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Από αυτή εδώ τη γωνιά είχατε διαβάσει πως στην ΑΕΚ βλέπουν σοβαρά τις περιπτώσεις επιθετικών από 
τα πρωταθλήματα Ρωσίας και Ουκρανίας. Για τους γνωστούς λόγους. Και δεν άργησε να βγει προς τα έξω 
(ραδιοφωνικώς όχι ιντερνετικώς και σύμφωνα με πληροφορίες κ.τ.λ. για να μην ακούμε/διαβάζουμε και ότι 
να ́ ναι), ο πρώτος, ουσιαστικά στόχος για τη θέση από τις συγκεκριμένες αγορές. Ένας παλιός γνώριμος, που 
τον ξέρει καλά και ο Αλμέιδα. Έκι Πόνσε, λοιπόν, που είχε φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ τη σεζόν 2018-19 και σε 
42 ματς πέτυχε 21 γκολ, αγωνιζόμενος με την Ένωση και στους ομίλους του Champions League. Στη συνέχεια 
δεν ήθελε να παίξει ξανά στο Ελληνικό πρωτάθλημα και η Ρόμα στην οποία ανήκε τον πούλησε στην Σπαρτάκ 
Μόσχας. Στη Ρωσία είχε σε 73 αγώνες, 25 γκολ αλλά έφυγε τον περασμένο Ιανουάριο δανεικός στην Έλτσε για 
να βρει και τον φίλο του Λούκας Μπογέ (ναι τον παλιό της ΑΕΚ επίσης). Δεν ήταν και η καλύτερη σεζόν αυτή που 
ολοκληρώθηκε για τον Πόνσε που είχε 4 γκολ σε 11 ματς με την Σπαρτάκ και μόλις 1 σε 13 με την Έλτσε. Με τους 
ρώσους έχει συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2024 αλλά φυσικά όλα αυτά με τις εξελίξεις που υπάρχουν 
μπορεί και να μην ισχύουν. Το ζήτημα με τον Πόνσε είναι πως παίρνει ένα σκασμό λεφτά στην Σπαρτάκ και θα 
ψάξει να τα βρει και αλλού. Ακόμα και σε αγορές μη ευρωπαϊκές. Πάντως φυσικά και τον ξέρει τον 25χρονο 
συμπατριώτη του ο Αλμέιδα και φυσικά έχει εκφραστεί θετικά.Εύκολη υπόθεση πάντως δεν είναι.

Κάθε μέρα έχουμε να πούμε και κάτι για τον Γιοβάνοβιτς θα μου πείτε και θα έχετε και δίκιο. Δεν θα με 
επηρεάσουν οι επιτυχίες. Αν δω κάτι παράξενο θα το πω. Η ανησυχία μου με τον Σέρβο τεχνικό είναι η 
έλλειψη τεχνικού διευθυντή για τη νέα σεζόν. Υπάρχει και μία ακόμα. Η διαχείριση των Ελλήνων παικτών 
και το κατά πόσο τους εμπιστεύεται. Ένα παράδειγμα είναι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Μια ζωή στο «τριφύλλι», 
ο τελικός θα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Δεν συμπεριλήφθηκε σε αυτή για να μπει ο Ματέους Βιτάλ, ο 
οποίος είναι δανεικός και με οψιόν που δεν θα πληρωθεί! Πιθανότατα δεν θα έβαζε κανέναν από τους δύο 
ο Γιοβάνοβιτς, αλλά για λόγους τακτ έπρεπε να πάρει τον Έλληνα παίκτη. Ασέβεια. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός 
πάντως το χάρηκε στους πανηγυρισμούς με την ψυχή τους. Παρεμπιπτόντως, ο Γκουστάβο Πογέτ τον κάλεσε 
ξανά στην Εθνική. Η καλή του παρουσία στο φιλικό με την Ρουμανία δεν πέρασε απαρατήρητη. Το καλύτερο 
«δώρο» οι συμμετοχές με το εθνόσημο για να την εξασφάλιση καλύτερης μεταγραφής. Ως ελεύθερος…

ΑΣΕΒΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ
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ΠΟΝΣΕ ΞΑΝΑ
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Ανακατατάξεις προαναγγέλλουν τα γαλλικά ΜΜΕ στη Νις που την τελευταία στιγμή κατόρθωσε και κέρδισε το 
εισιτήριο για το Conference League. Και έχασε στον τελικό Κυπέλλου από τη Ναντ.
Όλα αυτά στην πρώτη σεζόν του Κριστόφ Γκαλτιέ, του προπονητή δηλαδή που τη σεζόν 2020-21 είχε οδηγήσει τη 
Λιλ στην κατάκτηση της Ligue 1. Και τι μας νοιάζει εμάς μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος. Μας νοιάζει.
Ανάμεσα στις αλλαγές, ίσως η πιο κομβική, θεωρείται ως δεδομένη μάλιστα, η αποχώρηση του Ζουλιέν Φουρνιέ 
από τη θέση του Sports Director. Ο Φουρνιέ έχει άρρηκτους δεσμούς με την Ελλάδα και την οποία επισκέπτεται 
όχι μόνο για επαγγελματικούς λόγους. Και φυσικά είναι γνώστης της ποδοσφαιρικής αγοράς, άσχετα αν η Νις 
επί εποχής του (τα τελευταία 3 χρόνια δηλαδή) δεν έχει αποκτήσει παίκτη από Ελληνική ομάδα.
Η Νις λοιπόν με τον Φουρνιέ έχει δείξει ενδιαφέρον για τους Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά και Σισέ χωρίς 
να ήταν δεδομένο πως θα προχωρούσε στο παρασύνθημα. Ο Φουρνιέ πάντως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 
ήρθε στην Ελλάδα και είδε ματς από κοντά. Αν λοιπόν γίνει πραγματικότητα η αποχώρησή του, τότε αλλάζουν τα 
δεδομένα για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ειδικά αν τη θέση του πάρει, όπως λέγεται, ο πρώην Sports Director 
(για μια 6ετία και άμεσος συνεργάτης του Κλοπ) της Λίβερπουλ, ο Μάικλ Έντουαρντς.  

Τέλος το πρωτάθλημα και πολλά τα σενάρια για το Βόλο. Υπάρχει και ενδιαφέρον από Έλληνες επιχειρηματίες 
αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Πολλές οι αλλαγές που φαίνεται πως θα γίνουν και στο θέμα του ρόστερ με 
παίκτες που έπαιξαν ρόλο τη φετινή σεζόν να φεύγουν. Εκείνον που θα ήθελαν να κρατήσουν στο Βόλο αλλά 
μάλλον δε θα γίνει λόγω μεταγραφής είναι φυσικά ο Τομ Φαν Βέερτ.
Διαβάσατε άλλωστε στην στήλη των Παρασκηνίων πως ότι και να γίνει με την ιδιοκτησία του κλαμπ για τον Φαν 
Βέερτ άλλο δρόμο θα πάρουν οι συζητήσεις. Ο 32χρονος Ολλανδός επιθετικός δεν ήταν τυχαίος όταν έφτασε 
στη Μαγνησία, με θητεία σε Χρόνινγκεν, Άαλμποργκ εκτός των άλλων. Και τα έσπασε. Με 31 ματς 17 γκολ, 
αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη Super League 1 και το ενδιαφέρον πλέον είναι μεγάλο. Ας περιμένουμε να 
δούμε και το ντόμινο που είναι πιθανό να προκύψει με τους επιθετικούς και το οποίο μάλλον θα επηρεάσει τον 
Φαν Βέερτ. Πάντως, δεν αποκλείεται σε 15-20 ημέρες από τώρα να είναι περισσότερες από 1-2 οι ομάδες που 
θα θελήσουν να προσθέσουν στράικερ στο ρόστερ τους.

