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Σε ένα ματς με μεγάλο «πρέπει», ο Ολυμπιακός εμφά-
νισε ξανά αγωνιστικές ολιγωρίες. Προβλήματα που λίγο 
έλειψαν να τον στείλουν με μειονέκτημα στη ρεβάνς με 
τη Σλόβαν, στην Μπρατισλάβα. Το τελικό 1-1 αφήνει μοι-
ρασμένες τις πιθανότητες πρόκρισης για τις δύο ομάδες 
και γι’ αυτο οι «ερυθρόλευκοι» χρωστούν πολλά στους 
δύο «γερόλυκούς» τους. 
Οι Ματιέ Βαλμπουενά και Γιουσέφ Ελ Αραμπί έβγαλαν 
ξανά τα κάστανα από τη φωτιά με μια κλασική και εικο-
νογραφημένη συνεργασία. Ο Γάλλος σέρβιρε με χτύπη-
μα κόρνερ, ο Μαροκινός εκτέλεσε (86΄) και έτσι έδω-
σαν το φιλί της ζωής στους πρωταθλητές γλυτώνοντάς 
τους από δεύτερο συνεχόμενο κάζο. 
Οι Σλοβάκοι δημιούργησαν κλασικές ευκαιρίες για γκολ 
ακόμα και μετά την ισοφάριση του γκολ του Γκριν (63΄), 
αλλά ο Τόμας Βάτσλικ κράτησε το παθητικό του στο ένα 
τέρμα.
Κέρδος ο Αβιλα, ο οποίος ήταν από τους διασωθέντες 
των «ερυθρολεύκων», ενώ σε κακό βράδυ βρέθηκε ο 
Σωκράτης Παπασταθόπουλος (ευθύνη στο 0-1 με παιδα-
ριώδες λάθος).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βάτσλικ, 
Ρέαμπτσιουκ, Σισέ, Παπασταθόπουλος, Άβιλα, 
Μ, Καμαρά (68΄ Βαλμπουενά), Κουντέ, Εμβι-
λά, Ζίνκερναγκελ (55΄ Ραντζέλοβιτς), Μασού-
ρας (79΄ Γκάρι Ροντρίγκες), Τικίνιο (68΄ Ελ 
Αραμπί).
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ (Βλάντιμιρ Βάις): Χό-
βαν, Πάουσεκ, Κάσια, Αμπένα, Ντε Μάρκο, 
Κανκάβα, Κούτσκα (90΄ Αγκμπο), Τσακβετάτζε 
(90΄ Τσάβριτς), Μπαρσεγιάν (82΄ Ραμίρες), 
Ζρμχαλ (85΄ Μεντβέντεφ), Γκριν.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

86΄ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ / 63΄ ΓΚΡΙΝ 

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ VS ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ1 1
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Φθηνά λάθη απειρίας και έλλειψης αυτο-
συγκέντρωησης, καθώς και διαιτησία – χει-
ρουργείο από τον Γάλλο διαιτητή, Ρουντί Μπου-
κέ στέρησαν από τον Παναθηναϊκό ένα θετικό 
αποτέλεσμα στην Πράγα, κόντρα στη Σλάβια 
(2-0). Μέσα σ’ένα εφιαλτικό πεντάλεπτο, οι 
«πράσινοι» είδαν τον Μπουκέ να... ανακαλύ-
πτει δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Παλάσιος για 
θέατρο (40΄) και τον Ιβαν Σραντς να ανοίγει το 
σκορ λίγο αργότερα μετά από φάση διαρκείας 
στα «καρέ» τους (45+2΄).
Τι κι αν η αριθμητική ισορροπία διορθώθη-
κε μετά από απόφαση του άρχοντος της ανα-
μέτρησης (Σάντος 52΄); Η άμυνα του «τριφυλ-
λιού» συνέχισε να πελαγοδρομεί – ιδιαίτερα 
οι Σάρλια-Μάγκνουσον - και στο 56΄, μετά το 
δοκάρι του Εβερτον, ο Ούσορ στην επαναφορά 
διαμόρφωσε το 2-0 για τους Τσέχους.
Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και πλέον 
το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να κά-
νει υπέρβαση στο «Απόστολος Νικολαΐδης», 
ώστε η επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις να μην λήξει τόσο άδοξα.

