
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: 160 - 200C ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΙΜΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ  
ΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.04.2022 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ #1.464

#EuroLeague#EuroLeague
#TogetherWeFight#TogetherWeFight

#OlympiacosBC#OlympiacosBC
#ASMOLY#ASMOLY



Την Τετάρτη στο ΣΕΦ απαγορεύονται τα λάθη καθώς δεν υπάρχει επιστροφή! Ο Ολυμπιακός 
ηττήθηκε (78-77) στο Μονακό αφού το τελευταίο σουτ του Σλούκα δε βρήκε στόχο και ο πέμπτος 
αγώνας θα καθορίσει το εισιτήριο του φάιναλ φορ. Παρεμπιπτόντως σε πέμπτο αγώνα πήγε και 

η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Μπάγερν αφού οι Βαυαροί επικράτησαν 59-52.

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής της Basket League που 
έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφού θα κρίνουν σε μεγάλο ποσοστό της παραμονής. Στις 17:00 
ο Ηρακλής θα υποδεχτεί το Λαύριο ενώ την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Ιωνικό. Για τον 

Ηρακλή (που έχει και το βραχνά των -3 βαθμών και περιμένει την απόφαση του ΑΣΕΑΔ) είναι 
κάτι σαν τελευταία ευκαιρία αφού αν ηττηθεί πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό.

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

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ 
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-19, 38-

42, 65-61, 78-77
ΜΟΝΑΚΟ (ΟΜΠΡΑΝΤΟΒΙΤΣ): ΛΙ 4, 
ΜΠΕΙΚΟΝ 21, ΒΕΣΤΕΡΜΑΝ, ΤΟΜΑΣ 
16, ΜΟΤΟΥΜ, ΜΟΤΕΓΙΟΥΝΑΣ 5, ΟΥ-
ΑΤΑΡΑ, ΑΝΤΖΟΥΣΙΤΣ, ΧΟΛ 14, ΤΖΕ-

ΙΜΣ 18
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΏΚΑΣ): 
ΓΟΥΟΚΑΠ 6, ΝΤΟΡΣΕΙ 7, ΛΟΥ-

ΝΤΖΗΣ, ΦΑΛ 11, ΣΛΟΥΚΑΣ 19, ΒΕ-
ΖΕΝΚΟΦ 17, ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 3, ΠΑ-
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 13, ΖΑΝ ΣΑΡΛ 1, 

ΜΑΚΚΙΣΙΚ

baskeTIME
«ΤΕΛΙΚΟΣ» 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΕΠΙΒΙΩΣΗ
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟ 
ΜΟΝΑΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

Η BASKET LEAGUE ΣΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

78 - 77



ΠΡΩΤΑ  
ΤΟ... ΣΗΜΕΡΑ

ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ...

Ο ΑΛΜΕΪΔΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΕΛΛΑΔΑ, Ο ΓΕΒΤΙΤΣ ΤΕΘΗΚΕ 
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΙΚΟΥ ΜΑΤΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ 
ΠΑΖΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥAΛΙΑΤΑ 
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Η ΑΕΚ περιμένει σήμερα την άφιξη του Ματίας Αλμέιδα στην Ελλάδα. Ο Αργεντινός προπονητής 
είναι το μέλλον. Όμως μέχρι αυτός να ενεργοποιηθεί, μέχρι δηλαδή να πιάσει κανονικά δουλειά, 

υπάρχει το... παρόν. Στο μεταξύ συνεπώς, η Ένωση βρίσκεται σε φουλ ανασφάλεια όσον αφορά την 
ευρωπαϊκή της προοπτική. Και μπροστά της έχει ένα πολύ δύσκολο ματς. Στην Τούμπα, κόντρα σε έναν 

ΠΑΟΚ που είναι στα χάι του μετά την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου εις βάρος του Ολυμπιακού. 
Ακόμη ένας παίκτης προστέθηκε στο απουσιολόγιο του Σωκράτη Οφρυδόπουλου, μετά τον Σέρχιο 

Αραούχο. Είναι ο Ντάρκο Γέβτιτς, που υπέστη διάστρεμμα. 

Και από... Απρίλη καλοκαίρι! Ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν δεν περιμένει το καλοκαίρι για 
να ενεργοποιηθεί. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η προσθήκη του Νικολάς Κουaλιάτα. Ηλικίας 22 ετών, 

μεσοεπιθετικός από την Ουρουγουάη αφήνει την Μοντεβιδέο Γουόντερερς και θα μετακομίσει στη 
Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου. Θεωρείται άκρως εξελίξιμος και 

πολλά υποσχόμενος. Είναι η πρώτη από τις τέσσερις μεταγραφές που έχει ήδη κλείσει ο Ζοσέ Μπότο. 
Ο Πορτογάλος αθλητικός διευθυντής έχει πιάσει για τα καλά δουλειά ώστε να σχηματιστεί μια ομάδα 

που θα φέρει στο ακέραιο την υπογραφή του. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ

ΜΕ ΦΟΡ(Μ)Α

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ 
ΤΟΥ ΦΑΣΗ ΕΠΙ ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΡΕΧΕΙ ΕΝΑ 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΗΤΤΗΤΟ ΣΕΡΙ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΟΝ ΑΡΗ ΑΠΟΖΗΤΑ ΤΟ... 1Ο ΤΟ ΚΑΛΟ

w

w

ΠΑΛΙ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕ!
ΓΙΑ 11η (!) ΦΟΡΑ ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΤΟΥΡΜΙΣΑΪ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ CAS

