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Αν μπορούσε ο Ματίας Αλμέιδα θα έφερνε μαζί του στην Αθήνα την επόμενη φορά που θα έρθει, τον Χαβιέρ Λόπες, 
τον βραχύσωμο μεσοεπιθετικό που παίζει δανεικός στην Σαν Χοσέ από την Τσίβας. Τον ξέρει και εμπιστεύεται 
περισσότερο από οποιονδήποτε ίσως άλλον ποδοσφαιριστή στην καριέρα του. Επειδή όμως ο Λόπες έχει 
συμβόλαιο με τους μεξικανούς, η περίπτωση θα τραβήξει λίγο αλλά φυσικά στην ΑΕΚ είναι διατεθειμένοι να του 
κάνουν τα χατίρια. Έχει αναλυθεί άλλωστε από αυτή εδώ τη γωνιά η περίπτωση του Λόπες. Η ΑΕΚ, ωστόσο, είναι 
πιο κοντά ώστε να ολοκληρώσει την πρώτη κίνηση επί Αλμέιδα (δεν βάζουμε μέσα την αγορά του Τσούμπερ). 
Ο Ροντρίγκο Αλιέντρο είχε γίνει σκάουτινγκ κατά την παρουσία και του Στάθη Ταυλαρίδη σε Αργεντινή, Ουρουγουάη 
και είχε περάσει από το αρχικό στάδιο. Ο Αλμέιδα φυσικά και τον ξέρει και έχει δώσει το ok μια και το deal μπορεί 
να έρθει γρήγορα. Ο Αλιέντρο δε θα έχει στα τέλη Ιουνίου συμβόλαιο με την Κολόν του Σάντα Φε που αγωνίζεται την 
τελευταία 3ετία και η ΑΕΚ αναμένεται να είναι η επόμενη ομάδα του. Φέτος είχε 18 ματς σε όλες τις διοργανώσεις 
με 3 ασίστ και 4 κίτρινες κάρτες. Έχει παίξει σε Τσακαρίτα Τζούνιορς και Ατλέτικο Τουκουμάν και στα 31 του δεν 
έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Αργεντινής. Σκληροτράχηλος αμυντικός χαφ κυρίως μπορεί να παίξει και στο 8 υπό 
προϋποθέσεις. 

Το δεύτερο μισό της σεζόν για τον Παναθηναϊκό είναι ιδανικό. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φαντάζει ως ο προπονητής 
που έχει αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες και τα έχει καταφέρει με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν δεδομένο 
πως θα συνεχίσει. Εκτός αυτού και παρά το γεγονός πως οι Έλληνες παίκτες δεν πήραν τις ευκαιρίες που 
θα έπρεπε η σεζόν κρίνεται ήδη επιτυχημένη και θα είναι η καλύτερη των τελευταίων ετών αν η ομάδα 
πάρει το Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι όμως μόνο η αγωνιστική ανάταση αλλά και το ότι μέσω του 
Παναθηναϊκού αρκετοί ποδοσφαιριστές του ρόστερ μπήκαν και πάλι στο ευρωπαϊκό μάρκετ. Μεγαλύτερο 
παράδειγμα από τον Αϊτόρ δεν πρέπει να υπάρχει. Ο Ισπανός κάνει σεζόν όνειρο με 35 ματς/8 γκολ/ 10 ασίστ 
και εμφανίσεις καλύτερη η μία από την άλλη. Ήδη έχουν βγει προς τα έξω οι φήμες και για ενδιαφέρον από 
την Ιβηρική αλλά και πρώτης κρούσης από τον Παναθηναϊκό να ανανεώσει. Θα έχει ενδιαφέρον τι πλάνο θα 
ακολουθήσει το κλαμπ σε αυτήν την περίπτωση, το συμβόλαιο του Αϊτόρ λήγει το καλοκαίρι του 2023. 

