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Είναι οριστικό. Θα γίνει και επίσημο λογικά μετά το τέλος του τελικού Κυπέλλου, ματς που όπως είναι λογικό 
έχει αφήσει λίγο πίσω και τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου. Η όρεξη των ανθρώπων του Παναθηναϊκού 
έχει ανοίξει μια και μετά από χρόνια φαίνεται επιτέλους να κινείται κάτι. Η επόμενη σεζόν θα γίνει με τον 
Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο. Όχι ότι υπήρχαν και πολλές αμφιβολίες αλλά ήδη έχουν γίνει οι συζητήσεις 
που πρέπει χωρίς φανφάρες. Οι δυο πλευρές αφού δήλωσαν ικανοποιημένες με όσα έγιναν φέτος θα τα 
πουν και μετά τον τελικό με τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να τα βάλουν κάτω για το τι χρειάζεται η ομάδα για να γίνει 
ακόμα πιο ανταγωνιστική. Ο Γιοβάνοβιτς στην πρώτη του σεζόν με τον Παναθηναϊκό έκανε μια κακή κανονική 
περίοδο με πολλές ήττες αλλά στα πλέι οφ ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα, βγήκε στην Ευρώπη και φυσικά 
διεκδικεί και τον πρώτο τίτλο μετά το 2014. Όσον αφορά το πλάνο της επόμενης περιόδου αυτό που θα πρέπει 
να θεωρείται δεδομένο είναι πως δεν πρόκειται να υπάρξει αλλαγή οργανογράμματος με τον Σέρβο κόουτς να 
είναι ο απόλυτος άρχων. Για το ποιοι παίκτες θα έρθουν και θα φύγουν με τον Παναθηναϊκό να μην κάνει τρελά 
ανοίγματα αλλά να θεωρείται σίγουρο σχεδόν στο μάρκετ πως θα κάνει κινήσεις που θα αφορούν transfer fees, 
δηλαδή θα δοθούν χρήματα σε άλλες ομάδες για την απόκτηση παικτών.

Κάτι ψήνεται στον Ολυμπιακό. Αυτό λέγεται εντόνως. Σιγά την είδηση θα πει κάποιος άρα ας γραφτούν και 
ορισμένες λεπτομέρειες. Υπάρχει, λοιπόν, έντονη η φημολογία πως έως και το τέλος του Ιουνίου, μπορεί 
και πιο πριν για κάποιους, να υπάρξει πώληση ποδοσφαιριστή. Χωρίς να θεωρείται δεδομένο μια και οι 
μεταγραφές μόνο ανατροπές προσφέρουν, τα ονόματα των Σισέ, Μαντί Καμαρά και εσχάτως του Μασούρα 
φαίνεται να βρίσκονται στη βιτρίνα μια και είναι γνωστό πως είναι στην ατζέντα πολλών ομάδων.
Πάντως φαίνεται να υπάρχει κινητικότητα, αν και στον Ολυμπιακό θέλουν πρώτα να τελειώσει και τυπικά 
η σεζόν με το σημερινό ματς κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Απλά έχει τεθεί ως χρονικό όριο για τη συνέχεια 
προκειμένου να ενταθούν οι συζητήσεις.Γνωστό πως η Λιλ έχει τσεκάρει πολλάκις Σισέ και Μαντί Καμαρά, 
όπως και η Νις δεν είναι αδιάφορη. Όσο για τον Μασούρα, η Τραμπζονσπόρ δεδομένα τον έχει στα ραντάρ της 
αλλά δεν αποκλείεται να προκύψει και κάτι νέο από άλλη αγορά.

