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ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η αλήθεια είναι πως η ευκαιρία που χάνει ο Ντε Λα Φουέντε να 
κάνει το 2-1 με το Βόλο είναι σοκαριστική. Το δοκάρι δηλαδή, γιατί 
προηγουμένως, ο Αμερικάνος winger είχε βρεθεί και πάλι σε 
κατάσταση τετ α τετ αλλά πλάσαρε τελείως άστοχα.
Γενικά, η 20λεπτη παρουσία του και στο πρόσφατο παιχνίδι δεν 
ήταν αυτή που αναμενόταν για έναν ποδοσφαιριστή που ήρθε από 
ένα τόσο μεγάλο κλαμπ όπως η Μαρσέιγ και με τόσο μεγάλες 
προσδοκίες. Ο Ντε Λα Φουέντε στις 5 συμμετοχές με κοντά 200’ 
που έχει καταγράψει δεν έχει θέλξει. Λίγο… βαρύς από πλευράς 
ενεργειών όχι σε θέμα fitness, λίγο σα να μην έχει μπει ακόμα στο 
πνεύμα της ομάδας, δεν μπορεί να πει κανείς πως στον Ολυμπιακό 
μιλούν για κελεπούρι. Φυσικά και είναι νωρίς αλλά θα πρέπει ο 
21χρονος άσος να ανεβάσει πολύ στροφές για να πει κανείς ότι 
μπορεί να προσφέρει.
Έφτασαν κάποιοι να μιλήσουν και για νέο Ονιεκούρου, στο 
πλαίσιο τουλάχιστον ότι δεν τρελαίνεται με την ιδέα να παίζει 
στον Ολυμπιακό. Μέσα στο κλαμπ, ωστόσο και προς ώρας γίνεται 
συζήτηση για έναν παίκτη με καλό χαρακτήρα που είναι συζητήσιμος 
και δείχνει πως θέλει να μάθει πράγματα.
Όπως και να έχει και αυτή η μεταγραφή στον Ολυμπιακό, έστω και 
αν είναι δανεισμός (με οψιόν 4 εκατομμυρίων) είναι ακόμα στη 
διαδικασία βγει-δε βγει. Και αυτό δε βοηθά κανέναν.

ΠΡΟΣΩΠΟ-
ΚΛΕΙΔΙ
Η μεταγραφή του Πάολο Φερνάντες αποτελεί το τελευταίο 
σίριαλ στην Ελλάδα μέχρι να πέσει η αυλαία την Πέμπτη 
(15/9). Δεν είναι όμως μόνο οι ικανότητες του 24χρονου 
μεσοεπιθετικού, που τον κάνουν θελκτική περίπτωση αλλά 
έχει μεγάλο ενδιαφέρον και η μανατζερική του στέγη.
Agent του Φερνάντες είναι ο Άλμπερτ Μποτίνες, που έχει 
να λέει πως στο πορτφόλιό του βρίσκεται μια 4άδα παικτών 
με παγκόσμιες διαστάσεις. Ο Έκτορ Μπεγιερίν, πρόσφατα 
υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα, ο Αντρέ Ονανά (από φέτος 
στην Ίντερ), ο επιθετικός της Ουντινέζε Ζεράρ Ντεουλοφέου 
αλλά και ο πορτιέρε της Μαρσέιγ, Παού Λόπεθ.
Ο Μποτίνες έχει τις άκρες του στην Ελλάδα μια και 
εκτός του Πάολο Φερνάντες, έφερε φέτος στο Βόλο τον 
Βίκτορ Φερνάντες, έχει τον Σονί που πήγε δανεικός από 
τον Αστέρα στην Χαταϊσπόρ αλλά φυσικά και τον Αϊτόρ, 
του οποίου το συμβόλαιό με τον Παναθηναϊκό λήγει το 
καλοκαίρι του 2023.
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ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ? 
Είχε βγει προς τα έξω την προηγούμενη εβδομάδα και πριν το 
ματς με την ΑΕΚ πως ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκτηση 
χαφ. Μέχρι που γραφόταν η στήλη το απόγευμα της Δευτέρας 
(12/9), τέτοια αισιοδοξία δεν φαινόταν να γίνεται πράξη.
Όχι πως ο Γιοβάνοβιτς δεν έχει παίκτες που έχουν προταθεί 
αλλά να είναι σε κατάσταση… κλεισμένου ο υποψήφιος δεν 
συνέκλιναν οι πληροφορίες. Πάντως με τρία 24ώρα έως και το 
τέλος της μεταγραφικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός το πήγε στα 
άκρα το ζήτημα.
Από την στιγμή που διαφαινόταν μάλιστα πως ο 
Αλεξανδρόπουλος θα έφευγε, τότε θα έπρεπε να είχαν κινηθεί 
στην ομάδα πολύ πιο γρήγορα.
Βέβαια, όλα θα ξεχαστούν αν ο Παναθηναϊκός πάρει έναν χαφ 
τύπου Τσέκα αλλά και πάλι προς το τέλος του παραθύρου, δεν 
είναι ωραίο να γίνονται κομβικές μεταγραφές. Και όλα αυτά 
μπορεί να μακιγιάρονται με το 4 στα 4 αλλά η λογική λέει πως θα 
βγουν στη συνέχεια.

