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ΥΠΕΡΒΟΛΗ
Πολλή μεγάλη συζήτηση έχει γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα για τον 
Βάτσλικ με αφορμή, κυρίως, την αντίδρασή του στο 1-1 του Άρη. Υπερβολή 
θα πει η στήλη. Και το φοβερό είναι πως με το που τραυματίστηκε στο 
παιχνίδι της Τσεχίας, άρχισε και το… άγχος αν ο Ολυμπιακός πρέπει 
να πάρει τερματοφύλακα, πόσο έτοιμος είναι ο Τζολάκης για Νο1 και τι 
γίνεται με τον Κρίστινσον. Ο Βάτσλικ έως τώρα και αν εξαιρέσει κανείς το 
παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη έχει σταθεί και με το παραπάνω στο ύψος των 
περιστάσεων για έναν τερματοφύλακα επιπέδου Ολυμπιακού. Οι προκρίσεις 
με τη Σλόβαν και τον Απόλλωνα Λεμεσού φέρουν τη δική του υπογραφή. 
Τα ματς με Ναντ και Φράιμπουργκ τον είχαν ως πρωταγωνιστή. Στη Γαλλία 
βοήθησε τον Ολυμπιακό να είναι μέσα στο ματς έως τις καθυστερήσεις και 
στο Καραϊσκάκη κράτησε το σκορ σε… υποφερτά επίπεδα.
Ακόμα και με τον Ιωνικό αν και 3-1 το σκορ, εκείνος ήταν που διατήρησε τη 
διαφορά και δεν ισοφαρίστηκε ο Ολυμπιακός.
Επομένως, η ισοπέδωση είναι άσχημο σπορ, αυτό έχει να τονίσει η στήλη.

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΩΣ
Η αλήθεια είναι πως σε κανέναν προπονητή δεν αρέσει η 
διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Πρώτα απ΄όλα είναι το άγχος 
μήπως τραυματιστεί κάποιος παίκτης. Στη συνέχεια το γεγονός 
πως πάει ο ρυθμός των προπονήσεων και επηρεάζεται έστω 
και λίγο (σε άλλες ομάδες περισσότερο) η ομοιογένεια.
Και αυτό γιατί ειδικά στο κομμάτι της σεζόν που βρίσκονται 
τώρα όλα τα κλαμπ, είναι σημαντικό, με τα περισσότερα 
πρωταθλήματα να φορτσάρουν. Υπάρχουν όμως και 
οι περιπτώσεις με τα καλά νέα και τα reports πως ο 
ποδοσφαιριστής συνέχιζε προς την άνοδο την πορεία που 
έχει δείξει. Μεγάλη η εισαγωγή για να πει η στήλη πως ο 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς τρίβει τα χέρια του για όσα άκουσε για την 
παρουσία του Μπέντζαμιν Βέρμπιτς στα δύο ματς που έδωσε με 
τη Σλοβενία απέναντι σε Νορβηγία και Σουηδία.
Και στα δύο βασικός, καλύτερος από παιχνίδι σε παιχνίδι και 
δείχνει να πατάει πάρα πολύ καλά. Ο Βέρμπιτς έχει παίξει 5 
ματς με τον Παναθηναϊκό, το ένα βασικός και έχει σκοράρει 
ένα γκολ. Δείχνει ακόμα σα να θέλει κάτι για να προσαρμοστεί 
αγωνιστικά στους «πράσινους» αλλά εντάσσεται και στην 
ιδιαίτερη κατηγορία, που έπαιξε προκριματικά με άλλη ομάδα.
Είχε λάβει μέρος στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ με την 
Ντιναμό Κιέβου κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
Η στήλη έκανε αναφορά χθες πως το καλοκαίρι θα είναι 
ζεστό για τον Ντόουγκλας Αουγκούστο, υπάρχουν όμως 
και ποδοσφαιριστές που κατά τη μεταγραφική περίοδο του 
Ιανουαρίου αναμένεται να προσελκύσουν έντονο ενδιαφέρον.
Ψηλά στη λίστα ξένων scout είναι ο Λιβάι Γκαρσία. Ήδη στα 25 
του και ενόσω ο Αλμέιδα ψάχνει αν μπορεί να τον αξιοποιήσει 
καλύτερα ως σέντερ φορ ή ως winger, έχουν ακουστεί πολλά.
Για πρόταση της Βόλφσμπουργκ, η ίδια η ΑΕΚ διέρρευσε πως 
αρνήθηκε 7 εκατομμύρια από την Τράμπζονσπορ.
Τώρα αν αυτά είναι υπερβολικά, ο χρόνος, το μέλλον και η αγορά 
θα το δείξουν. Πάντως το να κοστολογείται ένας ποδοσφαιριστής 
που ακόμα δεν έχει κάνει τη διαφορά και απλά έχει 
τα potentials στα 12-15 εκατομμύρια δεν είναι και το πιο σύνηθες.
Αυτό που είναι σίγουρο, είναι πως στην OPAP Arena θα είναι 
πολλοί οι scout που θα έχουν μόνιμη θέση.
Να τονιστεί το μόνιμη…

