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ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ 
ΤΕΣΤ
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι ένα τεράστιο project για 
τον Ολυμπιακό. Ο μικρός μεγάλωσε και το αποδεικνύει. Η 
αναμέτρηση με τον Ατρόμητο ήταν το πρώτο και μάλιστα αρκετά 
καλό δείγμα, σειρά έχει τώρα το Europa League και η Καραμπάγκ  
Η τελευταία εμφάνισή του ήταν ένας οδυνηρός αποκλεισμός. Αυτός 
κόντρα στη Λουντογκόρετς, στα πέναλτι. Σε εκείνα τα παιχνίδια 
μάλιστα, ο νεαρός γκολκίπερ είχε αφήσει στον πάγκο τον Τόμας 
Βάτσλικ, ο οποίος είχε λίγες μέρες στους «ερυθρολεύκους». 
Παρεμπιπτόντως, ο Βάτσλικ τις δύο φορές που ο Ολυμπιακός έπαιξε 
την πρόκρισή του στα πέναλτι, χάρισε στην ομάδα του την πρόκριση.
Σύμπτωση ή όχι, η ιστορία επαναλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπο. Ο 
Κωνσταντίνος  Τζολάκης θα είναι βασικός απέναντι στην Καραμπάγκ 
λίγες μέρες αφότου έχει έρθει στην ομάδα του Πειραιά, ο 
Αλέξανδρος Πασχαλάκης.. Περισσότερο η σταθερά ανοδική του 
πορεία και η ανέλιξή του επιβραβεύεται, παρά το ότι έδειξε έτοιμος 
με τον Ατρόμητο. Το ήξεραν στον Ολυμπιακός πως έχουν έτοιμο 
τερματοφύλακα. Για το αν θα του δώσουν τα γάντια του βασικού, 
μια και καλή, είχαν (και έχουν) απορίες. Η αναμέτρηση με την 
Καραμπάγκ θα λύσει πολλές από αυτές. Διότι, ο Τζολάκης τη μία 
φορά που χρειάστηκε με τον Ατρόμητο ήταν εκεί. Με την Καραμπάγκ 
ίσως να χρειαστεί περισσότερες. Αρκετά μάτια (και ομάδων του 
εξωτερικού) θα είναι πάνω του. Ο ίδιος μοιάζει πιο έτοιμος από 
ποτέ για ένα ηχηρό statement. Ευρωπαϊκό αυτή τη φορά… 

AGENT GREEK

NA TAN MONO  
O ΑΪΤΟΡ
Ο Παναθηναϊκός έκανε το 6Χ6, πρωτεύει στη βαθμολογία και ονειρεύεται 
πρωτάθλημα. Δικαίως. Στο «σήμερα» βαίνουν όλα καλώς, Η επόμενη μέρα, ο 
«αύριο», η ομάδα του «μέλλοντος» θέλει δουλειά. Πολλή. Τουλάχιστον αν θέλουν στο 
«τριφύλλι» να κρατήσουν τους πρωταγωνιστές της.  Ο Αϊτόρ λόγω των εξαιρετικών 
του εμφανίσεων είναι στην επικαιρότητα για την ανανέωση του συμβολαίου του μιας 
και υπάρχει ενδιαφέρον κι άλλων ομάδων. Ο Ισπανός εξτρέμ ωστόσο, δεν είναι 
ο μόνος που λήγει η συνεργασία του το καλοκαίρι. Από τον ερχόμενο Ιανουάριο 
μπορούν να υπογράψουν σε όποια ομάδα θέλουν ο Κουρμπέλης, ο Σένκεφελντ 
και ο Ρούμπεν. Μαζί με τον Αϊτόρ μιλάμε για τέσσερις βασικούς «πυλώνες» της 
ομάδας του Γιοβάνοβιτς. Αν μάλιστα σε αυτούς συνυπολογίσουμε και τους Πούγγουρα, 
Σάρλια, μιλάμε για έξι συνολικά παίκτες. Και μπορεί οι τελευταίοι να μην είναι… 
πρώτης γραμμής, αλλά ως τώρα έχουν βοηθήσει τα μέγιστα. 



