ΑΘΗΝΑ: 140 - 220C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 130 - 200C
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ΤΡΙΠΟΝΤΟ
ΝΑ ‘ΝΑΙ…
Η ΑΕΚ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ
ΑΡΗ ΚΑΙ ΔΕ ΒΛΕΠΕΙ
ΑΛΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ

Το προηγούμενο ΑΕΚ-Άρης υπήρξε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ματς της σεζόν. Η Ένωση επικράτησε 2-1
(15’ Μήτογλου, 37’ πέν. Μάνταλος – 73’ Μ. Γκαρσία), αλλά οι Θεσσαλονικείς είχαν χάσει σωρεία ευκαιριών,
ενώ μετά τη λήξη έβραζαν για τη διαιτησία του Διαμαντόπουλου. Στο β’ γύρο, ο Άρης βγήκε από πάνω, στο
«Βικελίδης» (με 2-1 κι αυτός). Με άλλα λόγια, ο Δικέφαλος δεν έχει βρει το κουμπί του σημερινού του
αντίπαλου (19:30, COSMOTESPORT 1). Περιθώρια, όμως, δεν έχει. Μετά από 3 αγωνιστικές στα πλέι οφ με
συγκομιδή μόλις 2 βαθμών, η νίκη είναι αδιαπραγμάτευτη, στη μάχη για την Ευρώπη. Άσχημα, όμορφα, τυχερά,
άτυχα, αυτό που μετράει είναι να έρθουν οι 3 βαθμοί.
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΡΙ ΗΤΑΝ
ΚΑΙ (Σ)ΠΑΕΙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΟΜΑΔΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΡΗΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Β
70
59
48
47
47
42

ΑΓ
29
29
29
29
29
29

ΓΚΟΛ
51-17
53-26
44-31
44-23
29-23
29-26

Ο ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ
ΘΑ ΛΕΙΨΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΑΡΗ

Δεν είχε χάσει ματς, δεν είχε χάσει λεπτό ως τώρα στο φετινό πρωτάθλημα. Συνολικά 33 αγώνες, 29
για τη Super League και 4 για το Κύπελλο. Η κολόνα του Άρη στα μετόπισθεν, ο «είναι πάντα εκεί» της
ομάδας. Σερί ήταν και (σ)πάει για τον Γιάκουμπ Μπράμπετς. Ο Τσέχος αμυντικός δεν ταξίδεψε με την
αποστολή στην Αθήνα, δεν υπολογίζεται συνεπώς για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Όπως και οι Μάνος, Σάκιτς,
Λόπεθ, Ντένις και Ντουάρτε. Και κάπως έτσι, ο Χερμάν Μπούργος απέκτησε έναν ακόμη πονοκέφαλο
πέραν του γνωστού που έχει να κάνει με το σκοράρισμα. Και μάλιστα πριν από ένα παιχνίδι που θα κρίνει
πολλά όσον αφορά την ευρωπαϊκή έξοδο.
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Η ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ!
Ο ΑΝΤΕΛΙΝΟ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ, ΟΠΩΣ ΟΛΑ
ΔΕΙΧΝΟΥΝ, ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΠΑΛΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

Είναι κάτι παραπάνω από ένας ποδοσφαιριστής ο Αντελίνο Βιεϊρίνια. Τόσο για τον ΠΑΟΚ, όσο για το ελληνικό
ποδόσφαιρο. Για καιρό έκλινε προς το να πει «αντίο» στη δράση το προσεχές καλοκαίρι. Και να φορέσει αμέσως
μετά κοστούμι, αλλάζοντας ρόλο, πάντα εντός του αγαπημένου του Δικέφαλου. Εσχάτως όμως και βλέποντας
πως ακόμα το σώμα του «βαστά», ο Πορτογάλος έχει αρχίσει να φλερτάρει έντονα με τη σκέψη να παρατείνει
το παιχνίδι για ακόμη μια σεζόν. Στον ΠΑΟΚ είδαν το «θέλω» του αρχηγού τους και του έκαναν επίσημα την
πρόταση να συνεχίσει και του χρόνου. Η συμφωνία έχει όπως όλα δείχνουν κλειδώσει και όταν οι συνθήκες το
επιτρέψουν, θα λάβει επίσημη μορφή.

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ!
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΑΛΕΙ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιθανότατα στην καλύτερη του φάση φέτος. Έτοιμος να ξορκίσει το κακό που
αποτελούν γι’ αυτόν οι Ζωσιμάδες. Έξι χρόνια έχει να κερδίσει τον ΠΑΣ στο γήπεδό του. Από τις 14/2/2016
συγκεκριμένα, όταν επικράτησε με 3-0 με ένα γκολ του Βλαχοδήμου και δύο του Μπεργκ. Έκτοτε η
παράδοση του «τριφυλλιού» στα Ιωάννινα είναι κάκιστη, καθώς σε επτά παιχνίδια μετρά έξι ήττες και μία
ισοπαλία. Μάλιστα οι έξι αυτές ήττες του είναι σερί, ενώ δύο εξ αυτών ήταν για το Κύπελλο. Σήμερα (19:00,
Novasports Prime) θα σπάσει αυτό το μαύρο για τον Παναθηναϊκό σερί; Σημειωτέο ότι αυτή η προσπάθεια θα
γίνει άνευ του Καρλίτος, που έμεινε στην Αθήνα, όπως και οι Βιγιαφάνες, Λουντκβιστ και Αγιούμπ.

