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ΝΑ, Η 
ΕΚΠΛΗΞΗ!  

Μπορεί ο Ολυμπιακός ΚΑΙ φέτος να 
μην είχε αντίπαλο στην κούρσα του πρω-
ταθλήματος και να σημείωσε το «χατ-
τρικ», αλλά οι αγωνιστικές ανομοιο-
μορφίες δε γίνεται να κρυφτούν κάτω 
από το χαλί της επιτυχίας! Πρόσωπα 
που γνωρίζουν άριστα την καθημερινό-
τητα στο Ρέντη κάνουν λόγο για το πιο 
«σκληρό» καλοκαίρι του Πέδρο Μαρτίνς 
και του club στο κομμάτι των αποφάσε-
ων. Ήδη, η σεζόν έχει ανοίξει ουκ ολί-
γα μέτωπα με κορυφαίο όλων του Κώ-
στα Φορτούνη και την επόμενη μέρα του. 
Ήδη, Μαντί Καμαρά και Σισέ ο καθένας 
για διαφορετικούς λόγους έχουν βγει 
στην βιτρίνα. Μην ξεχνάμε πως αμφό-
τεροι φέτος είχαν τις… διαφωνίες τους 
(και μάλιστα έντονες) με τον Πορτογά-
λο προπονητή. Εκείνο που μας σφύρι-
ξαν εσχάτως και αποκαλύπτουμε σήμερα 
είναι οι σκέψεις του Ανδρέα Μπουχα-
λάκη και η φθίνουσα στο χρόνο σχέση 
του με τον Μαρτίνς. Εν προκειμένω, ο 
διεθνής κεντρικός χαφ από πέρυσι το 
καλοκαίρι είχε «χτίσει» την ιδέα της 
αποχώρησης από τον Πειραιά. Το θεω-
ρητικό buy out των 5 μυρίων δεν κατα-
βλήθηκε ποτέ, προχώρησε και τυπικά 
στην ανανέωση του συμβολαίου του μέ-
χρι το 2024 με τον president, αλλά εδώ 
και κανένα δίμηνο υπάρχει ΞΑΝΑ στο 
μυαλό του η λέξη μεταγραφή. Ο Μπου-
χαλάκης που φέτος ολοκλήρωσε την 
χρονιά με 42 ματς (2 γκολ) έχει αρχί-
σει να εισπράττει αμφισβήτηση στο πρό-
σωπό του. Τόσο από τον προπονητή, όσο 
και από την εξέδρα. Σε συνδυασμό με το 
μεταγραφικό priority για απόκτηση κε-
ντρικού χαφ, την ΠΛΕΟΝ established πα-
ρουσία του Αγκιμπού Καμαρά στον άξονα, 
την ορμή του Κανέ, ο 29χρονος Κρητικός 
διαισθάνεται πως κάθε πέρυσι και… κα-
λύτερα αναφορικά με την σημασία στο 

παιχνίδι του Ολυμπιακού.    

Παρασκήνια➠





Ο ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ ΕΧΕΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
2024 ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ 7 
ΚΑΤΟΣΤΑΡΙΚΑ ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΛΑΒΕΣ.  

Ο 29ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΤΑ 
10 ΜΑΤΣ ΤΩΝ ΠΛΕΙ ΟΦ, 
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΟΛΙΣ ΣΤΑ 4, ΔΕΝ 
ΕΒΓΑΛΕ ΚΑΝΕΝΑ 90ΛΕΠΤΟ.  

ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ 
ΤΟΝ «ΣΤΑΦ»…            
Έφυγε νωρίς από τα μέρη μας. 
Πολύ. Ζυγώνει καμία 10ετία 
στην ξενιτιά. Έχει κάνει σε-
βαστό κομπόδεμα. Οι τραυμα-
τισμοί «ακύρωσαν» την προ-
οπτική επιφανούς καριέρας. 
Όχι ότι έχει κάνει λίγα. Φέ-
τος, σε 3 διαφορετικές θέσεις 
στην Μπόχουμ (δεξί/αριστερό μπακ, 
αμυντικός μέσος) έκανε το κομμάτι του (26 
ματς/3 ασίστ) και το club έσωσε την παρτίδα. Το συμ-
βόλαιό του έληξε και ΑΚΟΜΗ το τηλέφωνό του δεν 
έχει χτυπήσει, την ίδια στιγμή που στην Τσιμισκή 
οι φήμες πληθαίνουν. Ο Κώστας Σταφυλίδης, 
στα 28 του, δεν είναι αρνητικός. Τουναντίον. Η 
εταιρεία του, Rogon (και δη ο Κουτσολιάκος), 
επίσης. Η φαμίλια Σαββίδη τον έχει σε υπόλη-
ψη. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναζητά leaders σαν αυ-
τόν. Η εξίσωση «κουμπώνει». Δεν προχωράμε και στο παρα-
σύνθημα;  

