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Ο Ατρόμητος βρήκε προπονητή και για την επόμενη σεζόν. Το θέμα είναι να παίζει στη Super 
League 1. Μετά από μεγάλες αναζητήσεις, λανθασμένες επιλογές μετά την πρώτη θητεία του 
Κάναντι, στο Περιστέρι κάνει μπαμ πως έχει βρεθεί ο κατάλληλος. Ο Κρις Κόλμαν τους έχει 
κερδίσει όλους. Και αν στις πρώτες τρεις αγωνιστικές που μάθαινε την ομάδα και το ρόστερ, 
τα αποτελέσματα ήταν φτωχά (1 βαθμός), η συνέχεια ήταν ενδεικτική της δουλειάς του. Δύο 
νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα στα σημεία από τον ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος από εκεί που φαινόταν 
καταδικασμένος, μπορεί να κάνει σχέδια ακόμα και για εξασφάλιση παραμονής πιο νωρίς από 
ότι περίμεναν όλοι. Ο Κόλμαν έχει κάνει restore στην εμπιστοσύνη και είναι δεδομένο πως ο 
Ατρόμητος θέλει να συνεχίσει μαζί του και του χρόνου. 

Ο ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΕΤΥΧΕ 
ΣΤΗ ΝΙΟΥΕΛΣ 

ΜΠΗΚΑΝ 
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ

Η συνεργασία του Χερμάν Μπούργος με τον Άρη θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και οι δύο δεν είναι 
στην καλύτερη τους κατάσταση επαγγελματικά. Ο Άρης με την πλάτη στον τοίχο και με το ενάμιση πόδι 
εκτός πλέι οφ και ο 53χρονος τεχνικός από τον περασμένο Ιούνιο χωρίς ομάδα. 
Βασικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μπούργος είναι πως ακόμα είναι νωρίς να αποτινάξει από 
πάνω του την στάμπα του αιώνιου βοηθού του Ντιέγκο Σιμεόνε. Δέκα χρόνια είναι αυτά. Κανείς δεν 
αμφισβητεί τις εμπειρίες ή ακόμα και το γεγονός πως για διάφορους λόγους είχε κοουτσάρει την 
Ατλέτικο ως πρώτος τεχνικός όταν ο «Τσόλο» ήταν εκτός. Οι αριθμοί, όμως, είναι αμείλικτοι. 
Και λένε πέρα από κάθε αμφιβολία, πως ο Μπούργος στο 3μηνο πέρασμά του από την ιστορική 
Νιούελς Ολντ Μπόις απέτυχε. Παταγωδώς. Με 15 ματς και απολογισμό 4 νίκες, 6 ισοπαλίες, 5 ήττες. 
Αποκλεισμό στη φάση των ομίλων του Κόπα Σουνταμερικάνα και κακή πορεία στο πρωτάθλημα.



Αυτά που κάνει ο Μάρκο Λιβάια φέτος στην Κροατία είναι για αφιέρωμα. 21 γκολ σε 22 ματς πρωταθλήματος 
και 25 σε 26 συνολικά. Χατ τρικ την προηγούμενη αγωνιστική που φέρνει την Χάιντουκ Σπλιτ, που λίγοι 
υπολόγιζαν για ψηλά, στο -3 από την πρωτοπόρο Ντινάμο Ζάγκρεμπ και στο -2 από την Όσιγιεκ. Ντινάμο και 
Χάιντουκ όμως έχουν και έναν αγώνα λιγότερο, κάτι που σημαίνει πως όλα είναι ανοιχτά για τον τίτλο και ενώ 
απομένουν 13 αγωνιστικές για το τέλος. Όλα αυτά που κάνει ο Λιβάια φυσικά και δεν έχουν περάσει έτσι μια 
και δεν είναι και κανένας άγνωστος. Τουρκία και Ιταλία έχουν κάνει focus στον πρώην άσο της ΑΕΚ. 