Αυτό δεν είναι νομική υπόθεση είναι κάτι σαν το... γιοφύρι της Άρτας! Για 11 (!) συνολική φορά, 
το CAS δεν εξέδωσε ετυμηγορία για τον Φιορίν Ντουρμισάι. Ήταν προγραμματισμένο για χθες. Η 
νέα ημερομηνία λέει «18 Μαΐου». Κανείς βέβαια δεν μπορεί να είναι κατηγορηματικός πως τότε 
θα υπάρξει όντως οριστικό φινάλε σε αυτήν την ιστορία που έχει αφήσει τον Άρη να βράζει στην 
αβεβαιότητα του αν θα μπορεί ή όχι να κάνει μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Αν θα ανατραπεί δηλαδή η 
ποινή που έχει επιβληθεί πρωτόδικα από τη FIFA. 

«Βρισκόμαστε πραγματικά σε μία δύσκολη στιγμή, χρειαζόμαστε τον κόσμο μας». Ο Πέδρο Μάρτινς 
δεν κρύφτηκε. Με ειλικρίνεια, μίλησε για την κατάσταση που βιώνει ο Ολυμπιακός μετά τον 
αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Πέντε συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη, ποτέ επί ημερών του 
Πορτογάλου κόουτς δεν έτρεξε τόσο άσχημο σερί για τους «ερυθρόλευκους». Το προηγούμενο 
(ιστορικό) χαμηλό ήταν τα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια στους πρώτους μήνες της εποχής 
Μαρτίνς, με ΠΑΟΚ (0-1), Μίλαν (3-1), ΑΕΚ (1-1) και ΟΦΗ (1-0). Το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα θα σημάνει το τέλος των μαύρων ημερών;  

Το ημερολόγιο έγραφε 27 Φεβρουαρίου όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε την ΑΕΚ με το σαρωτικό 3-0. Ένα 
ματς που αποτίναξε την αδυναμία της ομάδας να νικήσει σε ντέρμπι και σήμανε παράλληλα την εκκίνηση 
ενός εξαιρετικού αήττητου σερί. Εννιά παιχνίδια έχουν ακολουθήσει από τότε, με απολογισμό 6 νίκες και 
3 ισοπαλίες. Η πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου είναι το «κερασάκι» αυτής της πορείας. Οι «πράσινοι» 
κυνηγάνε, αύριο στη Λεωφόρο, το... 10 το καλό. Να συνεχίσουν δηλαδή το «ευ ζην». Αν μάλιστα νικήσουν 
τον Άρη θα τον προσπεράσουν στη βαθμολογία, ανεβαίνοντας στην 3η θέση. 



newsROOM
Global Football

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Υποτίθεται πως ο Ραλφ Ράν-
γκνικ θα είχε τον απόλυτο λόγο στο 

σχεδιασμό της νέας Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ. Στην πράξη και μετά την μελλοντική έλευ-
ση του Έρικ τεν Χαγκ, περιορίζεται σε δεύτε-

ρο, περιφερειακό, ρόλο. Συμβουλάτορα. Πολύς 
ελεύθερος χρόνος για τον Γερμανό, βρήκε ήδη 

πώς θα τον καλύψει. Θα είναι, παράλληλα, 
ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής 

Αυστρίας. 

Θα επιστρέψει η Τσέλσι σε αγγλικά 
χέρια; Στο παιχνίδι για την απόκτηση του 

λονδρέζικου συλλόγου μπήκε γερά ο Τζίμι Ρά-
τκλιφ με πρόταση 4 δισ. λιρών. Who is who για 
τους μη γνωρίζοντες; Από τους πλουσιότερους 
Βρετανούς επιχειρηματίες και έχων ήδη ενα-
σχόληση με την μπάλα, είναι ιδιοκτήτης της 

γαλλικής Νις. 

«Να μην επινοούν fake 
news». Ο Αντόνιο Κόντε διέψευ-

σε πως θα είναι ο επόμενος προπονητής 
της Παρί Σεν Ζερμέν, τα έβαλε με όσα Media 
αναπαράγουν την πληροφορία. Βέβαια όλα 

αυτά τα είπε ως ισχύοντα για τώρα. Το καλο-
καίρι το συμβόλαιο του με την Τότεναμ ολο-

κληρώνεται και τίποτα δεν λέει αυτή τη 
στιγμή πως η ανανέωση είναι δεδο-

μένη. 

εκατ. ευρώ προσφέρει, σύμφωνα με το συ-
νήθως έγκυρο γερμανικό Kicker, η Γουέστ Χαμ 

στη Στουτγάρδη για τον Ντίνο Μαυροπάνο. Αν αυτό 
επιβεβαιωθεί και έχει και αίσιο φινάλε ως μετα-

γραφή, ο Έλληνας στόπερ θα έχει μια δεύτερη 
ευκαιρία στην Premier League μετά την Άρσε-

ναλ. Πολύ πιο ώριμος και πολύ πιο έτοι-
μος, πια. 
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΑΠΟ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ

www.xosetips.com

ΤΟΥΡΚΙΑ 16:00
ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ 

1 1,66
Ούσα ανώτερη σε όλο το ματς η Κόνιασπορ πέρασε από την έδρα 
της Μαλάτιγια παραμένοντας ζωντανή στη μάχη της 2ης θέσης. 

Περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν και μέσα στην πανίσχυρη 
έδρα της θα επιτεθεί για το τρίποντο.

Έδρα και φαβορί θα στηρίξουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 

1 2,05
Ηττήθηκε στο ντέρμπι από την Χέρτα και η απευθείας παραμονή ζόρισε 
αρκετά για την Στουτγκάρδη. Όπως και να έχει πάντως τώρα καλείται 

να επιστρέψει στις νίκες καθώς η Μπίλεφελντ βρίσκεται στο -2.

Τελικός για την ομάδα του Μαυροπάνου.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16:30
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΜΠΟΧΟΥΜ

OVER 3 1,70
Ηττήθηκε στο Μόναχο αποχαιρετώντας και φέτος το πρωτάθλημα η 

Μπορούσια. Στόχος για την ομάδα πλέον είναι να κλείσει την χρονιά 
με νίκες. Η Μπόχουμ έχει εξασφαλίσει την παραμονή και παίζει με 

σαφώς λιγότερο άγχος.

Αδιάφορο ματς με αξία στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ Τ 17:00
ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΣΟΥΟΝΣΙ

1 -0,75 1,70
Σε τρομερή κατάσταση η ιστορική Νότιγχαμ διεκδικεί επάξια την 

απευθείας άνοδο στα σαλόνια της Πρέμιερ Λιγκ. Μπροστά της έχει 
τρεις τελικούς με την αρχή να γίνεται σήμερα κόντρα στη παντελώς 

αδιάφορη Σουόνσι.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ 1η 14:30
ΜΠΕΡΤΟΝ-ΓΟΥΙΚΟΜΠ

2 1,72
Αήττητο σερί έντεκα αγώνων τρέχει η Γουίκομπ που την κρατάνε 
ζωντανή για μια θέση στα πλέι οφ. Το τρίποντο σήμερα αποτελεί 

μονόδρομο για να περιμένει μετά απώλειες για μία εκ των Πλίμουθ 
η Σάντερλαντ. Με το μυαλό στις διακοπές η Μπέρτον θα παίξει 

ξεκάθαρα για το γόητρο.

Τεράστιο το κίνητρο εκεί θα ποντάρουμε.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2η 14:30
ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ

2 -1,0 1,65
Όσο ζει ελπίζει το Αμβόυργο με την ομάδα του Βάλτερ να θέλει μόνο 
νίκες μέχρι τέλους. Περιθώρια για απώλειες δεν υπάρχουν και μέσα 
στη τελευταία Ίνγκολσταντ θα παραταχθεί με φουλ επιθετικό πλάνο 

για να καθαρίσει από νωρίς.

Διπλό με χάντικαπ παίζουμε γερά.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Μετά από δέκα χρόνια παρουσίας του 
στον προεδρικό θώκο, πληροφορίες 
θέλουν τον Σωτήρη Κατσό να μην συ-
νεχίζει! Και κάπου είναι λογικό, όταν 
είσαι μια ολοκληρωμένη προσωπικό-
τητα κι ένας παράγοντας της προσφο-
ράς, όπως είναι ο νυν πρόεδρος της 
Αλσούπολης. Και όταν μιλάμε για δέκα 
χρόνια, δεν εννοούμε χρόνια ανεμε-
λιάς και αυτόματου πιλότου… Αντίθετα 
όλο αυτό το διάστημα ο Κατσός κατόρ-

θωσε βάζοντας τη δική του προσωπι-
κή σφραγίδα αναμόρφωσε όλο το πο-
δοσφαιρικό τμήμα και του έδωσε την 
αίγλη που απαιτείται και απαιτούν οι 
ανάλογες περιστάσεις. Ενώ και στο 
επίπεδο των ακαδημιών η δουλειά που 
γίνεται είναι εξαιρετική. Βέβαια από τη 
μεριά του, θα παραμείνει στρατιώτης 
και θα υπηρετήσει την ιδέα και τους 
σκοπούς του συλλόγου, ως απλό μέ-
λος.

