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ΤΟ ‘ΠΕ
Από αυτή εδώ την στήλη είχατε διαβάσει πως θα πρέπει 
μεταξύ άλλων να υπάρξει και διαχείριση για το πως ο 
Λουτσέσκου θα δει τη μη ενίσχυση του ΠΑΟΚ στη θέση που 
ήθελε οπωσδήποτε το καλοκαίρι. Και αυτή ήταν φυσικά το 
10άρι. Ο Ρουμάνος προπονητής δεν είναι από εκείνους 
που κρύβονται ειδικά όσον αφορά τα συναισθήματα τους. 
Με το που πέρασε λοιπόν στην ιστορία το ματς με τον ΟΦΗ 
και τους Κρητικούς να ισοφαρίζουν στην τελευταία φάση 
του αγώνα, ο Λουτσέσκου το είπε. Πως ελπίζει κατά την 
επόμενη μεταγραφική περίοδο ο ΠΑΟΚ να ενισχυθεί με 
1-2 παίκτες. Σηκώνει κουβέντα αυτή η ατάκα.
Πρώτα απ’ όλα απάντησε στο αν η ομάδα υπάρχει 
περίπτωση να πάρει παίκτες έως και το τέλος του μήνα, 
δηλαδή από τους ελεύθερους και το απέκλεισε.
Δεύτερον το 1-2 παίκτες αφήνει περιθώρια για 
σκέψεις όσον αφορά το ποια άλλη θέση θα ήθελε 
ο Λουυτσέσκου παίκτη. Η πρώτη είναι το 10άρι. Ο 
Ρουμάνος κόουτς όμως θα ήθελε και εξτρέμ αλλά 
από όσα έχει δει τώρα τελευταία, θα τον κάκιζε 
κανείς αν ζητούσε και φορ;
Ο Ολιβέιρα εμφανώς επηρεασμένος από τον 
τραυματισμό, ο Μπράντον φιλότιμος αλλά μέχρι τώρα 
δεν, ο Κούτσιας στο Βόλο.
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει 9άρι που να εμπνέει και πρέπει να πάει 
έτσι μέχρι τον Γενάρη.

ΑΓΚΑΘΙ
Σε κάθε συζήτηση, σε κάθε κουβέντα, ο κάθε πιθανός 
υποψήφιος είναι λογικό να έχει τις δικές τους 
απαιτήσεις για να αναλάβει τον Ολυμπιακό. Σε ένα 
πράγμα συμφωνούσαν και «κόλλαγαν» οι περισσότεροι. 
Στο ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ. Και δεν είναι μόνο 
πρόβλημα του πώς να κάνεις προπόνηση με τόσους 
παίκτες. Είναι το κλίμα, ο αέρας, το τι «μυρίζει» στην 
ομάδα. Κι αυτή τη στιγμή η κακή ψυχολογία, η «μούχλα» 
κυριαρχεί. Ένας παίκτης να είναι δυσαρεστημένος, ή απλά 
στενοχωρημένος –όχι σώνει και ντε να γκρινιάζει, τότε 
χαλάνε τα αποδυτήρια. Και ο Ολυμπιακός έχει από όλα 
τα… κακά στους παίκτες του. Παίκτες ντεφορμέ χωρίς 
ψυχολογία, παίκτες που δεν ξέρει τι τους ξημερώνει, 
παίκτες «σκασμένους», παίκτες ξενερωμένους, παίκτες 
που δεν έχουν κάτι άλλο να δώσουν. Οι περισσότεροι από 
αυτούς δεν πρέπει να είναι δίπλα σε όσους θεωρούνται 
πρώτη γραμμή, όσοι θα στελεχώσουν τελικά την ομάδα 
και υπολογίζονται πραγματικά. Αυτό το ξεσκαρτάρισμα σαν 
πρώτη… βιαστική δουλειά αποτελεί μέγιστο πρόβλημα στο 
να προσελκύσει top όνομα ο Ολυμπιακός.
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ΑΥΤΟΣ Ο ΣΤΑΡ 
Ένα τουπέ το είχε ο Αντρέ Γκρέι, από την πρώτη κιόλας στιγμή 
που ήρθε στον Άρη. Βέβαια, φρόντιζε να το βγάζει και στο 
γήπεδο. Η εκκίνησή του ήταν εξαιρετική, το κούμπωμά του με 
τους υπόλοιπους επίσης, αλλά μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό 
άρχισε τα… νερά. Στην απόδοσή του αναφερόμαστε.
Ο Μπούργος σπάνια τον έβγαζε από την ενδεκάδα, είτε βρισκόταν 
σε καλή, είτε σε κακή μέρα ο Άγγλος στράικερ. Ο Τερζής τον 
απέσυρε μετά το χαμένο πέναλτι με τον ΠΑΟΚ και τα άκουσε από 
τον Καρυπίδη. Ο Άλαν Πάρντιου είναι άλλο κεφάλαιο.
Γνωρίζει πώς να χειριστεί τον Γκρέι και γενικότερα τους πολλούς 
παίκτες που έχουν ψηλά το «εγώ» τους. Ο νέος τεχνικός του 
Άρη έβγαλε από το γήπεδο τον Γκρέι όταν η ομάδα του έχανε και 
δεν… άνοιξε μύτη.
Βέβαια, στο τέλος είδε και το αποτέλεσμα να τον δικαιώνει, 
αφού ήρθε η ανατροπή στο ματς με τον Ολυμπιακό. Ο Πάρντιου το 
κατέστησε σαφές  όμως με την παρουσία του.
Αυτός, ο ίδιος ο Άγγλος τεχνικός, θα είναι ο σταρ της ομάδας.

ΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Είναι πραγματική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό πλέον να πάρει το 
πρωτάθλημα. Ναι, στον Γιοβάνοβιτς χρεώνεται ο αποκλεισμός από την 
Σλάβια Πράγας, αλλά και πάλι στον Σέρβο τεχνικό πιστώνεται το θετικό 
ξεκίνημα. Αυτό το «5Χ5» που περιλαμβάνει και διπλό στην Κρήτη και 
νίκη εντός με ΑΕΚ ήταν αυτό που θα δικαιολογούσε την καθυστέρηση 
στις μεταγραφές και στο να έχει επιλογές στο ευρωπαϊκό ματς 
ο Παναθηναϊκός. Ο Γιοβάνοβιτς «θυσίασε», ή πιο σωστά πήρε το 
ρίσκο στα ματς με την Σλάβια, προκειμένου να είναι σίγουρος για την 
ομάδα που θα έχει στα χέρια του στο ξεκίνημα της Super League. Του 
βγήκε. Ένα το κρατούμενο. Υπάρχει κι άλλο. Του βγήκε να μην πάρει 
έξτρα στόπερ. Οι Σάρλια Πούγγουρας αντικαθιστούν με επάρκεια τους 
Μάγκνουσον και Σένκεφελντ, όταν απουσιάζουν. Τύχη (είχε κι από 
αυτή) ή όχι, αυτό ισχύει. Δύο τα κρατούμενα. Μένει ένα ακόμα. Το 
τρίτο στοίχημα του Γιοβάνοβιτς. Να αποδειχθούν οι Τσοκάι και Τρουγιέ 
αξιόπιστες λύσεις μέσα στη σεζόν. Όταν θα χρειαστεί να ανοίξει το 
ροτέισον και να ψάξει πιο βαθιά στο ρόστερ του ο Γιοβάνοβιτς.
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ 
ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΑΙΚΤΗΣ 

ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ 
ΧΑΤ-ΤΡΙΚ ΣΕ ΠΑΟ-

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΟΓΚΝΙΕΝ ΟΖΕΓΚΟΒΙΤΣ
Λες και ο Δήμαρχος έχει το κοκαλάκι 
της νυχτερίδας! Από την απόλυτη αφά-
νεια ο Δουβίκας πουλήθηκε με πάνω 
από ένα μύριο την Ουτρέχτη. Από την αλ-
λαγή παραστάσεων στα –άντα, ο Φαν 
Βέερτ in extremis πήγε στην ΑΕΚ. Και 
ήδη ο διάδοχός του κάνει πάταγο: δύο 
ματς/ισάριθμα γκολ! Ετών 28, παρακα-
λώ…   

«ΦΛΕΒΑ» ΧΡΥΣΟΥ! 

