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ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Η UEFA ANOΙΞΕ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΣΕΪΓ-
ΠΑΟΚ, ΒΑΡΙΑ ΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ 

Θα έπρεπε να μιλάμε μόνο για το αγωνιστικό. Για το πώς, πανάξια, ο ΠΑΟΚ διατηρεί ολοζώντανο το 
όνειρο να παίξει σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης παρά την ήττα (2-1) από τη Μαρσέιγ. Αλλά, 

δυστυχώς, πρωταγωνιστούν τα «εκτός». Οι βίαιες συμπλοκές μεταξύ των οπαδών. «Μνημειώδης 
ανικανότητα της Αστυνομίας, ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα», είπε ο ΠΑΟΚ, μέσω ανακοίνωσης. Ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου πάλι, προκάλεσε αίσθηση στους Γάλλους («Καλύτερα οι οπαδοί της Μαρσέιγ να 
μην έρθουν στην Τούμπα, είναι ντροπή τα όσα έγιναν»). Του απάντησε ο πρόεδρος της ΟΜ, Πάμπλο 

Λονγκόρια, κάνοντας λόγο για «ανεύθυνη συμπεριφορά». Μετά από όλα αυτά, μόνο φυσιολογικό είναι 
πως η UEFA άνοιξε φάκελο για να διερευνήσει τα όσα έγιναν…

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ, 
ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ

Ευκαιρίας δοθείσης μετά την αναβολή του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (θα γινόταν κανονικά αύριο), ο 
Ολυμπιακός προχώρησε σε μία εξαιρετική κίνηση. Σήμερα (20:00, Open TV, Novasports Prime) θα 
δώσει στο Καραϊσκάκη, φιλικό με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Μια πρωτοβουλία με ισχυρό μήνυμα υπέρ 

της ειρήνης κα ξεκάθαρο συμβολισμό. Θα είναι το πρώτο ματς της ουκρανικής ομάδας, από τότε που 
ξεκίνησε ο πόλεμος. Τα έσοδα από τις εισπράξεις θα πάνε για στήριξη των προσφύγων. Αγωνιστικά 

ομιλώντας, θα είναι μια ευκαιρία για τον Πέδρο Μαρτίνς να τεστάρει τους παίκτες του απέναντι σε 
ένα σύνολο που παραμένει ποιοτικό, παρότι η πλειονότητα των Βραζιλιάνων που το απάρτιζαν το έχει 

αφήσει στην παρούσα, δυσχερέστατη, φάση. 

ΦΙΛΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ ΘΑ 
ΔΩΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
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ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Το δεδομένο: Ο Λούκας Βιγιαφάνιες θα απουσιάσει στα Γιάννενα. Το θετικό: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς 
έχει τις λύσεις για να καλύψει το κενό του. Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον θωρακισμένος στη 

μεσαία γραμμή. Το κύριο ερώτημα που απασχολεί τον Σέρβο κόουτς θα μπορούσε να συνοψιστεί 
ως εξής: Κουρμπέλης ή Αλεξανδρόπουλος; Ποιος εκ των δύο θα παίξει αντί του Αργεντινού, στο 

πλάι του Ρούμπεν Πέρεθ; Τις περισσότερες πιθανότητες έχει ο δεύτερος. Το αγωνιστικό του προφίλ 
ταιριάζει καλύτερα απέναντι σε κλειστές άμυνες, όπως αυτή του ΠΑΣ. Βέβαια, θα ήταν βεβιασμένο 

να «ξεγράψουμε» την επιλογή του Κουρμπέλη. Η εμπειρία που κομίζει αυτός είναι πολύτιμη…

Ο ΙΒΑΝ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΕΧΕΙ 
ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 
ΔΥΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ 
ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΦΟΥΛ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η αναζήτηση προπονητή τοπ επιπέδου συνεχίζεται στην ΑΕΚ, στο sportime.gr μπορείτε να 
διαβάσετε τι γίνεται με τις (πολύ δύσκολες) περιπτώσεις των Ρούντι Γκαρσία και Κλοντ Πιέλ. 
Η καθημερινότητα της ομάδας πάντως δεν επηρεάζεται από αυτή την κουβέντα. Ο Σωκράτης 

Οφρυδόπουλος ξέρει ότι είναι υπηρεσιακός, αλλά μόνο ως προσωρινός δεν αντιμετωπίζει τη 
δουλειά του. Και εργάζεται σκληρά προκειμένου να έρθει αύριο η νίκη επί του Άρη, που αν όντως 
επιτευχθεί, θα είναι η πρώτη σε αυτά τα πλέι οφ. Ο Πέτρος Μάνταλος ξεπέρασε το πρόβλημα που 
αντιμετώπιζε και είναι «ΟΚ», αντιθέτως συνεχίζουν εκτός οι Αντρέ Σιμόες και Καρίμ Ανσαριφάρντ.

ΕΝΩ Η ΠΡΟΠΟΝΗΤΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΕΚ, Ο ΜΑΝΤΑΛΟΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕ 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ «ΟΚ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ

Το πρόβλημα στο γκολ είναι, χιλιοειπωμένο, το μεγαλύτερο του φετινού Άρη. Η επανάληψη, βέβαια, 
δεν το κάνει πιο εύπεπτο. Ο Χερμάν Μπούργος δεν χάνει την ηρεμία του και την αισιοδοξία του. 

