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Οι αντίθετοι βίοι που διαγράφουν τη φετινή σεζόν 
Βόλος και Ιωνικός διασταυρώθηκαν στη Νεάπολη. 
Από τη μία, μια ομάδα που κυνηγάει το τρένο της Ευ-
ρώπης και από την άλλη, ένα σύνολο που παλεύει 
με νύχια και με δόντια να μην πάει... υποβιβασμέ-
νο στη μάχη των play-out. Νικητές τελικώς οι Βο-
λιώτες, οι οποίοι σκόραραν από το σημείο του πέ-
ναλτι στις καθυστερήσεις (0-1).
Οι φιλοξενούμενοι ήταν περισσότερο κινητικοί σε 
όλο το ματς, με τον Χουτεσιώτη και τους αμυντικούς 
του να σταματούν την μπάλα πριν καταλήξει στα δί-
χτυα τους.
Πρωταγωνιστής του ματς έμελλε να γίνει ο Ογκι-
εν Οζέγκοβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός ευστόχησε στο 
κρίσιμο χτύπημα, αξιοποιώντας το λάθος που έκα-
νε ο Τσιγκρίνσκι, όταν βρήκε την μπάλα με το χέρι 
σε προσπάθειά του να απομακρύνει.
Ετσι, οι Βολιώτες απογειώθηκαν στην πέμπτη θέση 
προσπερνώντας τον Αρη, ενώ οι Νικαιώτες εκτρο-
χιάστηκαν και παραμένουν ουραγοί στη βαθμολογία.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Σά-
κιτς, Σόουζα, Τσιγκρίνσκι, Βαλεριάνος, Ρομαό, 
Κάνιας, Γούλερι (80’ Ελευθεριάδης), Σεμπά, Λο-
βέρα (58’ Φαντιγκά), Μάντζης.
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο, 
Εσκοβάλ, Πίρινεν, Λούνα, Μπαριέντος, Μεταξάς, 
Τσιρίνος (75’ Κούτσιας), Μεθκίδα (81’ Καρτάλης), 
Ντέλετιτς, Οζέγκοβιτς (90+3’ Σιέλης).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ VS ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ 10

90+1’ ΟΖΈΓΚΟΒΙΤΣ

ΣΚΟΡΕΡ
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ΖΟΡΙΑ
Ήρθε από τοπ πρωτάθλημα και μάλιστα έχοντας κάτι παραπάνω 
από καλές συστάσεις. Παρόλα αυτά δεν έχει καταφέρει σε 
κανένα σημείο της σεζόν να σπάσει το δίδυμο των Εμβιλά, 
Ινμπέομ στη μεσαία γραμμή.
Και εδώ που τα λέμε πως να γίνει αυτό μια και οι δύο αυτοί 
παίκτες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Ολυμπιακού και ήταν 
από τους διακριθέντες ακόμα και την κακή περίοδο.
Ο Ντιαντιέ Σαμασεκού, πάντως, δεν έχει δείξει μετά από τόσο 
καιρό πως μπορεί να προβληματίσει τον Μίτσελ όσον αφορά 
τη θέση στην αρχική 11άδα.
Με 10 συμμετοχές εκ των οποίων οι περισσότερες ολιγόλεπτες 
και μόλις δύο ως βασικός.
Στο 2-0 με τη Λαμία για το πρωτάθλημα πίσω στις 30 Οκτωβρίου 
και στη ρεβάνς με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο.
Με τον Άρη μπήκε στο 78’ αλλά και πάλι σαν κάτι να λείπει.
Με τη Χοφενχάιμ το deal έχει οψιόν αγοράς στα 10 εκατομμύρια 
ευρώ, κάτι που θεωρείται απίθανο φυσικά να γίνει κουβέντα.
Βέβαια, ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι θα πρέπει να κάνει μεγάλο 
ρεκτιφιέ στη μεσαία γραμμή.
Μια και εκτός των υπολοίπων θεμάτων θα πρέπει να 
διαχειριστεί και τη μεγάλη πρόταση που θα έρθει για τον 
Ινμπέομ.
Το ζήτημα είναι αν χωράει σε αυτήν την εξίσωση και φυσικά 
με πολύ πολύ λιγότερα από το 10άρι ο Σαμασεκού.