ΠΑΤΗΣΙΑ 
Ακόμη αδυνατούν να πιστέψουν στα Πα-
τήσια τον τρόπο με τον οποίο τους ξέφυγε 
η νίκη μέσα από τα χέρια τους στην εκτός 
έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Αρίω-
να, μένοντας με την στυφή γεύση του 1-1. 
Στην εν λόγω αναμέτρηση τα Πατήσια εί-
χαν την απόλυτη υπεροχή και δημιούργη-
σαν πληθώρα ευκαιριών. Ευτύχησαν να 
προηγηθούν μόλις στο 17 με ωραίο γκολ 
του Αλέξανδρου Ζαραγούδα και στην συ-
νέχεια ήταν το απόλυτο αφεντικό δίνο-
ντας την εντύπωση ότι αργά ή γρήγορα 
το δεύτερο γκολ θα ερχόταν. Δεν συνέβη 
όμως κάτι τέτοιο και απεναντίας από μία 
ανύποπτη στιγμή ήρθε η ψυχρολουσία 
της ισοφάρισης στο 87’ δυσκολεύοντας 
ακόμη περισσότερο το έργο της φιλόδο-
ξης ομάδας των βορείων προαστίων για 
άνοδο στην Β’ Κατηγορία. Με τον Διοι-
κητικό Ηγέτη Δημήτρη Κορρέ να αρκείται 
να τονίζει τα εξής: «Πραγματικά αυτό που 
συμβαίνει φέτος με την ομάδα μας δεν 
υπάρχει. Έχουμε απίστευτη κακοδαιμο-
νία και παρά το γεγονός ότι παίζουμε το 
ωραιότερο ποδόσφαιρο της κατηγορίας, 
εντούτοις για διάφορους λόγους δεν κατα-
φέρνουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια που 
πρέπει και γενικότερα στις αναμετρήσεις 
δεν παίρνουμε αυτό που πραγματικά μας 
αναλογεί σύμφωνα με την απόδοσή μας. 
Στην αναμέτρηση με τον Αρίωνα θα μπο-
ρούσαμε να είχαμε πετύχει τουλάχιστον 
άλλα τρία γκολ, αφού δημιουργήσαμε και 
χάσαμε τουλάχιστον 5-6 κλασικές ευκαι-
ρίες όμως η μπάλα μας τιμώρησε στο τέ-
λος. Αναγκαζόμαστε πολλές φορές και 
παίζουμε σε αγωνιστικούς χώρους, όπου 
δεν θα πρέπει να παίζεται ποδόσφαιρο, 
όπως το γήπεδο της Αλεπότρυπας ή αυτό 
της Ακαδημίας Πλάτωνα και αυτό το στοι-
χείο μας δυσκολεύει. Κόντρα σε όλους και 
σε όλα όμως θα πάμε να παλέψουμε για 
τις πιθανότητες που μας αναλογούν μέ-
χρι το τέλος».

Η ΕΠΌΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΧΩΣ ΤΌΝ ΚΑΤΣΌ
ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ ΘΕΛΌΥΝ ΤΌΝ ΝΥΝ 
ΠΡΌΕΔΡΌ ΤΗΣ ΑΛΣΌΥΠΌΛΗΣ ΝΑ 
ΜΗΝ ΘΕΤΕΙ ΥΠΌΨΗΦΙΌΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 
ΕΠΌΜΕΝΕΣ ΕΚΛΌΓΕΣ

Ό Κουρέτσης 
υποψήφιος 
δήμαρχος 
Ηλιούπολης!
Θέλω να ξεκινήσω το 
σημερινό μου σημεί-
ωμα από το φιλαρά-
κι τον Θανάση Κουρέ-
τση. Ο τελευταίος δεν 
είναι όποιος – όποιος! 
Είναι ένα πρόσω-
πο που σε παρελθό-
ντα χρόνο έχει απα-
σχολήσει τα κοινά της 
Ηλιούπολης, όπου 
και κατοικεί, αλλά και 
το ανεξάρτητο ποδό-
σφαιρο. Ήταν ο τύ-
πος που έβαλε πλά-
τη στο Περδικάκι, μια 
ομάδα που για πολ-
λά χρόνια  δραστηρι-
οποιείται στο πρωτά-
θλημα της Ένωσης 
(Πλουσής). Όταν λοι-
πόν η ομάδα βρέθηκε 
λίγο πριν τη διάλυση, 
μπήκε στη μέση και 
την κράτησε ζωντανή 
και μαζί της και όλους 
όσοι γουστάρουν να 
παίξουν ποδόσφαιρο 
στις ελεύθερες ώρες 
τους χωρίς δεσμεύ-
σεις.  Το ίδιο λοιπόν 
κάνει και σε επίπεδο 
αυτοδιοίκησης. Θέτει 
υποψηφιότητα για δή-
μαρχος στην Ηλιού-
πολη, έναν δήμο που 
γνωρίζει πολύ καλά, 
αφού και παλιότε-
ρα το είχε υπηρετή-
σει με επιτυχία από 
το πόστο του αντιδη-
μάρχου. Έτσι όπως 
το βλέπω το φιλαρά-
κι μου, τον έχω ικα-
νό για όλα και φυσικά 
ΚΑΙ γι αυτή τη μεγάλη 
κατάκτηση. * Προχθές 
με πήρε τηλέφωνο ο 
Μανώλης Τζινευρά-
κης. Για πρώτη φορά 
ένοιωσα τον πρόε-
δρο του Αγ. Δημητρί-
ου, να είναι τόσο πι-
κραμένος!  Βασική 
αιτία ήταν ο υποβιβα-
σμός της  ομάδας. Και 
δεν είχε άδικο, αν και 
ο όμιλος αυτός που 
συμμετείχε το Μπρα-
χάμι ήταν από τους 
πλέον δύσκολους! 
Και ποιος; Ένας άν-
θρωπος που χρόνια 
τώρα παλεύει μόνος 
του για την ομάδα και 
ότι πέφτει στην πά-
γκα της ομάδος, τα 
βάζει μόνον αυτός και 
κανείς άλλος! Πάντως 
το ότι συζητήσαμε για 
λίγο για προπονητή 
σημαίνει συνέχεια και 
τη νέα χρονιά…

