ΑΘΗΝΑ: 130 - 220C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 90 - 160C
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ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΠΕ
Έντονη προσωπικότητα ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, πολλές φορές αυτό που σκέφτεται το λέει φωναχτά
και δημόσια. Η πρόσφατη εξωτερίκευση της απορίας του, ουσιαστικά, γιατί δεν ήταν στις κλήσεις του Πογέτ
για την Εθνική ομάδα σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Αυτό που μένει όμως στο τέλος της ημέρας είναι πως
ο 36χρονος μεσοεπιθετικός είπε την αλήθεια. Ο Χριστοδουλόπουλος πρόσθεσε το Σαββατοκύριακο που
πέρασε ακόμα μια σούπερ εμφάνιση στο ενεργητικό του φέτος με την Ανόρθωση.
Η ομάδα του Κετσπάγια δύσκολα θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τον Απόλλωνα Λεμεσού
που είναι πολύ μπροστά αλλά μια νίκη επί του ΑΠΟΕΛ είναι πάντα highlight. Ο Λάζαρος έκανε δύο γκολ
κλάσης στο 4-1 της Ανόρθωσης και πλέον η σεζόν έχει γράψει μέχρι τώρα 14 γκολ σε 36 παιχνίδια και
κοντά στα 1.900 λεπτά συμμετοχής. Είναι σε καλή κατάσταση ο Χριστοδουλόπουλος και μπορεί σίγουρα να
μην άρεσε στον Πογέτ το τι ειπώθηκε αλλά η σκληρή πραγματικότητα είναι με τον 36χρονο άσο.
Άλλωστε το πρωτάθλημα Κύπρου εδώ και χρόνια δεν έχει να ζηλέψει και πολλά από το Ελληνικό ενώ το
πόσο καλός παίκτης είναι ο Λάζαρος το ξέρουν και οι πέτρες. Είναι εξάλλου ο μοναδικός που έχει παίξει σε
Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και έχει πάρει πρωτάθλημα με τις τρεις πρώτες ομάδες.

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ
Απόλυτο Βατερλό φέτος για την ΑΕΚ η υπόθεση στόπερ. Από τις επιλογές μέχρι το γεγονός πως κανένα από τα
δίδυμα δεν ταίριαξαν και έκαναν το κέντρο της άμυνας της Ένωσης μια τρύπα. Αλλά η εικόνα του αρχηγού μάλιστα στο
Καραϊσκάκη, Όγκνιεν Βράνιες (όσο δεν είχε το διάστρεμμα) δεν μπορεί παρά να προκαλέσει μόνο προβληματισμό. Ο
Βόσνιος ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων ενώ ήταν σπάνιες οι φορές που συναντήθηκε με τους επιθετικούς του Ολυμπιακού
ακόμα και όταν έμπαιναν στην περιοχή. Αν δεν ήταν ο Μήτογλου που δεν ήταν καλός αλλά ήταν φιλότιμος και τα χαφ της
ΑΕΚ (Κριχόβιακ, Σιμάνσκι, ακόμα και ο Άμραμπατ βοήθησε ανασταλτικά) τότε η κατάσταση θα ήταν δυσάρεστη. Θα έχανε
η ΑΕΚ και ας ήταν μάλλον καλύτερη από ποτέ φέτος στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Αλήθεια στην Ένωση τι
σκέφτονται να κάνουν με τον Βράνιες που βέβαια έχει συμβόλαιο αλλά η φετινή του σεζόν είναι καταστροφική;
Με 22 ματς (μόλις 19 στη Super League 1) και 3 γκολ, αποδεικνύεται πως η επιλογή φέτος δεν ήταν καλή.
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ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΞΕΣΠΑΣΕ
Η αλήθεια είναι πως η εικόνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να παροτρύνει τον κόσμο στη Λεωφόρο να φωνάξει ήταν
πρωτόγνωρη. Υπό την έννοια πως ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν το είχε ξανακάνει.
Και φέτος έχει κερδίσει ξανά ντέρμπι, το εμφατικό 3-0 επί της ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι πως και ο Σέρβος
όπως και όλος ο οργανισμός νιώθει την πίεση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο να κρέμεται σε μια κλωστή.
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει και τη διέξοδο του Κυπέλλου και το γεγονός πως είναι φαβορί στον
ημιτελικό απέναντι στη Λαμία. Δε θα είναι όμως στον τελικό αν προκριθεί μια και θα βρει Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ
απέναντι. Επομένως το εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό εισιτήριο από το πρωτάθλημα είναι το καλύτερο.
Η νίκη επί του ΠΑΟΚ όχι απλά έβαλε τον Παναθηναϊκό σε ευρωπαϊκή θέση αλλά μπορεί να τον εδραιώσει αν
και εφόσον πάνε καλά τα αποτελέσματα της επόμενης αγωνιστικής. Με το «τριφύλλι» να παίζει στα Γιάννενα
αλλά και το ΑΕΚ-Άρης στο ΟΑΚΑ. Ξέσπασε λοιπόν ο κόουτς.

