
1  

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας 

       Σα  αθξηβά  αξώκαηα… 

Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ  
κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! 

ει.4 

ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ 
 

ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ νη 
Αλησλίνπ θαη Φξέηηαο γηα ηνλ δηάδνρν ηνπ Νηόπιηα.  

Πνηνπο θνηηάλε θαη γηαηί έρεη πξνθξηζεί ε   
πεξίπησζε ηνπ Φεξέηξα; 

 

ηα δηθαζηήξηα νη Γηθέθαινη. 
Σνλ δξόκν ηεο δηθαηνζύλεο επέιεμε ν ηαύξνο 

Αδακίδεο γηα ηα έθηξνπα ηεο Σνύκπαο. 
 

Βνήζεηα από Εαγνξάθε γηα λα βξεζεί ν 
«αλεγθέθαινο» ηεο εμέδξαο, δήηεζε ν  

    Σξαηαλόο Γέιιαο. 

 ΦΕΤΕΛ  
Ο  

ΝΔΟΣΔΡΟ 
ΠΡΩΣΑΘΛΖΣΖ 

          Σνλ 1ν  ηίηιν ζηελ  
θαξηέξα ηνπ θαηέθηεζε ν Γεξκαλόο 
πηιόηνο ηεο Formula 1. 

    

Έμαιιε ε δηνίθεζε κε Γθνβνύ. 

Αθηέξσκα ηνπ France Football  
 γηα ηνλ  σηήξε Νίλε.    

ει.5 

 

ει.15 ει.6 
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Δκδόηης 

 ΗΔΚ ΠΔΗΡΑΗΑ 

Γιεσθσνηής 

ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 
Αρτιζσνηάκηης 

ΓΗΑΝΝΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 
Γιεσθσνηής Ύλης 

ΜΠΔΥΡΑΚΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ 

Σσνηάκηες 

ΜΑΚΡΖ ΝΗΚΟ 

ΗΗ ΒΟΤΛΓΑΡΖ 

ΓΗΟΒΑ ΜΑΝΣΖ 

ΕΟΤΜΠΟ ΑΓΓΔΛΟ 

ΒΛΑΟΠΟΤΛΟ ΘΔΟΓΩΖ  

ΓΗΑΝΝΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 

ΠΟΛΗΣΖ ΓΗΑΝΝΖ 

ΒΔΡΤΚΗΟΤ ΑΛΔΞΗΑ 

ΜΟΒΔΗΑΝ ΛΟΤΗ 

ΣΟΤΜΠΛΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 

ΜΖΣΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ 

ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΤΑ 

ΒΔΡΤΒΑΚΖ ΒΑΓΓΔΛΖ 

 

Πεξηερόκελα 
 

ει. 3,4        Οιπκπηαθόο 
ει. 5        Παλαζελατθόο 
ει. 6        ΑΔΚ 
ει. 7        Β’ Δζληθή 
ει. 8        Πεξηθεξεηαθό 
ει. 9        Παξαζθήληα 
ει. 10        Γηεζλή - ΝΒΑ 
ει. 11        Μπάζθεη 
ει. 12        Βόιιεπ 
ει. 13        πνξ 
ει. 14        ηνίρεκα 
ει. 15        Μεραλνθίλεηνο 
ει. 16        ρόιην 
 

Π 
νύ είλαη ηα ρξόληα ηα παιηά κε ηνπο γλήζηνπο κπαιαδόξνπο πνπ γηα κηα ηνπο ελέξγεηα γέκηδαλ ηα 
γήπεδα. Φέξηε κνπ πίζσ ηνλ αξαβάθν , ηνλ αβέθζθη θαη ηνλ Εηνβάλλη. ηακαηήζηε πηα θόθθηλνη 
πξάζηλνη θαη θίηξηλνη λα πεζαίλεηε γηα έλαλ ηίηιν. Εεηήζηε θάηη πην νπζηαζηηθό. Πνηό είλαη απηό; Ζ κία 

ε κνλαδηθή ελέξγεηα ελόο βηξηνπόδνπ πνπ ζα ζε εμηηάξεη θαη ζα ζε θάλεη δέθα θνξέο πεξηζζόηεξν ραξνύκελν 
από έλα πξσηάζιεκα. Έλα πξσηάζιεκα πνπ πιένλ ην βιέπεηο σο αληηθαηάζηαην  ππλνζηεληόλ κπαο θαη 
γιπθνθνηκεζείο ρσξίο λα επηβαξύλεηο ην ζηνκάρη ζνπ κε ράπηα. Να μέξεηε ηη δεηάηε όηαλ ζπαηαιάηε δύν ώξεο 
από ηνλ ρξόλν ζαο βιέπνληαο έλαλ πνδνζθαηξηθό αγώλα. Οη πνιινί ιέλε πσο απηά πνπ γξάθνληαη ζηελ 
ηζηνξία είλαη νη ηίηινη θαη όρη ν ηξόπνο πνπ ήξζαλ. Δγώ ζπκάκαη ηνλ εαπηό κνπ πηηζηξηθά πνπ έπαηδα κπάια 
ζηελ γεηηνληά θαη θαληαδόκνπλ πσο είκαη έλαο αζηέξαο ηνπ πνδνζθαίξνπ όπσο ν Μαξαληόλα ν Εηληάλ ν Ρν-
κάξην . Ο έξκνο δελ ζθέθηεθα πνηέ όηη είκαη αζηέξαο κηαο νκάδεο πνπ έρεη πάξεη ην πξσηάζιεκα. Δπνκέλσο 
ζα εκπηζηεπηώ ην ζπλαίζζεκα θαη ηελ αγλόηεηα ελόο παηδηνύ πνπ έβιεπε ην πνδόζθαηξν σο έλα παηρλίδη θαη 
δελ ζα παξαζπξζώ από ηελ εηθόλα πνπ καο έρνπλ θηηάμεη σο αξεζηή.  Πηζηεύσ λα θαηαιάβαηε γηαηί ζέισ λα 
γπξίζσ ζηα παιηά. Πξνο ην παξόλ ζα παίξλσ ην ραπάθη ηεο λνζηαιγίαο θαη ζα ρνξηαίλσ κπαιίηζα βιέπν-
ληαο θαλέλα βηληεάθη ζην youtube…                                                                                    Νίθνο Μαθξήο 

 Θέλω να γυρίσω στα παλιά… 

Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ   ΑΡΘΡΟ 



3  

Τ ελ Κπξηαθή πξαγκαηνπνηήζεθε  ζην 
Σηάδην Καξατζθάθε ν αγώλαο αλά-

κεζα ζηνλ Οιπκπηαθό θαη ηνλ ΠΑΟΚ. 

Σηελ θνξπθή ηεο βαζκνινγίαο βξέζεθε ν 
Οιπκπηαθόο καδί κε ηνλ ΠΑΟ ζηνπο 21 βαζ-
κνύο, κεηά ηελ λίθε ηνπ κε 3-0 επί ηνπ ΠΑΟΚ 
έρνληαο  λα παίμεη έλα εκίρξνλν κε ηνλ Εξγν-
ηέιε ζηελ Κξήηε, ιόγω αλαβνιήο ηνπ αγώλα. 
Ο ΠΑΟΚ παξέκεηλε ζηελ 3ε ζέζε ηεο βαζκν-
ινγίαο κε 17 βαζκνύο. Ο Βέιγνο επηζεηηθόο 
Κέβηλ Μηξαιάο ήηαλ γηα κηα αθόκα θνξά ράξ-
κα νθζαικώλ θαη αλακθηζβήηεηα ν θνξπθαί-
νο ηωλ «εξπζξνιεύθωλ» ζην ληέξκπη κε ηνλ 
ΠΑΟΚ ζην Καξαϊζθάθε. Τα δπν γθνι πνπ 
πέηπρε θαη ζην γεγνλόο όηη κόλνο ηνπ έθαλε 
όηη ήζειε ηελ άκπλα ηωλ θηινμελνύκελωλ, ηνπ 
έδωζαλ ζίγνπξα ην ηίηιν ηνπ MVP ηνπ αγώ-
λα . 

ΓΚΟΛ 2-0 . ε έλα βαζύ γέκηζκα ν 

Νηέληο Ρόκεληαι έζηξσζε πνιύ 
έμππλα γηα ηνλ Βέιγν θαη εθείλνο 
από ην ύςνο ηεο πεξηνρήο έζηεηιε ηε 
κπάια γηα δεύηεξε θνξά ζηα δίρηπα 
ηνπ Κξέζηηο. 

ΓΚΟΛ 3-0 .  Οη «εξπζξόιεπθνη» 

ήηαλ θαηαηγηζηηθνί θαη ζηε ζπλέρεηα, 
επηηηζέκελνη θαηά θύκαηα δελ 
άθεζαλ θαλέλα πεξηζώξην ζηνλ ΠΑ-
ΟΚ θαη ζην 87' ν Ρόκεληαι κεηά από 
έμππλε κπαιηά ηνπ Νηνπληνύ αλέβα-
ζε ηνλ θη άιιν ην δείθηε ηνπ ζθνξ. 

ε απηό ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνλη-
ζηεί πσο ν Γαλόο από ηε ζηηγκή πνπ 
πέξαζε ζην παηρλίδη ζην 66' ζηε 
ζέζε ηνπ Γηάλλε Φεηθαηδίδε κεηα-
κόξθσζε ηελ δεμηά πιεπξά ηεο νκά-
δαο ηνπ, δείρλνληαο πσο αμίδεη πε-
ξηζζόηεξεο επθαηξίεο από ηνλ Δξλέ-
ζην Βαιβέξδε. 

 Μεηά  ην 3-0 , ν ΠΑΟΚ δελ κπνξνύ-
ζε λα ειπίδεη ζε θάηη θαιύηεξν, πέξα 
ίζσο απ' ην λα κε δερζεί θαη ηέηαξην 
ηέξκα.  

Καη απηό θάζε άιιν παξά εύθνιν 
ήηαλ, θαζώο έκεηλε λα αγσλίδεηαη κε 
ελληά παίθηεο ζηα ελαπνκείλαληα 
ιεπηά κεηά από έλα ηξάβεγκα πνπ 
ππέζηε ν ηέιηνο Μαιεδάο θαη ελώ 
όιεο νη αιιαγέο ηνπ Μάθε Υάβνπ 
είραλ νινθιεξσζεί. 

 

Δθείλνο πέξαζε ηε κπάια ζηνλ Βέι-
γν θαη ν ηειεπηαίνο δελ είρε πξόβιε-
κα ζην λα ληθήζεη ηνλ Κξέζηηο θαη λα 
γξάςεη ην 1-0.  

Σν γθνι πξνθάιεζε ηνλ εθλεπξηζκό 
ησλ παηθηώλ ηνπ ΠΑΟΚ, πνπ μεθίλε-
ζε ζηα ηειεπηαία ιεπηά ηνπ πξώηνπ 
εκηρξόλνπ θαη ζπλερίζηεθε ζηελ 
αξρή ηεο επαλάιεςεο. 

Ο ζπκόο, όκσο, ζπάληα είλαη θαιόο 
ζύκβνπινο θαη απηό έκειιε γξήγνξα 
λα απνδεηρζεί κε ηελ απνβνιή ηνπ 
Βιάληαλ Ίβηηο ζην 58'.  

Απνβνιή. Ο έξβνο έπαηδε κε θίηξη-
λε θάξηα από ην πξώην 45ιεπην, 
ιόγσ δηακαξηπξίαο, όκσο ζην 58' 
δελ είρε θακία δηθαηνινγία γηα ην 
πνιύ άζρεκν καξθάξηζκα πνπ 
έθαλε ζηνλ Οπξηάδν. Ο δηαηηεηήο 
Πακπνξίδεο ηνπ έδεημε θαη δεύηεξε 
θάξηα θαη έηζη άθεζε ηελ νκάδα ηνπ 
κε δέθα παίθηεο. Ζ απνβνιή απηή 
ήηαλ ν πιένλ θαζνξηζηηθόο παξάγν-
ληαο ηεο αλακέηξεζεο, αθνύ ζηε 
ζπλέρεηα νη Θεζζαινληθείο θαηέξ-
ξεπζαλ. 

Ο Οιπκπηαθόο θάζε κε ηε θάζε 
αλέβαηλε όιν θαη πεξηζζόηεξν θαη 
ζην 72' έθηαζε θαη ζε δεύηεξν γθνι, 
πάιη κε ηνλ Μηξαιάο. 

 

 

Με κηιαο, κε γειαο  όηαλ ζνπηάξεη 
 ν ΜΗΡΑΛΑ… 

Τν θηικ ηνπ αγώλα : 

ε όιν ην πξώην κέξνο ην παηρλίδη 
ήηαλ νπζηαζηηθά κνηξαζκέλν κεηαμύ 
ησλ δπν αληηπάισλ. Καη νη δπν 
έραζαλ επθαηξίεο θαη νη δπν είραλ θαηά 
δηαζηήκαηα ηελ θαηνρή. Δθεί, όκσο, 
πνπ όια έδεηρλαλ πσο ην ζθνξ ηνπ 
εκηρξόλνπ ζα ήηαλ ηζόπαιν , δπν 
ζπλερόκελα ιάζε ηεο άκπλα ησλ θηιν-
μελνύκελσλ έδσζαλ ηελ επθαηξία 
ζηνλ Μηξαιάο λα αλνίμεη ην ζθνξ. 

