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Δεν έχει μπει καλά το μάρκετ για τον Παναθηναϊκό και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η ουγιά έως τώρα έχει δείξει: 
Ήρθαν: Λοντίγκιν, Γκάνεα. Έφυγαν: Γκατσίνοβιτς, Μαουρίσιο και είναι στην πόρτα βασικά έξω από την πόρτα 
οι Βέλεθ, Βιγιαφάνες. Το πρόβλημα με αυτούς που ήρθαν είναι πως στις θέσεις αυτές ο Παναθηναϊκός είχε 
παίκτες. Βασικούς τη σεζόν που κατέκτησε το Κύπελλο. Οι δύο που υπέγραψαν έρχονται για να ανεβάσουν 
τον ανταγωνισμό. Αντίθετα, αυτοί που φεύγουν είναι σε θέσεις, που δημιουργούνται κενά. Μεγάλα. Δύσκολα, 
που θα πρέπει να αναπληρωθούν γρήγορα μια και φέτος η ομάδα έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. 
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που φέρνουν ως παράδειγμα την περσινή σεζόν, που όντως ο Γιόβάνοβιτς άργησε 
στις μεταγραφές και όντως στο τέλος δικαιώθηκε. Όχι μόνο με την εικόνα των παικτών που ήρθαν ή 
τη βελτίωση άλλων αλλά φυσικά και με τα αποτελέσματα. Ευρώπη από το πρωτάθλημα και κατάκτηση 
Κυπέλλου, νικώντας τον ΠΑΟΚ. Άλλο πέρυσι όμως άλλο φέτος. Εκτός αν το ταβάνι του Παναθηναϊκού 
θέλουν όλοι να είναι η 3η θέση και η κατάκτηση του Κυπέλλου. Που δε γίνεται να είναι αυτό. 
Ο Γιοβάνοβιτς δεν είναι χθεσινός. Γνωρίζει πως φέτος η πίεση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και από την 
άποψη των μεταγραφών αλλά και από την άποψη των αποτελεσμάτων. Επομένως, οι ρυθμοί δεν μπορεί να 
είναι ίδιοι με πέρυσι. Και η πίεση είναι εξτρά. 

Μία, δύο τρεις… Τα φιλικά είναι μόνο για συμπεράσματα του προπονητή, αλλά ο Ολυμπιακός δείχνει να μην 
ρολάρει γρήγορα. Τουλάχιστον σε ότι έχει να κάνει με την δημιουργία του στην επίθεση. Οι καλές στιγμές 
με την Κρακόβια (ειδικά στο πρώτο μέρος) ήταν κυρίως από στημένες μπάλες. Ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε να 
σχήμα με τρεις χαφ και εξτρέμ… πάλι επιθετικά χαφ. Συνεπώς, ο Πορτογάλος τεχνικός δείχνει ξεκάθαρα 
πως έχει άμεση ανάγκη εξτρέμ και το άλλο ενδιαφέρον είναι πως στα τρία φιλικά, ο Ζοάο Καρβάλιο έπαιξε 
από ένα ημίχρονο στο πρώτο και ένα μισάωρο στο δεύτερο και το τρίτο και δεν έδειξε να μπορεί να δώσει 
λύση στο πρόβλημα της ανάπτυξης. 
Ελάχιστο κάθετο ποδόσφαιρο από τον Πορτογάλο. Πρέπει να δείξει περισσότερα. Άμεσα…

