
 ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 80 - 150C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 30 - 50C ΑΓΙΩΝ ΚΎΡΟΎ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΎ ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ, 
ΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΘΎΓΑΤΕΡΩΝ

ΤΡΙΤΗ 31.01.23 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.699

'



ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ
2e-SportTime TΡΙTΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Το αγωνιστικό του πρόσωπο μέσα στο 2023 δεν 
έχει καμία σχέση μ’εκείνο του πρώτου γύρου της 
Super League. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μό-
νιμη κάμψη και η ήττα από τον Αστέρα στην Τρίπο-
λη (1-0) ήρθε να την επιβεβαιώσει.
Τίποτα δεν πήγε καλά για την ομάδα του Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς που λάθη και αστοχία και πλέον βλέπει την 
κορυφή του πρωταθλήματος από τη δεύτερη θέση 
και το μείον δύο από την ΑΕΚ. Ενδεικτικό του αγω-
νιστικού μπλακ-άουτ ήταν οι δύο κίτρινες του Κουρ-
μπέλη μέσα σε έξι (!) λεπτά, στο πρώτο ημίχρονο!
Με αριθμητικό μειονέκτημα, οι «πράσινοι» βρί-
σκονταν εκτός τόπου και χρόνου, με τις αλλαγές 
του Γιοβάνοβιτς να μην βοηθούν σε κανένα σημείο. 
Οι Αρκάδες του Μάντζιου, απολύτως διαβασμένοι, 
άρχισαν να παίζουν το παιχνίδι της υπομονής και 
επιβραβεύθηκαν στο 80ο λεπτό. Τότε, ο Μπαρτό-
λο νίκησε τον Μπρινιόλι και οι χαμένες ευκαιρί-
ες που ακολούθησαν από τους φιλοξενούμενους 
(Κλάινχαϊσλερ, Ιωαννίδης, Τσοκάι) υπέγραψαν 
τον κατήφορο των μέχρι πρότινος πρωτοπόρων 
της βαθμολογίας.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ακης Μάντζιος): Παπαδό-
πουλος, Καρμόνα, Καστάνιο, Ατιένθα, Άλβαρες, 
Ιγκλέσιας, Σανταφέ (72’ Μπαρτόλο), Γκαρντά-
βσκι (55’ Μπερτόλιο), Σίτο (90’+1’ Γκαρσία), 
Κρεσπί (90’+1’ Αλάγκμπε), Μπαράλες.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιό-
λι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Σάρλια, Πού-
χατς (81’ Χουάνκαρ), Κουρμπέλης, Ρουμπέν, 
Τσέριν (74’ Τσόκαϊ), Παλάσιος (81’ Κλεϊνχέ-
ισλερ), Μπερνάρ (67’ Μαντσίνι), Σπόραρ (67’ 
Ιωαννίδης).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

 80’ ΜΠΑΡΤΌΛΌ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ VS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ01
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Ενα ιδιαίτερα «τρελό» παιχνίδι διεξήχθη στο γήπεδο 
της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Λεβαδειακό. Κάτι 
που οφείλεται κυρίως στην αγωνιστική αφέλεια των 
«ασπρόμαυρων», οι οποίοι έβαλαν δύο φορές τους 
Βοιωτούς στο παιχνίδι με δικά τους λάθη, αλλά τελι-
κώς πανηγύρισαν τη νίκη (3-2).
Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε δυνατά 
και ο Τιάγκο Ντάντας άνοιξε το σκορ (10΄). Λίγο αργό-
τερα, ο Κοτάρσκι ανέτρεψε τον Λούα-Λούα και οι φι-
λοξενούμενοι ισοφάρισαν από το σημείο του πέναλτι 
με τον Μουτίνιο (15΄). 
Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν πτοήθηκαν και συνέχισαν 
να πιέζουν την εστία του Στογιάνοβιτς. Ο νεαρός Πορ-
τογάλος του ΠΑΟΚ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή, κα-
θώς στις καθυστερήσεις έδωσε εκ νέου προβάδισμα 
στην ομάδα του (45+4΄). Κι ενώ στο δεύτερο ημίχρο-
νο όλα έδειχναν να ξεκαθαρίζουν για τους Θεσσαλο-
νικείς με το πρώτο επίσημο τέρμα του Κωνσταντίνου 
Κουλιεράκη στη Super League (61΄), ο 19χρονος αμυ-
ντικός, άθελά του, άλλαξε την πορεία στο σουτ του Τσά-
πρα και το ματς έγινε ροντέο (66΄). 
Ωστόσο, τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε, με τον «Δι-
κέφαλο του Βορρά» να επιστρέφει στην τρίτη θέση της 

