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Το... χατίρι στον Παναθηναϊκό έκαναν Ολυμπιακός 
και ΑΕΚ, στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης». Το με-
ταξύ τους 0-0 προήλθε έπειτα από πολλές χαμένες 
ευκαιρίες, αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Το μείον δώ-
δεκα και το μείον οκτώ αντίστοιχα από τους πρωτο-
πόρους της βαθμολογίας δεν αποτελεί το καλύτερο 
μαντάτο ούτε για την Ενωση, αλλά κυρίως για τους 
Πειραιώτες. 
Οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν το καλύτερό τους 
ημίχρονο σε ντέρμπι φέτος, δημιουργώντας τουλά-
χιστον τέσσερις μεγάλες στιγμές για να σκοράρουν. 
Με τον Γκατσίνοβιτς να «οργώνει» το γήπεδο, ο Λι-
βάι Γκαρσία πότε αντιμετωπίστηκε από τον Πασχαλά-
κη και πότε από τον Παπασταθόπουλο στη φάση του 
16ου λεπτού. 
Οι «ερυθρόλευκοι» αφυπνίστηκαν στις αρχές του 
δευτέρου μέρους, απείλησαν σε μερικές περιπτώ-
σεις, αλλά το VAR (58΄) ακύρωσε ορθώς το γκολ του 
Χάμες, καθώς ο Μασούρας ήταν σε θέση οφ-σάιντ. 
Από εκεί και πέρα, ο ρυθμός των γηπεδούχων έπε-
σε, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν κοντά σε 
τέρμα με τις προωθήσεις των Μουκουντί (82΄) και 
Φαν Βεερτ (88΄). Το τελικό σφύριγμα επισφράγισε 
την αλληλοεξόντωση και τον «πράσινο» κερδισμένο 
απ’αυτήν.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Αβιλα 
(89΄ Α. Καμαρά), Ντόι, Παπασταθόπουλος, Ρέ-
αμπτσιουκ, Ινμπομ Χουάνγκ, Εμβιλά, Μασούρας 
(60΄ Γκάρι Ροντρίγκες), Μπιέλ (82΄ Βρουσάι), 
Χάμες Ροντρίγκες (89΄ Φορτούνης), Μπακα-
μπού (82΄ Ελ Αραμπί)
ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βί-
ντα, Μουκουντί, Μοχαμάντι, Γιόνσον, Αμραμπατ 
(75΄ Φαν Βεερτ), Πινέδα(82΄ Μάνταλος), Γκα-
τσίνοβιτς, Λιβάι Γκαρσία, Αραούχο

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΑΕΚ

0-0

ΑΛΛΗΛΟΕΞΟΝΤΩΣΗ
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Το έκανε στο Αγρίνιο, το έκανε και στο ματς με τον 
Ατρόμητο στο «Απόστολος Νικολαΐδης» (2-0). Ο 
Φώτης Ιωαννίδης ήρθε από τον πάγκο και έβγαλε 
ασπρόσωπο για δεύτερη σερί αναμέτρηση τον Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς.
Στο 64ο λεπτό, ο νεαρός επιθετικός ρίχτηκε στη μάχη 
για να κάνει ό,τι δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός μέ-
χρι τότε: να παραβιάσει την εστία του Γιαννιώτη, ο 
οποίος μαζί με την άμυνά του είχαν λύση σε κάθε 
επίθεση των «πράσινων». 
Η αποβολή του Ογκουστ Ερλινγκμαρκ (35΄) είχε υπο-
χρεώσει τους Περιστεριώτες σε... ταμπούρι, καθώς 
δεν είχαν πολλές επιλογές απέναντι στο σύνολο του 
Γιοβάνοβιτς που δημιουργούσε από άξονα και άκρα. 
Τελικώς, σαν από μηχανής θεός, ο Φώτης Ιωαν-
νίδης ήταν ξανά ο παράγοντας «X» που έγειρε την 
πλάστιγγα υπέρ του «τριφυλλιού». 
Τελείωμα με το μυτάκι (80΄) που ξεγέλασε τον πορ-
τιέρε των φιλοξενούμενων, ενώ το 2-0 σημείωσε 
με ένα φάουλ – κομψοτέχνημα ο Μάγκνουσον. Ετσι, 
ο Παναθηναϊκός διατήρησε αήττητο και συνεχίζει την 
προέλασή του προς τον τίτλο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώ-
τσιρας (82’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, Μάγκνου-
σον, Χουάνκαρ (82’ Γκάνεα), Πέρεθ, Κουρμπέλης 
(64’ Ιωαννίδης), Τσέριν, Βέρμπιτς (87’ Τσόκαϊ), 
Μπερνάρ, Σπόραρ.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Χατζιη-
σαΐας, Μαυρομμάτης (86’ Τζαβίδας), Κεχρίντα, Ντε 
Μποκ, Έρλινγκμαρκ, Γκονζάλες, Ροτάριου (45’ Οι-
κονομίδης), Ρομπάιγ (64’ Κλωναρίδης), Μουνίθ 
(64’ Τζοβάρας), Κιάρτασον (64’ Φριντζόνσον).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

