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Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε στο Μονακό, νίκησε με 87-83 και προηγείται με 2-1 
στη σειρά. Έχει μια ευκαιρία να πάρει το εισιτήριο για το φάιναλ φορ είτε αύριο (22:00) στο 

Μονακό είτε την ερχόμενη εβδομάδα στο ΣΕΦ. Έχει δύο match ball πλέον και είναι το απόλυτο 
αφεντικό της σειράς

Ο Ιωνικός επικράτησε 74-62 του Ηρακλή, κάλυψε και τη διαφορά των 5 πόντων που είχε 
χάσει στον πρώτο γύρο κι απέκτησε προβάδισμα σε ό,τι αφορά στην παραμονή. Βεβαίως ο 

Ηρακλής έχει και -3 βαθμούς. Να υπογραμμίσουμε απλώς ότι ο Ιωνικός έχει να παίξει κατά 
σειρά με ΠΑΟΚ (εκτός), Ολυμπιακό (εντός) και Λάρισα (εκτός). Ο Ηρακλής έχει Λαύριο (εντός), 

Προμηθέα (εκτός) και Παναθηναϊκό (εντός). Στον άλλο εξ αναβολής αγώνα ο ΠΑΟΚ νίκησε 
εύκολα 84-65 τον Προμηθέα

H βαθμολογία: Ολυμπιακός 41, Παναθηναϊκός 40, Κολοσσός και ΑΕΚ 34, Άρης 32, Προμηθέας, 
Περιστέρι, ΠΑΟΚ και Λαύριο 29, Απόλλων Πάτρας 27, Ιωνικός 26, Ηρακλής 23

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-19, 41-45, 58-71, 83-87
ΜΟΝΑΚΟ (ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ): ΛΙ 8, ΜΠΕΙΚΟΝ 23, ΒΕΣΤΕΡΜΑΝ, ΤΟΜΑΣ 15, 
ΜΟΤΟΥΜ, ΜΟΤΕΓΙΟΥΝΑΣ 9, ΟΥΑΤΑΡΑ, ΑΝΤΖΟΥΣΙΤΣ 3, ΧΟΛ 12, ΤΖΕΙΜΣ 13
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΏΚΑΣ): ΓΟΥΟΚΑΠ 13, ΝΤΟΡΣΕΙ 11, ΛΟΥΝΤΖΗΣ 5, 
ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ, ΦΑΛ 9, ΣΛΟΥΚΑΣ 21, ΒΕΖΕΝΚΟΦ 17, ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ, ΠΑΠΑ-

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7, ΖΑΝ ΣΑΡΛ 4, ΜΑΚΚΙΣΙΚ

baskeTIME
ΕΡΧΕΤΑΙ
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗ 
ΜΟΝΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ 40 
ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ 83 - 87

NEA ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ο ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΗΣΕ 74-62 ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΚΙ ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΣ 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ BASKET LEAGUE



Εν αρχή ήταν ματσάρα. Ένας ημιτελικός που θα μείνει στις μνήμες. Η μπάλα πάνω κάτω, ένας κολασμένος 
ρυθμός, δύο ομάδες που τα έδωσαν όλα. Το χάρηκε μόνο ένας – δεν γινόταν αλλιώς. Είναι ο ΠΑΟΚ, πέρασε 
στον τελικό του Κυπέλλου για 5η φορά τα 6 τελευταία χρόνια καθώς αποδείχτηκε εφτάψυχος και πιο 
ανθεκτικός. Αφήνοντας τον Ολυμπιακό παγιδευμένο στην εσωστρέφεια, καταστρέφοντάς του το στόχο του 
νταμπλ. Το 0-0 της Τούμπας είχε συνέχεια κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα 1-1 στην παράταση που με βάση 
τον ακόμα ισχύοντα στο θεσμό κανονισμό του εκτός έδρας γκολ έκανε τη διαφορά υπέρ του Δικεφάλου. Θα 
αντιμετωπίσει στο ΟΑΚΑ, στις 21 Μαΐου, τον Παναθηναϊκό. Όπως το 2014. Για την κούπα. Και μόνο. 

Ο Ολυμπιακός δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες του – και δεν είχε λίγες. Ο ΠΑΟΚ δεν απώλεσε ποτέ τη ψυχραιμία 
του, την οργάνωση του και την πειθαρχία του. Γι’ αυτό και βρήκε τρόπο να πατσίσει αμέσως το 1-0 με το τολμηρό 
«Πανένκα» του Ελ Αραμπί. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πήρε το καλύτερο δυνατό από κάθε παίκτη που χρησιμοποίησε, 
όπως τον Τσόλακ, σκόρερ του χρυσού γκολ με το που μπήκε σχεδόν. Δεν ισχύει το ίδιο για τον Πέδρο Μαρτίνς.

#ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ #ΠΑΟΚ

ΕΦΤΑΨΥΧΟΣ ΠΑΟΚ  
ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΟ! 

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλικ, Σισέ, Παπασταθόπουλος, Λαλά (110' Βρουσάι), Ρέαμπτσιουκ, 
Μπουχαλάκης (110' Κούντε), Εμβιλά, Μ. Καμαρά (61' Ζοάο Καρβάλιο), Μασούρας (87' Βαλμπουενά), 
Ροντρίγκες (75' Αγκ. Καμαρά), Τικίνιο (75' Ελ Αραμπί).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ινγκασον, Κρέσπο, Σίντκλεϊ, Ντόουγκλας (89' Σβαμπ) 
Κούρτιτς, Μπίσεσβαρ (46' Σοάρες, 105' Τσόλακ), Α. ΖίΒκοβιτς, Μουργκ (62' Μιτρίτσα, 89' Τέιλορ), Άκπομ (72' 
Νέλσον Ολιβέιρα).

1-1

105' πέν. Ελ Αραμπί – 108' Τσόλακ

παρ. (0-0 κ.α.) 



