
για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ

Σ Τ Α  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.grΑΘΗΝΑ: 150 - 240C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 130 - 220C ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

M. ΣΑΒΒΑΤΟ 23.04.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.461



Ο Ολυμπιακός δεν είχε τη σκληράδα, την άμυνα και τη συγκέντρωση του πρώτου αγώνα. Η 
πιεστική άμυνα στη μπάλα από τον Πάρις Λι, το χαμηλό σχήμα με τον Μπέικον στο 4 άνοιξαν το 
δρόμο και ο τρομερός Μάικ Τζέιμς στο δεύτερο μέρος έκοψε κάθε ελπίδα του Ολυμπιακού για 
ανατροπή. Με το σκορ στο 1-1 πλέον οι Πειραιώτες πάνε για τουλάχιστον μια νίκη στο Μονακό 

ώστε να επιστρέψουν στο ΣΕΦ αλλιώς θα αποχαιρετήσουν το όνειρο για το φάιναλ φορ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός 
βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση στη φάση των 
πλέι οφ της Euroleague. Τόσο το 2011 όσο και το 
2017 κλήθηκε να αντιμετωπίσει το break που του 
είχαν κάνει (κατά σύμπτωση στο δεύτερο ματς της 

σειράς) η Σιένα και η Εφές αντίστοιχα.
Το 2011 ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Η Σιένα 

τον νίκησε άλλες δύο φορές στην Ιταλία και 
με 3-1 πήρε την πρόκριση στο φάιναλ φορ της 
Βαρκελώνης. Η Εφές τον νίκησε στο τρίτο ματς 
(2-1) αλλά ο Ολυμπιακός έκανε την απόλυτη 

ανατροπή και με 3-2 πέρασε στο φάιναλ φορ της 
Κωνσταντινούπολης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-10, 28-40, 51-69, 72-96
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΏΚΑΣ):  ΓΟΥΟΚΑΠ 9, ΝΤΟΡΣΕΪ 12, ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ, 
ΦΑΛ 6, ΒΕΖΕΝΚΟΦ 14, ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 12, ΖΑΝ ΣΑΡΛ, ΜΑΚ-

ΚΙΣΙΚ 10
ΜΟΝΑΚΟ (ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ): ΛΙ 8, ΜΠΕΪΚΟΝ 17, ΒΕΣΤΕΡΜΑΝ 4, ΤΟΜΑΣ 9, 
ΜΟΤΟΥΜ, ΜΠΟΥΤΣΙΕΛ, ΜΟΤΕΓΙΟΥΝΑΣ 4, ΟΥΑΤΑΡΑ 6, ΑΝΤΖΟΥΣΙΤΣ 17, ΧΟΛ 
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ΟΛΑ ΛΑΘΟΣ ΤΑ ΕΚΑΝΕ 
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Η 
ΜΟΝΑΚΟ ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕ 

96-72 ΣΤΟ ΣΕΦ

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ 72 - 96

ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΤΟ 2017
ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΒΡΕΘΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΕ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΤΟ 2017



Όσο σωστά τα έκανε όλα ο Ολυμπιακός στον πρώτο αγώνα, τόσο πήγε στο αντίθετο άκρο στον 
δεύτερο με αποτέλεσμα τώρα να αρχίσει να «τρέχει» αλλά κανείς να μη ξέρει αν θα φτάσει στον 
προορισμό του. «Τρέχει»; Σχήμα λόγου! Διότι ο Ολυμπιακός όντως έτρεχε στο ΣΕΦ αλλά χωρίς 

σκοπό και χωρίς ουσία. Είναι άλλο να παίζεις γρήγορα και άλλο βιαστικά και οι Πειραιώτες 
έχασαν το μυαλό τους, μπήκαν στο ρυθμό της Μονακό και πλέον βγήκαν από το πνεύμα του 

αγώνα. Ήρθε και το πολύ καλό ξεκίνημα (16-6) για να αποπροσανατολίσει πλήρως τον 
Ολυμπιακό που απέναντι στο χαμηλό σχήμα και την πίεση των Γάλλων έκανε το ένα λάθος μετά 
το άλλο. Ο Μπέικον σε θέση «4» στην επίθεση της Μονακό  έκανε μεγάλη ζημιά, με 13 πόντους 
στο πρώτο μέρος. Ο Πάρις Λι με την πίεση επάνω στη μπάλα, ξεχαρβάλωσε όλο το παιχνίδι του 

Ολυμπιακού (κατά την ταπεινή μου άποψη είναι εκείνος που έβαλε τις βάσεις για το break).
Απέναντι στην πίεση της Μονακό, οι παίκτες του Μπαρτζώκα έκαναν coast to coast, 

επιθέσεις χωρίς λογική, έτρεχαν και «βιάζονταν» άνευ λόγου! Κι έτσι έχτιζαν το δρόμο 
που ήθελε η Μονακό. Δρόμο; Μάλλον λεωφόρος ήταν! Διάπλατος. Το 20-0 σε 4΄30’’ 
στο δεύτερο δεκάλεπτο, από πλευράς των Γάλλων, έβαλε τον Ολυμπιακό σε μεγάλα 

προβλήματα κι έκανε την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.
Το +12 για την Μονακό στο πρώτο ημίχρονο και με τον Μάικ Τζέιμς στα 0/5 σουτ είχε διπλή 

ανάγνωση: Αν ο Αμερικανός «ξυπνούσε» (δύσκολα θα ήταν για δεύτερο ματς σε αφλογιστία) 
τότε τα πράγματα θα έπαιρναν απροσδιόριστη μορφή.

Και όχι μόνο αυτό. Ο Άντζουσιτς και ο Ουαταρά είχαν 12 πόντους και 4/4 τρίποντα μαζί και 
προσέφεραν πολλές λύσεις μαζί με τον εκπληκτικό Μπέικον (13 πόντοι) στο πρώτο μέρος.