ΕΞΤΡΑ ΠΙΕΣΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Το παιδί μεγάλωσε. Εξαιρετικός winger που όμως ακόμα δεν έχει απλώσει όλο του το ταλέντο στα Ελληνικά, 
τουλάχιστον, γήπεδα. Το φετινό καλοκαίρι είναι αποφάσεων για τον Λάζαρο Λάμπρου αλλά και για τον ΠΑΟΚ 
για το τι θα κάνει με τον 25χρονο, άλλοτε και διεθνή, άσο. Στον ΟΦΗ τη σεζόν 2021-22 δεν τα πήγε άσχημα 
με ωραίες στιγμές και 31 ματς, 5 γκολ και 2 ασίστ και οι Κρητικοί είναι γνωστό πως θα τον ήθελαν έστω 
π.χ. δίνοντας στον ΠΑΟΚ ένα υψηλό ποσοστό μεταπώλησης. Ο Λαμπρού, λογικό είναι να κοιτάει και προς 
το εξωτερικό για ένα συμβόλαιο κοντά στις 300.000 ευρώ μια και έχει αγωνιστική εμπειρία από Ολλανδία 
(με Φορτούνα Σιτάρ και Τβέντε). Προς το παρόν, όμως, δε διαφαίνεται κάτι εξαιρετικό εκτός συνόρων με 
αποτέλεσμα ο ΟΦΗ να είναι εκείνος που έχει εκδηλώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. 
Ώρα αποφάσεων λοιπόν για Λάμπρου και ΠΑΟΚ που το καλοκαίρι του 2017 είχε δώσει κοντά στις 350.000 
ευρώ για να τον αποκτήσει από τον  Ηρακλή. Έχει παίξει όμως με τον «Δικέφαλο του Βορρά» σε 5 χρόνια 
μόλις 27 ματς μια και προέκυψαν οι δανεισμοί σε Ολλανδία, Πανιώνιο, ΟΦΗ.  

Το πώς η ΑΕΚ άρπαξε τον Γκατσίνοβιτς το αναφέραμε. Αυτή τη στιγμή ο δίαυλος επικοινωνίας με τον 
Μίλος Μαλένοβιτς είναι ορθάνοικτος. Για τον Παναθηναϊκό τα δεδομένα ξέραμε πως είναι δύσκολα. Το 
ενδιαφέρον είναι αλλού. Ο Σέρβος μέσος, στη θεωρία πάντα, δείχνει και μια πρόθεση του Ματίας Αλμέιδα 
να παίξει με τρία χαφ. Και όχι μόνο.  Ο Γκατσίνοβιτς είναι παίκτης μαχητής, όπως θέλει ο Αργεντινός 
κόουτς, αλλά έχει και δημιουργικά στοιχεία. Ποιος είναι το αδύναμο σημείο του; Το γκολ! 
Εδώ έρχεται ο Πέτρος Μάνταλος και το σενάριο για να παίξει «8άρι». Τον είδΕ με την Εθνική εκεί και έτριβε 
τα χέρια του ο Αλμέιδα. Για να «δέσει» το γλυκό τώρα πρέπει να έρθει και ένα «6άρι» που να «δαγκώνει» 
αμυντικά. Αυτός θα είναι ο Γιόνσον; Θα φανεί… 

ΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΓΚΑΤΣΙΝΟΒΙΤΣ
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Το… πλήρες σετ αποτελεσμάτων καταγράφηκε στην πρώτη τριάδα φιλικών 
του Ολυμπιακού στην Αυστρία. Ήττα, νίκη και ισοπαλία. Το 0-0 με την Κρα-
κόβια ολοκλήρωσε την άτυπη αυτή «τριλογία». Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν 
πέναλτι με τον Βαλμπουενά και είχαν δοκάρι με τον Χασάν. Πίσω στην Ελ-
λάδα, σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και τυπικά η απόκτηση του Αμπου-

μπακάρ Καμαρά. 

BIG
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Μέρα ανακοινώσεων η χθεσινή για τον ΠΑΟΚ. Επισημοποιήθηκε αρχικά η 
προσθήκη του 22χρονου τερματοφύλακα, Ντομινίκ Κοτάρσκι και λίγο μετά η 
απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου χαφ, Αντρέ Ρικάρντο, με τον Δικέφαλο 
να καταβάλλει τροφεία στη Φαμαλικάο. Κι όλα αυτά ενώ οι «ασπρόμαυροι» 
μετέβησαν στο Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσουν το βα-

σικό στάδιο της προετοιμασίας τους. 