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 

ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟ 
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Ο Ολυμπιακός έχει θέσει τόσο ψηλά τον πήχη τα τελευταία χρόνια που η φετινή χρονιά επιτυχημένη δεν 
μπορεί να χαρακτηριστεί. Και ας παίρνει το πρωτάθλημα με τέτοια διαφορά. Είναι η εικόνα τέτοια που έχει 
«σκάσει» τον κόσμο του και όχι μόνο. Μέσα στην ομάδα η δυσαρέσκεια δεν κρύβεται.
«Θα φύγουν πολλοί» η ατάκα που ακούς πέριξ του Ρέντη. Πόσοι; Διψήφιος ο αριθμός. Ποιοι; Ακόμα δεν 
έχει κλειδώσει για όλους. Και δεν μιλάμε μόνο για παίκτες. Εκεί ως έναν βαθμό το μυαλό όλων πηγαίνει 
σε υποψήφιους. Τους περισσότερους που σκέφτεστε, ορθώς τους σκέφτεστε. Δεν θα βρίσκονται του 
χρόνου στο ρόστερ.
Μόνο που είναι τέτοια η εικόνα που η μπάλα θα πάρει και άλλους. Και δεν αναφέρομαι στον Πέδρο 
Μαρτίνς, που δεν έχει πολύ καιρό από τότε που ανανέωσε. Και σε στελεχιακό επίπεδο ακούγεται πως θα 
γίνει σκούπα. Ακόμη και άτομα που χρόνια τώρα παίρνουν αποφάσεις και το έργο τους γενικά κρίνεται 
επιτυχημένο, έχουν αρχίσει να αγχώνονται. Τυχαίο ή αντιλαμβάνονται κάτι περισσότερο;

Ο Σάλιακας έχει ήδη φύγει. Θα αποχωρήσει και ο Οικονομόπουλος. Ο ΠΑΣ Γιάννινα ξεμένει από δεξιό μπακ. 
Δεν υπάρχει κανένας στο ρόστερ. Δοκιμάστηκε σε τέτοιο ρόλο ο Γκαρντάβσκι. Δεν ήταν κακός. Ο τελευταίος 
είναι πολυεργαλείο, καλύπτει πολλές θέσεις, γι αυτό και υπάρχει πρόθεση να είναι και την επόμενη σεζόν 
στο ρόστερ. Θα του γίνει πρόταση ανανέωσης. Τώρα αν θα τα βρουν, χωρίς τον Μεταξά στον πάγκο, άλλο 
«καπέλο». Ο ΠΑΣ πάει για έναν μίνιμουμ, ίσως και για δύο δεξιούς ακραίους αμυντικούς. Οι πληροφορίες 
μου «έπιασαν» ότι προτάθηκε στο... ανεπίσημο και πάνω στη συζήτηση, ο Σάκιτς του Άρη. Ο τελευταίος δεν 
ανανεώνει με τους «κιτρινόμαυρους». 
Ναι μεν, αλλά όχι, αρχικά από τον Χριστοβασίλη. Στα 32 μπαίνει τον Αύγουστο ο Αυστριακός, πολύ μακριά από 
το ηλικιακό target group. Επίσης, εξαψήφιο συμβόλαιο σε αμυντικό δεν πρόκειται να δώσει η διοίκηση. Για 
να πάει ο Σάκιτς στα Γιάννενα πρέπει να ρίξει στα «μισά» τα χρήματα που παίρνει στον Άρη.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΚΟΥΠΑ; 

ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ Ο ΣΑΚΙΤΣ 

e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2022 3



ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ενόχλησε και προβλημάτισε πολύ τον Ολυμπιακό η 
ήττα στο «αιώνιο ντέρμπι». Και επειδή ήρθε να προστεθεί 
σε αρκετά «φάλτσα» τη φετινή σεζόν από πλευράς 
εμφανίσεων. Οι οπαδοί μάλιστα, εξέφρασαν ανοιχτά και 
έντονα τη δυσαρέσκεια τους γι’ αυτό που (δεν) είδαν. Ο 
Πέδρο Μαρτίνς, πρώτος από όλους ξέρει, πως πρέπει να 
δοθούν απαντήσεις. Άμεσες. Έκανε άλλωστε και ο ίδιος 
λάθη, όπως αποδείχθηκε πως ήταν η χρησιμοποίηση στην 
11άδα του Αβραάμ Παπαδόπουλου. Αύριο, κόντρα στον 
ΠΑΟΚ, είναι προγραμματισμένη να γίνει η φιέστα για τον 
47ο τίτλο, είναι το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν. 
«Πρέπει να δείξουμε το μεγαλείο του Ολυμπιακού», είπε 

ο Πορτογάλος κόουτς. 

Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ ΠΩΣ Ο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ 
ΣΤΗ ΦΙΕΣΤΑ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ 

Η ΔΕΟΥΣΑ 
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ

«Αν ήμουν προπονητής σε άλλη ομάδα μπορεί να χαιρόμουν για το αήττητο 
κόντρα στον Ολυμπιακό (σ.σ.: σε 4 φετινά ματς). Όταν όμως είμαι προπονητής στον 
Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής με τόσους βαθμούς διαφορά 
δεν μπορώ να χαίρομαι». Και μόνο αυτή η δήλωση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αρκεί για 
να καταδείξει το λόγο που εξελίσσεται στον προπονητή που τόσο καιρό έψαχνε 
το «τριφύλλι». Σέβεται το DNA του συλλόγου που υπηρετεί, κατανοεί ακριβώς το 
μέγεθος και το status του. Γι’ αυτό και το μήνυμά του περνάει τόσο δυνατά και καθαρά 
στους παίκτες. Εμπνέει και εμπνέεται. Και μας παρουσιάζει μια ομάδα που κάνει 

κάτι απλό όσο και σύνθετο: Παίζει μπάλα. Ευρωπαϊκή! 

Ο ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ, 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ, ΜΕ ΤΗ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
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ΓΙ’ ΑΥΤΟ  
ΤΟΝ ΠΗΡΕ 

Χρόνος για πολλά πολλά δεν υπάρχει. Η ΑΕΚ το χρέος της έκανε κόντρα στον ΠΑΣ. Τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο. 
Τώρα έπεται ο «τελικός» με τον Άρη. Ένα ματς, όλη η χρόνια, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Για να τα 
καταφέρει η Ένωση στο «Βικελίδης» ποντάρει πολλά στον Γκρεκόρζ Κριχόβιακ. Γι’ αυτό ακριβώς έφερε τον 
Πολωνό μέσο στην Ελλάδα. Για να της δώσει το κάτι παραπάνω στα ματς που καίνε. Το «γκολ-ασίστ» του κόντρα 
στον ΠΑΣ δείχνει πως βρίσκεται στην κατάσταση που πρέπει... 

ΕΝΑ ΜΑΤΣ, ΟΛΗ Η ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ ΚΑΙ Η 
ΑΕΚ ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΝ 
ΚΡΙΧΟΒΙΑΚ

ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΤΡΑ ΠΑΙΚΤΗ 
ΣΤΟΝ «ΤΕΛΙΚΟ» ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ

Το μεγάλο διπλό στην Τούμπα ήταν ευεργετικό για τον Άρη. Βαθμολογικά, αγωνιστικά. Πάνω στην ώρα, με τον τρόπο 
που έπρεπε. Ο κόσμος της ομάδας «φτιάχτηκε» για τα καλά και θέλει να επιτελέσει στο ακέραιο το ρόλο του 12ου 
παίκτη στο κρισιμότατο ματς με την ΑΕΚ. Επικρατεί παροξυσμός για ένα εισιτήριο και το «Βικελίδης» αναμένεσαι 
να γεμίσει. Είναι χαρακτηριστικό πως λόγω της αυξημένης ζήτησης δόθηκε παράταση στο ωράριο της μπουτίκ, 
προκειμένου να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. 
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ 
ΔΟΧΕΙΑ

Έχει κάνει μαγική σεζόν. Με 18 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, ως πρώτος σκόρερ της 
κανονικής διάρκειας της Super League 1. Πού να ‘ταν και η κύρια δουλειά του το γκολ του Γιασμίν 
Κούρτιτς! Όμως η κούραση, ήρθε. Πνευματική και σωματική. Εδώ και δύο μήνες είναι «άσφαιρος», 
δεν είναι τυχαίο, κάθε άλλο, πως η αγωνιστική πτώση του ΠΑΟΚ συνέπεσε με τη δικιά του. Ένιωσε 
πάντως αδικημένος από τις αποδοκιμασίες του κόσμου. Το εισέπραξε ως αχαριστία. Και αντέδρασε 
άκομψα. Επειδή, όπως εξήγησε, «δεν ανέχομαι να βρίζουν την οικογένεια μου».

