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ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ
Βγήκε στην Ιταλία το δημοσίευμα από τον καθ’ όλα έγκυρο 
Ντι Μάρτζιο πως ο Παναθηναϊκός είναι σε συζητήσεις με 
τον Μπρινιόλι για νέο συμβόλαιο. Αρχική υπενθύμιση 
πως το υπάρχον λήγει το καλοκαίρι του 2024.
Ο Ιταλός τερματοφύλακας κάνει τη σεζόν της καριέρας 
του με 13 ματς στο πρωτάθλημα και 9 clean sheets και 
δεχόμενος γκολ μόλις σε 4 παιχνίδια. Στα ντέρμπι με 
Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και σε αυτά με το Βόλο. Σε όλα 
όμως ο Παναθηναϊκός πλην αυτού με τον Ολυμπιακό 
κέρδισε.
Στα 31 του, ο Μπρινιόλι αντιλαμβάνεται πως είναι στο πικ 
του και αυτό έχει φέρει ενδιαφέρον και από την Ιταλία.
Αυτό που είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη είναι πως 
εκτός από μια αρχική κουβέντα, ουσιαστική συζήτηση για 
νέο συμβόλαιο δεν έχει γίνει.
Αν αυτό θα ξεκινήσει ως διαδικασία επαφών το καλοκαίρι 
είναι άλλο πράγμα.
Τούτη την στιγμή πάντως όχι.
Ο Παναθηναϊκός εξάλλου μπορεί να έχει να λέει για 
τη μεταγραφική επιτυχία του καλοκαιριού, ωστόσο, δε 
φημίζεται και για την ταχύτητα που τρέχει τα φλέγοντα 
ζητήματα.
Και εκτός από τις δύο σημαντικές μεταγραφές που έχει να 
κάνει, βάλτε στην εξίσωση και τις επαφές για τις τέσσερις 
ανανεώσεις (Πέρεθ, Σένκςεφελντ, Κουρμπέλης, Αϊτόρ).
Σαν πολλά μαζεύονται για να προστεθεί και ο Μπρινιόλι 
τώρα.

AGENT GREEK
ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ
Ο Μίτσελ δεν είναι από τους ανθρώπους που κρύβουν τη δυσαρέσκειά 
τους. Επιπρόσθετα, αν κάποιος του «κάτσει» στραβά δεν είναι απλό 
να το «γυρίσει». Ο Μαρσέλο είναι ειδική περίπτωση. Ξεχωριστή για 
όλο τον Ολυμπιακό. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα;
Για τον Ντιαντιέ Σαμασέκου. Η Χόφενχαϊμ έχει ενοχληθεί από το 
γεγονός πως δεν παίρνει λεπτά συμμετοχής ο παίκτης της, αλλά και 
ο Μίτσελ όσες φορές του έδωσε την ευκαιρία δεν είδε και πολλά 
πράγματα. Soft επαφές, μέτρια ανασταλτική λειτουργία και γενικώς 
έναν παίκτη που δεν είναι 100% μέσα στην ομάδα.
Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος 
για ανατροπή σκηνικού, αλλά θα περιμένει να δει κάτι διαφορετικό 
από τον Σενεγαλέζο μέσο.
Χωρίς να σημαίνει πως δεν θα λάβει και τα μέτρα του. Δεν είναι 
τυχαίο πως υπολογίζει για τα χαφ τον Μαρσέλο, ούτε φυσικά πως 
στην αποστολή για την προετοιμασία στην Ισπανία πήρε μαζί του και τον 
Αμπντουλαγέ Νταμπό, τον 21χρονο αμυντικό χαφ από τον Ολυμπιακό Β’.
Αυτό κι αν είναι μήνυμα… 



