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Άμυνα της προκοπής ούτε τώρα έπαιξε. Μήτε σιγουριά έβγαλε. Κατάφερε έτσι, παρότι βρήκε τρία γκολ στους 
Ζωσιμάδες, να το κάνει θρίλερ. Αλλά μην είμαστε και πλεονέκτες. Στη φάση που ήταν η ΑΕΚ, δίχως νίκη στα πλέι 
οφ και με την πλάτη στον τοίχο στη μάχη για την Ευρώπη, αγκαλιάζει τους 3 βαθμούς που πήρε με... χέρια και με 
πόδια. Ελπίζοντας πως θα είναι η αφετηρία για έναν καλό τερματισμό στη σεζόν. Έστω έτσι, έστω τώρα. Ο ΠΑΣ δεν 
είχε τη συνήθη αμυντική του αποτελεσματικότητα, αλλά δεν υστέρησε επιβεβαιώνοντας πως δικαίως είναι μέλος 
της τοπ 6άδας. Έβαλε 2 γκολ με τον εξαιρετικό Περέα, κρίμα που δεν μέτρησε και το 3ο, από τη μαγική «ποδιά» του 
Κολομβιανού πάνω στον Ρότα που κατέληξε σε σούπερ πάσα στον Σάλιακα (επίσης πολύ καλός). Ήταν μια εξαιρετική 
ποδοσφαιρικά στιγμή. 

Ο Κριχόβιακ έβαλε νωρίς τις βάσεις, ο Πολωνός έδωσε και την ασίστ για τον Αραούχο, ήταν σε πολύ καλή μέρα. 
Το πιο... κλειδί πάντως για το διπλό, ήταν το μάλλον κακώς ακυρωθέν γκολ του Σάλιακα (η γραμμή του οφσάιντ δεν 
φαίνεται να μπήκε από τον VAR εκεί που έπρεπε). Γλύτωσε την Ένωση από μία ισοφάριση που θα την πότιζε με το 
σαράκι της αμφιβολίας. Ο Ρότα λίγο μετά, έδωσε αέρα 2 τερμάτων, λίγο πριν βγει το ημίχρονο. Επίσης κομβικό. 

#ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ #ΑEK

ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΑ ‘ΝΑΙ!

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 

52’, 90’ ΠΕΡΕΑ – 4’ ΚΡΙΧΟΒΙΑΚ, 45’+2 ΡΟΤΑ, 69' ΑΡΑΟΥΧΟ
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ΠΑΣ Γιάννινα (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Πίρσμαν, Εραμούσπε, Κάργας, Σάλιακας, Καραχάλιος, Στάνκο, Γκαρντάφσκι 
(78’ Κόντε), Σνάιντερ (62’ Μορέιρα), Ντομίνγκεθ, Περέα

ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Χατζισαφί, Τζαβέλλας, Μήτογλου, Ρότα, Κριχόβιακ (88’ Σάκχοφ), Σιμάνσκι 
(78’ Σιμόες), Μάνταλος, Τσούμπερ, Λιβάι Γκαρσία (83' Σβάρνας), Αραούχο (88’ Ανσαριφάρντ)

2-3

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 70 30 51-18

2. ΠΑΟΚ 59 30 53-27

3. ΑΡΗΣ 53 31 32-24

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 51 31 45-23

5. ΑΕΚ 51 31 48-35

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 43 31 31-29

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Πως τα φέρνει η ζωή. Ομάδες με ιστορία και πολλά χρήματα ήταν στην πόρτα τη δική του και του Ολυμπιακού 
αλλά deal δεν έγινε ποτέ. Τα λεφτά που ακούστηκαν γύριζαν γύρω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ ενώ η μισή 
Ιταλία (Ίντερ, Μίλαν, Φιορεντίνα, Νάπολι) ενδιαφέρθηκε ή ασχολήθηκε έστω λίγο. Όλα αυτά φαντάζουν 
τόσο μακρινά και ξένα. Η φετινή σεζόν φαντάζει καταστροφική για τον Μαντί Καμαρά και την χρηματιστηριακή 
του αξία και τόσο δύσκολο για τον Ολυμπιακό να τον πουσάρει στις ξένες αγορές. Μέσα σε όλα αυτά, ο 
25χρονος χαφ από τη Γουινέα έμεινε εκτός αποστολής με τον Παναθηναϊκό ενώ θα ήταν βασικός γιατί δεν 
πήγε όταν έπρεπε στο video analysis. Όλα στραβά κι ανάποδα. Ο Μαντί Καμαρά που φέτος έχει γράψει 40 
συμμετοχές, πολλές δηλαδή αλλά η απόδοσή του και τα νούμερά του είναι αποκαρδιωτικά. Μόλις 2 γκολ 
και 2 ασίστ σε πάνω από 2.600 λεπτά συμμετοχής, ελάχιστο σχεδόν impact στο παιχνίδι της ομάδας του και 
καθόλου ντόρος γύρω από το όνομά του. Αν και ο Ολυμπιακός πέρασε τον όμιλο στην Ευρώπη και έπαιξε 
νοκ άουτ ματς με την Αταλάντα. Η Base, η πρόσφατη μανατζερική στέγη του Καμαρά, φαντάζει ως απάγκιο και 
μήπως έρθει η λύση από εκεί. Παρόλα αυτά, τη δεδομένη χρονική στιγμή ακόμα και μια πρόταση γύρω στα 8 
εκατομμύρια ευρώ ίσως και να είναι στα όρια της έκπληξης. Ολυμπιακός και Μαντί Καμαρά είναι στην κόψη 
του ξυραφιού και το πρόσφατο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό το ανέδειξε ακόμα περισσότερο. 

