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Το τρίποντο του Βασίλιε Μίσιτς ακριβώς στην εκπνοή έκρινε τον αγώνα του Ολυμπιακού με 
την Εφές κι έστειλε τους Τούρκους στον τελικό όπου και θα υπερασπιστούν τον τίτλο τους (77-
74). Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να επιστρέψουν από το -11 χάρη στην άμυνά τους αλλά 
στην τελευταία περίοδο δε βρήκαν το περιφερειακό σουτ που θα τους έδινε άνεση αλλά και 

ψυχολογία στην επίθεσή τους.

«Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, όπως το 
περιμέναμε. Ήταν θέμα μιας-δυο αποφάσεων. 

Συγχαρητήρια στην Εφές, δεν μπορώ να 
παραπονεθώ για τίποτα για τους παίκτες μου. 

Είχαμε περισσότερη πίεση, αυτό είναι το 
μπάσκετ». Αυτά είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας 
λίγες στιγμές μετά την ήττα από την Εφές και 
το τρίποντο του Μίσιτς που στέρησε από τον 

Ολυμπιακό τη συμμετοχή στον τελικό.
«Μπορεί να έχασα δύο βολές πριν ωστόσο όταν 

πήρα τη μπάλα στα χέρια μου πίστεψα ότι θα 
ευστοχήσω στο τελευταίο σουτ» είπε ο μεγάλος 

πρωταγωνιστής, Βασίλιε Μίσιτς.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-18, 43-42, 63-66, 74-77
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΏΚΑΣ): ΓΟΥΟΚΑΠ 5, ΝΤΟΡΣΕΪ 11, ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ, 
ΦΑΛ 7, ΣΛΟΥΚΑΣ 11, ΜΑΡΤΙΝ 11, ΒΕΖΕΝΚΟΦ 5, ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 2, ΠΑΠΑΝΙ-

ΚΟΛΑΟΥ 10, ΜΑΚΚΙΣΙΚ 12
ΕΦΕΣ (ΑΤΑΜΑΝ): ΛΑΡΚΙΝ 21, ΜΠΟΜΠΟΥΑ, ΣΙΝΓΚΛΕΤΟΝ 5, ΜΠΡΑΪΑΝΤ 16, 

ΜΟΡΜΑΝ, ΠΛΑΪΣ 8, ΜΙΣΙΤΣ 15, ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΝΤΑΝΣΤΟΝ 12

baskeTIME
ΧΑΜΕΝΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
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ΠΑΛΕΨΕ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΛΛΑ Ο 
ΜΙΣΙΤΣ ΤΟΝ ΕΡΙΞΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΒΑΤΣΟ 
ΜΕ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ 74 - 77

ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 
ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ
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Είναι δεμένος με τη χώρα μας και τον Ολυμπιακό. Δεν είναι λίγες οι φορές που όταν θέλει να χαλαρώσει, 
πετάγεται στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Οικογενειακώς. Για όλο το family του Λούκα Μιλιβόγεβιτς η Ελλάδα 
αποτελεί αγαπημένο προορισμό. Σε δικούς του ανθρώπους έχει εκμυστηρευτεί πως είναι μέσα στα σχέδιά του  
να αγοράσει και μία μόνιμη κατοικία στα νότια προάστια. Εδώ και μερικές ημέρες ξεκίνησε το σενάριο που θέλει 
τον Σέρβο μέσο να επιστρέφει στον Πειραιά. Ψέμα θα είναι να πούμε πως δεν περνάει από το μυαλό του. Όχι 
όμως τώρα, όχι στα 31 του χρόνια, με μόλις μία μέτρια σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ. Ο «Μίλι» πέρασε δύσκολα φέτος 
και για εξωαγωνιστικούς λόγους. Δεν κόλλησε και με τον Πατρίκ Βιεϊρά. Ο Γάλλος τεχνικός όμως θα μείνει 
και τη νέα σεζόν, συνεπώς όντως ο άλλοτε σταρ των «ερυθρολεύκων» ψάχνεται. Το συμβόλαιό του στην Πάλας 
ξεπερνά τα τρία εκατ. ευρώ ετησίως. Χρήματα που μπορεί να βρει και σε άλλη ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ! Δύο τρανά 
παραδείγματα είναι η Φούλαμ και η Εβερτον. Ειδικά αν παραμείνει η τελευταία στην κατηγορία. Και πέρυσι είχε 
ενδιαφερθεί άλλωστε για την απόκτησή του. Στη Φούλαμ, η σύνδεση είναι συγκεκριμένη. Ο Μάρκο Σίλβα στάζει 
μέλι για την αξία του και οι δυο τους είχαν άψογη συνεργασία όταν ήταν στον Ολυμπιακό. Θα ήθελα να σμίξουν 
ξανά, στην ίδια ομάδα είναι και το φιλαράκι του Αλεξάντρ Μίτροβιτς. Γενικώς, οι επιλογές είναι πολλές για τον 
Μιλόγεβιτς. Εκτίμηση, θα γυρίσει στον Ολυμπιακό, αλλά όχι τώρα. Υπομονή…

