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Η σεζόν ακόμα για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαδικασία κρίσης. Κανείς δεν μπορεί να πει αν είναι επιτυχημένη ή όχι. 
Θα είναι αν κατακτήσει το Κύπελλο στον τελικό με τον Παναθηναϊκό, δε θα είναι αν το χάσει. Τόσο απλοϊκά είναι τα 
πράγματα. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει πως ο ΠΑΟΚ έφτασε έως και τα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης 
και αποκλείστηκε από ένα κλαμπ τεραστίου μεγέθους όπως η Μαρσέιγ. Επίσης, όμως θα πρέπει να μπει στο ζύγι 
και το γεγονός πως απέναντι στον Ολυμπιακό που έδωσε τόσα πολλά δικαιώματα για να αμφισβητηθεί μέσα στη 
σεζόν, η ομάδα του Λουτσέσκου βρίσκεται 16 βαθμούς πίσω. 16 βαθμούς. Ο κόουτς θα πρέπει να ψάξει να βρει τι 
γίνεται στην τελική ευθεία της σεζόν. Απομένουν 4 ματς για τη Super League 1 και ο μεγάλος τελικός Κυπέλλου που 
είναι μεγάλο μαξιλάρι για τον ΠΑΟΚ έως τώρα μια και για να φτάσει εκεί απέκλεισε την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. 
Kατόρθωμα. Επίσης, όμως, ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει να κερδίσει 8 παιχνίδια. Σε αυτά μετρά 3 
ισοπαλίες και 5 ήττες. Από τις 20 Μαρτίου και το 0-1 επί της ΑΕΚ για τα πλέι οφ έχει να οδηγήσει ο Λουτσέσκου την 
ομάδα του στη νίκη. Σε αυτό το διάστημα βέβαια, οι δύο από τις ισοπαλίες ήταν με τον Ολυμπιακό για το Κύπελλο, 
αποτελέσματα που έδωσαν στον ΠΑΟΚ την πρόκριση. Αλλά και πάλι οι 8 αγώνες χωρίς νίκη είναι πολλοί. Όπως και 
το διάστημα του 1,5 μήνα. 

Μια θέση που ο Ολυμπιακός θα έχει αλλαγές την επόμενη σεζόν είναι αυτή του δεξιού μπακ. Στην χρονιά 
που φεύγει τρεις παίκτες πήραν χρόνο συμμετοχής σε αυτό το κομμάτι της άμυνας. Ο Κένι Λαλά, ο Μάριος 
Βρουσάι και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Με τον τελευταίο θα γίνει η κουβέντα για την αποχώρησή του ενώ ο 
Μάριος Βρουσάι είναι ο παίκτης που στον Ολυμπιακό θέλουν να είναι ο ένας από τους δύο δεξιούς μπακ για 
2022-23. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τον έτερο. Ο Κένι Λαλά έπαιξε τα περισσότερα ματς φέτος αλλά δεν 
τρέλανε κόσμο. Στα 38 του ματς πρόσφερε 3 ασίστ αλλά και πολλές στιγμές ανησυχίας, ειδικά στα αμυντικά 
του καθήκοντα. Στα 31 του, το συμβόλαιο του Γάλλου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2023 και ήδη το όνομά 
του παίζει δυνατά για επιστροφή στη Ligue 1. Όλα δείχνουν ότι είναι πιθανό αν και αυτό το transfer θα πρέπει 
να συνοδευτεί και μια πρόταση που θα καλύπτει τον Ολυμπιακό. Πάντως, από όλα αυτά που έχουν ακουστεί 
αυτή που φαίνεται να έχει μεγαλύτερη βάση τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η Μονπελιέ. 

ΚΟΟΥΤΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; 

