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Ο Ολυμπιακός, ναι, είναι ο πρωταθλητής, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωταθλητής αυτών των πλέι οφ! 
Στο αιώνιο ντέρμπι, στο γήπεδο του μεγαλύτερου διαχρονικά αντιπάλου του, το «τριφύλλι» πήρε ένα τεράστιο 
«διπλό» στο δρόμο προς την επιστροφή του στην Ευρώπη. Ως και 2ος βγαίνει πια, γιατί όχι; Τον αέρα των 
«ερυθρόλευκων» πάντως τον έχει πάρει σίγουρα, τις 2 ισοπαλίες στην κανονική περίοδο, ακολούθησαν δύο 
νίκες στα πλέι οφ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξυπνήσει τον κοιμώμενο γίγαντα του ελληνικού ποδοσφαίρου 
και παίρνει το καλύτερο δυνατό από τους παίκτες του. Από τις 19/2 οι «πράσινοι» είναι αήττητοι (12 νίκες, 4 
ισοπαλίες) και ανάγκασαν τους οπαδούς του Ολυμπιακού να αποδοκιμάζουν την ομάδα τους παρότι θεωρητικά 
αυτή θα ήταν μια βραδιά φιέστας, ήταν γαρ το πρώτο εντός έδρας ματς μετά την επισημοποίηση του τίτλου. 

Η ομορφιά που σκάρωσε ο Παλάσιος στο 10’ έδωσε καντάρια αυτοπεποίθησης στον Παναθηναϊκό. Η κεφαλιά-δυ-
ναμίτης του Σένκεφελντ στις αρχές του β’ μέρους, ακόμα περισσότερο. Για μια ομάδα που προερχόταν από έξι 
σερί λευκά παθητικά, το προβάδισμα ήταν τεράστιο. Μπορεί ο Τικίνιο να λύγισε την άμυνα από ατσάλι του «τριφυλ-
λιού», αλλά ως εκεί. 

#ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ  #ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ  
ΤΩΝ ΠΛΕΪ ΟΦ!

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Παπαδόπουλος (46' Σισέ), Ρέαμπτσιουκ, 
Εμβιλά (79' Κανέ), Μάντι Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά (46' Τικίνιο), Ρόνι Λόπες (79' Μασούρας), Γκάρι Ροντρίγκες 
(64' Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Σάρλια, Σάντσες, Κουρμπέλης (78' 
Χουάνκαρ), Αλεξανδρόπουλος (46' Πέρεθ), Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ (63΄Χατζηγιοβάνης), Παλάσιος  (63΄Βιτάλ), 
Ιωαννίδης (23' Καρλίτος).

1-2

71' Τικίνιο – 10' Παλάσιος, 54΄Σένκεφελντ 

Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79 34 58-23

2. ΠΑΟΚ 60 34 55-32

3. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 58 34 48-24

4. ΑΡΗΣ 56 34 33-26

5. ΑΕΚ 56 34 52-36

6. ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 46 34 34-35

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ



Θα τολμήσουμε να το πούμε, βαρύ κι αν ακούγεται, ίσως και προκλητικό: Μακάρι να έπαιζε μόνο με τον ΠΑΟΚ ο Άρης! Τα 
στοιχεία αυτό δείχνουν. Οι «κιτρινόμαυροι» νίκησαν για τρίτη φορά φέτος τους συμπολίτες τους, δεύτερη στην Τούμπα, 
ενώ δεν έχασαν ποτέ (ένα 0-0 συμπληρώνει το «καρέ» της σεζόν) ούτε δέχτηκαν γκολ! Ξεπέρασαν συνεπώς με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στην ήττα από τον Ολυμπιακό και κοιτάνε ξανά μπροστά με πίστη και αισιοδοξία. Πόσο κοντράστ 
με τον Δικέφαλο του βορρά, που ολοένα βυθίζεται. Δέκα συνεχόμενα ματς δίχως νίκη, η 2η θέση είναι στον αέρα 
και αναρωτιέται κανείς πως θα μπορέσει να γυρίσει τη σελίδα στον τελικό του Κυπέλλου στις 21 Μαΐου... Ο κόσμος 
αποδοκίμασε, ο Κούρτιτς είχε έντονο επεισόδιο με κάποιους εξ αυτών, ήταν στραβό το κλήμα... 

Τέτοιες φάσεις, τέτοια «τεμάχια» ονειρευόταν το καλοκαίρι ο Θόδωρος Καρυπίδης όταν κίνησε γη και 
ουρανό για να φέρει στον Άρη τον Αμπουμπακάρ Καμαρά. Ένα παλικαρίσιο γκολ, που ένιωσε τεχνική, δύ-
ναμη και ταχύτητα από πλευράς του Μαυριτάνου φορ, εξιλεώθηκε έτσι για τη μεγάλη χαμένη του ευκαιρία 
στο 39’. 

