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ΛΥΡΑΤΖΗΣ… ΕΚΑΤΟ
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΜΠΑΚ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΤΑΙ ΜΕ ΧΑΡΑ Ο ΠΑΟΚ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΗ ΓΑΝΔΗ

ΣΤΗΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

H ήττα από τον Άρη δεν άφησε να προβληθεί ως έπρεπε η επιστροφή στα γκολ από πλευράς Γιουσέφ 
Ελ Αραμπί (άνοιξε το σκορ στο «Βικελίδης»). Ήταν το πρώτο γκολ του Μαροκινού φορ το 2022. Κάθε 
άλλο παρά σύνηθες να διανύει τέτοια περίοδο αφλογιστίας. Μπήκαν όμως τα πράγματα στη θέση τους και 
φιλοδοξεί να είναι ο μπροστάρης στο «θέλω» των Πειραιωτών να εκδικηθούν άμεσα τους Θεσσαλονικείς. 
«Βρήκε τον εαυτό του. Είναι σημαντικό για την ομάδα μας και για τον ίδιο, γιατί τον βοηθάει στην 
αυτοπεποίθησή του. Είναι σαν να επιστρέψαμε στην κανονικότητα», σχολίασε ο Πέδρο Μαρτίνς. 

Ο ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ 
ΝΑ ΗΓΗΘΕΙ ΤΟΥ «ΘΕΛΩ» ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ

Τα φώτα είθισται να πέφτουν στους σκόρερ. Ειδικά αν το κάνουν με τη συνέπεια του Γιασμίν 
Κούρτιτς. Όμως, η λάμψη του γκολ του Σλοβένου χαφ στο 1-0 επί της Γάνδης δεν κατέστη 
δυνατό να… κρύψει τον Λευτέρη Λύρατζη. Φοβερή η εμφάνισή του 22χρονου ποδοσφαιριστή 
στο δεξί άκρο των μετόπισθεν του ΠΑΟΚ. Άμυνα, επίθεση, ενέργεια, αυτοθυσία, η «παλέτα» 
του τα είχε όλα. Αν συνεχίσει έτσι, το μέλλον του ανήκει, θα εξελιχθεί σε… λίρα εκατό. Αρχής 
γενομένης από το παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννινα, με το οποίο ο Δικέφαλος εγκαινιάζει αύριο 
(13/3) τα πλέι οφ. 

ΑΠΟΔΕΙΞΕ ΤΟ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟΥ 
ΡΟΣΤΕΡ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΩΣΕΙ Ο ΜΠΟΥΡΓΟΣ

Ο Χερμάν Μπούργος έχει συνδεθεί με την ανάταση του Άρη, σε όλους τους τομείς. Ο Αργεντινός προπονητής 
ξέρει βέβαια πως δεν θα είναι όλα πάντα ρόδινα. Προετοιμάζεται λοιπόν για το μέλλον, θέλοντας να είναι 
όσο το δυνατόν πιο θωρακισμένος. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αφήνει κανέναν παίκτη εκ των προτέρων εκτός. 
Όλοι θα έχουν ευκαιρία να του αποδείξουν πως αξίζουν να συμπεριληφθούν στα πλάνα του. Ακόμα και 
παίκτες που δεν υπολογίζονταν καθόλου όπως ο Κώστας Μήτρογλου. Όχι άμεσα, ούτε απαραίτητα. Αλλά από 
το… 0%, υπάρχουν πια και κάποιες πιθανότητες να δούμε ξανά φέτος εν δράσει τον «Μητρογκόλ». 
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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Είναι, περισσότερο από όλα, πρόκληση για την ΑΕΚ η πρεμιέρα των πλέι οφ. Να δείξει πως το 3-0 
που έχασε στη Λεωφόρο πριν δύο εβδομάδες δεν την αντιπροσωπεύει. Πως εκείνη η βαριά ήττα 
από τον Παναθηναϊκό ήταν μόνο αντανάκλαση της πολύ κακής στιγμής που διερχόταν τότε. Κατά 
τα άλλα, τα τεστ κορονοϊού ήταν όλα αρνητικά, ενώ τροποποιήθηκε χρονικά το πρόγραμμα της 

σημερινής προπόνησης λόγω της πρόβλεψης για χιονόπτωση. Στα μεταγραφικά, η ΠΑΕ διάψευσε 
σενάριο για Βικτοριέν Ανγκμπάν, ο Ιβοριανός χαφ μπορεί να αποχωρήσει από τη ρωσική Σότσι, στην 

οποία ανήκει, μετά τις σχετικές αποφάσεις της FIFA λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 

ΜΙΣΗ… ΧΑΡΑ

Ένας στους δύο, το μη χείρον βέλτιστον. Γιατί ήταν καθόλα ορατό το ενδεχόμενο ο 
Παναθηναϊκός να υποδεχτεί αύριο (13/3) την ΑΕΚ δίχως το δίδυμο των βασικών του 
στόπερ. Τελικά θα λείψει μόνο ο Φραν Βέλεθ (φωτό). Δεν προλαβαίνει, εδώ είναι 
αβέβαιο αν θα είναι έτοιμος την ερχόμενο εβδομάδα, για το παιχνίδι με τον Άρη στο 

«Βικελίδης». Αντίθετα, καλά ήταν τα νέα για τον Μπαρτ Σένκεφελντ. Ο Ολλανδός 
κεντρικός αμυντικός ακολούθησε χθες το πρόγραμμα των υπολοίπων. Αν δεν προκύψει 
κάποιο απρόοπτο, θα είναι κανονικά ενδεκαδάτος. Στο πλάι του Ζβόνιμιρ Σάρλια. Με τον 

οποίο θα παίξουν μαζί για πρώτη φορά. 

