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ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΟΣΜΑΚΗΣ

Μπορεί το γήπεδο να μην έχει 
την διαχρονική αίγλη του «Κα-
ραϊσκάκης», να μην φουσκώνει 
από την γκλαμουριά του νεόδμη-
του «OPAP Arena», αλλά ειδι-
κά φέτος αποτελεί σταθερή αξία 
για τα διεθνή μάτια. Εφάμιλλα 
της αγωνιστικής πορείας του 
Παναθηναϊκού που κάνει πρω-
ταθλητισμό. Η σημερινή σέντρα 
με τον ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε 
να αποτελέσει εξαίρεση. Εξάλ-
λου, ο αντίπαλος αποτελεί talk 
of the town σε διεθνές επίπεδο 
με την παρουσία των ΄03 Κου-
λιεράκη και Κωνσταντέλια στο 
βασικό σχήμα και την σταδιακή 
απορρόφηση του ’06 Τζίμα στις 
αποστολές της πρώτης ομάδας. 
Την ίδια στιγμή που ο Παναθη-
ναϊκός έχει να δώσει στην πιά-
τσα τον Φώτη Ιωαννίδη και βήμα 
βήμα να «χτίσει» το προφίλ του 
Βαγιαννίδη. Χωρίς φυσικά κα-
νείς να αγνοεί τον Τσέριν που 
δεν είναι αμελητέα ποσότητα 
όντας ‘99άρης. Επί του πρακτέ-
ου; Ζάλτσμπουργκ από Αυστρία, 
Μπριζ και Γάνδη από Βέλγιο, Χρό-
νινγχεν και Φέγενορντ από Ολ-
λανδία, Τορίνο, Τζένοα και Ατα-
λάντα από Ιταλία, Στουγκάρδη και 
Γκλάντμπαχ από Γερμανία είναι 
οι βασικές καλεσμένες που θα 
κάνουν check inστην «Λεωφό-
ρο». Κάθε μία έχει την ατζέντα 
και το πορτοφόλι της. Κάθε μία 
έχει τον λόγο της για να σπατα-
λήσει το απόγευμα της Κυριακής 
για το ντέρμπι ανάμεσα στον Πα-
ναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Τα απο-
τελέσματα και τα follow ups μετά 
τον αγώνα…  

Παρασκήνια

➠





Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΜΕ 
ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΑ 29,5 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ 11ΑΔΑ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΙΑΤΣΑ.  

Ο ΠΑΟΚ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΤΩΝ ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗ/
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΠΟΛΟ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΚΑΟΥΤ.  

STATUS CONFIRMED!                                                        
Μπορεί ο μάνατζέρ του να παίρνει τη-

λέφωνα, να εμφανίζεται στα μέρη 

μας. Μπορεί ο πελάτης του 

(σ.σ.: Στάνκοβιτς) να μην συμ-

βιβάζεται με τα ματς Κυπέλλου, 

να «μουρμουρίζει» στην καθη-

μερινότητα με τον Κάρλος Ρόα, 

αλλά το boss είπε και λάλησε! Από 

την στιγμή που ο Ματίας Αλμέιδα έδω-

σε τα «γάντια» βασικού στον Γιώργο Αθανασιάδη 

(12 ματς/9 clean sheets) το status δεν έχει αλλά-

ξει για κανέναν λόγο. Μπορεί η ήττα στα Γιάννε-

να να δημιούργησε κλίμα αμφισβήτησης, αλλά ο 

29χρονος Νο1 ουδέποτε εισέπραξε κάτι ανάλο-

γο. Και ο Ματίας Αλμέιδα αποτελεί τον μεγαλύ-

τερο σύμμαχο του Αθανασιάδη στο competition με 

τον Στάνκοβιτς. Απορία το ́ χω αν Ελληνας προπονητής λειτουρ-

γούσε ανάλογα…  

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
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ΔΕΝ «ΤΣΟΥΛΑΕΙ»                                  
Γνωστοί από το παρελθόν. Εξ ου και η 
(υπέρβαση) στον άξονα για να επιστρέ-
ψει στον Πειραιά μετά από μία «γεμά-
τη» σεζόν στην Βασιλεία. Άργησε να 
πάρει μπρος. Αφίχθη με μπόλικα κιλά 
και άμεση ανάγκη για εντατική δουλειά. 
Πέρασε καιρός. Σχεδόν ένα 5μηνο. Είχε 
και μίνι προετοιμασία για να «ξεμπου-
κώσει» για τα καλά, αλλά δυστυχώς ο 
Παϊτίμ Κασάμι δεν είναι ο ίδιος με το… 
χθες! Τουναντίον. «Τρώει» τον Μπου-
χαλάκη χωρίς να το δικαιολογεί, εξα-
φάνισε τον Αγκιμπού Καμαρά δίχως να 
΄χει την ανάλογη προοπτική και στο φι-
νάλε εκθέτει τον εαυτό του με τις εμ-
φανίσεις του. Το ξαναζεσταμένο φα-
γητό σχεδόν ποτέ δεν είναι το ίδιο με 
την πρώτη γεύση. De facto…   

ΠΟΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ  
ΚΑΝΟΥΝ CHECK IN  
ΣΤΗΝ «ΛΕΩΦΟΡΟ» ΓΙΑ  
ΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ  



OΎΤΕ ΕΚΕΊ!                                                                                   
Μπορεί ο Πέδρο Μαρτίνς να κέρδισε τίτλους, να άφη-
σε το δικό του στίγμα στην προπονητική ιστορία του 
Ολυμπιακού, αλλά οι επιλογές του ακόμη τον «κυνη-
γάνε». Μία εξ αυτών, ο κάποτε box to box παίκτης των 
3,5 μυρίων, ο Πέπε δεν στέριωσε ούτε στην Ανκαρα-
γκουτσού μια και αποδείχθηκε too much soft. Πάει 
πλέον στην Βου Ισπανίας και έχει ο Θεός. Το flop…   

ΠΌΣΑ; 500Κ!                                                                                

Ζήσης Καραχάλιος. Και φέτος η ενέργεια, ο «πνεύμονας» 
στο παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννενα. Δεν έχουν περάσει τρεις 
μήνες αφότου προχώρησε σε επέκταση της συνεργασίας 
του με το club. Δεν είναι αυτό το θέμα, όσο οι αξιώσεις 
των Χριστοβασίληδων μια και στην πρόταση που εστάλη προ 
10ημέρου απάντησαν πως αξιώνουν 500 χιλιάρικα. Και ο Ζήσης 
έχει ήδη κλείσει τα 27. Και δεν έχει καν 6ψηφιο συμβόλαιο. 

Ντάνζελ Τζουμπιτάνα! ‘99αρης ο κύριος που αποτε-
λεί talk of the town στον Βορρά της Super League 2. Ο 

παίκτης που με 7 γκολ σε 10 αγώνες δύσκολα θα ανανεώ-
σει με τον Ηρακλή και ήδη στο Περιστέρι τον αναμένουν με 
ανοιχτές αγκάλες. Έξυπνο deal…  



ΚΛΊΜΑ «ΒΑΡΎ»!                                                          

Εν αντιθέσει με τον Ματίας Αλμέιδα που μέσα σε ένα εξά-
μηνο εξασφάλισε συμβόλαιο ζωής η φετινή σεζόν δεν 
εκτυλίσσεται ομαλά για τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο στον 
πάγκο της ΑΕΚ Β’. Τέσσερις σερί ήττες, 5 στα έξι τελευταία 
ματς, στην ζώνη του υποβιβασμού και το κυριότερο δίχως 
κανένα ποδοσφαιρικό development. Το συμβόλαιο λήγει 
τον Ιούνιο. Ήδη, προαλείφονται αρκετοί…  

ΌΠΕΡ ΚΑΊ ΕΓΕΝΕΤΌ!                                                                 
Κανείς δεν περίμενε διαφορετική εξέλιξη. Απλώς, έλαβε 
σάρκα και οστά και τυπικά. Ο θείος Κούτσιας διαχρονικά 
είχε ένα influence στις αποφάσεις του ανιψιού, Γιώργου. 
Δε γινόταν τίποτε χωρίς την έγκρισή του. Όπως και 
το τελευταίο συμβόλαιο μαζί με τον δανεισμό του στον 
Βόλο. Είδε και απόειδε από τις διάφορες συνεργασίες 
του με τους agents και το πήρε απόφαση να γίνει ο ίδιος 
εκπρόσωπός του Γιώργου Κούτσια. Αυτά…  

ΤΏΡΑ ‘H ΠΌΤΕ…                                                 
Μια (ποδοσφαιρική) ζωή ολάκερη στον Ολυμπιακό. Και τι δεν 
έχει περάσει. Από πρωταθλητής στην κ19 όντας ο πρώτος 
σκόρερ, παίζοντας σαν ψευτο9άρι μέχρι που έγινε διεθνής στην 
Ανδρών ως δεξί μπακ. Φέτος τόσο με τον Πέδρο Μαρτίνς, όσο 
και με τον Κορμπεράν δεν υπήρχε στον χάρτη. Η έλευση του 
Μίτσελ του έδωσε ποδοσφαιρική ζωή και συνάμα προσδοκία 
για το… αύριο! Το μπαλάκι είναι πλέον στον Θανάση Ανδρούτσο 
μια και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι: ή αποχωρεί με 
ψηλά το κεφάλι ή συμβιβάζεται με την ταυτότητα του backup. 
26 θα κλείσει ο Θανάσης…   