#ΠΑΟΚ #ΑΡΗΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ!

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 

63’ ΚΑΜΑΡΑ 
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ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Σάστρε, Ίνγκασον, Μιχάι (79’ Τσόλακ), Σίντκλεϊ, Τσιγγάρας (66’ Σβαμπ), 
Κούρτιτς, Τέιλορ (66’ Σοάρες), Μουργκ (66’ Μιτρίτσα), Α. Ζϊβκοβιτς, Άκπομ.

ΑΡΗΣ (Χερμάν Μπούργος): Κουέστα, Εμπακατά (68’ Σάκιτς), Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Σούντγκρεν, Ντουκουρέ, Ματίγια, 
Μπερτόγλιο (79’ Πάλμα), Ιτούρμπε (85’ Δεληζήσης), Μαντσίνι (79’ Γκαρσία), Καμαρά.

0-1



Εύκολο δεν έχει αποδειχθεί τίποτα για τη φετινή ΑΕΚ, οπότε αυτό ήταν μια άκρως ευπρόσδεκτη και απαραίτητη 
εξαίρεση. Έκανε αυτό που έπρεπε υποδεχόμενη τον ΠΑΣ Γιάννινα και πήρε 3 βαθμούς που χρειαζόταν κατεπειγόντως. 
Θα πάει συνεπώς με τη δέουσα ψυχολογία στον «τελικό» με τον Άρη. Μένει στο νου το καλό ματς του Κριχόβιακ 
(γκολ+ασίστ, αλλά και μια ευκαιρία που δεν χάνεται κανονικά από παίκτη της κλάσης του), όπως επίσης και η 
δικαίωση του Άμραμπατ για την επιμονή του να εκτελέσει αυτός το πέναλτι. Μια παράβαση που για κάποιο ανεξήγητο 
λόγο ο ρέφερι Διαμαντόπουλος χρειάστηκε το VAR για να υποδείξει παρότι το χέρι του Κάργα φαινόταν από το... 
διάστημα! 

Η ΑΕΚ έπαιξε με υπομονή και πειθαρχία, αξιοποίησε στο έπακρο το ότι απέναντι ο ΠΑΣ ήταν άδειος, όπως 
παραδέχτηκε και ο Ηρακλής Μεταξάς. Ευτύχησε να πάρει μαξιλάρι δύο τερμάτων λίγο πριν βγει το α’ μέ-
ρος και να νιώσει έτσι ασφάλεια πως τίποτα κακό δεν μπορούσε να της συμβεί πριν προκύψει ο κίνδυ-
νος της νευρικότητας. 

#ΑΕΚ #ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ... ΑΝΕΣΗ!

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 

39’ ΧΑΤΖΙΣΑΦΙ, 45’+ ΠΕΝ. ΑΜΡΑΜΠΑΤ, 60’ ΚΡΙΧΟΒΙΑΚ
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ΑΕΚ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Στάνκοβιτς, Χατζισαφί (67’ Μοχαμαντί), Τζαβέλλας, Μήτογλου, Ρότα, Σιμάνσκι, Κριχόβιακ 
(78’ Σάκχοφ), Μάνταλος, Τσούμπερ (78’ Ανσαριφάρντ), Λιβάι Γκαρσία (73΄ Μισελέν), Αμραμπατ (67’ Τάνκοβιτς)

ΠΑΣ Γιάννινα (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Εραμούσπε, Κάργας, Ρίζος (64’ Μίνα), Καραχάλιος, Στάνκο (72’ 
Σιόντης), Λιάσος (46’ Παντελάκης), Σνάιντερ, Κύρκος (46’ Οικονομόπουλος), Περέα (64’ Μπρένερ)

