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Ο ΠΑΟΚ του α’ μέρους ας μην κάνει καν τον κόπο 
στη ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ του β’ μέρους όμως, ίσα που το σηκώνει το 

Conference League! Ναι, σαν να μπήκε άλλη ομάδα στο «Βελοντρόμ» μετά την 
ανάπαυλα. Γι’ αυτό και η ελπίδα πρόκρισης στα ημιτελικά είναι ολοζώντανη για τον 

Δικέφαλο. Το 2-1 δεν είναι απαγορευτικό προς ανατροπή, διόλου. Ειδικά με τόσες ελ-
λείψεις που θα έχει η Μαρσέιγ στην Τούμπα λόγω καρτών. Η γκολάρα του Παγέτ, παγκόσμι-

ας κλάσης, θα μείνει αξέχαστη. Αλλά αυτό του Ελ Καντουρί μπορεί να αποδειχθεί επίσης «αθά-
νατο» από ελληνικής πλευράς. Από το πώς θα αξιοποιηθεί μια εβδομάδα μετά, θα φανεί. Αν είχε 
βάλει και ο Άκπομ αυτό στο 58’... Μην είμαστε όμως και πλεονέκτες. Δεν ξεχνάμε πως στο πρώ-
το 45λεπτο το γήπεδο έγειρε λόγω της ΟΜ και ότι μετά, χρειάστηκε ο Πασχαλάκης να κάνει 2-3 

σπουδαίες επεμβάσεις για να μείνει το σκορ σε αυτά τα επίπεδα. 
ΜΑΡΣΕΪΓ (Χόρχε Σαμπάολι): Μανταντά, Λιρόλα (63’ Ρονζιέ), Σαλιμπά, Τσαλέτα-Τσαρ, Κολά-

σινατς (63’ Καμαρά), Γκεντουζί, Γκέιγ, Zέρσον, Παγέ, Ουντέρ, Μπακαμπού (46’ Ντιένγκ).
ΠΑΟΚ (Ρασβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Βιεϊ-

ρίνια, Τσιγγάρας (46’ Ελ Καντουρί), Κούρτιτς, Α. Ζίβκοβιτς, Αουγκούστο, 
Μπίσεσβαρ (75’ Μιτρίτσα), Άκπομ (75’ Τσόλακ).

ΠΑΟΚ, ΠΙΣΤΕΨΕ ΤΟ! 
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2 - 1
ΣΚΟΡΕΡ: 
13’ ΖΕΡΣΟΝ,  
45’ ΠΑΓΕΤ   
48’ ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΊ 

Το κακό α’ μέρος δεν βρήκε τελικά τρόπο να το πατσίσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου είπε τα σωστά λόγια στους παίκτες του στην ανάπαυλα. Τους ξύπνησε. Τακτικά 
επίσης, έπραξε τα δέοντα. Περνώντας στο ματς τον Ελ Καντουρί, χτύπησε διάνα, αμέ-
σως φάνηκε. Κρίμα που δεν έγινε τέλειο, είναι όμως κι έτσι, καλό. Και υποσχόμενο. 
Όλα ανοιχτά. 

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ



Δεν ήταν απλό αυτό που κατάφερε. Ούτε δεδομένο. Βασικά οι πιθανότητες ήταν εις 
βάρος του. Αλλά άμα έχεις υπάρξεις σωστός επαγγελματίας στην καριέρα σου, τότε 

αυξάνεις τις πιθανότητές σου να ξεπεράσεις γρήγορα έναν τραυματισμό. Το σώμα σου 
είναι σε καλύτερη φάση για να το αντέξει, για να θεραπευτεί. Νάτος λοιπόν ο Φεντε-
ρίκο Μακέντα. Πενήντα μέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση που είχε υποβληθεί στον 

αστράγαλο, ο Ιταλός φορ επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό προπόνησης. Γρηγορότερα 
δηλαδή του αναμενόμενου. Το να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό 

(17/4) δεν είναι πια απίθανο. Αν και μοιάζει πιο σώφρων να επιχειρήσει comeback 
στον πρώτο ημιτελικό με τη Λαμία για το Κύπελλο (20/4). 

