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AGENT GREEK

ΜΕ ΣΤΟΠΕΡ?
Ολυμπιακός. Ενισχύθηκε με δύο εξτρέμ και δύο μπακ. Καλά έκανε. 
Ήθελε παίκτες σε αυτή τη θέση. Τι δεν έκανε, τα έχει γράψει η στήλη. 
Δεν πούλησε τον Ρέαμπτσιουκ, προφανώς επειδή δεν πήρε κι άλλο 
αριστερό μπακ εκτός του Ραμόν. Έμεινε ο Μαρσέλο τουλάχιστον μέχρι 
νεοτέρας, κάτι που πληγώνει το σύλλογο και εκτός συνόρων.
Ένα τρίτο κομμάτι που ο Ολυμπιακός προσπάθησε στο τέλος αλλά δεν 
έκανε τίποτα ήταν αυτό του στόπερ.
Και άντε τώρα ο Μίτσελ έχει βρει το δίδυμο των Παπασταθόπουλου, Ντόι. 
Έως πότε θα παίζουν και με τις εναλλακτικές τι γίνεται;
Έπαιξε ο Ρέτσος με τον ΟΦΗ λόγω της κόκκινης του Ντόι (στο Κύπελλο 
με τον Άρη) αλλά ακόμα και σε ματς που ήταν κυρίαρχος ο Ολυμπιακός 
σα κάτι να έλειπε στο κέντρο.
Για Σισέ και Μπα τα έχει γράψει πολλάκις η στήλη.
Υπάρχει κενό λοιπόν εκεί, το ζήτημα είναι πως και πότε θα φανεί.

ΕΚΛΕΚΤΟΣ 
Εδώ και δύο ημέρες η στήλη έχει υπερτονίσει την 
προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αποκτήσει επιθετικό έστω 
και στο τέλος των μεταγραφών. Κακός ο σχεδιασμός 
του κλαμπ που άφησε τόσο χρόνο να πάει χαμένο. 
Σίγουρα μπορεί να πει κανείς πως είχε βρει στόχους 
που δεν έτρεξαν ή περίμενε κάτι να γίνει με άλλους 
που στην αρχή έμοιαζαν δύσκολοι.
Το ζήτημα είναι πως ο ΠΑΟΚ εκτέθηκε μια και έγινε 
φανερό πως ήθελε να αποκτήσει επιθετικό. Πλέον 
και εντός της ομάδας είναι γνωστό αυτό.
Ένας παίκτης που είχαν αναφερθεί τα ρωσικά 
ΜΜΕ και υπήρξε ίσως και ο Νο1 στόχος για κάποιο 
διάστημα ήταν ο Γουίλσον Ισίντορ.
Τα 23 θα τα κλείσει τον Αύγουστο, μόλις τον 
περασμένο Ιανουάριο η Λοκομοτίβ Μόσχας είχε 
δώσε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει 
από τη Μονακό.
Θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα σε πρωτάθλημα και 
Κύπελλο Ρωσίας μια και μετράει 4 γκολ σε 17 ματς 
αλλά του λείπουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Δεν ήταν αρνητικός να έρθει στην Ελλάδα ακόμα 
και δανεικός αλλά το όλο ζήτημα κόλλησε στις 
υπέρογκες απαιτήσεις των ρώσων.
Πάντως, αν έβρισκε πρόσφορο έδαφος ο ΠΑΟΚ 
μέχρι που τον αποκτούσε με μόνιμη μεταγραφή. 
Τόσο πολύ άρεσε ο ύψους 1,86μ. γάλλος στράικερ. 
Τελικά δεν έγινε κάτι.
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AGENT GREEK

