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ΦΑΝΤΑΣΜΑ
ΝΕΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ» ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΚΑΙ 
ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ (84-68) ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΓΕΡΝ

Το απόλυτο «ΤΙΠΟΤΑ» (και καθόλου υπερβολικά δεν είναι τα κεφαλαία) 
έδειξε ο Παναθηναϊκός στο Μόναχο όπου ηττήθηκε κατά κράτος από την 
Μπάγερν (84-68). Δεν είχε αρχή, μέση ούτε και τέλος ο Παναθηναϊκός και 
η πολυπόθητη αντίδραση που περίμεναν πολλοί, δεν ήρθε ποτέ. Τίποτα στην 
άμυνα, ακόμα χειρότερα στην επίθεση, οι «πράσινοι» ήταν ένα «φάντασμα» 
που περιπλανήθηκε στο Μόναχο αλλά δεν κατάφερε να «τρομάξει» κανέναν. 
Φυσικά είναι δεδομένο και με βάση την εικόνα αυτή ότι θα υπάρξουν κι άλλες 
εξελίξεις και δεν πρόκειται να μείνει κανείς στην μετακύλιση του Πεδουλάκη 
σε άλλο πόστο και στην απομάκρυνση του Ζαφειρόπουλου από τη θέση του 
υπεύθυνου αγωνιστικού τμήματος. Δεν υπάρχει παίκτης που να διακρίθηκε 
από τον Παναθηναϊκό που απλώς παρουσίασε τον «κανόνα» του να προσπαθεί 
στο τέλος ο Ντουέιν Μπέικον με ατομικές προσπάθειες να ρίξει τη διαφορά. 
Πολύ απλά, αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ. Η Μπάγερν είχε λογική στο παιχνίδι της, 
διάβασε όλες τις αδυναμίες, χτύπησε στο «ζωγραφιστό» (με τον Ρούμπιτ να 
κάνει ό,τι θέλει) και έφτασε άνετα στη νίκη έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ (6-
11) με τους «πράσινους» Ήταν η 5η συνεχόμενη ήττα για την ελληνική ομάδα 
ενώ οι ιαχές «αυτό δεν είναι Παναθηναϊκός» από τους πιστούς φίλους του 
που βρέθηκαν στην Audi Dome τα λέει όλα.
Τα δεκάλεπτα: 21-11, 43-28, 61-44,  84-68
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Τρινκιέρι): Γουάιλερ- Μπαμπ 8, Γουόλντεν 2, Γουίνστον 4, 
Γκιφάι 4, Χάντερ 10, Μπονγκά 11, Γιάραμαζ 4, Χάρις 8, Ρούμπιτ 23, Γκιλέσπι 10
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Γουόλτερς 10, Λι 5, Παπαγιάννης 6, Γουίλιαμς 14, 
Καλαϊτζάκης Γ., Μπέικον 18, Πονίτκα 4, Γκριγκόνις 3, Μαντζούκας, Γκουντάιτις 
8
Τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής: Άλμπα Βερολίνου- Μπασκόνια 85-84, 
Ζαλγκίρις Κάουνας- Φενέρμπαχτσε 86-66, Μπάγερν Μονάχου- Παναθηναϊκός 
84-68, Μπαρτσελόνα- Βίρτους Μπολόνια 75-83, Παρτιζάν- Μονακό 100-80. 
Απόψε: Εφές- Βιλερμπάν (19:30), Ολυμπιακός- Αρμάνι Μιλάνο (21:00), 
Βαλένθια- Ερυθρός Αστέρας (21:30), Ρεάλ Μαδρίτης- Μακάμπι Τελ Αβίβ 
(21:45).
Η βαθμολογία: Μπαρτσελόνα, Μονακό και Μπασκόνια (11-6), Ολυμπιακός 
και Ρεάλ Μαδρίτης (10-6), Φενέρμπαχτσε (10-7), Μακάμπι Τελ Αβίβ (9-7), 
Ζαλγκίρις Κάουνας (9-8), Εφές και Ερυθρός Αστέρας (8-8), Παρτιζάν και 
Βίρτους Μπολόνια (8-9), Βαλένθια (7-9), Αρμάνι Μιλάνο και Βιλερμπάν (6-
10), Μπάγερν και Παναθηναϊκός (6-11), Άλμπα Βερολίνου (5-12)