 80΄ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 90+3΄ ΜΑΓΚΝΟΥΣΟΝ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

2-0

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΦΩΤΗΣ»
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Και Μουντιάλ πάει και το καλύτερο γκολ του πρώ-
του γύρου στη Super League πέτυχε και βρίσκε-
ται πλέον σε εξαιρετική κατάσταση. Ο Αντρίγια 
Ζίβκοβιτς είχε... πρόγραμμα και πρωταγωνίστη-
σε στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Βόλου (3-0).
Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός ήταν απολαυστικός ση-
μειώνοντας μάλιστα το 2-0 (30΄) με ένα φα-
νταστικό γυριστό εν κινήσει. Αρχικά, το νερό 
στ’αυλάκι είχε μπει από το σημείο του πέναλτι. 
Ο Νέλσον Ολιβέιρα σκόραρε για δεύτερο σερί 
παιχνίδι (28΄) και απέδειξε ότι σιγά σιγά βρί-
σκει κι εκείνος τον εαυτό του. 
Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να μπουν 
ξανά στο παιχνίδι, αλλά το πέναλτι που εκτέλε-
σε ο Μπαριέντος κατέληξε ψηλά άουτ (44΄). Η 
νίκη της ομάδας του Λουτσέσκου επισφραγίστη-
κε στο 62ο, με νέο χτύπημα από τα έντεκα βήμα-
τα. Ο Αουγκούστο ήταν ο δράστης αυτή τη φορά. 
Ετσι, οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν για τρίτο δι-
αδοχικό παιχνίδι το μηδέν στην άμυνα, πέτυχαν 
το τρίτο σερί τρίποντο και «έπιασαν» τον Ολυμπι-
ακό στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, 
Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Ρ. Σοάρες, Αουγκού-
στο (84’ Ντάντας), Φ. Σοάρες (73’ Σβαμπ), Ελ 
Καντουρί (74’ Μπίσεσβαρ), Κωνσταντέλιας (84’ 
Κουαλιάτα), Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα (73’ Τόμας)
ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Άλχο, Πίρι-
νεν, Εσκοβάλ, Λούνα (87’ Λυμπεράκης), Μπα-
ριέντος (66’ Μπατόκιο), Ματίγια, Μεταξάς, Π. 
Φερνάντες (66’ Νοκάρ), Ντέλετιτς (78’ Β. Φερ-
νάντες), Οζέγκοβιτς (66’ Κούτσιας)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

 28΄ ΠΕΝ. ΟΛΙΒΕΙΡΑ, 30΄  ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ, 62΄ ΠΕΝ. ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΟΚ 
ΒΟΛΟΣ