 ΒΙΟΝΙΚΟΣ «ΚΙΚΟ»! 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Είναι ένας από τους παίκτες με τον οποίο ο Πέδρο Μαρτίνς έχει σκοπό να δουλέψει περισσότερο σε 
αυτήν την περίοδο της αναγκαστικής διακοπής της δράσης για τον Ολυμπιακό. Ψυχολογικά, αγωνιστικά. 

Ο Τικίνιο χρειάζεται ειδική διαχείριση για να βγάλει ξανά στο γήπεδο αυτά που μπορεί. Λίγο έλειψε 
να γίνει ο ήρωας του ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά έχασε μεγάλη ευκαιρία λίγο πριν από το φινάλε. 

Στην παρούσα φάση, ο Βραζιλιάνος είναι δεύτερος στην ιεραρχία των φορ, πίσω από τον Γιουσέφ Ελ 
Αραμπί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να ανακατέψει την ιεραρχία στο υπόλοιπο της σεζόν. 

Αυτή η περίοδος του break είναι ικανή να ορίσει τα μελλούμενα. Απέκτησε «παράθυρο» ευκαιρίας. 

Ο ΤΙΚΙΝΙΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ STATUS TOY
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Ο ΜΑΚΕΝΤΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ 
ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ



ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΑΓΩΝΙΑΣ

ΜΑΤΣ-
ΟΡΟΣΗΜΟ

Ο ΑΡΗΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΚΙ ΑΛΛΗ ΥΠΟΜΟΝΗ 
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΑΝ ΤΟ CAS ΘΑ 
ΤΟΥ ΔΩΣΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΑ 
ΜΕΛΛΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ
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Δεν είναι νωρίς για μια ομάδα να κοιτάει από τώρα πώς θα σχηματοποιήσει το ρόστερ της το καλοκαίρι. 
Μόνο που ο Άρης έχει δύο μεγάλα εμπόδια για να κάνει τον προγραμματισμό του. Το πρώτο είναι μάλλον 
αναπόφευκτο, δεν ξέρει ακόμα αν θα βγει Ευρώπη. Το άλλο έχει να κάνει με το βασικό. Το αν δηλαδή 

μπορεί ή όχι να κάνει μεταγραφές. Ήλπιζε πως θα μάθαινε σήμερα. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, 
το CAS θα έβγαζε ετυμηγορία σχετικά με την έφεση για την ποινή απαγόρευσης μεταγραφών λόγω της 

υπόθεσης Ντουρμισάι. Ωστόσο, η εκδίκαση πήρε νέα παράταση. Μετατέθηκε για τις 29 Απριλίου. Κι ως τότε, 
η αγωνία και η αβεβαιότητα θα παραμένουν κυρίαρχες στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων». 

Κανείς στην ΑΕΚ δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με την ως τώρα παρουσία στα πλέι οφ. Οι δύο βαθμοί 
σε τρία ματς είναι ανεπαρκής απολογισμός. Και μπορεί το πρόγραμμα να ήταν δύσκολο (εκτός έδρας με 

Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και εντός με ΠΑΟΚ) αλλά ούτως ή άλλως σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν εύκολα 
παιχνίδια. Ακόμα κι έτσι, η Ένωση διατηρεί την 3η θέση στην κατάταξη. Δεν θα παραμείνει όμως για πολύ 

ακόμα εκεί αν δεν αρχίσει και να νικάει. Το επερχόμενο ματς με τον Άρη (10/4) έχει χαρακτηριστικά 
ορόσημου. Σε περίπτωση που έρθει το τρίποντο, η ΑΕΚ θα πάει στο +4 από την ομάδα του Χερμάν Μπούργος 

και θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής εξόδου. 



