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ΓΡΙΦΟΣ
Ο Σπόραρ ήρθε και ξεκίνησε και τις προπονήσεις 
με τον Παναθηναϊκό εν όψει Σλάβια Πράγας. Ο 
Σλοβένος στράικερ είναι η πιο ακριβή μεταγραφή 
του κλαμπ τα τελευταία χρόνια και όπως είναι 
φυσικό οι προσδοκίες για αυτόν είναι μεγάλες πριν 
ακόμα πατήσει το πόδι του στο γήπεδο. Το ζήτημα 
είναι πως με τον 28χρονο Σλοβένο και τον Φώτη 
Ιωαννίδη στο ρόστερ, ο Καρλίτος πέφτει αυτόματα 
στο Νο3 της ιεραρχίας των επιθετικών. Και μάλιστα 
με ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια. Δύσκολο 
task για τον Παναθηναϊκό, που δε θα έλεγε όχι να 
έρθει μια πρόταση για τον Ισπανό, ένα χρόνο πριν το 
τέλος της συνεργασίας τους. Από την άλλη πλευρά, 
ο Καρλίτος δεν έχει δείξει και ιδιαίτερη ζέση να 
αποχωρήσει από την Αθήνα, αν και γνωρίζει πως 
δε θα είναι με τίποτα στις βασικές επιλογές του 
Γιοβάνοβιτς. Εκτός αν πιστεύουν στον Παναθηναϊκό 
πως μπορεί να έρθει πρόταση για τον Ιωαννίδη 
επομένως θέλουν να είναι καλυμμένοι.

AGENT GREEK

2e-SportTime  ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΣΚΑΚΙ
Έως και τα μέσα του Σεπτέμβρη που τελειώνουν οι 
μεταγραφές θα έχει ενδιαφέρον το τι θα γίνει με 
τον Ελ Αραμπί. Ο Μαροκινός στράικερ υπέγραψε 
πριν 1,5 μήνα νέο σούπερ συμβόλαιο με τον 
Ολυμπιακό και έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος 
παίκτης του ρόστερ. Με τον Μαρτίνς στον πάγκο 
δεν ξεκίνησε σε κανένα από τα δύο ματς με την 
Μακάμπι Χάιφα και όταν μπήκε είχαν διαμορφωθεί 
οι συνθήκες, ήταν δύσκολο να αλλάξει κάτι.
Με το που έγινε η στραβή και αποκλείστηκε ο 
Ολυμπιακός, αμέσως βγήκαν και οι φήμες πως 
ομάδα από τη Σαουδική Αραβία όχι μόνο θέλει τον 
Ελ Αραμπί αλλά πως έχει κάνει κιόλας πρόταση. 
Πάνω κάτω δηλαδή όσα ακούγονταν και ενώ ο 
35χρονος επιθετικός δεν είχε υπογράψει την 
ανανέωση του συμβολαίου. Φαντάζει δύσκολο να 
αφήσει ο Ολυμπιακός να φύγει έτσι ένας παίκτης 
για τον οποίο δαπανήθηκε χρόνος και πάνω απ’ όλα 
πολύ χρήμα για να μείνει στην ομάδα. Περισσότερο 
στη διαχείριση του Πορτογάλου κόουτς αποδίδεται 
το όλο στράβωμα. Πάντως, επειδή Ελ Αραμπί και 
η πλευρά του έχουν άκρες στην Αραβία θα έχει 
ενδιαφέρον τι παρτίδα σκάκι θα παιχτεί αν όντως 
σκάσει μια καλή πρόταση στον Πειραιά. Αν και 
λογικά οι πρωταθλητές για να σκεφτούν να μπουν 
σε αυτή τη διαδικασία και με τους Τικίνιο, Χασάν 
πιο ενεργούς στην transfer list, θα πρέπει να 
υπάρχουν πολλά μηδενικά στην πρόταση.
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ΞΑΝΑ ΓΙΑ 
ΣΟΤΕΛΔΟ
Πριν το στραπάτσο με την Λέφσκι Σόφιας φαινόταν 
έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο και από το Μεξικό 
να έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα 
του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά που έγιναν στα ματς με τους 
Βούλγαρους έκαναν την κατάσταση μέσα στην ομάδα 
άνω κάτω μια και κανείς δεν ήξερε τι θα γινόταν 
και ποιος θα έμενε ή θα έφευγε. Τώρα που λίγο 
έχει ηρεμήσει η κατάσταση και θα πρέπει στον 
ΠΑΟΚ να πάρουν αποφάσεις δεν είναι λίγοι μέσα 
στην ομάδα που λένε πως πρέπει να ασχοληθεί 
ξανά με τον Γέφερσον Σοτέλδο. Ο 25χρονος 
επιτελικός από τη Βενεζουέλα δεν έχει καλύτερο 
στάτους στην Τίγκρες απ’ ότι π.χ. δύο εβδομάδες 
πριν αλλά το ζήτημα είναι αν το μεξικάνικο κλαμπ 
έχει ρίξει τις απαιτήσεις του, ειδικά στο loan fee 
για να μπορέσει να επέλθει και συμφωνία.

AGENT GREEK
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ΤΟ ΕΙΧΕ 
ΑΦΗΣΕΙ  
ΝΩΡΙΣ
Στην Ελλάδα είχε προταθεί σε ομάδες και 
περισσότερο μαζί του φαίνεται να είχε ασχοληθεί 
ο Άρης. Για τον Ρίσεντλι Μπαζούρ, η προοπτική να 
παίξει στην Ελλάδα δεν βρισκόταν στο μυαλό του 
και αυτό έκλεισε οριστικά χθες Δευτέρα (1/8) μια 
και ανακοινώθηκε η απόκτησή του από την Αλκμάαρ. 
Ο 26χρονος Ολλανδός ήταν στη λίστα αρκετών τοπ 
ομάδων αλλά ήθελε να το ψάξει πολύ μέχρι να 
καταλήξει στην απόφαση για το που θα παίζει μετά 
την Φίτεσε που ήταν έως και πέρυσι. Πάντως, ο 
Άρης που ασχολήθηκε και λίγο περισσότερο με τον 
Μπαζούρ είχε αφήσει την περίπτωσή του και εδώ 
και καιρό εξετάζει άλλους κεντρικούς αμυντικούς 
που θα είναι στο ρόστερ δίπλα στους Φαμπιάνο και 
Μπράμπετς. Αξίζει να σημειωθεί πως το καλοκαίρι 
του 2017, η Βόλφσμπουργκ είχε δώσει 12 
εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από τον Άγιαξ 
ενώ κάποια στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία είχε 
φτάσει τα 15.
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BIG

FIVE5
SUPERLEAGUE

Newsroom.Newsroom.Newsroom

Τα μεταγραφικά είναι αυτά που έχουν μονοπωλήσει το ενδια-
φέρον του Θόδωρου Καρυπίδη ακόμα και λίγες ημέρες πριν το 
πρώτο ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το ζευγάρι με την ομάδα 
του Ίβιτς είναι κρίσιμο αλλά ο ιδιοκτήτης του Άρη θέλει να φέ-
ρει στο κλαμπ έναν στόπερ αλλά και έναν επιθετικό. Μάλιστα και 
οι δύο περιπτώσεις φαίνεται να προχωρούν θετικά και να πρό-
κειται για γνωστούς παίκτες.

Την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες έκανε ο Βί-
ντα στα Σπάτα και μάλιστα είχε και συζήτηση με τον Ματίας Αλμέιδα. Η 
ΑΕΚ έχει στρέψει το ενδιαφέρον προς την απόκτηση ακόμα ενός στό-
περ ενώ και η περίπτωση Πλάνιτς υφίσταται αλλά για τον Γενάρη από 
την στιγμή που δεν έχει υπογράψει ανανέωση με τη Μακάμπι Χάιφα. 
Η ΑΕΚ εξετάζει και την περίπτωση επιθετικού και είναι κάτι που θα 
έπρεπε πάντως να είχε γίνει.

Είχε ειδήσεις η ευρωπαϊκή λίστα που ανακοίνωσε ο Παναθηνα-
ϊκός εν όψει του πρώτου αγώνα με τη Σλάβια Πράγας για το Κό-
νφερνς Λιγκ. Ο Σπόραρ δεν είναι μέσα αλλά αναμένεται αυτό να 
αλλάξει έως και αύριο Τετάρτη (3/8) μια και οι πράσινοι μπορούν 
να το κάνουν μέχρι και την παραμονή των αναμετρήσεων με τους 
Τσέχους. Δεν είναι όμως στην ευρωπαϊκή λίστα ο Διούδης κάτι 
που δείχνει πως είναι κοντά στην έξοδο.

Αλλαγή εποχής και τυπικά στον Ολυμπιακό. Ο Κάρλος Κορμπεράν ανέ-
λαβε την τεχνική ηγεσία και μάλιστα πήγε στο Ρέντη και έκανε την πρώ-
τη του προπόνηση με τους ποδοσφαιριστές του. Μάλιστα ανακοινώ-
θηκε και το τιμ του ενώ οι πρωταθλητές αποχαιρέτησαν με στόρι στο 
ινσταγκραμ τον Πέδρο Μαρτίνς. Σίγουρα θα μπορούσαν να το κάνουν 
πιο εμφατικά για έναν προπονητή που κάθισε 4 χρόνια στον πάγκο. Ο 
Ολυμπιακός είναι κοντά στην απόκτηση του Μπάρντι από τη Λεβάντε.

Στη Θεσσαλονίκη έρχεται επιτέλους ο Ιβάν Νέσμπεργκ, ο Νορβηγός 
στόπερ που αποκτήθηκε από την Βαλερένγκα αλλά έρχεται αρκετό 
καιρό μετά και με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη αποκλειστεί από την Ευρώ-
πη. Ο 26χρονος άσος αναμένεται να μπει άμεσα στις υποχρεώσεις 
της ομάδας μια και μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν κανονικά με την προ-
ηγούμενη ομάδα του. Πάντως, ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά και την από-
κτηση άλλου στόπερ.  



CHAMPIONS LEAGUE 21:45
ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ

2 DNB 1,80
Η μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος στο Βέλγιο Σεν Ζιλουάζ ζει 
το όνειρο της με την συμμετοχή στα προκριματικά της κορυφαίας 
διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι Βέλγοι δεν έχουν να χάσουν 
κάτι σε σχέση με τους Σκωτσέζους που έχουν επιστρέψει και 

στοχεύουν ξεκάθαρα να μπουν στους ομίλους.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

3
ΠΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΝΕΛΑ ΤΗΣ ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ

ς

ΤΑ ΚΎΠΕΛΛΑ ΕΎΡΏΠΗΣ ΣΎΝΕΧΊΖΟΝΤΑΊ  
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΊΤΗ ΠΡΟΚΡΊΜΑΤΊΚΗ ΦΑΣΗ

Το πρώτο βήμα για την συμμετοχή τους στα play off των Κυπέλλων Ευρώπης θέλουν να κάνουν αυτή την εβδομάδα οι ελληνικές ομάδες. Την 
Πέμπτη δίνουν τα πρώτα παιχνίδια τους στην τρίτη προκριματική φάση, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Στο Europa League ο Ολυμπιακός 

υποδέχεται, στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», τη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Στο Conference League o Παναθηναϊκός και ο Άρης αγωνίζονται εκτός 
έδρας με τη Σλάβια Πράγας και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αντίστοιχα. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και για τους 3 αγώνες των ελληνικών ομάδων στα 
Κύπελλα Ευρώπης την «Επιστροφή Στοιχήματος» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στο Champions League το πρόγραμμα της τρίτης 
προκριματικής φάσης περιλαμβάνει 10 παιχνίδια, τα οποία διεξάγονται σήμερα και αύριο. Ξεχωρίζει η αποψινή αναμέτρηση της Μονακό με την 

Αϊντχόφεν. 

Η ΟΜΑΔΑ ΠΟΎ ΘΑ ΠΡΟΚΡΊΘΕΊ, Ο ΠΡΏΤΟΣ ΚΑΊ Ο ΤΕΛΕΎΤΑΊΟΣ ΣΚΟΡΕΡ
Στα καταστήματα ΟΠΑΠ το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές επιλογές για τα παιχνίδια Μονακό-Αϊντχόφεν (Τρίτη, 21:00), Ολυμπιακός-

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Πέμπτη, 22:00), Σλάβια Πράγας-Παναθηναϊκός (Πέμπτη, 20:00) και Μακάμπι Τελ Αβίβ-Άρης (Πέμπτη, 20:00).
Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, μεταξύ άλλων, στην ομάδα που θα προκριθεί, τα πολλαπλά σκορ, τον πρώτο παίκτη που θα 
σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τον παίκτη που θα πετύχει 2+ γκολ, τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, την ομάδα που θα εκτελέσει το 

πρώτο και το τελευταίο κόρνερ, το σύνολο των κόρνερ, τη νίκη με μηδέν παθητικό, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία. Σε όλα τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια 
το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και την προωθητική ενέργεια «Boost Νίκης» για την οποία ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

ΕΡΧΕΤΑΊ Η PREMIER LEAGUE ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΊΑ ΣΤΟΊΧΗΜΑΤΑ
Στην Αγγλία η σεζόν ξεκίνησε με το Σούπερ Καπ. Η Λίβερπουλ κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν με τη νίκη της 3-1 κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. 

Την Παρασκευή ξεκινάει η Premier League με το παιχνίδι Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ.  Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τη σέντρα του κορυφαίου 
ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν, σε πολλά μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα, μεταξύ άλλων,  για 
τον νικητή, τον τερματισμό στις πρώτες δύο, τέσσερις, έξι και δέκα θέσεις, τον νικητή χωρίς τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ, τον υποβιβασμό, 

την ομάδα που θα τερματίσει την τελευταία θέση, την κορυφαία ομάδα του Λονδίνου, την καλύτερη νεοφώτιστη ομάδα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΝΑ ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

5e-SportTime  ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

ΟΛΎΜΠΊΑΚΟΣ-ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΊΣΛΑΒΑΣ, ΣΛΑΒΊΑ ΠΡΑΓΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΊ ΜΑΚΑΜΠΊ ΤΕΛ ΑΒΊΒ-ΑΡΗΣ 
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΣΤΟΊΧΗΜΑΤΊΚΕΣ ΕΠΊΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

www.xosetips.com

CHAMPIONS LEAGUE 20:00
ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ-ΠΛΖΕΝ

2 DNB 1,83
Έστω και δύσκολα η Σερίφ ξεπέρασε το εμπόδιο της Μάριμπορ.
Οι Μολδαβοί θέλουν να επαναλάβουν την περσινή επιτυχία με 

την είσοδο στους ομίλους.
Η Πλζεν έρχεται με φόρα,διψάει για διάκριση και είναι το 

φαβορί στο ζευγάρι.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΟΝΤΑΡΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

1
CHAMPIONS LEAGUE 20:45

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ-ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ
2 DNB 1,83

Βαλκανικό ντέρμπι στη Βουλγαρία με φόντο την είσοδο στους 
ομίλους. Οι Κροάτες υπερέχουν σε ποιότητα και θα επιδιώξουν να 

πάρουν προβάδισμα πρόκρισης.
Με τον κόσμο μαζί η Λουντογκόρετς θα τα δώσει όλα για την 

νίκη.

ΦΑΒΟΡΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΠΙΟ ΧΑΛΑΡΑ ΤΟΥΣ ΚΡΟΑΤΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

2

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ

OVER 2,5 1,72
Με μοναδικό στόχο την είσοδο στους ομίλους η Μπενφίκα 

ξεκινάει το ευρωπαϊκό της ταξίδι. Το εμπόδιο της 
Μίντιλαντ φαντάζει αρκετά βατό και αν οι Πορτογάλοι 

παρουσιαστούν σοβαροί θα καθαρίσουν εύκολα.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

4

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:00
ΤΡΑΒΝΙΚ-ΣΑΡΑΓΕΒΟ

OVER 3 2,00
Τα φιλικά ξανά σε δράση και φυσικά θα είναι στις επιλογές 

μας. Για την νέα σεζόν ετοιμάζονται αμφότερες και 
ευελπιστούν σε μια καλύτερη αγωνιστική χρονιά.

Ανοιχτό ματς αναμένω με γκολ και κόρνερ και το Σαράγεβο 
φυσικά να είναι το φαβορί.

ΚΥΝΗΓΑΜΕ ΤΑ ΓΚΟΛ,ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

5

ΗΠΑ MLS 02:30
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ-ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ

1 1,65
Σταθερά στα ψηλά στρώματα η Νέα Υόρκη βρίσκεται ένα βήμα από τα πλέι οφ.

Με νίκη σήμερα ουσιαστικά καθαρίζει και απέναντι στο αδύναμο Κολοράντο έχει όλα 
τα φόντα για να το κάνει.

ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6



 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

ΦΕΥΓΕΙ
ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ

Η τελευταία εντύπωση είναι που μένει 
λένε και αυτή σε επίπεδο τόσο αγωνιστικό 
της ομάδας του όσο και σε επίπεδο 
συζητήσεων για την αποχώρηση, δεν 
είναι καλή.
Ο Πέδρο Μαρτίνς από την Πέμπτη έχει 
παρθεί η απόφαση πως θα πρέπει να 
αποτελέσει παρελθόν. Παρόλα αυτά 
5-6 ημέρες μετά δεν είχε λύσει το 
συμβόλαιό του. Οι συζητήσεις δεν ήταν 
τόσο απλές μια και δεν έχει περάσει 
μεγάλο διάστημα που υπέγραψε το νέο 
διετές του με τον Ολυμπιακό. Ο Μαρτίνς 
είναι δεδομένο πως ακόμα και μετά το 
ντροπιαστικό 0-4 από τη Μακάμπι Χάιφα, 
θεωρούσε πως αυτή η ομάδα με αυτούς 
τους παίκτες μπορούσε να γυρίσει το 
κλίμα. Κάτι που προφανώς δεν πίστευε 
ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Το τι θα κάνει 
ο Κορμπεράν είναι άλλο ζήτημα, άλλο 
κεφάλαιο. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο 
Μαρτίνς φεύγει απόλυτα επιτυχημένος 
από τον Ολυμπιακό. Κάθισε 4 χρόνια, 
πάνω από 200 ματς στον πάγκο της ομάδας 
ενώ κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και 1 
Κύπελλο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε ωραία 
μπάλα ειδικά στο δεύτερο και στο τρίτο 
χρόνο ενώ έχει να θυμάται και μεγάλες 
ευρωπαϊκές βραδιές.
Το μόνο σίγουρο είναι πως ο 52χρονος από 
τη Σάντα Μαρία Ντα Φέιρα θα αποκτήσει μια 
θέση δίπλα στους προπονητές θρύλους 
του κλαμπ. Μπορεί πέρυσι να μην έπαιξε 
καλή μπάλα αλλά πήρε το πρωτάθλημα, 
μπορεί φέτος να αποκλείστηκε έτσι όπως 
αποκλείστηκε, αλλά δε φτάνουν στην 
τελική σούμα για να αλλάξουν το ζύγι.

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος
sales@sportime.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

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

Ο ΜΑΡΤΙΝΣ ΠΑΡΑ ΤΟ 

ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΩΣ ΤΡΑΒΗΞΕ 

ΠΑΡΑΠΑΝΩ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
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