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ΤΩΡΑ ΤΙ?
Τα έως τώρα δύο ραντεβού του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό 
έχουν αποβεί καταστροφικά για τους πρωτοπόρους. 
Πρωτοπόρους πλέον με το μίνιμουμ της διαφοράς από την 
ΑΕΚ στο +1.
Ήττα 2-0 στο Κύπελλο, διασυρμός με 0-3 στο πρωτάθλημα. 
Που μπορούσε να είναι 0-4, 0-5.
Μέσα σε όλα στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός είδε και 
τον Μπαρτ Σένκεφελντ να κάνει μια από τις χειρότερες 
εμφανίσεις του με τη φανέλα της ομάδας. Και επειδή αν 
κάτι πάει άσχημα, θα πάει άσχημα μέχρι τέλους, ο Ολλανδός 
αποβλήθηκε κιόλας.
Κάτι που σημαίνει πως δεν παίζει στη ρεβάνς. Εκεί που ο 
Παναθηναϊκός θα πρέπει να μπει για να μασήσει σίδερα 
αλλιώς το κοντέρ θα γράψει αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ και 
ήττα στο πρωτάθλημα.
Ο Πούγγουρας έπαιξε στα Γιάννενα και έπαιξε και με τον 
ΠΑΟΚ. Είχε όμως δίπλα του τον Σένκεφελντ.
Τώρα στη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Μάγκνουσον να είναι 
λογικά εκτός και να μην προλαβαίνει, ο Παναθηναϊκός θα 
πάει με Πούγγουρα και Σάρλια.
Ο Κροάτης αν και φαινόταν πως θα ήταν εκείνος που θα έπαιζε 
αντί του Ισλανδού, τελικά έμεινε τέταρτη λύση.
Και τώρα θα παίξει βασικός. Όλα πάνε στραβά και ανάποδα 
για τον Γιοβάνοβιτς αν και θα έχει ενδιαφέρον πως θα 
ανταποκριθεί αυτό το δίδυμο σε ένα τόσο σπουδαιο παιχνίδι.

AGENT GREEK

Η ΑΛΛΑΓΗ
Ο Ολυμπιακός εκεί που φαινόταν να ανεβαίνει και να ήταν 
έτοιμος να κάνει την πέμπτη του σερί νίκη, σκόνταψε στο 
Περιστέρι. Εδώ που τα λέμε με τον Άρη δεν ήταν το ίδιο καλός 
στα δύο ματς για πρωτάθλημα και Κύπελλο και αυτό συνεχίστηκε 
και με τον Ατρόμητο.
Θα μπορούσε να κερδίσει αλλά θα μπορούσε να δεχθεί και 
άλλο γκολ. Το ζήτημα είναι πως μετά την τελευταία αγωνιστική 
ο Ολυμπιακός αν κέρδιζε θα ήταν -3 από ΑΕΚ και -4 από 
Παναθηναϊκό. Τώρα είναι -5 και -6 αντίστοιχα. Δεν έχει χαθεί 
τίποτα αλλά δεν είναι πειστικός όπως η ΑΕΚ και ο τωρινός ΠΑΟΚ.
Το ζήτημα είναι πως ο Μίτσελ ήθελε να θυσιάσει ένα δεκάρι και 
το ήθελε και πριν το ματς αλλά μια και τραβούσε το σύστημα με 
βάση το αποτέλεσμα δεν την έκανε την αλλαγή πριν τη σέντρα.
Την έκανε όμως στο ημίχρονο. Και τελικά αυτός που θυσιάστηκε 
ήταν ο Φορτούνης. Μάλιστα…
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AGENT GREEK