Πιστεύει πως η δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις θα αποφέρει καρπούς. Αρχής γενομένης από 
το επερχόμενο κομβικό ματς με την ΑΕΚ. Για να αναπαράγουμε τα λόγια του Αργεντινού προπονητή: 
«Το βασικό είναι να δημιουργήσεις παιχνίδι. Το γκολ θα έρθει». Στο μεταξύ, η χθεσινή προπόνηση 
περιλάμβανε ένα απρόοπτο, καθώς στα καθιερωμένα τεστ, ένας ποδοσφαιριστής βρέθηκε θετικός 

στον Covid-19 και όπως προβλέπεται, μπήκε σε καραντίνα.

Ο ΧΕΡΜΑΝ ΜΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΗ ΣΤΟ ΓΚΟΛ



ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-22, 32-38, 49-44, 
59-62

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (ΤΖΌΡΤΖΕΒΙΤΣ): ΠΙΕΡ 9, 
ΜΠΑΡΤΕΛ, ΒΕΣΕΛΙ 20, ΦΛΌΙΝΤ 4, ΧΑΖΕΡ, 

ΜΑΧΜΌΎΤΌΓΛΌΎ 2, ΣΤΑΡΚΣ, ΧΕΝΡΙ 16, ΠΌΛΌ-
ΝΑΡΑ 6.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΌΣ (ΠΡΙΦΤΗΣ): ΜΕΙΚΌΝ 12, ΠΑ-
ΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 14, ΠΑΠΑΠΕΤΡΌΎ 21, ΣΑΝΤ ΡΌΣ 
3, ΜΠΌΧΩΡΙΔΗΣ 2, ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ, ΓΌΎΑΙΤ 2, 

ΧΌΎΓΚΑΖ, ΕΒΑΝΣ 8, ΜΑΝΤΖΌΎΚΑΣ

baskeTIME
ΜΕ ΜΟΝΑΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ
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Το σενάριο που συγκέντρωνε τις λιγότερες πιθανότητες έγινε πραγματικότητα και ο Όλυμπιακός 
θα αντιμετωπίσει την Μονακό στα πλέι οφ. Κι όμως όλα γίνονται: Ό Όλυμπιακός θα αντιμετωπίσει 

την Μονακό που θα αποτελέσει το τελευταίο του εμπόδιο στο δρόμο για το Βελιγράδι. Κι αυτό διότι ο 
Όλυμπιακός (όπως και όλη η Euroleague) είδε το πιο «απίθανο» σενάριο να γίνεται πραγματικότητα. 

Η Μπάγερν μετά από μια τρομερή τελευταία περίοδο, νίκησε στη Μαδρίτη την Ρεάλ (97-88) η οποία για 
ακόμα μια χρονιά δίνει δικαιώματα ώστε να γίνεται αντικείμενο σπέκουλας ότι «επιλέγει» αντίπαλο 
στα πλέι οφ. Μετά από το αποτέλεσμα αυτό οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν οριστικά στη 2η θέση της 

βαθμολογίας ενώ η Ρεάλ έπεσε στην 4η πίσω ακόμα κι από την Αρμάνι Μιλάνο!
Βεβαίως ο Όλυμπιακός θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες. Η σειρά 
στους πρώτους δύο αγώνες αρχίζει από το ΣΕΦ την Μεγάλη Τρίτη (19/4) ή την Μεγάλη Τετάρτη (20/4).

Ό Ντάριλ Μέικον με τρίποντο (σχεδόν) στην εκπνοή χάρισε στον Παναθηναϊκό μια νίκη γοήτρου (62-59) στην έδρα 
της Φενέρμπαχτσε, αλλά πολύ περισσότερο έδωσε ψυχολογία στην ομάδα ενόψει του ντέρμπι «αιωνίων» με τον 

Όλυμπιακό μεθαύριο, που θα κρίνει την πρωτιά στη βαθμολογία της Basket League. Το ευχάριστο για τους «πράσινους» 
είναι ότι ο Νεμάνια Νέντοβιτς (που δεν αγωνίστηκε στην Κωνσταντινούπολη) θα είναι έτοιμος για το μεγάλο αγώνα. Ό 

Παναθηναϊκός απέφυγε την τελευταία θέση και κατέληξε οριστικά στην 13η στη βαθμολογία της Euroleague

TO ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΚΑΙ 
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

ΓΟΗΤΡΟ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΜΕ ΤΡΙΠΟΝΤΟ ΤΟΥ ΜΕΪΚΟΝ Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
ΕΚΛΕΙΣΕ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΗΝ EUROLEAGUE

ΌΙ ΠΌΝΤΌΙ 

59-62



newsROOM
Global Football

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Για τον εγωισμό του 
Ζοσέ Μουρίνιο, είναι ανεπίτρε-

πτο να του σκαρώνει απανωτά χουνέ-
ρια η Μπόντο Γκλιμτ - με όλο το σεβασμό. 

Κι, εννοείται, δεν είναι… πρόοδος ότι αυτή τη 
φορά η Ρόμα έχασε «μόνο» 2-1 μετά από εκεί-
νο το αξέχαστο 6-1 στη φάση των ομίλων. Την 
άλλη εβδομάδα, η τελευταία ευκαιρία για τον 

Special One να αποκαταστήσει την τάξη 
απέναντι σε αυτούς τους απίθα-

νους Νορβηγούς. 

Όσκαρ… βλακείας στον οπαδό της 
Γουέστ Χαμ που έκανε ντου στον αγωνι-

στικό χώρο και έκοψε αντεπίθεση για γκολ 
της ομάδας του απέναντι στη Λιόν! Το ματς έμει-
νε στο 1-1 και αν τα «σφυριά» δεν τα καταφέ-
ρουν στη ρεβάνς στη Γαλλία, θα έχουν κάθε δι-
καίωμα να νιώθουν πως τους πρόδωσε δικός 

τους… Αν κι αυτός γελούσε όταν τον συ-
νέλαβαν, άβυσσος η ψυχή…

«Ελπίζω να μείνω για πάντα στη 
Μάντσεστερ Σίτι». Ο Πεπ Γκουαρντιό-

λα έκοψε με τη μία τις φήμες που τον συ-
νέδεσαν με ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας 

της Εθνικής Βραζιλίας. Λίγο πριν το ντέρμπι τίτ-
λου με τη Λίβερπουλ, αυτό το (ούτως ή άλλως 

περίεργο) σενάριο για «σελεσάο» δεν θα 
μπορούσε να προκύψει σε χειρότερο 

timing. 

Εκατ. ευρώ (!) μπόνους υπογραφής και 40 
εκατ. ευρώ το χρόνο για διετές συμβόλαιο προ-

σφέρει η Παρί Σεν Ζερμέν στον Κιλιάν Εμπαπέ για να 
μείνει! Θα δελεαστεί; Ο Νεϊμάρ πάντως, θα συνεχί-

σει όπως όλα δείχνουν στο Παρίσι. Όχι πάντως επει-
δή «καίγονται» γι’ αυτό τα εκ Κατάρ αφεντικά. Αλλά 

γιατί δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιος ενδια-
φερόμενος να προσφέρει τα χρήματα που 

απαιτούνται για να πάρει τον «Νέι». 
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ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 
ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ

www.xosetips.com

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 1 17:00
ΡΟΔΕΡΑΜ-ΤΣΑΡΛΤΟΝ 

1 -0,75 1,70
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι τα πρωταθλήματα της Αγγλίας με άκρως 

ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις που θα μας απασχολήσουν. Στη μάχη 
της ανόδου η Ρόδεραμ καλείται να εκμεταλλευτεί την έδρα της 

απέναντι στην παντελώς αδιάφορη Τσάρλτον.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΛΙΓΚ 2 17:00
ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ-ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 

1 2,00
Η ήττα στο ντέρμπι από την Μάνσφιλντ έβγαλε την Νορθάμπτον από 
τις θέσεις ανόδου. Κάθε ματς πλέον είναι τελικός και περιθώρια για 

άλλες απώλειες δεν υπάρχουν. Πρόσωπα και σχήματα θα δοκιμάσει η 
αδιάφορη Μπράντφορντ.

Στηρίζουμε έδρα αλλά και κίνητρο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ Τ 17:00
ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ-ΧΑΛ

1 -0,75 1,70
Την ευκαιρία να μπει ξανά στις θέσεις των πλέι οφ έχει σήμερα 
η Μίντλεσμπρο. Στο ντέρμπι με την Φούλαμ ήταν καλύτερη αλλά 

πλήρωσε μια στιγμή αδράνειας στην άμυνα. Η Χαλ δείχνει να έχει το 
μυαλό της μόνο στις διακοπές ούσα αδιάφορη.

Καίγεται για το τρίποντο η Μίντλεσμπρο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ Τ 17:00
ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ-ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ

1 1,72
Ο στόχος των πλέι οφ παραμένει ζωντανός για την ιστορική 

Μπλάκμπερν. Τα «ρόδα» έχουν ποιότητα και σίγουρα ποντάρουν 
πολλά στην έδρα τους.  Εκτός στόχων από νωρίς η Μπλάκπουλ θα 

δοκιμάσει πρόσωπα αλλά και σχήματα.

Μεγάλο το κίνητρο της Μπλάκμπερν.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ Τ 17:00
ΝΟΤΙΓΧΑΜ-ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ

1 -0,75 1,70
Μας αποζημιώνει η Νότιγχαμ και φυσικά θα τη στηρίξουμε ξανά. Το 

μεγάλο βήμα για τα πλέι οφ θέλει να κάνει σήμερα η Φόρεστ και έχει 
όλα τα φόντα μέσα στην καυτή της έδρα.

Χρονιά ανόδου για τη Νότιγχαμ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ 17:00
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ

1 1,66
Βαριά και δίκαιη τώρα για την Άρσεναλ μέσα στην Πάλας με τον 

Αρτέτα να είναι έξαλλος. Οι Λονδρέζοι πάντως είναι το φαβορί για το 
Champions League και με νίκη σήμερα μπαίνουν ξανά στην τετράδα.

