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Κοντά μια δεκάδα παίκτες είναι στην πόρτα της εξόδου στην ΑΕΚ. Δεδομένα. Αφήνουμε στην άκρη τι έχει δει/
θα δει ο Αλμέιδα και θα κάνει τις εισηγήσεις του. Αν και όπως είναι γνωστό έχει παρακολουθήσει αρκετούς 
αγώνες της ΑΕΚ και έχει βγάλει αρκετά συμπεράσματα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ρίχνει τα βλέμματα του σε 
επιτελικούς/10άρια και οι οποίοι μπορούν να καλύψουν όμως και τις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό.
Εκτός, όμως από το πόσοι και που θα έρθουν θα φύγουν αρκετοί. Σβάρνας, Τάνκοβιτς, Μπακάκης, Σάκχοφ είναι 
ήδη out ενώ θα γίνει εκ νέου συζήτηση με τον Βράνιες. Στην ΑΕΚ πρέπει να είναι οι μοναδικοί που δεν έχουν 
κατανοήσει πως ο Βόσνιος δε θα είναι ο παίκτης της σεζόν του πρωταθλήματος πλέον.
Το συμβόλαιο του Σιμόες λήγει και είναι στο 50-50 ακόμα η κατάσταση μια και υπάρχουν υποστηρικτές του εντός. 
Ο δανεισμός του Γέβτιτς ολοκληρώνεται και όλα δείχνουν πως θα αποχωρήσει ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο είναι 
οι Άμραμπατ, Κριχόβιακ. Γα τον Πολωνό φυσικά και όλοι θέλουν να μείνει. Το ζήτημα είναι στο δικό του χέρι 
όμως. Όσο για τον Άμπραμπατ δεν έχουν ζήτημα στην Ένωση να φύγει αλλά θέλουν να φέρει πρόταση. Να μπουν 
λεφτά στα ταμεία δηλαδή.

Δεξιά και αριστερά γράφονται διάφορα για τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ που είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει 
κάνει τα πιο σημαντικά βήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές του Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Άρη.
Εκεί που φαίνεται πως συμπληρώνεται το παζλ είναι η άμυνα. Και εδώ καλό είναι να μην ξεχνιόμαστε και 
να θυμίσουμε πως από το Sportime είχατε διαβάσει πως πρόθεση, κίνηση, εξέλιξη από τον ΠΑΟΚ είναι να 
ανανεώσει τον Κρέσπο. Είναι ενδεικτικό της πολιτικής του Λουτσέσκου, που λέει πως αυτούς ξέρει, αυτούς 
εμπιστεύεται, κάτι που το κλαμπ την πλήρωσε στο θέμα του Βαρέλα π.χ.
Από το Sportime είχατε διαβάσει για το θέμα του Κρέσπο και από εκεί και πέρα υπάρχει η κολόνα Ίνγκασον, 
ο Μιχάι, ο Νάσμπεργκ που έρχεται και ο τραυματίας Μιχαηλίδης. Κάπως έτσι θα πορευθεί ο Ρουμάνος 
τεχνικός με τον Ισλανδό φυσικά να μη βγαίνει ποτέ από την 11άδα και από εκεί και πέρα είναι στα πόδια των 
υπολοίπων να αποτελέσουν τον παρτενέρ του. Και φυσικά ο Βαρέλα θα φύγει.

