ΑΘΗΝΑ: 140 - 230C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 130 - 230C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr

ΑΓΊΑΣ ΕΙΡΉΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΆΡΤΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 05.05.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1467

#Ολυμπιακος
#47

#Βελιγραδι
#ΤogetherWeFight

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
Σ ΤΑ ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α
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baskeTIME
ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ ΜΟΝΑΚΟ,
ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ ΚΙ ΕΧΕΙ
ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΣΥΝΘΗΜΑ

94 - 88

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 11-13, 41-48, 66-70, 94-88
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΏΚΑΣ): ΓΟΥΌΚΑΠ 17, ΝΤΌΡΣΕΪ 16, ΛΟΎΝΤΖΗΣ, ΛΑΡΕΝΤΖΆΚΗΣ, ΦΑΛ 4, ΣΛΟΎΚΑΣ 15, ΜΆΡΤΙΝ 9, ΒΕΖΈΝΚΟΦ 9, ΠΡΊΝΤΕΖΗΣ,
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ 6, ΜΑΚΚΊΣΙΚ 18
ΜΟΝΑΚΟ (ΟΜΠΡΆΝΤΟΒΙΤΣ): ΛΙ 14, ΜΠΈΙΚΟΝ 12, ΒΈΣΤΕΡΜΑΝ, ΤΌΜΑΣ 6,
ΜΌΤΟΥΜ, ΜΟΤΕΓΙΟΎΝΑΣ 7, ΟΥΑΤΑΡΆ 15, ΦΑΓΙΈ, ΆΝΤΖΟΥΣΙΤΣ 5, ΧΟΛ 5,
ΤΖΈΙΜΣ 24

Ο Ολυμπιακός πιέστηκε από την εκπληκτική Μονακό αλλά στο τέλος, το «καμίνι» του ΣΕΦ
και η προσωπικότητα των «ερυθρόλευκων» έφεραν το τελικό 94-88 και μαζί τα εισιτήρια για το
Βελιγράδι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι από Γουόκαπ (μακράν ο MVP των πλέι οφ για τον Ολυμπιακό),
ΜακΚίσικ και Ντόρσεϊ, ο Σλούκας μίλησε στο τέλος με καθοριστικά καλάθια.

ΝΑ ΤΗΝ ΕΚΘΡΟΝΙΣΕΙ
Η ΕΦΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΜΑΪΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Η τετράδα έκλεισε λοιπόν και στους
ημιτελικούς της 19ης Μαΐου στο Βελιγράδι,
ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Εφές
και η Μπαρτσελόνα την Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό
σημαίνει ότι για να φτάσουν οι «ερυθρόλευκοι»
στον τελικό (όπως και το 2017) θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν την εν δυνάμει πρωταθλήτρια
Ευρώπης! Αυτό άλλωστε είχαν κάνει και το
2017 όταν είχαν αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας
(είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2016) και είχαν
περάσει στον τελικό κόντρα στην Φενέρμπαχτσε.
Τότε είχε καταγραφεί και η τελευταία παρουσία
του Ολυμπιακού σε φάιναλ φορ μέχρι να έρθει
αυτό που ζουν τώρα.
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#ΠΑΟΚ #ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
10’ Μουργκ – 51’ Λόπες, 62’ Ρέαμπτσιουκ

1-2
ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ!
Το 47ο (πρωτάθλημα) της ένδοξης ιστορίας του. Μέσα στην Τούμπα. Με... τούμπα το σκορ. Μετά από περίοδο
μπόλικης γκρίνιας και σκληρής κριτικής για τις εμφανίσεις του τελευταίου καιρού. Ο Ολυμπιακός, ο κανονικός
Ολυμπιακός έκανε ξανά την εμφάνισή του στο γήπεδο. Για να πάρει και μαθηματικά αυτό που άξιζε. Το β’ μέρος
των Πειραιωτών ήταν η σύνοψη του τι μπορεί να κάνουν όταν όλοι είναι στο 100%, σε μυαλό και σώμα. Ο βαθμός
θα αρκούσε, αλλά όχι. Χρειαζόταν κάτι γκράντε, για να σπάσει εμφατικά η «μαυρίλα». Αυτό ακριβώς έγινε με το
τελικό 2-1 να διαμορφώνεται με ανατροπή χάρη σε δύο πολύ όμορφα γκολ-απάντηση στην αναποδιά του 8’. Οι
σαμπάνιες βγήκαν από το ψυγείο. Φιέστα time για τον πανάξιο πρωταθλητή...
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο (46’ Μιχάι), Σίντκλεϊ, Τσιγγάρας (60’
Σβαμπ), Κούρτιτς, Μουργκ, Σοάρες (60’ Α. Ζίβκοβιτς), Μιτρίτσα (75’ Ολιβέιρα), Τσόλακ (63’ Άκπομ).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Μ. Καμαρά (64’
A.Παπαδόπουλος), Εμβιλά, Μπουχαλάκης (46’ Α. Καμαρά), Λόπες (78’ Βρουσάι), Μασούρας (46’ Ροντρίγκες),
Τικίνιο (46’ Ελ Αραμπί).

