορά της Χιλής κρύβει παίκτες που μπο-
ρούν να κάνουν upgrade τη Super League 1.

ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΕΡΙΚΟ BACKGROUND ΤΟΥ 
ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΛΒΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΑΟ

Από γνωστό γραφείο
Δίχτυα στην Ελλάδα φαίνεται πως ρίχνει η P&P 
Sport του γνωστού μεγαλοατζέντη Φεντερίκο 
Παστορέλο. Μέχρι πρόσφατα το πιο δυνατό της 
στασίδι με τον γνωστό μάνατζερ Βιντσέντζο Κα-
βαλιέρε ήταν φυσικά ο Μάρκο Λιβάια αλλά φαί-
νεται πως η εταιρία με το που έφυγε ο Κροάτης 
στράικερ άρχισε να κινείται ακόμα περισσότερο. 
Σα να έμαθε δηλαδή τα κατατόπια στην Ελλάδα. 
Μάλιστα, να σημειωθεί πως πήρε στο portfolio 
της και την εκπροσώπηση του Στράτου Σβάρ-
να που δε διάγει και τις καλύτερες αγωνιστικά 
μέρες του στην ΑΕΚ.
Ακόμα μια προσπάθεια να πατήσει στη χώρα 
μας είναι με τον Λούκας Σίλβα, τον Βραζιλιά-
νο χαφ της Γκρέμιο που προτάθηκε πρόσφατα 
στον Παναθηναϊκό. Δύσκολη περίπτωση, θέλει 
αρκετά χρήματα το deal αλλά ποτέ δεν ξέρεις. 
Συν του ότι μετά από καιρό που ο Παναθηνα-
ϊκός θα μπορέσει να συνεργαστεί με ένα γρα-
φείο αρκετά ισχυρό.

➠

➠

➠

ΤΟ ΕΙΧΑΝ
ΑΠΟΡΙΑ
ΠΩΣ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ  
ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΙΚΙΝΙΟ ΚΑΙ ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΤΟΥ ΓΙΟΥΣΗ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΛΛΑ…

Η τελευταία ευκαιρία του
Στόχος των ομάδων Β’ είναι να εξελί-
ξουν τους ποδοσφαιριστές που παί-
ζουν, μήπως και κάποια στιγμή μπορέ-
σουν να πάρουν χρόνο συμμετοχής και 
στις ομάδες Α’. Ή τουλάχιστον να μπο-
ρέσουν να τραβήξουν τα βλέμματα και 
φτιάξουν την καριέρα τους και κάπου 
αλλού από τις ομάδες που αγωνίζονται.
Αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό που η 
Β’ ομάδα του έχει παίκτες και υπάρχει 
πλάνο κάποια στιγμή να τεθούν στα 
υπόψιν του Μαρτίνς, η ΑΕΚ έχει προ-
καλέσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο 
Μουστακόπουλος π.χ. ένα παιδί που 
ήρθε από την Παναχαϊκή για να γεμίσει 
το κέντρο, με τις εμφανίσεις του, έπαιξε 
στο Κύπελλο με την πρώτη ομάδα και 
ήταν στην αποστολή στο πρωτάθλημα. 
Υπάρχει όμως και ο Χρήστος Γιούσης.
Ο 23χρονος εξτρέμ δεν είναι νέο όνομα 
στα πέριξ του κλαμπ. Ξέρει πολλή μπά-
λα αλλά κάπου δεν τράβηξε στο παρελ-
θόν και πήγε δανεικός σε Πλατανιά και 
Παναχαϊκή και ποτέ δεν μπόρεσε να πά-
ρει αρκετούς αγώνες στην Α’ ομάδα. Να 
φανταστείτε πως κάποτε το όνομά του 
είχε ακουστεί ακόμα και για την Σπόρ-
τινγκ Λισαβόνας. Τώρα είναι η μεγάλη 
του ευκαιρία.

➠
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ΔΙΠΛΗ  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΣΥΝΗΘΗΣ ΥΠΟΠΤΟΣ ΚΟΥΡΤΙΤΣ 
ΚΑΙ Ο ΖΑΜΠΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ 
ΧΑΡΙΣΑΝ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ

Πρώτο ματς για τον 
ΠΑΟΚ στο 2022 που ήταν 
και εξ αναβολής για την 16η 
αγωνιστική. Ήθελε να κάνει 
καλό ποδαρικό στην έδρα 
του και το πέτυχε απένα-
ντι στον Παναιτωλικό όπου 
επικράτησε με 2-0. Κρατά-
ει την διάθεση των παικτών 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιας 
ομάδας που μπορεί να χα-
ρακτηριστεί και ειδικών 
συνθηκών με τις απουσί-
ες που έχει αλλά και την δι-
αδικασία της ανανέωσης 
που θέλει να κάνει. Ο Κούρ-
τις σκόραρε με πέναλτι στο 
29’ και ο Ζαμπά στις καθυ-
στερήσεις για να πάρει ο 
ΠΑΟΚ την 4η σερί νίκη στο 
πρωτάθλημα και να βελτιώ-

σει την ψυχολογία του.

ΠΑΟΚ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ          

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λίγες ώρες μετά το τέλος της 
αναμέτρησης με τον Παναιτω-
λικό ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και την 
απόκτηση του Γιοαν Σάστρε. Ο 
Ισπανός δεξιός μπακ αποκτήθη-
κε με την μορφή του δανεισμού 
από την Μαγιόρκα και με ρήτρα 
αγοράς το καλοκαίρι. Ο ίδιος 
δήλωσε χαρούμενος για τη νέα 
πρόκληση στην καρέρα του. 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Ο Λέο Ζαμπά γύρισε στον 
ΠΑΟΚ και μάλιστα σημείωσε το 
δεύτερο γκολ. Ο τρόπος που το 
πανηγύρισε πέφτοντας πάνω 
στον Λουτσέσκου λέει πολλά. 
Γιατί δείχνει την επιθυμία του 
να παίξει αυτή την φορά μπάλα 
με τον Δικέφαλο. Επανεμφάνι-
ση και για τον Τσόλακ, που επί-
σης λέει πολλά.

Η ΣΤΙΓΜΗ
Στο 9’ ο Μελίσσας ανατρέπει τον Σφιντέρσκι και κάνει πέναλτι. 
Αλλά διόρθωσε το λάθος του αποκρούοντας την εκτέλεση του 
Κούρτιτς. Στο 29’ ωστόσο ο Κούρτιτς ευστόχησε στο νέο πέναλτι 
που πήρε ο Δικέφαλος για να βάλει το 10ο γκολ στο πρωτάθλη-
μα. Έδειξε πως δεν τον επηρέασε το πρώτο πέναλτι που έχα-
σε. Πάντως στον Παναιτωλικό διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το 
δεύτερο πέναλτι.

MVP
Είναι πλέον ο παίκτης – 
κλειδί για τους «ασπρόμαυ-
ρους». Ο λόγος για τον Κούρ-
τιτς που έβαλε ένα γκολ, έχασε 
ένα πέναλτι και είχε μια ακόμα 
ευκαιρία για να σκοράρει στο 
δεύτερο ημίχρονο. Η επιρροή 
του είναι μεγάλη στον ΠΑΟΚ και 
φαίνεται σε κάθε παιχνίδι. 

Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΓΗΠΕΔΟ:  ΤΟΥΜΠΑΣ
ΣΚΟΡΕΡ29 ΠΕΝ. ΚΟΎΡΤΙΤΣ 90’+2 ΖΑΜΠΑ

ΑΛΛΑΓΕΣOUT IN OUT INΡΟΝΤΡΙΓΚΟ 62’ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ 6 ΜΕΝΤΟΣΑ 75’ ΜΑΡΤΕΝΣΟΝ 5ΜΟΎΡΓΚ 70’ ΖΑΜΠΑ 7 ΝΤΟΎΑΡΤΕ 75’ ΚΑΡΕΛΗΣ 6ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ 70’ ΣΒΑΜΠ 6 ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ 85’ ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ -ΜΙΤΡΙΤΣΑ 77’ ΣΙΝΤΚΛΕΪ - ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ 86’ ΜΟΡΣΕΪ -ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ 77’ ΤΣΟΛΑΚ -

ΚΑΡΤΕΣΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ55’ ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ
9’ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 
15’ ΦΛΟΡΕΣ 
73’ ΚΟΡΝΕΛΙΟΎΣ

4-2-3-1

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
4-2-3-1

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
ΣΠΎΡΟΣ ΖΑΜΠΑΛΑΣ (ΗΠΕΙΡΟΎ)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΎ 5

ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΎΤΣΕΣΚΟΎ 6

ΜΕΛΙΣΣΑΣ 5

ΛΟΎΪ 5 ΒΙΡΓΚΟΤΣ 5
ΜΑΛΗΣ 5ΚΟΡΝΕΛΙΟΎΣ 5

ΑΓΓ. ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ 6ΦΛΟΡΕΣ 5

ΜΕΝΤΟΣΑ 5
ΜΠΑΡΜΠΟΣΑ 5ΝΤΟΎΑΡΤΕ 4

ΒΕΡΓΟΣ 4

ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ 6

ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ 6
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 6ΙΝΓΚΑΣΟΝ 6ΛΎΡΑΤΖΗΣ  6

