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Έκανε εντύπωση και συζητήθηκε η αναφορά στην Τουρκία για συνάντηση του Ζοσέ Μπότο με την Μπεσίκτας. Δύο 
ήταν τα τινά. Είτε ο Πορτογάλος έκανε το μίτινγκ επειδή αρέσει στους «αετούς» για τη θέση του Sports Director 
είτε για μεταγραφικά θέματα. Το πρώτο αποκλείεται σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δηλαδή, ο Μπότο θα είναι 
το φετινό καλοκαίρι ο κινητήριος μοχλός του ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά ζητήματα. Τώρα να έγινε συνάντηση με την 
Μπεσίκτας για μεταγραφικό στόχο είναι κάτι που ελέγχεται και θα φανεί στο μέλλον αλλά προς το παρόν δεν 
βγαίνει κάτι. Δεν αποκλείεται λοιπόν να ήταν απλά μια εθιμοτυπική συνάντηση γνωριμίας, pr κ.τ.λ.
Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι πως ο Πορτογάλος θα έχει ακόμα μεγαλύτερες εξουσίες το καλοκαίρι για 
transfers, αποχωρήσεις και όλα τα σχετικά αν και θα υπάρχουν κάποια όρια που φυσικά θα βάζει ο Λουτσέσκου.
Ήδη πάντως ο Μπότο με τα καλά και τα κακά τους χρεώνεται τους Σοάρες, Σάστρε και τους επερχόμενους 
Κουαλιάτα και Νάσμπεργκ. Και φυσικά με δικές του ενέργειες πάει να κλείσει και το Νο1 ως αντικαταστάτη του 
Πασχαλάκη. Όσο για το αν θα πάρει παίκτη που π.χ. δε θα αρέσει στο 100% στον Λουτσέσκου; Tricky ερώτηση που 
θα φανεί στην πράξη τι θα γίνει μια και ο Ρουμάνος τεχνικός είναι γνωστό πως δύσκολα εμπιστεύεται κάποιον 
αλλά αν το κάνει το πηγαίνει μέχρι το τέλος και δεν τον βγάζει με τίποτα από την 11άδα.

Μια κρύο μια ζέστη είναι η περίπτωση του Τικίνιο στον Ολυμπιακό. Πριν μπει για τα καλά το καλοκαίρι 
φαινόταν πως ο 31χρονος επιθετικός, παρά τα όσα ακούγονταν, δε θα έφευγε από το ρόστερ.
Από την άλλη, όμως, με τον Ελ Αραμπί να είναι κοντά σε ανανέωση, με τους πρωταθλητές να μιλούν σε 
υψηλά ποσά με μεταγραφικούς στόχους (βλέπε Ζάχαβι αν και δύσκολο) και με την επιστροφή Χασάν που 
είναι στη διάθεση του Μαρτίνς, η ειόνα άλλαξε. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι το γεγονός πως η πλευρά 
του Τικίνιο που δεν είναι και τυχαία, ψάχνεται. Δεν έχει σταματήσει να ψάχνεται μια και θέλει να είναι έτοιμη 
σε περίπτωση που κριθεί ότι η κατάσταση μπαίνει σε μια τελική ευθεία για να βρει ομάδα.
Γιατί δε θα πρέπει να ξεχνάει κανείς πως ατζέντης του Τικίνιο είναι ο Ντέκο (καλές οι σχέσεις με τον 
Ολυμπιακό) ενώ ο Βραζιλιάνος επιθετικός έκλεισε τη σεζόν με 47 ματς και 14 γκολ. Not bad.

ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΜΕ ΟΡΙΑ

ΠΑΝΤΩΣ ΨΑΧΝΕΤΑΙ
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Ακόμα δεν έπιασε ο Ιούνιος αλλά η ποδοσφαιρική σεζόν τελείωσε (εξαιρείται ο τελικός του Champions League) 
και φυσικά δεν είναι λίγοι οι ποδοσφαιράνθρωποι που έφυγαν με προορισμό το αγαπημένο νησί της Μυκόνου. 
Δεν είναι και λίγοι οι φίλοι της στήλης που ήταν εκεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και το μάτι τους είδε 
παίκτες και όχι μόνο. Τη Μύκονο για λίγες ημέρες χαλάρωσης επέλεξε και φέτος ο Παναγιώτης Κονέ με την 
οικογένεια του ενώ στην παρέα ήταν και αρκετοί φίλοι. Εν αναμονή φυσικά των αποφάσεων και αν αυτές θα 
επηρεάσουν τον νυν τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ. Στη Μύκονο βρίσκεται μετά το τέλος των υποχρεώσεων με τη 
Φορτούνα Σιτάρ και ο Ανδρέας Σάμαρης. Ο άλλοτε διεθνής χαφ αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του και 
το βλέμμα είναι στραμμένο και λίγο προς Ελλάδα. Επίσης, στη Μύκονο το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν και ο 
Ευθύμης Κουλούρης, ο οποίος πέρασε φυσικά και από τον Ορνό για μερικές βουτιές. Εντυπωσιακή η σεζόν που 
ολοκληρώθηκε για τον φορ του Ατρομήτου με 14 γκολ σε 33 ματς.

Υπαρκτό, υπαρκτότατο το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον Γιώργο Μασούρα και προστίθεται σε αυτό της 
Τράμπζονσπορ από τη γειτονική χώρα. Βέβαια στην Τουρκία τους αρέσει να γράφουν για τις μεταγραφές και 
γενικά η σεναριολογία πάει πολλές φορές σε άλλο επίπεδο.
Ενδεικτικό σε αυτή την περίπτωση πως μπορεί να μπει στη συζήτηση και το όνομα του Δημήτρη Πέλκα. Όντως 
εντυπωσιακό σενάριο. Ο Πέλκας δεν έκανε καλή δεύτερη σεζόν στη Φενέρ και πλήρωσε το χαμένο πέναλτι 
με την Αϊντραχτ στο Europa League.
Έκλεισε την χρονιά με 33 ματς, 5 γκολ και γενικά δεν αποκλείεται να αποχωρήσει από την 
Κωνσταντινούπολη. Αλλά για Ολυμπιακό; Όχι. Όπως και αυτό που γράφτηκε για τη Λειψία. Υπερβολή και 
αυτό, σενάριο και μόνο. Άλλωστε ο Πέλκας δύσκολα θα μπορέσει να ανταποκριθεί τη δεδομένη χρονική 
στιγμή σε μια τόσο υψηλού επιπέδου ομάδα της Μπουντεσλίγκα. Άλλες είναι οι αγορές, όπως είναι φυσικό, 
που τσεκάρουν τον 29χρονο διεθνή επιτελικό.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΜΥΚΟΝΟΣ

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η Τραμπνζοσπόρ 
επιβεβαίωσε πως έκα-

νε πρόταση για τον Γιώργο Μασούρα, 
αλλά την «πάγωσε» το ποσό που άκου-

σε (8 εκατ. ευρώ) – σε πρώτη φάση έστω. 
Κι αυτό ενώ ο Ολυμπιακός λαμβάνει καλά νέα 
από το Βέλγιο, ο Ούγκο Κάιπερς τα «έσπασε» 
στη Μέχελεν και θα το εξαργυρώσει με με-

ταγραφή στη Γάνδη. Το 50% θα πάει 
στους Πειραιώτες, άρα 2 με 

2,5 εκατ. ευρώ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ήρθε τον Ιανου-
άριο με το status του δα-

νεικού για να βρει ξανά τον (πο-
δοσφαιρικό) εαυτό του και να βοηθήσει 

τον Παναθηναϊκό να ανεβεί επίπεδο. Απο-
δείχτηκε μια εύστοχη επιλογή. Γι’ αυτό και το 
«τριφύλλι» ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με 
τη Χόφενχαϊμ για να αγοράσει τον Μιγιάτ 

Γκατσίνοβιτς. Το αποκάλυψε ο ίδιος ο 
Σέρβος χαφ μιλώντας σε Μέσο 

της πατρίδας του. 
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ΑΡΗΣ

Μεταγραφές 
ακόμα ο Άρης δεν ξέ-

ρει αν θα μπορεί να κάνει (περιμέ-
νει το CAS), αλλά αυτά που είναι σε θέση 

να ελέγξει, τα κανόνισε ήδη. Η πρώτη συγκέ-
ντρωση για τη νέα σεζόν θα γίνει 15-16 Ιουνίου 
(ιατρικα-εργομετρικα) και στις 17 η πρώτη προ-
πόνηση. Εν συνεχεία η ομάδα θα μεταβεί πιθα-

νότατα στην Αυστρία, ενώ μέχρι τον πρώτο 
ευρωπαϊκό αγώνα (21/7) έχουν προ-

γραμματιστεί 5 φιλικά. 

