
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: 120 - 200C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 90 - 180C ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 21.04.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.457

#OlympiacosBC
#FinalFour
#Walkup
#Εuroleague

71 - 54



Μείωσε την απόσταση από το Βελιγράδι στις δύο νίκες και στα 80 αγωνιστικά λεπτά ο 
Ολυμπιακός που επικράτησε εύκολα 71-54 της Μονακό και προηγείται πλέον με 1-0 στη σειρά. 
Μεγάλη εμφάνιση από τους Πειραιώτες ειδικά στην άμυνα (κατέβασαν 30 πόντους κάτω από 
το μ.ο τους Γάλλους) και μεγάλη υποστήριξη από το support group (Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και 

Πρίντεζης). Ο Βασίλης Σπανούλης καμάρωνε για τον Ολυμπιακό καθώς ανακηρύχθηκε Legend 
της Euroleague παίρνοντας και το σχετικό βραβείο πριν αρχίσει ο αγώνας.

Με επιμέρους σκορ 22-12 στην τελευταία περίοδο και τους Κάουαν (18π) και Νετζήπογλου 
(16π) να είναι πρώτα βιολιά ο Άρης επικράτησε 77-76 μετά από συγκλονιστικό αγώνα του ΠΑΟΚ 

(ΝτιΛέο 15π) για την 23η αγωνιστική της Basket League.
Στους άλλους αγώνες: Ιωνικός- Περιστέρι 82-87 (Μαυροκεφαλίδης 30- Πέτεγουεϊ 21), ΑΕΚ- 

Ηρακλής 80-74 (Κολόμ 34- Έιμπραμς 22), Παναθηναϊκός- Λάρισα 98-67 (Έβανς 23- Μούντι 16), 
Λαύριο- Προμηθέας 90-82 (Βον 21- Φράνκαμπ 18). Ρεπό είχε ο Κολοσσός ενώ ο αγώνας του 

Ολυμπιακού με τον Απόλλωνα Πάτρας θα γίνει στις 11/5
Η βαθμολογία: Ολυμπιακός 41, Παναθηναϊκός 40, Κολοσσός και ΑΕΚ 34, Άρης 32, Προμηθέας 

31, Περιστέρι και Λαύριο 30, Λάρισα 29, ΠΑΟΚ 28, Απόλλων Πάτρας 27, Ιωνικός 24, Ηρακλής 22

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 8-15, 33-26, 50-36, 71-54
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΏΚΑΣ): ΓΟΥΟΚΑΠ 11, ΝΤΟΡΣΕΪ 4, ΛΟΥΝΤΖΗΣ, ΦΑΛ 
4, ΣΛΟΥΚΑΣ 10, ΒΕΖΕΝΚΟΦ 10, ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 12, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2, ΖΑΝ 

ΣΑΡΛ 6, ΜΑΚΚΙΣΙΚ 12
ΜΟΝΑΚΟ (ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ): ΛΙ 9, ΜΠΕΪΚΟΝ 2, ΒΕΣΤΕΡΜΑΝ 3, ΤΟΜΑΣ 7, 

ΝΤΙΑΛΟ 6, ΜΟΤΟΥΜ 5, ΜΟΤΕΓΙΟΥΝΑΣ 2, ΧΟΛ 10, ΤΖΕΪΜΣ 10

baskeTIME
ΤΗΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΣΕ

ΟΠΩΣ 
ΠΑΛΙΑ
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΟΣΟ 
ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΚΟ

Ο ΑΡΗΣ ΝΙΚΗΣΕ 77-76 ΤΟΝ ΠΑΟΚ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ 
ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ ΠΛΩΡΗ ΓΙΑ ΨΗΛΑ

77 - 76

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ 71 - 54



Για το ότι ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται από τώρα στον τελικό του Κυπέλλου, φταίει ο ίδιος. Είχε τις ευκαιρίες, 
με το παραπάνω, για να το φτάσει πολύ πιο ψηλά από το 1-0. Και να μετατρέψει έτσι τη ρεβάνς στη Λαμία σε 
τυπική διαδικασία. Δεν συνέβη, επειδή οι «πράσινοι» ήταν συχνά επιπόλαιοι στην τελική προσπάθεια. Και 
κυρίως επειδή ο Σαράνοφ, στην αντίπαλη εστία, έκανε πραγματικά σπουδαία εμφάνιση. Γενικότερα ομιλώντας 
πάντως, οι «πράσινοι» υπήρξαν πιστοί στο feel good στοιχείο που τον τελευταίο καιρό ξυπνούν ως συναίσθημα 
στους φιλάθλους τους. Έπαιξαν κυριαρχικό ποδόσφαιρο, έβγαλαν τρομερή ενέργεια. Η γκολάρα του Ιωαννίδη 
έκανε τη διαφορά, κρίμα για το «τριφύλλι» που ήταν εν τέλει το μόνο μετρήσιμο στοιχείο του πόσο καλύτεροι 
ήταν. Μικρό το κακό; Στο δεύτερο ημιτελικό, η απάντηση. 

Το δίκαιο του αποτελέσματος δεν σηκώνει την παραμικρή αμφισβήτηση, οι Φθιώτες μόνο προς το τέλος του α’ μέ-
ρους υπήρξαν απειλητικοί. Ο Σαράνοφ κράτησε το σκορ χαμηλά. Κατά τα άλλα, ήταν ο ορισμός του «γάτα-ποντίκι». 
Μια ομάδα που ανεβαίνει διαρκώς και πιστεύει ολοένα περισσότερο στον εαυτό της, απέναντι σε μια άλλη που 
βρίσκεται σε δεινή θέση στο πρωτάθλημα και αναρωτιέται αν το Κύπελλο είναι ευλογία ή κατάρα.

#ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ #ΛΑΜΙΑ

ΜΠΟΡΟΥΣΕ  
ΝΑ ‘ΧΕ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Χουάνκαρ, Πέρεθ, Βιγιαφάνιες 
(72' Μαουρίσιο), Γκατσίνοβιτς (72' Καρλίτος), Αϊτόρ (80' Βιτάλ), Παλάσιος, Ιωαννίδης (85' Αλεξανδρόπουλος).

ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Προβυδάκης, Σαραμαντάς, Τζανετόπουλος, Μαζουλουξής (46' Σιμόν), 
Λούκας, Νούνιες, Μπεχαράνο (88' Γκέντζογλου), Ελευθεριάδης (70' Ρόμανιτς), Καραμάνος (62' Μανούσος), 
Ταϊρόν (70' Τζανδάρης).

1-0

19' Ιωαννίδης
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Η έλευση του το καλοκαίρι του 2019 μετά την εξαιρετική του πορεία στη Γαλλία με την Οσέρ, που έπαιζε 
δανεικός από την Μπορντό ήταν must to see κίνηση από τον Άρη. Από τότε ο Ντάνιελ Μαντσίνι βρίσκεται 
στο κατώφλι των 100 συμμετοχών και σεζόν με τη σεζόν μεγαλώνει και το impact του στο παιχνίδι των 
«κιτρίνων». Το μήνυμα που έχουν στο «Κλ. Βικελίδης» είναι πως φέτος το καλοκαίρι ίσως να είναι 
και το πιο hot για τον 26χρονο winger από την Αργεντινή. Ο Μαντσίνι βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών 
ομάδων. Κυρίως από το εξωτερικό και με τον Άρη να έχει στείλει και εκείνος τα δικά του μηνύματα. Στο 1,5 
εκατομμύριο τον κοστολογεί και με κάποια μπόνους να συνοδεύουν αυτό το deal. Δεν είναι όμως μόνο οι 
εκτός Ελλάδας μνηστήρες για τον Μαντσίνι. Υπάρχει και εντός χώρας ενδιαφερόμενος. 
Οι πληροφορίες λένε πως στον Ολυμπιακό έχουν τον παίκτη στη μεγάλη λίστα για τους εξτρέμ που πρέπει 
οπωσδήποτε να έρθουν στους πρωταθλητές το καλοκαίρι. 
Μια και θα φύγουν οι Ονιεκούρου, Λόπες και ο Βρουσάι έχει γυρίσει ως μπακ. Ο Μαντσίνι είναι παίκτης που 
αρέσει αλλά έχει και κάποια στοιχεία που προβληματίζει. Όπως το γεγονός πως ενώ κάνει φάσεις δεν 
βρίσκει τόσο εύκολα δίχτυα.  Σε 31 ματς, 4 γκολ και 3 ασίστ είναι ο απολογισμός του.  

Στα 33 του πλέον ο Τόμας Ντε Βισέντι και τελευταία του χρονιά φέτος στον ΑΠΟΕΛ. Ο Αργεντίνος 
μεσοεπιθετικός μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και οι Κύπριοι δεν έχουν εκφράσει την παραμικρή πρόθεση 
να του ανανεώσουν το συμβόλαιο του. Ο... γνώριμος στα λημέρια μας Ντε Βισέντι, μαθαίνω ότι έχει αρχίσει 
εδώ και καιρό να ψάχνεται για επιστροφή στην Ελλάδα. Μόνο καλές αναμνήσεις έχει από την πενταετία που 
έπαιξε ποδόσφαιρο στα μέρη μας, σε Καλαμάτα, ΠΑΣ Γιάννινα και Ολυμπιακό. Οι «κεραίες» μου έπιασαν ότι 
μετά τον Κόντε, ήθελε και εκείνος να επιστρέψει στη λίμνη των Ιωαννίνων. Άριστες οι σχέσεις του με την 
οικογένεια Χριστοβασίλη, αλλά μέχρι εκεί. Η οικογένεια, το σκέφτηκε, αλλά για πολύ λίγο. Περίπτωση να 
κάνει κίνηση για τον Αργεντίνο το καλοκαίρι δεν υπάρχει. Θα γίνουν κάποιες δυνατές μεταγραφές, ειδικά αν 
αποχωρήσει ο Περέα και φέρει ζεστό χρήμα στα ταμεία, αλλά όχι με ποδοσφαιριστές σε τέτοια ηλικία. Θα 
αποκτηθούν ποδοσφαιριστές που θα έχουν και μεταπωλητική αξία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΙΑ ΜΑΝΤΣΙΝΙ

ΗΘΕΛΕ ΠΑΣ
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Το καλοκαίρι του 2019 η Τουλούζ έβγαλε από τα ταμεία κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να φέρει στη Γαλλία 
τον παίκτη που είχε σκίσει τα δίχτυα εκείνη τη σεζόν. Τα νούμερα του Ευθύμη Κουλούρη ήταν κάτι παραπάνω από 
εντυπωσιακά και ο ΠΑΟΚ το καρπώνεται. Σε 35 ματς, 25 γκολ και 5 ασίστ. Λογική η κίνηση των «βιολετί». Στην 
πορεία όμως δεν βγήκε αυτή η κίνηση. Μόλις 4 γκολ και 2 ασίστ σε 39 ματς και περιπλάνηση στη Ligue 2. 
Δύο καλοκαίρια μετά, η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα, φεύγει ελεύθερος από την Τουλούζη και επιστρέφει 
στον Ατρόμητο που ήταν η βοήθειά του, το στήριγμά του για το step up. Αυτό ήταν. Ξανάνιωσε. Έγινε ο killer που 
ήταν τρεις σεζόν πίσω. Σε 30 ματς, 13 γκολ και 2 ασίστ με πάνω από 2.600 λεπτά συμμετοχής και ίσως ο πιο 
σημαντικός λόγος που ο Ατρόμητος από εκεί που κινδύνευε με υποβιβασμό, σώθηκε όμορφα και ωραία. 
Στο Περιστέρι πλέον το νιώθουν. Η πίεση είναι μεγάλη και ο Κουλούρης δύσκολα θα μείνει. Στόχος η πώληση με 
7ψήφιο αντίτιμο είτε εντός είτε εκτός Ελλάδας. 