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ 
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Η παραμονή του Τσούμπερ βγήκε προς τα έξω ως η πρώτη μεταγραφή Αλμέιδα. Μπορεί να είναι και έτσι 
αλλά υπάρχει η παραμικρή εντύπωση πως ο Αργεντινός δεν θα είναι ο Νο1 παράγοντας των φετινών 
μεταγραφικών κινήσεων της ΑΕΚ. Παπαδημητρίου και Κονέ συνεχίζουν αλλά αυτό δε σβήνει τα όσα τραγικά 
συνέβησαν και έφεραν την Ένωση και πάλι εκτός στόχων σε βαθμό καταστροφικό αν χάσει την Ευρώπη. 
Σίγουρα έγιναν και θετικές κινήσεις αλλά το αποτέλεσμα μετράει και η φετινή εικόνα της ΑΕΚ σβήνει τα 
καλά. Ενδιαφέρον θα έχει τι θα γίνει με το θέμα του κεντρικού αμυντικού. Η ΑΕΚ είχε φέτος Βράνιες, 
Μήτογλου, Τζαβέλλα που ο ένας ορισμένες φορές ήταν χειρότερος από τον άλλο, ο Σβάρνας που κλήθηκε 
Εθνική υποχώρησε σημαντικά και ο Λάτσι που θα ήταν μεγάλο πρότζεκτ εξαφανίστηκε. 
Λέγεται λοιπόν πως προχωράει μια υπόθεση κεντρικού αμυντικού και βρίσκεται σε καλό δρόμο. Το ζήτημα, 
όμως, είναι τι θα πει ο Αλμέιδα για αυτόν και αν τελικά ο νέος κόουτς θα το φρενάρει λίγο το ζήτημα για να 
προχωρήσει στόπερ από την Αργεντινή. 

Πολλές λέξεις έχουν γραφτεί είναι η αλήθεια για την επόμενη μέρα στη διεθνή μανατζερική πιάτσα μετά 
τον θάνατο του Μίνο Ραϊόλα. Έχει πολύ δρόμο αυτή τη στιγμή για να μπορέσει κάποιος να βγάλει ασφαλή 
συμπεράσματα. Ας μην γελιόμαστε όμως. Δεν θα είναι ίδια η δυναμική του γραφείου χωρίς τον 54χρονο 
μεγαλοατζέντη. Δεν θα είναι όμως και… αναιμική η παρουσία του στα δρώμενα. Υπάρχουν όμως και 
μερικά δεδομένα. Ένα από αυτά είναι πως ο Μίνο Ραϊόλα είχε βάλει τις βάσεις (και κάτι παραπάνω) για 
να προχωρήσει η μετακίνηση του Ερλινγκ Χάαλαντ από τη Ντόρτμουντ στη Μάντσεστερ Σίτι. Αυτές τις μέρες 
λοιπόν, η δικηγόρος του Μίνο Ραϊόλα Ραφαέλα Πριμιέντα, έχει πέσει με τα μούτρα για να τελειώσει τη 
«χαρτούρα» όσων είχε συμφωνήσει προφορικώς ο Ραϊόλα για τον νεαρό Νορβηγό επιθετικό. 
Δύσκολο να γίνει μεγάλη ανατροπή εκεί. Κρατήστε όμως κάτι. Όσο βέβαιο είναι πως η συγκεκριμένη 
μεταγραφή θα τελειώσει με «σφραγίδα Ραϊόλα», αλλά τόσο σίγουρη είναι η «πιάτσα» πως η επόμενη 
κίνηση του Χάαλαντ –είτε για ανανέωση με τη Σίτι στο μέλλον, είτε για νέα μεταγραφή- θα γίνει με άλλον 
εκπρόσωπο, όχι του γραφείου του Ραϊόλα…

ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΣΤΟΠΕΡ 

ΧΑΑΛΑΝΤ, NEXT DAY  
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ΞΕ-ΚΟΥΡΑΣΟΥ!

«Είμαστε ξεζουμισμένοι». Σπανίως ακούει κανείς 
προπονητή να είναι τόσο γλαφυρός, τόσο ωμός. Ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου, βέβαια, δεν είναι τύπος που μασάει τα λόγια 
του. Του έχει κοστίσει σε συμπάθειες, αλλά αυτή τη δουλειά 
δεν την κάνει για να είναι αρεστός σε όλους. Το θέμα, 
βέβαια, είναι πως έχει μεγάλη ευθύνη για αυτό το άδειασμα, 
σωματικά και πνευματικά. Με τις όποιες δικαιολογίες, 
όπως την ενέργεια που απαίτησε η εξαιρετική πορεία στο 
Conference League. Οκτώ συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς 
νίκη όμως, είναι πάρα πολλά για να προσπεραστούν έτσι. 
Η ομάδα πρέπει να επιστρέψει άμεσα στις επιτυχίες πόσο 
μάλλον καθώς πλησιάζει ο τελικός του Κυπέλλου και 
χρειάζεται ρυθμό-ψυχολογία. Το επικείμενο ματς στα 

Γιάννινα είναι πολύ σημαντικό.

