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Στην αρχή είχε βγει ως φήμη/προσδοκία, πλέον είναι ξεκάθαρο, όπως άλλωστε 
επικοινωνείται από διάφορες πλευρές. Ο Φερνάντο Σάντος είναι ο μεγάλος στόχος της ΑΕΚ για 

τη θέση του προπονητή. Γνωστό επίσης πως ο Σάντος δε θα κάνει καμία συζήτηση έως και τα τέλη 
Μαρτίου, οπότε και θα έχουν τελειώσει τα μπαράζ για την πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 
στο Κατάρ. Και φυσικά για να μη λέμε μπαρούφες, τίποτα άλλο δεν υπάρχει στο μυαλό του άλλοτε 
ομοσπονδιακού τεχνικού. Η πρόκριση της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μάλιστα αφού 

αποκλείσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Ιταλία, είναι τεράστια πρόκληση.  

Από εκεί που τον ψάχναμε τον Φώτη Ιωαννίδη, έχει αναδειχθεί σε πρόσωπο 
των ημερών για τον Παναθηναϊκό. Και όλα αυτά με δύο γκολ απέναντι στη Λαμία, κάτι που 

ανέβασαν τον φετινό του απολογισμό σε 3 γκολ. Πόσο ανάγκη για ήρωες έχει ο Παναθηναϊκός. 
Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι άλλο. Ο Ιωαννίδης χάρη στον Γιοβάνοβιτς έχει υποσκελίσει τον 

Καρλίτος των 9 τερμάτων και έχει βγει στη βιτρίνα. Απλά, κρατείστε όσον αφορά την περίπτωση 
μεταγραφής πως σημαντικό ποσοστό για τα δικαιώματα του παίκτη κατέχει και ο Λεβαδειακός. 

ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ 
ΚΑΙ Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ



Διδακτική η συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Ζοσέ Μπότο και ενδεικτική αυτήν τη στιγμή της ψυχολογίας του 
εντός ΠΑΟΚ. Όλα καλά και τέλεια τα βρήκε ο τεχνικός διευθυντής των «ασπρόμαυρων». «Μέλι» για Σαββίδη, 
τα ίδια για Λουτσέσκου, «μαχητές τους ποδοσφαιριστές που πάμε πόλεμο κάθε εβδομάδα». Ας κρατήσουμε το 
«θέλουμε να ανανεώσουμε από πλευράς ηλικίας την ομάδα» μια και το καλοκαίρι θα γίνει χαμός αλλά και το 
γεγονός πως ψάχνει παίκτες στη Βραζιλία, αγορά που την χαρακτήρισε εξαιρετική αλλά και δύσκολη. 

Χιλιοειπωμένα τα πράγματα για τον Μανώλη Σάλιακα και αυτό που έχει να προσθέσει η 
στήλη είναι πως παρά τις κρούσεις δεν έχει αλλάξει το πλάνο που έχει στο μυαλό του για 
τη συνέχεια της καριέρας του. Δηλαδή θα κεφαλαιοποιήσει τα 23 φετινά ματς στη Super 
League 1 με μια μεταγραφή στο εξωτερικό. Αυτό έλειπε να μην τον θέλουν οι μεγάλες 
ομάδες στην Ελλάδα αλλά η απόφαση είναι σχεδόν ειλημμένη και φαντάζει ως η ευκαιρία 
του στα 26 του να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. 

ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ
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Και τώρα τι γίνεται; Δε θέλει και τρελό ποδοσφαιρικό μάτι πως ο Ζοάο Καρβάλιο, που ακόμα είναι 
σε low επίπεδο ετοιμότητας και ήρθε πριν λίγο καιρό, είναι παίκτης που ξέρει πολλή μπάλα και 
μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες σε έναν αγώνα. Το κακό είναι πως ο Πορτογάλος παίζει στον 
άξονα και ο Ολυμπιακός έχει εκεί πολλούς παίκτες. Ο Αγκιμπού εκεί παίζει πιο άνετα, έρχεται και 
ο Φορτούνης μετά το σοβαρό τραυματισμό, το 4-3-3 δεν πολυβγαίνει τώρα τελευταία όπως φάνηκε 
και με την ΑΕΚ. Γρίφος. 

