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Τα 9/11 της ενδεκάδας συγκριτικά με το ματς πρω-
ταθλήματος απέναντι στον Ατρόμητο άλλαξαν, αλλά η 
αγωνιστική ορμή της ΑΕΚ δεν καταλάγιασε ούτε στο Κύ-
πελλο Ελλάδος.
Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν τα απολύτως απαραίτητα 
απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα στην «Αγια-Σοφιά – OPAP 
Arena» και με άνετη νίκη 2-0 προχώρησαν χωρίς προ-
βλήματα στη φάση των «16» του θεσμού.
Ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ πραγματοποίησε το επίσημο ντε-
μπούτο με τα «κιτρινόμαυρα» αγωνιζόμενος στο δεξί 
άκρο της άμυνας, αλλά οι πρωταγωνιστές ήταν άλλοι 
για την Ενωση. Ο νέος Μιχάλης Κοσίδης (φωτo) και ο 
«παλιός» Πέτρος Μάνταλος. Ο νεαρός επιθετικός ήταν 
εκείνος που άνοιξε νωρίς – νωρίς το σκορ (6΄) παίρ-
νοντας το «ριμπάουντ» από τον κεραυνό του Αραούχο 
που εξουδετέρωσε ασταθώς ο Πριόρ. 
Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε, αλλά το δεύτερο γκολ 
που χρειαζόταν η Ενωση για να κλειδώσει την πρό-
κριση το πέτυχε σχεδόν μια ώρα μετά (68΄). Ο Ελιά-
σον διεμβόλισε την άμυνα των Γιαννιωτών από τα δε-
ξιά κερδίζοντας το πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο 
Μάνταλος και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 2-0, παρό-
τι οι γηπεδούχοι είχαν ευκαιρίες για ακόμα μεγαλύ-
τερη επικράτηση. Ας όψεται ο γκολκίπερ Αθανασίου, 
ο οποίος αντικατέστησε τον Πριόρ στο 19ο λεπτό και 
έσωσε αρκετές φορές τον ΠΑΣ. 

ΚΗΦΙΣΙΏΤΙΚΗ «ΜΠΑΛΟΘΙΑ»

Η φάση των «32» του Κυπέλλου επιφύλασσε έναν ακόμα απροσδόκητο αποκλει-
σμό. Μετά τον Παναιτωλικό και ο ΟΦΗ αποχαιρέτησε πρόωρα τον θεσμό. Οι Κρητικοί 
έπεσαν θύμα έκπληξης, καθώς γνώρισαν την ήττα από την Κηφισιά (1-0) με «μπα-
λοθιά» από τον Κουϊρουκίδη στο 64ο λεπτό. Ενα αποτέλεσμα που δρομολογεί εξε-
λίξεις στο κλαμπ του Ηρακλείου, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ομάδας, Μηνά 
Λυσάνδρου να έχει συνάντηση με τον κόουτς, Νίκο Νιόπλια. 
Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο Απόλλων Παραλιμνίου πέρασε σαν σίφουνας από 
την έδρα του Ιωνικού Ιωνίας (0-4), ο Αγιος Νικολάος επικράτησε του Αλμυρού με 
2-0, ενώ ο Απόλλων Πόντου επιβλήθηκε εκτός έδρας του Πανελευσινιακού με 3-1.

