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ΑΓΑΛΙ 
ΑΓΑΛΙ

Σύμφωνα με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ο ΠΑΟΚ σεβάστηκε περισσότερο από όσο θα έπρεπε 
τη Μίντιλαντ ενώ του πήρε ώρα να τη μάθει «παικτικώς» – ήταν γαρ αίνιγμα αυτή λόγω του 
παρατεταμένου off της χειμερινής διακοπής στη Δανία. Τώρα που… γνωριστήκανε όμως, 

περιμένουμε από το Δικέφαλο κάτι εντελώς διαφορετικό στη ρεβάνς. Για να έρθει μια μεγάλη 
πρόκριση στην Τούμπα. Προηγείται βέβαια χρονικά το μεγάλο ντέρμπι με τον Άρη. Κάθε πράγμα στον 

καιρό του και ειδικά κάτι τόσο γκράντε…

ΤΟ ΕΜΜΕΣΟ 
ΚΕΡΔΟΣ

Μένει η εικόνα του να τελειώνει άσχημα τη φάση που θα μπορούσε κάλλιστα να είχε γράψει το 
0-2. Όμως αδικείται ο Χένρι Ονιεκούρου από αυτό. Στο Μπέργκαμο, ίσως για πρώτη φορά με τα 
ερυθρόλευκα, έδειξε την ποιότητά του. Άριστος τακτικά, έτρεξε, κάλυψε χώρους, δημιούργησε 

προϋποθέσεις. Να ‘χε βάλει και αυτό το γκολ. Αν και ο Ολυμπιακός δεν έχασε γι’ αυτό. 
Προδόθηκε από την αμυντική του ανοργανωσιά στα στημένα. Για 6η φορά φέτος στην Ευρώπη 

δέχτηκε γκολ από κόρνερ! Δεν είναι σύμπτωση συνεπώς… 

ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΟ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ 
ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΙΑ 
ΑΛΛΗ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗ 
ΣΧΕΣΗ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ - 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ

ΤΩΡΑ ΠΟΥ… 
ΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΝΕ Ο ΠΑΟΚ 
ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ, 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΕΧΕΙ Ο ΑΡΗΣ
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ΚΑΛΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ 

Ο Χερμάν Μπούργος πιάνει δουλειά από Δευτέρα. Θα κάνει δηλαδή ντεμπούτο στο εξ αναβολής 
ματς με τον Ατρόμητο, την ερχόμενη Τετάρτη (23/2). Στο αυριανό μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, 
χρέη υπηρεσιακού θα εκτελέσει ο Τόλης Τερζής. Ένας στρατιώτης του κλαμπ, χαρακτηριστικά 
αυτή θα είναι η 4η φορά που θα παίξει αυτό το ρόλο. Τις προηγούμενες τρεις, με αντιπάλους 
Απόλλωνα Σμύρνης, Παναθηναϊκό και Βόλο, ξεκίνησε με νίκη την «υπηρεσία» του. Ένας 
εξαιρετικός οιωνός, αναμφίβολα. 

4Χ4

Τέσσερις συνεχόμενες νίκες δεν έχει κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός. Να λοιπόν το πεδίο δόξης 
που ξανοίγεται μπροστά εν όψει του σημερινού αγώνα στο Αγρίνιο (19:30, COSMOTE SPORT 2). 
Μετά τις Αναγέννηση Καρδίτσας, Λαμία, Απόλλων Σμύρνης θα έρθει η σειρά του Παναιτωλικού 
να υποταχθεί; Οι «πράσινοι» σε αυτό και μόνο στοχεύουν με την απουσία του (τιμωρημένου) 
Σένκεφελντ να αναγκάζει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τροποποιήσει τα συνήθη αμυντικά του πλάνα.   

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΕΙ 
ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΔΩΣΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΣΕΡΙ ΤΟΥ 

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΜΠΟΥΡΓΟΣ, Ο ΤΟΛΗΣ 
ΤΕΡΖΗΣ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΑ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ

ΕΠΩΔΥΝΟ

Ένα πρόβλημα που επιμένει. Ακόμα ένα, πιο σωστά, στη φετινή ΑΕΚ. Ο Τσιτσάν Στάνκοβιτς 
τέθηκε πάλι νοκ άουτ, πάνω που έδειχνε να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς. Το γόνατο 
του Αυστριακού τερματοφύλακα τον πονάει σταθερά. Ένας τραυματισμός που υποτιμήθηκε; Μία 
λάθος ιατρική διαχείριση; Ουσία είναι πως το τελευταίο δίμηνο έχει παίξει μόλις ένα παιχνίδι. 
Στην ήττα από τον Βόλο όταν και φανερά δεν πατούσε καλά. Και κανείς δεν μπορεί να είναι 
σίγουρος πότε θα ξαναπαίξει.