ΕΙΝΑΙ ΓΡΙΦΟΣ

ΦΑΒΟΡΙ Η ΕΥΡΩΠΗ
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ΜΕΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 
ΝΑ ΦΥΓΕΙ 

Case study η φετινή ΑΕΚ όσον αφορά την στελέχωσή της και την κατηφόρα που έχει πάρει η ομάδα 
εδώ και περίπου δύο μήνες. Ο Αργύρης Γιαννίκης έχει πετύχει το ακατόρθωτό μια και μετά από 

τόσες ήττες παραμένει στη θέση του προπονητή. Άλλος στη θέση του θα είχε χαιρετήσει ήδη την ΑΕΚ. 
Είναι φανερό πως η έλλειψη αντικαταστάτη και η πρόσληψη προπονητή με φόντο την OPAP Arena, 
κρατούν τον Γιαννίκη στη θέση του. Πόσο θα επηρεάσει αυτό την ομάδα θα φανεί στη συνέχεια μια 
και ακολουθούν μόνο δύσκολα παιχνίδια, με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με την ΑΕΚ 

(ΠΑΣ, Παναθηναϊκός, Αστέρας) και δείχνουν να είναι και σε καλύτερη κατάσταση. 

IT’S TIME 

Οι εμφανίσεις του Ολυμπιακού στο Ελληνικό πρωτάθλημα έχουν προκαλέσει ποικίλα σχόλια 
μεταξύ των οπαδών της ομάδας. Βέβαια, οι πρωταθλητές είναι στο +9 από τον ΠΑΟΚ και 
κερδίζουν τα μεγάλα παιχνίδια όπως και το πρόσφατο με την ΑΕΚ. Το ζήτημα είναι πως η 

κλεψύδρα άδειασε και το ματς που ο Μαρτίνς προετοίμαζε την ομάδα του ήρθε. Την Πέμπτη 
(17/2) ο Ολυμπιακός παίζει στο Μπέργκαμο με την Αταλάντα και ήρθε η ώρα για να φανεί 

κατά πόσο έχει δουλέψει το σύνολο. Είναι γνωστό άλλωστε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 
δουλέψει το 3-4-3 με αφορμή και ορίζοντα μόνο τον αγώνα με την ιταλική ομάδα. 

Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ ΗΡΘΕ,  
ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΠΟΥ Ο 
ΜΑΡΤΙΝΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ

ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΑΛΛΑΓΗ  
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ 
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ΣΕ ΚΑΛΟ 
ΔΡΟΜΟ 

Ίσως το πιο κομβικό θέμα τη δεδομένη χρονική στιγμή στον ΠΑΟΚ είναι η υπόθεση της ανανέωσης 
της συνεργασίας με τον Ίνγκασον. Ο Ζοσέ Μπότο στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε, έφερε στην 

επιφάνεια και την αισιοδοξία που υπάρχει εντός του κλαμπ πως οι δύο πλευρές θα ανανεώσουν τη 
συνεργασία τους. Οι απαιτήσεις βέβαια του διεθνούς Ισλανδού στόπερ, που έχει εξελιχθεί φέτος 

σε ηγέτη του ΠΑΟΚ στην άμυνα, είναι άλλης εποχής. Αλλά τουλάχιστον σύμφωνα με τον Μπότο, 
ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να τις κάνει πράξη. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ίνγκασον θέλει 

συμβόλαιο στο εκατομμύριο, αν και στο κλαμπ τον προηγούμενο καιρό διεμήνυαν προς όλες τις 
κατευθύνσεις πως λάθη τύπου Βαρέλα δε θα ξαναγίνουν. Άλλοι παίκτες βέβαια. 

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΟΥ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ 

Τα 16 λεπτά με αντίπαλο την Αναγέννηση Καρδίτσας για το Κύπελλο, έγιναν 22 για τη Super 
League 1 κόντρα στη Λαμία. Η επιστροφή του αρχηγού Δημήτρη Κουρμπέλη μετά από 14 μήνες 

εκτός δράσης είναι γεγονός, και άπαντες τρίβουν τα χέρια τους με ικανοποίηση. 
Πρώτα απ’ όλα γιατί πρόκειται για ένα από τα καλύτερα παιδιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, που 

πέρασε πολλά λόγω του τραυματισμού του. Αλλά και για έναν παίκτη που αποδεδειγμένα μπορεί 
να βοηθήσει όταν βρεθεί σε ένα σχετικό επίπεδο ετοιμότητα. Τα δείγματα γραφής απέναντι στη 

Λαμία ήταν θετικά και ο Γιοβάνοβιτς τον λογίζει ήδη ως λύση. 

ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ  
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ Ο ΙΝΓΚΑΣΟΝ 



Όλα μπαίνουν κι όλα χάνονται, αλλά ΠΑΣ Γιάννινα και Άρης το πήγαν σε άλλη διάσταση! Οι Ηπειρώτες με μια τελική στην 
εστία, επικράτησαν 2-0 των κιτρινόμαυρων που είχαν δύο δοκάρια και έναν Κάργα που έκανε το ματς της καριέρας του! 
Πως γκένεν αυτό;  Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» προηγείται με... αυτογκόλ του Σιαμπάνη και ενώ ο Κάργας βγάζει μπάλες 
πάνω στη γραμμή, σκοράρει ξανά με... καραμπόλα που κάνει... σπόντα στο πόδι του Ντομίνγκες! Ο Άρης πάλι, το χαβά 
του! Δύο δοκάρια στις καθυστερήσεις με Γκαρσία και Μαντσίνι! Η μπαλα ήθελε ΠΑΣ Γιάννινα και δεν ήθελε τον Άρη!

Ο ΠΑΣ ΣΚΟΡΑΡΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟ ΚΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟ ΤΡΟΠΟ, Ο ΑΡΗΣ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!

Στα... χατίρια της μπάλας! Ο ΠΑΣ Γιάννινα κερδίζει 2-0 ένα ματς που έχει μια τελική στην εστία! Με αυτογκόλ 
του τερματοφύλακα και γκολ από... κόντρα του Ντομίνγκες! Ο Άρης είχε δύο δοκάρια, τον Λοντίγκιν να βγάζει 
την κεφαλιά του Εντιαγέ και τον Κάργα του Φαμπιάνο πάνω στη γραμμή. Η τύχη ήταν (μόνο) με τον ΠΑΣ!

#ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ #ΑΡΗΣ

AΠΙΘΑΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ!

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ 52' (ΑΥΤ.) ΝΤΟΜΙΝΓΚΕΣ  84’ 
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ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Ποζνάνσκι, Εραμούσπε, Κάργας 
(90' Παντελάκης), Καραχάλιος, Ντομίνγκες, Στάνκο, Λιάσος (76' Οικονομόπουλος), 
Σνάιντερ (89' Μπρένερ), Περέα.

Άρης (Άκης Μάντζιος): Σιαμπάνης, Σάκιτς, Γκάνεα, Μπράμπετς, Φαμπιάνο (86' Λούμορ), Σάσα, 
Εντιαγέ (86' Πάλμα), Μαντσίνι, Μπερτόγλιο (67' Ιτούρμπε), Μάνος, Καμαρά (86' Γκαρσία).

2-0

Ομάδα Βαθ. Αγ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 56 22

2. ΠΑΟΚ 47 22

3. ΑΕΚ 39 22

4. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 36 23

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 33 22

6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 32 21

7. ΟΦΗ 32 22

8. ΑΡΗΣ 29 22

9. ΒΟΛΟΣ 28 22

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 22 22

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 21 22

12. ΛΑΜΙΑ 18 21

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 13 20

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 10 21

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΞΙ ΒΑΘΜΩΝ.
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΑΗΤΤΗΤΟΣ (12 
ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ 

ΛΙΓΚ) ΑΡΙΘΜΕΙ Ο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΠΑΛΟ ΤΗΝ 

ΑΕΚ 

13

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΑΪΑΣ ΑΟΣΜΑΝ     
Η αποκάλυψη της χρονιάς. DE FACTO. Παίκτης-
ορχήστρα για τον Ιωνικό. Με συμμετοχή σε 12 (6 
γκολ και ισάριθμες ασίστ) από τα 20 τέρματα των 
νεοφώτιστων. Εκείνος που με γκολ/έμπνευση 
έβαλε την υπογραφή του στην πρώτη εκτός έδρας 
ανατροπή του Ιωνικού στην Τρίπολη μετά από 20 
χρόνια στην Σούπερ Λιγκ.   

