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Με ίδιο και ενδεχομένως χει-
ρότερο τρόπο με πέρυσι ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ τις 

φετινές του ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οι «ασπρόμαυ-
ροι» γνώρισαν μια οδυνηρή ήττα από τη Λέφσκι στη Σόφια (2-0) 

και πλέον «τρέχουν» για να προλάβουν το τρένο της πρόκρισης στον 3ο 
προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Μόλις στα 40 δευτερό-

λεπτα, η αμυντική γραμμή του «Δικεφάλου του Βορρά» με Κάργα – Ινγκασον 
έπαθε... τρικυμία, επιτρέποντας στον Ουέλτον να χωθεί και να πλασάρει τον Κο-
τάρσκι που έκανε αψυχολόγητη έξοδο. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 19΄ έγιναν 

χειρότερα τα πράγματα για τους Θεσσαλονικείς. Ο Μπαρί διπλασίασε το προ-
βάδισμα της Λέφσκι και τα πράγματα άρχισαν να στραβώνουν για τα καλά. Οι 

αλλαγές του Λουτσέσκου (Νάρεϊ, Τόμας, Κωνσταντέλιας) ξύπνησαν κά-
πως την νωθρή επιθετική λειτουργία των φιλοξενούμενων, αλλά 

το γκολ δεν ήρθε. Οι Βούλγαροι απέκτησαν ισχυρό προβάδι-
σμα και όπως με τη Μποΐμιανς πέρυσι, ο ΠΑΟΚ κα-

λείται από νωρίς να μπει σε mode… 
ανατροπής.

ΘΕΛΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΛΛΗ
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ΣΚΟΡΕΡ: 1΄ ΟΥΕΛΤΟΝ, 19΄ ΜΠΑΡΙ

ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Στάνιμιρ Στόιλοφ): Μιχαΐλοφ, Πετρίς, Σόνκο, Κόρβομπα, Γκάλτσεφ, Κράστεφ, 
Φαν ντερ Κάαπ, Μιλάνοφ, Ρονάλντο (87΄ Πετκόφ), Μπαρί (90΄ Χόλντερ), Ουέλτον (90΄ Ιβάνοφ 
– Μίτκοφ) 
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Ινγκασον, Κάργας, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ (71΄ 
Φιλίπε Σοάρες), Αουγκούστο, Κουαλιάτα (57΄ Νάρεϊ), Ζίβκοβιτς (78΄ Κωνσταντέλιας), Ντάντας 
(57΄ Κούρτιτς), Κούτσιας (71΄ Μπράντον Τόμας)



Χαώδης η διαφορά ποιότητας. Ο Άρης 
ισοπέδωσε την Γκόμελ και καθάρισε από το πρώ-

το παιχνίδι την πρόκριση. Η ομάδα του Χερμάν Μπούρ-
γος βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά διέλυσε τον αντίπαλό της 

και με το εμφατικό 5-1 κέρδισε τις εντυπώσεις με το καλημέρα. 
Το ματς ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για τον Άρη. Μόλις στο 11’ ο 

Άφι σκόραρε με τη βοήθεια του Φαμπιάνο. Ωστόσο, το κομβικό ήταν πως 
η ισοφάριση ήρθε στο 15’ με πέναλτι του Γκρέι.  Σταδιακά πάτησαν γκάζι 
οι Θεσσαλονικείς και με τρομερό φάουλ του Ιτούρμπε στο 28’ έκαναν το 

2-1. Τρία λεπτά μετά ο Καμάτσο διαμόρφωσε το 3-1.
Η Γκόμελ δεν μπορούσε να αντιδράσει. Από τη στιγμή που στις αρχές 

του δευτέρου μέρους οι Λευκορώσοι δεν κατάφεραν να μειώ-
σουν, όλα τελείωσαν. Στο 61’ ο Πάλμα με νέο τρομερό φά-

ουλ έκανε το 4-1 και το κερασάκι στην τούρτα το έβα-
λε ο Γκρέι από ασίστ του Πάλμα, του MVP 

του αγώνα.

