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AGENT GREEK

ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΛΕΠΤΑ… 
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Λάζαρος Ρότα κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Γενικώς, 
η παρουσία του Ελληνα μπακ από τότε που έχει πάρει μεταγραφή στην ΑΕΚ είναι 
αξιοσημείωτη και συνεχώς ανοδική. Τις τελευταίες αγωνιστικές ο Τζιμπρίλ Σιντιμπέ 
δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου. Μόνο μια ώρα με την Κηφισιά. Ακόμα κι όταν ο Ματίας 
Αλμέιδα είχε ξεμείνει από μεσοεπιθετικούς, πέρασε από το μυαλό του να βάλει 
τον Χατζησαφί στα χαφ και να παίξει αριστερό μπακ ο Γάλλος, αλλά δεν το έκανε.  
Επαγγελματίας σε όλα του ο Σιντιμπέ, δεν έχει κάνει καμία κουβέντα με το χρόνο 
συμμετοχής του με τον Αργεντινό τεχνικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ήρθε στην 
ΑΕΚ για να έχει συμπληρωματικό ρόλο. Θέλει να παίξει, θέλει να πάρει λεπτά 
συμμετοχής, θέλει να είναι ενεργό μέλος της ομάδας και άπαντες στην «Ενωση», 
έχουν αντιληφθεί πως υπάρχει μια δυσαρέσκεια για τη μη συμμετοχή του.  
Στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ  θα έχει την ευκαιρία του. Ο Ρότα είναι κρυωμένος, έμεινε εκτός 
αποστολής και ο Σιντιμπέ θα αγωνιστεί στα Ιωάννινα. Γενικότερα ο Ιανουάριος είναι μήνας 
με πολλές υποχρεώσεις και ο 30χρονος αμυντικός περιμένει να πάρει αρκετά λεπτά 
συμμετοχής και μάλιστα ως ενδεκαδάτος.

AΚΟΜΑ ΠΟΛΛΟΙ
Μπήκαμε ήδη και επισήμως στη μεταγραφική περίοδο. Πλέον όλες οι 
ομάδες μπορούν επίσημα να κάνουν κουβέντες για να αποκτήσουν παίκτες 
που στη θεωρία έρχονται και παίζουν… αύριο το πρωί. Ο Ολυμπιακός έχει 
μια μεγάλη λίστα από πιθανούς στόχους σε όλες τις θέσεις που «πονάει». 
Πρώτη και καλύτερη από αυτές δεν είναι άλλη από το χρόνιο πρόβλημα 
του αριστερού μπακ. Ο Λάτο της Βαλένθια μοιάζει να είναι πιο μπροστά από 
τους άλλους στόχους, αλλά ας μην ξεχνάμε πως στη συγκεκριμένη θέση 
ο Ολυμπιακός έχει τον Μαρσέλο και τον Ρέαμπτσιουκ. Στον Ρέαμπτσιουκ 
(φωτο) έχει δοθεί η εντολή να βρει ομάδα, αλλά ακόμα το ενδιαφέρον 
που ακούγεται πως υπάρχει από 2-3 ομάδες, δεν έχει μεταφραστεί σε 
κάποια επίσημη πρόταση. Αν έρθει ένας νέος παίκτης, θα «μπουκώσει» 
ακόμα περισσότερο το ρόστερ. 
Αυτοί που κάνουν προπόνηση με τους «κομμένους» είναι πάρα πολλοί πλέον 
και κοστίζουν και μια περιουσία. Και είναι κι αρκετοί που δεν υπολογίζονται σε 
βάθος χρόνου, αλλά είναι με την πρώτη ομάδα. Οι Ανδρούτσος και Βρουσάι, 
για παράδειγμα. Είναι δύο παίκτες που παίζουν ως δεξιοί μπακ, αλλά με 
τον ερχομό του Ροντινέι, ένας από τους δύο… περισσεύει. Ο Αγκιμπού 
Καμαρά δείχνει να μην μπορεί να βοηθήσει. Πρέπει να πάει δανεικός να 
πάρει χρόνο συμμετοχής και να βρει τον εαυτό του. Ο Ουί Τζο Χουάνγκ θα 
έπαιρνε δεύτερη ευκαιρία από τον Μίτσελ, αλλά έχει δείξει επίσης πως 
δεν… Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης με την έλευση του Κασάμι έχει μείνει 
πολύ πίσω στο ροτέισον. Ο Μπόουλερ είναι έτοιμος να επιστρέψει στην 
Αγγλία και να τερματιστεί ο δανεισμός του. Ο Ντε Λα Φουέντε όμως, είναι 
ακόμα εδώ. Δεν έχει τερματιστεί ο δανεισμός του. Και δεν τελειώνουμε 
εδώ. Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κούντε, Σισέ, Λάιντνερ, Αβιλα! Αν αθροίσουμε 
όλους όσους θα ήθελε ο Ολυμπιακός να «ξεφορτωθεί» ξεπερνάμε την 
ενδεκάδα και ακόμα δεν έχει αποχωρήσει κανείς. Και μιλάμε για μια 
συζήτηση, αυτή της εκκαθάρισης του ρόστερ, που την κάνουμε εδώ και 
κάνα τρίμηνο… 



