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Τρία στα τρία στο 
Nations League με τρία γκολ (αυτή τη 

φορά). Ξανά καλή μπάλα. Ξανά ξεκάθαρη δομή, ταυ-
τότητα και σκέψη. Η Εθνική Ελλάδας του Γκουστάβο Πογέτ θέλ-

γει, παίρνει αυτό που θέλει, αποπνέει αγωνιστική υγεία και έχει τη δέ-
ουσα ισορροπία σε άμυνα και επίθεση. Η Κύπρος δεν μπόρεσε στιγμή να 

αντισταθεί. Είχαμε να βάλουμε περισσότερα από 2 γκολ από τις 10/10/2017, κό-
ντρα στο Γιβραλτάρ τότε, εντός έδρας (4-0). Πριν από 1.073 ημέρες, δηλαδή. Καιρός 
ήτανε...Όπως και καιρός είναι να πούμε πως η Εθνική Ελλάδας του Γκουστάβο Πογέτ 

βρίσκεται στο σωστό δρόμο εξέλιξης και προοπτικής. Κι έτσι μας αρέσει! Την Κυριακή το 
βράδυ παίζουμε με το Κόσοβο, για να κλειδώσουμε την πρωτιά. 

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος (24’ Τζα-
βέλλας), Τσιμίκας, Σιώπης (52’ Αλεξανδρόπουλος), Μάνταλος (52’ Κουρμπέλης), 
Μπακασέτας (84’ Παπανικολάου), Λημνιός, Παυλίδης, Δουβίκας (46’ Μασούρας).

ΚΥΠΡΟΣ (Νίκος Κωστένογλου): Μιχαήλ, Γκόγκιτς, Κατελάρης (46’ Λαΐ-
φης), Κορρέα, Πίττας, Αρτυματάς, Κυριάκου, Ν. Ιωάννου (64’ Πανα-

γιώτου), Παπουλής (74’ Σπόλιαριτς), Σωτηρίου (46’ Χριστο-
φή), Λοΐζου (64’ Τζιονής).

ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ!
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3 - 0
ΣΚΟΡΕΡ: 
8’ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ 
21’ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
48’ ΛΗΜΝΙΟΣ

Ο Τάσος Μπακασέτας έκανε εκ νέου πράματα και θάματα. Η γκολάρα 
του (για 3ο συνεχόμενο ματς βρίσκει δίχτυα) ξεκλείδωσε το ματς, 
μετά έδωσε στο πιάτο στον Παυλίδη το 2-0, ενώ του πιστώνεται και η 
ασίστ στο τέρμα του Λημνιού (τραυματίστηκε στο φινάλε και δείχνει 
δυστυχώς σοβαρό). Ο κάπτεν της «γαλανόλευκης» ξεχειλίζει από 
αυτοπεποίθηση, κουβαλάει στις πλάτες του την ομάδα. 

