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Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο για 30 λεπτά στο Τελ Αβίβ αλλά στην 
τελευταία περίοδο έκανε λάθη, ήταν άστοχος και είχε σαφώς λιγότερες 
λύσεις από την Μακάμπι που ανέτρεψε την κατάσταση κι έφτασε στη νίκη 
με 90-84 Ο Ολυμπιακός παρουσίασε αρκετά ζητήματα τα οποία και του 
στοίχησαν. Πέρα από το ότι δε βρήκε σταθερότητα και συνέπεια στην άμυνα, 
εκτός από το ότι έχασε πολλά αμυντικά ριμπάουντ, δεν πήρε το «κάτι 
παραπάνω» από αρκετούς παίκτες με αποτέλεσμα ο Μπαρτζώκας να παίξει 
ουσιαστικά με έξι παίκτες. 
Αντίθετα η Μακάμπι βρήκε λύσεις από παίκτες όπως ο Ντιμπαρτολομέο και 
ο Μάρτιν που αποδείχθηκαν κλειδιά στη νίκη
Συγκλονιστική η προσπάθεια του Γιαννούλη Λαρεντζάκη που επέμενε ως το 
τέλος για την ανατροπή. Άστοχος ο Βεζένκοφ (παρά το νέο double- double) 
αλλά επί της ουσίας ο Ολυμπιακός ξέμεινε από λύσεις σε κρίσιμα σημεία.
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 43-45, 63-69, 90-84
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Οντέντ Κάτας):  Άνταμς, Μπράουν 16, Μπάλντουιν 22, 
Μάρτιν 13, Σόρκιν 4, Ντιμπαρτολομέο 11, Χίλιαρντ 2, Χόλινς 8, Πόιθρες 6, 
Νέμπο 5, Κόλσον 3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Κάνααν 4, Λαρεντζάκης 
21, Φαλ 2, Σλούκας 15, Βεζένκοφ 17, Παπανικολάου 13, Μπόλομποϊ 1, 
Πίτερς 5, Μπλακ 2, ΜακΚίσικ 2
Μονακό- Φενέρμπαχτσε 93-96, Άλμπα Βερολίνου- Ερυθρός Αστέρας 84-
88, Μακάμπι Τελ Αβίβ- Ολυμπιακός 90-84, Βαλένθια- Ρεάλ Μαδρίτης 73-
80, Αρμάνι Μιλάνο- Εφές 51-80, Μπαρτσελόνα- Παρτιζάν 79-68
Απόψε: Παναθηναϊκός- Βίρτους Μπολόνια (21:00), Βιλερμπάν- Μπάγερν 
Μονάχου (21:00), Μπασκόνια- Ζαλγκίρις Κάουνας (21:30)
Η βαθμολογία: Φενέρμπαχτσε (8-1), Ολυμπιακός, Μονακό, Ρεάλ Μαδρίτης 
και Μπαρτσελόνα (6-3), Ζαλγκίρις Κάουνας (5-3), Μακάμπι Τελ Αβίβ (5-
4), Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια (4-4), Παρτιζάν, Εφές, Βαλένθια (4-
5), Βιλερμπάν (3-5), Άλμπα, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρός Αστέρας (3-6), 
Μπάγερν Μονάχου και Παναθηναϊκός (2-6)

ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ 
ΚΙ ΕΧΑΣΕ
ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΟ 
ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΣΤΟ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Χωρίς τον τραυματία Μάριους Γκριγκόνις και πιθανότατα χωρίς τον (επίσης τραυματία) Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο Παναθηναϊκός θα 
υποδεχτεί στις 21:00 την Βίρτους Μπολόνια στην έναρξη μιας καθοριστικής εβδομάδας αφού θα ακολουθήσει (την Παρασκευή) 
ακόμα ένας εντός έδρας αγώνας (με την Βιλερμπάν). Οι «πράσινοι» θα τεθούν απέναντι σε μια ομάδα που έχει καλό ρυθμό 
και θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την πολύ κακή εμφάνιση και την βαριά ήττα στην Κωνσταντινούπολη από την 
Φενέρμπαχτσε.
Για το Eurocup ο Προμηθέας (ρεκόρ 3-1) θα αντιμετωπίσει (21:00) στην Πολωνία την Σλασκ Βρότσλαβ (ρεκόρ 0-4) με στόχο ακόμα 
μια νίκη που θα τον διατηρήσει στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας. Για το BCL η ΑΕΚ  (ρεκόρ 1-2) θα τεθεί αντιμέτωπη της Βόννης 
(ρεκόρ 2-1) στην Γερμανία σε έναν καθοριστικό αγώνα και με στόχο να «απαντήσει» στους αντιπάλους της που την είχαν νικήσει στα 
Λιόσια.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΒΙΡΤΟΥΣ
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΜΗΝΥΜΑ
Τα έλεγε η στήλη. Περιμένει ο Ολυμπιακός τις εμφανίσεις του Σισέ 
στο Μουντιάλ μήπως και πουσαριστεί η περίπτωση να φύγει κατά τη 
μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Το πρώτο μήνυμα που έστειλε 
ο Σενεγαλέζος στόπερ ήταν ενθαρρυντικό. Στο τέλος λύγισε η άμυνα 
από την Ολλανδία στο πρώτο της παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο 
του Κατάρ.
Ο Σισέ μπορεί να πει κανείς πως ήταν από τους κορυφαίους της 
Σενεγάλης και ειδικά στις φάσεις που έγιναν ψηλά ήταν σχεδόν 
ανίκητος.
Και βέβαια εδώ θα πρέπει να υπολογιστεί ιδιαίτερα το γεγονός πως 
απέναντι στην άμυνα που εκπροσωπούσε και ο στόπερ του Ολυμπιακού 
ήταν μια από τις ομάδες που είναι στο τοπ level της διοργάνωσης.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως θα φτάσει εύκολα ή 
δύσκολα έως και τα προημιτελικά και με τη νεανική ομάδα που έχει 
για όλα είναι ικανή. Δεν είχε εύκολο έργο δηλαδή ο Σισέ και η παρέα 
του αλλά για 80 και πλέον λεπτά τα έκανε όλα σχετικά καλά. Στην 
περίπτωση βέβαια που μας ενδιαφέρει του 27χρονου κεντρικού 
αμυντικού, τα καλά νέα είναι πως στο Κατάρ υπάρχουν εκατοντάδες 
σκάουτ από εκατοντάδες ομάδες του πλανήτη. Επομένως όλο και 
σε κάποιον θα έκανε κλικ.
Τα 13 ματς που έχει δώσει έως τώρα με τον Ολυμπιακό για τους 
λόγους που έχουν εξηγηθεί δύσκολα θα αυξηθούν.