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ (Γίντριχ Τρπισόβσκι): Μάντους, 
Ντούντερα (46΄ Ούσορ), Ούσου, Σάντος, Ντόρ-
λεϊ, Τιεχί (46΄ Εβερτον), Χόλες, Σραντς (71΄ 
Μάζοπουστ), Τραορέ (88΄ Πρόβοντ), Ολαγίνκα, 
Λινγκρ (57΄ Σέβτσικ).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιό-
λι, Κώτσιρας, Σάρλια (88΄ Πούγγουρας), Μά-
γκνουσον, Γκάνεα, Κουρμπέλης (72΄ Καμπε-
τσής), Ρουμπέν, Τσέριν, Παλάσιος, Αϊτόρ (46΄ 
Βαγιαννίδης), Ιωαννίδης (46΄ Σπόραρ).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

    45+2΄ ΣΡΑΝΤΣ, 56΄ ΟΥΣΟΡ

ΣΚΟΡΕΡ

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ VS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ2 0
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Οι συστάσεις περιττεύουν για τον Εραν Ζάχα-
βι. Ο 35χρονος Ισραηλινός «πλήγωσε» ξανά 
μια ελληνική ομάδα (είχε σκοράρει προ διετί-
ας κόντρα στον Ολυμπιακό) και απέδειξε ότι εί-
ναι σαν το παλιό, καλό κρασί. Ο επιθετικός της 
Μακάμπι Τελ Αβίβ χρειάστηκε μόλις δεκαο-
κτώ λεπτά, ώστε να βάλει τη σφραγίδα του στη 
νίκη του συνόλου του Βλάνταν Ιβιτς επί του Αρη 
(2-0). Οι «κίτρινοι» δεν κατάφεραν να βρουν 
απάντηση στο γκολ που πέτυχε ο Τζόρτζε Γιοβά-
νοβιτς (φωτό) στο 29ο λεπτό και παρά τις αλ-
λαγές του Χερμάν Μπούργος, περιορίστηκαν 
σε παθητικό ρόλο. Παρόλα αυτά, το εις βάρος 
τους 1-0 δεν έμοιαζε και τόσο απαγορευτικό για 
όνειρα ενόψει της ρεβάνς. Ο Κουέστα προέβη 
σε σειρά σωτήριων αποκρούσεων δίνοντας την 
εντύπωση ότι οι φιλεξούμενοι δεν θα δέχονταν 
άλλο τέρμα. Ωστόσο, το ματς στο «Βικελίδης» 
έγινε ακόμα πιο περίπλοκο, μιας και ο συνήθης 
ύποπτος, Ζάχαβι (85΄) υποχρεώνει τους Θεσ-
σαλονικείς να ψάξουν νίκη τουλάχιστον με δύο 
γκολ διαφορά. Κι αυτό, διότι ο Καμάτσο στην 
εκπνοή αστόχησε προ κενής εστίας.

ΜΑΚΑΜΠΙ (Βλάνταν Ιβιτς): Πέρετζ, Ζεράλ-
δες, Γεϊνί, Σαμπορίτ, Χόζεζ (46΄ Γκλοχ), Μπι-
τόν (63΄ Νάχμιας), Γκλέιζερ (90΄ Ρίκαν), Φαν 
Οβερεμ, Κούβας (67΄ Ζάχαβι), Γιοβάνοβιτς 
(67΄ Πέριτσα), Κανιτσόβσκι.
ΑΡΗΣ (Xερμάν Μπούργος): Κουέστα, Εμπακα-
τά, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Πίρσμαν (81΄ Μαζί-
κου), Μαντσίνι (68΄ Πάλμα), Νταμπό (81΄ Nτι-
οπ), Ντουκουρέ, Ιτούρμπε (63΄ Καμάτσο), Μ. 
Γκαρσία (51΄ Λόπεθ), Γκρέι.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

