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Η ΑΕΚ θα πάει σε προσθήκη μέλους στο γκρουπ που θα διαχειρίζεται τις μεταγραφές και φαίνεται πως αυτή 
η προσθήκη δε θα έρθει απλά για να είναι +1. Θα έρθει δηλαδή και θα έχει αρμοδιότητες. Φαίνεται πως ο 
Γιάννης Παπαδημητρίου θα είναι εκείνος που δε θα έχει τόσο ενεργό ρόλο και ας προσπαθεί να περάσει προς 
τα έξω διάφορα θετικά. Την αποτυχία της σεζόν που ολοκληρώθηκε κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Ο Ντάνιελ 
Μαϊστόροβιτς λοιπόν είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Νο1 υποψήφιος για τη θέση του Αθλητικού Διευθυντή.
Ο Μαϊστόροβιτς ήταν στην ΑΕΚ κοντά ένα χρόνο και έφυγε λίγο μετά το τέλος των μεταγραφών του Αυγούστου 
το 2017. Έκανε έξυπνες και πάνω απ’ όλα γρήγορες κινήσεις και στο τέλος της σεζόν η Ένωση πήρε το 
πρωτάθλημα μετά από 24 χρόνια με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο. Μάλιστα, επί των ημερών του επέστρεψε 
στην Ένωση και ο νυν Τεχνικός Διευθυντής Παναγιώτης Κονέ. Ως παίκτης φυσικά. Αυτό που ουσιαστικά είχε 
πληρώσει ο Μαϊστόροβιτς ήταν η διαφωνία με τον κόουτς για τον εξαιρετικό κατά τ’ άλλα εξτρέμ Τρίστανσον 
(διεθνής Ισλανδός) που ο Χιμένεθ δεν ήθελε. Αλλά ο Σουηδός τον έφερε. Επίσης, λεγόταν πως ο Μαϊστόροβιτς 
δεν ήταν κοντά στην Ελληνική πραγματικότητα και οι δύο πλευρές δεν είχαν το ίδιο mentality. Πάντως, ακόμα και 
όταν έφυγε ακούγονταν καλά λόγια για τη δουλειά του αλλά και τις γνωριμίες του. Τώρα γιατί δεν έμεινε πάνω 
από ένα χρόνο τότε, είναι άλλη συζήτηση που δεν είναι της παρούσης και τα λάθη είναι για να διορθώνονται.

Αυτή τη στιγμή ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί απολαμβάνει τις διακοπές του. Πρώτα Μπαχάμες, μετά Μαϊάμι. 
Καλοπερνάει. Ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντησή του στην πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου, αλλά 
όλος ο σχεδιασμός πάει με το plan A. Δεξιά κι αριστερά, όπου και να ρωτήσεις την μανατζερική πιάτσα, δεν 
υπάρχει άνθρωπος που να περιμένει πως ο Μαροκινός φορ θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Γι’ αυτό και οι 
περισσότερες προτάσεις σε αυτή τη θέση, έχουν να κάνουν με την περίπτωση του δεύτερου φορ –εν δυνάμει 
πρώτου. Με άλλα λόγια, στα γραφεία στην πλατεία Αλεξάνδρας κρατούν κάποια ονόματα επιθετικών, για 
την περίπτωση του Βραζιλιάνου, του Τικίνιο που ψάχνει και ψάχνεται στην Τουρκία. Στο θέμα του Ελ Αραμπί 
άπαντες πάνε με την αρχική εκτίμηση όλων. Αυτή λέει πως θα μείνει στον Πειραιά. Απλώς περιμένουν την 
κατάλληλη στιγμή για τις ανακοινώσεις. Πόσα ραντεβού άλλωστε που έχει κάνει ο ίδιος ο ισχυρός άνδρας 
των «ερυθρολεύκων» δεν έχουν ευτυχή κατάληξη; Ελάχιστα…