Τα δίνει όλα για το σεντόνι η Άρσεναλ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Όπως ο Τάσος Δημητρίου είναι συνώνυμο 
των επιτυχιών της Μικτής Αθηνών σε επί-
πεδο πάγκου, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για 
τον Δήμο Κασκαντίρη. Ο αντιπρόεδρος της 
ΕΠΣΑ, εδώ και τρεις 10ετίες βρίσκεται κο-
ντά στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήμα-
τα της Αθήνας και είναι από εκείνους που 
δεν αρνήθηκαν ποτέ τη βοήθεια, όποια κι 
αν ήταν αυτή. Υπέρμαχος και υποστηριχτής 
των νέων ταλαντούχων παικτών, έθετε πά-
ντα ως πρώτη προτεραιότητα τους μικρούς, 

ως τη βάση του ποδοσφαίρου. Ακριβώς και 
γι αυτό το λόγο έχει μεγάλη αξία η τοποθέτη-
σή του, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πρό-
κριση της Μικτής Αθηνών στους 16 της διορ-
γάνωσης: «Πρώτα – πρώτα θέλω να στείλω 
τα συγχαρητήριά μου στους παίκτες για τη 
μεγάλη προσπάθεια που έκαναν, δίνοντας 
τον καλύτερό τους εαυτό σε όλα τα παιχνίδια, 
με αποτέλεσμα όχι μόνον να τερματίσει η Μι-
κτή Αθηνών στην πρώτη θέση αήττητη, αλλά 
και να προκριθεί στους 16 της διοργάνωσης. 
Και αυτό δεν είναι μόνον μια φετινή επιτυχία, 
αλλά είναι ένας στόχος που κάθε χρόνο θέ-
τουμε και κάθε χρόνο τον πετυχαίνουμε. Εί-
μαστε καταδικασμένοι να πρωταγωνιστούμε 
και αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι το αποτέλε-
σμα μιας προσπάθειας πολλαπλών επιπέ-
δων, από όλους και από τη διοίκηση. Προ-
σωπικά βρίσκομαι κοντά στις Μικτές πάνω 
από 30 χρόνια και είναι αλήθεια πως χαίρο-
μαι να παρακολουθώ αυτή την προσπάθεια. 
Η Αθήνα έχει ταλέντο κι αυτό το αποδεικνύ-
ουν τα αποτελέσματα αλλά και η πορεία της 
διαχρονικά στο διενωσιακό πρωτάθλημα. Εί-
μαστε όλοι υπερήφανοι γι αυτά τα παιδιά και 
για την προσπάθειά τους. Είμαι αισιόδοξος 
πως θα φτάσουμε πολύ ψηλά ΚΑΙ φέτος με 
τον στόχο να παραμένει διαχρονικά ο ίδιος 
και είναι η κατάκτηση του τίτλου».

ANΘΟΥΠΟΛΗ 
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία οι Κου-
τσογιάννης και Κοπελάκης 
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που λαμβάνουν 
χώρα στην τεχνική ηγεσία της Ανθούπολης. 
Κι αυτό διότι μετά από μία επιτυχημένη πο-
ρεία στον ιδιαίτερα απαιτητικό πρώτο όμι-
λο της Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ, όπου ο σύλλο-
γος των δυτικών προαστίων εξασφάλισε 
την παραμονή του αποφασίστηκε η λύση 
της συνεργασίας με το τεχνικό δίδυμο που 
απάρτιζαν οι Βαγγέλης Κουτσογιάννης και 
Γιώργος Κοπελάκης Μετά από ώριμη σκέ-
ψη, κρίθηκε σκόπιμο οι δύο πλευρές απο-
φάσισαν από κοινού να λύσουν τη συνερ-
γασία τους, και πλέον ο Περιστεριώτικος 
σύλλογος είναι σε αναζήτηση προπονητή, 
ενώ και οι δύο προπονητές είναι ελεύθεροι 
να επιλέξουν τον επόμενο σταθμό της κα-
ριέρας τους. Κατόπιν τούτου, τα άτομα όπου 
διαχειρίζονται των τυχών του σωματείου 
των δυτικών συνοικιών, εξετάζουν όλες τις 
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις υποψήφιων 
προπονητών που υπάρχουν στον ορίζο-
ντα πριν λάβουν την τελική τους απόφαση 
για τον άνθρωπο στον οποίο θα εμπιστευ-
θούν το τιμόνι της ομάδας.

ΚΑΣΚΑΝΤΊΡΗΣ: «Ο ΠΗΧΗΣ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣ ΕΊΝΑΊ ΠΑΝΤΑ ΨΗΛΑ!»
ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΊΣ ΤΟΥ  
Ο ΑΝΤΊΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’ ΤΗΣ ΕΠΣΑ,  
ΜΊΛΑ ΚΟΛΑΚΕΥΤΊΚΑ ΓΊΑ  
ΤΊΣ ΜΊΚΤΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τον πείραξε 
η σημαία του 
Ολυμπιακού!
Είδε απέναντι από 
το σπίτι που μένει 
μια σημαία του Ολυ-
μπιακού, ο Ευγένης 
και έχει γίνει πιο 
«τούρκος» και από 
τους… Τούρκους. 
Όλη μέρα σχεδόν 
μ’ αυτό το πράγμα 
ασχολείται. Όμως 
προς τιμή του ο Μά-
κης, δεν έχει πάρει 
θέση, όντας γαύρος 
μέχρι το σώβρα-
κο! Κι εδώ θα πρέ-
πει να πω, πως εί-
ναι ο πιο ωραίος 
φίλος από όλους… 
Με την πλάκα του, 
το χαμόγελό του και 
τη θετική του ενέρ-
γεια… Και φυσικά 
πριν και πάνω από 
όλα Αστέρας Εξαρ-
χείων! Για παρά-
δειγμα στο προη-
γούμενο ματσάκι με 
το Καλαμάκι, μέσα 
στο Καλαμάκι έδω-
σε κανονικά το πα-
ρών με όλο τον εξο-
πλισμό του, παντού 
Εξάρχεια… Μετά 
είχε Ολυμπιακό! Βέ-
βαια όπως είναι λο-
γικό δεν θα πή-
γαινε με τα ρούχα 
της… «δουλειάς», 
αλλά θα φορούσε 
κοστούμι! Είχε μαζί 
του την άλλη αλλα-
ξιά την ερυθρόλευ-
κη. Γι αυτό τον γου-
στάρω τον Μάκη, 
γιατί είναι μάγκας! * 
Από τους αγαπημέ-
νους φίλους και πά-
σης Ελλάδος είναι 
ο Σπυράκος Παπα-
κανέλλος... Μεγάλη 
ψυχή και τεράστια η 
αγκαλιά του… Τους 
χωράει όλους… 
Με δυο λέξεις που 
μου είπε, για μια 
φορά ακόμη κατά-
λαβα πολλά. Δεν 
λέει πολλά ο Σπύ-
ρος, μόνον λίγα και 
καλά! * Όχι πως και 
ο Μιχάλης Κατσί-
μπρας από την Ανα-
τολική Αττική πάει 
πίσω… Στο ίδιο μή-
κος κύματος ΚΑΙ αυ-
τός! Τεράστιος φί-
λος και μεγάλος 
μέγεθος ποδοσφαι-
ρικό – προπονητι-
κό! Χαίρεται κανείς 
να μιλά μαζί τους, ο 
καθένας έχει το δικό 
του τρόπο επικοι-
νωνίας που πρέπει 
να πω, πως είναι 
απίστευτα ωραίος…

