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ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 

Επιστροφή του Παναθηναϊκού στο σωστό δρόμο και με τη βούλα. Από την... άσπρη βούλα, ορθότερα. Δύο γρήγορα 
πέναλτι έγραψαν το σενάριο της άνεσης στην επικράτηση του Παναθηναϊκού στη Ριζούπολη. Ένα αυτογκόλ στο φινάλε το 
έκανε ακόμα πιο γκράντε. Οι «πράσινοι» έχασαν ευκαιρίες με το τσουβάλι για να βάλουν κι άλλα γκολ, αλλά η αστοχία 
και ο (εξαιρετικός) Βέρχουλστ τους σταμάτησαν. Μικρό το κακό, η δεύτερη σερί νίκη είναι που μετράει, πόσο μάλλον 
σε ένα (εξ αναβολής) ματς που οι 3 βαθμοί είχαν σημαδευτεί ως «αδιαπραγμάτευτοι». Μαζί και η επιστροφή στο καλό, 
κυριαρχικό ποδόσφαιρο, όπως και η είσοδος στην 4άδα. 

Δύο εύστοχα πέναλτι τσακ μπαμ και τέλος. Το υπόλοιπο ελάχιστα σχέση είχε με το σασπένς. Ο Απόλλωνας διαμαρ-
τύρεται για τις υποδείξεις του ρέφερι (έβγαλε και ανακοίνωση), αλλά αλήθεια είναι πως ουδέποτε έδειξε πως 
αδικούταν από το αποτέλεσμα. Με 10 συνεχόμενα ματς δίχως γκολ δεν (μπορεί να) του φταίει κανένας άλλος.

#ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. #ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 

ΜΕ ΤΗ... ΒΟΥΛΑ

13' ΠΕΝ. ΠΑΛΑΣΙΟΣ, 17' ΠΕΝ. ΑΪΤΟΡ, 87'  ΑΥΤ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ
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ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΤΖΑΝΛΟΥΚΑ ΦΕΣΤΑ): ΒΕΡΧΟΥΛΣΤ, ΜΠΑΞΕΒΑΝΊΔΗΣ, ΝΤΟΜΊΝΓΚΕΣ, ΡΟΓΚΝΕ, ΓΊΑΚΊΜΟΦΣΚΊ 
(46' ΒΊΤΛΗΣ), ΤΣΊΜΠΣΑ, ΚΑΣΤΡΟ (46' ΠΑΜΛΊΔΗΣ), ΤΣΊΛΟΥΛΗΣ (61'  ΦΑΝ ΛΑ ΠΑΡΑ), ΣΛΊΒΚΑ, ΜΑΡΤΊΝΕΣ (77'  ΝΤΑΟΥΝΤΑ), 
ΣΊΓΚΝΕΒΊΤΣ (71'  Ν. ΊΩΑΝΝΊΔΗΣ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΊΒΑΝ ΓΊΟΒΑΝΟΒΊΤΣ): ΔΊΟΥΔΗΣ, ΣΑΝΤΣΕΣ, ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ, ΒΕΛΕΘ (89'  ΣΊΔΕΡΑΣ), ΧΟΥΑΝΚΑΡ, ΡΟΥΜΠΕΝ, 
ΓΚΑΤΣΊΝΟΒΊΤΣ (73' ΧΑΤΖΗΓΊΟΒΑΝΗΣ), ΒΊΓΊΑΦΑΝΊΕΣ (72' ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ), ΑΪΤΟΡ, ΠΑΛΑΣΊΟΣ (89'  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ), 
Φ. ΊΩΑΝΝΊΔΗΣ (76' ΚΑΡΛΊΤΟΣ).

0-3

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

 1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 56 22 38-11

2. ΠΑΟΚ 47 22 46-22

3. ΑΕΚ 39 22 37-23

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 36 23 36-20

5. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 36 23 27-22

6. ΟΦΗ 33 23 31-30

7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 32 21 23-18

8. ΑΡΗΣ 29 22 21-20

9. ΒΟΛΟΣ 28 22 34-39

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 25 23 24-38

11. ΙΩΝΙΚΟΣ 21 22 20-31

12. ΛΑΜΙΑ 18 22 18-30

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 14 21 21-41

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 10 22 7-38

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

*ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ 
ΠΟΙΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΞΙ ΒΑΘΜΩΝ.



Το μάτι των παικτών του Ατρομήτου γυάλιζε. Για... ένα ημίχρονο. Μετά το ντεκόρ άλλαξε. Σίδερα μασούσε πια ο 
ΟΦΗ και το -2 έγινε έτσι πάτσι. Μια επώδυνη ισοπαλία για τους Περιστεριώτες, ενώ έδειχναν πως είχαν κάνει το 
πιο δύσκολο. Όμως απέναντι στην ομάδα του Νίκου Νιόπλια δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Γιατί οι Κρητικοί 
έχουν τη σωστή νοοτροπία, την πίστη ότι μπορούν και τα (πιο) δύσκολα. Αν υπάρχει νικητής σε αυτό το «Χ», 
είναι σίγουρα αυτοί. Ειδικά καθώς τελείωσαν το ματς με 9 παίκτες, αποβλήθηκε ο Στάικος στο 78’ και ο Τοράλ 
τραυματίστηκε στο 86’ όταν δηλαδή είχαν γίνει όλες οι αλλαγές. Οι γηπεδούχοι πάντως, 
φωνάζουν έντονα για το πέναλτι της ισοφάρισης.

