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Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός έχει να κάνει και με τους δανεικούς που 
επιστρέφουν. Αν υπάρχει περίπτωση να αξιοποιηθεί κάποιος και να παραμείνει τη νέα σεζόν. Σε πρώτη φάση 
μοιάζει χλωμό αυτό. Αν υπάρχει μία εξαίρεση, αυτή ακούει στο όνομα Λάζαρ Ραντζέλοβιτς.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι νεαροί Βοΐλης, Ξενιτίδης, Μαρίνος, Φέκκας, θα δοθούν εκ 
νέου δανεικοί σε άλλες ελληνικές ομάδες. Το ίδιο ισχύει και για τον Νίκολιτς. Οι Γιάννης Μασούρας και Φιορίν 
Ντουρμισάι, επίσης θα δουν την καριέρα τους να συνεχίζεται μακριά από τον Πειραιά. Να βάλουμε έναν μικρό 
αστερίσκο για τον πρώτο, μιας και ο Ολυμπιακός αν φύγει ο Λαλά δεν έχει καθαρόαιμο δεξί μπακ; Ας αφήσουμε, αν 
και ο παίκτης θέλει λεπτά συμμετοχής και όχι απλά να κάνει τα ρεπό ενός βασικού. Ομάδα να συνεχίσει την καριέρα 
του ψάχνει ο Τσούμιτς, ο οποίος δεν τα πήγε άσχημα στη Λουκέρνη (24/4/2 ασίστ). Υπάρχουν και δανεικοί πρώτης 
γραμμής. Ο Χασάν έφτιαξε το όνομά του στην Τουρκία και στον Πειραιά περιμένουν πρόταση. Κοντά σε συμφωνία 
είναι και με ομάδα της Αργεντινής για να επιστρέψει μόνιμα πλέον στην πατρίδα του και ο Φράνκο Σολδάνο. Για τον 
Λοβέρα τα πράγματα είναι περισσότερο σύνθετα. Ο Ολυμπιακός έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα και αναζητείται τρόπος 
να κερδηθούν πίσω κάποια από αυτά. Δύσκολο όμως να συνεχίσει στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Ο Γιασίν Μεριά 
πήγε καλά στην Τουρκία, αλλά υπέστη σοβαρή ζημιά με τραυματισμό και είναι στον «αέρα». Ο ποδοσφαιριστής που 
δεν αποκλείεται να πάρει ευκαιρίες είναι ο Λάζαρ Ραντζέλοβιτς. Παρά την καλή χρονιά που έκανε με τη Λεγανιές, 
το 1,8 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η ρήτρα αγοράς του δεν καταβλήθηκε. Ο Ολυμπιακός μπορεί να τον παραχωρήσει 
και με λίγα χρήματα πιο κάτω, αλλά δεν καίγεται κιόλας. Οι ανακατατάξεις με τους εξτρέμ μπορεί να είναι τέτοιες 
που θα επιτρέψουν μία ακόμα ευκαιρία στον Σέρβο. Όσο για τον Μάρκοβιτς, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός έπαιξε 
δανεικός στην Παρτίζαν στο δεύτερο μισό της σεζόν και ακόμα και αν προχωρήσουν οι πωλήσεις των Σισέ και Μπα, 
δεν πρόκειται να παραμείνει στο ρόστερ…

Ο Χόρντουρ Μάγκνουσον δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στην επικαιρότητα της ΑΕΚ. Για όσους δεν 
γνωρίζουν, πρόκειται για 29χρονο, πανύψηλο (1,91μ.) στόπερ, διεθνή με την εθνική Ισλανδίας.
Ο Μάγκνουσον έπαιζε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, το 2021 είχε ένα σοβαρότατο τραυματισμό στον αχίλλειο και 
πρόλαβε να κάνει 4 εμφανίσεις στη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Θα φύγει από τη ρωσική ομάδα μια και 
τελειώνει το συμβόλαιό του και είναι ψηλά ξανά στη λίστα της ΑΕΚ.
Είχε συμβεί τουλάχιστον άλλες δυο φορές στο παρελθόν με πιο πρόσφατη εκείνη του 2017, οπότε και 
αγωνιζόταν στην Μπρίστολ Σίτι. Η ΑΕΚ τότε στις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών θα έχανε με τραυματισμό 
για τουλάχιστον δύο μήνες τον Τσιγκρίνσκι και βγήκε άρον άρον στην αγορά (εκείνο το καλοκαίρι) 
προκειμένου να αποκτήσει στόπερ. Ο Μάγκνουσον ήταν ψηλά στη λίστα αλλά οι ημέρες ήταν λίγες, ο χρόνος 
πίεζε και τελικά δεν έγινε το deal. Στο τέλος της σεζόν πάντως η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα.