Στη Λεωφόρο, το 1-0 ήταν φτωχό για να περιγράψει την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού. Το «τριφύλλι» δεν 
μετάνιωσε γι’ αυτήν του την επιπολαιότητα. Πήγε στη Λαμία για να τελειώσει τη δουλειά και το έκανε, απλά, 
πειστικά, επαγγελματικά. Νέα νίκη (2-0) και ο πρώτος μεγάλος στόχος επιτεύχθηκε. Η ομάδα επιστρέφει 
σε τελικό Κυπέλλου μετά από 8 χρόνια. Τόσα έχει να κατακτήσει και τρόπαιο. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. αν 
επιβεβαιωθεί στην πράξη, θα συνδυαστεί με επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και θα πρόκειται για 
την απόλυτη δικαίωση της δουλειάς που κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του. Με συνέπεια να κάνουν 
εύκολο ένα ματς όπως το χθεσινό που είχε, θεωρητικά, χαρακτηριστικά παγίδας. Στο δρόμο της ωριμότητας, στο 
μονοπάτι της επιτυχίας. 

Ο Παναθηναϊκός μπήκε από την αρχή δυνατά, αποφασισμένος να μην δώσει το παραμικρό δικαίωμα στον αντίπαλο 
να πιστέψει πως θα μπορούσε να αλλάξει ο συσχετισμός δυνάμεων. Κυριάρχησε, έλεγξε το ρυθμό και περίμενε 
με πίστη και υπομονή τη στιγμή του. Ήρθε λίγο πριν το τέλος του α’ μέρους, με τον Ιωαννίδη να συνεχίζει την... πε-
λατειακή σχέση που έχει δημιουργήσει με τη Λαμία. Το πρόωρο game over, πόσο μάλλον καθώς στο Κύπελλο Ελ-
λάδας ισχύει ακόμα ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. 

#ΛΑΜΙΑ #ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 
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ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Προβυδάκης, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Λούκας, Σαραμαντάς, Τζανδάρης, 
Μπεχαράνο (87' Γκέντζογλου), Ταϊρόν (68’ Νούνιες), Ελευθεριάδης (57’ Μπανγκουρά, 86' Μανουσάκης), 
Μανούσος (68’ Καραμάνος).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ (69’ Μαουρίσιο), Σένκεφελντ, Χουάνκαρ, 
Πέρεθ (72’ Αλεξανδρόπουλος), Βιγιαφάνιες, Παλάσιος (68’ Σάντσες), Γκατσίνοβιτς, Αϊτόρ (63’ Βιτάλ), 
Ιωαννίδης (62’ Καρλίτος).

0-2

42' Ιωαννίδης, 58' Παλάσιος
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Είναι συνεχώς εκεί. Δηλώνει την παρουσία του σε κάθε ευκαιρία και μέσω των social media. Είναι συχνές 
και οι αναφορές του στο Twitter, που αποτελούν… Ευαγγέλιο για τους οπαδούς της Νότιγχαμ Φόρεστ. 
Ο λόγος για τον Μιλτιάδη Μαρινάκη. Ο γιος του ισχυρού άνδρα του Ολυμπιακού είναι συνεχώς δίπλα 
ανελλιπώς στην ομάδα του «Δάσους» που κάνει ένα απίστευτο ντεμαράζ από το τότε που ανέλαβε τα ηνία ο 
Στιβ Κούπερ. Τελευταία επιτυχία η εκτός έδρας νίκη επί της Φούλαμ. Νίκη που εξασφάλισε και την είσοδο 
της Νότιγχαμ στα πλέι οφ της ανόδου και μαθηματικά. Πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό επί ιδιοκτησίας του 
Βαγγέλη Μαρινάκη. Μόνο που η Νότιγχαμ αν κάνει 3Χ3 στο φινάλε της Τσάμπιονσιπ θα πάρει και το εισιτήριο 
της απευθείας ανόδου. Στο θέμα μας όμως. Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης είχε «ψηθεί» με την ιδέα της Νότιγχαμ, 
σε ότι έχει να κάνει μια που εξειδικευμένη αθλητική εποπτεία. Ούτως ή άλλως ο Μαρινακης ο πρεσβύτερος 
θα ήθελε να μείνει μόνιμα στην Αγγλία ο υιός. Αυτός ήταν ο λόγος που ανέλαβε επίσημα διοικητικό πόστο. 
Ο Γιάννης Βρεντζος και κυρίως ο Κυριάκος Δουρέκας είχαν ξεκινήσει από νωρίς το φροντιστήριο σε μερικά 
ζητήματα. Πλέον, ο Μιλτιάδης είναι έτοιμος από διοικητικός επικοινωνιακός frontman της ομάδας να είναι 
το απόλυτο αφεντικό στα πάντα την επόμενη μέρα.Εξυπακούεται πως σε περίπτωση που έρθει η άνοδος 
αλλάζει εντελώς level η κατάσταση. Ήδη agents πρώτης γραμμής έχουν κάνει τις πρώτες κρούσεις και η 
πρώτη επαφή πλέον απαρέγκλιτα πρέπει να περάσει από τον Μιλτιάδη… 

Από αυτή την στήλη μάθατε χθες κιόλας για τις εξελίξεις με τον μεγαλοατζέντη Μίνο Ραϊόλα. Όλα εδώ 
γράφτηκαν. Και τι θα γίνει με τον Βιντσέντζο, ο οποίος παρεμπιπτόντως είναι αδερφός του και όχι ξάδερφός 
του όπως αναφέρθηκε εκ παραδρομής. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως από σήμερα, ο Βιντσέντζο 
Ραϊόλα θα είναι στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως στο παρελθόν το εν λόγω γραφείο είχε περισσότερα 
πάρε δώσε στη χώρα μας. Κάποτε για να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί, εκπροσωπούσε για ένα 
διάστημα και τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος εξάλλου είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τον 
Ολυμπιακό. Πλέον, ο Μαντί Καμαρά βρίσκεται στην αγγλική Base. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δύο είναι 
οι σημαντικοί λόγοι της άφιξης του Βιντσέντζο Ραϊόλα. Ο Μακέντα αλλά και ένας παίκτης που έχει κάνει 
απίστευτη αίσθηση στη Super League 2. Ναι ναι. Ο λόγος για τον 25χρονο winger του Πανσερραϊκού Χιτσάμ 
Κανίς. Ο Κανίς φέτος έχει κάνει 17 γκολ σε 30 εμφανίσεις και ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. 