AGENT GREEK

ΠΕΡΙ  
ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Ο Ματίας Αλμέιδα δεν είπε τυχαία ότι είπε για το θέμα των μεταγραφών μετά τη 
νίκη επί του Παναιτωλικού. Σε ένα ματς ακόμα που η ΑΕΚ έδειξε – κατά την ταπεινή 
άποψη της στήλης – πως παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
Ο Αλμέιδα δε θέλει να πάρει παίκτες η ΑΕΚ για να πάρει.
Θεωρεί πως το ρόστερ έχει βάθος όπως επίσης δεν ήταν τυχαία η αναφορά του 
σε Γκατσίνοβιτς και Ελίασον που βρίσκονται σε περίοδο αποθεραπείας και θα 
επιστρέψουν.
Ο ένας σε λίγο καιρό και ο Ελίασον στα πλέι οφ.
Το πρώτο πράγμα που νοιάζει τον Αλμέιδα είναι να κρατήσει συμπαγές το σύνολο 
που έχει. Να συνεχίσει δηλαδή να παρουσιάζει την εικόνα που παρουσιάζει.
Και στη συνέχεια αν όντως βρεθεί μια καλή περίπτωση, ειδικά στα στόπερ, να 
γίνει και μεταγραφή. Πλην Κικάνοβιτς εννοείται.
Είναι σε καλό δρόμο πάντως η ΑΕΚ σε όλα.  
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AGENT GREEK

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΤΥΧΑΙΟ
Έγραφε η στήλη πως στο ΠΑΟΚ-Άρης θα ήταν πολλοί οι σκάουτ που θα 
είχαν το βλέμμα τους πάνω στον Ντόμικ Κοτάρσκι. Ο Κροάτης πορτιέρε 
πέρασε τα τεστ με άριστα σε εκείνο το 1-0.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως είναι τουλάχιστον 2-3 οι ομάδες από 
σοβαρά πρωταθλήματα που έχουν περάσει στο παρασύνθημα και έχουν 
βάλει το τσεκάρισμα του Κοτάρσκι σε άλλο level.
Και μάλιστα όλες δήλωσαν την απόλυτη ικανοποίησή τους από όσα είδαν 
και στο ΠΑΟΚ-ΟΦΗ 0-0. Το ότι ο ΠΑΟΚ γκέλαρε δεν έχει σχέση με τον 
Κοτάρσκι, ο οποίος όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί.
Όπως π.χ. στην εκπληκτική απόκρουση που έκανε στο σουτ του Ντικό 
στο πρώτο ημίχρονο, φάση που θα μπορούσε να βάλει τους Κρητικούς 
μπροστά στο σκορ.
Με λίγα λόγια ακόμα και σε ματς που η πίεση ήταν λιγότερη αλλά χρειάστηκε 
να επέμβει πήρε παραπάνω από καλό βαθμό.

ΜΗΠΩΣ ΤΟ
ΑΛΛΑΞΕΙ
Το πρώτο ημίχρονο που έκανε ο Παναθηναϊκός στα 
Γιάννενα ήταν εξαιρετικό αλλά γκολ δεν βρήκε. Η 
κίνηση του Γιοβάνοβιτς να παίξει με τον Ιωαννίδη 
στην κορυφή είχε πετύχει αλλά τέρμα δεν βρήκαν 
οι πρωτοπόροι.
Ο Έλληνας στράικερ, ωστόσο, έκανε ότι καλύτερο 
μπορούσε και αυτό αποτυπώθηκε και στο παιχνίδι 
των φιλοξενούμενων.
Στον Γιοβάνοβιτς πιστώνεται και το γεγονός πως 
όταν είδε την ομάδα του να ξεμένει από λύσεις και 
φαντασία πέταξε στο γήπεδο τον Σπόραρ.
Κάτι που το κάνει σχεδόν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις 
(με Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΟΦΗ) και γυρίζει το σύστημα σε 
4-4-2.
Πλέον και με τον Παναθηναϊκό να κρατά το +4 δε 
θα πρέπει να αποκλειστεί αυτό το 4-4-2 να το δούμε 
από την αρχή. Όχι βέβαια με τον ΠΑΟΚ αλλά ίσως σε 
κάποιο εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο που η ομάδα 
του Γιοβάνοβιτς θα είναι το απόλυτο φαβορί.
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΜΕΤΡΟΎΣΕ ΕΞΙ ΣΕΡΙ 
ΑΠΟΤΎΧΗΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ 