ΗΡΘΕ ΓΙΑ
ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ
Το Sportime δεν έχετε παράπονο είχε αναφέρει τις περισσότερες ομάδες 
που είχαν πιάσει στασίδι στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ. Να δουν παίκτες 
είχαν. Ιωαννίδης, Τσέριν, Κωνσταντέλιας, Κουλιεράκης, Κοτάρσκι. 
Ανάμεσα τους είχαμε αναφέρει την Ζάλτσμπουργκ. Μην την προσπερνάτε 
έτσι. Οι αυστριακοί τον τελευταίο καιρό θεωρούν πως υπάρχουν παίκτες 
στην Ελλάδα που χρήζουν παρακολούθησης. Όπως ο Λιβάι Γκαρσία που 
όμως δεν έπαιξε στο Ιωνικός-ΑΕΚ λόγω τραυματισμού. Οι Aυστριακοί 
δεν το λένε π.χ. αλλά υπάρχει και ο Ντόι, ενδιαφέρον όσο δεν πάει 
πρότζεκτ και ο στόπερ του Ολυμπιακού. Το ζήτημα είναι πως η Red Bull 
Ζάλτσμπουργκ είναι ομάδα που και χρήματα έχει και νέους παίκτες 
ψάχνει. Άλλωστε πρόκειται για ένα από τα καλύτερα selling clubs της 
Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Σοβαρή δουλειά με πολλούς παίκτες να 
περνούν από εκεί και να καταλήγουν Μπουντεσλίγκα. Και επίσης ένας 
σύλλογος απόλυτα οργανωμένος και σε επίπεδο σκάουτινγκ.

ΡΟΛΟΣ
Ήταν φανερό πως ο Στέφαν Τσούμπερ έψαχνε 
εμφανίσεις και γκολ σαν κι αυτό που πέτυχε στη 
Νίκαια. Για να νιώσει και πάλι σημαντικός στο 
αγωνιστικό προφίλ της ΑΕΚ.
Ο τραυματισμός του, η επέμβαση αν και έχασε το 
Μουντιάλ που θα πήγαινε με την Ελβετία τον πήγαν 
πίσω. Αλλά έδειχνε να μην έχει βρει ακόμα πατήματα. 
Σαν να ήταν μια ταχύτητα πίσω από το υπόλοιπο γκρουπ.
Εδώ όμως έβαλε και πάλι το χέρι του ο Αλμέιδα.
Έχοντας λύσεις στα άκρα, με τον Γκατσίνοβιτς να 
επιστρέφει αλλά θέλοντας να εκμεταλλευτεί τον 
Τσούμπερ του βρήκε νέο ρόλο.
Σαν Λιβάι Γκαρσία περίπτωση ας πούμε αν και ακόμα 
φυσικά δεν μπορεί να τεθεί θέμα σύγκρισης των δύο.
Ο Τσούμπερ με τον Ιωνικό ανέλαβε αυτό το ρόλο 
του false 9. Αλλά όχι κολλημένος στην κορυφή. 
Περιφερειακά να βοηθά, όπως έκανε στο 1-2 με 
τον Μάνταλο και τελικά το γκολ.
Μην απορήσει αν αυτός θα είναι ο νέος ρόλος του 
Τσούμπερ στην ΑΕΚ.
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΑΟΚ ΜΕΤΡΑΕΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΚΑ 
ΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ 
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Α’ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΟΙ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ.

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

Από τις πιο ολοκληρω-
τικές εμφανίσεις Ελλη-
να μεσοεπιθετικού σε ντέρμπι. Ο Γιάννης 
Κωνσταντέλιας προκάλεσε το πρώτο, δη-
μιούργησε το δεύτερο και σκόραρε το τρίτο 
τέρμα – το παρθενικό με τους «ασπρόμαυ-
ρους» - στο πάρτι που ο ίδιος διοργάνω-
σε στη Λεωφόρο κόντρα στον πρωτοπόρο 
Παναθηναϊκό. Ο 19χρονος είναι ζωντανή 
ποίηση στο χορτάρι και οι προτάσεις δεν 
θ’αργήσουν.

