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ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ 
ΒΗΜΑ

Έχει να αγωνιστεί στη Super League από τις 16 Ιανουαρίου 
και το 0-0 με τον Ολυμπιακό. Μόνο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα απαντήσει 
στο αν θα τερματιστεί η αναμονή για τον Κίκο Μακέντα, αλλά σε 
πρώτη φάση, λέει αρκετά πως τον πήρε στην 20μελή αποστολή 
για το σημερινό μεγάλο ντέρμπι. Ένας σοβαρός τραυματισμός 
και μια ίωση ανάγκασαν τον Ιταλό φορ να μείνει εκτός, όμως 
τώρα, στην τελική ευθεία δηλαδή, η εμπειρία του μπορεί να 
αποδειχθεί πολύτιμη για τον Παναθηναϊκό. Που αν δώσει στο 
ΟΑΚΑ συνέχεια στην εξαιρετική πορεία που πραγματοποιεί στα 
πλέι οφ, θα κάνει το πλέον αποφασιστικό βήμα για την Ευρώπη. 
Θυμίζουμε πως ο Γκατσίνοβιτς είναι εκτός, με τον Μαουρίσιο να 

έχει τον πρώτο λόγο για να τον αντικαταστήσει. 

ΜΕ ΜΑΚΕΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, 
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΛΜΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΟΑΚΑ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

«Χρειαζόμαστε τους οπαδούς περισσότερο από ποτέ». Ο 
Σωκράτης Οφρυδόπουλος έστειλε το μήνυμα. Και ο κόσμος της ΑΕΚ 
άκουσε. Περισσότεροι από 20.000 οπαδοί της Ένωσης αναμένεται 
να βρεθούν σήμερα στο ΟΑΚΑ, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό 
(19:30, COSMOTESPORT 1). Κάνοντας στην άκρη τις πίκρες που 
τους έχει ποτίσει φέτος η ομάδα τους, θέλοντας να της δώσουν 
ώθηση για να κάνει, έστω στο παρά πέντε, αυτό που πρέπει για 
ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Σε έναν «τελικό» όπως ο σημερινός. 
Στα αγωνιστικά νέα, οι Όγκνιεν Βράνιες, Ντάρκο Γέβτιτς και Σέρχιο 
Αραούχο εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός. Το ίδιο και οι Αντρέ 
Σιμόες, Κώστας Γαλανόπουλος γυμνάστηκε ατομικά. Αντίθετα στην 

αποστολή επιστρέφουν οι Λε Ταλέκ, Τάνκοβιτς.

ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΠΛΑΪ ΤΗΣ ΣΤΟΝ «ΤΕΛΙΚΟ» 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
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Ομάδα Βαθ. Αγ. Γκολ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 76 32 56-21

2. ΠΑΟΚ 60 32 55-30

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



NO PAIN

Οκτώ συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη είναι πάρα πολλά για ένα κλαμπ του επιπέδου του ΠΑΟΚ. Η 
επιστροφή στα τρίποντα κρίνεται επιτακτικής σημασίας στο σημερινό εκτός έδρας ματς με τον 
ΠΑΣ Γιάννινα (18:00, Novasports Prime). Πόσο μάλλον καθώς πλησιάζει ο τελικός του Κυπέλλου 
και απαιτείται να πάει εκεί η ομάδα ψυχολογικά πανέτοιμη. Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΠΑΕ 
έστειλε το δικό της μήνυμα, ποστάροντας στα social media μία φωτογραφία με τη λέξη «πόνος» 
σβησμένη. Το πιο ενθαρρυντικό, ενδεχομένως, για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι η 
παράδοση. Μετρά πέντε συνεχόμενα διπλά στους «Ζωσιμάδες». Αυτό το σερί, ναι μάλιστα, θέλει 
να συνεχιστεί…

Ο ΠΑΟΚ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΕΛΑΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΟΚΤΩ «ΣΤΕΙΡΟΥΣ» ΑΓΩΝΕΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΩΡΑ

Το πρωτάθλημα κατακτήθηκε. Είναι συνεπώς λογικό ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίζει τους αγώνες που 
απομένουν ως το φινάλε και ως μια ευκαιρία να ξεκουράσει παίκτες που καταπονήθηκαν πολύ φέτος 
και παράλληλα ως μια δυνατότητα να δώσει χρόνο και χώρο σε άλλους, για να φανούν. Ο Πέδρο Μαρτίνς 
άφησε 13 παίκτες εκτός αποστολής για το σημερινό αγώνα στο «Βικελίδης». Συγκεκριμένα απουσιάζουν 
οι Μπα, Σισέ, Φορτούνης, Μανωλάς, Ονιεκούρου, Λαλά, Μαντί Καμαρά, Μασούρας, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, 
Ροντρίγκες, Παπασταθόπουλος και Βατσλίκ. Ταυτόχρονα, συμπεριλήφθηκαν ποδοσφαιριστές από τη Β’ 
ομάδα (Κινκουέ, Μπαγκαλιάνης, Κίτσος, Ξενιτίδης, Σουρλής, Μαρίνος και Τζολάκης) για το εκ νέου ταξίδι 
στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου την Τετάρτη επισημοποιήθηκε ο τίτλος. 

ΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΕΨΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ 
(ΞΑΝΑ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ 
ΟΔΗΓΟΣ
Ο ΑΡΗΣ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ ΞΕΡΕΙ 
ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ

Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πολύ πίσω το ρολόι του χρόνου. Τελευταία αγωνιστική της regular season ήταν. Ο Άρης 
είχε ανεβασμένη ψυχολογία μετά την επιστροφή των έξι βαθμών από το CAS, εξασφαλισμένα τα πλέι οφ και πήρε 
μια τεράστια νίκη επί του Ολυμπιακού με 2-1. Η πρώτη του κόντρα στους «ερυθρόλευκους» μετά από 12 ολόκληρα 
χρόνια και αυτή που έσπασε το ως τότε αήττητο των Πειραιωτών. Να ο οδηγός για τον Χερμάν Μπούργος και τους 
παίκτες του ενώ υποδέχονται ξανά σήμερα τους εδώ και λίγες μέρες επίσημα πρωταθλητές (21:00, Novasports 
Prime). Οι 3 βαθμοί προβάλουν ως υπεραπαραίτητοι στη μάχη της Ευρώπης.
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Ένα βαθμό ήθελε η Λαμία για να αποφύγει την τελευταία θέση και να κλειδώσει τα μπαράζ παραμονής. Τον πήρε 
παίζοντας ακριβώς και μόνο γι’ αυτό. Καταδικάζοντας παράλληλα σε υποβιβασμό τον Απόλλωνα. Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» 
πάλεψε γενναία, στα πλέι άουτ, στο χθεσινό παιχνίδι. Αλλά δεν μπόρεσε να αλλάξει τη μοίρα της.

Είναι η καλύτερη ομάδα των πλέι άουτ ο Ιωνικός, με τη βούλα!. Επικρατώντας στο Περιστέρι, οι Νικαιώτες συνέχισαν 
μια εντυπωσιακή πορεία -με 5 νίκες στα 6 τελευταία- και ανέβηκαν στην κορυφή. Ο Άοσμαν, με μια πανέμορφη 
ενέργεια, έκανε τη διαφορά. Η ομάδα του Κρις Κόουλμαν, στο πρώτο ματς μετά την ανανέωση του Ουαλού κόουτς, 
θα μπορούσε να ισοφαρίσει, αλλά στο 78’ ο Κουλούρης έχασε πέναλτι. 

#ΑΠΟΛΛΩΝ #ΛΑΜΙΑ 

FINISH HIM

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Σόρτσαν, Μπαξεβανίδης (58’ Φερνάντες), Ντομίνγκες, Ρόγκνε (46’ λ. τρ. 
Τσίμπσαχ), Ντεντάκης, Βιτλής, Σλίβκα (79’ Τσιλούλης), Κάστρο, Μαρτίνες, Ντάουντα, Ιωαννίδης (73’ Γιαννιώτας). 
ΛΑΜΙΑ (Τζανλούκα Φέστα): Σαράνοφ, Τζανετόπουλος, Λούκας, Σιμόν, Προβυδάκης, Τζανδάρης, Μπεχαράνο, Τιρόνε 
(66’ Νούνιες), Σαραμαντάς. Μανούσος (84' Αραμπούλι), Καραμάνος (70’ Ρόμανιτς).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Γιαννιώτης, Κυβρακίδης, Μαυρομάτης, Έρλινγκμαρκ, Καστεγιάνο, Σάλομον, Χαρίσης, 
Καρτάλης (72΄ Μπεντινέλι), Ροτάριου (73΄ Άλιμπετς), Κουλούρης, Μουνίθ. ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Βίντμαρ, 
Τσιριγώτης (90΄ Βαφέας), Σάντσες, Ρομαό, Μύγας,  Κιάκος (46΄ Τιράμ), Ντάλσιο (90΄ Πογοσιάν), Κάνιας , 
Βαλεριάνος, Λένις (89΄ Καμπράλ), Μάντζης (46΄ Άοσμαν).

0-0

0-1

#ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ #ΙΩΝΙΚΟΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
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68’ ΑΟΣΜΑΝ

ΟΜΑΔΑ Β ΑΓ ΓΚΟΛ

1. ΙΩΝΙΚΟΣ 42 32 41-41

2. ΟΦΗ 41 31 39-40

3. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 40 31 31-34

4. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 37 32 31-45

5. ΒΟΛΟΣ 37 32 42-48

6. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 32 32 33-52

7. ΛΑΜΙΑ 25 32 24-44

8. ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ 21 32 14-55

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ευκαιρίες έβγαλε αθρόες ο Παναιτωλικός κόντρα στο Βόλο. Αλλά επιδόθηκε σε ρεσιτάλ αστοχίας. Σε ένα από τα πιο 
«μαγική εικόνα» 0-0 της σεζόν στη Super League. Ο κόσμος πάντως των Αγρινιωτών αναγνώρισε την προσπάθεια. 
Όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά σε όλη τη σεζόν. Χειροκρότησε θερμά τους παίκτες μετά τη λήξη, αυτό άλλωστε 
ήταν το τελευταίο εντός έδρας ματς φέτος για τα «καναρίνια». 

0-0
#ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ #ΒΟΛΟΣ

ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ!

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): 
Ανέστης, Περέιρα, Αντούνες, Λάρσον, 
Αποσστολάκης (80΄Λούι), Μάρτενσον (86' 
Mπαρμπόσα), Φλόρες, Μπελεβώνης (61' 
Καρέλης), Ντουάρτε, Μόρσεϊ (60' Νταγκό), 
Βέργος.
ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, 
Γκουλέν, Τσοκάνης, Φαν Βέερτ, Φερνάντες, 
Μπαριέντος, Σιέλης, Μεταξάς (83' Λογαράς), 
Ροσέρο, Τριανταφύλλου (63' Ριένστρα).



