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Μια χαρά το πρώτο δείγμα της Εθνικής μας ομάδας με τον Γκουστάβο 
Πογέτ στο τιμόνι. Το 1-0 επί της Ρουμανίας με το γκολ-κεφαλιά του 
Μπουχαλάκη στο 39’, σε φιλικό στο Βουκουρέστι, μπορεί να αποτελέσει 
βάση μιας νέας εποχής για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Τι 
μας άρεσε στο ντεμπούτο του Ουρουγουανού κόουτς; Ιδού: 

 Η πολύ καλή αμυντική λειτουργία 
και το μηδέν παθητικό. Η γαλανόλευκη 
επέτρεψε ελάχιστες ευκαιρίες. 
Απορρόφησε την πίεση όποτε της 
ασκήθηκε, διατήρησε τη συνοχή και την 
πειθαρχία της. 

 Η διάθεση των διεθνών. ΟΚ, αυτό 
ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο, νέος 
προπονητής ήρθε, αλλά και πάλι ήταν 
πολύ όμορφο να τους βλέπεις να 
παίζουν λες και δεν ήταν φιλικό.

 Οι αντεπιθέσεις. Η ομάδα έδειξε 
πως διαθέτει την ταχύτητα και τις ιδέες 
και βασικά τους παίκτες για να κάνει 
αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού, μεγάλο 
της όπλο. 

 Το αποτέλεσμα. Ο Πογέτ θέλει 
να εμφυσήσει κουλτούρα νικητή στην 
ομάδα. Φιλικό… ξεφιλικό, το ματς στη 
Ρουμανία αυτό το σκοπό υπηρέτησε κατά 
βάση. 

 Η ισορροπία ανάμεσα στις γραμμές. 
Ειδικά στο α’ ημίχρονο. Και θα γίνει, 
ελπίζουμε και πιστεύουμε, καλύτερο 
στη συνέχεια όταν θα ενταχθούν 
παίκτες που ταιριάζουν στο ύφος του 
Ουρουγουανού και όταν όλοι θα έχουν 
αφομοιώσει τις διδαχές του. 
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ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΤΟΥ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ 

ΠΟΓΕΤ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΝΤΙΟ» 
ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

ME… GUSTAS TU! 

Συναγερμός, αφού η 
Ρουμανία ανακοίνωσε πέντε 

θετικά κρούσματα κορονοϊού μετά 
το μεταξύ μας αγώνα. Μένει να δούμε 

αν ο ιός «μεταπήδησε» στην Εθνική μας 
– ευχόμαστε όχι. Σε κάθε περίπτωση, 
στο ερχόμενο φιλικό με το Μαυροβούνιο 
(28/3) δεν υπολογίζεται ο Γιώργος 

Τζαβέλλας, καθώς ταλαιπωρείται 
από ενοχλήσεις στο μηρό.
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ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην έχει ακόμα νικήσει στα πλέι οφ, αλλά μείωσε τη διαφορά του σε 
σχέση με ΑΕΚ και Άρη, με τους οποίους παλεύει για την ευρωπαϊκή έξοδο. Οι «πράσινοι» πήραν 
δυο βαθμούς με ισάριθμες ισοπαλίες, τη στιγμή που η Ένωση και οι Θεσσαλονικείς πήραν από 
ένα βαθμό έκαστος. Βέβαια κανείς δεν μπορεί πραγματικά να προχωρήσει μόνο με ισοπαλίες. 

Γι’ αυτό και το ματς με τον ΠΑΟΚ, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, είναι κομβικής σημασίας. 
Το πιο σημαντικό (μέχρι το επόμενο). Το πολύ καλό νέο είναι πως η επιδημία ίωσης έχει ήδη 

ξεπεραστεί και άρα η ομάδα θα έχει (ξανά) πολλές περισσότερες λύσεις 
για το παιχνίδι με το Δικέφαλο.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΜΕΙΩΣΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΕΚ ΚΑΙ ΑΡΗ, ΑΛΛΑ ΞΕΡΕΙ 
ΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  

ΕΝΕΣΗ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ

«Αισθάνομαι καλά, έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση, νιώθω λίγο πιο ολοκληρωμένος. Προσπαθώ 
να δίνω πάντα τον καλύτερο εαυτό μου για να εξελιχθώ. Κάθε χρόνο βλέπω όλο και περισσότερη 
βελτίωση και ελπίζω να συνεχίσω έτσι και να γίνω ο παίκτης που θέλω». Ο Λιβάι Γκαρσία μίλησε 
σε μέσο του Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το πώς νιώθει σε αυτό το σημείο της καριέρας του. Από 

τα λόγια πέρασε στις πράξεις. Ο 24χρονος εξτρέμ πέτυχε χατ τρικ σε 13 (!) μόλις λεπτά στο 
συντριπτικό 9-0 της εθνικής του επί των Μπαρμπέιντος, σε τουρνουά της Καραϊβικής. Μία φυσικά 

άκρως καλοδεχούμενη ένεση αυτοπεποίθησης, η Ένωση έχει μεγάλη ανάγκη τον καλό 
Λιβάι στο φώτο φίνις της σεζόν. 

ΧΑΤ ΤΡΙΚ ΣΕ 13 (!) ΛΕΠΤΑ Ο ΛΙΒΑΪ 
ΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ 
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ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ… 
ΕΡΧΕΤΑΙ
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΗ 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΡΑ 
Η ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΚΡΑΪΟΒΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΒΑΡΕΛΑ

Τα δεδομένα: Ο Χένρι Ονιεκούρου δεν έχει ικανοποιήσει καθόλου στον Ολυμπιακό – το ακριβώς 
αντίθετο, ειδικά αν σκεφτούμε το πόσο βαρύ συμβόλαιο έχει. Στην Τουρκία πάλι, ο Νιγηριανός 
εξτρέμ διατηρεί υψηλή ποδοσφαιρικά μετοχή. Ενώνοντας τις.. τελίτσες, το γεγονός πως ο 
ποδοσφαιριστής ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη αυτές τις μέρες έδωσε λαβές για σχόλια και 
σενάρια. Μπορεί να υπάρχει φωτιά, μπορεί και όχι (ακόμα). Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι 
πως καμία «είδηση» δεν συνιστά το ταξίδι του Ονιεκούρου στην Πόλη. Κάθε τρεις και λίγο εκεί 
βρίσκεται! Αγαπημένος του προορισμός, νιώθει σαν στο σπίτι του. 

ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΓΚΟΛ
Ο ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ 
ΤΟ Νο1 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΦΕΤΙΝΟΥ ΑΡΗ

Το πρόβλημα του Άρη στο γκολ είναι χιλιοσυζητημένο, Δεν ήταν πραγματική η βελτίωση που καταγράφηκε στα 
πρώτα ματς με τον Χερμάν Μπούργος. Περισσότερο ψυχολογία ήταν, παρά κάτι άλλο. Με το που χρειάστηκε οι 
«κίτρινοι» να διασπάσουν ξανά κλειστή άμυνα, κόντρα στον Παναθηναϊκό, φάνηκε το έλλειμα δημιουργικότητας. 
Το καλό πάντως είναι πως ο Αργεντινός κόουτς, σε αυτήν την περίοδο της διακοπής, έχει χρόνο να δουλέψει 
το ζήτημα. Να βρει λύσεις. Θαύματα δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά ό,τι καλύτερο, κέρδος θα ‘ναι. Κι αυτή είναι η 
μοναδική στιγμή που αυτό μπορεί να προκύψει ως το τέλος της σεζόν.  

Το ότι ο Φερνάντο Βαρέλα έπαιξε ξανά μετά από 3 και πλέον μήνες, στο ματς με την ΑΕΚ, δεν αλλάζει κάτι 
ουσιαστικά αναφορικά με το μέλλον του. Προέκυψε εξ ανάγκης, λόγω των απουσιών. Ο 34χρονος κεντρικός 
αμυντικός θα φύγει το καλοκαίρι από τη Θεσσαλονίκη. Ήδη κυκλοφορούν σενάρια για την επόμενη μέρα του. 
Τελευταίο χρονικά αυτό που τον συνδέει με τη Κραϊόβα. Η ρουμάνικη ομάδα τον ήθελε και τον Ιανουάριο. 
Κατά τα άλλα, ο Αλεξάντρου Μιτρίτσα διαγνώσθηκε θετικός στον κορωνοϊό σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
ρουμανικής ομοσπονδίας, μία ημέρα μετά την αναμέτρηση με την Εθνική μας.
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1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΠΑΣΑ ΜΟΥ!

2', 36' ΡΙΕΡΑ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑΣ

Ανέβηκαν στην τρίτη θέση του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 τα Χανιά και διατήρησαν 
ελπίδες ανόδου, νικώντας 2-0 τον Παναθηναϊκό Β, που αντέδρασε αργά και αναποτελεσματικά 

Πρωταγωνιστής ο Αντμίρ Μπαΐροβιτς, στο 13' και στο 30' έκρινε το ματς. 
Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον Αστέρα Βλαχιώτη, έβαλε κάτω τον Εργοτέλη με το εντυπωσιακό 4-0. 

Τεράστιο διπλό πήρε ο Καραϊσκάκης στη Ρόδο επικρατώντας του Διαγόρα με 0-1. Από τα αποτελέσματα που 
μπορεί στο τέλος της σεζόν να έχουν κάνει την καθοριστική διαφορά το «μένω-πέφτω». 

Ισόπαλο με 1-1 έληξε το Αιγάλεω - Επισκοπή, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με πέναλτι στο 8ο 
λεπτό των καθυστερήσεων. 

Ο ΜΠΑΪΡΟΒΙΤΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΟΝΤΡΑ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Β

Ο ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΑΚΟΜΑ 
ΜΙΑ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΒΕΡΟΙΑ 61 25 50-18

2. AEΛ 50 23 33-9

3. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 44 23 36-18

4. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 41 25 30-15

5. ΞΑΝΘΗ 40 24 34-16

6. ΗΡΑΚΛΗΣ 34 24 27-17

7. ΠΑΟΚ Β 33 24 28-25

8. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 31 24 32-26

9. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 29 23 23-26

10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 26 24 27-32

11. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 25 23 27-28

12. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 23 23 24-32

13. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 23 23 16-31

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 21 24 25-33

15. ΤΡΙΚΑΛΑ 21 25 17-41

16. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 20 23 24-37

17. ΚΑΒΑΛΑ 16 22 14-63

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 48 23 45-14

2. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 45 23 31-13

3. ΧΑΝΙΑ 44 25 38-18

4. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 44 23 28-15

5. ΚΗΦΙΣΙΑ 43 24 27-17

6. ΑΙΓΑΛΕΩ 39 23 22-16

7. ΑΕΚ Β 37 24 20-16

8. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 36 25 17-12

9. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 33 24 20-24

10. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 29 24 22-27

11. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 27 23 28-30

12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 27 25 23-26

13. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 25 24 16-32

14. ΡΟΔΟΣ 23 24 18-31

15. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 22 25 13-31

16. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 20 23 18-33

17. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 15 24 15-46

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σάββατο 26/3

ΤΡΙΚΑΛΑ – ΞΑΝΘΗ 1-1
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΑΛΜΩΠΟΣ 1-0
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΒΕΡΟΙΑ 0-1

Κυριακή 27/3 (14:45)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΕΛ – ΠΙΕΡΙΚΟΣ

ΠΑΟΚ Β – ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ 

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 26ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚHΣ

2ος όμιλος
Σάββατο 26/3

ΑΙΓΑΛΕΩ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ 1-1
ΧΑΝΙΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 2-0

ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 0-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4-0

Κυριακή 27/3 (14:45)
ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΡΟΔΟΣ (13:45)

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΚΗΦΙΣΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΑΕΚ Β  ΑΝΑΒΟΛΗ

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 26ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚHΣ

Πάσας (Γιάννης) όνομα και πράμα! Υπέγραψε το διπλό της Βέροιας στις Σέρρες, 
σκοράροντας για 7η συνεχόμενη αγωνιστική και φτάνοντας συνολικά τα 21 γκολ στην τρέχουσα σεζόν 

της Super League 2. Η ομάδα της Ημαθίας οδηγεί τις εξελίξεις με ζηλευτό αέρα (+11 από την ΑΕΛ) και 
συνεχίζει ακάθεκτη την πορεία προς την ελίτ. Θετικός κρίνεται ο βαθμός για τα Τρίκαλα κόντρα στη Ξάνθη, 

αφού τα διατηρεί σε τροχιά παραμονής και έβαλε τέλος σε σερί πέντε ηττών, οι Ακρίτες με μία μόνο 
νίκη στα 8 τελευταία έχουν μείνει πολύ πίσω από την αρχική τους στόχευση. Τους ξεπέρασε έτσι στη 

βαθμολογία η Νίκη Βόλου, που βρήκε τρόπο να επιβληθεί οριακά του Αλμωπού Αριδαίας. 
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Δεν πέρασε καλά στο «Γου-
έμπλεϊ» ο Στίβεν Τσούμπερ. Καθό-

λου καλά. Βασικά, ο άσος της ΑΕΚ ήταν 
ο μοιραίος για την Ελβετία στο τεστ με την 
Αγγλία. Υπέπεσε σε πέναλτι (χέρι) μέσω 
του οποίου ο Χάρι Κέιν διαμόρφωσε το 

τελικό 2-1 υπέρ των «λιονταριών».

H Αργεντινή κέρδισε εύκολα 3-0 
τη Βενεζουέλα για τα προκριματικά 

του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Λιονέλ Μέσι 
ήταν μεν χαρούμενος, αλλά και σκεπτικός. 
Όπως προανήγγειλε, μετά το Κατάρ θα κλη-
θεί να πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις για 

την καριέρα του. Να δούμε τι αυτό θα 
σημαίνει στην πράξη. 

«Ας πάρουμε το χρόνο 
μας για να σκεφτούμε και να κα-

ταλάβουμε με διαύγεια τι έγινε. Το μόνο 
που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ση-

κώσουμε το κεφάλι και να δουλέψουμε για το 
μέλλον». Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, δύο μέρες μετά 
τον αποκλεισμό-σοκ της Ιταλίας από το Μουντι-

άλ του Κατάρ, προσπάθησε να στείλει μήνυ-
μα ανασύνταξης. Απέφυγε πάντως να 

δεσμευτεί πως θα συνεχίσει 
στον πάγκο…

Γκολ με την Εθνική Γαλλίας συμπλήρωσε ο 
Ολιβιέ Ζιρού. Όλο και πιο κοντά στο να πάρει 
από τον Τιερί Ανρί το all time ρεκόρ σκοραρί-
σματος στους «τρικολόρ» (51). Τη φιλική νίκη 
πάντως επί της Ακτής του Ελεφαντοστού (2-1) 

τη χάρισε ένας νέος, ο Ορελί Τσουαμενί, 
στις καθυστερήσεις. Το πρώτο δικό 

του με το εθνόσημο!
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ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 14:45
ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2 1,75

Στη Ζάκυνθο ταξιδεύει η «Μαύρη Θύελλα» με μοναδικό στόχο 
το τρίποντο που θα την κρατήσει μέσα στη μάχη της ανόδου. Στην 
τελευταία θέση οι νησιώτες, μόνο με θαύμα θα γλυτώσουν τον 

υποβιβασμό.

Το διπλό της Καλαμάτας έχει αξία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 14:45
ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΡΟΔΟΣ 1 -1,0 1,825

Κρίσιμο ματς στην Αλικαρνασσό με τον Ηρόδοτο να υποδέχεται τη 
Ρόδο. Πολλά τα προβλήματα που έχουν τα «ελάφια» με την ομάδα 

να βρίσκεται στα όρια της διάλυσης. Ποντάρει πολλά στην έδρα του ο 
Ηρόδοτος και είναι το φαβορί για το τρίποντο.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Β.Κ. ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 23:05
ΚΑΝΑΔΑ-ΤΖΑΜΑΪΚΑ 1 -1,0 1,75

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τον Καναδά καθώς 
στο σημερινό παιχνίδι θα εξασφαλιστεί η παρουσία 

στο Μουντιάλ. Κατάμεστο αναμένεται το γήπεδο και η 
αδιάφορη Τζαμάικα δύσκολα θα χαλάσει την γιορτή.

Στήριξη σε έδρα αλλά και στο φαβορί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Β.Κ. ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 02:05
ΟΝΔΟΥΡΑ-ΜΕΞΙΚΟ 2 -1,0 1,65

Το πιο μεγάλο βήμα για τα τελικά του Κατάρ θέλει να 
κάνει το Μεξικό. Ο αντίπαλος ιδανικός με την τελευταία 

Ονδούρα να αποτελεί σάκο του μποξ στον όμιλο. Με 
φουλ επιθετικό πλάνο θα παραταχθούν οι Μεξικανοί για 

να καθαρίσουν από νωρίς.

Διπλό με χάντικαπ παίζουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 15:30
ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ-ΑΛΜΕΡ ΣΙΤΙ OVER 2,75 1,75

Οι μικρές κατηγορίες της Ολλανδίας παίζουν μπάλα 
και θα τις τιμήσουμε ξανά.  Παντελώς αδιάφορες 

Μάαστριχτ και Αλμέρ θα παίξουν επιθετικά με στόχο να 
προσφέρουν γκολ αλλά και θέαμα.

Ανοιχτό ματς με γκολ αναμένω.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1η 17:45
ΕΜΕΝ-ΤΕΛΣΤΑΡ 1 -1,0 1,75

Το δρόμο της επιστροφής έχει πάρει η Έμεν ούσα το 
απόλυτο φαβορί για την άνοδο. Ακόμα ένα βήμα για τα 

σαλόνια θέλει να κάνει σήμερα κόντρα στην Τέλσταρ που 
παίζει μόνο για το γόητρο.