ΔΥΣΚΟΛΟ 
ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ
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ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ



ΑΛΛΑΖΕΙ

 Η σεζόν τελείωσε ζήτω η... επόμενη! Η ΑΕΚ παρουσίασε τις εμφανίσεις της για την ερχόμενη 
αγωνιστική περίοδο. Την πρώτη, τη βασική, τη γνωρίζαμε, είχε διαρρεύσει το σχέδιο της και είναι 
σίγουρα ιδιαίτερη για τα ελληνικά δεδομένα θυμίζοντας το δέρμα της τίγρης. Η δεύτερη φανέλα 
είναι σε πορφυρό χρώμα και η τρίτη, είναι κίτρινη με μαύρες πινελιές στους ώμους. Όσον αφορά 
τα μεταγραφικά, το όνομα του Έκι Πόνσε ακούγεται έντονα – όπως γράφει αναλυτικά ο AGENT 
GREEK- ενώ κυκλοφορούν σενάρια για τον Χουάνγκ Ιν Μπέομ. Ο Νοτιοκορεάτης επιτελικός ανήκει 
στη Ρούμπιν Καζάν, την οποία, να προσθέσουμε, η Ενωση ενημέρωσε πως δεν θα ενεργοποιήσει 

την οψιόν αγοράς του Ντάρκο Γέβτιτς. 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ 

ΣΧΕΔΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά το πρακτικά βέβαιο πια αίσιο φινάλε της υπόθεσης 
με την αδειοδότηση και τη διατήρηση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου, 
ο Άρης προχωρά για να είναι δυνατός και την ερχόμενη σεζόν. 
Σήμερα αναμένεται να τα πουν από κοντά Χερμάν Μπούργος και 
Θοδωρής Καρυπίδης (φωτό) – ο οποίος χθες παρεμπιπτόντως 
είχε γενέθλια- για να θέσουν επί τάπητος όλα τα ζητήματα 
που αφορούν τα αγωνιστικά. Βάσιμο να υποθέσει κανείς πως 
θα αξιολογήσουν το ρόστερ και τις προοπτικές του. Εννοείται 
βέβαια πως όσο ακόμα εκκρεμεί η οριστική απόφαση του CAS 
και είναι άγνωστο αν θα γίνουν μεταγραφές, θα πρέπει να 
σχεδιαστούν δύο «χάρτες εργασίας». Για το καλό (δικαίωση 

από το CAS) και το κακό σενάριο. 

ΤΙ ΘΑ ΠΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 
ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 
ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΑΡΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΣΕΖΟΝ
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Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα 28 του βρέθηκε για πρώτη φορά σε μεγάλη ομάδα, ο Γιάννης Κώτσιρας είχε συνεπώς πολλά να 
αποδείξει. Στον εαυτό του, εν πρώτοις. Στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ναι είχε και κάποια 
άσχημα διαστήματα, αλλά το γενικότερο πρόσημο της παρθενικής του σεζόν με τον Παναθηναϊκό 
είναι ξεκάθαρα θετικό. Προϊόντος του χρόνου ξεκλείδωσε ψυχολογικά και έκανε αυτά που μπορεί 
στο γήπεδο. Με σκληρή δουλειά, προσήλωση, πίστη και ταπεινότητα έγινε κομβικό στέλεχος των 
«πρασίνων», αντέχοντας στην πίεση και απαντώντας εμφατικά στους αμφισβητίες. Η MVP εμφάνισή 
του στον τελικό με τον ΠΑΟΚ ήταν το highlight της σεζόν του.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕ 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΤΟΥ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού, η θέση του δεξιού μπακ αποτελεί προτεραιότητα, καθώς ο Κένι 
Λαλά πιθανότατα θα φύγει. Ποιος μπορεί να αποτελέσει την επόμενη μέρα; Ακούγεται έντονα ο Τζορτζ 
Μπάλντοκ (φωτό). Ο ποδοσφαιριστής της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αναμένεται να πάρει άμεσα ελληνικό 
διαβατήριο (έχει ρίζες από τα μέρη μας) και οι Πειραιώτες εμφανίζονται «ψημένοι». Ο 29χρονος 
ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024, ενώ η αξία του εκτιμάται περί τα 4 εκατομμύρια ευρώ. 
Στα υπόψη των «ερυθρολεύκων» για τη θέση βρίσκονται και οι Γιάν Κόουτο (Μάντσεστερ Σίτι, αγωνίστηκε 
πέρυσι ως δανεικός στην Μπράγκα) και Γενς Στρίγκερ Λάρσεν (Ουντινέζε).