ΜΑΓΚΝΟΥΣΟΝ ΞΑΝΑ
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ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ 
Ο ΡΑΝΤΖΕΛΟΒΙΤΣ
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Από αυτή εδώ τη γωνιά είχατε ενημερωθεί αρκετό καιρό πριν πως όταν στον Άρη τα βάλουν κάτω μεταγραφικά 
τότε η Ισπανία, η Αργεντινή και φυσικά η Ατλέτικο Μαδρίτης θα είναι διέξοδος για τον Χερμάν Μπούργος.  Έτσι, 
ήδη οι «κίτρινοι» επικοινώνησαν πως στις 2 του επόμενου μήνα ο Θόδωρος Καρυπίδης θα είναι στην ισπανική 
πρωτεύουσα προκειμένου να μιλήσει με το ισπανικό κλαμπ για παίκτες που μπορούν να δοθούν.
Ο Μπούργος είναι ήδη στη Μαδρίτη μια και πρόκειται ουσιαστικά για το σπίτι του και ήδη έχει κάνει κάποιες πρώτες 
επαφές.Βέβαια, το πορτρέτο των παικτών που μπορούν να δοθούν στον Άρη είναι συγκεκριμένο. Νεαροί και 
εξελίξιμοι για να πάρουν χρόνο συμμετοχής αλλά που τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει διαφανεί πως δεν μπορούν 
να προσφέρουν στην Ατλέτικο, ούτε καν στις ομάδες κάτω από την πρώτη. Βέβαια, στην Ελλάδα αρκετός κόσμος 
έχει πάρει την ώθηση που ήθελε, άσχετα αν το πρωτάθλημα είναι μετρίου επιπέδου.

Σε κάποιους προκάλεσε έκπληξη πως ο Παναθηναϊκός δε θα βγει στην αγορά για την απόκτηση δεξιού μπακ μια 
και είναι κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας με τον Φακούντο Σάντσες. Καμία έκπληξη. Πρώτα απ’ όλα είναι 
ακόμα μια ένδειξη πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δε θα επιτρέψει και πολλά πολλά για το ρόστερ όσον αφορά τις 
εισηγήσεις. Θα προχωρήσει στις αλλαγές που αυτός πιστεύει και δε θα είναι πολλές.
Ο Αργεντίνος μπακ είναι ο παίκτης που θέλει ο Γιοβάνοβιτς να έχει. Σχεδόν κανένα παράπονο όταν παίζει 
ο Κώτσιρας, μαχητικός μέσα στο ματς, καλός αμυντικά (όχι επιθετικά βέβαια) και το συζητούν ακόμα και 
για συμβόλαιο 1+1. Win win δηλαδή για τον Παναθηναϊκό για έναν παίκτη που έπαιξε στη σεζόν που 
ολοκληρώθηκε 26 ματς και είχε και 1 γκολ. Και 11 Σάντσες να είχε ο Γιοβάνοβιτς χαρούμενος θα ήταν. Συν 
του ότι φυσικά δεν κοστίζει πολλά στο μπάτζετ και καλύπτεται και μια έννοια λιγότερη στο ρόστερ.

Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ
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ΝΕΑΡΟΙ ΚΑΙ 
ΕΞΕΛΙΞΙΜΟΙ



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Άρχισαν τα μεταγραφι-
κά όργανα. Στην Πορτογαλία γρά-

φουν πως ο Ολυμπιακός προσέγγισε 
τον 25χρονο εξτρέμ της Μπςενφίκα Ντιόγκο 
Γκονσάλβες. Εξαιρετική περίπτωση. Όμως 

υπάρχει ενδιαφέρον και για παίκτη της ομά-
δας. Η Φενέρμπαχτσε θέλει τον Γιώργο Μα-

σούρα αν και ο Ολυμπιακός δύσκολα θα 
τον δώσει με λιγότερα από 10 εκα-

τομμύρια ευρώ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ο Ιβάν Γιοβά-
νοβιτς θέλει να κάνει ακό-

μα καλύτερο τον Παναθηναϊκό την 
επόμενη σεζόν και αναζητά ποδοσφαιρι-

στές μια και θα έχει τον πρώτο λόγο ξανά στο 
ρόστερ. Είναι γνωστό πως πολλά χρήματα θα δο-
θούν για την απόκτηση επιθετικού.Ο Τάσος Χατζη-
γιοβάνης αποτελεί και τυπικά παρελθόν μια και 

υπέγραψε και ανακοινώθηκε από την Αν-
καραγκουτσού, που επέστρεψε φέ-

τος στην πρώτη κατηγορία της 
Τουρκίας.
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ΑΡΗΣ

Διεργασίες για το νέο 
ρόστερ και στον Άρη μια και 

είναι πολλοί οι παίκτες που θα φύ-
γουν αλλά και αυτοί που πρέπει να έρ-

θουν. Ελεύθεροι μένουν οι Γκάνεα, Σάκιτς, 
Σούντγκρεν, Μπεναλουάν, Δεληζήσης, Μπερτό-
γλιο, Γκάμα, Μάνος, Λόπεθ, Ντουάρτε και Αλί. 
Ο Μπούργος τους «έκοψε» και τους 11 σύμ-

φωνα με το sportime.gr. Πάντως έγινε 
πρόταση ανανέωσης σε Ματίγια, 

Κουέστα.

ΑΕΚ

Χαμός με τα μεταγραφι-
κά της ΑΕΚ μια και δεν είναι λί-

γοι οι παίκτες με τους οποίους γίνονται 
συζητήσεις ενώ δεν έχει αλλάξει ακόμα 

κάτι στο οργανόγραμμα.Στα στόπερ εξετάζεται 
σοβαρά η περίπτωση του ελεύθερου πλέον από 
την ΤΣΣΚΑ, Ισλανδού στόπερ Μάγκνουσον ενώ η 

Ένωση θέλει να αγοράσει άμεσα στον Κορε-
άτη Χουάνγκ από την Ρούμπιν Καζάν. Πι-

νέδα και Αλινέτρο πάντα παίζουν 
για το κέντρο.

ΠΑΟΚ

Ο Αλέξαν-
δρος Πασχαλάκης απο-

χώρησε από τον ΠΑΟΚ και ο Ζόσε 
Μπότο έχει ρίξει το βάρος στην απόκτη-
ση τερματοφύλακα. Ψηλά στη λίστα βρί-

σκεται ο Ντόμινικ Κοτάρσκι.
Πρόκειται για 22χρονο γκολκίπερ της Γκόρ-

νικ, ο οποίος όμως ανήκει στον Άγιαξ, 
από όπου ο ΠΑΟΚ θέλει να τον 

αγοράσει με μεταγραφή.



ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟ 19:00
ΟΜΟΝΟΙΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

1 -1,0 1,80
Ώρα τελικού στη Κύπρο και τα βλέμματα φυσικά είναι 

στραμμένα στο ΓΣΠ.Ομόνοια και Εθνικός κοντράρονται με 
τους πράσινους φυσικά να είναι το φαβορί.

Ο υποβιβασμένος Εθνικός θα παραταχθεί χωρίς άγχος 
για την έκπληξη.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 19:00
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ

OVER 3 1,80 1 -1,0 1,70
Σε φουλ δράση θα βρίσκεται η Νορβηγία όλο το 

καλοκαίρι και φυσικά θα μας απασχολήσει.
Η τρομερή πέρσι Μπόντο είναι από τα φαβορί για τον 

τίτλο και το τρίποντο σήμερα επιβάλλεται.
Στη κόντρα θα παίξουν οι φιλοξενούμενοι για να κάνουν 

τη ζημιά.

Σε έδρα και γκολ τα πονταρίσματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΑΠΩΝΙΑ 13:00
ΒΙΣΣΕΛ ΚΟΜΠΕ-ΓΙΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ

OVER 2,5 1,95
Στο άσημο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας θα παίξουμε μπάλα 

και θα κυνηγήσουμε τα γκολ.
Η Κόμπε καλείται άμεσα να αλλάξει πρόσωπο αν θέλει 

να σώσει την κατηγορία.

Αμφότερες βγάζουν γκολ με άνεση.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 21:00
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ-ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 1 1,95

Τη μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος αποτελεί μέχρι 
στιγμής η Λίλεστρομ και δίκαια είναι στη κορυφή.
Η Βαλερένγκα δεν πείθει και έχει ανάγκη από ένα 

μεγάλο τρίποντο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Στηρίζουμε τη φόρμα της Λίλεστρομ.

ΔΑΝΙΑ 2η 20:00
ΚΕΛΝΤΙΝΓΚ-ΑΑΡΧΟΥΣ ΦΡΕΜΑΝΤ OVER 2,5 1,70

Αμφότερες έχουν εξασφαλίσει την παραμονή και 
παίζουν χωρίς κανένα άγχος.

Επιθετικά θα παραταχθούν στη σημερινή αναμέτρηση με 
στόχο να προσφέρουν γκολ αλλά και θέαμα.

Η αγορά σύμμαχος μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΕΛΛΑΔΑ Α1 17:00
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΕΚ OVER 157,5 1,83

Με πρωταγωνιστή τον Αγραβάνη αλλά και την επιθετική 
του γραμμή ο Προμηθέας έκανε το μπρέικ.

Η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια και στη Πάτρα θα παίξει τα 
ρέστα της.

Ανάλογο ματς με αυτό στα Λιόσια αναμένω.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Το Παγκράτι έγραψε ιστορία με αφορμή 
την επίτευξη της ανόδου του στην Β’ Κα-
τηγορία έπειτα από διάστημα εννιά ετών, 
Το συγκρότημα των ανατολικών προαστί-
ων με βάση το οικογενειακό κλίμα, αλλά 
και τη δεδομένη ποιότητα των ποδοσφαι-
ριστών που το απαρτίζουν έκανε τη … δι-
αφορά από τις πρώτες αγωνιστικές πε-
τώντας την σκόνη του στους αντιπάλους 
του και κατέκτησε πανάξια το πρωτάθλη-
μα του πρώτου ομίλου της Γ’ Κταηγορίας,. 
Καταλυτικό ρόλο σε αυτή την αξιέπαινη 
πορεία, διαδραμάτισε ο Νίκος Ακριτίδης. 
Ο έμπειρος προπονητής, ο οποίος συνεχί-
ζει απτόητος το έργο του όλα αυτά τα χρό-

νια, είδε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τους 
κόπους του να καρποφορούν, στις δηλώ-
σεις που παραχώρησε στη στήλη αφού 
εξήρε την μαχητικότητα και το αγωνιστι-
κό πνεύμα των ποδοσφαιριστών του στη 
συνέχεια προανήγγειλε την απαρχή εξε-
λίξεων, που αφορούν στην συγκρότηση 
του ρόστερ της επόμενης περιόδου: «Εί-
μαι πολύ ευχαριστημένος για όλα όσα πε-
τύχαμε φέτος. Οι παίκτες μου έδειξαν τρο-
μερή προσήλωση, πάθος και διάθεση για 
προσφορά που είναι άξιοι συγχαρητηρί-
ων για όλα όσα έχουν καταφέρει. Το πλέ-
ον ευχάριστο είναι το γεγονός ότι διαθέ-
τουμε ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Ήδη το 
μυαλό και η προσοχή μας επικεντρώνο-
νται στο σχεδιασμό της επόμενης περιό-
δου. Η αίσθησή μου είναι ότι θα υπάρξουν 
άμεσες εξελίξεις όσον αφορά τη διαμόρ-
φωση του έμψυχου δυναμικού. Ξεκάθαρή 
μας επιδίωξη είναι να διατηρήσουμε τον 
βασικό μας κορμό και κατόπιν θα προβού-
με στις απαραίτητες ενέργειες που ανά-
γονται στην ενίσχυση του ρόστερ σε θέ-
σεις - κλειδιά».