FRONTMAN ΣΕ ΟΛΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΡΑΪΟΛΑ
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Μπορεί στη Φορτούνα Ντίσελντορφ να άλλαξαν πολλά τους τελευταίους μήνες, αλλά ο Λεονάρντο Κούτρης δεν 
ωφελήθηκε. Γενικότερα η φετινή χρονιά δεν του πήγε για διάφορους λόγους. Η επιστροφή του στον Ολυμπιακό 
είναι δεδομένη. Δεν χρειάζεται καν να ρωτήσει κανείς τις εμπλεκόμενες πλευρές γι’ αυτό. Αυτονόητο είναι και 
κάτι ακόμη, ότι δύσκολα θα παραμείνει στον Πειραιά. Μπορεί στη θέση του αριστερού μπακ να υπάρχει κενό στον 
Ολυμπιακό, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Στους Πειραιώτες ανάλογα με το πώς θα τελειώσει η σεζόν, ίσως αλλάξουν 
πολλά. Και όταν λέω πολλά, περισσότερα απ’ όσα κανείς φαντάζεται τώρα. Είναι λεπτές οι ισορροπίες. 
Ωστόσο, με τα τωρινά δεδομένα δεν υπάρχει η σκέψη να πάρει ο Κούτρης μία ακόμη ευκαιρία και δεν το επιθυμεί 
και ο ίδιος αυτό. Ελεύθερος με ποσοστό μεταπώλησης το ιδανικό σενάριο που θα πέσει στο τραπέζι από πλευράς 
του. Στόχος ξανά το εξωτερικό. Η στόχευση έχει γίνει σε συγκεκριμένα πρωταθλήματα. Περισσότερα θα ήταν 
παρακινδυνευμένο να αναφερθούν τώρα. Αλλά θα επανέλθω.

Χειρότερο σενάριο για τον Ολυμπιακό του Πέδρο Μαρτίνς δεν θα μπορούσε να γραφτεί. Αποκλεισμός από 
τον τελικό του Κυπέλλου μέσα στην έδρα του και από τον ΠΑΟΚ, το βασικό αντίπαλο που έχει δηλαδή τα 
τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε καλύτερος από προηγούμενα παιχνίδια, υπήρξαν διαστήματα 
που ήταν κυριαρχικός αλλά το ματς πήγε στην παράταση ενώ ο κόουτς και πάλι με τις αλλαγές φάνηκε να τα 
μπερδεύει όλα. Η τελευταία εικόνα είναι που μένει και αυτή λέει πως ο Ολυμπιακός παρά την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος δεν μπόρεσε να αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. 
Δίνει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον αντίπαλο του και φυσικά στον Λουτσέσκου. 
Ο Πέδρο Μαρτίνς είναι στη πιο δύσκολη φάση από τότε που ανέλαβε τον Ολυμπιακό. Θυμηθείτε το αυτό. 
Τώρα αν οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, είναι κάτι που φυσικά είναι νωρίς να ειπωθεί. 
Αλλά ο κόουτς θα πρέπει να προσφέρει λύσεις. Στις συζητήσεις που θα γίνουν. 

ΕΤΣΙ ΦΕΥΓΕΙ 

ΠΕΔΡΟ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
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ΜΑΧΗ  
ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΝΑ ΓΙΝΕΙ  
Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΦΕΡΝΕΙ 
ΚΑΛΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 
ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ, ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ 
ΟΧΙ (ΚΑΙ) ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ 

ΟΚΤΩ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΗΝ 
ΑΕΚ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΧΡΟΝΙΑ, ΙΔΟΥ Η 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΜΑΤΙΑΣ ΑΛΜΕΪΔΑ
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Κόντρα στον Παναθηναϊκό, στον α’ γύρο της regular season, ο Χουλιάν Κουέστα πήρε ξανά τη φανέλα 
του βασικού τερματοφύλακα στον Άρη – δεν λογιζόταν βασικός αρχικά. Ο Ισπανός γκολκίπερ ήταν 

αψεγάδιαστος, παίζοντας στην εντέλεια το ρόλο του ώστε να έρθει εκείνη η νίκη-λύτρωση (1-0). Δεν 
είναι καινούριος στα μέρη μας, δεν τον μάθαμε τότε. Το πρόβλημα ήταν αν θα είχε διάρκεια. Εκεί τα έχει 

χαλάσει στο παρελθόν, καταγράφοντας μερικά μνημειώδη λάθη ειδικά σε μεγάλα παιχνίδια. Τελικά 
κράτησε καλό επίπεδο, αποτελώντας καθόλη τη χρονιά τη βασική επιλογή κάτω από τα γκολπόστ. Ενώ 

όμως έρχεται εκ νέου αντάμωμα με το «τριφύλλι», ίσως χρειαστεί να το δει από μακριά. Αντιμετωπίζει 
πρόβλημα στα πλευρά και η συμμέτοχή του είναι αμφίβολη, θα είναι μάχη με το χρόνο. Ανησυχία στον Άρη. 

Ο Ματίας Αλμέιδα ετοιμάζεται να πιάσει δουλειά (μόνο η ανακοίνωση μένει), με τις πληροφορίες από 
την πατρίδα του να κάνουν λόγο για συμβόλαιο 1+1 ετών. Για πρώτη φορά, η ΑΕΚ εμπιστεύεται Αργεντινό 
προπονητή. Και για 2η κάποιον από Λατινική Αμερική, είχε προηγηθεί ο νυν εκλέκτορας της Εθνικής μας, 

Γκουστάβο Πογέτ. Το θέμα βέβαια δεν είναι η εθνικότητα, αλλά να αποδειχθεί ο κατάλληλος άνθρωπος στην 
κατάλληλη θέση. Κάτι που στην Ένωση μάταια ψάχνουν μετά τη χρονιά του πρωταθλήματος, το 2018. Από εκεί 

κι έπειτα, έχουν γίνει οκτώ αλλαγές στον πάγκο. Ο «πρωταθληματικός» Μανόλο Χιμένεθ επέστρεψε δις, 
Μαρίνος Ουζουνίδης, Μιγκέλ Καρντόσο, Νίκος Κωστένογλου, Μάσιμο Καρέρα, Βλάνταν Μιλόγεβιτς, Αργύρης 

Γιαννίκης πήραν επίσης χρίσμα. Κανείς δεν έκανε αυτό για το οποίο ήρθε...
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1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΠΑΡΑΖ

2', 36' ΡΙΕΡΑ

2ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΣΕΚ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
Πρωταθλητής του 2ου ομίλου της Super League 2 αναδείχτηκε ο Λεβαδειακός. 

