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AGENT GREEK
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Ήρθε στην ΑΕΚ και ενώ το πρωτάθλημα είχε ξεκινήσει, είχε προλάβει 
ήδη να αγωνιστεί και 3 φορές με ένα γκολ με τη φανέλα του Βόλου.
Πρόλαβε να πετύχει 4 τέρματα με τη νέα του ομάδα να παίξει 11 φορές 
στη Super League 1.
Την περσινή σεζόν ο Τομ Φαν Βέερτ είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ 
στο πρωτάθλημα και η πορεία του στο σπορ δεν είναι αμελητέα.
Το βιογραφικό του αναγράφει Άαλμποργκ και Χρόνινγκεν. Σίγουρα 
όχι μεγαθήρια του ευρωπαϊκού φουτμπόλ αλλά ομάδες από σοβαρά 
πρωταθλήματα.
Ο Τομ Φαν Βέερτ δεν παίζει και αυτό είναι απορία. Του κόσμου 
περισσότερο μια και ο Αλμέιδα για να το πράττει κάτι θα έχει στο νου 
του.
Το μόνο βέβαιο είναι πως το στυλ του 32χρονου ολλανδού δεν είναι 
και 100% αυτό που τρελαίνει από χαρά τον Αλμέιδα.
Παίκτης περιοχής, περισσότερο εκείνος που θέλει να δημιουργήσουν 
οι συμπαίκτες του για να φτάσει στο γκολ. Λιγότερο εκείνος για τους 
συμπαίκτες του χωρίς να φταίει μια και αυτός είναι ο τρόπος που 
έχει κάνει καριέρα. Το σκοράρισμα.
Εκτός αποστολής με τον Ολυμπιακό όμως και χωρίς να παίρνει λεπτό με 
τον Παναθηναϊκό και ενώ η ΑΕΚ είχε αρκετές σέντρες στο ρεπερτόριο 
από ένα σημείο και μετά, αποτελεί ποδοσφαιρικό παράδοξο.
Θα έχει ενδιαφέρον αν θα το αλλάξει ο Αλμέιδα.

ΟΛΑ ΚΑΛΑ
Είχε να παίξει από τις 13 Φεβρουαρίου και το άκρως εντυπωσιακό 6-1 με 
τον Παναιτωλικό. Τότε ο απολογισμός δύο γκολ και 1 ασίστ σε 77 λεπτά.
Συνολικά 22 ματς, 5 γκολ και 5 ασίστ, όλα τα τέρματα και οι τελικές πάσες 
στη Super League 1. Υπήρχε όμως μια ανυπομονησία για την επιστροφή 
του.
Δεν έγινε στο 1-3 με την ΑΕΚ που θα γινόταν αν δεν είχε αποβληθεί ο Μπίελ.
Τελικά, ο Χάμες Ροντρίγκες μπήκε και πάλι στην 11άδα του Ολυμπιακού 
και αυτό συνδυάστηκε με μια εύκολη εκτός έδρας νίκη.
Ότι καλύτερο δηλαδή για τους πρωταθλητές που πλέον δεν είναι απλά για 
τα καλά στο παιχνίδι του τίτλου αλλά μέσα σε αυτό.
Το -3 από τον Παναθηναϊκό και το -1 από την ΑΕΚ είναι διαφορές, απόσταση 
του ενός ματς. Ο Χάμες Ροντρίγκες είναι και πάλι εδώ.
Τα 65 λεπτά που έπαιξε στη Μαγνησία ήταν αρκετά προκειμένου να μπει 
και πάλι σε κλίμα 11άδας.
Άλλωστε τον κολομβιανό σούπερ σταρ ο Ολυμπιακός δεν τον θέλει για 
τέτοια παιχνίδι. Για τα ντέρμπι τον περιμένει ο Μίτσελ προκειμένου να έχει 
ένα μεγάλο χαρτί στα χέρια του.
Μπορεί λοιπόν το ματς με το Βόλο να μην ήταν τέτοιο που να είναι σε θέση 
κάποιος να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα αλλά μάλλον σε βάθος χρόνου 
θα κάνει καλό στον Χάμες.
Και όλα αυτά με τον κολομβιανό σταρ να έχει απέναντι στους υπόλοιπους 
4 του Big5, μια ασίστ και ένα γκολ.
Την ασίστ στο 1-0 επί του Άρη και το γκολ στην ήττα 1-2 από τον ΠΑΟΚ στο 
Καραϊσκάκη.
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AGENT GREEK