Ο ΜΠΑΡΤΑ ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΕΤΟΙΜΟΣ 
ΜΕ ΑΕΚ, ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ 
Ο ΦΡΑΝ ΒΕΛΕΘ

Η ΑΕΚ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΔΕΙΞΕΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ 
ΤΩΝ ΠΛΕΪ ΟΦ ΠΟΣΟ ΕΧΕΙ 
ΑΔΙΚΗΣΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ



Η EEA ανακοίνωσε ότι δε θα χορηγήσει πιστοποιητικό συμμετοχής στον Ηρακλή καθώς υπάρχει μεγάλο 
πρόβλημα στο μετοχικό. Γίνεται λόγος για παρουσία παρένθετου προσώπου στην ιδιοκτησία, χωρίς να ασκεί 
ουσιαστικά καθήκοντα αφού αυτό το κάνει (χωρίς να το δικαιούται βάσει νόμου) ο Θεόδωρος Δρακόπουλος

Μετά απ’ αυτό η ΕΕΑ αποφάσισε να στείλει τον φάκελο του Ηρακλή στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης (ενδεχομένως κι άλλες παραβάσεις που 

μπορεί να προκύψουν), κατηγορώντας τον για εξαπάτηση της Επιτροπής ώστε να πάρει πιστοποιητικό τις δύο 
προηγούμενες σεζόν. Ο Ηρακλής κινδυνεύει με αποβολή από το πρωτάθλημα κι αν συμβεί αυτό θα υποβιβαστεί 

κι άλλη μια ομάδα αφού ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Όμως αυτό μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και 
ουσιαστικά να γελοιοποιήσει τον ΕΣΑΚΕ αν οι ομάδες, μια προς μια αποφασίσουν να αποχωρήσουν. Μέχρι τότε 

έχουμε καιρό αφού πρώτα αποφασίσει ο Αθλητικός Δικαστής την τύχη του Ηρακλή.

baskeTIME
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΟΒΑΡΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
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Τέσσερις πρώην παίκτες της Ένωσης (Mωραΐτης, Κατσίβελης, Χρυσικόπουλος και Γκίκας) 
κατήγγειλαν στον ΕΣΑΚΕ ότι οι Κιτρινόμαυροι αθέτησαν τους οικονομικούς διακανονισμούς. Η ομάδα του 
Στέφανου Δέδα (φωτό) κινδυνεύει με -1 βαθμό για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ενώ έχει 5 μέρες 
διορία για να δώσει τα χρήματα που οφείλει στους τέσσερις παίκτες. Κατά τα άλλα η 17η αγωνιστική 

της Basket League έχει δύο αναβολές (Ιωνικός- Κολοσσός και Λάρισα- Προμηθέας). Ο Παναθηναϊκός 
έχει επτά παίκτες εκτός (δύο με covid, τρεις με ίωση και δύο τραυματίες) ενόψει του αγώνα της 
Κυριακής με το Περιστέρι ενώ ο Ηρακλής θα παρουσιαστεί στο ΣΕΦ με εξι παίκτες της ανδρικής 

ομάδας, έναν της εφηβικής και έναν της παιδικής στον αποψινό αγώνα με τον Ολυμπιακό
Το αυριανό πρόγραμμα: Απόλλων Πάτρας- Λαύριο (17:00) και Ολυμπιακός- Ηρακλής (20:00)

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ «ΚΟΠΗΚΕ» ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΕΑ ΕΝΩ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΕΙ 
ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 



newsROOM
Global Football

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Πήγε στο Παρίσι για να γίνει ο κα-
λύτερος παίκτης του κόσμου. Δεν έγινε 

καν ο καλύτερος παίκτης της Παρί Σεν Ζερ-
μέν. Ο Νεϊμάρ (εμφανίζεται να) μπήκε στη λί-
στα των ανεπιθύμητων και θα είναι «προς πώ-

ληση» το καλοκαίρι. Ποιος να το ‘λεγε το 
καλοκαίρι του 2017 όταν 222 εκατ. ευρώ 

δινόντουσαν για τον «Νέι». 

