ΑΘΗΝΑ: 220 - 32 0C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 210 - 280C
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ΕΤΣΙ ΝΑΙ…
ΑΛΛΑΖΕΙ
Οι Πορτογάλοι έβαλαν μετά τον (παραδοσιακά) Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι για τον Ισλάμ
Σλιμανί. Και αν για τους πρωταθλητές είναι γνωστό και λογικό να μπαίνουν σε τέτοιου είδους συζητήσεις
(από τα ΜΜΕ και φημολογία), για τους Κυπελλούχους είναι ίσως η πρώτη ή τουλάχιστον από τις λίγες
φορές που το βλέπει κανείς. Ο Σλιμανί μπορεί να είναι στα 34 πλέον και η αξία του να έχει πέσει αισθητά
αλλά τόσο το βιογραφικό του όσο και η σεζόν που πέρασε δεν είναι αμελητέες.
Νιουκάστλ, Λέστερ, Μονακό, Φενέρμπαχτσε, Λιόν και δυο φορές η Σπόρτινγκ είναι η ιστορία του Αλγερινού
στράικερ. Τη σεζόν που πέρασε σε Γαλλία και Πορτογαλία (πήγε τον Ιανουάριο) not too bad με 28 ματς, 8
γκολ και 2 ασίστ αλλά το ζήτημα είναι ότι έχει συμβόλαιο έως το 2023 με το κλαμπ της Λισαβόνας.
Πάντως, η Σπόρτινγκ θα συναινούσε στην αποχώρηση για να κάνει και χώρο στους μισθούς.
Όπως και να έχει ακόμα και στα τώρα του ο Σλιμανί είναι παίκτης που μπορεί να αλλάξει την επιθετική
εικόνα του Παναθηναϊκού. Σίγουρα θα θέλει μεγάλο συμβόλαιο για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του
αλλά τουλάχιστον όσον αφορά στο 9άρι, οι «πράσινοι» έχει ειπωθεί και ακουστεί πως θα τα σκάσουν.
Είτε είναι ο Σλιμανί είτε άλλος.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ;
ΔΥΣΚΟΛΟ…
Μεγάλη συζήτηση στην ΑΕΚ εκτός από το να βρει τους κατάλληλους στόπερ είναι πως, πότε και γιατί θα γίνει
selling club. Ακόμα η πώληση του Βράνιες στην Άντερλεχτ μνημονεύεται, ένας παίκτης δηλαδή που γύρισε
και τώρα η Ένωση θέλει να ξεφορτωθεί ξανά. Μύλος δηλαδή. Η ΑΕΚ δεν πουλάει παίκτες στη διεθνή αγορά
μια και εκτός από το know how που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια (δεν μπορεί να ξέρει κανείς αν θα
αλλάξει αυτό) υπήρξαν και ορισμένες επαφές που φανέρωναν πως τα στελέχη της δεν είχαν γνώση ούτε της
αγοράς αλλά ούτε και των κλαμπ που τους πλησίαζαν. Δεν είναι 1-2 οι περιπτώσεις στο παρελθόν που υπήρξε
ενδιαφέρον για παίκτες αλλά τα όσα ζητούσε η ΑΕΚ για αυτούς ήταν εκτός πραγματικότητας.
Εδώ καλείται να βάλει το χέρι του ο Κουχάρσκι αλλά όλα αυτά δε γίνονται ούτε από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε
μέσα σε μία μεταγραφική περίοδο. Άρα όσα ακούγονται για τον Λιβάι Γκαρσία και 5-6 εκατομμύρια, δείχνουν
προς το παρόν ουτοπικά.
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ΤΟ ΗΘΕΛΕ…
Με κάτι τέτοια φουσκώνουμε από υπερηφάνεια. Πιο πολύ επειδή κάποιοι με το που βγαίνει η είδηση,
θέλουν να λοιδορήσουν, να ειρωνευτούν, να το παίξουν έξυπνοι ενώ δεν έχουν τα… εφόδια καν να το
κάνουν. Από το Sportime, λοιπόν, στις 5 Ιουνίου είχατε ενημερωθεί πως πρόταση από την Κύπρο έχει πάρει
τα μυαλά του Λούκας Σάσα. Από την ώρα που έσκασε αυτή η πρόταση, ο 32χρονος Βραζιλιάνος χαφ έχει
εκφράσει την επιθυμία του να φύγει από τον Άρη και τη Θεσσαλονίκη.
Είναι σούπερ αυτή που έχει στα χέρια του (όλοι λένε στη Μεγαλόνησο πως είναι από τους πρωταθλητές του
Απόλλωνα Λεμεσού μια και ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του αρχηγού τους και διεθνή Χάμπου Κυριάκου στη
μεσαία γραμμή) και είναι μεγάλη του η επιθυμία. Με εκείνα και με τα άλλα, ο Σάσα θα φύγει μια και ούτως ή
άλλως τα πλάνα του Μπούργος έχουν γίνει για την επόμενη σεζόν χωρίς εκείνον.

