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Αν σκάσει πρόταση από το Εμιράτο, τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με Κούρτιτς; Μπόλικη σκόνη είχε σηκώσει η διπλή 
αναφορά (σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα) του Sportime για το μέλλον του Κούρτιτς στον Δικέφαλο 
του Βορρά. Οι λόγοι ήταν πολλοί, όλοι τους όμως ήταν αβάσιμοι. Διαρροές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ήθελαν την όλη 
αποκάλυψη του μέσου να έχει δόλο. Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί που έγραψαν πως γίνεται συντονισμένη 
προσπάθεια αποπροσανατολισμού των παικτών, λίγο πριν από τον τελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό που 
ήταν στο καλεντάρι εκείνη την περίοδο. Διότι η έτερη αναφορά είχε να κάνει με το γεγονός πως ο Κούρτιτς 
δεν ήταν πλέον untouchable. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να εμπορεύεται την 
επικοινωνιακή της εικόνα όπως εκείνη θέλει. Άρα έχει δικαίωμα να λέει ότι εκείνη θεωρεί ορθό για 
να πείσει τον κόσμο της. Σίγουρα όμως, το ψέμα είναι κακός σύμβουλος. Με άλλα λόγια, υπήρξε ένα 
παράδοξο σε όλα αυτά.  Το παράδοξο είναι πως μέσα σε όλα είχε δημιουργηθεί και η εντύπωση πως ο 
ΠΑΟΚ δεν είναι σε θέση να πουλήσει τον Κούρτιτς. Διότι, ο 33χρνος Σλοβένος μέσος έχει παραχωρηθεί με 
διετή δανεισμό από την Πάρμα και στο τέλος της συμφωνίας μένει ελεύθερος. Κοινώς, δεν υπάρχει καμία 
διαφορά στην ουσία του πράγματος.  Με μία πρόταση που θα ικανοποιεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, ο 
παίκτης κουνάει μαντήλι. Το ενδιαφέρον είναι πως από ότι μαθαίνω η πρόταση είναι κοντά στο να «σκάσει» 
στη Μικράς Ασίας. Και φυσικά θα είναι από ομάδα των Εμιράτων. Ασφαλώς και μπορεί να πουληθεί ο 
Κούρτιτς. Σαφώς και θα μπει όλο το θέμα σε συζήτηση για την καλύτερη, και την πιο συμφέρουσα, λύση για 
όλες τις  πλευρές. Εδώ θα είμαστε…

Το τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό και τον Ναθαναήλ Μπουκού είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι 
πρωταθλητές όντως έχουν κάνει μέγα πρόταση που αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και διάφορα add 
onns (μπονους δηλαδή) μπορεί το ποσό να πάει ακόμα πιο ψηλά. Η Ρεμς θέλει μια συμφωνία κοντά στα 6 
εκατομμύρια ευρώ αν και πρόκειται για έναν παίκτη που το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2023. Σε 
6 μήνες δηλαδή μπορεί να συζητήσει και να υπογράψει όπου θέλει. Η Ρεμς όμως έχει τον Μπουκού ως 
ποδοσφαιριστή που θέλει να τον πουλήσει στα λεφτά που θέλει. Είναι εξάλλου 20 ετών και έπαιξε πάνω 
από 30 ματς τη σεζόν που έφυγε. Εδώ να τονιστεί και κάτι άλλο. Το καλοκαίρι του 2021, η Μαρσέιγ έκανε μια 
άκρως εντυπωσιακή προσφορά για να τον πάρει. Ήταν στα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Ρεμς, δείγμα του 
πόσο τον πιστεύει, αρνήθηκε. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ΤΕΛΙΚΑ;

