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Για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο κάθε κομπλιμέντο περιττεύει μια και έχει δείξει την αξία σε πολλές δύσκολες 
περιπτώσεις. Ο αποκλεισμός, ωστόσο, του Άγιαξ και η πρόκριση της Μπενφίκα στα προημιτελικά του 
Champions League είναι παράσημο για πάνω πάνω. Πρώτα απ’ όλα οι «Αετοί» είναι πίσω στο πρωτάθλημα 
και δεύτερον κανείς δεν τους είχε φαβορί απέναντι στο γκρουπ του Τεν Χάαγκ που προαλείφεται για νέος 
προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Για ακόμα μια φορά πάντως ο Νο1 της Εθνικής μας έκανε μεγάλο 
ματς και είναι από τους κύριους συντελεστές του ονείρου της Μπενφίκα που συνεχίζεται.
Πλέον ο «Ody» είναι στο πάνω ράφι για μεταγραφή. Μεγάλο κλαμπ η Μπενφίκα, παραμένει το μεγαλύτερο 
brand στην Πορτογαλία με εκατομμύρια οπαδούς. Αλλά έχει έρθει η ώρα για να πάει σε καλύτερο 
πρωτάθλημα. Και ήδη η Ατλέτικο Μαδρίτης καιροφυλαχτεί, η Νιουκάστλ περιμένει και η Ίντερ βιάστηκε με 
τον Ονανά. Σε τέτοια επίπεδα παίζει ο Βλαχοδήμος.

Χωρίς να περιαυτολογούμε αλλά δεν είναι και κακό, το Sportime στο site έγραψε από την Τρίτη (15/3) 
πως ο ΠΑΟΚ σκανάρει Ρωσία, Ουκρανία για στόπερ και πως ο Μπότο ήταν στην Σαχτάρ «επομένως άλλη 
υποσημείωση περιττεύει» όπως γράφτηκε χαρακτηριστικά.
Ε, τι κάνει νιάου νιάου. Ο Βιτάο είναι ο παίκτης που ο sports director του «Δικέφαλου του Βορρά» θα ήθελε 
να φέρει έστω και μέχρι το τέλος της σεζόν αλλά υπάρχουν και αρκετά αλλά.
Πρώτα απ’ όλα ο παίκτης θα ήθελε να πάει κάπου μόνιμα. Όχι δανεικός και βλέπουμε, ενώ θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσει 100% πως μπορεί να φύγει ελεύθερος από την Ουκρανία. Ακόμα δεν είναι clear.
Επίσης τον Βιτάο θέλουν πολύ στη Βραζιλία και έχουν χρήματα εκεί για να τον αποκτήσουν. Πάντως, ο Μπότο 
τον είχε φέρει από την Παλμέιρας στην Ευρώπη. Και μια ερώτηση: πόσες και ποιες επαφές έχουν γίνει 
σήμερα με την πλευρά του παίκτη;  

ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΞΕΡΕΙ ΑΛΛΑ…
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Βιτάο Νο2. Να σημειώσουμε φυσικά για όσους δεν γνωρίζουν (παράλειψη), πως πρόκειται για τον Βραζιλιάνο 
στόπερ της Σαχτάρ Ντόνετσκ (15 ματς φέτος πριν διακοπούν οι διοργανώσεις) για τον οποίο βγήκε από τους 
συμπατριώτες του (μετά το Sportime) πως τον θέλει ο ΠΑΟΚ.
Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός που είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές εκπροσωπείται από ένα αρκετά 
σημαντικό γραφείο ατζέντηδων. Και το οποίο γνωρίζει καλά ο Ζοσέ Μπότο.
Πρόκειται για το UJ Football Talent που μεταξύ άλλων διαθέτει στο πορτφόλιό του βασικό ποδοσφαιριστή της 
Ρεάλ Μαδρίτης. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Έντερσον Μιλιτάο.

Από αυτή εδώ τη γωνιά έχει αναλυθεί αρκετά πως η κατάσταση με τον Χρήστο Τζόλη δεν είναι καλή στην 
Premier League και αυτό θα είχε αντίκτυπο και στην Εθνική. Όντως ο Πογέτ δεν κάλεσε το άλλοτε wonderkid 
του ΠΑΟΚ στις πρώτες κλήσεις που έκανε στον πάγκο της. Αλλά και όμως αυτή η εξέλιξη μπορεί να είναι ένα 
σκαλοπάτι για να βελτιωθεί η κατάσταση με τον Τζόλη. Όπως με την Νόριτς συμμετέχει στους αγώνες της U23, 
έτσι και με την Εθνική είναι πολύ πιθανό να παίξει με την Ελπίδων. Και με μια καλή εμφάνιση και γκολ να 
πάρει τα πάνω του.

ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
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Ακούστηκε, ακούγεται και θα ακουστεί ξανά και το καλοκαίρι το όνομα του Γιούρι Λοντίγκιν για τον Άρη. Και δεν 
είναι η πρώτη φορά που ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ Γιάννινα «παίζει» ως μεταγραφικός στόχος του Άρη! Είχε 
προταθεί στους «κιτρινόμαυρους» και πριν δύο χρόνια περίπου, το καλοκαίρι του 2020! Τότε με Sports Director 
τον Άγγελο Χαριστέα, για να αποκτηθεί τελικά κάποιος... Μπουσέρ που έφυνε «νύχτα» και πριν ολοκληρωθεί 
το συμβόλαιο του!

ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ
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ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ
ΚΑΜΠΕΛΑ

Σπουδαίος παίκτης ο Ρεμί Καμπελά με πολλά παράσημα και μεγάλο ταλέντο. Η κατάσταση στη Ρωσία 
τον έφερε εκτός Κράσνονταρ αλλά είναι γεγονός πως ζητούσε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ 

συμβόλαιο.Δεν είναι ακόμα δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θα του δώσει τόσα μεγάλο contract αλλά 
από την άλλη πλευρά σύμφωνα και με τους Γάλλους φαίνεται να έχει προβάδισμα.

Ο 32χρονος Γάλλος άλλωστε έχει ήδη συλλέξει όσα θα ήθελε να ξέρει από τους Βαλμπουενά και 
Εμβιλά που γνωρίζει καλά. Εξελίξεις και μπορεί και θετικές και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και 

με τον Ελ Αραμπί μια και αναμένεται τελικός κύκλος συζητήσεων με το μάνατζέρ του.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΤΑ 
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ
ΩΡΑ

Το 1-0 της Τούμπας δίνει ένα μικρό προβάδισμα αλλά φυσικά δεν κλειδώνει τίποτα για 
τον ΠΑΟΚ. Το σημερινό (22:00, CS2) ματς στη Γάνδη για τη φάση των «16» του Europa 
Conference League είναι το επιστέγασμα για την πρόκριση στα προημιτελικά αρκεί να 

κρατήσει αυτό το +1 γκολ. Και φυσικά δεν μετρούν τα εκτός έδρας τέρματα.Ο Λουτσέσκου 
δε θα έχει τον Ελ Καντουρί, τον Κούρτιτς, τον Ζίβκοβιτς και τον Μιχαηλίδη αλλά γνωρίζει 
πώς να κάνει τους παίκτες του να αντιληφθούν την ιστορικότητα της στιγμής. Η Κ17 του 

ΠΑΟΚ πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου μια και στον τελικό νίκησε τον Άρη με 2-0 στην 
παράταση (κανονικός αγώνας 0-0). Τα γκολ πέτυχαν οι Γκιτέρσος με σουτ στο 93’ και 

Γκούμας με πλασέ στο 123’ μια και είχε βγει μπροστά ακόμα και ο τερματοφύλακας του Άρη.

Ο ΠΑΟΚ ΠΑΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΑΝΔΗ
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ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ

ΤΟ ΨΑΧΝΕΙ

Η μεταγραφή του Κριχόβιακ έχει ανοίξει την όρεξη των ανθρώπων της ΑΕΚ για νέο deal από Ρωσία, 
Ουκρανία αλλά σε διαφορετική διάσταση. Στην Ένωση δε θέλουν ο παίκτης που θα έρθει να γίνει με 
μόνιμη συμφωνία και όχι έως το τέλος της σεζόν. Στην ΑΕΚ εξετάζουν τις περιπτώσεις κεντρικών 
αμυντικών που η αλήθεια είναι πως υπάρχουν αρκετά καλές σε αυτές τις αγορές. Στη Ρωσία ανέφεραν 
πως υπάρχουν επαφές με τον 32χρονο Ουκρανό Γιάροσλαβ Ρακίτσκι που έφυγε από τη Ζενίτ. Πάντως, ο 
παίκτης είναι ήδη στην Τουρκία και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο με την Μπασακσεχίρ.

ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΠΕΡ ΑΠΟ 
ΡΩΣΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Στον κύκλο που μπήκαν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ δεν αποκλείεται να μπει και ο Παναθηναϊκός. Στους 
«πράσινους» προτείνονται παίκτες τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία και κάποιοι από 
αυτοί έχουν κινήσει έντονα το ενδιαφέρον. Φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με την 
προτροπή του Γιοβάνοβιτς κοιτάει παίκτες για τη γραμμή κρούσης μια και ο Μακέντα είναι εκτός 
και έχουν μείνει ο Ιωαννίδης και ο Καρλίτος. Η προοπτική πάντως είναι να αποκτηθεί παίκτης όχι 
μόνο για τώρα αλλά και για την επόμενη σεζόν τουλάχιστον. Θα τις δουν τις περιπτώσεις και αν 
μπορούν να προχωρήσουν θα το κάνουν έως και τις 7 Απριλίου.

ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ
ΜΑΤΕΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΣΙΝΙ ΘΕΛΟΥΝ 
ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

Στον Άρη μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και με την ισοπαλία στη Λεωφόρο στο ντέρμπι της Αθήνας, τα πράγματα 
είναι ξεκάθαρα. Νίκη στο «Κλ. Βικελίδης» κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή (20/3). Θα αυξήσει τη διαφορά 
από το «τριφύλλι» και δεν αποκλείεται να πιάσει την ΑΕΚ.
Για αυτό και οι ενδεχόμενες απουσίες θα είναι σημαντικές για τον Μπούργος.
Ο Ματέο Γκαρσία δίνει αγώνα δρόμου για να προλάβει, το ίδιο και ο Μαντσίνι που έχει κάταγμα στο μικρό δάχτυλο.
Δύσκολο βέβαια για τον Αργεντίνο που είναι σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα.



6e-SportTime  ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

1ος ΟΜΙΛΟΣ

EYKOΛΑ Η ΒΕΡΟΙΑ, 
«ΓΚΕΛΑ» Η ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2', 36' ΡΙΕΡΑ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΚΟΛ Η ΡΟΔΟΣ, ΦΩΝΕΣ  
Η ΑΕΚ Β, ΖΟΡΙΑ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ!

Νίκη - βαθμολογική ανάσα για τη Ρόδο που κέρδισε 1-0 την ΑΕΚ Β’, με την Ένωση να 
φωνάζει. Το γκολ που αμφισβητήθηκε έντονα και έκρινε το ματς, σημειώθηκε στο  31’ όταν από εκτέλεση 
φάουλ του Τσάβες, ο Χύσι πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο και έσκασε στο χορτάρι με τον 
διαιτητή Πουλικίδη να δείχνει σέντρα.  Απόφαση που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των ανθρώπων 

της Ένωσης που θεωρούν οτι η μπάλα δεν πέρασε ποτέ τη γραμμή.  Παιχνίδια υπάρχουν, ελπίδες παραμονής 
επίσης, αλλά όσο η Ζάκυνθος δεν κερδίζει, μειώνονται αισθητά. Οι νησιώτες πήραν έναν βαθμό στο ματς με 
τον ΟΦ Ιεράπετρας (1-1), από το τίποτα καλύτερα, αλλά δεν αρκεί. Αν κάποιοι άξιζαν τη νίκη και τους αδικεί 
η ισοπαλία, αυτοί είναι οι Κρητικοί που έχασαν ευκαιρίες για να πάρουν το τρίποντο. Πριν το γκολ του Ντέτλερ 
στο 36', ο Αντερέγκεν είχε δοκάρι στο 14'. Το 0-1 δεν κράτησε πολύ, αφού στις καθυστερήσεις του πρώτου 

ημιχρόνου η Ζάκυνθος κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Μπαζάν που αποβλήθηκε στο 87’.

Η ΡΟΔΟΣ ΕΒΑΛΕ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΣΤΟ ΣΑΚΟΥΛΙ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΕΚ Β’ 
ΤΙΣ... ΦΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΩΝ «ΕΛΑΦΙΩΝ». ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΣΤΟ +8 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΛ Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ -  
ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΝΤΟΥ ΜΕ 10, Η ΑΣΑ!

