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ΤΟΥ «ΝΤΕΛΙΑ»
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Οι φίλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάστηκαν για γιορ-
τή στο «Απ. Νικολαΐδης», μόνο που στη λίστα κα-
λεσμένων ξέχασαν να προσθέσουν τους παίκτες 
της ομάδας τους. Ενας ΠΑΟΚ κυνικός, με επιθετική 
ορμή ανά διαστήματα και έναν Γιάννη Κωνσταντέ-
λια από άλλο πλανήτη διέσυρε τους πρωτοπόρους 
«πράσινους» βάζοντας φωτιά στο πρωτάθλημα (0-
3). Οι γηπεδούχοι μπορούν να σταθούν στα αμυντι-
κά τους ολισθήματα, αλλά σίγουρα οι φιλοξενού-
μενοι θα επικεντρωθούν στο μεγάλο αστέρι τους, 
τον 19χρονο «Ντέλια», ο οποίος με την μπαγκέτα 
του μαέστρου έκανε πράγματα και θαύματα. Αρχι-
κά, δημιούργησε φάση από το μηδέν οδηγώντας 
στο αυτογκόλ του Πέρεθ.
Με το «καλημέρα» του δεύτερου μέρους, έβγαλε 
τελική – ξυραφιά στον Ζίβκοβιτς για το 2-0. Και φυ-
σικά, ο μικρός δεν γινόταν με τέτοια εμφάνιση να 
μην βάλει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ (52΄), 
στον μοναδικό τομέα που ακόμα χαίρει ποδοσφαι-
ρικής ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, οι «ασπρό-
μαυροι» μείωσαν στο μείον έξι από την κορυφή και 
με ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην έδρα τους, μπορούν να 
ελπίζουν για ακόμα πιο ψηλά!

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιό-
λι, Κώτσιρας (57’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, 
Πούγγουρα, Χουάνκαρ (57’ Πούχατς), Πέρεθ 
(60’ Τσόκαϊ), Τσέριν, Μπερνάρ (60’ Σπόραρ), 
Παλάσιος, Βέρμπιτς, Ιωαννίδης (82’ Σάντσες).
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, 
Ίνγκασον, Κουλιεράκης (73’ Κάργας), Ράφα Σο-
άρες, Σβαμπ, Αουγκούστο (73’ Ντάντας), Νάρεϊ 
(70’ Τάισον), Κωνσταντέλιας (82’ Μπίσεσβαρ), 
Άντριγια Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα (82’ Τόμας).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

44΄ ΑΥΤ. ΠΈΡΈΘ, 46΄ ΖΊΒΚΟΒΊΤΣ, 52΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΈΛΊΑΣ
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ΜΑΧΗΤΗ
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Η νίκη με ανατροπή ήταν άγνωστη συνθήκη για τη 
φετινή ΑΕΚ, καθώς όσες φορές είχε μείνει πίσω 
στο σκορ, δεν είχε επικρατήσει. Ολα αυτά, μέχρι 
το παιχνίδι κόντρα στον Ιωνικό, στη Νίκαια. Οι «κι-
τρινόμαυροι» επέδειξαν DNA μαχητή και απέδρα-
σαν απ’τη Νεάπολη με εκπληκτική αντεπίθεση στο 
φινάλε (1-2).
Οι παίκτες του Δημήτρη Σπανού έβαλαν δύσκολα 
στον Ματίας Αλμέιδα για κάτι παραπάνω από 80 λε-
πτά. Ο γρίφος του «διπλού» έγινε ακόμα πιο δυ-
σεπίλυτος μετά το γκολ του Σεμπά (38΄) και τις 
επεμβάσεις του Χουτεσιώτη. Ωστόσο, ο Αργεντίνος 
τεχνικός άλλαξε τη φυσιογνωμία του ματς. Χτύπη-
σε διάνα στις αλλαγές εκμεταλλευόμενος το ότι οι 
γηπεδούχοι είχαν ταμπουρωθεί στα «καρέ» τους. 
Η πρώτη διορθωτική κίνηση, ο Πάολο Φερνάντες, 
έβγαλε ασίστ στον Βίντα για το γκολ της ισοφάρι-
σης (82΄). Οσο για τις δύο τελευταίες (Μάνταλος 
και Τσούμπερ), εκείνες συνεργάστηκαν για το 2-1 
(90+2΄), με τον Ελληνα διεθνή να βρίσκει κάθε-
τα τον Ελβετό κι εκείνος να σημειώνει με άπιαστο 
κεραυνό το πρώτο φετινό του τέρμα με την Ενωση.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, 
Γούλερι (88΄ Μάντζης), Σόουζα (50’ Αντού-
νες), Βαλεριάνος, Κάνιας, Ρομαό, Τσιγκρίν-
σκι, Μύγας, Σάκιτς, Σεμπά, Φαντιγκά (76’ 
Ρουμπουλάκου).
ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, 
Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (62’ 
Γκατσίνοβιτς), Αμραμπατ (74’ Τσούμπερ), 
Γιόνσον, Πινέδα (74’ Μάνταλος), Φαν Βέ-
ερτ (62’ Φερνάντες), Αραούχο.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

