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Το μενού στο στάδιο του Παναιτωλικού είχε Αγρινι-
ώτες... Νουά. Διότι ο Νουά Ντίκο κονιορτοποίησε την 
άμυνα των γηπεδούχων, «μαγειρεύοντας» δύο απί-
θανα γκολ, πήρε επ’ώμου τον ΟΦΗ και τον οδήγησε 
σε έναν θρίαμβο – βάλσαμο (0-4) που τον απομά-
κρυνε από τις τρεις τελευταίες θέσεις της βαθμο-
λογίας.
Ως πρώτο πιάτο, ο άσος από το Μάλι πέτυχε το γκολ 
της αγωνιστικής σέρβιρε ένα «ωμό» και άπιαστο ψα-
λιδάκι που άφησε άγαλμα τον Ανέστη (27΄). Ισως η 
κορυφαία εμφάνιση του 30χρονου μεσοεπιθετικού 
από τότε που υπέγραψε στους Ηρακλιώτες. Οι Κρη-
τικοί «έχτισαν» πάνω στο προβάδισμά τους, με ένα 
κρεσέντο διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο.
Αρχικά, ο Ντικό νίκησε για δεύτερη φορά τον πορτιέ-
ρε του Παναιτωλικού (52΄), ενώ το τελειωτικό χτύπη-
μα στην ομάδα του Αναστασίου έδωσε ο Τοράλ (73΄). 
Το κερασάκι στην τούρτα του ΟΦΗ προσέθεσε στις κα-
θυστερήσεις του ματς ο Τσιλιανίδης. Ηττα- πισωγύρι-
σμα για τους Αγρινιώτες που έμειναν επτά βαθμούς 
μακριά από την εξάδα.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέ-
στης, Αποστολάκης (71΄Λιάβας), Μλάντεν, 
Μάλης (71΄Πέδρο), Χουχούμης, Ξενιτίδης 
(46΄Κολοβός), Φλόρες, Ντίας, Σενγκέλια 
(78΄Μάρτενσον), Καρέλης, Νταγκό (60΄Χα-
τζηθεοδωρίδης).
ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, 
Βούρος, Πασαλίδης, Διαμαντής, Λάρσον, 
Μεγιάδο (76΄Περέα), Ντιουσέ, Μπαλογιάν-
νης (70΄Θοράρινσον), Τοράλ (76΄Γκερέρο), 
Νέιρα (70΄Τσιλιανίδης), Ντικό (85΄Τζου).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ VS ΟΦΗ 40

27΄, 52΄ ΝΤΙΚΌ, 73΄ ΤΌΡΆΛ, 90+3΄ ΤΣΙΛΙΆΝΙΔΗΣ

ΣΚΟΡΕΡ
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Όλα τα είχε ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, 
έκατσε και ο τραυματισμός του Μάγκνουσον για να 
κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
Αυτό φυσικά που είναι στο μυαλό όλων είναι να 
προλάβει ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός το μεγάλο 
ματς με τον ΠΑΟΚ αλλά δε φαίνεται και αυτό εύκολο.
Και ενώ λοιπόν ο Γιοβάνοβιτς έχει να διαχειριστεί 
την πρώτη ήττα και μάλιστα σε ντέρμπι, την γκρίνια 
για το ρόστερ που δεν έχει βάθος, το γεγονός πως 
ο Παναθηναϊκός ήταν φοβικός στην επιθετική 
ανάπτυξη, έρχεται και το θέμα στα στόπερ.
Οι λύσεις δεδομένες. Ο Σιδεράς καλός αλλά νεαρός. 
Ο Πούγγουρας δύσκολα να είναι στην πρώτη γραμμή.
Ο κλήρος πέφτει στον Κροάτη. Ο Ζβόνιμιρ Σάρλια των 
9 ματς φέτος θα είναι εκείνος που θα παίξει στον 
κρίσιμο αγώνα των Ιωαννίνων.
Στο πλευρό του Σένκεφελντ θα παίξει, εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου, ο 27χρονος στόπερ, ο 
οποίος [πάντως διανύει το τελευταίο του χρονικό 
διάστημα στην Αθήνα. Όλα δείχνουν πως το συμβόλαιό 
του που λήγει το καλοκαίρι δε θα ανανεωθεί. Η λογική 
το λέει γιατί για τον Σάρλια που θα πρέπει να μπει για 
να γεμίσει το κέντρο της άμυνας λόγω απουσίας του 
Μάγκνουσον, είναι ίσως η τελευταία του ευκαιρία. 
Ποτέ δεν ξέρεις άλλωστε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο.

