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ΣΑΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΣΛΟΥΚΑ ΚΑΙ 
ΠΙΤΕΡΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΤΗΝ 
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Χωρίς τον Σλούκα, χωρίς τον Πίτερς αλλά 
ο Ολυμπιακός είχε την ταυτότητα της μεγάλης 
ομάδας στην Κωνσταντινούπολη.
Ο Ολυμπιακός δεν έδειξε κανένα έλεος στην 
Φενέρμπαχτσε, τη διέλυσε (93-73) και πλέον 
η πρωτιά αποτελεί δική του υπόθεση. Με δύο 
νίκες επί της Φενέρ, άλλες τόσες επί της Ρεάλ 
Μαδρίτης αλλά κι επί της Μπαρτσελόνα εκτός 
έδρας (την περιμένει τον Μάρτιο στο ΣΕΦ) οι 
Πειραιώτες ελέγχουν την κατάσταση και την 
πρωτιά και πιθανότατα να μην έχουν ζημιά από τις 
ήττες με την Μονακό
Τεράστια εμφάνιση του Αϊζάια Κάνααν αλλά και 
του Κώστα Παπανικολάου, ηγετική παρουσία του 
Γουόκαπ και «αρχοντική» του Βεζένκοφ ενώ 
δεν υπάρχει παίκτης που να μην προσέφερε στο 
διάστημα της παρουσίας του. Αν και θα έπρεπε να 
ξεχωρίσουμε τον Σακίελ ΜακΚίσικ. Ο Ολυμπιακός 
έκανε την Φενέρμπαχτσε να μοιάζει εξαιρετικά 
«μικρή» και αδύναμη ομάδα. Απίστευτη ευστοχία 
(17/29) έξω από τα 6,75μ. για τον Ολυμπιακό.
Τα δεκάλεπτα: 10-24, 30-51,51-77,73-93
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Ιτούδης): Μότλεϊ 6, Μπιρσέν, 
Χαζέρ, Γουίλμπεκιν, Έντουαρντς 2, Μαχμούτογλου 
14, Χέις- Ντέιβις 2, Πιερ 5, Γκούντουριτς 24, 
Μπούκερ 10, Καλάθης, Αντετοκούνμπο 10
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 12, Κάνααν 
20, Λούντζης 1, Λαρεντζάκης 11, Φαλ, Βεζένκοφ 
12, Παπανικολάου 21, Μπόλομποϊ 4, Μπλακ
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ΣΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Με αρκετά προβλήματα (θα απουσιάσουν οι Πονίτκα, Μποχωρίδης και Μαντζούκας) και στον απόηχο των δύο 
μεταγραφών (Ματ Τόμας και Δημήτρης Αγραβάνης) ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Μαδρίτη την Ρεάλ 
(21:45) σε μια μάχη που φαντάζει άνιση για τους «πράσινους».
Η ΑΕΚ πέτυχε μεγάλη νίκη στην Τουρκία επί της Γαλατασαράι (81-71) και έκανε βήμα προς την οχτάδα του BCL. 
Άγγιξε το triple double ο Φλιώνης (11 πόντοι- 10 ριμπάουντ και 9 ασίστ), μεγάλη εμφάνιση από Μίτσελ (19) και 
Στρέλνιεκς (18).
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AGENT GREEK

Η ΜΕΓΑΛΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Τέτοια μεταγραφική ηρεμία/περίοδο στην ΑΕΚ δεν πρέπει να υπήρξε 
ξανά. Ίσως ούτε επί Μπάγεβιτς τη δεκαετία του ’90. Αν το δει κανείς 
στυγνά, ένας στόπερ και ένας αριστερός μπακ θα φαίνονταν χρήσιμοι 
όσο πλησιάζει η σεζόν προς το τέλος και τα ντέρμπι θα αυξηθούν. Αλλά 
και για αυτό ο Αλμέιδα έχει δώσει κατευθύνσεις.
Μήτογλου τρίτος, Τζαβέλλας τέταρτος και στη χειρότερη ο Σιμάνσκι για τα 
στόπερ. Και Σιντιμπέ ως μπακ απ αριστερού μπακ μέχρι να επιστρέψει 
τέλη Φλεβάρη ο Μοχαμάντι. Από εκεί και πέρα, ο μεγάλος στόχος ήταν να 
μη φύγει κανείς μια και υπήρχε δεδομένο ενδιαφέρον για Λιβάι Γκαρσία, 
Σιμάνσκι, Ρότα. Τελικά το ενδιαφέρον δεν ήταν ικανό να ταρακουνήσει 
το ρόστερ και μάλλον αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στο μυαλό του 
Αλμέιδα. Να μην αλλάξει η ομάδα που πάει καλά έως τώρα.

