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Το γνωστό άσμα μιλούσε για «τρία παιδιά βολιώ-
τικα που πήραν την Αννούλα». Στο γήπεδο του Λε-
βαδειακού δεν ήταν τρία, αλλά δεκατέσσερα τα 
παλικάρια του Μπράτσου που χάρισαν τη νίκη στον 
Βόλο, o οποίος σκαρφάλωσε στην πέμπτη θέση 
της βαθμολογίας!
Για να κυριολεκτούμε, η ευστοχία με την οποία σκό-
ραραν οι Βολιώτες θύμιζε Αμερικανό εκτελεστή 
σνάιπερ. Τρεις τελικές στο δεύτερο, ισάριθμα γκολ. 
Ούτε βολές στο μπάσκετ να εκτελούσαν. Στην πρώ-
τη φάση μετά από ένα «νεκρό» αγωνιστικά ημίω-
ρο (32΄-61΄) και με τους Βοιωτούς να μοιάζουν 
ανήμποροι να παράξουν παιχνίδι, ο Πιρές εκμε-
ταλλεύτηκε την ταχύτατη αντεπίθεση των φιλοξε-
νούμενων και από κοντά άνοιξε το σκορ.
Οκτώ λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Μίλος Ντέ-
λετις να βάλει το όνομά στον πίνακα των σκόρερ 
(69΄). Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε στις καθυ-
στερήσεις, όταν ο Κούτσιας διαμόρφωσε το τελι-
κό 0-3, το οποίο φέρνει τον σύλλογο της Μαγνη-
σίας στο συν ένα από τον έκτο πλέον Αρη.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμικο Βέλιτς): Στογιάνοβιτς, 
Τσάπρας, Βινίσιους, Τζιμόπουλος (64’ Νίκας), 
Βήχος, Παναγιώτου, Μεχία, Βρακάς, Νταμπό, 
Λούα Λούα (57’ Σαχπεκίδης), Γκερεμέγιεφ 
(64’ Σαβιέρ).
ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, 
Σι, Σιέλης, Εσκοβάλ, Λούνα, Γκάγκι, Τσιρίνος 
(80’ Καρτάλης), Πιρές (90+2’ Τάχατος), Ντέ-
λετιτς (88’ Πίρινεν), Κούτσιας.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

 61’ ΠΙΡΈΣ, 69’ ΝΤΈΛΈΤΙΤΣ, 90+1’ ΚΟΎΤΣΙΑΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ VS ΒΟΛΟΣ 30
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AGENT GREEK

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΑΙΝΙΑΣ
Στο ντέρμπι της Τούμπας με τον Ολυμπιακό φάνηκε πολύ η έλλειψη ενός 
παίκτη στην περιοχή για τον ΠΑΟΚ. Ενός παίκτη που αν γύριζε όπως γύρισε ο 
Ολιβέιρα δυο φορές στο πρώτο ημίχρονο και εκτελούσε θα έβρισκε δίχτυα. 
Το πρώτο σουτ του Πορτογάλου πήγε στην αγκαλιά του Πασχαλάκη, το δεύτερο 
άουτ. Και ενώ ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να σκοράρει και δεν το κατόρθωνε, ο 
παίκτης που προσπάθησε να πάρει στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου 
γίνεται πρωταγωνιστής σεναρίου ταινίας.
Ο Κάιλ Λαρίν προτίμησε να πάει στην Ισπανία για τη Βαγιαδολίδ που προσπαθεί 
να σωθεί. Μπαίνει αλλαγή στο τελευταίο τέταρτο με τη Βαλένθια, γκολ στο 
90’ νίκη η ομάδα του.
Μπαίνει προχθές αλλαγή λίγο πιο πριν προς το 60’, γκολ στο 73’, μεγάλη νίκη 
η Βαγιαδολίδ μέσα στην έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Με αυτά και με αυτά, χάρη 
στον Λάριν είναι πλέον στη 13η θέση, στο +4 από την Καντίθ που πέφτει και 
που τον ήθελε όπως ο ΠΑΟΚ. Και μετά σου λένε η ζωή δεν είναι ταινία.