ΟΡΙΣΤΙΚΟ! 
ΕΜΕΙΝΕ

ΚΑΛΗ 
ΕΠΟΧΗ
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Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ήταν προσωπική επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περισσότερο βέβαια η συμφωνία έφερε 
όφελος προς τον Σέρβο μεσοεπιθετικό που βγήκε από τη ναφθαλίνη μετά από αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία από 
τραυματισμούς. Θετική πρόσημο έχει η συνεισφορά του, ειδικά προς το τέλος της σεζόν, αλλά είναι παίκτης 
που μπορεί πολλά περισσότερα. Το ξέρουν άπαντες αυτό. Με προετοιμασία το καλοκαίρι και εκκίνηση από την 
αρχή της σεζόν θα είναι παίκτης που θα κάνει τη διαφορά στο «τριφύλλι». Οψιόν αγοράς δεν υπάρχει στον 
δανεισμό από την Αϊντραχτ. Βέβαια, ο Μίλος Μαλένοβιτς (μάνατζερ Τσούμπερ να θυμίσουμε) έχει δείξει πως 
έχει τον τρόπο του στο να λύνει τέτοιες καταστάσεις. Με την Χόφενχαϊμ μια λύση μπορεί να βρεθεί. Γύρω στα 
τρία εκατ. ευρώ δαπάνησε για να τον αποκτήσει από την Αϊντραχτ. Με άλλα λόγια, ένα ποσό γύρω στα δύο εκατ. 
ευρώ θα είναι αρκετό για τον 27χρονο Σέρβο μεσοεπιθετικό. Τα δύο αγκάθια όμως που κάνουν δύσκολη τη ζωή 
του Παναθηναϊκού είναι το ενδιαφέρον από Ιταλία που έχει αρχίσει να ζωηρεύει και το συμβόλαιο του παίκτη. 
Κάτι περισσότερο από ένα εκατ. ευρώ ετησίως. Θα το παλέψει ο Παναθηναϊκός, δεν είναι ακατόρθωτο να τον 
διατηρήσει στο ρόστερ του, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του.

Συγκλονιστικό finish έκανε στη Σκωτία ο Γιώργος Γιακουμάκης. Ο διεθνής στράικερ έπαιξε μόλις 21 παιχνίδια 
πρωταθλήματος με τη Σέλτικ αλλά κατόρθωσε και βγήκε πρώτος σκόρερ.Έχει συζητηθεί πολύ αυτό στο Νησί 
και ειδικότερα στην Αγγλία φυσικά. Ο Γιακουμάκης πρόσθεσε ακόμα ένα παράσημο στο βιογραφικό μια 
και εκτός από το πρωτάθλημα που κατέκτησε βγήκε εκ νέου πρώτος σκόρερ, ότι είχε πετύχει δηλαδή με τη 
Φένλο στην Ολλανδία. Το εντυπωσιακό στην όλη υπόθεση είναι η κυριαρχία του 28χρονου διεθνούς απέναντι 
στον Ρίγκαν Τσαρλς-Κουκ της Ρος Κάουντι που επίσης πέτυχε 13 γκολ. Ο Κουκ το έκανε σε 37 ματς, δηλαδή 
16 περισσότερα από αυτά που έπαιξε ο Γιακουμάκης. Ο 25χρονος Κουκ που έχει γεννηθεί στην Αγγλία αλλά 
είναι διεθνής με την Γρενάδα έχει 0,39 τέρματα ανά 90λεπτο και ένα γκολ ανά 228 λεπτά. Τα στατιστικά του 
Γιακουμάκη είναι εντυπωσιακά καλύτερα με 1.11 ανά 90λεπτο και ένα τέρμα κάθε 81 λεπτά. Κυρίαρχος.

ΖΟΡΙΚΟ 
ΑΛΛΑ…

ΚΑΝΕΙ 
ΑΙΣΘΗΣΗ
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ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 
ΝΙΚΗΤΗ

Ο Παναθηναϊκός αυτό που ήθελε, το πέτυχε. Επιστρέφει στην Ευρώπη. 
Μπορεί η 2η θέση να μην έχει διαφορά από την 3η ή την 4η στο Conference 
League (όλες οι ομάδες μας θα ξεκινήσουν από τον β’ προκριματικό γύρο) 
αλλά η νοοτροπία νικητή που έχει εμφυσήσει στην ομάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, 
επιτάσσει πάντα το καλύτερο δυνατό. Όποιο κι αν είναι αυτό. Σε αυτό το πλαίσιο 
και παρότι δεδομένα η 11άδα θα φρεσκαριστεί σε σημαντικό βαθμό, ο Σέρβος 
κόουτς περιμένει να δει παίκτες που θα τα δώσουν όλα. Σε λίγες μέρες 
άλλωστε (21/5) υπάρχει προγραμματισμένο νέο ραντεβού με το Δικέφαλο, 
ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας. Κι αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει τίποτα το 

αδιάφορο. Τα πάντα είναι ψυχολογία…

ΜΟΝΟ ΑΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ Ο 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΠΑΡΟΤΙ ΕΧΕΙ 
ΗΔΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Έντεκα συνεχόμενα ματς δίχως νίκη. Το γράφεις και πάλι 
δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις. Αυτό έχει γράψει όμως, με συνέπεια ο 
ΠΑΟΚ να έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα στο ίματζ του. Δεν του έχει κοστίσει και 
τόσο πρακτικά, αλλά με δεδομένο ότι το Σάββατο (21/5) έπεται ο τελικός 
του Κυπέλλου κόντρα στον Παναθηναϊκό χρειάζεται επειγόντως κάτι για 
να πάρει ξανά τα πάνω του. Και τι καλύτερο γι’ αυτό από το να νικήσει 
τον… Παναθηναϊκό στο σημερινό τελευταίο ματς των πλέι οφ (20;00, 
Novasports Prime); Ναι, το φινάλε της σεζόν είναι γεμάτο «τριφύλλι» για τον 
Δικέφαλο…Tο ενθαρρυντικό είναι πως ήδη επέστρεψαν Κρέσπ, Ελ Καντουρί 
και Μπίσεσβαρ (έπαιξαν στο Καραϊσκάκη), ενώ κοντά στο comeback 

