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AGENT GREEK

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΓΚΗ
Πόσο άτυχος ο Μανού Γκαρθία. Πάνω που ανέβαινε αγωνιστικά και έδειχνε 
πως μπορεί να είναι ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά για τον Άρη, ήρθε η 
τραγική στιγμή με τον τραυματισμό του στη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.
Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει με τη νέα σεζόν, ο Άρης ξεμένει 
από λύσεις μια και πωλήθηκε και ο Μαντσίνι.
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πως ο Άρης μάλλον θα πρέπει να τρέξει προκειμένου 
να προσθέσει παίκτη από τη μέση και μπροστά έστω και έως το τέλος της 
σεζόν με μορφή δανεισμού δηλαδή.
Από την στιγμή, μάλιστα που η ομάδα δείχνει ακόμα να είναι πίσω σε σχέση 
με τους υπόλοιπους του Big5.
Με το Κύπελλο μάλιστα εκτός στόχων αυτό που έχει μείνει για τους «κίτρινους» 
της Θεσσαλονίκης είναι να μπουν στα πλέι οφ με τη δυνατότητα και την 
προσοχή να εξασφαλίσουν την 5η θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ο καθένας αντιλαμβάνεται πως οτιδήποτε άλλο θα είναι καταστροφικό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο Ολυμπιακός έκανε τα πάντα για να τον φέρει ξανά στην Ελλάδα εκείνον τον Σεπτέμβριο 
του 2021. Καλές στιγμές, το έχει με την μπάλα στα πόδια αλλά συχνοί τραυματισμοί 
και πλέον επί Μίτσελ έχει χάσει τη θέση του στην 11άδα και έρχεται από τον πάγκο.
Ο Γκάρι Ροντρίγκες όμως όταν μπαίνει στο γήπεδο παρά το γεγονός ότι δείχνει και 
είναι φιλότιμος σπάνια προσφέρει το κάτι παραπάνω.
Τα 22 ματς, 3 γκολ, 1 ασίστ φέτος το δείχνουν με το παραπάνω, σκοράρει τέρμα κάθε 
226’ ενώ έχει μόλις 646’ συμμετοχής.
Φτωχά στατιστικά σε πλήρη αντιδιαστολή με το 1 plus εκατομμύριο συμβόλαιο το χρόνο 
που παίρνει.
Το συμβόλαιο του Γκάρι Ροντρίγκες λήγει το καλοκαίρι του 2024 αλλά δείχνει εξαιρετικά 
δύσκολο να παραμείνει στην ομάδα με τα τωρινά δεδομένα.
Φυσικά και όλα αλλάζουν μέσα στη σεζόν αλλά προς το παρόν ο 33χρονος winger δε 
φαίνεται πως είναι σε θέση να προσφέρει στην ομάδα.
Όλα αυτά από την στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά στην προσπάθεια να 
αποκτήσει εξτρέμ που θα κάνει τη διαφορά.
Που θα τον βρει τώρα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ακόμα και για ελεύθερους 
παίκτες (έως 17 Φεβρουαρίου) είναι ένα άλλο ζήτημα.
Για τον Ροντρίγκες πάντως τα περιθώρια στενεύουν πολύ.
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ΟΥΤΕ ΓΙΑ 
ΑΣΤΕΙΟ
Η πηγή που δημοσίευσε στο twitter πως η Βιγιαρεάλ σκέφτεται να 
κάνει πρόταση για το δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία είναι αξιόπιστη. 
Παρόλα αυτά, ο καθείς αντιλαμβάνεται πως και στα δύο της 
κομμάτια η κατάσταση δεν μπορεί να οδηγήσει σε γεγονός.
Πρώτα απ΄όλα η ΑΕΚ μέσα στη σεζόν δε δίνει κανέναν παίκτη 
της. Ανάλογο το περιστατικό και με τον Γκατσίνοβιτς που απάντησε 
αρνητικά στην πρόταση της Στουτγάρδης.
Η ΑΕΚ πάει να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2018 και μάλιστα 
σε μια σεζόν που όλοι οι μεγάλοι πλην του Άρη το διεκδικούν.
Είναι το καλύτερο των τελευταίων, πολλών, ετών.
Από την άλλη, να πάει σε δανεισμό έναν ποδοσφαιριστή που 
τον κοστολογεί ακόμα και πάνω από τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ο 
καθένας καταλαβαίνει πως δεν είναι δυνατό.
Η ΑΕΚ το καλοκαίρι και μόνο τότε θα συζητήσει οποιαδήποτε 
πρόταση για τον Γκαρσία με πολλά εκατομμύρια μια και μεγάλο 
ποσοστό κατέχει και η πρώην ομάδα του Χάποελ Μπέερ Σεβά.  