ΡΟΥΑ ΜΑΤ
Ο Γκάρι Ροντρίγκες έκανε κίνηση ματ με το να εκδηλώσει 
δημόσια την απροθυμία του να επιστρέψει στο τουρκικό 
πρωτάθλημα. Εκεί που έχει φορέσει τη φανέλα τόσο 
της Γαλατά όσο και της Φενέρ.
Η Κόνιασπορ δεδομένα θα τον ήθελε στο ρόστερ της αλλά 
φαίνεται πως ο 33χρονος εξτρέμ έχει άλλα σχέδια.
Το ζήτημα είναι τι κάνει ο Ολυμπιακός.
Οι πρωταθλητές μπορεί σε άλλες θέσεις (βλέπε 
στόπερ, αριστερό μπακ ενδεχομένως και φορ) να μην 
ενισχύθηκαν όπως θα έπρεπε αλλά στους wingers μια 
χαρά τα πήγαν.
Ο Ολυμπιακός έφερε Κανός και Μπουτούτσι. Έναν παίκτη 
δηλαδή με εμπειρία από Premier League που τον είδαμε 
έστω και λίγο στην Τούμπα αλλά και έναν που θεωρείται 
εξαιρετικός. Θα τον δούμε βέβαια και εκείνον στο γήπεδο.
Με όλους αυτούς συν τον Μασούρα, τον Μπιέλ, ο Γκάρι 
Ροντρίγκες περισσεύει.
Φάνηκαν άλλωστε οι προθέσεις του Μίτσελ με το να τον 
αφήσει εκτός αποστολής με τον ΠΑΟΚ.
Αλλά ο Ροντρίγκες εκεί, δε θέλει να φύγει.
Η στήλη είχε αναφέρει, όχι πολύ πίσω στις 27/1 πως 
υπάρχει προβληματισμός και θα ήθελαν στο κλαμπ να 
αποχωρήσει.
Θα βόλευε πολύ τον Ολυμπιακό να μην ήταν πλέον στο 
ρόστερ. Αλλά η μία μετά την άλλη οι αγορές κλείνουν.
Ίσως από την Αραβία να έρθει το καλό νέο για τον 
Ολυμπιακό αλλά και εκεί δύσκολα.
Θα δούμε…
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AGENT GREEK

ΚΙ ΟΜΩΣ
ΜΠΟΡΕΙ 
Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, λοιπόν, επέστρεψε 
στην Ελλάδα και έκανε το 5/5. Κανείς άλλος δεν το έχει 
πετύχει. Βέβαια και το 4/4 φορώντας τη φανέλα, ΠΑΟΚ, 
Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, Ολυμπιακού κατά σειρά δεν το είχε 
κάνει άλλος. Τώρα ο Λάζαρος επιστρέφει στην Ελλάδα για 
τον Άρη σε ένα μοναδικό στα χρονικά πενταρέ.
Το καλοκαίρι του 2021 πήγε στην Ανόρθωση στα 34 του και 
είχε καλή και ενεργή παρουσία στην Κύπρο. Ο Καρυπίδης 
δεν τον πήρε τυχαία. Πρώτα απ’ όλα το deal είναι έως και 
το καλοκαίρι, δηλαδή win win και για τις δύο πλευρές και 
βλέπουμε. Από εκεί και πέρα ο ιδιοκτήτης του Άρη με τη 
μεταγραφή αυτή θέλει να πετύχει και κάτι άλλο. Να δώσει 
λίγο τόνο στα αποδυτήρια. Ο Λάζαρος είναι Έλληνας, ξέρει 
που ήρθε και τι γίνεται στον Άρη. Επίσης, είναι χαρακτήρας που 
παθιάζεται, όλοι τον ξέρουν δεν έρχεται κανείς άγνωστος.
Να ταράξει λίγο τα νερά στον Άρη δηλαδή, που όλα 
μοιάζουν flat.