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 3e-SportTime TΡΙTΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΕ ΓΥΡΙΖΕΙ
Τρελάθηκαν οι οπαδοί της ΑΕΚ με το γκολ που έκανε 
ο Μάρκο Λιβάια στο Μουντιάλ, στο 4-1 της Κροατίας 
επί του Καναδά. Ο Ντάλιτς, ο ομοσπονδιακός είχε 
δείξει εξάλλου πως υπολογίζει τον 29χρονο 
επιθετικό αφού και τον πήρε στην αποστολή (καλά 
αυτό έλειπε) αλλά και τον έβαλε αλλαγή  στο 0-0 
με το Μαρόκο.
Βέβαια, ο Λιβάια κάνει 1,5 σεζόν όνειρο στην 
Χάιντουκ Σπλιτ με 32 γκολ σε 40 ματς πέρυσι και 
12 σε 22 μέχρι τη διακοπή για το Μουντιάλ.
Άρχισαν λοιπόν τα όνειρα περί επιστροφής του 
εξαιρετικού επιθετικού που αγαπήθηκε όσο λίγοι 
στην ΑΕΚ. Πήρε εξάλλου και πρωτάθλημα το 2018.
Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει αυτό στο 
μυαλό του Λιβάια.
Αυτά που έχει κάνει στην Κροατία έχουν κινητοποιήσει 
αρκετές ομάδες αλλά αυτό που τοπ νοιάζει είναι 
πως είναι σε οικείο περιβάλλον, στην πόλη του 
μαζί με την οικογένειά του.
Του αρέσει η Ελλάδα, την αγαπάει αλλά δεν το έχει 
στα πλάνα του να γυρίσει.

AGENT GREEK

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ
Ο ΠΑΟΚ είναι στην Κύπρο για προετοιμασία, μάλιστα έπαιξε και το πρώτο 
φιλικό με το 4-1 επί της Άσντοντ. Η διακοπή για το Μουντιαλ έχει ακόμα 
δρόμο και ο Λουτσέσκου θέλει να καλύψει όσο μπορεί το γεγονός πως 
ήρθε πάνω που η ομάδα είχε βρει πατήματα και είχε κάνει το τρία στα τρία.
Μεταγραφικά; Όλα καλά, εσείς; Όπως μπορεί να καταλάβει κανείς έχουν 
πέσει λίγο οι τόνοι τόσο για το δεκάρι όσο και για τον παίκτη που μπορεί να 
βρει το γκολ κάτι που είχε ζητήσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
Φεύγει σιγά σιγά και ο Φάμπιο Μάρτινς από την επικαιρότητα, κάτι δείχνει 
θα μπορούσε να πει κανείς. Με λίγα λόγια μην απορήσει κάποιος αν ο 
ΠΑΟΚ τελικά κλείσει τον Ιανουάριο και χωρίς να κάνει κάτι. Δεν είναι 100% 
σίγουρο αυτό αλλά τα δεδομένα έως τώρα δε δείχνουν κίνηση άμεση και 
προχωρημένη.
Ακόμα είναι νωρίς σίγουρα, υπάρχει χρόνος, την κατάσταση καταγράφει 
η στήλη.  
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Τη στιγμή που οι διεργασίες για χαφ και εξτρέμ συνεχίζονται, 
οι φήμες που ήθελαν τον Χουάν Ιτούρμπε να αποχωρεί και τον 
Γιάννη Φετφατζίδη να επιστρέφει δεν ισχύουν. Ο πρώτος μπορεί 
να έχει παίξει ελάχιστα, αλλά λογίζεται ως λύση από τον Πάρ-
ντιου. Οσο για τον διεθνή Ελληνα άσο που εμφανίζεται ως στό-
χος, ο Θόδωρος Καρυπίδης, παρά την εξαιρετική τους σχέση, 
δεν σκέφτεται μια νέα συνεργασία.

Ο Πάολο Φερνάντες αποτελεί προτεραιότητα στη θέση των εξτρέμ για την 
ΑΕΚ, με την πορεία του τον προσεχή μήνα να κρίνει κατά πόσο θα υπάρ-
ξει ή όχι επιπρόσθετη μεταγραφή τον Ιανουάριο. Επομένως, ο Ισπανός 
αποτελεί και «στοίχημα». Στην Ολλανδία, η Ενωση συνεχίζει την προε-
τοιμασία της, με τον Νορντίν Αμραμπατ να μην συμμετέχει στη χθεσινή 
προπόνηση λόγω ίωσης.

Tην αποθέωση γνώρισε η αποστολή του Παναθηναϊκού κατά την άφι-
ξή της στο ξενοδοχείο όπου θα παραμείνει κατά την προετοιμασία της 
στην Κύπρο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στοχεύει να αξιοποιήσει όλους τους 
διαθέσιμους παίκτες. Ο λόγος; Η δημιουργία λύσεων ενόψει επα-
νέναρξης. Εξάλλου, με τους τραυματισμούς (Αϊτόρ, Τρουιγέ, Παλά-
σιος), ο τεχνικός των «πράσινων» θέλει να προσέχει για να... έχει. 
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα υπάρξει και ενίσχυση.

Την ώρα που η προετοιμασία συνεχίζεται στη Μαρμπέγια της Ισπανίας, 
στον Ολυμπιακό συνεχίζεται η αναζήτηση δεξιού μπακ. Μάλιστα, ο Ρο-
ντινέι βρίσκεται αρκετά κοντά στον Πειραιά, καθώς από ένα όνομα στη 
λίστα, βρίσκεται σε εξαιρετικά προχωρημένες επαφές με τους πρω-
ταθλητές Ελλάδος. Παράλληλα, ικανοποίηση άφησαν στους «ερυθρό-
λευκους» οι εμφανίσεις των Ιν-Μπομ Χουάνγκ και Πιερ Κουντέ με Ν. 
Κορέα και Καμερούν αντίστοιχα.

Τέτοιον... Ζίβκοβιτς θέλει ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην επανέναρξη, με 
τον Σέρβο να πραγματοποιεί εξαιρετικό ματς κόντρα στο Καμερούν. 
Στα της μίνι-προετοιμασίας, το πρώτο του φιλικό επί κυπριακού εδά-
φους έδωσε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ξεμούδιασε με «τεσσάρα» (4-1) απέ-
ναντι στην ισραηλινή Ασντόντ. Ο Φελίπε Σοάρες άνοιξε το σκορ, ενώ 
το όνομά τους στον πίνακα των σκόρερ έβαλαν οι Μπίσεσβαρ, Τόμας 
και Κωνσταντέλιας.
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Ν. ΚΟΡΕΑ – ΓΚΑΝΑ

ΕΝΑ ΑΣΤΕΡΙ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
Ο Τσο-Τζου-Σανγκ έκανε ό,τι περνούσε απ’το χέρι του για να κρατήσει την Νότιο Κο-
ρέα στη διεκδίκηση της πρόκρισης σκοράροντας δις (58΄, 61΄). Ωστόσο, οι παίκτες 
του Πάουλο Μπέντο λογάριζαν χωρίς τον 22χρονο άσο της Γκάνας, Μοχάμεντ Κού-
ντους. Το αστέρι του Αγιαξ ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου πετυχαίνοντας 
δύο τέρματα (34΄, 68΄), με το δεύτερο να αποτελεί «μαχαιριά» στους Κορεάτες και 
βάλσαμο στους Γκανέζους που με τη νίκη 3-2 μπήκαν σε τροχιά «16». Κρατήστε το 
όνομα, θα μας απασχολήσει στο άμεσο μέλλον.

ΚΑΜΕΡΟΥΝ – ΣΕΡΒΙΑ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΑΜΥΝΑ ΑΠΟΥΣΑ
Πολλοί το χαρακτήρισαν ως το «παιχνίδι του Μουντιάλ». Κι όντως σε επίπεδο επί-
θεσης, ήταν. Ωστόσο, το τελικό 3-3 ανάμεσα σε Καμερούν και Σερβία διαμόρφωσαν 
κυρίως τα παιδαριώδη αμυντικά λάθη αμφότερων. Το 0-1 από τον Καστελέτο (26΄) 
έγινε 3-1 υπέρ των Σέρβων μέσα σε δέκα αγωνιστικά λεπτά χάρη στους Πάβλο-
βιτς (45+1΄), Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (45+3΄) και Μίτροβιτς (53΄), αλλά το μενού είχε 
κι άλλο! Με γκολ που επικυρώθηκε από το VAR, ο Αμπουμπακάρ «ντύθηκε» Ζιοβά-
νι σκοράροντας με σκαφτή λόμπα (63΄), ενώ ο Τσούπο-Μότινγκ (φωτο) πέτυχε το τε-
λευταίο γκολ (66΄) σε ματς που δυστυχώς τελείωσε.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ 

CASEMIRO THINGS
Τη σειρά του Netflix με τίτλο «Stranger Things», όπου συμβαίνουν ανεξήγητα πράγ-
ματα, την γνωρίζουν και οι... πέτρες. Την ικανότητα του Καζεμίρο να πετυχαίνει απί-
θανα γκολ από το πουθενά επίσης. Ο αμυντικός χαφ της Βραζιλίας ήταν ο πρω-
ταγωνιστής στη νίκη της «σελεσάο» επί της Ελβετίας (1-0). Κι αυτό διότι με μια 
καραβολίδα που πήρε ανάποδα φάλτσα, υποχρέωσε τον τερματοφύλακα Ζόμερ να 
δει το γκολ στις... ειδήσεις (83΄) και έστειλε τη χώρα του με συνοπτικές διαδικα-
σίες στη φάση των «16» ήδη από τη δεύτερη αγωνιστική.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

ΠΟΙΟΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ; Ο ΜΠΡΟΥΝΟ!
Ο φύσει και θέσει ηγέτης της Πορτογαλίας είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για την ώρα. Δι-
ότι μόλις ο «CR7» αποσυρθεί, αυτόν τον ρόλο θα αναλάβει ο Μπρούνο Φερνάντες. Ο 
άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν ο λόγος που οι Ιβηρες λύγισαν την Ουρουγου-
άη με 2-0 και σφράγισαν την πρόκριση στους «16». Αρχικά, η γλυκιά σέντρα που επι-
χείρησε και δεν την βρήκε ο Ρονάλντο κατέληξε στα δίχτυα του Ροτσέτ (54΄), ενώ μετά 
από σωρεία ευκαιριών της «σελέστε», ο ίδιος κέρδισε πέναλτι και το μετέτρεψε σε 
γκολ (90+3΄). 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΙΡΑΝ-ΗΠΑ

OVER 5 ΚΑΡΤΕΣ 1,80
Το Ιράν έβαλε φωτιά στον όμιλο με την νίκη επί της Ουαλίας και 

πλέον ελπίζουν βάσιμα σε πρόκριση, καθώς στο σημερινό παιχνίδι 
θα παίξουν για δύο αποτελέσματα. Χωρίς περιθώρια οι Αμερικάνοι 

που θέλουν μόνο νίκη.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΜΑΤΣ ΜΕ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ 3

ς

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗΝ 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την ολοκλήρωση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η 3η αγωνιστική αρχίζει σήμερα με τα παιχνίδια του 1ου και του 2ου ομίλου. Πλέον 
δεν θα έχουμε αγώνες στις 12:00 και στις 15:00. Τα δύο πρώτα παιχνίδια θα αρχίζουν στις 17:00 και τα άλλα δύο στις 21:00.  Στον 1ο όμιλο 3 ομάδες διεκδικούν τα 2 εισιτήρια, 

η Ολλανδία και ο Ισημερινός με 4 βαθμούς και η Σενεγάλη με 3. Έχει αποκλειστεί το Κατάρ μετά τις 2 ήττες. Στις 17:00 αρχίζουν τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής, 
Ισημερινός-Σενεγάλη και Ολλανδία-Κατάρ. Στο 2ο όμιλο και οι 4 ομάδες έχουν ελπίδες πρόκρισης. Προηγείται στη βαθμολογία η Αγγλία με 4 βαθμούς και ακολουθούν το 

Ιράν με 3, οι ΗΠΑ με 2 και η Ουαλία με 1. Η σέντρα στην 3η αγωνιστική γίνεται στις 21:00 με τους αγώνες Ιράν-ΗΠΑ και Ουαλία-Αγγλία.  Οι καλύτερες αποδόσεις συνεχίζονται 
και στην 3η αγωνιστική των ομίλων από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.  Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα για τα παιχνίδια του 

Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς και οι προωθητικές ενέργειες «Επιστροφή Στοιχήματος»* και «Παρά 1»*. 

ΣΕ ΑΎΤΟ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΚΟΡΑΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟ MUNDOBALL
Μαζί με το Παγκόσμιο συνεχίζεται και το ΜundoBall από το Πάμε Στοίχημα, ένα δωρεάν παιχνίδι προβλέψεων, μέσω της εφαρμογής ΟPAP Store App. Παίζεις MundoBall 

και σηκώνεις εσύ την κούπα του Παγκοσμίου! Mε το νέο παιχνίδι του Πάμε Στοίχημα προβλέπεις σωστά τα αποτελέσματα των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κερδίζεις 
βαθμούς και διεκδικείς ένα αυτοκίνητο και άλλα πλούσια δώρα.* Μπαίνεις στο OPAP Store App, παίζεις στο νέο παιχνίδι και το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει δικό σου.* Με κάθε 

