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Εκτός Ευρώπης από τον δεύτερο μόλις 
προκριματικό γύρο του Conference League έμεινε ο 

ΠΑΟΚ, ο οποίος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τη Λέφσκι Σό-
φιας. Το εις βάρος του 2-0 στη Βουλγαρία ήταν πολύ ψηλό «βουνό» 

για να υπάρξει ανατροπή. Οταν δε, ο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στην Τούμπα 
(25΄) μετά από τραγικά λάθη των Λύρατζη και Κοτάρσκι, η κατάσταση έγινε μη 

αναστρέψιμη. Ακόμα κι όταν οι αλλαγές του Λουτσέσκου (Μπίσεσβαρ, Βιεϊρίνια) 
προσέδωσαν επιθετικότητα και ο Ντάντας ισοφάρισε (56΄), τα πάντα συνέχισαν να 
πηγαίνουν λάθος. Δύο κίτρινες κάρτες ο Αουγκούστο (64΄, 72΄) και άλλες δύο ο 
Βιεϊρίνια (80΄, 81΄) διαμόρφωσαν αριθμητική ανισορροπία, η οποία στέρησε τα 

όποια ψήγματα ελπίδας είχαν οι «ασπρόμαυροι» για να φέρουν το ματς του-
λάχιστον σε σκορ παράτασης.

Ετσι, οι Θεσσαλονικείς, λίγους μήνες μετά την παρουσία τους στα 
προημιτελικά της διοργάνωσης, μένουν Ελλάδα και μοιραία 

θα επικεντρωθούν στις εγχώριες διοργανώσεις.

ΟΛΑ ΛΑΘΟΣ
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1 - 1

ΣΚΟΡΕΡ: 56΄ ΝΤΑΝΤΑΣ / 25΄ ΡΟΝΑΛΝΤΟ

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ίνγκασον, Κάργας (72΄ Σβαμπ), Λύρατζης (66΄ Κούτσι-
ας), Σοάρες (46΄ Βιεϊρίνια), Κούρτιτς, Αουγκούστο, Κουαλιάτα (46΄ Μπίσεσβαρ), Ζίβκοβιτς, 
Ντάντας, Νάρεϊ.
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ (Στάνιμιρ Στόιλοφ): Μιχαΐλοφ, Φαν ντερ Κάαπ, Σούντμπεργκ, Κόρδοβα, Πετρίς, 
Γκάλτσεφ, Μιλάνοφ (85΄ Πετκόφ), Κράστεφ, Ρονάλντο (82΄ Κράεφ), Μπάρι (90΄ Μιλάνοφ Μί-
τκοφ), Γουέλτον (90΄ Τσουνάμι).
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Ο ΑΡΗΣ ΚΑΙ 
Ο ΜΠΑΖΟΕΡ
Στόπερ και φορ από La Liga προσπαθεί να κλείσει ο 
Άρης. Το Sportime τα έχει γράψει με το Ν και με το Σ! Το 
τελευταίο διάστημα ακούγεται και το όνομα του Ρίχελντι 
Μπαζοέρ. Του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού που έμεινε 
ελεύθερος από την Φίτεσε. Αλήθεια! Η περίπτωση του 
κερδίζει έδαφος και ανεβαίνει στο ranking της σχετικής 
λίστας. Ψέματα. Ο Μπαζοέρ έχει όντως κεντρίσει το 
ενδιαφέρον του Καρυπίδη και του Μπούργος, αλλά δεν 
είναι πρώτη επιλογή. Και δεν πρόκειται να γίνει, αν δεν 
ρίξει αρκετά τις απαιτήσεις του. Το συμβόλαιο που ζητάει, 
δεν μπορεί να του το δώσει ο Άρης. 600 χιλιάρικα! Η 
απόσταση που τους χωρίζει είναι μεγάλη. Αρκετά. Κάνοντας 
το πολύ δύσκολο. Οι Θεσσαλονικείς θα πάρουν στόπερ, 
αλλά ασχολούνται με πιο βατές περιπτώσεις. Και όχι με 
τον Μπαζοέρ που θα του φάει χρόνο και στο τέλος ίσως 
και να μην τα βρουν.  Πρόθεση της διοίκησης να κλείσει το 
θέμα του κεντρικού αμυντικού άμεσα. Και του φορ.

