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Τον τελευταίο μήνα ο Νορντίν Άμραμπατ τα έχει κάνει μαντάρα. Από πού να το πιάσει κανείς. Από την ανοιχτή 
πρόσκληση στην Ουτρέχτη να κάνει πρόταση για να τον αποκτήσει έως τις τραγικές εμφανίσεις του με ΠΑΟΚ 
και Άρη που έδινε την εντύπωση ενός ποδοσφαιριστή που είδε φως και μπήκε.
Ειδικά μετά την ήττα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης το κλίμα είναι βαρύ και ασήκωτο για τον Μαροκινό, ο 
οποίος φυσικά έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν.
Κανείς δεν αντιλέγει πως πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, υψηλού επιπέδου τεχνίτη, 
που όμως δεν μπορεί να κουμπώσει τακτικά με το σύνολο. Και όταν έρχονται ήττες αυτά τα πράγματα 
μεγεθύνονται. Κάτι οι δηλώσεις του περί φυγής, κάτι οι τελευταίες του εμφανίσεις έχουν κάνει το κλίμα 
βαρύ και ασήκωτο για τον Άμραμπατ.Βέβαια, για να φύγει ο 35χρονος άσος μάλλον θα πρέπει να φέρει 
πρόταση γιατί η ΑΕΚ δεν έχει τη διάθεσή να τον αφήσει να φύγει έτσι.
Τα 27 ματς με 4 γκολ και 4 ασίστ δεν είναι και η καλύτερη συγκομιδή για έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη 
διαφορά στην Ελλάδα και αν μη τι άλλο η απόκτησή του ήταν από τις μεταγραφές της σεζόν στην Ελλάδα.
Βέβαια, για τον ίδιο τον Άμπραμπατ η επιστροφή στην Ολλανδία φαντάζει ως η μόνη επιλογή.

Αν και δεν έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα, ο Γιάννης Χριστόπουλος του Αστέρα Τρίπολης έχει δημιουργήσει 
ένα ιδιαίτερο hype γύρω από το όνομά του. Λίγο τα 15 ματς με 1 γκολ που έχει κάνει στη φετινή Super 
League 1, λίγο οι 7 αγώνες με επίσης 1 τέρμα με την Εθνική Ελπίδων, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός έχει 
αποκτήσει ουκ ολίγους θαυμαστές από ομάδες του εξωτερικού. Μάλιστα, σε 2-3 κρούσεις που έγιναν (η μία 
από το Βέλγιο) προς τον Αστέρα Τρίπολης, η τιμή πώλησης ήταν σε 7ψήφιο νούμερο. Στο 1-1,5 εκατομμύριο 
ευρώ τοποθετούν την έναρξη των συζητήσεων οι Αρκάδες μια και βλέπουν στον Χριστόπουλο ένα asset που 
μπορεί να αυξήσει ακόμα περισσότερο την χρηματιστηριακή του αξία. Σχετικά καλός με την μπάλα στα πόδια, 
με μπόι 1.91μ., φαίνεται πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι και το τελευταίο του με τη φανέλα του Αστέρα.
Μια και οι πληροφορίες από την Τρίπολη αναφέρουν πως εύκολα ή δύσκολα θα βρεθεί το κλαμπ που θα πει 
το ναι στις απαιτήσεις της Ελληνικής ομάδας.

ΒΑΡΥ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΖΗΤΑΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ
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Ο Παπέ Αμπού Σισέ αποτελεί ίσως τον Νο1 παίκτη αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού όσον αφορά το ενδιαφέρον από 
ομάδες του εξωτερικού. Ναι, ναι πάνω και από τον Αγκιμπού Καμαρά. Τα έχουμε ξαναγράψει, η κατάκτηση του 
Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με τη Σενεγάλη, οι εμφανίσεις του με τον Ολυμπιακό και γενικά τα χαρακτηριστικά 
του, τον καθιστούν target. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει τον πήχη στα 12-15 εκατομμύρια ευρώ, απαιτήσεις που 
προς το παρόν κρίνονται μεγάλες από τις ομάδες που τον έχουν στη λίστα τους.
Γνωστό το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε αλλά θα πρέπει να θεωρείται δύσκολο οι Τούρκοι να δώσουν 
10 plus εκατομμύρια ευρώ. Η Λιλ τον έχει ψηλά αλλά και οι Γάλλοι προς το παρόν δε φαίνεται να ενθουσιάζονται 
με την ιδέα να δώσουν τόσα χρήματα, άσχετα αν βάλουν στα ταμεία τους 50-60 εκατομμύρια από την πώληση του 
Μπότμαν. Βέβαια, τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές είναι Απρίλιος και μέχρι το καλοκαίρι πολλά γίνονται. 
Παιχνίδι, πάντως, γίνεται και η Premier League δε θα πρέπει να αποκλειστεί να μπει σε αυτό.

Το περασμένο καλοκαίρι ό,τι και να ακουγόταν, φορ δεν μπορούσε να πάρει ο Παναθηναϊκός. Από τη στιγμή 
που έμειναν Καρλίτος και Μακέντα, δεν έβγαινε. Αμφότεροι παίρνουν πάνω από ένα χαρτί αθροιστικά. 
Γινόταν να αποκτηθεί και άλλος; Όχι! Τον Ιανουάριο, όμως, έγινε λάθος. Με τον Ιταλό off, έπρεπε να 
αποκτηθεί επιθετικός. Αλλά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει αποδείξει ότι δεν έχει γρήγορες αντιδράσεις στα 
μεταγραφικά, όπως και ο Παναθηναϊκός γενικότερα. Κάπως έτσι χάθηκε η ευκαιρία. Εν όψει καλοκαιριού, 
όμως, καταλαβαίνει κανείς πως η προτεραιότητα είναι ο επιθετικός. Χρειάζεται κλασικό 9άρι και θα 
αποκτηθεί κάποιος που θα έχει το εύκολο γκολ. Χρόνια τώρα λείπει αυτός ο παίκτης. Από τη μετά Μπεργκ 
εποχή και μετά ουσιαστικά κανείς δεν τον αντικατέστησε. Και επειδή θα τεθεί ξανά θέμα αποχωρήσεων, 
προσπάθεια θα γίνει για τους Καρλίτος και Μακέντα. Αμφότεροι έχουν συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο. 
Περνάνε καλά, θέλουν να το εξαντλήσουν, ξέρουν ότι δεν θα βρουν αλλού εύκολα τα χρήματα που παίρνουν, 
αλλά καταλαβαίνουν κιόλας ότι χώρος για εκείνους σταδιακά δεν θα υπάρχει. Τι θα αποφασίσουν;

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΣΙΣΕ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ
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ΧΑΜΟΣ  
ΓΙΑ ΜΑΡΣΕΪΓ

Η ρεβάνς με τη Μαρσέιγ. Μόνο αυτό υπάρχει στο μυαλό οπαδών και παικτών του ΠΑΟΚ και 
η Τούμπα αναμένεται πιο καυτή από ποτέ. Τα εισιτήρια δε θα υπάρχουν τις επόμενες ώρες 

και η ομάδα του Σαμπάολι θα έχει να αντιμετωπίσει ατμόσφαιρα σπάνια.
Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να αποφορτίσει τους παίκτες του που δίκαια βλέπουν να έχουν 

ελπίδες μετά το εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο στη Μασσαλία και παρά την ήττα 2-1.

ΕΛΠΙΔΕΣ
ΓΙΑ ΓΚΑΡΙ

Ο Ολυμπιακός δεν είχε ματς την προηγούμενη εβδομάδα και αυτόματα μετά το σημαντικό 
φιλικό με την Σαχτάρ, το βλέμμα στρέφεται στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Που 
μάλιστα έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τους δύο. Ίσως μετά από καιρό ένα αιώνιο 
ντέρμπι κομβικό. Ο Πέδρο Μαρτίνς ελπίζει πως στο ματς με τον Παναθηναϊκό θα έχει στη 

διάθεσή του τον Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος είναι πολύ άτυχος φέτος.
Πάνω που έδειχνε να ανεβαίνει, κάτι συμβαίνει και μένει στα πιτς ενώ κάνει και τον 

κόουτς του Ολυμπιακού να προβληματίζεται μια και οι υπόλοιπες λύσεις πλην Μασούρα 
δεν είναι, αγωνιστικά, αξιόπιστες.

Ο ΜΑΡΤΙΝΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΤΟΝ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΠΑΟΚ 
«ΤΡΕΧΟΥΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
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ΘΛΑΣΗ Ο
ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ

Η επιλογή του Τσίτσαν Στάνκοβιτς το καλοκαίρι για να καλύψει το Νο1 στην ΑΕΚ φάνηκε να είναι 
η safe επιλογή που έψαχνε η ομάδα εδώ και χρόνια. Ο Αυστριακός πορτιέρε έδειξε εξαιρετικά 
στοιχεία αλλά πληγώθηκε τις περισσότερες φορές από την άμυνά του. Μέσα σε όλα, μένει 
ακόμα μια φορά στα πιτς λόγω ελαθριάς θλάσης που υπέστη στην προθέρμανση του αγώνα με 
τον Άρη.Μάλλον, θα μείνει εκτός με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα τη Μ. Δευτέρα (18/4) και δε θα πρέπει 
να αποκλειστεί να παίξει ο νεαρός Χατζηεμμανουήλ και όχι ο Τσιντώτας.Πάντως, η σημερινή 
είναι γιορτινή ημέρα για το κλαμπ που έχει γενέθλια και γίνεται 98 ετών, ιδρύθηκε το 1924.

Ο ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΑ ΠΙΤΣ – 
ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΕΚ, ΓΙΝΕΤΑΙ 98 ΕΤΩΝ

ΜΕ ΣΑΝΤΣΕΣ
ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ
Ο ΑΡΓΕΝΤΙΝΟΣ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΧΟΥΑΝΚΑΡ

wΗ αποβολή του Χουανκάρ στα Γιάννενα συζητιέται ακόμα στο Κορωπί αλλά οι «πράσινοι» θα 
πρέπει να κοιτάξουν μπροστά και τους βαθμούς που δεν πήραν με τον ΠΑΣ να τους αναζητήσει 
στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι δεδομένο πως θα πάει σε λύση ανάγκης 
στη θέση του αριστερού μπακ. Ο Χατζηθεοδωρίδης δεν βρίσκεται στα πλάνα του κόουτς του 
Παναθηναϊκού, κάτι που σημαίνει πως την πλευρά θα καλύψει ο Φακούντο Σάντσες.
Ο Αργεντίνος συνήθως έρχεται από τον πάγκο αλλά έχει δείξει πως μπορεί να παίξει σε ντέρμπι 
και να μην υπάρχουν αμυντικά προβλήματα.

ΤΩΡΑ Ο ΠΑΟΚ
Ο ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΠΩΣ 
Η ΝΙΚΗ ΣΤΟ ΟΑΚΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ… ΤΥΧΑΙΑ

Ο Άρης είχε πίεση. Πριν πάει στο ΟΑΚΑ να παίξει με την ΑΕΚ. Γκολ δεν έβρισκε, νίκη δεν έπαιρνε 
στα πλέι οφ. Και όμως. Στην Αθήνα έκανε μαγευτική εμφάνιση, θα μπορούσε και άλλα τέρματα και 
η νίκη επί της ΑΕΚ γιάτρεψε όλη την γκρίνια και την ατμόσφαιρα που υπήρχε.
Και τώρα έρχεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μάλιστα την Πέμπτη θα δίνει ματς Ευρώπης με αντίπαλο την 
Μαρσέιγ. Δημόσια ο Σάσα έδωσε έναυσμα για γεμάτο γήπεδο για να πάρει ο Άρης ακόμα μια 
μεγάλη νίκη, κάτι που θέλει και ο Μπούργος.
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ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ

1/1 1,78
Στα σχοινιά βρίσκεται ο Ολυμπιακός με την υπόθεση παραμονή να έχει 

ζορίσει αρκετά. Κάθε ματς τελικός για τους Βολιώτες με το τρίποντο 
σήμερα να είναι μονόδρομος.Εικόνα διάλυσης παρουσιάζουν τα 

Τρίκαλα που έχουν ήδη υποβιβαστεί.

