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Ο επιμένων νικά και εν προκειμένω, ο Αρης, δημι-
ούργησε, έθελξε, έχασε σωρεία ευκαιριών και τελι-
κώς δικαιώθηκε πανηγυρίζοντας τους τρεις βαθμούς 
κόντρα στον υπέρ το δέον αμυντικά στημένο Παναιτω-
λικό (1-0).
Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε ο Γκρέι να στείλει τρεις 
φορές την μπάλα στα δίχτυα. Στο πρώτο του χτύπημα 
(21΄), έπειτα από συνεργασία με Μαντσίνι, ο Τζαμα-
ϊκανός ήταν για εκατοστά εκτεθειμένος. Ιδιο σκηνι-
κό δέκα λεπτά αργότερα (31΄), με τον επιθετικό των 
«κίτρινων» να είναι ξανά σε θέση οφ-σάιντ. 
Η χημεία με τον Μαντσίνι ήταν προφανής και πλήγω-
σε την εστία των Αγρινιωτών στο δεύτερο ημίχρονο. 
Τρίτη και φαρμακερή, λένε, με τον Γκρέι να πετυχαί-
νει το έκτο του τέρμα στη Super League (52΄) και εντέ-
κατο φετινό με τη φανέλα των Θεσσαλονικέων.
Παρότι οι γηπεδούχοι συνέχισαν να σπαταλούν τις ευ-
καιρίες που δημιουργούσαν, δεν το πλήρωσαν, κα-
θώς ο Ζοάο Πέδρο πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων 
την καλύτερη στιγμή που είχε το σύνολο του Αναστα-
σίου στο ματς.

ΑΡΗΣ (Αλαν Πάρντιου): Κουέστα, Μπράμπετς, 
Φαμπιάνο, Πίρσμαν, Οντουμπάτζο, Ετέμπο, Μα-
νού Γκαρθία (80’ Ιτούρμπε), Ματέο Γκαρσία, 
Πάλμα (88’ Εμπακατά), Μαντσίνι (72’ Νταμπό), 
Γκρέι.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, 
Χουχούμης, Λάρσον, Μλάντεν, Λιάβας, Μάρ-
τενσον (69’ Σενγκέλια), Φλόρες, Ντίας, Ντα-
γκό (75’ Ξενιτίδης), Κολοβός (76’ Ζοάο Πέ-
δρο), Καρέλης.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

52’ ΓΚΡΈΙ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΡΗΣ VS ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ1 0
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Αμφότερες διανύουν μια σεζόν που δεν εξελίσ-
σεται με θετικό τρόπο. Τόσο ο ΠΑΣ Λαμία, όσο και 
ο ΠΑΣ Γιάννινα βρίσκονται στα χαμηλά βαθμολογι-
κά κλιμάκια και το μεταξύ τους 1-1, τους κράτησε 
«βιδωμένους» σε αυτά.
Με λίγα λόγια ένα αποτέλεσμα – πισωγύρισμα για 
Φθιώτες, αλλά και Γιαννιώτες. Οι πρώτοι γιατί έφτα-
σαν στην πηγή της νίκης μετά από τρεις μήνες με 
το τέρμα του Μπεχαράνο (66΄), αλλά λίγο αργότε-
ρα είδαν τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν.
Το αυτογκόλ του Κορνέζου (74΄) «πάγωσε» το σύ-
νολο του Παντελίδη που παραλίγο να υποστεί και 
την ανατροπή από τους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, 
στο 77΄ ο Σταματελόπουλος χαράμισε την εξαιρετι-
κή μπαλιά του Παντελάκη σουτάροντας άουτ στο τετ 
α τετ με τον Σαράνοφ. 
Συνεπώς, η ομάδα του Στάικου απέφυγε την ήττα 
βγάζοντας αντίδραση για δεύτερο σερί παιχνίδι ούσα 
πίσω στο σκορ, αλλά από την άλλη δεν έδειξε πει-
στικά σημάδια ότι δεν θα κινδυνέψει στο τέλος της 
κούρσας.