Η ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΟΚ, ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΜΑΤΣ ΔΙΧΩΣ ΝΙΚΗ, 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ

Στο οικείο περιβάλλον της Τούμπας, άλλοτε σπίτι του, ο Γκάρι Ροντρίγκες 
έκανε μεγάλο παιχνίδι. Είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ του Ολυμπιακού, ήταν 
μαζί με τον Ρόνι Λόπες οι καλύτεροι του γηπέδου. Δίχως τη δικιά τους συνδρομή, η 
αναμονή για τον 47ο τίτλο πιθανότατα θα είχε παραταθεί. Σημασία βέβαια έχει το τι 
έγινε, όχι το τι θα μπορούσε. Οι «ερυθρόλευκοι» καθαρά και πανάξια διατήρησαν την 
κορυφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γλέντησαν με τη ψυχή τους, στο αεροπλάνο 
της επιστροφής στη βάση και όχι μόνο! Κι ας ζορίστηκαν πολύ στο φινάλε. «Είμαι 
ευτυχισμένος που πετύχαμε τον στόχο μας, το πιο δύσκολο από τα τρία που έχω 
κατακτήσει», παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Πέδρο Μαρτίνς. Που, πάντως, έχει πολλές 

ευθύνες γι’ αυτό. Για τη δυσκολία δηλαδή. Και το ξέρει. 

ΣΤΟ ΑΛΛΟΤΕ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ, Ο ΓΚΑΡΙ 
ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ «ΠΕΤΑΞΕ», ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
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ANAZHTA 
ΛΥΣΗ

Tο πώς θα καλύψει το κενό του τραυματία Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς είναι η μεγαλύτερη σπαζοκεφαλιά 
που αντιμετωπίζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψει ΑΕΚ. Μαουρίσιο και Αλεξανδρόπουλος διεκδικούν 
κυρίως τη θέση του, ενώ πιθανότητες έχει και ο Κουρμπέλης. Στο μεταξύ, ο Σέρβος χαφ μίλησε 
σε Μέσο της πατρίδας του για το μέλλον του: «Ο δανεισμός μου τελειώνει στο τέλος της σεζόν. 
Είμαι υποχρεωμένος να παρουσιαστώ στην αρχή της προετοιμασίας της Χόφενχαϊμ. Θα δω ποια 
θα είναι η κατάσταση στην ομάδα, αν θα έχει εξασφαλίσει μια θέση στην Ευρώπη και ποιες θα 
είναι οι προθέσεις του προπονητικού επιτελείου».

Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΨΑΧΝΕΙ ΠΩΣ 
ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΤΟΥ 
ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ 

ΑΡΧΗ ΚΑΙ 
ΦΙΝΑΛΕ

Εννιά συνεχόμενα ματς χωρίς να καταφέρει να κρατήσει ανέπαφη την εστία της. Ένα κακό που ξεκίνησε στις 27 
Φεβρουαρίου. Κόντρα στον Παναθηναϊκό (3-0). Αυτό οφείλει πρώτα και κύρια να ξεριζώσει η ΑΕΚ αν θέλει να 
πάρει αποτέλεσμα από τον... Παναθηναϊκό (8/5). Βασικά πρέπει να παραδειγματιστεί από τον προσεχή αντίπαλό 
της. Το «τριφύλλι» πρώτα συμμάζεψε την άμυνά του και μετά άρχισε την άνοδο, αγωνιστική και βαθμολογική. 
Η Ένωση πρέπει να βρει τρόπο να υπερκεράσει μια πολύ δυνατή αμυντική γραμμή. Και παράλληλα να κρατήσει, 
επιτέλους, λευκό παθητικό – θα ‘ναι το πιο κομβικό για να έρθει η νίκη που τόσο χρειάζεται. 

Η ΑΕΚ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΟΝ... ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ!

Η ΩΡΑ ΤΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΝΤΟΣ 12 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΡΙΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ

Όλοι οι κόποι, όλος ο ιδρώτας, τώρα θα φανεί αν θα πιάσουν τόπο. Ο μαραθώνιος της σεζόν ολοκληρώνεται σιγά 
σιγά και το επόμενο 12ημερο κρίνει τα πάντα για τον Άρη, καθώς θα κληθεί να δώσει τέσσερα παιχνίδια, με στόχο 
την έξοδο στην Ευρώπη. Στόχος ιερός για την ομάδα, τόσο οικονομικά όσο βέβαια και για λόγους πρεστίζ. Ολυμπιακός 
(εντός έδρας), ΠΑΟΚ (εκτός έδρας), ΑΕΚ (εντός έδρας) και ΠΑΣ Γιάννινα (εκτός έδρας) η τετράδα ως το φινάλε, 
που οι «κιτρινόμαυροι» ελπίζουν να ‘ναι γκράντε. Και παράλληλα να έχουν πάρει καλά νέα από το CAS, να μπορούν 
δηλαδή να κάνουν ξανά μεταγραφές. 
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Πέρα από κάθε αμφισβήτηση ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με το μικρότερο μπάτζετ απ’ 
όσες θα λάβουν μέρος στο φάιναλ φορ. Και σίγουρα είναι μικρότερο κι από πολλές που 