βαθμολογίας.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (80΄ 
Βιεϊρίνια, 90+3΄ Νάσμπεργκ), Κάργας, Κου-
λιεράκης, Ρ. Σοάρες, Σβαμπ (80΄ Φελίπε Σο-
άρες), Ντάντας, Νάρεϊ (72΄ Ζίβκοβιτς), Κων-
σταντέλιας (80΄ Μπίσεσβαρ), Τάισον, Ολιβέιρα
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Στογιάνο-
βιτς, Τσάπρας, Βινίσιους, Τζημόπουλος, Βή-
χος (78΄ Συμελίδης), Παναγιώτου, Μεχία (79΄ 
Σακό), Νίκας, Νταμπό (67΄ Γερεμέγεφ), Μου-
τίνιο, Λούα Λούα (56΄ Τορό)

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

10΄, 45+4΄ ΝΤΆΝΤΆΣ, 61΄ ΚΟΥΛΙΕΡΆΚΗΣ / 15΄ ΠΕΝ. ΜΟΥΤΙΝΙΟ, 66΄ ΤΣΆΠΡΆΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΟΚ VS ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ23
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Αμφότεροι ανέλαβαν τις ομάδες τους με 
στόχο να τις κρατήσουν στη Super League. 
Ο Σάββας Παντελίδης άλλαξε το κλίμα στη 
Λαμία, αλλά δεν φαίνεται ότι αρκεί, καθώς 
τα αποτελέσματα είναι αντιστρόφως ανά-
λογα. Αντιθέτως, ο Μιχάλης Γρηγορίου που 
κάθισε στον πάγκο του Ιωνικού προ λίγων 
ημερών, δείχνει ότι με «διπλά» όπως αυτό 
στο Δ.Α.Κ Λαμίας (0-2), μπορεί να εξασφα-
λίσει την παραμονή στους Νικαιώτες.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο πειστικοί καθό-
λη τη διάρκεια του ενενηνταλέπτου. Γι’αυ-
τό, «βοήθησαν» λίγο οι Φθιώτες, καθώς 
ο Μπεχαράνο έστειλε άθελά του την μπά-
λα στα δίχτυα της ομάδας του (18΄). Λίγο 
πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Βα-
λεριάνος επιχείρησε μια σκαφτή σέντρα, 
η οποία πήρε περίεργη τροχιά και «κρέμα-
σε» τον Σαράνοφ. 
Αυτό ήταν. Ο Ιωνικός δέχθηκε ένα πρόσκαι-
ρο φιλί της ζωής και πλέον μείωσε στον 
πόντο από την προτελευταία Λαμία.

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Σαράνοφ, Βα-
σιλαντωνόπουλος (73’ Σιμόν), Τζανετόπουλος, 
Πάβλοβετς, Αμπαντά, Μπεχαράνο (55’ Στάν-
κο), Σλίβκα, Μαρτίνεθ (73’ Τσιλούλης), Νού-
νιες (55’ Ντε Βισέντι), Ρόμανιτς, Βέργος (45’ 
Μανούσος).
ΙΩΝΙΚΟΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης, 
Μύγας, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Βαλεριάνος, Σά-
κιτς (90+2’ Tσίμπσαχ), Κάνιας, Γουλέρι (46’ 
Καμπράλ), Φαντιγκά, Σεμπά (77’ Aντούνες), 
Μάντζης.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

