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Ο πρώτος βαθμός που κατέκτησε ο Ολυμπιακός στους 
ομίλους του Europa League, δεν ήταν αρκετός. Οι «ερυ-
θρόλευκοι» αναδείχθηκαν ισόπαλοι με την Καραμπάγκ 
στο Μπακού (0-0) και μοιραία αποχαιρέτησαν πρόωρα 
την πρόκριση στα νοκ – άουτ της διοργάνωσης. 
Παρότι ανασταλτικά ήταν εξαιρετικό, το σύνολο του Μί-
τσελ δεν κατόρθωσε να απειλήσει ορθολογικά την 
εστία των Αζέρων. Σημαντικότερη φάση για τους πρω-
ταθλητές Ελλάδος, το δοκάρι του Καμαρά στο 37ο λε-
πτό. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι ανέλαβαν παι-
χνίδι πρωτοβουλίας, χωρίς όμως να δημιουργήσουν 
πολλές φάσεις.  
Το πρόωρο αντίο μπορεί να επήλθε, αλλά την ίδια στιγ-
μή άνοιξε και μια νέα προοπτική: η κατάληψη της τρί-
της θέσης στο γκρουμπ. Χάρη στην «τεσσάρα» της 
Φράιμπουργκ στη Ναντ (4-0), οι Πειραιώτες έχουν τη 
δυνατότητα να παλέψουν τις επόμενες δύο αγωνιστι-
κές για την τρίτη θέση. Απαραίτητη προϋπόθεση να επι-
κρατήσουν των Γάλλων στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πα-
ράλληλα να μην κατακτήσει βαθμούς η κυπελλούχος 
Γαλλίας απέναντι στην Καραμπάγκ, την επόμενη αγωνι-
στική.

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ (Γκουρμπάν Γκουρμπάνοφ): Με-
χεμενταλίεφ, Βέσοβιτς, Χουσεΐνοφ, Μουστα-
φαζάντε, Τζαφαργκουλίεφ (85΄ Μπαϊράμοφ), 
Γκαράγεφ (68΄ Ρομαό), Αλμέιδα (68΄ Γιάνκο-
βιτς), Σεϊντάγεφ, Κάντι (62΄ Οζομπιτς), Ζου-
μπίρ, Οβούσου (85΄ Χουσεΐνοφ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Βρσά-
λικο, Ντόι, Παπασταθόπουλος, Ρέαμπτσιουκ, 
Βρουσάι (85΄ Ροντρίγκες), Κούντε (69΄ Εμβι-
λά), Μπουχαλάκης (86΄ Ιν-Μπεομ Χουάνγκ), 
Μπιέλ (60΄ Βαλμπουενά), Καμαρά, Χουάνγκ 
(60΄ Μαρσέλο)

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ0 0

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ
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ΒΙΤΡΙΝΑ
Από αυτή εδώ τη γωνιά χθες διαβάζατε για τον Λιβάι Γκαρσία 
και πως έχει ανέβει η αξία του στο μάρκετ. Υπάρχει φυσικά 
και άλλη περίπτωση που έχει πάρει την ανιούσα και μάλιστα 
τα αποτελέσματα μπορεί να είναι και πιο άμεσα από την στιγμή 
που έρχεται το Μουντιάλ και καταφέρει να ταξιδέψει στο Κατάρ. 
Ο λόγος, φυσικά για τον Νταμιάν Σιμάνσκι που ήδη μετράει 7 
ματς με την ΑΕΚ φέτος (και το άκρως εντυπωσιακό 92 με 8 
γκολ από το καλοκαίρι του 2020 που ήρθε από την Γκρόζνι) και 
το γκολ με τον Άρη αλλά το ακόμα καλύτερο, πως οι κριτικές 
είναι αποθεωτικές.
Ο Πολωνός δεν ήταν στις τελευταίες κλήσεις αλλά οι εμφανίσεις 
που έχει κάνει με τον Αλμέιδα έχουν στρέψει και πάλι το βλέμμα 
πάνω του.
Ο καθείς αντιλαμβάνεται τα οφέλη που θα έχει η ΑΕΚ αν ο Σιμάνσκι 
στα 27 του πάει στο Μουντιάλ με την ομάδα του Λεβαντόφσκι, που 
έχει μάλιστα και ελπίδες για κάτι ακόμα καλύτερο. Σε όμιλο με 
Αργεντινή, Μεξικό και Σαουδική Αραβία είναι. Ο Σιμάνσκι με τις 
έως τώρα εμφανίσεις του χτυπάει την πόρτα της προεπιλογής 
και δε θα πρέπει να αποκλειστεί όντως να γίνει.
Τότε, η ΑΕΚ θα μπορεί να περιμένει αν όλα πάρουν το δρόμο 
τους σοβαρό ενδιαφέρον για τον χαφ της.