«ΔΙΠΛΟ» ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ. 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΤΟΎ 

ΣΠΟΡΑΡ...

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

Το πρώτο του γκολ στη 
Super League χάρισε μια 
πολύτιμη ισοπαλία στη Λαμία. Τον Γιώργο 
Κορνέζο τον μάθαμε μέσα από τα συνεχή 
παιχνίδια στην ΑΕΚ Β’, αλλά πλέον, στα 
24 του, αποτελεί σταθερά στην άμυνα των 
Φθιωτών, με μεστές εμφανίσεις.

AΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ
Από τη στιγμή που ο Μίτσελ επέστρεψε στο λιμάνι για να ανα-
λάβει για δεύτερη φορά τον πάγκο του Ολυμπιακού, εκείνος 
παραγκωνίστηκε. Η θέση βασικού που κατείχε, «έσβησε» από 
την τριάδα Χάμες – Φορτούνη – Μπιέλ. 
Μια δύσκολη συνθήκη, την οποία έπρεπε να χωνέψει ο Γιώρ-
γος Μασούρας. Δεν είναι λίγο πράγμα από τη μια μέρα στην 
άλλη να γυρίζει κανείς στο σημείο εκκίνησης. Πόσω μάλλον 
για τον κορυφαίο Ελληνα ποδοσφαιριστή εντός συνόρων, για 
έναν παίκτη που βρίσκεται μονίμως στο αρχικό σχήμα της Εθνι-
κής ομάδας. Η δραματική μείωση στα λεπτά συμμετοχής του 
δημιούργησε αγωνιστικό πρόβλημα. Η σχέση του με τα αντί-
παλα δίχτυα έγινε επιδερμική, καθώς τις φορές που χρησι-
μοποιήθηκε δεν κατόρθωνε να μετατρέπει φαινομενικά «εύ-
κολες» φάσεις, σε γκολ. 
Αυτό που χρειαζόταν ο ίδιος ο παίκτης ήταν εμπιστοσύνη από 
τον προπονητή του. Και ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρό-
λευκων» του την έδειξε και μάλιστα σ’ένα ματς που η μπάλα 
«έκαιγε». Ο Μασούρας όχι μόνο δεν κάηκε, αλλά ανταπελ-
ξήλθε πλήρως χαρίζοντας με την πρώτη του επαφή στο παι-
χνίδι με τον Αρη τη νίκη στους Πειραιώτες. Ισως, στο μυαλό 
του Μίτσελ να μην άλλαξε η ιεραρχία του παίκτη στο ρόστερ. 
Παρόλα αυτά, κατέστη πλέον σαφές πως ακόμα και ως αλλα-
γή, ο Ελληνας μεσοεπιθετικός είναι απαραίτητος.

Μόνο ανοδική πορεία έχει η ΑΕΚ, 
η οποία σε κάθε παιχνίδι «λύνε-
ται» όλο και περισσότερο. Απέ-
ναντι στον Παναιτωλικό, η ομά-
δα του Αλμέιδα προσέφερε ένα 
μεσοεπιθετικό σόου αποδεικνύο-
ντας ότι έχει βάθος στο ρόστερ της, πλουραλι-
σμό στη δημιουργία και πλέον ενισχυμένη ψυχολο-
γία για τον τίτλο.

