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Ενενήντα λεπτά που κανείς από όσους 
βρέθηκαν στην «OPAP Arena» δεν ήθελαν να 
τελειώσουν. Η ΑΕΚ επέστρεψε σπίτι της και η 
νέα εποχή ξεκίνησε με «τεσσάρα» απέναντι 
στον Ιωνικό (4-1).
Μια πρεμιέρα σαν παραμύθι. Οι φίλαθλοι στις 
εξέδρες συνέθεσαν μια εκπληκτική ατμόσφαι-
ρα και οι παίκτες του Ματίας Αλμέιδα ανταπέ-
δωσαν με γκολ και θέαμα. 
Η αρχή έγινε με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο έκτο 
λεπτό. Σέρβος ο τελευταίος παίκτης που σκό-
ραρε στη Ν. Φιλαδέλφεια (Ιλια Ιβιτς το 2003), 
Σέρβος και ο πρώτος που έκανε σεφτέ στο νε-
ότευκτο γήπεδο. Η κιτρινόμαυρη καταιγίδα μό-
λις ξεκινούσε, με τον Λιβάι Γκαρσία να τη συ-
νεχίζει (26΄).
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σέρχιο Αραούχο δεν 
θα μπορούσε να μην προσθέσει το όνομά του 
στους σκόρερ. Ο Αργεντινός έκανε το 3-0 και 
συνδέθηκε αυτόματα με την κερκίδα (62΄). Ο 
Γκατσίνοβιτς σκόραρε ξανά, ενώ για τους Νι-
καιώτες το γκολ της τιμής πέτυχε ο Ελευθερι-
άδης στις καθυστερήσεις. Ετσι, το πρώτο τελι-
κό σκορ που έδειξε ο ηλεκτρονικός πίνακας 

ήταν το «4-1».

ΑΕΚ (ΜΑΤΙΑΣ ΑΛΜΕΪΔΑ): Στάνκοβιτς, Ρότα, Βίντα, 
Μουκουντί, Μοχαμάντι, Σιμάνσκι, Γκατσίνοβιτς 
(82΄ Γαλανόπουλος), Πινέδα (70΄ Μάνταλος), 
Ελίασον (70΄ Αμραμπατ), Λιβάι Γκαρσία (70΄ 
Τσούμπερ), Αραούχο (88΄ Κοσίδης).

ΙΩΝΙΚΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ): Χουτεσιώτης, Μύ-
γας, Τσιριγώτης (87΄ Σάκιτς), Ρομαό, Αντούνες 
(67΄ Μίλο), Βαλεριάνος, Κάνιας, Τσίμπσαχ (46΄ 
Φαντιγκά), Λοβέρα, Οφόσου (67΄ Ελευθεριά-
δης), Ιωαννίδης (67΄ Μάντζης).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

6΄, 66΄ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ, 26΄ ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ, 62΄ ΑΡΑΟΥΧΟ / 90+2΄ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΕΚ VS ΙΩΝΙΚΟΣ4 1

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 41 15 28-9

2. ΑΕΚ 30 15 27-16

3. ΠΑΟΚ 28 15 31-20

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 23 14 24-11

5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 22 15 19-16

6. ΟΦΗ 22 14 17-14

7. ΑΡΗΣ 21 15 17-13

8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 17 15 15-15

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15 15 16-27

10. ΒΟΛΟΣ 15 14 24-29

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 14 15 13-20

12. ΛΑΜΙΑ 11 15 13-20

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 15 14-32

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 7 12 7-23

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ



«ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ» 