αποκλείστηκαν (άλλες δεν έφτασαν καν στα πλέι οφ). Κι αυτό το γεγονός αποδεικνύει πολλά 
και κυρίως το ότι η σταθερότητα και το πλάνο, μαζί με την ηρεμία είναι το ίδιο σημαντικά με τα 
χρήματα. Παίκτες μπορείς να «αγοράσεις» αλλά θέλει και τρόπο για να γίνεις μια σπουδαία 
κι ανταγωνιστική ομάδα. Ο Ολυμπιακός παρουσιάζει μια άλλη πρόταση, ιδιαίτερα ελκυστική 
που βασίζεται στην τεχνογνωσία και στη σταθερότητα και χωρίς να προκαλείται οικονομική 

κατάρρευση. Μήπως είναι το ιδανικό πλάνο τελικά;

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 81-
76 του Ολυμπιακού στον πρώτο 
αγώνα της σειράς των τελικών 

της Α1 Γυναικών, μείωσε σε 2-1 
το σκορ (οι ομάδες μεταφέρουν 

και τα αποτελέσματα από την 
Κανονική Περίοδο) κι έδωσε νέο 

ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. 
Που θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο 
αν μεθαύριο (15:00) στο κλειστό 

«Παύλος Γιαννακόπουλος» 
στη Λεωφόρο, καταφέρουν οι 

«πράσινες» να ισοφαρίσουν σε 
2-2.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-21, 30-40, 45-60, 76-81
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΖΙΜΠΑΡΤΣ):  ΠΛΟΥΦ 24, ΣΤΑΜΟΛΑΜΠΡΟΥ 19, ΣΤΑΜΑΤΗ 3, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 8, ΣΥΡΡΑ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 6, ΔΙΕΛΑ, ΒΙ-

ΤΟΛΑ 9, ΧΑΜΠΛΙΝ 7
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ): ΡΙΝΤ 24, ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ 27, ΖΙΑΚΑ, ΣΤΑ-
ΜΑΤΗ 2, ΛΥΜΟΥΡΑ 3, ΚΩΤΟΥΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΥΛΩΝΑΚΗ, ΧΟΛΜΣ 

12, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 12

baskeTIME
ΘΕΛΕΙ ΤΡΟΠΟ
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΠΕΔΕΙΞΕ ΟΤΙ Η ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΛΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ 

BREAK ΣΤΟ ΣΕΦ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΒΑΛΕ «ΦΩΤΙΑ» 
ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ



newsROOM
Global Football

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Λίγες μέρες μετά τη μαθηματι-
κή εξασφάλιση του τίτλου. Με το γνωστό 

του πράο ύφος, του στιλ «ελέγχω τα πάντα». Ο 
Κάρλο Αντσελότι ετοιμάζεται για τον 5ο του τελικό 

Champions League, κανείς δεν έχει περισσότερους. 
Έχοντας πετάξει εκτός κατά σειρά δύο πρώην ομά-

δες του (Παρί Σεν Ζερμέν, Τσέλσι) και αυτή που 
θεωρούταν από πολλούς ως το μεγάλο φε-

τινό φαβορί (Μάν. Σίτι). Και μάλιστα με 
απίθανο τρόπο. Carlito’s way. 

 «Ο Πεπ έστρεψε ενα-
ντίον του όλη την Αφρική. Είμαι 

σίγουρος πως πολλοί Αφρικανοί σαμά-
νοι θα κάνουν ό,τι πρέπει για να διασφαλί-

σουν πως ο Γκουαρντιόλα δεν θα κερδίσει ξανά το 
Champions League. Θα είναι η αφρικανική κατάρα 

του Γκουαρντιόλα!». Μωρέ μήπως ο Ντιμίτρι Σέλουκ, 
ο αλήστου μνήμης μάνατζερ του Γιάγια Τουρέ ήξερε 

τι έλεγε το 2018 και δεν ήταν απλώς εκνευρι-
σμός επειδή ο Καταλανός «κακομεταχειρι-

ζόταν» τον πελάτη του; 

«Είχα βάλει στοίχημα με τον πα-
τέρα μου πως θα βάλω τρία γκολ. Έβα-

λα δύο, οπότε του χρωστάω ένα... Δεν πει-
ράζει θα το βάλω στον τελικό!». Ο Ροντρίγκο, 
ήρωας της Ρεάλ Μαδρίτης με τα δύο γκολ στο 
90’ και στο 90’+1’, έπλεε σε πελάγη ευτυ-

χίας. Κανείς δεν πόνταρε πάνω του; Δεν 
πειράζει, είχε ποντάρει αυτός...

