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Πως αλλάζουν οι καιροί. Στις 16 Απριλίου ο Άρης κέρδιζε τον ΠΑΟΚ και σε συνδυασμό με την πρότερη νίκη επί 
της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, φάνταζε ως το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. 
Και δώστου η αποθέωση για τον Μπούργος. Ούτε ένα μήνα μετά, οι «κίτρινοι» έχασαν στη Λεωφόρο από τον 
Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό των πολλών πολλών αλλαγών στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Αποτέλεσμα: 
Ισοβαθμία με την ΑΕΚ και 4η θέση μόνο και μόνο επειδή τα μεταξύ τους αποτελέσματα είναι καλύτερα για τον 
Άρη. Βέβαια με αυτήν την ΑΕΚ σίγουρα όλοι μπορούν να αισθάνονται καλύτερα, αλλά το πρόγραμμα λέει πως την 
Τετάρτη (11/5), ο Άρης πάει στην Τούμπα απέναντι στον γεμάτο πίεση ΠΑΟΚ και η Ένωση υποδέχεται τον ΠΑΣ. Που 
δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Και λίγες ημέρες αργότερα το Σάββατο (14/5), Άρης-ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη. 
Με λίγα λόγια η πίεση είναι στον Μπούργος. Έχει αναφερθεί ξανά από αυτήν εδώ την στήλη θα ξαναγραφτεί 
για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό. Ο Αργεντίνος προπονητής μπορεί να υπέγραψε για 2,5 χρόνια αλλά τα 
σκαμπανεβάσματα και ακόμα περισσότερο αν δεν επιτευχθεί η ευρωπαϊκή έξοδος, τότε… ζόρια. Πολλά ζόρια 
για τον Μπούργος και ο νοών νοείτο. Αυτό βέβαια που προέχει είναι να βρει ο κόουτς τη λύση στο πρόβλημα του 
γκολ. Με Καμαρά, χωρίς Καμαρά, με 9άρι, με ψευτο9άρι, ο Άρης όλη τη σεζόν το ίδιο ζήτημα έχει. 
Δεν σκοράρει εύκολα. 

Εκτός από ομάδα το προσεχές καλοκαίρι, ως γνωστόν, ο Μανώλης Σάλιακας άλλαξε και μανατζερική στέγη. 
Το αρχικό ψηστήρι και το τελικό deal με την Ζανκτ Πάουλι αποτέλεσε άλλωστε το εφαλτήριο της συμφωνία 
με τους Κραστανά – Λαγό για τον αμυντικό του ΠΑΣ. Ο τελευταίος έχει ήδη υπογράψει με  τη γερμανική ομάδα 
τριετές κλειστό συμβόλαιο. Το μοναδικό πράγμα που είχε μείνει κενό, ήταν τα χρήματα που θα λαμβάνει ο 
παίκτης για κάθε χρόνο. Αυτά είναι στα 280 χιλιάδες ευρώ σε περίπτωση ανόδου και 180 σε περίπτωση που 
η ομάδα από το λιμάνι του Αμβούργου δεν πάρει την άνοδο. Όταν υπέγραψε ο Σάλιακας η Ζανκτ Πάουλ ήταν 
πρώτη. Πλέον, το τρένο της ανόδου πέρασε. Από 0-2 ηττήθηκε 3-2 στην έδρα της Σάλκε το Σάββατο το βράδυ. 
Του το έλεγαν να μην πάρει το ρίσκο, αλλά ο 26χρονος αμυντικός ήθελε Γερμανία. Δεν του βγήκε το καλό 
συμβόλαιο. Διότι, κακά τα ψέματα με τη σεζόν που κάνει θα μπορούσε να αξιώσει 200-250+ από την επόμενη 
ομάδα του. Από την άλλη, αν η Ζανκτ Πάουλι ήταν 100% σίγουρη πως θα έπαιρνε την άνοδο, θα κοιτούσε άλλη 
λύση για το δεξί άκρο της άμυνάς της. Πάντως, ο όρος για τα 100 χιλ. ευρώ plus είναι ενεργός και για τα 
επόμενα χρόνια. Οποιαδήποτε στιγμή ανέβει η Ζανκτ με δυο λόγια.

ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΙΕΣΗ 

ΕΧΑΣΕ ΜΙΑ 
100ΑΡΑ, ΑΛΛΑ…
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Μετά τον Ρόνι Λόπες, σε σύντομο χρονικό διάστημα ακόμα ένας παίκτης του Ολυμπιακού εξέθεσε τον Πέδρο 
Μαρτίνς. Ο Πιερ Κούντε έδειξε με την εμφάνιση του στη Θεσσαλονίκη πως και πόσο αδικήθηκε από τον 
προπονητή του. Είναι απορίας άξιο το πόσο άσχημη ήταν η διαχείριση φέτος του 27χρονου Καμερουνέζου χαφ. 
Ο Ολυμπιακός τον απέκτησε για να αποτελέσει ουσιαστικά τον αντικαταστάτη του Μαντί Καμαρά μια και η πώλησή 
του φαινόταν δεδομένη. Μάλιστα, οι πρωταθλητές έδωσαν ένα ποσό κοντά στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ για να τον 
πάρουν από την Μάιντς. Το περασμένο καλοκαίρι/φθινόπωρο είχε έντονη συμμετοχή στα παιχνίδια της ομάδας 
και μάλιστα υπήρξαν και ματς που αγωνίστηκε δίπλα στον Καμαρά. Έτσι δε γινόταν δουλειά. 
Αντί να βρει τρόπο να τον ταιριάξει με άλλους ο Μαρτίνς τον έστειλε στο περιθώριο. 
Μάλιστα, με τις εμφανίσεις του Καμαρά κάτι τέτοιο δεν ήταν δικαιολογία, δηλαδή να μην παίζει ο Κούντε. 
Μέσα σε όλα αυτά και ο Καμαρά δεν πωλήθηκε και έπεσε η αξία του με τον τρόπο που έπαιζε και ο Κούντε έμεινε 
οφ με αποτέλεσμα να πέσει και το δικό του rate. Με ένα σμπάρο δυο τριγώνια από την ανάποδη.

Ζεστό το καλοκαίρι για τον Αστέρα Τρίπολης. Όχι μόνο γιατί πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες 
προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ αλλά και συζήτηση με τον Μίλάν Ράσταβατς, είναι και το θέμα των 
παραχωρήσεων που θα ανοίξει. Γνωστό στο μάρκετ πως οι Αρκάδες διαθέτουν δύο ποδοσφαιριστές που ήδη 
έχουν τσεκαριστεί από κλαμπ και του εξωτερικού. Ο Γιάννης Χριστόπουλος είναι ο ένας από αυτούς. Στα 22 
του με 17 ματς φέτος και 1 γκολ και φυσικά συνεχή παρουσία στις εθνικές ομάδες εκτός της ανδρών. 
Περιμένουν στον Αστέρα τη σοβαρή πρόταση που έχει ακουστεί πως θα έρθει μια και τα περί Κλαμπ Μπριζ 
μάλλον ήταν φουσκωμένες θεωρίες. Τουλάχιστον αυτό λέγεται αυτήν την περίοδο στην Τρίπολη. 
Ο έτερος στη λίστα είναι φυσικά ο Σονί. Ο 24χρονος Καμερουνέζος επιθετικός έκανε το ξεπέταγμά του με 29 
ματς/6 γκολ/ 2 ασίστ. Πολλές οι φήμες και για εκείνον, πάντως τα περί Σλάβια Πράγας προς το παρόν δεν 
βγάζουν νόημα στην Τρίπολη. Με λίγα λόγια ακόμα στην αναμονή… 

ΤΟ ΦΑΟΥΛ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΥΝΤΕ 

ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΜΟΝΗ 

3e-SportTime  ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2022



ΤΟ «ΠΡΕΠΕΙ»

Το «κανονάκι ζωής» με τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ δεν το πήρε (0-0). 
Της μένουν ακόμα τρεις ευκαιρίες, τρία «ματς μπολ» αν προτιμάτε. Για να 
πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, να σώσει την αξιοπρέπεια της και μαζί τη 
σεζόν. Ως το φινάλε, η Ένωση υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα (11/5), πάει 
αμέσως μυρτιά στο «Βικελίδης» για να αντιμετωπίσει τον Αρη (14/5) και 
μετά ρίχνει την αυλαία περιμένοντας τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (17/5). Όλα 
αυτά τα ματς έχουν τεράστια σημασία, αλλά ένα «τικ» παραπάνω είναι αυτό με 
τους «κιτρινόμαυρους» της Θεσσαλονίκης. Καθότι είναι άμεσοι ανταγωνιστές 
στη μάχη για το Conference League. Θα είναι «τελικός» αυτό το παιχνίδι. Το 

μεγαλύτερο «πρέπει» για την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ ΑΚΟΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ 
ΕΥΡΩΠΗ, ΕΧΕΙ ΤΡΙΑ «ΜΑΤΣ ΜΠΟΛ»

ΑΜΥΝΑ 
ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ

Τελικά κάτι... ξέρουν τόσοι και τόσοι προπονητές που «μαλλιάζει» η 
γλώσσα τους για την αξία της άμυνας! Ο Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
αυτό ακριβώς έκανε πρώτο του μέλημα και είναι πια πολύ κοντά στην 
ευρωπαϊκή έξοδο. Στο ΟΑΚΑ κράτησε για έκτο συνεχόμενο ματς λευκό 
παθητικό! Γενικώς στα 15 τελευταία του ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, 
έχει δεχτεί μόλις τρία γκολ! Μόνο το ένα εξ αυτών κόστισε, στην ήττα στο 
Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (1-0, 19/2), που είναι άλλωστε και η μοναδική 
την εν λόγω περίοδο (10-4-1, ο συνολικός απολογισμός). Τα άλλα δύο 
(γκολ),  ήταν σε ισοπαλία με  την ΑΕΚ (1-1, 13/3) και σε νίκη επί του ΠΑΟΚ 

(2-1, 3/4). 