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Στα μικράτα του (καλά και τώρα δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια, 24 
είναι) θεωρήθηκε από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει η 
Ελλάδα στο Νο1.
Από τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό, επίσης θεωρήθηκε τεράστια κίνηση 
από τους «ερυθρόλευκους».
Ακολούθησε η U21 της Νότιγχαμ χωρίς τα ανάλογα αποτελέσματα και 
από τον Οκτώβριο του 2020 η ελπίδα για το restart στον Άρη.
Ο Μάριος Σιαμπάνης όμως ούτε στους «κίτρινους» της Θεσσαλονίκης 
μπορεί να πει κανείς πως κάνει τη διαφορά.
Η απόφαση να παίξει στα δύο τελευταία παιχνίδια του Άρη πάντως 
προκαλεί αν μη τι άλλο ενδιαφέρον.
Και αυτό γιατί δεν είχε ούτε λεπτό προηγουμένως στο πρωτάθλημα 
(μόνο 90λεπτο στη νίκη 2-1 επί του Λεβαδειακού για το Κύπελλο) 
αλλά ξαφνικά 11αδάτος τόσο στο 3-1 επί του ΠΑΣ όσο και στην ήττα 
από τον ΠΑΟΚ.
Μάλιστα, το συμβόλαιο του Σιαμπάνη λήγει το καλοκαίρι και το γεγονός 
πως ενώ για 25 ματς δεν είχε λεπτό αλλά τώρα έχει δύο σερί 
παιχνίδια δημιουργεί συνειρμούς ακόμα και για ανανέωση.
Η λογική λέει πως δύσκολο αλλά οι εξελίξεις με την παρουσία 
του κάτω από τα γκολποστ στα δύο τελευταία ματς δεν μπορεί να 
απομακρύνει αυτό το ενδεχόμενο.
Πάντως, υπήρξαν μουρμούρες για την αντίδρασή του στο 1-2 του ΠΑΟΚ, 
πως θα μπορούσε να είχε τελειώσει τη φάση και να μη φτάσει η 
μπάλα στα πόδια του Ζίβκοβιτς.

ΠΑΙΡΝΕΙ
ΚΕΦΑΛΙ
Η στήλη έχει αναφερθεί και στο πρόσφατο παρελθόν για το μπρα ντε φερ στα 
δεξιά μπακ του Παναθηναϊκού με Κώτσιρα vs Βαγιαννίδη. Αν και ο «Βάγια» 
έχει το πλεονέκτημα και έχει γίνει μέσα στο γήπεδο, μπορεί να αγωνιστεί 
και από τη μέση και μπροστά.
Στο πρόσφατο 0-0 στην OPAP Arena, ο Κώτσιρας ήταν εκείνος που προτιμήθηκε.
Για να γράψει πλέον 18 ματς και τρίτο σερί 90λεπτο στο πρωτάθλημα.
Ενδεικτικό αυτό. Δείχνει κάτι από τον κόουτς. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο της 
Super League 1, ο 30χρονος μπακ που σημειωτέο έχει συμβόλαιο έως 
και το καλοκαίρι του 2024, φαίνεται να παίρνει κεφάλι σε αυτήν την άτυπη 
μονομαχία. Ο Κώτσιρας μάλιστα συνδύασε την εμπιστοσύνη του Γιοβάνοβιτς 
με… μεγαλειώδη εμφάνιση στην έδρα της ΑΕΚ.
Ήταν από τους 2-3 κορυφαίους του Παναθηναϊκού, σίγουρα η καλύτερη 
φετινή του εμφάνιση. Όσοι παίκτες της ΑΕΚ έπαιξαν από την πλευρά του 
(Γκατσίνοβιτς κυρίως) δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν έντονα προβλήματα 
και έπρεπε ο Αλμέιδα να υπερφορτώσει την πλευρά για να τον κάνει να 
ανησυχήσει. Όποτε μπορούσε, ανέβαινε κιόλας.
Ήταν αν μη τι άλλο εμφάνιση που τον καθιστά πλέον φαβορί για τη θέση του 
βασικού δεξιού μπακ και ενώ το πρωτάθλημα έχει μπει στην τελική ευθεία 
με τις 9 αγωνιστικές που απομένουν.
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 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ 
ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΕΚ 
ΜΕ 0-0 ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΗΤΑΝ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΧΕΔΟΝ 28 

ΧΡΟΝΙΑ, ΣΤΙΣ 28 ΜΑΐΟΎ 
ΤΟΎ 1995 ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΟ 

ΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ

ΩΡΑΙΟΣ 
Ο «ΝΕΟΣ»

Αν η Λαμία καταφέρει και 
σώσει την κατηγορία, τότε 
ίσως να το οφείλει στον Νίκο Βέργο. Ο 
Ελληνας επιθετικός επαναπατρίστηκε τον 
Ιανουάριο και με δύο γκολ απέναντι στον 
ΠΑΣ Γιάννινα απέδειξε με το «καλημέρα» 
στα play-out ότι οι Φθιώτες έχουν ακόμα 
«ζαριές» για παραμονή.