Κι αν ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πλησιάσει στο δεύτερο μέρος, ο Τζέιμς (το «απροσδιόριστο» 
που λέγαμε) ύψωσε τεράστιο απαγορευτικό. Ο Αμερικάνος πήρε το παιχνίδι επάνω του και με 16 

πόντους (4/5 τρίποντα) στο τρίτο δεκάλεπτο έκοψε τη ψυχολογία του Ολυμπιακού.
Η ουσία είναι ότι με παθητικό 96 πόντους (και 86 σε 30 λεπτά, μετά το πρώτο δεκάλεπτο) και 20 
λάθη αλλά και περίεργο τρόπο εκδήλωσης επιθέσεων (30 προσπάθειες για τρίποντα και 22 για 

δίποντα) ο Ολυμπιακός δε μπορούσε να ελπίζει σε τίποτα περισσότερο. Η Μονακό απέδειξε ότι θα 
είναι σκληρή αντίπαλος. Αλλά και ο Ολυμπιακός προφανώς και κατάλαβε ότι αν δεν αγωνιστεί 

όπως στον πρώτο αγώνα της σειράς, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.

ΞΕΧΑΡΒΑΛΩΘΗΚΕ

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...
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Η ΩΡΑ ΤΟΥ
ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ 
ΠΛΑΝΟ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

Το αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό ίσως να μην είναι και τόσο κακό για τον ΠΑΟΚ, που αν βρει ένα γκολ 
στο Καραϊσκάκη, θα γίνει αυτόματα αφεντικό στο ζευγάρι. Η πρόκριση στον τελικό είναι το ζητούμενο 
που έχει μείνει στη φετινή σεζόν μια και πρωτάθλημα δεν προλαβαίνει ενώ στην Ευρώπη η ιστορική 

πορεία ανακόπηκε από τη Μαρσέιγ. Ο Λουτσέσκου ήδη δουλεύει στο μυαλό του διαφορετικό πλάνο στο 
δεύτερο αγώνα με τον Ολυμπιακό και στα υπέρ ήταν η τριάδα στο κέντρο που φαινόταν πιο ζωηρή από 
αυτή του αντιπάλου του. Αντίθετα, πρόβλημα το ντεφορμάρισμα των επιθετικών. Ίσως αν μπορέσει να 

αρχίσει ο Ολιβέιρα θα είναι μια λύση.

ΝΑ ΒΡΕΙ ΛΥΣΕΙΣ

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το 0-0 από την Τούμπα αλλά η μπάλα πέρασε στο δικό του μισό εν όψει της 
ρεβάνς την Τετάρτη του Πάσχα (27/4) με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.

Ο Πέδρο Μαρτίνς οφείλει να παρουσιάσει μια πιο επιθετική version μια και πρέπει να βρει γκολ στον 
επαναληπτικό. Στην Τούμπα μόνο ο Γκάρι Ροντρίγκες φάνηκε απειλητικός και είναι δεδομένο πως οι 

πρωταθλητές θα πρέπει να εμφανιστούν πιο ισχυροί από τη μέση και μπροστά.
Η τριάδα στα χαφ με Μπουχαλάκη, Εμβιλά, Μαντί Καμαρά δεν τρόμαξε και το πιο πιθανό είναι να μην 

είναι η ίδια στο δεύτερο παιχνίδι.

Ο ΓΚΑΡΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΣ ΗΤΑΝ ΟΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΜΠΑ ΑΛΛΑ Ο ΜΑΡΤΙΝΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Η παρουσία του Ματίας Αλμέιδα στην Αθήνα, τον έχρισε αυτόματα φαβορί για τη θέση του νέου 
τεχνικού στην ΑΕΚ αλλά κανείς δεν μπορεί να μαντέψει τις εξελίξεις. Όλα εξαρτώνται από την 
απόφαση του Δημήτρη Μελισσανίδη. Ο Ρούντι Γκαρσία δε φαίνεται πως μπορεί να αλλάξει την 
οπτική του, που λέει πως δε θέλει Ελλάδα ενώ για τους υπόλοιπους υποψήφιους επίσης δε 
φαίνεται να υπάρχει η εξέλιξη πως είναι σε θέση να είναι 100% εκείνοι που θα οδηγήσουν την 
ομάδα στο νέο της γήπεδο. Εκτός και αν υπάρχει στα σκαριά μια έκπληξη που θα γίνει γνωστή 
τις επόμενες ημέρες. Τίποτα δε θα πρέπει να αποκλειστεί.

Ο ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΧΝΙΚΟ

ΝΑ ΤΗΝ
ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ
Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΘΕΛΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

wΟ πρώτος ημιτελικός με τη Λαμία ήταν διδακτικός για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του. 
Ο λόγος πως η εμφάνιση δεν ήταν κακή, φάσεις έγιναν αλλά γκολ δεν μπήκαν πολλά. Μόλις το 
ένα του Ιωαννίδη.
Στις επόμενες προπονήσεις και έως και τη ρεβάνς εκεί θα εστιάσει ο κόουτς του Παναθηναϊκού 
προκειμένου το επιστέγασμα της πρόκρισης στον τελικό να έρθει πιο άνετα και με γκολ.
Πάντως, έδειξε πως είναι φυσικά καλύτερη ομάδα.

ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΓΙΑ
ΜΑΝΤΣΙΝΙ
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΣΟΒΑΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ο Ντανιέλ Μαντσίνι έχει ήδη γίνει talk of the town, πριν καν μπει η μεταγραφική περίοδος. Εδώ και 
καιρό άλλωστε στον Άρη έχουν γίνει δέκτες των μηνυμάτων πως υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για τον 
26χρονο winger από την Αργεντινή. Για όλα έχετε ενημερωθεί από το Sportime, για τις ενοχλήσεις από 
το εξωτερικό, για το ότι αρέσει στον Ολυμπιακό, αλλά και για το ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης δύσκολα 
θα τον δώσει με λιγότερα από 1,5 εκατομμύριο συν μπόνους. Οι εξελίξεις με τους εντός ή εκτός Ελλάδας 
ενδιαφερόμενους αναμένονται ίσως και πιο σύντομα από ότι θα περίμενε κανείς.



ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

www.xosetips.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 19:30
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

OVER 3,5 1,66
Το ματς της ημέρας είναι σίγουρα το μεγάλο ντέρμπι της Γερμανίας 

ανάμεσα σε Μπάγερν και Ντόρτμουντ. Οι Βαυαροί με νίκη 
πανηγυρίζουν το πρωτάθλημα και μαθηματικά και το γήπεδο 

αναμένεται κατάμεστο. Τα ρέστα της θα παίξει η Μπορούσια αλλά το 
έργο μόνο εύκολο δεν θα είναι.

Αμφότερες με μεγάλη επιθετική ποιότητα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ-ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ

2 -1,25 1,87
Το μεγάλο βήμα για την τετράδα θέλει να κάνει σήμερα η 

Λεβερκούζεν.
Στο ματς με την Λειψία δεν ήταν καλή και δίκαια ηττήθηκε με 1-0.

Ο αντίπαλος πάντως σήμερα είναι ιδανικός με την τελευταία Γκρόιτερ 
Φιρτ να παίζει μόνο για το γόητρο.

Διπλό με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ

1 1,85
Πιο γερά από ποτέ έχει μπει στη μάχη της τετράδας η Φράιμπουργκ.
Η ομάδα του Στρέιχ είναι σε πολύ καλό φεγγάρι και μέσα στην έδρα 
της βγάζει μεγάλη δυναμική. Αδιάφορη η Γκλάντμπαχ θα δοκιμάσει 

πρόσωπα αλλά καο σχήματα.

Έδρα και κίνητρο θα στηρίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 2 17:00
ΓΟΥΟΛΣΟΛ-ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ

2 2,00
Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Πορτ Βέιλ με τη μάχη της 

ανόδου να έχει ανάψει για τα καλά. Με νίκη σήμερα η ιστορική ομάδα 
κάνει το μεγάλο βήμα για την Λιγκ 1 αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσει 

την Γουόλσολ.

Το διπλό έχει αξία και θα το τιμήσουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΤΑΛΙΑ 19:00
ΙΝΤΕΡ-ΡΟΜΑ
OVER 2,5 1,72

Με την ψυχολογία στα ύψη η Ίντερ μετά τη μεγάλη νίκη κόντρα στη 
Μίλαν για το κύπελλο θα υποδεχθεί τη Ρόμα στο Μεάτσα.

Οι νερατζούρι θέλουν το τρίποντο που θα τους στείλει στη κορυφή ενώ 
οι Ρωμαίοι από την άλλη παίζουν το τελευταίο τους χαρτί στη μάχη της 

τετράδας.

 Τα γκολ θα πάρουν ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 1 17:00
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ-ΚΕΪΜΠΡΙΤΖ

1/1 2,10
Τρεις τελικούς έχει μπροστά της η Σάντερλαντ με τις μαυρόγατες να 

κρατάνε τη τύχη στα χέρια τους.
Την αδιάφορη Κέιμπριτζ υποδέχεται σήμερα και θα παραταχθεί με 

φουλ επιθετικό πλάνο για να καθαρίσει από νωρίς

Στηρίζουμε το φαβορί από ημίχρονο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Το δεύτερο εισιτήριο από τα πλέι οφ της 
Α› ΕΠΣΑ που οδηγεί στα μπαράζ ανόδου, 
κατέληξε στα χέρια της Αγίας Παρασκευ-
ής! Πιστή στο ραντεβού της με τη διάκρι-
ση και το κυνήγι της ανόδου στην Γ’ Κα-
τηγορία παρέμεινε η Αγία Παρασκευή. Στο 
κομβικό παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής η 
«Σάντα» αξιοποίησε την ευχέρεια που της 
πρόσφερε το γεγονός ότι έπαιζε για δύο 
αποτελέσματα, κράτησε τη «λευκή» ισο-
παλία απέναντι στο Χαλάνδρι και τερμά-
τισε στην προνομιούχο δεύτερη θέση της 
κατάταξης. Μερ το συγκρότημα του Σήφη 
Βενάκη να παρουσιάζεται αρκετά συγκρο-

τημένο και με αγωνιστική προσήλωση 
και πειθαρχία. Ο αρχιτέκτονας των φετι-
νών επιτυχιών Σήφης Βενάκης με δηλώ-
σεις του, έσπευσε να απονείμει τα εύσημα 
στους ποδοσφαιριστές του για τη συγκι-
νητική προσπάθεια που έχουν καταβάλει 
από το ξεκίνημα της φετινής περιόδου, 
δίνοντας το σύνθημα για τα επερχόμενα 
μπαράζ που θα κρίνουν την άνοδο στην 
Γ’ Εθνική: «Οι παίκτες μου είναι άξιοι συγ-
χαρητηρίων για την τεράστια προσπάθεια 
που έχουν καταβάλλει φέτος. Απέναντι 
στο Χαλάνδρι παίζαμε για δύο αποτελέ-
σματα, κάναμε τη σωστή προσέγγιση, 
δείξαμε χαρακτήρα και φανήκαμε πολύ 
προσηλωμένοι στο πλάνο μας, με άμεση 
συνέπεια να μην κινδυνεύσουμε ιδιαίτε-
ρα. Για εμάς όμως ο μαραθώνιος δεν έχει 
τελειώσει, Μετά τις γιορτές του Πάσχα θα 
πρέπει να προετοιμαστούμε για τα μπα-
ράζ ανόδου, που είναι γεμάτα ιδιαιτερό-
τητες. Οφείλουμε να φανούμε απόλυτα 
προσηλωμένοι και προετοιμασμένοι για 
το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά».

ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
Μπορεί εδώ και τρεις περίπου εβδο-
μάδες να ολοκληρώθηκαν οι επίσημες 
αγωνιστικές υποχρεώσεις για το Καμα-
τερό στον τρίτο όμιλο της Α’ Κατηγορίας, 
με την ομάδα των δυτικών προαστίων, 
ωστόσο, να μην καταφέρνει να πετύχει 
τον στόχο της παραμονής, ωστόσο αυτή 
η παράμετρος κάθε άλλο στέκεται ικανή, 
ώστε να εμποδίσει να προπονείται και 
να λαμβάνει μέρος σε τουρνουά. Το αντί-
θετο μάλιστα. Άπαντες στον σύλλογο 
παραμένουν σε καθεστώς αγωνιστικής 
εγρήγορσης και φροντίζουν να δίνουν 
τον καλύτερό τους εαυτό στις προπο-
νήσεις και στα φιλικά. Σε μια προσπά-
θεια να διατηρηθούν σε αγωνιστικό ρυθ-
μό. Με τον τεχνικό Γιάννη Μητρούση να 
τους επιβραβεύει μέσω δηλώσεών του: 
«Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε πε-
ρίοδο με φουλ αγωνιστική δράση, με 
σκοπό να μικρύνουμε τον χρόνο αγω-
νιστικής απραξίας μέχρι την εκκίνηση 
της θερινής προετοιμασίας., Μετέχου-
με στο τουρνουά που διεξάγεται αυτό 
το διάστημα με συμμετοχή κυρίως ομά-
δων της Δυτικής Αττικής και γενικότε-
ρα είμαι πολύ ευχαριστημένος από την 
προσπάθεια, αλλά και την διάθεση όλων 
μου των παικτών, αλλά και ορισμένων 
ποδοσφαιριστών που προέρχονται από 
τις ακαδημίες».

ΒΕΝΑΚΗΣ: «ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» 
ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΤΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  
ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Από σήμερα 
μπαίνει πάγος 
στην Αθήνα!
Λίγες μέρες πριν την 
ανάσταση του Κυρί-
ου, και το αθηναϊκό 
ποδόσφαιρο θα ξε-
κουραστεί… Ήδη η Α’ 
κατηγορία της Αθή-
νας, μπαίνει στον 
πάγο ΚΑΙ επίσημα, 
εκτός των δυο ομά-
δων που θα συμμε-
τάσχουν στα μπα-
ράζ της ανόδου στη 
Γ’ εθνική, ο Άρης Πε-
τρούπολης και η Αγία 
Παρασκευή. Κατά 
τα άλλα και παρό-
τι τα πράγματα είναι 
πολύ δύσκολα σε όλα 
τα επίπεδα, εν τού-
τοις οι ομάδες έκαναν 
τον προγραμματισμό 
τους και ήδη δείχνουν 
πως πράγματι εκείνο 
που τους ενδιαφέρει 
είναι να έχουν συνέ-
χεια και όχι να το δια-
λύσουν το μαγαζί… * 
Χθες πήρα ένα μήνυ-
μα από το φιλαράκι 
μου τον Αντώνη Σου-
λακέλλη, τον άρχοντα 
του παιδικού ποδο-
σφαίρου του Κόκκι-
νου Μύλου. Πραγ-
ματικός άρχοντας… 
Όποιος πέρασε από 
τα χέρια του, έμα-
θε ΚΑΙ ποδόσφαιρο, 
αλλά και πήρε πολλά 
κοινωνικά στοιχεία, 
που θα χρειαστούν… 
Διότι ο Αντωνάρας εί-
ναι δάσκαλος και όχι 
προπονητής… Είχε 
γίνει μύθος για πολλά 
παιδιά που τον προ-
τίμησαν. * Ετοίμασε 
τα μπογαλάκια του ο 
πρόεδρος των Τρα-
χώνων για πού αλ-
λού; Για Γιάννενα, 
στην ιδιαιτέρα του πα-
τρίδα… Εδώ πήγαινε 
τις καθημερινές, δεν 
θα πήγαινε τώρα κι 
ενόψει Πάσχα; Δεν το 
κρύβει ο πρόεδρος… 
του αρέσει η πατρί-
δα του… * Σκασμένος 
ήταν ο Δημήτρης Πα-
πασπύρου. Ο προπο-
νητής του Χαλανδρί-
ου, είναι αλήθεια πως 
περίμενε κάτι παρα-
πάνω από την ισοπα-
λία που έληξε εν τέ-
λει το ματσάκι με την 
Αγ Παρασκευή. Ειδι-
κά στο δεύτερο μέρος 
η ομάδα του πίεσε(!), 
όμως αν δεν έχεις τον 
παίκτη να βάλει το 
γκολ… τότε δεν μπο-
ρείς να κερδίσεις… 
Καλή Ανάσταση σε 
όλους…