ΑΥΤΟΊ ΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΊ!  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΊ ΤΟ ΠΑΖΛ
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Στην Τραπεζούντα ακόμα δεν έχουν κοπάσει οι πανηγυρισμοί για το πρώτο πρωτάθλημα του καμαριού της πόλης 
μετά από 38 χρόνια. Και όμως η σεζόν για την Τραμπζονσπόρ των Μπακασέτα/ Σιώπη μπορεί να γίνει ακόμα 
καλύτερη αν κατακτήσει και το Κύπελλο. Από το 1984 έχει να κάνει νταμπλ. Η «Τράμπζον» στον ημιτελικό έχει 
μπροστά της την Καϊσερισπόρ, την οποία νίκησε 1-0 ενώ στον άλλο ημιτελικό φαβορί είναι η Σίβασπορ που 
κέρδισε 1-2 στο πρώτο ματς στην έδρα της Αλάνιασπορ.
Το εντυπωσιακό στην όλη υπόθεση είναι πως σίγουρα στον τελικό θα βρίσκεται Έλληνας παίκτης.
Στην Καϊσερισπόρ βρίσκεται ο Δημήτρης Κολοβέτσιος που κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις και είχε ένα σοβαρό 
τραυματισμό αλλά έχει επιστρέψει. Ενώ στην Σιβασπόρ είναι από το περασμένο καλοκαίρι Δημήτρης Γούτας μετά 
την ακύρωση της συμφωνίας με την ΑΕΚ. Η Τράμπζονσπορ έχει 9 Κύπελλα, η Καϊσερισπόρ 1 ενώ η Σίβασπορ δεν 
έχει πάει ποτέ στον τελικό. Την άλλη εβδομάδα οι ημιτελικοί.

Δεν σώθηκε απλά ο Ιωνικός, πάει και για την πρώτη θέση στα play out η ομάδα του Δημήτρη Σπανού. Μια 
εκπληκτική χρονιά που στη Νίκαια θέλουν να δώσουν συνέχεια και γι’ αυτό προετοιμάζονται για την επόμενη. 
Πρόθεση της διοίκησης, να μείνουν οι περισσότεροι. Με κάποιους θα τα βρουν, με άλλους όχι. Σε ορισμένους 
ειδικά που θα γίνει πρόταση με μειωμένες αποδοχές θα «στραβώσει» η μούρη τους. Στις περισσότερες 
θέσεις υπάρχει μια ικανοποιητική πληρότητα. Εκεί που ενδεχομένως να υπάρξουν πολλές αλλαγές και 
αρκετά νέα πρόσωπα είναι στους εξτρέμ. Μίνιμουμ δύο, μάξιμουμ τέσσερις οι αφίξεις το προσεχές 
καλοκαίρι. Στο ρόστερ υπάρχουν οι Λένις, Καμπράλ, Μαχαίρας, Ματσούκας, Βαλέντε. Τρεις τουλάχιστον θα 
αποχωρήσουν. Ο Μαχαίρας που είναι δανεικός από την ΑΕΚ, ο Ματσούκας και ο Βαλέντε που πέρασε και δεν 
ακούμπησε! Καμπράλ και Λενίς (φωτό) είναι στη λίστα παραμονής. Ο Ιωνικός τους θέλει και τους δύο, αλλά 
τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Στο ιδεατό σενάριο για τους Νικαιώτες, θα μείνουν δύο και θα αποκτηθούν 
άλλοι δύο. Στο χειρότερο, αν δεν μείνει κανένας, πάει για τέσσερις νέους εξτρέμ! 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ

ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΔΥΟ
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ΝΑ ΤΟΝ
ΦΡΕΝΑΡΕΙ

Αν για τον Ολυμπιακό το σημερινό παιχνίδι θα είναι 
επιστέγασμα της κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος, 
στον ΠΑΟΚ επιδιώκουν το αντίθετο. Να φρενάρουν την 

στέψη του, ειδικά μέσα στην έδρα του.
Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα παρατάξει ο Λουτσέσκου 
μια και υπάρχουν αρκετά θέματα με το fitness αρκετών 
παικτών του. Πάντως είναι δεδομένο πως η νίκη είναι το 
μόνο στο μυαλό του Ρουμάνου τεχνικού και των παικτών 
του που φέτος έχει ήδη ως παράσημο πως απέκλεισε τον 

Ολυμπιακό στο Κύπελλο.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΝΑ ΜΗΝ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟ

Ώρα πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό. Το +13 
από τον ΠΑΟΚ του δίνει την ευκαιρία με  μια ισοπαλία 
σήμερα στην Τούμπα να κατακτήσει το 47ο πρωτάθλημα 
στην ιστορία του. Αυτό μάλιστα μπορεί να γίνει μέσα στην 
έδρα και του μεγάλου του φετινού αντιπάλου. Το παιχνίδι 
στη Θεσσαλονίκη είναι εξ αναβολής και δεν είχε γίνει 