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ομάδα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΡΗΣ
ΑΕΚ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Βαθ.
76
60
54
53
52
43

Αγ.
32
32
32
32
32
32

Γκολ
56-21
55-30
46-23
32-25
49-36
33-32

Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι όντως «ξεζουμισμένος», όπως το έθεσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 8ο συνεχόμενο ματς του
δίχως νίκη και πρέπει να βρει επειγόντως λύση εν όψει του τελικού του Κυπέλλου. Αλλά τη διαφορά την έκανε
ο Ολυμπιακός με το πώς μπήκε στο β’ μέρος. Με μάτι που γυαλίζει, με ισχυρή θέληση να δείξει γιατί είναι ξανά η
καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ο Ρόνι Λόπες έκανε για 2η σερί φορά πολύ καλό ματς, ο Γκάρι Ροντρίγκες βοήθησε
τα μέγιστα ερχόμενος από τον πάγκο.
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ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ
Σε ότι έχει να κάνει το αγωνιστικό κομμάτι και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα, όλα πάνε ρολόι στον
Παναθηναϊκό. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι πιο κοντά από ποτέ μετά τη νίκη επί του Άρη. Υπάρχει ασφαλώς
και η πρόκληση του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας. Ένας τίτλος θα ήταν το κερασάκι στην τούρτα στην
τρέχουσα σεζόν, αν δε ολοκληρωθεί αυτή και με την επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο Παναθηναϊκός όμως αρχίζει και σκέφτεται και την επόμενη μέρα. Και σε αυτή υπάρχει ένα κεφάλαιο
που μόνο εύκολο δεν θα είναι. Ποιο είναι αυτό; Η ανανέωση του συμβολαίου του Μπαρτ Σένκεφελντ. Πριν
δύο χρόνια αυτή είχε περάσει από 40 κύματα. Ο λόγος ήταν το τεράστιο μόνους υπογραφής που απαιτούσαν
οι εκπρόσωποι του παίκτη. Ο Ολλανδός στόπερ πήρε τότε, 350, 400 και 450 για κάθε χρόνο συνεργασίας.
Το συμβόλαιό του λήγει το 2023, που σημαίνει πως το καλοκαίρι οι δύο πλευρές θα κάτσουν στο τραπέζι
να τα πουν. Με τον Σένκεφελντ να ξέρει πως αυτή η συμφωνία είναι από τις τελευταίες καλές που
μπορεί να πετύχει και με την πορεία του Παναθηναϊκού, οι αξιώσεις του δεν θα είναι εύκολη υπόθεση να
καλυφθούν από το «τριφύλλι». Και δεν είναι club που πουλάει ο Παναθηναϊκός. Δεν αποκλείεται δηλαδή
να αποφασίσει να τον «χάσει» ελεύθερο σε ένα χρόνο από τώρα.

ΕΓΙΝΕ Η ΚΙΝΗΣΗ
Σε πρόσωπο των ημερών έχει εξελιχθεί ο Γιάννης Κιάκος. Στη Νίκαια το καλοκαίρι τον πήγε ο Δημήτρης
Κοτταράς. Ο ίδιος που πλέον εργάζεται στον Απόλλωνα Σμύρνης ως αθλητικός διευθυντής. Είδε μάλιστα τον
πρώην παίκτη του να σκοράρει κατά του Απόλλωνα δις και να βάζει έτσι ταφόπλακα στα όνειρα της «Ελαφράς
Ταξιαρχίας» για παραμονή. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά. Το ίδιο έργο είχε παιχτεί και στην προηγούμενη
επίσκεψη του Απόλλωνα στη Νίκαια, όταν ο Κιάκος είχε σκοράρει ξανά δύο φορές στο 4-0.
Ο 24χρονος βρίσκεται στο επίκεντρο και για άλλους λόγους. Ο ΠΑΣ Γιάννινα, όπως αποκάλυψε το Sportime, τον
πρεσάρει να υπογράψει και ο Ιωνικός δεν μένει αμέτοχος. Κάνει την κίνησή του για να τον ανανεώσει. Ποιος
εκτελεί τώρα χρέη ατζέντη; Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή που έχει ρίζες από την Ήπειρο. Το παν σε αυτή την
υπόθεση δεν είναι τα χρήματα, αλλά ο χρόνος συμμετοχής. Όποιος παρουσιάσει το πιο ελκυστικό πλάνο, τον
κέρδισε. Και μην περιμένετε σίριαλ, δεν αναμένεται να τραβήξει πολύ όλο αυτό.
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ΑΣΧΗΜΑ ΜΑΝΤΑΤΑ
Έχουμε και λέμε: 39 ματς/8 γκολ/8 ασίστ! Πρωταθλητής Τουρκίας, σχεδόν εφταψήφιο συμβόλαιο και όπως
ο ίδιος λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου (καλοπροαίρετα) στις συνάξεις της Εθνικής: «ΔΕΝ τους βλέπω…».
Πάμε στην ουσία: 12 μύρια είναι το buyout στο συμβόλαιό του με την Τραμπζονσπόρ. Πόσο που για έναν παίκτη
29 ετών δεν είναι αμελητέα. Δεν ξέρω αν θα το ενεργοποιήσει η Φιορεντίνα, αλλά από την Ισπανία (σ.σ.:
πρωτάθλημα-ποδοσφαιρικό απωθημένο για τον «Μπάκα») ένεκα του Fair Play ούτε φέτος θα υπάρξουν
ανοίγματα και το Big 5 (μεταξύ των οποίων και οι Σεβίλλη, Βιγιαρεάλ αντίστοιχα) που ΄χει το πορτοφόλι
ΔΕΝ θα το χρησιμοποιήσει για τον Μπακασέτα. Το πιο κακό μαντάτο, ωστόσο, ήρθε από την Πορτογαλία, γιατί
η La Liga δεν είναι και το πιο εύκολο πρωτάθλημα για incomings. Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν προτίθεται σε
πρώτη φάση να ασχοληθεί ενεργά με τον κάπτεν της Εθνικής. Όχι ότι δεν αρέσει ο παίκτης ή ότι δεν τον είχαν
τσεκάρει αλλά φαίνεται πως η απόφαση να προχωρήσει στο παρασύνθημα δεν έχει παρθεί. Με Ισπανία και
Σπόρτινγκ Λισαβόνας οι επιλογές μειώνονται, κάτι που δεν το λες και καλό.

ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Για 2 χρόνια ήταν ο Sports Director του ΠΑΟΚ και έχει να λέει στο βιογραφικό του πως με εκείνον στο staff,
κατακτήθηκε το πρωτάθλημα του 2019. Το πέρασμα από τη Φαμαλικάο ήταν βραχύβιο, μόλις 6 μήνες και από το
καλοκαίρι του 2021, ο Μάριο Μπράνκο ήταν μακριά από το ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον από επιτελική θέση.
Στην Πορτογαλία, ωστόσο, θεωρούν πως είναι σχεδόν done deal να αναλάβει τη θέση του Sports Director
στο πολύ ενδιαφέρον πρότζεκτ που ακούει στο όνομα Βιτόρια Γκιμαράες. Από την ομάδα δηλαδή που πήρε
ο Ολυμπιακός τον Πέδρο Μαρτίνς. Στο πρωτάθλημα που ολοκληρώνεται σε 2 αγωνιστικές η Γκιμαράες δεν
προλαβαίνει την Ευρώπη, θέση που χάνει από τη Ζιλ Βιθέντε (4 βαθμοί η απόστασή τους). Παρόλα αυτά διαθέτει
ρόστερ και τιμ που μπορεί να μπει στην 5άδα των ευρωπαϊκών εισιτηρίων αλλά και να κάνει upgrade στο στόχο
του να είναι ένα σταθερό και αξιόπιστο selling club. Ο Μπράνκο ουδέποτε έκρυψε την εκτίμηση που έχει για
Έλληνες παίκτες, όχι βέβαια στα πάνω πάνω στρώματα. Μην απορήσει κανείς αν δει την Γκιμαράες λοιπόν να
χτυπάει στην ελληνική αγορά και σε περιπτώσεις μάλιστα υπεράνω υποψίας.
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ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΕΧΕΙ
ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ ΣΤΑ ΜΕΤΟΠΙΣΘΕΝ,
ΤΟ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Τέσσερις συνεχόμενες νίκες με λευκό παθητικό (1-0 Ολυμπιακό και Άρη στο πρωτάθλημα, 1-0 και 2-0 τη
Λαμία στο Κύπελλο). Πέντε διαδοχικά ματς με λευκό παθητικό. Στα έξι ως τώρα ματς των πλέι οφ, έχει
δεχτεί μόλις δύο γκολ. Μπορεί να το «κουράζουμε» όσο θέλουμε με αναλύσεις επί αναλύσεων, αλλά
στην πράξη του, το πράγμα είναι απλό. Ο Παναθηναϊκός, την ανάκαμψή του εκεί την έχει στηρίξει. Δεν
λέμε τυχαία πως στο ποδόσφαιρο η άμυνα είναι η βάση των πάντων. Με το «τριφύλλι» να αποδεικνύεται
σχεδόν απροσπέλαστο στα μετόπισθεν, τα αποτελέσματα έρχονται.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ
ΜΕΤΩΠΑ
Η ΑΕΚ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΒΑΛΕΙ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ, ΑΛΛΑ
ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΛΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ματίας Αλμέιδα, με την ανανέωση της παραμονής του Στίβεν
Τσούμπερ η ΑΕΚ έχει βάλει για τα καλά μπροστά τον προγραμματισμό για την ερχόμενη σεζόν. Ο Ελβετός σταρ θα
είναι εκ των ηγετών της επόμενης μέρας, ποιοτικά είναι αδιαμφισβήτητο πως μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο.
Προέχει, βέβαια, το σήμερα. Και πώς θα καταφέρει η ομάδα να εξασφαλίσει την έξοδο στην Ευρώπη. Το ντέρμπι
με τον Παναθηναϊκό έπεται και είναι στο μυαλό όλων. Ιατρικώς, ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς επανήλθε σε κανονικό
ρυθμό προπονήσεων, εκτός παραμένουν οι Αραούχο, Σιμόες και Γέβτιτς