ΑΕΚ VS ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ2 0
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΔΑΝΕΙΚΟΥΣ…  
Η ΝΟΤΙΓΧΑΜ
Ο Ντε Λα Φουέντε είναι από τους παίκτες που ο Μίτσελ δεν 
«βλέπει» καν. Μοιάζει απίθανο να αλλάξει κάτι σε αυτό το 
status, δεν βοηθάει στο όλο το θέμα και το γεγονός πως πιάνει 
θέση ξένου και η φημολογία που έχει αναπτυχθεί για άμεση 
επιστροφή στη Μαρσέιγ έχει βάση. Και είναι πιθανό και να 
συμβεί κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, να διακοπεί ο δανεισμός.
Το θέμα δεν είναι όμως τι μέλλει γενέσθαι με τον δανεισμό 
του Ντε Λα Φουέντε, αλλά με αυτούς των Ουί Τζο Χουάνγκ και 
Τζος Μπόουλερ. Ο Μίτσελ τον Μπόουλερ δεν τον χρησιμοποιεί 
καθόλου. Και ο Κορεάτης φορ δεν είναι στα «γούστα» του. Ούτε 
καν για να ακριβολογούμε, αλλά πέραν τούτου, ο Ουί Τζο είναι 
«αόρατος». Και ο προβληματισμός που υπάρχει στον Ολυμπιακό 
είναι πως δεν μπορεί να δείξει τώρα καλά στοιχεία που έχει 
το κίνητρο των ευρωπαϊκών αγώνων και το να διατηρήσει έναν 
καλό αγωνιστικό ρυθμό ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου που 
έρχεται, τότε πως θα το κάνει μετά το Μουντιάλ;
Βέβαια, εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο δανεισμός 
από τη Νότιγχαμ Φόρεστ δεν είναι απλός να «σπάσει». Όχι 
γραφειοκρατικά, αλλά το να πάει το όποιο πρόβλημα από την μία 
ομάδα στην άλλη, από τη στιγμή που μιλάμε για κοινή διοίκηση 
δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα. Απλώς το μεταθέτει 
στο έτερο club.
Πάντως είναι από τις υποθέσεις που επίσης θα κάτσουν να δουν 
κα να αναλύσουν στον Ολυμπιακό. Ειδικά για τον Μπόουλερ που 
μοιάζει να μην τον υπολογίζει καθόλου ο Μίτσελ.

AGENT GREEK

ΨΑΧΝΕΙ ΤΟΝ 
ΔΕΥΤΕΡΟ
Θετικά στοιχεία ο Ετέμπο, είναι ο παίκτης που θα δώσει τη λύση στο πρόβλημα 
που έχει ο Άρης στον άξονα. Ο Άλαν Πάρντιου ήθελε να τον βάλει με το 
που ήρθε, στο ματς με την ΑΕΚ κατευθείαν. Δεν κατέστη δυνατό, αλλά αυτός 
είναι ο ένας χαφ που έψαχνε ο Άγγλος τεχνικός. Το θέμα είναι τι γίνεται 
με τον δεύτερο. Ο Νταμπό είναι ξεκάθαρο από κάθε άποψη πλέον πως 
δεν μπορεί να καλύψει με επάρκεια τη συγκεκριμένη θέση.
Δεν είναι η θέση του, δεν είναι καν «8άρι» που έχει δυνατότητα να παίξει 
καλά ανασταλτικά. Ο Ντουκουρέ συμπληρώνει κοντά 1,5 μήνα χωρίς 
προπόνηση, συνεχίζει τις θεραπείες, άγνωστο το πότε θα επιστρέψει, 
έχει και τρία χειρουργεία στην πλάτη, επομένως δεν μπορεί να περιμένει 
και πολλά η ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Ήδη ο Θόδωρος Καρυπίδης και οι συνεργάτες του ψάχνουν για «εξάρι» 
πρώτης γραμμής στην επόμενη μεταγραφική περίοδο. 
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AGENT GREEK

ΜΕ 5 
ΕΛΛΗΝΕΣ
Στο Ελληνικό φουτμπόλ του 2022 είναι είδηση. Και μάλιστα σημαντική. 
Η ΑΕΚ ξεκίνησε στον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΣ Γιάννινα έχοντας 
στο βασικό σχήμα 5 Έλληνες. Μάλιστα! Εντυπωσιακό!
Με 5. Οι Τζαβέλλας, Μήτογλου ήταν το δίδυμο των στόπερ, ο Γαλανόπουλος 
στα χαφ, ο Μάνταλος ένας εκ των δύο εξτρέμ και ο Κοσίδης στην 
κορυφή της επίθεσης.
Αν μη τι άλλο είναι εξαιρετικό νέο μια από τις Big5 της Ελλάδας να 
έχει σχεδόν τη μισή της 11άδα και μάλιστα σε ένα νοκ άουτ ματς με 
παίκτες από τη χώρα μας.
Στον πάγκο στο ίδιο ματς ήταν ο Θεοχάρης και ο Ρότα ενώ σε αυτούς θα 
πρέπει να προστεθούν οι ακόμα δύο Έλληνες πορτιέρο που έχει η ΑΕΚ.
Τον Χατζηεμμανουήλ και φυσικά τον βασικό αυτή τη στιγμή Αθανασιάδη.
Δείχνει να έχει ένα κορμό η ομάδα του Αλμέιδα.

ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ 
10ΑΡΙ 
Το πρόσφατο ταξίδι του Μπότο στην Ιταλία δεν είχε να κάνει μόνο με 
το promotion των Κοτάρσκι, Κουλιεράκη. Ο Sports Director του ΠΑΟΚ 
μίλησε τόσο με μάνατζερ όσο και με μία, τουλάχιστον, ομάδα για παίκτη 
που θα αγωνίζεται στο 10.
Ο Λουτσέσκου τον έχει ζητήσει από τον Αύγουστο, ακολούθησε το 
φιάσκο με τον Πάολο Φερνάντες που τελικά πήγε στην ΑΕΚ και η 
ομάδα της Θεσσαλονίκης έμεινε χωρίς παίκτη να μπορεί να περάσει 
μια μπαλιά στον άξονα.
Το 10άρι είναι επιτακτική ανάγκη όχι επειδή είναι καπρίτσιο του 
Λουτσέσκου αλλά επειδή ο Ρουμάνος τεχνικός γνωρίζει πως αν δεν 
υπάρξει αυτή η προσθήκη το πρόβλημα μεταξύ μεσαίας γραμμής και 
περιοχής του αντιπάλου.
Ο Μπότο έκανε τις επαφές και μάλιστα λέγεται εντόνως πως ήδη 1-2 
περιπτώσεις έχουν προκριθεί και ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι έτοιμος να 
ενεργοποιήσει συμφωνία σε σύντομο χρονικό διάστημα.
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Ντανιέλ Μαντσίνι ώρα μηδέν. Σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή του 
Αργεντινού για το παιχνίδι στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηνα-
ϊκό. Οι «κίτρινοι» δεν έχουν ακόμα πετύχει «διπλό» στο πρω-
τάθλημα και θα το αναζητήσουν την προσεχή Κυριακή. Ο Αλαν 
Πάρντιου προσανατολίζεται σε 4-2-3-1 και σε μια πιο αμυντικο-
κεντρική προσέγγιση με τον Ετέμπο στον άξονα. Ο Νιγηριανός δεν 
έχει ακόμα ρυθμό, αλλά έδειξε ότι μπορεί να ηγηθεί στα χαφ.

Ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ ήταν ένα από τα κέρδη της ΑΕΚ στο ματς Κυπέλλου με 
τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Γάλλος έκανε το ντεμπούτο του και έδειξε με το «κα-
λημέρα» ότι διαθέτει αρκετή ποιότητα. Είχε αρκετή ενέργεια και εξαιρε-
τικά σπριντ που πιστοποιούν ότι μόλις βρει ρυθμό θα μπορέσει να ανα-
βαθμίσει σημαντικά το δεξί άκρο της άμυνας ταιριάζοντας στο πλάνο του 
Ματίας Αλμέιδα.

Την κατάσταση της ετοιμότητας του Αϊτόρ θέλει να διαπιστώσει ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς, ώστε να καταστρώσει τα τελικά του πλάνα για το σημα-
ντικό εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Αρη. Από την άλλη, σίγουρη 
θέση στην «πράσινη» ενδεκάδα θα έχουν δεδομένα οι Τσέριν και Σπό-
ραρ. Την ίδια ώρα, ανεβαίνει και ο Μπερνάρντ, ο οποίος φλερτάρει 
με θέση στο αρχικό σχήμα.

To «κούρεμα» στο ρόστερ του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της διακο-
πής της Super League αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της «ερυ-
θρόλευκης» ατζέντας. Κάποια ονόματα βρίσκονται ήδη στην έξοδο του 
Ρέντη και κάποια άλλα παραμένουν στον «θάλαμο» αναμονής (Ντε 
Λα Φουέντε, Αγκιμπού). Από εκεί και πέρα, ο Μίτσελ ύψωσε ασπίδα 
προστασίας για τα όσα ακούγονται για τους παίκτες του και «έδειξε» 
αντίδραση στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Ενός... καλού («διπλό» στο Φάληρο), ακόμα περισσότερα έπονται. Ο 
Γιάννης Μιχαηλίδης προπονήθηκε για πρώτη φορά μετά από την πο-
λύμηνη απουσία του και υπολογίζεται κανονικά για το κυριακάτικο παι-
χνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ερωτηματικό αποτελεί η κατάσταση του 
Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος εξέτισε την ποινή της μιας αγωνιστικής 
και ο Λουτσέσκου θα αποφασίσει τελευταία στιγμή αν θα του δώσει 
φανέλα βαικού. 



ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

2 1,82
Κακό το κλίμα στον Απόλλων μετά την βαριά ήττα στο ντέρμπι 
με τον Αρη. Πριν τις ευρωπαϊκές μάχες οι πρωταθλητές θα 

επιδιώξουν να επιστρέψουν στις νίκες σε ένα ματς που φαντάζουν 
φαβορί, καθώς ο Ολυμπιακός μάχεται για τη σωτηρία.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΒΓΑΖΕΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ 3

ς

ΤΡΊΑ ΝΤΈΡΜΠΊ ΜΈ ΤΊΣ ΚΑΛΎΤΈΡΈΣ ΑΠΟΔΟΣΈΊΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΈ ΣΤΟΊΧΗΜΑ 

Ένα δυνατό ποδοσφαιρικό τετραήμερο ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με πολλά καλά παιχνίδια. Ξεχωρίζουν τα 3 ντέρμπι, σε Αγγλία, Έλλάδα και Ίταλία. Αύριο, στις 19:30, 
στο Stamford Bridge, η Τσέλσι αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.  Έχουν μόλις 1 βαθμό διαφορά. Η Τσέλσι βρίσκεται στ 4η θέση 20 βαθμούς και η Γιουνάιτεντ στην 5η με 19. Στόχος 

τους είναι να τερματίσουν στην τετράδα του Champions League. Οι «μπλε», μετά από 4 σερί νίκες στην Premier League, έμειναν στο 0-0 στην έδρα της Μπρέντφορντ. Οι «μπέμπηδες» 
προέρχονται από τη μεγάλη νίκη με 2-0 στο ντέρμπι με την Τότεναμ.

ΤΗΝ ΈΝΑΤΗ ΣΈΡΊ ΝΊΚΗ ΚΎΝΗΓΑΈΊ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
Την Κυριακή, στις 19:30, ο πρωτοπόρος της Super League Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη, που βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας. Το 9 στα 9 θέλουν να κάνουν οι «πράσινοι» 

για να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν τη διαφορά από τους διώκτες τους στη βαθμολογία. Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με το 2-1 κατά του Ίωνικού και προσπαθεί να καλύψει το χαμένο 
έδαφος για να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις. Κυριακάτικο είναι και το ιταλικό ντέρμπι, ανάμεσα στην Ρόμα και τη Νάπολι. Στις 21:45 γίνεται η σέντρα στο Olimpico. Η Ρόμα είναι 4η στη 

βαθμολογία με 22 βαθμούς. Η Νάπολι οδηγεί την κούρσα με 26 πόντους. Στόχος και των 2 είναι η νίκη, η Ρόμα για να πλησιάσει στον 1 πόντο και η Νάπολι για να ξεφύγει στη βαθμολογία. 
Τα ντέρμπι Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παναθηναϊκός-Άρης και Ρόμα-Νάπολι προσφέρονται με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΟΊ ΑΓΏΝΈΣ ΠΟΎ ΞΈΧΏΡΊΖΟΎΝ ΈΏΣ ΤΗ ΔΈΎΤΈΡΑ
Τις πιο δυνατές αποδόσεις έχει και η σημερινή αναμέτρηση (21:30) της Bundesliga, Μάιντζ-Κολωνία. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αγώνες Αζαξιό-Παρί Σεν Ζερμέν (σήμερα, 
22:00), Νότιγχαμ-Λίβερπουλ (Σάββατο, 14:30), Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον (Σάββατο, 17:00), Παναιτωλικός-Ολυμπιακός (Σάββατο, 19:30), Μπαρτσελόνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Κυριακή, 22:00) 

και Λεβαδειακός-ΑΈΚ (Δευτέρα, 18:00). Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται με τις πιο δυνατές αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα. 