ΤΟ ΙΕΡΟ
ΜΗΝΥΜΑ

Ο ΤΙΚΙΝΙΟ ΕΚΡΙΝΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ

Σημασία είχε, μόνο, το μήνυμα: Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το φιλικό Ολυμπιακός - Σαχτάρ Ντόνετσκ
αυτό τον ιερό σκοπό εξυπηρέτησε. Ποδόσφαιρο για την ειρήνη. Αγωνιστικά ομιλώντας, ήταν μια ευκαιρία για
τους Πειραιώτες να ξεμουδιάσουν τώρα που η επίσημη δράση έχει σταματήσει αναγκαστικά γι’ αυτούς (λόγω
της αναβολής του ματς με τον ΠΑΟΚ). Για τον Πέδρο Μαρτίνς, να δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν έχουν αρκετό.
Το αξιοποίησε περισσότερο ο Τικίνιο που σημείωσε στο 22’ το γκολ που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα (1-0). Ο
Ολυμπιακός έπαιξε με τους: Κρίστινσον (90’ Καραργύρης), Βρουσάι, Μανωλάς, Παπαδόπουλος, Ρέαμπτσιουκ,
Κούντε, Μπουχαλάκης (28’ Αγκιμπού Καμαρά), Μασούρας, Βαλμπουενά, Φορτούνης, Τικίνιο. Στο 46’ μπήκαν:
Λαλά, Παπασταθόπουλος, Μπα, Σισέ, Μ. Καμαρά, Λόπες, Καρβάλιο, Ονιεκούρου.
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5' Ριέρα, 87’ Μουνάφο – 29' Τσιγκρίνσκι, 41', 52' Μάντζης

2-3
ΨΥΧΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
Κάποιος που ξέρει και… δεν ξέρει, μπορεί να αναρωτηθεί αν πρόκειται περί λάθους. Αλλά, όχι. Έγινε. Ξανά.
Όπως στις 12 του περασμένου Φλεβάρη, έτσι και τώρα, ο Ιωνικός επικράτησε 3-2 στην Τρίπολη. Έκοψε… ταρίφα
και μάλιστα με διακύμανση-καρμπόν! Μια συνέπεια που είναι ένα από τα όπλα που κρατάνε τους Νικαιώτες και του
χρόνου στη Super League. Γιατί μετά το χθεσινό, ξεμπέρδεψαν πρακτικά. Με ψυχή, με θέληση, δεν κάμφθηκαν
από την κακή αρχή και πριν καν βγει το ημίχρονο, το είχαν φέρει τούμπα. Πήραν αέρα δύο τερμάτων και μπορεί να
αγχώθηκαν στο φινάλε, με τον Αστέρα να μειώνει, αλλά ως εκεί. Ο Ιωνικός πήρε, δίκαια, αυτό που τόσο σωστά
έψαξε.
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Γκαρθία, Χριστόπουλος, Αντζουλάς, Άλβαρες, Βαλιέντε (79'
Ιγκλέσιας), Σανταφέ (46' Μουνάφο), Τιλίκα, Ριέρα (46' Κρέσπι), Σονί (59' Σίτο), Μπενίτο (59' Μπαράλες).
ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Τσιγκρίνσκι, Σάντσεζ, Ρομαό (88' Τσιριγώτης), Βαλεριάνος,
Κάνιας, Ντάλσιο (61' Κιάκος), Άοσμαν (82' Γκοτσούλιας), Λένις (46' Τουράμ), Μάντζης (82' Καμπράλ).

#ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ #ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
22', 36' Ντίας – 1' Έρλινγκμαρκ, 28' Μουνίθ, 72' Κουλούρης

2-3
Ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΝΙΚΑ

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΟΜΑΔΑ
ΟΦΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ.
ΒΟΛΟΣ
ΙΩΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΛΑΜΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Β
40
39
34
33
32
30
21
19

ΑΓ
29
29
29
29
29
29
29
29

ΓΚΟΛ
38-38
31-32
40-46
34-40
30-45
31-49
22-43
12-49

Τις δύο πρώτες φορές, ο Παναιτωλικός είχε (γρήγορη μάλιστα) απάντηση. Η τρίτη, όμως, ήταν και φαρμακερή.
Ήταν η γκολάρα του Κουλούρη και έγραψε τη λέξη που όρισε το Παναιτωλικός – Ατρόμητος 2-3. Ένα σπουδαίο
διπλό που διώχνει οριστικά τις έγνοιες παραμονής για τους Περιστεριώτες. Για καιρό δεν έκαναν αυτό που
έπρεπε και μπορούσαν στη σεζόν βάσει υλικού και φιλοδοξιών, αλλά στο φώτο φίνις έσωσαν τα προσχήματα και
μάζεψαν τη ζημιά. Οι Αγρινιώτες από μεριάς τους, δεν μας τα λένε καλά στα πλέι άουτ. Τρία ματς, μηδέν βαθμοί.
Μη αντιπροσωπευτικό για ένα σύνολο που κέρδισε εντυπώσεις και ουσία στη regular season.
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Κορνέλιους, Μάρτενσον (73' Βαρόνε), Ντίας (73' Μεντόσα), Ντούαρτε
(82' Καρέλης), Λούι, Βργκοτς, Αντούνες (82' Μόρσεϊ), Φλόρες, Νταγκό (73' Μπαρμπόσα), Βέργος.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κιβρακίδης, Μαυρομάτης, Στρούγγης, Καστεγιάνο, Σάλομον (80'
Nτένιτς), Έρλινγκμαρκ, Χαρίσης, Μουνίθ (76' Καρτάλης), Κλωναρίδης (90' Nταβιώτης), Κουλούρης
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72' Μπαρτόλο, 90’+1’ Ροσέρο, 90’+5’ Φεράρι

3-0
ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ… ΚΑΘΑΡΙΣΕ
Ομάδα για να κινδυνέψει δεν ήταν. Και δεν θα κινδυνέψει. Μαθηματικά βέβαιο, πια. Ο Βόλος σώθηκε. Το 3-0
επί της Λαμίας το διασφάλισε. Ως σκορ είναι και… δεν είναι παραπλανητικό. «Ξέφυγε» μεν με 2 γκολ μετά το
90’, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μια καθυστερημένη απόδοση δικαιοσύνης όσων έγιναν στο Πανθεσσαλικό.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν εικόνα «μελλοθάνατου». Δεν είναι μόνο η ήττα. Είναι κυρίως ο τρόπος. Σαν να μην
πιστεύουν πια ότι μπορούν. Ούτε το ένα δοκάρι τους λέει κάτι ως (αντί)δραση, οι Θεσσαλοί άλλωστε είχαν δύο
τέτοια. Τα νέα που ήρθαν αργότερα από Κρήτη μεριά (λεπτομέρειες παρακάτω) κάνουν ακόμα πιο ζοφερό το
μέλλον για την ομάδα του Τζανλούκα Φέστα.
ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Άλχο, Σιέλης, Λογαράς (Τριανταφύλλου 68'), Φεράρι, Μπαριέντος
(Ριένστρα 77'), Μεταξάς, Μπαρτόλο (Πουρίτα 77'), Κορέα, Φερνάντες (Ροσέρο 59'), Φαν Βέερτ.
ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Σιμόν, Λούκας, Τζανετόπουλος (Βέλλιος 77'), Αντέντζο (Βύντρα 68'),
Μαρτίνεθ (Σαραμαντάς 80'), Μπεχαράνο, Τζανδάρης (Μανουσάκης 80'), Νούνιες, Καραμάνος (Ρόμανιτς 77'),
Μανούσος.

#ΟΦΗ #ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
70' Φελίπε – 45+1' Φατιόν, 78' Σλίβκα

1-2
ΔΥΝΑΤΟ ΤΟ… ΑΔΥΝΑΤΟ!
Τα μαντάτα από το Βόλο έδιναν στον Απόλλωνα το δικαίωμα στην ελπίδα. Του έκλειναν το μάτι με νόημα:
«Μπορείς;». Η απάντηση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» ήταν ένα ηχηρό «ναι». Ένα τεράστιο διπλό στην Κρήτη επί του
ΟΦΗ, ένα αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα και κάνει δυνατό αυτό που έμοιαζε αδύνατο: Τη σωτηρία δηλαδή.
Στο -2 πια η απόσταση από τη Λαμία, η οποία βυθίζεται ολοένα και μοιάζει εκτός τόπου και χρόνου. Ο Απόλλωνας
πάλι άρχισε, επιτέλους, να σκοράρει, πήρε έτσι 2η συνεχόμενη νίκη και το πιστεύει ολόψυχα. Ο ΟΦΗ δεν είναι
πως δεν προσπάθησε. Άλλα ήταν φλύαρος και επιπόλαιος, ενώ έπεσε πάνω σε έναν εξαιρετικό Σόρτσαν.
ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Γιαννούλης, Πασαλίδης (84' Ουές), Βούρος, Μαρινάκης (54' Μπαλογιάννης), Μεγιάδο
(84' Μπουζούκης), Νέιρα, Στάικος (53' Τοράλ), Λάμπρου, Τσιλιανίδης (54' Ντε Γκουζμάν), Φελίπε.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τέννες): Σόρτσαν, Βιτλής, Μπρούνο Άλβες, Ντομίνγκες, Ντεντάκης, Κάστρο,
Σλίβκα, Φατιόν (65' Τσιμπσάχ), Μαρτίνες (87' Φερνάντες), Ντάουντα (46' Ρόγκνε), Ιωαννίδης (84'
Εμπακόγκου).
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baskeTIME
ΕΙΝΑΙ ΦΑΒΟΡΙ
Η ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΜΟΝΑΚΟ ΘΕΛΕΙ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Δε θα είναι εύκολη η σειρά με τη Μονακό για τον Ολυμπιακό. Όμως, αλήθεια, έτσι όπως
παρουσιάζονται οι «ερυθρόλευκοι» φέτος ποιος θα ήθελε να βρεθεί απέναντί τους;
Οι Πειραιώτες πήραν αυτό που ήθελαν, το πλεονέκτημα έδρας. Μόλις μια απώλεια έχουν στο ΣΕΦ στη
φετινή Euroleague κι αυτή από τον Ερυθρό Αστέρα μετά από περιπέτειες με τον covid.
Διαθέτουν τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στη διοργάνωση αλλά και την 4η καλύτερη επίθεση. Είναι
ισορροπημένη ομάδα και κυρίαρχη αν κρίνουμε από το +177 στο συνολικό goal average. Καμία άλλη
ομάδα δεν έχει τέτοιο ενεργητικό (η Μπαρτσελόνα ακολουθεί με +174).
Ο Ολυμπιακός με τη δέουσα προσοχή θα βρίσκεται στο ραντεβού των τεσσάρων κορυφαίων στο Βελιγράδι.
Κι εκεί- αν θέλετε τη γνώμη μου- κανείς δε θα επιθυμούσε να παίξει νοκ άουτ αγώνα μαζί του.

ΕΔΩΣΑΝ ΟΡΚΟ
ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΑΚΑ
ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΑΝΟΥ ΝΤΕΡΜΠΙ

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρέθηκε κοντά στην ομάδα κατά τη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης. Περίπου 200
οπαδοί του «Τριφυλλιού» χειροκρότησαν θερμά τον Δημήτρη Πρίφτη και τους παίκτες του και τους ενίσχυσαν ενόψει
του αυριανού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ που θα κρίνει την πρώτη θέση στη βαθμολογία της Κανονικής Περιόδου.
«Θα τα δώσουμε όλα. Θέλουμε να μπούμε στο γήπεδο γιατί μας έχει πονέσει πάρα πολύ το ματς του ΣΕΦ. Θέλουμε να
κόψουμε αυτό το μομέντουμ. Σας θέλουμε στο πλευρό μας, σαν τον έκτο παίκτη που ήσασταν εδώ. Να σας νιώσουμε
ακόμα πιο πολύ για να παλέψουμε κι εμείς ακόμα πιο πολύ» είπε ο κόουτς Πρίφτης στον κόσμο του Παναθηναϊκού
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Global Football

newsROOM

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Έχει τον τρόπο του ο Τόμας Τούχελ. Κρατάει τα μπόσικα και στα (πιο)
δύσκολα. Η Τσέλσι προερχόταν από την
ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά κατάφερε
να φτάσει σε ένα επιβλητικό 6-0 στο γήπεδο
της Σαουθάμπτον. Ο Γερμανός προπονητής
βρήκε τα κατάλληλα λόγια να «σηκώσει» ξανά τους παίκτες του.

