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Πως θα σας φαινόταν η επιστροφή του Κέβιν Μιραλάς στην Ελλάδα; Δεν ήταν 
εύκολο αλλά ο Βέλγος άλλοτε σούπερ σταρ ψάχτηκε μέσω γνωστών μήπως γίνει κάτι κατά τη 

μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Δεν τα ξεχνάει τα μέρη μας άλλωστε. 
Μάλιστα, το κασέ του Μιραλάς ήταν τέτοιο που μπορούσε να κλείσει στις περισσότερες ομάδες της 

Super League 1. Πολύ βατό δηλαδή. Αυτό που τον ένοιαζε ήταν να πάει κάπου να παίξει. 
Δεν υπήρξε, ωστόσο, κάποια κίνηση και έτσι ο Μιραλάς έμεινε μακριά από το πρωτάθλημα μέσω 
του οποίου πήγε μέχρι την Premier League. Τελικά επιλογή του ήταν η Μορεϊρένσε, μια και ο Σα 

Πίντο τον ήξερε από πέρυσι από την Γκαζιαντέπ. Τσακ μπαμ έκλεισε το deal. 

Η αλήθεια είναι πως προκάλεσε μια άλφα εντύπωση το γεγονός πως ο Γκουστάβο 
Πογέτ υπέγραψε με την Εθνική ομάδα έως και το τέλος του 2023. Και με την οψιόν έως και το 

τέλος της επόμενης χρονιάς, που έχει και Euro. 
Η αλήθεια είναι πως τόσο ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ όσο και η Ομοσπονδία θέλουν να το πάνε 
βήμα-βήμα. Δηλαδή να φανεί κατά πόσο θα κολλήσει ο Ουρουγουανός κόουτς με την ελληνική 
νοοτροπία των διεθνών και ποια θα είναι τα αποτελέσματα αρχικά στο Nations League. Και μετά 

βλέπουμε… 

ΨΑΧΤΗΚΕ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ 



Η θητεία του Λεονάρντο Ζαρντίμ στη Σαουδική Αραβία με την εμβληματική Αλ Χιλάλ ολοκληρώθηκε άδοξα μια 
και τα άσχημα αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων έφεραν την αποπομπή του. Με συνοπτικές 
διαδικασίες. Επειδή πολλά ακούστηκαν ήδη (ναι, ναι, για Ελλάδα μεριά – αν είναι δυνατόν), αυτό που θα πρέπει 
να καταγραφεί είναι πως πρόκειται για έναν προπονητή που στις τελευταίες δουλειές του έπαιρνε κοντά στα 7 
εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Και φιγούραρε στους 20 πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο.  Αυτά. 

ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΟΝΕΙΡΑ 
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Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος ούτε αγωνιστικά βοήθησε, ούτε στα αποδυτήρια. Κάπως έτσι ο Ατρόμητος 
επιχείρησε να τον αποχαιρετήσει εντός Ιανουαρίου. Τελικά έπεσε σε τοίχο. Στα πρώτα ματς του 2022 ο 
Παπαδόπουλος έμεινε εκτός αποστολής. Μόνο που λίγο πριν τελειώσει ο Ιανουάριος το πήραν αλλιώς στον 
Ατρόμητο. Δεν ήταν εύκολο να βρει νέα ποδοσφαιρική στέγη ο 29χρονος. Προσθέστε σε αυτά και το «θέμα» 
Γκαλβάο που έσκασε. Ωστόσο, τα δεδομένα φαίνεται πως θα αλλάξουν Σε αποστολές μπήκε ο Κούλης, αλλά 
τη φανέλα δεν την ιδρώνει. Προς το παρόν ο Κρις Κόλμαν δείχνει να τον έχει τέταρτο στην ιεραρχία. 