Το ποδόσφαιρο σου δίνει πίσω όταν το σέβεσαι. Ο Παναιτωλικός δουλεύει σωστά. Με πλάνο, όραμα, πίστη και 
φιλοδοξία. Με στόχο να παίξει μπάλα, όχι να καταστρέψει. Το 1-0 επί της Λαμίας (3η συνεχόμενη ήττα για τους 
Φθιώτες) ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται. Με την γκολάρα του Νταγκό, πρώτο του Ιβοριανού εξτρέμ με 
τα «καναρίνια», να κάνει τη διαφορά . Λίγο έλειψε αυτή να αυγατίσει (δοκάρι ο Ντουάρτε στο 80’). Να λοιπόν μία 
νίκη που επιβεβαιώνει αυτό που όλοι είχαμε καταλάβει: Οι Αγρινιώτες του Γιάννη Αναστασίου δεν θα χρειαστεί να 
περάσουν άγχη επιβίωσης στην Κατηγορία. Είναι πολύ καλύτεροι από αυτό. Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. 

#ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ  #ΟΦΗ

ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΣΑΕΙ!

 15'Μουνίθ, 35' Άλιμπεκ  59' Λάμπρου, 69' πέν. Φελίπε
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ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Τζοβάρας (69' Καστεγιάνο), Κιβρακίδης, Χατζηισαϊας, Μαυρομμάτης, 
Χαρίσης (68' Ντένιτς), Όγκουστ, Μουνίθ, Ροτάριου (83' Nαμπί), Αλιμπέκ (63' Κλωναρίδης), Κουλούρης.

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Ουές (70' Μαρινάκης), Πασαλίδης (46' Πασαλίδης), Λάμπρου 
(70' Τσιλιανίδης), Βούρος, Γκαγιέγος, Γιαννούλης, Τοράλ, Φελίπε (82'Σελίμοβιτς), Ντε Γκουζμάν 
(23' Στάικος), Μπαλογιάννης.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Μαλής, Λάρσον (76' Βργκοτς), Κορνέλιους, Χουχούμης, 
Αντούνες, Φλόρες, Ντίας (85' Tσιγγάρας), Βέργος, Μεντόσα (59' Ντουάρτε), Νταγκό (76' Μόρσεϊ)
ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Προβυδάκης, Σαραμαντάς, Αντέντζο, Τζανετόπουλος, Τζανδάρης 
(61' Αραμπούλι), Μπεχαράνο (86' Γκέντσογλου), Μπανγκουρά (68' Ρόμανιτς), Μανούσος, Καραμάνος, Βέλλιος 
(46'Νούνιες).

2-2

1-0

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΛΑΜΙΑ 
56' Νταγκό

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 



Η απόκτηση του Κώστα Μανωλά δεν έγινε με γνώμονα το ελληνικό πρωτάθλημα. Εκεί 
έχει μπει το νερό στο αυλάκι, ο Ολυμπιακός το πάει όπως θέλει. Κυρίως ήταν μετα-
γραφή για Αταλάντα. Για την υπέρβαση στο Europa League. Ο Ναξιώτης στόπερ ξέρει 
τα κατατόπια στο Μπέργκαμο καλύτερα από κάθε άλλον «ερυθρόλευκο». Συνάντησε 
11 φορές την Αταλάντα στα 7,5 χρόνια του στην Ιταλία, ως παίκτης των Ρόμα και Νάπο-
λι. Με απολογισμό 3 νίκες, 5 ισοπαλίες και 3 ήττες. Θα τα δώσει όλα για να «σπάσει» 
την ισορροπία υπέρ του, υπέρ της ομάδας της καρδιάς του. 

Με τις εμφανίσεις του, τα γκολ του, έγινε σημείο αναφοράς. Είναι συνεπώς τεράστιο 
πλήγμα για τον ΠΑΟΚ η απουσία του Γιασμίν Κούρτιτς από το σημερινό ματς στη Δανία 
με τη Μίντιλαντ για τα πλέι οφ του Conference League. Και άκρως ενδιαφέρον το πώς 
ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα καλύψει το κενό. Τα ματς είναι συνεχή για τον Δικέφαλο, τα 
έχει αυτά το τοπ επίπεδο. «Δεν θυμάμαι καν πώς μοιάζει η γυναίκα μου», όπως είπε 
χαριτολογώντας ο Ρουμάνος κόουτς. Όμως η περίοδος είναι καλή, τα αποτελέσματα 
αυτά που πρέπει. Και οικογένεια είναι πλέον (και) η ομάδα.

ΓΙΑΤΙ 
ΑΥΤΟΣ ΞΕΡΕΙ

ΜΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
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Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΩΛΑΣ ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ 
ΝΑ ΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΑΛΑΝΤΑ 

ΤΟ ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ, ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΟΚ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ 
ΤΗ ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ 
ΤΟΥ ΚΟΥΡΤΙΤΣ 

22:00  COSMOTE SPORT 2

19:45 COSMOTE SPORT 3
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ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΗΣ ΑΕΚ 
ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ 
ΚΑΛΑ, ΕΜΜΕΣΩΣ ‘Η ΣΑΦΩΣ 

«O οργανισμός της ΑΕΚ βγάζει αρρώστια». Τα λόγια αυτά του Βασίλη Λαμπρόπουλου, νυν 
στόπερ της Μπόχουμ και άλλοτε της Ένωσης, δεν πρέπει να περάσουν έτσι. Συμπυκνώνουν 
προβλήματα και παθογένειες ετών που δεν αφήνουν τους «κιτρινόμαυρους» να σηκώσουν 
κεφάλι και «μολύνουν» όσους το προσπαθούν. Η λύση του συμβολαίου του Νασίμ Χνιντ προ-
σθέτει δεν αφαιρεί σε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί ο τίμιος πλην φτωχός Τυνήσιος αμυντικός 
δεν είχε το επίπεδο να παίξει στην ΑΕΚ. Αλλά επιλέχτηκε ως ικανός να το κάνει. Και δεν 
αποτελεί εξαίρεση τα τελευταία χρόνια... 