Ούτε ένας (!) από τους
11 που ξεκίνησαν κόντρα στην
Μπάγερν δεν βρέθηκε ξανά βασικός
για τη Βιγιαρεάλ κόντρα στην Μπιλμπάο (11). Πιο ξεκάθαρο δεν γινόταν να κάνει ο Ουνάι Έμερι το τι θεωρεί ως απόλυτη προτεραιότητα. Βλέπει, με χαρά φανταζόμαστε, ο Βάσκος
κόουτς πως οι Βαυαροί δεν είναι καλά. Με το
ζόρι νίκησαν την Άουγκσμπουργκ (1-0),
στο 82’ με πέναλτι του Λεβαντόφσκι.

Η ΑΤΑΚΑ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ
«Αν παίζουμε έτσι, δεν αξίζουμε να
βγούμε Ευρώπη». Του το «δίνουμε» του Ραλφ Ράνγκνικ πως είναι ειλικρινής και τίμιος. Το θέμα είναι: Τι κάνει αυτός για να αλλάξει τα πράγματα; Η
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταρρέει αγωνιστικά και ψυχολογικά, η ήττα με 1-0
από την Έβερτον ήταν ακόμα ένα
πειστήριο.

23-2
O συντελεστής τερμάτων της Τότεναμ στις 6 νίκες που έχει πάρει στα 7 τελευταία της ματς στην
Premier League, τελευταίο χρονικά στο 4-0 στο
γήπεδο της Άστον Βίλα. Ένα απίθανο ντεμαράζ
που ανέβασε τα «σπιρούνια» στην 4η θέση,
βοηθά πολύ και ότι η Άρσεναλ άρχισε
τις… λιποθυμίες (3 ήττες στα 4
τελευταία).

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Ή τώρα ή ποτέ για τη Νάπολι.

ΙΤΑΛΙΑ 16:00
ΝΑΠΟΛΙ-ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ
1 1,75

Και τώρα πρωτάθλημα για τη Νάπολι με τη νίκη στο Μπέργκαμο
να στέλνει μήνυμα τίτλου στο νότο. Η ομάδα του Σπαλέτι έβγαλε
χαρακτήρα και χτύπησε εκεί που έπρεπε παρά την απουσία του
Όσιμεν. Κατάμεστο αναμένεται το «Ντιέγκο Μαραντόνα» στο σημερινό
παιχνίδι.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Αμφότερες σκοράρουν με μεγάλη άνεση.

ΙΤΑΛΙΑ 16:00
ΣΑΣΟΥΟΛΟ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ
GOAL+OVER 2,5 1,75

Το μυαλό στο Europa League έχει ξεκάθαρα η Αταλάντα για να
σώσει τη φετινή χρονιά. Με το μυαλό στη ρεβάνς με την Λειψία θα
αναγκαστεί να ξεκουράσει αρκετά πρόσωπα κόντρα στη Σασουόλο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Σε αυτά τα ματς οι κάρτες έχουν πάντα αξία.

ΤΟΥΡΚΙΑ 20:30
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ
OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70

Τα ντέρμπι ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Γαλατάσαραϊ έχουν πάντα
την δική τους αίγλη. Το κίνητρο είναι πάντως με τους γηπεδούχους
που δίνουν μάχη για το Champions League.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Έδρα και φαβορί θα στηρίξουμε.

ΚΥΠΡΟΣ 17:00
ΑΠΟΕΛ-ΠΑΦΟΣ
1 1,95

Ελπίδες για τον τίτλο έχει ο ΑΠΟΕΛ, αλλά περιθώρια για απώλειες
δεν υπάρχουν. Καλείται σήμερα να εκμεταλλευτεί το ΓΣΠ και να
επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Χωρίς άγχος η Πάφος μπορεί
εύκολα να κάνει τη ζημιά.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Χωρίς πολλά περιθώρια το Αμβούργο.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 14:30
ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΚΙΕΛ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ
2 1,95

Μόνο τελικούς έχει μπροστά το ιστορικό Αμβούργο στη προσπάθεια
που κάνει για να επιστρέψει στα σαλόνια. Ξεπέρασε εύκολα το
εμπόδιο της Άουε αποδίδοντας καλό ποδόσφαιρο. Παγίδες κρύβει η
σημερινή έξοδος στην έδρα της Χολστάιν.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 18:30
ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ
2 DNB 1,95

Κοίταξε στα μάτια την Μπαρτσελόνα η Άιντραχτ με το 1-1 να την
κρατάει ζωντανή. Το μυαλό όλων φυσικά είναι στη μεγάλη ρεβάνς
της Βαρκελώνης. Το όνειρο της τετράδας παραμένει ζωντανό για τη
Φράιμπουργκ.

www.xosetips.com
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ΨΑΞΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΦΑΒΟΡΙ!
Με τη χθεσινή ισοπαλία του Χολαργού λίγο
πριν την εκπνοή της κανονικής διάρκειας
κι ενώ η Αγ. Παρασκευή προηγούνταν 1-0,
αλλάζει για μια φορά, όλα τα δεδομένα. Και
κυρίως τα φαβορί για την άνοδο γίνονται και
πάλι τρία! Ντέρμπι με τα όλα του , το χθεσινό
ματσάκι μεταξύ των ομάδων Χολαργός – Αγ
Παρασκευή, όπου έληξε 1-1! Στο σκορ προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, με τον Κραψίτη, ύστερα από ωραία ασιστ του Ψαραδέλη
στο 35’, που έκανε το 0-1. Στην επανάληψη
ο Χολαργός, πήρε μέτρα, άφησε την αμυντική του τακτική, και πίεσε για την ισοφάρι-

