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Ενα... άγαλμα θα πρέπει να χτίσουν οι ιθύνο-
ντες του Ολυμπιακού στον Τόμας Βάτσλικ. Μετά 
την Μπρατισλάβα, ο 32χρονος Τσέχος τερμα-
τοφύλακας πιστώθηκε και δεύτερη πρόκριση 
των «ερυθρολεύκων» φέτος. Αυτή τη φορά, 
μπροστά στο κοινό της ομάδας, ο πολύπειρος 
πορτιέρε ύψωσε τείχος και με τρεις αποκρού-
σεις στη διαδικασία των πέναλτι, έστειλε τους 
Πειραιώτες στους ομίλους του Europa League 
(1-1 κ.δ και παρ., 3-1 πεν.).
Οι πρωταθλητές Ελλάδος πήγαν να βγάλουν 
τα μάτια τους μόνοι τους. Παρότι προηγήθη-
καν νωρίς (2΄ Μασούρας), δεν κατόρθωσαν 
να κλειδώσουν την πρόκριση και το πλήρωσαν. 
Ο Πίττας ισοφάρισε στο φινάλε (90΄) οδηγώ-
ντας το ματς στην παράταση. Εκεί, η αποβολή 
του Μπα έμοιασε προς στιγμήν να φέρνει τους 
γηπεδούχους σε δύσκολη θέση και η ρουλέ-
τα των πέναλτι ήταν μονόδρομος για τους ομί-
λους. Εκεί, ο φύλακας- άγγελος, Τόμας ύψω-
σε ένα τσέχικο τείχος και αναδείχθηκε σε 
μεγάλο ήρωα της αναμέτρησης.  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΚΑΡΛΟΣ ΚΟΡΜΠΕΡΑΝ): Βάτσλικ, 
Άβιλα, Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Κου-
ντέ (84΄ Α. Καμαρά), Χουάνγκ (79΄ Βαλμπουε-
νά), Ζίνκερναγκελ (55΄ Ραντζέλοβιτς), Μασού-
ρας (84΄ Ντε Λα Φουέντε), Ελ Αραμπί (103΄ 
Μανωλάς).
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΝΤΑΒΙΝΤ ΚΑΤΑΛΑ): Γιοβάνο-
βιτς, Μαυρίας, Πέιμπερνς, Ρομπέρζ, Χάμας, Κολ 
(81΄ Κυριάκου), Σαχάρ (67΄ Μπα), Πίτας, Φέλιξ 
(67΄ Ονγκέντα), Εντί (57΄ Χραντί, 97΄ Καμπράλ), 
Ντιγκινί (81΄ Γιάνγκα).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

