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Εστω και για ένα βράδυ, η ΑΕΚ θα βρίσκεται στην 
πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League. Η 
Ενωση επικράτησε ενός μαχητικού Αρη δυσκολό-
τερα απ’όσο δείχνει το τελικό 3-0. 
Το σόου, οι παίκτες του Αλμέιδα το προσέφεραν 
στον κόσμο τους μετά την αποβολή του Ετέμπο (60΄) 
και τις διορθωτικές κινήσεις του Αργεντινού τεχνι-
κού. Μέχρι εκείνο το σημείο, οι «κιτρινόμαυροι» 
προηγούνταν χάρη στο πέναλτι που κέρδισε ο Αρα-
ούχο και εκτέλεσε εύστοχα ο Αμραμπατ. 
Οι φιλοξενούμενοι είχαν τις στιγμές τους, με πιο 
καραμπινάτες το εξ επαφής σουτ του Γκρέι που βρή-
κε... Σκεπαστή, αλλά και την κεφαλιά του Μπρά-
μπετς που απέκρουσε σε υπερένταση ο Αθανασι-
άδης.
Με την έλευση των Γκατσίνοβιτς – Ελίασον και το 
αριθμητικό πλεονέκτημα, οι γηπεδούχοι «έπνιξαν» 
τους Θεσσαλονικείς, με τον Σέρβο να πετυχαίνει 
το 2-0 και τον Πινέδα να αξιοποιεί την πάσα «πά-
ρε-βάλε» του Αραούχο (δύο ασίστ και πολυτιμότε-
ρος της αναμέτρησης) διαμορφώνοντας το τελικό 
αποτέλεσμα.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, 
Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί (79΄ Σιντιμπέ), 
Αμραμπατ (70΄ Ελίασον), Γιόνσον (79΄ Μά-
νταλος), Σιμάνσκι (70΄ Γκατσίνοβιτς), Πι-
νέδα, Γκαρσία (80΄ Τσούμπερ), Αραούχο.
ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κούεστα, Οντουμπά-
τζο (71΄ Μαζικού), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, 
Πίρσμαν, Ντουκουρέ, Ετέμπο, Νταρίντα, Μα-
τέο Γκαρσία (90΄ Σγουρός), Γκρέι (61’ Ντα-
μπό), Ιτούρμπε.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

 18΄ ΠΕΝ. ΑΜΡΑΜΠΑΤ, 76΄ ΓΚΑΤΣΊΝΟΒΊΤΣ, 89΄ ΠΊΝΕΔΑ

ΣΚΟΡΕΡ
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ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ
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Οχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, αλλά εννιά αποκρού-
σεις πραγματοποίησε ο πορτιέρε του ΟΦΗ, Χρήστος 
Μάνδας στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στατιστικό, ενδει-
κτικό του άγχους των παικτών του Ολυμπιακού στην 
τελική προσπάθεια. Ακόμα κι έτσι όμως, οι «ερυ-
θρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες στο πρώταθλη-
μα (2-1) χάρη στον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, αλλά και 
τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη.
Ο Μαροκινός σκόραρε το 2-1 (76΄), δύο λεπτά μετά 
την είσοδό του στο παιχνίδι (74΄), σταματώντας το 
σερί χαμένων ευκαιριών των Μπιέλ (δύο χαμένα 
τετ α τετ), Ροντινέι (ένα χαμένο τετ α τετ) και Χου-
άνγκ (δοκάρι). Λίγο νωρίτερα, οι Κρητικοί είχαν 
ρίξει... μπαλοθιά με το γκολ του Ντίκο (19΄), με 
τους «ερυθρόλευκους» να απαντούν με τον Μπα-
καμπού (39΄).
Το εύθραυστο 2-1 παραλίγο να «καεί», όταν οι Γκρό-
νινγκ (82΄) και Μπάκιτς (89΄) βρέθηκαν τετ α τετ 
με τον τερματοφύλακα των Πειραιωτών. Ομως με 
δύο μεγαλοπρεπή «όχι», κράτησε τη νίκη-ανατρο-
πή, η οποία ήρθε με την ψυχή στο στόμα.