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΑΘΟΣ
Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια απόφαση που αν μη τι άλλο 
φαίνεται ακατανόητη αλλά αποτελεί στρατηγική απόφαση. Το 
Sportime είχε ενημερώσει για την κίνηση της Μονπελιέ να 
κάνει πρόταση αγοράς του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ.
Τελευταία μέρα των μεταγραφών χθες Δευτέρα (31/1) στη 
Γαλλία έγραψαν πως το γαλλικό κλαμπ έκανε νέα πρόταση στα 
4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ελέγχεται, οι πηγές της στήλης δεν 
επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνουμε, η πληροφορία 
και μάλιστα δημοσιεύτηκε, ήρθε από τη Γαλλία όχι από την 
Ελλάδα.
Το ζήτημα είναι άλλο. Η Μονπελιέ ήθελε πολύ τον Μολδαβό μπακ. 
Δεδομένο. Και μάλιστα ήθελε να αγοράσει τον Ρέαμπτσιουκ 
όχι να τον δανειστεί.
Και δεδομένα υπήρχε τουλάχιστον μια πρόταση στα 3 
εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ολυμπιακός όμως ήταν ανένδοτος.
Η λογική λέει πως αυτό έγινε γιατί στους πρωταθλητές δεν 
αισθάνονταν καλυμμένοι με Ρομάν και Βρουσάι στα αριστερά 
μπακ και ήθελαν να κρατήσουν και τον Ρέαμπτσιουκ. Δεν 
κατάφεραν να αποκτήσουν ακόμα έναν παίκτη στη θέση και 
έτσι δεν ήθελαν να παραχωρήσουν τον Μολδαβό άσο. Φαίνεται 
πάντως να είναι λάθος στρατηγική.
Ο Ρέαμπτσιουκ που συνεχίζει να παίζει έχει τραβήξει πάνω του 
ένα μεγάλο μέρος της κριτικής. Ο Μίτσελ όμως τον εμπιστεύεται.
Αν θα συνεχίσει να είναι ο βασικός θα φανεί. Η ευκαιρία 
πάντως να πωληθεί υπήρχε τον Ιανουάριο.
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ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ 
Ντόρος, χαμός με τον Μπονατσόλι χθες Δευτέρα (31/1) τελευταία ημέρα 
των μεταγραφών. Γράφτηκε για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, οι 
πρωταθλητές το διέψευσαν.
Χαμός έγινε στην Ιταλία, κάθε τρεις και λίγο υπήρχε δημοσίευμα για 
τον επιθετικό της Σαλερνιτάνα.
Τι λένε πηγές της στήλης; Πως από το μεσημέρι της Δευτέρας είχε 
τελειώσει η υπόθεση. Ακόμα και το ότι ΠΑΟΚ και Σαλερνιτάνα τα είχαν 
βρει ελέγχεται.
Δεν είχαν καμιά τρελή θέληση να δώσουν τον Ιταλό επιθετικό στο 
Σαλέρνο. Και να μείνει θα πάρει χρόνο συμμετοχής.
Συν του ότι ο παίκτης δεν τρελαινόταν από την πρώτη στιγμή να φύγει 
για Ελλάδα. Προτιμούσε να μείνει στη Serie A μια και θεωρούσε πως 
θα έχει καλύτερες επιλογές το καλοκαίρι αν και εφόσον τεθεί πάλι 
θέμα μεταγραφής.
Όπως και να έχει, το θέμα Μπονατσόλι είχε κριθεί από νωρίς. Δε θα 
ερχόταν στην Ελλάδα ο εξαιρετικός, αν μη τι άλλο, ιταλός επιθετικός.

ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟ
ΕΚΤΟΣ ΑΝ…
Ο Παναθηναϊκός είναι σε πίεση. Πλέον, είναι στη 2η θέση, η ΑΕΚ είναι πάνω 
δύο βαθμούς, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ σε απόσταση μιας νίκης. Πάνε τα +8 
και τα +10. Πως απάντησε ο Παναθηναϊκός στο μεταγραφικό παζάρι; Με 
τον Πούχατς, τον Κλαινχάϊσλερ και την εντυπωσιακή κίνηση με τον Μαντσίνι. 
Φαίνεται όμως ακατανόητο που δεν έκανε και άλλη μεταγραφή. Δεν τα 
κατάφερε. Από το Sportime, ενημερωθήκατε με το αποκλειστικό δημοσίευμα 
για την προσπάθεια που έγινε για τον Ροσίνια. Έναν πολύ καλό παίκτη από 
την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Γιατί όμως δεν έγινε νωρίτερα; Η κίνηση για τον 
Ροσίνια. Αν τον έπαιρνε, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να προσθέσει ακόμα 
περισσότερο βάθος και μάλιστα με εξαιρετικό ποδοσφαιριστή στα εξτρέμ.
Υπάρχει μια φημολογία πως οι «πράσινοι» θα τσεκάρουν και την αγορά 
των ελεύθερων μια και υπάρχει δυνατότητα μεταγραφής έως και τις 17/2.
Για παίκτες που έμειναν ελεύθεροι έως και το τέλος Γενάρη ισχύει αυτό. Ο 
Παναθηναϊκός όμως δεν έχει δείξει πως μπορεί να βρει μια σούπερ λύση 
και μάλιστα με παίκτη που πρέπει να ενταχθεί άμεσα στο αγωνιστικό πλάνο.
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟ ΤΟΥ 
ΓΚΟΛ ΣΤΗ SUPER 
LEAGUE ΠΕΤΥΧΕ 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ 

ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΟΚ 
ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΕΠΙ 

ΤΟΥ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΥ.

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

Ούτε μια εβδομάδα στο 
τιμόνι του Ιωνικού και η 
ελπίδα για παραμονή στην κατηγορία ήρθε 
από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο νέος προ-
πονητής των Νικαιωτών παρουσιάστηκε 
διαβασμένος στη Λαμία επικράτησε τακτι-
κά του Σάββα Παντελίδη και η μάχη της 
ουράς πήρε φωτιά. Ονειρική αρχή.