18’ MΠΕΧΑΡΑΝΟ ΑΥΤ., 44’ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ VS ΙΩΝΙΚΟΣ20
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ΤΑ ΣΠΑΕΙ
Τι θυμήθηκε τώρα η στήλη μια και είναι η τελευταία ημέρα της 
μεταγραφικής περιόδου για τους παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Για 
τους ελεύθερους υπάρχει το περιθώριο έως και τις 17 Φεβρουαρίου.
Απλά με αφορμή το γεγονός πως Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναζήτησαν 
τελικά επιθετικό, ήρθε στη θύμηση η περίπτωση του Τσούμπα Άκπομ.
Ο Παναθηναϊκός τελικά πήρε τον Τζερεμέγιεφ, τον πρώτο σκόρερ του 
πρωταθλήματος Σουηδίας και τον έδωσε δανεικό στο Λεβαδειακό. 
Άλλο και τούτο.
Ο ΠΑΟΚ κυνήγησε την περίπτωση Λαρίν αλλά τελικά πήγε στη Βαγιαδολίδ.
Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά και για τους δύο αλλά 
δεν έκαναν την κίνηση να αποκτήσουν τον Τσούμπα Άκπομ.
Τώρα ξεχάστε το.
Ο 28χρονος Άγγλος στράικερ κάνει τη σεζόν της καριέρας του με 22 
ματς και 14 γκολ στην Τσάμπιονσιπ.
Ο Άκπομ οδηγεί την Μίντλεσμπρο στη διεκδίκηση της ανόδου στην 
Premier League μια και είναι 3η και μπαίνει πλέι οφ.
Η «Μπόρο» έχει χρόνο να αγωνιστεί στην κορυφαία κατηγορία και 
τώρα χάρη στον Άκπομ μετά από 29 ματς έχει πιθανότητες.
Τώρα αν πήγαινε στον Παναθηναϊκό εκείνο το καλοκαίρι του 2021, 
μπορεί η ιστορία να ήταν διαφορετική. Και το περασμένο καλοκαίρι 
το έψαξε λίγο αλλά ο Γιοβάνοβιτς δεν άλλαζε στάση και προτίμησε 
τελικά τον Σπόραρ.
Ο ΠΑΟΚ δεν πολυήθελε ο Λουτσέσκου.
Για τον Παναθηναϊκό πάντως θα ήταν σούπερ λύση από πέρυσι. Τώρα 
κοστολογείται πάνω από 3 εκατομμύρια.

AGENT GREEK

ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ
Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια τον ΟΦΗ αν και βρέθηκε πίσω στο 
σκορ. Δε λέει κάτι αυτό, έκανε ευκαιρίες ακόμα και για μεγαλύτερο 
σκορ από το 2-1.
Υπάρχει όμως κάτι που μάλλον τελειώνει την κουβέντα για την 
επόμενη σεζόν για μια θέση. Είτε με τον Μίτσελ είτε με άλλον 
προπονητή, ο Ολυμπιακός είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγει στην 
αγορά για τερματοφύλακα.
Ο Πασχαλάκης έχει παίξει 14 ματς φέτος και έχει δεχθεί μόλις 6 
γκολ αλλά το πιο σημαντικό είναι εμφανίσεις όπως αυτή με τον ΟΦΗ. 
Δηλαδή όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί και έβαλε στοπ για τον αντίπαλο.
Τον Ιούλιο γίνεται 34 αλλά δεν του φαίνεται που λέει ο λόγος και 
όλα δείχνουν αν και η σεζόν έχει δρόμο ακόμα, πως μαζί με τον 
Τζολάκη θα είναι το δίδυμο και για την επόμενη χρονιά.
Είναι σε καλή κατάσταση και το δείχνει όποτε του δίνεται η ευκαιρία.
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AGENT GREEK

ΥΠΑΡΧΕΙ
ΘΕΜΑ
Ο Άρης προσπαθεί με κάποιες κινήσεις την τελευταία στιγμή 
να γεμίσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ. Ειδικά από την 
στιγμή που ήρθε η πώληση του Μαντσίνι και η μεγάλη ατυχία 
με τον τραυματισμό του Μανού Γκαρθία.
Το ζήτημα είναι όμως πως ο Άρης δείχνει να έχει μεγάλη 
τρύπα στο 9.
Ο Γκρέι που παίζει βασικός δεν έχει κατορθώσει να πείσει. 
Όχι με βάση τα στατιστικά του αλλά με βάση την εικόνα του.
Χαμένο πέναλτι με ΠΑΟΚ, ισοπαλία στο ντέρμπι, χαμένο 
πέναλτι με Ολυμπιακό, αποκλεισμός στο Κύπελλο. Με 
φάτσα το τέρμα κόντρα στην ΑΕΚ με το σκορ στο 1-0, η 
μπάλα στα πουλιά.
Ο Γκρέι προσπαθεί αλλά αν πει κανείς πως έως τώρα 
δείχνει σούπερ λύση και ότι μπορεί να λύσει το επιθετικό 
πρόβλημα του Άρη, δε θα τον πιστέψει κανείς.
Με τον Ζερβίνιο εκτός, μπακ απ ή τέλος πάντων επόμενη 
λύση θεωρείται ο Αμπουμπακάρ Καμαρά. Παίκτης που 
ξέρουν στον Άρη και γνωρίζουν καλά πως το 9 δεν είναι 
η καλή του, η κλασική του θέση.
Καλύτερα παίζει πίσω από τον επιθετικό.