Με τη σημερινή αγωνιστική κόντρα 
στην Μαρκό, πέφτει η αυλαία και κλεί-
νουν τα φώτα, που μέχρι σήμερα έλα-
μπαν στο ποδοσφαιρικό στερέωμα 
της μεγάλης κατηγορίας της ΕΠΣΑ-
ΝΑ.  Και όπως γίνεται συνήθως σ’ αυ-
τές τις περιπτώσεις  η ανασκόπηση 
και η αυτοκριτική θα είναι οι επόμε-
νες κινήσεις που πρόκειται να γίνουν  
από όλους, αλλά και στον Ολυμπια-
κό Αγ Στεφάνου. Η στήλη μίλησε με 
τον επίτιμο πρόεδρο των ερυθρολεύ-
κων Κοσμα Λεπατατζή,  για τη μέχρι 
σήμερα πορεία της ομάδος  του και 
ο οποίος είπε τα εξής: «Θα μπορού-
σαμε να είχαμε πάει ακόμη καλύτερα. 
Δυστυχώς κάποια πράγματα που δεν 
ήταν στο χέρι μας να τα αποτρέψου-
με, ήταν η αιτία ώστε  η ομάδα να μην 
πάρει αυτό που άξιζε.  Και βέβαια δεν 
θα πρέπει να παραλείψουμε το γεγο-
νός, πως σε κάποια καθοριστικά παι-
χνίδια είχαμε απουσίες βασικών μας 
παικτών. Μετά τον αγώνα της Τετάρ-
της με τη Μαρκό και αφού ξεκουρα-
στούμε, θα αρχίσουμε σιγά – σιγά , 
να σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα».

ΤΌ ΣΗΜΕΡΙΝΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑ: Αγώνες κατάταξης: Β’ Κα-
τηγορία: Γηπ. Ηφαίστου: Ηρακλής 
Περιστερίου – Άμιλλα Περιστερίου, 
Καλαμακίου: Καλαμάκι – Πεύκη. Γ’ 
Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Ελληνικού: 
Παγκράτι – Αστέρας Γλυφάδας, Παλ 
Φαλήρου: Ιωνες Παλ Φαλήρου – Κε-
ραυνός Πετρούπολης.  2ος Ομιλος: 
Μαρούσι -  Ιλίσια 2004. 3ος Ομιλος: 
Υμηττού: Αρίων – Αμπελόκηποι. 4ος 
Ομιλος: Αλεπότρυπας: Αττικός – ΑΕ 
Ιλίου, Χαλανδρίου: Τριφυλλιακός – 
Χρυσούπολη.  ΕΠΣΑΝΑ: Α’ Κατηγο-
ρία – Πλει Αουτ: Σταμάτας: Σταμάτα 
– Παθιακάκης. Γ’ Κατηγορία: Λαυρί-
ου: Ολυμπιακος Λαυρίου – Αστέρας 
Βάρης Β’., Ν Μάκρης: Εθνικός Λυκί-
ας – Νικηφόρος. Οι αγώνες αρχίζουν 
στις 17.00

ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΣ  
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΌΥ 

Λεπατατζής: 
Ανάμικτα τα 
συναισθήματα 

Στην Εθνική Ελλάδος 
Κωφών ο Βασίλης 
Ο Βασίλης Τσιάκαλος ανέλαβε προπονητής τερ-
ματοφυλάκων στην Εθνική Ελλάδας Κωφών που 
πέρασε στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Ο επιτυχημέ-
νος τεχνικός που διακρίνεται στον τομέα ανάδει-
ξης ταλαντούχων ποδοσφαιριστών έχει να επιδείξει 
σπουδαίο βιογραφικό και σίγουρα μία τέτοια ευκαι-
ρία του παρέχει την δυνατότητα να επιδείξει και άλ-
λες πτυχές της ποιότητάς του.  Εχει εργαστεί ακό-
μα, ως βοηθός προπονητή στον Ζέφυρο Αιγάλεω, 
Κολωνό, Κύπρο Κορυδαλλού. Ακαδημίες: ΠΑΕ Αι-
γάλεω 5 χρόνια, Ελλάς Ποντίων, Κολωνός. Και ως 
πρώτος προπονητής: Λέοντες Καμινίων, Ακάδημος, 
Αστέρας Χαϊδαρίου, Λαρισαικός, Μιρθιδάτης. Γυ-
ναικείο πρώτος προπονητής: Ροδιά Ξυλοκάστρου 
Προπονητής τερματοφυλάκων: Ιλίσια 2004, ΠΟΨ, 
και τώρα στην Εθνική Ελλάδας Κωφών. Γέννημα – 
θρέμμα του Αιγάλεω ο Βασίλης Τσιάκαλος, έχει αφι-
ερωθεί εδώ και αρκετά χρόνια στην προπονητική 
ποδοσφαίρου και την εξειδίκευση στις νέες ηλικί-
ες. Ο Βασίλης Τσιάκαλος, εκπρόσωπος αυτής της 
νέας γενιάς προπονητικής στην Ελλάδα που θαυ-
μάζει και διδάσκει το παραγωγικό ποδόσφαιρο, εί-
ναι απόφοιτος Προπονητικής Σχολής (ΙΕΚ ΑΚΜΗ). 
Επίσης, έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σε-
μινάρια σχετικά με: Περιβάλλον μάθησης και εκ-
παίδευσης, οργάνωσης προπόνησης ακαδημιών, 
Φυσική κατάσταση και επιμέρους στοιχεία, παρά-
μετροι φυσικής κατάστασης στις επιμέρους ηλικίες 
ωρίμανσης, τεχνική και τακτική αξιολόγηση ποδο-
σφαιριστή (Εισηγητής σεμιναρίου Κέβιν Βερμιού-
λεν, Τεχνικός Διευθυντής Εθνικής Βελγίου), νέες 
εφαρμογές αντιληπτικής ικανότητας και κινησιο-
λογίας, άσκηση και διατροφή, χρησιμότητα τακτι-
κής, τακτική σύγχρονου ποδοσφαίρου, εργομετρία 
και μεγιστοποίηση της στο ποδόσφαιρο (Εισηγη-
τής Στέλιος Πούλος), 14ο Πανελλήνιο Επαγγελματι-
κό Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού: Άθλη-
ση, Διατροφή & Υγεία Αθλητή.