ΟΥΤΕ ΦΩΝΗ…
Η ανάγκη για ενίσχυση αδιαμφισβήτητη. Ο Αϊτόρ στα πιτς, ο Παλάσιος 
με θλάση, ο Τρουιγιέ δεν θα παίξει ξανά φέτος.
Ο Παναθηναϊκός ξέρει εδώ και καιρό τα προβλήματά του, γνωρίζει 
καλά πως πρέπει να πάρει έναν εξτρέμ γραμμής που να έχει το γκολ 
στο βιογραφικό του. Πάρα ταύτα, ακόμα δεν έχει ακουστεί το παραμικρό. 
Αυτό θα πει κάποιος δεν σημαίνει απαραίτητα πως δεν δουλεύονται 
κάποιες περιπτώσεις. Τις περισσότερες φορές άλλωστε, τελευταία 
στιγμή βγήκε προς τα έξω η κίνηση που έκανε ο Παναθηναϊκός τελικά 
για να ενισχυθεί. Ποια περίπτωση… ακουγόταν καιρό μέχρι να πάρει 
μορφή με κάθε επισημότητα; Αυτή του Μπερνάρ. Διότι, πρόκειται για 
παίκτη που δεν μπορεί να κρατηθεί κρυφό το όποιο ενδιαφέρον.
Με άλλα λόγια, μάλλον δεν κινείται για τέτοιο παίκτη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 
αν και μια τέτοια προσωπικότητα θα έλειπε.
Ωστόσο, οι κεραίες μου από την μανατζερική πιάτσα δεν πιάνουν και 
κάτι να κινείται γενικώς. Κι όλα αυτά ενώ οι ελλείψεις βγάζουν 
μάτι και έχει περάσει ήδη το πρώτο δεκαήμερο από τη διακοπή του 
πρωταθλήματος.

AGENT GREEK
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AGENT GREEK

ΚΙ ΟΜΩΣ
Εκτός του Ολυμπιακού με τον Σισέ και οι παίκτες 
της ΑΕΚ έχουν κάνει ήδη σεφτέ στο Παγκόσμιο 
Κύπελλο και την άσχημη εμπειρία την είχαν οι 
11αδάτοι με το Ιράν Χατζισαφί, Μοχαμαντί.
Φαβορί δεν ήταν φυσικά απέναντι στην Αγγλία αλλά 
δεν ήταν και πολλοί εκείνοι που θα πόνταραν σε 6-2. 
Πως το Ιράν θα δεχόταν έξι γκολ. Βέβαια, δεν ήταν 
καλοί, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο κατέρρευσαν σε 
σύντομο χρονικό διάστημα.
Οι παίκτες της ΑΕΚ πήραν την αριστερή πλευρά με 
τον Χατζισάφι να παίζει εξτρέμ. Γενικά είχαν τις 
καλές τους στιγμές πάντως.
Βέβαια, το 3-0 έρχεται από εκεί αλλά σε σχέση με 
άλλους συμπαίκτες τους είχαν καλύτερα πατήματα. 
Ιδιαίτερα ο Χατζισαφί που έπαιξε και όλο το παιχνίδι 
φάνηκε πως έχει την εμπειρία για αυτό το επίπεδο.
Βέβαια, κριτική δεν μπορεί να υπάρχει σε ένα ματς 
που έληξε 6-2 και η Αγγλία σκόραρε όποτε ήθελε.
Παρόλα αυτά, έναν καλό λόγο τα παιδιά της ΑΕΚ 
θα τον είχαν από τον προπονητή τους, τον Κάρλος 
Κεϊρόζ.