Επικράτησε με 3-0 του Καραϊσκάκη Άρτας και τον έριξε Κατηγορία.  Στο 4΄  το ματς ήταν 0-2 
και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Οι Βοιωτοί ετοιμάζονται πλέον για το μπαράζ ανόδου με τη 

Βέροια έχοντας προηγουμένως ένα αδιάφορο ματς με τον Εργοτέλη.
Τα Χανιά νίκησαν με 2-0 τον ΟΦ Ιεράπετρας, ο οποίος κινδυνεύει να υποβιβαστεί, ενώ η 
Καλλιθέα έμεινε στο 0-0 με τον Διαγόρα. Επιβλητική η Καλαμάτα, διέσυρε με το εμφατικό 
5-0 την Επισκοπή. Στη μάχη του υποβιβασμού, ο Διαγόρας πλησίασε σε απόσταση βολής τον 
ΟΦΙ, ενώ εκεί βρίσκεται και ο Ηρόδοτος. Άκρως από πάνω τους είναι ο Αστέρας Βλαχιώτη. 
Οι δύο τελευταίοι παίζουν μεταξύ τους την επόμενη αγωνιστική, ενώ ο ΟΦΙ υποδέχεται την 
υποβιβασμένη Ζάκυνθο. Στην κρητική μονομαχία ο Εργοτέλης ηττήθηκε από τον Ηρόδοτο. Στο 

2-2 έμειναν ΑΕΚ Β και Κηφισιά.

Ο ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Η ΒΕΡΟΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΧΟ –  
ΧΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ 

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΒΕΡΟΙΑ 72 31 59-22

2. ΑΕΛ 64 31 39-15

3. ΞΑΝΘΗ 53 31 43-21

4. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 51 31 38-20

5. ΑΝΑΓ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 48 31 43-34

6. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 48 31 37-29

7. ΗΡΑΚΛΗΣ 45 31 45-29

8. ΠΑΟΚ Β 44 31 40-30

9. ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 39 31 40-33

10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 36 31 34-38

11. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 33 31 34-43

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 32 31 31-39

13. ΠΙΕΡΙΚΟΣ 32 32 36-49

14. ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 32 31 25-41

15. ΚΑΒΑΛΑ 31 31 24-69

16. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 29 31 32-46

17. ΤΡΙΚΑΛΑ 21 31 17-59

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
1ος ΟΜΙΛΟΣ

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 69 31 67-19

2. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 62 31 43-18

3. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 55 30 46-19

4. ΧΑΝΙΑ 55 31 45-22

5. ΑΕΚ Β 52 32 38-27

6. ΚΗΦΙΣΙΑ 50 31 36-29

7. ΑΙΓΑΛΕΩ 46 31 30-29

8. ΕΠΙΣΚΟΠΗ 45 31 24-23

9. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 40 31 23-31

10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 35 31 31-36

11. ΗΡΟΔΟΤΟΣ 34 31 27-41

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β 34 31 28-37

13. ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 34 31 38-48

14. ΔΙΑΓΟΡΑΣ 33 31 20-35

15. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ 29 31 24-47

16. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 24 31 23-53

17. ΡΟΔΟΣ 10 30 21-50

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
2ος ΟΜΙΛΟΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΟΚ Β – ΑΕΛ 2-0

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2-1

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β 0-1

ΑΛΜΩΠΟΣ – ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0-1

ΚΑΒΑΛΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ 1-1

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ – ΒΕΡΟΙΑ 1-3

ΞΑΝΘΗ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ 2-1

ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2-2

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 33ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚHΣ

2ος όμιλος
ΧΑΝΙΑ – ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2-0

ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ 0-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ – ΑΙΓΑΛΕΩ 2-1

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΗΡΟΔΟΤΟΣ 0-1
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 0-3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β – ΡΟΔΟΣ 3-0 (α.α.)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ 5-0 
ΑΕΚ Β – ΚΗΦΙΣΙΑ 2-2

TΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 33ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚHΣ

Πρωταθλήτρια του 1ου Ομίλου της Super League 2 στέφθηκε η Βέροια μια αγωνιστική 
πριν από το φινάλε. Ένα βαθμό χρειαζόταν κόντρα στον Πιερικό, τρεις πήρε (3-1). Στα μπαράζ ανόδου, 

θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό. Έμπλεξε ο Θεσπρωτός με την ήττα του, ενώ ο Ολυμπιακός Βόλου με τη 
νίκη του πιθανότατα παίρνει μαζί του και τον Απόλλωνα Λάρισας. Η Καβάλα απέτυχε να νικήσει τον Ηρακλή 
και έμεινε και εκείνη πολύ χαμηλά. Την έβαλε από κάτω ο Πανσερραϊκός αφού επικράτησε στην Αριδαία 

κόντρα στον Αλμωπό. Γκέλα και για τον Πιερικό, καθώς έφτασε να προηγηθεί με 2-0 της Αναγέννησης 
Καρδίτσας, αλλά έμεινε με το βαθμό. Στο τέλος σε αυτό το ματς έγινε και χαμός. Οι γηπεδούχοι σχεδόν 

αυτοκτόνησαν, αφού την τελευταία αγωνιστική έχουν ρεπό. Εντωμεταξύ, ο ΠΑΟΚ Β επικράτησε με 2-0 της 
ΑΕΛ, ενώ ο Ολυμπιακός Β’ πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Νίκης Βόλου. Αδιάφορο βαθμολογικά το 

Ξάνθη – Απόλλων Πόντου, το οποίο πήραν γηπεδούχοι.