βρίσκονται και οι Βεϊρίνια, Λύρατζης, Ολιβέιρα, Αουγκούστο. 

Ο ΠΑΟΚ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ 
ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ «ΜΑΥΡΟ» ΣΕΡΙ 
ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΠΡΙΝ 
ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ 
ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
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Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 80 35 59-24

2. ΠΑΟΚ 61 35 56-33

3. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 61 35 52-24

4. ΑΡΗΣ 59 35 36-28

5. ΑΕΚ 56 35 54-39

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 46 35 34-39

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ



ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ

H σεζόν για τον Άρη ολοκληρώνεται απόψε στους Ζωσιμάδες, κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα (20:00, Novasports 2). 
Πετυχημένα, αφού επιτεύχθηκε ο στόχος της ευρωπαϊκής εξόδου. Σειρά έχει η επόμενη μέρα. Όπως έγραψε 
χθες το sportime.gr ο Θοδωρής Καρυπίδης έχει ξεκαθαρίσει εν πολλοίς το τοπίο αναφορικά με τις αποχωρήσεις. 
Μπεναλουάν, Μπερτόγλιο, Γκάμα, Μανος, Λόπεθ, Ντουάρτε και Αλί πρέπει να θεωρούνται παρελθόν ενώ και 
ο Σούντγκρεν οδεύει προς την έξοδο. Ματίγια και Γκάνεα έχουν δεχθεί πρόταση για νέο συμβόλαιο, ενώ κάτι 
ανάλογο θα γίνει με τον Σάκιτς. Ερωτηματικό το τι μέλει γενέσθαι με τον Κουέστα.

Ο ΑΡΗΣ ΚΑΝΕΙ ΦΙΝΑΛΕ ΣΤΑ 
ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΕΝΩ ΑΡΧΙΣΕ ΗΔΗ Η 
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΒΑΡΥ 
ΚΛΙΜΑ
ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ ΑΕΚ ΖΗΤΟΥΝ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
ΔΕΝ… ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ
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ΑΝΕΜΟΣ 
ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος δίνει την ευκαιρία στον Πέδρο Μαρτίνς να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες 
που δεν είχαν μέχρι πρότινος,. Ειδικής αναφοράς αξίζει ο Μαμαντού Κανέ. Στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ, ο 25χρονος μέσος 
αγωνίστηκε για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Κερδίζοντας εντυπώσεις με 
τον τρόπο που κάλυψε τη θέση του στο χώρο του άξονα. Υποσχόμενο. Αρκετά πιθανό να είναι και σήμερα βασικός, 
στο ΟΑΚΑ. Ο Πέδρο Μαρτίνς θα κατεβάσει ξανά μια «διαφορετική» 11άδα, άφησε άλλωστε εκτός αποστολής 
πολλούς βασικούς. Πήρε πάντως μαζί του τον Κώστα Φορτούνη. 

Ο ΜΑΜΑΝΤΟΥ ΚΑΝΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ «ΝΕΟΥΣ» ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ 
ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 

Μια μαρτυρική σεζόν ολοκληρώνεται σήμερα για την ΑΕΚ, κόντρα στον Ολυμπιακό (20:00, COSMOTESPORT 1). Το 
ενδιαφέρον, βέβαια, μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι δεν είναι πια. Οπαδοί μετέβησαν χθες στα γραφεία της ομάδας 
στο Μαρούσι σε συνέχεια της κινητοποίησης που είχαν κάνει στο «Ελ. Βενιζέλος» μετά το φιάσκο με τον Άρη. 
Απαιτώντας ξανά εξηγήσεις και ζητώντας την παραίτηση του διδύμου Παναγιώτη Κονέ-Γιάννη Παπαδημητρίου. Σύμφωνα 
με κάποιες πληροφορίες, ο πρώτος υπέβαλε όντως την παραίτησή του από τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Μία ή 
άλλη, ο Δημήτρης Μελισσανίδης βρίσκεται προ κομβικών αποφάσεων για το μέλλον της ομάδας. 
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΒΡΑΧΥΒΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ Ο 
ΒΟΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕ 

ΠΕΝΤΕ ΓΚΟΛ 
ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

1η

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΙΩΝΙΚΟΣ
Το απόλυτο value for money της Σούπερ Λιγκ. Ο Ιωνικός 
ήταν 11 βαθμούς πίσω από τον ΟΦΗ, εννέα από τον Αστέρα 
Τρίπολης, έξι από τον Παναιτωλικό και τέσσερις από το 
Βόλο, αλλά κατάφερε να τους προσπεράσει όλους σε 7 
αγώνες των πλέι άουτ! Κοινώς, σώθηκε πανηγυρικά. 