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Από πού να ξεκινήσεις και που να τελειώσεις! Από την επαναπρόσληψη του Τζανλούκα 
Φέστα μετά από 25 ημέρες; Από την επιθετική ανυπαρξία της ομάδας που ́ χει συμπληρώσει 
9 αγώνες χωρίς γκολ, αποτελώντας το χειρότερο ρεκόρ ever στην Σούπερ Λιγκ; Μόλις 3 
ισοπαλίες στο ίδιο διάστημα. Από το ντου των 100 και πλέον φιλάθλων μετά τον αγώνα 
με τον Παναιτωλικό; Από την πολυφωνία στο κομμμάτι της επιλογής των μεταγραφών; 
Δυστυχώς, ο Απόλλων και φέτος είναι ομάδα της μίας φορεσιάς με πάνω από 15 
μεταγραφές και δίχως αγωνιστικό αύριο.  Πώς να την γλιτώσει;  

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

Ο ΓΙΑΝ ΕΜΒΙΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  
ΑΠΟ ΕΝΑΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

MR. SPECIAL!  

Flash back καλοκαίρι 2010. Ένα ψιλόλιγνο αγόρι, σκάρτα στα 20, με τρομερό 
«εγκέφαλο», εκτόπισμα και απόλυτη ακρίβεια στα touches γίνεται talk of the 
town. O Μαρσέλ Ντεσαγί τον είχε αποκαλέσει εν δυνάμει κλώνο του Πατρίκ 
Βιείρά, ενώ στα μέρη του ήδη έκαναν το comparison με τον Κλοντ Μακελελέ. 
Την επομένη σεζόν (2011) ανακηρύσσεται καλύτερος νέος της χρονιάς στο 
Σαμπιονά και ο Αρσέν Βενγκέρ δεν μπορεί να αντισταθεί. Το πακέτο των 17 
μυρίων εστάλη στην Ρεν, αλλά ο πρωταγωνιστής μας, Γιαν Εμβιλά τελικώς δεν 
συνάντησε ποτέ τον «καθηγητή» στο Λονδίνο. Πολλά ακούστηκαν, άλλα τόσα 
γράφτηκαν για εκείνη την άρνηση των Γάλλων. Μέχρι και ότι ήταν η έμμεση 
τιμωρία του Εμβιλά διότι σε έναν αγώνα της Εθνικής Γαλλίας αρνήθηκε να 
δώσει το χέρι του στον εκλέκτορα Λοράν Μπλαν την ώρα της αλλαγής του. 
Ενδεχομένως τότε αν είχε πάει στην Αρσεναλ ποτέ να μην ερχόταν στα μέρη 
μας για να «κερδίσει» τον απόλυτο ποδοσφαιρικό σεβασμό στα μάτια μας. 
Στην φτωχή ποδοσφαιρική Ελλάδα είναι πολυτέλεια. Στον ανταγωνιστικό 
πρωταθλητή Ολυμπιακό ο Νο1 παίκτης στο μυαλό του Πέδρο Μαρτίνς. Bonus-credit 
σε Βαλμπουενά που όταν ρωτήθηκε δεν δίστασε δεύτερη στιγμή. Ο παίκτης που 
συν τω χρόνω αναπληρώνει το κενό του Γκιλιέρμε. Ο ορισμός του επαγγελματία 
στο Ρέντη. Ο monsieur… Special στη φαμίλια των «ερυθρολεύκων». Εκείνος 
που βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή/θέση για να κρίνει το ντέρμπι με την ΑΕΚ. 

ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ   
Την ώρα που ́ χε 
δημιουργηθεί ντόρος 
γύρω από την πρόταση 
που «έσκασε» από το 
MLS. Την στιγμή που είχε 
αρχίσει να εκτοπίζει τον Καρλίτος 
από την κορυφή της επίθεσης, ο Φώτης Ιωαννίδης 
έκανε το καλύτερο φετινό του ματς και δικαίωσε τον 
Γιοβάνοβιτς. Δύο γκολ και 101% confidence…  

ΤΟΜΑΣ ΜΟΥΡΓΚ   
Σε μία χρονιά που το status 
του αμφισβητείται από τον 
ανταγωνισμό, ο 27χρονος 
Αυστριακός συνεχίζει να 
«κλωτσάει» τις ευκαιρίες του 
Λουτσέσκου. Βασικός με Παναθηναϊκό, 
αλλαγή στο ημίχρονο. Βασικός με Ατρόμητο, πέρασε 
απαρατήρητος (σ.σ.: βγήκε στο 59’). «Χάνεται» στο φτερό 
και μαζί η προοπτική παραμονής μετά το καλοκαίρι.  