ΓΚΟΛ 1-0 .ια μεθίλεζαλ ζην 38ν 

ιεπηό. Ο Βηηόιν έθαλε ιάζνο πάζα, 
κε απνηέιεζκα ν Ρηέξα λα θόςεη ηε 
κπάια. Ο Ενπέια πήγε λα δηνξζώζεη 
ην ιάζνο ηνπ ζπκπαίθηε ηνπ, όκσο θαη 
απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ, αληί λα δηώμεη 
σο όθεηιε, πάζαξε νπζηαζηηθά πάλσ 
ζηνλ Γηάλλε Παπαδόπνπιν. 

Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ   ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ 

Τηρ Αλιόβα Μάνηη: 
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Πόηε θαη πώο ήξζεο ζηηο Αθαδεκίεο ηνπ Οιπκπηαθνύ; 
 
Εγώ κέρξη ηα δώδεθα κνπ αγωληδόκνπλ ζηα Σνύξκελα. Είρα πάεη εθεί 
ύζηεξα από παξόηξπλζε ελόο θίινπ κνπ ν νπνίνο αγωληδόηαλ είδε 
ζηηο αθαδεκίεο ηωλ Σνπξκέλωλ. Εθεί είρακε παίμεη έλα θηιηθό παηρλίδη 
κε ηνλ Οιπκπηαθό, όπνπ είρα πάεη πάξα πνιύ θαιά θαη έηζη ν Οιπ-
κπηαθόο ζέιεζε λα κε απνθηήζεη. Από ηόηε κέρξη θαη ζήκεξα βξίζθν-
καη ζηνλ Οιπκπηαθό. 
     
  Φέηνο έρνληαο ζηνλ πάγθν ζαο ηνλ Αιέθν Αιεμαλδξή θάλεηε 
κηα θαηαπιεθηηθή ρξνληά κε ηελ νκάδα ησλ λέσλ.     Πνηα είλαη ε 
γλώκε ζνπ γηα ηνλ Αιέθν; 
 
Ο Αιέθνο είλαη θαληαζηηθόο πξνπνλεηήο. Έρεη παίμεη θαζνξηζηηθό 
ξόιν ζηελ κέρξη ηώξα πνξεία ηεο νκάδαο θαη θπζηθά ζηελ πξνζσπη-
θή κνπ βειηίσζε. Σνλ ληώζνπκε πην πνιύ ζαλ θίιν καο παξά ζαλ 
πξνπνλεηή καο. 
 
Από ηελ νκάδα ησλ λέσλ κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα 
βξέζεθεο λα αγσλίδεζαη ζε δύν παηρλίδηα πξσηαζιήκαηνο θαη 
ζε έλα επξσπατθό παηρλίδη. Πώο είλαη λα αγσλίδεζαη ζε έλαλ 
αγώλα ηζάκπηνλο ιίγθ; 
 
 
 ια έγηλαλ πνιύ γξήγνξα είλαη ε αιήζεηα. Αθόκα θαιά θαιά δελ ηα 
έρσ ζπλεηδεηνπνηήζεη. Σν όλεηξν θάζε παίθηε λνκίδσ είλαη λα παίμεη 
ζην ηζάκπηνλο ιίγθ. Δίλαη απίζηεπηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληώζεηο. 
Δύρνκαη ζε όινπο ηνπο πνδνζθαηξηζηέο λα ληώζνπλ απηό πνπ 
έλησζα ζηελ ηαληάξ Ληέγεο. 
 
Από ηνύο παίθηεο ηνπ Οιπκπηαθνύ πνηνη είλαη απηνί πνπ βνεζά-
λε πεξηζζόηεξν ηνπο λένπο παίθηεο; 
 
Πεξηζζόηεξν ν Ηεξνθιήο ηνιηίδεο ν Σάζνο Πάληνο θαη ν Αληώλεο 
Νηθνπνιίδεο. Δίλαη πάληα δίπια καο ζε όηη ηνπο ρξεηαζηνύκε θαη καο 
ζπκβνπιεύνπλε. Φπζηθά θαη νη ππόινηπνη αιιά πην πνιύ απηνί νη 
ηξεηο. 
 

Πνην είλαη ην πνδνζθαηξηθό ζνπ ίλδαικα; 
 
Πνδνζθαηξηθό κνπ ίλδαικα είλαη ν Ληνλέι Μέζζη. 
Σα έρεη όια, ηαρύηεηα, ζνπη, ληξίπια, πάζα. Δίλαη απίζηεπηνο παί-
θηεο, ραίξεζαη λα ηνλ βιέπεηο. Ννκίδσ όηη δηθαίσο απηή ηελ ζηηγκή 
είλαη ν θνξπθαίνο πνδνζθαηξηζηήο ζηνλ πιαλήηε. 

Ο Οιπκπηαθόο θέηνο πξαγκαηνπνηεί κηα θαιή πνξεία ζηελ Δπξώ-
πε όρη όκσο θαη  ζην  πξσηάζιεκα. Πνύ πηζηεύεηο όηη νθείιεηαη 
απηό; 
 
Πηζηεύσ αλαζηαιηηθό παξάγνληα έρνπλ παίμεη νη πάξα πνιινί  
ηξαπκαηηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηελ νκάδα. Πάξα πνιινί βαζηθνί  
 παίθηεο είλαη έμσ θαη θπζηθά απηό έρεη επεξεάζεη ηελ πνξεία ηεο 
 νκάδαο. 
   
 Απηνί νη πνιινί ηξαπκαηηζκνί πηζηεύεηο όηη είλαη ηπραίν  
γεγνλόο ε νθείινληαη ζε θάηη; 
 

Σίπνηα δελ είλαη ηπραίν. ια μεθηλάλε από ηελ πξνπόλεζε. 
 Ο Είθν θαιόο πξνπνλεηήο; 
 
Καιόο πξνπνλεηήο. Πηζηεύσ όηη ρξεηάδεηαη πίζησζε ρξόλνπ.  
Δίλαη άδηθν γηα ηνπο πξνπνλεηέο ζηελ Διιάδα λα απνιύνληαη  
κε ην παξακηθξό.  
Πξέπεη λα ηνπο αθήλνπλ λα δείμνπλ ην έξγν ηνπο. 
   
Σέινο πνηα είλαη ηα όλεηξά ζνπ ζηνλ ρώξν ηνπ πνδνζθαίξνπ; 
 
Αξρηθά ζέισ λα θαζηεξσζώ ζηελ κεγάιε νκάδα ηνπ Οιπκπηαθνύ. Πη-
ζηεύσ όηη ηνπ ρξόλνπ ζα κπνξέζσ λα είκαη θαιύηεξνο, ζα παηάσ θαιύ-
ηεξα ζηα πόδηα κνπ. Αξγόηεξα ην όλεηξν κνπ είλαη λα αγσληζηώ ζε θά-
πνηα κεγάιε επξσπατθή νκάδα. 
 
     

Σα αθξηβά αξώκαηα ... 

 
 

 
 
….κπαίλνπλ ζε κηθξά 
κπνπθαιάθηα, έηζη θαη ν  
κεζνεπηζεηηθόο ησλ εξπ-
ζξνιεύθσλ, αλ θαη βξαρύ-
ζσκνο δείρλεη ηεξάζηηνο 
όηαλ ζηα πόδηα ηνπ βξί-
ζθεηαη ε ζηξνγγπιή ζεά. 
 
Ο 20άρξνλνο άζζνο ηνπ Οιπκπηα-
θνύ Γηάλλεο Φεηθαηδίδεο ζε απν-
θιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ ζηελ ΥΑΣ 
- ΤΡΙΚ, μιλάει για ηην μέσπι ηώπα  
πνξεία ηνπ αιιά θαη γηα ηα ζρέδηα  
ηνπ γηα ην κέιινλ θαζώο θαη  ηελ 
εκπεηξία ηνπ από ηνλ αγώλα κε ηελ 
ηάληαξ ζηελ Ληέγε. 

του Νίκου Μακρή 

Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ  
 ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 
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ε  ηξεηο επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα ηαμη-
δέςνπλ νη Κώζηαο Αλησλίνπ θαη Κάξινο 

Φξέηηαο πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηνλ δηάδνρν ηνπ Νίθνπ 
Νηόπιηα ζηνλ πάγθν ησλ «πξαζίλσλ». Μεηά ηελ απν-
ρώξεζε ηνπ Κνδαλίηε ηερληθνύ ηα «θαμ» κε πξνηάζεηο 
ηερληθώλ έπεζαλ βξνρή ζηα γξαθεία ηεο ΠΑΔ, σζηόζν 
νη δηνηθνύληεο ηνπ ηξηθπιιηνύ έρνπλ πξνθξίλεη ηηο πεξη-
πηώζεηο ησλ Εεζνπάιδν Φεξέηξα, Σδηαλ Πηέξν Γθαζπε-
ξίλη, Πνι Λε Γνπέλ, Υαβηέ Αγθίξε θαη Μαξζέιν Μπηέι-
ζα. Πξώηε ζηάζε ησλ Αλησλίνπ θαη Φξέηηαο ζα είλαη ε 
Ληζζαβόλα όπνπ θαη ζα ζπλαληήζνπλ ηνλ Πνξηνγάιν 
πξώελ ηερληθό ησλ Μάιαγα θαη Πόξην, Εεζνπάιδν Φε-
ξέηξα, ν νπνίνο ζεσξείηαη θαη θαβνξί γηα ηελ αλάιεςε 
ηεο ζέζεο ζηνλ πξάζηλν πάγθν. Ο Φξέηηαο έρεη πνιύ 
θαιή άπνςε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνπνλεηή θαζώο 
ηνλ γλσξίδεη ρξόληα ηόζν σο δεκνζηνγξάθνο αιιά θαη 
σο ηερληθόο δηεπζπληήο ηεο πόξηηλγθ Ληζζαβόλαο. 
Άιισζηε νη επηηπρίεο ηνπ Φεξέηξα είλαη πξόζθαηεο (ζ.ζ. 3 Πξσηαζιήκαηα, 2 Κύπειια, 1 νππεξ Καπ Πνξηνγαιίαο 
κε ηελ Πόξην) ελώ πξόθεηηαη θαη γηα έλα εθ ησλ «δαζθάισλ» ηνπ Ενζέ Μνπξίλην. ηνπο δηνηθνύληεο ηνπ Παλαζελατ-
θνύ αξέζεη ε επηζεηηθή θηινζνθία ηνπ Πνξηνγάινπ θαζώο θαη ην όηη ζπλδπάδεη ηελ νπζία κε ην ζέακα. Απηόο είλαη 
άιισζηε θαη ν ιόγνο πνπ εηνηκάδνληαη λα δηαζέζνπλ έλα ζεβαζηό πνζό γηα λα θιείζνπλ ηνλ «εθιεθηό» ηνπο ζύλην-
κα, πξνζθέξνληαο ηνπ πνιπεηέο ζπκβόιαην. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κε δειώζεηο ηνπ ζηνλ πνξηνγαιηθό Σύπν 

Μεηά θαη ην λέν 
πεηζαξρηθό πα-
ξάπησκα ζην 
νπνίν ππέπεζε ν 
δηεζλήο επηζεηη-
θόο ραθ ηνπ 
«ηξηθπιιηνύ» 
ζεσξείηε δεδνκέ-
λν πσο ε δηνίθε-
ζε ζα θηλεζεί γηα 
ηελ απνδέζκεπζε ηνπ πνδνζθαηξηζηή. Σα λπρηνπεξπαηή-
καηα ηνπ ίληετ Γθνβνύ ζπλερίζηεθαλ ην άββαην κεηά ηελ 
ηζνπαιία κε ηελ Λάξηζα κέρξη ηηο 7:00π.κ. ηεο Κπξηαθήο, 
θάηη πνπ έθαλε έμαιιν ηνλ πξόεδξν ησλ «πξαζίλσλ», Νη-
θόια Παηέξα. Δίδε ε δηνίθεζε ηνπ Παλαζελατθνύ θαη ζπ-
γθεθξηκέλα ην λνκηθό ηνπ ηκήκα εμεηάδεη πνιύ πξνζεθηηθά 
ηελ πεξίπησζε ηεο ιύζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ θαζώο θα-
λείο δελ είλαη επραξηζηεκέλνο από ηελ αγσληζηηθή ηνπ εηθό-
λα αιιά θαη ηελ πξνζβιεηηθή γηα ην ζύιινγν ζπλερόκελε 
παξνπζία ηνπ λπρηεξηλά θέληξα. Ο Παλαζελατθόο έρεη θάζε 
δηθαίσκα λα πξνζβάιεη ηελ ζύκβαζε εξγαζίαο κε ηνλ Γάι-
ιν αιιά ηνλίδνπκε όηη νη δηνηθνύληεο πξνρσξνύλ ζε πνιύ 
πξνζεθηηθέο θηλήζεηο ώζηε ε πηζαλή απνδέζκεπζε ηνπ λα 
πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα θαη ρσξίο θάπνην θόζηνο . 