Στιγμιότυπο από τη χθεσινή αναμέτρηση

ση. Η οποία ήρθε λίγο πριν την εκπνοή του
αγώνα, με ωραίο πλασέ του Χρήστου Σκούμα, που έκανε το τελικό 1-1. Πάντως ήταν
ένα ματσάκι που πήγε στη δύναμη, ενώ δεν
έλειψαν και οι στιγμές έντασης μεταξύ των
παικτών, με τον διαιτητή Μπαϊρακτάρη, να
βγάζει την κίτρινη κάρτα για να κρατήσει το
παιχνίδι! Ευκαιρίες χάθηκαν και από τις δυο
μεριές, που όπως αποδείχθηκε δεν επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα. Διαιτητές ήταν
οι Μπαϊρακτάρης, Τσολακίδης,
Διαιτητές: Μπαϊρακτάρης, Τσολακίδης-Μητράκος
ΧΟΛΑΡΓΟΣ (Σπύρος Μόχλας): Μολφέσης,
Ντόβας (78’ Τριάντης), Τσάγκαρης, Τσίρος,
Μιχελής, Μπαλαχτσής (46’ Μυλωνάς), Κοντογιάννης, Ζαχαρόπουλος, Χατζής, Τσιαντής (46’ Καρράς), Σκούμας
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Σήφης Βενάκης): Καταχανάκης, Κόλλιας, Χατζίου, Φειδαίος, Τριανταφυλλίδης, Σταμούλης, Φάρκωνας (54’
Πατερίτσας), Γαλανόπουλος, Κουλούρης
(54’ Μπόλης), Ψαραδέλης (86’ Λαζόπουλος),
Κραψίτης

ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ ΦΩΚΑΙΑΣ - Μ ΑΕΤΟΣ 1-0

Ένα γκολ που σημείωσε ο Θάνος με πέναλτι
στο 18’, αποδείχθηκε αρκετό, ώστε να δώσει τη νίκη με 1-0 στους γηπεδούχους κόντρα στον Μ Αετό, με τον τελευταίο να έχει
μια καλή παρουσία στο παιχνίδι. Με τη νίκη
αυτή ο Πρωτέας έχοντας 24 πόντους βρίσκεται στη 6η θέση της Β’ ΕΠΣΑΝΑ, ενώ ο Μ Αετός παραμένει στην τελευταία θέση. Διαιτητές ήταν οι Κτίστης, Αλεξόπουλος, Βιδάλης.
ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛ ΦΩΚΑΙΑΣ: Τζιβίλογλου,
Μαρκολέφας, Καλαθάς (74’ Νικολόπουλος),
Θάνος, Κίρεβ, Μακροδημήτρης, Τσομπανάκης, Μαραγκός, Σιάννης, Καραγιάννης (56’
Παπαγεωργίου), Κερμέζο (64’ Χαρίτος).
Μ ΑΕΤΟΣ: Κασσωτάκης, Γκιάτα(46’ Ραγιαδάκος), Αλι, Σωτήρχος, Βασιλάκος Δ., Σδράλιας, Βλάχος, Μαντάς, Χάσα, Μαγγανιάρης,
Βασιλάκος Σπ.

ΚΑΛΥΒΙΑ

Τα χθεσινά
αποτελέσματα

This is Athens

ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ 1-1 ΣΤΟ
ΧΟΛΑΡΓΟ, Η ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΘΟΛΟ!

Κεραυνός εν αιθρία η γνωστοποίηση εκ
μέρους του προέδρου των Καλυβίων πως
αποχωρεί από τον προεδρικό θώκο. Ο Κυριάκος Ζαχαράκης, με προσωπική του ανακοίνωση, αναφέρει πως ήρθε το πλήρωμα
του χρόνου και σε ενάμιση μήνα που είναι
οι εκλογές, δεν θα ζητήσει την ανανέωση
της θητείας του. Ο ίδιος είπε πως το ανακοινώνει στην παρούσα φάση, προκειμένου να υπάρξει διαδοχή και να μην οδηγηθεί η ομάδα και πάλι στο πρωτοδικείο!

ΕΠΣΑ – Α’ Κατηγορία –Αγώνες κατάταξης: Χολαργός – Αγ Παρασκευή1-1,
Β’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Γαλαξίας –
Ηρακλής 2-4, Τερψιθέα – Πέρα Κλούμπ
4-3, Κοψαχείλα – ΓΣ Καισαριανής 0-2,
Κορωνίδα – Νεοπεντελικός 3-1, Γλυφάδα – Κολωνός 2-2, Γκυζιακός – ΠΟΨ
1-2. 2ος Ομιλος: Αλσούπολη – Ταταύλα 4-1, Ατρόμητος Χαλανδρίου – Εθνικός Αστέρας 3-1. 3ος Ομιλος: Ν Σμύρνη – Λαύρα Αργυρούπολης 1-1, Άρης
Καλαμακίου – Ελευθερούπολη 0-2. 4ος
Ομιλος: Αγ Θωμάς – Πεύκη 0-1, Πανιώνιος Καισαριανής – Λύκοι Χαϊδαρίου
0-1. Γ’ Κατάταξης – 2ος Ομιλος: Ιλίσια
2004 – Θύελλα Περιστερίου 1-0, Μαρούσι – Άτλας Κυψέλης0-0. ΕΠΣΑΝΑ
– Πλει Άουτ: Δόξα Άνοιξης – Παλλαυρεωτικός 0-5, Σταμάτα – Κορωπί 2-0.
Β’ Κατηγορία: Λαυρεωτική – Ωρωπός
0-0, Ολυμπιακός Βάρης – Νίκη Δροσιάς 4-0, Πρωτέας Παλ Φωκαίας – Μ
Αετός. Γ’ Κατηγορία: Παιανία – Αστέρας Βάρης 0-1, Εθνικός Λυκίας – Δόξα
Κορωπίου 0-3, Διόνυσος – Νικηφόρος 6-1.