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΒΕΡΟΙΑ 55 23 48-18

2. ΑΕΛ 47 22 30-7

3. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 44 22 32-15

4. ΞΑΝΘΗ 36 22 30-15

5. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 35 23 27-15

6. ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 33 23 26-16

7. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 31 23 32-25

8. ΠΑΟΚ Β 29 21 24-21

9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 29 22 23-25

10. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 24 22 26-27

11. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 22 22 25-31

12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 22 22 16-30

13. ΤΡΙΚΑΛΑ 20 22 16-34

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 20 22 24-31

15. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 19 21 20-31

16. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 19 21 23-35

17. ΚΑΒΑΛΑ 16 21 14-61

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 44 21 38-13

2. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 44 22 30-12

3. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 42 21 26-13

4. ΧΑΝΙΑ 40 23 35-17

5. ΚΗΦΙΣΙΑ 40 23 25-16

6. ΑΙΓΑΛΕΩ 35 21 20-15

7. ΑΕΚ Β 34 23 20-15

8. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 34 23 15-10

9. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 33 23 20-20

10. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 27 22 27-28

11. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 26 22 19-25

12. ΡΟΔΟΣ 23 23 19-29

13. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 22 23 13-27

14. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 22 22 15-31

15. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 20 22 18-27

16. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 18 22 15-26

17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 15 22 15-42

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

Δύο εξ αναβολής ματς για τον 1ο όμιλο της Super League 2. H Bέροια δεν δυσκολεύτηκε 
στη Νεάπολη (2-0) τον Ολυμπιακό Βόλου, η Αναγέννηση Καρδίτσας, προηγήθηκε αλλά δεν κέρδισε (1-1) 

τους… 10 του Απόλλωνα Πόντου.
Στο +8, με ματς παραπάνω η Βέροια από την ΑΕΛ, μετά την εύκολη νίκη (2-0) της στη Νεάπολη, κόντρα στον 

Ολυμπιακό Βόλου, που παλεύει για την παραμονή του! Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 20' με τον Πάσα 
και έκαναν το τελικό 2-0 με Πεταυράκη στο 67'.

Nέα «γκέλα» εκτός έδρας για την Αναγέννηση Καρδίτσας που προηγήθηκε κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου, 
που έμεινε και με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά δεν κατάφερε να φύγει με το τρίποντο (1-1) από το γήπεδο 

του Μακεδονικού και να πλησιάσει στον ένα βαθμό την ΑΕΛ την οποία φιλοξενεί την επόμενη αγωνιστική. Οι 
Θεσσαλοί προηγήθηκαν με γκολ του Λαγού στο 39', με τους γηπεδούχους που έπαιζαν με παίκτη λιγότερο 

από το 54' μετά την αποβολή του Καλαϊτζίδη, να ισοφαρίζουν με γκολ του Ρούνεϊ στο 69'.
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EUROPA CONFERENCE 22:00
ΓΑΝΔΗ-ΠΑΟΚ

1 1,66
Στη μάχη της πρόκρισης ο δικέφαλος με το 1-0 της Τούμπας να του 

δίνει προβάδισμα.
Με σοβαρές απουσίες θα παραταχθεί πάντως η ομάδα του Λουτσέσκου 

κάτι που κάνει το έργο ακόμα πιο δύσκολο.

Χωρίς Κούρτιτς και Ζίβκοβιτς τα πράγματα θα είναι δύσκολα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA LEAGUE 22:00
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.-ΜΠΕΤΙΣ

OVER 2,5 1,66
Οι Γερμανοί ήταν ανώτεροι στο πρώτο ματς και αν δεν σπαταλούσαν 

τις ευκαιρίες θα είχαν πάρει σκορ πρόκρισης.
Η Μπέτις δεν έχει να χάσει κάτι και είναι υποχρεωμένη να επιτεθεί 

για την ανατροπή.

Αμφότερες με μεγάλη επιθετική ποιότητα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA LEAGUE 19:45
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ

1 2,15
Ένα βήμα απο τα προημιτελικά βρίσκεται πλέον η Ρέιντζερς.

Το 3-0 του Άιμπροξ βέβαια είναι μαγική εικόνα με τους Σέρβους να 
έχουν χαμένο πέναλτι, δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ.

Η προτίμηση μας στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA LEAGUE 19:45
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ

OVER 2,75 1,65
Στο Μπέργκαμο έπεσαν κορμιά με τις ασπιρίνες να μένουν ζωντανές 

με γκολ στο τέλος.
Το 3-2 δίνει προβάδισμα στην Αταλάντα αλλά όπως παίζουν οι δύο 

ομάδες τα πάντα είναι πιθανά.
Ανάλογο ματς με το πρώτο αναμένω και τα γκολ να παίρνουν σημείο.

Η επιλογή μας φυσικά στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA LEAGUE 22:00
ΛΥΩΝ-ΠΟΡΤΟ

OVER 5,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,85
Η Λυών έπαιξε στη κόντρα και έκανε τη ζημιά στο Ντραγκάο.