Η ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Νο9
Ο ΜΑΝΤΣΙΝΙ ΦΑΒΟΡΙ ΓΙΑ
ΑΝΤΙ-ΚΑΜΑΡΑ, ΑΛΛΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΜΠΟΥΡΓΟΣ... ΚΡΑΤΑΜΕ
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ο Αμπουμπακάρ Καμαρά δεν θα είναι παρών για τον Άρη στο επικείμενο ματς με τον, πρωταθλητή πια, Ολυμπιακό. Αυτό
αναγκάζει τον Χερμάν Μπούργος να βρει άλλη λύση για το Νο9. Η λογική λέει ότι ο Ντάνιελ Μαντσίνι θα επιλεχθεί.
Έχει παίξει το ρόλο του πυροσβέστη και άλλες φορές φέτος και όσο κι αν σηκώνει συζήτηση το αν έχει ή όχι
καλύψει το κενό επιτυχώς, παραμένει η πιο προφανής επιλογή. Βέβαια με τον Χερμάν Μπούργος ποτέ δεν μπορεί
να είσαι 100% σίγουρος, ο Αργεντινός κόουτς αρέσκεται στις εκπλήξεις. Η περίπτωση συνεπώς του Λούις Πάλμα
δεν θα πρέπει να αποκλειστεί...
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Global Football

newsROOM
Μπήκε στο ημίχρονο, άλλαξε όλο το ματς, το ρου της ιστορίας. Το 2-0 έγινε 2-3, η Λίβερπουλ ξύπνησε από τον εφιάλτη που την είχε βυθίσει
η Βιγιαρεάλ έχοντας πατσίσει το σκορ του «Ανφιλντ». Ο Λουίς Ντίας αποδεικνύεται σούπερ
μεταγραφή για τους «ρεντς». Ο Κολομβιανός
winger παίζει σαν έτοιμος από καιρό και
έγινε το γρανάζι που έκανε ξανά τη
μηχανή να δουλέψει.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Πολλοί φαν της Βιγιαρεάλ περίμεναν καρτερικά αυτούς της Λίβερπουλ
μετά τη λήξη. Για να τους πουν πόσο ευχαριστήθηκαν τα δύο αυτά παιχνίδια και το αντάμωμά τους, παρότι η κατάληξη δεν ήταν επιθυμητή για την ομάδα τους. Και για να τους
ευχηθούν καλή επιτυχία στον τελικό του
Champions League. Κλασάτο!

Η ΑΤΑΚΑ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

«Είχαμε 11
προβλήματα στο πρώτο
ημίχρονο». Ο Γιούργκεν Κλοπ, με το
γνωστό του έξοχο τρόπο, συνόψισε τι δεν
πήγε καλά στο α’ μέρος. Ο τρόπος του να δείξει πως το θέμα δεν ήταν ατομικό, αλλά όλοι
δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Προστατεύει έτσι
το σύνολο, ιδιοφυές επικοινωνιακά. Και ταυτόχρονα δείχνει ποιος κάνει κουμάντο,
ποιος είναι το boss που βρίσκει τις
λύσεις.

139
γκολ έχει πετύχει φέτος η Λίβερπουλ, σε όλες
τις διοργανώσεις, σε 57 συνολικά αγώνες. Ισοφάρισε έτσι την καλύτερη επίδοση της ιστορίας της
σε μια σεζόν. Με 6 ματς να απομένουν για το φινάλε (οι τελικοί Champions League και FA Cup
και 4 ματς πρωταθλήματος) είναι δεδομένο
πως θα γίνει το ρεκόρ – θα έχει και
«άπλα» μάλιστα.

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
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Η ΑΓΟΡΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ,
ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.

EUROPA LEAGUE 22:00
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ
2 DNB 1,95

Η Αϊντραχτ έπαιξε έξυπνα στη κόντρα με το 1-2 να τη φέρνει μια
ανάσα από τον μεγάλο τελικό. Οι Άγγλοι βέβαια δεν θα παραδοθούν
εύκολα και ταξιδεύουν στη Γερμανία για την ανατροπή. Σκληρό ματς
αναμένουμε με βάση τη σημασία του αγώνα.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η προτίμησή μας στις κάρτες.