       29’ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ, 85΄ ΖΑΧΑΒΙ

ΣΚΟΡΕΡ

ΜΑΚΑΜΠΙ TEΛ ΑΒΙΒ VS ΑΡΗΣ2 0



4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΔΕΝ  
ΕΙΧΕ ΛΟΓΟ
Για κάποιο λόγο στον Ολυμπιακό επέλεξαν μέσω των γνωστών 
«καναλιών» να περάσουν προς τα έξω πως ανάμεσα στους 
στόχους μεσοεπιθετικά είναι και ο Τζόρνταν Λάρσον, ο γιος του 
σπουδαίου Χένρικ. Εξαιρετικός παίκτης που έφυγε από την 
Σπαρτάκ Μόσχας και πέρασε ένα διάστημα από τον Απρίλιο στην 
ΑΪΚ για να διατηρήσει τη φόρμα του. Ο Λάρσον ως free agent 
και σε πολύ καλή ηλικία (25) ήταν στη λίστα πολλών ομάδων. 
Σέλτικ, Μαγιόρκα, Γαλατασαράι ήταν ανάμεσα σε εκείνες που 
είχαν ενδιαφερθεί. Αλλά και ομάδες από την Μπουντεσλίγκα και 
μάλιστα εκεί είναι που καταλήγει, αφού τονίζεται από πολλές 
πηγές πως σήμερα θα περάσει ιατρικά στη Σάλκε. Το ζήτημα 
δεν είναι αν ο Ολυμπιακός ήθελε τον Λάρσον. Λογικό ήταν αυτό. 
Το ζήτημα είναι γιατί βγήκε προς τα έξω και ενώ είναι/ήταν 
μια δύσκολη περίπτωση και μάλιστα με τον κόσμο στα κάγκελα 
να γκρινιάζει για κάθε μεταγραφική αποτυχία. Ο Ολυμπιακός 
αποκλείστηκε από το Τσάμπιονς Λιγκ, ο προπονητής απολύθηκε 
και μέχρι τώρα δεν έχει πάρει εξτρέμ. Το ότι δεν κατόρθωσε να 
αποκτήσει και έναν τόσο καλό παίκτη είναι ακόμα ένα μείον στη 
φετινή στρατηγική.

AGENT GREEK
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ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ
Η στήλη φυσικά και γράφεται πριν τα ευρωπαϊκά 
παιχνίδια των Ελληνικών ομάδων. Άλλωστε, πάνω κάτω 
με τα μεταγραφικά ασχολείται και οι περισσότερες έχουν 
δεδομένους στόχους στις αρχές του Αυγούστου και λίγα 
πράγματα αλλάζουν. Ένα δεδομένο είναι πως ο Παναθηναϊκός 
πρέπει να αποκτήσει εξτρέμ. Η χρονιά με Παλάσιος, Αϊτόρ 
δεν βγαίνει. ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ. Αυτό το ξέρει μέχρι και ο Γιοβάνοβιτς 
που βγάζει την ψυχή του κόσμου για μια μεταγραφή. Αφορμή 
για αυτό φυσικά, ακόμα μια μετακίνηση που ήταν έτοιμη, 
με τον παίκτη σχεδόν μέσα στο αεροπλάνο αλλά ο Σέρβος 
κόουτς είχε διαφορετική άποψη. Ο λόγος φυσικά για τον 
Βιτίνιο, τον 27χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ που παίζει και πίσω 
από τον επιθετικό με αξιοθαύμαστη πορεία και στην ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας. Ο Παναθηναϊκός τα είχε βρει με τη Φλαμένγκο αλλά 
ο Γιοβάνοβιτς θεωρεί πως έχει πολλά τακτικά κενά και τα 
στοιχεία του δεν ήταν αυτά που ψάχνει. Ο παίκτης ήταν υπέρ 
του να επιστρέψει στην Ευρώπη μια και στη «Φλα» δεν έχει 
τη συμμετοχή που θα ήθελε και αναζητά πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην ομάδα που θα είναι.   Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά 
που κάτι τέτοιο συμβαίνει στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού 
που αν και υπάρχει ακόμα σχεδόν 1,5 μήνας περιθώριο θα 
πρέπει να βιαστεί για να γεμίσει τα κενά που είναι δεδομένα.
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ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 
3 ΣΤΟΥΣ 6
Καλές οι μεταγραφές στην ΑΕΚ, αλλά το ίδιο ψηλά στην 
ατζέντα είναι και το τι γίνεται με τους παίκτες που δεν 
υπολογίζονται. Τόσο για το οικονομικό της υπόθεσης μια και 
θα γλιτώσει η Ένωση συμβόλαια αλλά και για να αδειάσει το 
ρόστερ. Μια και δεν είναι ωραίο το θέαμα να κάνουν κάποιοι 
προπόνηση μακριά από το υπόλοιπο γκρουπ. Ο Σβάρνας 
πήγε δανεικός, ο Σάκχοφ δεν ανανεώθηκε (λογικά και τα 
δύο) και στη συνέχεια από το γκρουπ των 6 που έμειναν 
στην Αθήνα, ο Βράνιες πήγε στη Χαταϊσπόρ και ο Τάνκοβιτς 
στην Πάφο. Λύση πάει να δοθεί και με τον Τσιντώτα, ο 
οποίος είναι ψηλά στη λίστα του ΟΦΗ και είναι πιθανό να 
συνεχίσει εκεί. Για τον Ανσαριφάρντ τα είχατε διαβάσει από 
το sportime.gr πως είναι δύσκολο αλλά όχι απίθανο πλέον 
να φύγει. Το ζήτημα είναι πως δεν έχει ακόμα εξέλιξη η 
ΑΕΚ με Μπακάκη και Λε Ταλέκ. Πάντως, μιλάμε για τρία 
συμβόλαια που αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ καθαρά 
τον χρόνο.

