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Το να δέχεται μια ομάδα γκολ στο... ενενηνταφεύγα μια 
φορά, είναι στο πλαίσιο του ποδοσφαίρου. Συμβαίνει. Το να 
επαναλαμβάνεται με γεωμετρικό ρυθμό μέσα σε λίγα παιχνί-
δια, τότε σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα και δείχνει μια κακή 
συνήθεια. Ο μέτριος για ένα ακόμα ματς Ολυμπιακός έφυγε 
ακριβώς έτσι, με κατεβασμένο κεφάλι από το «Σταντ ντε λα 
Μποζουάρ» γνωρίζοντας την ήττα από τη Ναντ στην πρεμιέρα 
των ομίλων του Europa League (2-1).
Το σύστημα 3-4-3 δεν «κόλλησε» σε κανένα σημείο και σε 
συνδυασμό με τον γεμάτο άξονα των Γάλλων (3-5-2), οδήγη-
σε σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση για τους «ερυθρόλευ-
κους».
Η παθητικότητα των Πειραιωτών έφερε το 1-0 (32΄) από τον 
Μοχάμεντ και παρά το «δώρο» των Λαφόντ και Μουτουσαμί 
(50’), η μοίρα της αναμέτρησης δεν άλλαξε. 
Οπως στη Χάιφα, στη Μπρατισλάβα, αλλά και στο «Γ. Καραϊ-
σκάκης» απέναντι στον Απόλλωνα, η άμυνα λύγισε ξανά στις 
καθυστερήσεις από την κεφαλιά του Γκεσάν (90+3΄).
Πλέον, για να «φτιάξει» τις πιθανότητες πρόκρισης, ο πρω-
ταθλητής Ελλάδος καλείται να κάνει το 2/2 εντός έδρας απέ-
ναντι σε Φράιμπουργκ και Καραμπάγκ.

ΝANT (ΑNTOYAN KOMΠΟΥΑΡΕ): Λαφόντ, Άπια, 
Τζιρότο, Παλουά, Γκεσάν, Μπλας, Μουτουσα-
μί (69΄ Σιμόν), Τσιριβέγια, Μερλάν, Μοχάμεντ, 
Γκαναγκό (69΄ Σισοκό)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΚΑΡΛΟΣ ΚΟΡΜΠΕΡΑΝ): Βατσλίκ, 
Ρέτσος, Μανωλάς, Σισέ, Άβιλα, Ρέαμπτσιουκ, 
Κουντέ, Μπουχαλάκης, Μπιέλ (86΄ Ελ Αρα-
μπί), Μασούρας (60΄ Μπόουλερ), Ουί-Τζο 
Χουάνγκ (77’ Α. Καμαρά).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

32΄ ΜΟΧΑΜΕΝΤ, 90+3΄ ΓΚΕΣΑΝ / 50΄ ΑΥΤ. ΜΟΥΤΟΥΣΑΜΙ

ΣΚΟΡΕΡ

ΝΑΝΤ VS ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ2 1



Στο χρυσό Ευρωμπάσκετ του ’87, το τραγούδι «The Final 
Countdown» των Europe συνόδευε την Εθνική ομάδα μέχρι 
τη στιγμή που ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. 
Στις μέρες μας, είναι σα να ακούγεται στα αυτιά των διεθνών 
ενώ ταξιδεύουν προς το Βερολίνο για τα νοκ άουτ που θα 
κρίνουν τα πάντα: Κατάταξη, μετάλλια, τρόπαιο.
Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν και τελική αντεπίθεση μετά 
το 90-69 επί της Εσθονίας που έκλεισε το αήττητο στην 
πρώτη φάση στο Μιλάνο με 5/5. Η Τσεχία θα είναι η πρώτη 
αντίπαλος στα νοκ άουτ, την Κυριακή στο Βερολίνο και θα 
κρίνει την είσοδο στους «8». Τα κατάφεραν την τελευταία 
αγωνιστική οι Τσέχοι και πέρασαν μετά τη νίκη τους επί του 
Ισραήλ αλλά «πέφτουν» επάνω στην Ελλάδα.
Μια Ελλάδα πανέτοιμη κι αποφασισμένη. Κι ας μας 
«λαχτάρησε» ο Γιάννης μέχρι να μάθουμε ότι όλα είναι ΟΚ 
με το γόνατο και τον αστράγαλό του μετά από μια σύγκρουση 
με τον Κρίισα. Με μέσο όρο 91,2 πόντους εκ των οποίων 
περίπου οι 21-22 από αιφνιδιασμό σε κάθε αγώνα κι 
άλλοι 17 από λάθη αντιπάλου, η «ελληνική μηχανή» 
μοιάζει να λειτουργεί πολύ καλά. Και το κυριότερο; Μπορεί 
να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα αφού επιστρέφουν οι 
παίκτες που είχαν θέματα τραυματισμού. Ήδη ο τελευταίος, 
ο Κώστας, έπαιξε 12 λεπτά κόντρα στους Εσθονούς.
Οι πόντοι της Ελλάδας στον αγώνα με την Εσθονία: 
Αγραβάνης 3, Γ. Αντετοκούνμπο 25, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. 
Αντετοκούνμπο 3, Καλάθης 9, Ντόρσεϊ 8, Λαρεντζάκης 5, 
Λούντζης 8, Παπαγιάννης 2, Παπανικολάου 8, Παπαπέτρου 
8, Σλούκας 11
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THE FINAL COUNTDOWN