Ο ΝΊΚΗΤΗΣ ΤΏΝ ΚΟΡΝΈΡ, Ο ΠΡΏΤΟΣ ΚΑΊ Ο ΤΈΛΈΎΤΑΊΟΣ ΣΚΟΡΈΡ
Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για όλα τα παιχνίδια. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων, στο 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, τον 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, , τη διαφορά νίκης, το ακριβές σύνολο γκολ, τη διπλή ευκαιρία & Goal/No Goal.

ΔΎΝΑΤΈΣ ΑΝΑΜΈΤΡΗΣΈΊΣ ΓΊΑ ΤΊΣ ΈΛΛΗΝΊΚΈΣ ΟΜΑΔΈΣ ΣΤΗ EUROLEAGUE 
Στη Euroleague ο Ολυμπιακός έχει κάνει το 3 στα 3 και σήμερα (21:45) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπασκόνια, με στόχο να συνεχίσει το σερί. Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει 

στις νίκες στο αποψινό (21:00) παιχνίδι του, στο ΟΑΚΑ, με την Μονακό. 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα και για τους αγώνες Παναθηναϊκός-Μονακό και Μπασκόνια-Ολυμπιακός, μεταξύ άλλων, για 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, τον πρώτο σκόρερ του αγώνα, τα συνολικά 
λάθη της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
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ΤΣΈΛΣΊ-ΜΑΝΤΣΈΣΤΈΡ ΓΊΟΎΝΑΪΤΈΝΤ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΡΗΣ ΚΑΊ ΡΟΜΑ-ΝΑΠΟΛΊ ΜΈ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΟΊΧΗΜΑΤΊΚΏΝ 
ΈΠΊΛΟΓΏΝ ΚΑΊ ΤΊΣ ΠΊΟ ΔΎΝΑΤΈΣ ΑΠΟΔΟΣΈΊΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

www.xosetips.com

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΕΜΠΟΛΙ

1 -1,0 1,70
H «βέκια σινιόρα» φλερτάρει με τον αποκλεισμό στο Τσάμπιονς 

Λιγκ, ενώ παράλληλα κινδυνεύει να μείνει εκτός μάχης και 
στο πρωτάθλημα. Στο μείον δέκα από την κορυφή, καλείται να 

βγάλει χαρακτήρα απέναντι στην διόλου ευκολοκατάβλητη 
Εμπολι.

 «ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 19:30

ΝΤΑΡΜΣΤΑΤ-ΧΟΛΣΤAΪΝ ΚΙΛ
1 1,70

OVER 2,75 1,80
Σε τρομερή κατάσταση η Ντάρμστατ, με την ομάδα να είναι στη 
κορυφή, ενώ μεσοβδόμαδα πήρε μεγαλειώδης πρόκριση στο 
κύπελλο αποκλείοντας την Γκλάντμπαχ. Στόχος το «τρίποντο» 

απέναντι στη Χόλσταϊν.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΑΝΟΡΘΩΣΗ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

1 -0,75 1,85
Δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτα η Ανόρθωση με την ομάδα 

να χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ.
Κρίσιμο το σημερινό ματς με την Δόξα που έρχεται στη 

Λάρνακα για να κάνει την ζημιά.

ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ-ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ

OVER 2,75 1,80
Την χαμένη αίγλη του παρελθόντος ψάχνουν οι δύο 

ομάδες με τα πλέι-οφ να είναι ο πρωταρχικός τους στόχος. 
Για το «τρίποντο» θα παίξουν σήμερα και αναμένεται να 
παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο. Το μενού θα έχει 

γκολ και πολλά κόρνερ.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΟΣ-ΡΟΝΤΑ

2 1,95
Σταθερά στα ψηλά στρώματα η Ρόντα με την ομάδα να διψάει για διάκριση. Ο στόχος 

της ανόδου είναι εφικτός αρκεί να έχει πιο σταθερή απόδοση. Στην έδρα της Ος 
ταξιδεύει σήμερα και αν παρουσιαστεί σοβαρή, θα πάρει αυτό που θέλει.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Για το Ταλίν αναχωρούν σήμερα η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 
ακοντισμού Ελίνα Τζένγκο με τον προπονητή της Γιώργο Μπο-

τσκαρίωβ. Στην εσθονική πρωτεύουσα διεξάγεται το «γκα-
λά» της ΕΑ και η Τζένγκο είναι υποψήφια για τον τίτλο του 

«Ανερχόμενου Αστεριού» της χρονιάς στην Ευρώπη. 