λόγω του αγώνα του ΠΑΟΚ στη Μασσαλία.
Ο Πέδρο Μαρτίνς θα έχει ενδιαφέρον τι 11άδα θα κατεβάσει 
(19:00, NSP) και δε θα πρέπει να αποκλειστεί να ξεκινήσει 

ακόμα και ο Ρόνι Λόπες.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ 
ΚΑΤΑΚΤΑ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
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Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 73 31 54-20

2. ΠΑΟΚ 60 31 54-28

3. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 54 32 46-23

4. ΑΡΗΣ 53 32 32-25

5. ΑΕΚ 52 32 49-36

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 43 32 33-32

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ



ΜΕΓΑΛΗ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Ίσως το μεγαλύτερο τεστ έως και τον τελικό του Κυπέλλου είναι για τον Παναθηναϊκό το ματς της 
Κυριακής με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στο καλύτερο μομέντουμ της σεζόν 
και παίζει μυαλωμένο ποδόσφαιρο. Ενδεχόμενη νίκη θα τον βάλει ως μεγάλο φαβορί για την τρίτη θέση 
προκειμένου να κλειδώσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο ακόμα και από το πρωτάθλημα. Ο Γιοβάνοβιτς που 
όπως έχει αναφέρει το Sportime είναι κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του.

ΣΟΥΠΕΡ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΙ 
ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ

ΔΙΚΟΣ ΤΗΣ
Ο ΤΣΟΥΜΠΕΡ

Ο Στίβεν Τσούμπερ θα μείνει στην ΑΕΚ. Πρόκειται για την πρώτη κίνηση επί εποχής Ματίας Αλμέιδα μια και στην 
Ένωση θεωρούν πως ο Ελβετός άσος παρά τη μεγάλη του κάμψη στο δεύτερο μισό της σεζόν, είναι ποδοσφαιριστής 
που πρέπει να αποκτηθεί με μεταγραφή. Η ΑΕΚ ενημέρωσε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης πως θα ενεργοποιήσει 
την οψιόν που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τσούμπερ έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο έως και το 2025 με 
αποδοχές που είναι κοντά στο ένα εκατομμύριο.

Η ΑΕΚ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΪΝΤΡΑΧΤ 
ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΨΙΟΝ

ΤΕΛΟΣ 
Ο ΓΚΑΜΑ
Ο ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ ΑΣΟΣ ΔΕ  
ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΗ

Ο Μπρούνο Γκαμα δε θα συνεχίσει στον Άρη. Όπως αποκάλυψε το www.sportime.gr ο Πορτογάλος άσος και το 
κλαμπ δε θα μπουν σε συζητήσεις και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται με το τέλος της σεζόν.
Ο Γκάμα έχει προσφέρει πολλά και αυτό αναγνωρίζεται αλλά είναι πλέον 35 και επίσης όπως είναι γνωστό πρόθεση 
στον Άρη είναι να μειωθεί το μπάτζετ. Ανοιχτό είναι το θέμα του Σούντγκρεν, ωστόσο, όσο δε σημειώνεται πρόοδος 
τότε ο Σουηδός μάλλον θα απομακρύνεται από τον Άρη.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ 
ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ 19:00
ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Χ 3,20
Εξ αναβολής αναμέτρηση για τα πλέι οφ της Σούπερ Λιγκ με τον 

Ολυμπιακό να ψάχνει και την ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ έχει το μυαλό του στο 
κύπελλο αλλά αυτά τα ματς έχουν πάντα ξεχωριστή σημασία.

Κλειστό παιχνίδι αναμένω με έμφαση στη τακτική.

Το ποντάρισμα στην ισοπαλία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

CHAMPIONS LEAGUE 22:00
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

GOAL+OVER 2,5 1,66
1 3,10

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα στη Μαδρίτη με τις Ρεάλ και Σίτι να 
κοντράρονται για ένα εισιτήριο στο τελικό.

Οι «πολίτες» έχουν το προβάδισμα με το 4-3 αλλά η «βασίλισσα» 
έχει βαριά φανέλα και δεν θα παραδοθεί εύκολα. Ανάλογο ματς με 

αυτό στο Μάντσεστερ περιμένω με γκολ και πολλά κόρνερ.

Σε έδρα και γκολ οι επιλογές μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 12:05
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ-ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ

2 DNB 1,83
OVER 2,5 1,72

Το ταξίδι μας ξεκινάει από νωρίς με ποντάρισμα στην αγαπημένη 
Αυστραλία. Ένα πρωτάθλημα που μας αποζημιώνει σταθερά και έτσι θα 
το τιμήσουμε πάλι. Η Γουέστερν είναι το φαβορί και θέλει το τρίποντο 

που θα την φέρει πιο κοντά στα ημιτελικά.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό αλλά και στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 14:05
ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ-ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ

OVER 2,75 1,70
Στο Περθ συγκρούονται τα δύο άκρα της βαθμολογίας με ξεκάθαρο 
φαβορί τους φιλοξενούμενους. Το πρωτάθλημα έχει ως στόχο η 
πανίσχυρη Μέλμπουρν και στο σημερινό παιχνίδι θα παραταχθεί 

επιθετικά για να καθαρίσει απο νωρίς.

Αυστραλία και γκολ πάντα μαζί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:00
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

2 1,65
Το κύπελλο είναι ο μεγάλος στόχος για την ομάδα της Λάρνακας αλλά 

η υπόθεση πρόκριση έχει ζορίσει.
Ο Εθνικός έκανε την έκπληξη στο πρώτο ματς με το 2-1 να αφήνει τα 
πάντα ανοιχτά. Θα επιτεθεί η ΑΕΚ για να ανατρέψει την κατάσταση και 

έχει την ποιότητα για να το κάνει.

Αναμένω αντίδραση από την ΑΕΚ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΣΕΧΙΑ ΚΥΠΕΛΛΟ 20:00
ΣΛΟΒΑΚΟ-ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ

2 DNB 1,70
Ώρα τελικού στη Τσεχία με την Σλοβάκο να κοντράρεται με την Σπάρτα 

Πράγας. Το μεγάλο όνομα είναι φυσικά η Σπάρτα αλλά η Σλοβάκο 
φέτος δείχνει ικανή για μεγάλα πράγματα.

Δύσκολα κάποιος από τους δύο αντιπάλους πάντως θα ρισκάρει απο 
νωρίς.

Στηρίζουμε φανέλα στο μεγάλο τελικό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Με το βλέμμα ήδη στην επόμενη σεζόν κι-
νούνται τα πάντα στον Απόλλωνα Χαλαν-
δρίου. Το γεγονός ότι μεσολαβεί πολύ με-
γάλο χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη 
της θερινής προετοιμασίας ωθεί τους ιθύ-
νοντες των «κυανόλευκων» στην απόφα-
ση να διατηρήσουν την ομάδα σε φουλ 
αγωνιστική δραστηριότητα. Κι όλα αυτά 
τη στιγμή όπου θα επιχειρηθεί σημαντι-
κή προσπάθεια ώστε η ομάδα να θέσει 
πρωταγωνιστικές βλέψεις στο επερχό-
μενο δύσκολο και γεμάτο ιδιαιτερότητες 
πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας όπου θα 
αγωνίζεται την επόμενη χρονιά μετά το φε-

τινό υποβιβασμό. Με τον τεχνικό Χρήστο 
Βλάχο να εξηγεί τους λόγους, λέγοντας τα 
εξής:  «Το μυαλό μας από τώρα βρίσκεται 
στη χάραξη του σχεδιασμού της επόμε-
νης περιόδου, Πρώτα απ’ όλα όμως, αυτό 
που προέχει, είναι να διατηρήσουμε τους 
παίκτες που απαρτίζουν το ρόστερ σε δι-
αρκή αγωνιστική εγρήγορση, Θα συνεχι-
στούν οι προπονήσεις μας και τα φιλικά 
μέχρι τις 15 Ιουνίου, ώστε να μικρύνουμε 
το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει 
μέχρι την έναρξη της θερινής προετοιμα-
σίας, Από εκεί και έπειτα θα στηριχθούμε 
και την επόμενη σεζόν κατά πολύ μεγά-
λο ποσοστό σε ταλαντούχους ποδοσφαι-
ριστές που προέρχονται από τα τμήματα 
υποδομών μας».

ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Σεζόν – σταθμός ήταν για την Διάνα Ηλιού-
πολης αυτή που ολοκληρώθηκε πριν από 
λίγες εβδομάδες. Το νεανικό και αρκετά 
φιλόδοξο συγκρότημα των ανατολικών 
προαστίων έγραψε ιστορία με την παρ-
θενική της συμμετοχή σε τελικό Κυπέλλου 
της ΕΠΣΑ. Σε ένα ματς- γιορτή του αθηνα-
ϊκού ποδοσφαίρου η Διάνα αντιμετώπισε 
την συμπολίτισσα και κατά μία κατηγορία 
ανώτερή της Ηλιούπολη και για ένα πολύ 
μεγάλο διάστημα την κοίταξε στα μάτια 
χάνοντας στις λεπτομέρειες με 3-1. Μία 
εμπειρία, που δύσκολα θα ξεχαστεί και η 
οποία ωστόσο δημιουργεί εύλογες προσ-
δοκίες και ανεβάζει τον πήχη των φιλοδο-
ξιών σε πολύ υψηλά επίπεδα όσον αφορά 
την επόμενη ημέρα. Τόσο για την διοίκη-
ση, τον τεχνικό ηγέτη Γιάννη Κουσάνα, όσο 
πολύ περισσότερο για τους ίδιους τους 
ποδοσφαιριστές που ηγήθηκαν σε αυτό 
το σπουδαίο εγχείρημα. Όσον αφορά το τι 
… ξημερώνει και τις προοπτικέ που ανοί-
γονται. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του 
Μαϊου το διοικητικό συμβούλιο της Διά-
νας θα πραγματοποιήσει συνάντηση όπου 
θα συζητήσει για τη νέα χρονιά. Εφόσον 
γίνουν γνωστό το μπάτζετ στη συνέχεια 
θα οριοθετηθούν οι στόχοι του συλλόγου 
καθώς και το πλάνο για τα επόμενα χρό-
νια. Βιαστικές κινήσεις δεν πρόκειται να 
γίνουν, ωστόσο, αυτό που απορρέει από 
το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει αλληλοεκτί-
μηση ανάμεσα στην διοίκηση της ομάδας 
και τον Γιάννη Κουσάνα και όλα δείχνουν 
ότι αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά οι δυο 
πλευρές θα πορευτούν από κοινού.

«ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ» 
ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΛΑΧΟΣ, ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ

Ξένος στο ίδιο 
του το σπίτι!
Ξέρεις τι είναι να 
έχεις βάλει ένα 
κάρο λεφτά σε ομά-
δα της Αθήνας και 
στο γήπεδο να μην 
σου μιλάει κανείς; 
Μόνον ένας μπο-
ρεί να το πετύχει 
αυτό… Δεν θέλω 
να σας πω το όνο-
μα, γιατί δεν έχει 
και τόση σημασία. 
Εκ φύσεως μου-
τζούφλης, μαθαίνω 
πως δεν μιλά ούτε 
στον εαυτό του! Ξέ-
νος μπαίνει στο γή-
πεδο – ξένος φεύ-
γει! Ε, για να πω και 
το κρίμα μου, εγώ 
προσωπικά δεν θα 
το ήθελα αυτό… Θα 
ήθελα να μου μι-
λήσουν πέντε του-
λάχιστον! Αλλά θα 
μου πείτε, όπως 
έστρωσε έτσι κοι-
μάται τώρα… * Όχι 
αγκίστρι, αλλά πα-
ραγάδι έχει ρίξει ο 
Μανώλης Γεωργα-
ντίδης, του Άρη Κα-
λαμακίου. Μόλις 
μαθαίνει, πως κά-
ποιος αποχωρεί 
από ομάδα, είναι 
έτοιμος να τον γρα-
πώσει! Είναι αλή-
θεια πως ο Μάνος, 
θέλει να κτίσει μια 
καλή και ανταγωνι-
στική ομάδα, όπως 
μαθαίνω και άρα, θα 
το κυνηγήσει πολύ. 
Άλλωστε και από 
τη στιγμή που έχει 
και την έγκριση του 
Λευτέρη Σφυρίδη, 
τότε όλα να τα περι-
μένουμε! Τα έχουμε 
πει ο Άρης Καλαμα-
κίου, θα είναι η νέα 
ανερχόμενη δύναμη 
της μεγάλης κατη-
γορίας, που θα κά-
ψει πολλές καρδιές! 
* Σχετικά με τον Δη-
μήτρη Κουλούρη, 
πολλά ακούγονται 
για τον Αχαρναϊ-
κό… Και όσο περ-
νούν οι μέρες ακό-
μη περισσότερο 
ακούγεται το όνομά 
του στο Μενίδι! Μα-
κάρι να προκύψει… 
Διότι και ο Αχαρνα-
ϊκός είναι τεράστιο 
μέγεθος… Όμως 
πριν κάνει όποια 
κίνηση θα πρέπει 
πρώτα να μάθει λε-
πτομέρειες για την 
ομάδα και αν όλα 
είναι εντάξει…

Μεταγραφικός πυρετός επικρα-
τεί στην Αλσούπολη. Μπορεί 
ακόμη να βρισκόμαστε στα τέλη 
του Απρίλη και ο,τιδήποτε αφο-
ρά στην επόμενη σεζόν να θεω-
ρείται εξαιρετικά πρώιμο, ωστό-
σο, τα άτομα όπου διαχειρίζονται 
των τυχών του δημοφιλούς συλ-
λόγου των βορείων προαστί-
ων δεν σταματούν τη προεργα-
σία που ανάγεται στην όσο το 
δυνατόν ποιοτικότερη στελέχω-
ση του υπάρχοντος ρόστερ. Με 
την προοπτική η επόμενη σεζόν 
να βρει τους «πράσινους» ακό-
μη πιο συμπαγείς και το κυριότε-
ρο αποφασισμένους να διεκδική-
σουν πρωταγωνιστικές βλέψεις 
στο επερχόμενο πρωτάθλημα της 
Β’ Κατηγορίας, Χαρακτηριστικές 
είναι ο δηλώσεις του προπονη-
τή Θανάση Ψύλλια, που ερωτη-
θείς σχετικά είπε τα εξής: «Ήδη το 
μυαλό και η προσοχή μας επικε-
ντρώνονται από τώρα στον σχε-
διασμό της επόμενης περιόδου. 
Εξετάζουμε κάποιες ενδιαφέρου-
σες περιπτώσεις παικτών που 
έχουν όλες τις προδιαγραφές να 
μας απογειώσουν αγωνιστικά και 
να προσφέρουν καίριες υπηρε-
σίες σε θέσεις όπου έχουμε εντο-
πίσει αδυναμίες. Ξεκάθαρή μας 
επιδίωξη, είναι να προλάβουμε 
καταστάσεις και όσο πιο γρήγο-
ρα κι αποτελεσματικά κινηθούμε, 
θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτε-
ρα για την ομάδα μας Σύμφωνα με 
αξιόπιστες πηγές στις προθέσεις 
των ιθυνόντων της Αλσούπολης 
είναι η απόκτηση ενός στόπερ, 
ενός αριστερού οπισθοφύλακα, 
ενός ακραίου επιθετικού, αλλά κι 
ενός πολύ αξιόλογου σέντερ φορ 
που θα διακρίνεται για τις εκτελε-
στικές του ικανότητες.

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ

 Ψύλλιας: 
«Εξετάζουμε 
περιπτώσεις 
παικτών 
που θα μας 
απογειώσουν»