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 3e-SportTime TΡΙTΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

AGENT GREEK

ΠΑΟΚ  
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ;
Η αναμέτρηση του Αρη κόντρα στον ΠΑΟΚ, γενικώς αυτή η διπλή 
αγωνιστική μέσα στην εβδομάδα που ξεκίνησε, θα μας δείξει πολλά 
σε ότι έχει να κάνει με την υπόθεση του Ντάνιελ Μαντσίνι. Ο Αρης 
έχει μια κρίσιμη δυάδα αγώνων με ΠΑΟΚ στην Τούμπα και Αστέρα 
Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Με τον Ζερβίνιο εκτός, αφού 
μένει μόνο η αποζημίωση για το τέλος της συνεργασίας και τον πολύ 
κακό Καμάτσο, ο Μαντσίνι είναι απαραίτητος αυτή τη στιγμή στον Αλαν 
Πάρντιου για τα διαδοχικά παιχνίδια. Πέρα από την ποιότητά του είναι 
και ποσοτικό το θέμα. Η στήλη επιμένει πως το προβάδισμα για την 
απόκτηση του Μαντσίνι εξακολουθεί να το έχει ο Ολυμπιακός και 
μόνο. Ο Ιανουάριος είναι μακρύς είναι η αλήθεια, αλλά μετά από 
αυτή τη δυάδα των αναμετρήσεων μπορεί να αρχίσουν να κινούνται 
τα… χόρτα στη συγκεκριμένη υπόθεση και να δούμε ποια θα είναι 
τελικά η επόμενη ομάδα στην καριέρα του Μαντσίνι.

ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΟΟΥΤΣΑΡΙΣΜΑ
Πολλά στραβά, με εξαίρεση τελικά το γκολ στο φινάλε, 
είχε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΟΦΗ. Σε 
υψηλά κλιμάκια όμως συζητήθηκε και κάτι άλλο, πέραν της 
δυσαρέσκειας για τη διαιτησία στο κομμάτι των καθυστερήσεων 
από τους Κρητικούς και όχι μόνο. Το κακό «φεγγάρι» που 
βρίσκεται και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τη στιγμή που η ομάδα 
του χάνει και δεν έχει τρόπο να βγάλει φάση προς την 
πολυπρόσωπη αντίπαλη άμυνα, αποσύρει από το γήπεδο 
τον Παλάσιος, βάζοντας στη θέση του τον Βέρμπιτς. Καλός, 
χρυσός ο Σλοβένος, αλλά κύριό του στοιχείο είναι το ότι είναι 
μπουκαδόρος. Αρα επί της ουσίας είχε τρεις παίκτες μέσα 
στην περιοχή, όμως το πρόβλημα ήταν πως δεν είχε τους 
παίκτες να ανοίξουν χώρους έξω από αυτή. Εμεινε μόνο ο 
Μπερνάρ να προσπαθεί να βρει μια κάθετη, ενώ ο Παλάσιος 
που έχει το ένας εναντίον ενός ήταν στον πάγκο. Κακή ήταν 
και η αλλαγή (έστω και αναγκαστική) του Χουάνκαρ με τον 
Σάντσες. Δεξιοπόδαρος και μόνο αμυντικογενής ο Σάντσες, 
στην ουσία ήταν τρίτος στόπερ. Θα μπορούσε ο Σέρβος κόουτς 
να αφήσει μέσα τον Κώτσιρα και να περάσει τον Βαγιαννίδη 
αριστερά. Είπαμε, κακό το φεγγάρι. 
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O Λουίς Πάλμα δύσκολα θα ενισχύσει τις προσπάθειες του Αρη 
στο ντέρμπι της Τούμπας, καθώς το διάστρεμμα που τον ταλαιπω-
ρεί δεν έχει υποχωρήσει και η συμμετοχή του θα κριθεί μετά τη 
σημερινή προπόνηση. Από την άλλη, τα πρώτα λεπτά με τη φα-
νέλα των «κίτρινων» φαίνεται ότι θα «γράψει» ο Βλάντιμιρ Ντά-
ριντα, είτε ως βασικός, είτε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Θερμή υποδοχή επιφύλασσαν οι φίλοι της ΑΕΚ, κατά την άφιξη της 
αποστολής στα Ιωάννινα. Απέναντι στον τοπικό ΠΑΣ (20:00, Novasports 
Prime). Ο Ρότα προστέθηκε στο απουσιολόγιο (Μάνταλος, Γκατσίνο-
βιτς, Μοχαμάντι, Ελίασον) και ο Αλμέιδα θα αναπροσαρμόσει τα πλά-
να του. Ο Μήτογλου έχει προβάδισμα για το κέντρο της άμυνας, ενώ ο 
Σιντιμπέ θα αναλάβει το αριστερό άκρο. Στον άξονα, ο Γαλανόπουλος 
θα αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Σιμάνσκι.