ΚΑΡΕΛΗΣ
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Με σόου του Καρέλη και ρεσιτάλ αποτελεσματικό-
τητας ο Παναιτωλικός συνέτριψε 1-4 τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα στους «Ζωσιμάδες». Τέσσερις τελικές εντός 
εστίας, ισάριθμα γκολ τα «καναρίνια», που επέστρε-
ψαν στα τρίποντα και έβαλαν περαιτέρω προβλήμα-
τα στους γηπεδούχους.
Mια λάθος εκτίμηση του Σόρια και ο Παναιτωλικός 
άνοιξε το σκορ με Μόρσεϊ στο 7’ και στο 25’ έγινε 
το 0-2 με πλασέ εξ επαφής του Καρέλη από πάσα 
του Λάρσον. Λίγο μετά ο Εραμούσπε με κεφαλιά από 
κόρνερ μείωσε (34΄) και κάπου εκεί φάνηκε κάτι 
να αλλάζει.
Πίεσε ο ΠΑΣ Γιάννινα, είχε μία απίθανη ευκαιρία με 
τον Σταματελόπουλο και άλλη μία στο δεύτερο ημί-
χρονο. Κόντρα στη ροή του αγώνα έγινε το 1-3 από 
τον Καρέλη στο 72’ και κάπου εκεί τελείωσαν όλα. 
Σε μία αντεπίθεση ο διεθνής φορ σαν άλλος οδο-
στρωτήρας, έκανε και το 1-4 στο 87’ πετυχαίνοντας 
έτσι το πρώτο του χατ τρικ στη Super League. Σε τρο-
μερή κατάσταση ο 30χρονος που έχει πετύχει τα έξι 
από τα δέκα φετινά γκολ του Παναιτωλικού!

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ): Σούλης, 
Σόρια, Εραμούσπε, Μπαγκαλιάνης, Ποζνάν-
σκι (81’ Λώλης), Καραχάλιος, Κιάκος, Λιάσος 
(59’ Tζίμας), Ροσέρο, Μορέιρα (81’ Μπάλαν), 
Σταματελόπουλος (74’ Παμλίδης).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ): Ανέ-
στης, Μπακάκης (85’ Αποστολάκης), Λάρσον, 
Κορνέλιους, Χατζηθεωδωρίδης, Μλάντεν (80’ 
Φλόρες), Ντουάρτε, Ντίας (57’ Μάρτενσον), 
Σενγκέλια (57’ Νταγκό), Μόρσεϊ (57’ Κολο-
βός), Καρέλης.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

34’ ΕΡΑΜΟΥΣΠΕ – 7’ ΜΟΡΣΕΪ, 25’, 72’, 87’ ΚΑΡΕΛΗΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ VS ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ1 4
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ΤΟ ΜΟΝΟ 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Γίνεται να πεις κακή κουβέντα μετά το 6Χ6 που έχει κάνει 
ο Παναθηναϊκός και την εκτός έδρας νίκη στην Τούμπα; 
Κακή δεν είναι, αλλά εννοείται και γίνεται. Διότι, όλα 
ρόδινα δεν τα λες. Και στο «τριφύλλι» το ξέρουν πως 
εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. 
Ο Μπερνάρ δεν είναι ακόμα έτοιμος για ένα παιχνίδι 
υψηλού ρυθμού και επιπέδου. Ακόμα κι αν μιλάμε για 
ένα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ειδικά στο 
πρώτο ημίχρονο όπου δεν βοήθησε και όλη η ομάδα 
του «τριφυλλιού» με την απόδοσή της δεν μπορούσε να 
βρει συμπαίκτη του σε καμία προσπάθεια. Ο Βραζιλιάνος 
είχε έρθει τραυματίας κι από ένα πρωτάθλημα που σε 
βγάζει από το ρυθμό σου, όπως αυτό των Εμιράτων. Θέλει 
τον χρόνο του, το έχουμε δει να συμβαίνει με πολλούς 
παίκτες. Ας μην ξεχνάμε επίσης πως ναι μεν μπορεί 
να παίξει στα πλάγια, αλλά η καλή του θέση είναι στο 
«10». Παρά την μέτρια προς κακή εμφάνιση, ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς και ο Παναθηναϊκός γενικώς έχουν λόγους 
να χαίρονται και για τον Βραζιλιάνο. Αρχικά για τη διάθεση 
που έδειξε ο άλλοτε μέσος της Έβερτον στα ανασταλτικά 
του καθήκοντα. Και δευτερευόντως, για το πόσο καλύτερη 
θα είναι συνολικά η ομάδα όταν μπει για τα καλά στην 
εξίσωση και ο Μπερνάρ. Τότε, ο Παναθηναϊκός θα είναι 
όντως το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. 