Η Νότια Αφρική και το προπονητικό κέντρο του Πόστεφστρουμ αναμέ-
νεται να γεμίσει πάλι τον Δεκέμβριο, αφού πολλοί το επιλέγουν για 
προετοιμασία. Από την Ελλάδα θα πάει το γκρουπ του προπονη-
τή Μιχάλη Αναγνώστου με τις Ανθή Κοραΐνη Κυριακοπούλου, 
Χαρίδημο Ξενιδάκη και Χαράλαμπο Λαγό. 
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SPORTS

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποιεί αυτή την εποχή την προ-
ετοιμασία του στο ΟΑΚΑ. Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κο-
ντώ, κάνει το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης με τον 
Γιώργο Πομάσκι και δίπλα στον Μίλτο Τεντόγλου και άλ-
ματα αυτή την περίοδο κάνει με τον πατέρα του Χάρη Κα-
ραλή. 

Ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι έλυσε οριστικά τη συνεργασία με τον πατέ-
ρα του που τον προπονούσε Μάρκο. Ο Ιταλός ολυμπιονίκης του 
ύψους είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή. Πάντως, φαίνεται 
πως αποκλείει αυτή τη στιγμή την προοπτική να κάνει κλειστό 

τη νέα σεζόν. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



Η ΦΑΡΕΤΡΑ  
ΤΟΥ ΜΑΤΙΑΣ

Κάτι καλό συνεχίζει να «ψήνεται» στην ΑΕΚ. 
Ορθολογισμός, παραγωγικός αγωνιστικός 
προσανατολισμός, επιμονή και πολλή 
δουλειά. Πάνω σ’αυτούς τους άξονες 
στηρίζεται το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα, το 
οποίο οδεύει αργά, αλλά σταθερά προς τους 
στόχους του. 
Ανεξάρτητα από το αν στο τέλος της σεζόν η 
ομάδα έχει στεφθεί - ή όχι - πρωταθλήτρια ή 
κυπελλούχος, οι «κιτρινόμαυροι» για πρώτη 
φορά από το 2018 αποπνέουν τόσο μεγάλα 
ποσοστά αγωνιστικής υγείας. 
Και όταν ένα σύνολο αποπνέει υγεία, μπορεί 
πιο εύκολα να μετουσιώσει το θεωρητικό 
πλάνο στο χορτάρι. Ευλογία δε, το να το κάνει 
αλλάζοντας σχεδόν όλη την ενδεκάδα από 
το ένα παιχνίδι στο άλλο. Αυτό θα μπορούσε 
να είναι το επιμύθιο της αναμέτρησης με τον 
ΠΑΣ Γιάννινα για τους «32» του Κυπέλλου. 
Ο Ματίας Αλμέιδα μπορεί να μην είναι ένα 
αλάνθαστο ρομπότ, αλλά δεδομένα γνωρίζει 
τι μπορεί να αντλήσει απ’το υλικό που 
έχει στα χέρια του. Σημαντικό να υπάρχει 
σύνδεση προπονητή – παικτών. Στοιχείο 
που μακιγιάρει αδυναμίες και διατηρεί την 
ενότητα, ακόμα και στις ήττες. 
Ενα μέταλλο από το οποίο φτιάχτηκαν μερικές 
από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στην 
Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Ο Αργεντινός 
«ακούει» τις ανάγκες των ποδοσφαιριστών 
του και πράττει αναλόγως. 
Απέναντι στους Γιαννιώτες, ήθελε να δώσει 
ευκαιρία συμμετοχής σε νέα πρόσωπα. 
Δικαιώθηκε μέσα από την προσπάθεια των 
παικτών του και διατήρησε «ζεστό» όλο το 
ρόστερ. Τα όπλα στη φαρέτρα του αυξάνονται 
και προϊόντος του χρόνου μπορούν να του 
προσφέρουν λύσεις. 
Ο Ματίας προσέχει, για να έχει...

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 ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