Πλέον οι Πορτογάλοι παίζουν χωρίς περιθώρια και θα τα δώσουν όλα 
για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση.

Σκληρό ματς αναμένω στη Γαλλία με τις κάρτες να έχουν αξία.

Θα πάρουν ποντάρισμα οι κάρτες.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA CONFERENCE 19:45
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΑΙΝΤΧΟΒΕΝ

OVER 2,75 1,65
Η ματσάρα στο Αϊντχόβεν τράβηξε τα βλέμματα στο πρώτο γύρο.
Το εντυπωσιακό 4-4 δεν δίνει προβάδισμα σε κανέναν με τους 
Ολλανδούς να βγάζουν ψυχή και να ισοφαρίζουν στο τέλος.

Ανάλογο παιχνίδι με το πρώτο αναμένω.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Αντίδραση και καρδιά σπουδαίας ομάδας ανέ-
δειξε η Ιεράπολη στην κομβική εκτός έδρας 
αναμέτρησης της απέναντι στον ΑΟΝΑ, φτά-
νοντας με εμφατικό τρόπο στην νίκη με 3-0. 
Μία επιτυχία, η οποία επέτρεψε στο συγκρό-
τημα των δυτικών προαστίων να ανασάνει 
βαθμολογικά και παράλληλα να αποκτήσει 
τόνους αυτοπεποίθησης ενόψει της ιδιαίτερα 
καθοριστικής τελικής ευθείας που την περιμέ-
νει στον τέταρτο συγκλονιστικό όμιλο της Β’ 
ΕΠΣΑ όσον αφορά την υπόθεση παραμονή. 
Με τον τεχνικό Χρήστο Κιούρκο να μένει από-
λυτα ευχαριστημένος από την αγωνιστικότη-

τα και τον βαθμό συγκέντρωσης των ποδο-
σφαιριστών του, κάτι που αποτυπώθηκε και 
στις δηλώσεις του: «Πήραμε μία πολύ σπου-
δαία εκτός έδρας νίκη επί ενός αντιπάλου που 
είχε τους ίδιους στόχους με εμάς κι έπαιζε ένα 
από τα τελευταία του χαρτιά όσον αφορά την 
παραμονή του στον όμιλό μας. Πήραμε βαθιά 
βαθμολογική ανάσα και συνεχίζουμε την προ-
σπάθειά μας. Παρουσιαστήκαμε πολύ συγκε-
ντρωμένοι για ένα τόσο καθοριστικό παιχνίδι, 
ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο πρώτο μέ-
ρος και στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε 
απόλυτα πετυχαίνοντας δύο ακόμη τέρματα. 
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι κυρίως για την 
αγωνιστική μας εικόνα, στοιχείο το οποίο μας 
γεμίζει με αισιοδοξία ενόψει της κρίσιμης τε-
λικής ευθείας».

ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 
Άκρως ενδεικτικές του κλίματος που επικρα-
τεί, στο ενδότερα του Γκυζιακού είναι και οι δη-
λώσεις του Διοικητικού Ηγέτη Δημήτρη Καβ-
βαδία που είπε τα εξής και ερωτηθείς σχετικά: 
«Χάσαμε δίκαια σε ένα παιχνίδι που ήταν εκ 
προοιμίου αρκετά δύσκολο. Η Πέρα Κλουμπ 
ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο 
και μας κέρδισε δίκαια, αφού δεν εμφανιστή-
καμε αντάξιοι των προσδοκιών. Βέβαια κατα-
λυτικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης, 
θεωρώ ότι διαδραμάτισε το αυστηρό πέναλτι 
που κέρδισε ο αντίπαλός μας, ωστόσο αυτό 
σε καμία περίπτωση δεν μειώνει την επιτυ-
χία της. Πλέον τα πράγματα στενεύουν αρκε-
τά για την ομάδα μας και καλούμαστε να φα-
νούμε πολύ δυνατοί και αποφασιστικοί στην 
συνέχεια, ώστε να διεκδικήσουμε την παρα-
μονή μας».
 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών και προπονη-
τής της Αγ Παρασκευής, Σήφης Βενάκης να 
δίνει το δικό του ξεκάθαρο στίγμα μέσω των 
δηλώσεών του: «Πλέον το μυαλό και η σκέψη 
μας είναι στραμμένη στα επερχόμενα παιχνί-
δι μπαράζ. Πρόκειται για ματς, στα οποία θα 
πάμε να αγωνιστούμε χωρίς κανένα απολύτως 
άγχος. Θα επιδιώξουμε να ευχαριστηθούμε τα 
παιχνίδια και να αποδώσουμε το ποδόσφαιρο 
που μπορούμε και ό,τι καλύτερο έρθει, θα εί-
ναι ευχάριστο. Έχω απεριόριστη εμπιστοσύ-
νη στους ποδοσφαιριστές μου και εκτιμώ ότι 
έχουμε όλα τα φόντα να φτάσουμε στην επί-
τευξη του στόχου που έχουμε θέσει. Θεωρώ 
ότι αυτά που έχουμε πετύχει και η μέχρι τώρα 
πορεία μας μόνο ως τυχαίο γεγονός δεν μπο-
ρεί να θεωρηθεί και με αυτή την νοοτροπία θα 
προσεγγίσουμε και τις έξι αναμετρήσεις.»