 Ο ορισμός του απόλυτου φιάσκου. Σε μία χρονιά με τρεις διαφορετικούς προπονητές 
(σ.σ.: τον 4 ο και νιόφερτο να παρατηρεί τον «τελικό» με τον Αρη από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες), κάθε λογής μεταγραφικό στολίδι (σ.σ.: από τον ταλαίπωρο πλέον Τζαβέλλα 
μέχρι τον πολλά βαρύ Τσούμπερ που έχει σημειώσει 1 γκολ σε 13 αγώνες). Ο 
«Δικέφαλος» μετά το πρωτάθλημα του 2018 έχει εισχωρήσει σε μία αγωνιστική 
δίνη άνευ προηγουμένου με αποκορύφωμα την φετινή αποτυχία εξόδου στην 
Ευρώπη. Μόλις δύο νίκες, αμφότερες με τον ΠΑΣ, σε σειρά 9 αγώνων στα πλέι 
άουτ υποδηλώνουν απουσία DNA winner και επιστροφή σε «πέτρινα» χρόνια. 

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ

THIS IS... IVAN! 

Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο. Ο Γιάννης Αλαφούζος τον είχε στο μυαλό του και 
πριν προσλάβει τον Λάζλο Μπόλονι. Εκείνος, «τσινούσε» ένεκα του timing. Μόλις 
προέκυψε ξανά θέμα προσώπου στον πάγκο ήταν ο πρώτος που σκέφτηκε. Το 
boss το ανέλαβε προσωπικά: «Δε θέλω μάνατζερ και σια. Ελα μόνος σου να τα 
βρούμε», η ατάκα του. Οπερ και εγένετο μια και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ποτέ δεν ήθελε 
«προστασία» από agents. «Μιλούσε» με την δουλειά του. Του έγινε κάθε χατίρι. 
Από την μεταγραφή του Πάλάσιος (σ.σ.: στα 8 χρόνια με τον Αλαφούζο το club 
είχε πληρώσει συνολικά ένα 300άρι σε transfer fees) μέχρι την απουσία τεχνικού 
διευθυντή στο οργανόγραμμα. Η regular season ολοκληρώθηκε με μπόλικες απορίες: 
10 ήττες, παρακαλώ! «Γεννήθηκε» έντονη αμφισβήτηση. Η γραμμή από την ΠΑΕ 
σταθερή. Το πλάνο του προπονητή ουδέποτε εκτροχιάστηκε. Εν μέσω πλέι οφ η 
απόλυτη ανατροπή: 5 νίκες, 4 ισοπαλίες. Συνολικά, 19 βαθμοί, οι περισσότεροι από 
κάθε άλλη ομάδα. Σφραγίδα Ευρώπης. Για πρώτη φορά μετά από μία 5ετία. Συνάμα, 
πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Για πρώτη φορά από το 2014.
Η χρονιά έχει «πράσινο» φινάλε. Ασχέτως κατάληξης του τελικού το επόμενο 
Σάββατο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς «έχτισε» winning spirit, επανέφερε το Panathinaikos 
στην καθημερινότητα στο Κορωπί και στην εξέδρα και πλέον οδηγεί το καράβι σε 
ασφαλή ύδατα και για την επόμενη σεζόν. 

ΛΟΥΙΣ ΠΑΛΜΑ
Στα μέρη του (σ.σ.: Ονδούρα) είναι 
«βασιλιάς». Ξεκίνησε το ταξίδι για 
την άλλη άκρη του Ατλαντικού με 
όνειρο την ευρωπαϊκή καθιέρωση. 
Τόσο στο ματς στο ΟΑΚΑ, όσο και το 
Σάββατο που σφράγισε το εισιτήριο 
για την Ευρώπη ήταν κομβικός. 
Μπήκε, σκόραρε, σέρβιρε και 
έφερε την απόλυτη ανατροπή. 