ΑΕΚ

Κυρια-
κή ή το αργότερο Δευ-

τέρα θα είναι στην Ελλάδα ο Μα-
τίας Αλμέιδα με την οικογένεια του για 

μόνιμη εγκατάσταση. Στο μεταξύ τρέχουν τα 
μεταγραφικά της Ένωσης, με τα ονόματα των 
Χόρνουρ Μάγκνουσον (στόπερ), Ορμπελίν Πι-

νέδα (μέσος) να ακούγονται σταθερά και 
πολύ, ενώ ο παλιόφιλος μας, Μπρούνο 

Άλβες αναμένεται να αναλάβει ρόλο 
κοντά στο ποδοσφαιρικό 

τμήμα. 

ΠΑΟΚ

Όπως 
γράψαμε και χθες στο 

e-Sportime, ο Ντομινίκ Κοτάρσκι 
θα είναι όπως όλα δείχνουν ο αντικα-

ταστάτης του Αλέξανδρου Πασχαλάκη κάτω 
από τα γκολπόστ του ΠΑΟΚ. Ο 22χρονος Κρο-
άτης τερματοφύλακας θα προστεθεί στους Νι-

κολάς Κουαλιάτα και Ιβάν Νάσμπεργκ, οι 
μεταγραφές των οποίων θεωρούνται 

κλειδωμένες από πλευράς Δικε-
φάλου.



ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΦΑΒΟΡΙ  
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΚΟΛ  

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ

www.xosetips.com

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 19:00
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ-ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ

OVER 2,5 1,66
Δεν έχει ξεκινήσει καλά η Ρόζενμποργκ ούσα από νωρίς στο -10 

από την κορυφή. Το τρίποντο είναι μονόδρομος σήμερα κόντρα στην 
Χαούγκεσουντ που θα έρθει για να κάνει την ζημιά.

Η αγορά σύμμαχός μας στα γκολ.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 21:00
ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ-ΜΟΛΝΤΕ

2 DNB 1,75
Η Μόλντε διψάει για επιστροφή στους τίτλους και έχει βρει ρυθμό με 
πέντε σερί νίκες. Διαθέτει αρκετή ποιότητα και μέσα στη Σάρπσμποργκ 

θα τα δώσει όλα για το τρίποντο.

Συντηρητικό ποντάρισμα στο διπλό.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2η 19:00
ΣΤΑΡΤ-ΡΑΟΥΦΟΣ

1 -1,0 1,70
Η Σταρτ έχει ως μεγάλο στόχο την επιστροφή στα σαλόνια με το 

ξεκίνημα φυσικά να είναι ανάλογο των προσδοκιών. Η έδρα αποτελεί 
το μεγάλο όπλο της ομάδας και στο σημερινό παιχνίδι θα ψάξει ξανά 

το τρίποντο.

Άσος με χάντικαπ το σημείο μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΚΡΟΑΤΙΑ 20:00
ΡΙΕΚΑ-ΧΑΪΝΤΟΥΚ ΣΠΛΙΤ

UNDER 3 1,80
Τελικό έχουμε και στην Κροατία για το θεσμό του Κυπέλλου φυσικά. 
Η Χάιντουκ του Μάρκο Λιβάγια είναι το φαβορί αλλά η Ριέκα δεν θα 

παραδοθεί εύκολα. Κλειστό αλλά και σκληρό ματς αναμένουμε.

Σε αυτές τις τιμές το under έχει αξία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΓΑΛΛΙΑ 20:00
ΟΣΕΡ-ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ

Χ 3,25
Δύο ιστορικές ομάδες Οσέρ και Σεντ Ετιέν παίζουν για να βρεθούν 

στα σαλόνια. Η Σεντ Ετιέν είναι το φαβορί αλλά η Οσέρ διψάει για να 
επιστρέψει.

Κλειστό αλλά και σκληρό παιχνίδι αναμένουμε.

Θα ποντάρουμε στην ισοπαλία.
ΠΡΟΤΑΣΗ:

ΤΟΥΡΚΙΑ 20:30
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΝΤΑΡΟΥΣΑΦΑΚΑ

OVER 155,5 1,72
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε αρκετά εύκολα στο πρώτο ματς 

δείχνοντας έτοιμη για τους τελικούς. Η έδρα έχει το προβάδισμα ξανά 
σήμερα και όλα θα εξαρτηθούν από τις ορέξεις της παρέας του Ντε 

Κολό.

