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Το μίνιμουμ για μάξιμουμ αποτέ-
λεσμα; Μπορεί να τεθεί (και) έτσι. Η Εθνική μας 

δεν ήταν εντυπωσιακή στο Μπέλφαστ – κάθε άλλο. Ήταν, 
όμως, αρκούντως σοβαρή και αποτελεσματική ώστε να πάρει τη 

νίκη επί της Βορείου Ιρλανδίας και να ξεκινήσει με το δεξί την πορεία της 
σε αυτό το Nations League, μαζί και την εποχή Γκουστάβο Πογέτ – αυτό ήταν το 

πρώτο επίσημο ματς με τον Ουρουγουανό στον πάγκο. Η άμυνά μας δεν απειλήθηκε 
παρά ελάχιστα, το πλάνο λειτούργησε, έκανε και το ντεμπούτο ο «αγγλοθρεμμένος» 

Τζορτζ Μπάλντοκ – μια χαρά! Επόμενος αντίπαλος το Κόσοβο (5/6), ξανά εκτός έδρας, 
και αν έχουμε μια από τα ίδια, ο δρόμος για πρωτιά του ομίλου (που οδηγεί στη League 

B της διοργάνωσης) θα γίνει... λεωφόρος! 
ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Ιαν Μπάρακλαφ): Πίκοκ Φάρελ, Μπράντλεϊ (62’ ΜακΓκιν), Έβανς, 
Μπάλαρντ, Λέιν (78’ Χιουμ), ΜακΝέρ, Ντέιβις, Σάβιλ (79’ Σέα Τσαρλς), ΜακΚάν, Λά-

βερι (62’ Λάφερτι), Γουάιτ (71’ Ντιον Τσαρλς).
ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογιέτ): Βλαχοδήμος, Ρότα (90’+2’ Μπάλντοκ), Μαυ-

ροπάνος, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Μπακασέτας (69’ Κουρμπέλης), 
Σιώπης (82’ Τζαβέλλας), Μπουχαλάκης, Λημνιός (69’ 

Χατζηγιοβάνης), Μάνταλος, Γιακουμάκης 
(69’ Παυλίδης).

 ΜΙΑ ΧΑΡΑ! 
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ΣΚΟΡΕΡ: 
39’ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ 

Μια ωραία χτισμένη (αντ)επίθεση, με τον Λημνιό να σερβίρει στον 
Μπακασέτα και τον κάπτεν της «γαλανόλευκης» να εκτελεί άψο-
γα. Το γκολ του... μισό μηδέν. Αυτό που χρειάζεται κανείς σε ένα 
κλειστό παιχνίδι. Η άμυνα φρόντισε για τα υπόλοιπα. 

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ
Θ ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ

1 ΚΟΣΟΒΟ 3 1 2-0

2 ΕΛΛΑΔΑ 3 1 1-0

3 ΒΟΡ. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0 1 0-1

4 ΚΥΠΡΟΣ 0 1 0-2

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
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Καλά τα έγραψε ο Μανωλίδης σε ότι έχει να κάνει με τον Μάρκο Λιβάια. Ο Ολυμπιακός θέλει πολλά χρήματα για 
να τον αποκτήσει. Κι από εδώ είχαμε αναφέρει πως ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ θα περιμένει το Μουντιάλ για να 
αποφασίσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.  Αλλά με το κατάλληλο αντίτιμο, αυτά αλλάζουν.
Το ενδιαφέρον είναι άλλο όμως. Ο Πέδρο Μαρτίνς θα αλλάξει φιλοσοφία σε ότι έχει να κάνει με τους 
επιθετικούς του. Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε ως τώρα στο μυαλό του, δύο κολώνες. Ελ Αραμπί και Τικίνιο για 
παράδειγμα. Ένα χρόνο πριν, Ελ Αραμπί και Χασάν. Αυτό το μοντέλο θα αλλάξει. Διότι, πολλές  φορές ήταν 
που έπαιξε με δύο φορ ο τεχνικός της ομάδας του Πειραιά, αλλά με τους συγκεκριμένους δύο στράικερ δεν 
έβγαινε το 4-4-2. Αυτός είναι ο λόγος που είδαμε και το όνομα του Αμπουμπακάρ Καμαρά να βλέπει το φως της 
δημοσιότητας. Αληθές είναι, ο επιθετικός του Άρη είναι ένας από τους πάικτες που υπάρχει στα κόκκινα ραντάρ. 
Ειδικά, αν ο ενδιάμεσος των Ελ Αραμπί και… Καμαρά, είναι ένα όνομα σαν τον Λιβάια, για παράδειγμα.
Ένα ακόμα ενδεχόμενο που θα πήγαινε τις εξελίξεις προς τον Καμαρά, θα ήταν να μην αποχωρήσει ο Τίκινιο. 
Δύσκολο, αλλά λέμε. Γενικώς, αν ο παίκτης που θα μείνει ή θα έρθει για να πλαισιώσει τον Ελ Αραμπί που όλα 
δείχνουν πως παραμένει είναι ένα όνομα σαν τον Λιβάια, ή τον Ζάχαβι, τότε ο Καμαρά έχει πολλές ελπίδες να 
αποκτηθεί. Το σίγουρο είναι πως ο Ολυμπιακός πάει τη νέα σεζόν για μια τριάδα από φορ που ιδανικά αυτή ο 
Πέδρο Μαρτίνς θα ήθελε να είναι Ελ Αραμπί, παίκτης τύπου Λιβάια και Καμαρά.