newsROOM
Global Football

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Αξίζει ο Καρίμ Μπενζεμά τη 
Χρυσή Μπάλα; Όσο κι αν η συζήτη-

ση για το βραβείο είναι πρόωρη σε αυτό το 
στάδιο της σεζόν, ο Γάλλος φορ της Ρεάλ Μα-
δρίτης έχει ήδη φτιάξει γερό φάκελο υποψη-

φιότητας. Στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το χατ τρικ του 
έλαμψε εκτυφλωτικά. Οι δύο κεφαλιές-γκολ 

του, η οξυδέρκεια που του επέτρεψε να 
προβλέψει το λάθος του Μεντί. Εκ-

πληκτικό(ς)...

Έπαιξε τέσσερα χρόνια 
στην Τσέλσι, κατέκτησε τίτλους, 

έκανε σχεδόν μόνο σπουδαία ματς. Αλλά 
ο κόσμος των «μπλε» δεν συγχώρησε ποτέ 

τον Τιμπό Κουρτουά επειδή πίεσε για να φύγει, 
για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τον αποδοκίμασε στο 
reunion τους. Ο Βέλγος γκολκίπερ, πιθανότατα ο κο-
ρυφαίος στον κόσμο αυτή τη στιγμή, τους... θύμωσε  

ακόμα περισσότερο με τις φοβερές επεμβάσεις 
του. Ειδικά μια εξ αυτών είναι υποψήφια 

για απόκρουση της σεζόν. 

«Δεν παίξαμε καθόλου καλά και αξί-
ζαμε να χάσουμε. Αλλά την άλλη εβδομάδα 

θα δείξουμε εντελώς άλλο πρόσωπο». Απο-
λογητικός και... απειλητικός ταυτόχρονα, εμφα-
νίστηκε ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν μετά την ήττα της 
Μπάγερν από τη Βιγιαρεάλ. Αλήθεια είναι πως 
οι Βαυαροί προβλημάτισαν έντονα με το πώς 

(δεν) έπαιξαν. Αγνώριστοι. 

ματς αήττητη εκτός έδρας είχε η Μπάγερν στο 
Champions League μέχρι το 1-0 που λύγισε από τη 
Βιγιαρεάλ. Είχε να χάσει από ένα 3-0 στο Παρίσι, 
κόντρα στην Παρί Σ.Ζ., το 2017. Κοινό σημείο των 

δύο ηττών; Ο Ουνάι Έμερι. Ο κόουτς που πό-
νεσε τους Γερμανούς, και στις δύο περι-

πτώσεις. 
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ΝΤΈΡΜΠΙ ΤΙΤΛΟΥ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ 
PREMIER LEAGUE

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ δίνουν μάχη 

για τον τίτλο στην Premier League και ήρθε η 

ώρα να λύσουν τους λογαριασμούς τους. Την 

Κυριακή, στις 18:30, διεξάγεται στο Μάντσεστερ 

το μεγάλο ντέρμπι του αγγλικού πρωταθλήματος.

Η Μάντσεστερ Σίτι είναι πρωτοπόρος με 

73 βαθμούς και η Λίβερπουλ βρίσκεται σε 

απόσταση αναπνοής με 72 πόντους. Το ντέρμπι 

του πρώτου γύρου στο Anfield έληξε ισόπαλο με 

2-2. 

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ το παιχνίδι Μάντσεστερ 

Σίτι-Λίβερπουλ παίζεται με ενισχυμένες 

αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα». 

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν 

περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές 

για να ποντάρουν στο αγγλικό ντέρμπι, ενώ 

προσφέρεται και η «Έπιστροφή Στοιχήματος» 

για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

ΚΡΙΣΙΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΓΙΑ ΤΑ PLAY OFF 
ΤΗΣ SUPER LEAGUE

Στη Super League συνεχίζεται η μάχη για 

τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ανάμεσα σε ΑΈΚ, 

Παναθηναϊκό και Άρη. Στην 3η θέση της 

βαθμολογίας βρίσκεται η ΑΈΚ με 48 βαθμούς. 

