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Όλο και περισσότεροι καλοί παίκτες βλέπουν το μέλλον τους μακριά από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Και 
γνωρίζοντας φυσικά σχεδόν όλοι πως τα ίδια λεφτά ή κοντά στα ίδια λεφτά θα μπορέσουν να βρουν deals 
στην Αραβία. Στη Ρωσία έφυγαν πρόσφατα 2-3 καλοί κεντρικοί αμυντικοί εκ των οποίων ο ένας είναι 
ο Μπάστος της Ροστόφ. Στα 31 του πλέον αλλά στόπερ που μπορεί να παίξει σε πολύ καλό επίπεδο, το 
καλοκαίρι του 2016 η Λάτσιο έδωσε 5 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από την Ροστόφ. Δεν έπιασε όσο 
θα περίμεναν όλοι στην Ιταλία, πήγε μετά στην Αλ Αίν και δανεικός πίσω στη Ρωσία.
Το ενδιαφέρον με τον Μπάστος και τα όσα ακούγονται περί ενδιαφέροντος της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ για 
απόκτηση στόπερ ακόμα και τώρα, είναι οι μάνατζέρ του.
Ανήκει στην εταιρία του Φεντερίκο Παστορέλο, ο οποίος συνεργάζεται με τον Βίντσέντζο Καβαλιέρε. Ο 
Καβαλιέρε είναι ο ατζέντης του Μάρκο Λιβάια αλλά και του… Στράτου Σβάρνα. Τι λέτε;

Μπάστος No2. Οι μάνατζερ του παίκτη μπορεί να γνωρίζονται καλύτερα με την ΑΕΚ αλλά το 
κλαμπ με το οποίο έχει συνδεθεί ο στόπερ από την Ανγκόλα (πάνω από 50 συμμετοχές) έχει 
κάνει μεταγραφές με τον ΠΑΟΚ. Για την Ροστόφ φυσικά ο λόγος.
Ο ΠΑΟΚ είχε δώσει στο ρωσικό κλαμπ τον Νομπόα αλλά το ακόμα καλύτερο είναι πως έχει 
πάρει από εκεί τον καλύτερο του στόπερ έως τώρα. Τον Ίνγκασον.
Just in case που λέμε. Απλά ας κρατήσουμε το όνομα του Μπάστος, ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως, οι 
ρωσικές ομάδες ξεκαθαρίζουν στους περισσότερους πως τους περιμένουν πίσω το καλοκαίρι. 
Για ό,τι ισχύει έως τώρα φυσικά λέμε.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 
ΤΟΥ ΜΠΑΣΤΟΣ

ΤΑ DEALS ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΣΤΟΦ
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Μεγάλη μεταγραφή ο Κριχόβιακ. Όχι μόνο για την ΑΕΚ αλλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είχε δημιουργήσει 
προσδοκίες πως θα έκανε ακόμα μεγαλύτερη καριέρα σε Παρί και Σεβίλλη π.χ. αλλά και πάλι ότι και να λέμε 
είναι ο αρχηγός της εθνικής Πολωνίας. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί και τούτο. Η αισιοδοξία που υπάρχει πως 
μπορεί να μείνει και μετά το καλοκαίρι είναι επειδή το έχει αφήσει και ο ίδιος ανοιχτό. Ο Κριχόβιακ θέλει να 
φύγει από τη Ρωσία. Σωστά το έγραψαν οι πολωνοί. Θέλει να παίξει κάπου πιο ήρεμα.
Βέβαια τον ελεύθερο Κριχόβιακ θα τον θέλουν κι άλλοι. Πολλοί.

Σχεδόν σα σίγουρο φαινόταν πως θα ανανέωνε ο Χουανκάρ στον Παναθηναϊκό μέχρι και πριν λίγο καιρό. 
Μετά έγινε πως θα τα πουν οι δύο πλευρές ακόμα και τώρα σιγή ιχθύος εδώ και λίγο διάστημα.
Προφανώς και υπάρχει απόσταση. Όντως μπορεί ο Ισπανός μπακ να έχει προτάσεις προκειμένου να 
συνεχίσει την καριέρα του και αλλού. 
Αλλά από την άλλη, σίγουρα υπάρχουν αι ποδοσφαιριστές που μπορούν να καλύψουν το κενό του 32χρονου 
Ισπανού αν και εφόσον αποχωρήσει. Μεταπωλητική αξία σε τέτοια ηλικία δύσκολο να συμβεί επομένως στον 
Παναθηναϊκό ας μην τα βάψουν μαύρα. Εκτός και αν δεν έχουν δικλείδες για να βρουν καλούς παίκτες στην 
αγορά.

ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
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Μεγάλη συζήτηση έγινε το τελευταίο διάστημα για το τι θα συμβεί, ποια θα είναι η εξέλιξη με το συμβόλαιο του 
Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό. Τζάμπα χρόνος και κουβέντα θα προσθέσει η στήλη.
Το είχαν αποφασίσει εδώ και καιρό στον Ολυμπιακό πως θα μείνει ο Γάλλος.
Θέλει να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα και αυτό είναι μεγάλο κέρδος για τους πρωταθλητές.
Στα 39 του θα κρεμάσει τα παπούτσια του στον Πειραιά ένας παίκτης που έχει πάνω από 50 συμμετοχές στην 
εθνική Γαλλίας και έχει συνδεθεί με ομάδες όπως η Μαρσέιγ και η Λίον αλλά και η Φενέρ. Επομένως ο 
καθένας αντιλαμβάνεται τι μπορεί να προσφέρει σε πολλά επίπεδα στο μέλλον.

ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕ

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΧΟΥΑΝΚΑΡ
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ΠΡΟΣΕΧΕΙ  
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ

Έχοντας δεχτεί τουλάχιστον ένα γκολ στα 4/5 τελευταία του επίσημα παιχνίδια και μαζί έχοντας 
επιτρέψει αρκετές περισσότερες φάσεις από όσες αφήνει συνήθως, ο Ολυμπιακός εμφανίζει 
μια κάποια αμυντική δυσλειτουργία εσχάτως. Δίχως μάλιστα τον πάντα σταθερό Τόμας Βάτσλικ, 
το συμπέρασμα μπορεί να ήταν ακόμα πιο έντονο. Είναι κάπως ανθρώπινο να παρατηρείται μια 

χαλάρωση εντός συνόρων, με τη διαφορά από τους άλλους να είναι ασφαλείας. Όμως ο Πέδρο 
Μαρτίνς ξέρει πως δεν πρέπει να επιτραπεί η παραμικρή «υποχώρηση». Γιατί ακριβώς στα (πιο) 

εύκολα είναι που φτιάχνεις την ανθεκτικότητά του στα ζόρια. Αναζητείται συνεπώς άμεσα να 
επιστρέψει η δέουσα αμυντική λειτουργία. 

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ 
ΞΑΝΑ ΤΗ ΔΕΟΥΣΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ 
«ΚΡΙΧΟΒΙΑΚ»

Η μεγάλη μεταγραφή ολοκληρώθηκε. Ο Γκρεκόρζ Κριχόβιακ είναι επισήμως παίκτης της ΑΕΚ. 
Πόζαρε με τα κιτρινόμαυρα, δήλωσε πανέτοιμος να προσφέρει άμεσα, εξήγησε πως η σοβαρότητα 

με την οποία προσεγγίστηκε ήταν κλειδί για να πει το «ναι» και απέφυγε διπλωματικά να 
τοποθετηθεί για το αν θα παραμείνει και μετά το καλοκαίρι. Η απόκτηση του σπουδαίου Πολωνού 

μέσου άνοιξε την όρεξη στην Ένωση. Ψάχνει συνεπώς κι άλλες πιθανές ποδοσφαιρικές ευκαιρίες 
από το παράθυρο της μεταγραφικής περιόδου σε Ουκρανία–Ρωσία, που θα είναι ανοιχτό ως 

τις 7 Απριλίου. Αμυντικός αναζητείται, έχει βρεθεί μάλιστα συγκεκριμένος στόχος. Όπως έχει 
διαρρεύσει ωστόσο, πρόκειται για δύσκολη περίπτωση. 