σωστή πρόβλεψη παίρνεις βαθμούς και έχεις την ευκαιρία να ανέβεις θέσεις στην γενική κατάταξη. Αν στο τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχεις τερματίσει στις πρώτες 
θέσεις του γενικού βαθμολογικού πίνακα κερδίζεις πλούσια δώρα.*  Mε το ΜundoBall φτιάχνεις και το δικό σου πρωτάθλημα με εσένα και τους φίλους σου!  Σε αυτό το 

Παγκόσμιο Κύπελλο σκοράρεις με το ΜundoBall, το δωρεάν παιχνίδι προβλέψεων, μέσω της εφαρμογής ΟPAP Store App.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΎΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
Κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα καταστήματα ΟΠΑΠ ειδικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που έχουν σήμερα ενισχυμένες αποδόσεις είναι και τα ακόλουθα: Ισημερινός-Σενεγάλη: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ – Σκορ 1-1 
οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα – Τρόπος επίτευξης 1ου γκολ με κεφαλιά. Ολλανδία-Κατάρ: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 20’ – Σκορ 0-2 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα –

Τρόπος επίτευξης 1ου γκολ με σουτ. Ιράν-ΗΠΑ: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 20’ – Σκορ 0-2 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα – Τρόπος επίτευξης 1ου γκολ με πέναλτι. Ουαλία-
Αγγλία: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ – Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα – Τρόπος επίτευξης 1ου γκολ με κεφαλιά – Ημίχρονο Αγγλία/Τελικό Αγγλία & Goal/Goal.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους 
εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΎΠΕΎΘΎΝΑ

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ
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ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΎΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ MUNDOBALL,  
ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟPAP STORE APP

www.xosetips.com

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00
ΕΚΟΥΑΔΟΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ

2/3 GOAL 2,00
Ματς-τελικός ανάμεσα σε Εκουαδόρ και Σενεγάλη για την 

πρόκριση στα νοκ-άουτ. Οι Αφρικανοί έχουν σίγουρα παραπάνω 
πίεση καθώς μόνο με νίκη θα περάσουν στην επόμενη φάση.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00

ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ 
OVER 3 1,85

Την νίκη που θα την φέρει αγκαλιά με την πρώτη θέση θα ψάξει 
σήμερα η Ολλανδία κόντρα στο αδιάφορο Κατάρ. Οι διοργανωτές 

αποκλείστηκαν και θα επιδιώξουν να φύγουν με ψηλά το 
κεφάλι.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤO ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:00
ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ
OVER 2,5 2,02

Το Ιράν πλήγωσε την Ουαλία και η πρόκριση δυσκόλεψε 
αρκετά. Στο μεγάλο ντέρμπι του νησιού η νίκη είναι 
μονόδρομος αλλά μπορεί να μην αρκεί. Οι Αγγλοι 

οφείλουν να βελτιωθούν συγκριτικά με το ματς κόντρα 
στις ΗΠΑ.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΟΣΤΡΑΒΑ Β΄-ΚΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ

OVER 3,5 1,80
Τα φιλικά αρχίζουν και φυσικά θα είναι στις επιλογές μας. 

Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται αμφότερες και ευελπιστούν σε 
μια καλύτερη αγωνιστική χρονιά. Ανοιχτό ματς αναμένω με 

γκολ και κόρνερ.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

EUROCUP 19:30
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ

2 2,35
Εξαιρετική πορεία διαγράφει ο Προμηθέας που βρίσκεται στη κορυφή της 

βαθμολογίας. Ανάλογη παρουσία έχει και η Τέλεκομ με δέκα σερί νίκες σε όλες τις 
διοργανώσεις.

ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες επέστρεψαν από τη Σιέρα Νεβά-
δα, όπου πραγματοποίησαν προετοιμασία σε υψόμετρο. Η πρω-
ταθλήτρια στα 400μ. Ειρήνη Βασιλείου και η πρωταθλήτρια στα 

400μ. εμπόδια Δήμητρα Γναφάκη προετοιμάζονται για τη νέα 
σεζόν. Μεγάλος στόχος τους είναι το Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα στη Βουδαπέστη.