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΕΤΩΝ 

Το προσωνύμιο του είναι «El Mono». «Η Μαϊμού». Δεν το λες ευγενικό, ούτε όμως και αγε-
νές. Είναι προϊόν οικειότητας και θαυμασμού για μία τόσο ιδιαίτερη προσωπικότητα όπως ο 
Χερμάν Μπούργος. Άλλοτε τερματοφύλακας, ο 52χρονος Αργεντινός υπήρξε επί σειρά ετών 
το alter ego του Ντιέγκο Σιμέονε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο «άνθρωπος των παικτών», αυ-
τός που κρατούσε τις ισορροπίες. Και όπως όλα δείχνουν αυτός θα είναι ο επόμενος προπο-
νητής του Άρη. Ως άλλοτε frontman της ροκ μπάντας «The Garb» καλείται να τα «σπάσει» πια 
στον πάγκο των «κιτρίνων»!

Ο ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ ΧΕΡΜΑΝ 
ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ 
ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ Ο ΝΕΟΣ 
ΚΟΟΥΤΣ ΤΟΥ ΑΡΗ 

HARD 
ROCK
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1ος ΟΜΙΛΟΣ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΚΑΙ ΣΚΟΡΑΡΕ Ο ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

«ΚΛΟΠΗ» ΣΤΟ ΟΑΚΑ

2', 36' ΡΙΕΡΑ

Σαν να μην έγινε η 19η αγωνιστική στον 1ο όμιλο. Κέρδισαν όλοι οι πρωτοπόροι 
πλην της Ξάνθης που είχε ρεπό, έχασαν όλοι οι ουραγοί της βαθμολογίας.

Η είδηση βγήκε από το Ολυμπιακός Β' - Τρίκαλα και φυσικά δεν είναι η νίκη των Πειραιωτών 
(2-0), αλλά η επιστροφή μετά από οκτώ μήνες του Φορτούνη, ο οποίος σκόραρε κιόλας κόντρα 

στην ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του.Νικητής και ο ΠΑΟΚ Β' κόντρα στον Πανσερραϊκό (1-
2) με το νικητήριο γκολ στο 82' από τον Έππα. Η Βέροια 1-0 τη Νίκη Βόλου, η ΑΕΛ 2-0 τον 

Απόλλωνα Λάρισας και η διαφορά των έξι βαθμών παρέμεινε ως είχε! Δύο γκολ ο Ογκμποε στη 
Φιλιππούπολη, σκόρερ ο Γιακουμάκης στην Ημαθία. Εντός έδρας δεν έχει αντίπαλο η Αναγέννηση 
Καρδίτσας. Νίκησε 1-0 και την Καβάλα, έχοντας το απόλυτο. «Περίπατο» ο Ηρακλής κόντρα στον 

Ολυμπιακό. 4-0 το τελικό σκορ στο Καυτανζόγλειο. Μεγάλο διπλό ο Θεσπρωτός στην Κατερίνη. 3-0 
τον Πιερικό. Χωρίς νικητή το Απόλλων Πόντου - Αλμωπός (1-1). Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν, ο 

Πίτκας έπιασε πάλι πέναλτι, αλλά στο ριμπάουντ ο Ρόβας διόρθωσε και «Χ» στο 87'. 

ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΣΚΟΡΑΡΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ! ΝΙΚΗΣΑΝ ΟΙ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ, ΕΧΑΣΑΝ ΟΙ ΟΥΡΑΓΟΙ!

ΜΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΡΕΒΑΝΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΕΚ Β' Ο ΠΑΟ Β'! ΕΥΚΟΛΑ 
Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ, ΤΑ ΧΑΛΑΕΙ Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΒΕΡΟΙΑ 42 17 38-10

2. ΑΕΛ 36 17 21-5

3. ΞΑΝΘΗ 32 16 28-11

4. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 29 14 22-10

5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 28 18 23-17

6. ΠΑΟΚ Β 25 16 21-15

7. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 24 16 19-10

8. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 24 18 21-14

9. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 22 18 24-20

10. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 22 18 23-20

11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 17 17 20-27

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 16 18 19-28

16. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 16 18 13-25

13. ΤΡΙΚΑΛΑ 16 17 13-25

13. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 15 18 16-26

15. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 13 17 19-31

17. ΚΑΒΑΛΑ 13 16 10-56

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 38 18 32-10

2. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 34 16 19-10

3. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 31 16 22-7

4. ΑΙΓΑΛΕΩ 31 18 19-12

5. ΑΕΚ Β 29 17 15-10

6. ΧΑΝΙΑ 28 18 28-14

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 27 17 17-12

8. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 24 17 15-16

9. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 24 18 16-19

10. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 23 16 23-21

11. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 23 17 11-9

12. ΡΟΔΟΣ 19 15 16-18

13. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 17 17 13-27

14. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 16 18 11-23

15. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 14 18 13-22

16. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 13 17 10-21

17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 15 5-35

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΙΕΡΙΚΟΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 0-3

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΑΒΑΛΑ 1-0

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ - ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 1-1

ΒΕΡΟΙΑ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 1-0

Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 4-0

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΟΚ Β΄ 1-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β' - ΤΡΙΚΑΛΑ 2-0

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕΛ 0-2

ΡΕΠΟ: ΞΑΝΘΗ

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 19ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚHΣ

2ος όμιλος

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ 4-0

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2-1

ΚΗΦΙΣΙΑ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ 0-0

ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1-0

ΡΟΔΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 0-1

ΗΡΟΔΟΤΟΣ - ΧΑΝΙΑ 2-2

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1-2

ΑΕΚ Β' - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β' 0-1

ΡΕΠΟ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 19ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚHΣ

Ντέρμπι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός Β' κάνει 
μια τελική στο ματς και κερδίζει με γκολ Τσιριγώτη (78') την ΑΕΚ Β' που έχει και δοκάρι! 
Με φάουλ του Αρναρέλλη στο 90+8' από η νίκη του Αιγάλεω κόντρα στη Ζάκυνθο (2-1). 