Ο ΤΖΟΡΤΖ ΜΠΑΛΝΤΟΚ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ 
ΣΟΒΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΞΙΟΥ ΜΠΑΚ 

ΔΕΝ ΤΟ  
ΑΦΗΝΕΙ ΠΙΣΩ
Ο ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ ΑΠΕΔΩΣΕ ΣΕ 
ΠΕΝΑΛΤΙ-ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΤΟΥ 
ΠΑΟΚ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Είναι κατανοητό να χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσει μια ομάδα να ξεπεράσει ένα 
γεγονός όπως η ήττα σε τελικό Κυπέλλου. Ειδικά όταν αυτό ήταν τόσο οριακό, όσο ήταν για τον ΠΑΟΚ κόντρα στον 
Παναθηναϊκό. Συνήθως όσο περνάνε οι μέρες, πέφτουν οι σφυγμοί και το «τις πταίει» αναλύεται αγωνιστικά. 
Αλλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν το προσέγγισε έτσι, κάθε άλλο παρά για πρώτη φορά στην καριέρα του. «Χάσαμε 
από ένα πέναλτι-εφεύρεση», δήλωσε ο Ρουμάνος προπονητής μιλώντας σε ΜΜΕ της πατρίδας του. Πάντως 
έσπευσε να προσθέσει πως «προχωράμε μπροστά». Ας μείνουμε σε αυτό. 
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ΡΌΜΑ ΚΑΙ ΦΈΓΈΝΌΡΝΤ 
ΔΙΈΚΔΙΚΌΎΝ ΤΌ ΠΡΏΤΌ 
CONFERENCE LEAGUE

Όι τελικοί των Κυπέλλων Έυρώπης 

ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα. Αύριο 

(22:00), στα Τίρανα, διεξάγεται ο τελικός του 

Conference League, ανάμεσα στη Ρόμα και τη 

Φέγενορντ και η αυλαία πέφτει το Σάββατο 

(22:00), στο Παρίσι, με τον τελικό του Champi-

ons League, Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης. 

Στον πρώτο τελικό της ιστορίας του Conference 

League η Ρόμα και η Φέγενορντ διεκδικούν μετά 

από πολλά χρόνια ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. 

Στα καταστήματα ΌΠΑΠ ο τελικός του Confer-

ence League Ρόμα-Φέγενορντ παίζεται με 

ενισχυμένες αποδόσεις στις αγορές «Τελικό 

Αποτέλεσμα», «Όver/Under» & «Goal/No Goal». 

Η ΠΌΡΈΙΑ ΤΌΎΣ ΠΡΌΣ ΤΌΝ ΤΈΛΙΚΌ 

Η Ρόμα έχει κατακτήσει το Κύπελλο Έκθέσεων 

το 1961 και ηττήθηκε σε 2 τελικούς, το 1984 

στο Κύπελλο Πρωταθλητριών και το 1991 στο 

Κύπελλο ΌΎΈΦΑ. Πήρε την 1η θέση στον 3ο 

όμιλο με αντιπάλους την Μπόντο Γκλιμτ, τη Ζόρια 

Λουγκάνσκ και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Στα νοκ άουτ 

παιχνίδια απέκλεισε τη Φίτεσε, την Μπόντο 

Γκλιμτ και τη Λέστερ. 

