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Ο Κουντέ αστοχεί στο πρώτο πέναλτι και οι φίλοι του Ολυ-
μπιακού νομίζουν ότι θα ξαναζήσουν τα της Λουντογκόρετς. 
Ωστόσο, αυτή τη χρονιά, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν Βάτσλικ. 
Με ήρωα τον Τσέχο τερματοφύλακα, οι πρωταθλητές επι-
κράτησαν σε μια μάχη μέχρι τελικής πτώσεων της Σλόβαν 
Μπρατισλάβας, προκρίθηκαν στα Play-Off του Europa League, 
ενώ εξασφάλισαν ευρωπαϊκή παρουσία όλο τον χειμώ-
να, μιας και θα παίξουν τουλάχιστον στους ομίλους του 
Conference. 
Το θρίλερ ξεκίνησε με το γκολ του Ζίνκερναγκελ στο 54΄. Η 
αναίτια οπισθοχώρηση των φιλοξενούμενων όμως, επέφε-
ρε την ισοφάριση με τον Σάπονιτς, στις καθυστερήσεις. 
Επόμενο γκανγκινιολικό επεισόδιο, αυτό της παράτασης. 
Αγκιμπού και 1-2, αλλά τα ίδια σκηνικά στην άμυνα οδήγησαν 
σε νέα ισορροπία στο σκορ με τον Γκριν. 
Τότε, ήρθαν τα πέναλτι. Εκεί, μίλησε η ψυχραιμία των έμπει-
ρων εκτελεστών (Μπουχαλάκης, Μασούρας και Βαλμπουε-
νά), αλλά και η κλάση του Βάτσλικ, η οποία έφερε τη μοναδι-
κή πρόκριση για τα ελληνικά χρώματα.

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ (Βλάντιμιρ Βάις): Χό-
βαν, Κάσια, Αμπενά, Ντε Μάρκο (69΄ Αγκμπο), 
Πάουσεκ (90΄ Μεντβέντεφ), Κανκάβα (90΄ 
Τσάβριτς), Κούτσκα, Ζρμχαλ (85΄ Ραμίρες), 
Τσακβετάτζε, Μπαρσεγιάν (69΄ Σάπονιτς), 
Γκριν.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κορμπεράν): Βάτσλικ, 
Άβιλα, Μπα (85΄ Μπουχαλάκης), Σισέ, Ρέα-
μπτσιουκ, Εμβιλά, Κουντέ, Ζινκερνάγκελ (68΄ 
Α. Καμαρά), Μασούρας, Ραντζέλοβιτς (80΄ Μα-
νωλάς), Ελ Αραμπί (68΄ Τικίνιο,  90΄ Κανέ, 
110΄ Βαλμπουενά).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