Αδιέξοδο. Πλήρες. Η Τσέλ-
σι σε οριακό σημείο, οι κυρώσεις 

της βρετανικής κυβέρνησης προς τον Ρο-
μάν Αμπράμοβιτς «στραγγαλίζουν» το κλαμπ 

και δεν το αφήνουν να βρει διαφυγή μέσω νέου 
αγοραστή. Οι χορηγοί ψάχνουν να εγκαταλείψουν 

το πλοίο που βουλιάζει. Μόνη αχτίδα φωτός, ο 
Τόμας Τούχελ. Ο Γερμανός κόουτς χειρίζε-

ται υποδειγματικά την κατάσταση, ως 
προπονητής, ως ηγέτης. 

«Ζούμε ένα εφιάλτη». Ο Τζί-
τζι Ντοναρούμα το πήγε στο συλλογικό. 

Αλλά μήπως ήταν… κεκαλυμμένο ατομικό; 
Στις εφημερίδες της Ιταλίας γράφουν πως ο 

γκολκίπερ της «Σκουάντρα Ατζούρα» καίγεται να 
γυρίσει στην πατρίδα, η Γιουβέντους πολύ ενδι-

αφέρεται. Κομμάτι δύσκολο πάντως η Παρί 
να τον αφήσει να φύγει έτσι και τόσο 

γρήγορα…

Χιλ. ευρώ την εβδομάδα ζητάει ο Μο Σαλάχ 
από τη Λίβερπουλ για να ανανεώσει. Ποσό που οι 

«ρεντς» κρίνουν υπερβολικό. Οι συζητήσεις έχουν 
παγώσει. Ο Αιγύπτιος φορ θέλει να μείνει στο 
«Ανφιλντ» και μετά το 2023 όταν και λήγει το 
συμβόλαιό του. Αλλά για να συμβεί αυτό θα 

πρέπει να ρίξει νερό στο κρασί του. 
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ 
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

ΑΓΓΛΙΑ 14:30
ΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 

2 -1,0 1,86
Μπορεί να γνώρισε την ήττα η Λίβερπουλ από την Ίντερ αλλά πήρε 

αυτό που ήθελε. Τώρα επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα όπου έχει την 
ευκαιρία να μειώσει την διαφορά από τη Σίτι στους τρεις βαθμούς.

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΤΑΛΙΑ 16:00
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ-ΣΑΣΟΥΟΛΟ 

OVER 2,75 1,85
Στα σχοινιά βρίσκεται η Σαλερνιτάνα με κάθε παιχνίδι να έχει 

χαρακτήρα τελικού. Μόνο με νίκη σήμερα θα έχει ελπίδες παραμονής 
αλλά η πολύ καλή φέτος Σασουόλο θα είναι δύσκολο εμπόδιο.

Η αγορά σύμμαχός μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΜΙΛΑΝ-ΕΜΠΟΛΙ

1 -1,25 1,75
Στο μεγάλο ντέρμπι με τη Νάπολι η Μίλαν έβγαλε χαρακτήρα 

και μπήκε πιο γερά από ποτέ στη μάχη του τίτλου. Οι «Ροσονέρι» 
καλούνται να δώσουν συνέχεια σήμερα με το τρίποντο κόντρα στην 

´Εμπολι να επιβάλλεται.

Έδρα,φαβορί και κίνητρο θα στηρίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ Τ 17:00
ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΡΕΝΤΙΝΓΚ

1 -0,75 1,72
Μεγαλειώδης πρόκριση στο Κύπελλο για τη Νότιγχαμ με την ομάδα 

να φτάνει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Τώρα στο πρωτάθλημα 
στόχος είναι τα πλέι οφ και σήμερα καλείται να πάρει το τρίποντο.

Αυστραλία και γκολ πάντα μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΒΕΛΓΙΟ 21:45
ΟΣΤΑΝΔΗ-ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

2 -1,0 1,65
Παραμένει ζωντανή στη μάχη του τίτλου η Μπριζ αλλά χωρίς 

περιθώρια για απώλειες. Στην Οστάνδη ταξιδεύει σήμερα και θα 
παραταχθεί με επιθετικό πλάνο για να πάρει αυτό που θέλει. Μας 

δικαίωσε και θα τη στηρίξουμε ξανά.

Διπλό με χάντικαπ παίζουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΒΕΤΙΑ 19:00
ΖΥΡΙΧΗ-ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ

1 1,75
OVER 2,75 1,70

Ονειρική χρονιά για την ιστορική Ζυρίχη με την ομάδα να βρίσκεται 
αγκαλιά κυριολεκτικά με το πρωτάθλημα. Εξαιρετικό το κλίμα στους 

γηπεδούχους με το γήπεδο να αναμένεται κατάμεστο.