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Τέτοιες εικόνες έχουν λείψει από τα ελληνικά γήπεδα. Το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ 
έχει τελειώσει και παρά τους υψηλούς παλμούς, οι άλλοτε συμπαίκτες στην Εθνική, 
Παπασταθόπουλος, Τζαβέλλας, αγκαλιάστηκαν προσφέροντας highlight της αγωνιστικής



8e-SportTime  ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΠΑΟΚ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Γκρίνιαξαν οι Περιστεριώτες!
Πέναλτι ζήτησε ο Ατρόμητος στο χέρι του Κρέ-
σπο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γιώργος Κορα-
κάκης έκανε τα παράπονα του στον 4ο Γιώργο 
Τζοβάρα, ενώ στο ημίχρονο ο Γιάννης Αγγελό-
ποουλος γκρίνιαξε στον διαιτητή της αναμέτρη-
σης, Αντρέα Γκάμαρη. «Δεν μας έδωσες πέναλ-
τι», ήταν τα λόγια του τεχνικού διευθυντή του 
Ατρομήτου. Πάντως τόσο ο παρατηρητής του 
αγώνα, όσο και ο Κλάτενμπεργκ 
έχουν διαφορετική άποψη. 
Δεν είδαν παράβαση στο 
χέρι του,  μετέπειτα σκό-
ρερ της αναμέτρησης. 
Ούτε στο πέναλτι που ζή-
τησε λίγα λεπτά αργότε-
ρα ο ΠΑΟΚ στο μαρκάρι-
σμα του Χατζηισαϊα.

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Άλλον περίμεναν, άλλος πήγε!
O Kωνσταντίνος Μπούμπας από την Ηπείρο 
είχε οριστεί από την ΚΕΔ να διευθύνει το Θε-
σπρωτός - Αναγέννηση Καρδίτσας που διεξή-
χθη την Κυριακή για το πρωτάθλημα της Super 
League 2. Μπούμπα περίμεναν στην Ηγουμενί-
τσα, Βρέσκα είδαν τελικά! Ο ρέφερι από την Πι-
ερία σφύριξε τελικά την αναμέτρηση με τις δύο 
ομάδες να έχουν... μεσάνυχτα. Ο ορισμός στην 
ιστοσελίδα της ΕΠΟ δεν άλλα-
ξε ποτέ. Ακόμα και τώρα. 
Ο Μπούμπας έβαλε κώ-
λυμα το απόγευμα της 
περασμένης Παρασκευ-
ής, αλλά στην Ομο-
σπονδία το είχαν 
κλείσει το... μαγαζί 
και το σάιτ δεν ενη-
μερώθηκε!

ΒΓΑΙΝΕΙ ΠΙΟ 
ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ 
ΤΟ «ΨΥΓΕΙΟ»  
Ο ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

Στο μάθημα που έγινε στους 
διαιτητές της Super League, 
την περασμένη εβδομάδα, ο 
Μαρκ Κλάτενμπεργκ στάθη-
κε και σε δύο φάσεις από το 
ΟΦΗ - Παναθηναϊκός.
Για το γκολ του Σελίμοβιτς 
που έγινε on field review και 
για το μαρκάρισμα - πέναλ-
τι του Μεγιάδο στον Βιτάλ. Ο 
Κλάτενμπεργκ έκανε τις πα-
ρατηρήσεις του τόσο στον 
Καραντώνη, όσο και στον Δι-
αμαντόπουλο. Μάλιστα απευ-