ΔΕΝ ΘΑ ΙΔΡΩΣΕΙ… 

ΩΡΑ (ΚΑΙ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 
Πάνω από δύο μήνες προετοιμάζει την αναμέτρηση με την Αταλάντα ο Πέδρο Μαρτίνς. Πολλά ματς 
«θυσίασε» παίζοντας περιμένοντας οι «ερυθρόλευκοι» τον αντίπαλο, ενώ δεν χρειαζόταν. Πέρα 
από το ζητούμενο που είναι ένα καλό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς, ο Ολυμπιακός θέλει να 
κάνει και διαφήμιση. Ο λόγος για τους Μαντί Καμαρά και Σισέ (φωτό). Συμπληρώνουν τετραετία 
στο λιμάνι οι δύο Αφρικανοί και στον Πειραιά θεωρούν πως είναι ή τώρα ή ποτέ για την πώληση 
τους. Ειδικά για τον στόπερ της Σενεγάλης θα είναι πολλά μάτια για να τσεκάρουν πως μπορεί να 
ανταποκριθεί στην τριάδα με δύο πρώην «Ιταλούς», Παπασταθόπουλος, Μανωλάς.



4e-SportTime  ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΑΓΑΛΙ ΑΓΑΛΙ

Η ήττα από τον ΠΑΣ Γιάννινα αποδείχτηκε το «ως εδώ» για τον Άκη Μάντζιο. Με τις όποιες 
δικαιολογίες μπορούν να του πιστωθούν (δεν είχε καθαρόαιμο 9άρι στη διάθεσή του ενώ 

το -6 αποτέλεσε μόνιμο υπόγειο βραχνά), ουσία είναι πως αποτελεί παρελθόν από τον Άρη. 
Η ομάδα θα πορευτεί μέχρι νεωτέρας με τον Απόστολο Τερζή. Οι «κίτρινοι» δεν θέλουν να 
βιαστούν προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες να διαλέξουν σοφά για τον πάγκο τους, 

όπως όλα δείχνουν από το εξωτερικό. 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ  
ΤΟΥ «ΝΙΝΤΖΑ»

Η ιστορία σου είναι οι άνθρωποί σου. Αυτοί που αγάπησες και σε αγάπησαν. Ο Γιάννης Καλιτζάκης 
είναι «σημαία» του Παναθηναϊκού, τίτλο που κέρδισε με το σπαθί του μέσα από μια εξαιρετική 
δεκαετία (1987-1997). Νάτος τώρα, επιστρέφει στο «τριφύλλι». Μετά από 25 χρόνια. Σε ρόλο 

γενικού αρχηγού στη Β’ ομάδα. Τη μισή μαχητικότητα του «Νίντζα» να δείξουν σήμερα οι παίκτες 
του Παναθηναϊκού στο εξ αναβολής ματς με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη (18:30, 

COSMOTE SPORT 2) και θα συνεχίσουν από εκεί που το άφησαν με τη Λαμία. 

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΠΗΓΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Αταλάντα. Όλα γύρω από αυτήν γυρίζουν στον Ολυμπιακό και πώς να είναι διαφορετικά μια 
μέρα πριν την πρώτη μεγάλη μεταξύ τους μάχη στο Europa League; Ο Πέδρο Μαρτίνς έχει 

κατασταλάξει σχεδόν σε όλα τα τακτικά, όπως το ότι θα πάει σε σύστημα με τρία στόπερ. Μία 
απάντηση μένει μόνο πρακτικά να δώσει: Ελ Αραμπί ή Τικίνιο στην κορυφή της επίθεσης; Ο 
Μαροκινός φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις της αναμέτρησης, αλλά αυτό δεν 

σημαίνει πως ο Βραζιλιάνος δεν έχει τις πιθανότητές του. 

«ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ Η’ ΤΙΚΙΝΙΟ», 
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΤΑΛΑΝΤΑ

Ο ΑΡΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΒΙΑΣΤΕΙ 
ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΟ 
ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΙΟΥ 
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Η ΑΜΥΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
(ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ) ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΔΙΧΩΣ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΚ

Είναι δύσκολο να... διαλέξει κανείς το μεγαλύτερο πρόβλημα της φετινής ΑΕΚ. Αλλά είναι 
μεγάλος ο πειρασμός να σταθεί κανείς στην αμυντική λειτουργία. Η Ένωση έχει 23 γκολ πα-
θητικό μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. Τη χειρότερη δηλαδή επίδοση από το τρέχον 
ΤΟΠ-6 της κατάταξης της Super League. Σε όλες τις διοργανώσεις το παθητικό είναι στα 28 

γκολ, δηλαδή 1 ανά ματς. Το πιο εκνευριστικό για την Ένωση είναι πως η βελτίωση των με-
τόπισθεν ήταν ζωτικής σημασίας στο σχεδιασμό. Ακόμα ένα λάθος, πρόοδος μηδέν...