AGENT GREEK

ΟΥΤΕ ΚΙΧ
Στα δύο ματς με τη Μακάμπι, έπαιξε 81’ και 90 λεπτά. Μετά από εκείνα τα 
παιχνίδια.,.. ησυχία. Αυτά ήταν τα μόνα γεμάτα ματς του Σίμε Βρσάλικο. Όλα 
τα υπόλοιπα προκριματικά, τα έχασε. Όπως κι αυτό στη Γαλλία, απέναντι 
στη Ναντ. Με αντίπαλο τη Φράιμπουργκ, αλλαγή στο 71'. Στη Super League 
έχασε τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Τις επόμενες δύο, ζήτησε αλλαγή. Τη 
μία στο ημίχρονο, την άλλη στο 63’. Κόντρα στον Ατρόμητο ο Κροάτης μπακ 
δεν έβγαλε… κιχ. Δεν κοίταξε καν στον πάγκο. Και παρότι δεν έπιασε τα 
στάνταρ απόδοσης που περιμένουν στον Ολυμπιακό, είχε διάθεση, αμυντική 
συνέπεια και πολλά ανεβάσματα. Η διαφορά δεν μπορεί να είναι άλλη πέρα 
από το Μίτσελ. Ο Ισπανός τεχνικός είχε συζήτηση εκτενή με τον Βρσάλικο 
μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Ας μην ξεχνάμε πως μιλά και άψογα 
την ισπανική ο Κροάτης. Ο τελευταίος δείχνει αλλιώτικος. Για να δούμε… 
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AGENT GREEK

ΔΕΝ 
ΒΓΑΙΝΕΙ
Ο Γιώργος Σαββίδης μπορεί να έκανε συζήτηση με Ραζβάν 
Λουτσέσκου και Ζοσέ Μπότο, αλλά αυτό δεν μπορεί να δώσει 
λύση στο πρόβλημα. Ναι, μπορεί να φτιάξει το κλίμα, να φέρει 
ηρεμία, αλλά τα αγωνιστικά θέματα δεν «μακιγιάρονται». Ο 
Βιεϊρίνια παίζει αριστερό μπακ, ενώ δεν είναι. Συν τοις άλλοις, 
πέραν πλέον τα χρόνια. Το να «πιάσει» ο Βιεϊρίνια τον Αϊτόρ, 
απλά δεν γίνεται. Ο Ντάντας, δεν είναι κανονικό «εξάρι». 
Ο Ντόουγκλας Αουκούστο δεν είναι κανονικό «10άρι». Οι 
Κοτάρσκι, Νάρεϊ και Νάσμπεργκ δεν είναι ακόμα «ψημένοι» για 
ντέρμπι. Πλέον, ο ΠΑΟΚ δεν έχει και κανονικό φορ περιοχής. 
Ο Ολιβέιρα είναι «γυάλινος», ο Τόμας με θλάση και ο Κούτσιας 
στον Βόλο. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πρέπει να βγάλει λαγούς 
από το καπέλο, πηγαίνοντας κόντρα στη λογική. Δεν βγαίνει 
το πράμα… 

ΘΑ ΧΑΣΕΙ  
ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ 
Και τα λέγαμε και τα γράφαμε. Για το.. δάχτυλο που κούνησε ο Πάρντιου 
στον Γκρέι. Το επόμενο επεισόδιο με τον Τζαμαϊκανό φορ παίχθηκε στον 
Βόλο, με τον Άγγλο προπονητή να τον κρατάει στον πάγκο για 68 λεπτά 
παρακαλώ και ενώ το σκορ ήταν 2-0 από πολύ νωρίς στο Πανθεσσαλικό! 
Το μήνυμα εστάλη, από τον κόουτς, ο οποίος μαθαίνω είναι μεγάλη 
«φίρμα» με ότι αυτό συνεπάγεται. Στο παιχνίδι με τον Βόλο είχαμε ένα 
ακόμα κρούσμα... δυσφορίας για τις επιλογές του. Ο Γκρέι πήρε τη θέση 
του Νταμπό. Ο τελευταίος τα... πήρε με την αλλαγή του, κάτι που το έδειξε 
κατευθυνόμενος στον πάγκο της ομάδας του, παρά τις προσπάθειες για 
να δώσει τόπο στην οργή, ο μέσος από την Μπουρκίνα Φάσο! Λέτε να τον 
«χάσει» κι αυτόν ο Πάρντιου; Γιατί τον Γκρέι τον έχει «χάσει» ήδη! Δύο 
στα δύο είναι too much!
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΤΟΤΕ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΟ 

ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 9/9 

ΝΙΚΕΣ. ΑΣΤΕΡΑΣ, 
ΛΑΜΙΑ, ΑΡΗΣ ΚΑΙ 

ΒΟΛΟΣ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΣΠΑΣΕΙ

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΑΪΤΟΡ
Νέο δεν τον λες, αλλά ο Αϊτόρ μας 
ξανασυστήθηκε στην Τούμπα. Παρό-
τι έχει κάνει θραύση στα αριστερά, 
ο Ισπανός έβγαλε μάτια και ως δεξί 
εξτρέμ. Ο 26χρονος διέπεται από μια 
αγωνιστική πληρότητα, της οποίας νέα 
στοιχεία φανερώνονται σε κάθε νέα 
αναμέτρηση.

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

Πολύ νωρίς για μεγάλες κουβέντες. Πόσω δε μάλλον, το να συγκρίνει 
κανείς έναν επιθετικό που μόλις συμπλήρωσε τη δεύτερη συμμετοχή του 
με τη φανέλα του Ολυμπιακού, με έναν θρύλο του συλλόγου. Ο Σεντρίκ 
Μπακαμπού δεν θα γίνει... Ελ Αραμπί εν μία νυκτί. Ωστόσο, έχει τα στοιχεία 
που μπορούν να του δώσουν βασική θέση στην ενδεκάδα του Μίτσελ. Με 
τα δύο του γκολ, ο 31χρονος Γαλλοκονγκολέζος έδειξε με το «καλημέ-
ρα», ότι ο Μαροκινός ομοιοθεσίτης του θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό στην 
κορυφή της επίθεσης. Διότι, ο Μπακαμπού, δύο λεπτά μετά το χαμένο πέ-
ναλτι του Αφρικανού, έφτασε την εκπληκτική επίδοση 15/15 από τα έντε-
κα βήματα, ενώ σφράγισε τη νίκη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο «Mr Penalti» 
δεν ήρθε για να κάνει τουρισμό, αλλά για να αναγεννηθεί ποδοσφαιρικά, 
μετά την ατυχή επιλογή του να αγωνιστεί στην Κίνα (2018-2021), την επο-
χή που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα talk of the town στην Ευρώπη χάρη 
στη θητεία του στη Βιγιαρεάλ (2015-2018). 
Το ντεφορμάρισμα, αλλά κυρίως ο τραυματισμός του 35χρονου Ελ Αρα-
μπί, αποτελεί την ιδανικότερη συνθήκη για τον 31χρονο κυνηγό, γιατί τον 
καθιστούν ως Νο1 επιλογή στη θέση «Νο9». Ωστόσο η συμμετοχή του στις 
άμεσες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις δεν καθίσταται δυνατή λόγω μη πα-
ρουσίας στη λίστα. Στο χέρι του όμως είναι να κάνει τον κόσμο των «ερυ-
θρόλευκων» να «ξεχάσει» τον Ελ Αραμπί.

KAΡΕΛΗΣ     
Οχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία γκολ. Με 
εξαίρεση τον σεληνιασμένο Αϊτόρ, ο 
Νίκος Καρέλης είναι ο πιο φορμα-
ρισμένος μπόμπερ στη Super League, 
υπογράφοντας φαρδιά – πλατιά το «δι-
πλό» του Παναιτωλικού στους «Ζωσιμάδες» με το πρώ-
το του χατ-τρικ στην Ελλάδα. Επίδοση που τον βάζει ξανά σε με-
ταγραφική συζήτηση ενόψει Ιανουαρίου.

ΠΑΡΝΤΙΟΥ       
Η πρώτη του απέναντι στον Ολυ-
μπιακό, μακίγιαρε τις αδυναμίες 
της ομάδας του. Ο Αλαν Πάρντι-
ου ακόμα δεν γνωρίζει το ρόστερ 
του, κάτι που τον οδήγησε σε ένα... 
μπερδεμένο κοουτσάρισμα, ιδίως από τη 
στιγμή που ο Αρης απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτη-
μα στον Βόλο. 

