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Η πρώτη του παρουσία στην Ελλάδα και τον 
Ολυμπιακόπ ήταν εξαιρετική. Και η πρώτη σε-
ζόν. Πέραν από κάποια σκαμπανεβάσματα. Ήταν 
πολλοί αυτοί που έλεγαν πως ο Ρούμπεν Σεμέ-
δο είναι ο κορυφαίος κεντρικός αμυντικός. Και 
ο Ολυμπιακός τα ίδια έλεγε. Όχι άδικα φυσικά. 
Εξαιρετικές οι ικανότητες του που τον έφεραν 
ακόμα και στην Εθνική Πορτογαλίας. Τον συνό-
δευε ωστόσο βεβαρυμένο εξωαγωνιστικό βιο-
γραφικό. Ο Ολυμπιακός πίστευε πως θα μπο-
ρούσε να τον... κουμαντάρει. Μάταια όμως γιατί 
μόλις ο Πορτογάλος στόπερ έμαθε τα κατατόπια 
έκανε πολλά. Ξενυχτούσε συνεχώς και φαινό-
ταν αυτό στην απόδοση του. Άσε που δεν κρύβε-
ται τίποτα. Για να έρθει ο Αύγουστος και το μπαμ 
με την κατηγορία για βιασμό. Σε μια εποχή που 
ο Ολυμπιακός τον έθεσε σε αγωνιστικό περιθώ-
ριο και απλά έκανε προπονήσεις με την ομάδα. 
Μετά από αυτό τέθηκε και εκτός Ρέντη. Γύρισε 
μετά από πολλές συζητήσεις με την προοπτι-
κή να αλλάξει. Δεν το έκανε και αντί αυτού είχε 
μια νέα περιπέτεια. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά 
εκτεθειμένος. Η δυσαρέσκεια παραμένει και πλέ-
ον είναι ανεπιθύμητος. Κρίμα για τον ίδιο γιατί θα 
μπορούσε να βάλει κι άλλους τίτλους στο παλμα-
ρέ του σε συνδυασμό με καλές εμφανίσεις. Αλλά 
δεν έχει μυαλό.

ΓΡΑΦΕΙ Ο  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ

Το σίριαλ της αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου 
της Νιουκάστλ από το ταμείο Δημοσίων Επενδύσε-
ων της Σαουδικής Αραβίας μονοπώλησε επιχειρη-
ματικά την Premier League το 2021. Οι εκπρόσωποι 
της Αραβικής Χερσονήσου και της Απω Ανατολής 
πληθαίνουν, αλλά και η Ευρώπη δεν μένει με σταυ-
ρωμένα τα χέρια. Κυρίως η ανατολική.
Εκεί που έλεγε κανείς ότι οι επενδυτές της Γη-
ραιάς Ηπείρου είχαν σιγήσει στις αγοραπωλησί-
ες ποδοσφαιρικών ομάδων, το τελευταίο τρίμη-
νο παρατηρείται μια «αντεπίθεση». Ο λόγος για 
δύο μεγιστάνες που απασχολούν και αναμένεται 
να απασχολήσουν αρκετά την ποδοσφαιρική ζωή 
στην Premier League: Τον Τσέχο Ντάνιελ Κρετίνσκι 
και τον Σέρβο Ντράγκαν Σόλακ.
Ο πρώτος, εντελώς «αθόρυβα» μέσα στο 2021, 
μπήκε σφήνα στην ιδιοκτησία των Ντέιβιντ Σάλιβαν 
(38%) και Ντέιβιντ Γκολντ (25%) και με το 27% πλέ-
ον απέκτησε σημαντική ισχύ στη διοίκηση της Γου-
έστ Χαμ. Και δεν ήταν ο μόνος. Εδώ και λίγα εικο-
σιτετράωρα και η Σαουθάμπτον έχει αφεντικό από 
την Ανατολική Ευρώπη. Ο Σέρβος «αυτοκράτορας» 
της καλωδιακής και συνδρομητικής τηλεόρασης 
στα Βαλκάνια και όχι μόνο, πήρε το πράσινο φως 
από την Premier League για να αποκτήσει το πλειο-
ψηφικό πακέτο των «αγίων».
Του στοίχισε λίγο ακριβά (100 εκατ. ευρώ), αλλά 
πλέον ο Σόλακ, ο οποίος δραστηριοποιείται και 
στην Ελλάδα μέσω της NOVA και της WIND, έχει 
στα χέρια του τη μοίρα ενός ιστορικού κλαμπ στο 
νησί. Επομένως, ανεξαρτήτως της πορείας που θα 
διαγράψει η Σαουθάμπτον, σημειώνεται μια σημα-
ντική μεταβολή ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, 
με τα «απόνερά» της (αποτελεσματική ή όχι διαχεί-
ριση) να φαίνονται σε βάθος τριετίας.

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ

Γνώμη

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Αποψη
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Τα έχουμε ξαναπεί για τον Χένρι Ονιε-
κούρου. Τα 5 εκατομμύρια που έδωσε 
ο Ολυμπιακός στη Μονακό δεν έχουν 
αποτυπωθεί ακόμα στο χορτάρι. Και με 
τον 25χρονο winger να είναι πλέον στο 
Καμερούν με τη Νιγηρία για το Κύπελ-
λο Εθνών Αφρικής. 
Ο Ονιεκούρου έχει γράψει 21 ματς με 
ένα γκολ στα προκριματικά του Europa 
League στο 2-2 με τη Σλόβαν Μπρατι-
σλάβας και μια ασίστ στην ήττα 1-2 από 
την Άιντραχτ Φρανκφούρτης. 
Με πάνω από 1.000 λεπτά συμμετοχής. 
Κάποιες καλές ενέργειες και αυτό είναι. 
Τίποτα παραπάνω και σίγουρα τίποτα 
παραπάνω για έναν παίκτη των 5 εκα-
τομμυρίων. 
Ο Ολυμπιακός πάντως έχει μάθει με τα 
χρόνια και προστατεύει τις επενδύσεις 
του. Τα ζυγιάζει σωστά τα πράγματα για 
να μην βγει ζημιωμένος. Ή να περιορί-
σει όσο μπορεί τη χασούρα. 
Τα όσα γράφονται, λοιπόν, στην Τουρ-
κία περί Γαλατασαράι είναι μάλλον ευ-
χολόγια. 
Στα γραφεία ακόμα πρόταση δεν έχει 
φτάσει. Θα φτάσει; Μέντιουμ δεν είναι 
κανείς. Αλλά με τον παίκτη στο Κόπα 
Άφρικα είναι κομμάτι δύσκολο να κάνει 
κίνηση κάποια ομάδα. 
Άλλωστε, ακόμα και η πηγή της πρό-
σφατης είδησης περί κίνησης της Γα-
λατά, δεν περιγράφεται στην Τουρκία 
ως και η πιο… στέρεη «πηγή». 

Επομένως… on hold! 

Agent Greek

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΓΜΗ

Πάλι τα ίδια με Σεμέδο
Έτοιμος ήταν να μετακομίσει στην Πορ-
τογαλία τον περασμένο Αύγουστο. Όταν 
λέμε έτοιμος εννοούμε πως το κλισέ «με 
τη βαλίτσα στο χέρι» παίρνει σάρκα και 
οστά. Κυριολεκτικά. Σκάει το θέμα με την 
κράτησή του και τσάκισε η δουλειά. Πάλι 
σε μεταγραφική περίοδο γίνεται θέμα με 
τη σύλληψη του Ρούμπεν Σεμέδο. Μπο-
ρεί να μην έγινε κάτι χοντρό, αλλά ο ίδιος 
προκάλεσε την τύχη του. Με την Πόρτο 
να είναι κοντά στο να πεισθεί να του δώ-
σει μία ευκαιρία, ο θηριώδης στόπερ κά-
νει ότι μπορεί για να την κλωτσήσει. Ο 
Ολυμπιακός έχει στήσει έναν ολόκλη-
ρο μηχανισμό προκειμένου να διαφυ-
λάξει το περιουσιακό στοιχείο του και να 
μην πάνε όλα στράφι. Προ ολίγου και-
ρού έτριβαν τα χέρια τους στον Πειραιά 
με όσα είδαν στην Πόρτο. Παλεύει η ομά-
δα του Πειραιά να δοθεί ο παίκτης κι ας 
ξέρει πως τα χρήματα που θα πάρει εί-
ναι πια ελάχιστα. Ο Ιανουάριος θα είναι ο 
τελευταίος μήνας που το κάνει αυτό. Στο 
παιχνίδι έχει μπει και Ζόρζε Μέντες που 
κάνει τα πάντα για να τελειώσει το deal. 
Αν δεν γίνει τώρα, θα φύγει κοψοχρονιά. 
Ίσως και νωρίτερα από το καλοκαίρι…

