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Στο ξαναζεσταμένο φαγητό πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος της συνήθειας, της συμβατικότητας. 
Στην περίπτωση της σχέσης της ΑΕΚ με τον Ογκνιεν Βράνιες έχει περάσει στο στάδιο της απομυθοποίησης.
Έφυγε ως βασιλιάς για την Αντερλεχτ, επέστρεψε ως «μαύρο πρόβατο» από τους Βέλγους, 
αποχώρησε ξανά και γύρισε το περασμένο καλοκαίρι όντας επικηρυγμένος από την διεθνή πιάτσα. Και μέσα σε 
ένα 8μηνο στον «Δικέφαλο» πλέον έχει χάσει κάθε αγωνιστικό και μη έρεισμα. Η εντολή για να «κοπεί» από 
την αποστολή της Τούμπας ήταν άνωθεν. DE FACTO. Και φυσικά «φωτογραφίζει» προθέσεις για το καλοκαίρι. 
Και ΔΕΝ έχει καμία σχέση με τα «θέλω» του Ματίας Αλμέιδα.  Το ζήτημα είναι προσωπικό και θα λυθεί στην 
έσχατη περίπτωση ανάμεσα στο αφεντικό και τον ίδιο τον Βράνιες. Και φυσικά ο Βόσνιος στόπερ δε θα πρέπει να 
έχει παράπονο από τη συμπεριφορά των ανθρώπων της ΑΕΚ. Όσες φορές και αν έχει περάσει από την ομάδα, 
σχεδόν πάντα κάνουν ότι μπορούν για να νιώσει πως εδώ είναι το σπίτι του.Αλλά ο άνθρωπος δεν αλλάζει όπως 
έλεγαν όσοι πίστευαν πως η κίνηση της επιστροφής του ήταν λάθος.Και ο Βράνιες μπορεί να άργησε αλλά τελικά 
έβγαλε προβλήματα και μάλιστα σε μια κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ.

Φύσει και θέσει ηγέτης της ομάδας-αποκάλυψη στην Σούπερ Λιγκ. Ο Αίας Αοσμάν με 6 γκολ και 11 ασίστ 
είναι ο μαέστρος του φετινού Ιωνικού. Εδώ και δύο εβδομάδες σας έχουμε αποκαλύψει πως η επιχείρηση 
ανανέωσης του συμβολαίου του πέφτει σε σκόπελο μια και ο Σύρος αξιώνει πάνω από δύο κατοστάρικα. 
Ποσό που ΔΕ δύναται από την φαμίλια Τσιριγώτη να δοθεί σε πρώτη φάση. Πλέον, η εντολή στην πιάτσα είναι 
η αναζήτηση του διαδόχου του με ένα 150άρι που θα αποτελεί και το μεγαλύτερο συμβόλαιο για τη νέα χρονιά 
στον Ιωνικό.Κανείς δεν κάνει πέρα την τεράστια προσφορά του Άοσμαν τη φετινή σεζόν αλλά οι απαιτήσεις 
είναι πάνω από τις σκέψεις των αφεντικών για την επόμενη χρονιά.
Ο Ιωνικός μια χαρά λεφτά έδωσε και φέτος με 7-8 εξαψήφια συμβόλαια και φυσικά πολύ καλή εικόνα 
εντός γηπέδου. Ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν έχει αρχίσει, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η υπόθεση 
του Άοσμαν, πάντως, να έχει κλείσει οριστικά. Ναι ο Ιωνικός ψάχνει παίκτη αλλά παραθυράκι υπάρχει.
 

ΒΡΑΝΙΕΣ AS USUAL

ΒΓΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
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Στέφανος Καπίνο. Πήγε 28 ετών για να μην ξεχνιόμαστε. Πέρυσι τέτοια εποχή είχε βγει από την σκουριά 3 
ετών, παίζοντας δανεικός στην Ζαντχάουζεν! Επιστρέφοντας στην υποβιβασμένη, Βέρντερ Βρέμης ανέμενε την 
πώληση του Παβλένκα και εκείνος να έπαιρνε γάντια βασικού. Φευ.
Τελικώς, ο Παβλένκα έμεινε και ο Καπίνο πήγε στην Αρμίνια της Μπουντεσλίγκα. Μία ολάκερη χρονιά, 
ΜΟΛΙΣ ένα ματς με το club, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, να απειλείται με υποβιβασμό και ο βασικός Νο1, 
Ορτέγκα να ́ χει ήδη συμφωνήσει με την Αουγκσμπουργκ. Ο Καπίνο, άραγε, θα ́ ναι του χρόνου το Νο1; Ακόμα 
δεν είναι και βέβαιο αν και στη γερμανική πιάτσα δεν έχει ακουστεί για κάποια δυναμική κίνηση της Αρμίνια 
προκειμένου να αποκτήσει πορτιέρε. Και αν όντως δεν γίνει αυτό θα είναι η μεγάλη ευκαιρία του Καπίνο. 
Αν όχι… problem. Για έναν τερματοφύλακα που το βιογραφικό έχει γράψει επίσης Παναθηναϊκός, Μάιντς, 
Ολυμπιακός, Νότιγχαμ Φόρεστ.