Ακόμα δεν έχει κατακτήσει τίποτα. Έχει σχεδόν εξαφανίσει τους Έλληνες από την εξίσωση (βλέπε Διούδης, 
Αλεξανδρόπουλος, Πούγγουρας) και σε αυτό το κομμάτι έχει μόνο να λέει για τον Ιωαννίδη που δεν έχει 
βάλει βέβαια και εκατό γκολ. Παρόλα αυτά, η εμφάνιση του Παναθηναϊκού και ναι, η άνετη νίκη στο αιώνιο 
ντέρμπι επί του Ολυμπιακού έχει κάνει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πιο δυνατό. Ο Σέρβος τεχνικός έσβησε τον Μαρτίνς 
και τακτικά ήταν άψογος ακόμα και στις αλλαγές του που έως τώρα δεν είναι και το καλύτερο του σημείο. Ο 
Γιοβάνοβιτς κέρδισε αρκετούς πόντους στο κομμάτι της παραμονής, η οποία όμως δεν έχει κλειδώσει ακόμα. 
Και δεν έχει κλειδώσει γιατί το board δεν έχει πειστεί πως του χρόνου π.χ. μπορεί να υπάρξει συγκλονιστική 
βελτίωση. Όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει το Κύπελλο ή κερδίσει τον Άρη 
και την ΑΕΚ στη μάχη για την Ευρώπη, τότε η παραμονή του Γιοβάνοβιτς θα είναι συντριπτικά πιθανή. Και επειδή 
υπάρχουν πολλά ματς ακόμα και μάλιστα κρίσιμα που τα λάθη απαγορεύονται, τίποτα δεν έχει κριθεί. 

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ 

ΚΕΡΔΙΣΕ ΠΟΝΤΟΥΣ 
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Ο λεγάμενος είχε αξιώσει εδώ και καιρό ακρόαση από τον κόουτς. Οι δυο τους είχαν αρκετή ώρα συζήτηση 
πρόσφατα. Όλη την εβδομάδα τον δοκίμαζε στο αριστερό «φτερό». Ήθελε να είναι μία από τις εκπλήξεις 
στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Στην τελευταία προπόνηση με δίτερμα ο Μπαντιουγκού Φαντιγκά έμεινε εντελώς 
εκτός. Άλλαξε γνώμη ο κόουτς. Δεν άρεσε στον 21χρονο Γάλλου, ούτε σε κάποιους από τους ανθρώπους 
που ήρθαν στη Λεωφόρο για τσεκαρίσματα παικτών στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο άλλοτε παίκτης της 
Παρί Σεν Ζερμέν είναι από τους παίκτες που παραμένει υπό επιτήρηση από τα μεγάλα clubs. Ο ερχομός 
του στον Ολυμπιακό έχει περάσει στη μανατζερική πιάτσα ως «μια στάση εδώ». Μόνο που για την ώρα δεν 
παίρνει λεπτά συμμετοχής. Ας ήταν βέβαια αυτό το πρόβλημα του Πέδρο Μαρτίνς την δεδομένη στιγμή. Δεν 
παύει όμως να είναι κι αυτό στη λίστα. Βλέπετε, ο άλλοτε ο νεαρός μέσος είναι από αυτούς που γυάλισαν 
στον ίδιο τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού. Ο ίδιος ήταν που έδωσε το τελικό «οκ».

Από αυτή εδώ τη γωνιά έγινε η καταγραφή τη Δευτέρα (18/4) μάλιστα για τις μεταγραφικές εξελίξεις 
στην ομάδα του Βόλου. Πως ο Κλέιμαν μάλλον θα πρέπει να θεωρείται πως δύσκολα θα συνεχίσει αλλά 
και πως στην πόρτα της εισόδου είναι ο αριστερός μπακ/χαφ του Εργοτέλη Γιώργος Σερβιλάκης. Δεν είναι 
όμως μόνο αυτά τα transfer process για την ομάδα του Βόλου. Το ταξίδι στην Αργεντινή ολοκληρώθηκε, ο 
απεσταλμένος επέστρεψε και σχεδόν έχει έτοιμο το φάκελο για το που μπορεί να κινηθεί η ομάδα από τη 
συγκεκριμένη αγορά. Αγαπημένη για την ομάδα του Βόλου, μια και ήδη φέτος είναι στο ρόστερ οι Φεράρι, 
Πουρίτα, Ορός, Μπαρτόλο, Κορέα χωρίς βέβαια να έχουν έρθει όλοι κατευθείαν από τη χώρα. 
Από όποιο πρωτάθλημα όμως και αν έχουν αφιχθεί, καταδεικνύει την αγάπη που υπάρχει Μαγνησία για 
την Αργεντινή. Και πως κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού θα έχει έντονο 
«αλμπιτσελέστε» χρώμα η αναζήτηση του Βόλου. 