3-0

ΜΕ ΑΣΤΡΟ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ
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Τα πέντε γκολ στη Λαμία ήταν το πρώτο σημάδι βελ-
τίωσης του Αρη. Η «τεσσάρα» στους «Ζωσιμάδες» 
επί του ΠΑΣ Γιάννινα (0-4) πιστοποίησε ότι ο Αλαν 
Πάρντιου αρχίζει και θέτει ορισμένες σταθερές στο 
παιχνίδι των «κίτρινων».
Μια απ’αυτές, ο Μόουζες Οντουμπάτζο, άλλαξε όλο 
το παιχνίδι με την είσοδό του στο πανχίδι. Ο Βρετα-
νός τεχνικός, βλέποντας την ομάδα του να μην μπο-
ρεί να ξεκλειδώσει την πολυπρόσωπη άμυνα των 
γηπεδούχων, έριξε στη μάχη τον 29χρονο μπακ-
χαφ, ο οποίος αποδείχθηκε «άσος» στο μανίκι του. 
Κερδισμένο πέναλτι στο 58΄, το οποίο μετουσίωσε 
σε γκολ ο Φαμπιάνο (60΄). Το σύνολο του Στάικου 
πίεσε αρκετά τους φιλοξενούμενους, αλλά αντί να 
πετύχει την ισοφάριση δέχθηκε καθοριστικό χτύ-
πημα από τον Ενκολού (79΄). Από εκεί και πέρα, ο 
κορυφαίος της αναμέτρησης Οντουμπάτζο σημείω-
σε το τρίτο τέρμα του Αρη με το τελικό 0-4  να έρ-
χεται από τον Πάλμα στις καθυστερήσεις (90+1΄) 
που σήμανε το πολυπόθητο 2x2 πριν τη διακοπή για 
το Μουντιάλ. 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Aθανασι-
ου, Μπαγκαλιάνης (64’ Ροσέρο), Παντελά-
κης, Εραμούσπε, Σόρια, Πήλιος, Μπιλμπάο, 
Τζίμας (88’ Τσίρης), Παμλίδης (87’ Φοφα-
νά), Μορέιρα, Μπάλαν.
ΑΡΗΣ (Αλαν Πάρντιου): Κουέστα, Φαμπιά-
νο, Ενκουλού, Εμπακατά, Πίρσμαν, Ετέμπο 
(90+2’ Σγούρος), Ματέο Γκαρσία, Μάνου 
Γκαρθία (73’ Νταμπό), Πάλμα, Καμάτσο (46’ 
Οντουμπάτζο), Ζερβίνιο (74’ Γκρέι).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

60’ ΦΑΜΠΙΑΝΟ, 79’ ΕΝΚΟΥΛΟΥ, 81’ ΟΝΤΟΥΜΠΑΤΖΟ, 90+1’ ΠΑΛΜΑ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 
 ΑΡΗΣ

0-4

Ο «ΑΣΟΣ» ΤΟΥ ΠΑΡΝΤΙΟΥ
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Με εμφατικό τρόπο πέρασε ο Παναιτωλικός από 
την έδρα της Λαμίας (1-3) έχοντας σε μεγάλη 
μέρα, τον κορυφαίο σκόρερ της φετινής Super 
League. Ο Νίκος Καρέλης κέρδισε πέναλτι, ση-
μείωσε δύο τέρματα φτάνοντας τα εννιά και έκα-
νε τη διαφορά για τους Αγρινιώτες. 
Πρώτο χτύπημα από τον ψυχρό εκτελεστή του συ-
νόλου του Αναστασίου στο 7ο λεπτό. Συνεργασία 
με Ντίας, τελείωμα απέναντι στον Σαράνοφ και 
0-1. Αμεση απάντηση για τους γηπεδούχους, με 
τον Τόμας Ντε Βιντσέντι. Ο Αργεντινός ισοφάρι-
σε με σουτ στην κλειστή γωνία του Ανέστη (12΄), 
αλλά ο Καρέλης μόλις... ξεκινούσε.
Οι δυο σκόρερ πρωταγωνίστησαν στη φάση του 
27’. Ο Ντε Βισέντι ανέτρεψε τον Καρέλη, ο Τσα-
καλίδης το καταλόγισε με μια μικρή καθυστέρηση 
και ο… παθών βρήκε δίχτυα και από την άσπρη 
βούλα για το 2-1. Το 3-1 διαμορφώθηκε στην τε-
λευταία φάση του αγώνα, όταν ο Πέδρο πλάσαρε 
σε κενή εστία μετά την προώθηση του Σαράνοφ 
για την ισοφάριση. Ανάσα για τον Παναιτωλικό, 
40 μέρες χωρίς νίκη για τους Λαμιώτες.