*ΚΑΛΑΜΑΤΑ -3, * ΡΟΔΟΣ -14 



newsROOM
Global Football

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Καρίμ Μπενζεμά ή Κέβιν ντε 
Μπρόινε; Μα γιατί να (πρέπει να) δια-

λέξουμε; Ας απαντήσουν οι αρμόδιοι όταν 
έρθει η ώρα να απονεμηθεί η Χρυσή Μπά-

λα. Γιατί, και σε αυτό είμαστε κατηγορηματι-
κοί, τόσο ο Γάλλος μπόμπερ της Ρεάλ όσο 

και ο Βέλγος μαέστρος της Σίτι παίζουν 
στο τοπ των τοπ από πλευράς επι-

πέδου.

Γιατί ο Τιμπό Κουρτουά έμει-
νε άγαλμα στο τέταρτο γκολ των «πο-

λιτών;» Ναι, ο Μπερνάρντο Σίλβα έπιασε 
σουτάρα, αλλά και πάλι, ο Βέλγος γκολκίπερ 
είχε χρόνο και χώρο να αντιδράσει. Τι συνέ-
βη; Πίστεψε πως ο ρέφερι είχε καταλογί-
σει φάουλ στην αρχή της φάσης. Όντως 

υπήρχε, όμως δόθηκε, ορθώς, 
πλεονέκτημα...

«Και οι δύο ομάδες έπαι-
ξαν επιθετικά, το ποδόσφαιρο εί-

ναι ένα φανταστικό θέαμα». Τάδε έφη 
Πεπ Γκουαρντιόλα. «Ως φίλαθλος του ποδο-

σφαίρου, μπορώ να πω πως ήταν ένας φανταστι-
κός αγώνας». Τάδε έφη Κάρλο Αντσελότι. Λένε ότι 
σκορ του είδους του 4-3 δεν κάνουν χαρούμενους 

τους προπονητές. Λάθος. Δεν κάνουν χαρούμε-
νους άλλους προπονητές. Δύο από τους κο-

ρυφαίους όλων των εποχών, ξέρουν 
ποια είναι η (πεμπτ)ουσία.

γκολ στο Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης (4-
3), ισοφαρίστηκε έτσι το ρεκόρ τερμάτων σε 

ματς ημιτελικών του Champions League. Άγιαξ 
– Μπάγερν Μονάχου 5-2 (Απρίλιος 1995) 

και Λίβερπουλ – Ρόμα 5-2 (Απρίλιος 
2018) τα δύο προηγούμενα. 
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EUROPA LEAGUE ΚΑΙ EUROPA CONFERENCE 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

www.xosetips.com

EUROPA LEAGUE 22:00
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ-ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ.

Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2,20
Εκπληκτική πορεία είχαν οι δύο ομάδες και δίκαια βρίσκονται στα 

ημιτελικά. Αμφότερες διψάνε για ευρωπαϊκή διάκριση και το άγχος 
θα παίξει ρόλο σε αυτά τα ματς. Δύσκολα πάντως κάποιος θα ρισκάρει 

από νωρίς.

Στο Χ ημίχρονο η επιλογή μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA LEAGUE 22:00
ΛΕΙΨΙΑ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ

ΚΟΡΝΕΡ ΠΡΙΝ ΤΟ 8’ 1,83
Οι Γερμανοί είναι το φαβορί στο ζευγάρι αλλά οι Σκωτσέζοι δεν θα 

παραδοθούν εύκολα. Βήμα πρόκρισης θέλει να κάνει η Λειψία και θα 
παραταχθεί επιθετικά ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ. Στην κόντρα θα 

παίξει η Ρέιντζερς όπως συνηθίζει εκτός έδρας.

Κυνηγάμε ένα γρήγορο κόρνερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROPA CONFERENCE 22:00
ΛΕΣΤΕΡ-ΡΟΜΑ

Χ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 2,10
Λέστερ και Ρόμα συγκρούονται με φόντο μια θέση στο μεγάλο 

τελικό της νέας διοργάνωσης. Ο Μουρίνιο ξέρει από ημιτελικούς 
και ταξιδεύει στην Αγγλία για να πάρει αυτό που θέλει. Κατάμεστο 

αναμένεται το «Κινγκ Πάουερ» από φίλους της Λεστερ.

Δύσκολα οι δύο ομάδες θα ρισκάρουν από νωρίς.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΣΙΑΤΙΚΟ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ 14:00
ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΧΟΑΝΓΚ ΑΝΧ ΓΚΙΑ

1/1 1,72
Στη μάχη της πρόκρισης η Γιοκοχάμα υποδέχεται την αδύναμη Χοάνγκ 
από το Βιετνάμ. Ένα βήμα πιο κοντά στα πλέι οφ θέλουν να βρεθούν οι 

Ιάπωνες και όλα σήμερα θα εξαρτηθούν από τη δική τους απόδοση.

Στηρίζουμε έδρα και φαβορί από νωρίς.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 21:45
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ.-ΤΣΕΛΣΙ

OVER 2,5 1,88
Ματς τελικός για τους μπέμπηδες που παίζουν το τελευταίο τους χαρτί 
για την υπόθεση τετράδα. Η Τσέλσι με νίκη εξασφαλίζει μια θέση στο 
Champions League και είναι σίγουρο ότι δεν θα χαριστεί στη παρέα 

του Ρονάλντο.

Σε αυτές τις τιμές τα γκολ έχουν αξία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

EUROLEAGUE 20:30
ΕΦΕΣ ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ-ΜΙΛΑΝΟ

2+10,5 1,70
Ζορίστηκε στο τρίτο ματς η Εφές αλλά με όπλο την άμυνα πήρε αυτό 
που ήθελε στο τέλος. Η Αρμάνι δεν έχει περιθώρια και παίζει από 

σήμερα έναν πρόωρο τελικό. Αναμένουμε η άμυνα να επικρατήσει και 
στο τέταρτο παιχνίδι.