ΠΑΙΡΝΕΙ 
ΣΕΙΡΑ
Ο Παναθηναϊκός μετά από Πέρεθ και Σένκεφελντ ανανέωσε και το 
συμβόλαιο του Αϊτόρ, κάνοντας ένα 3/3 που αν μη τι άλλο μπορεί να 
προσμετρηθεί στα θετικά.
Κράτησε τρεις παίκτες που αποδεδειγμένα βοήθησαν ώστε η ομάδα να 
είναι ακόμα στους διεκδικητές του πρωταθλήματος.
Το ζήτημα είναι τι γίνεται με έναν τέταρτο που δεν έχει ακουστεί και πολύ.
Θέληση που υπάρχει στο κλαμπ είναι πάντως να ανανεώσει κι αυτός. Ο 
λόγος βέβαια για τον Αχιλλέα Πούγγουρα που ξεκίνησε βασικός τη σεζόν 
αλλά είναι τώρα 3η επιλογή και παίζει όταν δεν μπορεί π.χ. ο Μάγκνουσον.
Δεδομένα δίνει τον καλύτερο του εαυτό αν και φέτος μετρά μόνο 10 ματς.
Θα γίνει 28 τον Δεκέμβριο, δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια ενώ τις 
μανατζερικές του τύχες κρατά ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς.
Ο πρώην σταρ του Ολυμπιακού να τονιστεί και να υπενθυμιστεί πως έχει 
και τον Φώτη Ιωαννίδη.
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΌΣ ΚΑΙ 
ΑΣΤΈΡΑΣ ΤΡΙΠΌΛΗΣ 
ΑΝΑΔΈΙΧΘΗΚΑΝ ΓΙΑ 
ΈΒΔΌΜΗ ΣΈΡΙ ΦΌΡΑ 

ΙΣΌΠΑΛΌΙ ΣΤΌ ΑΓΡΙΝΙΌ.

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

Στο ντεμπούτο του ως βα-
σικός, ο Λάζλο Κλάινχαϊ-
σλερ έκανε τη διαφορά για τον Παναθηνα-
ϊκό. Δεν το λες και δύσκολο το τελείωμά 
του σε κενή εστία, αλλά σίγουρα αποτέ-
λεσε λύση στον τομέα του σκοραρίσμα-
τος, όπου το «τριφύλλι» χωλαίνει αρκε-
τά μετά την επανέναρξη.

«ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΑ» ΓΑΝΤΙΑ
Η αείμνηστη ελληνική κωμωδία «Τα κίτρινα γάντια» του 1960 είχε 
ως θέμα την παθολογική συζυγική ζήλια. Το συναίσθημε το ζήλιας, 
σίγουρα θα το ένωσαν και οι οπαδοί του ΠΑΌΚ βλέποντας τον Αλέ-
ξανδρο Πασχαλάκη να επιστρέφει ως αντίπαλος στο γήπεδο της 
Τούμπας. 
Τα «ερυθρόλευκα» γάντια, τα οποία μάλιστα ήταν υπεύθυνα για την 
απώλεια της νίκης για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ό 34χρο-
νος πορτιέρε θύμισε στους Θεσσαλονικείς τις εποχές που εκείνος 
υπερασπιζόταν την εστία τους. Και πολλές φορές, όταν εκείνοι τον 
χρειάζονταν εκείνος φορούσε την μπέρτα του και σαν άλλος υπε-
ρήρωας κρατούσε το μηδέν παθητικό. Ακόμα κι όταν οι συμπαίκτες 
του δεν στέκονταν στο ύψος των περιστάσεων.
Κάτι που έκανε για λογαριασμό του Όλυμπιακού, ο οποίος ομολο-
γουμένως στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης ήταν υπερβο-
λικά μαζεμένος φλερτάροντας με γκολ ουκ ολίγες φορές. 
Το μαρτυρούν εξάλλου οι οκτώ επεμβάσεις του MVP Πασχαλάκη. Αν 
δεν ήταν εκείνος, τότε οι Πειραιώτες πιθανότατα θα είχαν φύγει όχι 
μόνο ηττημένοι, αλλά ίσως και με βαρύ σκορ από την Τούμπα. Η εμ-
φάνιση του υψηλόσωμου πορτιέρε ήταν το μοναδικό στοιχείο που 
μπορεί να προκαλεί χαμόγελα στους πρωταθλητές Έλλάδος. Διότι 
όταν ο «άσος» μεταμορφώνεται διαρκώς σε τείχος, το ταμείο στο 
τέλος έχει αρκετές πιθανότητες να είναι θετικό είτε στο πρωτάθλη-
μα, είτε στο Κύπελλο.  