Σε έδρα αλλά και γκολ τα πονταρίσματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

6e-SportTime  ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022



7e-SportTime  ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Χαρακτήρα τελικού έχει αποκτήσει για 
τον Γ.Σ. Αργυρούπολης η σαββατιάτικη 
εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον 
Άτταλο. Μία σειρά από ατυχείς συγκυ-
ρίες έφεραν το ιστορικό συγκρότημα 
των νοτίων προαστίων στο σημείο να 
διεκδικεί την παραμονή του στον δεύ-
τερο ανταγωνιστικό όμιλο της Α’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ, έχοντας να αντιμετωπί-
σει μια ομάδα, η οποία για… κακή της 
τύχη είναι υποχρεωμένη να παίξει το 
τελευταίο της χαρτί για την κατάκτη-
ση του τίτλου (σ.σ. βρίσκεται στη δεύ-

τερη θέση με 41 πόντους ένα λιγότερο 
από τον πρωτοπόρο Χολαργό, που φι-
λοξενεί τα καταδικασμένα σε υποβιβα-
σμό Βριλήσσια). Όλα αυτά τα γνωρίζει 
πολύ καλά ο τεχνικός Γιάννης Λεβέντης, 
ο οποίος συμπληρώνει αισίως 24 χρό-
νια στην άκρη του πάγκου του Γ.Σ. Αρ-
γυρούπολης, κρατώντας τον σύλλογο 
στην Α’ ΕΠΣΑ με πολλές φιλοδοξίες και 
μεράκι για 7 ολόκληρα χρόνια. Με τον 
έμπειρο προπονητή να δίνει το δικό του 
ξεκάθαρο στίγμα με δηλώσεις του, όπου 
αναφέρει τα εξής: «Έτσι όπως ήρθαν τα 
πράγματα φτάσαμε στο απροχώρητο. 
Για την ομάδα μας στην αναμέτρηση με 
τον Άτταλο δεν υπάρχει άλλο αποτέλε-
σμα πέραν της νίκης, ώστε να τσεκά-
ρουμε την παραμονή. Ή κερδίζουμε ή 
σε διαφορετική περίπτωση υποβιβα-
ζόμαστε. Δυστυχώς στη διάρκεια της 
φετινής περιόδου είχαμε να διαχειρι-
στούμε πολλά και σημαντικά εσωτερι-
κά ζητήματα τα οποία βγήκαν στην επι-
φάνεια, αλλά και κάποιες απουσίες με 
κορoνοϊό που δεν μας επέτρεψαν αν 
φανούμε όσο συμπαγείς απαιτούσαν οι 
καταστάσεις. Θα επαναλάβω για πολ-
λοστή φορά ότι είναι λάθος της Επιτρο-
πής Πρωταθλήματος να πέφτουν τόσες 
πολλές ομάδες σ’ ένα τόσο μικρής δι-
άρκειας πρωτάθλημα. Ίσως θα έπρε-
πε να το δουν λίγο με πιο προσεκτι-
κούς χειρισμούς το όλο πράγματα. Και 
μέσα σ όλα αυτά για ακόμη μία φορά θα 
χρειαστεί να παίξουμε έναν αγώνα που 
θα κρίνει τους κόπους μιας χρονιάς και 
να παίξουμε μια κατηγορία αγωνιζόμε-
νοι Σάββατο. Για πολλοστή φορά δια-
κρίνουμε μία εμμονή από την αρμόδια 
Επιτροπή Πρωταθλήματος να ορίζει τις 
αναμετρήσεις μας τη συγκεκριμένη ημέ-
ρα και παρά τα πολλά μας παράπονα. 
Πολλοί από τους παίκτες μας εργάζο-
νται και θα χρειαστεί να έρθουν… σκο-
τωμένοι από τη δουλειά τους, ώστε να 
μας βοηθήσουν. Θα πρέπει κάποιοι να 
καταλάβουν ότι είμαστε ερασιτέχνες… 
Ακόμη και σε περίπτωση που έρθει το… 
απευκταίο, πάλι θα βρούμε τρόπο να 
λειτουργήσουμε το σωματείο μας. Θα 
αναγεννηθούμε από τις στάχτες μας. 
Φυσικά δεν είναι δυνατόν να βάλουμε 
20… μωρά» να παίξουν στην πρώτη 
ομάδα, αλλά ούτε και θα μπούμε στη 
διαδικασία να πληρώσουμε χρονίτες 
ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν στην 
ομάδα μας…»

ΛΕΒΕΝΤΗΣ: «ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ…» 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ 
ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κάτι ξέρει 
που τα λέει ο 
Κακαργούγκας!
Κάτι έγραψε ο Σπυ-
ράκος Κακαρού-
γκας για τον Ευ-
γένη. Το διάβασα 
αρκετές φορές, για 
να δω τι πρέπει να 
παραδεχθώ. Διό-
τι αυτά που έγρα-
ψε, δεν ήταν άσχε-
τα από την αλήθεια. 
Ο Ευγένης είναι ο 
πιο έξυπνος παρά-
γοντας της Αθήνας. 
Κάνει και στο σακί 
και στο σακούλι! 
Άρα θα πρέπει να 
είσαι σε ετοιμότητα! 
Πάντως ο «Ιταλός» 
δεν λέει μπούρδες, 
αλλά ούτε και λόγια 
του αέρα! * Αναβο-
λή όλων των αγώ-
νων στην ΕΠΣΑΝΑ 
εκτός αυτών των 
Πλει Οφ! Είμαι πε-
ρίεργος να δούμε 
αν θα κάτσει η μπί-
λια, εκεί που τη θέ-
λει ο Γιαρένης. Ο τε-
λευταίος όχι μόνον 
τους ανέβαλε όλους 
τους αγώνες, αλλά 
και με δηλώσεις του 
αποκαλύπτει και 
τους λόγους. Και 
οι λόγοι είναι πως 
ίσως σήμερα πέσει 
πολύ χιόνι και άρα 
θα καλύψει τα γή-
πεδα και άρα δεν 
θα μπορούν να γί-
νουν αγώνες! Καλό 
κι αυτό. Και αμέσως 
μου θύμισε την πε-
ρίπτωση των Γλυ-
κών Νερών, όπου 
παρότι το γνώρι-
ζε μια μέρα πριν, 
του σφύριξαν το 
πρωί της ίδιας μέ-
ρας, πως το γήπεδο 
είναι καλυμμένο με 
χιόνι κι όμως δεν το 
ακούμπησε το μα-
τσάκι αυτό. Αποτέ-
λεσμα; Να μην γί-
νει ο αγώνας, αλλά 
όλοι πήγαν εκεί! 
Από τα ωραία της 
Ένωσης! * Χαίρομαι 
που μαθαίνω πως ο 
Κωστάκης Γάγγος 
της Ηλιούπολης, εί-
ναι ένας παίκτης για 
τον οποίο ο Βαγγέ-
λης Χαντές μιλά με 
τα καλύτερα λόγια 
για την αξία και την 
αγωνιστική του ποι-
ότητα!

ΕΠΣΑ: Α Κατηγορία - 2ος όμι-
λος: Γήπεδο Ηρακλείου: Ηρά-
κλειο - Αστέρα Ζωγράφου , 
Ελληνικού : Σούρμενα - Αγία 
Ελεούσα, Αργυρούπολης Β : 
ΓΣ Αργυρούπολης - Άτταλος , 
Χολαργού Α’: Χολαργός - Βρι-
λήσσια , Νέας Ιωνίας : Νέα Ιω-
νία - Αθηναϊκός . 3ος όμιλος : 
Ιλίου: ΑΟ Ιλίου - Παλαιό Φάλη-
ρο , Ζωγράφου: Ηλυσιακός - 
Κηπούπολη , Πετρούπολης Β 
‘: Άρης Πετρούπολης- Πανερυ-
θραϊκός, Καισαριανής: Μικρα-
σιατικός - Καματερό . 4ος όμι-
λος: Χαμοστέρνας : Ήφαιστος 
Περιστερίου - Απόλλων Χαλαν-
δρίου , Χαϊδαρίου: Χαϊδάρι - Ιά-
σων , Χολαργού Β’: Παπάγος 
- θύελλα Αγίου Δημητρίου, Χα-
λανδρίου : Χαλάνδρι – Μελίσσι-
α.Β’ κατηγορία - 1ος όμιλος:Α-
λεπότρυπας : Γκυζιακός – Πέρα 
Κλουμπ, Τερψιθέας: Γλυφάδα - 
Ηρακλής Περιστερίου , Γαλατσί-
ου: Κορωνίδα – Τερψιθέα, Κάτω 
Χαλανδρίου: ΠΟΨ – ΓΣ Καισα-
ριανής , Ακαδημία Πλάτωνος: 
Κολωνός – Νεοπεντελικός. 3ος 
όμιλος: Καλαμακίου : Καλαμά-
κι - Λαύρα Αργυρούπολης. 4ος 
όμιλος : Πεύκης : Πεύκη - Πο-
σειδών Γλυφάδας , Αργυρούπο-
λης Α’: ΑΟΝΑ - Ιεράπολη, Νήαρ 
Ηστ : Πανιώνιος Καισαριανής - 
Υμηττός. Γ’ κατηγορία- 1ος όμι-
λος: Υμηττού : Προμηθέας - Πα-
γκράτι . 2ος όμιλος: Τζιτζιφιών: 
Φοίνικας Καλλιθέας - θύελλα 
Περιστερίου . Ρουφ: Κεραμει-
κός - Κρόνος Αθηνών. 3ος όμι-
λος: Χωράφας: Πράσινα πουλιά 
- Ερμής Ηρακλείου .4ος Όμιλος: 
ΔΑΚ Αιγάλεω : Διαγόρας Αιγά-
λεω - Αστέρας Χαϊδαρίου , Χαϊ-
δαρίου : Δάσος Χαϊδαρίου - Ατ-
τικός . Οι αγώνες αρχίζουν στις 
15.00. ΕΠΣΑΝΑ: Play off: Ραφή-
νας: Τριγλία Ραφήνας – Θησέ-
ας Νέας Μάκρης οι αγώνες αρ-
χίζουν στις 15.30.