ΞΑΝΑ ΝΟΚ ΑΟΥΤ  
Ο ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΚΑΙ  
Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ



Για τον Παναθηναϊκό θα είναι η 21η φορά συνολικά (σε 26 παρουσίες σε τελικό) ενώ για τον 
Ολυμπιακό θα είναι η 10η (σε 19 παρουσίες). Φυσικά είναι οι δύο ομάδες που κυριαρχούν στο θεσμό.

Οι δυο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι για 10η φορά συνολικά σε τελικό Κυπέλλου. Η μεγάλη αναμέτρηση 
θα διεξαχθεί αύριο στις 17:00. Μάλιστα μέχρι και το 2011 ήταν αήττητος (σε πέντε τελικούς) κόντρα στον 
Ολυμπιακό αλλά οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν με δύο συνεχόμενες νίκες σε τελικούς. Οι «πράσινοι» 

μετρούν 7 νίκες σε τελικούς κόντρα στον Ολυμπιακό, που έχει δύο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για 
πρώτη φορά θα αναμετρηθούν σε τελικό σε διαδικασία φάιναλ φορ. Για τελευταία φορά αναμετρήθηκαν 

σε τελικό Κυπέλλου το 2013 όταν ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει 81-78 του Ολυμπιακού.

baskeTIME
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 
«ΑΙΩΝΙΩΝ» ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ 9 ΧΡΟΝΙΑ 

ΕΤΣΙ ΕΦΤΑΣΑΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8, Ντόρσεϊ 6, Λαρε-
ντζάκης 1, Φαλ 7, Σλούκας 12, Μάρτιν 11, Βεζένκοφ 15, Πρίντε-

ζης, Παπανικολάου 16, ΜακΚίσικ

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 4, Φλιώνης 18, Πετρόπουλος 3, Γκρίφιν 
11, Καρλής, Μαυροειδής 4, Κουζέλογλου 4, Χάμερ 26

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 32-29, 56-42, 76-70

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ (Ζούρος): Ρέι 19, 
Γκάντι 4, Χαντ 6, Αγραβάνης 14, Ρογκαβόπουλος 3, Σίμπσον 

11, Άντριτς 9, Μπαζίνας 2, Τανούλης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Πρίφτης): Μέικον 12, Παπαγιάννης 12, Μπο-
χωρίδης 3, Κασελάκης, Γουάιτ 12, Γιόβιτς, Νέντοβιτς 17, 

Έβανς 15, Μαντζούκας 6, Σαντ Ρος 8

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 39-38, 50-58, 68-85

76-70

68-85

1978-1979 Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός 79-72

1982-1983 Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός 72-62

1985-1986   Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός 88-78

2007-2008 Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός 81-79

2008-2009  Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός 80-70

2009-2010  Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός 68-64

2010-2011  Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός 74-68

2011-2012 Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός 71-70

2012-2013  Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός 81-78

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ  
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ «ΑΙΩΝΙΩΝ»



Η ΑΓΟΡΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ, ΘΑ 
ΠΑΡΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΣ

www.xosetips.com

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΛΑΒΕΣ

1 -1,75 1,85
Ο Εμπαπέ πλήγωσε τη «Βασίλισσα» στο Παρίσι και η πρόκριση 

σίγουρα δυσκόλεψε. Στο πρωτάθλημα η Ρεάλ νιώθει πλέον καυτή την 
ανάσα της Σεβίλλη και είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στα θετικά 

αποτελέσματα. Δύσκολα πάντως θα της προκαλέσει προβλήματα η 
αδύναμη Αλαβές.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ-ΜΙΛΑΝ

2 -1,25 1,85
Έχει μπει πιο γερά από ποτέ στη μάχη του τίτλου η Μίλαν. Χωρίς 

ευρωπαϊκές υποχρεώσεις οι «Ροσονέρι» έχουν ρίξει όλο το βάρος 
στις εγχώριες διοργανώσεις. Στη τελευταία θέση η Σαλερνιτάνα μόνο 

με θαύμα θα σώσει την κατηγορία.

Το φαβορί θα πάρει ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΤΑΛΙΑ 19:00
ΡΟΜΑ-ΒΕΡΟΝΑ
OVER 2,5 1,72

Έσωσε την παρτίδα στο τέλος η Ρόμα στο Σασουόλο και συνεχίζει 
να ελπίζει σε έξοδο στο Champions League. Στο -6 από την τετράδα 
οι Ρωμαίοι καλούνται σήμερα να πάρουν το τρίποντο. Εξαιρετική η 
πορεία της Βερόνα που έχει εξασφαλίσει από νωρίς την παραμονή 

και παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο παντού.

