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Ο Τάσος Μπακασέτας είναι ο ηγέτης Εθνικής Ελλάδας. Πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με δύο δικά 
του τέρματα, ένα στο Μπέλφαστ και ένα στην Πρίστινα, η χώρα μας έφυγε με εκτός έδρας νίκες απέναντι 
στη Βόρειο Ιρλανδία και το Κόσσοβο. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός ήταν και το σημείο αναφοράς στην 
Τράμπζονσπορ που κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Τουρκία. Γενικώς, η καριέρα του πάει από το καλό στο 
καλύτερο και ο ίδιος φροντίζει να επιβεβαιώνει για ποιο λόγο υπάρχει αυτός ο ντόρος γύρω από το όνομά 
του. Από αυτή εδώ τη γωνιά σας έχουμε ενημερώσει πολλές φορές για τις μεταγραφικές εξελίξεις στην 
υπόθεση Μπακασέτα. Πολλές ήταν οι ομάδες που ενδιαφέρθηκαν. Οι περισσότερες από αυτές «κολλούσαν» 
στη ρήτρα των 12 εκατ. ευρώ που είχε η τουρκική ομάδα. Άργησε κάπως η τελευταία να διαμηνύσει στην 
πιάτσα πως είναι διατεθειμένη να πουλήσει και με ένα ποσό κοντά στα οκτώ «χαρτιά» και οι περισσότερες 
πόρτες έκλεισαν.Αυτό δεν σημαίνει πως οι πρωταθλητές Τουρκίας έχουν «χαλαστεί». Κάθε άλλο. Αν 
προκύψει κάτι την τελευταία στιγμή, καλώς να έρθει. Αλλά το πλάνο δεν είναι απλώς να κρατήσουν τον 
Μπακασέτα στην Τραπεζούντα, αλλά να του προτείνουν και ανανέωση συμβολαίου με γενναία αύξηση στις 
ετήσιες αποδοχές του. Χρήματα που δύσκολα θα έβρισκε στην Ιταλία, ή τη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας που είχε 
δείξει ενδιαφέρον εσχάτως.  Αυτή τη στιγμή αμείβεται με 1,2 ετησίως και το νέο συμβόλαιο θα ξεπεράσει 
τα 1,8… Είπατε τίποτε;

Μια απορρύθμιση, μια περίεργη ατμόσφαιρα. Αυτό εισπράττω όσο μιλάω με Ολυμπιακό μεριά. Αυτό με τον 
τεχνικό διευθυντή, για παράδειγμα. Άκυρο. Άλλο να μιλάμε για προσθήκη στελέχους, άλλο για τεχνικό 
διευθυντή. Ειδικά όταν στην ομάδα του μεταγραφικού σχεδιασμού υπάρχουν οι Καρεμπέ, Μοντέστο και ο 
κόουτς Πέδρο Μαρτίνς. Κι όλα αυτά, όταν σε λιγότερο από μήνα ξεκινά η προετοιμασία. Καθυστερεί και η 
θετική εξέλιξη με τον Ελ Αραμπί, αν αυτή έρθει κιόλας τελικά. Αμ το άλλο; 
Κυκλοφόρησε φιρμάνι πως ο Ολυμπιακός αναζητά έμπειρο γκολκίπερ για δεύτερο. Και μάλιστα κάτι 
καλύτερο από τον Κρίστινσον. Το πλάνο για τον Τζολάκη, ο οποίος τη νέα σεζόν θα είναι δεύτερος πίσω 
από τον Βάτσλικ, δεν αλλάζει. Ωστόσο, αν έρθει ένας καλύτερος του Κρίστινσον μπορεί και να μπλοκάρει ο 
νεαρός γκολκίπερ. Αυτό του Πασχαλάκη πάντως, ας μην το ακούσουμε ξανά. Μάλλον αστείο είναι.

ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΣΑ

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
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Από αυτή εδώ τη γωνιά είχατε ενημερωθεί επισταμένως (sic) πως η κατάσταση με τον Όγκνιεν Βράνιες 
και την ΑΕΚ είναι μη αναστρέψιμη. Ο Βόσνιος επέστρεψε επειδή έτσι ήθελαν κάποιοι, δεν κολλούσε ποτέ 
αγωνιστικά με την ομάδα από την στιγμή που είχε αποκτηθεί και ο Τζαβέλλας και όλα φάνηκαν μέσα στο 
γήπεδο. Τώρα ήρθε και ο νέος προπονητής, ο Ματίας Αλμέιδα να ζητήσει δύο κεντρικούς αμυντικούς, οι 
οποίοι μάλιστα θα είναι και βασικοί. Μαζί με τους Μήτογλου (τα είχατε διαβάσει από τον Agent πως τέτοιου 
στυλ στόπερ αρέσουν στον Αλμέιδα) και Τζαβέλλα θα συνθέσουν την 4άδα των παικτών σε αυτή τη θέση. 
Η ΑΕΚ λοιπόν θα πρέπει να μπει άμεσα σε τελικής ευθεία συζητήσεων με τον Βράνιες προκειμένου να λυθεί 
το συμβόλαιο. Και εδώ θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές θα είναι ήρεμο 
ή λιγότερο ήρεμο. 