Ενόσω ο Παναθηναϊκός κινείται έντονα -και επειγόντως - μεταγραφικά ανα-
ζητώντας έναν βασικό φορ, έναν βασικό στόπερ, τρεις χαφ (ο ένας εξ αυ-
τών σίγουρα για 11άδα) και δύο αναπληρωματικούς εξτρέμ, αποχαιρέτησε 
και τυπικά, έπειτα από 4 χρόνια, τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Ο Έλληνας αρι-

στερός μπακ θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναιτωλικό.

Ο Λούμορ, προς επιβεβαίωση του Sportime, ζήτησε και έλυσε το συμβόλαιο 
του και ο Άρης θα κινηθεί και αριστερό μπακ με το όνομα του Μπράντλεϊ Μα-
ζικού να επανέρχεται στο προσκήνιο. Ο 27χρονος Κογκολέζος ακραίος αμυ-
ντικός την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας (110 συμμετοχές, 
11 ασίστ, 4 γκολ), ενώ έχει περάσει από Λοριάν και Σολέ.

Ενώ αναμένεται σήμερα να γίνει official η απόκτηση του Μιγιάτ Γκατσί-
νοβιτς, η ΑΕΚ φουλάρει στα υπόλοιπα μεταγραφικά της μέτωπα, με πρώτο 
στόχο να τελειώσουν θετικά και οι περιπτώσεις των Ορμπελίν Πινέδα, Γενς 
Γιόνσον. Σημειωτέο πως ο Δημήτρης Μελισσανίδης υποβλήθηκε χθες σε 
επέμβαση για «μπαλονάκι». Πήγαν όλα καλά και η κατάσταση της υγείας του 

αφεντικού της Ένωσης δεν εμπνέει ανησυχία. 



Ο Ερυθρός Αστέρας περιμένει την απάντηση του Ντέγιαν Ράντονιτς ως τις 30/6 
(την Πέμπτη δηλαδή) στην πρόταση που του έχει καταθέσει αλλά σίγουρα εκτός από 
«καπνός» υπάρχει και «φωτιά» στις σχέσεις των δύο πλευρών. Άλλωστε, μέχρι 
πριν λίγες ημέρες η μεταξύ τους συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας φαινόταν 

δεδομένη αλλά το ρεπορτάζ από τα σέρβικα ΜΜΕ έδωσε άλλη διάσταση.
Που καταλήγουμε; Ότι αν ο 52χρονος προπονητής απαντήσει αρνητικά στον Ερυθρό Αστέρα, 
τότε πιθανότατα αυτό θα είναι για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. 

Και είναι δεδομένο ότι μέσα στην εβδομάδα θα λήξει οριστικά αυτό το ζήτημα.

baskeTIME
ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ 
ΣΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 13
ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕ 
ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΤΑΝ

ΡΑΝΤΟΝΙΤΣ  
ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ
Ο «ΓΡΙΦΟΣ» ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΙΓΑ- ΣΙΓΑ 
ΝΑ ΛΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
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Σαν σήμερα στις 28 Ιουνίου του 2013, οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν ότι επιλέγουν στο νούμερο 13 
του ντραφτ ένα παιδί που αγωνιζόταν στην Α2 της Ελλάδας, με τον Φιλαθλητικό. Όλοι έκαναν λόγο για τα 
προσόντα του 18χρονου τότε Γιάννη Αντετοκούνμπο και για την προοπτική που είχε. Δε φαντάζονταν όμως 
που θα μπορούσε να φτάσει! Ο Γιάννης ξεπέρασε τα όριά του, κάθε προσδοκία κι έφτασε στην κορυφή του 
ΝΒΑ και του κόσμου. Πρωταθλητής, MVP, μέλος της καλύτερης 75άδας όλων των εποχών, λατρεμένος 
στο Μιλγουόκι όπου άλλαξε τη μοίρα της πόλης. Το όνειρο άρχισε τότε και συνεχίζεται ως σήμερα χωρίς 

κανείς να μπορεί να διακρίνει που πραγματικά μπορεί να φτάσει.