ΓΙΑΣΜΙΝ ΚΟΥΡΤΙΤΣ 
Κανείς δεν «ακυρώνει» τα 18 
τέρματά του. Ουδείς αντιλέγει 
για το αγωνιστικό του impact 
στον φετινό ΠΑΟΚ, έχοντας 
φθάσει τα 50 ματς! Το τελευταίο 
δίμηνο, όμως, είναι «σκιά» του 
εαυτού του, έχει συμπληρώσει 
12 αγώνες χωρίς γκολ, έχει 
ξεμείνει από ενέργεια. 

 U
P

DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

 Ο Σέρχιο Αραούχο τιμήθηκε πριν το Άρης-ΑΕΚ για τις δηλώσεις του αλλά και το γεγονός πως είχε αφιερώσει 
το γκολ του στο προηγούμενο ματς στο «Κλ. Βικελίδης» στη μνήμη του Άλκη. Πριν τον αγώνα επισκέφθηκε και 

το σημείο που δολοφονήθηκε και άφησε μια φανέλα.

ΥΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΨΗ ΤΟΥ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ Ο PANATHINAIKOS
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ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ

Δεν είδε βιαιοπραγία  
ο Αγκάγιεφ!

Το μπαράζ στη Λιβαδειά χάλασε λίγο πριν το φι-
νάλε. Οπαδοί του Λεβαδειακού μπήκαν στο χορτά-
ρι μετά το γκολ του Μπαρμπόσα και ο Πεταυράκης 
της Βέροιας βρέθηκε... ξαπλωμένος. Το ματς τε-
λείωσε αλλά είχε και τρίτο ημίχρονο. Ο Αγκάγιεφ 
που ήταν διαιτητής, στο Φύλλο Αγώνα που έστειλε 
στην διοργανώτρια της  Super League 2, δεν κά-
νει καμία αναφορά σε βιαιοπραγία κατά του ποδο-
σφαιριστή. Δεν είδε κάτι τέτοιο ο Αζέρος ούτε του 
το επιβεβαίωσε κάποιος. Τουλάχιστον σύμφωνα 
με τα όσα γράφτηκαν στο Φ.Α. Γκαρα-
ντί η πληροφορία. Ούτε ο Κλάτεν-
μπεργκ. Την ώρα του μπαράζ 
ήταν στο Ρουφ. Έβλεπε το 
ΠΑΟ Ρούφ-Ηλιούπολη μαζί 
με τον Κόλινς. 

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ Ο ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ...

Για το «κόψιμο»  
των νέων διεθνών

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ δεν ήρθε χθες στην Ελλάδα. Κλεί-
νει δύο χρόνια τον άλλο μήνα. Επί ημερών του έγιναν διε-
θνείς οι Μανούχος, Κουμπαράκης και η Mυλόπουλου. Πριν 
λίγες μέρες βρέθηκαν στην Ελβετία για αγωνιστικά τεστ 
και γραπτές εξετάσεις. «Κόπηκαν» και οι τρεις! Οι δύο 
πρώτοι στα γραπτά και η τελευταία στα fitness test. Αν 
ήταν ένας, πάει κι έρχεται. Και οι 
τρεις όμως; Ο Κλάτενμπεργκ 
έγινε έξαλλος, λένε οι πλη-
ροφορίες, αλλά φέρει και 
ο ίδιος μεγάλο μερίδιο ευ-
θύνης. Αυτός έχει αναλά-
βει την εκπαίδευση των 
Ελλήνων διαιτητών. Για 
να τα λέμε (και να τα γρά-

φουμε) όλα!

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ θα είναι και 
την επόμενη σεζόν αρχιδιαιτητής στην 
ΚΕΔ. Το συμβόλαιο του θα ανανεω-
θεί για έναν ακόμα χρόνο. Ο Άγγλος 
λοιπόν και σιγά - σιγά θα ξεκινήσει 
τις ετοιμασίες για τους νέους πίνα-
κες διαιτησίας. Ακόμα γράφονται με 
μολύβι. Το οποίο σημαίνει ότι, καθε-
τί που γράφεται, μπορεί και να σβη-
στεί. Τα πράγματα θα σοβαρέψουν, 
όταν αφήσει το μολύβι και πιάσει το 
στυλό!
Νέα πρόσωπα θα υπάρξουν στην 
πρώτη κατηγορία. Μήνες τώρα το 
Sportime έχει αποκαλύψει τις πι-