Το σημερινό 
πρόγραμμα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

Παπασπύρου: «Η νίκη μας 
φέρνει μια ανάσα κοντά 
στο στόχο»
Τελευταίο και… φαρμακερό παιχνίδι για το 
Χαλάνδρι το εντός έδρας με τα Μελίσσια . Μό-
νον και μόνον το γεγονός, πως είναι το τελευ-
ταίο και δεδομένο πως για να εκπληρωθεί ο 
μεγάλος στόχος που είναι η άνοδος θα πρέ-
πει να κερδηθεί, γι αυτό ακριβώς το λόγο, ο 
Δημήτρης Παπασπύρου, πέραν της αγωνι-
στικής προετοιμασίας, έριξε πολύ μεγάλο βά-
ρος και στη ψυχολογία. Γνωρίζει πολύ καλά 
πως αυτή η μάχη είναι… ψυχρή. Δεν συγχω-
ρούνται τα λάθη και οι παραλείψεις… Από-
δειξη αποτελούν και οι δηλώσεις του έμπει-
ρου προπονητή, που όποιος τις διαβάσει , 
θα καταλάβει το πόση μεγάλη σημασία, δί-
νει ο Παπασπύρου για τον αγώνα του Σαβ-
βάτου. Πάντως ο ίδιος όταν ρωτήθηκε σχε-
τικά είπε τα εξής: «Είναι ένα πολύ σπουδαίο 
παιχνίδι, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. 
Στόχος μας είναι η νίκη, αφού αν την κατα-
κτήσουμε τότε είμαστε πρωταθλητές και μά-
λιστα ύστερα από πολλά χρόνια. Όμως για 
να γίνει αυτό θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη 
σοβαρότητα και φυσικά δεν θα πρέπει να 
υποτιμήσουμε τον αντίπαλό μας, αλλά αντί-
θετα θα πρέπει να τα δώσουμε όλα. Είμαι αι-
σιόδοξος πως όλα θα πάνε καλά και στο τέ-
λος θα πανηγυρίσουμε τη νίκη, που τόσο 
θέλουμε όλοι μας».

This is AthensΟ Γιάννης Λεβέντης
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ΠΕΡΝΑ  
ΚΑΙ ΕΣΥ 

Τρομερά επιφανής στην πιάτσα. 
Με impact σε ολάκερη την Ευρώπη. Η Ελ-
λάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από 
το portfolio του. Μόνο που την τωρινή περί-
οδο έχει τρεχάματα με τον Νο1 πελάτη του, 
τον Ρομέλου Λουκάκου. Τόσο με τις τάσεις 
φυγής του όσο και με την ιδιοκτησιακή αβε-
βαιότητα της Τσέλσι. Οπότε χρόνος για ταξί-
δια στη ντεμοντέ ποδοσφαιρικά πατρίδα μας 
δεν υπήρχε από τον ίδιο τον Φεντερίκο Πα-
στορέλο. Η ευκαιρία δε χάθηκε και πρόσφα-
τα εμφανίστηκε ο άμεσος συνεργάτης του, 
Βιτσέντζο Καβαλιέρε. Πρόσωπο οικείο στα 
υψηλά κλιμάκια της ΑΕΚ, όντας το γραφείο 
που εκπροσωπεί τον Μάρκο Λιβάια και από 
πέρυσι έχει αναλάβει (ανεπιτυχώς μέχρι 
νεοτέρας) το promotion του Στράτου Σβάρ-
να. Ο signore, όπως εκ των υστέρων μάθα-
με, πάντως, δεν ήρθε μια εθιμοτυπική επί-
σκεψη. Στην ατζέντα του ραντεβού με τους 
«κιτρινόμαυρους» υπήρχε και όνομά προ-
πονητή μια και ο πάγκος πρακτικά εδώ και 
καιρό ήταν ορφανός. Ντάβιντε Μπαλαρντίνι, 
λοιπόν. Προπονητικό παιδί του Αρίγκο Σάκι, 
έχει σπαταλήσει ολάκερο τον προπονητικό 
του βίο (σχεδόν 18 χρόνια) στην Ιταλία. Κά-
λιαρι, Μπολόνια, Πεσκάρα, Λάτσιο, Παλέρμο 
και Τζένοα! Η τελευταία θεωρείται το άλλο 
του μισό προπονητικά μια και έχει καθίσει 
στον πάγκο της 4 φορές. Η τελευταία ήταν 
φέτος και έληξε άδοξα μια και μετά από 12 
αγώνες σημείωσε μόλις μία νίκη και στις 6 
Νοεμβρίου λύθηκε η συνεργασία τους. Λά-
τρης της πειθαρχίας, της τακτικής προσή-
λωσης και του 3-5-2 και με μπάτζετ που να 
μην ξεπερνάει τα 7 κατοστάρικα (ο ίδιος), ο 
58χρονος Μπαλαρντίνι αποτελεί ένα ενδια-
φέρον profile για την ΑΕΚ εν όψει του καλο-
καιριού και έχοντας φυσικά ως Νο1 προτε-
ραιότητα τον Φερνάντο Σάντος. Επιλογή που 
θα αναλάβει, σύμφωνα με όλες τις ενδεί-

ξεις, ο Μελισσανίδης 101%...   