ομάδα στα χρονικά η Ρεάλ Μαδρίτης που φτάνει 
στον τελικό του Champions League παρότι χάνει 
ένα ματς σε κάθε γύρο των νοκ άουτ (1-0 από 
την Παρί Σ.Ζ. στους «16», 3-2 από την Τσέλ-

σι στους «8» και 4-3 από τη Σίτι στους 
«4»).
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ΝΤΈΡΜΠΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΥΡΏΠΗ  
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΟΑΚΑ

Ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια, στη μάχη 
για την έξοδο στην Έυρώπη, διεξάγεται την 
Κυριακή (19:30) στο ΟΑΚΑ. Η ΑΈΚ αντιμετωπίζει 
τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης 
αγωνιστικής των play off της Super League. 
Και οι 2 ομάδες θέλουν τη νίκη. Η ΑΈΚ βρίσκεται 
2 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό και σε 
περίπτωση που επικρατήσει στο ντέρμπι θα 
τον περάσει στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός 
είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στα play off. 
Ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και 
σε περίπτωση νίκης θα ξεφύγει 5 βαθμούς από 
την ΑΈΚ. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ το ντέρμπι ΑΈΚ-
Παναθηναϊκός προσφέρεται με ενισχυμένες 
αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα». 

ΠΑΝΏ ΑΠΟ 400 ΈΠΙΛΟΓΈΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΝΤΈΡΜΠΙ

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν 
περισσότερες από 400 στοιχηματικές επιλογές 
για να ποντάρουν στο αθηναϊκό ντέρμπι, μεταξύ 
άλλων, για τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, 
τον τελευταίο σκόρερ, τον παίκτη που θα πετύχει 
χατ-τρικ, τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη 
κάρτα, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα 
κερδίσει η ομάδα του, τα πολλαπλά σκορ. 
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και ειδικά 
στοιχήματα για την 7η αγωνιστική των play off 
της Super League και την 6η αγωνιστική των 
play out. 
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να 
ποντάρουν στα Over/Under συνολικά γκολ της 
αγωνιστικής, τα Over/Under συνολικά γκολ 
στο πρώτο ημίχρονο, τη νίκη γηπεδούχων ή 
φιλοξενούμενων με χάντικαπ γκολ.

ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΜΑΝΤΣΈΣΤΈΡ ΣΙΤΙ Η ΛΙΒΈΡΠΟΥΛ 

Στην Premier League η Λίβερπουλ κυνηγάει τη 
Μάντσεστερ Σίτι για να πάρει τον τίτλο. Βρίσκεται 
μόλις 1 βαθμό πίσω της και θέλει μόνο νίκες 
έως το τέλος του πρωταθλήματος για να 
εκμεταλλευτεί τυχόν απώλεια της ομάδας του 
Πεπ Γκουαρδιόλα. 
Το βράδυ του Σαββάτου (21:45) υποδέχεται στο 
Anfield την Τότεναμ, η οποία δίνει τη δική της 
μάχη με την Άρσεναλ για την τέταρτη θέση του 
Champions League.  
Πλήθος στοιχηματικών στοιχημάτων προσφέρει 
το Πάμε Στοίχημα και για το παιχνίδι της Pre-
mier League, Λίβερπουλ-Τότεναμ, για το 
τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το τελικό 
αποτέλεσμα & Over/Under, το ημίχρονο με 
το υψηλότερο σκορ, το σύνολο των κόρνερ, 
την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο και το 
τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ και 
πολλά άλλα. 