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΟΣΚΑΡ
Πολλές φορές, οι φίλαθλοι λησμονούν τον ομαδικό χαρακτήρα που 
έχει το ποδόσφαιρο. Ναι μεν υπάρχουν οι λαμπερές φιγούρες που 
προσελκύουν το φως των προβολέων, αλλά στο τέλος της ημέρας, 
την ιστορία τη γράφουν οι παρέες. 
Και η ψυχή της «κιτρινόμαυρης» κουστοδίας του Ματέο Αλμέιδα εί-
ναι ο Σέρχιο Αραούχο. Ενας «Tσίνο» που διατηρεί το ίδιο πάθος και 
την ίδια αγωνιστικότητα όπως στο πρώτο του πέρασμα από την ΑΕΚ, 
αλλά που λειτουργεί εντελώς διαφορετικά.
Πλέον, ο 31χρονος έχει ωριμάσει και είναι σαν να έχει αποβάλει 
την ταμπέλα του «killer», του αρχισκόρερ. Μετά από πολλή δου-
λειά, κυρίως σε προσωπικό επίπεδο και χάρη στις οδηγίες του κό-
ουτς της Ενωσης, έχει μεταμορφωθεί σε συμπαίκτη που διεκδικεί 
ποδοσφαιρικό Οσκαρ. Κάνει τους συμπαίκτες του ευτυχισμένους 
σε κάθε αναμέτρηση, με το παιχνίδι κόντρα στον Αρη να συνιστά μια 
ακόμα απόδειξη. Κερδισμένο πέναλτι και δύο ασίστ ήταν ο απολογι-
σμός για τον Αραούχο που αποθεώθηκε ξανά από τους φίλους της 
ομάδας. Αν κοιτάξει κανείς στα γενικά στατιστικά της Super League 
(πρώτος στις ασίστ με επτά), θα νομίσει ότι Αργεντινός είναι περισ-
σότερο «οκτάρι» ή «δεκάρι» και λιγότερο «εννιάρι». Πράγματι, στα 
χέρια του Αλμέιδα, ο «Τσίνο» έχει επαναπροσδιοριστεί και απολαμ-
βάνει την πιο δημιουργική πλευρά του εαυτού του. Μια πλευρά που 
– μεταξύ άλλων - έχει φέρει τους «κιτρινόμαυρους» στην κορυφή 
της βαθμολογίας και τους έχει μετατρέψει σε φαβορί για τον τίτλο.

Το γκολ στον προημιτελικό απένα-
ντι στον Αρη είχε και συνέχεια. 
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί μπήκε στο 
74ο λεπτό του ματς με τον ΟΦΗ, 
σκόραρε στο 76ο και χάρισε τη 
νίκη-ανατροπή στον Ολυμπιακό που 
μέχρι εκείνο το στοιχείο «μάτωνε» στην εκτέ-
λεση. Τα «διαμάντια» είναι παντοτινά.

Ο Σωτήρης Νίνης είχε την ευκαιρία 
να γίνει ήρωας για τον ΠΑΣ Γιάννι-
να. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός αυ-
τός άλλαξε χέρια μέσα σε δευ-
τερόλεπτα, καθώς ο Γιαννιώτης 
έπιασε το πέναλτι. Από ωραίος, μοι-
ραίος ο 32χρονος μεσοεπιθετικός που ανα-
ζητά τον καλό του αγωνιστικό εαυτό.

 UP

DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Οι οπαδοί του Αστέρα Τρίπολης σήκωσαν στο «Θ. Κολοκοτρώνης» πανό στη μνήμη 
του αδικοχαμένου Αλκη Καμπανού. Το «καρέ» της αγωνιστικής.

Τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα έδιναν χαρακτήρα τελικού στην επίσκεψη του Παναθηναϊκού 
στην Τρίπολη. Κι όμως, η έλλειψη ψυχραιμίας, το έκδηλο άγχος και ατομικά λάθη γκρέμισαν τους 
«πράσινους» από την κορυφή για πρώτη φορά φέτος. Το ματς θα μπορούσε να συνοψιστεί στην 
αποβολή του αρχηγού Δημήτρη Κουρμπέλη που... κατάφερε να πάρει δύο κίτρινες μέσα σε έξι 
λεπτά (27΄-33΄), αλλά και στην χαρακτηριστική γκίνια στο φινάλε στα τελειώματα των Ιωαννίδη 
και Κλάινχαϊσλερ. Μόνο με «buzzer-beater» δεν κερδίζεται ο τίτλος και πλέον το «τριφύλλι» 
βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, τόσο αγωνιστικά, όσο και ψυχολογικά.
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ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

1
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ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ…
Το τελευταίο του εν Ελλάδι γκολ (πριν από εκείνο στις 16 Μαϊου του 2012) 
ήταν απέναντι στον ΠΑΣ. Τον Δεκέμβριο του 2021 με βολ-πλάνε, φορώντας 
την φανέλα του Βόλου. Μετά από ένα εξάμηνο στην απραξία το ΄χε ανάγκη να 
ξεχαρμανιάσει. Δεν άφησε άλλον καν να το σκεφτεί. Ο μόνιμος εκτελεστής, 
Εραμούσπε απουσίαζε. Ο Μπαλάν που ΄χε το momentum λόγω και του γκολ δεν 
πλησίασε καν. Ο Σωτήρης Νίνης ήθελε να αφήσει το στίγμα του, χαρίζοντας τη 
νίκη in extremis. Τελικώς, αστόχησε και έΧασε αυτός και ο ΠΑΣ απέναντι στον 
Ατρόμητο.  