ΠΡΟΟΔΟΣ 
ΜΗΔΕΝ

Ενώ ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον εικονιζόμενο Άντερσον Εσίτι (πήγε στη Φερεντσβάρος αντί 
700-800 χιλ. ευρώ), η Μίντιλαντ και τα πλέι οφ του Conference League είναι η Νο1 προτε-
ραιότητα. Το αν θα παίξει ο Τόμας Μουργκ στη Δανία είναι αμφίβολο, ενώ στην ευρωπαϊκή 
λίστα δεν έχουν δηλωθεί οι Λέο Ζαμπά και Ζοάν Σάστρε. Κακές θύμησες εντωμεταξύ ξύπνη-
σε ο διαιτητής που όρισε η UEFA για την αναμέτρηση. Ο Άγγλος Κρεγκ Πόουσον είχε σφυρί-
ξει στην ήττα (3-2) από τον Άγιαξ το 2019 καταλογίζοντας τρία πέναλτι υπέρ των Ολλανδών 

και αδικώντας γενικότερα τους «ασπρόμαυρους». 

ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΕΣΙΤΙ ΚΑΙ  
ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ  
ΜΕ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Ο ΠΑΟΚ 

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ



6e-SportTime  ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Τεράστια σε αξία νίκη επί του Φοίνικα 
Περιστερίου με 3-1 πέτυχε η Αθηναϊδα 
επιστρέφοντας με εμφατικό τρόπο στον 
δρόμο των επιτυχιών. Ξέχωρα από την 
κατάκτηση των τριών βαθμών, που δια-
τήρησε την φιλόδοξη ομάδα της Κυψέλης 
στην πέμπτη θέση, η συνολική εικόνα 
που παρουσίασε, αφήνει πολλά αισιό-
δοξα μηνύματα για το μέλλον. Υπέρμα-
χος της παραπάνω άποψης είναι ο τεχνι-
κός Μάκης Ραφαηλίδης, που έκανε την 
εξής δήλωση: «Πήραμε μία πολύ σημα-
ντική νίκη, την οποία είχαμε άμεση ανά-
γκη κυρίως για την ψυχολογία μας. Οι 
παίκτες μου είναι άξιοι συγχαρητηρίων 
για το γεγονός ότι κατάφεραν να επικρα-

τήσουν απέναντι σε μία αρκετά δυνατή 
και ανταγωνιστική ομάδα, όπως είναι 
ο Φοίνικας Περιστερίου. Παρά το γεγο-
νός ότι είχαμε να διαχειριστούμε αρκετές 
σημαντικές απουσίες με πιο χαρακτηρι-
στική αυτή του Φραντσέσκου, όλοι όσοι 
αγωνίστηκαν, φρόντισαν να δώσουν το 
κάτι παραπάνω. Έγινε ένα παιχνίδι με 
πολλές εκατέρωθεν φάσεις και εναλλα-
γές συναισθημάτων Ευτυχήσαμε να επι-
βάλλουμε τον ρυθμό μας  και να κλείσου-
με το πρώτο μέρος προηγούμενοι στο 
σκορ με 2-0 χάρη σε ισάριθμα τέρματα 
του Ντιντίφα. Στην ανάπαυλα είπαμε να 
ελέγξουμε το ρυθμό. Ξέραμε ότι ο αντίπα-
λός μας θα έμπαινε με διάθεση να ξανα-
μπεί στο ματς. Υποπέσαμε σε ένα ανόη-
το πέναλτι, αλλά και μετά τη μείωση του 
σκορ, θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη 
ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, Πετύχα-
με ένα όμορφο γκολ με τον Τζουρμανά 
και στη συνέχεια διαχειριστήκαμε άψο-
γα το παιχνίδι φτάνοντας στην νίκη. Από 
εκεί και έπειτα η προσοχή μας στρέφεται 
στα τρία επόμενα πολύ δύσκολα όσο και 
απαιτητικά παιχνίδια που μας περιμέ-
νουν κόντρα σε Λύκους Χαϊδαρίου, Πεύ-
κη και Άγιο Θωμά, όπου θα προετοιμα-
στούμε με σκοπό να παλέψουμε για το 
καλύτερο δυνατό».