Ο ΠΟΛΩΝΟΣ ΧΑΦ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ, Η ΟΡΕΞΗ 
ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΑΝΟΙΞΕ! 
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ΦΟΥΛΑΡΕ ΞΑΝΑ!
Ο ΚΑΡΛΙΤΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ... ΒΕΝΖΙΝΗ, 
ΑΛΛΑ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΙ Ο,ΤΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ 

Μία από τις μεγάλες απογοητεύσεις του φετινού Άρη. Ο Ιζέτ Χαϊροβιτς αποκτήθηκε με περγαμηνές, αλλά 
έκανε... τίποτα. Με τον Χερμάν Μπούργος πάντως, ο Βόσνιος «υπάρχει» ξανά. Χρησιμοποιήθηκε στα δύο 
κολλητά ματς με τον Ολυμπιακό. Στο «Βικελίδης» απλώς για να ροκανιστούν δευτερόλεπτα στις καθυστερήσεις, 
στο «Καραϊσκάκης» μπήκε στο 70’. Δεν έκανε κάτι αξιοπρόσεκτο, προς υπεράσπισή του δεν ήταν και εύκολο. 
Κρατάμε πως είναι στα υπόψη. Πολύ δύσκολα αυτό θα ανατρέψει τη ροή των πραγμάτων – λογικά θα φύγει το 
καλοκαίρι. Αλλά μπορεί να αφήσει καλύτερη τελευταία γεύση.  

Ο ΧΑΪΡΟΒΙΤΣ ΠΑΙΡΝΕΙ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΟΥΡΓΟΣ 

Μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, σε Super League 1 και Κύπελλο, ο Καρλίτος είχε σημειώσει 9 γκολ σε 8 
συμμετοχές! Παράλληλα, είχε μοιράσει 2 ασίστ και είχε κερδίσει 1 πέναλτι. Ήταν δηλαδή βαρόμετρο. 
Κι ύστερα, ξεραΐλα. Μόνο δύο γκολ, ένα για το πρωτάθλημα (11/12) και ένα για το Κύπελλο (κόντρα 
στην Αναγέννηση Καρδίτσας, το μοναδικό του εντός 2022). Το ξεπέταγμα άλλων (Αϊτόρ, Παλάσιος) 
κάλυψε κάπως το κενό στο σκοράρισμα. Όμως για να έχει ο Παναθηναϊκός το αποτέλεσμα που θέλει 
στα πλέι οφ, χρειάζεται γκολ από το 9άρι του. Και όχι μόνο τα... Insta Story του, όπως το χθεσινό στο 
οποίο μας έδειξε πως υποφέρει κι αυτός από την αύξηση της τιμής της βενζίνης...

ΚΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Ο ΠΑΟΚ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΣΤΟ 
ΒΕΛΓΙΟ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΛΑΒΩΜΕΝΟΣ

Γιασμίν Κούρτιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα είναι εκτός λόγω καρτών. Ο άτυχος Γιάννης Μιχαηλίδης επίσης, 
καθώς τραυματίστηκε σοβαρά. Θα μετρήσει κι άλλη απώλειά ο ΠΑΟΚ εν όψει της ρεβάνς με τη Γάνδη; Ο Ομάρ 
Ελ Καντουρί (φωτό) ταλαιπωρείται από ίωση και οι πιθανότητες να ταξιδέψει στο Βέλγιο – όπου γεννήθηκε και 
μεγάλωσε – δεν είναι με το μέρος του. Είναι σαφές πως ο Δικέφαλος θα πρέπει να υπερασπιστεί λαβωμένος 
το 1-0 της Τούμπας. Το θέμα είναι πόσο και κυρίως αν αυτό θα του κοστίσει...



Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός έδειξε πόσο αποφασισμένος ήταν προκειμένου να 
πάρει το διπλό στο Κάουνας, νίκησε την Ζαλγκίρις με 84-73 και προχώρησε σημαντικά ώστε να 
κατακτήσει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Ανεκτίμητης αξίας η νίκη των Πειραιωτών, σε 

μια σκληρή έδρα όπου πρόσφατα παραδόθηκαν η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ.

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ 
Τα δεκάλεπτα: 20-15, 39-

39, 59-58, 73-84
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Ζντοβτς): 
Γουέμπστερ, Λεκαβίτσιους 14, 

Γιανκούνας 5, Λουκοσιούνας, Νί-
μπο 17, Μιλάκνις 3, Στρέλνιεκς, 
Κάβανο 10, Γκιφάι 3, Λοβέρν 8, 

Ουλανόβας 13
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Πρί-
ντεζης 4, Φαλ 5, Μάρτιν 13, Βε-
ζένκοφ 16, Παπανικολάου 18, 
ΜακΚίσικ 2, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ 
13, Λαρεντζάκης 3, Σλούκας 10

baskeTIME
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ

ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ
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Κι ενώ αύριο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν στο ΣΕΦ στο el classico 
της Euroleague, η νίκη των «ερυθρόλευκων» στο Κάουνας τους φέρνει πολύ κοντά στο αβαντάζ 