 ΑΛΉΘΕΊΑ, ΠΌΤΕ ΘΑ ΌΛΌΚΛΉΡΏΘΕΊ 
Ή ΠΕΡΊΒΌΉΤΉ ΑΓΌΡΑΠΏΛΉΣΊΑ ΤΌΎ 
ΠΑΝΑΊΤΏΛΊΚΌΎ;  

quizTime
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ΘΕΛΕΊ ΠΌΛΊΤΊΣΜΌ, ΌΧΊ «ΑΡΠΑΧΤΉ»!                                                 
Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αισθάνεται πως περισσεύει στο αγωνιστικό κά-
δρο του Ολυμπιακού. Η σχέση, δυστυχώς, δεν «τσουλάει» ανάλογα και ο 
ίδιος ζυγώνοντας τα –άντα δεν θέλει να «καθίσει» πάνω στο συμβόλαιο 
των 700.000 ευρώ. Προς τιμήν του. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί εργο-
δότης που να καλύπτει τα «θέλω» του διεθνούς κεντρικού χαφ. Για να γί-
νουμε πιο  συγκεκριμένοι: o Μπουχαλάκης ΔΕΝ έχει κανένα signed συμ-
βόλαιο με τον Βασίλη Κραστάνα. Συνάμα, τα γραφόμενα για προτάσεις από 
την Αραβική Χερσόνησο διόλου τον καλύπτουν μια και δεν είναι ζήτημα 
χρημάτων, αλλά αγωνιστικών προτεραιοτήτων η επόμενη μέρα του. Κοι-
νώς, το searching συνεχίζεται, ο ίδιος έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση 
σε αγορές τύπου Ιταλία και Ισπανία. Όποιος προλάβει…

Βασίλης  Ξενόπουλος. Ζυγώνει τα 25 και ακόμη δεν 
έχει βγει από την γυάλα προστασίας του Παναθηναϊ-

κού. Το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο, είναι σημείο ανα-
φοράς στον ΠΑΟ Β’ και ήδη δύο ομάδες της Σούπερ Λιγκ τον 
ορέγονται. Με το καλό…





ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕ 

ΣΟΟΥ ΜΑΝΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ
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Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε το χθε-
σινό ματς ο Άρης. Επικράτησε με 3-0 του Βόλου, 
τον έβαλε από κάτω στη βαθμολογία και στρέφε-
ται πλέον στη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Ολυμπι-
ακό. Τρομερός ο Μανού Γκαρσία, ο οποίος έκα-
νε χατ τρικ.
Οι Θεσσαλονικείς ήταν καλύτεροι σε όλη τη δι-
άρκεια του αγώνα και στο 15’ έχασαν την πρώ-
τη τους ευκαιρία με τον Πίρσμαν. Συνέχισαν να 
ψάχνουν το γκολ κόντρα σε μία σχετικά ακίνδυνη 
ομάδα, αλλά δεν το βρήκαν στο πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο 45λεπτο το γήπεδο έγειρε. Εκεί πά-
τησε γκάζι ο Μανού Γκαρσία και έκλεψε την πα-
ράσταση. Με ωραίο σουτ εντός περιοχής στο 47’ 
άνοιξε το σκορ και ο ίδιος παίκτης στο 60’ εκτε-
λώντας από την άλλη άκρη της περιοχής, νίκη-
σε ξανά τον Κλέιμαν. Πρακτικά εκεί τελείωσαν 
όλα. Κανείς εκ των δύο ομάδων δεν είχε διάθε-
ση για να φορτσάρει. Ωστόσο, ο Μανού είχε κέ-
φια και στο 74’ έκανε το χατ τρικ βάζοντας το κα-
λύτερο γκολ του στη βραδιά.

ΑΡΗΣ (Άλαν Πάρντιου): Κουέστα, Μπρά-
μπετς, Φαμπιάνο, Πίρσμαν, Εμπακατά (23’ 
Οντουμπάτζο), Ντουκουρέ, Μανού Γκαρσία, 
Νταρίντα (68’ Ετέμπο), Μαντσίνι (81’ Μαζι-
κού), Γκρέι (80’ Ιτούρμπε), Ματέο Γκαρσία 
(81’ Ροντρίγκεζ).
ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο, 
Εσκοβάλ, Πίρινεν, Λούνα (68’ Σι), Μπαριέ-
ντος, Μεταξάς (56’ Γκάγκι), Τσιρίνος, Με-
θκίδα (68’ Πιρές), Ντέλετιτς, Οζέγκοβιτς 
(84’ Κούτσιας).