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ 
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΟΥ 
ΓΙΑΣΜΙΝ ΚΟΥΡΤΙΤΣ 



Η είδηση δεν είναι ότι οι Μπακς απάντησαν με break στο break (110-107) και πλέον 
προηγούνται με 3-2 στη σειρά των ημιτελικών της ανατολικής περιφέρειας και με τον 

επόμενο αγώνα να γίνεται στην έδρα τους. Ούτε η νέα σαραντάρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο 
που είχε πολύτιμο συμπαραστάτη τον Τζρου Χόλιντεϊ. Το θέμα είναι ότι ο Γιάννης δείχνει να 
είναι ο απόλυτος κυρίαρχος της σειράς, να μη μπορεί να τον σταματήσει κανείς και κυρίως 

αποφασισμένος να κάνει τα πάντα ώστε οι Μπακς να υπερασπιστούν με επιτυχία τον τίτλο τους.
Παρεμπιπτόντως: Ο Γιάννης έχει 33,6 πόντους- 12,6 ριμπάουντ-7 ασίστ κατά μέσο όρο στους 
αγώνες με τους Σέλτικς. Είχε 2/16 τρίποντα στους πρώτους τέσσερις αγώνες στη σειρά και 

απάντησε με 2/5 στο Game 5.

Η επιλογή του Σάσα Βεζένκοφ στην καλύτερη πεντάδα της Euroleague 
δεν αποτελεί έκπληξη. Αντιθέτως ήταν αναμενόμενο μετά την εξαιρετική 
παρουσία συνολικά (και όχι μόνο εκτελεστικά) του 27χρονου φόργουορντ 
του Ολυμπιακού. Ο Βεζένκοφ είναι πλέον ένας ολοκληρωμένος παίκτης 
που ανήκει ξεκάθαρα στο πρώτο επίπεδο της κορυφαίας ευρωπαϊκής 

διασυλλογικής διοργάνωσης. Έχει βελτιώσει πολλούς τομείς στο 
παιχνίδι του (ιδιαίτερα την άμυνα αλλά και το διάβασμα των φάσεων) και 

συνδυαστικά με την εμπειρία έχει αλλάξει επίπεδο.
Ο Βεζένκοφ κατά τη σεζόν 2021-2022 ήταν πρώτος στον Ολυμπιακό σε 

πόντους- ριμπάουντ- χρόνο  συμμετοχής- αξιολόγηση καθώς επίσης στα 
ποσοστά ευστοχίας και στα εύστοχα δίποντα. Επίσης ήταν δεύτερος στα 

εύστοχα τρίποντα πίσω από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Οι Μάικ Τζέιμς, Νίκολα Μίροτιτς, Σέιν Λάρκιν και Γουόλτερ Ταβάρες μαζί 

με τον Βεζένκοφ αποτελούν την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης

baskeTIME
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ
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O ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟΥΣ ΜΠΑΚΣ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ

ΤΟP CLASS
Ο ΣΑΣΑ ΒΕΖΕΝΚΟΦ ΑΝΗΚΕΙ ΠΛΕΟΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΙΤ ΤΗΣ EUROLEAGUE



newsROOM
Global Football

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Έφτασε το πλήρωμα του χρό-
νου; Θα φύγει ο Ρόμπερτ Λεβα-

ντόφσκι από την Μπάγερν Μονάχου 
μετά από 8 (καταπληκτικά) χρόνια; Φαίνε-

ται πως αυτό έχει αποφασίσει, τόσο ο ίδιος 
ο Πολωνός φορ όσο και η γερμανική ομά-
δα. Διαφορετικά «θέλω» μετά από χρόνια 

κοινής σύμπλευσης (προ)ορίζουν δι-
αζύγιο. 

