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ΠΑΟΚ ΚΑΙ
ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ
Παράπονο δεν έχετε από το Sportime, χαρτί και καλαμάρι όσα 
έγιναν για να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Αλέξανδρου 
Πασχαλάκη. Real time οι πληροφορίες και οι εξελίξεις και 
ας γράφουν άλλοι για αποκλειστικά και επιβεβαιώσεις. Η 
αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός πήρε έναν τερματοφύλακα 
που καλώς ή κακώς είναι στην Εθνική και πέρυσι με μια ομάδα 
που είχε στόχους πρωταθλητισμού έκανε 55 ματς. Ούτε 10, 
ούτε 20, έκανε 55 με τον ΠΑΟΚ. Επίσης, ο Πασχαλάκης είναι 
33 ετών, μια χαρά ηλικία δηλαδή για τη θέση του. Αρκετοί 
πάντως ακόμα και σήμερα έχουν μείνει με την απορία γιατί 
ο Πασχαλάκης δεν έμεινε στον ΠΑΟΚ, του οποίου τη φανέλα 
φορούσε 5 χρόνια από το καλοκαίρι του 2017 όταν και πήγε 
από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Μάλιστα, με τον ΠΑΟΚ έκανε 179 ματς, 
πήρε πρωτάθλημα ιστορικό και 3 Κύπελλα. Διέγραψε δηλαδή 
μια πορεία σημαντικότατη. Ο Πασχαλάκης είχε αντιληφθεί πριν 
καν τελειώσει η περσινή σεζόν πως στη νέα δε θα ήταν ο Νο1 
ακόμα και αν έμενε. Επίσης, η πρόταση (αν και εφόσον γινόταν) 
ανανέωσης θα ήταν με λιγότερα (σημαντική μείωση) χρήματα 
από αυτά που έπαιρνε για το 2021-22. Ο Λουτσέσκου βέβαια 
ήθελε να τον κρατήσει αλλά ο Μπότο ήθελε στο πρότζεκτ του 
έναν νεαρό Νο1 για το τέρμα, εξ ου και ο Κοτάρσκι. Και κάπως 
έτσι ο Πασχαλάκης δεν έμεινε στον ΠΑΟΚ και στο παρά ένα των 
μεταγραφών ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό.

AGENT GREEK

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!
Τελικά ποια ήταν η ομάδα του Ντουμπάι που έστρωνε με πετροδόλαρα τη 
διαδρομή Θεσσαλονίκη - Εμιράτα στον Ντάνιελ Μαντσίνι, δεν την μάθαμε 
ποτέ. Ούτε τα χρήματα που έδινε στον Άρη.
Αυτό που έγινε γνωστό είναι ποιος ήταν πίσω από την πρόταση. Ο πρώην 
τεχνικός διευθυντής του Άρη, Ντίνος Διαμαντόπουλος. Αυτός ήταν ο 
άνθρωπος που ενημέρωσε τον Καρυπίδη για το ενδιαφέρον από τα Εμιράτα.
Και πλέον, μετά την αύξηση των αποδοχών του Αργεντίνου στον Άρη ψάχνει 
μια πιο μόνιμη και επίσημη συνεργασία με τον εξτρέμ των «κιτρινόμαυρων». 
Να τον εκπροσωπήσει με υπογραφές και σφραγίδες.
Ο εν λόγω agent είχε εμπλακεί και με έναν ακόμα (πρώην) ποδοσφαιριστή 
του Άρη.  Τον Γκάνεα. Η πρόταση ήταν από την Μακάμπι Χάιφα, αλλά ο 
Ρουμάνος προτίμησε να πάει στον Παναθηναϊκό.
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AGENT GREEK

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
Η φημολογία είναι έντονη από το καλοκαίρι κιόλας. Έχει γραφτεί και 
στα ψιλά που λέμε. Διεθνής άσος ετοιμάζεται με το που τελειώσει 
την ποδοσφαιρική του καριέρα (τώρα αυτό θα γίνει το καλοκαίρι του 
2023 ή το καλοκαίρι του 2024 δεν έχει μεγάλη σημασία) να φορέσει 
το κοστούμι του ατζέντη. Και αν και πολλές φορές έχει ακουστεί και 
γραφτεί κάτι τέτοιο, παρατηρείται κινητικότητα σε ζητήματα agents και 
μεταγραφών, που από πίσω ψιθυρίζεται το όνομα του Έλληνα πολύ 
γνωστού ποδοσφαιριστή. Ως παίκτης η αξία του δεν αμφισβητείται, 
άλλωστε έχει διαγράψει πορεία που θα ήθελαν πολλοί.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει ως ατζέντης και ας αργήσει 
αυτό 1-2 χρόνια. Λέγεται πάντως εντόνως πως πρόσφατα πρέπει 
να είπε την καλή κουβέντα του για να αλλάξει μανατζερική στέγη 
Έλληνας ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στο εξωτερικό. Ονόματα 
και διευθύνσεις ακόμα είναι στο συρτάρι μια και ακόμα όλα αυτά 
είναι φήμες. Όταν με το καλό γίνουν official, εδώ είμαστε.