ΑΡΕΣΕΙ
Το ανέφερε και η στήλη στο χθεσινό σημείωμα, πως οι Αλμέιδα αλλά και 
το κλαμπ δε θέλουν να πουληθεί τώρα βασικός παίκτης. Και έτσι θα γίνει 
μια και η ΑΕΚ είναι στο κυνήγι του νταμπλ. Επίσης, όμως έχει τονιστεί πως 
το καλοκαίρι θα γίνει άλλη κουβέντα μια και οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης 
ανεβάζουν την αξία τους με τις εμφανίσεις τους αλλά και την πορεία της 
ομάδας. Εκτός από τον Λιβάι Γκαρσία, ο παίκτης που έχουν ξεχωρίσει όσοι 
σκάουτ έχουν κάνει τσεκ ιν στην OPAP Arena, είναι ο Νταμιάν Σιμάνσκι.
Ο πολωνός μουντιαλικός χαφ κάνει την καλύτερη σεζόν του με την ΑΕΚ και 
αυτό δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Όταν παίζει καλά, η ομάδα κυλάει μια 
χαρά πάνω στο χορτάρι. Είτε αγωνίζεται με τον Πινέδα, είτε με τον Γιόνσον 
δίπλα του.
Έχει θέματα στην επιθετική ανάπτυξη αλλά καλύπτει χώρο, τρέχει σαν 
τρελός και δεν παρατάει καμία μπάλα. Οι προτάσεις έχουν ήδη έρθει στην 
ΑΕΚ αλλά είπαμε τώρα δεν πουλάει. Για το καλοκαίρι όμως η κουβέντα θα 
είναι διαφορετική και για αυτό η Ένωση θέλει να του κάνει νέο συμβόλαιο. 
Το παρόν λήγει το 2024.
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ΕΝΑ ΛΑΘΟΣ ΕΚΑΝΕ Ο ΓΚΟΝΤΊΝΊΟ 
ΣΤΟ ΑΕΚ - ΑΡΗΣ!

Για όσους γνωρίζουν ο Γκοντίνιο είναι ένας 
πολύ καλός διαιτητής. Για όσους. Οι υπόλοιποι 
είναι απλά «πες μου τι ομάδα είσαι, να σου πω 
πως σφύριξε». Λοιπόν, ο ρέφερι του ΑΕΚ - 
Αρης ήταν πάρα πολύ καλός. Το πέναλτι που δίνει 
υπέρ της ΑΕΚ σωστό, αυτό που ζητάει ο Αρης που δεν 
δίνει, επίσης καλά κάνει και δεν το δίνει. Σωστή και 
η 2η κίτρινη στον Ετέμπο. Η πρώτη όμως που δείχνει 
στον μέσο του Αρη, πολύ αυστηρή. Ελληνας ρέφερι δεν θα είχε 
αποβάλει τον Ετέμπο. Ο Πορτογάλος απλά δεν διόρθωσε το λάθος 
με λάθος και τώρα παίρνει το πρωινό του καπου στην πατρίδα του!

ΖΗΤΗΣΑΝ ELITE, ΑΛΛΑ...

Ντέρμπι και την επόμενη Κυριακή. ΠΑΟΚ 
- Ολυμπιακός στη Τούμπα. Και οι δύο 
ομάδες ζήτησαν να έρθει elite διαιτητής. 
To θέμα, εκτός από οτι οι περισσότερες 
Ομοσπονδίες αρνούνται να στείλουν 
διαιτητή τους στην Ελλάδα, η ΚΕΔ έχει 
κάνει ήδη τις ενέργειες για το ποιος θα 
σφυρίξει το εν λόγω παιχνίδι. Εν ολίγοις 
έχει «κλείσει» από την προηγούμενη εβδομάδα 
ο ρέφερι. Τώρα, αν έπεσαν στη κέντα και ο Μπένετ έχει βρει από 
το πάνω ράφι, άλλη κουβέντα. Την οποία θα κάνουμε άμεσα, για 
να αποκατασταθεί και η αλήθεια, αναφορικά με το ποιοι έρχονται 

και κυρίως όμως ποιοι δεν έρχονται!