AGENT GREEK
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Αν πιάσει κανείς έναν έναν τους παίκτες του 
Ολυμπιακού από τον αγώνα αποκλεισμό με τη 
Μακάμπι Χάιφα, τότε θα πρέπει να φύγουν όλοι. Η 
κατάσταση δεν είναι καλή και δεν ήταν μόνο για τον 
Μαρτίνς. Οι παίκτες έχουν μπει στο κάδρο και μετά 
από ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι φυσικό να τους 
πάρει όλους η μπάλα. Εκεί, που θεωρητικά μπορεί 
να προκαλέσει έκπληξη αυτή η εξέλιξη είναι 
πως ο Ολυμπιακός εξετάζει όλες τις πιθανότητες 
να πάρει και άλλον αριστερό μπακ. Έφερε στην 
Ελλάδα τον Ισραηλινό Λάιντνερ της Χαποέλ Τελ 
Αβίβ, έναν 20χρονο παίκτη που τον συνοδεύουν 
καλές συστάσεις. Αλλά στην κατάσταση που είναι 
τώρα οι πρωταθλητές, δύσκολα θα μπει με τη 
μία στην 11άδα. Το ζήτημα είναι πως τα ματς με 
την Μακάμπι Χάιφα έχουν φέρει πολλά αρνητικά 
reports εντός του κλαμπ για τον Ρέαμπτσιουκ. 
Σε τέτοιο σημείο μάλιστα που να είναι έντονη η 
φημολογία πως ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό 
μπακ. Και πως ο Μολδαβός θεωρείται πολύ πιθανό 
να ψάχνεται και εκείνος για να συνεχίσει αλλού.
Ο Ρέαμπτσιουκ είναι γνωστό πως πέρυσι έκανε του 
κόσμου τα ματς και το βιογραφικό του έγραψε 47 
ματς με 2 γκολ και 3 ασίστ.
Αλλά ειδικά στο Καραϊσκάκη η εμφάνισή του ήταν 
κάτω από το μέσο όρο. Επομένως, δυσκολίες…
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ΑΥΤΗ  
Η ΙΣΠΑΝΙΑ
Λες και είναι παζάρι ακούγεται η αγορά της Ισπανίας για 
οτιδήποτε απασχολεί, σχεδόν, τα Ελληνικά μεταγραφικά 
δρώμενα. Προπονητή από την Ισπανία ο Ολυμπιακός, 
στόπερ από την Ισπανία ο Άρης, στόπερ από την Ισπανία η 
ΑΕΚ. Εντάξει, λογικό και επόμενο είναι, τεράστιο μάρκετ 
με αρκετούς παίκτες που μπορεί αν δυνάμει να είναι 
διαθέσιμοι. Για την ΑΕΚ ήταν δεδομένο πως αν η Μακάμπι 
προκρινόταν, η περίπτωση Πλάνιτς θα γινόταν εξαιρετικά 
δύσκολη. Πλέον, εκτός των άλλων, οι πρωταθλητές 
Ισραήλ βλέπουν και γνωρίζουν πως μπορούν να 
προχωρήσουν ακόμα περισσότερο μια και το ζευγάρωμα 
με τον Απόλλωνα Λεμεσού είναι 50-50. Έτσι Πλάνιτς 
στην ΑΕΚ θα είναι έκπληξη μεγατόνων. Η ΑΕΚ, όντως, 
κοιτάει την αγορά της Ισπανίας (που π.χ. παλιότερα είχε 
φέρει τον Άρθο) αλλά ας κρατήσουμε μικρό καλάθι για 
το πότε θα έρθει ο έτερος εκλεκτός και αν θα ξέρει ο 
Αλμέιδα τη Δευτέρα ποιος θα είναι τελικά.

ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ
Οι Σλοβένοι που είχαν βγάλει από το πρωί της Τετάρτης 
(27/7) τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Σπόρτινγκ 
Λισαβόνας για τον Σπόραρ, γράφουν πως οι «πράσινοι» 
έχουν καλές πιθανότητες για την απόκτηση και του 
Μπέντζαμιν Βέρμπιτς. Ο λόγος για την εφημερίδα «Ekipa» 
που διατηρεί και διαδικτυακό τόπο και εκεί περνάει τα 
θέματα το πρωί της έκδοσης όχι προηγουμένως. Στην 
έντυπη έκδοση λοιπόν υπήρχε η αποκλειστικότητα πως 
ο Σπόραρ θα πάει στον Παναθηναϊκό. Η ίδια πηγή λοιπόν 
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και για τον 29χρονο 
εξτρέμ της Ντιναμό Κιέβου που το καλοκαίρι του 2018 είχε 
δαπανήσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από την 
Κοπεγχάγη. Η Ντιναμό βέβαια έκανε σούπερ πρόκριση επί 
της Φενέρμπαχτσε και θα παίξει με την Στουρμ Γκρατς, με 
σοβαρές πιθανότητες να πάει στα πλέι οφ, επομένως θα 
πρέπει να είναι στο «τριφύλλι» on hold. Το εντυπωσιακό 
φυσικά πως πρόκειται για ακόμα έναν πελάτη (όπως οι 
Σπόραρ, Τσέριν) του agent Αμίρ Ρούζνιτς.  