ΛΑΜΙΑ(Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σιμόν, 
Αντέτζο, Κορνέζος, Γκοράνοφ, Σλίβκα, Τζανδά-
ρης, Νούνιες (56’ Ασκόφσκι), Τσιλούλης (76’ 
Καραμάνος), Ντε Βινσέντι (76’ Μαρμεντίνι), Μα-
νούσος (56’ Μποάτσι, 64’ Γιακουμάκης).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, 
Μπακάκης, Λάρσον, Κορνέλιους, Χουχούμης, 
Μάρτεσον, Φλόρες, Ντίας (79’ Ντίας), Μόρσεϊ 
(46’ Σενγκέλια), Νταγκό (75’ Χαο τζηθεοδωρί-
δης), Καρέλης (86’ Πέδρο).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

12’ NΤΕ ΒΙΣΕΝΤΙ – 7’, 30’ ΚΑΡΕΛΗΣ, 90+7’ ΠΕΔΡΟ

ΣΚΟΡΕΡ

ΛΑΜΙΑ 
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

1-3

ΨΥΧΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ
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ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ
ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ
Παράπονο δεν έχετε. Από αυτή εδώ τη γωνιά είχατε διαβάσει 
πως ο Ντανιέλ Μαντσίνι μπορεί να έμεινε στον Άρη κατά τη 
διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού αλλά θέλει να υπάρχει 
μια ομάδα που θα διεκδικήσει τίτλο. Και μπορεί ακόμα στο 
Κύπελλο να μην έχει μπει στη διοργάνωση αλλά στη Super 
League 1 και παρά την εντυπωσιακή εβδομάδα που έκανε, ο 
Άρης έχει μείνει πίσω από την κορυφή.
Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί η εξαιρετική πρόταση 
από την Αραβία, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και γενικά 
μεγάλη συζήτηση για το μέλλον του. Ο Μαντσίνι πάντως με 
όσους προπονητές και αν πέρασαν φέτος από τον Άρη, έπαιζε 
βασικός. Συνολικά 15 ματς, 3 γκολ, 4 ασίστ, καλές εμφανίσεις 
σε γενικό πλαίσιο, έδειχνε να συνεχίζει από εκεί που τελείωσε 
πέρυσι. Ο Αργεντίνος, ωστόσο, είναι φανερό πως βλέπει το 
μέλλον του μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Για νέο συμβόλαιο 
(το παρόν λήγει το καλοκαίρι του 2024) ούτε λόγος, γενικά 
ο Καρυπίδης τα έχει/είχε περισσότερο με το mentality του 
παίκτη. Ο Μαντσίνι δύσκολα να έχει μέλλον στον Άρη. Βασικά αν 
έπρεπε κάποιος να ποντάρει, θα το έκανε στην αποχώρησή του 
μέχρι το τέλος του 2022. Τώρα για κάποιες φήμες που θέλουν 
τον Παναθηναϊκό να έχει μπει στο παιχνίδι της απόκτησής του, 
τι να σας πω, χέρι στη φωτιά δεν βάζω για τίποτα…