ΕΠΙΚΟ
Μεταγραφές πλησιάζουν είναι λογικό να βγαίνουν διάφορα 
σενάρια. Αλλά αυτό που ακούστηκε για τον Κέβιν Άλβαρεζ και 
τον ΠΑΟΚ σίγουρα κατατάσσεται στα τοπ. Ο 23χρονος δεξιός μπακ 
είναι πολύ πιθανό όντως να αποχωρήσει από τη LIGA MX για την 
Ευρώπη με τον Άγιαξ, την PSV αλλά και διάφορα άλλα κλαμπ 
να είναι στο κατόπι του. Χρηματιστηριακή αξία στα 6 εκατομμύρια 
ευρώ και στην 26άδα του Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο που 
γίνεται στο Κατάρ.
Ο καθείς αντιλαμβάνεται πως η Πατσούκα με την οποία έχει 
συμβόλαιο θα θελήσει να κεφαλαιοποιήσει στο έπακρο το 
μομέντουμ για τον παίκτη.
Τώρα πως ο ΠΑΟΚ μπήκε στην εξίσωση είναι απορίας άξιο.
Πρώτον γιατί είναι εξαιρετικά απίθανο για Ελληνική ομάδα να δώσει 
τα χρήματα που απαιτούνται για αυτήν την υπόθεση και δεύτερον 
γιατί δε φαίνεται να έχει βγει στην αγορά για αυτή τη θέση.
Λύρατζης και Σάστρε βρίσκονται στο ρόστερ και ο ΠΑΟΚ δε θα κάνει 
θέση για εκεί. Τουλάχιστον αυτό λένε οι έως τώρα πληροφορίες.
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Newsroom.Newsroom.Newsroom

Ο Βλάντιμιρ Ντάριντα – όπως διαβάσατε από αυτό το μετερίζι - 
βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Αρη, ώστε να μεί-
νει ελεύθερος από τη Χέρτα και να υπογράψει στους «κίτρι-
νους». Οι Γερμανοί θέλουν να ξεφορτωθούν το συμβόλαιό του 
(1,2 εκατ. ευρώ ετησίως με λήξη το 2023) και το κλειδί στις δι-
απραγματεύσεις είναι το πως θα καταμεριστεί το 50% του συμ-
βολαίου του (600 χιλιάδες ευρώ), μέχρι το τέλος της σεζόν. 

Για την ώρα η ΑΕΚ δεν «καίγεται» για κάποια ενίσχυση. Ωστόσο, αυτό 
δεν συμβαίνει ότι η Ενωση δεν κάνει το... homework της για υποψή-
φιες περιπτώσεις. Πιθανώς να αποκτήσει σέντερ μπακ ή εξτρέμ, αλλά 
εσχάτως, το «κιτρινόμαυρο» επιτελείο αρχίζει και τσεκάρει την αγορά 
για αριστερό μπακ. Παρότι μουντιαλικός παίκτης και άκρως επαγγελμα-
τίας ο Εχσάν Χατζισαφί, ουδείς θεωρεί δεδομένη την ανανέωση συμ-
βολαίου του (λήγει το καλοκαίρι του 2023).

Μανίκια σήκωσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, που επέστρεψαν στις 
προπονήσεις. Απόντες ήταν φυσικά οι διεθνείς Κουρμπέλης, Ιωαν-
νίδης, Κώτσιρας, Σπόραρ, Βέρμπιτς, Τσέριν, Μάγκνουσον και Τσόκαϊ, 
ενώ απουσίασε και ο Μπερνάρ, ο οποίος είχε μια επιπλέον ημέρα 
άδειας. Ο Πούγγουρας προπονήθηκε κανονικά, ενώ ο Παλάσιος ακο-
λούθησε ατομικό πρόγραμμα. O Aργεντινός έχει ακόμα αρκετό δρόμο 
για να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας.

H κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον Σίμε 
Βρσάλικο ανοίγει τον δρόμο της ενίσχυσης στο δεξί άκρο της άμυνας. 
Οι «ερυθρόλευκοι» φουλάρουν για να βρουν τον εκλεκτό, με το όνο-
μα του Νέλσον Σεμέδο (ανήκει στη Γουλβς, πρώην άσος της Μπαρτσε-
λόνα), να βρίσκετια στην πολυπρόσωπη λίστα επιλογών. Εξελίξεις 
και με Μαρσέλο, ο οποίος φέρεται μετά τις Φλουμινένσε – Μποτα-
φόγκο, να είναι και στο στόχαστρο της Χετάφε!