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο κύκλος 
των ανανεώσεων σημαντικών παικτών 
που απαρτίζουν τον βασικό κορμό του 
Ηφαίστου Περιστερίου. Η παραμονή του 
Σάκη Σάσσαλου στην άκρη του πάγκου 
και για τη επόμενη σεζόν σηματοδότησε 
την έναρξη των διεργασιών που ανάγο-
νται στη διαμόρφωση του ρόστερ που θα 
κληθεί να παλέψει την επόμενη σεζόν για 
μία αξιοσημείωτη πορεία της Α’ Κατηγο-
ρίας Κάτω από αυτό το πρίσμα, η διοίκη-
ση του συλλόγου των δυτικών προαστί-
ων προχώρησε σε ακόμη μία σημαντική 
ανανέωση, αφού ανακοίνωσε την συμφω-
νία με τον Γιώργο Κούστα. Αναλυτικά το 
κείμενο της ανακοίνωσης: «Ανανεώσεων 
συνέχεια. Ο ΑΠΟ Ήφαιστος Περιστερίου 
βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει ότι ο πρώτος σκόρερ της χρονιάς 
που τελείωσε, θα συνεχίσει και τη σεζόν 
2022-’23 να φοράει τη φανέλα με τη δάδα 
του Ηφαίστου στο μέρος της καρδιάς. Ο 
Γιώργος Κούστας έκανε ντεμπούτο με τον 
Ήφαιστο στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον 
Παπάγο στις 31 Οκτωβρίου κι έκτοτε με 7 
γκολ σε 12 συμμετοχές έβαλε το δικό του 
λιθάρι στην έγκαιρη εξασφάλιση της κα-
τηγορίας. Θα κλείσουμε με τον ίδιο τρό-
πο που τον υποδεχθήκαμε πριν από επτά 
μήνες: Γιώργο να είσαι υγιής και με τον 
Ήφαιστο όλα τα μπορείς.»

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ: ΗΤΑΝ ΟΛΟΙ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ
ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΕΞΗΓΕΙ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ 
ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ

Ανανεώθηκε 
η συνεργία με 
Σκαρπέλη

Έμαθα με χαρά πως η 
Σταμάτα ανανέωσε τη 
συνεργασία της με τον 
Γιάννη Σκαρπέλη και 
καλά έκανε. ‘Ηταν άλ-
λωστε ο άνθρωπος 
που έβαλε την πινε-
λιά του και κατάφερε 
η ομάδα να παραμεί-
νει στη μεγάλη κατη-
γορία! Έτσι η λογική 
αυτό επέβαλε και η δι-
οίκηση άκουσε τη λο-
γική. * Εκείνο που έχει 
πολύ μεγάλο ενδια-
φέρον είναι τι θα γί-
νει στον Σαρωνικό. 
Δεν θέλω να πω πράγ-
ματα που δεν μου κά-
θονται καλά! Ας μα-
θευτούν από αλλού… 
Αλλά κάτι δεν μου άρε-
σε… Η κάνεις το κοκό-
ρι και είσαι ή δεν το κά-
νεις… Αυτά δεν πάνε 
μαζί! Η ιστορία γρά-
φει και όταν γράφει 
αρνητικά, τότε υπάρ-
χει θέμα… * Με πήρε ο 
Κωστάκης Αρζένη εθι-
μοτυπικά, όπως πά-
ντα… Ευτυχώς που με 
πήρε γιατί τον ξέχα-
σα είναι αλήθεια στην 
γιορτή του. Έτσι αφού 
τα είπαμε, έλαβε και 
τις ευχές μου!  Ελπί-
ζω πως δεν έκατσε βα-
ριά αυτή η αμέλειά μου, 
αν και ακόμη είμαι σί-
γουρος πως έχω ξε-
χάσει αρκετούς! * Δεν 
φτάνει που έχουμε τις 
ζέστες και μας έχει κά-
νει το κεφάλι κουδούνι, 
έχουμε και τον «τσάκα 
τσούκα» να μας ανεβά-
ζει φωτό, από τις κρου-
αζιέρες στο Σαρωνικό 
και μάλιστα μια τελευ-
ταία ήταν και βραδινή! 
Ε τι του λες αυτού του 
ανθρώπου, που δεν 
μπορεί να μας καταλά-
βει! Και επί τη ευκαιρία 
να πω, πως οι φανέ-
λες του Αστέρα Εξαρ-
χείων  είναι έτοιμες για 
διάθεση. Όποιος θέ-
λει να προμηθευτεί ξέ-
ρει που! Πάντως όπως 
κάθε χρόνο είναι εντυ-
πωσιακές! 