έδρας. Κι αυτό φαίνεται από τη βαθμολογία που θα σας παρουσιάσουμε, χωρίς να υπολογίζουμε τις 
ρωσικές ομάδες που θα ισχύσει από τις 21 του μήνα. Παρεμπιπτόντως στην προετοιμασία του για το 

ΣΕΦ ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα: Εκτός μάχης βρίσκονται οι Γιόβιτς και Παπαπέτρου.
Η βαθμολογία: Μπαρτσελόνα (18-5), Ρεάλ Μαδρίτης (17-6), Αρμάνι Μιλάνο (16-7), Ολυμπιακός (16-

8), Εφές και Μπάγερν Μονάχου (12-10), Μακάμπι Τελ Αβίβ (11-11), Ερυθρός Αστέρας (11-12), 
Μονακό (11-13), Άλμπα Βερολίνου (9-12), Φενέρμπαχτσε (9-13), Μπασκόνια (9-15), Βιλερμπάν (7-

16), Ζαλγκίρις Κάουνας (7-17), Παναθηναϊκός (6-16).

73-- 84 

ΔΙΠΛΟ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΛ 
ΓΙΑ ΑΒΑΝΤΑΖ ΕΔΡΑΣ

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ «ΝΤΕΡΜΠΙ ΑΙΩΝΙΩΝ»  
ΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ



Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΑΒΟΡΙ

www.xosetips.com

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 10:35
ΑΔΕΛΑΪΔΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ-ΣΙΔΝΕΪ ΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ

OVER 2,5 1,66
Ξεκινάμε από νωρίς με ταξίδι στην Αυστραλία που μας πληρώνει 

ασταμάτητα. Η Αδελάιδα είναι το φαβορί ξεκάθαρα, με νίκη σήμερα 
αγκαλιάζει ουσιαστικά τα πλέι οφ.

Αυστραλία και γκολ πάντα μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΒΕΡΟΙΑ

2/2 1,65
Η Βέροια είδε τη Λάρισα να γκελάρει κόντρα στον Πόντο και η πρώτη 

θέση ήρθε πιο κοντά. Απόλυτο φαβορί πλέον η ομάδα της Ημάθιας 
θέλει να κάνει σήμερα ακόμα ένα βήμα για τα μπαράζ ανόδου.

 Σε διπλό από ημίχρονο θα ποντάρουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30
ΜΑΪΝΤΖ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

2 1,85 
Όσο η Μπάγερν πετάει βαθμούς τόσο η Μπορούσια συνεχίζει να 

ελπίζει στο τίτλο. Η παρέα του Χάαλαντ έχει μεγάλη ευκαιρία σήμερα 
να μειώσει την διαφορά στους τέσσερις βαθμούς από την κορυφή. 

Χωρίς άγχος για να κάνει τη ζημιά η Μάιντζ.

Ρέστα τίτλου παίζει η Ντόρτμουντ θα την στηρίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,66
Η Βιγιαρεάλ ήταν καλύτερη στο «Μαδριγάλ» με το σκορ να την 
αδικεί. Το φαβορί είναι η Γιουβέντους για την πρόκριση, αλλά το 

κίτρινο υποβρύχιο δεν θα παραδοθεί εύκολα. Αναμένουμε το ματς να 
πάει σίγουρα στη δύναμη από τους Ισπανούς.

Αξία και στήριξη στις κάρτες.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ 22:15
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

2 1,90
Η Σίτι πέταξε δύο βαθμούς στο Λονδίνο και το πρωτάθλημα πήρε 

φωτιά. Η Λίβερπουλ έχει την ευκαιρία να το πάει στον πόντο αρκεί να 
πάρει το σημερινό ντέρμπι. Πιο κοντά από ποτέ φαντάζει η επιστροφή 

της Άρσεναλ στο Champions League.

Τώρα είναι η ώρα της Λίβερπουλ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΛΙΛ-ΤΣΕΛΣΙ

OVER 2,5 2,00
Το 2-0 στο Στάμφορντ Μπριτζ δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στους μπλε. 

Πολλά τα προβλήματα πάντως στη Τσέλσι μετά τις κυρώσεις στον 
Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Η Λιλ δεν έχει να χάσει κάτι, το ματς είναι γιορτή 

και θα παίξει για την νίκη.