θυνόμενος στον δεύτερο του 
είπε «όχι όλα από τη μια πλευ-
ρά», θυμίζοντας στον Αρκά ρέ-
φερι τη διαιτησία του στο παι-
χνίδι ΑΕΚ – Άρης, στο οποίο 
σύμφωνα με τον Άγγλο έπρε-
πε να αποβληθεί ο Ρότα και 
να μην καταλογιστεί πέναλτι 
υπέρ της ΑΕΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο Κλάτενμπεργκ δεν έχει και 
τους δύο διαιτητές στην ίδια 
μοίρα. Θεωρεί οτι το λάθος 
που έκανε ο Καραντώνης εί-

ναι ανθρώπινο σε μια δύσκο-
λη φάση, οριακά πάνω στη 
γραμμή της περιοχής. Ο Άγ-
γλος τα έχει περισσότερο με 
τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος 
αφενός τον φώναξε για ένα κα-
νονικό γκολ και έχοντας τόσες 
κάμερες, δεν διόρθωσε το λά-
θος στη φάση του πέναλτι. Γι’ 
αυτό όπως μαθαίνω, ο Καρα-
ντώνης θα επιστρέψει στους 
ορισμούς πιο γρήγορα από 
τον Διαμαντόπουλο. Και η επι-
βεβαίωση θα έρθει άμεσα!

TA’ XEI ME TON 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ!



ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΉ ΔΡΆΣΉ 
ΓΙΆ ΤΆ ΚΎΠΕΛΛΆ 

ΕΎΡΏΠΉΣ ΜΕ ΜΕΓΆΛΆ 
ΠΆΙΧΝΙΔΙΆ

Ή ώρα των Κυπέλλων Ευρώπης 
έφτασε. Δύο περίπου μήνες μετά την 
ολοκλήρωση των ομίλων αρχίζουν τα νοκ 
άουτ παιχνίδια. Στο Champions League 
διεξάγονται οι 4 πρώτοι αγώνες της 
φάσης των «16». 
Το σημερινό πρόγραμμα (22:00) 
περιλαμβάνει τα παιχνίδια Παρί Σεν 
Ζερμέν-Ρεάλ Μαδρίτης και Σπόρτινγκ 
Λισαβόνας-Μάντσεστερ Σίτι. Άύριο (22:00) 
διεξάγονται οι αγώνες Ίντερ-Λίβερπουλ 
και Σάλτσμπουργκ-Μπάγερν.
Τα δύο μεγάλα ντέρμπι του Champions 
League, Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Μαδρίτης 
και Ίντερ-Λίβερπουλ προσφέρονται 
με ενισχυμένες αποδόσεις από το 
Πάμε Στοίχημα στην αγορά «Τελικό 
Άποτέλεσμα». 
Την Πέμπτη αρχίζουν τα play off στο Euro-
pa League και το Conference League, από 
τα οποία θα προκύψουν οι 16 ομάδες, 8 
ανά διοργάνωση, που θα συνεχίζουν στη 
φάση των «16». 
Εκτός έδρας αγωνίζονται οι 2 ελληνικές 
ομάδες.  Στο Europa League, στις 22:00, 
ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Άταλάντα 
και στο Conference League, στις 19:45, ο 
ΠΆΟΚ παίζει με την Μίντιλαντ.  

ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΉΜΆΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΓΙΆ ΤΆ ΚΎΠΕΛΛΆ ΕΎΡΏΠΉΣ
Στα καταστήματα ΟΠΆΠ προσφέρονται 
πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλα 
τα παιχνίδια του Champions League, 
του Europa League και του Conference 
League.   
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να 
ποντάρουν μεταξύ άλλων στην ομάδα που 
θα εκτελέσει το πρώτο και το τελευταίο 
κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, τα σκορ 
πολλαπλών επιλογών, τον πρώτο παίκτη 
που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, 
τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, το 
σύνολο των κόρνερ, το σκορ οποιαδήποτε 
στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 
1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, 
το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά 
νίκης, το τελικό αποτέλεσμα & Goal/No 
Goal, το τελικό αποτελέσματα & Over/Un-
der, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ.

