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Περίεργα τα όσα βγαίνουν προς τα έξω για τον Ζοσέ Μπότο και το ενδιαφέρον που φαίνεται να υπάρχει ή να 
έχει προταθεί σε άλλες ομάδες. Μιλάμε για διαφορετικές αγορές τελείως. Μια η Ιταλία (Σπέτσια), 
μια η Τουρκία (Μπεσίκτας) και τώρα η Βραζιλία (Φλαμένγκο). Είναι γνωστό βέβαια η σχέση που έχει 
αναπτυχθεί εδώ και καιρό με σημαντικά μανατζερικά κανάλια ανάμεσα σε Βραζιλία-Πορτογαλία. Σημαντικοί 
Πορτογάλοι προπονητές έχουν ή προπονούν στο Brasileirao (Ζέσους, Πάουλο Σόουζα, Φερέιρα κ.ά) και με 
το παραμικρό υπάρχει φημολογία για ενδιαφέρον από μεγάλες ομάδες της χώρας.  Επομένως κάπως 
έτσι μπορεί να εξηγηθεί το ότι στη Βραζιλία μιλούν για τον Ζοσέ Μπότο και τη θέση του τεχνικού διευθυντή 
της Φλαμένγκο. Για τώρα πάντως δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι. Και όταν λέμε για τώρα εννοούμε για την 
τρέχουσας μεταγραφική περίοδο τουλάχιστον. Ο Μπότο είναι παρών σε όλα. Οτιδήποτε γίνεται και κινείται τη 
δεδομένη χρονική στιγμή στον ΠΑΟΚ έχει την σφραγίδα του όσον αφορά τη διαδικασία. 
Μιλούν και με τον Λουτσέσκου και επίσης τη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται οι σχέσεις τους να είναι 
μια χαρά. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Αλλά προς το παρόν για τον Μπότο 
υπάρχει μόνο ο ΠΑΟΚ. Ακόμα και αν (αν λέμε) έρθει καμιά τρελή πρόταση από το εξωτερικό. 

Δύο περιπτώσεις που έχουν το ενδιαφέρον τους ενόψει της νέας σεζόν για τον Ολυμπιακό. Μάλιστα 
αναμένεται, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, να έχουν διαφορετική κατάληξη. Ο Μάριος Βρουσάι… βαρέθηκε 
να περιμένει για μια κανονική ευκαιρία, ή να παίζει δεξί μπακ όταν παίζει και αναζητά τον επόμενο σταθμό 
της καριέρας του. Πιθανότατα εκεί θα πάει με τη μορφή δανεισμού.  Διότι, στην ομάδα του Πειραιά πιστεύουν 
πως έχουν ακόμα πράγματα να κερδίσουν από τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ. Με τέτοια προοπτική ήθελε και ο 
Βασίλης Σουρλής. Ο νεαρός μέσος όμως έχει ενημέρωση πως πρέπει να είναι κανονικά στην προετοιμασία 
και θα αποφασιστεί, μιας και ο Πέδρο Μαρτίνς τον υπολογίζει. Πολλές ευκαιρίες δεν του έδωσε πάντως 
πέρυσι και αν τελικά αποφασιστεί Αύγουστο να δοθεί δανεικός, δεν θα βρει εύκολα ανοικτές πόρτες.

