
για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 130 - 210C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 110 - 170C ΜΑΡΚΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΕΘΟΥΣΙΩΝ

ΤΡΙΤΗ 29.03.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.437



Όσο καλό feeling γέννησε το φιλικό με τη Ρουμανία τόσο κακή γεύση άφησε αυτό με το Μαυροβούνιο. Ένα reality 
check προσγείωσης για την Εθνική μας ομάδα. Ο Γκουστάβο Πογέτ δεν είναι θαυματοποιός. Θα χρειαστεί το χρόνο του 
για να (προσπαθήσει να) περάσει αυτά που θέλει. Στην Ποντγκόριτσα, η «γαλανόλευκη» ήταν πολύ κακή σε ανάπτυξη-
δημιουργία, ενώ πίσω έδωσε υπέρ το δέον δικαιώματα. Ο –εξαιρετικός-Βλαχοδήμος έπιασε πολλά, όχι τα πάντα. Κι 
έτσι δεν αποφύγαμε αυτό που μας άξιζε. Την ήττα (1-0). Καλύτερα πάντως να γίνουν τώρα τα κακά ματς, παρά μετά που 
θα μετράει πραγματικά. Ανέξοδη εκμάθηση είναι τέτοια φιλικά. Αρκεί να κάτσεις να ψάξεις τι έκανες λάθος κι όντως 
να μάθεις. Με βάση (και) το χθεσινό βέβαια, είναι πολλά αυτά που πρέπει να μάθουμε...

Η Ελλάδα υστέρησε σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, κυρίως στο build up. Κέρδισε η ομάδα που έπαιξε 
ορθολογικά, που έψαξε περισσότερο και καλύτερα το γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι απλό στη βάση του. 

#ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ #ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 

ΣΚΟΡΕΡ: 59’ Όσμαγιτς 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Μιοντράγκ Ραντούλοβιτς): Μιγιάτοβιτς, Βέσοβιτς, Σάβιτς (62’ Σίπτσιτς), Βούγιασιτς, Τομάσεβιτς, 
Μάρουσιτς, Ράικοβιτς (92’ Ντρέσκοβιτς), Γιάνκοβιτς (82’ Γιάνγιτς), Όσμαγιτς (81’ Ράκονιατς), Ν. Κρστόβιτς (62’ 
Ντουράνοβιτς), Γιόβετιτς (46’ Εράκοβιτς).

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Λύρατζης (75’ Αλεξανδρόπουλος), Χατζηδιάκος, 
Μαυροπάνος,Τσιμίκας, Μπουχαλάκης (75’ Κουλούρης), Σιώπης (61’ Χατζηγιοβάνης), Μπακασέτας, Πέλκας, 
Παυλίδης (61’ Γιακουμάκης), Δουβίκας (61’ Μάνταλος).

1-0
REALITY CHECK ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗΣ
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ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΝΤΙΟ» 
ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

Η συζήτηση για τη Διπλή Ανάπλαση έχει ανάψει για τα καλά στον Παναθηναϊκό, καθώς πλησιάζει 
η ιστορική Γενική Συνέλευση που θα κρίνει αν θα εγκριθεί ή όχι το project. Χθες έγινε ανοιχτή 
συζήτηση στη Λεωφόρο μεταξύ μελών του Ερασιτέχνη, κατά την οποία δόθηκαν απαντήσεις σε 
ερωτήματα του κόσμου, ενώ ανταλλάχθηκαν και απόψεις-προσεγγίσεις επί του ζητήματος. Η 

τελική ψηφοφορία θα γίνει αύριο Τετάρτη (30/3). Δικαίωμα ψήφου έχουν συνολικά 4.204 μέλη 
του Ερασιτέχνη και για να προχωρήσει το έργο θα πρέπει οι θετικοί ψήφοι να φτάσουν τα 2/3 

των εγγεγραμμένων μελών. Δηλαδή απαιτείται ένα ποσοστό κοντά στο 67%. 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ, 
ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΝ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ‘Η ΟΧΙ 
ΤΟ PROJECT ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ 