ΤΙΤΛΟΙ 
ΤΕΛΟΥΣ
Επιτέλους. Μόνο αυτή η λέξη έβγαινε από τα χείλη εντός και εκτός 
των γραφείων στο άκουσμα των εξελίξεων για τον Λέο Ζαμπά. Η 
οικογένεια Σαββίδη ασχολήθηκε ενεργά με το ζήτημα, προκειμένου ο 
ΠΑΟΚ να σταματήσει να έχει επαγγελματική σχέση με τον Βραζιλιάνο 
ποδοσφαιριστή. Δε θα γλιτώσει βέβαια και πάρα πολλά μια και το 
συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2023 αν και βέβαια οι δύο 
πλευρές είναι και στη FIFA. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε περισσότερα από τα 3,5 
εκατομμύρια ευρώ που απέκτησε τον Ζαμπά από την Αχμάτ Γκρόζνι 
μια και ουσιαστικά πρόσφερε ελάχιστα. Εξαιρετικός παίκτης, που 
όμως δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στο σύνολο ενώ μεγάλο λάθος 
του ΠΑΟΚ που του έδωσε και μια δεύτερη ευκαιρία. Θα φύγει από τη 
Θεσσαλονίκη με συνολικά 64 ματς, 9 γκολ και 12 ασίστ.
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Δυσάρεστα νέα προέκυψαν για τον Άλαν Πάρντιου. Ο Άγγλος τε-
χνικός έμαθε πως δεν θα έχει στη διάθεσή του για τα επόμενα 
ματς τους Μπράμπετς και Ντουκουρέ. Ο πρώτος υπέστη θλάση β’ 
βαθμού στους οπίσθιους μηριαίους και θα λείψει για έναν μήνα 
και ο δεύτερος ακόμη δεν είναι σαφές πόσο θα μείνει εκτός. 
Από ίωση ταλαιπωρείται ο Νταμπό.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η ΑΕΚ για τα αυριανά εγκαίνια του νέου γη-
πέδου. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης προσκάλεσε όλους τους προέδρους 
των ΠΑΕ της Super League 1. Ο Ιβάν Σαββίδης ενημέρωσε πως δεν θα 
παραβρεθεί, ενώ ο Γιάννης Αλαφούζος παρά τις όποιες δυσκολίες, 
ίσως τα καταφέρει. «Ντρέπομαι για την κατάσταση στο Ιράν», δήλωσε 
ο Χατζισαφί, «υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες από εμένα», είπε ο Λι-
βάι Γκαρσία.