Ο ΠΑΟΚ αφού προχώρησε τα θέματα με τον στόπερ και τον αριστερό μπακ και προσπαθεί να κλείσει αυτό του 
τερματοφύλακα (έχει ακόμα δρόμο του Κοτάρσκι), στρέφεται σε ένα ζήτημα κομβικό. 
Απαραίτητα σημαντικό για το αγωνιστικό πλάνο του Λουτσέσκου, είναι κάτι που το έχει μεταφέρει και στη 
διοίκηση και στον Μπότο. Εξτρέμ. Θέλει οπωσδήποτε πολύ καλό και γνωστό ακραίο ο Ρουμάνος τεχνικός. 
Θεωρεί πως η ομάδα πόνεσε από την απουσία ενός παίκτη που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά ή για να 
ακριβολογούμε ακόμα ενός παίκτη μια και ο Ζίβκοβιτς όταν ήταν/είναι καλά μπορεί να διαλύσει οποιαδήποτε 
άμυνα. Εκεί έχει στρέψει το ενδιαφέρον και τις εργατοώρες του ο Ζοσέ Μπότο. 
Όσο για τα περί Λημνιού ας μην τα σχολιάσουμε καλύτερα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είδατε, δεν έχει 
γραφτεί κάτι από εδώ. Εξάλλου και οι δικοί του άνθρωποι (εντυπωσιακές οι εμφανίσεις του με την Εθνική) 
προσπαθούν να περάσουν προς τα έξω ότι το μέλλον του είναι εκτός Ελλάδας. Αυτό έλειπε. 

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ 

ΦΟΥΛ ΓΙΑ ΕΞΤΡΕΜ 
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Σταθερά τα ονόματα των Γιαν Κόουτο, Τζορτζ Μπάλντοκ και Αμπουμπακάρ Κα-
μαρά πρωταγωνιστούν αυτές τις μέρες στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυ-
μπιακού. Ολοφάνερο πάντως πως βρισκόμαστε προ εξελίξεων και σύντο-
μα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για ενίσχυση σε θέσεις που έχουν οριστεί ως 

«άμεση ανάγκη» από πλευράς του Πέδρο Μαρτίνς και των συνεργατών του. 

BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Ο ΠΑΟΚ προχωρά την περίπτωση του 25χρονου Γερμανού κεντρικού αμυ-
ντικού Μάρκο Ρέντε της Χέρακλες, συνεχίζοντας να τρέχει με χίλια μεταγρα-
φικά, καλύπτοντας τη μία εκκρεμότητα μετά την άλλη. Ο Ζοσέ Μπότο κερδίζει 
το πρώτο στοίχημα, αυτό του «γρήγορα ναι πρόχειρα όχι» και μένει να φα-
νεί πως διάλεξε διάνα ώστε ο Ραζβάν Λουτσέσκου να παρουσιάσει έναν πολύ 

καλύτερο Δικέφαλο, του χρόνου. 

Κοντά σε συμφωνία για υπογραφή νέου συμβολαίου βρίσκεται ο Παναθηνα-
ϊκός με τον Χουάνκαρ. Η θέληση φαίνεται πως νίκησε τα εμπόδια και έπει-
τα από αμοιβαίες υποχωρήσεις, ο Ισπανός μπακ θα συνεχίσει στα πράσινα. 
Κι αυτό ενώ η απόκτηση ενός χαφ είναι η επόμενη μεταγραφική προτεραι-
ότητα, με τον Ντομίνγκο Μπλάνκο να αποτελεί σταθερά το Νο1 στόχο, χωρίς 

να είναι και ο μοναδικός. 

Το sportime.gr έγραψε ποιοι πραγματικά είναι οι παίκτες της Ατλέτικο Μα-
δρίτης που θέλει ο Άρης. Είναι ο 30χρονος δεξιός μπακ Σαντιάγκο Αρίας και 
οι 21χρονοι εξτρέμ Μάρκος Πάουλο και Ροντρίγκο Ρικέλμε. Η παρουσία του 
Χερμάν Μπούργος θα παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις. Στον Άρη υπάρ-
χει αισιοδοξία ότι τουλάχιστον δύο από τους τρεις (ο Αρίας είναι ο ένας) θα 
μετακομίσουν στο «Βικελίδης».

