ΑΘΗΝΑ: 190 - 320C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 180 - 270C

ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΤΕ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΟ Stime.gr

ΑΓΊΩΝ ΑΙΜΙΛΊΟΥ ΚΑΙ ΚΆΣΤΟΥ
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PlayOff

για το
ΜΟΥΣΤΑΚΙ
και τη
ΓΕΝΕΙΑΔΑ
Σ ΤΑ ΦΑ Ρ Μ Α Κ Ε Ί Α

#ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ #ΠΑΟΚ
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34’ πέν. Αϊτόρ

1-0
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΓΑΛΟΣ!
Το πρώτο του τρόπαιο μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Το 19ο Κύπελλο στην ένδοξη ιστορία του. Μετά την
επιστροφή στην Ευρώπη, αυτό. Ο Παναθηναϊκός είναι ξανά «εδώ», πρωταγωνιστής πια με τα όλα του!.
Στη φυσική του θέση δηλαδή! Ο ΠΑΟΚ πάλεψε σκληρά, αλλά δεν μπόρεσε να του κάνει χαλάστρα. Σε
έναν τελικό που θα μείνει και για άσχημο λόγο στις μνήμες. Τις δύο διακοπές. Μία πριν τη σέντρα με
επεισόδια οπαδών και αστυνομίας και μία αμέσως μετά το γκολ του Αϊτόρ (χτυπήθηκε από αντικείμενο
που ρίχτηκε από την εξέδρα). Συνέπεια αυτών των θλιβερών ήταν να λήξει μετά από 3 ώρες συνολικά
από την προγραμματισμένη έναρξη. Αλλά ας αφήσουμε στην άκρη τη μιζέρια. Ας λάμψει το φως. Που
κομίζει ξανά ο Παναθηναϊκός, σύλλογος μεγάλος!
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Χουάνκαρ, Ρούμπεν Πέρεθ,
Βιγιαφάνιες (69' Κουρμπέλης), Γκατσίνοβιτς (76' Αλεξανδρόπουλος), Αϊτόρ, Ιωαννίδης (76' Καρλίτος),
Παλάσιος (90’+4' Σάρλια).
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Βιεϊρίνια (46’ Σίντκλεϊ), Κούρτιτς,
Αουγκούστο (52’ Σβαμπ), Ζίβκοβιτς, Σοάρες (46’ Ελ Καντουρί), Μπίσεσβαρ (62’ Μιτρίτσα), Άκπομ (68' Τσόλακ).

ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ 

Σε έναν τελικό με μακροχρόνιες διακοπές, με αλλεπάλληλα κρύο-ζέστη και ένταση στο φουλ, πολύ πιθανό να
προέκυπτε κάτι του «μισό-μηδέν». Ο Παναθηναϊκός στο καλό του διάστημα βρήκε γκολ (με πέναλτι που υπέδειξε
το VAR), ο ΠΑΟΚ στην ισχυρότατη πίεση που άσκησε στο β’ μέρος, δεν τα κατάφερε παρά τις πολλές φάσεις που
δημιούργησε, το «τριφύλλι» αμύνθηκε και άντεξε.
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baskeTIME
ΘΡΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΘΡΥΛΟΥ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΜΕΙΝΕ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
ΑΛΛΑ «ΣΕΙΣΤΗΚΕ» ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΙΝΤΕΖΗ

84 - 74

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (ΓΙΑΣΙΚΕΒΊΤΣΙΟΥΣ): ΝΤΈΙΒΙΣ 10, ΈΞΟΥΜ 3, ΣΑΝΛΊ 16,
ΧΈΙΣ, ΛΑΠΡΟΒΊΤΟΛΑ 4, ΑΜΠΡΊΝΕΣ 8, ΧΊΓΚΙΝΣ 11, ΚΟΎΡΙΤΣ, ΓΙΟΚΟΥΜΠΆΙΤΙΣ 4, ΜΊΡΟΤΙΤΣ 19, ΚΑΛΆΘΗΣ 9
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΜΠΑΡΤΖΏΚΑΣ): ΓΟΥΌΚΑΠ 8, ΝΤΌΡΣΕΪ 10, ΛΟΎΝΤΖΗΣ, ΛΑΡΕΝΤΖΆΚΗΣ 5, ΦΑΛ 2, ΣΛΟΎΚΑΣ 14, ΜΆΡΤΙΝ 2, ΒΕΖΈΝΚΟΦ 20, ΠΡΊΝΤΕΖΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΆΟΥ, ΖΑΝ ΣΑΡΛ 2, ΜΑΚΚΊΣΙΚ 11

Το ότι ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα (84-74) κι έμεινε τέταρτος στο φάιναλ φορ δεν
είναι το σημαντικότερο. Η αποθέωση στον Γιώργο Πρίντεζη που έπαιξε τον τελευταίο του ευρωπαϊκό αγώνα
καθώς αναμένεται να τερματίσει την καριέρα του στο τέλος της σεζόν που «δόνησε» την Stark Arena ήταν
μια συγκλονιστική στιγμή. Μετά από 20 χρόνια και 375 αγώνες στην Euroleague ο Πρίντεζης κλείνει μια
τεράστια καριέρα γεμάτη τίτλους διακρίσεις και αναγνώριση.