Αξρίδνπλ νη ζπδεηήζεηο κε ηνπο ππνςήθηνπο. Φαβνξί ν Φεξέηξα 

Γράθει ο Άγγελος Εούμπος 

ηα δηθαζηήξηα κε Γθνβνύ 

Γηα αθόκε κηα θνξά ην όλνκα ηνπ ηαιαληνύρνπ κεζνε-
πηζεηηθνύ ησλ «πξαζίλσλ» γίλεηαη ζεκείν αλαθνξάο 
ζηα μέλα ΜΜΔ. πγθεθξηκέλα ην θνξπθαίν επξσπατθό 
αζιεηηθό πεξηνδηθό «France Football» ζπκπεξηέιαβε 
ηνλ 20ρξνλν πνδνζθαηξηζηή ηνπ Παλαζελατθνύ ζηελ 
ιίζηα κε ηα κεγαιύηεξα ηαιέληα θάησ ησλ 21 πνπ α-
γσλίδνληαη ζην «Σζάκπηνλο Ληγθ». Σν αγαπεκέλν παη-
δί ησλ θηιάζισλ ηνπ 
«ηξηθπιιηνύ» θαηαιακβάλεη 
κηα ζέζε αλάκεζα ζηνπο κε-
γάινπο «κηθξνύο» αζηέξεο : 
Μπνγηάλ (Μπαξηειόλα), Σζη-
θαξίην (Μάληζεζηεξ Γηνπλατ-
ηελη), Πέδξν (Μπαξηζειόλα), 
Μπέηι (Σόηελακ), Πέδξν 
Λεόλ (Ρεάι Μαδξίηεο) θαη 
Γνπίιζηξ (Άξζελαι). Δδώ θη έλα ρξόλν ν «el mago» 
ηνπ Παλαζελατθνύ έρεη ηξαβήμεη όια ηα θώηα πάλσ 
ηνπ, κεηά θαη ηελ πνιύ κεγάιε εκθάληζε θαη ην γθνι 
πνπ ζεκείσζε ζηελ Ρώκε απέλαληη ζηελ Ρόκα. Αμίδεη 
λα ζεκεησζεί όηη πνιιέο νκάδεο ηνπ εμσηεξηθνύ είλαη 
έηνηκεο ην εξρόκελν θαινθαίξη λα δαπαλήζνπλ ην πν-
ζό ησλ 10εθ επξώ ηεο ξήηξαο ηνπ γηα λα ηνλ εληάμνπλ 
ζην δπλακηθό ηνπο. 

Νίλεο «The Wonder Kid» 

αθάξη ζηελ Δπξώπε 

Ο Εεζνπάιδν Φεξέηξα 

Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ   ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ 
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Έγγξαθε θαηαγγειία γηα όζα ζπλέβεζαλ ζην 
ζαββαηηάηηθν παηρλίδη κε ηνλ ΠΑΟΚ θαηέζεζε 
ζηνλ αζιεηηθό εηζαγγειέα, Κσλζηαληίλν ηκηηδό-
γινπ, ε ΠΑΔ ΑΔΚ.  
Οη “θηηξηλόκαπξνη” δεηνύλ κέζσ απηήο ηελ ηηκσ-
ξία ησλ Θεζζαινληθέσλ. 
ην ζηξαηόπεδν ηεο “Έλσζεο” ζεσξνύλ όηη ην 
παηρλίδη έγηλε κέζα ζε θιίκα ηξνκνθξαηίαο, κε 
κπνπθάιηα λα εθζθελδνλίδνληαη ζηνλ πάγθν ηεο 
νκάδαο, αλζξώπνπο λα επηηίζεληαη ζηνπο αλα-
πιεξσκαηηθνύο θαη ην ηερληθό επηηειείν θαη εη-
ζβνιή νπαδνύ ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν, ν νπνίνο 
ήηαλ θαλεξό πσο είρε απεηιεηηθέο δηαζέζεηο. 
 

Μεηά ην ηέινο ηεο αλακέηξεζεο ( θαηά ηελ νπνί-
α αληίθξηζε ηελ θόθθηλε θάξηα γηαηί επέζηξεςε 
κπνπθάιη ζηελ θεξθίδα) ν Σξαταλόο Γέιιαο είρε 
ραξαθηεξίζεη εγθιεκαηία ηνλ νπαδό πνπ πέηαμε 
κπνπθάιη πξνο ην κέξνο ηνπ, σζηόζν δελ είρε 
επηξξίςεη ηελ επζύλε ζηελ ΠΑΔ ΠΑΟΚ.  

Σόληζε κάιηζηα όηη ζα δεηήζεη ηε ζπλδξνκή ηεο γηα λα 
βξεζεί ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο. 
O θ. ηκηηδόγινπ ζα εμεηάζεη ηελ θαηαγγειία ηεο ΠΑΔ 
ΑΔΚ θαη από ηελ επόκελε εβδνκάδα αλακέλνληαη  
εμειίμεηο πάλσ ζην ζέκα 

Ο 
 Σξαταλόο Γέιιαο απνβιήζεθε, αλ θαη ήηαλ ζηνλ 
πάγθν, ιόγσ ελόο κπνπθαιηνύ θαη ηόληζε όηη ζα 
θάλεη κήλπζε, δεηώληαο ηε βνήζεηα ηεο ΠΑΔ ΠΑ-
ΟΚ. "Ήηαλ απαξάδεθηε ε ελέξγεηα κνπ λα πεηάμσ 

ην κπνπθάιη. Χζηόζν κπάια παίδνπκε ζε γήπεδα θαη όρη 
ζην Κνινζζαίν. Θα θάλσ κήλπζε ζε απηόλ πνπ ην πέηαμε 
γηαηί ήηαλ δνινθνληθή ελέξγεηα.  
Δπηηέινπο θάπνηα ζηηγκή ζα πξέπεη λα πάλε θπιαθή νη αιή-
ηεο! Εεηάσ θαη ηε βνήζεηα ηεο ΠΑΔ ΠΑΟΚ ζε απηό ην ζέκα 
κέζσ ηνπ θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηεο Σνύκπαο. Έρσ νηθνγέ-
λεηα θαη απηό ην κπνπθάιη ζα κπνξνύζε λα κνπ θάλεη δεκηά 
αλ κε ρηππνύζε! Θα δερόκνπλ θη εγώ ηε κήλπζε επεηδή ην 
πέηαμα πίζσ. Δγώ ζα ηηκσξεζώ θαη από ηνλ αζιεηηθό δηθα-
ζηή", ηόληζε ραξαθηεξηζηηθά ν Γέιιαο.  

 
               Δπηκέιεηα: Θενδόζεο   Βιαζόπνπινο 

Σνλ δξόκν ηεο δηθαηνζύλεο επέιεμε ν ηαύξνο Αδακίδεο γηα ηα 
έθηξνπα ηεο Σνύκπαο. 

Βνήζεηα από Εαγνξάθε γηα λα βξεζεί ν «αλεγθέθαινο» ηεο εμέδξαο,  
δήηεζε ν    Σξαηαλόο Γέιιαο. 

Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ   ΑΔΚ 

 Στα δικαστήρια οι ...δικέφαλοι 
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Σ 
αλ ζίθνπλαο πέξαζε από ην 
«Γξεγόξεο Λακπξάθεο» ν ΠΑ Γηάλ-
ληλα, ν νπνίνο επηθξάηεζε ηεο ηνπηθήο 

Καιιηζέαο κε 3-0, ζην πιαίζην ηεο 9εο αγσ-
ληζηηθήο ηεο Football League. Οη Ζπεηξώηεο 
ζπλερίδνπλ αθάζεθηνη ηελ πνξεία ηνπ πξνο 
ηελ Superleague, θαζώο ζεκείσζαλ ηελ 
όγδνε λίθε ζε ελλέα αγώλεο, απνδεηθλύν-
ληαο πσο δύζθνια ζα ράζνπλ ην εηζηηήξην 
ηεο αλόδνπ.  
Έρνληαο γηα κεγάιν πξσηαγσληζηή ηνλ Η-
κπξαρίκ Μπαθαγηόθν πνπ ζεκείσζε δπν 
ηέξκαηα (75' πελ., 80') ν «Αγηαμ» ηεο Ζπεί-
ξνπ άλνημε ην ζθνξ κε ηνλ Κώηζην ζην 71' θη 
έβαιε ηηο βάζεηο γηα ηε λίθε, ε νπνία ηνπ 
έδσζε «αέξα» ηξηώλ βαζκώλ από ηνλ δεύηε-
ξν ηεο βαζκνινγίαο, ΟΦΖ. Οη θξεηηθνί κε 
ηελ ζεηξά ηνπο έθακςαλ ηελ αληίζηαζε ηεο 
Γόμαο Γξάκαο κε 2-1 ζην Ζξάθιεην θαη 
έδσζαλ ζπλέρεηα ζην αήηηεην ζεξί ζηηο ε-
ληόο έδξαο αλακεηξήζεηο. 
Σν ζπγθξόηεκα ηνπ Νίθνπ Αλαζηόπνπινπ κε δύν γθνι ηνπ Ηβνξηαλνύ επηζεηηθνύ Γθνπετ (62’ πελ., 76’) κέζα ζε έλα ηέηαξην γύξηζε 
ην καηο γηα ηνπο «καπξαεηνύο» πνπ βξέζεθαλ πίζσ ζην 59’ από ην γθνι ηνπ Μαξθνθζθη.  Σελ ηξηάδα ηεο θνξπθήο ζπκπιεξώλεη 
ν Παλαηησιηθόο ν νπνίνο ιύγεζε ην Δζληθό Αζηέξα ζην Αγξίλην κε 2-0 θαη γεύηεθε ηελ ραξά ηεο λίθε ύζηεξα από ηξεηο απνηπρε-
κέλεο πξνζπάζεηεο. ην ληέξκπη ηεο νπξάο ζην Αηγάιεσ, ν Δζληθόο ήξζε ηζόπαινο 1-1 κε ηνλ Λεβαδεηαθό. 
 Οη Πεηξαηώηεο ζην ληεκπνύην ηνπ άββα Παληειίδε ζηνλ πάγθν ηεο νκάδαο ηνπ, έδεημαλ έλα πνιύ θαιό πξόζσπν θαη θαηάθεξαλ 
λα πξνεγεζνύλ ζην 72' κε ηνλ Υαληώηε. Από εθεί θαη πέξα έδσζαλ πνιύ ρώξν ζηελ νκάδα ηνπ Βαζίιε Βνύδα θαη ν Ναπνιεόλη 
ζην 90' έδσζε ηνλ βαζκό ηεο ηζνπαιίαο. Μάιηζηα νη «πξάζηλνη» ζα κπνξνύζαλ λα πάξνπλ θαη ηε λίθε αιιά ην θάνπι ηνπ εξηδί-
λην, έδησμε ζε θόξλεξ ν πκεσλίδεο.  

Απηόο είλαη ν «Άγηαμ» ηεο Ζπείξνπ 
Αζηακάηεηνο ν ΠΑ πέξαζε θαη από ηελ Καιιηζέα κε 3-0 θαη βάδεη ηεο βάζεηο γηα επηζηξνθή ζηελ 

νύπεξ Ληγθ. 

 
 
    Σα απνηειέζκαηα ηεο 9εο αγσληζηηθήο 

 
Παλζξαθηθόο  - Θξαζύβνπινο   1-0  
Ησληθόο - Πηεξηθόο     2-1  
Γηαγόξαο-Αγξνηηθόο Αζηέξαο   2-2  
Ζιηνύπνιε-Σξίθαια     2-0  
Αλαγέλλεζε Καξδίηζαο-Βέξνηα   2-3  
Καιιηζέα - Παο Γηάλλελα    0-3 
ΟΦΖ - Γόμα Γξάκαο    2-1 
Παλαηησιηθόο - Δζληθόο Αζηέξαο   1-0 
Δζληθόο - Λεβαδεηαθόο    1-1 

Ζ επόκελε αγσληζηηθή (10ε) 
 

Αλαγέλλεζε Καξδίηζαο-Παλαηησιηθόο 
Δζληθόο Αζηέξαο-ΟΦΖ 

Βέξνηα-Καιιηζέα, 
Γόμα Γξάκαο-Παλζξαθηθόο   

ΠΑ Γηάλληλα-Ησληθόο 
Θξαζύβνπινο-Δζληθόο, 

Πηεξηθόο-Γηαγόξαο 
Λεβαδεηαθόο-Ζιηνύπνιε,  

Σξίθαια-Αγξνηηθόο Αζηέξαο 

Ζ βαζκνινγία (ζε 9 αγώλεο) 
1. ΠΑ Γηάλληλα    25 
2. ΟΦΖ      22 
3. Παλαηησιηθόο    20 
4. Γηαγόξαο     17 
5. Aγξνηηθόο Αζηέξαο   15 
6. Παλζξαθηθόο    13 
7. Θξαζύβνπινο    12 
8. Γόμα Γξάκαο    12 
9. Ζιηνύπνιε     12 
10. Βέξνηα     11 
11. Ησληθόο     11 
12. Αλαγέλλεζε Καξδίηζαο   10 
13. Σξίθαια     10 
14. Δζληθόο Αζηέξαο     9 
15. Πηεξηθόο      8 
16. Λεβαδεηαθόο     8 
17. Δζληθόο      6 
18.      Καιιηζέα      5 

Σα θαλόληα ηεο θαηεγνξίαο  

 
Ηκπξαρίκα Μπαθαγηόθν (ΠΑ Γηάλληλα) 8 

Μαξθ-Δξηθ Γθνπέτ (ΟΦΖ) 5 
Μαξθν Μαξθόθζθη (Γόμα Γξάκαο) 4 

Γηώξγνο Εαραξόπνπινο (Θξαζύβνπινο) 4 

του Ιωάννη  

Γιαννάκη 

Ο Μπαθαγηόθν παλεγπξίδεη κε ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπ ην γθνι πνπ πέηπρε 

Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ    Β’ ΔΘΝΗΚΖ 
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Τ 
πάξρνπλ πνδνζθαηξηζηέο πνπ δέλνληαη κε 
ηελ θαλέια ελόο ζπιιόγνπ. Δίλαη απηνί πνπ 
ηα δίλνπλ όια γηα ηελ νκάδα θαη πνιύ δύζθν-
ια ζα δερζνύλ λα ηελ αθήζνπλ γηα θάπνηα 

άιιε. Έλαο από απηνύο είλαη ν Νίθνο Μαθξήο πνπ 
αγσλίδεηαη ζηνλ ΑΠΟ Κεξαηζηλίνπ. ηνρεύεη λα πάεη 
θάπνηα ζηηγκή πην ςειά ηνλ ρώξν ηνπ πνδνζθαίξνπ, 
ζεσξώληαο πσο κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη. αλ έλαο 
λένο Ρνκπέξην Κάξινο, ίλδαικα ηνπ παιαηόηεξα, ζα 
πξνζπαζήζεη καδί κε ηνπο ζπκπαίθηεο λα θηάζεη ηνλ 
ζύιινγν ηνπ Κεξαηζηλίνπ εθεί πνπ ηνπ αμίδεη.  