ΓΙΑ ΤΩΡΑ 
ΔΕΝ…

ΒΙΟΙ 
ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ
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«Στον Παναθηναϊκό γνωρίζουν πως ο Χουάνκαρ που είναι 32 κλεισμένα, δύσκολα θα βρει τέτοιο συμβόλαιο 
(σ.σ. τα 600.000 που ζητούσε) αλλού. Επίσης, δεν αποκλείεται να είναι μια πιστολιά στον αέρα η απαίτηση του 
ατζέντη του προκειμένου να κάτσει η μπίλια λίγο πιο κάτω».
Αυτά έγραφε η στήλη την περασμένη Παρασκευή (3/6) για τα όσα απαιτούσε ο Ισπανός αριστερός μπακ. Ο 
Παναθηναϊκός είχε περάσει στο παρασύνθημα με επαφές για άλλους παίκτες στη θέση αλλά ήταν ηλίου 
φαεινότερο τι θα γίνει. Ο Γιοβάνοβιτς έχει/είχε βολευτεί με τον Χουάνκαρ, εκείνος στα 32 είπαμε το ήξερε 
πως δε θα έβρισκε αλλού τέτοιο συμβόλαιο και η συμφωνία δεν άργησε να έρθει. Στα 400 χιλιάρικα.
Και όχι τίποτα άλλο, άπαντες χαρούμενοι. Βέβαια, καλό θα είναι να σημειωθεί και κάτι άλλο. Θα κάνει 
την ίδια σεζόν και του χρόνου ο Χουάνκαρ; Μακάρι δηλαδή για το παιδί αλλά φυσικά και για το κλαμπ, 
προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικό. Αλλά προς το παρόν γνωρίζει πως ανταγωνισμό στη θέση δεν 
έχει/δε θα έχει. Για να δούμε… 

Ο Κώστας Μήτρογλου θα μείνει κάτοικος εξωτερικού τα επόμενα χρόνια, θέλοντας να είναι κοντά στο 
σπίτι του στη Γερμανία. Με τον Άρη οι όποιες διαφορές τους λύθηκαν στο δικαστήριο και πλέον μένει να 
διευθετηθεί και το οικονομικό. Ο Έλληνας διεθνής στράικερ μοιάζει να έχει εντοπίσει μια πιθανότητα 
ποδοσφαιρικής στέγης. Δεν είναι σίγουρο, αλλά έχει γίνει μια προσέγγιση από πλευράς Φορτούνα Σιτάρντ. 
Γλυκάθηκε η ολλανδική ομάδα από την παρουσία των Σάμαρη και Σιόβα και θέλει να το συνεχίσει ελληνικά. 
Ο Δημήτρης Σιόβας είναι αυτός που προσπαθεί να κάνει το κονέ, εξάλλου. Έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον 
Μήτρογλου και αν παραμείνει και ο ίδιος εκεί τότε δεν αποκλείεται να τους δούμε να παίζουν ξανά παρέα. 
Πάντως δύσκολη περίπτωση είναι να μείνει ο Σιόβας. Διότι, ζητάει αρκετά χρήματα. Πιθανό να κάνουν την 
υπέρβαση βέβαια οι Ολλανδοί και αν μείνει ο Σιόβας, θα έρθει και ο Μήτρογλου.

ΦΑΙΝΟΤΑΝ 
ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ 

ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ 
ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
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Μόργκαν ντε Σάνκτις και Βάλτερ Σαμπατίνι (γενικός διευθυντής και αθλητικός δι-
ευθυντής αντίστοιχα) έρχονται – όπως όλα δείχνουν - για να αλλάξουν όσα θεω-
ρούσαμε δεδομένα στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Ολυμπιακού, the 
Italian job σε «ερυθρόλευκη» βερσιόν! Κι όλα αυτά ενώ κυκλοφόρησε τρελή (;) 

φήμη περί ενδιαφέροντος της Φλαμένγκο για τον Πέδρο Μαρτίνς. 

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Δεν έχει τελειώσει η υπόθεση της ανανέωσης του Χοσέ Άνχελ Κρέσπο με 
τον ΠΑΟΚ, αλλά οι πιθανότητές για κάτι τέτοιο δεν είναι πολλές. Από Κύπρο 
μεριά, ο Απόλλωνας Λεμεσού διέψευσε επίσημα πως ενδιαφέρεται για τον 
Ισπανό στόπερ – ο ΑΠΟΕΛ πάντως είναι πάντα στο παιχνίδι. Στο κομμάτι των 
πιθανών αφίξεων στον Δικέφαλο, οι Ιταλοί επιμένουν για Κεϊτά Μπαλντέ. 