ΚΙΟΥΡΚΟΣ: ΠΗΡΑΜΕ ΒΑΘΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΑ» 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 
ΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕ ΑΟΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΛΗΣ 

Εκανε το 2Χ2  
ο Αρης Βούλας
Τη δεύτερη συνεχόμε-
νη νίκη πήρε ο Άρης Βού-
λας στο πλαίσιο της 2ης 
αγωνιστικής των Πλει Οφ 
της ΕΠΣΑΝΑ, επικρατώ-
ντας 2-1 του Θησέα εκτός 
έδρας. Μολις στο 5’ο Φου-
καράς άνοιξε το σκορ, 
για να ισοφαρίσει στο 9’ 
ο Καχόπουλος με πέναλ-
τι. Όμως στο 40’ ο Κριλής 
έγραψε το τελικό 1-2. Δι-
αιτητές ήταν οι Τριγάζης, 
Αλεξοπούλου και Τζαφό-
λιας Δ.
ΘΗΣΕΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ (Τσέ-
λιος) Κωστόπουλος, Μη-
ναδάκης, Βεϊζάι, Βούσου-
λας (27΄ Τηγανιτάκης), 
Καχόπουλος. Αζάλ, Τσέλι-
ος, Παυλάκης, Ζιάγκος (89΄ 
Καραβατάκης), Νικηφορά-
κης. Μαστρογιαννούδης 
(12΄ Ραπτογιάννης)
Άρης Βούλας (Τασιόπου-
λος) Προβίδας, Γκιού-
ρα, Γιαννόπουλος, Λά-
σκος, Αφράτης, Μπρής 
(70΄ Ατματσίδης), Μιραφιό-
ρι (90΄ Ταρνάρης), Φουκα-
ράς, Γκαβασιάδης, Ρομά-
νο (92΄ Ηλιάδης), Κριλής 
(70΄ Ρεσούλι)

Μπορεί ο Άγιαξ Ταύρου 
να ολοκλήρωσε με ήττα 
2-0 από τον Α.Ο. Περι-
στερίου το φετινό του 
«ταξίδι» στον ιδιαίτερα 
συναρπαστικό και απαι-
τητικό πρώτο όμιλο της 
Α’ ΕΠΣΑ, ωστόσο κατά 
γενική ομολογία η γεύση 
που άφησε η εν γένει του 
εικόνα κατά τη διάρκεια 
του «μαραθωνίου», μόνο 
χαμόγελα σκορπίζει σε 
όλους όσοι ασχολού-
νται ενεργά με τα δρώ-
μενα του ιστορικού σω-
ματείου. Η δεύτερη θέση 
που κατέκτησαν οι «ερυ-
θρόλευκοι πίσω από την 
Πρωταθλήτρια αγία Πα-
ρασκευή συνιστά την 
κορυφαία διάκριση του 
συλλόγου τα τελευταία 
15 χρόνια και καταλυτι-
κό ρόλο σε αυτό διαδρα-
μάτισε τόσο η σπουδαία 
οργάνωση του σωματεί-
ου, όσο πολύ περισσό-
τερο το έργο του Γιάννη 
Γαζή, των άμεσων συ-
νεργατών του και φυσι-
κά των ποδοσφαιριστών 
του. Με τον επιτυχημέ-
νο τεχνικό να αναφέρει 
τα εξής: «Ολοκληρώσαμε 
μία ονειρική σεζόν, όπου 
η ομάδα μας στάθηκε 
πολύ ανταγωνιστική και 
έβγαλε πολλές αρετές 
στον αγωνιστικό χώρο. 
Τελειώσαμε την χρονιά 
με θετικό πρόσημο, αφού 
θεωρώ ότι οδηγήσαμε 
τον σύλλογο στη κορυ-
φαία του διάκριση τα τε-
λευταία 15 χρόνια, όπως 
μαρτυρά η κατάληψη της 
δεύτερης θέσης, Κρατάμε 
τις όμορφες στιγμές που 
ήταν πάρα πολλές όπως 
και την άψογη συνεργα-
σία που είχαμε τους άμε-
σους συνεργάτες, τη δι-
οίκηση που ήταν πάντοτε 
κοντά μας και τους ποδο-
σφαιριστές μου που ήταν 
ήρωες για όλα όσα πέτυ-
χαν. Ήδη το βλέμμα μας 
είναι στην επόμενη σε-
ζόν, Θα έχω εντός των 
ημερών μία συνάντηση 
με την διοίκηση, ώστε να 
δούμε πώς θα πορευτού-
με την επόμενη περίοδο»