EUROPA LEAGUE 22:00
ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΛΕΙΨΙΑ
OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70

Η Λειψία ήταν ανώτερη στο πρώτο ματς με το 1-0 σίγουρα να
την αδικεί. Οι Σκωτσέζοι δεν έχουν να χάσουν κάτι και μέσα
στο κατάμεστο «Αϊμπροξ» θα τα δώσουν όλα για την πρόκριση.
Συνηθίζουν να πηγαίνουν τα ματς στη δύναμη οι γηπεδούχοι.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Αμφότερες θέλουν το τρίποντο και θα επιτεθούν.

ΙΤΑΛΙΑ 19:00
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ-ΒΕΝΕΤΣΙΑ
OVER 2,5 1,90

Τελικός παραμονής στο Σαλέρνο ανάμεσα σε Σαλερνιτάνα και
Βενέτσια. Οι γηπεδούχοι έχουν την ευκαιρία να βγούνε για
πρώτη φορά φέτος από την επικίνδυνη ζώνη και να κάνουν βήμα
παραμονής. Από την άλλη η Βενέτσια παίζει ουσιαστικά το τελευταίο
της χαρτί.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Οι κάρτες έχουν μεγάλη αξία στη Μασσαλία.

EUROPA CONFERENCE 22:00
ΜΑΡΣΕΪΓ-ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,65

Όλα ανοιχτά στο «Βελοντρόμ» με τις δύο ομάδες να παίζουν για
έπαθλο τον μεγάλο τελικό. Οι Γάλλοι θα έχουν το ένθερμο κοινό
μαζί που θα τους δώσει ώθηση για την νίκη. Περιμένουμε από τους
Ολλανδούς να πάνε το ματς στη δύναμη.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Στα γκολ θα πάει το ποντάρισμα.

EUROPA CONFERENCE 22:00
ΡΟΜΑ-ΛΕΣΤΕΡ
2-3 GOAL 1,95

Η Λέστερ έβγαλε αντίδραση και το 1-1 αφήνει τα πάντα ανοιχτά για
την σημερινή ρεβάνς. Το «Ολίμπικο» αναμένεται κατάμεστο με τους
Ρωμαίους να διψάνε για ευρωπαϊκή διάκριση. Η ομάδα του Μουρίνιο
θα ψάξει ένα γρήγορο γκολ για να διώξει το άγχος.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Το σημείο μας ξανά στα γκολ.

EUROPA CONFERENCE 22:00
ΜΑΡΣΕΪΓ-ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ
OVER 2,75 1,80

Η Φέγενορντ προηγήθηκε νωρίς με 2-0 αλλά η Μαρσέιγ έβγαλε
άμεσα αντίδραση. Ένα λάθος έκρινε το πρώτο ματς αλλά το 3-2 δεν
δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στους Ολλανδούς. Οι Γάλλοι θα επιτεθούν
με την αύρα του Ντιμίτρι Παγέτ να τους οδηγεί.

www.xosetips.com
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ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Μίλτος Τεντόγλου θα πάρει
μέρος στο μίτινγκ στην Οστράβα στις 31
Μαΐου. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρεθεί
αντιμέτωπος με τον γνώριμό του Τόμπιας Μόντλερ. Νωρίτερα οι δύο άλτες θα έχουν κοντραριστεί άλλες δύο φορές επί ελληνικού εδάφους. Στις 21 Μαΐου στην Καλαμάτα και
στις 25 του ίδιου μήνα στην Καλλιθέα.

Ο Χρήστος Κοτίτσας θα τρέξει την επόμενη κούρσα του στα 800μ. στο διεθνές μίτινγκ στη Λεμεσό στις 10 Μαΐου. Ο Έλληνας
πρωταθλητής ξεκίνησε δυνατά τη φετινή σεζόν
στον ανοιχτό. Τον περασμένο Σαββατοκύριακο στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα κέρδισε στο αγώνισμα με 1.48.91.

2

3

Καλός αγώνας αναμένεται και στο μήκος γυναικών στο διεθνές μίτινγκ αλμάτων στην Καλλιθέα.
Ξεχωρίζει η συμμετοχή της Σουηδέζας Τίλντε Γιόχανσον (φωτό) που έχει ατομικό ρεκόρ
6,73μ. Θα αγωνιστεί ακόμη η Γαλλίδα πρωταθλήτρια Μαεγί Νταλμά που έχει ατομικό ρεκόρ 6,61μ. Επίσης, οι Ουκρανές Ιρίνα Νερομπάλτσουκ και Οκσάνα
Μαρτίνοβα.

Η Κύπρια πρωταθλήτρια στα σπριντ Ολίβια Φωτοπούλου
(φωτό) προετοιμάζεται στον Άγιο Κοσμά,
μαζί με την Ραφαέλα Σπανουδάκη. Η 25χρονη θα κάνει κοινές προπονήσεις με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, με προπονητή τον Κώστα
Βογιατζάκη. Στις 10 Μαΐου θα βρίσκεται στο
«νησί της Αφροδίτης» για ν’ αγωνιστεί στο μίτινγκ στη Λεμεσό.