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ - ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
0-2

Με τέρματα που σημείωσαν στο 5’ ο
Γεωργίου και ο Λιάπης στο 85’ ο ΓΣ
Καισαριανής επικράτησε 2-0 της Κοψαχείλας, κλείνοντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή χρονιά.
Διαιτητές ήταν οι Θωμόγλου, Αντωνίου, Δεσύλλας.
ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ (Κουφογιαννάκης) Τεκίδης, Ιμπρο, Ραζακιάς (56’ Ασημακόπουλος), Νεφρός (88’ Λιάτης), Τσίκος,
Κακαζής, Φύτρος (79’ Τζερεμάς), Τζουμάκας, Γκόλιας, Μουχαμέτι, Ζαφείρης.
ΓΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Πολυμέρης) Χρυσαναστάσης, Σούλκο, Κοσμίδης, Πλακάλι, Μπαριαμπάς, Αϊβάζης, Νίκου (56’
Μούσα), Γκίνης, Γεωργίου, Γκλεζάκος
(30’ λ.τρ. Πεμάι), Λιούρμπας (56’ Λιάπης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 3-1

Και τα τρία γκολ των νικητών σημείωσε ο Αυγέρης (25’, 40’ και 55’), ενώ
για τον Αστέρα μείωσε στο 43’ ο Μερμύγγης.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Κολοβός): Μεσούλι (46’ Κολέντζης), Φραγκουλόπουλος, Κουρακλής, Αναγνώστου, Παπάζογλου, Κιούσης, Αυγέρης,
Νταούτι, Μάντακας, Σύρρης (55’ Παντέλογλου (70’ Μανταθιάς), Μάρκου.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ : Μαρκαντωνάκης, Κίκου, Χονδρογιάννης, Τσαλαμάνγκας, Μιχόπουλος, Μαρκούσης,
Παπαδόπουλος, Μερμύγγης (60’ Βάρφι Μ.), Ρομάνο (46’ Παρδάλης), Βάρφι Γ., Αλμέτα.

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2-4

Πολύ μεγάλη νίκη σημείωσε ο Ηρακλής με το
εμφατικό 4-2 επί του Γαλαξία, εκτός έδρας.
Μόλις στο 10’ ο Ελεύθερος με πλασέ άνοιξε
το σκορ κάνοντας το 1-0, ενώ μετά από πέντε λεπτά ο Σάσσαλος διπλασίασε τα τέρματα της ομάδος του. Το πρώτο μέρος έληξε 0-4 με δυο επίσης τέρματα που σημείωσε
ο Βαρδαράματος στο 38’ και στο 44’. Στην
επανάληψη ο Γαλαξίας καλύτερος κατάφερε
και παρά τα τέσσερα γκολ που δέχθηκε να
μειώσει σε 2-4, με τέρματα των Αγγελόπουλου στο 50’ και Πατσέλη στο 60’. Δοκάρι είχε
ο Πατσέλης στο 30’. Διαιτητές ήταν οι Μαράνος Θ., Νικολάου Χ. - Μαρκαντωνάτος Σ.
ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Τσιριμιάγκος, Καπίρης (56’ Στασινόπουλος), Καρβουνάς, Κατσιμπούλας, Νικολάου (88’ Βλάχος), Ιακωβάκης (56’ Φυτόπουλος), Αγγελόπουλος,
Κατσουγιάννης, Πατσέλης, Γιούργας (73’
Τσέκας), Νίκος.
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: Παπαδιώτης,
Δρουγουνάκης, Σφίχτης, Πάνος, Χάιδας,
Σάσσαλος Ε. (46’ Μήτρος Π.), Βαρδαραμάτος (46’ Χρυσοχόος), Μήτρος Ν. (65’ Νατσάκος), Ελεύθερος, Θανόπουλος (46’ Πάσχος),
Βασίλειου (60’ Μαγκίτσας).

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Το σημερινό
πρόγραμμα
ΕΠΣΑ – Α’ Κατηγορία – Αγώνες κατάταξης: Γηπ. Χαλανδρίου (1500): Χαλάνδρι
– Άρης Πετρούπολης.
Β’ Κατηγορία – 2ος Ομιλος: Ηφαίστου (1100):
ΑΕΠεριστερίου – Χαλκηδονικός, Χωράφας
(1100): Άμιλλα Περιστερίου – Γαλάτσι, Πεύκης
(1100): Παράδεισος –
Ιπποκράτης, Ηλιούπολης Β’: Φωστήρας Ηλ.
– Ατρόμητος Μεταμόρφωσης. 3ος Ομιλος:
Αλεπότρυπας : Αστέρας Εξαρχείων – Άρης
Χολαργού, Λυκόβρυσης: Μεταμόρφωση –
Καλαμακίου, Χρυσούπολης: Κηφισιάς 2010
– Δάφνη Αθηνών. 4ος
Ομιλος: Αργυρούπολης
Α’: ΑΟΝΑ – Φοίνικας
Περιστερίου, Χαϊδαρίου: Θρίαμβος Χαιδαρίου – Ποσειδών Γλυφάδας, Ορυζομύλων:
Ιεράπολη – Αθηναίδα.
Γ’ Κατηγορία – Αγώνας κατάταξης – 1ος
Ομιλος: Πετρούπολης
Β’(1100): Κεραυνός Πετρούπολης – Αστέρας
Γλυφάδας, Παλ Φαλήρου (1100): Ιωνες Παλ
Φαλήρου – Παγκράτι.
3ος Ομιλος: Γαλατσίου
(1100): Πατήσια – Αμπελόκηποι, Αλεπότρυπας
(1100): Πλάτων – Αρίων. 4ος Ομιλος: Χρυσούπολης (1100): Χρυσούπολη – ΑΕ Ιλίου,
Χαλανδρίου (1100): Τριφυλλιακός – Αττικός. ΟΙ
αγώνες αρχίζουν στις
16.30. ΕΠΣΑΝΑ : Πλει
Οφ: Ραφήνας: Τριγλία
– Αρης Βούλας, Παλλήνης: Παλληνιακός
– Γλυκά Νερά, Μαρκόπουλου: Μαρκό – Αχαρναϊκός, Καλυβίων: Καλύβια – Ολυμπιακός Αγ
Στεφάνου, Αγ Μαρίνας:
Θησέας Ν Μάκρης – Ατλαντίς. Πλει Άουτ: Κάτω
Αχαρνών: Αχιλλέας ΚΑΧαρνών – Μάχη Μαραθώνα, Άνοιξης: Ανοιξη
– Παθιακάκης, Αναβύσσου: Σαρωνικός – ΑΟ
Αρτεμίς. Β’ Κατηγορία:
ΔΑΚ Παιανίας: Παμπαιανικός- Κερατέα, Συκαμίνου: Αυλών – Βουλιαγμένη. Γ’ Κατηγορία:
Αγ Άννας: Δόξα Αγ Άννας – Μενίδι, Κορωπίου: ΠΑΟ Κορωπί – Κουβαράς, Βούλας: Φοίβος
Βάρης- Συκάμινο, Διώνης: Πικέρμι – Πανσταυραϊκός. Οι αγώνες αρχίζουν στις 17.00.
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ΚΟΟΥΤΣ,
ΠΕΡΙΜΕΝΕ!



γραφει ο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥΣ

➠

Παρασκήνια

Επιλογή του boss 101%. Ο ίδιος
έκανε το interview μαζί του. Ο ίδιος
του αξίωσε να ΜΗΝ εμπλακεί κανένας agent στις διαπραγματεύσεις. Ο
ίδιος του ζήτησε εν τέλει μονοετές
συμβόλαιο. Δέκα μήνες μετά, ο Παναθηναϊκός με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς
στον πάγκο είναι στο -1 από την 3η
(και τελευταία για την Ευρώπη) θέση
του πρωταθλήματος και στους «4» του
Κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο την
Λαμία. Το club βγάζει μία επιβλητικότητα εντός Λεωφόρου, αλλά οι 10
ήττες ακόμη ηχούν ως καμπανάκι κινδύνου εν όψει της επόμενης μέρας.
Πέραν αυτού, υπάρχουν και διαπροσωπικές σχέσεις εντός των αποδυτηρίων που ΄χουν «τσαλακώσει» και
έχουν τεθεί υπόψιν στο αφεντικό. Και
πλέον το ερώτημα που τίθεται είναι:
Θα συνεχίσει ή όχι ο 60χρονος Σέρβος προπονητής στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τη νέα σεζόν; Σύμφωνα με το νόμο των πιθανοτήτων ναι,
αλλά επισήμως ουδείς από το «τριφύλλι» (Αλαφούζος, Παναγιωτίδης,
Βλάχος) έχει ενημερώσει τον κόουτς
για το αν θα λάβει ή όχι ψήφο εμπιστοσύνης. Σε σημείο που και ο ίδιος
ο Γιοβάνοβιτς έχει αρχίσει να απορεί σε συζητήσεις του με τους συνεργάτες του. Conflict issue αποτελεί
η επιλογή ή μη τεχνικού διευθυντή.
Απαραίτητη προσθήκη κατά το δοκούν
του club, πλέον πιο flexible το μυαλό του Σέρβου τεχνικού ως ιδέα. Βάσει πηγών μας, οριστική απόφαση επί
του θέματος θα ληφθεί μετά το Πάσχα και σύμφωνα με τα αγωνιστικά
achievements του Παναθηναϊκού σε
πρωτάθλημα και Κύπελλο. Η αμοιβαία
πρόθεση μπορεί να υφίσταται, αλλά
ΠΟΤΕ δεν αποτέλεσε από μόνη της δίοδο για συμφωνία. Ο νοών νοείτω…

DAD SPEAKING…
Μέσα σε ένα 6μηνο έχει «μεγαλώσει»
πολύ! Από almost aparted στον ΠΑΟΚ,
πλέον διεθνής με την Εθνική Ανδρών.
Καινούριο συμβόλαιο (κανένα 120άρι
μέσο όρο ετησίως), established στο
μυαλό του Ραζβάν Λουτσέσκου και με
potential για την επόμενη μέρα. Σε ηλικία 22 ετών. Λογικό και επόμενο, ο Λευτέρης Λύρατζης να αρχίζει να ψιθυρίζεται
στην διεθνή πιάτσα και πλέον το τηλέφωνό του να «χτυπάει» δεξιά και αριστερά. Εκείνο που μας μεταφέρθηκε ως
ενημέρωση είναι πως ο 22χρονος δεξιός μπακ ΔΕΝ έχει signed contract με
κανένα agency (σ.σ.: υπάρχει προφορική δέσμευση στον Σάκη Τζήκα) και κάθε
υποψήφιος παραπέμπεται στον μπαμπά
Λύρατζη. Μάλιστα…

CAPTAIN, ARE
YOU HERE?





Πέρασε ζόρικα. Πολύ. Μετά από
14 μήνες «πάτησε» το πόδι
του στο γήπεδο. Όλα τελείως διαφορετικά σε σχέση
με το… χθες! Ακόμη και το
Ο ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ
status
του
αρχηγού.
Το
αιΞΕΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ
σθάνεται πια στην καθημεριΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΣΧΕΔΟΝ
νότητα στο Κορωπί. Το εισπράττει
700.000 ΕΥΡΩ!
από τον κόουτς σύμφωνα με τις αποφάσεις του 95 ματς, 210’ συμμετοχής, 3 κίτρινες κάρτςες). Το μήνυμα από τον Γκουστάβο Πογέτ μπορεί να του έδωσε το ανάλογο boost,
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
αλλά
ακόμη
ο
Κουρμπέλης
δεν
είναι
ο
real
ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΙΣ ΤΟΝ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΦΕΤΟΣ ΗΤΑΝ Κουρμπέλης! Το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος. Ο
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
καιρός περνάει, ο Ρουμπέν Πέρεθ είναι ο «Mr
untouchable» στο μυαλό του προπονητή του και
ο 28χρονος Αρκάς ένα χρόνο πριν το φινάλε του συμβολαίου του με το «τριφύλλι» βρίσκεται σε αδιέξοδο…
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ΚΛΗΡΏΝΕΙ…