Αποφασισμένοι να πορευτούν 
και τη επόμενη σεζόν με την ίδια 
επιτυχημένη συνταγή, παρου-
σιάζονται στον Άτταλο. Τα άτο-
μα όπου ηγούνται τα ηνία του 
συλλόγου της Νέας Φιλαδέλ-
φειας δείχνουν ξεκάθαρη διά-
θεση να εμπιστευθούν το πλά-
νο και την φιλοσοφία που τους 
οδήγησε στην πρωταγωνιστι-
κή πορεία της σεζόν που φεύ-
γει. Όταν κι έφτασαν μέχρι την 
τελευταία αγωνιστική να διεκδι-
κούν τον τίτλο του πρωταθλητή 
στον δεύτερο απαιτητικό όμιλο 
της Α’ Κατηγορίας από τον Χο-
λαργό, ο οποίος έκοψε πρώτος 
το νήμα. Κάτω από αυτό το πρί-
σμα, αποφασίστηκε η επέκταση 
της συνεργασίας με τον Βαγγέ-
λη Γαλάνη που θα ηγηθεί στην 
άκρη του πάγκου και την επό-
μενη σεζόν όπως ανακοίνωσε 
η διοίκηση της ομάδας. Αναλυ-
τικά η ανακοίνωση: «Ο ΑΟΝΦ 
Άτταλος ανακοινώνει την ανα-
νέωση της συνεργασίας με τον 
προπονητή Βαγγέλη Γαλάνη ο 
οποίος θα συνεχίσει στο τιμό-
νι της τεχνικής ηγεσίας και για 
την νέα ποδοσφαιρική σεζόν. 
Μετά την άκρως επιτυχημένη 
περσινή χρονιά οι διοικούντες 
του συλλόγου αναγνωρίζοντας 
την προσφορά του, το έργο του 
και την συμβολή του στην δη-
μιουργία ενός συνόλου με χα-
ρακτηριστικά ΟΜΑΔΑΣ εντός 
και εκτός γηπέδου, συναντήθη-
καν με τον κόουτς, υπήρξε από-
λυτη ταύτιση για το πλάνο και 
την φιλοσοφία που θα βαδίσει η 
ομάδα και οι δύο πλευρές έδω-
σαν με συνοπτικές διαδικασί-
ες τα χέρια προκειμένου να ξε-
κινήσει ο άμεσα ο σχεδιασμός 
του ρόστερ για την νέα χρονιά. 
Η Διοίκηση του συλλόγου εύχε-
ται στον Βαγγέλη υγεία και καλή 
επιτυχία στο έργο του!»