PROBLEM 
Έφερε ο Άρης στη Θεσσαλονίκη λοιπόν το άλλοτε 
wonderkid της Μπαρτσελόνα τον Αλέν Χαλίλοβιτς αλλά 
τελικά η μεταγραφή δεν έγινε. Όλη αυτή η εξέλιξη δείχνει 
πως δε τους τα είχαν πει καλά στην ομάδα και ο κροάτης 
που δεν είναι ούτε 27 δε θα φορέσει τη φανέλα των 
«κιτρίνων».
Το ζήτημα είναι πως μάλλον στον Άρη είχαν υπολογίσει 
παίκτη εκεί πίσω από τον επιθετικό. Αλλά τώρα δεν και 
ο Πάρντιου θα κληθεί να βρει λύσεις μέσα από τους 
τραυματισμούς και το ντεφορμάρισμα.
Υπάρχει μια κάποια φήμη πως ο Άρης τσεκάρει την αγορά 
των ελεύθερων μια και έως τις 17 Φεβρουαρίου μπορεί να 
πάρει παίκτη που έμεινε free ακόμα και τέλος Ιανουαρίου.
Αλλά τώρα πόσες σούπερ περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν 
και εκτός των άλλων να θέλουν να έρθουν και στην Ελλάδα.
Ο Άρης που στο 9 έχει Γκρέι και Αμπουμπακάρ Καμαρά, 
έμεινε έξω από το Κύπελλο και κάτι παραπάνω από την 
5η θέση δεν φαίνεται να μπορεί να διεκδικήσει.
Problem…  

ΠΑΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΣΥΤΗΜΑ
Μέχρι να αρχίσουν τα πλέι οφ και να πιεστεί λίγο το πρόγραμμα, ο Παναθηναϊκός 
θα έχει ένα ματς την εβδομάδα. Μετά όμως θα αρχίσουν και θα υπάρξει 
περίοδος που μέσα σε 7 ημέρες θα πρέπει να δώσει δύο αγώνες.
Και υψηλής έντασης οι περισσότεροι μια και θα παίξει με Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, 
ΑΕΚ, Άρη.
Αρχής γενομένης με τη Λαμία ένα καλό τεστ θα είναι αν θα αλλάξει ο 
Γιοβάνοβιτς το σύστημα.
Αν το 4-3-3 που αρχίζει κατά κόρον θα γίνει πλέον δεδομένο 4-2-3-1.
Αν δηλαδή με λίγα λόγια είναι στην ίδια 11άδα οι Μπερνάρ, Παλάσιος, Μαντσίνι, 
πίσω από τον φορ, Σπόραρ ή Ιωαννίδη.
Με τους Πέρεθ, Τσέριν σε 6 και 8 αλλά και τον Σλοβένο να μπαίνει στον άξονα 
της τριάδας όταν και εφόσον πάρει ανάσες ο Παλάσιος.
Και φυσικά με Κουρμπέλη όταν εκτίσει για την αποβολή του στην Τρίπολη.
Επίσης, με όσα έχουμε δει έως τώρα μπορεί να αποδειχθεί και πιο λειτουργικό 
για τον Γιοβάνοβιτς.
Και να σταματήσει επιτέλους και αυτό το μόνιμο 4-4-2 όταν στραβώνει κάτι, 
γεγονός που το έχουν μάθει όλοι οι αντίπαλοι.
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«Τσάκισε» τελικά η μεταγραφή του Άλεν Χαλίλοβιτς στον Άρη. Ο 
παίκτης την τελευταία στιγμή ζήτησε περισσότερα χρήματα. Αυτό 
σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εργομετρικών του ήταν 
οι λόγοι που οδήγησαν στο ναυάγιο. Εν όψει Ιωνικού εκτός είναι 
δεδομένα ο τιμωρημένος Ετέμπο. Ατομικό πρόγραμμα για άλλη 
μία μέρα έκανε ο Πάλμα, ενώ ο Εμπακατά έβγαλε την προπόνηση.

Μετά τον Λάζαρο Ρότα σειρά παίρνει ο Νταμιάν Σιμάνσκι. Ο Πολωνός θα 
είναι ο επόμενος που θα κληθεί για επέκταση συμβολαίου. Εντός του 
Φεβρουαρίου είναι αρκετά πιθανό να γίνουν οι τελικές συζητήσεις μαζί 
του. Με τα τωρινά δεδομένα μένει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2024 
και η Ένωση θέλει να τον «δέσει» αναγνωρίζοντας πως αποτελεί ση-
μαντικό περιουσιακό της στοιχείο.