Γνωστό και χιλιοειπωμένο και από αυτή εδώ τη γωνιά. Ο ΠΑΟΚ έχει βγει στην αγορά για την απόκτηση 
τερματοφύλακα και ο Μπότο θέλει να κλείσει το μέτωπο αυτό όσο το δυνατό πιο γρήγορα.
Ο Πασχαλάκης αποτελεί παρελθόν και ο τελικός Κυπέλλου είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα.
Στον Sports Director του ΠΑΟΚ έχουν φτάσει πολλές προτάσεις και μία από αυτές που είναι πολύ ψηλά στη 
λίστα είναι το όνομα που ειπώθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή στην Πολωνία.
Ο Ντόμινικ Χλάντουν μένει ελεύθερος από την Ζαγκλέμπιε και ο «Δικέφαλος του Βορρά» τον έχει πλησιάσει. 
Θεωρείται καλή περίπτωση που ψάχνει το step up στην καριέρα του που θα του φέρει και την κλήση στην 
εθνική Πολωνίας.Με την Ζαγκλέμπιε έκανε 26 ματς στη σεζόν που ολοκληρώθηκε αλλά η ομάδα του έμεινε 
μακριά από τις υψηλές θέσεις, μόλις 12η και χωρίς να παίξει σπουδαία μπάλα. Πάντως, το θέμα είναι ο 
Χλάντουν είναι πολύ ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ.

ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ, ΑΛΛΑ..

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ
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Πρώτοι εδώ. Από αυτή εδώ την στήλη είχατε διαβάσει/ενημερωθεί πως η σκέψη για να παίξει ο 
Νταμιάν Λε Ταλέκ στόπερ στην ΑΕΚ υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έπρεπε η Ένωση να φτάσει 
στην αγωνιστική καταστροφή για να ενεργοποιηθεί αυτή η σκέψη και αυτό συνέβη σε ένα αδιάφορο 
ματς με τον Ολυμπιακό. Και με το σύστημα που παρέταξε ο Οφρυδόπουλος να είναι με 3 κεντρικούς 
αμυντικούς, δηλαδή πιο safe από ποτέ. Όσοι είδαν τον αγώνα και είχαν την ψύχραιμη ματιά να τον 
τσεκάρουν και λίγο τακτικά, παρατήρησαν πως ο Λε Ταλέκ ήταν μια χαρά σε αυτό το κομμάτι του 
αγώνα αν και δεν είχε παίξει σε τριάδα με Μήτογλου και Σβάρνα. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι πως 
στην ΑΕΚ θα μπορούσαν να το πράξουν νωρίτερα και να είχαν αγωνιστικά οφέλη μια και ο Λε Ταλέκ 
είχε μεγάλη εμπειρία ως στόπερ στη Ligue 1. Όσο για το μέλλον του ας μη βιαστεί να το προδικάσει, 
ο 32χρονος Γάλλος άσος έχει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2023 (30 ματς/1 γκολ φέτος).

Ακόμα κάτι από ΑΕΚ αλλά λίγο πιο αισιόδοξο σε σχέση με τα προηγούμενα. Λέγεται ότι η πρώτη πιο σοβαρή 
προχωρημένη μεταγραφική υπόθεση αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται είτε στο πρωτάθλημα της 
Ρωσίας είτε της Ουκρανίας. Είναι μια περίπτωση που είχε τσεκαριστεί προ Αλμέιδα αλλά όταν έγινε γνωστή 
στον νυν τεχνικό της ομάδας, εκφράστηκε θετικά. Βέβαια, στην ΑΕΚ τίποτα δεν είναι σίγουρο τη δεδομένη 
χρονική στιγμή, εδώ κανείς δεν ξέρει ακόμα αν η ομάδα θα παίξει Ευρώπη ή όχι. Ελλάδα είμαστε εξάλλου.
Η ΑΕΚ λοιπόν συνεχίζει να τσεκάρει ή τουλάχιστον τσέκαρε τις αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, 
από εκεί δηλαδή που πήρε τον Κριχόβιακ. Με τις ρωσικές ομάδες εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων 
και με τα οικονομικά τους να είναι άνω κάτω και τις ουκρανικές ομάδες να μη γνωρίζουν πότε και αν θα 
παίξουν μπάλα, η κατάσταση είναι ρευστή. Από εκεί λοιπόν φαίνεται να υπάρχει μια περίπτωση που αρέσει 
ή τουλάχιστον άρεσε στην ΑΕΚ και αφορά τη θέση του επιθετικού. Μια και για Τσιτσαρίτο που γράφουν οι 
μεξικάνοι δε φαίνεται να έχει δόση αλήθειας.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΓΙΝΕ

ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Εκτός του 
Γιουσέφ Ελ Αραμπί, σε 

καλό δρόμο βρίσκονται και οι συζη-
τήσεις μεταξύ Ματιέ Βαλμπουενά και Ολυ-

μπιακού για παράταση της συνεργασίας τους. 
Γενικώς τον τελευταίο καιρό γίνονται αλλεπάλλη-
λα ραντεβού που αφορούν το μέλλον των πρωτα-
θλητών. Αυτό που προκύπτει σε πρώτη φάση εί-

ναι πως θα γίνουν μεν αλλαγές στο ρόστερ, 
αλλά αυτές δεν θα έχουν τη μορφή 

χιονοστιβάδας...

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

«Τα καλύτερα έρ-
χονται». Με αυτό το μήνυ-

μα και ένα πολύ όμορφο βίντεο με τα 
best of της κοινής τους πορείας, ο Πανα-

θηναϊκός συνόδεψε την επισημοποίηση της 
παραμονής του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ως το 2024. 
Μια ατάκα για το κοντινό και μακρινό μέλλον. 
Ο τελικός του Κυπέλλου είναι άλλωστε μό-

λις μια μέρα μακριά. Και το απουσιο-
λόγιο λευκό για τον 60χρονο 

τεχνικό. 
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ΑΡΗΣ

Στην 
αντεπίθεση πέρασε ο 

Άρης, όπως είχε προαναγγείλει, 
κάνοντας επίσημη καταγγελία στην UEFA 

εναντίον του προϊσταμένου του τμήματος αδειο-
δότησης της ΕΠΟ, Βασίλη Σαράκη για μια υπόθε-

ση που έχει θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή του 
έξοδο. Η επιστολή έχει τον χαρακτήρα του κατε-

πειγόντως και ζητείται η παρέμβαση της ευ-
ρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. 

Η ιστορία, σε κάθε περίπτωση, θα 
έχει δρόμο...

ΑΕΚ

Μετά 
από επτά ολόκλη-

ρα χρόνια, ο Αντρέ Σιμόες είπε 
«αντίο» στην ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος απο-

χωρεί από την Ένωση μετά από 226 συμ-
μετοχές, 11 γκολ και 7 ασίστ, ενώ φόρεσε 

και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Στα 32 του 
πλέον, θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό 

στην καριέρα του. Με ανάρτησή της στα 
social media, η ΠΑΕ τον ευχαρίστη-

σε για την προσφορά του. 

ΠΑΟΚ

Για την πε-
ρίπτωση του Πολωνού τερ-

ματοφύλακα της Ζαγκλέμπιε, Ντομινίκ 
Χλάντουν τα λέει αναλυτικά ο AGENT GREEK. 

Στο άμεσο του πράγματος, ο ΠΑΟΚ είναι φουλ συ-
γκεντρωμένος στο τελευταίο (γκράντε) ματς της σε-
ζόν. Και στο πώς θα αναδειχτεί Κυπελλούχος Ελλά-

δας. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει, επιτέλους μετά 
από καιρό, την πολυτέλεια να διαλέγει σχεδόν 

από πλήρες ρόστερ. Μόνο ο Γιάννης Μι-
χαηλίδης συνεχίζει εκτός. 



Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΡΙ 

ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Ραντεβού στο ΟΑΚΑ έχουν αύριο (20:00) 
ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στον τελικό 
του Κυπέλλου Ελλάδας. Τέσσερις φορές 
έχουν αναμετρηθεί σε τελικούς. Τρεις 
φορές επικράτησε ο Παναθηναϊκός, το 
1955, το 1977 και το 2014 και μία ο ΠΑΟΚ, 
το 1972.
Στον τελευταίο μεταξύ τους τελικό, το 2014 
και πάλι στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός πήρε 
τη νίκη με 4-1. Από τότε ο ΠΑΟΚ έδωσε 4 
τελικούς και τους κέρδισε και τους 4. Τα 5 
τελευταία χρόνια πήρε 4 Κύπελλα, το 2017, 
το 2018, το 2019 και το 2021. Συνολικά, οι 2 
φιναλίστ έχουν κατακτήσει 26 Κύπελλα, 18 
ο Παναθηναϊκός και 8 ο ΠΑΟΚ.  
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ ο τελικός του 
Κυπέλλου Ελλάδας, Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 
παίζεται με ενισχυμένες αποδόσεις στις 
αγορές «Τελικό Αποτέλεσμα», «Οver/Un-
der» & «Goal/No Goal».
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 
περισσότερες από 400 στοιχηματικές 
επιλογές, καθώς και την «Επιστροφή 
Στοιχήματος», για την οποία ισχύουν όροι 
και προϋποθέσεις. 

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΕΙΨΙΑΣ ΣΤΟ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Τελικός Κυπέλλου γίνεται και στη 
Γερμανία. Αύριο (21:00) στο Βερολίνο η 
Φράιμπουργκ αντιμετωπίζει τη Λειψία. 
Οι 2 ομάδες έδωσαν μάχη στο 
πρωτάθλημα για την κατάκτηση της 
τέταρτης θέσης και τη συμμετοχή στο 
Champions League της νέας περιόδου. 
Το εισιτήριο πήρε τελικά η Λειψία. Οι 2 
μεταξύ τους αναμετρήσεις στην Bundesli-
ga τελείωσαν ισόπαλες με 1-1. 
Περισσότερες από 400 στοιχηματικές 
επιλογές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα και 
για τον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας, 
Φράιμπουργκ-Λειψία. 

ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΕΛΙΚΟΥΣ

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα, στα οποία 
μπορούν να ποντάρουν οι παίκτες του Πάμε 
Στοίχημα στους 2 τελικούς, Παναθηναϊκός-
ΠΑΟΚ και Φράιμπουργκ-Λειψία, είναι και 
τα ακόλουθα: 
Κατάκτηση τροπαίου
Μέθοδος κατάκτησης τροπαίου (κανονική 
διάρκεια, παράταση, πέναλτι)
Πολλαπλά σκορ
Παίκτης που θα σκοράρει και θα κερδίσει 
η ομάδα του
Παίκτης που θα σκοράρει πρώτος/
τελευταίος
Παίκτης που θα σκοράρει 2+ γκολ
Παίκτης που θα πετύχει χατ-τρικ
Παίκτης που θα δεχτεί κάρτα
Νικητής κόρνερ
Ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/
τελευταίο κόρνερ
Μονά/ζυγά γκολ
Νίκη με μηδέν παθητικό
Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ

w

ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
ΡΙΧΝΟΥΝ ΑΥΛΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΝΑ 

ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ-ΛΕΒΑΝΤΕ 

OVER 2,75 1,70
Αξιοπρεπέστατη παρουσία είχε η Ράγιο με την ομάδα της Μαδρίτης να 

σώζεται εύκολα. Από την άλλη, η Λεβάντε δεν τα κατάφερε και του 
χρόνου θα αγωνιστεί ξανά στη δεύτερη Κατηγορία. Αμφότερες θέλουν 

να προσφέρουν γκολ αλλά και θέαμα.

Αδιάφορο ματς με αξία στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΕΤΙΣ

GOAL+OVER 2,5 1,66
Το μυαλό όλων στη Μαδρίτη βρίσκεται ξεκάθαρα στο μεγάλο τελικό 
του Champions League. Χρόνο σε αναπληρωματικούς θα δώσει ο 
Αντσελότι και το κλίμα στο «Μπερναμπέου» αναμένεται γιορτινό. 

Τρομερή η Μπέτις φέτος, απέδωσε εξαιρετικό ποδόσφαιρο σε μεγάλο 
μέρος της σεζόν.

Αμφότερες σκοράρουν με άνεση.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΤΑΛΙΑ 22:00
ΤΟΡΙΝΟ-ΡΟΜΑ

2 2,00
Τη νίκη που θα της εξασφαλίσει μια θέση στο Europa League θα 

ψάξει στο Τορίνο η Ρόμα. Οι Ρωμαίοι βέβαια θέλουν να πάρουν και 
ψυχολογία ενόψει του μεγάλου τελικού με τη Φέγενορντ για το 
Conference League. Η Τορίνο θα παίξει ανοιχτά για να κλείσει τη 

χρόνια με θετικό τρόπο.

Θα στηρίξουμε το φαβορί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, OVER/UNDER ΚΑΙ 
GOAL/NO GOAL

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λ.

OVER 2,5 1,90
Πέφτει η αυλαία στην Κύπρο με τα πάντα να έχουν κριθεί στα πλέι 

άουτ. Η Ομόνοια έχει το μυαλό μόνο στο τελικό του Κυπέλλου με την 
κατάκτηση να είναι μονόδρομος. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας θα δώσει 

χρόνο σε αρκετά νέα πρόσωπα.

Γκολ παίζουμε στο ΓΣΠ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com

ΑΥΣΤΡΙΑ 20:00
ΛΙΝΤΖ-ΑΝΤΜΙΡΑ

Χ2 2,00
Βαθμό η βαθμούς θα χρειαστεί η Αντμίρα στη μάχη που δίνει για την 

παραμονή. Κακή χρόνια είχε η Λιντζ και θα επιδιώξει να αποζημιώσει 
το κοινό της. Το κίνητρο έχει προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Στηρίζουμε Αντμίρα σε δύο σημεία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΥΣΤΡΙΑ 20:00
ΑΛΤΑΧ-ΤΙΡΟΛ

1 1,65 
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Άλταχ που παίζει την ύπαρξη 

της στα σαλόνια. Η Τιρόλ είναι παντελώς αδιάφορη και θα παραταχθεί 
με αρκετές αλλαγές. Ένα γρήγορο γκολ που θα τις διώξει το άγχος θα 

ψάξει η Άλταχ.

Τεράστιο το κίνητρο κι εκεί θα ποντάρουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΚΟ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  100

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 81,6

ΚΕΡΔΟΣ / ΖΗΜΙΑ: -18,4

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -330,05

ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ:  -348,45

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ:  100 μονάδες

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΣΕΖΟΝ 2016-17 +277

ΣΕΖΟΝ 2017-18 +97,44 

ΣΕΖΟΝ 2019-20 +214,4 

ΣΕΖΟΝ 2020-21 +114

Προσφέρεται το να επικρατήσει η 
Γουέστ Χαμ στο γήπεδο της Μπράιτον 

Συναντάμε την απόδοση του 
«διπλού» στο Τορίνο – Ρόμα 

 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

 ΝΕΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5 ΕΛΛΑΔΑ 20:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ 1 2,04 20 ΜΟΝΑΔΕΣ  
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5 ΕΛΛΑΔΑ 20:00 ΑΡΗΣ – ΑΕΚ GOAL 2,04 20 ΜΟΝΑΔΕΣ  
40,8

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 ΑΓΓΛΙΑ 16:00 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ – ΜΑΝ. ΣΙΤΙ OVER 2,5+GOAL 2,04 20 ΜΟΝΑΔΕΣ  
40,8

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 ΑΓΓΛΙΑ 18:30 ΕΒΕΡΤΟΝ – 
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ

1 2,10 20 ΜΟΝΑΔΕΣ  
0

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5 ΙΣΠΑΝΙΑ 19:30 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΣΟΣΙΕΔΑΔ 1 2,15 20 ΜΟΝΑΔΕΣ  
0

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5 ΓΑΛΛΙΑ 22:00 ΛΑΝΣ – ΜΟΝΑΚΟ 2 2,00 25 ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5 ΑΓΓΛΙΑ 18:00 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΜΑΝ. 
ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ

2 2,25 25 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5 ΙΣΠΑΝΙΑ 23:00 ΣΕΒΙΛΛΗ – ΑΘΛ. 
ΜΠΙΛΜΠΑΟ