ΜΑΤΣ ΤΟ ΜΑΤΣ

Για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, Ευαγγέλιο αποτελεί το «κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά». Αλησμόνητο 
έχει μείνει αυτό που είπε στους παίκτες μετά την ιστορική πρόκριση στη Γάνδη: «Μαλ... μπράβο, 

αλλά σκεφτόμαστε ήδη την ΑΕΚ (σ.σ.: ήταν το αμέσως επόμενο παιχνίδι). Συνεπώς, αυτή τη στιγμή 
δεν υπάρχει καμία Μαρσέιγ κατά νου, μόνο ο Παναθηναϊκός. Που έρχεται μάλιστα μετά από διακοπή 
της δράσης. Τι έκανε ο Δικέφαλος στα 3 προηγούμενα break στη σεζόν; Μία από όλα. Ισοπαλία (4-4 
με τον Βόλο, 17/10), ήττα (2-0 από τον Ατρόμητο, 21/11) και νίκη (2-0 τον Παναιτωλικό σε αυτό που 

ήταν επίσης το πρώτο ματς για το 2022, 12/1).

ΠΡΩΤΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΜΕΤΑ ΜΑΡΣΕΪΓ 
ΙΕΡΑΡΧΕΙ Ο ΠΑΟΚ – Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
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ΑΡΚΕΙ Η ΣΥΓΝΩΜΗ;

Ζήτησε συγνώμη, αρνήθηκε πως πρόθεσή του ήταν να δημιουργήσει πρόβλημα ή ρήξη. Αυτό ήταν δηλαδή και πάμε 
παρακάτω στη σχέση Νορντίν Άμραμπατ-ΑΕΚ; Δύσκολο να ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο. Ο Μαροκινός άσος είπε 
αυτό που νιώθει. Πως δηλαδή θα ήθελε να γυρίσει στην Ολλανδία. Δεν είπε πως μετανιώνει γι’ αυτό. Αλλά επειδή 
το είπε. Στην Ένωση δεν πρέπει να κρύψουν κάτω από το χαλάκι τη σκόνη που προκάλεσε αυτή η ιστορία. Πρέπει 
να προετοιμάζονται και κυρίως να μην την αγνοήσουν. Στο μεταξύ, χωρίς τους Αντρέ Σιμόες και Γιώργο Τζαβέλλα 
διεξήχθη η χθεσινή προπόνηση και υπάρχει ανησυχία για το αν θα προλάβουν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. 

ΑΠΟΛΟΓΗΘΗΚΕ Ο ΑΜΡΑΜΠΑΤ, ΑΛΛΑ 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΕΚ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ

Αναβολή πήρε η εκδίκαση της προσφυγής του Κώστα Μήτρογλου κατά της ΠΑΕ Άρης, που επρόκειτο να γίνει 
χθες, καθώς η γραμματέας και η νόμιμη αναπληρώτρια της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της 
ΕΠΟ προσβλήθηκαν από Covid-19. Η υπόθεση θα κριθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που μένει να οριστεί. 
Στα αγωνιστικά νέα, ο Ντάνιελ Μαντσίνι έκανε εκ νέου ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση των «κιτρίνων», με 
τον Χερμάν Μπούργος να περιμένει τις επόμενες ημέρες να ανεβάσει ρυθμούς ο παίκτης ώστε να τον έχει στη 
διάθεσή του στο ερχόμενο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα. 

ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η 
ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ

REAL LIFE TESTING 
ΟΙ ΝΕΟΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ΛΙΑΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ

Αναλόγως του πόσο γρήγορα θα δώσει ο Ολυμπιακός οριστική μορφή στην κατάκτηση του 
τίτλου, ο Πέδρο Μαρτίνς θα αποκτήσει τη δυνατότητα να τεστάρει σε συνθήκες «real life» 
μικρούς από τη β’ ομάδα. Να επισπεύσει τη διαδικασία προώθησής τους, να εκτιμήσει 
καλύτερα τα συν-πλην κάποιων εξ αυτών. Πιο πολύ στη συζήτηση αυτή μπαίνει μπροστά το 
όνομα του Μπαντιουγκού Φαντιγκά (φωτό). Έχει άλλωστε ήδη πάρει ευκαιρίες ο νεαρός 
Γάλλος και γενικώς ακούγονται τα καλύτερα γι’ αυτόν στο Ρέντη. Δεν είναι, εννοείται, 
ο μόνος. Για παράδειγμα οι Ναμπί Κεϊτά και Αμπντουλάιγ Νταμπό, που επίσης έγιναν 
«ερυθρόλευκοι» τον περασμένο Γενάρη, ίσως βγουν επίσης στο προσκήνιο.  