AGENT GREEK

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ
Όταν τον Απρίλιο του 2021 ο Τάισον έφυγε μετά από μεγάλη καριέρα στη 
Σαχτάρ για να επιστρέψει στην Ιντερνασιονάλ, οι περισσότεροι πίστευαν πως 
εκεί θα έκλεινε την καριέρα του.
Ο Μπότο, ωστόσο, του έφερε μπροστά μια νέα πρόκληση, η Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ, 
ξανά Ευρώπη.
Ο Τάισον που πλέον είναι και 35 αν καταφέρει και εγκλιματιστεί γρήγορα θα 
προσφέρει στην ομάδα και κάτι ακόμα σημαντικό εκτός από την εμπειρία του, 
τις κάθετες ή ακόμα και γκολ.
Θα μπορέσει να παίξει στον άξονα, προκειμένου ο Κωνσταντέλιας να είναι 
ελεύθερος στα άκρα.
Το wonderkid του ΠΑΟΚ και του Ελληνικού ποδοσφαίρου δείχνει πως είναι 
σε θέση να αγωνιστεί το ίδιο καλά τόσο στο 10 όσο και στα άκρα.
Πάντως, όταν παίζει ως εξτρέμ φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργήσει 
περισσότερα ρήγματα από το να μπλέκεται με τόσους αντιπάλους στον άξονα.
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AGENT GREEK

ΛΥΣΗ
Μέσα δύο καλοκαίρια έκανε δύο μεταγραφές που έφτασαν 
στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον αυτό κατέγραψε το 
μάρκετ. Τα 3,5 του Άρης τη Φούλαμ και τα 5 του Ολυμπιακού 
το καλοκαίρι του 2022 για να τον πάρει από τη Θεσσαλονίκη.
Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά δεν κατάφερε στους πρωταθλητές να 
δείξει κάτι και έφυγε από τον Πειραιά με 6 συμμετοχές κασι 
κοντά στα 250 λεπτά. Δεν έπεισε κανέναν και επέστρεψε στον 
Άρη προκειμένου να βρει και πάλι τον εαυτό του. Να πάρει 
παιχνίδια, κάτι δεδομένο από την στιγμή που τον ξέρει και ο 
Πάρντιου, δεν είναι δηλαδή απλά μια λύση από το Ελληνικό 
πρωτάθλημα.
Πάντως, η διαφορά έγκειται πως πλέον ο Καμαρά ήρθε στον 
Άρη ώστε να δώσει άμεση λύση. Ο Γκρέι είχε πολλά θέματα, ο 
Άρης έχει μείνει σχετικά πίσω και αναζητά μια μεγάλη εμφάνιση 
μετά από τη νίκη επί του Ολυμπιακού στον πρώτο γύρο.
Πάει τώρα στο «Καραϊσκάκης», έχει και την OPAP Arena δυο 
αγωνιστικές μετά. Ο Καμαρά ελπίζουν πως θα είναι η λύση.

ΠΑΛΙ
Μετά την ισοπαλία στα Γιάννενα, ο Ολυμπιακός μετράει 
τρεις νίκες με 11-0 γκολ. Εντυπωσιακό. Το 5-0 με τον 
Αστέρα, το 2-0 στη Νίκαια και το 4-0 στο Βόλο. Από 
αυτά ένα έχει σκοράρει ο Ελ Αραμπί, το τέταρτο για 
το Βόλο.
Το θέμα δεν είναι εκεί. Ο Μαροκινός για τον οποίο 
είχε γίνει χαμός και σίριαλ να μείνει το καλοκαίρι 
για δεύτερο σερί παιχνίδι μπήκε ως αλλαγή του 
Μπακαμπού.
Καμία μομφή φυσικά για τον πρώην στράικερ της 
Μαρσέιγ που μια χαρά τα πάει στον Ολυμπιακό.
Αλλά πρέπει να καταγραφεί ως γεγονός που είναι.
Με τον Ιωνικό μπήκε στο 73’ και στο Βόλο στο 72’.
Το ζήτημα είναι τι θα γίνει στη συνέχεια και εν όψει 
Άρη. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν ο Ελ Αραμπί 
μείνει και πάλι στον πάγκο και μάλιστα εναντίον ενός 
αντιπάλου που είναι στην εξάδα και θα μπει και στα 
πλέι οφ.
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΌΣΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ 