ΛAMIA (Σάββας Παντελίδης): Σαράνοφ, Κορ-
νέζος, Αντέτζο, Σιμόν, Γκοράνοβ, Τζανδάρης, 
Μπεχαράνο (88΄Βασιλακάκης), Νούνιες, Ντε 
Βινσέντι (65΄Σλίβκα), Μανούσος (84΄Μπά-
μπης), Γιακουμάκης.
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Σούλης, Σό-
ρια, Παντελάκης, Εραμούσπε, Πήλιος, Καρα-
χάλιος, Λιάσος, Ριένστρα, Μορέιρα, Ροσέρο 
(17΄Σταματελόπουλος) (86΄Μπαλάν), Παμλί-
δης.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

66΄ ΜΠΕΧΑΡΑΝΟ / 74΄ ΑΥΤ. ΚΟΡΝΕΖΟΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ VS ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ1 1
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AGENT GREEK

ΒΑΣΙΚΟΣ
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αποδείξει πως είναι δίκαιος σε ότι έχει 
να κάνει με το ρόστερ του. Αυτή τη στιγμή ο Φώτης Ιωαννίδης 
είναι πιο μπροστά από τον Αντράζ Σπόραρ. Και περισσότερη ρέντα 
έχει ο Έλληνας φορ και πιο επιδραστικός είναι και ο άνθρωπος 
που έχει σώσει ουκ ολίγες φορές πλέον τον Παναθηναϊκό από 
κάζο είναι. 
Με άλλα λόγια, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε και πριν τη 
διακοπή για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχει στείλει μήνυμα προς 
πάσα κατεύθυνση ο Ιωαννίδης είναι η αλήθεια. Στο παιχνίδι με 
τον Ιωνικό, όπου ξεκίνησε βασικός αντί του Σπόραρ που ήταν 
ανέτοιμος, έχει συμμετοχή στο γκολ της ομάδας του και απέναντι 
στον ΟΦΗ είναι αυτός που διατηρεί το αήττητο του Παναθηναϊκού 
στη Super League με το τέρμα που πετυχαίνει. O 22χρονος 
στράικερ που δεν είχε impact μέχρι την 10η αγωνιστική, μετράει 
3 γκολ, τη συμμετοχή του στο γκολ κόντρα στον Ιωνικό (όλη την 
προσπάθεια και το σουτ που αποκρούει ο Χουτεσιώτης ασταθώς 
εκείνος την είχε κάνει) και μια ασίστ στα τελευταία πέντε ματς, 
με συμβολή σε κάθε ένα από αυτά.  Μάλλον απέναντι στον 
Λεβαδειακό θα πάρει φανέλα βασικού ξανά…

ΔΕ ΧΑΛΑΕΙ 
Ο Άρης με τον Ολυμπιακό έχουν συμφωνήσει για τον Μαντσίνι. Τα 
έχετε διαβάσει αυτά άλλωστε από το Sportime. Η στήλη είναι εδώ 
όμως για να ξεδιαλύνει τα σύννεφα που πύκνωσαν τελευταία πάνω 
από τη μεταγραφή του Αργεντινού στους πρωταθλητές Ελλάδας. 
Η εκκρεμότητα είναι να τα βρει το κλαμπ και με τον Αργεντίνο. Το 
ραντεβού που έκανε ο Βρέντζος με τον εκπρόσωπο του δεν πήγε και 
πολύ καλά έμαθα. Είχε υφάκι ο agent κι αυτά δεν περνάνε πλέον.  
Η διαφορά στο οικονομικό είναι όση και η απόσταση του «Βικελίδης» 
με του Ρέντη. Κοντά στα επτά κατοστάρικα θέλει ο Μαντσίνι, χρήματα 
που δεν δίνει ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση.
Μπορεί να διαρρέει  η πλευρά του ποδοσφαιριστή πως η πρόταση που 
έχει από κάποια ομάδα της Ρωσίας είναι καλύτερη, αλλά δεν καλύπτει 
τον Άρη. Γι’ αυτό και δεν την εμφανίζουν στον Θόδωρο Καρυπίδη. Ο 
Ολυμπιακός λοιπόν είναι μονόδρομος για όλες τις πλευρές και όσο 
πιο γρήγορα το καταλάβει ο Μαντσίνι, τόσο το καλύτερο για τον ίδιο. 
Διότι, για την ώρα τουλάχιστον δεν κοιτάει άλλη περίπτωση η ομάδα 
του Πειραιά. 
Ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει το 500αρικο για τον Μαντσίνι, 
αλλά μέχρι εκεί. Τα 700 χιλιάρικα που θέλει δεν πρόκειται να τα 
βρει ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε πουθενά αλλού. Τουλάχιστον όσο 
δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Άρη. Ούτε συμφωνία (ανάμεσα σε 
παίκτη και Ολυμπιακό), ούτε απόσυρση ενδιαφέροντος υπάρχει. Επί 
του παρόντος. Η αίσθηση που επικρατεί όμως είναι πως πρόκειται 
για μια μεταγραφή που δεν χαλάει. 
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AGENT GREEK