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ ΤΗΣ ΑΕΚ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ «OPAP ARENA»:  
ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ, ΡΟΤΑ, ΒΙΝΤΑ, ΜΟΥΚΟΥΝΤΙ, ΜΟΧΑΜΑΝΤΙ, ΣΙΜΑΝΣΚΙ, ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ,  
ΠΙΝΕΔΑ, ΕΛΙΑΣΟΝ, ΛΙΒΑΪ ΓΚΑΡΣΙΑ, ΑΡΑΟΥΧΟ

Ο ΠΑΟΚ χωρίς δεύτερη κουβέντα! Οπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ στο Survivor, «όλα 
λάθος»! Οι «ασπρόμαυροι» πληρώνουν την κακή τους στελέχωση στην αρχή της χρονιάς, τις 
εμμονές του Ραζβάν Λουτσέσκου (καθυστερημένη χρησιμοποίηση των «μικρών» στην Τούμπα 
απέναντι στον Παναθηναϊκό), τα αργά αντανακλαστικά του Ζοσέ Μπότο και μοιραία βρίσκονται 
ήδη στο μείον επτά από την κορυφή. Οι τριβές αυξήθηκαν, μιας και ο Ρουμάνος τεχνικός δεν 
βρίσκεται πλέον στο απυρόβλητο, με αιχμές για τη δουλειά του να γίνονται ακόμα και από τον 
μέχρι πρότινος Νο1 υποστηρικτή του, Ιβάν Σαββίδη. Problem…
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Μετά από σχεδόν ένα μήνα, ο Πίτερ Ετέμπο θα φτάσει σήμερα το 
μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Αρη. Το πρόβλη-
μα με τη βίζα του Νιγηριανού λύθηκε και άπαντες στους «κίτρι-
νους» περιμένουν να διαπιστώσουν την κατάσταση ετοιμότητάς 
του. Την ίδια στιγμή, ο Μπράμπετς συνέχισε με θεραπείες, ενώ 
ο Νικολά Ενκουλού σίγουρα θα χρειαστεί κι άλλα παιχνίδια στα 
πόδια του, ώστε να καλύψει το κενό του Τσέχου επάξια.

Εκστασιασμένοι συνεχίζουν να είναι παίκτες, κόσμος, αλλά και διοίκη-
ση της ΑΕΚ. Απαντες έσταξαν «μέλι» για την «OPAP Arena», ενώ ο Δη-
μήτρης Μελισσανίδης έζησε περισσότερο από τον καθένα την παρθενική 
εμφάνιση της Ενωσης στο νεότευκτο στάδιο. Την ευτυχία που αποτελεί 
μέλος της οικογένειας της Ενωσης εξέφρασε και ο MVP της αναμέτρη-
σης, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Μετά το 6/6 στην Τούμπα, ο Παναθηναϊκός και οι Ντνίπρο παραμένουν 
οι μοναδικές ομάδες από τα TOP-25 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με 
μόνο νίκες ως αγωνιστικό απολογισμό. Παράλληλα, τα επτά γκολ που 
έχει πετύχει ο Αϊτόρ, τον καθιστούν πόλο έλξης των σκάουτ, οι οποί-
οι τον παρακολουθούν στενά. Κι όμως, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον 
στο πρόσωπό του, κουβέντα για επέκταση συνεργασίας από πλευράς 
«τριφυλλιού» δεν έχει υπάρξει ακόμα...

Με πρόβλημα στο «No9» ξεκίνησε η εβδομάδα για τον Ολυμπιακό. Ο 
Γιουσέφ Ελ Αραμπί θα μείνει εκτός δράσης για σχεδόν ένα μήνα. Κάτι 
που σημαίνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να πορευτούν με τους 
Σεντρίκ Μπακαμπού και Αμπουμπακάρ Καμαρά ως μοναδικούς κεντρι-
κούς επιθετικούς. Ο Μαυριτανός μάλιστα, εν τη απουσία του πρώτου 
από την ευρωπαϊκή λίστα, προορίζεται για βασικό φορ στην ενδεκά-
δα του Μίτσελ κόντρα στην Καραμπάγκ.