Με τον δανεισμό του στον Ιωνικό, ο 
Μαξ Λοβέρα πήρε μια ακόμα ευ-
καιρία στην ελληνική πραγματι-
κότητα. Ό Αργεντινός δείχνει ότι 
σιγά-σιγά προσαρμόζεται σ’αυ-
τήν, με την αγωνιστική άνοδο να επι-
σφραγίζεται με το εύστοχο πέναλτι κόντρα στον 
Αρη και έδωσε ανάσα παραμονής στους Νικαιώτες.

Η καλή μέρα απ΄το πρωί φαί-
νεται. Ό Αλαν Πάρντιου έμοια-
ζε μπερδεμένος από Day 1 
και τα αποτελέσματα ποτέ δεν 
ήταν τα αναμενόμενα. Αποτέ-
λεσμα; Νέα ήττα – χαστούκι από 
Ιωνικό και ο Βρετανός χαιρέτησε τον 
Αρη, ο οποίος πάει απ’το κακό στο χειρότερο.

 UP

DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ισως η αθλητική φωτογραφία της ημέρας σ’όλη την Έυρώπη. Ιθύνοντες του Ατρο-
μήτου και διαιτητικό επιτελείο να προσπαθούν να μετρήσουν τα δοκάρια πριν και 
μετά τα φτυαρίσματα στα δοκάρια. 

Το ματς που δεν έγινε ποτέ ή αλλιώς το ματς της... μεζούρας. Αγωνιστικός σχολιασμός δεν 
χωράει στην αναμέτρηση του Περιστερίου, η οποία θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Η απόκλιση 
στο ύψος των δοκαριών, αλλά και ο καλτ τρόπος με τον οποίο αυτή αποφασίστηκε να επιλυθεί 
σήκωσαν τεράστια ποσότητα σκόνης στο πολύπαθο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανεπίτρεπτο θέαμα 
ό,τι εκτυλίχθηκε στο γήπεδο του Ατρομήτου, το οποίο έκανε τον γύρο του κόσμου και εξέθεσε τη 
χώρα μας. Όι Περιστεριώτες θα κάνουν ένσταση ότι θα μπορούσε να διεξαχθεί το παιχνίδι, ενώ 
η ΑΈΚ ότι οι διαστάσεις δεν ήταν οι προβλεπόμενες ούτε πριν, αλλά ούτε και μετά τις εργασίες.

5e-SportTime ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΤΌ ΦΙΑΣΚΌ
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«ΚΑΚΏΣ ΒΑΛΑΤΕ ΓΡΑΜΜΕΣ»

Μπένετ και Καπέλα είδαν live τη φάση του 
πέναλτι στο Ιωνικός - Αρης. Αμφότεροι 
συμφώνησαν οτι το πέναλτι είναι σωστό και 
ότι δεν υπάρχει οφσάιντ του Σεμπά. Το παίξιμο 
του Φαμπιάνο θεωρείται με πρόθεση, οπότε 
παράβαση οφσάιντ δεν υφίσταται. Μάλιστα 
τα μέλη της ΚΕΔ, απευθυνόμενοι στον VARιστα 
Ζαμπαλά θεώρησαν χάσιμο χρόνο την διαδικασία 
να μπουν γραμμές. «Εφόσον είναι deliberate play, δεν υπάρχει 
περίπτωση οφσάιντ. Δεν υπήρχε λόγος να ελεγχθεί η φάση», 

τόνισαν οι άνθρωποι της Επιτροπής. Και δίκιο έχουν!