Όπως έγραψε το sportime.gr, ο Παναθηναϊκός ανεβάζει στροφές μεταγρα-
φικά, αλλά... διακριτικά, καθώς ελάχιστα διαρρέουν. Για τη θέση του χαφ 
πέραν του γνωστού, αλλά σταθερά δύσκολου, στόχου Ντομίνγκο Μπλάνκο 
κυκλοφόρησε το όνομα του Φρανσέρζιο της Μπορντό. Για στόπερ, το ζήτημα 
έχει κολλήσει ενώ δεν φαίνεται πως υπάρχει βάση στο σενάριο που θέλει 

τον Δημήτρη Λημνιό στη λίστα για εξτρέμ.

Μετά από 12 (!) αναβολές και ένα θέμα που κρατάει μήνες, είναι λογικό να κρα-
τάει κανείς μικρό καλάθι. Αλλά όλα δείχνουν πως... 13η δεν πρόκειται να υπάρξει. 
Και ότι το CAS θα ανακοινώσει επιτέλους, αυτήν την εβδομάδα, την απόφασή του. Στον 
Άρη επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουν τελικά το δικαίωμα μεταγρα-
φών, κάτι που φανερώνεται και από το πώς τρέχει ο μεταγραφικός σχεδιασμός. 

Μέλλον στην ΑΕΚ δεν (φαίνεται πώς μπορεί να) έχει ο Όγκνιεν Βράνι-
ες. Τώρα κλήθηκε και σε απολογία! Επειδή εμπλέκεται σε καυγά σε καφέ 
της Μπάνια Λούκα με αφορμή μία γυναίκα – ο ίδιος το διάψευσε κατηγορη-
ματικά. Στο μεταξύ, δεν φαίνεται αλήθεια στα γραφόμενα περί επιστροφής 

του Σέρχιο Αραούχο στη Λας Πάλμας. Για ενδιαφέρον ιρανικών ομάδων για 
τον Μίλαντ Μοχαμαντί λένε στην πατρίδα του.



Ο Παναθηναϊκός έδειξε διάθεση να «τιμωρήσει» την Λάρισα (89-43) αφού 
δε χαλάρωσε ούτε λεπτό κι έτσι έκανε το 3-2 στη σειρά και προκρίθηκε στον 
τελικό των πλέι οφ  όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό (οι Πειραιώτες θα 

έχουν το αβαντάζ έδρας)

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-12, 46-23, 73-35, 89-43

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Βόβορας): Σίβα, Παπαγιάννης 10, Παπαπέτρου 11, Γουάιτ 
17, Νέντοβιτς 16, Μέικον 14, Μποχωρίδης 2, Κασελάκης, Χουγκάζ, Έβανς 6, 

Μαντζούκας 5, Σαντ Ρος 8

ΛΑΡΙΣΑ (Τακιανός): Κρουμπάλι 11, Καράμπελάς, Μπέρζινς 2, Μάριτς 4, Μούντι 
6, Χάντσον 2, Τσαϊρέλης 4, Ζάρας 10, Παπαντωνίου 4, Βησσαρίου, Σπυρόπουλος

Για 19η φορά στην ιστορία της Basket League, o Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν σε σειρά 
τελικών για να διεκδικήσουν τον τίτλο! Το πιο συνηθισμένο ζευγάρι των τελικών στην Basket League είναι και 
πάλι εδώ μετά από 4 χρόνια! Το 2018 αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά σε τελικούς και ο Παναθηναϊκός 
ήταν ο νικητής της σειράς με σκορ 3-2. Πάντως δεν είναι αυτή η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια που έκαναν 
να συναντηθούν σε τελικούς. Το «ρεκόρ» ήταν τα πέντε χρόνια και συγκεκριμένα από το 2001 ως το 2005 
(επέστρεψαν το 2006). Για 11η φορά θα έχει ο Ολυμπιακός το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στον Παναθηναϊκό 
το οποίο κι έχει αξιοποιήσει πέντε φορές ως τώρα σε σειρά τελικών. Παρεμπιπτόντως οι «πράσινοι» δε θα 

έχουν το αβαντάζ έδρας για πρώτη φορά μετά το 2017 (τότε είχαν επικρατήσει του Ολυμπιακού με 3-2).

baskeTIME
ΕΒΓΑΛΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΟΝ 
ΠΕΜΠΤΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΤΕΛΙΚΟ

ΚΑΛΩΣ ΤΟΥΣ

ΞΑΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ «ΑΙΩΝΙΩΝ» 
ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2018
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣΤεράστιες στιγμές ζει η Αγία Παρασκευή, με 
αφορμή την εκπλήρωση του ονείρου της ανό-
δου στην Γ’ Εθνική. Μία άνοδος που μπορεί να 
άργησε 11 ολόκληρα χρόνια, ωστόσο, ο τρό-
πος με τον οποίο επιτεύχθηκε φέτος παραπέ-
μπει σε σύνολο, το οποίο υπερνίκησε όλες τις 
αντιξοότητες, αλλά και την πλειάδα … συνεχό-
μενων τελικών. Διότι αυτό τον χαρακτήρα εί-
χαν παρουσιάσει οι αναμετρήσεις μπαράζ, αρ-
χικά για την… εκπροσώπηση του αθηναϊκού 
ποδοσφαίρου και εν συνεχεία αποκλειστικά 
με φόντο τα τρία εισιτήρια που οδήγησαν στη 
Γη της Επαγγελίας. Ο Σήφης Βενάκης ήταν ο 

αρχιτέκτονας, ο άνθρωπος που πρώτος απ’ 
όλους πίστεψε στο φετινό εγχείρημα και πολύ 
περισσότερο βρήκε τον τρόπο να δώσει πρό-
σθετο κίνητρο στους ποδοσφαιριστές του. Ο 
επιτυχημένος τεχνικός με τις πλούσιες γνώ-
σεις του, αλλά και την μεθοδική του δουλειά 
μαζί με τους συνεργάτες του έδωσε το έναυ-
σμα, τη σπίθα που χρειαζόταν η ομάδα του 
ώστε να «πατήσει» πάνω στις δυνατότητές 
της και να παλέψει με τις πιθανότητες που της 
αναλογούσαν για την πολυπόθητη άνοδο. Με 
αφορμή το επιστέγασμα της ανόδου, ο Σήφης 
Βενάκης έσπευσε να συγχαρεί τους πρωταγω-
νιστές αυτής της τεράστιας επιτυχίας, αφιερώ-
νοντάς την σε όλους όσους πίστεψαν σε αυτή 
την ομάδα. Αναλυτικά τι έγραψε: «Μια χρόνια 
ονειρική για την ομάδα μας. Μια χρόνια ονειρι-
κή καθώς μετά από 18 χρόνια παίρνει πρωτά-
θλημα στην α Αθήνας και μετά από 12 χρόνια 
ξαναβρίσκεται στις εθνικές κατηγορίες!! Ξεκι-
νήσαμε στις 27 Ιουλίου την προετοιμασία μας 
και όλο το προηγούμενο διάστημα σχεδιάζα-
με μια ομάδα με χαμηλό μπάτζετ σε σχέση με 
τις προηγούμενες χρονιές. Που θα έχει ναι μεν 
σαν στόχο να πρωταγωνιστήσει αλλά επειδή 
υπήρχε μια ιδιαιτερότητα με τους ομίλους λόγο 
το ότι ήταν μόνο 11 ομάδες θέλαμε να ξεμπερ-
δέψουμε πολύ γρήγορα με την υπόθεση πα-
ραμονή και ότι καλό ερχόταν στην πορεία θα 
ήταν καλοδεχούμενο.. Μετά τα πρώτα ματς η 
ομάδα έδειξε ότι θα βρίσκεται ψηλά στην βαθ-
μολογία με αποκορύφωμα το παιχνίδι με τους 
Αγίους Ανάργυρους εκτός έδρας όπου κερδί-
σαμε 0-1, όπου εκεί συνειδητοποίησαν όλοι 
στην ομάδα ότι μπορούμε να πετύχουμε σπου-
δαία πράγματα. Η συνέχεια γνωστή η ομάδα 
κατέκτησε το πρωτάθλημα με 12 βαθμούς δι-
αφορά και αήττητη! Μπήκε στα μπαράζ σαν 
αουτσάιντερ και εκεί όμως σταθήκαμε αντάξιοι 
των περιστάσεων και αποδείξαμε πως ναι μεν 
τα μεγάλα συμβόλαια κερδίζουν αγώνες αλλά 
οι παρέες κερδίζουν τίτλους.. Είμαι ευγνώμων 
για όσα έχω ζήσει με αυτή την ομάδα και για 
αυτά που έχουμε πετύχει και το μόνο σίγουρο 
είναι πως αυτή η χρόνια θα μου μείνει βαθιά 
χαραγμένη.. Αφιερωμένο σε όσους πίστεψαν 
σε εμάς απ’ την πρώτη στιγμή και επίσης την 
αφιερώνω σ’ ένα δικό μου πρόσωπο που είναι 
δίπλα μου και με στηρίζει καθημερινά σε όλα!»