 «Πρόεδρε, έχω ένα «άλογο». Η αγορά είναι άγνωστη. Το όνομά του 
δεν κάνει κλικ! Θέλεις;», το request από τον εξ απορρήτων του αφε-
ντικού, Θοδωρή Καρυπίδη. Το network ήταν γνωστό (ατζέντης και προ-
έλευση χώρας). Το boss ήταν δύσκολο να παρεκκλίνει από την λογι-
κή του εντυπωσιασμού και τις κινήσεις… αεροδρομίου. Αλήθεια, πότε 
του βγήκε η τελευταία; Λουίς Πάλμα, κυρίες και κύριοι. Εμφανίστηκε 
στα μέρη μας από την παντελώς άγνωστη αγορά της Ονδούρας! Πο-
δοσφαιρικό του είδωλο, ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο της Λιόν. «Κολ-
λητός» του, ο Ιτούρμπε. Μαθαίνει τα πρώτα του ελληνικά σε σημείο 
να συντάσσει μία πρόταση. Αφότου ήρθε στον Αρη έχει αλλάξει τρεις 
προπονητές. Ο ίδιος, όμως, παραμένει σταθερή αξία! Ο παίκτης με 
το μεγαλύτερο εκτόπισμα/influence στο αγωνιστικό γίγνεσθαι. Εκεί-
νος που παίζοντας στην πλάτη του Γκρέι ως δεύτερο «εννιάρι», πε-
τάγεται στο χώρο, εκτελεί με επάρκεια (9 ματς/3 γκολ) και μοιράζει 
με τρομερή αποτελεσματικότητα (5 ασίστ). Γεννημένος εν έτει 2000! 
Αλήθεια, ο φορ επιπέδου Πρέμιερ Λιγκ, Γκρέι που έχασε πέναλτι με 
τον ΠΑΟΚ είναι καλύτερος; Οχι! Η ντίβα Μανού Γκαρσία; Οχι. Ο άλλο-
τε σταρ της Ρόμα, Χουάν Ιτούρμπε; Επ’ ουδενί! Ο Ζερβινιό; Μην τον εί-
δατε! Πρόεδρε, κοίτα να μαθαίνεις. Το ποδοσφαιρικό νόημα δεν εί-
ναι το σταριλίκι, αλλά η δημιουργία υπεραξίας…  

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ     
Το απόλυτο buzzer beater της καριέρας 
του. Απέναντι στην ομάδα που τον άλ-
λαξε γειτονιά (σ.σ.: γεννημένος στις 
Σέρρες), αλλά ουδέποτε του έδωσε 
το δικαίωμα να παίξει με τον «Δικέφα-
λο» στο στήθος! Σε μία χρονιά που είχε αμφισβητη-
θεί έντονα, ο Διαμαντής γίνεται ξανά στόπερ πρώτης γραμ-
μής: βασικός, 2 γκολ!   

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ       
Αφίχθη στην Τρίπολη με τις δάφνες 
από την χρονιά-υπέρβαση με τον ΠΑΣ 
όντας στην πρώτη εξάδα της βαθμο-
λογίας. Η διοίκηση προχώρησε σε κι-
νήσεις της αρεσκείας του και μετά από 5 
αγωνιστικές ο Αστέρας δεν έχει σταυρώσει νίκη 
(4 ισοπαλίες) και τα αφεντικά δεν διακρίνουν ποδοσφαιρι-
κή alegria στο γήπεδο.  