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

ΠΑΝΕ ΜΕ ΤΟ PLAN A
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Ζυγώνει τα –άντα. Θεωρητικώς, η καλύτερη ηλικία για έναν τερματοφύλακα. Την τελευταία 3ετία η αγωνιστική 
εξίσωση δεν βγήκε. Πουθενά όμως. Μία χαμένη χρονιά στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και μετά δύο σεζόν στον 
Ατρόμητο δίχως το ανάλογο impact. Πλέον, είναι free agent και δίχως ο τραπεζικός του λογαριασμός να ́ χει 
«φουσκώσει» σε ανάλογο βαθμό από τις τελευταίες του επιλογές. Το πρώτο call από Ατρόμητο έβγαλε απόσταση 
στο οικονομικό. Σημαντική μάλιστα. Ο Ανδρέας Γιαννιώτης έχει δώσει έμφαση μέσω του «Τζόλε» στο market της 
Τουρκίας. Του ́ χουν φάει τα αυτιά Σιώπης και Σία! Ειδικά ο πρώτος έχει αναλάβει να κάνει και κάτι παραπάνω.  
Και να δείτε που στο τέλος, αυτή η μόδα των Ελλήνων στην Τουρκία, θα φέρει την άνοιξη και για τον Ανδρέα 
Γιαννιώτη. Αναζητείται ομάδα και ένα συμβόλαιο στα 300 χιλιάρικα. Λέτε;

Την προσεχή Κυριακή η Νότιγχαμ Φόρεστ παίζει τον τελικό της ανόδου στην Premier League. Μετά από τέσσερα 
χρόνια παρουσίας του Βαγγέλη Μαρινάκη στο διοικητικό τιμόνι της ομάδας η στιγμή που περίμεναν οι οπαδοί 
της Φόρεστ απέχει ένα ματς. Οι πιθανότητες δε, είναι με το μέρος της. Η Νότιγχαμ είναι το φαβορί. Τι θα συμβεί 
αν τελικά ανέβει στην Premier League; Εύλογο το ερώτημα σε ότι έχει να κάνει με το ελληνικό market. Κακά 
τα ψέματα, μόνο ο Ολυμπιακός έχει παίκτες που μπορούν να παίξουν στο ανώτατο επίπεδο που υπάρχει σε 
ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και μόνο με τον Ολυμπιακό θα έκανε deal αν ήταν εφικτό. Συγκεκριμένοι οι παίκτες 
που θα μπορούσαν να κάνουν το άλμα από την Πειραιά στην Αγγλία. Ο κανονικός Μαντί Καμαρά, βεβαίως! Αλλά 
σε πρώτη φάση, η εκτίμηση είναι πως οι δύο ομάδες δεν θα συνεργαστούν. Βέβαια, για την Premier League 
κάτι τέτοιο δεν θα είναι πρωτόγνωρο. Το έχουν δει το «έργο» να συμβαίνει πολλάκις, με τρανό παράδειγμα το 
Γουότφορντ, Ουντινέζε, Γρανάδα.

ΜΕ «ΠΡΟΞΕΝΗΤΡΑ» ΤΟΝ ΣΙΩΠΗ!

ΚΙ ΑΝ ΠΑΕΙ  
Η ΝΟΤΙΓΧΑΜ PREMIER;
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Τα… καλά νέα ήρθαν από τη 
Γαλλία αν και θα πρέπει να περιμέ-

νουν στον Ολυμπιακό κατά πόσο θα γί-
νουν πραγματικότητα. Λιλ και Μονπελιέ λέγε-
ται πως θέλουν τον Λαλά και αν για την πρώτη 
ομάδα ίσως είναι δύσκολο, η Μονπελιέ έχει 
βγει στην αγορά για δεξιό μπακ. Οι πρωτα-

θλητές κάνουν επαφές και για κεντρι-
κό χαφ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Η παραμονή του Μιγιάτ 
Γκατσίνοβιτς στον Παναθηναϊ-

κό φαίνεται να είναι προτεραιότητα. Ο 
Σέρβος μέσος αποκάλυψε άλλωστε σε δη-

λώσεις του πως οι «πράσινοι» είναι σε επα-
φές με την Χόφενχαιμ για τη μεταγραφή του 
όσον αφορά το 100% των δικαιωμάτων του. 

Ο Γκατσίνοβιτς έχει εκφράσει την επιθυ-
μία να μείνει στην Αθήνα και στους 

Κυπελλούχους.