 Άσο από ημιχρονο παίζουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

1/1 2,05
Τη τύχη στα χέρια του κρατάει ο Αστέρας καθώς με νίκη σήμερα κάνει 

το μεγάλο βήμα για την παραμονή.
Ο αντίπαλος ιδανικός με την Ιεράπετρα να βρίσκεται ένα βήμα απο την 

παραμονή στην κατηγορία.

Έδρα και κίνητρο απο ημίχρονο στηρίζουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 2 15:00
ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΔΙΑΓΟΡΑΣ OVER 1,5 1,90
Βήμα παραμονής θέλει να κάνει σήμερα στη Ρόδο απέναντι στην 

Ζάκυνθο που έχει ήδη υποβιβαστεί.
Μεγάλο το κίνητρο για τους γηπεδούχους που θα παραταχθούν 

επιθετικά για να καθαρίσουν απο νωρίς.

Το σημείο μας σε έδρα,γκολ και φαβορί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,72
Το σφιχτό πλάνο του Σιμεόνε απέδωσε στο Μάντσεστερ με το 1-0 να 

κρατάει ζωντανούς τους Μαδριλένους.
Οι πολίτες βέβαια είναι το φαβορί και θα ψάξουν ένα γρήγορο γκολ 

που θα τους διώξει εντελώς το άγχος.

Η Ατλέτικο θα πάει το ματς στη δύναμη.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 17:00
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

OVER 1,5 ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1,72
Το 8-0 της Λάρνακας δίνει στο σημερινό παιχνίδι χαρακτήρα φιλικού 

αγώνα.
Οι δύο ομάδες θα παίξουν ανοιχτά χωρίς άγχος και αναμένω ένα 

ιδιαίτερα ανοιχτό παιχνίδι.

Κυνηγάμε δύο γρήγορα γκολ στο ματς.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 19:30
ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

2 2,25
Η ήττα της Ρεάλ από την Μπάγερν έφερε ντόμινο όλες τις θέσεις με 

την Μακάμπι σήμερα να έχει την ευκαιρία να επιλέξει.
Όλα θα εξαρτηθούν από τις ορέξεις των Ισραηλινών στο Τελ Αβίβ.

Θεωρώ ότι η Μακάμπι θα προτιμήσει το Μιλάνο σαν αντίπαλο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Με οδηγό τον Βαγγέλη Χαντέ  η Ηλιούπολη, 
φέτος έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία  
τόσο στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής , όπου 
στέφθηκε πρωταθλήτρια, όσο και στο θεσμό 
του κυπέλλου, όπου σήμερα αντιμετωπίζει τη 
συντοπίτισσα της  Διάνα Ηλιούπολης.  Η αι-
σιοδοξία ξεχειλίζει στο  ποδοσφαιρικό στρα-
τόπεδο  των Ηλιουπολιτών, που από τη δική 
τους μεριά θέλουν  όσο τίποτε τη νίκη – κα-
τάκτηση του  επάθλου. Κάτι που δεν το έκρυ-
ψε και ο Χαντές, όταν ρωτήθηκε σχετικά, λέ-

γοντας τα εξής: «Είναι ένα παιχνίδι το οποίο 
το περιμένουμε με μεγάλη προσμονή γενι-
κά σαν σύλλογος. Νομίζω πως η Ηλιούπο-
λη είναι πολύ μακριά από τελικό  και περισ-
σότερα από μια κατάκτηση κυπέλλου.  Κάτι 
που δεν αρμόζει  για την ιστορία της  και την 
πορεία της.  Θέλουμε να φτάσουμε σε έναν 
τίτλο που σημαίνει  πάρα πολλά για το σύλ-
λογο, αλλά και για  μας τους ίδιους ύστερα 
από μια πολύ δύσκολη χρονιά».

ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ: ΑΠΟΧΩΡΟΎΝ 
ΦΡΑΓΚΟΎΛΟΠΟΎΛΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΎΛΟΣ!
Δυστυχώς ήρθε η ώρα που τα ωραία κάποια 
στιγμή τελειώνουν. Και για τον Γιάννη Φρα-
γκουλόπουλο, αλλά και τον  Σωτήρη Κωνστα-
ντοπουλο, αυτή η στιγμή ήρθε χθες!  Και οι 
δυο θα βγάλουν με σεβασμό τη φανέλα του 
Αστέρα Εξαρχειων που τίμησαν με την πα-
ρουσία τους και τον ιδρώτα τους και θα ξεκου-
ραστούν για πάντα, ενώ το ποδόσφαιρο θα 
αποτελεί  για τους «δυο» η καλύτερη ανάμνη-
ση της ζωής τους. Χθες λοιπόν παρουσία 500 
«μαο –μαο», που γέμισαν την Αλεπότρυπα, 
οι δυο προαναφερόμενοι έδωσαν το τελευ-
ταίο παρών και τα διαπιστευτήριά τους απο-
χαιρετώντας τους πιο πιστούς φίλους  τους, 
που πάντα και διαχρονικά ήταν κοντά τους 
και χειροκρότησαν τις προσπάθειές τους.   
Το ίδιο συνέβη και για τους ανθρώπους του 
συλλόγου, που με την αυλαί α του πρωτα-
θλήματος, έδειξαν τα θετικά τους συναισθή-
ματα και τη μεγάλη τους αγάπη στους φιλά-
θλους τους, που μαζί γύρισαν όλα τα γήπεδα 
της Αθήνας, με κρύο, με βροχή και με ζέστη. 

ΕΎΧΕΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Με αφορμή την είσοδο του ΑΟ Καλαμακίου 
στα μπαράζ για την άνοδο στη μεγάλη κα-
τηγορία,  οι άνθρωποι του Αστέρα Εξαρχεί-
ων στέλνουν τις καλύτερες τους ευχές, για 
μια καλή πορεία με στόχο την άνοδο!  Μια 
επίσης αγνή, ζεστή στιγμή που δείχνει πως 
πράγματι αυτός ο σύλλογος (Αστέρας), πέ-
ραν του καλού του αγωνιστικού φετινού προ-
φιλ, που τον έφερε ένα βήμα πριν την άνοδο, 
έχει στις τάξεις του υγιώς σκεπτόμενα άτομα, 
που επ΄΄ισης έχουν δημιουργήσει ένα καλό 
και θετικό κλίμα , απέναντί στους ίδιους τους 
αντιπάλους του, όπως το Καλαμάκι. Κάτι που 
δείχνει πως πράγματι  αντίπαλοι είναι μό-
νον στα 90’ όσο διαρκεί ο αγώνας.  Αξίζει να 
σημειωθεί πως ο Αστέρας τερμάτισε  στην 
4η θέση μόλις  τρεις πόντους από το δεύτε-
ρο Καλαμάκι.

ΧΑΝΤΕΣ: ΘΕΛΟΎΜΕ ΕΝΑΝ ΤΙΤΛΟ
ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ΗΤΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΤΟΎ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΗΛΙΟΎΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΤΕΛΙΚΟ ΚΎΠΕΛΛΟΎ