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 3e-SportTime ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

ΦΟΡ ΚΑΙ 
«ΔΕΚΑΡΙ»
Αγωνιστική κρίση στον ΠΑΟΚ; Ευκαιρία για συζήτηση. Το 
group therapy δεν έβλαψε, αλλά έχει γίνει ξανά και ξανά. 
Γιώργος Σαββίδης, Ζοσέ Μπότο και Ραζβάν Λουτσέσκου τα 
είπαν αναλυτικά μετά την ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο 
Ρουμάνος τεχνικός επανέλαβε τις ανάγκες που υπάρχουν 
στο ρόστερ. Κι αυτή τη φορά επέμεινε. Στην απόκτηση 
επιθετικού και «δεκαριού». Επέμεινε και σε κάτι άλλο. 
Στο να είναι αυτός που θα έχει τον τελικό λόγο στην 
επιλογή. Ο Μπότο είπε σε όλα ναι. Φανερά εκτεθειμένος 
ο Πορτογάλος με βάση τους παίκτες που έχουν έρθει και 
δεν έχουν δείξει, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τίποτε. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα «παρκαρισμένα» στον 
κάλαθο των αχρήστων πέντε εκατ. ευρώ των Σοάρες και 
Κουαλιάτα. Ο Λουτσέσκου με αυτά και με εκείνα όχι μόνο 
πέτυχε να έρθουν παίκτες στις θέσεις που θέλει, αλλά 
το να έχει ξανά τον πρώτο λόγο σε όλα. 

AGENT GREEK

ΕΓΚΛΗΜΑ
Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Άρης είναι στα χαφ του. Το 
«άλλαξέ τα όλα» με μιας ποτέ δεν ωφέλησε.  Η ομάδα μοιάζει –καιρό τώρα- κομμένη 
στη μέση. Και είναι λογικό. Σε νευραλγικές θέσεις όπως αυτές κεντρικά του άξονα 
δεν γίνεται να φεύγουν όλοι μέσα σε ένα εξάμηνο. Στον Άρη, αυτό έγινε. Δεν έμεινε 
ψυχή. Τέσσερις επιλογές από πέρυσι, δεν υπάρχουν πουθενά φέτος. Τζέκο, Σάσα, 
Ματίγια, Εντιαγέ. Όλοι δεν είναι πλέον μέλη της ομάδας. Παγκόσμια πρωτοτυπία να 
αλλάζουν όλοι οι χαφ. Αυτό πληρώνει πρώτα από όλα η ομάδα του Θόδωρου Καρυπίδη. 
Και τα παράδοξα, τα τιμωρεί και το ίδιο το άθλημα. Ο Νταμπό και ο Ντιόπ εκτός του ότι 
δεν μοιάζουν με «6άρια» δεν βλέπονται, ο Ντουκουρέ είναι off, ο Ετεμπό μόλις ήρθε, 
επομένως τα πρόβλημα είναι σημαντικό στη μεσαία γραμμή. 
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Ξεκίνησε προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Άλαν Πάρντιου ο Ετέ-
μπο. Χθες ήταν προγραμματισμένο ένα 60λεπτο διπλό με την Κ19 
και ο Αφρικανός χαφ έδειξε σε αρκετά καλή κατάσταση. Δεν απο-
κλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής κόντρα στην ΑΕΚ. Μπροστά 
από τα στόπερ έπαιξε κυρίως, σε έναν χώρο που ο Άρης έχει 
δείξει σημαντικά προβλήματα έως τώρα.