This is AthensΟ Σωτήρης Κατσός
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Η Αναστασία Μαρινάκου και ο 

Κώστας Γκελαούζος αγωνίζονται σήμε-
ρα στη Γερμανία. Η πρώτη θα πάρει μέρος 
στα 5χλμ. και ο δεύτερος στον ημιμαραθώ-
νιο. Πρόκειται για τη διοργάνωση «Adizero: 

Road to Records» της Adidas που γίνε-
ται στην έδρα της, την πόλη Χέρ-

τσογκεναουραχ. 

Η Σοφία Υφαντίδου βρίσκε-
ται από χθες στην Ιταλία για να πάρει 

μέρος το Σαββατοκύριακο στο διεθνές μί-
τινγκ συνθέτων αγωνισμάτων «Multistars» που 
διεξάγεται στο Γκροσέτο. Η Ελληνίδα πρωταθλή-
τρια θα κάνει το πρώτο της έπταθλο για τη φε-
τινή σεζόν, η οποία έχει αποφασίσει στο τέ-

λος της χρονιάς ν’ αποχωρήσει από την 
ενεργό δράση.

Δυνατή κούρσα αναμένε-
ται στα 100μ. στο διεθνές μίτινγκ στη 

Λεμεσό στις 10 Μαΐου. Οι διοργανωτές 
έχουν κλείσει και περιμένουν την επιβεβαίω-
ση από τον «χρυσό» ολυμπιονίκη στα 4x100μ., 

τον Ιταλό Εζεόζα Φάστο Ντεζάλου (φωτό). 
Έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους ο 

Βρετανός Ρις Πρέσκοντ και ο Ολλαν-
δός Τσουράντι Μαρτίνα. 

Η Ιβάνα Βουλέτα, η Σέρβα παγκόσμια 
πρωταθλήτρια στο μήκος, θα είναι το με-

γάλο όνομα στο Diamond League του Γιουτζίν 
στις 28 Μαΐου. Θα αντιμετωπίσει μεταξύ άλ-
λων την Αμερικανίδα Τάρα Ντέιβις, την Ου-

κρανή Μαρίνα Μπεκ- Ρόμαντσουκ και 
τη Νιγηριανή Έσε Μπρούμε. 
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ΚΟΟΥΤΣ, ΕΣΥ  
RESTART!  

Δεν μιλάμε για έναν προπονητή που έχει αφή-
σει το στίγμα του, αλλά για μία δυναστεία που έχει 
περάσει στην ιστορία. Με (εν όψει) τρία πρωτα-
θλήματα στα 4 χρόνια που κάθεται στον πάγκο του 
Ολυμπιακού, ευρωπαϊκό success story, τρεις ανα-
νεώσεις συμβολαίου, αλλά και ένα καθεστώς αμ-
φισβήτησης μέσα στο 2022. Με αποκορύφωμα τον 
αποκλεισμό στο Κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Ένα γεγο-
νός που έβγαλε τα άπλυτα στην φορά στα αποδυτή-
ρια των πρωταθλητών, συγκάλεσε εκτάκτως group 
therapy και «γέννησε» μία αίσθηση γύρω από την 
επόμενη μέρα του Πορτογάλου προπονητή. Φευ! 
«Είναι ο τελευταίος που θα διώξω…», φέρεται 
να ακούστηκε από πρόσωπο που λύνει και δένει 
μέσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού για τον Πέ-
δρο Μαρτίνς. Το ζητούμενο, όμως, είναι εκτός από 
τους παίκτες να αναλάβει και ο ίδιος τις ευθύνες 
του όπως προς τιμήν του δήλωσε μετά τον αγώνα 
με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τυχαίο πως εδώ και μή-
νες στο Ρέντη οι προπονήσεις πάνε στον αυτόμα-
το πιλότο. Δεν υπάρχει φρεσκάδα, δεν βγαίνουν 
αυτοματισμοί, οι αναπληρωματικοί (που παριστά-
νουν την αντίπαλη ομάδα) ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ τους βασι-
κούς. Πάμε στην πράξη και στις επιλογές (μέχρι 
εμμονής) του Πορτογάλου προπονητή. Ο Αγκιμπού 
Καμαρά «κάηκε» για φέτος! Μέσα στο 2022 είναι 
αγνώριστος. Ο Ονιεκούρου, επιλογή ΚΑΙ του κό-
ουτς, του γύρισε μπούμερανγκ. Έπρεπε η εξέδρα 
να τον γιουχάρει για να τον βγάλει εκτός ομάδας. 
Ο Μαντί Καμαρά του ΄χει πάρει τον αέρα μια και 
τον έχει διώξει τουλάχιστον 3 φορές από την προ-
πόνηση. Με τον Φορτούνη λέμε μία καλημέρα και 
αυτή… μισή. Ο Τικίνιο λαμβάνει αδιανόητο ψήφο 
εμπιστοσύνης δίχως την ανάλογη ανταποδοτικότητα. 
Ο κόουτς, Μαρτίνς φέτος εν ώρα αγώνα «θολώ-
νει». Αργεί να παρέμβει σε βαθμό προπονητικής 
αμέλειας! ΔΕΝ έχει αξιοποιήσει καθόλου τον πα-
ράγοντα ακαδημίες: μην ξεχνάμε πως τα μεγαλύ-
τερα sales του Ολυμπιακού (Τσιμίκας και Ρέτσος) 
ήταν «δικά» του παιδιά. Τέσσερα χρόνια είναι πολ-
λά. Ο ίδιος, όμως, επέλεξε να μείνει/ανανεώσει. 
Οπότε οφείλει να κάνει ένα reset πρωτίστως στον 