ΚΟΎΡΤΙΤΣ 7ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ 6

 ΜΙΤΡΙΤΣΑ 6
ΑΟΎΓΚΟΎΣΤΟ 7ΜΟΎΡΓΚ 6

ΣΦΙΝΤΕΡΣΚΙ 6 

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΠΑΟΚ 2 0

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 42 16 28-9

2. ΑΕΚ 33 16 29-16

3. ΠΑΟΚ 31 16 33-20

4. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 26 17 21-17

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 26 16 27-14

6. ΟΦΗ 26 17 21-16

7. ΑΡΗΣ 21 16 17-15

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 20 16 16-15

9. ΒΟΛΟΣ 18 15 27-30

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 16 16-29

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 14 16 13-21

12. ΛΑΜΙΑ 11 16 13-22

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 15 14-32

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 8 14 7-26

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*Στον Άρη έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών.
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΓΙΑ ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ

Μόνο αυτό τους έλειπε στον 
Παναθηναϊκό. Ο γνωστός για 
την εγκυρότητα του δημοσιο-
γράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρ-
τζιο ανέφερε πως ο Αλμπέρτο 
Μπρινιόλι βρίσκεται στα ρα-
ντάρ της ΣΠΑΛ.
Και όχι απλά στα ραντάρ αλλά 
το ιταλικό κλαμπ ετοιμάζεται να 
κάνει κίνηση για την απόκτησή 
του, με πρόταση και στον Πα-
ναθηναϊκό.
Ο 31χρονος Ιταλός έχει πολύ 
καλό όνομα στην πατρίδα του 
και ειδικά για τη δεύτερη κατη-
γορία, που ανήκει και η ΣΠΑΛ.
Ο Μπρινιόλι με την Έμπολι κέρ-
δισε την άνοδο και αναδείχθη-
κε κορυφαίος στην κατηγορία 
την προηγούμενη σεζόν.
Ο Ιταλός Νο1 έχει κάνει ήδη 13 
ματς φέτος με τον Παναθηναϊκό, 
εκ των οποίων τα 12 στο πρω-
τάθλημα και έχει κερδίσει προς 
ώρας την κούρσα από τον Σω-
κράτη Διούδη για τον βασικό 
πορτιέρε.
Από τον Παναθηναϊκό έλεγαν 
πως δεν υπάρχει πρόταση και 
ήθελαν να κρατήσουν χαμη-
λούς τόνους.
Λογικό άλλωστε, αλλά η εγκυ-
ρότητα του Ντι Μάρτζιο είναι 
γνωστή σε όλο τον κόσμο.
Το θέμα είναι τι θα κάνει ο Πα-
ναθηναϊκός όταν η ΣΠΑΛ κάνει 
πιο επίσημη την κίνησή της.
Οι «πράσινοι» βέβαια έχουν τον 
Διούδη αλλά όπως ανέφερε και 
το sportime.gr την Τετάρτη και 
έχει τονίσει πολλές φορές το 
Sportime, είναι πιθανό να έρ-
θει πρόταση και για εκείνον.
Το μόνο σίγουρο είναι πως ο 
Παναθηναϊκός δεν μπορεί να 
δώσει και τους δύο τερματοφύ-
λακες. Τον έναν δεν αποκλείε-
ται. 

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΕΓΡΑΨΑΝ  
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
ΤΗΣ ΣΠΑΛ, ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ  
ΤΟ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ, ΑΛΛΑ…
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AΕΚ

ΤΟΝ ΤΣΕΚΑΡΕΙ
ΑΛΛΑ…  

Κάποτε, όχι πολύ μακριά, 
πριν 3,5 χρόνια, ο Ιμπραίμ 
Αμαντού γινόταν ένας από 
τους ποδοσφαιριστές θέμα 
συζήτησης στο ευρωπαϊκό 
μεταγραφικό γίγνεσθαι.
Ο 29χρονος, τώρα, αμυντι-
κός χαφ είχε αναγκάσει τη 
Σεβίλλη να δώσει 14,5 εκα-
τομμύρια ευρώ στη Λιλ για 
να τον αποκτήσει.
Τον Ιανουάριο του 2022, οι 
Ισπανοί το έχουν μετανιώ-
σει και αυτός ήταν ο λόγος 
άλλωστε που τον άφησαν 
ελεύθερο. Δεν δεσμεύεται 
με συμβόλαιο και μπορεί 
να βρει τον επόμενο σταθ-
μό στην καριέρα του.
Αυτός δεν αποκλείεται να εί-
ναι στην Ελλάδα.
Ο Αμαντού είναι ανάμεσα 
στους παίκτες που έχουν 
προταθεί στην ΑΕΚ και μά-
λιστα είναι ανάμεσα στις πε-
ριπτώσεις που στην Ένωση 
εξετάζουν με προσοχή.
Δεν την έχουν απορρίψει 
δηλαδή.
Ο Αμαντού έχει ύψος 1.83μ. 
και μάλιστα είναι διεθνής 2 
φορές με την εθνική ομά-
δα U20 της Γαλλίας. Πέρυ-
σι έκανε 28 ματς με την Ανζέ 
που ήταν δανεικός αλλά φέ-
τος δεν έκανε ούτε ένα με τη 
Σεβίλλη.
Πάντως έχει μεγάλη εμπει-
ρία και δεν έχει και θέματα 
τραυματισμών. Απλά είναι 
ένα 6μηνό και κάτι παραπά-
νω χωρίς επίσημο παιχνίδι, 
κάτι που σημαίνει πως θα 
του πάρει χρόνο να μπει σε 
συνθήκες αγώνα.
Είναι κάτι που στην ΑΕΚ θέ-
λουν να έχουν σχετικά άμε-
σα και αυτό είναι ένα θέμα.
Εξετάζεται πάντως η περί-
πτωσή του.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με 
τους Γάλλους, η Μετς είναι 
πιο κοντά στην απόκτησή 
του. Και αυτό γιατί έχει στον 
πάγκο τον Φρεντερίκ Αντο-
νετί, ο οποίος τον είχε και 
στη Λιλ.
Η Μετς μπορεί να είναι χα-
μηλά στη βαθμολογία αλλά 
έχει ελπίδες παραμονής στη 
Ligue 1.

ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
Ο ΠΡΩΗΝ ΧΑΦ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ ΙΜΠΡΑΪΜ 

ΑΜΑΝΤΟΥ ΑΛΛΑ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΛΕΝΕ ΠΩΣ 
ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΣ



www.sportime.gr ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20226

Δυσκολεύει του Σωκράτη
Η προετοιμασία για το ντέρμπι της Κυριακής με τον 
Παναθηναϊκό μπαίνει στην τελική ευθεία. Την Παρα-
σκευή θα κριθεί και πόσοι θα είναι διαθέσιμοι για την 
αναμέτρηση. Οι ελπίδες για αρκετές επιστροφές, εί-
ναι πολλές. Και πάλι όμως ο Ολυμπιακός έχει αρκετές 
απουσίες. Παράλληλα ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος 
δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στην γάμπα. Κάτι που 
κάνει εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή του. Ο Πέδρο 
Μαρτίνς δεν έχει καταλήξει στα πλάνα του γιατί θα 
περιμένει να δει και τα αποτελέσματα των τεστ 
που θα γίνουν την Παρασκευή.

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ  
Ο ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΑΚΟΜΑ, ΑΛΛΑ  
Ο 20ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΟΣ ΑΡΕΣΕΙ 

Oλυ
μπι
ακό

ς

Η αναζήτηση του αριστερού 
μπακ θα περάσει και από τηυν Γαλ-
λία, είναι δεδομένο. Μια αγορά που 
ξέρει καλά ο Ολυμπιακός και πά-
ντα εντοπίζει πολύ καλούς παίκτες. 
Αυτή την φορά όμως δεν αποκλεί-
εται να γίνει κίνηση με έναν ακόμα 
Έλληνα. Και αυτός είναι ο Βασίλης 
Ζαγαρίτης. Ο 20χρονος άσος ολο-
ένα και ανεβαίνει στην μεταγρα-
φική ατζέντα. Ο ίδιος περιμένει να 
δείξει ο Ολυμπιακός το ενδιαφέ-
ρον του πιο έμπρακτα. Η Πάρμα 
περιένει από την πλευρά της τους 
μνηστήρες και στην Ιταλία έβαζαν 
στο κόλπο και την Κροτόνε. Αλλά 
ο Ζαγαρίτης θέλει να φορέσει την 
ερυθρόλευκη φανέλα. Ήταν αυτός 
που πρώτος έκανε κίνηση, μέσω 
των εκπροσώπων του. Ο Ολυμπι-
ακός είδε από την αρχή θετικά το 
συγκεκριμένο πρότζεκτ. Έτσι κι αλ-
λιώς κοιτούσε κι έναν ακόμα Έλ-
ληνα που αγωνίζεται στην Ιταλία. 
Τον Μπάμπη Λυκογιάννη, όπου ξε-
κίνησε και την πορεία του απο την 
ερυθρόλευκη ακαδημία στο Ρέντη. 
Μπορεί να επιθυμεί να παραμεί-
νει στο καμπιονάτο, ωστόσο είναι 
δεδομένο πώς τον προσέγγισε ο 
Φρανσουά Μοντέστο. Ο Ζαγαρί-
της είναι μια πιο καλή περίπτω-
ση, γιατί είναι νεαρός. Στα 20 του 
χρόνια θέλει να κάνει το μεγάλο 
βήμα. Να δείξει πως μπορεί να γί-
νει πρωταγωνιστής. Ο Ολυμπια-
κός ακόμα δεν έχει κάνει κίνηση, 
αλλά δενξ αποκλείεται τελικά να 

στραφεί στην περίπτωση του.
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ΑΝΕΤΟΣ Ο ΟΦΗ ΣΤΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ, ΕΚΕΙ  
ΠΟΥ ΚΟΛΛΗΣΕ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!