ΔΕΝ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ…        
  

Γνωστός άγνωστος στην ποδοσφαι-
ρική πιάτσα. Δύσκολα απουσιάζει από 
το location του στην Γλυφάδα. Ο εξ απορ-
ρήτων του «τίγρη». Ο άνθρωπος που συ-
γκέντρωσε τα πυρά στο έσχατο «ντου» 
των φιλάθλων της ΑΕΚ στα γραφεία. Και 
στο γήπεδο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. 
Γνωστό τοις πάσι. Πάει, έγινε! Ο χρόνος 
θα τα «σβήσει» όλα. Ο εν λόγω ΔΥΣΚΟ-
ΛΑ θα το κουνήσει από τον «Δικέφαλο». 
Όλοι οι άλλοι μπορεί να αποχωρήσουν, 
εκείνος ΟΧΙ. Ήδη, μιλάει καθημερινά με 
τον Ματίας Αλμέιδα (φωτό), ήδη πλησιά-
ζει μεταγραφικούς στόχους για την επό-
μενη χρονιά, ήδη στο αγαπημένο του στέ-
κι μεταφέρει την αίσθηση πως «μπόρα 
είναι θα περάσει».  Και η ζωή συνεχί-
ζεται…    

 γραφει ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

Ο ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ 
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  



O ΆΛΛΟΣ ΝΊΚΟΣ ΜΈΝΈΊ                                  
Για τον Βέργο εδώ και καιρό είχε αποκαλυφθεί το χάσμα! Σε 
οικονομικό και αγωνιστικό σκέλος. Το priority, εξάλλου, στον 
Παναιτωλικό ήταν η παραμονή του Νίκου Καρέλη που έκανε 
χρονιά-αναγέννησης (33 ματς/9 γκολ). Οι πρώτες κουβέντες, 
πάντως, έβγαλαν κανένα 50άρικο διαφορά ετησίως. Φαμίλια 
δεν έχει πρόβλημα να μείνει, το συναίσθημα στην προπονητική 
του σχέση με τον Αναστασίου υπάρχει. Οπότε, λίγο πάνω, λίγο 
κάτω λύση θα βρεθεί…  

ΜΆΝΤΖΊΟΣ: THE NEXT DAY!                                     

Από την στιγμή που αποχώρησε από τον Αρη το τηλέφωνό 
του έχει χτυπήσει 2-3 φορές δίχως να τον συγκίνησαν τα 
εν λόγω project. Πλέον, ο πήχης ανέβηκε για τον ίδιο και 
το επιτελείο του όπως εκφράζει στον «κύκλο» του. Ο Άκης 
Μάντζιος που κυκλοφορεί κυρίως στα Νότια έχει προχωρήσει 
σε ραντεβού για την επόμενη μέρα του. Κάτι μου ψιθύρισαν 
για Κύπρο. Ίδωμεν…  

Νικολάς Ορός! Δεν πρόλαβε να το χαρεί και τόσο ένεκα 
του τραυματισμού του, αλλά άφησε το στίγμα του με 5 

γκολ (20 αγώνες). Σε σημείο που ήδη δύο ομάδες της Super 
League ρωτάνε για το status του.  

Αλέξανδρος Λώλης! Μία ακόμη χρονιά, η 3η που 
λογίζεται ως Ανδρας, πέρασε στο ντούκου δίχως το 

ανάλογο development/impact. Μιλάμε για 19 ματς και οριακά 400’ 
συμμετοχής. Και άντε δεν «έψησε» τον Μεταξά προηγουμένως 
όμως τι έγινε;  





ΆΓΚΥΡΆ…                       
Ήταν στα πρόθυρα να εγκαταλείψει την ενεργό δράση, προτού 
εμφανιστεί ο ΟΦΗ της Β’ Εθνικής στην επαγγελματική του ζωή. 
Τελικώς, όχι μόνο «ψήθηκε», αλλά έγινε σχέσης ζωής. Ήδη, 
αριθμεί 3,5 χρόνια και πλέον πάμε για 4,5 παρακαλώ! Ναι, ο 
Κων/νος Γιαννούλης συμφώνησε για έναν ακόμη χρόνο με 
τον ΟΦΗ για να γράψει την τελευταία σελίδα στην καριέρα του.  

