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ΚΥΡΙΑΚΗ 14.08.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.554

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  02.09.22 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.569
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ΣΧΕΤΙΚΟ
Ο δίαυλος Παναθηναϊκός-Σπόρτινγκ Λισαβόνας με τον Σπόραρ αρχικά, 
τον Αλεξανδρόπουλο μετά, είχε συνέχεια όχι τόσο λαμπερή αλλά κανείς 
δεν ξέρει το μέλλον τι θα φέρει. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τον νεαρό 
(20χρονο) Πάουλο Αγκοστίνο από τα «λιοντάρια», ο οποίος ήρθε για να 
ενισχύσει αρχικά τη Β’ ομάδα και βλέπουμε. Η μεταγραφή αυτή είναι win 
win για τον Παναθηναϊκό μια και δεν χρειάστηκε να καταβληθούν χρήματα 
στην Σπόρτινγκ, ο παίκτης έμεινε ελεύθερος και ήρθε στην Αθήνα.
Πάντως, τα σχόλια που τον συνοδεύουν από την Πορτογαλία δεν είναι 
άσχημα, απλά έγινε και η επιλογή από την πλευρά του να παίξει σε ένα 
ξένο πρωτάθλημα και όχι σε κάποια medium level ομάδα στην πατρίδα 
του. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε πως η Σπόρτινγκ κράτησε ένα μεγάλο 
ποσοστό μεταπώλησης, το οποίο λέγεται πως φτάνει το 40%. Ενδεικτικό, 
πως στην Σπόρτινγκ δεν αποκλείουν στο μέλλον να δουν κάτι πολύ καλό 
από τον Αγκοστίνο.
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ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
Η μετακίνηση του Τζος Μπόουλερ από τη Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό ως 
δανεικός επιβεβαιώνει το γεγονός πως η αγαπημένη φετινή μεταγραφική 
αγορά των πρωταθλητών ήταν το δίχως άλλο, η Τσάμπιονσιπ. Λογικό και 
επόμενο από τη στιγμή που με την αποχώρηση του Μοντεστό, άλλαξε 
άρδην και η ρότα όσον αφορά την προτεραιότητα αλλά και το σκάουτινγκ 
παικτών.
Στην Τσάμπιονσιπ έπαιζε πέρυσι η Νότιγχαμ, αγγλικές οι καλές μανατζερικές 
άκρες με τις οποίες συνδιαλέγονταν φέτος η Φόρεστ για την εντυπωσιακή 
ενίσχυσή της, θα υπήρχε αντίκτυπο και στους πρωταθλητές Ελλάδας. 
Ο Ολυμπιακός πήρε προπονητή από την Τσάμπιονσιπ, τον Κορμπεράν 
που έφτασε κοντά να ανεβάσει την Χάντερσφιλντ, από το ίδιο κλαμπ τον 
Άβιλα και φυσικά τον Ζίνγκερναγκελ που έπαιζε πέρυσι στη Φόρεστ. 
Συνδέθηκε και με αρκετούς παίκτες από την εν λόγω κατηγορία όπως π.χ. 
τον Μπάλντοκ της Σέφιλντ και γενικά οι κεραίες ήταν ορθάνοιχτες για τη 
δεύτερη τη τάξει κατηγορία στο Νησί. Τώρα όσον αφορά τον Μπόουλερ, 
εξτρέμ είναι, νεαρός σε ηλικία (23), παίζει κυρίως δεξιά και τα νούμερά 
του δεν είναι άσχημα. Φέτος ήδη 7 ματς και 2 γκολ, πέρυσι 45 ματς, 8 
γκολ και 3 ασίστ, τα 42/7/3 για το πρωτάθλημα με την Μπλάκπουλ.
Ο Κούπερ μίλησε με καλά λόγια για να τον πάρει η Φόρεστ αλλά κρίθηκε 
καλύτερο να πάρει εμπειρίες στον Ολυμπιακό μια και δε φαινόταν ακόμα 
έτοιμος για Πρέμιερ Λιγκ. Χώρια που θα παίξει και Europa League.

AGENT GREEK
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ΚΟΝΤΑ
Το θρίλερ της τελευταίας ημέρας της μεταγραφικής 
περιόδου για την Ολλανδία είχε χρώμα Ελληνικό. 
Όντως ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρέθηκε πιο κοντά 
από ποτέ να φύγει από την Μπενφίκα και είχε 
συμφωνήσει με τον Άγιαξ. Οι Ολλανδοί όμως δεν 
τα βρήκαν ποτέ με την Μπενφίκα, το board έβαλε 
στοπ όταν κλήθηκε να πάρει την απόφαση και το 
ντιλ που θα ξεπερνούσε τα 12 εκατομμύρια ευρώ 
δεν έγινε ποτέ.
Ο Βλαχοδήμος θα παίξει και φέτος ομίλους 
Τσάμπιονς Λιγκ αλλά μάλλον είχε έρθει η ώρα για 
αλλαγή, με τον Άγιαξ να του έδινε σίγουρα τα γάντια 
του Νο1 μια και θα ήταν η ιδανική λύση. Σημαντικό 
πρόβλημα στη συμφωνία των δύο ομάδων ήταν πως 
στην Μπενφίκα αν και γνώριζαν το ενδιαφέρον για 
τον διεθνή πορτιέρε (και από Λέστερ) δεν είχαν βγει 
και ζεστά στην αγορά για να τον αντικαταστήσουν.
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ 
Η ΑΕΚ προσπαθεί δεξιά και αριστερά να πείσει έναν επιθετικό με 
παραστάσεις από καλό πρωτάθλημα να έρθει να παίξει στην Ελλάδα 
αν και ακόμα δεν έχει επιτυχία. Από αυτή εδώ τη γωνιά άλλωστε 
έχετε ενημερωθεί πως αν δεν τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια, 
τότε ο Φαν Βέερτ είναι ο παίκτης που θα γίνει κίνηση προκειμένου 
να αποκτηθεί, όχι βέβαια στα λεφτά που ζητάει ο Αχιλλέας Μπέος 
για το Βόλο. Αυτόν που ήθελαν πολύ στην ΑΕΚ και τον έχουν στη 
λίστα από πέρυσι είναι φυσικά ο Καλέμπ Εκουμπάν. Όντως η Ένωση 
προσπάθησε και φέτος να πείσει τον Ιταλογκανέζο στράικερ να αφήσει 
τη Serie B αλλά δεν το κατόρθωσε. Ο Εκουμπάν που έχει περάσει από 
Τραμπζονσπόρ αλλά και Λιντς δε φαίνεται να συγκινήθηκε ενώ έχει 
ήδη ξεκινήσει με γκολ στα 3 ματς που έχει παίξει με τη Τζένοα. Ο 
28χρονος άσος αρέσει πολύ στην ΑΕΚ, δύσκολα θα αλλάξει κάτι.

AGENT GREEK
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Αλλαγή σκυτάλης κι επίσημα στον πάγκο του Αρη. Ο Χούλιο Βε-
λάθκεθ θα οδηγήσει τους Θεσσαλονικείς στη μετά Μπούργος 
εποχή. Οι ανταλλαγές συμβολαίων είναι αυτό που απομένει για 
να καταφθάσει στη χώρα μας. Ο 40χρονος τεχνικός επιλέχθηκε 
έναντι του Ραούλ Κανέδα, ενώ είναι γνώστης πρωταθλημάτων 
όπως η λίγκα της Πορτογαλίας (Μαρίτιμο, Σετούμπαλ), η Πριμέ-
ρα Ντιβισιόν (Αλαβές, Βιγιαρεάλ, Μπέτις) και η Serie A (Ουντι-
νέζε).

Πρόβλημα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα στη Ριζούπολη για 
την ΑΕΚ. Ο Νορντίν Αμραμπάτ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δεξιό προ-
σαγωγό και παραμένει αμφίβολος για το κυριακάτικο ματς. Την ίδια 
ώρα, η υπόθεση του δεξιού μπακ δεν έχει κλείσει στην Ενωση, με 
τους ιθύνοντες της ομάδας να χτενίζουν την αγορά. Παράλληλα, ο Μι-
χάλης Μπακάκης επέστρεψε στον Παναιτωλικό υπογράφοντας για 
τρία χρόνια.

Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Χόρντουρ Μάγκνουσον, ο οποίος 
αναμένεται να ενισχύσει κανονικά τον Παναθηναϊκό στο σαββατιάτι-
κο παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό. Ωστόσο, η παρουσία του Ισλανδία 
δεν διαγράφει το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμα σέντερ μπακ, ο 
οποίος θα τον πλαισιώσει στην οπισθοφυλακή. Οσο για τους Σένκε-
φελντ και Μπερνάρντ, αμφότεροι έκαναν ατομικό και υπολογίζονται 
κανονικά για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, την επόμενη αγωνιστική.

Μετά τον Πεπ Μπιέλ, ο 23χρονος εξτρέμ της Μπλάκπουλ, Τζος Μπό-
ουλερ, ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι μέσω... Νότιγχαμ. Ο Αγγλος πο-
δοσφαιριστής που ανδρώθηκε στις ακαδημίες της Εβερτον, αγωνί-
ζεται στο δεξιό άκρο και όπως αναφέρουν ΜΜΕ της πατρίδας του, η 
μετακίνησή του στον Ολυμπιακό φαντάζει βέβαια. Οι Πειραιώτες δεν 
διέψευσαν κάτι και πλέον απομένουν οι ανακοινώσεις για την ολο-
κλήρωση του δανεισμού από τη Φόρεστ.

Με τον Πάολο Φερνάντες να παραμένει στο κάδρο, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει 
την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι με τον Αρη, στο «Κλεάν-
θης Βικελίδης». Στα καλά νέα για τους «ασπρόμαυρους» ήταν η επι-
στροφή του Λευτέρη Λύρατζη σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης. 
Παράλληλα, οι εταιρίες Salfo και Populous παρέδωσαν τη μελέτη και 
τις τρεις προτάσεις τους στους ανθρώπους του Δικεφάλου του Βορ-
ρά για τη νέα Τούμπα.



ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΜΠΡΙΖ-ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ

1 -0,75 1,70
Το ντέρμπι του Μπριζ ανοίγει την αγωνιστική στο Βέλγιο. Στο 
κυνήγι της κορυφής βρίσκονται οι γηπεδούχοι και γι’αυτό δεν 
έχουν περιθώρια για απώλειες. Το μυαλό τους βέβαια είναι και 

στο ματς με την Λεβερκούζεν για το Champions League.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

ς

Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου με πολλές δυνατές αναμετρήσεις. Ο Σεπτέμβριος είναι ο 
μήνας των καλύτερων αποδόσεων που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.  

Στο αυριανό πρόγραμμα ξεχωρίζουν τρία παιχνίδια της Serie A, το ντέρμπι Μίλαν-Ίντερ (19:00) και οι αναμετρήσεις Φιορεντίνα-Γιουβέντους (16:00) 
και Λάτσιο-Νάπολι (21:45). 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει αύριο και το ματς της La Liga, Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα (22:00).
Την Κυριακή κλέβουν την παράσταση τα δύο ντέρμπι της Premier League και της Super League. Στις 18:30 γίνεται η σέντρα στο παιχνίδι Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ και στις 21:30 ξεκινάει η μάχη της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. 
Πλήθος στοιχηματικών επιλογών προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τα παιχνίδια των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, μεταξύ άλλων, για 

την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη και τελευταία, τον συνδυασμό του τελικού αποτελέσματος με Goal/No Goal & Over/Under, το σκορ οποιαδήποτε 
στιγμή στον αγώνα, τον νικητή των κόρνερ, το σύνολο των κόρνερ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης τα μονά/ζυγά γκολ, το ημίχρονο με 

το υψηλότερο σκορ.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΜΠΑΣΚΕΤ
Στο Ευρωμπάσκετ δίνει σήμερα το πρώτο της παιχνίδι η Εθνική Ομάδα. Στις 18:00 αντιμετωπίζει στο Μιλάνο την Κροατία. Θέλει να μπει με το δεξί στη 

διοργάνωση και να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση της 1ης θέσης του ομίλου. 
Ακολουθούν αύριο (22:00) ο αγώνας με την οικοδέσποινα του ομίλου Ιταλία και τη Δευτέρα (18:00) η αναμέτρηση με τη Μεγάλη Βρετανία. 

Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας στο Ευρωμπάσκετ, ανάμεσά 
τους και αυτές για το χάντικαπ πόντων, τους Over/Under πόντους, τον νικητή του αγώνα σε συνδυασμό με τους συνολικούς πόντους, τον νικητή της 

1ης-2ης περιόδου και του 1ου ημιχρόνου. 
Και για τα 3 πρώτα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας με την Κροατία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική 

ενέργεια «20 & Κάρφωσες» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ ΜΑΤΣ ΤΟΥ EUROBASKET
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ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΕ SUPER LEAGUE, PREMIER LEAGUE, SERIE A ΚΑΙ LA LIGA

www.xosetips.com

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ 21:30
ΝΤΟΡΝΤΜΟΥΝΤ-ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ

UNDER 3,5 1,90
Με τον Μοντέστ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ η Ντόρτμουντ 

πέρασε απο το Βερολίνο. Οι «κιτρινόμαυροι δείχνουν να 
ξεπερνούν το σοκ με τον Αλέ, ο οποίος προσπαθεί να βρει 

αγωνιστικό ρυθμό. Σε πολύ καλό φεγγάρι η Χοφενχάιμ, που 
προέρχεται από τρεις σερί νίκες.

ΜΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΤΙΜΕΣ, ΤΟ UNDER ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΑΓΓΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 22:00
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΜΠΕΡΝΛΙ

Χ2 1,65
Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στο «Χόθορνς» ανάμεσα σε δύο 
ομάδες που στοχεύουν στην άνοδο. Η Μπέρνλι έρχεται από 

τα σαλόνια και έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της 
Τσάμπιονσιπ με απολογισμό τρεις συνεχόμενες νίκες. 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΔΑΝΙΑ 20:00
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ

1 1,75
H Κοπεγχάγη έδωσε τα πάντα για να προκριθεί στους 

ομίλους του Champions League και το πληρώνει ακριβά 
στο πρωτάθλημα. Στο -7 από την κορυφή οι πρωταθλητές 
πρέπει άμεσα να αλλάξουν αγωνιστικό πρόσωπο κόντρα 
στη Σίλκεμποργκ, που προέρχεται κακή εντός 

έδρας ήττα.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Η ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

EUROBASKET 15:00
ΙΣΡΑΗΛ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

2 1,70
Στη μάχη ρίχνονται Ισραήλ και Φινλανδία με τον νικητή 

σήμερα να αποκτάει τεράστιο προβάδισμα για την επόμενη 
φάση. Φαβορί δεν υπάρχει και αναμένεται μια άκρως 

ενδιαφέρουσα αναμέτρηση με τον Μάρκανεν να ηγείται των 
Φινλανδών.

ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

EUROBASKET 18:30
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ
OVER 159,5 1,83

Σε έναν όμιλο με απόλυτο φαβορί τους Σέρβους οι Πολωνοί μαζί με τους Τσέχους θα 
παλέψουν για την 2η θέση. Οι Τσέχοι υπερτερούν σε ποιότητα, αλλά η Πολωνία θα 

παίξει με ενθουσιασμό και μπορεί να κάνει την ζημιά.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ «ΔΕΙΧΝΕΙ» OVER
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Σήμερα διεξάγεται το Diamond League στις Βρυξέλλες, που αποτελεί 
τον τελευταίο αγώνα της φετινής σειράς. Απομένει μόνο ο τελικός 
που θα γίνει 7 Σεπτεμβρίου στη Ζυρίχη. Μετέχουν 39 μετάλλια από 

το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν και 23 από το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα στο Μόναχο. Ανάμεσά τους οι Άρμαντ Ντουπλά-

ντις και Σέλι- Αν Φρέιζερ- Πράις. 

Ο Γιάννης Κορακίδης ετοιμάζεται ν’ αφήσει το Κιλκίς και να συνεχίσει την 
καριέρα του στην Αθήνα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Κ20 στη σφυρο-
βολία, στους αγώνες που έγιναν στο Κάλι, θα έρθει στους ξενώ-
νες του Αγίου Κοσμά και θα προπονείται με τον Αλέξανδρο Πα-
παδημητρίου. 
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SPORTS

Η Ελίνα Τζένγκο αγωνίζεται απόψε (20:38 ώρα Ελλάδας) στον 
ακοντισμό στο Diamond League που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. 
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θέλει να συνεχίσει τις καλές εμ-
φανίσεις μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο. Μια καλή θέση θα της 
δώσει το «εισιτήριο» για τον τελικό στη Ζυρίχη.

Την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στο διοικητήριο της ΠΕ Ευρυτανίας στο 
Καρπενήσι θα γίνει η υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας μετα-

ξύ ΣΕΓΑΣ και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Από τον ΣΕΓΑΣ θα είναι 
η πρόεδρος Σοφία Σακοράφα και από την Περιφέρεια, ο περιφε-
ρειάρχης Φάνης Σπανός. Την ίδια μέρα θα ξεκινήσει στο Καρπε-

νήσι και καμπ για τις αποστάσεις. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