Αν αγωνίζονταν και οι Σλούκας- Φαλ (λόγω αδιαθεσίας έμειναν εκτός) τότε η 
«προετοιμασία» που έκανε ο Ολυμπιακός ενόψει του αγώνα με την Μπαρτσελόνα θα ήταν 

ιδανική. Πάντως γενικά οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ευδιάθετοι κόντρα στο Περιστέρι και με το 104-
85 πρόσθεσαν ακόμα μια νίκη στην Basket League.

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-19, 62-40, 
89-65, 104-85

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΏΚΑΣ): ΓΟΥ-
ΟΚΑΠ 3, ΝΤΟΡΣΕΪ 14, ΒΕΖΕΝΚΟΦ 14, 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 11, ΖΑΝ ΣΑΡΛ 9, ΕΪΣΙ 
8, ΛΟΥΝΤΖΗΣ 14, ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ 8, ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΤΙΝ 4, ΠΡΙΝΤΕ-

ΖΗΣ 7, ΜΑΚΚΙΣΙΚ 12
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΤΟΜΙΤΣ): ΠΕΤΕΓΟΥΕΪ 14, 
ΜΏΡΑΪΤΗΣ 6, ΓΚΙΕΛΟ 15, ΜΠΡΑΟΥΝ 
8, ΓΚΡΕΪ 15, ΦΥΤΡΟΣ, ΜΠΙΛΑΛΗΣ, 

ΑΓΚΜΠΕΛΙΣ 8, ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ 12, ΣΑΛΟΥ-
ΣΤΡΟΣ 3, ΦΙΛΙΠΠΑΣ, ΖΟΥΓΡΗΣ 4

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 16-1, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
15-1, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 10-5, ΚΟ-
ΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 10-7, ΑΕΚ 9-9, ΠΕΡΙ-
ΣΤΕΡΙ 8-9, ΑΡΗΣ 8-10, ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΛΑ-

ΡΙΣΑ 7-9, ΛΑΥΡΙΟ 7-10, ΑΠΟΛΛΏΝ 
ΠΑΤΡΑΣ 5-12, ΗΡΑΚΛΗΣ 4-13, ΙΏΝΙΚΟΣ 

3-14

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (21-5), ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (18-8), 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (18-9), ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (17-8), ΕΦΕΣ 
(14-11), ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (13-11), ΜΟΝΑΚΟ (13-
13), ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (12-11), ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 
(11-14), ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (11-16), ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

(10-14), ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (9-15), ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ (8-18), 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (7-17), ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (7-19)

baskeTIME
ΖΕΣΤΑΜΑ ΓΙΑ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
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Όπως είπε ο Δημήτρης Πρίφτης, «ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει κίνητρο σε όλους τους αγώνες 
ανεξάρτητα από τη βαθμολογική του θέση». Και δεν έχει άδικο. Διότι αν η Μακάμπι «καίγεται» για τη νίκη στον 
εξ αναβολής αγώνα για την 21η αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να βρει ένα κίνητρο 
παραπάνω για να κατακτήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν ακόμα δύο εξ αναβολής αγώνες απόψε: 
Φενέρμπαχτσε- Άλμπα (για την 21η αγωνιστική-21:00) και Αρμάνι Μιλάνο (για την 30η αγωνιστική- 21:30). 

Φυσικά ο αγώνας της Αρμάνι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.

ΕΥΚΟΛΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ 
104-85 ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟ ΓΟΗΤΡΟ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΑΜΠΙ 
(19:00-NS PRIME) ΣΕ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΑ



newsROOM
Global Football

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Έπαιξε ξανά με την Εθνι-
κή Δανίας, 9 μήνες μετά το καρδια-

κό επεισόδιο που υπέστη στο Euro, σκό-
ραρε κιόλας. Στη φιλική ήττα (4-2) από την 

Ολλανδία, το περασμένο Σάββατο. Και σήμερα, 
σε νέο φιλικό με τη Σερβία αυτή τη φορά, ο Κρί-

στιαν Έρικσεν θα φορέσει το περιβραχιόνιο 
του αρχηγού. Απόντος του τιμωρημένου Σι-

μόν Κίερ, ο τίτλος του «κάπτεν» δεν θα 
μπορούσε να πάει μόνο που-

θενά αλλού.   

Η Ουαλία νίκησε 2-1 την 
Αυστρία, αλλά ακόμα δεν ξέρει αν θα 

είναι στο Κατάρ. Πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει 
τι θα γίνει με την Ουκρανία, το ματς της με τη Σκω-

τία όπως ήταν φυσικό έχει αναβληθεί και είναι άγνω-
στο αν θα γίνει τον Ιούνιο, όπως επαναπρογραμματίστηκε. 
Προκάλεσε πάντως συζήτηση η ατάκα του Μπόρις Τζόνσον 

που ζήτησε να περάσει «μπάι» στο Μουντιάλ η Ουκρα-
νία. «Δηλαδή τώρα εσύ είσαι πρωθυπουργός της 

Μεγάλης Βρετανίας», το ζουμί των οργισμέ-
νων αντιδράσεων Ουαλών και Σκω-

τσέζων. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ένα 
και μόνο πράγμα έχει απόψε στο 

μυαλό του. Να κάνει τα πάντα ώστε η Πορ-
τογαλία να μην πατήσει, α λα Ιταλία, από τη Βό-
ρεια Μακεδόνια και να πάει έτσι στο 5ο Παγκό-
σμιο Κύπελλο της καριέρας του. Και τελευταίο; 

«Εγώ αποφασίζω για την καριέρα μου. Τελεία και 
παύλα», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικώς. 
Να το δείτε, θα κυνηγήσει και το 6ο (Μου-

ντιάλ) ο 37χρονος βιονικός σούπερ 
σταρ! 

Συνεχόμενες νίκες μετράει η Σουηδία απέ-
ναντι στην Πολωνία, ανεξαρτήτου έδρας. Από το 
1999 ξεκίνησε αυτό το σερί. Αν το πάνε στο «7», 
οι Σκανδιναβοί θα πάνε στο Κατάρ. Αφήνοντας 

τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και τους συ-
μπαίκτες του σε ρόλο μακρινού θε-

ατή. 
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ΚΛΕΊΝΟΥΝ ΔΥΟ 
ΕΊΣΊΤΉΡΊΑ ΓΊΑ ΤΑ ΤΕΛΊΚΑ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Ή ώρα των τελικών έφτασε στα play off του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο εισιτήρια για το 
Κατάρ κρίνονται απόψε (21:45) στην ευρωπαϊκή 
ζώνη. 
Στο Πόρτο, η Πορτογαλία, μετά τη νίκη με 3-1 
κατά της Τουρκίας, υποδέχεται τη Βόρεια 
Μακεδονία, η οποία έκανε τη μεγάλη έκπληξη 
στα ημιτελικά και απέκλεισε με 0-1 την 
πρωταθλήτρια Ευρώπης Ίταλία. 
Στο Χορζόφ, η Πολωνία, που πέρασε χωρίς 
αγώνα στον τελικό μετά τον αποκλεισμό της 
Ρωσίας, αντιμετωπίζει τη Σουηδία, η οποία 
έβγαλε νοκ άουτ στην παράταση με 1-0 την 
Τσεχία.

ΕΝΊΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΊΣ ΣΤΉΝ ΑΓΟΡΑ «ΤΕΛΊΚΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ»
Ο αγώνας Πολωνία-Σουηδία παίζεται με 
ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ 
στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα». 
Για τους δύο τελικούς των play off του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Πάμε Στοίχημα 
προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών, 
μεταξύ άλλων, για την ομάδα που θα εκτελέσει 
το πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή 
των κόρνερ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, τον 
πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο 
σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, 
το σύνολο των κόρνερ, το σκορ οποιαδήποτε 
στιγμή στο παιχνίδι, το ακριβές σκορ 1ου/2ου 
ημιχρόνου, το τελικό αποτέλεσμα & Goal/No 
Goal, το τελικό αποτελέσματα & Over/Under, το 
ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, το στοίχημα 
χωρίς ισοπαλία.