Ο Παναθηναϊκός στο ντεμπούτο του Πέιτον Σίβα που πάντως ήταν «άκαπνος» με 0/6 σουτ αλλά και 
την επιστροφή του Στέφαν Γιόβιτς ο οποίος πήρε τη θέση του τραυματία Νεμάνια Νέντοβιτς στο ρόστερ 
της Basket League επικράτησε εύκολα 78-68 του Απόλλωνα Πάτρας. Ο Ντάριλ Μέικον  ήταν ιδιαίτερα 

παραγωγικός με 18 πόντους και 4/4 τρίποντα αλλά και δημιουργικός (4 ασίστ).Ο Τσιακμάς (16 π) 
ξεχώρισε από τον Απόλλωνα Πάτρας

Ο Παναθηναϊκός (εκτός αν υπάρξει έκπληξη μεγατόνων) θα είναι δεύτερος στη βαθμολογία της 
Κανονικής Περιόδου. Την τελευταία αγωνιστική θα αναμετρηθεί στο «Ιβανώφειο» με αντίπαλο τον Ηρακλή.

Η πρώτη δόση της 25ης αγωνιστικής (ολοκληρώνεται 
στις 20:00 με τον αγώνα Ιωνικού- Ολυμπιακού) είχε μεγάλο 

ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Περιστερίου (78-72) 
μπήκε στην τετράδα ενώ ο Κολοσσός που επικράτησε 69-60 του 
ΠΑΟΚ «καπάρωσε» την 3η θέση. Ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να μείνει 
εκτός πλέι οφ και θα συμβεί αυτό αν το Περιστέρι νικήσει την 
τελευταία αγωνιστική το Λαύριο (αλλιώς κινδυνεύει να μείνει 

εκτός το Περιστέρι). Ο Άρης νίκησε 82-70 την Λάρισα κι έκλεισε 
θέση στην οχτάδα ενώ οι Θεσσαλοί δε χάνουν τα πλέι οφ και τα 
σιγουρεύουν με μια νίκη (είτε με Προμηθέα στο εξ αναβολής 

είτε με Ιωνικό την επόμενη εβδομάδα, εντός και τα δύο). Τέλος 
ο Προμηθέας νίκησε 78-69 τον Ηρακλή και ουσιαστικά τον 

«έσπρωξε στο γκρεμό» της Α2.

baskeTIME
ΠΗΡΕ ΓΕΥΣΗ
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ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΤΟΥ ΠΕΪΤΟΝ ΣΙΒΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΗΤΑΝ «ΑΣΦΑΙΡΟ»

ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΑΜΟΣ
ΣΤΟ «ΓΚΡΕΜΟ» Ο ΗΡΑΚΛΗΣ, ΤΕΤΡΑΔΑ 
Η ΑΕΚ, ΠΛΕΙ ΟΦ Ο ΑΡΗΣ ΑΛΛΑ 
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΟΚ



newsROOM
Global Football

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΑΤΑΚΑ

#Ο ΑΡΙΘΜΟΣ

Το νέο αφεντικό ήταν παρών 
στις εξέδρες του «Στάμφορντ Μπριτζ». 

Αλλά δεν ήταν γουρλής ο Τοντ Μπέλι για 
την Τσέλσι. Παρά την επιστροφή στα γκολ 
του Λουκάκου (ο Βέλγος σκόραρε δις) οι 

«μπλε» ισοφαρίστηκαν στο 7ο λεπτό 
των καθυστερήσεων από τη Γουλ-

βς (2-2).

Μετά τη Νόριτς, ήταν η σειρά 
της Γουότφορντ να πιει το πικρό πο-

τήρι του υποβιβασμού στην Τσάμπιονσιπ. 
Η τρίτη και τελευταία θέση προς τον «γκρε-
μό» θα παιχτεί ανάμεσα στην Μπέρνλι, την 
Έβερτον, τη Λιντς (που έχει πολύ δύσκο-

λο πρόγραμμα) και τη Σαουθάμπτον 
(σε ελεύθερη πτώση). 

«Οι παίκτες μου έπαιξαν 
λες και ήταν ήδη σε καλοκαιρι-

νές διακοπές. Μπορώ μόνο να ζητήσω 
συγνώμη από τους φιλάθλους μας, ήταν 

μια απαίσια εμφάνιση». Ο Ραλφ Ράνγκνικ 
το φυσούσε και δεν κρύωνε μετά την τα-

πείνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
στο Μπράιτον (4-0). 

Γκολ παθητικό δεν είχε ποτέ ξανά σε μια σε-
ζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αρνητικό ρεκόρ 
που «έπιασε» μετά το διασυρμό στο Μπράιτον. 
Το Champions League πέταξε και μαθηματικά, 

η αξιοπρέπεια εδώ και καιρό αναζητείται 
για ένα πάλαι ποτέ κραταιό κλαμπ. 
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ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

www.xosetips.com

ΑΓΓΛΙΑ 16:00
ΝΟΡΙΤΣ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ

2 1,75
Πάλεψε στη Φρανκφούρτη η Γουεστ Χαμ αλλά η αποβολή του 

Κρέσγουελ δεν της άφησε πολλά περιθώρια. Στόχος ξεκάθαρα 
να κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για να μην πάει η χρονιά 

εντελώς χαμένη. Για το γόητρο θα παίξει η τελευταία Νόριτς.

Θα στηρίξουμε το φαβορί.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20:30
ΛΕΙΨΙΑ-ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 

1/1 1,80
Οδυνηρό αποκλεισμό υπέστη η Λειψία στη Σκωτία και χάθηκε έτσι ο 

μεγάλος στόχος της χρονιάς. Μόνο νίκες θέλει τώρα μέχρι τέλους για 
να ελπίζει σε έξοδο στο επόμενο Champions League.