AGENT GREEK
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BIG

FIVE5
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Newsroom.Newsroom.Newsroom

Ο Αντρε Γκρέι τα «σπάει» (4 γκολ σε 2 εμφανίσεις), αλλά ο Θόδω-
ρος Καρυπίδης είναι αποφασισμένος να τινάξει ξανά την μπάνκα στον 
αέρα για έναν ακόμα στράικερ. Ο ισχυρός άντρας των «κιτρίνων» έχει 
θέσει σε εφαρμογή μια νέα επιχείρηση – «βόμβα». Αυτή αφορά τη πρό-
τερη μεταστροφή του Σάντι Μίνα για να αγωνιστεί στη χώρα μας. Τελι-
κώς, οι Θεσσαλονικείς έχουν έρθει κοντά με τον εκπρόσωπο του Ισπα-
νού κυνηγού και δεν αποκλείεται να δρομολογηθούν εξελίξεις πριν το 
παιχνίδι του 3ου γύρου του Conference League με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Πέραν της έλευσης του Ντομαγκόι Βίντα, η ΑΕΚ φιλοδοξεί να φέρει 
στα Σπάτα έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Στόχος; Μα φυσικά η δημιουρ-
γία ενός νέου διδύμου στην καρδιά των μετόπισθεν που θα προσδώ-
σει ασφάλεια. Την ίδια στιγμή, ο Ματίας Αλμέιδα αναμένεται να προβεί 
σε ξεσκαρτάρισμα για τους ακραίους αμυντικούς. Επισφαλής κρίνεται 
η θέση των Μοχαμάντι και Χατζισαφί, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν δεί-
χνουν να αποτελούν πρώτες επιλογές για τον Αργεντινό τεχνικό.

Εμφανώς αλλαγμένος στο επίπεδο της δημιουργίας εμφανίστηκε ο 
Παναθηναϊκός στο φιλικό προετοιμασίας στο «Απόστολος Νικολαΐδης» 
κόντρα στη Φόλενταμ. Οι «πράσινοι» έβγαλαν ενέργεια απέναντι στους 
Ολλανδούς (2-1) και προηγήθηκαν με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του 
Κουρμπέλη, το οποίο κέρδισε ο για ένα ακόμα ματς εξαιρετικός Βαγιαν-
νίδης (35΄). Στο 58΄ με εκπληκτικό σουτ οι φιλοξενούμενοι ισοφάρι-
σαν, αλλά με μια «ομορφιά» (76΄), ο Καρλίτος χάρισε τη φιλική νίκη 
στο «τριφύλλι». «Καμπανάκι» για Ιωαννίδη, ο οποίος αποχώρησε τραυ-
ματίας και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Μεγάλη απογοήτευση στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για τον 
αποκλεισμό από τη Λέφσκι Σόφιας. Το πρόωρο τέλος στις ευρωπα-
ϊκές υποχρεώσεις του συλλόγου δεν χωνεύεται εύκολα από τους 
οπαδούς των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι σε μια καταδικαστέα κίνη-
ση, πέταξαν αντικείμενα στους παίκτες της ομάδας μετά το τέλος της 
αναμέτρησης. Το βέβαιο είναι ότι θα υπάρξουν εξελίξεις σε πολλά 
επίπεδα (ρόστερ, επιτελείο) τις προσεχείς ώρες.

Τη διάδοχη κατάσταση στον πάγκο του αναζητά μετά τον αποκλεισμό από τη 
Μακάμπι Χάιφα ο Ολυμπιακός. Ανάμεσα στα πρώτα ονόματα, αυτό του 39χρο-
νου προπονητή της Χάντερφιλντ, Κάρλος Κορμπεράν. Ισπανός τεχνικός, δεξί 
χέρι του Μπιέλσα στη Λιντς που παραλίγο να φτάσει πέρυσι την ομάδα του 
στα Play-Off της Championship. Παράλληλα, στη λίστα υπάρχουν περιπτώ-
σεις όπως των Κίκε Σετιέν (Μπαρτσελόνα, Μπέτις), Μπορδαλάς (Βαλέν-
θια, Χετάφε), και Μαρθελίνο (Βαλένθια, Μπιλμπάο). Τέλος οι Βραζιλιάνοι 
επιμένουν ότι η Μποταφόγκο πλησιάζει στην απόκτηση του Τικίνιο Σοάρες.



ΣΕΡΒΙΑ 22:00
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΡΑΝΤΝΙΚ

OVER 1,5 ΗΜΙΧ. 1,88
Εξαιρετικό ξεκίνημα πραγματοποιεί ο Ερυθρός Αστέρας δείχνοντας 
από την αρχή ότι είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο. Απέναντι 

στην αδύναμη Ράντνικ αναμένω να έχει ξανά εύκολο έργο και θα 
παραταχθεί επιθετικά για να καθαρίσει από νωρίς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΣΚΟΡ ΑΠΟ ΝΩΡΙΣ

ς

Η ΣΕΖΌΝ ΑΡΧΊΖΕΊ ΜΕ ΤΑ ΣΌΎΠΕΡ ΚΑΠ 
ΣΕ ΑΓΓΛΊΑ, ΓΕΡΜΑΝΊΑ, ΓΑΛΛΊΑ ΚΑΊ ΌΛΛΑΝΔΊΑ

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την έναρξη των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Την επόμενη εβδομάδα γίνεται η σέντρα στην 
Premier League, την Bundesliga και τη Ligue 1. H σεζόν αρχίζει αυτό το Σαββατοκύριακο, σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Όλλανδία, με τα Σούπερ 

Καπ. Αύριο, στις 19:00, στο Λέστερ, θα αναμετρηθούν οι 2 ομάδες που διεκδίκησαν έως την τελευταία αγωνιστική τον τίτλο στην Αγγλία, η Λίβερπουλ 
και η Μάντσεστερ Σίτι. Κάτοχος του Κυπέλλου και του Λιγκ Καπ είναι η Λίβερπουλ, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι διατήρησε τα σκήπτρα στο Πρωτάθλημα. 

Η ΠΡΌΣΦΌΡΑ ΤΌΎ ΠΑΜΕ ΣΤΌΊΧΗΜΑ ΓΊΑ ΤΌ ΣΌΎΠΕΡ ΚΑΠ ΑΓΓΛΊΑΣ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στο Σούπερ Καπ της Αγγλίας, Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι την «Επιστροφή Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν όροι 

και προϋποθέσεις. Αύριο διεξάγονται και τα Σούπερ Καπ στην Όλλανδία και τη Γερμανία. Στις 21:00 στο Άμστερνταμ ο Άγιαξ αντιμετωπίζει την 
Αϊντχόφεν. Στις 21:30 στη Λειψία η τοπική ομάδα παίζει με τη Μπάγερν Μονάχου. Την Κυριακή, στις 21:00, στο Τελ Αβίβ, γίνεται το Σούπερ Καπ της 

Γαλλίας, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Ναντ. 

Η ΠΡΏΤΗ ΚΑΊ Η ΤΕΛΕΎΤΑΊΑ ΌΜΑΔΑ ΠΌΎ ΘΑ ΣΚΌΡΑΡΕΊ
Στα καταστήματα ΌΠΑΠ προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές για τα Σούπερ Καπ Αγγλίας, Γερμανίας, Γαλλίας και Όλλανδίας. Όι παίκτες 

του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν σε ειδικά στοιχήματα, μεταξύ άλλων, για το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, τα σκορ πολλαπλών 
επιλογών, τα μονά/ζυγά γκολ, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, το ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, το τελικό αποτέλεσμα & 

Goal/No Goal, το τελικό αποτέλεσμα & Over/Under, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης.

ΌΊ ΕΞΊ ΑΓΏΝΕΣ ΠΌΎ ΣΎΜΜΕΤΕΧΌΎΝ ΣΤΑ ΔΎΌ ΣΚΌΡ 3
Στα 4 Σούπερ Καπ και σε 2 αγώνες του βελγικού πρωταθλήματος προσφέρεται από το Πάμε Στοίχημα και η προωθητική ενέργεια «Σκορ 3» για 
την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το Σάββατο στο «Σκορ 3» συμμετέχουν οι αγώνες Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι, Άγιαξ-Αϊντχόφεν και 

Λειψία-Μπάγερν. Την Κυριακή στο «Σκορ 3» παίζονται τα παιχνίδια Σερένγκ-Κορτράικ, Παρί Σεν Ζερμέν-Ναντ και Αντβέρπ-Ζούλτε Βάρεγκεμ. 
Στα καταστήματα ΌΠΑΠ, σε όλα τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «Boost Νίκης» για την οποία 

ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ
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ΑΥΣΤΡΙΑ 2η 19:10
ΛΙΝΤΣ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ ΙΙ

OVER 2,75 1,72
Με το αριστερό μπήκαν οι γηπεδούχοι στο πρωτάθλημα γνωρίζοντας την 
ήττα στη Βιέννη. Για το τρίποντο θα παίξουν σήμερα κόντρα στα πιτσιρίκια 

της Αούστρια που συνηθίζουν να παίζουν ανοιχτά χωρίς άγχος.