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ
Την προηγούμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός το είχε προχωρήσει πολύ το θέμα με τον Ρεμί Καμπελά. Σε τέτοιο
βαθμό μάλιστα που ο Γάλλος μεσοεπιθετικός να αρνηθεί δύο προτάσεις που έφτασαν από πρωταθλήματα
μη ευρωπαϊκά. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, παρατηρείται μια αξιοπερίεργη στασιμότητα. Φταίει ο
Γάλλος; Ο Ολυμπιακός έχει πατήσει φρένο για να τσεκάρει μήπως κάνουν στον Μαρτίνς κάποιες άλλες
περιπτώσεις στην ίδια θέση; Θα δείξει το μέλλον. Πάντως, από εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν το γκραν φαβορί
για να υπογράψει τον 32χρονος άσο, τώρα αφήνει το δρόμο ανοικτό και για άλλα κλαμπ. Ο Καμπελά είναι
η αλήθεια πως θα έριχνε το κασέ για να έρθει στην Ελλάδα αλλά αν στραβώσει τελικά το ζήτημα με τους
πρωταθλητές Ελλάδας υπάρχει η αίσθηση πως μπορεί να βρει μεγάλη πρόταση. Όχι από την Σεντ Ετιέν ή την
Μονπελιέ αλλά ενδιαφερόμενοι υπάρχουν. Συν του ότι, αν έχει προχωρήσει το καλοκαίρι και δεν έχει βρει
ομάδα, οι προαναφερθέντες σύλλογοι θα την κάνουν ξανά την προσπάθειά τους. Λέει η λογική.

3

e-SportTime ΤΡΙΤΗ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
Η ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ΗΤΑΝ ΕΝΑ MASTERCLASS
ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ

Το πόσο έντονα έζησε το παιχνίδι. Το πώς πανηγύρισε τα γκολ, τη νίκη. Το πώς παρενέβη
τακτικά όταν το ματς με τον ΠΑΟΚ το ζητούσε (όπως όταν το γύρισε σε σύστημα με τρία στόπερ).
Το άριστο κλίμα που βγαίνει από τα αποδυτήρια. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς νιώθει καλύτερα από
ποτέ στον Παναθηναϊκό. Έχει βρει νόρμες και ισορροπίες στο γκρουπ του, αφουγκράζεται τις
ανάγκες και βρίσκει τον τρόπο να εμπνεύσει. Με τέτοια ψυχολογία και αποτελεσματικότητα,
το ερώτημα δεν θα είναι αν το «τριφύλλι» πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά πότε. Ποτέ
βέβαια ο Σέρβος κόουτς δεν θα πει κάτι τέτοιο δυνατά. Το «σεμνά και ταπεινά» είναι γι’ αυτόν
απαράβατη στάση (ποδοσφαιρικής) ζωής.

ΚΑΝΕΙ
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Ο ΚΡΙΧΟΒΙΑΚ ΕΔΕΙΞΕ ΣΤΟ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΛΟΓΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟΝ ΠΗΡΕ Η ΑΕΚ

Ο καλός (ο) παίκτης με τη μία φαίνεται. Δεν χρειάζεται πολλά για να δείξει τι μπορεί να κάνει,
η ποιότητά του κάνει τη διαφορά. Ο Γκρεκόρζ Κριχόβιακ μας το υπενθύμισε στο Καραϊσκάκη. Η
παρουσία του στη μεσαία γραμμή ήταν καταλυτική. Έκοψε, έραψε, καθάρισε. Ανεβάζει όλη την
ΑΕΚ και μόνο που είναι εκεί. Στο σημείο που βρισκόμαστε, με απανωτά μεγάλα ματς στα πλέι
οφ, κάθε ομάδα που βρίσκεται εκεί, έχει ανάγκη προσωπικότητες. Και η Ένωση είναι τυχερή
που έχει μαζί της πια τον Πολωνό χαφ. Εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία και έφερε έναν παίκτη που
μπορεί να ορίσει θετικά τη μοίρα της στην τελική ευθεία για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
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ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ
ΚΙ ΑΥΤΑ
Ο ΓΙΟΥΣΕΦ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΕΙΧΕ
(ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ) ΜΙΑ ΚΑΚΗ
ΜΕΡΑ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ

Και οι καλύτεροι (των επιθετικών) έχουν τέτοιες μέρες. Που η μπάλα δεν λέει να μπει με
τίποτα, που χάνουν γκολ στα οποία θα ευστοχούσαν 9/10 φορές. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί πέρασε
ένα άσχημο βράδυ απέναντι στην ΑΕΚ. Γνωρίζοντας το πόσο αυστηρός είναι με τον εαυτό του,
φανταζόμαστε πως πρώτος ο Μαροκινός φορ θα δυσκολεύτηκε να βρει ηρεμία μετά το τελικό
1-1 στο «Καραϊσκάκη». Στο μεταξύ, η Θύρα 7 αντέδρασε με οργισμένη ανακοίνωση προς
συγκεκριμένα ΜΜΕ που έγραψαν πως αποδοκίμασαν την ίδια τους την ομάδα μετά το «Χ» με
την Ένωση.