4
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ΔΕΝ ΣΥΜΦΏΝΗΣΕ Ο ΠΑΠΑΣΠΎΡΟΥ ΚΙ ΈΦΥΓΕ!
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

This is Athens

ΠΑΡΕΛΘΌΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΆΓΚΟ
ΤΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΊΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΊ
Ο ΈΜΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΉΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΒΡΉΚΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΊΚΗΣΗ

Καπίρης:
«Πετυχημένη
χρονιά»

Μπορεί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι και να
ακούσει τα πάντα, σε ό,τι αφορά την ομάδα,
το σχεδιασμό και κυρίως το πλάνο. Όμως σε
ό,τι αφορά την επιλογή και το κτίσιμο του ρόστερ, θέλει πάντα να έχει τον πρώτο λόγο, διότι κατά την άποψή του, αυτός είναι που στο
τέλος και όχι μόνον θα πρέπει να απολογηθεί για την καλή ή κακή πορεία της ομάδας.
Και άρα, την ευθύνη ο Παπασπύρου,εν προκειμένου, έχει μάθει να μην την μοιράζεται με
κανέναν, αλλά να την παίρνει ο ίδιος. Γι αυτό
το λόγο και πάντα, όταν συζητά την επόμε-

Ο Δημήτρης Παπασπύρου

Από τους ανθρώπους που
πραγματικά έχουν δώσει τα
πάντα και εξακολουθεί να το
κάνει είναι και ο Μανώλης Καπίρης. Μια σπουδαία προπονητική φυσιογνωμία για το ποδόσφαιρο της ΕΠΣΑΝΑ σε όλα
τα επίπεδα. Το πόστο του Τεχνικού διευθυντή της Βουλιαγμένης τα τελευταία χρόνια, έχει
σταθεί αιτία, ώστε το επίπεδο
του συλλόγου να ανέβει κατακόρυφα και παράλληλα να
επανέλθει η πρότερη αγωνιστική αίγλη του συλλόγου. Ο
ίδιος εκ φύσεως άτομο αισιόδοξος αλλά και προοδευτικό,
δεν αφήνει τίποτε στην τύχη
και πάντα βγάζει μια θετική
αύρα, που είναι αλήθεια πως
όλοι θέλουν. Απόδειξη αποτελεί και η τοποθέτησή του, όσον
αφορά την πορεία της Βουλιαγμένης στο πρωτάθλημα που
πέρασε. Αναλυτικά είπε: «Η φετινή χρονιά θεωρώ πως ήταν
πετυχημένη. Κάναμε μια αξιόλογη πορεία, σε ένα πρωτάθλημα πολύ δύσκολο σε όλα τα
επίπεδα και κυρίως αγωνιστικά ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Το ότι τερματίσαμε στην 3η
θέση, είναι κάτι που δεν πρέπει
να μας διαφεύγει και μάλιστα
κάτω από συνθήκες δύσκολες.
Από την άλλη χρησιμοποιήθηκαν αρκετά παιδιά από την
ακαδημία μας, που είναι και ο
βασικός στόχος που έχει τεθεί τα τελευταία χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω πως όλα βαίνουν καλώς.
Πάνω σ’ αυτό το πλάνο θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και
τη νέα χρονιά». Πάντως όσον
αφορά την παραμονή του Σωτήρη Κατράνα στον πάγκο της
ομάδας, ο Καπίρης, δεν θέλησε
να απαντήσει, αλλά εμμέσως
πλην σαφώς άφησε να εννοηθεί πως δεν πρόκειται να αλλάξει και πως ο Κατράνας θα
παραμείνει και τη νέα χρονιά.

νη μέρα σε μια ομάδα και κυρίως όταν αυτή
η επόμενη μέρα κτίζεται από τον ίδιο, θέλει
να πρωτοστατεί! Σε διαφορετική περίπτωση συμβαίνει, αυτό που συνέβη και στο Χαλάνδρι. Από τη στιγμή που δεν τα βρήκε με
τη διοίκηση των πράσινων σε ζωτικά σημεία,
ήταν επόμενο να πάρει το καπελάκι του και
να φύγει, παρότι για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, η συνεργασία του με
το Χαλάνδρι θεωρείται πετυχημένη. Ο ίδιος
υπερέβαλε εαυτό κι έδειξε για μια φορά ακόμη, πως πραγματικά είναι προπονητής που
πρωταγωνιστεί και θέλει η ομάδα του να βρίσκεται στο πάνω ράφι της βαθμολογίας. Από
δω και μπρος ο ίδιος θα διαχειριστεί με ηρεμία την επόμενη μέρα και θα ψάξει να βρει
τον επόμενο σταθμό του, που εννοείται πως
θα είναι με στόχους και με οράματα…