ΕΞΙ ΣΕΡΙ ΛΕΥΚΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ Ο 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΤΟ «ΜΠΕΤΟΝ» 
ΠΙΣΩ ΕΧΕΙ ΧΤΙΣΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ 
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ΝΑ ΠΑΡΕΙ 
ΩΘΗΣΗ 

Εννιά συνεχόμενα ματς δίχως νίκη, παίκτες κουρασμένοι σε μυαλό και σώμα. Ο ΠΑΟΚ κάνει ένα κάκιστο 
φώτο φίνις στη σεζόν. Με μόνο ελαφρυντικό τους τραυματισμούς και την έλλειψη ιδιαίτερου κινήτρου 
στο πρωτάθλημα (παρότι η 2η θέση δεν έχει ακόμα κλειδώσει). Εν όψει Άρη, ο Δικέφαλος δεν έχει 
περιθώρια. Το ντέρμπι, από μόνο του, είναι ιερό κίνητρο. Η ομάδα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Παίρνοντας 
ώθηση και από τις επιστροφές. Οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Ίνγκασον, Ομάρ Ελ Καντουρί, Λύρατζης ετοιμάζονται 
για comeback, ενώ μετράνε αντίστροφα και οι Αουγκούστο, Μπίσεσβαρ, Κρέσπο, Βιεϊρίνια.

Ο ΠΑΟΚ ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 
ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΞΑΝΑ 
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ

ΝΑΙ ΜΕ... 
ΑΛΛΑ 

Προφανώς και μετά από μια τέτοια νίκη, κόντρα μάλιστα στα όσα δεξιά-αριστερά ακουγόντουσαν, ο Ολυμπιακός 
αξίζει μόνο «μπράβο» και ηρεμία. Από την άλλη, ακριβώς επειδή μιλάμε για την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, 
ο πήχης των απαιτήσεων είναι πάντα στο «ψηλότερα δεν γίνεται». Και το ερώτημα έρχεται: Μήπως ο Πέδρο 
Μαρτίνς έπρεπε να είχε φρεσκάρει νωρίτερα την 11άδα και να μην είχε επιμείνει σε παίκτες που φαινόταν πως 
δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να δώσουν; Πιέρ Κουντέ, Πέτρος Μπαγκαλιάνης, Φώτης Κίτσος είναι ορισμένοι εξ 
όσων βρήκαν χρόνο συμμετοχής στο «Βικελίδης» και το(ν) αξιοποίησαν. 
Θυμίζουμε και το πρόσφατο παράδειγμα του Ρόνι Λόπες. Άρα; 

Η ΦΡΕΣΚΑΔΑ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ Ο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟ «ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ» 
ΠΗΓΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΚΟ 
ΦΕΓΓΑΡΙ
ΣΤΟΝ ΑΡΗ Ο ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ, ΕΝΩ ΑΣΧΗΜΑ ΗΤΑΝ 
ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΙΑΓΕ 

Βαρύ το κλίμα στον Άρη μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Ο Θοδωρής Καρυπίδης ήταν πολύ εκνευρισμένος, ενώ 
είχε και μεγάλο σε διάρκεια τετ α τετ με τον Χερμάν Μπούργος σε αναζήτηση εξηγήσεων. Ένας από τους παίκτες 
που δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων ήταν ο Μπαντού Εντιαγέ.  Ο Σενεγαλέζος χαφ μάλιστα, ενδέχεται 
να μην αγωνιστεί ξανά φέτος, αφού υπέστη μυϊκό τραυματισμό. Το θέμα είναι πως έτσι όπως έχουν εξελιχθεί 
τα πράγματα, φαίνεται δεν θα φορέσει γενικότερα ξανά τη φανέλα του Άρη. Έχει βαρύ συμβόλαιο και όπως όλα 
δείχνουν θα μπει το καλοκαίρι στην transfer list. 
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΑΗΤΤΗΤΟΣ 
(7 ΝΙΚΕΣ) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ Ο 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, 
ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΝΕΥ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 

8ΕΤΙΑ  

11

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΑΪΑΣ ΑΟΣΜΑΝ   
Το απόλυτο value for money της Σούπερ Λιγκ. Ο παίκτης 
που με ένα 100άρικο έχει κάνει την διαφορά στον 
(πρωταθλητή) των πλέι άουτ, Ιωνικό: 34 ματς/8 γκολ/11 
ασίστ. Λογικό να αξιώνει διπλάσιες απολαβές. Λογικό, 
ο Ιωνικός να «τρομάζει» στην ιδέα της επόμενης μέρας 
ΔΙΧΩΣ αυτόν.  

