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Για ένα ενενηντάλεπτο, ο Παναθηναϊκός σπαταλού-
σε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη απέναντι στον ΠΑΣ 
Γιάννινα, ενώ παραλίγο να δεχτεί και γκολ (δοκάρι 
ο Μπαλάν στο 66΄). Εκεί που το «τριφύλλι» έμοια-
ζε να μένει για τέταρτο από τα τελευταία πέντε ματς 
μακριά από τη νίκη όμως, ο Αντράζ Σπόραρ του έδω-
σε το φιλί της ζωής (1-0) και το διατήρησε στο συν 
τέσσερα από την ΑΕΚ.
Από την αρχή του αγώνα οι φιλοξενούμενοι είχαν 
την πρωτοβουλία, όμως πότε ο Τσιντώτας και πότε 
οι αμυντικοί του αντιμετώπιζαν αποτελεσματικά τις 
ενέργειές τους.
Ο Σλοβένος μπήκε ως αλλαγή στο 57ο λεπτό, ώστε 
οι «πράσινοι» να φορτώσουν επιθετικά την περι-
οχή του Τσιντώτα, μιας και ο Βέρμπιτς ήταν εκτός 
κλίματος αγώνα. 
Τελικώς, η πίεση καρποφόρησε στις καθυστερή-
σεις του αγώνα. Στο πέμπτο λεπτό, ο Μορέιρα ανέ-
τρεψε τον Κουρμπέλη, το οποίο επικυρώθηκε με 
χρήση VAR και ο Σπόραρ δεν λάθεψε από τα έντε-
κα μέτρα (90+6΄). 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Τσιντώτας, 
Σόρια, Παντελάκης, Eραμούσπε, Πήλιος, Καρα-
χάλιος, Ριένστρα (77’ Λιάσος), Τζίνο, Παμλί-
δης (87’ Τζίμας), Μπαλάν, Μορέιρα.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, 
Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χου-
άνκαρ (74’ Πούχατς), Ρούμπεν (74’ Τσόκαϊ), 
Κουρμπέλης, Μπερνάρ, Παλάσιος, Ιωαννίδης, 
Βέρμπιτς (58’ Σπόραρ).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

90+6’  ΣΠΟΡΑΡ

ΣΚΟΡΕΡ
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3e-SportTime ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Μια ακόμα επιβλητική εμφάνιση επιφύλασσε 
η ΑΕΚ μπροστά τους χιλιάδες φίλους της, στην 
«OPAP Arena». Χάρη στην πυραυλοκίνητη επί-
θεσή της, η Ενωση ποδοπάτησε τον Παναιτωλι-
κό (4-1).
Ο πρώτος βομβαρδισμός στην εστία του Ανέστη 
έγινε από τα πόδια του Σέρχιο Αραούχο με ένα 
ξερό μονοκόμματο σουτ εκτός περιοχής (13΄). 
Η υπεροχή των «κιτρινόμαυρων» δεν ήταν μόνο 
εδάφους, αλλά και... αέρος. Ο Λιβάι Γκαρσία 
νίκησε δύο αμυντικούς και με κεφαλιά έκανε 
το 2-0 για τους γηπεδούχους (35’). Η πρόσκαι-
ρη αντίδραση των Αγρινιωτών με το πέναλτι που 
κέρδισε ο Χουχούμης και εκτέλεσε εύστοχα ο 
Πέδρο δεν στάθηκε ικανή για να τους βάλει στο 
παιχνίδι. 
Το κοντσέρτο για πολυβόλα κορυφώθηκε στο 
πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου μέρους. Η κε-
φαλιά από τον Πινέδα (51΄) και το τηλεκατευ-
θυνόμενο σουτ του Αμραμπατ χάρισαν διαστά-
σεις θριάμβου στην επικράτηση της ομάδας του 
Αλμέιδα.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, 
Μουκουντί, Βίντα, Χατζισαφί, Γιόνσον, Σιμάν-
σκι, Πινέδα (72΄ Τσούμπερ), Αμραμπατ (72΄ 
Φερνάντες), Λ. Γκαρσία (72΄ Φαν Βεερτ), Αρα-
ούχο (73΄ Μάνταλος).
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, 
Αποστολάκης (19΄ Λιάβας), Λάρσον, Μλάντεν, 
Χουχούμης, Μάαρτενσον, Ντίας (74΄ Μπου-
ζούκης), Ξενιτίδης (64΄ Σενγκέλια), Χατζηθε-
οδωρίδης (72΄ Μόρσεϊ), Κολοβός (64΄ Μα-
λής), Πέδρο