Αρκετά ανοιχτά είναι τα πράγματα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψει Τού-
μπας. Ακόμη δεν έχει κατασταλάξει στην ενδεκάδα που θα χρησιμοποι-
ήσει. Από τη μία υπάρχουν παίκτες που έχουν ρυθμό και είναι σε καλή 
κατάσταση, όπως οι Πούγγουρας και Σάρλια. Από την άλλη έχουν επι-
στρέψει οι Μάγκνουσον και Σένκεφελντ. Καλά είναι και οι Κώτσιρας 
και Χουάνκαρ, ενώ ανεβαίνει ο Βέρμπιτς.

Ο Μίτσελ προετοιμάζεται για το ντεμπούτο του μετά την επιστροφή του 
στον Ολυμπιακό και τα προβλήματα εν όψει Ατρομήτου δεν είναι λίγα. 
Μετά τον Ρέτσο τραυματίστηκε και ο Μπα. Μοναδικοί διαθέσιμοι στόπερ 
πλέον είναι οι Σισέ και Παπασταθόπουλος. «Θέμα» υπάρχει και με τον 
Βατσλίκ. Ο Τσέχος έχει ενοχλήσεις και για πρώτη φορά φέτος βασι-
κός ίσως ξεκινήσει ο Τζολάκης.

Αμφίβολος είναι ο Κουλιεράκης για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκός. 
Ο νεαρός αμυντικός του ΠΑΟΚ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αρι-
στερό τετρακέφαλο. Αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής του. 
Αντιθέτως, ο Λύρατζης έβγαλε όλο το πρόβλημα χωρίς ενοχλήσεις στον 
αστράγαλο. Τέλος, συνέντευξη στη Γερμανία παραχώρησε ο Νάρεϊ και 
σε αυτή μεταξύ άλλων είπε ότι «υπάρχει μια εντελώς διαφορετική δυ-
ναμική στον ΠΑΟΚ και μέσα και γύρω από τον σύλλογο».



1
ΔΑΝΙΑ 1η 20:00

ΧΟΜΠΡΟ-ΦΡΕΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ
Χ2 1,72

Πολύ κακό ξεκίνημα πραγματοποιεί η Χόμπρο με την εικόνα της 
ομάδας να είναι απογοητευτική. Για την νίκη θα παίξει σήμερα 

αλλά η Άμαγκερ μόνο εύκολο εμπόδιο δεν θα είναι.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΉΡΙΞΉ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ.
ΠΡΟΤΑΣΉ:

ΣΥΝΤΉΡΉΤΙΚΑ 
ΘΑ ΚΙΝΉΘΟΥΜΕ ΣΉΜΕΡΑ 

ΚΑΘΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΡΙΉΜΕΡΟ 
ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΉ 
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2
ΚΙΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 14:30

ΓΟΥΧΑΝ-ΚΑΝΓΚΖΟΥ
2 1,80

Με τον Καντέ να βγάζει φωτιές και να σκοράρει τέσσερεις 
φορές η Κανγκζού πέρασε από την έδρα της πρωτοπόρου 

Τάουνς.Σημαντικό τρίποντο στη μάχη της παραμονής πήρε και 
κόντρα στην Γουχάν θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια.

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΤΕ ΠΑΡΩΝ Ή ΚΑΝΓΚΖΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΒΟΡΙ.
ΠΡΟΤΑΣΉ:

3
ΚΙΝΑ 14:30

ΝΤΑΛΙΑΝ ΠΡΟ-ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΟΥΑ
OVER 2,5 2,00

Σε δράση η Κίνα σήμερα και θα την τιμήσουμε δεόντως.
Ο στόχος της τριάδας πιο ορατός από ποτέ για την Σανγκάι με 
την ομάδα να έρχεται από σερί καλών εμφανίσεων. Δύσκολα 
θα κινδυνέψει με υποβιβασμό η Νταλιάν και παίζει με σαφώς 

λιγότερο άγχος.