ΣΟΥΤΑΡΕ, ΑΓΟΡΙ ΜΟΥ!
Η φράση του Βασίλη Σκουντή στη μετάδοση του ημιτελικού 
του Ευρωμπάσκετ του 2005 ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία, 
το περίφημο «βάλτο, αγόρι μου», έχει μείνει στην ιστορία. 
Μια ελαφρώς παραλλαγμένη, το «σούταρε, αγόρι μου!» λέ-
γεται καθημερινά στο Δασυγένειο από τον Αλαν Πάρντιου στον 
Μάνου Γκαρσία. Ο Ισπανός έχει δολοφονικό πόδι, αλλά στον 
Αρη δίσταζε να το δοκιμάσει από απόσταση. Μέχρι το παιχνίδι 
με τον Βόλο. Ούτε ελεύθερο... τρίποντο να εκτελούσε. Ο Ιβη-
ρας βιρτουόζος πέτυχε χατ τρικ με σουτ εντός και εκτός πε-
ριοχής. Το ένα γκολ, πιο όμορφο απ’το άλλο. 
Παράλληλα, έδωσε πολλές απαντήσεις. Οι περισσότερες εί-
χαν τη μορφή μηνύματος στον προπονητή του. Ναι μεν ο Πάρ-
ντιου του επισημαίνει να τολμάει στα σουτ, αλλά από την άλλη 
το «μία κρύο, μία ζέστη» δεν είναι ό,τι καλύτερο για την από-
δοση του παίκτη που θεωρείται το Νο1 περιουσιακό στοιχείο 
των «κίτρινων». Δεν γίνεται ένας τέτοιος παίκτης να μην 
έχει πάρει τη φανέλα βασικού σπίτι του. Αποτελεί υπόδειγμα 
επαγγελματία, συνεισφέρει και στην κάλυψη χώρων, όταν η 
ομάδα του αμύνεται, δεν διέπεται από βεντετισμούς και μπο-
ρεί να κάνει τη διαφορά ακόμα και στον δεύτερο προημιτελι-
κό του Κυπέλλου με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Αν ο Αρης έχει 
μια ζαριά για κατάκτηση τίτλου τη φετινή σεζόν, αυτή ονομά-
ζεται Μάνου Γκαρσία.

Η μεγάλη κερδισμένη της αγω-
νιστικής. Οι αλλαγές του Ματί-
ας Αλμέιδα (Φερνάντες, Μάντα-
λος, Τσούμπερ) οδήγησαν στην 
πρώτη φετινή ανατροπή της ΑΕΚ 
και έσβησαν τις ανορθογραφίες του 
πρώτο ημιχρόνου κόντρα στον διαβασμένο Ιω-
νικό. Από τα «διπλό» που δείχνουν μέταλλο και ανε-
βάζουν κατακόρυφα την ψυχολογία.

Αρης, Παναθηναϊκός, ΠΑΣ Γιάννι-
να και Ατρόμητος. Ο Ολυμπιακός 
δεν εκμεταλλεύτηκε για ακόμα 
μια φορά το προβάδισμά του και 
το πλήρωσε με μια επώδυνη ισο-
παλία στο Περιστέρι. Οχι τόσο επει-
δή δεν πήγε στο -4, αλλά διότι έβγαλε με-
τριοπαθή εικόνα, με άπαντες να περιμένουν τον Χάμες 
να καθαρίσει τη μπουγάδα.

 UP

DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ο Περέα σκοράρει στο 88ο λεπτό κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης και ο ΟΦΗ πιστοποι-
εί την αγωνιστική του αναγέννηση όντας αήττητος στα πέντε τελευταία ματς (2 νίκες, 
3 ισοπαλίες), με μόλις ένα γκολ παθητικό.

Συντριβή σε ντέρμπι μπορεί να δεχθεί ο οποιοσδήποτε. Απλώς το 0-3 από τον ΠΑΟΚ έρχεται 
σε ένα χρονικό σημείο που «πονάει» πολύ τον Παναθηναϊκό. Η διαφορά από την ΑΕΚ 
εξανεμίστηκε, ενώ και στο αγωνιστικό κομμάτι, για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα η 
άμυνα κατέρρευσε ολοκληρωτικά μετά το γκολ που δέχθηκε κόντρα στον ίδιο αντίπαλο. Οι 
«αμαρτίες» του Νοεμβρίου και η νωχελικότητα στην εύρεση του εξτρέμ που θα αναπλήρωνε 
το κενό του Αϊτόρ έχουν στοιχίσει στα ντέρμπι του Γενάρη. Πλέον, η πίεση είναι αφόρητη 
για τους «πράσινους» που χρειάζονται ενίσχυση και άμεση αντίδραση στο χορτάρι.
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ΕΊΠΕ ΚΊ ΆΛΛΆ Ο ΜΠΆΛΤΆΚΟΣ...