4e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2022

ΑΡΗΣ

Όπως αποκάλυ-
ψε το sportime.gr ο Ζου-

λιάν Κουέστα έμεινε στον Άρη. 
Ήταν σε επαφές με τον ΑΠΟΕΛ και μά-
λιστα είχε ταξιδέψει στην Κύπρο αλλά 
η νέα πρόταση του Καρυπίδη τον κράτη-

σε στη Θεσσαλονίκη έως και το καλοκαίρι 
του 2024. Ο 31χρονος Ισπανός πορτιέρε 

ήταν και η επιλογή του Μπούργος 
για το Νο1 τη σεζόν που έρ-

χεται.

ΑΕΚ

Σε κατάσταση αλλαγών είναι 
η ΑΕΚ και ακόμα δεν έχουν ανακοι-

νωθεί οι αποφάσεις του Δημήτρη Με-
λισσανίδη, οι οποίες πάντως αναμένονται. 
Η προσθήκη στο τιμ των μεταγραφών είναι 

ίσως η πιο σημαντική και εκτός από τον Μα-
ϊστόροβιτς παίζει έντονα και το όνομα του 

πρώην τεχνικού διευθυντή, Μπράνκο 
Μιλοβάνοβιτς.

ΠΑΟΚ

Ακόμα πε-
ρισσότερο πλησιάζει 

στον ΠΑΟΚ ο Ντόμινικ Κοτάρσκι. Ο 
22χρονος τερματοφύλακας που ανήκει 

στον Άγιαξ και έπαιζε στην Γκόριτσα της Σλο-
βενίας είναι ο εκλεκτός για να καλύψει μια 
από τις θέσεις που θα μείνουν κενές αν φύ-

γει και ο Ζίβκοβιτς. Πάντως, η απόκτησή 
του θα είναι ένα άλφα ρίσκο για να 

είναι εκείνος ο αντί-Πασχαλά-
κης.



ΛΊΒΕΡΠΟΥΛ ΕΝΑΝΤΊΟΝ ΡΕΑΛ 
ΜΑΔΡΊΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΊΚΟ ΤΩΝ 

ΤΕΛΊΚΩΝ

Λίβερπουλ ή Ρεάλ Μαδρίτης; Ποια θα 
είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης; Αύριο 
το βράδυ θα μάθουμε την ομάδα που θα 
διαδεχτεί την Τσέλσι στην κορυφή.  
Ο τελικός του Champions League 
Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης ξεκινάει στις 
22:00 και στα καταστήματα ΟΠΑΠ παίζεται 
με ενισχυμένες αποδόσεις στις αγορές 
«Τελικό Αποτέλεσμα», «Οver/Under» & 
«Goal/No Goal». 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΊΝΑΛΊΣΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΊΣΊ 
Η Λίβερπουλ έχει κατακτήσει 6 φορές 
το Champions League και πήρε μέρος σε 
9 τελικούς. Τελευταία φορά αγωνίστηκε 
σε τελικό το 2019 και κέρδισε με 2-0 την 
Τότεναμ στη Μαδρίτη. 
Στην πορεία της προς τον εφετινό 
τελικό πήρε την 1η θέση στον 2ο όμιλο, 
πετυχαίνοντας μόνο νίκες με τη Μίλαν, την 
Πόρτο και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στα νοκ 
άουτ παιχνίδια απέκλεισε την Ίντερ, την 
Μπενφίκα και τη Βιγιαρεάλ. 
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι πολυνίκης 
του θεσμού με 13 τρόπαια, ενώ έχει 
συμμετάσχει συνολικά σε 16 τελικούς. Ο 
τελευταίος ήταν το 2018 με τη Λίβερπουλ, 
την οποία κέρδισε με 3-1 στο Κίεβο. 
Τερμάτισε 1η στον 4ο όμιλο, με αντιπάλους 
την Ίντερ, τη Σέριφ Τιρασπόλ και τη Σαχτάρ 
Ντόνετσκ. Στα νοκ άουτ ματς απέκλεισε 
την Παρί Σεν Ζερμέν, την Τσέλσι και τη 
Μάντσεστερ Σίτι, τις 2 τελευταίες στην 
παράταση. 

ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 600 ΕΠΊΛΟΓΕΣ ΚΑΊ ΝΕΑ 
ΕΊΔΊΚΑ ΣΤΟΊΧΗΜΑΤΑ 

Το Πάμε Στοίχημα θα προσφέρει για τον 
τελικό του Champions League Λίβερπουλ-
Ρεάλ Μαδρίτης  περισσότερες από 600 
στοιχηματικές επιλογές,  καθώς και την 
«Επιστροφή Στοιχήματος», για την οποία 
ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται 
νέα ειδικά στοιχήματα για τον μεγάλο 
τελικό, μεταξύ άλλων για τον παίκτη 
που θα σκοράρει και στα δύο ημίχρονα, 
τον παίκτη που θα σκοράρει και θα 
πάρει κόκκινη κάρτα, τον παίκτη που θα 
σκοράρει στις καθυστερήσεις του 1ου ή 
του 2ου ημιχρόνου, την κόκκινη κάρτα ή 
τον καταλογισμό πέναλτι στον αγώνα, τον 
επίσημο χρόνο των καθυστερήσεων του 
1ου και του 2ου ημιχρόνου, τα Over/Under 
κατοχής μπάλας (%) για τη Λίβερπουλ, την 
ομάδα που θα κάνει τη σέντρα στον αγώνα.

ΧΑΝΤΕΡΣΦΊΛΝΤ ΚΑΊ ΝΟΤΊΓΧΑΜ ΓΊΑ ΜΊΑ ΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ PREMIER LEAGUE
Τελικός γίνεται και Αγγλία. Η 
Χάντερσφιλντ και η Νότιγχαμ Φόρεστ 
διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο για την 
Premier League της νέας περιόδου.  
Την Κυριακή, στις 18:30, στο Wem-
bley ξεκινάει ο τελικός των play-
offs της Championship, ο τελικός 
των 200 εκατομμυρίων λιρών, 
όπως έχει χαρακτηριστεί, λόγω των 
εξασφαλισμένων εσόδων από την άνοδο 
στην Premier League. 
Στα ημιτελικά η Χάντερσφιλντ απέκλεισε 
τη Λούτον (1-1, 1-0) και η Νότιγχαμ στα 
πέναλτι τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (2-1, 1-2). 
To Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τον 
τελικό των play-offs της Championship την 
«Επιστροφή Στοιχήματος» για την οποία 
ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

w

ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΊΡΛΑΝΔΊΑΣ ΠΑΊΖΟΥΝ 
ΜΠΑΛΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΊΝΟ ΜΕΝΟΥ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 21:45
ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ-ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ

2 -0,75 1,75
Σε δράση η Ιρλανδία παίζει μπάλα και στις δύο κατηγορίες με 

ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο ονειρεύεται η 
Σλίγκο και στο σημερινό παιχνίδι θα παίξει για το τρίποντο.

Σε δύσκολη θέση η Γιου Σι Ντι φαντάζει το πρώτο φαβορί για τον 
υποβιβασμό.

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 21:45
ΝΤΕΡΙ ΣΙΤΙ-ΦΙΝ ΧΑΡΠΣ

OVER 2,5 1,72
Τρεις σερί μετράει η Ντέρι με την ομάδα να απομακρύνεται από τη 

κορυφή. Η επιστροφή στα τρίποντα επιβάλλεται σήμερα και η αδύναμη 
Φιν Χαρπς δύσκολα θα αντισταθεί. Ένα γρήγορο γκολ θα ψάξουν οι 

γηπεδούχοι που θα διώξει το άγχος.

Σκοράρει με μεγάλη άνεση η Ντέρι.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 2η 22:00
ΜΙΡΑΝΤΕΣ-ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡΑΝΤΑ

OVER 2,5 1,70
Πέφτει η αυλαία στη Σεγκούντα με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στη 

μάχη της ανόδου.
Η Μιράντες σώθηκε εύκολα και θέλει να κλείσει την σεζόν με νίκη.

Κατώτερη των προσδοκιών η Φουενλαμπράντα δεν κατάφερε να 
γλιτώσει τον υποβιβασμό.

Αδιάφορο ματς με αξία στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΜΕ ΕΝΊΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΊΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ Ο ΤΕΛΊΚΟΣ 
ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE ΣΤΊΣ 

ΑΓΟΡΕΣ «ΤΕΛΊΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ», «ΟVER/
UNDER» ΚΑΊ «GOAL/NO GOAL»

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ-ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ

OVER 2,5 2,20
Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Γκαλγουέι και Κορκ με τις δύο ομάδες 

να είναι τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο.
Αμφότερες θα παίξουν για το τρίποντο και αναμένεται να 

παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο.