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 
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ΜΑΘΑΙΝΕΙ, 
ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΟΥ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ 
ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ, ΟΠΩΣ 
ΔΕΙΧΝΕΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ 
ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΝΤΕΡΜΠΙ 

Για καιρό ο Παναθηναϊκός υπέφερε από την αδυναμία του να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στα 
ντέρμπι. Όμως όπως σε πολλά πράγματα, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρήκε λύση και σε αυτό. Είναι πραγματικά 

εντυπωσιακό το πώς ο Σέρβος κόουτς εντοπίζει τις ρίζες ενός προβλήματος και ωθεί τους παίκτες 
του στο να το ξεπεράσουν. Τέσσερα συνεχόμενα ντέρμπι στη Λεωφόρο, τρεις νίκες (3-0 την ΑΕΚ, 2-1 
τον ΠΑΟΚ, 1-0 τον Ολυμπιακό, μόνο το 1-1 με την Ένωση στην αρχή των πλέι οφ χαλάει το σερί). Δεν 
είναι διόλου τυχαίο, είναι αντανάκλαση μιας ομάδας που δουλεύει σκληρά, που μαθαίνει από τα λάθη 
της και γίνεται καλύτερη. Σήμερα εντωμεταξύ θα γίνει γνωστό και αν θα μειωθεί η άδικη ποινή των 3 

αγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Χουάνκαρ.  

ΥΠΑΡΧΕΙ  
ΦΑΡΜΑΚΟ

Βαρύ το κλίμα στον Ολυμπιακό. Και πώς να είναι διαφορετικά μετά από την ήττα στη Λεωφόρο; 
Αντιπροσωπεία της Θύρας 7 πήγε χθες στο Ρέντη για να εκφράσει τα παράπονά της στον Πέδρο Μαρτίνς 

και τους παίκτες. Υπάρχει ίσως το ελαφρυντικό της έλλειψης ρυθμού καθώς η ομάδα είχε δώσει 
μόλις ένα επίσημο ματς εντός ενός μηνός πριν από τη Λεωφόρο. Από την άλλη, επαρκής δικαιολογία 
δεν είναι. Έπρεπε οι Πειραιώτες να δείξουν κάτι καλύτερο βάσει της ποιότητας του ρόστερ τους. Το 

καλό μέσα στον αρνητισμό των στιγμών, είναι ότι υπάρχει η δυνατότητα να γυρίσει άμεσα η σελίδα. Με 
τον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μεθαύριο (21/4). Ματς ούτως ή άλλως σημαντικό, 

έγινε, θα λέγαμε, ακόμα περισσότερο...

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ, 
ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ 
ΓΥΡΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕΛΙΔΑ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΘΕΛΗΣΗΣ

Ρήξη χιαστών. Με το που επιστρέφει σχεδόν, ρήξη αχιλλείου. Άλλοι θα ‘χαν ρίξει λευκή 
πετσέτα στη θέση του. Ο Σεΐχ Ντουκουρέ όμως, ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Οπλισμένος με μια 

θέληση πολύ πάνω του μέσου όρου. Ένα από τα στοιχεία του που εκτίμησε ιδιαίτερα ο Άρης τον 
περασμένο Γενάρη, αποφασίζοντας να τον κάνει δικό του. Πάλι λόγω τραυματισμού άργησε να 

το δείξει στην πράξη, αλλά διάλεξε το καλύτερο δυνατό ματς για να «συστηθεί» στο ευρύ κοινό. 
Το δικό του γκολ, στο 17’, έκρινε το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ – μόλο που δεν είναι το φόρτε του η 

επαφή με τα δίχτυα. Δικιά του παρέμβαση πάνω στη γραμμή στο 51’ απέτρεψε την ισοφάριση. Ο 
29χρονος μέσος από την Ακτή του Ελεφαντοστού βρέθηκε στην 11άδα λόγω του απροόπτου με τον 

τραυματισμό του Λούκας Σάσα. Έδειξε όμως στην πράξη πως μόνο στην τύχη δεν στηρίζεται. 

Ο ΣΕΪX ΝΤΟΥΚΟΥΡΕ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΜΑΚΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΩΣ 
ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕ 

ΤΟ ΜΟΝΟ 
ΚΕΡΔΟΣ

Μια ήττα σε ντέρμπι δεν χωνεύεται. Όσο κι αν έχει δικαιολογίες ο ΠΑΟΚ για ότι λύγισε στο 
«Βικελίδης» με κυριότερη ότι λίγα 24ώρα μόλις πριν, είχε κάνει υπερπροσπάθεια κόντρα στη 

Μαρσέιγ. Στην ουσία, ο Δικέφαλος για ένα πράγμα και μόνο μπορεί να χαμογελάει. Για την 
επάνοδο του Νέλσον Ολιβέιρα. Πέρασε πολλούς δύσκολους μήνες ο Πορτογάλος φορ μετά το 

σοβαρό τραυματισμό του στην καλοκαιρινή προετοιμασία. Παλεύοντας σκληρά για να το ξεπεράσει. 
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου του έδωσε την ευκαιρία για το «I am back» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, 

βάζοντάς τον στο ματς στο 79’. Δεν έκανε κάτι απτό, αλλά υπενθύμισε πως έχει στοιχεία που 
κανείς άλλος φορ του τρέχοντος ρόστερ δεν διαθέτει στον ΠΑΟΚ. Πλήθος κόσμου έστειλε μήνυμα 

στο Instagram του Ολιβέιρα για να του ευχηθεί να είναι «σιδερένιος» από εδώ και μπρος. Κι 
αυτός δεν παρέλειψε να τους ευχαριστήσει για τη στήριξη, μέσω μηνύματος που ανάρτησε. 