Η Φέγενορντ έχει στην τροπαιοθήκη της 1 

Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1970 και 2 Κύπελλα 

ΌΎΈΦΑ, το 1974 και το 2002. Τερμάτισε 1η στον 

5ο όμιλο, με αντιπάλους τη Σλάβια Πράγας, 

την Όυνιόν Βερολίνου και τη Μακάμπι Χάιφα. 

Στα νοκ άουτ ματς απέκλεισε την Παρτιζάν 

Βελιγραδίου, τη Σλάβια Πράγας και τη Μαρσέιγ. 

ΠΈΡΙΣΣΌΤΈΡΈΣ ΑΠΌ 400 ΈΠΙΛΌΓΈΣ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τον τελικό 

του Conference League περισσότερες από 

400 στοιχηματικές επιλογές, καθώς και την 

«Έπιστροφή Στοιχήματος», για την οποία ισχύουν 

όροι και προϋποθέσεις. 

Όι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να 

ποντάρουν μεταξύ άλλων στην κατάκτηση 

τροπαίου, τη μέθοδο κατάκτησης τροπαίου 

(κανονική διάρκεια, παράταση, πέναλτι), τα 

πολλαπλά σκορ, τον νικητή των κόρνερ, την 

ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο/τελευταίο 

κόρνερ, τον παίκτη που θα σκοράρει πρώτος/

τελευταίος, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, 

τη νίκη με μηδέν παθητικό, τον παίκτη που θα 

σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του. 

ΠΡΈΜΙΈΡΑ ΓΙΑ ΤΌΝ ΤΣΙΤΣΙΠΑ ΣΤΌ ΓΑΛΛΙΚΌ ΌΠΈΝ

Στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπαίνει σήμερα 

στη μάχη του Roland Garros και στον πρώτο 

αγώνα του στο τουρνουά αντιμετωπίζει τον Ιταλό 

Λορέντζο Μουσέτι. Η κλήρωση ήταν βατή για 

τον Έλληνα πρωταθλητή αφού δεν μπορεί να 

συναντηθεί μέχρι τον τελικό με τους Τζόκοβιτς, 

Ναδάλ, Ζβέρεφ και Αλκαράθ. 

«Δεν κοιτάζω πολύ μακριά στο τουρνουά γιατί 

μου αρέσει να είμαι παρών και να το βλέπω 

αγώνα με αγώνα κάθε φορά» τόνισε πριν την 

έναρξη της διοργάνωσης. 

Για το πρώτο παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά στο 

Γαλλικό Όπεν με τον Λορέντζο Μουσέτι το Πάμε 

Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές 

επιλογές και την «Έπιστροφή Στοιχήματος» για 

την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

w

ΦΤΏΧΌ ΤΌ ΣΤΌΙΧΗΜΑΤΙΚΌ ΜΈΝΌΎ 
ΓΙ’ ΑΎΤΌ ΚΑΙ ΘΑ ΚΙΝΗΘΌΎΜΈ 

ΣΎΝΤΗΡΗΤΙΚΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3η 21:30
ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ-ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ

Χ2 1,72
Μεγάλο ματς στη Δρέσδη ανάμεσα σε δύο ιστορικούς συλλόγους της 
Γερμανίας. Στο πρώτο ματς η Λάουτερν ήταν πολύ καλύτερη με το 0-0 
να την αδικεί. Κατάμεστο αναμένεται το γήπεδο και το ματς σίγουρα θα 

πάει στη δύναμη.

Στηρίζουμε Καϊζερσλάουτερν σε δύο σημεία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΛΕΤΤΟΝΙΑ 17:30
ΑΟΥΝΤΑ-ΛΙΕΠΑΓΙΑ

2 1,72
Στο άσημο πρωτάθλημα της Λετονίας θα παίξουμε μπάλα με δύο 
αναμετρήσεις. Το πρωτάθλημα διεκδικεί η Λιεπάγια έχοντας ως 

μεγάλο όπλο την επιθετική της γραμμή. Μέσα στην Άουντα είναι το 
φαβορί και θα επιτεθεί για να καθαρίσει από νωρίς.