Στηρίζουμε έδρα από το ημίχρονο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΛΑΔΑ 21:00
ΑΡΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1 1,66
Ο Καμαρά άφησε τον Άρη με 10 παίκτες στη Λεωφόρο με την ήττα 
να έρχεται από το γκολ του Σένκεφελντ. Το τρίποντο θέλουν οι 

«κίτρινοι» που θα τους βάλει γερά στη μάχη της τετράδας. Με πολλές 
αλλαγές θα παραταχθεί ο πρωταθλητής Ολυμπιακός.

Αξία και στήριξη στον Άρη.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 17:45
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ

OVER 2,75 1,70
Σε πελάγη ευτυχίας άπαντες στο στρατόπεδο της Φέγενορντ μετά και 

την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Conference. Το γήπεδο αναμένεται 
κατάμεστο σήμερα καθώς η κόντρα με την Αϊντχόφεν είναι μεγάλη. 

Μικρές ελπίδες για τον τίτλο διατηρούν οι φιλοξενούμενοι.

Αμφότερες με μεγάλη επιθετική ποιότητα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΟΥΡΚΙΑ 19:00
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 

OVER 7,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,80
Την παράσταση στη Τουρκία κλέβει το μεγάλο ντέρμπι της πόλης 

ανάμεσα σε Μπεσίκτας και Φενέρμπαχτσε. Γνωστή η κόντρα των δύο 
ομάδων και αναμένεται ένα ιδιαίτερα σκληρό παιχνίδι.

Σε αυτά τα ματς οι κάρτες έχουν πάντα αξία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΥΠΡΟΣ 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΠΟΕΛ

OVER 6,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,70
Μεγάλο ματς στη Λεμεσό που μπορεί να κρίνει ακόμα και τον τίτλο. 
Ο Απόλλων έχει το προβάδισμα και θα παίξει για δύο αποτελέσματα. 

Από την άλλη ο ΑΠΟΕΛ με τον κόσμο στο πλευρό του θα ψάξει τη νίκη-
τίτλου.

Ματς με τεράστια σημασία θα πάμε στις κάρτες.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Ο Γιάννης Κουσάνας, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία 
του συλλόγου στα μέσα στης σεζόν που ολο-
κληρώθηκε, το διάστημα που βρέθηκε στην 
άκρη του πάγκου παρουσίασε ένα ιδιαίτερα 
συμπαγές σύνολο το οποίο μάλιστα έγραψε 
ιστορία, κι αυτό διότι έφτασε για πρώτη φορά 
στα χρονικά σε έναν τελικό Κυπέλλου ΕΠΣΑ 
όπου κι αντιμετώπισε τη συμπολίτισσα Ηλιού-
πολη. Τώρα όσον αφορά τη συνέχεια ο ίδιος 
λέει: «Ήδη το μυαλό και η προσοχή μας περι-
στρέφονται στην επόμενη σεζόν. Μέσα στην 
επόμενη εβδομάδα θα γίνει το καθοριστικό ρα-
ντεβού μου με τη διοίκηση, όπου θα ζυγίσουμε 
όλα τα δεδομένα όσον αφορά την επέκταση 

της συνεργασίας μας, αλλά και τη φιλοσοφία 
που θα διέπει τον σύλλογο την επόμενη σε-
ζόν. Η ομάδα μας θεωρώ ότι φέτος έκανε ένα 
σκαλοπάτι και θα πρέπει η φετινή χρονιά να 
αποτελέσει μια πυξίδα για το μέλλον. Τόσο 
το άμεσο, όσο και αυτό που έχει να κάνει με 
τις προοπτικές που ανοίγονται. Η διοίκηση 
έχει το πεπόνι και το… μαχαίρι και είναι αυτή 
που θα κληθεί να πάρει τις όποιες αποφάσεις. 
Θέλω να πιστεύω ότι με λίγη καλή διάθεση θα 
τα βρούμε , ώστε να συνεχίσουμε αυτό που 
ξεκινήσαμε τη φετινή σεζόν».

ΚΟΡΩΠΙ – ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 0-2
Με τέρματα που σημείωσαν οι Γιαχάεβ στο 5’ 
και ο Κασπίρης στο 88’ με πέναλτι ο Παλλαυ-
ρεωτικός επικράτησε 2-0 του Κορωπίου και 
ελπίζει στην παραμονή του. Διαιτητές ήταν οι 
Παπαποστόλου,  Γκούβας και Τζαφόλιας Β.
ΚΟΡΩΠΙ (Σαβούρδος) Πούλος, Τσιριγώτης, 
Τσουρής, Δογάνης, Καψιόχας, Τσιμπούρης, 
Σανσάρογλου, Αντωνάκας (77΄ Καραγιάννης), 
Γκατεντασβίλι, Γεωργακόπουλος (46΄ Κατσί-
κης), Μαυρούτσικος
ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ (Αθανασιάδης) Κόρμπας, 
Χουσεΐν, Κρανιδιώτης, Σφικτός, Μπεργιάννης, 
Κασπίρης, Ζουμπουνέλης, Πρέντι, Μωραΐτης 
(55΄ Φιλίππου Ι.), Παπαδόπουλος (85΄ Φετολ-
λάρι), Γιαχάεβ (69΄ Φιλίππου Ι.)