Μέρος του προγράμματος έβγαλε χθες ο Μπέντζαμιν Βέρμπιτς. Ο Σλο-
βένος ανεβαίνει και ίσως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον έχει στη διάθεσή του 
για το παιχνίδι τη Λαμία. Βασικός εκεί ούτως ή άλλως δεν πρόκει-
ται να ξεκινήσει. Αυτό που θέλει ο Σέρβος τεχνικός είναι να βγάλουν 
αντίδραση οι παίκτες του σε εκείνο τον αγώνα.

Έξαλλοι έγιναν στον Ολυμπιακό με τον ορισμό του διαιτητή Ιβάν Κρούζλι-
ακ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ψυχοπαίδι του Μίχελ χαρα-
κτήρισαν τον Σλοβάκο οι «ερυθρόλευκοι» με ανακοίνωσή τους, ενώ 
με νέα τοποθέτησή τους ζήτησαν την αλλαγή του. Επισημοποιήθηκε η 
παραχώρηση του Μπουχαλάκη στην Κόνιασπορ, θέλουν και τον Γκάρι 
Ροντρίγκες οι Τούρκοι.

Στα μαχαίρια με τον Ολυμπιακό είναι ο ΠΑΟΚ. Μετά την ορισμό του 
Κρούζλιακ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό οι Πειραιώτες αντέδρασαν 
και οι Θεσσαλονικείς απάντησαν. «Ο Ολυμπιακός ίσως ένιωθε καλύ-
τερα με Τρεϊμάνις-Πινέιρος και άλλα ψυχοπαίδια του Κλάτενμπεργκ», 
ανέφερε η ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων». Κατά τα άλλα, η προε-
τοιμασία για το συγκεκριμένο ματς συνεχίζεται. Τέλος, τραπέζι για τα 
γενέθλιά του έκανε στους υπόλοιπους ο αρχηγός Αντελίνο Βιεϊρίνια.
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ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΤΣΕΛΣΙ-ΦΟΥΛΑΜ OVER 2,5 1,92
Ενισχύθηκε μεταγραφικά η Τσέλσι με στόχο να προλάβει 
τα ευρωπαϊκά εισιτήρια καθώς έχει μείνει αρκετά πίσω 
στη βαθμολογία. Η αρχή πρέπει να γίνει σήμερα με αντί-
παλο τη Φούλαμ ενώ ψάχνει και εκδίκηση για την ήττα 
στο πρώτο παιχνίδι με 2-1! Αρκετά επικίνδυνη η Φούλαμ 
θα χτυπήσει στη κόντρα για να κάνει τη ζημιά.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

ΚΥΠΡΟΣ 17:30
ΠΑΦΟΣ-ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1 -0,75 1,70
Ζωντανή πάντα στη μάχη του τίτλου η Πάφος πραγματοποί-
ησε σημαντικές μεταγραφές μεσοβδόμαδα για να διεκ-
δικήσει το πρωτάθλημα. Η έδρα είναι το όπλο της ομάδας 
και καλείται να την εκμεταλλευτεί κόντρα στη Νέα Σαλα-
μίνα. Μια θέση στα πλέι οφ κυνηγάνε οι φιλοξενούμε-
νοι και αν υποτιμηθούν θα δημιουργήσουν προβλήματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΒΙΛΕΜ-ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 1 -1,0 1,82
Δύο σερί εκτός έδρας ήττες έκοψαν τη φορά της Βίλεμ 
με την ομάδα να χάνει έδαφος. Μονόδρομος αποτελεί 
η επιστροφή στα τρίποντα σήμερα κόντρα στην αδύναμη 
Χέλμοντ που θα παίξει χωρίς άγχος για να κάνει τη ζημιά.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΚΑΝΤΙΘ 1 -1,0 1,75
Κακή στο Μπαλάιδος η Αθλέτικ δεν απείλησε ποτέ με 
συνέπεια να γνωρίσει την ήττα. Οι Βάσκοι κάνουν όνει-
ρα ακόμα και για την τετράδα με την έδρα να είναι το με-
γάλο τους όπλο. Η Καντίθ θα παραταχθεί με πολλές και 
σημαντικές απουσίες κάτι που κάνει το έργο της ακόμα 
πιο δύσκολο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΣΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ OVER 2,5 1,70
Αμφότερες μπήκανε με το δεξί στη νέα χρονιά πλησιάζο-
ντας τις θέσεις ανόδου. Βέβαια έχουν πολύ δρόμο ακόμα 
να καλύψουν καθώς βρίσκονται στο -7 από την 3η θέση.
Για την νίκη θα παίξουν σήμερα και αναμένω να παρατα-
χθούν με φουλ επιθετικό πλάνο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 18:00
ΠΡΟΣΤΕΧΟΒ-ΧΑΝΑΤΣΚΑ ΣΛΑΒΙΑ OVER 3 1,80
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 ευκαιρία σήμερα να δοκιμά-
σουν πρόσωπα αλλά και διαφορά σχήματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΗ 
ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΑ 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΝΤΕΡΜΠΙ  
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡ-ΜΙΛΑΝ