Με τον Γιόνσον να μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα και να τίθεται στη 
διάθεση του Ματίας Αλμέιδα για το ματς με τον Άρη έγινε η χθεσινή 
προπόνηση της ΑΕΚ. Εν τω μεταξύ, στην Opap Arena βρέθηκαν οι Στέ-
λιος Μανωλάς και Οκόνσι, ενώ το Kicker αποθέωσε τους οπαδούς 
της Ένωσης. Τέλος, η ΠΑΕ θα τιμωρηθεί με πρόστιμο για όσα έγιναν 
στο ματς με τον Ιωνικό.

Μετά τον Σπόραρ ένας ακόμη Σλοβένος ίσως χάσει το ματς με τον Αστέ-
ρα Τρίπολης λόγω τραυματισμού. Ο Τσέριν δεν προπονήθηκε κανονικά 
χθες γιατί αντιμετωπίζει μία διάταση στον οπίσθιο μηριαίο. Οι πιθανότη-
τες να προλάβει τον αγώνα της Κυριακής δεν είναι με το μέρος του. Αντι-
θέτως, επέστρεψε ο Κώτσιρας. Τέλος, η Κ19 σφράγισε με ισοπαλία επί 
της Σλάβια Σόφιας την πρόκριση για τη 2η φάση του Youth League και θα 
αντιμετωπίσει εκεί την Τρέντσιν.

Να βγάλει αντίδραση θέλει σήμερα ο Ολυμπιακός και να πάρει τους 
πρώτους του βαθμούς στον όμιλό του στο Europa League αντιμετωπί-
ζοντας εντός έδρας την Καραμπάγκ (22:00). Ο Μίτσελ προειδοποίη-
σε για τις δυσκολίες. Θα έχει στη διάθεσή του τον Ουί Τζο, αλλά όχι 
τον τραυματία μπα. Μπήκε αποστολή ο Μαρσέλο, εκτός φυσικά οι Βα-
τσλίκ και Ελ Αραμπί. Ανοιχτό το σχήμα με τρεις στόπερ, Μπιέλ το προ-
βάδισμα για φορ.

Συνάντηση κορυφής είχαν οι Γιώργος Σαββίδης, Ραζβάν Λουτσέσκου 
και Ζοσέ Μπότο. Προς τα έξω βγήκε πως αμφότεροι θα στηριχτούν. 
Το αν ισχύει αυτό, θα φανεί στην πορεία. Το κλίμα για τον Ρουμάνο 
τεχνικό αρχίσει να γίνεται βαρύ και μόνο τα αποτελέσματα θα το ξε-
χάσουν. Ούτε ο Μπότο είναι σίγουρος με τα όσα δείχνουν έως τώρα 
οι μεταγραφικές επιλογές του.
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1
EUROPA LEAGUE 19:45
ΖΥΡΙΧΗ-ΑΙΝΤΧΟΒΕΝ 
GOAL+OVER 2,5 1,95

Τα ρέστα της παίζει η Ζυρίχη καθώς μόνο με νίκη θα μείνει 
ζωντανή στη μάχη της Ευρώπης. Βέβαια το έργο με την 

Αϊντχόβεν μόνο εύκολο δεν θα είναι με τους Ολλανδούς να 
υπερτερούν σε ποιότητα και ρόστερ.

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ 
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA LEAGUE  
ΚΑΙ EUROPA CONFERENCE  

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

5e-SportTime ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

www.xosetips.com

2
EUROPA LEAGUE 22:00

ΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ
OVER 3,25 1,86

Ασταμάτητη η Άρσεναλ πήρε το ντέρμπι με την Τότεναμ 
δείχνοντας ικανή να πάει μακριά φέτος. Την πρωτοπόρο στον 

όμιλο Μπόντο Γκλιμτ υποδέχεται σήμερα σε ένα ματς όπου 
όλα θα εξαρτηθούν από την απόδοση των κανονιέρηδων. 
Στη κόντρα θα παίξουν οι Νορβηγοί για να δημιουργήσουν 

προβλήματα.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
EUROPA LEAGUE 22:00

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ-ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 
GOAL+OVER 2,5 1,83

Κρίσιμη αναμέτρηση στη Δανία σε έναν όμιλο όπου τα πάντα 
είναι ανοιχτά.