ΤΆΒΆΝΊ ΤΆ 150…                 
Τα τρία χρόνια στην εξορία και την άγονη γραμμή της Super 
League 2 ήταν πολλά. Η περίοδος υπομονής ολοκληρώθηκε 
και ο Γιάννης Κομπότης επιστρέφει στα «σαλόνια» όντας 
εκ των άτυπων μεταγραφικών συμβούλων του Γιάννη 
Αλαφούζου. Μη νομίζετε πως ο Λεβαδειακός είναι και το 
πλέον δημοφιλές club στην μανατζερική πιάτσα μια και 
το αφεντικό διαχρονικά εμπιστευόταν λίγους και καλούς 
(στο μυαλό του). «Ταβάνι τα 150 χιλιάρικα», η ατάκα για το 
μεταγραφικό-οικονομικό πλάνο της νέας σεζόν.  

Η ΏΡΆ ΤΗΣ ΆΛΗΘΈΊΆΣ…          
Η χρονιά σώθηκε! Έστω και in extremis για την Στουτγκάρδη. Το 
πρώτο βήμα για την επόμενη μέρα του Κων/νου Μαυροπάνου 
ολοκληρώθηκε και επίσημα με την καταβολή του buy out (3,2 εκατ. 
ευρώ) στην Αρσεναλ και την ενεργοποίηση του συμβολαίου του 
μέχρι το 2025 στην Στουτγκάρδη. Μόνο που ο 24χρονος διεθνής 
στόπερ μετά από 2,5 χρόνια σε Νυρεμβέργη και το τωρινό 
του club αντίστοιχα έχει ξεκαθαρίσει στον ατζέντη του πως είναι 
έτοιμος για higher level. Η Ντόρτμουντ, δυστυχώς για τον ίδιο, 
επέλεξε τον Νίκο Σλότεμπεργκ από την Φραϊμπουργκ (20 μύρια) 
και το project Premier League ΑΚΟΜΗ δε βγάζει μία σαφήνεια στο 
μυαλό του Μαυροπάνου. Το ζήτημα είναι πως αν δε γίνει το deal το 
καλοκαίρι οι «καρχαρίες» της αγοράς περιμένουν στη γωνία…    

ΔΗΜΆΡΧΟΣ SPEAKING!           
Πέρυσι τέτοια εποχή το σενάριο το ίδιο. Αργεντίνοι 
επενδυτές by Ζήσης Βρύζας και εν τέλει μία τρύπα στο νερό μια 
και το 1,5 μύριο από τα sales των Δουβίκα, Μήτογλου plus την 
ένεση από το Στοίχημα (σ.σ.: by the way τώρα είναι να 
πληρωθεί) «ακύρωσαν» από το μυαλό του Δημάρχου 
οιαδήποτε σκέψη πώλησης της ΠΑΕ. Τώρα, εμφανίστηκε fund 
εξ Αμερικής ξανά δίχως να γνωρίζουμε τον broker. Διατηρώ 
ξανά επιφυλάξεις. Εκείνο που ΄ναι γκαραντί είναι πως 
ο president έχει βάλει όρο πως τα 17 γκολ του Φαν Βέερτ 
θα τα κεφαλαιοποιήσει ο ίδιος 101%.  Δεν μπαίνουν στο ποσό 
του επίδοξου deal.   
  

ΆΛΗΘΈΊΆ, ΠΏΣ ΘΆ ΜΈΊΝΈΊ ΚΆΊ ΤΗ ΝΈΆ ΣΈΖΟΝ 
ΠΆΡΟΠΛΊΣΜΈΝΟΣ Ο ΔΊΟΥΔΗΣ;  quizTime
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ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ, 
ΟΠΩΣ ΞΕΡΕΙ

Στον Ραζβάν Λουτσέσκου αρέσει να λέει και να σκέφτεται 
πως το 2-0 της περασμένης Τρίτης δεν ήταν «να ‘χαμε να λέγαμε» 
και πως δίνει στον ΠΑΟΚ ένα κάποιο ψυχολογικό αβαντάζ εν 
όψει του κολλητού ανταμώματος με τον Παναθηναϊκό. Στην 
πραγματικότητα, μιλάμε για μη συγκρινόμενα μεγέθη. Σήμερα 
κρίνεται μια κούπα, όχι ένα αδιάφορο βαθμολογικά ματς 
στο φινάλε των πλέι οφ. Περισσότερο μάλλον ο Ρουμάνος 
προπονητής θεωρεί πως η ομάδα του αναθάρρησε νικώντας 
μετά από 11 άγονα ματς – το μαύρο σερί επιτέλους τελείωσε. 
Και ελπίζει πως θα είναι αυτό ένα έξτρα κάτι, κομβικό ώστε ο 
ΠΑΟΚ να πάρει το 5ο του Κύπελλο την τελευταία 6ετία. Θετικό 
πως μετά από καιρό διαλέγει πρακτικά από πλήρες ράστερ, 
χαρακτηριστικά ανακοίνωσε αποστολή με 29 παίκτες. Μοναδικός 

απών ο τραυματίας Γιάννης Μιχαηλίδης.