Πρώτη αποστολή για τον Τιμοτέους Πούχατς, καθώς ο Πολωνός θα 
είναι στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το δύσκολο εκτός έδρας 
παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό (17:00, Novasports Prime). Εκτός 
πλάνων έμειναν ο τιμωρημένος Πέρεθ, ο Καμπετσής (ίωση), αλλά 
και ο Σάρλια (έγινε πατέρας). Στα μεταγραφικά, από το Μεξικό ανα-
φέρουν ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο winger της 
Κρους Ασούλ, Ουριέλ Αντούνα (20 γκολ, 2 γκολ, 3 ασίστ).

O Oλεγκ Ρέαμπτσιουκ παραμένει στο στόχαστρο των ομάδων της Serie 
A, με ιταλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός απέρ-
ριψε πρόταση της Μπολόνια. Παρόλα αυτά, οι «ροσομπλού» θα επα-
νέρθουν με δεύτερη προσφορά σύντομα. Η έκβαση της εξέλιξης θα 
ορίσει φυσικά και αν οι «ερυθρόλευκοι» θα προχωρήσουν για από-
κτηση δεύτερου αριστερού μπακ. Σήμερα, οι Πειραιώτες δοκιμάζονται 
στη Νίκαια κόντρα στον Ιωνικό (21:30 COSMOTESPORT 1HD).

Xωρίς του Τσαούση και Ελ Καντουρί ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το αυρια-
νό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης κόντρα στον Αρη. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου 
δεν πρόκειται να προβεί σε μεγάλες αλλαγές στην ενδεκάδα. Ο Γιάν-
νης Κωνσταντέλιας αναμένεται να είναι ξανά βασικός, ενώ θέση στο 
αρχικό σχήμα «βλέπει» και ο Ντάντας. Παράλληλα, καμία πρόταση 
για τον Ζίβκοβιτς δεν έχει φτάσει στα γραφεία των «ασπρόμαυρων».
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SUPER LEAGUE 17:00
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 -1,25 1,77
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
Χωρίς νίκη παραμένει η ομάδα του Γιοβάνοβιτς μετά 
την επανέναρξη και ξέρει καλά ότι πρέπει να κερδί-
σει για να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία 
στη Νέα Φιλαδέλφεια. Με πολύ κόσμο στο πλευρό 
τους ταξιδέυουν στη Λιβαδειά οι «πράσινοι».

SUPER LEAGUE 21:30
ΙΩΝΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 -1,5 1,78
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Η αρχή έγινε κόντρα στον Αστέρα με τον Ολυμπια-
κό να παίρνει εύκολο «τρίποντο». Οι ερυθρόλευ-
κοι δεν έχουν περιθώρια για απώλειες στη Νίκαια 
απέναντι στον Ιωνικό που θα παλεύει για την πα-
ραμονή.

SUPER LEAGUE 20:00
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΕΚ OVER 8 ΚΟΡΝΕΡ 1,66
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΑ ΚΟΡΝΕΡ
Με φόρα απο τον Βόλο η Ενωση ταξιδεύει στους 
«Ζωσιμάδες» για μια ακόμα νίκη πριν το μεγάλο 
ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Αλ-
μέιδα είναι ο ρυθμιστής, καθώς τα πάντα θα εξαρ-
τηθούν απο την δική της απόδοση.

ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 1 & OVER 2,5 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: COMBO «ΑΣΟΥ» ΜΕ ΓΚΟΛ
Ο Ράσφορντ έλυσε τον γόρδιο δεσμό στο «Μολι-
νό» και οι «κόκκινοι διάβολοι»  έκλεισαν το 2022 
με νίκη. Πρώτη αποστολή για το 2023 κόντρα στην 
Μπόρνμουθ και η ομάδα του Τεν Χαχ θα παραταχθεί 
με επιθετικό πλάνο για το «τρίποντο».