ΨΑΧΝΕΙ 
ΦΟΡ
Αν σε μια ομάδα έχουν έρθει τα πάνω κάτω μέχρι τώρα στις 4 
αγωνιστικές που έχει παιχτεί μέχρι τώρα το πρωτάθλημα, αυτή 
είναι δίχως αμφιβολία ο ΟΦΗ.
Δύο σοκαριστικές, όσον αφορά την εμφάνιση, ήττες στην 
Κρήτη από Παναθηναϊκό (0-2) και Παναιτωλικό (1-2), ήττα με 
κάτω τα χέρια στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο (3-1) και νίκη 
στο Βόλο (0-1) στη μοναδική έκλαμψη έως τώρα στη σεζόν. 
Η αποχώρηση των Γιάννη και Γιώργου Σαμαρά ήταν τέλος 
εποχής για το πρότζεκτ που ξεκίνησε επί Μπούση ενώ οι 
αποχωρήσεις συνεχίστηκαν και με το αντίο στον Αλεξούδη από 
το τμήμα σκάουτινγκ. Φαίνεται πως ο Νίκος Νιόπλιας παίρνει 
τα κλειδιά μέχρι νεοτέρας και τρεις ημέρες πριν πέσει η 
αυλαία των μεταγραφών, ο ΟΦΗ είναι στην αγορά και ψάχνει 
παίκτη. Οι Κρητικοί αναζητούν φορ, επιθετικό που ιδανικά 
θα παίζει μέσα στην περιοχή για να αγχώνει τις αντίπαλες 
άμυνες. Ο χρόνος πιέζει…
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Με τον Γιασμίν Κούρτιτς να χρήζεται σκόρερ 
(43΄) για δεύτερη φορά στη φετινή Super League, 
ο ΠΑΟΚ έκαμψε την αντίσταση της σκληροτράχηλης 
Λαμίας (1-0) στο γήπεδο της Τούμπας και ανέβηκε 
στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω μόνο από 
τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.
Το παιχνίδι στο αγωνιστικό του κομμάτι είχε αρκε-
τό «ψωμί», μιας και ο «Δικέφαλος» προσπάθη-
σε να επιβάλλει τον ρυθμό του και να παράξει φά-
σεις έχοντας ως βασικό γρανάζι τον Νάρεϊ (ασίστ 
στον Κούρτιτς). Από εκεί πέρα όμως, όταν συμβαί-
νει ένα τόσο σοκαριστικό ατύχημα στον αγωνιστι-
κό χώρο, όπως αυτό του Κοτάρσκι  (φωτο) με τον 
Μποάκι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού, η νίκη 
και η αθλητική καταγραφή της αναμέτρησης περνά-
ει σε δεύτερη μοίρα. 
Ο Κροάτης διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για να δι-
απιστωθεί η κατάστασή του, καθώς επρόκειτο περί 
σφοδρού χτυπήματος. Τελικώς, ο νεαρός κίπερ 
απέφυγε τα χειρότερα. Και στο τέλος της ημέρας, 
αυτό είναι που μετράει περισσότερο από όλες τις 
νίκες του κόσμου.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρα-
τζης, Κουλιεράκης, Ινγκασον, Βιεϊρίνια (77΄ 
Τσαούσης), Ντάντας, Κούρτιτς (71΄ Σβαμπ), 
Μπίσεσβαρ (62΄ Ζίβκοβιτς), Ντόουγκλας (63΄ 
Φιλίπε Σοάρες), Νάρεϊ, Ολιβέιρα (63΄ Τό-
μας).

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σιμόν, 
Κορνέζος, Αντέτζο, Γκοράνοφ, Τζανδάρης, 
Μπεχαράνο (83΄ Γιακουμάκης), Ντε Βινσέντι 
(58΄ Ασκίφσκι), Σλίβκα, Τσιλούλης (68΄ Μαρ-
μεντίνι), Μανούσος (58΄ Μποάκι).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

43΄ ΚΟΥΡΤΙΤΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΠΑΟΚ VS ΛΑΜΙΑ 01
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΓΙΝΕ 

Ο ΒΟΛΟΣ 
ΠΟΥ ΕΦΥΓΕ 

ΑΛΩΒΗΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΑΕΚ/
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

10η

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
Δεν είχε συμπληρώσει καν δύο εβδομά-
δες στο νέο του club. Δεν έχει προλάβει 
να αφομοιώσει τα «θέλω» του Γιάννη 
Αναστασίου. Μπήκε, σκόραρε τεχνηέ-
ντως και «χάρισε» το διπλό στην ομά-
δα του, κάνοντας άνω κάτω τον ΟΦΗ. Ο 
Κολοβός δεν θα μπορούσε να συμβιβα-
στεί με τίποτε λιγότερο από το να κάνει 
τη διαφορά στον Παναιτωλικό. 