ΠΡΟΤΑΣΗ 10 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 

2e-SportTime  ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022



2e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Έχει μια τάση δικαίωσης η στήλη σήμερα και μετά το θέμα του Κούρτιτς, θα καταπιαστεί και με ακόμα έναν 
παίκτη του ΠΑΟΚ, αλλά αυτή τη φορά με χρώμα Παναθηναϊκού: «Είχα την επιλογή του Παναθηναϊκού» 
δήλωσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χωρίς να ρωτήσει κανέναν… φωστήρα, ο Στέφαν Σβαμπ. 
Το πρωτοσέλιδο της e-Sportime στις 22 Ιουνίου είχε τον Σβαμπ και με τις δύο εμφανίσεις, τόσο του 
ΠΑΟΚ όσο και του Παναθηναϊκού, κάτι που είχε σηκώσει αρκετή… σκόνη. Φυσικά και υπήρχε θέμα με 
το «τριφύλλι» να δίνει κλειστό 2ετές από την αρχή στον Αυστριακό μέσο. Ο ΠΑΟΚ ήθελε 1+1 μέχρι και 
ενός σημαντικού σημείου της διαπραγμάτευσης και εκεί ήταν το κομβικό σημείο μια και οικονομικά οι δύο 
προτάσεις ήταν πάνω κάτω οι ίδιες. Όταν ο ΠΑΟΚ, ουσιαστικά, υπαναχώρησε μια και θα έχανε τον παίκτη και 
ο Λουτσέσκου ήθελε να μείνει οπωσδήποτε και πήρε το 2ετές συμβόλαιο, τελικά έμεινε στον ΠΑΟΚ. 
Αυτά… οπωσδήποτε και πήρε το 2ετές συμβόλαιο, τελικά έμεινε στον ΠΑΟΚ. Αυτά… 

Σε όλους τους τόνους γύρω από την ΑΕΚ τονίζουν πως γίνεται μάχη προκειμένου να πειστούν οι στόχοι που 
υπάρχουν για τη θέση των στόπερ. Στόπερ και πάλι στόπερ. Όντως κομβικό μετά τις γενικευμένες αστοχίες 
εδώ και 2-3 χρόνια με αφορμή τα περσινά. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο που λίγοι έχουν βάλει την κουβέντα 
και αν ρίξει κανείς μια ματιά στο ρόστερ τότε δεν μπορεί να πει πως γεμίζει αισιοδοξία. 
Στα εξτρέμ αυτήν τη στιγμή η ΑΕΚ έχει τον Τσούμπερ και τον Λιβάι Γκαρσία. Και μετά; Μετά το χάος. Ειδικά αν 
ο Γκαρσία λογίζεται και ως τρίτος φορ όπως πολλάκις έχει βγει προς τα έξω, και χρειαστεί να παίξει εκεί 
σε κανένα παιχνίδι υπάρχει πρόβλημα. Σε τέτοιο σημείο που φαίνεται να ενεργοποιείται ξανά ο Αλμπάνης 
και να μην πηγαίνει πουθενά. Τάνκοβιτς προπονείται με το γκρουπ των κομμένων, ο Άμραμπατ αν παίξει 
ξανά με την ΑΕΚ θα είναι έκπληξη, Μάνταλος δεν είναι για εκεί, επομένως… 

ΔΙΚΑΙΩΣΗ 

ΜΕ ΤΑ ΕΞΤΡΕΜ 
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; 
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Ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση αριστερού μπακ και ο Μαξ Λόου 
είναι σταθερά στο προσκήνιο – ο 25χρονος Άγγλος της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 
δεν είναι πάντως εύκολη περίπτωση. Στο μεταξύ, παρελθόν αποτελεί ο Βα-
σίλης Σουρλής, μετακομίζει στην Φορτούνα Σιτάρντ. Επίσης, ο Κάιλ Λάριν, ο 
Καναδός φορ που ήταν ψηλά στη μεταγραφική λίστα των Πειραιωτών, κατέ-

ληξε στην Κλαμπ Μπριζ. 