Μέσα σε ενάμισυ λεπτό, ο Αντριάν 
Ριέρα άφησε το αρνητικό του στίγ-
μα στο παιχνίδι με τον Λεβαδεια-
κό. Δύο κίτρινες, η δεύτερη λόγω 
παιδαριώδους αντίστασης να κλω-
τσήσει την στημένη μπάλα, που άφη-
σαν με αριθμητικό μειονέκτημα τον Αστέρα. 
Ευτυχώς, οι Αρκάδες δεν υπέστησαν την ήττα. 

 UP

DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης παρατηρεί όρθιος τους παίκτες της ΑΕΚ να ξεσηκώνουν 
την «OPAP Arena». Η ικανοποίησή του δεν κρύβεται.

Το 1-1 απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και η «τεσσάρα» απέναντι στον Παναιτωλικό δεν... 
συγκίνησαν τον ΠΑΟΚ. Οι «ασπρόμαυροι» όφειλαν να είναι προετοιμασμένοι απέναντι στην 
ομάδα του Βάλντας Νταμπράουσκας, η οποία ανεβάζει ψηλά την άμυνά της με στόχο να 
σταματά νωρίς κάθε οργανωμένη επιθετική δραστηριότητα των αντιπάλων της. Αντ’αυτού, 
οι γηπεδούχοι έπεσαν στη λούπα των γεμισμάτων χωρίς ποτέ ουσιαστικά να καταφέρουν 
να παραβιάσουν την εστία του Μανδά. Γκέλα που συνέβη σε ένα θεωρητικά βατό παιχνίδι 
και που στο τέλος θα μετρήσει.
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ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

6



6e-SportTime TΡΙTΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΔ  
Ο ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ!

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ ως είθισται έχει 
ξεκινήσει την περιοδεία του ανά τις ΕΠΣ στο 
πλαίσιο της κοπής της πίτας στις Ενώσεις 
- ψηφοφόρους του. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας 
εκδήλωσης, ο Τάκης Μπαλτάκος αφού εθιμοτυπικά 
δέχθηκε αρκετά παράπονα για τις αξιολογήσεις 
των αξιωματούχων διαιτησίας προέβη και σε μια αποκάλυψη. 
«Το καλοκαίρι αναμένονται αλλαγές στην ΚΕΔ», ανέφερε ο 
ισχυρός άνδρας της Ομοσπονδίας! Από τα συμφραζόμενα βγήκε το 

συμπέρασμα ότι αναφερόταν στους Ελληνες!

«ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ»  
ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ!

Κάποιοι διαιτητές (πρώην και νυν) 
προσπάθησαν να «πνίξουν» θέμα 
που θα έβγαινε σε τηλεοπτική επαφή. 
Επεσαν πολλά τηλέφωνα έμαθα για 
να μην βγει το θέμα. Απείλησαν μέχρι 
και με μηνύσεις, αν εμπλακεί το όνομα 
τους. Δεν έχει να κάνει με κάποια διαιτητική 
απόφαση. Οικονομικής φύσεως η περίπτωση! Οι πληροφορίες 
αναφέρουν οτι το ζήτημα έχει πάρει τη δικαστική οδό με 
κατεύθυνση τον εισαγγελέα! Περισσότερα δεν μπορώ να γράψω. 