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Με ανακοίνωση της η διοίκηση του Πα-
νιώνιου Καισαριανής γνωστοποιεί τα 
εξής: «Με ανακοίνωση του ο Πανιώνιος 
Καισαριανής διαμαρτύρεται έντονα για 
την απαράδεκτη, προκλητική και ειρω-
νική διαιτησία του κ. Πατεράκη Ν. καθώς 
και του πρώτου βοηθού Μαραθωνίτη 
Μ. στον αγώνα μας με τον Α.Ο.Ν.Α. Σαν 
ομάδα ξέρουμε να χάνουμε μέσα στον 
αγωνιστικό χώρο και να δίνουμε πά-
ντα συγχαρητήρια στον αντίπαλο μας. 
Έχουμε να διαμαρτυρηθούμε από τον 
αξέχαστο, αλησμόνητο μπαράζ ανόδου 
με τον Άτταλο Ν.Φ. Κύριοι της ΕΠΣΑ δεν 
είμαστε χθεσινοί στο ποδόσφαιρο όπως 
νομίζουν ορισμένοι και ξέρουμε να ξε-
χωρίζουμε τα ανθρώπινα λάθη από τα 
κακώς κείμενα. Δεν θέλω να αναφερθώ 
στις αποφάσεις του διαιτητικού τρίο κα-
θώς υπήρξε και μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της ΕΠΣΑ ο οποίος όπως 
μάθαμε χαρακτήρισε άριστη τη διαιτη-
σία του κ. Πατεράκη Ν. Μετά από όλα 
αυτά πρέπει να έχουμε περάσει εγκε-
φαλικό!!!! Μετά τιμής Πανιώνιος Καισα-
ριανής».

ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ: «OΛΟΙ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ» 
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ 
ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΔΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Έχει πολύ 
μεγάλη ψυχή  
ο Στελάκης

Μια κίνηση που έκα-
νε προχθές του Αγ. 
Βαλεντίνου ο Στε-
λάκης ο φροντι-
στής του ΠΑΟ Ρουφ, 
πραγματικά μας συ-
γκίνησε όλους. Μας 
έβαλε τα γυαλιά και 
με τον τρόπο του, 
μας έδειξε πως εί-
ναι πολύ καλή ψυχή. 
Υπήρχε στην παρέα 
μόνον ένα κορίτσι! 
Κι όμως πήγε αγό-
ρασε τα ερωτικά γλυ-
κάκια και τα μοίρα-
σε και στο κορίτσι! 
Ενώ επίσης ένα κου-
τί κράτησε για να τα 
πάει στην Ειρήνη τη 
γραμματέα της ομά-
δος, που θα πρέπει 
να τονίσω, πως εί-
ναι επίσης η μεγάλη 
ψυχή των αθηναίων. 
* Και επί τη ευκαιρία 
να πω, πως στο με-
γάλο τσιμπούσι της 
διοίκησης λίγο πριν 
ξεκινήσει το παιχνίδι 
με τον Άρη Σούδας 
Κουνάδης, Κρητικός, 
Σαρηδημητρίου (!) 
και όσοι πήγαν στα 
Χανιά, απόλαυσαν 
ένα υπέροχο γεύμα 
κάτω από τον υπέ-
ροχο κρητικό ήλιο! * 
Παρότι η ομάδα του 
έχει αναδειχθεί πρω-
ταθλήτρια και μαθη-
ματικά, εν τούτοις ο 
Γιάννης Σιλεβίστας 
κρατά χαμηλούς 
τους τόνους. Ο προ-
πονητής του Άρη Πε-
τρούπολης που έχει 
βάλει το δικό του λι-
θαράκι στη μεγαλει-
ώδη αυτή πορεία, ξέ-
ρει τι κάνει και πως 
θα το κάνει. Όλα 
στην προπονητι-
κή του ζωή, ρυθμίζο-
νται από ένα προπο-
νητικό πρωτόκολλο 
και βάσει ενός σχε-
δίου, όπου προβλέ-
πονται όλα! Και όταν 
λέω όλα, εννοώ όλα! 
Ακόμη και τι θα πει 
και πως θα το πει… * 
Εμβόλιμη αγωνιστι-
κή σε 1ο και 2ο όμι-
λο για την Αθήνα σή-
μερα και ένα ματσάκι 
– ντέρμπι για την 
ΕΠΣΑΝΑ, όπου τα 
Γλυκά Νερά υποδέ-
χονται τον Παλληνι-
ακό! Για να δούμε…