Oποιος και  
να κερδίσει  
η Ηλιούπολη 
θα φωταγωγηθεί!
Αναμφίβολα το μεγά-
λο γεγονός της σημε-
ρινής μέρα είναι ο τε-
λικός της ΕΠΣΑ, που 
θα διεξαχθεί  στο γή-
πεδο της Ριζούπολης 
και μονομάχοι είναι 
ωε γνωστό δυο ομά-
δες από την Ηλιού-
πολη, Διάνα εναντίον 
Ηλιούπολης. Πάντως 
όποιος και να το πά-
ρει  ένα θα είναι το ζη-
τούμενο, πως το πα-
νηγύρι θα γίνει στην 
Ηλιούπολη και η τε-
λευταία ούτως ή άλ-
λως θα φωταγωγηθεί!  
Πάντως αν δήμαρχος 
ήταν το φιλαράκι μου 
ο Θανάσης Κουρέ-
τσης, είμαι σίγουρος 
πως θα την είχε φωτα-
γωγήσει την πόλη του 
Ήλιου από χθες! Πολ-
λά βήματα μπροστά ο 
νέος υποψήφιος δή-
μαρχος… *  Την Κυ-
ριακή πετάχτηκα μέ-
χρι τη Βάρη για να δω 
το ματσάκι του Αστέ-
ρα Βάρης με τον Κα-
ραβά, που ήταν και το 
τελευταίο.  Πικρία και 
μόνον πικρία, να βλέ-
πεις  μια ομάδα, που 
δεν της λείπει τίπο-
τε από μια μικρή ΠΑΕ 
και να είναι υποχρε-
ωμένη τη νέα χρονιά 
να αγωνιστεί και πάλι 
στο τοπικό!  Αυτά δεν 
γίνονται πουθενά. 
Το μόνο που μπορώ 
να γράψω με σιγου-
ριά είναι πως οι ίδιοι 
οι παίκτες αδίκησαν 
τους εαυτούς τους.  * 
Ο «γύπεας» του Αγ 
Κοσμά δεν αφήνει τί-
ποτε στην τύχη του… 
Μέχρι και τα παπού-
τσια που μου έφερε 
ο καλύτερος  παρα-
τηρητής αγώνων της 
Αθήνας, το φιλαρά-
κι μου ο Βαγγέλης Μι-
χαλάς, τα άρπαξε… 
το αρπακτικό!  * Θα 
ευχαριστήσω το φι-
λαράκι μου τον Σπύ-
ρο Ασωνίτη, για την 
πρόσκληση που μου 
έκανε να πάμε μαζί 
Καναδά!  Είμαι σίγου-
ρος πως το λέει με τη 
ψυχή του… Σε ευχα-
ριστώ Σπυράκο μου, 
αλλά ξέρεις τις υπο-
χρεώσεις μου… δεν 
μου το επιτρέπουν… 
Ίσως στην άλλη ζωή 
μας…

Με το μυαλό στην επόμενη ημέ-
ρα βρίσκονται ήδη στον Πανε-
ρυθραίκό. Η ολοκλήρωση των 
επίσημων αγωνιστικών υποχρε-
ώσεων στον τρίτο όμιλο της Α’ 
Κατηγορίας βρήκε όλους όσοι 
ασχολούνται ενεργά με τα δρώ-
μενα του συλλόγου των βορείων 
προαστίων να σηκώνουν μανί-
κια, στοχεύοντας στον προγραμ-
ματισμό της επόμενης περιόδου. 
Είναι πολυσύχναστο... σύμπτω-
μα μετά την ολοκλήρωση του 
πρωταθλήματος η διακοπή προ-
πονήσεων σε ομάδες, ασχέτως 
αν πρόκειται να μεσολαβήσει τε-
ράστιο χρονικό διάστημα μέχρι 
την έναρξη της επόμενης αγω-
νιστικής περιόδου. Σε αυτό το 
γκρουπ ομάδων δεν ανήκει, πά-
ντως, ο Πανερυθραϊκός, στις τά-
ξεις του οποίου οι προπονήσεις 
και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 
θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέ-
χρι τα τέλη Μαΐου. Άλλωστε, για 
τις 21 του επόμενου μήνα είναι 
προγραμματισμένο το τελευταίο 
παιχνίδι στο τουρνουά «Αθηνα-
ϊκόν» που παίρνει μέρος ο σύλ-
λογος των βορείων προαστί-
ων. Μετά την ολοκλήρωσή του 
θα αρχίσουν να γίνονται και οι 
πρώτες ενέργειες για την επό-
μενη μέρα. Ασφαλώς, είναι πολύ 
νωρίς να διατυπωθεί το οτιδή-
ποτε, πέρα από το γεγονός ότι η 
χρονιά έκλεισε με θετικό πρόση-
μο, κάτι που έχει δημιουργήσει 
και καλή... αύρα στη συνεργα-
σία της διοίκησης με τον Στέλιο 
Μουντανάρη.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τελικός κυπέλλου ΕΠΣΑ: Γηπ Ρι-
ζούπολης  (17.00): Διάνα Ηλιού-
πολης – Ηλιούπολη (Μαράνος, 
Μητράκος, Καραγεώργος, Σταρ-
γιώτης).ΕΠΣΑΝΑ :  Πλει Οφ: Δη-
μοτικό Αχαρνών: Αχαρναϊκός 
– Θησέας Ν Μάκρης, Γέρακα: 
Ατλαντίς – Καλύβια, Γλυκών Νε-
ρών: Γλυκά Νερά – Μαρκό, Βού-
λας: Άρης Βούλας – Παλληνια-
κός, Αγ Στεφάνου: Ολυπιακός Αγ 
Στεφάνου –Τρογλία. Οι αγώνες 
αρχίζουν στις 17.00.