AGENT GREEK

ΤΑ ΕΧΟΥΝ 
ΠΕΙ
Λίγο κάπως άβολα νιώθουν στην ΑΕΚ με τις δηλώσεις 
(δύο σερί μάλιστα) από τη Θέλτα για το ενδεχόμενο να 
επιστρέψει τον Ιανουάριο ο Ορμπελίν Πινέδα.
Από την Ένωση βέβαια είχαν τοποθετηθεί με την πρώτη 
ευκαιρία και είχαν πει πως δεν υπάρχει option για να 
γυρίσει στην Ισπανία από τώρα ο Μουντιαλικός μέσος.
Ο Πινέδα δεν είναι και κανένας αχάριστος. Με τον Αλμέιδα 
έχει κάνει σπουδαία ματς στην καριέρα του και όχι μόνο 
στην ΑΕΚ. Ήδη φέτος και πριν τον αγώνα στο Καραϊσκάκη 
είχε 12 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 ασίστ.
Το ζήτημα είναι ότι στη Θέλτα που απέκτησαν τον Πινέδα ως 
free agent και δεν κατόρθωσαν να τον εντάξουν στο ρόστερ, 
έχουν αντιληφθεί πως στην Ελλάδα έχει ξανανιώσει. Συν 
ότι πάει Μουντιάλ και μάλιστα με το Μεξικό που είναι από 
τις ομάδες-συνώνυμο της διοργάνωσης. Η ΑΕΚ φυσικά 
και θα ήθελε να τον κρατήσει με μόνιμη μεταγραφή, αν 
και ήδη τα ποσά που σκέφτονται στη Θέλτα ξεφεύγουν.
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AGENT GREEK

ΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ
ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ
Την καλύτερη εποχή έρχεται για τον Παναθηναϊκό η διακοπή 
για το Μουντιάλ. Πρώτα απ΄όλα είναι στην κορυφή της 
βαθμολογίας, πρωταθλητής χειμώνα. Το δεύτερο και το πιο 
σημαντικό, πως την τελευταία εβδομάδα σε τρία ματς πήρε 7 
βαθμούς στο τέλος.
Με τον Ολυμπιακό η ισοφάριση στις καθυστερήσεις, στο Αγρίνιο 
το γκολ του Ιωαννίδη κοντά στο 80’, το 1-0 με τον Ατρόμητο και 
πάλι περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα με ίδιο πρωταγωνιστή.
Η αλήθεια είναι πάντως πως σε αυτήν την τριάδα αγώνων, 
η ομάδα του Γιοβάνοβιτς δεν είχε ανάλογη εμφάνιση με 
τα προηγούμενα ματς. Φαινόταν κάπως να έχει έλλειψη 
ενέργειας και φαντασίας. Αλλά αυτό που μετράει είναι οι 
νίκες και τα γκολ. Τις εμφανίσεις κανείς δε θα τις θυμάται 
σε βάθους χρόνου. Αυτό που θα θυμούνται όλοι είναι οι 12 
νίκες και μια ισοπαλία στο τέλος του πρώτου γύρου.
Πάντως, επίσης φανερό είναι πως η ομάδα θέλει ενίσχυση 
για να βγάλει την πίεση του δεύτερου γύρου και των πλέι οφ.

ΠΑΛΙ
ΚΑΛΑ
Όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν πως ο Αντρίγια 
Ζίβκοβιτς θα ήταν στην αποστολή για το Μουντιάλ. 
Μπορεί φέτος να μην κάνει την καλύτερη σεζόν 
του με τον ΠΑΟΚ (αν και έχει ανέβει στα τελευταία 
2-3 παιχνίδια για να λέμε και του στραβού το δίκιο) 
αλλά στη Σερβία είναι ακόμα και για βασικός. Το 
άγχος έτσι έφυγε από τον ΠΑΟΚ και ο 26χρονος 
άσος θα κάνει κανονικά το ταξίδι για το Κατάρ.
Από το Sportime είχατε ενημερωθεί πως ανάμεσα 
στα tasks του Ζοσέ Μπότο είναι να συζητήσει και 
με τυχόν ενδιαφερόμενους για τον Ζίβκοβιτς.
Μεγάλο το συμβόλαιο και έως τώρα δεν είχε 
βγάλει τα ανάλογα οφέλη για την ομάδα.
Πάντως, ότι και να γίνει (αν δηλαδή δεν υπάρξει 
κάποια εξέλιξη τον Ιανουάριο) και ακόμα και αν 
οι εξελίξεις μετατεθούν για το καλοκαίρι, αυτό 
ποου θέλουν στον ΠΑΟΚ είναι φυσικά να έχει 
διαρκή άνοδο ο παίκτης.
Άλλωστε είναι και σε καλή ηλικία ενώ θα έχει 
πάει και Μουντιάλ. Δεν το λες και λίγο…
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Το... timing μπορεί να είναι κακό, αλλά ο Αρης του Πάρντιου δεί-
χνει να βρίσκει τα αγωνιστικά του πατήματα ενόψει της επανέναρ-
ξης. Παίκτες όπως οι Ετέμπο, Οντουμπάτζο και Πάλμα αποτελούν 
«κλειδιά» για το παιχνίδι που θέλει να εφαρμόσει ο Πάρντιου. 
Πλέον, σειρά στην ατζέντα του κλαμπ παίρνει η λύση της συνερ-
γασίας με τον Ντιοπ, αλλά και ο φάκελος «Μαντσίνι».