ΤΩΡΑ ΝΑΙ, ΜΑΡΣΕΪΓ
Ο,ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΟΚ, ΠΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΧΕΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν. Στη Λεωφόρο, ο ΠΑΟΚ έχασε για πρώτη φορά μετά από 16 αγωνιστικές στη
Super League. Φταίει μήπως ότι οι παίκτες των «ασπρόμαυρων» δεν μπόρεσαν τελικά να βγάλουν από το
μυαλό τους, για τα 90 λεπτά του αγώνα, την επικείμενη ευρωπαϊκή κόντρα με τη Μαρσέιγ; Τόσο ο Αλέξανδρος
Πασχαλάκης όσο και ο Αντρέ Βιεϊρίνια το αρνήθηκαν κατηγορηματικά. Μίλησαν απλώς για μια κακή μέρα στη
δουλειά. Μία ή άλλη, κανείς στον ΠΑΟΚ δεν θα μείνει περισσότερο στα όσα έγιναν με τον Παναθηναϊκό. Γιατί, ναι,
τώρα πια είναι όλο και μόνο Μαρσέιγ...

NO GOAL
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΗ ΚΑΙ ΜΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρόβλημα στο γκολ του φετινού Άρη εμφανίστηκε ξανά κόντρα στον ΠΑΣ και το 0-0 δεν θα μπορούσε να το
περιγράφει πιο ανάγλυφα. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης γι’ αυτήν την κατάσταση έχει η λάθος εκτίμηση για τον
Κώστα Μήτρογλου. Οι «κίτρινοι» πίστευαν πως θα μπορούσε να αναγεννηθεί στο «Βικελίδης» και στηρίχτηκαν
σε αυτό στον προγραμματισμό τους. Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε πικρή ιστορία. Στην οποία πάντως το
φινάλε δεν θα ‘ναι το χειρότερο δυνατό. Αρχικά ο παίκτης είχε καταθέσει προσφυγή κατά της ΠΑΕ, αλλά τελικά
επιτεύχθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός και οι δύο πλευρές θα χωρίσουν δίχως να μπλέξουν με δικαστήρια.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΕΙ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΧΟΥΑΝΚΑΡ ΣΦΡΑΓΙΣΕ
ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ-ΟΝΕΙΡΟ ΟΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ FREE!
Τον θυμάστε τον Τσάβι Ρόκα; Πλέον, στην Λάρνακα με σπίτι δίπλα στην θάλασσα, 17 χιλιάρικα
μηνιάτικο απολαμβάνει την απόλυτη ασυλία όντας το boss της τοπικής ΑΕΚ. Ο κύριος που
κατηγορήθηκε στα μέρη μας για την υπερβολική σπατάλη του συμβολαίου του Καρλίτος,
για την άφιξη του προπονητή-εξπρές, Ντάνι Πογιάτος! Ο ίδιος όμως που αποχωρώντας,
έστω και αναδρομικά, άφησε παρακαταθήκη στον Παναθηναϊκό τόσο τον onfire, Αϊτορ,
όσο και το ΚΑΛΥΤΕΡΟ αριστερό μπακ της Σούπερ Λιγκ (υπάρχει αντίρρηση;), τον Χουάνκαρ!
Τον παίκτη που από 1η Ιανουαρίου μιλάει ελεύθερα με όποιον θέλει και το «τριφύλλι»
ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο να «κλειδώσει» την ανανέωση της συνεργασία τους.
Εκείνον που προχθές με τον ΠΑΟΚ σφράγισε τη νίκη, σημειώνοντας το παρθενικό του εν
Ελλάδι γκολ! «Εχω λιγότερα γκολ και από τον Τσέντο», είχε παραδεχθεί ο Χουανκάρ σε
συνέντευξή του αστειευόμενος για τις (σχεδόν ανύπαρκτες) επιθετικές του επιδόσεις εν
συγκρίσει με τον αιώνιο μπακ της Ρεάλ. Μιλάμε για τον παίκτη που ποδοσφαιρικά έμαθε
την αλφάβητα στις ακαδημίες των «μερένγχες», φορώντας για μία και μοναδική φορά
τη φανέλα της «Βασίλισσας».
Ο κύριος που το case του αποτέλεσε casus belli στον φάκελο ΤΡΟ ανάμεσα στα επενδυτικά
γκρουπ και την ΦΙΦΑ με την «αόρατη» μεταγραφή του εν έτει 2011 στην Μπράγκα!
Back στο σήμερα με τον Χουανκάρ να απολαμβάνει την ελευθερία παιχνιδιού από τον
Γιοβάνοβιτς, να κάνει showoff σε σχέση με τους Ρέαμπτσιουκ, Μοχαμάντι και… Βιεϊρίνια
και τον Παναθηναϊκό ακόμη να «φλερτάρει» με την απώλεια του.