Μόλις το καλοκαίρι του 2020 η Λιλ έκανε απίστευτη, για τα δεδομένα της, μεταγραφική επένδυση. Έβγαλε 
27 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της, τα έδωσε στη Γάνδη και απέκτησε τον Τζόναθαν Ντέιβιντ.
Ο νεαρός Καναδός έβγαλε ασπροπρόσωπους τους «λιλουά» και κάνει εξαιρετικές σεζόν. Φέτος σε 34 ματς 
πέτυχε 13 γκολ και συνολικά 17 σε 44 ματς (εκ των οποίων 3 γκολ σε 8 αγώνες στο Τσάμπιονς Λιγκ).
Αυτά τα νούμερα δείχνουν και μεταγραφή για τον Ντέιβιντ. Και αυτό έχει ελληνικό ενδιαφέρον μια και όπως 
είναι γνωστό ο εκπρόσωπός του είναι ο Νικ Μαυρομάρας με πολύ καλές άκρες σε Καναδά, Βέλγιο και 
Γαλλία επίσης. Τι λένε στη Γαλλία για τις απαιτήσεις της Λιλ. Πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Εννοείται. 
Τουλάχιστον 20 plus εκατομμύρια θέλουν να βγάλουν στη Λιλ από την επένδυσή τους σε ένα καλοκαίρι 
άλλωστε που για αυτούς θα είναι σημαντικό. Ο Ρενάτο Σάντσες φαίνεται να είναι κοντά στη Μίλαν με ένα 
ποσό γύρω στα 25 εκατομμύρια ενώ στα 50-60 θα είναι η τιμή πώλησης του Μπότμαν σε Μίλαν 
ή Τότεναμ ή ανάλογου επιπέδου κλαμπ. Και όπως έχει αποκαλύψει το Sportime, 
στη shortlist για αντί-Μπότμαν είναι ο Σισέ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

ΠΑΕΙ ΓΙΑ DEAL 
50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
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ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ
ΧΑΡΑ 

ΤΥΧΕΡΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 

Παρά τη μεγάλη νίκη με 1-0 επί του Άρη και το 
σκαρφάλωμα στην 3η θέση της βαθμολογίας, ο Ιβάν 
Γιοβάνοβιτς δεν ήταν απολύτως ικανοποιημένος μετά 
τη λήξη. Και επειδή δεν του άρεσε το ότι η ομάδα του 
έδωσε δικαιώματα στο β’ μέρος (παρότι έπαιζε με 
παίκτη παραπάνω) και επειδή είχε την αγωνία του για 
τον τραυματισμό του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Τελικά τα νέα 
είναι θετικά. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 
Σέρβος μέσος έδειξαν ότι πως ο μυϊκός τραυματισμός 
που υπέστη είναι πρώτου βαθμού. Δεδομένα θα απουσιάσει 
από το ντέρμπι της Κυριακής, με την ΑΕΚ (να δούμε πως 
θα καλυφθεί το κενό του, αφού είναι βασικότατος στο 
μυαλό του προπονητή του). Αλλά η επιστροφή του δεν θα 

πάρει, σε καμία περίπτωση, πάνω από δέκα ημέρες.

Η νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννινα έφερε ανακούφιση στον 
Ολυμπιακό, σημαντικό βήμα προς πιο ήρεμες μέρες. Στο ίδιο μήκος 
κύματος και τα νέα από UEFA μεριά, η οποία απέκλεισε τις ρωσικές 
ομάδες από τις διοργανώσεις της για την προσεχή σεζόν. Απόφαση 
που έκανε ευτυχή τη Σέλτικ (πάει απευθείας στους ομίλους του 
Champions League) άρεσε και στους Πειραιώτες, καθώς θα 
ξεκινήσουν πιο μετά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στη Νο1 
διασυλλογική διοργάνωση (από τον β’ προκριματικό και όχι τον α’), 
αρκεί βέβαια να τηρηθεί η ροή που έχουν πάρει τα πράγματα στο 
ζευγάρι της Λίβερπουλ με τη Βιγιαρεάλ, δηλαδή να προκριθούν στον 
τελικό οι «ρεντς». Στην πράξη αυτό σημαίνει παραπάνω διακοπές, 
καθώς ο β’ προκριματικός είναι προγραμματισμένος για τις 19 και 
20 Ιουλίου. Ειδάλλως η προετοιμασία θα ξεκινούσε στις 5 Ιουνίου! 

ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ, 
ΠΟΥ ΠΑΝΤΩΣ ΘΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΕΚ

Η UEFA ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ ΤΙΣ ΡΩΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ Ο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΝΑΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 
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ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ

Το πολύ βαρύ πρόγραμμα έχει εμφανείς επιπτώσεις στον ΠΑΟΚ. Η κούραση κυριαρχεί εσχάτως, σε μυαλό 
και σώμα. Ο Δικέφαλος συμπλήρωσε επτά επίσημα ματς δίχως νίκη. Ενάμιση μήνα έχει να γελάσει, 
έχει 3 ισοπαλίες και 4 ήττες. Καθόλα ανεπαρκής απολογισμός δηλαδή και μη αντιπροσωπευτικός. Στους 
«ασπρόμαυρους» δίνεται το ελαφρυντικό των τραυματισμών που προστέθηκαν στο σχεδιαστικό ρίσκο ενός 
ρόστερ με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Κάπως έτσι, η 2η θέση δεν μοιάζει «μπετόν» όπως μέχρι πρότινος. 
Ο ΠΑΟΚ πρέπει να επανεργοποιηθεί. Αρχής γενομένης από το εξ αναβολής ματς με τον Ολυμπιακό. Με 
το έξτρα κίνητρο πως δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δει τους Πειραιώτες να γιορτάζουν 
τον τίτλο μέσα στην Τούμπα. 