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μίτσελ): Πασχαλάκης, Ρέα-
μπτσιουκ (74΄ Ραμόν), Ρέτσος, Παπασταθό-
πουλος (85΄ Σισέ), Ροντινέι, Χουάνγκ, Εμ-
βιλά, Πεπ Μπιέλ, Γκάρι Ροντρίγκες (65΄ 
Μασούρας), Χάμες (85΄ Σαμασέκου), Μπα-
καμπού (74΄ Ελ Αραμπί).
ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, 
Βούρος, Πασαλίδης, Διαμαντής, Λάρσον, Πε-
ρέα, Ντιουσέ (82΄ Μοσκέρα), Τοράρισον (82΄ 
Τσιλιανίδης), Τοράλ (71΄ Μπάκιτς), Τζου (55΄ 
Γκρόνινγκ), Ντικό (71΄ Μπαλογιάννης).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ VS ΟΦΗ 12

39’ MΠΑΚΑΜΠΟΎ, 76΄ ΕΛ ΑΡΑΜΠΊ / 19΄ ΝΤΊΚΟ

ΣΚΟΡΕΡ
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ΤΑ ΕΣΚΑΓΕ
Ο Ολυμπιακός για να κάνει δικό τον Φλοριάν Τοβέν βγήκε στην 
αγορά με πολλά χρήματα. Πολλοί μάλιστα αιφνιδιάστηκαν. Όχι 
επειδή το κλαμπ δεν έχει μπάτζετ. Άλλωστε, σχεδόν ποτέ δεν 
έχει ακουστεί πως ο Ολυμπιακός θα περικόψει δαπάνες που 
αφορούν το μεταγραφικό σχεδιασμό.
Αλλά για δύο λόγους.
Πρώτα απ’ όλα δύσκολα οι ομάδες που δεν ανήκουν στις τοπ5 
λίγκες του κόσμου (Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία) 
δίνουν τόσα πολλά χρήματα για συμβόλαια.
Επίσης, στην αγορά δεν είχε ακουστεί πως ο Ολυμπιακός ήταν 
διατεθειμένος να δαπανήσει 2 plus εκατομμύρια για έναν παίκτη. 
Βέβαια, στην περίπτωση του Τοβέν υπήρχαν δύο σημαντικά συν.
Ο 30χρονος που έχει κατακτήσει το Μουντιάλ με τη Γαλλία ήταν 
ελεύθερος. Δεν δεσμευόταν από ομάδα, δεν χρειαζόταν να 
δώσει ο Ολυμπιακός transfer fee, που θα ανέβαζε πολύ το κόστος 
της μεταγραφής.
Επίσης, πρόκειται για season changer αν και εφόσον είναι σε 
καλή κατάσταση.
Μπορεί να αλλάξει την εικόνα μιας ομάδας, είναι παίκτης για 
σίγουρα καλύτερο πρωτάθλημα από το Ελληνικό.
Αν ο Ολυμπιακός υπέγραφε τον Τοβέν, εκείνος θα γινόταν ο 
παίκτης  με το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ομάδα μετά τον Χάμες. 
Και πάνω από τον Ελ Αραμπί που παίρνει κοντά στα 2 εκατομμύρια 
μετά το τελευταίο deal που έγινε το καλοκαίρι του 2022.
Τελικά, η Ουντινέζε έκανε το μεγάλο μπαμ, έδωσε το μεγάλο 
συμβόλαιο και ο Γάλλος δε θα έρθει στην Ελλάδα.

AGENT GREEK

ΑΠΙΘΑΝΟ
Αν και στις μεταγραφές ποτέ μη λες ποτέ και με δύο ημέρες 
να απομένουν στο μάρκετ για τους ποδοσφαιριστές που έχουν 
συμβόλαια με ομάδες, φαντάζει απίθανο να πουλήσει η ΑΕΚ 
παίκτη της.
Ήδη ακούγονται πολλά για αρκετούς και είναι λογικό με 
τη βελτίωση που δείχνει η ομάδα. Λιβάι Γκαρσία φυσικά, 
Σιμάνσκι, Ρότα, Γκατσίνοβιτς με σοβαρές ομάδες από τα μεγάλα 
πρωταθλήματα να τους τσεκάρουν.
Η μενταλιτέ όμως του Αλμέιδα δεν είναι τέτοια που θα μπει σε 
συζήτηση για πώληση παίκτη σε τόσο κομβικό σημείο της σεζόν.
Ειδικά από την στιγμή που το κλαμπ δεν έχει οικονομικά θέματα 
και δεν έχει ανάγκη να κάνει πώληση.
Τώρα το καλοκαίρι θα είναι άλλο ζήτημα. Τελείως άλλα δεδομένα.
Εκεί θα γίνει big game. Και ο Αλμέιδα δεν είναι κανένας χθεσινός, 
ξέρει πως θα γίνει ντέρμπι ειδικά για τον Λιβάι Γκαρσία.
Αλλά για τώρα δεν φαίνεται στον ορίζοντα πώληση…