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΣΑ: Αγώνες κατάταξης: Γ’ Κατηγορία – 1ος 
Ομιλος:  Αστέρας Γλυφάδας –Κεραυνός Πε-
τρούπολης 1-2. 2ος Ομιλος: Θύελλα Περιστερί-
ου – Ιλίσια 2004 4-0, Ατλας Κυψέλης –Μαρούσι 
0-0. ΕΠΣΑΝΑ: Πλει Άουτ: Κορωπί – Παλλαυ-
ρεωτικός 0-2, ΑΟ Άρτεμις – Δόξα Άνοιξης 5-0. 
Γ’ Κατηγορία: Πανσταυραϊκός – ΠΑΟ Κορω-
πί 0-2, Αστέρας Βάρης Β’ – Συκάμινο 3-0, Διό-
νυσος – Εθνικός Λυκίας 1-1

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑ : Αγώνες Κατάταξης – Β’ Κατηγορία: Γηπ 
Ηφαίστου: Ηρακλής Περιστερίου – Καλαμάκι, 
Πεύκης: Πεύκη -  Άμιλλα Περιστερίου.  Γ’ Κα-
τηγορία – 1ος Ομιλος: Ελληνικού: Παγκράτι – 
Ιωνες Παλ Φαλήρου. 3ος Ομιλος:  Αλεπότρυ-
πας: Αμπελόκηποι – Πατήσια, Υμηττού: Αρίων 
– Πλάτων. 4ος Ομιλος: Ιλίου (11.00): ΑΕ Ιλίου 
– Χρυσούπολη, Αλεπότρυπας (11.00): Αττικός 
–Τριφυλλιακός. ΕΠΣΑΝΑ: Α’ Κατηγορία – Πλει 
Αουτ: Αγ Στεφάνου : Παθιακάκης – Αχιλλέας Κ 
Αχαρνών, Άνοιξης: Άνοιξη – Σαρωνικός, Κρυ-
ονερίου: Κρυονέρι – Σταμάτα. Γ’ Κατηγορία: 
Πολυδενδρίου: Νικηφόρος – Δόξα Αγ Άννας, 
Κορωπίου: Δόξα Κορωπίου – Παιανία, Αγ Άν-
νας: Μενίδι – Φοίβος Βάρης, Κουβαρά: Κου-
βαράς – Ολυμπιακός Λαυρίου. Οι αγώνες αρ-
χίζουν στις 17.00.

ΚΟΥΣΑΝΑΣ: «Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ» 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΟΣΟΥΣ  
ΤΟΝ ΡΩΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ,  
Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΑ

Είναι πολύ 
χολωμένος  
ο Μανούσος
Ιδιαίτερα χολωμέ-
νος, έχει μείνει ο 
πρόεδρος του Υμητ-
τού Στέλιος Μανού-
σος, με τη συμπερι-
φορά κάποιων και 
ιδιαίτερα συναδέλ-
φων του προέδρων. 
Και μάλιστα ακού-
στηκε να λέει στο 
στενό του περιβάλ-
λον, πως κάποιοι 
δεν θα πρέπει να 
φορούν παντελό-
νια, γιατί δεν είναι 
το ρούχο που τους 
ταιριάζει. Πάντως η 
αλήθεια είναι πως 
έχει απόλυτο δί-
καιο. Κάποιοι δεν τι-
μούν αυτή τη διαφο-
ρά του αγοριού από 
του κοριτσιού!  Παρ’ 
όλη την πίκρα του, 
φρόντισε να απο-
καταστήσει το κενό 
του Δημήτρη Αμπα-
ριάν και να συμ-
φωνήσει σχεδόν 
αμέσως με τον Βα-
σίλη Σκαλτσά. Έναν 
ανερχόμενο προπο-
νητή, που σίγουρα 
μπορεί να υποστη-
ρίξει την επιστρο-
φή του Υμηττού στη 
Β’ κατηγορία. Και 
επι πλέον γνωρί-
ζει καλά την Αθή-
να και το αθηναϊκό 
ποδόσφαιρο… * Δι-
ανυκτέρευση Αίγι-
να με ότι συνεπάγε-
ται  για Ευγένη… Το 
μόνο σίγουρο είναι 
πως δεν θα περάσει 
άσχημα, αλλά επει-
δή είναι τύπος, που 
είναι ικανός για όλα, 
θα βρει τρόπο, ώστε 
τόσο αυτός, όσο και 
όλοι συν αυτώ, να 
περάσουν όμορφα 
μέχρι να έρθει ο κα-
πετάν Γουσέτης να 
τους παραλάβει σή-
μερα!  Πάντως θα 
την πω την κακία 
μου… Μα να δω τον 
Ευγένη «μουτσο-
μάγειρα»  σε κρου-
αζιερόπλοιο, είναι 
αλήθεια πως δεν 
το περίμενα… Και 
όπως επίσης δεν 
μπορώ να πιστέψω 
πως θα δω τον… 
«γάτο» τον αδελφό 
Νούτσο να μπαίνει 
στο «κρουαζιερό-
πλοιο»…