ΣΤΟ ΨΑΞΙΜΟ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ακόμα ένας Γερμανός 
Είναι φανερό πως η γνώμη του Κώστα Κων-
σταντινίδη μετράει στην ΕΠΟ. Και πολύ μάλι-
στα. Ήταν ο πρώτος που κλήθηκε για ανανέω-
ση όταν είχε φανεί πια πως η Εθνική Ελλάδας 
δε θα πάρει θέση για τα μπαράζ. Τον εμπι-
στεύονται, δεν θεωρούν κακή επιλογή τον 
Φαν΄τ Σχιπ, επομένως θα έχει και λόγο σο-
βαρό και στην επόμενη. 
Η γερμανική του ατζέντα είναι πάντα ανοικτή 
και ένας από τους προπονητές που προτά-
θηκαν είναι ο Χάικο Χέρλιχ. Αρκετά καλή πα-
ρουσία σε ομάδες της Μπουντεσλίγκα, με πιο 
πρόσφατη αυτή την Άουγκσμπουργκ. Ήταν 
ο τεχνικός που επέλεξε τον Παναγιώτη Ρέ-
τσο στη Λεβερκούζεν και γενικώς από αυτούς 
που έριχναν κλεφτές ματιές στην Ελλάδα. Το 
αν είναι ο κατάλληλος είναι μια άλλη ιστορία. 
Το βιογραφικό του γεμίζει το μάτι στην ελλη-
νική ομοσπονδία, το γεγονός πως ο 51χρο-
νος κόουτς έχει άκρως επιθετική φιλοσοφία 
ίσως αποτελέσει τροχοπέδη.

➠

➠

➠

ΕΥΣΕΒΗΣ 
ΠΟΘΟΣ 
ΤΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ 
ΕΥΧΟΛΟΓΙΑ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ 
ΕΙΔΗΣΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ… ΣΤΕΡΕΗ

Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΜΕ ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ 

Πάλι καλά 
Αυτό που έζησαν στον Παναθηναϊκό με 
την πρόταση της Αλ Αχλί για τον Μαουρί-
σιο ήταν από τα άγραφα. Βασικά θα ήταν 
από τα άγραφα σε οποιοδήποτε κλαμπ. 
Καμία ομάδα στον κόσμο, βασικά κανέ-
νας ατζέντης στον κόσμο δεν μπορεί να 
φέρει ως σοβαρή μια πρόταση που δεν 
έχει αντίτιμο για έναν παίκτη που έχει 
συμβόλαιο, έστω και αν είναι στο τελευ-
ταίο 6μηνο. Στον Παναθηναϊκό θα πρέ-
πει να το δουν αυτό.  Δηλαδή τι αντίκτυ-
πο έχουν στις ξένες, ειδικά, αγορές.  Το 
ότι αρνήθηκαν στην Αλ Αχλί να πάρει τον 
34χρονο χαφ τζάμπα είναι αυτό που λέμε 
«αυτό έλειπε». 
Δηλαδή τι θα γλίτωνε ο Παναθηναϊκός; 
Τα 250 χιλιάρικα του συμβολαίου μέχρι 
το τέλος της σεζόν; Και που θα έβρισκε 
τόσο επιδραστικό για το παιχνίδι του παί-
κτη στο κέντρο; 
Άλλα τόσα λεφτά θα ήθελε με τα links που 
δεν έχουν κιόλας στον Παναθηναϊκό. Το 
ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι η άρνηση του 
κλαμπ αλλά γιατί συμπεριφέρθηκαν έτσι 
σε έναν σύλλογο αυτού του μεγέθους ορι-
σμένοι. Στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ και 
στην ΑΕΚ πάντως τέτοια πρόταση ούτε 
που θα πέρναγε το φαξ. 

➠
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Τα πέντε κρούσματα
Ο Παναθηναϊκός έβγαλε και πέμπτο 
κρούσμα κορονοϊού αργά το βρά-
δυ, αλλά δεν έγιναν γνωστά τα ονό-
ματα, πέραν του Μαουρίσιο, που 
το είπε μόνος του. Πάντως από την 
αποστολή που ανακοινώθηκε εκτός 
έμειναν οι Πέρεθ, Καρλίτος, Χατζη-
γιοβάνης, πέραν του Μαουρίσιο. 
Αυξήθηκαν τα προβλήματα και για 
τον Γιοβάνοβιτς και φυσικά κανείς 
δεν ξέρει τι θα γίνει σήμερα, όπου 
αναμένονται και νέα τεστ.

Απορρίφθηκε το αίτημα
Λίγο πριν η αποστολή του Άρη αναχωρήσει για 
την Αθήνα έγινε γνωστό πως βρέθηκαν εννέα 

κρούσματα, με τα έξι να αφορούσαν παίκτες. Οι «κίτρι-
νοι» κατέθεσαν αίτημα αναβολής, αλλά απορρίφθη-
κε. Με βάση τα ονόματα που είναι στην αποστο-
λή, εκτός έμειναν οι Γκάμα, Ματέο, Μαντσίνι, 
Φαμπιάνο, Ματίγια και Μαρμαρίδης.

➦

Είναι Βραζιλιάνος και προφανώς τα 
χρήματα που έδινε η Αλ Αχλί θα ήταν 
εξαιρετικά. Ειδικά όταν είσαι στο 34ο 
έτος της ηλικίας σου, όπως είναι ο Μα-
ουρίτσιο. Και είχε μπροστά του την 
προοπτική για ένα καλό συμβόλαιο, 
που θα ήταν και το τελευταίο. Ωστό-
σο είναι και καταλυτικός για την μέχρι 
στιγμής πορεία των «πρασίνων». Θα 
ήταν μια απώλεια που δύσκολα θα 
κάλυπτε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όσο και 
αν ο προπονητής του Παναθηναϊκού 
δεν θέλησε να σταθεί εμπόδιο. Ωστό-
σο οι «πράσινοι» δεν ήθελαν να πουν 
το ναι έτσι απλά. Ζήτησαν χρήματα, 
καλά έκαναν και οι Άραβες δεν είναι 
διατεθειμένοι να δώσουν για έναν παί-
κτη που το καλοκαίρι μένει ελεύθερος. 
Και τι έκανε ο Μαουρίσιο; Δεν έπραξε 
σαν Βραζιλιάνος να κρατήσει μούτρα. 
Αντίθετα δημοσιοπποίησε τα όσα έγι-
ναν τις τελευταίες ημέρες. Για να ξε-
καθαρίσει την θέση του αλλά και να 
μην υπάρξει θέμα με τον Παναθηναϊ-
κό. Ανέφερε, μέσω του προφίλ του στο 
instagram πως ήθελε να φύγει, αλλά 
ο Παναθηναϊκός ήταν αρνητικός. Και 
πως δεν κρατάει κακία, αλλά αντίθε-
τα θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτε-
ρο του εαυτό. Παράλληλα έκανε γνω-
στό πως κόλλησε κορονοϊο κι έτσι δεν 
υπολογίζεται για το δύσκολο παιχνί-

δι με τον Άρη.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΕΝ ΤΟΝ 
ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΘΑ 
ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Παν
αθη

ναϊκ
ός

Ο ΤΙΜΙΟΣ 
ΜΑΟΥΡΙΣΙΟ

ΜΠΡΙΝΙΟΛΙ

ΧΟΥΑΝΚΑΡΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ ΒΕΛΕΘΚΩΤΣΙΡΑΣ

ΠΑΛΑΣΙΟΣ

ΛΟΥΝΤΚΒΙΣΤΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΪΤΟΡ ΜΑΚΕΝΤΑ

ΒΙΓΙΑΦΑΝΕΣ

ΚΟΥΕΣΤΑ

ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝΜΠΕΝΑΛΟΥΑΝΜΠΡΑΜΠΕΤΣΓΚΑΝΕΑ

ΣΑΣΑΕΝΤΙΑΓΕΤΖΕΓΓΟ

ΙΤΟΥΡΜΠΕΜΑΝΟΣΜΠΕΡΤΟΓΛΙΟ

4-3-3

4-3-3

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ              ΑΡΗΣVS          

21:30 COSMOTE SPORTS 1
ΓΗΠΕΔΟ: «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΙΑΣ (ΠΕΛΛΑΣ)

ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

ΑΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ
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Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΕΚ «ΕΦΥΓΕ», 
ΑΛΛΑ Η ΦΛΟΓΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΔΙΚΕΦΑΛΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ ΠΟΤΕ

AΕΚ

Τροποποιήσεις στην ενδεκάδα
Με την είδηση του χαμού του Στέλιου Σεραφείδη να έχει 
μουδιάσει άπαντες στην ΑΕΚ, οι «κιτρινόμαυροι» οφεί-

λουν να σηκώσουν κεφάλι στο αγωνιστικό σκέλος. Η δύσκολη 
αποστολή στη Λαμία (17:15, COSMOTESPORT1) συνοδεύεται 
από τροποποιήσεις στην ενδεκάδα. Ο Αργύρης Γιαννίκης δεν 
θα έχει στη διάθεσή του τους Στάνκοβιτς, Μισελέν, Ρότα, Βράνι-
ες (τιμωρημένος) και Σιμόες. 
Κάτι που σημαίνει ότι θα προβεί σε αρκετές αλλαγές. Ο Σβάρνας 
καλείται να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας ως η μοναδική βι-
ώσιμη λύση, ενώ ο Λε Ταλέκ θα πάρει τη θέση του Πορτογά-
λου στον άξονα. Από εκεί και πέρα, για η τριάδα της επί-
θεσης θα αποτελείται από τους Γκαρσία, Αμραμπατ, 
ενώ οι Αραούχο και Ανσαριφάρντ διατηρούν μοιρα-
σμένες πιθανότητες για τη θέση «9».