ΚΙ ΑΛΛΟΣ
Όχι ότι άνοιξε η όρεξη μετά την απόκτηση του Μαντσίνι αλλά 
περισσότερο ανάγκη. Ο Παναθηναϊκός όλα δείχνουν πως δεν 
κλείνει τις μεταγραφές με τον Αργεντίνο εξτρέμ από τον Άρη. Ήταν 
η τρίτη μετά τον δανεισμό του Πούχατς από την Ουνιόν Βερολίνου 
και τη μεταγραφή του Κλαϊνχάισλερ από την Όσιγιεκ.
Αν και πιέζει ο χρόνος, ο Παναθηναϊκός το ψάχνει για έναν παίκτη 
πάλι από τη μέση και μπροστά, το πιο πιθανό η λογική λέει πως 
θα είναι αριστερός εξτρέμ.
Όλα αυτά με το γεγονός πως χρειάζεται ένας παίκτης μαζί με τον 
Βέρμπιτς προκειμένου να μπορεί να δώσει λύσεις.
Και με τον Βέρμπιτς έως και τώρα να μην παρουσιάζει και το 
καλύτερο πρόσωπο.
Πάντως, δε θα το περιορίσουν μόνο σε εξτρέμ οι πρωτοπόροι μια 
και είναι γνωστό πως οι περισσότερες λύσεις αφορούν παίκτες 
που μπορούν να καλύψουν όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ.



ΤΟΝ «ΤΕΛΕΙΩΣΕ»

Μετά τις δυο διαδοχικές του νίκες για Κύπελλο 
και πρωτάθλημα κατά σειρά, ο ΠΑΟΚ έμεινε όρθι-
ος ξανά στη Λεωφόρο και πέρασε στα ημιτελικά 
του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λαμία. 
Χθες έδωσε τη χαριστική βολή στον Παναθηναϊ-
κό και τον πέταξε έξω από τον έναν στόχο του.
Οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν πως είναι το αφεντι-
κό σε αυτή τη σειρά των αναμετρήσεων. Ήταν πιο 
διαβασμένοι, είχαν ξεκάθαρο πλάνο και καλύτερη 
νοοτροπία. Αυτό φάνηκε στην αντίδραση που έβγα-
λαν παρόλο που στο 19’ κόντρα στη ροή του αγώ-
να βρέθηκαν πίσω από το ωραίο γκολ του Τσέριν.
Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό και σε αυτό ευθύνη 
είχε και ο διαιτητής που το άφησε. Στο τέλος του 
πρώτου μέρους ο Σπόραρ έχασε μεγάλη ευκαι-
ρία και στο 54’ μία καλή στιγμή είχε ο Μαντσίνι. 
Ο Παναθηναϊκός έψαχνε το δεύτερο γκολ, αλλά 
δεν ήταν τόσο απειλητικός και στο 77’ από χέρι 
του Τσέριν ήρθε το πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Το εκτέ-
λεσε εύστοχα ένα λεπτό μετά ο Ολιβέιρα, ισοφά-
ρισε σε 1-1 και εκεί τελείωσαν όλα.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Βα-
γιαννίδης, Κουρμπέλης (66’ Σάντσες), Σάρλια, 
Πούχατς (80’ Χουάνκαρ), Πέρεθ, Τσόκαϊ (46’ Μα-
ντσίνι), Τσέριν, Μπερνάρ (66’ Ιωαννίδης), Παλά-
σιος (80’ Κλεϊνχέισλερ), Σπόραρ.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ίν-
γκασον, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες (85’ Βιεϊρί-
νια), Ντάντας, Αουγκούστο (46’ Σβαμπ), Νάρεϊ (79’ 
Τάισον), Κωνσταντέλιας (88’ Μπίσεσβαρ), Ζίβκο-
βιτς, Ολιβέιρα (88’ Μπράντον Τόμας).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

19’ ΤΣΈΡΙΝ - 78’ ΠΈΝ. ΟΛΙΒΈΙΡΑ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ VS ΠΑΟΚ1 1