3-0



2e-SportTime  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Τώρα στην Τούμπα έχουν να ασχοληθούν με πιο ζόρικα πράγματα όπως τα 10 ματς χωρίς νίκη, τα οποία 
έκλεισαν και με τον θρίαμβο του Άρη στο κλάσικο της Θεσσαλονίκης. Ο καθείς αντιλαμβάνεται πως η 
κατάσταση στον ΠΑΟΚ είναι πιο hot από ποτέ, μια και το ντέρμπι είχε προηγηθεί και ακόμα μία ομιλία του Ιβάν 
Σαββίδη. Στο γήπεδο, όμως, η ομάδα του Λουτσέσκου έδειξε βαριά, κουρασμένη, εκτός πραγματικότητας 
και απαιτήσεων τούτη την εποχή. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά θέμα συζήτησης το προηγούμενο 48ώρο ήταν 
τα περί σφήνας της Μπενφίκα για την απόκτηση του Νικόλας Κουαλιάτα. Ναι, του επιτελικού που ο ΠΑΟΚ 
εμφανιζόταν να είναι μια ανάσα και ο οποίος αγωνίζεται στους Γουόντερερς του Μοντεβίδεο. Δυο πράγματα 
για αυτό. Γενικά στην Πορτογαλία γράφονται και ακούγονται διάφορα.  Είναι γνωστό πως η Μπενφίκα 
διαθέτει εξαιρετικό δίκτυο στη Λατινική Αμερική αλλά τώρα να πάει στην απόκτηση του Κουαλιάτα φαντάζει 
λίγο ιδιαίτερο. Από την άλλη πλευρά, λέγεται πως ο ΠΑΟΚ ήταν ήδη στη διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων 
και πως τουλάχιστον επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μια υποσημείωση πάντως: Το να μην 
έρθει ένας παίκτης που φαινόταν να είναι σχεδόν μέσα στο αεροπλάνο δεν είναι ότι καλύτερο, τη δεδομένη 
χρονική και με το κλίμα που υπάρχει στο κλαμπ, απαγορευτικό. 

Το σκηνικό με το 2-0 της ΑΕΚ, την εκτέλεση πέναλτι δηλαδή ήταν εντυπωσιακό. Όχι γιατί δεν το έχουμε δει στο 
παρελθόν σε όλες τις ομάδες αλλά επειδή έχει φτάσει το τέλος της σεζόν σχεδόν και αυτά πρέπει να είναι 
λυμένα. Ο Άμραμπατ πήρε την μπάλα και δεν την έδινε σε κανέναν. Πήγε ο Τσούμπερ που μάλλον θα ήταν η 
οδηγία να το πάρει το πέναλτι ή ο Μάνταλος αλλά είδαν πως δε θα έβρισκαν άκρη και έφυγαν. 
Μετά πήγε και ο Τζαβέλλας, έπιασαν και μια συζήτηση, μπήκε το γκολ και όλα καλά. Μα δεν είναι εικόνα ομάδας 
πειθαρχημένης αυτό. Ο Άμραμπατ είναι φανερό πως πήγε με τη λογική πως κανείς δε θα του πει τι θα κάνει 
και με το έτσι θέλω πήρε την εκτέλεση. Και όλα αυτά, όταν πριν από όχι μεγάλο χρονικό διάστημα είχε πει πως 
θέλει να γυρίσει στην Ουτρέχτη. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να μην μπει το καλοκαίρι στην transfer list. 

ΣΙΓΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ 

ΠΙΕΖΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
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Αρκετές οι αλλαγές που θα κάνει ο Ατρόμητος το καλοκαίρι. Ποιος θα βγει μπροστά στο γενικότερο 
ξεσκαρτάρισμα και επιλογή νέων προσώπων; Ο Τόλης Αποστόλου για δεύτερη σερί μεταγραφική περίοδο 
θα είναι ο άνθρωπος κλειδί. Ο υπεύθυνος του τμήματος σκάουτινγκ γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις όσο 
λίγοι στην ομάδα. «Δικό» της παιδί. Την υπηρέτησε ως παίκτης, ενώ χρόνια τώρα είναι στέλεχός της. Είναι 
λογικό μετά από τόσα χρόνια, να χρειάζεται υποστήριξη και ο Γιάννης Αγγελόπουλος. Οne man show για 
πολλά χρόνια στον Ατρόμητο, ήταν εκείνος που χειριζόταν τα πάντα όλα στο κλαμπ σε επίπεδο μεταγραφικού 
σχεδιασμού.  Μια ισχυρή συνεργασία, δύο φωνές σε απόλυτη αρμονία, ήταν η λύση για τον Ατρόμητο. Ο 
Τόλης Αποστόλου έχει βγει μπροστά για τα καλά, αν κρίνουμε από το ποιος τσεκάρει παίκτες, μιλάει με 
μάνατζερ και λέει από εδώ και από εκεί τι ανάγκες έχει ο Ατρόμητος.  Μάλιστα είναι καλό να κρατήσουμε και 
κάτι ακόμη στο μυαλό μας. Το φετινό καλοκαίρι μπορεί να επιφυλάσσει και εκπλήξεις στον Ατρόμητο. Και σε 
όσους θα έρθουν, αλλά και σε όσους θα φύγουν. Από τη μία γιατί δεν είναι προς πώληση μόνο ο Κουλούρης 
και από την άλλη γιατί αρκετά πράγματα θα εξαρτηθούν από τα συμβόλαια που θέλει το κλαμπ να σπάσουν. 