ΑΤΤΑΛΟΣ 

Συνεχίζει με τον 
Βαγγέλη Γαλάνη 

Το σημερινό πρόγραμμα
ΕΠΣΑ – Α’ Κατηγορία –Αγώνες κατάτα-
ξης: Γηπ. Χολαργού :’ Χολαργός – Αγ Πα-
ρασκευή, Β’ Κατηγορία – 1ος Ομιλος: Χρυ-
σούπολης: Γαλαξίας – Ηρακλής, Τερψιθέας: 
Τεερψιθέα – Πέρα Κλούμπ, Παλ Φαλήρου: 
Κοψαχείλα – ΓΣ Καισαριανής, Γαλατσίου: 
Κορωνίδα – Νεοπεντελικός, Αργυρούπολης 
Α’: Γλυφάδα – Κολωνός. 2ος Ομιλος: Ν Ιω-
νίας: Αλσούπολη – Ταταύλα, Χαλανδρίου: 
Ατρόμητος Χαλανδρίου – Εθνικός Αστέρας. 
3ος Ομιλος: Ελληνικού: Ν Σμύρνη – Λαύρα 
Αργυρούπολης, Καλαμακίου: Άρης Καλαμα-
κίου – Ελευθερούπολη. 4ος Ομιλος: Γουδή: 
Αγ Θωμάς – Πεύκη, Νηαρ Ηστ: Πανιώνιος 
Καισαριανής – Λύκοι Χαϊδαρίου. Γ’ Κατάτα-
ξης – 2ος Ομιλος: Ζωγράφου: Ιλίσια 2004 – 
Θύελλα Περιστερίου, Πεύκης: Μαρούσι – Άτ-
λας Κυψέλης. Οι αγώνες αρχίζουν στις 16.30. 
ΕΠΣΑΝΑ – Πλει Άουτ: Άνοιξης: Δόξα Άνοι-
ξης – Παλλαυρεωτικός, Σταμάτας: Σταμάτα 
– Κορωπί. Β’ Κατηγορία: Λαυρίου: Λαυρε-
ωτική – Ωρωπός, Βάρης: Ολυμπιακός Βά-
ρης – Νίκη Δροσιάς, Παλ Φωκαίας: Πρωτέ-
ας Παλ Φωκαίας – Μ Αετός. Γ’ Κατηγορία: 
ΔΑΚ Παιανίας: Παιανία – Αστέρας Βάρης, Ν 
Μάκρης, Εθνικός Λυκίας – Δόξα Κορωπίου, 
Διονύσου: Διόνυσος – Νικηφόρος. Οι αγώ-
νες αρχιζουν στις 17.00. 

This is AthensΟ Δήμος Κασκαντίρης
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Ο Μίλτος Τεντόγλου θα πάρει μέ-

ρος στο φετινό μίτινγκ «Βεργώτεια» 
που θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου στο Αρ-

γοστόλι. Ο Έλληνας πρωταθλητής θ’ αγωνι-
στεί στο μήκος και έχει μέσα στους στόχους 
του να σπάσει το ρεκόρ αγώνα που έχει ο 

ίδιος με 8,10μ. από το 2019. 

Η Ειρήνη- Ρία Μιχαλά θα εκ-
προσωπήσει την Ελλάδα στο Βαλ-

κανικό Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου που 
διεξάγεται την Κυριακή στα Τίρανα. Η αθλή-
τρια του Σταύρου Καρρέ, είχε πάρει την τρίτη 

θέση στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας που 
είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο με 

1:22.57.

Η Σταματία Σκαρβέλη στο 
δεύτερο φετινό της αγώνα στη σφυ-

ροβολία έριξε βολή στα 69,64μ. Η Ελληνί-
δα πρωταθλήτρια αγωνίστηκε στα Tennessee 
Relays στο Νόξβιλ και πήρε τη δεύτερη θέση. 
Στους ίδιους αγώνες ο Κώστας Ζάλτος ήταν 

τρίτος στη σφυροβολία με 69,31μ. και 
ο Γιώργος Κορακίδης πέμπτος με 

66,47μ. Η Κατερίνα Στεφανίδη 
ανακοινώθηκε από τους διοργα-

νωτές του Diamond League στο Μπέρμιγ-
χαμ στις 21 Μαΐου. Εκτός από την ολυμπιονί-
κη, έχει κλείσει και η Νικόλ Κυριακοπούλου. 
Οι δύο Ελληνίδες θα αντιμετωπίσουν τις Αμε-

ρικανίδες Κέιτι Ναζότ και Σάντι Μόρις, τη 
Βρετανίδα Χόλι Μπράντσο και την Σλο-

βένα Τίνα Σουτέι. 
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THE END!  

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχει στιγ-
μές. Ουκ ολίγες! Στο πρώτο μισό της 
χρονιάς, ο Καρλίτος ήταν η… ΜΕΤΑΓΡΑ-
ΦΗ του Παναθηναϊκού. Το face του club. 
Φυσικά με το ανάλογο επικοινωνιακό 
μακιγιάρισμα για τον κόουτς, Ιβάν Γιο-
βάνοβιτς. Λες και τον είχε αναστήσει 
μόνον ο Σέρβος και ο περυσινός παθη-
τικός, flat Καρλίτος είχε αναγορευτεί 
στον «Μπενζεμά» του Παναθηναϊκού: 
14 ματς/10 γκολ/3 ασίστ. Σε σημείο που 
τον Ιανουάριο «έσκασε» πρόταση 5 κα-
τοστάρικα και στο «τριφύλλι» ούτε καν 
που μπήκαν στην διαδικασία συζήτησης. 
Όλα τα ωραία, δυστυχώς, έχουν ένα 
τέλος! Και στην προκειμένη περίπτω-
ση γίνεται με τον πλέον άγαρμπο τρό-
πο. Ο Καρλίτος, αρχές του 2022, καλώς 
ή κακώς προσβλήθηκε από κορονο-
ϊό. «Έχασε» επεισόδια. Μαζί με αυτά 
το killer instinct (12 ματς/1 γκολ και 1 
ασίστ με την Καρδίτσα αμφότερα μέσα 
στο νέο έτος), τη φανέλα βασικού από 
τον Ιωαννίδη και το trust από τον προ-
πονητή του που έφθασε σε σημείο με 
αντίπαλο τον ΠΑΟΚ να ΜΗΝ παίξει ούτε 
λεπτό! Φυσικά, στο μεσοδιάστημα έχουν 
εκτυλιχθεί και backstage σκηνές που 
φέρεται να ΄χουν φέρει σε απόσταση 
τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον Καρλίτος. 
Όπως ένα… ατόπημα (οι έχοντας εικό-
να γνωρίζουν) πριν τον αγώνα με τον 
Αρη, την ίδια εβδομάδα που η ίωση είχε 
«θερίσει» τα αποδυτήρια του Παναθη-
ναϊκού. Όσο το «τριφύλλι» παραμένει 
εντός στόχων, ο Ιωαννίδης «πουλάει» 
και ο Παλάσιος μπορεί να υποδυθεί ενί-
οτε το ψευτο9άρι, ο Σέρβος προπονη-
τής ΔΕΝ πρόκειται να εμπιστευθεί τον 
Καρλίτος! Ο 32χρονος δεν είναι κανέ-
νας… χθεσινός. Αντιλαμβάνεται πως εί-
ναι πλέον στην απέξω και ετοιμάζεται 
για το καλοκαίρι με την λογική «εγώ ή 
αυτός». De facto πάντως μετά το πέρας 
της φετινής σεζόν δύσκολα να συνυπάρ-

ξουν οι δύο τους.   

Παρασκήνια➠





Ο ΚΑΡΛΙΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
2022 ΣΕ 11 ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ 
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
«ΜΑΤΩΣΕΙ» ΔΙΧΤΥΑ. 

Ο 32ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ 
ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ 2023 ΜΕ ΜΕΣΟ ΟΡΟ 
ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΑ 700 
ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ.  

ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ 
ΣΙΩΠΗ…     
Κανείς δεν αντιλέγει για την 
προσωπικότητα/θέληση (ακό-
μη και στα 37) που βγάζει 
στο γήπεδο. Υπόδειγμα 
για νέους και νιόφερτους 
στο club. Κανένας δεν αναι-
ρεί το impact που ΄χει (κυ-
ρίως στους γαλλόφωνους και 
δεν είναι λίγοι) στα αποδυτήρια 
του Ολυμπιακού. Ακόμη, όμως, ο 
«λευκός καπνός» για την επόμενη μέρα 
του Ματιέ Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό δεν έχει 
βγει. Εν προκειμένω, ΔΕΝ έχει αποσαφηνιστεί η 
ταυτότητά του. Πριν ένα μήνα φάνταζε «υπόθε-
ση λεπτομερειών» η ανανέωση του συμβολαί-
ου του. Πλέον, υπάρχουν άλλα priorities στους 
πρωταθλητές Ελλάδας. Μία ελεγχόμενη σύγ-
χυση ακόμη και στο μυαλό του Πέδρο Μαρτίνς 
με την παρουσία των Φορτούνη, Ζοάο Καρβάλιο και 
Αγκιμπού Καμαρά. Σε ρόλους, χρόνους. Ήδη, το εισπράττει 
αυτό ο Βαλμπουενά…    

TO BE OR NOT TO BE!   
  

Στο άκουσμα του deal ενθουσιασμός! Δα-
νεικός, χωρίς πληρωτέο loan fee, με 
όψιον αγοράς στα σχεδόν 4 κατοστάρι-
κα από την Πριμέρα Ντιβιζιόν. Κι όμως 
έγενετο από τον Ζοζέ Μπότο. Η χρυσό-
σκονη από «fall in love» πλέον έχει πε-
ράσει στον ρεαλισμό. Τα γκολ με Βόλο 
και Παναθηναϊκό αντίστοιχα στην ανά-
γκη για την διατήρηση του διεθνή με Αν-
δρών πλέον, Λευτέρη Λύρατζη. Ο Ραζβάν 
Λουτσέσκου έχει τις ενστάσεις του για 
το aggressiveness του Χουάν Σάστρε και 
ο οργανισμός του ΠΑΟΚ σκέφτεται ακόμη 
αν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η αγορά 
του ή ο ΠΑΟΚ να βγει στο market  για την 
απόκτηση ΒΑΣΙΚΟΥ δεξιού μπακ. Με ο,τι 
αυτό συνεπάγεται για τον Μπότο by the 
way…      

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

H ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ 
ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ 
ΣΚΟΡΕΡ ΚΑΡΛΙΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ  



UP & DOWN…                          
Έχουμε και λέμε: Μιτάι, Κίτσος! Γεννημένοι εν έτει 2003. Καλοκαίρι 
’21. Ο πρώτος με 5-6 ματς σε πρώτη ομάδα, διεθνής με την Αλβανία 
των Ανδρών και top prospect για την ΑΕΚ. Ο έτερος, απλώς, μέλος της 
κ19 του Ολυμπιακού. Δέκα μήνες μετά, ο Μιτάι ΔΕΝ κάνει τη διαφορά 
στην ΑΕΚ Β’, παίζοντας κυρίως εξτρέμ (!) και ο Κίτσος πήρε βάπτισμα 
πυρός, Εθνική Ελπίδων και ΜΟΝΟ μπακ όταν  παίζει στον Ολυμπιακό 
Β’.  Συμπέρασμα;   

ΔΑΝΕΙΚΌΣ ABROAD!                        