Αμφότερες σκοράρουν με μεγάλη άνεση.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 10:45
ΜΑΚΑΡΘΟΥΡ-ΑΔΕΛΑΪΔΑ Γ.

OVER 2,5 1,88
Η Αυστραλία δεν σταματάει να μας πληρώνει και φυσικά θα την 

τιμήσουμε ξανά. Τα πλέι οφ έχουν ως στόχο οι δύο ομάδες με τους 
φιλοξενούμενους να βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα. Ανοιχτό ματς 

αναμένουμε με γκολ και πολλά κόρνερ.

Αυστραλία και γκολ πάντα μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 14:30
ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ 

2 1,65
Πήρε το ντέρμπι με την Χαϊντενχάιμ το Αμβούργο και ανέβηκε ξανά 

στην 3η θέση. Με μοναδικό στόχο την άνοδο η ιστορική ομάδα καλείται 
σήμερα να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Βαθμούς στη 

μάχη της παραμονής θα ψάξουν οι γηπεδούχοι.

Ανώτερο το Αμβούργο, πάμε μαζί του.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 2 17:00
ΤΡΑΝΜΙΡ-ΠΟΡΤ ΒΕΙΛ

1 DNB 1,80
Ικανή να διεκδικήσει την απευθείας άνοδο μέχρι τέλους δείχνει η 

Τρανμίρ. Στο Χάρτλπουλ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων 
και ηττήθηκε δίκαια. Η έδρα πάντως αποτελεί όπλο της ομάδας, στο 

σημερινό παιχνίδι η επιστροφή στις νίκες επιβάλλεται.

Συντηρητικό ποντάρισμα στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Μετά από 20 χρόνια στον προεδρικό θώκο 
του Λαρισαϊκού, ο Ανδρέας Βλάχος, απογο-
ητευμένος από την πρόσφατη ποινή που 
του επιβλήθηκε, δηλώνει την παραίτησή 
του και φεύγει από το χώρο και την ομάδα 
που τόσο πολύ αγάπησε αλλά και αγαπή-
θηκε. Να σημειωθεί πως ο Βλάχος εντελώς 
μόνος του όλα αυτά τα χρόνια, προσπάθη-
σε για το καλύτερο και φυσικά έβαλε το δικό 
του λιθαράκι σε ένα ποδοσφαιρικό οικοδό-
μημα και σε μια γειτονιά που είχαν, έχουν 
και θα έχουν ανάγκη από αθλητισμό, αλλά 
και ποδόσφαιρο εν προκειμένω. Πάντως 
το αθηναϊκό ποδόσφαιρο έναν πολύ σημα-

ντικό παράγοντα που όλα αυτά τα χρόνια 
τίμησε το θεσμό αλλά και το άθλημα.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 
Η εντός έδρας ήττα με 3-0 από την Αγία Ελε-
ούσα έφερε τα Βριλήσσια σε ακόμη πιο δει-
νή βαθμολογικά θέση. Σε μία αναμέτρηση 
που το συγκρότημα των βορείων προαστί-
ων στάθηκε αρκετά ανταγωνιστικό για το 
μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου μέρους, 
εντούτοις δεν μπόρεσε να αποκτήσει κά-
ποιο βαθμολογικό όφελος και πλέον κα-
λείται να διαβεί ένα βουνό, καθώς κατρα-
κύλησε στην δέκατη θέση του ομίλου με 14 
πόντους στο ενεργητικό του. Με τον τεχνι-
κό ηγέτη Μιχάλη Λυκερίδη να δίνει το δικό 
του στίγμα λέγοντας τα εξής: «Χάσαμε ένα 
παιχνίδι από την Αγία Ελεούσα το οποίο 
για 35 λεπτά ελέγχαμε πλήρως. Διάστημα 
στο οποίο ήμασταν η ομάδα που έδινε τον 
ρυθμό, είχαμε πολύ καλή κυκλοφορία, προ-
βληματίσαμε τον αντίπαλο. Θεωρώ όμως 
ότι σημείο – κλειδί που καθόρισε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό την έκβαση του αγώνα ήταν 
η φάση της αποβολής του τερματοφύλακά 
μας Τζεβελέκη στο 35ο λεπτό. Μια συγκυ-
ρία που άλλαξε εντελώς το πλάνο και την 
τακτική μας,. Κι αυτό διότι όχι μόνο υστε-
ρούσαμε αριθμητικά του αντιπάλου μας, 
αλλά είχαμε την ατυχία ο εν λόγω γκολκί-
περ να αγωνίζεται ως μικρός. Υποχρεώθη-
κα να κάνω αυτόματα δύο αλλαγές, ώστε 
να βάλω μικρούς. Από εκείνο το σημείο και 
έπειτα η Αγία Ελεούσα είχε τον ρόλο του 
πρωταγωνιστή και το ματς χάθηκε εντελώς 
από τον έλεγχό μας. Πλέον η προσοχή μας 
είναι αποκλειστικά στραμμένη στο προσε-
χές παιχνίδι που ακολουθεί και το οποίο εί-
ναι ιδιαίτερα κομβικό για εμάς κόντρα στον 
Αστέρα Ζωγράφου. Είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα εάν θέλουμε να βελτιώσουμε 
τη μοίρα μας και τις πιθανότητες παραμο-
νής.»
 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Μια ανακοίνωση με διπλή ανάγνωση εξέδω-
σε η διοίκηση των Πετραλώνων, με αφορμή 
το πρόσφατο παιχνίδι και την ήττα από τα 
Σούρμενα. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνω-
ση αναφέρει τα εξής: «Η ΑΕ Πετραλώνων 
ευχαριστεί τα Σούρμενα για την κατανόη-
ση και το σεβασμό που έδειξαν αγωνιστικά 
στην αποδεκατισμένη ομάδα των Πετρα-
λώνων λόγω κορoνοϊου και τραυματισμών 
παικτών μας. Επιφυλασσόμαστε ώστε στο 
μέλλον να μπορέσουμε να ανταποδώσου-
με και εμείς με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια 
εκτίμηση για την ομάδα των Σουρμένων».