ΑΞΙΑ

Η ΕΦΕΣ ΕΚΑΝΕ ΤΟ BACK TO BACK, ΝΙΚΗΣΕ 5857 ΤΗΝ ΡΕΑΛ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΒΕΡΟ ΤΕΛΙΚΟ

Χρειάστηκε να περάσουν
αρκετά χρόνια (από το 2012 και
το 2013 και τον Ολυμπιακό) ώστε
να βρεθεί ομάδα με back to back
τίτλους στην Euroleague και η Εφές
το κατάφερε αυτό αφού επικράτησε
58-57 της Ρεάλ μετά από ένα
συγκλονιστικό τελικό. Οι Τούρκοι
ανέβηκαν για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά στο θρόνο της Ευρώπης.

57 - 58

ΟΙ ΠΟΝΤΟΙ

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 15-14, 34-29, 42-42, 57-58
ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΛΆΣΟ): ΚΟΣΈΡ 3, ΡΆΝΤΟΛΦ 6, ΦΕΡΝΆΝΤΕΖ 2,
ΑΜΠΆΛΝΤΕ 2, ΧΆΝΓΚΑ 5, ΝΤΕΚ 5, ΠΟΥΑΡΙΈ 5, ΤΑΒΆΡΕΣ 14, ΓΙΟΥΛ 9, ΓΙΑΜΠΟΥΣΈΛΕ 3, ΤΈΙΛΟΡ 3
ΕΦΕΣ (ΑΤΑΜΆΝ): ΛΆΡΚΙΝ 10, ΜΠΟΜΠΟΥΆ, ΣΊΝΓΚΛΕΤΟΝ 4, ΜΠΡΆΙΑΝΤ,
ΜΟΡΜΆΝ, ΠΛΆΙΣ 19, ΜΊΣΙΤΣ 23, ΆΝΤΕΡΣΟΝ, ΝΤΆΝΣΤΟΝ 2
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THE LAST
DANCE!



γραφει ο

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΓΙΝΕ. Η ΣΕΖΟΝ
ΤΕΛΕΙΩΣΕ. Η ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΦΥΓΗΣ
ΑΝΟΙΞΕ ΔΙΑΠΛΑΤΑ ΣΕ ΠΑΟΚ ΚΑΙ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ…

➠

Παρασκήνια

Στο χορτάρι του ΟΑΚΑ γράφτηκε ο επίλογος της φετινής ποδοσφαιρικής χρονιάς στην Ελλάδα. Η επόμενη μέρα για
τους νικητές δόση χαράς, αυτοπεποίθησης, πρεστίζ και κινήτρου. Για τους χαμένους ξημερώνει η ώρα της αυτοκριτικής,
της εσωστρέφειας και της… αντίδρασης!
Πάμε σε ατομικό/προσωπικό επίπεδο μια
και ο τελικός αποτέλεσε την τελευταία
παράσταση για πάνω από 20 ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. ΠΑΟΚ. Πασχαλάκης, μετά από 5 «γεμάτα» χρόνια,
αποχωρεί. Προορισμός; Όπως σε έχουμε
αποκαλύψει club από την Σαουδική Αραβία. Πετροδόλαρα. Μαζί του οι Βαρέλα,
Ζίβκοβιτς και Σβαμπ που λήγει το συμβόλαιό τους με τον «Δικέφαλο». Στην ίδια
λίστα με υποσημείωση οι Κρέσπο, Μπίσεσβαρ. Με τον πρώτο να ΄χει πρόταση
ανανέωσης από το club! Ο δεύτερος λογικά αποχαιρετάει. Συν τους δανεικούς
και αγύριστους, Σίντκλεϊ, Ακπόμ. Πάμε
στους under contract που μέσα στο καλοκαίρι δύσκολα θα επιβιώσουν: Μιχάι,
Μουργκ, Τσόλακ, Τέιλορ, Ζαμπά και Καντουρί! Ναι, και ο τελευταίος είναι στην
transfer list μια και το σχεδόν 1 μύριο
συμβόλαιο για δύο ακόμη χρόνια ακούγεται ΟΥΤΟΠΙΚΟ στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάγονται
στην εν λόγω κατηγορία τα πιθανά sales.
ΣΥΝΟΛΟ: 14! Παναθηναϊκός. Τάσος Χατζηγιοβάνης! Ένα παιδί που «μεγάλωσε» και
έχει ζήσει ολάκερη την ποδοσφαιρική του
ζωή στο «τριφύλλι» αποχωρεί μετά από
σχεδόν μία 10ετία. Ακολουθούν Μαουρίσιο, Φακούντο Σάντσες. Χουάνκαρ είναι 70-30 να μείνει και ο Βιγιαφάνες με
μεγάλο «κούρεμα» παραμένει στο 50-50.
Οι δανεικοί και αγύριστοι Βιτάλ, Λούντκβιστ, Γκατσίνοβιτς κουνάνε μαντίλι. Και
οι Διούδης, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης, Αγιούμπ, Καρλίτος, Μακέντα που
είναι σε καθεστώς συμβολαίου φαντάζουν εξαιρετικά δύσκολο να πάρουν αυτό
που τους αναλογεί τη νέα χρονιά από τον
Ιβάν Γιοβάνοβιτς. ΣΥΝΟΛΟ: 14! Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα…

ΕΘΝΙΚΉ ΤΕΛΟΣ
Έχουμε και λέμε: Μαυροπάνος (πλέον
Νο1), Χατζηδιάκος, Γούτας και Τζαβέλλας!
Οι τέσσερις στόπερ που επίλεξε ο Γκουστάβο Πογέτ για την πρεμιέρα των υποχρεώσεων μας στο Nations League. Οι απορίες κάμποσες. Ειδικά για τον κεντρικό
αμυντικό της ΑΕΚ που στα πλέι οφ απομυθοποιήθηκε αγωνιστικά, την ίδια στιγμή
που ο Νικολάου στην Σπέτσια έκανε σεζόν-μεταγραφής! Εκείνο που αναδρομικά ενημερωθήκαμε είναι πως ο «Γκας»,
αγνοώντας το… χθες, είχε επαφή με τους
Μανωλά και Παπασταθόπουλο αντίστοιχα
και στις τωρινές κλήσεις. Μόνο που αμφότεροι για προσωπικούς λόγους ενημέρωσαν τον εκλέκτορα της Εθνικής πως
το κεφάλαιο της «γαλανόλευκης» έχει
κλείσει ΟΡΙΣΤΙΚΑ και αμετάκλητα. Φρέσκα κουλούρια. Πάμε, παρακάτω…

«ΣΚΆΕΙ»
ΠΡΌΤΑΣΗ!





Την ώρα που στον Ολυμπιακό
δεν αισθάνονται τόσο safe με
τον Τικίνιο, την στιγμή που ο
Ελ Αραμπί κάνει διακοπές
στο Μαϊάμι, έχοντας λάβει
Ο ΠΑΟΚ ΕΧΕΙ
στο
email
του
την
τελική
πρόΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΠΑΙΚΤΕΣ
ταση ανανέωσης του πρωταθλητή,
ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΗΘΕΛΕ ΙΔΑΝΙΚΑ ΝΑ ΤΟΥΣ
οι πληροφορίες μας από την Πλατεία
ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙ.
Αλεξάνδρας αναφέρουν πως ΔΕΝ αποκλείεται να «σκάσει» πρόταση για τον Αχμέντ Χασάν. Μπορεί η Κονιασπόρ να απώλεσε το τρένο των προκριματικών του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά ο Αιγύπτιος
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΜΕ
φορ
με
11
τέρματα
(σ.σ.:
έχασε
άλλα
3-4
άχαΣΧΕΔΟΝ 1,5 ΜΥΡΙΟ ΚΑΘΑΡΕΣ
στα)/4 ασίστ έχει δημιουργήσει brand στην γείΑΠΟΛΑΒΕΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ
ΔΥΣΚΟΛΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ
τονα χώρα. Σε σημείο που να εικάζεται πως 2-3
ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΝΤΑ, ΚΑΡΛΙΤΟΣ. clubs μπορούν να δώσουν μέχρι 1,5 μύριο για την
αγορά του από τον Ολυμπιακό μια και απομένει ένας χρόνος
συμβολαίου. Θα τραβήξει σε χρόνο, πάντως…
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«FERRARI»: 100.000 ΕΥΡΏ!

ΟΎΤΕ ΤΏΡΑ…

Τρία χρόνια, 100 ματς. Είναι πολλά. Πάρα πολλά στο μυαλό του.
Πήγε 30 ετών. Πόσο μάλλον όταν παίρνει κανένα 100άρικο και
είναι από τους πλέον reliable αριστερούς μπακ στην Super
League. Ο Φράνκο Φεράρι δεν άντεξε. Πήρε την πρωτοβουλία.
Έκανε μία κουβέντα με τον Δήμαρχο. «Με ένα 100άρικο για
εξωτερικό αποχωρείς», η υπόσχεσή του. Αν εμφανιστεί εν
Ελλάδι μνηστήρας το κασέ αλλάζει…

Στην πρεμιέρα του επίλεξε Ρότα και Σταφυλίδη (60% των αγώνων
με Μπόχουμ έπαιξε δεξί μπακ). Η απουσία του δεύτερου άνοιξε
τον δρόμο στον Λύρατζη. Τώρα, ο παρτενέρ του Ρότα είναι ο
Κώτσιρας που «τρέχει» οκτώ 90λεπτα σε 10 αγώνες στα πλέι
οφ με τον Παναθηναϊκό. Ο Σάλιακας, ΞΑΝΑ, όχι! Ο Σάλιακας που
ανακοινώθηκε στην Ζανκτ Πάουλι, ΞΑΝΑ, απών. Κάτι προφανώς
του λείπει στο μυαλό του Πογέτ.