EL MEJOR! 

Διαχρονικά είχε attitude. Εξάλλου γι’ αυτό «κόπηκε» από τις ακαδημί-
ες της Μπαρτσελόνα. Δεν σήκωνε τον δεύτερο ρόλο ακόμη και στην κο-
ρυφαία ακαδημία του κόσμου. Το ίδιο και στα μέρη μας.
Ο Τσάβι Ρόκα τον έβγαλε από την μουντάδα του Ενσκεντε και την ανα-
σφάλεια της Τβέντε μετά τον δεύτερο χρόνο συνεργασίας τους και τον 
έφερε στο Κορωπί. Μόλις «έβλεπε» τον πάγκο δεν έβγαζε καμία αντί-
δραση. Έφυγε ο Ρόκα, ήρθε ο Μπόλονι and story finished. Μία χρονιά 
χαμένη. Η επόμενη τον είχε σχεδόν στην transfer list μέχρι που ήρθε 
ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του έβγαλε reaction. «Μου άλλαξε το τσιπ στον 
εγκέφαλο και τον τρόπο σκέψης», η ατάκα του Αϊτόρ για τις κουβέντες 
επί μακρόν με τον Σέρβο προπονητή.
Αποτέλεσμα; 40 ματς/11 γκολ/12 ασίστ στο ίδιο διάστημα συνεργασίας 
τους με τον 26χρονο winger να βγάζει την καλύτερη επάρκεια από κάθε 
συνάδελφό του στην ίδια θέση στην Σούπερ Λιγκ.
Μην ξεχνάμε πως ακόμη και κοτζάμ Αλαφούζος κάνει like στα tweets 
του Αϊτόρ, δείγμα της εκτίμησης, ποδοσφαιρικού credit που ́ χει κερ-
δίσει στον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά 9 μήνες πριν το φινάλε της συνερ-
γασίας τους. Όλα αυτά την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός αριθμεί το 4Χ4 
και έχει «ανάψει» η σπίθα του πρωταθλητισμού. Ο Αϊτόρ είναι ο ορι-
σμός του leader… 

ΣΑΛΕΜ ΕΜΠΑΚΑΤΑ     
Δεν είναι καν στην πρώτη 10άδα των 
καλά αμειβομένων παικτών του Άρη, 
δεν έχει την χρυσόσκονη των Μανού 
Γκαρθία, Γκρέι και Ιτούρμπε, αλλά εί-
ναι το τούρμπο που ΄χει ανάγκη το στα-
ριλίκι των «κιτρινόμαυρων». Αστείρευτες δυνάμεις, 
ομαδικό πνεύμα, αμυντικός εργάτης και σκόρερ στην Τρίπο-
λη! 24 ετών, με μεταπωλητική αξία… 

ΟΛΕΓΚ  
ΡΕΑΜΠΤΣΙΟΥΚ      
Αφότου ήρθε (Ιανουάριος 2021) δεν 
έχει σταματήσει λεπτό! Έχουμε και 
λέμε: 85 ματς (2 γκολ/7 ασίστ) σε 1,5 
χρόνο. «Κάηκε» ο σκληρός δίσκος. Πλέ-
ον, η κόπωση είναι εμφανής: σωματικά και πνευ-
ματικά! Φέτος, ο Ρέαμπτσιουκ έχει γίνει ο καλύτερος φίλος 
των wingers. Τελευταίος, ο Πάολο Φερνάντες του Βόλου…

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Η φάση της αγωνιστικής, αυτή που έβαλε μπουρλότο στο ήδη υψηλής έντασης ντέρ-
μπι, Παναθηναϊκού-ΑΕΚ. Σπόραρ vs Χατζισαφί και θα συζητιέται για αρκετό καιρό 
ακόμα αν ήταν πέναλτι ή όχι

O ΑΪΤΟΡ EINAI ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ  
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΞΤΡΕΜ ΣΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