4e-SportTime ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023



ΕΚΑΝΕ ΤΟ 
ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ

2-0
ΣΚΟΡΕΡ: 

Όλα τα παραμύθια έχουν ένα τέλος. Αυτό του Απόλλω-
να Παραλιμνίου σταμάτησε στη Λαμία. Οι Σερραίοι έγι-
ναν η πρώτη ομάδα που έφτασε στα προημιτελικά του 
Κυπέλλου Ελλάδας παίζοντας σε μη επαγγελματική κα-
τηγορία. Αυτός, όμως, ήταν και ο τερματικός σταθμός.
Το πάλεψαν και στο δεύτερο παιχνίδι με τη Λαμία, αλλά 
έχασαν ξανά. Οι Φθιώτες επικράτησαν με 4-2, επιβε-
βαίωσαν τον ρόλο του φαβορί και πήραν το εισιτήριο για 
τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Κέρδισαν και κάποιους 
παίκτες, αφού δόθηκε χρόνος συμμετοχής σε Πάβλο-
βετς και Στάνκο. Ο πρώτος έκανε ντεμπούτο με γκολ.
Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τον Απόλλωνα Παραλιμνί-
ου. Γλίτωσε στο 3’ με το δοκάρι του Ασκόφσκι και έκανε 
το 0-1 στο 8’ με τον Κουτζαβασίλη. Ωστόσο, στη συνέχεια 
φάνηκε η ανωτερότητα των γηπεδούχων. Με τέρματα 
των Ασκόφσκι και Πάβλοβιετς στο 25’ έκαναν την ανα-
τροπή, ενώ στο 39’ ο Γκέκας έβαλε αυτογκόλ. Σε τυπι-
κή διαδικασία μετατράπηκε το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ελέ-
ζι στο 86’ μείωσε και στις καθυστερήσεις ο Τσιλούλης 
διαμόρφωσε το τελικό 4-2.

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Γκαραβέλης, Σιμόν, 
Πάβλοβετς (68’ Λαμπρόπουλος), Αντέτζο, Γκορά-
νοφ, Στάνκο, Τζανδάρης, Μαρτίνεθ (60’ Τσιλού-
λης), Ντε Βινσέντι (59’ Βέργος), Ασκόφσκι (82’ 
Κοντονίκος), Μανούσος (69’ Τσούκαλος).
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ (Νίκος Καραμπετάκης): 
Φώτης Κουτζαβασίλης, Κιουτσεκτσίδης, Γιάννης 
Κουτζαβασίλης, Γκούμας, Τσομαχασβίλι (64’ Κα-
ρατλίδης), Τζελίδης, Τζαμπέγια, Καρυοφύλλης, 
Ελέζι, Γεωργιάδης (82’ Κωνσταντινίδης), Γκέκας 
(64’ Πέτρου).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

19’ ΑΣΚΌΦΣΚΙ, 25’ ΠΑΒΛΌΒΕΤΣ, 39’ ΑΥΤ. ΓΚΕΚΑΣ, 90’+2 ΤΣΙΛΌΥΛΗΣ – 8’ Γ. ΚΌΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ, 86’ ΕΛΕΖΙ

ΣΚΟΡΕΡ

ΛΑΜΊΑ VS ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΊΜΝΊΟΥ4 2
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ΦΟΒΕΡΟΣ
ΑΠΙΘΑΝΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΗΜΙΧΡΟΝΟ, ΔΙΕΛΥΣΕ 89-65 ΤΗΝ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί στο ΣΕΦ την Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30) και θα επιδιώξει να κατακτήσει τη νίκη 
η οποία θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας, λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη συνάντηση με 
την Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη. Οι Πειραιώτες θέλουν να συνεχίσουν τη νικηφόρο πορεία τους 
(μετρούν δύο συνεχόμενες επιτυχίες) σε μια Euroleague ιδιαίτερα δύσκολη κι αμφίρροπη όπως η φετινή. 
Η βαθμολογία, άλλωστε, αποδεικνύει πολλά σχετικά με το βαθμό δυσκολίας αλλά και το πόσο μπορούν να 
αλλάξουν τα πάντα με ένα «στραβοπάτημα»! Οι «ερυθρόλευκοι» θα ποντάρουν και πάλι στη σκληρή τους άμυνα 
προκειμένου να «ξεχαρβαλώσουν» μια ομάδα όπως η Μακάμπι, η οποία ποντάρει πολύ στο ατομικό ταλέντο και 
τις προσωπικές φάσεις 