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΒΛΑΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΘΩΚΟ ΑΠΟΧΩΡΕΙ 
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ !

Άδικος ο 
θάνατος του 
Λασιθιωτάκη
Όπως έχω γράψει και 
σε άλλη στήλη ο ξαφ-
νικός χαμός του Γιώρ-
γου Λασιθιωτάκη, 
είναι γεγονός πως δη-
μιούργησε μια ανα-
στάτωση στο χώρο 
του ποδοσφαίρου και 
κυρίως στη Διάνα, 
όπου και ήταν έφορος 
του τμήματος κάποια 
φεγγάρια. Υπέροχος 
τύπος και ήρεμος, 
όποτε τον συναντού-
σα στο γήπεδο. Πά-
ντα αλλάζαμε χαιρε-
τισμούς και πάντα ο 
ένας ήθελε να μάθει 
για τον άλλον. Να που 
και οι καλύτεροι… 
«φεύγουν». * Εν τέλει 
το έκανε πράξη ο επί-
τιμος πρόεδρος του 
Θριάμβου Αθηνών 
Θόδωρος Κούτρας, 
πως θα δώσει στα 
ΜΜΕ προσωπική του 
ανακοίνωση για συ-
σπείρωση των φιλά-
θλων στον Κυριακάτι-
κο αγώνα εντός έδρας 
με αντίπαλο τους Ίω-
νες. Το απόλυτο ντέρ-
μπι δεν μπορώ να 
πω… Με δυο πόντους 
πιο μπροστά οι Ίω-
νες σίγουρα ένα κάλε-
σμα τέτοιου είδους εί-
ναι κάτι που δείχνει 
τα συναισθήματα του 
Κούτρα. * Ως καλός 
μπαμπάς ο Τάκης Μα-
κροδημήτρης ήταν 
επόμενο να κάνει το 
σχετικό σχολιασμό 
για τη γυμνάστρια Να-
τάσα Μακροδημήτρη 
που είναι κόρη του, 
όταν η τελευταία ανέ-
βασε στη προσωπική 
της σελίδα μια aνάρ-
τηση με το πρόγραμ-
μα του γυμναστηρίου 
που διευθύνει. Ο «Σερ 
Τάκης» σχολίασε ως 
εξής: «Αστέρι μου συ-
νέχισε αυτό που ξέ-
ρεις να κάνεις καλύ-
τερα από όλους». * 
Μια ωραία ανάρτη-
ση έκανε ο ενωσια-
κός προπονητής της 
Αθήνας Τάσος Δημη-
τρίου, σχετικά με τη 
νίκη 1-0 επί της αντί-
στοιχης Αργολίδος, 
λέγοντας τα εξής: «Οι 
νικητές δεν κάνουν δι-
αφορετικά πράγμα-
τα, κάνουν τα πράγ-
ματα διαφορετικά!!! 
Πολλά συγχαρητήρια 
σε όλους για την ση-
μαντική νίκη και την 
εξαιρετική εμφάνι-
ση!!! Συνεχίστε έτσι 
το μέλλον σας ανή-
κει!!!».

