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Φυσικά και δεν ήταν τυχαία η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Τζολάκη στο Νο1 του αγώνα του Ολυμπιακού 
με τον Άρη. Έχει γραφτεί από αυτή εδώ τη γωνιά, ας υπενθυμιστεί ξανά. Ο 20χρονος πορτιέρε είναι 
στο μυαλό του Πέδρο Μαρτίνς το ιδανικό μπακ απ του Βάτσλικ. Ο Τσέχος δεν τίθεται θέμα πως θα είναι 
ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν. Άλλωστε, ο Βάτσλικ είναι από τους 
λίγους που γλίτωσαν την γκρίνια για την κάτω από την στάνταρ εικόνα των πρωταθλητών σε πολλά από τα 
ματς φέτος, ειδικά στο πρωτάθλημα. Ο Βάτσλικ ήταν σοβαρός, σταθερός και έκανε τον κόσμο να ξεχάσει 
τον Ζοσέ Σα που εντυπωσιάζει με τους Γουλβς στην Premier League. Πίσω όμως από τον Βάτσλικ ο 
Μαρτίνς θέλει να έχει έναν τερματοφύλακα που θα πληροί της δικές του προϋποθέσεις. Και τι καλύτερο 
από ένα παιδί του κλαμπ. Φέτος άλλωστε ο Τζολάκης έχει ήδη καταγράψει 7 συμμετοχές με την πρώτη 
ομάδα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη πέρασε με άριστα ακόμα ένα τεστ και 
δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το γεγονός πως μπορεί να είναι ο Νο2 στους πρωταθλητές την σεζόν 
που έρχεται. Εξάλλου, τέτοια πρότζεκτ είναι ιδιαίτερα θελκτικά και στο εξωτερικό και ο Ολυμπιακός έχει 
το όνομα για να τραβήξει πάνω του όλες τις ομάδες της Ευρώπης.

Διαχρονικό το στόρι Άρης - Ουάρντα. Για τον Αιγύπτιο ο Θόδωρος Καρυπίδης στάζει «μέλι». Τον γουστάρει τρελά 
τον... χαμπίμπι! Το όνομα του βρίσκεται ψηλά σε κάθε μεταγραφική περίοδο τα τελευταία χρόνια. Αυτή που 
έρχεται δεν αποτελεί εξαίρεση. Καρυπίδης και Ουάρντα τα λένε γενικά. Ο ποδοσφαιριστής αν και ενδιαφέρει, 
δεν θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα γιατί με τον «Κάρυ» ποτέ δεν μπορείς 
να είσαι σίγουρος. Το πρόβλημα είναι στο οικονομικό και μόνο. Ειδάλλως θα τον έπαιρνε... χθες. Καρυπίδης 
και Ουάρντα μίλησαν για μια ενδεχόμενη συνεργασία πολύ πριν βγει το όνομα στη δημοσιότητα. Το κασέ του 
Αιγύπτιου είναι απαγορευτικό για τη νέα τάξη πραγμάτων στον Άρη. 300αρια δεν (θα υπάρχουν). Ο Καρυπίδης 
έχει αποφασίσει να κόψει τις περσινές... τρέλες που τον ζόριζαν αρκετά και δεν έφεραν και τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. «Ταβάνι» τα 180, άντε τα 200 χιλιάρικα στα επόμενα συμβόλαια. Και όποιος θέλει!

