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Οι απαραίτητες συστάσεις για όσους δεν τον γνωρίζουν. Ο Λέαντρο Φρόκου είναι 18,5 και όλοι στον Παναθηναϊκό 
είναι ξετρελαμένοι μαζί του. Πρωταθλητής με την Κ19 φέτος έχει παίξει ματς με τη δεύτερη ομάδα στη Super 
League 2 και φυσικά ο φάκελός του έχει φτάσει στο συρτάρι του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παίζει ως κεντρικός μέσος 
κυρίως 6άρι αλλά μπορεί να κάνει, σχεδόν, τα πάντα. Να σκοράρει, να πασάρει, να οργανώσει. Θεωρείται 
βέβαιο πως θα είναι στην προετοιμασία του καλοκαιριού αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις. Πάνω του είχαν πέσει 
πολλά μανατζερικά γραφεία να τον εκπροσωπήσουν αλλά η στήλη έψαξε και έμαθε πως τελικά ο Φρόκου έχει 
πει ήδη το ναι.Το γραφείο των Βασίλη Κραστάνα και Μάρκου Λαγού ήταν αυτό που κέρδισε τον νεαρό άσο και 
πλέον τον εκπροσωπεί. Ένα γραφείο που μεταξύ άλλων έχει Μπουχαλάκη, Μάνταλο και Καπίνο. Ο Φρόκου έχει 
κάνει αίσθηση και εκτός Ελλάδας και ήδη οι πληροφορίες αναφέρουν πως για τον νεαρό άσο υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον από ομάδα της Τσβαϊτελίγκα, της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός 
δηλαδή μάλλον θα αναγκαστεί να ακούσει κάποιες προτάσεις, ενδιαφέρον, κινήσεις για τον πολλά υποσχόμενο 
μέσο του, που ακόμα βέβαια δεν έχει κάνει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα. Παρόλα αυτά δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που ποδοσφαιριστές που δεν έχουν παίξει με τη μεγάλη ομάδα του κλαμπ, που έχουν τραβήξει το 
ενδιαφέρον συλλόγων του εξωτερικού. Άλλωστε, το σκάουτινγκ έχει ξεφύγει σε άλλα επίπεδα και δεν είναι 
κάτι που πρέπει να προκαλεί έκπληξη.

Κάτω από τα στάνταρ του ο Ομάρ Ελ Καντουρί και στη Λεωφόρο. Πάνω κάτω όπως πάει η σεζόν φέτος για τον Μαροκινό 
μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ που ο Λουτσέσκου στηρίζει πολλά.
Ο Ελ Καντουρί εκτός των άλλων έχει βγάλει αρκετούς τραυματισμούς και γενικά τα νούμερα του είναι χαμηλά των 
προσδοκιών. Άλλα πράγματα ήθελαν να δουν στον ΠΑΟΚ από τον Ελ Καντουρί φέτος αλλά φευ.
Στην τελική ευθεία της χρονιάς και με το κλαμπ να είναι μέσα σε Ευρώπη αλλά και Κύπελλο με τις μάχες με τον 
Ολυμπιακό μπροστά, ο Ρουμάνος τεχνικός θέλει να έχει όλους τους παίκτες που υπολογίζει σε υψηλό επίπεδο.
Αν μη τι άλλο τα 23 ματς, 1 γκολ, 2 ασίστ του Ελ Καντουρί φέτος είναι συγκομιδή που δεν του ταιριάζει.
Για να δούμε πως θα παρουσιαστεί στα επόμενα αλλά αν μη τι άλλο θα πρέπει να εμφανιστεί πολύ καλύτερος από το 
ματς με τον Παναθηναϊκό. Και έχοντας το καλό του συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν.

ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΟΝ ΦΡΟΚΟΥ

ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΑΛΛΑ…
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Έβγαλαν οι Τούρκοι πως ο Μπακασέτας συμφώνησε με την Σπόρτινγκ και επόμενος σταθμός στην καριέρα 
του θα είναι στη Λισαβόνα. Η στήλη θα έλεγε πως βιάζονται για ακόμα μια φορά.
Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για τον κάπτεν της Εθνικής και είναι γνωστό εδώ και 
καιρό. Τόσο στον παίκτη όσο και στην Τράμπζονσπορ που μετρά αντίστροφα για να πανηγυρίσει το πρώτο 
πρωτάθλημά της από το 1984. Στο deal του «Μπάκα» με την τουρκική ομάδα υπάρχει όπως επίσης είναι 
γνωστό οψιόν 12 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πληροφορίες θέλουν την Τράμπζον τη δεδομένη χρονική στιγμή να 
μην πέφτει ευρώ κάτω από τη ρήτρα. Επίσης η Σπόρτινγκ μπορεί να θεωρεί τον Μπακασέτα σημαντικό παίκτη 
για όσα θέλουν να παρουσιάσουν την επόμενη σεζόν αλλά δεν είναι και το κλαμπ που δίνει αβέρτα λεφτά 
για μεταγραφές. Άλλωστε πέρασε και πολλά τα προηγούμενα χρόνια και χάρη στον εμβληματικό και νεαρό 
κόουτς Αμορίμ ορθοπόδησε και πήρε και πρωτάθλημα πέρυσι.
Επίσης στην εξίσωση θα πρέπει να μπει και η Serie A μια και ο φάκελος του Μπακασέτα βρίσκεται σε 
περισσότερες από μία ομάδες και που αναμένεται να κάνουν την κίνησή τους.

 Για την εκτελεστική του δεινότητα αλλά και γενικότερα τον τρόπο που παίζει εντός και εκτός περιοχής 
δεν μπορεί να υπάρξει debate. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί μάλλον είναι ο κορυφαίος φορ στη σύγχρονη 
ιστορία του Ολυμπιακού. Ένας killer που μπορεί ανά πάσα στιγμή και από κάθε σημείο να βρει δίχτυα.
Αυτός και ο λόγος που η εικόνα του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ προκάλεσε κουβέντες, φήμες ακόμα 
και κριτική. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δε δίστασαν να βάλουν στη συζήτηση και το γεγονός πως ο 
Μαροκινός στράικερ είναι επηρεασμένος από το ότι δεν έχει υπάρξει deal για το νέο του συμβόλαιο.
Όντως παράξενο, είναι φανερό πως ο Ελ Αραμπί ζητάει κάποια χρήματα, ο Ολυμπιακός δίνει αρκετά 
αλλά όχι αυτά που θέλει ο παίκτης. Αυτά προς το παρόν φυσικά.Η ηλικία είναι ένα ζήτημα μια και είναι 
35 αλλά η αξία του δεδομένη.Το σίριαλ έχει μεγάλο ενδιαφέρον αλλά μέσα σε όλα αυτά κανείς δεν 
μπορεί να κάνει σοβαρή κριτική για το ότι ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε την ΑΕΚ λόγω Ελ Αραμπί. Μια όχι 
καλή μέρα στη δουλειά δεν φτάνει για να σβήσει τα ρεκόρ του. Μόνο φέτος 42 ματς, 18 γκολ και 3 
ασίστ. Γενικά με τον Ολυμπιακό 142 ματς, 73 γκολ και 18 ασίστ.

ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ

ΤΙ ΣΥΜΒΑΝΕΙ…
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ΜΕ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ

Το πρώτο παιχνίδι αύριο με την Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» είναι για τον ΠΑΟΚ το ματς της 
χρονιάς μέχρι το επόμενο. Είναι λογικό και επόμενο όλα στο σύλλογο να κινούνται γύρω 

από αυτό. Μίνι θρίλερ στήθηκε γύρω από το αν θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στη Γαλλία οι 
περισσότεροι από 3.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ λόγω της σημερινής 24ωρης απεργίας μια και 

θα απεργούσαν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.
Τελικά απεργία στα αεροδρόμια δε θα γίνει και οι παίκτες του Λουτσέσκου θα έχουν τον 

κόσμο δίπλα τους. Αυτόν που δε θα έχει ο Σαμπάολι θα είναι ο Μίλικ.