θανότητες (και είναι πάρα πολλές) 
να επιστρέψει ο Τσαγκαράκης. Μαζί 
και ο Βάτσιος που επίσης υποβιβά-
στηκε πέρσι το καλοκαίρι. 
Τώρα όσον αφορά στις αποχωρή-
σεις, δεν θα είναι πολλές. 1-2, άντε 
τρεις ταβάνι. Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι κινδυνεύει και διαιτητής 
που ακούστηκε μέχρι και για... διε-
θνής! 
Στο μυαλό του Κλάτενμπεργκ είναι να 
φτιαχτεί και ένας πίνακας με διαι-
τητές... μπαλαντέρ. 8-9 ρέφερις θα 
είναι.. ανάμεσα στην πρώτη και την 
δεύτερη κατηγορία και θα σφυρίζουν 

παιχνίδια τόσο της Super League 1, 
όσο και της Super League 2. Ο συγκε-
κριμένος πίνακας θα είναι ανοιχτός 
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 
Κάποιοι από την πρώτη κατηγορία που 
θα κάνουν επανηλειμμένα λάθη, θα 
«υποβιβάζονται» μέχρι να φορμαρι-
στούν ξανά κατά κάποιο τρόπο. 
Υ.Γ. Πολλοί ήταν εκείνοι που πί-
στευαν ότι ο Μακέλι θα σφυρίξει 
(και) τον φετινό τελικό του Κυπέλ-
λου Ελλάδας. Ο Ολλανδός σφυρί-
ζει σήμερα το AEK - Ολυμπιακός, 
οπότε άλλος. Λογικά από elite κα-
τηγορία. 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ... 
ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ!

e-SportTime  
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ΚΟΡΑΚΙ

Ο ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ 
ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ 
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΖΟΥΝ 
ΚΑΙ SUPER LEAGUE 1 ΚΑΙ 
SUPER LEAGUE 2



ΤΕΛΙΚΌΣ ΣΤΌ EUROPA LEAGUE 
ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΌΙ ΣΤΌ FINAL 

FOUR ΤΗΣ EUROLEAGUE

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης και η 
Ρέιντζερς ανοίγουν τον χορό των 
τελικών στα Κύπελλα Ευρώπης. Την 
Τετάρτη, στις 22:00, στη Σεβίλλη, 
διεξάγεται ο τελικός του Europa League. 
Η Άιντραχτ τερμάτισε στην 11η θέση στην 
Bundesliga αλλά στην Ευρώπη έκανε 
εντυπωσιακή πορεία. Στο δρόμο της προς 
τον τελικό απέκλεισε την Μπαρτσελόνα. 
Το 2019 έφτασε ως τα ημιτελικά του 
Europa League και αποκλείστηκε στα 
πέναλτι από την Τσέλσι. Τώρα, έχει την 
ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο στον 
τελικό.
Η Ρέιντζερς πήρε τη 2η θέση στο 
πρωτάθλημα πίσω από τη Σέλτικ. Φτάνει 
ξανά σε τελικό Κυπέλλου Ευρώπης μετά 
το 2008. Τότε είχε αγωνιστεί στον τελικό 
του Κυπέλλου UEFA και ηττήθηκε με 2-0 
από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Έχει 
κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, το 
Κύπελλο Κυπελλούχων, το 1972.
Ενισχυμένες αποδόσεις στον τελικό του 
Europa League
Στα καταστήματα ΌΠΑΠ ο τελικός του Eu-
ropa League Άιντραχτ Φρανκφούρτης-
Ρέιντζερς παίζεται με ενισχυμένες 
αποδόσεις στις αγορές «Τελικό 
Αποτέλεσμα», «Όver/Under» & «Goal/No 
Goal». 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για 
τον τελικό περισσότερες από 400 
στοιχηματικές επιλογές, καθώς και 
την «Επιστροφή Στοιχήματος», για την 
οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Η «Επιστροφή Στοιχήματος» 
ενεργοποιήθηκε, στον τελικό του 
Κυπέλλου Αγγλίας, Τσέλσι-Λίβερπουλ, 
ο οποίος στην κανονική διάρκειά του 
έληξε ισόπαλος με 0-0.
Την Πέμπτη οι ημιτελικοί του Final Four 
της Euroleague
Στο μπάσκετ τα βλέμματα στρέφονται στο 
Βελιγράδι. Την Πέμπτη ξεκινάει το Final 
Four της Euroleague με τη συμμετοχή του 
Όλυμπιακού. 
Στις 19:00 ξεκινάει ο πρώτος ημιτελικός 
ανάμεσα στον Όλυμπιακό και την 
Αναντολού Εφές και στις 22:00 γίνεται 
το τζάμπολ στον δεύτερο, το Clasi-
co Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης. Το 
Σάββατο διεξάγονται οι δύο τελικοί, ο 
μικρός και ο μεγάλος.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους δύο 
αγώνες του Όλυμπιακού την προωθητική 
ενέργεια «20 & Κάρφωσες» για την 
οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Τα Power Combo για τον αγώνα 
Όλυμπιακός-Αναντολού Εφές
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και Pow-
er Combo με ενισχυμένες αποδόσεις 
για τους 2 ημιτελικούς του Final 
Four. Τα Power Combo για τον αγώνα 
Όλυμπιακός-Αναντολού Εφές είναι τα 
εξής:
Σλούκας Over 4,5 ασίστ & Φαλ Over 5,5 
Ριμπάουντ & Ντόρσεϊ Over 12,5 πόντοι.
Γουόκαπ Over 2,5 ασίστ & Παπανικολάου 
Over 3,5 ριμπάουντ & Βεζένκοφ Over 
14,5 πόντοι.  
Μίσιτς Over 4,5 ασίστ & Μοερμάν Over 
5,5 ριμπάουντ & Πλάις Over 8,5 πόντοι. 
Σλούκας Over 2,5 λάθη & Λάρκιν Over 
20,5 πόντοι + ασίστ & Ντάνστον Over 0,5 
κοψίματα. 
Σλούκας & Λάρκιν & Μίσιτς συνολικά 
Over 61,5 πόντοι + ασίστ.