 ΣΤΗΘΗΚΕ ΣΤΑ 11 ΒΗΜΑΤΑ!            

Στο γήπεδο είχαν πάει μέχρι και οι γονείς του. Σε ολάκερη την ποδοσφαιρική 
του καριέρα δεν είχε αποβληθεί ποτέ. Μιλάμε για σχεδόν 300 αγώνες! Και 
όμως στο γήπεδο που «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικά έμελλε να λάβει την άγουσα 
για τα αποδυτήρια. Θεωρητικά να «κρεμάσει» τον Παναθηναϊκό, ο οποίος για 
πρώτη φορά στο πρωτάθλημα έπεσε από την κορυφή, χάνοντας από την Τρίπολη. 
Συνάμα, ο ίδιος να τιμωρηθεί με 20.000 ευρώ και φυσικά να απλώσει ακόμη 
περισσότερο σύννεφο ασάφειας ανάμεσα σ’εκείνον και τον Παναθηναϊκό για την 
ανανέωση της σχέσης τους. 

 ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΓΡΑΦΤΟ…         

Είπαμε πως οι τρεις πριμαντόνες πίσω από το «Νο9» είχαν ημερομηνία λήξης! 
Καταλάβαμε πως ο αδύναμος κρίκος ήταν ο Κων/νος Φορτούνης που έγινε αλλαγή 
back to back, μένοντας και εκτός αποστολής στην ρεβάνς με τον Αρη! Εκείνο που 
ακόμη δεν έχουμε πάρει χαμπάρι είναι πως σε αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» και 
με τον αντίπαλο μπετόν-αρμέ στην άμυνα, το σκορ 1-1 μέχρι το 75’ ο Ελληνας πλέι-
μέικερ δεν σηκώθηκε καν για ζέσταμα (σ.σ.: τρόπος του λέγειν). Κόουτς, συμβαίνει 
κάτι με τον κύριο;  

   ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ!          

Η ΑΕΚ εκτός από την κορυφή καμαρώνει και για το αγωνιστικό της εύρος! Πλέον, 
με την επιστροφή των Γκατσίνοβιτς - Ελίασον και του Τσούμπερ προγενέστερα, 
ο Ματίας Αλμέιδα έχει πραγματικά ένα σκανδιναβικό σταυρόλεξο πλέον να 
λύνει κάθε εβδομάδα για τους wingers! Φανταστείτε πως εν τη απουσία των 
δύο πρώτων τόσο ο Αμραμπατ έφθασε τα 5 γκολ, όσο και ο Πινέδα όντας inside 
εξτρέμ πατούσε συνεχώς περιοχή και έφθασε να σημειώσει 4 τέρματα στα πέντε 
τελευταία παιχνίδια. Πω, πω ένας «πονοκέφαλος»…  

  «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ»          
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Το μεγάλο «μπαμ» έγινε από τον Αρη, καθώς οι «κίτρινοι» ολο-
κλήρωσαν τη μεταγραφή του Αλέν Χαλίλοβιτς. Μάλιστα, ο Κρο-
άτης αναμένεται τις προσεχείς ώρες στη Θεσσαλονίκη για να 
ανακοινωθεί. Την ίδια στιγμή, είχε προχωρήσει και η υπόθεση 
του 20χρονου Κοσταρικανού εξτρέμ, Αλβαρο Θαμόρα, με την ελ-
ληνική ομάδα να τα έχει βρει με το κλαμπ του, τη Σαπρίζα, αλλά 
τελικώς με εντολή του Θόδωρου Καρυπίδη, οριστική συμφωνία 
δεν επήλθε.

Η πρωτοπόρος της βαθμολογίας ήταν η μόνη από τους μεγάλους που δεν 
ασχολήθηκε με μεταγραφές την τελευταία μέρα. Οσο για την απόκτηση 
του Μπέντζαμιν Κικάνοβιτς, αυτή μετατίθεται χρονικά για το ερχόμενο κα-
λοκαίρι. Οι «κιτρινόμαυροι» έκοψαν στις προπονητικές εγκαταστάσεις 
στα Σπάτα την πρωτοχρονιάτικη πίτα, με τα φλουριά να καταλήγουν με-
ταξύ άλλων στους Ματίας Αλμέιδα, Γιώργο Τζαβέλλα, Μιγιάτ Γκατσίνο-
βιτς και Βασίλη Χατζηεμμανουήλ.

Η αποβολή στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης δεν πέρασε στα... ψιλά. 
Ο Δημήτρης Κουρμπέλης τιμωρήθηκε για την αντι-αθλητική του συ-
μπεριφορά με χρηματικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ από τον Πα-
ναθηναϊκό. Οσον αφορά τις μεταγραφές, οι «πράσινοι», όπως ανα-
μενόταν, δεν έκαναν τρίτη κίνηση την τελευταία μέρα της περιόδου. 
Παρόλα αυτά, ρίχνουν κλεφτές ματιές και στην αγορά των free agents 
που κλείνει στις 17 Φεβρουαρίου.