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

47’, 60’,  74’ ΜΆΝΟΥ ΓΚΆΡΘΊΆ

ΣΚΟΡΕΡ

ΑΡΗΣ VS ΒΟΛΟΣ 03



ΛΥΤΡΩΣΗ 
ΜΕ ΠΕΡΕΑ
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Ο ένας το ήθελε πολύ και το πάλεψε μέχρι τέλους. 
Ο άλλος έπαιξε για να μη χάσει. Συνήθως σε αυτές 
τις περιπτώσεις, εκείνος που το κυνηγάει, είναι που 
χαμογελάει και στο φινάλε. Έτσι κι έγινε στο ΟΦΗ 
- Αστέρας Τρίπολης. Οι Κρητικοί στο φινάλε βρήκαν 
το πολυπόθητο γκολ και με 1-0 πήραν ένα πολύτιμο 
τρίποντο.
Σε γενικές γραμμές το ματς ήταν κακό. Οι Αρκάδες 
ήταν διαβασμένοι, μπήκαν για να μπλοκάρουν τον 
αντίπαλό τους και το κατάφεραν. Εκείνοι έχασαν και 
τις πρώτες ευκαιρίες του αγώνα με τους Καρμόνα 
και Μπαράλες. Ο ΟΦΗ δεν είχε αντίδραση και πέτα-
ξε το πρώτο 45λεπτο.
Ωστόσο, στο δεύτερο ήταν πιο αποφασιστικός. Με κύ-
ριο εκφραστή των επιθέσεων τον Ντίκο βρήκε τρό-
πους ώστε να απειλήσει την αντίπαλη άμυνα. Παρό-
λα αυτά ο Αστέρας Τρίπολης κρατούσε καλά μέχρι 
το τελευταίο τέταρτο. Εκεί δέχτηκε μεγάλη πίεση. Οι 
γηπεδούχοι είχαν στο 79’ μία σημαντική ευκαιρία με 
τον Λάρσον και στο 88’ από δική του εκτέλεση φάουλ 
ο Περέα διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΟΦΗ VS ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΊΠΟΛΗΣ01

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, 
Πασαλίδης, Βούρος, Γιαννούλης (76’ Πε-
ρέα), Θοράρινσον, Λάρσον, Ντιουσέ (85’ 
Μπάκιτς), Μεγιάδο, Τοράλ, Ντίκο, Μπαλο-
γιάννης (66’ Μοσκέρα).
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Άκης Μάντζιος): Πα-
παδόπουλος, Πίτσου Αντζουλάς, Καστάνιο, 
Καρμόνα, Μουνάφο (46’ Γκαρντάφσκι), 
Σανταφέ (91’ Μπενίτο), Μπερτόγλιο (61’ 
Μπαρτόλο), Άλβαρες, Κρέσπι (73’ Σίτο), 
Μπαράλες.

88’  ΠΕΡΕΑ

ΣΚΟΡΕΡ
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Αρκετά καλός ήταν ο Άρης στο ματς με τον Βόλο και πήρε ψυχο-
λογική ώθηση για το μεγάλο παιχνίδι που έρχεται με τον Ολυ-
μπιακό. Μισή σεζόν είναι αυτή η αναμέτρηση για τους Θεσσαλονι-
κείς. Θέλουν πολύ τη διάκριση στο Κύπελλο και δεν το κρύβουν. 
Χαμόγελα φυσικά και για τον Μανού Γκαρσία, που ρόλαρε την 
κατάλληλη στιγμή.

Στη Νίκαια τεστάρει τις δυνάμεις της σήμερα η ΑΕΚ (16:00, CS1). Στό-
χος είναι να διευρυνθεί το νικηφόρο σερί ειδικά από τη στιγμή που ο 
πρωτοπόρος Παναθηναϊκός έχει και δύσκολο ματς με τον ΠΑΟΚ. Στα 
θετικά για τον Αλμέιδα η επιστροφή του Γκατσίνοβιτς, εκτός έμεινε ο 
Σιντιμπέ, όπως και οι Ελίασον, Μοχαμάντι και Γαλανόπουλος.

Να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα στην Τούμπα για το Κύπελλο θέ-
λει ο Παναθηναϊκός προκειμένου να κρατήσει απόσταση ασφαλείας 
από τους διώκτες του στο πρωτάθλημα. Αντίπαλος ξανά ο ΠΑΟΚ σή-
μερα (19:30, CS1). Ούτε τώρα μπήκε στην αποστολή ο Κλέινχεισλερ 
λόγω ίωσης. Κανονικά βρίσκεται σε αυτή ο Μπερνάρ, όπως και ο Σπό-
ραρ. Έκπληξη η παρουσία του Ταβάρες, ο οποίος παίζει στη Β’ ομάδα.

Την απόκτηση του Ραμόν ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Κλείνει έτσι 
σε πρώτη φάση το κενό που υπήρχε στο αριστερό άκρο της άμυνάς 
του και τα πάντα θα εξαρτηθούν πλέον από τον Ρέαμπτσουκ. Επίσης, 
σήμερα έχει επικίνδυνη έξοδο στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμη-
το (20:30, Novasports Prime). Στην αποστολή οι Χουάνγκ και Σαμασέ-
κου, εκτός οι Ρέτσος και Μαρσέλο.