Μην το παινευτώ, αλλά σας είπαμε από εδώ πως ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς δεν μπορεί να γυρίσει τώρα 
στον Ολυμπιακό. Είναι ανέφικτο. Από εδώ μάλιστα μάθατε πως ο Μάρκο Σίλβα έχει τον άλλο παίκτη των 
«ερυθρολεύκων», με τον οποίο έχει συνεργαστεί ξανά, πολύ ψηλά στη λίστα της Φούλαμ. Μόνο που είναι το 
No2 αυτή τη στγμή πίσω από τον Νεμάνια Μάτιτς! Ο Σέρβος μέσος έμεινε ελεύθερος από τη Γιουνάιτεντ και οι 
Λονδρέζοι του κάνουν στενό μαρκάρισμα. Μόνο που δεν είναι οι μόνοι! Από κοντά είναι και η πρόταση της Ρόμα!
Ο Ζοσέ Μουρίνιο ψήνεται για ένα reunion με τον Μάτιτς. Μην ξεχνάμε πως ο Πορτογάλος τεχνικός τον είχε στην 
Τσέλσι, αυτός ήταν που τον έφερε και στη Γιουνάιτεντ. Η Ιταλία γενικώς φαντάζει εξαιρετικός προορισμός για τον 
34χρονο αυτή τη στιγμή. Να δείτε που στο τέλος η στήλη θα επιβεβαιωθεί σε όλα. Και στο ότι ο Μιλιβόγειτς δεν θα 
πάει στον Ολυμπιακό (καλά αυτό είναι δεδομένο) και πως στο τέλος θα καταλήξει στη Φούλαμ…

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡ 
ΚΑΙ Ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

Ο ΜΑΤΙΤΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΛΙΒΟΓΕΒΙΤΣ
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Σαν κεραυνός έσκασε στον Παναθηναϊκό η απαίτηση του ατζέντη του Χουανκάρ. Άκου 600.000 ευρώ συμβόλαιο 
για κάθε χρόνο. Μου αρέσει που από την ομάδα έβγαζαν προς τα έξω στα δικά τους παιδιά ότι υπάρχει αισιοδοξία 
ότι ο Ισπανός μπακ θα ανανεώσει και θα ξεπεραστούν τα εμπόδια. Σε κάθε διαπραγμάτευση βέβαια όλες οι 
πλευρές έχουν τα δικά τους επιχειρήματα αλλά και τα δικά τους όπλα. Στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν πως ο 
Χουάνκαρ που είναι 32 κλεισμένα, δύσκολα θα βρει τέτοιο συμβόλαιο αλλού. Επίσης, δεν αποκλείεται να είναι 
μια πιστολιά στον αέρα η απαίτηση του ατζέντη του προκειμένου να κάτσει η μπίλια λίγο πιο κάτω.
Όπως και να έχει πάντως, στον Παναθηναϊκό, ότι και να γίνει με τον Χουάνκαρ (35 ματς/2 γκολ/3 ασίστ φέτος) 
έχουν ενεργοποιήσει το plan b. Και αυτό είναι ήδη οι επαφές με ατζέντηδες για αριστερούς μπακ. Μια κρούση 
μάλιστα αν αποκαλυφθεί θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα ιντριγκάρει πολύ.