Μπορεί η τοποθέτηση Μπαλτάκου για 
το πέναλτι που ζήτησε ο Aρης και δεν 
έδωσε (σωστά) ο Γκοντίνιο να δικαιώνει 
το Sportime, το οποίο έγραψε εξ αρχής 
και πρώτο, ότι δεν υπάρχει καμία 
παράβαση, επειδή ο Αθανασιάδης 
παίζει πρώτα τη μπάλα, όμως δεν έχει 
ξαναγίνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ να βγάζει 
«μπαλκόνι» την επικοινωνία που είχε με 
τον αρχιδιαιτητή!
Ο Μπένετ λοιπόν, σύμφωνα με τον 
Μπαλτάκο, του μετέφερε ότι δεν υπάρχει 
πέναλτι στη φάση. Αποψη με την οποία 
συμφώνησε και η πλειοψηφία των 
μελών της ΚΕΔ.
Αυτό που δεν είπε ο Μπαλτάκος είναι 
το ύφος με το οποίο ζήτησε εξηγήσεις 
για τη συγκεκριμένη φάση. Κάτι που δεν 
έχει συνηθίσει να κάνει στο παρελθόν.
Επίσης δεν είπε και κάτι ακόμα. Την δική 
του άποψη. «Δεν μπορώ προσωπικά 
να εκτιμήσω μια αμφισβητούμενη 
φάση, ούτε είναι αυτός ο ρόλος μου», 
αναφέρει μέσα στην τοποθέτηση του, 
αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς.
Ο Μπαλτάκος, όπως είναι σε θέση να 
γνωρίζει το Sportime, μιλώντας στο 
περιβάλλον του, διαφώνησε με την 
απόφαση του Πορτογάλου, θεωρώντας 
οτι υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι 
που δεν καταλογίστηκε!
Τέλος και ο πλέον άσχετος 
αντιλαμβάνεται οτι η κίνηση Μπαλτάκου 
να «δώσει» τον Μπένετ, που αποτελεί 
προσωπική του επιλογή, δείχνει ότι 
οι σχέσεις τους δεν εξελίσσονται 
όπως ξεκίνησαν. Ή τουλάχιστον, όπως 
είχαν στο μυαλό τους και οι δύο. Δεν 
αποκλείεται το καλοκαίρι να έχουμε 
ριζική... ανακαίνιση στην ΚΕΔ. Και δεν 
θα αφορά μόνο στους Ελληνες! Ρε, πως 
αλλάζουν τα πράγματα!

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟ 
ΖΗΤΗΣΕ ΕΞΗΓΗΣΕΊΣ ΓΊΑ ΤΟ 
ΠΕΝΑΛΤΊ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΊΔΊΟ, ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ 
ΣΤΟΝ ΑΡΗ!

ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ  
Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΠΑΛΤΑΚΟΥ!
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Tελικώς, η υπόθεση της απόκτησης χαφ με ευρωπαϊκές παρα-
στάσεις είχε αίσιο τέλος στον Αρη. Μετά τον Λούκας Ρουπ, οι «κί-
τρινοι» έκαναν το «μπαμ» με τον Κροάτη πρώην μέσο των Μίλαν, 
Αμβούργου και Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Αλέν Χαλίλοβιτς. Ο 26χρονος 
μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και ψάχνει το 
ριστάρτ στην καριέρα του. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται τις επό-
μενες μέρες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. 

Ούτε θα πουλήσει βασικός της παίκτη, ούτε θα προχωρήσει σε κάποια 
μεταγραφή η ΑΕΚ, πλήν του Κικάνοβιτς. Η υπόθεση Αμερικανού είναι 
η μόνη που απασχολεί την ΑΕΚ, καθώς μπαίνουμε στην τελευταία μέρα 
της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι 
απτό προς ώρας. Οσο για τη Β’ ομάδα, οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησαν τον 
20 Iβοριανό εξτρέμ Φρανκ Μασά.

H περίπτωση του Φέρο της Μπενφίκα (βρίσκεται ένα βήμα από τη Χι-
μπέρνιαν) δεν δείχνει να προχωρά και ο Παναθηναϊκός δύσκολα θα 
προχωρήσει σε μια προσθήκη προς ενίσχυση της άμυνάς του πριν την 
εκπνοή της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου. Οι «πράσινοι» θα 
πορευτούν ως έχουν μέχρι το τέλος της σεζόν (Μάγκνουσον, Σένκε-
φελντ, Πούγγουρας, Σάρλια) με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Buzzer-beater στις μεταγραφές έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος τε-
λικώς απέκτησε εξτρέμ. Το όνομα αυτού, Σέρτζι Κανός. Ο 26χρονος 
Ισπανός κυνηγός ήταν βασικός την περσινή σεζόν στην Μπρέντφορντ 
(4 γκολ και 2 ασίστ σε 35 εμφανίσεις), ενώ ανδρώθηκε ποδοσφαι-
ρικά στις ακαδημίες των Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ. Παράλληλα, 
οι «ερυθρόλευκοι» συμφώνησαν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον δα-
νεισμό του Αγκιμπού Καμαρά και αναμένονται εξελίξεις.