Το ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον 
Ολυμπιακό ξεχωρίζει στην 21η αγωνιστική της Super 
League. Οι 2 ομάδες ισοβαθμούν στην 3η θέση με 5 
πόντους διαφορά από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και 3 από 
τον Παναθηναϊκό και θέλουν τη νίκη για να μη χάσουν 
έδαφος στη μάχη για τον τίτλο. 
Ντέρμπι γίνονται και στα άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλή-
ματα. Στην Premier League η Μάντσεστερ Σίτι κυνηγάει 
την Άρσεναλ και δίνει δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι 
με την Τότεναμ. Στη Serie A τα βλέμματα είναι στραμ-
μένα στο ντέρμπι του Μιλάνου ανάμεσα στην Ίντερ και 
τη Μίλαν. 
Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται με τις κα-
λύτερες αποδόσεις που έγιναν ποτέ από το Πάμε Στοί-
χημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ  
ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
Πολλά είναι τα δυνατά παιχνίδια που διεξάγονται από 
σήμερα έως τη Δευτέρα. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 
αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές σε σούπερ αποδό-
σεις στους ακόλουθους αγώνες:
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου: Τσέλσι-Φούλαμ (22:00).
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου: Έβερτον-Άρσεναλ (14:30), Κο-
λωνία-Λειψία (16:30), Γουλβς-Λίβερπουλ (17:00), Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00), Έλτσε-Βι-
γιαρεάλ (17:15), Παρί Σεν Ζερμέν-Τουλούζ (18:00), 
Ρεν-Λιλ (22:00).
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου: Σπέτσια-Νάπολι (13:30), Νό-
τιγχαμ-Λιντς (16:00), Τορίνο-Ουντινέζε (16:00), Πα-
ναθηναϊκός-Λαμία (17:00), Ατρόμητος-ΑΕΚ (17:30), 
Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30), Βόλφσμπουργκ-Μπά-
γερν (18:30), ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (20:30), Ίντερ-Μίλαν 
(21:45), Μπαρτσελόνα-Σεβίλλη (22:00). 
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου: Βερόνα-Λάτσιο (19:30). 

Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΓΚΟΛ ΣΤΗ SUPER LEAGUE
Για την 21η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήμα-
τος το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει και έξτρα ειδι-
κά στοιχήματα. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι παίκτες μπορούν να ποντά-
ρουν στα Over/Under συνολικά γκολ της 21ης αγωνιστι-
κής, τα Over/Under συνολικά γκολ στο πρώτο ημίχρο-
νο, την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ, 
τη νίκη γηπεδούχων ή φιλοξενούμενων με χάντικαπ 
0,5 γκολ, την ομάδα που θα πετύχει τα περισσότερα 
γκολ στα ζευγάρια Ολυμπιακός-ΑΕΚ, Ολυμπιακός-Πα-
ναθηναϊκός, Ολυμπιακός-Άρης, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Πα-
ναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Άρης, ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, ΑΕΚ-Ά-
ρης και Παναθηναϊκός-Άρης. 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ  
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ  
Καθημερινά το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και ειδικά 
στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις για επιλεγμέ-
νους αγώνες.  
Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται στα 
καταστήματα για τα σημερινά παιχνίδια σε ποδόσφαι-
ρο και μπάσκετ είναι και τα εξής:
Τσέλσι-Φούλαμ: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 40’ 
– Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Κάντιθ: Να σημειωθεί γκολ πριν 
από το 40’ – Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν: Να σημειωθεί γκολ 
πριν από το 30’ – Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον 
αγώνα. 
Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές: Νίκη του Ολυμπιακού 
με 6-10 πόντους διαφορά.  