Ήταν τέλη του Σεπτεμβρίου, οπότε και ο Πίτι αναλάμβανε το ρόλο του τεχνικού διευθυντή 
της Λαμίας. Βραχεία η διάρκεια της συνεργασίας, όπως συμβαίνει στα περισσότερα deals 
στις Ελληνικές ομάδες. Κοντά στους 5 μήνες. Κακό που δεν βγήκε αυτό το πρότζεκτ και για 
την ομάδα της Λαμίας αλλά και για τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή. Για τη Λαμία επειδή 
ήταν μια καλή ευκαιρία να εντάξει στο οργανόγραμμα αλλά και στον τρόπο λειτουργίας 
και άλλους παράγοντες να ασχολούνται με μεταγραφικά θέματα. Για τον Πίτι θα ήταν μια 
καλή ευκαιρία να δείξει δουλειά από άλλο πόστο και αυτό θα τον έβαζε διαφορετικά στον 
ποδοσφαιρικό χάρτη. Ας όψονται τα αποτελέσματα. 

ΔΕΝ ΤΗΝ ΓΛΙΤΩΝΕΙ 
ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 
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Ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει που θα παίζει του χρόνου, εννοούμε φυσικά αν θα μετέχει στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό, πάντως, δε σημαίνει πως δεν γνωρίζουν στο «τριφύλλι» μια 
από τις βασικές ανάγκες εν όψει της επόμενης σεζόν, με Γιοβάνοβιτς ή χωρίς. 
Αυτό είναι φυσικά η απόκτηση επιθετικού που θα είναι και παίκτης που θα πάρει μεγάλο 
συμβόλαιο αλλά θα είναι και ο leader στη θέση. Ο Καρλίτος θα μείνει (λογικά), ο Μακέντα που δε 
θα παίξει ξανά φέτος θα γίνει ότι είναι δυνατόν για να φύγει (κάτι που ακόμα δεν έχει καταφέρει 
ο Παναθηναϊκός ακόμα) ενώ ο Ιωαννίδης είναι what if. Αν δηλαδή η Σάρλοτ έρθει ξανά με 2,5 
εκατομμύρια ευρώ τότε ο Έλληνας άσος θα πάρει το αεροπλάνο για τις ΗΠΑ. 

ΒΓΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΓΗΚΕ Ο ΠΙΤΙ 
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Ομάδα Βαθ. Αγ.

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 59 23

2. ΠΑΟΚ 48 23

3. ΑΕΚ 42 23

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 36 24

5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 36 24

6. ΟΦΗ 34 24

7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 32 22

8. ΑΡΗΣ 30 23

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 28 24

10. ΒΟΛΟΣ 28 23

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 22 23

12. ΛΑΜΙΑ 18 23

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 17 22

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 13 23

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ SUPER LEAGUE

*ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ 
ΠΟΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΞΙ ΒΑΘΜΩΝ.
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Μυστικό δεν είναι πως στον Ολυμπιακό αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι ο αγώνας της Πέμπτης 
(24/2) με την Αταλάντα στο Καραϊσκάκη. Ιστορικό ματς. Η ευκαιρία του Ολυμπιακού να προχωρήσει 
στο Γιουρόπα Λιγκ αλλά με ένα εμπόδιο μεγάλο. Η Αταλάντα δεν είναι παίξε-γέλασε. Θέμα συζήτησης, 
ωστόσο, στο Ρέντη ήταν και η επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός θα έχει γεμάτο 50% της 
χωρητικότητας του Καραϊσκάκη. Μεγάλο το boost, γίνεται ήδη χαμός για ένα εισιτήριο. 
Αγωνιστικά ο Μαρτίνς δεν έχει θέματα και το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Αν θα κατεβάσει ο πορτογάλος 
τεχνικός 3άδα ή 4άδα στην άμυνα. Τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν παραμονή στους τρεις στόπερ με 
Μανωλά, Παπασταθόπουλο, Σισέ. 

ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΜΟΝΟΣ 

Ο ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ 
ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ

ΤΩΡΑ ΤΑ 
ΔΥΣΚΟΛΑ

Ο Χερμάν Μπούργος δεν πρόλαβε να ανακοινωθεί επίσημα από τον Άρη, να βάλει τη φόρμα του και να κάνει 
προπόνηση και θα καθίσει στον πάγκο. Και μάλιστα σε κρίσιμο αγώνα σήμερα Τετάρτη (23/2) με αντίπαλο τον 
Ατρόμητο (18:00, NSP) στο «Κλ. Βικελίδης». Ο Αργεντίνος προπονητής προσπάθησε να ανυψώσει το ηθικό 
των παικτών του με ένα «σας πιστεύω, είστε οι καλύτεροι», με στόμφο. Βέβαια, όλοι γνωρίζουν πως ο Άρης 
ακόμα και αν κερδίσει τους 3 αγώνες που έχει να δώσει μπορεί και να μην μπει στα πλέι οφ. 
Θα έχουν ενδιαφέρον οι επιλογές του στην 11άδα. Αυτός δεν είναι ο μοναδικός αγώνας της Τετάρτης για την 
17η αγωνιστική. Θα παίξουν και Ιωνικός-Απόλλων (19:30, CS2). Ματς θα γίνει και για την 22η αγωνιστική, 
Λαμία-Αστέρας Τρίπολης (17:30, CS3).
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ΑΠΑΝΤΗΣΕ Ο 
ΚΛΑΤΕΝΜΠΕΡΓΚ 

Στην ΑΕΚ το αγωνιστικό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα μια και στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας 
έχει περάσει το πέρα-δώθε με τις επιστολές με τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ. Η Ένωση είχε ζητήσει 
εξηγήσεις με αφορμή και το τελευταίο ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Και ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ 
απάντησε πως για τη φάση του Ανσαριφάρντ η ΚΕΔ διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε και ότι 
στη συγκεκριμένη φάση έπρεπε να δοθεί πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Τώρα για κάποιους οι επιστολές 
είναι μάλλον να είχαμε να λέγαμε και θα φανεί στα επόμενα κρίσιμα ματς αν θα υπάρξουν εκ νέου 
διαμαρτυρίες. Στην ΑΕΚ πάντως δεν έκαναν σχόλια αν έμειναν ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις.  

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΑΡΧΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΕΚ 

ΧΑΝΕΙ 
ΜΟΥΡΓΚ 
Ο ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΜΑΛΛΟΝ 
ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ
ΤΗ ΡΕΒΑΝΣ ΜΕ ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ

Δεν ήταν καλά τα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου δύο ημέρες πριν την αυριανή, Πέμπτη (24/2) 
ρεβάνς με την Μίντιλαντ στην Τούμπα. Ο Ρουμάνος κόουτς θέλει κάθε παίκτη να έχει στη διάθεσή 
του αλλά αυτό μάλλον δε θα συμβεί με τον Τόμας Μουργκ. Ο Αυστριακός μέσος έχει σοβαρές 
ενοχλήσεις στη μέση και όλα δείχνουν πως δε θα προλάβει τη ρεβάνς με την Μίντιλαντ. Εκεί που ο 
ΠΑΟΚ θέλει δύο γκολ για να προκριθεί και να είναι compact κυρίως στη μεσαία γραμμή, κομβικό 
κομμάτι του γηπέδου για την ομάδα που θα πάρει τελικά την πρόκριση. Ο Λουτσέσκου πάντως έχει στο 
μυαλό του σχεδόν έτοιμη την 11άδα.  

ΤΡΕΧΕΙ Ο 
«ΒΙΓΙΑ» 