ΒΕΝΆΚΗΣ: «ΆΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ 
ΠΙΣΤΕΨΆΝ ΣΕ ΕΜΆΣ!» 
ΒΆΡΥΣΗΜΆΝΤΗ ΗΤΆΝ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΆΝΕ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΆΘΛΗΤΡΙΆΣ
 ΆΓΙΆΣ ΠΆΡΆΣΚΕΥΗΣ

Μονόδρομος 
η νίκη για το 
Ρουφ
Μεγάλη κινητικότητα 
υπάρχει στον ΠΑΟ 
Ρουφ, ενόψει του 
Σαββατιάτικου αγώ-
να με τον Μακεδο-
νικό. Και δεν έχουν 
άδικο οι άνθρωποι 
του συλλόγου, αφού 
σε περίπτωση που 
το αποτέλεσμα είναι 
η νίκη, τότε το Ρουφ, 
τη νέα χρονιά θα 
αγωνίζεται στη SL2. 
Όμως εκείνο που 
πρέπει να καταγρα-
φεί είναι πως αυτή η 
ομάδα που έχει δη-
μιουργήσει ο Θοδω-
ρής Κουνάδης, είναι 
πραγματικά μια ομά-
δα ανταγωνιστική 
που αξίζει να παίζει 
στη δεύτερη τη τάξη 
επαγγελματική κα-
τηγορία της χώρας. 
Και η ήττα από την 
Παναχαϊκή την προ-
ηγούμενη βδομά-
δα ήταν άδικη, δεν 
την άξιζε. Τέλος πά-
ντων στην παρούσα 
φάση αυτό που προ-
έχει είναι η νίκη του 
Σαββάτου. * Εν δρά-
ση ο Παπασπύρου. 
Δεν έχει αφήσει ούτε 
μύγα που να κινείται 
και να μην την έχει 
πλησιάσει. Το έχει 
βάλει αμέτι – μουχα-
μέτι , να δημιουργή-
σει μια ομάδα ιδιαί-
τερα ανταγωνιστική, 
με μοναδικό στόχο 
την άνοδο. Και μπο-
ρεί ο αθηναίος προ-
πονητής, να μην βρί-
σκεται στον πάγκο 
του Αιολικού, όμως 
έχει αναλάβει ένα 
νέο πόστο στην ομά-
δα της Μυτιλήνης. 
Είναι Τεχνικός διευ-
θυντής! Αυτό τα λέει 
όλα. Κι αν τυχόν πε-
τύχει στα νέα του κα-
θήκοντα, τότε σί-
γουρα, πολλά θα 
εξαρτηθούν στη συ-
νέχεια και τι πορεία 
θα χαράξει. Αν και ο 
ίδιος , που τον ξέρω 
πολύ καλά, εκείνο 
που θέλει είναι να 
φορά τη φόρμα του 
προπονητή. * Αχώ-
ριστοι είναι Στέλιος 
Μανούσος και Κώ-
στας Χαροκόπος. 
Όπου πάει ο πρό-
εδρος του Υμηττού 
από κοντά και 
ο Κώστας.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα 
διοικητικά δρώμενα του Ολυ-
μπιακού Λιοσίων, οι οποίες 
έρχονται να δημιουργήσουν 
νέα δεδομένα όσον αφορά το 
μέλλον και το σχεδιασμό της 
επόμενης αγωνιστικής περι-
όδου. Κι αυτό διότι ο Ανδρέας 
Γεωργόπουλος προχώρησε 
στην δύσκολη απόφαση να 
αποχωρήσει από την Προε-
δρία του σωματείου, μετά από 
δέκα συνεχόμενα χρόνια ανι-
διοτελούς προσφοράς. Σύσ-
σωμο το Δ.Σ. έσπευσε να 
ευχαριστήσει ολόψυχα τον 
απερχόμενο Διοικητικό Ηγέτη 
για την προσφορά του. Ανα-
λυτικάη ανακοίνωση: «Το ΔΣ 
του συλλόγου μετά από επιθυ-
μία του ιδίου ανακοινώνει την 
παραίτηση του Ανδρέα Γεωρ-
γόπουλου από το πόστο του 
προέδρου και την αποχώρη-
ση του από την ομάδα . Ο σύλ-
λογος θέλει να ευχαριστήσει 
δημόσια τον άνθρωπο πρώ-
τα απ’ όλα Ανδρέα και μετά τον 
πρόεδρο Γεωργόπουλο που 
όλα αυτά τα χρόνια ήταν στυ-
λοβάτης και ηγέτης αυτής της 
ομάδας. Ο κ. Γεωργοπουλος 
τα τελευταία 10 χρόνια μέσα 
σε μια περίοδο οικονομικής 
κρίσης προσέφερε τα πάντα 
στην ομάδα με ανιδιοτελή 
αγάπη και χωρίς προσωπι-
κό όφελος , ξοδεύοντας από 
την προσωπική του ζωή και 
χρόνο και χρήμα . Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ δεν αρκεί σε όλα 
αυτά που έχει προσφέρει για 
τον σύλλογο και του ευχόμα-
στε καλή συνέχεια στην ζωή 
του με υγεία και κάθε επιτυχία 
στις επιχειρηματικές του δρα-
στηριότητες .»

ΟΛΥΜΠΙΆΚΟΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 

Ευχαρίστησε τον 
απερχόμενο Πρόεδρο 
Άνδρέα Γεωργόπουλο 

ΦΟΙΝΙΚΆΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Συνεχίζει με Μάζη
Τη χάραξη του σχεδιασμού τους με φόντο τη 
επόμενη σεζόν συνεχίζουν απτόητοι στον 
Φοίνικα Περιστερίου. Οι ιθύνοντες του συλ-
λόγου των δυτικών προαστίων είναι σε διαρ-
κή εγρήγορση, καθώς βρίσκονται σε συνεχείς 
συζητήσεις με ποδοσφαιριστές που απαρ-
τίζουν τον βασικό κορμό. Με ξεκάθαρη πρό-
θεση να διατηρήσουν ό,τι καλύτερο υπάρχει 
από πλευράς ποιότητας στο υπάρχον ρόστερ 
και πάνω σε αυτό να χτίσουν την ομάδα που 
θα διεκδικήσει μία αξιοπρόσεκτη πορεία στο 
επερχόμενο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας 
ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ανανεώθη-
κε η συνεργασία με ένα ακόμη χαρισματικό 
ποδοσφαιριστή Συγκεκριμένα, την ανανέω-
ση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή 
της ομάδας Σωτήρη Μάζη ανακοίνωσε ο Φοί-
νικας Περιστερίου. Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σουμε την ανανέωση της συνεργασίας μας με 
τον Σωτήρη Μαζη! Ο νεαρός επιθετικός μας, 
που τη χρονιά που πέρασε σκόραρε 9 τέρ-
ματα παίζοντας 1460’ λεπτά, συμφώνησε με 
τη διοίκηση και τον προπονητής μας, Στάθη 
Πανακούλια, να συνεχίσει να φορά τη φανέ-
λα της ομάδα μας, την οποία και τιμάει επάξια 
τα τελευταία χρόνια. Εμείς από την πλευρά 
μας, του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυ-
χίες με την ομάδα μας!»