Ξεχωριστή σε κάθε περίπτωση 
ήταν για τον Αντώνη Τσιμπάκη η 
σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέ-
τρηση των Τραχώνων απέναντι 
στον Πανερυθραϊκό. Κι αυτό δι-
ότι ο πολύπειρος κι επιτυχημέ-
νος προπονητής επέστρεψε ως 
αντίπαλος σε ένα γήπεδο όπου 
γνώρισε πολύ μεγάλες στιγμές, 
επιτυχίες και τεράστιες συγκινή-
σεις στον πάγκο του Πανερυθρα-
ϊκού στο πέρασμα της οκταετίας 
2011-2019. Με αποκορύφωμα την 
σεζόν 2013-14 όταν είχε οδηγή-
σει την ομάδα της Νέας Ερυθραί-
ας στην κατάκτηση του μυθικού 
και ιστορικού τρεμπλ! Ο επιτυ-
χημένος τεχνικός άνοιξε την καρ-
διά του στη στήλη  κι αναφέρθηκε 
εκτενώς στο πώς έζησε την εμπει-
ρία της επιστροφής του στην Νέα 
Ερυθραία, έστω και με την φόρμα 
της αντίπαλης ομάδας: «Ένιω-
σα πολύ όμορφα για το γεγονός 
ότι επέστρεψα έστω και ως αντί-
παλος σε ένα γήπεδο όπου είχαν 
γνωρίσει πολύ μεγάλες στιγμές. 
Συναντήθηκα με πολλά γνώριμα 
πρόσωπα, τον Πρόεδρο, πρώην 
μου συνεργάτες και ποδοσφαι-
ριστές και ειλικρινά είναι από τις 
στιγμές που θα μείνουν πάντα χα-
ραγμένες στην μνήμη μου. Υπάρ-
χει απεριόριστος σεβασμός, εκτί-
μηση και αγάπη και από τις δύο 
πλευρές». Αναφερόμενος στο κα-
θαρά αγωνιστικό μέρος, ο Αντώ-
νης Τσιμπάκης τόνισε: «Παρά το 
γεγονός ότι η αναμέτρηση έλη-
ξε χωρίς σκορ, θεωρώ ότι έγινε 
ένα πολύ όμορφο παιχνίδι μεταξύ 
δύο αρκετά ποιοτικών ομάδων. 
Κι οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη, 
δημιούργησαν φάσεις και αυτό 
συνέβαλε στο να διεξαχθεί ένα ευ-
χάριστο ματς. Συμπερασματικά 
πήραμε ένα θετικό αποτέλεσμα, 
απέναντι σε έναν πολύ δυνατό 
και άξιο αντίπαλο».

ΤΡΑΧΩΝΕΣ 
Τσιμπάκης: «Υπάρχει 
απεριόριστος 
σεβασμός κι εκτίμηση 
και από τις δύο 
πλευρές»

Το σημερινό πρόγραμμα
ΕΠΣΑ – Α’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Γηπ. Χωράφας: 
Ανθούπολη – Δάφνη Παλ Φαλήρου, Αγ Αναργύρων: 
Αγ Ανάργυροι – Περιστέρι, Βριλησσίων: Κένταυρος 
– Ολυμπιακός Λιοσίων, Εργάνης: Δόξα Βύρωνος – 
Αγιαξ Ταύρου. 2ος Ομιλος: Αγ Βαρβάρας: Αγ Ελεού-
σα – Άτταλος, Ζωγράφου: Αστέρας Ζωγράφου – Βρι-
λήσσια, Αργυρούπολης Β’: ΓΣΑ – Ν Ιωνία, Ελληνικού: 
Σούρμενα – Πετράλωνα, Ηρακλείου: Ηράκλειο – Αθη-
ναϊκός..ΕΠΣΑΝΑ – Α’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Γλυ-
κών Νερών: Γλυκά Νερά – Παλληνιακός. Οι αγώνες 
αρχίζουν στις 15.30.
 