ΓΙΝ ΚΑΙ ΓΙΑΝΓΚ
Οταν θα φτάσει η στιγμή που ο Κώστας Φορτούνης θα κρεμάσει 
τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, οι δημοσιογράφοι που θα κλη-
θούν να προβούν σε συνολική αποτίμηση της καριέρας του, θα 
συμφωνήσουν σε ένα πράγμα: Τις δύο αποχρώσεις που τον συ-
ντρόφευαν κατά μήκος της διαδρομής του. Το λευκό και το μαύρο. 
Αν θέλετε, για να το πάμε και ιδεολογικά, πολλοί θα εστιάσουν 
στο γιν και το γιανγκ. Το πρώτο συμβολίζει τις ομολογουμένως 
δεκάδες φορές που ο Ελληνας μεσοεπιθετικός προκάλεσε τον 
ενθουσιασμό στην εξέδρα. Το δεύτερο, τους σοβαρούς τραυμα-
τισμούς, τη δύσκολη μάχη με τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και με 
τις εμμονές αρκετών προπονητών που αδίκως τον παραμέρισαν. 
Με τον ερχομό του Μίτσελ, ο 31χρονος άσος έχει αναγεννηθεί. 
Δεν το μαρτυρούν μόνο τα 4 γκολ και οι 6 ασίστ σε 18 παιχνίδια. 
Αλλωστε, η συνεισφορά του Φορτούνη υπερβαίνει τα όρια της 
στατιστικής. Στο ματς με τον Βόλο πέτυχε γκολ, αλλά δημιούρ-
γησε ουσιαστικά και τα άλλα δύο γκολ των «ερυθρόλευκων» 
με τις εύστοχες εκτελέσεις του.
Ο Τρικαλινός μεσοεπιθετικός, όταν βρίσκεται υπό την επίρροια 
του γιν, είναι ο καλύτερος Ελληνας ποδοσφαιριστής με διαφο-
ρά. Οταν επικρατεί το γιανγκ, τότε η μαγεία χάνεται. Και σ’αυτά 
τα play-offs, ο Ολυμπιακός χρειάζεται μόνο το λευκό προκει-
μένου να διεκδικήσει και ενδεχομένως να κατακτήσει το πρω-
τάθλημα.

Φανερή ψήφο εμπιστοσύνης από 
τον Λουτσέσκου δεν έχει πά-
ρει φέτος, καθώς πολλάκις τον 
έχουμε δει να μένει στον πάγκο. 
Ο Στέφαν Σβαμπ, με το κερδισμέ-
νο πέναλτι και το γκολ που πέτυχε 
ως αλλαγή στο ντέρμπι με τον Αρη, απέδειξε 
ότι κακώς δεν λογίζεται ως σημαντική λύση.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες 
ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς διανύει 
περίοδο ντεφορμαρίσματος, 
αλλά ο Αλμέιδα συνεχίζει να 
τον ρίχνει στη μάχη από το πρώ-
το λεπτό. Φάνηκε και κόντρα στον 
Ολυμπιακό, αλλά και απέναντι στον Πα-
ναθηναϊκό, με τον Σέρβο να αντιμετωπίζεται απο-
τελεσματικά από τους αντιπάλους αμυντικούς.

 UP

DOWN

ΦΩΤΟ
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Ο Πάλμα πετυχαίνει το ομορφότερο γκολ της αγωνιστικής με εκπληκτικό πλασέ στο 
Αρης - ΠΑΟΚ. Ενα γκολ – ποίημα που όμως δεν ήταν αρκετό για την ομάδα του.