 60 ματς. Πολλά. Το βλέπεις ως νούμερο (για τα ελληνικά δεδομένα) και 
κουράζεσαι. Σεβαστό. Η απουσία ενέργειας, φρεσκάδας , όμως δεν αναιρεί 
το γεγονός πως ο «Δικέφαλος» για πρώτη φορά μετά από 39 χρόνια δεν έχει 
κερδίσει για 9 διαδοχικούς αγώνες. Δεν «ακυρώνει» την έλλειψη συνδυαστικού 
ποδοσφαίρου, τα μόλις 5 γκολ σε 7 αγώνες στα πλέι οφ. Δεν αναιρεί τις 
ευθύνες και στον ίδιο τον Ραζβάν Λουτσέσκου και του club για τις επιλογές στο 
casting τόσο το καλοκαίρι, όσο και το χειμώνα. Η εσωστρέφεια έχει «γεμίσει» 
τα αποδυτήρια. Η ημερομηνία του τελικού πλησιάζει…  

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ  ΠΑΟΚ

ΔΕΚΑ ΜΕ ΤΟΝΟ!  

Στην ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ο εν λόγω «μεγάλωσε» ποδοσφαιρικές 
στις αλάνες της Σαλόνικα μέσα από τις ακαδημίες του Άρη. Γαλουχήθηκε ιδεολογικά 
μέσα από το σύνθημα: «Αρης όπως παλιά». Θα άλλαζε τον Άρη ΜΟΝΟ με μία 
μεταγραφή στην Ρεάλ αντί του ποδοσφαιρικού του ειδώλου, του Σέρχιο Ράμος! 
Και όμως το ίδιο παιδί που το απόγευμα της 8ης Ιουλίου σηκώθηκε πιο ψηλά και 
από τον Σισέ, σημειώνοντας το παρθενικό του γκολ σε επαγγελματικές κατηγορίες 
ΔΕΝ στέριωσε στον Αρη. «Είχαμε βάλει στοίχημα με τον Φετφατζίδη και το κέρδισα», 
θυμάται για εκείνη την στιγμή που πρακτικά του άνοιξε τον δρόμο της κατηφόρας 
στον Πειραιά. Το ίδιο καλοκαίρι ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης πήρε μεταγραφή στον 
Ολυμπιακό και φέτος ήταν ο «βράχος» στην δεύτερη ομάδα (25 ματς/1 γκολ/12 
clean sheets). Σε σημείο που τα reports από τον Αριέλ Ιμπαγάσα να υποχρεώνουν τον 
Πέδρο Μαρτίνς στο παρατεταμένο rotation να τον συμπεριλάβει στον πλάνο του. Και 
οποία σύμπτωσις μια και προχθές στο παλκοσένικο που εμφανίστηκε επέστρεψε στο 
πλευρό του (άλλοτε αρειανού) Αβραάμ Παπαδόπουλου όντας ο καλύτερος μαθητής. 
Άψογος σε όλα του, Πήγε χαιρέτισε μέχρι και τον φροντιστή του Άρη, πήρε το σκαλπ 
των Πάλμα, Μανσίνι μέσα στο γήπεδο και έβγαλε την προσδοκία στην ποδοσφαιρική 
οικογένεια του Ολυμπιακού πως υπάρχει επόμενη (ελληνική) μέρα στις θέσεις 
των στόπερ μετά τους Παπασταθόπουλο και Μανωλά. 
Ο Μπαγκαλιάνης ήρθε για να μείνει…   

ΦΡΑΝ ΒΕΛΕΘ  
Μπορεί ακόμη και παρόντος του 
Κουρμπέλη στο γήπεδο να διατήρησε 
το περιβραχιόνιο του «captain», 
αλλά φέτος το δικαιούται. Στα 9 
τελευταία ματς είναι αήττητος, 
έχοντας δεχθεί μόλις ένα γκολ! 
Απέναντι στην ΑΕΚ ήταν  «βράχος» 
με 75% κερδισμένες προσωπικές 
μονομαχίες. Στα 31 του «φωνάζει» 
για new contract.  

ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΟΥΡΓΟΣ  
7 ματς στα πλέι οφ, μόλις 4 γκολ! 
Όλα από στημένες φάσεις,. Μετρ 
του είδους και στην Ατλέτικο. 
Ε, και; Ο Άρης ασθμαίνει. Ο Άρης 
παίζει με 3 στόπερ απέναντι 
στον ΠΑΣ στο «Βικελίδης». Ο 
Άρης ΔΕΝ μπορεί να κερδίσει 
τον (εν δυνάμει) Ολυμπιακό Β’. 
Πλάνο, ποδόσφαιρο κατοχής 
απουσιάζουν…  

 U
P

DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

«Άλκης Παρών 19 ετών» έγραφε το ένα από τα πανό των οπαδών του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στη 
Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με τον Άρη. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα βρέθηκαν φιλοξενούμενοι 

φίλαθλοι στο «Κλεάνθης Βικελίδης». 