ΖΗΜΙΑ, ΑΛΛΑ ΓΛΙΤΏΣΕ 
ΤΑ ΧΕΙΡΌΤΕΡΑ Ό 
ΑΠΤΌΣΌΓΛΌΥ!

Η ΕΠΟ προχώρησε στην αντικατάσταση 
του Αθηναίου βοηθού διαιτητή Ιορδάνη 
Απτόσογλου με τον Τρύφωνα Πετρόπουλο 
για το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής 
ανάμεσα στον Λεβαδειακό και στον Βόλο. Ο 
Απτόσογλου είχε ένα ατύχημα προ ημερών, με 
αποτέλεσμα να σπάσει τρία δάχτυλα! Του τοποθετήθηκε 
νάρθηκας. Ευτυχώς, γιατί από ό,τι έμαθα, η ζημιά θα 
μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη. Περαστικά λοιπόν και 
γρήγορη επιστροφή!

Ημιτελικοί Κυπέλλου την Πέμπτη. Το 
ΑΕΚ - Ολυμπιακός έχει το μεγάλο 
ενδιαφέρον, αφού το ΠΑΟΚ - Λαμία 
έχει ξεκάθαρο φαβορί. Η ξεκούραστη 
ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και 
αναμένουμε την ανακοίνωση της ΚΕΔ για 
τον διαιτητή της αναμέτρησης.
Λογικά θα γίνει γνωστός εντός της 
ημέρας. Το «κοράκι» έχει το ρεπορτάζ 
και δεν θα σας κράτησει άλλο σε 
αγωνία. Σύμφωνα με αποκλειστικές 
πληροφορίες λοιπόν, ο εκλεκτός του 
Στέφεν Μπένετ είναι γνώριμος μας, 
όπως και όλοι οι προηγούμενοι που 
έχουν έρθει, αφού είναι γνωστό οτι 
γίνεται «ανακύκλωση». Και για αυτό 
δεν φταίει ούτε ο Μπένετ, ούτε η ΚΕΔ. 
Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι λόγοι 
που έρχονται αυτοί που έρχονται και θα 
τους αναλύσουμε προσεχώς.
Επειδή πλάτιασα όμως επανέρχομαι. 
Διαιτητής του ΑΕΚ - Ολυμπιακός, εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι ο 
Σρτζαν Γιοβάνοβιτς! Ο 36χρονος Σέρβος 
ρέφερι δεν θα έρθει όπως προανέφερα 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τέταρτο 
παιχνίδι αυτό της Πέμπτης. Μάλιστα το 
αμέσως προηγούμενο ήταν και πάλι ΑΕΚ 
- Ολυμπιακός! Πριν δύο χρόνια περίπου, 
τον Απρίλιο του 2021 στο ΟΑΚΑ, με τους 
ερυθρόλευκους να επικρατούν 5-1!
Πριν από αυτό είχε σφυρίξει τον 
Φεβρουάριο του 2020 το ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 1-2 
και τον Μάρτιο του 2019 το Ατρόμητος - 
ΑΕΚ 0-1. «Κοντοχωριανός» του θα είναι 
ο VARιστας. Ο Μαυροβούνιος Νίκολα 
Νταμπάνοβιτς.

ΤΌ «ΚΌΡΑΚΙ» 
ΑΠΌΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΌΝ 
ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΠΌΥ ΘΕΛΕΙ  
ΝΑ ΦΕΡΕΙ Η ΚΕΔ ΓΙΑ 
ΤΌ ΑΕΚ - ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΣ!