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Το ότι ο ΠΑΟΚ του ταιριάζει απόλυτα, αγωνιστικά και ανθρώπινα, προέταξε ο 
Στέφαν Σβαμπ ως την κυριότερη αιτία που ανανέωσε με τον Δικέφαλο, πα-
ρότι όπως παραδέχτηκε είχε κι άλλες προτάσεις, μεταξύ αυτών από τον Πα-
ναθηναϊκό. Σε ομάδα-έκπληξη θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φερνάντο Βα-

ρέλα, ο 35χρονος στόπερ συμφώνησε με την πορτογαλική Κάζα Πία. 

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί σήμερα (4/7) για το Τιρόλ της Αυ-
στρίας για να συνεχίσει την προετοιμασία εν όψει της νέας σεζόν. Θα βρε-
θεί εκεί και ο Αλεσάντρο Σεπφ; Θα δείξει, υπάρχει πάντα διαφορά στο οι-
κονομικό, έστω μικρότερη πια. Εντωμεταξύ, ο Φραν Βέλεθ αποχαιρέτησε 
τους πρασίνους, «πέρασα μαγικές στιγμές», σχολίασε ο Ισπανός στόπερ της 

Αλ Φατέχ, πλέον. 

Με πέναλτι του Ματέο Γκαρσία στο 37’ ο Άρης νίκησε 1-0 τη Γάνδη σε φι-
λικό. Ντεμπούτο με τα κιτρινόμαυρα πραγματοποίησε ο Αντρέ Γκρέι, ο Τζαμα-
ϊκανός φορ έδειξε με το καλημέρα την ποιότητά του. Τραυματίας αποχώρη-
σε ο Ντιόπ. Στη Θεσσαλονίκη, έφτασε ο Μπράντλεϊ Μαζικού προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η μεταγραφή του και να ενσωματωθεί με τους υπόλοιπους στην 
Αυστρία, αμέσως μετά.

Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι καλοβλέπει το ενδεχόμενο επιστροφής του προκει-
μένου να κλείσει εκεί την καριέρα του. Από την ΑΕΚ εμφανίζονται θετικοί 
στο ενδεχόμενο να έχουν ξανά μαζί τους τον πολύπειρο Ουκρανό. Ακόμα και 
θετικά να κλείσει πάντως το θέμα, η Ένωση θα πάρει κι άλλο (άλλους) στό-

περ. Είναι άλλωστε κάτι που έχει ζητήσει μετ’ επιτάσεως ο Ματίας Αλμέιδα. 



ΤΟ CHAMPIONS 
LEAGUE ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 

ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ 
ΘΑ ΤΟ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ 

ΔΕΟΝΤΩΣ

www.xosetips.com
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ΚΟΠΑ ΣΟΥΝΤΑΜΕΡΙΚΑΝΑ 03:30
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ-ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 1 1,70

Στο πρώτο ματς η Κόλο Κόλο ήταν πολύ ανώτερη με το 2-0 να την 
φέρνει κοντά στη πρόκριση. Οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν να χάσουν 
κάτι,θα επιτεθούν με στόχο να κάνουν την μεγάλη ανατροπή. Ένα 

γρήγορο γκολ θα ψάξουν οι γηπεδούχοι που θα τους δώσει ώθηση.

Αναμένουμε πίεση και αντίδραση από την Ιντερνασιονάλ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 01:00
ΙΤΟΥΑΝΟ-ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,90

Ασταμάτητη η Κρουζέιρο έχει αποκτήσει ήδη διαφορά 
ασφαλείας από τους διώκτες της. Η ανόδου δεν χάνεται 
για την ιστορική ομάδα και μέσα στην Ιτουάνο θα παίξει 

ξεκάθαρα για το τρίποντο.

 Κυνηγάμε γκολ από νωρίς στο παιχνίδι.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 5

CHAMPIONS LEAGUE 20:45
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-ΣΟΥΤΙΕΣΚΑ ΝΙΣΙΤΣ 1/1 1,65

Γειτονικό ντέρμπι ανάμεσα σε Λουντογκόρετς και Σουτιέσκα 
με τους Βούλγαρος να υπερέχουν σε ποιότητα.