This is AthensΟ Σήφης Βενάκης
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Η Κατερίνα Κουτλή έτρεξε πρόσφατα σε μίτινγκ στο 
Όρντετζεμ του Βελγίου τα 800μ. σε 2.07.42 που είναι 

ατομικό της ρεκόρ και η καλύτερη φετινή επίδοση στην 
Ελλάδα. Η εμφάνισή της αυτή, της έδωσε μια θέση στην 

Εθνική ομάδα για τους Βαλκανικούς Αγώνες.

Ο τραυματισμός του Κάρστεν Γουόρχολμ στο Diamond 
League στο Ραμπάτ την περασμένη Κυριακή, βάζει στη κίνδυνο τη 
συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν. Ο Νορ-

βηγός πάντως, θα χάσει και το Diamond League στο Όσλο, όπου 
ήταν να τρέξει στις 16 Ιουνίου. 

Η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίζεται σήμερα στο επί 
κοντώ στο Diamond League στη Ρώμη. Η Ελληνίδα πρω-
ταθλήτρια θέλει να κάνει μια καλή επίδοση, στον τελευ-
ταίο της αγώνα στην Ευρώπη και πριν επιστρέψει στις 

ΗΠΑ. Φέτος έχει περάσει τα 4,65 μέτρα. 
«Άνοιξε» ο δρόμος για τη συμμετοχή της Ελί-

να Τζένγκο σε Diamond League μετά την εμφάνισή της 
στην Οστράβα, όπου έριξε στον ακοντισμό βολή στα 

65,40μ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα πάρει μέρος στο 
μίτινγκ στο Παρίσι στις 18 Ιουνίου. Νωρίτερα θ’ αγωνι-

στεί και στο Κλάντνο στις 14 του μήνα. 
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ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ NATIONS LEAGUE 
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

NATIONS LEAGUE 21:45
ΕΛΒΕΤΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 2 1,90

Έσωσε την παρτίδα στο τέλος η Ισπανία φεύγοντας με το 
βαθμό από την έδρα της Τσεχίας. Χωρίς νίκη στον όμιλο 

οι Ισπανοί και είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν 
άμεσα στα τρίποντα. Χωρίς βαθμό η Ελβετία μέχρι 

στιγμής, έχει πολύ δύσκολο έργο μπροστά της.

Σε αυτές τις τιμές το διπλό έχει αξία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΤΣΕΧΙΑ 1 -1,0 1,65 

Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει δις η 
Πορτογαλία σκόρπισε τους Ελβετούς με το εμφατικό 4-0! 
Το αφεντικό στον όμιλο θα γίνει η ομάδα του Σάντος αν 

πάρει και το σημερινό ματς.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1 -1,0 1,70

Τρομερό ξεκίνημα για τους Νορβηγούς με δύο εκτός 
έδρας νίκες. Στο ντέρμπι με την Σουηδία μίλησε 
η ποιότητα του Χάαλαντ με τον Νορβηγό αστέρα 

να σκοράρει δις. Για το 3/3 θα παίξουν σήμερα οι 
Σκανδιναβοί.

Έδρα και φαβορί θα στηρίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΣΟΥΗΔΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ OVER 2 1,75

Στο κυνήγι της κορυφής οι δύο ομάδες δεν έχουν 
περιθώρια για απώλειες. Για την νίκη θα παίξουν και 

αναμένεται να παραταχθούν με φουλ επιθετικό πλάνο. 
Ανοιχτό ματς αναμένουμε με γκολ και κόρνερ στο Σόλνα.

Αμφότερες με επιθετική ποιότητα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 1 -1,25 1,85

Με ηγέτη τον Τάσο Μπακασέτα η Εθνική μας ομάδα 
πέρασε και από το Κόσοβο. Τη γειτονική Κύπρο 

υποδεχόμαστε σήμερα και με νίκη θα γίνουμε το 
αφεντικό για την πρώτη θέση.

Με τον κόσμο μαζί για τη νίκη η Ελλάδα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ OVER 2 1,90

Με τρομερή εμφάνιση η Γεωργία πέρασε με το 
εντυπωσιακό 5-2 από τη Βουλγαρία. Μια νίκη που τη 
φέρνει στη κορυφή και τη βάζει γερά πλέον στη μάχη 

της 1ης θέσης.