38’ ΣΕΜΠΆ / 82΄ ΒΊΝΤΆ, 90+2΄ ΤΣΟΎΜΠΕΡ

ΣΚΟΡΕΡ
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ΕΠΑΘΕ 
«ΓΙΑΝΝΕΝΑ»
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Το πάθημα που υπέστη στα Γιάννενα δεν έγινε μάθημα 
για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι», για ακόμα ένα 
παιχνίδι εκτός έδρας φέτος (Αρης, Παναθηναϊκός) 
δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους 
και είδαν τον Ατρόμητο να τους «πληγώνει» στο Περι-
στέρι (1-1). Μια ισοπαλία που έχει την αίσθηση της ήτ-
τας, μιας και αντί οι Πειραιώτες να αναδειχθούν σε με-
γάλους κερδισμένους της αγωνιστικής, τελικώς είδαν 
τη διαφορά από την κορυφή να μειώνεται μόλις έναν 
βαθμό (μείον έξι).
Οι γηπεδούχοι δεν μάσησαν όταν ο Μπακαμπού αξιο-
ποίησε την κάθετη πάσα του Μπιέλ (54΄). Αμέσως, ανέ-
λαβαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχαν δοκάρι 
με τον Χατζηϊσαΐα και τελικώς ισοφάρισαν με τον Φρί-
τζονσον, ο οποίος με την κίνησή του εξέθεσε την ερυ-
θρόλευκη άμυνα (64΄). 
Μάλιστα, το σύνολο του Κόουλμαν θα μπορούσε να κά-
νει ακόμα και την ανατροπή, αλλά ο Ισλανδός φορ αστό-
χησε εξ επαφής απέναντι στον Πασχαλάκη. Ο Γιαννιώ-
της υπερασπίστηκε επιτυχώς την εστία του στο φινάλε 
και έτσι οι φιλοξενούμενοι έβαλαν ένα μεγάλο βαθ-
μολογικό αυτογκόλ. 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώ-
της, Κεσχρίντα, Χατζηισαΐας, Στρούγγης, 
Ντε Μποκ,  Ερλινγκμαρκ (76΄ Οικονομί-
δης), Γκονθάλεθ, Φρίντζονσον (81΄ Τζο-
βάρας),  Ροτάριου, Ρομπάιγ (87΄ Τζαβίδας), 
Κιάρτανσον (82΄ Κωτσόπουλος)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Ρο-
ντινέι (84΄ Βρουσάι), Παπασταθόπουλος, 
Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ (69΄ 
Γκάρι Ροντρίγκες), Φορτούνης (46΄ Μα-
σούρας), Χάμες Ροντρίγκες, Μπιέλ (84΄ 
Σαμασέκου), Μπακαμπού (69΄ Ελ Αραμπί)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ11

64΄ ΦΡΊΤΖΟΝΣΟΝ / 54΄ ΜΠΑΚΑΜΠΟΎ

ΣΚΟΡΕΡ
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ΜΕΣΩ... ΝΙΚΑΙΑΣ
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Υπό κανονικές συνθήκες, το 0-0 δεν θα άφηνε κα-
νέναν απ’τους δυο ευχαριστημένους. Ωστόσο, στην 
αναβροχιά, καλό είναι και το... χαλάζι. Λεβαδεια-
κός και Λαμία δεν κατόρθωσαν να πετύχουν κά-
ποιο τέρμα, αλλά χάρη στην ήττα του Ιωνικού από 
την ΑΕΚ, αμφότεροι ένιωσαν πρόσκαιρη βαθμολο-
γική ανακούφιση. Οι Βοιωτοί αποσπάστηκαν πέντε 
βαθμούς απ’την ουρά, ενώ οι Φθιώτες τέσσερις. 
Πιο κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρουν είχαν οι 
γηπεδούχοι, με τους φιλοξενούμενους να περιμέ-
νουν καρτερικά για να χτυπήσουν στην αντεπίθεση. 
Στις δύο καλές φάσεις που δημιούργησαν οι Λα-
μιώτες, Τσιλούλης και Ρόμανιτς δεν ήταν αποφα-
σιστικοί στα τελειώματά τους, στο φινάλε του πρώ-
του μέρους.
Πρωταγωνιστής του ματς ο Μπόγιαν Σαράνοφ, με τον 
Σέρβο να κρατάει το μηδέν παθητικό με μια εξαιρε-
τική απόκρουση στο σουτ του Λούα Λούα, στο 65΄. 
Εντεκα λεπτά αργότερα, ούτε ο Τζημόπουλος μπό-
ρεσε να χρηστεί σκόρερ, μιας και η κεφαλιά του 
πέρασε εκατοστά άουτ.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, 
Τσάπρας, Βινίσιους, Τζημόπουλος, Παναγιώτου, 
Μεχία (56’ Nταμπό), Νίκας, Βρακάς, Μουτίνιο, 
Τορό (60’ Λούα Λούα), Δούμτσιος (90’ Σακό).
ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Σαράνοφ, Τζανε-
τόπουλος, Νούνιες (76’ Τζανδάρης), Βέργος 
(65’ Μανούσος), Σλίβκα, Μπεχαράνο, Τσιλού-
λης (84’ Μαρτίνεθ), Κορνέζος, Ρόμανιτς (84’ 
Ντε Βισέντι), Βασιλαντωνόπουλος, Αμπαντά.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ VS ΛΑΜΙΑ 00
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ΛΑΜΨΗ
Ο Άρης έδωσε έναν σκασμό λεφτά στην Χιχόν για να τον 
πάρει, πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Η διαχείριση έως 
τώρα κάτω του μετρίου, δεν φταίει μόνο ο Πάρντιου αλλά 
ήρθε κι αυτός να προστεθεί στη δύσκολη κατάσταση έως τώρα.
Πριν το ματς με το Βόλο, ο Μανού Γκαρθία μετρούσε 16 ματς/1 
γκολ και αυτό βέβαια 2 αγωνιστικές πίσω στο 3-0 με τον 
Αστέρα Τρίπολης.
Αν και έμεινε εκτός με Λεβαδειακό, Ολυμπιακό και είχαν 
ακουστεί πολλά για το πώς τον έβλεπε ο κόουτς πήρε χρίσμα 
βασικού.
Απάντησε με χατ τρικ, μαγική εμφάνιση και απόδειξη πως 
μάλλον σε άλλη ομάδα δε θα έβγαινε από την 11άδα.
Ο 25χρονος χαφ γνωστό είναι πως δεν είναι όποιος κι όποιος.
Κοτζάμ Μάντσεστερ Σίτι είχε αναγκάσει να τον αγκαλιάσει 
στις φτερούγες των ακαδημιών της, άσχετα αν δεν είχε την 
εξέλιξη για αυτό το επίπεδο.
Για την Ελλάδα όμως; Και ειδικά για τα λεφτά που έδωσε το 
κλαμπ;
Λίγο περισσότερη ανάλυση προκειμένου να αξιοποιηθεί ένα 
σοβαρό για τον Άρη asset δεν βλάπτει.
Άλλωστε πολλές φορές ο Καρυπίδης έχει τονίσει πως 
πρόκειται για σούπερ παίκτη και για αυτό έδωσε και ένα 
κάρο λεφτά.
Όλο το θέμα τώρα πέφτει πάνω στον Πάρντιου, άπειρος δεν 
είναι, γνωρίζει πως τέτοιες εμφανίσεις μόνο καλό κάνουν 
σε παίκτη και ομάδα. Για να δούμε…

AGENT GREEK

ΕΞΙΣΩΣΗ
Περίεργο αυτό που βγήκε πριν λίγα 24ώρα για τα μεταγραφικά του 
Ολυμπιακού. Εν μέρει μπορεί να το βρει κάποιος λογικό αλλά το 
development της ομάδας στην προσπάθεια για να χτυπήσει το νταμπλ 
δεν το βοηθά στα σίγουρα.
Δύσκολα λοιπόν λέγεται πως θα γίνει μεταγραφή αν δε φύγει παίκτης. 
Βέβαια, υπάρχουν πολλές μέρες έως και το τέλος του μάρκετ για τον 
Ιανουάριο ενώ ο Ολυμπιακός έχει κι αρκετές περιπτώσεις που συζητιούνται.
Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Σισέ στην κορυφή αλλά όλη αυτή η κουβέντα 
ίσως και να δείχνει κάτι. Πως προς το παρόν δε φαίνεται αχτίδα φωτός 
προκειμένου να μπουν και χρήματα στα ταμεία.
Και εκτός των άλλων, με τη σεζόν να έχει ακόμα αρκετό δρόμο τι γίνεται με 
στόπερ κατά κύριο λόγο και επιθετικό; Εξτρέμ; Που ο Ολυμπιακός δεδομένα 
είχε κάνει μεγάλη πρόοδο στο θέμα του Καμπράλ, που αποκλειστικά 
διαβάσατε στο Sportime.
Αμείλικτα τα ερωτήματα, τα μεταγραφικά. Το θέμα είναι και τι θα κάνει ο 
Ολυμπιακός.



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 7e-SportTime ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

AGENT GREEK

ΞΕΝΕΡΩΜΑ
Μέγα ξενέρωμα αυτό που έγινε με τον Λιβάι Γκαρσία στη Νίκαια. Όχι 
μόνο για την ΑΕΚ που δεν είχε στη διάθεσή της τον πρώτο σκόρερ του 
πρωταθλήματος αλλά και για τους ταξιδιώτες από το εξωτερικό που 
είχαν σκοπό ή και πέρασαν από το γήπεδο για να τον δουν.
Όπως είχατε διαβάσει από το Sportime κόσμος και κοσμάκης βρέθηκε 
στην Ελλάδα, σκάουτ προκειμένου να δουν το Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.
Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που είχαν στα άμεσα πλάνα τους να περάσουν 
και από το Ιωνικός-ΑΕΚ για να τσεκάρουν αν όλο αυτό το hype και τα 
10 plus εκατομμύρια που κοστολογείται πλέον ο Γκαρσία, έχουν βάση.
Τελικά ο Γκαρσία λόγω των ενοχλήσεων που είχε, όχι απλά δεν 
ξεκίνησε το ματς αλλά έμεινε και εκτός αποστολής χωρίς να παίξει 
με τον Ιωνικό.
Για την ιστορία μεταξύ άλλων στην Ελλάδα βρέθηκαν σκάουτ από 
Ζάλτσμπουργκ από Αυστρία, Μπριζ και Γάνδη από Βέλγιο, Χρόνινγχεν 
και Φέγενορντ από Ολλανδία, Τορίνο, Τζένοα και Αταλάντα από Ιταλία, 
Στουγκάρδη και Γκλάντμπαχ από Γερμανία.

ΑΚΡΗ  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Μετά από σχεδόν 6 χρόνια στον Παναθηναϊκό αλλά και σούπερ 
παροπλισμό το τελευταίο διάστημα, ο Σωκράτης Διούδης, 
όπως αποκάλυψαν οι πολωνοί πάει στη Ζαγκλεμπιέ Λούμπιν. 
Ομάδα που παλεύει για να γλιτώσει τον υποβιβασμό από την 
πρώτη κατηγορία.
Ο Διούδης που είχε να παίξει ματς με τον Παναθηναϊκό από 
τις 17 Μαΐου πέρυσι στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ 
και την ήττα 2-0 από τον ΠΑΟΚ.
Με την έλευση του Λοντίγκιν όμως ήταν ξεκάθαρο πως δεν 
υπολογιζόταν, ούτε για τρίτος εδώ που τα λέμε. Γνωστό εδώ 
και καιρό αυτό, άσχετα αν τελικά το καλοκαίρι δεν έγινε 
τίποτα.
Τώρα η κίνηση αυτή είναι καλή για όλους ενώ δεν αποκλείεται 
να βάλει και πάλι τον Διούδη στην εξίσωση της Εθνικής.
Είναι και καλό όμως για τους δύο πορτιέρο που έρχονται 
πίσω από Μπρινιόλι και Λοντίγκιν, τον Χριστογεώργο και τον 
Ξενόπουλο.
Προκειμένου να γίνει ακόμα πιο έντονος ο ανταγωνισμός για 
τον τρίτο και που ξέρεις ακόμα και για δεύτερο τερματοφύλακα 
την επόμενη σεζόν.
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Η νίκη απέναντι στον Βόλο έχει δώσει ψυχολογία και έχει συ-
σπειρώσει την ομάδα του Αρη, η οποία πλέον σκέφτεται μόνο τον 
δεύτερο προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Μανού 
Γκαρσία και Γκρέι έστειλαν ένα ακόμα μήνυμα στον Αλαν Πάρ-
ντιου ότι η θέση βασικού τους ανήκει δικαιωματικά και μένει να 
αποδειχθεί αν αυτό ελήφθη από τον Βρετανό τεχνικό.

Η πρώτη φετινή ανατροπή για την ΑΕΚ δεν ήταν το μόνο χαρμόσυνο γε-
γονός στη Νίκαια. Η Ενωση είδε τον Στίβεν Τσούμπερ να ξεμπλοκάρει 
επιθετικά και μάλιστα με γκολ – χρυσάφι να νιώθει ότι μπορεί να επι-
στρέψει στα περσινά του στάνταρ απόδοσης. Παράλληλα, ο Μιγιάτ Γκα-
τσίνοβιτς επέστρεψε γρηγορότερα του αναμενομένου και έπαιξε σαν να 
μην έλειψε ποτέ από την ενδεκάδα της ομάδας. 

Τα μόνα χαμόγελα που ξεπήδησαν στο «Απ. Νικολαΐδης» ήταν αυτά 
κατά τη βράβευση των Τζιμπρίλ Σισέ και Μάρκους Μπεργκ. Κατά τ’άλ-
λα, το «τριφύλλι» βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, η διαφορά από την 
ΑΕΚ έχει εξανεμιστεί και πλέον καλείται να ανέβει έναν αγωνιστικό 
Γολγοθά προκειμένου να κρατηθεί πρωτοπόρος στη βαθμολογία. Εξε-
λίξεις που καθιστούν επιτακτική την αγορά εξτρέμ. Η απουσία ενός 
Αϊτόρ είναι πιο εμφανής από ποτέ.

Τρία δεκάρια ξανά για τον Ολυμπιακό. Απέναντι στον Αρη «κλώτσησε» 
ο σχηματισμός, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν την πλήρωσαν μήτε στο 
πρωτάθλημα, μήτε στο Κύπελλο. Πλέον όμως, η επιθετική δυσλει-
τουργία απέναντι σε κλειστές άμυνες κάνει τη χρησιμοποίηση των 
εξτρέμ από την αρχή του ματς επιτακτική. Ισως το ματς στο Περιστέρι 
να αποτελεί τροφή για σκέψη σε ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακό-
μα ακραίου κυνηγού.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, η ψυχολογία είναι στα ύψη στο στρατόπεδο 
του ΠΑΟΚ, αλλά στο μεταγραφικό μέτωπο, η υπόθεση του Λαρίν δεν 
είχε ευτυχή κατάληξη. Ο Καναδός θα γίνει κάτοικος Ισπανίας, καθώς 
επέλεξε τη LaLiga και τη Βαγιαδολίδ. Ετσι, οι «ασπρόμαυροι» στρέ-
φουν την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις φορ για την ενίσχυ-
σή τους, ενώ στο κάδρο παραμένει και το όνομα του Κετζιόρα για προ-
σθήκη στην άμυνα.
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www.xosetips.com

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:15
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ OVER 2 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Απόλλων και Καλλιθέα 
θα μας απασχολήσει στοιχηματικά. Οι δύο ιστορικές ομά-
δες βρίσκονται στο κυνήγι της πρωτοπόρου Κηφισιάς με 
τα περιθώρια για απώλειες να έχουν στενέψει αρκετά.

ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΦΟΥΛΑΜ-ΤΟΤΕΝΑΜ OVER 2,5 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ME ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Δύσκολη έξοδο έχουν τα «σπιρούνια» στην έδρα της 
πολύ δυνατής φέτος Φούλαμ. Στο -6 απο την τετράδα η 
ομάδα του Κόντε καλείται άμεσα να επιστρέψει στα τρί-
ποντα και να ξεκινήσει την αντεπίθεση της. 

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:15 
ΡΙΝΤ-ΜΟΥΡΑ OVER 2,75 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 ευκαι-
ρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και διαφο-
ρά σχήματα.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΙΝΤΕΡ-ΕΜΠΟΛΙ 1/1 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ
Τρέχει και δεν φτάνει η Ιντερ, καθώς η Νάπολι έχει ξε-
φύγει επικίνδυνα. Οι «νερατζούρι» καλούνται να εκμε-
ταλλευτούν την έδρα τους κόντρα στην Εμπολι. Ξεκάθα-
ρο φαβορί η παρέα του Λαουτάρο και θα επιτεθεί για να 
καθαρίσει απο νωρίς.

ΚΥΠΡΟΣ 1η 17:00
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,93
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΑΞΙΑ
Τοπικό ντέρμπι στη Λεμεσό με μεγάλο βαθμολογικό εν-
διαφέρον. Οι δύο αντίπαλοι έχουν μείνει αρκετά πίσω 
με συνέπεια να καίγονται για το «τρίποντο». Ματς που σί-
γουρα θα πάει στη δύναμη απο την αρχή.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ-ΡΟΝΤΑ OVER 2,75 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ
Στις μικρές κατηγορίες της Ολλανδίας θα παίξουμε μπά-
λα για να κυνηγήσουμε φυσικά τα γκολ. Αγιαξ και Ρό-
ντα θα παίξουν για το «τρίποντο» σε ένα ματς χωρίς ξε-
κάθαρο φαβορί.

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ

1

2

3

4

5

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Καλό ήταν το ξεκίνημα για την Ελισάβετ Πεσιρίδου στα 60μ. εμπόδια 
στο χθεσινό μίτινγκ στο Λουξεμβούργο με 8.23 και έβδομη θέση 

στον τελικό και 8.24 στον ημιτελικό. Στο ίδιο μίτινγκ η Τατιά-
να Γκούσιν πέρασε το 1,80μ. στο ύψος και ήταν τέταρτη.

Ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ και η Κυριακή Φιλτισάκου αναδείχθηκαν 
πρωταθλητές Ελλάδας στο Πανελλήνιο 35χλμ. βάδην που έγινε χθες 
στο ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο στο Σχινιά. Ο πρώτος τερμάτισε 
σε 2:40.58 και η δεύτερη σε 2:56.59. Όριο για το Ευρωπαϊκό 
Κ20 έπιασε ο Γιώργος Κριτούλης στα 10χλμ. με 45.46.
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SPORTS

Δύο χρυσά μετάλλια κατέκτησε η Εθνική ομάδα που μετείχε στο 
Μεσογειακό Πρωτάθλημα κλειστού Κ23 που έγινε χθες στη Βα-
λένθια. Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου κέρδισε τα 60μ. με 7.37 
που είναι ατομικό της και ο Χρήστος Ρούμτσιος στα 60μ. 
εμπόδια με 7.90.

Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίστηκε σε ημερίδα που έγινε στην Σπά-
λα και πέρασε στο επί κοντώ τα 5,53μ. και ήταν πρώτος. Ο Έλληνας 

πρωταθλητής βρίσκεται στην πόλη της Πολωνίας για προετοιμα-
σία, μαζί με το γκρουπ του Γιώργου Πομάσκι και τον Μίλτο Τε-

ντόγλου. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΣΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΪΔΑΡΙ - ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 3-1

ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 1-2

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡ/ΡΙΟΥ - ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ 0-1

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ 0-1

ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ - ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0-1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. - ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0-2

ΑΓ. ΘΩΜΑΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 1-1

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ 2-1

ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 1-0

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ 2-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0-1

ΒΥΡΩΝ - ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 3-0

ΤΡΑΧΩΝΕΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 2-1

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 1-1

ΜΕΛΙΣΣΙΑ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 0-4

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 8-0

ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ 0-1

ΑΤΤΙΚΟΣ - ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2-1

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 0-2

ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ 1-1

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΘΗΝΑΪΔΑ 0-1

2ος ΟΜΙΛΟΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ 1-2

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 5-1

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ 2-1

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΑΡΙΩΝ 6-0

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΡΩΝΙΔΑ 1-4

ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ 3-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0-5

ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0-1

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 4-4

ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ 1-0

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ 1-1

ΠΑΠΑΓΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 2-1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΚΟΛΩΝΟΣ 1-0

ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΠΟΨ 2-0

ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ 0-1

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΙΑΣΩΝ 1-1

ΠΕΥΚΗ - ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 6-0
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Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 2-1

ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 0-5

ΖΕΦΥΡΟΣ - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 0-2

ΑΟ ΚΩΦΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3-2

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΙΛΙΣΙΑ 2004 0-3

2ος ΟΜΙΛΟΣ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1-2

ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 0-3

ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ 0-3

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 0-1

ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 3-1

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ 2-2

ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ - ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 4-0

ΤΑΤΑΥΛΑ - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 0-1

ΠΛΑΤΩΝ - ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2-2

4ος ΟΜΙΛΟΣ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΤΗΣΙΑ - ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ 7-1

ΚΟΥΚΑΚΙ - ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3-0

ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ 1-0

ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 2-1

ΓΑΛΑΞΙΑΣ - ΥΜΗΤΤΟΣ 1-2



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

ΔΥΟ ΝΙΚΕΣ 
ΜΟΝΟ...

Οχι, δεν πρόκειται να διαβάσετε εδώ τους 
στίχους από το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη. 
Ούτε πρόκειται για κάποιο intro κάποιας σειράς 
του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Το νόημα των 
παρακάτω γραμμών είναι εκείνο που λίγο-πολύ 
όλοι όσοι παρακολουθούν την ελληνική Super 
League αντιλήφθηκαν μετά τα αποτελέσματα της 
19ης αγωνιστικής. 
Δύο νίκες μόνο. Αυτή είναι η διαφορά 
από την κορυφή (Παναθηναϊκός και ΑΕΚ 
κατά πόδας) μέχρι το επόμενο... πάτωμα 
(ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός). Εξι βαθμοί σε αυτό το 
πρωτάθλημα, με τόσα ντέρμπι που έρχονται, δεν 
προσφέρουν ασφάλεια. Πρακτικώς, είναι ένα 
μικρό υψωματάκι για το οποίο πλέον κάποιος 
εξωτερικός παρατηρητής αρχίζει και διατηρεί 
σοβαρές επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις αναφορικά 
με το πόσο φαβορί ή αουτσάιντερ χαρακτηρίζει 
κάποιον από τους τέσσερις.
 Οι ισορροπίες λεπτές: Οι αριθμοί «δείχνουν» 
ΑΕΚ, το μομέντουμ ΠΑΟΚ, ο μαραθώνιος 
χαρακτήρας της κούρσας Ολυμπιακό και η άμυνα 
– παρά το βαρύ 3-0 – Παναθηναϊκό. Ο καθένας 
απ’αυτούς έχει τουλάχιστον δύο ντέρμπι εντός της 
τετράδας να δώσει μέχρι το πέρας του δεύτερου 
γύρου. 
Εκείνο το κλαμπ που θα κάνει το απόλυτο, 
δηλαδή το 2/2, αυτό θα μπει με φόρα στη μάχη 
των πλέι-οφ. Για παράδειγμα, στο σενάριο που 
η Ενωση περάσει από Τούμπα και νικήσει εντός 
τους «ερυθρόλευκους» αυτομάτως έχει και το 
μαχαίρι και το καρπούζι. Το ίδιο εφαρμόζεται σε 
ενδεχόμενες επικρατήσεις των «ασπρόμαυρων», 
των «πράσινων», αλλά και στην ιδιαιτέρως 
δύσκολη περίπτωση που οι Πειραιώτες κάνουν το 
3/3 (οι μόνοι που έχουν να παίξουν και με τους 
τρεις άλλους στο δεύτερο γύρο) ή τουλάχιστον το 
2/3 με συνδυασμό αποτελεσμάτων.
Για την ώρα, κρατήστε αυτό. Η όλη ιστορία είναι 
δύο νίκες. Δύο statements ισχύος, δύο ενέσεις 
ψυχολογίας, δύο τεστ μετάλλου πρωταθλητή.

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