ΑΥΤΟ ΜΕΝΕΙ
Ο Ντιόπ φάνηκε νωρίς τι «φρούτο» ήταν. Ο Ζερβίνιο, τεράστιο όνομα, 
γέννησε προσδοκίες ο ερχομός του στο «Βικελίδης», αλλά με την 
πρώτη του εμφάνιση είχαμε... αποβολή!
Ο 35χρονος ήρθε το καλοκαίρι, κατόπιν και της θετικής εισήγησης 
του πρώην συμπαίκτη του Μανώλη Σιώπη, κι αν πήρε ευκαιρίες, αλλά 
δεν… ακούμπησε.
Μετά την διακοπή του Μουντιάλ, η ποδοσφαιρική λογική σήκωσε τα χέρια 
ψηλά με την διαχείριση του ποδοσφαιριστή από πλευράς Πάρντιου. Στο 
ματς κυπέλλου με τον Λεβαδειακό, έμεινε εκτός αποστολής. Προφανώς 
κρίθηκε ανέτοιμος. Μια εβδομάδα αργότερα, στο ίδιο γήπεδο ξεκίνησε 
βασικός! Ο Άγγλος πάντως του έδωσε απλόχερα ευκαιρίες, με τις 
περισσότερες εξ αυτών να κρατούν... ένα ημίχρονο.
Στο ημίχρονο έγινε αλλαγή και στο τελευταίο του όπως φαίνεται παιχνίδι 
με τη φανέλα του Άρη. Δείχνοντας μάλιστα και «στραβωμένος» με 
τον προπονητή του! Κάπου εκεί μπήκε και τέλος στις σχέσεις των δύο 
ανδρών. Ο Πάρντιου δεν τον θέλει στην ομάδα. Όχι ότι ο Ζερβίνιο θέλει 
να μείνει. Κανονικός τουρίστας ήταν εξάλλου! Οπότε τα... κουβαδάκια 
του και σ’ άλλη παραλία!  Απομένει να τα βρει μαζί του ο Καρυπίδης 
για την αποζημίωση.

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
Το άλμα του Λιβάι Γκαρσία στο γκολ του απέναντι στον Βόλο ήταν 
πάνω από ένα μέτρο. Με άλλα λόγια, ένα άλμα που θυμίζει 
αυτά του Κριστιάνο Ρονάλντο. Η σεζόν που κάνει ο επιθετικός 
από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο είναι απλά αδιανόητη ως 
τώρα. Οι αριθμοί κάνουν λόγο για 9 γκολ και 2 ασίστ σε 15 
ματς, αλλά αυτό δεν δείχνει τη μεγάλη εικόνα. Ο παίκτης 
της ΑΕΚ είτε παίζει εξτρέμ, είτε φορ, είτε και τις δύο θέσεις 
μέσα σε ένα παιχνίδι, είναι το ίδιο αποδοτικός! Καλύπτει με 
επάρκεια όλες τις θέσεις της επίθεσης, δημιουργεί για τον 
εαυτό του, είναι μια διαρκής ενόχληση για τους αντιπάλους, 
παίζει εξαιρετικά το ένας εναντίον ενός, εκτελεί με άνεση 
και με τα δύο πόδια, διανύει μια σεζόν χωρίς τραυματισμούς. 
Για να μην το κουράζουμε όλα αυτά μαζί υποδηλώνουν πως 
οι υψηλές απαιτήσεις που έχει η ΑΕΚ σε μια πιθανή πώλησή 
του το ερχόμενο καλοκαίρι αρχίζουν να μην είναι πλέον και 
τόσο υψηλές. Ίσα ίσα… Ο Λιβάι Γκαρσία είναι μια μετοχή που 
έχει limit up συνεχώς και τα πεπραγμένα του δεν περνούν 
απαρατήρητα σε όσους τον παρακολουθούν. Στο ντέρμπι με 
τον Παναθηναϊκό θα γεμίσουν τα VIP της OPAP Arena για 
χάρη του… 
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Την καλύτερη... απάντηση έδωσε στον Αλαν Πάρντιου ο Μανού 
Γκαρθία. Ο Ισπανός μέσος ήταν ένας εκ των κορυφαίων του Αρη 
στη νίκη επί του Παναιτωλικού, με το παιχνίδι της ομάδας να 
περνάει από τα δικά του πόδια. Απαντήσεις όμως με την απόδο-
σή τους, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, έδωσαν ο Γκρέι 
που σκόραρε μετά από τρία ματς, αλλά και ο υπ’ατμών Μαντσίνι.