Όλα θα εξαρτηθούν από την απόδοση των γηπεδούχων με 
τους Μαυροβούνιους να παίζουν στη κόντρα.

Στηρίζουμε έδρα από ημίχρονο.
ΠΡΟΤΑΣΗ: 3

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 13:30
ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ-ΛΙΝΓΚΜΠΙ OVER 3,25 2,00

Δεν πείθει ακόμα στα φιλικά η Μπρόντμπι με την ομάδα να 
ζητάει μεταγραφική ενίσχυση. Την πρώτη νίκη στα φιλικά θα 

ψάξει σήμερα απέναντι στην πιο αδύναμη Λίνγκμπι. Αμφότερες 
πάντως θα παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο.

Παίζουμε γκολ, πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:4

CHAMPIONS LEAGUE 19:00
ΠΙΟΥΝΙΚ-ΚΛΟΥΖ 2 -1,0 1,80

Τα όνειρα της Κλουζ για φέτος φτάνουν μέχρι και 
τους ομίλους. Πρώτος αντίπαλος στα νοκ άουτ η άσημη 
Πιούνικ από την Αρμενία με τους Ρουμάνους να είναι 
ξεκάθαρα το φαβορί. Σκορ πρόκρισης από το πρώτο 

παιχνίδι θα επιδιώξει να πάρει η Κλουζ.

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1

CHAMPIONS LEAGUE 20:00
ΜΑΛΜΕ-ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ OVER 2,5 1,66

Εύκολα έβαλε η κλήρωση στη Μάλμε καθώς η Ρέικιαβικ 
δεν φοβίζει με την δυναμική της. Με επιθετικό πλάνο θα 
παραταχθούν οι Σουηδοί έχοντας ως στόχο το γρήγορο 

γκολ που θα λύσει τα πόδια των παιχτών.

Γκολ στη Σουηδία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:2



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Ραφαέλα Σπανουδάκη επέστρεψε στις προ-
πονήσεις και έχει συνέλθει, αφού ταλαιπωρήθηκε 
από τον Covid-19, που της στέρησε τη συμμετοχή στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια 
έκλεισε και συμμετοχή στις 16 Ιουλίου στο διεθνές 

μίτινγκ του Νίνοβε, όπου θα τρέξει 200μ.

Η Τατιάνα Γκούσιν επιστρέφει την Πέμπτη στην Ελλάδα 
και θα αναχωρήσει στις 12 Ιουλίου για τις ΗΠΑ. Η Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια θα «κουβαλάει» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλη-
μα το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο ύψος στους 

Μεσογειακούς Αγώνες και με φετινό ρεκόρ 1,90μ.

Με μεγάλες καθυστερήσεις έφθασε η ελληνική 
αποστολή στο Σιάτλ και το προπονητικό κέντρο όπου θα 
παραμείνει για προετοιμασία εν όψει του Παγκοσμίου 

Πρωταθλήματος. Χαρακτηριστικό είναι πως Νικόλ Κυρια-
κοπούλου και Ελένη Πόλακ ήταν να φύγουν το Σάββατο 

πρωί και έφθασαν τη Δευτέρα στο Σιάτλ!
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SPORTS

www.stivostime.gr

Ο Γιουπούν Αμπέικοον από τη Σρι Λάνκα και ο Κουβα-
νός Ρέινερ Μένα (φωτό) έκλεψαν την παράσταση σε μί-
τινγκ που έγινε στο Λα Σο ντε Φον. Ο πρώτος έτρεξε τα 

100μ. σε 9.96 και ο δεύτερος έκανε 19.63 στα 200μ. και 
έγινε ο 10ος όλων των εποχών.



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 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

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

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΙΛΕΡ ΝΤΟΡΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΑΣΑ ΒΕΖΕΝΚΟΦ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥ 
ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ.