Στο Κύπελλο έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης νικώντας τον Πα-
ναθηναϊκό, αλλά σήμερα (19:30, CS1) πρέπει να το επαναλάβει προ-
κειμένου να μείνει σε τροχιά πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ είναι στο -9 
από την κορυφή και παίζει με την πλάτη στον τοίχο σε αυτό το παιχνί-
δι. Γνωστά τα προβλήματα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, αφού εκτός 
παραμένουν οι Τσαούσης, Κουαλιάτα, Σοάρες, Ελ Καντουρί, Μουργκ 
και Κούρτιτς.
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ΑΓΓΛΙΑ 18:30
ΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. Χ2 1,98 
Ντέρμπι από τα παλιά στο Εμιρέιτς με την πρωτοπόρο Άρσε-
ναλ να υποδέχεται την αρκετά ανεβασμένη Μάντσεστερ.
Στο Λονδίνο πλέον μιλάνε ξεκάθαρα για πρωτάθλημα με την 
ομάδα του Αρτέτα να είναι το φαβορί.
Πέταξε δύο βαθμούς μέσα στη Πάλας η Γιουνάιτεντ και το ση-
μερινό έχει χαρακτήρα τελικού.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 15:30
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ-ΑΓΙΑΞ OVER 4,5 ΚΑΡΤΕΣ 1,91
Τη παράσταση στην Ολλανδία κλέβει το μεγάλο ντέρμπι της 
Φέγενορντ με τον Άγιαξ. Η ομάδα του Ρότερνταμ με εξαιρετική 
παρουσία μετά την επανέναρξη δείχνει ικανή να διεκδικήσει 
το πρωτάθλημα.. Ο Άγιαξ δεν πείθει και δεν θυμίζει σε τίποτα 
την ομάδα των προηγούμενων ετών. Η κόντρα των δύο ομά-
δων είναι μεγάλη αλλά και το βαθμολογικό κίνητρο τεράστιο.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 18:30
ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ OVER 2,75 1,77
Η Μπουντεσλίγκα μπήκε ξανά στα γήπεδα και φυσικά θα πά-
ρει θέση στις επιλογές μας. Η Γκλάντμπαχ θα κυνηγήσει μέχρι 
τέλους ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο ενώ η Λεβερκούζεν βρίσκε-
ται αρκετά χαμηλά και έχει απόσταση να καλύψει. Αμφότε-
ρες πάντως θέλουν το τρίποντο και αναμένω να επιτεθούν.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΚΥΝΗΓΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΓΚΟΛ

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ Χ2 1,70
Σαν βόμβα έπεσε στο Τορίνο η τιμωρία της Γιουβέντους με 
το -15 να την βγάζει εκτός μάχης τίτλου αλλά ουσιαστικά και 
εκτός τετράδας. Το κλίμα είναι βαρύ στη μεγάλη κυρία με τον 
κόσμο να βράζει εις βάρος του Ανιέλι.
Η Αταλάντα έρχεται με φόρα και θα παίξει στη κόντρα για να 
κάνει την ζημιά.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΣΕ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ 19:00
ΣΠΕΤΣΙΑ-ΡΟΜΑ 2 1,80
Με την Γιουβέντους εκτός μάχης η Ρόμα μπήκε πλέον γερά 
στη μάχη για το Τσάμπιονς Λιγκ.
Η ομάδα του Μουρίνιο έχει μπει καλά μετά την επανέναρξη 
με το κλίμα να είναι εξαιρετικό.
Για την παραμονή θα παλέψει μέχρι τέλους η Σπέτσια ούσα 
στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΤΟ ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΦΑΒΟΡΙ

ΚΥΠΡΟΣ 17:00
ΑΠΟΕΛ-ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ 1 -1,75 1,75
Με την ΑΕΚ στο +4 ο ΑΠΟΕΛ καλείται να πάρει το σημερινό 
ματς κόντρα στον αδύναμο Ακρίτα.
Οι πορτοκαλί θέλουν όσο τίποτα το πρωτάθλημα με τον κόσμο 
να τους στηρίζει παντού.
Σημαντική ενίσχυση μεταγραφικά καθώς αποκτήθηκε ο Μπεν 
από τον Ερυθρό Αστέρα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:ΑΣΟΣ ΜΕ ΧΑΝΤΙΚΑΠ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΣ

ΕΞΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ  
ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  
ΜΕ ΚΕΡΔΗ
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με ξεκάθαρη επιδίωξη να αποτινάξει από επάνω της τα τελευ-
ταία αρνητικά αποτελέσματα , ολοκλήρωσε η Ιεράπολη την προ-
ετοιμασία της ενόψει της επερχόμενης καθοριστικής αναμέ-
τρησης κόντρα στον γειτονικό Ορφέα Αιγάλεω. Η εντός έδρας 
ήττα με 3-0 από την πανίσχυρη και φορμαρισμένη Αθηναϊ-
δα ανέδειξε αρκετές από τις παθογένειες που χαρακτηρίζουν 
τους «κυανόλευκους» κυρίως στο ανασταλτικό «κομμάτι». Με 
τον τεχνικό Χρήστο Κιούρκο να αναλαμβάνει το δύσκολο έργο 
να διορθώσει τα όποια κακώς κείμενα έχει αντιληφθεί, ώστε 
η ομάδα του να εμφανιστεί ακόμη πιο συμπαγής και ανταγω-

νιστική στην απαιτητική συνέχεια που την περιμένει. Με τον 
έμπειρο τεχνικό να τονίζει τα εξής: «Θεωρώ ότι απέναντι στην 
Αθηναϊδα δεν ήμασταν κακοί ή έστω αυτοί που έπρεπε να πα-
ρουσιαστούμε για τις ανάγκες της αναμέτρησης και δίκαια χά-
σαμε. Υποπέσαμε σε πολλά ατονικά λάθη, ενώ μας «πλήγω-
σαν» και οι πολλές σημαντικές ελλείψεις που είχαμε. Αυτό 
που προέχει, είναι να ανακάμψουμε και να παρουσιαστούμε 
αισθητά βελτιωμένοι στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια που ακο-
λουθούν, αρχής γενομένης από αυτό κόντρα στον γειτονικό Ορ-
φέα Αιγάλεω»

ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
Την μεταγραφική της αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα συνεχίζει 
ακάθεκτη η Ανθούπολη. Με την διοίκηση του φιλόδοξου σω-
ματείου των δυτικών προαστίων να φροντίζει σε κάθε περί-
πτωση να ενισχύσει το υπάρχον ρόστερ σε θέσεις όπου υπάρ-
χει άμεση ανάγκη, ώστε η ομάδα να μπορέσει να παρουσιαστεί 
ακόμη πιο συμπαγής και ανταγωνιστική στην απαιτητική συ-
νέχεια που την περιμένει στον δεύτερο συναρπαστικό όμιλο 
της Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η Ανθού-
πολη προχώρησε σε μία σπουδαία προσθήκη, που αφορά την 
νευραλγική θέση κάτω από τα δοκάρια, αφού ανακοίνωσε με 
κάθε επισημότητα την απόκτηση του 32χρονου γκολκίπερ Νι-
κήτα Αλεξόπουλου. Ο έμπειρος τερματοφύλακας αγωνιζόταν 
στην Αγία Ελεούσα, ενώ έχει παίξει επίσης σε Ηφαιστο Πε-
ριστερίου. Τόλμη Περιστερίου, Βρασιές Αρκαδίας, Αναγέννη-
ση Πετρούπολης, Γκυζιακό, Ειρήνη Πετρούπολης, Πετράλωνα, 
Σκορπιό Φυλής. Όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο έμπειρος πορτιέρο αναμένεται να αποτελέσει μια πολύ 
σημαντική λύση για τον κόουτς Αλέξη Γκλεγκλέ στη νευραλγι-
κή θέση κάτω από τα δοκάρια.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Τον 18χρονο ταλαντούχο μεσοεπιθετικό Κωνσταντίνο Σερίφη, 
που αποκτήθηκε από τον γειτονικό Άρη Πετρούπολης και μέ-
χρι πρότινος αγωνιζόταν με τη φανέλα της Χρυσούπολης, πρό-
σθεσε στο δυναμικό του ο Ηρακλής Περιστερίου. Αναλυτικά η 
ανακοίνωση: «Στην δεύτερη μεταγραφή προχώρησε η διοίκηση 
της ομάδα μας,αποκτώντας άλλον έναν νεαρό ποδοσφαιριστή. 
Ο λόγος για τον 18χρονο Σερίφη Κωνσταντίνο, που μέχρι πρό-
τινος αγωνιζόταν στην Χρυσούπολη και τα προηγούμενα χρό-
νια στον Άρη Πετρούπολης. Η διοίκηση θέλει να ευχαριστήσει 
τον Άρη Πετρούπολης για την παραχώρηση του νεαρού μεσο-
επιθετικού.» Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος η προσοχή όλων 
έχει στραφεί στην καθοριστική αναμέτρηση της Κυριακής κό-
ντρα στην φορμαρισμένη Αθηναϊδα.

ΚΙΟΥΡΚΟΣ: «ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΧΕΙ, 
ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΟΥΜΕ» 
ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
ΣΤΕΛΝΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  
ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΛΗΣ

Δεύτερη 
συνεχόμενη νίκη 
για το Βύρωνα 
  
Για δεύτερο συνεχόμενο μα-
τσάκι, το χαμόγελο παρέμει-
νε ζωγραφισμένο στα πρό-
σωπα όλων των Βυρωνιωτών 
και σ’ αυτό συνετέλεσε η με-
γάλη νίκη κόντρα στην Ελπίδα 
Αγ Αναργύρων με 3-0. Τα γκολ 
σημείωσαν οι Κυρμαζόγλου 
στο 20’, Ζαφείρης στο 30’και 
Τσαβαλιάς στο 85’. Διαιτητές 
ήταν ο Κωσταγιάννης, Καλοπί-
τσης, Τραντάς.
ΑΟ ΒΥΡΩΝ (Άκης Μιχαηλίδης) 
Τσαλαματας, Λιάτσος, Καλα-
ντζής, Κυρμάζογλου, Σκαρώ-
νης, Σπανουδάκης, Ζαφείρης 
(86’ Αντωνίου), Δήμος (62’ 
Κουντουριώτης), Δημάκης (86’ 
Σκέμπι), Μπαλαφούτης (62’ 
Γκατσάλος), Ζάγκας (62’ Τσα-
βαλιάς). 
ΕΛΠΙΔΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Δή-
μος Τσιμηλιώτης) Νικολί-
τσας, Γιαμαρέλος (86’ Σπυ-
ρόπουλος), Λάνης, Παππάς, 
Λυμπερόπουλος, Κανάκης. 
Κοτταρίδης, Κολτούκης (40’ 
Ξενουνλάρι), Ροκανας (75’ Κά-
βουρας), Πουλος, Κιτσος (40’ 
Ντάλλας).

ΑΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙ-
ΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 3-1
Νίκη με ανατροπή πήρε το Χαϊ-
δάρι στην έδρα του, επικρατώ-
ντας της Δάφνης Παλ Φαλήρου 
με σκορ 3-1. Παρότι οι φιλοξε-
νούμενοι προηγήθηκαν 0-1 στο 
25’ με εύστοχο χτύπημα πέ-
ναλτι του Λιόση, όμως στο 30’ 
το Χαϊδάρι ισοφάρισε σε 1-1 με 
τον Παληγεώργο. Ο τελευταί-
ος στο 60’ έδωσε το προβάδι-
σμα στην ομάδα του, για να έρ-
θει στο 65’ ο Γκρέμπι και να 
διαμορφώσει το τελικό 3-1. 
Στο 80’ αποβλήθηκε με δεύ-
τερη κίτρινη για την Δάφνη ο 
Χριστόπουλος. Διαιτητές ήταν 
οι Τσουκαλάς, Καραγεώργος, 
Μαρκαντωνάτος. 
ΑΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ (Γιάννης Χλω-
ρός) Καλαματιανός, Γιαννα-
κόπουλος (90+3’ Βρεττας), 
Καλογερόπουλος, Ζίζηλας, 
Λαγός, Αντωνόπουλος, Ζα-
χαρίου (90+3’ Κωτσαδάμ), 
Καμπεράι, (90+3’ Παπαδό-
πουλος) Παληγεωργος (83’ 
Δράμης), Αποστολόπουλος, 
Γκρέμπι (90’ Χλωρός).
ΔΑΦΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
(Γιάννης Ντάκουρης) Μπότος, 
Δερμιτζάκης, Πάλλας, Ξύδης 
(50’ Παπαδόπουλος), Χριστό-
πουλος, Λιοσης (75’ Σαντζώ-
νη), Ραπτης, Γιαννούλης (75’ 
Δάμης), Βλαχάκης Ε., Βλαχά-
κης Ι. (63’ Ζαμπέτης), Κων-
σταντινίδης.