Ο ΠΑΟΚ ΚΡΑΤΑΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 
ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΤΟΥ 
ΝΕΛΣΟΝ ΟΛΙΒΕΪΡΑ
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΜΟΛΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 
(ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ) 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ 36 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ

1

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΣΕΪΧ ΝΤΟΥΚΟΥΡΕ   
Φεβρουάριος  2019. Ρήξη χιαστών, 310 ημέρες off. 
Ιούλιος 2020, ρήξη αχίλλειου τένοντα, άλλους 5 
μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης! Και όμως ακόμη 
το σκαρί του αντέχει. Στο πρώτο του 90λεπτο (αντί-
Σάσα) με τον Αρη, ερχόμενος τον Ιανουάριο, έκανε 
την διαφορά με τον ΠΑΟΚ με γκολ/κλεψίματα/
ενέργεια. Αξιος.    

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Δεν είναι εικόνα επίδοξου πρωταθλητή. Δεν υπάρχει κανένα άλλοθι για τις… πλάτες 
του +11 από τον ΠΑΟΚ για μία ομάδα που ΄χε μόλις μία (ουσιαστική) τελική στο 4’. 
Τρία φετινά ματς με τον Παναθηναϊκό, ΚΑΝΕΝΑ γκολ! Δεν υπάρχει η επίδοση μακριά 
από τον Πειραιά με μόλις δύο νίκες στα 8 τελευταία ταξίδια. Είναι ξεκάθαρο πως ο 
Πέδρο Μαρτίνς μετά από μία 4ετία στον πάγκο του Ολυμπιακού, πλέον, δεν εμπνέει. 
Είναι ολοφάνερο πως τα εφταψήφιο συμβόλαια δεν δικαιολογούν επ’ ουδενί την 
παρουσία τους. Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν τρομάζουν, αλλά σκιάζουν τον ίδιο 
τους τον εαυτό με τις flat εμφανίσεις τους.   

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

TOP CLASS 

Μέχρι πριν από μερικούς μήνες ήταν απλώς μία απλή αναφορά στους πολλούς μισθοφόρους 
που ήρθαν με τον Ντάνιελ Πογιάτος στον Παναθηναϊκό. Ελάχιστα πράγματα την περυσινή 
σεζόν. Έμοιαζε βέβαιο πως και η παρουσία του στην Ελλάδα, όπως κι αυτή στην Ολλανδία 
με τη φανέλα της Τβέντε, θα ολοκληρωθεί σαν μια απλή αναφορά.  Ο Παναθηναϊκός στο 
ξεκίνημα της σεζόν είχε Παλάσιος, Βιτάλ και Χατζηγιοβάνη. Όλοι τους έμοιαζε να έχουν 
προβάδισμα σε σχέση με τον Αϊτόρ. Το παιδί από τη Μασία της Μπαρτσελόνα με συστατική 
επιστολή από τον Λουίς Ενρίκε δεν μπορούσε να στεριώσει πουθενά. Ούτε καν εντός Ισπανίας. 
Η αργή εκκίνηση του Παλάσιος, το ότι ο Χατζηγιοβάνης έμεινε στο περιθώριο μιας και 
δεν ανανέωσε το συμβόλαιό του και η «εξαφάνιση» του Βιτάλ τον έκαναν πρώτη μούρη. 
Ο δε Ιβάν Γιοβάνοβιτς έμελλε να του αλλάξει τον ρου της ιστορίας της καριέρας του στον 
Παναθηναϊκό. Από αναιμικός έγινε factor.  Το κοντέρ του 26χρονου Ισπανού γράφει 
8 γκολ και 8 ασίστ τη φετινή σεζόν. Μα τι γκολ όμως! Είναι ο απόλυτος κατακτητής στη 
Λεωφόρο. Στους αγώνες των πλέι οφ, έχει σκοράρει εντός έδρας διαδοχικά με ΑΕΚ, 
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό! Είπατε τίποτε; Από το απόλυτο ανέκδοτο των 300 χιλ. ευρώ κάθε 
χρόνο, πλέον δεν γελάει κανείς. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ξόδεψε ένα σκασμό λεφτά 
για εξτρέμ και εξτρέμ δεν έχει, την ώρα που ο ΠΑΟΚ «βαφτίζει» ακραίο τον Μπίσεσβαρ 
και η ΑΕΚ περιμένει το ξεπέταγμα του Λιβάι Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός έχει στη διάθεσή 
του έναν top class ακραίο που πάει για… double double.  

ΑΜΠΙΟΛΑ 
ΝΤΑΟΥΝΤΑ
Ο λεγάμενος προσωποποιεί 
το πνεύμα αντίστασης του 
Απόλλωνα στα play out. Δις 
από την αρχή της σεζόν έχει 
ενημερωθεί να αποχωρήσει, αλλά εκείνος 
ΔΕΝ κουνήθηκε. Με τον 4ο διαφορετικό προπονητή (σ.σ.: 
Μπάμπη Τεννέ) πήρε αυτό που του αξίζει και ανταποδίδει: 4 
ματς, 2 γκολ (1 ασίστ) στο μίνι πρωτάθλημα για την παραμονή.   

ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ  
ΦΕΣΤΑ  
Πέρυσι υποβιβάστηκε με την 
Λάρισα. Φέτος, ανέλαβε (τον 
ουραγό) Απόλλωνα. Εφυγε στις 
06/01, προσλήφθηκε ξανά στις 02/02 
και 20 ημέρες μετά στο ταμείο της ανεργίας 
μέχρι που 2 Μαρτίου πήρε τα κλειδιά στην Λαμία!!! 
Πέντε αγώνες, 4 ήττες, μόλις στο +1 από τον πάτο της 
βαθμολογίας.   