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 5e-SportTime ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

AGENT GREEK

ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙ
Καθόλου τυχαίο το δυναμικό μπάσιμο του ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό 
μάρκετ. Τάισον, Κεντζιόρα, επαφές για επιθετικό, γενικώς κινητικότητα 
από εκεί που όλοι έλεγαν αν θα κάνει μεταγραφή η ομάδα.
Η αλλαγή στάσης φυσικά και έχει αιτίες.
Πρώτα απ΄όλα ο ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα παίζει 
εντυπωσιακά, ίσως το καλύτερο ποδόσφαιρο στη χώρα.
Στο μπρα ντε φερ με τον Παναθηναϊκό σε πρωτάθλημα και Κύπελλο 
βγήκε νικητής και μάλιστα δίκαια.
Επίσης, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους διεκδικητές φαίνεται πως 
ο ΠΑΟΚ με 2-3 κινήσεις θα μπορέσει μέχρι το τέρμα να πάει όχι μόνο 
για το πρωτάθλημα αλλά και για το νταμπλ.
Αυτά πιστεύει ο Λουτσέσκου και ας λέει δημόσια πως οι ομάδες που 
είναι από πάνω στη βαθμολογία είναι φαβορί.
Τυπικά ναι, επί της ουσίας θεώρει και καλά κάνει πως ο ΠΑΟΚ μπορεί 
να πάρει τους τίτλους.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ
Ο Πούχατς ξεκίνησε βασικός στη ρεβάνς Κυπέλλου με 
τον ΠΑΟΚ και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ήταν το δεύτερο ματς 
που άρχισε στην 11άδα μετά από τη ρεβάνς στο Βόλο.
Ο Πολωνός μπακ έδειξε στοιχεία που τον κάνουν 
καλύτερο παίκτη από τον Κώτσιρα. Υπάρχουν όμως 
δύο μειονεκτήματα.
Ο Πούχατς είναι δανεικός από την Ουνιόν Βερολίνου 
και κατά μία πήγή δεν υπάρχει οψιόν αγοράς.
Το έτερο μειονέκτημα για τον 24χρονο άσο είναι πως 
ο Κώτσιρας είναι Έλληνας και δυστυχώς πλέον στο 
πρωτάθλημά μας τους βλέπουμε με το κιάλι. Ειδικά 
στις μεγάλες ομάδες.
Από την άλλη πλευρά, ο Πούχατς στυγνά αν το δει κανείς 
έχει δείξει καλύτερα στοιχεία από τον Έλληνα μπακ.
Θα είναι ένα θέμα που θα απασχολήσει τον Γιοβάνοβιτς 
όσο τρέχει η σεζόν μια και ο Πολωνός διεθνής έχει μπει 
δυναμικά στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού.
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Ο Φαμπιάνο δέχθηκε κίτρινη κάρτα απέναντι στην ΑΕΚ και έχο-
ντας συμπληρώσει τις επτά, θα απουσιάσει σε δύο από τα επό-
μενα τέσσερα παιχνίδια του Αρη. Στα μεταγραφικά, οι «κίτρινοι» 
κινούνται για δύο ακόμα παίκτες μετά την έλευση του Λούκας 
Ρουπ. Εναν αριστερό εξτρέμ που θα αγωνιστεί στην Ευρώπη για 
πρώτη φορά κι έναν πιο «ψημένο» δεξιό κυνηγό με ευρωπαϊ-
κές παραστάσεις.

Με το αρχικό του ονόματος του Αλκη Καμπανού στο περιβραχιόνιο αγω-
νίστηκε ο Σέρχιο Αραούχο στέλνοντας ένα πολύ όμορφο μήνυμα. Ο Νί-
κλας Ελίασον επανεμφανίστηκε μετά από 3,5 μήνες και αποθεώθηκε 
από τον κόσμο της ΑΕΚ, στην «ΟPAP Arena». Τέλος, σύμφωνα με ΜΜΕ 
της Σαουδικής Αραβίας, η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντ ενδιαφέρε-
ται για τον Νορντίν Αμραμπατ, όμως η υπόθεση δεν πρόκειται να προ-
χωρήσει.