«Σβηστά» τον Διαγόρα (4-0) ο πρωτοπόρος Λεβαδειακός.Νίκη κόντρα στην πρώην ομάδα του 
για τον Κώστα Βελιτζέλο. Ο Αστέρας Βλαχιώτη κέρδισε  1-0 μέσα στη Ρόδο. Βήμα παραμονής 

η Επισκοπή, μετά τη νίκη της (1-0) επί του Εργοτέλη.Δεν εκμεταλλεύεται την έδρα της στα 
τελευταία ματς η Καλλιθέα και πετάει βαθμούς. Νέα εντός έδρας ήττα (1-2) από τον ΟΦ 
Ιεράπετρας. Όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η Κηφισιά είχε δοκάρι είχε και χαμένο 
πέναλτι, αλλά γκολ δεν μπήκε στην Καισαριανή. «Τσίμπησε» το βαθμό ο Καραϊσκάκης 
Άρτας. Η δεύτερη ισοπαλία του ομίλου στο άλλο Κρητικό ντέρμπι, αλλά «χορταστική». 

Ηρόδοτος - Χανιά 2-2. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι, το γύρισαν οι Χανιώτες, αλλά με γκολ 
στο 90' μοιράστηκαν τους βαθμούς. 
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Τα ευχάριστα μαντάτα που βγήκαν από το ΔΣ του 
ΕΣΑΚΕ ήταν ότι η Λίγκα και η ΕΟΚ θα συνεργάζονται 
στενά, τερματίζοντας ένα πολύ μεγάλο διάστημα που 
χαρακτηρίστηκε από ψυχρότητα (στα πρώτα χρόνια του 
ΕΣΑΚΕ) και στην απουσία διάθεσης για κοινές δράσεις 
στη συνέχεια. Όπως έγινε γνωστό το Κύπελλο, το 
Rising Stars U18 θα συνδιοργανώνονται ενώ θα 
περάσει το καθεστώς των θυγατρικών ομάδων και του 
διπλού δελτίου παικτών (ως 22 ετών) 

μεταξύ Basket League και Α2! Επιτέλους!

Η επιστροφή του FINAL-4 στο Κύπελλο 
μετά από 18 χρόνια αποτελεί πολύ σημαντικό 
γεγονός και σίγουρα είναι βήμα προόδου για 
το συνολικό οικοδόμημα του μπάσκετ. Η ΕΟΚ 
ήθελε να περάσει το μήνυμα ότι το μπάσκετ είναι 
γιορτή και φυσικά η κορυφαία διοργάνωσή της 
δε θα μπορούσε να παραμείνει «κλειδωμένη» 
στη μιζέρια.Ποια είναι η εξέλιξη; Η ΕΟΚ ήθελε 
να κάνει από φέτος Final-8 στα πρότυπα 
άλλων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη αλλά 
οι περιορισμοί από την πανδημία και τα στενά 
χρονικά περιθώρια την απέτρεψαν. Του χρόνου 
όμως το Final-8 είναι δεδομένο και σύμφωνα 
με πληροφορίες θα περιλαμβάνει τις 7 πρώτες 
ομάδες στη βαθμολογία της Basket League στον 
πρώτο γύρο και τη νικήτρια των νοκ άουτ από 
τις ομάδες Α2 και Β’ Εθνικής.Προς το παρόν 
αναμένουμε το FINAL-4 που θα αρχίσει αύριο στο 
Ηράκλειο με τους ημιτελικούς. 
Προμηθέας- Παναθηναϊκός (17:00) και 

Ολυμπιακός- ΑΕΚ (20:00).
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Δύο Έλληνες πρωτα-

θλητές θα πάρουν μέρος στο ση-
μερινό ισχυρό μίτινγκ στο Λιεβέν. Ο Εμ-

μανουήλ Καραλής αγωνίζεται στο επί κοντώ, 
έχοντας εξασφαλίσει τα 5,81μ. στην Ουψάλα το 
όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και ο Αν-

δρέας Πανταζής που θέλει τη νίκη στο τρι-
πλούν για βρεθεί κοντά και εκείνος 

στο Βελιγράδι.

Η Μαρίγια Βούκοβιτς 
βρίσκονται κοντά στην πρόκριση για 

το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο 
Βελιγράδι. Η Μαυροβούνια άλτρια πέρασε 
στο ύψος το 1,96μ. στο μίτινγκ στη Μπάνσκα 
Μπίστριτσα σημειώνοντας εθνικό ρεκόρ. 

Είναι τρίτη φέτος στον κόσμο, ενώ το 
όριο είναι 1,97μ.