 Σημείωση: σε περίπτωση που ο Παναιτωλικός
υποβιβαστεί και ο Απόλλων πάρει τη θέση της Λαμίας
στα μπαράζ παραμονής με την Βέροια και μείνει στην Σούπερ
Λιγκ, ο Μπάμπης Τεννές ΔΥΣΚΟΛΑ θα αντέξει στην άκρη του
πάγκου.

 Κηφισιά! Μαζί με την Καλλιθέα μαγαζιά-γωνία για τα
ΔΕΝ ΚΑΊΓΟΝΤΑΙ…
Από την στιγμή που ο Βασίλης Μάντζης αποδείχθηκε λίρα εκατό
και σε ένα εξάμηνο έγινε ο πρώτος σκόρερ του Ιωνικού στη
σεζόν (17 ματς/8 γκολ) στη Νίκαια δεν «καίγονται» για την
ανανέωση του Τουράμ. Πόσο μάλλον από τη στιγμή που φέτος
ήταν το μεγαλύτερο συμβόλαιο στα αποδυτήρια μακράν. «Ή
μένει με γερή μείωση ή πάμε για άλλον…», το moto.

δεδομένα της Σούπερ Λιγκ 2. Και μάλιστα εν Αθήναις! Το
τελευταίο που έπιασαν οι κεραίες μου είναι πως ανάμεσα στους
3 candidates για τον πάγκο είναι και ο Τραϊανός Δέλλας.

O «ΕΚΛΕΚΤΌΣ» ΤΟΥ!
Μέχρι πριν καμία 3ετία ΔΕΝ είχε παραστάσεις head coach.
Μέσω της πλατφόρμας του Εργοτέλη πήρε προπονητική
υπεραξία σε σημείο που πέρυσι τέτοια εποχή έκανε ραντεβού
με τον Ολυμπιακό για να αποτελέσει τον παρτενέρ του Αριέλ
Ιμπαγάσα. Φευ! Μόλις έφυγε από τον Ρέντη χτύπησε το
τηλέφωνό του από τον Κομπότη. Η δουλειά «έκλεισε», ο
Λεβαδειακός επέστρεψε στη Super League μετά από 3 χρόνια
και ο Γιάννης Ταουσιάνης πλέον ανανέωσε για έναν ακόμη
χρόνο με 7 χιλιάρικα μηνιάτικο.

ΑΥΤΌΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ!
Μπορεί ο ΠΑΟΚ να υποχρεώθηκε βάσει αριθμού αγώνων να
ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ζοάο Σάστρε, μα αυτό
ΔΕΝ αλλάζει (μέχρι νεοτέρας) την ιεραρχία στο μυαλό του
Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Λευτέρης Λύρατζης, για τον οποίον ο
ΠΑΟΚ έκανε παράπονα σε Κων/ίδη, Φύσσα για την απουσία
του από την Εθνική Ελλάδας, ήταν, είναι ΚΑΙ θα ΄ναι ο βασικός
δεξιός μπακ του «Δικεφάλου». Ο Ρουμάνος προπονητής έχει
ένα κακό και ένα καλό. Κακό ότι αργεί να εμπιστευτεί παιδιά
από ακαδημία, παίκτες δίχως τις ανάλογες παραστάσεις. Καλό
ότι αν «κερδίσουν» το μυαλό του δύσκολα τους «πουλάει».
Αντιληπτόν, Λευτέρη;

quizTime

«6 ΚΑΙ ΒΛΈΠΟΥΜΕ…»
Δεν είναι τόσο τα νούμερα (36 ματς/2 γκολ/3 ασίστ), όσο το profile
του. 26 ετών, διεθνής με την Πολωνία, aggressive, «πατάει» στην
αντίπαλη περιοχή! Αφότου εμφανίστηκε ο Κριχόβιακ ήταν αχτίδα
φωτός στο αγωνιστικό ναυάγιο της ΑΕΚ στα πλέι οφ. Η Unidos
(σ.σ.: ανάμεσα στα Top 5 agency της Πολωνίας) ήδη έχει βγάλει
τον πελάτη της στην αγορά: «6 μύρια και βλέπουμε», η ατάκα που
΄χει εισπράξει επίσημα από τον «Δικέφαλο» για τον Νταμιάν
Σιμάνσκι. ΜΗΝ ξεχνάμε πως 1,5 μύριο έφθασε το deal αγοράς του
από την Αχμάτ Γκρόζνι. Η ΑΕΚ, πάντως, δεν έχει καμία πρεμούρα
για την πώληση του Πολωνού κεντρώου μια και έχει συμβόλαιο
μέχρι το 2024 και συνάμα έρχεται το Μουντιάλ του Κατάρ. Παίρνει
αναβολή για τον Ιανουάριο…