ς

ΔΥΝΑΤΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 
ΚΌΠΑ ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΌΡΕΣ, 

WIMBLEDON ΚΑΙ 
ΠΑΓΚΌΣΜΙΌ ΚΥΠΕΛΛΌ 

ΜΠΑΣΚΕΤ

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται στο Κόπα 
Λιμπερταδόρες. Μετά την ολοκλήρωση 
των ομίλων αρχίζουν οι νοκ άουτ αγώνες. 
Αυτή την εβδομάδα διεξάγονται τα πρώτα 
ματς της φάσης των «16» και την επόμενη 
γίνονται οι αγώνες ρεβάνς. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές 
σπουδαίες αναμετρήσεις, μεταξύ των 
οποίων και το ντέρμπι ανάμεσα στην 
Κορίνθιανς και την Μπόκα Τζούνιορς. 
Στα καταστήματα ΌΠΑΠ προσφέρονται 
πολλές στοιχηματικές επιλογές για 
τους αγώνες του Κόπα Λιμπεραδόρες, 
μεταξύ των οποίων 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.
Σε όλους τους ποδοσφαιρικούς αγώνες 
το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και την 
προωθητική ενέργεια «Boost Νίκης» για 
την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

Η ΠΡΌΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΓΙΑ ΤΌΝ ΑΓΩΝΑ ΤΌΥ ΤΣΙΤΣΙΠΑ
Στο τένις το ενδιαφέρον στρέφεται στο 
Wimbledon. Ό Στέφανος Τσιτσιπάς μπαίνει 
σήμερα στη μάχη. Πρώτος αντίπαλός του 
είναι ο Ελβετός Αλεξάντερ Ρίτσαρντ, ο 
οποίος βρίσκεται στο 192 της παγκόσμιας 
κατάταξης. 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στον αγώνα 
του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αλεξάντερ 
Ρίτσαρντ την «Επιστροφή Στοιχήματος» για 
την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 
Πολλές είναι και οι στοιχηματικές 
επιλογές στα καταστήματα ΌΠΑΠ, μεταξύ 
των οποίων και αυτές για τον νικητή του 
1ου και του 2ου σετ, τα συνολικά Games 
του αγώνα, το ακριβές σκορ σετ, τον 
αριθμό σετ του αγώνα. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΌΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΌΝΤΡΑ ΣΤΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Στο μπάσκετ η Εθνική Όμάδα δίνει το 
τελευταίο παιχνίδι της στην πρώτη 
προκριματική φάση του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου. Την Πέμπτη (20:00) 
αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία στη 
Λάρισα, στο πρώτο παιχνίδι με τον 
Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της.
Χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη γιατί τα 
αποτελέσματα μεταφέρονται στη δεύτερη 
προκριματική φάση. Αν η Εθνική κερδίσει 
θα μπει στην επόμενη φάση με 3 νίκες και 
1 ήττα. Η μοναδική ήττα της σημειώθηκε 
από τη Μεγάλη Βρετανία τον Νοέμβριο στο 
Νιούκαστλ.
Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές 
που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα 
για να ποντάρουν στο παιχνίδι Ελλάδα-
Μεγάλη Βρετανία.
Ανάμεσά τους είναι και αυτές για τη 
διαφορά πόντων, τα συνολικά εύστοχα 
τρίποντα, τους Over/Under πόντους 
παικτών, τα Over/Under τρίποντα παικτών, 
τον νικητή της πρώτης περιόδου, τον 
πρώτο σκόρερ, τον νικητή του πρώτου 
ημιχρόνου, τον νικητή αγώνα & over/under 
πόντων αγώνα.

w

ΦΤΩΧΌ ΤΌ ΣΤΌΙΧΗΜΑΤΙΚΌ ΜΕΝΌΥ 
ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΚΑΙ ΘΑ ΚΙΝΗΘΌΥΜΕ 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 12:00
ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ-ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ

OVER 3 1,70
Σε φουλ δράση πλέον οι φιλικές αναμετρήσεις με τις ομάδες να 

ετοιμάζονται για την νέα σεζόν.
Μποέμιανς και Ταμπόρσκο θα έχουν την ευκαιρία σήμερα να 

δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και σχήματα.