Ο ΟΦΗ πέρασε με άνεση από την 
Ριζούπολη με το 3-0 απέναντι στον 
Απόλλωνα Σμύρνης. Σε μια αναμέ-
τρηση που ήταν εξ αναβολής από 
την 13η αγωνιστική. Σε μια έδρα 
όπου ο Ολυμπιακός έκανε γκέλα 
(0-0) στο πρώτο του ματς για το 
2022 και προκάλεσε ντόρο. Η ομά-
δα του Νίκου Νιόπλια ήταν καλύ-
τερη στα τελειώματα της και πήρε 
τη νίκη. Για τον Απόλλωνα ήταν το 
ντεμπούτο στον πάγκο του Μάρκο 
Γκρότε, ο οποίος διαπίστωσε πως 
έχει πολλή δουλειά για να μπορέ-
σει να αλλάξει την αγωνιστική του 
εικόνα. Κομβικό το σημείο με την 
αποβολή του Γιακιμόφσκι μόλις 
στο 19’ δίνοντας και πέναλτι στον 
ΟΦΗ. Το οποίο εκτέλεσε στο 21’ ο 
Νεϊρα στέλνοντας την μπάλα στο 
οριζόντιο δοκάρι. Ο εξαιρετικός Για-
γιέγος έδωσε ασίστ στον Λάμπρου 
στο 24’ για να ανοίξει το σκορ ο 
ΟΦΗ. Ο Λάμπρου «χτύπησε» και 
δύο λεπτά αργότερα για το 2-0. Η 
κρητική ομάδα έχοντας και αριθμη-
τικό πλεονέκτημα βρήκε τους χώ-
ρους που ήθελε για να σκοράρει. 
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Απόλλω-
νας πήγε να γίνει πιο επιθετικός. 
Αλλά ο Γκαγιέγος, που ήταν κορυ-
φαίος της αναμέτρηση σκόραρε 
στο 63’ με απευθείας εκτέλεση φά-
ουλ, βάζοντας τέλος και στο ματς.

ΛΑΜΠΡΟΣ... 
ΓΚΑΓΙΕΓΟΣ

ΒΕΡΧΟΥΛΣΤ 4

ΓΙΑΚΙΜΟΦΣΚΙ -ΛΙΣΓΑΡΑΣ (77’) 3ΜΠΡΟΥΝΟ ΑΛΒΕΣ 4

ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ (77’) 5ΣΛΙΒΚΑ 4ΦΑΤΙΟΝ (64’) 5ΦΑΝ ΛΑ ΠΑΡΑ (64’) 4

ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ 4

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 4

ΒΑΤΕΡΜΑΝ 6

ΒΟΥΡΟΣ 6ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ 6ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 6ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (73’) 6

ΓΚΑΓΙΕΓΟΣ (78’) 8

ΤΣΙΛΙΑΝΙΔΗΣ (65’) 7ΤΟΡΑΛ (73’) 6ΝΕΪΡΑ (64’) 7

 ΛΑΜΠΡΟΥ 8

ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ 7

ΣΙΓΚΝΙΕΒΙΤΣ (27’) 4

4-2-3-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ               OΦΗVS          

4-4-2
 ΜΑΡΚΟ ΓΚΡΟΤΕ 4

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ 7

ΟΦΗΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 0 3
ΣΚΟΡΕΡ

ΓΗΠΕΔΟ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

24’, 26΄ ΛΑΜΠΡΟΥ, 
63’ ΓKΑΓΙΕΓΟΣ

27’ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 4
64΄ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 4
64’ ΠΑΜΛΙΔΗΣ 4
77’ ΡΟΝΙΕ -
77’ ΜΑΡΤΙΝΕΣ -

64’ ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ 6
65’ ΝΑΜΠΙ 6
73’ ΚΑΜΑΟΥ 6
73’ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ 6
78’ ΣΕΛΙΜΟΒΙΤΣ -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:-
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 19’ ΓΙΑΚΙΜΟΦΣΚΙ

ΜΑΝΟΥΧΟΣ (ΑΡΓΟΛΙΔΑ)

Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕΤΩΠΑ
Ο ΑΡΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ 
ΘΑ ΤΟ ΠΑΛΕΨΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΟΥΝΤΚΡΕΝ, ΤΖΕΓΚΟ

Καλές οι μεταγραφές αλλά ο Άρης 
έχει επικεντρωθεί και στους παί-
κτες, τα συμβόλαια των οποίων 
ολοκληρώνονται το καλοκαίρι και 
θέλει να ανανεώσει. Το Sportime 
αποκάλυψε πως το θέμα με τον 
Μπερτόγλιο αναμένεται να έχει αί-
σιο τέλος. Ο Θοδωρής Καρυπίδης 
ανέβασε την προσφορά του και ο 
Μπερτόγλιο πλέον πάει για ανα-
νέωση συμβολαίου. Από την άλλη 
υπάρχουν και οι Σούντκρεν, Τζέγκο. 
Οι πρώτες επαφές δεν εξελίχθη-
καν καλά αφού υπάρχει απόστα-
ση στο οικονομικό. Ο Άρης θέλει 
να τους κρατήσει, αλλά δεν μπορεί 
και να ξεφύγει πολύ με το μπάτζετ 
του. Στο μεταγραφικό κομμάτι δεν 
υπήρξε νεότερο με τον Πίρσμαν του 
ΠΑΣ Γιάννινα. Δεδομένο πως έχει 
γίνει επαφή με τον Βέλγο μπακ. Κι 
επίσης δεδομένο πως ο ΠΑΣ θέ-
λει χρήματα που κανείς δεν τα δί-
νει για παίκτη που μένει ελεύθερος 
το καλοκαίρι. Στο μεταξύ οι «κίτρι-
νοι» φέρεται να ψάχνουν στην αγο-
ρά για έναν ακόμα επιθετικό. Γιατί 
θέλουν να δώσουν μια μεγαλύτερη 
ώθηση στην γραμμή κρούσης κα-
θώς το έχει ανάγκη. Να βρει έναν 
παίκτη που θα έχει εύκολο το γκολ.
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Η ΑΕΚ Β’ υποδέχθηκε τον Λεβαδειακό στο ντέρμπι του 
νοτίου ομίλου για να πάρει τη νίκη με 2-1. Το ματς έγινε 
στο Αιγάλεω και το «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» με τον 
Γιούση να ήταν ο πρωταγωνιστής. Ο πρώτος σκόρερ της 
ομάδας του Σωκράτη Οφρυδόπουλου έκανε το 1-0 στο 
19’ με πλασέ. Βέβαια ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Β’, Χα-
τζηεμμανουήλ έκανε σωτήριες επεμβάσεις στο 9’ και το 
34’ για να κρατήσει το σκορ. Τελικά ο Λεβαδειακός ισο-
φάρισε με τον Τζημόπουλο στο 35’ μετά από εκτέλεση 
κόρνερ. Ωστόσο στο 43’ ο Γιούσης με κεφαλιά έδωσε εκ 
νέου προβάδισμα στην Ένωση, που έμμελε να ήταν και 
το τελικό αποτέλεσμα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδει-
ακός πίεσε για να πετύχει ένα ακόμα γκολ, αλλά ο Χα-
τζηεμμανουήλ έκανε μια ακόμα σωτήρια επέμβαση για 
να αποτελέσει τον καταλύτη της νίκης.

Ο Θεσπρωτός ήταν ο μεγάλος νικητής με 2-1 απέναντι στον Ολυ-
μπιακό Β’. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε το λάτιν χρώμα στους δύο 
πάγκους. Ο Αργεντινός Χουάν Ρότσα απέναντι στον συμπατρι-
ώτη του, Αριέλ Ιμπαγάσα ήταν αυτός που κέρδισε στα σημεία. Η 
παλιά δόξα του Παναθηναϊκού έχει κάνει καλή δουλειά στον Θε-
σπρωτό που βγαίνει σιγά, σιγά. Στα του αγώνα ο Ολυμπιακός 
Β’ προηγήθηκε στο 6ο΄με τον Βοΐλη να βρίσκει δίχτυα μετά από 
πάσα του Πινακά. Ωστόσο το προβάδισμα δεν έμεινε και πολύ. 
Στο 22’ σκόραρε ο Κωνσταντίνου με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. 
Κι έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ο Πινακάς είχε 
δύο καλές ευκαιρίες στο 60’ και το 66’. Αλλά ο Θεσπρωτός μίλη-
σε τελευταίος. Πιο συγκεκριμένα στο 82’ ο Λύγκας έκανε το σουτ 
η μπάλα βρήκε στο πόδι του Μπονίγια και κατέληξε στα δίχτυα.

Η Καλαμάτα αθόρυβα ροκάνισε την διαφορά από την κορυφή και 
με τα δύο ματς λιγότερα μπορεί να λέει πως έχει ευκαιρία ακόμα 
και να βρεθεί στην πρώτη θέση. Η «μαύρη θύελα» δεν συνάντη-
σε δυσκολίες απέναντι στον Ηρόδοτο, για να επικρατήσει με 2-0, 
για την 7η σερί νίκη της. Οι φιλοξενούμενοι είχαν πολλά κρού-
σματα κορονοϊού το τελευταίο διάστημα και ταλαιπωρήθηκαν για 
να βγάλουν μια ανταγωνιστική ομάδα. Από την άλλη μεριά όμως 
και η Καλαμάτα είναι εξαιρετική φέτος και δύσκολα θα μπορέσει 
κανείς να τη σταματήσει. Ο Τάτος έκανε το 1-0 στο 21ο λεπτό και 
ο Λουκίνας στο 39’ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Τάτος 
έχασε πέναλτι στο 57’ στέλνοντας την μπάλα πάνω από το ορι-
ζόντιο δοκάρι. Στο 34’ ο Ηρόδοτος είχε δοκάρι με τον Κατίδη.

