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Σε μια κακόγουστη μόδα τείνουν να εξελιχθούν οι ευρω-
παϊκοί διασυρμοί στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τον Ολυμπια-
κό. Ενα ακόμα – πισωγύρισμα για τους «ερυθρόλευκους», 
οι οποίοι υπέστησαν δεύτερη ήττα στον όμιλο, αυτή τη φορά 
από τη Φράιμπουργκ (0-3) και πλέον η πρόκριση στην επό-
μενη φάση του Europa League εξελίσσεται σε... mission 
impossible!
Αν μια έκφραση μπορεί να χαρακτηρίσει την αμυντική λει-
τουργία των Πειραιωτών, αυτή είναι «παιδική χαρά». Χαμέ-
να μαρκαρίσματα (5΄ Χέφλερ) και παιδαριώδεις ολιγωρίες 
(25΄, 52΄ Γκρέγκοριτς) απέφεραν τα τρία γκολ των Γερμα-
νών, οι οποίοι έκαναν πάρτι. 
Ιδια «μαυρίλα» και στο δημιουργικό κομμάτι, με το σύνολο 
του Κορμπεράν να μην μπορεί να παράξει τελική προσπάθεια 
(μία εντός εστίας σε σύνολο τριών έναντι 11 των φιλοξενού-
μενων).
Την ίδια ώρα, η Καραμπάγκ διέλυε τη Ναντ με 3-0 και τα δύο 
ματς με τους Αζέρους αποκτούν χαρακτήρα τελικού, μιας και 
διακυβεύεται η ευρωπαϊκή συνέχεια των πρωταθλητών Ελ-
λάδος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΚΑΡΛΟΣ ΚΟΡΜΠΕΡΑΝ): Βάτσλικ, 
Ρέτσος (46΄ Ρέαμπτσιουκ), Σισέ, Μπα, Βρσά-
λικο (71΄ Άβιλα), Εμβιλά, Μπουχαλάκης (46΄ 
Κουντέ), Μπιέλ, Μασούρας (63΄ Γ. Ροντρί-
γκες), Μπόουλερ (63΄ Ελ Αραμπί), Ουί - Τζο 
Χουάνγκ.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ (ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΣΤΡΑΪΧ): Φλέκεν, 
Σιλντιγιά (78΄ Κάιτελ), Γκίντερ, Λίνχαρτ, Γκί-
ντερ, Ντοάν (69΄ Πέτερσεν), Έγκελσταϊν, Χέ-
φλερ, Γκρίφο (78΄ Κίμπλερ), Γκρέγκοριτς 
(62΄ Σάντε), Κιέρε (62΄ Τζεόνγκ).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

5΄ ΧΕΦΛΕΡ, 25΄, 52΄ ΓΚΡΕΓΚΟΡΙΤΣ

ΣΚΟΡΕΡ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ VS ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ0 3
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ο Αλεσίς Τρουιγιέ ήταν εκείνος που ανήγαγε ο 
Παναθηναϊκός ως πρώτο στόχο για τα χαφ στην χθεσινή 
τελευταία ημέρα των μεταγραφών για παίκτες που έχουν 
συμβόλαιο.
Ιδιαίτερη περίπτωση ο νεαρός χαφ και εξηγούμεθα: Στα 
22 του θεωρείται εξαιρετικό ταλέντο και πήγε στην Οσέρ. 
Έμεινε εκεί δανεικός και έκανε 25 ματς, τα 23 στη Ligue 
2 και μάλιστα η ομάδα ανέβηκε κατηγορία ρίχνοντας την 
Σεντ Ετιέν στα μπαράζ.
Ο Τρουιγιέ είχε και 1 γκολ, 6 ασίστ, γενικά καλή παρουσία. 
Ο νεαρός μέσος επιστρέφοντας στη Νίκαια πίστευε πως 
θα έβρισκε θέση στο ρόστερ της Νις με την οποία εξάλλου 
είχε υπογράψει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 
2024.
Εις μάτην. Ο Λουσιέν Φαβρ δεν τον είχε καν στα πλάνα 
του και ο Τρουιγιέ, ο οποίος μάλιστα ανήκει σε ένα από τα 
σημαντικότερα μανατζερικά γραφεία την ROGON, στράβωσε 
και ζήτησε να φύγει.
Το πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό ήταν πως μόλις άκουσε 
Ελλάδα δεν ήθελε. Επιθυμία του ήταν να συνεχίσει εκτός 
Γαλλίας μεν αλλά σε πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Αυτό, λοιπόν, ήταν ένα ζήτημα, η πληροφορία δεν 
επιδέχεται αμφισβήτησης.
Πρόκειται για εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, που όμως 
έχει μεγάλες φιλοδοξίες και αυτό από μόνο του θέλει 
διαχείριση από το κάθε κλαμπ.
Η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό θα φανεί αν θα κάνει 
καλό στην καριέρα του αλλά και στους πρωτοπόρους. 

AGENT GREEK

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Ο Αμπουμπακαρ Καμαρά ήταν στον πάγκο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού 
με την Φράιμπουργκ. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τον Μαυριτανό φορ 
στου Ρέντη. Λίγο έλλειψε να φύγει δανεικός, αλλά τελικά μένει (μέχρι 
να φύγει, αν δεν αλλάξουν πολλά). Από πρώτο φορ, έχει γίνει τέταρτο, 
πίσω από τον άρτια αφιχθέντα Mπακαμπού, τον Ελ Αραμπί και τον Χουάνγκ.  
Αυτή η συνεργασία δεν έχει καμία σχέση με όσα φαντάζονταν και οι... 
τρεις πλευρές. Η τρίτη είναι η πλευρά του Άρη. Ο Καρυπίδης εκτός από 
τα χρήματα που πήρε για την μεταγραφή, έχει διατηρήσει και ένα 30% 
των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Ζημιά και στα ταμεία της ΠΑΕ, αν 
ο Καμαρά αποχωρήσει... νύχτα από τον Ολυμπιακό!
Το σενάριο περί επιστροφής του Καμαρά στο «Βικελίδης» με τη μορφή 
δανεισμού, δεν έχει και δεν είχε καμία βάση.
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AGENT GREEK

ΤΙ ΘΑ 
ΚΑΝΕΙ
Έστω στο 90’ ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να καλύψει το κενό 
στα χαφ, άσχετα το πότε θα είναι έτοιμοι οι παίκτες και πότε θα 
τους βάλει στην εξίσωση ο Γιοβάνοβιτς.
Αυτός που δεν κάλυψε το αυταπόδεικτο κενό ήταν ο ΠΑΟΚ. Ο 
Λουτσέσκου είχε ζητήσει 10άρι. Γνωστό και χιλιοειπωμένο 
αυτό. Και τι έκανε η διοίκηση; Τίποτα. Το θέμα είναι πως θα το 
διαχειριστεί ο Ρουμάνος προπονητής, πως και πότε θα βγάλει 
τη δυσαρέσκεια για το γεγονός πως δεν έγινε αυτή η κίνηση.
Ο Φάμπιο Μάρτινς ήταν το όνομα που ακούστηκε ξανά στο τέλος 
αλλά όπως είναι λογικό ζητούσε και ένα πολύ καλό συμβόλαιο που 
στον ΠΑΟΚ δεν ήταν διατεθειμένοι να δώσουν.Έτσι αποδείχθηκε 
τουλάχιστον. Αγωνιστικά είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα 
γιατί ο ΠΑΟΚ όντως ήθελε παίκτη στον άξονα και δεν ήταν 
καπρίτσιο του Λουτσέσκου η επιθυμία για την απόκτησή του.