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ο 15χρονος Παύλος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή γεμίζοντας με θλίψη την οικογένεια 
του ΠΑΣ. Πριν από την έναρξη του ματς με την ΑΕΚ, οι παίκτες των δύο ομάδων τίμησαν τη 
μνήμη του πρόωρα χαμένου φίλου των Ηπειρωτών, αφήνοντας λουλούδια στο πέταλο 
των οργανωμένων στους Ζωσιμάδες. 

ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΑΕΚ ΨΑΧΝΟΥΝ 
ΕΞΤΡΕΜ ΚΑΙ ΕΞΤΡΕΜ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ, Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  
ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΪΤΟΡ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ! 



ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕΚ 

Τα... άκουσε ο Μανούχος!

Αν και δεν το συνηθίζει, ο Γιώργος Χριστοβασί-
λης ήταν τρελαμένος μετά το τέλος του αγώνα στο 
«Ζωσιμάδες». Ο διαιτητής Βαγγέλης Μανούχος τα 
άκουσε τόσο για την κάρτα που δεν έδειξε στον 
Μήτρογλου στο 14’, σε διπλό αντικανονικό μαρ-
κάρισμα, όσο και για τη γραμμή που έβαλαν (λαν-
θασμένα) οι VAR και AVAR στο ακυρω-
θέν γκολ του Περέα. «Από πότε τα 
δάχτυλα και ο αγκώνας είναι 
offside;», η ερώτηση που 
έκανε στον διεθνή ρέφε-
ρι, αλλά η απάντηση που 
πήρε είναι ότι δεν έχει ει-

κόνα για την φάση. 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έλληνας στο Παναθηναϊκός - Λαμία

Τα δύο παιχνίδια των ημιτελικών του Κυπέλλου θα διε-
ξαχθούν την Μ. Τετάρτη και την Μ. Πέμπτη. Για το ΠΑΟΚ - 
Ολυμπιακός ο Κλάτενμπεργκ έχει αποφασίσει να φέρει 
ξένη «σφυρίχτρα». Για το Παναθηναϊκός - Λαμία ο Άγ-
γλος έχει επιλέξει Έλληνα διεθνή διαιτητή. Αν εξαιρε-
θεί ο Μανούχος που σφύριξε χθες 
το ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ, διαθέσιμοι 
είναι όλοι οι υπόλοιποι. Σιδηρό-
πουλος, Παπαπέτρου, Φωτιάς, 
Παπαδόπουλος, Διαμαντό-
πουλος. Φαβορί ο πρώτος. 
Έλληνας και στο VAR. 

Μεγάλη διαιτητάρα αυτός ο Ντα-
μπάνοβιτς που φέρνει και ξα-
ναφέρνει ο Κλάτενμπεργκ! Τε-
λευταία μέχρι την επόμενη 
«παράσταση» του Μαυροβούνιου 
ρέφερι το βράδυ της Κυριακής 
στη Λεωφόρο. Πραγματική από-
λαυση ο τύπος! Πήγαινε η κλω-
τσιά «σύννεφο» και σφύριζε όσα 
έβλεπε η... πεθερά!
Step on foot μαρκαρίσματα σε 
αστραγάλους, αχιλλείους, τα 
περνούσε... by. Στην καλύτερη 
και ελάχιστες φορές την έβγα-
λε σφυρίζοντας ένα σκέτο φά-

ουλ. Όταν είχε τη σφυρίχτρα του. 
Γιατί κάποια στιγμή την έχασε και 
δεν μπορούσε να σφυρίξει! Μάλι-
στα ένα φάουλ που καταλόγισε, ο 
ήχος ήταν σε μορφή... surround, 
αφού το σφύριξε ο 4ος Περρά-
κης! Και τι δεν άκουσε από τους 
δύο πάγκους ο Αθηναίος για τα 
λάθη του Μαυροβούνιου στο χορ-
τάρι.
Μέχρι το τέλος του αγώνα που 
τα παράπονα έγιναν στον ίδιο. Οι 
άνθρωποι του Ολυμπιακού κυρί-
ως, διαμαρτυρήθηκαν για τα πολ-
λά φάουλ που έχασε ο ρέφερι, 

επιτρέποντας τα σκληρά παιχνί-
δια. Την είχε όμως την απάντηση.
«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Να 
παίζετε, όχι να σφυράω συνέχεια 
φάουλ που θέλετε εσείς. Αυτό εί-
ναι το σωστό», ήταν η ατάκα του 
Νταμπάνοβιτς, με τους φιλοξε-
νούμενους να συμφωνούν εν μέ-
ρει μαζί του. «Ναι να παίζουμε, 
αλλά όταν υπάρχει φάουλ να τα 
δίνεις». 
Κάποιος μάλιστα είπε και το εξής 
κορυφαίο. «Τι την ήθελε τη δεύ-
τερη σφυρίχτρα, αφού δεν σφύ-
ριζε τίποτα;»!

ΤΗΝ ΕΙΧΕ, 
ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΙΧΕ...

H ΧΑΜΕΝΗ ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ 
ΤΟΥ ΝΤΑΜΠΑΝΟΒΙΤΣ 
ΚΑΙ Η ΑΤΑΚΑ ΤΟΥ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 
ΣΤΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΗ 
ΛΕΩΦΟΡΟ!

e-SportTime  
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Ούτε τώρα, με κανένα τρόπο! Ο Λου-
τσιάνο Σπαλέτι δεν κατάφερε να νικήσει 

τον Ζοσέ Μουρίνιο, καθώς η Ρόμα ισοφά-
ρισε στο 90’+1 στο «Μαραντόνα» (1-1) και 
η Νάπολι έχασε μέσα από τα χέρια της δύο 

βαθμούς που τη βγάζουν πιθανότατα νοκ 
άουτ από το φετινό Σκουντέτο. 

Κουβαλώντας ποινή 
αφαίρεσης 21 βαθμών από την 

αρχή της σεζόν, η ιστορική Ντέρμπι εξ 
αρχής ήξερε πως κυνηγούσε ένα θαύ-

μα. Δεν συνέβη. Η ομάδα του Γουέιν Ρού-
νεϊ αποχαιρέτησε χθες και τυπικά την 
Championship. Η ήττα από την ΚΠΡ (1-

0) επισφράγισε τα δυσάρεστα.  

«Ένα τεράστιο παιχνί-
δι μεταξύ δύο εκ των μεγαλύ-

τερων συλλόγων». Ο Γιούργκεν Κλοπ 
συνόψισε ιδανικά το σημερινό Λίβερπουλ – 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Που θα γίνει πάντως 

στη σκιά μιας ανείπωτης τραγωδίας. Η οικογέ-
νεια του Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε πως 

το ένα από δίδυμα βρέφη του με την Χε-
ορχίνα Ροντρίγκες δεν κατάφερε να 

επιβιώσει της γέννας. 

Δισ. ευρώ προσφέρει ο επενδυτικός Όμι-
λος Investcorp, με έδρα το Μπαχρέιν, για την 
αγορά της Μίλαν. Θυμίζουμε ότι οι «ροσονέ-

ρι» βρίσκονται από το 2018 στα χέρια του 
αμερικανικού Ομίλου Elliott Management 

Corporation. Οι συζητήσεις διεξάγο-
νταισε θετικό κλίμα. 
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ΦΟΥΛ ΔΡΆΣΗ ΜΕ ΚΥΠΕΛΛΆ 
ΕΛΛΆΔΆΣ, ΙΤΆΛΙΆΣ, 

ΓΕΡΜΆΝΙΆΣ ΚΆΙ ΕΥΡΩΠΆΪΚΆ 
ΠΡΩΤΆΘΛΗΜΆΤΆ

Δυνατό είναι το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα 
στα μέσα της εβδομάδας με ημιτελικούς στα 
Κύπελλα Ελλάδας, Ιταλίας και Γερμανίας, 
εμβόλιμη αγωνιστική σε La Liga και Ligue 1 
και μεγάλα εξ αναβολής παιχνίδια στην Pre-
mier League. 
Στο Κύπελλο Ελλάδας γίνονται οι πρώτοι 
ημιτελικοί, Παναθηναϊκός-Λαμία (M. Τετάρτη, 
19:00) και ΠΆΟΚ-Ολυμπιακός (M. Πέμπτη, 
19:30). 
Στα καταστήματα ΟΠΆΠ το ντέρμπι της 
Τούμπας παίζεται με ενισχυμένες αποδόσεις 
στην αγορά «Τελικό Άποτέλεσμα», ενώ 
προσφέρονται περισσότερες από 400 
στοιχηματικές επιλογές. 

ΒΓΆΙΝΕΙ ΤΟ ΖΕΥΓΆΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ  
ΣΕ ΙΤΆΛΙΆ ΚΆΙ ΓΕΡΜΆΝΙΆ
Στο Κύπελλο Ιταλίας στους πρώτους 
ημιτελικούς η Ίντερ και η Μίλαν ήρθαν 
ισόπαλες με 0-0 και η Γιουβέντους κέρδισε 
με 1-0 εκτός έδρας τη Φιορεντίνα. Άπόψε 
(22:00) γίνεται ο αγώνας ρεβάνς Ίντερ-Μίλαν 
και αύριο (22:00) ο δεύτερος ημιτελικός 
Γιουβέντους-Φιορεντίνα. Περισσότερα από 
400 ειδικά στοιχήματα προσφέρει το Πάμε 
Στοίχημα για το ντέρμπι Ίντερ-Μίλαν. 
Το ζευγάρι του τελικού βγαίνει και στο 
Κύπελλο Γερμανίας, αφού είναι νοκ άουτ οι 
2 ημιτελικοί, ο σημερινός (21:45) ανάμεσα 
στο Άμβούργο και την Φράιμπουργκ και ο 
αυριανός (21:45) μεταξύ της Λειψίας και της 
Ουνιόν Βερολίνου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΆΠΟ 500 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΆ  
ΤΆ ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΗΣ PREMIER LEAGUE
Στην Premier League τα βλέμματα είναι 
στραμμένα σε 2 ντέρμπι. Σήμερα (22:00) 
η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ και αύριο (22:00) η Τσέλσι 
υποδέχεται την Άρσεναλ. Πάνω από 500 
στοιχηματικές επιλογές έχουν οι παίκτες του 
Πάμε Στοίχημα για να ποντάρουν στα 2 αγγλικά 
ντέρμπι. 
Εμβόλιμη αγωνιστική με πολλές δυνατές 
αναμετρήσεις διεξάγεται αύριο στη Ligue 1 και 
στο τριήμερο από σήμερα έως τη Μ. Πέμπτη 
στη La Liga. 