Δύο ομάδες με μεγάλη επιθετική ποιότητα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ-ΛΟΝΓΚΦΟΡΝΤ

2 1,88
Σταθερά στις θέσεις των πλέι οφ η Λόνγκφορντ θα ψάξει σήμερα την 
επιστροφή στις νίκες. Αντίπαλος η αδύναμη Κόουβ που μέχρι στιγμής 

έχει απογοητευτική πορεία.

 Το διπλό σε αυτές τις τιμές έχει αξία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 2η 22:00
ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β’-ΣΑΡΑΓΟΣΑ

OVER 2,5 1,88
Υποβιβάστηκαν και μαθηματικά τα πιτσιρίκια της Σοσιεδάδ μετά και την 

ήττα από την Ουέσκα. Η αδιάφορη Σαραγόσα θα παίξει χωρίς άγχος 
δοκιμάζοντας πρόσωπα αλλά και σχήματα.

Η προτίμηση μας ξανά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΜΕ ΤΗ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΓΙΑ ΚΟΥΠΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  100

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 0

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: -100

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -348,45

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -448,45

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  155 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114

Βρίσκουμε το συνδυαστικό 1+OVER 
2,5 στο Βαγιαδολίδ – Ουέσκα, στο 
τελευταίο πιάτο της Β’ Κατηγορίας 
της Ισπανίας.

Συναντάμε το «διπλό» στην 
αναμέτρηση Μπούργος – Χιρόνα, 
επίσης για την τελευταία αγωνιστική 
της Σεγούντα Ντιβιζιόν. 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5 ΓΑΛΛΙΑ 22:00 ΛΑΝΣ – ΜΟΝΑΚΟ 2 2,00 25 ΜΟΝΑΔΕΣ 
0 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5 ΑΓΓΛΙΑ 18:00 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΜΑΝ. 
ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ 2 2,25 25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

0

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5 ΙΣΠΑΝΙΑ 23:00 ΣΕΒΙΛΛΗ – ΑΘΛ. 
ΜΠΙΛΜΠΑΟ GOAL 1,85 25 ΜΟΝΑΔΕΣ

0

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5 ΙΤΑΛΙΑ 19:00 ΣΑΣΟΥΟΛΟ – ΜΙΛΑΝ OVER 2,5+GOAL 1,84 25 ΜΟΝΑΔΕΣ
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5 CHAMPIONS LEAGUE 22:00 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΡΕΑΛ Μ. 1Χ+GOAL 2,10 30 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/5 CHAMPIONS LEAGUE 22:00 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ – ΡΕΑΛ Μ. ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1,60 100 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 19:00 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ – ΕΞΕΛΣΙΟΡ 1 2,08 10 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/5 ΑΓΓΛΙΑ 18:30 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ – 
ΝΟΤΙΓΧΑΜ

Χ2+OVER 1,5 1,91 25 ΜΟΝΑΔΕΣ

Το Quadruple έμεινε όνειρο (απατηλό) μετά την απώλεια του τίτλου στην Premier League ελέω της απίθανης ανατρο-
πής της Μάντσεστερ Σίτι κόντρα στην Άστον Βίλα. Αλλά η Λίβερπουλ έχει μπροστά της πεδίο δόξας λαμπρό. Το πιο ποθη-
τό τρόπαιο στην Ευρώπη. Διαθέτει περισσότερες λύσεις και δομή ως ομάδα σε σχέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη στηρίζου-

με για θρίαμβο στο Παρίσι. Με τον όποιο τρόπο.

Ο τελικός του Champions League μπορεί κάλλιστα να ανοίξει και να μας δώσει γκολ και από τις δύο πλευρές. Ενδεχό-
μενο που θα αγοράσουμε μετά χαράς, συνδυάζοντάς το σταθερά με αποτέλεσμα που δεν κάνει κακό στους «ρεντς», το 

φαβορί μας.

Να η ώρα για τον «τελικό των 200 εκατ. ευρώ», για το εισιτήριο στον μαγικό και χρυσοφόρο κόσμο της Premier 
League. H Νότιγχαμ θα ψάξει κόντρα στη Χάντερσφιλντ τον τρόπο για να επιστρέψει στην ελίτ μετά από 23 ολόκλη-
ρα χρόνια. Θεωρούμε πως έχει το προβάδισμα, ενώ περιμένουμε πως το ματς θα έχει το «ζουμί» του από πλευράς 

σκοραρίσματος.