COMPETITION…

Εχουμε και λέμε: Αποστολόπουλος (’02), Κίτσος (’03).
Ελληνόπουλα με great potential στην πλέον περιζήτητη θέση στο
διεθνές market. Αμφότεροι με παραστάσεις από πρώτη ομάδα
και εσχάτως μοιράζονται τα ματς στον Ολυμπιακό Β’. Ο δεύτερος
φέρεται να ΄χει κερδίσει ένα κλικ εμπιστοσύνης παραπάνω στο
μυαλό του Πέδρο Μαρτίνς. Του χρόνου ο Ολυμπιακός τι θα κάνει
μαζί τους; Η εκ νέου συνύπαρξη θα οδηγήσει σε σύγχυση…

Στην ΑΕΚ που ψάχνει εναγωνίως προπονητή-brand και αγωνιστική
ταυτότητα για να βγει στην Ευρώπη ο αγωνιστικός σχεδιασμός της νέας
σεζόν έχει «παγώσει». Πάντως, η ιδέα για κάτω από τα δοκάρια έχει
ήδη πέσει: Στάνκοβιτς και Αθανασιάδης (σ.σ.: Τσιντώντας δανεισμός ή
αποχώρηση). Ναι, μια και αν δεν έρθει πρόταση πάνω από 8 κατοστάρικα
transfer fee για το διεθνή πορτιέρε θα παλέψει για το χαμένο στοίχημα
της πρώτης χρονιάς στην ΑΕΚ.

 Από τα «πέτρινα» χρόνια στην πούδρα! Ο Γιώργος

Δεληζήσης τα ΄χει ζήσει όλα στην 5ετία του στον Αρη.
Το πλήρωμα του χρόνου, όμως, επήλθε και για τον ίδιο μια
και μολονότι οι σχέσεις του με το boss είναι αγαστές ηλικία
(34)/αγωνιστικό status δεν επιτρέπουν… μέλλον.

 Μάριος Τσαούσης! Πλέον, 22 ετών και εκ των επιφανών
«ΣΚΑΛΏΝΕΙ»…
Πάει καιρός! Δύο μήνες και… Οκτώ παιχνίδια και… Ο
Μανδάς, όμως, ακόμη ΔΕΝ έχει τινάξει καν τα γάντια του
κάτω από τα δοκάρια του ΟΦΗ. Την ίδια στιγμή που «έχασε»
και την σειρά του από τον Ταλιχμανίδη του ΠΑΟΚ στην Εθνική
Ελπίδων. Αν δεν πάρει παιχνίδια και στα πλέι άουτ πότε θα
γίνει με το εν λόγω project;

συντελεστών στον ΠΑΟΚ Β’. Ο παίκτης, που βάσει πηγών
μας, κάνει «κλικ» στον assistant του Ζοσέ Μπότο και έχει δώσει
την έγκριση για μονιμοποίηση στην πρώτη ομάδα ως αριστερός
μπακ.

ΓΝΩΣΤΌ ΚΑΝΆΛΙ…
Κώστας Φάρρας-ΠΑΣ Γιάννενα. Αυτόν ξέρουν, αυτόν
εμπιστεύονται. Από την εποχή του deal του Μαυροπάνου με
την Αρσεναλ. Ο κύριος που ενεπλάκη στο agency, κάνοντας
τη φορολογική δήλωση του Παπασταθόπουλου όταν ήταν
στην Γερμανία είναι ο «εκλεκτός» των Χριστοβασίληδων. Το
success story ανάμεσα τους συνεχίστηκε με την πρόσληψη
του Γιαννίκη, την έλευση του Καρτάλη και την εισήγησή του
για τον Ηρακλή Μεταξά. Τελευταία απόπειρα το promotion του
Περέα (φωτό) στην Γερμανία. Εξ ου και η αποκάλυψη του
Sportime.gr για τη Βέρντερ Βρέμης…

ΨΙΘΥΡΊΖΕΙ...
Η μνήμη δεν με απατά. Σας είχαμε αποκαλύψει την πρόθεση του
Χερμάν Μπούργος για αλλαγή συστήματος από το… πουθενά
και το «σκάλωμα» με τον ΠΑΣ (0-0). Φυσικό επακόλουθο για
την ανάλογη γκρίνια/μουρμούρα μια και ο Αρης χωρίς νίκη σε
3 ματς στα πλέι οφ εκτοπίστηκε από τις θέσεις της Ευρώπης!
Συνάμα, οι πηγές μου από Ισπανία, μου ανέφεραν πως
πρόσφατα ο Μπούργος είχε call από άλλοτε συνεργάτη του
και εκείνος του εξέφρασε παράπονα για μόνιμη μουρμούρα
στα αποδυτήρια αναφορικά με τα payments! Κόουτς, να πεις
πως δεν στα έλεγαν…

quizTime

LΟST CHANCE…
Φαίνεται τρακαρισμένος! Στο μυαλό του επικρατεί μία σύγχυση
μια και δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει ακόμη το status της
επόμενης μέρας. Αποδείχθηκε και στις συζητήσεις που ΄χε στην
Εθνική με το γνωστό παρεάκι του. Στα τελευταία 10 του ματς στην
βαθμολογία στο kicker ΔΕΝ έχει πιάσει την βάση. Μήτε προχθές
απέναντι στην Ντόρτμουντ και τον Χάλαντ που ήθελε να κάνει το
κομμάτι του εν όψει… καλοκαιριού. Ο Μαυροπάνος de facto
είναι στην short list των «κιτρινόμαυρων» μια και πλην του Ζίλε
(σ.σ.: Μπάγερν Μονάχου free) αναζητούν έναν ακόμη στόπερ
ως αντί-Χούμελς! Την ίδια στιγμή που η Στουτγάρδη, πέντε
αγωνιστικές πριν το φινάλε της Μπουντεσλίγκα, παραμένει επί
ξυρού ακμής αναφορικά με την επιβίωσή της στην κατηγορία.
Όλα του γάμου δύσκολα…

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ Ο ΤΙΚΙΝΙΟ ΠΟΥ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Ο ΝΤΕΦΟΡΜΕ ΕΛ ΑΡΑΜΠΙ ΤΟΝ
ΕΚΤΟΠΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 11ΑΔΑ;
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