Το «ματς – διαφήμιση» φαντάζει φτωχή έννοια 
για να χαρακτηρίσει την σύγκρουση μέχρι τελικής 
πτώσεως ανάμεσα σε Σλοβενία και Λιθουανία, 
στην πρώτη μέρα διεξαγωγής του Eurobasket 
2022. Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν θα μπορούσε να μην 
είναι ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, ακόμα 
κι αν εκτελεστικά, η «Λιέτουβα» τον περιόρισε 
σημαντικά. 
Το τελικό 92-85 χάρισε τη νίκη στην παρέα του 
άσου των Ντάλας Μάβερικς, ο οποίος αφού 
είδε και απόειδε από το σκληρό παιχνίδι των 
Λιθουανών (4/14 σουθτ), ντύθηκε... σερβιτόρος. 
Οι 10 ασίστ που μοίρασε, σε συνδυασμό με ένα 
καταπληκτικό παιχνίδι από τον νατουραλιζέ 
Σλοβένο Μάικ Τόμπι (24 πόντοι, 10/12 δίποντα), 
αλλά και τη σταθερά που ονομάζεται Γκόραν 
Ντράγκιτς (19 πόντοι) έγειραν την πλάστιγγα προς 
το μέρος τους, σε ένα ματς, το οποίο κρίθηκε στο 
τελευταίο . 
Από τους παίκτες του Μακσβίτις ξεχώρισε 
ο Κουζμίνσκας με 19 πόντους, αλλά και ο 
Μάριους Γκριγκόνις του Παναθηναϊκού με 18. 
Απογοήτευσαν οι Σαμπόνις και Βαλαντσιούνας 
με 10 και 9 πόντους αντίστοιχα.  
Σκληρό παιχνίδι διεξήχθη στην Τιφλίδα, με την 
Τουρκία να κερδίζει οριακά το Μαυροβούνιο με 
72-68. Περίπατος για την Ισπανία του Σκαριόλο, η 
οποία διέλυσε με 114-87 τη Βουλγαρία του Σάσα 
Βεζένκοφ, ο οποίος σημείωσε double double 
σκοράροντας 26 πόντους και μαζεύοντας 11 
ριμπάουντ. 
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ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ,
«ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ»

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
 ΙΣΠΑΝΙΑ 114-87 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ                
 ΤΟΥΡΚΙΑ 72-68 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ            
 ΒΕΛΓΙΟ 79-76 ΓΕΩΡΓΙΑ                        
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 95-85 ΟΥΓΓΑΡΙΑ   
 ΣΛΟΒΕΝΙΑ 92-85 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ               
 ΓΑΛΛΙΑ 63-76 ΓΕΡΜΑΝΙΑ                    

 EUROBASKET 
 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΡΑ ΤΟΥ ΝΤΙΡΚ
Για τον πρώτο όμιλο, σκληρό παιχνίδι διεξήχθη στην Τιφλίδα, 
με την Τουρκία να κερδίζει οριακά το Μαυροβούνιο με 72-68. 
Περίπατος για την Ισπανία του Σκαριόλο, η οποία διέλυσε με 114-
87 τη Βουλγαρία του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος σημείωσε double 
double σκοράροντας 26 πόντους και μαζεύοντας 11 ριμπάουντ. 



ΦΤΩΧΕΙΑ

Φτώχεια πνευματική. Από τα χειρότερα. 
Πέρυσι τέτοια μέρα το Sportime, έγραφε 
πρωτοσέλιδα πως δυστυχώς επτωχεύσαμεν. 
Πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά όταν 
ξεκινούσε για το μεγάλο ταξίδι ο Μίκης 
Θεοδωράκης.
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος. Η λύπη ίδια και 
απαράλλακτη.
Το τσιτάτο πως δε θα τον ξεχάσουμε ποτέ, 
εδώ βρίσκει την απόλυτη εφαρμογή.
Πώς να ξεχαστεί ο Έλληνας που το πάτημά 
του αντηχεί παντού. Που ο πολιτισμός και η 
κληρονομιά αυτού του τόπου, του χρωστά.
Και πόσο όμορφα το είχε πει, εκεί στα χρόνια 
της Χούντας: «Οι καταλύτες του Συντάγματος, 
οι βιαστές της Δημοκρατίας, οι εχθροί της 
Ελευθερίας, οι προδότες του Έθνους που 
πίστεψαν ότι θα γονατίσουν με τη βία τον 
αδούλωτο λαό μας, ας είναι βέβαιοι πως 
σε λίγο θα τρέμουν μπροστά στην οργή του 
γίγαντα ελληνικού λαού.
Και τότε δεν θα βρεθεί γωνιά της ελληνικής 
γης για να τους κρύψει. Στη χώρα που 
γεννήθηκε η Δημοκρατία, πεθαίνουν οι 

τύραννοι»

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

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ  
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