ΜE ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, FOCUS ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1 ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ-ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ

OVER 2,5 1,66
Σε δράση πλέον το Βέλγιο και θα βρίσκεται σταθερά στις 
επιλογές μας. Το πρώτο της τρίποντο θα ψάξει η περσινή 
έκπληξη του πρωταθλήματος Ζιλουάζ κόντρα στην πάντα 

αξιόλογη Σαρλερουά.

SAFE ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΣΕΡΒΙΑ 19:55
ΝΟΒΙ ΠΑΖΑΡ-ΠΑΡΤΙΖΑΝ

2/2 1,78
Προβληματίζει η Παρτιζάν με την απόδοση της και ως εκ 
τούτου βρίσκεται ήδη στο μείον τέσσερα απο την κορυφή. 
Περιθώρια για άλλες απώλειες δεν υπάρχουν και μέσα 

στη Νόβι Πάζαρ το τρίποντο αποτελεί μονόδρομος.

ΦΑΒΟΡΙ ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 15:00
ΑΛΜΕΡ ΣΙΤΙ-ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ

OVER 3 1,70
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας να 

είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα. Οι προπονητές θα 
έχουν την ευκαιρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά 

και διαφορά σχήματα.

ΠΛΟΥΣΙΟ ΘΕΑΜΑ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 21:45
ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ-ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ

OVER 3 1,90
Αγωνιστική δράση και στην Ιρλανδία, με τον θεσμό του κυπέλλου να παίζει μπάλα το 
τριήμερο. Εύκολο έργο αναμένεται να έχει η Ντροχέντα κόντρα στη πολύ κακή φέτος 

Αθλοουν που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία.

ΤΑ ΓΚΟΛ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



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...

Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΕΚΠΛΗΞΗ

ΦΑΙΝΟΤΑΝ
ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ

Αποτυχία. Μόνο αυτή η λέξη μπορεί να βρεθεί δίπλα στο τελικό αποτέλεσμα του ζευγαρώματος 
του ΠΑΟΚ με τη Λέφσκι Σόφιας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά», μια ομάδα που χτίστηκε από τους 
Λουτσέσκου και Μπότο με πολλά χρήματα και άλλες τόσες ελπίδες και προσδοκίες δε θα 

παίξει ξανά στην Ευρώπη για τη φετινή σεζόν, που ούτε καλά καλά έχει ξεκινήσει.

Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι έδειξε ανήμπορος να μπορέσει να διαχειριστεί το γρήγορο 2-0 
και η ελπίδα ήταν πως όλα αυτά θα άλλαζαν στο δεύτερο ματς μέσα στην Τούμπα. Πριν καλά 
καλά ο ΠΑΟΚ δείξει ποιος είναι το αφεντικό, ήρθε το ύπουλο χτύπημα της ποδοσφαιρικής 

μοίρας να τον χτυπήσει.

Στον Σάστρε οφειλόταν εν πολλοίς η ήττα στη Σόφια, ο πολλά υποσχόμενος Λύρατζης, η νουβέλ 
βαγκ του νέου ΠΑΟΚ, από τους παίκτες που υπάρχει η ελπίδα πως θα γίνουν νέος Γιαννούλης 

ή Τζόλης από πλευράς πωλήσεων, έκανε το μοιραίο λάθος.

Να μη γελιόμαστε. Η ομάδα του Λουτσέσκου δεν κατόρθωσε ποτέ να γυρίσει από το 0-1. Ακόμα 
και όταν ο Ντάντας ισοφάρισε ή όταν ο Μπίσεσβαρ προσπαθούσε να βγάλει λαγούς από το 
καπέλο. Ένα σύνολο φτιαγμένο δομικά με πολλά ζητήματα, με τον ορίζοντα σε μέλλον 2-3 
ετών θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική. Τα πολλά νέα παιδιά του Μπότο απέτυχαν και το θέμα 

είναι αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να το διαχειριστεί.