Aντίστροφα μετρούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ για την την έναρξη του στα-
δίου μίνι-προετοιμασίας. Οι «ασπρόμαυροι» θα αναχωρήσουν για την 
Κύπρο την Κυριακή, όπου και θα παραμείνουν για δέκα μέρες. Ο «Δι-
κέφαλος του Βορρά» θα δώσει εκεί τρία φιλικά. Το ένα θα είναι πι-
θανότατα με τον Αρη Λεμεσού και τα άλλα δύο θα είναι με αντίπαλο 
από το Ισραήλ και μία ακόμη ομάδα από το κυπριακό πρωτάθλημα.
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ΔΑΝΙΑ – ΤΥΝΗΣΙΑ

ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Πριν από ενάμιση χρόνο, ο Κρίστιαν Ερικσεν έκανε όλη την ποδοσφαιρική κοινότη-
τα να κρατήσει την ανάσα της για πάνω από μία ώρα, όταν υπέστη καρδιακή προσβο-
λή στο EURO 2020, στο παιχνίδι με την Φινλανδία. Χθες, ο 32χρονος επέστρεψε σε 
επίσημο ματς με τη Δανία και απέδειξε ότι ούτε η ίδια η ζωή δεν μπορεί να του στε-
ρήσει το όνειρό του. Κατά τ’άλλα, στο παιχνίδι απέναντι στην Τυνησία, το σύνολο του 
Γιούλμαντ σπατάλησε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και έμεινε στο 0-0.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ – ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

ΤΟ «ΧΑΣΤΟΥΚΙ» ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Οσοι περίμεναν ότι θα δουν τον Λιονέλ Μέσι και την Αργεντινή να κατακτούν το Μου-
ντιάλ του Κατάρ, ας το ξανασκεφτούν. Κι αυτό διότι η «μπιανκοσελέστε» πλήρωσε την 
αλαζονεία της και υπέστη μια από τις πιο σοκαριστικές ήττες στην ιστορία της. Μπορεί 
ο «pulga» να άνοιξε το σκορ από το σημείο του πέναλτι και το VAR να ακύρωσε γκολ 
του Λαουτάρο Μαρτίνες στο πρώτο μέρος, αλλά το παιχνίδι δεν τελειώνει στο 45ο λε-
πτό. Μέσα σε τέσσερα λεπτά (59΄- 53΄), η Σαουδική Αραβία πέτυχε μια ιστορική νί-
κη-ανατροπή (2-1) με τους Αλ- Σεχρί και Αλ Νταουσάρι και προκάλεσε παγκόσμιο πο-
δοσφαιρικό σεισμό. Εθνική αργία κηρύχθηκε η σημερινή μέρα στην αραβική χώρα.

ΜΕΞΙΚΟ – ΠΟΛΩΝΙΑ 

ΤΙ ΝΟΪΕΡ, ΤΙ... ΟΤΣΟΑ
Ξεκίνησε ο μουντιαλικός θρύλος, αλλά τείνει να γίνει πραγματικότητα. Ο 
Γκιγέρμο Οτσόα είναι ένας τερματοφύλακας του «7» που σε τελικά Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου μεταμορφώνεται πλήρως. Ο τερματοφύλακας του 
Μεξικού, όταν παίζει σε Μουντιάλ είναι λες και έχει τη σιγουριά του Κα-
σίγιας, τα ρεφλέξ του Νόιερ και τις τοποθετήσεις του Μπουφόν. Πρω-
ταγωνιστής ξανά ήταν ο 37χρονος στο παιχνίδι με την Πολωνία, καθώς 
απέκρουσε στο 57΄ το πέναλτι του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και έτσι διατή-
ρησε ανέπαφη την εστία του. Παρόλα αυτά, το μεταξύ τους 0-0 βόλεψε 
την... Αργεντινή.

ΓΑΛΛΙΑ – ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ «ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ»
Ο Γκούντγουιν πρέπει να είδε τον άθλο της Σαουδικής Αραβίας και να... ζήλεψε. Διότι με δικό 
του γκολ στο 9΄ σόκαρε την πρωταθλήτρια κόσμου, Γαλλία. Ομως, οι «μπλε» σοβάρεψαν και 
στη συνέχεια έπαιξαν σαν τη γάτα το ποντίκι την άμυνα της Αυστραλίας (4-1). Ποδαρικό με νίκη 
για το σύνολο του Ντεσάν και τον Ολιβιέ Ζιρού να εξελίσσεται στη φιγούρα της αναμέτρησης. 
Με τα δύο γκολ που πέτυχε, ο άσος της Μίλαν «έπιασε» τον Τιερί Ανρί στην κορυφή του πρώ-
του σκόρερ με την εθνική ομάδα φτάνοντας στα 51 τέρματα. Μοναδικό μελανό σημείο, ο τραυ-
ματισμός του Λούκας Ερναντέζ.