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για την ΑΕΛ με 
1-0 στην έδρα του Αλμωπού Αριδαίας. Οι 
τρεις βαθμοί έφεραν την ομάδα του Πανα-
γιώτη Γκουτσίδη ακόμα πιο κοντά στην κο-
ρυφή που είναι και ο στόχος της. Και σε μια 
πορεία που έχει να κάνει με την άνοδο ζη-
τούμενο είναι οι νίκες κι ας μην συνοδεύ-
ονται από καλές εμφανίσεις. Το γκολ πέ-
τυχε ο Ηλιάδης με κεφαλιά στο 27ο λεπτό 
μετά από εκτέλεση κόρνερ. Οι φιλοξενού-
μενοι είχαν και δοκάρι με τον Μαυρία στο 
58’. Ο Αλμωπός στα τελευταία λεπτά της 
αναμέτρησης βρήκε ρυθμό και επιχείρησε 
να βάλει το γκολ της ισοφάρισης αλλά δεν 
τα κατάφερε.

ΣΟΎΠΕΡ ΝΊΚΗ  
ΜΕ ΓΊΟΎΣΗ

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  
ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΕΦΤΑ ΣΕΡΊ ΝΊΚΕΣ  
Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΕΒΑΊΝΕΊ Η ΑΕΛ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης»

Σκόρερ: 19’, 43’ Γιούσης – 35’ Τζημόπουλος
Διαιτητής: Μαλουτας (Ημαθίας)
Κόκκινες: -

Χατζηεμμανουήλ
Κορνέζος
Γιαννούτσος (38’)
Μπούσης
Σταμούλης (82’)
Μπ., Μουστακόπουλος (82’)
Γερολέμου
Γιούσης
Ιατρούδης
Τζούντα Γκαρσία (71’)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ  ΟΦΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ

Στογιάνοβιτς
Νίλι
Λιάγκας
Τζημόπουλος
Βήχος (66’)
Μεχία
Κονέ (46’)
Χάμοντ
Πολέτο (81’)
Μουτίνιο (90’ Μπαχανάκ)
Δούμτσιος.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ

Λάτσι ((38’)
Ραντόνια (71’)
Ευθ. Χριστόπουλος (82’)
Αρβανίτης (82’)

Νίκας (46’)
Παναγιώτου (66’)
Συμελίδης (81’)
Μπαχανάκ (90’)

ΑΕΚ Β’ 2-1 ΛΕΒΑΔΕΊΑΚΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Σκόρερ: 22’ Κώνσταντίνου, 82’ Μπονίγια – 6’ Βοΐλης
Διαιτητής: Καδδάς (Αχαϊας)
Κόκκινες: -

Κίναλης
Βαλιέντε
Ζβι (74’)
Βασιλάκης
Γκανσιέρ
Λύγκας
Κωνσταντίνου
Ραμίρεζ (79’)
Μπονίγια
Διγκόζης (79’)
Ρομέρο (68’)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΧΟΥΑΝ ΡΑΜΟΝ ΡΟΤΣΑ

Στουρνάρας
Μπα
Ξενιτίδης
Αποστολόπουλος
Λιάτσος (71’)
Χριστοφιλόπουλος (64’)
Κεραμιδάς (79’)
Νίκολιτς
Βοΐλης
Ντόη
Πινακάς (79’)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΡΙΕΛ ΙΜΠΑΓΑΣΑ

Ζιώγας (68’)
Ντι Αλέσιο (74’)
Γώγος (79’)
Βαταμίδης (79’)

Σαπουντζής (64’)
Ιμπαγάσα (71’)
Νταλιάνι (79’)
Κωστή (79’)

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2-1 ΟΛΎΜΠΊΑΚΟΣ Β’

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:  ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Σκόρερ: 21’ Τάτος, 39’ Λουκίνας
Διαιτητής: Μπαϊλης (Πρέβεζας-Λευκάδας)
Κόκκινες: -

Ταΐρης
Κωνσταντινόπουλος
Τσελεπίδης
Παπατόλιος
Αναστασόπουλος (79’)
Μόζερ (69’)
Παυλίδης
Ματέους
Τάτος (82’)
Φελίπε (69’)
Λουκίνας (79’)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Λουτριώτης
Αποστολίδης (46’)
Αργκιλέσι
Αρναούτογλου (46’)
Βρεττός
Καντέ
Καργιωτάκης
Κατίδης
Κόρτσαμ
Ρουσσάκης
Χαλκιαδάκης
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΤΣΗΣ

Τσαγκαλίδης (69’)
Μαβινγκά (69’)
Μαρκόφσκι (79’)
Μπακαγιόκο (79’)
Σκεντεράι (82’)

Σουρνάκης (46’) /  (59’) 
Χατζησάββας (46’)
Γκίνη (59’)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2-0 ΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Σκόρερ: 27’ Ηλιάδης
Διαιτητής: Κακουλίδης (Θράκης)
Κόκκινες: -

Παϊτέρης
Παρασκευάς
Σέχου
Κολλαράς
Πρίκας
Καράμπελας (87’)
Κέρθι
Ασλαμπάλογλου (90+1’)
Μπακουτσής (83’)
Γιουκούδης
Ρίβας (83’)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Θεοδωρόπουλος
Μπέρτος
Αμπούντ-Ομάρ
Ηλιάδης
Γκοτζαμανίδης
Κ. Παπαγεωργίου (90’)
Κολομπίνο
Γλυνός (54’) 
Όγκμποε
Γιάκος (90+4’)
Ακούνια
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ

Πέττας (83’)
Σουλιώτης (83’)
Αδαμίδης (87’)
Μαγγίζης (90+1’)

Μαυριάς (54’)
Ραμίρεζ (90’)
Μαξιμένκο (90+4’)

ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΊΔΑΊΑΣ 0-1 ΑΕΛ
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Τα τεστ ήταν αρνητικά για τους περισσότερους 
παίκτες σε Διαγόρα Ρόδου και Χανιά κι έτσι το 
ματς διεξήχθη κανονικά. Μάλιστα το 2-2 ήρθε με 
δύο πέναλτι, ένα σε κάθε ομάδα, ενώ είχαν και 
από μία αποβολή. Αδικημένη μπορεί να είναι η 
ομάδα των Χανίων ποθ έχασε πολλές ευκαιρίες 
για να σημειώσει κι άλλα τέρματα και να πάρει τη 
νίκη. Ο Ζούνης έκανε το 1-0 στο 24’ με απευθείας 
φάουλ. Τα Χανιά ισοφάρισαν με τον Μπαΐροβιτς 
στο 38’ και ο ίδιος στο 43’ έχασε τρομερή ευκαι-
ρία. Στο 66’ ο Φόμπι αποβλήθηκε με κόκκινη για 
το πέναλτι που έκανε στον Τσιαντούλα. Ο Μπα-
στιάνος το εκτέλεσε εύστοχα. Τα Χανιά έκαναν 
το 2-2 επίσης με πέναλτι του Βασιλόγιαννη στο 
84΄ ενώ αποβλήθηκε ο Τοπάλ για τον Διαγόρα.

Μεγάλο το ενδιαφέρον για το ματς της Κα-
βάλας απέναντι στον Απόλλων Λάρισας, 
που έληξε 0-0. Γιατί οι γηπεδούχοι επιτέλους 
έφτιαξαν το ρόστερ τους με πάνω από 20 με-
ταγραφές που ανακοινώθηκαν γρήγορα για 
να μπορούν να παίξουν. Ήταν και το πρώ-
το ματς του τεχνικού Αλεξάντερ Νούρι στον 
πάγκο της. Σίγουρα θέλει δουλειά ακόμα η 
Καβάλα, αφού οι περισσότεροι παίκτες κά-
νουν λίγο καιρό μαζί προπονήσεις. Ωστόσο 
ήταν θετικό πως πήρε τον πρώτο της βαθμό 
στο πρωτάθλημα ενώ δεν δέχθηκε γκολ για 
πρώτη φορά. Στο ματς δεν έγιναν ιδιαίτερες 
φάσεις, Για την ακρίβεια πιο πολύ ενδιαφέ-
ρει το γεγονός πως η Καβάλα φέρεται να θέ-
λει να αποκτήσει τον Κώστα Μήτρογλου.

Ανοικτό σε φάσεις το κρητικό ντέρμπι με τον 
ΟΦ Ιεράπετρας να παίρνει μια σπουδαία νίκη 
με 3-1 απέναντι στον Εργοτέλη. Η ομάδα του 
Βεργέτη κυριάρχησε στην αναμέτρηση και ήταν 
πολύ καλή στα τελειώματα των φάσεων. Οι φι-
λοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 2’ με τον 
Αντερέγκεν με κεφαλιά. Ο Εργοτέλης έφερε γρή-
γορα το ματς στα ίσια φού ο Κωστανάσιος έκα-
νε το 1-1 στο 7’. Ο ΟΦΙ συνέχισε την πίεση του 
και στο 36’ έβαλε και δεύτερο γκολ με τον Βουό 
να σκοράρει με γυρισό σου μετά από εκτέλε-
ση κόρνερ. Για να έρθει το 64’ και ο Αντερέγκεν 
να σημειώσει το δεύτερο προσωπικό του τέρ-
μα και να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. 