ΕΠΣΑ - Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: 
Νέας Ιωνίας: Νέα Ιωνία - Ολυμπι-
ακός Λιοσίων, Ηλιούπολης Β: Χα-
ραυγιακός - Διάνα Ηλιούπολης, 
Αγίων Αναργύρων: Αγιοι Ανάργυ-
ροι – Σούρμενα. 3ος όμιλος: Βύρω-
να: Αθηναϊκός - Άρης Καλαμακίου, 
Μελισσίων: Μελίσσια – Ηλυσιακός. 
Β κατηγορία - 1ος Όμιλος: Παλαι-
ού Φαλήρου (1200): Κοψαχείλα – 
Ιπποκράτης, ΔΑΚ Αιγάλεω: Ορφέ-
ας Αιγάλεω – Ιεράπολη, Ήφαιστου: 
Ηρακλής Περιστερίου - Αθηναΐδα 
2ος όμιλος: Βριλησσίων (1100): 
Βριλήσσια – Αρίων, Νέας Ιωνίας 
(1100): Ελευθερούπολη – Κορω-
νίδα, Αργυρούπολης Β: ΓΣΑ – Νε-
οπεντελικός. 3ος όμιλος: Χωρά-
φας (1200): Φοίνικας Περιστερίου 
– Αλσούπολη, Αλεπότρυπας: Αστέ-
ρας Εξαρχείων – Τριφυλλιακός, 
Χρυσούπολης : Κηπούπολη – Λαύ-
ρα, Χολαργού Β΄: Παπάγος - Πα-
νιώνιος Καισαριανής. 4ος όμιλος: 
Γαλατσίου: ΠΑΣ Γαλάτσι – Ίωνες, 
Χαϊδαρίου: Θρίαμβος Χαϊδαρίου – 
Ιάσων, Πεύκης: Πεύκη - Άτλας Κυ-
ψέλης. Γ’ κατηγορία - 1ος όμιλος: 
ΔΑΚ Αιγάλεω (1100): Ζέφυρος – 
Χρυσούπολη, Ακ Πλάτωνος (11 00): 
ΑΟ Κωφών - Φοίνικας Καλλιθέ-
ας, Ελληνικού (1200): Νέα Σμύρ-
νη - Ιλίσια 2004. 2ος όμιλος: Αλε-
πότρυπας (900): Κρόνος Αθηνών 
- Φωστήρας Καισαριανής, Αργυ-
ρούπολης Α (1100): Ποσειδών Γλυ-
φάδας - Αναγέννηση Πετρούπολης, 
Ρουφ (1200): Πανθησειακός – Γλυ-
φάδα. 3ος όμιλος: Αλεπότρυπας 
(1200) Γκυζιακός - Δάσος Χαϊδα-
ρίου, Παλαιού Φαλήρου: Ταταύλα 
– Θεμιστοκλής, Ακαδημία Πλάτω-
νος: Πλάτων - Ερμής Ηρακλείου , 
4ος Ομιλος: Ρουφ (900): Κουκάκι - 
Νίκη Γαλατσίου, Ιλίου (1100): ΑΕ Ιλί-
ου Νίκη Αλίμου, Ηφαίστου (11 00): 
ΑΕ Περιστερίου – Κεραμεικός, Χρυ-
σούπολης (1100): Γαλαξίας – Υμητ-
τός. Οι αγώνες αρχίζουν στις 1500.

Το σημερινό 
πρόγραμμα

Τα χθεσινά αποτελέσματα
ΕΠΣΑ : Α Κατηγορία - 1ος όμιλος: Χαϊδάρι - Δάφνη Παλαι-
ού Φαλήρου 3-1, ΑΟ Καλαμακίου – Ερυθραία 1-2, Ήφαι-
στος Περιστερίου – Μικρασιατικός 0-1 . 2ος όμιλος: Άτ-
ταλος Νέας Φιλαδέλφειας - Θύελλα Αγίου Δημητρίου 
0-2, Άγιος Θωμάς - Άγιαξ Ταύρου 1-1, Παλαιό Φάληρο - 
Αγία Ελεούσα 2-1, Χαλάνδρι - Ανθούπολη 1-0. 3ος όμι-
λος : Ηράκλειο- ΑΟ Περιστερίου 0-1, Βύρωνας - Ελπί-
δα Αγίων Αναργύρων 3-0, Τράχωνες – Χολαργός 2-1. 
Β’ κατηγορία - 1ος όμιλος: Αστέρας Ζωγράφου - θύελλα 
Περιστερίου 8-0, ΑΟ Ιλίου - Δόξα Βύρωνος 0-1, Αττικός 
– Μεταμόρφωση 2-1. 2ος όμιλος: Αμπελόκηποι - Απόλ-
λων Αθηνών 1-2, Άγιος Δημήτριος - Παράδεισος 5-1, Λυ-
κόβρυση – Τερψιθέα 2-1. 3ος όμιλος: Πετράλωνα - Κέ-
νταυρος Βριλησσίων 0-5, Παγκράτι - Λύκοι Χαϊδαρίου 
0-1.4ος Ομιλος: Απόλλων Χαλανδρίου - Κολωνός 1-0, 
Καματερό – ΠΟΨ 2-0. Γ΄ κατηγορία - 1ος όμιλος: Χαλ-
κηδονικός - Άρης Χολαργού 2-1, Ειρήνη Πετρούπολης - 
Διαγόρας Αιγάλεω 0-5. 2ος όμιλος : Μαρούσι - Αστέρας 
Γλυφάδας 1-2, Αστέρας Χαϊδαρίου - Πέρα Κλουμπ 0-3. 
3ος όμιλος: ΑΟΝΑ - Κεραυνός Πετρούπολης 3-1, Προ-
μηθέας – Λαρισαϊκός 2-2 .4ος όμιλος : Πατήσια - Δόξα 
Γκύζη 7-1.
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Ο Χρήστος Κιούρκος