➦

ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΥΡ ΣΤΕΛΙΟ...

Ακλόνητος πυλώνας, πιστός οπαδός, 
«κιτρινόμαυρος» πατέρας, ανιδιοτε-
λής στρατιώτης και αιώνιος αρχηγός. 
Οποιοσδήποτε χαρακτηρισμός αποδο-
θεί στον Στέλιο Σεραφείδη θα είναι δύσκο-
λο να αποτυπώσει το μεγαλείο του ως 
ποδοσφαιριστή, προπονητή και πάνω 
απ’όλα άνθρωπο που συνέδεσε το όνο-
μά του με όλη την ιστορία της ΑΕΚ. 
Η είδηση ότι ο «Κυρ Στέλιος» δεν βρίσκε-
ται πια εν ζωή σκόρπισε δάκρυα, θλίψη 
και έναν βαρύ αναστεναγμό σε όλο το 
σωματείο της Ενωσης. Χαρακτηριστικά 
είναι τα λόγια του Δημήτρη Μελισσανίδη, 
ο οποίος στο άκουσμα της είδησης του 
θανάτου μιας από τις πιο εμβληματικές 
«κιτρινόμαυρες» και όχι μόνο προσωπι-
κότητες, είπε το εξής:
 «Η μεγάλη οικογένεια της ΑΕΚ είναι από 
σήμερα ορφανή. Η μεγάλη μας ομάδα 
έχασε τον ηγέτη της!... Η μορφή σου θα 
κυριαρχεί αιώνια στο γήπεδό μας που 
θα είναι το δικό σου σπίτι από εδώ και 
πέρα!...Καλό ταξίδι, αρχηγέ των αρχη-
γών της ΑΕΚ!»
Αν μη τι άλλο, σε όλη του τη ζωή ο Στέλι-
ος Σεραφείδης παρέδωσε σεμινάρια σε 
κάθε οπαδό πως μπορεί να αγαπάει την 
ομάδα του χωρίς να την πληγώνει. Πως 
να βρίσκεται κοντά της ανεξάρτητα από 
νίκες ή τρόπαια. 
Ο διακαής πόθος που τον συνόδευε τους 
τελευταίους μήνες ήταν να προλάβει να 
δει ολοκληρωμένο το έργο της Αγια-Σο-
φιάς. Λίγο πριν «φύγει» κατέφερε και κά-
θισε σε ένα από τα καθίσματα της κερκί-
δας, φανταζόμενος αυτό που θα επικρατεί 
σε λίγο καιρό από τώρα. Η μορφή του βρί-
σκεται ήδη σε έναν πυλώνα στην «OPAP 
Arena» και η φλόγα της αγάπης του για 
την Ενωση θα παραμένει άσβεστη συ-
ντροφεύοντας, έστω και νοερά, την πο-
ρεία της ομάδας. 
Μια πορεία παράλληλη με τη δική του 
ζωή. Διόρθωση. Για τον Κυρ Στέλιο, η 
ΑΕΚ ήταν η ζωή του και για εκείνον θα 
αγωνίζονται από εδώ και πέρα οι παί-
κτες της ομάδας. Αρχής γενομένης από 
το αποψινό ματς με τη Λαμία, όπου θα τη-
ρηθεί και ενός λεπτού σιγή...

ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ

ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣΓΚΟΛΕΜΙΤΣΣΚΟΝΔΡΑΣ

ΤΖΑΝΔΑΡΗΣΜΠΕΧΑΡΑΝΟ

ΡΟΜΑΝΙΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

ΝΟΥΝΙΕΣ

ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ

ΣΒΑΡΝΑΣΤΖΑΒΕΛΛΑΣΜΗΤΟΓΛΟΥΜΟΧΑΜΑΝΤΙ

ΛΕ ΤΑΛΕΚΣΙΜΑΝΣΚΙ

ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑΜΑΝΤΑΛΟΣΑΜΡΑΜΠΑΤ

ΑΡΑΟΥΧΟ (ΑΝΣΑΡΙΦΑΡΝΤ)

4-2-3-1

4-2-3-1

ΛΑΜΙΑ                 ΑΕΚVS          

17:15 COSMOTE SPORT 3
ΓΗΠΕΔΟ: ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΡΚΑΔΙΑΣ)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ
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Αγνωστοι οι διαθέσιμοι
Αυτό που συμβαίνει με τον Απόλλωνα Σμύρνης δεν έχει προ-
ηγούμενο. Ήδη έχουν αναβληθεί ματς λόγω πολλών κρου-
σμάτων. Συνεχίζει να έχει όμως και χθες ανακοίνωσε άλλα 
τρία. Πριν απο μερικές μέρες είχαν αναφερθεί κι άλλα ενώ φέ-
ρεται να είναι πάνω από δέκα οι παίκτες που έχουν θέμα. Λέ-
γεται πως και ο προπονητής Τζιανλούκα Φέστα βρέθηκε 
θετικός. Έτσι αποστολή δεν βγήκε και είναι δύσκολο 
να βρει κανείς μια πιθανή ενδεκάδα. Πάντως ανακοι-
νώθηκαν οι μεταγραφές των Γιαννιώτα, Γιακιμό-
σκι (μπακ-χαφ), Ρον (στόπερ), Σίνεβιτς (επιθε-
τικός).

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ
ΝΕΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΥΜΠΕΝ 
ΣΕΜΕΔΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΑΛΛΑ ΑΦΕΘΗΚΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Oλυ
μπι
ακό

ς

Λόγια πλέον δεν υπάρχουν για να 
περιγράψουν την κατάσταση του. 
Ο Ρούμπεν Σεμέδο για μια ακόμα 
φορά έγινε αρνητικός πρωταγωνι-
στής. Θα περίμενε κανείς να είχε 
βάλει το κεφάλι κάτω και να ήταν 
πιο προσεκτικός, μετά τα όσα έγι-
ναν το καλοκαίρι και τις εικόνες με 
τον ίδιο να φοράει χειροπέδες. Αυτή 
την φορά δεν έγινε κάτι ανάλογο, 
αλλά κατέληξε στο τμήμα. Ο Πορτο-
γάλος στόπερα τσακώθηκε με την 
σύντροφο του, η οποία κάλεσε την 
αστυνομία, το βράδυ της Δευτέρας. 
Αρχικά τον κατήγγειλε για ξυλοδαρ-
μό. Στη συνέχεια ανασκεύασε στο 
Α.Τ. Αλίμου όπου ολοκληρώθηκε το 
σκηνικό. Μετά από προτροπή του 
Σεμέδο τα γύρισε κι έτσι με προφο-
ρική εντολή του εισαγγελέα αφέθη-
κε ελεύθερος στις 01:00 τα ξημερώ-
ματα της Τρίτης. Ο Ολυμπιακός δεν 
σχολίασε κάτι για το θέμα, αλλά εί-
ναι γεγονός πως έβγαινε έντονη δυ-
σαρέσκεια της. Επειδή απασχόλησε 
εκ νέο με θέμα που δεν έχει να κάνει 
με το ποδόσφαιρο. Δεδομένο πως 
είναι κοντά στην αποχώρηση και 
ίσως τώρα δρομολογηθεί το θέμα με 
την Πόρτο. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν 
αποκλείεται να κάνουν και κάποιες 
υποχωρήσεις κυρίως με την επιθυ-
μία τους να τον πουλήσουν άμεσα. 
Δηλαδή ίσως δεχθούν ακόμα κι ένα 
δανεισμό με οψιόν αγοράς. Ο Σεμέ-
δο από την πλευρά του την Τρίτη 
έκανε και λάιβ στο instagram παίζο-
ντας UNO με τη σύντροφο του που 
τσακώθηκε. Για να δείξει πως όλα 
είναι καλά και το θέμα τελείωσε.