Η Ουκρανή «ασημένια» ολυμπι-
ονίκης του ύψους Γιαροσλάβα Μάχου-

τσικ μετείχε σε διαφημιστική καμπάνια με τη 
διάσημη συμπατριώτισσά της καλλιτέχνιδα Νάντια 
Ντοροφέγιεβα. Σκοπός ήταν η προώθηση ρού-
χων και παπουτσιών γνωστής εταιρείας αθλη-

τικών ειδών. Την Τετάρτη η Μάχουτσικ 
είχε αγωνιστεί σε μίτινγκ και πέ-

ρασε το 1,96μ.
Ο Κώστας Γκλεαούζος και η 

Αναστασία Μαρινάκου (φωτό) ξεχω-
ρίζουν από τις συμμετοχές που ανακοινώθη-

καν χθες από τον ΣΕΓΑΣ για το Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Ανωμάλου Δρόμου. Η διοργάνωση θα 
γίνει την προσεχή Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 
στην Πηγή Τρικάλων. Οι δύο αθλητές είχαν 

κερδίσει στην περσινή διοργάνωση. 

8e-SportTime  ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022



 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Έντονη είναι η πικρία που επικρατεί 
στον Α.Ο. Ταταύλα από τη διαιτησία 
του Φώτη Γκίκα στην εκτός έδρας ανα-
μέτρηση με τον Εθνικό Αστέρα. Στο δη-
μοφιλές σωματείο των νοτίων προα-
στίων υποστηρίζουν ότι η ήττα με 1-0 
τους αδικεί κατάφωρα και ότι το τελικό 
σκορ ήταν απόρροια της εχθρικής αντι-
μετώπισης του εν λόγω ρέφερι. Άκρως 
ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του τε-
χνικού Νίκου Μανωλά στο «Αθλητικό 
Πνεύμα»: «Έχουμε τρομερά παράπο-
να από τον συγκεκριμένο διαιτητή για 
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε 

την ομάδα μας. Αξίζει να τονιστεί ότι 
έχουμε παράπονα από τον Γκίκα για 
δεύτερο διαδοχικό ματς που σφυρί-
ζει την ομάδα μας. Με αποκορύφωμα 
τη αποβολή του Αντώνη Γαλουζή που 
μας αφήνει με δέκα από το 60’. Επίσης, 
για εγκληματικό μαρκάρισμα αντιπά-
λου επί του Μάριου Τζάρα δεν έβγα-
λε ούτε κίτρινη από τον τσεπάκι του 
για ένα μαρκάρισμα το οποίο θα αφή-
σει τον ποδοσφαιριστή μας εκτός δρά-
σης μέχρι το τέλος της σεζόν. Γενικότε-
ρα πάντως διακρίνουμε μία τάση από 
τους διαιτητές να αδικούν την ομάδα 
μας και μάλιστα να εξαντλούν την αυ-
στηρότητά τους σε δικά μας μαρκα-
ρίσματα, ενώ σε αντίθετες περιπτώ-
σεις λειτουργούν εντελώς διαφορετικά. 
Όπως και να το δει κανείς το αποτέλε-
σμα αδικεί κατάφωρα την προσπάθεια 
που καταβάλαμε. Πλέον από εδώ και 
στο εξής κάθε παιχνίδι για εμάς είναι 
και τελικός». 
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ - ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 1-3
Πιο… «Άγιαξ» έδειξε ο Άγιαξ Ταύρου 
στο Βύρωνα που επικράτησε 3-1 της 
Δόξας και πλέον με 34 πόντους βρίσκε-
ται μόνος στη 2η θέση της βαθμολογί-
ας του 1ου ομίλου της μεγάλης κατη-
γορίας. Οι φιλοξενούμενοι του Γιάννη 
Γαζή προηγήθηκαν 0-1 στο 43’ με τον 
Γκαρδιακό κι έτσι έληξε το πρώτο μέ-
ρος. Στην επανάληψη ο Βουτάς με εύ-
στοχο χτύπημα πέναλτι στο 63’ έκανε 
το 1-1 κι έδωσε ελπίδες. Όμως αρχι-
κά το 1-2 που σημείωσε ο Σωτηρόπου-
λος στο 80’ και εν συνεχεία στο 85’ ο 
Βλάμης, έδωσαν τη νίκη στην ομάδα 
τους διαμορφώνοντας το τελικό 1-3. 
Διαιτητές ήταν οι Θωμόγλου, Καφρί-
τσας, Γκίκας
ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ (Θοδωρής Τρανός): 
Μεϊμάρογλου, Στάθης, Μαρίνης (64’ Ζο-
μπόλας), Μανέτας, Ρωμανός, Λάχας, 
Στατήρης, Κουτσαυτίκης, Σκούρας (78’ 
Μίζιος), Χαλβατζής (84’ Τσιπούρας), 
Βούτας
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ (Γιάννης Γαζής): Ρε-
ντζέπης, Ηρακλής (50’ Σ. Σέχου), Κα-
βαλλάρης (72’ Σωτηρόπουλος), Χασιώ-
της (86’ Κατσής), Μαρούσης, Χ. Σέχου, 
Στρέφι, Βλάμης, Πασά (72’ Μπαρμπα-
λιάς), Γκαρδιακός (86’ Μυτακίδης), Πα-
παευθυμίου.

 «Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ»
ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
ΕΚΦΡΑΖΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΩΝ 
ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΩΛΑΣ!