90+4΄ ΣΑΠΟΝΙΤΣ, 108΄ ΓΚΡΙΝ / 54΄ ΖΙΝΚΕΡΝΑΓΚΕΛ, 101΄ Α. ΚΑΜΑΡΑ

ΣΚΟΡΕΡ

ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2 2(1-1 Κ.Δ, 3-4 ΠΕΝ.)
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3e-SportTime  ΠΑΡΑΣKΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Το πρώτο ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊ-
κού μετά από πέντε χρόνια ολοκληρώθηκε με τον 
πλέον άδοξο τρόπο. Οι «πράσινοι» τα έδωσαν όλα 
για να ανατρέψουν το 2-0 της Πράγας κόντρα στη 
Σλάβια, όμως το τελικό 1-1 είναι αυτό που μένει. 
Το «τριφύλλι» πλήρωσε τα λάθη συγκέντρωσης 
και στις δύο αναμετρήσεις, ενώ η αστοχία ήταν το 
κλειδί στη ρεβάνς του «Απόστολος Νικολαΐδης». 
Ο Σπόραρ είχε δοκάρι, αλλά και χαμένο τετ α τετ 
στο πρώτο ημίχρονο. Τι κι αν το... ρέφαρε κάπως 
με το γκολ στο 58ο λεπτό (φωτο) μετά από όμορ-
φη σέντρα του Χουάνκαρ; 
Ενα ακόμα παιδαριώδες λάθος, αυτή τη φορά από 
τα πόδια του Αργύρη Καμπετσή, στέρησε την ελπί-
δα της ανατροπής στα εναπομείναντα λεπτά
«Τυφλό» γύρισμα από τον νεαρό και ο Γιουρέ-
τσκα, που παραμόνευε, έβαλε τέλος (90+4΄) στα 
όνειρα των οπαδών του Παναθηναϊκού για την 
ανατροπή. Κρίμα κι άδικο για μια ομάδα που αν 
δει κανείς συνολικά την εικόνα της σειράς, σί-
γουρα δεν υστέρησε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιό-
λι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ (55΄ Κουρμπέλης), 
Μάγκνουσον, Χουάνκαρ, Πέρεθ, Αλεξανδρό-
πουλος (77΄ Καμπετσής), Τσέριν, Αϊτόρ (89΄ 
Καρλίτος), Βαγιαννίδης (77΄ Ιωαννίδης), Σπό-
ραρ.
ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ (Γίντριχ Τρπισόφσκι): Ντού-
ντερα (83΄ Μάζοπουστ), Κατσαράμπα, Ου-
σού, Ντόρλεϊ, Τιεχί (82΄ Γιουρέτσκα), Σραντς 
(90+6’ Τετσλ), Τραορέ (61΄ Σέβτσικ), Χόλες, 
Ολαγίνκα, Λινγκρ (61΄ Ούσορ).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

58΄ ΣΠΟΡΑΡ / 90+4΄ ΓΙΟΥΡΕΤΣΚΑ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ VS ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ1 1
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Πριν δύο χρόνια, ο Ολυμπιακός μπορεί να απέ-
κλεισε την ομάδα του (Αϊντχόβεν), αλλά αυτή 
τη φορά, ο Αρης δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο. 
Οι «κίτρινοι» προσπάθησαν για να φέρουν τον 
επαναληπτικό σε σκορ παράτασης, αλλά ο Εράν 
Ζάχαβι είχε άλλα σχέδια (2-1). 
Ο 35χρονος βετεράνος μπήκε ως αλλαγή στο 66ο 
λεπτό με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Θεσσαλονι-
κέων (60΄ πεν. Γκρέι, φωτό). Μόλις οκτώ λεπτά 
μετά την είσοδό του, έβαλε τη φορεσιά του δήμι-
ου και «σκότωσε» τον Αρη, ο οποίος με αριθμητι-
κό πλεονέκτημα (αποβολή του Γκλέιζερ στο 58΄) 
έμοιαζε με απόλυτο κυρίαρχο του ματς.
Με ένα τελείωμα κλάσης, ο Ζάχαβι έδωσε τη 
χαριστική βολή στους γηπεδούχους, οι οποίοι 
παρότι βρήκαν γκολ - απάντηση με τον Ντουκου-
ρέ (81΄), δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στο πο-
λυπόθητο 3-1.
Ετσι, μετά τον Παναθηναϊκό και το σύνολο του 
Χερμάν Μπούργος έπεσε ηρωικά και αποχαιρέ-
τησε με άδοξο τρόπο στις ευρωπαϊκές διοργα-
νώσεις.