Tα δυσάρεστα δεν έλειψαν από τον ΠΑΟΚ. Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια μπήκε 
στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό και λίγο αργότε-
ρα έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω κάκωσης δευτέρου βαθμού στον 
έσω πλάγιο. Σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί 
το μέγεθος της ζημιάς. Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» εστιάζουν στο ντέρ-
μπι της Κυριακής κόντρα στον Ολυμπιακό. Εκεί που πιθανότατα θα βρί-
σκεται και ο Τόμας Κεντζιόρα.
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ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ 21:45
ΣΟΛΙΧΟΥΛ-ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2 -0,75 1,72
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Η ιστορικότερη ομάδα στο νησί, η Νοτς Κάουντι βρίσκε-
ται στο δρόμο της επιστροφής. Η άνοδος στις επαγγελ-
ματικές κατηγορίες είναι αυτοσκοπός της ομάδας και 
μεγάλος αντίπαλος είναι άλλη μια ιστορική ομάδα, η 
Ρέξαμ. Μέσα στη Σόλιχουλ θα πιέσει από το πρώτο λε-
πτό για τη νίκη.

ΤΟΥΡΚΙΑ 19:00
ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ-ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 2 1,85
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ 
Αρχίζει να βρίσκει ρυθμό σιγά-σιγά η Μπεσίκτας, αλλά 
ακόμα έχει δρόμο να διανύσει. Την ευκαιρία να μει-
ώσει τη διαφορά απο την κορυφή έχει σήμερα αρκεί 
να περάσει απο την έδρα της Καραγκουμρούκ, που θα 
παίξει κυρίως στην κόντρα για να κάνει τη ζημιά.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:30
ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 1 -3,5 1,77
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
Με σερί νικών στην Ευρωλίγκα η Βαλένθια μπήκε ξανά 
στη μάχη της οκτάδας. Η έδρα είναι το όπλο της και σή-
μερα καλείται να την εκμεταλευτεί κόντρα στη Μπά-
γερν. Εβγαλαν αντίδραση οι Βαυαροί και πήραν σημα-
ντική νίκη με αντίπαλο τη Βίρτους.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΚΟΥΣΤΟΣΙΓΙΑ-ΤΖΑΡΟΥΝ OVER 3 2,00
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.

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 20:00
ΟΛΙΜΠΙΑ ΜΙΛΑΝΟ-ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ OVER 155,5 1,75
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΒΓΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΟΡ Η ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ
Στο καλύτερο ματς της φετινής διοργάνωσης μέχρι 
στιγμής η Μπασκόνια πήρε τεράστιο ροζ φύλλο απένα-
ντι στη πρωταθλήτρια Ευρώπης Εφές. Οι Βάσκοι έχουν 
μπει γερά στη μάχη για τα πλέι-οφ και θα ταξιδέψουν 
στο Μιλάνο για να δώσουν συνέχεια στις νίκες κόντρα 
στην ουραγό Ολίμπια.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΣΠΑΡΤΑΚ ΤΡΝΑΒΑ-ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 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 τη 
χειμερινή διακοπή. Οι προπονητές θα έχουν την ευ-
καιρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και δι-
αφορά σχήματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ 
ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ 
ΜΕ ΚΕΡΔΗ

ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Με πλούσια δράση σε πολλές ευρωπαϊκές διοργανώσεις συ-
νεχίζεται το πρόγραμμα στα μέσα της εβδομάδας. 
Ξεχωρίζουν τα νοκ άουτ ματς των Κυπέλλων Ιταλίας και Γερ-
μανίας, οι αγώνες ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του League 
Cup Αγγλίας, τα παιχνίδια των ομάδων που διεκδικούν τον τίτ-
λο στη La Liga και η εμβόλιμη αγωνιστική στη Ligue 1.
Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για όλους τους αγώνες σού-
περ αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΝΤΕΡΜΠΙ ΙΝΤΕΡ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ  
ΚΑΙ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΛΑΤΣΙΟ
Μεγάλα ματς έχει το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του 
Κυπέλλου Ιταλίας. Ξεχωρίζουν η σημερινή αναμέτρηση της Ίντερ 
με την Αταλάντα και η μάχη της Πέμπτης ανάμεσα στη Γιουβέ-
ντους και τη Λάτσιο. 
Τα 2 ντέρμπι του Κυπέλλου Ιταλίας, Ίντερ-Αταλάντα και Γιου-
βέντους-Λάτσιο προσφέρονται με ακόμα πιο δυνατές αποδό-
σεις από το Πάμε Στοίχημα. 
Στο Κύπελλο Γερμανίας γίνονται οι 4 από τους 8 αγώνες της 
φάσης των «16». Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παι-
χνίδια Πάντερμπορν-Στουτγάρδη και Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφ-
σμπουργκ και το αυριανό τις αναμετρήσεις Λειψία-Χοφενχά-
ιμ και Μάιντζ-Μπάγερν. 
Στο League Cup Αγγλίας βγαίνει το ζευγάρι του τελικού. Στους 
πρώτους ημιτελικούς κέρδισαν εκτός έδρας η Νιούκαστλ με 
1-0 την Σαουθάμπτον και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-0 τη 
Νότιγχαμ. 