ΕΊΔΊΚΑ ΣΤΟΊΧΉΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΟΠΑΠ 
ΓΊΑ ΤΉ EUROLEAGUE
Στη Euroleague έχει αρχίσει η αντίστροφη 
μέτρηση για την ολοκλήρωση της κανονικής 
περιόδου. 
Τρία παιχνίδια δίνουν αυτή την εβδομάδα οι 
ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
υποδέχεται στο ΟΑΚΑ, σήμερα (19:00) την 
Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Πέμπτη (21:00), τη 
Ρεάλ Μαδρίτης. 
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρασκευή 
(21:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την 
Μπαρτσελόνα.  
Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το 
Πάμε Στοίχημα για τους αγώνες των ελληνικών 
ομάδων στη Euroleague, μεταξύ άλλων για τον 
νικητή της πρώτης περιόδου, τον νικητή του 
πρώτου ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα 
παικτών, τα συνολικά κλεψίματα, τη διαφορά 
πόντων, τα συνολικά εύστοχα τρίποντα, τον 
πρώτο σκόρερ, το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον 
αγώνα, τα συνολικά ριμπάουντ, τους Over/Under 
πόντους παικτών, 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι παίκτες του 
Πάμε Στοίχημα έχουν  τη δυνατότητα να 
παρακολουθούν αθλητικό κανάλι που μεταδίδει 
λεπτό προς λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον 
κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται 
και μέσω των Virtual Sports, Ποδόσφαιρο, 
Πρωτάθλημα και Μπάσκετ, με κορυφαία 
γραφικά, αμέτρητες φάσεις και στοιχηματικές 
επιλογές. 

ΟΊ ΑΝΑΜΕΤΡΉΣΕΊΣ ΤΩΝ ΕΘΝΊΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΊΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ ΣΤΉ 

ΣΉΜΕΡΊΝΉ ΜΑΣ ΣΤΉΛΉ

www.xosetips.com

UEFA NATIONS LEAGUE 17:00
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ-ΜΟΛΔΑΒΙΑ

OVER 1,75 1,75
Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο το Καζακστάν πήρε τη νίκη μέσα 
στη Μολδαβία. Προβάδισμα πρόκρισης έχουν πλέον οι Καζάκοι και 
μέσα στην έδρα τους είναι το φαβορί. Τα ρέστα τους θα παίξουν οι 

Μολδαβοί και αναμένω να παραταχθούν επιθετικά.

Σε αυτές τις τιμές τα γκολ έχουν αξία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

UEFA NATIONS LEAGUE 19:00
ΚΥΠΡΟΣ-ΕΣΘΟΝΙΑ

1 DNB 1,80
Άντεξε η Κύπρος στο Ταλίν σε ένα ματς πάντως που είχε ευκαιρίες 
για να κάνει τη ζημιά. Ο αποκλεισμός σήμερα μετά το 0-0 θα είναι 
αποτυχία καθώς οι Εσθονοί δεν διαθέτουν και μεγάλη ποιότητα.

Συντηρητικό ποντάρισμα στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΣΙΑ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 16:45
ΣΥΡΙΑ-ΙΡΑΚ

2 2,15
Το γκολ του Αλί με τα Εμιράτα κράτησε ζωντανό το Ιράκ στη μάχη της 
3ης θέσης. Μόνο με νίκη σήμερα θα έχει ελπίδες αλλά δεν πρέπει 
να υποτιμήσει την αδιάφορη Συρία. Το κίνητρο τεράστιο και εκεί θα 

ποντάρουμε.

Αξία και στήριξη στο Ιράκ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 21:45
ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ

OVER 1,75 1,75
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα στο Χορζόφ σε ένα ματς δίχως 
επιστροφή. Πολωνοί και Σουηδοί κοντράρονται με φόντο την 

πρόκριση στα τελικά του Κατάρ. Φαβορί δεν υπάρχει και στην αρχή 
δύσκολα κάποιος θα ρισκάρει.

Ένα γκολ θα αλλάξει όλο το ματς.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 21:45
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΒΟΡΕΙΑ Μ.

OVER 2,5 1,66
Το χαμένο πέναλτι του Γιλμάζ έσωσε τους Πορτογάλους σε ένα ματς 
πάντως που θα μπορούσαν να είχαν καθαρίσει από νωρίς. Τελευταίο 
εμπόδιο για το Μουντιάλ τα Σκόπια, μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι 

μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά.

Θα πιέσουν οι Πορτογάλοι, πάμε στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 19:00
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

2 1,70
Οι ανακατατάξεις έδωσαν ελπίδες πρόκρισης στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι Ισραηλινοί με την σειρά τους δεν άφησαν το δώρο ανεκμετάλλευτο 
και με συνεχόμενες νίκες εξασφάλισαν μια θέση στα πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκος έχει το μυαλό του μόνο στο πρωτάθλημα.

Αξία και στήριξη στην ομάδα του λαού.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΊΧΉΜΑΤΊΚΕΣ ΕΠΊΛΟΓΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΊΧΉΜΑ ΓΊΑ 
ΤΟΥΣ ΤΕΛΊΚΟΥΣ ΤΩΝ PLAY OFF 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ-ΒΟΡΕΊΑ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ 
ΚΑΊ ΠΟΛΩΝΊΑ-ΣΟΥΉΔΊΑ



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Ο ΣΕΓΑΣ ανακοίνωσε την πρό-

ταση για την Εθνική ομάδα που θα 
πάρει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλη-

μα Βάδην, το οποίο θα διεξαχθεί την προσε-
χή Κυριακή 3 Απριλίου στη Γλυφάδα. Αποτελεί-
ται από 23 αθλητές, 11 άνδρες και 12 γυναίκες 

και αναμένεται να επικυρωθεί μετά τη σημε-
ρινή συνεδρίαση της Επιτροπής Υψηλού 

Αθλητισμού.

Δύο από τις σημαντικές 
συμμετοχές από την Εθνική ομάδα 

βάδην που θα πάρει μέρος στο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα την Κυριακή στη Γλυφάδα, είναι 

του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ και της Όλγας Φι-
άσκα (φωτό). Και οι δύο αθλητές θα κυνηγή-
σουν τα όρια και το ράνκινγκ στα 35χλμ. βά-

δην για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και 
το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. 

Ο Φρεντ Κέρλι ήταν από τους 
αθλητές που έκλεψαν την παράσταση 

σε αγώνες που έγιναν στις ΗΠΑ τις προη-
γούμενες ημέρες. Στα Florida Relays στο Κό-
ραλ Γκέιμπλς έτρεξε τα 100μ. σε 9.99 (-0,6). 
Ο Αμερικανός έχει καταφέρει ήδη μέσα στη 

σεζόν να έχει ακόμη 20.04 στα 200μ. 
και 44.47 στα 400μ.! Το «Γκαλά» γυναικών είναι 

προγραμματισμένο να διεξαχθεί την 1η 
Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο της Φιλοθέης. Η 

παραδοσιακή συνάντηση γυναικών, αναμένεται 
και φέτος να συγκεντρώσει δυνατά ονόματα. Ήδη 
οι διοργανωτές είναι σε επαφές ώστε να πάρουν 

μέρος στο μήκος η Ιταλίδα πρωταθλήτρια Λα-
ρίσα Ιαπιτσίνο (φωτό) και η Σέρβα Μιλί-

τσα Γκαρντάσεβιτς. 
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Πάει να τελειώσει η σεζόν και τελικά ο Νταμιάν Λε Ταλέκ δεν βρήκε ρόλο στην ΑΕΚ. Με αποτέλεσμα να 
μη θεωρείται μεταγραφή που έκανε τη διαφορά και μνημονεύεται ακόμα και τώρα ως μια κίνηση που 