ΕΙΔΙΚΆ ΣΤΟΙΧΗΜΆΤΆ ΣΤΗΝ EUROLEAGUE  
ΓΙΆ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΆΚΟ
Στο μπάσκετ αρχίζουν τα play off της Eurole-
ague. Ο Ολυμπιακός δίνει αύριο (21:00) το 
πρώτο παιχνίδι του κόντρα στη Μονακό.
Στα καταστήματα ΟΠΆΠ παίζονται πολλά ειδικά 
στοιχήματα για τον ζευγάρι του Ολυμπιακού 
με τη Μονακό, μεταξύ άλλων, για τον νικητή 
της σειράς, το ακριβές σκορ, τον αριθμό των 
αγώνων, το χάντικαπ της σειράς, το σκορ μετά 
από 2 αγώνες, τους Over/Under αγώνες, το 
πρώτο σπάσιμο έδρας, το πόσες φορές θα 
σπάσει η έδρα, τη νίκη στη σειρά με ανατροπή, 
την ακριβής πρόβλεψη της σειράς.  
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν  τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν στα 
καταστήματα ΟΠΆΠ και 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. 

ΆΚΡΩΣ ΕΝΔΙΆΦΕΡΟΥΣΕΣ 
ΆΝΆΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΆΙ ΕΥΚΆΙΡΙΕΣ 

ΓΙΆ ΚΕΡΔΗ

www.xosetips.com

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 22:00
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.

1 -1,25 1,87
Επιβλητική από το πρώτο λεπτό η Λίβερπουλ πήρε δίκαια τη πρόκριση 

για τον τελικό του κυπέλλου. Σε τρομερή κατάσταση η ομάδα του 
Κλοπ διεκδικεί όλους τους τίτλους και δείχνει ικανή να τα πάρει όλα. 

Δεν πείθει η Μάντσεστερ, αλλά παραμένει ζωντανή στη μάχη της 
τετράδας.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΡΙΜΕΡΑ ΝΤΙΒΙΖΙΟΝ 22:00
ΜΠΕΤΙΣ-ΕΛΤΣΕ

1 -0,75 1,70
Έφυγε αλώβητη από το «Ανοέτα» η Μπέτις παραμένοντας έτσι στο 

κυνήγι της τετράδας. Ματς σαν το σημερινό πρέπει να τα καθαρίζει αν 
θέλει να βρεθεί στο Champions League. Διατηρεί απόσταση ασφαλείας 

από την επικίνδυνη ζώνη η Ελτσε και δύσκολα θα κινδυνέψει με 
υποβιβασμό.

 Σε έδρα και φαβορί το ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 1 21:45
ΜΠΕΡΤΟΝ-ΡΟΔΕΡΑΜ

2 1,75
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Ρόδεραμ καθώς με νίκη σήμερα 
γίνεται το φαβορί για την απευθείας άνοδο. Ο αντίπαλος ιδανικός με 
την Μπέρτον να παίζει μόνο για το γόητρο μέχρι το τέλος της σεζόν

 Το κίνητρο μεγάλο με αυτό θα πάμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 1 21:45
ΣΕΦΙΛΝΤ Γ.-ΚΡΟΥ

1/1 1,72
Τέσσερις τελικούς έχει μπροστά της η Σέφιλντ στη προσπάθεια που κάνει 
για την άνοδο. Στο σημερινό παιχνίδι το τρίποντο αποτελεί μονόδρομο και 

η τελευταία Κρου δύσκολα θα προκαλέσει προβλήματα.

Στηρίζουμε έδρα από το ημίχρονο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΑΛΛΙΑ 2η 21:00
ΑΖΑΞΙΟ-ΝΤΑΝΚΕΡΚ

1 -0,75 1,65
Στο δρόμο της επιστροφής βρίσκεται η ιστορική Αζαξιό με την έδρα 
να αποτελεί το μεγάλο όπλο της ομάδας. Σε δύσκολη κατάσταση η 

Ντανκέρκ τρέχει σερί πέντε ηττών με τον υποβιβασμό να φαντάζει πιο 
πιθανός από ποτέ.

Έχει τα φόντα η Αζαξιό για να πάρει αυτό που θέλει.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΑΛΛΙΑ 2η 21:00
ΡΟΝΤΕ-ΝΑΝΣΙ

1 2,30
Ματς κομβικού χαρακτήρα είναι αυτό ανάμεσα σε Ροντέ και Νανσί. Οι 
γηπεδούχοι με νίκη θα ελπίζουν σε απευθείας παραμονή ενώ η Νανσί 

ψάχνει ένα θαύμα για να σώσει την κατηγορία.

Σε αυτές τις τιμές ο άσος έχει αξία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγά-

λη Τετάρτη διεξάγεται το Διασυλλογικό 
Πρωτάθλημα Συνθέτων Αγωνισμάτων Α-Γ και 
Κ18 σε δύο ομίλους. Στην Αθήνα θα γίνει στον 
Αγ. Κοσμά και στη Θεσσαλονίκη στο Καυταν-

ζόγλειο στάδιο. Στην Αθήνα ξεχωρίζει η 
συμμετοχή της Στέλλας Τζικανούλα 

στο έπταθλο. 

Ο Κώστας Δουβαλίδης θα πάρει μέ-
ρος στο 1ο διεθνές μίτινγκ στη Λεμεσό 

που θα γίνει στις 10 Μαΐου. Ο Έλληνας πρω-
ταθλητής θα τρέξει στα 110μ. εμπόδια, όπου 
θα αντιμετωπίσει τον Κύπριο πρωταθλητή Μί-
λαν Τραΐκοβιτς. Ο Δουβαλίδης μετά θα πάει 

στην Κεφαλλονιά για το καμπ σκυτα-
λοδρομιών. 

Ο Γκραντ Χόλογου-
εϊ, ο παγκόσμιος πρωταθλη-

τής στα 60μ. εμπόδια, ήταν από τους 
πρωταγωνιστές σε αγώνες στο Γκέιν-

σβιλ. Μετείχε σε δύο ομάδες της Adidas 
στα 4x100μ. και 4x400μ. που με 38.09 και 

2.57.72 αντίστοιχα πέτυχαν τις καλύτε-
ρες φετινές επιδόσεις στον κό-

σμο. Τα περάσματα των αθλη-
τριών που πέτυχαν την παγκόσμια 

επίδοση στην σκυταλοδρομία απόστασης 
(medley distance) στη Βοστόνη ήταν: Η Χέδερ 
Μακλίν έκανε 3.14.82 στα 1.500μ., η Κένταλ 

Έλις 52.05 στα 400μ., η Ρόιζιν Γουίλις 2.03.30 
στα 800μ. και η Ελ Πουριέ Εστί Πιέρ (φωτό) 

4.23.55 στα 1.600μ. Ο συνολικός χρό-
νος τους ήταν 10.39.91. 
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Η ΑΕΚ κέρδισε στα Γιάννενα και κράτησε ζω-
ντανή την ευρωπαϊκή της διέξοδο αλλά όπως 
αναμενόταν το ταξίδι στην πρωτεύουσα της 
Ηπείρου δεν ήταν αναψυχής. 
Ο ΠΑΣ για ακόμα ένα υψηλού επιπέδου ματς 
στάθηκε και με το παραπάνω καλά και θα μπο-
ρεί να λέει ότι το δίκαιο ίσως θα ήταν να πά-
ρει και κάτι παραπάνω από τη συμπάθεια. 
Αυτός, που σίγουρα θα αισθάνεται καλά είναι 
ο Χουάν Χοσέ Περέα. Και μάλλον και ο ιδιο-
κτήτης του ΠΑΣ Γιάννινα Γιώργος Χριστοβασί-
λης. 
Ο Κολομβιανός επιθετικός έκανε στο παιχνίδι 
με την ΑΕΚ, ματς μεταγραφής. Αν αληθεύουν 
και δεν είναι στα όρια της υπερβολής το ότι το 
αφεντικό της ομάδας ζητάει 7ψήφιο αριθμό 
για να τον παραχωρήσει, το βράδυ της Δευτέ-
ρας ενίσχυσε αυτήν την άποψη. 
Ο Περέα άγγιξε το τέλειο ματς. Σύμφωνοι, 
απέναντι σε αμυντική γραμμή όπως αυτή της 
ΑΕΚ που εκπλήσσει αρνητικά σε κάθε παιχνί-
δι, αλλά δεν παύει να είναι ένας αγώνας κό-
ντρα σε μια από τις μεγάλες δυνάμεις του Ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου. 
Η ντρίπλα στον Ρότα και η πάσα πάρε-βά-
λε στον Σάλιακα στο γκολ που, μάλλον, δε θα 
έπρεπε να ακυρωθεί, η εκτέλεσή του στο 1-2 
και η σεντερφορίσια κεφαλιά για το 2-3, είναι 
highlights που μπαίνουν σε DVD μεταγραφής. 
Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Απλά αυτά ήταν που 
έκριναν και τον αγώνα αλλά δεν τον έγειραν 
υπέρ της ομάδας του. Έκριναν και διαμόρφω-
σαν το τελικό σκορ. 
Ο Περέα έδειξε να προσαρμόζεται σε κάθε 
πλάνο που παρουσίασε ή άλλαξε ο Μεταξάς 
μέσα στο παιχνίδι. 
Είτε παίζοντας κατά συνθήκη αγώνα με φά-
τσα το τέρμα του Στάνκοβιτς, είτε πηγαίνοντας 
στα πλάγια, είτε ευρισκόμενος περιφερειακά, 
είτε με τον Κόντε δίπλα του και σαν στήριγμα. 
Ο Κολομβιανός στα 22 του χρόνια όντως μοιά-
ζει ένα πρότζεκτ που μπορεί να προσελκύσει. 
Το Sportime έχει αποκαλύψει περί Βέρντερ 
και ΑΕΚ. Η Ένωση πλέον δύσκολα θα παίξει 
σε αυτά τα ποσά, οι Γερμανοί που μάλλον επι-
στρέφουν στην Μπουντεσλίγκα θα είναι σημα-
ντικός παράγοντας. 
Αλλά και βάσει μανατζερικού γραφείου και 
προϊστορίας, δε θα πρέπει να αποκλειστεί να 
εμφανιστεί σύντομα μια ιταλική ομάδα. 
Αρέσουν στους γείτονες τέτοια stories. 
Με 2.600 λεπτά συμμετοχής ο Περέα έχει 
γράψει 9 γκολ και 4 ασίστ σε 29 αγώνες και 
μοναδική παραφωνία τις 6 κίτρινες που έχει 
δεχτεί. 

ΜΑΤΣ 1,5 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ

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.grΥΠΕΥΘΥΝH 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...

Ο ΠΕΡΕΑ ΕΚΑΝΕ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΕΚ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΩΣ ΔΕ ΘΑ 
ΑΡΓΗΣΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ 