AGENT GREEK
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ΜΕΓΑΛΟ 
ΤΕΣΤ
Άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω οι φήμες 
περί ενδιαφέροντος ομάδων του εξωτερικού 
για τον Χάρη Τσιγγάρα. Τον 22χρονο χαφ που 
κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν μέτρησε 
30 ματς με τον ΠΑΟΚ. Πολλά. Εξαιρετικός 
παίκτης και πάνω απ’ όλα Έλληνας, που οι 
Big5 τους βλέπουν με το κυάλι. Δεν πήρε 
χρόνο στο στραπάτσο με τη Λέφσκι Σόφιας 
και αφού στην Τούμπα ακόμα προσπαθούν 
να ξεπεράσουν αυτό που συνέβη όλα είναι 
πιθανά.
Το τι θα κάνει όμως ο ΠΑΟΚ και οι Μπότο, 
Λουτσέσκου με τον νεαρό παίκτη θα είναι 
σημαντικό τεστ για το που το πάνε μετά 
τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Με 
μια πρώτη ματιά μοιάζει εντελώς εκτός 
λογικής να δώσει ο ΠΑΟΚ τον Τσιγγάρα. Όχι 
μόνο για τους λόγους που περιγράφησαν 
προηγουμένως αλλά και επειδή υπάρχουν 
και άλλα ανοικτά ζητήματα στη μεσαία γραμμή.
Το ότι μπορεί να βοηθήσει και να είναι η 
νουβέλ βαγκ με Λύρατζη, Μιχαηλίδη (όταν με 
το καλό επιστρέψει), Κουλιεράκη, Κούτσια, 
Κωνσταντέλια και άλλους, είναι δεδομένο.
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Μετά την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, τα μεταγραφικά μπαί-
νουν μέχρι... νεωτέρας στον «πάγο» για τον Αρη. Η απόκτηση 
σέντερ μπακ μετατίθεται μετά τον επαναληπτικό με τους Ισραη-
λινούς, με περιπτώσεις από την ισπανική (LaLiga και Σεγούντα 
Ντιβισιόν), αλλά και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά να εξετά-
ζονται από τους «κίτρινους».

Tην αποθέωση από χιλιάδες φίλους τους που έσπευσαν στο «Μακά-
ρειο Στάδιο» της Κύπρου γνώρισε η αποστολή της ΑΕΚ, η οποία αντι-
μετωπίζει σήμερα σε φιλικό αγώνα την Ομόνοια. Την ίδια ώρα, οι 
πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας έχουν πάρει για τα καλά την ανι-
ούσα έχοντας πλέον φτάσει στις 21 χιλιάδες. Οσο για τα μεταγραφι-
κά, οι διεργασίες για δύο ακόμα κινήσεις (σέντερ μπακ και επιθετι-
κό) συνεχίζονται.

Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις του Παναθηναϊκού μετά τις διαιτη-
τικές αποφάσεις στο παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας. Το χειροκρότη-
μα πάντως από τον κόσμο που ταξίδεψε στην τσεχική πρωτεύουσα το 
εισέπραξαν οι παίκτες μετά το τέλος του αγώνα. Ιδιαίτερα κρίσιμη η 
ρεβάνς, καθώς θα κρίνει και τη μεταγραφική πολιτική στο τελείωμα 
του καλοκαιριού για τους «πράσινους». Με πρόκριση, το μπάτζετ για 
προσθήκες, ασφαλώς κι αλλάζει.