Συντηρητικό ποντάρισμα στην Αρμάνι.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1

Την Παρασκευή και το 
Σάββατο διεξάγεται το Διασυλλογι-

κό Πρωτάθλημα Ανδρών- Γυναικών. Πολ-
λοί Έλληνες πρωταθλητές θα πάρουν μέρος 
το διήμερο των αγώνων. Τα βλέμματα επικε-
ντρώνονται κυρίως, στον Άγιο Κοσμά. Ανάμε-

σα στους συμμετέχοντες και ο Παναγιώτης 
Τριβυζάς που θα τρέξει 100μ. και 

200μ. για τον Παναθηναϊκό. 

Δυνατές συμμετοχές θα υπάρ-
χουν στο ύψος ανδρών στο διεθνές μί-

τινγκ που θα γίνει στις 10 Μαΐου στη Λεμεσό. 
Ξεχωρίζει ο Γερμανός πρωταθλητής Ευρώπης 

Ματέους Πρζιμπίλκο. Επίσης, θα είναι ο Έλληνας 
πρωταθλητής Αντώνης Μέρλος (φωτό), ο Κύ-

πριος Βασίλης Κωνσταντίνου, ο Βούλγα-
ρος Τίχομιρ Ιβάνοφ και ο Ολλανδός 

Ντάουι Άμελς. 

Ο Μάθιου Μπόλινγκ έχει τρέξει φέ-
τος τα 100μ. σε 9.98 και τα 200μ. σε 19.92, 
ενώ πέρσι είχε πηδήξει στο μήκος 8,02μ. Ο 

21χρονος Αμερικανός είναι ο δεύτερος στην ιστο-
ρία, μετά τον Καρλ Λιούις το 1983, επίσης, στα 
21 του, που έχει κατεβεί τα 10’’ στα 100μ., τα 

20’’ στα 200μ. και ξεπέρασε τα 8μ. στο 
μήκος. 

Η Σέλι- Αν Φρέιζερ Πράις έκανε την 
πρώτη της φετινή κούρσα τρέχοντας 200μ. 

στο Κίνγκστον σε 22.79. Η Τζαμαϊκανή σπρί-
ντερ δήλωσε πως μπορεί να σπάσει φέτος το 
παγκόσμιο ρεκόρ (10.49) στα 100μ. «Κοιτάζω 

να τρέξω 10.50 και πιθανότατα 10.40, γιατί 
αυτός είναι ο σκοπός… Πιστεύω ότι εί-

μαι στο δρόμο για να το κάνω»!
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Η ικανοποίηση στον Πλάτωνα είναι έκ-
δηλη. Η πρώτη θέση που αυτή τη στιγμή 
κατέχει η ομάδα στον  3ο όμιλο των μπα-
ράζ  της Γ΄ Κατηγορίας, όπου συμμετέχει 
δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά είναι 
το αποτέλεσμα της πολύ καλής δουλειάς 
που γίνεται στο σύλλογο από τον Γιώρ-
γο Καλούδη και τους παίκτες του. Ο προ-
πονητής του συλλόγου, πιο αισιόδοξος 
από κάθε άλλη φορά πιστεύει στους παί-
κτες του και στο γεγονός, πως η ομάδα 
του μπορεί κι έχει τη δυνατότητα να δι-

εκδικήσει την άνοδο. Κάτι που φαίνεται 
από τις δηλώσεις που παραχώρησε λέ-
γοντας τα εξής: «Πρωτίστως είμαστε χα-
ρούμενοι που βρισκόμαστε σ’ αυτή την 
πλεονεκτική θέση. Και θεωρώ πως δεν 
βρεθήκαμε τυχαία, αλλά είναι το αποτέ-
λεσμα μιας πολύ καλής προσπάθειας 
που έγινε από όλα τα παιδιά. Σίγουρα 
έχουμε το πλεονέκτημα, όμως  η συνέ-
χεια είναι δύσκολη, αφού η μικρή βαθμο-
λογική διαφορά που έχουμε μεταξύ μας, 
δεν μας επιτρέπει να χαλαρώσουμε», θα 
πει ο τεχνικός ηγέτης του Πλάτωνα, που 
ερωτηθείς για τον ισόπαλο αγώνα  με 
τους Αμπελοκήπους είπε: «Πολύ δυνα-
τό παιχνίδι κόντρα σε μια ομάδα όπως 
οι Αμπελόκηποι, που έχουν κι αυτοί τον 
ίδιο στόχο. Στο πρώτο μέρος ήταν καλοί 
οι αντίπαλοί μας και στο δεύτερο μέρος 
εμείς.  Βέβαια είχαμε εκτός των ευκαιρι-
ών και την απώλεια του πέναλτι με τον 
Αναγνώστη στο 1-0. Πιστεύω πως το 
αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, με βάση την 
εικόνα του αγώνα». Εμφανίστηκε επί-
σης αισιόδοξος  για τον αγώνα με τα Πα-
τήσια: «Τώρα επικεντρωνόμαστε στον 
αγώνα με τα Πατήσια , που θεωρούμε 
πως είναι τελικός και από το αποτέλε-
σμα θα εξαρτηθεί κατά ένα μεγάλο μέρος 
η άνοδος. Συνεχίζουμε την προσπάθειά 
μας και αισιοδοξούμε πως όλα θα πάνε 
καλά. Άλλωστε αν κερδίσουμε τις επι-
μέρους μάχες τότε θα είμαστε σίγουροι 
πως θα έχουμε πάρει τον πόλεμο και 
φυσικά την άνοδο που τόσο πολύ θέ-
λουμε, ώστε να επιστρέψουμε και πάλι 
εκεί που ανήκουμε. Κι εδώ θα πρέπει να 
τονίσω την πολύ μεγάλη προσπάθεια 
που κάνει σε καθημερινή βάση η πρό-
εδρός μας  Έλσα Ντάνη, ώστε να μην 
μας λείψει τίποτε. Κι αυτό έχει πολύ με-
γάλη σημασία από όλα. Ο Πλάτωνας 
είναι μια ομάδα με οικογενειακό χαρα-
κτήρα και κλίμα κι έτσι θα τον διατηρή-
σουμε σε βάθος χρόνου».