 Πσο μεθίλεζεο ηελ θαξηέξα ζνπ ζην πνδόζθαηξν;  
«Ξεθίλεζα ην πνδόζθαηξν από ηελ ειηθία ησλ έμη ε-
ηώλ , ν παηέξαο κνπ είδε όηη κνπ αξέζεη πνιύ ην 
άζιεκα θαη αθνύ ηνπ ην δήηεζα εγώ κε έγξαςε ζηεο 
αθαδεκίεο ηνπ Κεξαηζηλίνπ. Σν Κεξαηζίλη ήηαλ κηα πν-
ιύ θαιή νκάδα θαη όια ηα ηκήκαηα ησλ αθαδεκηώλ 
πξσηαγσληζηνύζαλ. Δκείο πεγαίλακε πνιύ θαιά ζαλ 
νκάδα ηόηε θάηη πνπ απνδεηθλύεηαη από ην γεγνλόο όηη 
ζε έλα πξσηάζιεκα είρακε κόλν λίθεο. ηε ζπλέρεηα 
πήγακε κε κεξηθά παηδηά ζηνλ Αζηέξα Κεξαηζηλίνπ 
πνπ απνηεινύζε ζπγαηξηθή νκάδα ηνπ ΑΠΟ Κεξαηζη-
λίνπ θαη αγσληζηήθακε ζην πξσηάζιεκα ηεο Β΄ Πεη-
ξαηά θαη κεξηθά από ηα παηδηά πνπ μερσξίζακε επη-
ζηξέςακε ζην Κεξαηζίλη θαη πήξακε ζπκκεηνρέο ηε 
ρξνληά πνπ αλεβήθακε από ηε Γ΄ ζηε Γ΄ Δζληθή. Δπί-

ζεο έρσ αγσληζηεί 
θαη ζηε κηθηή λέσλ 
Πεηξαηά κε πξνπν-
λεηή ηνλ θ. πεηζέ-
ξε, νκάδα πνπ είρε 
θαηαθηήζεη ην πξσ-
ηάζιεκα εθείλε ηε 
ρξνληά».  

ε πνηα θαηεγνξία 
ζεσξείο όηη πξέπεη 
λα βξίζθεηαη ην 
Κεξαηζίλη; 
«Πηζηεύσ όηη ε θαηε-
γνξία πνπ αξκόδεη 
ζην Κεξαηζίλη είλαη ε 

Γ΄ Δζληθή. Βάζεη πξνδηαγξαθώλ όπσο είλαη ην γήπε-
δν, ην βνεζεηηθό, ηα απνδπηήξηα. Τπάξρνπλ νξηζκέ-
λεο παξνρέο πνπ δελ ηεο βξίζθεηο νύηε ζηα γήπεδα 
ηεο Β΄ Δζληθήο. Δπίζεο πνιιά γήπεδα Α΄ Δζληθήο δελ 
έρνπλ ηνλ δηθό καο αγσληζηηθό ρώξν. Δπνκέλσο ζεσ-
ξώ όηη αλ βξεζεί θάπνηνο επελδπηήο ε νκάδα κπνξεί 
λα πάεη αθόκα ςειόηεξα, όπσο έγηλε κε ηηο πεξηπηώ-
ζεηο ηνπ Θξαζύβνπινπ θαη ην Υατδάξη». 

Τπήξραλ άλζξσπνη πνπ πίζηεςαλ ζην ηαιέλην 
ζνπ θαη ζε βνήζεζαλ; 
«Ο πξώηνο πνπ κε πίζηεςε ήηαλ ν θ. Αξλανύηεο ηε 
ρξνληά πνπ αλεβήθακε από ηε Γ΄ ζηε Γ΄ Δζληθή, εθεί-
λνο κε αλέβαζε ζην αληξηθό ηκήκα. εκαληηθό ξόιν 
ζηε κέρξη ηώξα θαξηέξα κνπ έρεη παίμεη θαη ν Σάζνο 
Γεξκάηεο πνπ ηνλ είρα πξνπνλεηή ζηνλ Αζηέξα Κε-
ξαηζηλίνπ ν νπνίνο κε έπεηζε λα παξακείλσ ζην Κε-
ξαηζίλη ζε κηα πεξίνδν πνπ ζθεπηόκνπλ λα θύγσ». 

Έρεηο κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ κέρξη ηώξα 
πνξεία ηεο θαξηέξαο ζνπ; 
«αθώο θαη δελ έρσ κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο, είρα πν-
ιύ κεγαιύηεξνπο ζηόρνπο. ρη όηη ην Κεξαηζίλη δελ κε 
θαιύπηεη αθνύ είλαη κηα νκάδα πνπ έρσ ηελ θαξδηά, 
αγσλίδεηαη ζε κηα αμηνπξεπή θαηεγνξία, αιιά ζίγνπ-
ξα νη θηινδνμίεο κνπ είλαη κεγαιύηεξεο».  

Μηα θαιή θαη κηα θαθή ζηηγκή ηεο θαξηέξαο ζνπ; 
«Γπν θαιέο ζηηγκέο ήηαλ όηαλ αλεβήθακε ζηελ Γ΄ 
Δζληθή θαη κεηά ζηελ Γ΄ Δζληθή κε ην Κεξαηζίλη θαη ε 
ρεηξόηεξε όηαλ πέζακε από ηελ Γ΄ Δζληθή ζηελ Α΄ 
Καηεγνξία Πεηξαηά πνπ νπζηαζηηθά ζε έλα αδηάθνξν 
παηρλίδη κε ηνλ Δξκή Κνξπδαιινύ, αλαδεηρζήθακε 
ηζόπαινη θαη ππνβηβαζηήθακε θαη καζεκαηηθά όηαλ 
ράζακε πέλαιηη ζην 87».              

 Ση ζα ήζειεο λα επρεζείο γηα ην εξαζηηερληθό πν-
δόζθαηξν ηνπ Πεηξαηά; 
«Να έξζνπλ θαιύηεξεο κέξεο γηα ην πεηξατθό πνδό-
ζθαηξν, λα δίλνληαη επθαηξίεο ζηα λέα παηδηά λα απν-
δεηθλύνπλ ηελ αμία ηνπο». 

  «Ο ΠΗΣΟ ΣΡΑΣΗΩΣΖ ΣΟΤ  
ΚΔΡΑΣΗΝΗΟΤ» 

Τηρ Αλεξάνδπαρ Βεπςκίος 

ΝΗΚΟ  
ΜΑΚΡΖ: 

Ο αξηζηεξόο κπαθ ηνπ Κεξαηζηλίνπ κηιά γηα ηελ θαξηέξα ηνπ θαη γηα ην κέιινλ ηνπ Πεηξατθνύ πνδνζθαίξνπ 
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ηηο 12 Γεθέκβξε ζα θάκε θνπθέηα - Πνηνο είλαη ν γακπξόο; 
 
Ζ Αιεμαλδξάηνπ ληύλεηαη λπθνύια θαη ζα αλέβεη ηα ζθαιηά ηεο 
εθθιεζίαο κε ηνλ θαιό ηεο, επηζθξαγίδνληαο κε happy end ην 
love story ηεο κε γλσζηό θαη επηηπρεκέλν επηρεηξεκαηία. 
Ο άληξαο πνπ έθιεςε ηελ θαξδηά ηεο Σδνύιηαο είλαη ν επηρεηξε-
καηίαο Υξήζηνο Κνπηάιαο θαη ν γάκνο ζα γίλεη ζηε Γιπθάδα, 
ζηνλ θαζεδξηθό λαό ησλ Αγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο, ηελ 
Κπξηαθή 12 Γεθεκβξίνπ ζηηο 8 ην βξάδπ. 
Κνπκπάξνο, ζύκθσλα κε ηελ Espresso, ζα είλαη ν Σίκεο Παξί-
ζεο, ν νπνίνο ζα ζρεδηάζεη θαη ζα ξάςεη ην λπθηθό ηεο κειιό-

λπκθεο Σδνύιηαο.      Σ.Β. 

Έλαο Κξάνπηο ζην ζπίηη ηνπ Μπέθακ... 
Έλα λέν κέινο πξνζηέζεθε πξόζθαηα ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ  ζνύπεξ-
ζηαξ ησλ Λνο Άληδειεο Γθάιαμη, Νηέηβηη Μπέθακ. Ο Άγγινο ραθ απν-
θάζηζε λα πηνζεηήζεη  κία πάπηα γηα θαηνηθίδην, ηελ νπνία κάιηζηα ηελ 
βάθηηζε «Κξάνπηζη». Αζθαιώο θαη ην όλνκα είλαη εκπλεπζκέλν από 
ηνλ επηζεηηθό ηεο Σόηελακ, πνπ ζύκθσλα κε ηελ «Sun», ε ηδέα λα νλν-
καζηεί ε πάπηα «Κξάνπηζη» ήηαλ ησλ παηδηώλ ηνπ Μπέθακ, νπνύ ηελ 
«βάθηηζαλ» έηζη κε ηελ... πξώηε καηηά, ιόγσ ησλ ιεπηώλ πνδηώλ θαη 

ηνπ καθξύ ιαηκνύ ηεο.                                                            Ι.Γ. 

Πσο θαη πσο πεξηκέλεη ν λένο ηερληθόο ησλ 
πξαζίλσλ, Εεζνπάιδν Φεξέηξα, ηελ αγαπε-
κέλε ηνπ ζύδπγν λα έξζεη λα ηνλ βξεη ζηελ 
Διιάδα. Δδώ θαη έλα κήλα ν Πνξηνγάινο 
«θόνπηο» ηνπ ηξηθπιιηνύ δηακέλεη ζε θεληξη-
θό μελνδνρείν ησλ Αζελώλ θαζώο πεξηκέλεη 
ηε ζύληξνθό ηνπ λα έξζεη ζηε ρώξα καο θαη 
λα δηαιέμεη ην λέν ηνπο «θησρηθό». ύκθσ-
λα κε πιεξνθνξίεο ε Ενπικίξα Φεξέηξα έρεη 
πξνθξίλεη δύν πεξηνρέο ησλ Αζελώλ, ηελ 
Κεθηζηά θαη ηε Βνπιηαγκέλε, κε ηελ παξαιη-
αθή πόιε λα πξνεγείηαη ιόγσ ζάιαζζαο. Σν 
δεύγνο Φεξέηξα αλακέλεηαη λα κπεη ζην λέν 
ηνπ ζπίηη κεηά ηηο γηνξηέο όηαλ θαη ηα πξάγ-
καηα ζηνλ Παλαζελατθό ζα είλαη πην ραιαξά 
γηα ηνλ έκπεηξν ηερληθό. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 
όηη ηόζν ε δηνίθεζε ηεο νκάδαο όζν θαη νη 
πνδνζθαηξηζηέο θάλνπλ όηη κπνξνύλ ώζηε ν 
λένο ηνπο πξνπνλεηήο λα εγθιηκαηηζηεί 
γξεγνξόηεξα ελώ αίζζεζε πξνθάιεζε ν 
ηζαθσκόο ησλ Λέην θαη Καξαγθνύλε γηα ην 
πνηνο ζα ηνλ πάξεη ζηελ πεξηνρή ηνπ.      
 
Α.Ζ.                              

  Ο ΡΟΝΑΛΝΣΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΟ…. 

Σα απνηειέζκαηα ελόο ηεζη DNA πεξηκέλεη ν Ρνλάιλην, πξνθεηκέλνπ λα 

ζηγνπξεπηεί όηη είλαη παηέξαο ελόο εμάρξνλνπ αγνξηνύ. Ο Άε Βαζίιεο έθεξε 

ζηνλ Βξαδηιηάλν έλα κνλαδηθό δώξν αθνύ,  κηα εβδνκάδα πξηλ από ην 

ηαμίδη ηνπ ζηελ Διιάδα,  έρεη εκπιαθεί ζε κηα ππόζεζε παηξόηεηαο. Ο επη-

ζεηηθόο ηεο Κνξίλζηαλο έγξαςε ζην Twitter πσο: “θακηά θνξά ε δσή καο 

εθπιήζζεη επράξηζηα. Μεηά ηελ απνγνήηεπζε ζην πξσηάζιεκα, γλώξηζα 

ηνλ Άιεμ, έλα όκνξθν, πγηέο αγόξη. Σώξα ζα πεξηκέλνπκε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εμέηαζεο DNA γηα λα αλαιάβσ ηηο επζύλεο θαη ηε ραξά πνπ ζα κνπ 

δώζνπλ ηα απνηειέζκαηα". Ζ 28ρξνλε Βξαδηιηάλα Μηζέι Οπκέδνπ ηζρπξί-

δεηαη όηη ν Ρνλάιλην ηελ άθεζε έγθπν ην 2004 ζηελ Ηαπσλία, όηαλ ν ζηαξ έδηλε θηιηθνύο αγώλεο κε ηε Ρεάι Μαδξίηεο. Αμίδεη λα 

ζεκεηώζνπκε πσο ν 34ρξνλνο πνδνζθαηξηζηήο έρεη ηξία παηδηά, ηνλ 10ρξνλν Ρόλαιλη από ην γάκν ηνπ κε ηε Μηιέλε Νηνκίλγθεο 

θαη δύν κηθξά θνξίηζηα από ηε δεύηεξε ζύδπγν ηνπ, ηε Μπία Άληνλη.                                      Ι.Γ. 

Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ   ΠΑΡΑΚΖΝΗΑ 
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''ΚΡΗΖ ΣΟΝ ΑΗΑΝΣΑ'' 
 

Ο Άγηαμ παξαπαίεη ζην πξσ-
ηάζιεκα κεηά ηηο 2 απαλσηέο 
ήηηεο πνπ είρε, ελώ ζην 
Champions League βξίζθεηαη 
ζε δύζθνιε ζέζε κεηά ηελ 
ήηηα ηνπ, ζηελ Γαιιία από 
ηελ Οζέξ.  
Σν επεξρόκελν παηρλίδη κε ηε 
Μίιαλ, ζην Άκζηεξληακ, θξί-
λεηαη ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα ηελ 
κεηέπεηηα πνξεία ηνπ ζηελ 

δηνξγάλσζε.  
ην ζηόραζηξν ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ θηιάζισλ βξί-
ζθεηαη ν πξνπνλεηήο, Μάξηηλ Γηνι, ηνπ νπνίνπ ε ζέζε 
θξίλεηαη επηζθαιήο. 
 Ο κεγάινο άζζνο ηνπ παξειζόληνο Γηόραλ Κξότθ 
κέζσ ηεο κεγάιεο ζε θπθινθνξία Οιιαλδηθήο εθεκε-
ξίδαο ''DE TELEGRAAF'' ακθηζβήηεζε αλνηρηά ηνλ 
πξνπνλεηή θαη θάιεζε ζε ζπζηξάηεπζε παιηνύο πν-
δνζθαηξηζηέο ηνπ Άγηαμ όπσο Μάξθν θαλ Μπάζηελ 
θαη Μαξθ θεξκαξο .  
Ζ θίλεζε απηή απνβιέπεη ζηελ έμνδν ηεο νκάδαο απ' 
ηελ αγσληζηηθή θξίζε θαη ηελ ζπλέρηζε ηνπ δξόκνπ 
ησλ επηηπρηώλ.  
Ο Γηόραλ Κξότθ ζπλεζίδεη ηέηνηεο παξεκβάζεηο, ηόζν 
ζηνλ Άγηαμ, όζν θαη ζηελ Δζληθή Οιιαλδίαο, δεδνκέ-

Επηκέιεηα: Αγγειηθή Αλησλίνπ 

 
 
 

O  Kόκπε Μπξάηαλη νδήγεζε ηνπο ιηκλάλζξσπνπο ζηελ έλαηε 
ηνπο λίθε κεηά από δπν ζεξί ήηηεο. Οη Υνθο επηθξάηεζαλ θαη 

ζήκεξα δείρλνληαο λα ζπλέξρνληαη κεηά ην 0/4, ελώ ηξία παηρλίδηα 
θξίζεθαλ ζηα ηειεπηαία δεπηεξόιεπηα. 
  ΜΔ ΣΔΡΗ ΠΑΝΖΓΤΡΗΑΝ ΟΗ ΜΑΒΔΡΗΚ! 
Με ηνλ Σδέηζνλ Σέξη λα πεηπραίλεη 26 πόληνπο θαη ηα δύν ηειεπηαία 
θξίζηκα θαιάζηα, νη Μάβεξηθο "έζπαζαλ" ην αήηηεην ησλ Υόξλεηο, 
ληθώληαο ηνπο κε 98-95 ζην Νηάιαο. 
Ο 33ρξνλνο γθαξλη έδσζε ην πξνβάδηζκα κε 95-92 ζηελ νκάδα ηνπ, 
46'' πξηλ ηε ιήμε ηνπ αγώλα. Ο Αξίδα ηζνθάξηζε κε ηξίπνλην γηα ηελ 
νκάδα ηεο Νέα Οξιεάλεο, 40'' πξηλ ην θηλάιε. Χζηόζν, ν Σέξη πήξε 
θαη πάιη ην "όπιν" ηνπ θαη κε 34'' λα απνκέλνπλ, έθαλε ην 97-95. ηε 
ζπλέρεηα νη Υόξλεηο αζηόρεζαλ ζε ηξία δηαδνρηθά ζνπη. Σν καηο νιν-
θιεξώζεθε κε κία βνιή ηνπ Νηηξθ Ννβίηζθη ζηα 3,8'', αθνύ ν Οθαθόξ 
δελ επζηόρεζε ζην ηξίπνλην ηεο απειπηζίαο πνπ επηρείξεζε κε ηε 
ιήμε ηνπ καηο. 
 
 ΡΔΚΟΡ ΚΑΡΗΔΡΑ ΓΗΑ ΗΓΟΡΑΚΖ ΚΑΗ ΜΑΤΡΑΔΗΓΖ! 
Με αηνκηθά ξεθόξ μεθίλεζε ε ζεδόλ γηα δύν από ηνπο ηέζζεξηο Διιε-
λνακεξηθαλνύο ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο ηνπ θνιεγηαθνύ πξσηαζιήκα-
ηνο. 
Ο Νηθ ηδνξάθεο ζεκείσζε 15 πόληνπο (κε 2/2 βνιέο, 2/3 δίπνληα θαη 3/5 ηξίπνληα) ζηελ εύθνιε λίθε ηνπ Οθιαρόκα ηέηη επί 
ηνπ Υηνύζηνλ Μπάπηηζη κε 86-73, ελώ ζηνπο πξνεγνύκελνπο 86 αγώλεο είρε κόλν δύν θνξέο δηςήθην αξηζκό πόλησλ! Σν 
πξνεγνύκελν ξεθόξ ηνπ ήηαλ νη 12 πόληνη πνπ είρε βάιεη ζηνλ πεξζηλό αγώλα κε ηε Νεκπξάζθα. 
Μία κέξα πξηλ ν Νηαλ Μαπξαεηδήο (θσηό) είρε θάλεη θαη απηόο ξεθόξ θαξηέξαο (26π.) ζηε λίθε ηνπ Πξίλζηνλ επί ηνπ Ράηδεξο 
κε 78-73, ελώ ν Σδεθ Γεσξγάηνο έπαημε κόλν 9 ιεπηά (πέηπρε 2 πόληνπο) ζηελ εθηόο έδξαο ήηηα ηνπ Υάξβαξλη από ην 
Σδνξηδ Μέηζνλ (53-66).  

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΗ ΝΗΚΔ ΟΗ ΛΔΪΚΔΡ! 

Τηρ Μοβζεζιαν Λούζη: 

 
Φξαλθ Ρηκπεξί: Έλαο κεγάινο άζζνο ηνπ πνδνζθαίξνπ 
αιιά θαη κία ακθηιεγό-
κελε πξνζσπηθόηεηα. 
Μεηά από κία ζεηξά 
θαηαπιεθηηθώλ εκθαλί-
ζεσλ, ηόζν κε ηε 
Bayern, όζν θαη κε ηελ 
Δζληθή Γαιιίαο, έθηαζε 
έλα βήκα, πξηλ ηελ 
έληαμή ηνπ ζηε κεγάιε 
Ρεάι Μαδξίηεο. 
Παξέκεηλε όκσο ζηε 
Bayern, αιιά ε ζπλέρεη-
α ηνπ επηθύιαμε δπζά-
ξεζηεο εθπιήμεηο, όπσο 
ε δεκνζηνπνίεζε ηεο 
αλάκεημήο ηνπ ζε εξσηη-
θό ζθάλδαιν κε λεαξή 
πόξλε, θαζώο θαη ν 
ζνβαξόο ηξαπκαηηζκόο 
ηνπ πνπ ππέζηε ζηελ έλαξμε ηεο θεηηλήο ζεδόλ. Παξόια απηά 
ν θόζκνο ηεο Bayern ηνλ ζηήξημε θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθό ην 
πεξηζηαηηθό πνπ ζπλέβε ζην εκίρξνλν ηνπ πξόζθαηνπ αγώλα 
κε ηε Νπξεκβέξγε, όηαλ νη θίινη ηεο Βαπαξηθήο νκάδαο ηνλ 
επεπθήκεζαλ αθόκα θαη όηαλ εκθαλίζηεθε κε ην κπνμεξάθη 
ζην θέληξν ηνπ γεπέδνπ. Αγσλίζηεθε ζηα ηειεπηαία ιεπηά ηνπ 
παηρληδηνύ. Ήηαλ αξθεηά θαιόο, δείρλεη λα μεπεξλάεη ηα πξν-
βιήκαηα θαη λα επαλέξρεηαη δξηκύηεξνο. Ο Οιιαλδόο πξνπν-
λεηήο ηεο Bayern Λνπτο θαλ Υάαι ηξίβεη ηα ρέξηα ηνπ από 
ηθαλνπνίεζε θαη νλεηξεύεηαη μαλά ηίηιν ζηελ θεηηλή Μπνύ-
ληεζιηγθα. 

Σν θακ κπαθ ηνπ Φξαλθ 
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Μ ηα θαιή πξνπόλεζε έθαλε ν Οιπκπηαθόο, επί 
ηνπ Ίθαξνπ ζην ρσξίο θηιάζινπο θιεηζηό ηνπ 

ΔΦ, θαζώο νη "εξπζξόιεπθνη" ρσξίο λα δπζθνιεπ-
ηνύλ πήξαλ ην ξνδ θύιν αγώλα κε 86-64.  Ο Μαη 
Νίιζελ ήηαλ ν θνξπθαίνο παίθηεο ηνπ αγώλα, πνπ 
είρε ηηο πεξηζζόηεξεο ζσζηέο επηινγέο, αιιά θαη ην 
θέθη λα βγάιεη πξάγκαηα πάλσ ζην παξθέ...  
Οκάδα κε έληνλε ηελ πξνπνλεηηθή επίδξαζε ηνύ 
Άξε Λπθνγηάλλε ν Ίθαξνο δελ άθεζε λα αλνίμεη ν 
ξπζκόο θαη παίδνληαο ζθιεξή πηεζηηθή άκπλα, επηρεί-
ξεζε λα πάεη ζε ηέκπν πνπ δελ ζα επέηξεπε ζηνλ 
Οιπκπηαθό λα ηε δηαιύζεη. Ο Ίβθνβηηο, θνβνύκελνο 
όηη νη παίθηεο ηνπ κπνξεί λα ππνηηκήζνπλ ηνλ αληί-
παιν, δηάιεμε γηα ην μεθίλεκα ηελ θαιύηεξε δπλαηή 
ακπληηθή πεληάδ,α αιιά θαη ηνπο παίθηεο πνπ ήηαλ 

πην μεθνύξαζηνη θαη πην… δηςαζκέλνη γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμία ηνπο.  
Από ηελ αξρή θάλεθε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δύν νκάδεο, πνπ κεηαθξάζηεθε θαη ζε ζθνξ (23-12), ε νπνία 
παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα (31-17), γηα λα ιήμεη ην πξώην κηζό κε ηνλ Οιπκπηαθό ζην +12 (47-35).  
Κάηη ν κηθξνηξαπκαηηζκόο ηνπ Φαιέθα, θάηη ε απνρώξεζε κε πόλνπο ζην γόλαην ηνπ Κάξνι, όπσο θαη ηα θά-
νπι πνπ νδεγνύζαλ ηνπο "εξπζξόιεπθνπο" ζηε γξακκή ηεο... θηιαλζξσπίαο άλνημε ηελ ςαιίδα. Ο Οιπκπηαθόο 
κε πινπξαιηζκό, πνιιέο αζίζη θαη άλεζε, πήγε ζην +20 (78-58) γηα λα ιήμεη ην καηο κε 86-64. 
Σα δεθάιεπηα: 25-14, 47-35, 66-54, 86-64. 
 
ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ: (Ίβθνβηηο): Γθόξληνλ 5 (1), παλνύιεο 9 (6 αζ.), Μπνπξνύζεο 16 (9 ξηκπ.), Κέζει 8, Πειεθά-
λνο, Μαπξνθεθαιίδεο 6, Γιπληαδάθεο 4, Νίιζελ 17 (2), Παπαληθνιάνπ 8, Σεόληνζηηο 13 (1), Καηζίβειεο.  
ΗΚΑΡΟ: (Λπθνγηάλλεο): Αγαδάθνο 6, Φαιέθαο 6 (2), Καξάκπνπιαο, Πνιπηάξρνπ, Σόκπζνλ 9, Καιακπόθεο 
14, Κάξνι 8, ΜαθΑιαξλη 11, Κεξαζνβίηεο, Καηνύθαο 2, Πεηξνδεκόπνπινο 4, Κξάζηηο 4. 