ΙΩΝΙΚΟΣ! Η περυσινή ομάδα-έκπληξη που έκανε πρωταθλητισμό στα πλέι άουτ δεν έχει την 
ανάλογη πέραση μέχρι νεοτέρας. Τέσσερα ματς, καμία νίκη! Το 3-5-2 του «ρούκι» των πάγκων 
πέρυσι, Δημήτρη Σπανού φέτος έχει «αιχμαλωτιστεί». Δεν βγάζει τις ανάλογες λύσεις. Ο αντίπαλος 
φέρεται να το διαβάζει και σε αγώνες με ανάγκη για κατοχή μπάλας, ο Αοσμαν πλέον δεν είναι 
τόσο… απρόβλεπτος, ο Μάντζης δεν σκοράρει και οι νιόφερτοι Αντούνες, Μεντόσα βρίσκονται 
ακόμη στο στάδιο της προσαρμογής. Την ίδια στιγμή που φέτος το ρόστερ είναι φορτωμένο σε 
επιλογές/salaries πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Η πίεση ήδη εγκαταστάθηκε στην Νίκαια… 
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ΚΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΔ  
Ο ΚΑΜΠΑΚΟΦ!
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«ΠΆΕΙ ΝΆ ΤΟΥ  
ΚΟΨΕΙ ΤΟ ΠΟΔΙ»!
Μια χαρά κυλούσε η διαιτησία στο «Θ. 
Κολοκοτρώνης». Με μικρά λαθάκια, αλλά όλα 
πρίμα για τον Κώστα Τσέτσιλα στο πρώτο του 
παιχνίδι στη Super League, φέτος. Μέχρι τη φάση 
του 77oυ λεπτού, όταν τον έστειλε στο μόνιτορ ο 
έμπειρος Κουτσιαύτης για ένα αχρείαστο on field 
review! O Tσέτσιλας αφού σωστά έχει κιτρινισει τον 
Ματέο Γκαρσία για ένα ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα, 
παίρνει την πληροφορία από τον VARιστα του 
ότι «πάει να του κόψει το πόδι»! Ο Κουτσιαύτης 
«χρωματίζει» το μαρκάρισμα, 
ο νέος Τσέτσιλας 
εμπιστεύεται τον παλιό 
και όχι την αρχική 
του κρίση και κάνει το 
λάθος!

WISH LIST ΚΆΙ  
ΚΥΤΙΟ ΠΆΡΆΠΟΝΩΝ!
Αυτό που συνέβη με τις πρόσφατες αξιολογήσεις, 
αν ισχύει, έχει πολύ ενδιαφέρον! Καταρχήν, το 
«κοράκι» έχει επιβεβαιώσει ότι οι ενδιαφερόμενοι 
ενημερώθηκαν μέρες πριν αναρτηθούν επίσημα στο σάιτ 
της ΕΠΟ. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Η ιστοριούλα 
που θα αναφέρουμε, αν δεν είναι... επιστημονικής 
φαντασίας, είναι και παραείναι! Πρόεδρος ΕΠΣ 
ζήτησε τον υποβιβασμό διαιτητή Super 
League. To... ρουσφέτι αν και έγινε 
παρέμβαση και από πιο ψηλά, τελικά 
δεν έγινε! Ο διαιτητής παρέμεινε 
στον πίνακα και ο υπεύθυνος που 
δεν έκανε τη χάρη, μετά από τα 
σχετικά παράπονα, εμφανίστηκε 
άρον - άρον στο γραφείο θεσμικού 
μεγαλοπαράγοντα.

ΤΡΙΆ ΠΕΝΆΛΤΙ 
ΣΦΥΡΙΞΕ Ο 
ΒΟΥΛΓΆΡΟΣ 
ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ 
- ΜΕ ΠΟΙΕΣ 
ΆΠΟΦΆΣΕΙΣ 
ΤΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΕΙ Ο 
ΜΠΕΝΕΤ!

Οχι ότι έχει σημασία, αλλά η 
ΚΕΔ είδε το ντέρμπι και πήρε τις 
αποφάσεις της. Ο Βουλγαρος 
Καμπακόφ καταλόγισε συνολικά 
τρία πέναλτι. Το πρώτο 
(υπέρ της ΑΕΚ) ακυρώθηκε, 
καθώς προηγήθηκε οφσάιντ. 
Τα δύο επόμενα (υπέρ του 
Παναθηναϊκού) εκτελέστηκαν 
κανονικά.
Από το ημίχρονο στη Λεωφόρο, 
μόνο το κάγκελο λείπει! Οι 
υπόλοιπες της λαϊκής ρήσης, 
παρούσες! Ανακοινώσεις 
από ΑΕΚ μεριά, τοποθετήσεις, 
διαρροές και ο κακός χαμός 

για την διαιτησία του Βούλγαρου 
ρέφερι, που αυτή τη στιγμή 
είναι στην πατρίδα του και μας 
στέλνει τα... φιλιά του. Αν 
και τα χρειάστηκε λιγάκι στο 
«Απόστολος Νικολαϊδης»!
Ο Καμπάκοφ μετά το τέλος του 
ματς και πριν επιστρέψει στη 
χώρα του, είχε επικοινωνία με 
μέλη της ΚΕΔ. Φυσικά και με τον 
αρχιδιαιτητή Μπένετ.
Για να μην το απλώνουμε, η 
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 
συμφωνεί και για τις δύο φορές 
που ο ρέφερι πήγε στην άσπρη 
βούλα. Στην πρώτη περίπτωση 