Ο Πανναξιακός Α.Ο. στη διάρκεια των αγώνων «Καμπανέλλεια 2022» 
πραγματοποίησε την παρουσίαση τριών μεταγραφικών του αποκτη-
μάτων στον στίβο στα γραφεία του συλλόγου στη Νάξο. Πήρε Αν-
δριάνα Φέρρα και Ιερόθεο Δρίτσα από τον Ολυμπιακό ΣΦΠ 
και την Μαρίτα Αργυρού (φωτό) από τον ΓΣ Ελευθέριος 
Βενιζέλος. 
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SPORTS

Ο Μίλτος Τεντόγλου και η Ιβάνα Βουλέτα είναι οι κορυφαίοι 
αθλητές της χρονιάς για την ABAF. Θα βραβευτούν στο «γκα-
λά» που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την επόμενη 
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο «Hyatt» στην Αθή-
να. Ανερχόμενοι είναι η Σέρβα Ανγκελίνα Τόπιτς και ο 
Τούρκος Ισμαΐλ Νεζίρ.

Αναβαθμισμένα θα είναι τα ελληνικά μίτινγκ το 2023 στο καλεντά-
ρι της WA. Στην κατηγορία Silver θα είναι το Athens Street Pole 
Vault (31/5), το Filothei Women Gala (6/6) και το Fly Olympia 

(18/6). Στην Bronze είναι «Βενιζέλεια» (28/5), Μίτινγκ αλ-
μάτων Καλλιθέας (24/5) και «Δρόμεια» (3/6). 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...

ΕΝΑΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΣ
ΣΕ ΣΩΜΑ ΓΚΑΝΕΖΟΥ
Ούτε Πορτογαλία, ούτε Βραζιλία. Ούτε 
Μπρούνο Φερνάντες, ούτε Καζεμίρο. Οι 
επόμενες γραμμές είναι αφιερωμένες σε 
έναν από τους χαρισματικούς παίκτες της 
γενιάς του, τον Μοχάμεντ Κούντους. 
Στα 22 του χρόνια, στο πρώτο του Μουντιάλ 
με την Γκάνα, ο πολυσύνθετος επιθετικός 
μέσος είναι ό,τι πιο φρέσκο ποδοσφαιρικά 
στον όγδοο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 
Τα δύο γκολ που πετυχαίνει είναι απλώς δύο 
σκηνές από τα... προσεχώς. 
Τον παίκτη του Αγιαξ άλλωστε, που τη φετινή 
σεζόν μετράει 12 τέρματα και δύο ασίστ σε 23 
εμφανίσεις (τέσσερα γκολ στο Champions 
League), τον καλοβλέπουν μεγαθήρια 
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ηδη, η 
Λίβερπουλ τσεκάρει την περίπτωσή του και 
δεν αποκλείεται μετά το τέλος του Μουντιάλ 
να υπάρξει μεταγραφή.
Ο νεαρός βγάζει τσαγανό, έχει προσωπικότητα 
και μαζί με τη δεδομένη του ικανότητα 
σε εκτέλεση, ντρίμπλα και μεταβίβαση, 
θυμίζει έναν Βραζιλιάνο σε σώμα Γκανέζου. 
Πραγματικά απολαυστικός και σίγουρα με μια 
τεράστια ευκαιρία που απλώνεται μπροστά 
του: να πάρει εκδίκηση για ένα ολόκληρο 
έθνος. Η εξήγηση, απλή και έχει τις ρίζες 
της από το 2010. Τότε, στα προημιτελικά του 
Παγκοσμίου της Νοτίου Αφρικής, η Γκάνα 
βρέθηκε μια ανάσα από το να γίνει η πρώτη 
αφρικανική ομάδα που φτάνει στα ημιτελικά.
Ωστόσο, ο Λουίς Σουάρες «θυσιάζοντας» 
τον εαυτό του, έγινε τερματοφύλακας, 
στέλνοντας το ζευγάρι Γκάνα – Ουρουγουάη 
στα πέναλτι. Μια πράξη, η οποία εν πολλοίς 
στέρησε από τους Γκανέζους μια χρυσή 
σελίδα στην ιστορία τους. Δώδεκα χρόνια 
μετά, η ιστορία προσφέρει μια συνθήκη 
εκδίκησης. Αν δεν χάσει η Γκάνα απέναντι στη 
«σελέστε» στο τελευταίο παιχνίδι, τότε θα την 
στείλει σπίτι της. Οπως έκανε η δεύτερη στην 
πρώτη σε εκείνο το βράδυ της 2ης Ιουλίου, 
στο Γιοχάνεσμπουργκ. Και εγγυητής αυτής 
της εκδίκησης μπορεί να γίνει ο Μοχάμεντ 
Κούντους.

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