Αυτό έλειπε στον Γιοβάνοβιτς. Να μην έχει τον Λούκα Βιγιαφάνιες στη διάθεσή του για το ντέρμπι της 
Κυριακής (27/2) με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Ο Αργεντίνος μέσος ένιωσε βαρύ τον τετρακέφαλο, κάτι 
που σημαίνει πως θέλει προσοχή για το πως θα δοκιμάσει στις επόμενες προπονήσεις. Όλα δείχνουν 
πως θα πάει στο τέλος της εβδομάδας η απάντηση αν θα είναι έτοιμος ο Βιγιαφάνιες. Σε έναν αγώνα 
που ο Παναθηναϊκός ίσως και να παίζει την είσοδό του στα πλέι οφ. Ενδεχόμενη νίκη θα κάνει την 6άδα 
πραγματικότητα, ισοπαλία ή ήττα ζορίζει αφάνταστα το θέμα. Πάντως θα έχει και ενδιαφέρον πως θα 
διαχειριστεί ο Γιοβάνοβιτς ενδεχόμενη απουσία του Βιγιαφάνιες. 
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Αυτό που είπε κάποιος πως η ΕΠΣ Αθη-
νών είναι καταδικασμένη να πρωταγωνι-
στεί και άρα σε κάθε παιχνίδι να στοχεύει 
τη νίκη και στο τέλος να την παίρνει, έχει 
απόλυτο δίκιο. Όπως και στο διενωσια-
κό πρωτάθλημα ο Τάσος Δημητρίου, κα-
τέχει την ύψιστη θέση, που μπορεί να έχει 
κάποιος τεχνικός. Και δεν είναι μόνον  τα 
αγωνιστικά του επιτεύγματα, αλλά και ο 
χρόνος παραμονής του στον πάγκο. Είναι 
ο μακροβιότερος προπονητής  σε όλη την 
Επικράτεια που φορά τη φόρμα του προ-
πονητή σχεδόν δυο 10ετίες. Χρόνος που 
αν μη τι άλλο ήταν γεμάτος με επιτυχίες 

αλλά και με ανάδειξη πολλών ταλέντων, 
αρκετοί εκ των οποίων φόρεσαν φανέλες 
επαγγελματικών ομάδων! Ο ίδιος για την 
πρόσφατη νίκη στην Αργολίδα και ερωτη-
θείς σχετικά είπε τα εξής: «Καταφέραμε να 
προσθέσουμε άλλη μια νίκη στην προσπά-
θεια που κάνουμε, προκειμένου να πετύ-
χουμε το στόχο μας, που είναι η κατάκτηση 
της πρώτης θέσης. Συγχαρητήρια σε όλα 
τα παιδιά που αγωνίστηκαν και ο καθένας 
από τη δική του μεριά, έδωσε τον καλύτε-
ρό του εαυτό, ώστε στο τέλος να πάρουμε 
αυτό που αξίζαμε», Για να προσθέσει: «Βέ-
βαια αυτή ήταν μια μόνον μάχη στον πό-
λεμο που έχουμε μπροστά μας και στον 
οποίο δεν θα πρέπει  να δείξουμε ολιγω-
ρία. Γι αυτό ακριβώς το λόγο συνεχίζουμε 
να δουλεύουμε μεθοδικά και προγραμματι-
σμένα, ώστε να είμαστε έτοιμοι στο επόμε-
νο παιχνίδι που είναι με τον Πειραιά». Αξί-
ζει να σημειωθεί πως ο επόμενος αγώνας 
που είναι με την ΕΠΣ Πειραιά θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 9/3.

ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 
Ακόμη προσπαθούν να συνέλθουν στον 
Γκυζιακό με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο 
ήρθε η εντός έδρας ήττα με 1-3 από την Τερ-
ψιθέα. Σε μία αναμέτρηση, όπου οι «πορτο-
καλί» είχαν την πρωτοβουλία στο μεγαλύ-
τερο διάστημα του αγώνας, εντούτοις δεν 
μπόρεσαν να έχουν κάποιο βαθμολογικό 
όφελος. Ενδεικτικές του κλίματος που επι-
κρατεί στα εσωτερικά της δημοφιλέστατης 
ομάδας είναι οι δηλώσεις του Διοικητικού 
Ηγέτη Δημήτρη Καββαδία στο στη στήλη: 
Υπάρχει μεγάλη πικρία στην ομάδα μας για 
την ήττα από την Τερψιθέα και κυρίως για 
τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτό το απο-
τέλεσμα. Απέναντι σε μία ομάδα πολύ δυ-
νατή και οργανωμένη εμείς ήμασταν αυτοί 
που είχαμε την πλήρη πρωτοβουλία των κι-
νήσεων στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώ-
να, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες, ώστε να 
πάρουμε την νίκη και όμως δεν καταφέρα-
με να πάρουμε τίποτε. Ένα τραγικό λάθος 
του τερματοφύλακά μας στο 90’΄ουσιασι-
τκά έκρινε το αποτέλεσμα, αφού το τελικό 
1-3 διαμορφώθηκε στο 93’ από αντεπίθε-
ση αντιπάλων. Σίγουρα πονάει πολύ το να 
χάνεις ένα παιχνίδι στο 90’ όμως είμαστε 
υποχρεωμένοι να σηκώσουμε κεφάλι και 
να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Από 
σήμερα κιόλας ξεκινάμε σκληρή δουλειά, 
ενόψει της επόμενης πολύ δύσκολης όσο 
και απαιτητικής αναμέτρησης που μας πε-
ριμένει κόντρα στον Ηρακλή Περιστερίου. 
Μία ομάδα πολύ ποιοτική, η οποία διεκδι-
κεί με πολλές βλέψεις την άνοδό της μέσω 
των μπαράζ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: ΣΤΟΧΟΣ Η ΠΡΏΤΗ ΘΈΣΗ
Ο ΈΝΏΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ ΗΤΑΝ  ΞΈΚΑΘΑΡΟΣ 
ΣΤΙΣ  ΔΗΛΏΣΈΙΣ ΤΟΥ

Ήδη στο διάστημα που μεσο-
λάβησε από την επιθυμία του 
Βλάση Χατζηαναστασίου  να 
αποχωρήσει και μέχρι τη χθεσι-
νή μέρα,όπου γνωστοποιήθηκε 
αυτή η επιλογή του, η διοίκηση 
του Περιστερίου, και ύστερα από 
συζητήσεις με αρκετούς προπο-
νητές , κατέληξε στον Αλέξη Γκλε-
γκλέ. Έναν έμπειρο προπονητή, 
που γνωρίζει άριστα το πρωτά-
θλημα της Αθήνας και ο οποί-
ος έχε κληθεί να συνεχίσει, αυτό 
που άφησε  ο προκάτοχος του.

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: 
ΟΙ ΠΑΙΚΤΈΣ ΈΙΝΑΙ ΜΑΓΚΈΣ 

Στο ελάχιστο αυτό χρονικό διά-
στημα που ο Βλάσης Χατζηανα-
στασίου ηταν στον πάγκο του ΑΟ 
Περιστερίου, κατάφερε  να διατη-
ρήσει  εφ’ ενός μεν τα κεκτημένα 
και αφ’ετέρου να παραμείνει  η 
ομάδα στην κατηγορία.  Η είδηση 
είναι πως ο ικανός  προπονητής, 
υπέβαλε την παραίτησή του, η 
οποία έγινε δεκτή από τη διοίκη-
ση του περιστεριώτικου συλλό-
γου, ενώ ο ίδιος δήλωσε τα εξής:  
«Ευχαριστώ πολύ τον ΑΟ  Περι-
στερίου για την συνεργασία .Εί-
μαι σίγουρος ότι η σωτηρία της 
ομάδας θα επιτευχθεί. Ένα με-
γάλο ευχαριστώ στους παίκτες 
που είναι πραγματικοί μάγκες. 
Να σας έχει ο θεός καλά. Καλή 
συνέχεια».

ΑΟ ΠΈΡΙΣΤΈΡΙΟΥ

Έφυγε ο Βλάσης 
και ήρθε ο 
Γκλεγκλές

Το σημερινό 
πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της 
ημιτελικήςφάσης του κυπέλλου της ΈΠΣΑΝΑ, 
το σημερινό πρόγραμμα έχει ως εξής: 
Γηπ Βούλας: Άρης Βούλας – Αήττητος Σπάτων, 
Βάρης: Αστέρας Βάρης – Τριγλία. 
Οι αγώνες θα αρχίσουν στις 15.30.