ΚΙ ΑΛΛΟΙ
ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ

Η περίπτωση του Χένρι Ονιεκούρου απασχολεί ήδη τον Ολυμπιακό προκειμένου να βρεθεί 
κάποια πρόταση που θα ικανοποιεί για να αποχωρήσει ο παίκτης.

Η αγορά της Τουρκίας δείχνει αυτήν την περίοδο ως μια διέξοδος και μετά την 
Γαλατασαράι και την Μπασακσεχίρ, φαίνεται να μπαίνει και άλλη ομάδα στη λίστα των 

ενδιαφερομένων.
Οι τούρκοι φυσικά και πάνε το θέμα λίγο πιο μπροστά αναφέροντας πως ο Ονιεκούρου 

θα παίζει στην Άντανα Ντεμιρσπορ την επόμενη σεζόν ενώ έχει μιλήσει και με τον Μάριο 
Μπαλοτέλι που αγωνίζεται εκεί.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΕΛΝΟΥΝ 
ΤΟΝ ΟΝΙΕΚΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΑΝΑ ΝΤΕΜΙΡΣΠΟΡ

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ 
ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ
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ΟΛΑ
ΑΝΟΙΚΤΑ

Ήδη έχουν γραφτεί αρκετά για το μέλλον του Στίβεν Τσούμπερ στην Ελλάδα. Τόσο στη χώρα μας 
όσο και στη Γερμανία μια και φαίνεται πως το μόνο σίγουρο είναι πως δε θα συνεχίσει στην 
Άιντραχτ Φρακνφούρτης, όπου και ανήκει.Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως παρά το δεύτερο 
κακό μισό της σεζόν που κάνει ο Ελβετός διεθνής, υπάρχουν ακόμα υποστηρικτές του εντός της 
ΑΕΚ.Επομένως με το τέλος της σεζόν λογικά θα συζητηθεί το θέμα, με τις πιθανότητες να είναι 
υπέρ της παραμονής.

ΑΕΚ ΚΑΙ ΤΣΟΥΜΠΕΡ ΕΙΝΑΙ  
ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΜΑΖΙ

ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ
ΕΤΣI
ΣΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

wΗ νίκη επί του ΠΑΟΚ έκανε ίσως για πρώτη φορά φέτος στον Παναθηναϊκό το… κλίμα τόσο 
αισιόδοξο. Το πιο σημαντικό ήταν πως το γκρουπ παικτών που έπαιξε στο ματς έδειξε νοοτροπία 
νικητή και αυτό ήταν που άρεσε τόσο πολύ στον περιχαρή Γιοβάνοβιτς.
Πάντως ο τεχνικός του Παναθηναϊκού ήταν σαφής με όσους συζητούσαν μαζί του μετά τον αγώνα 
ή και την επόμενη μέρα.
Πως η νίκη επί του ΠΑΟΚ θα πρέπει να έχει και συνέχεια την Κυριακή (10/4) στα Γιάννενα με 
αντίπαλο τον ΠΑΣ που έδειξε και κόντρα στον Άρη ότι καμιά ομάδα δεν μπορεί να τον υποτιμήσει.