Σε μεγάλο σκορ η επιλογή μας.
ΠΡΟΤΑΣΗ:
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ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΓΙΑΝΝΗΣ  

ΤΕΡΙΛΙΔΗΣ
Ως γνωστόν, ο ΓΣΑ υποβιβάστηκε. Στην 
παρούσα φάση έχει πολύ μεγάλη σημα-
σία να μην χαμηλώσουν το κεφάλι οι Αρ-
γυρουπολίτες, αλλά αντίθετα όπως λέει 
και «πύργος» του συλλόγου Σωκράτης 
Ντούβλης, να το σηκώσουν όλοι, διοίκη-
ση και παίκτες. Θα πρέπει να ξεπεραστεί 
πολύ γρήγορα αυτό το σοκ και η ομάδα 
να μπει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης 
και ανόδου. Πιο συγκεκριμένα ο έμπει-
ρος αμυντικός στο δίλημμα που τίθεται, 
θα πει τα εξής: «Δυστυχώς τη χρόνια που 
πέρασε δεν καταφέραμε να παραμείνου-

με στην Α’ Κατηγορία. Όλα τα καλά κάπο-
τε τελειώνουν. Προσπαθήσαμε αλλά δεν 
τα καταφέραμε οπότε του χρόνου θα πρέ-
πει να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή 
ώστε να χτίσουμε την ομάδα από το μη-
δέν. Έχουμε υποχρέωση από τη στιγμή 
που πέσαμε να ξανασηκωθούμε. Εμείς 
οι πιο παλιοί παίκτες που έχουμε μείνει 
στην ομάδα θα πρέπει να ξεπεράσουμε 
τους εαυτούς μας ώστε να βοηθήσουμε 
τους πιο μικρούς να ενσωματωθούν στην 
ομάδα. Το πιο σημαντικό για όλους τους 
παίκτες είναι να είμαστε υγιείς ώστε να 
συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγα-
πάμε».

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ:ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΈΜΈΙΝΈ Ο ΛΥΜΠΈΡΟΠΟΥΛΟΣ
Με μια λιτή και γεμάτη ουσία ανακοίνωση 
η διοίκηση του Θριάμβου Αθηνών, γνω-
στοποίησε τη συνέχιση της συνεργασίας 
με τον Στέλιο Λυμπερόπουλο. Πιο συγκε-
κριμένα αναφέρει τα εξής: «Ο σύλλογος 
ανακοινώνει τη συνέχιση της συνεργασί-
ας για τη νέα περίοδο με τον προπονη-
τή Στέλιο Λυμπερόπουλο μετά από συ-
νάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον 
Πρόεδρο της ομάδας».

ΜΈΤΑΞΟΥΔΗΣ: «Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΈΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ»
Με αφορμή δυο αναρτήσεις που έγιναν πρό-
σφατα στα social media από σχολή που συ-
νεργάζεται με μεγάλη ΠΑΕ και αφορά την πε-
ρίπτωση ποδοσφαιριστή της ακαδημίας του 
Θριάμβου Αθηνών, υπήρξε άμεση κινητοποί-
ηση εκ μέρους της ομάδος του Ν Κόσμου και 
του υπεύθυνου της ακαδημίας Ανδρέα Μετα-
ξούδη, που γνωστοποίησε τα εξής: «Μετά λύ-
πης είδαμε 2 αναρτήσεις στα social από μια 
σχολή που συνεργάζεται με μεγάλη ΠΑΕ κα-
θώς και από προπονητές της να ανακοινώ-
νουν ότι μέσα από την δουλειά τους ένα δικό 
τους παιδί πήγε στις ακαδημίες μεγάλης ΠΑΕ. 
Προς αποκατάσταση της αλήθειας και μόνο, 
το παιδί αυτό που παίζει στη θέση του τερμα-
τοφύλακα ήταν στην Ακαδημία μας από τον 
Οκτώβριο του 2016 έως και τα Χριστούγεννα 
του 2021.Η εν λόγω ΠΑΕ τον ανακάλυψε αγω-
νιζόμενο με τον σύλλογο μας και μάλιστα με 
δική μας εγγραφή συναίνεση ξεκίνησε τα δο-
κιμαστικά τον Μάιο του 2021. Αναρτιόμαστε 
πως είναι δυνατόν λοιπόν να οικειοποιούνται 
τη μετακίνηση αυτή. Αναμένουμε λοιπόν την 
άμεση αποκατάσταση σε διαφορετική περί-
πτωση θα επανέλθουμε με έγγραφα και φω-
τογραφικό υλικό».