ΠΈΝΑΛΤΙ, ΑΠΟΒΟΛΈΣ, 
ΜΟΙΡΑΣΙΑ

ΤΩΡΑ ΞΈΚΙΝΗΣΈ

ΣΟΎΠΈΡ ΟΦΙ!

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΥ

Σκόρερ:  24’ Ζούνης, 64’ πεν. Μπαστιάνος – 37’ Μπαΐροβιτς, 84’ πεν. 
Βασιλόγιαννης
Διαιτητής: Λάμπρου (Ευβοίας)
Κόκκινες: 84’ Τοπάλ – 63’ Φόμπι

Μπίντσης
Τοπάλ
Τάτσης (46’)
Ρουγκάλας
Καρατάσιος
Μουμίν
Γιώργου
Τσιαντούλας (90’)
Ζούνης
Μπαστιάνος (90+4’)
Σινγκ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΙΔΑΣ

Κουτζαβασίλης
Καψάλης (60’)
Ζιούλης
Τσαμούρης
Κογιέτε (60’)
Βασιλακάκης (60’)
Παναγιωτούδης (80’)
Βάρκας
Βασιλόγιαννης
Κολλάς
Μπαΐροβιτς
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Λαμπίρης (46’)
Μπούμπας (90’)
Σάιμπερτ (90+4’)

Μασούρας (60’)
Καμαρά (60’)
Φόμπι (60’)
Πατάπης (80’)

ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2-2 ΧΑΝΙΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο:ΚΑΒΑΛΑΣ

Σκόρερ: - 
Διαιτητής: Στυλιανός (Τρικάλων)
Κόκκινες: -

Κυρίτσης
Καζαντζίδης
Σπάσιτς
Στίκας
Πανουργιάς
Θωμαΐδης (66’)
Μπελεβώνης (66’)
Μαρινάκης (57’)
Σαμπανίδης
Αρμάλας
Σταμένκοβιτς
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΟΥΡΙ

Αστράς
Γιαννίτσης
Βίγια
Λίταινας
Καλούσης
Παναγιώτου
Σκούπρας
Κοζού
Νούσιος
Τιμπόε
Λεμάνγκρ.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΓΡΑΦΑΣ

Καραγιάννης (57’)
Γροσδάνης (66’)
Κοέν (66’)

ΚΑΒΑΛΑ 0-0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ

Γήπεδο: ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ

Σκόρερ: 6’ Κωστανάσιος – 2’, 63’ Αντερέγκεν, 36’ Βουό
Διαιτητής: Μπακογιάννης (Αθηνών)
Κόκκινες: -

Τζελέπης
Σερβιλάκης
Κατσούρι (46’)
Μίκο
Κόλα
Πέϊος
Άμπι (70’)
Μπουρσέλης (70’)
Κωστανάσιος
Κοκκίνης (82’)
Μπαχρ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΔΗΜΑΣ

Καραγκιόζης
Καρδάρης
Χιντζίδης
Ντι Λορέντζο
Τορίμπιο
Μεσσιδόρο (90+2’)
Λεμονής
Μπενίτεζ
Νέκουλ (87’)
Αντερέγκεν (85’)
Βουό
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
ΣΤΑΪΚΟΣ ΒΕΡΓΕΤΗΣ

Σαρρής (46’ ) / (61’)
Νεράλ (61’)
Βουτσάς (70’)
Πατρινός (70’)
Χοσάμ (82’)

Καζάου (85’)
Ψάνης (87’)
Κοντοές (90+2’)

ΈΡΓΟΤΈΛΗΣ 1-3 ΟΦ ΙΈΡΑΠΈΤΡΑΣ

Ομάδα Αγ. Βαθ. Γκολ

1 ΑΟ Ξάνθη 9 22 19-5

2 Βέροια 10 21 19-7

3 Αναγέννηση Καρδίτσας 9 19 16-5

4 ΑΈΛ 10 19 14-4

5 Θεσπρωτός 10 16 15-7

6 Ολυμπιακός Β 10 14 10-8

7 Αλμωπός Αριδαίας 9 13 13-10

8 ΑΟ Τρίκαλα 10 13 11-15

9 Νίκη Βόλου 8 12 13-5

10 Ηρακλής 9 12 4-4

11 Απόλλων Πόντου 10 11 16-15

12 Πιερικός 10 10 10-9

13 ΠΑΟΚ Β 9 10 9-9

14 Ολυμπιακός Βόλου 10 9 12-17

15 Πανσερραϊκός 9 9 10-15

16 Απόλλων Λάρισας 10 4 6-17

17 ΑΟ Καβάλα 8 1 0-45

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Αγ. Βαθ. Γκολ

1. Λεβαδειακός 11 24 19-6

2. ΑΈΚ Β 11 24 12-5

3. Καλαμάτα 9 21 17-4

4. Καλλιθέα 8 18 9-3

5. ΑΟ Αιγάλεω 9 17 11-5

6. ΠΑΈ Χανιά 11 15 17-10

7. ΠΑΈ Ρόδος 9 15 13-11

8. Κηφισιά 9 13 8-8

9. Παναθηναϊκός Β 10 13 9-12

10. ΟΦ Ιεράπετρας 10 12 12-15

11. Έργοτέλης 9 11 7-10

12. Διαγόρας Ρόδου 10 10 7-12

13. ΑΈ Καραϊσκάκης 9 9 8-14

14. ΑΟ Έπισκοπής 9 6 5-7

15. Αστέρας Βλαχιώτη 8 6 3-7

16. Ηρόδοτος 9 5 4-11

17. ΑΠΣ Ζάκυνθος 9 1 0-21

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
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BCL: Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ, ήττα για το Λαύριο

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε και στη Θεσσαλονίκη (70-80) από την Στρασμπούρ κι 
αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα είχε 
τη δυνατότητα να πάρει τη νίκη αλλά ο ΝτιΛέο έχασε δύο από τις τρεις βο-
λές που κέρδισε στο τέλος
Τα δεκάλεπτα: 15-23, 34-37, 57-52, 79-80
ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Λοβ 6, ΝτιΛέο 9, Γ.Καμπερίδης 3, Τολιόπουλος 9, 
Γιάνκοβιτς 11, Ρίβερς 10, Λι 2, Χριστοδούλου, Καμαριανός 8, Μάντζαρης 6, 
Τζόουνς 15
Το Λαύριο ηττήθηκε 87-72 στην Ιταλία από την Τρεβίζο και θα προσπαθή-
σει την ερχόμενη Τρίτη στο ΣΕΦ να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1 και να 
πάει σε τρίτο καθοριστικό αγώνα στην Ιταλία ώστε να διεκδικήσει 
την είσοδο στους 16
Τα δεκάλεπτα: 23-20, 44-36, 63-57,
ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Φιλοξενίδης, Μουράτος 12, Πιλάβιος, 
Σπρίντζιος, Βουλγαρόπουλος, Αμίνου 2, Γερομιχαλός 2, 
Κακλαμανάκης 10, Σάντερς 17, Σμιθ 17, Γουίλιαμς 12

EUROLEAGUE 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Φενέρμπαχτσε- Ολυμπιακός 94-80, 
Μπαρτσελόνα- Αρμάνι Μιλάνο 73-
75, Μπάγερν Μονάχου- Ζαλγκίρις 
Κάουνας 74-65, Παναθηναϊκός- ΤΣ-
ΣΚΑ Μόσχας 74-98
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ: Ζενίτ- Βιλερμπάν, 
Ερυθρός Αστέρας- Ρεάλ Μαδρίτης, 
Μονακό- Ούνικς Καζάν, Μπασκόνια- 
Εφές, Μακάμπι- Άλμπα Βερολίνου.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Μπαρτσελόνα (15-
4), Ρεάλ Μαδρίτης (14-3), Ολυμπια-
κός και Ζενίτ (12-6), Αρμάνι Μιλάνο 
(11-6), Ούνικς Καζάν και ΤΣΣΚΑ Μό-
σχας (11-7), Εφές (9-9), Βιλερμπάν 
(8-9), Φενέρμπαχτσε και Μπάγερν 
Μονάχου (8-10), Μακάμπι, Ερυθρός 
Αστέρας, Μονακό και Μπασκόνια 
(7-11), Άλμπα Βερολίνου (6-11), Πα-
ναθηναϊκός (4-14), Ζαλγκίρις Κάου-
νας (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 Κάου-
νας- Ερυθρός Αστέρας, Ολυμπια-
κός- Ζενίτ, Αρμάνι Μιλάνο- Ούνικς 
Καζάν, Φενέρμπαχτσε- Άλμπα Βε-
ρολίνου.

ΧΑΛΙΑ  
ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ
ΚΟΜΠΑΡΣΟΣ Ο ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ 
ΣΤΉΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΉ ΤΉΣ ΤΣΣΚΑ 
ΣΤΟ ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν 
απλώς κομπάρσος στην παράστα-
ση για ένα ρόλο της ΤΣΣΚΑ (74-
98) αλλά κάτι ακόμα πιο ασήμα-
ντο! Όσο σκληρό κι αν ακούγεται 
ο Παναθηναϊκός περιφέρεται στα 
γήπεδα της Euroleague προσπα-
θώντας να διατηρήσει- όσο μπο-
ρεί- τη λάμψη του παρελθόντος 
που πλέον έχει ξεθωριάσει για τα 
καλά. Ο αγώνας με την ΤΣΣΚΑ Μό-
σχας δεν προσφέρεται ούτε για 
ανάλυση ούτε για κριτική. Οι Ρώ-
σοι ήταν καλύτεροι έτσι κι αλλιώς 
ενώ ο Παναθηναϊκός είχε και πολ-
λά προβλήματα λόγω της αγωνι-
στικής απραξίας από τα κρούσμα-
τα κορονοϊού.
Αυτό όμως απέχει πολύ από την 
πλήρως αποκαρδιωτική εικόνα 
που παρουσίασε. Ότι θα ήταν δύ-
σκολο να κοντράρει την ΤΣΣΚΑ δεν 
το αμφισβητεί κανείς. Ότι χρεια-
ζόταν μια τεράστια υπέρβαση για 
να τη νικήσει, επίσης. Αλλά το να 
παρακολουθούν απλώς την ΤΣ-
ΣΚΑ να τους διασύρει, είναι του-
λάχιστον απαράδεκτο.