ΔΕ ΘΑ
ΜΕΙΝΕΙ ΕΤΣΙ
Ήταν το τυπικό της υπόθεσης μια και άκρη είχε βρεθεί εδώ και καιρό. Δεν είναι λίγοι εκείνοι βέβαια που
παραξενεύτηκαν αρχικά ή δεν βρίσκουν αγωνιστική λογική στην ανανέωση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με
τον Ματιέ Βαλμπουενά. Μα, φυσικά και δεν είναι για να αρχίζει και να τελειώνει η ομάδα από τον 38χρονο Γάλλο.
Αλλά τα οφέλη και αυτά σκέφτηκαν στον Ολυμπιακό είναι πολύπλευρα. Πρώτα απ’ όλα για τη σεζόν που έρχεται,
μια ισχυρή προσωπικότητα στα αποδυτήρια που εκτός από κίνητρο στους συμπαίκτες του, δίνει και ορισμένα
ποιοτικά λεπτά με το που μπαίνει στο γήπεδο. Άλλωστε, τη σεζόν που έφυγε, ο Βαλμπουενά έκανε 41 ματς
με 3 γκολ και 8 ασίστ σε κοντά 1.500 λεπτά. Από την άλλη δεν είναι μόνο το φέτος. Ο Ολυμπιακός θέλει να
αξιοποιήσει σε πόστο τον Βαλμπουενά με το που τελειώσει την καριέρα του. Γιατί πρόκειται για μια σημαντική
ποδοσφαιρική προσωπικότητα με μεγάλες άκρες παντού. Όπως έχει κάνει με τόσους και με τόσους ο
Ολυμπιακός. Έτσι θα κάνει και με τον Γάλλο. Μεγάλη και η διαφήμιση πως θα ολοκληρώσει την καριέρα του στην
Ελλάδα. Όλα μετράνε.
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Για ακόμα μια σεζόν θα συνεχίσει στο λιμάνι ο Ματιέ Βαλμπουενά. «Παραμένει ερυθρόλευκος ο μαέστρος», το σχόλιο του Ολυμπιακού μέσω social
media. «Διψασμένος για περισσότερα», επεσήμανε από πλευράς του ο Γάλλος μέσος. Να σημειώσουμε επίσης, πως οι Πειραιώτες εμφανίζονται σε
ιταλικά ΜΜΕ ως μια από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον 18χρονο Ντένις Κουράτολο της Ίντερ.

Το Νο30 θα φοράει στον ΠΑΟΚ ο Νικολάς Κουαλιάτα. «Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό το νέο βήμα στην καριέρα μου. Ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ μέσα από
την καρδιά μου για την υποδοχή. Ανυπομονώ να σας συναντήσω στην Τούμπα!», δήλωσε ο Ουρουγουανός. Λίαν συντόμως θα φτάσει και η στιγμή της
παρουσίασης για τον Ιβάν Νέσμπεργκ, ο 26χρονος στόπερ ετοιμάζεται να αφήσει τη Βαλερένγκα.

Κι ενώ ο Παναθηναϊκός φουλάρει για ακόμα μια μεταγραφή χωρίς πάντως
να διαρρέει κάποιο όνομα προς τα έξω, είχαμε εξελίξεις στη β’ ομάδα, από
την τεχνική ηγεσία της οποίας αποχώρησε ο Χαβιέρ Βάθκεθ. Καταπώς όλα
δείχνουν, ο Γιάσμινκο Βέλιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ισπανό, αν και δεν έχει ακόμα ναυαγήσει η περίπτωση του Γιώργου Σίμου.