Μπορεί ο Κεραυνός Πετρού-
πολη να είδε τις όποιες από 
τις ελπίδες που έτρεφε για 
άνοδο στην Β’ Κατηγορία να 
ψαλιδίζονται μετά την ήττα 
της περασμένης αγωνιστικής 
από τους Ίωνες Παλαιού Φα-
λήρου με 3-0, όμως κατά γενι-
κή ομολογία το πρόσημο που 
προκύπτει από την συνολική 
φετινή «περιπέτεια» της ομά-
δας στον πρώτο απαιτητικό 
όμιλο της Γ’ ΕΠΣΑ, μόνο αισι-
οδοξία και χαμόγελα σκορπά-
ει. Αποτελεί συνισταμένη ότι 
το συγκρότημα των δυτικών 
συνοικιών, το οποίο «συστή-
θηκε» στο ποδοσφαιρικό κοι-
νό της Αθήνας με πολλούς 
ταλαντούχους παίκτες που 
προέρχονται από τα τμήματα 
υποδομών, ότι άφησε πολ-
λές υποσχέσεις για το μέλ-
λον. Άκρως ενδεικτικές είναι 
οι δηλώσεις του τεχνικού Δι-
ευθυντή Παναγιώτη Δουγι-
έκου: «Στην αναμέτρηση με 
τους Ίωνες Παλιού Φαλήρου 
μετά από την ήττα που γνω-
ρίσαμε, ουσιαστικά χάσαμε 
κάθε ελπίδα ανόδου, Όμως 
θεωρώ ότι το πρόσημο που 
προκύπτει από τη συνολι-
κή μας εικόνα στη φετινή σε-
ζόν είναι θετικό και μας κά-
νει όλους να αισιοδοξούμε. Κι 
αυτό διότι απέκτησαν αγωνι-
στικές παραστάσεις, αλλά και 
εικόνα πορείας πρωταθλη-
τισμού αρκετοί ταλαντούχοι 
ποδοσφαιριστές που προ-
έρχονται από τις Ακαδημίες 
μας και παράλληλα είχαν τη 
δυνατότητα να μετρήσουν 
τις δυνάμεις τους απένα-
ντι σε αντιπάλους τους σα-
φώς πιο έμπειρους. Στα δύο 
εναπομείναντα παιχνίδια θα 
παλέψουμε για το καλύτερο 
δυνατό ενώ παράλληλα θα 
ξεκινήσουμε να χαράσσουμε 
από τώρα τα πλάνα μας ενό-
ψει της επόμενης αγωνιστι-
κής περιόδου. Με σκοπό να 
εμφανιστούμε ακόμη πιο συ-
μπαγείς και ανταγωνιστικοί.»

ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ  
Δουγιέκος: «Θετικό το 
πρόσημο της φετινής 
περιόδου» 

ΑΟΝΑ  
Βάγιας: «Θα χτίσουμε ομάδα 
έτοιμη να πρωταγωνιστήσει»
Ο υποβιβασμός του ΑΟΝ Αργυρούπολης στην 
Γ’ Κατηγορία φαίνεται πώς έχει πεισμώσει τους 
πάντες στην ομάδα. Ατυχείς συγκυρίες, η έκρη-
ξη της πανδημίας, αλλά και μία σειρά δυσκολι-
ών, συνετέλεσαν στο να μην μπορέσει το δη-
μοφιλές σωματείο των νοτίων προαστίων να 
εξασφαλίσει την πολυπόθητη παραμονή στον 
τέταρτο απαιτητικό όμιλο της Β’ Κατηγορίας 
ΕΠΣΑ. Με τον Διοικητικό Ηγέτη Κώστα Βάγια να 
δίνει το σύνθημα της αντεπίθεσης όσον αφορά 
τον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου με δη-
λώσεις του είπε τα εξής: «Μια σειρά από ατυ-
χείς συγκυρίες μας εξώθησαν στο να υποβιβα-
στούμε, Πλέον έχουμε πεισμώσει και είμαστε 
αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι περνάει από 
το χέρι μας, ώστε να δημιουργήσουμε μία πολύ 
δυνατή κι ανταγωνιστική ομάδα., που θα έχει 
ως ξεκάθαρο στόχο την άμεση επάνοδο στην Β’ 
Κατηγορία. Θέλουμε να κρατήσουμε αρκετούς 
από τους παίκτες που απαρτίζουν τον βασικό 
μας κορμό, ενώ παράλληλα θα επιχειρήσουμε 
να αναδείξουμε πολλούς ταλαντούχους ποδο-
σφαιριστές που προέρχονται από τις υποδομές 
μας, ώστε να αποκομίσουν πολύτιμες εμπει-
ρίες και να αποκτήσουν παραστάσεις πρωτα-
θλητισμού».

This is AthensΟ Γιάννης Κουσάνας
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ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ…  

Μιλάμε για σχέση ζωής! Από το 2014, 
παρακαλώ. Για προσωπική καψούρα του 
προέδρου. Τότε που τον έκλεισε μέσα 
στον γραφείο και τον «έψησε» να γυ-
ρίσει στην Ελλάδα, αφήνοντας τις ιτα-
λικές σειρήνες. Μιλάμε για τον παίκτη 
που «σήκωσε» 6 (με τον φετινό) τίτ-
λους με τον Ολυμπιακό και έχει πλέον 
το Νο1 συμβόλαιο (μαζί με τον Μανω-
λά) Ελληνα ποδοσφαιριστή στην Σού-
περ Λιγκ (1,6 καθαρά τον χρόνο). Τον 
ίδιο που την τελευταία 2ετία έχει αι-
σθανθεί δύο διαφορετικά «κρακ» στα 
γόνατά του. Την πρώτη φορά επέστρε-
ψε δριμύτερος. Την δεύτερη (φέτος) 
ακόμη αναμένει. Η χρονιά σβήνει και 
ο Κώστας Φορτούνης έχει προλάβει να 
αγωνιστεί μόλις 44’! Δεν βγήκαν χρο-
νικά οι συνδυασμοί, δεν «κούμπωσε» 
στην αγωνιστική εξίσωση στο μυαλό του 
Πέδρο Μαρτίνς. Όλα παίζουν ρόλο, μα η 
ουσία είναι ότι απέμεινε ένας χρόνος 
συμβολαίου. Ο Κώστας Φορτούνης, στα 
29 του, όπως έλεγε και πρόσφατα στο 
στέκι του στο Κολωνάκι, δεν έχει σχε-
δόν μεταπωλητική αξία. Πόσο μάλλον 
μετά από μία μηδενική χρονιά και έχο-
ντας δύο επεμβάσεις χιαστού στις πλά-
τες του. Η Τουρκία, χώρα που διαχρο-
νικά είχε πέραση το profile του, πλέον 
πράττει διαφορετικά. Η Φενερμπαχτσέ 
που λύνει και δένει η Rogon έχει μπει 
σε διαφορετική φιλοσοφία μεταγραφι-
κής προσέγγισης και η Γαλατασαράι που 
μέχρι πέρυσι τον είχε στην short list 
της, φέτος έχει πολλές ενστάσεις. Ο 
Ολυμπιακός «σέβεται» τον ποδοσφαι-
ριστή Φορτούνη, αλλά ΔΕΝ αγνοεί πως 
σχεδόν τα 2 μύρια μικτά δίχως εξασφα-
λισμένη θέση σε ομίλους του Τσάμπι-
ονς Λιγκ φαντάζουν ΤΕΡΑΣΤΙΟ ποσό για 
έναν παίκτη που πλέον δεν είναι Νο1 
στο μυαλό του Πέδρο Μαρτίνς. Ιδού η 