Αν ο Παναθηναϊκός αγωνιζόταν όπως στο τρίτο δεκάλεπτο και το δεύτερο 
ημίχρονο του αγώνα με την Ζαλγκίρις τότε όλα θα ήταν διαφορετικά.
Διότι στο δεύτερο ημίχρονο εμφανίστηκε στο ΟΑΚΑ ένας κανονικός 
Παναθηναϊκός που παρέσυρε τους Λιθουανούς (89-65) και μοίρασε 
χαμόγελα μετά από πολύ καιρό! Το 27-42 του πρώτου ημιχρόνου ξεχάστηκε 
(όχι από τους προπονητές βέβαια που θα το χρησιμοποιήσουν κατάλληλα) 
αφού η επανάληψη ήταν «μαγική» για τον Παναθηναϊκό.
Τότε έβγαλαν ενέργεια, πίεσαν, έκαναν τους Λιθουανούς να καταλάβουν 
ότι δεν ήρθαν για βόλτα στην Αθήνα. Κι έτσι άναψε η «φλόγα» ώστε στην 
επίθεση να αρχίσουν να μπαίνουν τα τρίποντα, να κυκλοφορεί η μπάλα 
κανονικά, να υπάρχει ρυθμός, συμμετοχή, συνεργασία. Ο Παναθηναϊκός του 
δευτέρου μέρους είναι η ομάδα που θέλουν να βλέπουν οι φίλοι του.
Ο τρομερός Πάρις Λι ήταν εκείνος που έδωσε το σύνθημα για την αντεπίθεση 
με ένα απίστευτο τρίτο δεκάλεπτο (πέτυχε τους 17 από τους 37 πόντους του 
Παναθηναϊκού) και τελικά ολοκλήρωσε με ρεκόρ καριέρας σε πόντους. 
Δικαιούται τον τίτλο του κορυφαίου
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 27-42, 64-58, 89-65
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Γουόλτερς 7, Λι 24, Παπαγιάννης 12, Γουίλιαμς 
5, Γ. Καλαϊτζάκης 4, Μπέικον 13, Πονίτκα 13, Γκριγκόνις 4, Γκουντάιτις 7, 
Σαμοντούροβ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Μακσβίτις): Γκιεντράιτις, Λεκαβίτσιους 9, Χέις 4, Σμιτς 
11, Μπιρούτις 9, Λουκοσιούνας 3, Μπραζντέικις 7, Πολονάρα 2, Ντίμσα 8, 
Μπουτκεβίτσιους 5, Ουλανόβας 7
Τα υπόλοιπα αποτελέσματα: Ρεάλ Μαδρίτης- Μπαρτσελόνα (91-86, παρ. 
73-73), Άλμπα Βερολίνου- Βαλένθια 88-94, Μονακό- Αρμάνι Μιλάνο 101-
88, Βιλερμπάν- Φενέρμπαχτσε 91-77. Απόψε: Ερυθρός Αστέρας- Παρτιζάν 
(20:00), Μπασκόνια- Εφές (21:30), Ολυμπιακός- Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30), 
Μπάγερν Μονάχου- Βίρτους Μπολόνια (21:45).
Η βαθμολογία: Ρεάλ Μαδρίτης (14-7), Ολυμπιακός (13-7), Φενέρμπαχτσε, 
Μπαρτσελόνα και Μονακό (13-8), Ζαλγκίρις (12-9), Μπασκόνια και Μακάμπι 
(11-9), Βαλένθια (11-10), Εφές και Ερυθρός Αστέρας (10-10), Παρτιζάν και 
Βίρτους Μπολόνια (9-11), Μπάγερν Μονάχου (8-12),  Παναθηναϊκός και 
Βιλερμπάν (8-13), Άλμπα Βερολίνου και Αρμάνι Μιλάνο (6-15)
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Με τον αποκλεισμό από το Κύπελλο ο Άρης σφράγισε πως και η 
φετινή σεζόν για εκείνον θα είναι αποτυχημένη. Στο πρωτάθλη-
μα έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και ο μοναδικός του στόχος εί-
ναι η είσοδος στην πεντάδα και συνεπώς η έξοδος στην Ευρώπη. 
Στις αρχές της σεζόν ο Θόδωρος Καρυπίδης έκανε λόγο ακόμη 
και για νταμπλ και η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.