Oλυ
μπι
ακό

ς

Πολλές απουσίες
Μπορεί να τάραξε πάλι τα νερά ο Σεμέδο, 
αλλά ο Ολυμπιακός έχει και το ματς με τον 
Απόλλωνα Σμύρνης. Από το οποίο θα απου-
σιάσουν οι Ροντρίγκες, Αγκ. Καμαρά, Σισέ, 
Κούντε, Ονιεκούρου. Προέκυψαν 4 κρού-
σματα κορονοϊού και δεν έγιναν γνωστά τα 
ονόματα. Πάντως από την αποστολή και 
τους υπάρχοντες στο Ρέντη, εκτός έμειναν οι 
Σωκράτης, Ρόνι Λόπες, Ανδρούτσος, Λαλά. 
«Μέσα» είναι οι Μανωλάς, Λοβέρα.

ΒΑΤΣΛΙΚ

ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚΜΠΑΑΒΡΑΑΜΚΑΡΜΠΟΒΝΙΚ

Μ. ΚΑΜΑΡΑ

ΒΡΟΥΣΑΪΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑΜΑΣΟΥΡΑΣ

ΕΜΒΙΛΑ

ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

4-2-3-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ              ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣVS          

ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ


 

γρ
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ΛΕ
ΞΑ

Ν
Δ

ΡΟ
Σ 

ΧΡ
Η

ΣΤ
Α

ΚΟ
Σ

Αναλυτικά η αποστολή: Βατσλίκ, Κρίστινσον, 
Τζολάκης, Καρμπόβνικ, Νίκολιτς, Ο. Μπα, 
Μπαγκαλιάνης, Μανωλάς, Παπαδόπουλος, 
Κίτσος, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλά-
κης, Σουρλής, Μ. Καμαρά, Μασούρας, Μαυ-
ρουδής, Βρουσάι, Λοβέρα, Βαλμπουενά, Α. 
Μπα, Τικίνιο και Ελ Αραμπί.

19:30 COSMOTE SPORTS 2
ΓΗΠΕΔΟ: «Γ. ΚΑΜΑΡΑΣ»

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ (ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)
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ΠΟΚΕΡ ΜΕ 
ΙΝΓΚΑΣΟΝ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΙΣΛΑΝΔΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 
ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 
ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ 

ΠAO
K

Ο Ίνγκι Ίνγκασον είναι, μάλλον, 
η πιο αξιόπιστη λύση του ΠΑΟΚ 
στη θέση των στόπερ. Δεν το 
είπε η παρουσία του φέτος αλλά 
η απουσία του. 
Κανείς από όσους έπαιξαν έως 
τώρα στον ΠΑΟΚ του Λουτσέ-
σκου δεν έδειξε την ίδια σταθε-
ρότητα με τον 29χρονο κεντρικό 
αμυντικό και για αυτό το λόγο η 
επιστροφή του έφερε ακόμα με-
γαλύτερη αισιοδοξία. 
Πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» 
δε θα εμφανίσει ξανά ή έστω σε 
μικρότερη κλίμακα παιδικά λάθη 
που είχαν γίνει έως τώρα στη σε-
ζόν από τη μέση και πίσω. 
Ο Ίνγκασον έως τώρα φέτος με-
τράει 8 ματς εκ των οποίων όμως 
τα 2 στο Κύπελλο και 3 με την Β’ 
ομάδα. Και πάνω από 500 αγω-
νιστικά λεπτά φέτος. 
Ο Ισλανδός στόπερ ωστόσο έχει 
προλάβει να γράψει 84 ματς και 
10 γκολ με τον ΠΑΟΚ από το κα-
λοκαίρι του 2019, οπότε και οι 
Θεσσαλονικείς είχαν βγάλει 4 
εκατομμύρια από τα ταμεία για 
να τον αποκτήσουν. 
Το ζήτημα, όμως, είναι τι γίνεται 
από εδώ και πέρα. 
Γιατί το συμβόλαιο του Ίνγκα-
σον ολοκληρώνεται το καλοκαί-
ρι, ανανέωση ακόμα δεν υπάρ-
χει στον ορίζοντα και φυσικά νέοι 
μνηστήρες έχουν εμφανιστεί στον 
ορίζοντα. 
Η πρόταση της Τραμπζονσπόρ 
μπορεί ακόμα να μην τον έχει 
απομακρύνει από τον ΠΑΟΚ μια 
και στη Θεσσαλονίκη θεώρησαν 
πως είναι μικρή, είναι όμως εν-
δεικτική του τι υπάρχει στην πιά-
τσα για τον παίκτη. 
Το θέμα είναι πως αυτή τη δεδο-
μένη χρονική στιγμή, περισσό-
τερες είναι οι πιθανότητες να τον 
χάσει ο ΠΑΟΚ χωρίς χρήματα σε 
6 μήνες από τώρα. 
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ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΥ Ο ΠΑΣ 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΤΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ - 
ΣΟΚΑΡΕ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΜΕΤΑΞΑΣ

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΒΑΛΕ ΤΕΛΟΣ  
ΣΤΟ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΗΤΤΗΤΟ ΤΟΥ ΟΦΗ

Ο ΠΑΣ Γιάννινα έκανε ποδαρικό στους αγώνες της 
Super League 1, που πέρασε και από πολλά εμπό-
δια διεξαγωγής λόγω κορονοϊού. Ωστόσο επικράτη-
σε με 1-0 του Ιωνικού στο πλαίσιο της 16ης αγωνι-
στικής και παραμένει στην πρώτη 5άδα του πίνακα 
της βαθμολογίας.
Σε μια αναμέτρηση που ήταν... μονομαχία του Περέα 
με τον Χουτεσιώτη. Ο πρώτος έβαλε το γκολ της νί-
κης στο 51΄και του ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ 
τέρμα στο 82’. Ο Χουτεσιώτης ήταν κέρβερος κάτω 
από τα γκολπόστ του Ιωνικού βγάζοντας πολλές φά-
σεις, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο όπου ήταν πιο 
δημιουργικός ο ΠΑΣ. 
Οι γηπεδούζοι κατέβηκαν στο ματς με μόλις 16 παί-
κτες αλλά δεν έχασαν την συνοχή τους και πήραν 
το αποτέλεσμα που ήθελαν. Οι αντίπαλοι τους είχαν 
και αυτοί απουσίες, αλλά σαφώς λιγότερος από την 
ομάδα των Ιωαννίνων. Κάτι που πήγε να εκμεταλλευ-
τεί ο Σπανός στο 59’ κάνοντας τριπλή αλλαγή. Έδω-
σε την δυνατότητα στον Μάντζη να κάνει ντεμπούτο, 
ενώ γύρισε μετά από την θλάση που αντιμετώπισε 
και ο Τουράμ. Δεν βοήθησαν όμως τον Ιωνικό να αλ-
λάξει την ροή της αναμέτρησης.
Μετά το τέλος του αγώνα σόκαρε ο Ηρακλής Μετα-
ξάς με τις δηλώσεις του. Τόνισε πως υπήρξε παίκτης 
που έβγαλε πρόβλημα στην καρδιά του από τον κο-
ρονοϊό. Παράλληλα ένας άλλος έβγαλε αίμα από την 
μύτη, αλλά με δική του πρωτοβουλία ερχόταν για ατο-
μικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Αστέρας Τρίπολης διατηρεί καλή 
παράδοση απέναντι στον ΟΦΗ και 
την συνέχισε στο πλαίσιο της 16ης 
αγωνιστικής της Super League. 
Επικράτησε με 1-0 και ανέβηκε 
σκαλοπάτια στον πίνακα της βαθ-
μολογίας. Από την άλλη πλευρά ο 
ΟΦΗ έχασε το εκτός έδρας αήττη-
το του, που τον έχει διατηρήσει και 
ψηλά στο ταμπλό. Το παιχνίδι ήταν 
ανοικτό με τις δύο ομάδες να είχαν 
τα καλά τους διαστήματα. Αλλά στο 
38’ ο Ριέρα βρήκξε διάδρομο στην 
άμυνα των φιλοξενούμενων για να 
σκοράρει το γκολ που έκρινε την 
αναμέτρηση. Ο ΟΦΗ το πάλεψε 
περισσότερο στο δεύτερο ημίχρο-
νο αλλά και ο Αστέρας έδειξε την 
δυναμική του στην αμυντική λει-
τουργία. Βέβαια ο Λάμπρου είχε 
δοκάρι στο 62’ για την ομάδα του 
Νίκου Νιόπλια που εκείνη ήταν η 
στιμή της για να στείλει την μπά-
λα στα δίχτυα, αλλά δεν τα κατά-
φερε. Ο Αστέρας με την σειρά του 
είχε επίσης δοκάρι, αλλά στο 90’+4 
μετά από εκτέλεση φάουλ του Άλ-
βαρες. Για τον Αστέρα Τρίπολης 
ήταν το 16ο του γκολ σε ισάριθ-
μες αναμετρήσεις στο πρωτάθλη-
μα, βρίσκοντας λύσεις σε ένα καί-
ριο πρόβλημα που είχε.