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ AGENT ΚΡΑΣΤΑΝΑ
ΣΤΗΝ ΣΧΕΣΗ (ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ) ΤΟΥ
ΜΑΝΤΑΛΟΥ ΜΕ ΤΟ BIG BOSS;
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Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΑ
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΝΕΑ «ΛΑΒΡΑΚΙΑ»

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Ολυμπιακός έκανε δικούς του τους Μπαντιουγκού Φαντιγκά (φωτό) και
Ντιμπί Κεϊτά. Δύο μεγάλα ταλέντα, που «ψήθηκαν» φέτος και του χρόνου αναμένεται να πάρουν πολύ
περισσότερο χρόνο και ευκαιρίες. Δεν θα προξενήσει εντύπωση αν το καλοκαίρι έχουμε και άλλες
τέτοιου τύπους προσθήκες. Το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί από πλευράς «ερυθρολεύκων» είναι πολύ
μεγάλο, με συνεργάτες σε πολλές χώρες. Αυτοί δίνουν καθημερινά reports. Τα οποία αναλύονται και
αξιολογούνται. Αυτή η ενδελεχής δουλειά φέρνει συνεχώς στο προσκήνιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.
Αυτό που αποκαλούμε «λαβράκια».

ΑΝΑΨΕ Η
ΚΟΥΒΕΝΤΑ
ΟΙ ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΦΥΓΗ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΕΡΧΟΜΟ ΠΙΝΕΔΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΥΝ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΗΣ ΑΕΚ ΘΕΡΙΝΟ ΠΑΖΑΡΙ

Εκδήλωσε τάσεις φυγής ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς; Από την ΠΑΕ ΑΕΚ διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι υπάρχει
θέμα με τον Αυστριακό γκολκίπερ. Τον θεωρούν σημαντικό στέλεχος και τις όποιες αδυναμίες εμφάνισε
φέτος, τις χρεώνουν στο γενικότερο «κακώς κείμενα» και όχι σε αυτόν προσωπικά. Πιστεύουν μάλιστα
ότι σε μια κανονική σεζόν, όπως ευελπιστούν θα είναι του χρόνου με τον Ματίας Αλμέιδα, θα δείξει στο
100% ποιος είναι. Μία ή άλλη, η συζήτηση για το ρόστερ έχει ανάψει. Για αποχωρήσεις και αφίξεις. Στο
δεύτερο πλαίσιο εντάσσεται η φημολογία για τον Ορμπελίν Πινέδα, τον Μεξικανό μέσο της Θέλτα.

ΑΙΣΙΟ ΦΙΝΑΛΕ
ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΠΩΣ ΣΥΝΤΟΜΑ
ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟ

Στον Άρη εμφανίζονται σίγουροι πως η εξέλιξη στην υπόθεση της αδειοδότησης και στη διαμάχη τους με την ΕΠΟ
θα είναι αυτή που θέλουν. Γι’ αυτό και ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για χθες συνάντηση με μέλη του πολιτικού
κόσμου – επειδή δηλαδή δεν συνέτρεχε πια λόγος. Αν το συνδυάσουμε και με ανάρτηση που έκανε στα social
media ο Θόδωρος Καρυπίδης προκύπτει πως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν βεβαιωθεί πως η ιστορία αυτή θα έχει
αίσιο φινάλε. Λογικά αυτό αναμένεται να καταγραφεί και επίσημα αύριο Δευτέρα (23/5), με την UEFA να λέει την
τελευταία λέξη.
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ΕΞΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕ ΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ:

Στηρίζουμε το φαβορί από ημίχρονο.

ΑΓΓΛΙΑ 18:00
ΝΟΡΙΤΣ-ΤΟΤΕΝΑΜ
2/2 1,78

Το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου φτάνει στο τέλος και θα το
τιμήσουμε δεόντως. Η Τότεναμ ανέτρεψε την κατάσταση και με νίκη
σήμερα εξασφαλίζει θέση στο επόμενο Champions League. Να φύγει
με ψηλά το κεφάλι από τα σαλόνια έχει ως στόχο η τελευταία Νόριτς.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Κυνηγάμε τα γκολ, πολλά γκολ.

ΑΓΓΛΙΑ 18:00
ΤΣΕΛΣΙ-ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ
OVER 3 1,80

Σε μια αδιάφορη αναμέτρηση στο Λονδίνο η Τσέλσι θα κοντραριστεί
με την Γουότφορντ που έχει υποβιβαστεί. Αμφότερες δεν έχουν να
χάσουν κάτι και θα παραταχθούν άκρως επιθετικά. Ανοιχτό ματς με
γκολ και πολλά κόρνερ αναμένουμε στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Το κίνητρο θα στηρίξουμε ξεκάθαρα.