ΚΥΠΡΟΣ 1η 19:00
ΑΠΟΕΛ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 -1,5 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
Το 2023 βρήκε το Αποελ μόνο στη κορυφή, με το 
πρωτάθλημα φυσικά να είναι ο μοναδικός στόχος 
της ομάδας. Αν παρουσιαστούν σοβαροί οι «πορ-
τοκαλί», τότε θα πάρουν αυτό που θέλουν εύκολα 
απέναντι στον Ολυμπιακό.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:00
ΚΕΣΚΕΜΕΤΙ-ΜΠΕΚΕΣΚΑΜΠΑ OVER 3 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημε-
ρινά στο στοιχηματικό μενού. Για την πρώτη σέντρα 
ετοιμάζονται οι δύο ομάδες και θα έχουν την ευ-
καιρία να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διάφορα 
σχήματα.

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ 
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ SUPER 
LEAGUE

ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΑΟΚ-ΑΡΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΙΝΤΕΡ – ΝΑΠΟΛΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Η πρώτη εβδομάδα του 2023 φέρνει μεγάλα ντέρμπι 
στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και σπουδαίες ανα-
μετρήσεις από το εξωτερικό. Στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ 
και Άρης αναμετρώνται στο πλαίσιο της  16ης  αγω-
νιστικής του πρωταθλήματος θέλοντας να δώσουν το 
στίγμα τους ενόψει της νέας χρονιάς, παίρνοντας ψυ-
χολογία από ένα σπουδαίο και κλασικό ντέρμπι που 
θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της Τούμπας την Τε-
τάρτη στις 20:00. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός, θέ-
λει πάση θυσία τη νίκη στον αγώνα με τον Λεβαδεια-
κό για να πάρει την πρώτη του νίκη στο δεύτερο γύρο 
και να βελτιώσει την ψυχολογία του ενόψει του με-
γάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή. Η Ένωση, παρά 
τα προβλήματα των απουσιών μοιάζει να έχει βρει τις 
λύσεις και αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Γιάν-
νινα θέλοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της.
Οι επιλογές είναι αμέτρητες για τους παίκτες του Πάμε 
Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ τόσο για τους αγώνες 
του ελληνικού πρωταθλήματος, όσο και για αυτούς 
της Serie A που έρχεται την Τετάρτη με πλήρη αγω-
νιστική , αλλά και για τους αγώνες της Πρέμιερ Λιγκ. 
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται, 
υπάρχουν 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 αλλά και την πρώτη και 
την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει. 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα καταστήματα ΟΠΑΠ 
ειδικά στοιχήματα και για την 16η αγωνιστική της Σού-
περ Λιγκ, μεταξύ άλλων τις επιλογές συνολικών γκολ 
Over/Under, head to head για την ομάδα που θα σκο-
ράρει τα περισσότερα γκολ αλλά και  τη νίκη γηπε-
δούχων ή φιλοξενούμενων με χάντικαπ 3,5 γκολ.
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα στους σημερινούς και 
αυριανούς αγώνες προσφέρονται μεταξύ άλλων με 
ενισχυμένη απόδοση οι εξής επιλογές: 
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Να σημειωθεί γκολ 
πριν το 40ο λεπτό – Σκορ 0-2 οποιαδήποτε στιγμή 
στον αγώνα. 
ΠΑΣ Γιάννενα – ΑΕΚ: Να σημειωθεί γκολ πριν το 30ο 
λεπτό- Σκορ 0-2 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ: Να σημειωθεί γκολ πριν το 
20ο λεπτό – Σκορ 0-2 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα. 
ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ: Να σημειωθεί γκολ πριν το 40ο λεπτό 
– Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Ίντερ – Νάπολι : Να σημειωθεί γκολ πριν το 30ο  λε-
πτό- Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Πλήρης αγωνιστική στην Ιταλία 
Το Ιταλικό πρωτάθλημα επανέρχεται με πλήρη αγωνι-
στική την Τετάρτη και την διεξαγωγή 10 αγώνων. Από 
το πρόγραμμα ξεχωρίζει η αναμέτρηση της πρωτο-
πόρου Νάπολι στην έδρα της Ίντερ. Οι «Παρτενοπέι» 
είναι μέχρι στιγμής αήττητοι με οκτώ βαθμούς δια-
φορά από τη δεύτερη Μίλαν, ενώ η Ίντερ φιλοδοξεί 
να βελτιώσει την βαθμολογική της κατάσταση ενό-
ψει της συνέχειας. Γιουβέντους και Μίλαν αγωνίζο-
νται εκτός έδρας με αντιπάλους τις Κρεμονέζε και 
Σαλερνιτάνα αντίστοιχα.  

ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΣΕ SUPERLEAGUE 
ΚΑΙ SERIE A ΜΕ 
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Τατιάνα Γκούσιν αναμένεται να δώσει ένα δυνατό αγώνα στο ύψος 
στις 25 Ιανουαρίου στο μίτινγκ του Κότμπους. Η Ελληνίδα πρωτα-

θλήτρια, που στοχεύει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού, 
θα αντιμετωπίσει τις Ουκρανές Γιαροσλάβα Μάχουτσικ και 
Ιουλία Λεφτσένκο και την Μαυροβούνια Μαρία Βούκοβιτς. 

Παντρεύτηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η ολυμπιονίκης του επί 
κοντώ το 2021 στο Τόκιο Κέιτι Ναζότ τον εκλεκτό της καρδιάς της 
Χούγκο Μουν. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Κλίβελαντ του Οχάιο. 
Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια θα αγωνίζεται από φέτος ως 
Κέιτι Μουν. 
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SPORTS

Σήμερα αναμένεται να γίνει γνωστή οι αθλητές που θα απαρτίζουν 
την Εθνική ομάδα που θα πάρει μέρος στο Μεσογειακό Πρω-
τάθλημα Κ23 που θα γίνει στη Βαλένθια στις 23 Ιανουαρίου. 
Ανάμεσά τους θα είναι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες η Πο-
λυνίκη Εμμανουηλίδου στα 60μ. και η Σπυριδούλα Καρύδη 
στο μήκος. 

Ο Τόμπιας Μόντλερ δήλωσε πώς έχει βασικό στόχο τη φετινή σεζόν 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στην Κωνσταντινούπολη και θα 

αποτελέσει το βασικό αντίπαλο του ολυμπιονίκη μας Μίλτου Τε-
ντόγλου. Ο Σουηδός άλτης είπε πώς θέλει την «εξιλέωση» για 

την απογοητευτική περσινή του χρονιά.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχί-

ζει ακάθεκτη η Α.Ε. Πετραλώνων. Η διοίκηση του δημοφι-

λούς σωματείου των κεντρικών προαστίων έπειτα από συντο-

νισμένες ενέργειες προχώρησε στην απόκτηση ενός ακόμη 

εξαιρετικού ποδοσφαιριστή με περγαμηνές, αλλά και με αξι-

όλογο βιογραφικό, καθώς συμφώνησε με τον έμπειρο αμυ-

ντικό μέσο Γιώργο Γερακάρη ο οποίος θα ενισχύσει τη προ-

σπάθεια των «κυανέρυθρων» στο πρωτάθλημα της Β’ ΕΠΣΑ. 

Ο Γερακάρης που έχει αγωνιστεί με απόλυτη επιτυχία στην 

ομάδα των Πετραλώνων τη σεζόν 2016-2017 (15 συμμετο-

χές 3 γκολ), τα τελευταία τρία χρόνια αγωνιζόταν στον Αττικό, 

ενώ έχει φορέσει τη φανέλα των Αγιαξ Ταύρου, Π. Φαλή-

ρου, Αθηναϊκού και Ολυμπιακού Ν. Λιοσίων. Να τονιστεί ότι 

η μεταγραφή του Γιώργου Γερακάρη είναι η δεύτερη κίνηση 

για την εμβόλιμη περίοδο του Ιανουαρίου μετά την συμφω-

νία με τον Χρήστο Κοθρά, ενώ σύμφωνα με τον προπονητή 

της ομάδας Θανάση Παύλοβιτς γίνονται επαφές για την από-

κτηση και σέντερ φορ. Παράλληλα από την ΑΕ Πετραλώνων 

αποχώρησε ο Αλέξανδρος Δρυμωνίτης. Ο 20χρονος μέσος 

μετά από δυο χρόνια παρουσία στους «κυανέρυθρους» θα 

συνεχίσει τη καριέρα του σ’ άλλη ομάδα. Η διοίκηση της ομά-

δας ευχαριστεί τον Αλέξανδρο Δρυμωνίτη για την προσφο-

ρά στον σύλλογο, για το ήθος και την εξαιρετική του παρου-

σία τις δυο σεζόν που φόρεσε τη φανέλα των Πετραλώνων 

και του εύχεται ότι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρα του.