ΚΙ ΟΜΩΣ 
Από αυτή εδώ τη γωνιά έγινε χθες η ανάλυση γιατί ο Αλμέιδα ρισκάρει 
τόσο με τη μη απόκτηση αριστερού μπακ. Έμεινε με τον Τσούμπερ στο 
3-5-2 και τους Χατζισαφί, Μοχαμάντι όταν η άμυνα θα παίζει με 4.
Ο Ελβετός φυσικά και την έχει τη θέση, έχει αγωνιστεί πολλές φορές 
στην καριέρα του. Αλλά το ζήτημα με τον Τσούμπερ είναι πως ακόμα 
η ΑΕΚ περιμένει να δει το καλό του αγωνιστικό πρόσωπο. Πέρυσι 
ας πει κάποιος πως τον πήρε από κάτω με τη γενικότερη τραγική 
εικόνα της ομάδας.
Φέτος, όμως, όσο έπαιξε μέχρι να τραυματιστεί και πάλι δεν είχε 
αυτό το κάτι παραπάνω που περιμένει κανείς να δει από εκείνον.
Εκτός των άλλων, η ΑΕΚ έδωσε και ένα σκασμό λεφτά, τόσο στην 
Άϊντραχτ για να τον αποκτήσει όσο και στον ίδιο για συμβόλαιο.
Για τους Ιρανούς είναι γνωστό τι μπορεί να κάνει ο καθένας. 
Συγκεκριμένο το ταβάνι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να κάνουν 
τη διαφορά.
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Πλήρως ενημερωμένος για τις παρεμβάσεις που πρέπει να υπάρ-
ξουν στο αγωνιστικό κομμάτι εμφανίστηκε στις δηλώσεις του ο 
νέος προπονητής του Αρη, Αλαν Πάρντιου. Παράλληλα, η κάνουλα 
για μεταγραφές παραμένει ανοιχτή, αλλά πλέον με σαφή ορίζο-
ντα και στην αγορά των ελεύθερων, όπου τσεκάρεται ήδη φορ. 
Οσο για τον Πίτερ Ετέμπο, η άφιξη του Νιγηριανού θα αργήσει λί-
γες μέρες ακόμα λόγω του προβλήματος έκδοσης της βίζας του.

Ο ΠΑΟΚ τα θαλάσσωσε με τον Πάολο Φερνάντες και η ΑΕΚ άρπαξε την 
ευκαιρία ανακοινώνοντας τον 24χρονο Ισπανό. Πλήρης επιβεβαίωση 
του Sportime, το οποίο σας είχε επισημάνει ότι η Ενωση ήταν το φα-
βορί για την απόκτησή του. Ο παίκτης βέβαια θα μετακομίσει τον Ια-
νουάριο στα Σπάτα, καθώς μέχρι τότε θα αγωνίζεται ως δανεικός στον 
Βόλο. Την ίδια ώρα, μια νέα βόμβα ψήνεται, με τον 32χρονο αριστε-
ρό μπακ της Γουότφορντ, Ντάνι Ρόουζ να βρίσκεται κοντά στους «κι-
τρινόμαυρους».

Διπλό χτύπημα στα χαφ από τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» μπορεί 
να καθυστέρησαν χαρακτηριστικά, αλλά ανακοίνωσαν τον Γάλλο Αλεξί 
Τρουιγέ από τη Νις και τον Αλβανό Ενίς Τσοκάι από τη Λοκομοτίβα Ζά-
γκρεμπ. O πρώτος είναι 21 ετών και παίζει στις θέσεις «8» και «10». 
Οσο για τον 23χρονο πρώην μέσο του κλαμπ της Κροατίας, εκείνος 
χαρακτηρίζεται ως «εξάρι» με τεχνικά χαρακτηριστικά που του επι-
τρέπουν να αγωνιστεί και ως «οκτάρι».

Μεταγραφικός οργασμός στον Ολυμπιακό! Μετά τη βόμβα «Χάμες Ροντρί-
γκες», οι «ερυθρόλευκοι» έφεραν στο λιμάνι και τον Σεντρίκ Μπακαμπού 
(Σοσό, Βιγιαρεάλ, Μαρσέιγ). Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο αργότερα, οι πρω-
ταθλητές Ελλάδος ξεκίνησαν τα... ριγιούνιον! Ο Παϊτίμ Κασάμι επιστρέφει 
μετά από πέντε χρόνια στο κλαμπ, ενώ τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και 
ο Ομάρ Ελαμπντελαουί. Παραλίγο να τριτώσει το «καλό» των come-back, 
αλλά ο Μιλιβόγεβιτς (απολαβές 4 εκατ. ευρώ στην Κρίσταλ Πάλας) έμεινε 
στο Λονδίνο. Και έπεται και συνέχεια (Πασχαλάκης, Σαμασέκου).