ΤΌ ΑΗΤΤΗΤΌ ΤΌΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΌΥ (13 

ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 3 ΙΣΌΠΑΛΙΕΣ), 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 
Η ΠΡΩΤΗ ΌΜΑΔΑ ΠΌΥ 
ΤΌΝ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΦΕΤΌΣ

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

Επιτέλους εμφανίστηκε! 
Το ότι ο Μανού Γκαρσία 
είναι παικταράς το γνωρίζαμε. Εμελλε 
βέβαια να το πιστοποιήσει και μπροστά 
στον κόσμο του Αρη, ο οποίος περίμενε 
καρτερικά μια περίτεχνη ενέργεια. Τε-
λικώς, αποζημιώθηκε με την «οβίδα» 
στο 19΄ κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. 

MAΓΟΣ ΓΙΑ 
ΥΨΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Από τις φορές που οι εμμονές ενός προπονητή λειτουργούν στο 100% 
υπέρ της ομάδας του. Όπως ο διακαής πόθος του Ματίας Αλμέιδα να 
φέρει τον Όρμπελίν Πινέδα στα Σπάτα το περασμένο καλοκαίρι, ακόμα 
κι αν το όλο deal με τη Θέλτα δεν περιλάμβανε απόκτηση με κανονική 
μεταγραφή. 
Να όμως που αυτή η επιμονή του Αργεντινού έχει αποδειχτεί «λαχείο» 
για την ΑΕΚ. Λίγους μήνες μετά, ο 26χρονος Μεξικανός έχει κάνει τον κό-
σμο της Ενωσης να τον λατρέψει και να τραγουδά ρυθμικά το όνομά του. 
Εκείνος έχει ανταποδώσει με πέντε γκολ, δύο ασίστ και μπόλικες ευ-
φάνταστες ενέργειες στα 17 ματς πρωταθλήματος που έχει αγωνιστεί. 
Λατινοαμερικάνος με αίσθηση του χώρου, δημιουργικό και εκτελεστι-
κό αισθητήριο, αλλά και ηγετικά χαρακτηριστικά, όλα σε ένα «πακέτο» 
υψηλών πτήσεων. Δεν είναι τυχαίο το παρατσούκλι του «μάγου» που 
του έχει αποδοθεί από τους συμπατριώτες του. Από «εξαφανισμένος» 
στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή. Όπως 
ακριβώς έκανε και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μια φάση, ένα γύ-
ρισμα και γκολ. Τέτοιοι παίκτες είναι απαραίτητοι σε μια πορεία πρω-
ταθλητισμού για να ξεκολλάνε το κάρο από τη λάσπη. 
Ανεξαρτήτως εξέλιξης των πραγμάτων με παραμονή ή μη του Πινέδα 
στην ΑΕΚ, τη φετινή χρονιά αποτελεί αναπόσπαστο γρανάζι μιας εξαι-
ρετικά καλοκουρδισμένης μηχανής που μπορεί να φτάσει μακριά.

Η ταμπέλα «τρεχαντήρι» τον χαρα-
κτηρίζει απόλυτα. Ή μήπως όχι; 
Διότι ο Ιν-Μπομ Χουάνγκ έδειξε 
ότι αν βρει χώρο τα «παστελώ-
νει» με όποιον τρόπο θέλει. Σουτ 
από τα 23 μέτρα στο πλαϊνό διχτάκι 
του Κλέιμαν και το «ουάου» ήταν το πιο light 
επιφώνημα.

Καλά – καλά ούτε λεπτό δεν πέ-
ρασε από τη σέντρα στο Περι-
στέρι και ο Ραμάν Τσίμπσαχ  
του Ιωνικού όχι μόνο έχασε τον 
παίκτη του, όχι μόνο του έκανε 
πέναλτι, αλλά πήρε και την άγουσα 
για τα αποδυτήρια. Από τις πιο καταστρο-
φικές εμφανίσεις παίκτη σε μόλις 70 δευτερό-
λεπτα.