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Σήκωσαν μανίκια στα Βριλήσσια όσον
αφορά τη χάραξη του σχεδιασμού για την
επόμενη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Ο
υποβιβασμός του συλλόγου των βορείων
προαστίων στη Β’ Κατηγορία έπειτα από
μεγάλη μάχη στον δεύτερο συγκλονιστικό όμιλο της Α’ ΕΠΣΑ βρήκε τους ιθύνοντες
του σωματείου να «τρέχουν» άμεσα το φλέγον ζήτημα της τεχνικής ηγεσίας. Μετά την
αποχώρηση του Μιχάλη Λυκερίδη, έπειτα
από προσφορά τεσσάρων ετών Ο Δημήτρης Λειβαρτζινός είναι ο νέος προπονητής
στα Βριλήσσια, όπως έγινε γνωστό από την
ομάδα. Ο μέχρι πρότινος βοηθός του Μιχάλη Λυκερίδη ανέλαβε το τιμόνι της πρώτης
ομάδας, και έτσι άμεσα ξεκινάει ο σχεδιασμός έτσι ώστε ο ΑΟ Βριλησσίων να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας.

ΥΜΗΤΤΟΣ

Μέσα σε ένα εντελώς φιλικό περιβάλλον,
αποφασίστηκε η κοινή συναινέσει διακοπή
της συμφωνίας μεταξύ του Υμηττού και του
Δημήτρη Αμπαριάν. Οι δυο πλευρές σε μια
επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους, αποφάσισαν να μην συνεχίσουν τη συνεργασία
του και τη νέα χρονιά. Από τα μεριά του ο
αποχωρήσας ικανός προπονητής, ευχαρίστησε διοίκηση, συνεργάτες αλλά και τους
παίκτες του, για τη άριστη συνεργασία που
είχαν στο διάστημα αυτό και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια. Αυτός σημαίνει πως θα
τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός ανεύρεσης του αντικαταστάτη του Αμπαριάν, ενώ
ο τελευταίος όπως είναι λογικό θα αναζητήσει την επόμενη στέγη του.