ΠΡΟΤΑΣΉ:
ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΒΓΑΖΟΥΝ ΓΚΟΛ ΜΕ ΑΝΕΣΉ.

4
ΚΙΝΑ 1η 10:30

ΣΙΓΙΑΖΟΥΑΝΓΚ-ΜΠΕΙΤΖΙΝΓΚ ΤΕΚΝΟΛΟΤΖΙ
OVER 1,75 ΉΜΙΧ. 1,72

Στο κυνήγι της ανόδου η Σιγιαζουάνγκ επιβάλλεται να 
κερδίσει την τελευταία Μπειτζίνγκ.Εύκολο έργο αναμένεται 

να έχουν οι γηπεδούχοι και σίγουρα θα επιτεθούν για να 
καθαρίσουν απο νωρίς.

ΚΥΝΉΓΑΜΕ ΔΥΟ ΓΡΉΓΟΡΑ ΓΚΟΛ.
ΠΡΟΤΑΣΉ:

5
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 01:00

ΤΟΜΠΕΝΣΕ-ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ
UNDER 2 1,80

Κάθε ματς τελικός για την Νοβοριζοντίνο στη μάχη που 
δίνει για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Σε καλύτερη μοίρα η 
Τομπένσε ξέρει καλά ότι με νίκη σήμερα θα αγκαλιάσει την 

παραμονή.

ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΡΙΣΚΑΡΟΥΝ ΟΙ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ.
ΠΡΟΤΑΣΉ:

6
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 03:30

ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ-ΛΟΝΤΡΙΝΑ
OVER 0,75 ΉΜΙΧ. 1,85

Το μεγάλο βήμα για τα σαλόνια θέλει να κάνει σήμερα η 
ιστορική Βάσκο μέσα στην καυτή της έδρα. Από την άλλη η 

Λοντρίνα παίζει ένα από τα τελευταία της χαρτιά και μόνο με 
νίκη θα μείνει ζωντανή.

ΤΟ ΣΉΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΕ ΓΚΟΛ ΣΤΟ ΉΜΙΧΡΟΝΟ.
ΠΡΟΤΑΣΉ:



Ακόμη προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια 
τους στο Παγκράτι από την εφιαλτική πρεμιέ-
ρα την οποία έζησαν την περασμένη Κυριακή 
στην αναμέτρησή τους με τον Κένταυρο Βρι-
λησσίων. Το τελικό 1-9 ως σκορ, παραπέ-
μπει σε … περυσινές αναμνήσεις . Με την ει-
δοποιό διαφορά ότι πανομοιότυπα σκορ ήταν 
υπέρ του Παγκρατίου, αλλά στην πιο κάτω κα-
τηγορία την Γ’ ΕΠΣΑ. 
Σε κάθε περίπτωση, το εύρος της ήττας όσο 
κυρίως το γεγονός ότι η ομάδα δεν επέδει-
ξε καθόλου καλή νοοτροπία και ειδικά μετά 
τα δύο γρήγορα γκολ που δέχθηκε, έρχονται 
να προσθέσουν προβληματισμό στον τεχνικό 
Νίκο Ακριτίδη, ο οποίος στις δηλώσεις που 
παραχώρησε στο «Αθλητικό Πνεύμα» εξέ-
φρασε τα εύλογα παράπονά του και τους προ-
βληματισμούς του: «Δεν ξεκινήσαμε καθόλου 
καλά το νέο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας 
στο οποίο επιστρέψαμε μετά από διάστημα 
εννιά ετών. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία 
ομάδα που προερχόταν από παραπάνω κατηγο-
ρία, όπως ο Κένταυρο Βριλησσίων, που έχει 
ενισχυθεί πάρα πολύ την περίοδο των μετα-
γραφών. Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι το 
έργο μας θα ήταν πολύ δύσκολο, για ένα ημί-
χρονο προσπαθήσαμε να φανούμε ανταγωνι-
στικοί, όπως μαρτυρά το 0-1 των 45 πρώτων 
λεπτών. 
Στην επανάληψη όμως μετά τα δύο γρήγορα 
τέρματα που δεχθήκαμε παραδοθήκαμε αμα-
χητί. Εγκαταλείψαμε το ματς, κάτι το οποίο 
είναι απαράδεκτο και σίγουρα δεν θα πρέπει 
να ξανασυμβεί στο μέλλον. Πλέον σκύβουμε 
το κεφάλι, δουλεύουμε πάνω στις αδυναμί-
ες μας και προχωράμε»