This is Athens
҂ Ο Νίκος Μανωλάς

Άνετη ήταν η επικράτηση 
του Παλληνιακού
Στο εξ αναβολής αγώνα στο πλαίσιο της 19ης αγωνι-
στικής του πρωταθλήματος της ΕΠΣΑΝΑ ο Παλληνια-
κός επιβλήθηκε δίκαια και καθαρά των Γλυκών Νερών 
με 4-1. Τα γκολ των νικητών σημείωσαν οι Δημογιάν-
νης Χρ. με πέναλτι (12’), Κασάπης (20’, 30’), Κυριόπου-
λος (70’), ενώ για τα Γλυκά Νερά μείωσε σε 1-3 ο Βασι-
λόπουλος στο 35’. Διαιτητές: Δραγάτης, Αλεξοπούλου
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ (Δημήτρης Μαντούκας): Κιούρκος, Μά-
νταλος, Μαστορόπουλος (46’ Θεοχάρης), Μανουσάκης, 
Μπέλμπας, Βλάχος (60’ Μουρούτης), Στίσι (82’ Γονα-
τάς), Βιταλιώτης, Τραγανός (75’ Παξιμάδης), Βασιλό-
πουλος,Κότσι
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Μπαλασά-
κης, Καραμπιέτ, Βλάχος, Ελ Γκαμάλ (75’ Καραμπίνης), 
Κοντογιάννης, Χρ. Δημογιάννης, Β. Δημογιάννης (70’ 
Μπεγλεκτσής), Κασάπης (75’ Γαληνάκης), Σεϊτάι (60’ 
Πράπας), Παναγιώτου (75’ Παλαμάρης), Κυριόπουλος.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 2-0
Άνετη ήταν η επικράτηση του Αστέρα Ζωγράφου 2-0 κό-
ντρα στα Βριλήσσια. Στο 47’ ο Τζοβάρας άνοιξε το σκορ 
για να διπλασιάσει τα τέρματα στο 57’ ο Μέντι. Διαιτητές 
ήταν οι Γκαϊτατζής , Καρνής, Νάτσιος 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Μίχος , Ρουπακιάς , Καλκάνης , 
Καρακάσης , Κυριαζής , Τσιγαρίδας (85’ Εξηντάρης), Λα-
χανάς (72’ Γιουρετζίδης), Τσιάκαλος, Μέντυ (64’ Μπρα-
χίμι), Τζοβάρας Τσίγκος (64 Τσιγαρίδας Σ). 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ: Ξυδόπουλος, Κόκκινος, Γκιονάι (70’ Αυγε-
ρόπουλος), Δημητρέλος, Γκρέκος, Αραμπατζής (70΄ Κυρ-
κιλής), Γιαννειός (56’ Παπαδημητρόπουλος), Τίγκας , 
Κατσιμίχας (70’ Μότσιος), Τρυφέρης (56’ Μακρής), Γκιορ-
γκάντζε.

Τον γκρέμισε 
από την κορυφή τον Άτταλο
Το γκολ που σημείωσε στο 15’ ο Μπάκας, 
στάθηκε αρκετό ώστε να δώσει τη νίκη me 
1-0 στην Αγ. Ελεούσα στο εντός έδρας ματς 
με τον μέχρι πρότινος πρωτοπόρο Άτταλο, 
τον οποίο και γκρέμισε από την κορυφή. 
Αποβλήθηκε στο 92’ο Αγκόλλη. Διαιτητές 
ήταν οι Τσατσούλης, Τζανής, Βαμβακάς
ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (Νίκος Κουνάδης): Ξυδιάς, 
Μπάκας, Μπίκος, Κύβελος, Μπαρδώσας, 
Μίκο (77’ Κούζης), Τσαγκάρης (80’ Γκάνιος), 
Πατσατζόγλου, Παναγιωτόπουλος, Κατσι-
κανταής (83’ Παπαδόπουλος), Μάμας
ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΣ (Βαγγέλης Γαλάνης): Τι-
κταπανίδης, Σταύρου, Μιράκας, Κωτσαλάς, 
Αγοραστός, Παληγεώργος, Ταμπάκης (46’ 
Κοβάνης), Στεφανής (46’ Αγκόλλη), Κιρτζι-
αλίδης, Δήμος (84’ Μπουρνέλης), Καρα-
γιάννης.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0

Σημαντική νίκη πήρε χθες το Ηράκλειο, 
επικρατώντας 1-0 του Αθηναϊκού. Μια νίκη, 
που δίνει όχι μια ανάσα, αλλά πολλές στους 
νικητές, που πλέον βλέπουν καλύτερα το 
μέλλον τους και την παραμονή τους στη 
μεγάλη κατηγορία της Αθήνας. Το μοναδι-
κό γκολ σημείωσε στο 10’ ο Σταυρογιάν-
νης. Διαιτητές ήταν οι Δημητρακόπουλος, 
Μπεκιάρι, Μπάγιας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Λουκάς Ρόπας): Ντάλας, Κα-
ρώνης, Καλιακούδας, Ιωαννίδης, Βακερ-
λής, Παρασκευάς (72’ Τουγουντζόγλου), 
Ηλιακίδης (83’ Γκρέμι), Χρήστου, Σταυρο-
γιάννης, Υφαντής (83’ Φοινίκης), Αυγέρης 
(79’ Τελχάι)
ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Κωνσταντόπου-
λος): Ρούμπας, Βασιλείου, Ζάχος, Κατσού-
δας, Δρόσης, Μαυροματάκης, Τραγουστής 
(46’ Σέχι), Κατσούλας (85’ Καπέλης), Βουλ-
τσίδης, Μπαλατσούρας (80’ Δούκας), Κα-
τσαούνος (46’ Κοντός).

e-SportTime  ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 9



10e-SportTime  ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022e-SportTime ΠΕΜΠΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΟΚ ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΙΑ

www.xosetips.com

EUROPA LEAGUE 22:00
ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ OVER 8,5 ΚΟΡΝΕΡ 1,72

Δύσκολα έβαλε η κλήρωση στον Ολυμπιακό καθώς τον 
έστειλε πάνω στην τρομερή Αταλάντα. Με αμυντικό 

πλάνο θα παραταχθεί η ομάδα του Μάρτινς για να πάρει 
σκορ που θα την κρατήσει ζωντανή για την πρόκριση.