 2΄ ΜΑΣΟΎΡΑΣ / 90΄ ΠΊΤΤΑΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ VS ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ 11  (3-1 ΠΕΝ.)
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ΡΙΣΚΟ
Μεγάλη η κουβέντα για τη συνέχεια των μεταγραφικών της ΑΕΚ. Η αλήθεια 
είναι πως είναι ιντριγκαδόρικο ποιοι θα είναι οι επόμενοι παίκτες που θα 
μπουν στο ρόστερ του Αλμέιδα. Βίντα, Πινέδα και Γιόνσον έπαιξαν με τη Λαμία 
και έδειξαν πως είναι ποδοσφαιριστές που θα κολλήσουν με το σύστημα.
Για τον Μουκουντί υπάρχουν πολλές προσδοκίες, δεν τον βοήθησε η περσινή 
σεζόν στη Σεντ Ετιέν αλλά έχει εμπειρία από σπουδαίο πρωτάθλημα και θα 
φανεί πως θα το αξιοποιήσει στο Ελληνικό. Η κουβέντα όμως η μεγάλη εκτός 
από τον επιθετικό γίνεται και για τον δεξιό μπακ χαφ στο 3-5-2 που θέλει να 
παίξει ο Αλμέιδα. Δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση πως από εκεί ο Άμραμπατ 
δεν βγαίνει. Ή τουλάχιστον έτσι φάνηκε στη Λαμία με τον Μαροκινό αμυντικά 
να έχει θέματα σοβαρά. Ήταν απών.
Ο Αλμέιδα θα παίξει έτσι και με τον Βόλο λέγεται. Μεγάλο το ρίσκο.
Αυτό που φαίνεται να θέλει η ΑΕΚ είναι άμεσα παίκτη εκεί. Και παίκτη που 
θα μπορεί να μπει να αγωνιστεί άμεσα.
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ΑΝΑΜΟΝΗ
Έντονη η φημολογία τις προηγούμενες μέρες ξανά περί πρότασης από Αραβία για τον Κώστα 
Μανωλά. Από Σαουδική Αραβία, Κατάρ ή Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δηλαδή. Και δεν είναι η 
πρώτη φορά που αυτό το καλοκαίρι, που ο άλλοτε διεθνής στόπερ συνδέεται με κάτι τέτοιο. Πριν 
από περίπου ένα μήνα είχε γίνει λόγος για έντονο ενδιαφέρον της Αλ Νασρ, της ομάδας δηλαδή 
που έχει πάει προπονητής εκεί ο Ρούντι Γκαρσία. Ο Γάλλος τεχνικός που είχε τον Μανωλά 
στη Ρόμα και που ήταν και στη λίστα της ΑΕΚ πριν τον Αλμέιδα. Δύο σημειώσεις περί αυτού. Ο 
Μανωλάς άφησε αρκετά χρήματα για να έρθει από τη Νάπολι στον Ολυμπιακό και σίγουρα δεν 
τα έχει βρει όπως τα περίμενε. Δυσκολίες αγωνιστικά. Ακόμα δεν είναι ο leader της άμυνας 
που όλοι ανέμεναν.
Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν «ψηνόταν» με μεταγραφή σε κάποιο από αυτά τα πρωταθλήματα ενώ και 
η οικογένεια θέλει Ελλάδα και ήταν άλλωστε από τους κομβικούς παράγοντες της επιστροφής.
Το δεύτερο είναι πως πηγές από την Αραβία δεν επιβεβαιώνουν ακόμα πως υπάρχει και 
δεύτερη μεγάλη πρόταση στον Ολυμπιακό για τον παίκτη. Αλλά και να υπάρχει, ο Μανωλάς δεν 
είναι δεδομένο πως θα την αποδεχθεί. Επίσης, αυτό που τονίζεται από πηγές κοντά στην Αλ 
Νασρ, είναι πως αυτήν τη στιγμή πρώτος στόχος ή τέλος πάντων Νο1 στη λίστα του Γκαρσία είναι 
ο διεθνής Βέλγος, Τζέισον Ντεναγιέρ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λιόν και τον ξέρει 
επίσης καλά ο κόουτς.

AGENT GREEK
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ΤΟ ΕΨΑΞΕ 
ΑΛΛΑ…
Ο Δημήτρης Διαμαντάκος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ινδία. 
Δύσκολη απόφαση, ειδικά στα 29 του αλλά αν μη τι άλλο το οικονομικό 
αντάλλαγμα είναι μεγάλο. Ο Διαμαντάκος που όταν έφυγε από τον 
Ολυμπιακό πέρασε από πολλά πρωταθλήματα και ομάδες, όπως οι 
Καλσρούη, Μπόχουμ, Ζανκτ Πάουλι, Άσντοντ (Ισραήλ) και Χάιντουκ Σπλιτ.
Ποτέ όμως δεν μπόρεσε να κάνει το ξεπέταγμα που περίμεναν οι 
περισσότεροι όταν τον είχαμε πρωτοδεί στην Ελλάδα.
Το ζήτημα είναι ότι όντως για την περίπτωση του το έψαξε ο Άρης 
προκειμένου να προσθέσει και λίγο Ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ. 
Παρόλα αυτά θεωρήθηκε πως θα ήταν καλύτερο να πήγαινε σε άλλη 
λύση για τον επιθετικό ενώ όσον αφορά τους Έλληνες στο ρόστερ να 
αναζητηθεί άλλη λύση επίσης.
Με λίγα λόγια δεν ήταν και 100% «ψημένος» ο Καρυπίδης.
Τώρα ποιον άλλον Έλληνα μπορεί να πάρει, θα το δούμε έως και το 
τέλος της μεταγραφικής περιόδου.
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ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ 
Δεδομένο πρώτο: Ο Πάολο Φερνάντες άρεσε σε όλους τους μεγάλους και έχουν 
ασχοληθεί, σχεδόν όλοι, μαζί του. Ολυμπιακός και Άρης όχι. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, 
ΠΑΟΚ ναι. Δεδομένο δεύτερο: Το1 εκατομμύριο που ζητάει ο Αχιλλέας Μπέος είναι 
αποτρεπτικός παράγοντας για έναν παίκτη που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι του 
2023. Δύσκολα θα δώσει κάποια από αυτές τις ομάδες αυτά τα λεφτά στον Βόλο.
Η κουβέντα τώρα έχει πάει στον ΠΑΟΚ γιατί όπως είχε αναφέρει η στήλη, ο 
Λουτσέσκου θέλει άμεσα 10άρι. Και παλιότερα υπήρχαν αναφορές για τον ΠΑΟΚ, 
όπως και για τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ.
Εδώ να σημειωθεί κάτι. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Μπέου για τον ΠΑΟΚ δεν 
ακούστηκαν και πολύ καλά εντός του κλαμπ. Για τα πολλά λάθη που έχουν γίνει 
κ.τ.λ.
Επίσης, υπάρχουν κάποιοι εντός της ομάδας που δε θεωρούν τον Φερνάντες, την 
ιδανική λύση σε αυτά τα λεφτά για το πρόβλημα στο 10.
Πάντως, για να τα λέμε όλα, ο Ισπανός είναι εξαιρετικός παίκτης και αργά ή 
γρήγορα θα φύγει.