ΣΤΟ ΣΕΦ ΜΕ ΑΡΜΑΝΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Την 11η νίκη του στη διοργάνωση θέλει να πετύχει ο Ολυμπιακός στο 
«κλείσιμο» του πρώτου γύρου της Regular Season της Euroleague καθώς 
υποδέχεται στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο. Οι Ιταλοί έχουν αρχίσει να 
συνέρχονται αφού έχουν πετύχει τρεις συνεχόμενες νίκες κι αυτό είναι κάτι 
που πρέπει να προσέξουν οι «ερυθρόλευκοι» που βρίσκονται σε πολύ καλή 
αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση μετά το θρίαμβο στο ΟΑΚΑ. 
Παρεμπιπτόντως ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα που θα 
τον διατηρήσει ψηλά στη βαθμολογία αφού ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» 
με την Μονακό και την Βίρτους Μπολόνια εκτός έδρας. Μετά και τα χθεσινά 
αποτελέσματα ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να βρεθεί ξανά στην κορυφή, 
σε πολλαπλή ισοβαθμία βέβαια!
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ΣΚΕΨΗ  
ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ
Τι λείπει αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ; Ένας παίκτης που 
να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει λύσεις από τη μέση 
και μπροστά. Από τη στιγμή που ο Καντουρί είναι συνεχώς 
στα πιτς, ο Κούρτιτς off για άλλους λόγους και ο Μπίσεσβαρ 
αρκετά «βαρύς», μία σκέψη περνάει από το μυαλό του Ραζβάν 
Λουτσέσκου. Ο μόνος παίκτης που έχει τη δυνατότητα να μπει 
για μερικά λεπτά και να δώσει κάποιες ποιοτικές στιγμές 
όταν ο ΠΑΟΚ  έχει ανάγκη να πάρει κάτι από τα εξτρέμ του 
είναι ο αρχηγός του.
Σε αυτή τη θέση άλλωστε είναι που μεγαλούργησε ο Αντελίνο 
Βιεϊρίνια, ο οποίος οπισθοχώρησε και έγινε μπακ όταν πήρε 
μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ. Εκεί τον βολεύει πλέον να 
αγωνίζεται, στα άκρα της αμυντικής γραμμής. Μόνο που ο ΠΑΟΚ 
πλέον έχει ένα κάρο λύσεις σε αυτές τις θέσεις και καθόλου 
έλλειμμα ποιότητας εκεί. Ο Λουτσέσκου δε, είναι σε θέση να 
επιλέξει ανάλογα και με τις ανάγκες της εκάστοτε αναμέτρησης 
τον παίκτη που του ταιριάζει περισσότερο. Δεξιά έχει τους 
Σάστρε, Λύρατζης και αριστερά ο εξαιρετικός τελευταία Ράφα 
Σοάρες, αλλά και ο Τσαούσης. Ο Βιεϊρίνια μπορεί να μην 
έχει την σπιρτάδα και την έκρηξη του παρελθόντος, αλλά 20-
25 λεπτά σαν εξτρέμ θα μπορούσε είτε να «θωρακίσει» μια 
πλευρά  όταν ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κρατήσει το 
σκορ, είτε να δώσει κάτι παραγωγικά.