Οι διαιτητές στα δύο ντέρμπι (ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Αρης – ΠΑΟΚ) σώθηκαν κυρίως λόγω 
του VAR. Ούτε ο Μαυροβούνιος Νίκολα Νταμπάνοβιτς στην «OPAP Arena», ούτε ο Σουηδός με 
καταγωγή από Ιράκ Μοχάμεντ Αλ Χακίμ στο «Κ. Βικελίδης» στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. 
Απόδειξη οι πολλές επίμαχες φάσεις (μη αποβολή Αμραμπατ, το πέναλτι που έδωσε για την ΑΕΚ 
και τελικώς πήρε πίσω, η ακύρωση του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ που στη συνέχεια μέτρησε) και 
τα παράπονα και των τεσσάρων ομάδων. Θα τους δούμε ξανά στα ελληνικά γήπεδα; Δυστυχώς η 
απάντηση είναι καταφατική.
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ΕLITE ΑΠΌ ΓΑΛΛΊΑ, ΊΤΑΛΊΑ, 
ΠΌΛΩΝΊΑ ΚΑΊ AΓΓΛΊΑ ΣΤΗ 
ΛΊΣΤΑ ΤΗΣ ΚΕΔ!

Δεν ξεκίνησε η διαδικασία μετά τα όσα 
συνέβησαν την Κυριακή σε «Βικελίδης» και 
OPAP Arena. Ο Μπένετ προσπαθεί να βρει elite 
διαιτητές ή έστω σφυρίχτρες από τα κορυφαία 
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ηδη έχουν γίνει κάποιες 
κινήσεις που βγάζουν... φως. Εχει ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας 
τόσο με την Ιταλία, όσο και με τη Γαλλία για elite referees. Επίσης 
με μια ακόμα Ομοσπονδία που έχει διαιτητή στην κορυφαία 
κατηγορία, αλλά και με την Αγγλία που όμως δύσκολα θα στείλει 

elite. Tώρα, ποιον θα του φέρνει, άλλη κουβέντα...

«ΜΕ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕΣ, 
ΕΣΎ ΚΊ Ό ΑΛΒΑΝΌΣ»

Δεν ήταν μόνο ο Νταμπάνοβιτς που τα 
άκουσε στα αποδυτήρια. Αποδέκτης 
παραπόνων έγινε και ο Αλ Χακίμ 
στο «Βικελίδης». Μετά το τέλος του 
επεισοδιακού ντέρμπι και μέχρι να φτάσει 
ο Σουηδοϊρακινός στα αποδυτήρια των 
διαιτητών συναντήθηκε με τον Καρυπίδη. Χωρίς 
να ανέβουν οι τόνοι, το αφεντικό του Αρη του τα έχωσε: 
«Σήμερα (σ.σ.) εσύ κι ο Αλβανός στο VAR, με καταστρέψατε». 
Ο ρέφερι προσπάθησε να του εξηγήσει, αλλά δεν υπήρχαν και 

πολλά περιθώρια για συνεννόηση.

O Nταμπάνοβιτς «κάηκε». Αυτό είναι 
δεδομένο! Δεν πρόκειται να έρθει 
ξανά στην Ελλάδα. Λογικό αφού 
έκανε τα play off, πο#τ@ν@!
Ο Μπένετ είδε το παιχνίδι και μπορεί 
και ακόμα και σήμερα, Τρίτη, να 
μην έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει 
κάνει ο Μαυροβούνιος που μόνο τις 
Απόκριες μπορεί να φοράει τη στολή 
του διαιτητή!
Ο Aγγλος επικεφαλής της ΚΕΔ δεν 
κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του. 
Φανερά προβληματισμένος για τα όσα 
έγιναν στην OPAP Arena!
Επειδή η στήλη διαχρονικά 
αποκαλύπτει τη θέση της ΚΕΔ, η οποία 
και προφανώς δεν αποτελεί επίσημη 
θέση, αλλά ρεπορτάζ που το κάνει 
καλά, δεν θα χαλάσει τα εθιμοτυπικά 
πλέον!
Ο Μπένετ ήταν ξεκάθαρος για τις 
φάσεις που απασχόλησαν. Μπορεί 
στο μαρκάρισμα του Aμραμπατ στον 
Χουάνκαρ να... νερώνει το κρασί 
του, στο χέρι που έκανε όμως 
στο έμμεσο του Μπρινιόλι, είναι 
ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα 
για καθυστέρηση επανέναρξης του 
παιχνιδιού.
Ξεκάθαρος και για την φάση των 
καθυστερήσεων. Δεν υπάρχει κανένα 
πέναλτι στον Αραούχο. Υπάρχει 
επιθετικό φάουλ του Σιμάνσκι και 
τραγική διαχείριση της φάσης από 
τον Μαυροβούνιο που «πούλησε» την 
απόφαση του, όπως τις... ντομάτες 
στη λαϊκή μετά τις δύο το μεσημέρι. 
Κοψοχρονιά!