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Δεν τον λες και... γουρλή τον Χάμες! Σε Μπάγερν Μονάχου, Εβερτον και Αλ-Ραγιάν, 
ο Κολομβιανός ήρθε και λίγο μετά υπήρξε η απομάκρυνση του εκάστοτε τεχνικού 
(Αντσελότι δις και Μπλαν πέρυσι)

Ο ΑΡΗΣ ΠΗΓΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ 
ΤΟΥ ΦΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ! Τα λόγια είναι περιττά. Από το 0-4 με την Μακάμπι Χάιφα στο -7 από τον 
Παναθηναϊκό μετά από μόλις 5 αγωνιστικές στην Σούπερ Λιγκ. Από το 0-3 από την Φράιμπουργκ 
στις ήδη δύο αλλαγές προπονητών, προτού ακόμη συμπληρωθεί το μισό του Σεπτέμβρη. Από 
το ρόστερ 37 ατόμων μέχρι την απουσία βασικού formation και την έλλειψη εμπιστοσύνης σε 
πρόσωπα. Από την παρουσία του Χάμες Ροντρίγκες στην 11άδα με μόλις 1,5 προπόνηση, μέχρι 
τον απόλυτο παραλογισμό με 4 δεξιά μπακ, 3 αριστερά στόπερ και να παίζει στο φινάλε ο Ρέτσος! 
Ο Ολυμπιακός είναι συνώνυμο του χάους…  
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ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΑΕΚ

ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ 
ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ - ΚΡΑΞΙΜΟ  
ΣΤΟΝ ΦΙΤΣΑ!
Με Διαμαντόπουλο διαιτητή, ο Ρότα δεν 
αποβάλλεται! Θεσμός. Το παιχνίδι στο Αγρίνιο 
θύμισε το ΑΕΚ – Αρης. Και εκεί ο Διαμαντόπουλος 
ρέφερι, έκλεισε τα μάτια σε δεύτερη κίτρινη κάρτα 
στον αμυντικό της ΑΕΚ. Κλειστά μάτια και στην 
άσεμνη χειρονομία του Αλμέιδα. Ο μόνος που δεν 
έχει ευθύνη, ο Διαμαντόπουλος. Οι υπόλοιποι 
έχουν. Δεν το είδαν; Θεώρησαν οτι ο προπονητής 
της ΑΕΚ ένιωσε σφίξιμο στον προσαγωγό; Ο 
Φίτσας ως 4ος τίποτα. Ακουσε και 
τα «γκάζια» του. Στη σύρραξη 
του πρώτου ημιχρόνου ο 
Διαμαντόπουλος έξαλλος του 
τα έχωσε: «Φίτσας, στη θέση 
σου τώρα», όταν τον είδε να 
μπαίνει μέσα στη «φωτιά»!

ATΡΟΜΗΤΟΣ - ΛΑΜΙΑ

ΑΤΑΚΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΣΠΑΝΟ!
Ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να κερδίσει τη 
Λαμία. Διαιτητής ο Βεργέτης. Ντεμπούτο 
στην Super League για τον ρέφερι από την 
Αρκαδία. Στο γήπεδο και οι Μπένετ - Μάνταλος 
που μάλλον έμειναν ικανοποιημένοι. 
Ικανοποιημένος από τη διαιτησία, αν και η 
ομάδα του δεν κέρδισε και ο Γιώργος Σπανός. 
Το «αφεντικό» των Περιστεριωτών είχε μόνο 
καλά λογια να πει για την διαιτητική ομάδα, 
δίνοντας συγχαρητηρια. «Οι διαιτητές σήμερα 
(σ.σ. το Σάββατο) ίδρωσαν 
περισσότερο τις φανέλες τους, 
από τους ποδοσφαιριστές 
της ομάδας μου». Να τα 
λέμε και να τα γράφουμε 
κι αυτά, όχι μόνο 
κράξιμο!

ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗ 
ΣΤΟΝ 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ  
ΒΓΑΖΕΙ Η ΚΕΔ!