ΝΤΟΥΒΛΗΣ: «ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΜΈ ΑΛΛΑ ΔΈΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΈΡΑΜΈ»
Ο ΑΣΟΣ ΤΟΥ ΓΣΑ ΈΞΗΓΗΣΈ ΤΙ ΠΗΓΈ 
ΣΤΡΑΒΑ ΚΑΙ ΗΡΘΈ Ο ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ, 
ΈΝΩ ΈΔΩΣΈ ΣΥΝΘΗΜΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Πιστός στο 
ραντεβού και  
ο Μπακιρτζής

Χθες έξω από τα γρα-
φεία του ΓΣ Καισα-
ριανής, είχε δοθεί 
προφανώς κάποιο 
ραντεβού των διοι-
κούντων του συλλό-
γου. Άλλωστε αυτά τα 
ραντεβού θα δίνονται 
συχνά από δω και 
μπρος, αφού η ομά-
δα ύστερα από χρό-
νια επέστρεψε και 
πάλι στα μεγάλα σα-
λόνια της Αθήνας. Μέ-
χρι στιγμής αυτό δεν 
είναι είδηση! Είδηση 
είναι πως ύστερα από 
πολλά χρόνια είδα 
τον Σταμάτη Μπακιρ-
τζή, τη ζωντανή ιστο-
ρία του ΓΣ Καισαρια-
νής. Ήταν εκεί, μαζί 
με τους νέους, μαζί με 
τον Άκη Κικιδάκη, τον 
νυν πρόεδρο των κι-
τρινόμαυρων της Και-
σαριανής, που ανέ-
βασε την ομάδα και 
όπως όλα δείχνουν η 
καλή αυτή πορεία θα 
συνεχιστεί και τη νέα 
χρονιά, αφού όπως 
μου είπε, έχει συμ-
φωνήσει με τέσσε-
ρις παίκτες που πέρ-
σι αγωνίζονταν στη 
Γ’ εθνική! * Επειδή με 
πήραν αρκετοί τηλέ-
φωνο μετά τη χθεσινή 
νίκη του Άρη Πετρού-
πολης και μου έλεγαν 
πως είναι με το ένα 
πόδι στη Γ’ εθνική, 
εγώ απαντάω, πως 
είναι και με τα δυο. Με 
προπονητή τον Γιάν-
νη Σιλεβίστα, που 
πλέον έχει καταξιωθεί 
στη συνείδηση των 
αθηναίων φιλάθλων, 
πως είναι ο προπο-
νητής των ανόδων, 
αυτός ο στόχος, για 
μένα ήταν δεδομένος, 
άσχετα αν υπήρχαν 
και κάποιο που με αμ-
φισβήτησαν! Κι επει-
δή τα λόγια τα παίρνει 
ο αέρας, γι’ αυτό ακρι-
βώς και τα λέω σήμε-
ρα, πως ο Άρης είναι 
και με τα δυο πόδια 
στη Γ’ εθνική!

Η συνεργασία μεταξύ του 
Γιώργου Καρατζά και της ακα-
δημίας των Μελισσίων, ήταν 
από όλες τις απόψεις άρι-
στη. Η εμπειρία και η γνώση 
του προπονητή της Εθνικής 
Κωφών, μεταδόθηκε με κάθε 
τρόπο στους μικρούς υπο-
ψήφιους ποδοσφαιριστές 
και αυτό είναι που έχει πολύ 
μεγάλη αξία. Όμως ο ίδιος, 
θεωρεί πως αυτός ο κύκλος 
έκλεισε. Έτσι με μια ωραία 
και γεμάτη συναίσθημα ανα-
κοίνωση, γνωστοποίησε την 
απόφασή του να αποχωρή-
σει: «Μετά από μια καταπλη-
κτική χρόνια ενασχόλησης, 
από τη θέση του Τεχνικού Δι-
ευθυντή, με το μαγικό χώρο 
των Ακαδημιών ήρθε η ώρα 
του αποχωρισμού!!! Ενός 
αποχωρισμού που ως κύ-
ριο σκοπό έχει να επανέλθω 
μετά από ένα διάλειμμα στην 
πρώτη γραμμή της προπο-
νητικής. Επ ουδενί αυτό δε 
σημαίνει ότι αποχωρώ από 
τη μεγάλη οικογένειά του ΑΟ 
Μελισσίων έχοντας το οποιο-
δήποτε παράπονο! Αντίθετα 
με τον πρόεδρο κύριο Ιωάν-
νη Γυφτόπουλο και τα υπό-
λοιπα μέλη του ΔΣ μας συν-
δέει μια δυνατή σχέση φιλίας 
και αλληλοεκτίμησης!!! Θα 
ήθελα να τους ευχαριστήσω 
ολόψυχα για την τιμή να μου 
αναθέσουν αυτό τον κρίσιμο 
κι ευαίσθητο ρόλο. Θα είμαι 
πάντα στη διάθεσή του Ομί-
λου καταθέτοντας στην υπη-
ρεσία του τις ποδοσφαιρικές 
μου γνώσεις. Ήρθε η ώρα για 
νέες προκλήσεις...»

ΜΈΛΙΣΣΙΑ 
Ο Καρατζάς 
κούνησε μαντίλι 

ΣΤΑΜΑΤΑ 
Συμφώνησε και  
παρέμεινε ο Σκαρπέλης
Από τη στιγμή που η Σταμάτα, παρέμεινε 
στη μεγάλη κατηγορία και αυτό οφείλο-
νταν ΚΑΙ στον Σκαρπέλη, τότε η συνέχι-
ση της συνεργασίας ήταν κάτι δεδομέ-
νο. Ίσως είναι από τις λίγες περιπτώσεις 
που τα λόγια ήταν ελάχιστα, αφού ήδη 
υπάρχουν πειστήρια, όπως είναι η πα-
ραμονή του συλλόγου, όπως προανα-
φέρθηκε. Κάτι που γνωστοποίηση η διοί-
κηση μέσω ανακοίνωσης που αναφέρει 
τα εξής: «Ύστερα από κοινή επιθυμία 
και με ομόφωνη απόφαση του ανανεω-
μένου Δ.Σ. του ομίλου μας, ανανεώνε-
ται η συνεργασία μας με τον επιτυχημέ-
νο νεαρό προπονητή Γιάννη Σκαρπέλη. 
Κάποιοι πέρσι με το άκουσμα της έναρ-
ξης της συνεργασίας μας μαζί του, μας 
είχαν ήδη “πεσμένους». Εμείς όμως ξέ-
ραμε την ποιότητα του σαν προπονητή 
και επενδύσαμε γύρω του ευελπιστώ-
ντας να είμαστε ένα σκαλοπάτι για την 
μετέπειτα επαγγελματική του πορεία στις 
ανώτερες κατηγορίες. Θα σε θαυμάζου-
με Γιάννη από τον καναπέ μας!!!! Καλή 
νέα σεζόν κόουτς».

ΤΑ ΧΘΈΣΙΝΑ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΠΑΡΑΖ
Ελλάς Ποντίων – ΑΟ Τυμπακίου 3-1, Βύ-
ζας Μεγάρων – Νίκη Σητείας 3-2, Αγ Πα-
ρασκευή – Απόλλων Αγ Ιωάννη 6-0.

This is AthensΟ Σωκράτης Ντούβλης 
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 γραφει ο ΤΟΛΗΣ ΛΕΛΕΚΙΔΗΣ

Εντυπωσιακή ήταν η Κύπρια Φιλίππα 
Φωτοπούλου (φωτό) στο μήκος που κέρ-

δισε με 6,79μ. που είναι ατομικό της ρεκόρ 
και όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πολύ 
καλή και η Βασιλική Χαϊτίδου που ήταν δεύ-

τερη με 6,49μ. που είναι ατομικό της 
ρεκόρ. 

Πολύ καλός αγώνας έγινε στο τρι-
πλούν ανδρών με τον Κινέζο «ασημένιο» 

ολυμπιονίκη Γιάμινγκ Ζου να ξεχωρίζει κερ-
δίζοντας με άλμα στα 17,22μ. που είναι η τρίτη 
καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο. Βελτι-

ωμένος ήταν και ο Ανδρέας Πανταζής που 
πήδηξε 16,49μ.