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ

Θ ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ

1 ΕΛΛΑΔΑ 9 3 5-0

2 ΚΟΣΟΒΟ 6 3 5-3

3 ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1 3 2-4

4 ΚΥΠΡΟΣ 1 3 0-5

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Για ακόμα μια φορά ο Πέδρο Μαρτίνς συνδέεται με το ενδιαφέρον μιας σημαντικής ομάδας εκτός Ελλάδας. Η 
Φλαμένγκο δεν είναι παίξε-γέλασε. Μαζί με την Μπόκα Τζούνιορς είναι οι δύο ομάδες από τη Λατινική Αμερική 
με τη μεγαλύτερη βάση οπαδών. Δεν είναι τυχαίο πως με τις πρώτες στραβές και ενώ έχουν συμπληρωθεί 
μόλις 10 ματς στο πρωτάθλημα Βραζιλίας, ο Πάουλο Σόουζα αποπέμπεται. Είναι μεγάλη η πίεση για οτιδήποτε 
περιστρέφεται γύρω από τη «Φλα». Οι βραζιλιάνοι μάλιστα επιμένουν και με όποιον και να μιλήσεις το τονίζει, 
πως ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι στη short list της Φλαμένγκο. 
Πάντως, τουλάχιστον από την Ελλάδα, αυτό που βγαίνει είναι πως ο Μαρτίνς δεν κουνιέται. Μέχρι νεωτέρας 
φυσικά. Ο Πορτογάλος άλλωστε έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης δύσκολης και απαιτητικής σεζόν. 
Ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτός που ήθελε ο κόσμος του πέρυσι και ας πήρε το πρωτάθλημα. Είναι πολλές οι 
υποσημειώσεις που έχει κρατήσει ο δύσκολος και επίσης απαιτητικός οπαδός των «ερυθρόλευκων». 
Και με το θέμα του Φορτούνη να είναι πλέον στην επικαιρότητα και όλα να δείχνουν πως θα γίνουν έτσι όπως 
τα θέλει ο Μαρτίνς, που να πάει… Βέβαια, ακόμα αρχές Ιουνίου έχουμε, πολλά έχουμε δει να αλλάζουμε αλλά 
προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάτι.  

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι, για να είμαστε και 100% καλυμμένοι. Το θέμα του Φορτούνη είναι 100% Μαρτίνς, για 
την ακρίβεια 110%. Αν υπήρχε διοικητική ανάμιξη, θα είχε γίνει διαφορετικά και δεν θα είχε βγει προς τα έξω. 
Με άλλα λόγια, μια αναπροσαρμογή συμβολαίου και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ο Μαρτίνς έκανε ξεκάθαρο και σαφές 
που δεν τον θέλει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο: Καλώς ή κακώς επικοινωνιακά βγαίνει προς τα έξω πως ο 
Πορτογάλος τεχνικός είναι αυτός που «καίγεται» για την απόκτηση του Αμπουμπακάρ Καμαρά. Δεν λέω πως δεν 
ισχύει, απλώς το καταθέτω. Μαζί με το ότι δεν θέλει πλέον στη θέση «10», άρα δεν χρειάζεται ο Φορτούνης, 
διότι θα παίζει πολλές φορές εκεί ο Καμαρά. Για τον δε παίκτη του Άρη θα δαπανηθεί και ένα μεγάλο ποσό, ενώ 
ο Φορτούνης δύσκολο να αφήσει χρήματα φεύγοντας. Είναι μια αλυσίδα εξελίξεων που στην ούγια της γράφει 
Πέδρο Μαρτινς και αν δεν βγει, θα πληρώσει πολύ ακριβά το μάρμαρο ο Πορτογάλος.

ΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΕΙ 

Ο ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΜΑΡΑ
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Το ότι ψάχνεται αν επιστρέψει στα πάτρια εδάφη ο Γιάννης Φετφατζίδης είναι γνωστό. Καιρό τώρα. Τον 
ερχόμενο Σεπτέμβρη κλείνει μια διετία στο Κατάρ. Διανύοντας το 32ο έτος της ηλικίας του είναι λογικό να 
σκέφτεται την επιστροφή στην Ελλάδα. Μια ομάδα στην πρωτεύουσα θα ήταν το ιδανικό σενάριο για τον ίδιο, εξ’ 
ου και η σύνδεση που έγινε με τον Παναθηναϊκό. 
Σε πρώτη φάση, μια τέτοια κίνηση δεν είναι απαραίτητη στο «τριφύλλι». Να θυμίσουμε πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
δεν είναι fan των Ελλήνων παικτών και ειδικά αυτών που δεν έχουν στο ρεπερτόριό τους το μαρκάρισμα. 
Αρχικώς, λοιπόν όχι από τον Σέρβο τεχνικό που κάνει δεύτερο «κόψιμο» μετά από αυτό του Πρίγιοβιτς. Απλώς 
εδώ, ας κρατήσουμε και μια πισινή για αργότερα. 