Ο ΑΝΤΈΤΟΚΟΥΝΜΠΟ ΓΙΑ ΤΟ 2-1 ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΥΣ 
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΈΛΤΙΚΣ

Στο μπάσκετ ξεχωρίζει η τρίτη αναμέτρηση των 
Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 
τους Μπόστον Σέλτικς. 
Το Σάββατο, στις 22:30, στο Μιλγουόκι γίνεται το 
παιχνίδι της ημιτελικής φάσης της ανατολικής 
περιφέρειας του ΝΒΑ. Η σειρά είναι στο 1-1 και 
ο Αντετοκούνμπο θέλει να δώσει το προβάδισμα 
και πάλι στους Μιλγουόκι Μπακς για να κάνουν 
το μεγάλο βήμα για την πρόκριση στον τελικό.  
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν πολλές 
επιλογές για να ποντάρουν στον αγώνα των 
playoffs του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς-Μπόστον 
Σέλτικς, μεταξύ άλλων, για τους Over/Under 
πόντους παικτών, τον πρώτο σκόρερ, τον σκόρερ 
του πρώτου και του τελευταίου πόντου, τα Over/
Under ριμπάουντ παικτών, τις Over/Under ασίστ 
παικτών, τα εύστοχα τρίποντα, τα κλεψίματα, τα 
κοψίματα, τα λάθη, τα φάουλ, τα ριμπάουντ και 
τις ασίστ των δύο ομάδων και του αγώνα. 

ΤΈΛΈΥΤΑΙΈΣ ΣΤΡΟΦΈΣ ΣΤΑ ΈΥΡΏΠΑΪΚΑ 
ΠΡΏΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΈ ΑΚΡΏΣ 

ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΥΣΈΣ ΑΝΑΜΈΤΡΗΣΈΙΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:30
ΜΠΟΧΟΥΜ-ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ

Χ2 1,72
Έσωσε την παρτίδα στο τέλος η Αρμίνια κόντρα στη Χέρτα και 

παραμένει έτσι ζωντανή στη μάχη της παραμονής. Το σημερινό 
παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού με το θετικό αποτέλεσμα να αποτελεί 

μονόδρομο.

Στηρίζουμε το κίνητρο της Αρμίνια.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΤΑΛΙΑ 19:45
ΙΝΤΕΡ-ΕΜΠΟΛΙ

1 -0,75 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1,65
Τα λάθη της πληρώνει η Ίντερ με το πρωτάθλημα πλέον να μην είναι 

στα χέρια της. Μόνο νίκες θέλει μέχρι τέλους ελπίζοντας μετά σε 
απώλειες της Μίλαν. Κόντρα στην Έμπολι θα παραταχθεί με φουλ 

επιθετικό πλάνο για να καθαρίσει από νωρίς.

Εύκολο αναμένεται το έργο των «νερατζούρι».
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΥΣΤΡΙΑ 2η 21:25
ΤΙΜ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΛΙΤΣ

1 DNB 1,95
Πέρασε με το εμφατικό 3-0 από την έδρα της Χορν η Τιμ και το όνειρο 
της ανόδου καλά κρατεί. Στο σημερινό ντέρμπι με την Λιτς το έργο δεν 
θα είναι εύκολο αλλά περιθώρια για άλλες απώλειες δεν υπάρχουν.

Συντηρητικό ποντάρισμα σε έδρα και κίνητρο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΑΈΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΜΈ ΈΝΙΣΧΥΜΈΝΈΣ ΑΠΟΔΟΣΈΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΈ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ «ΤΈΛΙΚΟ 

ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑ» 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΧΕΛΜΟΝΤ-ΝΤΕ ΜΠΟΣ
GOAL+OVER 2,5 1,78

Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να φύγει με ψηλά το κεφάλι έχει 
ως στόχο η τελευταία Χέλμοντ. Η Ντεν Μπος δεν πέτυχε αυτό που 
ήθελε και θα επιδιώξει να κλείσει την σεζόν με νίκη και γκολ.

Αμφότερες θα επιδιώξουν να σκοράρουν.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2η 21:00
ΟΣ-ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ

GOAL+OVER 2,5 1,75
Τελευταία στροφή στην Eerste Divisie με τα πάντα να έχουν κριθεί. Ος 

και Μάαστριχτ είχαν πολύ κακή παρουσία στο φετινό πρωτάθλημα, 
στόχος σήμερα να δώσουν χαρά στο κοινό τους με γκολ και θέαμα.

διάφορο ματς με αξία στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 19:30
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ-ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ 

2 2,10
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Ντάρμσταντ καθώς με νίκη 

αγκαλιάζει την απευθείας άνοδο. Ο αντίπαλος ιδανικός με τη 
Φορτούνα να είναι παντελώς αδιάφορη. Το κίνητρο φυσικά έχει το 

προβάδισμα στο Ντίσελντορφ.