Ματίας Αλμέιδα και Ράντεκ Κουχάρσκι έχουν εξ αρχής στενή συνεργα-
σία, ενώ χθες έγινε μια διευρυμένη συνάντηση (κορυφής) στα γραφεία 
της ΠΑΕ ΑΕΚ, για να τεθούν επί τάπητος τα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη 
στιγμή το κλαμπ. Στο μεταξύ, η Ένωση φουλάρει για την απόκτηση δύο κε-

ντρικών αμυντικών, στο πλαίσιο αυτό ακούστηκε το όνομα του Γιάροσλαβ Ρα-
κίτσκι της Ζενίτ. 



Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός (που διατηρεί 
«παρκαρισμένες» τις μετοχές και πουλάει την εταιρεία) 
επισκέφτηκε έκτακτα τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη 
Λιόλιο ώστε να παραπονεθεί για τη διαιτησία και να 
επισημάνει ότι δεν θα το επιτρέψει. Την ίδια στιγμή 
που η Λάρισα ζητά τρεις διεθνείς διαιτητές κι αυξημένα 
μέτρα προστασίας για τον αυριανό πέμπτο αγώνα των 
ημιτελικών στο ΟΑΚΑ που θα κρίνει το εισιτήριο για 
τον τελικό. Προηγήθηκαν οι σκηνές ντροπής μετά το 
τέλος της τέταρτης αναμέτρησης στη Λάρισα κι όπως 
αντιλαμβάνεστε, στην Basket League τα καταφέραμε κι 
αλλάξαμε πίστα. Πλέον δεν τσακώνονται μόνο οι δύο 

«αιώνιοι» αλλά και ο Παναθηναϊκός με τη Λάρισα!

Η είδηση που δε θέλαμε να πιστέψουμε ακούστηκε σαν σήμερα πριν από 29 χρόνια! Η τεχνολογία δεν 
ήταν στα σημερινά επίπεδα, η ταχύτητα της είδησης δεν ήταν ίδια αλλά δυστυχώς δεν ήταν fake news. 
Ο Ντράζεν Πέτροβιτς ήταν νεκρός, συνεπεία αυτοκινητιστικού δυστυχήματος έξω από το Μόναχο κι ενώ 
είχε αποφασίσει να επιστρέψει στην Κροατία με το αυτοκίνητό του και όχι αεροπορικώς με την υπόλοιπη 
αποστολή. Ήταν παγκόσμιο σοκ, αντίστοιχο του προσφάτου που ζήσαμε με τον Κόμπι Μπράιαντ, σε μια 
αποφράδα ημέρα. Η τελευταία κατοικία του Ντράζεν, στο «Μίρογκοϊ» στο Ζάγκρεμπ αποτελεί μέχρι σήμερα 

μνημείο προσκυνήματος για τους Κροάτες και τους μπασκετικούς.

baskeTIME
ΑΛΛΑ ΚΟΛΠΑ
ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΞΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΕ 
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ- ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΟΦΡΑΔΑ 
ΗΜΕΡΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ  
29 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 
ΤΟΥ ΝΤΡΑΖΕΝ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Στο μίτινγκ 
του Χένγκελο πολύ καλή 

εμφάνιση έκανε ο Μίλαν Τραΐκο-
βιτς στα 110μ. εμπόδια. Ο Κύπριος πρω-

ταθλητής τερμάτισε δεύτερος, σε μια κούρ-
σα που έγινε με βροχή, σε 13.38 (+0,6) και 
έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-

μα στο Μόναχο. Νικητής ήταν ο Βραζι-
λιάνος Εδουάρδο Ροντρίγκες με 

13.34.

Η Σίντνεϊ Μακλάφλιν συνεχίζει 
να εντυπωσιάζει. Σε αγώνες στο Νά-

σβιλ έτρεξε τα 400μ. εμπόδια σε 51.61 και 
πέτυχε με το… καλημέρα την καλύτερη φετι-
νή επίδοση στον κόσμο. Η Αμερικανίδα ολυ-
μπιονίκης και παγκόσμια ρεκορντγούμαν στο 

αγώνισμα, σημείωσε την τρίτη επίδοση 
όλων των εποχών. 