Αρκετά ενθαρρυντικά μηνύμα-
τα γραφής άφησε ο Πανιώνιος 
Καισαριανής την σεζόν που ολο-
κληρώθηκε στον πολύ απαιτητι-
κό τέταρτο όμιλο της Β’ Κατηγο-
ρίας ΕΠΣΑ. Σε μία χρονιά πολύ 
ιδιαίτερη, λόγω των όσων είχαν 
προηγηθεί πέρυσι και πρόπερ-
σι από την αγωνιστική απραξία 
λόγω της έξαρσης του κορωνο-
ϊού, το ιστορικό συγκρότημα των 
ανατολικών προαστίων πραγ-
ματοποίησε πολύ καλές εμφανί-
σεις και μία πορεία αντάξια του 
ονόματος και της δυναμικής του, 
αποδίδοντας παράλληλα ελκυ-
στικό ποδόσφαιρο. Με τον Διοι-
κητικό Ηγέτη Νίκο Χατζηλία να 
δίνει το δικό του ξεκάθαρο στίγ-
μα λέγοντας τα εξής: «Η χρονιά 
που αποχαιρετάμε, μας αφή-
νει μια γλυκιά γεύση, Γενικότε-
ρα η ομάδα μας έβγαλε πολλές 
αρετές και έδειξε μέταλλο. Βά-
λαμε τις βάσεις για την νέα σε-
ζόν και εκτιμώ ότι όλα τα παιδιά 
που αγωνίστηκαν στην ομάδα 
μας πρόσφεραν όσα περισσό-
τερα μπορούσαν. Μετά το Πά-
σχα αναμένεται να τρέξουμε τα 
θέματα που αφορούν στον σχε-
διασμό της επόμενης σεζόν». 
Την ευκαιρία να τιμήσει φυσιο-
γνωμίες που έχουν προσφέρει 
σημαντικές υπηρεσίες κατά το 
παρελθόν στο σύλλογο, είχε η 
διοίκηση του Πανιωνίου Καισα-
ριανής στο σαββατιάτικο φιλι-
κό με αντίπαλο τον συμπολίτη 
Φωστήρα στο γήπεδο της Νήαρ 
Ηστ που είχε προγραμματιστεί. 
Συγκεκριμένα, παρέλαβαν τιμη-
τικές πλακέτες ο Στέργιος Μα-
στρογιάννης που εγκατέλειψε 
την ενεργό δράση, ο Θανάσης 
Σκευόπουλος, ο Νίκος Πρασσάς 
και ο Γιάννης Γιουκάρης, όλοι 
τους παλαίμαχοι ποδοσφαιρι-
στές του σωματείου.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Χατζηλίας: 
«Βάλαμε τις 
βάσεις για τη νέα 
σεζόν» 

ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ 

Χατζηαναστασίου:  
Είχαμε πάθος
Σύμφωνα με τον Βλάση Χατζηαναστα-
σίου η μεγάλη νίκη κόντρα σε μια ομά-
δα όπως η Σταμάτα, που ήταν αήττητη 
και μάλιστα χωρίς να έχει δεχτεί, οφεί-
λεται κυρίως στο πάθος που επέδειξαν 
οι παίκτες του σε όλη τη διάρκεια του 
αγώνα! Και αυτό ήταν κάτι που το εισέ-
πραξε ο προπονητής της Λούτσας σε 
όλη τη διάρκεια του αγώνα, ενώ όπως 
επίσης πρόσθεσε ήταν ένας αγώνας 
χωρίς επιστροφή. Αναλυτικά η δήλωσή 
του: «Σε ένα παιχνίδι χωρίς επιστρο-
φή για την ομάδα μου καταφέραμε να 
κερδίσουμε απόλυτα δίκαια αφού κυ-
ριαρχήσαμε κ στα 90 λεπτά, απέναντι 
σε μια ομάδα που μέχρι σήμερα ήταν 
αήττητη χωρίς μάλιστα να δεχτεί γκολ 
και με μεγάλο κίνητρο και πάθος. Όταν 
σε όλο το παιχνίδι δεν υπάρχει τελική 
στην εστία μας και ο τερματοφύλακας 
του αντιπάλου είναι ο καλύτερος παί-
κτης τότε η νίκη μας είναι απόλυτα δί-
καιη. Συνεχίζουμε την προσπάθεια μας 
που είναι εξαιρετικά δύσκολη».

This is AthensΟ Σήφης Βενάκης
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KANENA 
TAKT 

Ο λεγάμενος έχει status. Εκ των αρχηγών, 
για να μην πούμε ο «captain». Το club ακό-
μη πληρώνει δόσεις για την προ 5ετίας μετα-
γραφή του από τον Αστέρα Τρίπολης. Αγαπη-
τός στην εξέδρα και φιγούρα στα αποδυτήρια. 
Προτού τον συναντήσει η ατυχία που τον άφη-
σε εκτός αγωνιστικής δράσης για 14 μήνες 
ήταν το απόλυτο σημείο αναφοράς στον Πα-
ναθηναϊκό και ο key-player στην Εθνική Ελ-
λάδας. Αφήστε που είχε ρίξει άκυρο και στην 
πρόταση του ΠΑΟΚ με σχεδόν τα διπλάσια χρή-
ματα. Η επιστροφή στο χορτάρι ανώμαλη. Στα 
παιχνίδια που έπαιξε φάνηκε ακόμη ανέτοι-
μος. Λογικό. Εκβίασε αποφάσεις, ρίσκαρε στα 
«θέλω» του ένεκα του ανταγωνισμού με την 
παρουσία του Ρουμπέν Πέρεθ.
Αντιλαμβάνεται και ο ίδιος πως ο δρόμος της 
επιστροφής στο… χθες είναι ακόμη μακρύς. 
Μα, μόνο που δεν βρίσκει την ανάλογη απόκρι-
ση από τον προπονητή του. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
άφησε τον Δημήτρη Κουρμπέλη εκτός αποστο-
λής ΚΑΙ στον αγώνα με την Λαμία στο Κύπελ-
λο. Απόφαση που πάρθηκε δίχως την παρα-
μικρή στοιχειώδη εξήγηση/ενημέρωση στον 
28χρονο χαφ από το προπονητικό επιτελείο. 
Απόφαση που φυσιολογικά ξένισε στο μυαλό 
του Αρκά αρχηγού. Απορίας άξιον για το μελ-
λοντικό «χτίσιμο» της σχέσης των δύο ανδρών. 
Την ίδια στιγμή που ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επιμέ-
νει (εμμονικά) δίχως την ανάλογη αγωνιστι-
κή απόκριση στον Γκατσίνοβιτς.
Δίνει χρόνο συμμετοχής στον Βιτάλ! Επιλογή 
του 101% που έχει σκοράρει ΜΟΛΙΣ ένα γκολ 
στη Super League και αυτό την 1η αγωνιστική. 
Την ίδια ώρα που… θυμήθηκε να επαναφέρει 
στην 11άδα, τον Μαουρίσιο, ο οποίος τον Ια-
νουάριο του ζήτησε να αποχωρήσει για την Σα-
ουδική Αραβία! Κανείς φυσικά δεν αγνοεί την 
αναγέννηση του Αϊτόρ, την έσχατη εκτόξευση 
του Παλάσιος, αλλά τα αποτελέσματα από μόνα 
τους ΔΕΝ κρύβουν τα προβλήματα της καθημε-
ρινότητας κάτω από το χαλί.
Όσο και ο κόουτς να θέλει να διατηρεί κλειστή 
την πόρτα του τα προβλήματα τα αντιμετωπίζεις 
ΜΟΝΟ όταν τα λύνεις πρόσωπο με πρόσωπο. 
Και φυσικά με τα ανάλογα επιχειρήματα… 