Αξία και στήριξη στο φαβορί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΛΕΤΟΝΙΑ 18:30
ΤΟΥΚΟΥΜΣ-ΒΑΛΜΙΕΡΑ

2 -0,75 ΗΜΙΧ. 1,70
Σε τρομερή κατάσταση η Βαλμιέρα τρέχει σερί 10 νικών που την 

έφεραν στην κορυφή. Μέσα στην αδύναμη Τούκουμς όλα θα 
εξαρτηθούν από την απόδοση της.

Ποντάρουμε στη Βαλμιέρα από νωρίς.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΜΈ ΈΝΙΣΧΎΜΈΝΈΣ ΑΠΌΔΌΣΈΙΣ ΑΠΌ ΤΌ 
ΠΑΜΈ ΣΤΌΙΧΗΜΑ Ό ΑΎΡΙΑΝΌΣ ΤΈΛΙΚΌΣ ΣΤΙΣ 
ΑΓΌΡΈΣ «ΤΈΛΙΚΌ ΑΠΌΤΈΛΈΣΜΑ», «ΌVER/

UNDER» ΚΑΙ «GOAL/NO GOAL»

ΜΠΑΣΚΕΤ Α1 17:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ

2 2,15
Η Λάρισα έκανε την έκπληξη στη Ρόδο και έβαλε φωτιά στη σειρά. 

Ο Κολοσσός θα παίξει τα ρέστα του και έχει την ποιότητα για να 
ανατρέψει τη κατάσταση.

Το διπλό θα πάρει την προτίμησή μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 21:30
ΕΞΕΛΣΙΟΡ-ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ

UNDER 2,5 2,50
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τις δύο ομάδες καθώς παίζουν για 
την άνοδο στα σαλόνια. Κρίσιμη αναμέτρηση και δύσκολα κάποιος θα 

ρισκάρει από νωρίς στο παιχνίδι.

Το under έχει αξία σε αυτές τις τιμές.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ 21:45
ΧΑΛΙΦΑΞ-ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ

1 DNB 1,75
Διψάνε για την επιστροφή στα σαλόνια οι δύο ομάδες αλλά η 

αποστολή τους δεν θα είναι εύκολη. Ποντάρει πολλά στην έδρα της η 
Χάλιφαξ και θα επιδιώξει να κάνει βήμα πρόκρισης.

Συντηρητικό σημείο στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Αύριο διεξάγεται το διεθνές μί-

τινγκ αλμάτων στην Καλλιθέα. Με-
τέχουν πολλά κορυφαία ονόματα από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα βλέμματα επικε-
ντρώνονται και στο μήκος, όπου αγωνίζεται ο 
ολυμπιονίκης Μίλτος Τεντόγλου. Πέρσι στον 

ίδιο αγώνα είχε πηδήξει 8,60μ. που εί-
ναι και το ατομικό του. 

Αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει 
για το παραδοσιακό μίτινγκ «Βενιζέλεια» 

που θα διεξαχθεί στα Χανιά την Κυριακή 29 
Μαΐου. Μετέχουν πολλοί Έλληνες πρωταθλη-
τές. Ξεχωρίζουν στις συμμετοχές οι Τεντόγλου, 
Φραντζεσκάκης, Δημητράκης, Ζήκος, Σπανου-

δάκη, Γκούσιν, Βασιλείου, Φέρρα, Πεσιρί-
δου (φωτό) και Καρύδη. 

Στο Βέλγιο θα είναι ο επόμε-
νος αγώνας για τον Χρήστο Κοτίτσα. 

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα πάρει μέ-
ρος το Σάββατο στο διεθνές μίτινγκ του 

Όρντετζεμ στα 800μ. Στόχος του είναι να 
βελτιώσει το ατομικό του ρεκόρ που 

είναι 1.48.07 από πέρσι. 