Τριπλή ελληνι-
κή συμμετοχή είχαμε στο 

χθεσινό μίτινγκ στην Πράγα. Η Τα-
τιάνα Γκούσιν (φωτό) πέρασε στο ύψος 

το 1,87μ. και πήρε την τρίτη θέση, ενώ στο 
ίδιο αγώνισμα η Ελευθερία Χριστογεώργου 
με 1,80μ. ήταν έβδομη. Η Ελισάβετ Πεσιρί-

δου έτρεξε στα 100μ. εμπόδια σε 13.44 
(-1,1) και κατέλαβε την τέταρτη 

θέση.
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Ο Άρμαντ Ντου-

πλάντις και η Τσέις Ίλεϊ 
ήταν πρωταγωνιστές στο χθεσινό δι-

εθνές μίτινγκ στο Χένγκελο. Ο Σουηδός 
πέρασε στο επί κοντώ τα 6,01μ. και η Αμερι-

κανίδα έριξε στη σφαιροβολία 19,98μ. σημει-
ώνοντας ατομικό ρεκόρ. Και οι δύο πρωτα-

θλητές πέτυχαν τις καλύτερες φετινές 
επιδόσεις στον κόσμο στα αγω-

νίσματά τους. 



ς

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΆΔΆ  
ΓΙΆ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΕΡΙ ΝΙΚΗ  

ΣΤΟ NATIONS LEAGUE 

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής 
Ομάδας στο Nations League. Πέτυχε 2 
εκτός έδρας νίκες με 1-0 κόντρα σε 
Βόρεια Ιρλανδία και Κόσοβο κι έκανε 
το μεγάλο βήμα για την κατάκτηση της 
πρώτης θέσης του ομίλου και την άνοδο 
στη δεύτερη κατηγορία.
Άυτή την εβδομάδα δίνει 2 εντός έδρας 
παιχνίδια, στο Βόλο, με την Κύπρο 
(Πέμπτη, 21:45) και το Κόσοβο (Κυριακή, 
21:45) με στόχο να πετύχει ισάριθμες 
νίκες.  
Η Κύπρος πήρε τον πρώτο της βαθμό 
την Κυριακή, στο εντός έδρας 0-0 με 
τη Βόρεια Ιρλανδία. Είχε προηγηθεί η 
ήττα της με 0-2 από το Κόσοβο. Θέλει να 
αποφύγει την τελευταία θέση του ομίλου 
για να παραμείνει στην τρίτη κατηγορία. 
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 
περισσότερες από 400 στοιχηματικές 
επιλογές για τον αγώνα της Εθνικής 
Ομάδας με την Κύπρο. 

ΕΙΔΙΚΆ ΣΤΟΙΧΗΜΆΤΆ ΓΙΆ ΟΦΣΆΙΝΤ, ΚΟΡΝΕΡ, 
ΠΛΆΓΙΆ ΆΟΥΤ, ΚΆΡΤΕΣ

Άνάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που 
προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΆΠ 
για τον αγώνα Ελλάδα-Κύπρος είναι και 
αυτά για τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, 
τις συνολικές κάρτες, τη νίκη με μηδέν 
παθητικό, 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 την Κύπρο 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. 

ΣΤΗ ΒΟΣΤΏΝΗ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΟΥ NBA  
ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΆ ΣΤΟ 1-1 

Στο ΝΒΆ το ενδιαφέρον έχει κορυφωθεί 
στους τελικούς των Μπόστον Σέλτικς με 
τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Ισόπαλη 
με 1-1 είναι η σειρά και από το Σαν 
Φρανσίσκο μεταφέρεται στη Βοστώνη.  
Στις 4:00 το πρωί της Πέμπτης ξεκινάει 
ο τρίτος τελικός του ΝΒΆ, Μπόστον 
Σέλτικς-Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και 
το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές 
στοιχηματικές επιλογές μεταξύ άλλων 
για τον πρώτο σκόρερ, το πρώτο εύστοχο 
τρίποντο στον αγώνα, τα συνολικά 
ριμπάουντ, τους Over/Under πόντους 
παικτών, τον νικητή της πρώτης περιόδου, 
τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, τα Over/
Under τρίποντα παικτών, τα συνολικά 
κλεψίματα, τη διαφορά πόντων, τα 
συνολικά εύστοχα τρίποντα. 

w

ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΆΔΕΣ ΠΆΙΖΟΥΝ ΜΠΆΛΆ 
ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 

NATIONS LEAGUE 21:45
ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ

Χ2 1,66
Για την πρώτη τους νίκη θα παίξουν οι δύο ομάδες με το γόητρο σε 

αυτά τα ματς να είναι μεγάλο. Οι Γερμανοί θα έχουν κόσμο στο πλευρό 
τους που θα τους δώσει ώθηση για την μεγάλη νίκη. Να ρεφάρει την 
ήττα από την Ουγγαρία θέλει η Αγγλία σήμερα αλλά το έργο δεν θα 

είναι εύκολο.

Αναμένουμε αντίδραση από τα «τρία λιοντάρια».
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΙΤΑΛΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ

1 -1,0 1,70
Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ του Κατάρ έχει επηρεάσει ξεκάθαρα 
τους Ιταλούς. Δίκαιη κρίνεται η ισοπαλία στο ματς με τους Γερμανούς 
με τον Πελεγκρίνι να σκοράρει το γκολ. Με φορά από τη μεγάλη νίκη 

κόντρα στους Άγγλους έρχονται οι Ούγγροι.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 19:00
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

OVER 2 1,85
Στο Ελσίνκι η Φινλανδία θα υποδεχθεί το Μαυροβούνιο με στόχο την 
πρώτη νίκη στον όμιλο. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν καλό ξεκίνημα 

ξεπερνώντας σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Ρουμανίας.

Η επιλογή μας θα πάει στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

7e-SportTime  ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΕΛΛΆΔΆ-ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 
ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΆΠΟ 

400 ΣΤΟΙΧΗΜΆΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΆ 
ΚΆΤΆΣΤΗΜΆΤΆ ΟΠΆΠ 

NATIONS LEAGUE 21:45
ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

OVER 2 1,85
Η βελτίωση που παρουσιάζει το Λουξεμβούργο τα τελευταία χρόνια 

φάνηκε και στην πρεμιέρα. Η ομάδα του Χολτζ πέρασε με 2-0 από την 
έδρα της Λιθουανίας ούσα ανώτερη σε όλο το παιχνίδι.

Τα γκολ έχουν αξία και θα πάρουν σημείο,
ΠΡΟΤΑΣΗ:

www.xosetips.com

NATIONS LEAGUE 21:45
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ

ΔΙΠΛΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1,75
Απόλυτο φαβορί στον όμιλο η Τουρκία συνέτριψε με 4-0 τα Νησιά 

Φερόε στη πρεμιέρα. Στην έδρα της αδύναμης Λιθουανίας ταξιδεύει 
σήμερα και θα παραταχθεί επιθετικά για να καθαρίσει χωρίς 

χρονοτριβή.

Στηρίζουμε το φαβορί από νωρίς.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

NATIONS LEAGUE 21:45
ΒΟΣΝΙΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ

OVER 2,25 1,93
Έστω και στο τέλος η Βοσνία έσωσε την παρτίδα και έφυγε με 
τον βαθμό από το Ελσίνκι. Δεν ήταν καθόλου καλή η Ρουμανία 

γνωρίζοντας δίκαια την ήττα στο Μαυροβούνιο με 2-0. Αμφότερες 
αναμένεται να επιτεθούν για το τρίποντο της νίκης.

Η προτίμησή μας στα ξανά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:



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

Ελεύθερη αγορά. Σύμφωνοι. Ακόμα και στην εποχή του άκρατου καπιταλισμού 
όμως υπάρχουν όρια, κάποιοι κανόνες έστω και άγραφοι, ορισμένα πράγματα 
που δεν έχουν καταπατηθεί. Τουλάχιστον έως τώρα. Για όλα βέβαια υπάρχει η 
πρώτη φορά. Η είδηση πως οι αγώνες του Μουντιάλ πρόκειται να μεταδοθούν 

στην πλειονότητά τους (42 στους 64) από την συνδρομητική πλατφόρμα του ANT1, 
τον ANT1+ ήταν κεραυνός εν αιθρία. Για τους ποδοσφαιρόφιλους.

Δεν χρειάζεται να γίνει μεγάλη ανάλυση γιατί περιμένουν/περιμένουμε το 
Μουντιάλ κάθε 4 χρόνια. Ένας μήνας ποδοσφαιρικής αδρεναλίνης και θεάματος 

που θα γραφτούν μάλιστα στην ιστορία.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως θα αντιδράσει η αγορά σε αυτό. Η εν δυνάμει 

πελατεία δηλαδή. Θα είναι ένα εγχείρημα, μπούσουλας για τη συνέχεια, για όλα.
Βέβαια, τα περισσότερα αθλητικά γεγονότα μέσω συνδρομητικών μεταδίδονται 

αλλά υπήρχαν και κάποια κάστρα που δεν είχαν πέσει.
Το Μουντιάλ πάντως είναι for free. Έτσι είναι και έτσι θα έπρεπε να μείνει.

FREE
ΜΟΥΝΤΙΑΛ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ