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ
Σύμφωνα με τη χθεσινή κλήρωση του κυπέλλου τα 
ζευγάρια της ημιτελικής φάσηςείναι τα εξής: Σούρμε-
να- Διάνα Ηλιούπολης, Αγιος Θωμάς- Ηλιούπολη. Οι 
αγώνες θα πραγματοποιηθούν στις 9 και 16 Μαρτί-
ου (θα είναι διπλοί).

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
Για την ισοπαλία 1-1 με την Ανθούπολη ο προπο-
νητής της Λυκόβρυσης, Κώστας Ιωάννου δήλωσε 
τα εξής: «Οι παίκτες μου είναι άξιοι συγχαρητηρίων 
για την προσπάθεια που κατέβαλαν κόντρα στην Αν-
θούπολη. Παρά τα πολλά και σημαντικά προβλήμα-
τα που είχαμε να διαχειριστούμε, τόσο με τραυματι-
σμούς, αλλά και από το γεγονός ότι αγωνίστηκε την 
ίδια ώρα και το εφηβικό, δείξαμε χαρακτήρα. Πήγαμε 
να αγωνιστούμε έχοντας μόλις 15 παίκτες στη διάθε-
σή μας, αλλά όσοι αγωνίστηκαν, έδωσαν ό,τι μπο-
ρούσαν. Κάναμε την προσπάθειά μας». Στην άλλη 
όψη του νομίσματος είναι ο αναβληθείς σημερινός 
αγώνας με τον Αγ Δημήτριο, όπου η Λυκόβρυση δή-
λωσε αδυναμία να συμμετάσχει, με συνέπεια να τον 
χάσει στα χαρτιά 3-0!

This is Athens

҂ Ο Μάκης Ραφαηλίδης (αριστερά)
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ 

1 -2,0 1,90
Επέστρεψε στις νίκες ο Λεβαδειακός φεύγοντας έστω και δύσκολα 
από την Σπάρτη με το διπλό. Στην κορυφή βρίσκεται η ομάδα της 

Βοιωτίας και εκεί θέλει να παραμείνει. Χωρίς περιθώρια για 
απώλειες οι γηπεδούχοι καθώς η Καλλιθέα ακολουθεί σε απόσταση 

αναπνοής.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ Β

1 2,30
Νίκη ανάσα πήρε ο Πανσερραϊκός μέσα στο Βόλο και ανέβηκε μετά 
από καιρό πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Οι Σερραίοι καλούνται 
φυσικά να δώσουν συνέχεια γιατί ο δρόμος της παραμονής μόνο 

βατός δεν θα είναι.

Θα στηρίξουμε ξεκάθαρα έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΥΠΡΟΣ 18:00
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΟΜΟΝΟΙΑ

OVER 2 1,80
Κρίσιμη αναμέτρηση στη Λεμεσό με την πρωταθλήτρια Ομόνοια να 
παίζει το τελευταίο της χαρτί στην υπόθεση πλέι οφ. Ο Άρης, χωρίς 
άγχος, έχει εξασφαλίσει μια θέση στην εξάδα και θα παίξει ανοιχτά 

για το τρίποντο.

Σε αυτές τις τιμές τα γκολ θα πάρουν ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

GOAL+OVER 2,5 1,72
Ήττα-σοκ υπέστη η Μπάγερν στο Μπόχουμ με το σκορ στο ημίχρονο 

να είναι 4-1! Μεγάλος στόχος της ομάδας πάντως είναι η κορυφή της 
Ευρώπης. Πρώτο εμπόδιο στα νοκ άουτ η αυστριακή Σάλτσμπουργκ 

που συνηθίζει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο.

Αμφότερες σκοράρουν ακατάπαυστα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΙΝΤΕΡ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 

OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,83
Το ματς της βραδιάς είναι σίγουρα το Ίντερ-Λίβερπουλ στο «Μεάτσα». 
Οι «νερατζούρι» διψάνε για ευρωπαϊκή διάκριση αλλά η κλήρωση 

τους έβαλε δύσκολα. Το εμπόδιο της Λίβερπουλ φαντάζει πολύ 
δύσκολο με τους «κόκκινους» να είναι το φαβορί.

Στα κόρνερ η επιλογή μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 20:00
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΕΒΑΝΤΕ

OVER 2,5 1,72 
Σε ένα ματς με συνεχείς ανατροπές η Ατλέτικο πήρε τρίποντο ανάσα 
κόντρα στη Χετάφε. Μπήκε ξανά στην τετράδα, αλλά έχει αντίπαλο 
την Μπαρτσελόνα που ενισχύθηκε σημαντικά τον Ιανουάριο. Την 

αδύναμη Λεβάντε υποδέχεται σήμερα και θα επιτεθεί για να καθαρίσει 
από νωρίς.

 Η αγορά σύμμαχός μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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Όλα τα μάτια ήταν πάνω του. Η πίεση, 
επίσης. Η κρατούσα φημολογία, στα 
όρια της βεβαιότητας, είναι πως του 
χρόνου θα παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. 
Όμως μέχρι τότε ο Κιλιάν Εμπαπέ 
είναι παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν. 
Τα συμφέροντα αυτής υπερασπίζεται, 
είναι άλλωστε και τα δικά του τούτη την 
ώρα. Γιατί στόχος του είναι να γίνει το 
αδιαφιλονίκητο Νο1 στον κόσμο. Κι αυτό 
περνάει μέσω των μεγάλων τίτλων, 
των σπουδαίων ματς. Σε ένα τέτοιο, 
έδειξε ακριβώς από τι σπάνια πάστα 
είναι φτιαγμένος. Ο Τιμπό Κουρτουά 
απέναντι, φάνταζε και ήταν ανίκητος. 
Το πέναλτι του Μέσι που έπιασε στο 
62’ ήταν το μεγαλύτερο των θαυμαστών 
του έργων. Ωστόσο ο Βέλγος κίπερ δεν 
μπόρεσε να κάνει τίποτα στο 4ο λεπτό 
των καθυστερήσεων. Υποκλίθηκε κι 
αυτός μπροστά στο σπάνιο ταλέντο του 
Γάλλου επιθετικού. Από την ερχόμενη 
σεζόν μπορεί να είναι συμπαίκτες, αλλά 
αυτό βέβαια ούτε καν παρηγοριά δεν 
είναι αυτή τη στιγμή για τον κατά την 
άποψή μας καλύτερο τερματοφύλακα 
στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αν και δεν 
νομίζουμε ότι πρέπει να του φταίει ο 
Εμπαπέ. Με την ομάδα του θα πρέπει να 
τα βάλει. Για το πόσο άτολμη ήταν στο 
Παρίσι, πόσο «μικρή» σε νοοτροπία. 
Αυτό το 1-0 ήταν η δίκαιη τιμωρία της 
Ρεάλ για τη δειλία της. 
Υ.Γ.: Η Μάντσεστερ Σίτι είναι 
προγραμματισμένη για να το πάει 
μέχρι τέλους στο Champions League. 
Η καημένη η Σπόρτινγκ Λισαβόνας 
βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος 
στιγμή. Δεν ήταν τόσο κακή ώστε 
να χάσει με 5-0 στο γήπεδό της. 
Αλλά η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα 
έχει πάει σε άλλο επίπεδο και 
την αποτελεσματικότητα, τους 
αυτοματισμούς. Στο δρόμο για να 
καταφέρει αυτό που στο τσακ δεν 
μπόρεσε πέρυσι εξαιτίας της Τσέλσι. 

ΜΟΝΟ Ο 
ΕΜΠΑΠΕ ΝΙΚΗΣΕ 
ΤΟΝ ΚΟΥΡΤΟΥΑ 
(ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ... 
ΠΑΡΕΑ!)

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 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Λόγια ξένα...