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 

Στους ρυθμούς της επερχόμενης επανέναρξης του δύσκο-

λου «μαραθωνίου» του πρώτου ομίλου της Β’ Κατηγορίας κι-

νούνται τα πάντα πλέον στην Κοψαχείλα. Οι «κιτρινόμαυροι» 

αφού απόλαυσαν το ρεπό των Χριστουγέννων και της Πρω-

τοχρονιάς, παίρνοντας τις απαραίτητες «ανάσες» ξεκούρα-

σης, πλέον ρίχνονται με τα μούτρα στην δουλειά, ώστε να 

προετοιμαστούν όσο το δυνατόν πιο άρτια, ενόψει της επερ-

χόμενης κομβικής αναμέτρησης με την Ιεράπολη. Άκρως εν-

δεικτικές είναι οι δηλώσεις του προπονητή Αντώνη Κουφο-

γιαννάκη στη στήλη: «Θα ήθελα να ευχηθώ ολόψυχα χρόνια 

πολλά και καλή χρονιά σε όλον τον κόσμο. Πλέον η δική μας 

η ομάδα κινείται στους ρυθμούς της σαββατιάτικης αναμέ-

τρησης που μας περιμένει κόντρα στην Ιεράπολη. Πρόκειται 

για μία αναμέτρηση, που έχει αποκτήσει για εμάς χαρακτή-

ρα τελικού. Αντιμετωπίζουμε μία ιδιαίτερα δυνατή και ποιο-

τική ομάδα, που έχει αποσπάσει πολλά θετικά αποτελέσμα-

τα, είναι σκληροτράχηλη και διαθέτει έναν πολύ αξιόλογο 

αι επιτυχημένο προπονητή, όπως είναι ο Χρήστος Κιούρκος. 

Από την πλευρά μας θα προετοιμαστούμε κατάλληλα, ώστε 

να φανούμε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικοί και συγκεντρω-

μένοι». Στο μεταγραφικό κομμάτι στην Κοψαχείλα κινού-

νται πολύ δυναμικά για την απόκτηση τερματοφύλακα, εξ-

τρέμ και στόπερ

ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟΝ ΓΙΏΡΓΟ ΓΕΡΑΚΑΡΗ 
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 
Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟ  
ΤΑ ΠΕΤΡΑΛΏΝΑ

Αίσθηση  
με Λάμπρο  
Κουρουπάκη 

Σε πλήρη εγρήγορση βρί-

σκονται στο Παγκράτι με 

φόντο την όσο το δυνατόν 

ποιοτικότερη ενίσχυση 

του υπάρχοντος ρόστερ. 

Οι ιθύνοντες του νεο-

φώτιστου συλλόγου των 

ανατολικών προαστίων 

έπειτα από συντονισμέ-

νες ενέργειες προχώρη-

σαν στην ολοκλήρωση της 

πρώτης τους προσθήκης 

για την εμβόλιμη μετα-

γραφική περίοδο του Ια-

νουαρίου. Ο λόγος για τον 

24χρονο επιτελικό μέσο 

Λάμπρο Κουρουπάκη. Το 

νέο απόκτημα προέρχε-

ται από σπουδαίες εμφα-

νίσεις με τα χρώματα της 

Τερψιθέας, ενώ αποτελεί 

άριστο γνώστη προσώ-

πων και πραγμάτων που 

αφορούν την ομάδα του 

Παγκρατίου, καθώς έχει 

αγωνιστεί στο παρελ-

θόν στην ομάδα και όπως 

όλα διαφαίνονται δεν θα 

χρειαστεί καθόλου χρό-

νο προσαρμογής, ώστε να 

«κουμπώσει» στα αγω-

νιστικά θέλω και την φι-

λοσοφία του προπονητή 

Νίκου Ακριτίδη. Οι μετα-

γραφικές επιδιώξεις του 

Παγκρατίου δεν εξαντλού-

νται εδώ, αφού σύμφωνα 

με ασφαλείς πληροφο-

ρίες στην φιλόδοξη ομά-

δα εξετάζουν πολύ προ-

σεκτικά το ενδεχόμενο 

απόκτησης ενός κλασι-

κού σέντερ φορ, που θα 

προσφέρει καίριες λύ-

σεις στον τομέα του σκο-

ραρίσματος Σε αγωνιστικό 

επίπεδο η προσοχή όλων 

στο Παγκράτι περιστρέ-

φεται στην ερχόμενη δύ-

σκολη και απαιτητική σαβ-

βατιάτικη εκτός έδρας 

αναμέτρηση κόντρα στην 

Αλσούπολη.