ΕΚΑΝΕ ΠΛΑΚΑ
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ΣΚΟΡΕΡ: 15’ (ΠΕΝ.) ΚΑΙ 78’ ΓΚΡΕΪ, 28’ ΙΤΟΥΡΜΠΕ, 31’ ΚΑΜΑΤΣΟ,  
61’ ΠΑΛΜΑ - 11’ (ΑΥΤ.) ΦΑΜΠΙΑΝΟ

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Πίρσμαν (Μαζικού 
83’), Ιτούρμπε (Μαντσίνι 70’), Καμάτσο, Ντουκουρέ, Νταμπό (Ντιόπ 70’), Πάλμα, Γκρέι (Χατζη-
ϊωάννου 83’).
ΓΚΟΜΕΛ (Βλάντιμιρ Νεβίνσκι): Σαντόφσκι, Κουτσίνσκι, Ματβέιτσικ, Αφί, Γιουρί, Μπάγκα, Κο-
στρόβ, Αντεόλα (Γερμακόβιτς 73’), Σέντκο (Ποταπένκο 80’), Αλεκσίεβιτς (Ανιουφρίεφ 43’), 
Μάκας (Γκογκολασβίλι 73’).
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Έγινε μπόλικη κουβέντα για την παρουσία του Μπόγκνταν Πλάνιτς στο ματς με τον Ολυμπιακό. Ο Πλάνιτς είναι 
παίκτης της ΑΕΚ, αυτό δεν θα αλλάξει παρά τις προσπάθειες που κάνει ο κόουτς της Μακάμπι Χάιφα κι ο κόσμος 
των Ισραηλινών. Διότι, στο τέλος του ματς αρκετοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να τον παρακαλέσουν να μείνουν. Ο 
Σέρβος κεντρικός αμυντικός στην αναμέτρηση με τους «ερυθρολεύκους» έδειξε πως στην ΑΕΚ θα είναι σημείο 
αναφοράς. Ξεκάθαρα. Στη φάση του γκολ του Ολυμπιακού τρέχει να καλύψει τη φάση που χάνει ο συμπαίκτης 
του με τον Μασούρα. Δεν ευθύνεται. Ακυρώνεται γκολ για εκατοστά. Έχει μια καίρια επέμβαση σε μια σέντρα του 
Μαντί Καμαρά, όπου ο Ολυμπιακός βγαίνει στην κόντρα επίθεση με υπεραριθμία. Πέρα από όλα αυτά όμως που 
διακρίνουμε με… γυμνό μάτι, οι κάθετες που «περνούσε» ανάμεσα στις γραμμές. Εξαιρετικό στοιχείο, όπως κι η 
διαγώνιες μπαλιές του. Ποιο είναι το κακό με τον 30χρονο στόπερ; Όπως κάθε παίκτης στη θέση του χρειάζεται και 
υποστήριξη. Τόσο από τα χαφ, όσο και από τους υπόλοιπους της άμυνας. Η Μακάμπι είχε θέμα σε αυτό το κομμάτι 
και τον έπαιρνε κι αυτόν η… μπάλα. Και η ΑΕΚ, όχι στα χαφ πλέον, αλλά στους υπόλοιπους της άμυνας υπάρχει 
θέμα. Για την ώρα…

Ο Παναθηναϊκός άργησε και πλέον τρέχει, αλλά τρέχει; Διότι, περνούν οι μέρες και το «τριφύλλι» μένει με τις 
ελλείψεις του στο ρόστερ. Ας το γράψουμε μία ακόμα φορά, τελευταία. Οι αναμετρήσεις με την Σλάβια Πράγας 
είναι αυτές που θα κρίνουν τα πάντα. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς το πήρε (κα πάλι) πάνω του. Ο Παναθηναϊκός πάει 
χωρίς «δεκάρι» και χωρίς αναπληρωματικό εξτρέμ και επιθετικό στα ματς με τους Τσέχους. Και τουλάχιστον 
για την πρώτη αναμέτρηση ακόμα και να κλείσει κάποιος μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στην καλύτερη 
περίπτωση να παίξει κάποια λεπτά ως αλλαγή στη ρεβάνς. Η ανάγκη για τεχνικό διευθυντή ήταν εμφανής, αλλά 
ο Γιοβάνοβιτς θέλει τον απόλυτο έλεγχο. Κι αν πέρυσι δεν υπήρχε λόγος βιασύνης, φέτος υπήρχε και με το 
παραπάνω, αλλά δεν έτρεξαν οι εξελίξεις. Πάντως μια σκέψη του Γιοβάνοβιτς είναι να αξιοποιήσει κάποιον 
από τους μπακ πιο ψηλά, αν χρειαστεί.  Ο Γκάνεα πάει εξαιρετικά, ο Βαγιαννίδης είναι ξανά εδώ, αμφότεροι 
έχουν πολλές δυνατότητες, οπότε μην το αποκλείσετε να τους δούμε πιο ψηλά στο γήπεδο.