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Οντου-
μπάγιο, Πίρσμαν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Ντου-
κουρέ (90΄ Σεΐχ), Νταμπό (68΄ Μανού Γκαρ-
σία), Μαντσίνι (78΄ Ματέο Γκαρσία), Ιτούρμπε 
(68΄ Καμάτσο), Πάλμα (90΄ Χατζηιωάννου), 
Γκρέι. 
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Βλάνταν Ιβιτς): Πέρετζ, 
Σάμποριτ, Γέινι, Νιρ Μπίτον, Χοζές (78΄ Κα-
ντίλ), Ζεράλδες, Γκλέιζερ, Βαν Οβεριμ (90΄ 
Ρίκαν), Κανικόφσκι (90΄ Νταν Μπίτον), Κού-
βας (66΄ Γκολάσα), Γιοβάνοβιτς (66΄ Ζάχαβι).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

   60΄ ΠΕΝ. ΓΚΡΕΪ, 81΄ ΝΤΟΥΚΟΥΡΕ / 74΄ ΖΑΧΑΒΙ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΡΗΣ VS ΜΑΚΑΜΠΙ TEΛ ΑΒΙΒ2 1
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Παίζει ρόλο η επικείμενη πρόσληψη του Ζουλιέν Φουρνιέ στη 
μεταγραφή του Κόνραντ Ντε Λα Φουέντε (φωτο); Σε μια γενική 
θεώρηση, ναι. Ο νεαρός Αμερικανός εξτρέμ ξέρει πως θα βρει 
έναν άνθρωπο που έχει διασυνδέσεις στη Γαλλία και τα μεγάλα 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο 
για τον νέο τεχνικό διευθυντή των «ερυθρολεύκων». Ναι μεν 
ο Ολυμπιακός βιώνει μια αγωνιστική κρίση, αλλά παραμένει 
πολύ καλός ποδοσφαιρικός σταθμός. Ειδικά για παίκτες που 
θέλουν να «φτιάξουν» την καριέρα τους. Αυτό που πρέπει να 
κάνει το πρώην «αφεντικό» της Νις είναι να ανοίξει την κάνουλα 
των πωλήσεων. Ειδικά σε μια αγορά που κάποιοι παίκτες του 
Ολυμπιακού μπορούν να έχουν πέραση. Τέτοια είναι η γαλλική 
Ligue 1. Οι περισσότερες ομάδες εκεί έχουν πολλούς παίκτες 
του Ολυμπιακού στα κιτάπια τους. Σισέ, Μπα, Καμαρά (και οι δύο) 
είναι ποδοσφαιριστές που συχνά πυκνά απασχολούν τις γαλλικές 
ομάδες. Ως τώρα, το timing σε κρούσεις, συζητήσεις, προσφορές 
δεν ήταν το κατάλληλο. Ο Φουρνιέ μπορεί ν αποτελέσει τη 
γέφυρα για το συγκεκριμένο επικοινωνιακό κενό. Είναι το πρώτο 
πράγμα που θα «σημειώσει» ο Ολυμπιακός στην ατζέντα του… 