Η ΤΣΣΚΑ έκανε σερί 23-0 σε 3’05’’ όταν μετέτρε-
ψε σε 57-30 υπέρ της το σε βάρος της 17-20. Απ΄εκεί 
και πέρα δεν υπάρχει αγώνας

Πέρασαν 7’48’’ μέχρι να κάνουν φάουλ 
οι «πράσινοι» κι ενώ η ΤΣΣΚΑ τους τιμωρούσε 

διαρκώς. Από τη στιγμή που χρεώθηκε με (αστείο) φά-
ουλ ο Παπαγιάννης σε εύστοχο (εκτός χρόνου) τρίποντο 
του Γκριγκόνις μέχρι να ξανακάνει φάουλ ο Πέρι κύλη-
σαν ακριβώς 7’48’’. Και στο διάστημα αυτό η ΤΣΣΚΑ είχε 
κάνει επιμέρους σκορ 26-5, χωρίς να ιδρώσει, χωρίς να 
«πονέσει» έστω από ένα φάουλ των παικτών 
της ελληνικής ομάδας.

Οι 60 πόντοι της ΤΣΣΚΑ και η δια-
φορά των 27 πόντων στο πρώτο ημίχρονο συνι-

στούν αρνητικά ρεκόρ στην ιστορία του Παναθηναϊ-
κού στην Euroleague
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Τα δεκάλεπτα: 20-26, 33-60, 55-77, 74-98
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 15, Μέι-
κον 11, Παπαγιάννης 9, Μποχωρίδης, Καβ-
βαδάς, Παπαπέτρου 16, Κασελάκης, Γου-
άιτ 6, Αβδάλας, Νέντοβιτς 3, Έβανς 5, Σαντ 
Ρος 9
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Ιτούδης): Λούντμπεργκ 
8, Μπόλομποϊ 8, Κομένκο 3, Ούκοφ 7, Χά-
κετ 17, Αντόνοφ 2, Βόιτμαν 5, Σενγκέλια 16, 
Μιλουτίνοφ 2, Γκριγκόνις 19, Κουρμπανόφ 
5, Σβεντ 6
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Με το καθαρό 3-1σκορ ο Άρης Πετρούπολης 
επικράτησε του Βύρωνα κι έκανε ένα βήμα 
προς την κατάκτηση του τίτλου στο 3ο όμιλο 
της μεγάλης κατηγορίας της Αθήνας. Ο Βύρω-
νας το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει το 
σκορ και παροτι από το 33’ αγωνίζονταν με 
παραπάνω παίκτη να μην καταφέρει να πά-
ρει κάτι θετικό. Από τα αποδυτήρια σχεδόν ο 
Άρης έκανε το 0-1 με τον Σούφλα με κοντινό 
πλασέ, ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Μαρίνου με 
τον ίδιο σχεδόν τρόπο διπλασίασε τα τέρματα 
κάνοντας το 0-2. Η φάση του 33’ όπου ο Λεβέ-
ντη αποβάλλεται γιατί σταμάτησε την μπάλα 
με το χέρι πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα με 
εξουδετερωμένο τον Καλογερόπουλο, έμελλε 

να μην επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα, πα-
ρότι οι γηπεδούχοι με τον Τσαβαλιά από το 
σημείο του πέναλτι μείωσε σε 1-2, που ήταν 
και το σκορ του πρώτου μέρους. Στην επα-
νάληψη ο Βύρωνας κατά διαστήματα ήλεγξε 
το παιχνίδι, χωρίς όμως να αλλάξει το αποτέ-
λεσμα. Αντίθετα στο 54’ ο Μαρίνου με πλασέ 
μέσα από την περιοχή έκανε το 1-3, που ήταν 
και το τελικό. Πολύ καλή η διαιτησία των Τσου-
καλά, Σταυρόγλου, Ανδρέου. 
ΑΟ ΒΥΡΩΝ (Ανδρέας Μηλιάς): Κουνέτας, Κυρ-
μάζογλου (70’ Ζαφείρης), Καραμπάς, Κουμπα-
ρούλης (50’ Κοντονάσιος), Καλαντζής, Ανα-
στασίου, Καινούργιος (80’ Δημάκης), Σβίγγος, 
Πορτάλιος, Τσαβαλιάς, Ιωακειμίδης
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ. (Γιάννης Σιλεβίστας): Καλογερό-
πουλος, Λάπα, Λεβέντης, Μπιμάι, Τσερκώνης, 
Γεραγωτέλλης, Τρακόσης (90’ Πολίτης), Σού-
φλας (79’ Ράπτης), Σαμαράς (46’ Ρέτζο), Μα-
ρίνου (92’ Ζέρβας), Αργυρίου (90’ Μπριστο-
γιάννης).

ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 1-0
Το γκολ που έμελλε να σφραγίσει το τελικό 
αποτέλεσμα και να δώσει τη νίκη στους Τρά-
χωνες με σκορ 1-0, σημείωσε ο Γιαννόπου-
λος στο 60’ με κεφαλιά. Ευκαιρίες έχασαν και 
οι δυο μονομάχοι. Διαιτητές ήταν οι Στεργιώ-
της, Χριστοδούλου, Μαραθωνίτης
ΤΡΑΧΩΝΕΣ (Αντώνης Τσιμπάκης): Παπαγγε-
λής, Μερετσόλιας, Πρόι, Κολλινιάτης, Παπα-
χρόνης, Κούτρας, Τσιουρής, Μανωλιάδης (46’ 
Μαργαρίτης), Γιαννόπουλος, Δημογιάννης, 
Βουρλούμης
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (Αλέκος Ρίζος): Ορφανό-
πουλος, Χατζημιχάλης, Τσάμης, Σωτηριάδης, 
Καψιώτης, Σκόρδος, Μουρτίδης (61’ Μυταράς) 
Μακρυγιάννης (78’ Τρυφωνίδης), Κωνσταντι-
νίδης (87’ Βάιας), Καρούτζος, Γαλημίτης.

ΛΕΟΝΤΕΣ 
Ο Τεχνικός Διευθυντής των Λεόντων Βασίλης 
Μορφίδης εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την επόμενη μέρα, λέγοντας τα εξής: «Η 
αλήθεια είναι ότι η δική μας ομάδα έχει χτυ-
πηθεί βάναυσα από τη πανδημία, αφού αρ-
κετοί από τους ποδοσφαιριστές μας έχουν 
νοσήσει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυ-
λήσει η κατάσταση συνολικά με τον κορωνο-
ϊό, ευελπιστώντας να παρουσιαστεί μία αχτί-
δα φωτός και ελπίδας, που θα μας επιτρέψει 
να επανέλθουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς. 
Εύχομαι να έχουμε καλή χρονιά και υγεία σε 
όλον τον κόσμο».

ΞΕΦΥΓΕ Ο ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΛΑΡΕΙ ΓΙΑ ΑΝΟΔΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕ  
Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
3-1 ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ

Από το κρύο 
μας έπεσαν 
τα… αφτιά!
Πω πω τι μέρα και 
η χθεσινή… Μας 
έπεσαν τα αφτιά 
από το κρύο. Πολύ 
κρύο και αέρας και 
στη μέση τα παι-
χτρόνια να αποδεί-
ξουν πως δεν τρέ-
χει τίποτε και πως 
όλα βαίνουν καλώς. 
Όμως σε πιο χειρό-
τερη μοίρα οι βοη-
θοί… Τους δυο του-
λάχιστον που είδα 
στην Εργάνη και 
στο ματσάκι του Βύ-
ρωνα με τον Άρη 
Πετρούπολης, τον 
Σταυρόγλου και τον 
Ανδρέου. Πόσο να 
τρέξουν; Πρέπει να 
μάζεψαν πολύ κρύο 
ρε φίλε! Εντάξει ο 
Τσουκαλάς, έτρε-
χε μέσα στο γήπε-
δο, ήταν κοντά στις 
φάσεις κι αυτό τον 
έσωσε… Μιλάμε για 
πολύ κρύο… 
* ΚΙ έχεις και τον Ρέ-
τζο να βγαίνει χωρίς 
φόρμα από κάτω 
και να κάθεται στον 
πάγκο χωρίς να 
σκεπαστεί με κου-
βέρτα, όπως έκα-
ναν οι συμπαίκτες 
του. Όμως τι λέω… 
η Ρετζάρα έχει αίμα 
που βράζει που μό-
λις βρει έξοδο από 
τις αρτηρίες πετάγε-
ται σαν το… ηφαί-
στειο! Και βέβαια 
όταν μπήκε μέσα ως 
αλλαγή λόγω του 
τραυματισμού του, 
έδειξε για μια φορά 
ακόμη τη μεγάλη 
του κλάση. Παικτά-
ρα με τα όλα του… 
* Αρκετοί ήταν οι 
προπονητές που 
λόγω ημέρας βρή-
καν την ευκαιρία 
και πήγαν στο μα-
τσάκι του Βύρωνα. 
Με πρώτο τον Πα-
πασπύρου να έρ-
χεται παρέα με τον 
Αλαφούζο τον βα-
σικό χρηματοδό-
τη του Χαλανδρί-
ου και τον ταμία του 
συλλόγου Βαγγέ-
λη Γουβαλάρη. Και 
ακολούθησαν οι 
Ανδρέας Μαντζού-
νης του Ηλυσιακού 
που ήρθε παρέα με 
τον Γιώργο Καρκο-
βίρη, Βαγγέλης Γα-
λάνης του Άτταλου 
και Λάκης Σμυρνής 
του Ολυμπιακού Λι-
οσίων.