Η Αμερικανίδα Τόρι Φράνκλιν 
(φωτό) ήταν η νικήτρια στο τριπλούν 

με 14,34μ. Στο ύψος ανδρών ο Αντώνης 
Μέρλος με 2,21μ. βελτίωσε το φετινό του ρε-
κόρ και στο ύψος γυναικών η Τατιάνα Γκού-
σιν πέρασε το 1,88μ. Νικήτριες ήταν η Κινέ-

ζα Λου και η Λιθουανή Μπαϊσκστίτε με 
1,91μ.
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Μπο-

ρεί το μεγάλο όνομα, ο 
Μίλτος Τεντόγλου να έλειπε από 

το φετινό μίτινγκ αλμάτων στην Καλλι-
θέα, αλλά έγιναν και πάλι μεγάλες επιδόσεις 

στο μήκος. Ο Ινδός Μουράλι Σρισανκάρ (φωτό) 
ήταν νικητής με 8,31μ., δεύτερος ήταν ο Σου-

ηδός Τόμπιας Μόντλερ με 8,27μ. και τρί-
τος ο Γάλλος Ζουλς Πομαρί με 

8,17μ.



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.
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 γραφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
Λόγια ξένα...

Με το που ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα, ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπασε. Όλη η 
ένταση που έβραζε μέσα του απελευθερώθηκε. Τόσα άκουσε, τόσο τον μείωσαν. 

Όμως, είναι ακόμα εδώ. Πρωταγωνιστής, νικητής. Ένας Special One. Έδειξε 
τον αριθμό 5 με τα δάχτυλα του. Πέντε στους πέντε ευρωπαϊκούς τελικούς έχει, 
έγινε επίσης ο πρώτος που πήρε ευρωπαϊκά με 4 διαφορετικές ομάδες. Και τι 

να του πούνε…
Ο πρώτος προπονητής επίσης, που κάνει ευρωπαϊκό τρεμπλ, δηλαδή Champions 

League (Πόρτο, Ίντερ), Europa League (Πόρτο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και 
Conference League. Δεκάρα δεν δίνει για το πώς, αν είναι ωραίο ή όχι. Τον νοιάζει 

μόνο το αποτέλεσμα. Η Φέγενορντ πάλεψε, ήταν καλύτερη, αλλά λύγισε (1-0). 
Όπως τόσοι και τόσοι παλιότερα κόντρα στον Ζοσέ. 

Η Ρόμα ήταν διαχρονικά μια ομάδα συνώνυμο του λούζερ. Μόνο το Κύπελλο 
Εκθέσεων του 1961 είχε από ευρωπαϊκά και αυτό πολλοί δεν το πιάνουν καν – 

επειδή δεν ήταν διοργάνωση της UEFA. Αλλά η χαρά ήρθε, η λύτρωση αν προτιμάτε. 
Στο νεοσύστατο Conference League (να μια διοργάνωση που ήρθε για να μείνει 
και δίνει πεδίο δόξης λαμπρό σε όσους θέλουν να το ψάξουν). Ο Πορτογάλος 

κόουτς αμφισβητήθηκε, κατατάχθηκε στους ξοφλημένους. Αυτό είναι το τεράστιο 
comeback του με τα δεδομένα μάλιστα να μην ήταν υπέρ του.

Βρήκε τον τρόπο. Προχωρώντας σε γενναία αυτοκριτική και αυτοβελτίωση. 
Προσαρμόστηκε στο ρόστερ του, σταματώντας να γκρινιάζει για την έλλειψη 

επαρκών ποιοτικών λύσεων. Πιο σημαντικό από όλα; Θυμήθηκε ποιος πραγματικά 
είναι. Το μεγαλύτερο διαχρονικά asset του ήταν πως κέρδιζε τους παίκτες. Τους 
έκανε να παίζουν και γι’ αυτόν, τους μετέδιδε την απέχθεια του για την ήττα. Κάτι 
που είχε (ξε)χάσει σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ. Αλλά κατάφερε ξανά 
να βρει στην Αιώνια Πόλη. Το αίσθημα του ανήκειν, δημιουργεί ένα δεσμό ιερό, 

οικογενειακό. Και φέρνει τα τρόπαια, τις επιτυχίες. 

ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΣΟΥ 
ΠΟΥΝΕ ΒΡΕ ΖΟΣΕ...