Η Μίντιλαντ όπως έδειξε και στο ματς με την Λάτσιο μέσα στην 
έδρα της είναι ικανή για όλα. Οι Ολλανδοί θέλουν το τρίποντο 

και αναμένεται να παραταχθούν επιθετικά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

4
EUROPA CONFERENCE 19:45
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ-ΣΤΕΑΟΥΑ Β.

1 1,70
Για την πρώτη νίκη στον όμιλο θα παραταχθούν οι δύο 
ομάδες σε ένα ματς με ξεκάθαρο φαβορί την έδρα. Με 

αρκετές αλλαγές θα αγωνιστούν οι Ρουμάνοι κάτι που κάνει 
το έργο τους ακόμα πιο δύσκολο.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
EUROPA CONFERENCE 22:00

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ
OVER 3 1,75

Το 3/3 θα ψάξει η Βιγιαρεάλ που θα την φέρει ακόμα πιο 
κοντά στη κατάκτηση της πρώτης θέσης. Οι Αυστριακοί είναι το 
αουτσάιντερ θα έρθουν για την έκπληξη ενώ συνηθίζουν να 

παίζουν επιθετικό ποδόσφαιρο.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
EUROPA CONFERENCE 22:00

ΧΑΡΤΣ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
2 -1,0 1,77

Οριακό ματς για την Φιορεντίνα στη Σκωτία με το τρίποντο να 
αποτελεί μονόδρομο.

Χωρίς νίκη στον όμιλο οι βιόλα καλούνται άμεσα να βγάλουν 
αντίδραση.

Με ενθουσιασμό οι Σκωτσέζοι για κάνουν την έκπληξη.

ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΑΤΣ

Ο Μίτσελ το γνωρίζει καλύτερα από όλους. 
Μία νίκη επί του Ατρομήτου, ένα μικρό 
σερί στο πρωτάθλημα, είναι μια πρόσκαιρη 
βελτίωση της κατάστασης. Μια νίκη στην 
Ευρώπη όμως, μια επικράτηση από της 
Καραμπάγκ, ενδεχομένως να αλλάξει και 
όλη τη… μουσική στη σεζόν του Ολυμπιακού.
Το πρωτάθλημα και την κατάστασή του εκεί 
έχει χρόνο να την αλλάξει ο Ολυμπιακός. 
Ακόμα κι αν αυτό είναι μετά τη διακοπή. 
Περιθώρια υπάρχει. Σε ότι αφορά το 
ευρωπαϊκό μέλλον όμως του Ολυμπιακού, 
τέτοιο δεν υπάρχει. Τώρα είναι, το ματς με 
την Καραμπάγκ. Αν ούτε εκεί έρθει το καλό 
αποτέλεσμα για την ομάδα του Πειραιά, 
τότε η ευρωπαϊκή συνέχεια θα είναι πολύ 
δύσκολη. Στο να υπάρξει γενικώς. Όχι απλά 
η πορεία στον όμιλο.
Αντιθέτως, μια επιτυχία τα αλλάζει όλα. Μια 
νίκη. Ο Ολυμπιακός όχι απλά θα φτιάξει 
την ψυχολογία του, όχι απλά για πρώτη 
φορά φέτος θα έχει δύο διαδοχικές 
νίκες στο πρωτάθλημα, αλλά θα έχει 
ελπίδες πρόκρισης. Βάσιμες. Όχι απλά στο 
Conference League, ακόμα και στο Europa. Θα 
είναι εντελώς διαφορετική η κατάσταση την 
Παρασκευή το πρωί σε περίπτωση νίκης. Και 
αν με το καλό υπάρξει ευρωπαϊκή συνέχεια, 
με τους παίκτες που θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής από τον Γενάρη και μετά, θα 
είναι τελείως διαφορετική η κουβέντα.

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 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...