Δε θα είναι λίγοι οι παίκτες που θα έρθουν στην ΑΕΚ για δεύτερη σερί μεταγραφική περίοδο. Λογικό βέβαια μετά 
το στραπάτσο της σεζόν που ολοκληρώθηκε αλλά και φυσικά της άφιξης νέου προπονητή.
Προς το παρόν πάντως αυτό που λέγεται στη μεταγραφική αγορά είναι πως η ΑΕΚ δεν ψάχνεται για αριστερό 
μπακ. Ναι, ψάχνεται για δεξί, για δύο στόπερ, για 2 ή και 3 κεντρικούς χαφ, για επιτελικό, για φορ. Δεν είναι και 
λίγοι αυτοί οι παίκτες. Παρόλα αυτά όπως λέγεται, ο Αλμέιδα δείχνει να είναι καλυμμένος προς το παρόν με το 
δίδυμο από το Ιράν, τους Μοχαμάντι, Χατζισαφί ενώ έχουν ειπωθεί καλά λόγια και για τον Μιτάι.
Ο οποίος Μιτάι υπήρξε μέχρι πέρυσι ένα πρότζεκτ που θα έφερνε πολλά (και λεφτά) στην ΑΕΚ αλλά η σεζόν που 
ολοκληρώθηκε τον έφερε (και εκείνον) να κάνει πίσω βήματα. Απασχολεί εντόνως και πως/ποιοι θα φύγουν 
αλλά αυτό θα αναλυθεί από αυτή εδώ τη γωνιά την άλλη εβδομάδα. Υπομονή…

PLAN B ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΧΙ
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Το έχει γράψει εδώ και αρκετές ημέρες ο AGENT GREEK το σενάριο επα-
νασύνδεσης Ολυμπιακού και Λούκα Μιλιβόγεβιτς. Ακούγεται ακόμα περισ-
σότερο εσχάτως. Χωρίς αυτό να σημαίνει και πως είναι εφικτό. Τα οικονο-
μικά δεδομένα για απόκτηση του Σέρβου χαφ της Κρίσταλ Πάλας είναι πολύ 
υψηλά. Στο μεταξύ, η Φενερμπαχτσέ εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για τον 

Ρούμπεν Σεμέδο. 

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Όπως αποκάλυψε το sportime.gr, ο Ράφα Σοάρες θα συνεχίσει την κα-
ριέρα του στον ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία και πλέ-
ον μένουν τα διαδικαστικά. Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ θα βρίσκεται την 
Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για να γίνει επίσημα παίκτης του Δικεφάλου. Έπε-
ται ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Φαμαλικάο, Αντρέ Ρικάρντο, έρχεται στην 

Τούμπα με πενταετές (4+1) συμβόλαιο.

Το sportime.gr έφερε στην επιφάνεια το ότι ο Χοσέ Κρέσπο βρίσκεται ψηλά 
στη λίστα του Παναθηναϊκού ενόσω στο «τριφύλλι» αναζητούν στην αγορά 
ένα έμπειρο στόπερ. Ο Ισπανός αμυντικός μένει ελεύθερος στα τέλη του μη-
νός και παρότι συζητά με τον ΠΑΟΚ για ανανέωση, δεν έχει βρεθεί κοινός 

τόπος. Για τον παίκτη έχει κάνει κίνηση και ο ΑΠΟΕΛ. 

Στη Μαδρίτη βρίσκονται Θοδωρής Καρυπίδης και Χερμάν Μπούργος, όπου 
τα είπαν με τον τεχνικό διευθυντή της Ατλέτικο. Ο Αντρέα Μπέρτα υποδέχτη-
κε τον ισχυρό άνδρα και τον προπονητή του Άρη αντίστοιχα, και τα είπαν γύρω 
από ποδοσφαιρικά ζητήματα, αλλά και πιθανή διεξαγωγή φιλικού. Μίλησαν 
και για παίκτες, οι Σέρχιο Καμέγιο (φορ) και Ροντρίγκο Ρικέλμε (εξτρέμ) εί-
ναι δύο εξ αυτών. 