ΕΤΡΊΒΕ ΤΑ ΜΑΤΊΑ ΤΌΎ ΜΕ 
ΤΌΝ ΝΤΑΜΠΑΝΌΒΊΤΣ Ό 
ΑΓΓΛΌΣ ΑΡΧΊΔΊΑΊΤΗΤΗΣ - 
ΑΎΤΑ ΤΌΎ ΚΑΤΑΛΌΓΊΖΕΊ!

ΔΕΝ ΤO ΠΙΣΤΕΥΕ 
Ο ΜΠΕΝΕΤ!
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Καζάνι που βράζει θυμίζει και ο Αρης. Με αφορμή τη διαιτησία 
στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, οι «κίτρινοι» επανήρθαν με νέα 
ανάρτηση για το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Ο Θόδωρος Καρυπίδης 
υπονόησε με ποστάρισμά του ότι το δεύτερο γκολ των «ασπρό-
μαυρων» έπρεπε να ακυρωθεί ως οφ-σάιντ, καθώς ο VAR από 
την Αλβανία (Τζουχίν Τσάτζια) δεν τοποθέτησε σωστά τις γραμ-
μές στην αρχή της φάσης.

Εντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στις τάξεις της ΑΕΚ για τη διαιτησία του 
ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο υπάρχει αισιοδοξία ότι η κατά-
σταση στο αγωνιστικό κομμάτι μπορεί να γυρίσει. Παράλληλα, η «OPAP 
Arena» αναδείχθηκε το στάδιο της χρονιάς για το 2022 μετά την ψηφο-
φορία που οργάνωσε η ιστοσελίδα StadiumDB.com, ξεπερνώντας στά-
δια όπως αυτό της Lusail που φιλοξένησε τον τελικό του Μουντιάλ.

Ανάμεσα στις έξι ομάδες των play-offs που κλήθηκαν από τον Μπένετ 
στη σύσκεψη της 27ης Μαρτίου ήταν φυσικά και ο Παναθηναϊκός. Οι 
«πράσινοι» έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Νταμπάνο-
βιτς, τα οποία δεν έχουν κοπάσει. Ωστόσο, η λειτουργική άμυνα συ-
νεχίζει να αποτελεί όπλο (πέμπτο σερί ματς με μηδέν παθητικό) για 
το «τριφύλλι», το οποίο στοχεύει σε» σερί νικών με την επανέναρξη.

Χθες το μεσημέρι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης επισκέφθηκε τις εγκατα-
στάσεις της ΕΠΟ στο πάρκο Γουδή, ώστε να συνομιλήσει με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλτάκο για να εκφράσει τη δυσφορία του για την τρέχου-
σα κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τελικώς, ο πρόεδρος της 
ομοσπονδίας, έφτασε λίγο αργότερα και ακολούθησε συζήτηση με-
ταξύ των δύο. Αυτή διήρκεσε περίπου 45 λεπτά και μετά το τέλος της, 
ο πρόεδρος του Ολυμπιακού αποχώρησε.

Σε δηλώσεις που θα συζητηθούν προχώρησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου 
σε ΜΜΕ της πατρίδας του. Ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ υποστήριξε 
ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο θα ήταν πολύ καλύτερο αν δεν υπήρχε 
υποκρισία. Επίσης, τόνισε ότι η Αθήνα έχει δύναμη και έχει κατορθώ-
σει να εργαλειοποιήσει το VAR προς όφελός της, ειδικά σε αγώνες 
που δεν υπάρχουν διαιτητές από το εξωτερικό.
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www.xosetips.com

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 1 21:45
ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΠΛΙΜΟΥΘ 2 1,95
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ
Σταθερά μέσα στο κόλπο της απευθείας ανόδου η Πλί-
μουθ ταξιδεύει στην έδρα της Aκρινγκτον με μοναδι-
κό στόχο το τρίποντο. Σε δύσκολη φάση οι γηπεδούχοι 
θα δώσουν μεγάλη μάχη για να σώσουν την κατηγορία.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 18:15
ΑΚΑΤΕΜΙΑ-HIFK OVER 3 1,98
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ
Οι φιλικές αναμετρήσεις παίζουν μπάλα καθημερινά 
στο στοιχηματικό μενού.
Για την πρώτη σέντρα στη Φινλανδία ετοιμάζονται οι 
δύο ομάδες και θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 
πρόσωπα αλλά και διάφορα σχήματα.

ΦΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 19:45
ΡΑΟΥΦΟΣ-ΧΑΜ ΚΑΜ OVER 3,00 2,00
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ 
Ακόμα ένα φιλικό τεστ δίνουν οι δύο ομάδες θέλοντας 
να είναι έτοιμες με την πρώτη επίσημη σέντρα μετά τη 
χειμερινή διακοπή. Οι προπονητές θα έχουν την ευ-
καιρία σήμερα να δοκιμάσουν πρόσωπα αλλά και δι-
αφορά σχήματα.

ΣΚΩΤΙΑ ΛΙΓΚ 2 21:45
ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛΜΠΙΟΝ-ΦΟΡΦΑΡ 1 1,82
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΣΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ
Στις μικρές κατηγορίες της Σκωτίας θα παίξουμε μπά-
λα με ποντάρισμα στο φαβορί. Την ευκαιρία να πιάσει 
ξανά κορυφή έχει σήμερα η Στέρλινγκ αρκεί να αξιο-
ποιήσει την έδρα της κόντρα στην ασταθή Φόρφαρ.

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ 21:30
ΜΠΡΕΣΙΑ-ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ OVER 166,5 1,85
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΜΑΤΣ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΟΡ 
Σε δράση το Γιούροκαπ και φυσικά θα το τιμήσουμε 
στη σημερινή μας στήλη. Την νίκη πρόκριση θα ψάξει 
η Μπρέσια κόντρα στη τελευταία και αδιάφορη Τσεντε-
βίτα. Ολα θα εξαρτηθούν απο τις ορέξεις των Ιταλών.

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΙΟΥΡΟΚΑΠ 19:45
ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΤΡΕΝΤΟ OVER 157,5 1,85
ΠΡΟΤΑΣΗ: ΧΑΜΗΛΟ ΤΟ LINE, ΠΑΜΕ ΣΤΟ OVER
Τα πράγματα είναι απλά για το Αμβούργο, καθώς με νίκη 
εξασφαλίζει την πρόκριση. Οι Ιταλοί παίζουν τα ρέστα 
τους και θα παλέψουν για την νίκη όπως έκαναν στον 
πρώτο γύρο.

ΦΤΩΧΟ ΤΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟ 
ΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΙΣ 
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΙΤΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ, ΔΑΝΙΑ-ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΜΑΛΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΕΣ ΑΠΟΔΟ-
ΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΑΠ

Οι εθνικές ομάδες επιστρέφουν στη δράση αυτή την 
εβδομάδα. Την Πέμπτη ανοίγει η αυλαία της προκριματι-
κής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 
Το ντέρμπι του 3ου ομίλου ανάμεσα στην Ιταλία και την 
Αγγλία κλέβει την παράσταση. Οι 2 φιναλίστ του τελικού 
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020 κληρώθηκαν 
στον ίδιο όμιλο μαζί με την Ουκρανία, τη Βόρεια Μακε-
δονία και τη Μάλτα. Στο άλλο ματς του ομίλου η Βό-
ρεια Μακεδονία υποδέχεται τη Μάλτα. Η Ουκρανία έχει 
ρεπό.  
Αμέτρητες αγορές σε σούπερ αποδόσεις προσφέρει το 
Πάμε Στοίχημα στους αγώνες Ιταλία-Αγγλία και Βόρεια 
Μακεδονία-Μάλτα. Αποδόσεις τόσο υψηλές που δεν θα 
το πιστεύεις μέχρι να παίξεις!

ΔΥΝΑΤΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΝ 8Ο ΚΑΙ ΤΟΝ 10Ο 
ΟΜΙΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ
Την Πέμπτη γίνονται τα πρώτα παιχνίδια άλλων 2 ομί-
λων. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Δανίας με την Φιν-
λανδία για τον 8ο όμιλο για την οποία το Πάμε Στοίχημα 
προσφέρει ακόμα πιο δυνατές αποδόσεις στα καταστή-
ματα ΟΠΑΠ. Στον ίδιο όμιλο διεξάγονται οι αγώνες Κα-
ζακστάν-Σλοβενία και Σαν Μαρίνο-Βόρεια Ιρλανδία. 
Η Πορτογαλία έχει θεωρητικά εύκολο έργο στο εντός 
έδρας παιχνίδι της με το Λιχτενστάιν για τον 10ο όμιλο. 
Στα άλλα 2 ματς παίζουν η Σλοβακία με το Λουξεμβούρ-
γο και η Βοσνία Ερζεγοβίνη με την Ισλανδία. 
Η Εθνική μας Ομάδα μπαίνει στη μάχη των προκριματι-
κών την Παρασκευή. Στην πρεμιέρα αντιμετωπίζει εκτός 
έδρας το Γιβραλτάρ. Το μεγάλο ματς στον όμιλό μας, τον 
2ο, γίνεται την ίδια μέρα στο Παρίσι ανάμεσα στη Γαλλία 
και την Ολλανδία. 
Και αυτή την εβδομάδα ζεις τις κορυφαίες αναμετρή-
σεις και παίζεις με αποδόσεις που δεν είχες φανταστεί 
από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. 

ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΣΤΟ OPAP STORE, ΠΡΟΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ 
ΣΚΟΡ, ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣ ΑΠΙΘΑΝΑ ΔΩΡΑ*
Συνεχίζεται και το PlayBall* από το Πάμε Στοίχημα, ένα 
δωρεάν παιχνίδι προβλέψεων, μέσω της εφαρμογής 
ΟPAP Store App. Κάθε μήνα μπορείς να διεκδικήσεις 
ένα iPhone 14 και μια τηλεόραση Samsung 55’.
Με το νέο παιχνίδι του Πάμε Στοίχημα προβλέπεις σω-
στά τα αποτελέσματα των αγώνων των κορυφαίων πο-
δοσφαιρικών διοργανώσεων, κερδίζεις βαθμούς και 
διεκδικείς ένα ταξίδι για να δεις από κοντά την Εθνι-
κή Μπάσκετ στο Παγκόσμιο στην Ασία και άλλα πλούσια 
δώρα*.
Με το Playball φτιάχνεις και το δικό σου πρωτάθλημα 
με εσένα και τους φίλους σου και έχεις την ευκαιρία 
να διεκδικήσεις μια ψησταριά υγραερίου Weber.

ΜΕ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ΣΤΟ 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΜΕ ΠΑΡΤΙΖΑΝ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Στη Euroleague διεξάγεται η 30ή αγωνιστική. Την Πέ-
μπτη (20:30) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την 
Μπαρτσελόνα και την Παρασκευή (21:00) ο Ολυμπιακός 
αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Παρτιζάν.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές στοιχηματικές 
επιλογές για τα παιχνίδια της Euroleague, μεταξύ άλ-
λων, για τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου, το ημίχρο-
νο-τελικό, την ομάδα και την μέθοδο του πρώτου πό-
ντου, τον σκόρερ του πρώτου πόντου, τον νικητή του 
αγώνα σε συνδυασμό με τους συνολικούς πόντους, 
τους Over/Under πόντους του αγώνα, την πρώτη ελεύ-
θερη βολή, τις over/under τεχνικές ποινές στον αγώνα, 
την ομάδα που θα ευστοχήσει στο πρώτο τρίποντο του 
αγώνα. 

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η 
συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω 
των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και 
απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Το εν λόγω παίγνιο είναι δωρεάν και ουδεμία σχέση έχει με τη 
συμμετοχή στα παίγνια.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΑ 
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΜΕ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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SPORTS

Η ΑΠΌΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΌΥ 
11ου ΗΜΙΜΑΡΑΘΏΝΙΌΥ  

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η απόλυτη επιτυχία του 11ου Ημιμαραθώνιου της Αθήνας, με σύμμα-

χο τον καλό καιρό το πρωί της Κυριακής (19/3) στην πλατεία Συντάγμα-
τος. Οι δρομείς δυναμικά έδωσαν το “παρών” στον 11ο Ημιμαραθώνιο 

της Αθήνας, τον αγώνα των 5 χλμ και το Family Run, που πραγματοποιήθη-
κε με την υπογραφή του ΣΕΓΑΣ και του Δήμου Αθηναίων/ΟΠΑΝΔΑ σε συνερ-
γασία με την Περιφέρεια Αττικής και Μεγάλο Χορηγό την ERGO Ασφαλιστι-

κή. Ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας είναι αφιερωμένος στη μνήμη του συνθέτη 
Μίκη Θεοδωράκη. Ο αγώνας έγινε με απόλυτη επιτυχία, η οποία αποτυπώθη-
κε τόσο στη μαζική συμμετοχή όσο και στα χαμόγελα των χιλιάδων δρομέων 

όλων των ηλικιών. Όλα ήταν έτοιμα στις 9.00 το πρωί ώστε να δοθεί η πρώτη 
εκκίνηση των δρομέων. Ελάχιστα λεπτά πριν την επίσημη εκκίνηση, την οποία 