Εκτός από το Δελτίο Τύπου της ΕΠΟ με την 
ομιλία Μπαλτάκου, ειπώθηκαν κι άλλα από τον 
πρόεδρο της ΕΠΟ προς τους Έλληνες διεθνείς 
που δεν δημοσιοποιήθηκαν. Εν αντιθέσει με 
προηγούμενες ομιλίες του, που κουνούσε το 
δάχτυλο απειλητικά στους ρέφερι, ο Μπαλτάκος 
έδειξε ικανοποιημένος από την μέχρι τώρα εικόνα 
της διαιτησίας. «Ξέρω οτι τα όποια λάθη έχουν 
γίνει είναι ανθρώπινα. Βλέπετε τι γίνεται όμως. 
Ο αμυντικός γυρίζει τη μπάλα στον τερματοφύλακα και μπαινει 
αυτογκόλ και δεν μιλάει κανείς. Με εσάς είναι αλλιώς». Αυτό που 
δεν είπε ο Μπαλτάκος είναι... ούτε καλημέρα στον Φιλιππούση! 

Ούτε ματιά δεν άλλαξαν οι δυο τους!

TO «ΛΆΜΟΓΊΟ» ΚΆΊ Η 
ΔΊΠΛΩΜΆΤΊΚΗ ΆΠΆΝΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΊΆΊΤΗΤΗ!

Κάποιος διεθνής πρέπει να είχε λόξυγκα! 
Είχαν την κουβέντα του στα αποδυτήρια 
άλλου αγώνα και όχι εκείνου που σφύριζε 
ο ίδιος! Μπήκε μέσα παράγοντας και 
άστραψε και βρόντηξε. Απευθυνόμενος σε 
συγκεκριμένο βοηθό - όχι τυχαία, αφού ανήκει 
στην ομάδα του- τον χαρακτήρισε «λαμόγιο» ενώ 
αναφέρθηκε και στον πρόεδρο της ΕΠΣ στην οποία ανήκει, οπου 
σύμφωνα με τον παράγοντα « το λαμόγιο έχει ανοιχτή γραμμή και 
κάνει οτι του πει»! Έξαλλος ο εν λόγω παράγοντας που άνοιξε 
διάλογο και με τον διαιτητή επειδή ο τελευταίος... χαμογέλασε. 
«Εσύ γιατί γελάς;» για να πάρει μια άκρως διπλωματική 
απάντηση. «Μπορεί να συμφωνώ με αυτά που λες, μπορεί και 
να διαφωνώ», η ατάκα του ρέφερι. Ήδη ο διαιτητής για τον 
οποίο έγινε το μαρς και δεν ήταν μπροστά, ενημερώθηκε από τον 
εν λόγω βοηθό για όσα ειπώθηκαν! Kαι όχι μόνο. Εξ ου και τα 

«πηγαδάκια» στην τελετή!

Καλές οι φωτογραφίες και τα γκαλά 
για τα σήματα των διεθνών, αλλά η 
χθεσινή συνάντηση στην ΕΠΟ είχε και 
ειδησούλες.
Η πιο σημαντική ήταν η αποκάλυψη 
Μπαλτάκου για το ραντεβού που θα 
γίνει με τον Ρομπέρτο Ροζέτι. Για όσους 
δεν γνωρίζουν τον τελευταίο είναι 
ο επικεφαλής της UEFA σε θέματα 
διαιτησίας. Οπως είναι ο Μπένετ στην 
Ελλάδα ένα πράμα.
Και επειδή αναφέρθηκα και στον δικό 
μας αρχιδιαιτητή, θα είναι και εκείνος 
παρών στο ραντεβού που θα γίνει. Το 
σχετικό αίτημα έχει ήδη σταλεί, ο Ροζέτι 
είναι ok και απλά Μπαλτάκος και Μπένετ 
περιμένουν να φιξαριστεί η ημερομηνία.
Η συνάντηση θα γίνει με αντικείμενο την 
ελληνική διαιτησία και τους Έλληνες 
διεθνείς. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ και ο 
αρχιδιαιτητής θα ζητήσουν από τον 
Ροζέτι να βάλει πλάτη στους διεθνείς 
μας. Να τους ορίζει στις κορυφαίες 
διοργανώσεις της UEFA προκειμένου να 
γίνει πιο... εύπεπτη η αποδοχή τους από 
τους Ελληνες παράγοντες.
Βέβαια, αυτό μόνο εύκολο δεν είναι. 
Πως μπορεί η UEFA να εμπιστευτεί 
δικούς μας διαιτητές σε μεγάλες 
διοργανώσεις, όταν δεν παίζουν μεγάλα 
ματς στη χώρα τους;
Παράλληλα, θα ζητηθεί να υπάρχει 
εξέλιξη για τους διεθνείς μας. Μην 
ξεχνάμε οτι ο Σιδηρόπουλος κάνει 
τον αγώνα του για να είναι παρών στο 
επόμενο EURO (2024) την τελευταία 
μεγάλη διοργάνωση που προλαβαίνει, 
ενώ ο Παπαπέτρου είναι στη λίστα με τα 
ταλέντα που είναι υπό προώθηση στην 1η 
κατηγορία της UEFA.
Για να τα λέμε και να τα γράφουμε όλα. 
Υπάρχουν και κάποιοι διεθνείς, που όσο 
κι αν πιέσουν Μπαλτάκος και Μπένετ 
έχουν «καεί» και δεν υπάρχει καμία 
πιθανότητα να πάρουν ευκαιρίες από τον 
Ροζέτι. Εχει προσωπική άποψη ο Ιταλός.