προπονητικό του εαυτό ο Πέδρο Μαρτίνς…     

Παρασκήνια➠





Ο ΠΕΔΡΟ ΜΑΡΤΙΝΣ ΣΕ 
213 ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΕΧΕΙ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕΙ 139 ΝΙΚΕΣ 
(ΚΑΙ 405 ΓΚΟΛ)!  

Ο ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ ΗΡΘΕ ΜΕ 
ΤΗΝ BASE SOCCER, ΣΤΗΝ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΣΑΝΤΣΟ 
ΦΡΕΙΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΙ ΖΑΧΑΒΙ.  

ΚΥΡΙΟΙ, CALMA!      
8 χρόνια μετά τελικός Κυπέλ-
λου (σ.σ: έστω και αν πέρασε 
τα θηρία Καρδίτσα και Λα-
μία). Κερδίζει (αύριο) Αρη 
και πάει 3ος στη Super 
League. Στιγμές που «σβή-
νουν» τις 10 ήττες στην κα-
νονική διάρκεια και δημι-
ουργούν expectation για το… 
αύριο. Ασχέτως, που ο κόουτς 
Γιοβάνοβιτς ΔΕΝ μιλάει με τα μισά 
αποδυτήρια (σ.σ.: ακόμη και με τον Σάρ-
λια!). Μολονότι ακόμη ΔΕΝ έχει γίνει το final 
discussion για την ανανέωση του συμβολαίου 
του. Και μέσα σε όλα αυτά το club προβάλ-
λει αξιώσεις 5 μυρίων για τον Φώτη Ιωαν-
νίδη! Έναν upcoming Νο9 που είναι ήδη 22 
ετών και φέτος έχει σημειώσει μόλις 6 γκολ 
(τα 4 εξ αυτών απέναντι στην προτελευταία Λα-
μία). Προφανώς, και τα vibes από το διεθνές market ακό-
μη ΔΕΝ έχουν περάσει το Κορωπί…   

ΤΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ…     
  

Έχει κάνει ότι περνάει από το… «γά-
ντια» του! Η ομάδα έφθασε στους «8» 
του Conference League, προκρίθηκε 
στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και 
με τις «τανάλιες» του σε 48 αγώνες 
έχει διατηρήσει σε 19 περιπτώσεις το 
μηδέν κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ. 
Το τηλέφωνο, όμως, ΔΕΝ έχει χτυπή-
σει για την επόμενη μέρα. Πάει 33 και 
πλέον είναι το τελευταίο του συμβόλαιο. 
Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης φέρεται 
να ΄χει πέραση στην Σαουδική Αραβία. 
Ούτε μία, μήτε δύο, αλλά 3 ομάδες φέ-
ρεται να τον έχουν στην shortlist τους 
(σ.σ.: δεν είναι των Δώνη, Ουζουνί-
δη) και εκείνος να αξιώνει εφταψή-
φιο νούμερο. Τα περί Αγγλίας φαντά-
ζουν mission impossible…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ (ΜΕΧΡΙ 
ΝΕΟΤΕΡΑΣ) ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ, ΑΛΛΑ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ  



ΠΌΣΑ; 5 ΚΑΤΌΣΤΑΡΙΚΑ!                            
Το λέει η καρδιά του. Φέτος είναι ο καλύτερος στόπερ του ΟΦΗ by far! 
Έχουμε και λέμε: 30 ματς/3 γκολ! Not bad για τον Πραξιτέλη Βούρο 
ένα χρόνο πριν το φινάλε του συμβολαίου του. Μπορεί οι Κρητικοί 
να ΄χουν προτεραιότητα την πώληση του Διαμαντή, αλλά ο 27χρονος 
κεντρικός αμυντικός ήδη ακούγεται σε Πολωνία και Τουρκία. Το αντίτιμο; 
5 κατοστάρικα λένε οι Σαμαράδες! Στην πράξη; Θα φανεί…    

NEXT STEP…                          

Στον Ατρόμητο δις πήγε με την προοπτική… μονιμότητας, 
αλλά δεν του έγινε το χατίρι. Στην Κύπρο, όμως, το εκτίμησαν 
δεόντως. 21 ματς, 10 νίκες, «έχασε» στο νήμα την πρόκριση 
στον τελικό του Κυπέλλου και plus 1 χρόνο συμβόλαιο στην 
ΑΕΛ για τον Σάββα Παντελίδη. Ήδη, έχει ξεκινήσει το «χτίσιμο» 
της νέας σεζόν με την διοίκηση να του δίνει (τουλάχιστον) 5 
200άρια για starters.  