Παρασκήνια➠





Ο ΜΠΑΛΑΡΝΤΙΝΙ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΖΕΝΟΑ (06/11), 
ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΣΕ 
12 ΑΓΩΝΕΣ!  

ΣΤΗΝ 18ΧΡΟΝΗ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΙΕΡΑ 
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΕΝΑΝ 
ΤΙΤΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΤΣΙΟ (2010, 
ΚΥΠΕΛΛΟ).  

ΠΡΑΣΙΝΟ; ΜΠΑ, 
ΚΟΚΚΙΝΟ!    
Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που 
έσπευσαν να αφήσουν στο 
περιθώριο την προβληματι-
κή του συμπεριφορά και να 
πλέξουν το αγωνιστικό του 
εγκώμιο. 17 σερί ματς στην 
11άδα, ΚΑΝΕΝΑ γκολ! Πως 
είπατε; Μιλάμε για έναν παί-
κτη που βαδίζει στα 31 και πλε-
ρώνεται σχεδόν 6 κατοστάρικα τον 
χρόνο. Τον ίδιο παίκτη που τα βρήκε με 
το τρέχων club του με εξωδικαστικό συμβιβασμό! 
Μόνον στον Παναθηναϊκό. Πλέον, με τον Γκατσί-
νοβιτς «καρφωμένο» στο Νο10, τον Αλεξαν-
δρόπουλο πιο λειτουργικό από ποτέ και fit τον 
Κουρμπέλη ο ανταγωνισμός μεγάλωσε για τον 
Λούκας Βιγιαφάνες. Η ένδειξη, βάσει προ-
πονήσεων, πως ΔΕΝ είναι βασικός με την ΑΕΚ 
έβγαλε και την ανάλογη παθητικότητα στo Κορω-
πί. Παναθηναϊκός και Βιγιαφάνες δύσκολα να συμβαδίσουν 
ΚΑΙ του χρόνου…    

ΚΕΝΙ, UNDER 
CONTROL?   
           

Ξεκάθαρα ΔΕΝ κάνει τη διαφορά. Μήτε στους 
15 μήνες παρουσίας του στον Ολυμπιακό έχει 
«γεμίσει» τα παπούτσια του Ομάρ. Μονάχα 
εκλάμψεις. Μπόλικα ups και downs. Φέτος 
δε σε 32 αγώνες μετράει μόλις μία ασίστ! 
Ελάχιστη επιθετική συνεισφορά σε μία ομά-
δα που κάνει πρωταθλητισμό. Ο Κένι Λαλά 
πιάνει τα vibes της καθημερινότητας στο Ρέ-
ντη και χάνει το balance. Πόσο μάλλον από 
την στιγμή που στην εξίσωση του ανταγω-
νισμού μπήκε ο Βρουσάι στη θέση του Αν-
δρούτσου. Ο Γάλλος τον τελευταίο μήνα αι-
σθάνεται έντονα την πίεση των αποδείξεων 
–και εν όψει καλοκαιριού- και βάσει εικό-
νας/συμπεριφοράς ΔΕΝ βγάζει την ανάλογη 
συμπεριφορά στο Ρέντη. Κένι, πρόσεχε…   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΣΤΟΡΕΛΟ ΑΦΗΣΕ  
ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ ΣΤΑ ΥΠΟΨΙΝ  
ΤΗΣ ΑΕΚ: ΝΤΑΒΙΝΤΕ 
ΜΠΑΛΑΡΝΤΙΝΙ! 



«ΚΌΒΕΤΑΙ» Η ΙΔΕΑ!                    
 
Ο Ολυμπιακός δεν επίλεξε τυχαία τον Αριελ Ιμπαγάσα για να 
«τρέξει» το project της δεύτερης ομάδας. Ήταν μία κίνηση με 
φόντο το μέλλον και εν δυνάμει τον πάγκο της πρώτης ομάδας μια 
και είναι απόλυτα respectable στην οικογένεια των πρωταθλητών. 
Μόνο που ο χρόνος διαψεύδει την προοπτική. Δεν είναι μόνο 
οι 7 ήττες σε 21 αγώνες, αλλά αν ΔΕΝ επιβάλλεσαι τώρα στα 
αποδυτήρια πώς θα γίνει στην πρώτη ομάδα;  

ΑΝΑΠΌΛΕΙ…                     

Έφτασε στα 28 του για να κάνει την πρώτη του «γεμάτη» 
χρονιά (38  ματς/8 γκολ/5 ασίστ) με τον ΠΑΣ. «Ψήλωσε» 
ελαφρώς και οι αξιώσεις του ξέφυγαν. Ούτε Ουγγαρία, 
μήτε Β’ Τουρκίας κάλυψαν τα «θέλω» του. Στροφή 
σε safe περιβάλλον και το 120άρι από τον Απόλλωνα. Μόνο 
που η επιλογή ΔΕΝ του βγήκε και ήδη ο Παμλίδης θα ήθελε 
να γυρίσει πίσω τον χρόνο. Ξανά μανά το καλοκαίρι…  

O Ηλίας Τσέλιος (20 ματς/4 γκολ/2 ασίστ) μπορεί να 
μην εκπληρώσει φέτος τον στόχο της ανόδου με την 

Ξάνθη, αλλά ήδη ομάδα της Σούπερ Λιγκ έχει «λοκάρει» 
το όνομά του για τη νέα χρονιά. Οσονούπω, ονόματα και 
διευθύνσεις.  

Τσάβι Ρόκα! Κάνει σεζόν πρωταθλητισμού με την 
ΑΕΚ Λάρνακας, εξασφαλίζοντας μεγάλο credit από 

τον president και διακριτικά «χτίζει» την επόμενη χρονιά. 
Ήδη, ένας συμπατριώτης του από τα μέρη μας έχει δεχθεί 
1-2 τηλεφωνήματα…  




ΌΎΤΕ ΦΕΤΌΣ!               
Το καλό είναι ότι υπάρχει trust! Με το αζημίωτο φυσικά ανάμεσα 
στον Αστέρα Τρίπολης και τον Χουάν Ογέρ. Τον άνθρωπο 
που φέρνει κάθε Αργεντίνο στην αρκαδική πόλη. Όπως και 
τον Φεντερίκο Αλβαρες που πέρυσι έδειξε πρώτα δείγματα 
γραφής, φέτος έγινε established european player (26 
ματς/4 ασίστ), αλλά ακόμη τίποτις στο email του club. 
Απόρροια των ευρωπαϊκών contacts του ατζέντη του. Το 
παιδί έχει σκέψεις…    

«ΧΑΜΕΝΌΣ»…   
Πάει χρόνος και… Μόλις 4 ματς, οριακά 100’ συμμετοχής! Το 
«πάμε δεν τους βλέπουμε», έγινε «υπομονή στην Serie B θα 
πάρεις αυτό που σου αναλογεί», οι ατάκες από το περιβάλλον 
του. Μέχρι νεοτέρας το απόλυτο μηδέν για τον Βασίλη Ζαγαρίτη 
που πλέον σε εβδομαδιαία βάση εμφανίζεται στην Αθήνα (σ.σ. 
άγνωστος ο λόγος)! Το τελευταίο αγωνιστικό λάφυρο που 
του ΄χει απομείνει είναι η Εθνική Ελπίδων. Και αυτό μέχρι 
το ματς με την Πορτογαλία (29 Μαρτίου)…   

ΑΝΤΡΙΓΙΑ, ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΛΕΣ ΚΑΛΑ…       

Στον ΠΑΟΚ ήδη «πληρώνουν» την πάλαι ποτέ ευρωστία του 
«boss». Στον ΠΑΟΚ ακόμη σιχτιρίζουν την ώρα και την στιγμή 
για αργομισθίες που «πονάνε» το ταμείο. Στην περίπτωση 
του Αντρίγια Ζίβκοβιτς μπορεί να ΜΗΝ ισχύει κάτι από τα 
προαναφερθέντα, αλλά ήδη στο club έχουν αρχίσει τις 
δεύτερες σκέψεις. Έχουμε και λέμε: 5 Νοεμβρίου ο «Σέρβος 
Μέσι» υπέγραψε –και τυπικά- το νέο του contract, όντας 
στο Τοπ 3 στα αποδυτήρια (σ.σ.: πάνω από 1 μύριο καθαρά). 
Εφεξής, σε 17 αγώνες του στην Ελλάδα ΜΗΔΕΝ γκολ (μόλις 
4 ασίστ)!!! Στην Ευρώπη, ελαφρώς διασωθείς (5 ματς/2 
γκολ/1 ασίστ), αλλά «αόρατος» με Γάνδη. Plus την κίτρινη-
τιμωρία κάρτα. Πώς να μην αισθάνονται άβολα στην Τούμπα; 
Ο κόουτς ήδη έχει χτυπήσει καμπανάκι…     

ΚΑΠΌΎ «ΚΌΛΛΑΕΙ»!   

Κανείς δεν αντιλέγει πως αποτελεί τον coach of 
the year στη Super League. «Έσβησε» το φάντασμα του 
Γιαννίκη, ξεπέρασε μέχρι και τον (προπονητικό) εαυτό 
του. «Κούμπωσε» αναγκαστικά πάνω στην πετυχημένη 
συνταγή του 4-4-1-1, επέμεινε μέχρι τέλους στα «δικά» 
του πρόσωπα και πλέον με την παρουσία στα πλέι οφ θέλει 
να κάνει το… κομμάτι του! Πηγές από την λίμνη, λένε, πως 
ο Μεταξάς με 120 χιλιάρικα δεν είναι happy και πως 
με facilities και αργοπορία πληρωμών έχει μπουχτίσει! 
Το buy out δεν είναι μεγάλο, ποιος «μεγάλος» όμως θα 
τσιμπήσει;  

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΩΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ Ό ΦΌΡΤΌΎΝΗΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΌΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΌΎ ΚΑΡΒΑΛΙΌ;  quizTime
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