Παράπονο δεν έχετε για το θέμα του Πρίγιοβιτς. Χαρτί και καλαμάρι τα έχετε διαβάσει από την στήλη. Προτάθηκε 
στον Παναθηναϊκό και κόπηκε από τον Γιοβάνοβιτς αν και ο Αλαφούζος «ψηνόταν» πολύ να τον δει βασικό 
επιθετικό. Δύο ακόμα πράγματα για Πρίγιοβιτς και Παναθηναϊκό. Πρώτα απ’ όλα το άκρως εντυπωσιακό είναι 
πως στο «τριφύλλι» προτάθηκε από 4 ατζέντηδες. Διαφορετικούς, διαφορετικά κανάλια μεταξύ τους. Απίστευτο, 
εντυπωσιακό. Επίσης, όπως λέγεται, με ένα συμβόλαιο κοντά στις 500.000 ευρώ τον χρόνο ο Σέρβος άλλοτε 
στράικερ του ΠΑΟΚ θα υπέγραφε. Δεν είναι λίγα αλλά δεν τα λες και τρελά λεφτά για έναν επιθετικό που 
έχει αποδείξει πως με το γκολ το έχει και μάλιστα πολύ. Τώρα αν υπάρχει περίπτωση να τον δούμε ξανά στην 
Ελλάδα, τι να πούμε κανείς δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Επιθετικό ψάχνει η ΑΕΚ, ο Άρης, εκτός του Παναθηναϊκού. 
Πάντως, ο Πρίγιοβιτς φαίνεται να έχει στα σκαριά και μια καλή πρόταση για να επιστρέψει στην Ευρώπη.  

ΠΕΡΙ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗ  
ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

ΑΥΤΑ ΘΕΛΕΙ 
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Ποτέ μην λες ποτέ! Ενώ όλα έδειχναν πως ο Μόργκαν Ντε Σάνκτις θα ερ-
χόταν στον Ολυμπιακό, ανέλαβε τελικά αθλητικός διευθυντής της Σαλερνιτά-
να! Εκεί θα αντικαταστήσει τον Βάλτερ Σαμπατίνι, ο οποίος ακούγεται επίσης 
για τους «ερυθρόλευκους» αλλά φαίνεται πως στην πραγματικότητα οδεύ-
ει προς Νότιγχαμ. Για τη θέση του δεξιού μπακ, πορτογαλικά ΜΜΕ έβγαλαν 

σενάριο για δανεισμό του Τομάς Εστέβες (Πόρτο).

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Σημαντικό βήμα για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, καθώς δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης το Νέο Διάταγμα για τη Νέα Τούμπα. Ο Δικέφαλος 
το χαρακτήρισε εμβληματικό έργο για τη Θεσσαλονίκη και τόνισε πως ξεκι-
νά άμεσα η επόμενη φάση της διαδικασίας. Πολλά μένουν ακόμα να γίνουν, 
οι «ασπρόμαυροι» στάθηκαν στις άμεσες ενέργειες που απαιτούνται, τεχνι-

κής και διοικητικής φύσης. 

Παράλληλα με το μεταγραφικό σχεδιασμό, μορφοποιείται αυτές τις μέ-
ρες και το πρόγραμμα προετοιμασίας του Παναθηναϊκού γι’ αυτό το καλοκαί-
ρι. Η αρχή θα γίνει στο Κορωπί, ενώ μετά η ομάδα θα μεταβεί στο Πήλιο ή 
το Καρπενήσι, προτού γίνει η αναχώρηση για το εξωτερικό. Το «τριφύλλι» 
αναμένεται να δώσει δύο φιλικά εντός συνόρων, πρόβα τζενεράλε πριν το 

Conference League.

Nέα παράταση από το CAS για την υπόθεση του Φιορίν Ντουρμισάι. Το Ανώ-
τατο Αθλητικό Δικαστήριο έδωσε νέα ημερομηνία στις 8/7 κάτι που σημαίνει ότι 
ο Άρης προχωράει κανονικά, χωρίς δεσμεύσεις τον μεταγραφικό του σχεδι-
ασμό. Και αυτό γιατί και ban να έρθει τον Ιούλιο, θα ισχύσει από την επόμενη 
μεταγραφική περίοδο και όχι την τρέχουσα!

Η ΑΕΚ τα βρήκε με την Ράκοβ Τσεστόχοβα για τον δανεισμό του Στράτου 
Σβάρνα, ο οποίος βρίσκεται στην Πολωνία προκειμένου να περάσει τα ιατρι-
κά και να διευθετήσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Πλέ-
ον, αναμένονται σύντομα εξελίξεις και στις υποθέσεις Βράνιες, Τάνκοβιτς, 
Τσιντώτα, Ανσαριφάρντ (τον θέλει η Περσέπολις) που επίσης είναι προ της 

εξόδου από την Ένωση.



ς

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΆΔΆ ΓΙΆ ΝΕΆ 
ΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΟΒΟ ΤΗΝ 

ΚΥΡΙΆΚΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 

Το τέταρτο παιχνίδι της στο Nations League 

δίνει την Κυριακή (21:45) στο Βόλο η 

Εθνική Ομάδα. Για δεύτερη φορά, σε 

διάστημα μίας εβδομάδας, αντιμετωπίζει 

το Κόσοβο. Στην προηγούμενη αναμέτρησή 

τους στην Πρίστινα επικράτησε με 1-0 χάρη 

στο γκολ του Τάσου Μπακασέτα.  

Στόχος είναι η νίκη και στο ματς της 

Κυριακής, για να κάνει ένα ακόμα βήμα 

για την κατάκτηση της πρώτης θέσης 

στον όμιλο και να ανέβει στη δεύτερη 

κατηγορία του Nations League. 

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 

περισσότερες από 400 στοιχηματικές 

επιλογές για τον αγώνα της Εθνικής 

Ομάδας με το Κόσοβο. 

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΝΕΡ,  

Ο ΠΆΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΘΆ ΔΕΧΤΕΙ ΚΆΡΤΆ

Άνάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που 

προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΆΠ 

για τον αγώνα Ελλάδα-Κόσοβο είναι και 

αυτά για τη νίκη με μηδέν παθητικό, τον 

παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, τις συνολικές 

κάρτες, τα συνολικά πλάγια άουτ, το πρώτο 

οφσάιντ, τα πολλαπλά σκορ, τον νικητή 

των κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει 

το πρώτο/τελευταίο κόρνερ, τον παίκτη 

που θα σκοράρει πρώτος/τελευταίος, την 

ομάδα με τα περισσότερα ελεύθερα από το 

τέρμα, το λεπτό του πρώτου  γκολ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στο παιχνίδι 

της Εθνικής Ομάδας με το Κόσοβο και την 

«Επιστροφή Στοιχήματος», για την οποία 

ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

Στα καταστήματα ΟΠΆΠ προσφέρεται για 

όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες και η 

προωθητική ενέργεια «Boost Νίκης», για 

την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

ΤΟ ΣΆΒΒΆΤΟ ΣΤΟ ΣΕΦ Ο ΠΡΩΤΟΣ  

ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ «ΆΙΩΝΙΩΝ» 

Στο μπάσκετ ήρθε η ώρα των τελικών 

του πρωταθλήματος στην Basket League. 

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ΟΠΆΠ 

διεκδικούν τον τίτλο και θα τον κατακτήσει 

όποιος πετύχει 3 νίκες. Ο πρώτος τελικός 

διεξάγεται το Σάββατο, στις 21:00, στο 

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τον 

αγώνα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 

ΟΠΆΠ την προωθητική ενέργεια «20 & 

Κάρφωσες» για την οποία ισχύουν όροι 

και προϋποθέσεις. 

Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές 

που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα 

για να ποντάρουν στο ντέρμπι των 

«αιωνίων» αντιπάλων, μεταξύ άλλων, 

για τον πρώτο σκόρερ, το πρώτο εύστοχο 

τρίποντο στον αγώνα, τον νικητή της 

πρώτης περιόδου, τον νικητή του πρώτου 

ημιχρόνου, τα Over/Under τρίποντα 

παικτών, τα συνολικά ριμπάουντ, τους 

Over/Under πόντους παικτών, τα συνολικά 

κλεψίματα, τη διαφορά πόντων, τα 

συνολικά εύστοχα τρίποντα. 

w

Η ΆΓΟΡΆ, ΆΛΛΆ ΚΆΙ ΤΆ ΦΆΒΟΡΙ, 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΆΣ

NATIONS LEAGUE 21:45
ΑΥΣΤΡΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ

2 1,80
Κακό το ξεκίνημα για τους Γάλλους, καθώς μετά από δύο ματς 

παραμένουν χωρίς νίκη. Μονόδρομος η επιστροφή στα τρίποντα αλλά 
το έργο μέσα στην Αυστρία δεν θα είναι εύκολο.

Χωρίς περιθώρια οι «τρικολόρ».
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΔΑΝΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ

1 1,85
Ασταμάτητη η Δανία πέρασε και από τη Βιέννη με γκολ του Λάρσεν στο 
τέλος. Με νίκη σήμερα η παρέα του Ερικσέν κάνει το μεγάλο βήμα για 

την πρώτη θέση και οι Κροάτες σίγουρα δεν φοβίζουν.

Πάμε με το φεγγάρι της Δανίας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ-ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

2 DNB 2,10
Έπαιξε έξυπνα στην κόντρα, σκόραρε νωρίς και έφυγε με το διπλό 
από την Σλοβακία το Καζακστάν. Οι Καζάκοι έγιναν αφεντικό στον 

όμιλο και ξέρουν καλά ότι με νέο τρίποντο σήμερα η κορυφή θα έρθει 
πιο κοντά.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΆΠΟ 400 ΣΤΟΙΧΗΜΆΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΆΠΟ ΤΟ ΠΆΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΆ ΣΤΆ 

ΚΆΤΆΣΤΗΜΆΤΆ ΟΠΆΠ 

NATIONS LEAGUE 21:45
ΑΝΔΟΡΑ-ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ

Χ2 2,10
Αμφότερες χαμηλής δυναμικότητας ομάδες, θα ψάξουν σίγουρα μια 
νίκη γοήτρου. Το Λιχτενστάιν παραμένει χωρίς βαθμό μέχρι στιγμής 

και θα έχει ένα παραπάνω αγωνιστικό κίνητρο.

Αξία και στήριξη στο Λιχτενστάιν.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com

NATIONS LEAGUE 19:00
ΜΟΛΔΑΒΙΑ-ΛΕΤΟΝΙΑ

2 DNB 1,83
Διψάνε για διάκριση οι δύο ομάδες ούσες σταθερά στο τέταρτο γκρουπ 

δυναμικότητας. Η Λετονία υπερέχει σε ποιότητα αλλά το έργο δεν 
θα είναι εύκολο με τους Μολδαβούς. Κλειστό αλλά και σκληρό ματς 

αναμένεται στο Κισινάου.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΑΛΒΑΝΙΑ-ΙΣΡΑΗΛ

OVER 2 1,75
Με τη Ρωσία εκτός ομίλου οι δύο ομάδες έχουν αρκετές ελπίδες για 
την 1η θέση. Ο νικητής σήμερα θα πιάσει κορυφή και αναμένεται μια 

άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Η προτίμησή μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Αναστασία Μαρινάκου βρίσκεται από 
χθες στη Γαλλία. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια 

ταξίδεψε στη Ναντ για να πάρει μέρος στο μί-
τινγκ που είναι να γίνει το Σάββατο 11 Ιουνίου. 
Θα τρέξει την πρώτη της κούρσα στα 5.000μ. 

για τη φετινή σεζόν.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγμα-
τοποίησε ο Κώστας Ζάλτος στον τελι-

κό του κολεγιακού πρωταθλήματος (NCAA) 
που διεξάγεται στο Γιουτζίν. Ο 22χρονος αθλη-
τής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη σφυ-
ροβολία με βολή στα 72,51μ. Η επίδοσή του 

είναι ατομικό του ρεκόρ, αφού είχε 
74,91μ. από φέτος. Η Σπυριδούλα Καρύδη πήρε μέ-

ρος σε μίτινγκ στο Μπέργκεν και ήταν 
νικήτρια στο τριπλούν με άλμα στα 13,58μ. 

(+1,6). Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια προσπαθεί 
να βρει το ρυθμό της και ο επόμενος αγώνας 
της θα είναι στους Βαλκανικούς Αγώνες που 

διεξάγονται το επόμενο Σαββατοκύριακο 
στην Κραϊόβα. 
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1
Η Τατιάνα Γκούσιν συνεχίζει τους 

αγώνες της στο εξωτερικό. Η Ελληνίδα 
πρωταθλήτρια του ύψους θα πάρει μέρος στο 
διεθνές μίτινγκ του Κλάντνο την ερχόμενη Τρί-
τη 14 Ιουνίου. Στη συνέχεια θ’ αγωνιστεί στο 

Βαλκανικό Πρωτάθλημα και μετά στο Πα-
νελλήνιο Πρωτάθλημα. 



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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 
ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ

Η διαφορά των δύο ομάδων φάνηκε από τα πρώτα λεπτά και τις πρώτες κινήσεις των δύο ομάδων. Από 
δικά της λάθη και μόνο θα μπορούσε να πετάξει η Εθνική το ζευγάρωμα με την Κύπρο στο Βόλο.

Έκανε τα όσα έπρεπε, πέτυχε και για πρώτη φορά μετά από 4,5 χρόνια περισσότερα από 2 γκολ σε ένα 
ματς και, πλέον, το Κυριακάτικο συναπάντημα με το Κόσοβο θα είναι κομβικό.

Η Εθνική με νίκη βγαίνει πρώτη και κερδίζει την άνοδο στην Division B, με ισοπαλία ο όμιλος θα έχει 
ακόμα ζωή για το Νο1 αλλά η Ελλάδα θα είναι και πάλι φαβορί. Έχοντας να παίξει στην Κύπρο και εντός 

με τη Β. Ιρλανδία.
Αν και θα πρέπει να ειπωθεί ξανά, είναι νωρίς να βγουν συμπεράσματα για την Γκουστάβο Πογέτ era, 

υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούν να αγνοηθούν.
Αυτό που βγήκε στο ματς με την Κύπρο είναι πως οι διεθνείς σα να έχουν αποκτήσει ξανά τη χαρά να 
παίζουν με το εθνόσημο. Όχι ότι τους έλειπε π.χ. επί Φαν’ τ Σχιπ αλλά το απολαμβάνουν περισσότερο.

Ο Ολλανδός προπονητής δεν ευθύνεται σίγουρα πως κάθισε τόσο πολύ στον πάγκο. Φταίνε αυτοί που τον 
κράτησαν. Η διαφορά με τα 3 πρώτα ματς, 3 νίκες του Πογέτ είναι πως ορισμένα πράγματα που έπρεπε, 

γίνονται. Όπως π.χ. να παίζει ο Τσιμίκας. Το βροντοφώναζε το Sportime και ορισμένοι, τυφλωμένοι από 
οπαδικό μίσος και επιχειρηματολογία έλεγαν ότι να’ ναι.

Ο Γιαννούλης δεν είναι κακός παίκτης, τουναντίον. Αλλά δεν γίνεται παίκτης της Λίβερπουλ να μένει στον 
πάγκο ή να παίζει αριστερός στόπερ.

Από εκεί και πέρα, ο Τάσος Μπακασέτας συνεχίζει να δείχνει πως είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της 
παρέας που βρήκε ξανά γκολ και από τα 9άρια της (Παυλίδης). Χρειαζόταν.

Κακή ομάδα η εθνική της Κύπρου, κρίμα γιατί έχει ορισμένες μονάδες που έχουν καλά στοιχεία και είναι 
γνωστοί ποδοσφαιριστές.