Ο ΠΑΟΚ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 7 
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΤΣ ΧΩΡΙΣ 
ΝΙΚΗ ΚΑΙ Η 2η ΘΕΣΗ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ 

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ 

Την Κυριακή πήρε μια πρώτη γεύση από την ομάδα που θα προπονεί προσεχώς, έδωσε το παρών στην Τούμπα. 
Χθες ξεναγήθηκε στα Σπάτα, γνωρίζοντας το χώρο που θα περάσει ώρες επί ωρών στο εγγύς μέλλον. Ο Ματίας 
Αλμέιδα κάνει τα πρώτα του βήματα ως κόουτς της ΑΕΚ. Ως μέλλων κόουτς της ΑΕΚ, πιο σωστά. Γιατί ο Αργεντινός δεν 
παραγνωρίζει πως ακόμα δεν έχει πιάσει δουλειά. Σέβεται την προσπάθεια που κάνει ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος 
και δεν θέλει να διαταράξει τις ισορροπίες. Γι’ αυτό εξάλλου και δεν ζήτησε να γνωριστεί με τους παίκτες. Προς 
το παρόν, παρατηρεί και σημειώνει από μακριά. Προετοιμάζοντας το έδαφος για τη δικιά του εποχή. 

Ο ΜΑΤΙΑΣ ΑΛΜΕΪΔΑ ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ, ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΕΚ 
ΑΛΛΑ ΑΠΟ... ΑΠΟΣΤΑΣΗ

ΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙΔΑ
Ο ΑΡΗΣ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕ ΝΑ 
ΧΑΣΕΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ, 
ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΕΙ 
ΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Στον Άρη δυσκολεύονται να χωνέψουν την ήττα στη Λεωφόρο. Θεωρούν πως υπήρχε χώρος για θετικό αποτέλεσμα 
και ότι κλώτσησαν μια μεγάλη ευκαιρία. Μία ή άλλη, δεν ωφελεί να σταθούν περισσότερο σε αυτό. Μόνο να μάθουν 
από τα λάθη τους και να πάνε παρακάτω, για άμεση επιστροφή στις νίκες. Το επόμενο παιχνίδι είναι κόντρα στον 
Ολυμπιακό (8/5), ο οποίος ενδεχομένως θα πάει στο «Βικελίδης» ως πρωταθλητής, ένα βαθμό χρειάζεται αύριο 
στην Τούμπα. Μία ή άλλη, αυτό δεν απασχολεί τους «κιτρινόμαυρους». Αυτοί κοιτούν μόνο τον εαυτό τους, με τον 
Χερμάν Μπούργος να μην γνωρίζει ακόμα αν θα έχει διαθέσιμους τους Λούκας Σάσα και Κριστιάν Γκάνεα.
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Το ήθελε (πολύ περισσότερο), τα κατάφερε! Η Λαμία πήρε ένα τεράστιο διπλό στην Τρίπολη. Πλέον θέλει ένα και 
μόνο βαθμό στη Ριζούπολη για να πάει οριστικά στο μπαράζ παραμονής. Ούτως ή άλλως, βρίσκεται σε απόσταση που 
μοιάζει ασφαλείας από την τελευταία θέση. Αξιοποίησε τις απουσίες του Αστέρα, την πειραματική ενδεκάδα αυτού 
(τέσσερις ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία ξεκίνησαν βασικοί) και παίζοντας με επιμονή και υπομονή, έκανε 
αυτό που έπρεπε. Με τον Μανούσο να ανοίγει το σκορ σε τετ α τετ με τον Τσιφτσή και τον Προβυδάκη να σφραγίζει 
τα καθέκαστα με πανέμορφη εκτέλεση φάουλ. 

Με μια εντυπωσιακή αντεπίθεση στα πλέι άουτ, ο Απόλλων άρχισε να πιστεύει, να ονειρεύεται πως μπορεί να κάνει 
πράξη το θεωρητικά ανέφικτο. Φαίνεται πάντως πως δεν ήταν τίποτε περισσότερο από παροδική «ανάνηψη». Στη 
Νίκαια, η «Ελαφρά Ταξιαρχία» βίωσε αυτό που φαντάζει ως game over. Ο Ιωνικός δεν χαρίστηκε. Το ακριβώς 
αντίθετο. Παίζοντας με το πόδι στο γκάζι και ρίχνοντας σταδιακά το ηθικό των απέναντι στο ναδίρ έφτασε σε μια 
εντυπωσιακή πεντάρα (5-1). Δεν ήταν τόσο εύκολη επικράτηση όσο φαίνεται, στο φινάλε ξέφυγε το σκορ, αλλά 
επιβεβαιώνει πως ο Ιωνικός είναι η κορυφαία ομάδα των πλέι άουτ ως τώρα και όπως όλα δείχνουν, 
στέλνει στη Super League 2 τον Απόλλωνα. 

#ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ #ΛΑΜΙΑ 

ΛΑ-ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ!

45' Mανούσος, 80' Προβυδάκης

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Καρμόνα, Άλβαρες, Χριστόπουλος, Ατιένθα, Βαλιέντε, 
Κανελλόπουλος (62' Ιγκλέσιας), Μιχόπουλος (61'  Mπενίτο), Σονί, Σίτο (82' Παπαδόπουλος), Μπαράλες.

ΛΑΜΙΑ (Τζιανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Προβυδάκης, Σαραμαντάς, Τζανετόπουλος, Λούκας, Σιμόν, Τζανδάρης, 
Μπεχαράνο (85΄ Γκέντσογλου), Τιρόνε (65΄ Νούνιες), Μανούσος (85΄ Αραμπούλι), Καραμάνος
(74΄ Ρόμανιτς).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Τσιριγώτης (90΄Πογκοσιάν), Βαλεριάνος, Σάντσες, Ρομαό, Κιάκος 
(84΄Βαφέας), Κάνιας, Λένις, Ντάλσιο (71΄Γκοτσούλιας), Άοσμαν (84 Πλατέλλας), Μάντζης (90΄Καμπράλ).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Σόρτσαν, Ντεντάκης (46΄Μπαξεβανίδης), Βιτλής (46΄ Τσιλούλης), Ρόγκνε, 
Ντομίνγκες, Κάστρο, Σλίβκα, Φατιόν (86΄Λισγάρας), Μαρτίνες (77΄ Τσίμπσαχ), Ντάουντα (62΄Εμπακόγκου), 
Ιωαννίδης.