To μπαλάκι των ευθυνών στον ΠΑΟΚ για την προβληματική πορεία της 
ομάδας μέχρι στιγμής έχει μετατραπεί σε μπαλάκι του... τένις. Πρω-
ταγωνιστές, οι δύο κύριοι υπεύθυνοι για το ρόστερ των «ασπρόμαυ-
ρων» τη φετινή σεζόν. Από τη μία ο Ραζβάν Λουτσέσκου και από την 
άλλη ο Ζοσέ Μπότο, με αμφότερους πλέον να βρίσκονται υπό την επι-
τήρηση του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος αναμένεται να προβεί στις ανάλο-
γες κινήσεις το ερχόμενο διάστημα.



CHAMPIOMS LEAGUE 22:00
ΑΓΙΑΞ-ΝΑΠΟΛΙ

Χ2 1,66
Η φορμαρισμένη Νάπολι ταξιδεύει στο Αμστερνταμ για να 

κοντραριστεί με τον πάντα δυσκολοκατάβλητο Αγιαξ. Σε καλύτερη 
μοίρα οι «παρτενοπέι», αν κάνουν το απόλυτο νικών, τότε θα 

εξασφαλίσουν μια θέση στους «16» της διοργάνωσης.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΙ 3

ς

ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΊ ΜΕ ΤΊΣ ΠΊΟ 
ΔΥΝΑΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΊΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ 

Τα Κύπελλα Ευρώπης επιστρέφουν αυτή την εβδομάδα με τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής των ομίλων. Στο Champions League ξεχωρίζει σήμερα το ντέρμπι 
του 3ου ομίλου, Ίντερ-Μπαρτσελόνα. Πρωτοπόρος είναι η Μπάγερν με 6 βαθμούς. Η Ίντερ και η Μπαρτσελόνα έχουν από 3 βαθμούς και θα διεκδικήσουν το 2ο 

εισιτήριο.  Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η βρετανική αναμέτρηση του 1ου ομίλου ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Ρέιντζερς. Τα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής 
των ομίλων του Champions League παίζουν μπάλα με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.  

ΣΟΥΠΕΡ ΑΠΟΔΟΣΕΊΣ ΣΤΟΝ ΑΓΏΝΑ ΣΕΒΊΛΛΗ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
Δυνατούς αγώνες περιλαμβάνει και το αυριανό πρόγραμμα. Καθοριστικής σημασίας στη μάχη για την πρόκριση είναι το ματς του 7ου ομίλου 

Σεβίλλη-Ντόρτμουντ, για το οποίο το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τις πιο δυνατές αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Η Σεβίλλη έχει 1 βαθμό και θέλει 
πάση θυσία τη νίκη. Η Ντόρτμουντ βρίσκεται στη 2η θέση με 3 βαθμούς. Πρωτοπόρος στον όμιλο είναι η Μάντσεστερ Σίτι με 6 βαθμούς. 

Ξεχωρίζουν ακόμα οι αγώνες Σάλτσμπουργκ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ και Ρεάλ Μαδρίτης-Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ ΓΊΑ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΊΑΚΟ
Την Πέμπτη η σκυτάλη περνάει στο Europa League και το Conference League. Ο Ολυμπιακός κυνηγάει την πρώτη του νίκη στον 7ο όμιλο του Europa League κόντρα 

στην Καραμπάκ για να την πιάσει στη βαθμολογία. Στην προηγούμενη αγωνιστική η Καραμπάκ κέρδισε με 3-0 την Ναντ. 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στον αγώνα Ολυμπιακός-Καραμπάκ την «Επιστροφή Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

Ανάμεσα στα ματς που κλέβουν την παράσταση στο Europa League είναι και αυτά της Ζυρίχης με την Αϊντχόφεν και της Άρσεναλ με την Μπόντο Γκλιμτ με τις 
καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

Ο ΠΡΏΤΟΣ ΚΑΊ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΣ ΠΑΊΚΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΊ
Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τα παιχνίδια του Champions League και τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Καραμπάκ για το Europa 

League. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων, στον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, 
τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, το ημίχρονο-τελικό & Goal/No Goal, την πρώτη και την τελευταία ομάδα 
που θα σκοράρει, τη νίκη γηπεδούχου/φιλοξενούμενης ομάδας σε τουλάχιστον ένα από τα δύο ημίχρονα, τη διαφορά νίκης, το ακριβές σύνολο γκολ, τη διπλή 

ευκαιρία & Goal/No Goal. 