Ο Άρης είναι έτοιμος για γενναίες περικοπές στο μπάτζετ της ομάδας. Συμβόλαια 700 και 800 χιλιάδων 
ευρώ θα εκλείψουν. Ένα από τα μεγάλα συμβόλαια που υπάρχει στο ρόστερ είναι αυτό του Αμπουμπακάρ 
Καμαρά. Οι «κίτρινοι» περίμεναν από τον Γάλλο φορ να είναι η κολώνα της επίθεσης, το σημείο αναφοράς, 
ο παίκτης που ενδεχομένως να φέρει και μεγάλη πρόταση μετά από μια δυνατή σεζόν. 
Απέναντι στον ΠΑΟΚ έδειξε για πρώτη φορά όλα τα στοιχεία που περίμεναν οι Θεσσαλονικείς. Είχε το γκολ 
(και τι γκολ, εκθέτοντας τον Ινγκασον) και μία ακόμα ενέργεια που παραλίγο να σημειώσει το γκολ της 
χρονιάς. Ο Άρης με αυτή τα νίκη κρατάει την τύχη στα χέρια του σε ότι έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή του 
έξοδο. Αυτό δεν είναι αρκετό για να αλλάξει τη μοίρα του 27χρονου φορ.
Μου σφύριξαν πως ο Θεόδωρος Καρυπίδης ψάχνει τρόπο να βρεθεί μια λύση με τη Φούλαμ. Τώρα πως και 
τι, ας το αφήσουμε για άλλη στιγμή. Η εξαιρετική εμφάνιση που έκανε απόψε σίγουρα δεν είναι αρκετή για 
να αλλάξει τα δεδομένα. Κι αυτά λένε πως πολύ δύσκολα θα τον βρει η νέα σεζόν στο Βικελίδης…  

ΑΝΘΡΩΠΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΓΥΡΙΣΕΙ  
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Ο Προμηθέας θα είναι 5ος αν ηττηθεί ο Άρης 
στην Πάτρα από τον Απόλλωνα ανεξαρτήτως 
του αποτελέσματος της Λάρισας με τον Ιωνικό. 
Απλώς σε αυτή την περίπτωση εφόσον νικήσει 
η Λάρισα θα είναι 6η ενώ ο Άρης θα μείνει 7ος
Αν νικήσει ο Άρης τότε θα είναι 5ος ενώ 
ο Προμηθέας θα πέσει 6ος αν ηττηθεί η 
Λάρισα από τον Ιωνικό και 7ος στο αντίθετο 

αποτέλεσμα.
Σε ό,τι αφορά στην τελευταία (8η) θέση των 
πλέι οφ, αν το Περιστέρι νικήσει το Λαύριο 
τότε θα είναι όγδοο. Αν ηττηθεί το Περιστέρι 
τότε μένει εκτός πλέι οφ σε περίπτωση που ο 
ΠΑΟΚ νικήσει την ΑΕΚ. Με ήττα του ΠΑΟΚ πάλι 
κρίνεται (υπέρ του Περιστερίου) η 8η θέση.

baskeTIME
ΠΡΩΤΟΣ

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 
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ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ BASKET LEAGUE

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΠΛΕΪ 
ΟΦ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
(ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5)

17:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- ΛΑΥΡΙΟ
17:00  ΛΑΡΙΣΑ- ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
17:00  ΗΡΑΚΛΗΣ- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
17:00 ΠΑΟΚ- ΑΕΚ
20:00  ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ- ΑΡΗΣ
20:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ
 ΡΕΠΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Μετά τη νίκη του (94-68) στην Πάτρα επί του Απόλλωνα ο Ολυμπιακός έκανε το αναμενόμενο και 
είναι πλέον και μαθηματικά πρώτος και πήρε το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας για τα πλέι οφ.

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Λαρεντζάκης με 16 πόντους ενώ από τον Απόλλωνα τόσους 
είχε και ο Σίμονς. Η Λάρισα συνέχισε την εξαιρετική της πορεία, νίκησε 84-77 τον Προμηθέα κι 

έβαλε ενδιαφέρον για την 5η θέση.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ολυμπιακός (22-1), Παναθηναϊκός (21-2), Κολοσσός (15-8), ΑΕΚ (13-10), 
Προμηθέας (12-12), Άρης και Λάρισα (11-12), Περιστέρι και ΠΑΟΚ (9-14), Λαύριο (8-15), Απόλλων 

Πάτρας (7-16), Ιωνικός (6-17), Ηρακλής (6-17). Ο Ηρακλής έχει -3 βαθμούς



ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΚΛΕΒΕΙ  
Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ  

ΣΕ ΤΟΤΕΝΑΜ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΑΛ

www.xosetips.com

ΑΓΓΛΙΑ 21:45
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΑΡΣΕΝΑΛ
OVER 9 ΚΟΡΝΕΡ 1,80

Μεγάλο ματς στο Λονδίνο με φόντο μια θέση στο επόμενο Champions 
League. Οι «κανονιέρηδες» έχουν το προβάδισμα για την 4η θέση 

και θα παίξουν ξεκάθαρα για δύο αποτελέσματα. Δίχως αύριο είναι το 
παιχνίδι για την Τότεναμ καθώς μόνο με νίκη θα μείνει ζωντανή.