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

13΄ ΑΡΑΟΎΧΟ, 35΄ Λ. ΓΚΑΡΣΊΑ, 51΄ ΠΊΝΈΔΑ, 55΄ ΑΜΡΑΜΠΑΤ / 38΄ ΠΈΝ. ΠΈΔΡΟ

ΣΚΟΡΕΡ
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Με τον Μίτσελ στον πάγκο, η θέση στην αρχική ενδεκά-
δα μετατράπηκε σε σπάνιο φαινόμενο, ενώ και τα λεπτά 
συμμετοχής του στον Ολυμπιακό μειώθηκαν δραματικά. 
Ομως, ο Γιώργος Μασούρας απέδειξε για ποιον λόγο 
θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Ελληνες ποδο-
σφαιριστές και θύμισε την παλιά, καλή του εκδοχή. 
Με δικό του γκολ, ο 29χρονος χάρισε τη νίκη στους 
«ερυθρόλευκους» απέναντι σε έναν μαχητικό Αρη (1-
0) και παράλληλα δικαίωσε απόλυτα τον Μίτσελ που τον 
εμπιστεύτηκε βγάζοντας παράλληλα τον πιο φορμαρι-
σμένο μεσοεπιθετικό του (Φορτούνης) στο ημίχρονο. 
Δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του, ο Μασούρας σήκω-
σε στο πόδι το «Γ. Καραϊσκάκης» στέλνοντας με κεφα-
λιά την μπάλα στα δίχτυα του κατά τ’άλλα απροσπέλα-
στου Κουέστα. 
Ο Ισπανός πορτιέρε των «κίτρινων» σταμάτησε όλες 
τις υπόλοιπες προσπάθειες των Πειραιωτών (Μπακα-
μπού, Μπιέλ, Ελ Αραμπί), αλλά στο τέλος ο ηλεκτρο-
νικός πίνακας έγραψε «1-0» υπέρ των «ερυθρόλευ-
κων», που πανηγύρισαν την πρώτη φετινή τους νίκη με 
αντίπαλο ομάδα από το BIG-5 ανεβαίνοντας στην τρίτη 
θέση της βαθμολογίας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Ρέ-
αμπτσιουκ, Ρόντινεϊ, Παπασταθόπουλος, 
Ντόη, Εμβιλά, Ινμπόμ Χουάνγκ, Χάμες (78΄ 
Σαμασέκου), Μπακαμπού (70΄ Ελ Αραμπί), 
Φορτούνης (46΄ Μασούρας), Μπιέλ (88΄Γ. 
Ροντρίγκες).
ΑΡΗΣ (Αλαν Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπά-
τζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μαζικού, Ετέ-
μπο, Νταρίντα (72΄ Γκαρσία), Νταμπό (79΄ 
Ντουκουρέ), Ματέο Γκαρσία (84΄ Λ. Πάλ-
μα), Μαντσίνι, Γκρέι (72΄ Καμάσο).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ VS ΑΡΗΣ 01

46΄ ΜΑΣΟΎΡΑΣ

ΣΚΟΡΕΡ
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Αν κάποιος έλεγε σε φίλο του Λεβαδεια-
κού, πριν την επίσκεψη στην Τρίπολη ότι 
οι Βοιωτοί θα έφευγαν από το «Θ. Κολο-
κοτρώνης» με ισοπαλία, τότε θα εκείνος 
θα το «αγόραζε» ως σενάριο. Ωστόσο, παρά 
το 0-0 που απέσπασε, η ομάδα του Γιάσμιν-
κο Βέλιτς δεν μπορεί να είναι απολύτως 
ευχαριστημένη. 
Κι αυτό, επειδή αγωνίστηκε για πάνω από 
65 λεπτά με παίκτη παραπάνω, αλλά δεν 
κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Πα-
παδόπουλου. Ολα ξεκίνησαν όταν στο 24΄, 
ο Ριέρα δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα 
(είχε δεχθεί την πρώτη ένα λεπτό νωρί-
τερα). 
Οι γηπεδούχοι οπισθοχώρησαν, άφησαν 
την πρωτοβουλία στους φιλοξενούμενους 
και τελικώς δεν υπέστησαν την ήττα, παρά 
τις τελικές προσπάθειες των Τορό και Ντα-
μπό, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο που 
δεν αξιοποιήθηκαν. 
Ετσι, το σύνολο του Βέλιτς έμεινε με τη 
μισή χαρά. Προσπέρασε ξανά τη Λαμία, 
αλλά έχασε και μεγάλη ευκαιρία να πά-