Την ακολουθούν ο Παναθηναϊκός και ο Άρης με 

47 και ο ΠΑΣ Γιάννινα με 42. 

Στην 4η αγωνιστική των play off, ξεχωρίζει το 

κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΈΚ 

και τον Άρη, το οποίο διεξάγεται την Κυριακή, 

στις 19:30, στο ΟΑΚΑ. 

Μισή ώρα νωρίτερα ξεκινάει η αναμέτρηση 

του ΠΑΣ Γιάννινα με τον Παναθηναϊκό, στους 

Ζωσιμάδες. 

Περισσότερα από 400 ειδικά στοιχήματα 

προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τα παιχνίδια 

των play off της Super League, ΑΈΚ-Άρης και 

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός. 

ΝΤΈΡΜΠΙ «ΑΙΩΝΙΩΝ» ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΤΗ ΔΈΥΤΈΡΑ 
ΣΤΗΝ BASKET LEAGUE

Στο μπάσκετ κλέβει την παράσταση, το ντέρμπι 

του Παναθηναϊκoύ ΟΠΑΠ με τον Ολυμπιακό για 

την 21η αγωνιστική της Basket League. 

Τη Δευτέρα, στις 20:00, στο ΟΑΚΑ διεξάγεται 

το μεγάλο παιχνίδι, το οποίο είναι πιθανό να 

κρίνει την 1η θέση στην κανονική διάρκεια του 

πρωταθλήματος, που δίνει πλεονέκτημα έδρας 

στα play off.  

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές 

στοιχηματικές επιλογές για το ντέρμπι 

Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ-Ολυμπιακός, 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 και 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. 

Έξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται 

και μέσω των Virtual Sports, Ποδόσφαιρο, 

Πρωτάθλημα και Μπάσκετ, με κορυφαία 

γραφικά, αμέτρητες φάσεις και στοιχηματικές 

επιλογές. 

ΤΡΙΗΜΈΡΟ ΜΈ ΤΑ ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ

www.xosetips.com

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΣΕΒΙΛΛΗ-ΓΡΑΝΑΔΑ 

1 -1,0 1,68
Να αλλάξει άμεσα πρόσωπο καλείται η Σεβίλλη με την ομάδα να 

παρουσιάζει συνεχόμενο ντεφορμάρισμα. Στόχος πλέον για να σωθεί 
η χρονιά είναι μια θέση στην τετράδα με την μισητή Μπέτις να την 

καταδιώκει. Βαθμούς στη μάχη της παραμονής θα ψάξει η Γρανάδα.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 

OVER 2,75 1,75
Το πρωτάθλημα για άλλη μια χρονιά πέταξε για την Μπορούσια μετά 
και τη βαριά ήττα από την Λειψία. Χρυσό βαθμό πήρε η Στουτγκάρδη 

στο Μπίλεφελντ, αλλά έχει ακόμα δρόμο για να σώσει την κατηγορία.

Αμφότερες σκοράρουν με μεγάλη άνεση.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 12:45
ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ.-ΜΑΚΑΡΘΟΥΡ

OVER 2,75 1,72
Ποντάρισμα από νωρίς με ταξίδι στην αγαπημένη Αυστραλία. 

Κρίσιμη αναμέτρηση με φόντο τα πλέι οφ ανάμεσα σε Αδελάιδα και 
Μακάρθουρ. Οι δύο ομάδες θα παραταχθούν επιθετικά για να πάρουν 

το τρίποντο.

Αυστραλία και γκολ πάντα μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΤΕΛΣΤΑΡ

1 1,65
Μάχη μέχρι τέλους για την 2η θέση θα δώσει με την Φόλενταμ η 

Εξέλσιορ. Η ομάδα του Ρότερνταμ έχει μπροστά της πέντε τελικούς με 
την επιστροφή στις νίκες να είναι μονόδρομος. Μόνο για το γόητρο 

παίζει η αδιάφορη Τέλσταρ.