ΞΕΜΕΙΝΕ 
Αυτός τελικά που την πάτησε με την έλευση του Μίτσελ στην 
Ελλάδα και στον Ολυμπιακό ήταν ο Κασάμι. Έτοιμος ήταν ο Ελβετός 
να επιστρέψει στους πρωταθλητές, είχε κάνει και δύο ταξίδια στη 
χώρα μας και όλα έδειχναν πως θα υπέγραφε. Καλός παίκτης 
σίγουρα, στα 30 του και την περσινή σεζόν έγραψε 46 ματς με 6 
γκολ και 6 ασίστ με ένα respectable κλαμπ όπως είναι η Βασιλεία. 
Κανείς δεν αμφισβητεί την αξία του αλλά όπως ανέλυσε διεξοδικά 
το Sportime, το ζήτημα είναι πως ο Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν 
8άρι. Μάλιστα, ένας παίκτης όπως ο Κασάμι που δεν μπορεί να 
παίξει και άλλη θέση. Ούτε 6 αλλά ούτε 10.
Επομένως και ο Ελβετός θα αργούσε να μπει στα αγωνιστικά 
σχέδια του Ολυμπιακού μια και είχε μείνει ελεύθερος τον Ιούλιο 
(καλές οι ατομικές αλλά δεν μπορούν να καλύψουν τις ομαδικές 
προπονήσεις) και ο Μίτσελ θα έβλεπε συν έναν παίκτη στο ρόστερ 
και ενώ είχε ζητήσει 24 χωρίς τους τερματοφύλακες.  
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Τα χαρτιά του στους ρεπόρτερ του Αρη, άνοιξε ο Αλαν Πάρντιου 
για πρώτη φορά μετά τον ερχομό του στην Ελλάδα. Ο Βρετανός 
τεχνικός δήλωσε «πεινασμένος» για διάκριση, ενώ εξήγησε ότι 
οι ομάδες του ποτέ δεν έπαιζαν για το 1-0 και δεν σκοπεύει να 
το κάνει τώρα στους «κίτρινους». Παράλληλα «έδειξε» το 4-3-
3 ως βασικό σύστημα, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο Ζερβινιό δουλεύ-
ει για να είναι σύντομα στο επιθυμητό επίπεδο.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια 
πλέον έχει περιοριστεί σε λεπτά της ώρας. Απόψε, με κάθε επιση-
μότητα, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της «OPAP-Arena», σε μια 
βραδιά με πολλές συγκινητικές στιγμές, η οποία θα μείνει για πάντα 
χαραγμένη στις μνήμες όλων όσων την παρακολουθήσουν, είτε από 
κοντά, είτε από τους τηλεοπτικούς δέκτες (20:30, EΡΤ 3).

Τις τελευταίες πινελιές για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ρυθμίζει και ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς. Την απουσία του Κώτσιρα στο δεξιό άκρο της άμυνας θα 
καλύψει ο Σάντσες, ενώ οι δύο τριπλέτες στον άξονα (Πέρεθ, Κουρ-
μπέλης, Τσέριν), αλλά και στην επίθεση (Αϊτόρ, Παλάσιος, Σπόραρ) 
δύσκολα θα αλλάξουν. Από τα... παράδοξα, Αϊτόρ και Μπιέλ ισοψή-
φισαν στον διαγωνισμό Player Of The Month της Super League για τον 
μήνα Σεπτέμβριο, με ποσοστό 28,9%.

Σε ρυθμούς Αλέξανδρου Πασχαλάκη κινούνται στον Ολυμπιακό. Οι τελικές 
ενστάσεις κάμφθηκαν και ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1+1 
ετών, ενώ αναμένεται να δηλωθεί και στη λίστα των «ερυθρόλευκων» για 
το Europa League. Παράλληλα, οι Πειραιώτες προετοιμάζονται ενόψει Ατρο-
μήτου και ο Μαρσέλο φαίνεται να ανεβάζει ρυθμούς για να κάνει το επίση-
μο ντεμπούτο του. Ωστόσο, δύσκολα θα προλάβει το κυριακάτικο ματς.