AGENT GREEK
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Επειτα και από την προσθήκη του Νικολά Ενκουλού και με την με-
ταγραφή φορ να επίκειται, ο Αρης διαθέτει αδιαμφισβήτητα το 
πληρέστερο ρόστερ την ιστορία του. Μια κατάσταση, η οποία δη-
μιουργεί πίεση στον Χερμάν Μπούργος, ο οποίος καλείται να τη 
διαχειριστεί με νίκες. Την ίδια ώρα, οι «κίτρινοι» προσπαθούν να 
κάμψουν τις αντιστάσεις της Πόρτο για τον Μπρούνο Κόστα. Οσο 
για τον Ζερβινιό, ο Ιβοριανός δεν θα αγωνιστεί ούτε στο Αγρίνιο.

Με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα θα αγω-
νιστεί η ΑΕΚ απέναντι στον Βόλο, στο γήπεδο της Ριζούπολης. Παράλ-
ληλα, οι «κιτρινόμαυροι» συνεχίζουν τις κινήσεις για να βρουν το κα-
τάλληλο προφίλ για έναν δεξιό οπισθοφύλακα. Κινητικότητα όμως 
σημειώνεται και στις πωλήσεις. Ο Μάριο Μιτάι θα ταξιδέψει σήμερα 
για τις τελικές υπογραφές με τη Λοκομοτίβ Μόσχας.

Με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο να ετοιμάζει... βαλίτσες για τη Λι-
σαβόνα και την Σπόρτινγκ, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ένα μεγάλο 
δίλημμα: Απόκτηση ενός ή δύο χαφ; Ενας προβληματισμός που προ-
έκυψε από τον τραυματισμό του Μπερνάρντ, ο οποίος θα αργήσει να 
πατήσει χορτάρι με την πράσινη φανέλα. Πρόκειται για μια εξάρθρω-
ση ωμοπλάτης, την οποία ο Βραζιλιάνος υπέστη όταν ήταν στα Ηνωμέ-
να Αραβικά Εμιράτα.

Οι σειρήνες σε Γαλλία και Ιταλία συνεχίζουν και «χτυπούν» για τον 
Μαντί Καμαρά. Ο 25χρονος χαφ βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρόμα του 
Ζοσέ Μουρίνιο. Οι «τζαλορόσι» πήγαν... κουβά με τον τραυματισμό του 
Τζίνι Βαϊνάλντουμ (3-4 μήνες εκτός δράσης) και ψάχνουν αντικατα-
στάτη. Την ίδια ώρα, στην Αθήνα βρέθηκε ο Ουί-Τζο Χουάνγκ για την 
ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, προ-
χωράει και η επιστροφή του Ρέτσου στο λιμάνι.

Ο Πάολο Φερνάντεθ του Βόλου είναι, όπως φαίνεται ο παίκτης που 
έχει στα ραντάρ του ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση «δεκαριού». Ο 24χρο-
νος Ισπανός επιτελικός μέσος με ποσό λιγότερο του ενός εκατ. ευρώ 
μπορεί να ανηφορίσει προς την Τούμπα, εφόσον οι «ασπρόμαυροι» 
τα βρουν με τον Αχιλλέα Μπέο, ο οποίος έριξε τις απαιτήσεις για τον 
παίκτη που διανύει την τελευταία σεζόν του συμβολαίου του με τους 
Βολιώτες.



ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΤΣΒΟΛΕ-ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΒΕΝ

1 -1,0 1,65
Δικαιώνει απόλυτα τα προγνωστικά η Τσβόλε ούσα το απόλυτο 
φαβορί για τον τίτλο και την άνοδο. Η ομάδα διαθέτει ποιότητα, 

προέρχεται από εντυπωσιακές νίκες και κόντρα στα πιτσιρίκια της 
Αϊντχόβεν θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στο σερί της.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

ς

ΤΕΤΡΑΉΜΕΡΟ ΔΡΑΣΉΣ ΣΤΉ SUPER LEAGUE  
ΜΕ ΔΥΝΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Τα φαβορί επικράτησαν στην πρεμιέρα της Super League. Με το δεξί μπήκαν στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο 
Άρης. Την πρώτη του νίκη πανηγύρισε και ο Ατρόμητος, ενώ το μοναδικό παιχνίδι που τελείωσε ισόπαλο (3-3) ήταν αυτό ανάμεσα στον Βόλο και τον 

Αστέρα Τρίπολης. 
Ή 2η αγωνιστική ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Υπάρχουν μεγάλα φαβορί, αλλά και αμφίρροπες αναμετρήσεις. 

Σήμερα (21:30) γίνεται η σέντρα στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ιωνικό και τον Λεβαδειακό.
Αύριο διεξάγονται οι αγώνες ΠΑΣ Γιάννινα-Λαμία (20:00), ΑΕΚ-Βόλος (21:30) και την Κυριακή οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός-Άρης (19:00), ΟΦΉ-

Παναθηναϊκός (21:00) και ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:45). 
Ή αυλαία πέφτει τη Δευτέρα (19:00) με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός. 

Ή ΠΡΏΤΉ ΚΑΙ Ή ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές για όλα τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής της Super League. 

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στα ακόλουθα ειδικά στοιχήματα:
• Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει • Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει • Σκορ οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα  • Σκορ πολλαπλών επιλογών • Τελικό 

αποτέλεσμα & Goal/No Goal  • Τελικό αποτέλεσμα & Over/Under • Ήμίχρονο με το υψηλότερο σκορ • Σύνολο των κόρνερ • Νικητής των κόρνερ • 
Στοίχημα χωρίς ισοπαλία • Διαφορά νίκης • Μονά/ζυγά γκολ • Ακριβές σκορ 1ου ημιχρόνου

ΝΤΕΡΜΠΙ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΡΟΜΑ ΑΥΡΙΟ ΣΤΉ SERIE A
Με πολλές δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζονται και τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Ιταλία κλέβει την παράσταση το αυριανό ντέρμπι 

(19:30) της Γιουβέντους με τη Ρόμα. 
Αήττητες είναι και οι 2 ομάδες, αν και η Γιουβέντους είχε την πρώτη της απώλεια στην εκτός έδρας ισοπαλία 0-0 με τη Σαμπντόρια. Στην πρεμιέρα 

είχε κερδίσει με 3-0 τη Σασουόλο. Ή Ρόμα μετράει 2 νίκες με το ίδιο σκορ 1-0, εντός έδρας με την Σαλερνιτάνα και εκτός, με την Κρεμονέζε. 
Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα και για το ντέρμπι του ιταλικού πρωταθλήματος. 

Σε όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, στα καταστήματα ΟΠΑΠ, προσφέρεται η προωθητική ενέργεια «Boost Νίκης» για την οποία ισχύουν όροι 
και προϋποθέσεις. 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
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ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΉΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΉ 2η ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΉ 

www.xosetips.com

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΛΑΤΣΙΟ-ΙΝΤΕΡ

GOAL+OVER 2,5 1,95
Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στην Ιταλία διεξάγεται 

στο Ολίμπικο με την Λάτσιο να υποδέχεται την Ιντερ. Οι 
«νερατζούρι» ξεκίνησαν δυνατά στο πρωτάθλημα και 

στοχεύουν στο 3/3 κόντρα στους «αετούς» που ποντάρουν στον 
κόσμο τους και τον Ιμόμπιλε.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΜΜΑΧΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΑΥΣΤΡΙΑ 2η 21:30

ΑΝΤΜΙΡΑ-ΣΕΝ ΠΟΛΤΕΝ
OVER 2,5 1,78

Στις μικρές κατηγορίες της Αυστρίας παίζουμε μπάλα και θα 
κυνηγήσουμε τα γκολ. Καλό ξεκίνημα για Αντμίρα και Σεν 

Πόλτεν, με τις δύο ομάδες να έχουν ως στόχο την άνοδο. Με 
επιθετικό πλάνο θα παραταχθούν αμφότερες.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΜΕ ΑΝΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΣΟΥΗΔΙΑ 2η 20:00
ΝΤΑΛΚΟΥΡΝΤ-ΜΠΡΑΓΚΕ

2 DNB 1,80
Οι μικρές κατηγορίες της Σουηδίας μας αποζημιώνουν 

σταθερά. Σε τροχιά ανόδου η Μπράγκε, ψάχνει άμεσα την 
επιστροφή στα «τρίποντα». Η μέτρια φέτος Ντάλκουρντ 

που παλεύει για την παραμονή φαντάζει ιδανικός 
αντίπαλος για τους φιλοξενούμενους.

 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ «ΔΙΠΛΟ» ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΠΡΙΜΕΡΑ ΝΤΙΒΙΣΙΟΝ 23:00
ΜΠΕΤΙΣ-ΟΣΑΣΟΥΝΑ

1 1,90
Με τον Ιγκλέσιας να σκοράρει δις απο το σημείο του πέναλτι η 
Μπέτις πέρασε απο την έδρα της Μαγιόρκα και έκανε το 2/2. 
Ανάλογο ξεκίνημα και για την Οσασούνα που εκμεταλεύτηκε 

την έδρα της στα δύο πρώτα ματς.

ΘΑ «ΜΙΛΗΣΟΥΝ» ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΣΟΥΗΔΙΑ 1η ΒΟΡΡΑΣ 19:30
ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ-ΕΡΕΜΠΡΟ ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ

2 4,35
Στο κυνήγι της δεύτερης θέσης βρίσκονται οι δύο ομάδες και τρέχουν για να 

καλύψουν το χαμένο έδαφος. Φαβορί δεν υπάρχει και αναμένεται μια άκρως 
ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, ενώ αμφότερες θα παραταχθούν με φουλ επιθετικό 

πλάνο.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΔΙΚΟΥΝ ΤΗ ΣΥΡΙΑΝΣΚΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Εμμανουήλ Καραλής έλυσε τη συνεργασία του με τον προπονητή Πα-
ναγιώτη Συμεωνίδη και βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Ο Έλ-

ληνας πρωταθλητής είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον 
προπονητή Μανώλη Καραγιάννη, - που γυμνάζει την Ελένη Πό-

λακ- αλλά δεν έχουν ακόμη κλείσει οριστικά συμφωνία για 
να συνεργαστούν.

Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος θέλει να παρατείνει την αγωνιστική σεζόν και 
αναζητεί μίτινγκ στο εξωτερικό. Ο Έλληνας πρωταθλητής των 100μ., 
περιμένει απάντηση από τα μίτινγκ σε Ροβερέτο ή Λουκέρνη στις 
30 του μήνα και το ISTAF Βερολίνου στις 4 Σεπτεμβρίου. 
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SPORTS

Η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίζεται σήμερα στο Diamond League 
που διεξάγεται στη Λοζάνη. Η «ασημένια» πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης συνεχίζει τους αγώνες της με στόχο τον τελικό της σει-
ράς Diamond League, που θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου στη 
Ζυρίχη και έχει ήδη προκριθεί στο επί κοντώ. 

Η Μαρίγια Βούκοβιτς θα ταξιδέψει σήμερα μαζί με την προπονήτριά της 
Ιωάννα Σιώμου στην Κέρκυρα. Τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει 

εκεί για προπονήσεις και θα πάρει μέρος στις 2 Σεπτεμβρίου στο 
Diamond League στις Βρυξέλλες. Στόχος της να προκριθεί στον 