Φ 
νπξηόδνο ν Παλαζελατθόο, πέξαζε... αέξα 
από ηε Ρόδν  αθνύ επηθξάηεζε  ηνπ Κνινζ-
ζνύ κε 53-83 ζην πιαίζην ηεο 4εο αγσληζηη-
θήο ηεο Α1. Πνιύ θαιή εκθάληζε από ηνλ Ηαλ 

Βνπγηνύθα αιιά θαη ηνλ Νηθ Καιάζε πνπ θαίλεηαη λα έρεη 
βξεη γηα ηα θαιά ηνλ ξπζκό ηνπ. 
O Κνινζζόο μεθίλεζε θαιά ην παηρλίδη θαη κε ηνπο Σδόξ-
ληαλ θαη Φνξλη κπόξεζε θαη  πξνεγήζεθε κε 13-6 ζην 5'. 
Ο Παλαζελατθόο πξνζπάζεζε λα κπεη ζην παηρλίδη 
όκσο νη "ζαιαζζη" δηαηεξνύζαλ  ην πξνβάδηζκα. ηε 
ζπλέρεηα νη "πξάζηλνη" κε ηνλ Ηαλ Βνπγηνύθα μεθίλεζαλ 
ηελ κεγάιε αληεπίζεζε θαη κε έλα βνκβαξδηζκό ηξηπό-
λησλ έθαλε ην 20-17 ιίγν πξηλ ηελ ιήμε ηνπ πξώηνπ δε-
θαιέπηνπ. 
ην δεύηεξν δεθάιεπην νη παίθηεο ηνπ Κνινζζνύ, 
έκεηλαλ γηα 7,5 ιεπηά ρσξίο θαιάζη, ηελ ώξα πνπ νη 
"πξάζηλνη" κε ηνπο Βνπγηνύθα θαη Καιάζε έηξεμαλ έλα 
20-0 θαη πξνεγήζεθαλ κε 23-37 θαη 30-47 ζην 22' κε ηνλ Γηακαληίδε λα βνεζάεη θαη απηόο επηζεηηθά. 
O Κνινζζόο πξνζπάζεζε λα απαληήζεη κε ηνλ Φνξλη, αιιά ν Παλαζελατθόο  είρε ηηο ιύζεηο θαη ζπλέρηζαλ λα 
δηαηεξνύλ ην πξνβάδηζκα κε 42-60 ζην 28'. Ο Εέιηθν Οκπξάληνβηηο έξημε ζην παξθέ θαη ηνλ Νηξνπ Νίθνιαο πνπ 
επέζηξεςε ζε αγώλεο ηνπ Παλαζελατθνύ θαη νη "πξάζηλνη" κεγάισζαλ θαη άιιν ηε δηαθνξά γηα λα θηάζνπκε ζην 
ηειηθό 53-83. 
Σα δεθάιεπηα: 23-17, 29-42, 44-62, 53-83. 
ΚΟΛΟΟ (θαηξόπνπινο): Καιάζεο 8, Απγεληθόο, Σδόξληαλ 12, Μαλσιόπνπινο, Αζεκαθόπνπινο 4, Φνξλη 
15, Υαξίζεο 2, Σζάκεο 6, Παπάο 2, Πέηεξζνλ 1, Γαλάο, Ηβάλνβηηο 3. 
ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ (Οκπξάληνβηηο): Σέπηηο 6, Μάξηηο 6, Πεξπέξνγινπ 7, Φώηζεο 9, άην 6, Νίθνιαο 8, Σζαξηζα-
ξήο 3, Γιαμανηίδης 9, Βοσγιούκας 12, Καλάθης 9, Καϊμακόγλοσ 5. 

ΠΕΡΑΕ ΑΠΟ ΣΟ ΝΗΙ 

    ΜΔ ΒΖΣΔ ΣΗ ΜΖΥΑΝΔ 
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Με θεθηεκέλε ηαρύηεηα από ηνπο 

πεξπζηλνύο ηειηθνύο, ν Οιπκπηαθόο 
θαηέθηεζε ηνλ πξώην ηίηιν ηεο ζεδόλ, 
επηθξαηώληαο 3-1 ηνπ Παλαζελατθνύ, 
γηα ην νύπεξ Καπ ζηε αληνξίλε. Μεηά 
ηα όζα είραλ αθνπζηεί γηα ην αλ είλαη 
ζσζηή ε απόθαζε λα γπξίζεη ζε δηαγώ-
ληνο, ν Γεκήηξεο Σδνύξηηο απέδεημε κε 
ηνλ θαιύηεξν ηξόπν πσο... ζθνπεύεη λα 
δηαπξέςεη σο αληηθαηαζηάηεο ηνπ Ηβάλ 
Μίιθνβηηο. Πην δεκέλνη ζην παηρλίδη 
ηνπο, πην δπλαηνί ζηελ επίζεζε θαη πην 
καρεηηθνί ζηελ θάιπςε ρώξσλ, νη παί-
θηεο ηνπ Φιάβην Γθνπιηλέιη επηθξάηεζαλ 
ησλ πξαζίλσλ, νη νπνίνη κεηά ηελ θαηά-
θηεζε ηνπ πξώηνπ ζεη... έζβεζαλ κερα-
λέο θαη παξαδόζεθαλ ζηνπο αληηπάινπο 

ηνπο.  

Πην νξγαλσκέλνη νη πξάζηλνη 
Με ηνλ ηέιην Καδάδε λα κελ μεθηλάεη 
ηνλ Γθελο, αιιά ηνλ... πνιύπεηξν άθε 
Φάξξα, ν Παλαζελατθόο κπήθε πνιύ 
πην δπλαηά ζην παηρλίδη, απνθεύγνληαο 
ηα πνιιά ιάζε θαη απνθηώληαο από 
πνιύ λσξίο πξνβάδηζκα 3-4 πόλησλ (4-
1, 10-6, 18-12). Οη Γηνξληάλνθ θαη Κα-
ζηάξ, αιιά θαη ν Ζιίαο Λάππαο ήηαλ νη 
παίθηεο πνπ... θαζάξηδαλ θνληά ζην 
θηιέ, ελώ ν Αρηιιέαο Παπαδεκεηξίνπ... 
ζθνύπηδε ηελ πίζσ δώλε, ηε ζηηγκή πνπ 
ε ακπληηθή ιεηηνπξγία ηνπ Οιπκπηαθνύ 
ήηαλ... γηα θιάκαηα. 

Οη παίθηεο ηνπ Φιάβην Γθνπιηλέιη αδπ-
λαηνύζαλ λα βξνπλ ξπζκό, γεγνλόο πνπ 
ηνπο νδεγνύζε ζε πνιιά ιάζε 
(ππεξβάζεηο, θηιέ, άνπη ζεξβίο θαη θαξ-
θηά), αιιά θαη άζηνρεο επηινγέο ζηελ 
πάζα, όπνπ αθόκε θαη ε αιιαγή ηνπ 
Εέθνθ κε ηνλ Φηιίπνθ δελ έθεξε απνηε-
ιέζκαηα. Μνλαδηθή εμαίξεζε ν Γεκή-
ηξεο Σδνύξηηο, πνπ είηε από ηε δηαγώλη-
ν, είηε από ην κπινθ, έπαηξλε πόληνπο 
γηα ηελ νκάδα ηνπ, ε νπνία όκσο έραζε 
ην πξώην ζεη κε 18-25. 

 

Ζ ώξα ηνπ Σδνύξηηο  
 
Ζ ζπλέρεηα όκσο αλήθε ζην Γεκήηξε 
Σδνύξηηο, ν νπνίνο... έπαηδε κόλνο ηνπ 
κπάια, θαηαθηώληαο ηνπο κηζνύο ζρε-
δόλ πόληνπο. Με ηξία κπινθ θαη ελληά 
επηζέζεηο, ν δηαγώληνο ηνπ Οιπκπηαθνύ 
ήηαλ ν απόιπηνο θπξίαξρνο, εμαζθαιί-
δνληαο ην πξνβάδηζκα, αιιά θαη ηελ 
θαηάθηεζε ηνπ δεύηεξνπ ζεη (25-15) γηα 
ηελ νκάδα ηνπ, ηε ζηηγκή πνπ νη παίθηεο 
ηνπ ηέιηνπ Καδάδε πζηεξνύζαλ ηόζν 
ζην κπινθ, όζν θαη ζηελ απνηειεζκαηη-
θόηεηα ζηελ επίζεζε. Ζ αιιαγή παζα-
δόξνπ ήξζε ζε απηό ην ζεη γηα ηνλ Πα-
λαζελατθό, αθνύ ην επίζεκν ληεκπνύην 
ηνπ κε ηε θαλέια ηεο νκάδαο έθαλε ν 
Σδόξληη Γθελο. 

Με Νηεζπέηλ ην 2-1 
Δθεί όκσο πνπ ηα δύν πξώηα ζεη... αλή-
θαλ απνθιεηζηηθά ζηε κία ή ηελ άιιε 
νκάδα, ην ηξίην ήηαλ πνιύ πην κνηξα-
ζκέλν, κε ηηο νκάδεο λα βαδίδνπλ πόλην 
πόλην. Σα ιάζε ήηαλ ιηγόηεξα, ελώ πν-
ιύ θαιό παηρλίδη έθαλαλ νη ιίκπεξν, 
αιιά θαη νη αθξαίνη ησλ δύν νκάδσλ. 
Μεηά ην 15-15 όκσο, νη πεηξαηώηεο πή-
ξαλ ην πξνβάδηζκα ράξε ζε κπινθ ηνπ 
Κξαι θαη άζν ηνπ Νηεζπέηλ, ην νπνίν 
δηαηήξεζαλ κε ηνλ θνπβαλό αθξαίν λα 
ζθνξάξεη άιιεο δύν θνξέο θαη ηνλ Γε-
κήηξε Σδνύξηηο λα ζθξαγίδεη θαη απηό ην 
ζεη, κε 25-21. 

Δύθνια ην ηξίην 
Με ηελ ςπρνινγία από ην πξνεγνύκε-
λν ζεη, αιιά θαη ηνλ λεαξό δηαγώληό 
ηνπο ζε... ηξειά θέθηα, νη εξπζξόιεπ-
θνη δελ δπζθνιεύηεθαλ ηδηαίηεξα λα 
θαηαθηήζνπλ θαη ην ηέηαξην ζεη κε 25-
18 θαη λα παλεγπξίζνπλ ηνλ πξώην 
ηίηιν ηεο ρξνληάο. 

Σα ζεη : 18-25, 25-15, 25-21, 25-18 

 
Οη ζπλζέζεηο ησλ νκάδσλ: 
Οιπκπηαθόο (Γθνπιηλέιη): Νηεζπέηλ 
14 (8/20 επ., 4 κπινθ, 2 άζνη, 55% 
ππ. - 35% άξηζηεο), Γηακπιόλζθη 8 
(8/20 επ., 62% ππ. - 25% άξηζηεο), 
Εέθνθ 1, Κξαι 7 (3/9 επ., 4 κπινθ), 
Αλδξεάδεο 6 (1/4 επ., 4 κπινθ), 
Σδνύξηηο 29 (22/39 επ., 6 κπινθ, 1 
άζν), Κνπδνύλεο -ι 77% ππ. - 43% 
άξηζηεο / Φηιίπνβ, Φξάγθνο, Κνθθηλά-
θεο 
Παλαζελατθόο (Καδάδεο): Φάξξαο 
2, Πεηξέαο 4 (2/6 επ., 2 κπινθ), Κα-
ζηάξ 2 (2/9 επ., 69% ππ. - 31% 
άξηζηεο), Γηνξληάλνθ 16 (12/28 επ., 4 
κπινθ), Παληαιέσλ 8 (6/14 επ., 2 
κπινθ), Λάππαο 11 (9/21 επ., 2 
κπινθ, 54% ππ. - 21% άξηζηεο), Πα-
παδεκεηξίνπ -ι 76% ππ. - 48% 
άξηζηεο) / Νηνλάο 1 (1/5 επ.), Μελνύ-
δεο 2 (1/5 επ., 1 κπινθ, 83% ππ. - 
83% άξηζηεο), Κόβαηο, Γθελο 3 (2 
άζνη) 

Σν νύπεξ Καπ Διιάδαο θαηέθηεζε ν Οιπκπηαθόο, επηθξαηώληαο κε 3-1 ζεη ηνπ Παλαζελατθνύ ζην θιεηζηό ηεο αληνξίλεο 
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Σ 
ηελ αίζνπζα "Μειίλα Μεξθνύξε" ηνπ ηαδίνπ Δηξήλεο θαη Φηιίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήισζε γηα ηε βξά-
βεπζε ησλ θνξπθαίσλ αζιεηώλ, αζιεηξηώλ, πξνπνλεηώλ θαη νκάδσλ ηνπ 2010, πνπ δηνξγάλσζε γηα 57ε 
ρξνληά ν Παλειιήληνο ύλδεζκνο Αζιεηηθνύ Σύ-

πνπ. O Λεπηέξεο Κνζκίδεο αλαδείρηεθε θνξπθαίνο Αζιε-
ηήο κε 1474 ςήθνπο, ελώ ε Αιεμάλδξα Σζηάβνπ κε 624 
θαιύηεξε αζιήηξηα  
 
Οη ςήθνη ησλ ηξηώλ πξώησλ: 
1. Λεπηέξεο Κνζκίδεο (Γπκλαζηηθή) 1474 
2. Ζιίαο Ζιηάδεο (Σδνύλην) 788 
3. Βιάζεο Μάξαο (Γπκλαζηηθή) 658 
 
1. Αιεμάλδξα Σζηάβνπ (Κσπειαζία) 624 
2. Ηνπιηέηα Μπνπθνπβάια (Σδνύλην) 611 
3. Βάζσ Μηινύζε (Δλόξγαλε Γπκλαζηηθή) 479 
 