NE
W
SWORLD

CUP



1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 12:00

ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ
OVER 4 ΚΑΡΤΕΣ 1,75

Να επαναλάβει μια πορεία ανάλογη με αυτή στο Μουντιάλ 
της Ρωσίας έχει ως στόχο η πάντα αξιόλογη Κροατία. Στη 

πρεμιέρα θα κοντραριστεί με το Μαρόκο και παρότι είναι το 
φαβορί δεν θα έχει τόσο εύκολο έργο. Πολύ αθλητικά κορμιά 

οι Αφρικανοί.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΙ EUROLEAGUE ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
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2
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,75

Στη μάχη ρίχνονται τα «πάντσερ» με στόχο το νικηφόρο 
ξεκίνημα. Οι Γερμανοί δεν είναι το μεγάλο φαβορί αλλά έχουν 

αποδείξει ότι πάντα μπορούν να κάνουν την υπέρβαση. Με 
ενθουσιασμό οι Ασιάτες θα παίξουν ανοιχτά όπως συνηθίζουν 

για να κάνουν την έκπληξη.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΚΟΡΝΕΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 15:00

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ
OVER 2,5 1,70

Γερμανοί και Ισπανοί είναι τα φαβορί στον όμιλο αλλά 
οι Ασιάτες ήρθαν στο Κατάρ για τη μεγάλη έκπληξη. Η 

«νατσιονάλμανσαφτ» θα κυνηγήσει ένα γρήγορο γκολ που 
θα διώξει το άγχος αλλά θα πρέπει να δώσει και βάση στην 

ευάλωτη άμυνα της.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
FOCUS ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

4
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 18:00

ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
2+2,25 1,72

Δεν τρομάζει η Ισπανία αλλά διαθέτει ποιότητα σε όλες τις 
γραμμές. Θα κάνει τα πάντα για να ξεκινήσει με το δεξί και 
το εμπόδιο της Κόστα Ρίκα σίγουρα δεν είναι θεόρατο. Με 

αμυντικό πλάνο οι φιλοξενούμενοι θα ψάξουν την ευκαιρία 
στη κόντρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00

ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ
2/3 GOAL 2,00

Πρεμιέρα κάνει ο Κανάδας στο Παγκόσμιο κύπελλο κόντρα στο 
πανίσχυρο Βέλγιο. Σημαντική για τους Καναδούς η απουσία του 

Ντέιβις αλλά ακόμα κι έτσι υπάρχει αισιοδοξία για μια καλή 
πορεία. Διψάει για διάκριση το Βέλγιο που θα παραταχθεί 

χωρίς τον Λουκάκου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
EUROLEAGUE 21:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
2 2,25 

Κατέρρευσε ο Παναθηναϊκος στη Πόλη γνωρίζοντας πολύ 
βαριά ήττα. Δύο τελικούς έχει μπροστά της η ομάδα του 
Ράντονιτς που θα κρίνουν πολλά για την ευρωπαϊκη της 

πορεία. Σε πολύ καλό φεγγάρι η Βίρτους που θα έρθει στην 
Αθήνα να πάρει το ματς.

ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΙΖΟΥΜΕ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης στον ακοντισμό Ελίνα Τζένγκο 
θα πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο προετοιμασίας για τη νέα 

σεζόν στην Κύπρο. Μαζί με τον προπονητή της Γιώργο Μποτσκα-
ρίωβ και το υπόλοιπο γκρουπ θα πάνε στη Λευκωσία από 1 

ως 10 Ιανουαρίου. 

Viral έγινε το τελευταίο βίντεο που πόσταρε στους προσωπικούς του 
λογαριασμούς στα social media ο Γιουσέιν Μπολτ. Ο θρυλικός Τζαμα-
ϊκανός παρακολούθησε μαζί με τον Ιταλό ολυμπιονίκη των 100μ. 
Μαρσέλ Τζέικομπς και τον τραγουδιστή Usher το τελευταίο γκραν 
πρι της Φόρμουλα 1 για τη φετινή σεζόν που έγινε στο Αμπού 
Ντάμπι. 
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Δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες έκλεισαν μίτινγκ στο εξωτερικό και 
θα κάνουν πρεμιέρα στον κλειστό τον Ιανουάριο. Η πρωταθλή-
τρια του ύψους Τατιάνα Γκούσιν θα πάρει μέρος στο Κότμπους 
στις 25 Γενάρη και η πρωταθλήτρια στα 400μ. Ανδριάνα Φέρ-
ρα στη Βαρκελώνη στις 28 του ίδιου μήνα. 

Μεγάλωσε το γκρουπ του κορυφαίοι Αμερικανού Μπομπ Κέρσι, αφού 
εκτός από την Σίντνεϊ Μακλάφλιν και τον Μπράντον Μίλερ και την Έι-
θινγκ Μο που ήρθε πρόσφατα, έγιναν άλλες δύο προσθήκες. Θα γυ-

μνάζονται η Κέντρα Χάρισον (φωτό) και η Τζένα Πραντίνι. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην 
τεχνική ηγεσία του Μικρασιατικού Εθνικού Αστέρα. Κι αυτό 
διότι η διοίκηση του συλλόγου της Καισαριανής ανακοί-
νωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή της 
ομάδας Νίκο Κωτσοβό. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το δι-
οικητικό συμβούλιο του Μικρασιατικού Εθνικού Αστέρα 
ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας με τον προπονη-
τή, Νίκο Κωτσοβό. Επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, 
ο κ. Κωτσοβός εξέφρασε την επιθυμία να μην συνεχίσει 
στον πάγκο της ομάδας μας και η διοίκηση έκανε δεκτό 