ΚΑΛΟΣ; ΚΑΛΟΣ!

ΑΠΟ ΜΠΑΚ… 
ΕΞΤΡΕΜ!
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Έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός από την απόκτηση ενός χαφ; Η απάντηση δεν είναι απλή. Θα είναι κανονικός ο 
Μαντί Καμαρά; Θα βρει τον εαυτό του ο Αγκιμπού Καμαρά; Από εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Ο Πέδρο Μαρτίνς θα 
συνεχίσει να έχει εξαφανισμένο τον Κούντε;
Έως τώρα προέκυψε ένα θέμα ανάμεσα σε Μαρτίνς και Εμβιλά. Η αλήθεια είναι πως ο τελευταίος δεν ήταν 
καλός με την Χάιφα, αλλά δεν του ταιριάζει ένα σχήμα με δύο εξάρια, ειδικά όταν ο ένας από αυτούς είναι ο 
Μαμαντού Κανέ. Αδιάκοπο τρέξιμο, καμία αντίρρηση, αλλά μέχρι εκεί. O 25χρονος μέσος από τη Γουινέα είναι 
ένας παίκτης που πρέπει απλώς να συμπληρώνει το ρόστερ, ουχί να είναι ο μοναδικός από τους διαθέσιμους 
χαφ που να παίζει 90 λεπτά! Αυτό καταδεικνύει το πρόβλημα, αλλά ενδεχομένως και το γεγονός πως ο 
Μαρτίνς επιμένει στον Αγκιμπού, αδικώντας τον Κούντε, αλλά και τον Ανδρέα Μπουχαλάκη.
Πάντως, ο Ολυμπιακός είναι στη γύρα και για χαφ που να πηγαίνει την μπάλα μπροστά…

Στην Τουρκία το έχουν δεδομένο, όσο δεδομένο μπορεί να είναι πως ο Πέλκας θα συνεχίσει την καριέρα του 
στη Χαλ Σίτι. Την ομάδα δηλαδή που έχει αγοράσει ο Ατζούν. Μάλιστα, λένε πως το deal θα κοστίσει κοντά στα 
3-4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Mr. Survivor έχει ήδη προχωρήσει σε 3 μεταγραφές από την Τουρκία, τον επιθετικό 
Σαντγιαμανές από τη Φενέρ για 4,5 εκατομμύρια, τον μέσο ΟΖάν Τουφάν πάλι από τη Φενέρ για 3 εκατομμύρια 
και τον αριστερό μπακ Σινίκ από την Αντάλιασπορ. Συν τη μεταγραφή του Εστουπινιάν που έκανε κρότο (είχε 
ακουστεί για Ελλάδα αλλά από την στήλη είχατε ενημερωθεί πως έψαχνε μεγάλο συμβόλαιο κοντά στο 1-1,5 
εκατομμύριο). Αν γίνει η μεταγραφή του Πέλκα, το καλό για τον διεθνή μεσοεπιθετικό είναι πως ανοίγονται 
μπροστά του νέοι δρόμοι. Η Χαλ λόγω Ατζούν θεωρείται από τα σημαντικά πρότζεκτ στο Νησί και ο καθένας 
γνωρίζει πόσοι δρόμοι μπορούν να ανοιχτούν από την Τσάμπιονσιπ.

ΠΑΕΙ Η ΜΠΑΛΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ;

ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
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Την επέκταση στο συμβόλαιο του Κώστα Γαλανόπουλου 
μέχρι το 2024 ανακοίωσε η ΑΕΚ. Μετά από δύο σεζόν αγωνι-
στικής απραξίας λόγω συνεχόμενων τραυματισμών, ο 25χρο-
νος προστίθεται στα χαφ των «κιτρινόμαυρων» ως μια έξ-
τρα λύση. Ωστόσο, δεν αναμένεται να ταξιδέψει Ολλανδία 
για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας, αλλά 
θα προπονηθεί με την ΑΕΚ Β΄. Σημάδι ότι ακόμα έχει να δι-
ανύσει ακόμα πολύ δρόμο, ώστε να είναι έτοιμος στην εκ-
κίνηση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Ενωσης.