Κνξπθαία νκάδα γηα ην 2010 αλαθπξήρζεθε ε γπλαηθεία 
νκάδα ηεο Βνπιηαγκέλεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ Champi-
ons Cup γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά, θαζώο επίζεο ην 
νύπεξ Καπ Δπξώπεο θαη ην πξσηάζιεκα Διιάδνο. 
Πξνπνλήηξηα ηεο ρξνληάο αλαδείρζεθε ε Αιεμία Κακκέ-
λνπ, επίζεο γηα ηε κεγάιε πνξεία ηεο Βνπιηαγκέλεο. 
Οζνλ αθνξά ηνπο θνξπθαίνπο αζιεηέο κε αλαπεξία, 
ζηνπ άλδξεο ληθεηήο βγήθε ν Υξήζηνο Σακπαμήο 
(Κνιύκβεζε) θαη ζηηο γπλαίθεο ε Μαξία ηακαηνπιά 
(ηίβνο). 
Οη ππόινηπεο βξαβεύζεηο: 
* Σν έπαζιν Αζιεηηθήο πξνζθνξάο θαη ήζνπο ΟΠΑΠ ΑΔ 
απνλεκήζεθε ζηνπο ηέιην Γηαλλαθόπνπιν γηα ηελ 
17ρξνλε πξνζθνξά ηνπ ζην πνδόζθαηξν θαη  Γηώξγν 
Καξαγθνύλε, πνπ μεπέξαζε ηηο 100 ζπκκεηνρέο ζηελ Δ-
ζληθή καο νκάδα. 
* Σν  έπαζιν Δπ αγσλίδεζζαη ζηνλ ηέιην Καδάδε, πξνπνλεηή ηεο νκάδαο βόιετ ηνπ Παλαζελατθνύ πνπ πξνζηάηεπ-
ζε ηνλ ζπλάδειθό ηνπ, ηνπ Οιπκπηαθνύ Άληεξο Κξίζηηαλζνλ, από αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο νπαδώλ. 
* Σν έπαζιν Κνηλσληθήο θαη αζιεηηθήο πξνζθνξάο ζηηο ηξίδπκεο αζιήηξηεο ηεο πγρξνληζκέλεο Κνιύκβεζεο, Βαζη-
ιηθή-Παγώλα, Άλλα-Μαξία θαη Δηξήλε-Μαξίλα Αιεμαλδξή. 
* Σν έπαζιν Coca Cola Σξία Έςηινλ ζηελ Άλλα Κνξαθάθε, σο αλεξρόκελν ηαιέλην ηεο θνπνβνιήο γηα ηελ 8ε ζέζε 
πνπ θαηέθηεζε ζην αεξνβόιν πηζηόιη λεαλίδσλ ζην Παγθόζκην πξσηάζιεκα ηνπ Μνλάρνπ. 
* ηνπο λεαξνύο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο πνπ θαηέθηεζαλ κεηάιιηα ζηνπο πξώηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο Νέσλ: Μηρά-
ιε Ναζηόπνπιν θαη Απόζηνιν Λακπξίδε, (αζεκέλην κεηάιιην ζηε δίθσπν άλεπ πεδαιηνύρνπ),  Εσή Παξαζθεπνπνύ-
ινπ (αζεκέλην κεηάιιην ζην δηπιό κηθηό, καδί κε ηνλ ινβέλν Ράη, ζηελ Σνμνβνιία), Λπδία Νηαιακάγθα θαη Διέλε 
Γηακαληή (ράιθηλν κεηάιιην ζηε δίθσπν άλεπ πεδαιηνύρνπ), Θνδσξή Υξπζαλζόπνπιν (ράιθηλν κεηάιιην ζην άικα 
επί θνληώ) θαη ζηνπο πύξν Παλαγησηαξά, Θόδσξν Σζηινύιε, Μαλώιε Σζειεληάθε θαη Λάκπξν Βιάρν (ράιθηλν 
κεηάιιην ζην κπάζθεη). 
 
Τηκεηηθέο δηαθξίζεηο: 
Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο απνλεκήζεθαλ ζηνλ πξώελ δηεζλή πνδνζθαηξηζηή ηεο ΑΔΚ θαη εμαίξεην επηζηήκνλα, γηαηξό, 
Λάθε Νηθνιάνπ, ζηνλ πξσηαζιεηή ηεο Κνιύκβεζεο, πύξν Γηαλληώηε γηα ηηο παγθνζκίνπ επηπέδνπ επηηπρίεο ηνπ 
ζην επίπνλν αγώληζκα κεγάισλ απνζηάζεσλ ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα, ζηνλ κηιν Δξεηώλ, πνπ είλαη ν αξραηόηεξνο 
ελεξγόο αζιεηηθόο ζύιινγνο ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα, ζηνλ Αζαλάζην Κξηηζηλέιε, πνπ έρεη θξνληίζεη γηα ηε δηα-
ηήξεζε ζπάληαο ζπιινγήο από δάδεο Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ, ζηνλ αζιεηή ηεο Ηζηηνπινΐαο, Γηάλλε Μηηάθε, πνπ παξά 
ην λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπ έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο, ζηε Γηνίθεζε ηνπ ηαδίνπ Δηξήλεο θαη Φηιίαο, γηα ηελ 
δηαρξνληθά άξηζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο αζιεηηθνύο ζπληάθηεο θαη ηελ πνιύπιεπξε ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΦ ζηνλ ειιελη-
θό αζιεηηζκό. 
 
Αθόκα, ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο δόζεθαλ ζηνλ παιαίκαρν γάιιν δηεζλή πνδνζθαηξηζηή Κξηζηηάλ Καξεκπέ, ζην πξόζσπν 
ηνπ νπνίνπ ηηκήζεθαλ όινη νη μέλνη άζζνη ησλ γεπέδσλ πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα γηα ηνλ θηιηθό αγώλα, πνπ ζα γίλεη 
ηελ Σξίηε (14/12) ζην ζηάδην  Γ. Καξαηζθάθεο, θαη ζηνλ νηθνδεζπόηε ηνπ πξναλαθεξζέληνο αγώλα, κεγαινκέηνρν 
θαη αληηπξόεδξν ηεο ΠΑΔ Οιπκπηαθόο, Βαγγέιε Μαξηλάθε. 

Οη θνξπθαίνη ηνπ ΠΑΣ 
Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ   ΠΟΡ 
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Τ 
ν ληέξκπη κεηαμύ ηεο Άξζελαι θαη ηελ Σόηηελακ είλαη απηό πνπ δεζπόδεη ζηελ 14ε αγσληζηηθή ηεο Πξέκη-
εξ Λίγθ. Οη θαλνληέξηδεο ύζηεξα από ην πέξαζκα κέζα ζην Λίβεξπνπι θόληξα ζηελ Έβεξηνλ, ειπίδεη ζε 
λίθε επί ησλ ζπηξνπληώλ γηα λα δηαηεξεζεί ζηα ςειά ζθαινπάηηα ηνπ πξσηαζιήκαηνο. Αληίζεηα ην ζπ-

γθξόηεκα ηνπ Υάξη Ρέληαπ δείρλεη πνιύ θνπξαζκέλν 
από ηηο ζπλερόκελεο αλακεηξήζεηο ζε Δπξώπε θαη 
Αγγιία θαη δύζθνια ζα θαηαθέξεη λα απνζπάζεη ζεηηθό 
απνηέιεζκα.  Σν ινγηθό ζεκείν είλαη ν άζζνο (1).  
ην κεηαμύ ε πξσηνπόξνο Σζέιζη δνθηκάδεηαη ζην 
Μπέξκπηρακ θαη  νη κπιε ζέινπλ λα επηζηξέςνπλ ζηηο 
λίθεο κεηά ην ζηξαπάηζν εληόο έδξαο από ηελ άληεξ-
ιαλη. Σν ζπγθξόηεκα ηνπ Άιεμ Μαθιίο,  ζα παξαηαρζεί 
πιήξεο, ελώ αληίζεηα, ν Αληζειόηη δελ ππνινγίδεη 
ζηνπο ηξαπκαηίεο, Λάκπαξη, Μπελαγηνύλ, Δζηέλ (κεζ.), 
θαη Άιεμ (ακ.). Σν ζεκείν ηνπ Over αιιά θαη ην δηπιό 
θαληάδνπλ ηα πνην πηζαλά. 
Σέινο ε Μάληζεζηεξ Γηνπλάηηελη ειπίδεη λα έρεη έλα 
εύθνιν απόγεπκα θόληξα ζηελ Γνπίγθαλ, ε νπνία ζηα 
ηειεπηαία δέθα καηο δελ έρεη απνζπάζεη ζεηηθό απνηέ-
ιεζκα. Over θαη ν 1 ηα πηζαλά ζεκεία. 

 
 

Μ 
έζα ζην Φξάηκπνπξγθ δνθηκάδεηαη γηα ηελ 13ε αγσλη-
ζηηθή ηεο Μπνπληεζιίγθα ε πξσηνπόξνο Νηόξληκνπλη 
ηνπ Γηνύξθγελ Κιόπ. Οη Βεζηθαινί νη νπνίνη βξίζθνληαη 
ζε εμαηξεηηθή αγσληζηηθή θαηάζηαζε ην ηειεπηαίν δηά-

ζηεκα ζα ζηεξεζνύλ ησλ ηξαπκαηηώλ, Μνράκελη Εηληάλ (επ.) θαη 
Φιόξηαλ Κξίλγθε (κεζ.), ελώ γηα ηνπο γεπεδνύρνπο δελ ζα αγσλη-
ζηεί ν Βαζηθόο ηεξκαηνθίιαθαο Πνππιίλ θαη νη ακπληηθνί Μπνύ-
ηζεξ θαη Κξκάο. Σν δηπιό (2) θαληάδεη ην πνην πηζαλό. 
Από ηηο πνίν ζεκαληηθέο αλακεηξήζεηο απηήο ηεο αγσληζηηθήο είλαη 
ε θόληξα ηεο Λεβεξθνύδελ κε ηελ Μπάγεξλ ηνπ Μνλάρνπ. Οη Βα-
βαξνί κεηά ηελ εύθνιε επηθξάηεζε επί ηεο Νηξεκβέξγεο κέζα ζην 
Αιηάλδ Αξίλα ζέινπλ λα δηπιαζηάζνπλ ηηο ζπλερόκελεο λίθεο ηνπο γηα λα πιεζηάζνπλ ζηελ θνξπθή. Χζηόζν ηα 
πξνβιήκαηα γηα ηνλ Λνπίο Φαλ Υάι είλαη αξθεηά, αθνύ δελ ππνινγίδεη ζηνπο, Ρόκπελ (κέζ.), ιηηο θαη Κιόδε 
(επ.). Αληίζεα νη γεπεδνύρνη δείρλνπλ λα είλαη ζε θόξκα θαη παξά ηελ απνπζία ησλ Μπάιαθ  (κέζ.)θαη Υίπηα 
(ακ.) ζα θπλεγήζνπλ ην ηξίπνλην. Σν over θαη ν άζζνο ε πξόηαζε. 

 ΣΟ ΛΟΝΓΗΝΟ ΒΑΕΔΗ ΣΑ ΚΑΛΑ ΣΟΤ 

ΝΑ ΑΝΟΗΞΔΗ ΚΗ ΑΛΛΟ ΣΖΝ ΓΗΑΦΟΡΑ 

Η  Πάξκα πξνέξρεηαη από ηέζζεξα ζεξί goal-goal, ελώ ε Φηνξεληίλα από ηξία ζηα ηειεπηαί-
α ηέζζεξα εθηόο έδξαο παηρλίδηα ηεο. Γύξσ ζην 1,75 βξίζθνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε επηινγή 

ζην καηο ζην «Δλην Σαξληίλη». 

ΠΑΡΜΑ:  Ο ηερληθόο ησλ γεπεδνύρσλ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζην καηο κε ηε Φηνξε-
ληίλα παίθηεο πνπ δελ έρνπλ πάξεη κέρξη ζηηγκήο πνιύ ρξόλν ζπκκεηνρήο, όπσο νη Πηδάλν, 
Μπνδίλνθ, Παβαξίλη, Πάηζη, Νηειαθηόξε. Σξαπκαηίεο ν κέζνο Αληνλέιη (12 ζπκ.) θαη ν εμηξέκ 

Μάξθεο (13 ζπκ.). Μαθξνρξόληα εθηόο ν κέζνο Γθαιόπα θαη ν θνξ Παιόζθη (1 ζπκ.). 

ΦΗΟΡΔΝΣΗΝΑ:  Από ηνλ πάγθν ζα μεθηλήζνπλ ν γθνιθίπεξ Μπόξνπηο (6 ζπκ.), ν εμηξέκ Βάξ-
γθαο (12 ζπκ.) θαη ν θνξ Σδηιαξληίλν (14/5). Καλνληθά ζα αγσληζηνύλ νη κέζνη Νηνλαληέι 
(14/1), Μαξθηόλη (13/1). Μάρε γηα λα πξνιάβεη δίλεη ν θνξ Μνύηνπ (6/1). Αλ δελ ηα θαηαθέξεη, 

θαλέια βαζηθνύ ζα πάξεη ν Μπακπαθάξ. 

Μνλνκαρία…. από ηα παιηά 

Δπηκέιεηα:  Γηαλλάθεο Ησάλλεο 

Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ   ΠΡΟΓΝΩΣΗΚΑ  
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Σο πρώηο…... από ηον νέο 

Ο 
 Γεξκαλόο επηθξάηεζε ζην 
Abu Dhabi Grand Prix κε 
ζηπι. 
Ο Sebastian Vettel ηεο 

Red Bull είρε κηα θπξηαξρηθή παξνπ-
ζία ζην Abu Dhabi Grand Prix θαη 
ζαλ απνηέιεζκα, θαηέθηεζε ηνλ ηίηιν 
ζην πξσηάζιεκα ησλ νδεγώλ ηεο 
Formula 1 γηα ην 2010.Ο Γεξκαλόο 
δελ έθαλε ην παξακηθξό ιάζνο ζε όιν 
ηνλ αγώλα, ελώ νη δπν αληίπαινη ηνπ 
Fernando Alonso θαη Mark Webber 
έθαλαλ ιάζε ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο 
θαη θόιιεζαλ ζηε κέζε. 
 
Ο Lewis Hamilton ηεο McLaren νιν-
θιήξσζε έλα δπλαηό αββαηνθύξηαθν 
κε ηε δεύηεξε ζέζε, έρνληαο ηξίην ηνλ 
νκόζηαπιν ηνπ Jenson Button.Ο 
Alonso ρξεηαδόηαλ λα ηεξκαηίζεη ζηελ 
ηεηξάδα γηα λα πάξεη ην πξσηάζιεκα, 
αιιά απέηπρε λα πεξάζεη ηνλ Vitaly 
Petrov ηεο Renault θαη θαηέιεμε ζηελ 
έβδνκε ζέζε κπξνζηά από ηνλ Web-
ber.Ο Απζηξαιόο ρηύπεζε ζε κία 
κπάξα λσξίηεξα ζηνλ αγώλα, θάηη 
πνπ ηνλ ππνρξέσζε ζε πξόσξε είζν-
δν ζηα πηηο. Απηό ζηε θπξηνιεμία ηνπ 
ηειείσζε ηηο ειπίδεο ηνπ γηα ηνλ ηίηιν. 

Τνπ Βαγγέιε Βεξπβάθε: 

Ζ ΣΔΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

 

Θέζη Πιλόηος Ομάδες Βαθμοί 

1 Φέηελ Red Bull 256 

2 Αλόνζο Ferrari 252 

3 Γοσέμπερ Red Bull 242 

4 Υάμιληον McLaren 240 

5 Μπάηον McLaren 214 

6 Mάζα Ferrari 144 

7 Ρόζμπεργκ Mercedes 142 

8 Κούμπιηζα Renault 136 

9 οσμάτερ Mercedes 72 

10 Μπαρικέλο Williams 47 

11 ούηιλ 
Force In-

dia 
47 

12 Κομπαγιάζι Sauber 32 

O Nico Rosberg κπήθε ζηα πηηο όηαλ εκθαλίζηεθε ην απηνθίλεην 
αζθαιείαο ζηνλ πξώην γύξν, όηαλ ν Tonio Liuzzi ζπγθξνύζζεθε 
κε ηνλ Michael Schumacher πνπ ζηξηθνγύξηδε θαη ηεξκάηηζε ζηε 
ηέηαξηε ζέζε κπξνζηά από ηνλ Robert Kubica ηεο Renault. Ο 

Petrov νινθιήξσζε κηα ζπνπδαία θνύξζα ζηελ έθηε ζέζε, ελώ νη Jaime 
Alguersuari  θαη Felipe Massa ζπκπιήξσζαλ ηε δεθάδα γηα ηε Toro 
Rosso θαη ηε  Ferrari, αληίζηνηρα. 
Ο Vettel θαηέθηεζε ην ηίηιν κε ηέζζξηο βαζκνύο δηαθνξά κπξνζηά από 

 

1 Red Bull 498 

2 McLaren 454 

3 Ferrari 396 

4 Mercedes GP 214 

5 Renault 163 

6 Williams 69 

7 Force India 68 

8 
ΒΜW Sauber F1 

Team 
44 

9 Σoro Rosso 11 

10 Lotus 0 

11 HRT F1 Team 0 

12 Virgin Racing 0 

Ζ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΩΝ 

Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ   ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΟ 
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 Κ αη λαη... κεηά από ηξεηζήκηζη εμάκελα 
"ΗΔΚνθαγνπξνδεκνζηνγξαθίαο",  θαινύκαη λα γξάςσ έλα άξζξν πεξί α-

ζιεηηθώλ δξώκελσλ θαη εζείο κεηά από 15 ζειίδεο αζιεηηθώλ εηδήζεσλ από ηα 
θηιαξάθηα κνπ θαη βιέπνληαο ην όλνκά κνπ (γπλαηθείν), απνξείηε ηη δνπιεηά έρεη 
κηα γπλαίθα ζε ζειίδεο αζιεηηθήο εθεκεξίδαο θαη κάιηζηα... λα αξζξνγξαθεί. 
 Θα ζθέθηεζηε λα...θηηάμσ θαλά λύρη, λα καγεηξέςσ θαλά γηνπβαξιάθη άληε θαη 
λα ηζνξξνπήζσ ζηα ηαθνύληα κνπ. Να ζαο πσ όκσο πξηλ αξρίζσ όηη ζαλ γπλαί-

θα είκαη ην "ηξίην κάηη". Ναη! Μάιηζηα θύξηνί κνπ ην ηξίην κάηη θαη ην δίθαην πνπ ιέεη θη ν ιαόο 
γηαηί απιά βιέπεη θαζαξόηεξα ηα πξάγκαηα. Καη επεηδή είκαη ζε κηα αο πνύκε πην νπδέηεξε 
δώλε από έλαλ βάδειν, γαύξν, πανθηδή θαη νηηδήπνηε άιιν βακκέλν αξζεληθό θπθινθνξεί, 
κπνξώ λα κηιήζσ γηα όινπο θαη γηα όια ρσξίο θόβν θαη πάζνο. 
       Τπάξρεη αληηθεηκεληθόηεηα ζηνλ αζιεηηζκό? Τπάξρεη αιεζηλή είδεζε, γξακκέλε ρσξίο πα-
ξαπνίεζε? ια βακκέλα είλαη ξε παηδηά. ινη θξύβνπκε κία απόρξσζε κέζα καο πνπ καο 
ηαπηίδεη κε έλα απνηέιεζκα.  
Γη' απηό καο λνηάδεη θαη λα ηελ πνύκε ζηνλ άιινλ, ηνλ αληίπαιν θαη λα ηνλ γηνπράξνπκε όηαλ ε 
νκάδα καο ηνπ έρεη ξίμεη 3 γθνιάθηα ζηελ εζηία. Καη ν άιινο... ν ρακέλνο λα θνξηώζεη θαη λα 
πεη γηα ηελ δηαηηεζία θαη ζε όηη άιιν ζθαξθηζηεί γηα λα δηθαηνινγήζεη ην θαθό παίμηκν ηεο νκά-
δαο ηνπ.  
Μέρξη θαη ζε θαθό αλάδξνκν Δξκή ή αληίζηξνθε ηξνρηά ηεο Αθξνδίηεο ζηνλ νπξάλην ζόιν έρσ 
αθνύζεη ε γπλαίθα ζαλ δηθαηνινγία γηα κηα ήηηα. 
     Δίλαη θαθό κηα νκάδα λα λαη θαιύηεξε από κηα άιιε θαη λα έρνπκε ηα θόηζηα λα ην παξαδε-
ρηνύκε; Ξέξνπκε ηη ππνζηεξίδνπκε, ηη πηζηεύνπκε, νπόηε θαιό είλαη κε καγθηά λα πνύκε θαη έλα 

-"Ναι πε θίλε, παίξαμε σάλια, δεν ςπήπσαμε. Το απιζηεπό μπακ ζαρ δεν παίζεηαι και από ηην αμςνηική γπαμμή 
δελ πέξλαγε θνινκπηζξόμπιν."Αιιά πνύ απηό νέν; Καη πηα ην κόλν πνπ καο κέλεη είλαη λα ξηρλόκαζηε ζε ζπ-
δήηεζε κε άιινπο ρακέλνπο ή κε γηα θαλα 4σξάθη κε ην σξαηόηαην, ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ ειιελάξα, θξαπεδάθη 
θαη γηα ηνπο πην πξνρώ ηύπνπο θξέλην θαπνπηζίλν, πξνζπαζώληαο λα ηνπ ρώζνπκε ζην κπαιό ηνπ κε ην δόξη 
όηη ζώλεη θαη θαιά εκείο έρνπκε δίθην αλαιύνληαο όιεο ηηο ακθηζβεηνύκελεο θάζεηο.  
Πξάγκα θπζηθά αθαηόξζσην, νπόηε 'θηνύ θαη από ηελ αξρή..' 
  Ξεθηλά ε αγσληζηηθή ζαηδόλ ζην πνδόζθαηξν, ε superleague θαη ν Οιπκπηαθόο πξνεγείηαη ησλ άιισλ θαη δεί-
ρλεη λα ζέιεη λα μαλαθεξδίζεη ηνλ ζξόλν ηνπ.  
Ο Παλαζελατθόο παιεύεη θαη έρνληαο θάλεη ηηο πξνζεπρέο ηνπ - βνπληνύ γηα λα αθαλίζεη από ηελ ελδεθάδα ησλ 
θόθθηλσλ ηνλ Μέικπεξγθ, Μπξάβν θαη Ηκπαγάζα (πεξηκέλεηε έξρνληαη θαη άιινη όπνπ λα λαη) δείρλεη λα πιε-
ζηάδεη θαη λα πεξηκέλεη ην ζηξαβνπάηεκα ησλ αησλίσλ ηνπ γηα λα βγεη πξώηνο θαη λα ζέξλεη απηόο πάλσ πάλσ 
ηνλ βαζκνινγηθό πίλαθα ηεο ζαηδόλ. Αιιά θάηζε.. κελ ραίξεζαη θαη εζύ θίιαζιε Οιπκπηαθέ γη' απηά πνπ είπα. 
Δζείο από ηελ άιιε πξνζπαζείηε ή κάιινλ θπλεγάηε ή κάιινλ νλεηξεύεζηε λα γίλεηε ραιίθεο ζηελ ζέζε ηνπ 
ραιίθε.  
  Ο Μαξηλάθεο θαηνλόκαζε ηνλ θύξην Παηέξα όηη επεξέαζε πέξζη ηελ δηαηηεζία θαη ν Παλαζελατθόο θαηέθηεζε 
ην πξσηάζιεκα. Καη όια απηά ιίγεο κέξεο κεηά από ηα νπδάθηα πνπ έπηλαλ νη δύν ηνπο ζηελ Μύθνλν. Γειαδή 
γηα όια θηαίεη ε δηαηηεζία!!! Απηή θηαίεη  γηα ην πεξζηλό απνηέιεζκα ηνπ Οιπκπηαθνύ κε ηνλ ΠΑ Γηάλλελα θαη 
ηελ ηζνπαιία κε 2-2  ή γηα ηελ ήηηα ηνπ από ηελ ΑΔΚ κε 1-2.Γηα ην όηη ν Παλαζελατθόο ζηέθζεθε πξσηαζιεηήο 
θαη γηα ηελ ΑΔΚ πνπ θαηεηάγε όγδνε ζηελ ηειηθή θαηάηαμε. 
  Καη κέζα ζε όιε απηή ηελ παξσδία, νη παίθηεο ηη ξόιν βαξάλε ;; Δγώ κόλν Αξγεληηλνύο, Λαηίλνπο θαη αιινδα-
πνύο βιέπσ λα πιεξώλνπκε. Παξαθνινπζώ ειιεληθό ή μέλν πξσηάζιεκα; Να πξνζπαζνύκε λα βγνύκε πξώ-
ηνη ζην ειιεληθό πξσηάζιεκα κε μέλνπο παίθηεο;  
  Οη Αθαδεκίεο καο πνπ είλαη θαη ηέινο πάλησλ ηη μελνκαλία είλαη απηή πνπ καο έρεη πηάζεη; παίδνληαη εθαηνκ-
κύξηα γηα έλα άζιεκα πνπ είλαη ην δεκνθηιέζηεξν ζην θόζκν, πνπ νη πξνπνλεηέο έξρνληαη κέξα θαη θεύγνπλ 
λύρηα ιεο θαη κηα νκάδα δελ επηβάιιεηαη λα ράζεη θαη θηαίλε απηνί ηελ ώξα πνπ ζηα ππόινηπα αζιήκαηα ν κη-
θξόο δείθηεο ηνπ ξνινγηνύ έρεη ζηακαηήζεη ζηηο δώδεθα ηα κεζάλπρηα αθξηβώο θαη ν κεγάινο γπξλάεη δείρλν-
ληαο καο πσο ε νπζία ησλ πξαγκάησλ δελ βξίζθεηαη κόλν ζε όηη ιάκπεη, αιιά ζε θάζε δεπηεξόιεπην πνπ έλαο 
άιινο αζιεηήο ιίγν πην καθξηά από ηα θώηα ηεο δεκνζηόηεηαο θαη ηεο ίληξηγθαο ζε έλα πην low profile 
άζιεκα  θαη ρσξίο ην εθαηνκκύξην ζηελ ηζέπε, δίλεη ηνλ δηθό ηνπ αγώλα θαη δεη ηηο δηθέο ηνπ ζηηγκέο. 
  Γηα κεξηθνύο ε κπάια είλαη ε "ζηξνγγπιή ζεά", γηα άιινπο ην ρξνλόκεηξν, γηα άιινπο ν ηάπεηαο θαη ην αθόληη-
ν, γηα άιινπο ν ίδηνο ηνπο ν εαπηόο.  
  Αο κελ θνηηάκε κόλν ηελ ώξα... αο δώζνπκε θαη ζεκαζία ζηα ιεπηά πνπ δεκηνπξγνύλ ζηηγκέο επηηπρίαο γηα 
ηελ Διιάδα καο.. .θάπνπ ζην άθνπζκα.. εθεί πνπ εκείο θνηηάκε ηνλ κηθξό δείθηε ηνπ ξνινγηνύ αθόκα... 
 

ΜΔ ΣΖΝ ΜΑΣΗΑ...ΣΟΤ "ΡΗΜΔΛ" !  

ηεο  
Αιεμάλδξαο 

       Βεξπθίνπ 

Πέμπηη 23 Γεκεμβρίοσ    