Κατάμεστο αναμένεται το γήπεδο της Τούμπας για το ντέρμπι με τον Πανα-
θηναϊκό, καθώς ήδη έχουν κάνει «φτερά» περισσότερα από τρεις χιλιά-
δες εισιτήρια. Την ίδια ώρα, στο ιδιοκτησιακό μέτωπο, το όνομα του 60χρο-
νου επιχειρηματία, Αριστοτέλη Μυστακίδη, εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενου, 
κάτοικου Λονδίνου και οπαδόυ του ΠΑΟΚ από κούνια φαντάζει ως μια περί-
πτωση που μπορεί να εμπλακεί διοικητικά στους «ασπρόμαυρους».



ς

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΉΜΑ ΣΤΑ 

ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΟΠΑΠ
Οι όμιλοι του Nations League ολοκληρώθηκαν και η δράση από τις εθνικές ομάδες μεταφέρεται στους συλλόγους. Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα επιστρέφουν 

με ένα γεμάτο από δυνατούς αγώνες τετραήμερο. • Σήμερα η Μπάγερν υποδέχεται τη Λεβερκούζεν. • Αύριο γίνονται τα ντέρμπι Άρσεναλ-Τότεναμ και Ίντερ-
Ρόμα, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα παιχνίδια Νάπολι-Τορίνο, Λίβερπουλ-Μπράιτον, Έμπολι-Μίλαν, Παρί Σεν Ζερμέν-Νις. • Την Κυριακή κλέβουν 

την παράσταση τα δύο μεγάλα ντέρμπι Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, ενώ ξεχωρίζουν και οι αγώνες Λάτσιο-Σπέτσια, 
Ολυμπιακός-Ατρόμητος, Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα. • Τη Δευτέρα κάνει πρεμιέρα στην OPAP ARENA η ΑΕΚ κόντρα στον Ιωνικό. • Τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 

επιστρέφουν με τις καλύτερες αποδόσεις που προσφέρθηκαν ποτέ από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΉΝΑΪΚΟΣ ΜΕ ΣΟΥΠΕΡ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΉΜΑ
Στη Super League o Παναθηναϊκός προηγείται στη βαθμολογία με 15 βαθμούς και δίνει στην Τούμπα το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έχει πετύχει το απόλυτο, με 5 νίκες 
σε ισάριθμα παιχνίδια και στόχος του είναι να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών.  Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 11 πόντους και παραμένει αήττητος με 3 

νίκες και 2 ισοπαλίες. Θέλει τη νίκη στο ντέρμπι της Κυριακής (21:30) για να πλησιάσει στον 1 βαθμό τους «πράσινους». 
Το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός έρχεται με σούπερ αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΉΝ ΕΠΟΜΕΝΉ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Ή EUROLEAGUE ΜΕ ΕΛΛΉΝΟΪΣΠΑΝΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ 
Ή αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και για την έναρξη της Euroleague. Στην 1η αγωνιστική, την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη 

Ρεάλ Μαδρίτης και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στη Βαρκελώνη την Μπαρτσελόνα. 
Λίγες ημέρες πριν από το πρώτο τζάμπολ το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά μακροχρόνια στοιχήματα για τον νικητή της Euroleague, την πρόκριση στα play off, 

την πρόκριση στο Final 4, την πρόκριση στον τελικό, τη φάση του αποκλεισμού (κανονική περίοδος, play off, ημιτελικά, δεύτερη θέση, νικητής). 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 13 ΡΕΚΟΡ ΤΉΣ EUROLEAGUE
Ειδικά στοιχήματα προσφέρονται από τώρα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και για να «σπάσουν» τα ακόλουθα 13 ρεκόρ της διοργάνωσης (σε παρένθεση οι ομάδες και 
οι παίκτες που τα έχουν πετύχει): • Ομάδα να σκοράρει να σκοράρει 124+ πόντους (123 Μακάμπι Τελ Αβίβ) •  Ομάδα να σκοράρει 71+ πόντους στο ημίχρονο (70 
Ρεάλ Μαδρίτης)  • Ομάδα να σκοράρει 44+ πόντους στην περίοδο (43 Μακάμπι Τελ Αβίβ) • 233+ πόντοι στον αγώνα (Μπολόνια-Παναθηναϊκός 114-118) • Ομάδα 