Hρεμη αγωνιστική, διαιτητικά, 
αυτή που μας πέρασε. Τρίτη 
πρωί και καμία ανακοίνωση. 
Επιτυχία! Και ο Ολυμπιακός 
έχει χάσει από τον Αρη και ο 
ΠΑΟΚ έχει «γκελάρει» στην 
Κρήτη. Διορθώθηκαν λάθη, 
εκτός από κάποια που έγιναν στο 
Παναιτωλικός - ΑΕΚ, αλλά δεν 
σηκώθηκε σκόνη!
Ο Σιδηρόπουλος, μετά το μπρος - 
πίσω με το ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 
ήταν δεδομένο οτι θα έπαιρνε 
ορισμό. Σφύριξε το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ. 
Εμφανώς επηρεασμένος από 
όσα συνέβησαν χωρίς να έχει 
την παραμικρή ευθύνη ο ίδιος, 
με τον ορισμό του στο ντέρμπι της 

περασμένης αγωνιστικής.
H φάση που απασχόλησε την 
ΚΕΔ, ήταν εκείνη του 76’ όταν ο 
Λύρατζης σταμάτησε αντικανονικά 
τον Ντικό. Οι απόψεις διίστανται 
για το αν ήταν κίτρινη για 
ανακοπή υποσχόμενης ή 
κόκκινη για DOGSO (προφανούς 
ευκαιρίας).
Ο Σιδηρόπουλος έβγαλε την 
κίτρινη από τον τσεπάκι του. 
Ο Παπαπέτρου ως VAR έκανε 
support στην απόφαση του 
ρέφερι.
Μπένετ και Καπέλα συζήτησαν 
τη φάση το πρωί της Δευτέρας 
και υπήρξε ομόφωνη απόφαση 
από τον αρχιδιαιτητή και τον 

VAR Leader, οτι σωστά δεν 
αποβλήθηκε ο μπακ του ΠΑΟΚ.
Αυτο που δεν άρεσε στην 
Επιτροπή, είναι η αντίδραση 
του Σιδηρόπουλου και το μαρς 
που έκανε στον Πασαλίδη! 
Σχολιάστηκε αρνητικά και 
μάλιστα αναμένεται να γίνει 
σχετική κουβέντα με τον διεθνή 
ρέφερι. Ανεπίτρεπτη ενέργεια 
που προκάλεσε μεγάλη έκπληξη 
ακόμα και στην διαιτητική 
του ομάδα! Οπως έλεγε 
χαρακτηριστικά ο Μπένετ, «αν ο 
ποδοσφαιριστής αντιδρούσε και 
έπρεπε να αποβληθεί, το ματς 
θα είχε τιναχτεί στον αέρα». 
Σωστός. 
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Ο θρίαμβος επί του Ολυμπιακού και μάλιστα με ανατροπή ήταν η 
πρώτη στάση στο ταξίδι του Αλαν Πάρντιου στον πάγκο του Αρη. 
Οι «κίτρινοι» απέδειξαν ότι θα κυνηγήσουν το πρωτάθλημα με 
όλες τους τις δυνάμεις. Οι διεθνείς του κλαμπ αναχώρησαν για 
να ενσωματωθούν στις αποστολές των εθνικών τους ομάδων. 
Ο λόγος για τους Γιακούμπ Μπράμπετς (Τσεχία), Λουίς Πάλμα 
(Ονδούρα), Αντρέ Γκρέι (Τζαμάικα) και Νικολά Ενκουλού (Καμε-
ρούν).

Με την παρουσία του διοικητικού της ηγέτη, Δημήτρη Μελισσανίδη, κλι-
μάκιο της ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια του έργου της υπογει-
οποίησης της Νέας Φιλαδέλφειας, που συνδέεται άρρηκτα με το νέο 
γήπεδο της Ενωσης. Στο μεταγραφικό κομμάτι, από το παράθυρο των 
ελεύθερων μπορεί να προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα περίπτωση για 
αριστερό μπακ, τη θέση η οποία χρήζει βελτίωσης και ενίσχυσης με παί-
κτη υψηλού επιπέδου.