Ο Γιώργος Κούτσιας ανανέωσε μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με τον 
ΠΑΟΚ και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο 18χρονος 
θα παραμείνει στην ομάδα της Μαγνησίας μέχρι το τέλος της σεζόν. 
Στο κομμάτι των μεταγραφών οι «ασπρόμαυροι» ήθελαν να παίξουν 
τα ρέστα τους για να πείσουν τον Πορτογάλο, Φάμπιο Μάρτινς να έρ-
θει στην Τούμπα. Δεν τα κατάφεραν και πλέον η προσοχή στρέφεται 
στους... free agents.



ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

1 1,70
Παρά τις σημαντικές μεταγραφές του καλοκαιριού η ΑΕΛ δεν έχει 
ρολάρει ακόμα αγωνιστικά. Το κλίμα στην ομάδα δεν είναι καλό 
και το σημερινό παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού. Η Δόξα αν βρει 

την ευκαιρία θα κάνει τη ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Η ΑΕΚ 3

ς

ΝΤΈΡΜΠΙ ΣΤΑ ΈΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΑ  
ΜΈ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΈΡΈΣ ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΈ 

ΣΤΟΙΧΉΜΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
Μεγάλα παιχνίδια έχει το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων αυτό το Σαββατοκύριακο. Στη Serie A γίνεται το ντέρμπι κορυφής Μίλαν-

Νάπολι (Κυριακή, 21:45). Στη La Liga κλέβει την παράσταση το ντέρμπι της Μαδρίτης, Ατλέτικο-Ρεάλ (Κυριακή, 22:00). Στην Premier League 
ξεχωρίζει το παιχνίδι Τότεναμ-Λέστερ (Σάββατο, 19:30), στην Bundesliga ο αγώνας Γκλάντμπαχ-Λειψία (Σάββατο, 19:30) και στη Ligue 1 το ντέρμπι 
Λυών-Παρί Σεν Ζερμέν (Κυριακή, 21:45). Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα συνεχίζονται με τις καλύτερες αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το 

Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΑΡΉΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΉΝ 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΤΉΣ SUPER LEAGUE
Στη Super League το μεγάλο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής διεξάγεται την Κυριακή (20:00) στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό.  

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός φιλοξενεί αύριο (21:30) τον ΠΑΣ Γιάννινα με στόχο το 5 στα 5. Ή ΑΈΚ αντιμετωπίζει αύριο (20:00) στο Αγρίνιο τον 
Παναιτωλικό. Έκτός έδρας αγωνίζεται και ο ΠΑΟΚ την Κυριακή (19:00) με τον ΟΦΉ. 

Και η Super League παίζει μπάλα με τις καλύτερες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΤΟ ΣΚΟΡ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΈ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ Ή ΔΙΑΦΟΡΑ ΝΙΚΉΣ

Πλήθος στοιχηματικών επιλογών προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για όλα τα παιχνίδια της Super League και των μεγάλων ευρωπαϊκών 
πρωταθλημάτων. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στην 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.

H ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΜΈ ΣΤΟΙΧΉΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΈΥΡΩΜΠΑΣΚΈΤ

Στο Έυρωμπάσκετ διεξάγονται σήμερα οι δύο ημιτελικοί, Πολωνία-Γαλλία (18:15) και Γερμανία-Ισπανία (21:30) και το τουρνουά ολοκληρώνεται την 
Κυριακή με τον μικρό και τον μεγάλο τελικό. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τους δύο ημιτελικούς και τους δύο τελικούς του Έυρωμπάσκετ την 

προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές που προσφέρονται 
στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τα παιχνίδια του Έυρωμπάσκετ ανάμεσά τους και αυτές για τον νικητή της 1ης-2ης περιόδου και του 1ου ημιχρόνου, το 

χάντικαπ πόντων, τους Over/Under πόντους, τον νικητή του αγώνα σε συνδυασμό με τους συνολικούς πόντους, το ημίχρονο/τελικό. 

ΓΕΜΑΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
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ΜΙΛΑΝ-ΝΑΠΟΛΙ ΚΑΙ ΑΤΛΈΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΉΣ-ΡΈΑΛ ΜΑΔΡΙΤΉΣ ΜΈ ΠΟΛΛΈΣ ΣΤΟΙΧΉΜΑΤΙΚΈΣ ΈΠΙΛΟΓΈΣ 

www.xosetips.com

ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΦΟΥΛΑΜ

OVER 2,5 1,93
Ντέρμπι νεοφώτιστων στο Λονδίνο ανάμεσα σε Νότιγχαμ 

και Φούλαμ. Αμφότερες έχουν ως στόχο την παραμονή στα 
σαλόνια με τη «Φόρεστ» να έχει κάνει ρεκόρ στις μεταγραφές. 

Φαβορί δεν υπάρχει και αναμένω μια άκρως ενδιαφέρουσα 
αναμέτρηση.

ΑΞΙΑ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΑΥΣΤΡΙΑ 2 19:10

ΛΑΦΝΙΤΣ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ ΙΙ
OVER 2,75 1,70

Στις μικρές κατηγορίες της Αυστρίας θα παίξουμε μπάλα για να 
ποντάρουμε φυσικά στα γκολ. Ανάλογη πορεία έχουν οι δύο 

ομάδες και θα κυνηγήσουν σήμερα το «τρίποντο» που θα τους 
απομακρύνει από την επικίνδυνη ζώνη.

ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 21:00
ΤΣΒΟΛΕ- ΑΝΤΟ ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ

OVER 3,5 1,77
Αναμέτρηση που μας φέρνει μνήμες από την Eredivisie 

ανάμεσα σε Tσβόλε και Ντεν Χάαγκ. Με τον Βέλιο 
πρωταγωνιστή η Ζβόλε βρίσκεται στη κορυφή και είναι 

από τα φαβορί για την άνοδο. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι 
καλούνται να αλλάξουν πρόσωπο γιατί θα κινδυνέψουν.

ΑΜΦΟΤΕΡΕΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΚΟΡ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΠΟΛΩΝΙΑ 21:30
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ - ΜΙΕΤΖ ΛΕΓΚΝΙΤΣΑ

1 1,66
Δεν βγήκε ποτέ στο γήπεδο η Λέγκια και γνώρισε βαριά ήττα 

από την Ρακόφ με 4-0! Ωστόσο, παραμένει στην κορυφή 
και απέναντι στην αδύναμη Λέγκνιτσα που παλεύει για τη 

σωτηρία, θέλει μόνο το «τρίποντο».

 ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΤΟΥΡΚΙΑ 20:00
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ

UNDER 2,5 1,90
Πάταγο μεταγραφικά έκανε η Γαλατάσαραϊ και είναι πλέον το φαβορί για τον τίτλο 

βάσει ρόστερ. Σήμερα πάντως δεν θα έχει εύκολο έργο απέναντι στη Κόνιασπορ που 
είναι αήττητη και διαθέτει την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα.

ΑΞΙΑ ΣΤΟ UNDER
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ταινία αφιέρωμα στον Σουηδό Άρμαντ Ντουπλάντις θα κάνει πρεμιέ-
ρα στις 30 Σεπτεμβρίου στην Στοκχόλμη, με τίτλο «Born to Fly». Η 

διάρκειά του θα είναι 96 λεπτά, παρουσιάζεται από τα στούντιο 
της Red Bull και παραγωγός είναι ο Μπρέναν Ροπιντό. 