Μεταγραφικός πυρετός στον Ολυμπιακό! Ο Σέρτζι Κανός ήρθε, υπέ-
γραψε και ανακοινώθηκε και... τσουπ! Τα εξτρέμ έγιναν δυο. Ο λόγος 
για τον 26χρονο Κοσοβάρο, Ζίμερ Μπιτίκι που αναμένεται άμεσα στην 
Αθήνα. Παράληλλα, οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν – δεν πρόλαβαν 
- και για την ενίσχυση της άμυνάς τους, με τον Γκουστάβο Ενρίκε, τον 
30χρονο Βραζιλιάνο της Φλαμένγκο (δανεικός στη Φενέρμπαχτσε). 
Τέλος, ο Μαρσέλο φεύγει, ενώ ο Ρέαμπτσιουκ μένει.

Θρίλερ τελευταίας στιγμής εξελίχθηκε στον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυρο» 
επιχείρησαν να φέρουν στη Θεσσαλονίκη τον 25χρονο Ιταλό φορ της 
Σαλερνιτάνα, Φεντερίκο Μπονατσόλι. Παρότι τα είχαν βρει σε όλα με 
το κλαμπ της Serie A, ο παίκτης παρέμεινε στην πατρίδα του. Σαν να 
μην έφτανε αυτό, ζημιά έγινε και με τον Αντελίνο Βιεϊρίνια. Ο Πορτο-
γάλος έχει υποστεί κάκωση δευτέρου βαθμού στον έσω πλάγιο και 
θα μείνει εκτός για 4-6 εβδομάδες.
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ΒΕΛΓΙΟ 19:45
ΕΟΥΠΕΝ-ΓΚΕΝΚ 2 -0,75 1,72
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
Δεν σταματάει πουθενά η Γκενκ και με νίκη σήμερα θα 
αυξήσει τη διαφορά απο τους διώκτης της στους 9 βαθ-
μούς. Ο αντίπαλος ιδανικός καθώς η αδύναμη Εουπεν 
δύσκολα θα της προκαλέσει προβλήματα.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:45
ΜΑΪΝΤΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2 -1,0 1,77
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Χωρίς νίκη η Μπάγερν μετά την επανέναρξη και το κλί-
μα στην ομάδα είναι κακό. Η μεταγραφή του Κανσέλο 
σίγουρα θα βοηθήσει αρκετά τον Νάγκελσμαν που παί-
ζει το κεφάλι του στα επόμενα παιχνίδια. Με ενθουσι-
ασμό για την έκπληξη θα παραταχθεί η Μάιντς.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Β-ΧΟΣΤΟΟΥΝ OVER 3,25 2,00
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.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 23:15
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ.-ΜΠΡΑΓΚΑ OVER 2,5 1,85
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΑΞΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Σταθερά στη δεύτερη θέση η Μπράγκα, δείχνει ικα-
νή φέτος να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Το σημερι-
νό παιχνίδι στη Λισσαβώνα αποτελεί κρας τεστ, με την 
Σπόρτινγκ να καίγεται και αυτή για το «τρίποντο». Αμ-
φότερες θα παραταχθούν επιθετικά και αναμένω ένα 
ιδιαίτερα ανοιχτό παιχνίδι.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:30
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ-ΡΟΥΝΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας 
να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα μετά τη 
χειμερινή διακοπή. Οι προπονητές θα έχουν την ευ-
καιρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και δια-
φορά σχήματα.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 19:30
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ-ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ 1 -7,5 1,73
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΑΤΑΜΑΝ
Η ήττα στη Μπασκόνια έβαλε σε μπελάδες με την πρό-
κριση στα πλέι οφ μόνο εύκολη να μην είναι. Οι πρω-
ταθλητές Ευρώπης ξέρουν καλά ότι αν δεν αλλάξουν 
αγωνιστικό πρόσωπο, θα κινδυνέψουν άμεσα με πρό-
ωρο αποκλεισμό.

ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ  
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Για τη Σουηδία αναχωρούν σήμερα τρεις Έλληνες αθλητές με τον 
προπονητή τους Δημήτρη Βασιλικό, για να πάρουν μέρος την Πέ-
μπτη στο διεθνές μίτινγκ του Γκέτεμποργκ. Ο Ανδρέας Πανταζής 

(φωτό) με τον Νίκο Ανδρικόπουλο θ’ αγωνιστούν στο τρι-
πλούν και η Ελευθερία Χριστογεώργου στο ύψος. 

Ο Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται για τον αυριανό του αγώνα στο μίτινγκ 
του Γκέτεμποργκ. Ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται στην Σπάλα της 
Πολωνίας για προετοιμασία και από εκεί θα ταξιδέψει στη Σουη-
δία. Ο ολυμπιονίκης μας κάνει πρεμιέρα στη σεζόν στο δρόμο 
για τον πρώτο στόχο του, το Ευρωπαϊκό κλειστού. 