Η ΣΌΥΠΕΡ ΛΙΓΚ ΡΙΧΝΕΙ ΑΥΛΑΙΑ ΚΑΙ  
ΘΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΣΌΥΜΕ ΔΕΌΝΤΩΣ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:00
ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

2 3,75
OVER 2,25 1,72

Η ΑΕΚ κατάφερε και έχασε στο «Βικελίδης» παρότι ήταν μπροστά 
στο σκορ με 0-2 στο 77’. Το κλίμα είναι βαρύ στην Ένωση με τους 

οπαδούς να είναι εξοργισμένοι από την εικόνα της ομάδας. Με καλή 
ψυχολογία ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει τη χρονιά με νίκη.

Στο διπλό αλλά και στα γκολ οι επιλογές μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:00
ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1 2,30
Για 10ο σερί ματς ο ΠΑΟΚ έμεινε χωρίς τρίποντο συνεχίζοντας την 
πτωτική του πορεία. Πρόβα τζενεράλε για τον τελικό του κυπέλλου 

είναι το σημερινό παιχνίδι, αμφότερες θα δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά 
και σχήματα.

Κάποτε πρέπει να κερδίσει ο Δικέφαλος.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 20:00
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΗΣ

2 1,85
OVER 2 1,90

Ο Άρης έβγαλε ψυχή στο ματς με την ΑΕΚ, έκανε την ανατροπή και πήρε 
δίκαια το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μέσα στα Γιάννενα θα παίξει χωρίς άγχος 

διατηρώντας ελπίδες με νίκη ακόμα και για την 2η θέση. Τρομερή η 
παρουσία του ΠΑΣ παρά τα προβλήματα που είχε μέσα στη σεζόν.

Γκολ και φαβορί θα στηρίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΣΤΌ ΡΥΘΜΌ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΌΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΌΠΑΠ ΜΕ ΠΌΛΛΕΣ 

ΠΡΌΣΦΌΡΕΣ ΑΠΌ ΤΌ ΠΑΜΕ ΣΤΌΙΧΗΜΑ

www.xosetips.com

ΑΓΓΛΙΑ 21:45
ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 

2 -1,25 1,85
Ο Τσιμίκας χάρισε το Κύπελλο στη Λίβερπουλ με τους οπαδούς να 

αποθεώνουν τον Έλληνα άσο. Η Γουεστ Χαμ έβαλε ξανά στη μάχη του τίτλου 
την αρμάδα του Κλοπ που ψάχνει το 2/2! Στον Στίβεν Τζέραρντ έχουν 
εναποθέσει τις ελπίδες τους πλέον οι κόκκινοι για το πρωτάθλημα.

Διπλό με χάντικαπ παίζουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 16:00
ΚΕΝΤΑ-ΜΑΤΡΙΞ
OVER 2,5 1,70

Στην Ασία θα παίξουμε μπάλα και στο πρωτάθλημα της Μαλαισίας. Το 
τρίποντο θα ψάξει η Κέντα που θα τη φέρει ξανά στη 2η θέση. Το έργο 
πάντως δεν θα είναι εύκολο με τους γηπεδούχους να έχουν αρκετά 

αμυντικά προβλήματα.

Η αγορά σύμμαχός μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 21:00
ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ-ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ

1 DNB 1,66
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τις δύο ομάδες καθώς θα παίξουν 
για την πρόκριση στο τελικό ανόδου. Η Ντεν Χάαγκ ποντάρει πολλά 
στην έδρα της αλλά πρέπει να βγάλει καλύτερο πρόσωπο από αυτό 

που μας έχει συνηθίσει φέτος.