Σοκ είναι αλήθεια πως προκά-
λεσε στην ποδοσφαιρική οικο-
γένεια το άκουσμα του ξαφνικού 
θανάτου του Γιώργου Λασιθιωτά-
κη, του εφόρου της Διάνας Ηλιού-
πολης. Ενός καλού παιδιού, που 
για πολλά χρόνια είχε προσφέ-
ρει ανιδιοτελώς τη βοήθειά του 
στο σύλλογο της Ηλιούπολης. 
Σχετική είναι και η ανακοίνωση 
του συλλόγου που αναφέρει τα 
εξής: «Η οικογένεια της ΔΙΑΝΑ 
θρηνεί για την απώλεια του Γιώρ-
γου Λασηθιωτάκη, ο οποίος σή-
μερα έφυγε από τη ζωή. Επί χρό-
νια στάθηκε δίπλα στην ομάδα, 
προσφέροντας ανιδιοτελώς από 
τη θέση του εφόρου! Θερμά συλ-
λυπητήρια από όλους μας».

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Αποφασισμένοι να διεκδικήσουν 
νομικά τα δικαιώματά τους είναι 
στην Θύελλα Περιστερίου σε 
ό,τι αφορά κάποια πράγματα τα 
οποία συνέβησαν στην ισόπα-
λη με 1-1 εκτός έδρας αναμέτρη-
ση κόντρα στον Κρόνο Αθηνών. 
Η διοίκηση των «πρασίνων» κα-
τέθεσε ένσταση αντικανονικής 
συμμετοχής τριών ποδοσφαιρι-
στών της γηπεδούχου ομάδας οι 
οποίοι ένα 24ωρο νωρίτερα εί-
χαν αγωνιστεί με την ομάδα της 
Κ-18 του Κρόνου Αθηνών για 
το πρωτάθλημα Υποδομών της 
ΕΠΣΑ. Κατόπιν τούτου και εφό-
σον υπάρξει τελική δικαίωση το 
σωματείο των δυτικών συνοικιών 
θα πάρε το τρίποντο άνευ αγώ-
να. Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος 
η προσοχή όλων στην Θύελλα 
Περιστερίου στρέφεται αποκλει-
στικά στην κρίσιμη σαββατιάτικη 
αναμέτρηση με τον Πανθησεια-
κό. Με το Διοικητικό Ηγέτη Θό-
δωρο Αθανασόπουλο να αναφέ-
ρει τα ακόλουθα: «Το μυαλό και η 
προσοχή μας είναι αποκλειστικά 
στραμμένη στην αναμέτρηση με 
τον Πανθησειακό. Αντιμετωπίζου-
με μία πολύ οργανωμένη και δυ-
νατή ομάδα και θέλουμε οπωσ-
δήποτε τους τρεις βαθμούς που 
θα μας διατηρήσουν σε τροχιά 
ανόδου»

ΔΙΑΝΑ

Το αθηναϊκό 
ποδόσφαιρο  
πιο φτωχό

Το σημερινό πρόγραμμα
ΕΠΣΑ: Α’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Γηπ.: Χαμο-
στέρνας: Αγιαξ Ταύρου – Κένταυρος, Λυκόβρυ-
σης:Λυκόβρυση – Δόξα Βύρωνος. 2ος Ομιλος: 
Κάτω Αχαρνών: Άτταλος – Άστερας Ζωγράφου, 
Ρουφ: Πετράλωνα – ΓΣΑ. 3ος Ομιλος: Εργάνης: 
Βύρων – Παλ Φάληρο, Ιλίου: ΑΟ Ιλίου – Πανερυ-
θραϊκός, Τραχώνων: Τράχωνες – Κηπούπολη. 
4ος Ομιλος: Αγ Αναργύρων : Ελπίδα Αγ Αναρ-
γύρων – Απόλλων Χαλανδρίου, Χαιδαρίου: Χαι-
δάρι – Μελίσσια, Ηφαίστου: Ήφαιστος – Θύελλα 
Αγ Δημητρίου. Β’ Κατηγορία- 1ος Ομιλος: Αλε-
πότρυπας: Γκυζιακός – Τερψιθέα, Κάτω Χαλαν-
δρίου: ΠΟΨ – Ηρακλής Περιστερίου, Ακ Πλά-
τωνος: Κολωνός – Πέρα Κλουμπ. 2ος Ομιλος: 
Παλ Φαλήρου: Ταταύλα – Ιπποκράτης, Ν Ιωνί-
ας: Αλσούπολη – Φωστήρας Ηλιούπολης.3ος 
Ομιλος: Αργυρούπολης Β’: Λαύρα – Ελευθερού-
πολη, Καλαμακίου: Καλαμάκι – Δάφνη Αθηνών, 
Χολαργού Α’: Άρης Χολαργού - Ορφέας Αιγά-
λεω. 4ος Ομιλος: Χωράφας:Φοίνικας Περιστε-
ρίου – Ποσειδών, Νηαρ Ηστ: Πανιώνιος Καισα-
ριανής – Θρίαμβος Χαιδαρίου, Γουδή: Αγ θωμάς 
–Ιεράπολη. Γ’ Κατηγορία – 2ος Ομιλος: Τζιτζι-
φιών: Φοίνικας Καλλιθέας – Κρόνος Αθηνών, 
Χρυσούπολης: Θύελλα Περιστερίου – Πανθησει-
ακός. 3ος Ομιλος: Γαλατσίου: Δόξα Γκυζη- Λα-
ρισαϊκός. 4ος Ομιλος: ΔΑΚ Αιγάλεω : Διαγόρας 
Αιγάλεω – Χρυσούπολης, Χαλανδρίου: Τριφλ-
λιακός – Αστέρας Χαιδαρίου, Πετρούπολης Β’: 
Αναγέννηση Πετρούπολης- ΑΕ Ιλίου. ΕΠΣΑΝΑ – 
Α’ Κατηγορία – 2ος Ομιλος: Σταμάτας: Σταμάτα 
- Καλύβια. Β’ Κατηγορία: Λαυρίου: Λαυρεωτική 
– Πρωτέας Παλ Φωκαίας, Βουλιαγμένης: Βου-
λιαγμένη – Ωρωπός. Γ’ Κατηγορία: Ν Μάκρης: 
Εθνικός Λυκίας –Φοίβος Βάρης, Διονύσου: Διό-
νυσος – Συκάμινο, Παιανίας: Πανσταυραϊκός – 
Κουβαράς. Οι αγώνες αρχίζουν στις 15.00.