τελικό της σειράς στη Ζυρίχη.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr
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Οταν ο Ρόμπερτ Λεβαντόσφσκι αποχαιρετούσε το 
Μόναχο και την «Allianz Arena» τον περασμένο 
Ιούλιο, σίγουρα δεν φανταζόταν πως θα επέστρε-
φε τόσο σύντομα ως αντίπαλος. 
Η κλήρωση των ομίλων του Champions League 
έβαλε γκρουπ θανάτου (πρώτο - τρίτο), ενδιαφέ-
ρουσες μονομαχίες και δεδομένα δημιούργησε 
τις προϋποθέσεις για αξιόλογες ποδοσφαιρικές 
ιστορίες. Μία από αυτές θα είναι η επανεμφάνιση 
του «Λέβα» μπροστά στους φίλους της Μπάγερν 
Μονάχου. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, θα έλε-
γε κανείς, με τον «πρώην» να γυρίζει σε γνώρι-
μα λημέρια. Φυσικά, τα βλέμματα πέφτουν πάνω 
και στην ομάδα των υπεραστέρων, Παρί Σεν Ζερ-
μέν. Το σύνολο του Κριστόφ Γκαλτιέ αισθάνεται 
το βάρος των προσδοκιών τόσο των οπαδών του, 
όσο και των εχθρών του. Απαντες περιμένουν ότι 
η Κωνσταντινούπολη θα αποτελέσει το τοπίο της 
ευρωπαϊκής στέψης των Παριζιάνων προεξάρχο-
ντος του Εμπαπέ. Θα γίνει όμως έτσι; Μια από τις 
απαντήσεις καλείται να δώσει και η κάτοχος του 
τροπαίου και δεκατέσσερις φορές νικήτρια, Ρεάλ 
Μαδρίτης. Ο όμιλος της «βασίλισσας» - ούτε πα-
ραγγελία να είχαν κάνει οι «μπλάνκος» - θα έχει 
και ελληνικό ενδιαφέρον. Ο Γιώργος Γιακουμά-
κης θα έχει την ευκαιρία να δείξει στην Ευρώ-
πη τις ικανότητές του, σε μια ιστορική χρονιά για 
τους Σκωτσέζους, οι οποίοι έχουν δύο ομάδες 
στα γκρουπ της εν λόγω διοργάνωσης για πρώ-
τη φορά μετά από το 2008. Τέλος, οι εκπρόσω-
ποι του αγγλικού ποδοσφαίρου (Μάντσεστερ Σίτι, 
Λίβερπουλ, Τσέλσι και Τότεναμ) δύσκολα δεν θα 
δώσουν το «παρών» στους «16».

PLANET
FOOTBALL

 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
 ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 



ΒΑΡΑΤΕ... 
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ

Η «τεσσάρα» από τη Μακάμπι Χάιφα 
αποτέλεσε μια μεγάλη σφαλιάρα. Η οριακή 
πρόκριση στην Μπρατισλάβα ένα ηχηρό 
καμπανάκι. Η δεύτερη σερί πρόκριση στα 
πέναλτι μοιάζει με συναγερμό. 
Ναι. Ο Ολυμπιακός πέρασε στους ομίλους 
μιας διοργάνωσης (Europa League), στην 
οποία μπορεί να κάνει νίκες, αλλά τη 
δεδομένη στιγμή δεν μοιάζει έτοιμος ούτε για 
την τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. 
Αγωνιστικά μπερδεμένος, ψυχολογικά 
«δεμένος» και σωματικά καταπονημένος, ο 
πρωταθλητής Ελλάδος καλείται να διορθώσει 
πολλά πράγματα, αν θέλει να κρατήσει ψηλά 
για μια ακόμα χρονιά τη σημαία της χώρας. 
Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την τύχη σε 
τέσσερα ματς που δεν κέρδισαν (τελευταία 
ευρωπαϊκή νίκη το 1-0 κόντρα στη Φενέρ στο 
«Γ. Καραϊσκάκης» τον Νοέμβριο του 2021) 
να έχουν στα δύο από αυτά τον Τόμας Βάτσλικ 
σε εξαιρετική κατάσταση. 
Ομως, μόνο με τον τερματοφύλακα, ουδείς 
κέρδισε παιχνίδι. Μέχρι πότε θα διορθώνει 
τις ανορθογραφίες ο Τσέχος; Η ενίσχυση 
είναι μονόδρομος για μια καλύτερη 
αγωνιστική εικόνα και μάλιστα, αυτή θα 
πρέπει να συντελεστεί με χειρουργική 
ακρίβεια. Αρχής γενομένης από τους ήδη 
αφιχθέντες (οι δύο Χουάνγκ και ο Ντε Λα 
Φουέντε) και στη συνέχεια με 2-3 top class 
προσθήκες.
Διαφορετικά, τα καμπανάκια θα συνεχίσουν 
να χτυπούν και θα έχουν προέκταση όχι 
μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις εγχώριες 
διοργανώσεις. 

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...