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 

Γαζής: 
«Ολοκληρώσαμε 
μία ονειρική 
σεζόν» 

Την εκπλήρωση του αντι-
κειμενικού στόχου της 
παραμονής στον πρώτο 
ανταγωνιστικό όμιλο της 
Α’ Κατηγορίας πανηγύ-
ρισε ο Α.Ο. Περιστερίου, 
θριαμβεύοντας με 2-0 του 
πανίσχυρου Άγιαξ Ταύ-
ρου. Απέναντι στην φε-
τινή ευχάριστη έκπληξη 
του πρωταθλήματος το 
συγκρότημα των δυτικών 
προαστίων ανέδειξε τε-
ράστιο πάθος, αποφασι-
στικότητα και αγωνιστικό 
θράσος, φτάνοντας πανά-
ξια στο πολυπόθητο τρί-
ποντο που του επέτρεψε 
να ανανεώσει την παρου-
σία του και την επόμενη 
σεζόν στην κορυφαία των 
ερασιτεχνικών κατηγο-
ριών του αθηναϊκού πο-
δοσφαίρου. Με τον τεχνι-
κό Αλέξη Γκλεγκλέ να έχει 
κάθε λόγο να αισθάνεται 
υπερήφανος για το κα-
τόρθωμα και την συνολι-
κή εικόνα των ποδοσφαι-
ριστών του: «Πετύχαμε 
μία νίκη απέναντι στον 
Άγιαξ Ταύρου , η οποία 
ήταν απόλυτα δίκαιη βά-
σει της συνολικής μας ει-
κόνας. Οι παίκτες μου εί-
ναι άξιοι συγχαρητηρίων 
για το επίτευγμά τους. Η 
ομάδα μας έδειξε μέταλλο 
και από τα πρώτα λεπτά 
μπήκε με διάθεση, πάθος 
και αποφασιστικότητα για 
την νίκη. Πετύχαμε τον 
στόχο που είχαμε θέσει 
εξ’ αρχή και πλέον θα αρ-
χίσουμε δειλά – δειλά να 
κάνουμε τον σχεδιασμό 
μας με φόντο την επόμε-
νη σεζόν».

This is Athens

Α.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Γκλεγκλές: 
«Η ομάδα 
μας έδειξε 
μέταλλο» 

ΕΠΣΑΝΑ - Α’ Κατηγορία - Πλέι Οφ 
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ - ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 1-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ - ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ 1-1

ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ - ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 2-1

ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΜΑΡΚΟ 0-2

ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ - ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 0-1

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ - ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ

ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ

ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΜΑΡΚΟ - ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκες Ισοπ. Ηττες Γκολ
1. ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ 26 2 2 0 0 8 0
2. ΜΑΡΚΟ 26 2 2 0 0 5 0
3. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ 25 2 1 0 1 4 1
4. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 20 2 2 0 0 4 1
5. ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 18 2 0 1 1 2 3
6. ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ 17 2 1 0 1 2 4
7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝ 16 2 0 2 0 2 2
8. ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ 16 2 0 1 1 1 3
9. ΠΑΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 13 2 0 0 2 0 9
10. ΑΓΣΑ ΘΗΣ.ΕΘΝ.ΜΑΚΡΗΣ 11 2 0 0 2 1 6

Ο Χρήστος Κιούρκος
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Η Εθνική ομάδα θα έχει σήμερα την 

πρώτη γνωριμία με το στάδιο Stark Arena 
που θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

κλειστού στο Βελιγράδι. Πρόκειται για την επίση-
μη προπόνηση για τους αθλητές και τις αθλήτρι-

ες. Το βράδυ είναι προγραμματισμένη η συ-
γκέντρωση της ομάδας. 