Μια ανάσα από τον Πάπε Σεϊκ Ντιόπ βρίσκεται ο Άρης. Ο 24χρονος Σενεγαλέζος μέσος έχει δεχτεί μια πολύ καλή πρόταση, ενώ είναι ελεύθερος μετά
το πέρας της συνεργασίας του με τη Λιόν. Μία ή άλλη, σήμερα θα γίνει η πρώτη προπόνηση των «κιτρινόμαυρων» εν όψει της νέας σεζόν. Χωρίς πια τον
Δημήτρη Μάνο, ο 27χρονος φορ μάλιστα βρήκε ήδη νέα ομάδα, την τουρκική
Μπαντιμαρσπόρ.
Στην ΑΕΚ επέστρεψε και επίσημα ο Δημήτρης Ναλιτζής, όπως αναμενόταν ανακοινώθηκε η πρόσληψή του ως team manager. Στο μεταξύ, ισραηλινά ΜΜΕ εμπλέκουν την Ένωση με τον Ντόλεβ Χαζίζα. Ο 26χρονος εξτρέμ
αγωνίζεται στη Μακάμπι Χάιφα. Στο κομμάτι των πιθανών αποχωρήσεων, ο
Μουαμέρ Τάνκοβιτς, που δεν υπολογίζεται από την ΑΕΚ, ενδιαφέρει την Νόρκεπινγκ.

Newsroom.Newsroom.Newsroom
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Global Football

newsROOM
Ατλέτικο Μαδρίτης και Γιουβέντους τα μίλησαν, αλλά δεν τα
συμφωνήσαν για τον Άλβαρο Μοράτα, με συνέπεια ο παίκτης να κληθεί να γυρίσει στους «ροχιμπλάνκος». Ο 2ετής δανεισμός του στο Τορνο έληξε, τα 35 εκατ.
ευρώ της ρήτρας δεν καλύφτηκαν και
έτσι ο Ισπανός φορ δεν θα συνεχίσει στο Τορίνο.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Τελικά, Λάζλο Μπόλονι και Πιέρ
Ντρεοσί πάνε πακέτο! Ο πρώην προπονητής και ο πρώην τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, επισήμως πια, θα
δουλέψουν πλάι πλάι και στη γαλλική Μετς.
Τρίτη φορά μαζί, καθώς πέραν του «τριφυλλιού» είχαν συνυπάρξει και στη
Ρεν (2003-06).

Η ΑΤΑΚΑ
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 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

«Ο Εντέν
Αζάρ ήταν απλά πολύ άτυχος». Δεν έχει χάσει την πίστη του
στον Βέλγο άσο ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο
πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης θεωρεί πως δίχως τους απανωτούς τραυματισμούς η ιστορία
στο «Μπερναμπέου» θα είχε πάει τελείως διαφορετικά για τον πρώην «κάνω τα πάντα» της Τσέλσι. Θυμίζουμε πως ο Αζάρ υποσχέθηκε στους
φαν στη φιέστα του Champions League πως
θα είναι «η επόμενη σεζόν θα είναι η
χρονιά μου».

εκατ. ευρώ (μαζί με τα μπόνους) θα πάει η μεταγραφή του Κάλβιν Ράμσεϊ στη Λίβερπουλ, από
την Αμπερντίν. Λείπει ένα... μηδενικό στο φινάλε
συγκριτικά με αυτή του Ντάργουιν Νούνιες, της
ακριβότερης δηλαδή μεταγραφής της ιστορίας
των «ρεντς». Αλλά ο 18χρονος Σκωτσέζος δεξιός μπακ έχει το ταλέντο να
αποδειχθεί κελεπούρι!