Νίκη ανόδου για την Ντάρμσταντ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  100

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 80

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: -20

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -265,55

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -285,55

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

Συναντάμε το συνδυαστικό  
«1+Goal» στο παιχνίδι  
Λίβερπουλ - Τότεναμ

Προσφέρεται το αμφίσκορο στο 
ματς ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι 
και τη Νιούκαστλ 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – ΟΥΝΙΟΝ Β. 1 1,90 25 ΜΟΝΑΔΕΣ

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

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30 ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ – ΣΑΛΚΕ 2+OVER 1,5 2,20 20ΜΟΝΑΔΕΣ  
44

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/4 ΑΓΓΛΙΑ 14:30 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ – 
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

OVER 2,5+GOAL 2,20 20 ΜΟΝΑΔΕΣ  
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/5 ΑΓΓΛΙΑ 16:00 ΕΒΕΡΤΟΝ – ΤΣΕΛΣΙ GOAL 1,88 20 ΜΟΝΑΔΕΣ  
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/5 ΙΤΑΛΙΑ 19:00 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ – ΙΝΤΕΡ 2+OVER 1,5 1,80 20 ΜΟΝΑΔΕΣ  
36

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/5 ΕΛΛΑΔΑ 19:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – AΡΗΣ GOAL 2,10 20 ΜΟΝΑΔΕΣ  
0

Η Φράιμπουργκ πάει (ως και) για Champions League, η Ουνιόν ψάχνει την ευρωπαϊκή έξοδο. Μεγάλο ματς, αλλά οι γη-
πεδούχοι είναι φορμαρισμένοι (αήττητοι στα 5 τελευταία με 4 νίκες) και έχουν τα φόντα να το επιβεβαιώσουν κόντρα 

στους Βερολινέζους, έστω οριακά.  

Όλα για όλα τα παίζει η Εβερτον για να σώσει την Κατηγορία. Η Λέστερ δεν έχει πια κάτι να περιμένει, προέρχε-
ται και από απαιτητικότατη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, η επιλογή μας στρίβει προς τα δεξιά του σετ αποδόσεων.

Στα καλύτερα του ο Παναθηναϊκός, πάει στο ΟΑΚΑ για να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει 
ρίσκα, δεν γίνεται αλλιώς έτσι όπως τα έκανε. Εξωφρενική η απόδοση του συνδυαστικού OVER 2,5+GOAL, στοιχηματικά 

αξίζει και με το παραπάνω να το στηρίξουμε. 

Ο Ολυμπιακός μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ως πρωταθλητής, χωρίς καμία έγνοια βαθμολογική. Υπάρχει συνεπώς 
χώρος για να ανοίξει αρκετά το ματς με τον Άρη. Και το αμφίσκορο προσφέρεται σε απόδοση που ιντριγκάρει. 

3,00 2,25

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Την προσεχή Δευτέρα 8 Μαΐ-
ου ανοίγουν οι εγγραφές για τον φετι-

νό Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που θα 
διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Νοεμ-
βρίου. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του περι-
φερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με την 

πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα που 
έκαναν τις πρώτες δύο εγγραφές 

και πήραν αριθμούς!

Δυνατός αγώνας αναμένεται στο 
ύψος γυναικών στο «γκαλά» στη Φιλοθέη 

που θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου. Οι διοργανωτές 
ανακοίνωσαν τη συμμετοχή κορυφαίων αλτριών. Θα 

είναι η Μαυροβούνια Μαρίγια Βούκοβιτς (φωτό), η Σέρ-
βα Αντζελίνα Τόπιτς, η Κύπρια Δέσποινα Χαραλάμπους, 
η Τσέχα Μιχαέλα Χρούμπα, η Λιθουανή Ούλτρε Μπα-

ϊκστίτε και οι Ελληνίδες Τατιάνα Γκούσιν, Ιωάννα 
Ζάκκα, Παναγιώτα Δόση, Δέσποινα Μαλτα-

μπέ και Ελευθερία Χριστογεώργου.

Με επιτυχία διεξήχθησαν οι «Πα-
νιώνιοι Αγώνες» που διοργάνωσε ο Πα-

νιώνιος ΓΣΣ για να γιορτάσει τα 100 χρόνια 
από την ίδρυσή του. Από τις επιδόσεις ξεχώ-
ρισαν η Μαυροβούνια Μαρίγια Βούκοβιτς που 

πήδηξε 1,85μ. στο ύψος και η Κλαούντια- 
Ελένη Πόλακ (φωτό) με 4,25μ. στο 

επί κοντώ. 
Ο Ορλάντο Ορτέγα στον πρώ-

το του φετινό αγώνα για τον ανοιχτό 
στα 110μ. εμπόδια σε μίτινγκ στην Νέρχα 

έτρεξε σε 13.67 (0,0). Ο Ισπανός αγωνίζε-
ται την επόμενη εβδομάδα στο μίτινγκ στη 
Λεμεσό. Θα αντιμετωπίσει τον γνώριμό 