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ 
Ο ΠΕΡΕΑ

«ΚΑΘΑΡΙΣΕ»  
ΜΕ ΡΙΕΡΑ

4-2-3-1

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ    ΙΩΝΙΚΟΣ       VS          

4-4-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 7

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 5

ΒΑΤΕΡΜΑΝ 6

ΒΟΥΡΟΣ 5ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ 6ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 5ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 5

ΝΤΕ ΓΚΟΥΖΜΑΝ (86’) 6ΓΚΑΓΙΕΓΟΣ (64’) 5ΝΑΜΠΙ (58’) 5

ΚΑΜΑΟΥ (46’) 6ΚΑΣΤΑΝΙΟΣ (64’) 5ΛΑΜΠΡΟΥ 6

ΣΟΥΛΗΣ 7

ΠΙΡΣΜΑΝ 7ΚΑΡΓΑΣ 6ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ 6

ΜΠΡΕΝΕΡ 7ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΘ 6

ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ 7

ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ 6ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ 5ΣΑΝΤΣΕΣ (75’) 5ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ 5

ΡΟΜΑΟ 5ΝΤΑΛΤΣΙΟ 6

ΛΕΝΙΣ (59’) 6ΑΟΣΜΑΝ 6ΚΙΑΚΟΣ (59’) 5

ΜΑΝΑΛΗΣ (59’) 5

ΛΙΑΣΟΣ 7ΣΝΑΪΝΤΕΡ  (46’) 7

ΣΑΛΙΑΚΑΣ 6

ΜΙΛΙΝΤΣΕΑΝΟΥ (82’) 7ΠΕΡΕΑ (90+2’) 8

4-3-3

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ               ΟΦΗVS          

4-2-3-1
ΜΙΛΑΝ ΡΑΣΤΑΒΑΤΣ 6

ΝΙΚΟΣ ΝΙΟΠΛΙΑΣ 5

ΙΩΝΙΚΟΣΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1 0
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

51’ ΠΕΡΕΑ

46’ ΜΟΡΕΪΡΑ 6
82’ ΜΙΝΑ -
90’+2 ΣΙΟΝΤΗΣ -

59’ ΚΑΜΠΡΑΛ 5
59’ ΜΑΝΤΖΗ 5
59’ ΤΟΥΡΑΜ 5
75’ ΚΑΝΙΑΣ 5

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:70’ ΛΙΑΣΟΣ - 17’ ΑΟΣΜΑΝ, 90’ ΡΟΜΑΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: –

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΗΠΕΔΟ
«ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»

ΟΦΗΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 0
ΣΚΟΡΕΡ

ΑΛΛΑΓΕΣ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

38’ ΡΙΕΡΑ

46’ ΣΟΝΙ 6
66’ ΤΙΛΙΚΑ 5
67’ ΚΡΕΣΠΙ 5
77’ ΒΑΛΙΕΝΤΕ -
90’ ΙΓΚΛΕΣΙΑΣ -

46’ ΤΣΙΛΙΑΝΙΔΗΣ 6
58’ ΦΑΝ ΝΤΑΪΝΕΝ 6
64’ ΓΡΙΒΑΣ 5
64’ ΝΕΪΡΑ 5
86’ ΣΤΑΪΚΟΣ -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 73΄ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, 88’ ΜΠΑΡΑΛΕΣ - 9’ ΚΑΜΑΟΥ, 58’ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, 60’ 
ΚΑΣΤΑΪΝΙΟΣ, 62΄ΒΟΥΡΟΣ, 90’+3 ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: -

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΗΠΕΔΟ
«Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ»

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 6

 ΑΛΒΑΡΕΣ 6ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 5ΠΙΤΣΟΥ  6

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ (77’) 6ΜΟΥΝΑΦΟ (90’) 6

ΚΑΡΜΟΝΑ 6

ΣΙΤΟ (67’) 5ΚΑΠΙΓΙΑ (46’) 5ΡΙΕΡΑ (66’) 7

ΜΠΑΡΑΛΕΣ 6
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ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΕΚΤΟΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Κυριολεκτικά γίνεται ένας 
χαμός στις ομάδες της 
Super League 2 με τον κο-
ρονοϊό. Η μία μετά την άλλη 
οι περισσότερες ομάδες 
ανακοίνωσαν κρούσμα-
τα. Πάνω από 7 τον αριθ-
μό ήταν ο μέσος όρος. Με 
αποτέλεσμα να βάλει ανα-
κοίνωση η διοργανώτρια 
αρχή πως αναβάλλονται 
όλα τα παιχνίδια εκτός από 
ένα. Αυτό της Επισκοπής 
απέναντι στον Λεβαδειακό 
που θα ξεκινήσει στις 15:00 
και είναι για τον νότιο όμι-
λο. Τα πράγμα κρίνεται σο-
βαρό γιατί δείχνει πως δεν 
πάρθηκαν οι απαραίτητες 
προφυλάξεις από τους παί-
κτες, αλλά και από τις ομά-
δες. Το διάστημα της διακο-
πής για τις γιορτές έφερε τα 
προβλήματα. Το θέμα από 
εδώ και πέρα είναι πότε θα 
μπορέσουν οι ομάδες να 
έχουν τέτοιο αριθμό παι-
κτών που να τους δώσει 
τη δυνατότητα να συνεχί-
σουν τις αγωνιστικές τους 
δραστηριότητες. Η αναστά-
τωση είναι μεγάλη κι έτσι 
ήρθε και η μαζική αναβολή 
των παιχνιδιών μια μέρα 
πριν από την προγραμμα-
τισμένη αγωνιστική που 
ήταν για σήμερα. Πρέπει 
όλοι να τηρήσουν το υγει-
ονομικό πρωτόκολλο για 
να μην υπάρξουν περαιτέ-
ρω θέματα. Από την άλλη 
υπάρχει σκέψη για αναβο-
λή της επόμενης αγωνιστι-
κής μέχρι να ομαλοποιηθεί 
η κατάσταση.

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ  
ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο άλλος 
Αθανασιάδης
Μέλι στάζουν στην Αναγέννη-
ση Καρδίτσας για τον Στέφανο 
Αθαναδιάδη. Κάνει ένα restart 
στην καριέρα του κι έχει ταιριά-
ξει απόλυτα με την ομάδα. Το 
τελευταίο διάστημα σκοράρει 
συνέχεια και δείχνει πως μπο-
ρεί να γίνει ο πρωταγωνιστής 
για το στόχο της ανόδου. Ο 
έμπειρος άσος ξεχωρίζει με τις 
ικανότητες του και θέλει να δώ-
σει τις απαντήσεις του αναφο-
ρικά με αυτή την κάθετη πτώ-
ση που είχε στην καριέρα του. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Βραζιλιάνικη 
ενίσχυση
Μια ιδιαίτερη κίνηση ετοιμάζε-
ται να κάνει ο Απόλλωνας Λά-
ρισας στο χειμερινό μεταγρα-
φικό παζάρι. Πιο συγκεκριμένα 
ετοιμάζεται να ανακοινώσει την 
απόκτηση του Μπράνκο Ντε 
Αραούγκο. Ο 23χρονος Βραζι-
λιάνος επιθετικός, ,με το Πορ-
τογαλικό διαβατήριο, έρχεται 
από την Ατλέτικο Μινέιρο. Την 
ομάδα που 0ατέκτησε το πρω-
τάθλημα της πρώτης κατηγορί-
ας στην χώρα της σάμπας και 
του καφέ.
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ΠΑΟΚ

Στο Στρασβούργο 
περιμένοντας… αναβολή
Λογικά στις 21:00 ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει 
στη Γαλλία την Στρασμπούρ αλλά οι γηπεδού-
χοι έχουν ήδη αιτηθεί αναβολής λόγω κρου-
σμάτων. Ο αγώνας είναι ο πρώτος της σει-
ράς των Play In του BCL

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Στα 12 κρούσματα πλέον
Ακόμα ένα κρούσμα ανιχνεύτηκε στον Ολυμπιακό που 
έφτασε πλέον στα 12! Επίσης έφτασαν τους 5 οι εξ ανα-
βολής αγώνες της 19ης αγωνιστικής στην Euroleague: 
Άλμπα- Παναθηναϊκός, Εφές- Μπάγερν, Ζαλγκίρις- Ολυ-
μπιακός, Ρεάλ- Ούνικς και Βιλερμπάν- Μονακό. Επίσης ο 
εξ αναβολής αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την  
Ζαλγκίρις για τη 18η αγωνιστική ορίστηκε για τις 26 Ια-
νουαρίου στις 21:00.
ΕΟΚ: Την μετάθεση της επανέναρξης των αγωνιστικών 
εκδηλώσεων για τις Εθνικές Κατηγορίες (Α2-Β-Γ Ανδρών 
και Α1-Α2 Γυναικών) ανακοίνωσε η Ομοσπονδία. Πλέον 
η δράση θ’ αρχίσει στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου.

ΣΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ»  
Ο ΓΙΟΒΙΤΣ
ΑΠΟΜΕΝΕΙ  
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΓΚΑΡΝΤ

Στην Αθήνα αναμένεται 
μέσα στις επόμενες ημέρες ο 
Στέφαν Γιόβιτς κι ακολούθως 
η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα προ-
χωρήσει στην επίσημη ανα-
κοίνωση της συμφωνίας.
O Γιόβιτς έχει συμφωνήσει με 
τους πράσινους κι απομένει 
μόνο η επισημοποίηση της 
σχέσης τους. Η οποία θα έχει 
διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι, 
δηλαδή μέχρι το τέλος της τρέ-
χουσας αγωνιστικής σεζόν.

EUROLEAGUE
Αλλαγές στο πρωτόκολλο, επτά μέρες  
η καραντίνα για τους εμβολιασμένους

Έτσι λοιπόν, οι ομάδες-μέτοχοι της λίγκας συ-
νεδρίασαν προχθές προκειμένου να εξετάσουν 
τις αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν στο 
υγειονομικό πρωτόκολλο και με νέα τηλεδιά-
σκεψη χθες κατέληξαν στην αλλαγή των ημε-
ρών καραντίνας για τους εμβολιασμένους.
Πλέον γι› αυτούς (εμβολιασμένοι είναι το 93% 
της Euroleague) θα ισχύει καραντίνα επτά ημε-
ρών εφόσον βρεθούν θετικοί στον κορωνοϊό, 
ενώ για τους ανεμβολίαστους παραμένει στις 
14 μέρες. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση παρα-
μένει η υποχρέωση για την υποβολή αρνητι-
κού τεστ πριν την επιστροφή στην δράση.
«Εφόσον οι εθνικοί/τοπικοί νόμοι υποβάλ-
λουν περιορισμούς για το ταξίδι ή τη συμμε-
τοχή ενός ανεμβολίαστου αθλητή σε έναν 
αγώνα, τότε αυτός ο αθλητής θα θεωρεί-
ται ως διαθέσιμος και θα συγκαταλέγε-
ται στη λίστα των οκτώ που δίνεται 
στην Euroleague».

ςς

basketball

ΑΕΚ

Κινδυνεύει με αφαίρεση δύο βαθμών
Η ΚΑΕ ΑΕΚ παρουσιάστηκε στον Αθλητικό Δικαστή του 
ΕΣΑΚΕ όπου εμφάνισε τη συμφωνία που πέτυχε με τον 
Βαγγέλη Αγγέλου για τα οφειλόμενα προς αυτόν. Όμως 
δεν πέτυχε συμφωνία με τους Ματ Λοτζέσκι και Γιόνας Μα-
τσιούλις με αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένη η αφαίρε-
ση δύο βαθμών από την κατάταξη της Basket League.
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OI EXΘΡΟΙ 
ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Ο ΜΙΝΟ ΡΑΪΟΛΑ ΑΠΛΩΝΕΙ 
ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΔΙΠΟΛΟ

Στα late 00s και τα 10s ο ποδοσφαιρι-
κός κόσμος θαύμασε και υποκλίθηκε 
στο μεγαλείο της κόντρας των Λιονέλ 
Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο. Πλέον, 
με τους δύο θρύλους να οδεύουν σιγά 
σιγά προς το τέλος της καριέρας τους, 
οι οπαδοί του πλανήτη αναζητούν το 
νέο δίπολο που θα συναρπάσει. 
Λύση σε αυτό την αναζήτηση φαίνεται 
ότι μπορεί να προσφέρει ο Μίνο Ραϊ-
όλα. Ο δαιμόνιος ατζέντης απλώνει τα 
μανατζερικά του δίχτυα με σκοπό να 
παράσχει στον πελάτη του, Ερλινγκ 
Μπράουτ Χάαλαντ ένα ηγεμονικό συμ-
βόλιαο και παράλληλα να δημιουργή-
σει τους αιώνιους εχθρούς του... αύριο. 
Οπως αποκαλύπτουν ισπανικά ΜΜΕ, 
ο Ιταλός βρίσκεται σε συνεχή γραμ-
μή επικοινωνίας με τον πρόεδρο της 
Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα. Το θέμα 
που μονοπωλεί τις συζητήσεις τους 
σχετίζεται με μια πιθανή μεταγραφή 
του 21χρονου Νορβηγού στους «μπλα-
ουγκράνα». Σύμφωνα με τα όσα γρά-
φονται, οι δύο άντρες έχουν ήδη συμ-
φωνήσει προφορικά, ώστε να δέσει το 
«γλυκό» το καλοκαίρι του 2022. Εξέλι-
ξη για την οποία απαιτούνται αρκετά 
χρήματα, καθώς το πλαφόν του Ραϊόλα 
που τοποθετείται λίγο πάνω από τα 100 
εκατ. ευρώ, δεν μπορεί να καλυφθεί με 
άμεσο τρόπο από τους οικονομικά πε-
ριορισμένους Καταλανούς. Ωστόσο, με 
ορισμένες κατάλληλες πωλήσεις (Πέ-
δρι, Ντε Γιονγκ, Αραούχο), η ρευστό-
ρητα είναι δυνατόν να επέλθει και το 
νερό μπορεί να κυλήσει στ’αυλάκι.
Μια αναμφίβολα μεγαλεπίβολη κίνηση 
με πολλές προεκτάσεις για τη νέα δι-
οίκηση της «Μπάρσα», η οποία έρχε-
ται σε συνάρτηση με τις προσπάθειες 
της Ρεάλ Μαδρίτης να αποσπάσει την 
υπογραφή του Κιλιάν Εμπαπέ. 
Οπως ξεκαθάρισε ο Χάαλαντ, δεν θέλει 
να βρεθεί στην ίδια ομάδα με τον Γάλ-
λο σταρ κι αυτό έχει τη δική του ανά-
γνωση. Πρόκειται άλλωστε για τους κο-
ρυφαίους ποδοσφαιριστές στην ηλικία 
τους και με τα μεγαλύτερα εχέγγυα επι-
τυχίας για το μέλλον.
Επομένως, από τη στιγμή που τουλά-
χιστον ο ένας από τους δύο δεν θέλει 
συμπαίκτη τον άλλον, αρχίζουν να δι-
αμορφώνονται όλες οι προϋποθέσεις 
για μια φρέσκια και άκρως δυναμική 
ποδοσφαιρική κόντρα ανάμεσα σε Μα-
δρίτη και Βαρκελώνη από τη νέα αγω-
νιστική περίοδο.

ΛΟΥΚΑΚΟΥ
Ο «πυροσβέστης» Τούχελ και ο... καπνός
Επειτα από ένα εκρηκτικό 48ωρο φαίνεται ότι 
ο Ρομελού Λουκάκου άφησε στην άκρη τις παι-
δαριώδεις συμπεριφορές και γεμάτος μεταμέ-
λεια τα βρήκε ξανά με τον Τούχελ. Ο Γερμανός 
τεχνικός της Τσέλσι πήρε τον ρόλο του πυρο-
σβέστη και χαμήλωσε τους τόνους αναφορικά 
με τον Βέλγο, λέγοντας ότι παραμένει αφοσιω-

μένος στους «μπλε». Τον πιστέψατε; Ο Κόντε 
σίγουρα όχι, καθώς πρώην στενοί του συνερ-
γάτες διατυμπανίζουν ότι το καλοκαίρι ο Ιτα-
λός θα παλέψει με νύχια και με δόντια για να 
φέρει τον 28χρονο στη γειτονιά της Τότεναμ. Ο 
καπνός της μεταγραφολογίας πάντως αρχίζει 
ήδη να υψώνεται...
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ΑΓΓΛΙΑ EFL 21:45
ΤΣΕΛΣΙ-ΤΟΤΕΝΑΜ OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,83

Πρώτος ημιτελικός στο Λονδίνο για τον θεσμό του Λιγκ Καπ. 
Η Τσέλσι κοντράρεται με την φορμαρισμένη Τότεναμ και 
ο Λουκάκου επιστρέφει ξανά στην αγωνιστική δράση. 

Αμφότερες θα επιδιώξουν να κάνουν βήμα πρόκρισης για 
τον τελικό.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η προτίμηση 

μας στα 
κόρνερ.