Την ώρα που η αναζήτηση υποψήφιων μεταγραφικών στόχων 
συνεχίζεται, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κοιτάζει και προς τη Λα-
τινική Αμερική. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι», σύμφωνα με ΜΜΕ 
της Βραζιλίας, ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση στον 23χρο-
νο εξτρέμ της Σάο Πάολο, Ζονάς Τορό (5 γκολ και 4 ασίστ σε 48 
εμφανίσεις). Το συμβόλαιο του παίκτη λήγει τον Δεκέμβριο και 
οι συμπατριώτες του είναι πεπεισμένοι ότι οι εκπρόσωποί του 
θα του βρουν σύντομα ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του 
στο εξωτερικό. Το βέβαιο είναι ότι πλέον υπάρχει κινητικότητα 
από το «τριφύλλι» για προσθήκες.

Ουδέν κακόν αμιγές καλού λένε. Σύμφωνοι, η εικόνα 
των «ερυθρολεύκων» δεν ήταν η απαιτούμενη στο πρώτο 
ματς με την Μακάμπι Χάιφα. Ωστόσο, υπήρξαν δύο παίκτες 
που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ο πρώτος ήταν ο 
Τικίνιο Σοάρες. Ο Βραζιλιάνος απέδειξε ότι μόνο... περαστι-
κός δεν θα είναι από το φετινό ρόστερ. Οσο για τον Παπ-Α-
μπού Σισέ, την ώρα που πληθαίνουν τα ιταλικά δημοσιεύματα 
για ενδιαφέρον της Νάπολι, ορθώνεται ως ένα σημαντι-
κό σημείο αναφοράς στο κέντρο άμυνας της ομάδας. Πάνω 
του, ο Πέδρο Μαρτίνς θα πρέπει να επενδύσει τη σταθερό-
τητα στην οπισθοφυλακή. Οσο για την έλλειψη δημιουργίας 
στα εξτρέμ, στους πρωταθλητές εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για άμεση απόκτηση ακραίου κυνηγού.



ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΑΘΛΟΝ ΤΑΟΥΝ-ΓΚΛΑΓΟΥΕΙ

ΔΙΠΛΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1,75
Στο κυνήγι της Κορκ η Γκαλγούει με τον στόχο της ανόδου να 

παραμένει ζωντανός.
Μέσα στην αδύναμη Άθλοουν δύσκολα θα συναντήσει δυσκολίες 

και αναμένω εύκολη επικράτηση από νωρίς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
:ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΒΟΡΙ ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ

ς

Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ 
ΜΕ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρωταθλήματα που συνεχίζονται το καλοκαίρι με πολλές και δυνατές αναμετρήσεις. 
Από σήμερα το απόγευμα Παρασκευής 22 Ιουλίου έως τα ξημερώματα της Τρίτης 26 Ιουλίου, διεξάγονται πολλά παιχνίδια 

κυρίως στα Σκανδιναβικά πρωταθλήματα όπως αυτά της Νορβηγίας, της Σουηδίας, της Δανία, της Φινλανδία και της 
Ισλανδίας, αλλά σε αυτά της Λατινικής Αμερικής όπως της Αργεντινής και της Βραζιλίας. Για την 1η κατηγορία της Δανίας 
ξεχωρίζουν οι μονομαχίες Μίντιλαντ-Σίλκεμποργκ, Άαρχους-Βίμποργκ και Ράντερς-Οντένσε, ενώ για την 2η αγωνιστική 

της Ελβετίας η Βασιλεία υποδέχεται τη Σερβέτ και η Γκρασχόπερς τη Λουγκάνο. Στην 1η κατηγορία της Σουηδίας η Βάρναμο 
φιλοξενεί την ΑΪΚ Στοκχόλμης, ενώ στη Νορβηγία ξεχωρίζει ο αγώνας Ρόζενμποργκ-Τρόμσο. Ντέρμπι και στην 1η 

κατηγορία της Φινλανδίας με τις αναμετρήσεις Βάασα-Χάκα και Ούλου-Μάριεχαμν. 
Δυνατά παιχνίδια υπάρχουν και στα πρωταθλήματα της Λατινικής Αμερικής, με το Σαρμιέντο-Κολόν Σάντα Φε να ξεχωρίζει 

στην Αργεντινή και το Μποταφόγκο-Ατλέτικο Παραναένσε στην Βραζιλία. 