Ο τεχνικός διευθυντής του ΣΕ-
ΓΑΣ Χρήστος Μελέτογλου και επικε-

φαλής της Εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα κλειστού δήλωσε για την ομάδα: 
«Οι αθλητές να είναι καλύτεροι των φετινών 
επιδόσεών τους ή τουλάχιστον κοντά. Αν το 

πετύχουν, τότε θα έρθει και η εμφάνιση 
και η παρουσία θα είναι πετυχη-

μένη». 

Άτυχος ο Εμμανουήλ Καραλής, 
καθώς χάνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλη-

μα κλειστού. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε 
επανεξέταση και έδειξε πως το πρόβλημα πα-
ραμένει και δεν μπορεί να ταξιδέψει στο Βε-

λιγράδι. Έτσι, η Εθνική ομάδα μετέχει με 
έξι αθλητές και αθλήτριες στη διορ-

γάνωση. 
Ο Σουηδός άλτης Τόμπιας Μό-

ντλερ, ίσως ο βασικότερος αντίπαλος 
του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος στο Παγκό-

σμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Βελιγράδι δή-
λωσε: «Χωρίς αμφιβολία στοχεύω σε ένα 
μετάλλια» και πρόσθεσε «Πιστεύω ότι ένα 

άλμα μεταξύ 8,20μ. με 8,30μ. θα 
δώσει μετάλλιο». 
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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.gr

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

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 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Ο ΠΑΟΚ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΦΤΑΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
Once in a lifetime τραγουδούσαν οι Talking Heads σε 
ένα από τα χιτ τους που σίγουρα έχουν ακούσει οι 
περισσότεροι. Μια φορά στη ζωή συμβαίνουν αρκετά 
πράγματα και αν και στο ποδόσφαιρο αυτό είναι δύσκολο, 
οι ευκαιρίες παρουσιάζονται σπάνια. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν 
καλείται στη Γάνδη να είναι εκεί σε ένα από τα μεγαλύτερα 
κλισέ, το ραντεβού με την ιστορία. Το 1-0 της Τούμπας του 
δίνει ένα κλικ προβάδισμα αλλά έτσι όπως έχουν αλλάξει 
οι κανονισμοί και το εκτός έδρας γκολ έχει πάει περίπατο, 
ακόμα και ένα τέρμα στο Βέλγιο μπορεί να μη δίνει 
πολλά. Πάντως, κάτι τέτοια ματς είναι αλήθεια πως είναι 
βγαλμένα για τις τακτικές του Λουτσέσκου.
Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ γνωρίζει να 
εκμεταλλευτεί τα αβαντάζ που μπορεί να έχει από 
ένα τέτοιο νοκ άουτ ζευγάρι. Ξέρει ότι η Γάνδη μπορεί 
να είχε φουριόζικο ξεκίνημα στη Θεσσαλονίκη αλλά 
δεν είναι το σύνολο που θα πιέσει καταστάσεις. Θα 
βγει πιο επιθετικά μεν αλλά χωρίς ακρότητες και να 
εκβιάζει καταστάσεις. Αυτό το ξέρει ο Λουτσέσκου που 
το πρώτο του μέλημα θα είναι μια από τις κολώνες των 
αγωνιστικών του αρχών. Οι αποστάσεις στις γραμμές. 
Μπορεί να πήγε στο Βέλγιο με απουσίες αλλά όσοι 
μπουν μέσα θα παίξουν σα να είναι… ένας.
Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχει ραντεβού με την ιστορία και 
η πρόκριση στα προημιτελικά μιας ευρωπαϊκής 
διοργάνωσης θα μείνει για πάντα. Επίσης, είναι το 
δικαίωμα στο όνειρο να μείνει σε ένα Κύπελλο που 
παίζουν οι Μαρσέιγ, Λέστερ, η Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο. 
Όλα γίνονται. Ακόμα και να συνεχίσει κι άλλο. Άλλωστε 
κακά τα ψέματα όσο και να προσπαθήσει το -12 από τον 
Ολυμπιακό είναι απίθανο να καλυφθεί. Ρεαλιστικά μένει η 
Ευρώπη, το Κύπελλο και η 2η θέση. Ο φετινός ΠΑΟΚ, που 
άργησε μεν αλλά πήρε μπρος δε, μπορεί να τα πετύχει.

ONCE IN A LIFETIME