ΙΔΟΥ ΤΑ
ΔΥΣΚΟΛΑ
ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑ  
ΤΑ 3 ΣΕΡΙ ΜΑΤΣ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ

Από εκεί που ο Χερμάν Μπούργος είχε μπει δυνατά στην καθημερινότητα του Άρη, τα πλέι οφ 
ήρθαν για να εμφανίσουν τα αγωνιστικά προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί και επί Μάντζιου.
Το γκολ πρώτα από όλα με ένα τέρμα σε τρία ματς. Τρία ματς που ο Άρης δεν έχει κερδίσει με δύο 
εντός 0-0 και την ήττα από τον Ολυμπιακό. Το ματς με την ΑΕΚ θα είναι κομβικό μια και η πρώτη 
μουρμούρα για τις επιλογές του Μπούργος μπορεί και να γίνουν και φωνές.
Άλλωστε, θα είναι καταστροφικό να μείνει ο Άρης εκτός Ευρώπης.
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ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ OVER 1,5 1,72
Σε δράση η Σούπερ Λιγκ 2 με άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Η μάχη της ανόδου έχει σχεδόν ξεκαθαρίσει με την Καλαμάτα να 

στοχεύει πλέον στη 2η θέση.
Πρόσωπα και σχήματα θα δοκιμάσει το αδιάφορο Αιγάλεω.

Σε έδρα και γκολ οι επιλογές μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΡΟΔΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗ OVER 1,5 1,65
Έχει εξασφαλίσει την παραμονή η Επισκοπή και παίζει χωρίς κανένα 
άγχος. Πολλά τα προβλήματα για την Ρόδο με την ομάδα να βρίσκεται 

στα όρια της διάλυσης.
Εύκολο αναμένεται το έργο των Κρητικών.

Φαβορί και γκολ παίζουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΤΣΕΛΣΙ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Χ2 1,80
Το μεγάλο ματς διεξάγεται στο Στάμφορντ Μπριτζ ανάμεσα σε Τσέλσι 

και Ρεάλ Μαδρίτης.
Οι πρωταθλητές Ευρώπης θέλουν να υπερασπιστούν το στέμμα τους 

αλλά η ομάδα δεν είναι σε καλό φεγγάρι.
Η βασίλισσα όπως έδειξε και με την Παρί παραμένει από τα μεγάλα 

ονόματα της διοργάνωσης.

Δεν πείθει η Τσέλσι, στηρίζουμε τους Μαδριλένους.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

GOAL+OVER 2,5 1,95
Το ταξίδι στο όνειρο συνεχίζεται για την Βιγιαρεάλ και τώρα καλείται 

να κοντραριστεί με την Μπάγερν Μονάχου.
Η αρμάδα του ´Εμερι θριάμβευσε στο Τορίνο ούσα ανώτερη από το 

πρώτο λεπτό.
Την επιστροφή στη κορυφή έχουν ως στόχο οι Βαυαροί.

Αξία και ποντάρισμα στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 14:05
ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ

2 1,75
OVER 2,5 1,80

Το ταξίδι μας ξεκινάει από νωρίς με ποντάρισμα στην αγαπημένη 
Αυστραλία. Ένα πρωτάθλημα που μας αποζημιώνει σταθερά και κάτι 
ανάλογο θέλουμε και σήμερα. Για την νίκη θα παίξει η Μέλμπουρν 

που θα την φέρει ακόμα πιο κοντά στα πλέι οφ.
Μόνο για το γόητρο πλέον η αδιάφορη και τελευταία Περθ.

 Στο διπλό αλλά και στα γκολ οι επιλογές μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ Τ 21:45
ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΚΟΒΕΝΤΡΙ

1 2,05
Επιβλητική η Νότιγχαμ πέρασε από την έδρα της Μπλάκπουλ με το 

εμφατικό 4-1!
Τα πλέι οφ είναι κοντά για την ομάδα του Νότιγχαμ και μέσα στην 

πανίσχυρη έδρα της σήμερα θα ψάξει ξανά το τρίποντο.