Το μείον οκτώ έγινε μείον τέσσερα, ενώ σε δέκα μέρες υπάρχει και 
το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην «OPAP Arena». Η ΑΕΚ διαθέτει την 
αποτελεσματικότερη επίθεση (30 γκολ) και την καλύτερη άμυνα (5 γκολ) 
του πρωταθλήματος, ενώ πλέον έχει και γεμάτη ψυχολογία συνδυα-
σμένη με πίστη για την κατάκτησή του. Παράλληλα, εντείνει τις προσπά-
θειές για απόκτηση σέντερ μπακ και αριστερού μπακ.

Οι ενισχύσεις ήρθαν από τη... Γερμανία. Μια μέρα μετά το νέο βαθμο-
λογικό στραβοπάτημα στη Super League, ο Παναθηναϊκός υποδέχθη-
κε στην Αθήνα τον Τιμοτέους Πούχατς. Ο Πολωνός αριστερός μπακ πα-
ραχωρείται ως δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου και αποτελεί την 
πρώτη χειμερινή μεταγραφή των «πράσινων», με δικαίωμα συμμε-
τοχής από την 1η Ιανουαρίου. Πλέον, το «τριφύλλι» θα φορτσάρει για 
δημιουργικό μέσο και εξτρέμ. 

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 15 εκατ. ευρώ προχώρησε 
η ΠΑΕ Ολυμπιακός, την οποία κάλυψε εξ ολοκλήρου ο Βαγγέλης Μα-
ρινάκης. Παράλληλα με την αναζήτηση παικτών για μεταγραφική ενί-
σχυση (αριστερό μπακ, κεντρικό αμυντικό και εξτρέμ), σενάριο από 
την Ιταλία φέρει τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν το ενδεχόμε-
νο δανεισμού του Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ στη Μπολόνια και οψιόν αγο-
ράς το ερχόμενο καλοκαίρι.

To πρόβλημα στο γκολ είναι δεδομένο για τον ΠΑΟΚ. Η δημιουργία 
από τα πόδια του νεαρού Κωνσταντέλια είναι σημαντική, αλλά στην 
παρούσα φάση χρειάζεται και μια ακόμα κίνηση εμπειρότερου ποδο-
σφαιριστή που θα λύσει οριστικά την επιθετική δυστοκία. Η πορτογα-
λική αγορά φαντάζει ως σημείο αναφοράς για μεταγραφή, μιας και 
τη γνωρίζει καλά ο Ζοσέ Μπότο. Θα συνδυαστεί όμως και με κάποια 
αποχώρηση στο ρόστερ; 
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ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΛΕΣΤΕΡ 1 -1,75 1,85
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΑΣΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΘΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ
Η Λίβερπουλ επέστρεψε με το δεξί μετά την διακοπή 
και έφυγε με εύκολο «τρίποντο» απο το Βίλα Πάρκ. 
Ματς σαν κι αυτό απέναντι στην ντεφορμέ Λέστερ πρέ-
πει να τα καθαρίζει για να εκπληρώσει στον στόχο της 
τετράδας.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 23:15
ΜΠΡΑΓΚΑ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ OVER 2,5 1,73
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Στο πρώτο μισό της σεζόν η Μπενφικά ήταν εξαιρετική 
εντός και εκτός συνόρων. Σημαντικό τεστ στην έδρα της 
πάντα αξιόλογης Μπράγκα, σε ένα ματς που πάντα κρύ-
βει παγίδες. Αμφότερες θα κυνηγήσουν το «τρίποντο».