Στην επίσημη παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό, ο Αλεξίς Τρουι-
γιέ αποθέωσε τους «πράσινους» χαρακτηρίζοντας τιμή το να φορά-
ει τη φανέλα τους. Την ίδια ώρα που ο Σπόραρ αισθάνεται ακόμα τον 
πόνο από τη σύγκρουση με τον Σούλη του ΠΑΣ, ενθουσιασμός επικρα-
τεί στις τάξεις του «τριφυλλιού» για το 5/5. Πρόσωπο των ημερών, 
ποιος άλλος; Ο Αϊτόρ, με τον Ισπανό να κερδίζει πόντους στο ποδο-
σφαιρικό χρηματιστήριο.

Ο Κορμπεράν κούνησε μαντήλι πριν... σηκώσει μανίκια και εδώ και 
λίγες ώρες, οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού αναζητούν τον διάδοχό του. 
Πολλά ονόματα στο τραπέζι, με το ESPN να «φωτογραφίζει» ως υποψή-
φιο τον πάλαι ποτέ τεχνικό των Εθνικής Γαλλίας και Παρί Σεν Ζερμέν, 
Λοράν Μπλαν. Από τη λίστα δεν γίνεται να λείπει η Ιβηρική χερσόνη-
σος, χωρίς όμως να έχει διαρρεύσει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ.

To 1-1 με τον ΟΦΗ προκάλεσε σοκ στον ΠΑΟΚ, αλλά ούτε αυτό εί-
ναι ικανό για να κρύψει τη λάμψη του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη. Ο 
18χρονος σέντερ μπακ είναι η νέα αποκάλυψη των «ασπρόμαυρων» 
(κλήθηκε στην Εθνική ανδρών από τον Πογέτ). Πλέον έχει ανιχνευ-
θεί από τα ραντάρ της ποδοσφαιρικής Ευρώπης, με τρεις ομάδες να 
τον παρακολουθούν στενά. Πρότζεκτ που κοστολογείται ακόμα και στα 
15 εκατ. ευρώ, εφόσον συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό.



ς

ΤΟ NATIONS LEAGUE ΈΡΧΈΤΑΙ ΜΈ ΣΟΎΠΈΡ ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΈ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

Σε ρυθμούς εθνικών ομάδων μπαίνουμε αυτή την εβδομάδα. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διακόπτονται για να διεξαχθούν οι 2 τελευταίες αγωνιστικές των 
ομίλων του Nations League. Η Έθνική Ομάδα, με τις 4 νίκες που πέτυχε στα 4 πρώτα παιχνίδια, έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον όμιλό της και την 

άνοδο στη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Θέλει να ολοκληρώσει τον όμιλο με 2 ακόμα νίκες κόντρα στην Κύπρο, το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, στη 
Λάρνακα και τη Βόρεια Ιρλανδία, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, στη Ριζούπολη. Στον αγώνα της Έθνικής Ομάδας με την Κύπρο το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την 

«Έπιστροφή Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η πρόκριση είναι ανοιχτή στους περισσότερους ομίλους των 4 κατηγοριών και πολλά 
παιχνίδια παρουσιάζουν μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Το Nations League έρχεται με τις καλύτερες αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε 

Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

Η ΟΎΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΚΩΤΙΑ ΔΙΈΚΔΙΚΟΎΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΈΣΗ
Την Τετάρτη γίνεται το ματς της Σκωτίας με την Ουκρανία, το οποίο είχε αναβληθεί τον Ιούνιο, επειδή οι δύο ομάδες έδωσαν αγώνα μπαράζ για την πρόκριση στα 
τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.  Η Ουκρανία κέρδισε με 1-3 στον ημιτελικό των play off στη Γλασκώβη, όμως στον τελικό ηττήθηκε με 1-0 από την Ουαλία στο 
Κάρντιφ. Ο αγώνας της Τετάρτης είναι κρίσιμος στη μάχη για την πρώτη θέση και την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η Ουκρανία προηγείται 