AGENT GREEK

ΜΑΖΕΜΕΝΟΣ
 Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν συνηθίζει να προσαρμόζεται στην αντίπαλη ομάδα που έχει 
να αντιμετωπίσει. Μόνο στις ανάγκες που έχει η δική του και οι παίκτες του. Αν έχει 
απουσίες, για παράδειγμα. Αυτό το παιχνίδι που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός 
είναι όμως διαφορετικό. Για την ακρίβεια έγινε διαφορετικό από τη στιγμή που η ΑΕΚ 
έχασε από τον ΠΑΣ. Ακόμα και με ισοπαλία μπορεί ο τεχνικός του «τριφυλλιού» να μην 
άλλαζε γνώμη για το πως θα «κατέβει» στην OPAP Arena. Με άλλα λόγια, στους έξι 
βαθμούς απόσταση από την «Ένωση», δηλαδή μια απόσταση που μπορεί να καλυφθεί 
σε δύο και όχι σε τρία παιχνίδια, δεν θα σκεφτόταν να πάει συντηρητικά στο αθηναϊκό 
ντέρμπι. Θα πήγαινε με το πλάνο του. Τώρα όμως το σκέφτεται. Διότι ακόμα και με 
ισοπαλία θα είναι καβάλα στο άλογο στη βαθμολογία.  Από εκεί που στο μυαλό του 
Γιοβάνοβιτς ήταν λοιπόν να πάει με Τσέριν, Ρούμπεν στα χαφ και μπροστά τους τον 
Μπερνάρ, με ακραίους τους Βέρμπιτς και Παλάσιος, πλέον έχει πάρει προβάδισμα το 
σχήμα με τρεις χαφ. Κουρμπέλης, Τσέριν και Ρούμπεν τριάδα στο κέντρο και στα άκρα, 
Παλάσιος, Μπερνάρντ. Τη δεδομένη στιγμή αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο.
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ΜΙΚΡΟ  
ΚΑΛΑΘΙ
Έγραφε η στήλη για το γεγονός πως στον Ολυμπιακό 
περιμένουν τις προτάσεις για τον Παπέ Αμπού Σισέ και ακόμα 
περιμένουν μάταια. Αν και η Σενεγάλη με τον 27χρονο στόπερ 
στη σύνθεσή της έκανε καλό Μουντιάλ, αυτό ακόμα δεν έχει 
κεφαλαιοποιηθεί στους πρωταθλητές Ελλάδας.
Επίσης, για όσα γράφονται στην Ιταλία περί Τορίνο αλλά 
και ενδιαφέρον αρκετών άλλων ομάδων, στον Ολυμπιακό 
κρατούν μικρό καλάθι. Αλλωστε υπάρχει δίαυλος για τον 
Σισέ στην Ιταλία αλλά φυσικά στο σύλλογο αυτό που θέλουν 
είναι να δουν πρώτα την πρόταση ή τις προτάσεις και μετά θα 
σχολιάσουν.
Μέχρι τότε το άγχος θα παραμένει για τον Σισέ μιας και 
δεν παίζει αλλά και δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Και όλα 
αυτά ενώ οι προηγούμενες ώρες ήταν σχετικά καλές για 
τον Ολυμπιακό και όσα θέλει ο Μίτσελ με τους Κούντε, Ντε 
Λα Φουέντε, Μπόουλερ μεταξύ άλλων να φεύγουν και να 
αδειάζει το ρόστερ.

AGENT GREEK

ΠΑΕΙ ΠΙΣΩ
Πάνω στον Κικάνοβιτς έχει πέσει το μεταγραφικό crew της ΑΕΚ προκειμένου 
να ολοκληρώσει τη μεταγραφή αν και άγχος δεν υπάρχει γιατί παίκτες σε 
αυτές τις θέσεις έχει στη διάθεσή του ο Αλμέιδα. Βέβαια, ακόμα ένας και 
μάλιστα ένας που θέλει ο προπονητής δεν βλάπτει. Παρά τις απουσίες των 
Γκατσίνοβιτς, Ελίασον που είναι σημαντικές για το αγωνιστικό προφίλ, η 
επιστροφή των Τσούμπερ, Aμραμπατ, ποσοτικά δημιουργεί θετική κατάσταση 
για τον κόουτς. Η ΑΕΚ όμως τον θέλει πολύ τον Αμερικάνο με βοσνιακές 
ρίζες και υπάρχει αισιοδοξία πως μπορεί να τον κλείσει μέσα στο μήνα.
Αυτό που έχει πάει πίσω είναι το θέμα του αριστερού μπακ που η αλήθεια 
είναι πως προκαλεί απορία. Ο Μοχαμάντι θα αργήσει να γυρίσει και 
μάλιστα θα προέρχεται και από επέμβαση. Υπάρχει μόνο ο Χατζισαφί και 
εναλλακτική ο Σιντιμπέ που όμως τώρα παίζει στη θέση του μια και είναι 
άρρωστος ο Ρότα. Θέλει παίκτη η ΑΕΚ.



