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Η βροχή στην Τρίπολη έπεφτε... στρέιτ-θρου, που 
έλεγε και ο Γιώργος Ζαμπέτας, αλλά η πραγματική 
«πλημμύρα» εντοπίστηκε στην επιθετική λειτουρ-
γία του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσί-
ασαν ξανά πρόβλημα στα τελειώματα των φάσεων 
και μοιραία κόντρα στον μαχητικό Αστέρα υπέστη-
σαν την πρώτη απώλεια βαθμών στο φετινό πρω-
τάθλημα (0-0).
Τι κι αν η κατοχή έγραψε 74-26 υπέρ των «ερυ-
θρολεύκων»; Η ουσία δεν υπήρξε, καθώς εξτρέμ 
και επιθετικοί της ομάδας του Κάρλος Κορμπεράν 
(πραγματοποίησε το ντεμπούτο του ο Ουί-Τζο Χου-
άνγκ) δεν κατόρθωσαν να σημαδέψουν σωστά για 
να νικήσουν τον Παπαδόπουλο. 
Εκτός από το επιθετικό, παραλίγο να στοιχίσει στους 
πρωταθλητές και το αμυντικό μπλακ-άουτ στη φάση 
του 64ου λεπτού, όταν ο Καραντώνης ακύρωσε γκολ 
του Ατιένθα, με τους Αρκάδες να σπεύδουν πάνω 
του για να του ζητήσουν τον λόγο της μη κατακύρω-
σης του τέρματος λόγω επιθετικού φάουλ του Μπε-
νίτο στον Αβιλα (φωτο). 
Οι Πειραιώτες γλύτωσαν τα χειρότερα, όμως σίγου-
ρα καλούνται να βελτιώσουν την εικόνα τους ενό-
ψει της δύσκολης συνέχειας. 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ): Πα-
παδόπουλος, Καρμόνα (46΄ Μπενίτο), Κα-
στάνιο, Ατιένθα, Αλβαρες, Μουνάφο (11΄ 
Ρουμπέν Γκαρθία), Τιλίκα (60΄ Μπαρτόλο), 
Στάνκο, Γκαρντάφσκι (71΄ Ριέρα), Μπερτόγλιο 
(61΄ Τζουκάνοβιτς), Μπαράλες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΚΑΡΛΟΣ ΚΟΡΜΠΕΡΑΝ): Βατσλίκ, 
Άβιλα, Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά (81΄ 
Κουντέ), Ινμπεόμ Χουάνγκ, Ραντζέλοβιτς (70΄ 
Γκάρι Ροντρίγκες), Μασούρας (70΄ Ουί-Τζο 
Χουάνγκ), Ζινκερνκάγκελ (60΄ Βαλμπουενά), 
Ελ Αραμπί.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ00
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ΘΑ ΓΙΝΕΙ 
ΚΟΥΒΕΝΤΑ
Ο Μαντί Καμαρά φεύγει σήμερα για την Ιταλία 
προκειμένου να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί 
από τη Ρόμα. Μεγάλη επιτυχία της εταιρίας που 
τον εκπροσωπεί που είδε την ευκαιρία μετά τον 
τραυματισμό του Βαϊνάλντουμ και πέρασε τον πελάτη 
της εκεί.
Εντάξει, μιλάμε βέβαια για την Base που έχει τζίρους 
εκατομμυρίων και πελάτες που είναι ποδοσφαιριστές 
επίσης εκατομμυρίων.
Ο Καμαρά ήταν μια περίπτωση που όλοι έβλεπαν ότι 
ήταν σα να είχε… βαλτώσει. Λίγοι πίστευαν πως θα 
μπορούσε να γίνει τέτοια κίνηση αλλά να που γίνεται.
Μεγάλη ευκαιρία του άσου από τη Γουϊνέα να 
επιστρέψει και στην εθνική του ομάδα για να μην 
ξεχνιόμαστε αλλά και να ανεβάσει πολύ την αξία του.
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί κάτι. Η οψιόν που μπήκε δεν 
έχει όρους.
Είναι στα 12 εκατομμύρια όντως όπως γράφτηκε στην 
Ιταλία αλλά δεν υπάρχουν όροι για να καταβληθεί.
Είναι πολλά τα λεφτά και για αυτό υπάρχει ήδη η 
αίσθηση πως αν ο παίκτης κάνει στη Ρόμα στο τέλος της 
σεζόν τότε θα κάνει ξανά κουβέντα με τον Ολυμπιακό, 
για να πάρει αυτό το ποσό.
Ο Ολυμπιακός που θα πάρει για τον δανεισμό του 
Καμαρά και ένα ποσό κοντά στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ 
για τη φετινή σεζόν. Not bad at all…