στον πρώτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας με 7 βαθμούς και η Σκωτία την ακολουθεί με 6. 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΈ 2 ΟΜΙΛΟΎΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Την Πέμπτη διεξάγονται 10 αγώνες της πρώτης, της τρίτης και της τέταρτης κατηγορίας. Ξεχωρίζουν τα 4 παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας. 
Στον πρώτο όμιλο η Κροατία αντιμετωπίζει τη Δανία και η Γαλλία την Αυστρία. Στη βαθμολογία προηγείται η Δανία με 9 βαθμούς και την ακολουθούν η Κροατία με 
7, η Αυστρία με 4 και η Γαλλία με 2. Στον τέταρτο όμιλο, παίζουν το Βέλγιο με την Ουαλία και η Πολωνία με την Ολλανδία. Την πρώτη θέση διεκδικούν η Ολλανδία 

με 10 βαθμούς και το Βέλγιο με 7. Την τελευταία θέση και τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία προσπαθούν να αποφύγουν η Πολωνία με 4 βαθμούς και η 
Ουαλία με 1. Οι αγώνες της πρώτης κατηγορίας του Nations League έρχονται με σούπερ αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΣΚΟΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΈΠΙΛΟΓΩΝ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΙΣΟΠΑΛΙΑ
Πλήθος στοιχηματικών επιλογών προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για όλα τα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League. 

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στο σκορ οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τα μονά/ζυγά γκολ, 
το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, τη διαφορά νίκης, την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη και τελευταία, τον συνδυασμό του τελικού αποτελέσματος με Goal/No 

Goal & Over/Under, τη διπλή ευκαιρία, τη νίκη με μηδέν παθητικό.

ΛΙΓΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ  
ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

7e-SportTime  ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΠΟΛΛΈΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΈΣ ΈΠΙΛΟΓΈΣ ΓΙΑ ΟΛΟΎΣ ΤΟΎΣ ΑΓΩΝΈΣ ΤΩΝ ΈΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
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ΚΙΝΑ 14:30
ΧΕΝΑΝ-ΣΑΝΓΚΑΙ

1Χ 1,91
Αγωνιστική δράση στην Κίνα και θα την τιμήσουμε δεόντως. Την 
3η θέση έχουν ως μεγάλο στόχο οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα 

να κρίνεται αρκετά ικανοποιητική με αμφότερες να έχουν 
επιθετικό προσανατολισμό.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΔΙΚΟΥΝ ΤΗ ΧΕΝΑΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΚΙΝΑ 14:30

ΝΤΑΛΙΑΝ ΠΡΟ-ΧΕΜΠΕΪ
OVER 3 1,85

Μετά τον θρίαμβο κόντρα στην Σεντζέν με 5-1 η Νταλιάν έχει 
την ευκαιρία να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη, αρκεί να 
ξεπεράσει το εμπόδιο της ουραγού, Χεμπέι. Αναμέτρηση με 

απόλυτο φαβορί τους γηπεδούχους.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΚΙΝΑ 1η 14:30
ΚΟΥΝΣΑΝ-ΓΚΟΥΑΝΓΚΖΙ

1/1 1,85
Σερί έξι νικών τρέχει η Κουνσάν και η άνοδος πλησιάζει. 
Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα θα επιδιώξει να δώσει 
απέναντι στη Γκουανγκζί που ψάχνει βαθμούς στη μάχη 

της παραμονής.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2 03:30
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ-ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ 

OVER 0,75 ΗΜΙΧ. 1,90
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται πλέον τα πρωταθλήματα 

στην αγαπημένη Βραζιλία. Σκληρή μάχη θα δώσει η 
Γκουαρανί για να παραμείνει στη κατηγορία κόντρα στην 

σαφώς πληρέστερη Νοβοριζοντίνο που θα παίξει στη κόντρα 
για να κάνει την ζημιά.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:30
ΧΑΛΕΣΚΕΡ-ΑΜΕΝΤΟΡΦ

OVER 3,75 1,90
Οι εθνικές ομάδες θα παίξουν μπάλα τις προσεχείς ημέρες και έτσι οι φιλικές 

αναμετρήσεις θα μπούν ξανά στη ζωή μας. Η Χάλεσκερ δεν ξεκίνησε καλά και τώρα 
θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει σχήματα και πρόσωπο ενόψει της συνέχειας.

 ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΚΙΝΑ 1η 10:30
ΝΑΝΤΟΝΓΚ-ΜΠΕΪΤΖΙΝΓΚ

OVER 3,5 1,87
Τα δύο άκρα της βαθμολογίας συγκρούονται ξανά. Ολοταχώς για 

τα σαλόνια οι γηπεδούχοι, καθώς διατηρούν απόσταση ασφαλείας 
από την 4η θέση. Μόνο για το γόητρο θα παίξει η υποβιβασμένη 

Μπειτζίνγκ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
3ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΓΚΟΛ



ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ελλειπής προετοιμασία, δύο αλλαγές 
προπονητή πριν καν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, 
ευρωπαϊκοί αποκλεισμοί και διασυρμοί, 
συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα στο 
πρωτάθλημα, κρίση ταυτότητας στο παιχνίδι 
του και μια πλειάδα παικτών που περιφέρονται 
στου Ρέντη. Ολα τα παραπάνω συγκροτούν 
το ψηφιδωτό του φετινού Ολυμπιακού, ο 
οποίος μέσα σε λίγους μήνες έχει αφήσει τη 
νοοτροπία νικητή κλειδωμένη στο ντουλάπι. 
Πλέον, με τη χρονιά να απειλείται να τιναχτεί 
στον αέρα, πριν καλά – καλά αρχίσει το 
Μουντιάλ του Κατάρ, οι «ερυθρόλευκοι» 
καλούνται να βρουν τον δρόμο για την 
αγωνιστική τους αναγέννηση. Με ένα 
ρόστερ 37 ποδοσφαιριστών, οι Πειραιώτες 
φαντάζουν ως μια εγκαταλελειμμένη 
πολυτελή πολυκατοικία, η οποία αποζητά 
απεγνωσμένα έναν διαχειριστή. 
Διότι άνθρωπο να εισάγει κοσμογονικές 
αλλαγές σε τακτικό επίπεδο στους 
πρωταθλητές, ας μην γελιόμαστε, ο 
Ολυμπιακός δύσκολα θα βρει. Η «αγγελία» 
που ορθώνεται πάνω από τα γραφεία 
της πλατείας Αλεξάνδρας διέπεται από 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Προπονητής 
με προσωπικότητα, ο οποίος ως άλλος... 
θηριοδαμαστής θα μπορεί να τιθασεύει 
τα μεγάλα «εγώ» των αποδυτηρίων και 
να προσφέρει απλόχερα έμπνευση και 
ποδοσφαιρική ορθότητα στο αγωνιστικό 
προφίλ του κλαμπ του Πειραιά. 
Βέβαια, κομματάκι δύσκολο να βρεθεί ένας 
τέτοιος κόουτς μέσα Σεπτεμβρίου. Παρόλα 
αυτά, ο Λοράν Μπλαν που ακούγεται έντονα, 
με θητεία σε Γαλλία και Παρί Σεν Ζερμέν, 
διαθέτει αυτό το εκτόπισμα. Μέσα σ’όλες τις 
υποψηφιότητες, υπάρχει και μια προφανής. 
Ο λόγος για τον Μίτσελ. Χωρίς ομάδα εδώ 
και κάποιους μήνες, γνώστης της ελληνικής 
πραγματικότητας, με το γαλόνι της τελευταίας 
παρουσίας των Πειραιωτών στους «16» 
του Champions League (2013-2014) να 
παραμένει ανεξίτηλο στην ολυμπιακή 
συνείδηση και μάστερ στην διαχείριση της 
ψυχολογίας του ρόστερ, ο Ισπανός αποτελεί 
τη δεδομένη στιγμή, τον τέλειο διαχειριστή. 
Κι ας μην αρέσει σε κάποιους...

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.
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