Η νίκη στο Φάληρο, παρότι ποδοσφαιρικώς την άξιζε, δεν ήρθε για την 
ΑΕΚ. Παρόλα αυτά, το σύνολο του Ματίας Αλμέιδα πραγματοποίησε την 
καλύτερή του εμφάνιση στην έδρα του Ολυμπιακού, ξεδίπλωσε όλες του 
τις αρετές στο γήπεδο και απέδειξε ότι εν όψει δευτέρου γύρου μπορεί 
να κυνηγήσει ακόμα και τον τίτλο απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Μόνο οι Νασίφ Μόρις και Λουκάς Βύντρα ήταν οι κεντρικοί αμυντικοί 
που είχαν σημειώσει γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ για λο-
γαριασμό του Παναθηναϊκού τα τελευταία 15 χρόνια. Από χθες, στο 
«παρεάκι» αυτό μπήκε και ο Χόρντουρ Μάγκνουσον. Κατά τ’άλλα, με 
τη 12η νίκη του στον πρώτο γύρο, το «τριφύλλι» αναδείχθηκε πρωτα-
θλητής χειμώνα στη Super League.

Tι κι αν ο Ολυμπιακός παρέμεινε για 16ο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ 
αήττητος; Η απώλεια των δύο βαθμών ουσιαστικά «ψηλώνει» ακό-
μα περισσότερο το ήδη υψηλό βουνό που έχει να ανέβει η ομάδα του 
Πειραιά προκειμένου να φτάσει τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Πα-
ναθηναϊκό. Πάντως, η δεύτερη θέση που σημειωτέον οδηγεί σε προ-
κριματικά Champions League, παραμένει σε διαχειρίσιμη απόσταση.

Eπτά μήνες είχε να βρει δίχτυα ο Αντριγια Ζίβκοβιτς και η ανομβρία έλα-
βε τέλος με ένα γυριστό που θύμισε... Ζιντάν στον τελικό Champions 
League της Γλασκόβης, το 2002. Ανεβασμένος ο Σέρβος από την κλή-
ση του στο Μουντιάλ και ένα από τα πολλά κέρδη που είχε ο ΠΑΟΚ από 
την 13η αγωνιστική. Στη διακοπή, ο ΠΑΟΚ θα πραγματοποιήσει μίνι – 
προετοιμασία στην Κύπρο ενόψει της επανέναρξης.



1
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 18:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ-ΙΩΝΙΚΟΣ
OVER 2 1,82

Χωρίς νίκη για πάνω απο ένα μήνα παραμένει ο Αστέρας, με 
την ομάδα να παρουσιάζει αστάθεια. Επιβάλλεται το «τρίποντο» 

απέναντι στον Ιωνικό που έπεσε αμαχητί κόντρα στον ΠΑΟΚ, 
ώστε να επέλθει ηρεμία με τη διακοπή. 

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ  
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 19:30
ΟΦΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,80
Κρίσιμη αναμέτρηση στο «Γεντί Κουλέ» ανάμεσα σε ΟΦΗ και 

Λεβαδειακό.
Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες και το σημερινό παιχνίδι έχει 

μεγάλη σημασία, μιας και το κλίμα στους Κρητικούς είναι βαρύ.

 ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3η 20:00

ΜΟΝΑΧΟ 1860-ΧΕΣΕΝ
1 1,85

Διψάει για διάκριση το ιστορικό Μόναχο με την άνοδο να είναι 
και ο μοναδικός στόχος της ομάδας. Την ευκαιρία να ανεβεί 
ξανά στη τριάδα έχει σήμερα και χρειάζεται να εκμεταλευτεί 

την έδρα του κόντρα στη μέτρια Χέσεν.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ

4
ΓΑΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 22:00

ΝΑΝΣΙ-ΣΕΝΤΑΝ
OVER 2,5 1,93

Την χαμένη αίγλη του παρελθόντος ψάχνουν οι δύο ομάδες 
με το ξεκίνημα τους στο πρωτάθλημα να είναι μέτριο. Για την 
νίκη θα παίξουν σήμερα που θα τους βοηθήσει να ξεφύγουν 

από την επικίνδυνη ζώνη.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2 21:00

ΟΥΤΡΕΧΤΗ Β-ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ
2 DNB 1,90

Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία η νεανική ομάδα 
της Μάαστριχτ και αποτελεί την μεγάλη έκπληξη του 

πρωταθλήματος. Κόντρα στα πιτσιρίκια της Ουτρέχτης έχει όλα 
τα φόντα για θετικό αποτέλεσμα.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6
ΔΑΝΙΑ 1η 20:00

ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ-ΒΕΪΛΕ
OVER 2,5 1,80

Στις μικρές κατηγορίες της Δανίας θα παίξουμε μπάλα με 
ποντάρισμα στα γκολ. Πορεία πρωταθλητισμού διαγράφει η 
Βέιλε και δικαίως θεωρείται από τα φαβορί για την άνοδο. 

Δύσκολο έργο στην έδρα της Σοντερίσκε.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΜΕ ΑΝΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Βασιλική Κωνσταντινοπούλου ήταν η νικήτρια στο φετινό Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου και παράλληλα μπήκε πρώτη στο Πα-

ναθηναϊκό Στάδιο στις γυναίκες στον 39ο Αυθεντικό Μαραθώ-
νιο της Αθήνας. Τερμάτισε σε 2:46.01 και άφησε δεύτερη την 

Κατερίνα Ασημακοπούλου (2:50.25) και τρίτη την Ράνια Ρε-
μπούλη (2:50.42). 

Ο Νέστορας Κολιός και η Μαρία Κάσσου ήταν οι νικητές στη φετινή 
κούρσα 5χλμ. που έγινε παράλληλα με τον 39ο Αυθεντικό Μαραθώ-
νιο της Αθήνας. Η πρώτη τερμάτισε σε 16.36 και έσπασε το ρεκόρ 
αγώνα που είχαν η Ρόουζ Τσελίμο με την Αναστασία Μαρινάκου 
με 16.40. Ο δεύτερος τερμάτισε σε 14.47 και έκανε ατομικό 
ρεκόρ. 
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Ο Χαράλαμπος Πιτσώλης πήρε δύναμη από τη σύζυγό του που τον 
περίμενε στον τερματισμό, ενώ βρίσκεται στις μέρες της για να 
φέρει στον κόσμο το παιδί τους και με μια αλλαγή στα τελευ-
ταία μέτρα κέρδισε τον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθή-
νας. Τερμάτισε σε 2:23.44 και άφησε δεύτερο τον Κώ-
στα Γκελαούζο (2:24.45) και τρίτο τον Κώστα Σταμούλη 
(2:25.37).

Μία ημέρα νωρίτερα έγιναν τα 10χλμ. με την Αναστασία Μαρινάκου να 
κερδίζει με φοβερό ρεκόρ διαδρομής με 33.38, η οποία αποφάσισε 

να μην μπει χθες στα 5χλμ., όπως πέρσι που έκανε το «νταμπλ». 
Στους άνδρες στα 10χλμ. νικητής ήταν η Μάριος Αναγνώστου με 

30.08 που ήταν επίσης, ρεκόρ αγώνων. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr
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Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΣΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 0-1

ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 1-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 1-0

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 1-0

ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ 2-3

2ος ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 1-2

ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 2-4

ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1-0

ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ 0-4

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ 0-2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 0-1

ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 1-2

ΒΥΡΩΝ – ΤΡΑΧΩΝΕΣ 2-4

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2-2

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 0-2

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΟΣ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ 3-1

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2-1

ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1-0

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3-0

ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΑΘΗΝΑΪΔΑ 2-0

ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 0-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ 2-0