Φιλικά και γκολ πάντα μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 17:00
ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΞΑΜΑΞ

OVER 3,25 1,85
Με το μυαλό στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ξεκίνησε η προετοιμασία 

στη Γιουνγκ Μπόις.
Κόντρα στη Ξαμάξ ο προπονητής θα τεστάρει την αγωνιστική 
ετοιμότητα των παιχτών αλλά θα δώσει και χρόνο σε όλους.

Η προτίμησή μας ξανά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΜΑΛΑΙΣΙΑ 16:00
ΤΖΟΧΟΡ-ΠΕΤΑΛΙΝΓΚ ΣΙΤΙ

OVER 2,75 1,85
Συνέτριψε τη Σελανκόρ με 5-1 και επανήλθε έτσι στο δρόμο των 

επιτυχιών η Τζοχόρ.
Είναι ξεκάθαρα το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο, ούσα μόνιμη 

πρωταθλήτρια τα τελευταία χρόνια.
Στη κόντρα για την έκπληξη θα παίξει η Πέταλινγκ.

Με την αγορά σύμμαχο πάμε στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΠΛΗΘΌΣ ΣΤΌΙΧΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛΌΓΩΝ ΑΠΌ 
ΤΌ ΠΑΜΕ ΣΤΌΙΧΗΜΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΌΠΑΠ  

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 03:30
ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ-ΣΠΟΡ ΡΕΣΙΦΕ

UNDER 2 1,90
Με μοναδικό στόχο την επιστροφή στα σαλόνια η Κρουζέιρο και αν 

συνεχίσει έτσι η άνοδος δεν χάνεται.
Εύκολο έργο πάντως σήμερα κόντρα στην πάντα αξιόλογη Ρεσιφέ δεν 

θα έχει.
Κλειστό αλλά και σκληρό ματς αναμένουμε στο Μπέλο Οριζόντε.

Στο under η επιλογή μας ξανά.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 01:00
ΜΠΡΟΥΣΚΕ-ΜΠΑΪΑ

2 DNB 1,80
Κατώτερη των περιστάσεων η Μπαΐα γνώρισε τρίτη σερί εντός έδρας 

ήττα.
Σταθερά πάντως μέσα στη τετράδα θα επιδιώξει να επιστρέψει στα 

τρίποντα μέσα στην Μπρούσκε.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2η 01:00
ΓΚΡΕΜΙΟ-ΛΟΝΤΡΙΝΑ

UNDER 2,5 1,65
Ζορίζεται εκτός έδρας η Γκρέμιο αλλά τουλάχιστον καταφέρνει και 

φεύγει με το βαθμό της ισοπαλίας.
Η επιστροφή στις νίκες σήμερα επιβάλλεται με την έδρα να αποτελεί 

όπλο της ομάδας.
Ικανή για την ζημιά αν υποτιμηθεί η Λοντρίνα, θα παίξει στη κόντρα με 

αντεπιθέσεις.