Ο Μπενιαμίν Βέρμπιτς δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ματς 
με τον Αστέρα στην Τρίπολη (21:00, COSMOTESPORT 1HD). Αντιθέτως, 
ο Ντανιέλ Μαντσίνι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊ-
κού. Παράλληλα, πορτογαλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι «πρά-
σινοι», όπως και οι σκωτσέζικη Χιμπέρνιαν βρίσκονται σε συζητήσεις 
με την Μπενφίκα για τον δανεισμό του 25χρονου κεντρικού της οπι-
σθοφύλακα, Φρανσίσκο «Φέρο» Φερέιρα.

Το πρόβλημα στη μετουσίωση των πολλών φάσεων ήταν μια ακό-
μα ισχυρή ένδειξη ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση στη γραμ-
μή κρούσης. Πάντως, ο Φλοριάν Τοβέν κατέληξε στην Ουντινέζε και 
πλέον οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν άλλες περιπτώσεις. Την ίδια 
ώρα, ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί με γκολ σε δεύτερο σερί ματς, έστειλε κι 
εκείνος το μηνύμά του στον Μίτσελ, ώστε να τον χρησιμοποιεί περισ-
σότερα λεπτά.

Η απόκτηση του Τόμας Κεντζιόρα με τη μορφή δανεισμού από τη Ντι-
ναμό Κιέβου ανακοινώθηκε και ο ΠΑΟΚ, έχοντας ενισχύσει το δεξί 
άκρος της άμυνάς του, προετοιμάζεται για το ματς με τον Λεβαδειακό 
(εντός αποστολής ο δανεικός από τον Παναθηναϊκό, Αλεξάντερ Τζερε-
μέτζεφ) στην Τούμπα (18:00, Novasports Prime). Πάντως, οι «ασπρό-
μαυροι» δεν εγκαταλείπουν την προσπάθειά τους για απόκτηση φορ, 
έχοντας υπόψιν τους και το «παράθυρο» των ελεύθερων.
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:15
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
Στο -8 απο την Κηφισιά η Καλλιθέα ξέρει καλά ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες. Μονόδρο-
μος είναι το «τρίποντο» σήμερα απέναντι στην Ηλιούπο-
λη που θα παίξει στη κόντρα για να κάνει τη ζημιά.

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 18:00
ΠΑΟΚ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1 -1,5 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Εναν άλλον ΠΑΟΚ βλέπουμε το 2023, με την ομάδα του 
Λουτσέσκου να αποδίδει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Με την 
ψυχολογία στα ύψη μετά και την πρόκριση στα ημιτελικά 
του κυπέλλου, οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τον Λε-
βαδειακό.

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 21:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,65
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΞΙΑ
Κρίσιμη αναμέτρηση στη Τρίπολη ανάμεσα στον Αστέ-
ρα και τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» εί-
δαν την ΑΕΚ να πλησιάζει στο πόντο με τα περιθώρια για 
απώλειες να έχουν στενέψει πλέον. Ο Αστέρας θα πάει 
το ματς στη δύναμη, ενώ συνηθίζει να δυσκολεύει πά-
ντα τους μεγάλους.

ΚΥΠΡΟΣ 1η 19:00 
ΕΝΠ-ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 2,10
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΤΟ «ΔΙΠΛΟ» ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΣΗΜΕΙΟ
Επιβλητικός ο Αρης, πήρε το ντέρμπι της Λεμεσού κό-
ντρα στον Απόλλωνα και μπήκε ξανά γερά στη τετράδα. 
Οι «πράσινοι» έχουν ποιότητα και θα διεκδικήσουν μέ-
χρι τέλους ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για την παραμονή 
θα παλέψει το νεοφώτιστο Παραλίμνι.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ-ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΑΠ  2 2,15
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
Τρέχει για να καλύψει το χαμένο έδαφος η Ντε Γκράαφ-
σαπ μετά τον μέτριο πρώτο γύρο. Δύσκολη αποστολή στην 
Ουτρέχτη, σε ένα ματς που σίγουρα κρύβει παγίδες. Χω-
ρίς άγχος παίζουν οι γηπεδούχοι κι αν υποτιμηθούν, θα 
δημιουργήσουν προβλήματα.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 20:00
ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ-ΚΛΟΥΖ 2 1,90
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΦΟΡΑ Η ΚΛΟΥΖ
Μπήκε με το δεξί η Κλουζ στη νέα χρονιά περνώντας με 
εμφατικό τρόπο απο την έδρα της Φαρούλ. Στο μεγάλο 
ντέρμπι της Κονστάντσα, η Κλουζ έβγαλε ποιότητα και 
έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους ότι είναι και φέτος 
το αφεντικό.

ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ

1

2

3

4

5

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Πολύ καλή εμφάνιση που συνοδεύτηκε από ατομικό ρεκόρ στα 
800μ. πραγματοποίησε η Ανθή- Κοραΐνη Κυριακοπούλου στο χθε-

σινό μίτινγκ στη Βουδαπέστη τρέχοντας σε 2.06.83. Η αθλήτρια 
του Μιχάλη Αναγνώστο πέτυχε ατομικό ρεκόρ και ανέβηκε 

6η Ελληνίδα όλων των εποχών στο αγώνισμα. 

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατό της στη διάρ-
κεια της κούρσας της στο χθεσινό διεθνές μίτινγκ στο Ντίσελντορφ. 
Η σπρίντερ του Κώστα Βογιατζάκη ήταν 9η στο σύνολο στα 60μ. με 
7.42 και θα επιστρέψει σήμερα στην Αθήνα και θα υποβληθεί 
σε εξετάσεις. 
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SPORTS

Για το Μόναχο ταξιδεύει σήμερα η Τατιάνα Γκούσιν για να την εξε-
τάσει ο διάσημος Γερμανός γιατρός- ορθοπεδικός δρ. Χανς-Βί-
λχελμ Μιούλερ- Βόλφαρτ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά τον 
αγώνα της την περασμένη Τετάρτη στο Κότμπους, ένιωσε 
έντονες ενοχλήσεις στο πόδι. Ακύρωσε τη συμμετοχή της 
στο μίτινγκ του Τρίνετς (7/2).

Στις ΗΠΑ τα φώτα επικεντρώθηκαν στο Λούμποκ, όπου σημειώθηκαν 
τρεις καλύτερες φετινές επιδόσεις στον κόσμο. Τις πέτυχαν ο Αμε-

ρικανός Μακάι Γουίλιαμς στα 60μ. με 6.49, ο συμπατριώτης του 
Κάιλ Γκάρλαντ στο έπταθλο με 6.415β. και η Νιγηριανή Ρουθ 

Ουσόρο με 6,87μ. στο μήκος. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΣΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ – ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ 1-0

ΑΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 4-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.ΛΙΟΣΙΩΝ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2-2

ΔΑΦΝΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1-0

ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΧΑΪΔΑΡΙ 0-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΜΙΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 3-0

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΣ Ν.ΦΙΛ. 4-0

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ 1-1

ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΑΓ. ΘΩΜΑΣ 0-1

ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1-1

3ος ΟΜΙΛΟΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΕΤ/ΣΗΣ 0-0

ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - ΑΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1-0

ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 0-2

ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ 3-0

ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ - ΒΥΡΩΝ 6-0

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΑΪΔΑ – ΑΤΤΙΚΟΣ 1-0

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ 0-5

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 1-2

ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0-0

ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1-1

ΑΕ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ 1-2

2ος ΟΜΙΛΟΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2-0

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ – ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2-0

ΚΟΡΩΝΙΔΑ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 0-1

ΤΕΡΨΙΘΕΑ - ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1-0

ΝΕΟΠΕΝΤΕΛΙΚΟΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1-3

ΑΡΙΩΝ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 0-3

3ος ΟΜΙΛΟΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 0-0

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2-1

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓ/ΛΗΣ – ΠΑΓΚΡΑΤΙ 3-0

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 1-1

ΛΥΚΟΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 3-1

ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ – ΠΑΠΑΓΟΣ 1-0

4ος ΟΜΙΛΟΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ 2-1

ΙΑΣΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0-2

ΠΟΨ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 0-1

ΙΩΝΕΣ ΑΛΙΜΟΥ - ΠΕΥΚΗ 0-1

ΑΤΛΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ 0-1
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Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 2-1