Πάμε με το φεγγάρι της Νότιγχαμ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Και πως είναι γίνουν ένα κουβάρι και πώς να 
μην πανηγυρίσουν τη μεγάλη άνοδο οι ερυ-
θρόλευκοι της Βάρης, μετά το τέλος του αγώ-
να με τον Μ Αετό, όταν μ’ αυτή τη νίκη, γίνεται 
πραγματικότητα το όνειρο και ο στόχος που 
είχε τεθεί από… ιδρύσεως της ομάδος και ήταν 
η άνοδος στην Α’ κατηγορίας. Κάτι που επι-
τεύχθηκε και μαθηματικά χθες… Από τη μεριά 
του ο γ.α. και ψυχή της ομάδος έχει κάθε δίκιο 
να μιλά με τα καλύτερα λόγια για το επίτευγμα 
αυτό. Πιο συγκεκριμένα είπε τα εξής: «Είμαστε 

όλοι ένα κουβάρι! Η προσπάθεια και τα όνειρα 
3 ετών σήμερα έγιναν πραγματικότητα! Είμα-
στε όλοι τόσο ευτυχισμένοι!!! Με πολλή αγά-
πη, μεράκι και υποδειγματικη οργάνωση κατα-
φέραμε πολλά περισσότερα από ότι οι άλλοι 
πίστευαν για μας! Ευχαριστούμε από καρδιάς 
όλους όσους συνέβαλλαν σε όλο αυτό! Πρώ-
τα από όλα τους παιχταράδες μας, το ακούρα-
στο Team με τον προπονητή και τους συνερ-
γάτες του, το Ιατρικό team, και όλους όσους 
στήριξαν την ομάδα και την προσπάθεια της 
ομάδας με κάθε τρόπο!! Δεν έχουμε άλλα λό-
για προς το παρόν, θα μιλήσουμε αναλυτικό-
τερα προσεχώς!!! ΖΗΤΏ Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΡΑ 
ΒΑΡΗΣ!!!».

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑΝΑ: Α’ Κατηγορία – Πλει Οφ: Γηπ.Μαρκό-
πουλου: Μαρκό – Θησέας Ν Μάκρης, Αγ Στε-
φάνου: Ολυμπιακός Αγ Στεφάνου – ΑΟ Άρτε-
μις, Βούλας: ΆρηςΒούλας – Καλύβια, Δημοτικό 
Αχαρνών: Αχαρναϊκός – Παλληνιακός, Γλυ-
κών Νερών: Γλυκά Νερά – Τριγλία Ραφήνας. 
Οι αγώνες αρχίζουν στις 16.30. 

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 
Εικόνα ομάδας που αρνείται να παραδοθεί 
στη μοίρα της εμφάνιση η Αλσούπολη στην 
εκτός έδρας αναμέτρησή της κόντρα στον ΠΑΣ 
Γαλάτσι, με τον οποίο αναδείχθηκε ισόπαλη 
με 2-2. Πιο πολύ όμως από το αποτέλεσμα το 
στοιχείο που άφησε απόλυτα ευχαριστημέ-
νο τον τεχνικό ηγέτη των πρασίνων» Θανά-
ση Ψύλλια, είχε να κάνει με την εν γένει αγω-
νιστική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών 
του, οι οποίοι προφανώς πείσμωσαν από τις 
δύο προηγούμενες ταπεινωτικές ήττες που 
είχαν υποστεί από Ιπποκράτη(6-1) και Ατρό-
μητο Μεταμόρφωσης (0-6) αντίστοιχα. Με τον 
Θανάση Ψύλλια να τους επιβραβεύσει με δη-
λώσεις που παραχώρησε λέγοντας τα εξής: 
«Οι παίκτες μου έβγαλαν αντίδραση μετά τις 
δύο ταπεινωτικές ήττες που είχαμε γνωρίσει 
στα δύο προηγούμενα παιχνίδια από Ιππο-
κράτη και Ατρόμητο Μεταμόρφωσης, έδειξαν 
αποφασισμένοι να παλέψουν και είναι άξιοι 
συγχαρητηρίων για τον τρόπο με τον οποίο 
προσέγγισαν την αναμέτρηση κόντρα σε μία 
πολύ ποιοτική ομάδα, όπως είναι ο ΠΑΣ Γαλά-
τσι. Απέδειξαν ότι τα δύο προηγούμενα παιχνί-
δια αποτέλεσαν μια κακή παρένθεση και φρό-
ντισαν να πιστοποιήσουν την ποιότητά τους, 
αλλά και τον ποδοσφαιρικό τους εγωισμό. Με 
το ίδιο πνεύμα θα αγωνιστούμε και στο ματ της 
τελευταίας αγωνιστικής κόντρα στα Ταταύλα, 
ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουμε τον σχε-
διασμό μας για την επόμενη σεζόν»

ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ: ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΑΡΑ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΑΡΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ

Oλοι 
στενοχωρήθηκαν 
από τον 
υποβιβασμό
Και ποιος δεν στε-
νοχωρήθηκε με τον 
υποβιβασμό του 
Αστέρα Βάρης και 
ποιος αλήθεια δεν 
ήθελε του κυανούς 
στη Γ’ εθνική; Και 
στις δυο ερωτήσεις 
– απορίες η απάντη-
ση είναι η ίδια. Όλοι 
μα όλοι αισθάνο-
νται σκασμένοι από 
την τροπή που πήρε 
το πράγμα κι έτσι 
όπως έκατσε τις τε-
λευταίες αγωνιστι-
κές. Ακόμη και όταν 
κάτι δεν πάει καλά 
σε κάποιες ομάδες, 
εν τούτοις στη συ-
νέχεια και προς το 
άλλο πολλά αλλά-
ζουν και η ομάδα 
σώνεται. Η δική μου 
η απορία είναι μό-
νον αυτή… Γιατί ήρ-
θαν όλα τόσο στρα-
βά αδελφέ μου. Και 
στο φινάλε – φινά-
λε, αυτή η ομάδα 
αναλογικά δεν άξι-
ζε να υποβιβαστεί! 
Πάντως και οι ηγέ-
τες λυγούν… Και ο 
Δημήτρης Πάπιος, 
όσο κι αν θέλει να 
μη το δείχνει και να 
προσπαθεί να δώ-
σει θάρρος στον ίδιο 
του τον εαυτό, εν 
τούτοις δεν τα κατα-
φέρνει. Κι έχει δίκιο. 
Είναι άδικο αυτή η 
ομάδα να αγωνίζε-
ται στο τοπικό! * Πά-
ντως εγώ θα κρα-
τήσω την κουβέντα 
που μου είπε ο Μάν-
θος Δεσίπρης, που 
μέσα στην καλή 
χαρά και τα πανη-
γύρια από την άνο-
δο της ομάδος του 
στη μεγάλη κατηγο-
ρία, δεν ξέχασε τον 
Αστέρα, αλλά μέσα 
στα τόσα ωραία 
που είπα, αναφέρ-
θηκε και στους κυα-
νούς, λέγοντας πως 
αυτή η ομάδα δεν 
μπορεί να παίζει 
στα τοπικά! Μεγά-
λες κουβέντες από 
τον αντιπρόεδρο 
του Ολυμπιακού Βά-
ρης. * Αλλά επίσης 
τόνισε και τη μεγάλη 
συμβολή του Γιώρ-
γου Μπουργάνη, 
που είναι αλήθεια 
πως δεν άφησε ούτε 
λεπτό την ομάδα… 
ΕΥΓΕ…