το αίτημα του. Από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα ο κ. 
Κωτσοβός με την εμπειρία του, την τεχνογνωσία του και 
την εργατικότητα του προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες 
στο σύλλογο μας, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην μέ-
χρι τώρα πορεία της ομάδας σε πρωτάθλημα και Κύπελ-
λο. Ο επαγγελματισμός, το πάθος για δουλειά και το ήθος 
του είναι στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει επιβε-
βαιώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ποιότητα 
που διαθέτει πρώτα απ’ όλα ως άνθρωπος και εν συνε-
χεία ως προπονητής. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Μικρασιατικού Εθνικού Αστέρα 
αισθάνονται την ανάγκη να τον ευχαριστήσουν θερμά για 
την προσφορά του και εύχονται ό,τι καλύτερο στη συνέ-
χεια της καριέρας του. Σημειώνεται ότι ο κ. Κωτσοβός 
σε 4 επίσημα ματς για την διοργάνωση πρωταθλήματος 
μέτρησε ισάριθμες νίκες, ενώ, ανάλογη επίδοση σημεί-
ωσε και στα τρια ματς που έδωσε η ομάδα μας για το Κύ-
πελλο ΕΠΣΑ. Επίσης στα 14 φιλικά με τον Νίκο Κωτσοβό 
η ομάδα μας μέτρησε μόλις μια ήττα. Ευχόμαστε στον κ. 
Κωτσοβό καλή συνέχεια.»

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Με το αίσθημα μιας … χαμένης ευκαιρία υποδέχθηκαν 
στην Λαύρα Αργυρούπολης την «λευκή» εντός έδρας κό-
ντρα στον Αστέρα Εξαρχείων. Σε μία αναμέτρηση άκρως 
απαιτητική, το νεανικό συγκρότημα των νοτίων προαστί-
ων παρουσιάστηκε αντάξιο των προσδοκιών και απέδω-
σε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, Είχε τον ρόλο του πρωτα-
γωνιστή στο συντριπτικά μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, 
δημιούργησε και έχασε ευκαιρίες, με αποκορύφωμα τη 
απώλεια ενός πέναλτι στο 32’, αναδεικνύοντας την ποι-
ότητα της δουλείας που γίνεται στις προπονήσεις. Με τον 
τεχνικό Παναγιώτη Καλαϊτζίδη να δίνει το δικό του στίμα 
με δηλώσεις του στο «Αθλητικό Πνεύμα»: «Σε γενικές 
γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος από την συνολική 
εικόνα και το πάθος των ποδοσφαιριστών μου. Απέναντι 
σε μία πολύ δυνατή και υπολογίσιμη ομάδα όπως είναι ο 
Αστέρας Εξαρχείων είχαμε την ξεκάθαρη υπεροχή, τον 
απόλυτο έλεγχο, δημιουργήσαμε και χάσαμε πολλές ευ-
καιρίες, με αποκορύφωμα τη απώλεια ενός πέναλτι στο 
32’. Ακόμη και μετά το χαμένο πέναλτι, δεν απογοητευ-
τήκαμε αι συνεχίσαμε να προβληματίζουμε τον αντίπαλο, 
ωστόσο, μας έλειψε το γκολ και γενικότερα η ψυχραι-
μία στην τελική προσπάθεια. Συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο 
και ήδη στρέφουμε την προσοχή μας στην απαιτητική συ-
νέχεια που μας περιμένει».

«ΔΙΑΖΥΓΙΟ» ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΚΟΤΣΩΒΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Πετρίδης: 
«Πήραμε 
τεράστια νίκη, 
αποδίδουμε πολύ 
όμορφο 
ποδόσφαιρο»    
Τις εκπληκτικές του εμφανίσεις συ-
νεχίζει ακάθεκτος ο ΠΟΨ. Οι «πράσι-
νοι» αποδίδοντας εκπληκτικό ποδό-
σφαιρο θριάμβευσαν με 2-1 του ΠΑΣ 
Γαλάτσι στο γειτονικό ντέρμπι του τε-
τάρτου ομίλου της Β’ Κατηγορίας. Γε-
γονός που τους επέτρεψε να εδραι-
ωθούν στην τρίτη θέση του ομίλου με 
13 πόντους και να ατενίζουν το μέλ-
λον με ακόμη μεγαλύτερη αισιοδο-
ξία. Με τον Πρόεδρο Γιάννη Πετρί-
δη να έχει κάθε λόγο να αισθάνεται 
απόλυτα δικαιωμένος για τις επιλο-
γές της διοίκησης, αλλά και να δί-
νει το έναυσμα ενόψει της απαιτητι-
κής συνέχειας με δηλώσεις του στο 
«Αθλητικό Πνεύμα:» 
«Πήραμε μία πολύ σημαντική νίκη 
σε μία αναμέτρηση που είχε όλα τα 
στοιχεία του ντέρμπι. Αποδώσαμε 
εκπληκτικά και γενικότερα η ομάδα 
μας δείχνει παιχνίδι με παιχνίδι να 
βρίσκει όλο και περισσότερο ρυθμό 
και συνοχή. Μπήκαμε πάρα πολύ δυ-
νατά και ευτυχήσαμε νωρίς- νωρίς 
να προηγηθούμε 2-0 και να έχουμε 
τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από 
το πρώτο ημίχρονο. 
Στο δεύτερο μέρος δημιουργήσαμε 
πολλές ευκαιρίες , ώστε να φτάσου-
με τον δείκτη του σκορ σε υψηλό-
τερα επίπεδα, αλλά δεν τις αξι-
οποιήσαμε. Με το τελικό 2-1 να 
διαμορφώνεται στο 88’. Το πλέον 
ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι απο-
δίδουμε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο 
και αναδεικνύουμε πτυχές της με-
θοδικής δουλειάς που γίνεται από 
το τεχνικό επιτελείο. Έχουμε κάθε 
λόγο να είμαστε αισιόδοξοι».