ΠΗΡΕ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ 5 ΒΑΘΜΩΝ Η ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα προηγείται στη βαθμολογία με 5 
βαθμούς διαφορά από τη Ρεάλ Μαδρίτης. 
Σε εξ αναβολής παιχνίδια η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει αύ-
ριο εκτός έδρας την Μπέτις και η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται 
την Πέμπτη τη Βαλένθια. 
Στη Γαλλία γίνεται εμβόλιμη αγωνιστική. Όλα τα ματς διεξάγο-
νται την Τετάρτη. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Μονακό-Οσέρ 
και Μονπελιέ-Παρί Σεν Ζερμέν. 
Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές προσφέρονται στα καταστή-
ματα ΟΠΑΠ, μεταξύ άλλων, για τα γκολ, τα σκορ, τους σκόρερ, 
τις κάρτες, τα κόρνερ με τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν 
ποτέ από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

ΔΙΠΛΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗ EUROLEAGUE
Στο μπάσκετ συνεχίζεται η Euroleague με διπλή αγωνιστική. Ο 
Ολυμπιακός παίζει σήμερα στην Τουρκία με την Φενερμπαχτσέ 
και την Παρασκευή υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλί-
ας» την Αναντολού Εφές. 
Ο Παναθηναϊκός δίνει 2 παιχνίδια στην Ισπανία, αύριο με τη 
Ρεάλ Μαδρίτης και την Παρασκευή με την Μπασκόνια. 
Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέρει το 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, με-
ταξύ άλλων, για το χάντικαπ πόντων, τους Over/Under πόντους 
του αγώνα, τον νικητή του αγώνα σε συνδυασμό με τους συνο-
λικούς πόντους, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, το ημίχρο-
νο-τελικό, τον σκόρερ του πρώτου πόντου, την πρώτη ελεύθε-
ρη βολή, το ακριβές σκορ των περιόδων.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και ειδικά στοιχή-
ματα με ενισχυμένες αποδόσεις για επιλεγμένους αγώνες
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται σήμερα στα 
καταστήματα ΟΠΑΠ είναι και τα εξής:
Νιούκαστλ-Σαουθάμπτον: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ 
– Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Ίντερ-Αταλάντα: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ – Σκορ 1-1 
οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ: Να σημειωθεί γκολ πριν 
από το 30’ – Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Πάσος Φερέιρα-Ζιλ Βιθέντε: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 
40’ – Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα. 
Φενερμπαχτσέ-Ολυμπιακός: Νίκη του Ολυμπιακού με 1-5 πό-
ντους διαφορά.

ΝΟΚ ΑΟΥΤ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΑ 
ΚΥΠΕΛΛΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ1

2

3

4

5
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται για τον πρώτο του φετινό αγώνα, 
την Πέμπτη στο μίτινγκ του Γκέτεμποργκ, εκεί που θα έχει βασι-

κό αντίπαλο τον Τόμπιας Μόντλερ. Ο Σουηδός έδειξε σε καλή 
κατάσταση και σε αγώνα στην Στοκχόλμη πήδηξε 8,19μ. στο 

μήκος, την επίδοση της χρονιάς στην Ευρώπη. 