Η επιλογή μας σε έδρα, φαβορί και κίνητρο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Τις εντυπώσεις κέρδισε η Αγ. Παρασκευή 
και την ουσία ο Άρης Πετρούπολης, που 
πήρε μια νίκη που αλλάζει τα δεδομένα. Και 
από τη φάση που ήταν με την πλάτη στον 
τοίχο, βρέθηκε από πάνω και να τονώνει 
τις ελπίδες του για το όνειρο των μπαράζ! 
Καλύτερη η Αγ Παρασκευή στο μεγαλύτε-
ρο διάστημα του αγώνα, μάγεψε όχι μόνον 
τους φίλους της, αλλά και τους αντιπάλους 
της! Μεγάλος πρωταγωνιστής μεταξύ άλ-
λων και ο Καλογερόπουλος, που όπου χρει-
άστηκε η επέμβαση, το έκανε και κράτησε 
το σκορ. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε στο 

35’ με σουτ του Γεραγωτέλλη λίγο έξω από 
την περιοχή του Καταχανάκη, που έπεσε 
αλλά δεν μπόρεσε να αποκρούσει, για να 
γίνει το 0-1 και εν τέλει να παραμείνει μέχρι 
τη λήξη. Και όλα αυτά ελέω γηπεδούχων 
που ειδικά στο πρώτο μέρος, έχασαν σπου-
δαίες ευκαιρίες με μοιραίο παίκτη τον Κώ-
στα Κραψίτη, που όχι μόνον δεν κατάφερε 
να σκοράρει, αλλά ήταν αυτός που στο 39’ 
έβγαλε πάνω από τη γραμμή σίγουρο γκολ 
του Μπουτσικάρη ύστερα από ωραίο φάουλ 
που εκτέλεσε! Ο ίδιος παίκτης (Κραψίτης) 
στο 17’ σε τετ α τετ πλάσαρε τον Καλογερό-
πουλο αλλά ο πορτιέρο του Άρη απόκρου-
σε σε κόρνερ, ενώ επίσης σπουδαία ευκαι-
ρία έχασε στο 40’ όταν ελίχθηκε μέσα στην 
περιοχή και την ώρα που ήταν έτοιμος να 
σουτάρει μόνος του με τον Καλογερόπου-
λο πρόλαβε και με τάκλιν ο Λάππας έδιω-
ξε σε κόρνερ! Στην επανάληψη δεν άλλαξε 
κάτι ο Άρης πιο έμπειρος, κατάφερε να κάνει 
σωστή διαχείριση και να κρατήσει το γκολ 
του Γεραγωτέλλη και να πάρει σπουδαίας 
σημασίας νίκη, που τον βάζει και πάλι στο 
παιχνίδι. Πολύ καλή η διαιτησία των Παπα-
πέτρου, Μητροφάνη, Νιδριώτη.
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Σήφης Βενάκης): Κα-
ταχανάκης, Κόλλιας, Φειδαίος, Χατζίου, 
Γαλανόπουλος, Σταμούλης (70’ Κούτρος), 
Μπόλης (82’ λ.τρ. Φάρκωνας), Πατερίτσας, 
Ψαραδέλης (60’ Λαζόπουλος), Μπουτσικά-
ρης, Κραψίτης
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ. (Γιάννης Σιλεβίστας): Καλο-
γερόπουλος, Λάππας, Λεβέντης, Μπιμπάι, 
Τσερκώνης, Γεραγωτέλλης, Ρέτζο, Σούφλας 
(57’ Τσουκαλάς), Σαμαράς (46’ Τρακόσης), 
Μαρίνου (92’ Μπριστογιάνης), Αργυρίου.
ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ 3-1
Χωρίς κανένα πρόβλημα η Κορωνίδα πέρα-
σε το εμπόδιο της Πέρα Κλουμπ, νικώντας 
με 3-1. Το σκορ άνοιξε στο 20’ με πέναλτι ο 
Ξένος, για να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 40’ ο 
Φλέσσας για τους φιλοξενουμένους. Στην 
επανάληψη η Κορωνίδα σημείωσε άλλα 
δυο γκολ με τους Παλαιολόγου στο 55’ και 
Θύμιο στο 90’ και πρόσθεσε ένα ακόμη τρί-
ποντο στη συλλογή της. Δοκάρι είχαν οι Θύ-
μιος (5’) και Ρίζος (8’). Διαιτητές ήταν οι Αλά-
μπεης, Γκούντας και Μαραθωνίτης. 
ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ: Κότι, Μαντέλος (72’ 
Λυμπερόπουλος), Κατσουλάκης (52’ Παλαι-
ολόγου), Παυλόπουλος, Ξένος, Σμυρνιωτά-
κης, Θύμιος, Ατσαβές, Ρίζος, Σιάσσος (87’ 
Γκολφινόπουλος), Μουρδουκούτας. 
ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ: Ιωαννίδης (46’ Γαβαλάς), 
Λυμπερόπουλος, Κορρές, Καράμπελας, 
Βελέντζας, Κουτσουβέλης (66’ Μπίτι), Νέν-
δος, Αύρος (46’ Διαμαντόπουλος), Φλέσ-
σας, Μούκα, Μαντζούφας. 

ΜΠΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗ ΣΤΟ 
35’ ΕΔΩΣΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙ 

Απάντησε με νίκη 
ο Αρης Βούλας
Με σκορ 4-2 επικρά-
τησε ο Άρης Βού-
λας εκτός έδρας κό-
ντρα στην Ατλαντίδα 
και με ένα αγώνα πε-
ρισσότερο βρίσκεται 
στη 2η θέση, έχοντας 
το -3 από την κορυ-
φή. Μόλις στο 5’ ο Κρι-
λής άνοιξε το σκορ ση-
μειώνοντας το 0-1 γα 
να διπλασιάσει τα τέρ-
ματα στο 30’ ο Φουκα-
ράς, κάνοντας το 0-2, 
με το οποίο έληξε και 
το πρώτο μέρος. Στην 
επανάληψη το ενδια-
φέρον τονώθηκε, με 
συνέπεια οι δυο ομά-
δες να βρεθούν περισ-
σότερες φορές το γκολ 
και να αποζημιώσουν 
τους φιλάθλους τους. 
Στο 70’ ο Γκαβασιά-
δης ανέβασε το δείκτη 
του σκορ στο 0-3, αλλά 
μετά από πέντε λεπτά 
ο Κολοτούρος μείωσε 
σε 1-3. Στο 80’ ο Τάρ-
ναρης έκανε το 1-4 για 
τους φιλοξενουμένους, 
για να γίνει το 2-4 στο 
85’ από τον Καρακώ-
στα και μ’ αυτό να λή-
ξει και ο αγώνας.

 Διαιτητές ήταν οι Πα-
παποστόλου, Κάλλης 
και Γουρνιάς.
ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Τσούνης) 
Μπάρδης, Πλατσατού-
ρας (71΄ Μηλιώνης), 
Κιούρκος, Κολοτού-
ρος, Καγιάς (85΄ Μπε-
νέκος), Φλούδας (58΄ 
Μητρόπουλος), Φε-
νερίδης, Νάνος, Αδα-
μίδης (58΄ Σιούτης), 
Πανόπουλος, Καρακώ-
στας
ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ (Τασι-
όπουλος) Προβίδας, 
Ατματσίδης, Ρεσού-
λι, Λάσκος, Αφράτης, 
Γκιούρα, Μιραφιόρι 
(78΄ Ταρνάρης), Φου-
καράς (78΄ Μπρής), 
Γκαβασιάδης, Romano 
(89΄ Ηλιάδης), Κριλής 
(89΄ Τσιμιδόπουλος)

ΕΠΣΑ: Α κατηγορία : Αγώνες κατάταξης : Γή-
πεδο Χολαργού Α : Χολαργός – Χαλάνδρι.Β’ 
κατηγορία - 1ος όμιλος Τερψιθέας (11 00): Γλυ-
φάδα - ΓΣ Καισαριανή. 2ος όμιλος : Χρυσούπο-
λη (1100): Χαλκηδονικός - Ταταύλα , Ηλιούπο-
λης Β (1100): Φωστήρας Ηλιούπολης - Εθνικός 
Αστέρας, Ηφαίστου (11 00): ΑΕ Περιστερίου - 
Γαλάτσι , Χαλανδρίου (1300): Ατρόμητος Χα-
λανδρίου – Παράδεισος, Χωράφας: Άμιλλα 
Περιστερίου - Ιπποκράτης, Νέας Ιωνίας: Αλ-
σούπολη - Ατρόμητος Μεταμόρφωσης. 3ος 
όμιλος : Χολαργού Β’: Άρης Χολαργού - Καλα-
μάκι , Λυκόβρυσης: Μεταμόρφωση – Ελευθε-
ρούπολη, Αλεπότρυπας : Αστέρας Εξαρχείων 
- Λαύρα Αργυρούπολης. 4ος όμιλος: Πεύκης: 
Πεύκη - Λύκοι Χαϊδαρίου, Γουδή : Άγιος Θω-
μάς - Φοίνικας Περιστερίου .Γ’ Κατηγορία- 2ος 
όμιλος : Αλεπότρυπας( 9:30) Ατλας Κυψέλης - 
Φοίνικας Καλλιθέας, Ρουφ (1100): Κεραμεικός 
-θύελλα Περιστερίου, Γουδή (1100): Ιλίσια 2004 
- Πανθησειακός .Νηαρ Ηστ (1100): Φωστήρας 
Καισαριανής - Μαρούσι , Ακαδημία Πλάτωνος : 
ΑΟ Κωφών – Κρόνος Αθηνών .3ος όμιλος: Ακα-
δημία Πλάτωνος (11 00): Άφοβος – Δούρειος, 
Αλεπότρυπας( 12:30): Αμπελόκηποι – Αρίων. 
4ος όμιλος : Χαϊδαρίου (1100): Αστέρας Χαϊδα-
ρίου - Κουκάκι , Πετρούπολης Β’: Αναγέννηση 
Πετρούπολης - Δάσος Χαϊδαρίου , Χαλανδρί-
ου: Τριφυλλιακός – Αττικός, Χρυσούπολης : 
Χρυσούπολη - Ζέφυρος , ΔΑΚ Αιγάλεω: Δια-
γόρας Αιγάλεω - ΑΕ Ιλίου. Οι αγώνες αρχίζουν 
στις 16.30. ΕΠΣΑΝΑ: Α Κατηγορία – Πλει Οφ: 
Παλλήνης: Παλληνιακός –Μαρκό, Καλυβίων : 
Καλύβια - Γλυκά Νερά, Αγίας Μαρίνας : Θησέ-
ας Νέας Μάκρης - Ολυμπιακός Αγίου Στεφά-
νου. Πλει Αουτ: κάτω Αχαρνών: Αχιλλέας Κάτω 
Αχαρνών - Δόξα άνοιξης , Κρυονερίου: Κρυο-
νέρι – Άρτεμις, Άνοιξη : Άνοιξη - Κορωπί , Ανα-
βύσσου: Σαρωνικός Αναβύσσου - Μάχη Μα-
ραθώνα . Γ’κατηγορία : Αγ Άννας: Δόξα Αγίας 
Άννας - Αστέρας Βάρης Β ‘, Κορωπίου: ΠΑΟ 
Κορωπί – Συκάμινο, Διώνης: Πικέρμι – Μενί-
δι, Πολυδενδρίου: Νικηφόρος – Πανσταυραι-
κός. Οι αγώνες αρχίζουν στις 1600. 

Το σημερινό πρόγραμμα

Τα χθεσινά αποτελέσματα
ΕΠΣΑ : Α κατηγορία - Αγώνες κατάταξης 
: Αγία Παρασκευή - Άρης Πετρούπολης 
0-1 .Β’ κατηγορία - 1ος όμιλος: Γκυζιακός 
– Νεοπεντελικός 0-0, Κορωνίδα -Πέρα 
Κλουμπ 3-1 , Κοψαχείλα Ηρακλής Πε-
ριστερίου 2-2 , ΠΟΨ - Κολωνός 1-1, Γα-
λαξίας - Τερψιθέα 1-0. 3ος όμιλος : Άρης 
Καλαμακίου - Ορφέας Αιγάλεω 2-0, Νέα 
Σμύρνη - Δάφνη Αθηνών 2-3 . 4ος όμι-
λος: Θρίαμβος Χαϊδαρίου – Υμηττός 1-0, 
ΑΟΝΑ – Αθηναΐδα 1-2, Πανιώνιος Καισα-
ριανής - Ποσειδών Γλυφάδας 1-0. Γ’ κα-
τηγορία - 1ος όμιλος: Λέοντες - Νίκη Αλί-
μου 0-0, Θεμιστοκλής - Θρίαμβος Αθηνών 
2-2, Προμηθέας - Ίωνες Παλαιού Φαλή-
ρου 0-2, Κεραυνός Πετρούπολης - Αίμος 
Πετρούπολης 2-1, Αστέρας Γλυφάδας – 
Παγκράτι 1-0. 3ος όμιλος : Πλάτων - Δόξα 
Γκύζη 3-1, Ερμής Ηρακλείου – Λαρισαϊ-
κός 5-4, Πράσινα Πουλιά – Πατήσια 1-8. 
ΕΠΣΑΝΑ: Α Κατηγορία – Πλει Οφ: Τρι-
γλία Ραφήνας - Αχαρναϊκός 2-3, Ατλαντίς 
- Άρης Βούλας 2-4, Σταμάτα - Παλλαυρε-
ωτικός 2-0. Γ’ κατηγορία: ΑΟ Παιανίας - 
Ολυμπιακός Λαυρίου 3-0, Εθνικός Λυκίας 
- Κουβαράς 2-0, Διόνυσος Αττικής - Δόξα 
Κορωπίου 2-5. 

This is 
 Athens

Στιγμιότυπο από τη χθεσινή νίκη του Άρη 
Πετρούπολης



2
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Η Κατερίνα Στεφανίδη στον 

πρώτο της φετινό αγώνα πέρασε τα 
4,65μ. στο επί κοντώ. Η Ελληνίδα πρω-

ταθλήτρια αγωνίστηκε στα Texas Relays στο 
Όστιν. Πήρε την τρίτη θέση στον αγώνα και είχε 
τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 4,70μ. 

Έδειξε από νωρίς ότι είναι σε καλή 
κατάσταση. 

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί 
η Γενική Συνέλευση των Σωματείων- 

Μελών του ΣΕΓΑΣ. Θα ξεκινήσει στις 10:00 
στο ξενοδοχείο Grand Hyatt. Παράλληλα θα 

γίνουν οι εκλογές για τη θέση του τακτι-
κού αντιπροσώπου του ΣΕΓΑΣ στην ΕΟΕ με 

υποψήφιους την Τασούλα Κελεσί-
δου και τον Νίκο Τσώνη. 

Ο ΣΕΓΑΣ έκανε την αριθμητική 
δήλωση με 37 αθλητές και αθλήτριες 

στην ΕΑ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο 
Μόναχο. Ήδη έχουν πιάσει τα όρια 10 αθλητές. 
Πέντε άνδρες: Τεντόγλου, Καραλής, Φραντζε-
σκάκης, Αναστασάκης (φωτό) και Παπαμιχα-

ήλ. Και πέντε γυναίκες: Στεφανίδη, Κυ-
ριακοπούλου, Πόλακ, Ντρισμπιώτη 

και Φιλτισάκου. Εντυπωσιακός ήταν ο Μπέντζα-
μιν Αζαμάτι στους αγώνες Texas Relays 

που διεξάγονται στο Όστιν. Ο Γκανέζος σπρί-
ντερ κέρδισε τα 100μ. σε 9.90 (+2,0) που εί-
ναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Ο 
22χρονος πέτυχε επίσης, εθνικό ρεκόρ και 

έγινε ο έβδομος καλύτερος Αφρικα-
νός όλων των εποχών. 
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Ή ΤΩΡΑ Ή 
ΠΟΤΕ…  

Είναι κεφάλαιο για την ΑΕΚ. Ο αρχηγός 
στο γήπεδο. Ο ποδοσφαιρικό υιός του με-
γάλου. Ο παίκτης που συγκεντρώνει πλέ-
ον τα περισσότερα πυρά μετά από κάθε 
«στραβή». Εκείνος που πήγε πρώτος να 
απολογηθεί σε αντιπροσωπεία οπαδών 
μετά το περυσινό εκκωφαντικό 1-5 από 
τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Ο Πέτρος Μά-
νταλος είναι ο πρεσβύτερος όλων στον 
«Δικέφαλο». Από το 2014. Σχεδόν μία 
10ετία και το καλοκαίρι μπαίνει στον τε-
λευταίο χρόνο συμβολαίου του την σεζόν 
που ενδεχομένως θα γίνει το opening 
της «Αγιά Σοφιάς». Ο χρόνος φθείρει τα 
πάντα. Όπως και τη σχέση τους. Τον Αύ-
γουστο «πατάει» τα 31 χρόνια ζωής. Το 
συμβόλαιό του (σ.σ.: πάνω από 8 κατοστά-
ρικα) πλέον «βαρύ». Το τωρινό status δεν 
σηκώνει αισιοδοξία. Η επικείμενη αλλα-
γή προπονητή αποτελεί έναν παράγοντα 
για να «παγώσουν» οι εξελίξεις. Όπως 
έγινε και στην Εθνική Ελλάδας. Εκεί που 
ανάλαβε ο Γκουστάβο Πογέτ που τον είχε 
στην ΑΕΚ, του έδωσε το περιβραχιόνιο του 
αρχηγού, φανέλα βασικού και το πρώ-
το δείγμα γραφής του Πέτρου Μάνταλου 
ήταν υποδειγματικό. Η ΑΕΚ, όμως, ως ορ-
γανισμός δεν μπορεί να υιοθετήσει αυτό 
το moto. Ο Πέτρος Μάνταλος ηλικιακά και 
αγωνιστικά (σ.σ.: έχοντας υποβληθεί δις 
σε επεμβάσεις στον χιαστό) δεν αποτελεί 
τόσο ελκυστικό asset για προηγμένες πο-
δοσφαιρικά χώρες. Πριν δύο καλοκαίρια 
ήταν με τις βαλίτσες στο χέρι για τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα (σ.σ.: Αλ Νασρ). 
Δεν έγινε. Τώρα, όμως; Η ΑΕΚ δεν έχει 
την πολυτέλεια για νέο συμβόλαιο, ανα-
προσαρμογή όρων και αγωνιστικό όραμα 
«χτισμένο» πάνω στις πλάτες του παίκτη. 
Ο Πέτρος Μάνταλος εδώ και μία διετία αμ-
φισβητείται. Επιβιώνει μέσα σε μία σχέση 
συμβιβασμού μια και το club δεν «τσου-
λάει». Κανείς πλέον ακόμη και αν ο νέος 
τεχνικός είναι ο Φερνάντο Σάντος μπορεί 
να του εγγυηθεί φανέλα βασικού. Ο ίδιος 
ακόμη και στις συζητήσεις του στην Εθνική 
έχει αρχίσει να αισθάνεται τα vibes. Να 
προετοιμάζει τον εαυτό του εν όψει του 
καλοκαιριού. Η ώρα της ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ από-
φασης σήμανε. Ή τώρα ή ποτέ…  

Παρασκήνια➠





Ο ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΣ 
ΦΕΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ 
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5ΕΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΕΚ.

Ο 31ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ 
ΧΑΦ ΜΕ ΤΟΝ «ΔΙΚΕΦΑΛΟ» 
ΑΡΙΘΜΕΙ 273 ΜΑΤΣ, 55 ΓΚΟΛ 
ΚΑΙ 82 ΑΣΙΣΤ! 

ΖΟΣΕ, ΣΕ ΕΚΘΕΤΕΙ!    
Κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμη 
ότι ήρθε στον ΠΑΟΚ! Και όμως 
κόστισε έναν σκασμό χρήματα. 
Πάνω από 3 μύρια. Σε 6 παι-
χνίδια έχει δεχθεί περισ-
σότερες κίτρινες κάρτες (3 
για την ακρίβεια), παρά ατο-
μικές ενέργειες. Στράβωσε 
τα μουτσούνια μόλις τον ενη-
μέρωσαν να πάει να παίξει με 
τον ΠΑΟΚ Β’. Ο Ζοσέ Μπότο έμει-
νε αποσβολωμένος μόλις τον ενημέ-
ρωσαν πως έκανε το λάθος στο γκολ του 
Πιερικού και πως ο Φιλίπε Σοάρες δεν διέφε-
ρε σε τίποτα από έναν μόνιμο παίκτη της ομά-
δας του Πάμπλο Γκαρσία. Δεν αντιλέγω πως 
από το χωριό (Μορεϊρένσε) στην πόλη η με-
τάβαση χρειάζεται χρόνο. Απορώ, όμως, δη-
λαδή ο «γητευτής ταλέντων», Ζοσέ Μπότο εν 
μέσω χαλεπών καιρών πως πήρε το ρίσκο να 
επενδύσει τόσα χρήματα σε ένα τέτοιο ποδοσφαι-
ρικό στοίχημα;   
 

ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΜΕ ΤΟ 
«ΕΓΩ» ΤΟΥ! 
  

Ο πρόεδρος δεν έχει πρόβλημα να βά-
λει το χέρι στην τσέπη! Το ΄χει αποδεί-
ξει εμπράκτως πλέον στον Αρη. Μόνο που 
΄χει και την ανάλογη εγωπάθεια. Σε βαθ-
μό ξεροκεφαλιάς. Τόσο ο Ακης Μάντζιος, 
όσο και οι συνεργάτες του στο κτίριο στην 
Βουκουρεστίου του έλεγαν να ΜΗΝ μπλέ-
ξει με τον Κώστα Μήτρογλου. 550 χιλιάρι-
κα για 1,5 χρόνο συμβόλαιο ήταν η απόλυ-
τη υπερβολή για έναν παίκτη που μετά την 
Μπενφίκα δεν στέριωσε πουθενά (Μαρ-
σέιγ, Γαλατά και PSV). Τίποτε, αυτός! Το 
΄χε πάρει προσωπικά. Πίστευε στην «ανά-
στασή» του. Μέχρι και ανάρτηση στον λο-
γαριασμό του στο Instagram έκανε περή-
φανος για το deal. Και τώρα πρόσωπο με 
πρόσωπο στα δικαστήρια…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΑΕΚ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  
ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  
ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ  



ΚΆΤΙ ΣΆΛΕΎΕΙ…                        
Βλάνταν Ιβιτς. Από τον Δεκέμβριο του ́ 20 και αφότου έφυγε άγαρμπα από 
την Γουότφορντ παραμένει επιλεκτικός. Εφεξής, ελάχιστα projects τον 
κάλυψαν (σ.σ.: ένα εξ αυτών από το MLS). Πλέον, η σκέψη της 
επιστροφής του στους πάγκους πιο κοντά από ποτέ. Αυτό δηλώνουν 
τα αλλεπάλληλα ραντεβού του στην Σαλόνικα και οι μαρτυρίες τρίτων 
από το περιβάλλον του. Και όχι μόνο με τους συνεργάτες του Φάλι 
Ραμαντάνι… 

CASE CLOSED!                      

Στον ΠΑΟΚ το σκέφτηκαν πολλάκις. Είδαν και απόειδαν όμως 
με την διστακτικότητα του boss από το Ροστόφ, τις δεύτερες 
σκέψεις του Μπότο και από την στιγμή που βγήκε «ενεργός» 
από την κατάψυξη ο Φερνάντο Βαρέλα το πήραν απόφαση 
πως στόπερ από τις αγορές των Ρωσία, Ουκρανία αντίστοιχα 
ΔΕΝ πρόκειται να πάρουν για τα μάτια του κόσμου. Πάντως, το 
ταμείο θα παραμείνει «σφιχτό» και εν όψει καλοκαιριού… 

Άργησε ελαφρώς αλλά παίρνει αυτό που του αναλογεί. 
Πέρυσι τα πρώτα ματς, μετά το reward μέσω του νέου 

συμβολαίου. Φέτος, ήδη 15 αγώνες συν την Εθνική Ελπίδων. 
Και το καλοκαίρι, ο Γιάννης Χριστόπουλος αναζητά νέο ατζέντη 
για να «χτυπήσει» και την ανάλογη μεταγραφή…  

Γιάννης Σκόνδρας. Εδώ και 4 χρόνια κολόνα στην Λαμία! 
Μόνο που εδώ και ένα μήνα εντάχθηκε στο γκρουπ των 

ανεπιθύμητων κατόπιν άνωθεν εντολής. Πλήρωσε τις παθητικές 
εμφανίσεις και τα παραπανίσια κιλά του. Πλέον, τρέχει μόνος 
του. Άδοξο φινάλε…  




«ΆΌΡΆΤΌΣ»…                 
Χρήστος Κουρφαλίδης! Ο άγνωστος Χ στις παρθενικές 
κλήσεις του Γκουστάβο Πογέτ στην Εθνική. Ο παίκτης που 
«κόπηκε» (σ.σ.: μαζί με τον Νικολάου) από την αποστολή με 
την Ρουμανία. Τι λέει η καθημερινότητα στις προπονήσεις; 
Άγουρος αγωνιστικά. Ελάχιστες πρωτοβουλίες στο Νο6, 
δίχως physical εκτόπισμα. Λογικό. Εσωστρεφής πολύ 
κοινωνικά. Επίσης, λογικό! Τα 15 λεπτά δημοσιότητας για 
τον 19χρονο της Κάλιαρι χρειάζονται ανάλογη διαχείριση…   

FINISHED…     
Άφησε τα 7 κατοστάρικα και την παρέα του Ταχτσίδη στην 
Σαουδική Αραβία για να παραμείνει active στο μυαλό του 
Φαν ‘τ Σxιπ και της Εθνικής, επιστρέφοντας στην Ελλάδα και 
δη τον Ατρόμητο. Η παρουσία του «γέμισε» με προσδοκίες 
το club στο Περιστέρι, αλλά αποδείχθηκαν φρούδες! Ο 
Κυριακός Παπαδόπουλος, πρακτικά, θεωρείται «ξένο σώμα» 
στον Ατρόμητο και ήδη έχει ξεκινήσει ραντεβού με agents για 
την επόμενη μέρα του. Η Κύπρος φαντάζει χώρα-προτεραιότητα 
για τον «Κούλη»…   

ΠΆΎΛΙΔΗΣ: THE PLAN! 
Το πρώτο φεγγάρι δεν ήταν καλό. Μέσα στην αμφισβήτηση. Τόσο 
για τον ίδιο ως το established No9 που κόστισε 2,5 μύρια από 
την Βίλεμ, όσο και για την ομάδα. Μετά όλα πήραν τον δρόμο 
τους. Η Αλκμααρ βρήκε τον αγωνιστικό της εαυτό και ο Βαγγέλης 
Παυλίδης τον τρόπο για τα αντίπαλα δίχτυα (40 ματς/17 γκολ). Σε 
σημείο που ήδη να γράφεται πως το καλοκαίρι αναμένεται too 
much hot για τον 24χρονο επιθετικό. Η Γκλαντμπαχ εμφανίστηκε 
στο προσκήνιο, ενώ η Τρουά διαχρονικά έχει κάψα μαζί του. 
Πάμε στην ουσία: Παυλίδης και Μίνο Ραϊόλα δεν «καίγονται» 
να αποχωρήσουν τώρα από την AZ. Μήτε το club εκτός αν 
εμφανιστεί Η ΠΡΟΤΑΣΗ. Ειδάλλως, πάμε για το καλοκαίρι του 
2023 που θα ΄χουν «μεγαλώσει» αμφότερες οι πλευρές 
(«θέλω» club/ετοιμότητα παίκτη).  

«ΚΆΜΕΝΌ» ΧΆΡΤΙ!    
Ρουμπέν Σεμέδο. Ο νταλκάς του Ολυμπιακού μια και κουβαλάει 
ένα deal 5 μυρίων και ένα συμβόλαιο που «τρέχει» πάνω από 
1,5 μύριο ΚΑΘΑΡΕΣ απολαβές. Πλέον, εδώ και δύο μήνες 
δανεικός στην Πόρτο. Με τη λογική του «ξεφορτώματος» μια 
και το καλοκαίρι υπάρχει όψιον αγοράς. Τι έχει κάνει ο κύριος; 
45  ́στο Europa League ένεκα ανάγκης και δύο παιχνίδια με 
την δεύτερη ομάδα! Συνάμα, ο διψήφιος αριθμός λίπους (15% 
παρακαλώ) και οι εντολές από τον διατροφολόγο έχουν πάει 
στράφι μια και ΔΕΝ βγάζει τον ανάλογο επαγγελματισμό. Το 
«βαρίδι» παραμένει στον οργανισμό των πρωταθλητών…   

ΆΛΗΘΕΙΆ, ΓΙΆΤΙ Ό ΦΡΆΝΣΌΎΆ ΜΌΝΤΕΣΤΌ 
ΆΠΌΤΕΛΕΙ «ΜΆΎΡΌ ΠΡΌΒΆΤΌ» ΓΙΆ ΤΌΎΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΌΎ ΌΛΎΜΠΙΆΚΌΎ; 

quizTime
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