AGENT GREEK
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ΤΩΡΑ  
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Ο Παναθηναϊκός πάλεψε πολύ για να πάρει την πρόκρισης τη 
ρεβάνς. Πάρα πολύ. Σίγουρα άξιζε τη νίκη στη ρεβάνς, η πρόκριση 
ήταν μια άλλη ιστορία. Το έχουμε αναφέρει πολλές φορές και έχει 
σημασία να το πούμε ακόμα μία. Η καθυστέρηση στις μεταγραφές 
έπαιξε ρόλο. Όπως και το γεγονός πως δεν ήρθε ένας παίκτης που 
να έχει δικαίωμα συμμετοχής (όχι ο Βέρμπιτς δηλαδή), νωρίτερα 
ο Σπόραρ (φωτο), ένα «δεκάρι» και πολλά ακόμα. Αν αρχίσουμε 
δεν θα τελειώσουμε. Ο Παλάσιος έλειψε πάρα πολύ και δεν 
υπήρχε παίκτης να τον αντικαταστήσει. Στο σύγχρονο κόσμο του 
ποδοσφαίρου των πέντε αλλαγών είναι πολύ σημαντικό να έχεις 
διαθέσιμους τουλάχιστον 16-17 παίκτες έτοιμους για ενδεκάδα. 
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε. Ο Γιοβάνοβιτς χρησιμοποίησε τον 
Καμπετσή, για παράδειγμα. Καλά έκανε, ό,τι πιο επιθετικό όπλο 
έπρεπε να ρίξει. Αλλά ο νεαρός επιθετικός δεν είναι για το επίπεδο 
του «τριφυλλιού» και επιπλέον δεν έπαιξε στη θέση του.  
Για να είμαστε δίκαιοι, πουθενά δεν «γράφει» πως αν είχε όλους 
αυτούς τους παίκτες διαθέσιμους ο Παναθηναϊκός θα περνούσε. 
Ας σταθούμε όμως στις κουβέντες του Γιοβάνοβιτς. Ο Σέρβος 
τεχνικός έλεγε και ξανά έλεγε πως δεν φτάνει απλά η πρόκριση 
στα προκριματικά, αλλά και η συμμετοχή στους ομίλους. Πάει αυτό, 
έλεγε και ξανά έλεγε πως πρέπει να έρθουν παίκτες που να 
μπορούν να είναι χρήσιμοι για όλη τη χρονιά. Για το πρωτάθλημα. 
Ο Παναθηναϊκός πήρε το Κύπελλο, στόχος μετά τον αποκλεισμό 
από τη Σλάβια όμως είναι το «τριφύλλι» να διεκδικήσει στα ίσια 
το πρωτάθλημα για να μην αποτελέσει η χρονιά που έρχεται 
«πισωγύρισμα». Ιδού η Ρόδος…
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ΓΙ’ ΑΥΤΟ  
Ο ΠΑΓΚΟΣ
Ο Ραφαέλ Καμάτσο εντυπωσίασε στην πρώτη του εμφάνιση 
κοντρα στον Ολυμπιακό. Βασικός στο επόμενο φιλικό με τον 
Ιωνικό, αλλά «τρώει» πάγκο στα τρία τελευταία ευρωπαϊκά 
ματς, στον επαναληπτικό με την Γκόμελ και στις δύο 
αναμετρήσεις με την Μακάμπι. Ο Πορτογάλος εξτρέμ κάνει 
«παπάδες» στις προπονήσεις, αλλά υστερεί στο γκολ. Αυτό 
φάνηκε και στο πρώτο ματς απέναντι στους Ισραηλινούς. Εκείνο 
το άχαστο που έχασε, μπορεί να ήταν και η αιτία του αποκλεισμού 
τελικά. Βέβαια, είχε και καλά τελειώματα, πιθανότατα να 
μην έπαιζε στον Αρη. Ο Χερμάν Μπούργος που τον έπεισε να 
μετακομίσει στην Ελλάδα και είναι προσωπική του επιλογή, τον 
κρατάει στον πάγκο. Και έχει τους λόγους του ο Αργεντίνος.
Με το 4-4-2 που επιλέγει ο κόουτς, του λείπει παίκτης από το 
κέντρο. Ο Μπούργος έχει ζητήσει να μαρκάρουν άπαντες. Ο 
Καμάτσο δεν είναι τόσο επιμελής με τα αμυντικά του καθήκοντα, 
γι’ αυτό και ο Μπούργος τον κρατάει εκτός 11άδας. 