Ή ΟΜΆΔΆ ΠΟΎ ΘΆ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ  
ΆΠΟ ΚΆΘΕ ΖΕΎΓΆΡΙ
Ειδικά στοιχήματα προσφέρονται από το 
Πάμε Στοίχημα και για την ομάδα που θα 
προκριθεί από κάθε ζευγάρι του Cham-
pions League, του Europa League και 
του Conference League, καθώς και για 
τον νικητή των τριών διασυλλογικών 
διοργανώσεων.   
Στα καταστήματα ΟΠΆΠ οι παίκτες του 
Πάμε Στοίχημα μπορούν μέσω της 
εφαρμογής Opapp να δημιουργούν 
εύκολα και γρήγορα το δελτίο τους, να 
σκανάρουν τα αποδεικτικά και να κάνουν 
Cash Out οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν. 
Έχουν ακόμα τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν αθλητικό κανάλι που 
μεταδίδει λεπτό προς λεπτό ζωντανά 
αγώνες απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος 
προσφέρεται και σε virtual αγώνες, 
στο Ποδόσφαιρο, το Πρωτάθλημα και 
το Μπάσκετ, με κορυφαία γραφικά, 
αμέτρητες στοιχηματικές φάσεις και 
προωθητικές ενέργειες όπως το Παρά 1 
στο VIRTUAL SPORTS ΠΡΏΤΆΘΛΉΜΆ.

ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΚΆΙ ΘΆ ΤΟ ΤΙΜΉΣΟΎΜΕ ΔΕΟΝΤΏΣ

www.xosetips.com

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,72
Το μεγάλο ζευγάρι στους 16 είναι σίγουρα η μάχη ανάμεσα σε Παρί και 
Ρεάλ. Οι πλουσιοπάροχοι Παριζιάνοι κοντράρονται με την βασίλισσα σε 
ένα ματς που δεν χωράνε προβλέψεις. Ο Σέρχιο Ράμος είναι τραυματίας 

και δεν θα συναντήσει το παρελθόν του.

Αφήνουμε τα σημεία στην άκρη και παίζουμε τα κόρνερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

2 -1,5 1,89
OVER 2,75 1,72

Αυτό που της στέρησε η Τσέλσι πέρσι στο μεγάλο τελικό θέλει να 
κατακτήσει φέτος η αρμάδα του Γκουαρντιόλα.

Πρώτο εμπόδιο στα νοκ άουτ είναι η Σπόρτινγκ και οι πολίτες θα 
επιδιώξουν να καθαρίσουν από σήμερα.

Το φαβορί και τα γκολ θα πάρουν ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ 22:15
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΜΠΡΑΙΤΟΝ

1 1,72
Ανεπίδεκτη μαθήσεως η Μάντσεστερ πέταξε άλλους δύο βαθμούς στο 

ματς με την Σαουθάμπτον.
Το έργο της τετράδας ζορίζει για τους μπέμπηδες που καλούνται άμεσα 

να αλλάξουν αγωνιστικό πρόσωπο.

Χωρίς περιθώρια για απώλειες η Μάντσεστερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 1 21:45
ΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΚΡΟΥ

1 -1,0 1,65
Στο δρόμο της επιστροφής βρίσκεται η Γουίγκαν και αν συνεχίσει έτσι 

η άνοδος δεν χάνεται. Την κακή φέτος Κρου υποδέχεται σήμερα και θα 
παραταχθεί επιθετικά για να καθαρίσει από νωρίς το παιχνίδι.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 2 21:45
ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ-ΤΡΑΝΜΙΡ

2 DNB 1,80
Σε φουλ δράση οι μικρές κατηγορίες της Αγγλίας και εκεί θα παίξουμε 
μπάλα. Την απευθείας άνοδο έχει ως στόχο η Τρανμίρ και παραμένει 
σταθερά μέσα στη προνομιούχο τριάδα. Απόσταση ασφαλείας διατηρεί 
η Χάρτλπουλ από την επικίνδυνη ζώνη παίζοντας με σαφώς λιγότερο 

άγχος.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 21:45
ΣΕΦΙΛΝΤ Γ.-ΧΑΛ

1 -0,75 1,70
Την ευκαιρία να πιάσει τις θέσεις των πλέι οφ έχει σήμερα η Σέφιλντ 

αρκεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Χαλ. Οι γηπεδούχοι είναι το φαβορί 
και αν παρουσιαστούν σοβαροί δεν νομίζω να συναντήσουν δυσκολίες. 

Δύσκολα θα κινδυνέψει με υποβιβασμό η μέτρια πάντως Χαλ.