θεωρεί οτι δεν υπάρχει 
επιθετικό φάουλ και στην 
δεύτερη οτι η παράβαση είναι 
εντός περιοχής. Τουλάχιστον 
αυτό μεταφέρθηκε στον διαιτητή.
Διαφωνία υπάρχει για το 
πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ 
της ΑΕΚ, αλλά ακυρώθηκε λόγω 
οφσάιντ. Για τους ανθρώπους 
της ΚΕΔ δεν υπάρχει παράβαση 
πέναλτι.
Γενικά, αν εξαιρεθεί οτι ο 
Βούλγαρος δεν ήταν και σε τοπ 
φόρμα, δεν διαμόρφωσε σε 
καμία περίπτωση το αποτέλεσμα 
στο παιχνίδι της Λεωφόρου.
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H νίκη που χρειαζόταν ήρθε και πλέον ο Αρης με ηρεμία θα υπο-
δεχθεί τον νέο του προπονητή. Ο Τόλης Τερζής θα παραδώσει 
σκυτάλη στον Αλαν Πάρντιου, ο οποίος έχει... δουλίτσα. Οσο για 
τον Μαντσίνι, ο Θόδωρος Καρυπίδης τον κράτησε στην ομάδα 
απορρίπτοντας τρεις προτάσεις (Ομόνοια, Σαμάρα) για την από-
κτησή του. Κίνηση που εκ του αποτελέσματος, δικαιώνει τον ισχυ-
ρό άντρα του Αρη.

«Βράζουν» στην ΑΕΚ με τη διαιτησία του ντέρμπι και τον καταλογισμό των 
δύο πέναλτι. Οι «κιτρινόμαυροι» εξέδωσαν οργισμένη ανακοίνωση χα-
ρακτηρίζοντας τη διαιτησία του Καμπάκοφ ως «παράγκα Κλάτενμπεργκ 
που συνεχίζει τη λειτουργία της». Tέλος, κάλεσε την ΚΕΔ «να αποκλεί-
σει αυτή την «παρεούλα» από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, ενώ κα-
τέληξε λέγοντας πως «ο πόλεμος τώρα αρχίζει». 

Με το πριμ από τον Γιάννη Αλαφούζο για τη νίκη επί της ΑΕΚ ακόμα... 
νωπό, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση 
αυτή τη χρονική περίοδο. Στην αγωνιστική εξίσωση μπήκε και ο Μπερ-
νάρντ, με τον Βραζιλιάνο να δηλώνει ενθουσιασμένος από την ατμό-
σφαιρα στη Λεωφόρο. Για την απόκτηση χαφ, στο «τριφύλλι» αρχί-
ζουν πλέον να σκέφτοναι και την αγορά των ελεύθερων που κλείνει 
στο τέλος του Σεπτέμβρη. 

Το 1-1 κόντρα στον Βόλο όχι μόνο δεν επέφερε ηρεμία στο στρατόπε-
δο του Ολυμπιακού, αλλά ενέτεινε τους τριγμούς εντός των τειχών. 
Οσο ο πρωταθλητής Ελλάδος προετοιμάζεται για το παιχνίδι – τελικό 
της Πέμπτης με τη Φράιμπουργκ στους ομίλους του Europa League, 
ενδεχομένως να φυλάει κάτι... μεταγραφικό για το τέλος. Μάλιστα, 
από την Ιταλία υπάρχει η αίσθηση ότι ο Παϊτίμ Κασάμι επιστρέψει στον 
Ολυμπιακό μετά από πέντε χρόνια!

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου συμπλήρωσε εκατό παιχνίδια στον πάγκο του 
ΠΑΟΚ πανηγυρίζοντας τη νίκη επί της Λαμίας, ενώ θα γευτεί και τη με-
ταγραφική νίκη του «δεκαριού» με την έλευση του Πάολο Φερνάντες 
από τον Βόλο. Ο Ισπανός ήταν το ύστατο σχέδιο ενίσχυσης. Αγωνία για 
τον Ντόμινικ Κοτάρσκι, ο οποίος υποβλήθηκε εξετάσεις, με σκοπό να 
διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος μετά τη γονατιά του Μποάκι.



ς

ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΎΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ CHAMPIONS LEAGUE ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 

Η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων των Κυπέλλων Ευρώπης διεξάγεται αυτή την εβδομάδα.  Στο Champions League, στο σημερινό πρόγραμμα, ξεχωρίζει το 
ντέρμπι Μπάγερν-Μπαρτσελόνα με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να είναι το πρόσωπο του αγώνα. Ο Πολωνός επιθετικός επιστρέφει στο Μόναχο, αυτή τη φορά ως 

αντίπαλος της Μπάγερν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παιχνίδι της Λίβερπουλ με τον Άγιαξ. 
Δυνατές αναμετρήσεις περιλαμβάνει και το αυριανό πρόγραμμα, ανάμεσά τους και αυτές της Μάντσεστερ Σίτι με την Ντόρτμουντ και της Γιουβέντους με την 

Μπενφίκα. Και τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League παίζουν μπάλα με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα 
καταστήματα ΟΠΑΠ.  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΝΙΚΗ Ο ΟΛΎΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΙΜΠΟΎΡΓΚ
Ακολουθούν την Πέμπτη τα ματς του Europa League και του Conference League. 