0-2

5-1

#ΙΩΝΙΚΟΣ #ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

ΜΙΑ ΠΕΝΤΑΡΑ... 
ΚΑΤΑΔΙΚΗ!
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ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ

1. ΟΦΗ 41 31 39-40

2. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 40 31 31-34

3. ΙΩΝΙΚΟΣ 39 31 40-41

4. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 36 31 31-45

5. ΒΟΛΟΣ 36 31 42-48

6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 32 31 33-51

7. ΛΑΜΙΑ 24 31 24-44

8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 20 31 14-55

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΑΗΤΤΗΤΟΣ 

(7 ΝΙΚΕΣ) ΕΧΕΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 

Ο ΠΑΟΚ ΜΕ 
ΑΝΤΙΠΑΛΟ 
ΤΗΝ ΑΕΚ

13

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

ΡΟΝΙ ΛΟΠΕΣ
«Στηριζόμαστε πάντα στον Λόπες», ελάλησε ο Πέδρο 
Μαρτίνς μετά την γκολάρα-λύτρωση του 26χρονου winger. 
Μία ακόμη επικοινωνιακή σύγχυση για έναν παίκτη που 
ΔΕΝ είχε λεπτό συμμετοχής στα 14 τελευταία ματς στην 
Σούπερ Λιγκ και στην τελευταία του παράσταση γλίτωσε 
τον Ολυμπιακό από τον αποκλεισμό στο Κύπελλο με τον 
Παναιτωλικό (σ.σ.: δύο ασίστ).   

Oμάδα που είναι πληρωμένη όλοι στην ώρα τους. Club που προβάλλει την 
ευρωπαϊκή νοοτροπία. Φευ! Στα πλέι οφ για δεύτερη διαδοχική χρονιά 
εμφανίζει εικόνα τουρισμού. Σε πέντε αγώνες αριθμεί τρεις ήττες, όλες στο 
Ηράκλειο. Ιωνικός, Απόλλων (σ.σ.: έδωσε και δικαιώματα στην πιάτσα) και 
Παναιτωλικός! Χρονιά που «σβήνει» με τον χειρότερο τρόπο βάσει νοοτροπίας. 
Σεζόν που δεν ανέλιξε κανέναν ποδοσφαιριστή. Φινάλε χρονιάς που δύσκολα 
έχει να θυμηθεί κανένας φίλαθλος κάτι για να πανηγυρίζει εκτός από το διπλό 
στο ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ και την απίθανη ανατροπή με τον ΠΑΟ (3-2) στο Ηράκλειο. 

ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ  ΟΦΗ

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αθόρυβα ήρθα στα μέρη μας. Ανακάλυψη του Γιώργου Δώνη. Άγνωστος μεταξύ 
αγνώστων το καλοκαίρι του 2019. Κι όμως. Ο Έλληνας τεχνικός έτριβε τα χέρια 
του από ικανοποίηση. Θεωρούσε δεδομένο πως ο Παναθηναϊκός βρήκε το σημείο 
αναφοράς του στην άμυνα. Και το βρήκε. Τη στιγμή που οι Παλάσιος, Ιωαννίδης και 
Αϊτόρ λάμπουν από την επιθετική αστερόσκονη, ο Μπαρτ Σέκενφελντ είναι αυτός 
που κρατάει τα μπόσικα στα μετόπισθεν. Αυτή τη φορά είπε να τους κλέψει και λίγο 
τη δόξα. Με δικό του γκολ (και τι γκολ) ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τη νίκη –
μισό ευρωπαϊκό εισιτήριο- απέναντι στον Άρη και ένα ακόμα clean sheet. Με τον 
Ολλανδό αμυντικό στη βασική του ενδεκάδα ο Παναθηναϊκός δεν δέχεται γκολ κοντά 
στο 70% των αγώνων του. Ο 30χρονος στόπερ προσδίδει προσωπικότητα στο σύνολο 
του «τριφυλλιού», ηγετική φυσιογνωμία στην ομάδα, ασφάλεια στον προπονητή 
και έναν παίκτη με τον οποίο μπορεί να ταυτιστεί ο κόσμος. Δεν είναι τυχαίο που 
κόσμος πάει κι έρχεται (και σε ρόστερ και σε επίπεδο τεχνικής ηγεσίας), αλλά 
ο Σένκεφελντ μένει σταθερός. Το πρώτο του γκολ για την τρέχουσα αγωνιστική 
περίοδο έμελλε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει τις 
βάσεις για να κερδίσει ξανά την έξοδό του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μαζί 
με αυτό, έχει και μία ευκαιρία για επιστροφή και στους τίτλους.   

ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΟΣ
Δεν είναι η επιτομή του Νο9! 
Δεν ήταν στα χάι του μια 
και αγνοούσε το γκολ επί 
11 ολάκερα ματς (σ.σ.: 
το τελευταίο ξανά στο ίδιο 
γήπεδο!). Και όμως 
ο Νίκος Βέργος φέτος κάνει ατομικό ρεκόρ 
στο σκοράρισμα: 8 τέρματα, ένα παραπάνω από πέρυσι. Βγαίνει 
στο παζάρι με ψηλά το κεφάλι… 

ΑΜΠΟΥΜΠΑΚΑΡ 
ΚΑΜΑΡΑ  
To background του transfer 
story γνωστό. Ο Καρυπίδης 
είχε μετατρέψει το Αθήνα-
Λονδίνο σε Παγκράτι Κολιάτσου 
για χάρη του. Δυστυχώς, ΔΕΝ έχει το 
ανάλογο εκτόπισμα για να κάνει την διαφορά στην επίθεση. Εξι 
ματς στα πλέι οφ, ΚΑΝΕΝΑ γκολ και στην Λεωφόρο πρώτος στη 
μανούρα και στα… αποδυτήρια (σ.σ.: αποβολή).

 UP DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Στη Λεωφόρο βρέθηκαν 150 οπαδοί του Άρη, με περιφρούρηση της Θύρας 13! Σκοπός της κίνησης αυτής να 
φανεί πως είναι εφικτό να επιστρέψουμε στην εποχή που μπορούσαν να δώσουν το «παρών» στα εκτός έδρας 
και φαν του εκάστοτε φιλοξενούμενου. 

Η ΑΜΥΝΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ «Α» ΚΑΙ ΤΟ «Ω». 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ… ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΜΠΑΡΤ ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ  



ΠΑΝΑΘΗΝΑΊΚΟΣ - ΑΡΗΣ 

Τα άκουσε ο Ζαμπαλάς!

Τα άκουσε ο Ζαμπαλάς!
Με τον 4ο διαιτητή Ζαμπαλά τα έβαλαν οι άνθρω-
ποι του Άρη για την πρώτη κίτρινη κάρτα που είδε ο 
Καμαρά. Ο Αγκάγιεφ δεν είχε εικόνα αφού το χτύ-
πημα του Μαυριτανού ήταν εκτός φάσης. Ο ρέφερι 
από την Ηπείρο, δέχθηκε τις διαμαρτυρίες των αν-
θρώπων του Αρη, οι οποίοι θεώρησαν ότι 
η κίτρινη στον Καμαρά βγήκε μετά 
από δική του παρέμβαση, με 
τον ρέφερι να αναφέρει ότι 
η φάση ελέγχθηκε και από 
τον VAR για πιθανή απευ-
θείας κόκκινη!

KΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ

Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι!

Ο Κλάτενμπεργκ δεσμεύθηκε όπως αποκάλυψε το 
Sportime, πριν το Πάσχα, μιλώντας με τους διαιτητές, τοι 
την επόμενη σεζόν η έλευση ξένων διαιτητών θα περι-
οριστεί. Μάλιστα άφησε να εννοηθεί πως δεν είναι ευ-
χαριστημένος από μερικούς. Ο Άγγλος έχει κατηγορη-
θεί ότι φέρνει ξένους από τα... πανέρια, β’ διαλογής 
που δεν είναι καλύτεροι από τους Έλληνες. Το ζητούμε-
νο για τον επικεφαλής της ΚΕΔ δεν 
είναι να έρθουν διαιτητές που θα 
κάνουν ρεσιτάλ. Φέρνει ξένους 
για να έχουν ήσυχο το κεφά-
λι τους οι Έλληνες, αλλά 
και ο ίδιος. Έχει ακούσει 
πολλά για τους ορισμούς 

του ο αρχιδιαιτητής.  

Περισσότερο «φώναξαν» συγκε-
κριμένα ΜΜΕ, παρά ο επίσημος ΠΑΣ 
Γιάννινα για τη διαιτησία του Καρα-
ντώνη στο παιχνίδι με τον Ολυμπι-
ακό. Η ιστορία γνωστή. Ο ρέφερι 
έχει δείξει έξι λεπτά καθυστέρη-
ση με τους γηπεδούχους να πετυ-
χαίνουν το γκολ που τους έδωσε τη 
νίκη στο 97’ και κατι… ψιλά! Επί-
σημη αντίδραση από την ΠΑΕ ΠΑΣ 
Γιάννινα δεν υπήρξε. Ούτε straight, 
ούτε μέσω διαρροών. Γενικότερα οι 
Ηπειρώτες κρατούν συγκεκριμένη 
στάση για τη διαιτησία, αν και από 
όσα γνωρίζει η στήλη, ο μπαμπάς 
Χριστοβασίλης τα στέλνει τα μέιλ 
και τα μηνυματάκια του στον Μαρκ 
Κλάτενμπεργκ! Για το ματς στο Φά-

ληρο, παράπονα έκανε και ο Ολυ-
μπιακός. Για το χέρι του Πίρσμαν 
που δεν καταλόγισε παράβαση ο Κα-
ραντώνης στις αρχές του δευτέρου 
ημιχρόνου. Η φάση ελέγχθηκε από 
τον VAR Γκορτσίλα, αλλά η αρχική 
απόφαση για κόρνερ δεν άλλαξε. 
Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ανα-
ρωτήθηκαν γιατί δεν έγινε on field 
review για τη συγκεκριμένη φάση, 
ζητώντας πέναλτι. Ο λόγος που ο 
Γκορτσίλας δεν φώναξε στο μόνιτορ 
τον ρέφερι είναι απλός, ξεκάθαρος 
και by the book. Παράβαση σαφώς 
και υπάρχει. Το χέρι του Πίρσμαν 
είναι σε εντελώς αφύσικη θέση, 
κάνοντας τον όγκο του σώματός του 
μεγαλύτερο. Αυτό που δεν ήταν ξε-

κάθαρο, είναι αν η παράβαση είναι 
εντός ή εκτός περιοχής. Ο Γκορτσί-
λας από τις κάμερες που είχε στη 
διάθεση του δεν βρήκε πλάνο που 
να δείχνει ξεκάθαρα ότι η παρά-
βαση είναι εντός περιοχής για να 
τον καλέσει για on field review. Το 
πρωτόκολλο του VAR είναι ξεκάθα-
ρο. Πέναλτι/όχι πέναλτι, κόκκινη 
κάρτα, λάθος ταυτοποίηση, γκολ/
όχι γκολ, οι περιπτώσεις που μπο-
ρεί να παρέμβει ο Video Assistant 
Referee. Εφόσον δεν υπάρχει πλά-
νο που να δείχνει ότι το χέρι είναι 
εντός των ορίων της μεγάλης πε-
ριοχής, ο Γκορτσίλας δεν μπορού-
σε να παρέμβει. 

ΓΊ’ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΕ 
ΠΕΝΑΛΤΊ!

ΤΟ ΧΕΡΊ ΤΟΥ 
ΠΊΡΣΜΑΝ ΣΤΟ 
«ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΟΓΊΣΤΗΚΕ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗ!

e-SportTime  
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ΚΟΡΑΚΊ



Οι αναλύσεις επί αναλύσεων στις ΗΠΑ 
σχετικά με τον τρόπο που επικράτησαν οι 
Μπακς (101-89) των Σέλτικς στη Βοστώνη και 
προηγούνται με 1-0 στην ημιτελική φάση της 
ανατολικής περιφέρειας, αναδεικνύουν την 
προσωπικότητα και την ηγετική ικανότητα του 
Γιάννη Αντετοκούνμπο. Δεν είναι οι 24 πόντοι που 
πέτυχε αφού μάλιστα χρειάστηκε 25 σουτ για να 
φτάσει σε αυτό το σημείο! Είναι οι 12 ασίστ που 
μοίρασε που προσέφεραν άλλους 31 πόντους 
στους Μπακς αλλά και η τρομερή αμυντική 
του παρουσία. Σε ρόλο «περιπλανώμενου 
αμυντικού» ή αν προτιμάτε ελεύθερου σκοπευτή 
στην άμυνα ο Γιάννης σάρωσε τους Σέλτικς 
αφού κάλυπτε γρήγορα τους χώρους και μαζί 
με τον Μπρουκ Λόπεζ σκέπασαν τα αντίπαλα 
σουτ. Παρεμπιπτόντως ο Μάτζικ Τζόνσον τον 
χαρακτήρισε «καλύτερο παίκτη στον κόσμο» ενώ 
οι ΝΒΑ Fans στα social media τον παρομοίασαν 

με τον… Μάτζικ Τζόνσον!

Ένα 24ωρο πριν από τον μεγάλο αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μονακό στο ΣΕΦ που θα 
κρίνει και το εισιτήριο για το φάιναλ φορ, οι Πειραιώτες «φουλάρουν» προκειμένου να παρουσιαστούν 
πανέτοιμοι σε όλους τους τομείς και να πετύχουν αυτό για το οποίο παλεύουν μια ολόκληρη σεζόν.Η 
τελευταία προπόνηση έγινε υπό το βλέμμα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου ενώ το sold 
out θεωρείται δεδομένο αφού οι φίλοι της ομάδας έχουν σημάνει «συναγερμό» εδώ και μέρες.Η 
φιλοδοξία και το κίνητρο της επιστροφής σε φάιναλ φορ για πρώτη φορά μετά το 2017 είναι κάτι που 

γεμίζει αποφασιστικότητα τους πάντες ενόψει της καθοριστικής αναμέτρησης

baskeTIME
ΜΑΤΖΙΚ 
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ 
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΗΓΕΤΗΣ ΑΦΟΥ 
ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ

ΦΟΥΛΑΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 
GAME 5 ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ



newsROOM
Global Football

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Είναι ο ηγέτης της επίθεσης 
της Βιγιαρεάλ. Με 58 γκολ σε 120 ματς 

πρωταθλήματος μαζί της, αρχής γενομένης 
από το 2018. Και το «κίτρινο υποβρύχιο» χρειά-

ζεται πάση θυσία γκολ κυνηγώντας μετά τις Γιουβέ-
ντους, Μπάγερν να κάνει και ένα mega κόλπο, αυτή 
τη φορά εντελώς κόντρα στις πιθανότητές, κόντρα 

στη Λίβερπουλ. Ο Ζεράρ Μορένο δεν είναι στο 
100%, μόλις επέστρεψε από τραυματισμό. 

Αλλά, νέτα σκέτα, ο Ουνάι Έμερι δεν 
μπορεί να τον στερηθεί. 

Ακόμα δεν έχει ξεχάσει ο Πεπ 
Γκουαρντιόλα το πώς ο Ριγιάντ Μαχρέζ 

σπατάλησε, παίζοντας ατομικιστικά, μια χρυ-
σή ευκαιρία που θα έκανε το 3-0 για τη Μάντσε-
στερ Σίτι. Αμφιβάλλουμε αν ακόμα και η Ρεάλ 
Μαδρίτης, αυτή η μετρ των ανατροπών, θα μπο-

ρούσε να επιστρέψει από κάτι τέτοιο. Με 
λάθη επί λαθών τελικά ήρθε ένα 4-3 που 

διατηρεί φουλ ανοιχτή την αυριανή 
ρεβάνς. Ανυπομονούμε!

Από το «είναι ουτοπία το 
Quadruple» στο «είμαστε σε πολύ 

καλύτερη θέση από όσο θα μπορούσα και 
θα τολμούσα να φανταστώ» υπάρχει μια κά-

ποια απόσταση. Πλέον, ο Γιούργκεν Κλοπ είναι 
κάπως πιο διαλλακτικός. Άλλωστε το να μετατρέ-

πει τους αμφισβητίες σε πιστούς είναι όλη του 
η ζωή στη Λίβερπουλ. Πάντως ο Ουνάι Έμερι 

απείλησε με «μια κόλαση» τους «ρεντς» 
στην προσπάθεια να ανατραπεί το 

2-0 του «Άνφιλντ».