ΠΑΝΕΡΎΘΡΑΪΚΟΣ 

Συνεχίζουν 
σταθερά τις 
προπονήσεις  

ΜΑΡΚΟ

Τσιγκούλης: Eμεινα 
ικανοποιημένος
Ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση της πρώτης 
θέσης έκανε η Μαρκό επικρατώντας με το φτωχό 
πλην πολύτιμο 1-0 του  Αχαρναϊκού σε ένα παι-
χνίδι αντάξιο της ιστορίας και των δυο συλλόγων.  
Το άγχος  από τη μεριά των νικητών, όπως δηλώ-
νει και ο Πέτρος Τσιγκούλης ήταν λογικό, αλλά και 
φανερό, λόγω της σημασίας του αγώνα. Απ’ αυτό 
το παιχνίδι η έμπειρος προπονητής των πράσι-
νων κρατά τη νίκη και την εν γένει σωστή διαχεί-
ριση. Πιο συγκεκριμένα είπε: «’Ηταν  ένα παιχνί-
δι   πολύ κλειστό και  από τις δυο ομάδες, χωρίς 
πολλές φάσεις, γιατί  ο Αχαρναϊκός ήταν πολύ 
καλά οργανωμένος αμυντικά  και δεν μας άφησε 
πολλά περιθώρια και  διαδρόμους κενούς.  Ενώ 
και ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν καλός, με συ-
νέπεια να μας επηρεάσει και να μας δυσκολέψει. 
Είμαι  πολύ ικανοποιημένος από τη νίκη και την 
καλή  αγωνιστική μας παρουσία  και γι αυτό θέλω 
να συγχαρώ όλα τα παιδιά για την προσπάθειά 
τους.  Θέλω να πιστεύω πως στα υπόλοιπα παι-
χνίδια που έχουν μείνει θα δείξουμε την καλή μας 
εικόνα και θα πάρουμε αυτό που αξίζουμε».

This is AthensΟ Βαγγέλης Χαντές 



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

Στην περίπτωση του Παναθηναϊκού δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή κρίση αλλά με κάτι βαθύτερο. 
Δεν είναι δα και σύνηθες να απομακρύνονται μαζικά τόσα άτομα με σημαντικά πόστα μέσα στον Οργανισμό. 
Και ειδικά το να απομακρύνεται ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μια εμβληματική προσωπικότητα στην ιστορία του 

Συλλόγου (όχι των τελευταίων ετών, αλλά συνολικά) είναι κάτι που δεν ακούγεται και τόσο καλά.
Η ουσία είναι ότι στον Παναθηναϊκό εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ κι αποφάσισε όχι να κάνει 

«ηλεκτροσόκ» (αυτό θα ήταν αν πχ άλλαζε ο προπονητής ή αν έφευγε ένας παίκτης) αλλά να 
«ισοπεδώσει» τα πάντα ως οδοστρωτήρας.

Όλα από την αρχή λοιπόν; Τέλος ο Διαμαντίδης, τέλος ο Πρίφτης, τέλος ο Παππάς, τέλος ο Τριαντόπουλος, 
ενώ για τον Αλβέρτη ακόμα δε μπορούμε να αναφέρουμε το παραμικρό. Του προτάθηκε άλλο πόστο (ένα 

ακόμα στη θητεία του στον Παναθηναϊκό) και αναμένεται η απάντησή του.
Στον Δημήτρη Πρίφτη χρεώνεται το ότι δεν κατάφερε να παρουσιάσει τίποτε ουσιαστικό αγωνιστικά, 

απέτυχε στις επιλογές των παικτών, δεν προχώρησε στην επόμενη μέρα και δεν εμφάνισε μια 
ανταγωνιστική ομάδα. Στον Δημήτρη Διαμαντίδη προφανώς πέφτει η ευθύνη για τη μη υλοποίηση του 

πλάνου (ως GM της ομάδας) αν κρίνουμε τουλάχιστον από την ανακοίνωση της ΚΑΕ. Πάντως το να γίνεται 
λόγος για απομάκρυνση του Διαμαντίδη (και με αυτόν τον τρόπο) δεν ακούγεται καλά.

Στον Νίκο Παππά χρεώνονται όλες οι αποτυχημένες επιλογές σε ξένους παίκτες, το γεγονός ότι δεν 
κατάφερε να πετύχει πλέι μέικερ της προκοπής εδώ και δύο χρόνια και γενικά ότι δεν πέτυχε σε αυτό που 
του ανέθεσαν. Στον Παναγιώτη Τριαντόπουλο χρεώνεται το οικονομικό κομμάτι καθώς όπως αναφέρεται 
στην ανακοίνωση, ενώ υπήρχε ρητή εντολή για «έσοδα- έξοδα» ισοσκελισμένα, ο ιδιοκτήτης χρεώθηκε 
3 εκατομμύρια! Μάλιστα μέσα στην ανακοίνωση της ΚΑΕ υπάρχει γραπτή δήλωση του Τριαντόπουλου μέσω 
της οποίας απολογείται!!! Κι επιστρέφει ο Αργύρης Πεδουλάκης, για μια τέταρτη θητεία, αυτή τη φορά ως 

Τεχνικός Διευθυντής κι αφού τις προηγούμενες τρεις φορές απολύθηκε για διάφορους λόγους: Την 
πρώτη επειδή δεν υλοποίησε πλάνο με νέους παίκτες, τη δεύτερη επειδή μετά το «επεισόδιο» με τον Μάικ 

Τζέιμς του καταλογίστηκε ότι είχε «χάσει» την ομάδα και την τρίτη εξαιτίας του οικτρού θεάματος και του 
αλλοπρόσαλλου ρόστερ (του χρέωσαν τις επιλογές). Μάλιστα λέγεται ότι ο Πεδουλάκης θα επιλέξει και 
τον προπονητή και το μυαλό όλων πάει φυσικά στον Γιώργο Βόβορα που είναι το αγαπημένο του παιδί.

Δε ξέρω αν με όλα τα παραπάνω θα μπορεί να είναι κάποιος αισιόδοξος για το μέλλον του Παναθηναϊκού 
κι όταν μέσα σε ένα 24ωρο όλα γίνονται «Κούγκι»! Είναι όμως ολοφάνερο ότι ο Παναθηναϊκός έχει 

απομακρυνθεί τελείως από τις ιστορικές του ρίζες κι αυτό δεν αλλάζει όσα «πλάνα» κι αν παρουσιαστούν. 
Η έξωθεν καλή μαρτυρία έχει χαθεί προ πολλού και το πρώτο που πρέπει να κάνουν οι «πράσινοι»- αν 

μπορούν- είναι να αποκαταστήσουν την εικόνα τους.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ, ΕΙΝΑΙ 
ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