έδωσαν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα και o περιφερειαρχής Ατ-
τικής Γιώργος Πατούλης, ξεκίνησαν τον αγώνα τους οι δρομείς με τροχήλατα 
αμαξίδια. Ακολούθησε αμέσως μετά το πρώτο μπλοκ, στο οποίο είχαν εντα-
χθεί και οι αθλητές που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο 
διεξήχθη παράλληλα με τον 11ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Στις 9.30 δόθη-
κε η εκκίνηση των συμμετεχόντων στο Family Run, που για πραγματοποιήθη-

κε για πρώτη φορά και στο οποίο συμμετείχαν 500 παιδιά που φοιτούν από 
την Α’ έως και την Ε’ Δημοτικού μαζί με τους ισάριθμους ενήλικες συνοδούς 

τους, ενώ στην ίδια διαδρομή έτρεξαν και αθλητές του Special Olympics 
Hellas και ΑμεΑ χωρίς ηλικιακό όριο συμμετοχής.

Ειδικά για το Family Run η εκκίνηση δόθηκε επί της λεωφόρου Βασιλίσσης 
Σοφίας στο ύψος της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο τερματι-

σμός είχε οριστεί στο ίδιο σημείο με τους υπόλοιπους αγώνες, μπροστά από 
το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

www.stivostime.gr www.stivostime.gr



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

ΧΑΜΕΝΗ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Η νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας δεν άρεσε - Λείπει το μπλε της σημαίας, θυμίζει 
Φινλανδία! Η Φανέλα της Εθνικής, έχει πάντοτε κάποιες σταθερές. Αυτές έχουν να κάνουν με 
το χρώμα, αλλά και τα δομικά της στοιχεία.
Τις τελευταίες ώρες, με αφορμή την έναρξη των υποχρεώσεων της «γαλανόλευκης» στα 
προκριματικά του EURO 2024, κυκλοφόρησε η νέα εμφάνιση. 
Και μαντέψτε: Δεν άρεσε καθόλου. Πολλοί κοιτούσαν, ξανακοιτούσαν και το μόνο που ερχόταν 
στο μυαλό ήταν το... Ελσίνκι. Μάλιστα. Διότι η φανέλα της Εθνικής, απ’όποια σκοπιά κι αν τη δει 
κανείς, θυμίζει Φινλανδία.
Το Μπλε δεν έχει καμία σχέση με τη σημαία της χώρας μας. Ούτε βαθιά απόχρωση έχει, το 
λευκό έχει πάρει μια πιο αφηρημένη διάσταση, ενώ σημειώνεται και κάτι περίεργο. Ο σταυρός 
βρίσκεται σε λανθασμένη θέση: Τοποθετήθηκε πιο κεντρικά, ενώ θα έπρεπε να μπει σε σημείο, 
εφάμιλλο μ’αυτό της σημαίας.
Η ερώτηση που τίθεται λοιπόν είναι η εξής: Τι θα γινόταν αν ο εκάστοτε σχεδιαστής είχε.... 
πορτοκαλίσει το κόκκινο στη σημαία της Ιταλίας; Αν είχε αλλάξει τις ρίγες της εθνικής 
Γερμανίας και από τρεις οριζόντιες, γίνονταν σαν του... Βελγίου; 
Σίγουρα δεν θα περνούσε αβαβά. Γι’αυτό καλό θα ήταν όσοι την προμοτάρουν να σκεφτούν μια 
δεύτερη φορά και να προβούν σε επανασχεδιασμό της.
Και για τους κακοπροαίρετους, το κόνσεπτ της φανέλας δεν είναι 100% φάουλ, αλλά δεν 
βρισκόμαστε στο 1821. Ναι μεν τότε ο σταυρός στη σημαία ήταν γαλάζιος, αλλά αυτό το μοντέλο 
θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο ως επετειακό.
Δηλαδή, μιας και η εθνική παίζει τις ημέρες κοντά στην 25η Μαρτίου, να συνδυαζόταν η 
εμφάνιση με την επέτειο της επανάστασης.
Αυτό θα ήταν και το μοναδικό θετικό σημείο στην όλη ιστορία. Όλο το υπόλοιπο, δίνει την 
εντύπωση ότι ο σχεδιασμός έγινε αρπακολλατζίδικα, με εντελώς ημιμαθή διάθεση και η 
φανέλα δείχνει χαμένη στη μετάφραση.

 γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια ποιητικά...