Ένα θετικό και ένα αρνητικό είχε η χθεσινή μέρα για τον Ματίας Αλμέι-
δα. Ο Αργεντινός τεχνικός ενημερώθηκε πως ο Φερνάντες θα χάσει το 
ματς με τον Άρη. Αντιθέτως, ο Λιβάι Γκαρσία μπήκε σε ρυθμό προπονή-
σεων. Υπήρξε και ένα τραβηγμένο σενάριο στην Ισπανία σύμφωνα με 
το οποίο η Βιγιαρεάλ τον θέλει δανεικό. Μάλλον με την όρεξη θα μείνει.

Την απόκτηση του Ντάνιελ Μαντσίνι για 3,5 χρόνια ανακοίνωσε χθες ο 
Παναθηναϊκός. Ο Αργεντινός έκανε μάλιστα το ντεμπούτο του κόντρα 
στον ΠΑΟΚ, ενώ αποτέλεσε και τον λόγο για τον χαρτοπόλεμο μετα-
ξύ του «τριφυλλιού» και της Ένωσης. Υπήρξε μία φήμη πως η ΑΕΚ 
προσπάθησε να μπει σφήνα, κάτι που διαψεύστηκε από πλευράς της. 
Ακολούθησαν εκατέρωθεν διαρροές.

Η πρόκριση στο Κύπελλο αναπτέρωσε την ψυχολογία των παικτών 
του Ολυμπιακού. Στόχος το να δοθεί συνέχεια με νίκη στο ματς με τον 
ΟΦΗ, αλλά την ίδια στιγμή οι μεταγραφικές εξελίξεις τρέχουν. Στην 
Ιταλία υποστηρίζουν πως η Μπολόνια παλεύει για τον Γιώργο Κυριακό-
πουλο και εάν δεν τα καταφέρει, θα πάει για τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ.

Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει αγωνιστικά και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται 
στο αν θα πάρει την έξτρα ώθηση μεταγραφικά. Η αναζήτηση για φορ 
συνεχίζεται, αφού κάποιες περιπτώσεις που εξετάστηκαν, ναυάγη-
σαν. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη είναι οι επαφές με ομάδες του εξω-
τερικού προκειμένου να πάει ο Μιχαηλίδης κάπου δανεικός για να 
παίξει. Κάποιες φήμες περί αποχώρησης άλλου παίκτη δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί.
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ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΕΠΕΝ 1 1,70
Κατώτερη των προσδοκιών η Σταντάρ γνώρισε βαριά 
ήττα από την Αντβέρπ με 4-1!
Στο -4 από την 4η θέση η ομάδα της Λιέγης καλείται 
άμεσα να επιστρέψει στα τρίποντα και να εκμεταλλευ-
τεί την έδρα της απέναντι στην αδύναμη Έπεν.
Για την παραμονή μέχρι τέλους θα παλέψουν οι φιλο-
ξενούμενοι.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΚΑΡΣΛΡΟΥΗ-ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ OVER 2,75 1,85
Επιστρέφει στη δράση η δεύτερη κατηγορία της Γερ-
μανίας και φυσικά ναι πάρει ξανά θέση στις επιλο-
γές μας. Να μπούνε με το δεξί στη νέα χρονιά θέλουν 
οι δύο ομάδες και Αναμενβ να παραταχθούν με φουλ 
επιθετικό πλάνο για το τρίποντο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΑΓΟΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

ΤΟΥΡΚΙΑ 19:00
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ OVER 3 1,80
Στο -10 από την κορυφή η Μπεσίκτας ξέρει καλά ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες. Μονόδρο-
μος το τρίποντο σήμερα κόντρα στην Αντάλιασπορ που 
θα παίξει στη κόντρα για να κάνει την ζημιά.
Ένα ιδιαίτερα ανοιχτό παιχνίδι αναμένω με γκολ και 
πολλά κόρνερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3η 20:00
ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ-ΕΣΕΝ 1 -0,75 1,80
Εξαιρετική στο πρώτο μισό η ´Ελβερσμπεργκ φαντά-
ζει πλέον το απόλυτο φαβορί για την άνοδο.
Στο σημερινό παιχνίδι έχει ως στόχο να μπει με το δεξί 
στη νέα χρονιά και να διατηρήσει την διαφορά απο τους 
διώκτες της.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:00
ΝΖΟΜΖΑΛΕ-ΑΛΟΥΜΙΝΙ OVER 3 1,80
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: Εύκο-
λο έργο αναμένεται να έχει πάντως η Γιούνγκ Μπόις.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ

ΕΛΒΕΤΙΑ 2η 21:15
ΒΑΝΤΟΥΖ-ΒΙΛ OVER 2,75 1,82
Στις μικρές κατηγορίες της Ελβετίας θα παίξουμε μπά-
λα για να ποντάρουμε στα γκολ. Η ευρωπαία Βαντούζ 
είχε πολύ κακό πρώτο γύρο με συνέπεια να έχει χα-
θεί το τραίνο της ανόδου. Από τα φαβορί για την άνοδο 
η Βιλ θα επιδιώξει να μπει με το δεξί στη νέα χρονιά.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΑ 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ, ΑΕΚ-ΑΡΗΣ, ΠΑΟΚ-
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΜΕ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ 

Το πιο αμφίρροπο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων 
γίνεται στη Super League. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί 
να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας αλλά πλέ-
ον βρίσκεται μόλις 1 βαθμό πίσω του η ΑΕΚ. Τον τίτλο δι-
εκδικούν ακόμα ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός που έχουν 6 
βαθμούς λιγότερους από τους «πράσινους». 
Απομένουν 7 αγωνιστικές για να ολοκληρωθεί η κανονι-
κή περίοδος και να ξεκινήσουν στη συνέχεια τα play off. 
Στην 20ή αγωνιστική ξεχωρίζει την Κυριακή το ντέρμπι 
ΑΕΚ-Άρης, που αρχίζει στις 19:30 στην OPAP Arena. Νω-
ρίτερα την ίδια μέρα, στις 16:00, ξεκινάει στο Καραϊσκά-
κη το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ. 
Οι άλλοι 2 διεκδικητές του τίτλου αγωνίζονται τη Δευτέ-
ρα. Στις 18:00 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Λε-
βαδειακό και στις 21:00 ο Παναθηναϊκός παίζει στην Τρί-
πολη με τον Αστέρα.  Η Super League συνεχίζεται με τις 
καλύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοί-
χημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
Δυνατά παιχνίδια γίνονται και στα ευρωπαϊκά πρωταθλή-
ματα, καθώς και στο Κύπελλο Αγγλίας. 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες στοιχηματικές 
επιλογές σε σούπερ αποδόσεις στους ακόλουθους αγώ-
νες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων:
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου: Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ 
(22:00).
Σάββατο 28 Ιανουαρίου: Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ 
(16:30), Μπάγερν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30), Ατα-
λάντα-Σαμπντόρια (21:45), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Ρέ-
ντινγκ (22:00), Μαρσέιγ-Μονακό (22:00). 
Κυριακή 29 Ιανουαρίου: Μίλαν-Σασουόλο (13:30), Βα-
γιαδολίδ-Βαλένθια (15:00), Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ 
(18:30), Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο (19:30), Παρί Σεν Ζερ-
μέν-Ρεμς (21:45).  
Head to Head στοιχήματα με ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 
Euroleague, NFL
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα καταστήματα ΟΠΑΠ τα 
παρακάτω head to head στοιχήματα συνδυάζοντας ανα-
μετρήσεις από διαφορετικά αθλήματα:
Συνολικά Κόρνερ στον αγώνα (+1.5) Μάντσεστερ Σίτι-Άρ-
σεναλ vs Κώστας Σλούκας Συνολικοί Πόντοι (-1.5) στον 
αγώνα Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Συνολικά Γκολ (+1.5) στους 6 αγώνες της Bundesliga 
Σαββάτου 28 Ιανουαρίου vs Τζ. Εμπίντ Ριμπάουντ & Ν. Γιό-
κιτς Ασίστ (-1,5) στον αγώνα Φιλαδέλφεια 76ερς-Ντέν-
βερ Νάγκετς.
Συνολικές Κάρτες στον αγώνα ΑΕΚ-Άρης vs Συνολικά 
Touchdowns στον αγώνα Κάνσας Σίτι Τσιφς-Σινσινάτι 
Μπένγκαλς.
Συνολικά Φάουλ στον αγώνα Νάπολι-Ρόμα vs Έι Τζέι Μα-
κρύτερη Υποδοχή στον αγώνα Φιλαδέλφεια Ίγκλς-Σαν 
Φρανσίσκο 49ερς.
Συνολικά Κόρνερ στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σο-
σιεδάδ vs Γιάρδες Πρώτου Touchdown στον αγώνα Κάν-
σας Σίτι Τσιφς-Σινσινάτι Μπένγκαλς.
Κάθε μέρα ειδικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις  
Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και ειδικά στοι-
χήματα με ενισχυμένες αποδόσεις για επιλεγμένους 
αγώνες.  
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται στα 
καταστήματα για τα σημερινά παιχνίδια είναι και τα εξής:
Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ: Να σημειωθεί γκολ πριν από 
το 40’ – Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Λειψία-Στουτγάρδη: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 40’ 
– Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Λοριάν-Ρεν: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ – Σκορ 
1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα. 
Μπολόνια-Σπέτσια: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 40’ – 
Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα. 

Η SUPER LEAGUE 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Για τη Βρετανία αναχώρησε χθες η Αναστασία Μαρινάκου για να πά-
ρει μέρος το Σάββατο στο μίτινγκ του Μάντσεστερ στα 3.000μ. Η 

Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μετά από ένα μεγάλο διάστημα προ-
ετοιμασίας στη Νότια Αφρική και στο υψόμετρο στο προπονη-

τικό κέντρο του Πότσεφστρουμ, μπαίνει στους αγώνες στον 
κλειστό. 

Οκτώ Έλληνες αθλητές θα πάρουν τις υποτροφίες του Ιδρύματος Λεβέ-
ντη για το 2023. Είναι οι Γιάννης Κορακίδης, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, 
Ελίνα Τζένγκο (φωτό), Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Αλέξανδρος Πα-
παμιχαήλ, Αρετή Φιλιππίδου, Ηλιάνα Τριανταφύλλου και Χρήστος 
Φραντζεσκάκης. Επίσης, θα βραβευτούν οι νικητές στο μαρα-
θώνιο Αθήνας, Χαράλαμπος Πιτσώλης και Βασιλική Κωνστα-
ντινοπούλου. 
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Ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζεται σήμερα στο διεθνές μίτινγκ 
στην Καρλσρούη. Ο Έλληνας πρωταθλητής δίνει ουσιαστικό τον 
πρώτο του φετινό αγώνα στο επί κοντώ, μετά το 5,53μ. στην 
προπονητική ημερίδα στην Σπάλα, στο δρόμο για το Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στην Κωνσταντινούπολη. 

Η αεροπορική εταιρεία «American Airlines» κατέβασε από την πτήση 
της από ΗΠΑ για Τζαμάικα την Αμερικανίδα πρωταθλήτρια στα σπριντ 

Σακάρι Ρίτσαρτσον, καθώς διαπληκτίστηκε με άνδρα αεροσυνο-
δό. Μάλιστα, στη διάρκεια του επεισοδίου τραβούσε βίντεο που 

ανέβασε στο Instagram.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΔΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ

Η κατάληξη του ζευγαριού Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ για το 
Κύπελλο δε θα μπορούσε τελικά να είναι διαφορετική. 
Αυτό είναι το συμπέρασμα μετά τη ρεβάνς της Λεωφόρου.
Ο Παναθηναϊκός το τράβηξε το παιχνίδι όσο μπορούσε, το 
έφερε στο χείλος της ανατροπής με το γκολ του Τσέριν 
αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
Γιατί ο ΠΑΟΚ που ήταν προσηλωμένος στο στόχο της 
πρόκρισης, είχε μια στιγμή αδυναμίας του Ντάντας στο 
1-0.
Αλλά από εκεί και πέρα, ομάδα σφιχτή που δεν 
παρέκκλινε μέτρο ο παίκτης από τη θέση του.
Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ζευγάρι ήταν καλύτερος και πήρε αυτό 
που δικαιούται.
Εντυπωσιακός ο Ολιβέιρα.
Αντίθετα ο Παναθηναϊκός είναι ντεφορμέ.
Παίκτης και προπονητής.
Ο Γιοβάνοβιτς έκανε λάθος με την αλλαγή του Μπερνάρ, 
θα μπορούσε να βγάλει τον κακό Σπόραρ.
Δεν το έκανε, η ομάδα του έχασε σε σπιρατάδα και έγινε 
πιο άναρχη χωρίς τον Βραζιλιάνο.
Άλλωστε τόσο ο Μαντσίνι όσο και ο Κλάινχαϊσλερ ήταν 
νέοι στην ομάδα, δύσκολο για την αφομοίωση του τρόπου 
παιχνιδιού.

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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