να σκοράρει 23+ τρίποντα στον αγώνα (22 Αναντολού Εφές) • Ομάδα να καταγράψει 63+ ριμπάουντ στον αγώνα (62 Πρόκομ) • Ομάδα να καταγράψει 34+ 
ασίστ στον αγώνα (33 Ρεάλ Μαδρίτης) • Παίκτης να σκοράρει 50+ πόντους στον αγώνα (49 Λάρκιν) • Παίκτης να καταγράψει 25+ ριμπάουντ στον αγώνα (24 

Φώτσης) • Παίκτης να καταγράψει 20+ ασίστ στον αγώνα (19 Γιόβιτς/Καμπάτσο) • Παίκτης να καταγράψει 12+ κλεψίματα στον αγώνα (11 Τρεπάνιερ) • Παίκτης 
να καταγράψει 11+ κοψίματα στον αγώνα (10 Βράνκοβιτς) • Παίκτης να σκοράρει 11+ τρίποντα στον αγώνα (10 Γκάουντλοκ/Λάρκιν)

ΕΞΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΜΗΝΑΣ ΜΕ ΚΕΡΔΗ
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ΜΕΓΑΛΑ ΝΤΕΡΜΠΙ ΣΤΉΝ ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ, ΠΡΩΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΕΚ ΣΤΉΝ OPAP ARENA

www.xosetips.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 

OVER 3,5 1,72
Η διακοπή ήρθε σε κατάλληλο σημείο για την Μπάγερν με την 
ομάδα να προβληματίζει εντός συνόρων. Στο -5 βρίσκεται απο 

την κορυφή και είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στα τρίποντα 
κόντρα στις «ασπιρίνες» που πραγματοποιούν νωθρό ξεκίνημα,

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
ΑΥΣΤΡΙΑ 2 21:30

ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ-ΑΜΣΤΕΤΕΝ
OVER 2,5 1,72

Στις μικρές κατηγορίες της Αυστρίας θα παίξουμε μπάλα με 
ποντάρισμα φυσικά στα γκολ. Ντέρμπι κορυφής έχουμε ανάμεσα 

στη Σεντ Πόλτεν και την πρωτοπόρο Αμστέτεν.
Αμφότερες θα παίξουν για το τρίποντο και θα παραταχθούν με 

φουλ επιθετικό πλάνο.

ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΚΟΡΑΡΟΥΝ ΜΕ ΑΝΕΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 19:30
ΑΝΝΟΒΕΡΟ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ

OVER 2,75 1,83
Αναμέτρηση που μας φέρνει μνήμες από τα σαλόνια της 
Μπουντεσλίγκα με το Αννόβερο να κοντράρεται με το 

Αμβούργο. Αμφότεροι διψούν για διάκριση και έχουν ως 
μεγάλο στόχο την επιστροφή στην ελίτ.

Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2 21:00
ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ-ΒΙΛΕΜ

OVER 2,75 1,72
Την επιστροφή στα σαλόνια έχει ως στόχο η Βίλεμ ούσα 
από τα μεγάλα ονόματα της κατηγορίας. Η Μάαστριχτ από 

την άλλη δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή κακή ομάδα και 
δείχνει ικανή να παλέψει για μια θέση στα πλέι οφ.

ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ-ΣΕΡΕΝΓΚ

1 -0,75 1,70
Σε τρομερή κατάσταση η Σταντάρ Λιέγης με τέσσερις σερί νίκες και αποκορύφωμα 
τον θρίαμβο στο ντέρμπι με την Μπριζ. Στόχος για φέτος είναι η ευρωπαϊκή έξοδος 
και για να το πετύχει, ματς κόντρα σε ομάδες όπως η Σερένγκ αποτελούν στάση για 

«τρίποντο».

«ΑΣΟΣ» ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2 19:30
ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ-ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 

GOAL+OVER 2,5 1,72
Από τις καλές ομάδες της κατηγορίας Πάντερμπορν και Ντάρμσταντ 

έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά. Αμφότερες έχουν ως στόχο την 
άνοδο και φυσικά δεν το κρύβουν.

Η έδρα έχει το προβάδισμα σήμερα, αλλά το παιχνίδι μόνο εύκολο 
δεν θα είναι.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΓΚΟΛ ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 3



 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Γιώργος Τάσσης και ο Χρήστος Καλλίας θα κάνουν αγώνες το φθινό-
πωρο στην Ελλάδα και τον Δεκέμβριο θα αναχωρήσουν με τον προ-

πονητή τους Τάκη Γερακό για την Αιθιοπία. Θα παραμείνουν για 
προπονήσεις σε υψόμετρο για τέσσερις με έξι μήνες και θα 

επιστρέψουν για να επικεντρωθούν στο μαραθώνιο. 