ΚΑΙ ΤΏΡΑ... ΤΣΕΧΙΑ! 
 Η νίκη της Τσεχίας επί του Ισραήλ (88-77) συνδυαστικά με την άνετη 
επικράτηση της Φινλανδίας επί της Ολλανδίας (88-67) την έστειλε 
επάνω στην Εθνική μας ομάδα στο νοκ άουτ των «16». Στον άλλο 
αγώνα η Σερβία επικράτησε 96-69 της Πολωνίας και σφράγισε την 
πρώτη θέση ρίχνοντας τους Πολωνούς στην 3η.
Στον δικό μας όμιλο, η Κροατία με τη νίκη της επί της Ουκρανίας 
(90-85) έστειλε την Ιταλία επάνω στην Σερβία ενώ έφτασε στην 
3η θέση (θα μπορούσε να είναι δεύτερη αν νικούσε με +8). Οι 
Ιταλοί απλώς πρόσθεσαν μια νίκη γοήτρου (90-56) επί της Μεγάλης 
Βρετανίας.
Σάββατο (10/9): Τουρκία- Γαλλία, Σλοβενία- Βέλγιο, Γερμανία- 
Μαυροβούνιο, Ισπανία- Λιθουανία
Κυριακή (11/9): Ελλάδα- Τσεχία, Ουκρανία- Πολωνία, Φινλανδία- 
Κροατία, Σερβία- Ιταλία