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ

UP ΓΙΟΥΣΕΦ

ΩΡΑΙΟΣ
Ο «ΝΕΟΣ»

ΛΟΥΙΖ ΦΕΛΙΠΕ
Δεν έχει προλάβει να μάθει τα ονόματα των συμπαικτών
του, αλλά ήδη συστήνεται ως σκόρερ! 8 ματς, 5
«παστέλια» από τον λεγάμενο. Παραπάνω από όσα
είχαν οι τρεις προκάτοχοί του με την φανέλα Νο9
(Ντουρμισάι, Καστάινος, Μαϊκ Φαν Ντούινεν). Το impact
του «μιλάει» και ο ΟΦΗ αναζητά τον τρόπο απόκτησής
του από την Σπόρτινγκ.

DOWN

ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ

Με τον Απόλλωνα «ψάρεψε»
τον Παμλίδη από τα 11
βήματα, χαρίζοντας τη νίκη.
Στην Τρίπολη έγινε ωδή στο στόμα
του αντίπαλου προπονητή μια και «γέμισε»
τα δοκάρια με τουλάχιστον 4-5 καίριες επεμβάσεις. Ο
Ατρόμητος, πλέον, μπορεί να αισθάνεται safe στον δρόμο για
την παραμονή με τα «γάντια» του Γιαννιώτη.

Για έναν παίκτη που ΄χει σημειώσει
73 τέρματα σε 142 αγώνες με τον
«δαφνοστεφανωμένο» στο στήθος
να σπαταλάει τουλάχιστον 3 ευκαιρίες
φάτσα στο γκολ είναι είδηση. Πόσο μάλλον με
αντίπαλο την ΑΕΚ. Πάνω που ΄χε πάρει μπρος σκοράροντας με
ΑΡΗ και ΠΑΣ αντίστοιχα, ο 35χρονος συνεχίζει σε καθεστώς
εσωστρέφειας.

755
ΛΕΠΤΑ (ΗΤΟΙ 8
ΑΓΩΝΕΣ) ΜΕΤΑ
Ο ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΓΚΟΛ
ΣΤΗΝ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗ

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

«Άλκης Καμπανός» ονομάζεται από την Κυριακή το μεσημέρι η Θύρα VIP στο γήπεδο
«Κλεάνθης Βικελίδης». Στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη…

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ
ΆΡΗΣ.

Η εικόνα των πλέι οφ, παρά το ψυχολογικό boost από την επιστροφή των 6 πόντων, «σηκώνει»
έντονη ανησυχία. Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε οριακά με 11 παίκτες και οι «κιτρινόμαυροι»…
οριακά είχαν 1,5 ευκαιρία! Υποδέχεσαι τον ΠΑΣ και ο Χερμάν Μπούργος αλλάζει το σύστημα,
παίζοντας με 3 στόπερ απέναντι σε ένα club που ΔΕΝ είχε καν καθαρόαιμο 9άρι στο γήπεδο.
Σβηστό 0-0. Μόλις δύο κερδισμένοι πόντοι σε 3 αγώνες. Ψυχρολουσία και 5η θέση, εκτός
Ευρώπης μέχρι νεοτέρας! Ιτούρμπε και Ματέο Γκαρσία παραμένουν αγνώριστοι και ο
πολυδιαφημισμένος, Καμαρά δεν βγάζει καμία επάρκεια σε αποτελεσματικότητα. Και
ακολουθεί η ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ…
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Η... ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ
ΟΝΤΩΣ Ο ΑΓΓΛΟΣ ΘΕΛΕΙ
ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ, ΓΝΩΣΤΟ
ΑΥΤΟ. Η UEFA OMΩΣ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ
ΑΚΟΜΑ!

ΚΟΡΑΚΙ
e-SportTime

«Γνωρίζω ότι ο κ. Κλάτενμπεργκ
επιθυμεί να συνεχίσει το έργο του
και επόμενη σεζόν, ανανεώνοντας
τη θητεία του, αντιλαμβάνομαι ότι
αυτό βρίσκει σύµφωνη την UEFA
και αναμένω τις εξελίξεις που
θα δρομολογηθούν µε τη λήξη της
αγωνιστικής περιόδου». Ο Λευτέρης Αυγενάκης επανέλαβε ως το
πρώτο σκέλος της, την είδηση που
έχει αποκαλύψει το Sportime από
τον περασμένο Οκτώβριο! «Θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιο
του!», ο τίτλος του δημοσιεύματος στις 14/10.
Ένα εξάμηνο μετά, ο Κλάτενμπεργκ όντως έχει εκφράσει
την επιθυμία του να ανανεώσει
το συμβόλαιο του, αφού δεν προ-

έκυψε κάποια καλύτερη πρόταση από άλλη ομοσπονδία, αν και
έγιναν συζητήσεις και επαφές
τους περασμένους μήνες. Γκαραντί η πληροφορία.
Αυτό που δεν είναι έτσι ακριβώς το παρουσιάζει ο Υφυπουργός Αθλητισμού ή ίσως να μην
είναι τόσο καλά πληροφορημένος, είναι ότι η επιθυμία του Άγγλου ταυτίζεται και με τις προθέσεις της UEFA.
Αυτό ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αν δηλαδή η UEFA θα «επιβάλλει» τον Κλάτενμπεργκ για
έναν ακόμα χρόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Οι πληροφορίες του Sportime
άλλα λένε. Στην Ελβετία δεν