Στο πρόσωπο του Σταύρου Κα-
μπάκου η διοίκηση του Φωστήρα 
Καισαριανής βρήκε τον προπο-
νητή που μπορεί να δώσει όλα 
εκείνα που πρέπει ώστε ομάδα 
να ανταποκριθεί στους στόχους 
που έχει θέσει από την αρχή του 
χρόνου και δεν είναι άλλοι από 
την υποστήριξε στο μεγαλύτερο 
δυνατό τρόπο την ανάδειξη των 
ταλέντων της ακαδημίας. Ήδη ο 
Καμπάκος έχει σηκώσει μανίκια 
και με το δικό του τρόπο θα προ-
σπαθήσει να μεταφέρει τη δική 
του αγωνιστική φιλοσοφία στην 
ομάδα. Αναμφίβολα από δω και 
μπρος πολλά θα αλλάξουν προς 
το καλύτερο για τους κιτρινόμαυ-
ρους της Καισαριανής, αφού πέ-
ραν του της θέσεώς του αυτής 
(ως προπονητής), γνωρίζει πρό-
σωπα και πράγματα. Και ο Φω-
στήρας στη φάση αυτή και με δε-
δομένη τη φιλοσοφία του που 
ήταν και παραμένει η υποστή-
ριξη των ταλαντούχων παιδιών 
της ακαδημίας του, επέλεξε ακρι-
βώς αυτή τη συνεργασία, γιατί ο 
Καμπάκος έχει και την υπομονή 
και την επιμονή να δουλέψει μ’ 
αυτή την προοπτική.

ΠΕΥΚΗ
Ο Σταύρος Ιωσήπου από χθες θα 
φορά τη φανέλα της Πεύκης. Η 
συνάντηση που είχε με τον Σταύ-
ρο Μονεμβασιώτη είχε αίσιο τέ-
λος και από τη στιγμή που οι δυο 
πλευρές έδωσαν τα χέρια, αυτό 
σημαίνει πως ο πρώην πορτιέ-
ρο του Ολυμπιακού Αγ Στεφάνου 
θα τεθεί στη διάθεση του Κυριά-
κου Μαυρίδη, για το υπόλοιπο 
της σεζόν.

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Νέος προπονητής 
των κιτρινόμαυρων 
ο Καμπάκος

ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ

Πασχάλης: Η ομάδα θα ενισχυθεί
Με κινήσεις μεθοδικές και προγραμματισμέ-
νες κινείται η διοίκηση του Παλλαυρεωτικού, 
προκειμένου να επωφεληθεί της εμβόλιμης 
μεταγραφικής περιόδου, ώστε να ενισχυθεί 
η ομάδα, στο μέτρο του δυνατού. Η διοίκηση 
Πασχάλη, από τη δική της μεριά δεν θέλει να 
αφήσει μόνον του τον Γιώργο Αθανασιάδη, 
αλλά θέλει να του δώσει όλα εκείνα που απαι-
τούνται ώστε να κάνει εύκολη τη συνέχεια , 
αλλά κυρίως να επιτευχθεί ο στόχος της πα-
ραμονής. Το Sportime μίλησε με τον πρόεδρο 
του συλλόγου για τη μέχρι σήμερα πορεία της 
ομάδος και σε σχετική ερώτηση είπε τα εξής: 
«Δυστυχώς πληρώνουμε τον κακό προγραμ-
ματισμό του καλοκαιριού. Αποδείχθηκε πως 
δεν ήταν σωστός. Και επειδή αυτό το γεγο-
νός με λυπεί δεν θέλω να μπω σε λεπτομέ-
ρειες. Απλά εκείνο που θέλω να τονίσω είναι 
το γεγονός, πως σήμερα όλοι ενωμένοι κά-
νουμε μια τιτάνια προσπάθεια με τον Γιώρ-
γο Αθανασιάδη στον πάγκο, ώστε να αλλάξει 
ακόμη περισσότερο η καλή μας αγωνιστική 
εικόνα. Η ομάδα θα ενισχυθεί με παίκτες που 
μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Η συ-
νέχεια είναι δύσκολη, όμως εμείς από τη με-
ριά μας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. 
Ήδη μιλάμε με κάποιους ποδοσφαιριστές και 
είμαστε πολύ κοντά στο να δώσουμε ακόμη 
και τα χέρια. Οι επόμενες μέρες θα είναι κα-
θοριστικές και θα υπάρξουν ανακοινώσεις».

This is Athens

҂ Στιγμιότυπο από τη χθεσινή αναμέτρηση
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ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ
ΣΤΗΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  

ΣΤΟ ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ

Δεν είναι μόνο τα κακό θέαμα στα πρώτα ματς 
του Κόπα Άφρικα που γκολ δεν μπαίνει ούτε με 
αίτηση παρά το γεγονός πως υπάρχουν παί-
κτες εγνωσμένης αξίας.
Είναι πράγματα που συνέβησαν και τα οποία 
αγγίζουν το σενάριο ταινίας!

1: Τυνησία-Μάλι 0-1! Λογικά θα το θυμούνται 
όλοι για πολλά χρόνια και θα μένει στην 

ιστορία των ανασκοπήσεων. Ο διαιτητής Σικά-
ζουε με σήμα FIFA μάλιστα σφυρίζει τη λήξη 
του αγώνα στο 85’. Γίνεται χαμός μια και είχε 
πάει δύο φορές στο VAR, είχε κάνει διάλλειμα 
για cooling break ενώ υπήρχε και αποβολή 
στον αγώνα. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά σφυρί-
ζει λήξη 5 λεπτά πριν το 90λεπτο. Ανήκουστο.
Το ματς τελικά συνεχίζεται αλλά ο διαιτητής 
δεν έχει πει την τελευταία του λήξη. Και σφυ-
ρίζει τέλος στο 89’55’’. Οι άνθρωποι της Τυνη-
σίας μπαίνουν μέσα, φωνάζουν αλλά ο ρέφε-
ρι ανένδοτος.
Τα φοβερά δεν είχαν τελειώσει ποτέ. Η Ομο-
σπονδία της Αφρικής παρεμβαίνει και ζητάει 
να παιχτούν τρία λεπτά καθυστερήσεων.
Οι συνεντεύξεις Τύπου σταματούν, βγαίνει 
προς τα έξω πως ο διαιτητής δεν ένιωθε καλά 
(απίστευτο) αλλά τελικά οι Τυνήσιοι δεν κατε-
βαίνουν να παίξουν.
Οι παίκτες του Μάλι βγαίνουν στο γήπεδο και 
ο διαιτητής σφυρίζει τέλος.

2: Πριν από την έναρξη του Μαυριτανία-Γκά-
μπια παίζει για τη Μαυριτανία ο λάθος 

εθνικός ύμνος. Το πρόσωπο του Καμαρά του 
Άρη τα λέει όλα. Τελικά ο ύμνος δεν παίζει ποτέ 
και οι παίκτες της ομάδας τραγουδούν τον ύμνο 
α καπέλα.

3: Στην πόλη Μπουέα, μέρος όπου εδρεύ-
ουν οι αποστολές των εθνικών ομάδων 

από το Μάλι, τη Μαυριτανία, την Τυνησία και 
την Γκάμπια, χωρών που συμμετέχουν στον 
6ο όμιλο, υπήρξε επίθεση ανταρτών.
Απολογισμός ένας νεκρός στρατιώτης. Στο Κα-
μερούν οι εμφύλιες διαμάχες δεν έχουν στα-
ματήσει και πλέον οι φωνές για την ασφάλεια 
έχουν γίνει κραυγές.
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ΚΟΠΑ ΑΦΡΙΚΑ 18:00
ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΑΙΘΙΟΠΙΑ OVER 2 1,80

Το Καμερούν έκανε ιδανική πρεμιέρα και βρίσκεται πλέον αγκαλιά 
με την πρόκριση.

Είναι το φαβορί ξεκάθαρα απέναντι στην Αιθιοπία που θα 
παίξει τα ρέστα της στο σημερινό παιχνίδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Ανοιχτό ματς 
κυνηγάμε τα 

γκολ.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 22:00
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΕΦΕΣ OVER 160,5 1,70

Μεγάλο ματς στη Βαρκελώνη που μας φέρνει μνήμες από τον 
περσινό τελικό.

Η Μπαρτσελόνα θα επιδιώξει να επιστρέψει στις νίκες μετά 
την ήττα από την Μιλάνο.

Το πρώτο της παιχνίδι για την νέα χρονιά δίνει σήμερα η 
πρωταθλήτρια Ευρώπης Εφές.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προϊστορία 
σύμμαχος μας 

στο over.

ΙΤΑΛΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:00
ΝΑΠΟΛΙ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ Χ2 1,80

Για τον θεσμό του κυπέλλου στο Αρμάντο Μαραντόνα η Νάπολι 
θα κοντραριστεί με την Φιορεντίνα. Πολλές και σημαντικές 
απουσίες για τους παρτενοπέι που καθιστούν το έργο ακόμα 

πιο δύσκολο.ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Αξία και 

στήριξη στην 
Φιορεντίνα.