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΠΑΕΕΚ-ΑΠΟΕΛ 2&OVER 1,5 1,65

Η χρονιά έκλεισε ιδανικά για τους πορτοκαλί μετά και την 
μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με την Ομόνοια. Η ομάδα πήρε 

ψυχολογία την συνέχεια με τον στόχο του τίτλου να 
παραμένει ακόμα εφικτός.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Συνδυάζουμε 
το διπλό με τα 

γκολ.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 17:15
ΛΑΜΙΑ-ΑΕΚ 2 -0,75 1,72

Δεν έκλεισε καλά η χρονιά για την ένωση με την ήττα απο τον 
ΟΦΗ να τη θέτει ουσιαστικά εκτός τίτλου. Η επιστροφή στις 

νίκες επιβάλλεται και αναμένω να παραταχθεί με φουλ 
επιθετικό πλάνο στο σημερινό παιχνίδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Στηρίζουμε 
δυνατά το 
φαβορί.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 21:30
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΑΡΗΣ OVER 7 ΚΟΡΝΕΡ 1,66

Την παράσταση φυσικά κλέβει η μάχη στη Λεωφόρο ανάμεσα 
σε Παναθηναϊκό και Άρη. Οι δύο ομάδες θα παλέψουν για 
ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και θέλουν να μπούνε με το δεξί 

στη νέα χρονιά.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Η επιλογή 

μας θα πάει 
στα κόρνερ.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 -0,75 1,70

Στη σκιά των αναβολών βρίσκεται η Σούπερ Λιγκ 2 εξαιτίας του 
κορονοϊού.

Η μοναδική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί είναι αυτή στο 
Ρέθυμνο ανάμεσα σε Επισκοπή και Λεβαδειακό. ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Διπλό με 
χάντικαπ 
παίζουμε.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 19:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 -1,25 1,70

Απόσταση ασφαλείας διατηρεί ο Ολυμπιακός που τον φέρνει 
κοντά ξανά στο πρωτάθλημα. Στη Ριζούπολη θα κοντραριστεί με 
τον Απόλλωνα που είναι χτυπημένος απο τον κορονοϊο και 

έχει ένα μήνα χωρίς επίσημο παιχνίδι. ΠΡΟΤΑΣΗ: 
Διπλό με 

χάντικαπ το 
σημείο μας.

ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΕ ΔΡΑΣΗ  
ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2

www.xosetips.com
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Σε μία χρονική περίοδο όπου η εξάπλω-
ση του νέου κύματος της πανδημίας με 
την παραλλαγή «Όμικρον» να κινείται σε 
εξωφρενικά γρήγορους ρυθμούς μετάδο-
σης, όπως είναι εύκολο, έχει προξενήσει 
την έντονη ανησυχία και αβεβαιότητα στο 
σύνολο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. 
Σε σημείο τέτοιο, όπου το ενδεχόμενο για 
νέο κλείσιμο των αγωνιστικών χώρων να 
μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ. Γεγονός το 
οποίο επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τις 
προθέσεις των ιθυνόντων των ερασιτεχνι-
κών σωματείων σε ό,τι αφορά τη χάραξη 
του σχεδιασμού τους, δεδομένου ότι ήδη 
βρισκόμαστε στην εμβόλιμη χειμερινή με-

ταγραφική περίοδο Σε αυτή την κατηγο-
ρία, φυσικά ανήκει ο ΠΟΨ. Με τον Διοικη-
τικό του Ηγέτη Γιάννη Πετρίδη να εκφράζει 
τους εύλογους προβληματισμούς του με 
δηλώσεις του λέγοντας τα εξής: «Παρακο-
λουθούμε τις τελευταίες ημέρες με έντο-
νη ανησυχία την ταχύτατη εξάπλωση της 
πανδημίας, αλλά και την ανακοίνωση των 
μέτρων προστασίας από πλευράς της Κυ-
βέρνησης των λοιμωξιολόγων. Με βάση 
το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, προσω-
πικά θεωρώ ότι δύσκολα δεν θα κλείσουν 
τους αγωνιστικούς χώρους για τρίτη φορά 
στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Άλλωστε, 
αυτός ήταν και ο λόγος όπου η ΕΠΣΑ προ-
χώρησε φέτος στην δημιουργία τεσσάρων 
ομίλων σε όλες τις κατηγορίες με πολύ λι-
γότερες ομάδες, ώστε ακόμη και σε περί-
πτωση διακοπής, τα πρωταθλήματα να 
ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάιο. Όπως και 
να έχει πάντως, η όλη ατμόσφαιρα, είναι 
φυσικό να επηρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθ-
μό τις κινήσει και τον προγραμματισμό 
όλων των σωματείων. Αυτό που θα ήθε-
λα να σημειώσω, είναι ότι σε περίπτωση 
κατά την οποία υπάρξει κλείσιμο των αγω-
νιστικών χώρων, να δοθεί σε όλες τις Ενώ-
σεις επιμήκυνση της εμβόλιμης μεταγρα-
φικής περιόδου. Όσον αφορά την αλλαγή 
του χρόνου, εύχομαι η νέα χρονιά να φέρει 
πολύ περισσότερη υγεία, ευτυχία και γα-
λήνη σε όλον τον κόσμο. Τα έχουμε ανά-
γκη πιο πολύ από ποτέ».

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Παρότι όλα βαίνουν καλώς στην Αγ Παρα-
σκευή, εν τούτοις σύμφωνα με πληροφορί-
ες ουδείς θα πει όχι σε μια πιθανή ενίσχυση 
της, ενόψει της συνέχειας του πρωταθλή-
ματος. Ήδη, οι ιθύνοντες της «Σάντα», σε 
συνεργασία με τον Σήφη Βενάκη, εξετά-
ζουν προσεκτικά ορισμένες περιπτώσεις, 
με επιδίωξή τους να αποτελεί την προσθή-
κη ενός ή δύο ποδοσφαιριστών από τη με-
σαία γραμμή και μπροστά. Την ίδια ώρα, 
ενδεχομένως να υπάρξει και μία αποχώ-
ρηση. Οι επόμενες ημέρες προβάλλουν 
εξαιρετικά καθοριστικές όσον αφορά την 
έκβαση των παραπάνω υποθέσεων. Με 
τον τεχνικό Σήφη Βενάκη να εκφράζει τις 
ευχές του με αφορμή την έλευση του νέου 
χρόνου: «Εύχομαι ολόψυχα το 2022 να φέ-
ρει σε όλον τον κόσμο υγεία και χαρές που 
μας έχουν λείψει»

ΠΕΤΡΙΔΗΣ: «ΝΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΘΕΙ Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ…» 

ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΨ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Κάπου εδώ 
κοντά είναι  
και η φωτιά!
Υπάρχει καπνός και 
από τη στιγμή που 
υπάρχει καπνός, 
τότε θα πρέπει να 
περιμένουμε και τη 
φωτιά, η οποία κά-
που εδώ κοντά θα 
είναι. Μια πρώτη 
επαφή που είχα με 
προέδρους Ενώσε-
ων, αλλά και με μέλη 
της ΕΕ της ΕΠΟ,-
μπορεί κανείς να λέει 
ανοιχτά, ποια θα εί-
ναι η επόμενη μέρα, 
όμως είναι αλήθεια 
πως όλοι ενδόμυ-
χα θα την ήθελαν μια 
αναβολή στην πα-
ρούσα φάση.Υπάρ-
χει μεγάλο ενδια-
φέρον να δούμε. 
Σήμερα ή το πολύ 
αύριο θα ξέρουμε… 
* Από τους προέ-
δρους που πραγμα-
τικά έχουν ηγετικές 
ικανότητες και δίκαια 
βρίσκονται ψηλά 
στη συνείδηση όλης 
της ποδοσφαιρι-
κής κοινότητας είναι 
και ο Θοδωρής Κου-
νάδης. Ο πρόεδρος 
του ΠΑΟ Ρούφ, μέ-
χρι στιγμής αποτελεί 
μόνον το καλό παρά-
δειγμα προς μίμηση. 
Είναι από εκείνους 
που ο λόγος του εί-
ναι συμβόλαιο… Γι 
αυτό και στην περί-
οδο των μεταγρα-
φών η ομάδα του 
ήταν πάντα η πρώτη 
επιλογή όλων, αλλά 
όπως είναι λογικό, 
μόνον λίγοι στο τέ-
λος καταφέρνουν και 
φορούν τη φανέλα. 
* Με πολλές απου-
σίες δουλεύει στο 
Περιστέρι ο Βλά-
σης… Βέβαια από 
τη μια μεριά τολ-
μώ να πω πως εί-
ναι συνηθισμένος 
σε μια παρόμοιακα-
τάσταση, όμως από 
την άλλη ο ίδιος θέ-
λει να αλλάξει πολ-
λά στο σύλλογο του 
Περιστερίου και εί-
μαι με το μέρος του! 
* Εδώ και πολύ και-
ρό μου είχε πει ο Νι-
κόλας Γιαννόπουλος 
πως θα φύγει από 
τη Βουλιαγμένη,γιατί 
δεν τα πήγαινε καλά 
με τον Κατράνα.Να 
που το πλήρωμα του 
χρόνου ήρθε... και ο 
Ολυμπιακός Λιοσί-
ων είναι η επόμενη 
επιλογή του.