ΠΡΕΜΊΕΡΑ ΣΤΗ EUROLEAGUE ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΊΤΗΣ
Την Πέμπτη ξεκινάει και η Euroleague με τον Παναθηναϊκό να δίνει το πρώτο του παιχνίδι στο ΟΑΚΑ με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Την Παρασκευή ο Ολυμπιακός 

αντιμετωπίζει στη Βαρκελώνη την Μπαρτσελόνα. Πολλά είναι και τα ειδικά στοιχήματα στα οποία μπορούν να ποντάρουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα στους αγώνες 
των ελληνικών ομάδων στη Euroleague, ανάμεσά τους και αυτά για τους Over/Under πόντους παικτών, τις Over/Under ασίστ παικτών, τα Over/Under ριμπάουντ 

παικτών, τα Over/Under εύστοχα τρίποντα παικτών, τον πρώτο σκόρερ, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα του αγώνα. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ  
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
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ΠΟΛΛΑ ΕΊΔΊΚΑ ΣΤΟΊΧΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ ΓΊΑ ΤΑ ΠΑΊΧΝΊΔΊΑ ΤΗΣ 3ης ΑΓΏΝΊΣΤΊΚΗΣ ΤΏΝ ΟΜΊΛΏΝ 

www.xosetips.com

CHAMPIONS LEAGUE 19:45
ΜΑΡΣΕΙΓ-ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ.

2/3 GOAL 2,00
Στο άδειο από κόσμο «Βελοντρόμ» η Μαρσέιγ υποδέχεται 

την Σπόρτινγκ σε ένα ματς - τελικό για τους Γάλλους που δεν 
έχουν μέχρι στιγμής βαθμό στο γκρουπ. Η Σπόρτινγκ μετράει το 
απόλυτο και αν πάρει το ματς σήμερα θα βρεθεί ένα βήμα από τα 

νοκ-άουτ.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
CHAMPIONS LEAGUE 19:45

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ
4/6 GOAL 1,90

Απόλυτο φαβορί στον όμιλο η Μπάγερν πλέον αφού πήρε τα 
ντέρμπι με Ιντερ και Μπαρτσελόνα. Το 3/3 θα ψάξουν σήμερα οι 
Βαυαροί και θα παραταχθούν επιθετικά για να προσφέρουν γκολ 

και θέαμα στο κοινό τους.

KΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΙΝΤΕΡ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

2/3 GOAL 1,95
Το ματς της βραδιάς είναι σίγουρα η κόντρα ανάμεσα 

σε Ιντερ και Μπαρτσελόνα στο «Μεάτσα», με φόντο τη 
δεύτερη θέση του γκρουπ. Αρκετά ανεβασμένη η αρμάδα 

του Τσάβι με τον Λεβαντόφσκι να ηγείται της φετινής 
προσπάθειας.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ

G/G 1,95
OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,80

Ντέρμπι έχουμε και στο νησί με την Λίβερπουλ απέναντι στη 
φιλόδοξη Ρέιντζερς. Η ομάδα του Κλοπ περνάει κρίση εντός 
και εκτός αγωνιστικού χώρου. Με πολύ κόσμο στο πλευρό 

τους, οι Σκωτσέζοι θέλουν να κάνουν την έκπληξη στο 
«Ανφιλντ».

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΠΟΡΤΟ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

1 2,15
Σε δύσκολη θέση οι «δράκοι» καθώς δεν έχουν βαθμό στον όμιλο μετά τις δύο 
πρώτες αγωνιστικές. Οριακό το σημερινό παιχνίδι με το τρίποντο να αποτελεί 

μονόδρομο. Πάντως, ούτε η Λεβερκούζεν πείθει, καθώς η άμυνά της αποτελεί πλήγμα 
για την ομάδα.

ΜΑΤΣ – ΤΕΛΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Εϊλις Μακόλγκαν έσπασε το ρεκόρ Ευρώπης σε αγώνα 10χλμ. στη 
Γλασκώβη, τερματίζοντας σε 30.18. Η Βρετανίδα πρωταθλήτρια έτρε-

ξε στο Great Scottish Run και βελτίωσε το προηγούμενο ρεκόρ 
με 30.19 που είχε η ίδια σε αγώνα στο Μάντσεστερ τον περα-

σμένο Μάιο. 