ΜΠΆΛΤΆΚΟΣ ΚΆΊ ΜΠΕΝΕΤ 
ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΠΊΚΕΦΆΛΗΣ ΔΊΆΊΤΗΣΊΆΣ 
ΤΗΣ UEFA ΓΊΆ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΔΊΕΘΝΕΊΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΑΕΙ 
ΣΤΟΝ ΡΟΖΕΤΙ!
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Νοσοκομειακή πτέρυγα θυμίζει ο Αρης, λίγο πριν τον μεγάλο 
δεύτερο προημιτελικό Κυπέλλου με τον Ολυμπιακού. Νέα απου-
σία και ο Εμπακατά, ο οποίος υπέστη θλάση α΄ βαθμού και θα 
λείψει για περίπου δύο εβδομάδες. Νοκ άουτ και ο Νταμπό. Οσο 
για τους αμφίβολους Καμάτσο, Πάλμα και Καμαρά, γίνεται αγώ-
νας δρόμου, ώστε τουλάχιστον οι δύο να μπουν στην αποστολή 
των «κίτρινων».

Τα ευχάριστα δεν έχουν σταματημό τις τελευταίες ώρες στην ΑΕΚ. Μετά 
τη μείωση της διαφοράς από την κορυφή στο μίνιμουμ (μείον ένα) και 
την ενεργοποίηση του Τσούμπερ με γκολ ψυχολογίας, οι «κιτρινόμαυ-
ροι» είδαν τον Νίκλας Ελίασον να επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς προπο-
νήσεων μετά από τρεις μήνες. Ο Σουηδός θα ανεβάσει σιγά σιγά στρο-
φές και η επάνοδός του υπολογίζεται για τα μέσα Φεβρουαρίου. 

Η αγωνιστική καθίζηση του Παναθηναϊκού έχει προκαλέσει σεισμό. 
Η κάλυψη του κενού του Αϊτόρ αποτελεί τον Νο1 στόχο τη δεδομένη 
στιγμή, με τους «πράσινους» να κινούνται υπό άκρα μυστικότητα. Στο 
κομμάτι των αποχωρήσεων, στη Ζάγκλεμπιε Λούμπιν θα συνεχίσει την 
καριέρα του ο Σωκράτης Διούδης. Τέλος, ο Μπαρτ Σένκεφελντ πλή-
ρωσε την αντιεπαγγελματική του συμπεριφορά στο ντέρμπι (αποβο-
λή) με πρόστιμο ύψους 20 χιλιάδων ευρώ!