έγινε με προτροπή του Βλάνταν Μιλόγεβιτς. Πάντως, ακόμα και τώρα στα τελειώματα υπάρχουν κάποιες 
σκέψεις, ψιθυρίζεται δηλαδή μήπως ο Γάλλος να παίξει κεντρικός αμυντικός, θέση που δεν τον είδαμε 

στην Ένωση. Και λέμε για μια θέση μέσα στο γήπεδο που έχει αγωνιστεί πάνω από τα μισά του αγώνα τόσο 
στον Ερυθρό Αστέρα όσο και στην προηγούμενη θητεία του, στην τελευταία του σεζόν στη Μονπελιέ. 

Από την στιγμή, λοιπόν, που η ΑΕΚ τώρα έχει ας πούμε επιλογές στη μεσαία γραμμή με Κριχόβιακ και 
Φράνσον, μάλλον είναι μια καλή ευκαιρία να δοκιμαστεί και ο Λε Ταλέκ σε άλλη θέση. 

Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. 

Θα φύγουν αρκετοί παίκτες από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι. Παίκτες από το ρόστερ που είτε είναι τώρα 
στην ομάδα είτε αγωνίζονται δανεικοί, θα επιστρέψουν και στη συνέχεια θα είναι στην transfer list. 
Προς το παρόν πάντως, τώρα δηλαδή στα τέλη Μαρτίου, στη λίστα αυτή δεν υπάρχουν εκπλήξεις. 

Όλοι που είναι υπό παραχώρηση και έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό είναι ποδοσφαιριστές που 
έχει φανεί πως δεν υπολογίζονται. Όσον αφορά έκπληξη, αυτό που λέγεται είναι μόνο αν έρθει κάποια 

πρόταση και το κλαμπ καθίσει στο τραπέζι για να το συζητήσει. 
Δε θέλει δηλαδή ο Μαρτίνς να φύγει κάποιος παίκτης που μέχρι τώρα έχει παίξει αρκετά και έχει δείξει 

πως είναι στα πλάνα. 

ΜΗΠΩΣ… ΣΤΟΠΕΡ; 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 



Μια και η σεζόν φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, άρχισε η κουβέντα στον Παναθηναϊκό για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Λογικό 
και επόμενο μια και ένα κλαμπ του μεγέθους του «τριφυλλιού» είναι πραγματικά απορίας άξιο να μην υπάρχει μια ξεκάθαρη δομή. 
Δεν είναι δηλαδή λίγοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν που να απευθυνθούν στο structure προκειμένου να μιλήσουν για μεταγραφές. 
Υπάρχει ο Μάκης Λιβαθηνός που είναι ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ και ο Σπύρος Βλάχος που κατέχει τον τίτλο του 
επιχειρησιακού διευθυντή αλλά ουσιαστικά τη δουλειά του head κάνει ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και αν μείνει ο Σέρβος τεχνικός, 
έρθει ή δεν έρθει κάποιος τεχνικός διευθυντής, αμφιβάλλει η στήλη αν θα αλλάξει κάτι στην ουσία στον Παναθηναϊκό. 

Τα χρόνια δεν τον έχουν πάρει. Είναι στα 26. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να πει κανείς πως θα νιώθει 
δικαιωμένος από τις τελευταίες επιλογές του όσον αφορά τις ομάδες που θα αγωνίζεται. Ο Τάσος Δώνης είναι 
εξαιρετικός παίκτης, μπορεί να βρεθεί σε όλες τις θέσεις από τη μέση και μπροστά αλλά έχει καιρό να βγάλει 
το impact που μπορεί. Στη Ρεμς έχει 14 ματς φέτος, τα 13 στη Ligue 1 αλλά μόλις 363 λεπτά συμμετοχής. Θα 
είναι κρίσιμο το καλοκαίρι που έρχεται. 
Γιατί η Εθνική κιόλας στις θέσεις που παίζει έχει έλλειψη και είναι κρίμα να μην καλείται. 