ΕΔΩ ΕΙΧΕ 
ΛΑΘΟΣ
Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία το καλοκαίρι να έχει στο 
ρόστερ του τον Πραξιτέλη Βούρο. Ο Βούρος ήταν ο κορυφαίος 
του ΟΦΗ στη μεταξύ τους αναμέτρηση, με πολλές και καίριες 
παρεμβάσεις.
Ο Ελληνας κεντρικός αμυντικός ήθελε για να πει το «ναι» να 
έχει τον ρόλο του Σάρλια. Κοινώς, για αποδεχθεί την πρόταση 
των Κυπελλούχων Ελλάδας ήθελε να είναι ο πρώτος στόπερ 
πίσω από τη βασική δυάδα (τότε ήταν Βέλεθ – Σένκεφελντ, 
τώρα Μάγκνουσον, Σένκεφελντ). Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε 
φάει σκάλωμα με τη (δική του) επιλογή. «Προετοιμασία και 
βλέπουμε», ήταν η απόκριση του Σέρβου κόουτς.
Ο Σάρλια ακόμα και στην Κρήτη, σε παιχνίδι χωρίς πίεση για 
την άμυνα του «τριφυλλιού» κατάφερε να κάνει  «γκέλες»! 
Ο Γιοβάνοβιτς τελικά δεν έκανε την… τράμπα. Κι αν στο 
πρωτάθλημα κάτι τέτοιο δεν έχει φανεί ακόμα, στο ματς της 
Πράγας με την Σλάβια η ζημιά έγινε! Θα μου πείτε πόσο ανώτερος 
είναι ο Βούρος από τον Σάρλια; Δυο, τρεις σκάλες πάνω…
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Ο ΜΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
Mια (προετοιμασία), δύο (Μακάμπι), τρεις (Αγρίνιο) και 
ξέμεινε από υπομονή ο Θόδωρος Καρυπίδης. Μετά το Βατερλό 
του Άρη στο ματς με τον Παναιτωλικό, έπεσε τηλέφωνο σε 
συνεργάτη του. «Ενημερώστε τον, οτι δεν συνεχίζει». Πρώτα 
γράφτηκε και μετά το έμαθε και ο Χερμαν Μπούργος.
Οι σχέσεις των δύο πλευρών το τελευταίο διάστημα δεν ήταν 
και οι καλύτερες. «Όσο κερδίζει, συνεχίζει» το μήνυμα που 
είχε στείλει το αφεντικό των «κιτρινόμαυρων» και το είχατε 
διαβάσει από αυτή εδώ τη γωνιά.
Απομένει η επίσημη ανακοίνωση των δύο πλευρών. Δεν 
θα αργήσει μαθαίνω, αφού δεν υπάρχουν και πολλά που 
πρέπει να ρυθμιστούν για να κλείσει ο κύκλος του Αργεντίνου 
κόουτς.
Τα δεδουλευμένα του και καλή συνέχεια στην καριέρα 
του, ως προπονητής. Από ότι μαθαίνω, δεν προβλέπεται 
αποζημίωση. Ούτε ευρώ. Το έχει φτιάξει ωραία το θεματάκι ο 
«Κάρυ»!
Για τον επόμενο, λίγο υπομονή. Ούτε Γιαννίκης, ούτε 
Μάρτινς πάντως. Δεν θέλει κανέναν από τους δύο. Ο πρώτος 
προτάθηκε, αλλά «κόπηκε» ασυζητητί!

ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Από αυτή εδώ τη στήλη σας αναφέραμε χθες για τους 
τέσσερις παίκτες που θέλει να «ξεφορτωθεί» ο ΠΑΟΚ 
το προσεχές διάστημα. Μόνο που αφήσαμε απέξω έναν 
ακόμα.
Όποιος βιάζεται σκοντάφτει λέγαμε μέσα στο 
Σαββατοκύριακο. Μια λαϊκή ρήση που βρίσκει απόλυτη 
εφαρμογή στο deal του ΠΑΟΚ με τον Σάστρε και την 
πρόωρη ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του βάσει των 
περυσινών του συμμετοχών.
Και εντάξει, τα 4 κατοστάρικα της αγοράς να μην είναι 
δυσβάσταχτα, αλλά το ετήσιο (4ετές) contract με 4 
κατοστάρικα αντίτιμο βγάζει… αλλεργία στην Μαρία 
Γκοντσάρεβα.
Ακόμη και με τραυματία τον Λύρατζη, ο Λουτσέσκου 
επέλεξε τον Βιεϊρίνια. Και καλά έκανε. Κουράστηκε ο 
αρχηγός, μπήκε ο Σάστρε στο 76’ και πρόλαβε να δεχθεί 
γκολ ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του Ισπανού μπακ! Παρότι 
αγωνιζόταν με παίκτη παραπάνω. Αδιόρθωτος ο σενίόρ…
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ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ
Τελείως συμπτωματικά –και ένεκα τραυμα-
τισμών- πήρε φανέλα βασικού. Μετά το επί-
σημο ντεμπούτο του με τον Παναιτωλικό τον 
εξήρε δημόσια ο Λουτσέσκου (σ.σ.: «ακό-
μη και με την Σίτι να έπαιζε δεν καταλαβαί-
νει…»). Απέναντι στον Ατρόμητο δεν έχασε 
μονομαχία και πλέον ο «μικρός» γίνεται άν-
δρας, βγάζοντας το ανάλογο ποδοσφαιρικό 
εκτόπισμα.  

ΤΗΣ «ΜΙΛΑΕΙ»! 

Μπορεί ποτέ να μην έκανε impact στην καριέρα του, μα πάντα παρέμε-
νε μία οικεία φιγούρα στον καθένα εξαιτίας της καλλιτεχνικής επαφής 
με το τόπι. Πλέον, εν δυνάμει Ελληνόπουλο. Μιλάει φαρσί την γλώσσα, 
έφυγε από την χώρα του εν έτει 2016 και εφεξής βγάζει το παντεσπά-
νι του σχεδόν στα μέρη μας. Πλην ενός break στην Κύπρο και δη στην 
Ανόρθωση!
Η Λάρισα τον έβαλε στο κάδρο των «μεγάλων» (84 ματς/11 γκολ/11 
ασίστ), η ΑΕΚ ουδέποτε του έδωσε το δικαίωμα να αισθανθεί σημαντικός. 
Πάντα εκτός υπολογισμού στο competition: πότε δανεικός σε Τρίπολη, 
πότε σε Λαμία! Καμία σταθερότητα, κανένα αγωνιστικό πλάνο προς αξι-
οποίηση του Μίλος Ντέλετις. «Επέλεξα τον Βόλο για να χαρώ το ποδό-
σφαιρο. Είναι μία ομάδα με επιθετική προσέγγιση στο παιχνίδι της. Με 
εξιτάρει αυτό…», έλεγε ο λεγάμενος μόλις έβαζε την τζίφρα του, απο-
τελώντας το πιο ακριβό συμβόλαιο στο club του Δημάρχου (150 χιλιά-
ρικα ετησίως)! Επεσε διάνα. Στα δύο πρώτα ματς, ο Βόλος κάνει… τρέ-
λες. Όπως και ο ίδιος. Γυρίζει το ματς με την Τρίπολη, 3-1 στο 65’ και 
εν τέλει 3-3 στο 98’. Κατεβαίνει στην Αθήνα και «ακυρώνει» παντελώς 
την ΑΕΚ. Πρωταγωνιστής; Ο Ντέλετιτς, ως 10άρι πλέον, με δύο γκολ σε 
ισάριθμα ματς. Ελεύθερο πνεύμα, με ποδοσφαιρικό IQ στα 28 αξιώνει 
τον ποδοσφαιρικό σεβασμό…  

ΑΝΤΡΑΖ ΣΠΟΡΑΡ     
Μπορεί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να το τα-
λαιπώρησε με το Νο9, αλλά στο 
πρόσωπο του Σλοβένου στράικερ 
βρίσκει έναν παίκτη ανάλογα με τα 
«θέλω» του. Δεν είναι μόνο η αίσθη-
ση του γκολ (2 σε 4 επίσημους αγώνες), όσο το 
συνολικό πακέτο σε κινήσεις/δουλειά (plus αποβολή 
και πέναλτι) που βγάζει ένα confidence για 9άρι πρω-
ταθλητισμού. 

ΜΑΤΙΑΣ  
ΑΛΜΕΪΔΑ    
Είναι η πρώτη φορά (ούτε στα 
φιλικά υπήρχε κάτι ανάλογο) 
που του «στράβωσε» το ματς και 
το προπονητικό του reaction ήταν 
ημιτελές! Δίχως ανάλογα reflex, χωρίς 
άμεση επέμβαση στο γήπεδο, ο νέος προπονητής της 
ΑΕΚ άφησε πολλές απορίες στη δουλειά αναφορι-
κά με την δημιουργία και το πλάνο του club.  

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Το πανό με τον Τίτορμο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Άλκη επέστρεψε στο 
γήπεδο του Παναιτωλικού. Συγκλονιστικό…

Ο ΜΙΛΟΣ ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΕΝΑΝ ΓΝΗΣΙΟ ΕΡΑΣΤΗ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ

ΑΡΗΣ! Δεν είναι μόνο ο back to back πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός στο Conference League. Μήτε η 
καθ’ αυτή ήττα από τον Παναιτωλικό. Το ζήτημα είναι δομικό. Ο Χερμάν Μπούργος μπορεί να αποτελεί παρελθόν, 
αλλά το άναρχο μεταγραφικό casting παραμένει στα αποδυτήρια του Αρη. Μία ομάδα χωρίς σφυγμό, με 5 
wingers και μόλις ένα διαθέσιμο 6άρι!
Ένα club που στηρίχθηκε και φέτος περισσότερο σε κινήσεις με γνώμονα το θεαθήναι (Ζερβινιό, Μανού 
Γκαρθία) και λιγότερο στην αγωνιστική ουσία. Ο Αρης δεν βγάζει team spirit, σφυγμό στο γήπεδο, μα μόνο 
ατομική ποιότητα. Γίνεται έτσι δουλειά σε διάρκεια μέσα στον χρόνο;  
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ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΟΦΗ

«ΠΑΝΗΓΎΡΙ» ΣΤΟΎΣ 
«ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ»!
Ο Τσακαλίδης έκανε λάθος με το πέναλτι που 
καταλόγισε υπέρ του ΠΑΣ στο 24ο δευτερόλεπτο 
και έπεσε ο... γενικός. Τραγική διαιτησία και 
προορίζεται και για διεθνής. Στην έξοδο του 
Πριορ, δίνει κίτρινη για «θέατρο» στον Τσιλούλη. 
Για πέναλτι να το κουβεντιάσουμε, «θέατρο» 
όμως ποτέ! Στο γκολ που ακυρώνει της Λαμίας, 
δεν υπάρχει κανένα επιθετικό 
φάουλ. Και δεν φτάνει 
αυτό, σφυράει και πριν 
την ολοκλήρωση της 
φάσης, με συνέπεια να 
μην μπορεί να παρέμβει 
ο VAR Σιδηρόπουλος για 
να διορθώσει το λάθος.

ΠΑΟΚ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

«ΝΑΙ ΜΕ ΑΚΟΎΤΕΕΕ»!
Ευτράπελα και στη Τούμπα. Ο Τζήλος αλλού. Χάνει ένα 
πέναλτι που το καταλογίζει μετά από on field review. Ο 
Χατζηισαϊας έπρεπε να είχε δει... τρεις κίτρινες (εκείνη 
στη φάση του πέναλτι ήταν λάθος), ωστόσο έβγαλε 
κανονικά το παιχνίδι. Ο Κούρτιτς πατάει step on foot σε 
παίκτη του Ατρομήτου, μπροστά στον Μαλούτα, αλλά ο 
Λαρισαίος δίνει μόνο φάουλ. Ούτε 
κίτρινη. Μάταια προσπάθησε να 
παρέμβει ο Μανούχος. Και για... 
highlight τα τρία περίπου λεπτά 
που ο ρέφερι έπαιζε χωρίς 
να έχει ενδοεπικοινωνία. 
Και δεν είχε πάρει χαμπάρι! 
Ούτε άκουγε, ούτε τον 
άκουγαν! Πάντως, ο Μπένετ τον 
συνεχάρη για την διαιτησία του!

ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ Ο 
ΚΑΠΕΛΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΎΛΙΑ 
ΤΟΎ ΚΟΎΤΣΙΑΎΤΗ 
ΣΤΟ ΛΑΜΙΑ - 
ΑΕΚ!

Τσέτσιλας, Γκορτσίλας και 
Κουτσιαύτης οι διαιτητές που 
δεν ορίστηκαν καθόλου την 
2η αγωνιστική. Ο πρώτος 
δικαιολογημένα, αφού το 
περασμένο Σάββατο παντρεύτηκε. 
Οι άλλοι δύο ήταν στο Λαμία - ΑΕΚ 
στην πρεμιέρα.
Διαιτητής ο Κουτσιαύτης, VAR o 
Γκορτσίλας. Απίστευτο περιστατικό 
το οποίο μόλις αντιλήφθηκε ο 
Ζοάο Καπέλα τρελάθηκε! Στη 
φάση του πέναλτι υπέρ της 
Λαμίας που αρχικά έχασε ο 
ρέφερι, έχουν γίνει «αρκούδες».

Ο Γκορτσίλας του ζητάει να 
διακόψει το ματς σε ουδέτερη 
ζώνη, για να ελέγξει για πιθανό 
οφσάιντ αρχικά και για πιθανό 
πέναλτι στη συνέχεια.
Κάποια στιγμή η μπάλα δεν 
παίζει και ο Κουτσιαύτης 
αποφασίζει να πάει μόνος 
του στο μόνιτορ, χωρίς να τον 
καλέσει ο VARιστας του για on 
field review!
O Γκορτσίλας βλέποντας τον 
Κουτσιαύτη να περιμένει να δει 
ριπλέι στο μόνιτορ τα έχασε 
αρχικά. «Μένιο δεν σε έχω 

φωνάξει για ανασκόπηση, δεν 
έχω ελέγξει ακόμα την APP για 
οφσάιντ»!
Ο Κουτσιαύτης περιμένε ωστόσο... 
στωικά να δει το ριπλέι για να 
αλλάξει την αρχική του απόφαση!
Οποιος ήταν VAR την 2η 
αγωνιστική άκουσε (μέχρι ενός 
σημείου) το ηχητικό από το 
Λαμία - ΑΕΚ, με τον Καπέλα να 
ενημερώνει οτι δεν τηρήθηκε 
το πρωτόκολλο και η φάση θα 
παιχτεί στο επόμενο σεμινάριο.
Προς γνώση και συμμόρφωση 
ένα πράμα...
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Μετά την απομάκρυνση του Χερμάν Μπούργος, ο Αρης βρίσκε-
ται αντιμέτωπος με την εύρεση ενός προπονητή ικανού να επι-
βληθεί στα αποδυτήρια και να διαχειριστεί το ρόστερ των «κι-
τρίνων». Η «αδυναμία» του Θόδωρου Καρυπίδη είναι ο πρώην 
παίκτης του συλλόγου, Μεντί Ναφτί (Λεβάντε), αλλά το θέμα θα 
ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες. Παράλληλα, η απάντηση της 
Παρί Σεν Ζερμέν για δανεισμό του Ραφίνια ήταν αρνητική.

Παίκτης της ΑΕΚ είναι και με τη βούλα ο Νίκλας Ελιάσον. Ο 26χρονος 
Σουηδός δεξιός ακραίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ενω-
ση έως το 2027 και ανακοινώθηκε. Την ίδια ώρα, ως εκλεκτός για την 
επίθεση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρεθεί άλλος υποψήφιος μέχρι 
τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, φαντάζει ο Τομ Φαν Βεερτ του Βό-
λου (17 γκολ σε 34 αγώνες πέρυσι).

Οπως αναμενόταν, η μεταγραφή του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου από 
τον Παναθηναϊκό στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας ολοκληρώθηκε. Πλέον, 
η ανάγκη απόκτησης κεντρικού χαφ γίνεται επιτακτική, ώστε να μην 
«σκάσουν» οι Τσέριν – Πέρεθ μεσούσης της σεζόν. Φυσικά, ο μέ-
σος – ή οι μέσοι (δύο) - που θα αποκτηθεί, θα πρέπει να έχει εφά-
μιλλα χαρακτηριστικά με εκείνα του 21χρονου πρώην πλέον παίκτη 
του «τριφυλλιού».

Mε το πρόβλημα της δημιουργίας να παραμένει ένα ενοχλητικό «αγκά-
θι», ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση... ενδεκαδάτου εξτρέμ. 
Οπως είχατε διαβάσει από τις 7 Ιουλίου, ο ακραίος της Φούλαμ, Ιβάν 
Καβαλέιρο, δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Σίλβα και η προοπτική 
του Europa αντί του Conference που ιντριγκάρει τον παίκτη, μπορεί στο 
τέλος να μετρήσει. Παράλληλα, για τον άξονα «αρέσει» και ο Δανός 
μέσος της Ρούμπιν Καζάν, Ολιβερ Αμπιλντγκααρ, ενώ για το αριστερό 
άκρο της άμυνας, ο παίκτης της Μαρσέιγ, Τζόρνταν Αμαβί.

Μετά την οριακή νίκη επί του Ατρομήτου, οι ιθύνοντες του ΠΑΟΚ στρέ-
φουν την προσοχή τους σε δύο μέτωπα. Η απόκτηση «δεκαριού», 
αλλά και η εκκαθάριση στο ρόστερ παραμένουν ψηλά στη λίστα των 
«ασπρόμαυρων». Οι διαπραγματεύσεις με την Τουλούζ για τον δανει-
σμού του Θεοχάρη Τσιγγάρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ ο Λά-
ζαρος Λάμπρου οδεύει προς την Ολλανδία και την Εξέλσιορ, επίσης 
με μορφή δανεισμού.  



ς

ΕΜΒΌΛΙΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕ PREMIER LEAGUE, SERIE A ΚΑΙ LIGUE 1

Η δράση συνεχίζεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στα μέσα της εβδομάδας, με εμβόλιμη αγωνιστική στην Premier League, τη Serie 
A και τη Ligue 1. Η Άρσεναλ είναι η μοναδική ομάδα που έχει πετύχει το απόλυτο στο αγγλικό πρωτάθλημα μετά από 4 αγωνιστικές. 

Την ακολουθούν σε απόσταση 2 βαθμών η Μάντσεστερ Σίτι, η Τότεναμ και η Μπράιτον. Εντός έδρας αγωνίζεται η Άρσεναλ αύριο 
(21:30) με την Άστον Βίλα. Ξεχωρίζουν ακόμα οι αναμετρήσεις Σαουθάμπτον-Τσέλσι (σήμερα, 21:45), Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ 

(21:30), Λίβερπουλ-Νιούκαστλ (αύριο, 22:00) και Λέστερ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Πέμπτη, 22:00). 

ΕΞΙ ΌΜΑΔΕΣ ΙΣΌΒΑΘΜΌΎΝ ΣΤΗΝ ΚΌΡΎΦΗ ΤΌΎ ΙΤΑΛΙΚΌΎ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΌΣ
Στην Ιταλία 6 ομάδες έχουν από 7 βαθμούς η Νάπολι, η Μίλαν, η Λάτσιο, η Αταλάντα, η Τορίνο και η Ρόμα. Όι 2 παίζουν μεταξύ τους, 
την Πέμπτη (21:45), η Αταλάντα και η Τορίνο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα παιχνίδια Σασουόλο-Μίλαν (σήμερα, 19:30) 

και Σαμπντόρια-Λάτσιο (αύριο, 19:30). Στη Γαλλία η Παρί Σεν Ζερμέν είχε την πρώτη της απώλεια στο 1-1 με τη Μονακό και απέκτησε 
«συγκάτοικους» στην κορυφή τη Μαρσέιγ και τη Λανς. Αύριο γίνονται και τα 10 παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής, μεταξύ των οποίων και 

τα ματς Μαρσέιγ-Κλερμόν (22:00), Λανς-Λοριάν (22:00) και Τουλούζ-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00). 

Ό ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΚΌΡΝΕΡ ΚΑΙ ΤΌ ΣΚΌΡ ΌΠΌΙΑΔΗΠΌΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΌΝ ΑΓΩΝΑ
Για όλα τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές στα καταστήματα 
ΌΠΑΠ. Όι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στην πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, το 
τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το τελικό αποτέλεσμα & Over/Under, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, το στοίχημα χωρίς 
ισοπαλία, τη διαφορά νίκης, τον νικητή των κόρνερ, το σύνολο των κόρνερ, τα μονά/ζυγά γκολ, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ.

Σε όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «Boost Νίκης» για την οποία 
ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

ΜΑΚΡΌΧΡΌΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΌΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΌ ΕΎΡΩΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΌΠΑΠ
Την Πέμπτη ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ με την Εθνική Όμάδα να δίνει το πρώτο της παιχνίδι μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή 

(18:00), στο Μιλάνο, με την Κροατία. Στα καταστήματα ΌΠΑΠ προσφέρονται πολλά μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για το Ευρωμπάσκετ. 
Όι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στον νικητή του Ευρωμπάσκετ, το ζευγάρι του τελικού, τον 

νικητή των ομίλων, την πρόκριση από κάθε όμιλο, την κατάκτηση μεταλλίου, την φάση αποκλεισμού κάθε ομάδας, την πρόκριση στα 
ημιτελικά, τα προημιτελικά και τον τελικό. Μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα προσφέρονται και για τους Over/Under μέσους όρους ανά 

αγώνα των παικτών, στους πόντους, τις ασίστ, τα εύστοχα τρίποντα, τα ριμπάουντ. 

Η ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ EXOYN  
ΞΑΝΑ ΤΗΝ TIMHTIKH TOYΣ
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ITAΛΙΑ 19:30
ΣΑΣΟΥΟΛΟ-ΜΙΛΑΝ

OVER 2,75 1,70
Να διατηρήσει τα σκήπτρα στην Ιταλία έχει ως μεγάλο στόχο η 

πρωταθλήτρια Μίλαν.
Το ξεκίνημα είναι καλό με την ομάδα να βγάζει ποιότητα αλλά 

και σταθερότητα μέσα στο γήπεδο. Αποδυναμωμένη η Σασουόλο, 
έχασε πολλούς παίκτες, ενώ ακόμα ψάχνεται στο αγωνιστικό 

κομμάτι.

 ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΑΓΓΛΙΑ 21:45

ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΤΣΕΛΣΙ
2 -0,75 1,75

Αν και με 10 παίκτες, η Τσέλσι πήρε μεγάλο «τρίποντο» κόντρα 
στη Λέστερ. Στο -5 από την κορυφή οι «μπλε», δεν έχουν 

περιθώρια για απώλειες με νίκη στην έδρα της Σαουθάμπτον να 
κρίνεται ως επιτακτική. Στη κόντρα θα παίξουν οι «άγιοι» για να 

κάνουν την ζημιά.

«ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 22:15
ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ

ΜΠΕΝΦΙΚΑ OVER 2,5 1,75
Με νίκη, η Μπενφίκα πιάνει κορυφή και φυσικά δεν 

θέλει να αφήσει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Η Πάσος 
είναι ο ιδανικός αντίπαλος για να φτάσει στη νίκη, με τους 

φιλοξενούμενους να παραμένουν μέχρι στιγμής χωρίς 
βαθμό, αλλά και γκολ.

ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ ΤΩΝ «ΑΕΤΩΝ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 19:00
ΣΚΑΛΙΤΣΑ-ΖΙΛΙΝΑ

2 DNB 1,70
Η δράση επιστρέφει δυναμικά και στο πρωτάθλημα 

Σλοβακίας. Σε ευρωπαϊκή έξοδο στοχεύει η Ζίλινα που 
αποδίδει μέχρι στιγμής αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Δεν πείθει 
η Σκάλιτσα με με την απόδοση της και φέτος θα παλέψει για 

την παραμονή από νωρίς.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΣΕΡΒΙΑ 19:30
ΒΟΪΒΟΝΤΙΝΑ-ΡΑΝΤΝΙΤΣΚΙ ΝΙΣ

OVER 2,5 1,95
Με όπλο την άμυνα η Βοϊβοντίνα διατηρείται σταθερά στα υψηλά στρώματα της 

βαθμολογίας και κόντρα στην επιθετικά καλή Ραντνίτσκι έχει ένα μικρό προβάδισμα 
ελέω έδρας. Ωστόσο, η Νις είναι ικανή για όλα αν της βγει το παιχνίδι.

ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΕΝΠ

1 -1,25 1,85
Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Απόλλωνα συνεχίζεται παρά τον 

αποκλεισμό από τον Ολυμπιακό στα πέναλτι. Σειρά παίρνει το 
πρωτάθλημα και στην πρεμιέρα είναι το φαβορί απέναντι στο 

νεοφώτιστο Παραλίμνι. Επομένως, θέλει να «καθαρίσει» νωρίς 
το ματς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
3ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ



ΜΕ ΒΑΡΚΑ 
ΤΙΣ... 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
Πιο αινιγματικό ρόστερ από αυτό 
που διαμορθώθηκε και συνεχίζει να 
διαμορφώνεται στον φετινό Ολυμπιακό, 
δύσκολα μπορεί να θυμηθεί κανείς στους 
πρωταθλητές. 
Ο σκοπός μιας μεταγραφής είναι να 
προσφέρει λύσεις, να καλύπτει κενά ή/
και να βελτιώνει καταστάσεις σε πάγια 
αγωνιστικά προβλήματα. Βλέποντας μερικά 
ενενηντάλεπτα από τη μέχρι τώρα πορεία των 
«ερυθρολεύκων», από το ματς στη Χάιφα, 
μέχρι αυτό στην Τρίπολη, οδηγείται σε ένα 
αόριστο μεν, αλλά και συνάμα ανησυχητικό 
συμπέρασμα ότι οι Πειραιώτες πορεύονται 
στο άγνωστο της φετινής περιόδου με βάρκα 
τις... προσθήκες. 
Μετά τον αποκλεισμό από τη Μακάμπι, «οι 
μεταγραφές θα άλλαζαν την εικόνα». Σλόβαν 
και Απόλλωνας απέδειξαν μέχρι στιγμής το 
αντίθετο. Από τον πολλά υποσχόμενο Χουάνγκ 
και τον παροπλισμένο λόγω τραυματισμού 
Βρσάλικο, μέχρι τους Ζίνκερναγκελ και 
Ντε Λα Φουέντε, η εικόνα της δημιουργίας 
εκπέμπει SOS. Οι επόμενες προσθήκες που 
«ψήνονται» διατηρούν μια έσχατη δόση 
ελπίδας για άμεση βελτίωση του αγωνιστικού 
στιλ των Πειραιωτών.
Τόσο ο εξτρέμ της Φούλαμ, Ιβάν Καβαλέιρο, 
όσο και ο αριστερός μπακ της Μαρσέιγ, 
Τζόρνταν Αμαβί, αποτελούν δύο περιπτώσεις 
που μπορούν να βοηθήσουν σ’αυτό. Το 
βιογραφικό το διαθέτουν, αλλά ακόμα και 
όσοι ήρθαν με «γεμάτες» συστάσεις, δεν 
έχουν κατορθώσει να κάνουν τη διαφορά. 
Το «click» στο κούμπωμα των φετινών 
μεταγραφών στο «ερυθρόλευκο» σύνολο 
δεν έχει ακουστεί – πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων (Αβιλα) – και προσεγγίζοντας 
τον Σεπτέμβρη, ενόψει και των ευρωπαϊκών 
αναμετρήσεων, η πίεση για ανάκαμψη 
αυξάνεται κατακόρυφα.  
Y.Γ. Αλήθεια, τι μπορεί να «πληγώσει» 
περισσότερο; Μια αποτυχημένη, νέα 
μεταγραφή ή μια αποτυχημένη ανανέωση 
ποδοσφαιριστή που προσέφερε τα μέγιστα 
στον σύλλογο;

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...