Με την αποτελεσματικότητα του σχηματισμού των τριών δεκαριών να 
κλονίζεται, ο Μίτσελ καλείται να αλλάξει το κλίμα που επικρατεί τις 
τελευταίες ώρες στου Ρέντη. Η πληγή στα εξτρέμ παραμένει ανοιχτή, 
αλλά μέχρι στιγμής, οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται ότι θα κινηθούν ως 
έχουν μέχρι τις 31 του μηνός, καθώς υπάρχει περίπτωση να βγουν 
«λαυράκια» και απ’το παράθυρο των ελεύθερων. Με ποιο αγωνιστι-
κό κόστος όμως; 

Με τους «μικρούς» του (Κωνσταντέλιας, Κουλιεράκης, Κοτάρσκι, Τσα-
ούσης) να αποδεικνύουν ότι η φετινή σεζόν δεν είναι απλώς μετα-
βατική, το project του ΠΑΟΚ μεγαλώνει. Κάτι που ανέφερε και ο Ζοσέ 
Μπότο με ανάρτησή του στα σόσιαλ. Αυτό δε σημαίνει ότι οι «ασπρό-
μαυροι» δεν θα προχωρήσουν σε μεταγραφή. Με τον Κάιλ Λαρίν να 
καταλήγει στη Βαγιαδολίδ, θα πρέπει να στραφούν σε άλλες λύσεις.

e-SportTime TΡΙTΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023  6



7e-SportTime TΡΙTΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

www.xosetips.com

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 14:45
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β-ΗΡΟΔΟΤΟΣ OVER 2,5 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
Αναμέτρηση για την Σούπερ Λιγκ 2 με τα πιτσιρίκια του 
Ολυμπιακού να υποδέχονται τον Ηρόδοτο. Οι «ερυθρό-
λευκοι» είναι το φαβορί και αν παρουσιαστούν σοβα-
ροί, θα πάρουν αυτό που θέλουν. Μόνο με θαύμα θα 
σώσει την κατηγορία ο Ηρόδοτος.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΡΑΝΤΕΡΣ-ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ OVER 2,75 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.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 19:45
ΕΜΕΝ-ΑΪΝΤΧΟΒΕΝ  2 -1,0 1,67
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Επέστρεψε στα «τρίποντα» η PSV κόντρα στη Φίτεσε 
και μείωσε την διαφορά απο την κορυφή. Δεν έπεισε 
πάντως με την απόδοση της και πρέπει άμεσα να αλ-
λάξει πρόσωπο. Για την παραμονή μέχρι τέλους θα πα-
λέψει η μέτρια Εμεν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30
ΣΑΛΚΕ-ΛΕΙΨΙΑ 2 -0,75 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 
Εξαιρετική κόντρα στη Μπάγερν η Λειψία, με το τελικό 
αποτέλεσμα σίγουρα να αδικεί τους «ταύρους». Στό-
χος στο πρωτάθλημα είναι η τετράδα και παραμένει 
υλοποιήσιμος. Αντίθετα, οι ουραγοί «βασιλικοί μπλε» 
έχουν ν’ανέβουν Γολγοθά.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΛΑΤΣΙΟ-ΜΙΛΑΝ G/G 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΣΚΟΡΟ
Δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά για την Μίλαν, που βλέπει 
τη Νάπολι να έχει ξεφύγει επικίνδυνα. Δύσκολη απο-
στολή περιμένει τους «ροσονέρι» στο «Ολίμπικο» κό-
ντρα στην άκρως επιθετική Λάτσιο.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 16:00
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΔΥΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ OVER 2,75 1,82
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

ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ, 
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΜΕ 
ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ 