GOAL 1,85 25 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5 ΙΤΑΛΙΑ 19:00 ΣΑΣΟΥΟΛΟ – ΜΙΛΑΝ OVER 2,5+GOAL 1,84 25 ΜΟΝΑΔΕΣ

Εννέα συνεχόμενες νίκες έφεραν τη Μονακό στη 2η θέση της Ligue 1. Ένα φοβερό ντεμαράζ που εξασφάλισε στο κλαμπ 
του Πριγκιπάτου το μίνιμουμ στόχο του, δηλαδή την έξοδο στην Ευρώπη. Το Champions League πάντως δεν είναι ακόμα 
δεδομένο. Θα έρθει σίγουρα με τρίποντο στο Λανς, στο τελευταίο ματς της σεζόν. Οι επίσης φορμαρισμένοι «λανσουά» 
θα τα δώσουν όλα καθώς έχουν τον δικό τους καημό - παλεύουν για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλλά μας «ψήνει» πιό-

τερο η φόρ(μ)α της ομάδας του Φιλίπ Κλεμάν.

Μία κακή σεζόν ολοκληρώνεται για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο, με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας. Ξέ-
μεινε με μόνο «θέλω» να μη χάσει την 6η θέση (η Γουέστ Χαμ είναι στο-2) και το Europa League και πιστεύουμε 

πως αυτό, τουλάχιστον, θα το καταφέρει. 

Η Σεβίλλη έχει κλειδώσει την 4η θέση και την έξοδο στο Champions League, ακόμα και αν τερματίσει μαζί με την Μπέ-
τις (υπερτερεί σε ενδεχόμενη ισοβαθμία). Θα παίξει συνεπώς δίχως άγχος απέναντι σε μια Μπιλμπάο, που θα ψάξει με 
όλο της το «είναι» τη νίκη μπας και προσπεράσει τη Βιγιαρεάλ στην 7η θέση, που οδηγεί στο Conference League. Το αμ-

φίσκορο έχει δυνατά επιχειρήματα. 

Φινάλε της σεζόν στη Serie A, με τη Μίλαν να στέφεται πρωταθλήτρια αν νικήσει στο Σασουόλο, ούσα στο +2 από 
την Ίντερ. Εμείς θα το προσεγγίσουμε πλαγίως, κάνοντας παιχνίδι με τα γκολ, έχοντας κατά νου (και) την όσα πάνε 

και όσα ΄ρθουνε νοοτροπία των «νεροβέρντι».

2,70 2,02

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Η Κατερίνα Στεφανίδη θα είναι παρούσα 

σε άλλο ένα «γκαλά» γυναικών στη Φιλοθέη. 
Η ολυμπιονίκης του 2016 στο επί κοντώ ανακοι-
νώθηκε χθες από τους διοργανωτές του μίτινγκ 

που θα γίνει την 1η Ιουνίου. Ν’ αναφέρουμε 
ότι αύριο αγωνίζεται στο Diamond League 

στο Μπέρμιγχαμ.

Η Κύπρια πρωταθλήτρια στα σπριντ 
Ολίβια Φωτοπούλου συμφώνησε να την 

προπονεί τη φετινή σεζόν ο Κώστας Βογια-
τζάκης. Η 24χρονη αθλήτρια θα γυμνάζεται στις 
εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά με το γκρουπ 
του Έλληνα προπονητή, που γυμνάζει την κο-

ρυφαία Ελληνίδα σπρίντερ, Ραφαέλα 
Σπανουδάκη.

Τέσσερα μετάλλια ήταν 
ο απολογισμός της 3ης ημέρας 

του στίβου για την Ελλάδα στην Παγκό-
σμια Γυμνασιάδα στη Γαλλία. Ασημένια πήραν 

ο Γιώργος Παπαναστασίου στη σφύρα και η Νι-
κολέτα Αντωνιάδη (φωτό) στα 100μ. εμπόδια 

και χάλκινα η Μαρία Φλώρου- Δημητριά-
δου στο επί κοντώ και ο Αλέξανδρος 

Γρηγοριάδης στο ακόντιο. Παντρεύτηκε η πρωτα-
θλήτρια του βάδην Πένυ Τσινοπού-

λου. Έκανε πολιτικό γάμο με τον εκλεκτό 
της καρδιάς της, Βασίλη Κυρίκο. Η Ελληνίδα 

πρωταθλήτρια, όπως λένε πληροφορίες από το 
περιβάλλον της, είναι έγκυος και περιμένει 

τη γέννηση του πρώτου παιδιού. Θέλει να 
επιστρέψει του χρόνου με στόχο τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες στο 
Παρίσι. 
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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

Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός παρουσίασε αρκετά «κόλπα» στο παρκέ κόντρα στην 
Εφές και κατάφερε να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα ποιοτική, έμπειρη 

και με «υπερόπλα» στην περιφερειακή της γραμμή. Κι έμεινε ένα «αχ» στο τέλος και 
μετά το εύστοχο σουτ του Βασίλιε Μίσιτς. Κι ας είχε αστοχήσει νωρίτερα σε 2 βολές. 

Κι ας είχε μέχρι εκείνο το σημείο η Εφές 0/6 τρίποντα στην τελευταία περίοδο. Ο 
Αταμάν έδωσε εντολή η μπάλα στον Μίσιτς και να ξεκινήσει την επίθεσή του στα έξι 

δευτερόλεπτα. Ο Σέρβος πήρε τη μπάλα, την ευθύνη και την πρόκριση.
Αν πάρουμε χονδρικά τα στοιχεία τότε θα διαπιστώσουμε ότι η Εφές βρήκε 42 πόντους από τα 

τρίποντα, ακριβώς τα διπλάσια από τον Ολυμπιακό (21). Θα δούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός μετά 
από ένα άριστο πρώτο ημίχρονο με 14 ασίστ για μόλις 2 λάθη είδε τα νούμερά του να αλλάζουν 
σε 4 προς 7 αντίστοιχα (και με μηδέν ασίστ μάλιστα στην τελευταία περίοδο) στο δεύτερο μέρος.

Κι όταν μέσα από την άμυνά του (κάλυψε διαφορά 11 πόντων μην το ξεχνάτε αυτό) 
κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι, επιθετικά ήταν ανυπόμονος και βιαστικός και δεν 

εξαργύρωνε τη δουλειά που έκανε στα μετόπισθεν.
Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός χρειαζόταν δύο «καθαρά» περιφερειακά σουτ για να πάρει τα ηνία του 
αγώνα. Δεν τα είχε στην τελευταία περίοδο και ηττήθηκε. Οι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ είχαν 3/14 

τρίποντα συνολικά (0/4 στο πρώτο και 3/10 στο δεύτερο μέρος) και λύσεις δε βρέθηκαν.
Το «αιώνιο ερώτημα» για το αν έπρεπε ο Μπαρτζώκας να κάνει φάουλ ή όχι ώστε να έχει την 

τελευταία επίθεση, πολύ απλά δεν έχει κατηγορηματική απάντηση για ακόμα μια φορά. Η άποψή 
μου είναι ότι δικαίως ο κόουτς του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την άμυνά του καθώς μέσα απ’ 

αυτή κατάφερε να βρει τις λύσεις και να επιστρέψει στον αγώνα. Με 3/12 σουτ στην τελευταία 
περίοδο, πως θα μπορούσε να εμπιστευτεί την επίθεση περισσότερο από την άμυνά του;
Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο ενώ το supporting cast του Ολυμπιακού (Μάρτιν, Φαλ, 

Παπανικολάου και ΜακΚίσικ) είχε δώσει 31 από τους 43 πόντους, οι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ 
ήταν στο μηδέν, ο  Σλούκας στους 5 και τα τρίποντα στα 3/12 (ενώ αντίστοιχα η Εφές είχε 8/17).

Ο Αταμάν πέρα φυσικά από το δίδυμο Λάρκιν- Μίσιτς που προσέφερε τους 36 από 
τους 72 πόντους, τις 16 από τις 20 ασίστ και τα 8 από τα 14 τρίποντα της Εφές, είδε τον 
Μπράιαντ να αποδεικνύεται σε παράγοντας του αγώνα με 16 πόντους  και 4/6 τρίποντα, 

κάνοντας ρεκόρ πόντων για τη σεζόν (15 είχε κόντρα στον Παναθηναϊκό). Πέτυχε 4 
τρίποντα ακριβώς όσα είχα βάλει (4/9) στους τέσσερις αγώνες με την Αρμάνι για τα 

πλέι οφ. Αυτά τα «καθαρά» σουτ ο Ολυμπιακός δε μπόρεσε να τα βρει.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΥΟ ΣΟΥΤ

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