Συντηρητικό ποντάρισμα στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Σήμερα διεξάγεται στην Αλεξάν-
δρεια Ημαθίας το 2ο Αλεξανδρινό μί-

τινγκ. Μετέχουν καλοί Έλληνες αθλητές και 
πρωταθλητές από το εξωτερικό. Ξεχωρίζουν 

Μουζενίδης (φωτό), Λατιφλάρι στη σφαίρα, Εμ-
μανουηλίδου στα 100μ. και Παππάς στα 400μ. 

Από το εξωτερικό η Νάτσεβα στο τριπλούν 
και ο Τραϊκόφσκι σε μήκος και 

100μ.

Η Μπρίτον Γουίλσον έκλεψε την παρά-
σταση στο περιφερειακό κολεγιακό πρω-

τάθλημα των ΗΠΑ. Στους αγώνες στην Οξφόρ-
δη η Αμερικανίδα πέτυχε δύο ατομικά ρεκόρ. 
Έτρεξε τα 400μ. σε 50.05 και τα 400μ. εμπό-

δια σε 53.75 που είναι η καλύτερη φετι-
νή επίδοση στον κόσμο. 

Ο Παναγιώτης Τριβυζάς ακύρωσε τη 
συμμετοχή του από το κυριακάτικο μίτινγκ 

στο Γκροσέτο. Ο Έλληνας πρωταθλητής απο-
φάσισε με τον προπονητή του Κώστα Βογιατζά-
κη να τρέξει το Σάββατο στα «Παπαφλέσσεια» 

στην Καλαμάτα. Στόχος του είναι το ατομικό 
ρεκόρ (10.36) στα 100μ. 

Σπουδαίο ύψος γυναικών 
αναμένεται στο μίτινγκ αλμάτων στην 
Καλλιθέα. Μετέχουν μεταξύ άλλων η 

Σουηδέζα Μάγια Νίλσον (φωτό), η Μαυρο-
βούνια Μαρίγια Βούκοβιτς και η Κινέζα Λου 
Ζιαβέν. Από ελληνικής πλευράς θα είναι 

Τατιάνα Γκούσιν, Ελευθερία Χριστογε-
ώργου, Ιωάννα Ζάκκα και Πα-

ναγιώτα Δόση.
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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 
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 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΟΡΤ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΣΕΖΟΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ
Ίσως αν ο Κρις Μίντλεντον ήταν στη διάθεση των Bucks, η ιστορία της σειράς 

με τους Celtics να ήταν διαφορετική. Βασικά με τέτοιον Αντετοκούνμπο 99% θα 
ήταν διαφορετική. Ο Giannis για ακόμα μια φορά σε διάρκεια μεγάλων αγώνων 

έδειξε ορισμένα στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο για πολλά 
παιδία εντός και εκτός κορτ.

Είναι μοναδικό. Ο Αντετοκούνμπο διαχειρίζεται τις νίκες αλλά πολύ 
περισσότερο τις ήττες με έναν τρόπο που φανερώνει ένα μεγάλο ηγέτη.

Ήταν εντυπωσιακά μόνος για τόσο μεγάλα παιχνίδια. Όσο ο Χολιντέι κυρίως 
αλλά και μετά ο Λόπες βοηθούσαν, οι πρωταθλητές του 2021 έδειχναν να 

μπορούν να αποκλείσουν τους Celtics.
Όταν όμως οι σουτέρ στα Games 6, 7 δεν είχαν τα ποσοστά που φέρνουν νίκη, 
η ήττα ήταν αναπόφευκτη. Από τον Αντετοκούνμπο οι φανς των Bucks φυσικά 

και δεν μπορούν να έχουν παράπονο.
Όχι ιστορικά μια και αποτελεί τον παίκτη, την προσωπικότητα που τους έφερε 

και πάλι στην επιφάνεια αλλά για τη σεζόν που τρέχει τώρα.
Ο Giannis έκανε εμφανίσεις για Finals και όχι απλά σειρά ημιτελικών. 
Με σχεδόν triple double σε κάθε αγώνα, ήταν εντυπωσιακός αλλά και 

εντυπωσιακά μόνος όσον αφορά το επίπεδό του.
Το γεγονός πάντως πως παραδέχθηκε την ανωτερότητα των αντιπάλων του 

ακόμα και αν οι Bucks προηγήθηκαν 3-2, δείχνει τη νοοτροπία του.
Μακάρι να τον δούμε στο Ευρωμπάσκετ και να οδηγεί την Ελλάδα στα μετάλλια. 