Στηρίζουμε έδρα, κίνητρο και φαβορί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ-ΑΛΜΕΡ ΣΙΤΙ

1 2,20
Ελπίδες ακόμα και για την απευθείας άνοδο διατηρεί η Αϊντχόφεν με 
την ομάδα να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Για το τρίποντο θα 

παίξει και σήμερα απέναντι στη παντελώς αδιάφορη Αλμέρ.

Ο άσος έχει αξία και θα πάρει ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 21:00
ΜΠΡΕΝΤΑ-ΦΕΝΛΟ

1 1,95
Σε δράση οι μικρές κατηγορίες της Ολλανδίας και φυσικά θα 

έχουν την προτίμηση μας. Η Μπρέντα παρέμεινε για τρίτο σερί 
ματς χωρίς τρίποντο κάτι που την κράτησε εκτός πλέι οφ. Καλείται 

να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να επιστρέψει στα θετικά 
αποτελέσματα.

Χωρίς αλλά περιθώρια η Μπρέντα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΜΑΝΤΣΈΣΤΈΡ ΣΙΤΙ-ΛΙΒΈΡΠΟΥΛ ΜΈ 
ΈΝΙΣΧΥΜΈΝΈΣ ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΠΑΜΈ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
«ΤΈΛΙΚΟ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑ»
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ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ Η ΜΙΛΑΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  70

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 38,3

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: -31,7

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -334,9

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -366,6

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  100 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114

Συναντάμε το «διπλό» στο 
παιχνίδι ανάμεσα στη Ζανκτ 
Πάουλι και τη Βέρντερ Βρέμης

Προσφέρεται το αμφίσκορο 
στη συνάντηση ΠΑΣ Γιάννινα – 
Παναθηναϊκός 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 14:30 ΣΑΛΚΕ – ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ 1+OVER 1,5 2,02 20 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4 ΙΤΑΛΙΑ 16:00 ΝΑΠΟΛΙ – ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 1+OVER 1,5 2,04 15 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4 ΑΓΓΛΙΑ 18:30 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ Χ2+GOAL 2,60 15 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4 ΑΓΓΛΙΑ 18:30 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ OVER 2,5+GOAL 1,89 15 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4 ΕΛΛΑΔΑ 19:30 ΑΕΚ – ΑΡΗΣ GOAL 2,10 15 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4 ΙΤΑΛΙΑ 21:45 ΤΟΡΙΝΟ – ΜΙΛΑΝ 2 1,95 20 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4 ΑΓΓΛΙΑ 17:00 ΓΟΥΛΒΣ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ GOAL 1,92
10 μονάδες  

19,2

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4 ΑΓΓΛΙΑ 17:00 ΜΑΝ. ΓIOYN. – ΛΕΣΤΕΡ OVER 2,5+GOAL 1,94 15 μονάδες  
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4 ΙΤΑΛΙΑ 19:00 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ – ΡΟΜΑ 2 1,91
10 μονάδες  

19,1

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4 ΕΛΛΑΔΑ 20:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ 1+OVER 1,5 2,20 20μονάδες  
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4 ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ – 
ΣΕΒΙΛΛΗ

OVER+GOAL 2,5 2,40 15 μονάδες  
0

Οδηγεί σταθερά την κούρσα στην Ιταλία η Μίλαν, αλλά με αποτελέσματα όπως το δευτεριάτικο 0-0 με την Μπολόνια δεν 
θα κρατήσει καιρό ως πρωτοπόρος. Πρέπει να διορθώσει το λάθος της, στο Τορίνο. Έστω με το αγαπημένο της... μι-

σό-μηδέν. Κυκλώνουμε το διπλό.