This is Athens

Ο Τάσος Δημητρίου

 

ΤΡΙΓΛΙΑ

Παπακωστούλης: 
Θα διεκδικήσουμε 
κάτι θετικό
Οι απουσίες στο στρατόπεδο των κιτρινό-
μαυρων συνεχίζονται. Ο Γιώργος Παπακω-
στούλης, παρακολουθεί χωρίς έκπληξη το 
απουσιολόγιο, το οποίο σε ένα ακόμη παι-
χνίδι είναι γεμάτο. Δεν θα έχει για σήμερα 
τους Μειμάρογλου που ταξιδεύει εκτός Ελ-
λάδος, Βίλα και Νταή, με τον τελευταίο να 
είναι αμφίβολος. Για το σημερινό πάντως 
παιχνίδι και ερωτηθείς σχετικά είπε τα εξής:   
«Πρωτίστως να δώσω τα συγχαρητήρια μου 
στους παίκτες μου και για την προσπάθεια 
που κατέβαλαν, προκειμένου  η ομάδα να 
τερματίσει στην πρώτη θέση της βαθμολο-
γίας. Εμείς από τη μεριά τη δική μας κάνα-
με ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, ώστε να 
φανούμε συνεπείς και να αναδείξουν το τα-
λέντο τους.  Τώρα όσον αφορά το αυριανό 
(σημερινό) παιχνίδι κυπέλλου, που για μας 
θα είναι μια γιορτή, θα προσπαθήσουμε μεσα 
από τις απουσίες μας, να διεκδικήσουμε ότι 
θετικό μπορέσουμε. Σεβόμαστε τον αντίπα-
λό μας, αλλά θα προσπαθήσουμε να ικανο-
ποιήσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους 
φιλάθλους μας που θα έρθουν να μας δουν. 
Δεν έχουμε κανένα άγχος και είμαι αισιόδο-
ξος, πως οι παίκτες μου, θα προσφέρουν 
τον καλύτερό τους εαυτό».

ΣΗΜΈΡΑ ΈΧΈΙ 
ΜΑΤΣΑΚΙΑ ΚΥΠΈΛΛΟΥ
Σήμερα είναι μεγάλη μέρα 
για την ΕΠΣΑΝΑ, αφού 
πραγματοποιούνται οι δυο 
ημιτελικοί του κυπέλλου. 
Δυο πολύ σημαντικά παι-
χνίδια της πρώτης αγωνι-
στικής που είναι γεγονός, 
που θα αναγκάσουν αρκε-
τούς φιλάθλους να πάνε 
στο γήπεδο για να  τα πα-
ρακολουθήσουν. Και τα δυο 
θα παιχτούν στα γήπεδα 
των 3Β. Το ένα στη Βάρη, 
όπου ο οικοδεσπότης Αστέ-
ρας Βάρης θα υποδεχθεί 
την Τριγλία και στη Βούλα 
ο Άρης Βούλας θα παίξει με 
τον Αήττητο Σπάτων. Μάλ-
λον με βλέπω στο πρώτο 
ματσάκι, προκειμένου να 
δω και από κοντά τα δυο 
μου φιλαράκια τον Μιχάλη 
Κάτσικα προπονητή του 
Αστέρα και τον Γιώργο Πα-
πακωστούλη της Τριγλίας. 
Δυο πρόσωπα που τρέ-
φω πολύ μεγάλη εκτίμηση 
προς το πρόσωπό τους. * 
Με ρωτούσε ο Μανώλης Γε-
ωργαντίδης, ο γ.α. του Άρη 
Καλαμακίου, για την πα-
ρουσία μου στον Θρίαμβο 
Αθηνών. Να πω, πως πήγα 
το πρωί της Κυριακής στον 
Υμηττό για να δω το ματσά-
κι με αντίπαλο τους Ίωνες. 
Πέραν της πάντα δεδομένης 
φιλοξενίας μου, από τον 
Τάκη Χιωτάκη, εκείνο που 
με οδηγεί στην εξέδρα είναι 
και ο χαβαλές που γίνεται. 
Και το πιο αχτύπητο δίδυμο 
είναι οι Τρύφωνας και Κού-
τρας. Για μια φορά ακόμη 
έδωσαν σόου στο ματσάκι 
αυτό. Φωνή μέχρι τον ου-
ρανό από τον πρώτο, και 
με αντίλαλο τον δεύτερο, 
έκλεψαν την παράσταση. 
Ξεκίναγε το σύνθημα  ο 
Τρύφωνας και από κοντά ο 
Κούτρας, τις περισσότερες 
φορές χωρίς να έχει δει τη 
φάση…Τα μεγάλα πνεύμα-
τα συναντήθηκαν . Η μου-
τσούνα μου και ο «τσάκα 
–τσούκας», είχαν την ίδια 
σκέψη. Βέβαια με πρόλα-
βαν οι εξελίξεις. Το είχα ήδη 
γράψει για σήμερα, αλλά 
κάποια στιγμή ξεφυλλίζο-
ντας το ΦΒ, το είδα και στον 
Ευγένη! Αυτό θα πει, επι-
κοινωνία… Πολύ παράξενο 
αυτό ρε μάγκα 222022, μια 
χρονολογία, που έχει έξι 
ίδιους αριθμούς (2) κι ένα 
μηδενικό! Πιστεύω πως το 
είδαμε ΚΑΙ αυτό. Δεν έχου-
με κανένα παράπονο… Η 
γενιά μας, η πιο … «κατα-
στροφική» όλων που έχουν 
περάσει,  που λεηλάτησαν 
τα πάντα, ρήμαξαν τα πά-
ντα, κοιτάζοντας μόνον την 
πάρτι τους, το είδε και αυτό 
το σημάδι. Δεν ξέρω αλή-
θεια… Λέτε να είναι κανένα 
σημάδι;  Αν είναι καλό, να 
συμφωνήσω και να το ξα-
ναπούμε και πάλι, αν όχι 
τότε να μην ξαναεμφανιστεί. 
Βαρεθήκαμε την γκαντεμιά 
ρε φίλ.. Τι είναι αυτό πάλι… 
Άντε τώρα που φάγαμε και 
την πανδημία, ελπίζω να 
μην υπάρχει κάτι άλλο πιο 
τρομακτικό.
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CHAMPIONS LEAGUE
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 17:30
ΛΑΜΙΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2 DNB 1,83