Εδώ και δύο χρόνια έχει κάνει το upgrade. Πλέον, starter στον 
Ολυμπιακό Β’, εν δυνάμει βασικός στις Ελπίδες, αλλά χωρίς 
σημαίνοντα ρόλο στην πρώτη ομάδα. Και ούτε πρόκειται να ́ χει 
και τη νέα σεζόν. Κοινώς, το πόρισμα έχει βγει για τον Βασίλη 
Σουρλή. Δανεισμός σε ευρωπαϊκό club με φόντο τα ανάλογα 
ματς και ποδοσφαιρική ωρίμανση/βελτίωση. Όπως έγινε με 
τους Τσιμίκα, Βρουσάι αντίστοιχα…  

Το βήμα μεγάλο! Από την Κ17 του Παναθηναϊκού στην 
πρώτη ομάδα του Ατρόμητου. Δεν κρίνεται επιτυχημένο 

με μόλις 55’ συμμετοχής. Και ο Ατρόμητος ήδη ψάχνει σέντερ 
φορ για τη νέα χρονιά. Λύση για τον Τζαβίδα ποιος θα βρει;  

Φελίπε Φερέιρα. Προ 3ετίας είχε δημιουργήσει «θόρυβο». Ο 
τραυματισμός τον άφησε πίσω πολύ και φέτος «δανείστηκε» 

στην Κηφισιά, δίχως να κάνει τη διαφορά. Συμβόλαιο μέχρι το 
2023, ένα 90άρι καθαρό. Αλήθεια, ο ΟΦΗ τι σκέφτεται;  




ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ…                 
Η χρονιά έχει σωθεί προ πολλού, αλλά σε καμία των 
περιπτώσεων δεν είχε το περυσινό impact! Τόσο στο 
κομμάτι του προπονητή, όσο και στο αγωνιστικό σκέλος. 
Οπότε, ο Δήμαρχος είπε μια ώρα αρχύτερα να σχεδιάζει 
την επόμενη σεζόν, αξιώνοντας ούτε λίγο, ούτε πολύ την 
πρόωρη λύση 7 συμβολαίων!!! Απόκριση, μέχρι νεοτέρας, 
δεν έχει λάβει από κανένα. To be continued…   

ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΌΝ «ΑΓΓΛΌ»!        
Ο προπονητής είναι το πρόσωπο. Η εικόνα σε κάθε ομάδα. 
Ξωπίσω του υπάρχει το επιτελείο. Οι συνεργάτες. Στην 
προκειμένη περίπτωση, ο Στιβ Ρούτερ. Ο Αγγλος manager που 
συνοδεύει τον Γιάννη Αναστασίου από τα πρώτα του προπονητικά 
βήματα στον Παναθηναϊκό. Μόνο στην Ομόνοια δεν κατέστη 
δυνατό να τον ακολουθήσει. Ο Ρούτερ για οικογενειακούς 
λόγους του χρόνου ΔΕΝ θα μπορέσει να συνεχίσει το supporting 
cast στον «Ολλανδό» που ́ χει βγει στη διεθνή αγορά για τον 
διάδοχό του.   

ΠΕΦΤΌΥΝ ΤΗΛΕΦΏΝΑ…!   
Το συμβόλαιο του Λε Ταλέκ ΔΕΝ αντέχεται. Ήδη, αναζητείται 
η φόρμουλα για τη λύση του. Ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ και 
με την προοπτική του Μουντιάλ πλέον στα… πόδια του 
φαντάζει mission impossible να βρεθεί άκρη με την ΑΕΚ για 
επέκταση της συνεργασίας τους. Κοινώς, η φανέλα με το Νο6 
συνεχίζει να αποτελεί No1 transfer priority για τον «Δικέφαλο». 
Εντμουντ Αντο! Το μηχανάκι της Σερίφ που «αγόρασε» τρομερή 
υπεραξία μέσω της πλατφόρμας του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο 
21χρονος Γκανέζος που έγινε αποδέκτης επίσημης πρότασης 
τον Ιανουάριο, αλλά είχε δώσει την υπόσχεσή του στον Ερυθρό 
Αστέρα. Το μανατζερικό κομφούζιο «χάλασε» το deal, πλέον 
μιλούν οι κατάλληλοι άνθρωποι (και από τις δύο πλευρές) και 
στο μύριο γίνεται η δουλειά. Λέτε;    

FREE AGENT!    
«Μεγάλωσε» απότομα! Πάνω από 8 κατοστάρικα επένδυσε 
η Σεντ Ετιέν για το μειράκιον από το Περιστέρι, προτού ακόμη 
κλείσει τα 20 χρόνια ζωής. Βήμα που αποδείχθηκε μεγαλύτερο 
από τις αγωνιστικές δυνατότητες του Αλέξανδρου Κατράνη. 
ΔΕΝ έπαιξε ποτέ με τους «στεφανουά», ΔΕΝ έμαθε ποτέ 
γαλλικά. Ξεκίνησε το οδοιπορικό των δανεισμών (Μουσκρόν, 
Χαταϊσπόρ) και από το καλοκαίρι όντας free στην Πιαστ 
Γκλίβιτσε της Πολωνίας. Κίνηση που δεν έχει στεφθεί με 
απόλυτη επιτυχία, επιλογή που οδήγησε τον Κατράνη στην 
λύση της συνεργασίας του με το εν Ελλάδι part (Αποστόλου, 
Ρέτσος) της LIAN Sports. Next please…    

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΌΙΑ ΗΤΑΝ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΕΙΌΝΌΤΗΤΑΣ ΤΏΝ ΠΑΙΚΤΏΝ ΤΌΥ ΌΛΥΜΠΙΑΚΌΥ 
ΓΙΑ ΤΌ ΦΙΛΙΚΌ ΠΌΥ «ΧΑΛΑΣΕ» ΤΌ WEEKEND;  

quizTime
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