Η έδρα και το φαβορί θα πάρουν την προτίμηση μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΠΆΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΡΕΆΛ ΜΆΔΡΙΤΉΣ ΚΆΙ 
ΙΝΤΕΡ-ΛΙΒΕΡΠΟΎΛ ΜΕ ΕΝΙΣΧΎΜΕΝΕΣ 
ΆΠΟΔΟΣΕΙΣ ΆΠΟ ΤΟ ΠΆΜΕ ΣΤΟΙΧΉΜΆ 
ΣΤΉΝ ΆΓΟΡΆ «ΤΕΛΙΚΟ ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆ»
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Η Εθνική ομάδα που θα πάρει μέρος 

στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βάδην στη Μου-
σκάτ 4-5 Μαρτίου αποτελείται από οκτώ αθλητές. Στα 

20χλμ. βάδην υπάρχει μια δυνατή πεντάδα με τις Αντι-
γόνη Ντρισμπιώτη, Κυριακή Φιλτισάκου, Χριστίνα Παπα-
δοπούλου, Ευσταθία Κουρκουτσάκη και Όλγα Φιάσκα. 
Στα 35χλμ. είναι ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ. Επίσης, 

οι Αναστασία Αντωνοπούλου και Ανδρέας Παπα-
στεργίου στα 10χλμ. βάδην Κ20. 

Η Ειρήνη Βασιλεία ταλαιπωρείται από 
έναν τραυματισμό και θα προσπαθήσει να τον 
ξεπεράσει και να είναι έτοιμη στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα κλειστού στο ΣΕΦ 26-27 Φεβρου-
αρίου. Πάντως, στους πρώτους φετινούς στό-

χους της είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
κλειστού στο Βελιγράδι. 

Η Έλλη Δεληγιάννη επέστρε-
ψε στη δράση. Στην πρώτη της κούρ-

σα μετά από μία ίωση που είχε, έτρεξε τα 
800μ. σε 2.06.87. Ήταν 8η σε κολεγιακούς 
αγώνες στο Σιάτλ. Λόγω επιπέδου σταδίου 

300μ. δεν μετράει σαν ρεκόρ της που 
είναι 2.07.23.

Τα 5.000μ. ανδρών ήταν όλα 
τα λεφτά σε αγώνες κλειστού στη 

Βοστόνη. Ο νικητής, ο Αμερικανός Γκραντ 
Φίσερ με 12.53.73 πέτυχε ρεκόρ ΗΠΑ και 
έγινε ο 4ος όλων των εποχών. Ο τρίτος ο 

Βρετανός Μαρκ Σκοτ με 12.57.08 πέ-
τυχε ρεκόρ Ευρώπης. 



Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου σήμερα. Μια 
βόλτα σε ένα ογκολογικό κέντρο που φιλοξενεί όλους 
αυτούς τους μικρούς ήρωες θα μας κάνει όλους εμάς του 
μεγάλους να αλλάξουμε οπτική, σκεπτικό, φιλοσοφία. Θα 
αναθεωρήσουμε όλη τη στάση μας στη ζωή. Θα αντιληφθούμε 
ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Γενικώς, εκτός από 
την καρδιά μας, θα αρχίσει να σφίγγεται και ο νους. Όλα 
αυτά τα παιδιά ζουν ανάμεσά μας. Ανεβαίνουν τον δικό 

τους Γολγοθά πεπεισμένα πως η εσωτερική τους δύναμη, 
τα παιδικά τους όνειρα, η αθωότητα της ψυχής τους, το 
χαμόγελό τους θα είναι αρκετά για κερδίσουν τον κακό. 
Με τέτοια όπλα, αν μη τι άλλο, δεν χάνεται καμία μάχη.  
Αυτοί είναι οι μικροί ήρωες, όλοι τους ανεξαιρέτως, μαχητές. 
Κερδισμένοι όλοι. Νικητές όσοι τα καταφέρνουν. Άγγελοι 
όσοι δεν έχασαν την πίστη τους μέχρι την ύστατοι ώρα. Σε 
κάθε περίπτωση, φωτεινά παραδείγματα της ίδιας της ζωής

ΜΙΚΡΟΙ ΗΡΩΕΣ

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.gr

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

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 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 

ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΝΕΙΡΑ ΓΙΑ ΟΠΛΑ