AGENT GREEK
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ΚΙ ΑΛΛΟΣ 
ΜΝΗΣΤΗΡΑΣ  
Παραμένει ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ η περίπτωση 
του. Ο Ντόουγκλας Αουκούστο θέλει το ακριβότερο 
συμβόλαιο για να ανανεώσει. Ειδικά από τότε που 
άκουσε πως οι αξιώσεις του Δικεφάλου του Βορρά 
είναι κοντά στα τέσσερα εκατ. ευρώ. Διότι, προτάσεις 
έχουν έρθει. Και μάλιστα αρκετά υψηλές, με τις 
προσφορές να έχουν φτάσει κοντά στα τρία εκατ. ευρώ. 
Μέσα σε όλα ο Ραζβάν Λουτσέσκου καίγεται για την 
παραμονή του. Παίζει κι αυτό τον ρόλο του στις αξιώσεις 
που έχει ο Βραζιλιάνος μέσος. Μέχρι στιγμής υπήρχε 
κάποιες ομάδες από Σαουδικη Αραβία. Εκεί, ο παίκτης 
είχε κάποιους ενδοιασμούς για το αν πρέπει να πάει. 
Εσχάτως, προέκυψε και ενδιαφερόμενος από Ιταλία 
μεριά. Η ομάδα έχει φτάσει και στα αυτιά του παίκτη, ο 
οποίος έχει αρχίσει να… κλωτσάει. Είτε για ανανέωση, 
είτε για πώληση. Το πρώτο σενάριο μετά τον πρόωρο 
αποκλεισμό από την Ευρώπη μοιάζει δύσκολο. Η ανάγκη 
για ρευστότητα μπορεί να κάνει την επιθυμία του παίκτη 
πραγματικότητα. Η ώρα των αποφάσεων έφτασε… 
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Οι ευρωπαϊκές του περιπέτειες μπορεί να ολοκληρώθηκαν με 
το ματς στο «Βικελίδης» κόντρα στη Μακάμπι, αλλά η ενίσχυση 
δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ειδικά στη θέση του κεντρικού αμυ-
ντικού θα γίνει προσπάθεια μεταγραφής, με το επιτελείο των 
«κιτρίνων» να φουλάρει τις μηχανές για παίκτη ακόμα και μέσα 
στο Σαββατοκύριακο.

Το ενδιαφέρον υπήρχε εδώ και καιρό. Ωστόσο, οι δρόμοι του Κλεμάν 
Μισελέν και της Μπορντό φαίνεται ότι θα σμίξουν. Σύμφωνα με γαλλι-
κά δημοσιεύματα, οι συζητήσεις της ΑΕΚ με τους «γιρονδίνους» είναι 
προχωρημένες, αλλά όπως επισημαίνουν οι «κιτρινόμαυροι», όχι σε 
τέτοιο βαθμό που να οδηγούν (ακόμα) σε ένα deal. Την ίδια ώρα, τις 22 
χιλιάδες ξεπέρασαν οι κάρτες φιλάθλου της Ενωσης!

Παρά τον αποκλεισμό, ο κόσμος στο τέλος χειροκρότησε τους παίκτες 
του Παναθηναϊκού για την προσπάθεια. Πάντως, στο «τριφύλλι» βρά-
ζουν ακόμα με τις διαιτητικές αποφάσεις σε αμφότερα παιχνίδια, οι 
οποίες έκριναν εν πολλοίς τη μοίρα της πρόκρισης (αποβολή Παλά-
σιος, αλλά και μη καταλογισμός πέναλτι σε Πράγα και Αθήνα). 

Πριν λίγες μέρες είχατε διαβάσει ότι ο 21χρονος εξτρέμ της Μαρσέ-
ιγ, Κόνραντ ντε λα Φουέντε «έπαιζε» για τον Ολυμπιακό που αναζητού-
σε εξτρέμ. Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται μια ανάσα από τον 
Αμερικανό, καθώς έχουν υπερκεράσει τις προσφορές των Μπέρνλι 
και Μπεσίκτας (είπε «όχι» στους Τούρκους παρότι τα είχαν βρει στο 
οικονομικό κομμάτι), οι οποίες επίσης πίεζαν για να τον αποκτήσουν. 

Με τη φανέλα της Φαμαλικάο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο 24χρο-
νος Αλβανός αμυντικός, Ενέα Μιχάι, με την πορτογαλική ομάδα να έρ-
χεται σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του 50% των δικαι-
ωμάτων του. Στο deal περιλαμβάνονται και μπόνους επίτευξης στόχων 
με το πορτογαλικό κλαμπ, στο οποίο ο νεαρός σέντερ μπακ πήγε ως 
ελεύθερος, μιας και δεν βρισκόταν στα πλάνα του Λουτσέσκου.



ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΣΕΒΙΛΛΗ

2 DNB 1,70
Πρεμιέρα κάνει η LaLiga το προσεχές τριήμερο και το πρωτάθλημα 

αναμένεται άκρως συναρπαστικό. Η Σεβίλλη έχει ως στόχο την 
τετράδα με την πρώτη αποστολή στο «Ελ Σαδάρ» να κρύβει 

παγίδες.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»

ς

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΎΡΙΑΚΟ,  
ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΤΣ ΣΕ PREMIER LEAGUE ΚΑΙ BUNDESLIGA

Αν και βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται ή ξεκινούν αυτές τις ημέρες κρατώντας αμείωτο το 
ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κοινού ανά την Ευρώπη. Η Premier League συνεχίζεται με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής όπως και η 

Bundesliga, ενώ η La Liga και η Serie A έχουν πρεμιέρα σήμερα και αύριο αντίστοιχα. 
Στην Ισπανία, απόψε διεξάγεται το πρώτο παιχνίδι της σεζόν με την Οσασούνα να υποδέχεται τη Σεβίλλη (22:00). Στην Αγγλία, από το πρόγραμμα της 
δεύτερης αγωνιστικής ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Τσέλσι με την Τότεναμ την Κυριακή στις 18:30, ενώ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίζονται 

το Σάββατο και την Κυριακή αντίστοιχα κόντρα σε Βαγιεκάνο και Αλμερία αντίστοιχα. 
Στην Ιταλία, το Σάββατο η πρωταθλήτρια Μίλαν υποδέχεται την Ουντινέζε, η Ίντερ παίζει εκτός έδρας με τη Λέτσε και την Δευτέρα η Γιουβέντους 

αντιμετωπίζει τη Σασουόλο. 

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΝΕΡ, Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΎ 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 •  Ημίχρονο 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 ΔΎΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΎ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Σε αγώνες της Premier League, της Serie A, της Bundesliga και της La Liga 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 Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:30), Μίλαν - Ουντινέζε (19:30) και Μπαρτσελόνα 
–  Βαγιεκάνο (22:00) και την Κυριακή συμμετέχουν οι αγώνες Τσέλσι - Τότεναμ (18:30), Μπάγερν - Βόλφσμπουργκ (18:30) και Αλμερία – Ρεάλ 

Μαδρίτης (23:00).
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ, σε όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «Boost Νίκης» για την 

οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ

8e-SportTime  ΠΑΡΑΣKΕΥΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

 ΣΠΟΎΔΑΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΑ ΕΎΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

www.xosetips.com

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:00
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΠΟ ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ

OVER 3,5 2,25
Για την νέα χρονιά ετοιμάζονται οι δύο ομάδες ενώ ψάχνονται 
και στο μεταγραφικό κομμάτι. Χωρίς άγχος θα παίξουν σήμερα 
και θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα.

 Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:30
ΠΑΝΤΟΒΑ-ΛΟΥΠΑΡΕΝΣΕ

OVER 2,75 2,00
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.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ, ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΟΣΤΑΝΔΗ-ΓΑΝΔΗ

OVER 2,5 1,72
Ανάλογο ξεκίνημα έχουν πραγματοποιήσει οι δύο ομάδες 
με την Γάνδη πάντως να υπερτερεί σε ποιότητα. Μέσα στην 
Οστάνδη δεν θα έχει εύκολο έργο αλλά αν παρουσιαστεί 

σοβαρή θα πάρει αυτό που θέλει.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΟΥΕΞΦΟΡΝΤ-ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ

1 -1,0 1,72
Η αγαπημένη Ιρλανδία επιστρέφει στη δράση και θα την 

τιμήσουμε δεόντως. Στη μάχη για τα πλέι-οφ, η Ουέξφορντ 
καλείται να εκμεταλευτεί την έδρα της κόντρα στην αδύναμη 

Κόουβ. Ξεκάθαρο προβάδισμα έδρας.