Ο ΠΑΟΚ ΕΛΠΙΖΕΙ ΠΩΣ ΒΡΗΚΕ ΤΟ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ BOOST ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΝΑ ΘΡΙΑΜΒΕΥΣΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 

ΟΚΤΩ ΧΡΟΝΙΑ, 
ΦΤΑΝΕΙ!

Η επιστροφή στην Ευρώπη ήταν το πρώτο «τικ» στους 
στόχους της σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Απόψε (20:00, 
COSMOTESPORT 1) έπεται η νέα ισχυρότατη πρόκληση. H 
επιστροφή στα τρόπαια. Έχει περάσει καιρός. Πολύς. Οκτώ 
χρόνια. Ανεπίτρεπτο για σύλλογο τέτοιου διαμετρήματος. 
Κύπελλο Ελλάδας και τότε. Κατά σύμπτωση (ή μήπως οιωνό;) 
κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ήταν 26 Απριλίου 2014 όταν το «τριφύλλι» 
νίκησε στο ΟΑΚΑ, 4-1. Με χατ τρικ του Μπεργκ (15’, 50’, 88’), 
είχε σιγοντάρει ο Καρέλης (54’), ο Δικέφαλος απλώς μείωσε 
(70’ πέν. Βούκιτς). Το «τριφύλλι» έχει ήδη πετύχει πολλά. 
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε «περήφανος». Αλλά εχθρός του 
καλού είναι το καλύτερο. Και τίποτα δεν θα σηματοδοτήσει πιο 
δυνατά το comeback του Παναθηναϊκού από το να σηκώσει 
απόψε το τρόπαιο. Με 26 παίκτες η αποστολή, λείπει μόνο ο 

τιμωρημένος Μακέντα. 
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ «ΤΣΕΚ», 
ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΦΩΝΑΞΕΙ ΠΙΟ 
ΔΥΝΑΤΑ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ 
ΑΠΟΨΕ ΞΑΝΑ ΕΝΑ ΤΡΟΠΑΙΟ



ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΛΕΙΠΕΙ

Η εποχή Ματίας Αλμέιδα ξεκίνησε και τυπικά για την ΑΕΚ. Στις «προγραμματικές» του δηλώσεις, ο 
Αργεντινός κόουτς μίλησε κατευθείαν στην καρδιά του οπαδού. Δεν κρύφτηκε, ήταν αυθεντικός και ένωσε 
πάθος με καθαρή σκέψη. Σταχυολογούμε: «Αφήστε με να δουλέψω και μετά να με κρίνετε». «Πιστεύω 
στην ειλικρίνεια και στο λόγο τιμής». «Ό,τι κάνω το κάνω με αγάπη, πάθος και χωρίς ιδιοτέλεια». Το 
πιο σημαντικό ίσως ήταν ότι έβγαλε έναν καλώς εννοούμενο τσαμπουκά, που τόσο λείπει αυτή τη στιγμή 
από την Ένωση. Μια αίσθηση πως μπορεί να είναι ο ηγέτης που έχει ανάγκη η ομάδα μετά από μία κακή 
σεζόν και ενώ ετοιμάζεται για την ιστορική στιγμή της εισόδου στην «OPAP Αρένα».

Ο ΜΑΤΙΑΣ ΑΛΜΕΪΔΑ ΕΔΕΙΞΕ ΠΩΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΚΟΟΥΤΣ-ΗΓΕΤΗΣ 
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΕΚ

ΑΓΩΝΑΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΓΙΑΣΕΙ Η ΟΡΓΗ 
ΤΟΥ ΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑ 
ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΟ ΜΕΣΟ

 H ιστορία με την αδειοδότηση επισκιάζει οτιδήποτε άλλο στην τρέχουσα επικαιρότητα του Άρη – και είναι λογικό. 
Τρίτη συνεχόμενη σεζόν που οι Θεσσαλονικείς έχουν σοβαρά παράπονα, μαζί και οργή, από τον τρόπο που τους 
μεταχειρίζεται η ΕΠΟ. Κι αυτό ενώ υπάρχει πάντα η αβεβαιότητα του αν θα μπορεί η ομάδα να κάνει μεταγραφές 
ή όχι αυτό το καλοκαίρι, το CAS έχει κάνει… ρεκόρ αναβολών κι ακόμα απόφαση δεν έχει ανακοινώσει. Η ΠΑΕ 
πάντως δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Έκανε καταγγελία στην UEFA, έχει καλέσει τον πολιτικό κόσμο της 
Θεσσαλονίκης σε συνάντηση, παλεύει με κάθε δυνατό τρόπο, νομικό ή μη. Αγώνας διαρκείας…
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ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Είναι γνωστό όνομα στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού ο Εράν Ζάχαβι. Προσπάθησε να τον κάνει 
δικό του το Γενάρη, δεν τα κατάφερε, αλλά φρόντισε να κρατήσει επαφή με τον παίκτη, Ισραηλινά ΜΜΕ 
εμφανίζουν τους Πειραιώτες έτοιμους να κάνουν τώρα αυτό που δεν μπόρεσαν το χειμώνα. Είναι έτσι 
όμως; Αλήθεια είναι πια πως με την τάση να είναι ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί να παραμείνει στο λιμάνι δεν 
φαίνεται λογικό να συνδυαστεί παραμονή του Μαροκινού μπόμπερ με άφιξη του Ισραηλινού φορ. Ο 
παράγοντας ηλικία, αμφότεροι είναι στα 35, κάνει εξόχως δύσκολο, αν όχι αδύνατο, το να σμίξουν στο 
ίδιο ρόστερ. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΓΙΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ ΖΑΧΑΒΙ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΕΒΓΑΖΕ ΝΟΗΜΑ   



2

3

4

 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

1
Ο Μίλτος Τεντόγλου συγκεντρώνει τα 

βλέμματα στο σημερινό διεθνές μίτινγκ «Πα-
παφλέσσεια» στην Καλαμάτα. Ο ολυμπιονί-

κης του μήκους έχει στο… μάτι του το πανελλή-
νιο ρεκόρ που κατέχει ο Λούης Τσάτουμας με 

8,66μ. Στο αγώνισμα μετέχει και ο Σουη-
δός Τόμπιας Μόντλερ. 

Το Σαββατοκύριακο στη Νάξο δι-
εξάγεται το διεθνές μίτινγκ συνθέτων 

αγωνισμάτων «Πορτάραθλον». Μετέχουν πολ-
λοί πρωταθλητές από την Ελλάδα και το εξωτε-

ρικό. Στο έπταθλο αγωνίζεται για τελευταία φορά 
στο «Πορτάραθλον» η Σοφία Υφαντίδου. Αγω-

νίζεται ακόμη η έμπειρη Ουκρανή Άννα Κα-
σιάνοβα. Στο δέκαθλο είναι ο Άγγε-

λος- Τζανής Ανδρέογλου.

Οι δύο κορυφαίες Ελληνί-
δες αθλήτριες Κατερίνα Στεφα-

νίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου (φωτό)  
αγωνίζονται σήμερα στο Diamond League 

στο Μπέρμιγχαμ. Θα έχουν αντιπάλους κο-
ρυφαίες και γνώριμες άλτριες. Τις Αμερι-

κανίδες Σάντι Μόρις και Κέιτι Ναζότ, την 
Βρετανίδα Χόλι Μπράντσο και την 

Σλοβένα Τίνα Σουτέι. 
Η Σταματία Σκαρβέλη συνέχι-

σε τους αγώνες της και έδειξε σταθε-
ρή σε βολές στη σφυροβολία πάνω από τα 
70μ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια σε αγώνες 
στην Τουσόν έριξε 70,33μ. Ήταν μια «πρό-

βα», καθώς σήμερα αγωνίζεται και 
πάλι στις ΗΠΑ στην ίδια πόλη και 

στο Continental Tour.
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ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

www.xosetips.com

ΓΑΛΛΙΑ 22:00
ΝΑΝΤ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ

2 DNB 1,83
Στα σχοινιά βρίσκεται η ιστορική Σεντ Ετιέν και στο σημερινό παιχνίδι 

παίζει κυριολεκτικά την ύπαρξη της. Βέβαια πολλά θα εξαρτηθούν 
και από τις ορέξεις της Παρί Σεν Ζερμέν που θα υποδεχθεί τον έτερο 

διεκδικητή της παραμονής, τη Μετς.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΑΛΛΙΑ 22:00
ΡΕΜΣ-ΝΙΣ

2 1,83
Μόνο με νίκη θα έχει ελπίδες για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο η ομάδα 
της Νίκαιας. Η Ρεμς σώθηκε εύκολα ούσα σταθερή από την αρχή της 
σεζόν. Το κίνητρο φυσικά έχει το προβάδισμα και θα το στηρίξουμε.

Το διπλό θα είναι η επιλογή μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΑΛΛΙΑ 22:00
ΚΛΕΡΜΟΝ-ΛΥΩΝ

OVER 3 1,80
Αδιάφορη αναμέτρηση με την Κλερμόν να υποδέχεται την Λυών. 
Οι δύο ομάδες αναμένεται να παραταχθούν επιθετικά με στόχο να 

προσφέρουν γκολ αλλά και θέαμα.

Ανοιχτό ματς αναμένεται με πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ

1 1,83
Την τύχη στα χέρια της κρατάει η Φιορεντίνα καθώς με νίκη 

εξασφαλίζει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Διοικητικά οι σχέσεις με τη 
Γιουβέντους είναι εξαιρετικές και η αδιάφορη «Μεγάλη Κυρία»  

δύσκολα θα χαλάσει το έργο.

ΠΡΟΤΑΣΗ:
Σε κίνητρο και έδρα το σημείο μας.

ΙΤΑΛΙΑ 21:45
ΛΑΤΣΙΟ-ΒΕΡΟΝΑ

OVER 2,5 1,70
Να κλείσει τη σεζόν με νίκη θέλει η Λάτσιο μετά την εξασφάλιση του 
ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Η Βερόνα είχε μια αρκετά αξιόλογη χρονιά 

και στο σημερινό παιχνίδι θα δοκιμάσει πρόσωπα που δεν πήραν 
χρόνο συμμετοχής.

Αδιάφορο ματς με αξία στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΥΠΡΟΣ 18:00
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ-ΠΑΕΕΚ

GOAL+OVER 2,5 1,72
Πέφτει η αυλαία στη γειτονική Κύπρο με τα πάντα να έχουν κριθεί. 

Δόξα και ΠΑΕΕΚ θα παίξουν μόνο για το γόητρο στη Κατωκοπιά, 
αναμένεται ένα ιδιαίτερα ανοιχτό παιχνίδι με γκολ και θέαμα.

 Κυνηγάμε τα γκολ, πολλά γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ

Με ξεκάθαρη επιδίωξη τη δημιουργία ενός συ-
νόλου, που θα πληροί όλες τις προδιαγρα-
φές, ώστε να διεκδικήσει με πολλές αξιώσεις 
το εισιτήριο της άμεσης επανόδου στην Β’ Κα-
τηγορία ξεκίνησαν ήδη στον Υμηττό τη χάρα-
ξη του σχεδιασμού τους εν όψει της νέας πε-
ριόδου. Η έλευση του Βασίλη Σκαλτσά στην 
τεχνική ηγεσία αυτομάτως σηματοδότησε τη 
έναρξη των ενεργειών που άπτονται στη δι-
αμόρφωση του έμψυχου υλικού που θα κλη-
θεί να παλέψει την ερχόμενη σεζόν με σκοπό 
την άμεση επιστροφή στις επιτυχίες Ο έμπει-
ρος τεχνικός μιλώντας στη στήλη ανέλυσε τις 
προτεραιότητές του: «Έχουμε ξεκινήσει με 

πολλή όρεξη και αφοσίωση τις ενέργειες που 
απαιτούνται για την χάραξη του προγραμμα-
τισμού της νέας σεζόν. Από τις πρώτες ημέ-
ρες που ήρθα στην ομάδα διαπίστωσα ότι 
ο Υμηττός έχει τεράστια δυναμική και άρτια 
οργάνωση. Η θέση που του αρμόζει είναι για 
πολύ ψηλότερα και γι’ αυτό θα παλέψουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις. Θέλουμε όσο τίποτε 
άλλο με ιδιαίτερη προσοχή και προσήλωση 
τη δημιουργία ενός συνόλου ικανού να πρω-
ταγωνιστήσει την ερχόμενη σεζόν και να δι-
εκδικήσει με αξιώσεις την άμεση επιστροφή 
του στην Β’ Κατηγορία. Εξετάζουμε ήδη αρ-
κετές περιπτώσεις αξιόλογων ποδοσφαιρι-
στών που έχουν όλα τα εχέγγυα να προσφέ-
ρουν το κάτι παραπάνω και να ηγηθούν στο 
νέο μας εγχείρημα. Η αίσθηση που έχω είναι 
ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές 
για την έκβαση των μεταγραφικών μας ζητη-
μάτων»

ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Απόλλωνα 
Χαλανδρίου σε ό,τι αφορά τα τεκταινόμενα 
στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Οι ιθύνο-
ντες των «κυανόλευκων» μετά από συντο-
νισμένες ενέργειες ήρθαν σε συμφωνία με 
τον Χρήστο Βλάχο, ο οποίος θα παραμείνει 
στο τιμόνι του σωματείου για έβδομη συνε-
χόμενη σεζόν. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Η 
διοίκηση του Απόλλωνα Χαλανδρίου ανα-
κοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με 
τον προπονητή Χρήστο Βλάχο και το επιτε-
λείο του. Παρά τον υποβιβασμό στη Β’ Κα-
τηγορία της Αθήνας, το διοικητικό συμβού-
λιο του Απόλλωνα αποφάσισε ομόφωνα 
να συνεχιστεί η συνεργασία με τον κόουτς 
Χρήστο Βλάχο, που βρίσκεται από το κα-
λοκαίρι του 2016 στο «τιμόνι» της ομάδας. 
Μαζί του συνεχίζουν ο βοηθός προπονητή 
Θοδωρής Γκανιάτσος, ο γυμναστής Γιώρ-
γος Κωνσταντινίδης, ο προπονητής τερμα-
τοφυλάκων Ανδρέας Ντούσης και ο αναλυ-
τής Δημήτρης Τσεσμελής. Εκφράζουμε την 
αμέριστη εμπιστοσύνη μας στο τεχνικό τιμ 
και πιστεύουμε ακράδαντα πως έπειτα από 
μία ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά, ο Απόλ-
λωνας θα επιστρέψει πιο δυνατός. Κοινός 
στόχος όλων είναι η ομάδα να έχει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στο επόμενο πρωτάθλημα, 
χωρίς να ξεφύγει από τη φιλοσοφία και τις 
αρχές που τη διέπουν όλα αυτά τα χρόνια. 
Πάμε Απολλωνάρα».

ΣΚΑΛΤΣΑΣ: «ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ 
ΟΜΑΔΑ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣΕΙ» 

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΣΗΚΩΣΕΙ ΜΑΝΙΚΙΑ EN 

ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Βράχνιασε από 
τις φωνές στη 
Λάρισα
Που να μιλήσει ο 
Αντώνης Κουσου-
ρίδης. Ο υπεύθυ-
νος των ακαδημιών 
του ΠΑΟ Ρουφ, που 
βρέθηκε στη Λάρισα 
και παρακολούθησε 
από κοντά τη μεγά-
λη νίκη των αθηναί-
ων 3-1 επί του Ηρα-
κλή, έχει βραχνιάσει 
και με το ζόρι μπο-
ρεί κάποιος να τον 
ακούσει. Αιτία οι 
φωνές και οι παρο-
τρύνσεις τόσο του 
ίδιου αλλά και όλων 
όσοι βρέθηκαν εκεί. 
Και όπως μου εξή-
γησε ήταν κάτι που 
δεν τον ενοχλεί, 
αφού κέρδισε η 
ομάδα του! Πάντως 
κι εγώ να ήμουν το 
ίδιο θα έκανα… * Εν 
τέλει το αποφάσισε 
και ο Γαληνός, είναι 
πλέον ο νέος προ-
πονητής του Αγ Δη-
μητρίου. Όπως μου 
εξήγησε τα βρήκε 
σε όλα με τον πρό-
εδρο του συλλόγου 
Μανώλη Τζινευρά-
κη και αμέσως έδω-
σαν τα χέρια. Αναμ-
φίβολα το βάρος 
που αναλαμβάνει 
είναι πολύ βαρύ και 
εννοείται πως μπο-
ρεί ο Άγιος να παί-
ζει στη Β’ ΕΠΣΑ, 
όμως το μέγεθος 
που έχει είναι τε-
ράστιο. Αναμφίβο-
λα όλα θα κριθούν 
εντός του αγωνιστι-
κού χώρου. * Τρο-
χαίο ατύχημα είχε ο 
γνωστός αθηναίος 
παρατηρητής Βαγ-
γέλης Μιχαλάς. Κα-
θώς πήγαινε με το 
μηχανάκι του, έπε-
σε πάνω σε ένα 
άλλο σταθμευμένο 
με αποτέλεσμα να 
χτυπήσει ελαφριά 
στο δεξί του πόδι.

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΣΑΝΑ: Γ’ Κατη-
γορία: Γηπ. Διο-
νύσου: Διόνυσος 
– Κορωπί, ΔΑΚ Παι-
ανίας: Πανσταυρα-
ϊκός – Φοίβος Βά-
ρης, Κορωπίου: 
Δόξα Κορωπίου – 
Ολυμπιακός Λαυ-
ρίο, Κουβαρά: Κου-
βαράς – Αστέρας 
Βάρης Β’. Οι αγώ-
νες αρχίζουν στις 
17.00

Οριστικά με τον Σάκη Σάσσαλο 
στην άκρη του πάγκου του θα 
πορευτεί και την επόμενη σε-
ζόν ο Ήφαιστος Περιστερίου. Τα 
άτομα που απαρτίζουν τον νεο-
σύστατο διοικητικό κορμό εξέ-
φρασαν τη… ψήφο εμπιστοσύ-
νης τους προς το πρόσωπο του 
έμπειρου κι επιτυχημένου τε-
χνικού, ο οποίος την περασμέ-
νη σεζόν με την έλευσή του στην 
ομάδα σηματοδότησε σημαντικό 
ρόλο στην πορεία προς την εξα-
σφάλιση της παραμονής στον 
τέταρτο ανταγωνιστικό όμιλο της 
Α’ Κατηγορίας. Αναλυτικά η ανα-
κοίνωση: «Ο Σάκης Σάσσαλος 
συνεχίζει στο τιμόνι του Ηφαί-
στου Περιστερίου και δημιουρ-
γεί μία διαφορετική αλλά επιτυ-
χημένη ομάδα. Αυτό προέκυψε 
από τη χθεσινή (Τρίτη) συνάντη-
σή του με τον πρόεδρο του συλ-
λόγου, Δημήτρη Μόσχο, στη δι-
άρκεια της οποίας επικυρώθηκε 
η ανανέωση συνεργασίας και τέ-
θηκαν οι βασικές σταθερές για 
τη συγκρότηση του ρόστερ της 
νέας περιόδου.» Αμέσως μετά 
ο Σάκης Σάσσαλος προχώρησε 
στην ακόλουθη δήλωση: «Έμει-
να για να χτίσουμε μια διαφορε-
τική αλλά επιτυχημένη ομάδα, 
μία ομάδα με όλη τη σημασία της 
λέξης. Θέλουμε να δημιουργή-
σουμε ένα σύνολο με πάθος, αυ-
ταπάρνηση και βασικές αρχές 
την πολύ σκληρή προπόνηση, 
τη συνεχή δουλειά για βελτίωση, 
τη μάχη μέχρι το τέλος και την 
προσαρμοστικότητα στις κάθε 
φορά συνθήκες. Αυτά συνδυα-
στικά με αρκετά τακτικά τρικ θα 
μας δώσουν τη δυνατότητα να 
μεταμορφωθούμε σε ένα αου-
τσάιντερ που δεν θα τα παρατά 
ποτέ και θα κάνει οτιδήποτε χρει-
αστεί για να κερδίσει. Το ποδό-
σφαιρο έχει πολλά πρόσωπα. 
Θα πρέπει να μπορούμε να δι-
αχειριστούμε και κρίσεις. Τότε 
θα είμαι προσωπικά χαρούμε-
νος, βλέποντας μια ολοκληρω-
μένη ομάδα και αυτή να είναι η 
ομάδα μου. Οι συνεργάτες μου 
και εγώ ανυπομονούμε να φτιά-
ξουμε κάτι σπουδαίο εδώ στον 
Ήφαιστο Περιστερίου».

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Συνεχίζει με  
τον Σάκη Σάσσαλο 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Το τιμόνι στον Γαληνό Νικολαϊδη
Λίγες εβδομάδες μετά το συναινετικό δια-
ζύγιο με τον Αλβέρτο Παπαδάκη, οι ιθύνο-
ντες των «κυανέρυθρων» με πρωτεργάτη 
τον Διοικητικό Ηγέτη Μανώλη Τζινευράκη 
κινήθηκαν μεθοδικά και με αστραπιαίες 
ενέργειες έδωσαν τα χέρια με τον Γαληνό 
Νικολαϊδη, που αποτελεί και τον νέο προ-
πονητή του φιλόδοξου συλλόγου, που θα 
κληθεί να οδηγήσει την ομάδα στον δύ-
σκολο «μαραθώνιο» της Β’ Κατηγορίας 
ΕΠΣΑ. Με τη διοίκηση του Αγίου Δημητρί-
ου να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα 
τη σύναψη της συνεργασίας. Αναλυτικά 
η ανακοίνωση: «Ο Άγιος Δημήτριος Ανα-
κοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον 
προπονητή Γαληνό Νικολαϊδη για την σε-
ζόν 2022-2023. Ο κ. Γαληνός Νικολαϊδης 
αναλαμβάνει την ομάδα προκειμένου να 
την οδηγήσει στον δρόμο τον επιτυχιών 
και άμεση επιστροφή στην μεγάλη κα-
τηγορία, προηγούμενες ομάδες Ειρήνη 
Πετρούπολης (Άνοδος στην Ά ΕΠΣΑ),Άτ-
ταλος Ν.Φιλαδέλφειας (Άνοδος στην Ά 
ΕΠΣΑ), Καματερό, Αθηναϊδα, Εθνικός Πει-
ραιώς ( Γ Εθνική). Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ 
του συλλόγου του εύχεται υγεία και κάθε 
επιτυχία.!! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΚΟΟΥΤΣ».
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