This is Athens

 Ο Ανδρέας Βλάχος πρόεδρος του Λαρισαϊκού
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ΜΑΥΡΑ  
ΣΥΝΝΕΦΑ

Δεν είναι στα χάι του! Η ομάδα του έχει 
«βυθιστεί» στην αγωνιστική εσωστρέφεια: 
1 πόντος στα 7 τελευταία της παιχνίδια. Με 
τον ίδιο παρόντα στα τελευταία έξι έχει 
γνωρίσει ισάριθμες ήττες και είναι στο 
-4 από τις θέσεις σωτηρίας. Η Στουτγκάρ-
δη έχει ενημερώσει το περιβάλλον του 
πως ΜΟΝΟ σε περίπτωση παραμονής στην 
Μπουντεσλίγκα ενεργοποιεί αυτόματα την 
οψιόν αγοράς του από την Αρσεναλ (σ.σ.: 
3,5 μύρια) μια και ο άνθρωπος που κρύβε-
ται πίσω από τα βήματα της καριέρας του, ο 
Σβεν Μίσλιντατ αν υποβιβαστεί το club μπο-
ρεί να αποχωρήσει από το πόστο του από 
τους Σουηβούς. Συνάμα, η φερόμενη ως 
ενδιαφερόμενη (και μαγαζί γωνία) Ντόρ-
τμουντ ήδη «έκλεισε» τον free agent, Νί-
κλας Ζίλε από την αιώνια ανταγωνίστριά 
της, Μπάγερν Μονάχου και μαζί με τους 
Ζαγκαντού, Ακάντζι και Χούμελς φέρεται 
να ΄χει «κλειδώσει» την 4άδα στο κέ-
ντρο της άμυνας για τη νέα σεζόν. Από την 
Αγγλία, πρωτάθλημα της αρεσκείας του, 
ακόμη ούτε φωνή, μήτε ακρόαση. Την ίδια 
στιγμή που ο ίδιος ο Μαυροπάνος ΔΕΝ σκέ-
φτεται σε καμία περίπτωση για 3η διαδο-
χική χρονιά να μείνει στην Στουτγκάρδη αν 
και εφόσον σωθεί η ομάδα και ΔΕΝ που-
ληθεί μια και κρίνει πως έχει «μεγαλώ-
σει» ποδοσφαιρικά για το next step. Ήδη, 
φέτος έχει σημειώσει 4 γκολ σε 19 αγώ-
νες με την γερμανική ομάδα (plus 1 στο 
Κύπελλο). Ήδη, το τηλέφωνό του αρχίσει 
να πολιορκείται από τρίτους μια και έχει 
πέραση στην πιάτσα και το συμβόλαιό του 
με τον Κων/νο Φάρρα είναι κυρίως στα 
λόγια και ουχί in written. O Κωνσταντί-
νος Μαυροπάνος εκτός από την σωτηρία 
της Στουτγκάρδης πρέπει να παλέψει και 
με τον εαυτό του για αποφάσεις καριέρας 
για να «χτίσει» το μέλλον του. Οσονούπω, 