9e-SportTime ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

SPORTS

Στο ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά βρέθηκαν την Τρίτη μέλη του Δ.Σ. του ΣΕ-
ΓΑΣ με επικεφαλής την πρόεδρο Σοφία Σακοράφα, σε μια πα-
ρέμβαση και διαμαρτυρία, μαζί με αθλητές, προπονητές και 
παράγοντες για την «έξωση» που πάει να γίνει από τους 
ξενώνες.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ταξιδεύει σήμερα για τη Σουηδία για να πάρει 
μέρος την Πέμπτη στο μίτινγκ στην Ουψάλα, που διοργανώνει και 

μετέχει ο Σουηδός ολυμπιονίκης και παγκόσμιος ρέκορντμαν Άρ-
μαντ Ντουπλάντις. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε δυναμικά 

στην Καρλσρούη με 5,83μ.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Χαρακτήρα πρωταθλητή επέδειξε ο Κένταυρος Βριλησσίων στην 
δύσκολη αναμέτρηση με τον Φοίνικα Περιστερίου, όπου επι-
κράτησε με 2-1 και πραγματοποίησε ακόμη ένα αποφασιστι-
κό βήμα προς την εκπλήρωση του στόχου της ανόδου στην Α’ 
Κατηγορία ΕΠΣΑ. Ο αρχιτέκτονας της φετινής ξέφρενης κούρ-
σας του συλλόγου των βορείων προαστίων, Κώστας Ρούπτσος, 
μιλώντας στη στήλη έσπευσε να στείλει το δικό του ξεκάθα-
ρο μήνυμα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας που περιμένει 
την ομάδα του, αρχής γενομένης κόντρα στον συμπαγή Αστέρα 

Εξαρχείων: «Ηταν για εμάς ένα κομβικό παιχνίδι καθώς ξέρα-
με ότι ο Φοίνικας θα διεκδικήσει τους 3 βαθμούς για να μειώ-
σει, ενώ εμείς με ένα θετικό αποτέλεσμα θα κρατούσαμε δι-
αφορά ασφαλείας. Ήταν μία στρατηγική απόφαση για εμάς να 
ρισκάρουμε και παρά την κρισιμότητα του παιχνιδιού να παίξου-
με και σε αυτό τον αγώνα ανοιχτό και επιθετικό ποδόσφαιρο, 
καθώς αυτό είναι που μας αρέσει τόσο σε εμάς όσο και στον 
κόσμο μας που για πρώτη φορά γέμισε ασφυκτικά τις εξέδρες 
και χάρηκε ένα πραγματικά εντυπωσιακό παιχνίδι. Στο πρώτο 
ημίχρονο πιάσαμε πολύ καλό ρυθμό όπου η μπάλα παιζόταν στο 
1/3 του γηπέδου του αντιπάλου και εκεί ήθελε προσοχή καθώς 
χάσαμε πολλές ευκαιρίες έμμεσες και άμεσες και κάπου εκεί 
θέλει προσοχή καθώς όταν πιέζεις και δεν σκοράρεις κινδυ-
νεύεις να βρεθείς εκτεθειμένος με τον αντίπαλο μας να έχει 
4 πολύ επικίνδυνους ποδοσφαιριστές που μας απείλησαν με 
τρεις πολύ καλές αντεπιθέσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν 
και οι δύο ομάδες πολύ μαχητικά, όμως και πάλι είχαμε την 
πρωτοβουλία των κινήσεων και καταφέραμε να προηγηθούμε 
δύο φορές με πολύ όμορφα γκολ σε συνεργασία και εκτέλε-
ση. Συγχαρητήρια σε όλο το τιμ, τους ποδοσφαιριστές μας και 
τον κόσμο μας και συνεχίζουμε δυνατά για να αναβαθμίσουμε 
ακόμη περισσότερο το παιχνίδι μας. Επίσης συγχαρητήρια στην 
πολύ δυνατή ομάδα του Φοίνικα και εμείς συγκεντρωνόμαστε 
πλέον στη δύσκολη αποστολή απέναντι στον Αστέρα Εξαρχεί-
ων, στην Αλεπότρυπα».

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκονται στην Κηπούπολη αναφορικά 
με την διαμόρφωση του υπάρχοντος ρόστερ. Τα άτομα όπου 
ηγούνται των τυχών της φιλόδοξης και ιδιαίτερα δημοφιλούς 
ομάδας των δυτικών προαστίων βρίσκονται κυριολεκτικά επί 
… ποδός, με ξεκάθαρη επιδίωξη την όσο το δυνατόν πιο αρμο-
νική στελέχωση του έμψυχου δυναμικού με ποδοσφαιριστές 
που πάνω απ’ όλα θα διαθέτουν ισχυρό κίνητρο διάκρισης και 
προσφοράς. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η διοίκηση της Κηπού-
πολης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι οι Μάριος Δρόσος 
και Γιώργος Κλωνάρης αποτελούν παρελθόν από την ομάδα, 
τους οποίους κι ευχαρίστησε για τη προσφορά τους. Αναλυτικά 
το κείμενο της ανακοίνωσης: «Ευχαριστούμε τους ποδοσφαι-
ριστές, Κλωνάρη Γιιώργο και Δρόσο Μάριο για τη μέχρι σήμε-
ρα συνεργασία και προσφορά τους στο Σωματείο μας και τους 
ευχόμαστε καλή συνέχεια. Η πόρτα μας θα είναι πάντα ανοι-
κτή για τέτοια «παιδιά», με ήθος, συνέπεια και αξιοπρέπεια».