Ο Ολυμπιακός κυνηγάει την πρώτη του νίκη στον 7ο όμιλο του Europa League. Την Πέμπτη, στις 19:45, στο Καραϊσκάκη, υποδέχεται τη Φράιμπουργκ, η οποία στην 
πρεμιέρα κέρδισε με 2-1 την Καραμπάκ. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στον αγώνα Ολυμπιακός-Φράιμπουργκ την «Επιστροφή Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν 

όροι και προϋποθέσεις. Οι καλύτερες αποδόσεις συνεχίζονται στο Europa League από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΎ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΎ
Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τα παιχνίδια του Champions League και τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φράιμπουργκ για 
το Europa League. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων, στον πρώτο και τον τελευταίο παίκτη που θα σκοράρει, τον σκόρερ 

οποιουδήποτε γκολ, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, το ημίχρονο-τελικό & Goal/No Goal, την πρώτη 
και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, τη νίκη γηπεδούχου/φιλοξενούμενης ομάδας σε τουλάχιστον ένα από τα δύο ημίχρονα, τη διαφορά νίκης, το ακριβές 

σύνολο γκολ, τη διπλή ευκαιρία & Goal/No Goal. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Στο Ευρωμπάσκετ η Εθνική Ομάδα συνεχίζει τις επιτυχίες. Μετά τις 5 νίκες στη φάση των ομίλων, κέρδισε και στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα την Τσεχία για τη 

φάση των «16». Απόψε (21:30) δίνει νέο νοκ άουτ ματς κόντρα στην οικοδέσποινα Γερμανία με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. 
Για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με τη Γερμανία και τους άλλους 3 προημιτελικούς του Ευρωμπάσκετ το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια 

«20 & Κάρφωσες» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Πολλά είναι και τα ειδικά στοιχήματα στα οποία μπορούν να ποντάρουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα στον αγώνα Γερμανία-Ελλάδα, ανάμεσά τους και αυτά για 
τους Over/Under πόντους παικτών, τις Over/Under ασίστ παικτών, τα Over/Under ριμπάουντ παικτών, τα Over/Under εύστοχα τρίποντα παικτών, τα Over/Under 
κοψίματα παικτών, την ομάδα με τα περισσότερα λάθη, την ομάδα με τα περισσότερα φάουλ, τον πρώτο σκόρερ, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα του αγώνα. 

ENA ΑΚΟΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ  
ΜΕ ΑΚΡΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
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CHAMPIONS LEAGUE 19:45
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-ΙΝΤΕΡ

2 -1,0 1,68
Ο Μπρόζοβιτς έσωσε την Ιντερ στο ματς με την Τορίνο και οι 

«νερατζούρι» επέστρεψαν στα τρίποντα. Η ήττα της πρεμιέρας 
αλλά και τα επερχόμενα ματς με την Μπαρτσελόνα καθιστούν 

υποχρεωτική τη νίκη στην Τσεχία κόντρα σε μια Πλζεν με 
πολλές απουσίες.

ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ Η ΙΝΤΕΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
CHAMPIONS LEAGUE 19:45
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Λ.-ΤΟΤΕΝΑΜ

2-3 GOAL 2,00
Στην πρεμιέρα, αμφότερες έθεσαν γερές βάσεις πρόκρισης. Τα 

«λιοντάρια» έπαιξαν έξυπνα στη κόντρα και έφυγαν θριαμβευτές 
απο την Φρανκφούρτη, ενώ με τον Ριτσάρλισον να καθαρίζει η 

Τότεναμ ξέπερασε το εμπόδιο της Μαρσέιγ.

 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

2 DNB 1,80
ΠΡΟΤΑΣΗ: 

Σε ένα ματς όπου μέχρι το 90’ ήταν 0-0 η Ατλέτικο 
επικράτησε της Πόρτο με 2-1, με τρία γκολ να 

σημειώνονται στις καθυστερήσεις! Από την άλλη, η 
Λεβερκούζεν «ξύπνησε» αργά απέναντι στην Μπριζ και 

υπέστη την ήττα.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ «ΔΙΠΛΟ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

GOAL+OVER 2,5 1,65
Το ματς της βραδιάς είναι σίγουρα η κόντρα ανάμεσα σε 
Μπάγερν Μονάχου και Μπαρτσελόνα. Φαβορί για την 
πρόκριση τα δύο μεγαθήρια και ο νικητής σήμερα θα 

αποκτήσει τεράστιο προβάδισμα. Ο Λεβαντόφσκι επιστρέφει 
στη Βαυαρία με στόχο να πληγώσει την προηγούμενη ομάδα 

του.