Στο παιχνίδι της απόκτησης του Μπάμπη Λυκογιάννη – που δεν θα συνε-
χίσει στην Κάλιαρι- βάζουν οι Ιταλοί την ΑΕΚ. Στο μεταξύ ο Ορμπελίν Πινέδα 
θέλησε να θολώσει τα νερά γύρω από το μέλλον του, τονίζοντας σε συμπα-
τριώτες του Μεξικανούς δημοσιογράφους πως «δεν είναι στα πλάνα του να 
φύγει από τη Θέλτα». Στην πραγματικότητα, αναζητά πώς και πώς έξοδο δι-

αφυγής. 



ς

ΝΈΟ ΈΚΤΟΣ ΈΔΡΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΈ ΤΟ 

ΚΟΣΟΒΟ

Από το Μπέλφαστ στην Πρίστινα. Η Έθνική 

Ομάδα, μετά τη χτεσινή αναμέτρησή της με 

τη Βόρεια Ιρλανδία, δίνει νέο εκτός έδρας 

ματς με το Κόσοβο για το Nations League. 

Την Κυριακή, στις 21:45, ξεκινάει ο 

αγώνας Κόσοβο-Έλλάδα, για τον οποίο το 

Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες 

από 400 στοιχηματικές επιλογές. 

Στόχος της Έθνικής Ομάδας είναι η νίκη 

στην προσπάθειά της να πάρει την πρώτη 

θέση στον όμιλο και πριν δώσει την 

επόμενη εβδομάδα, τα 2 σερί εντός έδρας 

παιχνίδια, στο Βόλο, με την Κύπρο (Πέμπτη 

9 Ιουνίου) και το Κόσοβο (Κυριακή 12 

Ιουνίου). 

Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΚΟΡΝΈΡ,  

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΈΛΈΥΤΑΙΟΣ ΣΚΟΡΈΡ

Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που 

προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ 

για τον αγώνα Κόσοβο-Έλλάδα είναι και 

αυτά για 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, τις συνολικές 

κάρτες, τη νίκη με μηδέν παθητικό, τα 

συνολικά πλάγια άουτ, το πρώτο οφσάιντ, 

την ομάδα με τα περισσότερα ελεύθερα 

από το τέρμα, το λεπτό του πρώτου  γκολ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στο παιχνίδι 

της Έθνικής Ομάδας και την «Έπιστροφή 

Στοιχήματος», για την οποία ισχύουν όροι 

και προϋποθέσεις.

ΤΈΛΙΚΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΝΤΙΦ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΈΛΛΟ

Την Κυριακή, στις 19:00, στο Κάρντιφ 

διεξάγεται ο τελικός των play off του 

Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανάμεσα στην 

Ουαλία και την Ουκρανία. Η ομάδα που 

θα επικρατήσει θα πάρει το τελευταίο 

εισιτήριο από την Έυρώπη για το Κατάρ.

Η Ουαλία κέρδισε με 2-1 την Αυστρία, 

στον ημιτελικό που έγινε τον Μάρτιο. Στο 

δεύτερο ημιτελικό την περασμένη Τετάρτη, 

η Ουκρανία επικράτησε με 3-1 της Σκωτίας 

στη Γλασκώβη. 

Πολλές στοιχηματικές επιλογές 

προσφέρει το Πάμε Στοίχημα και για 

τον αγώνα των play off του Παγκοσμίου 

Κυπέλλου, Ουαλία-Ουκρανία.  

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρεται από 

σήμερα για όλους τους ποδοσφαιρικούς 

αγώνες και η προωθητική ενέργεια 

«Boost Νίκης», για την οποία ισχύουν όροι 

και προϋποθέσεις. 

w

ΟΙ ΈΘΝΙΚΈΣ ΟΜΑΔΈΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ 
ΤΟ ΠΡΟΣΈΧΈΣ ΤΡΙΗΜΈΡΟ 

NATIONS LEAGUE 21:45
ΒΕΛΓΙΟ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ

OVER 2,5 1,72 
Το ματς της βραδιάς είναι σίγουρα αυτό ανάμεσα σε Βέλγους και 
Ολλανδούς. Γνωστή η κόντρα των δύο χωρών και αμφότερες οι 

ομάδες θα τα δώσουν όλα για την πρώτη νίκη στον όμιλο.