ρει τεράστια ανάσα με μια νίκη.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ακης Μάντζιος): Πα-
παδόπουλος, Πίτσου, Καστάνιο, Καρμόνα, 
Αλβαρες, Ιγκλέσιας (85΄ Σανταφέ), Μου-
νάφο, Ρετζίς (60΄ Γκαρντάφσκι), Σίτο (85΄ 
Μπερτόγλιο), Ριέρα, Μπαράλες.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνο-
βιτς, Μπάχανακ, Χαμόντ (46΄ Συμελίδης), 
Μεχία (80΄ Νταμπό), Μουτίνιο, Δούμτσιος, 
Λούα Λούα (60΄ Τορό)), Τζημόπουλος, 
Τσάπρας, Βρακάς (79΄ Νίκας), Παναγιώ-
του (46΄ Bήχος).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ
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ΦΟΡ ΑΜΕΣΑ
Ο ΠΑΟΚ μετρά 8 ματς αήττητος, πριν από την ισοπαλία με τον 
ΟΦΗ είχε 6 νίκες και μια ισοπαλία μόνο αυτή με τον Ατρόμητο 
στο Περιστέρι. Όπου ουσιαστικά είχε πετάξει με αφέλεια τη 
νίκη.
Και στην Τούμπα με τον ΟΦΗ όμως (αν και θα μπορούσε να 
χάσει) άφησε δυο βαθμούς και πλέον η ΑΕΚ π.χ. είναι 5 
βαθμούς μπροστά του.
Η ομάδα του Λουτσέσκου δείχνει ένα σύνολο δουλεμένο 
(λογικό με τον Ρουμάνο) που όμως κάτι του λείπει για να 
προβληματίσει Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό τουλάχιστον.
Του λείπει ο φορ που θα κάνει τη διαφορά. Θα μπορέσει να 
τον βρει τον Ιανουάριο; Οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος, 
η περίοδος αυτή δείχνει πως δύσκολο μπορεί να φτάσει σε 
τέτοια λύση.
Μπορεί όμως να προσθέσει στο ρόστερ έναν παίκτη που θα 
είναι συν ένας στα χέρια του Λουτσέσκου.
Τα έχει γράψει η στήλη. Ο Ολιβέιρα μπορεί να κάνει πολλά 
που θα βοηθήσουν στο επιθετικό παιχνίδι αλλά στο γκολ 
δυσκολεύεται. Ο Μπράντον Τόμας των 16 ματς/4 γκολ αλλά 
τα 3 στο Κύπελλο, είναι φιλότιμος αλλά με τον ΟΦΗ μπήκε 
στο 65’ και τελικά λύση δεν έδωσε.
Μέσα σε όλα, οι λύσεις που ακούγονται δεν είναι και 
επιπέδου ΠΑΟΚ ενώ είναι γνωστό πως το κλαμπ έχει βγει 
στην αγορά αλλά δε διαθέτει και του κόσμου τα λεφτά για 
αυτή τη μεταγραφή.
Πρόβλημα, φορ άμεσα…