ΚΙΝΑ 09:00 
ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ-ΣΕΝΤΖΕΝ OVER 3,75 1,85
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Το πρωτάθλημα της Κίνας φτάνει στο τέλος και το εν-
διαφέρον έχει στραφεί στη μάχη του τίτλου. Οι παντε-
λώς αδιάφορες βαθμολογικά Σανγκάι και Σεντζέν θα 
παίξουν ανοιχτά για να προσφέρουν γκολ αλλά και θέ-
αμα.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 13:00
ΓΚΟΡΙΤΣΑ-ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ OVER 2,75 1,82
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά 
στο στοιχηματικό μενού. Για την πρώτη σέντρα ετοιμά-
ζονται οι δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δο-
κιμάσουν πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:00
ΦΟΛΕΝΤΑΜ-ΜΠΡΕΝΤΑ OVER 3 1,90
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας 
να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα μετά το 
παγκόσμιο κύπελλο. Οι προπονητές θα έχουν την ευ-
καιρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και δι-
αφορά σχήματα.

ΕUROLEAGUE 21:00
ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ-ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ OVER 158,5 1,82
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ OVER
Με μοναδικό στόχο το ροζ φύλλο θα παραταχθεί σή-
μερα η Βιλερμπάν. Η ομάδα του Ντε Κολό αν θέλει να 
ελπίζει σε κάτι παραπάνω επιβάλλεται να κερδίσει. 
Τελευταία παραμένει η Αλμπα που απογοητεύει με την 
εικόνα της.

Η ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΦΑΒΟΡΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ

 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ 
PREMIER LEAGUE, LA LIGA ΚΑΙ LIGUE 1 

Η δράση στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δεν 
σταματά στις γιορτές. Σήμερα και αύριο διεξάγονται 
αγώνες της Premier League και της La Liga. 
Ξεχωρίζουν το σημερινό ματς Λίβερπουλ-Λέστερ 
(22:00) και οι αυριανές αναμετρήσεις Μπαρτσελό-
να-Εσπανιόλ (15:00), Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον (17:00) 
και Βιγιαρεάλ-Βαλένθια (17:15) με τις καλύτερες απο-
δόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε Στοίχη-
μα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΣΤΟ 2023  
ΜΕ PREMIER LEAGUE ΚΑΙ LIGUE 1
Την Πρωτοχρονιά παίζουν μπάλα η Premier League 
και η Ligue 1. Τις πιο δυνατές αποδόσεις προσφέρει 
το Πάμε Στοίχημα στα παιχνίδια του γαλλικού πρω-
ταθλήματος, Μονακό-Μπρεστ (16:00) και Λανς-Παρί 
Σεν Ζερμέν (21:45). 
Αμέτρητες είναι οι στοιχηματικές επιλογές που έχουν 
οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα για να ποντάρουν σε 
σούπερ αποδόσεις στους αγώνες της Premier League, 
της La Liga και της Ligue 1. 
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται 
είναι και αυτά για τον νικητή των κόρνερ, τη διαφορά 
νίκης, το ακριβές σύνολο γκολ, τον πρώτο και τον τε-
λευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ οποιου-
δήποτε γκολ, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερ-
δίσει η ομάδα του, το ημίχρονο-τελικό & Goal/No Goal, 
το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, την πρώτη και την τε-
λευταία ομάδα που θα σκοράρει, τη διπλή ευκαιρία 
& Goal/No Goal.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα κατα-
στήματα ΟΠΑΠ ειδικά στοιχήματα με ενισχυμένες απο-
δόσεις για επιλεγμένους αγώνες.  
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται 
για τα σημερινά παιχνίδια είναι και τα ακόλουθα:
Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ: Να σημειωθεί γκολ πριν 
από το 40’ – Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Λίβερπουλ-Λέστερ: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 
30’ – Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Ρεάλ Βαγιαδολίδ-Ρεάλ Μαδρίτης: Να σημειωθεί γκολ 
πριν από το 30’ – Σκορ 0-2 οποιαδήποτε στιγμή στον 
αγώνα. 
Θέλτα-Σεβίλλη: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 40’ 
– Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Μπράγκα-Μπενφίκα: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 
30’ – Σκορ 0-2 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.

ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  
ΑΠΟΨΕ ΣΤΗ EUROLEAGUE
Στη Euroleague η χρονιά κλείνει με το ντέρμπι των 
«αιωνίων» αντιπάλων. Απόψε, στις 21:00, στο ΟΑΚΑ, 
αρχίζει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηνα-
ϊκό και τον Ολυμπιακό. 
Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέ-
ρει το Πάμε Στοίχημα, μεταξύ άλλων, για το χάντικαπ 
πόντων, τους Over/Under πόντους του αγώνα, τον νι-
κητή του αγώνα σε συνδυασμό με τους συνολικούς 
πόντους, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, το ημίχρο-
νο-τελικό, τον σκόρερ του πρώτου πόντου, την πρώ-
τη ελεύθερη βολή, τον αριθμό των περιόδων που θα 
κερδίσει η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομά-
δα, το ακριβές σκορ των περιόδων.

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΟΠΑΠ 1
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3
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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

ΤΟ «ΜΑΥΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ» 
ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ
Ο άνθρωπος που απέκτησε θεϊκή υπόσταση 
μέσα από το ποδόσφαιρο. Ο μύθος της Σάντος. 
Ο θρύλος της εθνικής Βραζιλίας που έκανε 
δισαεκατομμύρια ανθρώπους να παραληρούν με 
το αθλητικό του μεγαλείο. Ο Εντσον Αράντες ντο 
Νασιμέντο ή απλώς «Πελέ» δεν βρίσκεται πια 
ανάμεσά μας. 
Δύo χρόνια μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα, έξι 
χρόνια μετά τον Γιόχαν Κρόιφ, το «μαύρο 
διαμάντι» περνάει στην αιωνιότητα. Μόνο που 
αυτό, ο μεγάλος Πελέ το είχε καταφέρει, όπως 
και οι προηγούμενοι, πολύ πριν αφήσει την 
τελευταία του πνοή στα 82 του χρόνια. 
Μιλάμε για τον παίκτη που συστήθηκε στα 
17 του χρόνια στο ευρύ κοινό, σκοράροντας 
ένα φαντασμαγορικό τέρμα στον τελικό του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1958 στη Σουηδία. Ενα 
γκολ που σηματοδότητε τη γέννηση μιας απόλυτα 
επιδραστικής προσωπικότητας που άφησε 
εποχή ξεπλένοντας την εθνική ντροπή του 
«μαρακανάσο», το 1950 από την Ουρουγουάη.
Πριν τον Ντιέγκο, πριν τον «ιπτάμενο Ολλανδό», 
πριν τον Ζιντάν και πριν τον Μέσι, ο λιγομίλητος 
Πελέ επέλεξε να κάνει με τις πράξεις του στο 
χορτάρι τον παρθενικό τεράστιο θόρυβο στο 
άθλημα και να καρπωθεί με κάθε επισημότητα 
για πρώτη φορά το προσωνύμιο του «G.O.A.T». 
Ο χαρακτηρισμός για τον οποίο χύνονται 
καθημερινά τόνοι από μελάνι για να 
δικαιολογήσουν με αριθμητικά, επιστημονικά ή 
και... ρομαντικά κριτήρια, ποιος είναι ο διάδοχός 
του. Πελέ υπήρξε ένας και κανείς άλλος. 
Φονικός σκόρερ με 778 επίσημα τέρματα. 1279 
αν συμπεριλάβουμε, όπως εκείνος, τα τέρματα 
σε φιλικές αναμετρήσεις, σε ευρωπαϊκές 
περιοδείες με τη Σάντος, αλλά και σε αγώνες 
με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του. Τρις 
πρωταθλητής κόσμου με τη «σελεσάο» και 
πολλές ατομικές και συλλογικές διακρίσεις. 
Κι όμως, ο Πελέ ήταν κάτι παραπάνω απ’αυτά. 
Ενα «μαύρο διαμάντι» που λειτούργησε ως 
φάρος για τους επόμενους μεγάλους της 
«στρογγυλής θεάς». Εκείνο που χάραξε τον 
δρόμο και οι υπόλοιποι θέλησαν με τόσο ζήλο 
να τον διαβούν. Και το κατάφερε. Γι’αυτό και θα 
λάμπει μέχρι να σβήσει ο ήλιος. 

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