Θ’ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΤΙ; 
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Να σβήσει το όποιο πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά τις δηλώσεις του Άμραμπατ κλήθηκε ο Γιάννης 
Παπαδημητρίου. Γιατί πολύ απλά η μεταγραφή του Μαροκινού χρεώνεται εν πολλοίς στον εκτελεστικό 
διευθυντή της ΑΕΚ. Ότι έγινε πάντως και ειπώθηκε μεταξύ των δύο πλευρών έγινε για να κλείσει το θέμα 
τώρα με τη σεζόν να έχει ακόμα 8 κρίσιμα ματς. Για την έξοδο στην Ευρώπη που αν δεν επιτευχθεί τότε θα 
είναι καταστροφή. Η μεγάλη έκπληξη θα είναι να μην επιστρέψουν οι δύο πλευρές στην κουβέντα μετά το 
τέλος της σεζόν. Θα γίνει σίγουρα η κουβέντα και τότε θα έχει ενδιαφέρον τι θα πει ο… φευγάτος Άμραμπατ. 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 



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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος

sales@sportime.gr

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

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 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

ΤΑΚΤΙΚΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΤΥΧΕ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 
ΑΛΛΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΔΕΙΞΕ 
Τον πιο σημαντικό ρόλο έπαιξε η αρχική 11άδα του Πογέτ στο παιχνίδι που 
έγινε στο Μαυροβούνιο. Οι αλλαγές που έγιναν έδειξαν πως προφανώς το 
βασικό σχήμα στο Βουκουρέστι είναι πιο λειτουργικό τη δεδομένη χρονική 
στιγμή. 
Π.χ. ο Γιακουμάκης στο λίγο που χρησιμοποιήθηκε φανέρωσε πως είναι σε 
καλύτερη κατάσταση από τον επίσης σκόρερ Παυλίδη. 
Δεν είναι όμως το ίδιο να παίζεις στη Σέλτικ και το ίδιο στην Αλκμάαρ, με κάθε 
σεβασμό στην ολλανδική ομάδα. 
Το γεγονός ότι η Εθνική στο δεύτερο παιχνίδι με τον Πογέτ στον πάγκο δεν 
ήταν το ίδιο καλή και μάλιστα με αντίπαλο που δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τη 
Ρουμανία, οφείλεται και σε άλλους παράγοντες. 
Το ταξίδι, το δίδυμο π.χ. Σιώπης, Μπουχαλάκης και αντίστοιχα στην άμυνα οι 
Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος είχαν παίξει λίγα 24ώρα πίσω, ίσως παίζουν το 
ρόλο τους. 
Η Εθνική, λοιπόν, είναι φανερό πως βρίσκεται σε διαδικασία ανοικοδόμησης 
και σε αυτό το σημείο τα αποτελέσματα στα φιλικά (έστω και αν δε θέλει 
κανείς να χάνει) είναι το λιγότερο. 
Το πιο άσχημο για τον Πογέτ είναι μάλλον πως οι διεθνείς θα μαζευτούν πάλι 
μετά από 3 και βάλε μήνες. 
Πάνω δηλαδή που πήγε να περάσει ορισμένα τακτικά του «θέλω» στους 
παίκτες, εκείνοι πάνε στους συλλόγους τους. 
Υπάρχει όμως κάτι πολύ θετικό και από το ματς στο Μαυροβούνιο που ακόμα 
και έτσι θα μπορούσε η Εθνική να μη χάσει. 
Η διάθεση. 
Οι διεθνείς δείχνουν να διαθέτουν τσαγανό και πως θα παλέψουν κάθε 
παιχνίδι, κάθε λεπτό. 
Αυτό, ίσως, να έλειπε επί Φαν’τ Σχιπ ή τουλάχιστον να μην ήταν τόσο 
αδιάλειπτα εμφανές. 
Τα πρώτα δείγματα πάντως είναι κάτι παραπάνω από θετικά. 
Και για το τέλος… Τσιμίκας. 
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό σε τι ταχύτητες μπορεί να παίξει. Έτσι είναι αν 
είσαι παίκτης του rotation της Λίβερπουλ. 
Από κοντά και ο Βλαχοδήμος, μάλλον κορυφαίος στο δεύτερο φιλικό. 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΕΧΕΙ ΤΣΑΓΑΝΟ 