Πίεση αναμένουμε και ποντάρουμε στα κόρνερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA LEAGUE 19:45
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΝΑΠΟΛΙ OVER 2,5 1,72 2 4,00

Το μεγάλο ζευγάρι στο Europa League είναι σίγουρα 
το Μπαρτσελόνα-Νάπολι. Φαβορί δεν υπάρχει αλλά 
για τους Καταλανούς είναι ο μόνος στόχος που έχει 

απομείνει για φέτος.

Στα γκολ αλλά και στο διπλό οι επιλογές μας
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA CONFERENCE 19:45 
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ-ΦΙΤΕΣΕ OVER 2,5 1,95

Στη Βιέννη η Ραπίντ θα υποδεχθεί την Φίτεσε σε ένα 
ζευγάρι αρκετά αμφίρροπο. Οι δύο ομάδες συνηθίζουν 
να παίζουν επιθετικά και κάτι ανάλογο αναμένουμε στο 

σημερινό παιχνίδι.

Σε αυτές τις τιμές τα γκολ θα πάρουν ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA CONFERENCE 19:45
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ-ΠΑΟΚ OVER 8 ΚΟΡΝΕΡ 1,66

Από την Δανία περνάει η πρόκριση για τον ΠΑΟΚ με το 
εμπόδιο της Μίντιλαντ να μην είναι εύκολο. Οι Δανοί 
έχουν ποιότητα αλλά η αγωνιστική τους απραξία δίνει 

πολλές ελπίδες στον Δικέφαλο.

Τα κόρνερ θα προτιμήσουμε ξανά.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA CONFERENCE 22:00
ΣΕΛΤΙΚ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 1 -1,0 1,70

Διψάει για διάκριση η Σέλτικ και στο σημερινό παιχνίδι 
θα κυνηγήσει σκορ πρόκρισης. Οι Νορβηγοί βέβαια δεν 
θα είναι καθόλου εύκολο εμπόδιο όπως έδειξαν και στη 
φάση των ομίλων. Στα συν για τους Κέλτες είναι ότι η 
Μπόντο Γκλιμτ παραμένει για μεγάλο διάστημα χωρίς 

επίσημο παιχνίδι.

Άσο με χάντικαπ παίζουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA CONFERENCE 19:45
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ  1 -0,25 1,80

Σε μια μέτρια αγωνιστική χρονιά η Φενέρμπαχτσε 
βλέπει τις αναμετρήσεις με την Σλάβια σαν σωσίβιο για 
την συνέχεια. Η πρόκριση επιβάλλεται για να μην μείνει 

εκτός στόχων από παντού αρκετά νωρίς. Η Σλάβια τα 
τελευταία χρόνια έχει συνεχείς ευρωπαϊκές διακρίσεις 

και θα παίξει στην κόντρα για να κάνει τη ζημιά.

 Η αγορά σύμμαχός μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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Η ΑΕΚ μέσα στο χαμό που επικρατεί δεν μπορεί να κάνει πολλά σχέδια για την επόμενη σεζόν. Εδώ κανείς δεν 
ξέρει που θα βρίσκεται και αν θα βρίσκεται στο κλαμπ. Αυτό πάντως που έχει προκαλέσει θετικές εντυπώσεις 
είναι οι εμφανίσεις του Αντρέ Σιμόες. Αισίως 7 χρόνια θα κλείσει ο Πορτογάλος το καλοκαίρι στην Ένωση και 
έχει περάσει πολλά. Από εκεί που ήταν έτοιμος για να φύγει, στην ανανέωση και στο περιβραχιόνιο. Πάντως, 
φέτος με όλες τις αστοχίες που έχουν στην ΑΕΚ για τη μεσαία γραμμή είναι συγκινητική η προσπάθεια που 
καταβάλλει σε ορισμένα ματς. Για αυτό και στην ΑΕΚ υπάρχουν ακόμα και οι σκέψεις (ίσως και κάτι παραπάνω 
από σκέψεις) για επέκταση της συνεργασίας, που λήγει το καλοκαίρι. Έστω και αν προταθεί για ένα χρόνο. 

Μία από τις εκκρεμότητες που άφησε τελειώνοντας την πρώτη του θητεία στον ΠΑΟΚ ο 
Ραζβάν Λουτσέκου, ήταν η Ευρώπη. Λίγα πράγματα. Οι πίκρες ήταν πολύ περισσότερες 
από τις χαρές. Για να το γράψουμε το πράγμα έτσι όπως είναι, απόλυτη αποτυχία είχε ο 
Δικέφαλος του Βορρά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον Ρουμάνο στον πάγκο του. 
Το βρήκε μπροστά του είναι η αλήθεια, γυρίζοντας από την Ασία. Τρεις ιταλικές ομάδες 
τον είχαν στο στόχαστρο και κόλλησε στις επιδόσεις του με τον ΠΑΟΚ εκτός ελληνικών 
συνόρων. Μία πρόκριση επί της Μίντιλαντ και μια καλή πορεία στο Κόνφερενς είναι ένα 
προσωπικό στοίχημα (και για την επόμενη μέρα στην καριέρα του) για τον Λουτσέσκου. 