Κρίσιμη αναμέτρηση στη Λαμία ανάμεσα στη τοπική 
ομάδα και τον Αστέρα Τρίπολης. Έμπλεξαν οι γηπεδούχοι 
μετά την ήττα από τον Απόλλων και η υπόθεση παραμονή 
δεν θα είναι εύκολη.Ζόρικα τα πράγματα για τον Αστέρα 

που θέλει μόνο νίκη για να μπει ξανά στην εξάδα.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 18:00
ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 2 +1,0 1,88

Στο CAS ελπίζει ο Άρης για να μπει στα πλέι οφ με την 
ομάδα να περνάει παρατεταμένο ντεφορμάρισμα.

Ο Μπούργος αναλαμβάνει με στόχο την άμεση επιστροφή 
στα τρίποντα.Βγάζει χαρακτήρα ο Ατρόμητος και αν 
συνεχίσει έτσι θα σώσει την παρτίδα. Η έλευση του 

Κόουλμαν έχει αλλάξει εντελώς το κλίμα στο Περιστέρι.

Δεν θα είναι εύκολο το έργο του Άρη σήμερα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ 21:30 
ΜΠΕΡΝΛΙ-ΤΟΤΕΝΑΜ 2 1,75

Με πρωταγωνιστή τον Χάρι Κέιν η Τότεναμ έφυγε με 
τεράστιο τρίποντο από το Έτιχαντ. Οι πετεινοί με ματς 

λιγότερα παραμένουν ζωντανοί στη μάχη της τετράδας 
αλλά πρέπει να δώσουν συνέχεια στα τρίποντα.Καίγεται 
για βαθμούς η Μπέρνλι με την ομάδα να βρίσκεται κάτω 

από την επικίνδυνη ζώνη

Θα πάμε με το φεγγάρι της Τότεναμ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.

OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,80
Το ματς της βραδιάς διεξάγεται στη Μαδρίτη με την 

κόντρα ανάμεσα σε Ατλέτικο και Μάντσεστερ.
Φαβορί δεν υπάρχει με τις δύο ομάδες να έρχονται από 
νίκες στα πρωταθλήματα τους. Δύσκολα θα ρισκάρουν οι 

δύο αντίπαλοι από το πρώτο ματς.