 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΝΤΈΡΜΠΙ ΜΈ ΤΟΝ 
ΑΡΗ ΑΠΟΤΈΛΈΣΈ ΤΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 
200 ΣΤΗ SUPER LEAGUE 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΖΒΑΝ 
ΛΟΥΤΣΈΣΚΟΥ

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

Ισως ο πιο fun-to-watch παίκτης στο ελλη-
νικό πρωτάθλημα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας 
είναι χάρμα ιδέσθαι με τις ενέργειές του 
τόσο στη δημιουργία, όσο και στην ανάκτη-
ση της μπάλας. Ο 19χρονος έλαψε και κό-
ντρα στον Αρη, έχει γίνει απαραίτητος στον 
ΠΑΟΚ και η κλήση στην εθνική Έλλάδος 
δεν αργεί.

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦH 
ΤΟΥ ΜΑΕΣΤΡΟΥ
Πριν η κατάρα των χιαστών εμφανιστεί στη ζωή του, ο Κώστας Φορτού-
νης είχε κατ’αποκλειστικότητα την μπαγκέτα του οργανωτή στο παιχνίδι 
του Ολυμπιακού. Η κοφτή ντρίμπλα, η κάθετη πάσα, αλλά και η εκτέλε-
ση είτε εν κινήσει, είτε από κάποια στατική φάση τον ανέδειξαν ως τον 
κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή της γενιάς του. Έπειτα ήρθε η «μαυρί-
λα». Η μη ένδειξη εμπιστοσύνης από τον Μαρτίνς, οι οδυνηροί τραυματι-
σμοί στο γόνατο και οι σκέψεις για «αντίο» στο λιμάνι, δημιούργησαν μια 
συνθήκη που του στοίχισε σε αγωνιστικό επίπεδο. 
Να όμως που χρειάστηκαν αλλεπάλληλες αλλαγές προπονητή, με τον Μί-
τσελ να είναι ο άνθρωπος που του χτύπησε στοργικά το χέρι την πλάτη και 
του είπε «πάμε». Αυτό ήταν. Από τη στιγμή που ο 30χρονος μεσοεπιθετι-
κός πήρε ξανά φανέλα βασικού φέτος, θυμίζει τον μαέστρο που θαυμά-
σαμε από το 2015 έως το 2019. Μια επιστροφή που επισφραγίζεται από 
τρία γκολ και μια ασίστ στα τέσσερα ματς που τοποθετήθηκε στο αρχικό 
σχήμα. Το γκολ απέναντι στον Ιωνικό ήταν ένα statement: Οτι ο Φορτού-
νης είναι ξανά εδώ, έτοιμος να ζήσει μια δεύτερη ποδοσφαιρική νιότη. 
Μαζί με Χάμες και Μπιέλ, συγκροτούν – σε αντίθεση με την προβλημα-
τική άμυνα - την πιο πλήρη μεσοεπιθετική γραμμή του πρωταθλήματος. 
Στοιχείο που μπορεί να σταθεί ικανό ώστε μια ιδιαιτέρως πικρή και μετα-
βατική χρονιά να κλείσει με μια γλυκιά γεύση.

Η απουσία του Αϊτόρ και το ντε-
φορμάρισμα του Παλάσιος του 
δημιούργησαν χώρο, ώστε να 
δείξει κι εκείνος την αξία του. 
Ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς χάρισε 
στον Παναθηναϊκός το «τρίποντο» 
στη Λιβαδειά. Οπως και οι συμπατριώτες του 
Τσέριν και Σπόραρ, ο ίδιος μπαίνει σιγά σιγά στην 
εξίσωση του Γιοβάνοβιτς.

Ο Νταρίντα έκανε το ντεμπούτο του, 
αλλά ένας κούκος δεν φέρνει 
την Ανοιξη. Ο Αρης πέρασε το με-
γαλύτερο μέρος του ντέρμπι της 
Τούμπας στο δικό του μισό, προ-
σπαθώντας να αποκρούσει τις επιθέ-
σεις του ΠΑΟΚ. Το θετικό αποτέλεσμα δεν 
ήρθε και ο προβληματισμός αυξάνεται στους «κί-
τρινους».

 UP

DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ο Νίκος Καρέλης «ντύνεται» Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και με μαγικό τακουνάκι ανοίγει τον δρόμο της νί-
κης στον Παναιτωλικό απέναντι στον Ατρόμητο. Πρώτος σκόρερ της SL με δέκα γκολ και συνεχίζει...

Το μείον τέσσερα από τον Παναθηναϊκό ήταν από μόνο του κίνητρο για ένα επαγγελματικό «διπλό» στα 
Γιάννενα. Ωστόσο, η παρατεταμένη αστοχία στο τελείωμα των φάσεων, αλλά και κάποιες αδράνειες 
στην άμυνα οδήγησαν στην ήττα – σοκ από τον ΠΑΣ. Αποτέλεσμα που αφενός «πόνεσε» την ΑΈΚ 
που επέστρεψε στο μείον επτά και αφετέρου μετέφερε την πίεση στο δικό της στρατόπεδο ενόψει 
του ντέρμπι με το «τριφύλλι». Πλέον, η νίκη στην κυριακάτικη μονομαχία αποτελεί μονόδρομος. 
Ο,τιδήποτε άλλο πέρα από νίκη, θα βάλει την Ένωση σε περιπέτειες αναφορικά 
και με τη δεύτερη θέση.
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TO KAZO 

200 



AYTO XΡΕΩΝΕΙ Ο ΜΠΕΝΕΤ!
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ΣΤΡΆΒΩΣΕ...
Ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές 
της 17ης αγωνιστικής της 
Super League. Mε ντέρμπι ΑΕΚ - 
Παναθηναϊκός και γνώριμους 
Πορτογάλους διαιτητές. Εχει όμως 
και παρασκήνιο. Υπάρχει διαιτητής 
που μόλις είδε τον ορισμό του «στράβωσε» 
και τα έβαλε με την ΚΕΔ. Το θεωρεί «καψόνι», αφού 
έχει δηλώσει οτι δεν θέλει τέτοιους ορισμούς. Και 
για να μην μπερδευτείτε δεν πρόκειται για ρέφερι 
που θα σφυρίξει παιχνίδι την προσεχή αγωνιστική. 

Βοήθησα;

ΕΛΗΞΕ Η ΣΎΜΒΆΣΗ!
Και πλέον οι Κυριακές μας (και ενίοτε 
κάποιες Τετάρτες) χάνουν το νόημα τους. 
Τέλος ο Τάσος Κάκος από το OPEN. 
Εμαθα οτι έληξε η σύμβαση 
του και δεν ανανεώθηκε. 
Δεν γνωρίζω κάτι για 
τον αντικαταστάτη του 
ακόμα. Αυτό που μου 
«κελάιδησαν» είναι ότι το 
τελευταίο διάστημα υπήρχε 
πρόβλημα με κάποιες 
τοποθετήσεις/αναλύσεις του 
πρώην διεθνούς διαιτητή. Μάλιστα 
κάποια στιγμή συζητήθηκε να τελειώσει 
και πρόωρα, αλλά δεν προχώρησε. Κάπου 
στα τέλη του Αυγούστου. Μετά την 2η 
αγωνιστική. Ψαχτείτε!

ΠΙΟ ΆΡΓΗ 
ΚΆΙ ΆΠΟ ΤΟ... ΜΕΛΙ 
Η ΔΙΆΙΤΗΤΙΚΗ ΟΜΆΔΆ 
ΤΟΎ ΆΡΗΣ - ΠΆΟΚ!

Εξι λεπτά έλεγχος για ένα ξεκάθαρο χέρι 
στο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, είναι πάρα 
πολλά! Η διαιτησία του Μπογκνάρ άφησε με 
παράπονα τους ανθρώπους του Αρη. Κατά 
πόσο όμως επηρέασε το αποτέλεσμα του 
αγώνα; Ελάχιστα έως καθόλου. Καταρχήν 
το χέρι του Ιτούρμπε είναι ξεκάθαρο. Η 
μπάλα έρχεται από απόσταση, δεν υπάρχει 
καμία επαφή με το κεφάλι του Ολιβέιρα, 
βρίσκει σε μη φυσική θέση τον βραχίονα 
του Παραγουανού, το οποίο είναι και το 
point of contact και εν συνεχεία στο... 
μανίκι του. Τώρα για ποιο λόγο ο Ούγγρος 
VARιστας χρειάστηκε τρία λεπτά για το 
επιβεβαιώσει και να φωνάξει τον ρέφερι 
για on field review, ας ασχοληθούν οι 
αρμόδιοι. Αν μπορούν να μεταφράσουν 
τα Ουγγρικά που αντάλλαξαν καθ’όλη την 
διάρκεια της εξέτασης της συγκεκριμένης 
φάσης. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να μην 
πείσουν για την βεβαιότητα της απόφασης, 
να δημιουργήσουν αμφιβολίες και να 
δώσουν τροφή για διαμαρτυρίες. Αυτό ήταν 
και εκείνο που «τρέλανε» τον Μπένετ. Μια 
ξεκάθαρη παράβαση που φάνηκε στο πρώτο 
ριπλέι, τους πήρε τέσσερα λεπτά για να 
αποφασίσουν αν θα γίνει on field review και 
άλλα δύο για να καταλογιστεί η παράβαση! 
Στο γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, δεν 
φαίνεται ξεκάθαρη παράβαση φάουλ. 
Περισσότερο μοιάζει για μια ποδοσφαιρική 
επαφή, αφού ο ποδοσφαιριστής του 
ΠΑΟΚ δεν τον χρησιμοποιεί αντικανονικά 
ώς στήριγμα για να πηδήξει και να πάρει 
την κεφαλιά. Πας με την απόφαση του 
διαιτητή. Δύσκολα πάντως τέτοια γκολ θα 
ακυρωθούν σε παιχνίδια ευρωπαϊκών 
πρωταθλημάτων.Ο Ούγγρος θα μπορούσε 
να «κόψει» τη φάση πριν γίνει γκολ, 
σφυρίζοντας επιθετικό φάουλ, αλλά πολύ 
δύσκολα να ακυρώσει το γκολ επειδή αυτό 
που προηγείται, θεωρείται ως αντικανονικό.
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Newsroom.Newsroom.Newsroom

Την ώρα που ο Ζερβινιό αποτελεί ξένο σώμα και αναμένεται η 
λύση της συνεργασίας του με τον Αρη, η πίεση στο στρατόπεδο 
των «κίτρινων» έχει αυξηθεί. Ο Λουίς Πάλμα κάνει αγώνα δρό-
μου για να προλάβει το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, με τις δύο 
επόμενες προπονήσεις να είναι κομβικές. Πρώτο μέλημα είναι 
η νίκη στο «Κ. Βικελίδης» κι έπειτα οι Θεσσαλονικείς θα κοιτά-
ξουν τις μεταγραφές.

Σπαζοκεφαλιά για τον Αλμέιδα η απουσία του Ρότα από τη χθεσινή προ-
πόνηση, με τον χρόνο να πιέζει ενόψει της μονομαχίας με τον Παναθη-
ναϊκό. Στο κομμάτι της ενίσχυσης, σκωτσέζικα ΜΜΕ επαναφέρουν στο 
προσκήνιο το όνομα του 24χρονου Αυστραλού μέσου της Σεντ Μίρεν, Κιά-
νου Μπάκους, ενώ στην Ιταλία γράφτηκε εκείνο του 23χρονου πρώην 
παίκτη της Μπάγερν Μονάχου Μικαέλ Κισάνς (Βενέτσια). Οι μεταγραφι-
κές προτεραιότητες πάντως, εστιάζουν στην άμυνα.

Απαντες στον Παναθηναϊκό κινούνται σε ρυθμούς ντέρμπι. Η επίσκε-
ψη στην «OPAP Arena» θα κρίνει πολλά για την οικονομία του πρω-
ταθλήματος, με τους «πράσινους» να κοιτάζουν και το μεταγραφικό 
κομμάτι. Πέραν του Αντούνα, πλήθος ονομάτων αρχίζει και ξεπηδά-
ει. Σερβικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ερυθρός Αστέρας έβα-
λε «στοπ» για την προσθήκη του Ιβάνοβιτς, ενώ «παίζει» πάντα και το 
όνομα του Κάουλι της Λουντογκόρετς.

Επιθυμία Μίτσελ είναι το μικρότερο ρόστερ και οι αποχωρήσεις πα-
ραμένουν ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του Ολυμπιακού. Η τα-
μπέλα της πώλησης για τους Σισέ - Ρέαμπσιουκ και εκείνη της πα-
ραχώρησης για τον Αγκιμπού Καμαρά έχει μπει εδώ και καιρό, αλλά 
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απτή πρόταση, ώστε οι «ερυθρόλευκοι» 
να περάσουν στο... παρασύνθημα. Παράλληλα, o Mπόουλερ θα συνε-
χίσει στην Μπλάκπουλ.

Mε το κοουτσάρισμά του στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Ραζβάν Λουρ-
τσέσκου έδωσε τις δικές του απαντήσεις. Κατόρθωσε και ισορρόπη-
σε στο σχοινί ανάμεσα στην δημιουργία και την καλή ανασταλτική λει-
τουργία αξιοποιώντας κάθε παίκτη του. Η νίκη επί του Αρη όμως, δεν 
σημαίνει ότι «έσβησαν» οι κεραίες για ενίσχυση, η οποία αναμένε-
ται να πραγματοποιηθεί τις προσεχείς μέρες.
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΦΕΝΛΟ-ΧΕΛΜΟΝΤ 1 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Το 2022 έφυγε ιδανικά για την Φένλο με συνεχόμενα 
θετικά αποτελέσματα που την έβαλαν ξανά στις θέσεις 
των πλέι-οφ. Στόχος της η ανάλογη συνέχεια κόντρα 
στη μέτρια απο την αρχή της σεζόν Χέλμοντ.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 11:30
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ Β΄ OVER 3,25 1,90
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά 
στο στοιχηματικό μενού. Για την πρώτη σέντρα ετοιμά-
ζονται οι δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δο-
κιμάσουν πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 21:00
ΤΒΕΝΤΕ-ΕΜΕΝ 1 -1,0 1,82
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Η Ολλανδία επιστρέφει στη δράση με την αυλαία να 
ανοίγει στο Τβέντε. Η τοπική ομάδα είναι φαβορί κό-
ντρα στην Εμεν. Εξαιρετική παρουσία είχαν οι γηπε-
δούχοι στο πρώτο μισό και δείχνουν ικανοί ακόμα και 
για έξοδο στο Champions League.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ-ΚΑΡΤΟΥΣΙΑ ΚΑΡΤΟΥΖΙ  OVER 3,25 2,00
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας 
να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα μετά το 
παγκόσμιο κύπελλο. Οι προπονητές θα έχουν την ευ-
καιρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και δια-
φορά σχήματα.

ΤΑΪΛΑΝΔΗ 2 13:00
ΟΥΝΤΟΝ ΤΑΝΙ-ΦΡΑΕ 2 -0,75 1,75
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΕΥΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΑΕ
Ταξίδι στη μακρινή Ταιλάνδη για να παίξουμε μπάλα 
στις μικρές κατηγορίες. Εκ διαμέτρου αντίθετες πο-
ρείες είχαν οι δύο ομάδες στο πρώτο γύρο με την δι-
αφορά δυναμικότητας να είναι μεγάλη.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 16:00
ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΚΕΤΣΚΕΜΕΤΙ OVER 3 1,75
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις επι-
λογές μας. Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται αμφότερες 
με το Μαγδεμβούργο να υπερτερεί σε ποιότητα. Ανοι-
χτό ματς αναμένω με γκολ και κόρνερ.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ 
ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

1

2

3

4

5

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Μεγάλη ελληνική συμμετοχή θα υπάρξει στο αυριανό μίτινγκ στη Σό-
φια. Από τη Θεσσαλονίκη κυρίως, θα ταξιδέψουν σήμερα για τη 

βουλγαρική πρωτεύουσα οι Γιάννης Καμαρινός (φωτό), Ευθύ-
μης Καραγιώργος, Μιχάλης και Αργύρης Κιάφας, Μάρθα Νε-

αμονίτη, Ευαγγελία Ψωμά και Γιώργος Ματζαρίδης. Ακύρω-
σε η Λιάνα Παπαδοπούλου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε με επιτυχία την προετοιμασία 
του στην Πολωνία, μαζί με τον πατέρα και προπονητή του Χάρη Καρα-
λή. Έκανε κοινές προπονήσεις με τον Πιότρ Λίσεκ. Υπολογίζει να 
ξεκινήσει τέλη Ιανουαρίου τους αγώνες και ο πρώτος στόχος 
του είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στην Κωνστα-
ντινούπολη. 
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Η Κατερίνα Στεφανίδη έκλεισε τέσσερις δυνατούς αγώνες στο 
δρόμο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στην Κωνστα-
ντινούπολη. Η ολυμπιονίκης του επί κοντώ θ’ αγωνιστεί στις 
2 Φεβρουαρίου στη Βοστόνη, στις 11 του ίδιου μήνα στη Ν. 
Υόρκη, στις 15 στο Λιεβάν και στις 25 Φεβρουαρίου στο 
Μπέρμιγχαμ. 

Ένας από τους μεγαλύτερους στιπλίστες, ο Μαχιεντίν Μεκισί- Μπε-
ναμπάντ αποφάσισε σε ηλικία 37 ετών να κρεμάσει τα σπάικ του. 

Ο Γάλλος κατέκτησε πολλά μετάλλια στην καριέρα του, ανάμεσά 
τους πέντε χρυσά σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ κατέχει 

το ευρωπαϊκό ρεκόρ στα 3.000μ. στιπλ με 8.00.09. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΜΙΑ «ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ» 
ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ 

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑΡ

Στο άκουσμα της λέξης «ποδόσφαιρο», ο νους 
πραγματοποιεί αυτόματα αστραπιαίο σπριντ σε 
εικόνες που διαδραματίζονται σ’ένα ασφυκτικά 
γεμάτο στάδιο. Εντός αυτού, οι πρωταγωνιστές 
είναι οι ποδοσφαιριστές, μια φάση, η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα, η μυρωδιά του φρεσκοποτισμένου 
γκαζόν και το τραγούδι των φιλάθλων. «Και ο 
διαιτητής;». Μια ερώτηση που δεν ειπώθηκε από 
τα χείλη κανενός σε τέτοιο πλαίσιο. 
Κανείς δεν ακούει ποδόσφαιρο και ονειρεύεται 
τον ιδανικό άρχοντα ενός αγώνα. Εκτός από τους 
ίδιους τους διαιτητές. Ενας από αυτούς μάλιστα, 
ονειρεύτηκε να στρέψει τα φώτα των προβολέων 
πάνω του. Οχι μια φορά, αλλά κατ’εξακολούθηση. 
Ο λόγος για τον 45χρονο Αντόνιο Ματέου Λαόθ. 
Εναν καθηγητή φυσικής αγωγής με έντονο το 
στοιχείο του ναρκισσισμού. Από το 2008, όταν και 
ξεκίνησε να διευθύνει αγώνες ποδοσφαίρου 
προσπαθούσε με δικές του ενέργειες να κλέψει την 
παράσταση. Πότε με κάποια αποβολή, πότε με μπαράζ 
κίτρινων καρτών και πότε με κάποιο καταλογισμό 
πέναλτι. Τα παραδείγματα της τιμωρητικής στάσης 
του ίδιου απέναντι σε ποδοσφαιριστές πολλά. 
Μέχρι και πρωτάθλημα έκρινε το 2014, όταν 
ακύρωσε πεντακάθαρο γκολ της Μπαρτσελόνα 
απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία στη 
συνέχεια ισοφάρισε και με το 1-1 πανηγύρισε τον 
τίτλο της LaLiga. Το... ρεσιτάλ του κορυφώθηκε στο 
πρόσφατο Μουντιάλ, στον αγώνα της Αργεντινής 
με την Ολλανδία. Εκεί που η κίτρινη κάρτα έπεφτε 
σύννεφο. Δεκαπέντε στον αριθμό και μία αποβολή. 
Τα «καρφιά» του Μέσι έβαλαν στο προσκήνιο τον 
Βαλενθιάνο ρέφερι, ο οποίος πριν λίγες μέρες 
έδωσε ξανά ρέστα δίνοντας 13 κίτρινες και δύο 
κόκκινες στο Μπαρτσελόνα - Εσπανιόλ. Αυτά 
πολύ πιθανόν να είναι και τα τελευταία ματς που 
θα θυμάται ο κόσμος από τον Λαόθ. Με απόφαση 
της ισπανικής επιτροπής διαιτησίας, αλλά και της 
LaLiga ο Ισπανός θα μείνει εκτός πινάκων για 
την ερχόμενη αγωνιστική, ενώ η καριέρα του θα 
ολοκληρωθεί στο φινάλε της τρέχουσας περιόδου. 
Μέσα στη χλεύη, την αμφισβήτηση και τη «ρετσινιά» 
μιας «σφυρίχτρας» που ήθελε να γίνει... σταρ. Μια 
παραδειγματική τιμωρία – υπενθύμιση ότι κανείς 
διαιτητής δεν είναι υπεράνω του ποδοσφαίρου. 
 

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

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 ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