Η προτίμησή μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Την εκτίμησή του πως η ομάδα του αδικήθηκε 
στον αγώνα με τον Αχαρναϊκό (1-1) κατέθεσε ο 
Γιάννης Μαγγίνας. Ο προπονητής του Ολυμπι-
ακού Αγ. Στεφάνου, αναλύει  μια σειρά φάσεων 
μέσω των οποίων αποδεικνύεται πως ο διαι-
τητής Μπερέτας, δεν σφύριξε τις παραβάσεις 
που διαπιστώθηκαν, ενώ και σε κάποια άλλες 
η εκτίμησή του δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε, 
με συνέπεια οι «ερυθρόλευκοι» να μην πά-
ρουν τη νίκη που δικαιούνταν. Πιο συγκεκρι-
μένα είπε τα εξής: «Μας αδικεί το σκορ, αφού 

βάσει εικόνας και ευκαιριών ήμασταν εκείνοι 
που θα έπρεπε στο τέλος να είχαμε κερδίσει. 
Το πλασέ του Αμπντουραχμάνι στο 4’ που βρί-
σκει δοκάρι, δυο κλασικές ευκαιρίες του Γιαν-
νακόπουλο και του Κιάφα, στη συνέχεια, που 
δεν βρήκαν στόχο, ήταν περιπτώσεις που μας 
στοίχισαν. Από την άλλη δυο καθαρά πέναλτι 
που δεν μας έδωσε ο διαιτητής Μπερέτας, αν 
μη τι άλλο μας προβλημάτισε έντονα και μας 
κάνει να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Εμείς θέλου-
με να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, με στόχο 
πάντα τη νίκη. Όμως θέλουμε όλοι να μας σέ-
βονται, όπως κάνουμε ΚΑΙ εμείς. Στο παιχνί-
δι της Τετάρτης (σήμερα) με αντίπαλο τα Γλυ-
κά Νερά, θα συνεχίσουμε να έχουμε κάποιες 
απουσίες, με τις οποίες θα πρέπει να αρχί-
σουμε να ζούμε. Στόχος μας είναι να πάρου-
με τη νίκη και να ανεβούμε όσο πιο ψηλά γίνε-
ται στη βαθμολογία». Πάντως είναι η αλήθεια 
πως με τον Αχαρναϊκό απουσίαζαν οι Ζώνας, 
Μεταλιννός, Κουλάι και Καλκανάκος. Απ’ αυ-
τούς στο σημερινό παιχνίδι επιστρέφει ο Με-
ταλληνός, ενώ ο Κουλάι, θα εκτιμηθεί η κατά-
στασή του την τελευταία στιγμή και θα κριθεί, 
αν θα παίξει ή όχι σήμερα.

ΜΑΡΚΟ-ΤΣΙΓΚΟΎΛΗΣ: «ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΈΝΟΙ  
ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗ»
Η πρεμιέρα βρίσκει την Μαρκό να παίρνει το 
τρίποντο για το οποίο παρατάχθηκε κόντρα 
στην αξιόμαχη Ατλαντίδα και να κάνει ένα καλό 
ξεκίνημα στη φάση των πλέι Οφ. Και όπως 
δηλώνει και ο Πέτρος Τσιγκούλης, θα πρέπει 
όλοι να είναι αφοσιωμένοι στο στόχο που εί-
ναι ένας, να μην χαθεί κανένας πόντος για τη 
συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα είπε, όταν ρωτή-
θηκε σχετικά: «Κάναμε το ιδανικό για ξεκίνη-
μα κόντρα σε μια πολύ δυνατή και ανταγωνι-
στική ομάδα όπως η Ατλαντίδα. Γνωρίζαμε 
πολύ καλά πως είχαμε να αντιμετωπίσουμε 
μια πολύ δύσκολη ομάδα που έχει έναν πολύ 
καλό προπονητή όπως ο Γιώργος Τσούνης, 
γι’ αυτό ακριβώς και ζητήσαμε από την αρχή 
να μπούμε δυνατά και αποφασιστικά. Κι αυτό 
όπως αποδείχθηκε μας ωφέλησε και μας έδω-
σε τη νίκη που τόσο θέλαμε. Είμαι ικανοποι-
ημένος από την εικόνα των παικτών μου και 
θα πρέπει ήδη από αύριο (σήμερα), να δού-
με τον επόμενο αγώνα, αφού ως γνωστό δεν 
υπάρχουν χρονικά περιθώρια για πολλές σκέ-
ψεις. Πρέπει να είμαστε κάθε μέρα και κάθε λε-
πτό αφοσιωμένοι στο στόχο μας και το πώς 
θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται».