Γιώργος Βαγιαννίδης. Ένα χρόνο μετά επέστρεψε στον 
Παναθηναϊκό για να «μεγαλώσει» αναλόγως! Φευ. 

Ακόμη και στην Β’ ομάδα του «τριφυλλιού» δεν έκανε την 
διαφορά, έβγαλε τραυματισμούς και αβεβαιότητα για να πάει 
στη θερινή προετοιμασία…  

Νικόλαος Μελίσσας. Μέχρι να εμφανιστεί ο Ανέστης ήταν 
το Νο1. «Φόρτωσε» με 16 αγώνες (1 clean sheet), αλλά 

ο πάγκος δεν αντέχεται άλλο. Είναι 29 ετών, ψάχνει και μέχρι 
την Κύπρο club που να του δώσει «γάντια» βασικού.  





ΕΠΙΣΤΡΌΦΉ ΣΤΌ… ΧΘΕΣ!                   
Ασχέτως ή όχι της παραμονής του Απόλλωνα στη Super 
League, ετούτος θα τραβήξει τον δρόμο του. Με 29 ματς/4 
γκολ δεν την λες και successful season για τον Νίκο 
Ιωαννίδη στα 27 του. Μου σφύριξαν πως το όνομά του έχει 
πέραση στην Ουγγαρία από το παρελθόν και ένα 100άρικο 
δεν το λες αμελητέο ποσό. Οπότε, you never know…   

ΙΔΌΎ, Ό ΑΝΤΙ-ΠΙΡΣΜΑΝ!          
Ο ΠΑΣ «διαβάζει» τα bargains. Αποδεδειγμένα! Σάλιακας, 
Περέα, Καραχάλιος τουλάχιστον την τελευταία διετία. Ο 
επόμενος; Γιάννης Κιάκος (26 ματς/2 γκολ/1 ασίστ), μετά 
τον Κόνραντ του Εργοτέλη! Ναι, ο κύριος που ακύρωσε την 
προοπτική της ανανέωσης του στον Ιωνικό και βάσει πηγών 
μας με κανένα 50άρικο ετησίως ανηφορίζει για την λίμνη των 
Ιωαννίνων. Γερμανοθρεμμένος, «κουμπώνει» στη νοοτροπία 
του Μεταξά και όντας 24 ετών έχει το potential για sell on στη 
θέση του Μάρβιν Πίρσμαν. 

ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ ΛΌΓΙΚΉ!   
Η φανέλα με το Νο10! Νο1 priority στο transfer plan του ΠΑΟΚ 
αφότου αποχώρησε ο Πέλκας. Ο νιόφερτος Sports Director με 
την δική του ατζέντα αγνόησε παντελώς περιπτώσεις τύπου 
Κωνσταντέλια και Χατζηστραβού. «Επένδυσε» 3 μύρια σε 
έναν τύπο από την Μορεϊρένσε, τον Φιλίπε Σοάρες που μετά 
από 4 μήνες παραμένει «αόρατος» και στον ημιτελικό με τον 
Ολυμπιακό έγινε αλλαγή στην αλλαγή για τακτικούς λόγους! Και 
αίφνης, ένα club από την Ουρουγουάη, Μοντεβιδέο Γουόντερερς 
ανακοίνωσε την συμφωνία του με τον ΠΑΟΚ για ένα ακόμη 10άρι 
έναντι 1,8 εκατ. ευρώ. Τον Νικολάς Κουαλιάτα. Κοινώς, ο Μπότο 
μέσα σε ένα εξάμηνο «φόρτωσε» το ταμείο με 4,5 μύρια για δύο 
άγουρα 22χρονα μειράκια. Ο πρώτος έχει ήδη στοχοποιηθεί και 
για το attitude του. Ελπίζουμε να κάνουμε λάθος για τον έτερο…     

ΚΑΙ ΤΏΡΑ, ΜΑΝΏΛΙΌ;      
Deal done! Και μάλιστα με κάθε επισημότητα μια και ανέβηκε, 
πέρασε ιατρικά και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. 
Το μόνο που απέμενε στο μυαλό του Μανώλη Σάλιακα ήταν σε 
ποια κατηγορία θα έπαιζε με την Ζαντκ Πάουλι. Αρχές Μαρτίου 
που συμφώνησε ήταν 1η στην Τσβάιτε, τώρα (3 αγωνιστικές 
πριν το φινάλε) είναι εκτός και από την θέση των μπαράζ μια 
και στα 4 τελευταία της ματς έχει κερδίσει δύο πόντους (σ.σ.: 
δεν υπολογίζεται ο αγώνας με την Νυρεμβέργη). Τι σημαίνει 
αυτό πρακτικά; Άλλο 280 συμβόλαιο στην Μπουντεσλίγκα και 
άλλο 180 στη δεύτερη κατηγορία…   

ΑΛΉΘΕΙΑ, ΠΏΣ ΘΑ ΛΎΘΌΎΝ ΤΑ ΣΎΜΒΌΛΑΙΑ ΤΏΝ 
ΜΠΑΚΑΚΉ, ΛΕ ΤΑΛΕΚ, ΜΙΣΕΛΕΝ ΚΑΙ ΑΜΡΑΜΠΑΤ 
ΣΤΉΝ ΑΕΚ;  
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