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ: 
 ΚΡΟΑΤΙΑ 90-85 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 ΕΣΤΟΝΙΑ 69-90 ΕΛΛΑΔΑ 
 Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 56-90 ΙΤΑΛΙΑ 
 Δ΄ ΟΜΙΛΟΣ: 
 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 88-67 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 ΤΣΕΧΙΑ 88-77 ΙΣΡΑΗΛ 
 ΣΕΡΒΙΑ 96-69 ΠΟΛΩΝΙΑ 
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Οι Ιταλοί αποκάλυψαν το γεγονός πως η Σπέτσια καλοβλέπει την περίπτωση 
να πάρει τον Ζοσέ Μπότο προκειμένου να πάει στο επόμενο επίπεδο, την 
ήδη εξαιρετική πολιτική της σε πωλήσεις-αγορές. Η Σπέτσια μπορεί να 
μην έχει το μεγάλο όνομά, όμως, εδώ και καιρό βρίσκεται σε ανοδική 
πορεία, κυρίως όσον αφορά τον τρόπο να διαχειρίζεται καταστάσεις και 
το κλαμπ να μεγαλώσει. Βλέπουν λοιπόν στο πρόσωπο του Πορτογάλου 
Sports Director, τον άνθρωπο που μπορεί να το κάνει αυτό. Υπαρκτό, 
υπαρκτότατο το ενδιαφέρον και φυσικά πασίγνωστο πως ο Μπότο έχει 1 
εκατομμύριο buy out. Αν όλο αυτό το σκηνικό καταλήξει σε αποχώρηση 
του Μπότο, ο ΠΑΟΚ θα μείνει εκτεθειμένος. Υποτίθεται πως όλη η φετινή 
πολιτική αλλά και το στήσιμο της ομάδας είναι εν πολλοίς έργο Μπότο. 
Ο καθείς αντιλαμβάνεται πόσο καταστροφικό θα είναι για το process του 
ΠΑΟΚ αν φύγει ο Αθλητικός του Διευθυντής που μάλιστα τόσο στηρίχθηκε.
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Η ΠΤΩΣΗ
Όπως είναι λογικό, η στήλη γράφεται πριν κλείσει και τυπικά το 
μεταγραφικό παζάρι σε Τουρκία και Ρωσία (έκλεινε τα μεσάνυχτα της 
Πέμπτης (7/9). Ότι και να έχει γίνει πάντως, το καλοκαίρι ήταν η εμφανής 
απόδειξη του downgrade της χρηματιστηριακής αξίας ενός τεράστιου 
πριν 3-4 μήνες πρότζεκτ.
Αυτό δεν είναι άλλο από τον Αγκιμπού Καμαρά. Ο 21χρονος από τη 
Γουινέα που για χάρη του είχαν πάρει θέση στο Καραϊσκάκη σκάουτ της 
Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ συν και άλλων σπουδαίων ευρωπαϊκών 
ομάδων. Ο Καμαρά που έκανε 40 ματς, 6 γκολ και 5 ασίστ πέρυσι, 
ξεκίνησε εκκωφαντικά αλλά στο τελευταίο τρίμηνο έπεσε κατακόρυφα 
η απόδοσή του. Οι λόγοι που επικαλέστηκαν όσοι θέλησαν να στηρίξουν 
τον παίκτη ήταν πως (αληθές) ήταν η πρώτη του σεζόν σε ανταγωνιστικό 
επίπεδο αλλά ίσως όχι και η σωστή διαχείριση του Μαρτίνς. Η ανάγκη 
όλου του οργανισμού για μια σούπερ πώληση εκ νέου έβαλαν τον Καμαρά 
να παίζει φουλ αν και δεν είχε τέτοιες παραστάσεις. Ο 21χρονος έχασε 
σιγά σιγά τα στηρίγματά του μέσα στο κλαμπ, ο Μαρτίνς έφυγε, εκείνος 
έπαιξε 5 ματς με 1 γκολ έως τώρα στη σεζόν και τελικά έμεινε εκτός 
ευρωπαϊκής λίστας.
Με το όνομά του να συζητιέται για μεταγραφή με δανεισμό στη Σταντάρ 
Λιέγης τελευταία ημέρα του βελγικού παραθύρου. Η πτώση ήταν 
εκκωφαντική και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως και αν θα επέλθει 
και πάλι άνοδος.

AGENT GREEK
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ΔΥΣΚΟΛΟ 
Δύσκολη η κατάσταση για την επόμενη μέρα του Σωκράτη Διούδη και 
η αναφορά πρέπει να γίνει μια και πρόκειται για τον (έως πρόσφατα 
τουλάχιστον) εκ των 3 της Εθνικής ομάδας, πορτιέρο. Ο 29χρονος 
τερματοφύλακας δεν είχε βρει μέχρι πρόσφατα τον επόμενο σταθμό 
στην καριέρα του και είναι δεδομένο πως αν μείνει στον Παναθηναϊκό, 
δε θα παίζει που λέει ο λόγος, ούτε στο δίτερμα. Χώρος δεν υπάρχει 
με τίποτα με Μπρινιόλι και Λοντίγκιν αλλά τουλάχιστον στην αρχή της 
μεταγραφικής περιόδου φαινόταν σίγουρο πως κάτι θα έβρισκε ο 
Διούδης.
Με τη μία μετά την άλλη τις αγορές να κλείνουν όμως, φαίνεται πως 
ο 29χρονος άσος είναι πολύ πιθανό να μείνει στον Παναθηναϊκό. 
Εκεί που πήγε τον Αύγουστο του 2017, το συμβόλαιό του λήγει το 
καλοκαίρι του 2023 και ήδη έχει παίξει 125 αγώνες με το τριφύλλι 
στο στήθος. Και εκ των οποίων 15 πέρυσι. Φέτος όμως είναι άλλη 
ιστορία, ακόμα πιο δύσκολη.

AGENT GREEK

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Στην ΑΕΚ μπορεί να το… κρύβουν σχετικά αλλά η αλήθεια 
είναι πως παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον το τι 
λέγεται για τον Άμραμπατ. Αν δηλαδή υπάρχει περίπτωση 
να έρθει κάτι από Κατάρ ή Σαουδική Αραβία μια και είναι 
και οι δύο αγορές που κλείνουν κοντά στις ημερομηνίες 
της Ελλάδας. Εδώ βέβαια θα πρέπει να τονιστεί πως 
οι περισσότερες θέσεις ξένων παικτών έχουν ήδη 
καλυφθεί και αυτό είναι ακόμα ένα εμπόδιο σε όσους 
θεωρούν πως μπορεί να συμβεί κάτι. Αυτό που θα είναι 
tricky για τους ανθρώπους της ΑΕΚ όσον αφορά το 
μεταγραφικό σχεδιασμό (και είναι και πολλοί) μια και 
αν φύγει ο Άμραμπατ, αριθμητικά και μόνο θα πρέπει να 
καλυφθεί το κενό του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα 
αυτό που λέγεται είναι πως «είμαστε έτοιμοι» αλλά αυτό 
θα φανεί στην πράξη. Όπως και να έχει πάντως, άλλο 
η φημολογία και άλλο η πραγματικότητα. Βλέποντας και 
κάνοντας.
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Mε τον εμβληματικό Αλαν Πάρντιου να αναμένεται να αναλάβει 
το τιμόνι της ομάδας από... Δευτέρα, ο Αρης συνεχίζει την προ-
ετοιμασία του για το δύσκολο παιχνίδι στην Τρίπολη κόντρα στον 
Αστέρα. Παρόλα αυτά, ο Αγγλος τεχνικός «ψήνει» τη μεταγραφή 
του Νιγηριανού χαφ, Πίτερ Ετέμπο από την Στόουκ, ενώ στον δρό-
μο είναι και ο Ονδουρένιος μέσος Εντουιν Ροντρίγκες. Η «φω-
τιά» των μεταγραφών παραμένει άσβεστη στους «κίτρινους».

Καλά – καλά δεν... έστρωσε το ύφασμα της φανέλας της ΑΕΚ στο 
σώμα του Φαν Βεερτ και η Σότσι άπλωσε τα δίχτυα της για τον Ολλαν-
δό προσφέροντας ένα εκατ. ευρώ. Φυσικά, η Ενωση έδωσε αρνη-
τική απάντηση στους Ρώσους. Στο αγωνιστικό κομμάτι, νοκ-άουτ για 
το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο τέθηκε ο Στίβεν Τσού-
μπερ, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στον δικέφαλο.

O Παναθηναϊκός, μετά τον αρχικό ορισμό του Τάσου Σιδηρόπουλου 
για το ντέρμπι με την ΑΕΚ ζήτησε διορισμό ξένου διαιτητή και το πέ-
τυχε, με τον Στιβ Μπένετ να αναζητά ρέφερι. Οι «πράσινοι» προετοι-
μάζονται για την αναμέτρηση με την Ενωση έχοντας ως αμφίβολο τον 
Χουάνκαρ. Αντίθετα, Μπερνάρντ και Σένκεφελντ προπονήθηκαν κα-
νονικά και πολύ πιθανόν να μπουν στην αποστολή.

Λίγες μέρες πριν εκπνεύσει το παράθυρο των μεταγραφών, ο Ολυ-
μπιακός κοιτάζει και το μέτωπο των αποχωρήσεων. Ο Χασάν ανακοι-
νώθηκε από την Αλάνιασπορ, o Ραντζέλοβιτς ανακοινώθηκε από τη 
ρωσική Ουράλ, ενώ ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Αγκιμπού Κα-
μαρά. Σταντάρ Λιέγης και Γκιρεσούνσπορ είναι μερικά από τα κλαμπ 
που ασχολούνται με την περίπτωση του άσου από τη Γουινέα.

Η μεταγραφική περίοδος οδεύει προς το τέλος της και όσο δεν σημει-
ώνονται εξελίξεις με άλλες επιλογές «δεκαριών», ο Πάολο Φερ-
νάντες του Βόλου, ακόμα κι αν δεν έχει υπάρξει καθοριστική εξέ-
λιξη μέχρι στιγμής, φαντάζει ως ο Νο1 στόχος. Την ίδια ώρα, μόνο 
μια αγωνιστική επιβλήθηκε ως ποινή στον Ελ Καντουρί, ο οποίος θα 
απουσιάσει μόνο από την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Λαμία. 