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΜΠΡΕΪ-ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ

2 2,25
Αγκαλιά με τα πλέι οφ βρίσκεται η Λόνγκφορντ και με νίκη σήμερα κάνει το μεγάλο 
βήμα για τα νοκ άουτ. Η Μπρέι από την άλλη παίζει χωρίς άγχος, καθώς έχει βγει 

εκτός στόχων αρκετά νωρίς.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



ΓΙΝΑΜΕ... 
ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

Σ’αυτή τη ζωή, ότι κοροϊδεύει κανείς, 
το λούζεται. Μια μεγάλη αλήθεια που 
εφάπτεται πλήρως της ελληνικής 
ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Η χώρα 
μας ξεκίνησε πριν τέσσερις εβδομάδες με 
τέσσερις εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις για να προσφέρει βαθμούς και 
να ανέβει κι άλλες θέσεις στη βαθμολογία 
της UEFA. 
Αμ δε... Οι τέσσερις έγιναν ένας, μέσα 
από δύο προκριματικούς γύρους. Τονίζεται 
το προκριματικούς για την οικονομία 
της κουβέντας. Ο ΠΑΟΚ χαιρέτησε με το 
«καλημέρα», οι Παναθηναϊκός και Αρης το 
πάλεψαν, αλλά έκαναν μια τρύπα στο νερό, 
ενώ ο Ολυμπιακός έπρεπε να φτάσει στη 
ψυχοφθόρο διαδικασία των πέναλτι για να 
αποκλείσει μια ομάδα που πέρυσι, αλλά και 
το 2009 την είχε πετάξει εκτός στο ρελαντί. 
Δηλαδή θα πρέπει να δώσει κάποιος 
συγχαρητήρια στους πρωταθλητές Ελλάδος 
που έπραξαν τα δέοντα ή τα προαπαιτούμενα 
και δεν γνώρισαν αποκλεισμό; Δίνει κανείς 
συγχαρητήρια στον ταχυδρόμο που μεταφέρει 
ένα γράμμα ή σε έναν υπάλληλο που κάνει 
απλώς τη δουλειά και το καθήκον του; 
Ρητορική η ερώτηση...
Οταν λοιπόν πέρυσι κοιτούσαν άπαντες τη 
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς στο Conference League, 
η οποία ήταν και στον δρόμο του ΠΑΟΚ και 
εξέφραζαν με βεβαιότητα ότι «η Ελλάδα δεν 
θα γίνει Γιβραλτάρ», μάλλον ένα χρόνο μετά 
τους έχουμε άσχημα νέα: Γίναμε Γιβραλτάρ. 
Και το στενόχωρο της υπόθεσης είναι ότι 
υπάρχει ακόμα πιο κάτω.
Με έναν ελληνικό σύλλογο – τον μοναδικό 
σταθερό την τελευταία δωδεκαετία - πριν τον 
Δεκαπενταύγουστο να μας εκπροσωπεί στην 
Ευρώπη, το εγχώριο προϊόν δεν κοντράρει 
σε δυναμικότητα ούτε χώρες που θεωρητικά 
τις ήταν παρόμοιας δυναμικότητας. Ισραήλ, 
Νορβηγία, Ελβετία, Σερβία, Κροατία, κ.ά έχουν 
βάλει τα γυαλιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το 
οποίο ασθενεί. Και η θεραπεία δεν βρίσκεται 
ούτε σε άκαρπες συναντήσεις σε γραφεία, 
ούτε σε εντέχνως διατυπωμένες φαμφάρες. 

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 ΣΠΎΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΣ
Λόγια Ποιητικά...