Παρασκήνια➠





Ο ΚΟΥΡΜΠΈΛΗΣ ΑΦΟΤΟΥ 
ΓΥΡΙΣΈ ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΈΧΈΙ 
«ΙΔΡΏΣΈΙ» 210’ ΣΈ 7 
ΑΓΏΝΈΣ, ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ 
ΜΙΑ ΑΣΙΣΤ 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ 
28ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΛΗΓΈΙ ΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ ΜΈ 6 ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ 
ΈΤΗΣΙΏΣ

ΚΟΟΥΤΣ, ΔΈΝ 
ΤΣΟΥΛΑΈΙ…         
ΜΑΓΚΙΑ τεράστια το (εν όψει) 
«χατ-τρικ» των πρωταθλημά-
των. Συνάμα, η ομάδα έφυγε 
αλώβητη στον πρώτο ημιτε-
λικό στην Τούμπα. Αυτό φυ-
σικά ΔΕΝ αναιρεί τον κορε-
σμό του Πέδρο Μαρτίνς στα 
αποδυτήρια του Ολυμπιακού. 
Μήτε τη λάθος διαχείριση του 
σε αποφάσεις/πρόσωπα. Ήταν η… 
νιοστή φορά που ο Μαντί Καμαρά δεν 
αφίχθη on time στη βιντεοθεραπεία. Ο Αγκι-
μπού Καμαρά από κερδισμένο στοίχημα έγινε ανέκ-
δοτο μέσα στο 2022 από την αδιάλειπτη χρήση. 
Τικίνιο και Ελ Αραμπί είναι σε πλήρη σύγχυση. 
Ο Φορτούνης έχει χάσει το trust στο πρόσω-
πό του. Ο Ανδρούτσος εξαφανίστηκε! Ο Βρου-
σάι απορεί αν είναι μπακ ή wingerτελικά. Λαλά 
(37 ματς/2 ασίστ) και Ρέαμπτσιουκ (43 ματς/1 
γκολ/3 ασίστ) δίχως ανταγωνισμό δεν έχουν και 
το ανάλογο development. Και φαντάζει όαση ο 31χρονος Γκά-
ρι Ροντρίγκες των 4 γκολ!!! Κόουτς, κάνουμε λάθος; 

«ΜΟΝΙΜΟΣ» 
ΥΠΗΡΈΣΙΑΚΟΣ  
  

Το boss ακόμη ΔΕΝ έχει αποφανθεί οριστι-
κά για την επόμενη μέρα στον πάγκο, αλλά 
DE FACTO εκτιμάει την προσπάθεια του (υπη-
ρεσιακού) Σωκράτη Οφρυδόπουλου. Το ́ χει 
εκφράσει και στους συνεργάτες του. Επιλο-
γή Κώστα Κατσουράνη, προ 6ετίας, στην Πα-
ναχαϊκή. Μπήκε στην οικογένεια της ΑΕΚ ως 
εκπαιδευτής για τις ακαδημίες, Β’ ομάδα και 
κατέληξε με την πολύτιμη αρωγή του Ηλία Κυ-
ριακίδη (σ.σ.: άνθρωπος που αναλύει αντιπά-
λους, δουλεύει στημένες φάσεις) εδώ και 7 
αγώνες να είναι Head Coach του «Δικεφά-
λου». Πρόσωπο που αν στο φινάλε εξασφα-
λίσει την έξοδο στην Ευρώπη σφραγίζει στο 
μυαλό του «τίγρη» μία μόνιμη επιλογή σε ανά-
λογες περιστάσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται… 

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ «ΈΚΟΨΈ» ΤΟΝ 
ΚΟΥΡΜΠΈΛΗ ΣΤΟ ΜΑΤΣ ΜΈ ΤΗΝ ΛΑΜΙΑ 
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ Η ΈΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΝΟΈΙΤΑΙ  



ΜΟΙΡΆΖΕΙ MANDATES!                               
Ο Αστέρας Τρίπολης για επαρχιακή ομάδα και τα (φτωχά) 
ελληνικά δεδομένα φαντάζει selling club. Σε σχεδόν ετήσια 
βάση μαζεύει μίνιμουμ ένα 500άρικο από πωλήσεις. Φέτος, 
πέραν του σταρ, Σόνι οι Αρκάδες δεν θα ήταν αντίθετοι, δίχως 
πρεμούρα, να «σπρώξουν» και τα δύο hot Ελληνόπουλά τους: 
Τσιφτσής, Χριστόπουλος! Εξ ου και η έσχατη κινητικότητα, εκτός 
των εκπροσώπων τους, από το club ενεργοποιώντας αντίστοιχα 
κονέ. 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ…                          

Η Ζούλτε Βάρεγκεμ, τελικώς, μπορεί να μην απέκτησε in 
extremis τον Μπουζούκη (σ.σ.: διίστανται οι απόψεις για τους 
λόγους που «τσάκισε» το deal) τον περασμένο Ιανουάριο, 
αλλά το καλοκαίρι θα επιστρέψει δριμύτερη στα μέρη μας. Εν 
προκειμένω, ο νέος επικεφαλής του scouting department 
έχει «λοκάρει» δύο περιπτώσεις από την Super League και 
ετοιμάζεται να προχωρήσει στο παρασύνθημα. Οσονούπω, 
ονόματα και διευθύνσεις…  

Φροίξος Γρίβας! Δεν ανέπνεε στον ΟΦΗ και πήγε να 
κάνει αγροτικό στην Καλαμάτα. Άκρως επιτυχημένο με 

18 αγώνες, 4 γκολ, 5 ασίστ! Θα επιστρέψει στο Ηράκλειο, 
παίρνοντας την ευκαιρία του το καλοκαίρι. 

Φαμπιάν Αντούνες! Ελβετικός σουγιάς στα χέρια του 
Αναστασίου μια και φέτος έχει ήδη αγωνιστεί σε τρεις 

διαφορετικές θέσεις. Στην πρώτη συζήτηση όμως περί ανανέωσης 
αξίωσε 150 χιλιάρικα και ο κυρ-Μάκης δυστρόπησε… 




ΠΟΤΕ 7ΨΉΦΙΟ                    
Αποκτήθηκε ως προσδοκία! Φέτος, σε σεζόν καθιέρωσης-
μεταγραφής όντας και εκ των αρχηγών της Εθνικής Ελπίδων 
έχει περιοριστεί σε ρόλο back up. Μόλις 14 ματς (σ.σ.: 
δύο 90λεπτα μέσα στο 2022) στη Super League και μία 
αποφράδα νύχτα με αντίπαλο την Πορτογαλία σε ένα 
παιχνίδι που αλλάζει καριέρα! Plus την διαρκή του γκρίνια 
έχουν οδηγήσει τον ΟΦΗ στο πόρισμα πως το καλοκαίρι 
ακούνε/δέχονται προτάσεις για τον Απόστολο Διαμαντή. Μην 
ξεχνάμε πως ο ΠΑΟΚ κατέχει το 40% των δικαιωμάτων του. 
Το εφταψήφιο νούμερο που ́ χουν οι Κρητικοί στο μυαλό 
τους ας το ξεχάσουν… 

ΆΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ…          
Βίοι αντίθετοι με το φιλαράκι του, τον Κουλούρη. Αμφότεροι, το 
περασμένο καλοκαίρι, επέστρεψαν εκεί που αναγεννήθηκαν 
ποδοσφαιρικά στον Ατρόμητο. Αμφότεροι με συμβόλαια 200 
plus. Μόνο που ο ένας ξανανιώνει επιστρέφοντας μέχρι 
και την Εθνική, ενώ ο άλλος (Δημήτρης Χατζηισαϊας) έχει 
πάρει την κατιούσα. Δεν έβγαλε… εκτόπισμα στα 20 φετινά 
του παιχνίδια και ακόμη και ο μεγαλύτερος φαν του, ο Γιάννης 
Αγγελόπουλος, φέρεται να ́ χει απογοητευτεί. Το club βαδίζει 
στην λογική να απαλλαγεί από τον επόμενο χρόνο συμβολαίου…   

ΚΎΡΙΕ ΚΟΎΡΤΙΤΣ, ΕΧΟΎΜΕ ΚΆΤΙ;      
18 γκολ! Ασύλληπτος αριθμός για κεντρώο. Ακόμη και στην 
Ελλάδα. Πόσο μάλλον όταν ο ίδιος φέρεται να σου βγάζει 
leadership τόσο στο γήπεδο, όσο και στα αποδυτήρια. Έστω και 
αν κάμποσες φορές το εκβιάζει! Η μία όψη του νομίσματος. Η 
έτερη κάνει λόγο για έναν παίκτη 33 ετών που κοστίζει αδρά (1,2 
εκατ. ευρώ ΚΑΘΑΡΑ) σε ετήσια βάση. Μιλάμε για τον ίδιο που στα 
δύο ματς με την Μαρσέιγ ΔΕΝ εμφανίστηκε στο χορτάρι. Εκείνον 
που στα πλέι οφ παραμένει «αόρατος» με αποκορύφωμα την 
λάθος θέση στο γκολ του Αρη. Αυτόν που στο πρώτο ημιτελικό 
απέναντι στον Ολυμπιακό πέρασε απαρατήρητος. Και λέω εγώ 
αν «σκάσει» πρόταση από κανένα Εμιράτο, ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου 
τι λένε για τον Κούρτιτς; Οπού υπάρχει καπνός…  

ΆΛΛΆΖΕΙ LEVEL…        
Είναι ίσως η μοναδική ομάδα, πλην των 4 Β’, στην Super League 
2 που δε χρωστάει ευρώ στους παίκτες. Ο φάκελος της 
αδειοδότησης πλήρης! Ο μεταγραφικός περιορισμός πλέον δε 
θα ανήκει στον Ηρακλή. Ο «θείος Τομ» από Αμέρικα έχει διάθεση 
να βάλει μέχρι και 4 κατοστάρικα. Το μπάτζετ θα αγγίξει το 1,5 
μύριο και ο Ηρακλής τη νέα σεζόν στοχεύει στον πρωταθλητισμό.   

ΆΛΉΘΕΙΆ, ΠΩΣ ΔΙΚΆΙΟΛΟΓΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΉΣ 
Ο ΖΟΖΕ ΜΠΟΤΟ ΤΟ 50ΆΡΙΚΟ ΤΟΝ ΜΉΝΆ 
ΣΤΟΝ ΠΆΟΚ; 

quizTime
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Πάνω στο πιο βαθύ σκοτάδι, σε πείσμα των αντίθεων και των εχθρών της Εκκλησίας, ο πιστός 
λαός φωνάζει το «Ανάστα ο Θεός»!Ανάστα ο Θεός! Αν οι λαοί ορίζουν εθνικές επετείους και 

γιορτάζουν με μεγαλοπρεπείς γιορτές και σημαιοστολισμούς και παρελάσεις, τη νίκη τους απέναντι 
σε κάποιον μεγάλο εχθρό που απείλησε την πατρίδα τους, τότε πόσες χαρές και πόσες τιμές 

χωρούν για τη νίκη του Χριστού απέναντι στην αυτοκρατορία του θανάτου;

Υπάρχει μεγαλύτερος δυνάστης από τον θάνατο; Υπάρχει μεγαλύτερος τύραννος; Σαρώνει τα 
έθνη, αφανίζει γενιές, χτυπά απροειδοποίητα, επιτίθεται σε γέρους, νέους και παιδιά. Δεν κάνει 

διακρίσεις σε πλούσιους και φτωχούς, σε άσημους και σε διάσημους. Μόνιμος 
διώκτης, ακοίμητος ληστής, ο θάνατος κραδαίνει αδιάκοπα τη δαμόκλειο σπάθη 

του φόβου και του τρόμου πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων.

Κι όμως, τέτοια ανείπωτη τιμή μας έκανε ο Χριστός με τη θυσία του. 
Ταπείνωσε τον μεγαλύτερο εχθρό μας, έδεσε τον θάνατο χειροπόδαρα και τον εξευτέλισε. 

Πόση ευφροσύνη, πόσο σκίρτημα, πόση αστέρευτη ελπίδα γεννά αυτό το γεγονός;
Σε κάθε Ορθόδοξη εκκλησιά, απ’ άκρη σ’ άκρη του κόσμου, έρχεται το πρώτο χαρμόσυνο 

μήνυμα. Αδημονούν οι πιστοί για την ένδοξη Ανάσταση. Φωνάζουν «Ανάστα, ο Θεός, κρίνων την 
γην ότι συ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις έθνεσι»! Αναστήσου, σήκω πάνω, 

ω Θεέ και κρίνε τη γη, γιατί δική σου κληρονομιά θα γίνουν όλα τα έθνη!
Αναστήσου Θεέ πάνω στην καλύτερη ώρα, όπως πριν 2.000 χρόνια, έτσι και σήμερα. 

Αναστήσου πάνω στην ώρα που οι διαχρονικοί εχθροί σου, φρόντισαν να σφαλίσουν τον Τάφο 
σου με τις βλασφημίες τους, με την απιστία τους, με την αντιχριστιανική μανία τους. 

Αναστήσου πάνω στην ώρα που τα όργανα του διαβόλου λυσσάνε από χαιρεκακία γιατί νομίζουν 
πως θριάμβευσαν. Αναστήσου για μια ακόμη φορά, να πιάσεις στον ύπνο τους δολοπλόκους που 
νομίζουν πως ξεμπέρδεψαν μαζί σου. Αναστήσου πάνω στην ώρα που το θηρίο του Άδη φαίνεται 

να σε χώνεψε στα σπλάχνα του. Αναστήσου πάνω στην ώρα που κάποιοι πιστοί έχουν 
καταληφθεί από λιποψυχία, από φόβο, από απόγνωση και δειλία.

Πάρε τα κλειδιά του Άδη στα χέρια σου, λάβε την κληρονομιά σου στα έθνη, βασίλεψε στον 
ουρανό, στη γη και στα καταχθόνια. Γκρέμισε το οικοδόμημα της σύγχρονης Βαβυλώνας, 

ρίξε από τον επίγειο θρόνο του, τον άρχοντα του κόσμου τούτου, 
και μοίρασε τη δικαιοσύνη σου, στους υπηρέτες του.

Αυτοί που δεν σε αντικατέστησαν ως Θεό, με έναν άλλον «θεό» της εγωιστικής βολής τους, που 
είτε τον λένε επιστήμη, είτε τον λένε φιλοσοφία, είτε τον λένε πολιτική, είτε τον λένε 

πανσεξουαλισμό και αποκτήνωση, αυτοί, με καθαρή διάνοια, με ταπεινή καρδιά, 
θα αναμένουν την Ανάσταση σου, σαν λαμπάδες αναμμένες.

Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της «πρώτης Ανάστασης», και κάθε 
Ανάστασης που αξιωνόμαστε να εορτάζουμε. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας χαρίζει 
πάντα αυτή την ευλογημένη αδημονία και πάνω απ’ όλα εκείνη τη συντετριμμένη καρδιά που 

αναπαύεται το Θείο, για να φωνάζουμε κι εμείς το «Ανάστα ο Θεός»!

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.
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 Αναστήσου Θεέ μας, πάνω στην καλύτερη ώρα,  Αναστήσου Θεέ μας, πάνω στην καλύτερη ώρα, 
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