γκολ έχει στα φετινά νοκ άουτ του Champions 
League ο Καρίμ Μπενζεμά, του λείπει μόλις ένα για 
να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο (10 
γκολ, 2016/17). Και τρία συνολικά για να πιάσει το 
best of σκοραρίσματος σε μια σεζόν στη Νο1 δια-
συλλογική διοργάνωση, και αυτό στον CR7 ανή-

κει (17 γκολ, 2013/14). Θα τα καταφέρει 
ο Γάλλος μπόμπερ της φρέσκιας 

πρωταθλήτριας Ισπανίας; 
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ΣΦΡΑΓΊΖΟΥΝ ΤΑ ΕΊΣΊΤΉΡΊΑ ΓΊΑ 
ΤΟΥΣ ΤΕΛΊΚΟΥΣ ΤΩΝ 
ΚΥΠΕΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΉΣ  

Ή πρόκριση για τους τελικούς των Κυπέλλων 
Ευρώπης κρίνεται αυτή την εβδομάδα. Ή αρχή 
γίνεται από το Champions League. Ή Λίβερπουλ 
απέκτησε προβάδισμα για την πρόκριση, μετά τη 
νίκη της με 2-0 κατά της Βιγιαρεάλ, στον πρώτο 
ημιτελικό στο Anfield. Απόψε (22:00) γίνεται  ο 
αγώνας ρεβάνς στην Ίσπανία. 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 
500 στοιχηματικές επιλογές για τον ημιτελικό 
του Champions League Βιγιαρεάλ-Λίβερπουλ. 
Το μεγάλο παιχνίδι γίνεται αύριο (22:00) στο 
Bernabeu, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και η 
Μάντσεστερ Σίτι. Συναρπαστικός ήταν ο πρώτος 
ημιτελικός στο Etihad με 7 γκολ, πολλές 
χαμένες ευκαιρίες και συνεχείς εναλλαγές 
συναισθημάτων. Τελικά η Μάντσεστερ Σίτι 
επικράτησε με 4-3 και πλέον προκρίνεται στον 
τελικό με νίκη ή ισοπαλία. Ή Ρεάλ χρειάζεται 
νίκη με 2 γκολ διαφορά. Ο ημιτελικός θα κριθεί 
στην παράταση ή τα πέναλτι αν η Ρεάλ κερδίσει 
με 1 γκολ διαφορά. 
Περισσότερες από 500 επιλογές προσφέρονται 
στα καταστήματα ΟΠΑΠ για το ντέρμπι του Cham-
pions League Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι, 
το οποίο παίζεται με ενισχυμένες αποδόσεις 
στα καταστήματα ΟΠΑΠ στην αγορά «Τελικό 
Αποτέλεσμα».  

ΉΜΊΤΕΛΊΚΟΊ-ΦΩΤΊΑ ΣΤΟ EUROPA LEAGUE ΚΑΊ ΤΟ 
CONFERENCE LEAGUE
Την Πέμπτη (22:00) γίνονται οι αγώνες ρεβάνς 
της ημιτελικής φάσης του Europa League και του 
Conference League. Ή πρόκριση είναι ανοιχτή 
σε όλα τα ζευγάρια, μετά από τα αποτελέσματα 
των πρώτων αγώνων. 
Στο Europa League η Άιντραχτ Φρανκφούρτης 
κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 τη Γουέστ Χαμ και η 
Λειψία επικράτησε δύσκολα στο γήπεδό της με 
1-0 της Ρέιντζερς.
Στο Conference League ισόπαλη με 1-1 έληξε 
η αναμέτρηση της Λέστερ με τη Ρόμα, ενώ η 
Φέγενορντ κέρδισε με 3-2 τη Μαρσέιγ. 
Πλήθος στοιχηματικών επιλογών προσφέρει το 
Πάμε Στοίχημα για τους ημιτελικούς του Europa 
League, Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γουέστ Χαμ και 
Ρέιντζερς-Λειψία και του Conference League, 
Ρόμα-Λέστερ και Μαρσέιγ-Φέγενορντ, τόσο πριν 
από την έναρξη όσο και κατά τη διάρκειά τους. 
Για όλα τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης των 
Κυπέλλων Ευρώπης προσφέρονται από το Πάμε 
Στοίχημα ειδικά στοιχήματα για την πρόκριση 
στον τελικό. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα 
μπορούν να ποντάρουν και στα ζευγάρια των 
τελικών, καθώς και στον νικητή των τριών 
διασυλλογικών διοργανώσεων.

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΊΑΚΟΣ ΜΕ ΠΕΡΊΣΣΟΤΕΡΑ 
ΑΠΟ 400 ΕΊΔΊΚΑ ΣΤΟΊΧΉΜΑΤΑ 
Αύριο (19:00) στην Τούμπα γίνεται το εξ 
αναβολής ντέρμπι των play off της Super League 
ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Οι 
τρεις τελευταίες αναμετρήσεις τους, 2 για το 
Κύπελλο και μία για το Πρωτάθλημα, τελείωσαν 
ισόπαλες. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται 
περισσότερα από 400 ειδικά στοιχήματα για το 
ντέρμπι της Super League, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός. 
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν  τη 
δυνατότητα να παρακολουθούν στα καταστήματα 
ΟΠΑΠ αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς 
λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται 
και μέσω των Virtual Sports, Ποδόσφαιρο, 
Πρωτάθλημα και Μπάσκετ, με κορυφαία 
γραφικά, αμέτρητες φάσεις και στοιχηματικές 
επιλογές. κόσμο. 
Εξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται 
και μέσω των Virtual Sports, Ποδόσφαιρο, 

ΤΡΊΉΜΕΡΟ ΜΕ ΚΡΊΣΊΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΜΑΧΕΣ ΓΊΑ ΤΉΝ ΠΡΟΚΡΊΣΉ

www.xosetips.com

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,83

Στο «Άνφιλντ» μίλησε η ποιότητα και η έδρα με το 2-0 
να καθιστά την Λίβερπουλ απόλυτο φαβορί. Η Βιγιαρεάλ 
δεν έχει να χάσει κάτι, θα παίξει με ενθουσιασμό και το 
«Κεράμικα» αναμένεται κατάμεστο. Ένα γρήγορο γκολ 

θα κυνηγήσουν οι γηπεδούχοι για την ανατροπή.