 UP

DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Το καλύτερο γκολ της, η 17η αγωνιστική μας το φύλαγε για το φινάλε. Το ανάπο-
δο ψαλίδι του Νουά Ντικό με το οποίο ο ΌΦΗ άνοιξε τον δρόμο του θριάμβρου κό-
ντρα στον Παναιτωλικό

Όι δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου, του πορτιέρε του Αστέρα Τρίπολης ήταν αφοπλιστικές. 
Όι Αρκάδες μπορεί να μην διαθέτουν, όπως υποστήριξε ο Ελληνας γκολκίπερ, την ποιότητα 
του Αρη, όμως η ηττοπαθής εικόνα που έβγαλαν στο πρώτο κυρίως ημίχρονο και συνολικά 
τα τρία γκολ παθητικό στο «Κ. Βικελίδης» δεν συνάδουν με το αγωνιστικό πνεύμα που 
πάντοτε τους χαρακτήριζε ως κλαμπ. Η αλλαγή προπονητή μέχρι στιγμής δεν έχει δουλέψει 
και η πίεση για αποτέλεσμα σιγά – σιγά θα αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της.
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ΤΌ ΦΙΑΣΚΌ
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INSIDE INFORMATION!

Υπάρχουν διαρροές στην ΚΕΔ και κάποιος 
πρέπει να το ψάξει το θέμα. Η πληροφορία 
που έχει και μεταφέρει το «Κοράκι» είναι 
γκαραντί. Συγκεκριμένοι διαιτητές γνωρίζουν 
τον ορισμό τους, πολύ πριν αυτός γίνει γνωστός 
μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΠΟ! 
Υπάρχει μάλιστα διεθνής που ενημερώνεται ακόμα 
και 10 μέρες πριν! Στο... έργο δύο ακόμα επίσης διεθνείς που έχουν 
inside information! Και για τους τρεις, έχει διαρρεύσει ορισμός τους, 

στο παρελθόν!

ΤΟ ΜΈΙΛ ΤΟΥ ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ ΚΑΙ 
ΤΟ... ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ!

Μένιος Κουτσιαύτης, ο διάδοχος του Τάσου 
Κάκου στο OPEN. Χτύπα κι άλλο! Ο Αρτινός 
ρέφερι με το που κρέμασε την σφυρίχτρα 
του, ανέλαβε ρόλο τηλεσχολιαστή. 
Φανερά τρακαρισμένος στο ντεμπούτο 
του. Οι πρώην συνάδελφοι του πάντως 
το γνώριζαν πριν τον δουν στο «γυαλί». 
Τους ενημέρωσε με μέιλ ο ίδιος, το βράδυ 
του Σαββάτου: «Επικοινωνώ μαζί σας για να 
σας αποχαιρετήσω. Δεν θα σας ξαναδώ από την 
θέση του διαιτητή ή του παρατηρητή. Οσες προσπάθειες έκανα για 
την αλλαγή του ορίου ηλικίας, δεν απέδωσαν. Ομως η μοίρα με 
έφερε να βρίσκομαι σε μια θέση άβολη. Να είστε σίγουροι οτι θα 

βρίσκομαι δίπλα σας και μαζί σας».