 Ανοιχτό ματς με αξία στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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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

Ακόμα κι αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, δύσκολα θα βρούμε σειρά τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και 
τον Παναθηναϊκό (τους αναφέρουμε με βάση τη βαθμολογική σειρά και το πλεονέκτημα έδρας) που θα 

θεωρείται τόσο προβλέψιμη και με το περιθώριο έκπληξης να μην είναι τόσο μεγάλο.
Μπορούμε να κατανοήσουμε ότι σε ντέρμπι «αιωνίων» πολλά είναι εκείνα που αλλάζουν. Το κίνητρο 

των παικτών είναι μεγάλο, η ψυχολογία είναι διαφορετική. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα στη 
συζήτηση ότι ο Ολυμπιακός είναι ανενεργός για πολλές μέρες αφού «καθάρισε» με 3-0 τη σειρά με 

τον Προμηθέα, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που είχε μια σκληρή σειρά με 
τη Λάρισα η οποία έφτασε στους πέντε αγώνες.

Ανεξάρτητα φυσικά από την εύκολη επικράτηση- μάλλον αναμενόμενη- στον πέμπτο αγώνα. Μπορεί 
αυτή η διαδικασία, όμως, να αλλάξει έστω και λίγο τις ισορροπίες;

Θεωρητικά όχι! Στη σειρά υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί κι αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Δεν είμαστε τόσο 
βέβαιοι ότι θα συνεχίσει την αήττητη πορεία στα πλέι οφ, μπορεί να χάσει έναν αγώνα (ή και δύο) 
αλλά με τις παρούσες συνθήκες και με την εικόνα που έχουν δείξει οι δύο ομάδες, φαντάζει πάρα 

πολύ δύσκολο να καταφέρει ο Παναθηναϊκός να επικρατήσει σε σειρά πέντε αγώνων.
Τόσο «προβλέψιμες» σειρές τελικών ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» έχουμε συναντήσει άλλες 
δύο φορές στο παρελθόν. Η πρώτη ήταν το 2006, όταν ο Παναθηναϊκός, εντελώς φυσιολογικά κι 

αναμενόμενα, επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού που είχε επιστρέψει από τα χρόνια της αβεβαιότητας 
και της ανυποληψίας αλλά ακόμα δε μπορούσε να κοιτάξει στα μάτια τον Παναθηναϊκό.

Και η άλλη ήταν το 2015 όταν ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε (επίσης με 3-0) την τεράστια διαφορά 
ποιότητας από τον Παναθηναϊκό  που πήγε να παίξει τελικούς σκεπτόμενος ήδη την επόμενη χρονιά 

αφού δεν είχε ουσιαστικές ελπίδες να διεκδικήσει κάτι.
Ο Ολυμπιακός φέτος έχει δείξει ένα πολύ «συμπαγές» αγωνιστικό πρόσωπο, με ξεκάθαρους ρόλους 

και απόλυτα διακριτούς. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει προχωρήσει σε αλλαγές στο ρόστερ (μια 
προσθήκη έκανε, τον Έισι που δεν άλλαξε  τις ισορροπίες κι απλώς προστέθηκε στη σύνθεση.

Είναι πολύ καλός στην άμυνα ενώ επιθετικά έχει δείξει μια προσαρμοστικότητα στις συνθήκες (είτε 
σε υψηλό είτε σε χαμηλό τέμπο) και με πολλές λύσεις. Ποιοτικά και ποσοτικά απέχει πολύ από τον 
Παναθηναϊκό, που έχει αλλάξει προπονητή, έχει αλλάξει παίκτες αλλά ενώ έχουμε φτάσει στον 

Ιούνιο δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό προφίλ.
Η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ο πρωταθλητής αφού υπερέχει του Παναθηναϊκού κι εμείς 

βεβαίως ευχόμαστε να δούμε καλούς αγώνες στη σειρά, χωρίς έκτροπα και χωρίς εμπρηστικές 
δηλώσεις, ανακοινώσεις και non paper.

ΟΙ ΠΙΟ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟΙ
 ΤΕΛΙΚΟΙ
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