«ΨΗΝΕΤΑΙ» ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
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Ο Ολυμπιακός είναι το μεγαλύτερο brand και αν μη τι άλλο ό,τι και να γίνεται, συζητιέται. 
Αξιοσημείωτο και μάλιστα έχει προκαλέσει εντυπώσεις (εντός και εκτός του κλαμπ) το πως 
διαχειρίζεται ο Πέδρο Μαρτίνς τον Ρόνι Λόπες σε σχέση με τον Ονιεκούρου. Ακόμα και στο ματς με 
την ΑΕΚ ο Νιγηριανός winger ήταν μια από τα ίδια. Δηλαδή κάποια ξεσπάσματα, επιτάχυνση αλλά 
και ένα χαμένο τετ α τετ στην ευκαιρία για γκολ. Ότι έχει δείξει δηλαδή έως και τώρα στη σεζόν. 
Αντίθετα ο Λόπες για ακόμα ένα παιχνίδι που σίγουρα θα μπορούσε να σταθεί τακτικά βρέθηκε και 
πάλι εκτός αποστολής. Και μάλιστα από τον συμπατριώτη του Πορτογάλο.  

ΠΡΟΚΑΛΕΙ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ



Το εξώφυλλο μας σήμερα είναι πάντα με μια δόση 
χιούμορ. Γενικώς στη ζωή μας πρέπει να αντιμετωπί-
ζουμε τα πράγματα με αισιοδοξία για την τελική τους 
έκβαση.  Στην πραγματικότητα βέβαια δεν ξέρω πόσο 
αστείο είναι να δίνεται δωρεάν με μια φωτογραφική 
διάταξη δημόσια περιουσία σε φίλους και κολλητούς. 
Ανάμεσα στην εορταστική περίοδο Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς ανακοινώθηκε πλειοδοτικός δια-
γωνισμός για την εκμίσθωση της Ολυμπιακής Κατά-
στασης του Τένις για 35 χρόνια. Η εγκατάσταση αφο-
ρά μια τεράστια έκταση 70 στρεμμάτων με πολλαπλά 
κτίρια (συνολικά εμβαδού 10 στρεμμάτων) και συνολι-
κά 16 γήπεδα. Μεταξύ των οποίων και το κεντρικό γή-
πεδο (8.500 θεατών) και το βοηθητικό δεύτερο (3.500). 
Τιμή εκκίνησης τα 15.000 ευρώ. 
Μέσα στις 62 σελίδες της φωτογραφικής διάταξη του 
διαγωνισμού τα «μαργαριτάρια» είναι πολλά. Αρχικά, 
οι δύο εκτιμητές που επέλεξε το Δ.Σ. για να ορίσουν 
την τιμή εκκίνησης στο μηνιαίο μίσθωμα. Πως είναι 
δυνατόν ένα οίκημα πέριξ του ΟΑΚΑ περί τα 100 τε-
τραγωνικά να τιμάται μηνιαίως σε ποσά (λίγο πάνω, 
λίγο κάτω) των 1000 ευρώ και μια τεράστια εγκατά-
σταση να έχει τιμή εκκίνησης τα 15.000 ευρώ; 
Στη διάταξη προβλέπεται επένδυση 5 εκατ. ευρώ τα 
πρώτα τρία χρόνια . Επένδυση κατά το δοκούν του 
ιδιώτη που θα μισθώσει. Κι εδώ είναι που κρύβεται 
ένα ακόμα διαμάντι. Διότι, τα έργα που προβλέπονται 
μέσα στη διάταξη είναι τα ελάχιστα δυνατά για τη  συ-
ντήρηση των εγκαταστάσεων και μάλιστα προβλέπε-
ται, με προγενέστερη απόφαση, να καλυφθούν από 
το Ταμείο Ανάκαμψης. Με άλλα λόγια, οι δεσμεύσεις 
και οι υποχρεώσεις του εκμισθωτή είναι μηδαμινές. Ο 
τυχερός που θα εκμισθώσει για 35χρόνια τα γήπεδα 
του τένις λαμβάνει στην κατοχή του μια εγκατάσταση 
από την οποία θα έχει την «υποχρέωση» να εισπράτ-
τει κέρδη από την εκμετάλλευσή της και τα έξοδά αυ-
τής θα παραμείνουν υποχρεώσεις της πολιτείας! 
Πρελούδιο της εκποίησης των εγκαταστάσεων του τέ-
νις αποτελεί το γεγονός πως ήδη έχουν δοθεί γήπεδα 
σε δύο οικογένειες. Το χρονικό διάστημα 2019-2021 
ουσιαστικά αποτελεί τον Δούρειο Ίππο στο χάρισμα 
της δημόσιας περιουσίας. Διότι εφόσον είναι τόσο 
ευνοϊκές οι συνθήκες εκμίσθωσης των γηπέδων, θα 
μπορούσε να κάνει την προσφορά του ο καθένας. 
Μόνο που στη διάταξη υπάρχει η φράση «πρότερη 
εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων εγκαταστάσεων».
Επί της ουσίας, δεν υπάρχει κανένας διαγωνισμός. 
Υπάρχει απευθείας ανάθεση της διαχείρισης με το μι-
κρότερο δυνατό μίσθωμα στο Stadio2020 που ήδη 
έχει τη διαχείριση. 
Οι Έλληνες πολίτες όχι απλά χάνουν την πρόσβαση 
σε δημόσια περιουσία για την οποία έχουν πληρώσει 
για να δημιουργηθεί, αλλά θα συνεχίσουν να πληρώ-
νουν φόρους και εισφορές γι αυτή, την ώρα που θα 
ανήκει σε φιλικά προς τον Πρωθυπουργό πρόσωπα.

ΤΖΑΜΠΑ 
ΠΡΑΜΑ

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...

ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΙΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΚΑΘΑΡΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. 