Αποφασισμένοι να βαδίσουν και 
την επόμενη σεζόν πάνω στο 
επιτυχημένο πλάν, όπου πορεύ-
τηκε η ομάδα την σεζόν που ολο-
κληρώθηκε, είναι άπαντες στον 
Αττικό. Αυτό διαφαίνεται εξάλ-
λου και από την πρόθεση των 
διοικούντων να ανανεώσουν 
τον βασικό κορμό που ηγήθη-
κε στο φετινό απόλυτα επιτυχη-
μένο εγχείρημα Κάτω από αυτό 
το πρίσμα ανακοινώθηκε η επέ-
κταση της συνεργασίας με δύο 
πολύ σημαντικούς ποδοσφαιρι-
στές. Ο πρώτος είναι ο Γιώργος 
Καργιώτης. Ο 30χρονος ακραί-
ος αμυντικός είχε καθοριστική 
συμμετοχή στην φετινή πορεία 
της ομάδας πετυχαίνοντας και 
τρία γκολ. Μετά από συνάντηση 
της διοίκησης με τον παίχτη, οι 
δύο πλευρές δεν δυσκολεύτηκαν 
να τα βρουν, και έτσι ο Γιώργος 
Καργιώτης θα αγωνίζεται υπό τις 
οδηγίες του Αυγέρη Πάσχου και 
τη νέα περίοδο. Ο δεύτερος χρο-
νικά παίκτης που επέκτεινε τη 
συνεργασίας του με τον Αττικό, 
είναι ο Κώστας Δουληγέρης. Ο 
30χρονος επιθετικός, που απο-
τέλεσε μία πολύ χρήσιμη μονά-
δα στον εκτελεστικό τομέα πε-
τυχαίνοντας 10 γκολ, και έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 
της κατάκτησης του τίτλου και 
της ανόδου στην Β’ ΕΠΣΑ. Οι δύο 
πλευρές δεν δυσκολεύτηκαν να 
συμφωνήσουν, και έτσι ο Αυγέ-
ρης Πάσχος θα συνεχίσει να έχει 
ένα σημαντικό επιθετικό όπλο 
στη φαρέτρα του…

ΑΤΤΙΚΟΣ  

Ανανέωσαν 
Καργιώτης και 
Δουληγέρης 

ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 
Νέα τριάδα ανανεώσεων 
Κάνει το τραπέζι η διοίκηση σε παίκτες 
και τεχνικό επιτελείο 
Ο Άγιαξ Ταύρου ολοκληρώνει μία σεζόν 
γεμάτη επιτυχίες, διακρίσεις αλλά και το 
κυριότερο ομόνοια και οικογενειακό κλί-
μα. Οι «ερυθρόλευκοι», που πραγματο-
ποίησαν την κορυφαία πορεία των τελευ-
ταίων 20 ετών σε επίπεδο Α’ Κατηγορίας 
καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον 
πρώτο πολύ ανταγωνιστικό όμιλο της κο-
ρυφαίας των ερασιτεχνικών κατηγοριών, 
πίσω από την Πρωταθλήτρια Αγία Παρα-
σκευή αποτέλεσαν την ευχάριστη έκπλη-
ξη του συγκεκριμένου γκρουπ. Γεγονός 
το οποίο έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον 
πήχη των φιλοδοξιών και για την επό-
μενη σεζόν. Η χρονιά ολοκληρώθηκε και 
τυπικά την περασμένη Παρασκευή με τη 
αποχαιρετιστήρια προπόνηση της ομά-
δας, ενώ η διοίκηση χθες  Τρίτη 24 Μαϊου 
η διοίκηση παρέθεσε  δείπνο σε παίκτες 
και τεχνικό επιτελείο. Με αυτόν τον τρό-
πο έρχεται να αναδείξει τα άκρως οικο-
γενειακό κλίμα που επικρατεί στην ομά-
δα και αποτέλεσε τη βάση των επιτυχιών 
για λογαριασμό του συνόλου που δημι-
ούργησε ο τεχνικός Γιάννης Γαζής και οι 
στενοί του συνεργάτες. Παράλληλα μέσα 
στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να 
υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά το κομμά-
τι των ανανεώσεων παικτών που απαρ-
τίζουν τον βασικό κορμό.