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΡΑΖ
Σύμφωνα με την κλήρωση που πραγματοποι-
ήθηκε στα γραφεία της ΕΠΣΑ η πρώτη αγω-
νιστική των μπαράζ έχει ως εξής: Άρης Πε-
τρούπολης – Χαλάνδρι και  Αγ Παρασκευή 
– Χολαργός.

ΜΑΓΓΙΝΑΣ: «ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΎΜΈ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ»
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΔΗΛΩΝΈΙ  
ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΈΡΙΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
ΜΈ ΤΑ ΓΛΎΚΑ ΝΈΡΑ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 
ΤΟΎ ΜΠΟΓΙΑΤΙΟΎ

Έχει ΚΑΙ σήμερα 
ματσάκια
Η σημερινή μέρα, 
έχει κάποια ματσά-
κια, τα οποία έχουν 
ενδιαφέρον και θα 
μπορούσε κανείς 
να τα επιλέξει, ώστε 
να μπορέσει να πε-
ράσει ευχάριστα 
στην ώρα του. Μό-
νον που αυτά εί-
ναι μακριά από την 
Αθήνα και αφορούν 
τη 2η αγωνιστική 
των πλέι Οφ. Χω-
ρίς αυτό να σημαί-
νει πως δεν θα μπο-
ρούσαν να πάνε 
και Αθηναίοι. Πά-
ντως σε όποια έχω 
τύχει να πάω, όλο 
και κάποιον βρήκα 
από Αθήνα μεριά… 
* Σκασμένος είναι ο 
Δημήτρης Πάπιος 
από την ήττα με το 
Πυλι κι έτσι όπως 
ήρθε! Διότι σε έναν 
ακόμη αγώνα, αν 
θα έπρεπε να κερ-
δίσει μια ομάδα 
στον αγώνα αυτό 
τότε αυτή η ομάδα 
θα έπρεπε να ήταν 
ο Αστέρας Βάρης. 
Και όποιοι γνωρί-
ζουν τον Πάπιο, 
τότε θα συμφωνή-
σουν μαζί μου, πως 
έχει κάνει τα πάντα 
ώστε η ομάδα της 
Βάρης, να εμφανι-
στεί πανέτοιμη από 
κάθε πλευρά στο 
πρωτάθλημα της Γ’ 
εθνικής. Πάντως ο 
ίδιος όταν τον ρώ-
τησα για την ήττα, 
μου εξήγησε πως η 
ομάδα δεν επηρεά-
στηκε από την ήττα 
αυτή, αλλά πιο πριν 
είχε απολέσει πε-
ρισσότερους πό-
ντους σε άλλα παι-
χνίδια, πριν φτάσει 
σ’ αυτό το τελευ-
ταίο… * Ένας κα-
φές με τον Δημήτρη 
Παπασπύρου, πά-
ντα έχει πολύ μεγά-
λο ενδιαφέρον και 
μπορεί κάποιος να 
πάρει πολλά πράγ-
ματα. Αρκεί να δώ-
σεις την κατάλληλη 
προσοχή και φυ-
σικά… επιμέλεια! 
Πολλά θέματα έπε-
σαν στο τραπέζι γε-
νικής φύσεως αυτή 
τη φορά.

Την εξαιρετική του πορεία στον 
πρώτο απαιτητικό όμιλο της Β’ 
ΕΠΣΑ συνέχισε απτόητος ο Ηρα-
κλής Περιστερίου. Οι «κυανόλευ-
κοι» πραγματοποιώντας επίδειξη 
δύναμης πέρασαν σαν σίφουνας 
από την έδρα του Α.Ο. Γλυφάδας 
συντρίβοντας το συγκρότημα των 
νοτίων προαστίων με το εντυπωσι-
ακό 5-1 κι έστειλαν ξεκάθαρα μηνύ-
ματα στους ανταγωνιστές τους σε 
ό,τι αφορά την κούρσα τους προς 
την άνοδο. Αυτή ήταν η τρίτη συνε-
χόμενη νίκη για το συγκρότημα του 
Νίκου Παπαδιώτη, το οποίο αν και 
παρατάχθηκε με αρκετά νέα απρό-
σωπα μπήκε πολύ αποφασιστικά 
στην αναμέτρηση και το κλείσιμο το 
πρώτου μέρους το βρήκε να προη-
γείται με το εκκωφαντικό 0-4, δίδο-
ντας διαδικαστικό χαρακτήρα στη 
συνέχεια της αναμέτρησης. Με τον 
τεχνικό ηγέτη Νίκο Παπαδιώτη να 
εκφράζει την απόλυτη ικανοποίη-
σή του λέγοντας τα εξής: «Πετύχα-
με μία απόλυτα δίκαιη νίκη. Στο συ-
γκεκριμένο ματς κόντρα στον Α.Ο. 
Γλυφάδας έδωσα χρόνο συμμετο-
χής σε πολλά παιδιά που δεν είχαν 
αγωνιστεί αρκετά και πραγματικά 
έμεινα ενθουσιασμένος. Αποδει-
κνύουμε ότι έχουμε βάθος επιλο-
γών αποδίδοντας παράλληλα πολύ 
όμορφο ποδόσφαιρο Μας βγήκαν 
πολλά πράγματα τα οποία δουλεύ-
ουμε στις προπονήσεις και αυτό το 
στοιχείο μας οπλίζει με αυτοπεποί-
θηση ενόψει της κρίσιμης τελικής 
ευθεία, Έχουμε ακόμη δρόμο να δι-
ανύσουμε. Απομένουν τρεις αγωνι-
στικές θα επιδιώξουμε να φτάσου-
με όσο ψηλότερα γίνεται, ενόψει 
των επερχόμενων πλέι οφ που θα 
κρίνουν την άνοδο».

ΤΟ ΣΗΜΈΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑΝΑ – Πλει Οφ (2η αγων): 
Γηπ. Αγ Μαρίνας: Θησέας Ν Μά-
κρης – Άρης Βούλας, Αγ Στεφάνου: 
Ολυμπιακός Αγ Στεφάνου – Γλυκά 
Νερά, Γέρακα: Ατλαντίς – Αχαρνα-
ϊκός, Καλυβίων: Καλύβια – Μαρκό, 
Ραφήνας: Τριγλία- Παλληνιακός. Οι 
αγώνες αρχίζουν στις 15.30.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΈΡΙΣΤΈΡΙΟΎ 
Παπαδιώτης: 
«Βγάλαμε πολλά 
πράγματα που 
δουλεύουμε στις 
προπονήσεις» 

Την διαρκή αγωνιστική του άνοδο πιστο-
ποίησε με τον πλέον εμφατικό τρόπο ο 
ΠΟΨ, χάρη στον θρίαμβό του με 2-0 επί 
του Γ.Σ. Καισαριανής. Απέναντι στην ομά-
δα, που έχει ήδη κατακτήσει και μαθηματι-
κά τον τίτλο στον πρώτο απαιτητικό όμιλο 
της Β’ ΕΠΣΑ. Οι «πράσινοι» πραγματοποί-
ησαν μία από τις κορυφαίες φετινές τους 
εμφανίσεις και υποχρέωσαν τον Γ.Σ. Και-
σαριανής στην πρώτη του φετινή ήττα στο 
Πρωτάθλημα. Παράλληλα λίγο πριν την 
αναμέτρηση η Διοίκηση του ΠΟΨ παρέδω-
σε τιμητική πλακέτα στην αντίπαλη ομάδα 
για την δικαιότατα κατάκτηση του πρωτα-
θλήματος. Με τον Γιάννη Πετρίδη να ανα-
φέρει τα εξής: «Πετύχαμε μία μεγαλειώδη 
νίκη απέναντι στη Πρωταθλήτρια και μα-
κράν καλύτερη ομάδα του ομίλου μας. Μία 
νίκη, η οποία αναδεικνύει την ποιότητά μας 
και έρχεται να επιβραβεύσει τις κινήσεις 
που έκανε η διοίκησή μας τον τελευταίο 
ενάμιση μήνα,. Αν είχαμε κάνει αυτές τις 
κινήσεις λίγο νωρίτερα, ίσως και να προ-
λαβαίναμε το τρένο της ανόδου, αλλά δεν 
πειράζει. Τουλάχιστον με αυτή την επιτυ-
χία εξασφαλίσαμε 100% τη παραμονή μας 
και βάζουμε γερές βάσεις για την ομάδα του 
μέλλοντος. Όλοι όσοι αγωνίστηκαν ήταν 
άξιοι συγχαρητηρίων».

This is Athens

ΠΟΨ 
Πετρίδης: «Βάζουμε βάσεις 
για την επόμενη σεζόν» 



Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον πολύ κοντά 
στο να διασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας 
κι αυτό πιστοποιήθηκε κυρίως με τον τρό-
πο που αγωνίστηκε στην τελευταία περίο-
δο. Εκεί που η μπάλα «έκαιγε» και οι παί-
κτες του Ολυμπιακού έδειξαν ατάραχοι και 
αποφασισμένοι. Και κυρίως έβγαλαν περισ-
σότερη ενέργεια απέναντι σε μια ομάδα που 
πάντα παίζει με φουλ ένταση.
Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός έδω-
σε ρεσιτάλ: 26-14 επιμέρους σκορ με 5/9 
τρίποντα ενώ μέχρι το 30’ το στατιστικό 
έγραφε 3/17! Μόλις 2 λάθη (και ένα στην 
3η περίοδο άρα συνολικά 3 όλα κι όλα στο 
δεύτερο μέρος) αλλά και 7 ασίστ (συνολικά 
16 στο β΄μέρος) και μάλιστα με ΟΛΟΥΣ τους 
παίκτες να δίνουν λύσεις.
Και κάτι ακόμα: Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 4 
επιθετικά ριμπάουντ στο τελευταίο δεκάλε-
πτο όσα ακριβώς ήταν και τα αμυντικά των 
γηπεδούχων. Κι αυτό δείχνει πάρα πολλά.
Η άνοδος του Σλούκα και του Βεζένκοφ στην 
τελευταία περίοδο έδωσαν αυτό που έλειπε 
στον Ολυμπιακό. Αυτοί προστέθηκαν δίπλα 
στον εκπληκτικό (σταθερά) Παπανικολάου 
αλλά και στον Χασάν Μάρτιν που όταν μπήκε 
στο παρκέ άλλαξε όλο το ρυθμό του αγώνα.
Οι 45 πόντοι του Ολυμπιακού στο δεύτε-
ρο μέρος δείχνουν πόσο καλά λειτούργη-
σε επιθετικά και τα μόλις 8 λάθη συνολι-
κά (σχεδόν τα μισά από την Ζαλγκίρις) αλλά 
και οι 21 ασίστ το ενισχύουν. Σε μια πολύ 
δύσκολη έδρα, όπου πρόσφατα παραδόθη-
καν η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, 
οι Πειραιώτες έδειξαν χαρακτήρα, έσβησαν 
την κακή εμφάνιση (και κυρίως προσέγγι-
ση) στον αγώνα με την Άλμπα στο Βερολίνο 
και «αγκάλιασαν» το πλεονέκτημα έδρας.
Κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία; Μόλις μια 
ασίστ είχε ο Ολυμπιακός στην πρώτη περί-
οδο και 20 στις επόμενες τρεις. Στο ίδιο δι-
άστημα η Ζαλγκίρις είχε τρία επιθετικά ρι-
μπάουντ όσα πήρε συνολικά στις επόμενες 
τρεις περιόδους. Παρεμπιπτόντως στα τε-
λευταία τρία ματς είχε 12,4 επιθετικά ριμπά-
ουντ!
Οι Πειραιώτες επίσης είχαν 3 λάθη στο 
πρώτο δεκάλεπτο, έκαναν μόλις 2 στο δεύ-
τερο, 1 στο τρίτο και 2 στο τέταρτο! Και βέ-
βαια τα τρίποντα που προαναφέραμε (τα 
3/17 σε 30’ έγιναν 5/9 στο τελευταίο δεκά-
λεπτο).
Βεβαίως ο Ολυμπιακός έχει ακόμα τέσσε-
ρις αγώνες μπροστά του για να διασφαλί-
σει το αβαντάζ: Με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ 
αύριο ενώ ακολουθούν ένα τουρ στην Γαλ-
λία (διαδοχικά σε Μονακό και Λιόν) ενώ θα 
κλείσει η Κανονική Περίοδος με την Μπαρ-
τσελόνα στο Φάληρο.

ΟΤΑΝ Η ΜΠΑΛΑ 
«ΕΚΑΙΓΕ» Ο 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΙΧΕ 
«ΚΡΥΟ ΑΙΜΑ»

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 

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 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