Με τον Τζόρνταν Λάρσον να συνεχίζει στη Σάλκε την καριέρα του, ο 
φάκελος του εξτρέμ παραμένει ανοιχτός στον Ολυμπιακό. Την ίδια 
στιγμή, ο Σαμουέλ Ουμτιτί παραμένει ως μια από τις επιλογές για τη 
μεταγραφική ενίσχυση, παρά το γεγονός ότι από την Καταλονία ανα-
φέρεται ότι η Μπαρτσελόνα δεν έχει δεχθεί ακόμα κάποια επίσημη 
πρόταση για τον 28χρονο Γάλλο σέντερ μπακ.

Αλλαγή... φρουράς στον ΠΑΟΚ. Οι Γιασμίν Κούρτιτς και Ντόουγκλας 
Αουγκούστο (εφόσον δεν χαμηλώσει τις απαιτήσεις του για την ανα-
νέωση συμβολαίου του) αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από 
τους «ασπρόμαυρους» και οι Θεσσαλονικείς καλούνται να βρουν τους 
παίκτες που θα τους αντικαταστήσουν. Υπόθεση διόλου απλή, μιας και 
οι καλές περιπτώσεις στον άξονα μήνα Αύγουστο, σπανίζουν.



ΣΟΥΗΔΙΑ 1η ΒΟΡΡΑΣ 20:00
ΤΙΜ TG FF-ΠΙΤΕΑ
OVER 2,75 1,70

Αμφότερες στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας, με τους 
γηπεδούχους πάντως να είναι σε σαφώς πολύ καλύτερη μοίρα. 
Τελικός για την Πιτέα το σημερινό ματς στη μάχη που δίνει για να 

προλάβει το τρένο της παραμονής.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
 ΣΥΜΜΑΧΟΣ Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ

ς

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΑ

Ή νέα σεζόν ξεκινάει στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σήμερα γίνεται η σέντρα στην Premier League, την Bundesliga και τη Ligue 1. 
Με τον αγώνα Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (22:00) ανοίγει η αυλαία στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στη Γερμανία η Μπάγερν, μετά την κατάκτηση του Σούπερ 

Καπ, δίνει απόψε (21:30) το πρώτο της παιχνίδι για το πρωτάθλημα, στην Φρανκφούρτη, κόντρα στην Άιντραχτ. Στη Γαλλία η Λυών και η Αζαξιό 
αγωνίζονται σήμερα (22:00) στο πρώτο ματς της σεζόν. 

Ο ΝΙΚΉΤΉΣ ΤΩΝ ΚΟΡΝΕΡ, Ή ΠΡΩΤΉ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
Στο ρυθμό των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων βρίσκονται τα καταστήματα ΟΠΑΠ. Για όλα τα παιχνίδια το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές 

στοιχηματικές επιλογές. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στα ακόλουθα ειδικά στοιχήματα: Τελικό αποτέλεσμα & 
Goal/No Goal - Τελικό αποτέλεσμα & Over/Under - Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει - Ήμίχρονο με το υψηλότερο σκορ - Σκορ πολλαπλών επιλογών 
- Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα  - Σύνολο των κόρνερ - Νικητής των κόρνερ - Στοίχημα χωρίς ισοπαλία - Διαφορά νίκης - Μονά/ζυγά γκολ - 

Ακριβές σκορ 1ου ημιχρόνου

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΩΘΉΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΉΜΑ
Σε αγώνες της Premier League, της Bundesliga και της Ligue 1 το Πάμε Στοίχημα προσφέρει το Σαββατοκύριακο την προωθητική ενέργεια «Σκορ 3» 

για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Στο «Σκορ 3» για το Σάββατο παίζονται τα παιχνίδια Έβερτον-Τσέλσι (19:30), Ντόρτμουντ- Λεβερκούζεν (19:30) και Κλερμόν-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00) 

και την Κυριακή συμμετέχουν οι αγώνες Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30), Κολωνία-Σάλκε (18:30) και Μαρσέιγ-Ρεμς (21:45).
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ, σε όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «Boost Νίκης» για την 

οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ 
ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΣΕΡΙ ΝΙΚΩΝ

8e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΣΤΉ ΣΕΝΤΡΑ Ή PREMIER LEAGUE, Ή BUNDESLIGA 
ΚΑΙ Ή LIGUE 1 ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΉΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΟΠΑΠ 

www.xosetips.com

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:30
ΜΕΛΙΤΑ-ΜΟΣΤΑ
OVER 2,5 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.

ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45

ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ-ΑΘΛΟΟΥΝ ΤΑΟΥΝ
1 -2,0 1,90

Τα δύο άκρα της βαθμολογίας συγκρούονται. Η Κορκ βρίσκεται 
στο παιχνίδι της απευθείας ανόδου αναμένεται να ξεπεράσει 

εύκολα το εμπόδιο της αδύναμης Αθλοουν.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΣΟΥΗΔΙΑ 1η ΝΟΤΟΣ 20:00
ΟΛΥΜΠΙΚ-ΓΚΑΙΣ
OVER 2,75 1,85

Δικαιώνει απόλυτα τα προγνωστικά η Γκάις ούσα το 
απόλυτο φαβορί για την άνοδο. Παραμένει μέσα στο 

κόλπο για την 2η θέση η Ολυμπίκ και έχει ανάγκη από ένα 
μεγάλο τρίποντο.

ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΡAΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ 21:30
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

2 -1,0 1,68
Η Μπουντεσλίγκα κάνει πρεμιέρα με την πρωταθλήτρια 

Μπάγερν να έχει αποστολή στη Φρανκφούρτη. Οι Βαυαροί με 
ηγέτη τον Μανέ στοχεύουν σε πρωτάθλημα και Champions 

League. Ανάλογη χρονιά με την περσινή θέλουν να 
επαναλάβουν οι «αετοί».

«ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ-ΚΑΡΣΛΡΟΥΗ

OVER 2,85 1,85
Πολύ κακό ξεκίνημα έχουν πραγματοποιήσει οι δύο ομάδες με συνέπεια να βρίσκονται 

στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, χωρίς τρίποντο μέχρι στιγμής. 
Επομένως, αναμένεται να παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ, ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



ΘΕΛΟΥΝ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

 

Είναι από τις στιγμές που οι αριθμοί λένε την 
αλήθεια. Μια ισοπαλία με γκολ στο 86’, δύο 
ήττες και 1-5 γκολ. Ή περίπου την αλήθεια. 
Ολυμπιακός, Άρης και Παναθηναϊκός την 
επόμενη μέρα των αγώνων τους στην Ευρώπη 
θα πρέπει με σκυφτό κεφάλι να δουν πως 
μπορούν να αντιστρέψουν το κλίμα. Από τους 
τρεις μόνο ο Παναθηναϊκός μπορεί να ομιλεί. 
Η διαιτησία στο πρώτο ημίχρονο με τη Σλάβια 
είναι επικώς τραγική. Όχι ο Παναθηναϊκός 
δεν ήταν καλός, καθόλου καλός στο πρώτο 
του επίσημο ματς.
Αλλά αυτό δε δίνει το δικαίωμα στο διαιτητή 
να αποβάλλει για θέατρο τον Παλάσιος, 
που πέφτει από το τάκλιν και ουδέποτε ζητά 
πέναλτι. Απόφαση που έκρινε τον αγώνα 
μια και με δέκα παίκτες αλλά και το σοκ της 
αδικίας ήρθε και το 1-0 στις καθυστερήσεις 
του πρώτου μέρους. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός 
δημιουργικά ήταν μακριά από αυτό που θα 
πρέπει να παρουσιάσει.
Στα κακά νέα ο Τσέριν που ήταν εκτός 
κλίματος, στα καλά ο Μάγκνουσον που αν 
είναι καλά θα είναι στους 3-4 κορυφαίους 
στόπερ του πρωταθλήματος και ο Βαγιαννίδης 
που δείχνει πως θα στηριχθεί. Αλλά ο 
Παναθηναϊκός θέλει παίκτες στη δημιουργία 
και στα εξτρέμ. Μπορεί να πίεζε όταν η Σλάβια 
είχε την μπάλα αλλά εκείνος την πήρε λίγο 
και δεν ήξερε τι να την κάνει. Ο Άρης στο 
Ισραήλ έζησε δύσκολη βραδιά. Ο Κουέστα 
έσωσε την ομάδα του που με κακή μεσαία 
γραμμή έχασε 2-0 αντί για 5-0. Ο Ολυμπιακός 
θέλει πολλή δουλειά. Δεν μπορεί αν βγάλει 
τίποτα μέσα στο γήπεδο ενώ τα στόπερ του 
είναι στη χειρότερη κατάσταση ever.
Ο Κορμπεράν πάντως έχει ενημερωθεί πως 
το κλαμπ ψάχνει για δύο.

ΜΟΝΟ Ο 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ 

– ΚΑΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, 

ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΑΡΗΣ