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 3-1

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ 2-0

ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ 0-1

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 1-2

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΡΙΩΝ 5-2

3ος ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 2-3

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 1-2

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ 0-0

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΠΑΠΑΓΟΣ 0-2

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 4-0

ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0-1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ 0-2

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΚΟΛΩΝΟΣ 2-0

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΟΨ 0-4

ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 1-0

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΕΥΚΗ 1-2

ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΙΑΣΩΝ 2-1

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1-0

ΖΕΦΥΡΟΣ - ΑΟ ΚΩΦΩΝ 8-0

ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 0-2

ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 1-3

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0-2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΡΟΥΣΙ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 3-2

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 2-0

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-0

ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 1-0

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 1-0

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1-2

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 0-0

ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2-0

ΤΑΤΑΥΛΑ - ΑΦΟΒΟΣ 11-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ - ΥΜΗΤΤΟΣ 0-2

ΠΑΤΗΣΙΑ - ΛΕΟΝΤΕΣ 3-1

ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 4-0

ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2-2

ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΟΥΚΑΚΙ 2-2
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Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ... ΑΛΛΟΙ

Το πρώτο μισό της κανονικής περιόδου 
της Super League ολοκληρώθηκε και το 
στρατόπεδο στο οποίο δεδομένα υπάρχουν 
χαμόγελα είναι το «πράσινο». Με δώδεκα 
νίκες σε δεκατρία ματς, αήττητος και 
πρωτοπόρος στο συν οκτώ από την ΑΕΚ 
και στο συν δώδεκα από τον Ολυμπιακό, ο 
Παναθηναϊκός πλέον δικαίως χαρακτηρίζεται 
ως ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο. 
Τι είναι όμως το στοιχείο που τον αναδεικνύει 
μέχρι στιγμής πρωταθλητή χειμώνα και του 
χαρίζει ένα άνετο βαθμολογικό μαξιλαράκι 
ασφαλείας από τους διώκτες του. Αρκούν 
μερικές ρητορικές ερωτήσεις για να δώσουν 
την απάντηση. Αρχικά, παίζει την ωραιότερη 
μπάλα στην Ελλάδα; Οχι, διότι αυτό είναι 
χαρακτηριστικό της ΑΕΚ. Μήπως έχει τις 
καλύτερες μονάδες; Ούτε εδώ απαντάει 
κανείς καταφατικά, μιας και αυτές τις έχει 
κατά τεκμήριο ο Ολυμπιακός. 
Ωστόσο, οι «πράσινοι» έχουν κάτι που δεν 
κανείς εκ των δύο ανταγωνιστών τους δεν 
διαθέτει φέτος: Την αρετή του ποδοσφαιρικού 
κυνισμού. Ακόμα και παιχνίδια, στα οποία 
δεν πιάνει υψηλή απόδοση, τελικώς τα 
κερδίζει, ό,τι κι αν έχει προηγηθεί. Συν τοις 
άλλοις αποτελεί «Λερναία Υδρα», με νέους 
πρωταγωνιστές σε κάθε αγωνιστική. Πρώτα 
ο Αϊτόρ, μετά ο Παλάσιος, ύστερα ο Σπόραρ 
και εδώ και δύο αγωνιστικές ο Ιωαννίδης. 
Τα δύο παραπάνω μαζί με την απαιτούμενη 
ρέντα έχουν σφυρηλατήσει ένα αλύγιστο 
μέταλλο. Μέταλλο που αντέχει στην πίεση και 
οδηγεί σε μαθηματική ακρίβεια σε τρόπαια. 
Με άλλα λόγια, το φετινό σύνολο του Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς θυμίζει ένα λιοντάρι. Το λιοντάρι 
είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας όχι γιατί είναι 
το δυνατότερο, το εξυπνότερο ή το πιο γρήγορο 
ζώο. Αλλά γιατί έχει τη σωστή νοοτροπία για 
να υπερισχύσει. Και σ’ αυτό το mindset έχει 
μπει προς ώρας στο πρωτάθλημα μόνο ο 
Παναθηναϊκός.

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...