ΑΓΓΛΙΑ 21:45
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΑΡΣΕΝΑΛ OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,80

Στο ´Ανφιλντ η Λίβερπουλ θα υποδεχθεί την Άρσεναλ στο πρώτο 
ματς της σειράς.

Αμφότερες θα επιδιώξουν να κάνουν βήμα 
πρόκρισης,αλλά θα αγωνιστούν όμως με αρκετές 

απουσίες.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Η προτίμηση 
μας στα 
κόρνερ.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:30
ΜΠΑΓΕΡΝ-ΜΟΝΑΚΟ OVER 157,5 1,80

Με καλή ψυχολογία η Μπάγερν μετά την νίκη επί της Ζαλγκίρις 
θα υποδεχθεί την Μονακό. Οι δύο ομάδες τρέχουν για να 

προλάβουν μια θέση στα πλέι οφ και θα τα δώσουν όλα για 
το ροζ φύλλο.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 

μας θα πάει 
στο over.

ΙΤΑΛΙΑ 2 21:30
ΛΕΤΣΕ-ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 1 -1,25 1,85

Την άνοδο έχουν θέσει ως στόχο στο Λέτσε με την ομάδα να 
διαγράφει εξαιρετική πορεία. Η έδρα αποτελεί όπλο της 

ομάδας και κόντρα στην τελευταία Βιτσέντζα το τρίποντο 
αποτελεί μονόδρομο. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Άσος με 
χάντικαπ το 
σημείο μας.

Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ  
ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ

www.xosetips.com
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Ο Παναγιώτης Τριβυ-
ζάς έκλεισε συμμετο-
χή στο διεθνές μίτινγκ 
στη Βουδαπέστη στις 
29 Ιανουαρίου. Θα είναι 
ο δεύτερος αγώνας του 
για τη φετινή σεζόν στα 
60μ. Νωρίτερα θα τρέξει 
στο διεθνές μίτινγκ στη 
Λιόν στις 21 Ιανουαρί-
ου. Αντίθετα ακύρωσαν 
στην ουγγρική πρωτεύ-
ουσα η Μαρίτα Αργυρού 
με τον Βασίλη Βλάχο.

Όσοι είχαν προγραμματίσει αγώνες δρό-
μου μέχρι το τέλος του μήνα θα πρέπει 
να τους ακυρώσουν. Η Γενική Γραμμα-
τεία Αθλητισμού ενημέρωσε πως οι αγώ-
νες «παγώνουν» μέχρι να δημοσιοποι-
ηθεί η νέα ΚΥΑ. Σε αυτή θα υπάρχει πιο 
αυστηρό πρωτόκολλο για τους μαζικούς 
αγώνες. 
Με ανακοίνωσή της η ΓΓΑ ζητάει από 
τους διοργανωτές να μεταθέσουν- αν το 

επιθυμούν- τους αγώνες τους σε άλλη 
ημερομηνία. Εφόσον φυσικά εγκριθεί και 
να ανακοινωθεί το νέο υγειονομικό πρω-
τόκολλο. 
Σε ό,τι αφορά τους αγώνες στίβου του ΣΕ-
ΓΑΣ, η ΓΓΑ ενέκρινε χθες το πρωτόκολ-
λο που είχε στείλει η Ομοσπονδία. Απο-
μένει η ΚΥΑ. Αν πάνε όλα καλά θα γίνουν 
τουλάχιστον τρεις ημερίδες σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη μέχρι μέσα Φλεβάρη. 

Ο Γιάκομπ Ινγκε-
μπρίγκτσεν επι-
στρέφει στο μίτινγκ 
του Λιεβέν. Εκεί που 
πέρσι έσπασε το ευ-
ρωπαϊκό ρεκόρ στα 
1.500μ. τερματίζο-
ντας σε 3.31.80. Το 
διεθνές μίτινγκ είναι 
προγραμματισμένο 
για τις 17 Φεβρουα-
ρίου. Είναι ο δεύτε-
ρος ολυμπιονίκης 
που κλείνει, μετά 
τον Μαρσέλ Τζέικο-
μπς στα 60μ. 

Σήμερα το απόγευ-
μα θα πραγματοποι-
ηθεί το Δ.Σ. του ΣΕ-
ΓΑΣ. Στην ατζέντα 
υπάρχουν πολλά 
θέματα. Θα επικυ-
ρωθούν τα κριτήρια 
και οι προϋποθέσεις 
για τις μεγάλες διορ-
γανώσεις του 2022. 
Επίσης, θα ανακοι-
νωθούν οι υπεύ-
θυνοι των κέντρων 
υψηλού αθλητισμού 
και οι τεχνικοί σύμ-
βουλοι των ΕΑΣ. 



Παλαιότερα είχα γράψει ότι το βασικό πρό-
βλημα που έχει ο Παναθηναϊκός είναι η έλ-
λειψη στόχου. Μια ομάδα που φτιάχτηκε 
«στραβά» και με περιορισμένα οικονομι-
κά δεδομένα αλλά και πάλι κανείς δε μπο-
ρεί να πει ότι πέτυχε κιόλας «διάνα» στην 
πλειοψηφία των επιλογών της. Ο Παναθη-
ναϊκός συστηματικά καταργεί τη λογική τα 
τελευταία χρόνια και δεν είναι υπερβολή το 
ότι η μόνη ορθολογική κίνηση ήταν η από-
κτηση του (επί ενός έτους απόντα λόγω 
τραυματισμών) Στέφαν Γιόβιτς.
Έχει σημασία να επαναλαμβανόμαστε; 
Ίσως ναι ίσως και όχι. Αυτή τη στιγμή ο 
Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα πλάνο, μια σι-
γουριά, κάπου να πατήσει. Υπάρχει κάτι τέ-
τοιο; Όχι. Ο ιδιοκτήτης στέκεται στην άκρη, 
αποφασισμένος να πουλήσει και να μη 
συμμετέχει και το δηλώνει διαρκώς. Τα οι-
κονομικά είναι έσοδα/έξοδα! Ο Φραγκίσκος 
Αλβέρτης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης (όπως 
και ο Γιώργος Καλαϊτζής) αξίζουν πολλά 
συγχαρητήρια διότι βγήκαν μπροστά στη 
δυσκολότερη στιγμή της ιστορίας της ομά-
δας, ακόμα χειρότερης κι από το 1992 όταν 
οι «πράσινοι» έμειναν εκτός Ευρώπης.
Τότε υπήρχε κακό αγωνιστικό αποτέλεσμα. 
Όμως υπήρχαν επίσης ο Παύλος και ο Θα-
νάσης Γιαννακόπουλος. Που γέμισαν πεί-
σμα και πέτυχαν όσα δε μπορούσαν να φα-
νταστούν οι φίλοι της ομάδας.
Τώρα υπάρχει κακό αποτέλεσμα και «σκο-
τάδι». Αβεβαιότητα και θλίψη. Ο Αλβέρτης 
και ο Διαμαντίδης που ανέλαβαν το βαρύ 
φορτίο πολλές φορές έκαναν επίκληση στο 
συναίσθημα του κόσμου. Κανείς δεν αμφι-
σβητεί τις προθέσεις τους αλλά ο Παναθη-
ναϊκός χρειάζεται πολλά περισσότερα από 
συναίσθημα. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται 
όραμα.
Κι όσο αυτά δεν υπάρχουν, βραδιές όπως 
αυτή με την ΤΣΣΚΑ θα επαναληφθούν! Θα 
γίνουν συνήθεια. Κι ας ακούγεται βαρύ, εί-
ναι η πραγματικότητα.
Όσο παραμένει αυτή η κατάσταση ο Πανα-
θηναϊκός θα είναι ένα φάντασμα που θα πε-
ριφέρεται στα γήπεδα που κάποτε σάρωνε 
και ζούσε στιγμές δόξας, μεγαλείου, θαυμα-
σμού! Πόσο θα κρατήσει αυτή η «λάμψη»; 
Οι γενιές έχουν ήδη αλλάξει. Παιδιά που 
δεν πήγαιναν σχολείο στο τελευταίο φάι-
ναλ φορ του Παναθηναϊκού (2012) αυτή τη 
στιγμή βλέπουν ένα χάλι κι απλώς έχουν 
ακούσει ή διαβάσει ή δει (μέσω YouTube) 
το μεγαλείο του παρελθόντος.
Οι «πράσινοι» απειλούνται από τη βαριά 
κληρονομιά τους που είναι ανήμποροι να 
διαχειριστούν! Διότι αυτά τα τρόπαια, αυ-
τές οι εξωπραγματικές καταστάσεις δε φτιά-
χτηκαν μόνο με χρήματα, αλλά επίσης με 
αφοσίωση, με συνεργασία, με συνέπεια 
και με πλάνο. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηνα-
ϊκός δεν έχει ούτε χρήματα, ούτε συνέπεια, 
ούτε πλάνο, άρα δε μπορεί να έχει αφοσί-
ωση ή συνεργασία που θα αλλάξουν την 
κατάσταση.

ΈΝΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑ 
ΠΟΥ ΠΑΈΙ  
ΣΤΟ «ΠΟΥΘΈΝΑ»

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

ΔΙΈΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος ΈΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.grΥΠΈΥΘΥΝH ΑΤΈΛΙΈ 

Ρόιλα Κοράλλη
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΈΣ

INTIME ΑΤΈΛΙΈ 
Κατερίνα ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΈΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΈΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΈΝΙΚΟΣ ΔΙΈΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