AGENT GREEK

ΠΙΕΣΗ
Είναι η πρώτη φορά ίσως μετά την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ που ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου νιώθει πίεση. Ο κόσμος δε διστάζει να γιουχάρει και να τα χώσει 
ακόμα και στον Ρουμάνο κόουτς που οδήγησε την ομάδα σε ένα πρωτάθλημα 
αλλά και 2 Κύπελλα. Συν φυσικά και την επιτυχημένη πορεία στην Ευρώπη. 
Δε λέει η στήλη πως ο Σαββίδης θα διώξει τον Λουτσέσκου. Δεν είναι στα 
άμεσα σχέδια του. Αλλά όπως έχει δείξει και η πρότερη θητεία του Ρουμάνου 
στον ΠΑΟΚ, οι αποφάσεις του δεν κρίνονται πάντα από τις προθέσεις της 
διοίκησης.
Το ματς με τον Ολυμπιακό είναι κομβικό. Και είναι κρίμα για ένα νέο πρότζεκτ 
να κρίνεται η σταθερότητά του τόσο νωρίς στο πρωτάθλημα. Αλλά έτσι 
έχουν τα πράγματα. Αν ο ΠΑΟΚ χάσει στο Καραϊσκάκη, η φουρτούνα θα 
είναι πρωτόγνωρη. Και εκεί θα μετρηθούν οι αντιδράσεις. Και του ίδιου του 
Λουτσέσκου.
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AGENT GREEK

ΚΙ ΟΜΩΣ
Ακόμα και σε 240’ συμμετοχής ο Φώτης Ιωαννίδης 
δεν έχει γράψει γκολ στα 9 ματς που έχει παίξει 
με τον Παναθηναϊκό φέτος σε Κόνφερενς Λιγκ 
και πρωτάθλημα. Ο Σπόραρ άλλωστε έχει πάρει 
όλη τη δόξα στα έως τώρα παιχνίδια της ομάδας 
του Γιοβάνοβιτς ενώ μεγάλη συζήτηση γίνεται 
ακόμα και για τον νεαρό φορ, τον Μπιλάλ που 
είχε βάλει 5 γκολ σε ένα ματς Youth League και 
μπήκε στην αποστολή με τον Αστέρα Τρίπολης.
Και ενώ ο Ιωαννίδης δε διανύει περίοδο γκολ στον 
Παναθηναϊκό, το ενδιαφέρον από το εξωτερικό 
παραμένει αμείωτο. Ω ναι. Και μη νομίζει κανείς 
π.χ. πως έχουν ξεχάσει τον 22χρονο στράικερ 
στις ΗΠΑ, όπου και υπήρχε το ενδιαφέρον που 
έγινε και μεγάλη πρόταση από τη Σάρλοτ.
Στο κατόπι του παραμένουν οι Αμερικάνοι και 
φαίνεται πως δύσκολα θα το αφήσουν το θέμα.