Ένα πικρό φινάλε, όχι 
αντάξιο της σπουδαίας καριέρας 

του με τα «μπιανκονέρο». Ο Τζόρτζιο Κι-
ελίνι, αμέσως μετά τον χαμένο τελικό Κυ-
πέλλου κόντρα στη Ίντερ, ανακοίνωσε πως 

φεύγει από τη Γιουβέντους στο τέλος της σε-
ζόν. «Καιρός να πάρουν τη σκυτάλη οι νεό-
τεροι», σχολίασε ο Ιταλός εμβληματικός 

στόπερ στην αποχαιρετιστήρια επι-
στολή του. 

«Ειλικρι-
νά, έπρεπε να βάλω 5 

γκολ». Αυτός είναι ο Κέβιν ντε 
Μπρόινε. Αφού διάλυσε μόνος του πρα-
κτικά τη Γουλβς με καρέ (5-1 το τελικό 

σκορ), αφού «έκλεισε το μάτι» για όσα έρχο-
νται από του χρόνου πανηγυρίζοντας α λα Χάα-
λαντ (κι ας είπε μετά πως δεν το έκανε επίτη-

δες), πέταξε και τη δήλωση τελειομανίας 
που δείχνει ακριβώς γιατί ο Βέλγος 

είναι ο «μάγος» της Μάντσε-
στερ Σίτι.

εκατ. ευρώ η χασούρα της Μπαρτσελόνα από 
τον Φιλίπε Κουτίνιο! Τον πήρε 188 από τη Λίβερ-
πουλ, τον έδωσε τελικά για 20, στην Άστον Βίλα 

(όπου ο Βραζιλιάνος έπαιζε από το Γενάρη δανει-
κός). Της είχε βάλει και δύο γκολ όταν ήταν δα-

νεικός στην Μπάγερν, στο περίφημο 8-2 στο 
Champions League το 2020, πιο bad 

deal δεν γίνεται! 
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ΤΕΛΙΚΌΣ ΓΙΑ ΤΌ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ 
ΕΙΣΙΤΉΡΙΌ ΣΤΑ PLAY OFF ΤΉΣ 

SUPER LEAGUE 

Ό Άρης και η ΑΕΚ δίνουν «τελικό», το Σάββατο 

(20:00) στη Θεσσαλονίκη, με έπαθλο ένα 

ευρωπαϊκό εισιτήριο. 

Ή ομάδα που θα επικρατήσει στο μεταξύ τους 

ματς θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Con-

ference League της νέας περιόδου. Ή ισοπαλία 

θα τις διατηρήσει ισόβαθμες, με τον Άρη σε 

αυτή την περίπτωση να έχει το προβάδισμα 

αφού στις 3 προηγούμενες αναμετρήσεις τους 

είχε 2 νίκες έναντι μίας της ΑΕΚ. 

Στα καταστήματα ΌΠΑΠ προσφέρονται 

περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές 

για το μεγάλο παιχνίδι των play off της Super 

League, Άρης-ΑΕΚ. 

Ανάμεσά τους είναι και αυτές για τη νίκη με 

μηδέν παθητικό, το ημίχρονο με τα περισσότερα 

γκολ, το Τελικό Αποτέλεσμα σε συνδυασμό 

Goal/No Goal, τα μονά/ζυγά γκολ, το σύνολο των 

κόρνερ, τα κόρνερ του 1ου ημιχρόνου, την ομάδα 

που θα εκτελέσει το πρώτο κόρνερ, την ομάδα 

με τα περισσότερα κόρνερ, την πρώτη ομάδα 

που θα σκοράρει, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, 

τη διαφορά νίκης.

ΌΙ ΠΡΌΣΦΌΡΕΣ ΤΌΥ ΠΑΜΕ ΣΤΌΙΧΉΜΑ ΣΤΌΝ ΤΕΛΙΚΌ 
ΤΌΥ ΚΥΠΕΛΛΌΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

Το Σάββατο (18:45) στο Γουέμπλεϊ, διεξάγεται 

ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας. Για δεύτερη 

φορά θα συναντηθούν φέτος σε τελικό η 

Τσέλσι και η Λίβερπουλ. Την πρώτη φορά, στις 

27 Φεβρουαρίου, στο Γουέμπλεϊ, στον τελικό 

του Λιγκ Καπ, ήρθαν ισόπαλες με 0-0 και η 

Λίβερπουλ πήρε το τρόπαιο στα πέναλτι. 