Ρόδος, ιδού και το…πρόβλημα!    

Παρασκήνια➠





Ο ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ 
ΦΕΤΟΣ ΕΧΕΙ «ΙΔΡΩΣΕΙ» 
ΜΟΛΙΣ 44΄ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.  

Ο 29ΧΡΟΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ 
ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕ 
1,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΕΣ 
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.  

ΓΥΡΙΖΕΙ Ο ΤΡΟΧΟΣ      
To ποδόσφαιρο είναι στιγμές! 
Timing. Πέρυσι ξεπέρασε 
ακόμη και τον εαυτό του: 
49 ματς/5 γκολ/6 ασίστ! 
Ένα χρόνο πριν το φινά-
λε του συμβολαίου του. 
Πήρε το ΟΚ από τον πρό-
εδρο πως με ένα τάλιρο θα 
άλλαζε χώρα! Φευ. Το πολυ-
πόθητο email δεν εστάλη ποτέ και 
γι αυτό ο Ανδρέας Μπουχαλάκης πήγε 
ΜΟΝΟΣ του και διαπραγματεύτηκε την ανανέωση 
της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό μέχρι 
το 2024. Μόνο που κάθε… πέρυσι και καλύ-
τερα μια και ήδη ο χρόνος έχει προκαλέσει 
φθορά στην αγωνιστική σχέση του Μπουχα-
λάκη με τους πρωταθλητές. Και τη νέα σε-
ζόν priority είναι η απόκτηση ενός μοντέρνου 
box to box παίκτη, δίπλα στον Γιαν Εμβιλά. Δεν μου βγά-
ζει και αισιοδοξία αυτό to be honest…    

ΑΠΟΡΙΑ…     
  

Ο Λούκας Βιγιαφάνες που έφθασε σε εξω-
δικαστικό συμβιβασμό με τον Παναθηναϊκό 
και έχει υποπέσει σε τουλάχιστον 3 πει-
θαρχικά παραπτώματα εν ώρα προπόνη-
σης είναι ΒΑΣΙΚΟΣ. Ο Μαουρίσιο που πήγε 
και χτύπησε στα ίσια την πόρτα του Γιοβά-
νοβιτς και του ζήτησε να αποχωρήσει τον 
Ιανουάριο ΠΑΙΖΕΙ. Ο Φακούντο Σάντσες που 
τα κάνει όλα και συμφέρει (σ.σ.: από μπακ 
μέχρι στόπερ) ΕΝΕΡΓΟΣ. Ο Βιτάλ που ήρθε, 
δεν ακούμπησε και αποχωρεί νύχτα (έστω 
ως αλλαγή) ΥΠΑΡΧΕΙ. Ο Τάσος Χατζηγιοβά-
νης που by accident κλήθηκε στην Εθνική 
Ελλάδας almost aparted. Τι κοινό έχουν 
οι προαναφερθέντες; Λήγει το συμβόλαιό 
τους. Τι διαφορετικό; Διαχείριση και χρη-
σιμοποίηση. Αλήθεια, είναι θέμα κόουτς ή 
διοίκησης;   

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Η ΣΧΕΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΦΟΡΤΟΥΝΗ ΔΕΝ «ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ» 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΟΠΟΤΕ 
ΛΥΣΙΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!   



ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ!                             
Ο «Mr Survivor», πλέον, οικεία φυσιογνωμία στα μέρη μας. Από τη 
στιγμή που ανέλαβε την Χαλ το τηλέφωνό του έχει γίνει ανάρπαστο 
στην πιάτσα. Από τον Αντώνη Ρέμο μέχρι τον Δημήτρη Πέλκα, πρόσωπα 
που έχουν direct επικοινωνία μαζί του. Ο Ατζούν που του χρόνου θα 
προχωρήσει σε 40% αύξηση του μπάτζετ για μεταγραφές δεν ιδρώνει 
το αυτί του. ΔΕΝ ασχολείται με Ελλάδα…