AGENT GREEK

ΧΡΟΝΟΣ
Η στήλη είχε τονίσει/σταθεί στο γεγονός πως ο Τόνι Λάτο αποτελεί τρόπον 
τινά, κόλλημα του Μίτσελ. Τον θέλει ο κόουτς στον Ολυμπιακό και αποτελεί/
αποτελούσε Νο1 στόχο του.
Μέχρι εδώ όλα καλά, όπως είχαμε τονίσει άλλωστε δεν είναι κακό ένας 
προπονητής να θέλει έναν ποδοσφαιριστή που μάλιστα θεωρεί πως θα 
του κάνει τη δουλειά.
Το κακό είναι το κλαμπ να εγκλωβίζεται σε αυτό το πλαίσιο και να χάνει 
πολύτιμο χρόνο πάνω στην υπόθεσή του.
Ο Ολυμπιακός έχει καθυστερήσει στην υπόθεση του αριστερού μπακ και 
δεν είναι δικαιολογία ότι μπορεί να αποκτηθεί έως το τέλος του μήνα.
Και μέχρι τώρα γιατί θα πρέπει να λέμε και τα καλά, σε μια προσπάθεια 
που γίνεται να αποφευχθούν και να διορθωθούν τα λάθη του καλοκαιριού.
Χωρίς πολλές φανφάρες, τυμπανοκρουσίες και υπεροψία, ο Ολυμπιακός 
πήρε τον Ροντινέι και κινείται για επιθετικό ίσως και για στόπερ. Στο κομμάτι 
του αριστερού μπακ όμως έχουν γίνει λάθη. Τώρα για plan c και plan d 
αυτοί που χειρίζονται τα ζητήματα ξέρουν καλύτερα. Ή μήπως όχι;
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AGENT GREEK

ΕΚΠΛΗΞΗ
Και εκεί που περίμεναν όλοι να ξεκινήσει ο Σάρλια το ματς στα Γιάννενα, 
ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδωσε το χρίσμα στον Αχιλλέα Πούγγουρα. Ο 
27χρονος στόπερ είχε να παίξει από τις 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 
4 μήνες κοντά, όταν και είχε κάνει ένα σερί βασικός 5 αγώνων. 
Το οποίο είχε ολοκληρωθεί στο 3-0 πάλι με αντίπαλο τον ΠΑΣ στη 
Λεωφόρο.
Αν μη τι άλλο μια απόφαση που ξάφνιασε μια και πλέον φαίνεται 
πως ο Πούγγουρας πέρασε στην ιεραρχία τον Σάρλια.
Τώρα αν θα συνεχιστεί αυτό και στα επόμενα παιχνίδια μένει να φανεί.
Ο Πούγγουρας έχει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι και θα έχει 
ενδιαφέρον τι θα επιλέξει με τον ατζέντη του.
Φέτος έχει αγωνιστεί ακόμα σε ένα ματς στην Ευρώπη αλλά και 
σε ένα στο Κύπελλο αλλά αν μη τι άλλο αυτή η 4μηνη αποχή από το 
πρωτάθλημα ήταν κάπως.
Ειδικά από την στιγμή που όταν εκείνος έπαιζε ο Παναθηναϊκός 
κέρδιζε.

ΚΑΛΟΣ
Καλός, καλός. Επειδή οι μεταγραφές συνοψίζονται κυρίως 
στο top5, χάνεται λίγο η μπάλα για το τι γίνεται από εκεί 
και κάτω. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να τονιστεί πως ο Βόλος 
πήγε και έκανε μια εξαιρετική μεταγραφή που θα φανεί στο 
γήπεδο βέβαια αν του λύνει για μεγάλο χρονιό διάστημα ένα 
ζήτημα στο αριστερό μπακ.
Οι βολιώτες πήραν και ανακοίνωσαν τον Αρούνα Σι, τον 
27χρονο γάλλο που έπαιζε στην Αμιάν αλλά όχι πολύ 
πριν, κοντά στα δύο χρόνια είχε ακουστεί μέχρι και για τον 
Ολυμπιακό.
Ο Σι μπορεί να μην έκανε τη μεταγραφή που πολλοί πίστευαν 
ότι θα έκανε αλλά έχει στο βιογραφικό του κοντά στα 90 ματς 
στη Ligue 2.
Ειδικά για το top5 και κάτω είναι παίκτης που αν βρεθεί στην 
κατάσταση που μπορεί, είναι ικανός ακόμα και να κάνει τη 
διαφορά.
Και όχι τίποτα αλλά ο Βόλος έχει αποδείξει πως έχει μάτι 
στις περισσότερες μεταγραφές που έχει κάνει.
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Εκεί που η μετακίνηση του Ντανιέλ Μαντσίνι στον Ολυμπιακό από 
τον Αρη έμοιαζε κλειδωμένη, φαίνεται ότι υπάρχει νέος «παί-
κτης» που ενδιαφέρεται για τον Αργεντινό. Η τρίτης της ρωσι-
κής Premier League, Ροστόφ έχει ψηλά στην λίστα της τον άσο 
των «κίτρινων» και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες 
δεν θα δίσταζε να προχωρήσει σε πρόταση με ετήσιες απολα-
βές στον ποδοσφαιριστή 600-700 χιλιάδες ευρώ.

O επιθετικός πλουραλισμός που κατέθεσε απέναντι και στον Παναιτωλι-
κό η ΑΕΚ, έκανε τον Δημήτρη Μελισσανίδη να σηκωθεί από τη θέση του 
και περιχαρής να χειροκροτεί παρατεταμένα. Στη δημιουργία η Ενωση 
είναι αχτύπητη το φετινό πρωτάθλημα, καθώς πέρα από ποιότητα δια-
θέτει και βάθος. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να πει το «ναι» σε εν-
δεχόμενη παραχώρηση του Πέτρου Μάνταλου στην τουρκική Φατίχ Κα-
ραγκουμρούκ, η οποία εξετάζει τον δανεισμό του. 

Tην ανάγκη να ενσωματωθεί άμεσα ο Κλάινχαϊσλερ έχει ο Παναθη-
ναϊκός, ο οποίος μόνο με τον Παλάσιος στο ύψος των περιστάσεων 
δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα τα εναπομείναντα παιχνί-
δια. Παράλληλα, οι «πράσινοι» έχουν στην ατζέντα τους, πέρα από μια 
ακόμα μεταγραφή και τις ανανεώσεις των Κουρμπέλη και Αϊτόρ. Ει-
δικά εκείνη του αρχηγού, μετά το κερδισμένο πέναλτι ίσως να προη-
γείται και στο χρονοδιάγραμμα.

Στο ερυθρόλευκο μεταγραφικό σύμπαν, η θέση του αριστερού μπακ 
συνεχίζει να αποτελεί το επίκεντρο. Σάλτσμπουργκ και Αούστρια Βι-
έννης ενδιαφέρονται για τον Λάιντνερ, ενώ για την απόκτηση ενός εκ 
των Σουάσο ή Λάτο το σίριαλ παρατείνεται. Στο κομμάτι των αποχωρή-
σεων, ισπανικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για προσέγγιση της Ελτσε 
στον Ολυμπιακό για τον Αβιλα, ενώ Βαγιαδολίδ και Βαγιεκάνο έχουν 
στα ραντάρ τους τον Ντε Λα Φουέντε.

Καθόλου καιρός για... δάκρυα δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ, ο οποίος μετά 
την απώλεια βαθμών κόντρα στον ΟΦΗ, στρέφει την προσοχή του στην 
τριλογία των ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπου και θα καθο-
ρίσει τους φετινούς στόχους της ομάδας. Στο πρώτο απ’αυτό δεν απο-
κλείεται να βρίσκεται στην αποστολή και ο Τάισον, με τον 34χρονο να 
κάνει την πρώτη του προπόνηση και να δείχνει σε καλή φυσική κα-
τάσταση.
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www.xosetips.com

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:15
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ OVER 2 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Σε δράση η Σούπερ Λιγκ 2 και θα την τιμήσουμε δεόντως. 
Ντέρμπι έχουμε στη Καλλιθέα ανάμεσα στη τοπική ομά-
δα και την Καλαμάτα. Οι δύο αντίπαλοι έχουν μείνει πίσω 
και το σημερινό παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 14:45
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 1 DNB 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
Στα χαμηλά στρώματα ο ιστορικός Απόλλων καλείται άμε-
σα να αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο. Με έδρα στο Πολύ-
καστρο οι τυπικά γηπεδούχοι καίγονται για το «τρίποντο» 
σε αντίθεση με τον Μακεδονικό που παίζει με σαφώς 
λιγότερο άγχος.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ OVER 2,75 1,83
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά στο 
στοιχηματικό μενού. Για την πρώτη σέντρα ετοιμάζονται 
οι δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 
πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΟΥΤΡΕΧΤΗ Β-ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ OVER 2,5 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ
Στις μικρές κατηγορίες της Ολλανδίας θα παίξουμε μπά-
λα για να κυνηγήσουμε τα γκολ. Ντέρμπι ουραγών ανά-
μεσα σε Ουτρέχτη και Ντόρντρεχτ, με τις δύο ομάδες να 
θέλουν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις.