Μάντσεστερ Σίτι Vs Λίβερπουλ, το mega ματς που είναι σε θέση να καθορίσει την ταυτότητα του φετινού νικητή 
στην Premier League. Θα το προσεγγίσουμε με δύο τρόπους. Κοινό γνώρισμα αυτών, πως περιμένουμε να μιλή-
σει έντονα το τεράστιο επιθετικό ταλέντο των δύο ομάδων άρα να υπάρξει παραγωγικότητα τερμάτων εκατέρω-

θεν. Στο ένα μας ποντάρισμα, θα στηρίξουμε συνδυαστικά και μη ήττα των «ρεντς». 

Η Νάπολι αντέδρασε όπως έπρεπε μετά την ήττα από τη Μίλαν. Με τρεις σερί νίκες, που την επανέφεραν δυνα-
μικά στη μάχη για το Scudetto, στο -1 μόλις από την πρωτιά βρίσκεται. Η Φιορεντίνα δεν είναι αμελητέα ποσότη-

τα, κάθε άλλο, όμως οι «παρτενοπέι» παίζουν με ζηλευτή ορμή τελευταία.  

Μπορεί ο Άρης να ζορίζεται στο γκολ, αλλά πρέπει να πάρει ρίσκα στο ΟΑΚΑ, δεν γίνεται αλλιώς. Η ΑΕΚ επίσης, 
δεν έχει άμυνα που δεν θα δώσει δικαιώματα. Το GOAL πληρώνει καλά και ιντριγκάρει. 

2,35 2,10

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Διαμάντι 1

Διαμάντι 2

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277 μονάδες
ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 μονάδες
ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 μονάδες
ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114 μονάδες

Τρεις συνεχόμενες νίκες για τη Σάλκε μετά τη φυγή του Δημήτρη Γραμμόζη από τον πάγκο, μπήκε έτσι ξανά γερά 
στο κόλπο της ανόδου, ακόμα και απευθείας. Έχει φόρμα, έχει ψυχολογία να βάλει κάτω και τη Χάιντενχαϊμ 

και μάλιστα με άνω του ενός γκολ στο ενεργητικό της.  
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Ο Χουανκάρ μετά το εκπληκτικό του γκολ με τον ΠΑΟΚ που βοήθησε τον Παναθηναϊκό να πάρει και τη νίκη γνώρισε μια 
εβδομάδα δόξας και αποθέωσης. Και μετά; Εν όψει και της επόμενης αγωνιστικής όλα αυτά πάνε να ξεχαστούν και το 
πιο σημαντικό είναι πως πάει να ξεχαστεί πως το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι. Σύμφωνοι, ο Ισπανός φτάνει τα 
32 ενώ και τα χρήματα που ζήτησε δεν ήταν λίγα. Παρόλα αυτά είναι δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να 
βρει κάποιον καλύτερο για να κάνει τη δουλειά του μέσα στον αγωνιστικό χώρο; Δύσκολο μια και οι «πράσινοι» ούτε 
τεχνικό διευθυντή δεν έχουν που λέει ο λόγος. 
Ο Χουανκάρ φέτος έχει ήδη γράψει 29 ματς με 1 γκολ και 3 ασίστ αλλά το πιο σημαντικό πως έχει δείξει ότι είναι 
παίκτης που μπορεί να στηριχθεί πάνω του μια ομάδα. Η αλήθεια είναι πως η ανανέωση της συνεργασίας έχει 
εξελιχθεί σε καυτή πατάτα για το κλαμπ και μέχρι το καλοκαίρι θα φανεί τι θα γίνει με τον Ισπανό. Ο οποίος φυσικά 
μπορεί και να διαπραγματευτεί αλλά ακόμα και να υπογράψει με άλλη ομάδα. 
Το ζήτημα είναι πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει κατορθώσει να κλείσει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και ενώ έχει μπει 
για τα καλά ο Απρίλιος. Αυτό βέβαια που δε θα είναι καθόλου καλό θα είναι να χάσει και τον Χουανκάρ μια και φυσικά 
οι εμφανίσεις του τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας έχουν προκαλέσει βλέμματα. Αυτό έλειπε κιόλας. 