ΙΤΑΛΙΑ 22:00
ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ
1 1,70

Η ώρα της παραμονής έφτασε για την Σαλερνιτάνα με το σημερινό
παιχνίδι να είναι τελικός. Τα πράγματα είναι απλά καθώς με νίκη η
ιστορική ομάδα εξασφαλίζει την παρουσία της στο Καμπιονάτο την
ερχόμενη σεζόν. Χωρίς άγχος και κίνητρο η παντελώς αδιάφορη
Ουντινέζε.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Ή τώρα ή ποτέ για τη Μίλαν.

ΙΤΑΛΙΑ 19:00
ΣΑΣΟΥΟΛΟ-ΜΙΛΑΝ
2 -1,0 1,70

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για τη Μίλαν καθώς με νίκη
πανηγυρίζει τον τίτλο. Με τον κόσμο μαζί οι «ροσονέρι» πάνε στη
Σασουόλο για τη νίκη και το έργο δύσκολα θα χαλάσει.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Η προτίμησή μας ξανά στα γκολ.

ΙΤΑΛΙΑ 13:30
ΣΠΕΤΣΙΑ-ΝΑΠΟΛΙ
OVER 3 1,80

Τα λάθη της πλήρωσε η Νάπολι και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει το
πρωτάθλημα. Καλοκαίρι αλλαγών έρχεται για την ομάδα του Νότου με
αρκετές αποχωρήσεις. Σπέτσια και Νάπολι σε ένα αδιάφορο ματς με
τα γκολ να έχουν αξία.

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Διπλό με χάντικαπ παίζουμε.

ΚΥΠΡΟΣ 1η 19:00
ΠΑΦΟΣ-ΑΠΟΕΛ
2 -1,0 1,75

Το πρωτάθλημα μπορεί να χάθηκε αλλά ο ΑΠΟΕΛ έχει την ευκαιρία
σήμερα να σώσει τη χρονιά. Με νίκη εξασφαλίζει μια θέση στο
επόμενο Champions League και έχει όλα τα φόντα να το κάνει.
Αδιάφορη η Πάφος και παίζει μόνο για το γόητρο.

www.xosetips.com
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ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ

This is Athens

ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ο ΙΚΑΝΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Με ανάρτησή του στο Facebook ο Γιώργος Μαχειμάρης, αποχώρησε από τον
πάγκο του Αγ. Θωμά, αναφέροντας τα
εξής: «Κάποιες αποφάσεις στη ζωή,
πρέπει να τις παίρνεις “βάζοντας στην
άκρη›” το συναίσθημα. Έτσι λοιπόν
αποφάσισα να αποχωρήσω από την
ομάδα του Αγίου Θωμά για προσωπικούς λόγους. Νιώθω ευλογημένος για
όσα πετύχαμε όλοι μαζί, ποδοσφαιριστές - προπονητές - διοίκηση - κόσμος
και θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα
από την καρδιά μου για τη συνεργασία

Ο Γιώργος Μαχειμάρης

και τη στήριξη. Πετύχαμε πολλά μετά
από μια τρομερή χρονιά που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την συμμετοχή της ομάδας στα ημιτελικά του κυπέλλου για
πρώτη φορά στην ιστορία της! Νιώθω
τεράστια χαρά και τιμή που βοήθησα,
από τη θέση του προπονητή, σε όλα
τα παραπάνω. Θέλω να ευχηθώ στην
ομάδα, στην οποία μεγάλωσα, ό,τι καλύτερο και μόνο επιτυχίες. Δεν λέμε
αντίο αλλά εις το επανιδείν...»

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Την μεταγραφική του αντεπίθεση σε
όλα τα μέτωπα συνεχίζει απτόητος ο
Φοίνικας Περιστερίου. Τα άτομα όπου
ηγούνται των τυχών του φιλόδοξου
σωματείου των δυτικών προαστίων
εντείνουν τις ενέργειές τους που αφορούν στην ενίσχυση του υπάρχοντος
ρόστερ. Με την προοπτική η ομάδα
να εμφανιστεί ακόμη πιο συμπαγής
κι ανταγωνιστική την ερχόμενη σεζόν.
Κάτω από αυτό το πρίσμα η διοίκηση
του Φοίνικα Περιστερίου ανακοίνωσε την απόκτηση του Στάθη Δήμου,
προκαλώντας αίσθηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο απόκτημα προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με τη
φανέλα του Άτταλου Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ έχει να επιδείξει αξιοζήλευτο
βιογραφικό με θητεία σε ερασιτέχνες
Ολυμπιακού, Καλαμάτα και Θύελλα Καμαρίου. Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η
ομάδα μας ανακοινώνει πως ήρθε σε
συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Στάθη Δήμο, ο οποίος είναι η πρώτη μεταγραφή μας για φέτος. Ο Στάθης, αγωνιζόταν μέχρι τώρα στον Άτταλο, όπου
ήταν από τα βασικά γρανάζια της ομάδας του και είναι προσωπική επιλογή του προπονητή μας Στάθη Πανακούλια. Η διοίκηση κινήθηκε άμεσα,
και τον ενέταξε στο ρόστερ της ομάδας δείχνοντας έτσι, την διάθεσή της
να ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές που
θα κάνουν το κάτι παραπάνω. Έχει ξεκινήσει από τους ερασιτέχνες του Ολυμπιακού, και έχει αγωνιστεί επίσης σε
Καλαμάτα, (Β’ Εθνική), Θύελλα Καμαρίου (Γ’ Εθνική), και την περασμένη χρόνια στον Άτταλο! Ευχόμαστε στο νέο
μέλος της ομάδας μας υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας.»

ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

Μένει ο Ψύλλιας και
το επιτελείο του!
Για όσους γνωρίζουν τα εσωτερικά του Αστέρα Εξαρχείων και
ισχυρίζονταν πως ο Τάσος Ψύλλιας και οι συνεργάτες του έχουν
κάνει υπέροχη δουλειά τη χρονιά
που μας πέρασε, τότε δεν έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους.
Προβλέψεις που μέχρι πρότινος
ήθελαν το τεχνικό επιτελείο να
παραμένει και… παραμένει. Έτσι
ο Ψύλλιας θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους Σωτήρη Ρίζο
(γυμναστής), Αγησίλαο Λάππα
(προπονητής τερματοφυλάκων),
Χρήστο Γιαννακόπουλο (μασέρ),
Στέλιο Παπαδάκη (φυσιοθεραπευτής) και Δημήτρη Μωραιτη
(έφορος). Τώρα όσον αφορά το
αγωνιστικό πλάνο ύστερα από
επιθυμία του ίδιου του τεχνικού
ηγέτη του συλλόγου, που θέλει να δουλέψει αυστηρά με 15
παίκτες, οι μεταγραφές της νέας
χρονιάς θα είναι ελάχιστες. Ήδη
έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ενταχθούν και σύντομα να ανακοινωθούν ένας
τερματοφύλακας, ένας επιθετικός και ένας μέσος ( πλάγιος ).
Στα θετικά του συλλόγου είναι η
επιστροφή του Χρήστου Ντίνα
(δεξί Μπακ /2002). Και όσο για
τις προπονήσεις, αυτές συνεχίζονται κανονικά.

ΑΠΟΧΏΡΗΣΑΝ ΟΙ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΌΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ

Κι ενώ προχωρούν οι ζυμώσεις
και οι επαφές για την ανανέωση
του ρόστερ, δυο πρόσωπα που
έχουν προσφέρει πολύ σπουδαίες υπηρεσίες και συνέβαλαν στα
μέγιστα, ώστε ο Αστέρας τα τελευταία χρόνια να μπει στο κλαμπ
των δυνατών ομάδων της Αθήνας
είναι ο Γιάννης Φραγκουλόπουλος και Σωτήρης Κωνσταντόπουλος, οι οποίο κρεμούν τα παπούτσια τους, αφήνοντας πίσω τους
μια σπουδαία προίκα. Παράλληλα θα επιστρέψουν οι δυο δανεικοί
στον Ηλυσιακό, εκ των οποίων ο
Γιώργος Μπουζής, εκτιμάται πως
θα μείνει στο σύλλογο, αφού έχει
κριθεί αναγκαία η παραμονή του.

ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Νέα τριάδα ανανεώσεων
Τίποτε δεν φαντάζει ικανό να ανακόψει
τις ενέργειες των ανθρώπων της Αγίας
Ελεούσας που αφορούν στη στελέχωση
του ρόστερ, που θα κληθεί να παλέψει την
επόμενη σεζόν στα γήπεδα της Κατηγορίας ΕΠΣΑ με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διάκριση. Τα άτομα όπου απαρτίζουν
τον νεοσύστατο διοικητικό κορμό υπό την
Προεδρία του Γιώργου Μπίκου δεν σταματούν τις προσπάθειες που αφορούν
στον σχεδιασμό της επόμενης απαιτητικής σεζόν Αφού πρώτα ανανεώθηκε η
συνεργασία με τον τεχνικό Νίκο Κουνάδη
για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, αλλά και με
τους Μπάκα, Μάμα, Κυβέλο, Μαζμανίδη,
Μπίκο, άλλοι τρεις ποδοσφαιριστές ήρθαν σε συμφωνία με τη διοίκηση και θα
παραμείνουν στο δυναμικό του συλλόγου της Αγ. Βαρβάρας. Με τα κυανόλευκα,
λοιπόν, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται ο
επιτελικός μέσος Θάνος Κατσικανταής, ο
τερματοφύλακας Παναγιώτης Ξυδιάς και
ο ακραίος αμυντικός Ραφαήλ Τζώρτζης,
οι οποίοι είχαν τη δική τους, πολύτιμη συνεισφορά στην επίτευξη του στόχου της
παραμονής στην Α’ ΕΠΣΑ. Αναμένονται
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επόμενες κινήσεις στις τάξεις της ιστορικής ομάδας
για τη στελέχωση του ρόστερ.