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

1

2

3

4

5

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Ειρήνη Βασιλείου βρίσκεται από χθες στη Γερμανία για να πά-
ρει μέρος στο σημερινό διεθνές μίτινγκ στο Έρφουρτ. Η Ελληνί-

δα πρωταθλήτρια θα τρέξει στα 800μ., στην πρώτη της φετινή 
κούρσα, με στόχο το ατομικό ρεκόρ που έχει 2.10.94 από το 

2022.

Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη αγωνίστηκε χθες σε μίτινγκ στη Καμπέρα στα 
10.000μ. βάδην και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 43.53.45 πλη-
σιάζοντας το ατομικό της ρεκόρ (43.51.98). Η Ελληνίδα πρωτα-
θλήτρια συνεχίζει την προετοιμασία της στην Αυστραλία και θ’ 
αγωνιστεί στις 12 του μήνα στη Μελβούρνη. 
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Σήμερα διεξάγεται το διεθνές μίτινγκ ύψους κλειστού μετά μου-
σικής στο γήπεδο «Εθνικής Αντίστασης» στην Καλλιθέα. Από 
τις συμμετοχές ξεχωρίζουν στις γυναίκες της «χάλκινης» 
πρωταθλήτριας Ευρώπης, της Σέρβας Ανγκελίνα Τόπιτς και 
στους άνδρες του Έλληνα πρωταθλητή Αντώνη Μέρλου. 

Ο Άρμαντ Ντουπλάντις, μέσω του μάνατζέρ του Ντάνιελ Βέσφελντ, απέ-
κλεισαν την πιθανότητα να πάρει μέρος ο Σουηδός κάτοχος του πα-
γκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλει-

στού στην Κωνσταντινούπολη. «Δεν ήταν ποτέ στα πλάνα», 
δήλωσε στο «Gothenborg Post».

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

ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΙ ΜΑΤΣ

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ επιδόθηκαν τρεις 
ημέρες πριν το μεταξύ τους ματς σε κάτι που 
δεν προκαλεί και μεγάλη έκπληξη. Στην 
Ελλάδα είμαστε, οι ομάδες τσακώνονται 
για όλα. Νομίζοντας πως όλος ο κόσμος 
περιστρέφεται γύρω από αυτές.
Ο διαιτητής ήταν η αφορμή, η αιτία φυσικά 
είναι όλα όσα τους χωρίζουν.
Το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, ωστόσο, παρουσιάζει 
και έντονο τακτικό ενδιαφέρον. Στους πάγκους 
βρίσκονται δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις 
προπονητών.
Ο καθείς ξέρει τι σημαίνει ο Λουτσέσκου για 
τον ΠΑΟΚ. Και τι έχει πετύχει αλλά και τι κάνει 
φέτος. Από εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα, 
είναι στο -5 από την ΑΕΚ, -3 από Παναθηναϊκό 
και πάνω στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό.
Ο Λουτσέσκου έχει ουσιαστικά μόνο 
ένα δίλημμα. Ποιος θα είναι δίπλα στον 
Αουγκούστο, ο Σβαμπ ή ο Ντάντας. Λογικά ο 
αυστριακός με την εμπειρία του.
Κοτάρσκι, Σάστρε, Ράφα Σοάρες, Ίνγκασον, 
Κουλιεράκης, Κωνσταντέλιας, Νάρεϊ, 
Ζίβκοβιτς, Ολιβέιρα θα είναι οι υπόλοιποι.
Ο Μίτσελ από την άλλη πλευρά, δείχνει να 
είναι στην καλύτερη κατάσταση σε συνδυασμό 
με την ομάδα του από την ημέρα που ανέλαβε.
Σα να βρίσκει επιτέλους τα κουμπιά του 
συνόλου που προπονεί.
Το ζήτημα είναι αν θα παίξει με τον Εμβιλά στα 
στόπερ ή στα χαφ. Επίσης, ποιος θα είναι ο 
έτερος μαζί με τον Μπίελ, εξτρέμ.
Θα είναι ωραίο το ματς, ας το αφήσουν οι 
υπόλοιποι να γίνει.

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...