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ…                            

Οικονομικά τρομερά cool! Πλέον, 33 ετών. Οικογενειάρχης. 
Πήγε στην Φορτούνα Σιτάρντ για να «ξεσκουριάσει». Στοπεράκι 
πότε με 3 πίσω, πότε σε 4άδα κανονικά. Πάλι καλά που 
εμφανίστηκε και ο Σιόβας και είχε παρεάκι και εντός γηπέδου. 
Κουράστηκε στα ξένα. Σώμα και πνεύμα, φαμίλια έχουν ανάγκη 
από Ελλάδα. Ο Ανδρέας Σάμαρης μία επιλογή Αθήνας θα την 
εκτιμούσε δεόντως το καλοκαίρι. Ιδωμεν…  

Δημήτρης Μεταξάς. Γεννημένος το ’03. Παίρνει, απλώς, 
μηνιάτικο. Τίποτε άλλο. Κατόπιν εντολής Δημάρχου 

έχει πάρει τους αγώνες όλης της σειράς των πλέι άουτ και 
τον ετοιμάζει για την επόμενη χρονιά. Δύσκολα λαθεύει, ο 
Αχιλλέας!   

Γιάννης Μπουζούκης! Εφυγε από τον Παναθηναϊκό για να 
αναγεννηθεί αγωνιστικά. Πήγε στον ΟΦΗ και έξι μήνες 

μετά παραμένει χωρίς γκολ/ασίστ και «ψάχνεται». Δεν άργησε 
να ξεκινήσει η γκρίνια εκατέρωθεν…   




ΤΡΎΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!                     
Εχουμε και λέμε: Ξενόπουλος vs Χριστογεώργος (φωτό). 
Εδώ και μία 3ετία το debate στον Παναθηναϊκό για το αν (και 
ποτέ) πάρουν «γάντια» βασικού στην πρώτη ομάδα. Μήτε 
φέτος λάβαμε την απάντηση μια και αμφότεροι μηδέν εις το 
πηλίκο. Πάλι καλά που μοιράστηκαν τα ματς της Β΄ ομάδας 
(12 vs 17 αντίστοιχα). Πλέον, όμως από τάλαντα τείνουν να 
γίνουν… υπερήλικες στο level που αγωνίζονται.   

ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΕΙΣ;           
Στον ΠΑΣ καλά κάνουν και «φουσκώνουν» από περηφάνια 
για την φετινή πορεία της ομάδας, το project Περέα (σ.σ.: εν 
αντιθέσει με το development των Λιάσου, Λώλη), τον κόουτς 
Ηρακλή Μεταξά, αλλά στο γραφείο της Γλυφάδας η υπερβολή 
πάει και έρχεται. Τελευταίο παράδειγμα το τηλέφωνο που 
έπεσε από τρίτο για τον captain, Γιάννη Κάργα (32 ματς/3 
γκολ) με την φαμίλια Χριστοβασίλη να αξιώνει 5 κατοστάρικα 
transfer fee! Για έναν παίκτη 27 ετών που δε «θάμπωσε» σε 
Ντινάμο Μπρεστ, Λέφσκι Σόφιας αντίστοιχα!  

ΑΔΙΕΞΟΔΟ…   
Ζυγώνει καμία 10ετία αφότου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα 
μέρη μας! Ως ποδοσφαιριστής. Τρομερά λαοφιλής. Μετά την εποχή 
του με τα εξάταπα απεφάνθη να στραφεί στην προπονητική. Ο ΠΑΟΚ 
τον αγκάλιασε. Από assistant στην Κ17 έμελλε να σηκώσει το 
Κύπελλο Ελλάδας ως head coach στον «Δικέφαλο». Δυστυχώς, 
το mentality του ΔΕΝ τον άφησε να προκόψει και το περασμένο 
καλοκαίρι επήλθε ο συμβιβασμός με την «γέννηση» του ΠΑΟΚ 
Β’. Ένα χρόνο μετά: 32 αγώνες, μόλις 11 νίκες. Σήμανε η ώρα 
του ταμείου για τον Πάμπλο Γκαρσία. Ο τρόπος λειτουργίας ΔΕΝ 
ήταν ο ιδανικός. Άλλο σύστημα σε σχέση με την πρώτη ομάδα, 
άλλη διαχείριση στα παιδιά που ανεβοκατέβαιναν και φυσικά ένα 
συμβόλαιο τεράστιο (350 χιλιάρικα).  Ζοσέ Μπότο, εδώ σε θέλω…  

ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ       
Λεονάρντο Κούτρης. Η ατυχία τον πρόλαβε στο εξάμηνο 
δανεισμού στην Μαγιόρκα. Πέρυσι «έχτισε» μία προσδοκία στην 
Φορτούνα, αλλά φέτος εγκαταλείφθηκε μια και αποχωρεί 
από την Γερμανία με μόλις 11 αγώνες. Στο μεσοδιάστημα, 
ο 27χρονος αριστερός μπακ «κούμπωσε» στο γραφείο 
εκπροσώπησης του (κολλητού του), Ανδρέα Μπουχαλάκη, 
τον Βασίλη Κραστάνα που ́ χε μεσολαβήσει για να πάει το 
Ντίσελντορφ. Τα κονέ του πέραν της Γερμανίας περιορισμένα. 
Ο Ολυμπιακός που ́ χει πληρώσει ένα 500άρικο transfer fee 
ΔΕΝ θα ́ ναι τόσο εύκολος στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας 
τον Κούτρη ελεύθερο διατηρώντας ένα ποσοστό μεταπώλησης. 
Υπομονή, γερό στομάχι. Η βαλίτσα πάει μακριά…   

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΠΑΙΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΎΠΕΡ 
ΛΙΓΚ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ FOCUS Ο ΑΛΜΕΪΔΑ;quizTime
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