ΡΟΥΠΤΣΟΣ: «ΚΟΜΒΙΚΟ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ» 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

Αίσθηση με τον 
Εκτωρα Βλάμη 

 Την μεταγραφική του 

εξόρμηση σε όλα τα επί-

πεδα συνεχίζει ακάθε-

κτος ο Αγιος Δημήτριος με 

φόντο την απαιτητική συ-

νέχεια που τον περιμένει 

στον ιδιαίτερα συναρπα-

στικό δεύτερο όμιλο της Β’ 

Κατηγορίας ΕΠΣ.Α Ο διοι-

κητικός ηγέτης Μανώλης 

Τζινευράκης και οι άμεσοι 

συνεργάτες του δεν στα-

ματούν τις κινήσεις που 

άπτονται στην όσο το δυνα-

τόν ποιοτικότερη ενίσχυση 

του ρόστερ. Με την προο-

πτική η φιλόδοξη και ιδι-

αίτερα δημοφιλής ομάδα 

των νοτίων προαστίων να 

διεκδικήσει με πολύ πε-

ρισσότερες αξιώσεις το 

πολυπόθητο εισιτήριο της 

άμεσης επανόδους την Α’ 

Κατηγορία ΕΠΣΑ. Κάτω από 

αυτό το πρίσμα, οι «κυανέ-

ρυθροι» με συντονισμένες 

προσπάθειες προχώρησαν 

στην ένταξη του πολυσύν-

θετου ανασταλτικού μέ-

σου Βίκτωρα Βλάμη. Ανα-

λυτικά η ανακοίνωση των 

«κυανέρυθρων» «Ο Αγιος 

Δημήτριος είναι στην ευ-

χάριστη θέση να ανακοι-

νώσει την απόκτηση του 

αμυντικού μέσου Εκτω-

ρα Βλάμη για την περίο-

δο 2022-2023. Ο Εκτωρας 

την σεζόν που μας πέρα-

σε αγωνίστηκε με από-

λυτη επιτυχία στον Αγιαξ 

Ταύρου σαν βασικό στέλε-

χος και αποτελεί ένα ακό-

μη εργαλείο στα χέρια του 

προπονητή μας Κώστα Αρ-

ζένη, προηγούμενες ομά-

δες Παλαιό Φάληρο, Αρης 

Πετρούπολης. Μάλιστα 

ήταν ο τυχερός που κέρ-

δισε το φλουρί στην κοπή 

της πρωτοχρονιάτικης πί-

τας και έλαβε ένα αρκε-

τά ικανοποιητικό ποσό από 

τον πρόεδρο μας κ. Μα-

νώλη Τζινευράκη. Έκτωρα 

Βλάμη καλώς ήρθες στην 

ομάδα μας».

Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε 
ο Αγιαξ Ταύρου απέναντι στον Ατ-
ταλο, συντρίβοντας την ομάδα της 
Νέας Φιλαδέλφειας με το ευρύ 
4-0,. Με την ψυχολογία στα ύψη, 
απόρροια της τεράστιας σε αξία 
πρόκριση σε βάρος των Τραχώ-
νων στα ημιτελικά του Κυπέλλου 
οι παίκτες του Γιάννη Γαζή πραγ-
ματοποίησαν μία από τις κορυφαί-
ες φετινές τους εμφανίσεις, ανα-
δεικνύοντας πτυχές ης ποιότητάς 
τους και φρόντισαν να στείλουν 
ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύ-
θυνση σε ό,τι αφορά την απαιτητι-
κή συνέχεια του πρωταθλήματος. 
Με τον τεχνικό καθοδηγητή Γιάν-
νη Γαζή να επιβραβεύει τους ποδο-
σφαιριστές του μέσω δηλώσεων 
του, λέγοντας τα εξής: «Πετύχαμε 
μία πολύ σπουδαία νίκη απέναντι 
σε μία πολύ αξιόλογη και μαχη-
τική ομάδα όπως είναι ο Άττα-
λος και η οποία συνοδεύτηκε από 
όμορφο θέαμα και τέσσερα όμορ-
φα γκολ,. Οι παίκτες μου έπιασαν 
πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης 
και είναι άξιοι συγχαρητηρίων 
για ό,τι έχουν καταφέρει,. Απο-
δεικνύουν με τις εμφανίσεις τους 
ότι αξίζουν αν είναι οι πρωταγωνι-
στές . Η ομάδα μας μετά την σπου-
δαία πρόκριση στο Κύπελλο επί 
των Τραχώνων απελευθερώθηκε 
και απέδειξε τι πραγματικά μπο-
ρεί να πετύχει με την απόδοσή της. 
Με την ίδια συνέπεια και νοοτρο-
πία θα προσεγγίσουμε και την δύ-
σκολη συνέχεια που μας περιμέ-
νει σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο».