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β’ με 
την Κηφισιά δεν τελείωσε ποτέ! Οι 
«ερυθρόλευκοι» μετά από διακοπή μιας 
ώρας περίπου, αποχώρησαν. Αιτία, η 
κόκκινη κάρτα που έδειξε ο Βάτσιος στον 
Κωστή.
Ο ρέφερι έμεινε μια ώρα στα 
αποδυτήρια, μέχρι να βγει ξανά στον 
αγωνιστικό χώρο, χωρίς να γίνεται 
καμία αναφορά στο φύλλο αγώνα για το 
αν συνέβη κάτι κατά την παραμονή της 
διαιτητικής ομάδας εκεί!
Ο Βάτσιος επέλεξε προφανώς να 
μην γράψει, αλλά επικοινώνησε 
με τον Μπένετ και τον ενημέρωσε 
για όσα συνέβησαν στου Ρέντη το 
μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. 
Με κάθε λεπτομέρεια μαθαίνω. 
Ο Αγγλος αρχιδιαιτητής φανερά 
προβληματισμένος θέλει να βοηθήσει 
αλλά, αφενός δεν μπορεί αφού δεν 
υπάρχει τίποτα επίσημο και αφετέρου 
μάλλον δεν ξέρει το πως.
Ο ίδιος μιλώντας τόσο με τον Βάτσιο 
όσο και με τους συνεργάτες του, τόνισε 
οτι θα στηρίξει τον διαιτητή από την 
Δυτική Αττική, δεν θα τον ορίσει ξανά 
σε παιχνίδι του Ολυμπιακού και θα τον 
επαναφέρει άμεσα.
Το συγκεκριμένο γήπεδο προβληματίζει 
τον επικεφαλής της Επιτροπής, ο 
οποίος πλέον εξετάζει το ενδεχόμενο 
να φέρει και ξένους διαιτητές για 
ορισμένα high risk παιχνίδια της Super 
League 2.
Το τι ακριβώς συνέβη το διάστημα 
που η διαιτητική ομάδα ήταν στα 
αποδυτήρια, το γνωρίζουν οι ρέφερι 
η ΚΕΔ και ο Μπαλτάκος. Ο πρόεδρος 
της ΕΠΟ επίσης ενημερώθηκε για 
όλα. Και όχι μόνο. Πλέον το θέμα 
έχει απλώσει πολύ. Χωρίς όμως 
να μπορεί να επιβεβαιωθεί τίποτα 
αφού στο φύλλο αγώνα το «ουδεμία 
άλλη παρατήρηση» δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια!

Ο ΒΑΤΣΙΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΈ 
ΣΤΗΝ ΚΈΔ ΟΣΑ ΣΥΝΈΒΗΣΑΝ 
ΈΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ - 
ΚΗΦΙΣΙΑ!

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ  

Ο ΜΠΕΝΕΤ...
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Δια στόματος Πάρντιου και προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του 
Sportime που προηγήθηκε έναν ολόκληρο μήνα, ο Αρης δεν θα 
κινηθεί για έξτρα στρόπερ, παρά τις φημολογίες που «φούντω-
σε» ο τραυματισμός του Ενκουλού. Ο Καμερουνέζος έκανε ατο-
μικό πρόγραμμα και η συμμετοχή του στο αυριανό παιχνίδι Κυ-
πέλλου με τον Λεβαδειακό είναι ανοιχτή. Επίσης, δεδομένη θα 
πρέπει να θεωρείται η επιστροφή του Λουίς Πάλμα.

Το πένθος για την απώλεια του 57χρονου φιλάθλου που έφυγε από τη 
ζωή στις εξέδρες της «Opap Arena» από ανακοπή καρδιάς συμμερίστη-
κε η ΑΕΚ, η οποία εξέφρασε μέσω στα social media την οδύνη της. Στα 
αγωνιστικά, η ψυχολογία είναι στα ύψη και οι «κιτρινόμαυροι» προε-
τοιμάζονται για το αυριανό ματς με την Κηφισιά για να κλειδώσει και τυ-
πικά την παρουσία της στα προημιτελικά του Κυπέλλου. 

Στα απόνερα της ήττας από την ΑΕΚ, άπαντες στον Παναθηναϊκό κά-
νουν τον απολογισμό τους, με το ντεφορμάρισμα βασικών μονάδων 
(Σπόραρ, Παλάσιος) να είναι πλέον ολοφάνερο. Πέραν του Τιμοτέ-
ους Πούχατς, η μεταγραφική ενίσχυση έχει αργήσει και οι «πράσι-
νοι» καλούνται να κλείσουν τα κενά που έχουν προκύψει στο ρόστερ 
τους. Ο Λάζλο Κλάινχαϊσλερ, ο 29χρονος Ούγγρος μέσος της κροα-
τικής Οσιγιεκ είναι μια περίπτωση που απασχολεί.