Η Κατερίνα Στεφανίδη ανέβασε ένα βίντεο – αφιέρωμα «ντυμένο» με 
μουσική («Gingerbread Happy Time») στον προσωπικό της λογα-
ριασμό στο Instagram για τα 8 χρόνια επιτυχιών της σε Ευρωπαϊ-
κά Πρωταθλήματα. Ασημένιο το 2014 στη Ζυρίχη, χρυσά το 2016 
στο Αμστερνταμ και το 2018 στο Βερολίνο και ασημένιο φέ-
τος στο Μόναχο. 
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SPORTS

Μια γνώριμη αθλήτρια που έχει έρθει για προετοιμασία και 
αγώνες στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό, η Ανγκελίνα Τόπιτς, 
αναδείχθηκε σε κορυφαία αθλήτρια της Ευρώπης στις νέες, 
κερδίζοντας το βραβείο «Piotr Nurowski» σε τελετή που 
έγινε στην έδρα της Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία 
Ολυμπία και την τίμησε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Σπύρος 
Καπράλος.

Ενας άλλος αθλητής του Γιώργου Μποτσκαρίωβ, ο πρωταθλητής Ελλά-
δας φέτος Τάσος Λατιφλάρι ήταν ο νικητής στη σφαιροβολία στο 2ο 

Sifnos Street Shot Put που έγινε στη Σίφνο. Πέρσι είχε κερδίσει 
ο Οδυσσέας Μουζενίδης, που απουσίαζε, βρίσκεται εν μέσω 

της στρατιωτικής του θητείας. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΠΩΣ ΤΑ 
ΦΕΡΝΕΙ Η ΖΩΗ
Τα σενάρια που πλάθει με κινηματογραφικό 
τρόπο η ίδια η ζωή πολλές φορές κάνει 
τα χολυγουντιανά να μοιάζουν με απλές 
σαπουνόπερες. Εξαίρεση δεν αποτελεί 
το πεδίο του ποδοσφαίρου, όπου δύο 
γεγονότα, άσχετα μεταξύ τους, αρκούν για 
να σχηματίσουν μια εκπληκτική ιστορία.
Οπως αυτή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, τον οποίο 
η μοίρα οδήγησε στην «OPAP Arena», ήδη 
από ένα κρύο πρωινό της 31ης Ιανουαρίου 
του 2022. Τότε, ο Σέρβος, ο οποίος ποτέ στην 
καριέρα του δεν είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα, 
ξαφνικά βρέθηκε να μην υπολογίζεται από 
τη Χόφενχαϊμ και να ετοιμάζει βαλίτσες για 
την Αθήνα. 
Ο προορισμός, όχι Σπάτα, αλλά Κορωπί. Ο 
Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την τελευταία 
μέρα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου 
τον δανεισμό του για έξι μήνες από τους 
Γερμανούς. 
Μια προσθήκη που έδωσε αρκετά πράγματα 
στο «τριφύλλι», κυρίως μεσοεπιθετική 
στιβαρότητα, τόσο στα play-off όσο και στον 
δρόμο για την κατάκτηση του Κυπέλλου. Κι 
όμως, η συνεισφορά του δεν κρίθηκε αρκετή 
από τους «πράσινους», ώστε να παραμείνει 
και την επόμενη σεζόν στο κλαμπ.
Και πως τα φέρνει η ζωή, εννιά μήνες μετά 
τον ερχομό του στην Ελλάδα κι έχοντας 
μετακομίσει το καλοκαίρι στην ΑΕΚ, ο ίδιος 
συνέδεσε το όνομά του με το πρώτο γκολ που 
μπήκε στο νέο γήπεδο των «κιτρινόμαυρων». 
Ενας πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, 
σκόραρε με σουτ σχεδόν στο «γάμα», σε 
κατάμεστο στάδιο, πριν καν συμπληρωθεί 
το πρώτο δεκάλεπτο. Κάτι που σίγουρα δεν 
φανταζόταν όταν άφηνε τη Bundesliga, για 
τη Super League… 

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 
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 γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