Η Ντανίλ Λισένκο, μπορεί να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής σε διε-
θνείς διοργανώσεις λόγω του αποκλεισμού της Ρωσίας για τον πό-
λεμο στην Ουκρανία, αλλά εντυπωσιάζει σε εγχώριους αγώνες. 
Σε μίτινγκ στη Μόσχα πέρασε τα 2,38μ. στο ύψος, που είναι η 
επίδοση της χρονιάς. 
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SPORTS

Μεγάλη θα είναι η ελληνική συμμετοχή στο μίτινγκ στη Γάνδη στις 
4 Φεβρουαρίου. Εκεί θ’αγωνιστούν οι Αρτεμις Αναστασίου στα 
60μ., Κατερίνα Κουτλή, Βασιλική Τσέτσικα, Χρήστος Κοτίτσας, 
Χαρίδημος Ξενιδάκης και Χαράλαμπος Λαγός στα 800μ., 
Ανθή- Κοραΐνη Κυριακοπούλου στα 1.500μ. και Μάριος 
Αναγνώστου στα 3.000μ.

Στις ΗΠΑ είχαμε φουλ δράση τις τελευταίες ημέρες, αλλά τα «φώτα» 
έπεσαν στο Φάετβιλ, όπου σημειώθηκαν τέσσερις καλύτερες φετι-
νές επιδόσεις στον κόσμο. Τις πέτυχαν η Αλέια Χομπς στα 60μ. με 

6.98, η Αμπι Στάινερ (φωτό) στα 400μ. με 50.59, ο Κρις Μπέι-
λι στα 400μ. με 45.09 και ο Εμάνουελ Ιχεμέγε στο τριπλούν με 

16,99μ.

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 
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ΑΠΟ ΦΑΒΟΡΙ,
ΑΟΥΤΣΑΪΝΤΕΡ

Ιωνικός, ΟΦΗ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και πλέον Αστέρας 
Τρίπολης. Από τα επτά ματς που έδωσε ο 
Παναθηναϊκός μετά την επανέναρξη της 
Super League, κέρδισε – οριακά – μόλις 
τα δύο. Εκείνο με αντίπαλο τον Λεβαδειακό 
και το έτερο «διπλό» με αντίπαλο τον ΠΑΣ 
Γιάννινα. Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη 
παύει να αποτελεί σύμπτωση και πλέον 
άπαντες στο «τριφύλλι» αναρωτιούνται «πτις 
φταίει;». Ομολογουμένως φταίνε πολλά. 
Ο τραυματισμός του Αϊτόρ και η χρονοτριβή 
στην εύρεση αντικαταστάτη. Η κατάρρευση 
της άμυνας (7 γκολ παθητικό σε ισάριθμα 
ματς, ενώ είχε δεχθεί μόλις 4 πριν τη 
διακοπή σε 13 αγώνες). Η «ζάλη» από τον 
πρωταθλητισμό, καθώς μόλις και οι ίδιοι οι 
παίκτες συνειδητοποίησαν ότι είναι «καβάλα 
στ’άλογο», βραχυκύκλωσαν.
Ολοι οι παραπάνω παράγοντες μετέτρεψαν μια 
καλοκουρδισμένη μηχανή και φαβορί τίτλου 
σε αουτσάιντερ. Διότι πλέον, αγωνιστικά, οι 
«πράσινοι» υστερούν σε σχέση με την ΑΕΚ, 
βλέπουν τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει στροφές, ενώ 
με κάποιον τρόπο, ο αφερέγγυος αμυντικά 
Ολυμπιακός είναι... εκεί, εντός διεκδίκησης. 
Παρότι στη δεύτερη θέση, ο Παναθηναϊκός 
δεν δείχνει ικανός όχι να επιστρέψει 
στην κορυφή, αλλά ούτε και έτοιμος να 
υπερασπιστεί την έξοδο στα προκριματικά 
του Champions League. Το Κύπελλο 
«θυσιάστηκε» χωρίς λόγο και το τρένο 
έχει ξεφύγει από τις ράγες και οδεύει σε 
σύγκρουση. Στο στρατόπεδο του Κυπελλούχου 
Ελλάδος ακουγόταν η λέξη «ψυχραιμία» ως 
μοναδική λύση στο τεράστιο πρόβλημα του 
2023. Πράγματι, αυτό χρειάζεται. Αλλά για να 
έρθει, θα πρέπει να αποφεύγονται ατομικές 
απερισκεψίες (σ.σ. αποβολή Κουρμπέλη) 
και οδυνηρές, εκτός προγράμματος ήττες. 
«Γυρνάει;», σκέφτονται οι φίλοι της ομάδας. 
Σε ένα «τρελό» πρωτάθλημα, όπως το φετινό, 
τίποτα δεν αποκλείεται. Ομως, με βάση τα επτά 
παιχνίδια της νέας χρονιάς, η απάντηση προς 
ώρας είναι «Ούτε να το σκέφτεσαι...».

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