Ξεκίνησε χθες 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει για ένα μήνα, μέχρι 
και τις 15 Οκτωβρίου, η μεταγραφική περίοδο στον στίβο. Όλα τα 
σωματεία θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε ενίσχυση. 
Πέρσι μία από τις μεγάλες μεταγραφές ήταν του Εμμανουήλ 
Καραλή στον Ολυμπιακό ΣΦΠ.

7e-SportTime  ΠΑΡΑΣKΕΥΗ 16W ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

SPORTS

Η Ελίνα Τζένγκο είναι ανάμεσα στις υποψήφιες για τον τίτλο του 
ανερχόμενου αστεριού της χρονιάς στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία ανακοίνωσε χθες τις υποψηφιότητες για το δι-
αγωνισμό που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Η Ελίνα Τζένγκο 
είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο.

Η Αμερικανίδα Κάρα Γουίνγκερ πήρε την οριστική απόφαση να αποχωρή-
σει από την ενεργό δράση. Παρά το γεγονός ότι κατέκτησε φέτος το αση-

μένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, πέτυχε ρεκόρ ΗΠΑ και 
κέρδισε το διαμάντι, δεν αλλάζει την απόφασή της και σταματάει. 

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



Η ΤΕΧΝΗ  
ΤΟΥ TIMING
Χάμες Ροντρίγκες, Σεντρίκ Μπακαμπού, 
Παϊτίμ Κασάμι, Ομάρ Ελ Αμπντελαουί και 
έπεται συνέχεια. Συν τους Μαρσέλο, Μπιέλ 
και Βρσάλικο. Ο φετινός Ολυμπιακός έχει 
πραγματοποιήσει από πλευράς ονομάτων την 
καλύτερη μεταγραφική σεζόν της ιστορίας 
του. Ποτέ άλλοτε, δεν έφερε μαζεμένους 
τόσους πολλούς παίκτες με τόσο εντυπωσιακό 
βιογραφικό. 
Κι όμως, όλοι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν 
μια τρύπα στο νερό από έναν αμείλικτο 
παράγοντα: το timing. Τη χρονική συγκυρία 
που πολλές φορές ορίζει τη ζωή μας. Τι κι 
αν το υλικό είναι άριστο; Αν οι συνθήκες δεν 
έχουν ωριμάσει, το αποτέλεσμα από πιάτο 
για αστέρι Michelin μπορεί να εξελιχθεί σε 
νερόβραστη σούπα. 
Πολλώ δε μάλλον, από τη στιγμή που η 
ομάδα του Κορμπεράν, όχι ώριμη δεν 
είναι, αλλά δεν δείχνει ικανή να κάνει ούτε 
τα βασικά. Παιδικά λάθη, τοποθετήσεις που 
μόνο σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές 
δεν αρμόζουν και μια περιρρέουσα 
αύρα νωθρότητας συνθέτουν ένα πολύ 
κακοφτιαγμένο σύνολο. 
Ωστόσο, σε μια σεζόν με Μουντιάλ, ουδείς 
μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί 
σε ένα τρίμηνο από τώρα. Επίσης, δεν θα 
πρέπει να κρίνονται μεταγραφές που δεν 
έχουν καν πατήσει στο χορτάρι ή κινήσεις 
που έχουν παίξει ελάχιστα. 
Κακός σύμβουλος το τσουβάλιασμα, ειδικά 
από τη στιγμή που η σκόνη της απελπιστικής 
αγωνιστικής εικόνας δεν έχει «καθίσει» 
ακόμα. 
Σε ένα κλαμπ όμως που έχει μάθει να 
πορεύεται με τα αποτελέσματα, η πρώτη 
ανάγνωση στη συνάρτηση αγωνιστικής 
απόδοσης – μεταγραφών, δεν κολλάει. Το 
timing εξάλλου, ενιότε χρειάζεται και τέχνη, 
η οποία τη δεδομένη στιγμή έχει δώσει τη 
θέση της στην τεχνική του εντυπωσιασμού 
μέσω «βαρέων» ονομάτων...

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...