ΣΤΟ «ΣΠΙΤΙ» ΤΟΥ Ο ΜΠΑΓΚΑΛΙΑΝΗΣ ΕΓΡΑΨΕ 
ΑΡΙΣΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΟΥ  



ΠΙΝΑΚΕΣ

Εχει πλάνο ο Κλάτενμπεργκ

Ακόμα ζυμώσεις για τους νέους πίνακες διαιτη-
σίας δεν έχουν γίνει. Θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο, 
μετά το τέλος όλων των μπαράζ. Ο Κλάτενμπεργκ 
το έχει ήδη «δουλέψει» στο μυαλό του. Το σενάριο 
για πολλές αλλαγές στην 1η κατηγορία που γρά-
φτηκε δεν «παίζει». Οι αλλαγές θα είναι λίγες. 
Προβάδισμα για άνοδο έχουν διαιτητές 
που υποβιβάστηκαν το περασμένο 
καλοκαίρι. Ηδη το Sportime 
έχει αποκαλύψει το όνομα 
του Τσαγκαράκη. Ακούγε-
ται και ο Βάτσιος. 

KEΔ

Εντάσεις μεταξύ των μελών!

Προέκυψε διαφωνία μεταξύ μελών της ΚΕΔ, μαθαίνω! 
Υψηλόβαθμο στέλεχος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτη-
σίας διαφώνησε με μέλος της «ελληνικής» ΚΕΔ. Αιτία 
της... διαφωνίας που προκάλεσε τον 
εκνευρισμό του Έλληνα, ήταν 
οι ορισμοί των διαιτητών για 
τα παιχνίδια στα μπαράζ ανό-
δου στη Γ’ Εθνική. Τα εν οίκω 
μη εν δήμω, λέει το σοφό 
γνωμικό, αλλά το θέμα 
σχολιάστηκε και εκτός 
των κόλπων της ΚΕΔ!

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ δημοσιο-
ποίησε ένα απειλητικό και άκρως 
χυδαίο μήνυμα που δέχθηκε από 
άγνωστο σε προσωπική του σελί-
δα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 
Μήνυμα που «έπαιξε» σε όλα τα 
ΜΜΕ. 
Εκτός από αναφορές για τα μέλη 
της οικογένειας του, ο επικεφα-
λής της ΚΕΔ απειλήθηκε ότι θα του 
σπάσουν τα γόνατα!
Ο Άγγλος αρχιδιαιτητής φαίνεται ότι 
μετά την έκταση που πήρε το θέμα 
«κατέβασε» την ανάρτηση του.
O Kλάτενμπεργκ δεν είναι η πρώτη 
φορά που γίνεται αποδέκτης απει-

λητικών μηνυμάτων. Έχει συμβεί 
κι άλλες φορές στο παρελθόν και 
όχι μόνο στο instagram. Ο υπεύθυ-
νος για τους ορισμούς των διαιτη-
τών στη Super League έχει δεχθεί 
απειλές και σε ένα από τα προσω-
πικά του τηλέφωνα, ωστόσο δείχνει 
οτι δεν πτοείται από κάτι τέτοια.
Οπως ο ίδιος έχει μεταφέρει στο 
παρελθόν στους Έλληνες ρέφε-
ρις, είναι κάτι που του έχει συμβεί 
κι άλλες φορές στο παρελθόν και 
όταν ήταν εν ενεργεία διαιτητής.
«Δεν φοβάμαι. Δεν με ακουμπούν 
τέτοιου είδους πράγματα. Έχω κα-
ταστήσει σαφές ότι θα συνεχίσω 

και αυτό που με ενδιαφέρει είναι 
να μην έχετε πρόβλημα εσείς. Θα 
μπω μπροστά για εσάς», είχε με-
ταφέρει παλαιότερα στους διαιτη-
τές στο παρελθόν ενώ είχε βάλει 
και την... κόκκινη γραμμή. «Εάν δε-
χτεί κάποιος από εσάς επίθεση, να 
είστε σίγουροι ότι θα σταματήσω να 
ορίζω διαιτητές στη Super League 
και δεν θα φέρω ξένους. Θα στα-
ματήσει το πρωτάθλημα. Είναι κάτι 
για το οποίο έχει ενημερωθεί και 
η UEFA», είχε αναφέρει μεταξύ άλ-
λων ο Κλάτενμπεργκ. 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ....

e-SportTime  

7e-SportTime  ΤΡΙΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2022

ΚΟΡΑΚΙ

Ο ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ 
ΔΕΧΘΗΚΕ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ 
ΜΗΝΥΜΑ. ΞΑΝΑ!



Η είδηση του θανάτου του Άντριαν Πέιν (αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό το 2018 και το 2019) προσθέτει 
ακόμα μια μαύρη σελίδα στο βιβλίο με τους ξένους που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα 
κι έφυγαν νωρίς από τη ζωή.Ο 31χρονος Πέιν, λες και «βιάστηκε» να συναντήσει την αγαπημένη 
του Λέσλι Χόλσγουορθ βρέθηκε νεκρός χθες το πρωί υπό ανεξακρίβωτες συνθήκες. Το 2014 είχε 
σταθεί δίπλα στην 8χρονη Χόλσγουορθ (γνωστή ως «Πριγκίπισσα Λέσλι») που είχε «χτυπηθεί» από 
σπάνια μορφή καρκίνου στο νευρικό σύστημα και μαζί είχαν κόψει τα διχτάκια στο γήπεδο όταν το 

Μίσιγκαν Στέιτ κατέκτησε τον τίτλο στην Big Ten. Λίγους μήνες μετά η Λέσλι έφυγε από τη ζωή.