Η επιλογή μας θα πάει στα κόρνερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 12:05
ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΡΟΑΡ-ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡΣ

OVER 2,5 1,72
Ξεκινάμε από νωρίς με ποντάρισμα στην αγαπημένη 
Αυστραλία. Ακόμα πιο κοντά στα πλέι οφ βρίσκονται 
οι Μάρινερς με την ομάδα να είναι σε εξαιρετική 

κατάσταση. Για τη νίκη θα παίξουν σήμερα μέσα στην 
αδιάφορη Μπρίσμπεϊν.

Αυστραλία και γκολ πάντα μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 19:10
ΑΛ ΦΕΪΧΑ-ΑΛ ΧΙΛΑΛ 2 -1,0 1,72

Στη μακρινή Σαουδική Αραβία θα παίξουμε μπάλα με 
ποντάρισμα στο κίνητρο. Μόνο μαθηματικές ελπίδες για 
τον τίτλο έχει η Αλ Χιλάλ, αλλά θέλει το τρίποντο που θα 
την φέρει πιο κοντά στο Champions League. Αντίπαλος 

σήμερα η παντελώς αδιάφορη Αλ Φεϊχά.

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΟΛΩΝΙΑ 1η 19:00
ΛΟΤΖ-ΒΙΝΤΖΕΒ ΛΟΤΖ 2 DNB 2,00

Γειτονικό ντέρμπι του Λοτζ με μεγάλο βαθμολογικό 
ενδιαφέρον. Οι γηπεδούχοι θέλουν την νίκη που θα τους 
βάλει ξανά εντός πλέι οφ, ενώ από την άλλη η Βίντζεβ 

αν πάρει το ματς γίνεται αφεντικό για την 
απευθείας άνοδο.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ Β 01:00
ΜΠΑΪΑ-ΛΟΝΤΡΙΝΑ 1 1,65

Σε δράση ξανά η Βραζιλία με όλα τα πρωταθλήματα να 
κάνουν ξανά σέντρα. Από τα φαβορί για την άνοδο η 

Μπαΐα δικαιώνει απόλυτα τις προβλέψεις. Η έδρα είναι 
το όπλο της ομάδας με το τρίποντο να είναι ο στόχος στο 

σημερινό παιχνίδι.

Φαβορί και έδρα θα στηρίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROLEAGUE 21:00
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

2+11,5 1,70
Η Μπάγερν δεν παραδίνεται και βάζει δύσκολα στην 
ομάδα του Γιασικεβίτσιους. Οι Καταλανοί παραμένουν 

το φαβορί, αλλά το έργο δεν θα είναι εύκολο. Η 
άμυνα θα κρίνει το καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι.

Διπλό με χάντικαπ παίζουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

11e-SportTime  ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2022

ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΊΧΉΜΑΤΊΚΕΣ ΕΠΊΛΟΓΕΣ ΓΊΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΉΜΊΤΕΛΊΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΊΧΉΜΑ 
ΚΑΊ ΕΝΊΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΊΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΊΤΉΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΊΤΊ ΣΤΉΝ ΑΓΟΡΑ 
«ΤΕΛΊΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ»





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 πώς συμπεριφέρεσαι στα ζώα, δείχνει σε μεγάλο βαθμό και από τι είσαι φτιαγμένος. Το 
ποιόν σου, την παιδεία σου. Εννοείται, δεν μπορούμε όλοι να αγαπάνε τα ζώα, τους σκύλους, τις 
γάτες. Αυτός που τα αποστρέφεται, τα αγνοεί, δεν θέλει το κακό τους. Δείγμα σεβασμού είναι κι 
αυτό. Ο άνθρωπος έχει το πλεονέκτημα (υποτίθεται) της ανωτερότητας της σκέψης. Ξεχωρίζει 
πιο εύκολα τι είναι καλό και τι κακό, τις περισσότερες φορές. Το ζώο δεν μπορεί. Η γάτα στο 

παραλιακό μαγαζί στην Αιδηψό, επίσης δεν μπορούσε. Το γεγονός πως ο συγκεκριμένος 
«άνθρωπος» είδε την πράξη του να θεριεύει από το θάρρος που του έδιναν οι προτροπές και 

τα γέλια των υπολοίπων που ήταν γύρω του είναι περισσότερο ανησυχητικό από την πράξη αυτή 
καθαυτή. Οι άνθρωποι που ήταν παρόντες στο περιστατικό έπρεπε να το αποτρέψουν. Επί τόπου. 

Τελεία και παύλα. Καθημερινά, είτε μαθαίνονται είτε όχι, συμβαίνουν αποτρόπαιες πράξεις 
κατά των ζώων. Η νομοθεσία είναι πλέον δίκαιη. Δεν αρκεί όμως αυτό. Δεν μπορούμε να τα 

προστατέψουμε όλα. Αν σε τέτοια σκηνικά το κοινό λειτουργεί σαν θεατής και όχι σαν ανάχωμα, 
τόσο θα βρίσκουν χώρο κι άλλοι επίδοξοι… απολίτιστοι και απαίδευτοι. Αν όταν ο καθένας 

μπορεί να προστατέψει ένα ζώο αδιαφορεί, η κατάσταση θα διαιωνίζεται.

ΑΠΑΙΔΕΥΤΟΙ ΚΑΙ
ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΙ…

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΔΗΨΟ 
ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΟΣΩΝ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ… 