Με αγώνες των Κυπέλλων Ελλάδας και Ισπανίας, του League 
Cup Αγγλίας και εμβόλιμη αγωνιστική στα πρωταθλήματα 
Γερμανίας, Ολλανδίας και Πορτογαλίας συνεχίζονται οι ευ-
ρωπαϊκές διοργανώσεις στα μέσα της εβδομάδας. 
Στο Κύπελλο Ελλάδας γίνονται οι αγώνες ρεβάνς της προη-
μιτελικής φάσης. Ξεχωρίζουν τα 2 ντέρμπι Άρης-Ολυμπια-
κός (Τετάρτη, 19:30) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (Πέμπτη, 19:30). 
Στα πρώτα παιχνίδια επικράτησαν ο Ολυμπιακός με 1-0 και 
ο ΠΑΟΚ με 2-0. 
Η ΑΕΚ κέρδισε με 3-0 τον Πανσερραϊκό στην OPAP Arena και 
αύριο (17:30) δίνει τη ρεβάνς στις Σέρρες για να «σφραγί-
σει» το εισιτήριο. Προβάδισμα για την πρόκριση απέκτησε και 
η Λαμία μετά την εκτός έδρας νίκη της με 1-2 κόντρα στον 
Απόλλωνα Παραλιμνίου. 
Τα ντέρμπι Άρης-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και 
ο αγώνας Πανσερραϊκός-ΑΕΚ προσφέρονται με τις καλύτε-
ρες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΛΑΤΣΙΟ-ΜΙΛΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
 Ντέρμπι έχει και το πρόγραμμα του ιταλικού πρωταθλήμα-
τος. Στις 21:45 αρχίζει σήμερα το παιχνίδι Λάτσιο-Μίλαν με 
το οποίο ολοκληρώνεται 19η αγωνιστική της Serie A. 
Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές σε σούπερ αποδόσεις 
προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για το ντέρμπι Λά-
τσιο-Μίλαν.  Στην Ισπανία είναι νοκ άουτ οι προημιτελικοί 
του Κυπέλλου. Αύριο διεξάγονται οι αγώνες Μπαρτσελό-
να-Σοσιεδάδ (22:00) και Οσασούνα-Σεβίλλη (23:00) και την 
Πέμπτη τα παιχνίδια Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο (21:00) και 
Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00).
Tο Πάμε Στοίχημα προσφέρει και στο Κύπελλο Ισπανίας τις 
καλύτερες αποδόσεις από ποτέ. 
Οι αγώνες Οσασούνα-Σεβίλλη και Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτι-
κο Μαδρίτης έχουν ακόμα πιο δυνατές αποδόσεις στα κατα-
στήματα ΟΠΑΠ.  Στην Αγγλία γίνονται οι πρώτοι ημιτελικοί του 
League Cup, Σαουθάμπτον-Νιούκαστλ (σήμερα, 22:00) και 
Νότιγχαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (αύριο, 22:00), ενώ εμ-
βόλιμη αγωνιστική διεξάγεται στην Bundesliga και τα πρω-
ταθλήματα Ολλανδίας και Πορτογαλίας. 
Ζεις τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τις καλύτερες αποδό-
σεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 
Ακόμα πιο δυνατές αποδόσεις προσφέρονται στους σημερι-
νούς αγώνες Έμεν-Αϊντχόφεν (σήμερα, 19:45), Μπάγερν-Κο-
λωνία (21:30), τα αυριανά παιχνίδια Φέγενορντ-Ναϊμέγκεν 
(22:00), Μπαρτσελόνα-Σοδιεδάδ (22:00) και τα ματς της Πέ-
μπτης Άγιαξ-Φόλενταμ (22:00), Πάσος Φερέιρα-Μπενφίκα 
(22:15). 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ  
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Συνεχίζονται και οι καθημερινές προσφορές του Πάμε Στοί-
χημα με ενισχυμένες αποδόσεις για επιλεγμένους αγώνες.
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται για τα ση-
μερινά παιχνίδια είναι και τα εξής:
Σάλκε-Λειψία: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 20’ – Σκορ 
1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Λάτσιο-Μίλαν: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ – Σκορ 1-1 
οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Μπάγερν-Κολωνία: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ – 
Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα. 
Σαουθάμπτον-Νιούκαστλ: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ 
– Σκορ 0-2 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Χέρτα-Βόλφσμπουργκ: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ 
– Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.

ΝΤΕΡΜΠΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ 
ΚΥΠΕΛΛΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ1

2

3

4

5
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Γ.Σ. Ελευθέριος Βενιζέλος, πρόεδρός του οποίου είναι ο γ.γ. του 
ΣΕΓΑΣ Γιώργος Γιατρουδάκης, αναδείχθηκε ο κορυφαίος σύλλο-

γος του 2022 στην αξιολόγηση-κατάταξη της Ομοσπονδίας Στί-
βου. Ν’ αναφέρουμε ό,τι στην κατάταξη αξιολογήθηκαν 342 
σωματεία από τα Διασυλλογικά και Πανελλήνια Πρωταθλή-

ματα και τις διεθνείς συναντήσεις.