Φάκελος «αριστερό μπακ». O Λάτο της Βαλένθια φαίνεται να μην προ-
τιμάει την Ελλάδα ως επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ δημο-
σιεύματα από τη Χιλή φέρνουν τον Γκαμπριέλ Σουάσο ένα βήμα μα-
κριά από τον Ολυμπιακό. Παράλληλα, ο Ολεγκ Ρέαμπτσιουκ ετοιμάζει 
βαλίτσες για Ιταλία, ενώ στο ακουστικό παραμένει ο Χάρι Τόφολο της 
Νότιγχαμ Φόρεστ. Και μέσα σ’όλα, το μέλλον του Μαρσέλο δεν έχει 
ξεκαθαρίσει ακόμα.

Την ώρα που ο Τάισον αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ 
εντείνει τις προσπάθειές του και για φορ. Το όνομα του Γουίλσον Ισι-
ντόρ της Λοκομοτίβ Μόσχας «παίζει», ενώ σύμφωνα με τους Ιταλούς, 
οι Θεσσαλονικείς απέρριψαν πρόταση της Μπριζ για τον Τζίμα. Στα του 
Κυπέλλου, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θέλει σήμερα να βγάλει 
την... υποχρέωση κόντρα στην Καλαμάτα και να προκριθεί στους «8» 
(21:00, COSMOTESPORT 1HD).
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www.xosetips.com

ΚΥΠΕΛΛΟ EΛΛΑΔΟΣ 21:00
ΠΑΟΚ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ OVER 2,75 1,77
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Τα ελληνικά γήπεδα ξανά σε δράση αυτή τη φορά για 
τον θεσμό του κυπέλλου. Το 2-0 απο το πρώτο ματς κα-
θιστά την ρεβάνς τυπική διαδικασία, με τις δύο ομάδες 
να παρατάσσονται σήμερα χωρίς άγχος.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:00
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2 -2,5 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Η μάχη για την κορυφή της Euroleague έχει ανάψει 
για τα καλά με πέντε ομάδες να ισοβαθμούν στη πρώ-
τη θέση. Δύσκολη αποστολή στο Βελιγράδι έχει σήμε-
ρα η βασίλισσα με τον Ερυθρό πάντως να έχει σημα-
ντικές απουσίες.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:30
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ  2 -2,5 1,83
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Σε δύσκολα φεγγάρια η Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη 
Ιτούδη καθώς τρέχει αρνητικό σερί πέντε ηττών. Σε 
ανάλογη κατάσταση είναι και ο Παναθηναϊκός με το κλί-
μα βα είναι βαρύ εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. 
Κρίσιμη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ για αμφότερες.

ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 19:30
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΝΤΙΖΟΝ 1 -3,5 1,83
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Την ευρωπαϊκη του ύπαρξη παίζει το Περιστέρι κόντρα 
στη γαλλική Ντιζόν. Στο πρώτο ματς πάλεψε η ομάδα 
του Βασίλη Σπανούλη, αλλά προδόθηκε απο την άμυ-
να. Η Ντιζόν έρχεται στην Ελλάδα με μοναδικό στόχο 
την πρόκριση.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β-ΚΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ OVER 3,5 1,90
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 15:30
ΤΟΥΝ-ΜΠΕΛΙΝΤΣΟΝΑ OVER 3,25 1,95
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.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ 
ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

Δυνατό είναι το πρόγραμμα στα μέσα της εβδομάδας με πολ-
λά παιχνίδια Κυπέλλων, League Cup, Super Cup και Πρω-
ταθλημάτων.  Στο Κύπελλο Ελλάδας γίνονται οι αγώνες ρε-
βάνς της φάσης των «16» και στο Κύπελλο Ιταλίας τα 4 από 
τα 8 νοκ άουτ παιχνίδια της ίδιας φάσης.  Στην Αγγλία δι-
εξάγονται οι 4 νοκ άουτ προημιτελικοί του League Cup και 
ο αγώνας της Premier League Φούλαμ-Τσέλσι. Στην Ισπα-
νία ξεκινάει το Final Four του Super Cup στο Ριάντ της Σαου-
δικής Αραβίας. Την Τετάρτη παίζουν η Ρεάλ Μαδρίτης με τη 
Βαλένθια και την Πέμπτη η Μπέτις με την Μπαρτσελόνα. Οι 
νικήτριες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον τελικό της Κυ-
ριακής. Στη Γαλλία διεξάγεται την Τετάρτη η 18η αγωνιστι-
κή του πρωταθλήματος. Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές 
σε σούπερ αποδόσεις προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα 
για τους αγώνες των Κυπέλλων Ελλάδας και Ιταλίας, του 
League Cup Αγγλίας, του Super Cup Ισπανίας, της Premier 
League και της Ligue 1. 