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

5
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Η ΔΡΆΣΗ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ ΜΕ
ΠΟΛΛΆ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΆ
ΠΡΩΤΑΘΛΉΜΑΤΑ

ΦΤΩΧΟ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΛΉΘΟΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΏΝ ΕΠΙΛΟΓΏΝ
ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΓΏΝΕΣ ΣΕ ΝΟΡΒΗΓΊΑ, ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ,
ΒΡΑΖΙΛΊΑ ΚΑΙ ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ

Σε αυτές τις τιμές θα στηρίξουμε έδρα.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45
ΝΤΑΝΤΑΛΚ-ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ
1Χ 1,95

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
έχουν ολοκληρωθεί και θα επιστρέψουν
τον Αύγουστο. Πολλές όμως είναι οι
διοργανώσεις που συνεχίζονται τον Ιούνιο
και τον Ιούλιο.
Ξεχωρίζουν τα πρωταθλήματα στη
Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Βραζιλία και
την Αργεντινή.
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται
πολλές στοιχηματικές επιλογές για τους
αγώνες όλων των πρωταθλημάτων που
βρίσκονται στη δράση αυτή την εποχή.

Την παράσταση στην Ιρλανδία κλέβει το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε
Ντάνταλκ και Σάμροκ Ρόβερς. Οι φιλοξενούμενοι διατηρούν απόσταση
ασφαλείας και με νίκη σήμερα ουσιαστικά καθαρίζουν τον τίτλο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45
ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ-ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ
1 -1,25 1,90

Την άμεση επιστροφή στις νίκες ψάχνει η Σεντ Πάτρικς που θα την
κρατήσει κοντά στην πρώτη τριάδα. Ο αντίπαλος ιδανικός με την
αδύναμη Γιου Σι Ντι να αποτελεί σάκο του μποξ μέχρι στιγμής.

Η ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΆΜΕ ΣΤΟΊΧΗΜΑ
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει το
Σαββατοκύριακο σε επιλεγμένα παιχνίδια
της Νορβηγίας και της Φινλανδίας την
προωθητική ενέργεια ΣΚΟΡ 3, για την
οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν
να ποντάρουν στους αγώνες των
πρωταθλημάτων Νορβηγίας, Φινλανδίας,
Βραζιλίας και Αργεντινής, σε ειδικά
στοιχήματα, μεταξύ άλλων, για την πρώτη
και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει,
το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι,
τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το ακριβές
σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά
γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη
διαφορά νίκης, το τελικό Αποτέλεσμα
& Goal/No Goal, το ημίχρονο με το
υψηλότερο σκορ.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η αγορά σύμμαχός μας στα γκολ.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45
ΝΤΕΡΙ ΣΙΤΙ-ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ
OVER 2,5 1,66

Ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο έχει θέσει ως στόχο η Ντέρι με την ομάδα
να έχει πολύ καλή παρουσία. Με φουλ επιθετικό πλάνη κόντρα στη
Ντροχέντα για να καθαρίσει το ματς από νωρίς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η επιλογή μας θα πάει στα γκολ.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ 21:45
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ
OVER 2 1,80

Ανάλογη πορεία έχουν οι δύο ομάδες με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια
πάντως να βρίσκονται μακριά. Την επιστροφή στις νίκες θα ψάξουν
σήμερα αμφότερες και θα παραταχθούν επιθετικά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΠΌΨΕ ΣΤΟ ΣΕΦ Ο ΤΡΊΤΟΣ ΤΕΛΙΚΌΣ
ΤΗΣ BASKET LEAGUE

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΚΟΟΥΒ ΡΑΜΠΛΕΡΣ-ΟΥΕΞΦΟΡΝΤ
2 2,05
OVER 2,5 1,65

Τα πλέι οφ κυνηγάει η Ουέξφορντ με την επιστροφή στα τρίποντα να
επιβάλλεται. Από την άλλη η Κόουβ έχει πολύ κακή παρουσία ούσα
σταθερά στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.
w

Στην Basket League ο Ολυμπιακός
προηγείται με 2-0 του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ
στους τελικούς και με νίκη απόψε (21:00)
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κατακτά τον
τίτλο. Σε περίπτωση που επικρατήσει ο
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ η σειρά θα συνεχιστεί
τη Δευτέρα στο ΟΑΚΑ.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τον
αγώνα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός
ΟΠΑΠ 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.
Ανάμεσά τους είναι και αυτές για τη
διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα
τρίποντα, τους Over/Under πόντους
παικτών, τα Over/Under τρίποντα παικτών,
το πρώτο εύστοχο τρίποντο στον αγώνα,
τα συνολικά ριμπάουντ, τον νικητή της
πρώτης περιόδου, τον πρώτο σκόρερ, τον
νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τα συνολικά
κλεψίματα.

Το διπλό και τα γκολ θα παίξουμε.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Φαβορί και αγορά θα στηρίξουμε.

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1η 21:45
ΜΠΡΕΪ-ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ
2 1,65

Πορεία πρωταθλητισμού διαγράφει η Γκαλγουέι με τον στόχο την
απευθείας ανόδου να παραμένει ζωντανός πάντα. Μέσα στην Μπρέι
είναι το φαβορί και όλα θα εξαρτηθούν από τη δική της απόδοση.

www.xosetips.com
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Λόγια του παρκέ...


γραφει ο

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
ΕΖΗΣΕ ΤΑ
ΠΑΝΤΑ ΕΚΕΙ
ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ
Ένας αμούστακος πιτσιρικάς μόλις 15 ετών, ο Γιώργος Πρίντεζης, το 2000, από τον
Αστέρα Αγίου Δημητρίου συμμετείχε στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Και ο Πρίντεζης
άκουσε όσα του είπε ο τότε προπονητής της ομάδας, Ηλίας Ζούρος: «Χρειάζεσαι πολλή
δουλειά για να φτάσεις στο υψηλό επίπεδο, το βλέπεις και μόνος σου». Ο Γιώργος
Πρίντεζης, κράτησε αυτά τα λόγια για πάντα. Μάλιστα ο αρχηγός του Ολυμπιακού, είχε
εξομολογηθεί στο επίσημο περιοδικό της ομάδας ότι ήταν «μεγαλωμένος σε μια
οικογένεια Παναθηναϊκών». Και το έφερε έτσι η ζωή ώστε να γίνει ένας από τους
κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στην ιστορία του Ολυμπιακού
Τότε ίσως κανείς να μην είχε σκεφτεί ότι εκείνος ο Γιωργάκης θα γινόταν κάποια
μέρα ο «Αϊ Γιώργης» του Ολυμπιακού. Πέρασε πολλά στους Πειραιώτες και μαζί τους,
πήρε όχι πολλά, αλλά τα πάντα. Το 2006 δόθηκε δανεικός στην Ολύμπια Λάρισας. Το
2009 μετακόμισε στη Μάλαγα, στην οποία υπέγραψε 3ετές συμβόλαιο. Πουθενά όμως,
δεν μπορεί να νιώσει κανείς όπως στο σπίτι του. Και ο Ολυμπιακός ήταν το σπίτι του
Πρίντεζη. Έτσι το 2011 γύρισε πάλι πίσω στην ομάδα και το λιμάνι της καρδιάς του. Με τον
Ολυμπιακό σήκωσε 2 τρόπαια στην Euroleague (2012, 2013), με εκείνη μάλιστα του 2012
να την έχει πάρει με δικό του καλάθι (το περίφημο «πεταχτάρι») στην εκπνοή του τελικού
με την ΤΣΣΚΑ. Σήκωσε επίσης 3 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2012, 2015, 2016) ένα Κύπελλο
(2022) και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013). Ο Πρίντεζης πέρα από σπουδαίος αθλητής
είναι και σπουδαίος άνθρωπος. Τα λεφτά και η δόξα δεν τον τύφλωσαν.
Δεν τον έκαναν να ξεχάσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Κατά καιρούς έχει
βοηθήσει πολύ κόσμο. Ποτέ μα ποτέ δεν έχει πει το παραμικρό προς τα έξω. Τα έκανε
με την καρδιά του και δεν θέλησε να τα διαφημίσει. Σήμερα (21:00) έρχεται πιθανότατα
ο «Τελευταίος Χορός». Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έχει αφήσει να εννοηθεί πως θα
κρεμάσει τα παπούτσια του. Θα είναι απολύτως ταιριαστό της καριέρας του ανδρός, αν
το κάνει ως πρωταθλητής και μάλιστα στο ΣΕΦ - στο σπίτι του δηλαδή. Με τη σειρά των
τελικών της Basket League κόντρα στον Παναθηναϊκό ήδη στο 2-0, όλα αυτό δείχνουν.
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.

Περικλής Γκιόλιας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Γιώργος Καραχάλιος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME

Γεράσιμος Μανωλίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