ΑΥΣΤΡΙΑ 2 21:30
ΤΙΜ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ ΙΙ

1 1,70
Μεγάλη νίκη - ανατροπή πήρε η Τιμ στην έδρα της Σεν Πόλτεν 
και ανέβηκε ξανά στη τετράδα. Ο στόχος της ανόδου παραμένει 

ζωντανός, αλλά θα πρέπει να υπερκεράσει το εμπόδιο της 
ντεφορμέ και νεανικής Ραπίντ με τα πολλά αμυντικά προβλήματα 

για να το καταφέρει.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ 3

ς

ΜΕΓΆΛΆ ΠΆΙΧΝΙΔΙΆ ΣΤΆ ΕΥΡΩΠΆΪΚΆ ΠΡΩΤΆΘΛΉΜΆΤΆ 
ΜΕ ΤΙΣ ΚΆΛΥΤΕΡΕΣ ΆΠΟΔΟΣΕΙΣ ΆΠΟ ΤΟ ΠΆΜΕ 

ΣΤΟΙΧΉΜΆ ΣΤΆ ΚΆΤΆΣΤΉΜΆΤΆ ΟΠΆΠ

Το ντέρμπι της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΆΕΚ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Την Κυριακή (21:30) στη 
«Λεωφόρο» διεξάγεται το μεγάλο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. 

Μόνο νίκες έχει πετύχει ο Παναθηναϊκός στις 3 πρώτες αγωνιστικές και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 πόντους. 
Ή ΆΕΚ επέστρεψε στις νίκες, στην προηγούμενη αγωνιστική, με το 2-0 κατά του ΠΆΣ Γιάννινα και απέχει 3 βαθμούς από τους «πράσινους». 
Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΆΕΚ έρχεται με τις καλύτερες αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΆΠ. 

ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΆΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΤΟΤΕΝΆΜ ΣΤΉΝ PREMIER LEAGUE
Σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διεξάγονται δυνατές αναμετρήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. 

Στην Άγγλία ξεχωρίζει το ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ (Σάββατο, 19:30), στη Γερμανία το παιχνίδι Λειψία-Ντόρτμουντ (Σάββατο, 16:30), στην Ιταλία 
το ματς Σαμπντόρια-Μίλαν (Σάββατο, 21:45), στην Ισπανία η αναμέτρηση Μπέτις-Βιγιαρεάλ (Κυριακή, 22:00) και στη Γαλλία ο αγώνας Μονακό-Λυών 
(Κυριακή, 21:45).  Τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παίζουν μπάλα με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΆΠ. 

Ο ΝΙΚΉΤΉΣ ΤΩΝ ΚΟΡΝΕΡ, ΤΟ ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΆΔΉΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΟΝ ΆΓΩΝΆ 
Πλήθος στοιχηματικών επιλογών προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για όλα τα παιχνίδια των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στο 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, την ομάδα που θα σκοράρει 

πρώτη και τελευταία, τον συνδυασμό του τελικού αποτελέσματος με Goal/No Goal & Over/Under.

ΠΡΩΤΟ ΝΟΚ ΆΟΥΤ ΠΆΙΧΝΙΔΙ ΤΉΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΜΠΆΣΚΕΤ
Στο Ευρωμπάσκετ η Εθνική Ομάδα δίνει την Κυριακή, στο Βερολίνο, το πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι της για τη φάση των «16». 

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας καθώς και για τα υπόλοιπα παιχνίδια της φάσης των «16», την προωθητική 
ενέργεια «20 & Κάρφωσες» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέρονται στα 

καταστήματα ΟΠΆΠ για το ματς της Εθνικής 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. 

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΓΕΜΑΤΟ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ
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ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΙΧΉΜΆΤΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΆ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΆΓΩΝΕΣ

www.xosetips.com

ΓΑΛΛΙΑ 22:00
ΛΑΝΣ-ΤΡΟΥΑ
OVER 2,5 1,65

Τρομερό ξεκίνημα για την Λανς στο πρωτάθλημα με την ομάδα 
να κάνει δίκαια όνειρα για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η έδρα 

φυσικά είναι το μεγάλο της όπλο και κόντρα στη Τρουά που θα 
παίξει στην κόντρα, θα επιτεθεί για να πάρει αυτό που θέλει.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΑΥΣΤΡΙΑ 2 19:10

ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ ΙΙ-ΦΟΡΒΕΡΤΣ ΣΤΑΪΡ
OVER 2,75 1,70

Από σημαντικές νίκες προέρχονται αμφότερες που τους δίνουν 
ώθηση για την δύσκολη συνέχεια. Τα πιτσιρίκια της Αούστρια 
συνηθίζουν να παίζουν αρκετά επιθετικά μη δίνοντας έμφαση 

στην άμυνα. Οσο εύκολα σκοράρει, τόσο εύκολα δέχεται γκολ η 
Φόρβερτς.

ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45
ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ-ΝΤΑΝΤΑΛΚ

2 -1,0 1,73
Εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα η Ντάνταλκ μπήκε ξανά στη 
μάχη του τίτλου. Ωστόσο, για να ελπίζει στο πρωτάθλημα, 
θα πρέπει να κάνει νίκες μέχρι τέλους. Ματς σαν αυτό με 

την τελευταία Γιου Σι Ντι επιβάλλεται να τα καθαρίζει.

«ΔΙΠΛΟ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ-ΓΚΑΛΓΟΥΕΙ

2/2 1,87
Την ευκαιρία να μειώσει την διαφορά απο την Κορκ στους 
πέντε βαθμούς έχει σήμερα η Γκαλγουέι. Για τέσσερα σερί 

ματς χωρίς νίκη οι φιλοξενούμενοι είναι υποχρεωμένοι να 
επιστρέψουν στα τρίποντα απέναντι στην αδιάφορη Κόουβ 

που παίζει μόνο για το γόητρο.

ΚΑΡΦΩΤΟ «ΔΙΠΛΟ» ΑΠΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΔΑΝΙΑ 1η 20:00
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ-ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ

OVER 2,5 1,66
Από τα φαβορί για την άνοδο οι δύο ομάδες είναι ξεκάθαρο ότι θα παλέψουν μαζί με 
την Βέιλε για μια θέση στα σαλόνια. Βέβαια, μεγαλύτερη ανάγκη για βαθμούς έχει η 

Σοντερίσκε. Αμφότερες θα παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΞΑΝΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Σημαντική επιτυχία για τους δύο Έλληνες πρωταθλητές, την Αντιγό-
νη Ντρισμπιώτη και τον Μίλτο Τεντόγλου που ψηφίστηκαν κορυφαίοι 

αθλητές στην Ευρώπη για το μήνα Αύγουστο. Είναι ο διαγωνισμός 
που πραγματοποιεί μέσω των social media η Ευρωπαϊκή Ομο-

σπονδία Στίβου και έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί τον προηγού-
μενο μήνα έγινε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 

Η Αναστασία Μαρινάκου θα προετοιμαστεί στα τέλη του μήνα στο Σεστριέρε 
της Ιταλίας. Έχει σαν πρώτο στόχο για τη νέα σεζόν τον αγώνα 10χλμ. 
Universities Night Run που θα γίνει στα πλαίσια του φετινού Αυθε-
ντικού Μαραθωνίου της Αθήνας το Σάββατο 12 Νοεμβρίου.
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SPORTS

Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία και στη Ζυρίχη κατακτώντας 
το πρώτο διαμάντι στην καριέρα του και πρώτο για άνδρα Έλλη-
να αθλητή. Στο χθεσινό τελικό του Diamond League ο πρω-
ταθλητής Ευρώπης πήδηξε 8,42μ. στο μήκος και πήρε τη 
νίκη κλείνοντας ιδανικά τη σεζόν. 

Ο πρωταθλητής του ακοντισμού Δημήτρης Τσίτσος αποφάσισε να κάνει μια 
επέμβαση στα τέλη του Σεπτέμβρη. Έχει μια κύστη στον ώμο που μεγά-

λωσε μετά την τελευταία εξέταση και ο γιατρός του σύστησε να την 
αφαιρέσει. Αν πάνε όλα καλά θα έχει γρήγορη αποκατάσταση.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



QUEEN  
OR KING?

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ είναι από μόνο 
του ένα γεγονός ιστορικό. Τα 70 χρόνια που έμεινε 
στο θρόνο ήταν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
που συνέβη κάτι τέτοιο στα βρετανικά χρονικά.
Η διαδοχή που θα είναι ο γιος της πρίγκιπας 
Κάρολος διαμορφώνει άλλα δεδομένα και 
φέρνει έναν βασιλιά ως πρώτο πολίτη της χώρας.
Θα είναι ο King.
Θα είναι όμως ο King που θα θυμούνται όλοι; 
Αυτό είναι κάτι που μόνο η ιστορία θα μπορέσει 
να γράψει και μετά από χρόνια μάλιστα.
Όταν πάντως κάποιος λέει King το μυαλό του πάει 
σε διάφορους άλλους ήδη.
Από τον βασιλιά Ερίκ Καντονά στον… βασιλιά 
των Queen τον μέγα και ανυπέρβλητο Φρέντι 
Μέρκιουρι.
Που τόσα και τόσα είχε γράψει. Από το «who 
wants to live forever» δηλαδή ποιος θέλει να 
ζήσει για πάντα μέχρι τόσους και τόσους ύμνους 
της παγκόσμιας μουσικής.
Το θέμα είναι Queen or King?
Who knows άραγε…

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