Και οι δύο διαθέτουν μεγάλη επιθετική ποιότητα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 

2 +1,0 1,70
Πρόβα για το Μουντιάλ αποτελούν αυτά τα ματς για Γαλλία και Δανία. 

Πολλά νέα πρόσωπα θα έχουν και οι δύο, με τους παίκτες φυσικά 
να έρχονται από μια δύσκολη σεζόν. Φαβορί είναι οι Γάλλοι αλλά οι 

Σκανδιναβοί δεν θα παραδοθούν εύκολα.

Συντηρητικό ποντάρισμα στη Δανία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΚΡΟΑΤΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ

Χ2 1,70
Σε έναν όμιλο με ξεκάθαρο φαβορί τους Γάλλους, οι Κροάτες και 
οι Αυστριακοί θα επιδιώξουν να μπούνε με το δεξί. Οι Βαλκάνιοι 

υπερέχουν σε ποιότητα αλλά θα στερηθούν σημαντικά πρόσωπα στο 
σημερινό παιχνίδι.

Θα πάμε με τους Αυστριακούς.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΈΣ ΑΠΟ 400 ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΈΣ 
ΈΠΙΛΟΓΈΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ NATIONS LEAGUE

ΔΑΝΙΑ 2η 20:00
ΧΕΛΕΡΟΥΠ-Β93 ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

OVER 2,75 1,80
Αμφότερες έμειναν από νωρίς εκτός ανόδου με συνέπεια να παίζουν 

χωρίς κανένα άγχος. Στο σημερινό παιχνίδι θα παραταχθούν 
επιθετικά με στόχο να προσφέρουν γκολ αλλά και θέαμα στο κοινό 

τους.

Αδιάφορο ματς με αξία στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com

ΜΠΑΣΚΕΤ Α1 19:30
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ

2+17,5 1,66
Τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της πέτυχε η Λάρισα και έδειξε στον 
Παναθηναϊκό ότι δεν θα παραδοθεί εύκολα. Οι «πράσινοι» πάντως 

θέλουν να πάρουν εκδίκηση σήμερα και να βρεθούν πιο κοντά στους 
τελικούς.

Στηρίζουμε συντηρητικά Λάρισα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΗΔΙΑ 3η 
ΑΣΤΡΙΟ-ΤΟΛΟ
OVER 3,25 1,75

Στις μικρές κατηγορίες της Σουηδίας θα παίξουμε μπάλα για να 
κυνηγήσουμε τα γκολ. Η Άστριο έχει ποιότητα είναι το φαβορί και θα 
επιτεθεί για να καθαρίσει από νωρίς το ματς. Στην κόντρα θα παίξουν 

οι φιλοξενούμενοι για την έκπληξη.

Κυνηγάμε τα γκολ, πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Η Εθνική ομάδα αναχωρεί 
σήμερα για την Τουρκία για να πά-

ρει μέρος το Σαββατοκύριακο στο Βαλκα-
νικό Πρωτάθλημα Σκυταλοδρομιών που διε-

ξάγεται στο Ερζερούμ. Στην αποστολή μετέχουν 
πολλοί Έλληνες πρωταθλητές, όπως η Ρα-
φαέλα Σπανουδάκη και ο Παναγιώτης Τρι-

βυζάς. Εκτός έμεινε η Πολυνίκη Εμ-
μανουηλίδου.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ετοιμάζεται 
για την επιστροφή του στους αγώνες 

και ταξιδεύει σήμερα στο Μαρόκο για να 
πάρει μέρος την Κυριακή στο Diamond League 
του Ραμπάτ. Ο ολυμπιονίκης μας θα έχει αντί-

παλο και τον Ελβετό Σιμόν Εχάμερ που με 
8,45μ. έχει την καλύτερη φετινή επίδο-

ση στον κόσμο. Η Κατερίνα Στεφανίδη έμει-
νε για λίγο στην Ελλάδα και αγωνί-

στηκε στη Φιλοθέη. Τώρα η ολυμπιονίκης 
μας αναχώρησε για το Μαρόκο και την Κυρια-
κή αγωνίζεται στο Diamond League στο Ρα-
μπάτ. Εν συνεχεία στις 9 Ιουνίου αγωνίζεται 