Κι ενώ η επτάδα των πλέι οφ είναι γνωστή 
(Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Κολοσσός, 
ΑΕΚ, Προμηθέας, Άρης και Λάρισα) η μια 
εκκρεμότητα που απομένει αφορά σε 
Περιστέρι και ΠΑΟΚ. Οι πιθανότητες είναι 
υπέρ του Περιστερίου που έχει στο 2-0 
τον ΠΑΟΚ σε ισοβαθμία και υπερέχει είτε 
σε διπλή είτε σε τριπλή. Για να περάσει 
στα πλέι οφ ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα 
πρέπει να νικήσει εντός έδρας την ΑΕΚ και 
ταυτόχρονα να ηττηθεί το Περιστέρι (επίσης 
εντός έδρας) από το Λαύριο. Μόνο με αυτό 
το (δύσκολο) συνδυασμό περνά στα πλέι 
οφ. Αλλιώς μένει εκτός και κλείνει άσχημα 

μια έτσι κι αλλιώς κακή σεζόν.

baskeTIME
ΒΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΒΡΕΙ 
ΤΗΝ ΛΕΣΛΙ

ΜΙΑ ΘΕΣΗ, ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ
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ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΙΑΝ ΠΕΪΝ

Ο ΠΑΟΚ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ 
ΚΑΙ  ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΣΧΗΜΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Σήμερα διεξάγεται το 1ο διεθνές μί-
τινγκ στη Λεμεσό, όπου μετέχουν πολλοί 

πρωταθλητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και το 
εξωτερικό. Το μεγάλο όνομα είναι ο ολυμπιονί-
κης και παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους 
Μίλτος Τεντόγλου. Ξεχωρίζουν ακόμη ο Κώ-

στας Δουβαλίδης και ο Μίλαν Τραΐκο-
βιτς στα 110μ. εμπόδια. 

Η Ελένη Αρτυματά έγινε μητέρα, 
καθώς έφερε στον κόσμο το πρώτο της 

παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι. Η Κύπρια πρω-
ταθλήτρια αναμένεται από τη νέα σεζόν να επι-
στρέψει και πάλι στις προπονήσεις και στο-

χεύει μακροπρόθεσμα τη συμμετοχή της 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 

στο Παρίσι. 

Παντρεύτηκε η ολυμπιονίκης και παγκό-
σμια ρεκορντγούμαν στα 400μ. εμπόδια Σί-
ντνεϊ Μακλάφλιν. Ο γάμος της με τον Άντρε 
Λεβρόν τζ. έγινε στη Μοντάνα στη Βιρτζίνια. Η 
Αμερικανίδα ήδη έχει ενημερώσει στα social 

για την αλλαγή του ονοματεπωνύμου της 
σε Σίντνεϊ Λεβρόν.  

Η σειρά της World Athletics, 
Wanda Diamond League ανακοίνωσε 

πως για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο τε-
λικός θα διεξάγεται εναλλάξ σε Βρυξέλ-
λες και Ζυρίχη. Στη βελγική πρωτεύου-
σα θα γίνει το 2024 και 2026 και στην 

πόλη της Ελβετίας το 2025 και 
2027. 
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ΤΡΊΑ ΝΤΈΡΜΠΊ ΣΈ SUPER LEAGUE, 
PREMIER LEAGUE ΚΑΊ ΤΈΛΊΚΌΣ 

ΚΥΠΈΛΛΌΥ ΣΤΗΝ ΊΤΑΛΊΑ

Τρεις αγωνιστικές απομένουν για να 
ολοκληρωθούν τα play off της Super League 
και η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια 
κορυφώνεται. Ό Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 
3η θέση με 55 βαθμούς και τον ακολουθούν 
ο Άρης και η ΑΈΚ με 53. Όι 3 αυτές ομάδες 
παλεύουν για να βγουν στην Έυρώπη. Αύριο 
διεξάγεται η 8η αγωνιστική, με τα βλέμματα 
στραμμένα στα 2 ντέρμπι, ΠΑΌΚ-Άρης (18:30) και 
Όλυμπιακός-Παναθηναϊκός (21:00). Όι παίκτες 
του Πάμε Στοίχημα έχουν περισσότερες από 
400 στοιχηματικές επιλογές για να ποντάρουν 
στα 2 μεγάλα παιχνίδια της Super League, 
μεταξύ άλλων, για τον πρώτο παίκτη που θα 
σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον παίκτη που 
θα πετύχει χατ-τρικ, τον παίκτη που θα δεχτεί 
την πρώτη κάρτα, τον παίκτη που θα σκοράρει 
και θα κερδίσει η ομάδα του, τα πολλαπλά σκορ. 
αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα». 

Η ΜΈΘΌΔΌΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΌΥ ΚΥΠΈΛΛΌΥ ΊΤΑΛΊΑΣ
Μεγάλο παιχνίδι γίνεται το βράδυ (22:00) της 
Τετάρτης και στη Ρώμη. Η Γιουβέντους και η 
Ίντερ διεκδικούν το Κύπελλο Ίταλίας. Θέλουν 
να κατακτήσουν ένα τρόπαιο σε μία σεζόν που 
ξεκίνησαν με στόχο να πάρουν το Πρωτάθλημα. 
Η Γιουβέντους όμως έχασε έδαφος από 
το ξεκίνημα, ενώ η Ίντερ εξακολουθεί να 
κυνηγάει τη Μίλαν η οποία έχει 2 βαθμούς 
περισσότερους. Στα καταστήματα ΌΠΑΠ οι 
παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν πάνω από 
400 επιλογές για να ποντάρουν στον τελικό 
του Κυπέλλου Ίταλίας Γιουβέντους-Ίντερ. 
Προσφέρονται ακόμα ενισχυμένες αποδόσεις 
στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» και η 
«Έπιστροφή Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν 
όροι και προϋποθέσεις. Ανάμεσα στα ειδικά 
στοιχήματα είναι και αυτό για την μέθοδο 
κατάκτησης του Κυπέλλου (κανονική διάρκεια, 
παράταση ή πέναλτι). 

ΠΈΡΊΣΣΌΤΈΡΈΣ ΑΠΌ 500 ΣΤΌΊΧΗΜΑΤΊΚΈΣ ΈΠΊΛΌΓΈΣ 
Στην Premier League το πρόγραμμα, από σήμερα 
έως την Πέμπτη, περιλαμβάνει 5 αγώνες. 
Ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα στην Τότεναμ και 
την Άρσεναλ, το οποίο διεξάγεται την Πέμπτη 
(21:45). Η Άρσεναλ βρίσκεται στην 4η θέση που 
οδηγεί στο Champions League με 4 βαθμούς 
περισσότερους από την Τότεναμ, η οποία θέλει 
μόνο τη νίκη για να την πλησιάσει στον 1 πόντο. 
Με ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρεται στα 
καταστήματα ΌΠΑΠ και ο αγώνας Τότεναμ-
Άρσεναλ, στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα». Όι 
παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν περισσότερες 
από 500 στοιχηματικές επιλογές για να 
ποντάρουν στο ντέρμπι του Λονδίνου. 
πολλά άλλα. 

ΠΛΗΘΌΣ ΣΤΌΊΧΗΜΑΤΊΚΏΝ ΈΠΊΛΌΓΏΝ ΓΊΑ ΤΌΝ 
ΈΥΡΏΠΑΪΚΌ ΔΊΑΓΏΝΊΣΜΌ ΤΡΑΓΌΥΔΊΌΥ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά 
στοιχήματα και για τον Έυρωπαϊκό διαγωνισμό 
τραγουδιού. Όι δύο ημιτελικοί διεξάγονται 
σήμερα και την Πέμπτη και ο μεγάλος τελικός το 
Σάββατο. 
Ανάμεσα στις στοιχηματικές επιλογές που 
προσφέρονται είναι και οι εξής: 
•Nικήτρια Διαγωνισμού, Νικήτρια 1ου & 2ου 
Ημιτελικού
•Χώρα που θα τερματίσει στις πρώτες 3/4/5/10 
θέσεις του τελικού •Φορκάστ με ακριβής σειρά 
πρόβλεψης (Νικήτρια & 2η Θέση ) •Χώρα που 
θα προκριθεί στον τελικό •Ηead to Head Xωρών 
(Χώρα που θα λάβει την καλύτερη θέση)
•Πρώτη χώρα από τους Βig Five
Έπίσης προσφέρονται Ένισχυμένες Αποδόσεις 
για τις παρακάτω αγορές που αφορούν την 
ελληνική συμμετοχή:
•H Έλλάδα να είναι νικήτρια του 1ου Ημιτελικού
•Η Έλλάδα να τερματίσει στις 5 πρώτες θέσεις 
του τελικού •Η Έλλάδα να τερματίσει πρώτη από 
τις βαλκανικές χώρες

ΣΥΝΤΗΡΗΤΊΚΑ ΘΑ ΚΊΝΗΘΌΥΜΈ ΣΤΗ 
ΣΗΜΈΡΊΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΑΓΓΛΙΑ 22:00
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2 -1,0 1,70

Κατώτερη των περιστάσεων η Λίβερπουλ πέταξε δύο 
βαθμούς στο ματς με την Τότεναμ. Τα «σπιρούνια» 

προηγήθηκαν με τον Σον και οι «κόκκινοι» έφεραν το 
ματς στα ίσα με γκολ του Ντίας. Ο τίτλος πλέον ζόρισε 

αλλά είναι υποχρεωμένοι να πάρουν όλα τα ματς μέχρι 
τέλους.