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΟ ΚΩΦΩΝ 7-0

ΑΠΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΖΕΦΥΡΟΣ 4-0

ΙΛΙΣΙΑ 2004 - ΧΑΛΚΗΔΟΝΙΚΟΣ 0-1

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1-0

2ος ΟΜΙΛΟΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1-3

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 2-1

ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0-2

ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ – ΜΑΡΟΥΣΙ 6-3

ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ - ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ 2-0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΦΟΒΟΣ - ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 0-8

ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΩΝ 2-3

ΕΡΜΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1-0

ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ - ΤΑΤΑΥΛΑ 5-3

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΑΟ Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 8-1

4ος ΟΜΙΛΟΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΛΕΟΝΤΕΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ 0-3

ΥΜΗΤΤΟΣ - ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2-0

ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ - ΑΕ ΙΛΙΟΥ 6-0

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΠΑΤΗΣΙΑ 0-4

ΝΙΚΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΑΛΑΞΙΑΣ 2-2



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

ΣΤΗ ΔΙΝΗ 
ΤΟΥ TOP-3

Η έκτη φορά που ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
αντιμετώπισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε τελικό, είχε 
ακριβώς την ίδια έκβαση με τις προηγούμενες 
πέντε. Ο Ελληνας τενίστας πάλεψε, έπαιξε 
υψηλής ποιότητας τένις, αλλά απέναντί του ήταν ο 
βιονικός «Νόλε». 
Το δεύτερο και το τρίτο σετ απέδειξαν περίτρανα 
ότι οι εκπρόσωποι της νέας γενιάς τένις 
βρίσκονται ένα σκαλοπάτι πίσω από εκείνη του 
TOP-3. Πιο συγκεκριμένα παραμένει δέσμια, 
παγιδευμένη στη δίνη του. Μέχρι στιγμής, ό,τι 
κι αν κάνουν οι Τσιτσιπάς, Σβέρεφ, Ρούμπλεφ, 
Μεντβέντεφ, Μπερετίνι και Σίνερ, δεν αρκεί για να 
λυγίσουν μήτε τον μυθικό Σέρβο, μήτε τον εξίσου 
«22αρη» στα Grand Slam, Ραφαέλ Ναδάλ.
Οι δυο τους, μαζί με τον θρυλικό Ρότζερ Φέντερερ 
κονιορτοποίησαν τον ανταγωνισμό την τελευταία 
20ετία. Με 64 κατακτήσεις στα τελευταία 76 
Grand Slam, δεν υπάρχει άλλη λέξη, ικανή να 
περιγράψει το bullying που έχει κάνει αυτή η 
τριανδρία κόντρα σε κάθε αντίπαλο. 
Γι’αυτό κι ο ανταγωνισμός θα πάρει φωτιά, όταν 
κανείς εκ των τριών δεν θα βρίσκεται στα κορτ. 
Προς το παρόν, το μόνο που έχουν να κάνουν οι 
μνηστήρες του «Νο1» είναι να προσπαθούν, όπως 
ο Σίσυφος, να σπρώξουν τον δικό τους βράχο 
προς την κορυφή του λόφου. Μόνο που πριν τον 
εναποθέσουν σ’αυτή, τις περισσότερες φορές 
τους γλιστράει ξανά και φτου κι απ’την αρχή. 
Τέτοια κατάσταση βιώνει κι ο Τσιτσιπάς, ο οποίος 
είδε τόσο τον τελικό του Παρισιού του 2021, όσο 
και εκείνον της Μελβούρνης να χάνονται. Εκείνος 
προ διετίας μάλιστα, ήταν στα όρια της τενιστικής 
αυτοχειρίας, καθώς ήταν καθαρά θέμα mindset. 
Τελικώς, ίσως αυτή η νοοτροπία, η απρόσκοπτη 
ψυχραιμία που χαρακτήριζε Τζόκοβιτς – Ναδάλ – 
Φέντερερ είτε σε οριακές, είτε σε ελεγχόμενες 
καταστάσεις, να ήταν η ειδοποιός διαφορά που 
τους οδήγησε στον δρόμο του μεγαλείου. Μια 
νοοτροπία, που τόσο ο Ελληνας πρωταθλητής, 
όσο και οι υπόλοιποι ανταγωνιστές του θα πρέπει 
να ενστερνιστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα. 
Ισως, ο 19χρονος Κάρλος Αλκαράθ (US Open 
2022), να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά απ’τους 
υπόλοιπους...

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