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ
Με σούπερ αποδόσεις προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα 
στα καταστήματα ΟΠΑΠ τα ακόλουθα παιχνίδια:
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΑΟΚ-Καλαμάτα (21:00)
Ίντερ-Πάρμα (22:00)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Βόλος-Παναθηναϊκός (16:30)
ΑΕΚ-Κηφισιά (19:00)
Ατρόμητος-Ολυμπιακός (21:00)
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια (21:00)
Λοριάν-Μονακό (22:00)
Παρί Σεν Ζερμέν-Ανζέ (22:00)
Μίλαν-Τορίνο (22:00)
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Μπέτις-Μπαρτσελόνα (21:00)
Φούλαμ-Τσέλσι (22:00)
Διπλή αγωνιστική στη Euroleague

Στο μπάσκετ συνεχίζεται η Euroleague με διπλή αγωνιστική. 
Ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας αύριο (20:00) με την Μο-
νακό και την Πέμπτη (21:30) με τη Βίρτους Μπολόνια. Ο Πα-
ναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ, αύριο (21:30) την Φενερ-
μπαχτσέ και την Παρασκευή (21:00) την Μακάμπι Τελ Αβίβ. 
Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέρει το 
Πάμε Στοίχημα, μεταξύ άλλων, για το χάντικαπ πόντων, τους 
Over/Under πόντους του αγώνα, τον νικητή του αγώνα σε συν-
δυασμό με τους συνολικούς πόντους, τον νικητή του πρώτου 
ημιχρόνου, το ημίχρονο-τελικό, τον σκόρερ του πρώτου πό-
ντου, την πρώτη ελεύθερη βολή, τον αριθμό των περιόδων 
που θα κερδίσει η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομά-
δα, το ακριβές σκορ των περιόδων.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα καταστήματα 
ΟΠΑΠ ειδικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις για επι-
λεγμένους αγώνες.  Δείτε τις σημερινές προσφορές για το 
Κύπελλο Ιταλίας, το League Cup Αγγλίας και τη Euroleague:
Ίντερ-Πάρμα: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 20’ – Σκορ 2-0 
οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Νιούκαστλ-Λέστερ: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ – 
Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Μονακό-Ολυμπιακός: Νίκη Ολυμπιακού με 1-5 πόντους δι-
αφορά. 
Παναθηναϊκός-Φενερμπαχτσέ: Νίκη Παναθηναϊκού με 1-5 
πόντους διαφορά. 
Ερυθρός Αστέρας-Ρεάλ Μαδρίτης: Νίκη Ρεάλ Μαδρίτης με 
1-5 πόντους διαφορά.

ΚΥΠΕΛΛΑ, LEAGUE 
CUP ΚΑΙ SUPER CUP 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ  

1

2

3

4

5

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Μίλτος Τεντόγλου και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη αναδείχθηκαν κο-
ρυφαίοι αθλητές του 2022 στο διαγωνισμό που πραγματοποίησε ο 

ΣΕΓΑΣ. Καλύτεροι αθλητές στην Κ20 ψηφίστηκαν ο Γιάννης Κο-
ρακίδης και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και στην Κ18 ο Παύ-

λος Κριαράς και η Ηλιάνα Τριανταφύλλου. 

Πρεμιέρα στο μίτινγκ την Προύσα που διεξάγεται την προσεχή Κυρια-
κή 15 Ιανουαρίου στη γειτονική Τουρκία, έκλεισαν τρεις Έλλη-
νες πρωταθλητές που γυμνάζονται με τον Μιχάλη Αναγνώστου. Η 
Ανθή- Κοραΐνη Κυριακοπούλου, ο Χαρίδημος Ξενιδάκης και 
ο Χαράλαμπος Λαγός θα τρέξουν 800 μέτρα. 
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SPORTS

Η Αναστασία Μαρινάκου έκλεισε συμμετοχή στο διεθνές μίτινγκ 
του Μάντσεστερ, όπου θα τρέξει στα 3.000μ. στις 28 Ιανουαρίου. 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια διανύει τις τελευταίες ημέρες προ-
ετοιμασίας της στο Πότσεφστρουμ στη Ν. Αφρική, όπου βρί-
σκεται εδώ και ένα μήνα, και επιστρέφει την Παρασκευή 
στην Ελλάδα. 