Δεν ήθελα να καταπιαστώ με το πέναλτι 
στο ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός. Επειδή 
είδα τον μεν Βαρούχα να απορεί πως 
γίνεται να μην είδε την παράβαση ο 
Τσαγκαράκης και τον δε Κουτσιαύτη με τα 
βιολετί του, να κάνει λόγο για δύσκολη 
παράβαση και για μη καθαρό οπτικό πεδίο, 
αποφάσισα να βοηθήσω λιγάκι με εκ των 
έσω πληροφορίες!
Καταρχήν ο Τσαγκαράκης είδε τη φάση, 
αλλά είδε κάτι άλλο. Γι’ αυτό έβαλε και 
την σφυρίχτρα στο στόμα. Οχι για να 
σφυρίξει πέναλτι, αλλά.... θέατρο στον 
Κουρμπέλη! Ναι αναγνώστη μου, αυτό το 
πράμα!
Και η πληροφορία που του έβαλε την 
σφυρίχτρα στο στόμα, ήρθε από τον 
βοηθό Ψάρρη. «Τίποτα, τίποτα, τίποτα», 
το feedback του βοηθού και ανάμεσα 
στο πέναλτι και στο επιθετικό φάουλ, ο 
Κρητικός... Σολομώντας επέλεξε το play 
on.
Προσπάθησε στην περιγραφή της φάσης 
να τεκμηριώσει την άποψη του λέγοντας 
οτι «δεν υπάρχει επαφή κι αν τον βρίσκει 
είναι ποδοσφαιρική», αλλά το μόνιτορ τον 
διέψευσε.
Και στο δρόμο για το on-field review 
είχαμε και τα... γαλλικά του Τσαγκαράκη. 
«Γαμ@ την...., αφού το βλέπω γιατί 
δεν το δίνω», εν εξάλλω ο ρέφερι που 
δεν σκέφτηκε ότι όλα καταγράφονται! 
Ευτυχώς οι Μπένετ και Καπέλα δεν έχουν 
εντρυφήσει στα... ελληνογαλλικά, πλην 
του international μ@λ@κ@!
Απογοητευμένος, ο Τσαγκαράκης που 
θα γινόταν - σύμφωνα με τα λεγόμενα 
του - πρώτος μάγκας βγάζοντας ακόμα 
ένα δύσκολο παιχνίδι. Προσπάθησε να 
δικαιολογήσει το λάθος του, ρίχνοντας 
μεγάλο μερίδιο ευθύνης στον βοηθό του 
που του πέρασε λανθασμένη πληροφορία! 
Το κακό όμως έγινε.
Η ΚΕΔ πάντως έμεινε ευχαριστημένη. 
Επειδή όπως είπαν Καπέλα και Μπένετ, το 
λάθος διορθώθηκε και το ματς σώθηκε!

ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΣΤΟ ΠΑΣ 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ!

Ο.... ΠΑΡΑΛΙΓΟ ΜΑΓΚΑΣ, ΟΙ 
ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΚΑΙ ΤΑ 

«ΚΑΝΤΗΛΙΑ» ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ!
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Επί αθηναϊκού εδάφους συνεχίζεται η προετοιμασία του Αρη για 
τον πρώτο προημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Το ματς πρω-
ταθλήματος έδειξε ότι ανασταλτικά το πλάνο του Αλαν Πάρντιου 
απέδωσε σε μεγάλο βαθμό, αλλά οι «κίτρινοι» θα πρέπει να εί-
ναι περισσότερο αποτελεσματική στο τελείωμα των δικών τους 
φάσεων. Στο αυριανό ματς θα είναι εξαιρετικά αμφίβολη η συμ-
μετοχή του Μπράιαν Νταμπό, ο οποίος έκανε ατομικό.

Η εικόνα στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι η μόνη που προκαλεί χαμό-
γελα στο στρατόπεδο της ΑΕΚ. Ο Νίκλας Ελιάσον ακολούθησε για πρώ-
τη φορά μέρος της προπόνησης της Ενωσης και η επάνοδός του, όπως 
και του Γκατσίνοβιτς, υπολογίζεται περίπου στα μέσα Φεβρουαρίου. Επί-
σης, οι «κιτρινόμαυροι» προχώρησαν στην πώληση του Χρήστου Αλμπάνη 
στην Ανδόρρα, ενώ διατήρησαν και ποσοστό μεταπώλησης ύψους 40%.

Οι «πράσινοι» δεν θα μείνουν μόνο στην προσθήκη του Λάζλο Κλάι-
νχαϊσλερ, αλλά χτενίζουν την αγορά για έναν ακόμα ακραίο. Πληρο-
φορίες από την Τσεχία μάλιστα, αναφέρουν ότι στα ραντάρ του «τρι-
φυλλιού» βρίσκεται ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Σλάβια Πράγας, 
Οντρεϊ Λινγκρ. Τρία εκατ. ευρώ φέρεται να προσφέρει ο Παναθηνα-
ϊκός, για έναν παίκτη που φέτος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφα-
νίσεις (26 ματς, 10 γκολ και 7 ασίστ).