Τελική φάση των πλέι οφ ανόδου στην Ολλανδία,  στο πρώτο ματς η Ντεν Χάαγκ ισοφάρισε στο 90’+2’ και απέκτησε ψυ-
χολογικά και πρακτικά τον πρώτο λόγο. Στο γήπεδό της, έχει όλα τα φόντα να κεφαλαιοποιήσει αυτό το αποτέλεσμα και 

να φτάσει έτσι στη νίκη που τη στείλει στην Eredivisie αντί της Εξέλσιορ. 

1,83 2,08

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Για το Βέλγιο αναχωρεί σήμερα η Ανα-

στασία Μαρινάκου για να πάρει μέρος το Σάβ-
βατο στο διεθνές μίτινγκ του Όρντετζεμ. Η Ελλη-
νίδα πρωταθλήτρια θα τρέξει στα 1.500μ., στην 

πρώτη της φετινή κούρσα εντός σταδίου. Ο 
αγώνας της είναι ένα τεστ εν όψει των 

5.000μ. που έχει ως στόχο.

Ο Μάριος Αναγνώστου (ΓΣ Αναγέννη-
ση Λαμίας) και η Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμα-

ρουσίου) αναχωρούν σήμερα για τη Γαλλία, με 
συνοδό τον προπονητή Σάββα Κουμπούρα. Οι δύο 
πρωταθλητές θα πάρουν μέρος στο Ευρωπαϊκό 
Κύπελλο 10.000μ. που διεξάγεται το Σάββατο 

28 Μαΐου στην πόλη Πασέ. 

Στο 
Diamond League του 

Ραμπάτ θα είναι ο επόμενος 
αγώνας για την Νικόλ Κυριακοπούλου, 

ο οποίος διεξάγεται στις 5 Ιουνίου. Εν συ-
νεχεία η κορυφαία μας επικοντίστρια περι-
μένει να πάρει μέρος στο Diamond League 
στις 9 Ιουνίου στη Ρώμη, ενώ έχει κλεί-

σει και στις 14 του ίδιου μήνα το 
μίτινγκ του Τούρκου. 

Δύο αθλητές που ξεχώρισαν την Τε-
τάρτη στο μίτινγκ στην Καλλιθέα θα βρίσκο-

νται το Σάββατο στην Κρήτη για να αγωνιστούν 
την Κυριακή στα «Βενιζέλεια» στα Χανιά. Ο Ιν-
δός Μουραλί Σρισανκάρ που πήδηξε 8,31μ. 

και ο Γάλλος Ζουλς Πομερί, που με 
8,17μ. έκανε εθνικό ρεκόρ Κ23. 
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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

Ο Γρηγόρης Λαμπράκης υπήρξε ένας μέγας οραματιστής. Ίσως να ακούγεται 
κοινότυπο αλλά ο βουλευτής από την Κερασίτσα Αρκαδίας ήθελε έναν κόσμο, 

μια Ελλάδα καλύτερη από αυτή της δεκαετίας του 1960.
Εκείνη την Ελλάδα που μαστιζόταν από πολιτικές έριδες, παρακρατικές οργανώσεις, 

διαφθορά και βία.
Και δυστυχώς αυτοί οι παρακρατικοί ήταν που του στέρησαν τη ζωή και στέρησαν 

από την πατρίδα έναν άνθρωπο που θα την έκανε καλύτερη.
Σήμερα συμπληρώνονται 59 χρόνια από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη στη 

Θεσσαλονίκη μετά το πέρας μιας εκδήλωσης στην οποία ήταν ομιλητής.
Ο Λαμπράκης σκοτώθηκε μόλις στα 51 του χρόνια μια και ποτέ δεν έκανε πίσω 
στις απειλές όπως τότε ένα μήνα πριν που μόνος του είχε βαδίσει στη Μαραθώνια 

πορεία για την ειρήνη.
Μέχρι που συνελήφθη αν και βουλευτής.

Άλλωστε, για αυτήν την σπουδαία του πράξη ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας 
εδώ και σχεδόν 40 χρόνια είναι αφιερωμένος στη μνήμη του.

Εκείνη η σκοτεινή Ελλάδα στέρησε από το λαό έναν σπουδαίο οραματιστή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 59 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΛΕΨΕ ΜΕ ΜΟΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ