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΕΠΣΑ: Γηπ. Νήαρ Ηστ (14.30)! ΓΣ Και-
σαριανής – Διαγόρας Αιγάλεω. ΕΠ-
ΣΑΝΑ: Δημοτικό Αχαρνών: Αχαρ-
ναϊκός – Ατλαντίς, Κορωπίου: ΠΑΟ 
Κορωπίου – Σαρωνικός, Αγ Μαρίνας: 
Θησέας Ν Μάκρης – Θύελλα, Ρα-
φήνας: Τριγλία – Κερατέα, Άνοιξης: 
Παθιακάκης – Ολυμπιακός Αγ Στε-
φάνου, Βάρης: Ολυμπιακός Βάρης 
– ΑΟ Αρτεμις, Λαυρίου: Λαυρεωτική 
– Αστέρας Βάρης, Παλλήνης: Παλλη-
νιακός – Γλυκά Νερά, Αγ Άννας: Με-
νίδι – Καλύβια, ΔΑΚ Παιανίας: Παια-
νία – Αρης Βούλας, Σπάτων: Αήττητος 
– Μαρκό. Οι αγώνες αρχίζουν στις 
14.30.

Τεράστιο βήμα στην αναρρίχησή τα 
προς την κορυφή του ιδιαίτερα αντα-
γωνιστικού δεύτερου ομίλου της Β’ 
Κατηγορίας ΕΠΣΑ πραγματοποίησε ο 
Γ.Σ. Αργυρούπολης με την πολύ ση-
μαντική εκτός έδρας νίκη του επί της 
Ελευθερούπολης με 1-0. Ένα «τρίπο-
ντο» που έφερε το συγκρότημα των 
νοτίων προαστίων ισόβαθμο του Αγί-
ου Δημητρίου με 13 πόντους και με δι-
αφορά μόλις δύο πόντων από τα Βρι-
λήσσια. Με τον τεχνικό Γιάννη Λεβέντη 
να κρατάει χαμηλούς τους τόνους ανα-
γνωρίζοντας κι ο ίδιος τον όγκο των 
δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων που θα 
κληθεί να υπερκεράσει το πολύ νεα-
νικό σύνολο που διαχειρίζεται: «Πή-
ραμε μία δύσκολη όσο και σημαντική 
νίκη απέναντι σε μία πολύ οργανωμέ-
νη ομάδα όπως είναι η Ελευθερούπο-
λη. Βεβαίως αγκάθι για την ομάδα ας 
είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζου-
με πάρα πολλά προβλήματα τραυμα-
τισμών βασικών μας παικτών, όπως 
φυσικά και το γεγονός ότι καλούμα-
στε να παλέψουμε σε αυτόν τον «μα-
ραθώνιο» έχοντας πολλούς μικρούς 
παίκτες που προέρχονται από την Ακα-
δημία μας ηλικίας 17 και 18 ετών. Έστω 
και έτσι όμως θα το παλέψουμε μέχρι 
τέλους. Επίσης, θα ήθελα να εκφρά-
σω τη δυσαρέσκειά μου προς την Επι-
τροπή Πρωταθλήματος της ΕΠΣΑ για την 
επιλογή της να ορίσει το προηγούμε-
νο εντός έδρας παιχνίδι που δώσαμε 
με την Κορωνίδα το πρωϊ της Κυρια-
κής και χωρίς να συντρέχει ιδιαίτερος 
λόγος… Χειρουργήθηκε ο Δρακοντίδης 
Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε 
ο Κώστας Δρακοντίδης. Ο αρχηγός αι 
… βράχος της άμυνας του Γ.Σ. Αργυ-
ρούπολης υποβλήθηκε σε επέμβαση 
μηνίσκου, η οποία στέφθηκε με από-
λυτη επιτυχία, με τον πολύπειρο πο-
δοσφαιριστή να μένει εκτός αγωνιστι-
κής δράσης για τους δύο επόμενους 
μήνες. Σύσσωμη η αθλητική οικογέ-
νεια του Γ.Σ. Αργυρούπολης έσπευσε 
να εκφράσει τις ευχές της στον αρ-
χηγό της ομάδας για ταχεία περαστι-
κά και επιστροφή στους αγωνιστικούς 
χώρους.