Οι οικονομικές απαιτήσεις του Ολυμπιακού για τον Ρέαμπτσιουκ είναι 
δεδομένες (4 μύρια). Οπως αναφέρουν οι Ιταλοί, οι «ερυθρόλευκοι» 
αρνήθηκαν νέα, βελτιωμένη πρόταση της Μπολόνια για τον Μολδα-
βό, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. Θα υπάρξει τρίτη από τους «ροσομπλού» 
ή θα έχουμε ανατροπή και παραμονή του παίκτη στο λιμάνι; Παράλλη-
λα, ο Σουάσο υπέγραψε στη Τουλούζ, ενώ ο Τόνι Λάτο της Βαλένθια 
παραμένει πάντοτε σε πρώτο πλάνο.

Ιδιαίτερη κινητικότητα υπάρχει στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση φορ. Ο Ζαν 
Φιλίπ Κρασό, ο 25χρονος Ιβοριανός επιθετικός της Σεντ Ετιέν (συμ-
βόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023) φιγουράρει ως ο Νο1 στόχος, 
ενώ «παίζουν» και άλλα δύο ονόματα. Αυτό του μπαρουτοκαπνισμέ-
νου free agent Γιούρχεν Λοκάντια (θητεία σε Αϊντχόβεν, Χόφενχα-
ϊμ, Μπράιτον), αλλά και του 27χρονου Καναδού, Κάιλ Λάριν που ανή-
κει στη Μπριζ.
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ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΒΕΣΤΕΡΛΟ-ΓΚΕΝΚ OVER 2,5 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ME ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ 
Η Γκενκ διατήρησε τη διαφορά ασφαλείας από τους δι-
ώκτες της. Βέβαια το πρωτάθλημα έχει ακόμα δρόμο 
και θα πρέπει να παραμείνει πίστη στο πλάνο της. Αξι-
όλογη παρουσία για την Βέστερλο που αν υποτιμηθεί, 
μπορεί να κάνει την ζημιά.

ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:00
ΠΑΦΟΣ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1 -0,75 ΗΜΙΧ. 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ
Πέρασε απο το Παραλίμνιο η Πάφος κι έτσι παρέμει-
να στη μάχη του τίτλου. Το κύπελλο αποτελεί στόχος 
της ομάδας και κόντρα στον αδύναμο Ακρίτα δεν νομί-
ζω να συναντήσει δυσκολίες.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΙΤΑΛΙΑΣ 22:00
ΝΑΠΟΛΙ-ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ OVER 3 1,85
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
Στο ντέρμπι με την Γιουβεντους η Νάπολι έκανε επί-
δειξη δύναμης στέλνοντας ξεκάθαρα μήνυμα τίτλου. 
Αν οι «παρτενοπέι» συνεχίσουν έτσι, το πρωτάθλημα 
θα έρθει εύκολα. Ακόμα και με αλλαγές, παραμένουν 
το φαβορί κόντρα στην Κρεμονέζε.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 13:30
ΣΙΒΑΣΠΟΡ-ΚΑΡΑΚΑΜΠΕΪ 1 -1,25 1,82
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Στη φετινή μέτρια χρονιά το κύπελλο φαντάζει βάλ-
σαμο για την Σίβασπορ. Μεγάλη ευκαιρία να προκρι-
θεί στα προημιτελικά, καθώς η Καρακαμπέι είναι ομά-
δα της τρίτης κατηγορίας. Ολα θα εξαρτηθούν απο την 
απόδοση των γηπεδούχων.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 13:00
ΧΟΝΒΕΝΤ-ΓΙΑΒΟΡ OVER 3 2,10
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ
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 19:00
ΚΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ-ΜΠΡΝΟ OVER 3,25 2,05
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 ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ 
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 

Με μεγάλα παιχνίδια συνεχίζονται οι ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις στα μέσα της εβδομάδας. Ξεχωρίζουν οι αγώνες των 
Κυπέλλων Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και Αγγλίας, ο τελι-
κός του Super Cup Ιταλίας και οι αναμετρήσεις της Premier 
League. 
Στο Κύπελλο Ελλάδας διεξάγονται την Τετάρτη οι πρώτοι 
προημιτελικοί με τα βλέμματα στραμμένα στα 2 ντέρμπι ΠΑ-
ΟΚ-Παναθηναϊκός (20:30) και Ολυμπιακός-Άρης (19:00). Στα 
άλλα 2 ζευγάρια η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP Arena (17:30) 
τον Πανσερραϊκό και ο Απόλλων Παραλιμνίου φιλοξενεί 
(14:00) τη Λαμία. 
Οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας έρχονται με τις κα-
λύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα 
ΟΠΑΠ. 
Το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός προσφέρεται με ακόμα πιο 
δυνατές αποδόσεις και αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές. 

ΣΤΟ ΡΙΑΝΤ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ  
SUPER CUP ΜΙΛΑΝ-ΙΝΤΕΡ
Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, γίνεται την Τετάρτη (21:00), 
ο τελικός του Super Cup της Ιταλίας, το ντέρμπι Μίλαν-Ίντερ. 
Ζεις τον τελικό του ιταλικού Super Cup με τις καλύτερες απο-
δόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 
Ολοκληρώνεται και η φάση των «16» του Κυπέλλου Ιταλί-
ας, με το σημερινό παιχνίδι Νάπολι-Κρεμονέζε (22:00) και 
τα ματς της Πέμπτης, Αταλάντα-Σπέτσια (16:00), Λάτσιο-Μπο-
λόνια (19:00) και Γιουβέντους-Μόντζα (22:00). 

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΤΟΤΕΝΑΜ ΜΕ ΤΙΣ  
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Στην Αγγλία διεξάγονται δύο εξ αναβολής αγώνες της Premier 
League με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. 
Την Τετάρτη (22:00) παίζουν η Κρίσταλ Πάλας με την Μάντσε-
στερ Γιουνάτεντ και την Πέμπτη (22:00) η Μάντσεστερ Σίτι με 
την Τότεναμ. 
Το ντέρμπι της Premier League Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ προ-
σφέρεται με τις καλύτερες αποδόσεις από ποτέ στα κατα-
στήματα ΟΠΑΠ. 
Ολοκληρώνεται και ο 3ος γύρος του Κυπέλλου Αγγλίας, με 
τους επαναληπτικούς αγώνες στα ζευγάρια που έληξαν ισό-
παλα τα πρώτα παιχνίδια τους, ενώ στο Κύπελλο Ισπανίας, 
από αύριο έως την Πέμπτη, γίνονται οι 8 νοκ άουτ αγώνες 
της φάσης των «16» του Κυπέλλου. 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ  
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα καταστήματα 
ΟΠΑΠ και ειδικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις για 
επιλεγμένους αγώνες.  
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται για τα ση-
μερινά παιχνίδια είναι και τα εξής:
Γουλβς-Λίβερπουλ: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 20’ – 
Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Νάπολι-Κρεμονέζε: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ – 
Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ – 
Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα. 

ΚΥΠΕΛΛΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, SUPER 
CUP ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 
PREMIER LEAGUE 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ  1

2

3

4

5
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Πολλές καλύτερες φετινές επιδόσεις στον κόσμο σημειώθηκαν σε 
μίτινγκ που έγιναν σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ. Ξεχώρισαν ο 
Ιβοριανός Ισμαέλ Κονέ με 6.51 στα 60μ., ο Αμερικανός Τζερε-

μάια Ντέιβις με 8,17μ. στο μήκος και η Αμερικανίδα Μπρί-
τζεντ Γουίλιαμς (φωτό) με 4,76μ. στο επί κοντώ. 

Η επιτροπή αγώνων του ΣΕΓΑΣ πρότεινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αν-
δρών- Γυναικών να διεξαχθεί φέτος στο Βόλο. Η διοργάνωση θα 
φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο το Σαββατοκύριακο 8-9 
Ιουλίου, ενώ παράλληλα θα γίνει και το Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Κ23. Στη Λάρισα θα διοργανωθεί το Κ20 και στην Πά-
τρα το Κ18. 
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SPORTS

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση βραβεύσεων της 
Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στις 18:30 στο αμφιθέατρο 
της ΕΟΕ. Θα τιμηθούν οι αθλητές που κατέκτησαν μετάλλια την 
περσινή χρονιά σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλή-
ματα σε άνδρες και γυναίκες σε ολυμπιακά αθλήματα. 

Τρεις Ελληνίδες αθλήτριες έκλεισαν τη συμμετοχή τους στο διεθνές 
μίτινγκ στη Μπρατισλάβα, που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί 

στις 29 Ιανουαρίου. Στο μήκος θ’ αγωνιστούν η πρωταθλήτρια Βα-
σιλική Χαϊτίδου (φωτό) και η Ναταλία Μπέση και στα 60μ. 

εμπόδια θα τρέξει η Σοφία Ιωσηφίδου.

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

ΟΣΑ ΦΕΡΝΕΙ Η ΩΡΑ...

Ας γυρίσουμε τον χρόνο δεκατέσσερις 
μήνες πίσω. Η Μπαρτσελόνα είχε μόλις 
ολοκληρώσει την τραυματική της σχέση με 
τον Ρόναλντ Κούμαν, βρισκόταν στη μέση της 
βαθμολογίας της LaLiga, τα χρέη «έπνιγαν» 
το κλαμπ και ουδείς περίμενε ότι ο άρτι 
αφιχθέντας τότε Τσάβι θα ίσιωνε την τεράστια 
και βραδύκαυστη καταλανική φρεγάτα. 
Η κατάσταση έγινε χειρότερη με την απώλεια 
του περσινού πρωταθλήματος, αλλά και τους 
δύο σερί αποκλεισμούς από τους ομίλους 
του Champions League για πρώτη φορά στην 
ιστορία των «μπλαουγκράνα». Ωστόσο, άπαντες 
στην «Μπάρσα» όφειλαν να κάνουν υπομονή. 
Ο χρόνος άλλωστε, είναι ο καλύτερος γιατρός. 
Πολλές φορές όμως, όσα φέρνει η ώρα, δεν 
τα φέρνει ούτε ο ίδιος ο χρόνος. 
Κι αυτή η ώρα ήρθε με δόξα και τιμή στο Ριάντ 
της Σαουδικής Αραβίας. Εκεί όπου ο Τσάβι 
κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο με την ομάδα 
της καρδιάς του από το μετερίζι του προπονητή. 
Απέναντί του, η αμείλικτη Ρεάλ Μαδρίτης του 
Αντσελότι που δεν χαρίζεται σε κανέναν. Ούτε 
στο προπονητικό «διπλό».
Με όπλο τους Πέδρι και Γκάβι, η μηχανή της 
Μπαρτσελόνα ρόλαρε και ποδοπάτησε τους 
«μερένγκες» που κατά τη διάρκεια του τελικού 
του Σούπερ Καπ Ισπανίας είχαν περιοριστεί σε 
ρόλο θεατή. Μια βραδιά που χρειαζόταν όσο 
τίποτα ο οργανισμός της Καταλονίας, για να 
δείξει εμπράκτως ότι έχει αφήσει οριστικά 
πίσω του τις παθογένειες της μεγαλομανίας 
με ανούσιες μεταγραφές – μαμούθ. Οτι 
βαδίζει στον σωστό δρόμο και ότι ο Τσάβι 
είναι ο άνθρωπος για να την οδηγήσει στις 
επιτυχίες. 
Βέβαια, το συνολικό ταμείο για την 
προπονητική καριέρα του θα γίνει πολλά 
χρόνια αργότερα. Αυτή η βραδιά ήταν όμως 
ουσιαστικά και η αρχή του δικού του legacy. 
Μια κληρονομιά που ευχή όλων είναι 
κάποια στιγμή να φτάσει να συγκρίνεται 
με την ήδη πλούσια παρακαταθήκη του ως 
ποδοσφαιριστής.

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