Ή Τσέλσι θέλει να κλείσει τη σεζόν με έναν 

τίτλο. Ή Λίβερπουλ έχει ήδη πάρει το Λιγκ 

Καπ και εκτός από το Κύπελλο διεκδικεί το 

Πρωτάθλημα (κυνηγάει την Μάντσεστερ Σίτι) 

και το Τσάμπιονς Λιγκ (θα αντιμετωπίσει στον 

τελικό, στις 28 Μαΐου, τη Ρεάλ Μαδρίτης).

Στα καταστήματα ΌΠΑΠ οι παίκτες του Πάμε 

Στοίχημα έχουν πάνω από 400 επιλογές για να 

ποντάρουν στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, 

Τσέλσι-Λίβερπουλ. 

Προσφέρονται ενισχυμένες αποδόσεις στις 

αγορές «Τελικό Αποτέλεσμα», «Over/Under» 

και «Goal/No Goal», καθώς και η «Επιστροφή 

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). 

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌΔΌΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΌΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΤΡΑΓΌΥΔΙΌΥ 

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά 

στοιχήματα και για τον τελικό του Ευρωπαϊκού 

Διαγωνισμού Τραγουδιού, ο οποίος διεξάγεται 

το βράδυ του Σαββάτου, με τη συμμετοχή και της 

Ελλάδας.

Στα καταστήματα ΌΠΑΠ προσφέρονται 

ενισχυμένες Αποδόσεις, για την ελληνική 

συμμετοχή, στα ειδικά στοιχήματα για την πρώτη 

βαλκανική χώρα και τον τερματισμό στις 5 

πρώτες θέσεις του τελικού. 

w

ΕΞΙ ΕΠΙΛΌΓΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ ΤΌΥΣ 

ΠΑΙΚΤΕΣ

ΑΥΣΤΡΙΑ 2η 19:30
ΛΑΦΝΙΤΣ-ΤΙΜ ΒΙΕΝΝΗΣ

2 DNB 1,70
Στις μικρές κατηγορίες της Αυστρίας θα παίξουμε μπάλα για 

να ποντάρουμε στο κίνητρο. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι 
φιλοξενούμενοι αλλά μόνο με νίκη θα παραμείνουν ζωντανοί. Η 

φορμαρισμένη Λάφνιτς παίζει χωρίς άγχος και αν υποτιμηθεί μπορεί 
να κάνει τη ζημιά.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΥΣΤΡΙΑ 2η 19:30
ΧΟΡΝ-ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ

2 1,72
Την τύχη στα χέρια της κρατάει η Αούστρια και αν κάνει το 2/2 θα 
πανηγυρίσει την άνοδο στα σαλόνια. Η Χορν βρίσκεται αγκαλιά με 

την παραμονή στη κατηγορία και θα παίξει ανοιχτά για να κάνει την 
έκπληξη.

Στηρίζουμε ξεκάθαρα το φαβορί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΑΛΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 21:45
ΑΝΕΣΙ-ΣΕΝΤΑΝ

1 -1,0 1,70
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Ανεσί καθώς με νίκη 

πανηγυρίζει την απευθείας άνοδο. Ο αντίπαλος ιδανικός, με τη Σεντάν 
να είναι παντελώς αδιάφορη και να παίζει μόνο για το γόητρο. 

Ξεκάθαρο προβάδισμα έχει η έδρα στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΑΡΉΣ-ΑΕΚ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΠΌ 400 
ΣΤΌΙΧΉΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΌΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΌΠΑΠ

ΔΑΝΙΑ 1η 19:30
ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ-ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ

OVER 3 1,80
Η ήττα από την Χέλσινγκορ έβαλε τέλος στις ελπίδες ανόδου της 

Φρεντερίτσια. Χωρίς άγχος θα παίξει πλέον και θα έχει την ευκαιρία 
να δοκιμάσει πρόσωπα αλλά και σχήματα. Για την τιμή των όπλων θα 

κατέβει η αδιάφορη Νίκομπινγκ.

Η αγορά σύμμαχός μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com

ΚΡΟΑΤΙΑ 19:00
ΝΤΡΑΓΚΟΒΟΛΙΑΤΣ-ΓΚΟΡΙΤΣΑ

OVER 2,5 1,85
Προτελευταία στροφή στην Κροατία με τα πάντα σχεδόν να έχουν 

κριθεί. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις αλλά και να δώσει χαρά στο 
κοινό της έχει ως στόχο η τελευταία Ντραγκοβόλιατς. Αξιόλογη 
πορεία είχε η Γκόριτσα αλλά δεν μπόρεσε να διεκδικήσει ένα 

ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η επιλογή μας θα πάει στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 22:15
ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ-ΜΠΕΝΦΙΚΑ

OVER 2,75 1,70
Η Πορτογαλία ρίχνει αυλαία με το ενδιαφέρον να στρέφεται στη 

μάχη της παραμονής. Αδιάφορη αναμέτρηση ανάμεσα σε Πάσος και 
Μπενφίκα με τις δύο ομάδες να έχουν ως στόχο να προσφέρουν γκολ 

αλλά και θέαμα.

Αδιάφορο ματς με αξία στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΕΣΤΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  100

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 52,5

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: -47,5

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -285,55

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -330,05

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

Προσφέρεται ο άσος στο ματς 
Στουτγάρδη – Κολωνία για την 
Bundesiga

Βρίσκουμε την απόδοση στο 
συνδυαστικό 1+OVER 1,5 στο Νις – 
Λιλ, στη Ligue 1

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – 
ΟΥΝΙΟΝ Β.

1 1,90 25 ΜΟΝΑΔΕΣ 
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5 ΑΓΓΛΙΑ 16:00 ΛΕΣΤΕΡ – ΕΒΕΡΤΟΝ Χ2+OVER 1,5 2,10 25 ΜΟΝΑΔΕΣ 
52,5

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5 ΕΛΛΑΔΑ 19:30 AEK – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ OVER 2,5+GOAL 2,65 25 ΜΟΝΑΔΕΣ
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/5 ΕΛΛΑΔΑ 21:00 ΑΡΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ GOAL 2,25 25 ΜΟΝΑΔΕΣ 
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5 ΕΛΛΑΔΑ 20:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ 1 2,04 20 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5 ΕΛΛΑΔΑ 20:00 ΑΡΗΣ – ΑΕΚ GOAL 2,04 20 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 ΑΓΓΛΙΑ 16:00 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ OVER 2,5+GOAL 2,02 20 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 ΑΓΓΛΙΑ 18:30 ΕΒΕΡΤΟΝ – 
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ

1 2,10 20 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 ΙΣΠΑΝΙΑ 19:30 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ 1 2,15 20 ΜΟΝΑΔΕΣ 

Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, που πλήγωσε πολύ την περηφάνεια του, ο Ολυμπιακός χρειάζεται κάτι δυνατό, για 
να κάνει μια φιέστα τίτλου άξια του ονόματός του. Ο ΠΑΟΚ των 10 συνεχόμενων ματς δίχως νίκη δεν πείθει πως μπορεί 

να αντισταθεί. 

«Τελικός» Ευρώπης για Άρη και ΑΕΚ. Καμία από τις δύο ομάδες δεν βολεύεται με «καταστροφικό» παιχνίδι. 
Πρέπει να πάρουν ρίσκα. Κάτι που μπορεί να αποτελέσει εκλεκτή «μαγιά» για αμφίσκορο.

Η Μάντσεστερ Σίτι πετάει προς τον τίτλο στην Premier League, η Γουέστ Χαμ πάντως θα παλέψει για τη χαλάστρα. Ζητάμε 
κάτι εκατέρωθεν παραγωγικό, έχει νόημα και ενδιαφέρον στοιχηματικά. 

Βιγιαρεάλ – Σοσιεδάδ με φόντο την Ευρώπη και θα στηρίξουμε το «κίτρινο υποβρύχιο». Το αβαντάζ της έδρας και η τε-
χνογνωσία είναι πολύτιμα ατού. 

Η Έβερτον έχει την ευκαιρία να κάνει άλμα σωτηρίας και πιστεύουμε δεν την αφήσει να πάει στράφι, στο γήπεδό 
της άλλωστε τελευταία τα πάει πολύ καλά. Η Μπρέντφορντ έχει σωθεί, έχει και αξιοπρέπεια – το έχει αποδείξει- 

αλλά έχουμε την πεποίθηση πως το κίνητρο θα κάνει τη διαφορά.  

2,20 2,01

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Ο Μίλτος Τεντόγλου διαμόρφωσε το 
αγωνιστικό του πρόγραμμα μέχρι το Ευ-

ρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θ’ αγωνιστεί κατά σει-
ρά Καλαμάτα (21/5), Καλλιθέα 25/5), Οστράβα 

(31/5), Ραμπάτ (5/6), Όσλο (16/6), Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα (25-26/6), Στοκχόλμη (30/6). 

Τον Ιούλιο είναι το Παγκόσμιο και τον 
Αύγουστο το Ευρωπαϊκό. 

Το πρώτο Wanda Diamond League της 
φετινής σεζόν διεξάγεται σήμερα στη Ντό-

χα. Μετέχουν μεγάλα ονόματα, αλλά θα υπάρ-
χει και ελληνική συμμετοχή. Στο επί κοντώ 

αγωνίζεται ο Εμμανουήλ Καραλής. Θα έχει ση-
μαντικούς αντιπάλους, ανάμεσά τους τον Σου-

ηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντου-
πλάντις.

Σήμερα διεξάγεται το «1ο 
Pole Vault Street» στην Καλαμάτα και 

στην κεντρική πλατεία της πόλης. Θα γίνει 
επί κοντώ ανδρών και γυναικών. Από τις συμ-
μετοχές ξεχωρίζει της Ελληνίδας πρωταθλή-
τριας Κλαούντιας- Ελένης Πόλακ. Ακόμη εί-

ναι οι Πέτρος Χατζίου, Μιλένα Ποστίκα 
και Γιάννης Ρίζος. Η ολυμπιονίκης Κέιτι 

Ναζότ δεν αγωνίστηκε στο μίτινγκ 
του Πόνσε στο Πουέρτο Ρίκο. Η Αμε-

ρικανίδα είναι θετική στον κορωνοϊό και 
ακύρωσε τη συμμετοχή της. Όπως έγρα-
ψε στα social media θα προσπαθήσει να 

προλάβει ν’ αγωνιστεί στο Diamond 
League στο Μπέρμιγχαμ στις 

21 Μάη. 
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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

Το όνομα Δέσποινα Αχλαδιώτη δυστυχώς δε λέει πολλά στους 
περισσότερους. Σίγουρα δε λέει όσα θα έπρεπε να λέει σε 

όλους. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1982 σε ηλικία 90 ετών 
αλλά στις καρδιές των Ελλήνων υπάρχει μόνο ευγνωμοσύνη. 
Γράφεται στην ιστορία της πατρίδας μας ως η Κυρά της Ρω.
Εμβληματικό, συγκλονιστικό με τόσα αφηγήματα δίπλα του.

Η Κυρά της Ρω εγκαταστάθηκε εκεί με τον σύζυγό της κοντά στα 
τέλη της δεκαετίας του 1920.

Δεν εγκατέλειψε το νησί που είναι δίπλα στο Καστελόριζο ακόμα 
και όταν έφυγαν όλοι οι κάτοικοι. Δεν έφυγε ακόμα και όταν 

μαινόταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ακόμα και όταν οι Τούρκοι 
όταν έλειπε κάποιες ημέρες ανέβαιναν στο νησί για να υψώσουν 

την τουρκική σημαία. Η Κυρά της Ρω έχασε το σύζυγό της τη 
δεκαετία του 1940 από βαριά αρρώστια αλλά δεν έφυγε ποτέ. 
Έμεινε για να υψώνει την Ελληνική σημαία κάθε μέρα, για να 
ανεμίζει στον αέρα του Αιγαίου. Παρασημοφορήθηκε από το 

Ελληνικό Ναυτικό και έκλεισε τον σύντομο αλλά συγκινητικό λόγο 
της με το «Ζήτω η Ελλάς».

Η Κυρά της Ρω έζησε για την πατρίδα της που τόσο αγαπούσε.

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΤΡΙΔΑ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 1982 ΕΦΥΓΕ 
ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Η ΚΥΡΑ ΤΗΣ ΡΩ