στο Diamond League στη Ρώμη και μετά 
επιστρέφει στις ΗΠΑ.
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1
Διπλή ελληνική συμμετοχή θα 

έχουμε σήμερα στο ισχυρό μίτινγκ στο 
Μπίντγκοστς. Ο Εμμανουήλ Καραλής και 

ο Χρήστος Φραντζεσκάκης συνεχίζουν τους 
αγώνες τους επί πολωνικού εδάφους. Οι δύο 

πρωταθλητές αναζητούν μια καλή επίδοση 
στο επί κοντώ και τη σφυροβολία αντί-

στοιχα. 



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...

Ο ΠΟΓΕΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟ ΜΠΕΛΦΑΣΤ  
ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΘΥΜΗΣΕΣ ΡΕΧΑΓΚΕΛ, ΣΑΝΤΟΣ 

ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ  
ΤΟ DNA ΜΑΣ 

Επιτέλους. Μετά τις ανεδαφικές εξαγγελίες, αγωνιστικές φανφάρες, μεγαλόπνοα πλάνα και τελικά 
απογοήτευση με τον Τζον Φαν΄τ Σχιπ στον πάγκο το Ελληνικό DNA επιστρέφει στα ματς της Εθνικής ομάδας. 
Αν και είναι νωρίς, πολύ νωρίς, τραγικά νωρίς για να κρίνει κανείς τον Γκουστάβο Πογέτ, το δείγμα από το 

Μπέλφαστ ήταν κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικό. 
Ο Ουρουγουανός εκλέκτορας δεν είναι ότι οδήγησε την Εθνική ομάδα στην πρώτη της νίκη στο φετινό Nations 

League αλλά ο τρόπος που έγινε αυτό. 
Έχει γραφτεί και ειπωθεί πολλάκις, τουλάχιστον από το Sportime. Καλό το θέαμα και τα γκολ αλλά αυτά είναι 

για τη Βραζιλία, τη Γαλλία και κάποιες άλλες ομάδες που έχουν πλείστες μονάδες ώστε να το πράξουν. 
Η Ελλάδα έφτασε στις επιτυχίες με Ρεχάγκελ και Σάντος χάρη στην τακτική προσήλωση, την αμυντική 

προσέγγιση και το focus πάνω στο παιχνίδι χωρίς πολλά πολλά. Ναι το περίφημο… 1-0 είναι ο Ελληνικός 
τρόπος για την επιτυχία για την Εθνική. Όποιος το αρνείται αυτό είναι μακριά από την πραγματικότητα. 

Η Εθνική του Πογέτ αυτό θύμισε έστω στο γενικότερο πλαίσιο. 
Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κυρίαρχος με την μπάλα στα πόδια, τελικές και ποσοστό κατοχής πάνω από το 60%. 

Εκεί δηλαδή που βρήκε το γκολ με τον Μπακασέτα. 
Μετά το 55-60’ η Βόρειος Ιρλανδία πήρε τα πάνω της αλλά ο Πογέτ έδειχνε να είναι έτοιμος και να έχει 

πλάνο. Να φαγωθεί ο χρόνος και ίσως κάποια φάση στο… ξέφωτο. 
Ναι η Εθνική μάλλον οπισθοχώρησε περισσότερο από ότι θα έπρεπε απέναντι σε μια ομάδα που δεν ήταν 
τίποτα το ιδιαίτερο και μάλλον το Κόσοβο την Κυριακή θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος. Εξάλλου, είναι 

μια περίοδος που η σεζόν ολοκληρώθηκε και οι διεθνείς είναι κουρασμένοι από τα πολλά ματς που έχουν 
δώσει. Παρόλα αυτά η δουλειά έγινε, η Ελλάδα κέρδισε, και το 2/2 εκτός θα είναι μοναδικό. 

Αυτό που ίσως ξένισε λιγάκι ήταν τα περισσότερα από όσα θα έπρεπε λάθη στο κέντρο της άμυνας. Το δίδυμο 
Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος θέλει ακόμα πράγματα. Ειδικά ο στόπερ της Αλκμάαρ δυσκολευόταν περισσότερο 

από όσο έδειχνε η εικόνα του αγώνα. 