ΠΕΡΙ ΝΕΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

Κάποιοι «κάηκαν», αλλά
έχουν εξασφαλίσει θέση
στη Super League!
Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος των πρωταθλημάτων,
οι... καφενειακές συζητήσεις για τους νέους πίνακες δίνουν και παίρνουν. Τα σενάρια που ακούγονται πολλά,
αλλά τα περισσότερα εκτός πραγματικότητας, αφού κάποιοι μπερδεύουν τις πληροφορίες με τους...
διακαείς πόθους τους. Κάποια ονόματα που εμφανίζονται ως φαβορί
για άνοδο έχουν ήδη «καεί».
Κάποιοι, πάλι έχουν ήδη εξασφαλίσει την άνοδο/επιστροφή τους στη Super League.
Υπομονή όμως.

έχουν αποφασίσει ακόμα αν ο
Κλάτενμπεργκ θα παραμείνει
στην προεδρία της ΚΕΔ. Και κινήσεις έγιναν και συζητήσεις με
άλλους υποψήφιους ξένους αρχιδιαιτητές. Και ακόμα γίνονται.
Ένας εξ αυτών ήταν ο Κασάι, ο
οποίος όμως «έκλεισε» στην
Βουλγαρία.
Όπως και να’ χει, ακόμα το θέμα
Κλάτενμπεργκ έχει δρόμο. Και
δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι
επίσημο πριν τις αρχές του καλοκαιριού. Τον Ιούνιο θα γίνει
επισήμως γνωστό, αν ο Άγγλος
θα παραμείνει ή θα αποχωρήσει
από τα μέρη μας!
Ανεπίσημα, υπάρχει το Sportime
και το «Κοράκι»!

ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

Ορια ηλικίας!
Και οι «πέτρες» γνωρίζουν ότι ο Κουτσιαύτης είναι από
τα αγαπημένα «παιδιά» του Κλάτενμπεργκ. Ο Αρτινός ρέφερι που έχει διαγραφεί από την ΕΠΣ του, κλείνει τα 45
τον ερχόμενο Νοέμβριο, συμπληρώνοντας το όριο ηλικίας. Κάποιοι από την ΚΕΔ ωστόσο θεωρούν δεδομένο ότι
θα σφυρίξει ακόμα μια χρονιά στη Super League. Όπως
τονίζουν ανοιχτά, ακόμα στους ανθρώπους της ΕΠΣ στην οποία άνηκε μέχρι πρότινος ο Κουτσιαύτης,
ο Κλάτενμπεργκ θα αλλάξει
τον κανονισμό ανεβάζοντας
τα όρια ηλικίας.
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baskeTIME
ΤΩΡΑ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΣΕ ΑΓΩΝΑ
ΠΡΩΤΙΑΣ ΣΤΟ ΟΑΚΑ

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ
ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 17-21,34-45,
49-64, 73-84
ΠΑΟΚ (ΛΥΚΟΓΙΆΝΝΗΣ): ΛΟΒ 14, ΚΑΜΑΡΙΑΝΌΣ 6, ΝΤΙΛΈΟ 5, ΜΆΝΤΖΑΡΗΣ 2,
ΓΙΆΝΚΟΒΙΤΣ 12, ΡΊΒΕΡΣ 5, ΓΚΡΙΝ 11,
ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ 12, ΚΑΜΠΕΡΊΔΗΣ 4,
ΤΟΛΙΌΠΟΥΛΟΣ 2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΏΚΑΣ): ΓΟΥΌΚΑΠ 4, ΝΤΌΡΣΕΪ 19, ΒΕΖΈΝΚΟΦ 8, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ 4, ΖΑΝ ΣΑΡΛ 16, ΈΙΣΙ 2,
ΛΟΎΝΤΖΗΣ 11, ΛΑΡΕΝΤΖΆΚΗΣ 6, ΟΙΚΟΝΟΜΌΠΟΥΛΟΣ, ΜΆΡΤΙΝ 5, ΠΡΊΝΤΕΖΗΣ
2, ΜΑΚΚΊΣΙΚ 7

Ο Ολυμπιακός είδε τον ΠΑΟΚ να του βάζει δύσκολα περίπου πέντε λεπτά πριν το τέλος της
αναμέτρησης αλλά τα κατάφερε. Τελικά ο Ολυμπιακός επικράτησε 84-73 κι έφτασε το ρεκόρ
του στο 16-1 ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 7-10. Και την ερχόμενη Δευτέρα θα αντιμετωπίσει
τον Παναθηναϊκό στον αγώνα που θα κρίνει την πρωτιά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πριν
από το μεταξύ τους ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός θα έχει δύο αγώνες για την Euroleague (αύριο
στο Βερολίνο και την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη) ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί
μεθαύριο στο ΣΕΦ τον Άρη στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της

ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η EUROLEAGUE;
ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΛΙΘΟΥΑΝΟΙ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΑΣΤΕΡΑ

Οι περισσότεροι έμειναν στο ότι οι παίκτες του Ερυθρού
Αστέρα αρνήθηκαν να κρατήσουν το πανό που έλεγε «STOP
THE WAR» πριν από τον αγώνα με την Ζαλγκίρις Κάουνας σε εξ
αναβολής αναμέτρηση για την Euroleague το βράδυ της Κυριακής.
Όμως υπάρχει και κάτι ακόμα που «ξέφυγε» της προσοχής
κι αυτό είχε να κάνει με το ότι οι Λιθουανοί οπαδοί σήκωσαν
σημαίες του ΝΑΤΟ και τραγουδούσαν συνθήματα εναντίον της
Σερβίας. Κι εδώ τίθεται το ερώτημα που απασχολεί πολύ κόσμο: Τι
ακριβώς κάνει η Euroleague για μια ομάδα η οποία εδώ και μέρες
ασχολείται ΜΟΝΟ με την πολιτική και πολύ λιγότερο με το μπάσκετ;
Και πόσο ηθικό είναι να σηκώνεις τη σημαία του ΝΑΤΟ στους
αθλητές μιας χώρας που βομβαρδίστηκε ανηλεώς απ’ αυτό;
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Global Football

newsROOM

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο άνθρωπος-γκολ της
Ρεάλ Μαδρίτης. Με τα δύο του τέρματα στο Βίγο κόντρα στη Θέλτα υπέγραψε
τη νίκη (2-1), έπιασε στην 3η θέση των αρχισκόρερ της «Βασίλισσας» στη La Liga τον θρυλικό Αλφρέδο ντι Στέφανο (216 γκολ). Η Τσέλσι
δεν πατάει καλά, το χαστούκι (4-1) από την Μπρέντφορντ ακόμα τη ζαλίζει και πρέπει σε μια τέτοια δύσκολη φάση να βρει και αντίδοτο στο
goalscoring ability του Γάλλου μπόμπερ. Αύριο όλα αυτά...

Η Λισαβόνα ήταν το μέρος
που ξεκίνησε η σχέση αγάπης του
Γιούργκεν Κλοπ με τη Λίβερπουλ. Πίσω στο
2015, καθόταν σε ένα καφέ στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας όταν χτύπησε το τηλέφωνό του και του έγινε η πρώτη κρούση από πλευράς «ρεντς». Παραδόξως, σήμερα, επιστρέφει
για πρώτη φορά από τότε στην πόλη. Για το
πρώτο μέρος της διπλής κόντρας με
την Μπενφίκα.

Η ΑΤΑΚΑ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Λίγο αυτοσαρκασμός, λίγο
επειδή τον πειράζει η συνεχής κριτική που δέχεται επί σειρά ετών περί του
θέματος, ο Πεπ Γκουαρντιόλα... απασφάλισε: «Μου αρέσει να παρασκέφτομαι και να δημιουργώ ηλίθιες τακτικές. Αύριο (σ.σ.: σήμερα) θα παίξουμε με 12 παίκτες!». Σήμερα,
κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα μάθουμε αν μιλούσε... σοβαρά!

2009

Η χρόνια που βρέθηκε τελευταία φορά η Βιγιαρεάλ τόσο μακριά στο Champions League. Αλλά ουδόλως «ψαρωμένη» δείχνει πριν αντιμετωπίσει την
σχεδόν μόνιμη σε αυτό το στάδιο της διοργάνωσης,
Μπάγερν Μονάχου. Το 3-0 στο Τορίνο επί της Γιουβέντους εκτόξευσε την αυτοπεποίθηση στο «κίτρινο
υποβρύχιο» και ο Ουνάι Έμερι δήλωσε αισιόδοξος για νέο ευρωπαϊκό «μπαμ». Αρχής γενομένης από αύριο.