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Σήμερα τα
τελευταία
ματσάκια
Τα τελευταία ματσάκια
σήμερα για την Αθήνα, με τα μπαράζ της
Β’ κατηγορίας. Μετά
το τέλος πέφτει η αυλαία των πρωταθλημάτων και εκείνο που μένει είναι τα μπαράζ για
την άνοδο στη Γ’ εθνική, αλλά και τα μπαράζ
για τη άνοδο στη SL2.
* Τι να πω, προσπάθησα να μιλήσω με το φιλαράκι μου τον Κώστα
Κοκαλίτσα, αλλά στάθηκε αδύνατο. Ούτε
πρωθυπουργός να
ήταν… Το τηλέφωνό
του όλη μέρα πήρε φωτιά, δεν σταμάτησε όλη
μέρα… Αν είσαι αγαπητός, αυτά… «παθαίνεις»! * Έχει καβαλήσει
το… κρουαζιερόπλοιο
ο «τσάκα – τσούκας»
και δεν καταλαβαίνει τίποτε! Ο δικός μας, θα
βγάλει όλο το καλοκαίρι πάνω στα κύματα…
Ε, αυτό δεν το περίμενα! * Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο «Σκάντζο»,
που σε μια δύσκολη
στιγμή ήταν εδώ και
φώναξε παρών, δείχνοντας τη φιλία του…

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΌ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΣΑ : Αγώνες κατάταξης – Β’ κατηγορία: Γηπ. Χωράφας :
Άμιλλα Περιστερίου –
Ηρακλής Περιστερίου, Πεύκης: Πεύκη –
Καλαμάκι. ΕΠΣΑΝΑ:
Πλει Αουτ: Κάτω Αχαρνών: Αχιλλέας Κ Αχαρνών – Σαρωνικός Αναβύσσου, Άνοιξης: Δόξα
Άνοιξης – Άνοιξη, Λαυρίου: Παλλαυρεωτικός
– Κρυονέρι, Γραμματικού: Μάχη Μαραθώνα
– Παθιακάκης, Κορωπίου: Κορωπί – ΑΟ Άρτεμις. Γ’ Κατηγορία: Διώνης: Πικέρμι – Δόξα Αγ
Άννας, Πολυδενδρίου:
Νικηφόρος – Παιανία,
Αγ Άννας: Μενίδι – Συκάμινο. Οι αγώνες αρχίζουν στις 17.00.

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΆ
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

ΕΠΣΑΝΑ: Γ’ Κατηγορία: Διόνυσος – ΠΑΟ
Κορωπί 0-1, Πανσταυραϊκός – Φοίβος Βάρης
0-6, Δόξα Κορωπίου –
Ολυμπιακός Λαυρίου
3-0, Κουβαράς – Αστέρας Βάρης 0-5.
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γραφει ο

ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Ο Μίλτος Τεντόγλου με ένα ακόμη μεγάλο άλμα στο μήκος στα 8,22μ.
ήταν ο νικητής στα «Παπαφλέσσεια» που
έγιναν χθες στην Καλαμάτα. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε τον Σουηδό Τόμπιας Μόντλερ που
ήταν δεύτερος με 8,10μ. Ο ολυμπιονίκης μας
αγωνίζεται τώρα την Τετάρτη στην Καλλιθέα.

Τρεις νεαρές Ελληνίδες ξεχώρισαν στα φετινά «Παπαφλέσσεια» στην Καλαμάτα.
Η 18χρονη Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έτρεξε
τα 100μ. σε 11.51 και τα 200μ. σε 23.41 σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ Κ20. Η 21χρονη Άρτεμις Αναστασίου με 23.35 στα 200μ. και η 22χρονη Αναΐς Καραγιάννη (φωτό) έκανε 13.27 στα
100μ. εμπόδια. Και οι τρεις έκαναν ατομικά ρεκόρ.
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Η Κατερίνα Στεφανίδη πήρε την δεύτερη θέση στο
επί κοντώ με 4,65μ. στο Diamond
League στο Μπέρμιγχαμ. Η Νικόλ Κυριακοπούλου ήταν έκτη με 4,45μ. Νικήτρια
στον αγώνα ήταν η Αμερικανίδα Σάντι Μόρις με 4,73μ. που είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον
κόσμο.
Ο Κρίστιαν Τσεχ έκλεψε την παράσταση στο Diamond League που έγινε χθες στο
Μπέρμιγχαμ. Ο Σλοβένος κέρδισε στη δισκοβολία με 71,27μ. Πέτυχε την επίδοση της χρονιάς,
εθνικό και ατομικό ρεκόρ, ρεκόρ Diamond
League και έγινε ο 9ος όλων των εποχών!
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