Έντονη είναι η κινητικότητα που 
επικρατεί στα Βριλήσσια με φό-
ντο την ουσιαστική μεταγραφι-
κή ενίσχυση της ομάδας. Σύμ-
φωνα με ασφαλείς πληροφορίες 
οι άνθρωποι που ηγούνται των 
τυχών του δημοφιλούς σωμα-
τείου των βορείων προαστίων 
«σκανάρουν» την αγορά για την 
απόκτηση δύο παικτών, ου δια-
κρίνονται στον νευραλγικό χώρο 
της μεσαίας γραμμής και δια-
θέτουν όλα τα εχέγγυα αποδει-
χθούν σε χρήσιμα εργαλεία για 
τον τεχνικό Μιχάλη Λυκερίδη Ο 
ένας εξ’ αυτών ξεχωρίζει για τις 
ηγετικές του ικανότητες στο δη-
μιουργικό «κομμάτι», ενώ ο έτε-
ρος κάνει τη διαφορά αγωνιζό-
μενος στην νευραλγική θέση του 
ανασταλτικού χαφ. Όπως και να 
έχει , οι επόμενες ημέρες προ-
βάλλουν εξαιρετικά καθοριστικές 
ως προς την έκβαση των δύο αυ-
τών πολύ σημαντικών υποθέσε-
ων. Ο τεχνικός Μιχάλης Λυκερί-
δης με αφορμή την έλευση του 
νέου χρόνου έσπευσε να εκφρά-
σει τις θερμές του ευχές: «Εύχο-
μαι ειλικρινά όλος ο κόσμος να 
έχει υγεία, η οποία μας έχει λεί-
ψει με αυτά που ακούμε, διαβά-
ζουμε και ζούμε τα τελευταία δύο 
χρόνια. Θα ήθελα να ευχηθώ ό,τι 
καλύτερο τη νέα χρονιά ιδιαίτε-
ρα σε όλον τον αθλητικό κόσμο».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ
Σε μια πολύ σημαντική μεταγρα-
φική κίνηση προέβη ο Ολυμπι-
ακός Λιοσίων, που εντάσσει το 
ρόστερ του τον έμπειρο αθηναίο 
πορτιέρο Νίκο Γιαννόπουλο, 
που μέχρι πρότινος αγωνίζονταν 
στη Βουλιαγμένη. Ο Γιαννόπου-
λος έχει αγωνιστεί στον Χολαρ-
γό, Αγία Παρασκευή, Τράχωνες, 
Άρη Σκάλας, και Ελλάς Ποντίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Στο πλαίσιο της6ης φάσης του 
κυπέλλου της ΕΠΣΑ σήμερα στο 
γήπεδο της Ηλιούπολης Α’ ο Χα-
ραυγιακός υποδέχεται τα Μελίσ-
σια στις 14.30.

BΡΙΛΗΣΣΙΑ 
Δυνατά για ενίσχυση 
στο κέντρο

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Επιστρέφει στον πάγκο ο Γιάννου
Μετά από ένα συγκριτικά μικρό χρονικο διά-
στημα ο Άγγελος Γιάννου, επιστρέφει και πάλι 
στον πάγκο του Διόνυσου. Είναι μια από τις 
πιο ευχάριστες στιγμές για το νέο χρόνο, αφού 
είναι γνωστό σε όλους,όσοι γνωρίζουν τα πο-
δοσφαιρικά πράγματα, πως ο Γιάννου υπήρξε 
ένας από τους προπονητές που ανέβασαν το 
αγωνιστικό προφίλ της ομάδος και παράλλη-
λα αξιοποίησε αρκετά ταλαντούχα παιδιά από 
την ακαδημία. Η διοίκηση μάλλον αποφάσισε 
σωστά και από μεθαύριο Τετάρτη ο ικανός προ-
πονητής θα βρίσκεται στο γήπεδο, προκειμέ-
νου να γυμνάσει και παλι τους παίκτες του.Αξί-
ζει να σημειωθεί πως ο Άγγελος Γιάννου είναι 
ο αντικαταστάτης του Παναγιώτη Γιαννενάκη.

ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ: ΝΑ ΒΡΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ
Πέραν των τυπικών ευχών για τη νέα χρόνια, 
ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΣΑΝΑ Γίώργος Πα-
παμακάριος , φρόντισε να τις γεμίσει με αιχμές, 
που απευθύνονται προς τον ήδη πρόεδρο της 
ΕΠΣΑΝΑ. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής: 
«Καλή χρονια με υγεία και για την ΕΠΣΑΝΑ ο 
νέος χρόνος να μας απαλλάξει από τον ανίκανο 
και επικίνδυνο δοτό πρόεδρο για να βρει επι-
τέλους η Ένωση τον δρόμο της».

This is Athens

҂ Ο Γιάννης Πετρίδης





Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΔΗΣ ΔΕ ΘΑ 
ΛΕΙΨΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ 
ΑΓΑΠΗ, ΤΗΝ ΑΕΚ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ 

Ο Στέλιος Σεραφείδης ήταν ένας κα-
λός άνθρωπος. Ο ορισμός. Από την 
αγνή του ψυχή έβγαινε και η μεγά-
λη του αγάπη για την ΑΕΚ. Έπαιξε 
για εκείνη ως τερματοφύλακας κο-
ντά στα 300 παιχνίδια για περίπου 
20 χρόνια, κατέκτησε 3 πρωταθλή-
ματα και 3 Κύπελλα. 
Η ζωή του όλη ήταν ο σύλλογος. 
Συνδέθηκε με την ΑΕΚ, την αγάπη-
σε πολύ αλλά πάνω απ΄όλα με ανι-
διοτέλεια. 
Για όλους είχε να πει μια καλή κου-
βέντα και σε όλους έλεγε ένα τόσο τί-
μιο και ευχάριστο «γεια σου». 
Ο Στέλιος Σεραφείδης ήταν ένας τόσο 
καλός άνθρωπος που φαινόταν από 
τον τρόπο που μιλούσε. 
Πράος, με ηρεμία, ευχάριστος. 
Έπαιξε και για την Εθνική ομάδα μια 
φορά ενώ ήταν ο Πρόεδρος του Συν-
δέσμου Παλαίμαχων Ποδοσφαιρι-
στών της ΑΕΚ. 
Δύο πράγματα ήθελε ο κύριος Στέλι-
ος Σεραφείδης. 
Πρώτα απ’ όλα να μην τσακώνονται 
μεταξύ τους οι ΑΕΚτζήδες. 
Στενοχωριόταν πολύ όταν το έβλε-
πε αυτό. Σαν να είχαν φιλονικία άν-
θρωποι της οικογένειάς του ένιωθε. 
Ήθελε επίσης να προλάβει να δει την 
ΑΕΚ του να παίζει στο νέο γήπεδο. 
Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, νικήθη-
κε από την αρρώστια. 
Αλλά όπως γράφουν όλοι από το 
πρωί της Τρίτης που έγινε γνωστή 
η είδηση του θανάτου του, ο κύριος 
Στέλιος μπορεί να έφυγε για το μεγά-
λο ταξίδι αλλά δε θα ξεχαστεί ποτέ. 
Δε θα ξεχαστεί γιατί ήταν ο καλύτε-
ρος παίκτης που φόρεσε ποτέ τη φα-
νέλα της ΑΕΚ, αλλά επειδή, μάλλον, 
κανείς δεν την αγάπησε ή δε θα την 
αγαπήσει ποτέ όπως εκείνος. 
Μόλις είχε βγει από το νοσοκομείο 
τις προηγούμενες ημέρες, το πρώτο 
πράγμα που έκανε ήταν να πάει στο 
νέο γήπεδο, να το δει πάλι από κο-
ντά, πως εξελίσσονται οι τελευταίες 
πινελιές που μπαίνουν. 
Για να δει άλλωστε την ΑΕΚ σε κάθε 
άθλημα, έπαιρνε τρένα, λεωφορεία, 
ΚΤΕΛ, πλήρωνε από την τσέπη του 
σε κάθε έδρα της χώρας. 
Δεν ήθελε να επιβαρύνει ποτέ κανέ-
ναν, να ζητήσει προσκλήσεις ή διευ-
κολύνσεις. Το μόνο που ήθελε είναι 
να βλέπει την ΑΕΚ του. 
Καλό ταξίδι κύριε Στέλιο, ήσουν ένας 
καλός άνθρωπος. 

ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ

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 ΑβτζήΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ ΥΛΗΣ

Γιώργος Περιβολάρης

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