Γαζής: «Η 
πρόκριση επί των 
Τραχώνων μας 
έλυσε τα πόδια» 

Ενίσχυση στον «άσο» με τον 
Ηρακλή Ντουροπολάκη 
Τη μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα συ-
νεχίζει ακάθεκτος ο Κολωνός,. Η διοίκηση του συλλόγου 
των κεντρικών προαστίων βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορ-
ση με ξεκάθαρη επιδίωξη την όσο το δυνατόν ποιοτικό-
τερη στελέχωση του υπάρχοντος έμψυχου δυναμικού 
με ποιοτικούς παίκτε,ς που θα πληρούν όλες τις προ-
διαγραφές να ενισχύσουν άμεσα την ομάδα και να την 
βοηθήσουν όσο μπορούν, ώστε να παρουσιαστεί ακόμη 
πιο δυνατή και αξιόμαχη ενόψει της δύσκολης και απαι-
τητικής συνέχειας που την περιμένει. Κάτω από αυτό το 
πρίσμα, ο Κολωνός ανακοίνωσε την ένταξη του ικανό-
τατου γκολκίπερ Ηρακλή Ντουροπολάκη . Όλες οι ενδεί-
ξεις πείθουν στο συμπέρασμα ότι το νέο απόκτημα πληροί 
τις προδιαγραφές, ώστε να αποτελέσει μία εξαιρετικά 
χρήσιμη μονάδα για τον νέο τεχνικό Παναγιώτη Καλαϊ-
τζίδη Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Α.Ο. Κολωνού ανακοινώνει την έναρξη της συ-
νεργασίας μας με τον νεαρό ταλαντούχο τερματοφύλακα 
Ηρακλή Ντουροπολάκη,ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνι-
ζόταν στην ομάδα τις Ανθούπολης. Τον καλωσορίζουμε 
στον Σύλλογο μας και του ευχόμαστε μια χρόνια γεμά-
τη επιτυχίες!!!»


Th

is
 is

 ATh
e

n
s


10

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 
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 Ο Κώστας Ρούπτσος

ΚΟΛΩΝΟΣ 



ΠΡΩΤΙΑ CHECK
Θα μας πείτε ότι σε μια Euroleague όπου ο πρώτος 
απέχει ελάχιστες νίκες από τον 11ο κι έχουν 
καταγραφεί τόσα «μπαμ» όσα ποτέ, είναι μάλλον 
βιαστικό να θεωρούμε ότι μετα τη χθεσινή του νίκη ο 
Ολυμπιακός θα είναι σίγουρα πρώτος στην Κανονική 
Περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι η πρωτιά βρίσκεται 
στα χέρια των «ερυθρόλευκων» που έχουν δύο 
νίκες με την Ρεάλ Μαδρίτης και την Φενέρμπαχτσε 
ενώ έχουν νικήσει την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου 
Μπλαουγκράνα» και την περιμένουν στο ΣΕΦ τον 
Μάρτιο. Και παράλληλα είναι η ομάδα που έχει 
την πλέον συνεπή παρουσία και παίζει το καλύτερο 
μπάσκετ. Αντικειμενικά και ξεκάθαρα.
Απ’ εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι 
μια μεγάλη ομάδα, ικανή να ξεπερνά ακόμα και 
μεγάλες δυσκολίες (απουσίες Σλούκα και Πίτερς) 
αλλά και με έναν προπονητή έμπειρο και ικανό που 
εκμεταλλεύεται το ρόστερ στο 100%. Οι παίκτες 
που ήρθαν από τον πάγκο προσέφεραν λύσεις 
και ο Ολυμπιακός είχε την εικόνα της ομάδας που 
μπορούσε άριστα να διαχειριστεί την κατάσταση.
Πλέον κάθε αγώνας θα είναι κι ένα βήμα πιο κοντά 
στην πρωτιά.
Περσινά ξινά σταφύλια (κατά κάποιο τρόπο)
Η μεταγραφή του Δημήτρη Αγραβάνη στον 
Παναθηναϊκό προκάλεσε θόρυβο (αναμενόμενα) 
αλλά δεν παραξένεψε κανέναν. Δεν είναι μυστικό 
ότι εδώ και καιρό οι δύο πλευρές είχαν ανοίξει 
δίαυλο επικοινωνίας και ουσιαστικά αναζητούσαν 
τον τρόπο και την κατάλληλη χρονική στιγμή ώστε 
να επικυρώσουν τη συνεργασία τους.
Βρέθηκαν αυτά! Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται 
ενίσχυση και ειδικά στη θέση που αγωνίζεται ο 
Αγραβάνης (διεθνής παίκτης για να μη ξεχνιόμαστε) 
ο οποίος είναι γηγενής άρα δε θα πιάσει θέση 
ξένου. Μια μεταγραφή είναι πάντα… μεταγραφή! Ο 
κόσμος στην πλειοψηφία του δεν καλοδέχτηκε την 
κίνηση αυτή καθώς οι αναμνήσεις από παλαιότερες 
καταστάσεις, δηλώσεις, κινήσεις (όλα αυτά τέλος 
πάντων) ανασύρθηκαν στην επιφάνεια. 
«Περσινά ξινά σταφύλια» να πούμε; Και ναι και 
όχι! Δεν είναι πρώτη φορά που ένα «κόκκινο πανί» 
των φίλων του Παναθηναϊκού θα φορέσει τα 
«πράσινα». Προηγήθηκαν ο Δημήτρης Παπανικολάου 
πριν από 20 χρόνια και ο Γιάννης Μπουρούσης πριν 
από 7 αλλά δεν είναι δυνατό να συνδεθούν αυτές 
οι περιπτώσεις.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια παράξενη 
κατάσταση κι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να έχει 
ηρεμία. Η έλευση του Αγραβάνη αντιμετωπίζεται 
περίεργα. Τα «οπαδιλίκια» προφανώς και βλάπτουν 
από τη στιγμή κατά την οποία ποτέ δε ξέρεις τι θα 
σου τύχει!

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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