ΙΣΠΑΝΙΑ 2η 22:00
ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ-ΛΕΓΑΝΕΣ OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,85
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΓΚΟΛ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ 
Ανάλογη πορεία έχουν οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής, 
ενώ αμφότερες στοχεύουν στα πλέι οφ. Ιδιαίτερα εν-
διαφέρουσα η σημερινή αναμέτρηση με τους δύο αντι-
πάλους να παίζουν για το τρίποντο που θα τους φέρει 
εντός εξάδας.

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΚΑΝΤΙΘ-ΕΛΤΣΕ 1 1,91
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
Ντέρμπι ουραγών έχουμε και στην Ισπανία ανάμεσα σε 
Καντίθ και Ελτσε. Ειδικά για τους φιλοξενούμενους το 
σημερινό παιχνίδι είναι δίχως αύριο. Πολύ καλό πρό-
σωπο βγάζει η Καντίθ μετά την επανέναρξη.

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ
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2
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4
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6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Δράση για τα Ελληνόπουλα που σπουδάζουν στις ΗΠΑ. Η Δάφνη Λαβα-
σά (φωτό) έτρεξε στο Μίλι σε 4.54.08 και στα 3.000μ. σε 9.43.09, 

η Βασιλεία Σπύρου στα 3.000μ. σε 9.31.83, η Έλλη Δεληγιάννη 
στο Μίλι σε 4.45.86, η Σάντι Παπακώστα πέρασε το 1,78μ. στο 
ύψος, η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασε τα 4,23μ. στο επί κο-

ντώ και η Στέλλα Κωνσταντινίδου έτρεξε τα 60μ. σε 8.17.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, που έστω και στα πλαίσια προπόνησης στην ημε-
ρίδα στο ΟΑΚΑ, έδειξε σε καλή κατάσταση πηδώντας 8,33μ. στο μή-
κος. Ο Έλληνας πρωταθλητής, που θα κάνει πρεμιέρα στις 2 
Φεβρουαρίου στο μίτινγκ του Γκέτερμποργκ, θα αντιμετωπίσει 
τον Σουηδό πρωταθλητή Τόμπιας Μόντλερ. 
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SPORTS

Καλή εμφάνιση που συνοδεύτηκε και από ένα ατομικό ρεκόρ στον 
κλειστό, έκανε η Ανθή- Κοραΐνη Κυριακοπούλου στο χθεσι-
νό μίτινγκ στην Προύσα. Κέρδισε τα 800μ. με 2.08.42, ενώ 
στα 800μ. ανδρών ο Χαρίδημος Ξενιδάκης ήταν πρώτος 
με 1.52.26 και ο Χαράλαμπος Λαγός ήταν δεύτερος με 
1.54.06.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα έκανε η Γιαροσλάβα Μάχουτσικ στο ύψος σε μί-
τινγκ στο Λβιβ κερδίζοντας με άλμα στα 2,00μ. Η Ουκρανή παγκόσμια 

πρωταθλήτρια στον κλειστό και πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022, 
πέτυχε την επίδοση της χρονιάς και ετοιμάζεται για το Ευρωπα-

ϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στην Κωνσταντινούπολη. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΣΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ 1-0

ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1-2

ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 5-0

ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 1-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΧΑΪΔΑΡΙ 1-1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1-0

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 3-0

ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. 1-0

ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 1-0

ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 0-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ 1-3

ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – ΒΥΡΩΝ 0-1

ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-0

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΤΡΑΧΩΝΕΣ 2-0

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-0

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1-2

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ 0-3

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1-2

ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΤΤΙΚΟΣ 1-0

ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 0-2

ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ 0-3

2ος ΟΜΙΛΟΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0-1

ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1-1

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1-0

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-2

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ 1-1

ΑΡΙΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 0-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ - ΠΑΠΑΓΟΣ 0-3