Η Ελένη Πόλακ έκλεισε μια σειρά αγώνων στον κλειστό. Θα ξεκινήσει 
στις 21 Ιανουαρίου στην ημερίδα στον Αγ. Κοσμά, στις 28 του μήνα 

περιμένει απάντηση από το μίτινγκ του Τουρκουάν, στις 2 Φε-
βρουαρίου θ’ αγωνιστεί στην Οστράβα και μετά Βαλκανικούς 

και Πανελλήνιο.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



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 «ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΑ  
ΜΕΓΑΛΑ ΑΥΤΙΑ» ΠΟΥ 
ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου είναι σκληροί 
και ιδιαίτερα αυστηροί. Λαμβάνουν τα πάντα 
υπόψιν για να κατατάξουν κάποιον παίκτη ή 
προπονητή στην αντίστοιχη κατηγορία. Στην 
περίπτωση του Γκάρεθ Μπέιλ μπορούν να 
εξαχθούν πολλά συμπεράσματα, τα οποία στο 
τέλος της ημέρας τον τοποθετούν στην ελίτ του 
αθλήματος. 
Πρόκειται άλλωστε για έναν παίκτη που 
χάρισε εικονικά στιγμιότυπα τόσο με τη 
φανέλα της Τότεναμ και της Ρεάλ Μαδρίτης, 
όσο και με την εθνική Ουαλίας. Στα 33 του 
χρόνια, ο Ουαλός αποφάσισε να αποσυρθεί 
γνωρίζοντας ότι το ποδόσφαιρο πλέον δεν 
αποτελεί ούτε προτεραιότητα στη ζωή του, αλλά 
ούτε και αναγκαιότητα. Απόλυτα συνειδητή 
απόφαση για έναν παίκτη που από το 2019 κι 
έπειτα φλέρταρε έντονα με τον χαρακτηρισμό 
«παλαίμαχος».
Είχε χάσει τη διάθεση για να εξιτάρει 
την κερκίδα, ενώ και η έκρηξή του είχε 
ακολουθήσει ήδη φθίνουσα πορεία. Θαρρεί 
κανείς πως μετά από εκείνο το εμβληματικό 
ανάποδο ψαλίδι στον τελικό του Champions 
League του 2018, στο Κίεβο κόντρα στη 
Λίβερπουλ, ο ίδιος έζησε το δικό του απόγειο. 
Το δικό του «δεν περιγράφω άλλο». Τότε 
τερμάτισε η καριέρα του, πολύ πριν το επίσημο 
«αντίο» του πέντε χρόνια μετά. Και πως να 
μην γίνει, όταν πετυχαίνεις ένα γκολ που 
ξεπέρασε σε ομορφιά το αντίστοιχο ψαλιδάκι 
του Ρονάλντο, νωρίτερα εκείνη τη σεζόν, 
κόντρα στη Γιουβέντους.
Φυσικά, δεν θα θυμόμαστε μόνο αυτό από 
τον Μπέιλ. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις 
κούρσες και τα γκολ κόντρα στην Ιντερ, τη 
σεζόν 2010-2011, όταν και συστήθηκε στο 
ευρύ κοινό και ξεκίνησε τον μύθο του. Μέσα 
σε αυτή την ποιοτική οκταετία έζησε σχεδόν 
τα πάντα. Champions League, πρωταθλήματα, 
ενώ οδήγησε και τη χώρα του σε EURO και 
Μουντιάλ. Κάτι που ούτε ο Ράιαν Γκιγκς 
είχε πετύχει. Ισως το τελευταίο ήταν και το 
μεγαλύτερο επίτευγμά του. Tο «παιδί με τα 
μεγάλα αυτιά» που έλεγαν στο Σαουθάμπτον, 
μεγάλωσε, βάδισε δίπλα σε γίγαντες και 
πέταξε στ’αστέρια.

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