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΝΑΙ ΜΕΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ
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Το Sportime έχει αναλύσει με πάμπολες αναρτήσεις γιατί η παραμονή του Αλέξανδρου Πασχαλάκη στον 
ΠΑΟΚ είναι σχεδόν ανέφικτη. Οι δύο πλευρές είναι σε απόσταση στη σεζόν μάλιστα που ο διεθνής πορτιέρε 
κάνει την καλύτερη χρονιά στην καριέρα του.
Θα είναι τεράστια έκπληξη να ανανεώσει και όπως είναι γνωστό εξετάζει τις όποιες ευκαιρίες του έχουν 
παρουσιαστεί μια και θέλει ένα μεγάλο συμβόλαιο από την στιγμή φυσικά που είναι και 33 ετών.
Ο Ζοσέ Μπότο με τους agents που μιλάει το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δώσει το έναυσμα: «Να βρεθεί 
Νο1». Θέλει βασικό τερματοφύλακα και το διαμηνύει. Άλλωστε μια από τις περιπτώσεις που είναι ψηλά 
στη λίστα του Sports Director του ΠΑΟΚ είναι ο Ντανιέλ Φουζάτο της Ρόμα, είδηση που είχε αποκαλύψει το 
Sportime. Αρέσει πολύ στον Πορτογάλο executive του ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντως καθημερινά δέχεται οχλήσεις 
για διάφορες περιπτώσεις παικτών κάτω από τα δοκάρια. Μια από αυτές μάλιστα είναι από την πατρίδα του 
και επίσης του αρέσει αρκετά.

Από εδώ διαβάσατε πριν μερικές ημέρες πως ο Γιάννης Κομπότης (που μόνο χθεσινός δεν είναι) έχει 
ήδη αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη μέρα με το Λεβαδειακό στη Super League 1. Ένα ματς μένει, αυτό 
με τη Βέροια στη Λιβαδειά προκειμένου να γίνει το τσεκ για την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία μετά 
από τρία χρόνια. Φυσικά και στον Λεβαδειακό δε θεωρούν την άνοδο δεδομένη μια και ο αντίπαλος έχει 
δείξει πως πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα όλη τη σεζόν. Αλλά ο Κομπότης δε θα αρχίσει να κάνει 
την πλάνα του μόλις τσεκαριστεί η άνοδος. Έχει ήδη ξεκινήσει. Εκτός λοιπόν από το γεγονός πως όλα 
δείχνουν παραμονή Ταουσιάνη στον πάγκο, ο μεγάλος στόχος για τον ισχυρό άνδρα του Λεβαδειακού είναι 
να συνεχίσει να βρίσκεται στο μεταγραφικό μάρκετ η ομάδα ως selling club. Το καλοκαίρι του 2020 έδωσε 
στον Παναθηναϊκό τον Φώτη Ιωαννίδη, κρατώντας μάλιστα ένα υψηλότατο ποσοστό μεταπώλησης, το οποίο 
δεν αποκλείεται να δώσει καρπούς ακόμα και φέτος. Το καλοκαίρι του 2021 έδωσε τον Ζήση Καραχάλιο 
στον ΠΑΣ Γιάννινα. Στο ρόστερ υπάρχουν παίκτες που έχουν τραβήξει βλέμματα και φέτος (Νίκας –φωτό-, 
Πολέτο), επομένως όλα δείχνουν ένα ανάλογο καλοκαίρι και φέτος.  

ΑΜΕΣΑ Νο1

ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
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ΤΟ… ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Το ταξίδι στα Γιάννενα έδειξε ακόμα περισσότερο τις 
φετινές παθογένειες του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Λουτσέσκου 
δεν έχει κερδίσει σε 9 σερί αγώνες έστω και αν οι δύο 
ισοπαλίες ήταν με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο που έδωσε 
την πρόκριση στον τελικό. Το ντέρμπι με τον Άρη στην 
Τούμπα σήμερα (18:30 NSP) είναι το κατάλληλο αντίδοτο 
για την πρώτη επιτυχία σε 10 αναμετρήσεις. Ο Λουτσέσκου 
περιμένει να δει τι παίκτες έχει στη διάθεσή του για να 

μην έχει και θέματα με τη 2η θέση.
Στην Πορτογαλία έγραψαν πως η Μπενφίκα μπήκε στο 

παιχνίδι για τον Κουαλιάτα αλλά αυτό ελέγχεται. 

ΜΕΓΑΛΗ Η ΓΚΡΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ 
ΓΙΑ ΤΑ 9 ΜΑΤΣ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΝΙΚΗ

Το πρωτάθλημα έχει κριθεί, μαθηματικά και βαθμολογικά 
δεν υπάρχει κάτι να εκκρεμεί αλλά το αιώνιο ντέρμπι είναι πάντα 
κίνητρο από μόνο του. Ο Πέδρο Μαρτίνς αναμένεται να επαναφέρει 
και πάλι τους βασικούς, ο Ρόνι Λόπες αναμένεται εκ νέου να 
είναι 11άδατος με στόχο την πρώτη νίκη φέτος με αντίπαλο τον 
Παναθηναϊκό. Και στα δύο ματς στην κανονική περίοδο 0-0, ήττα 
1-0 στα πλέι οφ στη Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός ως πρωταθλητής 
δεν μπορεί να κλείσει 4 αγώνες στη σεζόν χωρίς νίκη κόντρα στο 
μεγάλο του αντίπαλο. Θα έχει ενδιαφέρον και πόσος κόσμος θα 

βρεθεί στις εξέδρες (21:00, NSP).

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΦΕΤΟΣ 
ΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
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ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
ΠΟΛΛΑ

Hot η κατάσταση στον Άρη με τις ήττες από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό να μην έχουν φέρει το κατάλληλο 
κλίμα. Ο Θόδωρος Καρυπίδης βρέθηκε και πάλι στην προπόνηση προκειμένου να τους τονίσει πως 
πρέπει να έρθει μόνο η νίκη. Σε πίεση και ο Μπούργος που η τακτική του προσέγγιση στα προηγούμενα 
δύο παιχνίδια δεν ήταν η κατάλληλη. Ειδικά με τον Ολυμπιακό ήταν απογοητευτική.

ΠΑΛΙ Ο ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΗ

ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Με πιθανό ακόμα και τον Αλεξανδρόπουλο για βασικό, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πάει τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με 
τον Ολυμπιακό στο κατάλληλο μομέντουμ. Οι «πράσινοι» έχουν δείξει πως είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα των 
πλέι οφ αλλά θέλουν να γίνουν και μια ομάδα με έξοδο στην Ευρώπη. Μπορούν να το πετύχουν μάλιστα με θετικό 
αποτέλεσμα στο «Καραϊσκάκη» όπως έφυγαν χωρίς ήττα και από το ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ που καιγόταν.
Η επιλογή του Αλεξανδρόπουλου θα έρθει και την κατάλληλη στιγμή μια και δεν είναι λίγες οι ομάδες από το 
εξωτερικό που θα κάνουν σκάουτινγκ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 
ΣΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ 
ΠΟΤΕ;
Η ΑΕΚ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΜΗΝ ΠΑΡΕΙ 3 ΒΑΘΜΟΥΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΣ

Ίσως το κρισιμότερο μέχρι το επόμενο ματς των πλέι οφ δίνει σήμερα η ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον ΠΑΣ Γιάννινα 
(19:30, CS1). Το γεγονός πως η Ένωση έχει κερδίσει στο μίνι πρωτάθλημα μόνο στα Ιωάννινα δεν την έχουν αφήσει 
ακόμα εκτός Ευρώπης. Αυτό όμως μπορεί να γίνει αν δεν κερδίσει στην έδρα της τον ΠΑΣ.
Τα προβλήματα του Οφρυδόπουλου είναι γνωστά και αυτός αναζητά λύση στο γκολ. Θα έχει ενδιαφέρον να φανεί 
αν θα ξεκινήσει πάλι τον Άμραμπατ στην κορυφή, τεστ που δεν πέτυχε με τον Παναθηναϊκό.
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ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΕ 
ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΜΕ ΑΚΡΩΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

www.xosetips.com

ΑΓΓΛΙΑ 21:45
ΛΕΣΤΕΡ-ΝΟΡΙΤΣ
OVER 2,5 1,66

Η Λέστερ υποδέχεται τη Νόριτς με στόχο να διασκεδάσει τις 
εντυπώσεις από τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Τα «καναρίνια» έχουν υποβιβαστεί και παίζουν πλέον μόνο για το 
γόητρο.

Αδιάφορη αναμέτρηση με αξία στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΑΛΛΙΑ 22:00
ΝΑΝΤ-ΡΕΝ

2 1,65
Η Ναντ επέστρεψε στα τρόπαια αλλά και στις ευρωπαϊκές 

διοργανώσεις μετά από χρόνια.
Ενθουσιασμός υπάρχει στην ομάδα μετά την κατάκτηση του κυπέλλου.
Στη μάχη της Ευρώπης η Ρεν με νίκη θα μπει ξανά στη προνομιούχο 

τριάδα.

Το κίνητρο θα πάρει ποντάρισμα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΙΓΚ 21:45
ΣΤΟΚΠΟΡΤ-ΤΟΡΚΙ

1 -1,0 1,75
Το μεγάλο βήμα για την απευθείας άνοδο έχει την ευκαιρία να κάνει 

σήμερα η ιστορική Στόκπορτ.
Ο αντίπαλος ιδανικός καθώς η Τορκί είναι παντελώς αδιάφορη και θα 

παίξει μόνο για το γόητρο.
Η έδρα έχει ξεκάθαρα το προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας. 
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΔΑΝΙΑ 21:00
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ

1 1,85
Ο μεγάλος στόχος της χρονιάς για την Κοπεγχάγη είναι φυσικά η 

κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Τα πράγματα φυσικά έχουν ζορίσει με την Μίντιλαντ να βρίσκεται σε 

απόσταση ενός βαθμού.
Η επιστροφή στις νίκες σήμερα για την παρέα του Ζέκα αποτελεί 

μονόδρομο.

Χωρίς πολλά περιθώρια η Κοπεγχάγη.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 21:00
ΚΑΜΠΟΥΡ-ΒΙΛΕΜ

2 DNB 1,80
Στα σχοινιά είναι η Βίλεμ με τον υποβιβασμό να φαντάζει αρκετά 

πιθανός.
Το σημερινό παιχνίδι μέσα στη Καμπούρ έχει χαρακτήρα τελικού 

καθώς άμα χάσει χάνεται.
Το κίνητρο είναι τεράστιο για τους φιλοξενούμενους.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΑΓΓΛΙΑ 21:45
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΕΒΕΡΤΟΝ

2 1,83
Έβγαλε ψυχή η ´Εβερτον και με τις δύο μεγάλες νίκες κόντρα σε 

Τσέλσι και Λέστερ έγινε αφεντικό στη μάχη της παραμονής.
Από την άλλη στη Γουότφορντ υπάρχει απογοήτευση μετά τον 

υποβιβασμό της ομάδας με το κλίμα να μην είναι καθόλου καλό.

Βήμα παραμονής θέλει να κάνει η ´Εβερτον.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Μετατέθηκαν κατά μία εβδομάδα στην Ιε-
ράπολη οι υποθέσεις που αφορούν την 
χάραξη του σχεδιασμού για τη επόμε-
νη ιδιαίτερα απαιτητική σεζόν Κάποιες 
επαγγελματικές υποχρεώσεις του Προ-
έδρου δεν του επέτρεψαν να ασχολη-
θεί ενεργά με τις τεκταινόμενα που αφο-
ρούν την ομάδα, με άμεση συνέπεια να 
«πάνε πίσω» οι όποιες υποθέσεις. Στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος φυσικά 
περνάει το θέμα παραμονής του Χρή-
στου Κιούρκου στην άκρη του πάγκου 
των «κυανόλευκων» για μία ακόμη σε-
ζόν. ‘Όπως προκύπτει από το ρεπορ-
τάζ μέσα στην εβδομάδα που έρχεται εί-
ναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί το 

καθοριστικό ραντεβού της διοίκησης με 
τον έμπειρο και επιτυχημένο προπονη-
τή, ο οποίος οδήγησε φέτος την ομάδα 
στην εκπλήρωση του στόχου της παρα-
μονής στον τέταρτο όμιλο της Β’ Κατη-
γορίας ΕΠΣΑ. Από το αποτέλεσμα της 
συνάντησης αναμένεται να δρομολογη-
θούν οι όποιες εξελίξεις ανάγονται στη 
χάραξη του προγραμματισμού ενόψει 
της επόμενης σεζόν.

ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Και το 
Καλαμάκι, έδειξε από το Καλοκαίρι, πως 
πράγματι η φετινή χρονιά θα είναι γε-
μάτη επιτυχίες και χαμόγελα. Και πράγ-
ματι έτσι είναι. Δυο αγωνιστικές πριν τη 
λήξη των μπαράζ και οι Καλαμακιώτες, 
έχουν κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι, 
αφού ΚΑΙ μαθηματικά έχουν πάρει την 
άνοδο για τη μεγάλη κατηγορία! Μια στιγ-
μή που όλοι περίμεναν με αγωνία και φυ-
σικά τώρα που ήρθε ύστερα από τη χθε-
σινή νίκη 1-0 μέσα στο Περιστέρι, ότι και 
να πουν έχουν δίκιο. Όμως η ανάρτηση 
στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, 
είναι μια δικαίωση της σκληρής δουλειάς 
που έγινε μέχρι σήμερα. Αναλυτικά:  «Τα 
καταφέραμε! Είναι η στιγμή να πανηγυ-
ρίσουμε, να φουσκώσουμε από περη-
φάνια, να κοιταχτούμε μεταξύ μας και να 
πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους αυ-
τούς που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι 
για να φθάσει αυτή η ομάδα στην άνοδο, 
στην επιστροφή της στην Α ΕΠΣΑ μετά 
το 2010! Το κάναμε με τον δικό μας τρό-
πο, ποδοσφαιρικό 100%. Πολλά συγχα-
ρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά, αυτή την 
τρομερή παρέα που ξέρει να κερδίζει μά-
χες μέσα στα γήπεδα, κόντρα σε μπά-
τζετ και ονόματα! Έχουν τον δικό τους 
τρόπο, τον δικό τους κώδικα, τεράστι-
οι μάγκες!  Μια υπόκλιση στον πρωτο-
μάστορα αυτής της ομάδας, Απόστολο 
Καφτάνη, αυτό που λέμε μια ομάδα μό-
νος του! Προπονητής με όλη τη σημα-
σία της λέξης, δίκαιος και στο τέλος νι-
κητής. Από κοντά του ο βοηθός Γιάννης 
Καραίνδρος, για τις πινελιές από το μέλ-
λον… Πολλά μπράβο στη διοίκηση! Στο 
Σάκη Μαρκόπουλο, απέδειξε ότι το πο-
δόσφαιρο δεν είναι λεφτά, αλλά γνώση! 
Από κοντά ο Θωμάς Γούναρης, ο γερό-
λυκος Παναγιώτης Νταής, ο Βαγγέλης Φί-
κος, η Μαρία Καμπούρη, όλοι αυτοί που 
ήταν καθημερινά δίπλα στην ομάδα! ΥΓ. 
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΤΟ ΦΩΣ!!!».

ΑΠΌ ΕΒΔΌΜΑΔΑ «ΚΛΗΡΏΝΕΙ» ΤΌΥ ΚΙΌΥΡΚΌΥ 
ΠΌΛΛΕΣ  ΕΙΝΑΙ ΌΙ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΕΣ ΝΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Ό ΑΘΗΝΑΙΌΣ ΠΡΌΠΌΝΗΤΗΣ 
ΣΤΌΝ ΠΑΓΚΌ ΤΌΥ ΙΕΡΑΠΌΛΗΣ

Καλή είναι  
και η ισοπαλία!
Δεν νομίζω πως 
υπάρχει κάποιος που 
να μην δηλώνει ικα-
νοποιημένος από την 
ισοπαλία που πήραν 
, εκτός έδρας τόσο 
ο Άρης Πετρούπο-
λης μέσα στο Μαρ-
κόπουλο, όσο και η 
Αγ Παρασκευή μέσα 
στα Μέγαρα! Εννοεί-
ται πως όλοι θα ήθε-
λαν τη νίκη, αλλά και 
ο πόντος στα εκτός 
έδρας ματσάκια και 
μάλιστα στα συγκε-
κριμένα που θα κρί-
νουν και το μέλλον 
των δυο συλλό-
γων, αν μη τι άλλο 
κρίνονται ως θετι-
κά. Σίγουρα η συνέ-
χεια έχει πολύ μεγά-
λο ενδιαφέρον!  Πάμε 
τώρα για τα επόμε-
να… * Κολλητός του 
Μάκη Γκιουλέκα  εί-
ναι ο νέος πρόεδρος 
της Λυκόβρυσης Φά-
νης  Παπαγεωργίου.  
Οπότε η επαφή θα εί-
ναι άμεση και  βλέπω 
το φίλο μου να μοι-
ράζεται τον προσω-
πικό του χρόνο, με-
ταξύ Ολυμπιακού, 
Αστέρα Εξαρχείων 
και Λυκόβρυσης! Εί-
παμε το αίμα – νερό 
δεν γίνεται.Και ο Μά-
κης είναι από εκεί-
νους που κρατάνε τις 
αποστάσεις και εί-
ναι και δίκαιος! Αλλα-
γή λοιπόν στον προ-
εδρικό θώκο, μετά 
τον Κώστα Θεοφά-
νη, που έμεινε δέκα 
χρόνια ανοίγει η σε-
λίδα με Φάνη Παπα-
γεωργίου! * Εννοείται 
πως δεν πρόκειται 
να αποκαλύψω, τον 
προπονητή, που σή-
μερα βρίσκεται σε 
πάγκο που πολλοί 
τον ζηλεύουν και θα 
βρεθεί σε έναν άλλο, 
που είναι αμφίβολος 
και σε κάθε παιχνί-
δι θα τρίζει! Και όταν 
λέω θα τρίζει… κυρι-
ολεκτώ!  Και όπως 
μου έλεγε και κολλη-
τός μου, εκεί δεν θα 
αστειευτεί κανείς μαζί 
του ούτε και θα του 
δοθεί άφεση αμαρ-
τιών, αν γίνει κά-
ποιο λάθος! Θα φύγει 
αμέσως την επόμε-
νη στιγμή! Για μένα 
καλά είναι εκεί που 
είναι! Πολλά θα μά-
θουμε μετά  το τέλος 
των μπαράζ για τη Γ’ 
εθνική!

Άκρως ενθαρρυντικά είναι τα 
μηνύματα που προκύπτουν 
στον Α.Ο. Βύρωνα για τον προ-
πονητή Ανδρέα Μηλιά όσον 
αφορά τις προοπτικές που 
ανοίγονται για το μέλλον του 
συλλόγου. Η παρουσία της 
ομάδας στο τουρνουά που δι-
εξάγεται με τις ομάδες της πε-
ριοχής παρέχει τη δυνατότητα 
στην τεχνική ηγεσία να δώσει 
χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς 
ταλαντούχους πιτσιρικάδες που 
προέρχονται από τα σπλάχνα 
του σωματείου, ώστε να ανα-
δείξουν πτυχές του πλούσιου 
ταλέντου τους και να πάρουν 
ευκαιρίες, που θα τους φανούν 
ιδιαίτερα χρήσιμες για την συ-
νέχεια της καριέρας τους,\Κάτι 
το οποίο συνέβη και στο σαβ-
βατιάτικο νικηφόρο με 2-0 φιλι-
κό κόντρα στην Δόξα Βύρωνα. 
Η συνολική εικόνα των παικτών 
που προέρχονται από τις υπο-
δομές ήταν εξόχως ενθαρρυντι-
κή, γεγονός το οποίο έκανε τον 
τεχνικό Ανδρέα Μηλιά να τρί-
βει τα χέρια του από ικανοποί-
ηση: «Η αλήθεια είναι υπάρχει 
πολλή ποιότητα και βάθος στις 
υποδομές μας. Γίνεται πολύ συ-
στηματική δουλειά στις Ακαδη-
μίες μας αφού συνεχώς ξεπη-
δούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι 
έχουν τα φόντα στο άμεσο μέλ-
λον να ενταχθούν στην πρώτη 
ομάδα και παράλληλα να απο-
κτήσουν πολύτιμες εμπειρίες 
και αγωνιστικές παραστάσεις 
ξεδιπλώνοντας το ταλέντο τους. 
Στοιχείο, το οποίο αποτελεί τε-
ράστια κληρονομιά για το μέλ-
λον και μας κάνει όλους μα σαν 
αισιοδοξούμε. Επίσης, είμαστε 
πολύ υπερήφανοι για το γεγο-
νός ότι ένα παιδί που προέρχε-
ται από την ομάδα μας ο Δημή-
τρης Γιαρλέλης πραγματοποιεί 
εξαιρετικές εμφανίσεις με την 
Κ-20 της Νίκης Βόλου».

Α.Ό. ΒΥΡΏΝ

Μηλιάς: «Υπάρχει 
πολλή ποιότητα 
στις Ακαδημίες» 

ΑΌ ΑΡΤΕΜΙΣ 

Χατζηαναστασίου: Έχουμε  
δρόμο μπροστά μας 
Η χθεσινή νίκη κόντρα στη Δόξα Άνοιξης, 
πέρα από το καθ’ αυτό αποτέλεσμα, εκείνο 
που αυτονόητα έχει  πολύ μεγάλη σημασία 
για τη Λούτσα, ήταν η προσθήκη των τριών 
πόντων. Άλλωστε στην παρούσα φάση αυ-
τός είναι και ο στόχος, ακόμη και πιο πάνω 
από την ίδια την ανταγωνιστική εικόνα, που 
ενδεχομένως κάποιοι να θέλουν να απολαύ-
σουν. Όπως δηλώνει και ο ίδιος ο Βλάσης 
Χατζηαναστασίου, η ομάδα του επέβαλλε 
το ρυθμό και πήρε μια εύκολη νίκη. Πιο συ-
γκεκριμένα είπε τα εξής: «Σε έναν ακόμα τε-
λικό πετύχαμε ακομα μια νίκη επί ενός αντι-
πάλου που έχει χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. 
Το παιχνίδι πηγε στον ρυθμό που θέλαμε κ 
καταφέραμε να κερδίσουμε εύκολα . Συνεχί-
ζουμε την προσπάθεια μας έχοντας να αντι-
μετωπίσουμε εκτός από τον αντίπαλο μας 
κάθε Κυριακή τους τραυματισμούς και την 
κούραση των ποδοσφαιριστων μας. Υπάρ-
χει πολύς δρόμος μπροστα μας ακόμα και 
πιστευω ότι τα παιχνίδια είναι πολλά και θα 
χαθούν και άλλοι βαθμοί από ολους».

This is AthensΟ Χρήστος Κιούρκος
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεχώρι-

σε στο διεθνές μίτινγκ που διεξήχθη 
χθες στη Λεμεσό. Ο ολυμπιονίκης ήταν νι-

κητής στο μήκος με 8,28μ. (0,2) που είναι φε-
τινό του ρεκόρ και ισοφάρισε την τρίτη καλύτε-
ρη φετινή επίδοση στον κόσμο. Δυνατή και η 

Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου που έριξε 
60,59μ. στο δίσκο. 

Η Τατιάνα Γκούσιν επι-
στρέφει στην Ελλάδα, μετά από μία 

εβδομάδα παραμονής της και προπονή-
σεων στις ΗΠΑ. Ταξίδεψε στην Ατλάντα για 

γάμο συμφοιτητών της στο πανεπιστήμιο στην 
Τζόρτζια. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αγωνί-

ζεται στο ύψος το Σάββατο στα «Βερ-
γώτεια» στην Κεφαλλονιά.

Ξεκίνησε το καμπ σκυ-
ταλοδρομιών στην Κεφαλλονιά, το 

οποίο θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. 
Οι Έλληνες πρωταθλητές στα σπριντ σε άν-

δρες και γυναίκες έκαναν αλλαγές. Επίσκεψη 
πραγματοποίησε ο αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Κώ-

στας Κεντέρης, που είχε συναντήσεις με 
τοπικούς φορείς για τις ετοιμασίες 

για το μίτινγκ «Βεργώτεια».
Δυνατό θα είναι και το τρι-

πλούν γυναικών στο διεθνές μί-
τινγκ αλμάτων στην Καλλιθέα στις 25 

Μαΐου. Ξεχωρίζουν από τις συμμετοχές η 
Αμερικανίδα πρωταθλήτρια Τόρι Φράνκλιν, η 
Τουρκάλα πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23 Τού-

γκμπα Ντανιγκμάζ και από την Ελλάδα η 
πρωταθλήτρια Σπυριδούλα Καρύδη.
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, 
ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή - απόδοση του 
περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, 
ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς 

Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
EDITS & MAGS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Γιάννης Χωριανόπουλος

DIGITAL ART & DESIGN  
Γιώργος Κοσεντίνος

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Αντώνης Νικολόπουλος

sales@sportime.gr

ΥΠΕΥΘΥΝH ΑΤΕΛΙΕ 
Ρόιλα Κοράλλη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
INTIME 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
Γιώργος Καραχάλιος

ΕΚΔΟΤΗΣ 
Περικλής Γκιόλιας 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεράσιμος Μανωλίδης 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ιφιγενείας 47, Νέο Ηράκλειο Τ.Κ.: 142 31 Τηλ.: 210-6871137 Fax: 210-6871001 email: info@sportime.gr

Η πρώτη μπόμπα του μεταγραφικού παζαριού έσκασε πριν καν το τέλος της φετινής 
ποδοσφαιρικής σεζόν. Ήταν η ηχηρή απάντηση της Μάντσεστερ Σίτι στην αποτυχία της να 

προκριθεί για δεύτερη σερί χρονιά στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.
Έτσι όπως εξελίχθηκε η σειρά με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ίσως το μεγαλύτερο κάζο επί Πεπ 
Γκουαρδιόλα. Σίγουρα και ο αποκλεισμός από τη Λιόν δεν ήταν από ένα κλαμπ με ανάλογο 
υπόβαθρο, αλλά και ο ίδιος ο Ισπανός κόουτς γνωρίζει πως το αποτέλεσμα των φετινών 

ημιτελικών ήταν η πρώτη φορά που αμφισβητήθηκε η οπτική του για το σπορ.
Η απάντηση του ίδιου και του κλαμπ ήταν ανάλογη της αποτυχίας με τη Ρεάλ. Huge. Μεγάλη. 
Ηχηρή. Η Μάντσεστερ Σίτι σε μια επίδειξη δύναμης, χρημάτων αλλά φυσικά όχι εκτεταμένου 

σκάουτινγκ απέκτησε ένα από τα δύο μεγαλύτερα assets του φετινού παζαριού μαζί με τον 
Εμπαπέ. Ο Έρλινγκ Χάαλαντ άφησε την Μπορούσια Ντόρτμουντ και πηγαίνει να δοκιμάσει τα 

skills του στο πιο δύσκολο αλλά και γεμάτο λάμψη πρωτάθλημα του κόσμου, την Πρέμιερ Λιγκ.
Πλέον, κάθε του κίνηση μέσα στο γήπεδο θα παρακολουθείται και θα ακολουθείται από κάθε 

σχετικό ή άσχετο με το άθλημα.
Ο Χάαλαντ θα αμείβεται με 18 εκατομμύρια λίρες τον χρόνο, τα λεφτά που πήρε η Ντόρτμουντ 

είναι πολλά (κανείς δε θα μάθει το ποσό ακριβώς, άλλοι λένε 60, άλλοι κοντά στα 75-80, όσα 
και η ρήτρα) και ήταν ένα deal που είχε βάλει φυσικά τις βάσεις ο Μίνο Ραϊόλα πριν φύγει 

από τη ζωή. Σίγουρα όλοι περιμένουν και την επόμενη απόφαση του Εμπαπέ, Σαλάχ, Μανέ της 
Λίβερπουλ επίσης φαίνεται πως είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μεταγραφικά σίριαλ αλλά η 

πιο must see κίνηση είναι αυτή του Χάαλαντ.

Η ΠΙΟ MUST SEE
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Ο ΕΡΛΙΝΓΚ ΧΑΑΛΑΝΤ ΘΑ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ 
ΜΕ 18 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΙΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ 
ΟΛΟΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΘΕ ΤΟΥ ΚΙΝΗΣΗ