του συναθλητή, τον Κύπριο Μίλαν 
Τραΐκοβιτς.
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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

Να γυρίσουμε το χρόνο επτά χρόνια και 7 μήνες πίσω. Ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού από τον 
«μισό» Παναθηναϊκό στο Κύπελλο στο ΟΑΚΑ, οδηγεί τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε παραίτηση, ως 
απόδειξη αξιοπρέπειας μετά τα τραγικά συμβάντα στο parking του ΣΕΦ. Η αποχώρησε αυτή την 

άξιζε στον προπονητή που δεν είναι απλώς «οπαδός» του Ολυμπιακού από μικρό παιδί (αυτά δεν 
παίζουν τόσο ρόλο) αλλά κι εκείνος που οδήγησε την ομάδα στο τρόπαιο της Euroleague το 2013 
στο Λονδίνο. Οι σερί απώλειες πρωταθλημάτων και Κυπέλλων (από 2) συν ο νέος αποκλεισμός 
στο Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό, παρέσυραν τον Μπαρτζώκα με το κύμα της τοξικότητας και 

της αντιπαλότητας. Κανείς δε θα σκεφτεί εκείνη τη στιγμή ότι ο Έλληνας κόουτς είχε φτιάξει μια 
ομάδα που θα μπορούσε να έχει κορμό ετών (όχι μόνο σε Έλληνες αλλά και σε ξένους).

Αυτό το αναλογίστηκαν αργότερα. Που όταν «τελείωσαν» οι επιλογές του Μπαρτζώκα σε ξένους τα 
πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν.

Και δεν ήταν μόνο αυτό: Ο τρόπος που ανάγκασε τον Μπαρτζώκα να αποχωρήσει ήταν πέρα για πέρα 
ατιμωτικός, άδικος και απαράδεκτος. Που όμως, αν το καλοσκεφτείτε, βοήθησε και τον ίδιο.

Πολύ δε περισσότερο όταν ήρθε και το «στραπάτσο» στην Μπαρτσελόνα, ο Μπαρτζώκας άρχισε να 
καταλαβαίνει ότι θα έπρεπε να «παγώσει το αίμα του». Να βάζει λιγότερο συναίσθημα στη δουλειά 

του. Η επιστροφή στον Ολυμπιακό, σε εποχές δύσκολες και αντίξοες, τον βρήκε πανέτοιμο ν’ 
ανταποκριθεί στην πρόκληση. Αλλά ήταν ένας άλλος Μπαρτζώκας.

Πολύ πιο συνειδητοποιημένος πλέον και μακριά από τη λογική του «στρατιώτη» της ομάδας. Η 
επιλογή της επιστροφής ήταν επαγγελματική και όχι συναισθηματική απόφαση και μάλιστα σε 
μια παράξενη εποχή. Πρώτον, ο Ολυμπιακός δεν αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα Ελλάδας και οι 
αγωνιστικές συνέπειες σε αυτό φάνηκαν όταν από τις παρυφές της τετράδας κατέρρευσε κι 
έμεινε εκτός πλέι οφ. Και δεύτερον, η ομάδα βρισκόταν προ των πυλών της νέας εποχής. Ο 
Σλούκας είχε επιστρέψει καθώς ο Σπανούλης βρισκόταν στη δύση της καριέρας του. Η χρυσή 

εποχή του Kill Bill έφτανε στο τέλος της και η διαχείριση δεν ήταν εύκολη. Φέτος ο Μπαρτζώκας 
έχει μια ομάδα που είναι «δική του». Με τα δικά του όπλα, με τη δική του φιλοσοφία και το δικό 
του μπάσκετ. Ικανή να σε «στραγγαλίσει» στην άμυνα αλλά και να σε αποτελειώσει στην επίθεση. 
Οι προσθήκες που έγιναν ήταν προσεκτικές και στοχευμένες: Ντόρσεϊ και Γουόκαπ δίπλα στον 

Σλούκα και Φαλ για σημείο αναφοράς στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός έγινε άλλη ομάδα έχοντας ένα 
σημαντικό κορμό παικτών και παίκτες που προοδεύουν διαρκώς (πχ Βεζένκοφ).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήρθε, είδε και νίκησε. Και δικαιώθηκε θα προσθέταμε μετά απ’ εκείνο το 
ατιμωτικό βράδυ στο parking του ΣΕΦ

ΗΡΘΕ, ΕΙΔΕ  
ΚΑΙ ΝΙΚΗΣΕ

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