Λεβέντης: «Θα το 
παλέψουμε μέχρι 
τέλους!»

Ραφαλίδης: «Πήραμε μία νίκη  
που χρειαζόμασταν» 
 
Στον δρόμο των επιτυχιών επανήλθε δριμύτερη η Αθηναϊ-
δα συντρίβοντας με το εκκωφαντικό 5-0 την Κοψαχείλα. 
Σε μία αναμέτρηση όπου η αναγκαιότητα νίκης ήταν τε-
ράστια μετά την ήττα που είχε γνωρίσει την προηγούμε-
νη αγωνιστική από τον Αστέρα Ζωγράφου, οι «κυανόλευ-
κοι» απέδωσαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο, αναδεικνύοντας 
πολλές από τις αρετές που τους χαρακτηρίζουν., παραμέ-
νοντας ακλόνητοι στην κορυφή του πρώτου ομίλου της Β’ 
ΕΠΣΑ. Γεγονός το οποίο άφησε απόλυτα ευχαριστημένο 
τον τεχνικό ηγέτη Μάκη Ραφαηλίδη, ο οποίος με δηλώ-
σεις του στο «Αθλητικό Πνεύμα» έσπευσε να δώσει το 
δικό του στίγμα: «Πήραμε μία νίκη τη οποία χρειαζόμα-
σταν τόσο από βαθμολογικής , όσο και από ψυχολογικής 
πλευράς. Μπήκαμε πολύ αποφασισμένοι και με διάθεση 
να επιβάλλουμε από νωρίς τον ρυθμό μας, μην επιτρέπο-
ντας στον αντίπαλο να ελπίζει σε κάτι θετικό. Ευτυχήσα-
με να ανοίξουμε γρήγορα το σκορ. Γενικότερα, αυτό που 
διακρίνω, είναι ότι όποτε αποφασίζουμε να αποδώσου-
με αυτά που πραγματικά μπορούμε και χωρίς να πιεζό-
μαστε από το άγχος, είμαστε αυτοί που πρέπει. Έχουμε 
τονίσει από το ξεκίνημα της σεζόν ότι είμαστε μία καινού-
ρια ομάδα με πολλούς πιτσιρικάδες, η οποία τώρα χτίζε-
ται και σε αυτό το μότο θα συνεχίσουμε.»
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ΑΘΗΝΑΪΔΑ

  Ο Νίκος Κωτσοβός



 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...

HE’S COMING
HOME

Οχι, οι γραμμές που θα ακολουθήσουν δεν 
αποτελούν κάποιον πρόωρο ύμνο στην εθνική 
Αγγλίας. Αλλωστε, τα «τρία λιοντάρια» είναι 
επισφαλή για οποιαδήποτε  πρόβλεψη και 
έχουν εκθέσει όποιον τα τελευταία 56 χρόνια 
επιχείρησε να τα «χρήσει» ως πρωταθλητές 
κόσμου ή Ευρώπης πριν την ώρα τους. Οπότε 
το θέμα δεν είναι αν «it’s coming home», 
αλλά το ποιος θα... επιστρέψει σπίτι. 
Κι αυτός μπορεί να είναι, χωρίς ίχνος 
υπερβολής ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Οι δρόμοι 
του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χώρισαν 
οριστικά και πλέον ο «CR7» αποτελεί free 
agent. Πράγμα που σημαίνει ότι μετά το 
Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να πάει όπου 
το θελήσει η καρδούλα του.
Είτε σε άλλη ομάδα, είτε στο σπίτι του ή 
και στα... δύο! Από το καλοκαίρι, όταν ο 
37χρονος Πορτογάλος ψαχνόταν να φύγει, 
η Πορτογαλία αποτελούσε υποψήφιο 
προορισμό. Προφανώς δεν διέθετε τη λάμψη 
της Premier League, της Serie A ή ακόμα και 
της Ligue 1. Βέβαια, η πατρίδα του αποτελεί 
επιλογή καρδιάς. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας 
είναι το μόνο κλαμπ που υπάρχει για εκείνον 
εκεί και που προς ώρας φαντάζει η μοναδική 
βιώσιμη αγωνιστική λύση.
Το ποδοσφαιρικό του «σχολείο». Εκεί 
όπου έκανε το Σερ Αλεξ Φέργκιουσον να 
παραμιλάει με την πάρτη του. Ουδείς γνωρίζει 
αν θα σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά το 
Μουντιάλ. Το έχει επισημάνει άλλωστε: 
«αν η Πορτογαλία κατακτήσει το τρόπαιο, 
σταματάω».
Επειδή όμως πιθανότατα οι Ιβηρες θα 
περιοριστούν σε μια πορεία στους «8» ή 
μάξιμουμ στους «4», ο γερο-Κριστιάνο θα 
τελειώσει την τρέχουσα σεζόν σε κάποιο 
κλαμπ. Κι αυτό, μπορεί να είναι το δικό του 
«σπίτι», το δικό του τέλειο ιδανικό «αντίο» 
στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

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 
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