ΑΓ ΘΩΜΑΣ
Νοκ άουτ για ένα μήνα ο Γιώργος Μπόκος Ο 
τραυματισμός του Γιώργου Μπόκου, μόλις δύο 
λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό 
χώρο, ανεπιφύλακτα σκίασε την όμορφη και 
ισόπαλη με 2-2 αναμέτρηση της πρεμιέρας 
για τον δεύτερο όμιλο της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ 
μεταξύ Αγίου Θωμά και Θύελλας Αγίου Δη-
μητρίου. Η επόμενη μέρα βρίσκει τον 18χρο-
νο ποδοσφαιριστή, που υπέστη εξάρθρωση 
αγκώνα, να βρίσκεται σε ακινησία στην οικία 
του, ενώ του έχει τοποθετηθεί νάρθηκας. Ως 
θετικό της υπόθεσης, πάντως, θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι απέφυγε το 
κάταγμα. Ο δεξιοπόδαρος ακραίος οπισθο-
φύλακας θα παραμείνει μακριά από τη δρά-
ση για τουλάχιστον έναν μήνα και εν συνε-
χεία θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασής 
του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα βρί-
σκεται σε κατάσταση επιστροφής στα γήπεδα. 
Όλοι εύχονται στον άτυχο ποδοσφαιριστή να 
ξεπεράσει το συντομότερο δυνατό την περι-
πέτεια του τραυματισμού του και να επανέλ-
θει υγιέστατος στην ενεργό δράση.

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ: «ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΜΕ ΑΜΑΧΗΤΙ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΣΥΜΒΕΙ» 
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΕΝΤΑΥΡΟ
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ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Talk of the town είναι το νέο γήπεδο 
της ΑΕΚ αυτές τις μέρες. Όχι άδικα. 
Δεν γίνονται συχνά τέτοια έργα 
στην Ελλάδα. Δεν βοηθάει και η 
γραφειοκρατία σε αυτό. Η Ένωση 
αύριο θα κάνει τα εγκαίνια του νέου 
της γηπέδου και σε ένα τόσο σημαντικό 
γεγονός, οι μικρότητες δεν χωρούν.
Σωστά το σκέφτηκε, λοιπόν, 
ο Δημήτρης Μελισσανίδης και 
προσκάλεσε κάθε πρόεδρο ΠΑΕ της 
μεγάλης κατηγορίας. Είτε έχει καλές 
σχέσεις η ΑΕΚ με κάποιες ομάδες 
είτε όχι, η κίνηση είναι που μετράει. 
Τέτοιες ενέργειες δείχνουν κάτι 
διαφορετικό, κάτι υπεράνω. Ακόμη και 
εάν γίνονται πρώτα για το φαίνεσθαι. 
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών είναι το 
νέο στολίδι της Ένωσης, ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών και αυτή η απόφαση.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη 
από αυτά. Ένα ποδόσφαιρο που έχει 
χτιστεί τα τελευταία χρόνια πάνω σε 
κόντρες, αντριπαλότητες και μίση, 
πρέπει να κάνει βήματα προόδου. Και 
για να γίνουν εκείνα, χρειάζεται να 
παραμεριστούν οι όποιες διαφορές με 
στόχο το κοινό καλό. Ας έχουν μιμητές 
αυτές οι ενέργειες και την αντίστοιχη 
ανταπόκριση που χρειάζεται.

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.
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