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΘΑ «ΜΙΛΗΣΕΙ»
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΜΑΡΣΕΪΓ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,87
Μετά τις ήττες στην πρεμιέρα οι δύο ομάδες θα τα δώσουν όλα για το τρίποντο. Οι 

Γάλλοι ποντάρουν πολλά στην έδρα τους και αναμένεται ιδιαίτερα καυτή ατμόσφαιρα 
στο «Βελοντρόμ». Σκληρό ματς που θα πάει στα δυναμικά μαρκαρίσματα.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΑΓΙΑΞ
GOAL+OVER 2,5 1,70

Με την αποκαρδιωτική εικόνα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» η 
Λίβερπουλ είναι σίγουρο ότι αν συνεχίσει έτσι, θα κινδυνέψει να 
αποκλειστεί. Απέναντι στον φορτσάτο «Αίαντα», καλείται άμεσα 

να αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
3ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν χθες οι δύο πρωταθλητές του μαραθωνί-
ου Κώστας Γκελαούζος και Παναγιώτης Καραΐσκος. Πέρασαν σχε-

δόν δυόμιση μήνες προετοιμασίας στο προπονητικό κέντρο που 
βρίσκεται σε υψόμετρο στο Φλάγκσταφ στην Αριζόνα. Στόχος 

τους είναι να τρέξουν στις 25 Σεπτεμβρίου στο μαραθώνιο 
στο Βερολίνο. 

Μία από τις μεγαλύτερες ακοντίστριες, η Μπάρμπορα Σποτάκοβα απο-
φάσισε στα 41 της να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Στην 
πλούσια από διακρίσεις καριέρα της ξεχωρίζουν τα δύο χρυσά 
ολυμπιακά μετάλλια και τα τρία χρυσά σε Παγκόσμια Πρωτα-
θλήματα. Είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ. 
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Δύο γάμοι Ελλήνων πρωταθλητών του στίβου πραγματοποιήθηκαν 
το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Στην Κάλυμνο παντρεύτηκε 
η κορυφαία δισκοβόλος μας Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου τον 
Γιώργο Χαραμαντά και στο Πόρτο Ράφτη πρωταθλητής στα 
σπριντ Παναγιώτης Τριβυζάς με την παλιά πρωταθλήτρια 
στα στιπλ Σταυρούλα Χρυσαειδή.

Ο Γιάννης Κορακίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη σφυροβολία 
στους Μεσογειακούς Αγώνες Κ23 που έγιναν στην Πεσκάρα. Η Αρε-

τή Φιλιππίδου ήταν έβδομη στη δισκοβολία. Η Μεσογειακή Ένωση 
αποφάσισε οι Μεσογειακοί Αγώνες Κ23 στον κλειστό να γίνουν 

22 Ιανουαρίου του 2023 στη Βαλένθια. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



Πως το έχουμε πει; Βήμα - βήμα. Η Τσεχία διαγράφεται από 
τη μνήμη των διεθνών μας που ούτως ή άλλως σε μια τέτοια 
απαιτητική διοργάνωση δεν έχουν το χρόνο να σκεφτούν τι 
έγινε, παρά μόνο τι πρέπει να συμβεί! Κάθε ομάδα που στοχεύει 
να φτάσει στον «ευρωπαϊκό θρόνο» θα πρέπει να παίξει 
τέσσερις τελικούς στο Βερολίνο. Μετά την πρόκριση στους 
«8», οι τελικοί έγιναν τρεις!
Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το εισιτήριο για την τετράδα και την 
είσοδο στο «χορό των μεταλλίων» κόντρα στην οικοδέσποινα 
Γερμανία. Μια ομάδα σκληρή, με έμπειρους παίκτες, που (με 
την αυθεντική γερμανική νοοτροπία) θα παίζει στο ίδιο τέμπο 
από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Διαθέτει κορμιά, σκληράδα 
αλλά και ατομικό ταλέντο. Και βέβαια όπως η Τσεχία παίζει 
στο όριο του φάουλ.
Ο Ντένις Σρέντερ με 19 πόντους κατά μέσο όρο και ο Φραντζ 
Βάγκνερ με 15,8 αντίστοιχα όπως και ο Μάοντο Λο με 14,3 
είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές που πετυχαίνουν τους 49,1 
από τους 91,3 πόντους των Γερμανών. Που σκοράρουν καλά, 
σουτάρουν με 38% στα τρίποντα, διαθέτουν παίκτες που έχουν 
αποδεχτεί το ρόλο τους και γενικά έχουμε να κάνουμε με μια 
δυνατή και δουλεμένη ομάδα.
Η Εθνική μας είναι πανέτοιμη, έχει ήδη νικήσει έναν 
«οικοδεσπότη» στο γήπεδό του (την Ιταλία στην πρώτη φάση) 
και πρέπει να ξεπεράσει ένα υψηλότερο εμπόδιο απ’ όσα 
έχει βρει μέχρι τώρα.
Το πρόγραμμα των προημιτελικών θα ανοίξει στις 18:15 με 
τον αγώνα Ισπανίας- Φινλανδίας και θα συνεχιστεί με τον δικό 
μας (21:30). Οι νικητές των δύο αναμετρήσεων θα παίξουν 
στον ημιτελικό της Παρασκευής.