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΜΕΓΆΛΑ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ ΣΤΑ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΆ ΤΩΝ
ΚΥΠΈΛΛΩΝ ΕΥΡΏΠΗΣ
ΤΣΈΛΣΙ-ΡΕΆΛ ΜΑΔΡΊΤΗΣ ΜΕ
ΕΝΙΣΧΥΜΈΝΕΣ ΑΠΟΔΌΣΕΙΣ ΑΠΌ
ΤΟ ΠΆΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ
«ΤΕΛΙΚΌ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ»
Η προημιτελική φάση των Κυπέλλων
Ευρώπης ξεκινάει αυτή την εβδομάδα με
πολλές δυνατές αναμετρήσεις.
Στο Champions League διεξάγονται σήμερα
(22:00) οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι-Ατλέτικο
Μαδρίτης και Μπένφικα-Λίβερπουλ και
αύριο (22:00) τα παιχνίδια ΒιγιαρεάλΜπάγερν Μονάχου και Τσέλσι-Ρεάλ
Μαδρίτης.
Περισσότερες από 500 στοιχηματικές
επιλογές προσφέρονται από το Πάμε
Στοίχημα για κάθε αγώνα της προημιτελικής
φάσης του Champions League.
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ το ντέρμπι του
Champions League Τσέλσι-Ρεάλ Μαδρίτης
παίζεται με ενισχυμένες αποδόσεις στην
αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα».
ΠΡΏΤΟ ΒΉΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΚΡΙΣΗ
Ο ΠΑΟΚ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΊΑ
Την Πέμπτη γίνονται οι πρώτοι προημιτελικοί
αγώνες στο Europa League και το Conference League.
Ο ΠΑΟΚ θέλει να φύγει αήττητος από τη
Μασσαλία (22:00) στην πρώτη αναμέτρησή
του με τη Μαρσέιγ για να κάνει το μεγάλο
βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του
Conference League.
Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρεται
στα καταστήματα ΟΠΑΠ για όλα παιχνίδια του
Champions League, του Europa League και
του Conference League.
ΕΙΔΙΚΆ ΣΤΟΙΧΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΌΚΡΙΣΗ,
ΣΚΌΡΕΡ, ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΚΌΡΝΕΡ
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να
ποντάρουν μεταξύ άλλων, στην πρόκριση,
το τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το
τελικό αποτελέσματα & Over/Under, το
ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, 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, τα μονά/ζυγά γκολ, το στοίχημα
χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά νίκης.
ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΑ ΣΤΟΙΧΉΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΉ ΚΑΙ ΤΟ ΖΕΥΓΆΡΙ ΤΕΛΙΚΟΎ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και ειδικά
στοιχήματα για τον νικητή και το ζευγάρι
τελικού του Champions League, του Europa
League και του Conference League.
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.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ
ΜΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Ποντάρουμε στο χάντικαπ της Ατλέτικο.

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
2 + 1,5 1,87

Ώρα προημιτελικών στο Champions League με άκρως ενδιαφέρουσες
αναμετρήσεις. Η Σίτι θέλει να πάρει αυτό που έχασε πέρσι στον τελικό
και είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης. Με το γνωστό του πλάνο ο
Σιμεόνε θα επιδιώξει να μείνει μέσα στην πρόκριση.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Ανώτερη η Λίβερπουλ πάμε μαζί της.

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
2 -1,0 1,65

Έκανε την έκπληξη η Μπενφίκα αφήνοντας έξω τον Άγιαξ στο
Άμστερνταμ. Οι Πορτογάλοι δεν έχουν να χάσουν κάτι και θα
κυνηγήσουν τις οποίες ελπίδες έχουν. Σε τρομερή κατάσταση η
Λίβερπουλ δείχνει ικανή να πάει μακριά φέτος.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 1 21:45
ΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ
1 -0,75 1,75

Στο δρόμο της επιστροφής βρίσκεται η Γουίγκαν και όλα θα
εξαρτηθούν από τη δική της απόδοση. Με νίκη σήμερα ανεβαίνει ξανά
στην κορυφή ενώ α αυξήσει και τη διαφορά από τους Ντονς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Στα γκολ η επιλογή μας.

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 1 21:45
Μ.Κ.ΝΤΟΝΣ-ΚΡΟΥ
OVER 2,5 1,72

Μόνο νίκες μέχρι τέλους οι Ντονς για να ελπίζουν σε απευθείας
άνοδο. Με φουλ επιθετικό πλάνο σήμερα με στόχο να καθαρίσουν από
νωρίς το ματς. Αδιάφορη η Κρου έχει υποβιβαστεί και παίζει μόνο για
το γόητρο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Στηρίζουμε έδρα και φαβορί.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΟΥΕ
1 -1,0 1,83

Αυτοκτονεί ξανά το Αμβούργο με τον στόχο της ανόδου να έχει
απομακρυνθεί αρκετά. Το σημερινό ματς έχει χαρακτήρα τελικού
με την ιστορική ομάδα να παίζει τα ρέστα της. Μόνο με θαύμα θα
γλυτώσει τον υποβιβασμό η αδύναμη Άουε.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί την Ρέξαμ.

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ 21:45
ΡΕΞΑΜ-ΜΠΑΡΝΕΤ
1 -1,25 1,70

Στο κόλπο της ανόδου η Ρέξαμ θέλει το τρίποντο που Θα την φέρει
ακόμα πιο κοντά στα ημιτελικά. Ο αντίπαλος ιδανικός καθώς η
Μπαρνέτ είναι παντελώς αδιάφορη περιμένοντας να τελειώσει η
σεζόν.

www.xosetips.com
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γραφει ο

ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Την πρώτη τους προπόνηση στη Λεμεσό έκαναν δύο από τις καλύτερες αθλήτριες στα 400μ. Η Ανδριάνα Φέρρα και η Μαρίτα
Αργυρού με τον προπονητή τους Ανδρέα Λιναρδάτο πραγματοποιούν στην Κύπρο το βασικό στάδιο προετοιμασίας μέχρι τις 23
Απριλίου.

Η Λαμία θα φιλοξενήσει
το φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
10.000μ. Ανδρών- Γυναικών και ΑνδρώνΓυναικών Κ23 το Σάββατο 7 Μαΐου. Οι αγώνες
θα γίνουν στο Αθλητικό Κέντρο της Καμαρίτσας.
Η διοργάνωση γίνεται από τον Δήμο Λαμιέων
σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής
Στερεάς. Πέρσι νικητής ήταν ο Μάριος Αναγνώστου που προέρχεται
από τη Λαμία.

2

3
Η Κριστίν Μπόμα έκλεψε την παράσταση σε αγώνες στο Μπέρμιγχαμ της
Αλαμπάμα. Η σπρίντερ από τη Ναμίμπια κέρδισε τα 100μ. σε 11.03 σημειώνοντας εθνικό
ρεκόρ, ρεκόρ Αφρικής Κ20. Στη συνέχεια στα
200μ. έτρεξε σε 22.12 που είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

Η Όλγα Φιάσκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Metropolitan. Την Κυριακή ένιωσε μια
αδιαθεσία την ώρα της κούρσας 35χλμ. βάδην στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων προκειμένου
οι γιατροί να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα.

4
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Η ΓΝΩΡΙΜΗ
ΦΙΓΟΥΡΑ
ΜΕ ΤΟ Νο53

Λόγια εχθρικά...


γραφει ο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
ΦΟΡΤΟΥΝΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΛΑΜΠ

Το 1-1 του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής στο Καραϊσκάκη ήταν από τα καλά ντέρμπι, τελευταία, των δύο ομάδων. Περιέργως, η Ένωση εμφανίστηκε ανταγωνιστική αν και όχι απελευθερωμένη
από πολλές και γνωστές φετινές της παθογένειες.
Ήταν από αυτά τα ντέρμπι που θες να βλέπεις μια και
αν ο Ελ Αραμπί είχε βάλει περισσότερο τσαγανό σε
μια από τις τελικές του ή ο Λιβάι Γκαρσία ήταν πιο
προσεκτικός στην επαφή του με την μπάλα μετά από
κόρνερ του Μάνταλου, το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Θα μπορούσε να είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να είχε πάρει ιστορικό διπλό η ΑΕΚ
που έχει να επικρατήσει στο Καραϊσκάκη από εκείνο
το μνημειώδες πια 1-2 με τον Γιακουμάκη. Την χρονιά
που πήρε το πρωτάθλημα. Από τότε είχε 6 από τις ήττες της μάλιστα χωρίς να βάλει γκολ.
Όλα αυτά ωραία και καλά, παρόλα αυτά το highlight
του ματς καταγράφηκε στο 78’. Ήταν η στιγμή που ο
Κώστας Φορτούνης πήρε θέση στην πλάγια γραμμή και αντικατέστησε τον Μαντί Καμαρά. Πέρασαν
315 ημέρες από εκείνο το εφιαλτικό φιλικό με την
Βολφσμπέργκερ τον περασμένο Ιούνιο. Τότε που σε
μια φάση που δεν προμήνυε τίποτα, ο σπουδαίος Έλληνας μέσος υπέστη ρήξη χιαστού.
Ο Ολυμπιακός δίχως τον κάπτεν του θα πάρει και
πάλι το πρωτάθλημα, αυτό το +11 από τον ΠΑΟΚ δεν
σπάει.
Είναι όμως κοινά αποδεκτό πως έχασε σε spicy, σε
αυτό το κάτι που αρέσει στην κερκίδα. Ακόμα και σε
αυτά τα 15, με τις καθυστερήσεις, λεπτά που έπαιξε
είχε 2-3 ενέργειες που στο μυαλό όλων δεν μπορεί
να κάνει άλλος.
Αμήχανη και η στιγμή να τον βλέπει κανείς με το
Νο53 (το 7 το έχει ο Ονιεκούρου για όσους ίσως δε
θυμούνται) αλλά μάλλον θα πάρει και πάλι το αγαπημένο του νούμερο την επόμενη σεζόν. Με την επιστροφή του Φορτούνη στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος αλλά και του Κυπέλλου θα πρέπει να φανεί
και η διαχείριση του Μαρτίνς.
Θεωρητικά τόσο ο Αγκιμπού Καμαρά (που μπορεί να
φέρει πολλά λεφτά στα ταμεία από μεταγραφή) όσο
και ο ποιοτικός Καρβάλιο παίζουν στην ίδια θέση με
τον «Φορτού». Και οι δύο μπορούν να τραβηχτούν στα
άκρα αλλά δεδομένα χάνουν πράγματα από το παιχνίδι τους.
Σίγουρα ένας παίκτης που έχει χάσει τόσο μεγάλο
χρονικό διάστημα με έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό
δεν μπορεί να μπει άμεσα στην εξίσωση.
Αλλά τόσο ο φετινός, επιτυχημένος, με βάση τα αποτελέσματα αλλά άνευρος, Ολυμπιακός όσο και το Ελληνικό ποδόσφαιρο έχουν ανάγκη τον Κώστα Φορτούνη.

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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