AYTOΝ ΘΕΛΕΙ 
ΝΑ ΦΕΡΕΙ!
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Νέο ρίσκο με προπονητή δεν πρόκειται να πάρει ο Αρης που πλέ-
ον θα πάει με υπηρεσιακό μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτό τουλά-
χιστον προκύπτει τις τελευταίες ώρες, με τον Απόστολο Τερζή να 
έχει αναλάβει ήδη καθήκοντα πρώτου κόουτς. Παράλληλα, ο Λά-
ζαρος Χριστοδουλόπουλος ανακοινώθηκε από τους «κίτρινους» 
και ενσωματώνεται στο ρόστερ. Απρόοπτο (ξανά) με Ντουκουρέ, 
ο οποίος θα χάσει το ματς με τον Παναθηναϊκό λόγω θλάσης.

Απαντήσεις προς πάσα κατεύθυνση έδωσε η ΑΕΚ με αφορμή τα όσα ει-
πώθηκαν στο Περιστέρι χρησιμοποιώντας δέκα διαφορετικά σημεία. Στα 
του Κυπέλλου, ο Αλμέιδα ουσιαστικά «έδειξε» την ενδεκάδα που θα 
χρησιμοποιήσει στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό (Στάνκοβιτς αντί Αθα-
νασιάδη, η γνωστή τετράδα στην άμυνα, Γιόνσον – Σιμάνσκι, Αμραμπατ – 
Πινέδα, Αραούχο και Λιβάι), ενώ ο Πάολο Φερνάντες δύσκολα θα θέ-
σει εαυτόν στις υπηρεσίες του Αργεντινού κόουτς.

Τα καλά νεά για τον Παναθηναϊκό έρχονται από την... Βαρκελώνη. 
Μετά τις ανανεώσεις των Σένκεφελντ και Πέρεθ, ο Αϊτόρ βρίσκε-
ται κοντά στο να υπογράψει νέο τριετές συμβόλαιο. Η υπόθεση του 
Ισπανού δεν είχε κυλήσει ομάλα. Ισα-ισα, μετά τον τραυματισμό, λίγα 
πράγματα είχαν ειπωθεί για το αν θα πει το «ναι» σε μια ανανέωση. 
Τελικώς, Παναθηναϊκός και 26χρονος τα έχουν βρει και σύντομα θα 
υπάρξουν οι ανακοινώσεις.

To ναυάγιο του Ισκο με την Ουνιόν Βερολίνου, με την οποία δεν συμ-
φώνησε λόγω διαφοράς των αποδοχών στο συμβόλαιο με τους Γερ-
μανούς (αναγράφονται οι μεικτές κι όχι οι καθαρές σε αντίθεση με την 
Ισπανία), αφήνει το πρώην μεσοεπιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς 
ομάδα. Ο Ισπανός δεν τα βρήκε με την Κόνιασπορ και διάφορα δημο-
σιεύματα της πατρίδας του τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό. Λέτε;

Oχι μόνο δεν νίκησε, παρότι καλύτερος στο ντέρμπι με τον Ολυμπια-
κό, αλλά ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να χάσει ένα πολύ σημαντικό του γρα-
νάζι για αρκετό διάστημα. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, ο 
οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίσθο μηριαίο και άπαντες 
περιμένουν τη μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλή-
ματος. Ενοχλήσεις αισθάνεται και ο Τάισον, με τον Βραζιλιάνο να συ-
νεχίζει με ατομικό.
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ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2 -0,75 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: «ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΠΑΙΖΟΥΜΕ
Aντίδραση έβγαλε η Γιουβεντους επιστρέφοντας στα 
«τρίποντα» κόντρα στη Λάτσιο. Η «βέκια σινιόρα» εί-
ναι σε δύσκολη θέση, αλλά θα κυνηγήσει ένα ευρω-
παϊκό εισιτήριο για να σώσει την φετινή χρονιά. Σή-
μερα έχει αποστολή στην έδρα της πάντα επικίνδυνης 
Σαλερνιτάνα.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:45
ΑΛΚΜΑΑΡ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ OVER 2,5 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ 
Οι δύο ομάδες κοντράρονται ξανά δέκα ημέρες μετά 
το εντυπωσιακό 5-5 για το πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά 
για το κύπελλο με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο 
για τα προημιτελικά. Ανάλογο ματς με αυτό του πρωτα-
θλήματος αναμένω.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 13:00
ΝΑΚΟΝ ΠΑΘΟΜ-ΟΝΤΕΝΣΕ OVER 3,25 2,00
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ 
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά 
στο στοιχηματικό μενού. Για την πρώτη σέντρα ετοιμά-
ζεται η Οντένσε και θα έχει την ευκαιρία σήμερα να δο-
κιμάσει πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα.