τα νεότερα…    

Παρασκήνια➠





Ο ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ ΦΕΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ 
ΑΡΙΘΜΕΙ 19 ΑΓΩΝΕΣ, 4 
ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΔΥΟ 
ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Η ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ ΕΧΕΙ ΟΨΙΟΝ 
ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΣΕΝΑΛ 
3,5 ΜΥΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 
ΜΑΪΟΥ

Ο ΚΟΥΚΟΣ 
ΑΗΔΟΝΙ…   
Χέρμαν Μπούργος! Το επί 7 
χρόνια δεξί χέρι του Ντιέγκο 
Σιμεόνε πλέον ο «Patron» 
στην άκρη του πάγκου του 
Άρη για τα επόμενα 2,5 χρό-
νια. Μία ακόμη προσωπική 
επιλογή του αφεντικού, Θο-
δωρή Καρυπίδη που για να τον 
κλείσει «έσταξε» χρήμα (σύμφωνα 
με πηγή μας από την Αργεντινή): 6,5 κατο-
στάρικα ΚΑΘΑΡΑ, το χρόνο. ΜΟΝΟ για τον ίδιο μια 
και ο agent του Μπούργος, Αντόνιο Σαϊνθ της 
εταιρείας Bahia αποδείχθηκε υπέρ του δέο-
ντος «σκληρό καρύδι» και μέχρι το βράδυ της 
Τετάρτης είχε βγάλει την ψυχή στον πρόεδρο 
που στριφογύριζε στο Κολωνάκι.  Ο 53χρονος 
προπονητής πλέον θα ́ ναι ο 3ος πιο ακριβοπλη-
ρωμένος στη Super League πίσω από τους Πέδρο Μαρτίνς και 
Ραζβάν Λουτσέσκου.  

ΚΟΥΤΣΙΑΣ: STUDY-CASE!    
           
Ο μικρός στην Β’ ομάδα ΔΕΝ τους «βλέπει»: 6 
ματς/7 γκολ! Δεν αντιλέγω πως το level εί-
ναι τελείως διαφορετικό. Στην καθημερινό-
τητα και στις προπονήσεις είναι ο καλύτερος 
επιθετικός στα «τελειώματα» σύμφωνα με 
αυτόπτες μάρτυρες. Ακόμη, όμως, ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου ΔΕΝ τον πιστεύει. Είναι ξεκάθα-
ρο. Επιμένει να δίνει ευκαιρίες στον παρω-
χημένο, Τσόλακ που ξέμεινε στο club και 
ουχί να δημιουργήσει υπεραξία γύρω από 
τον Γιώργο Κούτσια! By the way, ο Ζοσέ Μπό-
το είναι ενήμερος για το deal της ανανέω-
σης του μικρού και τις θεωρητικές συμμε-
τοχές που πρέπει να κάνει; Το καλοκαίρι 
απομένει ένας ακόμη χρόνος συμβολαίου 
με τον 18χρονο σέντερ φορ. Ο ΠΑΟΚ πρέ-

πει να αποφασίσει τι θα κάνει…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Η ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ «ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ» 
ΚΑΙ  Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ  
ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΥ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ  



ΟΎΤΕ ΚΑΝ!                     
 
Η επιλογή σωστή. Σε χώρα (για επιθετικό), club που είναι αρκετά 
δημοφιλές στους Έλληνες (σ.σ.: Τσιμίκας, Βρουσάι, Παυλίδης). 
Μόνο που στην περίπτωσή του όλα πήγαν στραβά και ανάποδα! 
Ούτε μία φορά starter στο πρωτάθλημα, η Βίλεμ προχώρησε στην 
πώληση του βασικού της επιθετικού και έφερε άλλον, αγνοώντας 
τον Αργύρη Καμπετσή. Η συνέχεια γνωστή: η ολλανδική ομάδα 
ΔΕΝ ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του από τον Παναθηναϊκό.   

ΤΟΝ «ΠΟΎΣΑΡΕΙ»…                

Δεν βγάζει ακόμη την απαιτούμενη αγωνιστική ασφάλεια. 
Μήτε διαθέτει το status για starter στην ΑΕΚ. Από την στιγμή 
που όμως με τον Μισελέν το γυαλί έχει (σχεδόν) «ραγίσει» 
η ΑΕΚ έχει πάρει απόφαση να επενδύσει πάνω στον Λάζαρο 
Ρότα. Την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει «τελειώσει» 
τον Ανδρούτσο, ο 24χρονος, μαζί με το Σάλιακα, αποτελούν 
τα μοναδικά δεξιά μπακ με potential Εθνικής.  