This is AthensΟ Νίκος Ακριτίδης



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

 γραφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Λόγια εχθρικά...

Ο ΖΟΣΕ ΜΟΥΡΙΝΙΟ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ 
ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ

ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
«Διάλεξε μια δουλειά που σου αρέσει και δε θα χρειαστεί να εργαστείς ούτε μία ημέρα» είχε πει 
ο Κομφούκιος. Αρκετοί ασπάστηκαν αυτήν την αρχή και κατόρθωσαν όχι απλά να  πετύχουν τους 
στόχους τους, να κερδίσουν πολλά χρήματα και αναγνώριση αλλά να είναι ταυτόχρονα χαρούμενοι 
και δημιουργικοί. Να νιώσουν πως δεν έχουν πετάξει καμία ημέρα της ζωής τους. Από τους 
σημαντικότερους εκφραστές αυτού του νοήματος είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο. 

Πριν από την Πεπ Γκουαρδιόλα και Γιούργκεν Κλοπ era, ο 59χρονος σήμερα προπονητής από το 
Σετούμπαλ ήταν ο Special One. Χαρακτηρισμό που ο ίδιος είχε αποδώσει στον εαυτό του. Υπερόπτης, 
εγωιστής και υπέρμαχος των ιδεών του έως το τέλος ακόμα και όταν αυτές αποδείχθηκαν 
λανθασμένες, ο Μουρίνιο που χαρακτήρισε το σπορ από το 2000 έχει φυσικά φανατικούς φίλους και 
εχθρούς.
 
Λάτρης του δόγματος «η μετριότητα είναι για τους μέτριους» κάνει μέγα restart στην καριέρα του 
στη Ρώμη. Η θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε ηχηρές κόντρες και έκανε μεγάλο κρότο 
αλλά έχει να λέει και είναι αλήθεια πως με εκείνον στον πάγκο κατέκτησε τα τελευταία της τρόπαια. 
Europa League, Carabao Cup και Community Shield, ακολούθησε η Τότεναμ που δεν μπήκε ποτέ στο 
κλαμπ των μεγάλων με τον Μουρίνιο 
στον πάγκο και τώρα η Ρόμα. 

Η εξασφάλιση ευρωπαϊκής θέσης, ίσως, στην καλύτερη Serie A των τελευταίων ετών ήταν μια 
μικρή νίκη. Αλλά δεν αρκεί στον Μουρίνιο. Η κατάκτηση του Conference League σήμερα απέναντι 
στη Φέγενορντ θα φέρει τους «τζιαλορόσι» στο Europa League και στον Πορτογάλο ένα ευρωπαϊκό 
τρόπαιο που δε θα μπορούσε να έχει μια και φέτος διεξάγεται για πρώτη φορά. Ο προπονητής όμως 
που έχει κατακτήσει δύο Champions League (με Πόρτο και Ίντερ), ακόμα ένα Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (με την 
Πόρτο) και έχει πάντα κίνητρο στη δουλειά του, αυτό θα είναι μέγιστο κατόρθωμα.
Άλλωστε, ο Μουρίνιο έχει αναπροσαρμόσει ξανά τους στόχους του αλλά και της Ρόμα. Να τη φέρει 
στην κορυφή. Και με εκείνον, τον νικητή 23 μεγάλων τροπαίων, μπορεί.  