Η δύσκολη ώρα για το τέλος μιας 
σπουδαίας καριέρας έφτασε για τον 
Κώστα Αποστολόπουλο. Η σαββα-
τιάτικη αναμέτρηση του πρωταθλη-
τή Γ.Σ. του πρώτου ομίλου της Β’ Κα-
τηγορίας Καισαριανής κόντρα στην 
Κορωνίδα σηματοδότησε και το «κύ-
κνειο άσμα» για τον έμπειρο ποδο-
σφαιριστή που πήρε την απόφαση 
να αποχαιρετήσει τους αγωνιστικούς 
χώρους Ο σπουδαίος αυτός ποδο-
σφαιριστής που εκτός από τις αθλη-
τικές ικανότητες του ξεχώρισε και για 
το ήθος του, είχε το ιδανικό φινάλε 
αφού στέφθηκε πρωταθλητής με την 
φανέλα της ομάδας του και κατέκτη-
σε την άνοδο. Ο ίδιος με ανάρτηση 
του θέλησε να ευχαριστήσει όλους 
όσους συνεργάστηκε. Αναλυτικά… 
«Αυτό ήταν τα … κρέμασα !! Θέλω 
να ευχαριστήσω πολύ όλους τους 
συμπαίκτες που είχα για την υπομο-
νή τους όλα αυτά τα χρόνια , να ξέ-
ρετε όλοι πραγματικά το έκανα από 
αγάπη αλλά και πείσμα μετά από 
ένα ατύχημα που είχα , τους προ-
πονητές που είχα τα τελευταία χρό-
νια τον κύριο Ιγνάτης Παγίδας , τον 
κύριο Παναγιώτη Πρασσά και τέλος 
τον τελευταίο προπονητή μου Mαρί-
νο Πολυμέρη με το επιτελείο του Ευ-
θύμιου Σούρα Νίκο Πίττα και Στάθη 
Δούπκαρη , για όλες αυτές τις μαγι-
κές στιγμές που έχουμε ζήσει τα τε-
λευταία 3.5χρόνια. Τις διοικήσεις των 
δυο τελευταίων ομάδων που αγωνί-
στηκα , Πανιώνιος και ΓΣ Καισαρια-
νής , τους κυρίους Ηρακλή και Νικό-
λαος Χατζηλίας , Αφήνω τελευταίους 
τον Aκη Κικιδάκη , Aκη Πάσσαρη , 
Alexis Rible και τον πιο πρόσφατο 
τον κύριο Mιχάλη Αντωνίου που τους 
βλέπω κάτι παραπάνω από παράγο-
ντες αλλά σαν πραγματικούς φίλους 
. Όλους μας όλους όμως σας βλέπω 
σαν μια μεγάλη οικογένεια που πέ-
ρασα μαζί σας πολλές στιγμές αλλά 
κρατάω μέσα μου μόνο αυτές που 
γελάσαμε . Τέλος θα ήθελα να αφι-
ερώσω αυτό το πρωτάθλημα στον 
αγαπημένο μου Παππού ,που πρό-
σφατα έφυγε από τη ζωή και με έμαθε 
να αγαπήσω το ποδόσφαιρο από μι-
κρό και στον καλό μου φίλο τον Παύ-
λο που μας άφησε πριν λίγες μέρες.»

Γ.Σ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Τίτλοι τέλους 
για τον Κώστα 
Αποστολόπουλο 

ΛΑΥΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Ρηγόπουλος: «Πήραμε μία 
τεράστια σε αξία νίκη»