Η προτίμηση μας στα κόρνερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΑΓΙΑΞ OVER 2,5 1,72

Στη Λισαβώνα ο Άγιαξ θα επιδιώξει να πάρει σκορ 
πρόκρισης καθώς είναι ξεκάθαρα το φαβορί στο ζεύγος.

Σερί δέκα νικών τρέχει ο Αίαντας με το κλίμα στην 
ομάδα να είναι εξαιρετικό. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι η 
Μπενφίκα αλλά όλοι περιμένουν το σημερινό παιχνίδι 

μπας και σωθεί η χρονιά.

Αμφότερες με μεγάλη επιθετική ποιότητα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣΙΠ 21:45 
ΝΤΕΡΜΠΙ-ΜΙΛΓΟΥΟΛ 1 DNB 1,75

Αν δεν είχε το -21 η Ντέρμπι θα διεκδικούσε ακόμα και 
την είσοδο στα πλέι οφ.Παρόλα αυτά η ομάδα βγάζει 
ψυχή και έχει μπει γερά στη μάχη της παραμονής.

Η έδρα αποτελεί όπλο της Ντέρμπι με το ένθερμο κοινό 
να την στηρίζει μέχρι τέλους.

Έδρα και κίνητρο στηρίζουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΑΝΑΓΚΗ 
ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

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.grΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 

Ρόιλα Κοράλλη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME ΑΤΕΛΙΕ 

Κατερίνα Αβτζή

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

Αλέξανδρος Χρηστάκος

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 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

Ο ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ 
ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ PROJECT ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: SUCCESS STORY 

Χέρμαν Μπούργος με κάθε επισημότητα λοι-
πόν. Ένα προσωπικό στοίχημα που παίρνει 
πάνω του ο Θεόδωρος Καρυπίδης. Με το αζη-
μίωτο ασφαλώς. Ο Αργεντινός τεχνικός θα 
είναι ο τρίτος πιο ακριβοπληρωμένος πίσω 
από τους Μαρτίνς και Λουτσέσκου. Οι προσ-
δοκίες είναι κάτι παραπάνω από υψηλές. 
Έχει το πακέτο που ήθελε ο κόσμος των Άρη. 
Λάτιν τεχνικός, με εμπειρία (έστω και σαν 
δεύτερος κόουτς κυρίως, δίπλα στον 
Ντιέγκο Σιμεόνε), που μπορεί να πωρώσει 
και να εμπνεύσει το κοινό των κιτρίνων. Μια 
μικρογραφία του ΄Έκτορ Ραούλ Κούπερ με 
δυο λόγια. Αυτό ήθελε η ομάδα της Θεσσαλο-
νίκης, αυτό και παίρνει στα χαρτιά. 
Ο δε ισχυρός άνδρας του Άρη έκανε μία ακό-
μα οικονομική υπέρβαση. Αυτή τη φορά μάλι-
στα δεν πρόκειται για έναν παίκτη. Πρόκειται 
για τα κλειδιά ολόκληρου του κλαμπ. 
Με δυο λόγια, ότι γράφει δεν ξεγράφει εύ-
κολα. Σε περίπτωση που το πλάνο και το σχέ-
διο που έχουν στο μυαλό τους στον Άρη δεν 
προχωρήσει με τον αναμενόμενο τρόπο, 
η επόμενη μέρα μόνο εύκολη δεν θα είναι. 
Ο Χέρμαν Μπούργος είναι αναγκασμένος να 
πετύχει στην εν ελλάδι παρουσία του. 
Είναι μία συνθήκη που έχουν ανάγκη και οι 
δύο πλευρές. Ο μεν Άρης για να πάψει να εί-
ναι ένας απλός κομπάρσος στο χώρο του ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου. Ο δε Αργεντινός τε-
χνικός για να αποδείξει πως προπονητικά 
δεν υπάρχει μόνο στη σκιά του Σιμεόνε. 