Η διετία που βιώνει ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν είναι τυχαία αλλά είναι εντυπωσιακή. Ωραίο ποδόσφαιρο με Γιαννίκη, ακόμα 
καλύτερο με Μεταξά και καλύτερα αποτελέσματα. Η ομάδα της Ηπείρου είναι ίσως η πιο fun to watch ομάδα τα τελευταία 
2 χρόνια και εκτός των άλλων αναδεικνύει και νέους πρωταγωνιστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τόσο πέρυσι όσο και 
φέτος. Σε αυτή τη διετία, ωστόσο, δεν είναι όλα ρόδινα για τον ΠΑΣ και υπάρχει ένας τομέας που θα πρέπει να δουλευτεί 
στο κλαμπ για να αλλάξει την εικόνα. Υπάρχει κοινό παράδειγμα πως ο σύλλογος χάνει κάποιους από τους πρωταγωνιστές 
του χωρίς να παίρνει ευρώ. Τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, έχουν κάνει καλή σεζόν και βρίσκουν τον επόμενο σταθμό στην 
καριέρα τους και με καλύτερα συμβόλαια. Αλλά transfer fee ο ΠΑΣ δεν παίρνει γιατί τα συμβόλαιά τους έχουν λήξει. Πέρυσι 
ήταν ο Καρτάλης, ο Ελευθεριάδης και ο Παμλίδης, στο τέλος της φετινής σεζόν θα είναι ο Πίρσμαν που θα πάει στον Άρη, ο 
Σάλιακας που θα πάει στην Ζανκτ Πάουλι και ο Λοντίγκιν που και αυτός είναι στη λίστα του Άρη. 

ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ 

Ο ΠΑΣ ΕΧΕΙ 0/6 
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Άρχισε με εντυπωσιακό τρόπο την εν Ελλάδι παρουσία του, όλοι έλεγαν πως πρόκειται για σούπερ ταλέντο που 
θα βοηθήσει πολύ. Η πορεία του όμως δεν ήταν ανάλογη και πλέον φαίνεται πιο πιθανό ότι στο τέλος της σεζόν θα 
γυρίσει στην Κορίνθιανς. Ο λόγος φυσικά για τον Ματέους Βιτάλ που ο ίδιος είπε ουσιαστικά πως θέλει να γυρίσει 
στην πατρίδα του. Το είπε βέβαια αγωνιστικά ο άνθρωπος αλλά η αλήθεια είναι πως δεν μπορεί να πει κανείς ότι 
είναι κολόνα στον Παναθηναϊκό. Τα νούμερά του δεν τα λες αμελητέα με 32 ματς αλλά τα 3 γκολ και η μία ασίστ δεν 
είναι για να πανηγυρίζει κανείς. Ο Βιτάλ εξάλλου είναι δανεικός, κάτι που σημαίνει πως αν οι «πράσινοι» θέλουν να 
τον κρατήσουν θα πρέπει να μιλήσουν ξανά με την Κορίνθιανς. Δύσκολο να μείνει είναι η εκτίμηση της στήλης. 
Ειδικά από την στιγμή που ο Παναθηναϊκός κοιτάει δειλά δειλά την αγορά για μεσοεπιθετικούς που μπορούν να 
παίξουν και στα άκρα. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπει κανείς τον Παλάσιος να κάνει το ένα ματς καλύτερο από το άλλο. 