Η επιλογή μας θα πάει στα κόρνερ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 21:00
ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

2 1,83
Στη Μαδρίτη ταξιδεύει η Βιγιαρεάλ για να κοντραριστεί με την 

αξιόλογη φέτος Βαγεκάνο. Το «κίτρινο υποβρύχιο» έχει ως στόχο το 
Europa League και το τρίποντο σήμερα αποτελεί μονόδρομο. Όλα θα 

εξαρτηθούν από την αρμάδα του Έμερι.

Το διπλό θα πάρει ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΔΑΝΙΑ 21:00
ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ-ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ

1 -0,75 1,70
Σε τρομερή κατάσταση η Μίντιλαντ έχει μπει γερά ξανά στη μάχη 

του τίτλου. Σήμερα θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια και καλείται να 
εκμεταλλευτεί την έδρα της κόντρα στην Μπρόντμπι.

Εφτά ματς χωρίς τρίποντο οι φιλοξενούμενοι και βλέπουν το τρένο 
της Ευρώπης να χάνεται.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ 21:45
ΤΟΤΕΝΑΜ-ΑΡΣΕΝΑΛ

2-3 ΓΚΟΛ 2,00
Έβγαλε ψυχή στο «Ανφιλντ» η Τότεναμ και πήρε χρυσό βαθμό στη μάχη 

που δίνει για την τετράδα. Η ομάδα του Κόντε χτύπησε στην κόντρα με 
τον Σον ενώ ισοφαρίστηκε από ένα τυχερό γκολ του Ντίας. Στο σημερινό 

παιχνίδι είναι υποχρεωμένη να επιτεθεί για το τρίποντο.

Γκολ παίζουμε στο Λονδίνο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΒΕΤΙΑ 21:30
ΖΥΡΙΧΗ-ΛΟΖΑΝΗ

OVER 3 1,80
Ασταμάτητη η Ζυρίχη συνεχίζει να κάνει επίδειξη δύναμης και να 

αυξάνει τη διαφορά από τους διώκτες της. Οι πρωταθλητές παίζουν 
χωρίς κανένα άγχος αποδίδοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Για το 

γόητρο παίζει η τελευταία και αδιάφορη Λοζάνη.

Αδιάφορο ματς με αξία στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΣΠΑΝΙΑ 22:30
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΕΒΑΝΤΕ

2 +1,5 1,75
Το μυαλό όλων στη Μαδρίτη ταξιδεύει ήδη στο Παρίσι και στο μεγάλο 

τελικό με την Λίβερπουλ. Ο Αντσελότι θα έχει την ευκαιρία στα 
τελευταία ματς να δώσει χρόνο σε όλους τους παίχτες. Το τελευταίο 

της χαρτί στην υπόθεση παραμονή παίζει η μέτρια Λεβάντε.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Η χθεσινή πιο εύκολη από ότι δείχνει το τελι-
κό σκορ, νίκη που σημείωσε η ΕΠΣ Αθηνών 
κόντρα στην αντίστοιχη της Μεσσηνίας, στέλ-
νει τους αθηναίους στις οκτώ καλύτερες ομά-
δες του διενωσιακού πρωταθλήματος. Οι παί-
κτες του Τάσου Δημητρίου, ανταποκρίθηκαν 
πλήρως στις απαιτήσεις του αγώνα. Το σκορ 
άνοιξε στο  25’ ο Τζήμας, για να ισοφαρίσει σε 
1-1 ο Γεωργόπουλος στο 48’.  Η Αθήνα με δυο 
γκολ του Χαραλάμπους στο 55’ και 80’ πήρε 
ένα σαφές προβάδισμα 3-1, θέτοντας τις βά-
σεις για μια σπουδαία νίκη. Απλά η Μεσσηνία 
μείωσε στο 89’ με τον Ράλλη σε 3-2, που ήταν 

και το τελικό. Διαιτητές ήταν οι Ματσάκος, Δα-
φερέρας, Σηφάκης από τον  Πειραιά.
ΕΠΣ ΑΘΗΝΩΝ (Δημητρίου): Μανιατόπουλος, 
Κορωναίος (65’ Μπιλικαίδης), Γκλέτσος, Πα-
ρασκευάς, Ντόη, Κυργοτάσης, Τσαντήλας, Πέ-
τρενας (67’  Μαρκάκης), Τζήμας (91’ Λέκκας), 
Μαθιούδης(65’  Τσιρβούδης), Χαραλάμπους.
ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: Τσέλα, Μπούνας, Παπαγε-
ωργακόπουλος, Δημόπουλος (46’ Αγγελόπου-
λος), Σταθόπουλος, Σεντεμεντές, Σπυρόπου-
λος, Καραίσκος (80’  Παπαδόπουλος), Ράλλης, 
Κουρέντζης (46’ Γεωργόπουλος), Φαββατάς 
(67’ Τσάνε).