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:30
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΘΕΛΤΑ OVER 3 1,85

Με γκολ του Άλμπα στο 90+4’ η Μπαρτσελόνα πέρασε 
από την Μπέτις εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στο 

επόμενο Champions League. Χωρίς άγχος θα υποδεχθεί 
σήμερα την αδιάφορη Θέλτα με στόχο να προσφέρει 

γκολ αλλά και θέαμα.

Η επιλογή μας θα πάει στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ 21:45
ΜΠΡΟΜΛΕΪ-ΟΛΤΡΙΝΧΑΜ OVER 2,5 1,90

Στις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας θα παίξουμε μπάλα 
κυνηγώντας τα γκολ. Παντελώς αδιάφορες οι δύο 

ομάδες έχουν ως μοναδικό στόχο να κλείσουν τη σεζόν 
με θετικό πρόσημο. Ανοιχτό ματς με γκολ και πολλά 

κόρνερ αναμένουμε.

Αδιάφορο παιχνίδι με αξία στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΜΈ ΈΝΊΣΧΥΜΈΝΈΣ ΑΠΌΔΌΣΈΊΣ ΑΠΌ ΤΌ ΠΑΜΈ ΣΤΌΊΧΗΜΑ ΌΊ 
ΑΓΏΝΈΣ ΊΝΤΈΡ-ΓΊΌΥΒΈΝΤΌΥΣ ΚΑΊ ΤΌΤΈΝΑΜ-ΑΡΣΈΝΑΛ ΣΤΗΝ 

ΑΓΌΡΑ «ΤΈΛΊΚΌ ΑΠΌΤΈΛΈΣΜΑ»

www.xosetips.com

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 12:05
ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ-ΣΙΔΝΕΪ OVER 2,5 1,80

Το τρίποντο θέλουν οι δύο ομάδες για διαφορετικούς 
βέβαια λόγους. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την 
κακή πορεία έχει ως στόχο η Μπρισμπέιν. Το τελευταίο 
χαρτί στην υπόθεση πλέι οφ παίζει σήμερα το Σίδνεϊ

Αμφότερες θα επιτεθούν πάμε στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΒΕΤΙΑ 2η 20:30
ΚΡΙΕΝ-ΒΑΝΤΟΥΖ 2 1,65 OVER 2,75 1,65

Μόνο μαθηματικές ελπίδες ανόδου διατηρεί η Βαντούζ 
με συνέπεια να παίζει με σαφώς λιγότερο άγχος. Έχει 
υποβιβαστεί εδώ και πολύ καιρό η αδύναμη Κρίεν, θα 

παραταχθεί με άκρως νεανική εντεκάδα.

 Στο διπλό και στα γκολ οι επιλογές μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΒΕΤΙΑ 2η 20:30
ΞΑΜΑΞ-ΙΒΕΡΝΤΟΝ OVER 2,5 1,70

Να κλείσουν τη σεζόν με καλές εμφανίσεις έχουν ως 
στόχο οι δύο ομάδες. Η Ξαμάξ πλήρωσε την αστάθεια 
της και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. 

Πρόσωπα αλλά και σχήματα θα δοκιμάσει η μέτρια φέτος 
Ίβερντον.

Ανοιχτό ματς με πολλά γκολ περιμένουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



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

Απαγχονίστηκαν. Σαν σήμερα. Πριν από 66 χρόνια. Για τις ιδέες τους, για τη ψυχή τους. Γι’ αυτό που ήθελαν 
με όλο τους το «είναι», την απαλλαγή δηλαδή από τη βρετανική αποικιοκρατία και την ένωση της Ελλάδας 
με την Κύπρο. Δύο ονόματα που έχουμε χρέος ιστορικό να μην ξεχάσουμε. Ειδικά όταν ζούμε σε καιρούς 
ταραγμένους κι επικίνδυνους, όπως ο τρέχον. Μιχαλάκης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου. Υπήρξαν 
οι πρώτοι αγωνιστές του Κυπριακού Αγώνα, μέλη της ΕΟΚΑ, που καταδικάσθηκαν σε θάνατο από τους 
Βρετανούς, για διαφορετικές μεταξύ τους υποθέσεις. Στις 10 Μαΐου 1956 εκτελέστηκαν στις Κεντρικές 
Φυλακές της Λευκωσίας. Το πώς αψήφησαν το θάνατο μπρος στο αθάνατο των ιδεών τους, καθώς επίσης 
και αυτό καθαυτό το γεγονός της απόφασης να θανατωθούν, προκάλεσαν διεθνή σάλο, αγανάκτηση και 
έντονη κατακραυγή. Την προηγούμενη της εκτέλεσης ημέρα (9 Μαΐου 1956) στην Αθήνα, 4 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους σε συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών. Προς τιμήν των δύο ηρώων, πολλοί 
δρόμοι στην Ελλάδα και την Κύπρο φέρουν το όνομά τους.Η θυσία τους ταυτίστηκε με το αίτημα ενός λαού 

και έγινε πηγή έμπνευσης και θάρρους για πολλούς ακόμη, που προσχώρησαν στον αγώνα. 

Η ΘΥΣΙΑ ΤΩΝ 
ΚΑΡΑΟΛΗ 

ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 