ΖΟΡΙΑ 
Μέχρι στιγμής η επιλογή Πάρντιου δεν δικαιώνει τον Καρυπίδη. Ο «Κάρυ» 
έκαψε άλλες περιπτώσεις για να φέρει τον Άγγλο, θαμπωμένος από το 
βιογραφικό του! Η μέχρι τώρα εικόνα του Άρη, με τα όποια ελαφρυντικά 
έχει ο κόουτς, δεν επιβεβαιώνει τις προσδοκίες του ιδιοκτήτη της 
ΠΑΕ. Ο Άγγλος χαρακτήρισε κρίσιμο το παιχνίδι του Σαββάτου με τον 
Ιωνικό. Δεν θέλει προπονητή για να κερδίσει τον τελευταίο Ιωνικό.
Κομβικό (και) για τον ίδιο είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο «Α. 
Νικολαϊδης». Αν ο Άρης δεν παρουσιαστεί εμφανώς βελτιωμένος, 
ο Πάρντιου θα έχει σοβαρό θέμα και ας μην έχει κλείσει δίμηνο 
στο «Βικελίδης». Ο Καρυπίδης θέλει να τον στηρίξει και παράλληλα 
να στηρίξει την δική του επιλογή, αλλά δεν θα αφήσει την ομάδα 
σφηνωμένη στα βράχια. Ούτε έχει την διάθεση να «κάψει» τα λεφτά 
του. Έστω κι αν κάποια, λόγω εσφαλμένων επιλογών του καλοκαιριού, 
έχουν «καεί» ήδη!
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Η προσοχή του Αρη στρέφεται στο Σαββατιάτικο παιχνίδι απέναντι 
στον Ιωνικό. Μοναδικός απών από τις προπονήσεις των «κιτρί-
νων», ο Γιάκουμπ Μπράμπετς, ο οποίος συνέχισε με θεραπεία 
και ατομικό. Η πίεση για αποτέλεσμα είναι μεγάλη και ο Αλαν 
Πάρντιου καλείται να πάρει το «τρίποντο» πριν το πρώτο μεγάλο 
εκτός έδρας κρας-τεστ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Λεω-
φόρο.

Eκεί που ο Στίβεν Τσούμπερ είχε συνέλθει από την θλάση στον δικέφα-
λο, ξαφνικά βρίσκεται ξανά στα «πιτ». Ο Ελβετός αποχώρησε από την 
χθεσινή προπόνηση λόγω ενοχλήσεων που αισθάνθηκε στους αριστε-
ρούς κοιλιακούς και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις για να δι-
απιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Αντίθετα, Μάνταλος και Αμρα-
μπατ προπονήθηκαν ξανά και θα είναι στις επιλογές του Ματίας Αλμέιδα 
για το ματς με τον Ατρόμητο.

Η συμμετοχή του Κουρμπέλη στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηνα-
ϊκού με τη Λαμία θα κριθεί τελευταία στιγμή. Ο αρχηγός του «τριφυλ-
λιού» έκανε ατομικό και το παλεύει για να προλάβει το κυριακάτικο 
ματς. Στα του γηπεδικού, το 8μελές Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών 
(Τμήμα Β’) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε ομό-
φωνα τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου στον Βοτανικό και της 
διπλής ανάπλασης.

Πέραν του Πασχαλάκη που ήταν εξαιρετικός στο ντεμπούτο του με τα 
ερυθρόλευκα, ειδικής μνείας χρήζει ο Αντρέας Ντόι. Μετά το αυτο-
γκόλ απέναντι στον ΟΦΗ, ο Μίτσελ στήριξε τον μικρό, δίνοντάς του την 
ευκαιρία να σταθεί σε ένα ευρωπαϊκό ματς. Και δικαιώθηκε. Ουσια-
στικός με καίριες επεμβάσεις και με αθλητικό τσαγανό, ο αμυντικός 
των «ερυθρολεύκων» ήταν ένας εκ των διακριθέντων κόντρα στην 
Καραμπάγκ.

Θρήνο στην οικογένεια του ΠΑΟΚ σκόρπισε η είδηση του θανάτου του 
θρύλου του συλλόγου, Σταύρου Σαράφη. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία 
του κλαμπ στο πρωτάθλημα άφησε την τελευταία του πνοή στα 72 του 
χρόνια, με το τελευταίο «αντίο» να δίνεται σήμερα (Επανομή, 16:00). 
Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ραζβάν Λουτσέσκου με εμψυχωτική ομιλία 
θέλησε να ανεβάσει τους ποδοσφαιριστές του ενόψει του αγώνα στο 
«Γ. Καραϊσκάκης». 



ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 19:30
ΖΑΝΚΤ ΠΑΟΥΛΙ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ 

OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,72
Το μεγάλο ντέρμπι μίσους ανάμεσα σε Ζανκτ Πάουλι και Αμβούργο 

κλέβει την παράσταση στη Γερμανία. Γνωστή η κόντρα των δύο 
ομάδων με το γόητρο σε αυτά τα παιχνίδια να είναι μεγάλο. 

Κλειστό αλλά και σκληρό ματς αναμένω.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΑ 3

ς

ΜΕΓΆΛΆ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΕ ΕΛΛΆΔΆ, ΙΣΠΆΝΙΆ ΚΆΙ ΆΓΓΛΙΆ ΜΕ 
ΤΙΣ ΚΆΛΎΤΕΡΕΣ ΆΠΟΔΟΣΕΙΣ ΆΠΟ ΤΟ ΠΆΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΆ 

Με δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν τα 3 μεγάλα ντέρμπι, Ολυμπιακός-ΠΆΟΚ 
(Δευτέρα, 20:00) στη Super League, Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (Κυριακή, 17:15) στη La Liga και Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι (Κυριακή, 

18:30) στην Premier League.  Τα ντέρμπι των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων έρχονται με τις καλύτερες αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ 
από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΆΠ. 

Η ΆΕΚ ΎΠΟΔΕΧΕΤΆΙ ΣΤΗΝ OPAP ARENA ΤΟΝ ΆΤΡΟΜΗΤΟ
Πολλά ακόμα παιχνίδια παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το Σάββατο ξεχωρίζουν οι αγώνες Λειψία-Χέρτα Βερολίνου (19:30), Άρης-

Ιωνικός (20:30) και Άθλέτικ Μπιλμπάο-Άτλέτικο Μαδρίτης (22:00).  Την Κυριακή, στις 16:00, η ΆΕΚ δίνει το δεύτερο παιχνίδι της στην OPAP 
ARENA με τον Άτρόμητο. Την ίδια μέρα αγωνίζονται, στις 19:00, η Νάπολι με την Μπολόνια και στις 20:30, η Μπάγερν με την Φράιμπουργκ. 

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται με τις πιο δυνατές αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα 
καταστήματα ΟΠΆΠ. 

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΝΕΡ, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΆΙ Ο ΤΕΛΕΎΤΆΙΟΣ ΣΚΟΡΕΡ
Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για όλα τα παιχνίδια. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν 

μεταξύ άλλων, στον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιουδήποτε γκολ, τον νικητή των κόρνερ, τον παίκτη που 
θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, το ημίχρονο-τελικό & Goal/No Goal, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή 
στο παιχνίδι, 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.

EUROLEAGUE: Ο ΟΛΎΜΠΙΆΚΟΣ ΆΠΟΨΕ ΜΕ ΤΗ ΖΆΛΓΚΙΡΙΣ ΚΆΟΎΝΆΣ 
Στη Euroleague ο Ολυμπιακός, μετά τη μεγάλη νίκη του στη Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα, υποδέχεται απόψε (21:00) στο Στάδιο 

Ειρήνης και Φιλίας τη Ζαλγκίρις Κάουνας.  Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα και για τον αγώνα Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις 
Κάουνας, μεταξύ άλλων, για τον πρώτο σκόρερ του αγώνα, τα συνολικά λάθη της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας, τους Over/
Under πόντους παικτών, τις Over/Under ασίστ παικτών, τα Over/Under ριμπάουντ του αγώνα, τα συνολικά κοψίματα του αγώνα, τα συνολικά 

φάουλ, τις συνολικές ασίστ. 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
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ΟΛΎΜΠΙΆΚΟΣ-ΠΆΟΚ, ΡΕΆΛ ΜΆΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΆΡΤΣΕΛΟΝΆ ΚΆΙ ΛΙΒΕΡΠΟΎΛ-ΜΆΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ  
ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΆΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΆ ΚΆΤΆΣΤΗΜΆΤΆ ΟΠΆΠ

www.xosetips.com

ΑΥΣΤΡΙΑ 2 19:10
ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ-ΓΚΡΑΤΣΕΡ

OVER 2,5 1,70
Στις μικρές κατηγορίες της Αυστρίας θα παίξουμε μπάλα για 

να ποντάρουμε στα γκολ. Την άνοδο έχουν θέσει ως στόχο οι 
γηπεδούχοι και παραμένουν σταθερά κοντά στη πρώτη θέση. 

Παγίδες κρύβει το παιχνίδι απέναντι στην Γκράτσερ.

ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΒΕΛΓΙΟ 21:45

ΒΕΣΤΕΡΛΟ-ΣΕΡΕΝΓΚ
1 -0,75 1,70

Η Βέστερλο έφυγε με τεράστιο «διπλό» απο την έδρα της Μπριζ. 
Δείχνει ικανή να πάει μακριά φέτος, καθώς βγάζει υγεία και το 

κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. Για την παραμονή θα παλέψει 
μέχρι τέλους η αδύναμη Σέρενγκ.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2 21:00
ΑΛΜEΡΕ ΣΙΤΙ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ Β

OVER 2,75 1,75
H Αλμίρε μετράει τρεις σερί νίκες και βρίσκεται εκ νέου 

στις θέσεις των πλέι οφ. Θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια 
στα «τρίποντα», αλλά τα πιτσιρίκια του «Αίαντα» δεν θα 
είναι εύκολο εμπόδιο. Αμφότερες θα επιτεθούν από την 

αρχή.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

EUROLEAGUE 19:45
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

OVER 157,5 1,83
Η Ευρωλίγκα ξανά σε δράση και φυσικά θα βρίσκεται σταθερά 

στις επιλογές μας. Μπήκε με το δεξί η Φενέρμπαχτσε του 
Δημήτρη Ιτούδη περνώντας εύκολα από το Μόναχο. Απέναντί 

της, η ενισχυμένη σημαντικά φέτος Μακάμπι που όμως 
χρειάζεται χρόνο μέχρι να δέσει.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΜΕ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

EUROLEAGUE 21:30
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ-ΠΑΡΤΙΖΑΝ

1 -2,5 1,80
Η Παρτιζάν επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια, αλλά η Ευρωλίγκα της έδειξε το σκληρό 
της πρόσωπο. Από την άλλη η Μπασκόνια ήταν εντυπωσιακή μέσα στη Βαλένθια και 

μπήκε με το δεξί στη νέα διοργάνωση.

 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

  basket
7e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Ο Παναθηναϊκός δε νίκησε μόνο τον Ερυθρό Αστέρα στο 
Βελιγράδι (σκορ 77-75) αλλά κέρδισε ταυτόχρονα και χρόνο 
προκειμένου να βελτιωθεί ως ομάδα και να «βγάλει» όσο το 
δυνατόν περισσότερα θετικά πράγματα στο παρκέ.
Είναι αλήθεια ότι απέναντι στη χειρότερη (ίσως) ομάδα της 
Euroleague που όμως δεν είναι ποτέ εύκολη αντίπαλος 
ειδικά στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός συγκεντρώθηκε 
στο τελευταίο πεντάλεπτο, έπαιξε πολύ καλά στην άμυνά 
του και ταυτόχρονα «καθάρισε» το μυαλό των παικτών του 
που σταμάτησαν να «χαρίζουν» τη μπάλα με ευκολία στους 
Σέρβους οι οποίοι τους «τιμωρούσαν» με εύκολους πόντους.
Αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο όπου δεν έκαναν ούτε ένα 
λάθος και ταυτόχρονα ήταν καλοί στην άμυνα, χάρισε στους 
«πράσινους» την πρώτη τους νίκη στην Euroleague σε μια 
έδρα όπου είχαν ηττηθεί στις τελευταίες τρεις επισκέψεις 
τους. Μαζί με αυτό το διάστημα ο Ντέγιαν Ράντονιτς μπορεί 
να κρατήσει το χαρακτήρα που έδειξαν οι παίκτες του 
όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 68-63, αντέδρασαν κι 
απάντησαν. Καθώς επίσης και το εξαιρετικό δεύτερο 
δεκάλεπτο (επιμέρους σκορ 24-14) αλλά και το σπουδαίο 
«τρίγωνο» που σχημάτισαν οι Πονίτκα- Γκριγκόνις και 
Γκουντάιτις.
Τα δεκάλεπτα: 24-18, 38-42, 56-57, 75-77
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γιοβάνοβιτς): Χόλαντ 4, Λαζάρεβιτς, 
Άνταμς 5, Μίτροβιτς 8, Λάζιτς 6, Μάρτιν 12, Ντόμπριτς 7, 
Ραντούλιτσα 3, Ιβάνοβιτς 7, Πέτρουσεφ 5, Μπέντιλ 18
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 2, Λι 6, 
Παπαγιάννης 9, Μποχωρίδης 3, Γουίλιαμς 8, Άντριους 8, Γ. 
Καλαϊτζάκης 2, Πονίτκα 10, Γκριγκόνις 17, Γκουντάιτις 12

ΘΕΜΑ  
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

75-77

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΑΣΑΝΕ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕ 77-75 ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΑΣΤΕΡΑ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ζαλγκίρις Κάουνας (20:00-NS Prime) με 
στόχο να «ντουμπλάρει» τις νίκες του στην Euroleague μετά το θρίαμβο 
της πρεμιέρας επί της Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα». 
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεσή του τον Κώστα 
Παπανικολάου ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα 
τραυματισμού του. 

ΓΙΑ ΤΟ 2/2  
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τα χθεσινά αποτελέσματα στην Euroleague:
Μονακό- Εφές 95-92 (παρ. 82-82)  
Βίρτους Μπολόνια- Μπάγερν Μονάχου 66-63 
Μπαρτσελόνα- Ρεάλ Μαδρίτης 75-73
Το Αποψινό Πρόγραμμα
21:00 Ολυμπιακός- Ζαλγκίρις Κάουνας
21:00 Φενέρμπαχτσε- Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Μπασκόνια- Παρτιζάν
21:30 Αρμάνι Μιλάνο- Άλμπα Βερολίνου
22:00 Βαλένθια- Βιλερμπάν



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η World Athletics ανακοίνωσε τις 10 υποψήφιες που θα διεκδικήσουν 
τον τίτλο της αθλήτριας της χρονιάς. Είναι οι Τόμπι Αμουσάν (Νιγηρία), 

Τσέις Ίλεϊ (ΗΠΑ), Σέλι- Αν Φρέιζερ- Πράις (Τζαμάικα), Κίμπερ-
λι Γκαρσία (Περού), Σέρικα Τζάκσον (Τζαμάικα), Φέιθ Κιπιέγκον 

(Κένυα), Γιαροσλάβα Μάχουτσικ (Ουκρανία), Σίντνεϊ Μακλά-
φλιν (ΗΠΑ), Σόνε Μίλερ- Ουίμπο (Μπαχάμες) και Γιούλιμαρ 

Ρόχας (Βενεζουέλα). 

Η World Athletics ανακοίνωσε τους 10 υποψήφιους για τον τίτλο του 
αθλητή του 2022. Είναι οι: Κρίστγιαν Τσεχ (Σλοβενία), Άλισον ντος Σά-
ντος (Βραζιλία), Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία), Σουφιάν Ελ Μπακαλί 
(Μαρόκο), Γκραντ Χόλογουεϊ (ΗΠΑ), Τζέικομπ Ινγκεμπρίγκτσεν 
(Νορβηγία), Έλιουντ Κιπτσόγκε (Κένυα), Νόα Λάιλς (ΗΠΑ), 
Άντερσον Πίτερς (Γρενάδα), Πέντρο Πιτσάρντο (Πορτογαλία). 
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SPORTS

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου άνοιξε το σύστημα «Road to 
Istanbul» που θα δείχνει το ράνκινγκ και τις προκρίσεις των 
αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού που θα γίνει 
τον Μάρτιο του 2023 στην Κωνσταντινούπολη. Τρεις Έλλη-
νες αθλητές έχουν ως τώρα τα όρια, Μίλτος Τεντόγλου, 
Κατερίνα Στεφανίδη και Ραφαέλα Σπανουδάκη.

Ο ΣΕΓΑΣ και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο προχώρησαν 
σε συμφωνία για κοινές δράσεις. Σκοπός η προώθηση του αθλη-

τικού πνεύματος. Το συμφωνητικό υπέγραψαν χθες η πρόε-
δρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και ο Πρύτανης του πανεπι-

στημίου ΕΚΠΑ Μελέτιος- Αθανάσιος Δημόπουλος. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



H MAΓΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Σε μεγάλα κλαμπ όπως ο Ολυμπιακός, τα 
ατομικά λάθη μπορούν να αποτελέσουν 
τροχοπέδη για την εξέλιξη ενός 
ποδοσφαιριστή. Δεν είναι λίγοι οι παίκτες 
που λυγίζουν υπό το βάρος της πίεσης και είτε 
παραμένουν στάσιμοι, είτε δεν φτάνουν ποτέ 
στο επιθυμητό επίπεδο για να καθιερωθούν 
στην πρώτη ομάδα. Κυρίως, διότι ο εκάστοτε 
προπονητής δεν θέλει να ρισκάρει με την 
χρησιμοποίησή τους σε αναμετρήσεις που 
«καίνε».
Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις όπως 
εκείνη του Αντρέα Ντόι, οι οποίες μπορούν 
να οδηγήσουν σε κάτι εντελώς διαφορετικό. 
Ο νεαρός θα μπορούσε να μην στηριχθεί μετά 
το αυτογκόλ που πέτυχε με τον ΟΦΗ. Ούτε ο 
πρώτος θα ήταν άλλωστε, ούτε ο τελευταίος.
Παρόλα αυτά, αντί να «φάει» πάγκο, 
ο 19χρονος, ευνοούμενος και από τις 
συνθήκες που επικρατούν στην άμυνα των 
«ερυθρολεύκων» (Σισέ στον «πάγο», Μπα 
δεν χαίρει καθολικής εμπιστοσύνης για 
τη θέση), πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό 
ντεμπούτο του. 
Ο Μίτσελ τον στήριξε και έριξε εκ νέου τη 
ζαριά του, ώστε να δικαιωθεί από τον Ντόι. 
Ο νεαρός σέντερ μπακ από... ασόδυο στο 
Ηράκλειο, έφερε «εξάρες» στο Μπακού. 
Αρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του 
δόθηκε και πλέον ανέβασε κατακόρυφα τη 
δική του αυτοπεποίθηση πρωτίστως, ενώ και 
ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» θα τον 
υπολογίζει ως μια λύση, μέχρι να υπάρξει 
μεταγραφή τον Ιανουάριο στους σέντερ μπακ. 
Στο χέρι του μικρού είναι να πάει ένα βήμα 
παραπέρα και να θεωρηθεί ως λύση πρώτης 
γραμμής. Κι όλα αυτά χάρη στη μαγεία της 
δεύτερης ευκαιρίας. 

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
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Λόγια ποιητικά...