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΣΥΝΟΛΟ ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΟΡΝΕΡ 
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν σε πλήθος στοιχηματικών επιλογών όπως το Goal/No Goal, η διπλή 

ευκαιρία, το over/under, το ημίχρονο/τελικό, ο νικητής των κόρνερ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, το ακριβές σκορ, το 
τελικό αποτέλεσμα, η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει, το αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, τα συνολικά κόρνερ γηπεδούχου/
φιλοξενούμενου. Σε όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «Boost 
Νίκης» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για επιλεγμένους αγώνες προσφέρεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ και 
η προωθητική ενέργεια «Σκορ 3», για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το Σάββατο 23 Ιουλίου, στο «Σκορ 3» 

συμμετέχουν οι αγώνες Κόρτραϊκ-Ουντ Χέβερλε Λέουβεν (19:15) και Σεντ Τρούιντεν-Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ (21:45) για την 
1η κατηγορία του Βελγίου, καθώς και το παιχνίδι Αννόβερο-Σαν Πάουλι (21:30) για την 2η κατηγορία της Γερμανίας. Την 
Κυριακή 24 Ιουλίου, στο «Σκορ 3» παίζονται τα παιχνίδια Άντερλεχτ-Οστάνδη (19:30) και Βέστερλο-Σερκλ Μπριζ (22:00) 

για την 1η κατηγορία του Βελγίου, όπως και το Άαλμποργκ-Κοπεγχάγη (19:00) για την 1η κατηγορία της Δσνίας. 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ  
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
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ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

www.xosetips.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ

OVER 2,5 1,66
Αμφότερες μπήκανε με το δεξί στο πρωτάθλημα με την Πάντερμπορν 
να σκορπάει την Καρσλρούη. Εντυπωσιακή και η Φορτούνα έφυγε με 
το τρίποντο από το νεοφώτιστο Μαγδεμβούργο. Για το 2/2 θα παίξουν 

σήμερα και αναμένω να παραταχθούν αρκετά επιθετικά.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1 ΑΥΣΤΡΙΑ 2η 19:10
ΧΟΡΝ-ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ ΙΙ

OVER 2,75 1,75 
Πρεμιέρα κάνει σήμερα  η Αυστρία και θα πάρει έτσι θέση 
ξανά στις επιλογές μας. Σε μια καλύτερη χρονιά όπου θα 

έρθει και η παραμονή πιο εύκολα στοχεύει η Χορν.
Διψάνε για διάκριση τα πιτσιρίκια της Στουρμ και αν 

υποτιμηθούν θα κάνουν ζημιές.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΕΛΒΕΤΙΑ 2η 20:30
ΞΑΜΑΞ-ΑΑΡΑΟΥ

2 -0,75 1,75
Μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα η Ααράου 

επιβεβαιώνοντας έτσι ότι είναι από τα φαβορί για την 
άνοδο. Από την άλλη η Ξαμάξ αποδυναμώθηκε αρκετά και 

δύσκολα θα διακριθεί φέτος.

ΔΙΠΛΟ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 20:00
ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

OVER 2,5 1,72
Στη σκιά της αποχώρησης του Χάαλαντ η Μπορούσια 

ετοιμάζεται για την νέα σεζόν.
Ο Χάλερ ήρθε για να αναπληρώσει το κενό του Νορβηγού 
αλλά ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας θα τον αφήσει εκτός 

για καιρό.
Στις μεταγραφές έχει προς το παρόν το μυαλό της η 

Βιγιαρεάλ.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45
ΝΤΑΝΤΑΛΚ-ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ

1 -1,0 1,67
Το πρωτάθλημα δείχνει να χάνεται για την Ντάνταλκ με την ομάδα να πληρώνει την 
αστάθεια της. Το τρίποντο σήμερα μονόδρομος απέναντι στην Χαρπς που θα δώσει 

μάχη για να γλυτώσει τον απευθείας υποβιβασμό.

ΑΣΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Σάντρα Πέρκοβιτς πρόσθεσε στο «παλμαρέ» της 
άλλο ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Στο Γι-

ουτζίν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη δι-
σκοβολία και έφθασε τα πέντε σε Παγκόσμια 

Πρωταθλήματα. Επιπλέον η Κροάτισσα δή-
λωσε πως θα συνεχίσει τουλάχιστον 

μέχρι το 2032!