10e-SportTime ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΤΕΛΙΚΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ!

ΝΕΑ ΝΙΚΗ ΕΠΙ  
ΤΗΣ ΦΕΝΕΡ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε με 93-79 στον δεύτερο 
μεταξύ τους αγώνα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Στον πρώτο οι 
«ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 93-79. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε 
να προηγείται ακόμα και με διαφορά 22 πόντων (77-55) στις αρχές 
της τελευταίας περιόδου και διατήρησε ένα «καθαρό» προβάδισμα 
ως το τέλος. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Αλεκ Πίτερς με 
19 πόντους. Ο Τόμας Γουόκαπ είχε 16 (αλλά και 9 ασίστ- 7 ριμπάουντ), 
ο ΜακΚίσικ 15, ο Μπόλομποϊ 13, ο Πάπας 12 και ο Κάνααν 11. Ο 
Σκότι Γουίλμπεκιν είχε 18 πόντους και ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 16 
από πλευρές Φενέρμπαχτσε.
Τα δεκάλεπτα: 24-22, 40-49, 55-72, 79-93

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ  
ΦΑΣΗ EUROBASKET 2022 

 ΣΗΜΕΡΑ 
 ΙΣΠΑΝΙΑ - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 18:15
 ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ 21:30

 ΤΕΤΑΡΤΗ 14/9
 ΓΑΛΛΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ 18:15
 ΣΛΟΒΕΝΙΑ – ΠΟΛΩΝΙΑ 21:30

ME ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (21:30-ΕΡΤ1) 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ 

«ΧΟΡΟ» ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ



ANANTIKATAΣΤΑΤΟΣ

Η κουβέντα που ξέσπασε από την αρχή του 
καλοκαιριού για τον Γιασμίν Κούρτιτς και 
για το αν θα έπρεπε να παραμείνει στον 
ΠΑΟΚ αρχίζει και κλείνει. Κι αυτό διότι ο 
Σλοβένος, όσο «βαρύ» συμβόλαιο κι αν 
έχει, όσο «βαριά» πόδια κι αν έχει, διαθέτει 
κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία τη δεδομένη 
στιγμή στους «ασπρόμαυρους» είναι σαν τα 
προστατευόμενα είδη της ζωϊκής αλυσίδας: 
Προς εξαφάνιση.
Το εκτόπισμα και η πληθωρική παρουσία 
του στις αντίπαλες περιοχές τον καθιστούν 
αναντικατάστατο. Τουλάχιστον μέχρι ο Πάολο 
Φερνάντες ή όποιο άλλο «δεκάρι» έρθει 
και αναλάβει τα καθήκοντα που επωμίζεται 
ο 33χρονος.
Ο εν λόγω παίκτης, εδώ και ενάμιση χρόνο 
προσφέρει πολλά. Ουσιαστικά δουλεύει 
«διπλοβάρδιες», ώστε να καλύψει τη 
δυναμική του «οκταριού», αλλά και την 
επιθετικότητα ενός επιτελικού μέσου, πίσω 
από τον επιθετικό.
Επρεπε να έχει βρεθεί λύση για την 
αποδέσμευσή του νωρίτερα, ώστε να έρθει 
ένα καλύτερο «υβρίδιο» από εκείνον; Με 
βάση το πρότζεκτ Μπότο, η απάντηση είναι 
παραπάνω από καταφατική. Με κλειστά μάτια. 
Από τη στιγμή όμως που «κόλλησε» στην 
Τούμπα, ο Κούρτιτς μόνο κέρδος μπορεί να 
προσφέρει σε αυτόν τον ΠΑΟΚ που κερδίζει τα 
παιχνίδια του στο γκολ (1-0 τον Παναιτωλικό, 
2-1 τον Ατρόμητο και 1-0 τη Λαμία). 
Επομένως, έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, που 
μέχρι στιγμής ευθύνεται εμπράκτως για τους 
έξι από τους δέκα βαθμούς της ομάδας, τον 
κρατάς και τον κάνεις μέρος της εξίσωσης. 
Ακόμα κι αν το αποτέλεσμα αυτής δεν θα 
οδηγήσει απαραίτητα σε πρωτάθλημα.

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 ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