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 

Μαγγίνας: Η χρονιά 
κρίνεται πετυχημένη 
Αν πρέπει να ειπωθεί μια αλήθεια κανονική, τότε 
αυτή αφορά την καταπληκτική φετινή πορεία του 
Αχαρναϊκού. Μια ομάδα που μέχρι την τελευταία 
στιγμή πρωταγωνιστούσε και βρίσκονταν πάντα 
κοντά στις πρώτες θέσεις και πρόβαλε μέχρι πρό-
τινος ακόμη ως μνηστήρας της κορυφής. Κάτι το 
οποίο, όπως είναι ήδη γνωστό, δεν είχε συνέχεια… 
Όμως εκείνο που μένει στην ποδοσφαιρική κοινό-
τητα της Ανατολικής Αττικής είναι πως ο Αχαρνα-
ϊκός έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά και τον έφθασε. 
Ανάμεσα στους παίκτες που πρόσφεραν τον κα-
λύτερό τους εαυτό και αυτονόητα έβαλε το δικό του 
λιθαράκι στην επιτυχία αυτή είναι και ο Γιώργος 
Μαγγίνας. Γι αυτό ακριβώς το λόγο οι δηλώσεις 
του έχουν πολύ μεγάλη αξία. Αναλυτικά είπε: «Σε 
μια δύσκολη συγκυρία για το ποδόσφαιρο λόγω 
της πανδημίας, πιστεύω πως όχι μόνον καταφέ-
ραμε να πιάσουμε το στόχο που είχαμε θέσει, αλλά 
και να ξεπεράσουμε και τον πήχη. Γι αυτό συμβο-
λή είχαν όλοι. Από τη διοίκηση, το προπονητικό 
τιμ αλλά και όλοι όσοι σήμερα είμαστε παίκτες του 
Αχαρναϊκού. Η προσπάθεια ήταν συλλογική και 
δεν περίσσεψε κανείς. Όποιος μας έζησε από κο-
ντά, μπορεί να μεταφέρει το τι ακριβώς έγινε. Είμαι 
χαρούμενος που όλοι μας πιστέψαμε στις δυνά-
μεις μας, παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και καταφέ-
ραμε να διακριθούμε σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ 
πως η χρονιά κλείνει ως πετυχημένη».

This is AthensΟ Χρήστος Βλάχος
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«Τελικός» χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ο Ολυμπιακός μπροστά στους χιλιάδες φίλους του που θα 
γεμίσουν το ΣΕΦ ψάχνει τη νίκη που θα του δώσει το πολυπόθητο εισιτήριο για το φάιναλ φορ 
του Βελιγραδίου. Η Μονακό του έχει βγάλει το λάδι αλλά οι Πειραιώτες βρίσκονται στη θέση που 

ήθελαν: Να έχουν τον καθοριστικό αγώνα στην έδρα τους.
Νωρίτερα (21:00) θα γίνει το τζάμπολ ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και την Μπάγερν Μονάχου στο 
«Παλάου Μπλαουγκράνα». Με λίγα λόγια το βράδυ θα γνωρίζουμε την τετράδα του φάιναλ φορ 
όπου ήδη βρίσκονται η Ρεάλ Μαδρίτης και η Εφές. Να υπενθυμίσουμε ότι η νικητής της σειράς 
Μπαρτσελόνα- Μπάγερν θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στον ημιτελικό ενώ ο νικητής στη σειρά του 

Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει την Εφές.

Είναι ξεκάθαρο (και φάνηκε αυτό στους τέσσερις 
αγώνες) ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει και σε 
χαμηλά σκορ (71-54 ο πρώτος αγώνας) αλλά και σε 
ψηλότερα (87-83 ο τρίτος). Αρκεί όμως να παίζει στο 

δικό του ρυθμό και όχι στης Μονακό.
Η άμυνα είναι ο τομέας που κάνει τη διαφορά για 
τον Ολυμπιακό αφού η Μονακό είναι μια ομάδα 
σούπερ επιθετική, με ατομικές εξάρσεις και με 
άγνοια κινδύνου. Μαζί με την προσοχή στην έντονη 
πίεση που ασκούν οι Γάλλοι επάνω στη μπάλα (ο 
Λι κάνει ζημιά) αλλά και στο χαμηλό σχήμα (με τον 
Μπέικον στο 4). Παράλληλα οι «ερυθρόλευκοι» 
προσδοκούν ότι ο Ντόρσεϊ θα επιστρέψει στις 
καλές εμφανίσεις (είναι κακός σε όλη τη σειρά) 

αλλά και ότι ο ΜακΚίσικ θα ανέβει.

baskeTIME
ΠΡΟΚΡΙΣΗ

ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
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ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ GAME 5 
ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΚΟ (21:30) ΣΤΟ ΣΕΦ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 
ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ «ΤΕΛΙΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΚΟ



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

Είναι η στιγμή που δεν υπάρχουν πολλά λόγια παρά μόνο έργα. Κι όπως έγραψα 
και στο sportime.gr καλό θα είναι να αποφύγουμε τα κλισέ και διάφορα άλλα που 
ακούγονται (χωρίς προφανή λόγο) και βγάζουν ένα κλίμα πίεσης που προσεγγίζει 

εντελώς αρνητικά την κατάσταση.
Για να τελειώνουμε λοιπόν: Στον Ολυμπιακό (πρέπει να) σκέφτονται το φάιναλ φορ, 

την πρόκριση και τίποτε άλλο, διότι πάρα πολύ απλά βρίσκονται σε μια επιθυμητή 
κατάσταση: θα διεκδικήσουν το εισιτήριο για το Βελιγράδι στο ΣΕΦ, στην έδρα τους, 

μπροστά στους χιλιάδες φίλους τους.
Αν υπάρχει πρόβλημα δεν το έχει ο Ολυμπιακός αλλά η Μονακό που θα βρεθεί στο 
ΣΕΦ κι απέναντι σε μια ομάδα που κατέκτησε καθαρά τη 2η θέση στη βαθμολογία 

της Κανονικής Περιόδου. Και μάλιστα με μια ομάδα σαφώς πιο έμπειρη με παίκτες 
«ψημένους» σε τέτοια μονοπάτια.

Είναι εντελώς διαφορετικό να λες ότι είναι ένας σκληρός αντίπαλος η Μονακό κι 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για να τη νικήσεις από το να κάνεις λόγο για «πίεση». Και 
βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «πίεση» υπάρχει παντού και πάντα σε ομάδες που 

κάνουν πρωταθλητισμό κι έχουν υψηλούς στόχους.
Παράλληλα θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη ρεαλιστική προσέγγιση από τον «ηρωισμό» 
και τη γραφικότητα. Το ΣΕΦ δίνει ώθηση αλλά όχι πρόκριση. Αποτελεί την πρώτη ύλη 
επάνω στην οποία ο Ολυμπιακός μπορεί να δημιουργήσει κάποια πράγματα και να την 

αξιοποιήσει διαμορφώνοντας ιδανικές συνθήκες.
Σίγουρα όμως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν έναν πολύ σημαντικό αγώνα μέσα στο σπίτι 
τους, στο γνώριμο και φιλικό περιβάλλον κι αυτό το κέρδισαν μέσα από την παρουσία 
τους στην Κανονική Περίοδο. Τι σημαίνει «πλεονέκτημα έδρας»; Ότι, πολύ απλά, αν 

χρειαστεί πέμπτος αγώνας τότε τον έχεις στην έδρα σου.
Τι καλύτερο για τον Ολυμπιακό απ’ αυτό; Η Μονακό είναι μια ομάδα που 

πραγματοποιεί ονειρεμένο ταξίδι κατά τη διάρκεια της σεζόν και από την πλευρά 
της έχει φτάσει επίσης σαράντα λεπτά από την πρόκριση. Φυσικά και δεν είναι 

το φαβορί για τον πέμπτο αγώνα όπως ποτέ δεν ήταν (ούτε κι έγινε) φαβορί της 
σειράς. Μετά από έξι αγώνες φέτος δεν υπάρχουν μυστικά ανάμεσα στις δύο 

ομάδες, σε ό,τι αφορά στα τεχνικά ζητήματα. Δε μπορούμε να πούμε ότι περιμένουμε 
εκπλήξεις ή θεαματικές αλλαγές σε θέματα τακτικής. Πλέον είναι θέμα χαρακτήρα, 

συγκέντρωσης και υπομονής (και προσωπικότητας βεβαίως) στα οποία ο 
Ολυμπιακός- έστω και θεωρητικά- έχει σοβαρό πλεονέκτημα.

ΜΟΝΟ ΦΑΪΝΑΛ ΦΟΡ

 γραφει ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ
Λόγια του παρκέ...