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Από τους ανθρώπους – προέδρους που έχουν 
βάλει το δικό του λιθαράκι, ώστε οι Αμπελόκη-
ποι να λειτουργούν υποδειγματικά είναι και ο 
Κώστας Ανδριόπουλος. Ο πρόεδρος του συλ-
λόγου, είναι γεγονός πως σε λίγο χρονικό δι-
άστημα έχει κάνει τόσα πολλά, που πράγματι 
πολλοί είναι εκείνοι που του σφίγγουν το χέρι. 
Παράλληλα ο ίδιος φροντίζει με τη συμπερι-
φορά του κυρίως να επιβεβαιώνει τον κανό-
να αυτό. Με δηλώσεις του, παραδέχεται πως 
ο 3ος όμιλος της Γ’ Κατηγορίας, στον οποίο 
συμμετέχει η ομάδα του, είναι ο πιο ισχυρός 
όλων, ενώ παράλληλα με μήνυμά του στέλνει 
τα συγχαρητήριά του. Αναλυτικά: «Θέλω να 
συγχαρώ όλες τις ομάδες που συμμετέχουν 
στον ίδιο όμιλο με το σύλλογό μας και να τους 
απευθύνω ένα μεγάλο μπράβο. Πρώτον γιατί 
είναι ο πιο ισχυρός όμιλος όλων και δεύτερο 
μέχρι σήμερα και παρά την κρισιμότητα των 
αγώνων και την πίεση των βαθμών, δεν δημι-
ουργηθεί το παραμικρό. Και αυτό είναι προς 
τιμή όλων, αλλά θα πρέπει να γίνει και το καλό 
παράδειγμα προς μίμηση. Εύχομαι στο τέλος 
να επικρατήσουν οι καλύτεροι».

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : ΜΕ ΒΑΣΙΛΗ ΒΟΓΛΗ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ 
ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΖΟΝ 
Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ιπποκράτης 
έκανε γνωστή την επέκταση της συνεργασί-
ας του με τον επιτυχημένο προπονητή Βασί-
λη Βόγλη. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «H ομάδα 
μας ανακοινώνει την ανανέωση συνεργασί-
ας με τον προπονητή του αντρικού τμήματος 
Βασίλη Βόγλη! O προπονητής της ομάδας 
μας θα βρίσκεται για 4η συνεχομένη χρονιά 
στον πάγκο του αντρικού τμήματος! Ο Βασί-
λης Βόγλης οδήγησε την ομάδα μας και κέρ-
δισε την άνοδο στην Β› κατηγορία και φέτος 
δεν κατάφερε στο νήμα να κερδίσει την είσο-
δο της ομάδας στα μπαράζ για την Α΄ κατηγο-
ρία. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον άνθρωπο 
που έχει βάλει την υπογραφή του στην ανα-
γέννηση της ομάδας! Καλή επιτυχία Coach!»