Σκληρή άμυνα διαθέτει η Γκρέμιο, θα παίξουμε under.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Σήμερα αναχωρεί για την Αλγερία η 
Εθνική ομάδα στίβου για να πάρει μέρος 

στους Μεσογειακούς Αγώνες που θα γίνουν στο 
Οράν από 30 Ιουνίου ως 3 Ιουλίου. Μετέχουν 23 
αθλητές και αθλήτριες, ανάμεσά τους οι πρωτα-

θλητές Τατιάνα Γκούσιν (φωτό) και Ελισάβετ 
Πεσιρίδου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου αναχωρεί 
αύριο για τη Σουηδία για να πάρει μέ-

ρος την Πέμπτη στο Diamond League στην 
Στοκχόλμη. Ο Έλληνας πρωταθλητής «κυνηγά-

ει» και την πρώτη θέση και το διαμάντι στη σειρά 
της World Athletics στο μήκος, όπου προηγεί-

ται στη βαθμολογία. 

Ο Μάικλ Νόρμαν και η Κένι Χάρισον ήταν 
από τους πρωταγωνιστές της τελευταίας ημέ-

ρας του πρωταθλήματος ΗΠΑ στο Γιουτζίν σημει-
ώνοντας τις καλύτερες φετινές επιδόσεις στον 

κόσμο. Ο πρώτος στα 400μ. με 43.56 και η 
δεύτερη στα 100μ. εμπόδια με 12.34.

Ο Ισπανός Γιορντάν Ντίαζ συνε-
χίζει να εντυπωσιάζει στο τριπλούν. 

Στο ισπανικό πρωτάθλημα στη Νέρχα πή-
δηξε 17,87μ. (+1,2) που είναι η επίδοση της 

χρονιάς και εθνικό ρεκόρ. Όμως ο πρώην Κου-
βανός άλτης, δεν έχει δικαίωμα συμμετο-

χής- λόγω αλλαγής υπηκοότητας- στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
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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

ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΑΘΡΟΑ ΣΤΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
Η μπάλα, το μπάσκετ. Ναι. Αλλά όχι… μόνο. Υπάρχουν πολλά περισσότερα απ’ αυτά τα δύο 
σπορ – υπέροχα κι αν είναι. Έχουμε την τάση να λέμε πως στη χώρα μας δεν αγαπάμε 
τόσα τον αθλητισμό αυτόν καθαυτόν, όσο τις νίκες. Ευτυχώς έρχονται ντοκουμέντα περί 

του αντιθέτου. Αναφερόμαστε στην παρουσία χιλιάδων φιλάθλων στις εξέδρες του 
Καυτανοζλείου κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, που διεξήχθη το 

Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 
Ο κόσμος στήριξε έμπρακτα την προσπάθεια των αθλητών, τους έδωσε δύναμη και κίνητρο 

να συνεχίσουν να αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο. Είναι πάντα γλυκό και όμορφο να βλέπεις 
πως αυτό για το οποίο κοπιάζεις έχει απήχηση. Πως αναγνωρίζεται, πως χειροκροτείται. 

Μεγαλύτερος πόλος έλξης ήταν φυσικά ο Μίλτος Τέντογλου, ο ολυμπιονίκης του Τόκιο είναι 
ένας σταρ του κλασικού αθλητισμού στη χώρα μας – το αξίζει απόλυτα! 

Η αθρόα προσέλευση του κόσμου δεν ήταν κάτι τυχαίο ή μεμονωμένο ως γεγονός. Αποτελεί 
συνέπεια σειράς ενεργειών από τη νέα Διοίκηση του ΣΕΓΑΣ. Υπήρξε στοχευμένη και έξυπνη 

προβολή της διοργάνωσης, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Η εξωστρέφεια της Ομοσπονδίας, 
το σποτ, οι χορηγοί, όλα αυτά, και πολλά ακόμη, δείχνουν πως ο στίβος μπαίνει σε «νέα 
εποχή». Δεν χωρά αμφιβολία πως για την επόμενη ημέρα φυσάει ένας ούριος άνεμος 

αισιοδοξίας. 
Και ότι ο ΣΕΓΑΣ μαζί με το Δήμο Θεσσαλονίκης -και με την υποστήριξη της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας- διοργάνωσαν ένα πραγματικά πολύ καλό πρωτάθλημα.

Ο ΣΤΙΒΟΣ  
ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ


