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Η επόµενη µέρα της ΑΕΚ και του Ντέµη  

Μαύρος, Μανωλάς, Ατµατσίδης και Νικολάου 
οι υποψήφιοι διάδοχοι στο αυριανό ∆.Σ. – Πού 

στρέφεται πλέον ο Νικολαΐδης  

Του Πετρου ∆εµερτζη 

Η παραίτηση του κ. Ντέµη Νικολαΐδη από την 

προεδρία της ΠΑΕ ΑΕΚ το περασµένο Σάββατο 

µπορεί να ήταν ξαφνική, αλλά δεν ήταν 

αναπάντεχη. Γι' αυτό οι εξελίξεις στη διοίκηση 

του συλλόγου, αλλά και η επόµενη µέρα του ίδιου 

του κ. Νικολαΐδη, δεν βρίσκονται «στον αέρα». 

Aντιθέτως, έχουν ήδη πάρει το δρόµο τους. 

Οι επιλογές για τη θέση του προέδρου είναι 

συγκεκριµένες. Ο κ. Τάκης Κανελλόπουλος, στον 

οποίο ασκούνται και οι περισσότερες πιέσεις δεν 

πρόκειται να πει το «ναι», καθώς είναι γνωστοί 

εδώ και καιρό οι προσωπικοί και οικογενειακοί 

λόγοι που του «απαγορεύουν» να πράξει κάτι 

τέτοιο. 

Ο εφοπλιστής κ. Νίκος Νοτιάς πάλι, που έχει 

αγοράσει έκταση για το νέο προπονητήριο της 

ΑΕΚ, είναι επίσης δύσκολο να αναλάβει, µιας και 

ζει στις ΗΠΑ. Η λύση θα δοθεί αύριο, στο ∆. Σ., 

όπου θα αποφασιστεί ποιος και για τι χρονικό 

διάστηµα θα αναλάβει τον ρόλο του κ. Νικολαΐδη. 

Πληροφορίες ανέφεραν πως έχουν γίνει επαφές µε 

παλιούς ποδοσφαιριστές για να αναλάβουν µέχρι 

το τέλος της χρονιάς, µε τα ονόµατα των Θωµά 

Μαύρου, Στέλιου Μανωλά, Ηλία Ατµατσίδη και 

Λάκη Νικολάου να είναι τα πιο πιθανά. Το 

σίγουρο είναι πως ο κ. Ν. Θανόπουλος θα έχει 

πολύ πιο ενεργό ρόλο στη διοίκηση πια. 

Ηταν 21 Σεπτεµβρίου του 2005, όταν ο 

δηµοσιογράφος κ. Σταύρος Θεοδωράκης έφερνε 
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στο ίδιο τραπέζι τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γ. 

Παπανδρέου µε το ζεύγος Νικολαΐδη. Από τότε, 

εξελίχθηκε µια φιλία η οποία έφερε και την 

πρόταση πολίτευσης του πλέον φιλόδοξου Ελληνα 

ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος σκέφτεται σοβαρά το 

ενδεχόµενο να κατεβεί ως υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ 

στις επόµενες εκλογές στο νοµό Εβρου, αν αυτές 

γίνουν την άνοιξη, ή να µπει στη λίστα για 

ευρωβουλευτής το καλοκαίρι. Το δεύτερο σενάριο 

είναι να αρνηθεί προς το παρόν την πολιτική και να 

ασχοληθεί ενεργά µε την εταιρεία δηµοσίων 

σχέσεων που ετοιµάζει µε τη σύζυγό του ∆έσποινα 

Μαλέα (Βανδή), για την οποία έχει ήδη κάνει 

επαφές µε εκδότες, καναλάρχες και διαφηµιστικές 

εταιρείες. 
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Εκδότες:Zερβάκης-

Κατσιµίγκος 
 

 

ΣΕΛ. 2-3 
 

Α.Ε.Κ. 

 



Παναθηναϊκός-Εργοτέλης 2-3 29-10-8 

Ήττα σοκ µε 3-2 από τον Εργοτέλη εντός 
έδρας γνώρισε απόψε ο Παναθηναϊκός για τον 
εξ αναβολής αγώνα της 4ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήµατος. Οι “πράσινοι” για δεύτερο 
συνεχόµενο µατς δεν κατάφεραν να χτίσουν 
πάνω στο προβάδισµα (Γκάµπριελ 7') που 
είχαν µε αποτέλεσµα ο Εργοτέλης στο 
δεύτερο ηµίχρονο µε δύο γρήγορα γκολ του 
Κουτσιανικούλη στο 47' και στο 51' να 
ανατρέψει το εις βάρος του αποτέλεσµα. Ο 
Παναθηναϊκός ισοφάρισε στο 53' µε τον 
Χριστοδουλόπουλο, αλλά ο Εργοτέλης µε 
γκολ του Μπούντιµιρ δέκα λεπτά αργότερα 
πήρε την νίκη και τους τρεις βαθµούς. 

 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Τζόρβας, Μάτος, 
Μελίσσης, Γκούµας, Κλέιτον, Σαλπιγγίδης (66’ 
Ρουκάβινα), Χριστοδουλόπουλος, Γκάµπριελ 
(57' Τζιόλης), Βύντρα, Μάντζιος (46' Σόουζα), 
Σπυρόπουλος 

  

ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ: ∆ασκαλάκης, Μάρτινς, 
Γραµµόζης (71’ Βακουφτσής), Ορφανός, 
Ζούνιορ, Κένεντι, Κουτσιανικούλης (83’ 
Φραγκουλάκης), Φερνάντες, Μπούντιµιρ, 
Πλάσνενγκερ, Γιαλούσης 

ΣΕΛ.4-5 

Π.Α.Ο. 



 

 

Ο 
Ερνέσ

το 
Βαλβέ
ρδε 
ήταν 

µάλλο
ν 

ικανοπ
οιηµέν

ος 
από 

το 0-0 
που 

πήρε ο Ολυµπιακός στο 
ντέρµπι, έκανε όµως λόγο 
για επιθυµία νίκης από την 
οµάδα του: “Θέλαµε να 
νικήσουµε, ήταν δύσκολος 
αγώνας και αυτό που 
έπρεπε να κάνουµε ήταν να 
αµυνθούµε σωστά, ο 
Παναθηναϊκός έπαιξε µε 
ψηλές µπαλιές. Κάθε 
αγώνας είναι διαφορετικός 
και προσπαθήσαµε. Το 
σηµαντικό ήταν να µη 
χάσουµε, το ιδανικό θα 
ήταν να κερδίσουµε. Αλλά 
πήραµε ένα βαθµό και 
είµαστε 
ευχαριστηµένοι

”.

«Η Π.Α.Ε.. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καταδικάζει τα χθεσινά θλιβερά γεγονότα και τονίζει ξεκάθαρα προς όλες τις 
πλευρές ότι τα άτοµα που συµµετείχαν σε αυτά δεν ανήκουν στην οικογένεια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. 
 
Η προσωπική επιθυµία αυτών των ατόµων να αυτοαποκαλούνται οπαδοί του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και υπό 
αυτό τον µανδύα να λειτουργούν ως κοινοί εγκληµατίες, έστω και εκτός αγωνιστικών χώρων είναι κάτι 
που ζηµιώνει, αλλά πολύ περισσότερο προσβάλλει βάναυσα τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, την ιστορία του, αλλά 
και τους εκατοµµύρια πραγµατικούς φιλάθλους του.  
 
Η βία ως κοινωνικό φαινόµενο είναι γεγονός ότι βρίσκεται παγκοσµίως σε έξαρση. Αυτό όµως δεν 
µπορεί να αποτελεί άλλοθι για την ολιγωρία στην λήψη και εφαρµογή αυστηρών µέτρων. 
 
Η Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ µετά και τα χθεσινά επεισόδια, λυπηρό αποτέλεσµα των οποίων ήταν να χάσει 
τη ζωή του ο νεαρός οπαδός του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ, είναι ακόµα πιο αποφασισµένη προκειµένου να 
εφαρµόσει µε αυστηρότητα και συνέπεια τα όποια µέτρα αποφασιστούν σε συνεργασία µε τους 
αρµόδιους κρατικούς φορείς και ποδοσφαιρικές αρχές.  
 
Έφτασε η ώρα, έστω και καθυστερηµένα, ώστε όλοι µαζί ο καθένας στο πεδίο της ευθύνης που του 
αναλογεί, µε γνώση, αποφασιστικότητα και σοβαρότητα να ασχοληθούµε καθηµερινά και όχι 
αποσπασµατικά µε το φαινόµενο της βίας που ναι µεν µεταφέρεται από την κοινωνία, αλλά τελικά 
µαστίζει τον αθλητισµό για τον οποίο όλοι δουλεύουµε και αγαπάµε». 

Για όλους από τη σελίδα 3 
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Ο.Σ.Φ.Π. 



 

Γιώργος ∆έδες: Τα δίχτυα τον βλέπουν και ακόµα τρέµουν 

Υπάρχουν ορισµένοι παίκτες, το όνοµα των οποίων είναι αναπόδραστα συνδεδεµένο, 

µε ένα κοµµάτι της ιστορίας της οµάδας, στην οποία αγωνίστηκαν. Όταν, µάλιστα, το 

συγκεκριµένο κοµµάτι είναι και το πιο «καλογραµµένο», δεν χρειάζεται και µεγάλη 

προσπάθεια για να καταλάβει κανείς ότι η διαχρονική αξία αυτών των παικτών 

γίνεται ακόµη µεγαλύτερη. Όχι, δηλαδή, ότι ο Γιώργος ∆έδες έχει ιδιαίτερη ανάγκη 

από τον οποιονδήποτε να του αναγνωρίσει την αξία, αλλά και την προσφορά στον 

Πανιώνιο. Είθισται, βλέπετε, οι αριθµοί να λένε σχεδόν πάντα την αλήθεια και στην 

περίπτωση του «κυανέρυθρου» άσου, η αλήθεια αυτή είναι µάλλον αυταπόδεικτη. 

 

Από µόνο του, άλλωστε, το γεγονός ότι στα 14 χρόνια παρουσία του στην οµάδα της 

Νέας Σµύρνης «έγραψε» 480 συµµετοχές (ήτοι, πάνω από 30 ετησίως) σηµαίνει ότι, 

όταν δεν έπαιζε, το θέµα γινόταν... πρωτοσέλιδο στις εφηµερίδες της εποχής. Κάτι 

ανάλογο ισχύει και µε τα 155 γκολ που πέτυχε σε αυτό το διάστηµα, επίτευγµα που... 

µαθηµατικά µεταφράζεται σε περίπου 0,4 γκολ ανά παιχνίδι ή, αν προτιµάτε, γκολ 

κάθε τρεις αγωνιστικές. Ένας επιθετικός µε το «Ε» κεφαλαίο που συνδύαζε την 

ταχύτητα, την «υδραυλική» ντρίµπλα και, φυσικά, την ευχέρεια στο σκοράρισµα. 

 

Ένας επιθετικός που, για να µην ξεχνιόµαστε, ήταν µέλος της για πολλούς καλύτερης 

οµάδας που είχε ποτέ ο Πανιώνιος. Της οµάδας που είχε στις τάξεις της παίκτες, όπως 

ο Χάιτας, ο Θεοφιλόπουλος, οι αδελφοί Ιντζόγλου, ο Μωραϊτέλης, ο Σκρέκης, αλλά 

και αρκετούς ακόµη που έφεραν τους «κυανέρυθρους» µια ανάσα από την κατάκτηση 

του πρωταθλήµατος το 1971 (τερµάτισαν τελικά δεύτεροι, πίσω από την ΑΕΚ), αλλά 

και στην πολύ µεγάλη πρόκριση επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. 

 

Ο «µπέµπης» του αγαπήσαµε 

Ένας παίκτης ορόσηµο για τον Πανιώνιο 

Φάνης Χριστοδούλου… Για τους περισσότερους που ασχολούνται µε την «πορτοκαλί 

θεά» είναι ένας από τους δύο τρεις πιο ταλαντούχους παίκτες που ανέδειξε ποτέ το 

ελληνικό µπάσκετ. Μια ιδιοφυΐα που κατάφερε να δώσει άλλη διάσταση στο άθληµα 

και φυσικά να συνδυάσει το όνοµά του µε τις πρώτες πολύ µεγάλες επιτυχίες της 

Εθνικής µας οµάδας που την καθιέρωσαν ως την επίσηµη αγαπηµένη των Ελλήνων 

φιλάθλων. Ο ορισµός του ολοκληρωµένου παίκτη, που δύσκολα µπορεί κανείς να 

συναντήσει ακόµη και σήµερα, ανήκει µε το σπαθί του στο πάνθεον των κορυφαίων 

όχι µόνο στα στενά ελληνικά όρια, αλλά πανευρωπαϊκά. 

Ο παίκτης που πάντα έβαζε το «εγώ του» πιο κάτω από 

την οµάδα. Ο αιώνιος «µπέµπης» των οπαδών του 

Πανιωνίου, που για να τον εντάξει στη µεγάλη του 

οικογένεια σχεδόν όλη την εφηβική του οµάδα στη 

∆άφνη, προλαβαίνοντας στη… στροφή όλους τους 

λεγόµενους «µεγάλους» του ελληνικού µπάσκετ. Και 

έκανε ίσως µία από τις καλύτερες επιλογές στην ιστορία 

του.  

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 
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 Γεν. Λύκειο Καλλιθέας 

Μαντζαγριωτάκη 12-14 

 

ΖΕΡΒΑΚΗΣ-ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗ,ΚΑΛΙΘΕΑ,ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ
Σ 2,210-9588776 

ΖΕΡΒΑΚΗΣ-
ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΟΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 2 

ΧΟΡΗΓΟΙ 