Διπλή απειλή λοιπόν. Η μία από την ανατολή και αφορά τον Ντόρσεϊ και την Φενέρμπαχτσε. Η άλλη 
από τη φύση κι έχει να κάνει με τον Βεζένκοφ και τους Σακραμέντο Κινγκς που διατηρούν πλέον τα 

δικαιώματα του στο ΝΒΑ και δεν αποκλείεται να θελήσουν να τον αποκτήσουν από φέτος.
Στην περίπτωση αυτή οι Κινγκς θα πρέπει να δώσουν 700 χιλιάδες δολάρια στον Ολυμπιακό όσα 

ακριβώς προβλέπει η σχετική ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του παίκτη για το ΝΒΑ. Δεν είναι και 
τίποτα αυτό το ποσό για να είμαστε ακριβείς, όταν μιλάμε για το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Οι Κινγκς έστειλαν πρόσκληση στον Βεζένκοφ προκειμένου να πάει στο Σακραμέντο όχι φυσικά για 
try out αλλά για να μιλήσουν μαζί του και να του κάνουν προσφορά. Τον υπολογίζουν κι αυτό είναι 
το σίγουρο. Αν θα είναι από φέτος ή από του χρόνου αυτή η διαδικασία θα το δούμε μέσα σε λίγες 

ημέρες. Η προθεσμία για να φύγει ο φόργουορντ για το ΝΒΑ λήγει στις 20 Ιουλίου.

Δεν είναι εύκολη η κατάσταση για τον Ολυμπιακό εφόσον αποχωρήσει ο Βεζένκοφ. Μιλάμε για τον 
παίκτη που ήταν πρώτος σκόρερ, ριμπάουντερ, σε χρόνο συμμετοχής, σε αξιολόγηση και σε εύστοχα 
τρίποντα στη χρονιά που πέρασε. Ήταν βασικότατο στέλεχος στην επιτυχημένη πορεία του Ολυμπιακού 
τόσο στην Ευρώπη όσο κι εντός συνόρων.  Και ο Ντόρσεϊ δεν είναι αμελητέα ποσότητα. Βασικότατος 

στην πορεία του Ολυμπιακού, ικανός σκόρερ και σουτέρ που έδωσε ποιότητα στην περιφέρεια κι 
αναβάθμισε όλη τη γραμμή. Δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού, σημαντικός στην πορεία της ομάδας που 

αυτή τη στιγμή έχει πρόταση από ην Φενέρμπαχτσε που φτάνει τα δύο εκατομμύρια δολάρια. 

Μεγάλη πρόταση και βέβαια δε γίνεται να μην τη σκεφτεί. Και στις δύο περιπτώσεις πέρα από την 
αναμφισβήτητη ποιότητα των παικτών υπάρχει ακόμα ένα σημείο που είναι άξιο αναφοράς. Το γεγονός 
ότι και οι δύο παίζουν ως γηγενείς άρα σε περίπτωση αποχώρησης θα χαλάσουν και οι ισορροπίες σε 
ότι αφορά στους ξένους παίκτες. Ακόμα κι αν ο Ολυμπιακός μπει στην υπόθεση Καλάθη αν αποχωρήσει 

ο Ντόρσεϊ τότε σίγουρα μιλάμε για έναν γηγενή αλλά όχι με κοινά χαρακτηριστικά στο αγωνιστικό 
κομμάτι. Αντίστοιχα δεν υπάρχει φόργουορντ γηγενής με τα στοιχεία του Βεζένκοφ. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι πιθανές διαρροές θα αλλάξουν άρδην τη φιλοσοφια του Ολυμπιακού 
που θα κινηθεί εντελώς διαφορετικά στις θέσεις γηγενών και ξένων. Η εβδομάδα αυτή είναι πολύ 

σημαντική αρχικά για το θέμα του Ντόρσεϊ που αναμένεται να αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες. 
Σημειωτέο πως έκανε προπονήσεις με τους Ντάλας Μάβερικς. Και ότι παράλληλα με την ανατολική 

απειλή, δεν αφήνει το όνειρο του ΝΒΑ. 

ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 
ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΥΣΗ

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