Η Βέροια κάνει πρωταθλητισμό (13 νίκες σε 17 αγώνες). 
Βγάζει υγεία εντός και εκτός γηπέδου και βρίσκεται σε 

αναζήτηση Sports Director σε περίπτωση που προβιβαστεί 
στην Σούπερ Λιγκ. Ο «εκλεκτός» είναι ήδη ενήμερος…  

Μιχάλης Βαλκάνης! Ηταν στο staff του Φαν’τ Σιπ στην 
Εθνική. Τράβηξε μοναχική πορεία και στο καπάκι 

πήγε assistant  του προπονητή στην Εουπεν. Μάλιστα, 
μεσολάβησε για την απόκτηση του Κωνσταντέλια. Έφυγε ο 
κόουτς και πλέον ο «δικός μας» είναι πρώτη μούρη… 




ΓΎΡΙΣΕ Ο ΤΡΟΧΟΣ…             
Πέρυσι τέτοια εποχή πάνω κάτω ήταν που απέρριψε 
πρόταση τόσο από την Ουγγαρία, όσο και από την Κύπρο για 
χάρη του. Αντ’ αυτού μάλιστα του έκανε γενναία αύξηση 
μια και πλέον εισπράττει πάνω από 100 χιλιάρικα. Φέτος, 
το έργο δεν «τσούλησε» και εσχάτως ο Νίκος Ιωαννίδης 
αισθάνεται almost aparted στον Απόλλωνα που αριθμεί 10 
ματς χωρίς γκολ! Φινάλε σχέσης…

ΧΛΩΜΟΣ… 
Περίεργο πράγμα το mood. Η διάθεση πως το λένε στα μέρη 
μας. Ο κύριος έχει «χαλαστεί». Το αφεντικό για 40-50 
χιλιάρικα ΔΕΝ τον άφησε να πάει στον Άρη, τον Ιανουάριο. 
Εκείνος του το κράτησε μανιάτικο και φυσικά δεν αγωνίστηκε 
την Δευτέρα. Μήτε αύριο με αντίπαλο την ΑΕΚ. Και όπως 
μαθαίνω ο Μάρβιν Πίρσμαν δύσκολα θα αποχωριστεί το 
«πρόβλημα» στους κοιλιακούς-προσαγωγούς μέχρι το 
φινάλε της χρονιάς. Μακάρι να βγω ψεύτης… 

ΨΎΧΩΣΗ…    

Κανείς δεν αντιλέγει πως διαθέτει το πακέτο. Κανείς δεν 
αμφιβάλλει πως έχει huge potential μια και είναι 21 ετών! 
Η ανησυχία έγκειται στην απουσία διαχείρισης από τον ίδιο 
τον προπονητή του. Αφότου γύρισε από το Κόπα Αφρικα ΔΕΝ 
έχει χάσει λεπτό. Παίζει πάντα και παντού. Πίσω από τον 
σέντερ φορ, εξτρέμ (άλλο και τούτο!!!) και προχθές στο 
Μπέργκαμο έγινε κεντρώος τύποις box to box. Εμμονή; 
Ψύχωση; «Σκάλωμα»; Ο Πέδρο Μαρτίνς πάντως μπρος 
στο πουσάρισμα του Αγκιμπού Καμαρά (30 ματς/6 γκολ/5 
ασίστ) «καίει» το ίδιο το project. Συνάμα, με την ασυλία στο 
πρόσωπό του δημιουργεί εντυπώσεις στα αποδυτήρια. Και 
ήδη συζητιέται έντονα. Και μάλιστα από πρόσωπα υπεράνω 
υποψίας. Ο κόουτς μπορεί να «κέρδισε» την ανανέωση, 
αλλά όχι ΚΑΙ τους παίκτες.  

ΕΝ ΕΞΑΛΛΩ… 

Ο Ατρόμητος φέτος είναι προβληματικός σε όλες τους τις 
εκφάνσεις. Εντός και εκτός γηπέδου. Στο μεταγραφικό 
κάστινγκ. Στις επιλογές των προπονητών. Δυστυχώς. Είναι 
η πραγματικότητα. Πάντως, το χεράκι τους έχουν βάλει 
και οι ίδιοι οι παίκτες. Φερ’ ειπείν στο Περιστέρι είναι 
«σκασμένοι» με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Δεν είναι 
μόνο η απουσία χημείας στο αγωνιστικό σκέλος, μήτε 
τόσο το 180άρι συμβόλαιο (σ.σ.: πήγαν 2-3 φορές να το 
«σπάσουν»), όσο η συμπεριφορά του άλλοτε διεθνούς 
στόπερ. Κάθε απουσία συνεργασίας, διαλλακτικότητας και 
πλέον ένα «βαρίδι» σε μία σχέση αδιέξοδη…   

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΠΑΙΚΤΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ 
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΞΕΝΑ Ο 
ΓΚΟΎΣΤΑΒΟ ΠΟΓΕΤ;  

quizTime
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