Η Ζιλιέν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία και η Ιρλανδή Ράσιντατ Αντελέικ 
έκλεψαν την παράσταση σε αγώνες στις ΗΠΑ και στο Αλμπουκέρκι. 
Η πρώτη με 7.02 στα 60μ. και η δεύτερη στα 200μ. με 22.52 πέ-
τυχαν τις καλύτερες φετινές επιδόσεις στον κόσμο και εθνι-
κά ρεκόρ. 
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SPORTS

Ο Τάσος Λατιφλάρι πήρε την 5η θέση στη σφαιροβολία με βολή 
στα 19,12μ. στο διεθνές μίτινγκ κλειστού στίβου στο Λουξεμ-
βούργο. Ήταν ο πρώτος φετινός αγώνας για τον Έλληνα 
πρωταθλητή, πέρσι στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα συνεχί-
σει το Σάββατο στο μίτινγκ του Μάντσεστερ.

Σήμερα ανοίγουν οι εγγραφές στις 12 το μεσημέρι για τον 11ο ημιμα-
ραθώνιο της Αθήνας, ο οποίος θα διεξαχθεί στο κέντρο της πόλης 
την Κυριακή 19 Μαρτίου. Παράλληλα θα γίνουν κούρσες στα 5χλμ. 

και 10χλμ. και για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί Family Run 
με 1.000 δρομείς (500 παιδιά, 500 ενήλικες). 

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

ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΚΑΘΡΕΦΤΙΖΕΤΑΙ  

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ
Ο αθλητισμός μπορεί να καυχιέται ότι σε 
επίπεδο όμορφων ιστοριών έχει να επιδείξει 
μια πλούσια συλλογή. Εν προκειμένω, μπορεί 
να εστιάσει κανείς στον ελληνικό μπασκετικό 
μικρόκοσμο και το παιχνίδι ανάμεσα στο 
Περιστέρι και τον Ολυμπιακό.
Στο κλειστό «Α. Παπανδρέου» οι 
«ερυθρόλευκοι» υποτίμησαν τους 
Περιστεριώτες και αν δεν ήταν το σε μεγάλα 
κέφια ο Τόμας Γουόκαπ στο φινάλε, τότε το 
αήττητο των πρωταθλητών θα είχε σπάσει.
Ανεξαρτήτως αποτελέσματος πάντως, αυτή 
η συναρπαστική αναμέτρηση αποτέλεσε 
τόπο γέννησης δύο αστέρων. Αμφότερα, 
από διαφορετικό μετερίζι το καθένα, θα 
πρωταγωνιστήσουν στο μέλλον. 
Ο πρώτος δεν είναι άλλος από τον Βασίλη 
Σπανούλη. Τα αγωνιστικά του διαπιστευτήρια 
τα έχει θαυμάσει όχι μόνο η Ελλάδα, όχι μόνο 
η Ευρώπη, αλλά και ολάκερος ο πλανήτης. 
Τα προπονητικά πάλι βρίσκονται στον φούρνο 
και «ψήνονται», με τον Λαρισαίο θρύλο να 
παίρνει εμπειρίες και να σφυρηλατεί τον νέο 
του ρόλο. Βλέποντας το κοουτσάρισμα του 
«Kill Bill», η μοίρα αρχίζει να σιγοψιθυρίζει 
στα αυτιά των αδερφών Αγγελόπουλων ότι 
όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφασίσει για 
τον οιονδήποτε λόγο να αφήσει τον πάγκο του 
Ολυμπιακού, ο διάδοχός του θα είναι έτοιμος. 
Επεκτείνοντας το άνωθεν σενάριο που 
φαντάζει μακρινό, αλλά όχι απίθανο, γιατί 
να μην φέρει μαζί του στο Σ.Ε.Φ και τον 
Βαγγέλη Ζούγρη. Ο 18χρονος φόργουορντ 
άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις (9 πόντοι 
με 4/4 δίποντα), έδειξε ότι διαθέτει τεράστια 
περιθώρια βελτίωσης, ενώ κι από τις 
δηλώσεις του φάνηκε ως ένα παιδί γεμάτο 
σεβασμό για το άθλημα και τους αντιπάλους 
του.
Καλό είναι να επικεντρώνεται κανείς στο 
παρόν, αλλά θα πρέπει να κοιτάω και 
παρακάτω. Εξάλλου, ίσως στο παρκέ του «Α. 
Παπανδρέου» να καθρεφτίστηκε και το μέλλον 
των «ερυθρόλευκων» με Σπανούλη ως head 
coach και Ζούγρη  ως παίκτη. Αν μη τι άλλο, 
εξάπτει τη φαντασία.

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