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ 4-1

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 1-1

ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 2-1

ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 3-1

ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1-2

4ος ΟΜΙΛΟΣ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 3-0(ΑΑ)

ΠΟΨ - ΠΕΥΚΗ 1-0

ΙΑΣΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ 0-3

ΚΟΛΩΝΟΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2-2

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0-0

ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 4-0
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Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΟ ΚΩΦΩΝ 7-0

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1-0

ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 2-2

ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΖΕΦΥΡΟΣ 0-0

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 1-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ 5-0

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 2-1

ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1-1

ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 3-0

ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 2-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΑΦΟΒΟΣ 5-0

ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 1-0

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΤΑΤΑΥΛΑ 1-2

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 0-0

ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΠΛΑΤΩΝ 1-3

4ος ΟΜΙΛΟΣ

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΥΜΗΤΤΟΣ – ΚΟΥΚΑΚΙ 3-0

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ 0-0

ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΛΕΟΝΤΕΣ 3-1

ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΑΤΗΣΙΑ 0-4

ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 6-3



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

ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΚΕΡΔΙΖΕΙ  
ΤΟ... ΠΡΑΣΙΝΟ

Ρουλέτα. Αυτό είναι το φετινό πρωτάθλημα. 
Ακόμα και τώρα, με πάνω από τη μισή διαδρομή 
να έχει διανυθεί, ουδείς μπορεί να ξέρει που θα 
καθίσει η μπίλια. Για πρώτη φορά στα χρονικά 
τέσσερις ομάδες διεκδικούν εν δυνάμει τον τίτλο 
του πρωταθλητή. Ακόμα κι ο ΠΑΟΚ του μείον εννιά 
από την κορυφή έχει την ευκαιρία να γυρίσει 
την κατάσταση με ένα «διπλό» στη Λεωφόρο την 
επόμενη αγωνιστική. Η ΑΕΚ, παίζει με διαφορά 
την πιο εντυπωσιακή μπάλα, ενώ ο Ολυμπιακός 
βρήκε τον τρόπο να συνέλθει έπειτα από μια 
καταστροφική εκκίνηση και να παραμένει στη 
διεκδίκηση της πρωτιάς. 
Απαντες έχουν ένα χαρακτηριστικό που τους 
ξεχωρίζει. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει 
σύμμαχο τον χρόνο. Εχει την τεχνογνωσία για 
να «τεντώνει» κάθε ματς αξιοποιώντας κάθε 
δευτερόλεπτο. Οπως η εθνική Γερμανίας, η 
οποία κατά τον Γκάρι Λίνεκερ «πάντοτε κερδίζει 
στο τέλος». Αυτό μπορεί να καυχηθεί πως κάνει 
φέτος το «τριφύλλι», ακόμα κι όταν δεν παίρνει 
τους τρεις βαθμούς. 
Ακόμα κι όταν η νίκη δεν έρχεται, το σύνολο του 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς βγαίνει κερδισμένο. Στο ματς 
του πρώτου γύρου με τον Αρη κέρδισαν συν δύο 
βαθμούς με γκολ στο 90+7΄. Πήραν ισοπαλία από 
τον Ολυμπιακό με κερδισμένο πέναλτι στο 90+8΄ 
και γκολ στο 90+13΄. Ισοφάρισαν και τον ΟΦΗ 
στο 90+7’ μένοντας έως τότε αήττητοι. 
Τελευταία περίπτωση, το γκολ στο 90+6΄ από τον 
Σπόραρ κόντρα στα Γιάννενα. Είτε είναι καλύτερο 
στην υπόλοιπη διάρκεια είτε όχι, το «τριφύλλι» 
βγαίνει κερδισμένο. Κι αυτό το στοιχείο νικάει και 
το θελτικό ποδόσφαιρο της ΑΕΚ και την αντίδραση 
του Ολυμπιακού και τα νιάτα του ΠΑΟΚ. Είναι 
αρκετό για να του δώσει την κούπα; Οσο κρατάει η 
άμυνα, η απάντηση θα παραμένει καταφατική.

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