Η Μπέρνλι πριν από λίγες μέρες έδωσε τα παπούτσια στο χέρι στον Σον Ντάις. Μετά από 9,5 χρόνια παρουσίας 
του εκεί. Πέρα από τον ορατό κίνδυνο να υποβιβαστούν οι «κλάρετς» ήθελαν να αλλάξουν και στυλ παιχνιδιού. Το 
σενάριο που ενέπλεξε τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού με την Μπέρνλι μάλλον ήταν προϊόν «χαλασμένου 
τηλεφώνου». Ο Πορτογάλος κόουτς έχει δημιουργήσει ένα τρομερό σύνολο στη Φούλαμ, είναι talk of the town 
στην Αγγλία για το επιθετικό ποδόσφαιρο και τον τρόπο με τον οποίο κέρδισε την άνοδο με τους Λονδρέζους στην 
Πρέμιερ Λιγκ. Δεν θα άφηνε επίσης την αγγλική πρωτεύουσα τη δεδομένη στιγμή για ένα σωρό από λόγους. 
Επικοινωνία πάντως της Φούλαμ με την Μπέρνλι υπήρξε. Ποιος είναι ο λόγος; 
Μα φυσικά ο κίπερ της ομάδας, Νικ Πόουπ. Η πρώτη εκτίμηση ήταν στα 20 εκατ. λίρες. Σε περίπτωση 
υποβιβασμού ‘όμως  ενδεχομένως η τιμή να είναι αλλιώτικη. Ο Μάρκο Σίλβα πάντως έχει κι άλλο στόχο από την 
Πρέμιερ Λιγκ, παλιό του γνώριμο μάλιστα. Οσονούπω περισσότερα…  

ΠΙΕΣΗ 

ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
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ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΩΡΟ
Ο ΠΑΟΚ ΕΓΙΝΕ 96 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΑ 
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Σημαντική μέρα η χθεσινή για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο σύλλογος είχε γενέθλια, 96 κεράκια στην 
τούρτα. Θα κάνει στον εαυτό του... δώρο σήμερα (19:30, COSMOTESPORT 1), νίκη επί του Ολυμπιακού; 

Θα είναι, αναμφίβολα, το ιδανικό για τους «ασπρόμαυρους» καθώς αναζητούν να κάνουν το πρώτο 
βήμα για να βρεθούν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην προσπάθεια αυτή δεν θα έχουν 

πάντως μαζί τον Αντελίνο Βιεϊρίνια. Ο κάπτεν του Δικεφάλου συνέχισε και χθες με θεραπεία, από 
κοινού με τον Ομάρ Ελ Καντουρί. Θυμίζουμε επίσης πως ο Γιάννης Μιχαηλίδης βρίσκεται σε περίοδο 

αποκατάστασης.

ΔΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...

Στα τέσσερα χρόνια που ο Πέδρο Μαρτίνς βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού, αυτή είναι μία από 
τις πιο δύσκολες περιόδους. Ο Πορτογάλος αναζητά διακαώς τρόπο να εμπνεύσει ξανά. Ο ΠΑΟΚ 

είναι εν πολλοίς ο αντίπαλος που θα κρίνει αυτή τη διαδικασία. Το σημερινό ματς στην Τούμπα είναι 
το πρώτο από τα συνολικά τέσσερα που θα δώσουν οι δύο ομάδες ως τις 14/5! Η ρεβάνς είναι την 

άλλη εβδομάδα (27/4), ενώ στα πλέι οφ έχουν δύο ακόμη ραντεβού, το εξ αναβολής της 4ης Μάϊου 
και μετά από 10 μέρες πάλι. Στα αγωνιστικά νέα, Φορτούνης, Βαλμπουενά και Αγκιμπού Καμαρά δεν 

αναμένεται να είναι διαθέσιμοι.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΝΤΙΝΑ 
ΜΑΤΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 
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ΚΕΝΤΡΙΖΕΙ ΤΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Επί σειρά ετών στα μέρη εκείνα, ως παίκτης και ως βοηθός προπονητή (του Ντιέγκο 
Σιμεόνε), οι Ισπανοί τον θεωρούν αρκετά δικό τους τον Χερμάν Μπούργος. Και κοιτούν 

με ιδιαίτερη προσοχή τα πεπραγμένα του στον Άρη. Η Marca μάλιστα, έκανε ήδη εκτενές 
αφιέρωμα στα πεπραγμένα του Αργεντινού κόουτς στη Θεσσαλονίκη και για το πώς έχει 
βάλει τους «κιτρινόμαυρους» σε τροχιά Ευρώπης. Πάντως στο αμέσως επόμενο χρονικά 

ματς, με τον Παναθηναϊκό, Μπούργος δεν θα είναι στη γνωστή του θέση στον πάγκο. Λόγω 
τιμωρίας που προκύπτει από την αποβολή του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. 

ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΚΟΙΤΟΥΝ  
ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ  
ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΗ

ΣΕ ΘΕΤΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑ

H πρώτη σημαντική επαφή έγινε. Οι δύο πλευρές τα είπαν από κοντά. Αντάλλαξαν «θέλω», 
οραματίστηκαν ενδεχόμενη συνύπαρξή τους. Και όσο κι αν κάτι τελεσίδικο ακόμα δεν υπάρχει, το 
κλίμα είναι θετικό. Ματίας Αλμέιδα και ΑΕΚ έχουν ήδη αρχίσει τις διαδικασίες για ένα μελλοντικό 

«we have a deal». Συγκεκριμένα, ο Αργεντινός προπονητής συναντήθηκε χθες με τον Δημήτρη 
Μελισσανίδη. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επί μακρόν πριν δειπνήσουν μαζί. Νωρίτερα είχε ραντεβού 

και με τους Παναγιώτη Κονέ – Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο Αλμέιδα θέλει εμφανώς διακαώς τη 
δουλειά, η μπάλα τώρα είναι στην ΑΕΚ, που καλείται να αποφασίσει. 