Το πρώτο πολύ αποφασιστικό βήμα για την 
εκπλήρωση του στόχου της παραμονής στον 
ιδιαίτερα απαιτητικό τρίτο όμιλο της Β’ Κατη-
γορίας πέτυχε η Λαύρα Αργυρούπολης με την 
σπουδαία της νίκη επί της Α.Ε. Μεταμόρφω-
σης με 1-0. Ένα αποτέλεσμα, το οποίο ανα-
πτέρωσε το ηθικό και τον δείκτη αυτοπεποίθη-
σης όλων στην ομάδα, αφού πλέον η υπόθεση 
παραμονή περνάει από τα δικά τους χέρια. Κι 
αυτό διότι στην εκτός έδρας αναμέτρηση της 
τελευταίας αγωνιστικής με την Νέα Σμύρνη, 
που αποτελεί και «τελικό σωτηρίας» τους βο-
λεύει και ο βαθμός της ισοπαλίας Ο Διοικητι-
κός Ηγέτης Βλάσης Ρηγόπουλος μιλώντας στη 
στήλη εξήρε την προσπάθεια των ποδοσφαι-
ριστών του Αργύρη Ψαρρού: «Πετύχαμε μία τε-
ράστια σε αξία νίκη επί ενός πολύ σπουδαίου 
αντιπάλου, όπως είναι η Α.Ε. Μεταμόρφωσης, 
η οποία μας οπλίζει με πίστη και αυτοπεποί-
θηση για την μάχη που δίνουμε όσον αφορά 
την εκπλήρωση του στόχου της παραμονής,. 
Η νίκη μας ήταν απόλυτα δίκαιη, αφού μπήκα-
με πολύ αποφασισμένοι και συγκεντρωμένοι 
για το τρίποντο . Πλέον η σκέψη και η προσο-
χή όλων μας επικεντρώνεται στον τελικό … 
παραμονής της τελευταίας αγωνιστικής του 
ομίλου με την Νέα Σμύρνη, εκτός έδρας όπου 
μας εξασφαλίζει και η ισοπαλία. Στο χέρι μας 
είναι να τα καταφέρουμε».

This is AthensΟ Γιώργος Μπουργάνης



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 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
Λόγια φιλικά...

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ… 

Τραγική ειρωνεία. Απρίλη μήνα και ο συνδυασμός μιας θύμησης παγκοσμίας  
ημέρας φέρνει τον αθλητισμό με την ειρήνη στην ίδια πρόταση. Η φωτογραφία  

στο εξώφυλλο, συμβολική. Πολλά τα μηνύματα. 
Τα νέα που έρχονται από το μέτωπο στην Ουκρανία είναι ολοένα και πιο ζοφερά, καθημερινά. 
Ο πόλεμος συνεχίζεται και στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται πουθενά το τέρμα του. Ευχή όλων 

είναι να τελειώσει αυτή η τραγωδία που ζουν οι άνθρωποι εκεί και όχι μόνο εκεί.  
Διότι, πολλές η Ουκρανία έχει αυτή τη στιγμή τα φώτα πάνω της,  

αλλά πολλές γωνιές του πλανήτη υποφέρουν από εμπόλεμες καταστάσεις. 
Ο αθλητισμός τώρα. Ανέκαθεν, ο ψυχρός πόλεμος του παρελθόντος είχε επιπτώσεις στον 

αθλητισμό. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Εκτός από τα πάντα οι ρωσικές ομάδες. Ποινή, 
τιμωρία, για τις πολιτικές αποφάσεις της χώρας. Πουθενά. Το αθλητικό ιδεώδες έχει πάει 
περίπατο προ πολλού. Δεν εξετάζουμε αν είναι σωστή ή όχι η απόφαση. Από το να πήγαιναν 
οι ρωσικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη και να είχαμε live διαδηλώσεις, ίσως να είναι και 

καλύτερα. Οι αθλητές άλλωστε, δεν φταίνε πουθενά. Ωστόσο, ο αποκλεισμός όλων των 
ρωσικών συλλόγων και αθλητών έχει άλλη χροιά. Τιμωρητική, όπως είπαμε. Ας είναι. 

Οι εποχές του ρομαντικού και του αθλητικού ιδεώδες έχουν περάσει  ανεπιστρεπτί. Οι όποιες  
σκέψεις για εκεχειρία, πέφτουν στο κενό. Ακόμα κι όταν μιλάμε για αθλητισμό. Μπορεί οι 

Παγκόσμιες Ημέρες στη σημερινή εποχή να έχουν περισσότερο εμπορική απόχρωση.  
Ωστόσο, δεν παύουν να αποτελούν και μία ευκαιρία προβληματισμού και προσευχής.  

Για ειρήνη. Παγκόσμια… 

ΑΦΟΡΜΗ  
ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ…