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ

Συνάντηση κορυφής
ΜαρκαντζίνουΚουφογιαννάκη
Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι βάσεις στην
Κοψαχείλα, όπου ανάγονται στον σχεδιασμό
της επόμενης περιόδου. Η εξαιρετική πορεία
που έχει καταγράψει ο σύλλογος των νοτίων
προαστίων τα τελευταία χρόνια στα δύσβατα μονοπάτια της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑΣ φαίνεται πώς έχει ανοίξει την όρεξη στους ιθύνοντες του σωματείου , οι οποίοι προβλέπουν
σε μία ακόμη καλύτερη πορεία την επόμενη
ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν. Κάτω από αυτό
το πρίσμα για σήμερα Τρίτη έχει προγραμματιστεί να γίνει το κρίσιμο ραντεβού του Προέδρου Παναγιώτη Μαρκαντζίνου με τον τεχνικό Αντώνη Κουφογιαννάκη. Ο διοικητικός
ηγέτης και ο επί σειρά ετών προπονητής των
«κιτρινόμαυρων» αναμένεται να ζυγίσουν
όλα τα δεδομένα και αφού γίνει ο απαραίτητος απολογισμός για τη σεζόν που μα αποχαιρέτησε, να συζητήσουν εφ’ όλης της ύλης
για τη χάραξη του σχεδιασμού της επόμενης
περιόδου. Με τους δύο άνδρες να εκφράζουν
την έντονη επιθυμία να παρατείνουν την συνεργασία τους αι να οδηγήσουν το σύλλογο
ακόμη ψηλότερα.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Ψάχνει τη φωτό
ο Γκιουλέκας
Με πήρε τηλέφωνο ο Μάκης Γκιουλέκας και με ρώτησε για την τρομερή
φωτό που είχαν
βγει τα ταλέντα μιας
άλλης εποχής. Και
είχε δίκιο το εργαλείο, αφού πράγματι του την είχα υποσχεθεί. Άσχετα αν
μέσα στο χρόνο χάθηκε κι αυτή, όπως
και κάποιες άλλες…
Το μόνο σίγουρο είναι πως πράγματι κάποια πράγματα και λόγω χρόνου
είναι αλήθεια πως
μου διαφεύγουν. Θα
διορθώσω φίλε στο
άμεσο μέλλον. Πρώτη μούρη πάντως
ο Σαράντης, που
όπως έμαθα μαζί με
τον Ευγένη του έδωσαν και κατάλαβε…
* Πολλά πράγματα κάποιοι δεν θα τα
καταλάβουν ποτέ,
ακριβώς γιατί δεν
τα καταλαβαίνουν!
Κι ένας από αυτούς
είναι και προπονητής, που με ζαλίζει κάθε μέρα με το
να με παίρνει και να
μου θυμίζει σε ποιες
ομάδες έχουν φύγει
οι συνάδελφοί του
και τι ακριβώς γίνεται! Πιστεύω πως
θα ησυχάσω, μόνον όταν προκύψει
κάτι από όλα αυτά…
* Όταν βλέπεις στον
Κουβαρά και χρησιμοποιούν παιδιά
που έχουν γεννηθεί το 2008, όπως ο
Δημοσθένης Μπίκας τότε να υπάρχει σωτηρία. Αλλά
να διευκρινίσω πως
εκεί στον προεδρικό θώκο είναι η σιδηρά κυρία , η Έφη
Δελή, η οποία δεν
καταλαβαίνει τίποτε απολύτως. Άσε
που βλέπω σε λίγα
χρόνια να βάζουν
σε αγώνες κα μωρά
με τις πάνες! Ο Κουβαράς με τη φιλοσοφία που διέπετε,
κάτι τέτοιο να το περιμένουμε…
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ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕ
ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ
Ξεκαθαρίζω κάτι κι ενώ βρισκόμαστε περίπου δύο εβδομάδες πριν από το φάιναλ φορ: Δεν
υπάρχει ομάδα που πηγαίνει στο ραντεβού των κορυφαίων της Euroleague για τη χαρά της
συμμετοχής. Όταν πας στο φάιναλ φορ, ο στόχος είναι να κατακτήσεις το τρόπαιο, να νικήσεις δύο
αγώνες. Υπάρχουν τα φαβορί και τα αουτσάιντερ (όπως παντού) αλλά σίγουρα όποιος βρίσκεται
στο φάιναλ φορ, ο στόχος του είναι να κατακτήσει το τρόπαιο. Και ο Ολυμπιακός δεν έχει να
φοβηθεί τίποτα και κανέναν. Κι αυτό δεν το λέμε ούτε από «πατριωτισμό» ούτε για να τονίσουμε
την «ελληνική ανωτερότητα» στο μπάσκετ. Τα πράγματα είναι απλά: Το μπάσκετ είναι σα «ζωντανός
οργανισμός». Έχει τα πάνω και τα κάτω, αγωνιστικά και ψυχολογικά, απαιτείται διαχείριση,
συγκέντρωση αλλά κυρίως προσαρμογή σε όσα παρουσιάζονται μπροστά σου.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει την Μονακό σε διάφορες καταστάσεις. Στον πρώτο αγώνα
στους 71 πόντους, αφού η άμυνα ήταν εκείνη που έπαιξε τον πρώτο ρόλο.
Κι ενώ υπέστη σοκ στον δεύτερο αγώνα (72-96) απάντησε στον τρίτο με το παιχνίδι να «κρίνεται»
στους 87 πόντους. Σε ένα επίπεδο όπου θεωρητικά η Μονακό είχε προβάδισμα.
Ο τέταρτος αγώνας κρίθηκε στον πόντο υπέρ των Γάλλων στους 78 και ο πέμπτος και καθοριστικός
ήταν ο πιο «χορταστικός» απ’ όλους. Έφτασε κοντά στους 100 πόντους (συγκεκριμένα 94 ο
Ολυμπιακός) προκειμένου να ανατρέψει την κατάσταση και να γυρίσει έναν αγώνα όπου έδειχναν
όλα να κυλούν υπέρ της Μονακό. Ξέφρενος ρυθμός με λογική «σου βάζω , μου βάζεις» ειδικά
στο δεύτερο δεκάλεπτο όταν το επιμέρους σκορ (έμοιαζε με ημιχρόνου) και ήταν 35-30 για την
Μονακό. Και 48-41 το ημίχρονο για τους Γάλλους. Ο Ολυμπιακός προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις
του αγώνα. Δεν «κατέστρεψε» αλλά αντιθέτως δημιούργησε. Ο εκπληκτικός Γουόκαπ ήταν
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού όχι μόνο στο Game 5 αλλά σε όλη τη σειρά των
πλέι οφ. Ο ΜακΚίσικ κράτησε τον Ολυμπιακό στο δεύτερο (ξέφρενο) δεκάλεπτο με τη βοήθεια
του Ντόρσεϊ. Ο τελευταίος έκανε το πρώτο του καλό παιχνίδι στα πλέι οφ και στο τέλος έβαλε το
καθοριστικό τρίποντο που πήγε τη διαφορά στο +6. Εκείνος όμως που παρέδωσε τα boarding
pass για το Βελιγράδι ήταν ο Κώστας Σλούκας με την τρομερή τέταρτη περίοδο, τα μεγάλα σουτ και
τη στόφα του ηγέτη. Η ουσία είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδειξε τεράστια προσαρμοστικότητα
σε όλη τη σειρά και στο τέλος πήρε την πρόκριση απ’ εκεί που κανείς δεν περίμενε: Από την
επίθεση. Διότι κάθε αγώνας σου δίνει τις «απαντήσεις» στο πως θα πράξεις.
Το άξιζε ο Μπαρτζώκας; Και με το παραπάνω. Ήταν ΚΑΙ προσωπική δικαίωση με την επιστροφή του.
Ειδικά αν θυμηθούμε πόσο άσχημα και άδικα είχε αποχωρήσει τον Οκτώβριο του 2014.
ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
EDITS & MAGS
ΕΚΔΟΤΗΣ
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.
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Γιώργος Καραχάλιος
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Ρόιλα Κοράλλη
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