ΤΙ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΜΑΤΙΑΣ ΑΛΜΕΪΔΑ ΚΑΙ ΑΕΚ
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1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΑΥΡΙΟ

2', 36' ΡΙΕΡΑ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΗ
Ο Λεβαδειακός επικράτησε στο «Μαυροθαλασσίτης» κόντρα στο Αιγάλεω 

και θέλει μόλις ένα βαθμό για να κλειδώσει και μαθηματικά την πρωτιά. Το σκορ 
άνοιξαν οι γηπεδούχοι με τον Αρναρέλλη (35'), αλλά μόλις τρία λεπτά αργότερα ο 

Συμελίδης ισοφάρισε. Στο 72’ ο Μυτίδης έφερε τα πάνω κάτω. 
Στην Κρήτη, ο ΟΦ Ιεράπετρας γνώρισε την τρίτη του ήττα στα τέσσερα τελευταία ματς. Η 
ΑΕΚ Β προηγήθηκε με το γρήγορο γκολ του Πάρρα (10'), είχε και δοκάρι με τον Γιούση 
στο 17'. Οι  Κρητικοί ισοφάρισαν με τον Αντερέγκεν στο 60', αλλά οι φιλοξενούμενοι 

κόντρα στη ροή του αγώνα, επικράτησαν με το γκολ του Μπάμπη στο 73'.

Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΝΙΚΗΣΕ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΙΠΕΙ  
ΕΝΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ   

Η ΚΑΒΑΛΑ ΠΗΡΕ ΤΡΙΠΟΝΤΟ-ΧΡΥΣΑΦΙ, ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΣΕ  
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΙΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΒΟΛΟΥ

1. ΒΕΡΟΙΑ 69 30 56-21

2. ΑΕΛ 64 30 39-13

3. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 51 30 38-19

4. ΞΑΝΘΗ 50 30 41-20

5. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 47 29 41-31

6. ΗΡΑΚΛΗΣ 44 30 44-28

7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 42 29 35-29

8. ΠΑΟΚ Β 41 30 38-30

9. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 39 30 40-32

10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 36 30 33-36

11. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 33 30 33-40

12. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 32 30 24-39

13. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 31 31 34-47

14. ΚΑΒΑΛΑ 30 30 23-68

15. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 29 30 30-39

16. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 26 30 30-45

17. ΤΡΙΚΑΛΑ 21 31 17-59

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 66 30 64-19

2. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 58 29 40-18

3. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 52 29 41-19

4. ΧΑΝΙΑ 52 30 43-22

5. ΑΕΚ Β 51 30 36-22

6. ΚΗΦΙΣΙΑ 49 30 34-27

7. ΑΙΓΑΛΕΩ 46 30 29-27

8. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 45 30 24-18

9. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 40 30 23-30

10. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 34 30 38-46

11. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 32 30 29-35

12. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 32 30 20-35

13. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 31 30 26-41

14. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 31 30 25-37

15. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 29 30 24-44

16. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 24 31 23-53

17. ΡΟΔΟΣ 10 29 21-47

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ

1ος ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
ΚΑΒΑΛΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3-1
ΠΙΕΡΙΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 2-2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 2-0

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

2ος όμιλος Τετάρτη 20/4
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-2

ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΑΕΚ Β 1-2

*ΚΑΛΑΜΑΤΑ -3, * ΡΟΔΟΣ -8

Η Καβάλα, σε ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, επικράτησε εύκολα 3-1 της 
αδιάφορης βαθμολογικά Αναγέννησης Καρδίτσας και είναι σε σημείο που τρόπον 
τινά ελέγχει τη μοίρα της, αφού η 13η θέση – που ισοδυναμεί με σωτηρία- είναι 

εντός βεληνεκούς της μετά την ισοπαλία (2-2) στο Πιερικός – Ολυμπιακός Βόλου. 
Αποτέλεσμα που κανέναν εκ των δύο δεν βοηθά, ειδικά τους Θεσσαλούς που βρίσκονται 
σε δυσχεράστατη πια θέση. Ο Ολυμπιακός Β’ με τέρματα των Μπα και Κωστή στο δεύτερο 
ημίχρονο επικράτησε 2-0 του Απόλλωνα Πόντου, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την 

ομάδα του Αριέλ Ιμπαγάσα. 



ΝΤΈΡΜΠΙ ΣΈ ΑΓΓΛΙΑ, ΓΈΡΜΑΝΙΑ 
ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ, ΤΈΛΙΚΌΣ 

ΚΥΠΈΛΛΌΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Καθοριστικής σημασίας παιχνίδια γίνονται 

αυτό το Σαββατοκύριακο σε πολλά ευρωπαϊκά 

πρωταθλήματα. 

Στην Premier League ξεχωρίζει το ντέρμπι 

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το οποίο 

διεξάγεται το Μεγάλο Σάββατο, στις 14:30. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι 

αναμετρήσεις της Κυριακής του Πάσχα, Τσέλσι-

Γουέστ Χαμ (16:00) και Λίβερπουλ-Έβερτον 

(18:30). 

Στη Bundesliga τα βλέμματα είναι στραμμένα 

στο ντέρμπι κορυφής, Μπάγερν-Ντόρτμουντ 

το οποίο γίνεται το Μεγάλο Σάββατο, στις 

19:30, στο Μόναχο. Η Μπάγερν έχει 9 βαθμούς 

περισσότερους και βρίσκεται αγκαλιά με τον 

τίτλο. Μόνο νίκη θέλει η Ντόρτμουντ για να την 

πλησιάσει στους 6 πόντους. 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΤΈΡ 

ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΛΑΝ 

Στη Serie A κορυφώνεται η μάχη για τον τίτλο. 

Η Μίλαν προηγείται με 71 βαθμούς και την 

κυνηγούν η Ίντερ με 69 και η Νάπολι με 67. Στο 

πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής ξεχωρίζουν τα 

ντέρμπι Ίντερ-Ρόμα (Μεγάλο Σάββατο, 19:00) και 

Λάτσιο-Μίλαν (Κυριακή του Πάσχα, 21:45).

Στην Ισπανία γίνεται το βράδυ του Μεγάλου 

Σαββάτου (23:00) στη Σεβίλλη, ο τελικός του 

Κυπέλλου, Μπέτις-Βαλένθια. 

ΈΙΔΙΚΑ ΣΤΌΙΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΚΌΛ, 

ΚΌΡΝΈΡ, ΚΑΙ ΣΚΌΡΈΡ

Για όλα τα μεγάλα παιχνίδια του 

Σαββατοκύριακου το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 

πλήθος στοιχηματικών επιλογών. 

Όι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να 

ποντάρουν μεταξύ άλλων στο σύνολο των 

κόρνερ, την ομάδα που θα εκτελέσει το πρώτο 

και το τελευταίο κόρνερ, τον νικητή των κόρνερ, 

το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το 

ακριβές σκορ 1ου/2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά 

γκολ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τη διαφορά 

νίκης, το τελικό αποτέλεσμα & Goal/No Goal, το 

τελικό αποτελέσματα & Over/Under, το ημίχρονο 

με το υψηλότερο σκορ, τα σκορ πολλαπλών 

επιλογών, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, 

τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε 

τέρματος.

ΠΏΣ ΘΑ ΛΈΙΤΌΥΡΓΗΣΌΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΌΠΑΠ 

 Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη τα καταστήματα ΌΠΑΠ 

σε όλη την Έλλάδα θα λειτουργήσουν κανονικά. 

Το Μεγάλο Σάββατο θα είναι ανοικτά έως τις 

16:00, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή, την Κυριακή 

του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα θα 

παραμείνουν κλειστά.  

Από την Τρίτη, 26 Απριλίου, τα καταστήματα ΌΠΑΠ 

θα λειτουργούν και πάλι κανονικά.

Όι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν  τη 

δυνατότητα να παρακολουθούν στα καταστήματα 

ΌΠΑΠ αθλητικό κανάλι που μεταδίδει λεπτό προς 

λεπτό ζωντανά αγώνες απ’ όλο τον κόσμο. 

Έξελιγμένη εμπειρία στοιχήματος προσφέρεται 

και μέσω των Virtual Sports, Ποδόσφαιρο, 

Πρωτάθλημα και Μπάσκετ, με κορυφαία 

γραφικά, αμέτρητες φάσεις και στοιχηματικές 

επιλογές. 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΌΥΜΈ ΜΈ 
ΈΠΙΛΌΓΈΣ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ ΤΌΥΣ ΠΑΙΧΤΈΣ

www.xosetips.com

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 21:45
ΜΠΕΡΝΛΙ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 

1 DNB 2,90
Εφτά τελικούς έχει μπροστά της η Μπέρνλι στον αγώνα που κάνει 

για να σώσει την Κατηγορία. Την αδιάφορη Σαουθάμπτον υποδέχεται 
σήμερα και καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Οι «άγιοι» 
πάντως, αν υποτιμηθούν, μπορούν εύκολα να κάνουν την ζημιά.

Συντηρητικό ποντάρισμα στην έδρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:30
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

OVER 9,5 ΚΟΡΝΕΡ 2,00
Το ματς της ημέρας διεξάγεται στη Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και 

Ολυμπιακό. Το Κύπελλο αποτελεί στόχο και για τις δύο ομάδες με το 
γόητρο σε αυτά τα ματς να είναι μεγάλο. Αμφότερες θα ψάξουν να 

πάρουν σκορ πρόκρισης για την ρεβάνς.

Η προτίμησή μας στα κόρνερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 20:00
ΛΕΒΑΝΤΕ-ΣΕΒΙΛΛΗ

OVER 2,25 1,80
Εμφατική νίκη πήρε η Λεβάντε μέσα στη Γρανάδα με το 4-1 να 

αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Η παραμονή πάντως 
έχει ζορίσει και μόνο με νίκη σήμερα θα παραμείνει ζωντανή. Το 

μεγάλο βήμα για την τετράδα θέλει να κάνει η Σεβίλλη σε ένα ματς 
που είναι το φαβορί.

Αμφότερες θα επιτεθούν και πάμε στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:30
ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

2 2,20 
Την άμεση επιστροφή στα τρίποντα έχει ως στόχο η αρμάδα του 

Τσάβι,μετά τις δυο εντός έδρας ήττες σοκ από Άιντραχτ και Καντίθ. Το 
τελευταίο της χαρτί στην υπόθεση Champions League παίζει σήμερα η 

Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Σε αυτές τις τιμές έχει αξία η Μπαρτσελόνα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:45
ΜΙΛΑΝΟ-ΕΦΕΣ

2 1,90
Στο πρώτο ματς η Εφές έκανε περίπατο αποδεικνύοντας ότι είναι το 
φαβορί στο ζευγάρι. Το Μιλάνο παίζει τα ρέστα του σήμερα αλλά 
πρέπει να αλλάξει κατά πολύ την εικόνα του για να έχει ελπίδες.

Όλα θα εξαρτηθούν από την Εφές.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ 21:00
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ

2 +12,5 1,65
Η ποιότητα μίλησε στο πρώτο ματς με την Μπαρτσελόνα να 

κάνει το 1-0. Η ομάδα του Γιασικεβίτσιους είναι το φαβορί της 
διοργάνωσης και άμα πάρει το ματς σήμερα αγκαλιάσει το φάιναλ 

φορ. Θα παλέψει για το όνειρο η Μπάγερν στη Βαρκελώνη 
θέλοντας να κλέψει το παιχνίδι.

Διπλό με χάντικαπ παίζουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΠΌΛΛΈΣ ΣΤΌΙΧΗΜΑΤΙΚΈΣ ΈΠΙΛΌΓΈΣ ΑΠΌ ΤΌ 
ΠΑΜΈ ΣΤΌΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΈΓΑΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

ΤΌΥ ΣΑΒΒΑΤΌΚΥΡΙΑΚΌΥ



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Η Μπιάνκα Σάλμινγκ θα πά-
ρει μέρος στο διεθνές μίτινγκ συνθέ-

των «Πορτάραθλον» που θα διεξαχθεί στη 
Νάξο στις 21 και 22 Μαΐου. Η Σουηδέζα αθλή-
τρια έχει ατομικό ρεκόρ στο έπταθλο από πέρσι 
6.101 βαθμούς. Έχει αναδειχθεί πρωταθλή-

τρια στη χώρα της πέντε φορές τις τε-
λευταίες έξι χρονιές (2016, 2017, 

2019, 2020, 2021). 

Μνημόνιο συνεργασία 
υπεγράφη μεταξύ του ΣΕΓΑΣ και 

του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής. Τη συμφωνία υπέγραψαν η 
πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα και ο 

γ.γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώ-
λης Κουτουλάκης. Αποφασίστηκε μεταξύ 

άλλων οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες 
να γίνουν 8-9 Οκτωβρίου στη 

Λήμνο. 

Η Στέλλα Τζικανούλα 
και ο Άρης Περιστέρης ήταν οι νι-

κητές στην Αθήνα και η Πασχαλίνα Παπα-
δοπούλου (φωτό) με τον Μιχάλη Κιάφα στη 
Θεσσαλονίκη στο διασυλλογικό πρωτάθλημα 
συνθέτων που ολοκληρώθηκε χθες. Ο ένας 

όμιλος πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Κο-
σμά και ο άλλος στο Καυτανζόγλειο 

στάδιο. 
Δυνατά ξεκίνησε και τους αγώ-

νες του στη σεζόν του ανοιχτού ο Γου 
Σανγκ- χιεόκ. Ο Κορεάτης παγκόσμι-

ος πρωταθλητής του ύψους τον περασμέ-
νο μήνα στο Βελιγράδι, κέρδισε το εθνικό 

πρωτάθλημα στη Νταεγού με 2,30μ. Εί-
ναι η καλύτερη φετινή επίδοση 

στον κόσμο. 
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Μπορεί η λευκή ισοπαλία σε άλλες πε-
ριπτώσεις να είναι ένα σκορ, που δεν 
τη θέλει κανείς, όμως στην περίπτω-
ση της Αγ Παρασκευής, ήταν αρκετή 
για να της δώσει την ευκαιρία να συμ-
μετάσχει στα μπαράζ ανόδου, μαζί με 
τον Άρη Πετρούπολης, που τερμάτισε 
στην πρώτη θέση. Όσον αφορά τώρα 
τον αγώνα της Αγ Παρασκευής ,όπου 
η ομώνυμη ομάδα υποδέχθηκε το Χα-
λάνδρι, το τελικό σκορ αν μη τι άλλο 

ήταν θετικό για τους γηπεδούχους, που 
το ήθελαν, ώστε να πάρουν το δεύ-
τερο εισιτήριο των μπαράζ. Ευκαιρί-
ες χάθηκαν και από τις δυο μεριές, με 
τους Μπόλη, Ψαραδέλη, Γαλανόπου-
λο, Κραψίτη για λογαριασμό της Αγί-
ας και οι Μουρελάτος, Νίκολι και Κα-
τσιούλης για το Χαλάνδρι. Πολύ καλή 
η διαιτησία των Παπαπέτρου, Κολλιά-
κου, Σαμοίλη.
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Σήφης Βενάκης): 
Καταχανάκης, Κόλλιας, Φειδαίος, Χα-
τζίου, Τριανταφυλλίδης, Σταμούλης, 
Γαλανόπουλος, Πατερίτσας (81’ Λαζό-
πουλος), Μπόλης, Ψαραδέλης, Κραψί-
της (91’ Φάρκωνας)
ΧΑΛΑΝΔΡΙ (Δημήτρης Παπασπύρου): 
Θ. Κατσιούλης, Καρδάμης, Φουκούλης, 
Τζιόλας, Νίκολι (70’ Αλεξανδράκης), 
Μουρελάτος, Γεωργουδάκης, Κούντου 
(85’ λ.τρ. Μπουραζάς), Καλιαμπάκας, 
Αχ. Κατσιούλης (89’ Κανελλόπουλος), 
Φελέκης.

ΧΟΛΑΡΓΟΣ – ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 3-1
Μεγάλη νίκη σημείωσε ο Χολαργός 
επικρατώντας 3-1 του Άρη Πετρούπο-
λης, σε ένα ματσάκι που ήταν αδιά-
φορο από τους φιλοξενουμένους. Τα 
γκολ για τους γηπεδούχους σημείω-
σαν οι Τσιαντής (20’), Σκούμας (30’ και 
91’), ενώ στο 37’ ο Ρέτζο είχε μειώσει 
σε 2-1. Διαιτητές: Στεργιώτης, Χριστο-
δούλου-Αθανασόπουλος
ΧΟΛΑΡΓΟΣ (Σπύρος Μόχλας): Μολφέ-
σης, Ντόβας (90’ Σταμπουλής), Τσά-
γκαρης, Τσίρος, Μιχελής, Μπαλαχτσής, 
Κωνσταντινίδης (46’ Καρράς), Ζαχαρό-
πουλος, Τριάντης, Τσιαντής (75’ Κών-
στας), Σκούμας
ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ. (Γιάννης Σιλεβίστας): Κα-
λογερόπουλος (90’ Νότης), Τρακόσης, 
Λεβέντης, Μπιμάι (60’ Τσερκώνης), Κο-
ρώνης (75’ Καραδήμας), Πριστογιάν-
νης (90’ Σερίφης), Ρέτζο, Σούφλας, 
Τσουκαλάς, Σαμαράς (46’ Ράπτης), Αρ-
γυρίου. 

Η ΑΓIA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΕΡΔΙΣΕ  
ΣΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ (0-0) ΟΜΩΣ ΠΗΡΕ  
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ

Σάσσαλος: 
«Περιμένουμε 
τις διοικητικές 
εξελίξεις» 
Με δηλώσεις του ο 
προπονητής του Ηφαί-
στου Σάκης Σάσσα-
λος, μιλά για την επό-
μενη μέρα, λέγοντας τα 
εξής: «Αυτή τη στιγμή 
προέχουν οι διοικητι-
κές ζυμώσεις τις οποί-
ες και περιμένουμε με 
ξεχωριστό ενδιαφέρον 
και από εκεί και έπειτα 
θα τα βάλουμε κάτω να 
δούμε πώς θα πορευ-
τούμε. Όσον αφορά το 
θέμα παραμονής μου, 
ακόμη δεν έχω μιλήσει 
με κάποιον παράγο-
ντα, αφού τα νέα άτομα 
που θα αναλάβουν, θα 
ηγηθούν στο εγχείρη-
μα της νέας σεζόν και 
σίγουρα θα κάνουν και 
τις όποιες αποφάσεις 
αφορούν τον σχεδια-
σμό της».

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ  
Ο ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ
Στη διαδικασία των πέ-
ναλτι ο Άρης Βούλας 
επικράτησε της Τριγλί-
ας 4-2 και κατάκτησε 
το κύπελλο της ΕΠΣΑ-
ΝΑ. Η κανονική διάρ-
κεια του αγώνα , έλη-
ξε 0-0, ενώ και οι δυο 
μονομάχοι είχαν ευκαι-
ρίες. MVP του αγώνα ο 
Προβίδας, που στη δι-
άρκεια του αγώνα κρά-
τησε το «μηδέν» ενώ 
με δική του απόκρου-
ση, ουσιαστικά χάρισε 
τη νίκη – κύπελλο στην 
ομάδα του. Όσον αφο-
ρά τη σειρά των πέναλ-
τι ήταν η εξής: Ρομάνο 
(1-0), Βίλα (1-1), Ατμα-
τζίδης (2-1), Γερώνυ-
μος (2-2), Σύρακας (3-
2), Καστράτι (άουτ), 
Γκαβασιάδης (από-
κρουση), Τζίτζης (από-
κρουση), Κριλής (4-2) 
Διαιτητές ήταν οι Φω-
στέρας, Γκούβας, Αλε-
ξοπούλου.
Άρης Βούλας: Προ-
βίδας, Ατματσίδης, 
Ρ ε σ ο ύ λ ι ,  Λ ά σ κο ς , 
Αφράτης, Γκούρας, Μι-
ραφιόρι (67’ Ηλιάδης), 
Φουκαράς, Γκαβασιά-
δης, Ρομάνο, Κριλής
Τριγλία Ραφήνας: Σύ-
ρακας, Τζίτζης, Παπαδι-
ονυσίου, Μειμάρογλου, 
Γ. Τσούκας, Γερώνυ-
μος, Παπάζογλου (75’ 
Καστράτι), Νταής, Κ. 
Τσούκας, Βίλα, Ζαφει-
ρόπουλος

Αποφασισμένοι να θέσουν 
πολύ γερά θεμέλια που θα κα-
ταστήσουν την ομάδα σε ρόλο 
πρωταγωνιστή την νέα σεζόν 
αλλά και στο μέλλον γενικότερα 
παρουσιάζονται άπαντες στον 
Γκυζιακό. Η πικρία του υποβι-
βασμού και κυρίως ο τρόπος με 
τον οποίο οι «πορτοκαλί» απο-
χαιρέτησαν την Β’ Κατηγορία 
ΕΠΣΑ. Φαίνεται πώς έχει πει-
σμώσει όλους στην ομάδα των 
κεντρικών προαστίων, που πα-
ρουσιάζονται διατεθειμένοι από 
τώρα κιόλας να χτίσουν τις βά-
σεις για μία ομάδα πανίσχυρη 
σε κάθε περίσταση Άκρως εν-
δεικτικές είναι οι δηλώσεις του 
προπονητή Μάκη Ντέτσικα που 
είπε τα εξής, όταν ρωτήθηκε 
σχετικά: «Η ομάδα μας υποβι-
βάστηκε εξαιτίας πολλών ατυ-
χιών και απίστευτων συγκυρι-
ών. Ανεξάρτητα από αυτό όμως 
τις αποφάσεις μας για την επό-
μενη περίοδο τις είχαμε πάρει 
μαζί με τη διοίκηση. Σκοπεύ-
ουμε να χτίσουμε γερά θεμέλια 
και να δημιουργήσουμε ομάδα 
από την αρχή. Ένα σύνολο το 
οποίο κατά βάση θα απαρτίζε-
ται από πολλούς γηγενείς πο-
δοσφαιριστές που είναι αρκετά 
ταλαντούχοι. Από εκεί και έπει-
τα είναι πολύ ενθαρρυντικό ση-
μάδι το γεγονός ότι όλοι οι πο-
δοσφαιριστές που συγκροτούν 
τον βασικό μας κορμό έχουν εκ-
δηλώσει τη ζωηρή τους θέληση 
να παραμείνουν στην ομάδα και 
να ηγηθούν στο εγχείρημα της 
επόμενης περιόδου. Ξεκάθαρός 
μας στόχος θα είναι να δημιουρ-
γήσουμε μία ομάδα που θα θέ-
σει πρωταγωνιστικές βλέψεις 
και θα έχει όλα τα εχέγγυα να 
επιστρέψει άμεσα στην Β’ Κα-
τηγορία»

ΓΚΥΖΙΑΚΟΣ 

Ντέτσικας: «Να 
χτίσουμε ομάδα 
από την αρχή»   

Με το βλέμμα στην επόμενη απαιτητική σεζόν 
κινούνται ήδη πλέον στην Κοψαχείλα. Η λήξη 
της φετινής χρονιάς βρήκε το συγκρότημα των 
νοτίων προαστίων να επιτυγχάνει άνετα τον 
στόχο της παραμονής στον ιδιαίτερα ανταγω-
νιστικό πρώτο όμιλο της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ 
συνδυάζοντας την με ελκυστικό ποδόσφαιρο. 
Ο τεχνικός Αντώνης Κουφογιαννάκης από τη 
πλευρά του δίνει το δικό του στίγμα μέσω δηλώ-
σεών του, αναλύοντας τις προτεραιότητες της 
επόμενης σεζόν: «Ήδη το μυαλό μας βρίσκε-
ται από τώρα στη επόμενη σεζόν. Πετύχαμε τον 
στόχο της παραμονής αποδίδοντας κατά βάση 
όμορφο ποδόσφαιρο. Άλλωστε η ποιότητα του 
συνόλου μας ανταποκρίνεται πιστά από το γε-
γoνός ότι είχαμε να επιδείξουμε την δεύτερη κα-
λύτερη επίθεση στον όμιλό μας μετά από αυτή 
του πρωταθλητή Γ.Σ. Καισαριανής. Βάσει εικό-
νας, η ομάδα μας έπρεπε να ήταν στα μπαράζ 
ανόδου, αλλά δεν τα καταφέραμε λόγω δικών 
μας λαθών. Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα 
θα περιμένουμε την επιστροφή του Προέδρου 
μετά το εορταστικό διάστημα του Πάσχα, ώστε 
να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πώς θα πο-
ρευτούμε, Ξεκάθαρή μας πρόθεση, είναι να δια-
τηρήσουμε τον βασικό μας κορμό, που μας έχει 
κάνει υπερήφανους όλα αυτά τα χρόνια και μας 
έχει διατηρήσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο.»

This is AthensΣτιγμιότυπο από τη χθεσινή αναμέτρηση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκες Ισοπ. Ηττες Γκολ
1. ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 10 6 3 1 2 8 7
2. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 6 2 3 1 8 5
3. ΧΑΛΑΝΔΡΙ 8 6 2 2 2 5 5
4. ΧΟΛΑΡΓΟΣ 5 6 1 2 3 6 10

ΕΠΣΑ - Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΧΑΛΑΝΔΡΙ 0-0

ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ 3-1

ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ

Κουφογιαννάκης: «Στόχος 
να διατηρήσουμε το βασικό 
μας κορμό» 



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

Από τον πρώτο αγώνα της σειράς με τη Μονακό, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε όπως 
ακριβώς αρμόζει στην περίσταση: Μια ομάδα σκληρή, γεμάτη υπομονή και συγκέντρωση 
και έτοιμη να ακολουθήσει το πλάνο της ακόμα κι αν δεν της «βγουν» κάποια πράγματα 

στην αρχή. Η άμυνα είναι το κλειδί της σειράς και το έχουμε επισημάνει αυτό. Η Μονακό, 
καλύτερη επιθετική ομάδα στη φετινή Euroleague έπεσε κατά 30 πόντους από το μέσο όρο 
της (54) ενώ την ίδια στιγμή ο Ολυμπιακός εύστοχα έβγαλε τους Μάικ Τζέιμς και Ντουέιν 
Μπέικον από το πνεύμα του αγώνα. Και οι δύο μαζί, πριν το ματς, πετύχαιναν περίπου 28 

πόντους κατά μέσο όρο κι έμειναν στους 12. Και να ήταν μόνο αυτό;
Ο Τζέιμς έπεσε κατά περίπου 8 προσπάθειες (από τις 19 πήγε στις 11) και ο Μπέικον 

άλλες 8 (από τις 13 πήγε στις 5). Και να φανταστείτε ότι ο πρώτος αγωνίστηκε κοντά στα 
34 λεπτά και ο δεύτερος περίπου στα 23! Ο Ολυμπιακός λοιπόν τους κατέβασε κατά 16 

πόντους και το κυριότερο άλλες τόσες κατοχές.
Αλήθεια πριν τον αγώνα θα πίστευε κανείς ότι ο Γουόκαπ θα τελείωνε με περισσότερους 

πόντους από τον Τζέιμς; Αυτό κι αν ήταν κέρδος: Με 11 πόντους- 4 κλεψίματα ο 
Αμερικάνος «αιχμαλώτισε» τον σούπερ σταρ της Μονακό και ταυτόχρονα η δική του 
επιθετική έκρηξη στο τρίτο δεκάλεπτο (9 σερί πόντοι) σταθεροποίησε τον Ολυμπιακό 

σε διψήφια διαφορά. Επίσης θα μπορούσε κανείς να πιστέψει, πριν τον αγώνα, ότι οι 
«ερυθρόλευκοι» θα νικούσαν με διαφορά 17 πόντων τη Μονακό με τον Ντόρσεϊ να μένει 
στα 2/8 σουτ, τον Βεζένκοφ να έχει 2/7 (και 0/3 τρίποντα, μόλις ο δεύτερος αγώνας που 

δεν πετυχαίνει έστω ένα τρίποντο) και τον Σλούκα να είναι τρίτος σκόρερ της ομάδας;
Κι όμως: Πρίντεζης, ΜακΚίσικ και Γουόκαπ πέτυχαν συνολικά 35 από τους 71 πόντους κι 

έδειξαν ότι το support group του Ολυμπιακού θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στον αγώνα! Οι 40 
πόντοι, επίσης, των παικτών που ήρθαν από τον πάγκο, δείχνει απόλυτη συγκέντρωση, 

ετοιμότητα και ισορροπία. Το αντίστοιχο «σκορ» της Μονακό ήταν 26.
Κακά τα ψέματα και δε βιαζόμαστε καθόλου: Ο Ολυμπιακός έκανε πρόβα φάιναλ φορ από 
το Game 1 κι εφόσον συνεχίσει να αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να χάσει 
ούτε το πλεονέκτημα της έδρας αλλά ούτε και να αμφισβητήσει κάποιος (η Μονακό στη 

συγκεκριμένη περίπτωση) ότι είναι το απόλυτο αφεντικό της σειράς.

ΠΡΟΒΑ 
ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