Μπορεί η πρώην Κενυάτισσα, που αγωνίζεται για το Κα-
ζακστάν, Νόρα Τζερούτο να πήρε το χρυσό στο Παγκό-
σμιο στα στιπλ, αλλά εξαιρετική ήταν η Λουίζα Γκέ-
γκα. Η Αλβανίδα αθλήτρια, πολλές φορές στο 
παρελθόν έχει αγωνιστεί στη χώρα μας. Ήταν 
5η με 9.10.04, καλύτερη επίδοση της χρο-
νιάς στην Ευρώπη, εθνικό ρεκόρ και 6η 
όλων των εποχών.
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SPORTS

www.stivostime.gr

Δυνατή κούρσα αναμένεται στο μίτινγκ «Τοφάλεια» 
που είναι να διεξαχθεί την Κυριακή 24 Ιουλίου στο 

Παμπελοποννησιακό Στάδιο στην Πάτρα. Έχουν 
δηλώσει συμμετοχή η πρωταθλήτρια Ειρήνη 

Βασιλείου και ακόμη οι Δέσποινα Μουρτά, 
Ευαγγελία Ζυγόρη, Άννα Κιάφα, Κορίνα 

Πολίτη και Μαρίτα Αργυρού. 

Σήμερα το απόγευμα (16:15 ώρα Ελλάδας) διε-
ξάγεται ο τελικός στα 35χλμ. βάδην γυναικών, 
με τριπλή ελληνική συμμετοχή. Μετέχουν η 
πρωταθλήτρια Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, που 
έχει πολλές πιθανότητες να πλασαρι-
στεί ψηλά στην κατάταξη, η Έφη Κουρ-
κουτσάκη και η Χριστίνα Παπαδοπού-
λου. Η τελευταία μετά τα 20χλμ., 
θα μπει και στα 35χλμ.



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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος

sales@sportime.gr

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...

ΒΓΑΛΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΑΡΗ 
ΟΙ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΓΕΛΟΥΝ
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΙΝΕ

Ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Άρη δε θα μπορούσε να γράψει το σενάριο για την φετινή πρεμιέρα 
των ομάδων της Θεσσαλονίκης στην Ευρώπη. Και μην πει κανείς πως μπορεί να υπάρχει φίλαθλος των 
«κιτρίνων» που να έβλεπε με συμπάθεια την προσπάθεια του ΠΑΟΚ στη Σόφια. Η αλήθεια είναι επίσης πως 
κανένας οπαδός του ΠΑΟΚ δε θα πρέπει να περίμενε να δει την ομάδα του τόσο μακριά από το υποφερτό. Η 

ομάδα με ευθύνη του Λουτσέσκου δεν ήταν απλά απροετοίμαστη για το ματς αλλά έτη φωτός πίσω.

Απέναντι στη Λέφσκι που δεν μπορεί να τρομάξει τον αντίπαλό της αλλά μέσα στη ζέστη του Ιουλίου έτρεχαν οι 
παίκτες της σαν να μην υπάρχει αύριο. Αυτό μετράει περισσότερο από τακτικές σε αυτή την χρονική περίοδο. 
Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τίποτα καλά και το εφιαλτικό εκτός από την ανυπαρξία των περισσότερων αν όχι όλων, 
είναι το ζήτημα των συνεργασιών. Οι Ζίβκοβιτς, Σάστρε από τη μία αλλά και οι Ίνγκασον, Κάργας πραγματικά 
δεν μπορούσαν να βρεθούν με τίποτα. Ο Σάστρε με διαφορά ήταν ο χειρότερος και αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί 

θα φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης.

Η ομάδα του Λουτσέσκου φυσικά και μπορεί να κερδίσει 3-0 στην Τούμπα ενώ ακόμα και αν δεχθεί γκολ δε 
θα ψάχνει 4 για να προκριθεί αλλά πάλι τρία για να πάρει παράταση. Θα πρέπει όμως μέσα σε μια εβδομάδα 
να αλλάξει. Αντίθετα, ο Άρης δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα και είχε με διαφορά την καλύτερη εικόνα 
από τους τρεις που αγωνίστηκαν. Σίγουρα ο αντίπαλος ήταν ο υποδεέστερος αλλά με τόσες μεταγραφές, 

5άρα στο πρώτο ματς και τόσο ωραία vibes πάνω από το Χαριλάου, τα όνειρα δεν σταματούν.