ΣΤΙΣ ΟΚΤΩ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ Η ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ 3-2 ΤΗΣ ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΙΣ ΟΚΤΩ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΝΩΣΙΑΚΟΥ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Έχει απόλυτο 
δίκιο ο Βλάσης
Θα συμφωνήσω 
απόλυτα με την 
άποψη του Βλάση 
Χατζηαναστασίου, 
όσον αφορά τη φω-
τογραφία  του που 
μπήκε σε εφημερί-
δα,  του Μάκη Πα-
παδόπουλου! Και 
είναι αλήθεια πως 
στο διαδίκτυο κυ-
κλοφορούν ελά-
χιστες φωτό του 
ικανού πρώην προ-
πονητή του Αχαρ-
ναϊκού και μια εκ 
των οποίων τον δεί-
χνει… θυμωμένο!  
Γι αυτό ακριβώς και 
ο κόουτς της Λού-
τσας, του έστειλε το 
μήνυμα να ανεβά-
σει και μια που είναι 
με τα εγγόνια του 
και είναι πιο χαμο-
γελαστός!  Επ’ αυ-
τού θα συμφωνή-
σω κι εγώ…  Για να 
το προχωρήσω και 
λίγο αθλητικά, θα 
πω πως ο προπο-
νητής της Λούτσας, 
βλέπει με συγκρα-
τημένη αισιοδοξία 
το μέλλον της ομά-
δος του…  Κι αυτό 
είναι εμπειρία… Εί-
ναι προσγειωμένος, 
αλλά  και στην πα-
ρούσα φάση ο προ-
πονητής της Λού-
τσας, βρίσκεται με 
το μαχαίρι στα δό-
ντια, αφού η παρα-
μονή της ομάδος θα 
παιχτεί στα παιχνί-
δια που έχουν απο-
μείνει… Δεν λέει τί-
ποτε, αλλά όποιος 
κουβεντιάσει μαζί 
του, θα καταλά-
βει,  πως τα χείλια 
του χαμογελούν στο 
μουλωχτό! Μέχρι 
βεβαίως να γίνει δι-
άπλατο χαμόγελο… 
* Στο Μαρκόπουλο 
βρέθηκε ο αδελφός 
Νούτσος, προκει-
μένου να παρακο-
λουθήσει το μεγάλο 
ντέρμπι  της Μαρ-
κό με τον Άρη Πε-
τρούπολης.Και για 
όσους ξέρουν , ο Νι-
κόλας δεν βρέθη-
κε τυχαία στο Μαρ-
κόπουλο, αλλά ήταν 
μια επιλογή συνει-
δητή, που έχει ρίζες 
και διατηρεί φιλία 
και εκτίμηση πολ-
λών ετών. Και αιτία 
είναι ο Γιάννης Σιλε-
βίστας.

Εχθρός του καλού είναι το καλύ-
τερο αναφέρει ένα ρητό και το συ-
γκεκριμένο απόφθεγμα φαίνεται ότι 
ανταποκρίνεται με τον πλέον πει-
στικό τρόπο στην περίπτωση των 
Τραχώνων. Ο δημοφιλής και φιλό-
δοξος σύλλογος των νοτίων προ-
αστίων προέρχεται από μία αξιοζή-
λευτη πορεία που πραγματοποίησε 
τον τρίτο ανταγωνιστικό όμιλο της 
Α’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ, όπου κατέλα-
βε την τρίτη θέση αποδίδοντας ελ-
κυστικό ποδόσφαιρο. Όπως είναι 
φυσικό η όλη πορεία ανέβασε τον 
πήχη των φιλοδοξιών με φόντο τη 
επόμενη σεζόν. Καταλυτικό ρόλο 
σε αυτή την αξιομνημόνευτη εικό-
να που παρουσίασαν οι Τράχωνες 
κυρίως στο δεύτερο μισό της πε-
ρασμένης σεζόν, διαδραμάτισε ο 
Αντώνης Τσιμπάκης. Από τη στιγ-
μή όπου ο έμπειρος και πολύ επι-
τυχημένος προπονητής ανέλαβε 
τα ηνία της ομάδας τον περασμένο 
Νοέμβριο, οι Τράχωνες βελτίωσαν 
αισθητά τη γενικότερη εικόνα τους 
παρουσιάζοντας ένα πολύ συμπα-
γές κι ανταγωνιστικό σύνολο. Κάτι 
το οποίο επιθυμεί να διαφυλάξει ως 
κόρη οφθαλμού ενόψει της επόμε-
νης απαιτητικής σεζόν: «Συνεχίζου-
με με πολύ προσεκτικά βήματα τη 
χάραξη του σχεδιασμού που αφορά 
την επόμενη σεζόν. Η διοίκηση συ-
νεχίζει τις επαφές της με διάφορος 
ποδοσφαιριστές. Τόσο αυτούς που 
ανήκουν στο ρόστερ μας όσο και 
ορισμένους άλλους που βρίσκονται 
στο μεταγραφικό μας στόχαστρο. 
Ξεκάθαρή μας επιδίωξη είναι να μην 
προβούμε σε πολλές μεταγραφές, 
ώστε να μην χαλάσει η ομοιογένεια 
που έχουμε αποκτήσει. Εφόσον πα-
ραμείνουν οι περισσότεροι παίκτες 
που συγκροτούν τον βασικό μας 
κορμό θα κινηθούμε σε 4-5 στοχευ-
μένες προθήκες παικτών, που θα 
μας ανεβάσουν την ποιότητα σε συ-
γκεκριμένες θέσεις όπου έχουμε εμ-
φανίσει κάποιες αδυναμίες».

ΤΡΑΧΩΝΕΣ

Τσιμπάκης: «Θα 
κάνουμε 4-5 
στοχευμένες 
προσθήκες» 

Συμφώνησε με Καισαριανή 
ο Καλαντζής
Η αιφνίδια διακοπή της συνεργασίας του 
Λευτέρη Καλαντζή, με τον Υμηττό, έχει ως 
συνέπεια να κινηθεί άμεσα η διοίκηση του 
ΓΣ Καισαριανής, και να ανοίξει την πόρτα 
στον έμπειρο για θέματα υποδομών, αθηναίο 
προπονητή. Έτσι σε συνάντηση που είχαν 
οι δυο πλευρές βρέθηκαν όλα τα κοινά ση-
μεία , εκείνα που κάνουν δεκτή μια συμφω-
νία, με αποτέλεσμα να δοθούν τα χέρια και 
να γυρίσουν σελίδα οι κιτρινόμαυρες ακα-
δημίες. Από την άλλη μεριά ο Λευτέρης Κα-
λαντζής, γνώστης της πραγματικότητας των 
μικρών πρωταγωνιστών, θεωρείται σίγου-
ρο, πως θα προσφέρει τις πλούσιες γνώ-
σεις αλλά και εμπειρίες του, ώστε πολλά να 
αλλάξουν προς το καλύτερο στον καισαρια-
νιώτικο σύλλογο. Ο ίδιος μπορεί ακόμη να 
μην έχει τοποθετηθεί επίσημα, όμως είναι 
κάτι παραπάνω από σίγουρο, πως έχει το 
μέγεθος και την ικανότητα, να αλλάξει πολ-
λά και κυρίως να δημιουργήσει… Ήδη έχει 
σηκώσει μανίκια και μαζί με τη διοίκηση Κι-
κιδάκη σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του 
συλλόγου, με τον ίδιο να είναι ο νέος Τεχνι-
κός διευθυντής του πιο ευαίσθητου και πα-
ραγωγικού κομματιού των κιτρινόμαυρων. 

This is AthensΑπό τους χθεσινούς δίκαιους πανηγυρισμούς 
των αθηναίων



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

ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥΜΠΑΣ

 γραφει ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΤΑΚΗΣ

Η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό εντός Αρειανού μετά το τεράστιο διπλό 
στην Τούμπα δεν είναι να πανηγυρίσει. Αλλα να αναρωτηθεί: «Καλά, δεν 

μπορούσε να παίξει έτσι και με τον Ολυμπιακό;».
Τέλος πάντων αυτό που μετράει τη δεδομένη στιγμή ήταν η αντίδραση και ο Άρης 
για πολλοστή φορά μετά από κακό αποτέλεσμα πετυχαίνει την ολική επαναφορά.
Μια νίκη που του δίνει τη δυνατότητα να «βλέπει» ακόμη και τη 2η θέση! Αυτό επιτάσσει 

η σωστή νοοτροπία, έστω κι αν το πρώτο μέλημα είναι η έξοδος στην Ευρώπη.
Ας πάμε όμως στο ματς στην Τούμπα. Αυτή τη φορά ο Χερμάν Μπούργος άφησε τα 
πειράματα και πήγε στο 4-2-3-1 που έχει συνηθίσει η ομάδα τα τελευταία χρόνια. 

Με εξαίρεση τον Εμπακατά που έπαιξε με ανάποδο πόδι (αναγκαστικά, λόγω 
απουσιών) οι υπόλοιπες επιλογές ήταν ορθολογικές.

Επίσης η επιστροφή του Καμαρά ήταν κομβική. Είναι άλλη ομάδα ο Άρης 
όταν παίζει ο Μαυριτανός. Για μία ακόμη φορά «έβγαλε τα συκώτια» της 

μεσοαμυντικής γραμμής του αντιπάλου, ενώ χαλάει σε σημαντικό βαθμό ό,τι 
προσπαθούσαν να «χτίσουν» από την πίσω γραμμή τους οι γηπεδούχοι.

Όταν μάλιστα ο Καμαρά σκοράρει κιόλας αυξάνει κατακόρυφα τις πιθανότητες 
για νίκη. Στη φάση του γκολ άφησε τη «σκόνη» του στους αντίπαλους αμυντικούς, 

που έτρεχαν, αλλά δεν τον έφταναν!
Καταλυτική και η παρουσία του Μπερτόγλιο. Ο Μπούργος τον εμπιστεύθηκε και 
ο Αργεντινός θύμισε τον κομβικό για τη «χημεία» του Άρη παίκτη, που βλέπαμε 
πέρσι. Από κοντά και ο Σούντγκρεν που άφησε τα πνευμόνια του, κερδίζοντας 

πολύτιμο χρόνο ως το 95’.
Γενικότερα ο Άρης ήταν καλοστημένος, στιβαρός και με ένταση που δεν είδαμε 
κόντρα στον Ολυμπιακό, κλειδώνοντας τα ατού του Δικεφάλου. Και πάει να βγει 

Ευρώπη μέσω Τούμπας! 