Σε ρυθμούς επανέναρξης του πρω-
ταθλήματος κινούνται τα πάντα πλέ-
ον στη Λυκόβρυση. Απαντες στο δη-
μοφιλές και φιλόδοξο σωματείο 
των βορείων προαστίων αδημονούν 
για την ώρα όπου η ομάδα θα ξα-
ναπατήσει χορτάρι για τις ανάγκες 
επίσημης αγωνιστικής υποχρέω-
σης, ευελπιστώντας να αποδείξουν 
ότι το διαρκές αγωνιστικό φορμά-
ρισμα των τελευταίων εβδομάδων 
πριν μας αποχαιρετήσει το 2022 δεν 
αποτελεί απλά και μόνο μία αναλα-
μπή. Η προσοχή όλων περιστρέφε-
ται στην προσεχή κρίσιμη όσο και 
ιδιαίτερα δύσκολη εκτός έδρας ανα-
μέτρηση που ακολουθεί κόντρα στον 
Παράδεισο Αμαρουσίου. Ένα παιχνί-
δι γεμάτο ιδιαιτερότητες, ειδικά από 
την στιγμή όπου ο αντίπαλος παλεύ-
ει με όλες τις δυνάμεις του για την 
παραμονή. Με τον τεχνικό Κώστα 
Ιωάννου να δίνει το δικό του ξεκά-
θαρο στίγμα μιλώντας στη στήλη: «Η 
ομάδα μας πλέον βρίσκεται ξεκά-
θαρα σε ροή επερχόμενης επιστρο-
φής στις αγωνιστικές της υποχρε-
ώσεις. Η προσοχή και το μυαλό μας 
είναι αποκλειστικά στραμμένο στη 
επερχόμενη δύσκολη εκτός έδρας 
αναμέτρηση που μας περιμένει κό-
ντρα στον Παράδεισο Αμαρουσίου. 
Ενα παιχνίδι με πολλές ιδιαιτερότη-
τες, δεδομένου ότι η αντίπαλη ομά-
δα παλεύει για τη παραμονή της και 
σίγουρα αυτό το στοιχείο προσδί-
δει ακόμη μεγαλύτερο βαθμό επι-
κινδυνότητας. Από την πλευρά μας 
αυτό που πρωτίστως μας ενδιαφέ-
ρει, είναι να κρατήσουμε την πολύ 
καλή εικόνα που είχαμε παρουσι-
άσει στις τελευταίες αναμετρήσεις 
πριν από την διακοπή και πάνω σε 
αυτή την προτεραιότητα δουλεύου-
με όλο αυτό το διάστημα των εορ-
τών που έχει μεσολαβήσει».

Ιωάννου: «Ιδια 
εικόνα και στην 
επανέναρξη» 

Επένδυση με Βαγγέλη 
Λεωντσίνη 
Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα επίπεδα 
συνεχίζει απτόητη η Ιεράπολη με φόντο την κομ-
βική συνέχεια που περιμένει την ομάδα στον δύ-
σκολο και γεμάτο ιδιαιτερότητες πρώτο όμιλο της 
Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Οι ιθύνοντες του δημοφιλούς 
σωματείου δεν σταματούν τις ενέργειες που άπτο-
νται της όσο το δυνατόν ποιοτικότερη ενίσχυση του 
έμψυχου υλικού με ποδοσφαιριστές που πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές ώστε να αναδειχθούν σε 
τρομερά χρήσιμες μονάδες για τον τεχνικό Χρή-
στο Κιούρκο. Κάτω από αυτό το πρίσμα οι «κυανό-
λευκοι» προχώρησαν στην απόκτηση ενός ιδιαί-
τερα ταλαντούχου και εξελίξιμου ποδοσφαιριστή, 
Ο λόγος για τον 20χρονο στόπερ Βαγγέλη Λεω-
ντσίνη, ο οποίος προέρχεται από τον γειτονικό Α.Ο. 
Χαίδαρίου και διαθέτει όλο το απαραίτητο πακέτο, 
ώστε να ηγηθεί στο εγχείρημα της νέας του ομά-
δας για μία αξιόλογη παρουσία. Οι μεταγραφικές 
εκπλήξεις δεν εξαντλούνται εδώ για την Ιεράπο-
λη, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, 
οι παράγοντες του σωματείου των δυτικών προα-
στίων εντείνουν τις επαφές τους για την απόκτη-
ση ενός τερματοφύλακα.
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Ο Γιώργος Γερακάρης
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«Τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία». 
Μια κλισέ, τετριμμένη ατάκα που όμως 
στον πυρήνα της κρύβει της δικής της 
αλήθεια. Μια ρομαντική εκδοχή της αλή-
θειας που σε πολλούς τομείς της ζωής 
μας έχει εκλείψει και υποστηρίζει ότι 
η επιτυχία ή η ευτυχία δεν εξαγοράζε-
ται. Το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί εξαίρε-
ση. Η φανέλα, η αγάπη για το άθλημα δεν 
δοξάζεται όπως παλιά, η αφοσίωση έχει 
αντικατασταθεί με πακτωλό εκατομμυρίων 
που ρέει ανάμεσα σε μεταγραφές ή ανα-
νεώσεις και ο κυνισμός δείχνει να κερ-
δίζει κατά κράτος τον ρομαντισμό. 
Αυτό, ισχύει στο 99% των περιπτώσεων 
σε όλους τους συλλόγους του πλανήτη. 
Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια «προπύρ-
για» ρομαντισμού που αντιστέκονται σθε-
ναρά και κάποιες φορές αναδεικνύονται 
νικητές στο σκληρό μπρα ντε φερ με τη 
μοντέρνα τάση του νεοπλουτισμού. Σ’αυτή 
την κατηγορία ανήκει ο Λούκας Πέρεθ. Ο 
Ισπανός πρώην άσος του ΠΑΟΚ, με θητεία 
μεταξύ άλλων σε Αρσεναλ, Γουέστ Χαμ 
και Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Ο γεννημέ-
νος στην Κορούνια, 34χρονος μεσοεπι-
θετικός, αγάπησε όσο λίγοι την ομάδα της 
πόλης του. Αυτή η αγάπη μπορεί να μην 
ήταν αρκετή για να τον κρατήσει για πάντα 
στη Γαλικία, αλλά η παρακμή του συλλό-
γου στάθηκε η αφορμή ώστε ο Πέρεθ να 
επιστρέψει. 
Για να το κάνει όμως, έπρεπε να πληρώ-
σει 500 χιλιάδες ευρώ στην τωρινή του 
ομάδα, την Κάντιθ, ώστε να «σπάσει» το 
συμβόλαιο και να κινήσει προς τον ισπα-
νικό Βορρά. Αφησε την πλουμιστή LaLiga 
και πλέον θα αγωνίζεται στην τρίτη κατη-
γορία της χώρας του με σκοπό να ανε-
βάσει την Λα Κορούνια εκεί που πραγμα-
τικά ανήκει. Μια συγκινητική πράξη που 
συμβαίνει μόλις μερικά εικοσιτετράω-
ρα από την ανακοίνωση της μεταγραφής 
– μαμούθ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην 
Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας αντί για 
μια πιθανή επιστροφή στην Πορτογαλία 
και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Από τις λί-
γες φορές που 500 χιλιάρικα «μετράνε» 
περισσότερο από 500 εκατομμύρια. Από 
τις λίγες φορές που ο ρομαντισμός βάζει 
γκολ στον κυνισμό.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ - 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