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Χθες στο Νεκροταφείο του Βύρωνα κη-
δεύτηκε ο πρώην παράγοντας του Θρι-
άμβου Αθηνών Γιώργος Κηπουράς. 
Φίλοι και συγγενείς συνόδευσαν στην 
τελευταία του κατοικία τον εκλιπόντα.  
Ήταν ένας παράγοντας ανιδιοτελής  
που υπηρέτησε με πάθος την ομάδα 
της γειτονιάς του και μάλιστα η είδη-
ση του θανάτου του, στενοχώρησε όλη 
την ποδοσφαιρική οικογένεια του Θρι-
άμβου.

ΚΑΛΟΎΔΗΣ: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΑΛΟ ΦΕΓΓΑΡΙ»
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ  
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  
ΤΟΎ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΎ ΠΛΑΤΩΝΑ

Επεσε το «μήλο» 
του Σφακιανάκη
Χθες και στο Μαιευ-
τήριο ΡΕΑ, η σύζυ-
γος του  Σήφη Σφα-
κιανάκη, του πρώην 
αθηναίου διαιτητή, 
έφερε στον κόσμο 
ένα  υγιέστατο αγο-
ράκι, που όπως σας  
βλέπω και με βλέ-
πετε θα είναι ο διά-
δοχος  του. Κι έτσι 
το παραμύθι δεν τε-
λείωσε  με την απο-
χώρηση του Σήφη, 
αλλά μάλλον τώρα 
ξεκινά και μάλιστα 
πιο δυνατά… Και 
όπως είναι φυσικό 
οι ευχές ήταν εκα-
τοντάδες  κι έδει-
ξαν το πόσο αγαπη-
τός ήταν, είναι και 
παραμένει ο αθη-
ναίος πρώην διαι-
τητής.  Να σας ζή-
σει… * Δεν θέλετε 
να μάθετε τι έγινε 
χθες στην κρουαζιέ-
ρα του Σαρωνικού 
με το κρουαζιερό-
πλοιο του «καπετάν 
Μπάμπη».  Οι «γορ-
γόνες» βγήκαν στην 
στεριά και γέμισαν 
το πλοίο, το οποίο 
παραλίγο να βου-
λιάξει. Αλλά δεν μας 
είπε κανείς τίπο-
τε…  Βέβαια η είσο-
δος μπορεί  να εί-
ναι ελεύθερη , όμως  
τέτοια… «θύελλα» 
δεν θα ξαναυπάρξει 
ποτέ…  Μάλιστα και 
τα δυο «κρουαζιερό-
πλοια» ήταν εν πλω 
και  γεμάτα… 40 το 
ένα και 42 το άλλο! 
* Μπορεί ο «σερ Τά-
κης» να κέρασε τα 
δυο… «βουνά» με 
χαβιάρι στην Κάρυ-
στο που βρέθηκαν, 
όμως εκείνο που 
έμαθα ήταν πως 
ήταν πολύ σκληρό 
με συνέπεια  να γε-
μίσουν οι δρόμοι με 
δόντια!  Τώρα ήταν 
δόντια του Σαβούρ-
δου ή του Φραγκή, 
δεν ξέρω να σας 
πω. Θα γίνει αυτο-
ψία και τότε θα μά-
θουμε τι ακριβώς 
έγινε! Πάντως  το 
«κακό πουλάκι» 
που μου είπε πολ-
λά, παραδέχθηκε 
πως ο «Σερ Τάκης», 
έβαλε με το ζόρι το 
χέρι στην τσέπη…

Με το βλέμμα ήδη στην … επό-
μενη σεζόν κινούνται τα πάντα 
στην Αναγέννηση Πετρούπολης. 
Οι ιθύνοντες του φιλόδοξου σω-
ματείου των δυτικών προαστί-
ων φροντίζουν από τώρα θα βά-
λουν σε εγρήγορση το πλάνο που 
ανάγεται στην χάραξη του σχεδι-
ασμού της επόμενης περιόδου, 
ώστε η ομάδα να δομηθεί κάτω 
από υγιείς και στέρεες βάσεις και 
να παρουσιαστεί πολύ πιο δυ-
νατή κι ανταγωνιστική στο επερ-
χόμενο πρωτάθλημα της Γ’ Κα-
τηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό 
το πρίσμα συνεχίζονται οι δοκι-
μές ταλαντούχων ποδοσφαιρι-
στών, οι οποίοι αφήνουν εξαι-
ρετικά δείγματα γραφής, Κάτι το 
οποίο υπερτονίζει στις δηλώσεις 
του ο τεχνικός Μανώλης Δουλγε-
ράκης στο «Αθλητικό Πνεύμα»: 
«Ήδη όλο αυτό το διάστημα δου-
λεύουμε πολύ σκληρά με φόντο 
την επόμενη σεζόν. Δοκιμάζου-
με ορισμένους ταλαντούχους πο-
δοσφαιριστές που προέρχονται 
από γειτονικά σωματεία και μέ-
χρι στιγμής αφήνουν ενθαρρυντι-
κά μηνύματα γραφής, Κάτι τέτοιο 
συνέβη και στο πρόσφατο νικη-
φόρο μας φιλικό με 2-0 απέναντι 
στον Άφοβο Σεπολίων. Τα φιλικά, 
οι προπονήσεις και παράλληλα 
οι δοκιμές ποδοσφαιριστών θα 
συνεχιστούν και μετά το διάστημα 
των εορτών του Πάσχα, ευελπι-
στώντας να αποκτήσουμε τουλά-
χιστον 2-3 ταλαντούχους παίκτες 
που μας προσφέρουν ποιότητα 
και θα μας κάνουν ακόμη πιο δυ-
νατούς κι ανταγωνιστικούς ενό-
ψει του επερχόμενου πρωταθλή-
ματος.»