Ο Μο Φάρα τέθηκε εκτός από τον μαραθώνιο στο Λονδίνο που είναι 
προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή 2 Οκτωβρίου λόγω 
τραυματισμού. Ο Βρετανός δρομέας δεν μπόρεσε να ξεπεράσει 
το πρόβλημα που έχει στο ισχίο του δεξιού ποδιού του.

6e-SportTime  ΠΑΡΑΣKΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

SPORTS

Η Άρτεμις Αναστασίου ξεκίνησε την προετοιμασία της για τη νέα 
χρονιά και εντάχθηκε στο γκρουπ του προπονητή Γιώργου Πανα-
γιωτόπουλου και θα προπονείται στο ΟΑΚΑ, μαζί με την εμπο-
δίστρια Αναΐς Καραγιάννη. Η Αναστασίου έκανε καλή σεζόν 
φέτος που κορυφώθηκε με τη συμμετοχή της στα ημιτελι-
κά των 200μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μόναχο.

Η Τόμπι Αμουσάν αποκάλυψε ότι πήρε δάνειο 50.000 δολαρίων προκει-
μένου να κάνει την κατάλληλη προετοιμασία για το Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα. Η Νιγηριανή κατάφερε στο Γιουτζίν να κατακτήσει το χρυσό 
μετάλλιο στα 100μ. εμπόδια, ενώ στα ημιτελικά πέτυχε παγκόσμιο 

ρεκόρ με 12.12.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



ΤΟ ΛΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΡΜΑ...
Την φράση «εάν θέλεις κάτι πολύ, το σύμπαν 
θα συνωμοτήσει για να το αποκτήσεις» την 
έχετε χιλιοακούσει και χιλιοδιαβάσει. Μια 
ρήση που βρίσκει απόλυτη εφαρμογή στη 
μεταγραφή του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στον 
Ολυμπιακό.
Μια κίνηση, για την οποία εδώ και αρκετές 
εβδομάδες είχατε πληροφορηθεί από το 
Sportime ότι χρειαζόταν μόνο την «τζίφρα» 
του πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ και την 
τελική έγκριση από το τεχνικό επιτελείο 
των Πειραιωτών για να πραγματοποιηθεί. Οι 
ενστάσεις των Μίτσελ και Ανιγκό τελμάτωσαν 
κάπως τις εξελίξεις και με την αγορά των 
μεταγραφών να φτάνει προς την ολοκλήρωσή 
της, μια προσθήκη που θεωρείτο δεδομένη, 
παραλίγο να τιναχτεί στον αέρα.
Κι όμως, κάπου εκεί, επήλθε το μεταφυσικό 
του πράγματος. Ονομάστε το timing, μοίρα, 
κάρμα, συναστρία, σύμπραξη του σύμπαντος 
ή όπως αλλιώς θέλετε. Με τον Βάτσλικ να 
τραυματίζεται στον ώμο κατά τη διάρκεια 
του αγώνα της Τσεχίας με την Ελβετία και 
να μένει εκτός δύο – τρεις μήνες εκτός 
δράσης, το καμπανάκι της ενίσχυσης ήχησε 
σαν σάλπιγγα επιστράτευσης. 
Ο Κινέζος στρατηγός Σαν Τζου, ο οποίος 
έγραψε το βιβλίο «Η τέχνη του πολέμου», 
έγραφε χαρακτηριστικά ότι «ένας έμπειρος 
στρατηγός δεν κάνει δεύτερη στρατολογία». 
Εν προκειμένω, τρίτη, διότι ο Ολυμπιακός 
είχε ήδη υλοποιήσει μεταγραφικό κρεσέντο 
λίγες ημέρες νωρίτερα (Χάμες, Μπακαμπού, 
Μπόουλερ, Μαρσέλο, Σαμασέκου). 
Πλέον όμως, χρειαζόταν έναν ισάξιο του 
Βάτσλικ για να καλύψει το κενό. Τον βρήκε, 
βάζοντας ξανά κάτω από τα γκολπόστ του 
ως βασικό – υπογραμμίζεται το «βασικό» 
- Ελληνα τερματοφύλακα μετά την εποχή 
του Αντώνη Νικοπολίδη. Μάλιστα, ως free 
agent, με πρότερη θητεία σε έναν μεγάλο 
του αντίπαλο όπως ο ΠΑΟΚ. 
Οταν η μεταφυσική, συναντά τη φαντασία και 
διαψεύδει την ίδια την πραγματικότητα... 

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...