1-0



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  
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ΚΡΙΜΑ ΚΙ ΑΔΙΚΟ

«16χρονος έχασε τη ζωή του». Μέσα σε 
οποιοδήποτε πλαίσιο κι αν χρησιμοποιηθεί 
αυτή η πρόταση τα μόνα συναισθήματα που 
δημιουργούνται αυτόματα είναι εκείνα του 
πόνου, της θλίψης και της αδικίας. Πόνος 
γιατί χάνεται μια ανθρώπινη ζωή, θλίψη 
γιατί χάνεται ένα μικρό παιδί και αδικία γιατί 
αυτό συνέβη κάτω από συνθήκες που δεν 
δικαιολογούν με τίποτα έναν απροσδόκητο 
θάνατο.
Οπως αυτός του Βασίλη Τόπαλου. Του 
πρωταθλητή Ελλάδος στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Παίδων στην 
κατηγορία των 57 κιλών. Ενός παιδιού με 
όλο το μέλλον στρωμένο μπροστά του. Δεν το 
χωράει ανθρώπου νους, ότι ένας έφηβος 
πήγε ένα πρωί για την προπόνησή του σε ένα 
ασφαλές θεωρητικά περιβάλλον και δεν 
επέστρεψε ποτέ σπίτι του. Κι ο λόγος; Μια 
αδιαθεσία που οδήγησε σε λιποθυμία και 
συνακόλουθη πτώση σε σκληρή ή αιχμηρή 
επιφάνεια στον χώρο των αποδυτηρίων. 
Μέχρι στιγμής, ουδείς δύναται να γνωρίζει τι 
ακριβώς συνέβη.
Το περιστατικό έχει ήδη ακολουθήσει τον 
δρόμο της διερεύνησης μετά από απόφαση του 
υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη 
και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας.
Είναι λογικό, πέρα από την ανάγκη της 
οικογένειας του άτυχου παιδιού και οι 
αρμόδιες Αρχές να μάθουν τα πραγματικά αίτια 
που οδήγησαν σ’αυτό το οδυνηρό συμβάν. 
Αυτό που μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα, 
αλλά και να πάρει τη μορφή ευχής είναι ο 
θάνατος του Βασίλη να γίνει η αφορμή για πιο 
ασφαλείς συνθήκες προπόνησης, αλλά και 
άθλησης γενικότερα.

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