ΙΣΡΑΗΛ 20:00
ΜΠΝΕΪ ΣΑΧΙΝ-ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΕΡ ΣΕΒΑ 2 1,70
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Σταθερά μέσα στη μάχη του τίτλου η Μπέερ Σεβά αλλά 
χωρίς πολλά περιθώρια για απώλειες. Εύκολη απο-
στολή δεν θα είναι η Μπνέι Σαχίν, αλλά οι φιλοξενού-
μενοι έχουν την ποιότητα για να πάρουν αυτό που θέ-
λουν.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 14:15
ΧΟΝΚΑ-ΠΑΪΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ OVER 3,25 2,10
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.

ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ 21:15
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ-ΟΥΛΜ
OVER 164,5 1,87
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΒΓΑΖΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΟΡ Η ΟΥΛΜ
Οι δύο ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση 
στην επόμενη φάση και παίζουν με σαφώς λιγότερο 
άγχος. Βέβαια, ψάχνουν καλύτερο πλασάρισμα και η 
Μπανταλόνα έχει το προβάδισμα για το ροζ φύλλο.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ 
ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΜΑΡΣΕΪΓ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ 
ΖΕΡΜΕΝ ΚΑΙ ΤΒΕΝΤΕ-ΑΓΙΑΞ ΜΕ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Τα παιχνίδια των Κυπέλλων ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα στα 
μέσα της εβδομάδας με τα βλέμματα στραμμένα στην OPAP 
Arena. Την Πέμπτη, στις 20:30, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυ-
μπιακό στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Νωρί-
τερα, στις 18:30, την ίδια ημέρα, ξεκινάει ο άλλος ημιτελικός 
ανάμεσα στη Λαμία και τον ΠΑΟΚ. 
Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας, ΑΕΚ-Ολυμπιακός και Λα-
μία-ΠΑΟΚ έρχονται με τις καλύτερες αποδόσεις που έγιναν 
ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 
Ντέρμπι γίνονται και στα Κύπελλα Γαλλίας και Ολλανδίας. Σε 
νοκ άουτ αγώνες για τη φάση των «16» παίζουν αύριο, στις 
22:10, η Μαρσέιγ με την Παρί Σεν Ζερμέν και την Πέμπτη, στις 
19:45, η Τβέντε με τον Άγιαξ.
Στο Κύπελλο Γερμανίας ολοκληρώνεται η φάση των «16» με 
τα 4 τελευταία παιχνίδια. Στο Κύπελλο Αγγλίας διεξάγονται σή-
μερα και αύριο οι επαναληπτικοί αγώνες του 4ου γύρου. 
Οι καλύτερες αποδόσεις συνεχίζονται από το Πάμε Στοίχημα 
και στα παιχνίδια των Κυπέλλων Γαλλίας, Ολλανδίας, Γερμα-
νίας και Αγγλίας.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 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 ακόλουθα: 
Σαλερνιτάνα-Γιουβέντους: Να σημειωθεί γκολ πριν από το 30’ 
– Σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.
Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντάρμσταντ: Να σημειωθεί γκολ πριν 
από το 30’ – Σκορ 2-0 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα.

ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΙΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ  
ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΤΟΥ CHALLENGE CUP
Στο βόλεϊ ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διεκδικούν το ει-
σιτήριο για τον τελικό του Challenge Cup. Απόψε στις 20:00 γί-
νεται ο πρώτος ημιτελικός στο γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» 
στο Ρέντη. 
Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει πολλές στοιχηματικές επιλο-
γές για το ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων στο βόλεϊ, μετα-
ξύ άλλων, για τους συνολικούς πόντους του αγώνα και των 2 
ομάδων ξεχωριστά, το χάντικαπ πόντων, το χάντικαπ σετ, τα συ-
νολικά σετ, τους Over/Under πόντους παικτών, τον πρώτο σκό-
ρερ, τους συνολικούς άσους, τη διάρκεια του αγώνα.

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗ EUROLEAGUE Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Στο μπάσκετ συνεχίζεται η Euroleague με τα παιχνίδια της 24ης 
αγωνιστικής. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι γίνεται αύριο (21:00) 
στο Βερολίνο, ανάμεσα στην Άλμπα και τον Ολυμπιακό. Ο Πα-
ναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή (21:00) στο ΟΑΚΑ τη 
Βαλένθια. 
Πολλά ειδικά στοιχήματα προσφέρει το Πάμε Στοίχημα, για τα 
παιχνίδια της Euroleague, μεταξύ άλλων, για τους Over/Under 
πόντους του αγώνα, τον νικητή του αγώνα σε συνδυασμό με 
τους συνολικούς πόντους, τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, 
το ημίχρονο-τελικό, τον σκόρερ του πρώτου πόντου, την πρώ-
τη ελεύθερη βολή, τον αριθμό των περιόδων που θα κερδίσει 
η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα, το ακριβές σκορ 
των περιόδων.

ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΑ 
ΚΥΠΕΛΛΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ1
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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 Η ΦΥΣΗ 
ΒΡΥΧΑΤΑΙ,

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΣΙΩΠΑ...

Πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ζωή. 
Το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά λίγο μετά, το 
ξεχνάμε. Μια στιγμή αρκεί για να αλλάξει τα 
πάντα. Να κατεδαφίσει πόλεις, να ξεκληρίσει 
οικογένειες και να προκαλέσει ανείπωτο 
πόνο. Το παραπάνω, το βίωσαν οι κάτοικοι 
στο Γκαζιαντέπ της Τουρκίας, σε περιοχές 
της βορείου Συρίας, μέχρι και στον Λίβανο! 
Ο σεισμός 7,8 ρίχτερ με πάνω από 2500 
χιλιάδες νεκρούς και 9000 τραυματίες – 
απολογισμός που δεν έχει ολοκληρωθεί - 
ήταν ακόμα μια απόδειξη ότι τον πλανήτη δεν 
τον κυβερνά ο άνθρωπος. 
Τον πλανήτη τον κυβερνά η ίδια η φύση. Από 
τη στιγμή που η μητέρα φύση αποφασίσει με 
τον οποιονδήποτε τρόπο να προκαλέσει χάος 
και καταστροφή, θα το κάνει. Και ο άνθρωπος 
δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να αποφύγει τις 
οδυνηρές συνέπειες. Οταν εκείνη βρυχάται, οι 
άνθρωποι σιωπούν.
Το μόνο που μπορεί να κάνει το γένος μας 
είναι να επιστρατεύσει την όποια αλληλεγγύη 
κι ευαισθησία το χαρακτηρίζει, ώστε να 
κλείσουν οι πληγές. Η ενσυναίσθηση εξάλλου, 
το να μπαίνουμε στα παπούτσια του άλλου και 
να το δείχνουμε με πράξεις μας ξεχωρίζει 
από τα υπόλοιπα όντα στη Γη. Μέσα από τέτοια 
καταστροφικά σκηνικά, η ανθρωπότητα έχει 
μια ευκαιρία να παραμερίσει τις όποιες 
αντιπαλότητες και να εργαστεί σύσσωμη για 
το κοινό καλό. Ακόμα και την ύστατη στιγμή, 
ακόμα κι όταν όλα τριγύρω έχουν μετατραπεί 
σε συντρίμμια και στάχτη. 

 γραφει ο ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