Η Ειρήνη Βασιλείου έκανε πολύ καλή 
εμφάνιση σε δύο μη ολυμπιακά αγωνί-

σματα τα 300μ. και 600μ. στο μίτινγκ στη Λοζά-
νη. Έτρεξε τα 300μ. σε 37.64 και τα 600μ. σε 

1.29.01 που είναι οι καλύτερες επιδόσεις 
όλων των εποχών που έχουν καταγρα-

φεί από Ελληνίδα αθλήτρια. 

7e-SportTime  TΡITH 24 ΜΑΪΟΥ 2022



Μετά τον κορονοϊό, μετά την «απειλή» του φονικού μύκητα «Candida auris» (που 
έχει ταυτοποιηθεί από το… 2009), μετά και τις… ανεξιχνίαστες ηπατίτιδες παιδιών, 
φτάσαμε πλέον στο νέο κεφάλαιο μαζικής υστερίας, την εμφάνιση της «Ευλογιάς 
των Πιθήκων». επιβεβαιώνοντας πως κάποια κέντρα εξουσίας έχουν βαλθεί να μην 

αφήσουν με τίποτα να ορθοποδήσει η παραζαλισμένη ανθρωπότητα.
Από τη φυσιολογική ζωή φτάσαμε σε μια παρά φύσιν υποχονδρίαση γιατί τα media και 

οι αρχές έχουν βαλθεί να συντηρήσουν με το ζόρι μια παγκόσμια υστερία.
Ω του θαύματος, πάνω που βρισκόμασταν στον απόηχο της εργαλειοποιημένης «κορώνας» 
η οποία αποδείχθηκε χρυσορυχείο για μια χούφτα «τζάκια» που βαστούν τον παγκόσμιο 
έλεγχο, έρχεται να κάνει τη δυναμική εμφάνιση της η ευλογιά των πιθήκων. Ένα 

φαντασμαγορικό comeback υγειονομικής χαύνωσης.
Μια λοίμωξη που συγγενεύει με την γνωστή ευλογιά, και έχει ταυτοποιηθεί από το 1958,  
εμφανίζεται σαν… εξωτικός εφιάλτης που ήρθε από το υπερπέραν. Και ξεκίνησε μια νέα 
υποκινούμενη παραφιλολογία, στην οποία γίνεται λόγος για… lockdown, για εμβολιασμούς, 
για επαναφορά της μάσκας, και γενικά για επιστροφή όλου του δυστοπικού τρόπου ζωής 

που διδαχθήκαμε με τον κορονοϊό (και) για «εκπαιδευτικούς» λόγους.
Το επιβαλλόμενο κλίμα τρομοκρατίας είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που θα πρέπει να μας 
προβληματίζει. Όλως «περιέργως» φαίνεται να επιβεβαιώνονται και οι «χαρισματικοί» 
παγκόσμιοι ηγέτες που ειδικεύονται στις αυτοεκπληρούμενες «προφητείες», όπως ο Bill 
Gates που εδώ και μήνες δήλωνε πως μετά τον κορονοϊό έπεται και «πράξη δεύτερη».
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πως η επιβαλλόμενη υστερία που κυριαρχεί 
σήμερα, ξεκινά από πάνω προς τα κάτω, από τα κέντρα εξουσίας προς τις μάζες. Με 

κύριους άξονες την υγεία, την ενέργεια, την ασφάλεια και το περιβάλλον.
Παρακολουθώντας την πρεμούρα των μεγάλων κέντρων να δημιουργήσουν παγκόσμιες 
τάσεις πανικού, το σενάριο που λέει πως «επινοώ το πρόβλημα, για να σου πουλήσω 
τη λύση» μπορεί να φάνταζε «συνομωσιολογία» για κάποιους, άλλα πλέον φαντάζει 

ως η μόνη λογική εξήγηση για όσα απίστευτα βιώνουμε.

ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΗΚΩΝ: 
ΕΝΑ ΝΕΟ «ΣΙΡΙΑΛ» ΠΑΝΙΚΟΥ;

 γραφει ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ