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΣΑΝΑ: Α’ Κατηγορία – Πλει 
Οφ: Καλύβια – Τριγλία 2-3, Ατ-
λαντίς – Παλληνιακός 0-4,  Ολυ-
μπιακός Αγ Στεφάνου – Μαρκό 
1-3, Άρης Βούλας – Αχαρναϊκός 
3-1, Γλυκά Νερά – Θησέας Ν Μά-
κρης 1-1.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ  

Δουλγεράκης: 
«Παρουσιάζουν 
ενθαρρυντικά 
δείγματα οι υπό 
δοκιμή παίκτες» 

ΑΛΣΟΎΠΟΛΗ 

Σε πλήρη εξέλιξη  
ο σχεδιασμός
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η διοίκη-
ση των «πρασίνων» σε άμεση συνεργασία με 
τον τεχνικό Θανάση Ψύλλια εξετάζουν με ιδι-
αίτερη προσοχή αρκετές ενδιαφέρουσες περι-
πτώσεις ποδοσφαιριστών που υπάρχουν στο 
προσκήνιο και υπό προϋποθέσεις θα μπορού-
σαν να ενισχύσουν σημαντικά την ομάδα. Κάτι 
το οποίο πιστοποιεί ο τεχνικός ηγέτης Θανά-
σης Ψύλλιας μέσω δηλώσεών του στο Αθλητι-
κό Πνεύμα»: «Ήδη έχουμε ξεκινήσει τις πρώ-
τες μας κινήσεις που έχουν να κάνουν με τον 
προγραμματισμό μας ενόψει της νέας σεζόν. 
Έχουμε στο μυαλό μας κάποιες αξιόλογες περι-
πτώσεις παικτών, που υπάρχου στον ορίζοντα 
και εκτιμώ ότι μετά το Πάσχα ίσως υπάρξουν 
σημαντικές εξελίξεις ως προς αυτό το κομμά-
τι, Θα επιδιώξουμε να ενισχυθούμε σε θέσεις 
όπου έχει παρουσιαστεί σημαντική ανάγκη , 
με σκοπό την επόμενη σεζόν να φανούμε ακό-
μη πιο δυνατοί». Σε καθαρά αγωνιστικό μέρος 
η Αλσούπολη πρόκειται να συμμετάσχει σε 
τουρνουά με τη συμμετοχή των ΠΟΨ, Ατρομή-
του Χαλανδρίου, Ελευθερούπολης και Παρά-
δεισου Αμαρουσίου. Μάλιστα για το επόμενο 
Σάββατο 30 Απριλίου έχει προγραμματιστεί 
φιλικό με την Ελευθερούπολη

This is AthensΟ Γιώργος Καλούδης



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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Αντώνης Νικολόπουλος

sales@sportime.gr
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Ρόιλα Κοράλλη
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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

Η αποστολή του Ολυμπιακού στο Μονακό ήταν δεδομένη: Η ήττα ήταν απαγορευμένη λέξη! Στη 
χειρότερη των περιπτώσεων θα έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα αύριο το βράδυ και να 
προετοιμάζεται για έναν πέμπτο και καθοριστικό (τελικό) αγώνα. Ήδη το minimum το έχει 

εξασφαλίσει: Ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-1 στη σειρά και μπορεί να πάρει το εισιτήριο για το 
Βελιγράδι από αύριο το βράδυ. Πάντως, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς θα πρέπει να τονίσουμε 

δύο πράγματα. Πρώτον, δε θα είναι καθόλου εύκολος ο τέταρτος αγώνας για τον Ολυμπιακό 
που έχει βέβαια σαφές αγωνιστικό και ψυχολογικό προβάδισμα, αλλά απέναντί του είναι μια 
ομάδα αποφασισμένη να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες. Το είδαμε αυτό όταν οι παίκτες της 
Μονακό γύρισαν από το -15 (περίπου στο τέλος της 3ης περιόδου) και πέρασαν μπροστά μετά 
από δύο σερί τρίποντα του Λι. Δεύτερον, μπορεί να ακούγεται κάπως υπερβολικό, αλλά ακόμα 
κι αν ισχύουν όσα ανέφερα στην προηγούμενη παράγραφο δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος 
που ποντάρει στην πρόκριση της Μονακό. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε όσο σκληρός έπρεπε 
να είναι. Αποφασισμένος να διεκδικήσει κάθε κατοχή, με λύσεις από περισσότερους παίκτες 

(πχ ο Λούντζης στο διάστημα που αγωνίστηκε ήταν εξαιρετικός) και με τις σταθερές αξίες του να 
κερδίζουν μάχες. Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Κώστας Σλούκας έκαναν εκπληκτικό παιχνίδι έχοντας 
μαζί τους 38 από τους 87 πόντους του Ολυμπιακού με 7/10 δίποντα, 4/8 τρίποντα και12/14 βολές. 

Επίσης είχαν τα 13 από τα 36 ριμπάουντ της ομάδας τους, τις 4 από τις 15 ασίστ και τους 45 
από τους 97 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Τόμας Γουόκαπ με 13 πόντους- 6 ασίστ και 5 

ριμπάουντ, έπαιξε τρομερή άμυνα και νοικοκύρεψε επιθετικά τον Ολυμπιακό.
Τα 4/13 σουτ του Ντόρσεϊ δεν προκαλούν εντύπωση αλλά σίγουρα έδωσε λύσεις, είχε 

περισσότερη ενέργεια απ’ ότι στους δύο προηγούμενους αγώνες και παράλληλα έπαιξε πολύ 
καλή άμυνα (που δεν το λες και δυνατό του σημείο)

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν είχε απλώς 7 πόντους- 3 ριμπάουντ, από 2 ασίστ-κλεψίματα και 
τάπες. Ήταν παντού! Οι παίκτες της Μονακό τον έβλεπαν συνέχεια μπροστά τους και ο διεθνής 

φόργουορντ έπαιξε άμυνα για πέντε!!!
Ο Ολυμπιακός παρέμεινε σκληρός ακόμα κι όταν χάθηκε μάλλον γρήγορα η διαφορά των 15 

πόντων, που ήταν απόρροια της εκπληκτικής 3ης περιόδου. Συνήλθε, έβγαλε καλές άμυνες (από 
το σημείο που πέρασε 80-79 η Μονακό) κι έφτασε εκ του ασφαλούς στη νίκη.

Πλέον απέχει 40 λεπτά από το Βελιγράδι. Κι έφτασε σε ένα σημείο που πολύ θα ήθελε αν 
γινόταν συζήτηση πριν από 2-3 μήνες

ΟΣΟ ΣΚΛΗΡΟΣ ΕΠΡΕΠΕ

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