Στην τελική ευθεία έχουν μπει πλέι οφ και πλέι άουτ. Και αν στις πάνω θέσεις αυτό που διακυβεύεται είναι το ευρωπαϊκό 
εισιτήριο από το 7 και κάτω παίζεται η παραμονή. Βέβαια, ο Απόλλων Σμύρνης αν και κέρδισε τον Παναιτωλικό δύσκολα θα 
μείνει ενώ η Λαμία φαίνεται να είναι εκείνη που θα μπει στο μπαράζ. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Είναι και οι αγώνες που 
θα δώσουν οι υπόλοιποι και τι εικόνα θα παρουσιάζουν έως και το τέλος. Και αυτό ίσως κρίνει εν πολλοίς τι θα κάνουν την 
επόμενη σεζόν. Αυτό ισχύει για Περιστέρι και Τρίπολη. Ο Κόλμαν ήρθε και άλλαξε την εικόνα του Ατρομήτου με αποτέλεσμα 
από εκεί που αντιμετώπιζε το φάσμα του υποβιβασμού πλέον να φαίνεται άνετη η παραμονή. 
Στον Αστέρα ο στόχος του Ράσταβατς ήταν τα πλέι οφ για να ανέβουν και οι δικές του μετοχές αλλά δεν το πέτυχε. 
Έτσι Αστέρας και Ατρόμητος είναι το πιο πιθανό να μπουν σε κουβέντες με τους προπονητές τους για να δουν τι θα κάνουν 
την επόμενη σεζόν. Στο Περιστέρι πάντως όλα εξαρτώνται από το τι θα θελήσει ο Κόλμαν. 

ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ 

ΣΕ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
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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 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ «ΕΦΥΓΕ» ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ, 
ΑΛΛΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΙΒΟ 

ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΧΕΡΙΑ
Αναζητώντας τα αποτυπώματα όσων φεύγουν, πάντα βρίσκεις σπουδαία «έργα». Η αξία, η 

«νίκη» του εκλιπόντος είναι καθαρογραμμένη όμως και οφθαλμοφανής ένα χρόνο μετά το 
θάνατό του και σε αυτά που συμβαίνουν στο σήμερα, στο τώρα.

Πριν ένα χρόνο ο διοικητικός ηγέτης του ΣΕΓΑΣ, Βασίλης Σεβαστής, «έφυγε» νικημένος από 
τον κορονοϊό. Άφησε παρακαταθήκη μια σπουδαία ομάδα για να συνεχίσει το έργο του. Ένα 
από τα τελευταία πράγματα που του έδωσαν χαρά και δύναμη, τις ώρες που έδινε τη μάχη με 

τον ιό, ήταν η ανάληψη της προεδρίας της ομοσπονδίας από την Σοφία Σακοράφα.
Στο Sportime ένα χρόνο πριν, τιμώντας τη μνήμη του Βασίλη Σεβαστή, αναφέραμε στο 

πρωτοσέλιδο πως «έφυγε» νικητής. Η Σοφία Σακοράφα, η δική του επιλογή, έγινε η πρώτη 
γυναίκα πρόεδρος που αναλαμβάνει τα ηνία του ΣΕΓΑΣ. Ένα χρόνο μετά φαντάζει να βαδίζει σε 

στέρεες βάσεις.
Ούτε ο ίδιος ο Βασίλης Σεβαστής δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως οι εξελίξεις θα έφεραν 

κάτω από την ίδια σκέπη και την Τασούλα Κελεσίδου. Το κάδρο της κοσμούσε πάντα το πίσω 
μέρος του γραφείου του, μαζί με αυτό του Κώστα Κεντέρη.

Οι χειρισμοί της Σοφίας Σακοράφα και αυτοί του αντιπροέδρου (δίδυμο που εμπνεύστηκε και 
έφερε κοντά ο ίδιος), όπως και της πλειοψηφίας του ΔΣ δίνουν όραμα για μια μακρόπνοη 

θητεία, όπου ήδη συμβαίνουν σπουδαία πράγματα.
Σπουδαίες επιτυχίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με 

αποκορύφωμα το Χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου. Στήριξη των αναγκών και επικοινωνία με τα 
σωματεία. Οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, μεταρρυθμίσεις, ομόνοια και 

ομοψυχία, εκσυγχρονισμός… Κύριε Βασίλη, μπορείς να «κοιμάσαι» ήσυχος…

ΘΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ
ΑΠΟ ΨΗΛΑ…


